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Κεφάλαιο 1

Γιατί ένα βιβλίο για τη δημοσιογραφία 
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης;

Παρά τις συνεχείς και αλληλεξαρτώμενες σχέσεις μεταξύ κρατών και πολιτών, 
που δημιουργούνται από την οικονομία, την ανθρώπινη κινητικότητα και την 

τεχνολογία, και συνδέουν τις χώρες και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ), τα ΜΜΕ καλύπτουν ένα πολύ μικρό ποσοστό των ευρωπαϊκών ειδήσεων και 
εξελίξεων. Οι ευρωπαϊκές ειδήσεις χαρακτηρίζονται από το φαινόμενο της εσω-
τερικοποίησης, δηλαδή από την προσαρμογή των ειδήσεων και εξελίξεων της ΕΕ 
στις εθνικές αφηγήσεις, πεποιθήσεις και αγωνίες. Η εθνική και όχι η Ευρωπαϊκή 
οπτική τοποθετεί το εθνικό κράτος στο επίκεντρο της είδησης και καθορίζει το 
πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό της πλαίσιο. Το θέμα είναι: 

•	 Tι κάνει ή τι δεν κάνει η ΕΕ για τη «χώρα μας»; 
•	 Πως η ΕΕ ενεργεί υπέρ ή κατά των συμφερόντων, εσωτερικών και εξωτερι-

κών, της «χώρας μας»; 
•	 Τι έχουν πετύχει και γιατί δυσκολεύονται οι «πολιτικοί μας» στις «Βρυξέλ-

λες»; 

Η ΕΕ μετατρέπεται, επομένως, σε μια προσθήκη του έθνους, ένα συμπλήρωμα 
αποτελώντας απλώς έναν ακόμα χώρο στον οποίο το τελευταίο «μιλάει στον 
εαυτό του» – ή έναν χώρο τον οποίο μπορεί κάθε έθνος να τον κατηγορεί όποτε 
κάτι πάει στραβά. Σύμφωνα, όμως, με τον τρόπο και τις διαδικασίες λήψης απο-
φάσεων σε επίπεδο ΕΕ, τα κράτη-μέλη όχι μόνο συμμετέχουν σε όλα τα στάδια 
της διαδικασίας, αλλά συναποφασίζουν και ελέγχουν μέσω των υπουργών τους 
στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ), το περιεχόμενο και την κατεύθυν-
ση που έχουν οι πολιτικές της ΕΕ, οι προτάσεις της Επιτροπής και του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου. 

Η ΕΕ κατέχει κεντρική θέση στα πολιτικά συστήματα, οικονομίες και κοινωνίες 
των κρατών-μελών της, τα οποία έχουν συμφωνήσει να δεσμεύονται από ένα 
κοινό σύστημα δικαίου και να διαμορφώνουν από κοινού πολιτικές. Πολλές από 
τις χώρες που συμμετέχουν, επίσης, έχουν το ίδιο νόμισμα, το ευρώ, το οποίο 
είναι το δεύτερο πιο σημαντικό παγκόσμιο νόμισμα, μετά το δολάριο των ΗΠΑ. 
Η ΕΕ, επίσης, αντιπροσωπεύει περίπου το 20 τοις εκατό του παγκόσμιου πλούτου 
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και είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας και εισαγωγέας αγαθών και υπηρεσιών στον 
κόσμο. Χάρη στο σύνολο των διεθνών συνθηκών που δημιούργησαν τους θε-
σμούς της ΕΕ, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να εργάζονται, να ζουν, και 
να δραστηριοποιούνται ανεμπόδιστα, ανάμεσα στα κράτη-μέλη της ΕΕ.1

Παρ’ όλα αυτά, τα ΜΜΕ, στηριζόμενα στο υπεραπλουστευτικό επιχείρημα ότι 
οι αναγνώστες και ακροατές δεν ενδιαφέρονται ή δυσκολεύονται να κατανοή-
σουν και να παρακολουθήσουν την καθημερινή διαδικασία λήψης αποφάσεων 
της ΕΕ, ερμηνεύουν τα πάντα μέσα από την στρεβλή αφήγηση των «Βρυξελλών» 
χωρίς να εξηγούν τι είναι οι «Βρυξέλλες» και ποιος ο ρόλος των κρατών-μελών, 
των υπουργών, των διπλωματών/συμβούλων και των ομάδων συμφερόντων/
πίεσης στις προτάσεις και τις αποφάσεις που φέρνουν και υιοθετούν οι θεσμοί 
λήψης αποφάσεων της ΕΕ. 

Μάλιστα, μελετώντας κανείς τις μετρήσεις του Ευρωβαρόμετρου2, καθώς και 
άλλων αναλύσεων3, συμπεραίνει ότι η πλειοψηφία των πολιτών της ΕΕ, παρά τον 
αυξανόμενο σκεπτικισμό και την ανασφάλεια που έχουν δημιουργήσει οι πρό-
σφατες κρίσεις (χρέους και προσφυγικό), συνεχίζουν να πιστεύουν ότι τα κράτη 
τους έχουν επωφεληθεί από τη συμμετοχή τους στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης. Εκτιμούν ιδιαίτερα την ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων, προϊό-
ντων, υπηρεσιών και ιδεών, την εδραίωση της ειρήνης καθώς και την δυνατότητα 
που προσφέρεται για τη συλλογική αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων. 
Επίσης, επιθυμούν περισσότερη δράση για την στήριξη της δημοκρατίας και της 
ειρήνης στον κόσμο, και δηλώνουν ότι η υπεράσπιση και η προστασία των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ. Σχεδόν οι 
μισοί Ευρωπαίοι θεωρούν την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα ως τις σημα-
ντικότερες αξίες τους, που αντιπροσωπεύουν καλύτερα την ΕΕ. 

Το ζητούμενο, όμως, δεν είναι να σταθεί κανείς μόνο στις πεποιθήσεις των 
πολιτών που σχετίζονται με τις αρχές/αξίες της Ευρωπαϊκής συνεργασίας και 
ολοκλήρωσης, αλλά και με τις αντιλήψεις που αφορούν τον τρόπο που λαμβά-

1 Α. Glencross (2015) Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης [The Politics of European In-
tegration, Willey 2014], μετάφραση/επιμέλεια Χ. Φραγκονικολόπουλος & Νίκος Παπανα-
στασόπουλος, Αθήνα, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης. 

2 European Parliament: Two Years until the 2019 European Elections, Special Eurobarome-
ter of the European Parliament, Directorate-General for Communication, Public Opinion 
Monitoring Unit, April 2017.

3 Catherine E. de Vries & Isabell Hoffmann (2018) Globalization and European Integration: 
Threat or Opportunity? Perception, knowledge and policy preferences of European citi-
zens, Bertelsmann Stiftung. 
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νονται οι αποφάσεις από τους θεσμούς της ΕΕ. Εδώ υπάρχει πρόβλημα. Όταν οι 
πολίτες καλούνται να τοποθετηθούν στο ζήτημα αυτό εκφράζουν μια γενικευμέ-
νη δυσαρέσκεια με τη λειτουργία της δημοκρατίας μέσα στην ΕΕ. Εξάλλου, όπως 
υπογραμμίζεται και από τα χαμηλά ποσοστά συμμετοχής στις εκλογές του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ), οι πολίτες των κρατών-μελών αισθάνονται ότι τόσοι 
οι ίδιοι όσο και τα κράτη τους δεν έχουν «φωνή» στις διαδικασίες λήψης απο-
φάσεων της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Για πολλούς πολίτες των κρατών-μελών 
της ΕΕ, η διαδικασία της ολοκλήρωσης ήταν και παραμένει ένα σχέδιο των «ελίτ» 
και οι πολύπλοκες και πολυδιάστατες μορφές διακυβέρνησης της ΕΕ δεν τους 
επιτρέπουν να κατανοήσουν τους ρόλους των θεσμών και πως αυτοί επηρεά-
ζουν τη ζωή τους. Οι περισσότεροι πολίτες αντιλαμβάνονται τους θεσμούς ως 
μια ενιαία και απόμακρη οντότητα και υποτιμητικά αναφέρονται σε αυτούς με 
τον όρο «Βρυξέλλες»4.

H αντίληψη αυτή αναπτύσσεται στη βάση μιας αλυσίδας ελλιπούς και ανε-
παρκούς επικοινωνίας που περιλαμβάνει όλες τις εμπλεκόμενες ομάδες ενδια-
φέροντος, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών θεσμών, των πολιτών, των 
ΜΜΕ και των εθνικών κυβερνήσεων5. Eνώ η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση έχει διατα-
ράξει τα εσωτερικά θεσμικά σχήματα και πρότυπα των κρατών-μελών, οι ηγέτες 
τους είναι διστακτικοί ως προς το να θέσουν τα θέματα της της ΕΕ στις εθνικές 
πολιτικές συζητήσεις. Ως εκ τούτου δεν βρίσκουν μόνο πιο δύσκολο να πείσουν 
για τις πολιτικές που διαμορφώνουν από κοινού με άλλους ηγέτες στην ΕΕ, αλλά 
αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερες αντιδράσεις εξαιτίας της θεσμικής επί-
δρασης που έχει η ολοκλήρωση6. Επίσης, οι ηγέτες και πολιτικοί των κρατών-με-
λών κρύβονται πίσω από πολιτικές σκοπιμότητες και ιδεολογίες. Τόσο η κρίση 
χρέους όσο και η κρίση του προσφυγικού εντάθηκαν επειδή οι διαφορές στις 
ιδέες των ηγετών της ΕΕ δεν τους επέτρεψαν να συντονιστούν και να εφαρμό-
σουν κατάλληλες λύσεις ή να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά με όλους τους 
εμπλεκόμενους παράγοντες. Προτάθηκαν λύσεις που ήταν «πολύ λίγες – πολύ 
αργά», όπως για παράδειγμα οι μηχανισμοί εγγύησης δανείων ή λύσεις που ήταν 

4 N. Fligstein, A. Polyakova & W. Sandholtz (2011) European Integration, Nationalism, and 
European Identity, Working Paper Series, Institute for Research on Labor and Employment, 
UC Berkeley, California; F. De Beaufort F., P. van Schie (2010) Democracy in Europe of the 
People, by the People, for the People? European Liberal Forum, The Hague.

5 Paul Statham (2006) Political Journalism and Europeanization: Pressing Europe? EurPolCom 
Working Paper 13/06. 

6 V. Schmidt (2009) Democracy in Europe: The EU and National Polities. Oxford: Oxford Uni-
versity Press.
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λάθος, όπως τα μέτρα λιτότητας7. 
Στο εθνικό επίπεδο απουσιάζει ο δημόσιος διάλογος για την ΕΕ. Τα ζητήματα 

της ολοκλήρωσης διχάζουν τα εθνικά πολιτικά συστήματα και οι κυβερνήσεις 
διστάζουν να τα θέσουν προς συζήτηση. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, οι κυ-
βερνήσεις μεταφέρουν τις ευθύνες για πολιτικές που υιοθετούν στους θεσμούς 
της ΕΕ. Ελάχιστοι είναι οι πολιτικοί των κρατών-μελών που πραγματικά γνωρί-
ζουν πως λειτουργεί η ΕΕ και πως λαμβάνονται οι αποφάσεις, με αποτέλεσμα να 
κατηγορούν τις «Βρυξέλλες» για την επιβολή πολιτικών που οι κυβερνήσεις των 
κρατών αποφάσισαν στο ΣΕΕ ή/και ενθάρρυναν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (ΕΣ). 

Η απουσία διαλόγου οφείλεται και στα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ιδίως 
στην Επιτροπή, στο  ΣΕΕ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ), τα οποία δεν δι-
αθέτουν μια κοινή πολιτική πληροφόρησης και επικοινωνίας8. Μία πρώτη ματιά 
στις διαδικτυακές σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμών δημιουργεί την εντύπωση 
μίας πλημμύρας πληροφοριών, εκ μέρους ιδίως της Επιτροπής, παρά έλλειψης 
πληροφόρησης. Ωστόσο, η πληροφόρηση αυτή απευθύνεται σε άτομα που γνω-
ρίζουν τις διαδικασίες και τις πολιτικές της ΕΕ, παρά στον μέσο πολίτη. Επίσης, 
εστιάζει κυρίως στις προτάσεις, τις πρωτοβουλίες και τις πολιτικές της Επιτροπής. 
Επομένως, οι δημοσιογράφοι, και μέσω αυτών οι πολίτες, μένουν με την λανθα-
σμένη εντύπωση ότι η πληροφόρηση των θεσμών αποσκοπεί στην προαγωγή 
των δικών τους πολιτικών και όχι των κοινών πολιτικών των κρατών-μελών9. 

Ο Habermas10 περιγράφει αυτό το φαινόμενο ως το σύμπτωμα του ελλείμμα-
τος επικοινωνίας, το οποίο αντανακλάται χαρακτηριστικά στην έκδηλη δυσκολία 
των ευρωπαϊκών θεσμών να συνδεθούν με τους πολίτες στο πλαίσιο ενός κοινού 
δημόσιου διαλόγου, με τους τελευταίους να εμφανίζονται εδώ και χρόνια αποξε-
νωμένοι από το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Η κατάσταση αυτή, δηλαδή η αδυναμία 

7 V. Schmidt (2014) Speaking to the Markets or to the People? A Discursive Institutionalist 
Analysis of the EU’s Sovereign Debt Crisis, British Journal of Politics and International Poli-
tics, 16(1), 188-209.

8 M. Brüggemann (2010) Information policy and the public sphere: EU communications 
and the promises of dialogue and transparency, The Public, 17(1): 5-21; M. Brüggemann 
(2005) How the EU constructs the European public sphere: Seven strategies of informa-
tion policy. The Public 12(2): 57-73.

9 Αθανάσιος Παπανδρόπουλος Το ευρωπαϊκό «έλλειμμα πληροφόρησης» και το κόστος 
του, European Business Edition, 11 Μάιου 2017, http://www.europeanbusiness.gr/page.
asp?pid=2995

10 J. Habermas (2004) Does Europe need a Constitution? Response to Dieter Grimm. Στο .E. 
O. Eriksen, A. J. Menendez & J. E. Fossum (Eds.), Developing a Constitution for Europe (σσ. 
19-34), New York: Routledge.
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των θεσμών να συνδεθούν άμεσα με τους ευρωπαίους πολίτες στο πλαίσιο ενός 
κοινού δημόσιου διαλόγου, ουδόλως απασχολεί τα κράτη-μέλη11. Όπως επιση-
μαίνει ο Μούσσης12 σαν δικαιολογία της επικοινωνιακής πολιτικής των θεσμών, 

μπορεί να λεχθεί ότι δεν ενθαρρύνονται –αν δεν αποθαρρύνονται– 
από τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών και τα κόμματα που τις στη-
ρίζουν που δεν αισθάνονται ότι έχουν κοινό συμφέρον να υλοποιή-
σουν μια κοινή πολιτική πληροφόρησης. Για να πιστωθούν εξ ολο-
κλήρου το πολιτικό όφελος του εκσυγχρονισμού, οι  Κυβερνήσεις, 
όταν προτείνουν νεωτεριστικούς νόμους στα εθνικά κοινοβούλια, οι 
οποίοι εφαρμόζουν στην πράξη ευρωπαϊκές οδηγίες, ή όταν εκσυγ-
χρονίζουν τις διοικητικές πρακτικές τους για να συμμορφωθούν με 
το ευρωπαϊκό δίκαιο, σπανίως μπαίνουν στον κόπο να εξηγήσουν 
στο κοινό ότι εκπληρώνουν έτσι τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους. 
Αντίθετα, αν το μέτρο δεν είναι δημοφιλές, οι κυβερνήσεις τείνουν 
να καταλογίζουν στις «Βρυξέλλες» την ευθύνη για μια ενέργεια, την 
οποία οι ίδιες ενέκριναν μέσω των υπουργών τους στο Συμβούλιο. 

Κατά συνέπεια, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Kanter13, ο δημόσιος διάλο-
γος για την ΕΕ αντανακλά μία σύγχυση μεταξύ των διαφορετικών στόχων που 
αφορούν την κινητοποίηση της εκλογικής υποστήριξης για τα κόμματα των κρα-
τών-μελών και της ανάγκης ανάπτυξης ενός αισθήματος αυτοδιάθεσης εντός 
της ΕΕ από την πλευρά των πολιτών. Αυτή η σύγχυση είναι ιδιαίτερα εμφανής σή-
μερα, καθώς στο τρέχον κρισιακό περιβάλλον, οι δημόσιες συζητήσεις αναδει-
κνύουν δύο πολωμένες απόψεις σχετικά με την Ευρώπη και τα κράτη-μέλη. Συ-
γκεκριμένα, από τη μία πλευρά, ο δημόσιος διάλογος κατακλύζεται από απόψεις 
σχετικά με τους «καλούς» και «κακούς» Ευρωπαίους, οι οποίες διαμορφώνουν 

11 S. Lecheler & C.H de Vreese (2012) Information flow and communication deficit: Percep-
tions of Brussels-based correspondents and EU officials. Journal of European Integration 
34(4): 305-322; H. J. Trenz (2008) Media. The Unknown Player in European Integration. Στο 
P. Bondebjerg (Eds.) Media, Democracy and European Culture (σσ. 49-64), Bristol: Intellect 
Books; C. Valentini (2006) Manufacturing EU consensus: the reasons behind EU promo-
tional campaigns. Global Media Journal - Mediterranean Editions, 1(2), 80-96.

12 http://w w w.europedia .moussis.eu/books/Book_2/2/1/5/01/index.tk l?ter-
m=Έλλειμμα%20πληροφόρησης&s=1&e=20&pos=1

13 C. Kanter (2006) Collective identity as shared ethical self-understanding: The case of the 
emerging European identity. European Journal of Social Theory 9(4): 501-523.
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την πολιτική και δημοσιογραφική ατζέντα των ΜΜΕ14. Από την άλλη πλευρά, ο 
δημόσιος διάλογος κατευθύνεται και από τις δημόσιες διαμαρτυρίες κατά της 
λιτότητας, ως βασικό χαρακτηριστικό της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, αντανα-
κλώντας την αποσύνδεση των πολιτών από τα αντίστοιχα θεσμικά όργανα και τη 
δυσπιστία τους απέναντι στους εθνικούς ως βασικό χαρακτηριστικό της ευρω-
παϊκής διακυβέρνησης, αντανακλώντας την αποσύνδεση των πολιτών από τα 
αντίστοιχα θεσμικά όργανα και τη δυσπιστία τους απέναντι στους εθνικούς και 
ευρωπαϊκούς θεσμούς15.

Σε κάθε περίπτωση, το έλλειμμα επικοινωνίας της ΕΕ με τις μορφές που περι-
γράψαμε αποτελεί βασικό εμπόδιο για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής δημόσιας 
σφαίρας και επηρεάζει καθοριστικά τις ενίοτε διφορούμενες σχέσεις μεταξύ της 
ΕΕ, των ΜΜΕ και εθνικών κυβερνήσεων. Κατά τα προηγούμενα χρόνια, πολλές 
πρωτοβουλίες αντιμετώπισης του επικοινωνιακού ελλείμματος έχουν εστιάσει 
στην αλλαγή των αρνητικών στάσεων της κοινής γνώμης χωρίς, ωστόσο, αυτές 
να συνοδεύονται από αντίστοιχες πολιτικές αλλαγές στον τρόπο διακυβέρνησης 
της ΕΕ, με το δημόσιο διάλογο για σημαντικά ζητήματα του ευρωπαϊκού εγχειρή-
ματος να είναι εξαιρετικά περιορισμένος. Εκτός αυτού, ένας σημαντικός αριθμός 
αυτών των πρωτοβουλιών έχουν αναπτυχθεί με δράσεις που απευθύνονται σε 
περιορισμένο κοινό, δίνοντας έμφαση περισσότερο στις δημόσιες σχέσεις και 
λιγότερο στο «άνοιγμα» του δημόσιου διαλόγου στο ευρύτερο κοινό16. 

Η αναποτελεσματικότητά τους οφείλεται και σε άλλους λόγους και ειδικά στα 
ΜΜΕ που έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διεύρυνση του επικοινωνι-
ακού ελλείμματος, καθώς εκτός της απουσίας πανευρωπαϊκών μέσων, τα εθνικά 
ΜΜΕ έχουν εν πολλοίς υιοθετήσει μια εθνοκεντρική προσέγγιση για την παρου-
σίαση των γεγονότων, απευθυνόμενα στα εθνικά ακροατήρια και όχι στον Ευρω-
παίο πολίτη17. Τα γεγονότα που συμβαίνουν στο πλαίσιο της ΕΕ καλύπτουν μικρό 

14 Y. Mylonas (2012) Media and the economic crisis of the EU: The “culturalization” of a sys-
temic crisis and Bild-Zeitung’s framing of Greece, TripleC, 10(2): 646-671.

15 K. Sarikakis (2012). ‘Crisis’ – ‘Democracy’ – ‘Europe’: terms of contract? Framing public de-
bates of the crisis. Paper presented at the Workshop of the Austrian Research Association 
on the Financial Crisis of the 21st century.

16 M. Yang (2013) Europe’s new Communication policy and the Introduction of transnation-
al Deliberative Citizens’ Involvement projects. Στο Raphael Kies & Patrizia Nanz (eds.) Is 
Europe Listening to Us? Successes and Failures of EU Citizen Consultations. London: Ash-
gate, σ. 17-34. Manès Weisskircher (2017) The European Citizens’ Initiative is five years 
old – and it has been no step forward for EU democracy, http://blogs.lse.ac.uk/europ-
pblog/2017/04/07/european- citizens-initiative-five-years-old/

17 M. Thiel (2008) European Public Spheres and the EU’s Communication Strategy: From 
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μέρος της ειδησεογραφίας, οι γνώσεις των δημοσιογράφων για τους θεσμούς 
και τις δημοκρατικές λειτουργίες της ΕΕ είναι περιορισμένες, ενώ τα ΜΜΕ έχουν 
αλλάξει δραματικά, καθώς μεταλλάσσονται από φορείς κοινωνικής γνώσης και 
κοινωνικοποίησης σε εμπορευματοποιημένους μηχανισμούς που υποστηρίζουν 
πολιτικά και επιχειρηματικά συμφέροντα, υποβαθμίζοντας τα ευρωπαϊκά ζητή-
ματα18. 

Τα ΜΜΕ δεν έχουν ανταποκριθεί στον μετασχηματισμό της πολιτικής που 
έχει επιφέρει η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Δεν έχουν αναπτύ-
ξει λογικές και πρακτικές που θα ενθάρρυναν τη δημιουργία μιας «ευρωπαϊκής 
οπτικής» 19. Η προσπάθεια αυτή, θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς, έχει περι-
οριστεί στα λεγόμενα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης, όπως Reuters, Bloomberg, 
AP, AFP, Economist, FT, BBC και CNN20. Η πλειοψηφία των ΜΜΕ αντί να αναφέ-
ρουν την ανάγκη ή/και το κοινό ενδιαφέρον των ληφθέντων ή των υπό συζήτη-
ση μέτρων, τείνουν να προβάλλουν τις συνήθεις και κατανοητές διαφωνίες στις 
συζητήσεις του Συμβουλίου, προερχόμενες από διαφορετικές κοινωνικές δομές 
και πολιτισμικές αντιλήψεις και από διάφορα κατεστημένα συμφέροντα. Εξάλ-
λου, τα ΜΜΕ μιας χώρας τείνουν να εμφανίσουν σαν ορθές τις εθνικές απόψεις 
και σαν λανθασμένες εκείνες των άλλων κρατών μελών. Όταν βρεθεί μια συμβι-
βαστική λύση στα πλαίσια της  διαδικασίας συναπόφασης (βλ. παρακάτω) του 

Deficits to Policy Fit? Perspectives on European Politics and Society, 9(3): 342-356.
18 A. Heft & B. Pfetsch, (2012) Conditions of the Emergence of a European Public Sphere: 

Political Actors and Mass Media Under Scrutiny. Στο L. Morganti & L. Bekemans (Eds.) 
(σσ.:147-164) The European Public Sphere. From Critical Thinking to Responsible Action, Brus-
sels: P.I.E Peter Lang.

19 Baisneé, Olivier (2002) ‘Can Political Journalism Exist at the EU level?’, in R. Kuhn and E. 
Neveu (eds) Political Journalism: New Challenges, New Practices (σσ. 108–28), London: 
Routledge, Semetko, Holli A., Claes de Vreese and Jochen Peter (2001) ‘Europeanised Pol-
itics – Europeanised Media? European Integration and Political Communication’, Western 
European Politics 23(4): 121–39, Statham, Paul (2007b) ‘Journalists as Commentators on 
European Politics: Educators, Partisans, or Ideologues?’, European Journal of Communi-
cation 22(4): 461–77, Raeymaeckers, Karin, Lieven Cosjin and Annelore Deprez (2007) 
Reporting the European Union, Journalism Practice 1(1): 102–19, Trenz, Hans Jörg (2007) 
‘Quo Vadis Europe? Quality Newspapers Struggling for European Unity’, in J. E. Fossum 
and P. Schlesinger (eds) The European Union and the Public Sphere: A Communicative Space 
in the Making? (σσ. 89–109), London: Routledge, Koopmans, Ruud (2007) ‘Who Inhabits 
the European Public Sphere? Winners and Losers and Opponents in Europeanised Politi-
cal Debates’, European Journal of Political Research 46(2): 183–210.

20 J. Firmstone (2008) Approaches of the transnational press to reporting Europe, Journalism 
Vol. 9(4): 423–442. 
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ΣΕΕ και του ΕΚ (όπως συμβαίνει με την πλειοψηφία των νομοθετικών προτάσεων 
της Επιτροπής μετά από πολλές συζητήσεις και τροποποιήσεις που επιφέρουν 
τα πολιτικά όργανα) και θεσπιστεί ένα ευρωπαϊκό μέτρο (κανονισμός, οδηγία ή 
απόφαση), τα ίδια ΜΜΕ τείνουν να την αγνοήσουν ή να την παρουσιάσουν με 
ψιλά γράμματα και δυσνόητη για το πολύ κοινό γλώσσα. Λίγα είναι τα ευρωπαϊκά 
θέματα που γίνονται μεγάλοι τίτλοι των εφημερίδων και ακόμη λιγότερα εκείνα που 
φθάνουν μέχρι την τηλεόραση. Tο χειρότερο είναι ότι οι κρίσεις και οι πρόσκαιρες 
αποτυχίες αποτελούν τις πιο συχνές  ειδήσεις για το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, γιατί είναι 
πιο εντυπωσιακές από τις περίπλοκες αποφάσεις, που επιτυγχάνονται σχεδόν καθη-
μερινά μετά από υπομονετικές και συχνά πολυετείς διαπραγματεύσεις και που επη-
ρεάζουν τη ζωή και την εργασία των πολιτών συχνά περισσότερο απ’ ότι οι νόμοι 
που ψηφίζονται από τα εθνικά κοινοβούλια. Τα ΜΜΕ σπάνια αναφέρουν τις αποφά-
σεις της ΕΕ, ίσως γιατί είναι πολύ τεχνικές, πολύ λεπτομερείς και συχνά δυσνόητες 
για το ευρύ κοινό και ακόμη και για πολλούς δημοσιογράφους. Η κατανόηση και 
κάλυψη της ΕΕ, υποστηρίζεται, είναι «δύσκολη», «τεχνοκρατική», «πολύπλοκη», 
«δυσνόητη» και «απαγορευμένη» για τους αναγνώστες, ακροατές και τηλεθεα-
τές που επιθυμούν κάτι πιο «εύπεπτο»21.

Πρόκειται, όμως, για ένα ευλογοφανές επιχείρημα. 

Πρώτον, η άγνοια προκαλεί αδιαφορία για τις μέχρι τώρα  κατακτήσεις της Ευρω-
παϊκής ολοκλήρωσης και δυσπιστία για τους περίπλοκους μηχανισμούς χάρη στους 
οποίους επιτεύχθηκαν. Με αυτόν τον τρόπο, καλλιεργείται ένα “αντι-Ευρωπαϊκό” 
αφήγημα που αγνοεί ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αποτελεί μέρος της ιστορι-
κής λύσης που δόθηκε μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και οδήγησε σε μία 
άνευ προηγουμένου μακρά περίοδο ειρήνης, ευμάρειας και σταθερότητας στην 
πιο συγκρουσιακή ήπειρο του πλανήτη πριν από τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η 
ΕΕ ήταν και είναι ο πρόδρομος της εξέλιξης αυτής, εντάσσοντας τα κράτη-μέ-
λη σε δίκτυα αλληλεξάρτησης και διασυνδέσεων στην οικονομία, στην πολιτική, 
στον πολιτισμό και την επιστήμη/εκπαίδευση. Οι σχέσεις αυτές ήταν και είναι 
προϊόν ελεύθερης επιλογής, και επιλέχθηκαν με στόχο τα κράτη-μέλη όχι μόνο 
να διασφαλίσουν πλεονεκτήματα οικονομικής αποδοτικότητας, στρατιωτικής 
ασφάλειας ή την βελτίωση της πολιτικό-στρατηγικής θέσης τους, αλλά και να 
αντιμετωπίσουν/επιλύσουν προβλήματα και επιδράσεις τα αίτια των οποίων 
βρίσκονται πέρα από όρια του ελέγχου τους. Τα κράτη-μέλη έχουν πετύχει ένα 
εκπληκτικό βαθμό οικονομικής ενοποίησης. Έχουν καταργήσει τα μεταξύ τους 

21  J. Lloyd & C. Marconi (2014) Reporting the European Union. London: I.B. Tauris. 
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σύνορα στην κίνηση αγαθών, κεφαλαίων και εργαζομένων. Έχουν υπογράψει 
χιλιάδες σελίδες κανονισμών σε τομείς που καλύπτουν τα πάντα, από την επι-
στημονική πολιτική, μέχρι την προστασία των καταναλωτών, την καταπολέμηση 
των διακρίσεων ανάμεσα στα δύο φύλλα, τις γονικές παροχές και τα ανθρώπι-
να δικαιώματα. Επίσης, και αντίθετα από τους κλασικούς διεθνείς οργανισμούς, 
έχουν δημιουργήσει και ένα κοινοβούλιο που εκλέγεται από τους πολίτες των 
κρατών-μελών με άμεση ψηφοφορία και είναι εξοπλισμένο με ευρείες αρμοδιό-
τητες συναπόφασης και ελέγχου. 

Δεύτερον, παραγνωρίζουν το γεγονός ότι η απομάκρυνση των πολιτών από την 
πολιτική δεν χαρακτηρίζει μόνο την ΕΕ, αλλά σχεδόν όλες τις αντιπροσωπευτικές δη-
μοκρατίες, όπου ένα μεγάλο μέρος - αν όχι η πλειοψηφία των πολιτών - απέχουν από 
τις εθνικές εκλογές22. Επιπλέον λησμονούν ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν σχεδόν 
την ίδια επιρροή στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού δικαίου όπως και στη δια-
μόρφωση του εθνικού δικαίου. Έχουν μια έμμεση επιρροή, μέσω της εκλογής 
του κόμματος το οποίο σχηματίζει την εθνική κυβέρνηση, η οποία συμμετέχει 
στη λήψη των αποφάσεων από το ΣΕΕ. Αλλά οι πολίτες συμμετέχουν και άμε-
σα στη δημοκρατική διαδικασία, δια της εκλογής των βουλευτών, οι οποίοι τους 
εκπροσωπούν στο ΕΚ, το οποίο έχει όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή στη νομο-
θετική διαδικασία, χάρη σε συνεχείς βελτιώσεις που επιφέρουν οι Ευρωπαϊκές 
Συνθήκες. 

Δυστυχώς, όμως, οι συνθήκες για την ισορροπημένη και σταθμισμένη ενη-
μέρωση των πολιτών δεν είναι οι βέλτιστες. Έτσι, παρά το γεγονός ότι στις Βρυ-
ξέλλες εργάζονται περίπου 100023 ανταποκριτές, τα ΜΜΕ επενδύουν ακόμα σε 
ξεπερασμένες και στερεοτυπικές εικόνες, όπως, για παράδειγμα η συνεχής απει-
κόνιση ομάδων ανδρών με γκρι κοστούμια κατά τη διάρκεια υπουργικών συμ-
βουλίων. Το αποτέλεσμα αυτής της επιφανειακής κάλυψης εκδηλώθηκε κατά της 
διάρκεια της κρίσης της ευρωζώνης. Οι περισσότεροι δημοσιογράφοι, ακόμα και 
οι μόνιμοι ανταποκριτές στους θεσμούς της ΕΕ, δεν μπορούσαν να κατανοήσουν 
την πολυπλοκότητα του προβλήματος καθώς και τις τεχνικές οικονομικές, χρη-
ματοπιστωτικές και γραφειοκρατικές λεπτομέρειες πίσω από τα μέτρα και τις 
στρατηγικές που υιοθέτησαν οι θεσμοί και τα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση 

22 R. Youngs (2018) Recession and renewal in European democracy, http://carnegieeurope.
eu/2018/02/26/recession-and-renewal-in-european-democracy-pub-75601

23 Βλ. Gareth Harding (2015) “Ten things you need to know about the EU Press Corps”, 
https://cleareurope.eu/10-things-need-know-brussels-press-corps/
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της24. Όπως αποδεικνύει η Marconi25 οι δημοσιογράφοι παραδέχτηκαν ότι αντι-
μετώπισαν την ελληνική κρίση ως μεμονωμένη περίπτωση, εστιάζοντας στην 
περιπτωσιολογική ανάλυση και αδυνατώντας να δουν τις πραγματικές προεκτά-
σεις του ζητήματος, που έθετε στο προσκήνιο συστημικές αδυναμίες της Ευρω-
ζώνης και ως εκ τούτου απειλούσε την ίδια τη συνοχή της. 

Η πραγματικότητα αυτή επιβεβαιώνει τη σημαντική απουσία της ερευνητικής 
και κριτικής Ευρωπαικής δημοσιογραφίας για ζητήματα της ΕΕ. Με τη λογική της 
γρήγορης μετάδοσης εντυπωσιακών και δραματικών ειδήσεων με το μικρότερο 
δυνατό κόστος σε ένα (συχνά) αδιάφορο και ανεπαρκώς ενημερωμένο κοινό, οι 
δημοσιογράφοι και τα ΜΜΕ καλλιέργησαν μια αφήγηση σύμφωνα με την οποία 
η κρίση της ευρωζώνης οφείλεται σε μη ελεγχόμενους παράγοντες της αγοράς ή 
συμπεριφορές ορισμένων κρατών-μελών. Έτσι, όχι μόνο απέκλεισαν ή περιόρι-
σαν τη δυνατότητα πολιτών και κινημάτων να ενεργήσουν με θετικές προτάσεις 
και πρωτοβουλίες αλλά ενίσχυσαν και την ασυμφωνία μεταξύ του αφηγήματος 
της κρίσης που υιοθετούν οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών της ΕΕ, και των 
ανησυχιών που εκφράζουν οι πολίτες26. Τόσο οι κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις 
όσο και τα ΜΜΕ, επιμένοντας ότι η αλλαγή δεν είναι εφικτή (ή επενδύοντας στο 
φόβο), δεν αναπτύσσουν τις κατάλληλες διαδικασίες για να δημιουργήσουν τους 
χώρους που θα τους επιτρέψουν να «ακούσουν καλύτερα» τις ευρωπαϊκές κοι-
νωνίες σχετικά με το παρόν και το μέλλον της ολοκλήρωσης27. 

Με βάση τα παραπάνω, οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν την ΕΕ οφείλουν 
να αναπτύξουν πρακτικές και τεχνικές που διευκολύνουν τους πολίτες να κατα-

24 R. Pickard (eds) (2015) The euro crisis in the media. London: I.B. Tauris. 
25 C. Marconi (2011) Does the Watchdog Bark? The European Union, the Greek Debt Crisis and 

the Press, Reuters Institute for the Study of Journalism. 
26 Tamsin Murray-Leach (2014) Crisis Discourses in Europe, Working Paper, Civil Society and 

Human Security Research Unit London School of Economics and Political Science. Βλ. 
επίσης Karsten Grabow & Torsten Oppeland (2016) Θέλω να καταστρέψω την ΕΕ, Αθήνα, 
Ίδρυμα Konrad Adenauer. 

27 Μ. Kaldor (eds.) 2015 Subterranean Politics in Europe. Basingstoke, Palgrave Macmillan, 
Kalypso Nicolaidis & Richard Youngs (2014) Europe’s democracy trilemma, International 
Affairs, 90(6): 1408-1409, ειδική έκδοση του Journal of European Public Policy Τhe Repre-
sentative Turn in EU Studies, 2013 20(2), ειδικότερα Sandra Kröger & David Friedrich, In-
troduction: The Representative Turn in EU Studies, σ. 155-70, M. Pianta (2013) Democracy 
Lost: The Financial Crisis in Europe and the Role of Civil Society, Journal of Civil Society 
9(2):148-161, Mary Kaldor & Sabine Selchow (2012) The ‘Bubbling Up’ of Subterranean 
Politics in Europe, Working Paper, Civil Society and Human Security Research Unit London 
School of Economics and Political Science. 
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νοήσουν πως συνδέονται και γιατί οι χώρες τους με την ΕΕ. Να αυξήσουν όχι μόνο 
την ορατότητα των θεσμών και των ουσιαστικών/πραγματικών ρόλων τους, 
αλλά να και αναλύσουν ισορροπημένα και σταθμισμένα την πολύπλοκη διαδι-
κασία λήψης και υιοθέτησης πολιτικών. Οι περισσότεροι πολίτες δεν μπορούν να 
ξεχωρίσουν τους ρόλους και τις προτεραιότητες των θεσμών. Πολλές φορές, μά-
λιστα, έχουν την εντύπωση ότι η ΕΕ δεν ανήκει στην κατηγορία της «κανονικής» 
πολιτικής, δηλαδή της εθνικής. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται και υλοποιούνται 
σε επίπεδο ΕΕ χαρακτηρίζονται διαφορετικές, λιγότερο σημαντικές ή παράξενες 
και περισσότερο εχθρικές απ’ αυτές που αποφασίζονται σε εθνικό επίπεδο. 

Η πραγματικότητα, όμως, είναι πολύ διαφορετική. 

Πρώτον, κάθε ενέργεια της ΕΕ στηρίζεται σε Συνθήκες που έχουν διαπραγματευτεί 
σε διακυβερνητικό επίπεδο και έχουν εγκριθεί εκούσια και με δημοκρατικές διαδικα-
σίες από όλα τα κράτη-μέλη (από τα εθνικά κοινοβούλια ή με δημοψηφίσματα). 
Στις Συνθήκες προσδιορίζονται οι στόχοι της ΕΕ, οι ρόλοι των θεσμών και οι δια-
δικασίες λήψης αποφάσεων. Η πιο πρόσφατη Συνθήκη –η Συνθήκη της Λισαβό-
νας– υπογράφηκε στη Λισαβόνα στις 13 Δεκεμβρίου 2007, άρχισε να ισχύει την 
1η Δεκεμβρίου 2009. Η Συνθήκη αυτή απλοποίησε τις μεθόδους εργασίας και 
τους κανόνες ψηφοφορίας, δημιούργησε τον θεσμό του προέδρου της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης και εισήγαγε νέες δομές επιδιώκοντας να ενισχύσει τη δράση της ΕΕ 
στην παγκόσμια πολιτική.

Δεύτερον, η ΕΕ δεν είναι ένα ομόσπονδο κράτος όπως οι ΗΠΑ, γιατί τα κράτη-μέ-
λη που την αποτελούν εξακολουθούν να είναι ανεξάρτητα, κυρίαρχα έθνη. Επίσης, 
δεν είναι ούτε απλώς ένας διακυβερνητικός οργανισμός όπως τα Ηνωμένα Έθνη, 
γιατί οι χώρες μέλη της συνενώνουν μέρος των εθνικών κυριαρχιών τους και έτσι 
αποκτούν μεγαλύτερη συλλογική δύναμη και επιρροή απ’ ό,τι αν ενεργούσαν 
μεμονωμένα. Τα κράτη μέλη ασκούν την εθνική κυριαρχία τους από κοινού, λαμ-
βάνοντας συλλογικά αποφάσεις μέσω κοινών θεσμικών οργάνων. Σε θεσμικό 
επίπεδο, γνωστό και ως ‘θεσμικό τρίγωνο’, 

•	 το άμεσα εκλεγμένο ΕΚ εκπροσωπεί τους ευρωπαίους πολίτες, 
•	 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της οποίας τα μέλη διορίζονται από τις εθνικές 

κυβερνήσεις, προωθεί τα συμφέροντα της ΕΕ ως συνόλου, 
•	 και το ΣΕΕ προασπίζει τα εθνικά συμφέροντα των κρατών-μελών.

Τρίτον, οι Συνθήκες προσδιορίζουν τους τομείς πολιτικής για τους οποίους μπορεί 
να αποφασίζει η ΕΕ. Οι αρμοδιότητες της ΕΕ διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:
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1. η ΕΕ έχει αποκλειστική αρμοδιότητα - μπορεί να ενεργεί μόνο η ΕΕ σε ζητή-
ματα τελωνειακής ένωσης και κανόνες ανταγωνισμού, νομισματικής πολι-
τικής, αλιευτικής πολιτικής, κοινής εμπορικής πολιτικής, 

2. η ΕΕ έχει συντρέχουσα αρμοδιότητα με τα κράτη μέλη-τα κράτη μέλη μπο-
ρούν να ενεργούν μόνο εφόσον η ΕΕ έχει επιλέξει να μην ενεργήσει σε 
ζητήματα εσωτερικής αγοράς, κοινωνικής πολιτικής, οικονομικής γεωγρα-
φικής συνοχής, περιβάλλον, προστασίας των καταναλωτών, μεταφορές, 
διευρωπαϊκά δίκτυα, ενέργειας, ελευθερίας, ασφάλειας, δικαιοσύνης, δη-
μόσιας υγείας, έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης, ανθρωπιστικής/αναπτυ-
ξιακής συνεργασίας, 

3. η ΕΕ έχει αρμοδιότητα να υποστηρίζει, να συντονίζει ή να συμπληρώνει 
τη δράση των κρατών μελών σε ζητήματα βιομηχανίας, πολιτισμού, του-
ρισμού, παιδείας/επαγγελματικής εκπαίδευσης, αθλητισμού, πολιτικής 
προστασίας, απασχόλησης, οικονομικής-κοινωνικής πολιτικής, χωρίς να 
εκδίδει νομικά δεσμευτικές πράξεις που απαιτούν από τα κράτη-μέλη να 
εναρμονίσουν τις νομοθετικές και κανονιστικές τους διατάξεις.

Η ΕΕ και η δομή της συνιστούν μια μοναδική πρωτοβουλία στον κόσμο. Είναι 
ένας συνδυασμός δύο πολιτικών συστημάτων, του διακυβερνητικού και του υπε-
ρεθνικού. Η διάκριση αυτή είναι κρίσιμη. Δεν υπάρχει κάποια ‘μυστήρια’ ΕΕ που 
αποφασίζει ‘κρυφά’ από τα κράτη-μέλη. 

•	 Στο διακυβερνητικό επίπεδο αποφασίζουν τα κράτη-μέλη. Όλες οι απο-
φάσεις, ‘μικρές’ ή ‘μεγάλες’, έχουν εξεταστεί και συζητηθεί εξονυχιστικά 
από τους υπουργούς των κρατών-μελών στο Συμβούλιο της ΕΕ, και υιοθε-
τούνται με πλειοψηφία ή και ομοφωνία. Τα κράτη-μέλη διαθέτουν και το 
δικαίωμα της αρνησικυρίας (βέτο), που σημαίνει ότι κανείς δεν τα υποχρε-
ώνει να κάνουν κάτι που δεν επιθυμούν. 

•	 Στο υπερεθνικό επίπεδο το ΣΕΕ αποφασίζει, από κοινού με το ΕΚ, με τη συ-
νήθη νομοθετική διαδικασία, γνωστή και ως «συναπόφαση». Η συναπόφαση 
χρησιμοποιείται σε τομείς όπου η ΕΕ έχει είτε αποκλειστική είτε συντρέχου-
σα αρμοδιότητα με τα κράτη-μέλη. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, το Συμβού-
λιο νομοθετεί βάσει προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε 85 περίπου 
τομείς πολιτικής της ΕΕ: από την καταπολέμηση των διακρίσεων έως την 
κοινή μεταναστευτική πολιτική. Οι περισσότερες νομοθετικές πράξεις της 
ΕΕ, αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία αυτή.

Η μη-κατανόηση των διαδικασιών αυτών καλλιεργεί και ενισχύει μια κρίση εμπι-
στοσύνης και νομιμοποίησης ως προς την ολοκλήρωση - και ειδικότερα σήμερα 
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όπου η πολυδιάστατη πολιτική, οικονομική και κοινωνική κρίση έχει διογκώσει 
το ευρωσκεπτικισμό και την πρόσληψη του εθνικού συμφέροντος ενάντια στο 
ευρωπαϊκό. 

Είναι σημαντικό, λοιπόν, οι πολίτες των κρατών-μελών να κατανοούν την 
επίδραση που έχουν ο θεσμοί λήψης αποφάσεων της ΕΕ στις ζωές τους, ποιες 
πολιτικές συζητούν και υλοποιούν, ποια είναι η σχέση τους με τις εθνικές κυβερ-
νήσεις και ποιες είναι οι αρμοδιότητές τους. Με δεδομένο το γεγονός ότι η ΕΕ 
είναι ένας σημαντικός δρώντας, η οποία λειτουργεί σε συνεργασία και εντός των 
κρατών-μελών, η παρουσία της στα ΜΜΕ ενημέρωσης οφείλει να είναι πιο με-
θοδική, αλλά και η ειδησεογραφική κάλυψή της να μη συγχέεται με τα λεγόμενα 
«εθνικά συμφέροντα» ή «θέματα». Η ΕΕ δεν πρέπει να καλύπτονται ως απόμακρο 
και αφηρημένο φαινόμενο των εξωτερικών και διεθνών ειδήσεων. Το ζητούμενο 
δεν είναι μόνο η ανάδειξη της συνάφειας και της σύνδεσης των πολιτικών της ΕΕ 
με τις εθνικές πολιτικές, αλλά και η προσπάθεια αντιμετώπισης και κατανόησης 
της ΕΕ για αυτό που πραγματικά είναι: 

μια ανοικτή και συνεχιζόμενη διαδικασία ανθρώπινων σχέσεων 
ισχύος, πολιτιστικών και ιδεολογικών διαφορών σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο που περιλαμβάνει όλα τα κλασικά στοιχεία της εθνικής πολιτι-
κής, όπως σύγκρουση, συναίνεση, διαφθορά, αδικία, γραφειοκρα-
τία και ανάδειξη πολιτικών στόχων και ατζέντα.

Προς την κατεύθυνση αυτή, τα ΜΜΕ θα μπορούσαν να αναπτύξουν μια διεξοδι-
κή εικόνα της σύστασης, λειτουργίας και αρμοδιότητας των διαφορετικών θεσμών 
της ΕΕ. Το ζητούμενο είναι το κοινό των ΜΜΕ να γνωρίζει τι είναι και πως λειτουρ-
γεί και τι «κάνει», τι δεν είναι και τι δεν «κάνει» ποιος/οι θεσμός/θεσμοί και γιατί 
στις Βρυξέλλες είναι υπεύθυνος/οι για τη χάραξη και υλοποίηση πολιτικών. Αυτό 
σημαίνει ότι τα ΜΜΕ οφείλουν να μην καλλιεργούν την εντύπωση ότι η ΕΕ είναι 
κάτι το «διαφορετικό», «απόμακρο», «ψυχρό» και «εχθρικό», και σίγουρα λιγότε-
ρο σημαντικό από το «κράτος μας». Αυτό απαιτεί:

1. Να μην επενδύουν στο εσφαλμένο αφήγημα ότι η ΕΕ υπάρχει και λειτουργεί 
έξω και ανεξάρτητα από τον έλεγχο και την επιρροή των κρατών-μελών. Οι 
θεσμοί της ΕΕ και των κρατών-μελών συνδέονται, δεν είναι ξεχωριστοί. Η 
πραγματικότητα αυτή απαιτεί από τα ΜΜΕ να εξετάζουν και να αναλύουν 
διαδικασίες και προτάσεις, και να γράφουν ή να μιλούν για αυτές πριν ανα-
κοινωθούν ως αποφάσεις που έρχονται από την ΕΕ. Μόνο έτσι θα μπορέ-
σουν οι αναγνώστες, ακροατές και τηλεθεατές των ΜΜΕ να κατανοήσουν 
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πως συσχετίζονται οι ζωές τους με την ΕΕ, πως λαμβάνονται οι αποφάσεις 
από κοινού ή όχι με τα κράτη-μέλη, ποιες είναι οι συνέπειες μιας πολιτικής 
ή πρότασης της ΕΕ, και πως λογοδοτούν οι ευρωπαϊκοί και εθνικοί θεσμοί. 

2. Να μην διαιωνίζουν το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για ειδήσεις 
της ΕΕ. Εξάλλου, τα ΜΜΕ παρέχουν ενημέρωση για ζητήματα, όπως οι 
χρηματιστηριακοί δείκτες, που για μεγάλο μέρος των αναγνωστών, τηλε-
θεατών και ακροατών τους δεν είναι χρήσιμη. Ποιος ο λόγος, λοιπόν, να 
επιμένουν στο επιχείρημα ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την ΕΕ28; Στην 
ΕΕ, η πολιτική δεν είναι προνόμιο μιας μειοψηφίας. Στο κάτω-κάτω, η ΕΕ 
διαθέτει ένα άμεσα εκλεγμένο ΕΕ. Το γεγονός ότι οι δημοσιογράφοι δεν 
διερευνούν εξονυχιστικά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τις πολι-
τικές της ΕΕ είναι επικίνδυνο για τις δημοκρατίες μας. Για να λειτουργή-
σει η δημοκρατία, όλοι μας οφείλουμε να κατανοούμε, που, πως και γιατί 
λαμβάνονται οι αποφάσεις που αφορούν τη ζωή μας. Μόνο έτσι μπορεί 
να γίνει διάλογος για τις εναλλακτικές που διαθέτουμε, καθώς και να ελέγ-
χουμε όλους όσους συμμετέχουν στη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικής. 
Και τα ΜΜΕ είναι ο κρίσιμος σύνδεσμος ανάμεσα στην πολιτική εξουσία 
και τον πολίτη, με την ευθύνη να διερευνούν, να εκθέτουν, να ερμηνεύουν 
και να προσφέρουν μια προοπτική. Δυστυχώς, η λογική αυτή δεν ισχύει 
στην δημοσιογραφία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Οι πολίτες δεν έχουν 
γνώση όλων των παραμέτρων της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της ΕΕ. 
Δεν γνωρίζουν πως και γιατί τα κράτη-μέλη διαμοιράζονται την κυριαρχία 
τους μέσα από τους θεσμούς της ΕΕ. Η ΕΕ είναι σημαντική. Αυτό δεν είναι 
προσωπική άποψη, είναι γεγονός. 

3. Να αναπτύξουν πρακτικές και αφηγήσεις που υπερνικούν προκατασκευασμέ-
νες δημοσιογραφικές κατηγορίες. Η ΕΕ αντιπροσωπεύει ένα αναδυόμενο 
υπερεθνικό πολιτικό σύστημα στο οποίο τα ΜΜΕ, που έχουν κυρίως δια-
μορφωθεί και αναπτυχθεί με εθνικές αφηγήσεις και λογικές για τη λειτουρ-
γία της πολιτικής, της δημοκρατίας και τον δημόσιο διάλογο, πρέπει να 
ενσωματώσουν στην πρακτική τους. Ως ένα νέο σύστημα εξουσίας, λήψης 
αποφάσεων και πολιτικών και διαπραγμάτευσης σε υπερεθνικό επίπεδο, 
η ΕΕ προσφέρει έναν νέο και ευρύτερο ορίζοντα στη δημοσιογραφία, έξω 
από τα εθνικά πλαίσια. Εφόσον αυτό που χαρακτηρίζει την Ε.Ε. είναι οι αλ-

28 O. Baisnee (2014) Reporting Europe: A case study in journalistic boredom. Στο R. Kuhn & 
R. Kleis Nielsen (eds) Political Journalism in Transition (σσ. 131-151), London: I.B. Tauris. 
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ληλεξαρτώμενες σχέσεις μεταξύ κρατών και πολιτών, που δημιουργούνται 
από το κεφάλαιο/εμπόριο, την ανθρώπινη κινητικότητα/τεχνολογία, τότε 
οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να επενδύσουν στον λόγο της ευρωπαϊκής 
«οπτικής» και να διερευνήσουν πώς οι άνθρωποι και οι ενέργειές τους, 
οι πρακτικές τους, τα προβλήματά τους, οι συνθήκες ζωής τους συσχε-
τίζονται σε διαφορετικά μέρη της Ευρώπης. Η ευρωπαϊκή «οπτική» δεν 
αποσκοπεί στη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής ηθικής και πολιτισμικής 
ομογενοποίησης, αλλά σε ένα μοντέλο πολιτικής και επικοινωνίας που 
διασυνδέει τους ανθρώπους και τις πρακτικές τους εντός της Ε.Ε. – που 
αναδεικνύει την αλληλεξάρτηση μεταξύ κρατών-μελών, ευρωπαϊκών υπε-
ρεθνικών θεσμών, πολιτών και της κοινωνίας πολιτών. 

1.1 Δομή και στόχος του βιβλίου

Ο στόχος του βιβλίου είναι διττός:
Πρώτον, να προτείνει τρόπους που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ενίσχυση 
της ερευνητικής και κριτικής δημοσιογραφίας για την ΕΕ. Να προτείνει πρακτικές 
και προδιαγραφές που 

•	 δεν αναπαράγουν στερεότυπα για τους θεσμούς και τα κράτη-μέλη της ΕΕ, 
•	 δεν αντιγράφουν και αναπαράγουν τις θέσεις των πολιτικών για όσα συμ-

βαίνουν πίσω από «κλειστές πόρτες», αλλά 
•	 αναλύουν, ισορροπημένα και κριτικά, πως οι πολίτες των κρατών-μελών 

συνδέονται με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τις επιδράσεις που 
έχουν οι πολιτικές της ολοκλήρωσης. 

Σε διαφορετική περίπτωση, το χάσμα μεταξύ της επιρροής που έχει η ΕΕ και της 
μη-επίγνωσης αυτής της πραγματικότητας θα διευρύνεται όλο και περισσότερο. 
Και ειδικότερα σήμερα, για δύο λόγους: 

α)  των πρόσφατων αλλαγών στην πολιτική ζωή των φιλελεύθερων δημοκρα-
τιών (απομάκρυνση, αποξένωση πολιτών από την πολιτική, η αυξημένη 
επιρροή των εξτρεμιστικών ριζοσπαστικών κινημάτων, κομμάτων), 

β) η διεθνοποίηση και ο εξευρωπαϊσμός στη χάραξη δημόσιας πολιτικής, η 
μείωση της νομιμοποίησης της ΕΕ μετά την κρίση χρέους και την κρίση των 
προσφύγων και η εξάπλωση και ενίσχυση των παγκοσμίων προκλήσεων. 

Με βάση αυτό το σκεπτικό, τα κεφάλαια 2 και 3 αναλύουν την οργάνωση, τη 
λειτουργία και τις αρμοδιότητες των βασικών θεσμών της ΕΕ, καθώς και τη νομο-
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θετική διαδικασία παραγωγής κανόνων και πολιτών. Ο στόχος είναι να αναδειχθεί 
πως εξισορροπείται το υπερεθνικό και το διακυβερνητικό, και πως αυτός ο συνδυα-
σμός της εθνικής κυριαρχίας και της συλλογικής δράσης θα μπορούσε να ενισχύσει 
τη δημοσιογραφική εγκυρότητα και ανάλυση, και να αναδείξει την πολύπλοκη πραγ-
ματικότητα της ΕΕ. Πως μπορούν και με ποιους τρόπους τα ΜΜΕ να ανταποκρι-
θούν στο αίτημα της πολύπλευρης ενημέρωσης; Πως μπορούν τα ΜΜΕ να συμ-
βάλουν στη βελτίωση της ενημέρωσης του κοινού για την ΕΕ και στη γεφύρωση 
του χάσματος μεταξύ της Ε.Ε. και των πολιτών της; 

Δεύτερον, να αναλύσει πως και γιατί είναι απαραίτητη η υιοθέτηση μιας «ευρωπα-
ϊκής οπτικής», που φωτίζει την πολύπλοκη πολιτική, οικονομική και κοινωνική δια-
σύνδεση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τις αιτιότητες και επιδράσεις της υπερεθνι-
κής πολιτικής και οικονομικής λειτουργείας της ΕΕ.

Τόσο τα ΜΜΕ, όσο και οι δημοσιογράφοι, έχουν αναπτύξει μια σειρά από χα-
ρακτηριστικά που διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έθνους-κράτους. Το περιε-
χόμενο και η ατζέντα τους, και οι επαγγελματικές τους πεποιθήσεις, έχουν συγ-
χρονιστεί με τις ταυτότητες και τα συμφέροντα των κρατών τους, τις κουλτούρες 
και τις πρακτικές λειτουργίας των εθνικών τους πολιτικών και κομματικών συ-
στημάτων και διακυβέρνησης. Το έθνος κράτος αποτελεί κύριο σημείο αναφο-
ράς και τα ΜΜΕ/δημοσιογράφοι παραμένουν εγκλωβισμένα στον μεθοδολογικό 
εθνικισμό29. Πως θα μπορούσαν, λοιπόν, τα ΜΜΕ 

•	 να απεγκλωβιστούν από την επιμονή τους στις εθνικές λογικές και αφηγή-
σεις, και να δημιουργήσουν νέους τρόπους καταγραφής, αξιολόγησης και 
ερμηνείας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, 

•	 να καλλιεργήσουν μια ευρύτερη κατανόηση των πολιτικών και κοινωνι-
κών δυναμικών, εντάσεων, συγκρούσεων και προοπτικών που διαμορφώ-
νονται έξω και πέρα από το εθνικό πλαίσιο, αλλά στο υπερεθνικό ευρωπα-
ϊκό πλαίσιο; 

Το ζητούμενο, όπως θα υπογραμμιστεί, στο 4ο κεφάλαιο, είναι τα ΜΜΕ και οι 
δημοσιογράφοι να μην λειτουργούν ‘εκτός’ από τις διαδικασίες, τις δυναμικές και 
τα προβλήματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η ολοκλήρωση παράγει δυνατό-
τητες και πολύπλοκες σχέσεις πέρα από το τοπικό και εθνικό, αλλά και οικονομι-
κά και κοινωνικά προβλήματα, κρίσεις και ασσυμετρίες. Είναι κρίσιμο, λοιπόν, τα 
ΜΜΕ και η δημοσιογραφία να συμβάλλουν στην επίγνωση της περίπλοκης αλ-

29  U. Beck (2012) Twenty observations on world in turmoil. Cambridge: Polity. 
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ληλεξάρτησης και των σύνθετων προβλημάτων της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, 
καταγράφοντας τις αλλαγές και τα προβλήματα που συμβαίνουν σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, και αναλύοντας τον τρόπο που συμβάλλουν στην αναδιαμόρφωση της 
αποστολής των εσωτερικών και ευρωπαϊκών εξελίξεων. Η δημοσιογραφία οφεί-
λει να ενθαρρύνει την γνώση ων πολιτών αναφορικά με τα κυρίαρχα, θεμελιωδώς 
πολιτικά, ζητήματα της σημερινής εποχής (περιβάλλον, ανάπτυξη, τρομοκρατία, 
κ.ά.), και προς αυτήν την κατεύθυνση όχι μόνο να καταστήσει αποτελεσματικότε-
ρες τις υφιστάμενες πολιτικές αλλά και να δημιουργήσει χώρο για την ανάδειξη 
εναλλακτικών θεωριών πέραν των κυρίαρχων παραδειγμάτων, με στόχο να δι-
αμορφώσει ευνοϊκό έδαφος για τις εναλλακτικές, ενδεχομένως πρωτοποριακές 
πολιτικές που θα ακολουθήσουν, καθώς και να διαφωτίσει συζητήσεις για την 
επίτευξη της βέλτιστης πολιτικής. 



λευκή σελίδα



Κεφ. 2

Τι πρέπει να γνωρίζουν και 
να προσέχουν οι δημοσιογράφοι και τα ΜΜΕ 

στην κάλυψη των ζητημάτων, ρόλων και λειτουργίας 
των θεσμών της ΕΕ;

Σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ οι πολιτικές που έχουν αποφασιστεί στην ΕΕ συ-
χνά προκαλούν έντονη και αρνητική δημόσια συζήτηση. Η συζήτηση, αυτή, 

όμως, ξεκινάει μόνο όταν έρθει η στιγμή υλοποίησης και εφαρμογής των πολι-
τικών των ευρωπαϊκών θεσμών. Κατά τη διαδικασία και διάρκεια της συζήτησης 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το EK και το ΣEE, οι πολιτικές που προτείνονται και 
σχεδιάζονται από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη, 
περνάει απαρατήρητη. Είναι, λοιπόν, κρίσιμο για τους δημοσιογράφους και τα 
ΜΜΕ να παρακολουθούν, να κατανοούν και να αναλύουν τις διαδικασίες λήψης 
πολιτικών από τα αρχικά τους στάδια και όχι μόνο όταν αυτές βρίσκονται στο 
στάδιο υιοθέτησης και υλοποίησής τους από τα κράτη-μέλη. 

Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων και 
πολιτικών στην ΕΕ δεν είναι «εύκολη υπόθεση», ότι είναι πολύπλοκη, τεχνοκρα-
τική και γραφειοκρατική. Θα μπορούσε, επίσης, κανείς να επιχειρηματολογήσει 
για αποφάσεις που λαμβάνονται «πίσω από κλειστές πόρτες» ή ότι η συζήτηση 
για την «Ευρώπη» είναι «μπερδεμένη» και προκαλεί «σύγχυση» καθώς είναι δύ-
σκολο να καταλάβει κανείς ποιος θεσμός ή ποιοι θεσμοί είναι υπεύθυνοι για τη 
χάραξη πολιτικής και ποιες είναι σχέσεις μεταξύ τους και με τα κράτη-μέλη. Σύγ-
χυση προκαλούν και οι διαφορετικές αντιλήψεις για το «τι είναι» η ΕΕ. Μήπως ένα 
ευρωπαϊκό κράτος με εκλεγμένο κοινοβούλιο και εξουσία να λαμβάνει αποφά-
σεις, ή ένας διακυβερνητικός οργανισμός όπου η διαδικασία λήψης αποφάσεων 
ελέγχεται από τα κράτη-μέλη; 

Είναι δύσκολο να αμφισβητήσει κανείς αυτά τα επιχειρήματα. Είναι λάθος, 
όμως, των ΜΜΕ και των δημοσιογράφων να καταφεύγουν στα επιχειρήματα 
αυτά και να μην μελετούν προσεκτικά και να ελέγχουν εξονυχιστικά τις διαδι-
κασίες λήψης αποφάσεων στην ΕΕ. Για να είναι αποτελεσματικά και υπόλογα τα 
δημοκρατικά πολιτεύματα των κρατών-μελών, το κοινό των ΜΜΕ θα πρέπει να 
γνωρίζει και να κατανοεί πότε, γιατί και πώς προτείνονται και σχεδιάζονται οι 
πολιτικές των ευρωπαϊκών θεσμών. Προς αυτή την κατεύθυνση, είναι σημαντικό 
για τους δημοσιογράφους που καλύπτουν την ΕΕ να γνωρίζουν σε βάθος τη σύν-
θεση, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των θεσμών λήψης αποφάσεων. 
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1.1 Ιστορία, εξέλιξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

Η ανάπτυξη μιας θεσμικής δομής για τη συνεργασία των χωρών της Δυτικής Ευ-
ρώπης την περίοδο 1945-1958, δεν ήταν ένα εύκολο εγχείρημα. Μεταπολεμικά 
οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης είχαν να αντιμετωπίσουν όχι μόνο την Σοβιετική 
Ένωση και την έναρξη του «Ψυχρού Πολέμου», αλλά και την ανασυγκρότηση 
των οικονομιών τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι ΗΠΑ υποστήριξαν τις προσπάθειες 
συνεργασίας της Δυτικής Ευρώπης μέσω του Σχεδίου Μάρσαλ και τη δημιουρ-
γία του Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ). Ταυτόχρονα, και με στόχο να μει-
ώσει την επιφυλακτικότητα που χαρακτήριζε τις ευρωπαϊκές πολιτικές ηγεσίες 
και κοινωνίες ως προς την προοπτική πολιτικής και αμυντικής συνεργασίας με 
τη Γερμανία, ο Robert Schuman πρότεινε ένα κοινό οργανισμό επίβλεψης της 
παραγωγής άνθρακα και χάλυβα στην Ευρώπη - την λεγόμενη Ευρωπαϊκή Κοι-
νότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) με έξι κράτη-μέλη (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, 
Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο). Ο οργανισμός αυτός, στόχος του οποίου ήταν 
η γαλλογερμανική συμφιλίωση μέσα από τη συνεργασία κοινών θεσμών για τον 
έλεγχο βασικών πόρων για τον πόλεμο, λειτούργησε ως μια συμβιβαστική λύση 
ανάμεσα στους υποστηρικτές της εθνικής κυριαρχίας και τους υποστηρικτές της 
υπερεθνικής διακυβέρνησης.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1950, με τις ΗΠΑ να προτείνουν το Γερμανικό 
επανεξοπλισμό, η πολιτική ηγεσία της Γαλλίας πρότεινε μια ομοσπονδιακή πολι-
τική ένωση και τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού στρατού. Παρά την αποδοχή της 
πρότασης από τα όλα τα κράτη-μέλη της ΕΚΑΧ, το Γαλλικό κοινοβούλιο δεν την 
αποδέχτηκε με αποτέλεσμα η Δυτική Γερμανία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Η αποτυ-
χία της Γαλλικής πρόταση έδωσε στο εγχείρημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 
οικονομικό χαρακτήρα, μέσα από μια λιγότερο φιλόδοξη προσέγγιση – τη δη-
μιουργία της ΕΟΚ (Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα) το 1957. Στόχος των έξι 
κρατών-μελών ήταν να τεθούν οι βάσεις μιας κοινής αγοράς και ο περιορισμός 
των εμπορικών φραγμών στην ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων, υπηρεσιών, 
κεφαλαίων και εργαζόμενων. 

Ωστόσο, και παρά το γεγονός ότι οι θεσμοί λήψης αποφάσεων της ΕΟΚ διέθε-
ταν τόσο διακυβερνητικά και υπερεθνικά στοιχεία, όσο και το γεγονός ότι η ΕΟΚ 
έθεσε τις βάσεις μιας τελωνειακής ένωσης και μιας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 
(ΚΑΠ) ο Γάλλος Προέδρος Charles de Gaulle επιδίωξε να ενισχύσει την εθνική κυ-
ριαρχία των κρατών-μελών και να περιορίσει την υπερεθνική διάσταση της ολο-
κλήρωσης. Έθεσε και βέτο στην ένταξη της Μεγάλης Βρετανίας το 1963 και 1967. 
Το 1973, όμως, με την αλλαγή Προέδρου στη Γαλλία, η Μεγάλη Βρετάνια, η οποία 
είχε δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό μπλοκ απέναντι στην ΕΟΚ, εντάχθηκε μαζί 
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 ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ, ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΕ;

με την Ιρλανδία και την Δανία, αυξάνοντας τα κράτη-μέλη της ΕΟΚ από έξι (6) σε 
(9). Η διεύρυνση, δηλαδή η προσθήκη νέων κρατών-μελών, συνεχίστηκε σε δια-
δοχικούς γύρους από το 1973 και μετά, αυξάνοντας τα κράτη-μέλη σε 28. 

Ταυτόχρονα, προχώρησε και η εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, με 
τον μετασχηματισμό της ΕΟΚ σε Ευρωπαϊκή Ένωση το 1992. Η Ενιαία Ευρωπαϊκή 
Πράξη (1986), που αποτέλεσε σταθμό για τη μετάβαση στην πολιτική Ένωση, 
δεν οδήγησε στο αιτούμενο, καθώς το βάρος δόθηκε στην οικονομία. Ωστόσο, 
το αποφασιστικό βήμα για τη νομισματική και πολιτική ένωση (σε σύζευξη και 
με την επανένωση της Γερμανίας) ήταν η Συνθήκη του 1992 για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Συνθήκη Μάαστριχτ), η οποία, αν και τέθηκε με αυτή ένα πλαίσιο αρμο-
διοτήτων για τη δικαιοσύνη και την εξωτερική πολιτική, δεν οδήγησε την Ένω-
ση στο να λειτουργήσει ως ενιαίος δρών στην κρίση της πρώην Γιουγκοσλαβίας. 
Ωστόσο, το κοινό νόμισμα, το ευρώ, ξεκίνησε με επιτυχία το 2002. Σε αυτή τη 
βάση, οι ηγέτες της ΕΕ θελήσαν να προχωρήσουν ακόμη περισσότερο στην εμ-
βάθυνση της ολοκλήρωσης, ιδιαιτέρα στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, με 
τη θέσπιση της Συνταγματικής Συνθήκης. Τα δημοψηφίσματα με αρνητικά απο-
τελέσματα το 2005 δεν πτοήσαν την κίνηση προς την υπερεθνική ολοκλήρωση, 
η οποία επήλθε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, το 2009. Αυτή ενσωμάτωσε πολ-
λές από τις διατάξεις της Συνταγματικής Συνθήκης, αλλά η Ένωση πόρρω απέχει 
από το να θεωρείται ομοσπονδιακό κράτος.

 ΙΣΤΟΡΙΚ Α ΒΗΜΑΤΑ

Pascal Fontaine (2014). Europe in 12 lessons. Brussels: European Commission, Director-
ate-General for Communication, σ.6-7.

Στις 9 Μαΐου 1950 η Διακήρυξη Σουμάν πρότεινε την ίδρυση μιας Ευρωπαϊκής Κοινότη-
τας Άνθρακα και Χάλυβα, η οποία πραγματώθηκε με τη Συνθήκη του Παρισιού στις 
18 Απριλίου 1951. Με τη Συνθήκη αυτή δημιουργήθηκε μια κοινή αγορά άνθρακα 
και χάλυβα μεταξύ των έξι ιδρυτικών χωρών (Βέλγιο, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία 
της Γερμανίας, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο και Κάτω Χώρες). Στόχος, μετά το τέλος 
του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν η διασφάλιση της ειρήνης μεταξύ των νι-
κητών και των ηττημένων της Ευρώπης και η συνεργασία τους επί ίσοις όροις μέσα 
σε ένα κοινό θεσμικό πλαίσιο. 

Στη συνέχεια, στις 25 Μαρτίου 1957, τα έξι κράτη μέλη αποφάσισαν, με τη Συν-
θήκη της Ρώμης, να οικοδομήσουν μια Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας 
(Ευρατόμ) και μια Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ). Η ΕΟΚ θα οδηγούσε στην 
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οικοδόμηση μιας ευρύτερης κοινής αγοράς που θα κάλυπτε ένα μεγάλο φάσμα αγα-
θών και υπηρεσιών. Οι δασμοί μεταξύ των έξι χωρών καταργήθηκαν την 1η Ιουλίου 
1968 και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 τέθηκαν, επίσης, σε εφαρμογή 
κοινές πολιτικές, ιδίως η εμπορική και η γεωργική πολιτική. 

Το εγχείρημα αυτό στέφθηκε με τόσο μεγάλη επιτυχία, ώστε η Δανία, η Ιρλανδία 
και το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισαν να ενταχθούν στην Κοινότητα. Αυτή η πρώτη 
διεύρυνση, από έξι σε εννέα μέλη, πραγματοποιήθηκε το 1973. Παράλληλα, εφαρ-
μόστηκαν νέες κοινωνικές και περιβαλλοντικές πολιτικές και ιδρύθηκε το 1975 το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

Τον Ιούνιο του 1979 υλοποιήθηκε ένα ουσιαστικό βήμα με τη διενέργεια των 
πρώτων εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ά-
μεση καθολική ψηφοφορία. Οι εκλογές αυτές διεξάγονται κάθε πέντε χρόνια. 

Το 1981 η Ελλάδα προσχώρησε στις Κοινότητες και το 1986 ακολούθησαν η 
Ισπανία και η Πορτογαλία. Αυτή η διεύρυνση των Κοινοτήτων στη Νότια Ευρώπη 
έκανε επιτακτική την ανάγκη εφαρμογής προγραμμάτων περιφερειακής ενίσχυσης. 
καταναλωτών και των ταξιδιωτών. 

Η παγκόσμια οικονομική ύφεση στις αρχές της δεκαετίας του 1980 δημιούργησε 
ένα κύμα «ευρωσκεπτικισμού». Όμως, οι ελπίδες αναζωπυρώθηκαν το 1985, όταν η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με πρόεδρο τον Jacques Delors, δημοσίευσε μια Λευκή Βίβλο 
που περιείχε ένα χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ενιαίας αγο-
ράς μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1993. Αυτός ο φιλόδοξος στόχος αποτυπώθηκε στην 
Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, η οποία υπογράφηκε τον Φεβρουάριο του 1986 και τέθη-
κε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1987.

Η πολιτική διάρθρωση της Ευρώπης άλλαξε ριζικά με την πτώση του τείχους του 
Βερολίνου το 1989. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην επανένωση της Γερμανίας τον 
Οκτώβριο του 1990 και στην επάνοδο της δημοκρατίας στις χώρες της Κεντρικής 
και Ανατολικής Ευρώπης που αποδεσμεύτηκαν από τη σοβιετική κηδεμονία. Η ίδια 
η Σοβιετική Ένωση έπαψε να υπάρχει τον Δεκέμβριο του 1991. Παράλληλα, τα κράτη 
μέλη της ΕΟΚ διαπραγματεύονταν μια νέα Συνθήκη, η οποία εγκρίθηκε από το Ευ-
ρωπαϊκό Συμβούλιο (τη σύνοδο των προέδρων και/ή πρωθυπουργών των κρατών 
μελών) στο Μάαστριχτ τον Δεκέμβριο του 1991. Με την προσθήκη της διακυβερνη-
τικής συνεργασίας (σε τομείς όπως η εξωτερική πολιτική και η εσωτερική ασφάλεια) 
στο υφιστάμενο κοινοτικό σύστημα, η Συνθήκη του Μάαστριχτ δημιούργησε την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 1993.

Τρεις ακόμη χώρες, η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία, προσχώρησαν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση το 1995 και έτσι τα μέλη της Ένωσης αυξήθηκαν σε 15. Ήδη από 
τότε, η Ευρώπη ήταν αντιμέτωπη με τις αυξανόμενες προκλήσεις της παγκοσμιοποί-
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ησης. Οι νέες τεχνολογίες και η ολοένα αυξανόμενη χρησιμοποίηση του διαδικτύου 
εκσυγχρόνισαν τις οικονομίες, αλλά δημιουργούσαν και κοινωνικές και πολιτισμικές 
εντάσεις. Στο μεταξύ, η ΕΕ επεξεργαζόταν το τολμηρότερο μέχρι σήμερα σχέδιό της, 
τη δημιουργία ενός ενιαίου νομίσματος που θα διευκόλυνε τη λειτουργία των επιχει-
ρήσεων και τη ζωή των καταναλωτών και των ταξιδιωτών. Την 1η Ιανουαρίου 2002το 
ευρώ αντικατέστησε τα παλαιά νομίσματα 12 χωρών της ΕΕ, οι οποίες δημιούργη-
σαν από κοινού τη «ζώνη του ευρώ». Το ευρώ είναι πλέον ένα σημαντικό διεθνές 
νόμισμα μαζί με το αμερικανικό δολάριο.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1990 άρχισαν οι προετοιμασίες για τη μεγαλύτερη 
διεύρυνση στην ιστορία της ΕΕ. Υποβλήθηκαν αιτήσεις ένταξης από τις έξι πρώην 
χώρες του σοβιετικού συνασπισμού (Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Ουγγαρία, 
Πολωνία, Ρουμανία και Σλοβακία), τις τρεις χώρες της Βαλτικής που αποτελούσαν 
μέρος της Σοβιετικής Ένωσης (Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία), μία από τις δημο-
κρατίες της πρώην Γιουγκοσλαβίας (Σλοβενία) και δύο χώρες της Μεσογείου (Κύ-
προς και Μάλτα). Η ΕΕ δέχτηκε με ικανοποίηση αυτή την ευκαιρία να συμβάλει στη 
σταθεροποίηση της ευρωπαϊκής ηπείρου και να επεκτείνει τα οφέλη της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης στις νεαρές δημοκρατίες. Ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις τον Δεκέμ-
βριο του 1997 και 10 από τις υποψήφιες χώρες προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση την 1η Μαΐου 2004. Το 2007 ακολούθησαν η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Το 2013 
προσχώρησε και η Κροατία, αυξάνοντας τον αριθμό των κρατών μελών της ΕΕ σε 28.

Για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις σύνθετες προκλήσεις του 21ου αιώνα, η 
διευρυμένη ΕΕ είχε ανάγκη από μια απλούστερη και αποτελεσματικότερη μέθοδο 
λήψης των κοινών αποφάσεών της. Προτάθηκαν νέοι κανόνες σε ένα σχέδιο Συντάγ-
ματος της ΕΕ, το οποίο υπογράφηκε τον Οκτώβριο του 2004 και θα αντικαθιστούσε 
όλες τις υφιστάμενες Συνθήκες. Όμως, το κείμενο αυτό απορρίφθηκε από δύο εθνι-
κά δημοψηφίσματα το 2005. Έτσι, το Σύνταγμα αντικαταστάθηκε από τη Συνθήκη 
της Λισαβόνας,η οποία υπογράφηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2007 και τέθηκε σε ισχύ την 
1η Δεκεμβρίου 2009. Η Συνθήκη αυτή τροποποιεί, αλλά δεν αντικαθιστά τις προη-
γούμενες Συνθήκες και θεσπίζει τις περισσότερες από τις αλλαγές που περιείχε το 
Σύνταγμα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι θέσπισε τη θέση μόνιμου προέδρου του Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου και τη θέση του Ύπατου Εκπροσώπου για θέματα Εξωτερικής 
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας. Ταυτόχρονα, ξέσπασε μια παγκόσμια χρηματο-
πιστωτική και οικονομική κρίση. Το γεγονός αυτό οδήγησε στη θέσπιση νέων μηχα-
νισμών της ΕΕ με στόχο τη διασφάλιση της σταθερότητας των τραπεζών, τη μείωση 
του δημόσιου χρέους και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών των κρατών 
μελών, ιδίως εκείνων που ανήκουν στη ζώνη του ευρώ.
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Οι κυριότερ ες Συν θήκες

Πηγή: https://europa.eu/european-union/law/treaties_el

Συνθήκη της Λισαβόνας
Υπογραφή: 13 Δεκεμβρίου 2007 

Έναρξη ισχύος: 1η Δεκεμβρίου 2009
Σκοπός: να γίνει η ΕΕ πιο δημοκρατική, πιο αποτελεσματική και πιο ικανή να 

αντιμετωπίζει «με μία φωνή» παγκόσμια προβλήματα, όπως η κλιματική αλλαγή.
Κυριότερες αλλαγές: πιο ισχυρό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλαγή των διαδικασιών 

ψηφοφορίας στο Συμβούλιο, πρωτοβουλία των πολιτών, μόνιμος πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, νέος Ύπατος Εκπρόσωπος για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, 

νέο διπλωματικό σώμα της ΕΕ.
Η Συνθήκη της Λισαβόνας αποσαφηνίζει ποιες εξουσίες: ανήκουν στην ΕΕ,  

ποιες ανήκουν στα κράτη μέλη της και ποιες είναι κοινές για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της.
Το πλήρες κείμενο της Συνθήκης της Λισαβόνας: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:C:2007:306:TOC

Συνθήκη της Νίκαιας
Υπογραφή: 26 Φεβρουαρίου 2001 

Έναρξη ισχύος: 1η Φεβρουαρίου 2003
Σκοπός: μεταρρύθμιση των θεσμικών οργάνων, ώστε να μπορεί η ΕΕ να λειτουργεί 

αποτελεσματικά μετά την αύξηση των κρατών μελών της σε 25.
Κυριότερες αλλαγές: μέθοδοι τροποποίησης της σύνθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

και επανακαθορισμός του συστήματος ψηφοφορίας στο Συμβούλιο.
Το πλήρες κείμενο της Συνθήκης της Νίκαιας:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:12001C/TXT

Συνθήκη του Άμστερνταμ
Υπογραφή: 2 Οκτωβρίου 1997 
Έναρξη ισχύος: 1η Μαΐου 1999

Σκοπός: μεταρρύθμιση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ εν όψει της προσχώρησης νέων 
κρατών μελών στην Ένωση.

Κυριότερες αλλαγές: τροποποίηση, νέα αρίθμηση και ενοποίηση των Συνθηκών ΕΕ και 
ΕΟΚ. Μεγαλύτερη διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων 
Το πλήρες κείμενο της Συνθήκης του Άμστερνταμ:

https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_of_
amsterdam_en.pdf

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση - Συνθήκη του Μάαστριχτ
Υπογραφή: 7 Φεβρουαρίου 1992 

Έναρξη ισχύος: 1η Νοεμβρίου 1993
Σκοπός: προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης και θέσπιση ορισμένων 
στοιχείων της πολιτικής ένωσης (ιθαγένεια, κοινή πολιτική εξωτερικών και εσωτερικών 
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υποθέσεων).
Κυριότερες αλλαγές: ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέσπιση της διαδικασίας 

συναπόφασης που ενισχύει τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη λήψη των 
αποφάσεων. Νέες μορφές συνεργασίας μεταξύ των κυβερνήσεων της ΕΕ, π.χ. στους 

τομείς της άμυνας, της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων.
To πλήρες κείμενο της Συνθήκης του Μάαστριχτ:

https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_on_
european_union_en.pdf

Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη
Υπογραφή: 17 Φεβρουαρίου 1986 (Λουξεμβούργο) / 28 Φεβρουαρίου 1986 (Χάγη).

Έναρξη ισχύος: 1η Ιουλίου 1987
Σκοπός: μεταρρύθμιση των θεσμικών οργάνων εν όψει της προσχώρησης της 

Πορτογαλίας και της Ισπανίας και επίσπευση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων εν 
όψει της ενιαίας αγοράς.

Κυριότερες αλλαγές: επέκταση της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο 
(ώστε να είναι πιο δύσκολη η επιβολή βέτο από μία χώρα σε προτεινόμενη νομοθετική 
πράξη), θέσπιση διαδικασιών συνεργασίας και σύμφωνης γνώμης που ενισχύουν τον 

ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
To πλήρες κείμενο της Ευρωπαϊκής Πράξης:

https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaties_
establishing_the_european_communities_single_european_act_en.pdf

Συνθήκη Συγχώνευσης - Συνθήκη των Βρυξελλών
Υπογραφή: 8 Απριλίου 1965 

Έναρξη ισχύος: 1η Ιουλίου 1967
Σκοπός: εξορθολογισμός της λειτουργίας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Κυριότερες αλλαγές: δημιουργία μιας ενιαίας Επιτροπής και ενός ενιαίου Συμβουλίου 
και για τις τρεις -την εποχή εκείνη- Ευρωπαϊκές Κοινότητες (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ). 

Καταργήθηκε με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ.
To πλήρες κείμενο της Συνθήκης Συγχώνευσης:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:11965F/TXT

Συνθήκες της Ρώμης: Συνθήκες ΕΟΚ και Ευρατόμ
Υπογραφή: 25 Μαρτίου 1957 

Έναρξη ισχύος: 1η Ιανουαρίου 1958
Σκοπός: ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) και της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ).
Κυριότερες αλλαγές: επέκταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ώστε να 

συμπεριλαμβάνει και τη γενική οικονομική συνεργασία.
To πλήρες κείμενο ίδρυσης της ΕΟΚ:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:11957E
Το πλήρες κείμενο ίδρυσης της ΕΥΡΑΤΟΜ: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/

TXT/?uri=OJ:C:2016:203:TOC
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Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα
Υπογραφή: 18 Απριλίου 1951

Έναρξη ισχύος: 23 Ιουλίου 1952
Λήξη ισχύος: 23 Ιουλίου 2002

Σκοπός: η δημιουργία αλληλεξαρτήσεων στον κλάδο του άνθρακα και του χάλυβα, 
έτσι ώστε να μην μπορεί μία χώρα να κινητοποιεί τις ένοπλες δυνάμεις της χωρίς να το 
γνωρίζουν οι υπόλοιπες. Με αυτόν τον τρόπο καλλιεργήθηκε ένα κλίμα εμπιστοσύνης 
και εκτονώθηκαν οι εντάσεις μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Συνθήκη ΕΚΑΧ 

έπαυσε να ισχύει το 2002.
Το πλήρες κείμενο ίδρυσης της ΕΚΑΧ:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:11951K/TXT

2.2 Τι είναι, λοιπόν, η ΕΕ; 

Όπως σωστά γράφει ο Clengross (2015:46)1 

[…] ο ευκολότερος τρόπος για να συλληφθεί η Ευρωπαικη Ενω-
ση ειναι να κατανοηθεί ως ένα σύνολο θεσμών που επιχειρούν να 
προσδώσουν στο όλο άθροισμα μεγαλύτερο από αυτό των μερών 
του (ανεξάρτητα κράτη-μέλη). Δυστυχώς, το αποτέλεσμα δεν είναι 
κάτι που προσιδιάζει στις τυπικές κατηγορίες του ομοσπονδιακού 
κράτους η του διεθνούς οργανισμού. 

Η ΕΕ διαθέτει ένα ανεξάρτητο δικαστήριο το οποίο υπερέχει έναντι του εθνικού 
δίκαιου των κρατών-μελών. Όμως, τα κράτη-μέλη διαδραματίζουν πρωταγωνι-
στικό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, και συνεχίζουν να έχουν τις δίκες 
τους εξωτερικές σχέσεις και τα δικά τους έδρανα στο πλαισιο του ΟΗΕ. Ταυτό-
χρονα, και σε αντίθεση με όλους του διεθνείς οργανισμούς, η ΕΕ διαθέτει εκλεγ-
μένο κοινοβούλιο, με σημαντικό ρόλο στην τροποποίηση και απόρριψη νομο-
θεσίας. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το δικαίωμα να προτείνει νόμους, να 
διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό της ΕΕ και να προσάγει τα κράτη-μέλη, όταν 
δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες λειτουργία και τις αξίες της Ένωσης, στο 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ). 

Η ΕΕ, συγκεκριμένα, είναι ένα υβριδικό μόρφωμα, ένα μείγμα δύο διαφορε-
τικών μορφών πολιτικής οργάνωσης, που χαρακτηρίζεται μέσα από μια «δημι-
ουργική ένταση» (Bale 2011: 122)2 ανάμεσα στον διακυβερνητισμό (όπου τα κρά-

1  Α. Clengross (2015). Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Αθήνα: Ι. Σιδέρης. 
2 T. Bale (2011). Πολιτική στις χώρες της Ευρώπης: Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και αλληλε-
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τη-μέλη διατηρούν το δικαίωμα να διασφαλίζουν τα συμφέροντά τους στη λήψη 
αποφάσεων και την κατεύθυνση της ΕΕ) και το υπερεθνικισμό (όπου τα κράτη-μέ-
λη έχουν συμφωνήσει, αν όχι σε όλα τα ζητήματα, να δεσμευτούν με αποφάσεις 
με τις οποίες δεν συμφωνούν πάντα). Η τάση αυτή εκφράζεται μέσα από την 
διστακτική ιστορική πορεία της ολοκλήρωσης, τις Συνθήκες και τους ρόλους και 
αρμοδιότητες των θεσμών που την απαρτίζουν3. 

Ας δούμε, λοιπόν, ποιοι είναι οι διακυβερνητικοί και υπερεθνικοί θεσμοί της 
ΕΕ. Για όλους τους θεσμούς η παρουσίασή και ανάλυσή τους θα γίνει μέσα από 
τις εξής πέντε ερωτήσεις:

1. Πως εκπροσωπούν και γιατί τα συμφέροντα των κρατών-μελών ή της ΕΕ;
2. Ποια είναι η σύνθεση τους, πως διορίζονται, επιλέγονται ή εκλέγονται τα 

μέλη/αξιωματούχοι τους; 
3. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του κάθε θεσμού; 
4. Ποια είναι η μεταξύ τους σχέση, πως συνδέονται στη λήψη αποφάσεων/

πολιτικών; 
5. Πως μπορούν να λειτουργήσουν ως πηγές ενημέρωσης και πληροφόρη-

σης για τους δημοσιογράφους και τα ΜΜΕ; 

2.3 Διακυβερνητικοί Θεσμοί

2.3.1 Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Το ΣΕΕ ιστορικά διαμορφώθηκε από το Ειδικό Συμβούλιο Υπουργών της ΕΚΑΧ, 
το οποίο είχε σχεδιαστεί να παρέχει μια ισορροπία στον υπερεθνικό χαρακτήρα 
της Ανώτατης Αρχής, καθώς και να διασφαλίζει ότι προστατεύονται τα συμφέ-

πιδράσεις. Αθήνα: Κριτική. 
3 Βλ. Bache, I., & Bulmer, S. (2011). Politics in the European Union. Oxford: OUP, Boomerg, E., 

Peterson, J., Corbett, R. (2012). The European Union. How does it work? Oxford University 
Press: Oxford, Cini, M., & Pérez-Solórzano Borragán, N. (2010). European Union Politics. 
Oxford: OUP, Dinan, D.(2010). Ever Closer Union: An Introduction to European Integration. 
Basingstoke: Palgrave Macmillan, Hix, S., & Hoyland, B. (2011). The Political System of the 
European Union. Basigstoke: Palgrave Macmillan, Lodge, J. (2009). The European Union. 
Oxford: Polity Press, McCormick, J.(2011). Understanding the European Union. Basing-
stoke: Palgrave Macmillan, McCormick, J. (2011). European Union Politics. Basingstoke: 
Palgrave Macmillan, Nugent, N. (2010). The Government and Politics of the European Un-
ion. Basingstoke: Palgrave Macmillan, Warleigh, Alex. (2009). European Union: the basics. 
London: Routledge.
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ροντα των κρατών-μελών τα οποία δεν είχαν άμεση σχέση με την παραγωγή Άν-
θρακα και Χάλυβα. Παρόμοια Συμβούλια διέθετε και το σύστημα λήψης αποφά-
σεων της ΕΟΚ, τα οποία σχεδιάστηκαν με στόχο να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα 
στα ισχυρά (Γαλλία, Δυτική Γερμανία, Ιταλία) και τα μικρότερα (Βέλγιο, Ολλανδία 
και Λουξεμβούργο). Το 1967, τα τρία Συμβούλια συγχωνεύτηκαν στο λεγόμενο 
Συμβούλιο Υπουργών. 

Σήμερα το ΣΕΕ είναι ο κύριος θεσμός λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Είναι το ου-
σιαστικό όργανο λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των 
κρατών-μελών στην ΕΕ, και οι συναντήσεις τους παρέχουν τον θεσμικό τόπο/
χώρο στα πλαίσια των οποίων συναντώνται οι Υπουργοί όλων των χωρών της ΕΕ 
για να θεσπίσουν νόμους και να συντονίσουν τις πολιτικές τους4. Ειδικότερα το 
Συμβούλιο της ΕΕ:

1. Διαπραγματεύεται και εκδίδει νομοθετικές πράξεις  στις περισσότερες 
περιπτώσεις από κοινού με το ΕΚ με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, 
γνωστή και ως «συναπόφαση» (βλ. κεφάλαιο 3). Η συναπόφαση χρησιμο-
ποιείται σε τομείς πολιτικής όπου η ΕΕ έχει αποκλειστική αρμοδιότητα ή τη 
μοιράζεται με τα κράτη μέλη. Στις περιπτώσεις αυτές, το Συμβούλιο νομο-
θετεί βάσει προτάσεων που υποβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2. Είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό των πολιτικών των κρατών μελών σε 
συγκεκριμένους τομείς, όπως:
•	 οι οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές
•	 η παιδεία, ο πολιτισμός, η νεολαία και ο αθλητισμός
•	 η πολιτική απασχόλησης 

3. Καθορίζει και εφαρμόζει την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας 
της ΕΕ με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές που χαράσσει το ΕΣ (βλ. πα-
ρακάτω). Στην πολιτική αυτή περιλαμβάνονται επίσης η αναπτυξιακή και 
η ανθρωπιστική βοήθεια, η άμυνα και οι εμπορικές συναλλαγές της ΕΕ. Το 
Συμβούλιο, από κοινού με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (βλ. παρακάτω), διασφαλί-
ζει την ενότητα, τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα της εξωτερικής 
δράσης της ΕΕ. 

4. Δίνει την εντολή στην Επιτροπή να διαπραγματευτεί εξ ονόματος της ΕΕ 
συμφωνίες της ΕΕ με χώρες εκτός ΕΕ ή με διεθνείς οργανισμούς. Στο τέλος 
των διαπραγματεύσεων, το Συμβούλιο αποφασίζει για την υπογραφή και 
τη σύναψη της συμφωνίας, με βάση πρόταση της Επιτροπής. Το ΣΕΕ  εκδί-

4 Βλ. http://www.consilium.europa.eu/el/council-eu/
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δει επίσης την τελική απόφαση για τη σύναψη της συμφωνίας, αφού το ΕΚ 
δώσει την έγκρισή του (η οποία είναι απαραίτητη στους τομείς όπου εφαρ-
μόζεται η συναπόφαση) και αφού επικυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη της 
ΕΕ. Οι συμφωνίες αυτές μπορούν να καλύπτουν διάφορους τομείς, όπως 
εμπόριο, συνεργασία και ανάπτυξη, ή να αφορούν συγκεκριμένα θέματα, 
όπως κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, αλιεία, τελωνειακούς δασμούς, με-
ταφορές, θετικές επιστήμες, τεχνολογία, κ.λπ. 

5. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό της ΕΕ από κοινού με το ΕΚ.

Kάποια σύγχυση προκαλεί το γεγονός ότι το ΣΕΕ στην πραγματικότητα απαρ-
τίζεται από μια σειρά από 10 διαφορετικά συμβούλια, το καθένα από τα οποία 
ασχολείται με ένα συγκεκριμένο τομέα, και αποτελείται από τους αντίστοιχους 
υπουργούς ή υφυπουργούς κάθε κράτους-μέλους. 

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ

Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας 
(βλ. http://www.consilium.europa.eu/el/council-eu/configurations/agrifish/)

Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας 
(βλ. http://www.consilium.europa.eu/el/council-eu/configurations/compet/)

Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων 
(βλ. http://www.consilium.europa.eu/el/council-eu/configurations/ecofin/)

Συμβούλιο Περιβάλλοντας
(βλ. http://www.consilium.europa.eu/el/council-eu/configurations/env/)

Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών 
(βλ. http://www.consilium.europa.eu/el/council-eu/configurations/epsco/)

Συμβούλιο Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
(βλ. http://www.consilium.europa.eu/el/council-eu/configurations/eycs/)

Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων
(βλ. http://www.consilium.europa.eu/el/council-eu/configurations/fac/)

Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων
(βλ. http://www.consilium.europa.eu/el/council-eu/configurations/gac/)

Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
(βλ. http://www.consilium.europa.eu/el/council-eu/configurations/jha/)

Συμβούλιο Μεταφορών, Τηλεπικοινωνίων και Ενέργειας
(βλ. http://www.consilium.europa.eu/el/council-eu/configurations/tte/)
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Σημειώνεται, ότι οποιαδήποτε από τις 10 συνθέσεις του Συμβουλίου μπορεί να 
εκδώσει πράξη που εμπίπτει στην αρμοδιότητα άλλης σύνθεσης. Για το λόγο αυ-
τόν, όταν μια πράξη εκδίδεται από το ΣΕΕ, δεν αναφέρεται η σύνθεση που την 
ενέκρινε5. Στις συνόδους του ΣEE οι υπουργοί και οι υφυπουργοί έχουν το δικαί-
ωμα να δεσμεύουν την κυβέρνηση της χώρας τους και να ψηφίζουν. Στις συνό-
δους του ΣEE καλούνται επίσης και οι αρμόδιοι ανά τομέα ευρωπαίοι Επίτροποι. 
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (EKT)6 καλείται όταν έχει κινήσει τη νομοθετική 
διαδικασία. Στις συνεδριάσεις των συμβουλίων οι υπουργοί/υφυπουργοί συζη-
τούν, τροποποιούν, εγκρίνουν ή απορρίπτουν προτεινόμενα σχέδια από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή, να και συχνά, όπως θα δούμε στο κεφάλαιο 3, αυτό γίνεται 
αφού έχει επιτευχθεί ήδη μια συμφωνία στην Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπρο-
σώπων (COREPER)7, απαρτίζεται από τον μόνιμο εκπρόσωπο κάθε κράτους-μέ-
λους στην ΕΕ. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (COREPER)

Ιδρύθηκε το 1958 και υπάγεται στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης

Απαρτίζεται από πρέσβεις και την προεδρία ασκεί το κράτος-μέλος απ’ 
όπου προέρχεται ο τρέχων πρόεδρος του Συμβουλίου.

Αποτελεί συνδετικό σύνδεσμο μεταξύ Βρυξελών και των εθνικών κοινο-
βουλίων, καθώς μεταφέρει τις απόψεις των τελευταίων ενώ παράλληλα τα 
ενημερώνει για τις εξελίξεις.

Προετοιμάζει τις συνόδους του Συμβουλίου, ώστε οι Υπουργοί να επικε-
ντρώνονται στα ζητήματα υψηλής πολιτικής. Ελέγχει τους φακέλους της 
ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου, επιδιώκοντας να καταλήξει σε συμ-
φωνία. Σε περίπτωση διαφωνίας το θέμα παραπέμπεται στην επόμενο επί-
πεδο, το Συμβούλιο της ΕΕ. 

5  Bλ. http://www.consilium.europa.eu/el/council-eu/configurations/
6  Βλ. https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
7 Βλ. http://www.consilium.europa.eu/el/council-eu/preparatory-bodies/
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Σχήματα

Coreper I à Αποτελείται από τους αναπληρωτές μόνιμους αντιπροσώπους 
και ασχολείται με στοιχεία που αφορούν τις συνθέσεις του Συμβουλίου για 
ζητήματα Εργασίας, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτικές υπο-
θέσεις, Ανταγωνιστικότητας (τουρισμός, εσωτερική αγορά, βιομηχανία), 
Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες και Ενέργεια, Ιχθυοκαλλιέργειες, Περιβάλλον, 
Εκπαίδευση, Νεότητα και Κουλτούρα.

Coreper ΙΙ à Αποτελείται από τους πρέσβεις των μόνιμων αντιπροσωπειών 
και προετοιμάζει τις συνθέσεις του Συμβουλίου για τις Γενικές υποθέσεις 
και Εξωτερικές Σχέσεις, τις Οικονομικές και Δημοσιονομικές υποθέσεις και 
Δικαιοσύνη και Εσωτερικές υποθέσεις.

Προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου

Τα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου μπορούν να διακριθούν 
σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

1.  Επιτροπές που έχουν συσταθεί βάσει των συνθηκών, με διακυβερνητική 
απόφαση ή με πράξη του Συμβουλίου - είναι κυρίως μόνιμες και συχνά 
έχουν διορισμένο ή εκλεγμένο πρόεδρο.

2.   Επιτροπές ή ομάδες που έχουν συσταθεί από την ΕΜΑ - ασχολούνται 
με πολύ ειδικά θέματα και προεδρεύονται από τον αντιπρόσωπο του 
κράτους που ασκεί την 6μηνη εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου.

3.   Επιπλέον, μπορούν να συγκροτηθούν ad hoc επιτροπές για ειδικό σκοπό 
οι οποίες παύουν να υφίστανται όταν εκπληρωθεί η αποστολή τους. 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) είναι αρμόδια για τη διαχείριση του ευρώ και 
για τη χάραξη και εφαρμογή της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής της ΕΕ. Η 
ΕΚΤ συνεργάζεται με τις κεντρικές τράπεζες όλων των χωρών της ΕΕ. Μαζί αποτε-
λούν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών. Ηγείται της συνεργασίας μεταξύ 
των κεντρικών τραπεζών στην Ευρωζώνη. Η συνεργασία αυτή αποκαλείται Ευρωσύ-
στημα. Βασικός της στόχος είναι να διατηρεί σταθερές τις τιμές, στηρίζοντας έτσι την 
οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

•	 Καθορίζει τα επιτόκια με τα οποία δανείζει τις εμπορικές τράπεζες στην Ευρωζώ-
νη (γνωστή επίσης ως ζώνη του ευρώ), ελέγχοντας έτσι την προσφορά χρήματος 
και τον πληθωρισμό

•	 Διαχειρίζεται τα  συναλλαγματικά αποθέματα  της Ευρωζώνης και την αγορά ή 
πώληση νομισμάτων, ώστε να διατηρείται η ισοτιμία των συναλλαγματικών ισο-
τιμιών

•	 Διασφαλίζει την κατάλληλη εποπτεία των χρηματοπιστωτικών αγορών και ιδρυ-
μάτων από τις εθνικές αρχές, καθώς και την ομαλή λειτουργία των συστημάτων 
πληρωμών

•	 Μεριμνά για την ασφάλεια και την ευρωστία του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστή-
ματος

•	 Εξουσιοδοτεί τις χώρες της Ευρωζώνης να εκδίδουν χαρτονομίσματα ευρώ
•	 Παρακολουθεί τις  τάσεις των τιμών  και αξιολογεί τους κινδύνους που προκύ-

πτουν για τη σταθερότητα των τιμών.

Ο πρόεδρος της ΕΚΤ την εκπροσωπεί σε υψηλού επιπέδου ευρωπαϊκές αι διεθνείς 
συνεδριάσεις. Η ΕΚΤ διαθέτει τα ακόλουθα τρία όργανα λήψης αποφάσεων:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο – το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων. Απαρτίζεται από 
την Εκτελεστική Επιτροπή και από τους διοικητές των κεντρικών τραπεζών των 
χωρών της Ευρωζώνης. Aξιολογεί τις οικονομικές και νομισματικές εξελίξεις, δι-
αμορφώνει τη νομισματική πολιτική της Ευρωζώνης και καθορίζει τα επιτόκια 
δανεισμού που επιβάλλει η Κεντρική Τράπεζα στις εμπορικές τράπεζες.

2. Την Εκτελεστική Επιτροπή – ασχολείται με την καθημερινή λειτουργία της ΕΚΤ. 
Απαρτίζεται από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της ΕΚΤ και τέσσερα άλλα 
μέλη που διορίζονται για 8 χρόνια από τους ηγέτες των χωρών της Ευρωζώνης. 
Eφαρμόζει τη νομισματική πολιτική, διαχειρίζεται τις τρέχουσες υποθέσεις, προ-
ετοιμάζει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκεί εξουσίες που 
της έχει αναθέσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Γενικό Συμβούλιο  – έχει περισσότερο έναν συμβουλευτικό και συντονιστικό 
ρόλο. Απαρτίζεται από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της ΕΚΤ και τους διοι-
κητές των κεντρικών τραπεζών όλων των κρατών μελών της ΕΕ. Συμμετέχει στο 
συμβουλευτικό και συντονιστικό έργο και βοηθά στην προετοιμασία της προ-
σχώρησης νέων χωρών στην Ευρωζώνη.
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Το ΣΕΕ ψηφίζει μόνο εφόσον παρίσταται η πλειοψηφία των μελών του. Ένα μέ-
λος του ΣΕΕ επιτρέπεται να ενεργεί εκ μέρους ενός μόνο άλλου μέλους8. Ανάλο-
γα με το θέμα υπό συζήτηση το ΣΕΕ αποφασίζει:

•	 με απλή πλειοψηφία (15 κράτη μέλη ψηφίζουν υπέρ)
•	 με ειδική πλειοψηφία (εάν ψηφίσει υπέρ το 55% των κρατών μελών, που αντι-

προσωπεύουν το 65% τουλάχιστον του πληθυσμού της ΕΕ)
•	 με ομοφωνία (όλες οι ψήφοι υπέρ)

Δεν υπάρχει ιεράρχηση μεταξύ των συνθέσεων του Συμβουλίου, αν και το Συμ-
βούλιο Γενικών Υποθέσεων (ΣΓΥ) έχει ειδικό συντονιστικό ρόλο και είναι υπεύθυ-
νο για θεσμικά, διοικητικά και οριζόντια θέματα9. Το ΣΓΥ εξασφαλίζει τη συνέπεια 
των εργασιών σε όλες τις συνθέσεις του ΣΕΕ. Προετοιμάζει και παρακολουθεί τις 
συνόδους   των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των κρατών-μελών της ΕΕ. 
Είναι αρμόδιο για ορισμένους εγκάρσιους τομείς πολιτικής, μεταξύ των οποίων η 
διεύρυνση της ΕΕ και οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης, η πολιτική συνοχής, 
τα θέματα που σχετίζονται με το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ και οιοσδήποτε φάκελος 
του ανατεθεί από το ΕΣ. Συντονίζει τις προπαρασκευαστικές εργασίες ενόψει των 
συνόδων του ΕΣ. Είναι επίσης υπεύθυνο για ορισμένους εγκάρσιους τομείς πο-
λιτικής. Αποτελείται κυρίως από τους υπουργούς ευρωπαϊκών υποθέσεων όλων 
των κρατών μελών της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπείται συνήθως από 
τον Επίτροπο Διοργανικών Σχέσεων, αναλόγως των προς συζήτηση θεμάτων.

Το Συμβούλιο Εξωτερικές Υποθέσεις (ΣΕΥ) έχει επίσης ιδιαίτερα καθήκο-
ντα. Αποτελείται από τους υπουργούς Εξωτερικών όλων των κρατών μελών της 
ΕΕ. Ανάλογα με την ημερήσια διάταξη, στο Συμβούλιο συμμετέχουν επίσης οι 
υπουργοί Άμυνας (κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας), οι υπουργοί Ανάπτυξης 
(συνεργασία για την ανάπτυξη) και οι υπουργοί Εμπορίου (κοινή εμπορική πολι-
τική). Των συνόδων του ΣΕΥ προεδρεύει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης 
για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας. Τον Ύπατο Εκπρόσωπο 
επικουρεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ, βλ. παρακάτω). Ση-
μειώνεται, ωστόσο, όταν το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων συζητά θέματα 
κοινής εμπορικής πολιτικής, προεδρεύει ο εκπρόσωπος του κράτους μέλους της 
ΕΕ που ασκεί την εξαμηνιαία εκ περιτροπής Προεδρία του ΣΕΕ της ΕΕ10. 

8 Βλ. http://www.consilium.europa.eu/el/council-eu/voting-system/
9 Βλ. https://www.consilium.europa.eu/el/council-eu/configurations/gac/
10 Βλ. http://www.consilium.europa.eu/el/council-eu/configurations/fac/
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Είναι αρμόδιο για την εξωτερική δράση της ΕΕ, στην οποία συμπεριλαμβά-
νονται η εξωτερική πολιτική, η άμυνα και η ασφάλεια, το εμπόριο, η συνεργα-
σία για την ανάπτυξη και η ανθρωπιστική βοήθεια. Καθορίζει και υλοποιεί την 
εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της ΕΕ, με βάση κατευθυντή-
ριες γραμμές του ΕΣ. Μπορεί να δρομολογήσει δράσεις της ΕΕ για τη διαχείριση 
κρίσεων, τόσο μη στρατιωτικών όσο και στρατιωτικών, στο πλαίσιο της επίτευ-
ξης των στόχων της ΕΕ για την ειρήνη και την ασφάλεια. Μπορεί επίσης να θε-
σπίζει μέτρα που απαιτούνται για να υλοποιηθεί η εξωτερική πολιτική και η πο-
λιτική ασφάλειας της ΕΕ, περιλαμβανομένων τυχόν κυρώσεων. Θεσπίζει, επίσης, 
μέτρα που υλοποιούν την κοινή εμπορική πολιτική της ΕΕ από κοινού με το ΕΚ, 
καθώς αυτή αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ. Αυτό περιλαμβάνει τις 
εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και 
τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Στην εμπορική πολιτική, η Επιτροπή είναι αρμόδια 
να διαπραγματεύεται και να διαχειρίζεται εμπορικές συμφωνίες που αφορούν 
μεταβολές δασμών, τελωνειακές και εμπορικές διατάξεις και προστατευτικά μέ-
τρα. Ωστόσο, το ΣΕΕ διαδραματίζει κεντρικό ρόλο διότι εξουσιοδοτεί την Επι-
τροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις και δίνει διαπραγματευτικές οδηγίες στην 
Επιτροπή.

Το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων (ECOFIN)11 είναι 
αρμόδιο για την πολιτική της ΕΕ σε τρεις βασικούς τομείς: οικονομική πολιτική, 
θέματα φορολογίας και ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Καταρτί-
ζει επίσης τον ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΕ και μεριμνά για τις νομικές και πρα-
κτικές πτυχές του ενιαίου νομίσματος, δηλαδή του ευρώ, συντονίζει τις οικονομι-
κές πολιτικές των κρατών μελών, και προωθεί τη σύγκλιση των οικονομικών τους 
επιδόσεων και παρακολουθεί τις δημοσιονομικές πολιτικές τους. Συντονίζει επί-
σης τις θέσεις της ΕΕ για τις συνόδους διεθνούς επιπέδου, όπως η G20, το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και η Παγκόσμια Τράπεζα (ΠΤ). Είναι επιπλέον αρμό-
διο για τις δημοσιονομικές πτυχές των διεθνών διαπραγματεύσεων σχετικά με 
μέτρα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Απαρτίζεται από τους υπουργούς 
Οικονομίας και Οικονομικών όλων των κρατών μελών. Στις συνόδους συμμετέ-
χουν επίσης οι αρμόδιοι Ευρωπαίοι Επίτροποι. Επιπλέον, πραγματοποιούνται 
ειδικές σύνοδοι Ecofin, στις οποίες συμμετέχουν οι αρμόδιοι για τους εθνικούς 
προϋπολογισμούς υπουργοί και ο Ευρωπαίος Επίτροπος που είναι υπεύθυνος 
για τον δημοσιονομικό προγραμματισμό και τον προϋπολογισμό, προκειμένου 
να καταρτιστεί ο ετήσιος προϋπολογισμός της ΕΕ.

11 Βλ. https://www.consilium.europa.eu/el/council-eu/configurations/ecofin/
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Σημαντική είναι και η λειτουργία του Eurogroup12. Το Eurogroup (ή Ευρωομά-
δα, όπως είναι η επίσημη ονομασία του) είναι ένα άτυπο όργανο στους κόλπους 
του οποίου οι υπουργοί των  κρατών μελών της ευρωζώνης συζητούν θέμα-
τα που σχετίζονται με τις κοινές τους ευθύνες όσον αφορά το ευρώ. Το κύριο 
καθήκον του είναι να εξασφαλίζει  τον στενό συντονισμό των οικονομικών 
πολιτικών  μεταξύ των κρατών μελών της ευρωζώνης. Στους στόχους του πε-
ριλαμβάνεται επίσης η προώθηση των συνθηκών για ισχυρότερη οικονομική 
ανάπτυξη. Το Eurogroup είναι επίσης αρμόδιο για την προετοιμασία των συ-
νόδων κορυφής της ευρωζώνης και για τις ενέργειες που είναι απαραίτητες σε 
συνέχεια των συνόδων αυτών. Το Eurogroup συνεδριάζει συνήθως μια φορά τον 
μήνα, την παραμονή της συνόδου του ECOFIN. Στις συνεδριάσεις του Eurogroup 
συμμετέχουν επίσης ο Επίτροπος για τις Οικονομικές και Δημοσιονομικές Υπο-
θέσεις και ο Πρόεδρος της EKT. Το Eurogroup εκλέγει τον πρόεδρό του για θη-
τεία 2,5 ετών με απλή πλειοψηφία. 

Στις συνόδους  του ΣEE προεδρεύει  ο υπουργός του κράτους μέλους που 
ασκεί την 6 μηνιαία Προεδρία του Συμβουλίου. Εξαίρεση αποτελεί το ΣΕΥ στο 
οποίο προεδρεύει συνήθως ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξω-
τερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας13. Η Προεδρία είναι υπεύθυνη για 
την προώθηση των εργασιών του Συμβουλίου σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ, 
εξασφαλίζοντας την ομαλή διεξαγωγή της νομοθετικής διαδικασίας και τη συ-
νεργασία μεταξύ κρατών μελών. Για το σκοπό αυτόν, η Προεδρία προγραμμα-
τίζει και προεδρεύει των συνόδων του Συμβουλίου και των συνεδριάσεων των 
προπαρασκευαστικών του οργάνων, και εκπροσωπεί το Συμβούλιο στις σχέσεις 
με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης περιόδου, 
η Προεδρία προεδρεύει των συνεδριάσεων σε κάθε επίπεδο του Συμβουλίου, 
συμβάλλοντας στη διασφάλιση της συνέχειας των εργασιών της ΕΕ στο πλαίσιο 
του Συμβουλίου. Σημειώνεται επίσης, ότι τα κράτη μέλη που ασκούν την Προ-
εδρία συνεργάζονται στενά μεταξύ τους κατά ομάδες των τριών, τη λεγόμενη 
«τριάδα των Προεδριών». Το σύστημα αυτό καθιερώθηκε με τη Συνθήκη της Λι-
σαβόνας. Η τριάδα Προεδριών καθορίζει μακροπρόθεσμους στόχους και εκπο-
νεί κοινό θεματολόγιο όπου προσδιορίζονται τα θέματα και τα κυριότερα ζητή-
ματα που θα εξεταστούν από το Συμβούλιο κατά τη διάρκεια 18 μήνης περιόδου. 
Με βάση το συγκεκριμένο πρόγραμμα, καθένα από τα τρία κράτη καταρτίζει το 
δικό του αναλυτικότερο εξαμηνιαίο πρόγραμμα

12  Βλ. http://www.consilium.europa.eu/el/council-eu/eurogroup/

13  Βλ. http://www.consilium.europa.eu/el/council-eu/presidency-council-eu/
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 Πως μπορεί, λοιπόν, να παρακολουθήσει και να καλύψει τις δραστηριότητες του 
Συμβουλίου της ΕΕ ένας δημοσιογράφος; Μπορεί να λειτουργήσει το Συμβούλιο 
ως «πηγή» ενημέρωσης και πληροφόρησης; 

Όπως σωστά επισημαίνει η Melchior (2017: 95-125)14 η λογική και λειτουργία 
του ΣΕΕ διέπετε από τη κουλτούρα και τους κανόνες της διπλωματίας. Πρόκειται 
για θεσμό συνεχών διαπραγματεύσεων μεταξύ των κρατών-μελών. Σε αντίθεση 
με τους ευρωβουλευτές ή τους Επιτρόπους, οι υπουργοί των κρατών-μελών επι-
σκέπτονται τις Βρυξέλλες για μία ή δύο ημέρες για να συζητήσουν και να πάρουν 
αποφάσεις, αλλά η πραγματική πολιτική τους δραστηριότητα είναι στη χώρα τους. 

Ο δημοσιογράφος, κατά συνέπεια, θα πρέπει να στρέψει την προσοχή του 
για ενημέρωση και πληροφόρηση στις μόνιμες αντιπροσωπείες των κρατών-με-
λών στην ΕΕ, γνωστές ως perm rep στις Βρυξέλλες. Οι μόνιμες αντιπροσωπείες 
είναι το «δεξί χέρι» των κυβερνήσεων των κρατών-μελών. Είναι οι πρεσβείες 
τους και λειτουργούν ως ένα είδος «μικρής κυβέρνησης» που εκπροσωπεί όλα 
τα υπουργεία ενός κράτους-μέλους. Στις μόνιμες αντιπροσωπείες συμμετέχουν 
υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι – δημόσιοι λειτουργοί των εθνικών υπουργείων 
που διαπραγματεύονται υπέρ των συμφερόντων των κυβερνήσεων τους στις 
προπαρασκευαστικές ομάδες εργασίας του Συμβουλίου. Που σημαίνει ότι οι αξι-
ωματούχοι αυτοί μπορούν να λειτουργήσουν ως έγκυρες και έγκριτες πηγές για 
τους δημοσιογράφους και τα ΜΜΕ. Μπορούν να ενημερώσουν για τις θέσεις των 
κυβερνήσεων τους, την πρόοδο που υπάρχει στις διαπραγματεύσεις καθώς και 
τους «συμμάχους» που διαθέτουν. 

Υπάρχει, όμως, μια αρχή. Μόνο οι πρέσβεις και επικεφαλής των Γραφείων Τύ-
που των μόνιμων αντιπροσωπειών μπορούν να μιλήσουν επίσημα και δημόσια. 
Οι αξιωματούχοι προσφέρουν μόνο το υπόβαθρο και το πλαίσιο των συζητή-
σεων και διαπραγματεύσεων. Βοηθούν τους δημοσιογράφους να κατανοήσουν 
πως κυλούν οι διαπραγματεύσεις, τα αρνητικά και τα θετικά της πορείας τους και 
τους απαγορεύουν να αναφέρουν το όνομά τους ή τη θέση τους. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες είναι απαραίτητο οι δημοσιογράφοι είτε να επικοινωνήσουν 
άμεσα με τον πρέσβη είτε με τους εκπρόσωπους τύπου της μόνιμης αντιπροσω-
πείας. 

Είναι, επίσης, πολύ σημαντικό για τους δημοσιογράφους να παρακολουθούν 
όλες τις ενημερωτικές συναντήσεις που διοργανώνουν οι μόνιμες αντιπροσω-
πείες πριν από τις επίσημες συναντήσεις του ΣΕΕ ή τις Συνόδους Κορυφής ΕΣ (βλ. 
παρακάτω). Ο πρέσβης και τα στελέχη της αντιπροσωπείας ενημερώνουν τους 

14  Sigrid Melchior (2017). A Reporter’s Guide to the EU. London: Routledge. 
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δημοσιογράφους ποια είναι τα σημαντικά ζητήματα για τις χώρες τους, οι προ-
τεραιότητές τους, οι σύμμαχοί τους καθώς και τα προβλήματα που αναμένεται 
να προκύψουν. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν, κατά συνέπεια, να καλλιεργήσουν 
σχέσεις με τα στελέχη των αντιπροσωπειών των χωρών τους. Αν και πολλές από 
τις ενημερωτικές συναντήσεις λαμβάνουν χώρα με ορίζοντα τα συμφέροντα των 
χωρών τους, και φιλτράρονται μέσα από την εθνική οπτική, αποτελούν σημα-
ντική πηγή ενημέρωσης για τις πολιτικές της ΕΕ στις οποίες συμφωνούν ή δια-
φωνούν και γιατί οι χώρες τους. Ωστόσο, και για να μην αναπαράγουν μόνο την 
επίσημη εθνική γραμμή της χώρας τους, οι δημοσιογράφοι οφείλουν να συγκρί-
νουν την ενημέρωση που λαμβάνουν και με πληροφορίες από άλλες πηγές, και 
ειδικότερα από στελέχη άλλων μόνιμων αντιπροσωπειών. Σε όσα περισσότερα 
στελέχη άλλων αντιπροσωπειών μιλούν οι δημοσιογράφοι, τόσο περισσότερες 
είναι οι οπτικές γωνίες που θα ανακαλύψουν για το ίδιο ζήτημα. Δυστυχώς, όμως, 
οι δημοσιογράφοι περιορίζονται μόνο στις ενημερωτικές συναντήσεις των χω-
ρών τους. 

Σημαντική πηγή ενημέρωσης αποτελεί και η εκ περιτροπής προεδρία του 
ΣΕΕ. Η χώρα που έχει την Προεδρία λειτουργεί ως μεσολαβητής μεταξύ των εκ-
προσώπων των κρατών-μελών στις μεταξύ τους διαπραγματεύσεις στα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ και προτείνει συμβιβασμούς. Τι πρέπει, λοιπόν, να γνωρίζει ένας 
δημοσιογράφος για τη λειτουργία της Προεδρίας; 

1. Αν και η Προεδρία του Συμβουλίου είναι υπεύθυνη για τη διαμόρφωση 
της ατζέντας, σημειώνεται ότι κληρονομεί «ανοικτά» ζητήματα από προ-
ηγούμενες Προεδρίες. Επίσης, η επιρροή της Προεδρίας επηρεάζεται και 
από τις προτάσεις που καταθέτει η Επιτροπή και πότε τις καταθέτει, στις 
αρχές, στη μέση ή στο τέλος της εξάμηνης εκ περιτροπής Προεδρίας. Μια 
επιδέξια Προεδρία, ωστόσο, μπορεί να χρησιμοποιήσει την περιορισμένη 
ευθύνη της τοποθετώντας στην ατζέντα σημαντικά εθνικά της ζητήματα 
μέσα από τη διοργάνωση θεματικών συνεδρίων, για παράδειγμα.

2. Ότι τον Ιανουάριο και Ιούλιο κάθε έτους, οι διάφορες επιτροπές του ΕΚ 
διοργανώνουν συζητήσεις και ακροάσεις με τους υπεύθυνους υπουργούς 
των κρατών που έχουν αναλάβει τη Προεδρία. Οι ακροάσεις αυτές είναι 
ανοικτές και δημόσιες και οι πολίτες μπορούν να τις παρακολουθήσουν 
online. 

3. Ότι η ατζέντα του ΣΕΕ προγραμματίζεται για 18 μήνες, με την προηγούμε-
νη, τη νυν και την επόμενη Προεδρία, να συνδιαμορφώνουν τις προτεραι-
ότητες τους. Όταν μια χώρα αναλαμβάνει την Προεδρία επαναπροσδιο-
ρίζει την ατζέντα του Συμβουλίου σύμφωνα με την πρόοδο της προηγού-
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μενης Προεδρίας. Σημειώνεται ότι υπάρχει link της εκάστοτε Προεδρίας 
στην ιστοσελίδα του ΣΕΕ. Μπορεί, επίσης, κάνεις να κάνει χρήση της φόρ-
μουλας www.eu+year. country domain. 

4. Υπάρχουν ‘καλές’ και ‘κακές’ Προεδρίες. Όταν η Προεδρία είναι καλά προ-
ετοιμασμένη, μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της ΕΕ. Οι δημοσιογράφοι συχνά επηρεάζονται από τη χώρα 
που έχει την Προεδρία. Σε περίπτωση που η χώρα έχει παράδοση διαφά-
νειας στη λήψη αποφάσεων, οι δημοσιογράφοι έχουν πρόσβαση σε έγκυ-
ρες και έγκριτες πηγές/πληροφορίες, ενώ οι Προεδρίες που δεν είναι καλά 
προετοιμασμένες χαρακτηρίζονται από την πρόχειρη και πολλές φορές 
μη-έγκυρη ενημέρωση/πληροφόρηση. 

5. Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (ΓΓΣ)15 είναι η υπηρεσία που συμβάλ-
λει στην οργάνωση και τη συνοχή των εργασιών του Συμβουλίου, καθώς 
και στην εφαρμογή του δεκαοκτάμηνου προγράμματός του. Τα βασικά 
καθήκοντα της ΓΓΣ είναι να παρέχει συμβουλές και να βοηθά στο συντο-
νισμό  των εργασιών του ΣΕΕ και του ΕΣ, μεταξύ άλλων σε σχέση με την 
υλοποίηση του 18άμηνου προγράμματος του Συμβουλίου, να υποστηρί-
ζει την προεδρία του Συμβουλίου  κατά τις διαπραγματεύσεις που διεξά-
γονται εντός του Συμβουλίου και με άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, να πα-
ρέχει υλικοτεχνική υποστήριξη και αναλαμβάνει την πρακτική οργάνωση 
των συνεδριάσεων και να εκπονεί σχέδια ημερήσιων διατάξεων, εκθέσεις, 
σημειώματα και πρακτικά των συνεδριάσεων σε όλα τα επίπεδα. Επιπλέον, 
η νομική υπηρεσία της ΓΓΣ παρέχει γνωμοδοτήσεις στο Συμβούλιο και τις 
επιτροπές του προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι πράξεις του Συμβουλί-
ου είναι νόμιμες και ορθά διατυπωμένες. Εκπροσωπεί επίσης το Συμβούλιο 
σε δικαστικές διαδικασίες ενώπιον του ΔΕΕ. Η ΓΓΣ, επίσης, έχει ορισμένα 
πολύ ειδικά καθήκοντα, όπως η παροχή υποστήριξης σε ορισμένες επιτρο-
πές και ομάδες του Συμβουλίου και τα προπαρασκευαστικά όργανα του 
Συμβουλίου. Επίσης, είναι υπεύθυνη για την υλικοτεχνική/διοικητική οργά-
νωση των συνεδριάσεων της ERAC (Επιτροπή Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας 
και Καινοτομίας) και για την εκπόνηση σχεδίων συνοπτικών συμπερασμά-
των των συνεδριάσεων. Τέλος, η ΓΓΣ είναι επίσης υπεύθυνη για τη διαχείρι-
ση των αρχείων του Συμβουλίου. Οι περισσότεροι φάκελοι αφορούν είτε 
τις συνόδους των διαφόρων συνθέσεων του Συμβουλίου, τις συνεδριάσεις 
άλλων επιτροπών και ομάδων είτε την προετοιμασία της νομοθεσίας της 

15  Βλ. https://www.consilium.europa.eu/el/general-secretariat/ 
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ΕΕ. Το ΣΕΕ διαθέτει κεντρική υπηρεσία αρχείων η οποία συγκεντρώνει, επε-
ξεργάζεται και παρέχει πρόσβαση στα έγγραφα που παράγει ή παραλαμ-
βάνει το Συμβούλιο κατά την άσκηση της καθηκόντων του. 

Σημειώνεται, επίσης, ότι το ΣΕΕ διαθέτει δικό του Κέντρο Τύπου16 που βρίσκε-
ται στην έδρα του Συμβουλίου στις  Βρυξέλλες. Φιλοξενεί ενημερώσεις και συ-
νεντεύξεις Τύπου και διαθέτει εγκαταστάσεις και εξοπλισμό εργασίας για τους 
δημοσιογράφους. Η πρόσβαση στο Κέντρο Τύπου επιτρέπεται σε όλους τους δι-
απιστευμένους δημοσιογράφους. Οι αντιπροσωπίες των κρατών μελών και των 
υποψήφιων χωρών έχουν επίσης πρόσβαση στο Κέντρο Τύπου. Μπορεί επίσης 
να επιτραπεί η είσοδος και σε άλλους επαγγελματίες, διπλωμάτες και επισκέπτες 
εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, ανάλογα με την εκδήλωση που 
πραγματοποιείται στο Κέντρο Τύπου.

Το Κέντρο Τύπου διαθέτει μια Γενική Γραμματεία και 20 περίπου press offi-
cers17. Είναι μόνιμοι και λειτουργούν ανεξάρτητα από τη χώρα που έχει την εκ 
περιτροπής Προεδρία. Είναι εξειδικευμένοι σε διαφορετικές περιοχές πολιτικών 
της ΕΕ και λειτουργούν ως πηγές ενημέρωσης για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ 
των κρατών-μελών. Έχουν πρόσβαση σε πληροφόρηση που του παρέχουν οι 
αξιωματούχοι τύπου των μόνιμων αντιπροσωπειών, καθώς και από τη συμμετο-
χή τους σε πολλά προπαρασκευαστικά όργανα λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Δεν 
ανταποκρίνονται μόνο στις ερωτήσεις δημοσιογράφων με τους οποίους μοιρά-
ζονται την ίδια εθνικότητα. Ως αξιωματούχοι της ΕΕ δεν επιτρέπουν σε δημοσιο-
γράφους να αναφέρουν τα ονόματά τους ή τη θεσμική ιδιότητά τους. Οι δημοσι-
ογράφοι αναφέρονται σε «πηγές της ΕΕ», σε «πηγή αξιωματούχου της ΕΕ», πότε, 
όμως, σε «πηγή του Κέντρου Τύπου του Συμβουλίου της ΕΕ». 

Σημειώνεται ότι παραμονή των επίσημων συναντήσεων του Συμβουλίου της 
ΕΕ, το Κέντρο Τύπου πραγματοποιεί στις Βρυξέλλες συνάντηση ενημέρωσης 
προς τους δημοσιογράφους και ανταποκριτές για την ατζέντα και τα ζητήματα 
που θα απασχολήσουν τους υπουργούς των κρατών-μελών. Οι συναντήσεις αυ-
τές δεν είναι ανοικτές και online. Με τη λήξη του Συμβουλίου της ΕΕ, οι υπουργοί 
μιλούν και ενημερώνουν τους «δικούς τους» δημοσιογράφους, ενώ ο υπουργός 
που εκπροσωπεί την εκ περιτροπής Προεδρία ενημερώνει όλους τους δημοσι-
ογράφους. Η ενημέρωση αυτή είναι ζωντανή και online στον ιστότοπο του Συμ-
βουλίου της ΕΕ. Υπάρχουν και περιπτώσεις, όπου οι διαφορετικές συνθέσεις του 
Συμβουλίου πραγματοποιούν ανεπίσημες συναντήσεις στη χώρα που έχει την 

16  Βλ. https://europa.eu/newsroom/home_en
17  Βλ. https://www.consilium.europa.eu/el/press/contacts/
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εκ περιτροπής Προεδρίας. Στις συναντήσεις αυτές δεν λαμβάνονται επίσημες 
αποφάσεις. Στόχος των συναντήσεων αυτών είναι να επαναφέρουν στο τραπέζι 
ορισμένες προτάσεις ή να συζητηθούν μακροπρόθεσμες πολιτικές της ΕΕ. Σε πε-
ρίπτωση που οι υπουργοί των κρατών-μελών καταλήξουν σε κάποια απόφαση, 
αυτή θα υιοθετηθεί επίσημα στην επίσημη συνάντηση του Συμβουλίου. 

Στις επίσημες συναντήσεις του Συμβουλίου συμμετέχουν περίπου 100 άτομα, 
οι υπουργοί, τα στελέχη των μόνιμων αντιπροσωπειών και τα στελέχη της Επι-
τροπής καθώς και οι Επίτροποι που αφορά η πολιτική προς συζήτηση. Οι συν-
θέσεις του Συμβουλίου, που έχουν πιο τακτικές συναντήσεις, το Συμβούλιο των 
Υπουργών Οικονομίας ή Εξωτερικών Πολιτικής, τείνουν να είναι πιο χαλαρές. Σε 
άλλες περιπτώσεις, οι συνθέσεις του Συμβουλίου είναι υπερβολικά τυπικές και 
άκαμπτες. 

Τι κάνει ή τι μπορεί, λοιπόν, να κάνει ένας δημοσιογράφος για να μάθει τις συμ-
βαίνει εντός του συμβουλίου; Να μιλήσει με τον επικεφαλής της μόνιμης αντιπρο-
σωπείας της χώρας του; Να μιλήσει με τα στελέχη του Κέντρου Τύπου του ΣΕΕ; Να 
μιλήσει με τους υπουργούς της χώρας του και τους συμβούλους του; Σε γενικές 
γραμμές οι δημοσιογράφοι αναπτύσσουν καλές σχέσεις με τα στελέχη των μόνι-
μων αντιπροσωπειών και τους χρησιμοποιούν ως πρώτη πηγή πληροφόρησης 
και ενημέρωσης. Δεύτερη πηγή των δημοσιογράφων είναι τα στελέχη του Κέ-
ντρου Τύπου, καθώς εκπροσωπούν το θεσμό του Συμβουλίου και δεν επηρεάζο-
νται από εθνικές αποφάσεις και προτεραιότητες των κρατών-μελών. Τα στελέχη 
μπορούν να επιβεβαιώσουν ή και να απορρίψουν την πληροφόρηση που έχουν 
λάβει οι δημοσιογράφοι από τα στελέχη των μόνιμων αντιπροσωπειών. 

Ο ιστότοπος www.consilium.europa.eu αποτελεί την κυρία πύλη πληροφορι-
ών σχετικά με το Συμβούλιο της ΕΕ (και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο). Στον ιστότο-
πο αυτό, παρέχονται πληροφορίες για συνεδριάσεις, πολιτικές και λήψη αποφά-
σεων, ζωντανή ηλεκτρονική μετάδοση ανοικτών συνοδών του Συμβουλίου και 
συνεντεύξεις Τύπου της προεδρίας του Συμβουλίου, τα αποτελέσματα ψηφοφο-
ριών του Συμβουλίου για νομοθετικές πράξεις, πρόσβαση σε έγγραφα του Συμ-
βουλίου και δελτία Τύπου και οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο και φωτογραφίες). 

•	 Ειδικότερα, οι δημοσιογράφοι και οι πολίτες μπορούν να παρακολουθή-
σουν τις δημοσιές συσκέψεις σχετικά με νομοθετικές πράξεις, καθώς και 
άλλες συζητήσεις του Συμβουλίου και συνεντεύξεις Τύπου του ΣΕΕ, ζωντα-
νές η ανά πασά στιγμή στο video.consilium.europa.eu. 

•	 Τα αποτελέσματα μιας ψηφοφορίας του ΣΕΕ για νομοθετικές πράξεις 
ανακοινώνονται στο www.consilium.europa.eu/documents/legislative-
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transparency/public-votes18. 
•	 Επίσης, η αριθμομηχανή ψηφοφορίας στο www.consilium.europa.eu/

council-eu/voting-system/voting-calculator επιτρέπει στους δημοσιογρά-
φους να προσομοιώνουν πιθανά αποτελέσματα ψηφοφοριών στο Συμ-
βούλιο, βάσει του συστήματος ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία. 

•	 Επιπρόσθετα, μια ειδική σελίδα για τον Τύπο, www.consilium.europa.eu/
press, παρέχει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα τεκμηρίωσης σχετικά με 
δραστηριότητες του Συμβουλίου: ειδήσεις, ημερήσιες διατάξεις συνε-
δριάσεων, ενημερωτικά σημειώματα και δελτία Τύπου, όπως και οι λογα-
ριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον Τύπο, όπως www.twitter.
com/eucouncilpress και www.twitter.com/eucounciltvnews. 

•	 Τέλος, ενημερωτικά έντυπα, φυλλάδια, ηλεκτρονικα βιβλία, χάρτες και 
αφίσες για το Συμβούλιο είναι διαθέσιμα στο www.consilium.europa.eu/
documents-publications/publications, όπου μπορεί κανείς να κατεβάσει 
εκδόσεις δωρεάν.

•	 Επίσης, στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ δημοσιεύονται οι πράξεις του Συμ-
βουλίου οι οποίες διατιθετονται δωρεάν στο EUR-Lex, τη νομική πύλη της 
ΕΕ: www.eur-lex.europa.eu. 

2.3.2 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Αυτός ο θεσμός διαφέρει από το ΣΕΕ, γνωστό και ως Συμβούλιο Υπουργών ή 
απλά Συμβούλιο. Επίσης δεν πρέπει να συγχέεται με το Συμβούλιο της Ευρώπης, 
το οποίο είναι διεθνής διακυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1949 με 
έδρα το Στρασβούργο και δεν αποτελεί όργανο της ΕΕ.

Το ΕΣ δημιουργήθηκε το 1974 ως άτυπο φόρουμ συζήτησης μεταξύ των αρ-
χηγών κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ. Σύντομα καθιερώ-
θηκε ως το όργανο που είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό των στόχων και των 
προτεραιοτήτων της ΕΕ. Βάσει της Συνθήκης του Μάαστριχτ το 1992, το ΕΣ απέ-
κτησε επίσημη υπόσταση και ρόλο: να παρέχει την αναγκαία ώθηση και να κα-
θορίζει τις γενικές πολιτικές κατευθύνσεις της ΕΕ. Το 2009, μετά τις αλλαγές που 

18 Οι συζητήσεις, όμως, που δεν αφορούν την νομοθετική διαδικασία (βλ. επόμενο κεφά-
λαιο) δεν είναι δημόσιες, όπως για παράδειγμα αυτές που αφορούν θέματα ασφάλειας και 
εξωτερικής πολιτικής που λαμβάνουν χώρα πίσω από κλειστές πόρτες. Αν και το Συμβού-
λιο προβάλει την είσοδο των υπουργών στην αίθουσα και τις άτυπες επαφές των υπουρ-
γών, όταν η συζήτηση ξεκινήσει επίσημα η προβολή διακόπτεται μέχρι και τη στιγμή που 
αποχωρούν από την αίθουσα. 
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εισήγαγε η Συνθήκη της Λισαβόνας, το ΕΣ κατέστη ένα από τα βασικά θεσμικά 
όργανα της ΕΕ19. 

Μέλη του ΕΣ είναι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών της 
ΕΕ, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Το ΕΣ καθορίζει τις γενικές πολιτικές κατευθύνσεις και τις προτεραι-
ότητες της ΕΕ. Δεν είναι νομοθετικό θεσμικό όργανο της ΕΕ, επομένως δεν δια-
πραγματεύεται ούτε εκδίδει νομοθετικές πράξεις της ΕΕ. Αντ’ αυτού, καθορίζει το 
πολιτικό θεματολόγιο της ΕΕ, εγκρίνοντας κατά κανόνα «συμπεράσματα» κατά 
τις συνόδους του ΕΣ, στα οποία προσδιορίζονται ζητήματα προβληματισμού και 
δράσεις προς ανάληψη. Τα συμπεράσματα του ΕΣ εγκρίνονται σε κάθε σύνοδο 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σε αυτά εξετάζονται συγκεκριμένα ζητήματα που 
απασχολούν την ΕΕ και περιγράφονται συνοπτικά συγκεκριμένες ενέργειες που 
πρέπει να αναληφθούν ή στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν. Στα συμπεράσματα 
του ΕΣ μπορεί επίσης να τεθεί προθεσμία για την επίτευξη συμφωνίας επί συγκε-
κριμένου ζητήματος ή για την υποβολή νομοθετικής πρότασης. Με τον τρόπο 
αυτό, το ΕΣ είναι σε θέση να επηρεάζει και να κατευθύνει το πολιτικό θεματολό-
γιο της ΕΕ.

Με βάση τον εσωτερικό κανονισμό του ΕΣ, που εγκρίθηκε την 1η Δεκεμβρί-
ου 2009, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές ανά εξά-
μηνο. Οι σύνοδοί του, γνωστές και ως «σύνοδοι κορυφής της ΕΕ», διεξάγονται 
στις Βρυξέλλες στο κτίριο Europa. Ο Πρόεδρος του ΕΣ προεδρεύει των συνόδων. 
Όποτε απαιτείται, ο Πρόεδρος μπορεί επίσης να συγκαλεί έκτακτες συνόδους 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του ΕΚ παρίσταται κατά την έναρξη 
κάθε συνόδου, όπου εκθέτει τις απόψεις του Κοινοβουλίου. Αναλόγως των θεμά-
των που εξετάζονται, μπορούν να προσκληθούν να παραστούν στις συνόδους 
και άλλα πρόσωπα, όπως ο Πρόεδρος της ΕΚΤ. 

Πριν από κάθε σύνοδο του ΕΣ ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συ-
ντάσσει κατευθυντήριες γραμμές για τα συμπεράσματα. Αυτές, στη συνέχεια, 
συζητούνται στο ΣΓΥ και κατόπιν εγκρίνονται στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου εγκρίνονται ομόφωνα από όλα 
τα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι περισσότερες αποφάσεις του ΕΣ λαμβάνονται με συ-
ναίνεση. Ωστόσο, σε ορισμένες συγκεκριμένες περιπτώσεις που ορίζονται στις 
Συνθήκες της ΕΕ, το ΕΣ αποφασίζει με ομοφωνία ή με ειδική πλειοψηφία. Όταν 
διενεργείται ψηφοφορία, δεν συμμετέχουν ούτε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου ούτε ο Πρόεδρος της Επιτροπής.

19  Bλ. https://www.consilium.europa.eu/el/history/?filters=2031 
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Το ΕΣ, επίσης, παίζει σημαντικό ρόλο σε ορισμένες διαδικασίες διορισμού σε  
θέσεις μεγάλης προβολής της ΕΕ. Συγκεκριμένα20:

1. Εκλέγει τον Πρόεδρο του ΕΣ, με ειδική πλειοψηφία και με θητεία 2,5 χρό-
νια που μπορεί να ανανεωθεί μόνο μια φορά. 

2. Προτείνει, μετά τις εκλογές του ΕΚ, τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής. Για την επιλογή του υποψηφίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λαμβάνει 
υπόψη το αποτέλεσμα των εκλογών του ΕΚ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
εγκρίνει την υποψηφιότητα με την πλειοψηφία των μελών του. Εάν ο υπο-
ψήφιος που προτείνει το ΕΣ δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειο-
ψηφία κατά την ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
οφείλει να προτείνει νέο υποψήφιο εντός ενός μηνός από την αποτυχημέ-
νη ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο. Το ΕΚ χρησιμοποιεί την ίδια διαδικασία 
- πλειοψηφία του συνόλου των μελών του - για να εγκρίνει τον νέο υποψή-
φιο. Διορίζει, με ειδική πλειοψηφία, τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης 
για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Μπορεί επίσης, 
πάντοτε με ειδική πλειοψηφία, να θέσει τέλος στην πενταετή θητεία του 
Ύπατου Εκπροσώπου.  

3. Διορίζει επισήμως το σώμα των Επιτρόπων. Το σώμα των Επιτρόπων- ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής, ο Ύπατος Εκπρόσωπος και οι άλλοι Επίτροποι - 
υπόκειται σε ψήφο έγκρισης (απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων) του 
ΕΚ . Μόλις ληφθεί η έγκριση του Κοινοβουλίου, το ΕΣ διορίζει επισήμως 
την Επιτροπή. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου λαμβάνεται με ει-
δική πλειοψηφία.

4. Διορίζει την εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ, συμπεριλαμβανομένου του 
προέδρου της ΕΚΤ. 

Καθήκοντα του προέδρου του ΕΣ είναι να προεδρεύει και να διευθύνει τις εργα-
σίες του, να μεριμνά για την προετοιμασία και τη συνέχεια των εργασιών του και 
να διευκολύνει τη συνοχή και τη συναίνεση. Ο πρόεδρος υποβάλλει έκθεση στο 
ΕΚ μετά από κάθε σύνοδο του ΕΣ. Επίσης, εκπροσωπεί την ΕΕ στη διεθνή σκηνή, 
μαζί με τον Ύπατο Εκπρόσωπο ή/και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
ανάλογα με την περίπτωση. Το ΕΣ και ο πρόεδρός του επικουρούνται από τη ΓΓΣ, 
εντούτοις ο πρόεδρος διαθέτει και δικό του ιδιαίτερο γραφείο21. 

Το ΕΣ αν και ιδρύθηκε το 1974, αυτή η άτυπη αρχικά σύσκεψη των αρχηγών 

20 Bλ. https://www.consilium.europa.eu/el/european-council/role-nominations-appointment/
21 Bλ. https://www.consilium.europa.eu/el/european-council/president/
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των κρατών-μελών μπορεί να θεωρηθεί το ισχυρότερο όργανο της ΕΕ. Έχει ανα-
πτυχθεί σε ένα θεσμό που καθορίζει τη συνολική κατεύθυνση της ΕΕ. Με τη Συν-
θήκη της Λισαβόνας επιβεβαιώθηκε ο υφιστάμενος διαχωρισμός του από το ΣΕΕ 
και η συμμεχοχή του σε όλες τις σημαντικές αποφάσεις που πρέει να λάβει η 
ΕΕ προς αντιμετώπιση διεθνών και εσωτερικών προκλήσεων στον οικονομικό, 
χρηματοπιστωτικό και νομισματικό τομέα, στους τομείς του ασύλου και της με-
τανάστευσης, της διεύρυνσης, της αναπτυξιακής συνεργασίας και των διεθνών 
σχέσεων. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το ΕΣ καθορίζει το πολιτικό θεματολόγιο της 
ΕΕ εγκρίνοντας συμπεράσματασε σε κάθε σύνοδό του. Στα συμπεράσματα αυτά 
εξετάζονται συγκεκριμένα ζητήματα που απασχολούν την ΕΕ και περιγράφο-
νται συγκεκριμένες δράσεις που πρέπει να αναληφθούν ή στόχοι που πρέπει 
να επιτευχθούν. Στα συμπεράσματα του ΕΣ τίθενται επίσης προθεσμίες για την 
επίτευξη συμφωνιών επί συγκεκριμένων θεμάτων πολιτικής ή για την υποβολή 
νομοθετικών προτάσεων. Με τον τρόπο αυτόν το ΕΣ μπορεί να επηρεάζει και να 
κατευθύνει το πολιτικό θεματολόγιο της ΕΕ. Μάλιστα, κατά τη σύνοδό του στις 
Βρυξέλλες στις 27 Ιουνίου 2014 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε ένα «στρα-
τηγικό θεματολόγιο» όπου προσδιόρισε τους τομείς προτεραιότητας στους 
οποίους η ΕΕ θα πρέπει να εστιάσει μακροπρόθεσμα την προσοχή και τη δράση 
της22. Το στρατηγικό θεματολόγιο, το οποίο καθοδηγεί το έργο της ΕΕ, θα χρησι-
μοποιηείτε για τον προγραμματισμό των εργασιών του ΕΣ και λειτουργεί επίσης 
ως βάση για τα προγράμματα εργασιών των λοιπών θεσμικών οργάνων της ΕΕ. 

Το ΕΣ είναι επίσης αρμόδιο για τον καθορισμό των στρατηγικών κατευθυ-
ντήριων γραμμών για τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Η αρμο-
διότητα αυτή ασκήθηκε για πρώτη φορά με την έγκριση κατευθυντήριων γραμ-
μών τον Ιούνιο του 2014. Οι κατευθύνσεις αυτές διαμορφώθηκαν σύμφωνα με 
τις προτεραιότητες του στρατηγικού θεματολογίου και καλύπτουν θέματα όπως 
οι συνοριακοί έλεγχοι, η πολιτική ασύλου και μετανάστευσης και η αστυνομική 
και δικαστική συνεργασία. Παράλληλα με τον καθορισμό των πολιτικών προτε-

22 Κατά τη σύνοδό του στις Βρυξέλλες στις 27 Ιουνίου 2014, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε 
σε πέντε τομείς προτεραιότητας για την καθοδήγηση του έργου της ΕΕ. Οι προτεραιότητες 
αυτές ορίζονται σε έγγραφο με τον τίτλο «Στρατηγικό θεματολόγιο για την Ένωση σε 
εποχή αλλαγών». Οι τομείς προτεραιότητας του στρατηγικού θεματολογίου είναι¨(α)
Απασχόληση, ανάπτυξη και ανταγωνισμός, Ενδυνάμωση και προστασία των πολιτών, (β) 
προστασία των πολιτών, (γ) πολιτική για την ενέργεια και το κλίμα, (δ) ελευθερία, ασφάλεια 
και δικαιοσύνη και (ε) δυναμική παρουσία της ΕΕ στις παγκόσμιες υποθέσεις (βλ. https://
www.consilium.europa.eu/el/european-council/role-setting-eu-political-agenda/).
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 ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ, ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΕ;

ραιοτήτων της ΕΕ μέσω του στρατηγικού θεματολογίου και των συμπερασμάτων 
του, το ΕΣ συμμετέχει επισήμως στην ετήσια διαδικασία του «Ευρωπαϊκού Εξα-
μήνου» της ΕΕ23, το οποίο αποτελεί τον ετήσιο κύκλο συντονισμού της οικονομι-
κής και δημοσιονομικής πολιτικής της ΕΕ.

TO ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 − Tο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο είναι ένας κύκλος συντονισμού της οικονομικής και δημο-
σιονομικής πολιτικής εντός της ΕΕ. Αποτελεί μέρος του πλαισίου οικονομικής δια-
κυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης24. Επικεντρώνεται στους πρώτους έξι μήνες 
κάθε έτους, εξ ου και «εξάμηνο».

 − Κατά το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο τα κράτη μέλη ευθυγραμμίζουν τις δημοσιονομικές 
και οικονομικές τους πολιτικές προς τους στόχους και τους κανόνες που έχουν 
συμφωνηθεί σε Ενωσιακό επίπεδο. 

 − Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο καλύπτει 3 τομείς συντονισμού της οικονομικής πολιτικής: 
τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες εστιάζουν στην προώθηση της ανά-
πτυξης και της απασχόλησης, τις δημοσιονομικές πολιτικές, προκειμένου να δια-
σφαλισθεί η βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών  σύμφωνα με το Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης25 και την πρόληψη υπερβολικών μακροοικονομικών 
ανισορροπιών. 

 − Νομική βάση της διαδικασίας είναι το αποκαλούμενο «εξάπτυχο» - 6 νομοθετικές 
πράξεις που συνέβαλαν στη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανά-
πτυξης. Λειτουργεί ως εξής:

23  Bλ. https://www.consilium.europa.eu/el/policies/european-semester/
24 Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει μια δέσμη κανόνων που αποσκοπούν στην ανίχνευ-

ση, πρόληψη και αποκατάσταση προβληματικών οικονομικών τάσεων, όπως υπερβολι-
κά δημόσια ελλείμματα ή επίπεδα δημόσιου χρέους που μπορούν να επιβραδύνουν την 
ανάπτυξη και να θέσουν σε κίνδυνο τις οικονομίες. Ειδικότερα, από την οικονομική, χρη-
ματοπιστωτική κρίση και την κρίση δημόσιου χρέους και μετά, η ΕΕ ενδυνάμωσε τους 
κανόνες της οικονομικής διακυβέρνησης ώστε να ενισχύσει το Σύμφωνο Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης με: τις νομοθετικές πράξεις του «εξάπτυχου» (ενός συστήματος για την 
παρακολούθηση των ευρύτερων οικονομικών πολιτικών προκειμένου να εντοπίζονται 
προβλήματα σε πρώιμο στάδιο, όπως φούσκες της αγοράς ακινήτων ή ελλιπής ανταγω-
νιστικότητα - Διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών), τις νομοθετικές πράξεις του 
«δίπτυχου» (οι χώρες της ζώνης του ευρώ -εκτός από εκείνες με μακροοικονομικά προ-
γράμματα προσαρμογής- πρέπει να υποβάλλουν τα σχέδια προϋπολογισμού τους έως 
την 15η Οκτωβρίου κάθε έτους, και η Επιτροπή εκδίδει γνώμη έως το τέλος Νοεμβρίου), 
τη Συνθήκη για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση (δημοσιονομικό 
σύμφωνο).

25 
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 − Η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης συζητείται από τα άλλα θεσμικά όργανα και 
τροφοδοτεί τη συζήτηση οδηγώντας στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

 − Τον Φεβρουάριο, η Επιτροπή δημοσιεύει τις εκθέσεις ανά χώρα σχετικά με τις γενι-
κές οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις σε κάθε χώρα της ΕΕ. Για ορισμένες χώρες 
στην έκθεση συμπεριλαμβάνεται και εμπεριστατωμένη επισκόπηση.

 − Τον Απρίλιο, οι χώρες της ΕΕ υποβάλλουν τα εθνικά προγράμματά τους. Η Επιτρο-
πή τότε, βάσει συνολικής αξιολόγησης της οικονομικής κατάστασης κάθε χώρας, 
διατυπώνει ειδικές ανά χώρα συστάσεις πολιτικής για την κάθε χώρα.

 − Οι συστάσεις συζητούνται από το Συμβούλιο και επικυρώνονται από το Ευρωπα-
ϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο, πριν εγκριθούν οριστικά από τους Υπουργούς Οικονο-
μικών των χωρών.

 − Οι χώρες της ΕΕ αναμένεται να ενσωματώσουν τις συστάσεις στα δημοσιονομικά 
σχέδια και στα σχέδια πολιτικής τους για το επόμενο έτος, και να τις εφαρμόσουν 
τους επόμενους 12 μήνες.

Οι ηγέτες της ευρωζώνης συνήλθαν για πρώτη φορά σε σύνθεση συνόδου κο-
ρυφής για το ευρώ στις 12 Οκτωβρίου 2008 στο Παρίσι, όπου συμφώνησαν να 
αναλάβουν συντονισμένη δράση για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. 
Διεξήχθησαν και άλλες σύνοδοι για το ευρώ στις Βρυξέλλες τον Μάρτιο και τον 
Μάιο του 2010, καθώς και τον Μάρτιο, τον Ιούλιο, τον Οκτώβριο και τον Δεκέμ-
βριο του 2011. Το 2012 τα ζητήματα της ευρωζώνης εξετάστηκαν κυρίως σε επί-
πεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στο περιθώριο της συνόδου του ΕΣ της 1ης και 
2ας Μαρτίου 2012, είκοσι πέντε ευρωπαίοι ηγέτες υπέγραψαν τη Συνθήκη για τη 
Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομι-
σματική Ένωση (ΣΣΣΔ). Μεταξύ άλλων, η εν λόγω Συνθήκη, η οποία τέθηκε σε 
ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2013, επισημοποίησε τη σύνοδο κορυφής για το ευρώ και 
το αξίωμα του προέδρου της. Η διοργάνωση της συνόδου κορυφής για το ευρώ 
και ο ρόλος του προέδρου της καθορίζονται στο άρθρο 12 της ΣΣΣΔ. Η πρώτη 
σύνοδος κορυφής για το ευρώ μετά την έναρξη ισχύος της ΣΣΣΔ διεξήχθη στις 
14 Μαρτίου 2013, όταν εγκρίθηκαν ειδικοί κανόνες για την οργάνωση των εργα-
σιών αυτών των συνόδων. Συγκεκριμένα, η σύνοδος κορυφής για το ευρώ διε-
ξάγεται τουλάχιστον δύο φορές κατ’ έτος με τη συμμετοχή των αρχηγών κρατών 
ή κυβερνήσεων των κρατών μελών της ευρωζώνης, του προέδρου της συνόδου 
κορυφής για το ευρώ και του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μολονότι ο 
συντονισμός της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής των κρατών μελών 
της ευρωζώνης πραγματοποιείται κυρίως στο πλαίσιο της Ευρωομάδας, οι 19 
αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων της ευρωζώνης, συνερχόμενοι στο πλαίσιο της 
συνόδου κορυφής για το ευρώ, μπορούν να παρέχουν πρόσθετη πολιτική καθο-
δήγηση σε τομείς πέραν του πεδίου δράσης των υπουργών Οικονομικών, λόγω 
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της πολυδιάστατης εντολής τους. Αυτό συμβάλλει στον συντονισμό όλων των 
σχετικών τομέων πολιτικής που είναι απαραίτητοι για την ομαλή λειτουργία της 
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ). Κατά περίπτωση, και τουλάχιστον 
μία φορά ετησίως, στις συνόδους κορυφής για το ευρώ, τις οποίες προετοιμά-
ζει η Ευρωομάδα, συμμετέχουν επίσης οι αρχηγοί των κρατών μελών που δεν 
ανήκουν στην ευρωζώνη αλλά έχουν επικυρώσει τη ΣΣΣΔ. Καθώς τα θέματα της 
ευρωζώνης έχουν πολιτική και οικονομική σημασία για όλα τα κράτη μέλη, συ-
ζητούνται επίσης τακτικά στις συνόδους του ΕΣ. 

Τέλος, και βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας, ο πρόεδρος του ΕΣ εκπροσω-
πεί επίσης την ΕΕ στη διεθνή σκηνή όταν η εκπροσώπηση είναι υποχρεωτική σε 
επίπεδο αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων. Στις διεθνείς συνόδους όπου ο πρόε-
δρος εκπροσωπεί την ΕΕ συγκαταλέγονται οι διμερείς και πολυμερείς σύνοδοι 
κορυφής που διοργανώνονται από την ΕΕ και διεθνείς διασκέψεις κορυφής. Οι 
διμερείς σύνοδοι κορυφής διοργανώνονται από την ΕΕ με τους στρατηγικούς 
εταίρους της. Διεξάγονται τακτικά, συνήθως άπαξ ετησίως, με χώρες όπως η 
Βραζιλία, η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ρωσία, η Νότια Αφρική και οι Ηνωμένες Πολιτείες. 
Οι σύνοδοι κορυφής πραγματοποιούνται εναλλάξ στις Βρυξέλλες και στην εκά-
στοτε χώρα. 

Στις πολυμερείς συνόδους κορυφής σε επίπεδο ΕΕ συγκαταλέγονται η ανα-
τολική εταιρική σχέση, η σύνοδος ΕΕ – Αφρικής, η ευρωασιατική σύνοδος (ΕΕ – 
ASEM) και η σύνοδος ΕΕ – CELAC (Κοινότητα Κρατών της Λατινικής Αμερικής και 
της Καραϊβικής). Κατά παράδοση, όταν ήταν σειρά της ΕΕ να διοργανώσει αυτές 
τις συνόδους, τη διοργάνωση αναλάμβανε το κράτος μέλος που ασκούσε την εκ 
περιτροπής προεδρία του ΣΕΕ. Εντούτοις, από το 2014 διεξάγονται κατά κανόνα 
στις Βρυξέλλες, υπό την προεδρία του προέδρου του ΕΣ. Συμμετέχουν οι αρχη-
γοί κρατων η κυβερνησεων ολων των κρατων μελων της ΕΕ, ο προεδρος του ΕΣ, 
ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων 
των μετεχόντων κρατών. 

Η ΕΕ είτε είναι μέλος είτε προσκαλείται να συμμετάσχει ως κορυφαίος διεθνής 
παράγοντας και σε άλλες διεθνείς διασκέψεις κορυφής, όπως στις συνόδους των 
G7, G8, G20 και στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Με το ψήφισμα 
A/65/276 των ΗΕ του Μαΐου του 2011 η ΕΕ προσκλήθηκε να συμμετέχει στη συ-
ζήτηση της Γενικής Συνέλευσης και θεσπίστηκε το δικαίωμα των εκπροσώπων 
της ΕΕ να παρουσιάζουν τις θέσεις της ΕΕ και των κρατών μελών της στα Ηνωμέ-
να Έθνη. Ο τότε πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Herman Van Rompuy 
απηύθυνε λόγο σε αυτή τη συγκέ- ντρωση των ηγετών του κόσμου στη Νέα Υόρ-
κη στις 22 Σεπτεμβρίου 2011. Πριν από την έγκριση του ψηφίσματος αυτού, οι 
θέσεις της ΕΕ διατυπώνονταν στη Γενική Συνέλευση από εκπροσώπους της εκ 
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περιτροπής προεδρίας του ΣΕΕ. 
Για θέματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της 

ΕΕ26, η εκπροσώπηση γίνεται από κοινού με τον Ύπατο Εκπρόσωπο για την Εξω-
τερική Πολιτική και Πολιτικής Ασφάλειας, ενώ στις διεθνείς συνόδους κορυφής, 
συνήθως με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος 
είναι ο κύριος συντονιστής και εκπρόσωπος της κοινής εξωτερικής πολιτικής και 
πολιτικής ασφάλειας εντός της ΕΕ. Η θέση δημιουργήθηκε με τη Συνθήκη του 
Άμστερνταμ (1997) και η ευθύνη της επεκτάθηκε από τη Συνθήκη της Λισαβό-
νας, ώστε να συμμετέχει στην  Ευρωπαϊκή Επιτροπή  και να προεδρεύει του ΣΕΥ 
της ΕΕ. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος διορίζεται από το ΕΣ το οποίο αποφασίζει με ειδι-
κή πλειοψηφία. Ωστόσο, για να αναλάβει τον ρόλο του στην Επιτροπή, ιδίως ως 
αντιπρόεδρος, ο Ύπατος Εκπρόσωπος πρέπει να εμφανιστεί ενώπιον του ΕΚ για 
«ανάκριση» και στη συνέχεια υπόκεινται σε ψηφοφορία του Κοινοβουλίου για 
την έγκριση της προτεινόμενης Επιτροπής27. 

Όταν η εξωτερική πολιτική έχει συμφωνηθεί μεταξύ των κρατών μελών της 
ΕΕ, ο Ύπατος Εκπρόσωπος μπορεί να μιλήσει για την ΕΕ στον τομέα αυτό, όπως 
και να διαπραγματευτεί εξ ονόματος των κρατών μελών. Επίσης, συντονίζει το 
έργο των ειδικών αντιπροσώπων της EE. Εκτός από την εκπροσώπηση της ΕΕ σε 
διεθνή φόρουμ και το συντονισμό της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτι-
κής Ασφάλειας και της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, ο Ύπατος Εκπρό-
σωπος είναι:

•	 Ex-officio Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
•	 Συμμετέχων στις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
•	 Υπεύθυνος των ειδικών εντεταλμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
•	 Επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και των αντιπροσωπειών
•	 Πρόεδρος του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων
•	 Γενικός Γραμματέας της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης
•	 Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας
•	 Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ινστιτούτου Μελετών για Θέ-

ματα Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας, ο Ύπατος Εκπρόσωπος επικουρείται από 
την  ΕΥΕ) που συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 2010. Η ΕΥΕΔ είναι η διπλωματική 
υπηρεσία της ΕΕ. Στοχεύει στη συνεκτικότερη και αποτελεσματικότερη άσκηση 

26  Βλ. https://europa.eu/european-union/topics/foreign-security-policy_el
27  Bλ. https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/mogherini_en
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της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, ώστε να ενισχυθεί η θέση της Ευρώπης στην 
παγκόσμια σκηνή. Στηρίζει τον Ύπατο Εκπρόσωπο, διαχειρίζεται  τις διπλωμα-
τικές σχέσεις και τις στρατηγικές συμπράξεις με χώρες εκτός ΕΕ, συνεργάζεται 
με τις εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες των  χωρών της ΕΕ, με τα ΗΕ και άλλες 
δυνάμεις σε κοινές επιχειρήσεις αφοπλισμού, σε ανθρωπιστικές αποστολές και 
επιχειρήσεις διάσωσης, σε, στρατιωτικές συμβουλές και βοήθεια, την πρόληψη 
συγκρούσεων και διατήρηση της ειρήνης, τη διαχείριση κρίσεων, π.χ. διατήρη-
ση της ειρήνης και σταθεροποίηση μετά από συγκρούσεις, τη διατήρηση καλών 
σχέσεων με τους άμεσους γείτονες της ΕΕ μέσω της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γει-
τονίας, την αναπτυξιακή και ανθρωπιστική βοήθεια και την  κλιματική αλλαγή28.

Έχοντας την έδρα της στις Βρυξέλλες, η ΕΥΕΔ αποτελεί ένα λειτουργικά αυτό-
νομο σώμα της Ε.Ε., πλήρως διαχωρισμένο από τη ΓΓΣ και την Επιτροπή, με την 
απαραίτητη νομική ικανότητα. Επιπλέον, τοποθετείται διοικητικά υπό την εξου-
σία του Ύπατου Εκπροσώπου και διαμορφώνεται:

1. Από μια κεντρική διοίκηση, η οποία αποτελείται οργανωτικά από διάφο-
ρες γενικές διευθύνσεις, που περιλαμβάνουν γεωγραφικές μονάδες, οι 
οποίες καλύπτουν όλες τις χώρες και τις περιφέρειες του κόσμου, καθώς 
και από πολυμερείς και θεματικές μονάδες. Οι υπηρεσίες αυτές συντονί-
ζονται, ανάλογα με τις ανάγκες, με τη ΓΓΣ και με τις αρμόδιες υπηρεσίες 
της Επιτροπής. Περιλαμβάνται, επίσης, τμήμα στρατηγικού σχεδιασμού, 
νομικό τμήμα, καθώς και τμήματα για τις διοργανικές σχέσεις, την πλη-
ροφόρηση και τη δημόσια διπλωματία. Επιπλέον, στην ΕΥΕΔ έχουν ενσω-
ματωθεί και οι υφιστάμενες δομές διαχείρισης κρίσεων στο πλαίσιο της 
Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου, όπως η Διεύθυνση Διαχείρισης Κρί-
σεων και Σχεδιασμού (CMPD), η Μη Στρατιωτική Δυνατότητα Σχεδιασμού 
και Διεξαγωγής Επιχειρήσεων (CPCC), το Στρατιωτικό Επιτελείο (EUMS) και 
το επιχειρηρισιακό κέντρο της ΕΕ (SITCEN) για την άσκηση της εξωτερικής 
πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. 

2. Από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ σε τρίτες χώρες και σε διεθνείς οργανι-
σμούς, οι οποίες ξεπερνούν τις 140. Κάθε αντιπροσωπεία διευθύνεται από 
έναν επικεφαλής, που τίθεται υπό την εξουσία του Ύπατου Εκπροσώπου 
και της ΕΥΕΔ, και ο οποίος εκπροσωπεί την ΕΕ στην εκάστοτε χώρα. Πα-
ράλληλα, οι αντιπροσωπείες συνεργάζονται στενά και ανταλλάσσουν πλη-
ροφορίες με τις διπλωματικές υπηρεσίες των κρατών- μελών της Ένωσης. 

28 Bλ.  https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/82/about-the-euro-
pean-external-action-service-eeas_en_en
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Με βάση, τα παραπάνω, θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς, ότι το ΕΣ, τόσο 
στη δομή όσο και στις αρμοδιότητές, είναι το κατεξοχήν διακυβερνητικό όργανο 
της ΕΕ. Πως μπορεί, λοιπόν, να δραστηριοποιηθεί και να λειτουργήσει ένας δη-
μοσιογράφος στην κάλυψη των ζητημάτων που αφορούν τις αποφάσεις και τις 
πολιτικές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου; 

Ο δημοσιογράφος, θα πρέπει, να έχει το νου του στα εξής:

Πρώτον, την διαδικασία προετοιμασίας των Συνόδων Κορυφής του ΕΣ, την ευ-
θύνη την οποία έχει ο Πρόεδρος του θεσμού. Πριν τις Συνόδους, η Γραμματεία 
του Συμβουλίου ετοιμάζει ένα προσχέδιο της ατζέντας που εγκρίνει ο Πρόεδρος. 
Η ατζέντα συζητείται από τους επικεφαλής των μόνιμων αντιπροσωπειών στην 
ΕΕ και στη συνέχεια από τους υπουργούς των κρατών-μελών στο ΣΓΥ. Δύο εβδο-
μάδες πριν τη Σύνοδο, η Γραμματεία του Προέδρου προετοιμάζει επίσης ένα 
προσχέδιο των συμπερασμάτων, τα οποία συζητούνται στις μόνιμες αντιπροσω-
πίες και στο ΣΓΥ. Ο Πρόεδρος του ΕΣ επίσης επικοινωνεί και συνομιλεί τηλεφωνι-
κά με τους ηγέτες των κρατών-μελών για τα θέματα της ατζέντας, ειδικότερα των 
κρατών που υποστηρίζουν ή αντιστέκονται σε κάποιες προτάσεις. 

Δεύτερον, τις συναντήσεις που λαμβάνουν χώρα την παραμονή ή το πρωϊνό 
πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής μεταξύ των ηγετών των κρατών-μελών 
και τους αρχηγούς των πολιτικών ομάδων του ΕΚ, με στόχο να ασκηθεί πίεση 
προς την κατεύθυνση που επιθυμούν να κινηθεί η Σύνοδος ή και να διαμορφω-
θεί μια κοινή θέση/στρατηγική. Ο Πρόεδρος του ΕΣ επίσης θα παραχωρήσει μια 
συνέντευξη Τύπου κατά της διάρκεια της Συνόδου Κορυφής η οποία προβάλλε-
ται ζωντανά από τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες της ΕΕ. Πριν από τη Σύνοδο, οι 
ηγέτες των κρατών-μελών επικοινωνούν και συζητούν επίσης με ηγέτες με τους 
οποίους μοιράζονται τις ίδιες αντιλήψεις (γεωγραφικά, πολιτιστικά ή και πολιτι-
κά). Ενδεικτικά αναφέρονται οι συναντήσεις των ηγετών της Σκανδιναβίας και 
της Βαλτικής, της Ομάδας Βίσενγκραντ, των χωρών του Νότου και του λεγόμε-
νου Γαλλογερμανικού άξονα. Σημαντική είναι και η συνάντηση των «κοινωνικών 
εταίρων», στην οποία συμμετέχουν όχι μόνο οι εκπρόσωποι του ΕΣ, αλλά και οι 
εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων και της οργάνωσης 
των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Business Europe. Σημειώνεται 
ότι μετά τη συνάντηση αυτή ακολουθεί πάντα επίσημη ενημέρωση των δημοσι-
ογράφων που προβάλλεται ζωντανά από τους οπτικοακουστικές υπηρεσίες του 
Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Τρίτον, τις πρακτικές ενημέρωσης των δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια των 
Συνόδων Κορυφής του ΕΣ. 
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•	 Αυτές καλύπτονται από διαπιστευμένους δημοσιογράφους, κυρίως αντα-
ποκριτές από τις Βρυξέλλες, που συγκεντρώνονται στην είσοδο του κτιρί-
ου που λαμβάνει χώρα η Σύνοδος για να «κλέψουν» κάποια δήλωση των 
ηγετών κατά την είσοδό τους. Συνήθως, τα μέλη των μόνιμων αντιπροσω-
πειών στέλνουν SMS στη λίστα των δημοσιογράφων για τους ενημερώ-
σουν για την άφιξη των ηγετών τους. Οι περισσότεροι ηγέτες, αν και όχι 
όλοι, σταματούν στην είσοδο, για να απαντήσουν σε ερωτήσεις των δη-
μοσιογράφων, τόσο του Τύπου όσο και της τηλεόρασης που έχουν στήσει 
κάμερες. Οι δηλώσεις ή και οι απαντήσεις επίσης προβάλλονται ζωντανά 
από τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου. Από τις απαντήσεις ή και τις δηλώσεις των ηγετών οι δημο-
σιογράφοι έχουν την ευκαιρία να καταλάβουν τις θέσεις που θα υιοθετή-
σουν οι ηγέτες στις μεταξύ τους συζητήσεις και τις μεταφέρουν στο κοινό 
τους πριν το τέλος της Συνόδου. 

•	 Κατά τη διάρκεια της Συνόδου, χρήσιμο είναι, και πολλοί δημοσιογράφοι το 
υιοθετούν, παρακολουθούν το Twitter του Προέδρου και του Γραφείου Τύ-
που του ΕΣ για ενημέρωση. Τόσο τα στελέχη τύπου του ΕΣ όσο και τα στελέ-
χη των μόνιμων αντιπροσωπειών ή των ομάδων που συνοδεύουν τους ηγέ-
τες ενημερώνουν τους δημοσιογράφους για την πρόοδο των συζητήσεων.

•	 Με το τέλος της Συνόδου, ακολουθεί μια επίσημη ενημέρωση των δημοσι-
ογράφων, από τον ηγέτη της χώρας που έχει την εκ περιτροπής Προεδρία 
του ΕΣΣ, τον Πρόεδρο του ΕΣ και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Η ενημέρωση αυτή προβάλλεται ζωντανά, τόσο από τα εθνικά δίκτυα όσο 
και από τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες της ΕΕ. Ταυτόχρονα, οι υπόλοιποι 
ηγέτες ενημερώνουν τους δημοσιογράφους των χωρών τους στα λεγόμε-
να “national briefing rooms”. Σημειώνεται ότι μόνο οι συνεντεύξεις τύπου της 
Γερμανίας, της Γαλλίας και της Μεγάλης Βρετανίας προβάλλονται ζωντανά και 
online, με ταυτόχρονη μετάφραση στα Αγγλικά. 

•	 Με 28 συνεντεύξεις τύπου να λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα, οι δημοσιο-
γράφοι θα πρέπει να αποφασίσουν ποια ή ποιες θα καλύψουν. Δημοσιο-
γραφικοί οργανισμοί και μεγάλα δίκτυα ενημέρωσης διαθέτουν το πλεο-
νέκτημα να έχουν πολλούς δημοσιογράφους και να καλύπτουν αρκετές 
από τις συνεντεύξεις τύπου με στόχο να συγκρίνουν και να επαληθεύσουν 
πληροφορίες. Οι δημοσιογράφοι και ανταποκριτές, γνωρίζοντας ότι στις 
«εθνικές» συνεντεύξεις οι ηγέτες μιλούν στους «δικούς τους» δημοσιογρά-
φους για το πως διαπραγματεύτηκαν τα συμφέροντα της χώρας τους, συ-
νήθως συνεργάζονται μεταξύ τους και ανταλλάσσουν δηλώσεις των ηγε-
τών και πληροφορίες για το τι συνέβη, τι συζητήθηκε και τι αποφασίστηκε. 
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Τέταρτον, τις πρακτικές της Συνόδου Κορυφής που λαμβάνουν χώρα πίσω από 
κλειστές πόρτες. Δικαίωμα συμμετοχής δεν διαθέτουν ούτε και οι στενοί συνερ-
γάτες των ηγετών. Σε κάθε κάθισμα υπάρχει ένα πλήκτρο το οποίο μπορούν να 
πατήσουν οι ηγέτες για να καλέσουν κάποιο συνεργάτη. Ο συνεργάτης αυτός, 
γνωστός ως ‘antici’ στην ορολογία της ΕΕ, είναι ο σύμβουλος των επικεφαλής των 
μόνιμων αντιπροσωπειών και κατά τη διάρκεια των Συνόδων Κορυφής λειτουρ-
γεί ως σημείο επικοινωνίας μεταξύ των ηγετών και των εθνικών τους αντιπροσω-
πειών. Δύο ή τρία στελέχη κρατούν πρακτικά κατά τη διάρκεια της ΕΣ τα οποία 
δεν δημοσιοποιούνται. Σε τακτικά χρονικά διαστήματα ένας από τα στελέχη που 
κρατούν τα πρακτικά εξέρχεται της αίθουσας για να ενημερώσει τους 28 anticis 
οι οποίοι στην συνέχεια θα ενημερώσουν τα στελέχη των μόνιμων αντιπροσω-
πειών τους. Το ίδιο ισχύει και για τα στελέχη τύπου και των εθνικών ομάδων, τα 
οποία εξέρχονται από την αίθουσα για να ενημερώσουν τους δημοσιογράφους. 
Όταν οι ηγέτες για το δείπνο τους, η συζήτηση είναι πιο χαλαρή. Δεν υπάρχουν 
στελέχη που κρατούν τα πρακτικά και οι δεν είναι παρόντες. Πολλές από τις συ-
ζητήσεις-διαπραγματεύσεις λαμβάνουν χώρα εκτός της αίθουσας. Ο Προέδρος 
του ΕΣ συχνά επιδιώκει να μιλήσει με τους ηγέτες σε κάποια γωνία ή δωμάτιο του 
κτιρίου με στόχο να επιλύσει προβλήματα ή διαφωνίες που προκύπτουν κατά 
τις διαπραγματεύσεις για το περιεχόμενο των συμπερασμάτων της Συνόδου Κο-
ρυφής. Το σχέδιο των συμπερασμάτων μοιράζεται στους δημοσιογράφους πριν 
την έναρξη της Συνόδου και συνήθως δημοσιεύεται από την ηλεκτρονική εφη-
μερίδα Euroactiv. 

Σε ότι αφορά τον Ύπατο Εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική και την πολιτι-
κή ασφάλειας, οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να γνωρίζουν (Melchior 2017:165-
168)29:

Πρώτον, ότι λειτουργεί τόσο ως Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και 
ως Πρόεδρος του ΣΕΥ του ΣΕΕ. Φοράει δύο καπέλα. 

Δεύτερον, ότι τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικά εθνικά συμφέροντα όπως και 
προτεραιότητες στην παγκόσμια πολιτική. Ανάμεσα στα 28 κράτη-μέλη υπάρ-
χουν χώρες που διαθέτουν πυρηνικά όπλα, που είναι πρώην αποικιοκρατίες, 
χώρες μέλη του ΝΑΤΟ όπως και μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφάλειας του 
ΟΗΕ. Πράγμα που σημαίνει ότι, νομικά και πρακτικά, το μεγαλύτερο μέρος της 
εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ ασκείται με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, η Ευρωπα-

29 Sigrid Melchior (2017), όπ. 
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ϊκή Επιτροπή δεν έχει το μονοπώλιο της νομοθετικής πρωτοβουλίας σε θέματα 
εξωτερικής πολιτικής. Αντ’ αυτού, το ΕΣ και το ΣΕΕ, όπως είδαμε παραπάνω, είναι 
αυτά που λαμβάνουν την πρωτοβουλία να προτείνουν νομοθεσία σε αυτόν τον 
τομέα. Επίσης, το ΕΚ, υποχωρεί σε μεγάλο βαθμό σε έναν συμβουλευτικό ρόλο 
σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Αυτό σημαίνει ότι οι βουλευτές δεν ψηφίζουν 
για το αν συμφωνούν με τις κοινές δράσεις εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφάλειας της ΕΕ. Μάλλον περιορίζονται σε ερωτήσεις του ΣΕΕ και στη διορ-
γάνωση μιας ετήσιας συζήτησης σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής της εξω-
τερικής πολιτικής της Ένωσης. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την αρχή του ΕΚ να 
ασκεί βέτο σε συμβάσεις με τρίτες χώρες που καλύπτουν το εμπόριο και άλλες 
οικονομικές ή κοινωνικοπολιτιστικές συνεργασίες. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι σε 
ζητήματα της εξωτερικής εμπορικής πολιτικής και της διεθνούς ανάπτυξης η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή έχει το μονοπώλιο της νομοθετικής πρωτοβουλίας και της 
διαπραγμάτευσης με τις ξένες κυβερνήσεις εξ ονόματος των 28 κρατών-μελών, 
κυρίως για εμπορικές συμφωνίες. Σε αυτούς τους τομείς της εξωτερικής πολι-
τικής οι εθνικές κυβερνήσεις αποδέχτηκαν τα οφέλη που προκύπτουν από την 
ανάληψη του ηγετικού ρόλου της Επιτροπής και τον καθορισμό της ημερήσιας 
διάταξης, καθώς και από την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας απόφασης 
στη βάση της ειδικής πλειοψηφίας. Επιπλέον, η Συνθήκη της Λισαβόνας εισήγα-
γε μια συναινετική διαδικασία, σύμφωνα με την οποία η συναίνεση του ΕΚ είναι 
απαραίτητη για όλες τις διεθνείς συμφωνίες που η ΕΕ θέτει σε τομείς πολιτικής 
που καλύπτονται στην εγχώρια αγορά από τη συνήθη νομοθετική διαδικασία 
(π.χ. εμπόριο ή κλιματική αλλαγή). 

Τρίτον, ότι σε επίπεδο ΕΕ οι 28 ηγέτες και κυβερνήσεις απλώς συντονίζουν τις 
πολιτικές τους. Τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν την ΕΕ ως φόρουμ συνεργασίας 
μέσα από το οποίο μπορούν να μοιραστούν τους πόρους τους και να δράσουν 
από κοινού, δηλαδή να συμπληρώσουν και όχι να αντικαταστήσουν τις εξωτε-
ρικές τους πολιτικές. Οι υπουργοί Εξωτερικών των 28 και ο Ύπατος Εκπρόσω-
πος συναντιούνται μια φορά το μήνα στις Βρυξέλλες και συζητούν τις διεθνείς 
εξελίξεις. Σε περίπτωση που τα συμφέροντά τους συγκλίνουν και η κοινή τους 
δράση μπορεί να αποφέρει καλύτερα αποτελέσματα υιοθετούν κοινή στάση/πο-
λιτική, και ειδικότερα σε ζητήματα όπως οι κυρώσεις στη Συρία, η απαγόρευση 
του λαθρεμπορίου στις αναπτυσσόμενες χώρες, η αποδοκιμασία της διαφθοράς 
ή του μη-σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε άλλες χώρες και περιο-
χές του κόσμου, και η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Όλες οι αποφάσεις στο 
ΣΕΥ υιοθετούνται με ομοφωνία. Που σημαίνει ότι οι δημοσιογράφοι οφείλουν 
να θυμούνται πάντα ότι δεν υπάρχει εξωτερική πολιτική της ΕΕ που δεν είναι και 
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εξωτερική πολιτικής της χώρας τους – και οι ερωτήσεις τους ή η έρευνά τους 
θα πρέπει να επικεντρώνεται στον Υπουργό Εξωτερικών και την κυβέρνηση της 
χώρας τους. 

Τέταρτον, όταν οι 28 υπουργοί Εξωτερικών υιοθετούν μια κοινή δράση και πολι-
τική, εξουσιοδοτούν τον Ύπατο Εκπρόσωπο να δράσει στο όνομα τους. Που ση-
μαίνει ότι όλες οι ερωτήσεις και απορίες των δημοσιογράφων μπορούν να απα-
ντηθούν από τους εκπρόσωπους Τύπου που διαθέτει η ΕΥΕΔ. Οι δημοσιογράφοι 
μπορούν να εντοπίσουν τα ονόματά τους και τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην 
ιστοσελίδα της ΕΥΕΔ. Διαθέτουν το δικαίωμα να μιλήσουν δημόσια και είναι πά-
ντα παρόντες στις καθημερινές συνεντεύξεις Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Εκπρόσωπο Τύπου για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής διαθέτει και το ΣΕΕ, 
ο οποίος συμμετέχει, όπως και οι εκπρόσωποι Τύπου της ΕΥΕΔ σε όλες τις συ-
ναντήσεις του ΣΕΥ. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΕΕ διαθέτει περισσότερη γνώση 
και ενημέρωση για τις θέσεις των 28 υπουργών Εξωτερικών, ενώ οι εκπρόσωποι 
Τύπου τις ΕΥΕΔ για τις δράσεις της ΕΕ. 

Π ρ ο σ ο χ ή

Οι δραστηριότητες τύπου και οι ενημερώσεις που σχετίζονται με το Συμ-
βούλιο (Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ευρωομάδα, κλπ.) διακρίνονται 
ως εξής: 

1. «on the record»: η επίσημη ενημέρωση γίνεται εξ ονόματος του ομιλητή· 
κάθε δήλωση ή κάθε ενημέρωση που διαλαμβάνεται στην αίθουσα τύπου 
εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά. 

2. «off the record»: η ενημέρωση μπορεί να αποδοθεί σε «υπαλλήλους της 
ΕΕ» ή σε «διπλωματικές πηγές», κατά περίπτωση· βιντεοσκοπήσεις και 
ηχογραφήσεις δεν επιτρέπονται· η ενημέρωση γίνεται επίσημη («on the 
record») μόνον κατόπιν άδειας του ομιλητή. 

3. «background»: η ενημέρωση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποδοθεί 
σε ομιλητή. 

Αρκετοί δημοσιογράφοι πιστεύουν ότι η οργάνωση και υλοποίηση της εξωτε-
ρικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ είναι δύσκολη στην κατανόησή 
της. Ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας αποτελούν αρμοδιότητα του 
Ύπατου Εκπροσώπου και της ΕΥΕΔ. Ζητήματα ανθρωπιστικής/αναπτυξιακής 
βοήθειας, μετανάστευσης και εμπορίου είναι στην αρμοδιότητα της Επιτροπής 
του Συμβουλίου της ΕΕ. Ο δημοσιογράφος που ενδιαφέρεται για τις σχέσεις της 
ΕΕ με τις ΗΠΑ, την Κίνα ή τη Ρωσία χρήσιμο είναι επικοινωνήσουν με τους εκ-
προσώπους Τύπου της ΕΥΕΔ. Για ζητήματα εισαγωγής του φυσικού αερίου από 
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τη Ρωσία καλό είναι μιλήσει με τον εκπρόσωπο Τύπου της Επιτροπής για την 
ενέργεια. Για ζητήματα ασύλου και εισόδου στις χώρες της ΕΕ απαραίτητη είναι 
η επικοινωνία με τον εκπρόσωπο Τύπου εσωτερικών υποθέσεων. Η ενημέρωση, 
όμως, περιπλέκεται όταν υπάρχει επικάλυψη των αρμοδιοτήτων. Για παράδειγ-
μα, τόσο ο Επίτροπος για τη διεύρυνση όσο και η ΕΥΕΔ διαθέτουν μονάδα ανά-
λυσης και εξέτασης των πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων που επιθυμούν να 
ενταχθούν στην ΕΕ. 

Έκτον, ότι η ΕΥΕΔ διαθέτει πάνω από 135 αντιπροσωπείες και γραφεία σε άλ-
λες χώρες του κόσμου και διεθνείς οργανισμούς. Λειτουργούν ως «πρεσβείες» 
της ΕΕ με κύριο στόχο την υλοποίηση των πολιτικών της καθώς και τις διαπραγ-
ματεύσεις σε ζητήματα όπου παρατηρούνται καθυστερήσεις και εμπόδια στην 
ανάπτυξη της σχέσης. Σημειώνεται ότι πριν από τη Συνθήκη της Λισσαβόνας το 
2009 λειτουργούσαν μόνο ως εκπρόσωποι της Επιτροπής με περιορισμένες αρ-
μοδιότητες, ενώ σήμερα απολαμβάνουν και το δικαίωμα να διαπραγματεύονται 
και να υπογράφουν διακρατικές και πολυμερείς συμφωνίες, όπως και το δικαίω-
μα να μιλούν στο όνομα της ΕΕ. Σημειώνεται, ότι στην σελίδα της ΕΥΕΔ υπάρχει 
πλήρης ενημέρωση σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας αυτών των αντιπρο-
σωπειών, τα στελέχη των οποίων είναι καλές πηγές πληροφόρησης. Μπορούν 
να διευκολύνουν το έργο των δημοσιογράφων με την αναζήτηση πηγών ή και 
πληροφοριών σε χώρες που οι κυβερνήσεις τους δε διαθέτουν πρεσβείες, και 
ειδικότερα σε ζητήματα που αφορούν αναπτυξιακή/ανθρωπιστική ανάπτυξη ή 
και χρηματοδότηση υποδομών. 

2.4 Υπερεθνικοί θεσμοί
2.4.1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Επιτροπή, με έδρα τις Βρυξέλλες, είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για την κατάρ-
τιση προτάσεων για νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία, και εφαρμόζει τις αποφάσεις του 
ΕΚ και του ΣΕΕ. Η πολιτική ηγεσία ασκείται από το Σώμα των 28 επιτρόπων (ένας 
από κάθε χώρα της ΕΕ) – υπό τον πρόεδρο της Επιτροπής, ο οποίος αποφασίζει 
το ποιος είναι αρμόδιος για κάθε τομέα πολιτικής.

Συγκεκριμένα το Σώμα των επιτρόπων απαρτίζεται από τον πρόεδρο της Επι-
τροπής, τους επτά αντιπροέδρους, του πρώτου αντιπροέδρου και του Ύπατου 
Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλεί-
ας, και τους 21 επιτρόπους στους οποίους έχουν ανατεθεί διάφορα χαρτοφυλά-
κια. Η θητεία τους διαρκεί 5 χρόνια. Κάθε Επίτροπος αναλαμβάνει την ευθύνη για 
συγκεκριμένους τομείς πολιτικής με σχετική εντολή του Προέδρου της Επιτρο-
πής. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι για την προεδρία της Επιτροπής προτείνονται 
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από τους αρχηγούς των κρατών μελών στο ΕΣ, αφού ληφθεί υπόψη το αποτέλε-
σμα των εκλογών για το ΕΚ. Για να εκλεγεί πρόεδρος, ένας υποψήφιος πρέπει να 
στηριχθεί από την πλειοψηφία των μελών του ΕΚ. Ο υποψήφιος για τη θέση του 
προέδρου επιλέγει τους αντιπροέδρους και τους επιτρόπους βασιζόμενος στις 
υποδείξεις των κρατών μελών. Ο κατάλογος των υποψηφίων πρέπει να εγκριθεί 
από τους εθνικούς ηγέτες στο ΕΣ. Κάθε υποψήφιος εμφανίζεται ενώπιον του ΕΚ 
για να παρουσιάσει τις θέσεις του και να απαντήσει σε ερωτήσεις. Στη συνέχεια, 
το Κοινοβούλιο ψηφίζει για την έγκριση ή όχι των υποψηφίων ως σύνολο. Τέλος, 
οι επίτροποι ορίζονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία.

Σύνθεση του Σώματος των Επιτρόπων

Πρόεδρος

Πρώτος Αντιπρόεδρος. Ρόλος: βελτίωση της νομοθεσίας, διοργανικές σχέσεις, 
κράτος δικαίου και χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων

Αντιπρόεδρος & Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πο-
λιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

4 Αντιπρόεδροι. Ρόλοι: Ρόλος: ψηφιακή ενιαία αγορά, ενεργειακή ένωση, 
ευρώ, χρηματοπιστωτική σταθερότητα, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και 
ένωση κεφαλαιαγορών, απασχόληση, ανάπτυξη, επενδύσεις, ανταγωνιστικό-
τητα

21 Επίτροποι, με αρμοδιότητες την απασχόληση, το εμπόριο, τον προϋπολο-
γισμό και τους ανθρώπινους πόρους, την ευρωπαϊκή πολιτική καλής γειτονίας 
και τη διεύρυνση, κ διεθνής συνεργασία και ανάπτυξη, δράση για το κλίμα και 
την ενέργεια, το περιβάλλον, θαλάσσια πολιτική και αλιεία, υγεία και ασφάλει-
ας τροφίμων, μετανάστευση, εσωτερικές υποθέσεις και ιθαγένεια, κοινωνικές 
υποθέσεις, δεξιότητες και κινητικότητα εργατικού δυναμικού, οικονομικές και 
δημοσιονομικές υποθέσεις, φορολογία και τελωνεία, ανθρωπιστική βοήθεια 
και διαχείριση κρίσεων, γεωργία και αγροτική ανάπτυξη, μεταφορές, εσωτερι-
κή αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα, δικαιοσύνη, καταναλωτές και ισό-
τητα των φύλλων, εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός, περιφε-
ρειακή πολιτική, ανταγωνισμός, έρευνα, επιστήμη και καινοτομία, ασφάλεια, 
ψηφιακή οικονομία και κοινωνία

Η καθημερινή λειτουργία της Επιτροπής εξασφαλίζεται από το προσωπικό της 
(νομικοί, οικονομολόγοι, κ.λπ.), οι οποίοι είναι οργανωμένοι σε υπηρεσίες γνω-
στές ως Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ), η κάθε μια από τις οποίες είναι αρμόδια για 
ένα συγκεκριμένο τομέα πολιτικής. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος χαράσσει τις πο-
λιτικές κατευθύνσεις της Επιτροπής, γεγονός που επιτρέπει στους επιτρόπους 
να αποφασίζουν μαζί τους στρατηγικούς στόχους και να εκπονούν το ετήσιο 
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πρόγραμμα εργασίας. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση τη συλλογική ευθύνη. 
Όλοι οι επίτροποι συμμετέχουν ισότιμα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και 
είναι εξίσου υπόλογοι γι΄ αυτές τις αποφάσεις. Οι επίτροποι δεν διαθέτουν μεμο-
νωμένη εξουσία λήψης αποφάσεων, εκτός αν εξουσιοδοτούνται σχετικά σε συ-
γκεκριμένες περιπτώσεις. Οι αντιπρόεδροι ενεργούν εξ ονόματος του προέδρου 
και συντονίζουν τις εργασίες στον τομέα αρμοδιότητάς τους, μαζί με άλλους επι-
τρόπους. Για να διασφαλιστεί η στενή συνεργασία και η ευελιξία του Σώματος 
των επιτρόπων, καθορίζονται στρατηγικά σχέδια /σχέδια διαχείρισης. 

Π ρ ο σ ο χ ή

Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας δείχνει πώς σκοπεύει η Επιτροπή να μετουσιώσει 
σε πράξη τις πολιτικές προτεραιότητες που έχει θέσει ο πρόεδρός της. Δίνει μια πο-
λυετή εικόνα, βοηθώντας έτσι τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα υπόλοιπα όργανα της 
ΕΕ να προγραμματίσουν τη συνεργασία τους με την Επιτροπή (https://ec.europa.eu/
info/publications/european-commission-work-programme_el)
Τα στρατηγικά σχέδια είναι έγγραφα σχεδιασμού στα οποία οι υπηρεσίες περιγρά-
φουν πώς θα συμβάλλουν στους ευρύτερους πολιτικούς στόχους της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και καθορίζουν συγκεκριμένους στόχους για περίοδο πέντε ετών. Στο 
πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου, κάθε υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα-
ταρτίζει επίσης ένα ετήσιο σχέδιο διαχείρισης για το επόμενο έτος. Τα σχέδια δια-
χείρισης περιγράφουν τις δραστηριότητες της συγκεκριμένης υπηρεσίας και πώς 
αυτές συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του στρατηγικού σχεδίου. Βασίζονται 
στις πολιτικές προτεραιότητες της εκάστοτε Επιτροπής και περιλαμβάνουν δείκτες 
αντικτύπου για τη μέτρηση της προόδου που σημειώνεται όσον αφορά την επίτευ-
ξη των προτεραιοτήτων αυτών. Για κάθε γενική διεύθυνση ορίζονται ειδικοί στόχοι 
που συνοδεύονται από δείκτες αποτελεσμάτων, καθώς και από ενδιάμεσους και γε-
νικούς στόχους. Μ’ αυτόν τον τρόπο, καθίσταται δυνατή η μέτρηση και η αναφορά 
της προόδου που σημειώνει κάθε υπηρεσία όσον αφορά την επίτευξη των ειδικών 
στόχων της 
(https://ec.europa.eu/info/strategy/strategy-documents/strategic-plans-
management-plans_el, 
https://ec.europa.eu/info/publications/strategic-plans-2016-2020_en) 
Τα σχέδια αυτά λαμβάνουν υπόψη την ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης που 
εκφωνεί ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το πρόγραμμα εργασίας της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής τη σύνδεση μεταξύ των στόχων της εκάστοτε υπηρεσίας και των 
διαθέσιμων πόρων που προβλέπονται στον προϋπολογισμό (https://ec.europa.eu/
info/publications/management-plans_en)

Οι επίτροποι στηρίζουν τους αντιπροέδρους στην υποβολή προτάσεων στο 
Σώμα. Γενικά, οι αποφάσεις λαμβάνονται συναινετικά, αλλά μπορεί να διενεργη-
θεί και ψηφοφορία. Στην περίπτωση αυτή, οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή 
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πλειοψηφία, και κάθε επίτροπος διαθέτει μία μόνο ψήφο. Στη συνέχεια, η αρμό-
δια Γενική Διεύθυνση (υπό τον γενικό διευθυντή ο οποίος λογοδοτεί στον αρ-
μόδιο επίτροπο) αναλαμβάνει την υπόθεση. Αυτό συνήθως γίνεται με την εκπό-
νηση σχεδίου νομοθετικής πρότασης. Τα νομοσχέδια αυτά υποβάλλονται ξανά 
στους επιτρόπους για έγκριση στην εβδομαδιαία συνεδρίασή τους, και στη συ-
νέχεια λαμβάνουν καθεστώς επίσημης πρότασης που υποβάλλεται στο ΣΕΕ και 
το ΕΚ για το επόμενο στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας της ΕΕ (βλ. κεφάλαιο 3).

Γενικές Διευθύνσεις και Υπηρεσίες της Επιτροπής
http://publications.europa.eu/code/el/el-390600.htm

Πλήρης ονομασία 
και σειρά παρουσίασης

Συντομευμένη 
ονομασία

Αλφαβητικός 
κωδικός (1)

Τομέας(-είς)

Γενική Γραμματεία SG Γενική Γραμματεία
Νομική Υπηρεσία SJ Νομική Υπηρεσία

Γενική Διεύθυνση 
Επικοινωνίας

ΓΔ Επικοινωνίας COMM Επικοινωνία

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πολιτικής Στρατηγικής EPSC Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Πολιτικής Στρατηγικής

ειδική ομάδα για την 
προετοιμασία και 
τη διεξαγωγή των 
διαπραγματεύσεων με 
το Ηνωμένο Βασίλειο 
σύμφωνα με το άρθρο 50 
της ΣΕΕ

ειδική ομάδα «του 
άρθρου 50»

TF50 Διαπραγματεύσεις 
σύμφωνα με το άρθρο 50 
της ΣΕΕ

Γενική Διεύθυνση 
Οικονομικών και 
Χρηματοδοτικών 
Υποθέσεων (3)

ΓΔ Οικονομικών και 
Χρηματοδοτικών 
Υποθέσεων

ECFIN Οικονομικές και 
Χρηματοδοτικές 
Υποθέσεις

Γενική Διεύθυνση 
Εσωτερικής Αγοράς, 
Βιομηχανίας, 
Επιχειρηματικότητας και 
ΜΜΕ

ΓΔ Εσωτερικής 
Αγοράς, Βιομηχανίας, 
Επιχειρηματικότητας 
και ΜΜΕ

GROW Εσωτερική Αγορά, 
Βιομηχανία, 
Επιχειρηματικότητα και 
ΜΜΕ

Γενική Διεύθυνση 
Ανταγωνισμού

ΓΔ Ανταγωνισμού COMP Ανταγωνισμός

Γενική Διεύθυνση 
Απασχόλησης, Κοινωνικών 
Υποθέσεων και Ένταξης

ΓΔ Απασχόλησης, 
Κοινωνικών 
Υποθέσεων και 
Ένταξης

EMPL Απασχόληση, Κοινωνικές 
Υποθέσεις και Ένταξη

Γενική Διεύθυνση Γεωργίας 
και Αγροτικής Ανάπτυξης

ΓΔ Γεωργίας και 
Αγροτικής Ανάπτυξης

AGRI Γεωργία και Αγροτική 
Ανάπτυξη

Γενική Διεύθυνση Ενέργειας ΓΔ Ενέργειας ENER Ενέργεια
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Γενική Διεύθυνση 
Κινητικότητας και 
Μεταφορών

ΓΔ Κινητικότητας και 
Mεταφορών

MOVE Κινητικότητα και 
Mεταφορές

Γενική Διεύθυνση Δράσης 
για το Κλίμα

ΓΔ Δράσης για το 
Kλίμα

CLIMA Δράση για το Kλίμα

Γενική Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος

ΓΔ Περιβάλλοντος ENV Περιβάλλον

Γενική Διεύθυνση Έρευνας 
και Καινοτομίας

ΓΔ Έρευνας και 
Καινοτομίας

RTD Έρευνα και Καινοτομία

Κοινό Κέντρο Ερευνών JRC Κοινό Κέντρο Ερευνών
Γενική 
Διεύθυνση Επικοινωνιακών 
Δικτύων, Περιεχομένου και 
Τεχνολογιών

ΓΔ Επικοινωνιακών 
Δικτύων, 
Περιεχομένου και 
Τεχνολογιών

CNECT Επικοινωνιακά Δίκτυα, 
Περιεχόμενο και 
Τεχνολογίες

Γενική Διεύθυνση 
Θαλάσσιας Πολιτικής και 
Αλιείας

ΓΔ Θαλάσσιας 
Πολιτικής και Αλιείας

MARE Θαλάσσια Πολιτική και 
Αλιεία

Γενική Διεύθυνση 
Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας, 
Χρηματοπιστωτικών 
Υπηρεσιών και Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών

ΓΔ 
Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας, 
Χρηματοπιστωτικών 
Υπηρεσιών 
και Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών

FISMA Χρηματοπιστωτική 
Σταθερότητα, 
Χρηματοπιστωτικές 
Υπηρεσίες και Ένωση 
Κεφαλαιαγορών

Γενική Διεύθυνση 
Περιφερειακής 
Πολιτικής και Αστικής 
Ανάπτυξης

ΓΔ Περιφερειακής 
Πολιτικής και Αστικής 
Ανάπτυξης

REGIO Περιφερειακή Πολιτική και 
Αστική Ανάπτυξη

Γενική Διεύθυνση 
Φορολογίας και 
Τελωνειακής Ένωσης

ΓΔ Φορολογίας και 
Τελωνειακής Ένωσης

TAXUD Φορολογία και 
Τελωνειακή Ένωση

Γενική Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης, Νεολαίας, 
Αθλητισμού και Πολιτισμού

ΓΔ Εκπαίδευσης, 
Νεολαίας, 
Αθλητισμού και 
Πολιτισμού

EAC Εκπαίδευση, Νεολαία, 
Αθλητισμός και 
Πολιτισμός

Γενική Διεύθυνση Υγείας 
και Ασφάλειας των 
Τροφίμων

ΓΔ Υγείας και 
Ασφάλειας των 
Τροφίμων

SANTE Υγεία και Ασφάλεια των 
Τροφίμων

Γενική Διεύθυνση 
Μετανάστευσης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων

ΓΔ Μετανάστευσης 
και Εσωτερικών 
Υποθέσεων

HOME Μετανάστευση και 
Εσωτερικές Υποθέσεις

Γενική Διεύθυνση 
Δικαιοσύνης και 
Καταναλωτών

ΓΔ Δικαιοσύνης και 
Καταναλωτών

JUST Δικαιοσύνη και 
Καταναλωτές
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Πλήρης ονομασία 
και σειρά παρουσίασης

Συντομευμένη 
ονομασία

Αλφαβητικός 
κωδικός (1)

Τομέας(-είς)

Υπηρεσία Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής FPI Υπηρεσία Μέσων 
Εξωτερικής Πολιτικής

Γενική Διεύθυνση Εμπορίου ΓΔ Εμπορίου TRADE Εμπόριο
Γενική Διεύθυνση Γειτονίας 
και Διαπραγματεύσεων για 
τη Διεύρυνση

ΓΔ Γειτονίας και 
Διαπραγματεύσεων 
για τη Διεύρυνση

NEAR Γειτονία και 
Διαπραγματεύσεις για τη 
Διεύρυνση

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης

ΓΔ Διεθνούς 
Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης

DEVCO Διεθνής Συνεργασία και 
Ανάπτυξη

Γενική Διεύθυνση 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής 
Προστασίας και 
Επιχειρήσεων 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας 
(ECHO)

ΓΔ Ευρωπαϊκής 
Πολιτικής 
Προστασίας και 
Επιχειρήσεων 
Ανθρωπιστικής 
Βοήθειας (ECHO)

ECHO Ευρωπαϊκή Πολιτική 
Προστασία και 
Επιχειρήσεις 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας 
(ECHO)

Eurostat ESTAT Eurostat
Γενική Διεύθυνση 
Ανθρωπίνων Πόρων και 
Ασφάλειας

ΓΔ Ανθρωπίνων 
Πόρων και 
Ασφάλειας

HR Ανθρώπινοι Πόροι και 
Ασφάλεια

Γενική Διεύθυνση 
Πληροφορικής

ΓΔ Πληροφορικής DIGIT Πληροφορική

Γενική Διεύθυνση 
Προϋπολογισμού

ΓΔ Προϋπολογισμού BUDG Προϋπολογισμός

Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου IAS Υπηρεσία Εσωτερικού 
Λογιστικού Ελέγχου

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης OLAF Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της 
Απάτης

Γενική Διεύθυνση 
Διερμηνείας

ΓΔ Διερμηνείας SCIC Διερμηνεία

Γενική Διεύθυνση 
Μετάφρασης

ΓΔ Μετάφρασης DGT Μετάφραση

Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υπηρεσία Εκδόσεων OP Υπηρεσία Εκδόσεων

Γραφείο Υποδομών και 
Διοικητικής Υποστήριξης 
στις Βρυξέλλες

Γραφείο Υποδομών 
και Διοικητικής 
Υποστήριξης ― 
Βρυξέλλες

OIB  

Γραφείο Διαχείρισης και 
Εκκαθάρισης των Ατομικών 
Δικαιωμάτων

Γραφείο Διαχείρισης 
και Εκκαθάρισης 
των Ατομικών 
Δικαιωμάτων

PMO  
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Πλήρης ονομασία 
και σειρά παρουσίασης

Συντομευμένη 
ονομασία

Αλφαβητικός 
κωδικός (1)

Τομέας(-είς)

Γραφείο Υποδομών και 
Διοικητικής Υποστήριξης 
στο Λουξεμβούργο

Γραφείο Υποδομών 
και Διοικητικής 
Υποστήριξης ― 
Λουξεμβούργο

OIL  

Υπηρεσία Επιλογής 
του Προσωπικού των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Επιλογής 
Προσωπικού (6)

EPSO  

Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις

EASME  

Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, 
Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού

EACEA  

Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, 
την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα

CHAFEA  

Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων INEA  
Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου Έρευνας
ERCEA  

Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας REA  

Ποιες, είναι, λοιπόν, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής; 

Η Επιτροπή είναι το μόνο όργανο της ΕΕ το οποίο υποβάλλει νομοθετικές προτά-
σεις για έγκριση από το ΕΚ και το ΣΕΕ, και το οποίο:

⇒	 προστατεύει τα συμφέροντα της ΕΕ και των πολιτών της σε ζητήματα που 
δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά σε εθνικό επίπεδο·

⇒	 αποσαφηνίζει τεχνικές λεπτομέρειες, αφού συμβουλευτεί εμπειρογνώμο-
νες και το κοινό.

Επίσης, καθορίζει τις προτεραιότητες δαπανών της ΕΕ, από κοινού με το ΣΕΕ 
και το ΕΚ, καταρτίζει τους ετήσιους προϋπολογισμούς και τους υποβάλλει προς 
έγκριση στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, και εποπτεύει το πώς δαπανώνται τα 
χρήματα της ΕΕ, μέσω εξονυχιστικού ελέγχου που πραγματοποιεί το Ελεγκτικό 
Συνέδριο (ΕΣΥΝ)30.

30 Βλ. https://www.eca.europa.eu/el/Pages/MissionAndRole.aspx
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ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Τι είναι; 
Ανεξάρτητη ελεγκτική αρχή της ΕΕ που έχει ως αποστολή τη βελτίωση της διαχείρι-
σης του προϋπολογισμού της ΕΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την κατάρτιση 
εκθέσεων για τα οικονομικά της ΕΕ. Τα μέλη του (28, ένα από κάθε κράτος-μέλος)  δι-
ορίζονται από το Συμβούλιο, μετά από διαβούλευση με το Κοινοβούλιο, για εξαετή 
θητεία η οποία είναι ανανεώσιμη. Από τα μέλη αυτά επιλέγεται πρόεδρος για τριετή 
θητεία, επίσης ανανεώσιμη. Περιλαμβάνει ομάδες ελέγχου, τα λεγόμενα «τμήματα». 
Οι ομάδες αυτές προετοιμάζουν τις εκθέσεις και τις γνωμοδοτήσεις, τις οποίες εγκρί-
νουν τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ώστε να γίνουν επίσημες.
Αρμοδιότητες

1. Ελέγχει τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ για να εξακριβώσει αν οι πόροι της ΕΕ 
συλλέγονται και δαπανώνται σωστά, και αν αξιοποιούνται με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο και με την απαιτούμενη λογοδοσία.

2. Ελέγχει κάθε πρόσωπο ή φορέα που διαχειρίζεται ευρωπαϊκά κονδύλια – π.χ. 
με επιτόπιους ελέγχους στα όργανα της ΕΕ (ιδίως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή), 
στις χώρες της ΕΕ και τις χώρες που λαμβάνουν βοήθεια από την ΕΕ.

3. Στο πλαίσιο των εκθέσεων ελέγχου, διατυπώνει πορίσματα και συστάσεις που 
απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις κυβερνήσεις των κρατών με-
λών.

4. Αναφέρει κάθε υπόνοια σχετική με απάτη, διαφθορά ή άλλη παράνομη δρα-
στηριότητα  

5. Συντάσσει ετήσια έκθεση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
της ΕΕ, την οποία το ΕΚ εξετάζει προτού αποφασίσει αν θα εγκρίνει τη διαχεί-
ριση του προϋπολογισμού της ΕΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

6. Διαβιβάζει τις γνωμοδοτήσεις των εμπειρογνωμόνων του στους πολιτικούς 
ιθύνοντες της ΕΕ, ώστε να τους βοηθά να διαχειρίζονται καλύτερα τα κονδύ-
λια της ΕΕ και να λογοδοτούν στους πολίτες της.

7. Δημοσιεύει επίσης γνώμες για τις προπαρασκευαστικές νομοθετικές πράξεις 
που έχουν αντίκτυπο στη δημοσιονομική διαχείριση της ΕΕ, καθώς και έγγρα-
φα θέσεων, αναλύσεις και άλλες δημοσιεύσεις για τα δημόσια οικονομικά της 
ΕΕ.

Η Επιτροπή συμμετέχει, επίσης, σε συνεργασία με το Δικαστήριο της ΕΕ31, στην 
επίβλεψη της εφαρμογής των νόμων και στη διασφάλιση ότι τόσο αυτοί όσο και 
οι Συνθήκες γενικότερα τηρούνται από τα κράτη-μέλη. Τέλος, εκπροσωπεί την 

31 Βλ. https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_el
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=h1vqtBgqmrM



 ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΜΕ               63
 ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ, ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΕ;

ΕΕ στη διεθνή σκηνή, και όχι μόνο ομιλεί εξ ονόματος όλων των χωρών της ΕΕ σε 
διεθνείς οργανισμούς, ειδικότερα στους τομείς της εμπορικής πολιτικής και της 
ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά διαπραγματεύεται διεθνείς συμφωνίες εξ ονόμα-
τος της ΕΕ.

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΕ

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)  ερμηνεύει το δίκαιο της ΕΕ ώστε 
να διασφαλίζεται η  ομοιόμορφη εφαρμογή του  σε όλα τα κράτη μέλη της 
ΕΕ, και διευθετεί νομικές διαφορές  ανάμεσα στις εθνικές κυβερνήσεις και τα 
όργανα της ΕΕ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούν επίσης να προσφεύγουν 
στο Δικαστήριο  ιδιώτες, επιχειρήσεις ή οργανισμοί  κατά οργάνου της ΕΕ, εάν 
θεωρούν ότι το όργανο αυτό έχει με κάποιο τρόπο παραβιάσει τα δικαιώματά τους 
(https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/el/).
Το ΔΕΕ εκδίδει αποφάσεις για υποθέσεις που του υποβάλλονται. Οι συνηθέστεροι 
τύποι υποθέσεων αφορούν: ερμηνεία του δικαίου; επιβολή του δικαίου   - 
πρόκειται για διαδικασίες κατά των κρατών μελών για μη συμμόρφωση με το 
ευρωπαϊκό δίκαιο, τις οποίες μπορεί να κινεί η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή  ή άλλο 
κράτος μέλος; ακύρωση νομικών πράξεων της ΕΕ (προσφυγές ακύρωσης) - εάν 
μια νομική πράξη της ΕΕ θεωρείται ότι παραβιάζει τις Συνθήκες ή τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των πολιτών, τα κράτη μέλη, το  Συμβούλιο της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν να ζητήσουν από το Δικαστήριο να 
την ακυρώσει; διασφάλιση της ανάληψης δράσης από την ΕΕ (προσφυγή λόγω 
παράλειψης); επιβολή κυρώσεων σε όργανα της ΕΕ (αγωγές αποζημίωσης) - κάθε 
πρόσωπο ή επιχείρηση που υπέστη ζημία εξαιτίας δράσης ή παράλειψης της ΕΕ ή 
του προσωπικού της μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο (https://curia.europa.
eu/jcms/jcms/Jo2_7024/el/).
Το ΔΕΕ αποτελείται από 2 σώματα. Tο Δικαστήριο, το οποίο ασχολείται με αιτήματα 
των εθνικών δικαστηρίων για έκδοση προδικαστικών αποφάσεων, με ορισμένες 
προσφυγές ακύρωσης και εφέσεις. Το Δικαστήριο απαρτίζεται από 28 δικαστές 
και 11 γενικούς εισαγγελείς. Διορίζονται με κοινή συμφωνία από τις κυβερνήσεις 
των κρατών μελών μετά από διαβούλευση με επιτροπή επιφορτισμένη να 
γνωμοδοτεί επί της καταλληλόλητας των προτεινομένων υποψηφίων για την 
άσκηση των σχετικών καθηκόντων. Η θητεία τους είναι εξαετής και ανανεώσιμη. 
Επιλέγονται μεταξύ προσωπικοτήτων που παρέχουν πλήρη εγγύηση ανεξαρτησίας 
και συγκεντρώνουν στις χώρες τους τις αναγκαίες προϋποθέσεις για διορισμό στα 
ανώτατα δικαστικά αξιώματα ή είναι νομικοί αναγνωρισμένου κύρους. Tο  Γενικό 
Δικαστήριο, το οποίο εκδικάζει όλες τις προσφυγές ακύρωσης που ασκούνται 
από ιδιώτες, εταιρείες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, από κράτη μέλη της ΕΕ. Στην 
πράξη, αυτό σημαίνει ότι το εν λόγω Δικαστήριο ασχολείται κυρίως με το δίκαιο 
του ανταγωνισμού, τις κρατικές ενισχύσεις, το εμπόριο, τη γεωργία και τα εμπορικά 
σήματα. Το Γενικό Δικαστήριο απαρτίζεται από έναν τουλάχιστον δικαστή ανά 
κράτος μέλος (45 δικαστές από 8 Οκτωβρίου 2018). Οι δικαστές διορίζονται με 
κοινή συμφωνία από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών μετά από διαβούλευση με 
επιτροπή επιφορτισμένη να γνωμοδοτεί επί της καταλληλόλητας των υποψηφίων 
για τη θέση δικαστή. Η θητεία τους είναι εξαετής και ανανεώσιμη. 
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H Υπηρεσία Τύπου και Πληροφόρησης του Δικαστηρίου παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με τη δικαιοδοτική δραστηριότητα των δύο δικαιοδοτικών οργάνων. 
Διανέμει δελτία τύπου, σε μία ή περισσότερες γλώσσες, με τα οποία συνοψίζονται 
τα κύρια σημεία των αποφάσεων και των προτάσεων. Η πρόσβαση στα δελτία 
αυτά είναι δυνατή μέσω της ιστοσελίδας Curia ή μέσω σχετικής εφαρμογής για 
τους χρήστες smartphone και υπολογιστή-ταμπλέτας, ενώ αυτά είναι επίσης 
διαθέσιμα μέσω ροής RSS. Η υπηρεσία τροφοδοτεί επίσης δύο λογαριασμούς 
twitter, @CourUEPresse (στα γαλλικά) και @EUCourtPress (στα αγγλικά), που 
χρησιμοποιούνται για την παροχή πληροφοριών. Οι δημοσιογράφοι μπορούν επίσης 
να επικοινωνούν με τους συνεργάτες της υπηρεσίας και να εγγράφονται σε σχετικό 
κατάλογο ώστε να λαμβάνουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τα ανακοινωθέντα 
τύπου και άλλες συγκεκριμένες πληροφορίες. Με το πρόγραμμα ανακοινώνονται, 
ανά πέντε εβδομάδες, οι επ’ ακροατηρίου συζητήσεις, η ανάπτυξη προτάσεων 
γενικών εισαγγελέων και η έκδοση αποφάσεων. Αυτό περιλαμβάνει επίσης γενικές 
πληροφορίες περί των εκκρεμών υποθέσεων. Το πλήρες κείμενο των αποφάσεων 
και των προτάσεων αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο Curia, κατά κανόνα από τις 12 
το μεσημέρι (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) την ημέρα της αναπτύξεως των προτάσεων 
ή της εκδόσεως των αποφάσεων (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/el/). 

Με βάση τα παραπάνω, πως μπορεί να δραστηριοποιηθεί και να λειτουργήσει 
ένας δημοσιογράφος στην κάλυψη των ζητημάτων που αφορούν τις αποφάσεις 
και τις πολιτικές της Επιτροπής; Τι πρέπει να γνωρίζει (Melchior 2017: 29-56)32; 

Πρώτον, ότι οι Επίτροποι προτείνονται από τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών 
και στις περισσότερες περιπτώσεις ανήκουν στο ίδιο πολιτικό κόμμα. Που ση-
μαίνει ότι στην Επιτροπή συμμετέχουν πολιτικοί που προέρχονται από συντηρη-
τικές- κεντροδεξιές και προοδευτικές-κεντροαριστερές κυβερνήσεις, με αποτέ-
λεσμα η πολιτική ιδεολογία και ο διαχωρισμός δεξιά-αριστερά να είναι λιγότερο 
σημαντικός. Δεν είναι πάντα εύκολο να χαρακτηρίσει κανείς τους Επιτρόπους. 
Συνήθως είναι γνωστοί για τους τομείς πολιτικής που έχουν αναλάβει και όχι για 
την εθνικότητά τους. Οι πολίτες των κρατών-μελών λίγο πολύ γνωρίζουν τι κά-
νουν και ποιες είναι οι αρμοδιότητες των υπουργών των κυβερνήσεων τους. Ελά-
χιστοι, όμως, γνωρίζουν ποιες είναι οι αρμοδιότητες των Επιτρόπων. Που σημαί-
νει ότι καλό θα ήταν για τους δημοσιογράφους να εξηγούν και να επισημαίνουν 
τα καθήκοντα των Επιτρόπων και τις διαφορές που παρατηρούνται στις δράσεις 
και πολιτικές τους. Να γίνεται αναφορά στον «υπεύθυνο» Επίτροπο με όρους που 
λίγο πολύ συμβαδίζουν με αυτούς που χρησιμοποιούνται για του υπουργούς 

32  Sigrid Melchior (2017), όπ. 
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εθνικών κυβερνήσεων, όπως για παράδειγμα Επίτροπος Δικαιοσύνης, Επίτροπος 
Μετανάστευσης, Επίτροπος Ενέργειας κ.α. Η Επιτροπή, όπως κάθε θεσμός της 
ΕΕ, έχει εμμονή με τίτλους και την ιεραρχία. Ο δημοσιογράφος θα πρέπει να το 
γνωρίζει αυτό και να παρακολουθεί τις αλλαγές που εισάγονται στη λειτουργία 
και δράση του σώματος. Για παράδειγμα, μέχρι και το 2014 ο αντιπρόεδρος της 
Επιτροπής δεν ήταν παρά ένας συνηθισμένος επίτροπος. Σήμερα, όμως, πέρα 
από τον πρώτο αντιπρόεδρο, που λειτουργεί ως το δεξί χέρι του Προέδρου και 
απολαμβάνει και το δικαίωμα να προβάλλει βέτο σε πρωτοβουλίες άλλων επι-
τρόπων, υπάρχουν και τέσσερις αντιπρόεδροι που συντονίζουν το σύνολο του 
έργου της επιτροπής. Φιλτράρουν όλες τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι 
επίτροποι που ανήκουν στο σύμπλεγμα των αρμοδιοτήτων τους με δικαίωμα να 
μπλοκάρουν προτάσεις προς το σώμα. 

Δεύτερον, ότι η Επιτροπή εκκινεί νομικές διαδικασίες κατά κρατών ή και επιχει-
ρήσεων για μη συμμόρφωση33. Ειδικότερα, η Επιτροπή εντοπίζει πιθανές παρα-
βιάσεις του δικαίου της ΕΕ με βάση δικές της έρευνες ή καταγγελίες από πολίτες, 
επιχειρήσεις ή άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Σε περίπτωση που το κράτος μέλος 
δεν κοινοποιήσει μέτρα για την πλήρη μεταφορά των διατάξεων των οδηγιών, 
ή δεν διορθώσει την εικαζόμενη παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ, η Επιτροπή 
μπορεί να κινήσει επίσημη διαδικασία επί παραβάσει. Η διαδικασία περιλαμβά-
νει συγκεκριμένα στάδια που καθορίζονται στις Συνθήκες της ΕΕ. Καθένα από τα 
στάδια αυτά ολοκληρώνεται με μια επίσημη απόφαση:

1. Η Επιτροπή αποστέλλει επίσημη επιστολή ζητώντας περισσότερες πλη-
ροφορίες από το συγκεκριμένο κράτος μέλος, το οποίο με τη σειρά του 
πρέπει να αποστείλει αιτιολογημένη απάντηση εντός συγκεκριμένης προ-
θεσμίας, συνήθως 2 μηνών.

2. Εάν η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το κράτος μέλος αδυνατεί 
να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει από το δίκαιο της Ένωσης, έχει 
δικαίωμα να διαβιβάσει αιτιολογημένη γνώμη: πρόκειται για επίσημο αί-
τημα συμμόρφωσης με το δίκαιο της ΕΕ. Εξηγεί τους λόγους για τους οποί-
ους θεωρεί ότι το κράτος μέλος παραβιάζει το δίκαιο της ΕΕ. Καλεί επίσης 
το κράτος μέλος να την ενημερώσει σχετικά με τα μέτρα που έλαβε, εντός 
ορισμένης προθεσμίας, συνήθως 2 μηνών.

3. Αν το κράτος μέλος εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται, η Επιτροπή μπο-

33 Βλ.https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law/infringe-
ment-procedure_el
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ρεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο ΔΕΕ. Οι περισσότερες 
περιπτώσεις επιλύονται χωρίς να χρειαστεί η προσφυγή στο Δικαστήριο.

4. Εάν το κράτος μέλος δεν κοινοποιήσει μέτρα έγκαιρης εφαρμογής των δι-
ατάξεων μιας οδηγίας, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο 
την επιβολή κυρώσεων.

5. Εάν το ΔΕΕ κρίνει ότι το κράτος μέλος έχει παραβιάσει το δίκαιο της ΕΕ, 
οι εθνικές αρχές πρέπει να λάβουν μέτρα για να συμμορφωθούν με την 
απόφαση του Δικαστηρίου.

Εάν, παρά την απόφαση του ΔΕΕ, το κράτος μέλος εξακολουθεί να μην επανορ-
θώνει την κατάσταση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να το παραπέμψει εκ νέου 
στο Δικαστήριο. Κατά την παραπομπή ενός κράτους μέλους στο Δικαστήριο για 
δεύτερη φορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει στο Δικαστήριο την επιβολή 
οικονομικών κυρώσεων, οι οποίες συνίστανται σε ένα κατ’ αποκοπή ποσό και/ή 
μια ημερήσια αποζημίωση.

Το 2017 η Επιτροπή κίνησε 716 διαδικασίες επί παραβάσει, στους εξής τομείς πολιτι-
κή: 173 περιβάλλον, 115 κινητικότητα και μεταφορές, 84 χρηματοπιστωτική σταθε-
ρότητα και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, 62 υγεία και ασφάλεια των τροφίμων, 48 
δικαιοσύνη και καταναλωτές, 29 εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρήσεις και 165 
φορολογία, τελωνεία, μετανάστευση, εσωτερικές υποθέσεις, ενέργεια και κλίμα (βλ. 
national-factsheet-greece-2017_el.pdf, IP-18-4295_EL (2).pdf ).

Στο τέλος του 2017 η Ελλάδα είχε 78 εκκρεμείς υποθέσεις παράβασης και 30 νέες πα-
ραβάσει στους εξής τομείς πολιτικής: 10 περιβάλλον, 9 φορολογία, τελωνεία, μετα-
νάστευση, εσωτερικές υποθέσεις, ενέργεια και κλίμα, 5 κινητικότητα και μεταφορές, 
3 χρηματοπιστωτική σταθερότητα και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και 3 δικαιο-
σύνη και καταναλωτές (βλ. national-factsheet-greece-2017_el.pdf ).

Πληροφορίες για τις  αποφάσεις της Επιτροπής  επί παραβάσει είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. 
Μπορείτε να αναζητήσετε τις πληροφορίες αυτές ανά κράτος μέλος της ΕΕ, τομέα πολιτικής ή ημε-
ρομηνία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει επίσης ετήσια έκθεση για βασικές πτυχές της εφαρ-
μογής του δικαίου της ΕΕ καθώς και για υποθέσεις επί παραβάσει ανά τομέα πολιτικής και ανά 
κράτος μέλος.

Το ΔΕE, πρέπει να επισημανθεί, εξετάζει μόνο τις υποθέσεις που του ανατίθε-
νται. Δεν επιλέγει τις υποθέσεις όπως κάνει το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ. Την 
πραγματικότητα αυτή οι δικαστές την αναφέρουν συχνά, και ειδικότερα όταν 
τους κατηγορούν ότι είναι πολιτικά κατευθυνόμενοι. Όπως και να έχει το ΔΕΕ ερ-
μηνεύει τα κείμενα και τους κανονισμούς των ευρωπαϊκών οδηγιών. Οι νόμοι της 
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ΕΕ, που αντανακλούν τους συμβιβασμούς μεταξύ των κρατών-μελών και των θε-
σμών, προσδίδουν στο Δικαστήριο πραγματική επιρροή στον ρόλο του ως ερμη-
νευτή των νόμων της ΕΕ, με αποτέλεσμα οι αποφάσεις του να έχουν συμβάλλει 
στην προώθηση της ολοκλήρωσης. Με τη νομολογία του, το Δικαστήριο έχει δι-
ασφαλίσει την υποχρέωση των εθνικών διοικητικών και δικαιοδοτικών οργά-
νων να εφαρμόζουν πλήρως το δίκαιο της Ένωσης στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων τους και να προασπίζουν τα δικαιώματα που αυτό παρέχει στους πολίτες. 
Το Δικαστήριο διατύπωσε επίσης την αρχή της ευθύνης των κρατών μελών λόγω 
παραβάσεως του δικαίου της Ένωσης. Η εξελικτική πορεία της νομολογίας του 
Δικαστηρίου υπογραμμίζει τη συμβολή του στη δημιουργία ενός δικαιικού χώ-
ρου που άπτεται των πολιτών και προασπίζει τα δικαιώματα που τους παρέχει η 
νομοθεσία της Ένωσης στις διάφορες πτυχές του καθημερινού τους βίου. Από τις 
χιλιάδες των αποφάσεων του Δικαστηρίου οι περισσότερες έχουν προφανείς και 
σημαντικές συνέπειες στην καθημερινή ζωή των ευρωπαίων πολιτών. Οι σημα-
ντικότερες αποφάσεις αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, 
την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, 
την ίση μεταχείριση και τα κοινωνικά δικαιώματα, τον σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και την ευρωπαϊκή ιθαγένεια34.

Παρ’ όλα αυτά, όμως, το ΔΕΕ δεν απολαμβάνει μεγάλη κάλυψη από τα ΜΜΕ. 
Οι ακροάσεις του Δικαστηρίου είναι ανοικτές στους δημοσιογράφους, δεν μα-
γνητοσκοπούνται όμως. Που σημαίνει ότι ο δημοσιογράφος που επιθυμεί να 
καλύψει τη δράση του Δικαστηρίου θα πρέπει να λάβει διαπίστευση από το Γρα-
φείο Τύπου που διαθέτει. Αν και το Δικαστήριο δεν στελεχώνεται από εκπρό-
σωπους Τύπου, τα στελέχη του Γραφείου Τύπου είναι σε θέση να εξηγήσουν τις 
αποφάσεις του Δικαστηρίου και να βοηθήσουν στην αναζήτηση εγγράφων. Εκ-
δίδουν τακτικά δελτία τύπου και ενημερώνουν την ιστοσελίδα του Δικαστηρίου 
με τις αποφάσεις των Δικαστών (τις οποίες μπορεί κανείς να αναζητήσει και στην 
ιστοσελίδα EU law database EUR-Lex) και με τις ημερομηνίες των επερχόμενων 
ακροάσεων. 

34  Βλ. https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/el/
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Οι πολίτες και δημοσιογράφοι των κρατών-μελών συχνά συγχέουν το Δικαστήριο 
της ΕΕ με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο. 
Το δεύτερο είναι το Δικαστήριο του Συμβουλίου της Ευρώπης, που είναι διεθνής ορ-
γανισμός στον οποίο συμμετέχουν 47 κράτη της Ευρώπης και της ανατολικής περι-
φέρειάς της. Συμμετέχουν επίσης 5 κράτη ως παρατηρητές του Συμβουλίου και 3 ως 
παρατηρητές της συνέλευσής του. Ιδρύθηκε στις 5 Μαΐου του 1949. Είναι ο παλαιό-
τερος οργανισμός ο οποίος έχει ως σκοπό την ευρωπαϊκή ενοποίηση, με ιδιαίτερη 
έμφαση στα νομικά πρότυπα και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη 
δημοκρατική ανάπτυξη και τη ρύθμιση των νομοθεσιών, καθώς και την πολιτισμική 
συνεργασία στην Ευρώπη. Στο Συμβούλιο της Ευρώπης ανήκουν τα περισσότερα 
κράτη της Ευρώπης. Όλα τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης έχουν υπο-
γράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ένα σύμφωνο που έχει 
σχεδιαστεί για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και 
του κράτους δικαίου, με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να 
επιβλέπει την εφαρμογή της Σύμβασης στα κράτη-μέλη.

Τρίτον, η Επιτροπή έχει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο ως μοναδικού εμπορικού δια-
πραγματευτή για όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ στον Παγκόσμιο Οργανισμού Εμπορί-
ου (ΠΟΕ). Πάνω από 30 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ εξαρτώνται από τις 
εξαγωγές προς χώρες εκτός ΕΕ. Το 90% της μελλοντικής παγκόσμιας ανάπτυξης 
αναμένεται να επιτευχθεί εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων35. Για τον λόγο αυτό 
η εμπορική πολιτική αποτελεί  αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ. Αυτό σημαί-
νει ότι η νομοθέτηση για εμπορικά ζητήματα και η σύναψη διεθνών εμπορικών 
συμφωνιών γίνονται από την ΕΕ και όχι από τα κράτη μέλη. Οι συμφωνίες αυτές 
σχεδιάζονται έτσι ώστε να δημιουργούν καλύτερες εμπορικές ευκαιρίες και να 
υπερβαίνουν τους φραγμούς στο εμπόριο. Οι εμπορικές συμφωνίες διαφέρουν 
ανάλογα με το περιεχόμενό τους36:

•	 συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης  (ΣΟΕΣ) - στηρίζουν την ανά-
πτυξη εμπορικών εταίρων από χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του 
Ειρηνικού

•	 συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών  (ΣΕΣ) - επιτρέπουν το αμοιβαίο 
άνοιγμα των αγορών με ανεπτυγμένες χώρες και αναδυόμενες οικονομίες, 
παρέχοντας προτιμησιακή πρόσβαση στις αγορές

35 Βλ. https://www.consilium.europa.eu/el/policies/trade-policy/.
36 Βλ. https://www.consilium.europa.eu/el/policies/trade-policy/trade-agreements/

Π ρ ο σ ο χ ή
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•	 συμφωνίες σύνδεσης (ΣΣ) - προωθούν ευρύτερες πολιτικές συμφωνίες
•	 μη προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες στο πλαίσιο γενικότερων συμφω-

νιών, όπως είναι οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ)

Το ΣΕΕ παίζει καίριο ρόλο στη διαμόρφωση νέων εμπορικών συμφωνιών. Στα 
αρχικά στάδια, το Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δια-
πραγματευθεί νέα εμπορική συμφωνία εξ ονόματος της ΕΕ. Αυτό γίνεται μέσω 
«διαπραγματευτικής εντολής». Στη σχετική εξουσιοδότηση, το Συμβούλιο δίνει 
οδηγίες διαπραγμάτευσης, οι οποίες καλύπτουν τους στόχους, το πεδίο και τις 
ενδεχόμενες προθεσμίες των διαπραγματεύσεων. Στη συνέχεια, η Επιτροπή δια-
πραγματεύεται με τη χώρα-εταίρο εξ ονόματος της ΕΕ, σε στενή συνεργασία με 
το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αφού καταλήξει με τους εταίρους 
στο κείμενο της συμφωνίας, η Επιτροπή υποβάλλει στο ΣΕΕ επίσημες προτάσεις 
για την έγκριση της συμφωνίας. Κατόπιν συζητήσεων, το Συμβούλιο εκδίδει από-
φαση για την υπογραφή της συμφωνίας εξ ονόματος της ΕΕ. Στη συνέχεια, δια-
βιβάζει την υπογραφείσα συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς έγκριση. 
Στα τελικά στάδια, αφού το ΕΚ δώσει την έγκρισή του, το Συμβούλιο εκδίδει την 
απόφαση για τη σύναψη της συμφωνίας37. 

Τέταρτον, ότι έχει ιδιαίτερα ισχυρό ρόλο στα ζητήματα ανταγωνισμού. Η ευρω-
παϊκή πολιτική ανταγωνισμού καταλαμβάνει εξέχουσα θέση στο έργο της Επι-
τροπής. Η πολιτική ανταγωνισμού είναι ένα σύνολο κανόνων που εφαρμόζονται 
για να διασφαλίζεται ο θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων. Η εφαρ-
μογή της ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα, αυξάνει την αποδοτικότητα, διευ-
ρύνει τις επιλογές των καταναλωτών και συμβάλλει στη μείωση των τιμών και τη 
βελτίωση της ποιότητας. Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους η ΕΕ αντιμάχεται 
τις μονοπωλιακές πρακτικές, ελέγχει τις συγχωνεύσεις και τις κρατικές ενισχύσεις 
και ενθαρρύνει την απελευθέρωση των αγορών. 

Η Επιτροπή ενισχύει τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ σε συνεργασία με 
τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού των κρατών-μελών της ΕΕ. Οι αρχές αυτές λει-
τουργούν σε όλες τις χώρες της ΕΕ και είναι αρμόδιες για την εφαρμογή της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. Οι αρχές αυτές και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων 
ανταγωνισμού της ΕΕ μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού (ΕΔΑ38). 
Χάρη στο δίκτυο αυτό, είναι πιο εύκολο να εντοπιστεί ποια αρχή είναι αρμόδια 

37 Βλ. https://www.consilium.europa.eu/el/infographics/eu-trade-negotiation/

38 Βλ. http://ec.europa.eu/competition/ecn/index_en.html
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για την εκάστοτε υπόθεση, καθώς και ποιες άλλες αρχές μπορούν να βοηθήσουν. 
Το δίκτυο συμβάλλει επίσης στην αποτελεσματική και ομοιόμορφη εφαρμογή 
των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ. Μέσω του ΕΔΑ, οι αρχές ανταγωνισμού ενη-
μερώνουν η μία την άλλη σχετικά με τις αποφάσεις που σκοπεύουν να λάβουν 
και λαμβάνουν υπόψη τους τις παρατηρήσεις άλλων αρχών ανταγωνισμού. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο, μέσα από ένα ευρύτερο σύνολο εμπειριών, μπορούν να επιλέ-
γουν τις ορθότερες πρακτικές. Οι ευρωπαϊκές αρχές ανταγωνισμού μεριμνούν 
για τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων προς τους κανόνες 
θεμιτού ανταγωνισμού της ΕΕ, αφήνοντας συγχρόνως περιθώρια για καινοτομία, 
ενιαία πρότυπα, καθώς και για την ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων39. 

Όπως και να έχει η Επιτροπή μπορεί να ερευνά πιθανές αντιανταγωνιστικές 
πρακτικές. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι εάν η Επιτροπή αποφασίσει τη διε-
ξαγωγή έρευνας, οι υπάλληλοί της έχουν το δικαίωμα: 

•	 να εισέρχονται σε όλους τους χώρους, τις εγκαταστάσεις ή τα μεταφορικά 
μέσα των επιχειρήσεων· 

•	 να ελέγχουν τα βιβλία και άλλα επαγγελματικά τους έγγραφα· 
•	 να λαμβάνουν αντίγραφα ή αποσπάσματα των βιβλίων ή των επαγγελμα-

τικών εγγράφων· 
•	 να σφραγίζουν οποιονδήποτε επαγγελματικό χώρο και βιβλία ή έγγραφα 

κατά την περίοδο και στον βαθμό που απαιτείται για τον έλεγχο· 
•	 να ζητούν από κάθε εκπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού της επιχείρησης 

διευκρινίσεις για συμβάντα ή έγγραφα που σχετίζονται με το αντικείμενο 
και τον σκοπό του ελέγχου και να καταγράφουν τις σχετικές απαντήσεις. 

Σημειώνεται ότι όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής που σχετίζονται με την πο-
λιτική ανταγωνισμού επικοινωνούνται και διοχετεύονται στα ΜΜΕ και τους δη-
μοσιογράφους μέσω e-mail και μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας Τύπου Rapid. 
Γνωρίζοντας, όμως, ότι οι αποφάσεις ενδέχεται να έχουν άμεσες συνέπειες στα 
χρηματιστήρια, η Επιτροπή της δημοσιεύει χωρίς προγενέστερη ενημέρωση. Οι 
αποφάσεις πάντα παρουσιάζονται και συζητούνται από τον Επίτροπο Ανταγω-
νισμού σε συνεντεύξεις Τύπου που μεταδίδονται ζωντανά από τις ενημερωτικές 
τηλεοπτικές και άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής. Για τα εθνικά ΜΜΕ οι αποφάσεις 
αυτές αποτελούν μεγάλο γεγονός και ειδικότερα όταν εμπλέκονται επιχειρήσεις 

39 Βλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια: Ανταγωνισμός, 2016, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική 
Διεύθυνση Επικοινωνίας. 
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που εδρεύουν στη χώρα τους. Όσο η Επιτροπή ερευνά πιθανές παραβιάσεις, δεν 
δημοσιοποιεί το όνομα της επιχείρησης/εταιρείας. Το κάνει μόνο όταν καταλήξει 
σε απόφαση. Τα πρόστιμα που επιβάλλει είναι σημαντικά και δημοσιοποιούνται 
στα δελτία τύπου της Επιτροπής. Οι εταιρείες που αποκαλύπτουν τη συμμετοχή 
τους σε μονοπωλιακές πρακτικές δεν τιμωρούνται ούτε δημοσιοποιούνται τα 
ονόματά τους. Όσες εταιρείες συνεργάζονται τιμωρούνται με χαμηλότερα πρό-
στιμα. 

Η διαδικασία που ακολουθεί η Επιτροπή σε ζητήματα μονοπωλιακών πρα-
κτικών καθώς και εταιρειών που επιθυμούν να κατέχουν δεσπόζουσα θέση στις 
αγορές, είναι συγκεκριμένη και αυστηρή και μπορεί να διαρκέσει για χρόνια. 
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας η Επιτροπή δεν παρέχει καμία ενημέρωση για 
την πρόοδο της έρευνά της. Που σημαίνει ότι τα ΜΜΕ και οι δημοσιογράφοι θα 
πρέπει να έχουν την προσοχή τους στραμμένη (α) στις αποφάσεις και το σκεπτι-
κό που στηρίζεται η Επιτροπή για την έναρξη επίσημων ερευνών σε «ύποπτες» 
επιχειρήσεις, (β) τα αντι-επιχειρήματα των επιχειρήσεων που εμπλέκονται και (γ) 
τις τελικές αποφάσεις της Επιτροπής. 

Στις περιπτώσεις των συγχωνεύσεων οι εταιρείες ενημερώνουν την Επιτροπή, 
η οποία μέσα σε διάστημα 25 ημερών θα πρέπει να αποφασίσει εάν θα επιτρέψει 
να τις αποδεκτή ή να ξεκινήσει μια επίσημη διαδικασία ελέγχου και έρευνας. Η 
έρευνα διαρκεί για 90 ημέρες. Η διαδικασία αυτή ισχύει τόσο για τις ευρωπαϊκές 
όσο και για διεθνείς εταιρείες που λειτουργούν εντός της ΕΕ. Όταν η Επιτροπή 
αποφασίσει να σταματήσει μια διαδικασία συγχώνευσης ο αρμόδιος Επίτροπος 
ενημερώνει τα ΜΜΕ με e-mail στους διαπιστευμένους δημοσιογράφους, καθώς 
και μέσα από τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες της Επιτροπής και τους υπεύθυ-
νους ή Εκπρόσωπους Τύπου του γραφείου του. 

Η Επιτροπή διατηρεί επίσης το δικαίωμα να εμποδίσει τα κράτη-μέλη να επι-
δοτούν μέσω κρατικών χορηγήσεων τις επιχειρήσεις τους. Η αρμοδιότητα αυτή 
είναι σημαντική και πολιτικά ευαίσθητη καθώς ελέγχει τις κυβερνήσεις και όχι τις 
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να ενημερώνουν 
την Επιτροπή για τις κρατικές χορηγήσεις. Η Επιτροπή ασχολείται με περίπου 20 
τέτοιες περιπτώσεις σε μηναία βάση. 
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Επιτροπή και Πολιτική Ανταγωνισμού: Πρόσφατες περιπτώσεις
http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/index.html

Πηγή: Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2017, Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, 18 Ιουνίου 2018, Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 

2016, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 30 Μάιου 2017. 

Τον Ιούνιο του 2017 η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Google καταχράστηκε τη δε-
σπόζουσα θέση της στην αγορά ως μηχανή αναζήτησης, προωθώντας τη δική της 
υπηρεσία σύγκρισης τιμών στις οικείες σελίδες αποτελεσμάτων αναζήτησης. Η Επι-
τροπή επέβαλε στην Google πρόστιμο ύψους 2,42δισ.EUR για παράβαση των αντι-
μονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ. Στην απόφαση της Επιτροπής διατάχθηκε επίσης η 
Google να συμμορφωθεί με την αρχή της παροχής ίσης μεταχείρισης σε ανταγωνι-
στικές υπηρεσίες σύγκρισης τιμών σε σχέση με τη δική της υπηρεσία. 
Το 2015 η Επιτροπή δρομολόγησε τομεακή έρευνα για τον εντοπισμό πιθανών προ-
βλημάτων σε θέματα ανταγωνισμού στις ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρονικού εμπο-
ρίου. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η Επιτροπή συγκέντρωσε στοιχεία από σχεδόν 
1900 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο καταναλωτικών 
αγαθών και ψηφιακού περιεχομένου, και εξέτασε αναλυτικά περίπου 8 000 συμβά-
σεις διανομής και αδειοδότησης. Τον Μάιο του 2017 η Επιτροπή δημοσίευσε την 
τελική έκθεση της τομεακής έρευνας, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που 
είχαν ληφθεί σχετικά με την προκαταρκτική 
Τον Απρίλιο του 2017 η Επιτροπή απαγόρευσε την προτεινόμενη εξαγορά της 
Cemex Croatia από τη HeidelbergCement και τη Schwenk βάσει του κανονισμού της 
ΕΕ για τις συγκεντρώσεις. Η Επιτροπή διατύπωσε την έντονη ανησυχία ότι η εξα-
γορά θα μείωνε σημαντικά τον ανταγωνισμό στις αγορές γκρίζου τσιμέντου και θα 
οδηγούσε σε αύξηση των τιμών στην Κροατία. Η εξαγορά θα συνεπαγόταν εξάλειψη 
του ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών που ανταγωνίζονταν μεταξύ τους για την 
προσέλκυση των Κροατών πελατών τσιμέντου και θα μπορούσε να οδηγήσει στη 
δημιουργία δεσπόζουσας θέσης στην αγορά. 
Κατόπιν εμπεριστατωμένης έρευνας που δρομολογήθηκε τον Οκτώβριο του 2014, η 
Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι με φορολογική απόφαση τύπου «tax ruling» 
που εκδόθηκε από το Λουξεμβούργο το 2003, και της οποίας η ισχύς παρατάθηκε 
το 2011, μειώθηκε ο φόρος τον οποίο καταβάλλει η Amazon στο Λουξεμβούργο χω-
ρίς βάσιμη αιτιολόγηση. Η φορολογική απόφαση τύπου «tax ruling» επέτρεψε στην 
Amazon να μεταφέρει τη συντριπτική πλειονότητα των κερδών της από μια εταιρεία 
του ομίλου Amazon που υπόκειται σε φόρο στο Λουξεμβούργο (την Amazon EU) 
σε εταιρεία που δεν υπόκειται σε φόρο (την Amazon Europe Holding Technologies), 
χωρίς βάσιμη οικονομική αιτιολόγηση. Ως εκ τούτου, το Λουξεμβούργο υποχρεώ-
θηκε να ανακτήσει από την Amazon ποσό μη καταβληθέντων φόρων ύψους περί-
που 250 εκατ. EUR, πλέον τόκων. Το ποσό αυτό καλύπτει την οκταετή περίοδο κατά 
την οποία η Amazon βασίστηκε στη φορολογική απόφαση για τον καθορισμό της 
φορολογικής της υποχρέωσης όσον αφορά τον φόρο εισοδήματος εταιρειών που 
όφειλε να καταβάλει στο Λουξεμβούργο. 
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Με βάση τα παραπάνω, είναι εύκολο να στοχοποιήσει και να κατηγορήσει κα-
νείς την Επιτροπή. Η Επιτροπή είναι ένας υπερεθνικός θεσμός που λειτουργεί με 
στόχο την προάσπιση των κοινών συμφερόντων της ΕΕ. Τα ΜΜΕ και οι δημοσι-
ογράφοι δυσκολεύονται να κατανοήσουν και να αποτυπώσουν αυτή την πραγ-
ματικότητα. Είναι δύσκολο να αντιληφθούν αυτή την εξεζητημένη αποστολή. 
Είναι ευκολότερο να κατανοήσουν και να καλύψουν τις πολιτικές διαμάχες και 
διαφορές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή τις διπλωματικές συγκρούσεις των 
κρατών-μελών στο ΣΕΕ ή το ΕΣ. Η Επιτροπή για τα ΜΜΕ και τους δημοσιογρά-
φους είναι “the bad guy”: γραφειοκρατική, αντιδημοκρατική και αναποτελεσμα-
τική, με απώτερο στόχο να αφαιρέσει όλο και περισσότερες αρμοδιότητες από 
τα κράτη-μέλη. 

Είναι απαραίτητο, λοιπόν, να δίνεται περισσότερος χώρος και χρόνος για να 
«ακουστεί» η Επιτροπή. Όταν οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
οι πολιτικοί των κρατών-μελών διαμαρτύρονται έντονα για τις «καταστροφικές» 
συνέπειες των αποφάσεων της Επιτροπής, τα ΜΜΕ και οι δημοσιογράφοι οφεί-
λουν να μην συμφωνούν δίχως δεύτερη σκέψη. Πρέπει να δώσουν μια ευκαιρία 
στην Επιτροπή να μιλήσει, να τοποθετηθεί. Είναι πολύ πιο εύκολο για τις κυβερ-
νήσεις και τους πολιτικούς να κατηγορήσουν, μέσω της Επιτροπής, την ΕΕ ή τις 
«Βρυξέλλες», για μη δημοφιλείς αποφάσεις στις οποίες έχουν συμφωνήσει. Λίγοι, 
όμως, είναι οι δημοσιογράφοι που ελέγχουν τα πραγματικά γεγονότα σε τέτοιες 
περιπτώσεις. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δύο φορολογικές αποφάσεις που εξέδωσε η Ιρλανδία 
σχετικά με την Apple μείωσαν σημαντικά και με τεχνητό τρόπο τον φόρο που 
κατέβαλε η Apple στην Ιρλανδία από το 1991. Με τις εν λόγω αποφάσεις εγκρίθηκε 
μέθοδος καθορισμού των φορολογητέων κερδών για δύο ιρλανδικές ανώνυμες 
εταιρείες του ομίλου Apple (Apple Sales International και Apple Operations Europe) 
στην Ιρλανδία, η οποία δεν ανταποκρινόταν στην οικονομική πραγματικότητα: 
σχεδόν το σύνολο των κερδών των δύο εταιρειών από πωλήσεις καταλογίστηκε 
εσωτερικά εκτός Ιρλανδίας σε μια «έδρα» η οποία υπήρχε μόνο στα χαρτιά, καθώς 
δεν είχε φυσική παρουσία ούτε υπαλλήλους πουθενά στον κόσμο, και η οποία 
δεν ήταν δυνατό να έχει παραγάγει αυτά τα κέρδη. Ως αποτέλεσμα της μεθόδου 
καταλογισμού του κέρδους που εγκρίθηκε στις φορολογικές αποφάσεις, η Apple 
κατέβαλε σημαντικά λιγότερο φόρο επί των εμπορικών κερδών της σε σχέση με 
άλλες επιχειρήσεις στην Ιρλανδία: η επιλεκτική αυτή μεταχείριση επέτρεψε στην 
Apple να καταβάλει εταιρικό φόρο με πραγματικό συντελεστή 1 τοις εκατό επί των 
ευρωπαϊκών κερδών της το 2003, ο οποίος μειώθηκε στο 0,005 τοις εκατό το 2014. Η 
Ιρλανδία πρέπει τώρα να ανακτήσει από την Apple τους μη καταβληθέντες φόρους 
στην Ιρλανδία για τα έτη 2003 έως 2014, οι οποίοι ανέρχονται σε 13 δισ. EUR συν 
τόκους.
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Όταν γράφουν για τις προτεινόμενες προτάσεις ή αποφάσεις της Επιτροπής, 
η Επιτροπή θα πρέπει να τοποθετηθεί πρώτα και να κατηγορηθεί μόνο όταν η 
πρόταση ή η απόφαση είναι κακή. Όταν όμως η Επιτροπή εκτελεί και υλοποι-
εί τις αποφάσεις που έχουν λάβει τα κράτη-μέλη ή ελέγχει την υλοποίηση των 
αποφάσεων της ΕΕ από τα κράτη-μέλη, τότε υπόλογοι είναι το ΕΚ και το ΣΕΕ. Η 
Επιτροπή είναι υπόλογη μόνο σε περίπτωση που δεν κάνει σωστά τη δουλειά 
της, δηλαδή αδιαφορεί για τη μη συμμόρφωση ή στρεβλή υλοποίηση των απο-
φάσεων της ΕΕ. Όπως και να έχει, όταν οι αποφάσεις είναι κακές, τα ΜΜΕ και οι 
δημοσιογράφοι οφείλουν να το ερευνήσουν σε βάθος με τους δρώντες και τους 
αξιωματούχους που τις έλαβαν. 

Για παράδειγμα, όταν η Επιτροπή προτείνει πολιτικές είναι χρήσιμο για τους 
δημοσιογράφους να ελέγξουν την πηγή της πρότασης. Η πρόταση είναι πρωτο-
βουλία της Επιτροπής ή αποφασίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο; Η λεπτο-
μέρεια αυτή αναφέρεται στην πρόταση; Στις Συνόδους Κορυφής της ΕΕ οι ηγέτες 
των κρατών-μελών ζητούν από την Επιτροπή να προχωρήσει με συγκεκριμένες 
πολιτικές. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν, λοιπόν, να συμβουλευτούν τα συμπερά-
σματα της Συνόδου και να ελέγξουν σε τι προτάσεις και πολιτικές που συμφώνη-
σαν οι κυβερνήσεις τους. 

Σημειώνεται ότι οι μόνοι αξιωματούχοι που μπορούν να μιλήσουν “on the re-
cord” στους δημοσιογράφους εκ μέρους της Επιτροπής είναι οι Επίτροποι, οι εκ-
πρόσωποι Τύπου της Επιτροπής και οι Γενικοί Διευθυντές των Γενικών Διευθύν-
σεων. Οι εκπρόσωποι Τύπου της Επιτροπής δεν κάνουν εικασίες ή προβαίνουν σε 
ευχάριστες δηλώσεις. Τοποθετούνται επίσημα, προτείνουν τα σωστά και κατάλ-
ληλα έγγραφα, εξηγούν ποιες χώρες συμφωνούν ή διαφωνούν με τις προτεινό-
μενες πολιτικές ή αποφάσεις και παρέχουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται 
τα κράτη-μέλη και οι θεσμοί της ΕΕ. Αρκετοί από τους εκπρόσωπους Τύπου της 
Επιτροπής έχουν εργαστεί ως ανταποκριτές ΜΜΕ στην ΕΕ και γνωρίζουν τις πλη-
ροφορίες που θέλουν οι δημοσιογράφοι και πως να τους κατευθύνουν. 

Η Επιτροπή διαθέτει περίπου 20 εκπροσώπους Τύπου40, οι περισσότεροι 
από τους οποίους έχουν ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμα και κάποιες φορές 
μη-προσβάσιμοι, ειδικότερα κατά τη διάρκεια γεγονότων που είναι μεγάλα και 
σημαντικά για την ΕΕ. Τα ΜΜΕ και οι δημοσιογράφοι τους «κυνηγούν» και πιέ-
ζουν για μια δήλωση. Δεν αγνοούν τους δημοσιογράφους, γνωρίζουν τις απαι-
τήσεις του επαγγέλματος. Δεν ανταποκρίνονται άμεσα, θα το κάνουν όμως μετά 

40 Βλ.https://ec.europa.eu/info/contact/press-services/press-contacts/press-contacts-
spokespersons-service_el
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από δύο ή τρεις προσπάθειες των δημοσιογράφων. Οι εκπρόσωποι Τύπου και οι 
αξιωματούχοι της υπηρεσίας τους θα απαντήσουν πιο γρήγορα όταν γνωρίζουν 
ποιος είναι ο δημοσιογράφος. Χρήσιμο είναι, λοιπόν, οι δημοσιογράφοι να συ-
στήνονται και να ενημερώνουν τους εκπροσώπους Τύπου για τα ζητήματα που 
καλύπτουν. Αυτό κάνουν και θα πρέπει να κάνουν οι δημοσιογράφοι-ανταποκρι-
τές στην ΕΕ. 

Επίσης, οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων θα πρέπει να αποστέλλονται 
με  email. Το ζητάνε. Οι ερωτήσεις θα δοθούν και θα απαντηθούν από τον κα-
τάλληλο αξιωματούχο της υπηρεσίας. Το email θα πρέπει να αποστέλλεται στον 
αρμόδιο εκπρόσωπο Τύπου και να κοινοποιείται και στους αρμόδιους αξιωμα-
τούχους της υπηρεσίας. 

Επίσης, στην ηλεκτρονική επικοινωνία οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να ενημε-
ρώσουν για την προθεσμία που έχουν και μέχρι ποια ημέρα ή ώρα της ημέρας θα 
εκτιμούσαν μια απάντηση. Οι ερωτήσεις τους θα πρέπει να είναι κατανοητές και 
να τοποθετούνται σε ένα πλαίσιο (ιστορικό, πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό ή 
πολιτιστικό). Να εξηγούν γιατί τους ενδιαφέρει το θέμα και τι ακριβώς ψάχνουν, 
τι θέλουν να μάθουν. Θέλουν μια απλή δήλωση ή κάτι παραπάνω; Οφείλουν να 
είναι σαφής. Οι εκπρόσωποι Τύπου λαμβάνουν πολλές ερωτήσεις από πολλούς 
δημοσιογράφους, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ. Που σημαίνει ότι χρειάζονται 
χρόνο να οργανωθούν και να απαντήσουν. 

Πότε μιλάμε ή επικοινωνούμε τους Επιτρόπους της χώρας μας; Μιλάμε μόνο 
για θέματα που είναι της αρμοδιότητας του. Αυτό, ωστόσο, δε σημαίνει ότι οι 
Επίτροποι δε διατηρούν μια (στενή) σχέση με τα ΜΜΕ ή του δημοσιογράφους 
των κρατών τους. Συχνά μιλούν ή γράφουν στα εθνικά τους ΜΜΕ για την ΕΕ ή 
την Επιτροπή. Επίσης, χρήσιμο είναι οι δημοσιογράφοι να θυμούνται ότι οι Επί-
τροποι, αν και εκπροσωπούν την Επιτροπή και λειτουργούν ως θεματοφύλακες 
της ΕΕ, διορίζονται από τις κυβερνήσεις των χωρών τους και αρκετοί διαθέτουν 
και φιλοδοξίες για πολιτική σταδιοδρομία στις χώρες τους. Που σημαίνει ότι δεν 
είναι εντελώς ουδέτεροι. Επιδιώκουν τη θετική κάλυψη από τα εθνικά τους ΜΜΕ 
με αποτέλεσμα να καλλιεργούν πιο φιλικές και ανοικτές επαφές με τους «δικούς» 
τους δημοσιογράφους. Οι «δημοσιογράφοι τους» προσκαλούνται για καφέ, φα-
γητό με τον «Επίτροπό τους», με αποτέλεσμα να έχουν πρόσβαση σε εσωτερική 
ενημέρωση για τις εξελίξεις και τις πολιτικές της ΕΕ. 

Ωστόσο, ερωτήσεις που αφορούν μια συγκεκριμένη πολιτική θα πρέπει να 
απευθύνονται όχι στον Επίτροπο της χώρας αλλά στον αρμόδιο Επίτροπο. Για 
παράδειγμα, σε περίπτωση που η Επιτροπή αποφασίσει να παραπέμψει τη χώρα 
του δημοσιογράφου στο Δικαστήριο της ΕΕ για μη-συμμόρφωση με αποφάσεις 
που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, ο δημοσιογράφος θα πρέπει 
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να αναζητήσει απαντήσεις και εξηγήσεις από τον Επίτροπο Περιβάλλοντος, όχι 
τον Επίτροπο Μετανάστευσης που είναι από τη χώρα του. Σε περίπτωση που 
αυτό δεν είναι εφικτό, οι δημοσιογράφοι μπορούν να απευθύνουν τις ερωτήσεις 
τους στις αντιπροσωπείες της Επιτροπής που υπάρχουν σε όλα τα κράτη-μέλη 
της ΕΕ. Παρέχουν πληροφορίες για την ΕΕ και επικοινωνούν στην ίδια γλώσσα 
με τους δημοσιογράφους. Αποτελούν μια καλή και εύκολη πηγή για τους δη-
μοσιογράφους που εργάζονται σε εθνικό επίπεδο, καθώς οι αξιωματούχοι των 
αντιπροσωπειών επιθυμούν διακαώς να επικοινωνούν και να μιλούν στα εθνικά 
ΜΜΕ41. 

Σημειώνεται ότι οι εκπρόσωποι Τύπου της Επιτροπής πρέπει να έχουν δια-
φορετική υπηκοότητα από τους Επιτρόπους για τους οποίους εργάζονται. Οι 
Επίτροποι, ωστόσο, έχουν το δικαίωμα να στελεχώσουν το γραφείο τους με 
συμβούλους επικοινωνίας, οι οποίοι συνήθως κατάγονται από της χώρα τους. Οι 
σύμβουλοι αυτοί ταξιδεύουν μαζί και συμμετέχουν σε συσκέψεις με τους Επίτρο-
πους. Έχουν στενή σχέση μαζί τους. Είναι αυτοί που διαχειρίζονται τα αιτήματα 
συνεντεύξεων. Απαγορεύεται να μιλήσουν “on the record”, μερικοί ωστόσο το 
κάνουν. Είναι πιο ευέλικτοι από τους εκπρόσωπους Τύπου και προσεγγίζουν τα 
ΜΜΕ με μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων και ενημέρωσης. Οι δημοσιογράφοι 
δεν μπορούν να τους εντοπίσουν στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας Τύπου της Επι-
τροπής, μπορούν, όμως να εντοπίσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στα προ-
σωπικά ιστολόγια των Επιτρόπων. 

Δεν είναι δύσκολο για τον Επίτροπο της χώρας από την οποία προέρχονται 
οι δημοσιογράφοι να ζητήσουν και να τους παραχωρήσει μια συνέντευξη. Είναι 
όμως δύσκολο για τους Επίτροπους από άλλες χώρες. Οι Επίτροποι δίνουν τακτι-
κές συνεντεύξεις σε ευρωπαϊκά και διεθνή ΜΜΕ. Οι δημοσιογράφοι, λοιπόν, θα 
πρέπει να ζητήσουν συνέντευξη από τον σύμβουλο επικοινωνίας και όχι από τον 
εκπρόσωπο Τύπου. Χρήσιμο είναι να έχουν καλλιεργήσει σχέσεις εμπιστοσύνης 
μαζί τους. Οφείλουν να τους γνωρίσουν και να διατηρήσουν επαφή μαζί τους. 
Να τους εξηγήσουν ποια είναι η οπτική του ρεπορτάζ τους και να τους δώσουν 
χρόνο να μιλήσουν με τον Επίτροπο. Να τους πείσουν για τη σημασία που έχουν 
οι προτάσεις και πολιτικές του Επιτρόπου στους πολίτες και τα κράτη της ΕΕ. Σε 
περίπτωση που η προσέγγιση δεν έχει αποτέλεσμα, οι δημοσιογράφοι μπορούν 
και οφείλουν να προσεγγίσουν τους Γενικούς Διευθυντές των Γενικών Διευθύν-
σεων της Επιτροπής. Οι διευθυντές είναι οι μόνοι που έχουν το δικαίωμα να μιλή-

41 Βλ.https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/local-offices-eu-
member-countries_el
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σουν “on the record” και είναι πιο προσιτοί από τους Επίτροπους. 
Σημειώνεται ότι όλες οι Γενικές Διευθύνσεις διαθέτουν τις δικές τους ιστοσε-

λίδες, με ενημερωτικά φυλλάδια και τρόπους επικοινωνίας και ενημέρωσης των 
δημοσιογράφων και ΜΜΕ. Οι ιστοσελίδες διαφέρουν σε εμφάνιση και περιεχό-
μενο. Μερικές είναι εύκολες στην πλοήγηση άλλες όχι. Μερικές είναι ενημερωμέ-
νες άλλες όχι. Που σημαίνει ότι για συγκεκριμένα στοιχεία, όπως για παράδειγμα 
αυτά της ανεργίας σε επίπεδο της ΕΕ ή σε συγκεκριμένες χώρες, χρήσιμο είναι οι 
δημοσιογράφοι να συμβουλευτούν όχι μόνο τα στοιχεία που διαθέτει η αρμό-
δια Γενική Διεύθυνση αλλά και την Στατιστική Υπηρεσία της ΕΕ, Eurostat (https://
ec.europa.eu/eurostat). Χρήσιμο είναι επίσης οι δημοσιογράφοι να διασφαλί-
σουν την παρουσία τους στις λίστες ηλεκτρονικών μηνυμάτων των Γενικών Δι-
ευθύνσεων. 

Π ρ ο σ ο χ ή

Αν και οι Γενικές Διευθύνσεις διαθέτουν στελέχη ενημέρωσης των δημοσιογράφων 
και ΜΜΕ, δεν είναι εύκολο να διακρίνει κανείς ποια υπηρεσία έχει την τελική ευθύνη 
ενημέρωσης, η υπηρεσία Τύπου της Επιτροπής ή τα στελέχη Τύπου των Γενικών Δι-
ευθύνσεων. Ερωτήσεις που έχουν τεχνικό και σύνθετο χαρακτήρα και που αποστέλ-
λονται στον αρμόδιο εκπρόσωπο Τύπου της Επιτροπής, το πιο πιθανό είναι αυτές να 
σταλούν στις Γενικές Διευθύνσεις και τους αρμόδιους αξιωματούχους που μπορούν 
να απαντήσουν. Αν οι ερωτήσεις σταλούν μόνο στις Γενικές Διευθύνσεις το πιο πι-
θανό είναι, και ειδικότερα σε πολιτικά ευαίσθητα ζητήματα, να ενημερώσουν τον 
αρμόδιο εκπρόσωπο Τύπο της Επιτροπής πριν απαντήσουν. Σε γενικές γραμμές όσο 
πιο ευαίσθητο είναι το ζήτημα, καλύτερα είναι οι ερωτήσεις να αποστέλλονται τους 
αρμόδιους εκπρόσωπους Τύπου της Επιτροπής. Σε λιγότερο ευαίσθητα ζητήματα 
ίσως είναι καλύτερα να αποστέλλονται οι ερωτήσεις στις Γενικές Διευθύνσεις, όπου 
τα στελέχη ενημέρωσης του Τύπου ή οι αξιωματούχοι και εξιδεικευμένοι υπάλληλοι 
διαθέτουν περισσότερο και είναι πιο ευέλικτα. Στους εξειδικευμένους υπαλλήλους, 
που συνήθως είναι υπεύθυνοι τμημάτων, ο δημοσιογράφος μπορεί να επικοινωνή-
σει, μέσω e-mail ή δια ζώσης, χωρίς την παρέμβαση των υπηρεσιών Τύπου. Οι υπάλ-
ληλοι αυτοί παρέχουν πληροφόρηση μόνο στη βάση της ανωνυμίας. Δεν μιλούν στα 
ΜΜΕ και τιμωρούνται με απόλυση σε περίπτωση που παραβιάζουν αυτόν τον κανό-
να. Αξίζει, όμως, η προσπάθεια. 

Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί, ότι σε καθημερινή βάση, στις 12:00, λαμβάνει 
χώρα η συνέντευξη όλων των εκπρόσωπων Τύπου της Επιτροπής. Απαντούν σε 
ερωτήματα των δημοσιογράφων και προβαίνουν σε “on the record” δηλώσεις. Οι 
συνεντεύξεις αυτές μεταδίδονται ζωντανά από το τηλεοπτικό κανάλι της Επιτρο-
πής Europe by Satellite (EbS). Συντονίζονται από τον Επικεφαλής Εκπρόσωπο, 
που θέτει το πλαίσιο της ενημέρωσης και συζήτησης. Είναι ο μόνος θεσμός που 
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«μιλάει» με τους δημοσιογράφους και τα ΜΜΕ σε καθημερινή βάση, με αποτέλε-
σμα οι εκπρόσωποι Τύπου της Επιτροπής να απαντούν σε ερωτήσεις που αφο-
ρούν στο σύνολο της ΕΕ. Απαντούν σε γεγονότα που προκύπτουν από πολιτικές 
ή αποφάσεις των άλλων θεσμών, σε εσωτερικά ζητήματα των κρατών-μελών και 
εξελίξεις στις διεθνείς σχέσεις. Η συνέντευξη Τύπου που προσελκύει τους περισ-
σότερους δημοσιογράφους είναι αυτή της Τετάρτης, καθώς κάθε Τετάρτη πρωί 
όλοι οι Επίτροποι συναντιούνται ως σώμα για να λάβουν αποφάσεις και να συ-
ντονίσουν το έργο της Επιτροπής. 

Αν κάτι χαρακτηρίζει αυτές τις συνεντεύξεις Τύπου είναι η προσπάθεια των δη-
μοσιογράφων να εκμαιεύσουν περισσότερες πληροφορίες από τους εκπροσώ-
πους, οι απαντήσεις των οποίων σπάνια παρεκκλίνουν από την επίσημη γραμμή 
των Επιτρόπων. Οι εκπρόσωποι είναι πάντα καλά προετοιμασμένοι, με στοιχεία 
και επιχειρήματα. Δίνουν μάλιστα την εντύπωση ότι έχουν προβλέψει όλες τις 
ερωτήσεις που θα δεχτούν. Οι δηλώσεις τους είναι «ξύλινες», βαρετές, αόριστες 
και μπερδεμένες, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι δημοσιογράφοι να προτιμούν 
την απευθείας επικοινωνία και ενημέρωση από τους αρμόδιους εκπρόσωπους 
Τύπου. Όπως και να έχει, οι συνεντεύξεις αυτές αποτελούν καθημερινή ιεροτε-
λεστία για τους περισσότερους δημοσιογράφους καθώς τους προσφέρουν την 
ευκαιρία να σταχυολογήσουν τα θέματα πάνω στα οποία δουλεύουν οι συνάδελ-
φοί τους. Ακούγοντας τις ερωτήσεις, κι όχι τις απαντήσεις, οι δημοσιογράφοι δια-
μορφώνουν μια εικόνα για τα ζητήματα που απασχολούν τα κράτη-μέλη, αρκετά 
από τα οποία αξίζει να διερευνήσουν. Είναι ο καλύτερος τρόπος να σκεφτούν 
θέματα της ΕΕ. 

Σημαντικές είναι και οι συνεντεύξεις Τύπου των Επιτρόπων. Αυτές λαμβάνουν 
χώρα όταν οι Επίτροποι επιθυμούν να παρουσιάσουν μια πρωτοβουλία, μια πρό-
ταση ή απόφαση. Οι συνεντεύξεις αυτές ακολουθούνται από δελτία τύπου και 
τις λεγόμενες «ενημερώσεις τεχνικού χαρακτήρα», όπου οι αξιωματούχοι και 
εξιδεικευμένοι υπάλληλοι των Γενικών Διευθύνσεων, εξηγούν τις λεπτομέρειες 
της πρότασης ή απόφασης. Οι ενημερώσεις αυτές δεν μεταδίδονται ζωντανά και 
συμμετέχουν μόνο οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται στις Βρυξέλλες. 

Σημαντική πηγή ενημέρωσης αποτελεί και το EU online pressroom, το οποίο 
διαθέτει δελτία Τύπου, ημερολόγιο για τους δημοσιογράφους, στοιχεία επικοι-
νωνίας της υπηρεσίας Τύπου, τις αναμεταδόσεις από τους θεσμούς της ΕΕ, βίντεο 
και φωτογραφίες και ενημερωτικά γραφήματα42. Αξιόλογη είναι και η ιστοσελίδα 

42 Βλ. https://europa.eu/newsroom/home_en
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Τύπου της Επιτροπής, Rapid43. Πρόκειται για μια εξαιρετική μηχανή αναζήτησης 
των ειδήσεων, δελτίων Τύπου, των καθημερινών νέων και γεγονότων της Επιτρο-
πής και των δηλώσεων των Επίτροπων και των εκπρόσωπων Τύπου. Διαθέτει και 
το γνωστό “Daily News”, το οποίο όμως αποστέλλεται μόνο σε διαπιστευμένους 
δημοσιογράφους44. 

Π ρ ο σ ο χ ή

Επειδή πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο η δράση της Επιτροπής να επηρεάσει τις αγορές, 
την αξία του ευρώ, τις μετοχές επιχειρήσεων, τους όρους και τόκους δανειοδότησης 
των κρατών-μελών και τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις των κρατών μελών, τα 
ΜΜΕ και οι δημοσιογράφοι που είναι διαπιστευμένοι στην Επιτροπή και λαμβάνουν 
πληροφόρηση, δεσμεύονται να μην προχωρήσουν με τη δημοσιοποίηση της μέχρι η 
Επιτροπή να ανακοινώσει τα στοιχεία (που συνήθως έχουν να κάνουν με οικονομικές 
προβλέψεις) ή τις αποφάσεις (που συνήθως έχουν να κάνουν με παραβιάσεις και 
μη τήρηση των κανόνων από τα κράτη-μέλη) της. Η δέσμευση αυτή είναι γνωστή 
ως “embargoed information”. Η πληροφόρηση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στους 
διαπιστευμένους δημοσιογράφους 30 ή 60 λεπτά πριν την επίσημη ανακοίνωση της 
Επιτροπής, χρόνος που αρκεί για να ετοιμάσουν οι δημοσιογράφοι τα κείμενά τους 
μέχρι το τέλος του «αποκλεισμού». Οι δημοσιογράφοι και τα ΜΜΕ που παραβιάζουν 
τη διαδικασία αυτή αποκλείονται από το σύστημα ενημέρωσης της Επιτροπής 
για ένα μήνα. Σε περίπτωση που προβούν σε παραβίαση μέσα σε δύο χρόνια, 
αποκλείονται για τέσσερις μήνες. 

2.4.2 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) αποκτά όλο και περισσότερες εξουσίες μέσω 
διαδοχικών τροποποιήσεων των ευρωπαϊκών συνθηκών, οι οποίες αυξάνουν 
όλο και περισσότερο το κύρος του45. Με την πάροδο των ετών46 και τις ανάλογες 
τροποποιήσεις των ευρωπαϊκών συνθηκών, το Κοινοβούλιο έχει αποκτήσει ου-
σιώδεις νομοθετικές και δημοσιονομικές εξουσίες, οι οποίες του επιτρέπουν να 
χαράσσει, από κοινού με τους εκπροσώπους των κυβερνήσεων των κρατών με-
λών στο ΣΕΕ, την κατεύθυνση προς την οποία κινείται το ευρωπαϊκό εγχείρημα. 

43 Βλ. http://europa.eu/rapid/search.htm
44 Βλ. http://europa.eu/rapid/midday-express.htm
45 Bλ.http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/el/in-the-past/the-parliament-

and-the-treaties
46 Βλ. http://www.europarl.europa.eu/external/html/ephistory/default_en.htm
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Συγκεκριμένα, και αντίθετα, με τον προκάτοχό του, τη Συνέλευση, που βασι-
κή της αρμοδιότητα ήταν να επιτηρεί47, το ΕΚ σήμερα είναι όχι μόνο το μοναδι-
κό άμεσα εκλεγμένο θεσμικό όργανο της ΕΕ, αλλά λειτουργεί ως συννομοθέτης, 
ασκώντας από κοινού με το ΣΕΕ την εξουσία να εγκρίνει και να τροποποιεί νομο-
θετικές προτάσεις καθώς και να αποφασίζει για τον ενωσιακό προϋπολογισμό. 
Εποπτεύει επίσης το έργο της Επιτροπής και άλλων οργανισμών της ΕΕ και συ-
νεργάζεται με τα εθνικά κοινοβούλια των χωρών της ΕΕ για να έχει τη συμβολή 
τους. 

Το ΕΚ αποτελεί μοναδικό παράδειγμα ενεργού άσκησης πολυεθνικής και πο-
λυπολιτισμικής δημοκρατίας. Οι εκλεγμένοι βουλευτές του Κοινοβουλίου (ευρω-
βουλευτές) συμμετέχουν σε δημόσιες κοινοβουλευτικές συνόδους και εργασίες 
και διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής της ΕΕ. Στους 
βασικούς τομείς της εργασίας τους συμπεριλαμβάνονται τα εξής: 

1. ΝOMOΙ. Το ΕK αποφασίζει από κοινού με το ΣΕΕ για τους νόμους που 
επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των πολιτών της Ένωσης. Oι νόμοι αυ-
τοί περιλαμβάνουν ζητήματα όπως η ελεύθερη μετακίνηση, η ασφάλεια 
των τροφίμων και η προστασία των καταναλωτών, το περιβάλλον και οι 
περισσότεροι τομείς της οικονομίας. Tα κράτη-μέλη εξακολουθούν να 
έχουν δικαίωμα αρνησικυρίας σε τομείς όπως η φορολογία, οι εξωτερικές 
υποθέσεις και η άμυνα. Σε ορισμένους τομείς απαιτείται από το Συμβούλιο 
της να ζητεί τη σύμφωνη γνώμη του ΕΚ πριν από τη λήψη μιας απόφασης. 
Ωστόσο, ακόμη και τομείς στους οποίους τα κράτη μέλη αποφασίζουν 
μόνα τους —όπως η εκπαίδευση και ο πολιτισμός— υπόκεινται συχνά σε 
μέτρα στήριξης της ΕΕ, όπως το πρόγραμμα Erasmus+, το οποίο προσφέ-
ρει στους νέους Ευρωπαίους ευκαιρίες σπουδών, εθελοντισμού, κατάρτι-
σης ή απόκτησης επαγγελματικής πείρας στο εξωτερικό48.

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Οι δημοσιονομικές εξουσίες είναι το βασικό προνό-
μιο κάθε κοινοβουλίου —όποιος κατανέμει τους πόρους έχει και την εξου-
σία να ορίζει τις πολιτικές προτεραιότητες. Σε επίπεδο ΕΕ, η εξουσία αυτή 
μοιράζεται μεταξύ ΕΚ και ΣΕΕ. Τα δύο αυτά θεσμικά όργανα εγκρίνουν από 
κοινού ανά επταετία ένα πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, και εξετάζουν 
λεπτομερώς και εγκρίνουν τον ετήσιο προϋπολογισμό για το επόμενο 

47  Βλ. http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/el/in-the-past 
48 Βλ.http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/el/powers-and-procedures/

legislative-powers
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έτος, καθώς και τις δαπάνες του προηγούμενου έτους49. 

3. ΕΛΕΓΧΟΣ. Το ΕΚ παρακολουθεί την ορθή χρήση των πόρων της ΕΕ. Tα 
αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη του ΕK λαμβάνονται υπόψη 
κατά τον ορισμό του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όμως το ΕΚ 
καλείται επίσης να εκλέξει τον πρόεδρο και να εγκρίνει τον διορισμό της 
Επιτροπής (πρόεδρος και Σώμα των Επιτρόπων) και μπορεί να την αναγκά-
σει να παραιτηθεί. Oι επίτροποι καλούνται συχνά να εξηγήσουν τις πολιτι-
κές τους ενώπιον του Κοινοβουλίου, ενώ ο πρόεδρος του ΕΣ και ο Ύπατος 
Εκπρόσωπος για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας 
εμφανίζονται τακτικά στο Κοινοβούλιο, όπου ενημερώνουν τους βουλευ-
τές και απαντούν στις ερωτήσεις τους. Τα τελευταία χρόνια, το Κοινοβού-
λιο αύξησε σημαντικά τις συζητήσεις που πραγματοποιεί με όλους τους 
βασικούς φορείς λήψης αποφάσεων για ζητήματα που αφορούν το ευρώ, 
σε μια προσπάθεια μεγαλύτερης διαφάνειας στον τρόπο με τον οποίο 
λαμβάνονται οι αποφάσεις νομισματικής πολιτικής. Εν προκειμένω, το ΕK 
έχει εξελιχθεί σε ένα από τα ελάχιστα θεσμικά όργανα που αναπτύσσουν 
δράση με σκοπό τη βελτίωση της διαφάνειας της διακυβέρνησης της ζώ-
νης του ευρώ50. 

4. ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Ως το μοναδικό αιρετό θε-
σμικό όργανο της ΕΕ, το ΕΚ αντιμετωπίζει με μεγάλη σοβαρότητα τον ρόλο 
του ως θεματοφύλακα των ελευθεριών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
της δημοκρατίας, τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρώπης. Πρωταρχικό κα-
θήκον των μελών του είναι η εκπροσώπηση των πολιτών σε επίπεδο ΕΕ και 
η προάσπιση των συμφερόντων τους. H έγκριση του ΕK απαιτείται για τις 
περισσότερες διεθνείς συμφωνίες που συνάπτει η ΕΕ, και το Κοινοβούλιο 
συμμετέχει επίσης στη διαμόρφωση της πολιτικής της ΕΕ για την ανάπτυ-
ξη και την ανθρωπιστική βοήθεια. Oι βουλευτές του ΕK ασκούν ολοένα και 
μεγαλύτερη επιρροή στην ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και διατηρούν 
στενές σχέσεις με τους φορείς χάραξης πολιτικής σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Oι βουλευτές του ΕK δρουν συχνά ως εκλογικοί παρατηρητές σε ολόκλη-
ρο τον κόσμο, με σκοπό τον εντοπισμό τυχόν παρατυπιών. Εξασφαλίζουν 
την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις εξωτερικές οικονομι-

49 Βλ.http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/el/powers-and-procedures/
budgetary-powers

50 Βλ.http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/el/powers-and-procedures/
supervisory-powers



82  Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

κές και εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ και απονέμουν το βραβείο Zαχάρωφ 
για να τιμήσουν πρόσωπα ή οργανώσεις που υπερασπίζονται τα ανθρώπι-
να δικαιώματα, τη δημοκρατία και την ελευθερία της έκφρασης και αγω-
νίζονται εναντίον της μισαλλοδοξίας και της καταπίεσης σε οποιοδήποτε 
μέρος του κόσμου. 

5. ΕΘΝΙΚΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΑ. Η Συνθήκη της Λισαβόνας προσδιόρισε για πρώ-
τη φορά το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων, εντός της ΕΕ. Τα εθνικά κοινο-
βούλια μπορούν, για παράδειγμα, να ελέγχουν τις προτάσεις νόμων της ΕΕ 
προκειμένου να διαπιστώσουν εάν τηρούν την αρχή της επικουρικότητας, 
να συμμετέχουν στην αναθεώρηση των συνθηκών της ΕΕ ή να λαμβάνουν 
μέρος στην αξιολόγηση των πολιτικών της ΕΕ στους τομείς της ελευθερί-
ας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης. Η Συνθήκη της Λισαβόνας όρισε 
επίσης ότι το ΕΚ και τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει από κοινού να ανα-
λαμβάνουν την οργάνωση και προώθηση αποτελεσματικής και τακτικής 
διακοινοβουλευτικής συνεργασίας εντός της ΕΕ51. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΚ 
ενέκρινε το 2009 και 2014 ψηφίσματα που αφορούν ειδικά την ανάπτυξη 
των σχέσεων μεταξύ του ΕΚ και των εθνικών κοινοβουλίων. Η διακοινο-
βουλευτική συνεργασία μπορεί να λάβει πολλές διαφορετικές μορφές. Οι 
πρόεδροι των εθνικών κοινοβουλίων και του ΕΚ συναντώνται κάθε χρό-
νο και καθορίζουν τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές της συνεργασίας 
αυτής. Οι επιτροπές των εθνικών κοινοβουλίων που είναι αρμόδιες για 
θέματα ΕΕ και βουλευτές του ΕΚ συναντώνται τακτικά στο πλαίσιο της Διά-
σκεψης των Επιτροπών Ενωσιακών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης (COSAC). Βαθύτερες συζητήσεις για θέματα εξωτερικής 
πολιτικής ή οικονομικής διακυβέρνησης διεξάγονται σε προσφάτως συ-
σταθείσες διακοινοβουλευτικές διασκέψεις στις οποίες συμμετέχουν μέλη 
των αρμόδιων επιτροπών από κάθε κοινοβούλιο. Οι επιτροπές του ΕΚ και 
των εθνικών κοινοβουλίων προσκαλούν συχνά τους ομολόγους τους για 
συζητήσεις επί συγκεκριμένων προτάσεων της ΕΕ. Επιπλέον, οι τηλεδια-
σκέψεις παρέχουν στους κοινοβουλευτικούς τη δυνατότητα να παραμέ-
νουν σε επαφή και να συζητούν τρέχοντα θέματα. Το ΕΚ υποστηρίζει, επί-
σης, ενεργά δύο κύρια δίκτυα που διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ 
των κοινοβουλίων. Το Διακοινοβουλευτικό Κέντρο Ανταλλαγής Πληροφο-
ριών σχετικών με την ΕΕ (IPEX)52 επιτρέπει στα κοινοβούλια της Ευρωπαϊ-

51 Βλ. http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/home/latest-news.html

52 Βλ. http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/home/home.do?appLng=EL
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κής Ένωσης να ανταλλάσσουν έγγραφα σχετικά με την ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ECPRD)53 λειτουργεί 
ως δίαυλος για τις αιτήσεις πληροφοριών κάθε φορά που ένα κοινοβούλιο 
επιθυμεί να μάθει περισσότερα για τις πρακτικές και τις πολιτικές που ακο-
λουθούνται σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Περνάμε τώρα στα ζητήματα οργάνωσης και εργασίας του ΕΚ. Ειδικότερα:

Ο Πρόεδρος. Ο Πρόεδρος εκλέγεται για δυόμιση χρόνια, δηλ. για μισή νομο-
θετική περίοδο, με δυνατότητα ανανέωσης. Εκπροσωπεί το EK προς τα έξω και 
στις σχέσεις του με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις 
εργασίες του Κοινοβουλίου και των οργάνων του καθώς και τις συζητήσεις στην 
ολομέλεια και διασφαλίζει την τήρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου. Κατά 
την έναρξη κάθε συνεδρίασης του ΕΣ, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου εκφράζει 
την άποψη και τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου για τα σημεία της ημερήσιας δι-
άταξης και άλλα θέματα. Μετά την έγκριση του προϋπολογισμού της ΕΕ από το 
Κοινοβούλιο, ο Πρόεδρος τον υπογράφει, καθιστώντας τον εκτελεστό. Ο Πρόε-
δρος του ΕΚ, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, υπογράφει όλες τις 
νομοθετικές πράξεις που εκδίδονται με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Βουλευτές του ΕΚ. Το EK διαθέτει 751 βουλευτές εκλεγμένους στα 28 κράτη 
μέλη της ΕE. Από το 1979, οι ευρωβουλευτές εκλέγονται με άμεση και καθολική 
ψηφοφορία για περίοδο πέντε ετών. Kάθε χώρα αποφασίζει για τη μορφή που 
θα λάβουν οι εκλογές, πρέπει όμως να εξασφαλίζει την ισότητα των φύλων και τη 
μυστικότητα της ψήφου. Οι ευρωπαϊκές εκλογές γίνονται με αναλογικό σύστη-
μα. Όριο ηλικίας για το δικαίωμα ψήφου είναι τα 18 έτη, εκτός από την Αυστρία 
όπου είναι τα 16. Οι έδρες κατανέμονται με κριτήριο τον πληθυσμό κάθε κρά-
τους μέλους. Οι βουλευτές χωρίζονται σε πολιτικές ομάδες και όχι με κριτήριο 
την εθνικότητα. Οι βουλευτές μοιράζουν τον χρόνο τους ανάμεσα στην εκλογική 
περιφέρειά τους, στο Στρασβούργο, όπου διεξάγονται 12 σύνοδοι της ολομέλει-
ας κάθε έτος, και στις Βρυξέλλες, όπου συμμετέχουν σε πρόσθετες συνόδους, 
καθώς και σε συνεδριάσεις των επιτροπών και των πολιτικών ομάδων τους. Οι 
όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να σέβονται οι βουλευτές προσδιορίζονται 
στο Καθεστώς των Βουλευτών, που εγκρίθηκε το 200954. 

53 Βλ. https://ecprd.secure.europarl.europa.eu/ecprd/public/page/about

54 Βλ. http://www.europarl.europa.eu/meps/el/about
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Π ρ ο σ ο χ ή

Η κάλυψη του ΕΚ παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα. Ενώ σήμερα διαθέτει σημαντική 
νομοθετική και ελεγκτική εξουσία, δεν έχει απαγκιστρωθεί από το «κόμπλεξ» των 
χρόνων που δεν είχε καμία αρμοδιότητα. Το αποτέλεσμα είναι οι ευρωβουλευτές και 
τα στελέχη του ΕΚ πολλές φορές στις τοποθετήσεις τους να προκαλούν σύγχυση 
γύρω από το ρόλο του ΕΚ με στόχο να μεγιστοποιήσουν τη σπουδαιότητά τους. Οι 
βουλευτές του ΕΚ, όπως όλοι οι πολιτικοί, αρέσκονται να μιλούν για το έργο τους, 
ακόμα και σε περιπτώσεις όπου το Κοινοβούλιο δεν έχει καμία εξουσία στη λήψη 
αποφάσεων. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό για τους δημοσιογράφους και τα ΜΜΕ να 
είναι επιφυλακτικοί όταν οι βουλευτές του ΕΚ είναι πρόθυμοι να «προσφέρουν» χρή-
σιμες, έγκυρες και σημαντικές ειδήσεις. Σημειώνεται ότι μέσα από στην ιστοσελίδα 
του ΕΚ οι δημοσιογράφοι μπορούν να πλοηγηθούν στις ατομικές ιστοσελίδες των 
βουλευτών, να καταγράψουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους και να συγκεντρώσουν 
πληροφορίες για τις επιτροπές και τις αντιπροσωπείες που συμμετέχουν. Επίσης, να 
μελετήσουν τα βιογραφικά σημειώματα καθώς και το «πόθεν έσχες» των βουλευ-
τών του ΕΚ και άλλες επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Οι πληροφορίες αυτές, 
αξίζει να σημειωθεί, έχουν ενσωματωθεί στη διαδικτυακή πλατφόρμα Transpar-
ency International EU – EU Integrity Watch (http://transparency.eu, https://www.
integritywatch.eu ) και συγκεκριμένα στην καθορισμένη ιστοσελίδα MEP incomes 
(https://www.integritywatch.eu/ep.html). Στις ιστοσελίδες των βουλευτών οι δημο-
σιογράφοι μπορούν επίσης να εντοπίζουν τις ομιλίες και τις ερωτήσεις των βουλευ-
τών στην ολομέλεια του ΕΚ, και τις θέσεις τους στις επιτροπές. Ρίχνοντας μια ματιά 
σε όλα αυτά, οι δημοσιογράφοι μπορούν όχι μόνο να αντιληφθούν τα ζητήματα που 
ενδιαφέρουν τους βουλευτές, αλλά και τη σπουδαιότητα που έχουν ως «παίκτες» 
στο ΕΚ. Οι βουλευτές είναι παραπάνω από πρόθυμοι να μιλήσουν για τα ζητήματα 
με τα οποία καταπιάνονται. Το ίδιο ισχύει και για τους βοηθούς τους, των οποίων τα 
στοιχεία επικοινωνίας είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες των βουλευτών. Οι βοηθοί 
όχι μόνο έχουν πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες, αλλά πολλές φορές ενδέ-
χεται να γνωρίζουν περισσότερα τόσο για την ουσία των ζητημάτων που απασχο-
λούν το ΕΚ όσο και για τη διαδικασία των συζητήσεων και των διαπραγματεύσεων 
ανάμεσα στις πολιτικές ομάδες, το ΕΚ, το Συμβούλιο της ΕΕ και την Επιτροπή. Στην 
αναζήτηση πληροφοριών σημαντικό είναι και το εξής δίλημμα: με ποιον ή ποιους 
βουλευτές «μιλoύν» οι δημοσιογράφοι; Έχει σημασία το ζήτημα ή εθνικότητα των 
βουλευτών; Εξαρτάται από το θέμα; Γράφουν για το ζήτημα που απασχολεί το ΕΚ ή 
για τους ‘ευρωβουλευτές’ της χώρας τους; Το ζητούμενο είναι η αναζήτηση της πλη-
ροφορίας από τους «ειδικούς» στο ζήτημα. Αυτοί είναι οι βουλευτές που γράφουν 
τις αναφορές και εκθέσεις, και εισηγούνται το ζήτημα, οι ‘rapporteurs’, καθώς και οι 
βουλευτές από τις πολιτικές ομάδες του ΕΚ που δραστηριοποιούνται στο ρόλο του 
‘shadow rapporteur’, στις καθορισμένες επιτροπές (βλ. παρακάτω). Αυτό δε σημαίνει, 
ότι οι δημοσιογράφοι πρέπει να αγνοούν την εθνικότητα των βουλευτών. Οι βου-
λευτές του ΕΚ εκλέγονται με εθνικές λίστες, που σημαίνει ότι είναι σημαντικό για τα 
εθνικά ΜΜΕ να παρακολουθούν τις δράσεις τους. Όχι, όμως, μόνο τις δράσεις που 
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αφορούν τις χώρες τους. Σε περίπτωση που τα «μικρά» κράτη-μέλη δεν διαθέτουν 
εκπροσώπηση σε όλες τις επιτροπές, τα εθνικά ΜΜΕ μπορούν να συμβουλευτούν 
και να παρακολουθήσουν της διαδικασία λήψης αποφάσεων του ΕΚ στο Νομοθε-
τικό Παρατηρητήριο (Legislative Observatory) του ΕΚ, καθώς (https://oeil.secure.
europarl.europa.eu/oeil/home/home.do) και στις ιστοσελίδες Legislative Train και 
Think Tank (http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/, http://www.europarl.
europa.eu/thinktank/el/home.html). 

Πολιτικές ομάδες. Οι βουλευτές του ΕΚ χωρίζονται σε πολιτικές ομάδες– δεν 
οργανώνονται με βάση την εθνικότητά τους αλλά με βάση την πολιτική τους 
τοποθέτηση.55 Για να σχηματιστεί μια πολιτική ομάδα απαιτούνται τουλάχιστον 
25 βουλευτές που πρέπει να εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τέταρτο του 
συνόλου των κρατών μελών. Απαγορεύεται η ένταξη σε περισσότερες από μία 
πολιτικές ομάδες. Ορισμένοι βουλευτές δεν ανήκουν σε καμία πολιτική ομάδα 
και στην περίπτωση αυτή ανήκουν στους μη εγγεγραμμένους βουλευτές. Κάθε 
πολιτική ομάδα μεριμνά για την εσωτερική της οργάνωση ορίζοντας έναν πρόε-
δρο (ή, σε ορισμένες ομάδες, δύο συμπροέδρους), ένα προεδρείο και μια γραμ-
ματεία. Οι θέσεις των βουλευτών στην αίθουσα συνεδριάσεων αποφασίζονται 
βάσει της πολιτικής τους τοποθέτησης, από τα αριστερά προς τα δεξιά, μετά από 
συμφωνία μεταξύ των προέδρων των ομάδων. Πριν από κάθε ψηφοφορία στην 
ολομέλεια, οι πολιτικές ομάδες εξετάζουν τις εκθέσεις των κοινοβουλευτικών 
επιτροπών και υποβάλλουν τροπολογίες. Η θέση κάθε πολιτικής ομάδας αποφα-
σίζεται μετά από συζήτηση στους κόλπους της ομάδας. Κανένας βουλευτής δεν 
μπορεί να υποχρεωθεί να δώσει συγκεκριμένη ψήφο.

55 Στο Κοινοβούλιο της περιόδου 2014-2019 υπήρχαν 8 πολιτικές ομάδες. Οι εξής: (1) 
Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με 217 έδρες, (2) Ομάδα της Προοδευτικής 
Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών με 189 έδρες, (3) Ομάδα των Ευρωπαί-
ων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών με 74 έδρες, (4) Συμμαχία Φιλελεύθερων και 
Δημοκρατών με 68 έδρες, (5) Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής 
Αριστεράς και Αριστεράς των Πρασίνων των Βορείων Χωρών με 52 έδρες, (6) Ομάδα 
των Πρασίνων-Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία με 51 έδρες, (7) Ομάδα Ευρώπη Ελευ-
θερίας και Άμεσης Δημοκρατίας με 42 έδρες και (8) Ομάδα της Ευρώπης των Εθνών 
και της Ελευθερίας με 40 έδρες. 
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Π ρ ο σ ο χ ή

Όταν οι δημοσιογράφοι γράφουν για τις πολιτικές ομάδες του ΕΚ χρήσιμο θα ήταν 
να μην αναφέρουν μόνο τις συντομογραφίες τους. Επίσης, σημαντικό είναι να μην 
γράφουν «Κόμματα της ΕΕ». Δεν πρόκειται για «κόμματα», αλλά για «πολιτικές ομά-
δες» που διαμορφώνουν κοινές πολιτικές θέσεις και τοποθετήσεις στις ψηφοφορίες 
του ΕΚ. Είναι αυτές οι πολιτικές ομάδες και όχι τα εθνικά κόμματα που γνωρίζουν σε 
βάθος την ουσία των ζητημάτων που απασχολούν το ΕΚ και την ΕΕ. Είναι σημαντικό, 
λοιπόν, για τα ΜΜΕ και τους δημοσιογράφους να εξηγούν τις θέσεις τους και να εξη-
γούν σε ποιες ομάδες και γιατί συμμετέχουν οι βουλευτές της χώρας τους. Σημειώνε-
ται ότι στις εκλογές για το ΕΚ το 2014, οι πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου αποφά-
σισαν για πρώτη φορά να στηρίξουν υποψήφιους για την Προεδρία της Επιτροπής. 

Επιτροπές. Όπως θα δούμε παρακάτω, για την προετοιμασία των εργασιών της 
ολομέλειας του Κοινοβουλίου, οι βουλευτές κατανέμονται σε μόνιμες επιτροπές, 
καθεμία από τις οποίες εξειδικεύεται σε συγκεκριμένους τομείς. Υπάρχουν 23 
κοινοβουλευτικές επιτροπές. Διαθέτουν από 25 ως 73 βουλευτές η καθεμιά, κα-
θώς και πρόεδρο, προεδρείο και γραμματεία. Η πολιτική τους σύνθεση αντικατο-
πτρίζει εκείνη της ολομέλειας. Οι επιτροπές καταρτίζουν, τροποποιούν και εγκρί-
νουν νομοθετικές προτάσεις και εκθέσεις πρωτοβουλίας. Εξετάζουν προτάσεις 
της Επιτροπής και του ΣΕΕ και, αν χρειαστεί, συντάσσουν εκθέσεις και τις υπο-
βάλλουν στην ολομέλεια. Το Κοινοβούλιο μπορεί επίσης να συστήνει προσωρι-
νές επιτροπές για ειδικά ζητήματα και εξεταστικές επιτροπές για τη διερεύνηση 
παραβάσεων ή περιπτώσεων κακής εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου.

Π ρ ο σ ο χ ή

Οι πιο σημαντικές συζητήσεις και αποφάσεις του ΕΚ λαμβάνουν χώρα στις επιτροπές. 
Οι επιτροπές εξετάζουν, τροποποιούν και καταλήγουν σε νομοθετικές εισηγήσεις, οι 
οποίες στην πλειοψηφία τους υιοθετούνται στην ολομέλεια. Το ΕΚ διαθέτει 20 μόνι-
μες επιτροπές και αρκετές άτυπες επιτροπές που συστήνονται με στόχο να διερευνή-
σουν συγκεκριμένα ζητήματα ή σκάνδαλα. Οι πιο σημαντικές επιτροπές είναι αυτές 
που συζητούν περιοχές πολιτικής όπου το ΕΚ έχει σημαντική επιρροή. Κατά κανόνα 
οι βουλευτές συμμετέχουν σε μια ή δύο επιτροπές, όπως και αναπληρωματικά μέλη 
σε μία ή δύο επιτροπές. Τα αναπληρωματικά μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, παρά 
μόνο όταν αντικαταστήσουν μέλος που απουσιάζει. Στις επιτροπές ο συντονιστής 
της πολιτικής ομάδας ασκεί λιγότερη επιρροή απ’ ότι στην ολομέλεια. Τα μέλη των 
επιτροπών γνωρίζουν καλύτερα τα ζητήματα, έχουν, και σε στενή επαφή με τους 
συνεργάτες τους, έχουν εξειδικευτεί και διαμορφώσει δική τους γνώμη. Σημειώνεται, 
επίσης, ότι οι επιτροπές διαθέτουν δικές τους ιστοσελίδες, με πληροφορίες για τα 
μέλη τους, πρακτικά και βίντεο των συναντήσεων, τις ψήφους των μελών τους. 
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Αντιπροσωπείες. Οι αντιπροσωπείες του ΕΚ διατηρούν σχέσεις και ανταλλάσ-
σουν πληροφορίες με κοινοβούλια τρίτων χωρών. Μέσω των αντιπροσωπειών 
του, το Κοινοβούλιο συμβάλλει στην εκπροσώπηση της ΕΕ στο εξωτερικό και 
στην προώθηση σε τρίτες χώρες των αξιών επί των οποίων εδράζεται η Ευρωπα-
ϊκή Ένωση, δηλαδή των αρχών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και του 
κράτους δικαίου. Υπάρχουν αρκετά είδη αντιπροσωπειών: μικτές κοινοβουλευ-
τικές επιτροπές, κοινοβουλευτικές επιτροπές συνεργασίας, άλλες διακοινοβου-
λευτικές αντιπροσωπείες και αντιπροσωπείες σε πολυμερείς κοινοβουλευτικές 
συνελεύσεις56. Το ΕΚ διαθέτει επί του παρόντος 44 «μόνιμες» αντιπροσωπείες». 
Το ΕΚ μπορεί επίσης να αποφασίσει τη σύσταση ad hoc αντιπροσωπειών που 
θα είναι επιφορτισμένες με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Οι μεγαλύτερες αντι-
προσωπείες, είναι συνήθως αυτές που συμμετέχουν σε «κοινοβουλευτικές συ-
νελεύσεις», στις οποίες συγκεντρώνονται πολλά κοινοβούλια. Για παράδειγμα, 
78 βουλευτές του ΕΚ συμμετέχουν στην αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου στο εξαμηνιαίο φόρουμ το οποίο συγκεντρώνει όλα τα κοινοβούλια της 
ομάδας των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού. Όταν αυτοί 
οι βουλευτές πηγαίνουν στην Ολομέλεια, συναντούν 78 βουλευτές -- ένα από 
κάθε μία από τις 78 χώρες της ομάδας. Πλην όμως μια τέτοια μεγάλη αντιπροσω-
πεία είναι ασυνήθιστη, δεδομένου ότι η πλειονότητα των αντιπροσωπειών του 
Κοινοβουλίου αποτελείται από 15 ή λιγότερα μέλη. Η μικρότερη από αυτές έχει 
μόλις 8 μέλη. Ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, όλες οι αντιπροσωπίες έχουν 
την ίδια δομή: έχουν έναν πρόεδρο και δύο αντιπροέδρους, οι οποίοι εκλέγονται 
από την αντιπροσωπεία. Όλα τα μέλη της αντιπροσωπείας διορίζονται από τις 
πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου, με τη συνολική σύνθεση της αντιπροσω-
πείας να αντικατοπτρίζει τη γενική πολιτική ισορροπία του Κοινοβουλίου. Κάθε 
βουλευτής του ΕΚ είναι μέλος αντιπροσωπείας. Ορισμένοι ανήκουν σε περισσό-
τερες της μίας.

56  Βλ. http://www.europarl.europa.eu/delegations/el/about/introduction
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Π ρ ο σ ο χ ή

Το ΕΚ διαθέτει ιστοσελίδα με τον πλήρη κατάλογο των αντιπροσωπειών του, με 
όνομα, με χώρα και περιοχή δράσης (http://www.europarl.europa.eu/delegations/
el/home.html). Αν και ο Πρόεδρος της κάθε αντιπροσωπείας έχει την υποχρέωση 
να καταθέτει έκθεση πεπραγμένων στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων του ΕΚ, το 
Κοινοβούλιο σύμφωνα με τις Συνθήκες δε διαθέτει καμία αρμοδιότητα σε ζητήμα-
τα εξωτερικής και διεθνούς πολιτικής. Οι αντιπροσωπείες, ωστόσο, είναι ένα καλό 
παράδειγμα της ανεπίσημης επιρροής που ασκεί το ΕΚ στα ζητήματα αυτά. Οι αντι-
προσωπείες δε λαμβάνουν επίσημες αποφάσεις, γράφουν και δημοσιεύουν, όμως, 
εκθέσεις μέσα από τις οποίες εκφράζουν τις απόψεις τους. Αποτελούν έτσι ένα καλό 
σημείο ενημέρωσης με βουλευτές του ΕΚ που δραστηριοποιούνται σε ζητήματα 
εξωτερικής πολιτικής και διεθνών σχέσεων και μάλιστα από περιοχές του κόσμου 
που λαμβάνουν ελάχιστη προσοχή στη δημόσια συζήτηση. Σημειώνεται ότι οι αντι-
προσωπείες δε διαθέτουν καθορισμένους εκπροσώπους Τύπου. Οι εκπρόσωποι Τύ-
που της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων του ΕΚ μοιράζονται την ευθύνη ενημέρω-
σης με τα μέλη των αντιπροσωπειών. 

Πολιτικά όργανα. Υπάρχουν διάφορα πολιτικά όργανα στο Ευρωπαϊ-
κό Κοινοβούλιο. Ειδικότερα: 

1. Η Διάσκεψη των Προέδρων είναι το πολιτικό όργανο αρμόδιο για την ορ-
γάνωση των εργασιών του EK και τον προγραμματισμό του νομοθετικού 
έργου, τον ορισμό των αρμοδιοτήτων των επιτροπών και αντιπροσωπειών 
και τη σύνθεσή τους, τις σχέσεις με τα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της 
ΕΕ, τα εθνικά κοινοβούλια και τις τρίτες χώρες. Aπαρτίζεται από τον Πρό-
εδρο του Κοινοβουλίου και τους προέδρους των πολιτικών ομάδων. Συμ-
μετέχει επίσης ένας εκπρόσωπος των μη εγγεγραμμένων βουλευτών57, 
αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου. Λαμβάνει τις αποφάσεις της με συναίνεση, ή 
με σταθμισμένη ψηφοφορία στη βάση του αριθμού των βουλευτών κάθε 
πολιτικής ομάδας. Συνεδριάζει, κατά γενικό κανόνα, δύο φορές τον μήνα. 
Οι συνεδριάσεις της δεν είναι δημόσιες. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων 

57 Οι  βουλευτές  κατανέμονται σήμερα σε   που εκπροσωπούν όλο το ιδεολογικό φάσμα. 
Ορισμένοι βουλευτές δεν ανήκουν σε καμιά πολιτική ομάδα, οπότε θεωρούνται «μη εγ-
γεγραμμένοι». Οι πολιτικές ομάδες αποφασίζουν ποια θέματα θα εξεταστούν σε συνεδρί-
αση ολομέλειας. Μπορούν επίσης να υποβάλλουν τροπολογίες στις εκθέσεις που ψηφί-
ζονται από την ολομέλεια. Ωστόσο, η πολιτική ομάδα του βουλευτή δεν μπορεί να του 
υπαγορεύσει τι να ψηφίσει.
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μεταφράζονται στις επίσημες γλώσσες, τυπώνονται και διανέμονται σε 
όλους τους βουλευτές. Οι βουλευτές μπορούν να καταθέτουν ερωτήσεις 
σχετικά με τις δραστηριότητες της Διάσκεψης των Προέδρων.

2. Το Προεδρείο είναι, βάσει του Κανονισμού, το διευθυντικό όργανο του 
ΕΚ. Είναι αρμόδιο για την κατάρτιση του προσχεδίου της κατάστασης προ-
βλεπόμενων δαπανών και εσόδων του Κοινοβουλίου και για τη ρύθμιση 
όλων των ζητημάτων που αφορούν τη διοίκηση, το προσωπικό και την 
οργάνωση του Κοινοβουλίου. Απαρτίζεται από τον πρόεδρο του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου, τους 14 αντιπροέδρους του και από τους 5 κοσμήτο-
ρες, που εκλέγονται από την Ολομέλεια για ανανεώσιμη θητεία δυόμισι 
ετών. Κατά τις συνεδριάσεις του Προεδρείου, σε περίπτωση ισοψηφίας, η 
ψήφος του προέδρου κάνει τη διαφορά. Οι κοσμήτορες συμμετέχουν στις 
συνεδριάσεις του Προεδρείου, αλλά έχουν συμβουλευτικό ρόλο. Επίσης, 
το Προεδρείο διορίζει τον Γενικό Γραμματέα του Κοινοβουλίου, ο οποίος 
εξασφαλίζει τη διεύθυνση των διοικητικών υπηρεσιών του Κοινοβουλίου, 
και καθορίζει τη σύνθεση και την οργάνωση της Γενικής Γραμματείας58. Το 
Προεδρείο συνεδριάζει, κατά γενικό κανόνα, δύο φορές τον μήνα. Τα πρα-
κτικά των συνεδριάσεων του Προεδρείου μεταφράζονται στις επίσημες 
γλώσσες, τυπώνονται και διανέμονται σε όλους τους βουλευτές  Οι βου-
λευτές μπορούν να καταθέτουν ερωτήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες 
του Προεδρείου. 

3. Το Σώμα των Κοσμητόρων είναι το αρμόδιο όργανο του Κοινοβουλίου για 
τα διοικητικά και οικονομικά θέματα που αφορούν άμεσα τους βουλευ-
τές, καθώς και τις συνθήκες εργασίας τους. Οι κοσμήτορες είναι 5 και 
συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Προεδρείου.  Το ΕΚ προβαίνει στην 

58 Βλ.http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/el/organisation-and-rules/
secretariat. Το οργανόγραμμα της Γενικής Γραμματείας και οι εσωτερικοί κανονισμοί 
σχετικά με τη διοικητική κατάσταση των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού καθο-
ρίζονται από το Προεδρείο. Τα άτομα που εργάζονται στη Γενική Γραμματεία είναι κατά 
πλειοψηφία υπάλληλοι, που έχουν προσληφθεί κατόπιν διαγωνισμών, από όλες τις χώρες 
της Ευρωπαϊκής ένωσης. Τελούν στην υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Γενι-
κή Γραμματεία έχει ως αποστολή να συντονίζει τις νομοθετικές εργασίες και να οργανώ-
νει τις συνεδριάσεις της Ολομέλειας και τις λοιπές συνεδριάσεις. Παρέχει επίσης τεχνική 
υποστήριξη και εμπειρογνωμοσύνη στα κοινοβουλευτικά σώματα και τα μέλη του Κοι-
νοβουλίου, προκειμένου να τα βοηθήσει να ασκήσουν τα καθήκοντά τους. Το Ευρωπα-
ϊκό Κοινοβούλιο οφείλει, επίσης, να διασφαλίζει πλήρη πολυγλωσσία για το σύνολο των 
συνεδριάσεων της Ολομέλειας και των λοιπών συνεδριάσεων (βλ. http://www.europarl.
europa.eu/about-parliament/el/organisation-and-rules/secretariat). 
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εκλογή των κοσμητόρων μετά από την εκλογή του προέδρου και των 14 
αντιπροέδρων.  Οι κοσμήτορες εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία, σε 3 
γύρους: στους δύο πρώτους γύρους απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία 
των ψηφισάντων, ενώ στον τελευταίο γύρο αρκεί η απλή πλειοψηφία. Η 
θητεία τους έχει διάρκεια δυόμισι ετών, ενώ η συμμετοχή τους στις συνε-
δριάσεις του Προεδρείου έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα. Οι κοσμήτορες 
συνεδριάζουν, κατά γενικό κανόνα, μια φορά τον μήνα. Όλοι οι βουλευτές 
μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες του 
Σώματος των Κοσμητόρων.

4. Η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών είναι το πολιτικό όργανο του ΕΚ 
που επιτρέπει την εξασφάλιση μιας καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των 
διαφόρων κοινοβουλευτικών επιτροπών. Απαρτίζεται από τους προέ-
δρους όλων των μονίμων και προσωρινών επιτροπών. Η Διάσκεψη εκλέγει 
έναν πρόεδρο. Η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών συνεδριάζει, 
κατά γενικό κανόνα, μία φορά τον μήνα στο Στρασβούργο, στη διάρκεια 
των περιόδων συνόδου. Η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών μπο-
ρεί να προβαίνει σε συστάσεις προς τη Διάσκεψη των Προέδρων σχετικά 
με τις εργασίες των επιτροπών και την κατάρτιση της ημερήσιας διάτα-
ξης των περιόδων συνόδου.   Μπορεί επίσης να παρέχει συμβουλευτικές 
υπηρεσίες στη Διάσκεψη των Προέδρων, σε περίπτωση αντιδικίας περί 
αρμοδιοτήτων μεταξύ δύο επιτροπών.  Το Προεδρείο και η Διάσκεψη των 
Προέδρων μπορούν να αναθέτουν ορισμένα καθήκοντα στη Διάσκεψη 
των Προέδρων των Επιτροπών.

5. Η Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών είναι το πολιτικό όργανο 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εξετάζει ανά τακτά χρονικά διαστή-
ματα όλα τα θέματα που αφορούν την καλή λειτουργία των διακοινοβου-
λευτικών αντιπροσωπειών και των μικτών κοινοβουλευτικών επιτροπών. 
Απαρτίζεται από τους προέδρους όλων των μόνιμων διακοινοβουλευτι-
κών αντιπροσωπειών και εκλέγει τον πρόεδρό της. Μπορεί να προβαίνει 
σε συστάσεις προς τη Διάσκεψη των Προέδρων σχετικά με τις εργασίες 
των αντιπροσωπειών, και καταρτίζει σχέδιο ετήσιου χρονοδιαγράμμα-
τος των διακοινοβουλευτικών συναντήσεων και των συνεδριάσεων των 
μικτών κοινοβουλευτικών επιτροπών. Το Προεδρείο και η Διάσκεψη των 
Προέδρων μπορούν να αναθέτουν ορισμένα καθήκοντα στη Διάσκεψη 
των Προέδρων των Αντιπροσωπειών.
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Διακομματικές ομάδες. Διακομματικές ομάδες είναι δυνατό να δημιουρ-
γηθούν από βουλευτές οποιασδήποτε πολιτικής ομάδας και επιτροπής, με 
σκοπό την άτυπη ανταλλαγή απόψεων επί συγκεκριμένων θεμάτων και την 
προώθηση των επαφών μεταξύ βουλευτών και κοινωνίας των πολιτών. Οι δι-
ακομματικές ομάδες δεν είναι κοινοβουλευτικά όργανα και, επομένως, μπο-
ρεί να μην εκφράζουν τη γνώμη του Κοινοβουλίου. Οι διακομματικές ομάδες 
διέπονται από εσωτερικούς κανόνες, οι οποίοι εγκρίθηκαν από τη Διάσκεψη των 
Προέδρων στις 16 Δεκεμβρίου 1999 (τελευταία επικαιροποίηση στις 11 Σεπτεμ-
βρίου 2014) και ορίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι διακομματικές ομά-
δες δύνανται να συσταθούν στην αρχή κάθε κοινοβουλευτικής περιόδου, καθώς 
και τους κανόνες λειτουργίας τους. Οι πρόεδροι των διακομματικών ομάδων 
απαιτείται να δηλώνουν οποιαδήποτε στήριξη λαμβάνουν σε χρήματα ή σε εί-
δος, σύμφωνα με τα ίδια κριτήρια που ισχύουν και για τους βουλευτές ως άτομα. 
Οι δηλώσεις πρέπει να επικαιροποιούνται κάθε χρόνο και καταχωρίζονται σε δη-
μόσιο μητρώο που τηρείται από τους Κοσμήτορες. 

Κατά τη συνεδρίαση της στις 11 Δεκεμβρίου 2014
η Διάσκεψη των Προέδρων ενέκρινε τον εξής κατάλογο με τις διακομματικές 
ομάδες που θα συστάθηκαν στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής περιόδου 
2014-2019 (βλ. http://www.europarl.europa.eu/news/el/faq/10/ti-einai-oi-
diakommatikes-omades-kai-pos-schimatizontai):

 − Ενεργός γήρανση, αλληλεγγύη μεταξύ γενεών & πολιτικές για την οικογένεια
 − Καταπολέμηση του ρατσισμού και ποικιλομορφία  

Βιοποικιλότητα, ύπαιθρος, θήρα και ερασιτεχνική αλιεία
 − Δικαιώματα του παιδιού
 − Κλιματική μεταβολή, βιώσιμη ανάπτυξη και βιοποικιλότητα
 − Κοινά αγαθά και δημόσιες υπηρεσίες
 − Κλάδοι δημιουργικότητας
 − Ψηφιακό θεματολόγιο
 − Αναπηρία
 − Έσχατη ένδεια και ανθρώπινα δικαιώματα
 − Ανάπτυξη του ευρωπαϊκού τουρισμού, πολιτιστική κληρονομιά, Camino de 

Santiago και άλλες ευρωπαϊκές πολιτιστικές διαδρομές
 − Θρησκευτική ελευθερία, ελευθερία των πεποιθήσεων και θρησκευτική ανοχή
 − Ακεραιότητα - Διαφάνεια, καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου 

εγκλήματος
 − Δικαιώματα Λεσβιών, Ομοφυλόφιλων, Αμφιφυλόφιλων, Διεμφυλικών και 

Μεσοφυλικών - ΛΟΑΔΜ
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 − Μακροπρόθεσμες επενδύσεις και επανεκβιομηχάνιση
 − Αγροτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές
 − Θάλασσες, ποταμοί, νήσοι και παράκτιες περιοχές
 − ΜΜΕ - Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
 − Ουρανός και διάστημα
 − Κοινωνική οικονομία, επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας, κοινωνική 

επιχειρηματικότητα και τρίτος τομέας
 − Αθλητισμός
 − Συνδικάτα
 − Παραδοσιακές μειονότητες, εθνικές κοινότητες και γλώσσες
 − Αστικά θέματα
 − Καλή μεταχείριση και προστασία των ζώων
 − Δυτική Σαχάρα
 − Οίνος, οινοπνευματώδη και τρόφιμα υψηλής ποιότητας
 − Θέματα νεολαίας

Π ρ ο σ ο χ ή

Η σύσταση και δράση μιας διακομματικής ομάδας συνήθως προτείνεται από «εξω-
τερικούς» δρώντες, όπως επιχειρήσεις ή ΜΚΟ που επιθυμούν να συνδεθούν με βου-
λευτές του ΕΚ, με τους οποίους μοιράζονται τις ίδιες θέσεις και επιθυμούν να συνερ-
γαστούν. Το ζητούμενο στις διακομματικές ομάδες είναι η ενίσχυση των σχέσεων 
μεταξύ βουλευτών από διαφορετικές πολιτικές ομάδες, καθώς και μεταξύ του ΕΚ 
και της κοινωνίας πολιτών στα κράτη-μέλη. Οι διακομματικές ομάδες δεν παίρνουν 
αποφάσεις, λειτουργούν ως φόρουμ συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων που ανα-
γνωρίζονται από το ΕΚ. Αποτελούν καλή πηγή ενημέρωσης και πληροφόρησης για 
εξειδικευμένα ζητήματα. 

Ολομέλεια. Η συνεδρίαση της ολομέλειας αντιπροσωπεύει την ολοκλήρωση 
του νομοθετικού έργου που συντελείται στις κοινοβουλευτικές επιτροπές και 
στις πολιτικές ομάδες59. Η συνεδρίαση είναι επίσης ο χώρος όπου οι αντιπρόσω-
ποι των πολιτών της ΕΕ – οι ευρωπαίοι βουλευτές – συμμετέχουν στην κοινοτική 
λήψη αποφάσεων και προβάλλουν την άποψή τους απέναντι στην Επιτροπή και 
στο Συμβούλιο. Οι συνεδριάσεις προεδρεύονται από τον  Πρόεδρο του ΕΚ. Ο 
Πρόεδρος του Κοινοβουλίου επικουρείται στο έργο αυτό από τους δεκατέσσερις 

59 Βλ.http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/el/organisation-and-rules/
how-plenary-works
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Αντιπροέδρους. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, ενίοτε με 
μια ομιλία ή μια απότιση φόρου τιμής, ανάλογα με την τρέχουσα επικαιρότητα. 
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο στους βουλευτές 
και φροντίζει για την καλή διεξαγωγή των συζητήσεων. Επίσης διευθύνει τις ψη-
φοφορίες, θέτει τις τροπολογίες και τα νομοθετικά ψηφίσματα στην κρίση των 
βουλευτών και διαπιστώνει τις πλειοψηφίες που διαμορφώνονται στους κόλ-
πους της συνέλευσης. Το κύρος του επιτρέπει να επιβάλλεται ένας ρυθμός στις 
ψηφοφορίες, οι οποίες είναι ενίοτε παρατεταμένες και πολύπλοκες. Η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή και το ΣΕΕ συμμετέχουν στις συνεδριάσεις με στόχο να διευκολύ-
νουν τη συνεργασία των θεσμικών οργάνων στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων. Επίσης, όταν αυτό ζητηθεί από το ΕΚ, οι αντιπρόσωποι των δύο 
θεσμικών οργάνων προβαίνουν σε δηλώσεις ή δίνουν λογαριασμό για τη δρα-
στηριότητα των θεσμικών οργάνων τους απαντώντας σε ερωτήσεις που τους θέ-
τουν οι βουλευτές. Οι συζητήσεις αυτές ενδέχεται να περατωθούν με την ψήφιση 
ενός ψηφίσματος. Το Κοινοβούλιο συνέρχεται σε ολομέλεια κάθε μήνα (πλην Αυ-
γούστου) στο Στρασβούργο, για μια περίοδο συνόδου τετραήμερης διάρκειας 
(από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη). Πρόσθετες περίοδοι συνόδου διεξάγονται 
στις Βρυξέλλες. Η περίοδος συνόδου υποδιαιρείται σε ημερήσιες συνεδριάσεις. 
Οι δραστηριότητες της ολομέλειας αφιερώνονται κυρίως στις  συζητήσεις  και 
στις ψηφοφορίες. Μόνο τα κείμενα που έχουν ψηφιστεί από την ολομέλεια και 
οι γραπτές δηλώσεις που έχουν προσυπογραφεί από την πλειοψηφία των μελών 
του αποτελούν επίσημες πράξεις του ΕΚ.   Οι πράξεις αυτές αφορούν διάφορα 
είδη κειμένων, ανάλογα με το εξεταζόμενο θέμα και την εφαρμοζόμενη νομοθε-
τική διαδικασία:

•	 οι νομοθετικές εκθέσεις είναι τα κείμενα που εξετάζονται από το Κοινο-
βούλιο στο πλαίσιο διάφορων κοινοτικών νομοθετικών διαδικασιών: συ-
ναπόφαση, σύμφωνη γνώμη και διαβούλευση. Μόνο η διαδικασία συνα-
πόφασης δίνει στο Κοινοβούλιο ρόλο νομοθέτη σε βάση ισοτιμίας με το 
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, ορισμένες κοινοβουλευτικές 
εκθέσεις έχουν μεγαλύτερη νομοθετική « βαρύτητα« από άλλες.

•	 η  διαδικασία του προϋπολογισμού: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναποτελούν την αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κάθε χρόνο καθορίζει 
τις δαπάνες και τα έσοδα της Ένωσης.

•	 οι μη νομοθετικές εκθέσεις εκπονούνται από το Κοινοβούλιο με δική του 
πρωτοβουλία, στο πλαίσιο της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής. 
Εγκρίνοντας τα κείμενα αυτά, το Κοινοβούλιο απευθύνεται στα άλλα ευ-



94  Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ρωπαϊκά θεσμικά ή επικουρικά όργανα, στις εθνικές κυβερνήσεις, ή ακόμη 
σε τρίτες χώρες, για να επιστήσει την προσοχή τους σε ένα συγκεκριμένο 
θέμα και να τα ωθήσει να λάβουν θέση. Μολονότι δεν έχουν νομοθετική 
ισχύ, οι πρωτοβουλίες αυτές βασίζονται σε μια κοινοβουλευτική νομιμο-
ποίηση που μπορεί να παρακινήσει την Επιτροπή να διατυπώσει προτά-
σεις.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της ολομέλειας, το Κοινοβούλιο μπορεί να 
αποφασίσει να εκφράσει τη γνώμη του για οποιοδήποτε θέμα που του φαίνεται 
σημαντικό. Μπορεί επίσης να ζητήσει από την Επιτροπή να υποβάλει κατάλληλη 
πρόταση για ζητήματα που κατά τη γνώμη του απαιτούν την κατάρτιση κοινοτι-
κής νομοθεσίας. Η συνεδρίαση περιλαμβάνει εξάλλου μια ώρα των ερωτήσεων 
προς το ΣΕΕ και/ή την Επιτροπή. Κατά κανόνα η ώρα των ερωτήσεων προς την 
Επιτροπή διεξάγεται την Τρίτη, και προς το Συμβούλιο την Τετάρτη. Οι ερωτήσεις 
πρέπει προηγουμένως να έχουν υποβληθεί γραπτώς στον Πρόεδρο του Κοινο-
βούλιο, ο οποίος αποφασίζει αν είναι παραδεκτές. Το ετήσιο χρονοδιάγραμμα 
των εργασιών του ΕΚ εγκρίνεται κάθε χρόνο από την ολομέλεια, συνήθως τον 
Ιούνιο, ύστερα από πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων των Πολιτικών Ομά-
δων. Το χρονοδιάγραμμα αναφέρει επίσης τις εβδομάδες συνεδρίασης των κοι-
νοβουλευτικών επιτροπών και των πολιτικών ομάδων. Οι συζητήσεις για περι-
πτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και του 
κράτους δικαίου, μεταξύ άλλων, μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε προτάσεις 
ψηφίσματος. Τα κείμενα αυτά υποβάλλονται κατά κανόνα από επιτροπή, πολιτι-
κή ομάδα ή τουλάχιστον σαράντα βουλευτές. 

Μια κοινοβουλευτική έκθεση που υποβάλλεται σε ψηφοφορία έχει συνήθως 
αποτελέσει προηγουμένως αντικείμενο συζήτησης, κατά τη διάρκεια της οποί-
ας εκφράζουν την άποψή τους η Επιτροπή, οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομά-
δων καθώς και οι βουλευτές. Ο χρόνος αγόρευσης, συχνά πολύ περιορισμένος, 
εξαρτάται από τον αριθμό των βουλευτών που έχουν ζητήσει τον λόγο. Αντίθετα 
από τις ψηφοφορίες, που συχνά είναι σύντομες, οι συζητήσεις διαρκούν ενίοτε 
αρκετές ώρες, ανάλογα με τον αριθμό των βουλευτών που επιθυμούν να πα-
ρέμβουν. Οι βουλευτές εκφράζονται τις περισσότερες φορές στη μητρική τους 
γλώσσα, ενώ ταυτόχρονα η ομιλία τους μεταφράζεται από τους διερμηνείς της 
συνόδου στις άλλες επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Στο ημικύκλιο, ο  χρόνος 
αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: ένα πρώτο τμήμα 
κατανέμεται εξίσου μεταξύ των πολιτικών ομάδων και έπειτα ένα δεύτερο τμήμα 
κατανέμεται κατ’ αναλογία προς τον συνολικό αριθμό των μελών τους. Οι βου-
λευτές που ζητούν τον λόγο εγγράφονται σε έναν κατάλογο αγορητών ανάλογα 
με τη σειρά μεγέθους της ομάδας τους. Προτεραιότητα αγόρευσης μπορεί πά-
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ντως να δοθεί στους εισηγητές της αρμόδιας επιτροπής και των γνωμοδοτικών 
επιτροπών. Εξάλλου, οι βουλευτές υποδέχονται τακτικά πολλές προσωπικότητες 
στο ημικύκλιο, εκ των οποίων τους αρχηγούς κρατών κατά κανόνα σε πανηγυρι-
κή συνεδρίαση. 

Οι  ψηφοφορίες  διεξάγονται συνήθως προς το μεσημέρι. Ο ρυθμός γίνεται 
τότε αρκετά εντατικός: μερικές φορές οι βουλευτές ψηφίζουν εκατοντάδες τρο-
πολογίες. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας σχετικά με κοινοβουλευτική έκθεση 
ή ψήφισμα, οι βουλευτές μπορούν να τροποποιήσουν με τροπολογίες το κείμενο 
που τους υποβάλλεται. Οι τροπολογίες μπορεί να έχουν στόχο να διαγράψουν, 
να αναδιατυπώσουν, να αντικαταστήσουν ή να εμπλουτίσουν το περιεχόμενο 
του εξεταζόμενου κειμένου. Οι βουλευτές ψηφίζουν πρώτα για κάθε τροπολογία 
χωριστά και έπειτα για το σύνολο του κειμένου όπως τροποποιήθηκε. Οι βου-
λευτές ψηφίζουν συνήθως με ανάταση του χεριού, και ο πρόεδρος της συνεδρί-
ασης διαπιστώνει τις πλειοψηφίες. Σε περίπτωση αβεβαιότητας ο πρόεδρος ζητά 
ηλεκτρονική ψηφοφορία, ώστε να υπάρξει ακριβέστερο αποτέλεσμα. Εξάλλου, 
οι βουλευτές ψηφίζουν με ονομαστική κλήση αν το ζητήσει μια πολιτική ομάδα 
ή τουλάχιστον σαράντα βουλευτές την ημέρα που προηγείται της ψηφοφορίας. 
Στην περίπτωση αυτή, η ατομική ψήφος κάθε βουλευτή καταγράφεται και στη 
συνέχεια δημοσιοποιείται, σε παράρτημα των Συνοπτικών Πρακτικών, εκτός αν 
έχει κατατεθεί και αίτηση μυστικής ψηφοφορίας. Στην ολομέλεια, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αποφασίζει συνήθως με την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών 
που ψήφισαν. Η απαρτία (ελάχιστος αριθμός παρόντων βουλευτών προκειμένου 
να είναι έγκυρο το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας) επιτυγχάνεται όταν είναι παρό-
ντες στο ημικύκλιο το ένα τρίτο των βουλευτών. Αν ο πρόεδρος, ύστερα από 
αίτηση τουλάχιστον σαράντα βουλευτών, διαπιστώσει ότι αυτό δεν συμβαίνει, 
η ψηφοφορία αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίαση. Η Επιτροπή μπορεί να 
τοποθετηθεί μετά την ψηφοφορία και να γνωστοποιήσει τα συμπεράσματά της. 
Στο τέλος του χρόνου της ψηφοφορίας, οι βουλευτές που το επιθυμούν μπορούν 
να πάρουν τον λόγο για να προβούν σε αιτιολόγηση ψήφου διατυπώνοντας τη 
δική τους ερμηνεία και εξηγώντας την επιλογή των ίδιων ή της ομάδας τους60. 

60 Τα Συνοπτικά Πρακτικά κάθε συνεδρίασης είναι το έγγραφο που απεικονίζει τη διεξα-
γωγή της συνεδρίασης και τις δραστηριότητές της (κατατεθέντα έγγραφα, συζητήσεις, 
ψηφοφορίες, επεξηγήσεις ψήφου, διορισμοί κτλ.). Επίσης, στα Συνοπτικά Πρακτικά επι-
συνάπτονται τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών. 
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Π ρ ο σ ο χ ή

Σχετικά με τις υπηρεσίες Τύπου του ΕΚ, όλες οι συναντήσεις των Επιτροπών και όλες 
οι ολομέλειες είναι ανοικτές προς το κοινό και τους δημοσιογράφους (http://www.
europarl.europa.eu/news/el). Το ΕΚ διαθέτει υπηρεσία ενημέρωσης σε όλα τα κρά-
τη-μέλη. Σημαντική πηγή πληροφοριών είναι και το Multimedia Centre του ΕΚ με 
ζωντανή ροή της Ολομέλειας, των Επιτροπών και ειδήσεων (https://multimedia.
europarl.europa.eu/el/packages), όπως και η Αίθουσα Τύπου (http://www.europarl.
europa.eu/news/el/press-room) με τις σημαντικότερες ειδήσεις και το εβδομαδιαίο 
πρόγραμμα του ΕΚ. Το ΕΚ διαθέτει και δικό του τηλεοπτικό σταθμό, το ΕPTV, με ζω-
ντανή και συνεχή ροή ειδήσεων και συζητήσεων σε όλα τα όργανα της νομοθετικής 
διαδικασίας. Επίσης, όλες οι Επιτροπές διαθέτουν ένα ή δύο εκπρόσωπους Τύπου, 
ειδικούς στο ζητήματα και τις διαδικασίες. Προσλαμβάνονται από το ΕΚ και είναι 
μόνιμοι και πολιτικά ‘ουδέτεροι’ (http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/
contact/ep-presscontact-el.pdf ). Το ίδιο ισχύει και για τα μόνιμα στελέχη του ΕΚ, τα 
οποία δεν έχουν το δικαίωμα να τοποθετηθούν επίσημα. Ο διευθυντής ή ο αναπλη-
ρωτής διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Κοινοβουλίου, όπως και τα στελέχη στα 
εθνικά γραφεία ενημέρωσης, μπορούν να μιλήσουν για το νομοθετικό πρόγραμμα, 
τη διοίκηση και τους κανόνες του ΕΚ, αλλά όχι για πολιτικά θέματα. Σε γενικές γραμ-
μές πάντως η πίεση που δέχεται η υπηρεσία Τύπου του ΕΚ από τα ΜΜΕ και τους 
δημοσιογράφους είναι μικρότερη από της Επιτροπής. Που σημαίνει ότι τα στελέχη 
της είναι πιο προσβάσιμα και εξυπηρετικά. 

Π ρ ο σ ο χ ή 

Κατά κύριο λόγο είναι στην ολομέλεια του Στρασβούργου όπου το ΕΚ λαμβάνει όλες 
τις σημαντικές αποφάσεις, όπου οι βουλευτές τοποθετούνται με τις ομιλίες τους. 
Παρ’ όλα αυτά, ελάχιστοι είναι οι δημοσιογράφοι και οι ανταποκριτές που ταξιδεύ-
ουν στο Στρασβούργο. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι τις Παρασκευές πριν την ολομέλεια 
λαμβάνει χώρα στις Βρυξέλλες μια ενημέρωση Τύπου από το ΕΚ, όπου οι υπεύθυ-
νοι ενημέρωσης των πολιτικών ομάδων μιλούν για τα ζητήματα της ατζέντας. Που 
υπάρχει συμφωνία, που δεν υπάρχει, ποια είναι τα προβλήματα, ποιες είναι οι θέσεις 
των κυβερνήσεων των κρατών-μελών; Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται λίγο 
πριν την έναρξη της ολομέλειας, στο Στρασβούργο. Οι ενημερώσεις αυτές είναι δι-
αθέσιμες στο τηλεοπτικό κανάλι του ΕΚ. Κατά τη διάρκεια της ολομέλειας πολλές 
είναι και οι συνεντεύξεις Τύπου που λαμβάνουν χώρα από τους προέδρους των επι-
τροπών, τους εισηγητές, τον Πρόεδρο του ΕΚ, κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες και 
τους Επίτροπους. Και αυτές είναι διαθέσιμες στο τηλεοπτικό κανάλι του ΕΚ. Πολλές 
και άτυπες συναντήσεις λαμβάνουν επίσης χώρα μεταξύ των βουλευτών και των δη-
μοσιογράφων από τις χώρες τους. 
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Με βάση τα παραπάνω, είναι σημαντικό για τους δημοσιογράφους και τα ΜΜΕ 
να γνωρίζουν, πρώτον, ότι τόσο στην ολομέλεια όσο και στις Επιτροπές, τα μέλη 
του ΕΚ συνεργάζονται με τα μέλη της πολιτικής τους ομάδας, όχι με τα μέλη των 
εθνικών κομμάτων τους. Τις περισσότερες φορές ψηφίζουν με βάση τις θέσεις 
που έχει αναπτύξει η πολιτική τους ομάδα στο ΕΚ. Οι αρχηγοί των πολιτικών ομά-
δων συζητούν και διαπραγματεύονται στις επίσημες συναντήσεις της Διάσκε-
ψης των Προέδρων. Εκεί διαμορφώνουν το πρόγραμμα και τις προτεραιότητες 
της νομοθετικής εργασίας του ΕΚ. Σε ανεπίσημο επίπεδο οι αρχηγοί των πολιτι-
κών ομάδων διαπραγματεύονται συμβιβασμούς στις περιοχές πολιτικής και τη 
στελέχωση των επιτροπών, ειδικότερα σε επίπεδο προέδρων και αντιπροέδρων. 
Στις επιτροπές οι συντονιστές όλων των πολιτικών ομάδων μοιράζονται το φόρ-
το της εργασίας και ειδικότερα τη συγγραφή των εισηγήσεων/εκθέσεων, με τη 
μεγαλύτερη πολιτική ομάδα όχι μόνο να αναλαμβάνει την ευθύνη να συντάξει 
τις περισσότερες εκθέσεις/εισηγήσεις, αλλά συνήθως και τις σημαντικότερες. 

Π ρ ο σ ο χ ή
Πολιτικές Ομάδες του ΕΚ και Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα: Ποια η διαφορά;

Τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα είναι διεθνικά, γνωστά ως Ευρωπαϊκές Πολιτικές 
Οικογένειες. Οι πολιτικές ομάδες στο ΕΚ είναι δομές που οργανώνουν και συντονί-
ζουν τις δράσεις και το έργο των βουλευτών κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικές 
περιόδου. Τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και οι Πολιτικές Ομάδες του ΕΚ συνδέ-
ονται και μοιράζονται την ίδια ιδεολογία. Η πολιτικές ομάδες στο ΕΚ είναι το «δεξί 
χέρι» των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων, τα οποία συμμετέχουν μέσω των ομά-
δων τους στο ΕΚ. Σημειώνεται, επίσης, ότι μέλη των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμά-
των είναι τα εθνικά κόμματα των κρατών-μελών. Που σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια 
της προεκλογικής περιόδου για το ΕΚ, μόνο τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα έχουν 
το δικαίωμα να διοργανώνουν και να ορίζουν το περιεχόμενο των εκστρατειών και 
όχι οι πολιτικές ομάδες του ΕΚ. Αυτά επίσης συζητούν με τους αρχηγούς ή πρωθυ-
πουργούς των κρατών-μελών στις συνόδους κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 
καθώς και την ευθύνη επιλογής και στήριξης των υποψηφίων για την Προεδρία της 
Επιτροπής. Τα σημαντικότερα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα είναι το Ευρωπαϊκό Λα-
ϊκό Κόμμα (EPP), το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα (PES), το Κόμμα της Ευρωπαϊκής 
Αριστεράς, η Συμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, το Κόμμα 
των Ευρωπαίων Πρασίνων, το Ευρωπαϊκό Πειρατικό Κόμμα, η Κίνηση για μια Ευρώ-
πη των Ελευθεριών και της Δημοκρατίας, η Συμμαχία Ευρωπαίων Συντηρητικών και 
Εκσυγχρονιστών, το Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα, η Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμ-
μαχία, η Συμμαχία Ευρωπαϊκών Εθνικών Κινημάτων, το Ευρωπαϊκό Χριστιανικό Πο-
λιτικό Κίνημα και οι Δημοκράτες της ΕΕ. 
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Στο ΕΚ, επίσης, υπάρχει μια πολιτική διάσταση η οποία απουσιάζει στα εθνικά 
κοινοβούλια. Αυτή αφορά στη στάση των βουλευτών και των πολιτικών ομάδων 
απέναντι στην ιδέα της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Περισσότερη ή λιγότερη ΕΕ; 
Το ΕΚ, όπως και η Επιτροπή, είναι υπέρ της περαιτέρω εμβάθυνσης. Είναι προς 
το συμφέρον του να επιδιώκει κοινές λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπως και να 
έχει μεγαλύτερη επιρροή στις αποφάσεις και πολιτικές του ΣΕΕ. Ωστόσο, αν και η 
πλειοψηφία των βουλευτών λειτουργούν με αυτό το σκεπτικό, δεν είναι λίγοι και 
οι βουλευτές, και ειδικότερα την τελευταία δεκαετία, που έχουν εκλεγεί για να υι-
οθετήσουν μια ευρωσκεπτικιστική ή ευρωαρνητική συμπεριφορά. Η παρουσία 
τους στο ΕΚ πολλές φορές περιπλέκει τις διαδικασίες επιλογής για τα ανώτατα 
αξιώματα, και περιορίζει σχέδια και φιλοδοξίες για περαιτέρω εμβάθυνση ή με-
ταρρύθμιση της ΕΕ και της Ευρωζώνης.

Πέρα από το ζήτημα της εμβάθυνσης, διενέξεις εντός και μεταξύ των πολιτι-
κών ομάδων του EK παρατηρούνται και σε ευαίσθητα ζητήματα για το εσωτερι-
κό των κρατών-μελών, όπως οι αγροτικές επιδοτήσεις ή οι εκτρώσεις. Οι εσωτε-
ρικές προτεραιότητες και ευαισθησίες βρίσκουν τρόπο να εισχωρήσουν στο ΕΚ. 
Οι βουλευτές του ΕΚ πολλές φορές υποχωρούν στις εθνικές αντιδράσεις και πιέ-
σεις. Ωστόσο, και σε σύγκριση με τα εθνικά κοινοβούλια οι δημοσιογράφοι και τα 
ΜΜΕ οφείλουν να γνωρίζουν, πρώτον, ότι η επιρροή του υπεύθυνου κομματικής 
πειθαρχίας (party group whip) είναι λιγότερο σημαντικός. Οι πολιτικές ομάδες 
του ΕΚ δεν μπορούν να τιμωρήσουν βουλευτές με διαγραφή ή αποκλεισμό από 
τις εκλογικές λίστες. Μπορούν, ωστόσο, να αναθέσουν σε διαφωνούντες βου-
λευτές ρόλους σε μη-δημοφιλής επιτροπές ή να τους διαθέσουν λιγότερο χρόνο 
παρουσίασης των θέσεων τους στην ολομέλεια του ΕΚ. 

Δεύτερον, ότι ο διαχωρισμός αριστερά-δεξιά είναι λιγότερο είναι λιγότερο 
σημαντικός. Αφού δεν υπάρχει κεντρική κυβέρνηση της ΕΕ, στο ΕΚ δεν υπάρ-
χουν κόμματα της συμπολίτευσης ή της αντιπολίτευσης. Η συνεργασία, όπως 
προκύπτει από την οργάνωση VotewatchEurope61, μεταξύ των πολιτικών ομάδων 
τόσο στις Επιτροπές όσο και στην ολομέλεια είναι ο κανόνας, με τα μεγαλύτερα 
ποσοστά συνεργασίας, έως και 70%, να εντοπίζεται ανάμεσα στην ομάδα του 
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και την ομάδα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού 
Κόμματος. Η συνεργασία αυτή ενθαρρύνεται, επίσης, από το γεγονός ότι το ΕΚ 
επιθυμεί να έχει μια ενιαία και αποτελεσματική θέση στις διαπραγματεύσεις με 
την Επιτροπή και το Συμβούλιο της ΕΕ. 

Τρίτον, ότι τα μέλη των πολιτικών ομάδων του ΕΚ χαρακτηρίζονται από ανο-

61  Βλ. https://www.votewatch.eu/en/term8-european-parliament-latest-votes.html
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μοιογένεια. Ανάμεσά τους υπάρχουν βουλευτές «διασημότητες-celebrities» 
(καλλιτέχνες, αθλητές). Υπάρχουν, όμως, και βουλευτές που έχουν εκλεγεί από 
κινήσεις ή κόμματα που είναι ευρωσκεπτικιστικά και ευρωαρνητικά. Με τη συμ-
μετοχή των πολιτών στις εκλογές του ΕΚ να είναι χαμηλή, καθώς την αδιαφορία 
που χαρακτηρίζει τα εθνικά κόμματα και ΜΜΕ για τα ζητήματα της ΕΕ, οι πο-
λίτες των κρατών-μελών πολλές φορές ψηφίζουν με διάθεση διαμαρτυρίας. Οι 
δημοσιογράφοι και τα ΜΜΕ οφείλουν να το λαμβάνουν αυτό υπόψη τους όταν 
αξιολογούν τις εξελίξεις και ειδήσεις του ΕΚ. Να μην παρουσιάζουν τις θέσεις 
βουλευτών όπως του Nigel Farage ως σημαντικές και με επιρροή στη διαδικασία 
και λειτουργία του κοινοβουλίου. Να μην «υπερφουσκώνουν» όσα προτείνονται 
και λέγονται από βουλευτές που ως στόχο έχουν την προσοχή των ΜΜΕ και όχι 
την άσκηση επιρροής στο ΕΚ62. 

Σε γενικές γραμμές, όταν τα ΜΜΕ αξιολογούν την ειδησεογραφική αξία των 

62 Γιατί αυτοί οι βουλευτές ή οι πολιτικές ομάδες στις οποίες ανήκουν έχουν μικρή σχετικά 
επιρροή στο κοινοβούλιο (και παρά το γεγονός ότι στην κοινοβουλευτική περίοδο 2014-
2019 διέθεταν περίπου το 20% των 751 εδρών του); Οι εσωτερικές διαφορές είναι ο ένας 
λόγος. Άλλος είναι το γεγονός πως είναι διασκορπισμένα. Για παράδειγμα, οι Ευρωπαίοι 
Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές (ECR) –η τρίτη μεγαλύτερη πολιτική ομάδα– είχε πολ-
λούς μετριοπαθείς ευρωσκεπτικιστές κοινοβουλευτικούς και περιλάμβανε τους Βρετα-
νούς Συντηρητικούς και μέλη του πολωνικού κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη. Τάχθηκαν 
υπέρ της αποπομπής μελών του γερμανικού AfD το 2016, τα οποία έκτοτε στράφηκαν 
σε ένα πιο δεξιό μπλοκ. Στο μεταξύ, η πολιτική ομάδα Ευρώπη της Ελευθερίας και της 
Άμεσης Δημοκρατίας (EFDD) ήταν περισσότερο επικεντρωμένη στο Brexit, καθώς φιλο-
ξενούσε το Κόμμα Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKIP). Ωστόσο, περιλάμβανε 
επίσης το ιταλικό κίνημα των Πέντε Αστέρων. Έπειτα, υπήρχε η ομάδα Ευρώπη των Εθνών 
και της Ελευθερίας (ENF) που περιλάμβανε κάποια από τα επικρατέστερα ακροδεξιά κόμ-
ματα της Ευρώπης. Σε αυτά περιλαμβάνονται η ιταλική Λέγκα, το γερμανικό AfD. Ωστόσο, 
τόσο το κίνημα των Πέντε Αστέρων όσο και η ακροδεξιά Λέγκα υπηρετούν διαφορετι-
κές ομάδες ψηφοφόρων. Το κίνημα των Πέντε Αστέρων είναι λαϊκιστικό στην κριτική του 
για τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου και τις μεγάλες επιχειρήσεις αλλά έχει εγκαταλεί-
ψει την αντίδρασή του απέναντι στο ευρώ. Από την πλευρά του, ο Λουίτζι ντι Μάιο των 
Πέντε Αστέρων έχει προτείνει ευρωπαϊκές συμμαχίες σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
ζητήματα –όπου το κόμμα κλίνει προς τα αριστερά– αντί για εθνικιστικά συμφέροντα. 
Στο μεταξύ, η Λέγκα, υπό τον Ματέο Σαλβίνι, είναι πιο επικεντρωμένη σε θέματα όπως 
το έγκλημα και η μετανάστευση. Η θέση του Σαλβίνι για τη μετανάστευση διαφέρει από 
αυτήν κάποιων ακροδεξιών συναδέλφων του στην Ευρώπη, στο ότι ο Σαλβίνι θέλει άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες να δεχθούν περισσότερους μετανάστες – ενώ άλλοι, και ειδικότερα ο 
Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, είναι σθεναρά αντίθετοι σε οποιοδήποτε σχέδιο 
διαμοιρασμού, βάσει του οποίου θα έπρεπε η Ουγγαρία να δεχθεί μετανάστες (βλ. https://
www.liberal.gr/arthro/234796/diethni-themata/2018/krisimo-test-gia-tous-laikistes-tis-
ee-oi-euroekloges-tou-maiou--.html)



100  Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

δράσεων των βουλευτών θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τους εξής πα-
ράγοντες: (α) οι βουλευτές συμμετέχουν σε μικρή ή μεγάλη πολιτική ομάδα; (β) 
πόσο ομοιογενής και σταθερή είναι στις θέσεις της η πολιτική ομάδα και οι βου-
λευτές της; (γ) οι βουλευτές κατέχουν αξιώματα επιρροής εντός της πολιτικής 
ομάδας και τις επιτροπές του ΕΚ και τέλος (δ) πόσο σημαντικό είναι το ζήτημα 
για το ΕΚ και το ρόλο των βουλευτών; Επίσης, οι δημοσιογράφοι και τα ΜΜΕ θα 
πρέπει να γνωρίζουν και να παρακολουθούν από κοντά:

1. Τις συναντήσεις των πολιτικών ομάδων. Αυτές ανακοινώνονται και αναρ-
τώνται στο ετήσιο ημερολόγιο του ΕΚ. Κατά τη διάρκεια αυτών των συνα-
ντήσεων οι βουλευτές ενημερώνουν για τις εξελίξεις στις επιτροπές που 
συμμετέχουν και συζητούν τη στρατηγική της ομάδας στην ολομέλεια. 
Αν και οι συναντήσεις αυτές δεν είναι ανοικτές στους δημοσιογράφους, οι 
δημοσιογράφοι μπορούν να καλέσουν και να μιλήσουν με τους εκπρόσω-
πους Τύπου των ομάδων και να ρωτήσουν πως θα ψηφίσουν οι βουλευτές 
στην ολομέλεια. 

2. Τους κεντρικούς «παίκτες» των πολιτικών ομάδων. Να γνωρίζουν τα αξιώ-
ματα που κατέχουν στις επιτροπές, τις θέσεις τους, και να έχουν επαφή με 
τους βοηθούς τους.

3. Τους Προέδρους και αντιπροέδρους των πολιτικών ομάδων, καθώς και 
τους συντονιστές των ομάδων στις επιτροπές του ΕΚ.

4. Τους εισηγητές των πολιτικών ομάδων στις επιτροπές. 
5. Τους Προέδρους των εθνικών αντιπροσωπειών εντός των πολιτικών ομά-

δων του ΕΚ. 
6. Το Γενικό Γραμματέα και τους συμβούλους που διαθέτουν οι πολιτικές 

ομάδες. 

Σχετικά με τις επιτροπές του ΕΚ, είναι σημαντικό επίσης οι δημοσιογράφοι και τα 
ΜΜΕ να γνωρίζουν τα εξής:

	⇒ Υπάρχουν 23 εξειδικευμένες και μόνιμες επιτροπές, που εξετάζουν και 
προετοιμάζουν το νομοθετικό έργο του ΕΚ και των συνόδων ολομέλειας, 
με αντικείμενα τις Εξωτερικές Υποθέσεις, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την 
Ασφάλεια και Άμυνα, την Ανάπτυξη, το Διεθνές Εμπόριο, τους Προϋπολο-
γισμούς, τον Έλεγχο του Προϋπολογισμού, την Οικονομική και Νομισμα-
τική Πολιτική, την Απασχόληση και τις Κοινωνικές Υποθέσεις, το Περιβάλ-
λον, τη Δημόσια Υγεία και την Ασφάλεια Τροφίμων, τη Βιομηχανία, Έρευνα 
και Ενέργεια, την Εσωτερική Αγορά και Προστασία των Καταναλωτών, τις 
Μεταφορές και Τουρισμός, την Περιφερειακή Ανάπτυξη, τη Γεωργία και 
Ανάπτυξη της Υπαίθρου, την Αλιεία, τον Πολιτισμό και Παιδεία, τα Νομικά 
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Θέματα, τις Πολιτικές Ελευθερίες, Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις, 
τις Συνταγματικές Υποθέσεις, τα Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητα 
Φύλων, τις Αναφορές, και το Οικονομικό Έγκλημα, Φοροδιαφυγή και Φο-
ροαποφυγή63.

	⇒ Οι εισηγητές εκπονούν, στο πλαίσιο κοινοβουλευτικής επιτροπής, εκθέσεις 
σχετικά με νομοθετικές προτάσεις της της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία 
έχει το μονοπώλιο στη νομοθετική πρωτοβουλία. Η κοινοβουλευτικές επι-
τροπές ψηφίζουν τις εκθέσεις και τις τροποποιούν. Όταν το κείμενο ανα-
θεωρηθεί και ψηφιστεί στην ολομέλεια, το Κοινοβούλιο έχει διαμορφώσει 
τη θέση του. Όπως θα δούμε στο κεφάλαιο 3 η διαδικασία αυτή επαναλαμ-
βάνεται μία ή περισσότερες φορές, ανάλογα με τον τύπο της διαδικασίας 
και το αν επιτευχθεί ή όχι συμφωνία με το ΣΕΕ. Για τη θέσπιση νομοθετικών 
πράξεων υπάρχει η συνήθης νομοθετική διαδικασία (βλ. κεφάλαιο 3), που 
θέτει το Κοινοβούλιο στο ίδιο επίπεδο με το ΣΕΕ και οι ειδικές νομοθετι-
κές διαδικασίες, που εφαρμόζονται αποκλειστικά σε ειδικές περιπτώσεις 
όπου το Κοινοβούλιο έχει απλώς συμβουλευτικό ρόλο. Σε ορισμένα θέμα-
τα (φορολογία, βιομηχανική πολιτική, γεωργική πολιτική) το ΕΚ εκφράζει 
μόνο συμβουλευτική γνώμη (‘διαδικασία διαβούλευσης’). Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, η Συνθήκη προβλέπει ότι η διαβούλευση είναι υποχρεωτική 
διότι η νομική βάση το επιβάλλει και η πρόταση δεν μπορεί να αποκτήσει 
νομική ισχύ παρά μόνον αφού γνωμοδοτήσει το Κοινοβούλιο. Στην περί-
πτωση αυτή, το ΣΕΕ δεν μπορεί να λάβει μόνο του απόφαση64. 

	⇒ Οι εισηγητές αναλαμβάνουν την σύνταξη των εκθέσεων των επιτροπών 
και της παρουσίασή τους στο Κοινοβούλιο. Μόλις μία επιτροπή αποφασί-
σει να συντάξει μια έκθεση, το πρώτο που κάνει είναι να ορίσει εισηγητή, 
που θα είναι ο/η επικεφαλής για την προετοιμασία της. Συντάσσει ένα κεί-
μενο, που συμπεριλαμβάνει τις τροποποιήσεις νομοθετικών προτάσεων, 
και το θέτει προς έγκριση στην αρμόδια επιτροπή και στη συνέχεια στην 
ολομέλεια. Όσο η έκθεση συντάσσεται, ο εισηγητής συζητά και διαβου-
λεύεται με άλλους ευρωβουλευτές και εμπειρογνώμονες, μερικές φορές 
μέσα από ειδικές ακροάσεις.

	⇒ Δεν είναι όμως μόνο οι εισηγητές που παίζουν σημαντικό ρόλο στη νο-
μοθετική ζωή του Κοινοβουλίου. Συντονιστές των ομάδων και άλλα μέλη 

63 Βλ. http://www.europarl.europa.eu/committees/el/home.html.
64 Βλ.http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/el/powers-and-procedures/legisla-

tive-powers
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του ΕΚ αποτελούν τους σημαντικούς παίκτες αυτής της διαδικασίας. Οι 
άλλες πολιτικές ομάδες, προκειμένου να ακολουθήσουν την εξέλιξη της 
έκθεσης, ορίζουν σκιώδεις εισηγητές. Ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα σημα-
ντικός, καθώς είναι υπεύθυνοι να ενημερώνουν την πολιτική τους ομάδα 
για την έκβαση της έκθεσης. Επίσης, οι πολιτικές ομάδες του ΕΚ επιλέγουν 
ποια από τα μέλη τους σε κάθε επιτροπή θα είναι οι συντονιστές.  Ο ρό-
λος τους είναι να ενεργούν ως οι κύριοι εκπρόσωποι της πολιτικής τους 
ομάδας στο συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ σε συνεργασία με τους άλλους 
συντονιστές προετοιμάζουν τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν από 
την επιτροπή, ιδιαίτερα για τη διαδικασία και τον διορισμό των εισηγητών. 
Επιπλέον, κινητοποιούν τα μέλη της ομάδας κατά τη διάρκεια σημαντικών 
ψηφοφοριών και διορίζουν σκιώδεις εισηγητές. Αν μια επιτροπή επιθυμεί 
να έχει τη γνωμοδότηση άλλης επιτροπής, τότε εκείνη ορίζει εισηγητή για 
τη γνωμοδότη. 

2.5 Σύνοψη

Το ΣΕΕ εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών, αποτελεί ενιαία νομι-
κή οντότητα, αλλά συνέρχεται σε 10 διαφορετικές «συνθέσεις», ανάλογα με τα 
προς συζήτηση θέματα, μοιράζεται το ρόλο λήψης αποφάσεων με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και την Επιτροπή, (παραμένει, ωστόσο το πιο ισχυρό γιατί παρέχει 
την τελική έγκριση των νομοσχεδίων), συντονίζει τις οικονομικές πολιτικές των 
κρατών-μελών, και συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον προϋπο-
λογισμό της ΕΕ

To ΕΣ μαζί με το ΣΕΕ είναι δύο βασικοί παράγοντες στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων στην ΕΕ. Δεν πρέπει να συγχέονται με το Συμβούλιο της Ευρώπης, 
το οποίο εδρεύει στο Στρασβούργο και είναι οργανισμός για τα ανθρώπινα δι-
καιώματα και τον πολιτισμό. 

•	 Το ΕΣ, το οποίο συγκροτούν οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων και τελεί 
υπό την προεδρία μόνιμου προέδρου, καθορίζει τον πολιτικό προσανατο-
λισμό και τις προτεραιότητες των εργασιών της ΕΕ. 

•	 Το Συμβούλιο της ΕΕ, το οποίο συγκροτείται από τους αντιπροσώπους των 
κρατών μελών και, στις περισσότερες περιπτώσεις, τελεί υπό την προεδρι-
ία του αντιπροσώπου του κράτους μέλους που ασκεί την εκ περιτροπής 
εξάμηνη προεδρία, εξετάζει, διαπραγματεύεται και θεσπίζει τη νομοθεσία 
της ΕΕ και συντονίζει τις πολιτικές. Στις περισσότερες περιπτώσεις συνα-
ποφασίζει με το ΕΚ. Πολιτικά και διοικητικά, μεταξύ του ΣΕΕ και του ΕΣ 
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υπάρχει στενή οργανική σχέση. Ωστόσο, το ΕΣ δεν είναι απλώς επέκταση 
του ΣΕΕ ούτε το Συμβούλιο σε υψηλότερο επίπεδο. Καθένα έχει δικό του, 
διακριτό ρόλο στη θεσμική αρχιτεκτονική της ΕΕ.

Η Επιτροπή, με έδρα τις Βρυξέλλες, είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για την κατάρ-
τιση προτάσεων για νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία, και εφαρμόζει τις αποφάσεις του 
ΕΚ και του ΣΕΕ. Η πολιτική ηγεσία ασκείται από το Σώμα των 28 επιτρόπων (ένας 
από κάθε χώρα της ΕΕ) – υπό τον πρόεδρο της Επιτροπής, ο οποίος αποφασίζει 
το ποιος είναι αρμόδιος για κάθε τομέα πολιτικής. Ο όρος Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
χρησιμοποιείται με δύο τρόπους. Πρώτον, η πολιτική επιτροπή, το σώμα, γνωστό 
και ως Κολλέγιο, των 28 Επιτρόπων. Δεύτερον, η διοικητική επιτροπή, η γραφειο-
κρατία των περίπου 30,000 υπαλλήλων και μεταφραστών που εργάζονται για τις 
33 Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής.

Το ΕΚ, και σε αντίθεση με τον προκάτοχό του, τη Συνέλευση, που βασική της 
αρμοδιότητα ήταν να επιτηρεί, σήμερα είναι όχι μόνο το μοναδικό άμεσα εκλεγ-
μένο θεσμικό όργανο της ΕΕ, αλλά λειτουργεί ως συννομοθέτης, ασκώντας από 
κοινού με το ΣΕΕ την εξουσία να εγκρίνει και να τροποποιεί νομοθετικές προ-
τάσεις καθώς και να αποφασίζει για τον ενωσιακό προϋπολογισμό. Εποπτεύει 
επίσης το έργο της Επιτροπής και άλλων οργανισμών της ΕΕ και συνεργάζεται με 
τα εθνικά κοινοβούλια των χωρών της ΕΕ για να έχει τη συμβολή τους. Επίσης, 
η δράση του ΕΚ λαμβάνει χώρα μέσα σε δύο διαφορετικές δομές: τις πολιτικές 
ομάδες και τις επιτροπές των του Κοινοβουλίου. Τόσο στην ολομέλεια όσο και 
στις Επιτροπές, τα μέλη του ΕΚ συνεργάζονται με τα μέλη της πολιτικής τους 
ομάδας, όχι με τα μέλη των εθνικών κομμάτων τους. Τις περισσότερες φορές 
ψηφίζουν με βάση τις θέσεις που έχει αναπτύξει η πολιτική τους ομάδα στο ΕΚ.



λευκή σελίδα



Κεφ. 3

Η Διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Τι πρέπει να γνωρίζουν και να προσέχουν οι δημοσιογράφοι 

και τα ΜΜΕ στην κατάρτιση, εξέταση και έγκριση 
νομοθετικών προτάσεων; 

Για τη λήψη αποφάσεων στην ΕΕ κατά κανόνα ακολουθείται η λεγόμενη «συ-
νήθης νομοθετική διαδικασία». Σήμερα εφαρμόζεται σε καθορισμένους το-

μείς πολιτικής που καλύπτουν την πλειοψηφία των τομέων αρμοδιότητας της 
ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι οι προτεινόμενοι νόμοι πρέπει να εγκριθούν τόσο από το 
άμεσα εκλεγμένο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από το ΣΕΕ (που εκπροσωπεί 
τις κυβερνήσεις των 28 χωρών μελών της ΕΕ). 

Η συνήθης νομοθετική διαδικασία βασίζεται στην αρχή της ισοτιμίας μεταξύ 
του άμεσα εκλεγμένου ΕΚ, το οποίο εκπροσωπεί τους πολίτες της Ένωσης, και 
του Συμβουλίου της ΕΕ, το οποίο εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των κρατών με-
λών. Οι δύο θεσμοί θεσπίζουν νομοθεσία από κοινού, έχοντας ίσα δικαιώματα 
και υποχρεώσεις – κανένας από τους δύο δεν μπορεί να θεσπίσει νομοθεσία χω-
ρίς τη συμφωνία του άλλου. Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας το πεδίο εφαρμογής 
της διαδικασίας συναπόφασης σχεδόν διπλασιάστηκε και επεκτείνεται σε 85 το-
μείς δραστηριότητας («νομικές βάσεις») από 44 προηγουμένως βάσει της Συνθήκης 
της Νίκαιας. Οι τομείς οι οποίοι ωφελήθηκαν περισσότερο είναι η γεωργία και η 
αλιεία, η ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη και η κοινή εμπορική πολιτική. 

Η διαδικασία συναπόφασης εξακολουθεί να εφαρμόζεται σε όλους τους προ-
ηγούμενους τομείς όπως είναι ειδικότερα το περιβάλλον, οι μεταφορές, η εσω-
τερική αγορά και οι τέσσερις ελευθερίες της (ελεύθερη κυκλοφορία των εμπο-
ρευμάτων, των υπηρεσιών, του κεφαλαίου και των προσώπων), η απασχόληση 
και οι κοινωνικές πολιτικές, η εκπαίδευση και η κατάρτιση, η δημόσια υγεία και 
η προστασία των καταναλωτών, ορισμένοι τομείς της ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης. Επιπλέον των ανωτέρω, η διαδικασία συναπόφασης επεκτείνεται 
πλέον σε σημαντικό αριθμό βασικών τομέων δραστηριότητας στους οποίους 
το Κοινοβούλιο είχε προηγουμένως μόνο δικαίωμα διαβούλευσης ή απλής σύμ-
φωνης γνώμης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ειδικότερα οι εξής: γεωργία και 
αλιεία, πολιτική συνοχής (διαρθρωτικά ταμεία και ταμείο συνοχής), ελευθερία, 
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ασφάλεια και δικαιοσύνη, συγκεκριμένα οι τομείς που αφορούν τις ποινικές 
υποθέσεις και το ποινικό δίκαιο, τη Eurojust και τη Europol και την αστυνομική 
συνεργασία, απελευθέρωση των υπηρεσιών σε συγκεκριμένους τομείς, και συ-
νεργασία με τρίτες χώρες, δικαστικές υποθέσεις και εκτελεστικές πράξεις. 

Επίσης, στη διαδικασία συναπόφασης υπήχθησαν και ορισμένοι τομείς στους 
οποίους το Κοινοβούλιο προηγουμένως δεν συμμετείχε καθόλου. Ο κυριότερος 
από αυτούς τους τομείς είναι η κοινή εμπορική πολιτική –τομέας αποκλειστικής 
κοινοτικής αρμοδιότητας– ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις συμφωνίες εξωτερι-
κού εμπορίου της ΕΕ και τις συμφωνίες διεθνούς εμπορίου σε διμερές και πολυ-
μερές επίπεδο. Άλλοι τέτοιοι τομείς περιλαμβάνουν την εξαίρεση των διατάξεων 
που αφορούν το δικαίωμα εγκατάστασης από ορισμένες δραστηριότητες, την 
επέκταση της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών στους υπηκόους τρίτων χωρών, 
τα μέτρα που αφορούν την κυκλοφορία του κεφαλαίου από και προς τρίτες 
χώρες, τα μέτρα για την εξάλειψη των στρεβλώσεων στην εσωτερική αγορά και 
τα μέτρα σχετικά με τη χρήση του ευρώ. 

Επιπλέον, η Συνθήκη της Λισαβόνας δημιούργησε ορισμένους νέους ειδι-
κούς τομείς πολιτικής οι οποίοι υπόκεινται στη διαδικασία συναπόφασης και οι 
οποίοι είτε είναι εντελώς νέοι ή βασίζονταν στο παρελθόν στη γενική προσέγγι-
ση του άρθρου 308 της Συνθήκης ΕΚ. Τέτοιοι τομείς περιλαμβάνουν ειδικότερα 
την πρωτοβουλία πολιτών, τα μέτρα για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών, 
τα μέτρα για τη στήριξη της πρόληψης του εγκλήματος, τα μέτρα ενθάρρυνσης 
για τη δημόσια υγεία, την πνευματική ιδιοκτησία, τον αθλητισμό, τον ευρωπαϊκό 
χώρο έρευνας, την ευρωπαϊκή διαστημική πολιτική, την ενέργεια, τον τουρισμό, 
την πολιτική προστασία, την ανθρωπιστική βοήθεια και τη διοικητική συνεργα-
σία. Τέλος, και κυρίως, ορισμένες νομικές βάσεις που προηγουμένως υπόκειντο 
στη διαδικασία σύμφωνης γνώμης, για παράδειγμα αναφορικά με την Ευρωπα-
ϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών, πλέον 
εντάσσονται επίσης στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. 
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Μορφές δικαίου της ΕΕ 
(βλ. https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/types-eu-law_el)

Θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το κράτος δικαίου. Αυτό σημαίνει ότι κάθε 
ενέργεια της ΕΕ στηρίζεται στις Συνθήκες που έχουν εγκριθεί δημοκρατικά από τα 
κράτη μέλη της. Η νομοθεσία της ΕΕ βοηθά στην επίτευξη των στόχων των Συνθηκών 
της ΕΕ και στην υλοποίηση των πολιτικών της. 

Υπάρχουν δύο κύρια είδη δικαίου της ΕΕ – πρωτογενές και παράγωγο. Κάθε δράση 
που αναλαμβάνει η ΕΕ βασίζεται στις Συνθήκες. Αυτές οι δεσμευτικές συμφωνίες με-
ταξύ των κρατών μελών της ΕΕ καθορίζουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
τους κανόνες λειτουργίας των θεσμικών οργάνων της, το πώς λαμβάνονται οι απο-
φάσεις και τη σχέση ανάμεσα στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της. Οι Συνθήκες είναι το 
σημείο εκκίνησης για τη νομοθεσία της ΕΕ και είναι γνωστές στην ΕΕ ως «πρωτογενές 
δίκαιο». Το σύνολο της νομοθεσίας που απορρέει από τις αρχές και τους στόχους των 
Συνθηκών είναι γνωστό ως «παράγωγο δίκαιο» και περιλαμβάνει τους κανονισμούς, 
τις οδηγίες, τις αποφάσεις, τις συστάσεις και τις γνώμες.

Νομοθετικές και μη νομοθετικές πράξεις. Οι νομοθετικές πράξεις εγκρίνονται με 
μία από τις νομοθετικές διαδικασίες που προβλέπονται στις Συνθήκες της ΕΕ (συνή-
θης ή ειδική). Οι μη νομοθετικές πράξεις δεν ακολουθούν τις διαδικασίες αυτές και 
μπορούν να εγκριθούν από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ σύμφωνα με ειδικούς κανόνες. 
Η ΕΕ μπορεί να θεσπίζει νόμους μόνο στους τομείς στους οποίους την έχουν εξουσιο-
δοτήσει τα κράτη μέλη της βάσει των Συνθηκών της ΕΕ.

Είδη νομικών πράξεων της ΕΕ. 

⇒	 Συνθήκες της ΕΕ: Οι Συνθήκες προσδιορίζουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, τους κανόνες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, τον τρόπο λήψης των αποφά-
σεων και τη σχέση ανάμεσα στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της. Οι Συνθήκες της ΕΕ 
τροποποιούνται ενίοτε για να αναμορφώνονται τα θεσμικά όργανα της Ένωσης 
και για να παρέχονται σε αυτήν νέοι τομείς αρμοδιότητας. Τροποποιούνται επίσης 
και όταν προσχωρούν νέα κράτη μέλη στην ΕΕ. Οι Συνθήκες αποτελούν αντικεί-
μενο διαπραγματεύσεων και συμφωνίας μεταξύ όλων των κρατών μελών της ΕΕ 
και στη συνέχεια επικυρώνονται από τα εθνικά τους κοινοβούλια, ενίοτε μετά από 
δημοψήφισμα.

⇒	 Κανονισμοί: Οι κανονισμοί είναι νομοθετικές πράξεις που ισχύουν αυτόματα και 
ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ αμέσως μόλις τεθούν σε ισχύ, χωρίς να 
χρειάζεται να μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο. Είναι δεσμευτικοί ως προς όλα τα 
μέρη τους για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.
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⇒	 Οδηγίες: Οι οδηγίες απαιτούν από τις χώρες της ΕΕ να επιτύχουν ένα συγκεκριμέ-
νο αποτέλεσμα, αλλά τις αφήνουν ελεύθερες να επιλέξουν τον τρόπο επίτευξης 
του αποτελέσματος αυτού. Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να λαμβάνουν μέτρα ώστε να 
ενσωματώνουν (μεταφέρουν) τις οδηγίες στο εθνικό τους δίκαιο προκειμένου να 
επιτύχουν τους στόχους που αυτές ορίζουν. Οι εθνικές αρχές οφείλουν να κοινο-
ποιούν τα μέτρα αυτά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 
πρέπει να γίνεται εντός της προθεσμίας που προβλέπεται κατά την έκδοση της 
οδηγίας (κατά κανόνα εντός 2 ετών). Όταν ένα κράτος μέλος δεν συμμορφώνεται, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει. 

⇒	 Αποφάσεις: Οι αποφάσεις είναι δεσμευτικές νομικές πράξεις που ισχύουν για 1 ή 
περισσότερες χώρες της ΕΕ, επιχειρήσεις ή ιδιώτες. Το ενδιαφερόμενο μέρος πρέ-
πει να λάβει σχετική κοινοποίηση με την οποία τίθεται σε ισχύ η απόφαση. Οι απο-
φάσεις δεν χρειάζεται να μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο.

⇒	 Συστάσεις: Με τις συστάσεις, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ γνωστοποιούν τις απόψεις 
τους και προτείνουν μια γραμμή δράσης χωρίς όμως να επιβάλουν νομική υπο-
χρέωση στους αποδέκτες της σύστασης. Οι συστάσεις δεν έχουν δεσμευτική ισχύ.

⇒	 Γνώμες: Η «γνώμη» είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει στα θεσμικά όργανα της ΕΕ να 
διατυπώνουν την άποψή τους, χωρίς να επιβάλλουν νομικές υποχρεώσεις σχετικά 
με το αντικείμενο της γνωμοδότησης. Οι γνώμες δεν έχουν δεσμευτική ισχύ.

⇒	 Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις: Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις είναι νομικά δεσμευ-
τικές πράξεις που δίνουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δυνατότητα να συμπλη-
ρώνει ή να τροποποιεί μη ουσιώδη στοιχεία των νομοθετικών πράξεων της ΕΕ, για 
παράδειγμα, προκειμένου να καθορίσει λεπτομερή μέτρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
εκδίδει την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη και εάν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
δεν διατυπώσουν αντιρρήσεις, αυτή τίθεται σε ισχύ.

⇒	 Εκτελεστικές πράξεις: Οι εκτελεστικές πράξεις είναι νομικά δεσμευτικές πρά-
ξεις που δίνουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δυνατότητα να καθορίζει – υπό την 
εποπτεία επιτροπών αποτελούμενων από εκπροσώπους των χωρών της ΕΕ – τις 
προϋποθέσεις που διασφαλίζουν ότι οι νόμοι της ΕΕ εφαρμόζονται ομοιόμορφα.

3.1 Κατάρτιση της νομοθεσίας της ΕΕ

Προτού καταθέσει νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες, η Επιτροπή αξιολογεί τις οι-
κονομικές,  κοινωνικές  και  περιβαλλοντικές   συνέπειες που ενδέχεται να έχει η 
εκάστοτε πρωτοβουλία. Για τον σκοπό αυτό, συντάσσει τις λεγόμενες «εκτιμή-
σεις επιπτώσεων» που αναλύουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των 



110  Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

διαφόρων εναλλακτικών επιλογών. Η Επιτροπή διενεργεί επίσης διαβουλεύσεις 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως μη κυβερνητικές οργανώσεις, τοπικές αρχές 
και εκπροσώπους των διαφόρων κλάδων και της κοινωνίας των πολιτών. Ομά-
δες εμπειρογνωμόνων παρέχουν συμβουλές για τεχνικά θέματα. Οι πολίτες, οι 
επιχειρήσεις και οι οργανισμοί μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία δια-
βούλευσης μέσω του δικτυακού τόπου «δημόσιες διαβουλεύσεις»1. Τα εθνικά 
κοινοβούλια μπορούν να εκφράσουν επίσημα τις επιφυλάξεις τους εάν θεωρούν 
ότι θα ήταν καλύτερο να αντιμετωπιστεί ένα ζήτημα σε εθνικό επίπεδο αντί σε 
επίπεδο ΕΕ. 

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπονεί νομοθετικές προτάσεις με δική 
της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήσεως άλλων θεσμικών οργάνων ή χωρών της 
ΕΕ ή ύστερα από πρωτοβουλία των πολιτών (συχνά ύστερα από δημόσιες δια-
βουλεύσεις). Ωστόσο, το δικαίωμα πρωτοβουλίας απόκειται στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Εκείνη είναι υπεύθυνη για την υποβολή των περισσότερων νομοθε-
τικών προτάσεων. Ωστόσο, το Κοινοβούλιο και το ΣΕΕ μπορούν να ζητούν από 
την Επιτροπή να υποβάλλει προτάσεις, ενώ σε λίγους σαφώς καθορισμένους το-
μείς μπορούν να διατυπώσουν προτάσεις και άλλα θεσμικά όργανα. Το ΕΚ (με 
πλειοψηφία των μελών του) μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να υποβάλει 
πρόταση σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το Κοινοβούλιο πιστεύει ότι απαιτείται 
η θέσπιση ενωσιακής νομοθεσίας προκειμένου να βοηθηθεί η υλοποίηση των 
συνθηκών. Εάν η Επιτροπή αρνηθεί να υποβάλει τέτοια πρόταση, πρέπει να δώ-
σει εξηγήσεις. Το ΣΕΕ (ενεργώντας με απλή πλειοψηφία) μπορεί να ζητήσει από 
την Επιτροπή να εκπονήσει οποιεσδήποτε μελέτες θεωρούνται επιθυμητές από 
τους υπουργούς για την επίτευξη κοινών στόχων και να του υποβάλει οποιεσδή-
ποτε κατάλληλες προτάσεις. 

Στις ακόλουθες πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι συνθήκες επιτρέπουν τη 
δρομολόγηση της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας:

•	 κατόπιν πρωτοβουλίας ενός τετάρτου των κρατών μελών (δικαστική συ-
νεργασία σε ποινικά θέματα, αστυνομική συνεργασία)

•	 κατόπιν συστάσεως της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ορισμένα άρ-
θρα του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών 
και της ΕΚΤ)

•	 κατόπιν αιτήσεως του ΔΕΕ (σύσταση ορισμένων δικαστηρίων υπαγόμε-
νων στο Γενικό Δικαστήριο, αρμόδιων να εκδικάζουν σε πρώτο βαθμό ορι-
σμένες κατηγορίες προσφυγών οι οποίες ασκούνται σε συγκεκριμένους 

1 Bλ. https://ec.europa.eu/info/consultations_el
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τομείς, ορισμένες διατάξεις του οργανισμού του Δικαστηρίου)
•	 κατόπιν αιτήσεως της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
•	 κατόπιν ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας των πολιτών

Η πρόταση της Επιτροπής είναι αποτέλεσμα εκτενούς διαδικασίας διαβούλευ-
σης, η οποία μπορεί να διεξάγεται με ποικίλους τρόπους (υποχρεωτική εκτίμηση 
αντικτύπου, εκθέσεις εμπειρογνωμόνων, διαβούλευση με εθνικούς εμπειρογνώ-
μονες, διεθνείς οργανισμούς και/ή μη κυβερνητικές οργανώσεις, διαβούλευση 
μέσω Πράσινης και Λευκής Βίβλου κ.λπ.). Η διαδικασία της εκτίμησης επιπτώσε-
ων πραγματοποιείται για πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναμέ-
νεται να έχουν σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές ή περιβαλλοντικές συνέπειες. 
Οι πρωτοβουλίες αυτές μπορεί να είναι:

•	 νομοθετικές προτάσεις
•	 μη νομοθετικές πρωτοβουλίες (π.χ. προγράμματα χρηματοδότησης, συ-

στάσεις για διαπραγματεύσεις διεθνών συμφωνιών)
•	 εκτελεστικές πράξεις και πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση

Τα πορίσματα της διαδικασίας εκτίμησης επιπτώσεων συνοψίζονται στην έκθε-
ση εκτίμησης επιπτώσεων. Η ποιότητα κάθε έκθεσης ελέγχεται από ανεξάρτη-
το φορέα, την Επιτροπή Ρυθμιστικού Ελέγχου2, η οποία γνωμοδοτεί σχετικά. Η 
έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

•	 τον περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο, συμπεριλαμβα-
νομένου του αντικτύπου στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και την αντα-
γωνιστικότητα, καθώς και ρητή δήλωση σε περίπτωση που κάποιος από 
αυτούς τους αντικτύπους δεν θεωρείται σημαντικός 

•	 ποιους επηρεάζει η πρωτοβουλία και με ποιον τρόπο 
•	 τη στρατηγική διαβούλευσης και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα

Οι εκθέσεις εκτίμησης επιπτώσεων δημοσιεύονται μαζί με τις προτάσεις ή τις 
άλλες πράξεις που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, αποστέλ-
λονται στους νομοθέτες της ΕΕ –δηλαδή το Κοινοβούλιο και το ΣΕΕ– καθώς αυ-
τοί αποφασίζουν σχετικά με την έγκριση ή μη μιας προτεινόμενης νομοθετικής 
πράξης. Οι εκτιμήσεις επιπτώσεων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του θεμα-
τολογίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας, το οποίο 
αποβλέπει στον σχεδιασμό και την αξιολόγηση των νομοθετικών πράξεων και 

2  Bλ. https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/regulatory-scrutiny-board_el
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των πολιτικών της ΕΕ με τρόπο ώστε να επιτυγχάνουν τους στόχους τους όσο 
γίνεται αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα. Οι κατευθυντήριες γραμμές για 
τη βελτίωση της νομοθεσίας παρέχουν καθοδήγηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
για τον τρόπο διενέργειας των εκτιμήσεων επιπτώσεων. Οι οδηγίες αυτές συνο-
δεύονται από εργαλειοθήκη η οποία παρέχει συμπληρωματική καθοδήγηση3.

Επικουρικότητα & Αναλογικότητα

Η ορθή εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας κατά τη 
χάραξη πολιτικών αξιολογείται στο πλαίσιο της εκτίμησης επιπτώσεων. Η αρχή της επι-
κουρικότητας ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος 
της είναι να εξασφαλίζει ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατό πλησιέστερα 
στους πολίτες, και ότι διενεργούνται διαρκείς έλεγχοι ώστε να εξακριβώνεται ότι η 
δράση σε επίπεδο Ένωσης είναι δικαιολογημένη υπό το φως των διαθέσιμων δυνα-
τοτήτων σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, είναι η αρχή 
δυνάμει της οποίας η ΕΕ δεν αναλαμβάνει δράση (εκτός από τους τομείς που εμπί-
πτουν στην αποκλειστική της αρμοδιότητα), παρά μόνο εφόσον η δράση αυτή είναι 
πιο αποτελεσματική από την αντίστοιχη δράση σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επί-
πεδο. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αρχή της αναλογικότητας, η οποία απαιτεί να 
μην υπερβαίνει οποιαδήποτε δράση της ΕΕ όσα είναι αναγκαία για την επίτευξη των 
στόχων των Συνθηκών. Ομοίως προς την αρχή της επικουρικότητας, η αρχή της ανα-
λογικότητας διέπει την άσκηση των αρμοδιοτήτων που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Σκοπός της είναι να οριοθετήσει τις δράσεις των οργάνων της ΕΕ. Σύμφωνα με τον εν 
λόγω κανόνα η δράση της ΕΕ δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των 
στόχων των Συνθηκών. Με άλλα λόγια, το περιεχόμενο και η μορφή της δράσης πρέπει 
να αντιστοιχεί στον επιδιωκόμενο στόχο της.

3 Η νέα διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας (βλ. https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016Q0512(01)&from=EN), η οποία υπεγρά-
φη τον Απρίλιο του 2016, αναγνωρίζει ότι οι εκτιμήσεις επιπτώσεων συμβάλλουν θε-
τικά στη βελτίωση της ποιότητας της νομοθεσίας της ΕΕ. Με βάση τη συμφωνία αυτή, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις εκτιμήσεις 
επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με νομοθετι-
κές προτάσεις. Οι συννομοθέτες μπορούν επίσης να διενεργούν εκτιμήσεις επιπτώσεων 
για ουσιαστικές τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας. Μάλιστα, 
στην πλατφόρμα REFIT συμμετέχουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι εθνικές αρχές και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη που συνεδριάζουν τακτικά με στόχο τη βελτίωση της υφιστάμενης 
νομοθεσίας της ΕΕ. Έργο των μελών της πλατφόρμας είναι, μεταξύ άλλων, να εξετάζουν 
τις προτάσεις που λαμβάνονται μέσω του ηλεκτρονικού δελτίου «Βοηθήστε μας να μειώ-
σουμε τον φόρτο» και να διατυπώνουν συστάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (βλ. https://
ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/
refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly/refit-platform/role-structure-and-working-
methods-refit-platform_el).
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Π ρ ο σ ο χ ή

Οι εκθέσεις εκτίμησης επιπτώσεων είναι σημαντική πηγή ενημέρωσης για τους δη-
μοσιογράφους. Εκεί μπορεί να εντοπίσουν τα σχετικά στοιχεία για το ρεπορτάζ, και 
ειδικότερα τα συγκριτικά στοιχεία των κρατών-μελών για το ζήτημα. Στις εκτιμήσεις 
αυτές μπορούν επίσης να μελετήσουν και να κατανοήσουν τη λογική της επιτροπής 
πίσω από την προτεινόμενη νομοθεσία. 

Πράσινη βίβλος/Λευκή βίβλος

Οι πράσινες βίβλοι είναι έγγραφα που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα οποία αποσκοπούν στην προώθηση του προβληματισμού σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο επί συγκεκριμένου θέματος. Στο πλαίσιο αυτό, καλούν τα ενδιαφερόμενα μέρη 
(οργανισμούς και άτομα) να συμμετάσχουν σε μια διαδικασία διαβούλευσης και συ-
ζήτησης στη βάση των προτάσεων που διατυπώνουν. Οι πράσινες βίβλοι αποτελούν 
ενίοτε την αφετηρία νομοθετικών εξελίξεων που στη συνέχεια εκτίθενται στις λευκές 
βίβλους. Οι λευκές βίβλοι που εκδίδονται από την Επιτροπή είναι έγγραφα που περι-
λαμβάνουν προτάσεις δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σε συγκεκριμένους το-
μείς. Σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελούν προέκταση των πράσινων βίβλων, σκοπός 
των οποίων είναι η έναρξη διαδικασίας διαβουλεύσεων σε επίπεδο ΕΕ. Ο σκοπός μιας 
λευκής βίβλου είναι να βοηθήσει να αρχίσει μια συζήτηση με το κοινό, τους ενδιαφε-
ρόμενους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προκειμένου να καταστήσει 
εύκολη την επίτευξη πολιτικής συναίνεσης. Η λευκή βίβλος της Επιτροπής του 1985 για 
την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς αποτελεί ένα παράδειγμα προσχεδίου που 
εγκρίθηκε από το Συμβούλιο και είχε ως αποτέλεσμα να εγκριθεί νομοθεσία ευρέος 
φάσματος στον εν λόγω τομέα.

Μέσα από τη διαδικασία διαβούλευσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει αρχι-
κά το πρόβλημα, τους στόχους πολιτικής και τις διάφορες λύσεις, καθώς και τον 
πιθανό αντίκτυπο της πρωτοβουλίας. Ουσιαστικά πρόκειται για διαδικασία που 
έχει ως στόχο τη νομιμοποίηση των νομοθετικών προτάσεων που προτείνει η 
Επιτροπή. Έτσι, στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
επιθυμεί και υποχρεούται να ακούει με μεγαλύτερη προσοχή τις απόψεις των 
πολιτών και των ενδιαφερόμενων μερών. Στόχος είναι η διατύπωση τεκμηριωμέ-
νων προτάσεων σχετικά με πολιτικές και νομοθετικές πράξεις της ΕΕ που αντα-
ποκρίνονται στις ανάγκες των ενδιαφερομένων4. Μέσω των δημόσιων διαβου-
λεύσεων, οι πολίτες και οι θεσμοί της κοινωνίας πολιτών (μη-κυβερνητικές ορ-
γανώσεις, συνδικάτα, σύνδεσμοι επιχειρηματιών) μπορούν να διατυπώσουν τις 
απόψεις τους σχετικά με το πεδίο, τις προτεραιότητες και την προστιθέμενη αξία 

4  Βλ. https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process_el.
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των ενεργειών που αναλαμβάνει η ΕΕ για νέες πρωτοβουλίες, ή να αξιολογήσουν 
υφιστάμενες πολιτικές και νομοθετικές πράξεις. Οι διαβουλεύσεις διεξάγονται 
μέσω ειδικών για κάθε περίπτωση ερωτηματολογίων. Οι δημόσιες διαβουλεύ-
σεις είναι ανοικτές για 12 εβδομάδες5. Μόλις η Επιτροπή ολοκληρώσει μια νομο-
θετική πρόταση και την υποβάλει στο ΕΚ και στο ΣΕΕ, οι πολίτες και οι θεσμοί της 
κοινωνίας πολιτών έχουν ακόμη μια ευκαιρία να την σχολιάσουν. Για τον σχολια-
σμό νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής παρέχεται διάστημα 8 εβδομάδων, 
με τη λήξη του οποίου οι παρατηρήσεις διαβιβάζονται στο Κοινοβούλιο και στο 
ΣΕΕ6. Σημειώνεται, επίσης, ότι ορισμένες φορές, νομοθετικές πράξεις της ΕΕ που 
έχουν εγκριθεί από το ΕΚ και το ΣΕΕ περιέχουν ειδικές διατάξεις που δίνουν στην 
Επιτροπή το δικαίωμα: να τροποποιεί ή να συμπληρώνει μη ουσιώδη στοιχεία 
στις εν λόγω νομοθετικές πράξεις, μέσω «κατ΄εξουσιοδότηση πράξεων», και να 
καθορίζει τις προϋποθέσεις για την ομοιόμορφη εφαρμογή των υφιστάμενων 
νομοθετικών πράξεων σε όλη την ΕΕ, μέσω «εκτελεστικών πράξεων» Τα σχέδια 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και εκτελεστικών πράξεων είναι ανοικτά προς σχο-
λιασμό για 4 εβδομάδες7. 

Για λόγους διαφάνειας, ζητείται από όλες τις οργανώσεις και όσους συμμετέ-
χουν σε δραστηριότητες που στοχεύουν στην παρασκηνιακή επιρροή (lobby-
ing) των διαδικασιών λήψης αποφάσεων της ΕΕ να δημοσιοποιήσουν τα στοι-
χεία τους στο Μητρώο Διαφάνειας της ΕΕ προτού διατυπώσουν τις παρατηρήσεις 
τους. Οι πολίτες μπορούν, και μάλιστα επιβάλλεται, να προσδοκούν ότι η δια-
δικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ είναι όσο το δυνατόν πιο διαφανής και ανοι-
κτή. Όσο πιο ανοικτή είναι η διαδικασία αυτή, τόσο ευκολότερα διασφαλίζεται 
η ισόρροπη εκπροσώπηση και αποφεύγονται οι αδικαιολόγητες πιέσεις και η 
παράνομη ή προνομιακή πρόσβαση σε πληροφορίες ή σε φορείς λήψης απο-
φάσεων. Η διαφάνεια παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο για να ενθαρρύνονται οι 
Ευρωπαίοι πολίτες να συμμετέχουν πιο ενεργά στον δημοκρατικό βίο της ΕΕ. Το 
Μητρώο Διαφάνειας δημιουργήθηκε για να απαντά σε βασικά ερωτήματα, όπως 
ποια συμφέροντα επιδιώκονται, από ποιον και με τι προϋπολογισμό. Υπεύθυνοι 
για τη λειτουργία του συστήματος είναι από κοινού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή8.

5  Βλ. https://ec.europa.eu/info/consultations_el
6  Βλ. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives_el?
7 Βλ. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives_el?
8 Βλ. http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=el#el
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Άσκηση παρασκηνιακής πολιτικής επιρροής (lobbying)9 – ορισμένες 
υποδείξεις για τους δημοσιογράφους και τα ΜΜΕ 

Σε πολλά κράτη-μέλη της ΕΕ, τόσο ο όρος όσο και η έννοια του lobbying, έχουν αρ-
νητικό πρόσημο. Στο περιβάλλον της ΕΕ, όμως, το lobbying αντιμετωπίζεται με ουδέ-
τερη οπτική. Σε αντίθεση με την κυρίαρχη αντίληψη, το lobbying στις Βρυξέλλες δεν 
είναι μια μυστική, σκοτεινή ή ενοχλητική διαδικασία. Όσο τα εθνικά ΜΜΕ και τα εθνικά 
πολιτικά δε διευκολύνουν τη διαμόρφωση μιας πανευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας 
με στόχο τη σύνδεση των πολιτών με τα κέντρα διαμόρφωσης πολιτικής στην ΕΕ, το 
κενό συμπληρώνεται με οργανώσεις και πολίτες που επιδιώκουν να ασκήσουν παρα-
σκηνιακή πολιτική επιρροή. Και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής όχι μόνο έχουν την 
υποχρέωση να τις συμβουλευτούν αλλά και να επιζητούν τη γνώμη τους. 

Οι λεγόμενοι “lobbyists” κατά συνέπεια αποτελούν σημαντική πηγή πληροφόρη-
σης για τους δημοσιογράφους. Όχι μόνο ως εκπρόσωποι συμφερόντων που επηρεά-
ζονται από τις νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής, αλλά και ως πηγές πληροφοριών 
και στοιχείων. Οι δημοσιογράφοι και τα ΜΜΕ θα πρέπει, όμως, να γνωρίζουν ποια εί-
ναι τα συμφέροντα που προστατεύουν ή εκπροσωπούν. Στις Βρυξέλλες ως λομπίστες 
αναφέρονται όσοι επιδιώκουν να επηρεάσουν την πολιτική της ΕΕ – όχι μόνο οι πο-
λυεθνικές επιχειρήσεις, αλλά και οργανώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, 
εργατικά συνδικάτα, εταιρείες συμβούλων και οργανώσεις/ομάδες πολιτών. Στα κρά-
τη-μέλη ως λομπίστες αναφέρονται μόνο αυτοί που προωθούν εταιρικά-επιχειρημα-
τικά συμφέροντα. Τα εργατικά συνδικάτα και οι μη-κερδοσκοπικές οργανώσεις (που 
αγωνίζονται για την προστασία του περιβάλλοντος ή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων) 
δε θέλουν να χαρακτηρίζονται ως λομπίστες. Οι δημοσιογράφοι και τα ΜΜΕ, οφείλουν 
ωστόσο να υιοθετούν μια κριτική στάση απέναντι σε όλα τα συμφέροντα και ομάδες 
που επιθυμούν να επηρεάσουν τις νομοθετικές προτάσεις της ΕΕ. Ενώ πολλές ομάδες 
μπορεί να μην έχουν ως στόχο το κέρδος ή την προάσπιση εταιρικών συμφερόντων, 
επιθυμούν να αιτιολογήσουν την παρουσία τους για να λαμβάνουν χρηματοδότηση 
για το έργο και τις δράσεις τους. Αυτό είναι ένα σημαντικό κίνητρο το οποίο μπορεί να 
οδηγήσει σε διαστρέβλωση της πραγματικότητας.

9 Dialer, Doris, Richter, Margarethe (Eds.) 2019, Lobbying in the European Union Strategies, Dy-
namics and Trends, Berlin: Springer, Transparency International (2015), Lobbying in Europe: 
hidden influence, privileged access, https://www.transparency.org/whatwedo/publication/
lobbying_in_europe, Heike Klüver (2013), Lobbying in the European Union: Interest Groups, 
Lobbying Coalitions, and Policy Change, Oxford Scholarship Online, http://www.oxfordschol-
arship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199657445.001.0001/acprof-9780199657445, 
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=el, http://
ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?locale=el&action=pre-
pareView, https://www.theguardian.com/world/2014/may/08/lobbyists-european-parlia-
ment-brussels-corporate, https://lobbyfacts.eu/articles/01-09-2016/new-lobbyfactseu-da-
tabase-allows-exclusive-tracking-eu-lobbying-over-time, https://corporateeurope.org/pow-
er-lobbies/2017/12/corporate-lobbying-influence-over-council-eu
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Άλλωστε πολλοί από τους επαγγελματίες που εκπροσωπούν μια μη-κερδοσκοπι-
κή ή κερδοσκοπική ομάδα προσλαμβάνονται από την ίδια δεξαμενή στελεχών, που 
άλλοτε εκπροσωπούν πολυεθνικές επιχειρήσεις και άλλοτε μη-κυβερνητικές οργανώ-
σεις.

Είναι αδύνατο να εκτιμήσει κανείς πόσοι εργάζονται ως λομπίστες στις Βρυξέλλες. 
Οι θεσμοί κάνουν λόγο για 15000 με 20000 άτομα. Πολλοί όμως είναι οι τακτικοί 
επισκέπτες που συμμετέχουν σε ομάδες εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής και 
ακροαματικές διαδικασίες του ΕΚ ή να μιλήσουν σε στελέχη της Επιτροπής και 
βουλευτές του ΕΚ. Οι λομπίστες δεν αποτελούν μια συνεκτική και πανίσχυρη ομάδα 
ανθρώπων. Δεν επιδιώκουν όλοι τον ίδιο στόχο –όπως και τα κράτη– μέλη έχουν και 
εκπροσωπούν διαφορετικά συμφέροντα και προτεραιότητες. Ποιοι είναι λοιπόν οι 
λομπίστες των Βρυξελλών; Θα μπορούσε κανείς να κατηγοριοποιήσει τα συμφέροντα 
με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Εταιρείες, πολυεθνικές επιχειρήσεις και κερδοσκοπικές οργανώσεις, που εκπρο-
σωπούνται από πανευρωπαϊκές οργανώσεις όπως η Business Europe, η European 
Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises, η FoodDrinkEurope και 
η ΑCEA (αυτοκινητοβιομηχανίες της Ευρώπης). 

2. Μη-κερδοσκοπικές, μη-κυβερνητικές οργανώσεις, όπως η European consumers’ 
organization, η European Environmental Bureau, η European Trade Union Confed-
eration, η Amnesty International Europe, η AGE Platform, η Europe Climate Action 
Network Europe European, η NGO Confederation for Relief and Development και 
η International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association. 

3. Εκπρόσωποι συμφερόντων και ομάδων των οποίων οι χώρες δεν είναι κράτη-μέλη 
της ΕΕ, όπως αντιπολιτευόμενα πολιτικά κινήματα. Σημαντική είναι και η παρουσία 
των δημοτικών και περιφερειακών αρχών των κρατών-μελών της ΕΕ με στόχο τη 
διασφάλιση χρηματοδότησης για έργα ανάπτυξης ή πολιτιστικές και εκπαιδευτι-
κές δράσεις, που εκπροσωπούνται όχι μόνο με δικά τους γραφεία στις Βρυξέλλες 
αλλά και μέσω πανευρωπαϊκών ενώσεων όπως η Covenant of Mayors, η Union of 
Capitals of the EU και η European Cities and Regions Networking for Innovative 
Transport Solutions.

4. Επιχειρήσεις ή πολυεθνικές επιχειρήσεις με έδρα τις Βρυξέλλες, όπως η Deutche 
Telekom και η Ericsson, με εξειδικευμένα στελέχη στην παρασκηνιακή επιρροή. 

Σε γενικές γραμμές οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο των χημικών, 
των φαρμάκων και τροφίμων είναι πολύ δραστήριες στις Βρυξέλλες. Προσπαθούν να 
επηρεάσουν τις πολιτικές που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, τη δημό-
σια υγεία και ανταγωνισμού – όλες τις προτάσεις που αυξάνουν τα κόστη παραγωγής 
και την ανταγωνιστικότητά τους εντός και εκτός της ΕΕ. Οι επιχειρήσεις, όμως, δεν 
κατηγοριοποιούνται μόνο με βάση το προϊόν τους, αλλά και με την εθνικότητά τους. 
Για παράδειγμα, οι Γαλλικές επιχειρήσεις εκπροσωπούνται στις Βρυξέλλες μέσω της 
MEDEF. Οι περισσότερες επιχειρήσεις πάντως διαθέτουν τους δικούς τους λομπίστες 
στις Βρυξέλλες, που συνεργάζονται και συνδέονται με εξειδικευμένα γραφεία δημοσί-
ων σχέσεων και επικοινωνίας στις Βρυξέλλες. 
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Οι μη-κερδοσκοπικές, μη-κυβερνητικές οργανώσεις διαθέτουν λιγότερα χρήματα. 
Γνωστές και αποτελεσματικές οργανώσεις στο χώρο αποτελούν η Greenpeace, η Am-
nesty International και η WWF. Διαθέτουν επαγγελματίες λομπίστες με προσβάσεις 
σε στελέχη, βουλευτές και πολιτικούς της ΕΕ. Παρακολουθούν εξονυχιστικά τις νομο-
θετικές προτάσεις και αναπτύσσουν ισχυρά επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα για να 
στηρίξουν τις θέσεις τους. Πολλές από τις λεγόμενες “non-profits” εκπροσωπούνται 
και από ισχυρές πανευρωπαϊκές ενώσεις, όπως για παράδειγμα η European Women’s’ 
Lobby στην οποία συμμετέχουν 2500 εθνικές οργανώσεις. Οι ενώσεις αυτές διαθέ-
τουν πρόσβαση στους θεσμούς της ΕΕ και συμμετέχουν στις επιτροπές εμπειρογνω-
μόνων της Επιτροπής. 

Οι «στόχοι» των lobbyists στο ΕΚ είναι οι εισηγητές και σκιώδεις εισηγητές των επι-
τροπών, αλλά και βουλευτές που συμμετέχουν σε επιτροπές που κρίνονται ως σημα-
ντικές για τις ομάδες συμφερόντων που επηρεάζονται από τη νομοθετική πρόταση. 
Οι λομπίστες σε γενικές γραμμές διανέμουν τους πόρους και τις δυνάμεις τους εκεί 
που πιστεύουν ότι θα εισακουστούν περισσότερο, προς την κατεύθυνση αυτή συχνά 
διοργανώνουν συναντήσεις συνεργασίας με «φιλικούς» βουλευτές, παρέχοντας τους 
επιχειρήματα και θέσεις επηρεασμού άλλων «εχθρικών» βουλευτών. Ο κύριος «στό-
χος», όμως, για τους λομπίστες είναι η Επιτροπή, το θεσμό που προτείνει νομοθεσία, 
με αποτέλεσμα η διαδικασία άσκησης επιρροής να έχει λάβει πιο επίσημο και θεσμικό 
χαρακτήρα. Η αντιμετώπιση της Επιτροπής είναι θετική. Προσκαλεί και συζητάει με 
εκπροσώπους συμφερόντων, και ειδικότερα τις πανευρωπαϊκές ενώσεις. Αποφεύγει 
τη δημιουργία επαφών με εθνικές οργανώσεις και ενώσεις. Οι πανευρωπαϊκές ενώ-
σεις συμμετέχουν στις ομάδες εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής και συντονίζουν και 
εκπροσωπούν τα συμφέροντα και τις θέσεις των εθνικών ενώσεων. 

Σημειώνεται ότι το 2011, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημι-
ούργησαν ένα κοινό, δημόσιο  μητρώο διαφάνειας με σκοπό την παροχή πληροφορι-
ών σχετικά με όσους επιδιώκουν να επηρεάσουν την πολιτική της ΕΕ.  Σύμφωνα με την 
αρχική επιδίωξη, το μητρώο περιλαμβάνει πλέον δικηγορικά γραφεία, ΜΚΟ και ομά-
δες προβληματισμού, εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων. Στις 17/02/2019, υπήρχαν 
11881 εγγεγραμμένοι στο μητρώο, και από τις 3 Οκτωβρίου 2018, στο Μητρώο Δια-
φάνειας δημοσιεύεται κατάλογος των συνεδριάσεων που είχαν οι εγγεγραμμένοι στο 
μητρώο με τους επιτρόπους και τους στενότερους συμβούλους τους. Η προσθήκη 
αυτή αυξάνει τη διαφάνεια καθώς η διαδικασία άσκησης επιρροής στις Βρυξέλλες, 
έχει προκαλέσει αντιδράσεις από ομάδες πολιτών και Παρατηρητήρια που ασχολού-
νται με το συγκεκριμένο ζήτημα. Όπως έχει γράψει ο Guardian, το lobbying στα όργα-
να της ΕE είναι πλέον μια βιομηχανία δισεκατομμυρίων ευρώ, και ανάμεσα στους ορ-
γανισμούς που δαπανούν τα περισσότερα εκατομμύρια για lobbying είναι τράπεζες, 
πολυεθνικές εταιρείες, δικηγορικά γραφεία και οργανισμοί εμπορίου. Υπολογίζεται 
ότι το lobbying έχει επιρροή σε σημαντικό κομμάτι της νομοθετικής διαδικασίας, ενώ 
οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες (Bayer, Shell, Monsanto, Deutsche Bank) ξοδεύουν 
σήμερα 40% παραπάνω για lobbying από ότι στις αρχές του 2010. 



118  Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

Από τις 11881 εγγεγραμμένους στο μητρώο διαφάνειας, οι 1,194 προέρχονται από 
Γραφεία συμβούλων/εταιρείες νομικών και αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι, 5,968 
από εσωτερικούς εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρημα-
τικές/επαγγελματικές ενώσεις, 3,157 ΜΚΟ, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις, 923 
ομάδες προβληματισμού, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, 52 οργανώσεις που 
εκπροσωπούν εκκλησίες και θρησκευτικές κοινότητες, 587 οργανώσεις που εκπρο-
σωπούν τοπικές, περιφερειακές και δημοτικές αρχές, δημόσιους και μικτούς φορείς

Παρόλο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει πολλούς δικούς της εμπειρογνώ-
μονες, χρειάζεται εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη από εξωτερικούς 
εμπειρογνώμονες ώστε να μπορεί να εξασφαλίζει την ποιότητα των πολιτικών 
που καταρτίζει. Η υποστήριξη αυτή μπορεί να παρέχεται, μεταξύ άλλων, και από 
ομάδες εμπειρογνωμόνων. Οι ομάδες αυτές, συγκροτούνται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ή τις υπηρεσίες της για να τους παρέχει συμβουλές και εμπειρογνωσία, 
αποτελούνται από μέλη που προέρχονται από τον δημόσιο και/ή ιδιωτικό τομέα 
και συνέρχονται περισσότερες από μία φορές. Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, 
τις επίσημες (έχουν θεσπιστεί με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) και τις 
άτυπες (έχουν θεσπιστεί από μεμονωμένη υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
η οποία έχει λάβει σχετική εξουσιοδότηση από τον αρμόδιο επίτροπο και αντι-
πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και από τη Γενική της Γραμματεία). 
Ειδικότερα, οι ομάδες εμπειρογνωμόνων δεν συμμετέχουν σε γενικές συζητή-
σεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και το ευρύ κοινό· παρέχουν ένα φόρουμ συζή-
τησης για συγκεκριμένα θέματα και με ειδική εντολή, προσφέροντας συμβου-
λές από ευρύ φάσμα πηγών και ενδιαφερομένων με τη μορφή γνωμοδοτήσε-
ων, συστάσεων και εκθέσεων. Οι γνωμοδοτήσεις αυτές δεν είναι δεσμευτικές 
για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία παραμένει πλήρως ανεξάρτητη όσον 
αφορά τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνει υπόψη τη σχετική εμπειρογνωσία και 
τις γνώμες που διατυπώνονται10.

10 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει ένα μητρώο με τις ομάδες εμπειρογνωμόνων 
της και άλλους ανάλογους φορείς που της παρέχουν συμβουλές και εμπειρογνωσία. Το 
μητρώο παρέχει πληροφορίες για κάθε ομάδα εμπειρογνωμόνων, όπως ποια υπηρεσία εί-
ναι υπεύθυνη για τη διαχείρισή της, ή ποια είναι η αποστολή, τα καθήκοντα και η σύνθεσή 
της. Περιλαμβάνει επίσης έγγραφα που έχουν εκπονήσει και συζητήσει οι ομάδες, όπως 
πρακτικά συνεδριάσεων, ημερήσιες διατάξεις και εκθέσεις δραστηριοτήτων (βλ. http://
ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=faq.faq&aide=2, https://ec.europa.
eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/
register-expert-groups_el).
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Είναι δύσκολο να εξετάσει κανείς σε ποιο βαθμό οι ομάδες εμπειρογνωμόνων επηρε-
άζουν τη διαδικασία και το περιεχόμενο της νομοθεσίας. Ο στόχος των ομάδων αυτών 
είναι να επηρεάσουν και σίγουρα αποτελούν φόρουμ μέσω των οποίων οι θεσμοί της 
κοινωνίας πολιτών θέλουν να ασκήσουν επιρροή. Είναι σημαντικό να έχουν μια θέση 
στο τραπέζι. Είναι σημαντικό λοιπόν για τους δημοσιογράφους και τα ΜΜΕ να γνω-
ρίζουν ποια συμφέροντα και γιατί εκπροσωπούνται στις ομάδες αυτές. Να καταγρά-
φουν τις θέσεις και τις προτάσεις τους και να το συγκρίνουν με την τελική νομοθετική 
πρόταση. Είναι επίσης σημαντικό για τους δημοσιογράφους και τα ΜΜΕ να συμβου-
λεύονται το μητρώο της Επιτροπής και να ελέγχουν ποιοι κανόνες διέπουν τη σύστα-
ση και τη διαχείριση των διαφορετικών ομάδων, ποιοι απαρτίζουν τις ομάδες (είναι 
μέλη που διορίζονται με την προσωπική τους ιδιότητα, είναι μέλη που διορίζονται για 
να εκπροσωπούν το κοινό συμφέρον, είναι μέλη που εκπροσωπούν επιχειρήσεις, ενώ-
σεις, ΜΚΟ, συνδικαλιστικές οργανώσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα, νομικά 
γραφεία και υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης, μέλη που εκπροσωπούν εθνι-
κές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές, πρέπει να έχουν εγγραφεί στο μητρώο διαφάνειας 
της ΕΕ), πώς επιλέγονται τα μέλη μιας ομάδας (με προσκλήσεις), πως λειτουρ-
γούν οι ομάδες (είναι μόνιμες ή προσωρινές, ο πρόεδρός τους είναι εκπρόσωπος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρόσωπο που διορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
ή πρόσωπο που εκλέγεται από την ομάδα με απλή πλειοψηφία, ενεργούν κατόπιν 
σχετικού αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ή (εφόσον αυτή συμφωνεί)να δη-
μιουργούν, με τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  υποομάδες  για την 
εξέταση ειδικών θεμάτων βάσει σαφώς καθορισμένης εντολής, μπορούν να καλούν 
εμπειρογνώμονες με ειδικές γνώσεις  πάνω σ’ ένα θέμα της ημερήσιας διάταξης, 
προκειμένου να συμμετέχουν ad hoc στις εργασίες της ομάδας ή υποομάδας, μπο-
ρούν να χορηγούν  καθεστώς παρατηρητή  σε άτομα, οργανισμούς και δημόσιες 
αρχές, είτε με άμεση πρόσκληση είτε μετά από πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, μπο-
ρούν να επιτρέπουν στους εκπροσώπους και τους παρατηρητές να λαμβάνουν μέρος 
σε συζητήσεις και να παρέχουν εμπειρογνωσία, μπορούν να ψηφίζουν ή να συμμε-
τέχουν στην εκπόνηση των συστάσεων ή των συμβουλών της ομάδας εμπειρογνω-
μόνων), πώς αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη σύγκρουση συμφερόντων, 
πώς εξασφαλίζεται η διαφάνεια;

Στη διαδικασία διαβούλευσης συμμετέχουν και τα εθνικά κοινοβούλια Σύμφω-
να με το πρωτόκολλο αριθ. 1 σχετικά με το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων και 
το πρωτόκολλο αριθ. 2 σχετικά με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλο-
γικότητας, που προσαρτώνται στη συνθήκη για την ΕΕ, τα εθνικά κοινοβούλια 
έχουν οκτώ (8) εβδομάδες προκειμένου να εκδώσουν αιτιολογημένη γνώμη, εάν 
θεωρούν ότι το νομοθετικό σχέδιο δεν συμμορφώνεται με την αρχή της επικου-
ρικότητας. Κάθε εθνικό κοινοβούλιο διαθέτει δύο ψήφους. Στα συστήματα με 
δύο κοινοβουλευτικά σώματα, κάθε ένα από τα δύο σώματα διαθέτει μία ψήφο. 
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Αν τουλάχιστον το 1/3 των εθνικών κοινοβουλίων είναι της γνώμης ότι το 
σχέδιο νομοθετικής διάταξης δεν συμμορφώνεται με την αρχή της επικουρικό-
τητας, αυτό πρέπει να επανεξεταστεί («κίτρινη κάρτα»)11. Αυτό το κατώτατο όριο 
μειώνεται στο ¼ για ένα σχέδιο νομοθετικής πρότασης που υποβάλλεται (δικα-
στική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις και αστυνομική συνεργασία). Μετά την 
επανεξέταση με το σύστημα της «κίτρινης κάρτας», η συντάξασα αρχή (συνήθως 
η Επιτροπή) μπορεί να αποφασίσει να διατηρήσει, να τροποποιήσει ή να αποσύ-
ρει τη νομοθεσία.

Επιπλέον, αν μια απλή πλειοψηφία των εθνικών κοινοβουλίων θεωρεί ότι το 
σχέδιο νομοθετικής πρότασης δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας, το 
σχέδιο πρέπει να αναθεωρηθεί από την Επιτροπή («πορτοκαλί κάρτα»). Κατόπιν 
μιας τέτοιας αναθεώρησης, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει τη διατήρηση, 
την τροποποίηση ή την απόσυρση της πρότασης. Εάν η Επιτροπή αποφασίσει 
να διατηρήσει την πρόταση πρέπει να δικαιολογήσει τη θέση της. Το Ευρωπαϊ-
κό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να εξετάσουν, πριν ολοκληρώσουν την 
πρώτη ανάγνωση (βλ. παρακάτω), κατά πόσον η πρόταση είναι συμβατή ε την 
αρχή της επικουρικότητας. Αν το Κοινοβούλιο με απλή πλειοψηφία των μελών ή 
το ΣΕΕ με πλειοψηφία 55% των μελών του θεωρήσουν ότι η πρόταση δεν συμ-
μορφώνεται με την αρχή της επικουρικότητας, τότε αυτή καταπίπτει.

Σημαντικός είναι και ο θεσμός του «πολιτικού διαλόγου», ο οποίος αφορά 
την ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων για ζητήματα πολιτικής, νομοθετικές 
και μη νομοθετικές πρωτοβουλίες. Τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν να εκδίδουν 
γνώμες για έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή για τομείς πολιτικής στους 
οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αρμοδιότητα ανάληψης δράσης. Η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή επιδιώκει να απαντά στις γνώμες αυτές το αργότερο εντός 3 μηνών. 
Στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντά επίσης στις 
αιτιολογημένες γνώμες που υποβάλλονται στο πλαίσιο του μηχανισμού ελέγχου 
της επικουρικότητας, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση 
της «κίτρινης» ή «πορτοκαλί» κάρτας. Οι γνώμες των εθνικών κοινοβουλίων και 
οι απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσιεύονται σ’ αυτόν τον ιστότοπο 
«Σχέσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια»12. Ο πολιτικός διάλογος πραγματοποιείται 

11 Μέχρι σήμερα, η διαδικασία της «κίτρινης κάρτας» έχει ενεργοποιηθεί τρεις φορές και η 
διαδικασία της «πορτοκαλί κάρτας» δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ (βλ. https://ec.europa.
eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law/relations-national-parliaments/sub-
sidiarity-control-mechanism_el#---2).

12 Βλ.http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/index_
en.htm
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επίσης με τα εξής μέσα:
•	 Επισκέψεις και συνεδριάσεις, τόσο σε πολιτικό όσο και σε διοικητικό επί-

πεδο. Τα περισσότερα εθνικά κοινοβούλια πραγματοποιούν συναντήσεις 
με μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε τακτική βάση

•	 Συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις διακοινοβουλευτικές συνεδρι-
άσεις και διασκέψεις

•	 Υπάλληλοι της Επιτροπής συμμετέχουν σε συνεδριάσεις με επιτροπές και 
εκπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων, κατόπιν αιτήματος 

Π ρ ο σ ο χ ή

Τα εθνικά κοινοβούλια διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της ΕΕ μέσω 
του μηχανισμού ελέγχου της επικουρικότητας και του πολιτικού διαλόγου με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλα τα εθνικά κοινοβούλια διαθέτουν αξιωματούχους-συνδέ-
σμους στο ΕΚ. Όλοι μαζί αριθμούν περίπου 50 άτομα, που όχι μόνο ανταλλάσσουν 
πληροφορίες μεταξύ τους, αλλά ενημερώνουν και τα εθνικά τους κοινοβούλια για τις 
δράσεις και αποφάσεις του ΕΚ. Σημειώνεται, ότι το 2017 τα εθνικά κοινοβούλια υπέβα-
λαν στην Επιτροπή 576 γνώμες (συμπεριλαμβανομένων 52 αιτιολογημένων γνωμών). 
Όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, ο αριθμός των γνωμών που εστάλησαν στην 
Επιτροπή διέφερε σημαντικά μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων. Τα 10 πλέον ενεργά 
κοινοβουλευτικά σώματα εξέδωσαν περίπου το 74 % των γνωμών (δηλ. 424 γνώμες), 
ποσοστό πολύ κοντά σε εκείνο που είχε καταγραφεί στο παρελθόν (2016: 73 %, 2015: 
70 %). Το σώμα που υπέβαλε τον μεγαλύτερο αριθμό γνωμών το 2017 ήταν το πορτο-
γαλικό Assembleia da República. Οι 64 γνώμες του αντιπροσώπευαν το 11 % περίπου 
του συνολικού αριθμού γνωμών που έλαβε η Επιτροπή. Τα άλλα εθνικά κοινοβούλια 
ή κοινοβουλευτικά σώματα που απέστειλαν τον μεγαλύτερο αριθμό γνωμών το 2016 
ήταν επίσης τα πιο ενεργά το 2017: το ιταλικό Senato della Repubblica (56 γνώμες)· το 
τσεχικό Senát (53 γνώμες), το ιταλικό Camera dei Deputati (45 γνώμες), το γερμανικό 
Bundesrat (43 γνώμες), το ρουμανικό Camera Deputaților (41 γνώμες), τα ισπανικά 
Cortes Generales (38 γνώμες)3 , το ρουμανικό Senat (33 γνώμες), το γαλλικό Sénat (29 
γνώμες) και η βρετανική Βουλή των Λόρδων (22 γνώμες). Επίσης, Όπως και κατά τα 
προηγούμενα έτη, το 2017 μέλη της Επιτροπής πραγματοποίησαν επισκέψεις σχεδόν 
σε όλα τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών. Πολλά σώματα μάλιστα δέχτηκαν 
περισσότερες από μία επισκέψεις από τον πρόεδρο Γιούνκερ, τον πρώτο αντιπρόε-
δρο Tίμερμανς, τους αντιπροέδρους ή τους επιτρόπους. Επιπλέον, ορισμένα εθνικά 
κοινοβούλια έστειλαν αντιπροσωπείες στις Βρυξέλλες, για να συναντηθούν με μέλη 
της Επιτροπής. Συνολικά, το 2017 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 190 επισκέ-
ψεις και συναντήσεις. Επίσης, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της ειδικής ομάδας της 
Επιτροπής για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων με το Ηνω-
μένο Βασίλειο βάσει του άρθρου 50 της ΣΕΕ, Michel Barnier, συναντήθηκε με εκπρο-
σώπους διαφόρων εθνικών κοινοβουλίων προκειμένου να τους ενημερώσει για τις 
διαπραγματεύσεις. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2017, υπάλληλοι της Επιτροπής, κυρίως 
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από το ανώτερο διοικητικό επίπεδο, συμμετείχαν σε περισσότερες από 80 συνεδρι-
άσεις επιτροπών των εθνικών κοινοβουλίων προκειμένου να συζητήσουν νομοθετι-
κές προτάσεις σε πιο τεχνικό επίπεδο. Επίσης, υπάλληλοι της Επιτροπής κλήθηκαν να 
παρουσιάσουν βασικές πρωτοβουλίες ή σημαντικά θέματα όπως το Brexit σε 18 από 
τις συνεδριάσεις των μονίμων αντιπροσώπων των εθνικών κοινοβουλίων στις Βρυ-
ξέλλες. Επιπλέον, οι υπάλληλοι που είναι αρμόδιοι για θέματα Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
και εδρεύουν στις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα κράτη μέλη, διατή-
ρησαν τακτικές επαφές με τα εθνικά κοινοβούλια σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο 
και άλλα οικονομικά θέματα (βλ. http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-
13542-2018-INIT/el/pdf ). 

Τέλος, τόσο η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) και η Επιτροπή Περιφερει-
ών (ΕτΠ) πρέπει να καλούνται από την Επιτροπή και το ΣΕΕ να γνωμοδοτήσουν 
σε ορισμένα ζητήματα ή όταν το Συμβούλιο το κρίνει σκόπιμο. Για παράδειγμα, η 
ΟΚΕ πρέπει να δίνει τη γνώμη της σε ζητήματα οικονομικής και κοινωνικής πολι-
τικής, ενώ η ΕτΠ πρέπει να καλείται να γνωμοδοτεί σε ζητήματα περιβάλλοντος, 
εκπαίδευσης και μεταφορών. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή μπορούν να ορίσουν 
χρονικό όριο για την υποβολή των γνωμοδοτήσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
έχει επίσης τη δυνατότητα να καλεί τις δύο Επιτροπές να γνωμοδοτήσουν. Επι-
πλέον, οι Επιτροπές μπορούν να εκδίδουν γνωμοδοτήσεις με δική τους πρωτο-
βουλία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Με έδρα τις Βρυξέλλες, η ΕΟΚΕ απαρτίζεται από 350 μέλη από 28 κράτη μέλη της 
ΕΕ. Τα μέλη προέρχονται από ποικίλους επαγγελματικούς και κοινωνικούς τομείς και 
έχουν ευρύ φάσμα γνώσεων και εμπειρίας. Ορίζονται από το Συμβούλιο, μετά από 
πρόταση των κρατών μελών, για θητεία πέντε ετών, αλλά στην ΕΟΚΕ εργάζονται με 
ανεξαρτησία, προς το συμφέρον όλων των πολιτών της ΕΕ. Τα μέλη δεν βρίσκονται 
μόνιμα στις Βρυξέλλες: τα περισσότερα συνεχίζουν να εργάζονται κανονικά στις χώ-
ρες τους, πράγμα που σημαίνει ότι δεν χάνουν την επαφή με τους ανθρώπους «στην 
πατρίδα». Κάθε δυόμισι χρόνια, τα μέλη της ΕΟΚΕ εκλέγουν έναν Πρόεδρο και δύο 
Αντιπροέδρους, που είναι υπεύθυνοι για την επικοινωνία και τον προϋπολογισμό.  Η 
ΕΟΚΕ πραγματοποιεί εννέα συνόδους ολομέλειας κατ’ έτος. Διοργανώνει επίσης πολ-
λές διασκέψεις, δημόσιες ακροάσεις και συζητήσεις υψηλού επιπέδου που συνδέο-
νται με το έργο της (βλ. https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/
docs/qe-01-15-875-el-n.pdf ). 
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Η ΕΟΚΕ δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, από τις κοινωνικές υποθέσεις 
έως την οικονομία, την ενέργεια και τη βιωσιμότητα. Εκδίδει από 160 έως 190 γνωμο-
δοτήσεις και ενημερωτικές εκθέσεις κάθε χρόνο. Το 70 % ανταποκρίνονται σε αιτή-
σεις γνωμοδότησης από το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Το 21 % είναι γνωμοδοτήσεις πρωτοβουλίας και ενημερωτικές εκθέσεις, 
ενώ το 9 % είναι διερευνητικές γνωμοδοτήσεις που ζητούνται γενικά από τη χώρα που 
ασκεί την προεδρία της ΕΕ (https://www.eesc.europa.eu/el/our-work). 

Διαθέτει έξι τμήματα που ειδικεύονται σε συγκεκριμένα θέματα που παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν τις κοινωνικές και 
τις οικονομικές υποθέσεις, την ενέργεια, το περιβάλλον, τις εξωτερικές σχέσεις ή την 
εσωτερική αγορά. Ανάλογα με τον τομέα εμπειρογνωμοσύνης τους, τα μέλη συμμετέ-
χουν σε ένα ή περισσότερα τμήματα, όπου συντελείται το κυρίως έργο επεξεργασίας 
των γνωμοδοτήσεων. Η ΕΟΚΕ διαθέτει επίσης μια Συμβουλευτική Επιτροπή Βιομηχα-
νικών Μεταλλαγών (CCMI), που συνδράμει την ευρωπαϊκή βιομηχανία να προετοιμα-
στεί και να προσαρμοστεί στον αντίκτυπο της παγκοσμιοποίησης. Η ΕΟΚΕ διαθέτει 
ακόμη τρία ειδικά παρατηρητήρια – για την Ενιαία Αγορά (ΠΕΑ), για την Αγορά Εργα-
σίας (ΠΑΕ) και για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΠΒΑ), καθώς και μία συντονιστική επιτροπή 
για τη στήριξη της στρατηγικής της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση «Ευ-
ρώπη 2020».Έχει επίσης συσταθεί μια ομάδα επαφής για την αλληλεπίδραση με τις 
ευρωπαϊκές οργανώσεις και δίκτυα της κοινωνίας πολιτών και την παρακολούθηση 
κοινών πρωτοβουλιών (βλ. https://www.eesc.europa.eu/el/sections-other-bodies).

Διοργανώνει επίσης διάφορες ετήσιες πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις με επίκεντρο 
την κοινωνία πολιτών και τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, όπως το Βραβείο της 
Κοινωνίας πολιτών, οι Ημέρες της κοινωνίας πολιτών, η σύνοδος ολομέλειας των νέων 
με τίτλο «Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή» και η Ημέρα Ευρωπαϊκής Πρωτοβου-
λίας Πολιτών. Η ΕΟΚΕ συγκεντρώνει εκπροσώπους από όλους τους τομείς της οργα-
νωμένης κοινωνίας πολιτών, οι οποίοι παρέχουν ανεξάρτητες συμβουλές σχετικά με 
τις πολιτικές και τη νομοθεσία της ΕΕ. Τα 350 μέλη της ΕΟΚΕ οργανώνονται σε τρεις 
Ομάδες: Εργοδότες, Εργαζόμενοι και Διάφορες Δραστηριότητες (βλ. https://www.
eesc.europa.eu/el/members-groups).
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Η   ΕτΠ εκπροσωπεί τις τοπικές και περιφερειακές αρχές σε ολόκληρη την ΕΕ και 
συμβουλεύει σχετικά με τη νέα νομοθεσία που έχει αντίκτυπο στις περιφέρειες και 
τους δήμους (70% του συνόλου της νομοθεσίας της ΕΕ). Η ΕτΠ είναι πολιτική συνέ-
λευση που αποτελείται από 350 τακτικά  μέλη  και 350 αναπληρωματικά μέλη από 
όλες τις χώρες της ΕΕ (ομαδοποιημένα σε πολιτικές ομάδες υπό την ηγεσία του Προ-
έδρου) που έχουν εκλεγεί σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο (π.χ. όπως δήμαρχοι ή 
περιφερειάρχες). Τα μέλη πρέπει να εκλέγονται δημοκρατικά και/ή να εκτελούν πολι-
τική θητεία στη χώρα τους. Κάθε εθνική κυβέρνηση προτείνει τους περιφερειακούς 
και τοπικούς αντιπροσώπους της (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη), τις λεγόμενες 
εθνικές αντιπροσωπείες, και, στη συνέχεια, ο διορισμός τους εγκρίνεται από το Συμ-
βούλιο της ΕΕ. Τα μέλη της ΕτΠ ομαδοποιούνται βάσει της πολιτικής τους τοποθέτη-
σης σε πολιτικές ομάδες και βάσει των τομέων ενδιαφερόντων τους σε επιτροπές. Έξι 
φορές ετησίως τα μέλη έρχονται στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν τις γνωμοδοτή-
σεις τους σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία και να συμφωνήσουν σχετικά με 
ψηφίσματα για την ανάληψη περαιτέρω δράσης από την ΕΕ (βλ. https://cor.europa.
eu/el/members/Pages/default.aspx).

Πολιτικό έργο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) παρεμβαίνει σε διά-
φορα στάδια της νομοθετικής διαδικασίας της ΕΕ. Οι  επιτροπές της ΕτΠ  καταρτί-
ζουν γνωμοδοτήσεις σχετικά με νομοθετικές προτάσεις της ΕΕ και τα μέλη συνέρχο-
νται σε Ολομέλεια για να ψηφίσουν και να εγκρίνουν τις γνωμοδοτήσεις αυτές. Η ΕτΠ 
συνεργάζεται επίσης στενά με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές κάνοντας 
να ακουστεί η φωνή τους και ενισχύοντας τον πολιτικό διάλογο, όχι μόνο στις Βρυ-
ξέλλες, αλλά και στις περιφέρειες και τους δήμους της ΕΕ, εκτός της Ευρώπης και στο 
διαδίκτυο.

Προώθηση του διαλόγου και της διασυνοριακής συνεργασίας. Η ΕτΠ διοργανώ-
νει διαβουλεύσεις με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, εμπειρογνώμονες και άλ-
λους φορείς προκειμένου να συγκεντρώσει πληροφορίες, οι οποίες στη συνέχεια συ-
μπεριλαμβάνονται στις γνωμοδοτήσεις που υποβάλλουν προς έγκριση σε επίπεδο ΕΕ 
τα μέλη της. Οι διαπεριφερειακές ομάδες αποτελούν ομάδες ειδικών συμφερόντων 
των μελών που συγκεντρώνονται για να συζητήσουν θέματα σε τοπικό/περιφερειακό 
ή, ενίοτε, διασυνοριακό επίπεδο. Η ΕτΠ συντονίζει επίσης ορισμένα δίκτυα που επι-
τρέπουν στις περιφέρειες και τους δήμους να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο και πέραν αυτού. Η Διάσκεψη των Τοπικών και Περιφερειακών 
Αρχών για την Ανατολική Εταιρική Σχέση (ΔΠΤΑΑΕΣ) και η Ευρωμεσογειακή Περι-
φερειακή και Τοπική Συνέλευση (ARLEM) αποτελούν μέρος των προσπαθειών που 
καταβάλλει η ΕτΠ στον τομέα της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας.
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Παραδείγματα περαιτέρω διασυνοριακής συνεργασίας συνιστούν: η συμβολή της 
ΕτΠ στην ενσωμάτωση των νέων κρατών μελών στην ΕΕ με τη βοήθεια Μικτών Συμ-
βουλευτικών Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας, στα πλαίσια των οποίων η Επιτροπή 
συνεργάζεται με τοπικούς και περιφερειακούς εκπροσώπους από τις χώρες που επι-
θυμούν να γίνουν μέλη της ΕΕ, και η συνεργασία της ΕτΠ με τον Οργανισμό Οικονο-
μικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και το Συμβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕ) για 
να ενισχυθεί ο πολιτικός διάλογος με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές της ΕΕ

Δραστηριότητες παρακολούθησης, αξιολόγησης και έρευνας. Τέλος, η ΕτΠ μερι-
μνά ώστε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης να συμμετέχουν πλήρως και η νομοθεσία 
της ΕΕ να εφαρμόζεται ορθά σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, αξιολογεί τον δυ-
νητικό αντίκτυπο των νομοθετικών προτάσεων της ΕΕ σε τοπικό επίπεδο, ενθαρρύνει 
την αποκέντρωση και την ενισχυμένη εταιρική σχέση για την αποτελεσματική χάραξη 
πολιτικής στην ΕΕ και ενισχύει τον στρατηγικό της σχεδιασμό επιχειρώντας να προ-
βλέψει τις μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες, πράγμα που θα συμβάλει στην εν 
εξελίξει διαδικασία λήψης αποφάσεων (βλ. https://cor.europa.eu/el/our-work/Pages/
default.aspx).

3.2 Εξέταση και έγκριση

Η συνήθης νομοθετική διαδικασία προβλέπει έως τρεις αναγνώσεις: πρώτη ανά-
γνωση, δεύτερη ανάγνωση και τρίτη ανάγνωση με συνδιαλλαγή. Η διαδικασία 
μπορεί να ολοκληρωθεί σε οποιοδήποτε από τα στάδια αυτά, εφόσον τα δύο 
νομοθετικά όργανα επιτύχουν μία συνολική συμφωνία. 

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Ο Πρόεδρος του ΕΚ παραπέµπει την πρόταση σε κοινοβουλευτική επιτροπή, η οποία 
ορίζει εισηγητή ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη σχεδίου έκθεσης που περι-
έχει τροπολογίες στο προτεινόµενο κείµενο. Η επιτροπή ψηφίζει αυτή την έκθεση και 
οποιεσδήποτε τροπολογίες σε αυτήν έχουν κατατεθεί από άλλα µέλη της. Το Ευρωπα-
ϊκό Κοινοβούλιο στη συνέχεια συζητά και ψηφίζει την πρόταση νοµοθετικού περιε-
χοµένου σε ολοµέλεια µε βάση την έκθεση της επιτροπής και τροπολογίες. Το αποτέ-
λεσµα αποτελεί τη θέση του Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο µπορεί να αποδεχτεί την 
πρόταση χωρίς καµία αλλαγή ή να πραγµατοποιήσει τροποποιήσεις. Η θέση πρώτης 
ανάγνωσης του Κοινοβουλίου διαβιβάζεται στο ΣΕΕ.
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Παράλληλα διεξάγονται προπαρασκευαστικές εργασίες στο ΣΕΕ, αλλά το Συµβούλιο 
µπορεί να πραγµατοποιήσει επίσηµα την πρώτη του ανάγνωση µόνο µε βάση τη θέση 
του Κοινοβουλίου. Το ΣΕΕ µπορεί: να αποδεχθεί τη θέση του Κοινοβουλίου, οπότε 
η νοµοθετική πράξη εκδίδεται· ή να εγκρίνει αλλαγές στη θέση του Κοινοβουλίου, 
κάτι που οδηγεί σε διατύπωση θέσης του ΣΕΕ για την πρώτη ανάγνωση, η οποία 
αποστέλλεται στο Κοινοβούλιο για δεύτερη ανάγνωση.

Το ΕΚ διαθέτει 3 µήνες (µε δυνατότητα παράτασης σε 4) για να εξετάσει τη θέση του 
ΣΕΕ. Η θέση του Συµβουλίου διαβιβάζεται πρώτα στην αρµόδια επιτροπή, η οποία συ-
ντάσσει σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Η ολοµέλεια ψηφίζει 
σχετικά µε τη σύσταση, συµπεριλαµβανοµένων ενδεχόµενων, αν και περιορισµένων 
τροπολογιών. Η δεύτερη ανάγνωση έχει τέσσερις δυνατές εκβάσεις: το Κοινοβούλιο 
εγκρίνει τη θέση του ΣΕΕ και η πράξη εκδίδεται· το Κοινοβούλιο δεν λαµβάνει από-
φαση εντός του χρονικού ορίου, οπότε η πράξη εκδίδεται όπως είχε τροποποιηθεί 
από το ΣΕΕ στην πρώτη του ανάγνωση· το Κοινοβούλιο απορρίπτει τη θέση πρώτης 
ανάγνωσης του ΣΕΕ, οπότε η πράξη δεν εκδίδεται και η διαδικασία τερµατίζεται• το 
Κοινοβούλιο προτείνει τροπολογίες στη θέση πρώτης ανάγνωσης του ΣΕΕ και διαβι-
βάζει τη θέση του στο Συµβούλιο για δεύτερη ανάγνωση

Μέσα σε 6 εβδοµάδες (µε δυνατότητα παράτασης σε 8) από την άρνηση του ΣΕΕ να 
εγκρίνει την θέση δεύτερης ανάγνωσης του Κοινοβουλίου, οι Πρόεδροι του ΣΕΕ και 
του ΕΚ συγκαλούν την Επιτροπή Συνδιαλλαγής, µε ίσο αριθµό βουλευτών του Κοινο-
βουλίου και εκπροσώπων του ΣΕΕ. Η Επιτροπή Συνδιαλλαγής διαθέτει 6 εβδοµάδες 
(µε δυνατότητα παράτασης στις 8) προκειµένου να αποφασίσει σχετικά µε κοινό κεί-
µενο που θα βασίζεται στις θέσεις δεύτερης ανάγνωσης του Κοινοβουλίου και του 
ΣΕΕ. Εάν η Επιτροπή Συνδιαλλαγής δεν εγκρίνει κοινό κείµενο, η προτεινόµενη νοµο-
θετική πράξη καταπίπτει και η διαδικασία τερµατίζεται. Εάν η Επιτροπή Συνδιαλλαγής 
εγκρίνει κοινό κείµενο, το κείµενο διαβιβάζεται για τρίτη ανάγνωση στο ΕΚ και στο 
ΣΕΕ.

Το κοινό κείµενο αποστέλλεται ταυτοχρόνως στο Κοινοβούλιο και στο ΣΕΕ προς έγκρι-
ση. Διαθέτουν 6 εβδοµάδες (ή 8 κατόπιν κοινής συµφωνίας) για να αποφασίσουν, και 
δεν µπορούν να τροποποιήσουν το κείµενο. Στο Κοινοβούλιο, πριν από την ψηφοφο-
ρία για το κοινό κείµενο προηγείται συζήτηση στην ολοµέλεια. Εάν το Κοινοβούλιο και 
το ΣΕΕ εγκρίνουν το κοινό κείµενο, η νοµοθετική πρόταση εκδίδεται. Εάν το ένα ή και 
τα δύο όργανα την απορρίψουν ή δεν ανταποκριθούν εγκαίρως, η νοµοθετική πράξη 
καταπίπτει και η διαδικασία τερµατίζεται. 
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Παρουσίαση της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας 
Πηγή: Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών της Ένωσης 2017

Πόταση της Επιτροπής προς το
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο

Πρώτη ανάγνωση του
Κοινοβουλίου τροπολογίες επί της 

πρότασης

Πρώτη ανάγνωση του
Κοινοβουλίου εγκρίνει την πρόταση

χωρίς τροπολογίες  

Πρώτη ανάγνωση του
Συμβούλιο: εγκρίνει τη θέση του

Κοινοβουλίου χωρίς τροπολογίες  

Πρώτη ανάγνωση του
Συμβουλίου: τροπολογίες στη  

θέση του Κοινοβουλίου

Πρώτη ανάγνωση του
Συμβουλίου: τη  θέση του 

Κοινοβουλίου

Η πράξη εγκρίνεται Η πράξη εγκρίνεται

Η πράξη δεν 
εγκρίνεται

1η ανάγνωση

2η ανάγνωση

3η ανάγνωση

Η πράξη εγκρίνεται

Η πράξη εγκρίνεται

Η πράξη εγκρίνεται

Δεύτερη ανάγνωση του
Κοινοβουλίου: εγκρίνει τη

θέση του Συμβουλίου χωρίς

Δεύτερη ανάγνωση του
Συμβουλίου: εγκρίνει τις

τροπολογίες του Κοινοβουλίου 

Τρίτη ανάγνωση: Μη έγκριση του
κοινού σχεδίου από το Κοινοβούλιο

και/ή το Συμβούλιο 

Δεύτερη ανάγνωση του
Κοινοβουλίου: τροπολογίες στη

θέση του Συμβουλίου

Δεύτερη ανάγνωση του
Συμβουλίου: δεν εγκτρίνει όλες τις

τροπολογίες του Κοινοβουλίου 

Η επιτροπή συνδιαλλαγής
συνεδριάζει για να καταλήξει σε

συμφωνία 

Επίτευξη συμφωνίας στην
επιτροπή συνδιαλλαγής 

Μη επίτευξη συμφωνίας στην
επιτροπή συνδιαλλαγής 

Τρίτη ανάγνωση: Έγκριση του
κοινού σχεδίου από το Κοινοβούλιο

και το Συμβούλιο 

Το Κοινοβούλιο απορρίπτει τη
θέση του Συμβουλίου



Η πράξη δεν 
εγκρίνεται

Η πράξη δεν 
εγκρίνεται
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3.2.1 Η Πρώτη Ανάγνωση

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής καταθέτει την νομοθετική του πρόταση προς εξέτα-
ση στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή του ΕΚ. Άλλες κοινοβουλευτικές επι-
τροπές μπορούν να αμφισβητήσουν αυτήν την απόφαση: αν συμβεί αυτό, το 
ζήτημα μπορεί να διευθετηθεί μεταξύ των ενδιαφερόμενων επιτροπών στο 
πλαίσιο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών, πολιτική απόφαση του 
Προέδρου της ή μέσω της διαδικασίας συνδεδεμένων επιτροπών/ μικτών συνε-
δριάσεων επιτροπών. 

Ειδικότερα: 
1. Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή ορίζει έναν «εισηγητή», κύριο καθήκον 

του οποίου είναι να προωθήσει την πρόταση στα διάφορα στάδια της δια-
δικασίας. Ο εισηγητής συμβουλεύει την επιτροπή και το Κοινοβούλιο όσον 
αφορά την προσέγγιση που πρέπει να ακολουθηθεί σε σχέση με την πρόταση 
της Επιτροπής. Ο εισηγητής είναι επίσης ο πρώτος βουλευτής που προτείνει 
τροπολογίες στην πρόταση της Επιτροπής. 

2. Άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές τις οποίες ενδιαφέρει το ζήτημα που αφο-
ρά η πρόταση μπορούν να γνωμοδοτήσουν προς την αρμόδια επί της ουσίας 
επιτροπή. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η γνωμοδότηση των συνδεδεμένων επι-
τροπών όπου εφαρμόζεται αυτή η διαδικασία. 

3. Όταν η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή εγκρίνει την «έκθεση» που έχει 
καταρτίσει ο εισηγητής, το Κοινοβούλιο αποφασίζοντας με απλή πλειοψη-
φία (δηλαδή πλειοψηφία των ψηφισάντων βουλευτών), πραγματοποιεί την 
πρώτη ανάγνωσή του επί της πρότασης της Επιτροπής. 

4. Το Κοινοβούλιο διαθέτει, κατά το στάδιο αυτό, τρεις επιλογές: μπορεί να απορρί-
ψει την πρόταση στο σύνολό της ή να την εγκρίνει χωρίς τροποποιήσεις ή, συνη-
θέστερα, να την εγκρίνει αφού προτείνει μια σειρά τροπολογιών. Μόλις ολοκλη-
ρωθεί η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει 
μια «τροποποιημένη πρόταση» που ενσωματώνει ορισμένες από τις τροπο-
λογίες του Κοινοβουλίου. 

5. Εάν το Συμβούλιο της ΕΕ, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, κάνει δεκτές 
όλες τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου ή εάν το ΕΚ εγκρίνει την πρόταση χω-
ρίς να προτείνει τροπολογίες, το Συμβούλιο δύναται να εγκρίνει την πράξη. 
Εάν το Συμβούλιο δεν είναι σε θέση να αποδεχθεί πλήρως το αποτέλεσμα 
της πρώτης ανάγνωσης του Κοινοβουλίου, καθορίζει τη θέση του σε πρώτη 
ανάγνωση, κείμενο το οποίο ήταν παλαιότερα γνωστό ως «κοινή θέση» του 
Συμβουλίου. Το Συμβούλιο ενημερώνει πλήρως το Κοινοβούλιο για τους λό-
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γους που το οδήγησαν να καθορίσει την κοινή του θέση. Η Επιτροπή επίσης 
ενημερώνει πλήρως το Κοινοβούλιο για τη θέση της. 

6. Το Συμβούλιο δύναται να τροποποιήσει την πρόταση της Επιτροπής μόνο με 
ομόφωνη απόφαση, εκτός από την περίπτωση της συνδιαλλαγής (βλ. παρα-
κάτω). Ωστόσο, προκειμένου να διευκολυνθεί η ψηφοφορία με ειδική πλειο-
ψηφία στο ΣΕΕ, η Επιτροπή τροποποιεί συχνά την αρχική της πρόταση πριν 
από τον καθορισμό της θέσης του Συμβουλίου. Καθ’ όλη τη διάρκεια του στα-
δίου της πρώτης ανάγνωσης, ούτε το Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο υπόκει-
νται σε κάποια προθεσμία εντός της οποίας οφείλουν να ολοκληρώσουν την 
πρώτη ανάγνωσή τους.

Συμμετοχή διαφόρων επιτροπών κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία
Αρμόδια επιτροπή (ονομά-
ζεται επίσης «επί της ουσίας 

αρμόδια επιτροπή»)

Η επιτροπή που έχει αναλάβει το προπαρασκευαστικό έργο για 
την Ολομέλεια, συντάσσοντας νομοθετική έκθεση.

Γνωμοδοτική επιτροπή

Εάν η αρμόδια επιτροπή θελήσει τη γνώμη μιας άλλης επιτρο-
πής ή εφόσον άλλη επιτροπή με δική της πρωτοβουλία θέλει 
να υποβάλει τη γνώμη της στην αρμόδια επιτροπή, μπορούν να 
ζητήσουν έγκριση από τον Πρόεδρο σύμφωνα με το άρθρο 201 
παράγραφος 2. Μπορεί να ορίσει συντάκτη γνωμοδότησης.

Μπορεί, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται από την αρ-
μόδια επιτροπή, να δώσει στην επιτροπή αυτή τη γνωμοδότησή 
της, η οποία αποτελείται από τις τροπολογίες στην πρόταση της 
Επιτροπής, σχετικά με τα ζητήματα που εμπίπτουν στον τομέα 
της αρμοδιότητάς της.

Εναλλακτικά, η γνωμοδοτική επιτροπή μπορεί να αποφασίσει 
να παρουσιάσει τη θέση της υπό μορφή τροπολογιών που υπο-
βάλλονται απευθείας στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή από 
τον Πρόεδρο ή τον εισηγητή, εξ ονόματος της γνωμοδοτικής επι-
τροπής.

Δεν μπορεί να καταθέτει τροπολογίες στην Ολομέλεια.

Συνδεδεμένη επιτροπή

Όταν η Διάσκεψη των Προέδρων, με βάση πρόταση της ΔΠΕ ή 
του Προέδρου της, θεωρεί ότι ένα ζήτημα εμπίπτει σχεδόν εξί-
σου στην αρμοδιότητα δύο ή περισσοτέρων επιτροπών, ή ότι 
διαφορετικές πτυχές του ζητήματος εμπίπτουν στην αρμοδιότη-
τα δύο ή περισσοτέρων επιτροπών, τότε οι επιτροπές αυτές θα 
πρέπει να είναι «συνδεδεμένες».

Συνεργάζεται με την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή σύμφω-
να με ειδικούς κανόνες, όπως με κοινό χρονοδιάγραμμα και με 
συνεργασία μεταξύ των εισηγητών.

Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή αποδέχεται χωρίς ψηφο-
φορία τροπολογίες από συνδεδεμένη επιτροπή, εφόσον αφο-
ρούν ζητήματα τα οποία εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδι-
ότητα της εν λόγω επιτροπής.
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Πλειοψηφίες που χρησιμοποιούνται κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία 
στο Κοινοβούλιο

Απλή πλειοψηφία: Πλειοψηφία των ψηφισάντων

Ειδική πλειοψηφία:
Πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν 

(για ψηφοφορία στην Ολομέλεια, επί του παρό-
ντος 376 επί του συνόλου των 751 ψήφων)

Πλειοψηφίες που χρησιμοποιούνται κατά τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία στο ΣΕΕ

Απλή πλειοψηφία: Πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν 
(επί του παρόντος 15 κράτη μέλη υπέρ)

Ειδική πλειοψηφία:

Ποσοστό 55 % των κρατών μελών υπέρ 
(δηλαδή επί του παρόντος 16 κράτη μέλη) 

που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 
το 65 % του πληθυσμού της ΕΕ

3.2.2 Η Δεύτερη Ανάγνωση

Σε αντίθεση με την πρώτη ανάγνωση, η δεύτερη ανάγνωση υπόκειται σε αυστη-
ρές προθεσμίες. Εντός τριών μηνών (ή τεσσάρων, εφόσον συμφωνηθεί), από την 
ανακοίνωση της θέσης του ΣΕΕ σε πρώτη ανάγνωση στην Ολομέλεια, το ΕΚ πρέ-
πει να την εγκρίνει, να την απορρίψει ή να την τροποποιήσει κατά τη δεύτερη 
ανάγνωση. Σε περίπτωση που το Κοινοβούλιο δεν αποφασίσει με την παρέλευ-
ση της προθεσμίας αυτής, η πράξη θεωρείται εγκριθείσα σύμφωνα με την θέση 
του ΣΕΕ σε πρώτη ανάγνωση. 

Ειδικότερα:
1. Η έγκριση της θέσης του ΣΕΕ σε πρώτη ανάγνωση χωρίς τροποποίηση απαι-

τεί την υποστήριξη μιας απλής πλειοψηφίας των μελών του Κοινοβουλίου 
(δηλαδή την πλειοψηφία των ψηφισάντων βουλευτών). Αντιθέτως, η απόρ-
ριψη της θέσης του ΣΕΕ σε πρώτη ανάγνωση απαιτεί την υποστήριξη της 
απόλυτης πλειοψηφίας των μελών του Κοινοβουλίου. Η απόρριψη της θέσης 
του ΣΕΕ από το ΕΚ περατώνει τη νομοθετική διαδικασία: αυτή μπορεί να επα-
ναληφθεί μόνο με την υποβολή νέας πρότασης από την Επιτροπή. Τέλος, το 
Κοινοβούλιο μπορεί να εγκρίνει τροπολογίες σε πρώτη ανάγνωση στη θέση 
του ΣΕΕ. καθεμία από τις τροπολογίες αυτές πρέπει και πάλι να υποστηριχθεί 
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από μια απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών. 
2. Ο εισηγητής (συνήθως ο ίδιος βουλευτής που συνέταξε την έκθεση για την 

πρώτη ανάγνωση) καταρτίζει ένα σχέδιο «σύστασης», δηλαδή μια έκθεση σε 
δεύτερη ανάγνωση για την αρμόδια επιτροπή (κατά κανόνα την ίδια επιτρο-
πή που ήταν αρμόδια σε πρώτη ανάγνωση). Το σχέδιο σύστασης συμπερι-
λαμβάνει τις τροπολογίες που πρότεινε ο εισηγητής. Κάθε (αλλά μόνο ένα) 
πλήρες ή αναπληρωματικό μέλος της αρμόδιας επιτροπής μπορεί να κατα-
θέσει συμπληρωματικές τροπολογίες. Κατά τη δεύτερη ανάγνωση δεν υπάρ-
χουν γνωμοδοτήσεις από άλλες επιτροπές. Η αρμόδια επιτροπή αποφασίζει 
κατά πλειοψηφία των ψηφισάντων. Μετά την ψηφοφορία στην αρμόδια επι-
τροπή, η σύσταση υποβάλλεται στην Ολομέλεια. 

3. Για μια ακόμη φορά, μπορούν να κατατεθούν τροπολογίες στο στάδιο της 
Ολομέλειας, αλλά μόνο από την αρμόδια επιτροπή, μια πολιτική ομάδα μια 
πρόταση που έχει περάσει το στάδιο της πρώτης ανάγνωσης. Ενώ η Επιτρο-
πή διατηρεί το δικαίωμά της να αποσύρει μια πρόταση σε οποιοδήποτε στά-
διο, το ΕΚ και το ΣΕΕ θεωρούν ότι άπαξ και το Συμβούλιο καθορίσει μια κοινή 
θέση, η τελευταία –και όχι πλέον η πρόταση της Επιτροπής– αποτελεί τη βάση 
της περαιτέρω διαδικασίας. Κατά συνέπεια η Επιτροπή δεν μπορεί να απο-
σύρει ένα κείμενο, του οποίου δεν έχει πλέον την «πατρότητα». ή τουλάχιστον 
40 μεμονωμένους βουλευτές. 

4. Ωστόσο, τόσο στο στάδιο της επιτροπής όσο και της Ολομέλειας, ισχύουν 
ορισμένοι περιορισμοί όσον αφορά το είδος των τροπολογιών που μπορούν 
να κατατεθούν σε δεύτερη ανάγνωση. Ειδικότερα, οι τροπολογίες είναι παρα-
δεκτές μόνον εφόσον αποσκοπούν: 

•	 στη συνολική ή μερική αποκατάσταση της θέσης που ενέκρινε το Κοινο-
βούλιο κατά την πρώτη ανάγνωση, ή 

•	 στην επίτευξη συμβιβασμού μεταξύ της θέσης του Κοινοβουλίου και του 
ΣΕΕ, ή 

•	 στην τροποποίηση τμήματος της θέσης του ΣΕΕ σε πρώτη ανάγνωση που 
δεν είχε συμπεριληφθεί στην αρχική πρόταση ή διαφέρει από πλευράς πε-
ριεχομένου από αυτήν, ή 

•	 στο να λάβουν υπόψη ένα νέο γεγονός ή μια νομική κατάσταση που έχει 
προκύψει μετά την πρώτη ανάγνωση. 

Ο πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής κατά το στάδιο σε επιτροπή και ο Πρόεδρος 
του Κοινοβουλίου στο στάδιο της Ολομέλειας αποφαίνονται επί του παραδεκτού 
των τροπολογιών: η απόφασή τους είναι οριστική. Πριν από την ψηφοφορία επί 
των τροπολογιών στην Ολομέλεια, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου μπορεί να ζη-
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τήσει από την Επιτροπή να γνωστοποιήσει εάν προτίθεται ή όχι να τις αποδεχθεί. 
Το ΣΕΕ μπορεί επίσης να κληθεί να διατυπώσει παρατηρήσεις. Μόλις το ΕΚ ολο-
κληρώσει τη δεύτερή του ανάγνωση και διαβιβάσει τη θέση του στο ΣΕΕ, το τε-
λευταίο διαθέτει τρεις ακόμη μήνες (ή τέσσερις εφόσον συμφωνηθεί παράταση) 
για να ολοκληρώσει τη δεύτερή του ανάγνωση. Σε δεύτερη ανάγνωση, το ΣΕΕ 
μπορεί να εγκρίνει –κατά κανόνα με ειδική πλειοψηφία, αλλά με ομοφωνία όταν 
η Επιτροπή είναι αντίθετη σε μια τροπολογία του Κοινοβουλίου– όλες τις τροπο-
λογίες του ΕΚ σε δεύτερη ανάγνωση. Στην περίπτωση αυτή η πράξη εκδίδεται. 
Εάν το ΣΕΕ δεν είναι σε θέση να εγκρίνει όλες τις τροπολογίες του ΕΚ, η Συνθήκη 
προβλέπει τη σύγκληση της επιτροπής συνδιαλλαγής. 

ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

Πρώτη 
ανάγνωση 

•	 Απουσία προθεσμιών 
•	 Η πρόταση της Επιτροπής εξετάζεται από την αρμόδια επιτροπή/

τις αρμόδιες επιτροπές, τις συνδεδεμένες επιτροπές και τις 
γνωμοδοτικές επιτροπές 

•	 Χαλαρά κριτήρια παραδεκτού των τροπολογιών 
•	 Το Κοινοβούλιο αποφασίζει (να εγκρίνει, να απορρίψει ή να 

τροποποιήσει την πρόταση της Επιτροπής) με απλή πλειοψηφία 
(δηλαδή πλειοψηφία των ψηφισάντων βουλευτών) 

Δεύτερη 
ανάγνωση 

•	 Αυστηρές προθεσμίες 3 ή 4 μηνών 
•	 Η θέση του ΣΕΕ σε πρώτη ανάγνωση εξετάζεται μόνο από την 

αρμόδια επιτροπή / τις αρμόδιες επιτροπές· περιορισμένη εφαρμογή 
του άρθρου 50. 

•	 Αυστηρά κριτήρια παραδεκτού των τροπολογιών 
•	 Το Κοινοβούλιο εγκρίνει την θέση του ΣΕΕ σε πρώτη ανάγνωση με 

απλή πλειοψηφία, αλλά την απορρίπτει ή την τροποποιεί με απόλυτη 
πλειοψηφία (δηλαδή πλειοψηφία του συνόλου των μελών του 
Κοινοβουλίου) 

3.2.3 Συνδιαλλαγή και Τρίτη Ανάγνωση 

Μόλις καταστεί σαφές ότι το ΣΕΕ δεν μπορεί να δεχτεί όλες τις τροπολογίες δεύ-
τερης ανάγνωσης του Κοινοβουλίου, ενημερώνει σχετικά το EK και ξεκινούν άτυ-
πες επαφές μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων προκειμένου να ξεκινήσει η 
προετοιμασία για τη σύγκληση της επιτροπής συνδιαλλαγής το συντομότερο δυ-
νατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζονται στη Συνθήκη. Η αντιπροσωπεία του 
Κοινοβουλίου στην επιτροπή συνδιαλλαγής αποτελείται πάντοτε από αριθμό 
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μελών ίσο με τον αριθμό των κρατών μελών του ΣΕΕ (επί του παρόντος 28). Για 
κάθε διαδικασία συνδιαλλαγής πρέπει να συγκροτηθεί μια νέα αντιπροσωπεία 
του Κοινοβουλίου. Η αντιπροσωπεία του ΕΚ προεδρεύεται πάντοτε από έναν εκ 
των τριών αντιπροέδρων του Κοινοβουλίου που είναι αρμόδιοι για τη συνδιαλ-
λαγή: εξ ορισμού οι εισηγητές και οι πρόεδροι των αρμόδιων κοινοβουλευτικών 
επιτροπών είναι επίσης μέλη της αντιπροσωπείας. Τα υπόλοιπα μέλη της αντι-
προσωπείας ορίζονται από κάθε πολιτική ομάδα για κάθε συγκεκριμένη διαδι-
κασία συνδιαλλαγή. Τα περισσότερα προέρχονται από την επιτροπή που είναι 
αρμόδια ή από τις γνωμοδοτικές ή τις συνδεδεμένες επιτροπές. Διορίζεται ίσος 
αριθμός αναπληρωματικών μελών, τα οποία μπορούν να παρίστανται σε όλες τις 
συνεδριάσεις της αντιπροσωπείας και της επιτροπής συνδιαλλαγής, αλλά μπο-
ρούν να ψηφίζουν μόνο εφόσον αντικαθιστούν τακτικό μέλος. 

Ο βασικός σκοπός της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου είναι να διαπραγ-
ματευτεί με το ΣΕΕ στην Επιτροπή Συνδιαλλαγής, η οποία απαρτίζεται αυτή τη 
στιγμή από τους εκπροσώπους των 28 κρατών μελών και ισάριθμους βουλευ-
τές, συγκαλείται από τους Προέδρους του Κοινοβουλίου και του ΣΕΕ. Η Επιτρο-
πή Συνδιαλλαγής συχνά συγκαλείται όταν οι θέσεις του Κοινοβουλίου και του 
ΣΕΕ συγκλίνουν αρκετά ώστε να μπορεί να αναμένεται ότι τα εκκρεμή ζητήματα 
μπορούν να επιλυθούν. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή Συνδιαλλαγής πρέπει να 
συγκαλείται το αργότερο έξι εβδομάδες (ή οκτώ, εάν έχει συμφωνηθεί παράτα-
ση) μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης ανάγνωσης του ΣΕΕ προκειμένου να ξε-
κινήσει επισήμως η διαδικασία συνδιαλλαγής. Η επιτροπή έχει στη συνέχεια στη 
διάθεσή της έξι επιπλέον εβδομάδες (ή οκτώ, εάν έχει συμφωνηθεί παράταση) 
για να καταλήξει σε συνολική συμφωνία υπό μορφή κοινού σχεδίου. 

Το ΕΚ και το ΣΕΕ φιλοξενούν εναλλάξ τις συνεδριάσεις. Ο Αντιπρόεδρος που 
προεδρεύει της αντιπροσωπείας του ΕΚ και ο υπουργός του κράτους μέλους που 
ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου προεδρεύουν από κοινού της συνεδρία-
σης της επιτροπής συνδιαλλαγής. Η Επιτροπή εκπροσωπείται από τον αρμόδιο 
Επίτροπο. Συνήθως, η διαδικασία συνδιαλλαγής αποτελείται από αρκετές τρι-
μερείς συναντήσεις και συσκέψεις των αντίστοιχων αντιπροσωπειών, πριν από 
την πραγματοποίηση της συνεδρίασης της Επιτροπής Συνδιαλλαγής. Ορισμένες 
φορές, η ίδια η συνεδρίαση της Επιτροπής Συνδιαλλαγής διακόπτεται για τρι-
μερείς διαπραγματεύσεις, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η κατάσταση ή να 
επιτευχθεί συμβιβασμός σε ζητήματα που παραμένουν αμφιλεγόμενα. Μεταξύ 
των τριμερών συναντήσεων και των επίσημων συνεδριάσεων της Επιτροπής 
Συνδιαλλαγής πραγματοποιούνται επίσης ξεχωριστές εσωτερικές συνεδριάσεις 
των αντιπροσωπειών του ΕΚ και του ΣΕΕ. Οι συνεδριάσεις αυτές είναι απαραίτη-
τες προκειμένου να ενημερωθεί κάθε αντιπροσωπεία για την πρόοδο που έχει 
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σημειωθεί σε κάθε στάδιο της διαπραγμάτευσης και να εξετασθεί κατά πόσον 
πρέπει να δοθούν νέες οδηγίες στη διαπραγματευτική εντολή. 

Εάν δεν φαίνεται πιθανή η επίτευξη συμφωνίας κατά την πρώτη συνεδρία-
ση, μπορούν να συγκληθούν περαιτέρω συνεδριάσεις, συμπεριλαμβανομένων 
τριμερών συναντήσεων, εντός της προθεσμίας των 6-8 εβδομάδων την οποία 
προβλέπει η Συνθήκη προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία. Η συνδιαλλαγή εί-
ναι δυνατόν να περατωθεί με γραπτή διαδικασία, εφόσον αρμόζει. Όταν τα δύο 
θεσμικά όργανα αδυνατούν να καταλήξουν σε συμφωνία στην επιτροπή συνδι-
αλλαγής, η πρόταση στο σύνολό της καταπίπτει. 

Μια συμφωνία που επιτεύχθηκε στην Επιτροπή Συνδιαλλαγής πρέπει να επι-
κυρωθεί τόσο από το ΕΚ όσο και από το ΣΕΕ εντός έξι εβδομάδων (ή οκτώ εβδο-
μάδων εφόσον συμφωνηθεί παράταση) από την ημερομηνία έγκρισης κοινού 
σχεδίου. Τα δύο θεσμικά όργανα ψηφίζουν ξεχωριστά επί του κοινού σχεδίου 
ως έχει, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω τροποποίησής του. Στο Κοινοβούλιο απαι-
τείται απλή πλειοψηφία για την έγκριση· σε αντίθετη περίπτωση το κοινό σχέδιο 
απορρίπτεται. Το κοινό σχέδιο πρέπει επίσης να εγκριθεί με ειδική πλειοψηφία 
από το ΣΕΕ, το οποίο σε γενικές γραμμές ψηφίζει μετά την τρίτη ανάγνωση του 
Κοινοβουλίου.

Όπως συμβαίνει με την πρώτη και δεύτερη ανάγνωση, ένα κείμενο δεν μπο-
ρεί να γίνει νόμος παρά μόνο εάν τόσο το ΕΚ όσο και το ΣΕΕ υιοθετήσουν το κεί-
μενο. Εάν οποιοδήποτε από τα δύο θεσμικά όργανα δεν το πράξει, η νομοθετική 
διαδικασία τερματίζεται και μπορεί να ξεκινήσει και πάλι μόνο μετά την υποβολή 
νέας πρότασης από την Επιτροπή. 

ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΩΤΗΣ/ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ 
ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Πρώτη και δεύτερη ανάγνωση Συνδιαλλαγή και τρίτη ανάγνωση

Την κύρια ευθύνη φέρει/φέρουν η 
αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή/οι 
αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές

Την κύρια ευθύνη φέρει η αντιπροσωπεία 
του Κοινοβουλίου στην επιτροπή 
συνδιαλλαγής

Πρώτη ανάγνωση: δεν υπάρχουν 
προθεσμίες
Δεύτερη ανάγνωση: 4 μήνες κατ’ ανώτατο 
όριο για το Κοινοβούλιο και επιπλέον 4 
μήνες κατ’ ανώτατο όριο για το Συμβούλιο

Συνδιαλλαγή και τρίτη ανάγνωση: 24 
εβδομάδες 
κατ’ ανώτατο όριο (3 x 8 εβδομάδες), εκ 
των οποίων 8 εβδομάδες κατ’ ανώτατο 
όριο αφιερώνονται στη συνδιαλλαγή καθ’ 
εαυτήν
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Δυνατότητα κατάθεσης τροπολογιών στο 
στάδιο της επιτροπής / των επιτροπών και 
στην Ολομέλεια

Δεν επιτρέπεται κατάθεση τροπολογιών: 
έγκριση ή απόρριψη του κοινού σχεδίου 
στο σύνολό του σε μία ψηφοφορία

Πρώτη ανάγνωση: το ΕΚ εγκρίνει 
τροπολογίες με απλή πλειοψηφία
Δεύτερη ανάγνωση: το ΕΚ εγκρίνει 
τροπολογίες με απόλυτη πλειοψηφία 
(τουλάχιστον 378 ψήφοι σε δυνητικό 
σύνολο 754)

Το Κοινοβούλιο εγκρίνει ή απορρίπτει το 
κοινό σχέδιο με απλή πλειοψηφία σε μία 
ψηφοφορία

3.2.4 Τριμερείς διάλογοι

Για να υιοθετηθεί μια πράξη στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, 
οι συννομοθέτες πρέπει, σε κάποιο σημείο της διαδικασίας, να συμφωνήσουν σε 
ένα κοινό κείμενο αποδεκτό τόσο από το ΕΚ όσο και από το ΣΕΕ. Αυτό προϋπο-
θέτει τα θεσμικά όργανα να συζητήσουν μεταξύ τους, κάτι που πραγματοποιείται 
υπό τη μορφή τριμερών διαλόγων: πρόκειται για άτυπες τριμερείς συναντήσεις επί 
νομοθετικών προτάσεων μεταξύ εκπροσώπων του ΕΚ, του ΣΕΕ και της Επιτροπής. 
Τριμερείς διάλογοι μπορεί να πραγματοποιηθούν σε κάθε στάδιο της νομοθετι-
κής διαδικασίας και μπορούν να οδηγήσουν στις λεγόμενες συμφωνίες κατά την 
«πρώτη ανάγνωση», την «πρώιμη δεύτερη ανάγνωση» ή τη «δεύτερη ανάγνω-
ση», ή σε «κοινό σχέδιο» κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συνδιαλλαγής. 

Οι τριμερείς διάλογοι συνίστανται σε πολιτικές διαπραγματεύσεις, αν και μπο-
ρεί να προηγηθούν προπαρασκευαστικές τεχνικές συνεδριάσεις (στις οποίες πα-
ρευρίσκονται εμπειρογνώμονες των τριών θεσμικών οργάνων). Το βασικό εργα-
λείο εργασίας είναι το τετράστηλο έγγραφο: στις πρώτες τρεις στήλες παρουσι-
άζονται αντιστοίχως οι θέσεις καθενός εκ των τριών θεσμικών οργάνων, ενώ η 
τελευταία προορίζεται για συμβιβαστικές προτάσεις. Κατά τη διάρκεια των τρι-
μερών συναντήσεων, οι οποίες προεδρεύονται από τον συννομοθέτη που φιλο-
ξενεί τη συνάντηση (δηλαδή είτε το ΕΚ είτε το ΣΕΕ), κάθε θεσμικό όργανο εξηγεί 
τη θέση του και αναπτύσσεται συζήτηση με στόχο την εξεύρεση συμβιβασμού. 

Η Επιτροπή λειτουργεί ως διαμεσολαβητής για τη διευκόλυνση της συμφω-
νίας μεταξύ των συννομοθετών. Οι συμμετέχοντες στους τριμερείς διαλόγους 
λειτουργούν βάσει των διαπραγματευτικών εντολών που τους έχουν δώσει τα 
αντίστοιχα θεσμικά τους όργανα. Οι τρεις αντιπροσωπείες εξετάζουν, σε άτυπο 
πλαίσιο, πιθανούς διαύλους συμβιβασμού και υποβάλλουν αναφορά ή ζητούν 
νέες οδηγίες σε τακτική βάση σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς των 
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αντίστοιχων θεσμικών οργάνων τους, δηλαδή μέσω της διαπραγματευτικής 
ομάδας και/ή στην επιτροπή για το Κοινοβούλιο, στην Coreper ή στην αρμόδια 
ομάδα εργασίας για το ΣΕΕ. Οποιαδήποτε συμφωνία στο πλαίσιο των τριμερών 
διαλόγων είναι προσωρινή και πρέπει να εγκριθεί βάσει των επίσημων διαδικα-
σιών που ισχύουν σε κάθε θεσμικό όργανο. 

Η συχνότητα καθώς και ο αριθμός των τριμερών διαλόγων εξαρτώνται από τη 
φύση του προκείμενου φακέλου και από συγκεκριμένες πολιτικές συνθήκες (για 
παράδειγμα, το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου). Λόγω του εκ περιτρο-
πής χαρακτήρα της Προεδρίας του ΣΕΕ, υπάρχει συνήθως μια ώθηση εκ μέρους 
κάθε Προεδρίας του Συμβουλίου να περατώνονται ορισμένοι φάκελοι πριν από 
το τέλος της αντίστοιχης Προεδρίας. 

Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι, σε σύγκριση με τα πρώτα χρόνια της δι-
αδικασίας συναπόφασης, η πιο θεσμοθετημένη χρήση των τριμερών διαλόγων 
έχει ενισχύσει τη διαφάνεια και λογοδοσία εντός του Κοινοβουλίου (δεδομένου 
ότι όλες οι πολιτικές ομάδες έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες και τις 
συνεδριάσεις) και την ποιότητα των διοργανικών διαπραγματεύσεων. 

Η ΣΥΝΗΘΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Από τότε που θεσπίστηκε η διαδικασία συναπόφασης βάσει της Συνθήκης του Μάα-
στριχτ το 1993, η σχετική σημασία της σε σύγκριση με τη διαδικασία διαβούλευσης 
αυξάνεται σε κάθε κοινοβουλευτική περίοδο. Κατά τη διάρκεια της 7ης κοινοβου-
λευτικής περιόδου (2009-14), με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, 
σχεδόν το 90% των νομοθετικών προτάσεων που υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή 
υπήχθησαν στη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Το ποσοστό ήταν περίπου το ίδιο 
κατά το πρώτο μισό της 8ης (2014-2019) κοινοβουλευτικής περιόδου. Tο ποσοστό 
αυτό αποτελεί σημαντική αύξηση σε σύγκριση με την 4η κοινοβουλευτική περίοδο 
(1994-1999, 21%), την 5η (1999-2004, 42%) και την 6η ( 2009-2014, 49%) κοινοβου-
λευτική περίοδο. Αξίζει επίσης να σημειωθεί η σημαντική μείωση του συνολικού 
αριθμού των νομοθετικών προτάσεων που υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή κατά 
την 7η κοινοβουλευτική περίοδο, οπότε μειώθηκαν περίπου κατά 40% σε σύγκριση 
με τις τρεις προηγούμενες κοινοβουλευτικές περιόδους, φτάνοντας τις 658. Σήμερα, 
με το 97% των φακέλων συναπόφασης να υιοθετούνται είτε σε πρώτη είτε σε πρώι-
μη δεύτερη ανάγνωση, αύξηση σε σχέση με το αθροιστικό του 93% της περιόδου 
2009-2014, η τάση προς τις συμφωνίες αυτές, ως εκ τούτου, επιβεβαιώθηκε σαφέ-
στατα κατά το πρώτο ήμισυ της 8ης κοινοβουλευτικής περιόδου. Λογική συνέπεια 
της αύξησης των συμφωνιών σε πρώτη ή πρώιμη δεύτερη ανάγνωση είναι ότι λι-
γότεροι φάκελοι φτάνουν σε δεύτερη ανάγνωση ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής. Από 
τα μέσα 2014 μέχρι το τέλος του 2016, για πρώτη φορά από τη θέσπιση της διαδικα-
σίας συναπόφασης στο πλαίσιο της Συνθήκης του Μάαστριχτ (1993), δεν υπήρξαν 
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διαδικασίες συνδιαλλαγής. Μόνο το 3 % περίπου των φακέλων που υιοθετηθήκαν με 
διαδικασία συναπόφασης περατώθηκε σε δεύτερη ανάγνωση.

Πηγή: ACTIVITY REPORT on the Ordinary Legislative Procedure,4 JULY 2014 - 31 DECEMBER 2016 http://
www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/7c368f56-983b-431e-a9fa-643d609f86b8/
Activity-report-ordinary-legislative-procedure-2014-2016-en.pdf

3.3 Ειδικές νομοθετικές διαδικασίες 

Η Συνθήκη της Λισαβόνας αναφέρεται και σε ειδικές νομοθετικές διαδικασίες. 
Όπως δηλώνει το όνομά τους, οι εν λόγω διαδικασίες παρεκκλίνουν από τη συ-
νήθη νομοθετική διαδικασία και, ως εκ τούτου, αποτελούν εξαιρέσεις. Οι Συν-
θήκες δεν περιλαμβάνουν λεπτομερή περιγραφή των ειδικών νομοθετικών διαδικα-
σιών. Οι κανόνες ορίζονται ad hoc, βάσει των σχετικών άρθρων των Συνθηκών που 
περιλαμβάνουν τον όρο «ειδική νομοθετική διαδικασία» και περιγράφουν τα στάδιά 
της. Διακρίνονται δύο ειδικές νομοθετικές: 

1. Διαβούλευση: το ΕΚ μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίψει μια νομοθετική 
πρόταση ή να προτείνει τροπολογίες. Το ΣΕΕ δεν είναι νομικά υποχρεω-
μένο να λάβει υπόψη τη γνώμη του Κοινοβουλίου, αλλά μπορεί να λάβει 
απόφαση μόνο αφού δοθεί η γνωμοδότηση αυτή. 

2. Έγκριση: το Κοινοβούλιο έχει την εξουσία να κάνει δεκτή ή να απορρί-
ψει μια νομοθετική πρόταση, αλλά δεν μπορεί να την τροποποιήσει. Το 
ΣΕΕ δεν μπορεί να παρακάμψει τη γνώμη του ΕΚ. Σε ορισμένες ειδικές πε-
ριπτώσεις, μια πρόταση του Κοινοβουλίου απαιτεί έγκριση από το Συμ-
βούλιο. 

Μέχρι την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η διαδικασία διαβούλευ-
σης ήταν η πλέον χρησιμοποιούμενη διαδικασία. Η διαδικασία αυτή παρέχει 
στο Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να γνωμοδοτεί σχετικά με μια προτεινόμενη 
νομοθετική πράξη (απλή πλειοψηφία). Μπορεί να εγκρίνει την πρόταση, να την 
απορρίψει ή να προτείνει τροπολογίες επί της πρότασης. Το ΣΕΕ δεν υποχρε-
ούται νομικά να λαμβάνει υπόψη του τη γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου, αλλά, 
σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ, όταν η Συνθήκη προβλέπει υποχρεωτική 
διαβούλευση με το Κοινοβούλιο, το ΣΕΕ δεν πρέπει να λαμβάνει απόφαση χω-
ρίς προηγουμένως να έχει λάβει την εν λόγω γνωμοδότηση. Η διαβούλευση ως 
ειδική νομοθετική διαδικασία εξακολουθεί να εφαρμόζεται για ορισμένα μέτρα 
σε περιορισμένο αριθμό τομέων πολιτικής (όπως ο ανταγωνισμός, η νομισματι-
κή πολιτική, η απασχόληση και η κοινωνική πολιτική, και ορισμένα μέτρα φορο-
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λογικού χαρακτήρα στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας). Η δια-
βούλευση με το Κοινοβούλιο είναι επίσης απαραίτητη ως μη νομοθετική διαδι-
κασία σε περίπτωση που εγκρίνονται διεθνείς συμβάσεις στο πλαίσιο της κοινής 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. 

Εάν μια ειδική νομοθετική διαδικασία απαιτεί από το ΕΚ ή το ΣΕΕ να λάβουν 
την αντίστοιχη έγκρισή τους για ένα σχέδιο νομοθετικής πράξης, το προκείμε-
νο θεσμικό όργανο μπορεί να εγκρίνει είτε να απορρίψει την πρόταση (ειδική 
πλειοψηφία), αλλά δεν μπορεί να την τροποποιήσει. Η έγκριση ή η έλλειψή της 
δεν μπορούν να ανατραπούν. Παράδειγμα κατά το οποίο χρησιμοποιείται αυτή 
η ειδική νομοθετική διαδικασία είναι, η έγκριση του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου». Η έγκριση του Κοινοβουλίου απαιτείται επίσης σε σημαντικές μη νο-
μοθετικές διαδικασίες (απλή πλειοψηφία), όταν: 

•	 το ΣΕΕ εγκρίνει ορισμένες διεθνείς συμφωνίες που έχει διαπραγματευτεί 
η ΕΕ, εκτός εκείνων που αφορούν αποκλειστικά την κοινή εξωτερική πο-
λιτική και πολιτική ασφάλειας. Η διαδικασία έγκρισης χρησιμοποιείται για 
συμφωνίες που καλύπτουν τους τομείς στους οποίους εφαρμόζεται η συ-
νήθης νομοθετική διαδικασία, αλλά επίσης, μεταξύ άλλων, για συμφωνίες 
σύνδεσης και συμφωνίες που έχουν σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώ-
σεις για την Ένωση 

•	 σε περίπτωση σοβαρής παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων 
•	 για την προσχώρηση νέων μελών της ΕΕ 
•	 ρυθμίσεις για την αποχώρηση από την ΕΕ 

Το μεγαλύτερο μέρος της νομοθεσίας της ΕΕ περιλαμβάνει διατάξεις που επιτρέ-
πουν στην Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις. Η 
εξουσιοδότηση της Επιτροπής να λαμβάνει αποφάσεις στο πλαίσιο μιας από τις 
δύο αυτές διαδικασίες θα μπορούσε, για παράδειγμα, να είναι αναγκαία σε περί-
πτωση που απαιτούνται τεχνικές επικαιροποιήσεις, όταν πρέπει να επιτραπούν 
ή να απαγορευτούν ουσίες ή προϊόντα, ή όταν απαιτείται ομοιόμορφη εφαρμο-
γή στα κράτη μέλη. Όταν οι αποφάσεις αυτές απαιτούν ταχύτητα, ευελιξία και/
ή περαιτέρω τεχνική εργασία, η συνήθης νομοθετική διαδικασία μπορεί να είναι 
μια πολύ δυσκίνητη διαδικασία. Οι αποφάσεις αυτές, που λαμβάνονται δυνάμει 
αυτών των διαδικασιών, παρόλο που συχνά έχουν λεπτομερή ή τεχνικό χαρα-
κτήρα, μπορεί να έχουν μεγάλη πολιτική σημασία και σημαντικές επιπτώσεις 
στην υγεία, το περιβάλλον και την οικονομία και μπορεί να επηρεάζουν άμεσα 
πολίτες, επιχειρήσεις και ολόκληρους οικονομικούς τομείς. 

Η εισαγωγή των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων από τη Συνθήκη της Λισαβό-
νας ενισχύει τα προνόμια του Κοινοβουλίου: η εξουσία αρνησικυρίας που δι-
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αθέτει είναι απεριόριστη και το ΕΚ μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναιρέσει την 
εξουσία της Επιτροπής να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις στο πλαίσιο συ-
γκεκριμένης βασικής πράξης. Η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς:

•	 μια κατ’  εξουσιοδότηση πράξη δεν μπορεί να μεταβάλλει τα ουσιώδη 
στοιχεία της νομοθετικής πράξης

•	 η νομοθετική πράξη πρέπει να προσδιορίζει τους στόχους, το περιεχόμε-
νο, το πεδίο και τη διάρκεια της εξουσιοδότησης

•	 το Κοινοβούλιο και το ΣΕΕ έχουν το δικαίωμα να ανακαλούν μια εξουσιο-
δότηση ή να διατυπώνουν αντιρρήσεις σχετικά με μια κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει και εκδίδει κατ’  εξουσιοδότηση πράξεις 
μετά από διαβούλευση με ομάδες εμπειρογνωμόνων  που απαρτίζονται από εκ-
προσώπους όλων των χωρών της ΕΕ και συνεδριάζουν σε τακτική βάση ή κατά 
περίπτωση. Μόλις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει την πράξη, το ΕΚ και το ΣΕΕ 
έχουν, κατά κανόνα, προθεσμία 2 μηνών για να διατυπώσουν αντιρρήσεις. Αν 
δεν το πράξουν, η κατ’  εξουσιοδότηση πράξη τίθεται σε ισχύ. Οι εγκριθείσες 
πράξεις συνοδεύονται από «αιτιολογική έκθεση» όπου συνοψίζονται οι παρατη-
ρήσεις που υποβλήθηκαν και το πώς αυτές αξιοποιήθηκαν. Σημειώνεται ότι τον 
Δεκέμβριο του 2017 ξεκίνησε η λειτουργία ενός νέου διοργανικού μητρώου κατ΄ 
εξουσιοδότηση πράξεων. Το μητρώο αυτό παρέχει πλήρη εικόνα του κύκλου 
ζωής των κατ΄εξουσιοδότηση πράξεων και δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα 
να εγγραφούν για να λαμβάνουν ειδοποιήσεις σχετικά με τα θέματα που τους 
ενδιαφέρουν. Το μητρώο είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ13. 

Όσον αφορά τις εκτελεστικές πράξεις το Κοινοβούλιο έχει περιορισμένη 
εξουσία και δεν έχει δυνατότητα αρνησικυρίας. Επομένως, η απόφαση αν θα 
ανατεθούν στην Επιτροπή κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικές αρμοδιοτήτες, 
καθώς επίσης η επιλογή μεταξύ αυτών των αρμοδιοτήτων είναι πολύ σημαντική 
και καθορίζει το ρόλο του Κοινοβουλίου. Η απόφαση αυτή πρέπει να ληφθεί από 
τον νομοθέτη στη βασική πράξη κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας. 

Την πρωταρχική ευθύνη για την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ έχουν τα κράτη 
μέλη της. Ωστόσο, σε τομείς στους οποίους απαιτούνται ενιαίες προϋποθέσεις 
για την εφαρμογή νομοθετικών πράξεων (φορολογία, γεωργία, εσωτερική αγο-
ρά, υγεία, ασφάλεια τροφίμων κ.λπ.), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ή, σε εξαιρετικές 

13  Βλ. https://webgate.ec.europa.eu/regdel/#/home
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περιπτώσεις, το Συμβούλιο) μπορεί να εκδώσει σχετική εκτελεστική πράξη. Προ-
τού εγκρίνει μια εκτελεστική πράξη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει κατά κανόνα 
να ζητά τη γνώμη επιτροπής στην οποία εκπροσωπούνται όλα τα κράτη μέλη 
της ΕΕ. Μέσω αυτής της επιτροπής, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να επο-
πτεύουν το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όταν αυτή εκδίδει μια εκτελεστική 
πράξη. Στη διάλεκτο της Ένωσης, η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως επιτροπο-
λογία.  

Στο πλαίσιο του θεματολογίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση της 
νομοθεσίας, οι πολίτες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλλουν 
τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το σχέδιο κειμένου μιας εκτελεστικής πράξης 
εντός 4 εβδομάδων πριν από τη διενέργεια ψηφοφορίας στη σχετική επιτροπή 
για την υπερψήφιση ή απόρριψη της πράξης. Υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις, 
όπως, για παράδειγμα, περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ή όταν οι πολίτες και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη έχουν ήδη υποβάλει παρατηρήσεις14. Στην εν λόγω επιτρο-
πή υποβάλλεται γενική επισκόπηση των παρατηρήσεων που συγκεντρώθηκαν 
και ακολουθεί σχετική συζήτηση. Συνοπτικά πρακτικά δημοσιεύονται στο μη-
τρώο επιτροπολογίας15.

Ειδικότερα, η επιτροπολογία εφαρμόζεται όταν ανατίθενται στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με το κείμενο μιας νομοθετικής 
πράξης. Η ίδια νομοθετική πράξη προβλέπει επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
πρέπει να επικουρείται από σχετική επιτροπή για τον καθορισμό των μέτρων 
που θα περιλαμβάνει η εκτελεστική πράξη. Η επιτροπολογία δεν είναι υποχρεω-
τική για όλες τις εκτελεστικές πράξεις — ορισμένες από τις οποίες μπορεί να εκ-
δίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς να ζητά τη γνώμη σχετικής επιτροπής. Όταν 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, ακολουθείται μία από τις 
παρακάτω διαδικασίες: διαδικασία εξέτασης και συμβουλευτική διαδικασία16. 

Στη διαδικασία εξέτασης εάν μια προτεινόμενη εκτελεστική πράξη ψη-
φιστεί με ειδική πλειοψηφία    (55% των κρατών μελών που αντιπροσωπεύουν 
τουλάχιστον το 65% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
οφείλει να την εκδώσει. Εάν μια ειδική πλειοψηφία ψηφίσει κατά της προτεινό-
μενης πράξης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να εκδώσει την πράξη, και εάν 

14 Βλ.https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/
better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_en

15 Βλ.http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm
16 Βλ.https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law/implementing-

and-delegated-acts_el
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δεν επιτευχθεί ειδική πλειοψηφία υπέρ ή κατά της προτεινόμενης πράξης, η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί είτε να την εκδώσει είτε να υποβάλει νέα, τροποποι-
ημένη πρόταση. Στη συμβουλευτική διαδικασία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απο-
φασίζει η ίδια εάν θα εκδώσει ή όχι την προτεινόμενη πράξη, αφού όμως «λάβει 
ιδιαιτέρως υπόψη» τη γνώμη της σχετικής επιτροπής.

Οι επιτροπές επιτροπολογίας συγκροτούνται από τον νομοθέτη (το ΣΕΕ και 
το ΕΚ, ή μόνο το ΣΕΕ). Απαρτίζονται από έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέ-
λος της ΕΕ, ενώ την προεδρία τους ασκεί υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής. Κάθε επιτροπή αποφασίζει για τις διαδικασίες λειτουργίας της, σύμφωνα με 
πρότυπους διαδικαστικούς κανόνες17. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής υποβάλλουν 
σχέδια εκτελεστικών πράξεων στις αρμόδιες επιτροπές για γνωμοδότηση. Οι πε-
ρισσότερες επιτροπές συνέρχονται αρκετές φορές τον χρόνο στα γραφεία της 
Επιτροπής. Πριν από κάθε συνεδρίαση η Επιτροπή αποστέλλει στις εθνικές αρχές 
πρόσκληση με την ημερήσια διάταξη και το σχέδιο της υπό συζήτηση εκτελεστι-
κής πράξης. Επίσης, η Επιτροπή δημοσιεύει τα αποτελέσματα των ψηφοφορι-
ών και τα ά πρακτικά των συνεδριάσεων στο Μητρώο Επιτροπολογίας, το οποίο 
περιέχει τον κατάλογο όλων των επιτροπών επιτροπολογίας, καθώς και γενικές 
πληροφορίες και έγγραφα σχετικά με το έργο των επιτροπών αυτών. Περιέχει 
επίσης τις ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, τα σχέδια 
εκτελεστικών πράξεων που υποβάλλονται στις επιτροπές (εάν δεν έχουν ήδη δη-
μοσιοποιηθεί, μόνο τα στοιχεία αναφοράς), τα αποτελέσματα ψηφοφοριών, τα 
συνοπτικά πρακτικά των συνεδριάσεων, τα έγγραφα γραπτών διαβουλεύσεων 
και τους καταλόγους με τις αρχές που εκπροσωπούν κάθε χώρα της ΕΕ, και άλλα 
σχετικά έγγραφα που συζητούνται στις συνεδριάσεις των επιτροπών. Το μητρώο 
περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα που διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
για ενημέρωση ή ενδελεχή έλεγχο18. Σημαντική είναι και η δημοσίευση της ετή-
σιας έκθεσης19 σχετικά με το έργο των επιτροπών, στην οποία περιγράφονται 
λεπτομερώς οι δραστηριότητες σε κάθε τομέα πολιτικής.

Οι εκτελεστικές εξουσίες της Επιτροπής δεν υπόκεινται μόνον στον έλεγχο 
των κυβερνήσεων των κρατών μελών μέσω των επιτροπών επιτροπολογίας, αλλά 
και σε συμπληρωματικούς ελέγχους από το ΕΚ και το ΣΕΕ. Τα όργανα αυτά έχουν: 
δικαίωμα πληροφόρησης – όλες οι ενέργειες που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτρο-

17 Βλ.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32011Q0712(01)
18 Βλ.https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-

principles/transparency/comitology-register_el
19 Βλ. http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=Report.Report
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πή και συζητούνται στο πλαίσιο των επιτροπών επιτροπολογίας κοινοποιούνται 
ταυτόχρονα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, και δικαίωμα εμπεριστατωμέ-
νου ελέγχου – όταν οι ενέργειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορούν νομοθετι-
κή πράξη που εκδόθηκε με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, το Κοινοβούλιο ή/
και το Συμβούλιο μπορούν να διατυπώσουν αντιρρήσεις για την προτεινόμενη 
εκτελεστική πράξη, εάν αυτή υπερβαίνει τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
σύμφωνα με την αρχική πράξη. Στην περίπτωση αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εί-
ναι υποχρεωμένη να επανεξετάσει την προτεινόμενη πράξη, λαμβάνοντας υπό-
ψη τις θέσεις που έχουν εκφρασθεί, και να αποφασίσει εάν θα τη διατηρήσει, θα 
την τροποποιήσει ή θα την αποσύρει.

3.4 Ειδησεογραφική αξία της νομοθετικής διαδικασίας

Η νομοθετική διαδικασία της ΕΕ θεωρείται πολύπλοκη και χρονοβόρα και ειδι-
κότερα όταν απαιτούνται περίπου δύο χρόνια από τη στιγμή που η Επιτροπή 
καταθέτει την πρότασή της μέχρι και την τελική της έγκριση και υιοθέτηση από 
το Συμβούλιο της ΕΕ και το ΕΚ. Η πραγματικότητα αυτή δυσχεραίνει το έργο των 
δημοσιογράφων και ΜΜΕ. Πότε και γιατί θα πρέπει να καλύψουν το ζήτημα; Το 
ζητούμενο, πάντως, θα πρέπει να είναι η στενή παρακολούθηση της εξέλιξης 
που έχουν οι νομοθετικές προτάσεις. Οι δημοσιογράφοι και τα ΜΜΕ οφείλουν 
να γνωρίζουν πότε η Επιτροπή θα καταθέσει την πρότασή της, πότε η αρμόδια 
επιτροπή του ΕΚ θα παρουσιάσει την εισήγησή της, πότε το ΣΕΕ θα ανακοινώσει 
τη θέση του, πότε υπάρχει ή δεν υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στο ΕΚ και το ΣΕΕ, 
και πότε ανακοινώνεται η υιοθέτηση της πρότασης. 

1999-2004 2004-2009 2009-2014 2014-2016
1η ανάγνωση 11 μήνες 16 μήνες 17 μήνες 16 μήνες
2η ανάγνωση 24 μήνες 29 μήνες 32 μήνες 37 μήνες
3η ανάγνωση 31 μήνες 43 μήνες 29 μήνες /

Μέση συνολική 
διάρκεια 22 μήνες 21 μήνες 19 μήνες 22 μήνες

Μέση διάρκεια της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας για φακέλους που υιοθετήθηκαν κατά τα 
στάδια της 1ης, της 2ης και της 3ης ανάγνωσης και μέση συνολική διάρκεια για όλους τους φακέλους 
υπό τη συνήθη νομοθετική διαδικασία 

ACTIVITY REPORT on the Ordinary Legislative Procedure, 4 JULY 2014 - 31 DECEMBER 2016 

Επίσης, οι δημοσιογράφοι και τα ΜΜΕ θα πρέπει να αποφεύγουν τη χρήση γλώσ-
σας που κάνει λόγο για «απόφαση» ή «νόμο» της ΕΕ, όταν στην νομοθετική διαδι-
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κασία εμπλέκονται υπερεθνικοί (Επιτροπή, ΕΚ) και διακυβερνητικοί (Συμβούλιο 
της ΕΕ) θεσμοί. Είναι χρήσιμο το ρεπορτάζ να χαρακτηρίζεται από σαφήνεια και 
να αναφέρεται ο θεσμός που έχει την πρωτοβουλία, που πιέζει, που διαφωνεί 
ή συμφωνεί. Είναι σημαντικό το κοινό των ΜΜΕ να γνωρίζει ότι την πρόταση 
την καταθέτει πάντα η Επιτροπή, και όταν το κάνει τότε ξεκινάει μια χρονοβόρα 
διαδικασία συζήτησης και διαπραγμάτευσης ανάμεσα στο ΕΚ και το Συμβούλιο 
της ΕΕ που τροποποιεί και αλλάζει το αρχικό περιεχόμενο της πρότασης. Όταν ο 
εισηγητής της αρμόδια επιτροπής του ΕΚ καταθέτει την έκθεσή του, γράφουμε 
για τον βουλευτή που έχει την ευθύνη αυτή και όχι για «έκθεση-πρόταση» του ΕΚ. 
Όταν η αρμόδια επιτροπή του ΕΚ ψηφίζει την πρόταση αναφέρουμε ποια είναι η 
επιτροπή αυτή, δε γράφουμε για «έκθεση που ψήφισε το ΕΚ» ή που «υιοθέτησε η 
ΕΕ». Γράφουμε για «νομοθεσία του ΕΚ» μόνο όταν η πρόταση έχει ψηφιστεί στην 
Ολομέλεια. Και τότε, όπως και στην περίπτωση των επιτροπών, γράφουμε για 
τις διαφωνίες και τους συμβιβασμούς ανάμεσα στις πολιτικές ομάδες, πριν και 
κατά τη διάρκεια της ολομέλειας. Γράφουμε για «απόφαση της ΕΕ» μόνο όταν η 
πρόταση της Επιτροπής έχει ψηφιστεί και υιοθετηθεί από το Συμβούλιο, και τότε, 
όπως και στην περίπτωση του ΕΚ, αναφέρουμε και αναλύουμε τις διαφωνίες και 
τους συμβιβασμούς μεταξύ των κρατών-μελών. Τέλος, όταν και οι δύο θεσμοί 
έχουν συμφωνήσει και υιοθετήσει την πρόταση της Επιτροπής, γράφουμε «ότι 
σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕ, τα επόμενα βήματα είναι…». 

Π ρ ο σ ο χ ή

Η διαδικασία κατάθεσης και κατάρτισης της προτεινόμενης νομοθεσίας εκ μέρους 
της Επιτροπής διαρκεί ένα με δύο χρόνια. Είναι σημαντικό λοιπόν για τους δημοσι-
ογράφους και τα ΜΜΕ να γνωρίζουν πάνω σε τι εργάζεται η Επιτροπή, καθώς και να 
παρακολουθούν τη διαδικασία από την αρχή μέχρι και το τέλος. Ειδικότερα, κάθε 
Σεπτέμβρη ο Πρόεδρος της Επιτροπής εκφωνεί στην ολομέλεια του ΕΚ την ετήσια 
ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης, όπου επικεντρώνεται στις βασικές προτε-
ραιότητες της ΕΕ, τόσο στο εσωτερικό της όσο και στο εξωτερικό της, για το επόμενο 
έτος. Οι ομιλίες αυτές Οι προτεραιότητες που εκφωνεί ενσωματώνονται στο ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής και δημοσιοποιείται κάθε Οκτώβριο. Στο πα-
ράρτημα του προγράμματος, υπάρχει ένας κατάλογος όλων των πρωτοβουλιών, που 
μπορεί και οφείλει να λειτουργήσει ως ένας χρήσιμος «μπούσουλας» για την παρα-
κολούθηση του έργου της Επιτροπής από τα ΜΜΕ. Το πρόγραμμα εργασίας δείχνει 
πώς σκοπεύει η Επιτροπή να μετουσιώσει σε πράξη τις πολιτικές προτεραιότητες 
που έθεσε ο πρόεδρός της. Δίνει μια πολυετή εικόνα, βοηθώντας έτσι τα ενδιαφερό-
μενα μέρη και τα υπόλοιπα όργανα της ΕΕ να προγραμματίσουν τη συνεργασία τους 
με την Επιτροπή (βλ. https://ec.europa.eu/info/publications/european-commission-
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work-programme_el). Για περισσότερες και πιο εξειδικευμένες πληροφορίες γύρω 
από τις νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής, την κατάρτισή τους, τα ΜΜΕ μπο-
ρούν επίσης να συμβουλευτούν τους λεγόμενους «χάρτες πορείας» ή τις αρχικές 
εκτιμήσεις επιπτώσεων των προτάσεων (βλ. http://ec.europa.eu/smart-regulation/
roadmaps/index_en.htm). 
Οι νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής πάντα έχουν ειδησεογραφική αξία. Και τα 
άρθρα των δημοσιογράφων και ΜΜΕ συνήθως γράφουν και μιλούν για τις προτά-
σεις αυτές, υπογραμμίζοντας ότι η ΕΕ «θέλει», «σκέφτεται» ή «πρόκειται να πρόκειται 
να νομοθετήσει…» Για παράδειγμα: «Η ΕΕ θέλει να καταργήσει το κυνήγι» ή «ΕΕ θέ-
λει οι γυναίκες να κατέχουν το 40% των θέσεων στα εθνικά κοινοβούλια». Δεν είναι 
λάθος να γράφει κανείς η «ΕΕ θέλει», αφού η Επιτροπή «είναι η ΕΕ» όταν προτείνει 
νομοθεσία. Όταν, όμως, η πρόταση έχει ενταχθεί στη διαδικασία της συναπόφασης, 
στο Συμβούλιο της ΕΕ και το ΕΚ, τέτοιες αναφορές πρέπει να αποφεύγονται. Τονί-
ζοντας ότι η «ΕΕ θέλει» τα ΜΜΕ δημιουργεί ότι όλοι, στο Συμβούλιο της ΕΕ όσο και 
στο ΕΚ, συμφωνούν και αποδέχονται τη νομοθετική πρόταση της ΕΕ. Η Επιτροπή 
γνωρίζει ότι οι προτάσεις που κάνει και καταθέτει προς έγκριση δεν μπορούν όλες 
να γίνουν αποδεκτές και χωρίς αντίρρηση να λάβουν το «ΟΚ» του Συμβουλίου της 
ΕΕ και του ΕΚ. Όταν η Επιτροπή καταθέτει τη νομοθετική της πρόταση, ουσιαστικά 
ξεκινάει μια χρονοβόρα διαδικασία διαπραγματεύσεων. Δεν είναι η τελική πρόταση. 
Αυτό είναι σημαντικό να υπογραμμίζεται από τους δημοσιογράφους και τα ΜΜΕ. 
Είναι σημαντικό να παρακολουθούν τη διαδικασία της συναπόφασης, να εντοπίζουν 
τη συμφωνία ή διαφωνία που παρατηρείται από τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο της 
ΕΕ ή στους βουλευτές των πολιτικών ομάδων του ΕΚ. Επίσης, να εξετάζουν και να 
αναφέρουν ποιος θεσμός συμφωνεί ή αντιδρά στην πρόταση της Επιτροπής, το Συμ-
βούλιο της ΕΕ ή το ΕΚ; Πως διαμορφώνεται και εξελίσσεται η διαπραγμάτευση; 

Που σημαίνει ότι οι δημοσιογράφοι και τα ΜΜΕ οφείλουν όχι μόνο να γνωρίζουν 
ποιος είναι ο στόχος της νομοθετικής πρότασης, αλλά να συμβουλεύονται τις 
Συνθήκες, με στόχο να γνωρίζουν πάνω σε ποια ζητήματα μπορεί να ή όχι να νο-
μοθετήσει η ΕΕ. Όλες οι νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής αναφέρονται σε 
άρθρα των Συνθηκών, άρθρα τα οποία οφείλουν οι δημοσιογράφοι και τα ΜΜΕ 
να «τσεκάρουν» και να κατανοήσουν. Προς αυτή την κατεύθυνση, η ΕΕ μέσω του 
ιστότοπου EUR-Lex παρέχει δωρεάν πρόσβαση στα εξής:
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•	 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης20 
•	 Δίκαιο της ΕΕ (Συνθήκες, οδηγίες, κανονισμοί, αποφάσεις, ενοποιημένη 

νομοθεσία της ΕΕ)21

•	 Προπαρασκευαστικά έγγραφα (νομοθετικές προτάσεις, εκθέσεις, πράσι-
νες και λευκές βίβλοι κ.λπ.22

•	 Νομολογία της ΕΕ (αποφάσεις, διατάξεις)23

•	 Διεθνείς συμφωνίες24 
•	 Απλουστευμένη σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ25 
•	 Τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη για να ενσωματώσουν μια νομική 

πράξη της ΕΕ στο εθνικό τους δίκαιο26 

Προσφέρει επίσης τη δυνατότητα παρακολούθησης των διαδικασιών έκδοσης 
νομικών πράξεων. Συγκεκριμένα, τον κύκλο ζωής μιας νομοθετικής πρότασης 
από τη στιγμή της υποβολής μέχρι τη στιγμή της έκδοσης της τελικής νομοθε-
τικής πράξης, με πρόσβαση σε όλες τις παρεμβάσεις οργάνων και οργανισμών 
που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων, και λεπτομερείς πλη-
ροφορίες για τις αποφάσεις κάθε οργάνου και για τον τρόπο με τον οποίο λαμ-
βάνονται, π.χ. τις συμμετέχουσες υπηρεσίες και τα τμήματα, τη νομική βάση της 
πράξης κ.λπ27. Σημειώνεται ότι η βάση δεδομένων επικαιροποιείται καθημερινά, 
ενώ ορισμένα έγγραφα χρονολογούνται από το 1951. 

20 Βλ. https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html
21 Βλ. https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties/treaties-force.html
22 Βλ. https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/pre-acts.html
23 Βλ. https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/eu-case-law.html
24 Βλ. https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/inter-agree.html
25 Βλ. https://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html
26 Βλ. https://eur-lex.europa.eu/collection/n-law/mne.html
27 Βλ. https://eur-lex.europa.eu/collection/legislative-procedures.html
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Χρήσιμοι σύνδεσμοι στη διαδικασία λήψης αποφάσεων

Ιστότοπος της συνήθους 
νομοθετικής διαδικασίας

http://www.europarl.europa.eu/ordinary-
legislative- procedure/en/home.html

Νομοθετικό Παρατηρητήριο http://www.europarl.europa.eu/oeil/home/home.
do
Σε σχέση με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, 
μεταξύ άλλων, είναι διαθέσιμα τα έγγραφα της 
πρώτης ανάγνωσης του Κοινοβουλίου, της 
δεύτερης ανάγνωσης του Κοινοβουλίου, της 
συνδιαλλαγής και τρίτης ανάγνωσης

Δημόσιο μητρώο εγγράφων του 
Συμβουλίου

http://www.consilium.europa.eu/el/documents- 
publications/public-register/

Παρακολούθηση νομοθετικού 
έργου

https://ec.europa.eu/info/law/track-law-making_
el

Πλατφόρμα Refit https://ec.europa.eu/info/law/law-making- 
process/overview-law-making-process/
evaluating-and- improving-existing-laws/
reducing-burdens-and- simplifying-law/refit-
platform_el

Διαβουλεύσεις http://ec.europa.eu/info/consultations_el

Εκτιμήσεις αντικτύπου και οδικοί 
χάρτες προγραμματισμένων 
νομοθετικών πράξεων

http://ec.europa.eu/smart- regulation/impact/
index_el.htm

Διοργανική Συμφωνία για τη 
Βελτίωση του Νομοθετικού 
Έργου (2016)

http://eur-lex.europa.eu/legal- content/EL/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32016Q0512(01)&from= EL



Κεφ. 4

Δημοσιογραφία, ΜΜΕ, ΕΕ & 
η πρόκληση της «Ευρωπαϊκής Προοπτικής» 

Παρότι ορισμένοι οργανισμοί και οι πρακτικές τους προσαρμόζονται σχετικά 
εύκολα σε νέες συνθήκες, αρκετοί παραμένουν πίσω και αντιστέκονται. Τα 

ΜΜΕ, και ειδικότερα σε ό,τι αφορά την αυξανόμενη σε ένταση και έκταση της 
διασύνδεσης που σήμερα χαρακτηρίζει τα κράτη-μέλη της ΕΕ, σέρνονται. Όταν 
επιλέγουν και παρουσιάζουν ειδήσεις, οι δημοσιογράφοι παραμένουν προσκολ-
λημένοι σε εθνικά πλαίσια και αφηγήματα. Επενδύουν στη σύνδεση των όσων 
συμβαίνουν στην ΕΕ με το εθνικό ενδιαφέρον και συμφέρον. Τα ζητήματα της ΕΕ 
δεν κατανοούνται και πλαισιώνονται ως Ευρωπαϊκά. Η «ευρωπαϊκή προοπτική» 
απασχολεί λίγους δημοσιογράφους, και ειδικότερα όσους εργάζονται σε διεθνι-
κά-πανευρωπαϊκά ΜΜΕ ή ως ανταποκριτές για τα εθνικά ΜΜΕ.1

Τόσο τα ΜΜΕ, όσο και οι δημοσιογράφοι, έχουν αναπτύξει μια σειρά από χα-
ρακτηριστικά που διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έθνους-κράτους. Το περιε-
χόμενο και η ατζέντα τους, και οι επαγγελματικές τους πεποιθήσεις, έχουν συγ-
χρονιστεί με τις ταυτότητες και τα συμφέροντα των κρατών τους, τις κουλτού-
ρες και τις πρακτικές λειτουργίας των εθνικών τους πολιτικών και κομματικών 
συστημάτων και διακυβέρνησης. Τα «φυσικά στοιχεία» του δημοσιογραφικού 
επαγγέλματος διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο και τις συνθήκες λειτουργίας του 
εθνικών-κρατών - αναπτύχθηκαν και διαμορφώθηκαν από κοινού με την ανά-
πτυξη και εξάπλωση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, του κράτους πρόνοι-
ας και της ελεγχόμενης καπιταλιστικής αγοράς2.  

Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι τα ΜΜΕ λειτούργησαν και λειτουργούν ως ήσσο-
νος σημασίας κοινωνικός θεσμός. Οι δημοσιογράφοι ασκούν κριτική στο όνομα 
των συμφερόντων της χώρας, του Συντάγματος και των νόμων της χώρας ή του 
προεκλογικού προγράμματος του εκάστοτε κυβερνητικού κόμματος. Οι δημοσι-
ογράφοι και συνολικά τα ΜΜΕ παρατηρούν και καταγράφουν  τα γεγονότα και 

1 P. Statham. (2008). Making Europe News: How journalists view their role and media per-
formance. Journalism, 9(4):398-422.  

2 Hartley, J. (1996) Popular Reality. Journalism, Modernity, Popular Culture. London: Arnold. 
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ιδιαιτέρα τη συμπεριφορά των πρωταγωνιστών του πολιτικού συστήματος της 
χώρας, και ειδικά της κυβέρνησης, με αποτέλεσμα να εκλαμβάνουν το εθνικό 
κράτος ως τη δεξαμενή όλων των διαδικασιών, και την έννοια του εθνικού ως 
το βασικό άξονα και πεδίο αναφοράς στη μελέτη των σημαντικών κοινωνικών, 
οικονομικών και πολιτικών διαδικασιών3. 

Η αντίληψη αυτή είναι βαθιά εδραιωμένη στις ειδησεογραφικές αξίες, στις 
προτιμήσεις του κοινού και στις εμπορικές στρατηγικές των ΜΜΕ. Συνεπώς, και 
σε σχέση με τις ειδήσεις και εξελίξεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ο «κλασσι-
κός» και «γνώριμος» επαγγελματικός προσανατολισμός των δημοσιογράφων δε 
το θεωρεί απαραίτητο να αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο τα ζητήματα της 
ΕΕ. Για τους δημοσιογράφους και τα ΜΜΕ προτεραιότητα έχουν οι «δικοί» τους 
πολιτικοί και το «δικό» τους πολιτικό σύστημα,  που κατά την αντίληψή τους είναι 
το κέντρο όλων των διαδικασιών, εσωτερικών και εξωτερικών.  

Η πραγματικότητα, όμως, της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης δημιουργεί νέες πο-
λιτικές σχέσεις και συμμαχίες, και νέους τρόπους άσκησης της πολιτικής. Η ΕΕ 
προκαλεί και δοκιμάζει τη δημοσιογραφία και τα ΜΜΕ4. Η πρόκληση συνδέεται 
με το ιδιαίτερο θεσμικό σύστημα της ΕΕ. Οι δημοσιογράφοι δυσκολεύονται να 
κατανοήσουν το σύστημα λήψης αποφάσεων της ΕΕ, και να αντιληφθούν ποιοι 
δρώντες εντός της ΕΕ έχουν ή δεν έχουν ισχύ. Η ασάφεια αυτή επιτυγχάνεται και 
από το γεγονός ότι η ΕΕ συντονίζει και ρυθμίζει ένα τεράστιο αριθμό πολιτικών 
που παλαιότερα ήταν στη δικαιοδοσία των κρατών. Επίσης, καλεί τους δημοσιο-
γράφους και τα ΜΜΕ να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους με το κοινό τους. Οι 
πολιτικές της ΕΕ διαμορφώνονται και αποφασίζονται σε υπερεθνικούς θεσμούς, 
δομικά και γεωγραφικά διαχωρισμένοι από τις εθνικές και τοπικές διαδικασίες 
διαμόρφωσης πολιτικής, με αποτέλεσμα οι δημοσιογράφοι και τα ΜΜΕ να δυ-
σκολεύονται να ισορροπήσουν ανάμεσα στην καθημερινή πολιτική ζωή της χώ-
ρας τους και τις εξουσίες/αρμοδιότητες της ΕΕ. Οι εξελίξεις και ειδήσεις της ΕΕ 
διαταράσσουν το εθνικό «εμείς», την εθνική «κοινή λογική», και ειδικότερα όταν 
τα κράτη παραμένουν οι βασικοί ελεγκτές των ζητημάτων της ιθαγένειας/υπη-
κοότητας, οι διαμορφωτές συλλογικών ταυτοτήτων και προμηθευτές υπηρεσιών 
που καθορίζουν τις καθημερινές ζωές και εμπειρίες των πολιτών τους.  

Ο στόχος της ΕΕ, δεν είναι να αντικαταστήσει τα έθνη κράτη και τα πολιτικά 

3 Beck, U. (2003). ‘Toward a New Critical Theory with Cosmopolitan Intent’, Constellations 
10(4): 453–68. 

4 Heikki Heikkilä (2008).  Risto Kunelius Ambivalent ambassadors and realistic Reporters. 
Journalism, 9(4): 377–397. 



    149ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΜΜΕ, ΕΕ & Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ»

τους συστήματα. Ωστόσο, μέσα από την ΕΕ γίνεται ολοένα και περισσότερο εμ-
φανές ότι η πολιτική δεν μπορεί να γίνεται κατανοητή μόνο σε εθνικό επίπεδο. Η 
διασύνδεση που έχει επιφέρει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι πολυδιάστατη και 
λαμβάνει χώρα μέσα από διακριτές οικονομικές, πολιτισμικές και πολιτικές δια-
δικασίες. Σε οικονομικό επίπεδο οι οικονομίες των κρατών-μελών έχουν, σε με-
γαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, απορροφηθεί σε μία ενιαία ευρωπαϊκή οικονομία. 
Σε πολιτισμικό επίπεδο πληροφορίες, εμπορικά προϊόντα και εικόνες που έχουν 
παραχθεί σε ορισμένα κράτη-μέλη της ΕΕ διαχέονται στα υπόλοιπα, με αποτέλε-
σμα την άμβλυνση των πολιτισμικών διαφορών ανάμεσα σε έθνη, περιοχές και 
άτομα. Τέλος, σε πολιτικό επίπεδο αυξάνεται η ευθύνη παραγωγής πολιτικής από 
τους υπερεθνικούς θεσμούς της, και αυτό αντανακλά το γεγονός ότι τα κράτη 
έχουν ολοένα και περισσότερο να αντιμετωπίσουν συλλογικά προβλήματα που 
απορρέουν που απορρέει από την αλληλεξάρτηση των κρατών-μελών, με την 
έννοια ότι κάθε λύση πρέπει να περιλαμβάνει ευρωπαϊκή συνεργασία παρά μο-
νομερή δράση από ένα κράτος. 

Συνεπώς, το να αρνείται κανείς ότι, σε ένα σημαντικό αριθμό ζητημάτων, τα 
κράτη-μέλη της ΕΕ λειτουργούν σε ένα πλαίσιο αλληλεξάρτησης, είναι εξίσου 
οξύμωρο με το να αψηφά τα κράτη και τις εθνικές κυβερνήσεις ως άνευ σημα-
σίας. Άλλωστε, οι θεσμοί της ΕΕ αποτελούν, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, 
δημιουργήματα των μελών τους: δε μπορούν να πετύχουν περισσότερα από όσα 
τους επιτρέπουν τα κράτη-μέλη, και ειδικά τα ισχυρά.  Ωστόσο, όπως είδαμε στα 
προηγούμενα δύο κεφάλαια, οι θεσμοί αποτελούν πλέον αναμφίβολα σημαντι-
κοί δρώντες,  που ανταγωνίζονται σε μερικές περιπτώσεις τα κράτη-μέλη. 

Επίσης, και ανεξαρτήτως του αν είναι κανείς Έλληνας, Γάλλος, Γερμανός, Ιτα-
λός ή Βούλγαρος, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι λίγο πολύ κομμάτι της καθη-
μερινής μας ζωής, που χαρακτηρίζεται από υλικές, νοητικές και συλλογιστικές 
διαδικασίες, που αφορούν ανόμοια φαινόμενα όπως, για παράδειγμα, οι πανδη-
μίες, το διαδίκτυο, το περιβάλλον, την παιδεία, τον αθλητισμό, το θέατρο, την 
επιχειρηματικότητα και τις  διασημότητες κ.ά. Μπορεί για την παραδοσιακή δη-
μοσιογραφία το «εγχώριο» κοινό να είναι διαχωρισμένο από το  «ευρωπαϊκό» και 
η ανάμειξή του στις επίσημες κρατικές διαδικασίες να είναι ήσσονος σημασίας, 
ωστόσο, ομάδες ή φορείς της κοινωνίας πολιτών στα κράτη-μέλη της ΕΕ  ανα-
πτύσσουν εφαρμογές πληροφοριών, επικοινωνίας, μέσω οικοδόμησης σχέσεων, 
ανάπτυξης δικτύων σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των τοπικών προβλη-
μάτων που έχουν εξευρωπαϊστεί αλλά και των ευρωπαϊκών προβλημάτων που 
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έχουν καταστεί τοπικά5. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η «εσωτερική 
διάσταση» της δημόσιας διπλωματίας σε επίπεδο ΕΕ, όπου τα κράτη-μέλη εν-
θαρρύνουν την ανάμιξη των εγχώριων πολιτών στις διαδικασίες διαμόρφωσης 
ευρωπαϊκής πολιτικής που εμφανίζεται να λαμβάνει χώρα τόσο πάνω όσο και 
κάτω των διαφόρων επιπέδων παραδοσιακής διακυβέρνησης. Χαρακτηριστικά 
παραδείγματα αποτελούν τα δίκτυα European Union Institutes for Culture, Euro-
pean Leadership in Culture, Science and Innovation, EU Media Program/Creative 
Europe, EURACTIV  και European Network on Religion and Belief κ.ά. 

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης και ειδήσεων για τα ζητήματα 
και τις δράσεις αυτές. Έλλειψη που δεν καλλιεργεί την επίγνωση των πολιτών για 
σύνθετες διαδικασίες και σύνθετα ζητήματα που έχουν αντίκτυπο στη ζωή τους. 
Το «ευρωπαϊκό χωριό» αφήνεται στο περιθώριο με αποτέλεσμα η ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση/ΕΕ συχνά να κατανοείται όχι ως μια «καθημερινή» και «γνώριμη» 
πολιτική, κοινωνική και οικονομική διαδικασία αλλά ως αφηρημένη και απόμα-
κρη. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, όπως τονίσαμε και στο 1ο κεφάλαιο, παράγει 
δυνατότητες και πολύπλοκες σχέσεις πέρα από το τοπικό και εθνικό, αλλά και 
οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, κρίσεις και ασσυμετρίες. Είναι κρίσιμο, 
λοιπόν, τα ΜΜΕ και η δημοσιογραφία να συμβάλλουν στην επίγνωση της περί-
πλοκης αλληλεξάρτησης και των σύνθετων προβλημάτων της ευρωπαϊκής ολο-
κλήρωσης, καταγράφοντας τις αλλαγές και τα προβλήματα που συμβαίνουν σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, και αναλύοντας τον τρόπο που συμβάλλουν στην αναδια-
μόρφωση της αποστολής των εσωτερικών και ευρωπαϊκών εξελίξεων. Η δημοσι-
ογραφία οφείλει να ενθαρρύνει την γνώση ων πολιτών αναφορικά με τα κυρίαρ-
χα, θεμελιωδώς πολιτικά, ζητήματα της σημερινής εποχής (περιβάλλον, ανάπτυ-
ξη, τρομοκρατία, κ.ά.), και προς αυτήν την κατεύθυνση όχι μόνο να καταστήσει 
αποτελεσματικότερες τις υφιστάμενες πολιτικές αλλά και να δημιουργήσει χώρο 
για την ανάδειξη εναλλακτικών θεωριών πέραν των κυρίαρχων παραδειγμάτων, 
με στόχο να διαμορφώσει ευνοϊκό έδαφος για τις εναλλακτικές, ενδεχομένως 
πρωτοποριακές πολιτικές που θα ακολουθήσουν, καθώς και να διαφωτίσει συζη-
τήσεις για την επίτευξη της βέλτιστης πολιτικής. 

Δυστυχώς, όμως, τα ΜΜΕ στη σύγχρονη εποχή δεν έχουν απαλλαγεί από το 
φαινόμενο της εσωτερικοποίησης κατά την παρουσίαση των ειδήσεων της ΕΕ. 
Επιμένουν να καλύπτουν τις εξελίξεις της Ένωσης υπό το πρίσμα των εθνικών 
συμφερόντων, συντηρώντας τις εθνικές ανησυχίες και τον υποτιθέμενο κίνδυνο 

5 Helen Huijgh (2011). The domestic dimension of public diplomacy. Exchange: The Journal 
of Public Diplomacy: Vol. 2 : Iss. 1 , Article 6.  
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της εκχώρησης της εθνικής κυριαρχίας των κρατών-μελών στον βωμό της ευρω-
παϊκής ολοκλήρωσης. Έχουν αποτύχει στην ορθή ενημέρωση των πολιτών ως 
προς τις δράσεις, διαδικασίες και αρμοδιότητες της Ένωσης και παραβλέπουν τη 
μεγάλη σημασία της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ως αποτέλεσμα δια-
πραγματεύσεων και συλλογικών δράσεων εκ μέρους όλων των κρατών-μελών6. 

Το ενημερωτικό κοινό «καταναλώνει» ειδήσεις καθημερινά για τα εθνικά πο-
λιτικά ζητήματα και γνωρίζει τα βασικά. Ωστόσο, όταν συντάσσεται ένα άρθρο ή 
προετοιμάζεται ένα ρεπορτάζ με ακριβείς λεπτομέρειες για τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων σε επίπεδο EE θα πρέπει να παρασχεθούν οι πληροφορίες από το 
μηδέν σχετικά με τη δράση και τις αρμοδιότητες της Ένωσης. Αν τα κοινό είχε 
βασικές γνώσεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της Ένωσης, θα ήταν δυνατή 
η μετάβαση στην παραγωγή πιο ενδιαφερουσών ειδήσεων που θα αντανακλού-
σαν τις δυναμικές και τις πολιτικές αξίες της Ένωσης. Όσο, όμως, οι δημοσιογρά-
φοι δεν καλύπτουν τις ειδήσεις αυτές με τρόπο που να προσελκύει το ενδιαφέρον 
των αναγνωστών, παρατηρείται ελάχιστη γνώση για τα ζητήματα της Ένωσης. 

Παράλληλα, τα άρθρα ή ιστορίες των ΜΜΕ με αντικείμενο την ΕΕ κρίνονται 
«στεγνά» και γεμάτα νομικές και πολιτικές ορολογίες που δεν μπορούν να γί-
νουν αντιληπτές από το κοινό και τους αναγνώστες. Άλλες φορές πάλι, είναι 
τόσο λαϊκιστικά απλουστευμένα που παρακάμπτουν την αλήθεια και φτάνουν 
στο σημείο να μεταδίδουν ανακρίβειες. Πολλές φορές στην ειδησεογραφία πα-
ρατηρούνται οι εκφράσεις «έκθεση της Ένωσης αναφέρει...», «βάσει πρότασης 
της Ένωσης...», «η Ένωση έχει αποφασίσει...», αλλά χωρίς να περιγράφονται με 
σαφήνεια και λεπτομερώς οι διαδικασίες αυτές και ο ρόλος των εθνικών πολι-
τικών ηγετών και των κυβερνήσεων των κρατών-μελών που συμμετέχουν στις 
διαδικασίες αυτές. Ωστόσο, το αξιοπερίεργο είναι ότι αντίστοιχες τακτικές δεν 
θα γίνονταν αποδεκτές από το κοινό αν τα εσωτερικά ζητήματα της εκάστοτε 
χώρας καλύπτονταν τακτικά από τα ΜΜΕ με τέτοιον τρόπο. Έτσι, τα άρθρα που 
αφορούν στην ΕΕ καταλήγουν συνήθως να ενισχύουν το αίσθημα ότι η Ένωση 
δεν αποτελεί μέρος των συνηθισμένων πολιτικών, δηλαδή των εθνικών, περιφε-
ρειακών και τοπικών πολιτικών και ζητημάτων. Ως αποτέλεσμα, τα νομοθετικά 
κείμενα της Ένωσης παρουσιάζονται ως διαφορετικά ή λιγότερο ενδιαφέροντα 

6 J. Lloyd & C. Marconi (2014), όπ.; Cornia, A., Lönnendonker, J., & Nitz, P. (2008). European 
Councils as first encounters of trans-European media communication? Journalism, 9(4), 
493-515; Kevin, D. (2003) Europe in the Media: A Comparison of Reporting, Representation, 
and Rhetoric in National Media Systems in Europe. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associ-
ates; Schlesinger, P. (1999) ‘Changing Spaces of Political Communication: The Case of the 
European Union’, Political Communication 16(3): 263-79.
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από αυτά που αφορούν στο εθνικό επίπεδο, ενώ, όπως ήδη περιγράφηκε παρα-
πάνω, οι πολιτικές διαδικασίες στην Ένωση παρουσιάζονται ως κάτι απόμακρο, 
ψυχρό, ξένο ή ακόμα και εχθρικό. 

Στο πλαίσιο αυτό παρατηρείται πολύ συχνά και ότι σε όλα τα κράτη-μέλη οι 
πολιτικοί δέχονται τα εύσημα για τις ευρωπαϊκές δράσεις που έχουν επιτυχία, ενώ 
από την άλλη κατηγορούν την Ένωση για τις μη δημοφιλείς. Ωστόσο, η πραγμα-
τικότητα είναι πολύ διαφορετική. Μελετώντας, όπως είδαμε στα κεφάλαια 2 και 
3, σε ευρωπαϊκό επίπεδο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τον σχεδιασμό 
πολιτικών είναι σαφές ότι καμία νομοθετική απόφαση της Ένωσης δε θα «περά-
σει» (δηλαδή δε θα ψηφιστεί και δε θα εφαρμοστεί) αν το Συμβούλιο της ΕΕ (των 
Υπουργών αρνηθεί). Και στο Συμβούλιο αυτό κάθε κράτος-μέλος έχει μια θέση.  
Άλλωστε, για πολλές αποφάσεις κάθε κράτος-μέλος έχει το δικαίωμα να ασκήσει 
βέτο, το οποίο σημαίνει ότι είναι τεχνικά αδύνατο για την Ένωση να λάβει απο-
φάσεις στις οποίες έχουν διαφωνήσει οι ηγέτες των κρατών-μελών. Άλλες φορές, 
μάλιστα, απαιτείται και η επίτευξη ορισμένης πλειοψηφίας για τη λήψη αποφά-
σεων. Επίσης, κάθε ενέργεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζεται σε Συνθήκες 
που έχουν διαπραγματευτεί σε διακυβερνητικό επίπεδο και έχουν εγκριθεί εκού-
σια και με δημοκρατικές διαδικασίες από όλα τα κράτη-μέλη (από τα εθνικά κοι-
νοβούλια ή με δημοψηφίσματα). Στις Συνθήκες αυτές προσδιορίζονται οι στόχοι 
της Ένωσης, οι ρόλοι των θεσμών και οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Γίνεται 
επομένως σαφές πως στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα κράτη-μέλη δεν εγκαταλείπουν 
την εθνική κυριαρχία τους, αλλά την ασκούν από κοινού λαμβάνοντας συλλογικά 
αποφάσεις μέσω κοινών θεσμικών οργάνων, αποκτώντας μεγαλύτερη συλλογι-
κή δύναμη και επιρροή απ’ ό,τι αν ενεργούσαν μεμονωμένα. 

Αυτό θα γινόταν εύκολα αντιληπτό αν το σύνολο των ευρωπαίων πολιτων 
γνώριζε πως σε θεσμικό επίπεδο το άμεσα εκλεγμένο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
εκπροσωπεί τους ευρωπαίους πολίτες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της οποίας τα 
μέλη διορίζονται από τις εθνικές κυβερνήσεις, προωθεί τα συμφέροντα της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης ως συνόλου και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προα-
σπίζει τα εθνικά συμφέροντα των κρατών-μελών. Περαιτέρω, πρέπει να καταστεί 
σαφές ότι υπάρχουν δύο πτυχές και εκφάνσεις της Ένωσης, ως συνδυασμός δύο 
πολιτικών συστημάτων: το υπερεθνικό μόρφωμα της Ένωσης και το διακυβερνη-
τικό. Αυτή η κρίσιμη διάκριση είναι που κάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση μοναδική 
στον κόσμο. Το υπερεθνικό μπορεί να αναγκάσει ένα κράτος-μέλος να δράσει. 
Το διακυβερνητικό, ωστόσο, όχι. Μπορεί απλά να προβεί σε υποδείξεις και συμ-
βουλές που οι χώρες της Ένωσης πρέπει να λάβουν υπόψη. Στη διακυβερνητική 
διάσταση της Ένωσης η εξουσία ανήκει στις 28 εθνικές κυβερνήσεις. Οι αντι-
πρόσωποι αυτών που συναντώνται στο Συμβούλιο των Υπουργών και στο Ευ-
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ρωπαϊκό Συμβούλιο έχουν το δικαίωμα της αρνησικυρίας (δηλαδή να ασκήσουν 
βέτο) σε κάθε απόφαση, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι καμία χώρα δεν μπορεί 
να υποχρεωθεί σε μια δράση, πράξη ή να εξαναγκαστεί να συμφωνήσει. Έτσι, 
για παράδειγμα, σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής η Ένωση δραστηριοποιείται 
βάσει του διακυβερνητικού μοντέλου. Όταν π.χ. η Ένωση αποφάσισε να επιβάλει 
οικονομικές κυρώσεις στη Ρωσία μετά τα γεγονότα στην Κριμαία, τα 28 κράτη 
- μέλη ήταν αυτά που αποφάσισαν συλλογικά τις κυρώσεις αυτές και μάλιστα 
καμία χώρα δεν έθεσε βέτο έτσι ώστε να παρεμποδίσει την απόφαση αυτή, ενώ 
είχε αυτή τη δυνατότητα. 

Απ’ την άλλη πλευρά, στο υπερεθνικό επίπεδο οι εθνικές κυβερνήσεις μοι-
ράζονται την εξουσία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και το Δι-
καστήριο της Ένωσης. Οι εθνικές κυβερνήσεις στο Συμβούλιο των Υπουργών 
νομοθετούν από κοινού με το Κοινοβούλιο και όταν λαμβάνουν αποφάσεις το 
πράττουν με ορισμένη πλειοψηφία, με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία γνω-
στή και ως «συναπόφαση». Αυτή είναι η διαδικασία λήψης αποφάσεων όταν π.χ. 
γίνεται λόγος για την πολιτική της Ένωσης σε επίπεδο περιβαλλοντικών ζητη-
μάτων. Το Συμβούλιο νομοθετεί βάσει προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
σε 85 περίπου τομείς πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης: από την καταπολέμη-
ση των διακρίσεων έως την κοινή μεταναστευτική πολιτική. Οι περισσότερες 
νομοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν αντικείμενο διαπραγ-
μάτευσης με τη διαδικασία αυτή. Η κατανόηση της διάκρισης ανάμεσα στις δυο 
πτυχές της Ένωσης είναι κρίσιμη και για τους ίδιους τους δημοσιογράφους που 
ασχολούνται με την κάλυψη ειδήσεων της Ένωσης και θα πρέπει να την λαμβά-
νουν υπόψη κατά την κάλυψη των ειδήσεων αυτών. Και αυτό γιατί η μη κατανόη-
ση των διαδικασιών αυτών καλλιεργεί και ενισχύει μια κρίση εμπιστοσύνης και 
νομιμοποίησης ως προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση - και ειδικότερα σήμερα 
όπου η πολυδιάστατη πολιτική, οικονομική και κοινωνική κρίση έχει διογκώσει 
τον ευρωσκεπτικισμό και την πρόσληψη του εθνικού συμφέροντος ενάντια στο 
ευρωπαϊκό. 

Έτσι, εξετάζοντας τις ειδήσεις που παρουσιάζονται για την EE, αυτό που συ-
μπεραίνεται είναι ότι οι πολίτες λαμβάνουν ανεπαρκή πληροφόρηση σχετικά 
με τα πολιτικά ζητήματα που αποφασίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μάλι-
στα επιδρούν στη ζωή τους σε αρκετά μεγάλο βαθμό - σε πολλές περιπτώσεις 
μεγαλύτερο πια από όσο τους επηρεάζουν οι αποφάσεις σε εθνικό επίπεδο. Οι 
δημοσιογράφοι που εδρεύουν στις Βρυξέλλες συχνά σπεύδουν να καλύψουν 
μεγάλες ιστορίες, τις διασκέψεις κορυφής της ΕΕ, σημαντικές ψηφοφορίες στο 
Ευρωκοινοβούλιο ή στο Συμβούλιο των Υπουργών ή ακόμα και μεγάλες νομο-
θετικές προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περαιτέρω, λειτουργούν ως 
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ανταποκριτές της Ευρώπης που σπεύδουν στο Παρίσι σε περίπτωση τρομοκρα-
τικού χτυπήματος ή στην Ελλάδα και στην Ιταλία για να καλύψουν μια τραγωδία 
προσφύγων, αλλά δεν έχουν τον χρόνο ή μάλλον τη διάθεση για να καλύψουν 
ενδελεχώς και να μεταδώσουν ολοκληρωμένα τα βήματα της νομοσκευαστικής 
ενωσιακής διαδικασίας, έτσι ώστε να παράσχουν στους πολίτες την ίδια κάλυψη 
όπως θα έπρατταν για έναν αντίστοιχο νόμο σε εθνικό επίπεδo.Έτσι, σχετικά με 
την Ευρωπαϊκή Δημοσιογραφία στη σύγχρονη εποχή παρατηρούνται7: 

1. Αποτυχία εκπροσώπησης. Η κάλυψη των ειδήσεων στην Ευρώπη δεν είναι 
κατανοητή, δεν παρέχει πληροφορίες και δεν προσελκύει το ενδιαφέρον. 
Η εκπροσώπηση είναι ανύπαρκτη ή παραπληροφορούσα ή αρνητική ή 
ανεπαρκής. 

2. Αποτυχία στην παραγωγή των ειδήσεων. Μάλιστα, αυτή οργανώνεται με 
τέτοιο τρόπο που δημιουργεί θεσμικές αλλά και μεμονωμένες πρωτοβου-
λίες για μη κάλυψη των ειδήσεων ή για απλούστευση και αρνητική κάλυψη 
αυτών. 

3. Αποτυχία στη συμμετοχή. Οι ευρωπαίοι πολίτες δε δεσμεύονται στα ευ-
ρωπαϊκά ζητήματα και στην ευρωπαϊκή πολιτική. Έτσι, αποτυγχάνει η ανά-
δυση της ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας, με αρνητικές συνέπειες για την 
Ευρώπη και τους ευρωπαίους πολίτες. 

Τα ΜΜΕ διαδραματίζουν ένα εξέχοντα ρόλο στις δημοκρατικές διαδικασίες και 
στην πολιτική προσέγγιση των πολιτών, διαμορφώνοντας την κοινή γνώμη. Γι’ 
αυτό και είναι σημαντικό να εξεταστεί ο ρόλος τους στη ανάδυση και στη δι-
ατήρηση του ευρωσκεπτικισμού8 (….). Άλλωστε, η κατανόηση των συναισθη-

7 H. Örnebring (2009).Questioning European Journalism, Journalism Studies 10 (1), 2-17

8 Charlotte Galpin and Hans-JoergTrenz (2016). The Spiral of Euroscepticism: Media Neg-
ativity, Framing and Opposition to the EU, (Paper prepared for the ECPR General Con-
ference; 7-10 September 2016, Charles University Prague Panel: The Media and Politi-
cal Representation in EU Politics: Legitimisers or Discreditors?; N. Startin (2015). Have 
We Reached a Tipping Point? The Mainstreaming of Euroscepticism in the UK. Inter-
national Political Science Review, 36(3), 311-323; de Wilde, P., Michailidou, A. & Trenz, 
H.-J. (2013). Contesting Europe: Exploring Euroscepticism in Online Media Coverage, 
Colchester: ECPR Press; D. Fuchs, R. Magni-Berton & A. Roger (eds.). Euroscepticism. 
Images of Europe among mass publics and political elites, Opladen: Barbara Budrich 
Publishers; de Vreese, C. H. (2007).  A Spiral of Euroscepticism: The Media’s Fault? Acta 
Politica, 42(2/3), 271- 286
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μάτων των πολιτών για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αποτελεί κεντρικό στόχο 
της ατζέντας της πολιτικής της Ένωσης. Η μη επίτευξη του παραπάνω στόχου 
έχει ως αποτέλεσμα η νομιμοποίηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης να τίθεται 
σε κίνδυνο. 

Ανέκαθεν τα ΜΜΕ δέχονταν κριτική για την αρνητική συμβολή τους σε ευ-
ρείες κοινωνικές εξελίξεις, καθώς μπορούν να επηρεάσουν τον σχηματισμό της 
κοινής γνώμης και τις πολιτικές προσεγγίσεις με ποικίλους τρόπους. Στην Ευ-
ρώπη, αυτό που παρατηρείται καταρχάς είναι ότι τα ΜΜΕ διαδίδουν και αναπα-
ράγουν τον ευρωσκεπτικισμό, δηλαδή συχνά δεν είναι υποστηρικτικά στην πε-
ραιτέρω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ο ευρωσκεπτικισμός και ο αντιευρωπαϊσμός 
σχετίζονται άμεσα με τον πολιτικό κυνισμό, ο οποίος αντανακλά τόσο τον αρνη-
τισμό στο επίπεδο της ποιότητας των πολιτικών συζητήσεων και των πολιτικών 
ηγετών όσο και την απουσία της εμπιστοσύνης στα θεσμικά όργανα. Δεν είναι 
λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν πως ο ευρωσκεπτικισμός είναι αποτέλεσμα των 
πληροφοριών που καταναλώνουν οι Ευρωπαίοι σε σχέση με τα ζητήματα της 
Ένωσης. Η κάλυψη των ΜΜΕ για τα ζητήματα αυτά καθώς και για γεγονότα, όπως 
οι συναντήσεις του Συμβουλίου, μπορεί να προκαλέσουν μεταβολές στο επίπε-
δο του κυνισμού για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αυτό έχει καταστεί σαφές από 
πλήθος ερευνών που έχουν διεξαχθεί. Τα ΜΜΕ μπορούν να συμβάλουν τόσο 
στον περιορισμό όσο και στην ενίσχυση του ευρωσκεπτικισμού. Όμως, αυτό που 
παρατηρείται είναι ότι τα περισσότερα ΜΜΕ των κρατών - μελών επιλέγουν την 
προβολή αρνητικών ειδήσεων για την Ένωση, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό 
την εξάπλωση των ευρωσκεπτικιστικών και αντιευρωπαϊκών προσεγγίσεων και 
αντιλήψεων των πολιτών. 

Ειδικότερα, παρατηρείται σύνδεση ανάμεσα στην εικόνα της Ένωσης και στα 
ΜΜΕ. Σε κράτη-μέλη όπου ανθεί ο ευρωσκεπτικισμός έχει διαπιστωθεί ότι τα 
ΜΜΕ παρουσιάζουν μια αρνητική εικόνα της Ένωσης. Ακόμα κι αν τα ΜΜΕ πα-
ρουσιάζουν μια θετική εικόνα για την Ένωση, δεν ισχύει το ίδιο για τα θεσμικά της 
όργανα τα οποία παρουσιάζονται ως αυτά που περιορίζουν τη δημοκρατία των 
κρατών-μελών και μειώνουν την εθνική τους κυριαρχία. Αυτό αντανακλάται και 
στις συζητήσεις για το δημοκρατικό έλλειμμα της Ένωσης, το οποίο προκύπτει 
από τη διαφορά μεταξύ της θεσμικής ανάπτυξης της Ευρώπης και της εθνικής 
δημόσιας σφαίρας των κρατών-μελών ως πυρήνα των πολιτικών συζητήσεων. 
Το πρόβλημα πηγάζει από το γεγονός πως έντονα στοιχεία ευρωσκεπτικισμού 
εντοπίζονται τόσο στα ίδια τα ΜΜΕ όσο και στον τρόπο κάλυψης των ειδήσε-
ων της Ένωσης από τους δημοσιογράφους. Διάφορες έρευνες έχουν δείξει ότι 
τα ΜΜΕ υιοθετούν ευρωσκεπτικιστικές προσεγγίσεις περισσότερο πρόθυμα και 
τείνουν να επαναλαμβάνουν τους μύθους για την ΕΕ, ιδίως σε χώρες που είναι 
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γνωστές για τα ευρωσκεπτικιστικά τους κινήματα.
Στο ζήτημα των ειδήσεων της Ένωσης δύο βασικά στοιχεία πρέπει να επι-

σημανθούν. Πρώτον, οι δημοσιογράφοι αναμένεται να είναι ουδέτεροι και ως 
προς την τοποθέτησή τους στις εκλογικές αναμετρήσεις κατά τη διάρκεια των 
εκλογικών εκστρατειών. Ωστόσο, αυτό δεν παρατηρείται όταν πρόκειται για 
θέματα της εξωτερικής πολιτικής ή την προάσπιση εθνικών συμφερόντων. Έτσι, 
οι δημοσιογράφοι τείνουν να ταυτίζονται με τα συμφέροντα της χώρας τους σε 
περίπτωση που αυτά αμφισβητούνται, διακυβεύονται στην ευρωπαϊκή πολιτική 
σκηνή. Δεύτερον, η δημοσιογραφική κριτική αποτελεί σημαντικό παράγοντα της 
δημοκρατίας και διαδραματίζει σημαντική επιρροή στις πολιτικές εξελίξεις μέσω 
της πληροφόρησης του κοινού. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι ακόμα και η έντονα 
κριτική σχεδόν αρνητική δημοσιογραφία  ενισχύει τη δημοκρατία, καθώς θέτει 
την κυβέρνηση, τους πολιτικούς και τις άλλες ελίτ, υπόλογες και υποκείμενες σε 
έλεγχο. Έτσι, υπό την οπτική αυτή ο αρνητισμός των ΜΜΕ μπορεί να ερμηνευ-
θεί ως μορφή δημοκρατικής λογοδοσίας. Δυνητικά θα μπορούσε να δεσμεύει 
το κοινό και να το φέρνει πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυξάνοντας το εν-
διαφέρον του για όσα συμβαίνουν σε αυτήν. Όμως, η κρατούσα άποψη είναι ότι 
οι αρνητικές ιστορίες για τις εξελίξεις στην Ένωση τελικά απωθούν το κοινό και 
προκαλούν την έλλειψη πολιτικής γνώσης ως προς τις ευρωπαϊκές ειδήσεις. Οι 
πολίτες καθίστανται όλο και λιγότερο πρόθυμοι να δεσμευτούν στα πολιτικά και 
δημόσια ζητήματα της Ένωσης και δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος όπου χά-
νουν όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον τους. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται 
καθώς τα ΜΜΕ αφιερώνουν όλο και λιγότερο χρόνο στα ζητήματα της Ένωσης 
σε σχέση με την κάλυψη εθνικών ειδήσεων. Έτσι, αναπαράγεται μια έλλειψη πλη-
ροφόρησης, η οποία περιορίζει τον βαθμό στον οποίο οι πολίτες της Ένωσης 
δεσμεύονται στη δημοκρατία της Ένωσης. 

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η μικρή ποσότητα της πληροφόρησης αλλά, κυ-
ρίως, η ποιότητα των ειδήσεων που μεταδίδονται για την ΕΕ. Η χαμηλή γνώση 
επιτείνει την άγνοια του κοινού και το καθιστά περισσότερο ευρωσκεπτικιστικό 
ως προς τη σημασία της Ένωσης. Έτσι, η διοχέτευση των ευρωσκεπτικιστικών 
τάσεων μέσω των ΜΜΕ στα ζητήματα της Ευρώπης οδηγεί σε συστηματικές 
παρερμηνείες για τη διακυβέρνηση, για τον τρόπο λήψης αποφάσεων, για την 
αποτελεσματικότητα της Ένωσης και για όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό της. Σε 
αυτή τη δίνη του κυνισμού, του αντιευρωπαϊσμού και του ευρωσκεπτικισμού, 
φαίνεται ότι οι επιλογές των δημοσιογράφων διαμορφώνονται στη βάση της 
ανταπόκρισης αυτών στις προτιμήσεις του κοινού και στην απαίτηση για πιο 
απλοϊκές ιστορίες. Έτσι, η δίνη του κυνισμού μετατρέπεται τελικά σε δίνη του ευ-
ρωσκεπτικισμού που κινείται από την προσφορά και τη ζήτηση αρνητικών ειδή-
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σεων για την Ένωση. Τα πρόσωπα της Ένωσης καταλήγουν να παρουσιάζονται 
ως μακιαβελικοί χαρακτήρες που δεν ενδιαφέρονται για το δημόσιο συμφέρον 
και αυτό που μεταδίδεται τελικά από τις ειδήσεις είναι οι νίκες και οι ήττες, τα 
εθνικά συμφέροντα, οι μανούβρες και οι τακτικισμοί και, βέβαια, η εντελώς πα-
ρερμηνευμένη παρουσίαση των στόχων της Ένωσης. 

Το ζητούμενο είναι τα ΜΜΕ και οι δημοσιογράφοι να μην λειτουργούν ως ένα 
εξωτερικός προς  τις διαδικασίες, τις δυναμικές και τα προβλήματα της ευρωπα-
ϊκής ολοκλήρωσης παράγοντας ως αν να είναι απλά κανάλια μεταφοράς απόψε-
ων. Και ειδικότερα σήμερα, για δύο λόγους: (α) των πρόσφατων αλλαγών στην 
πολιτική ζωή των φιλελεύθερων δημοκρατιών (απομάκρυνση/αποξένωση πο-
λιτών από την πολιτική, η αυξημένη επιρροή των εξτρεμιστικών ριζοσπαστικών 
κινημάτων/κομμάτων), (β) η διεθνοποίηση και ο εξευρωπαϊσμός στη χάραξη δη-
μόσιας πολιτικής, η μείωση της νομιμοποίησης της ΕΕ μετά την κρίση χρέους και 
την κρίση των προσφύγων, και η εξάπλωση και ενίσχυση των παγκοσμίων προ-
κλήσεων.  Σε διαφορετική περίπτωση, το χάσμα μεταξύ της επιρροής που έχει ή 
δεν έχει η ΕΕ και της μη-επίγνωσης αυτής της πραγματικότητας θα διευρύνεται 
όλο και περισσότερο. 

Πώς θα επιλυθούν, ωστόσο, τα σημερινά προβλήματα της ΕΕ αν οι δημοσι-
ογράφοι και τα ΜΜΕ δεν καταγράφουν και αναλύουν τις ανεπάρκειες και τους 
περιορισμούς της; Πώς θα μπορέσουν οι πολίτες να γνωρίζουν την αλήθεια για 
την ΕΕ σήμερα αν δεν μπορούν να κατανοήσουν το πόσο σύνθετα είναι τα προ-
βλήματα και πόσο περίπλοκες είναι οι πολιτικές διαδικασίες9;  Πώς θα μπορού-
σαν τα ΜΜΕ να δημιουργήσουν νέους τρόπους καταγραφής, αξιολόγησης και 
ερμηνείας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, και να καλλιεργήσουν μια ευρύτερη 
κατανόηση των πολιτικών και κοινωνικών δυναμικών, εντάσεων, συγκρούσεων 
και προοπτικών που διαμορφώνονται έξω και πέρα από το εθνικό πλαίσιο, στο 
υπερεθνικό ευρωπαϊκό πλαίσιο; Zούμε στην εποχή των πανευρωπαϊκών δικτύ-
ων ενημέρωσης (EuroNews), αλλά όχι των ευρωπαϊκών ειδήσεων. Δυστυχώς, 
είναι ευκολότερο για τα ευρωπαϊκά δίκτυα ενημέρωσης να ανταλλάσσουν και 
να κυκλοφορούν εικόνες, μουσική και διάφορα ψυχαγωγικά προϊόντα. Περισ-

9 Σύμφωνα με τα ευρήματα της Ευρωπαϊκής δημοσκόπησης «Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 477» 
(2018) με θέμα τη Δημοκρατία και τις Εκλογές, που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε 27.474 άτομα σε 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
τον Σεπτέμβριο του 2018, το 43% των πολιτών της Ε.Ε. απάντησαν ότι θα ήθελαν να έχουν 
περισσοτερη πληροφορηση σχετικά με την Ε.Ε. και τον αντικτυπο της στην καθημερινη 
τους ζωή. Ειδικότερα, για την Ελλαδα το αντίστοιχο ποσοστό των πολιτων που έδωσε την 
ίδια απάντηση ήταν αυξημένο στο 51%. 
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σότερα, όμως, είναι τα «άγνωστα» από τα «γνωστά» ζητήματα. Η ΕΕ δεν παράγει 
απαραίτητα ρεπόρτερ και ρεπορτάζ με «ευρωπαϊκή οπτική». Η έντονη οικονο-
μική και πολιτιστική διασύνδεση δεν γεννά ειδήσεις με ευρωπαϊκή κατανόηση 
και διακειμενικότητα: απεναντίας, το εγχώριο πρότυπο ειδήσεων εξακολουθεί 
να κυριαρχεί στα ΜΜΕ. Κρίνεται, λοιπόν, αναγκαία η αλλαγή της επικρατούσας 
νοοτροπίας και η διαμόρφωση μιας «νέας γλώσσας» των εξωτερικών/διεθνών 
ειδήσεων, η οποία εντάσσει στο οπτικό πεδίο των πολιτών τη διαδικασία της αλ-
ληλεξάρτησης και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

Η ρίζα του προβλήματος, όπως αναφέρθηκε παραπάνω βρίσκεται στη σύ-
γκρουση ανάμεσα στην «παλιά» και «νέα τάξη πραγμάτων», μεταξύ της κρατοκε-
ντρικής και μη-κρατοκεντρικής Ευρώπης. Η πολιτική στην Ευρώπη έχει μετατο-
πιστεί από την κρατο-κεντρική λογική στη λογική της πολλαπλής αλληλεξάρτησης. 
Σύμφωνα με την κρατο-κεντρική λογική, η ευρωπαϊκή πολιτική είναι αποτέλεσμα 
της αλληλεπίδρασης των κρατών. Από την άλλη πλευρά, η λογική της πολλαπλής 
αλληλεξάρτησης και δικτύωσης δίνει έμφαση στον τρόπο με τον οποίο συσχετί-
ζονται πολλαπλοί, κρατικοί και μη κρατικοί, δρώντες προκειμένου να επιτύχουν 
τους επιμέρους στόχους τους. Η λογική αυτή είναι αποτέλεσμα της ευρωπαϊκής 
διασυνδεσιμότητας και αλληλεξάρτησης, που μέσα από την τεχνολογική πρόο-
δο και τη δημιουργία ενός περισσότερο ή λιγότερο ενιαίου οικονομικού χώρου, 
συμπιέζει και ξεπερνά το χώρο και το χρόνο, και καθιστά τη διάκριση ανάμεσα 
στο εγχώριο και στο εξωτερικό πολύ δυσκολότερη. Συνίσταται στη δημιουργία 
ενός περίπλοκου δικτύου διασύνδεσης, με βάση το οποίο τη ζωή μας διαμορ-
φώνουν ολοένα και περισσότερο γεγονότα που συντελούνται, καθώς και απο-
φάσεις που λαμβάνονται, μακριά από εμάς. 

Ειδικότερα, τα ευρωπαϊκά κράτη παρέμεναν μέχρι και τα τέλη του Δευτέρου 
Παγκόσμιου Πολέμου περισσότερο ή λιγότερο διακριτές μονάδες. Τούτο συνέ-
βαινε επειδή σε οικονομικό επίπεδο τα κράτη έλεγχαν τις κεφαλαιακές ροές και 
διατηρούσαν τους δασμούς και τις ποσοστώσεις ως εργαλεία προστασίας της 
εγχώριας οικονομίας τους. Σε κοινωνικό επίπεδο, τα κράτη αποφάσιζαν αποκλει-
στικά για ζητήματα πρόνοιας και δημόσιων δαπανών. Ωστόσο, με την ίδρυση 
και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) και αργότερα της 
ΕΕ, τα ευρωπαϊκά κράτη απώλεσαν τον αποκλειστικό έλεγχο επί των ζητημάτων 
αυτών καθώς μέσα από τη λογική της αμοιβαίας ομαδοποιημένης κυριαρχίας10,  
αποβλέπουν στην απόκτηση πρόσβασης σε μεγαλύτερη ισχύ και επιρροή στο 

10 McCormick, J. & Olsen, J. (2013). The European Union: Politics and Policies. Perseus Books 
Group.
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πλαίσιο της ολοκλήρωσης. Σε συνδυασμό με την πρόοδο των μεταπολεμικών 
δεκαετιών (ραγδαία εκβιομηχάνιση, βελτίωση των μέσων μεταφοράς και ψηφι-
οποίηση), αναπτύχθηκε η δυνατότητα αυξημένης επικοινωνίας και διασύνδεσης 
ανάμεσα σε διαφορετικά μέρη και πληθυσμούς του κόσμου. Ταυτόχρονα, η υι-
οθέτηση και επικράτηση της λογικής της αγοράς ήρε τους περιορισμούς στην 
οικονομική δραστηριότητα και τη διακίνηση κεφαλαίου, με αποτέλεσμα το ση-
μερινό ευρωπαϊκό σύστημα να χαρακτηρίζεται από την πολλαπλή ροή αγαθών, 
κεφαλαίων και πληροφοριών σε ένα ολοένα και λιγότερο ιεραρχικό σύστημα. 
Τούτο δεν σημαίνει ότι τα ευρωπαϊκά κράτη δεν παραμένουν σε αρκετές περι-
πτώσεις οι πιο σημαντικοί δρώντες, αλλά ότι πλέον πρέπει να συζητούν και να 
συνδιαλέγονται με ολοένα και περισσότερους δρώντες (πολυεθνικές επιχειρή-
σεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κοινωνικά κινήματα). 

Παράλληλα, ενώ παραδοσιακά η κρατική πολιτική γινόταν αντιληπτή μέσα 
από το πρίσμα της κρατικής ασφάλειας (state security), σήμερα κατανοείται 
μέσα από τη θεώρηση της ανθρώπινης ασφάλειας (human security)11. Σύμφωνα 
με αυτή, στόχος των ευρωπαϊκών κρατών είναι η προστασία των πολιτών του 
από πλήθος απειλών που δεν συγκαταλέγονται στα παραδοσιακά ζητήματα, 
όπως η κλιματική αλλαγή, η μετανάστευση, η τρομοκρατία, η υπανάπτυξη, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και η ανάπτυξη όπλων μαζικής καταστροφής. Η έννοια 
της ανθρώπινης ασφάλειας, επηρεαζόμενη από τη συζήτηση για την ανθρώπινη 
ανάπτυξη, την αύξηση των συγκρούσεων εντός των κρατών, τον αντίκτυπο της 
παγκοσμιοποίησης στην εξάπλωση διεθνικών απειλών (για παράδειγμα, τρομο-
κρατία) και την έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα, αντιπροσωπεύει τόσο μια 
κάθετη όσο και μια οριζόντια επέκταση της παραδοσιακής έννοιας της εθνικής 
ασφάλειας, που διακρίνεται από (α) την έμφαση που δίνει στο άτομο ως αντικεί-
μενο αναφοράς της ασφάλειας, (β) την πολυδιάστατη φύση της και (γ) το οικου-
μενικό ή παγκόσμιο φάσμα της. Στη βάση αυτής της λογικής, ενώ τα παραδοσι-
ακά ζητήματα ασφαλείας παραμένουν (βλ. ελληνο-τουρκική διένεξη, συγκρου-
σιακές σχέσεις Ουκρανίας-Ρωσίας), η πολιτική των κρατών και της πλαισιώνεται 
από, και ασχολείται με, πολλά άλλα ζητήματα. 

Τα νέα αυτά δεδομένα έχουν επηρεάσει αποφασιστικά την παραδοσιακή 
διάκριση εγχώριας και εξωτερικής πολιτικής12. Συγκεκριμένα, ελαχιστοποιούν 

11 Buzan, B., Wæver, O., & De Wilde, J. (1998). Security: A New Framework for Analysis. Lynne 
Rienner Publishers.

12 C. Hill (2018). Η εξωτερική πολιτική στον 21ο αιώνα. Κρήτη: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 
Κρήτης. 
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τη σημασία που είχαν τα σύνορα και κάθε είδους φραγμοί, διευκολύνοντας και 
επιτρέποντας την αλληλεπίδραση μεταξύ εγχώριων και εξωτερικών δρώντων 
και ζητημάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της οικονομικής αλληλεξάρτησης 
αποτελεί η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, η οποία μεταδόθηκε από τις ΗΠΑ 
στις ευρωπαϊκές οικονομίες, γεγονός που ανέδειξε ευρύτερες δομικές ανισότη-
τες και δημιούργησε υπαρξιακό ζήτημα για την ευρωζώνη και την ΕΕ. Επίσης, 
κλασικά ζητήματα παραδοσιακής πολιτικής επιφέρουν πολλαπλές, αλυσιδωτές 
συνέπειες. Για παράδειγμα, ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία, δεν αποτελεί μόνο 
ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα για τις μεγάλες δυνάμεις που διαφωνούν ως προς 
τον τρόπο επίλυσής του, αλλά έχει οδηγήσει και σε όξυνση της μετανάστευσης 
στη Μεσόγειο και σε ανθρωπιστικές κρίσεις, που αμφισβητούν όχι μόνο την πο-
λυπολιτισμικότητα της ΕΕ, αλλά αυξάνουν και τις ριζοσπαστικές και ακραίες ευ-
ρω-σκεπτικιστικές αντιδράσεις των πολιτών της. 

Τέτοια γεγονότα είναι ενδεικτικά όχι μόνο της αυξανόμενης πολυπλοκότητας 
της ευρωπαϊκής/παγκόσμιας οικονομικής και πολιτικής ζωής, αλλά και της αδυ-
ναμίας των κρατών και των πολιτών τους να ελέγξουν προβλήματα που προκύ-
πτουν σε μακρινές περιοχές του κόσμου. Αυτό, πρώτον, αυξάνει τη σημασία του 
επιχειρήματος ότι ζούμε σε «ρευστές κοινωνίες» όπου τα πάντα αλλάζουν συνε-
χώς, με αποτέλεσμα να υπάρχει αύξηση της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας13. 
Σύμφωνα με τον Beck (2007)14, στις σημερινές «κοινωνίες του ρίσκου» η σύγκρου-
ση δεν περιστρέφεται γύρω από τη διανομή των αγαθών και των υπηρεσιών που 
προσφέρονταν από το κράτος, αλλά από τη διανομή αρνητικών εννοιών όπως 
το ρίσκο, η απειλή και τα προβλήματα. Τα αρνητικά αυτά δεν αποτελούν φυσικές 
καταστροφές, αλλά κινδύνους κατασκευασμένους από τους ανθρώπους, όπως 
η ρύπανση του περιβάλλοντος, τα βιομηχανικά απόβλητα, η εξάντληση των φυ-
σικών πόρων και η νόσος των «τρελών αγελάδων». Δεύτερον, καταδεικνύει ότι 
τα κράτη και οι πολίτες συμμετέχουν σε έναν «απο-εδαφοκοποιημένο» κόσμο. 
Όπως επισημαίνουν οι Baylis, Smith & Owen (2013)15 τούτο σημαίνει ότι η εδαφι-
κή βάση της πολιτικής έχει απωλέσει τη σημασία της, καθιστώντας πιο δύσκολο 
τον εντοπισμό της πηγής και της αλυσίδας των προβλημάτων. Πρόκειται για μια 
διαδικασία κατά την οποία η οργάνωση πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών 
δραστηριοτήτων περιορίζεται ολοένα και λιγότερο από τη γεωγραφική απόστα-

13 Bauman, Z. (2007). Liguid Times: Living in an Age of Uncertainty. Cambridge: Polity Press. 

14 Beck, U. (2007). World at Risk. Cambridge: Polity Press. 
15 Baylis, S. Smith & P. Owen (eds.), Η Παγκοσμιοποίηση της Διεθνούς Πολιτικής: Μια Εισα-

γωγή στις Διεθνείς Σχέσεις. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 
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ση και από εθνικά εδαφικά όρια. Επιταχύνεται από την τεχνολογική επανάσταση 
και αναφέρεται στη μείωση της επίδρασης που ασκούν οι τόποι, οι αποστάσεις 
και τα σύνορα στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ταυτίζονται συλλογικά ή 
επιδιώκουν πολιτική αναγνώριση. Αυτό διευκολύνει την ανάδυση και ανάπτυξη 
νέων απο-εδαφοκοποιημένων δικτύων και δρώντων στην παγκόσμια πολιτική. 
Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί, και μια πλειάδα 
άλλων μη κρατικών οργανώσεων, όπως οι τρομοκρατικές οργανώσεις, ασκούν 
επιρροή. 

Το αποτέλεσμα είναι οι διακρατικές σχέσεις των κρατών-μελών της ΕΕ να 
διαμεσολαβούνται όλο και περισσότερο από την αρχή της περίπλοκης αλληλε-
ξάρτησης16, κατάσταση όπου τα κράτη και οι λαοί επηρεάζονται από αποφάσεις 
που λαμβάνονται αλλού και από άλλους. Προϋποθέτει αμοιβαία επιρροή, ακό-
μη και σχεδόν ισότιμη σχέση ανάμεσα στα μέρη/κράτη, που συνήθως πηγάζει 
από την αίσθηση αμοιβαίας ευαισθησίας. Το αποτέλεσμα είναι η πιο ενεργή και 
πολύπλευρη συμμετοχή κρατών-μελών στις διαδικασίες, δομές και θεσμούς 
της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, που ορίζεται ως η ρύθμιση του συνόλου των 
ζητημάτων που βρίσκονται εκτός του αποκλειστικού ελέγχου των κρατών και 
απαιτούν συνεργασία. Δεν προϋποθέτει μια κεντρική ευρωπαϊκή εξουσία, αλλά 
στο υπάρχον πλαίσιο αναφέρεται σε ένα σύνολο αλληλένδετων αλλά διακριτών 
δρώντων που εμπλέκονται στην επίλυση των παγκόσμιων προβλημάτων. Περι-
λαμβάνει τη δραστηριότητα των κρατών αλλά και των διακυβερνητικών και υπε-
ρεθνικών θεσμών της ΕΕ, και των μη-κυβερνητικών και μη κρατικών δρώντων. Ο 
συνδυασμός όλων αυτών των δρώντων δημιουργεί ένα σύστημα σχέσεων που 
χαρακτηρίζονται από μια διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύγκρουσης και συνερ-
γασίας, η οποία ενθαρρύνει την υιοθέτηση κοινών μεθόδων και κοινών στόχων 
στην αντιμετώπιση κρίσιμων και πιεστικών ζητημάτων που τα κράτη μεμονωμέ-
να δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν. 

Ενώ η αρχιτεκτονική δομή της ΕΕ μοιάζει ολοένα και περισσότερο με τη δομή 
ενός δημοκρατικού κράτους, με κυβέρνηση (Επιτροπή), με κοινοβούλιο και δι-
καστική εξουσία, θα ήταν λάθος να υποστηρίξουμε, όπως διαπιστώσαμε στα κε-
φάλαια 2 & 3, ότι όλες οι αποφάσεις και πολιτικές που αφορούν τα κράτη-μέλη 
διαμορφώνονται και επιβάλλονται από τους θεσμούς. Τα κράτη-μέλη όχι μόνο 
ελέγχουν και καθορίζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αλλά διατηρούν και 
την αρμοδιότητα τους σε σημαντικούς τομείς πολιτικών. 

16 Keohane, R. & Nye, J. (1997). Power and Interdependence: World Politics in Transition. 
Boston: Little Brown.
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Από την άλλη, όμως, και πρέπει να επισημανθεί αυτό, ένα μεγάλο μέρος πο-
λιτικών προέρχονται από την ΕΕ, με σημαντικές συνέπειες στην οικονομική και 
κοινωνική ζωή των πολιτών. Τα κράτη-μέλη γίνονται λήπτες παρά διαμορφω-
τές κανόνων και πολιτικών. Η εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην ΕΕ αποδυναμώνει 
τους κοινοβουλευτικούς θεσμούς και ενδυναμώνει την επιρροή της εκτελεστι-
κής εξουσίας. Τα ζητήματα όχι μόνο είναι περίπλοκα, αλλά και όταν συζητού-
νται και αποφασίζονται/διαχειρίζονται στο Συμβούλιο της ΕΕ οι υπουργοί των 
κρατών-μελών δεν είναι υπόλογοι στους ψηφοφόρους τους. Επίσης, παρά στη 
βελτίωση της δημοκρατικής ποιότητας που παρατηρήθηκε στη λειτουργία και 
λήψη αποφάσεων της ΕΕ με τη Συνθήκης της Λισσαβόνας, η διαχείριση της κρί-
σης χρέους και του προσφυγικού επιδείνωσαν το ζήτημα του δημοκρατικού ελ-
λείμματος και νομιμοποίησης της ΕΕ. Όπως επισημαίνει ο Παπαδόπουλος (2018: 
284-290)17 η κρίση είχε τις εξής συνέπειες στη διακυβέρνηση της ΕΕ: (α) αυξα-
νόμενη παρέμβαση του Δικαστηρίου της ΕΕ και μείωση των δυνατοτήτων δη-
μοκρατικής διατύπωσης οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών, (β) αυξανόμενη 
επιρροή «ανεπίσημων θεσμών», όπως η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης και 
το Eurogroup, σε ζητήματα δημοσιονομικής πειθαρχίας και οικονομικής διακυ-
βέρνησης, (γ) αυξανόμενη εξουσία της Επιτροπής σε ζητήματα συντονισμού και 
επίβλεψης μακροοικονομικής πολιτικής και εφαρμογής αυστηρών δημοσιονο-
μικών πολιτικών και (δ) ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας και ειδικότερα στη διαχείριση των χρηματαγορών. 

Με βάση τα παραπάνω, τα ΜΜΕ και οι δημοσιογράφοι οφείλουν να ενισχύ-
σουν την κατανόηση του κοινού της αναφορικά  με τα πολιτικά του σήμερα με 
στόχο όχι μόνο την ενίσχυση ενίσχυσης της διαφάνειας,  της νομιμότητας και 
επομένως και της αποτελεσματικότητας της ΕΕ, αλλά και την ανάπτυξη λογικών 
που διαχωρίζουν την πραγματικότητα από τη φαντασία,  που στηρίζονται σε 
έγκυρα στοιχεία και γεγονότα,  και διευκολύνουν την επιδιόρθωση των ατελειών 
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης παρά την καταστροφή της.  Μόνο έτσι, όπως επι-
σημαίνει, ο Παπαδόπουλος (2018: 83) θα μειωθεί το χάσμα ανάμεσα στην προ-
βαλλόμενη από τα ΜΜΕ πολιτική του «προσκηνίου» (εθνικός πολιτικός και κομ-
ματικός ανταγωνισμός) και τις πιο σύνθετης διαδικασίας χάραξης πολιτικής στο 
«παρασκήνιο» (υπερεθνικό ευρωπαϊκό επίπεδο).

Πολλοί θα μπορούσαν να ισχυριστούν ότι η δημοσιογραφία έχει καταβάλει 
προσπάθειες να κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Μάλιστα, θα μπορούσε 
κανείς να ισχυριστούν ότι τα ΜΜΕ και κυρίως η τηλεόραση έχουν έναν κεντρι-

17 Γ. Παπαδόπουλος (2018). Οι δημοκρατίες σε κρίση. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 
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κό ρόλο στη διαμόρφωση μιας παγκόσμιας κοινωνικής γνώσης και ανησυχίας. 
Τα ΜΜΕ συμβάλλουν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών για τους 
κινδύνους των ευρωπαϊκών/παγκόσμιων προβλημάτων και κατ’ επέκταση την 
ανάγκη επίλυσής τους. Συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας περισσότερο κοσμο-
πολιτικής προοπτικής. Ενώ, ωστόσο, το θέαμα και η οπτικοποίηση των ευρωπαϊ-
κών/παγκόσμιων προβλημάτων αποδεικνύονται ουσιώδη για τις διαδικασίες κι-
νητοποίησης και αλληλεγγύης, δεν μπορούν να αντικαταστήσουν εξ ολοκλήρου 
τις διαδικασίες πολιτικής συζήτησης και διαβουλεύσεων. Αυτό που παρατηρεί 
κανείς, είναι ένα είδος δημοσιογραφίας το οποίο (α) μεταδίδει ταχύτατα εικόνες 
και τμήματα πληροφοριών («έκτακτες ειδήσεις») κατά αποσπασματικό και απο-
συνδεδεμένο τρόπο, και (β) που περιορίζει τις ειδήσεις των κρατών-μελών και 
της ΕΕ σε θεαματικές και δραματοποιημένες ιστορίες (βλ. Απόστολος Στάικος, 
παράρτημα ΙΙ). Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η Ελίντα Λαμπροπούλου (2018), 
ανταποκρίτρια του CNN για την ελληνική κρίση χρέους σε εκδήλωση της Έδρας 
Jean Monnet (βλ. παράρτημα Ι): 

Σημείο εκκίνησης της κάλυψης της Κρίσης για πολλά διεθνή μέσα είναι το 
διάγγελμα του τότε πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου στο Καστελόρι-
ζο τον Απρίλιο του 2010. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει εδώ η επικοι-
νωνιακή εξωστρέφεια στο σχεδιασμό μετάδοσης μιας είδησης που ήταν 
προφανές ότι θα κάνει το γύρο του κόσμου. Το πως δηλαδή ο τότε ελλη-
νικός κρατικός μηχανισμός επέλεξε να προβάλει την είδηση, γνωρίζοντας 
τη δύναμη του μέσου που χρησιμοποιούσε. Το διάγγελμα δεν μεταδόθηκε 
από κάποιο κλειστό χώρο γραφείου, αλλά από ένα πανέμορφο, ειδυλλι-
ακό ελληνικό νησάκι. Παρά τη σοβαρότητα του περιεχομένου η πρώτη 
εικόνα ήταν μιας τουριστικής καρτ ποστάλ  ,την εικόνα της Ελλάδας που 
είναι γνωστή και αγαπητή στο εξωτερικό και παράλληλα εκπέμπει μια ει-
κόνα ηρεμίας που σε καμία περίπτωση δεν παρέπεμπε στο περιεχόμενο. Η 
σκηνοθετική επιλογή αυτή, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό όταν αναλύουμε την 
τηλεοπτική είδηση, έγινε τόσο για εσωτερική αλλά κυρίως για εξωτερική 
κατανάλωση.  Καθώς ο κύριος Παπανδρέου μιλούσε για την ένταξη της 
χώρας σε μηχανισμό στήριξης με τις ψαρόβαρκες να λικνίζονται στα στο 
όμορφο λιμάνι του Καστελόριζου, τα newsroom των διεθνών μέσων, προ-
σπερνούσαν την επιφανειακή ηρεμία της εικόνας, και βρίσκονταν σε εγρή-
γορση. Ένας τεράστιος μηχανισμός μπήκε σε άμεση λειτουργία και επικε-
ντρώθηκε στην Ελλάδα σε πραγματικό χρόνο, real time, όπως ορίζουν οι 
ταχύτητες της εποχής που διανύουμε. 
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Για να συμπληρώσει:
Η επικοινωνιακή πολιτική της χώρας άλλαξε  στην πορεία, με το πέρασμα 
στην πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όπου άρχισε να διαμορφώνεται μία τε-
λείως διαφορετική προσέγγιση. Υπήρξε μια στρατηγική απόφαση ότι η 
συνεχής παραμονή στη δημοσιότητα -για οποιοδήποτε λόγο- ισχυροποι-
εί την ελληνική θέση. Αντίστοιχη επιλογή με αυτή που έκανε αργότερα ο 
πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλτ Τραμπ. Ας πάρουμε για  πα-
ράδειγμα τη χειραψία (η μη) του τότε υπουργού οικονομικών Γιάνη Βα-
ρουφάκη με τον επικεφαλής του Eurogroup Γερούν Νταϊσελμπλουμ, ή το 
γνωστό «Ουάο». Επίσης, πότε ένας πρωθυπουργός φοράει γραβάτες, πότε 
όχι και άλλες ‘ανάλαφρες’ λεπτομέρειες εντάχθηκαν στην  ιδιαίτερα ανερ-
χόμενη κατηγορία της ενημερωδιασκέδασης (infotainment), μια μορφή 
ψυχαγωγικής είδησης που ξεφεύγει από την ουσία της είδησης. Τα μέσα 
έκαναν αυτό που κάνουν πάντα, έψαξαν τρόπους να διατηρήσουν το εν-
διαφέρον για ένα θέμα αρκετά τεχνικό στη φύση του, χωρίς εικόνα πέρα 
αυτής των κυρίων με τα κλασσικά γκρι κοστούμια των Βρυξελλών που 
μπαινοβγαίνουν σε αίθουσες συναντήσεων. Αμέσως οι ‘μοντέρνοι’, ‘σέξι’ 
Έλληνες πολιτικοί με τις στομφώδεις προτάσεις τους τράβηξαν τα φώτα 
της δημοσιότητα συχνά περισσότερο από την ουσία, με αποτέλεσμα να 
επικρατήσουν οι εντυπώσεις και μία προσέγγιση ‘σόου’. Έτσι χάθηκε η ψυ-
χραιμία σε μεγάλο βαθμό από όλες τις πλευρές. Εθνικά στερεότυπα, και 
ξεχασμένες έχθρες ξαναεμφανίστηκαν στο προσκήνιο. Εικόνες μιας διαι-
ρεμένης πιο ευρωσκεπτικιστικής Ευρώπης,  συνέπειες της οποίας είναι ιδι-
αίτερα ορατές σήμερα. 

Η παγκοσμιοποίηση δεν παράγει απαραίτητα ρεπόρτερ και ρεπορτάζ με «ευ-
ρωπαϊκή οπτική». Η αυξανόμενη ολοκλήρωση δεν γεννά αυτόματα ειδήσεις με 
παγκόσμια κατανόηση και διακειμενικότητα: απεναντίας, το εγχώριο πρότυπο 
ειδήσεων εξακολουθεί να κυριαρχεί στις αγορές των μέσων ενημέρωσης. Η « ευ-
ρωπαϊκή οπτική» εξακολουθεί να καταπιέζεται από την «εθνική οπτική» και την 
εθνοκεντρική λογική της κοινωνίας και της πολιτικής. Όπως σωστά επισημαίνει 
ο Μιχάλης Μητσός (βλ. παράρτημα ΙΙI), αρθρογράφος της Εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ:

Γιατί άραγε ο ελληνικός Τύπος προέβαλε μόνο τη δήλωση του Εμανουέλ 
Μακρόν το [2018] ότι θα υπερασπιστεί την Ελλάδα από όποια απειλή, και 
όχι την προειδοποίησή του ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να βυθιστεί σε έναν 
εμφύλιο πόλεμο ή τη διακήρυξή του ότι δεν θέλει να είναι μέλος μιας γε-
νιάς υπνοβατών; Μια ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη δεν θα υπερασπιστεί 
καλύτερα την Ελλάδα απ’ ό,τι θα το κάνει μια Ευρώπη διχασμένη, αδύναμη 
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και αδρανής; Αλλά είπαμε, αυτά δεν πουλάνε. 

Επιπλέον, ούτε τα υπάρχοντα πανευρωπαϊκά δίκτυα μέσων ενημέρωσης μεταδί-
δουν την «ευρωπαϊκή οπτική». Η ταχύτατη μετάδοση ειδήσεων σε κάθε πιθανή 
γωνιά της ΕΕ, είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την κάλυψη των ειδήσεων της 
ΕΕ ως ενός όλο και περισσότερο διασυνδεμένου τόπου. Το βασικό πρόβλημα 
είναι ότι εξωτερικές και διεθνείς ειδήσεις εξακολουθούν να παρουσιάζουν την 
πραγματικότητα με βάση τον ιδεολογικό ορίζοντα του εθνικού κράτους. Η πραγ-
ματικότητα δομείται αφενός σύμφωνα με την αναχρονιστική λογική του εσωτε-
ρικού (το εθνικό κράτος) έναντι του εξωτερικού (ο κόσμος πέρα από το εθνικό 
κράτος) και αφετέρου ως «σχέσεις μεταξύ των εθνικών κρατών». Σύμφωνα με 
την Μ. Ψαρά (βλ. παράρτημα ΙV), ανταποκρίτρια της Εφημερίδας Έθνος:

Ως ανταποκρίτρια, είμαι υποχρεωμένη να μεταφέρω στην Αθήνα ό,τι έχει 
σχέση με την Ελλάδα. Προφανώς. Αλλά οτιδήποτε άλλο, απλώς εμπίπτει 
στην… διακριτική μου ευχέρεια. Με λίγα λόγια, το ενδιαφέρον των ελλη-
νικών ΜΜΕ για όσα γίνονται στις Βρυξέλλες και αφορούν εν γένει το ευ-
ρωπαϊκό οικοδόμημα και τις ειδήσεις της ηπείρου δεν είναι αυξημένο… 
Στοίχημα των ανταποκριτών νομίζω ότι είναι να αυξήσουν το ενδιαφέρον 
του ελληνικού κοινού για την ατζέντα της ΕΕ, έτσι ώστε να παραμείνουν 
χρήσιμοι στο μέλλον. Δεν είναι δύσκολο αν σκεφτεί κανείς ότι εδώ χτυπάει 
όντως η καρδιά της Ευρώπης με πολλά και ποικίλα γεγονότα και αποφά-
σεις που επηρεάζουν τη ζωή στις πρωτεύουσες. Ωστόσο είναι και θέμα 
νοοτροπίας των Μέσων, που πρέπει να μετεξελιχθεί… 

Όπως σημειώνει και η Μαρία Χούκλη (βλ. παράρτημα V), δημοσιογράφος του 
F9.84, για την κρίση χρέους και την ΕΕ: 

Ποια θέματα θέλαμε να αντλήσουμε από τον από τη διεθνή επικαιρότητα 
για να τα μεταδώσουμε, να τα προβάλλουμε, να τα παρουσιάσουμε στην 
Ελλάδα… Yπήρξε μεγάλη ένταση με την οποία παρουσιάσαμε ειδήσεις 
που αφορούσαν «εμάς», πώς μας βλέπουν οι ξένοι, ακόμη κι αν ήταν μια 
μικροείδηση σε μια εφημερίδα των εμπόρων της Δρέσδης που μιλούσε 
για την Ελλάδα. Η τάση μας για τον αντι-γερμανισμό αξιοποιούσε αυτήν 
την είδηση, την προέβαλε, παρόλο που το μέσο μπορεί να είχε εκτενείς και 
σωστές αναφορές στην ελληνική παθογένεια.  

Ωστόσο, η εθνική λογική υποσκάπτει την ικανότητά μας να αντιμετωπίσουμε την 
αυξανόμενη ανασφάλεια και η κατάσταση ολοένα και επιδεινώνεται, καθώς οι 
οικονομικές, κοινωνικές και κλιματικές συνθήκες εντείνουν τις εντάσεις και αμφι-
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σβητούν την κυριαρχία των κρατών. Σήμερα, μάλιστα, γινόμαστε μάρτυρες της 
διάδοσης διαστρεβλωμένων πληροφοριών και της κατανόησης των πολιτικών 
προβλημάτων μέσα από απλές και συναισθηματικές αφηγήσεις. Η εξέλιξη αυτή  
διευκολύνει την κατασκευή φερόμενων ως ‘κρυφών αληθειών’ πίσω από την 
πραγματικότητα. Ενθαρρύνει την πεποίθηση ότι τα γεγονότα δεν θα πρέπει να 
καθοδηγούν τη γνώση/τις πράξεις των πολιτών. Το επιχείρημα είναι ότι η επιστη-
μονική ή η εμπειρική ‘αλήθεια’ δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη, αλλά να αντι-
μετωπίζεται, όχι μόνο ως κάτι σχετικό αλλά και ως κάτι εξαρτώμενο από ισχυρά 
πολιτικά/οικονομικά συμφέροντα. Αυτή η εξέλιξη φαίνεται να έχει προκαλέσει 
ουσιαστικές αλλαγές στον ρόλο που παίζουν τα γεγονότα και η αλήθεια στην 
πολιτική επικοινωνία και την δημοσιογραφική κάλυψη. Το λεξικό της Οξφόρδης 
χαρακτηρίζει την εξέλιξη αυτή ως «μετά-αλήθεια», ορίζοντάς την 

ως σχετική με ή υποδηλωτική καταστάσεων στις οποίες τα αντικειμενικά γεγο-
νότα έχουν μικρότερη επιρροή στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης απ ‘ό,τι οι 
εκκλήσεις στο συναίσθημα και στις προσωπικές πεποιθήσεις.

Γιατί συμβαίνει αυτό; 
Σημαντικός παράγοντας είναι οι αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η γνώση και 
η πληροφορία φτάνουν στο κοινό. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την μετα-
τόπιση στην κουλτούρα της επικοινωνίας και ενημέρωσης, με τους πολιτικούς 
να χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να επικοινωνούν απευθείας με τους οπα-
δούς τους, και την προσαρμογή των δημοσιογράφων/ΜΜΕ στο επιχειρηματικό 
μοντέλο της ψηφιακής εποχής, όπου όλα βασίζονται σε “κλικς”, “viral ιστορίες” 
και όχι σε “γεγονότα”. Ωστόσο, χωρίς την πρακτική της εκτεταμένης έρευνας και 
την επιστράτευση επιχειρημάτων βασισμένων σε γεγονότα και εμπειρογνωσία, 
η δημόσια επικοινωνία χάνει τη διαλογική ζωτικότητά της  και ειδικότερα όταν 
δημαγωγοί πολιτικοί, που διατείνονται ότι υπάρχει μόνο η αυθεντική βούληση 
του «λαού» και μιλούν στο όνομα του, ενισχύουν και καλλιεργούν την κατασκευή 
υπεραπλουστευτικών επιχειρημάτων πίσω από την πολιτική και οικονομική 
πραγματικότητα, όπως για παράδειγμα οι ακόλουθες ευλογοφανείς και υπερα-
πλουστευτικές θέσεις/προτάσεις,

	⇒ ότι η ΕΕ είναι μια συνωμοσία «καπιταλιστών», ένας κακόβουλος παράγο-
ντας, που «στραγγίζει» και επιδιώκει την πολιτισμική σύνθλιψη των λαών 
της

	⇒ ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να βρει χρήματα από την Κίνα και την Ρωσία και 
έτσι να αποφύγει τους όρους της «τρόικας» - έτσι παρά το δημοψήφισμα 
του 2015, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ υπέγραψε ένα νέο μνημόνιο, περι-
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γράφοντάς το ως αποτέλεσμα ‘εκβιασμού’ από τις Ευρωπαϊκές ελίτ

Δεν αρκεί, όμως, να κατηγορούμε μόνο το Facebook και τα ΜΜΕ, τον Τραμπ, τον 
Τσίπρα ή τον Πούτιν, ότι έφεραν τη μετα-αλήθεια. Οι περίπλοκες εσωτερικές και 
παγκόσμιες και διασυνδεμένες κρίσεις (τραπεζική, δημοσιονομική, αναπτυξια-
κή, δημογραφική κά), έχουν δημιουργήσει μια κρίση εμπιστοσύνης, με τις κοι-
νωνίες να έχουν απωλέσει την ικανότητα για προβολή στο μέλλον, φοβούμενες να 
αναλάβουν δράση, να επιλέξουν και να αποφασίσουν. 

Οι πολιτικές ηγεσίες, ωστόσο, φαίνονται ανίκανες να χειριστούν τις συνέπειες 
που έχουν προκύψει από αυτές τις αλλαγές. προσδιορίζονται και χαρακτηρίζο-
νται από μια μοιρολατρική παθητικότητα. H πραγματικότητα αυτή αναπτύσσεται 
στη βάση μιας ελλιπούς και ανεπαρκούς πολιτικής στρατηγικής. Στην ΕΕ, για πα-
ράδειγμα, οι ηγέτες και πολιτικοί των κρατών-μελών κρύβονται πίσω από πολι-
τικές σκοπιμότητες και ιδεολογίες. Τείνουν να εμφανίσουν σαν ορθές τις εθνικές 
απόψεις και σαν λανθασμένες εκείνες των άλλων κρατών μελών. Τόσο η κρίση 
χρέους όσο και η κρίση του προσφυγικού εντάθηκαν, επειδή οι διαφορές στις 
ιδέες των ηγετών της ΕΕ δεν τους επέτρεψαν να συντονιστούν και να εφαρμό-
σουν κατάλληλες λύσεις. Δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν το βάθος των σύγ-
χρονων αλλαγών και των διλημμάτων που δημιουργούν, δίχως να καταφεύγουν 
στα κλισέ και τις ευκολίες των εκάστοτε πολιτικών διαιρέσεων/παρατάξεων18. 

Οι κυβερνήσεις και η ΕΕ, δεν αναπτύσσουν τις κατάλληλες διαδικασίες και 
χώρους που θα τους επιτρέψει να «ακούσουν καλύτερα» τις κοινωνίες που ζουν 
σήμερα στην ανασφάλεια και το φόβο – που έχουν κατακλυστεί από μια παραλυ-
τική αβεβαιότητα. Η μετα-αλήθεια (ο εθνικισμός και ο λαϊκισμός) είναι το αποτέ-
λεσμα αυτού του ελλείμματος στην πολιτική. Με αποτέλεσμα σήμερα να είμαστε 
αντιμέτωποι με δημαγωγούς πολιτικούς, μη-έγκυρους ιστότοπους και ΜΜΕ που 
αναμειγνύουν μισές αλήθειες, ψέματα, θεωρίες συνομωσίας σε ένα τοξικό μείγμα 
που αποδέχονται πρόθυμα οι οργισμένοι, οι αγανακτισμένοι (και οι επικίνδυνοι 
όπως απέδειξε η περίπτωση της Νέας Ζηλανδίας). Στην προσπάθειά τους κατα-
νοήσουν το σήμερα οι άνθρωποι καταφεύγουν σε απλές, υπεραπλουστευτικές 
ιστορίες, και την επινόηση θεωριών συνωμοσίας. Έχουν άγνοια ή φοβούνται την 
πολυπλοκότητα του κόσμου, με αποτέλεσμα να αναζητούν την εμπιστοσύνη σε 
δόγματα ή δημαγωγούς λαϊκιστές αρχηγούς/πολιτικούς  που τους προσφέρουν 
ανακούφιση και βεβαιότητα. Κατά πόσο παρέχουν όμως ανακούφιση και βεβαι-
ότητα είναι συζητήσιμο. Το Brexit αποδεικνύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
ότι οι ψηφοφόροι θα πρέπει να μην παρασύρονται με εύκολες λύσεις και προτά-

18  Ι. Krastev (2018). Μετά την Ευρώπη. Αθήνα: Παπαδόπουλος.
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σεις στα προβλήματα τους. Οδηγούν σε αδιέξοδα, τα οποία τα πολιτικά συστή-
ματα δεν μπορούν να ελέγξουν. 

Οι λαϊκιστές/δημαγωγοί πολιτικοί μιλούν στο όνομα του «λαού», και ισχυ-
ρίζονται ότι η άμεση νομιμοποίηση από το «λαό» επισκιάζει τις δημοκρατικές 
και νομικές μορφές οργάνωσης της πολιτικής εξουσίας. Πρόκειται για ένα ηθικό 
τρόπο φαντασίωσης της πολιτικής σύμφωνα με το σκεπτικό ενός ομοιογενούς 
ηθικά και πολιτικά σωστού λαού ενάντια στην ομοιογενή ηθικά και πολιτικά διε-
φθαρμένη ελίτ. Που μεταφέρει  την ευθύνη σε ‘άλλους’. Έτσι, ενώ οι οικονομικές 
δυσκολίες και η ανασφάλεια είναι αυτές που οξύνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ 
ατόμων και ομάδων για πρόσβαση στον πλούτο, στην Ευρώπη, για παράδειγ-
μα, υπάρχει σήμερα μια έντονη τάση να κατηγορούνται για αυτή την όξυνση οι 
μετανάστες. Ευρωπαίοι λαϊκιστές, εκμεταλλευόμενοι, την πραγματικότητα, ότι 
μεγάλα τμήματα της εργατικής τάξης δεν ωφελούνται από την παγκοσμιοποίη-
ση στρέφουν την εργατική τους τάξη εναντίον εργαζομένων από αναδυόμενες 
οικονομίες καλλιεργώντας ανταγωνισμούς όπως «Εμείς οι Ευρωπαίοι» εναντί-
ον «Αφρικανών» ή «μουσουλμάνων μεταναστών» ή «οι δουλειές μας» εναντί-
ον «φθηνών εισαγωγών από την Κίνα». Μεταμορφώνεται, έτσι ένα οικονομικό 
ζήτημα σε ζήτημα ταυτότητας που εκτρέπει την προσοχή μακριά από ταξικούς 
ανταγωνισμούς, μεταξύ πλουσίων και φτωχών. Ο λόγος αυτός συνδυάζει, έτσι, το 
αφήγημα μιας φανταστικής πολιτικής κοινότητας περιχαρακωμένης σε εθνικές, 
εθνοτικές, πολιτιστικές ή θρησκευτικές διαχωριστικές γραμμές, με περιορισμέ-
νες υλικές υποσχέσεις όσον αφορά τη διάθεση περισσότερων θέσεων εργασίας 
για τους υποστηρικτές του. 

Επίσης, η οπισθοδρόμηση στον υπεραπλουστευτικό λόγο είναι αντίθετη με 
τη διαδικασία συμβιβασμού, την αναγνώριση του «άλλου», την ανάγκη για κριτι-
κή και την αφοσίωση στην ιδέα περί εφαρμογής δίκαιων κανόνων που ισχύουν 
για όλους. Η πολιτική αυτή κουλτούρα χαρακτηρίζεται από την δραματοποιημέ-
νη λατρεία στην ηγεσία, τις ισχυρές επιδείξεις εξουσίας και την αδίστακτη χρήση 
της γλώσσας σε συνδυασμό με άρνηση γεγονότων και εκφοβισμό αντιπάλων. 
Η δολοφονία της βουλευτή των Εργατικών, Τζο Κοξ, η οποία έκανε εκστρατεία 
υπέρ των προσφύγων και των μεταναστών το 2016, από κάποιον που υποστή-
ριζε ότι η «η Βρετανία έρχεται πρώτη», είναι ενδεικτική του πώς ένα περιβάλ-
λον μετά-αλήθειας μπορεί να καλλιεργήσει τις συνθήκες που την μετέτρεψαν 
σε «εχθρό». Η δολοφονική επίθεση σε τεμένη της Νέας Ζηλανδίας, μια από τις 
πιο ήσυχες και απομακρυσμένες χώρες του κόσμου,  υπογραμμίζει με τον πλέον 
δραματικό τρόπο, τη μισαλλοδοξία και τον λόγο περί μίσους που ελλοχεύουν σε 
μεγάλο βαθμό στην μετα-αλήθεια που κυριαρχεί στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης και που πολύ συχνά μονοπωλεί πρωτοσέλιδα, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές 
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εκπομπές αλλά και διάφορες δημόσιες συζητήσεις (βλ. παράρτημα VI,  Δημήτρης 
Τριανταφυλλίδης). Όπως σημειώνει ο Η. Μαγγλίνης (βλ. παράρτημα VII), δημοσι-
ογράφος της Εφημερίδας Καθημερινή:

Το προσόν της συνωμοσιολογίας είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο: δίνει 
απαντήσεις. Η ανάλυση ή τα ερωτήματα, το να θέσεις ερωτήματα, να θέ-
σεις προβληματισμούς, δεν δίνουν απαντήσεις. Η κατάσταση αυτή δύσκο-
λα  παλεύεται.  Εγώ το ένιωσα αυτό όταν είδα τον Πάνο Καμμένο να απλώ-
νει κόκκινα χαλιά στη Σαλαμίνα για να τιμήσει τους Σαλαμινομάχους… Η 
μετριοπάθεια δεν είναι «σέξι», δεν πουλάει. Όπως τα διεθνή δεν πουλάνε, 
δεν πουλάει και η μετριοπάθεια, δεν πουλάει η λογική.

Οι κρίσεις ή οι αλλαγές, δεν θα έπρεπε να παράγουν απαραίτητα δημαγωγούς που 
επενδύουν στην μετα-αλήθεια. Οι δημοκρατίες συνεχώς αντιμετωπίζουν και δημι-
ουργούν αλλαγές και  κρίσεις και θα έπρεπε να διαθέτουν πόρους για την επίλυσή 
τους.. Το ζητούμενο είναι η επένδυση στην εγκυρογνωμοσύνη και η ανάπτυξη 
λόγου και πολιτικών που στηρίζονται στην πραγματικότητα, σε γεγονότα, σε 
αναμφισβήτητα στοιχεία και δεδομένα, αποφεύγοντας εικασίες και λύσεις αβά-
σιμες που οφείλονται σε συναισθήματα και προκαταλήψεις. Να δούμε πέρα και 
μακριά από λογικές της φοβίας, του χάσματος (που διαιρεί τον κόσμο σε «εμάς» 
και «εκείνους») της γενίκευσης (που μας οδηγεί να σκεφτόμαστε ότι «εκείνοι» 
είναι όλοι ίδιοι), του μη-συμβιβασμού, της επίρριψης ευθυνών. Ο τρόμος, ο φό-
βος και η ανασφάλεια δεν είναι στρατηγική, οδηγούν σε δημαγωγικά, λαϊκίστικά 
και εθνικιστικά παραληρήματα. Η επένδυση στην στο παρελθόν είναι αυτοκτο-
νία. Δεν είναι όλα ρόδινα. Είναι, όμως, εξίσου παράλογο να μην αναγνωρίζουμε 
και τα επιτεύγματα.  Μόνο έτσι μπορούμε, όπως επισημαίνει ο Rosling (2018)19, 
θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από την μετα-αλήθεια και να επενδύσουμε στον 
ποσιμπιλισμό. Σε μια κατάσταση όπου μπορούμε να πιστέψουμε ότι τα προβλή-
ματα μπορούν να λυθούν και να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο των υπαρχουσών 
δυνατοτήτων και του εφικτού, που αντιμάχεται την υπερδραματική κοσμοθεώ-
ρηση, και που αναγνωρίζει την συντελεσθείσα  πρόοδο. Αυτό δεν είναι οπτιμι-
σμός, αλλά σαφή και έγκυρη αντίληψη για το πως έχουν τα πράγματα, με μια 
εποικοδομητική και χρήσιμη θεώρηση του κόσμου μας. 

Που σημαίνει ότι τα ΜΜΕ και οι δημοσιογράφοι οφείλουν να «παραδεχτούν» 
και να αναγνωρίσουν την περίπλοκη αλληλεξάρτηση που σήμερα χαρακτηρί-

19  Η. Rosling (2018). Factfullness. Αθήνα: Κάτοπτρο
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ζει τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Αντί να αναφέρονται στην ΕΕ ως μια αφηρημένη και 
απόμακρη δύναμη με περιστασιακές επιδράσεις,  συνέπειες και απειλές, οφεί-
λουν να την κατανοήσουν ως «φυσική» και «κανονική» διαδικασία της πολιτικής 
διαδικασίας και του πολιτικού λόγου. Μόνο έτσι θα μπορέσει το κοινό τους να 
προσανατολιστεί στην σημερινή πραγματικότητα. Η πεισματική αναπαραγωγή 
της κρατο-κεντρικής λογικής αποτρέπει το κοινό τους από τη δυνατότητα να κα-
τανοήσει, να επηρεάσει και γιατί όχι και να αλλάξει ορισμένες συνθήκες εντός και 
εκτός των κρατών τους. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση έχει ανάγκη από δια-εθνικές 
ειδήσεις που αφορούν πολλά και σύνθετα ζητήματα, όπως το περιβάλλον, την 
υγεία, την παιδεία, την τεχνολογία κά. Απαιτεί πληροφόρηση και ενημέρωση για 
την «εδώ πραγματικότητα» (το σπίτι μας, τον τόπο μας, τη δουλειά μας, τις καθη-
μερινές μας συνήθειες) με την «εκεί πραγματικότητα» (τον φαινομενικά απόμακρο 
και ξένο κόσμο). Μόνο έτσι θα μπορέσει το κοινό των ΜΜΕ να συλλογιστεί για 
τη θέση του και το ρόλο στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, καθώς και να προτείνει 
εναλλακτικές και ευρύτερες προοπτικές τόσο για τον «γνώριμο» όσο και «από-
μακρο» κόσμο. 

Ακόμη, όμως, ακόμη και αν η «ευρωπαϊκή οπτική» στα ΜΜΕ είναι μια ευγενής 
ιδέα, η υλοποίησή της, πολλοί θα υποστήριζαν, θα σκοντάψει στoυς δομικούς 
περιορισμούς των ΜΜΕ. Η ιδέα της «ευρωπαϊκής οπτικής» τείνει να υπερεκτιμά 
την επιρροή που έχουν οι δημοσιογράφοι και τα ΜΜΕ στις πολιτικές αποφάσεις 
και δεν λαμβάνει υπόψη τους δομικούς περιορισμούς που διαμορφώνουν και 
περιορίζουν το έργο των δημοσιογράφων: το περιορισμένο προσωπικό, το χρό-
νο και τους υλικούς πόρους, τις διαδικασίες σύνταξης και την ιεραρχία στα μέσα, 
περιορισμούς ως προς τον όγκο των κειμένων (π.χ. αριθμό λέξεων), διαθεσι-
μότητα πηγών, πρόσβαση στο πεδίο και σε πληροφορίες. Ακόμη, ωστόσο, κι αν 
η δημοσιογραφία ξεπερνούσε αυτούς τους δομικούς περιορισμούς, θα σκόντα-
φτε στις προτιμήσεις του κοινού. Τα ΜΜΕ και οι δημοσιογράφοι θα μπορούσε να 
υπογραμμίσει κανείς δεν θα επιλέξει ούτε θα κατανοήσει τη φιλοσοφία της «ευ-
ρωπαϊκής προοπτικής», αν προηγουμένως δεν υπάρξει αντίστοιχη ζήτηση από 
το κοινό. Αυτό που επιζητούν οι περισσότεροι άνθρωποι είναι ιστορίες φυσικών 
ή ανθρωπογενών καταστροφών, ασυνήθιστων καιρικών φαινομένων, πολέμων 
και τρομοκρατικών ενεργειών και ίσως μια δόση σκανδάλου και κουτσομπολιού. 
Αυτό είναι πραγματικά λυπηρό, αλλά γιατί θα πρέπει η δημοσιογραφία να αγνο-
ήσει το κοινό της; Κι αν αγνοώντας τα μέσα ενημέρωσης τα ενδιαφέροντα του 
κοινού τους, θέσουν σε κίνδυνο την οικονομική τους ύπαρξη; 

Ωστόσο, θα μπορούσε επίσης κανείς να υποστηρίξει ότι το βασικό πρόβλημα 
είναι ότι οι δημοσιογράφοι δεν αναστοχάζονται και δεν θέτουν υπό αμφισβήτη-
ση όψεις των δημοσιογραφικών τους πρακτικών και συμβάσεων. Αυτό μεγεθύνει 



    171ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΜΜΕ, ΕΕ & Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ»

τα προβλήματα που προκύπτουν από τους δομικούς περιορισμούς. Οι «δημο-
σιογραφικές συμβάσεις» στηρίζονται σε βαθιά ριζωμένες, μη αμφισβητούμενες 
πρακτικές των ΜΜΕ και των δημοσιογράφων, οι οποίες φθάνουν να αποτελούν 
κοινή λογική τόσο για τους ίδιους τους δημοσιογράφους όσο και για το κοινό. Η 
πραγματικότητα αυτή έχει βαθιά αρνητικές συνέπειες στον τρόπο με τον οποίο 
το κοινό προσλαμβάνει και ερμηνεύει τα διάφορα φαινόμενα,  Παραπέμπει και  
αναμοχλεύει παραδοσιακά στερεότυπα και χαρακτηρίζεται από φορτισμένο, ή 
συγκρουσιακό λόγο και από μια προσήλωση στην πολιτική και κοινωνική σύ-
γκρουση των κρατών-μελών της ΕΕ. Όπως γράφει η Καλφέλη (2018:495)20, 

Κύρια επίπτωση της (εκούσιας ή ακούσιας) άσκησης μιας δημοσιογραφίας 
συμβάσεων είναι ότι αναπαριστώνται διαρκώς οι ίδιες όψεις της πραγμα-
τικότητας, με την επανάληψη αυτή να οδηγεί το κοινό σε μια ταύτιση των 
συγκεκριμένων «όψεων της πραγματικότητας» με την «πραγματικότητα». 
Ομοίως, οι όψεις της πραγματικότητας που μένουν έξω από τις αναπαρα-
στάσεις των μέσων είναι σχεδόν πάντα οι ίδιες. Εντέλει, στη διαδικασία 
αυτή, φαίνεται ότι χάνεται ένα σημαντικό κομμάτι της πληροφορίας…. 
Όσο οι δημοσιογραφικές συμβάσεις δεν αμφισβητούνται, η δημοσιογρα-
φία, ανεξάρτητα από τη γραμμή, τον πολιτικό ή ιδεολογικό προσανατολι-
σμό του μέσου που υπηρετεί, αλλά και τις καταβολές και προθέσεις του 
ίδιου του δημοσιογράφου, θα αναπαριστά, σε κάθε περίπτωση, μια ελλιπή 
και φτωχή εκδοχή των γεγονότων και των φαινομένων, αφήνοντας το κοι-
νό ευάλωτο σε απλοϊκά σχήματα κατανόησης και ερμηνείας του κόσμου 
που μας περιβάλλει. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο Τύπος θα αδυνατεί, εντέλει, 
να ασκήσει ορισμένες από τις βασικές λειτουργίες του· να εμπλουτίζει το 
δημοκρατικό διάλογο, να ασκεί κριτική και να ελέγχει εκείνους που δι-
αθέτουν εξουσία και ισχύ, να παρέχει ενημέρωση και πληροφορίες που 
αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τους πολίτες να μετέχουν ενεργά στην 
πολιτική ζωή. 

Η «ευρωπαϊκή οπτική» δεν απαιτεί περισσότερα χρήματα, περισσότερους αντα-
ποκριτές. Απαιτεί έναν διαφορετικό τρόπο ερμηνείας της σημερινής πολιτικής 
και κοινωνικής πραγματικότητας στην δημοσιογραφική κάλυψη. Το πρόβλημα 
δεν είναι η συνεχής και αδιάκοπη προσήλωση στα συμφέροντα και τις προτεραι-

20 N. Καλφέλη (2018). Ετερότητα και Ειρηνευτική Δημοσιογραφία. Διδακτορική Διατριβή, Τμή-
μα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ, ΑΠΘ. 
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ότητες του κράτους, αλλά ο τρόπος με τον οποίο τα ΜΜΕ και οι δημοσιογράφοι 
αντιλαμβάνονται αυτές τις προτεραιότητες και τα συμφέροντα μέσα στη διαδι-
κασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Το ζητούμενο είναι η απαγκίστρωση από 
εσωστρεφείς αντιπαραθετικές λογικές και συγκρουσιακά αφηγήματα του τύπου: 
«εμείς» και ο «κόσμος» ή «εμείς» ή ο «κόσμος». Το ζητούμενο είναι η ανάπτυξη 
εξωστρεφών αφηγημάτων, όπως «εμείς» μέσα στον «κόσμο» ή «εμείς» σε σχέση 
με τον «κόσμο». Σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση, «ευρωπαϊκή οπτική» σημαίνει 
διεξοδικός, αναλυτικός. Αναφέρεται σε όλα τα στοιχεία εντός ενός συστήματος, 
όχι μόνο στο σύστημα ως σύνολο. Η πολιτική διενεργείται όχι μόνο στο εθνικό 
επίπεδο, αλλά σε όλα τα επίπεδα –περιφερειακό, εθνικό. Από αυτή την άποψη, η 
εξέλιξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης δε συνεπάγεται ότι η εσωτερική πολιτική 
εναποτίθεται στον κάλαθο των αχρήστων της ιστορίας. Αντίθετα, το «ευρωπα-
ϊκό» και το «εσωτερικό» συνυπάρχουν: συμπληρώνουν το ένα το άλλο και δεν 
πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αντίθετοι ή ασύμβατοι τρόποι κατανόησης. 

Με το έθνος-κράτος να επηρεάζεται όλο και περισσότερο από τους θεσμούς 
και λειτουργία της ΕΕ και το σύστημα λήψης αποφάσεων της ΕΕ να διεισδύει στο 
εθνικό κράτος, η υποχρέωση των ΜΜΕ θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη και υιοθέ-
τηση πρακτικών ενημέρωσης που προσεγγίζουν και αγγίζουν τον κόσμο «εκεί 
έξω», που ενσωματώνουν το «ξένο» στο εθνικό, που εξετάζουν με ποιο τρόπο η 
πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή σε εθνικό επίπεδο είναι συνυφασμένη 
με διαδικασίες και εξελίξεις «έξω» από το εθνικό πλαίσιο. Στην σημερινή αλληλε-
ξαρτημένη Ευρώπη, σημασία έχει να υπάρχει κατανόηση μεταξύ των χωρών και 
των πολιτών τους, με την παροχή διορατικής κάλυψης της πραγματικότητας και 
των προβλημάτων τους. 

Συνήθως, άρθρα ή ρεπορτάζ ξένων ανταποκριτών και δημοσιογράφων περιο-
ρίζονται από το δημόσιο λόγο της χώρας τους και τα συμφέροντα των κυβερνή-
σεων τους. Ο ανταποκριτής ή δημοσιογράφος ωστόσο, οφείλει να αναπτύξει τις 
δυνατότητες του επαγγέλματός του, εισάγοντας νέους τρόπους κατανόησης και 
προσέγγισης των χωρών ή και των περιοχών όπου εργάζεται. Το ζητούμενο είναι 
να συλλαμβάνει την πραγματικότητα όπως αυτή διαμορφώνεται σε άλλες χώρες 
της ΕΕ και όχι όπως αυτή κατανοείται και κατασκευάζεται με βάση την εθνική του 
οπτική. Στόχος θα πρέπει να είναι η παγκόσμια ανταλλαγή νοήματος, η οποία 
μπορεί να καλλιεργηθεί μόνο μέσα από την προσπάθεια προσέγγισης και κατα-
νόησης των «ξένων». Να ανοίξει δηλαδή ένα μικρό παράθυρο στις αφηγήσεις, τις 
οπτικές και το «λόγο» που διαθέτουν οι «ξένοι» τόσο για τη χώρα τους όσο και για 
την ΕΕ. Το ζητούμενο είναι τα μέσα ενημέρωσης να λειτουργήσουν ως γέφυρες 
επικοινωνίας μεταξύ διαφόρων κοινοτήτων/ταυτοτήτων, δυνάμεων και χώρων 
στο ευρωπαϊκό επίπεδο, και όχι ως μηχανισμοί διατήρησης του εθνοκεντρικού 
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λόγου. Να συγκεντρώνουν και να προωθούν πληροφορίες που έχουν δια-εθνικό 
χαρακτήρα, που ενθαρρύνουν την «ευρωπαϊκή» και όχι την «εθνική» οπτική. 

Η «εθνική οπτική» στις εσωτερικές, εξωτερικές και διεθνείς ειδήσεις, τοποθε-
τεί το έθνος-κράτος στο επίκεντρο της είδησης και καθορίζει το πολιτικό, οικονο-
μικό και κοινωνικό της πλαίσιο. Οι εσωτερικές ειδήσεις, εξ ορισμού, περιγράφουν 
γεγονότα που αφορούν την τοπική κοινότητα ή το εκάστοτε κράτος. Όταν ένας 
δημοσιογράφος χρησιμοποιεί αυτήν την οπτική, προσεγγίζει τα γεγονότα με μο-
ναδικό γνώμονα τη σχέση τους με τη συγκεκριμένη κοινότητα-κράτος, χωρίς να 
αναφέρεται στο πώς επηρεάζουν ανθρώπους που ζουν σε διαφορετικά μέρη. 
Οι εξωτερικές και διεθνείς ειδήσεις αφορούν γεγονότα τα οποία συμβαίνουν σε 
κάποια άλλη χώρα ή διασυνοριακή περιοχή. Όταν ο δημοσιογράφος προσεγ-
γίζει τις ειδήσεις χρησιμοποιώντας αυτήν την οπτική, περιγράφει συνήθως τα 
γεγονότα ως κάτι που συμβαίνει σε μια άλλη χώρα, χωρίς αυτό να επηρεάζει τις 
ζωές των αναγνωστών του, μέθοδος που χρησιμοποιείται από την παραδοσιακή 
κάλυψη των εξωτερικών ειδήσεων.

Στην «ευρωπαϊκή οπτική», το ενδιαφέρον θα πρέπει να επικεντρώνεται στην 
επεξήγηση οικονομικών, πολιτικών, κοινωνικών καθώς και οικολογικών κριτη-
ρίων, πρακτικών και διαδικασιών στα διάφορα μέρη του πλανήτη. Εν συνεχεία, 
θα πρέπει να αναλύεται το κατά πόσο τα διάφορα αυτά γεγονότα επηρεάζουν 
το ένα το άλλο, ποιες είναι οι μεταξύ τους σχέσεις, οι ομοιότητες και οι διαφορές 
τους, αλλά και σε ποιο βαθμό μπορεί να οριστεί η μεταξύ τους αλληλεπίδρα-
ση. Στόχος της «ευρωπαϊκής οπτικής», ωστόσο, δεν θα είναι να προσπαθεί να 
μεταδώσει μια ομογενοποιημένη παγκόσμια κουλτούρα. Το να υιοθετηθεί μια 
«ευρωπαϊκή οπτική» συνίσταται κυρίως στην ανάλυση και στην προσπάθεια ερ-
μηνείας των περίπλοκων σχέσεων στον πλανήτη, και όχι στη δημιουργία μιας 
ενιαίας καθολικής ηθικής Πρόκειται για μια διακριτική μέθοδο επικοινωνίας, που 
αλληλοσυνδέει ανθρώπους και πρακτικές ανά τον κόσμο – είναι μια μέθοδος που 
παράγει γνώση: μια γνώση μέσα στην οποία αλληλεπιδρούν οι διάφορες ιδεολογίες 
αλλά και που είναι υπεράνω πολιτιστικών ή ιδεολογικών αποκλίσεων. 

Στην Ελλάδα χαρακτηριστικό παράδειγμα προς αυτή την κατεύθυνση απο-
τελούν οι τηλεοπτικές εκπομπές του Κώστα Αργυρού οι «Πολίτες της Ευρώπης». 
Εστιάζουν σε θέματα της επικαιρότητας στην Ευρώπη και τα κράτη-μέλη της ΕΕ, 
που δεν περιορίζονται όμως στο στενά «ειδησεογραφικό» χαρακτήρα. Η ελλη-
νική κοινή γνώμη βομβαρδίζεται με «ειδήσεις» από ή για την Ευρώπη, χωρίς να 
μπορεί πάντα να κατανοήσει την ουσία αλλά και το υπόβαθρο σημαντικών θεμά-
των. Ειδικά την περίοδο της κρίσης, πολλές φορές φάνηκε ότι η «Ευρώπη» απο-
φασίζει χωρίς εμάς για εμάς. Υπάρχει μία τάση να μιλάμε «για την Ευρώπη» λες 
και η χώρα μας δεν ανήκει σ’ αυτήν. Κάτι που φαίνεται να ενισχύεται το τελευταίο 
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διάστημα με την εμφάνιση διαλυτικών τάσεων και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. Η Ευρώπη έχει μπει σε μια μεγάλη συζήτηση για το μέλλον της. Από 
τις θεσμικές αλλαγές μέχρι την «πρακτική» αλλαγή συγκεκριμένων πολιτικών, 
που δεν έχουν αποδώσει μέχρι τώρα τα αναμενόμενα, τα θέματα είναι πολλά 
και «ανοικτά». Ο Κώστας Αργυρός ταξιδεύει σε πρωτεύουσες και χώρες της ΕΕ, 
συνομιλεί  με δημοσιογράφους, οικονομολόγους, πολιτικούς επιστήμονες, πολι-
τικούς, αλλά και εκπροσώπους μη-κυβερνητικών οργανώσεων και ακτιβιστικών 
ομάδων. Μεταξύ άλλων (http://www.ert.gr/tag/polites-tis-eyropis/) έχει καλύψει 
τα εξής θέματα (α) τις προσπάθειες κινήσεις πολιτών από την Κέρκυρα, το Ντου-
μπρόβνικ, τη Βενετία και την Πάφο για να αντιμετωπίσου τα προβλήματα που 
δημιουργούνται από τον «υπερ-τουρισμό», (β) την πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία 
του Ινστιτούτου Γκαίτε να δημιουργήσει μια τεράστια πλατφόρμα διαλόγου για 
το προσφυγικό και τη διαφορετικότητα, (γ) τις δράσεις και επιτεύγματα του Ευ-
ρωπαϊκού Συνηγόρου του Πολίτη σε έξι διαφορετικές χώρες (Αλβανία, Σερβία, 
Κύπρο, Μάλτα, Καταλονία, Ιρλανδία) και (δ) τα «Kίτρινα γιλέκα», τι θέλουν, πώς 
οργανώνονται και πού θα καταλήξουν, υποκινούνται από κόμματα ή όχι; Ταξί-
δεψε στην Τουλούζη, στο Νότο της Γαλλίας, εκεί όπου το κίνημα αποδείχτηκε 
ιδιαίτερα μαχητικό αλλά και ανθεκτικό. Ακολούθησε μία από τις καθιερωμένες 
σαββατιάτικες πορείες και παρακολούθησε μία «συνέλευση πολιτών», εκεί ακρι-
βώς που καθορίζονται τα αιτήματα αλλά και τα επόμενα βήματα των «κίτρινων 
γιλέκων». Μίλησε με εκπροσώπους οργανώσεων κατά της αστυνομικής βίας, η 
οποία συγκλόνισε την πλειοψηφία των Γάλλων, με απλούς διαδηλωτές, αλλά και 
με πολιτικούς επιστήμονες και κοινωνιολόγους που παρακολουθούν από την 
αρχή την εξέλιξη ενός κινήματος, το οποίο ξεκινώντας από κάποια «πρακτικά» 
αιτήματα, όπως η ακύρωση των αυξήσεων στη φορολογία των καυσίμων, κατέ-
ληξε να θέσει επί τάπητος τις δυσλειτουργίες ενός ολόκληρου πολιτικού συστή-
ματος.

Κατά συνέπεια, η πρόκληση των ΜΜΕ και των δημοσιογράφων είναι να ανα-
πτύξουν νέες και ριζοσπαστικές μορφές κάλυψης των εξωτερικών και διεθνών 
ειδήσεων, οι οποίες αναλύουν, συζητούν και κατανοούν την πραγματικότητα, 
όπως αυτή διαμορφώνεται στις σημερινές συνθήκες. Μέσα από την ανάπτυξη 
της «ευρωπαϊκής οπτικής», το στοίχημα των εξωτερικών και διεθνών ειδήσεων 
θα πρέπει να είναι η δημιουργία μια διεθνικής δημοσιογραφικής «γλώσσας», που 
θα έρευνα και θα καταγραφεί δράσεις, διαδικασίες και συνθήκες ζωής των αν-
θρώπων σε διαφορετικές χώρες και περιοχές του κόσμου, καθώς και τη σύνδεση 
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και αλληλεξάρτησή τους στον σημερινό παγκοσμιοποιημένο κόσμο21.

Για παράδειγμα, τα ΜΜΕ θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως επικοινωνιακοί 
σύνδεσμοι μεταξύ των θεσμών της ΕΕ και των πολιτών, καθώς οι πολιτικές και 
οικονομικές διαδικασίες των πρώτων, επηρεάζουν διάφορες χώρες και περιο-
χές του κόσμου. Με δεδομένο το γεγονός ότι οι θεσμοί της ΕΕ είναι σημαντικοί 
δρώντες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, οι οποίοι λειτουργούν σε συνεργασία 
και εντός των κρατών, η παρουσία τους στα εθνικά μέσα ενημέρωσης οφείλει να 
είναι πιο μεθοδική, αλλά και η ειδησεογραφική κάλυψή τους να μην συγχέεται 
με τα λεγόμενα «εθνικά συμφέροντα» ή «θέματα». Οι θεσμοί της ΕΕ δεν πρέπει 
να καλύπτονται ως απόμακρα και αφηρημένα φαινόμενα των εξωτερικών και 
διεθνών ειδήσεων. 

Το ζητούμενο, ωστόσο, δεν είναι μόνο η ανάδειξη της συνάφειας και της σύν-
δεσης των διεθνικών πολιτικών και οικονομικών διαδικασιών με τις εθνικές πολι-
τικές, αλλά και η προσπάθεια αντιμετώπισης και κατανόησης της ΕΕ για αυτό που 
πραγματικά είναι: μια ανοικτή και συνεχιζόμενη διαδικασία ανθρώπινων σχέσεων 
ισχύος, πολιτιστικών και ιδεολογικών διαφορών στο παγκόσμιο επίπεδο που περι-
λαμβάνει όλα τα κλασικά στοιχεία της εθνικής πολιτικής, όπως σύγκρουση, συναίνε-
ση, διαφθορά, αδικία, γραφειοκρατία και ανάδειξη πολιτικών στόχων και ατζέντας. 
Ειδικότερα, θα πρέπει: 

1. Να μειωθεί ο αντίκτυπος από ορισμένες ξεπερασμένες και στερεοτυπικές 
εικόνες, όπως η συνεχής απεικόνιση ομάδων ανδρών με γκρι κοστούμια 
κατά τη διάρκεια υπουργικών συμβουλίων.

2. Να παρέχεται μεγαλύτερο μείγμα πηγών στην ειδησεογραφία που αφορά 
τους θεσμούς της ΕΕ, και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για 
παράδειγμα, να προβάλλονται περισσότερο οι θέσεις των πολιτικών ομά-
δων του Κοινοβουλίου, οι θέσεις των βουλευτών όσο και των μη-κρατικών 
δρώντων που επιχειρούν να ασκήσουν επιρροή στη νομοθετική διαδικα-
σία.

3. Να απαγκιστρωθούν οι δημοσιογράφοι και οι ειδήσεις από τη λογική να 
βασίζονται κυρίως σε εσωτερικές πολιτικές και κρατικές με τον τρόπο αυτό 
να αμφισβητηθεί η αναπαραγωγή μιας εθνικής κοσμοαντίληψης κατά τη 
μετάδοση ειδήσεων που αφορούν τις ευρωπαϊκές πολιτικές διαδικασίες.

4. Να καλύπτονται οι θεσμοί της ΕΕ όχι μόνο ως χώροι εθνικών ανταγωνι-
σμών και συμφερόντων, αλλά και ως πεδίο ιδεολογικών αντιπαραθέσεων 

21  P. Berglez (2013). Global Journalism. New York: Peter Lang Publishing. 
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και συγκρούσεων (μεταξύ αριστερής/προοδευτικής και δεξιάς/συντηρητι-
κής αντίληψης), με στόχο να ανατραπεί η εικόνα τους ως ομοιογενών γρα-
φειοκρατικών δυνάμεων αλλά και την ενίσχυση της δημόσιας συζήτησης 
και την επικοινωνίας σχετικά με το ιδεολογικό μέλλον και την πορεία της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

5. Να αναπτυχθούν νέες δημοσιογραφικές πρακτικές που ανταποκρίνονται 
καλύτερα στις διεθνικές περιστάσεις και τις συνθήκες της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης. Οι ανταποκριτές, όταν μεταδίδουν ειδήσεις στη χώρα τους, 
στον «ελληνικό λαό» για παράδειγμα, σχετικά με τις εξελίξεις στην ΕΕ, δεν 
θα πρέπει να δηλώνουν ότι μεταδίδουν «από» Βρυξέλλες. Οι διεθνικές ευ-
ρωπαϊκές πολιτικές διαδικασίες και το εθνικό κράτος δεν αποτελούν δύο 
ξεχωριστούς κόσμους και οι δημοσιογράφοι και τα ΜΜΕ εσφαλμένα μετα-
δίδουν ειδήσεις με τη λογική ότι αντιπροσωπεύουν έναν «λαό» που μοιρά-
ζεται ένα κοινό συμφέρον. Αντίθετα, τα ΜΜΕ θα μπορούσαν να εστιάσουν 
και στα ακόλουθα ζητήματα: 
•	 Σε ποιο βαθμό ένας Έλληνας ή Γάλλος πολίτης έχει κοινά συμφέροντα 

με άλλους πολίτες άλλων κρατών-μελών; 
•	 Μήπως είναι πιο πιθανό ένας πολίτης συγκεκριμένου κράτους-μέλους 

χώρας να έχει κοινά συμφέροντα με άτομα, ομάδες και οργανισμούς σε 
άλλα κράτη-μέλη και περιοχές της ΕΕ; 

•	 Μπορούν αυτά τα διεθνικά συμφέροντα και δεσμεύσεις να προωθη-
θούν αν η δημοσιογραφία υπερπαράγει την εθνική ταυτότητα; 

Συνεπώς, η ειδησεογραφία της ΕΕ δεν θα πρέπει να είναι συνώνυμη της εθνικής 
μετάδοσης μόνο σε ένα φαντασιακό εθνικό σύνολο (στους Έλληνες, στους Βρε-
τανούς), αλλά και της μετάδοσης ειδήσεων σε ορισμένες ομάδες και ταυτότητες, 
όπως για παράδειγμα σε εργαζόμενους της βιομηχανίας χάλυβα ή αυτοκινήτων, 
σε γεωργούς, σε ερευνητές, περιβαλλοντολόγους, κλπ, σε ολόκληρη την ΕΕ. 
Προκειμένου να προωθηθεί μια πολιτική λογική που βασίζεται σε διεθνικά συμ-
φέροντα ομάδων και όχι μόνο σε εθνικά συμφέροντα, η φιλοσοφία του «εθνικού 
κράτους έναντι της ΕΕ» θα πρέπει να είναι λιγότερο κυρίαρχη στα ΜΜΕ. Η λογική 
αυτή, όχι μόνο θα μπορέσει να καταστείλει την ξεπερασμένη γνωσιακή κατηγο-
ρία του έθνους («των Ελλήνων», «των Γερμανών», των «Σουηδών») κατά της εξ 
αποστάσεως εξουσίας των Ευρωπαίων γραφειοκρατών («των Βρυξελλών»), αλλά 
θα μπορέσει, επίσης, να αντισταθμίσει τον «εθνικό εγωισμό» που χαρακτηρίζει 
τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Στόχος θα είναι να τονώσει τη διεθνική, πολιτική δέσμευση 
σε επίπεδο απλών πολιτών εντός της ΕΕ. Η εθνική ειδησεογραφία θα πρέπει να 
αναλάβει την ευθύνη να προωθήσει την ανάπτυξη μιας δημόσιας σφαίρας όσον 
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αφορά την ΕΕ, η οποία θα χαρακτηρίζεται από διεθνικά οργανωμένα κόμματα, 
ομάδες και οργανισμούς που αποτελούνται από μέλη διάφορων κρατών-μελών, 
από τον αγώνα για νέες πολιτικές στο πλαίσιο της ΕΕ, από τη διεκδίκηση συγκε-
κριμένων δικαιωμάτων, την άσκηση κριτικής, και λοιπά. 

Εξίσου σημαντική είναι και η δημιουργία ενός νέου χώρου κατανόησης της 
πολιτικής, κοινωνικής, και οικονομικής ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Υπάρχει 
μια διαρκής και συνεχής σχέση μεταξύ ενός προσώπου, μιας ομάδας ανθρώπων 
και των πράξεων του/τους (ως εργάτη/τες, καταναλωτή/τες, παραγωγού/γών, 
πολιτικού/κών) σε ένα μέρος ΕΕ, και των πράξεων κάποιου άλλου προσώπου και 
κάποιας άλλης ομάδας ανθρώπων (ως εργάτη/τες, καταναλωτή/τες, θύματος/
τα κλπ), σε κάποιο άλλο μέρος της ΕΕ. Σχέσεις που διαμορφώνονται από πολιτι-
κές λιτότητας, δημοσιονομικής πειθαρχίας, το κλείσιμο συνόρων σε πρόσφυγες, 
τρομοκρατικές πράξεις κλπ. Οι ειδήσεις, ωστόσο, εξακολουθούν να διαχωρίζουν 
τις πραγματικότητές μας, να μας αποσυνδέουν. Αν σκεφτεί κανείς, όμως, πόσο 
συχνά δημιουργούνται οι σχέσεις αυτές σε καθημερινές καταστάσεις (κατά την 
εργασία, την κατανάλωση, την παραγωγή), πιο λογικό θα ήταν τα ΜΜΕ να στρα-
φούν σε έναν πιο «διεθνικό τρόπο γραφής» προκειμένου να υπογραμμίσουν τον 
τρόπο με τον οποίο συσχετίζονται οι άνθρωποι και οι καθημερινές τους πράξεις 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, μια ρεαλιστική και έμπρακτη δημοσιογραφική 
μεταρρύθμιση θα αποτελούσε η διεύρυνση της εξωτερικής και ευρωπαϊκής 
ειδησεογραφίας προκειμένου να συμπεριλάβει την κάλυψη των πολυεθνικών 
εταιρειών. Να προσανατολιστεί προς τον τομέα των χρηματοπιστωτικών ομίλων 
και εταιρειών, με την πιθανή αύξηση των ρεπορτάζ που αφορούν τη Microsoft, 
την Adidas, τη Nestlé, τη Disney, τη Vodafone και άλλες δυνάμεις (καθώς και την 
κριτική τους θεώρηση), που απασχολούν την καθημερινότητα και τον χώρο των 
ανθρώπων. Κατά κάποιο τρόπο, θεωρείται δεδομένο ότι η δημοσιογραφία θα 
πρέπει πρωταρχικά να ασχολείται με πολιτικούς θεσμούς (το Κράτος και τους 
θεσμούς του, τη γραφειοκρατία, κλπ). Εντούτοις, χάρη στην αυξανόμενη δύναμη 
του παγκόσμιου κεφαλαίου, η ελεγκτική εξουσία της παραδοσιακής δημοσιο-
γραφίας, θα πρέπει να επεκταθεί στον εταιρικό κόσμο. Σκοπός είναι η δημιουρ-
γία μιας πολιτικής δημοσιογραφίας η οποία, σε αντίθεση με την παραδοσιακή 
μετάδοση ειδήσεων που αφορούν χρηματοοικονομικά ζητήματα («επιχειρημα-
τικά νέα», «οικονομικά νέα»), θα αναπτύξει έναν ολιστικό τρόπο αντιμετώπισης 
των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και επιχειρήσεων. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει 
την ειδησεογραφική κάλυψη πολυεθνικών εταιρειών όσον αφορά τη συνολική 
τους ταυτότητα, τη δεοντολογία και την αντίληψή τους για τη δημοκρατία, τις 
πολιτικές, τη συμμετοχή τους σε κοινωνικά ζητήματα και τις συνθήκες εργασίας 
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των εργαζομένων τους.
Επιπλέον, είναι εξίσου σημαντική –με δεδομένη την ανάγκη ανάπτυξης μιας 

«ευρωπαϊκής οπτικής»– η σταδιακή αντικατάσταση των εθνικά προσανατολι-
σμένων κειμένων και καλύψεων με ενότητες εξωτερικών και διεθνών ειδήσεων 
που εστιάζουν σε διεθνικά θέματα και προβλήματα. Ορισμένα προβλήματα, 
όπως η κλιματική αλλαγή, η υγεία, η φτώχεια και η τρομοκρατία, θα πρέπει να 
προβάλλονται σε σχέση με συναφή γεγονότα, διαδικασίες και δομές που ανακύ-
πτουν σε τοπικό, περιφερειακό ή παγκόσμιο επίπεδο. Ένας κόσμος παγκόσμιων 
προβλημάτων και κρίσεων (κλιματική αλλαγή, επιδημίες, ανθρωπιστικές κατα-
στροφές, «νέα τρομοκρατία» κλπ), χρειάζεται περισσότερες δια-εθνικές κοινω-
νικές και πολιτικές ειδήσεις. Αυτού του είδους η δημοσιογραφία είναι ιδιαίτερα 
απαιτητική και δύσκολο να αναπτυχθεί στην καθημερινή ειδησεογραφία. Από 
την άλλη πλευρά, όμως, και λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνική φύση της σύγχρο-
νης πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας, είναι ιδιαίτερα ση-
μαντική. Επιπρόσθετα, η μεγαλύτερη παγκόσμια αλληλεξάρτηση και η φύση των 
παγκόσμιων προκλήσεων, δηλώνει ότι το κράτος δεν αποτελεί απαραίτητα την 
καλύτερη πηγή πληροφοριών ή ακόμη τον πιο πιθανό καταλύτη αλλαγής της 
πολιτικής. Τα πανεπιστήμια, οι μη κυβερνητικές και ακτιβιστικές οργανώσεις ανά 
τον κόσμο, παράγουν σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά την κλιματική αλλα-
γή, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διακοπή της διάδοσης καταστροφικών όπλων 
και τη φτώχεια. Οι μη κυβερνητικές πηγές πληροφοριών ενισχύονται από την 
αυξανόμενη επιτήδευση και δύναμη των υπολογιστών και του διαδικτύου. Τα 
ΜΜΕ θα πρέπει να στραφούν προς αυτές τις εναλλακτικές πηγές πληροφοριών 
και να συμμετάσχουν σταδιακά στην παραγωγή πληροφοριών και κατανόησης. 

Προς αυτή την κατεύθυνση οι δημοσιογράφοι θα μπορούσαν να επενδύσουν σε διασυ-
νοριακά  δημοσιογραφικά δίκτυα, με στόχο να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση μιας ευρω-
παϊκής δημόσιας σφαίρας μέσα από δημοσιογραφική έρευνα σε θέματα και ζητήματα που 
είναι κοινά και αφορούν όλα τα κράτη-μέλη και τους πολίτες της ΕΕ22. Οι δημοσιογράφοι, 
ενώνοντας τις δυνάμεις τους, τις ερευνητικές τους δυνατότητες, μπορούν να συνεργαστούν 
και να μοιραστούν και να συγκρίνουν τις γνώσεις τους και τις πηγές προς αμοιβαίο όφελος. 
Τα διασυνοριακά δίκτυα δεν παρέχουν μόνο μεγαλύτερη γνώση αλλά και αντί-
ληψη της θέσης και των προβλημάτων των πολιτών στα διάφορα κράτη-μέλη 
της ΕΕ. Αυτό απαιτεί τακτική επαφή και επικοινωνία των δημοσιογράφων, συζή-
τηση και χρήση των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας. Οι δημοσιογράφοι, μέσω 
ενός διαδικτυακού τόπου, ενός δικτύου, μπορούν να παρέχουν την εγγύηση της 

22  Brigitte Alfter (2015). Cross Border Journalism. London: Routledge. 
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αντικειμενικότητας, την εγγύηση ότι αυτό θα ερευνηθεί θα φωτίσει το ζήτημα, 
θα έχει αντίκρισμα. Να μεταφέρουν τους προβληματισμούς που υπάρχουν στα 
κράτη-μέλη της ΕΕ, τους προβληματισμούς των πολιτών, της κοινωνίας πολιτών, 
των ακαδημαϊκών πάνω σε συγκεκριμένα επίκαιρα και κοινά ζητήματα. Λειτουρ-
γώντας με τον τρόπο αυτό οι δημοσιογράφοι όχι μόνο θα αποκτήσουν μια εγκυ-
ρότητα, αλλά θα διευκολύνουν και τη συζήτηση μεταξύ των πολιτών των κρα-
τών-μελών της ΕΕ. 

Η σε βάθος εξέταση των ζητημάτων ανάμεσα στους πρωταγωνιστές και 
δρώντες των κρατών-μελών της ΕΕ, θα προσφέρει μεγαλύτερη ενημέρωση των 
πολιτών για το τι είδους ιδέες, ιδιαίτερα νέες ιδέες, υπάρχουν για τη διαχείριση 
και αντιμετώπιση των κοινών ζητημάτων, και πως μπορούν να στηριχθούν. Το 
ζητούμενο είναι μια ισορροπημένη παρουσίαση της κατάστασης των «άλλων» 
κρατών-μελών και όχι η επιλεκτική μεγέθυνση των δηλώσεων και ενεργειών των 
«άλλων» κρατών-μελών, μέσα από την έρευνα και διάχυση των ζητημάτων και 
προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες και την κοινωνία πολιτών στις χώ-
ρες της ΕΕ πάνω σε ζήτημα που αφορούν την μετανάστευση, την οικονομική 
ανάπτυξη, της παιδείας, του πολιτισμού, της θρησκείας, με στόχο να αναδείξουν 
την αλληλεξάρτηση των κρατών και των πολιτών της ΕΕ. Οι χώρες της ΕΕ όπως εί-
ναι γνωστό, προβάλλονται μόνο στο πλαισιο των «δικών μας» προβλημάτων, με 
αποτέλεσμα να απουσιάζει μια «θετική περιέργεια» και γνώμη για την κουλτού-
ρα και προβλήματα των άλλων χωρών. Και οι δημοσιογράφοι μπορούν να συμ-
βάλλουν στη δημιουργία αυτής της «περιέργειας» μέσα από συνεργασία τους, 
τις κοινές έρευνες, τη συγκέντρωση, διασταύρωση και ερμηνεία του υλικού και 
των πηγών τους. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα διασυνοριακών δημοσιογραφικών δικτύων στην ΕΕ

•	 Arena for Journalism in Europe (http://journalismarena.eu)

•	 Investigative Europe (https://www.investigate-europe.eu)

•	 Journalismfund.eu (https://www.journalismfund.eu)

•	 Investigative Journalism for Europe (https://www.investigativejournalismforeu.net)

Eίναι αναγκαίο, λοιπόν, τα ΜΜΕ και οι δημοσιογράφοι να αποτελέσουν τους δη-
μιουργούς ισχυρών γεφυρών επικοινωνίας, όχι μόνο στη βάση κοινών οικονο-
μικών και γεωπολιτικών συμφερόντων, αλλά κυρίως μεταξύ πολιτισμικών αντι-
θέσεων και ιδιαιτεροτήτων, ατόμων η κοινοτήτων, με σκοπό τη συμπόρευση και 
την αλληλοκατανόηση.  Πρέπει να γίνει από όλους τους εμπλεκόμενους κατανο-
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ητή η άμεση συσχέτιση και αλληλεπίδραση των διεθνικών ευρωπαϊκών πολιτι-
κών διαδικασιών, ώστε να αντιστραφεί η επιζήμια εσωστρέφεια, να γίνει συνετή 
διαχείριση κοινών ζητημάτων και προβλημάτων, και να επαναπροσδιοριστεί ο 
τρόπος σκέψης των πολιτών-καταναλωτών των ειδήσεων, σε μια πιο ανοικτή, 
απροκατάληπτη και ευρωπαϊκή λογική. Η αποδοχή και υιοθέτηση αυτής της λο-
γικής όχι μόνο θα λειτουργήσει θετικά στην κατανόηση και αντίληψη για τις κοι-
νωνίες των κρατών-μελών της ΕΕ, αλλά θα καταπολεμήσουν και την δημιουργία 
απλοϊκών σχημάτων αντίληψης και ερμηνείας σύνθετων ζητημάτων με σημα-
ντικές επιπτώσεις.  Στο πλαίσιο αυτό στόχος του μηντιακού λόγου θα πρέπει να 
είναι η πλούσια τροφοδότηση της κοινής γνώμης, η πρόκληση ερωτημάτων και 
η προώθηση της κριτικής σκέψης, που αποδυναμώνει τη διατήρηση των προ-
σκομμάτων τα οποία εμποδίζουν την αποτελεσματική επικοινωνία, που αμφι-
σβητεί το αντιθετικό δίπολο «εμείς-αυτοί» και επιδιώκει την ουσιαστική γνώση, 
επιτρέπει την αυτοκριτική και στηρίζεται στην πολύπλευρη ενημέρωση.  Μόνο 
έτσι θα μπορέσουν τα κράτη-μέλη της ΕΕ να απαγκιστρωθούν  από δυστοπικές 
αντιλήψεις και αντιφάσεις σε έναν κόσμο και μια ΕΕ που αλλάζει, να αναστοχα-
στούν κριτικά τις επιλογές του παρελθόντος, να τις αναλύσουν και τις αξιολογή-
σουν και να επανακαθορίσουν την πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Ελίντα Λαμπροπούλου

Δημοσιογράφος-Ανταποκρίτρια CNN
Παρουσίαση στην HMEΡΙΔΑ 

«Ο κόσμος των ειδήσεων σε Ευρώπη και Ελλάδα», 
19 Απριλίου 2018, Αθήνα,

Τμήμα Δημοσιογραφίας & MME & Έδρα Jean Monnet

Η Ελλάδα ποτέ στην ιστορία της δεν είχε τόσο πρωταγωνιστικό ρόλο στα δι-
εθνή ειδησεογραφικά μέσα όσο από τις αρχές της Οικονομικής Κρίσης. Το 

ενδιαφέρον αυτό εστιάζεται σε τρεις κυρίους λόγους. Την τεράστια σημασία της 
είδησης σε παγκόσμιο επίπεδο λόγο της άμεσης επίπτωσης στο παγκόσμιο χρη-
ματοπιστωτικό σύστημα και τους πολιτικούς συσχετισμούς ιδιαίτερα στην Ευ-
ρώπη. Την πολυπλοκότητα του θέματος καθώς δεν μπορεί να προσδιοριστεί ως 
ένα συγκεκριμένο γεγονός με αρχή, μέση και τέλος. Την παρατεταμένη διάρκεια 
της Κρίσης, όπου για πρώτη φορά φάνηκαν έμπρακτα οι ελλείψεις των διεθνών 
οργανισμών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτι που οδήγησε σε ευρύτερο διάλο-
γο που ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα.

Αν και η Κρίση δεν είναι η μόνη είδηση που έφερε την Ελλάδα έντονα στο 
διεθνές προσκήνιο τα τελευταία χρόνια, σε αντίθεση με το προσφυγικό που απο-
τελεί το δεύτερο θέμα με μεγάλη κάλυψη από την Ελλάδα, είναι μία είδηση με 
πιο αμιγώς ελληνικό χαρακτήρα. Γι αυτό και αναφέρεται συχνά στα διεθνή μέσα 
ως «η ελληνική τραγωδία» . 

Σημείο εκκίνησης της κάλυψης της Κρίσης για πολλά διεθνή μέσα είναι το 
διάγγελμα του τότε πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου στο Καστελόριζο τον 
Απρίλιο του 2010.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει εδώ η επικοινωνιακή εξω-
στρέφεια στο σχεδιασμό μετάδοσης μιας είδησης που ήταν προφανές ότι θα κά-
νει το γύρο του κόσμου. Το πως δηλαδή ο τότε ελληνικός κρατικός μηχανισμός 
επέλεξε να προβάλει την είδηση, γνωρίζοντας τη δύναμη του μέσου που χρησι-
μοποιούσε.

Το διάγγελμα δεν μεταδόθηκε από κάποιο κλειστό χώρο γραφείου, αλλά από 
ένα πανέμορφο, ειδυλλιακό ελληνικό νησάκι. Παρά τη σοβαρότητα του περιεχο-
μένου η πρώτη εικόνα ήταν μιας τουριστικής καρτ ποστάλ ,την εικόνα της Ελλά-
δας που είναι γνωστή και αγαπητή στο εξωτερικό και παράλληλα εκπέμπει μια 



182  Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

εικόνα ηρεμίας που σε καμία περίπτωση δεν παρέπεμπε στο περιεχόμενο. 
Η σκηνοθετική επιλογή αυτή, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό όταν αναλύουμε την 

τηλεοπτική είδηση, έγινε τόσο για εσωτερική αλλά κυρίως για εξωτερική κατα-
νάλωση.  Καθώς ο κύριος Παπανδρέου μιλούσε για την ένταξη της χώρας σε μη-
χανισμό στήριξης με τις ψαρόβαρκες να λικνίζονται στα στο όμορφο λιμάνι του 
Καστελόριζου, τα newsroom των διεθνών μέσων, προσπερνούσαν την επιφανει-
ακή ηρεμία της εικόνας, και βρίσκονταν σε εγρήγορση.  Ένας τεράστιος μηχανι-
σμός μπήκε σε άμεση λειτουργία και επικεντρώθηκε στην Ελλάδα σε πραγματικό 
χρόνο, real time, όπως ορίζουν οι ταχύτητες της εποχής που διανύουμε. 

Δεν αντιμετώπισαν φυσικά όλα τα μέσα την Κρίση με τον ίδιο τρόπο, όπως 
δεν αντιμετωπίζουν κι οποιοδήποτε διεθνές θέμα, γιατί το κάθε μέσο απευθύ-
νεται στο δικό του κοινό. Υπάρχει επίσης μεγάλος ανταγωνισμός, σε μία εποχή 
που με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών τα μίντια, κυρίως μέσα από τις πλατφόρμες 
των social media, συνεχίζουν να εξελίσσονται, και είναι πιο γρήγορα, πιο φτηνά 
και πιο ανεξέλεγκτα. Γρήγορα «κυκλοφόρησαν» θεωρίες, κυρίως στο διαδίκτυο, 
συχνά βασισμένες σε φήμες αντί για γεγονότα. Υπήρξε έντονο κλίμα ημιμάθειας 
και fake news δύσκολα αναστρέψιμο, κάτι που αποτελεί γενικότερο προβλημα-
τισμό για το μέλλον για την εγκυρότητα των ειδήσεων.

Η πρόκληση ήταν τεράστια για    τα μεγάλα διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα, 
όπως το  BBC, το CNN  και το  Al Jazeera, που απευθύνονται σε ένα τόσο ευρύ 
κοινό που για να μεταφέρουν, όσο καλύτερο μπορούν, στους θεατές τους ένα 
ρεπορτάζ συχνά χρησιμοποιούν γενικεύσεις και συμβολισμούς. Παίρνουν για 
παράδειγμα τον Κώστα, το Γιάννη, τη Μαρία, κάποιον Έλληνα δηλαδή που μπο-
ρεί να είχε χάσει τη δουλειά του λόγω της Κρίσης, λόγω των μέτρων, και αυτός 
γίνεται ο μέσος Έλληνας, μέσα από το δική του ιστορία γίνεται κατανοητή η ιστο-
ρία μιας ολόκληρης χώρας. Είναι μία απλοποιημένη μορφή, είναι όμως παράλ-
ληλα αυτό που καταλαβαίνει και ο αντίστοιχος μέσος θεατής σε μία χώρα που 
δεν γνωρίζει πολλά για την Ελλάδα. Η εξιστόρησης μίας προσωπικής ιστορίας, 
storytelling, αποτελεί συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο μέσο, το δημοσιογράφο και 
την τηλεθεατή. 

 Πέρα από την καθημερινή ειδησεογραφία, όπως οι διαδηλώσεις, και τα κα-
θαρά οικονομικού χαρακτήρα θέματα τα διεθνή μέσα κινήθηκαν σε άξονες που 
αφορούν πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές και επιπτώσεις, το ενδιαφέρον επικε-
ντρώθηκε ιδιαίτερα στη θεωρία των άκρων,  την άνοδο της Χρυσής Αυγής και 
την ένταξή της στην ελληνική Βουλή και στον δημόσιο διάλογο. Το θέμα αυτό 
γρήγορα έφυγε από τα στενά ελληνικά πλαίσια και μετατράπηκε σε μέρος ευ-
ρύτερου προβληματισμού που σχετίζεται με το παρελθόν, κυρίως της Ευρώπης, 
αλλά και το μέλλον όπου στην πορεία έχει υπάρξει μεγάλη άνοδο των λαϊκιστών 
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και της ακροδεξιάς. 
Κάποια διεθνή μέσα είδαν στην Ελλάδα την αρχή μίας «επανάστασης» μιας 

νέας Ευρώπης που λέει όχι, που αντιστέκεται στο κατεστημένο και που μάχε-
ται για κάτι διαφορετικό. Είπαν χαρακτηριστικά ότι αυτό αρμόζει στη χώρα που 
γεννήθηκε η δημοκρατία. Οι συνδετικοί κρίκοι με την αρχαιότητα, την ελληνική 
φιλοσοφία η σχέση με την ιστορία και το παρελθόν εντάχθηκαν στο ρεπορτάζ. 
Παραδείγματα και σύμβολα από την Αρχαία Ελλάδα   χρησιμοποιήθηκαν πολύ 
και είναι λογικό, γιατί η αρχαιότητα είναι αυτό που ‘οι ξένοι’ γνωρίζουν για την 
Ελλάδα. Πολλές ανταποκρίσεις έγιναν με φόντο την Ακρόπολη την πιο διεθνώς 
αναγνωρίσιμη ‘εικόνα- σύμβολο’ της Ελλάδας.

Οι ανταποκριτές στην Ελλάδα αντιμετωπίσαμε αρκετά προβλήματα ακόμα 
και βίας σε κάποιες από τις πορείες και τις διαδηλώσεις. Όμως τα πιο σημαντι-
κά προβλήματα ήταν στην επικοινωνία, κυρίως με τα υπουργεία και τις Αρχές, 
και άρα με την έλλειψη δυνατότητα προβολής της ελληνικής άποψης. Μία τέ-
τοια περίπτωση ήταν όταν με έναν από τους γνωστότερους ανταποκριτές της 
Washington Post κι αφού είχαμε κάνει την έρευνα μας για ένα άρθρο που σχετι-
ζόταν με τις ιδιωτικοποιήσεις στην Ελλάδα και το οποίο ετοιμάζαμε πολύ καιρό, 
είχε έρθει από την Αμερική για να κάνουμε μαζί τις απαραίτητες συνεντεύξεις 
και είχαμε φτάσει μία ημέρα πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση του με το 
υπουργείο οικονομικών διαρκώς να αναβάλει τις συναντήσεις να μας λέει συνέ-
χεια «αύριο, αύριο, αύριο, αύριο». Καθώς το θέμα ήταν σημαντικό ο καλός συνά-
δελφος απόρησε λέγοντας «μα πώς είναι δυνατόν  όταν είμαστε η πρώτη εφη-
μερίδα που κοιτάνε οι άνθρωποι όταν μπαίνουν το πρωί στα γραφεία τους στον 
Λευκό Οίκο, ανάμεσα τους και ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, να μην μας 
κυνηγάνε οι Έλληνες, να το πω έτσι, να μας μιλήσουν. Εμείς του δίνουμε φωνή κι 
εκείνοι την αρνούνται.»

Στην προκειμένη περίπτωση το θέμα λύθηκε τελευταία στιγμή, σε κάποιες 
άλλες περιπτώσεις όχι. Η έλλειψη οργάνωσης σε θέματα ενημέρωσης ήταν κάτι 
που στέρησε στην Ελλάδα τη δυνατότητα κάποιες φορές να ακουστεί η επίσημη 
άποψη και να αποτραπούν παρερμηνείες κάτι που σίγουρα δεν βοήθησε τη διε-
θνή εικόνα της χώρας. 

Η επικοινωνιακή πολιτική της χώρας άλλαξε  στην πορεία, με το πέρασμα 
στην πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όπου άρχισε να διαμορφώνεται μία τελείως δι-
αφορετική προσέγγιση. Υπήρξε μια στρατηγική απόφαση ότι η συνεχής παρα-
μονή στη δημοσιότητα -για οποιοδήποτε λόγο- ισχυροποιεί την ελληνική θέση. 
Αντίστοιχη επιλογή με αυτή που έκανε αργότερα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πο-
λιτειών Ντόναλτ Τραμπ. Ας πάρουμε για  παράδειγμα τη χειραψία (η μη) του τότε 
υπουργού οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη με τον επικεφαλής του Eurogroup Γε-
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ρούν Νταϊσελμπλουμ, ή το γνωστό «Ουάο». Επίσης, πότε ένας πρωθυπουργός 
φοράει γραβάτες, πότε όχι και άλλες ‘ανάλαφρες’ λεπτομέρειες εντάχθηκαν στην  
ιδιαίτερα ανερχόμενη κατηγορία του infotainment, μια μορφή ψυχαγωγικής εί-
δησης που ξεφεύγει από την ουσία της είδησης. 

Τα μέσα έκαναν αυτό που κάνουν πάντα, έψαξαν τρόπους να διατηρήσουν το 
ενδιαφέρον για ένα θέμα αρκετά τεχνικό στη φύση του, χωρίς εικόνα πέρα αυτής 
των κυρίων με τα κλασσικά γκρι κοστούμια των Βρυξελλών που μπαινοβγαίνουν 
σε αίθουσες συναντήσεων. Αμέσως οι ‘μοντέρνοι’, ‘σέξι’ Έλληνες πολιτικοί με τις 
στομφώδεις προτάσεις τους τράβηξαν τα φώτα της δημοσιότητα συχνά περισ-
σότερο από την ουσία, με αποτέλεσμα να επικρατήσουν οι εντυπώσεις και μία 
προσέγγιση ‘σόου’. 

Έτσι χάθηκε η ψυχραιμία σε μεγάλο βαθμό από όλες τις πλευρές. Εθνικά στε-
ρεότυπα, και ξεχασμένες έχθρες ξαναεμφανίστηκαν στο προσκήνιο. Εικόνες μιας 
διαιρεμένης πιο ευρωσκεπτικιστικής Ευρώπης,  συνέπειες της οποίας είναι ιδιαί-
τερα ορατές σήμερα. 

Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, από το 2010 και μετά έχει ζήσει πολύ μεγά-
λα γεγονότα, δυσανάλογα μεγάλα ίσως για το μέγεθος της χώρας. Όσοι ζούμε 
την καθημερινότητα της χώρας ίσως το ξεχνάμε αυτό κάποιες φορές. Για όσους 
όμως παρακολουθούσαν τις εξελίξεις από απόσταση υπήρξαν πράγματα πολύ 
δύσκολα κατανοητά, όπως η ερώτηση του δημοψηφίσματος του 2015, ή οι εξε-
λίξεις που ακολούθησαν. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια πολύωρη μετάδοση στο 
CNN που βγάλαμε ζωντανά από το Σύνταγμα και που σχολιάστηκε πολύ διότι 
είχαμε ένα χρονόμετρο πάνω στην οθόνη που μέτραγε ουσιαστικά την ώρα που  
απέμενε μέχρι την ελληνική χρεοκοπία, το επίσημο default. Κάποια ελληνικά 
μέσα άσκησαν σκληρή κριτική υποστηρίζοντας ότι μετατρέπουμε το ελληνικό 
δράμα σε  τηλεοπτικό σόου. Άλλοι είπαν ότι η εικόνα συνόψισε απλά και ουσια-
στικά την κατάσταση που είχε περιέλθει η χώρα. Είναι δύο εντελώς διαφορετικές 
ερμηνείες και παραδείγματα τέτοια υπάρχουν πάρα πολλά. 

Εν κατακλείδι η Κρίση οδήγησε σε μία ωρίμανση στον τρόπο που ο ξένος 
Τύπος βλέπει την Ελλάδα. Τις προηγούμενες δεκαετίες τα βασικά θέματα που 
απασχολούσαν ήταν η τρομοκρατία ή κάποιο σκάνδαλο διαφθοράς. Δεν υπήρχε 
εμβάθυνση του τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια, ανταποκριτές και  
αναλυτές πέρασαν χρόνο στη χώρα κι έτσι κατάφεραν να καταλάβουν τα βασικά 
αίτια σημαντικών προβλημάτων αντί να εστιάζουν στα συμπτώματα όπως στην 
αρχή. Γιατί η Ελλάδα είναι μία χώρα με πολλές παθογένειες, που δεν είναι κα-
θόλου προφανείς στον υπόλοιπο κόσμο, όπως το μέγεθος της γραφειοκρατίας, 
ή της φοροδιαφυγής. Η κατανόηση της ελληνικής πραγματικότητας χρειάζεται 
χρόνο.
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Θα ήθελα να κλείσω πιο ανάλαφρα, με μια χαρακτηριστική εικόνα από τα 
χρόνια της Κρίσης. Τον πρώτο καιρό κάθε φορά που γινόταν μια ψηφοφορία στη 
Βουλή μετά τα μεσάνυχτα άρχιζα αμέσως να λαμβάνω τηλέφωνα από τις αίθου-
σες σύνταξης. Θεωρούσαν ότι για να γίνεται ψηφοφορία στη Βουλή τέτοια ώρα 
κάτι φοβερό συμβαίνει!  Εξηγούσα λοιπόν ότι έτσι είναι το ελληνικό σύστημα, 
έτσι δουλεύουν τα πράγματα. Με τον καιρό το συνήθισαν, το θεώρησαν μία ιδιαι-
τερότητα της Ελλάδας, όπως και τόσες άλλες. Αυτό το παράδειγμα είναι για μένα 
απλά χαρακτηριστικό του τι αντιμετωπίζει ένας δημοσιογράφος που ασχολείται 
με τα διεθνή σε μία, οποιαδήποτε, χώρα δεν γνωρίζει καλά. Μία υπενθύμιση ότι 
η κάλυψη των ειδήσεων απαιτεί ψυχραιμία και όσο γίνεται μεγαλύτερη έρευνα. 



λευκή σελίδα



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Απόστολος Σταϊκός 

Δημοσιογράφος-Ανταποκριτής Euronews
Παρουσίαση στην HMEΡΙΔΑ 

«Ο κόσμος των ειδήσεων σε Ευρώπη και Ελλάδα», 
19 Απριλίου 2018, Αθήνα,

Τμήμα Δημοσιογραφίας & MME & Έδρα Jean Monnet

«Greece is nothing but a boring country – Η Ελλάδα μόνο βαρετή δεν είναι». Τα 
γεγονότα που ακολούθησαν αναμφίβολα δικαίωσαν το διευθυντικό στέ-

λεχος του euronews που χρησιμοποίησε την παραπάνω φράση στις αρχές του 
2015.  Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ο νέος πρωθυπουργός της χώρας και οι Ευρωπαίοι 
προσπαθούσαν να «διαβάσουν» τον Γιάννη Βαρουφάκη. Για την ελληνική υπηρε-
σία του euronews το στοίχημα ήταν διπλό: έπρεπε να ενημερώσουμε το ελληνι-
κό κοινό για όσα συμβαίνουν στη χώρα, αλλά και το διεθνές κοινό του euronews 
για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα (τα ρεπορτάζ μας αποδίδονται σε 12 γλώσσες).  

Την ίδια ώρα, οφείλαμε να βοηθήσουμε τους ξένους συναδέλφους που δεν 
μπορούσαν να κατανοήσουν «τι ζητάει και που το πάει η Αθήνα». Μετά το δημο-
ψήφισμα, τα capital controls και την νέα εκλογική αναμέτρηση, ακολούθησε η 
προσφυγική κρίση. Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και βεβαίως το euronews, κά-
λυψαν εκτενώς όσα συνέβησαν στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, στο 
λιμάνι του Πειραιά και στην Ειδομένη.  

Στην παρουσίασή μου και με αφορμή τα παραπάνω γεγονότα, επιχειρώ να 
σκιαγραφήσω την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα την εικόνα 
που σχημάτισε «ο κόσμος εκεί έξω» για την Ελλάδα της κρίσης, των μνημονίων και 
του προσφυγικού μέσα από τα ρεπορτάζ του euronews, αλλά και άλλων διεθνών 
μέσων. Προφανώς δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω τις πεποιθήσεις των τηλεθεα-
τών. Όμως εδώ και χρόνια παρακολουθώ πως τα διεθνή media καλύπτουν την 
ελληνική επικαιρότητα, ενώ καθημερινά επικοινωνώ με ξένους συναδέλφους. Οι 
ερωτήσεις και οι αντιδράσεις δημοσιογράφων του euronews και άλλων μέσων, 
εκτιμώ πως αποτελούν ένα καλό φίλτρο «για το πως βλέπουν την Ελλάδα στο εξω-
τερικό». Στην απόπειρα αυτή πρώτη ύλη αποτελούν προσωπικές εμπειρίες και 
ρεπορτάζ του euronews, στο οποίο και εργάζομαι από το 2012.

To 2013 και το 2014 η Ελλάδα εφάρμοζε το δεύτερο μνημόνιο. Η κυβέρνηση 
Σαμαρά έκανε λόγο για «success story» και οι Βρυξέλλες «έβλεπαν» τα πρώτα 
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σημάδια εξόδου από την κρίση. Εκτιμώ πως αυτό ήταν και το μήνυμα των ξέ-
νων ΜΜΕ. Την εποχή εκείνη η Αθήνα «έδινε έμφαση στις μεταρρυθμίσεις και δειλά 
έβλεπε φως στην άκρη του τούνελ». Όμως υπήρχε και ένα πρόσωπο που κέντρι-
ζε το ενδιαφέρον των διεθνών media. Δεν ήταν άλλος από τον Αλέξη Τσίπρα. 
Τηλεοπτικοί σταθμοί, sites και εφημερίδες φιλοξενούσαν εκτενή άρθρα για τον 
δυναμικό, νεαρό ηγέτη της αντιπολίτευσης που φιλοδοξεί «να βάλει τέλος στα 
μνημόνια και να αλλάξει την Ευρώπη».  Ελάχιστοι όμως πίστευαν ότι κάτι πραγμα-
τικά θα αλλάξει μετά τις εκλογές, όποτε κι αν στήνονταν οι κάλπες.

Η  σύγκρουση της κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με τις Βρυξέλλες το πρώτο 
εξάμηνο του 2015, ξάφνιασε μα και γοήτευσε τα διεθνή μέσα που έσπευσαν να 
οργανώσουν δημοσιογραφικές αποστολές στην Αθήνα.  Ο Αλέξης Τσίπρας συ-
χνά απεικονιζόταν ως ένας επιπόλαιος ηγέτης που δεν δίσταζε να ρίξει στο κα-
λάθι των αχρηστών τις θυσίες των πέντε τελευταίων ετών, ενώ ρίσκαρε τη θέση 
της χώρας στην Ευρωζώνη. Η Ελλάδα εμφανιζόταν ως «αχάριστη», αφού μετά 
από δύο προγράμματα βοήθειας απειλούσε να τα τινάξει όλα στον αέρα, ενώ 
ο πρωθυπουργός της χώρας χαρακτηριζόταν «τζογαδόρος». Υπήρχαν όμως και 
θετικές αναφορές. Κάποια ΜΜΕ έκαναν λόγο για «δίκαιο αγώνα κατά της γερμα-
νικής λιτότητας», ενώ επεσήμαναν ότι η χώρα έχει βυθιστεί στην ύφεση. Την πε-
ρίοδο εκείνη, δύσκολα άκουγες/διάβαζες ανταπόκριση από την Αθήνα που δεν 
αναφερόταν στο ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ανεργίας που άγγιζε το 25 με 26%.

Το euronews έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με τα υπόλοιπα ξένα 
media. Διαθέτει ελληνική δημοσιογραφική ομάδα με έδρα την Αθήνα. Αυτό ση-
μαίνει πως δεν καλύψαμε την πρώτη κυβέρνηση Τσίπρα και τις εκλογές του Σε-
πτεμβρίου του 2015 για λίγες ημέρες στο πλαίσιο μιας αποστολής. Καθημερινά, 
κάναμε ρεπορτάζ και συνεντεύξεις που αποδόθηκαν σε όλες τις γλώσσες του 
euronews. Καλύψαμε όλες τις μεγάλες συγκεντρώσεις υπέρ του «Ναι» και του 
«Όχι» στο δημοψήφισμα, ενώ στο euronews μίλησαν  οι πρωταγωνιστές της τα-
ραγμένης εκείνης περιόδου. Προσωπικά, πέρασα το καλοκαίρι του 2015  στην 
πλατεία Συντάγματος. Έκανα ρεπορτάζ, είδα θυμωμένους και φανατισμένους 
πολίτες, κατέγραψα συνθήματα για «κρεμάλες και προδότες». Είδα όμως και αισι-
όδοξους ανθρώπους, περήφανους μα και πλανεμένους. 

Tο πρώτο εξάμηνο του 2015, ετοιμάζαμε ενημερωτικά σημειώματα για τους 
ξένους συναδέλφους ή παρουσιάζαμε τα ρεπορτάζ μας μέσω video conference. 
Πολλοί ρωτούσαν «γιατί η Ελλάδα δεν ολοκληρώνει το πρόγραμμα, αφού πηγαίνει 
καλύτερα;» Αναφέρω την ερώτηση για να δείξω ότι το μήνυμα που είχε περάσει 
στο εξωτερικό ήταν ότι η Ελλάδα «πετυχαίνει τους στόχους της». Γι’ αυτό πολλοί 
συνάδελφοι και μερίδα της διεθνούς κοινής γνώμης, αδυνατούσαν να κατανοή-
σουν τα αιτήματα και την τακτική των Τσίπρα – Βαρουφάκη. 
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Δίχως αμφιβολία η επιβολή των capital controls και το δημοψήφισμα της 5ης 

Ιουλίου του 2015 ήταν δύο γεγονότα που μαγνήτισαν το ενδιαφέρον των ΜΜΕ 
όλου του κόσμου. Τις ημέρες εκείνες, στην πλατεία Συντάγματος συναντούσες 
τηλεοπτικά συνεργεία από τη Ρωσία μέχρι την Αργεντινή. Οι ξένοι πλησίαζαν 
τους Έλληνες δημοσιογράφους, ζητούσαν πληροφορίες και έψαχναν για δυνα-
τές ανθρώπινες ιστορίες. Η εικόνα του ηλικιωμένου συνταξιούχου που κλαίει 
γοερά έξω από μια τράπεζα στη Θεσσαλονίκη, δικαίως έκανε τον γύρο του κό-
σμου. Ήταν μια εξαιρετικά δυνατή στιγμή. Όμως δημιουργήθηκε η εντύπωση 
ότι αυτό συμβαίνει καθημερινά σε όλη την Ελλάδα. Ξένοι ανταποκριτές έψαχναν 
να βρουν ανάλογες εικόνες και μετέδιδαν πως η Ελλάδα «καταρρέει έξω από τις 
τράπεζες».

Ακόμη  θυμάμαι πως δέχθηκα ερωτήσεις από Βρετανούς, Γάλλους και Γερμα-
νούς συναδέλφους για το αν αυτή είναι «η πραγματικότητα που βιώνουν οι Έλλη-
νες». Ποια είναι όμως η σωστή απάντηση; Όντως ο άνθρωπος κατέρρευσε και 
όντως είχαμε ουρές έξω από τις τράπεζες. Ποιος μπορεί να αποκλείσει ανάλογα 
περιστατικά σε Πάτρα, Λάρισα ή Χανιά; Κανείς. Όμως πολλά ξένα μέσα συνό-
δευαν την φωτογραφία με κείμενα που περιέγραφαν μια άγρια και ανεξέλεγκτη 
κατάσταση στην Ελλάδα. Οι στιγμές ήταν δύσκολες και ιδιαίτερα κρίσιμες, μα η 
χώρα δεν είχε καταρρεύσει. Εξηγώντας τα παραπάνω στους συνάδελφους, έγινε 
κατανοητό πως αυτή είναι μια «δυνατή στιγμή με έντονο συμβολισμό», αλλά δεν 
χαρακτηρίζει την καθημερινότητα των Ελλήνων και πως δεν είναι θεμιτό να ανα-
ζητηθούν ανάλογα περιστατικά.

Παρασκευή 3 Ιουλίου, Σύνταγμα. Δύο ημέρες πριν το δημοψήφισμα, ο Αλέξης 
Τσίπρας μιλά στο ενθουσιώδες πλήθος. Με τον οπερατέρ του euronews κατα-
φέραμε να φτάσουμε αρκετά κοντά, κάτι που αποδείχθηκε πολύ πιο δύσκολο 
απ’ ότι περίμενα. Βρήκαμε λίγο χώρο, δίπλα στον γερανό της ΕΡΤ. Ενώ ο Πρωθυ-
πουργός μιλάει και το πλήθος παραληρεί, ένα ηχητικό κύμα «σκάει» στην εξέδρα 
που είχε στηθεί μπροστά από τη Βουλή. Χιλιάδες άνθρωποι φώναζαν «Αλήτες, 
ρουφιάνοι, δημοσιογράφοι». Προφανώς δεν είναι η πρώτη φορά που ακούω την 
παραπάνω φράση. Αυτό που με φόβισε, ομολογώ, ήταν το πάθος και ο αριθμός 
των ανθρώπων που στρέφονταν εναντίον μας. Σαστισμένος, γύρισα το κεφάλι 
και κοίταξα το πλήθος. Με το δεξί μου χέρι κρατούσα το μικρόφωνο. Το βλέμμα 
μου σταυρώθηκε με το βλέμμα μιας γυναίκας που βρισκόταν ακριβώς πίσω από 
τα κιγκλιδώματα που προστάτευαν τον γερανό της ΕΡΤ. Όσο και να προσπαθή-
σω, δεν θα κατορθώσω να περιγράψω το βλέμμα της. Θυμάμαι ότι κούνησε ελα-
φρά, συγκαταβατικά το κεφάλι. Δεν με κοίταξε με απαξίωση, αλλά με κατανόηση 
και, τολμώ να πω, με συμπόνοια. 

Λίγα λεπτά μετά και ενώ το πλήθος συνέχιζε να φωνάζει «Αλήτες, ρουφιάνοι, 
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δημοσιογράφοι» ένας συνάδελφος από τη Ρουμανία με πλησίασε και με ρώτησε 
«τι λένε;». Χαμογέλασε ειρωνικά όταν του απάντησα, ενώ έδειξε να ξαφνιάζεται 
από την οργή και την επιμονή των συγκεντρωμένων. Είπε ότι και στη χώρα του 
οι δημοσιογράφοι συχνά γίνονται στόχος των διαδηλωτών, ενώ κάποιες φορές 
δέχονται ακόμα και βίαιες επιθέσεις. Κρατήσαμε επαφή μέσω facebook και δύο 
ημέρες μετά, μου έστειλε το ρεπορτάζ του στα Αγγλικά. Η ομιλία του Αλέξη Τσί-
πρα και η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου ήταν στοιχεία μάλλον αναμενόμενα. Το 
ρεπορτάζ εστίασε στο θύμο των πολιτών κατά των καθεστωτικών media που κά-
νουν ό,τι μπορούν για να κρατήσουν την χώρα δέσμια των μνημονίων. Το περι-
στατικό αυτό βρήκε θέση και σε ρεπορτάζ άλλων διεθνών μέσων που κατέταξαν 
τα εγχώρια ΜΜΕ στο στρατόπεδο του «Ναι». Ακόμη, σε πολλές ανταποκρίσεις 
χρησιμοποιήθηκαν ερασιτεχνικά βίντεο από το μετρό του Συντάγματος. Ένα αν-
θρώπινο ποτάμι ανέβαινε προς την πλατεία και φώναζε ακριβώς το ίδιο σύνθη-
μα. Μόνο που στην περίπτωση αυτή ο ήχος, άρα και το μήνυμα, ήταν ακόμη πιο 
δυνατό, αφού πρόκειται για κλειστό χώρο.     

Εκτιμώ ότι στο εξωτερικό, «πέρασε» η εικόνα ότι τα ελληνικά media συντάσ-
σονται με το «μέτωπο της λογικής» και πως στηρίζουν ανοιχτά την παραμονή της 
χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό συνδέεται και με την προβολή του ερω-
τήματος του δημοψηφίσματος. Πολλά διεθνή μέσα μετέφρασαν το ερώτημα σε 
«μένουμε ή φεύγουμε από την Ευρώπη;». Βεβαίως αυτή ήταν και η προσέγγιση 
πολλών εγχώριων ΜΜΕ. Στο ζήτημα αυτό, ελληνικά και διεθνή media υιοθέτη-
σαν την ίδια στάση.Το πρώτο εξάμηνο του 2015 και παράλληλα με την σφοδρή 
πολιτική αντιπαράθεση και τις διαδηλώσεις, η Αθήνα «προσέφερε» στα διεθνή 
media εικόνες βίας και καταστροφής. Την περίοδο εκείνη, δύσκολα ολοκληρω-
νόταν συγκέντρωση στο Σύνταγμα χωρίς να πέσουν μολότοφ και δακρυγόνα. 
Συνήθως τα επεισόδια  ήταν περιορισμένα, μα χάριζαν εντυπωσιακές εικόνες. 
Κάποιοι συνάδελφοι εγχώριων ΜΜΕ υποστήριζαν ότι «η Αθήνα καίγεται» και 
πρόσθεταν πως είχαμε να δούμε ανάλογες εικόνες από τον Δεκέμβριο του 2008. 
Επιχείρημα απολύτως ψευδές, αφού μολότοφ και πετροπόλεμος αποτελούν κά-
ποιου είδους ρουτίνα για το κέντρο της πόλης. Όμως αυτή η εικόνα «πέρασε» και 
σε μερίδα των ξένων μέσων που ακόμη κι αν δεν μετέδιδαν ότι «η Αθήνα φλέγε-
ται», επεσήμαναν ότι η πόλη κινδυνεύει να ξαναζήσει τον Δεκέμβριο του 2008. 

Συμπέρασμα: Σοβαρά επεισόδια στο Σύνταγμα συχνά προβάλλονταν ως γε-
νικευμένη αναρχία στην πρωτεύουσα. Αυτό αφορά ελληνικά και διεθνή media. 
Πέρα όμως από την συγκεκριμένη περίοδο, γεγονός είναι ότι η Αθήνα αποτελεί 
ιδιαίτερη περίπτωση. Πρόκειται για την μοναδική ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που 
«στέλνει» τέτοιες εικόνες στο εξωτερικό, κατά μέσο όρο μία με δύο φορές τον 
μήνα. Προφανώς, διαδηλώσεις και επεισόδια σημειώνονται σε Παρίσι, Μαδρίτη 
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και Βερολίνο. Όμως καμία άλλη πρωτεύουσα δεν στέλνει τόσο συχνά το εξής μή-
νυμα: «επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας ή ομάδα διαδηλωτών προσπαθεί να εισβά-
λει στη Βουλή». Προσπαθώ να θυμηθώ πότε ήταν η τελευταία φορά που παρακο-
λούθησα βίαιες συγκρούσεις έξω από το ουγγρικό, το γερμανικό ή το βρετανικό 
κοινοβούλιο. Τέτοιες εικόνες δεν έχουμε δει ακόμη και σε χώρες που βρέθηκαν 
στη δίνη της οικονομικής κρίσης, όπως η Πορτογαλία, η Ιρλανδία και η Ισπανία.   

Στην Αθήνα, λίγες πορείες δεν καταλήγουν σε κάποια μορφής αντιπαράθε-
ση μεταξύ δυνάμεων ασφαλείας και διαδηλωτών. Εκτιμώ ότι οι δημοσιογράφοι 
έχουμε εθιστεί σε αυτή την εικόνα. Υπάρχουν ρεπόρτερ που δηλώνουν «απο-
γοητευμένοι», αφού η πορεία τελείωσε, μολότοφ δεν «έπεσαν», δυνατές εικόνες 
δεν έχουμε. Τα επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας έχουν και μια σημαντική παρά-
πλευρη απώλεια. Κανείς δεν ενδιαφέρεται να μάθει ή να κατανοήσει τι ακριβώς 
συμβαίνει και γιατί κάποιοι άνθρωποι διαμαρτύρονται.  Αυτό ισχύει για τηλεθε-
ατές και δημοσιογράφους. Οι σκηνές δράσης και ο δυνατός φυσικός ήχος από 
συνθήματα και μολότοφ που εκρήγνυνται, «καλύπτουν» αιτήματα, απόψεις και 
συλλογικές διεκδικήσεις. Όταν οι συνάδελφοι στο εξωτερικό λαμβάνουν το υλι-
κό, σπάνια εκφράζουν έκπληξη ή απορία. Έχουν πλέον συνηθίσει στην εικόνα 
μιας Πλατείας Συντάγματος που συχνά μετατρέπεται σε πεδίο βίαιης αντιπαρά-
θεσης. Συμπέρασμα: Η Αθήνα μοιάζει να είναι σε μόνιμη αναταραχή. Αυτό είναι 
το μήνυμα που στέλνουμε σε όλο τον κόσμο, κυρίως μέσω της τηλεοπτικής ει-
κόνας.

Σχετικά με το προσφυγικό. Αρχικά, η Ελλάδα ήταν η χώρα που υποδέχθηκε 
εκατοντάδες χιλιάδες κατατρεγμένους πρόσφυγες και μετανάστες. Δεν είχε τις 
απαραίτητες υποδομές ώστε να τους φροντίσει,  όμως έκανε το καλύτερο που 
μπορούσε. Κι αν η πολιτεία δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, οι Έλληνες 
έδωσαν μάθημα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς, αφού παρά την οικονομική κρίση 
αγκάλιασαν τους δυστυχισμένους ανθρώπους. Δεκάδες ρεπορτάζ και ανταπο-
κρίσεις ξένων μέσων αφηγήθηκαν τις ιστορίες ντόπιων που έκαναν ό,τι μπορού-
σαν για να στηρίξουν τους μετανάστες. Ο φούρναρης της Κω, οι ψαράδες της 
Λέσβου, οι γιαγιάδες της Σκαλάς Συκαμιάς που κρατούν αγκαλιά και ταΐζουν ένα 
προσφυγόπουλο είναι μόνο μερικές από αυτές. Για πολλά διεθνή media, η Ελλά-
δα έκανε το ανθρωπιστικό της καθήκον και μάλιστα ενώ αντιμετώπιζε σοβαρά 
οικονομικά προβλήματα. 

Καθώς ο καιρός περνούσε και οι πρόσφυγες έφταναν στην Βόρεια Ευρώπη 
μέσω της βαλκανικής οδού, πολλά μέσα υιοθέτησαν μια πιο κριτική στάση έναντι 
της Ελλάδος. Αρκετά γερμανικά media αλλά και μέσα χωρών όπως η Αυστρία και 
Ουγγαρία περιέγραφαν την «Ελλάδα ως ανίκανη να προφυλάξει τα θαλάσσια σύνο-
ρά της», ενώ ξεκίνησαν και τα δημοσιεύματα για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης 
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των προσφύγων. Τον Ιούνιο του 2016 σε συνέντευξη του στην αυστριακή εφημε-
ρίδα «Kurier», ο τότε υπουργός εξωτερικών και νυν Καγκελάριος της Αυστρίας, 
Σεμπάστιαν Κουρτς, κατηγόρησε την Ελλάδα για «απομόνωση των προσφύγων 
στα νησιά, ενώ κατήγγειλε τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης που επικρατούν στα κέ-
ντρα φιλοξενίας». Βεβαίως, πρόκειται για τον ίδιο πολιτικό που τον Νοέμβριο του 
2016, σε συνέντευξή του στην δημόσια Αυστριακή Ραδιοφωνία πρότεινε την υι-
οθέτηση του «αυστραλιανού μοντέλου». Ουσιαστικά ζητούσε την μετατροπή της 
Λέσβου και της Λαμπεντούζα σε στρατόπεδα κράτησης προσφύγων.

Όταν έγινε σαφές ότι περίπου 60.000 πρόσφυγες έχουν  εγκλωβιστεί στην 
Ελλάδα, το ενδιαφέρον των ΜΜΕ στράφηκε στις συνθήκες διαβίωσης αυτών των 
ανθρώπων. Σταδιακά, προσφυγικές οικογένειες έφευγαν από τα κέντρα και ζού-
σαν σε διαμερίσματα εντός των πόλεων. Κάναμε ρεπορτάζ για το πρόγραμμα 
στέγασης προσφύγων στη Λιβαδειά, αλλά και για τα προσφυγόπουλα που  πη-
γαίνουν στο σχολείο.

Το BBC σε ρεπορτάζ του αναφέρθηκε στις διαμαρτυρίες κάποιων γονιών και 
ακροδεξιών έξω από σχολεία που φοιτούν προσφυγόπουλα, ενώ με το ίδιο θέμα 
ασχολήθηκαν και άλλα διεθνή μέσα (Independent, Los Angeles Times, South 
China Morning Post). Πέρα από τους Έλληνες που συμπάσχουν και βοηθούν τους 
πρόσφυγες, άκρως συντηρητικά και ακροδεξιά στοιχεία   κέρδισαν δέκα λεπτά 
διεθνούς δημοσιότητας. Το euronews πραγματοποίησε τουλάχιστον 15 αποστο-
λές σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ειδομένη. Τον Αύγουστο του 2015 καταγράψαμε την 
κατακόρυφη άνοδο του αριθμού των προσφύγων που έφταναν στη Λέσβο και 
την χαοτική κατάσταση που επικρατούσε στο νησί. Επιστρέψαμε για να αφηγη-
θούμε τις ιστορίες των εθελοντών που βοήθησαν τους μετανάστες. Ταξιδέψαμε 
στο νησί, ακόμη και όταν οι δημοσιογράφοι δεν μπορούσαμε να μπούμε στη 
Μόρια. Για περισσότερο από ενάμιση χρόνο, το υπουργείο μεταναστευτικής πο-
λιτικής δεν έδινε άδεια σε δημοσιογράφους να κάνουν ρεπορτάζ εντός του προ-
σφυγικού κέντρου. Μια προσωρινή απόφαση με στόχο την ασφάλεια των προ-
σφυγών (που ποτέ δεν κατανόησα) διήρκησε περισσότερο από ενάμιση χρόνο. 

Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω πως και αν προστατεύτηκαν οι χιλιάδες πρό-
σφυγες και μετανάστες που ζουν στη Μόρια. Οι ίδιοι πάντως, σε ρεπορτάζ μας 
τον Νοέμβριο του 2017 έκαναν λόγο για το «νέο Γκουαντάναμο». Το μήνυμα των 
μεταναστών που διαδήλωναν έξω από το προσφυγικό κέντρο έκανε τον γύρο 
του κόσμου μέσω του euronews. Ακολούθησαν αποστολές πολλών διεθνών μέ-
σων που ανέδειξαν τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων, χωρίς καν 
να μπουν στον χώρο. Οι δημοσιογράφοι ήμασταν υποχρεωμένοι να περπατάμε 
γύρω από το κέντρο, να καταγράφουμε όσες εικόνες μπορούσαμε και να μιλάμε 
με όσους πρόσφυγες έβγαιναν από τη Μόρια. Η απαγόρευση πρόσβασης των 
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δημοσιογράφων αποτελεί παράδειγμα κακής επικοινωνιακής πολιτικής. Διότι 
επέτρεψε σε αξιόπιστα και μη, εγχώρια και διεθνή μέσα να «οργιάσουν» σχετικά 
με όσα συμβαίνουν εντός του κέντρου. Η χώρα έστειλε το μήνυμα ότι «κάτι έχει 
να κρύψει» και έτσι διεθνή μέσα φιλοξένησαν δεκάδες ρεπορτάζ και ανταποκρί-
σεις για το «κολαστήριο της Μόρια». Ο δημοσιογράφος της DW Oliver Sallet έδω-
σε μια μικρή κάμερα σε πρόσφυγα και έτσι κατόρθωσε να πάρει ορισμένα πλάνα 
από το εσωτερικό του προσφυγικού κέντρου. Ακόμη και αν τμήμα του κέντρου 
βρισκόταν σε καλή κατάσταση, κανείς δεν το έμαθε πότε. Εύλογα ο πρόσφυγας 
εστίασε στους τόνους των σκουπιδιών και στις βρώμικες τουαλέτες.

Αξίζει να σημειωθεί η χλιαρή ως ανύπαρκτη αντίδραση των δημοσιογραφικών 
ενώσεων στην κυβερνητική απαγόρευση. Αν και τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει 
εκατοντάδες ρεπορτάζ για τους χιλιάδες πρόσφυγες που έφτασαν στην Ελλά-
δα, πιστεύω πως δύο πτυχές του ζητήματος δεν μας έχουν απασχολήσει όσο θα 
έπρεπε. Αναφέρομαι στην ομιχλώδη δράση ορισμένων ΜΚΟ που εξασφάλισαν 
ή διεκδικούν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, καθώς και στα κρούσματα εκμετάλ-
λευσης των προσφύγων από ντόπιους. Στο κομμάτι των ΜΚΟ, δικαιολογημένα 
εκφράζονται επιφυλάξεις για το που κατέληξαν κάποια από τα κονδύλια. Ακόμη, 
η δράση ανθρώπων που πήγαν για μια εβδομάδα σε ένα νησί και έβγαλαν δύο 
selfies σε μια παραλία με νεοαφιχθέντες πρόσφυγες προβλήθηκε από κάποια 
μέσα ως εθελοντισμός και ανιδιοτελής προσφορά. Δυστυχώς τα παραπάνω βλά-
πτουν τη δουλειά και τη φήμη σοβαρών οργανώσεων που χρόνια δουλεύουν με 
ευάλωτους πληθυσμούς. 

Όσον αφορά τα κρούσματα εκμετάλλευσης, ελπίζω πως μιλάμε για λίγα πε-
ριστατικά, όμως υπήρξαν και δεν έχουν αναδειχθεί. Αναφέρομαι σε ανθρώπους 
που ζητούσαν «50 ευρώ το κεφάλι» για να μεταφέρουν με το ΙΧ τους πρόσφυγες 
από τον Μόλυβο στη Μυτιλήνη, αλλά και σε πρόσφυγα που πλήρωσε 30 ευρώ 
για χυμό και τσιγάρα. Εκτιμώ πως «η εκμετάλλευση των προσφύγων από ντόπιους» 
αποτελεί θέμα ταμπού για τους Έλληνες δημοσιογράφους. Βεβαίως, πρόκειται 
για δύσκολα θέματα που απαιτούν συστηματική έρευνα και πόρους, ενώ οι 
όποιες καταγγελίες δύσκολα μπορούν να αποδειχθούν. 

Στο προσφυγικό, για την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη η Ελλάδα είναι «ο παράδει-
σος που εξελίχθηκε σε κόλαση». Κάπως έτσι αντιμετωπίζουν την χώρα μας και οι 
ίδιοι οι πρόσφυγες. Τον Αύγουστο του 2015, στην παραλία Εφταλού της Λέσβου, 
είδα πρόσφυγα να φιλάει την άμμο και να φωνάζει «Europa, Europa!». Ήταν το 
πρώτο πράγμα που έκανε μόλις πάτησε το πόδι του στη στεριά. Λίγα μέτρα πιο 
’κει, η γυναίκα του έκλαιγε με λυγμούς, ενώ κρατούσε στην αγκαλιά της ένα βρέ-
φος. Για αυτή την οικογένεια από τη Συρία, η Ελλάδα ήταν ο παράδεισος. Έστω 
για λίγο. Για τους δεκάδες χιλιάδες εγκλωβισμένους και κυρίως για όσους βρί-
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σκονται σε Λέσβο, Χίο και Σάμο, η Ελλάδα μοιάζει με κόλαση. Ίσως ο χαρακτη-
ρισμός να μοιάζει υπερβολικός, μα ποιος μπορεί να κατηγορήσει έναν άνθρωπο 
που σκέφτεται έτσι, όταν τα δύο τελευταία χρόνια είναι υποχρεωμένος να ζει (;) 
στη Μόρια. 

Από πλευράς κάλυψης των διεθνών ΜΜΕ, η Ελλάδα βίωσε την αποθέωση και 
την κατακραυγή. Δέχθηκε συγχαρητήρια από πολιτικούς ηγέτες και διάσημους 
ηθοποιούς όπως η Αντζελίνα Τζολί και η Σούζαν Σάραντον που επισκέφθηκαν 
προσφυγικά κέντρα στη χώρα μας. Όμως δέχθηκε και σφοδρή κριτική, αφού 
παρά την γενναία χρηματοδότηση, σε αρκετές δομές οι συνθήκες διαβίωσης 
των προσφύγων παραμένουν από δύσκολες ως άθλιες. Από την αρχή της προ-
σφυγικής κρίσης, ο διεθνής τύπος έχει αναδείξει το λιμάνι του Πειραιά, το Ελλη-
νικό, την Ειδομένη και κυρίως τη Μόρια σε σύμβολα δυστυχίας και εγκλεισμού. 

Αν υπάρχει ένα θέμα που η διεθνής κοινή γνώμη δυσκολεύεται να κατανοή-
σει, αυτό είναι η διαμάχη Ελλάδας – FYROM για το όνομα της Μακεδονίας. Εδώ 
και χρόνια τα διεθνή ΜΜΕ αποκαλούν την γειτονική χώρα απλά Μακεδονία. Ακό-
μη και κάποια δημοσιεύματα που αναφέρονται στη συμφωνία των Πρεσπών, 
έκαναν λόγο για τη «Μακεδονία που αλλάζει το όνομα της για χάρη της Ελλάδας».Το 
euronews πάντα αναφερόταν στη FYROM ή στη FYR Macedonia. Αυτό δεν ισχύει 
για τους περισσότερους συναδέλφους που σε ιδιωτικές συζητήσεις και συσκέ-
ψεις αναφέρονται στη Μακεδονία. Προφανώς δεν είναι εμπαθείς απέναντι στην 
Ελλάδα, απλά η ζωή και η πραγματικότητα ξεπέρασε την σύνθετη ονομασία και 
τις ελληνικές θέσεις. Ούγγρος συνάδελφος σε σύσκεψη ανέφερε: «Μπορώ να πω 
την χώρα όπως μου πεις Apostolos. Το ζήτημα είναι πως αν χρησιμοποιήσω οτιδή-
ποτε άλλο πέρα από το Μακεδονία, κανείς στην Ουγγαρία δεν θα καταλάβει σε ποια 
χώρα αναφέρομαι». Δεν είχε άδικο. Μίλησε ως επαγγελματίας που θέλει να γίνει 
κατανοητός από τους τηλεθεατές του ουγγρικού euronews.  

Εδώ και χρόνια, η πλειοψηφία των ανθρώπων του διεθνούς τύπου αδυνατεί 
να κατανοήσει την ελληνική θέση που στάθηκε εμπόδιο στην είσοδο της ΠΓΔΜ 
στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε πολλά ρεπορτάζ η Αθήνα εμφανίζο-
νταν ως «σκληρή και πεισματάρα», αφού δεν βοηθούσε μια μικρή χώρα να στα-
θεί στα πόδια της. «Σκέφτομαι να κάνω ένα θέμα για μια χώρα που προσπαθεί να 
επιβάλλει σε μια άλλη το πως θα ονομάζεται..», μου είπε στο facebook Βρετανός 
συνάδελφος που εργάζεται σε μεγάλη εφημερίδα του Ηνωμένου Βασιλείου. Η 
μάλλον ειρωνική πρόταση του Βρετανού δημοσιογράφου δείχνει πόσο περίερ-
γη φαινόταν η στάση της Ελλάδας στα μάτια μερίδας της διεθνούς κοινής γνώ-
μης.  Ακόμη και σήμερα, πολλοί ξένοι πολιτικοί και δημοσιογράφοι ρωτούν, «τί 
ακριβώς φοβάστε από μια τόσο μικρή χώρα;». Έχω την άποψη πως ποτέ η Αθήνα 
δεν απάντησε πειστικά στο παραπάνω ερώτημα. Το επιχείρημα ότι προστατεύ-
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ουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά δεν πείθει ή δεν επαρκεί για να στηρίξει 
την πολυετή άρνηση της Ελλάδας απέναντι σε οποιοδήποτε συμβιβασμό. Σε μια 
πρόχειρη προσπάθεια να εξηγήσουν την στάση των διεθνών ΜΜΕ, τα ελληνικά 
media υποστηρίζουν ότι «οι ξένοι δεν μπορούν να μας καταλάβουν, να μας νιώ-
σουν». Ιδιαίτερα την δεκαετία του ’90, φιλοξενούσαν ακόμη και απόψεις περί φι-
λοσκοπιανής προπαγάνδας από ορισμένα διεθνή ΜΜΕ.  

Το πρώτο εξάμηνο του 2018 η εικόνα της Ελλάδας άρχιζε να αλλάζει. Ενώ οι 
διαπραγματεύσεις μεταξύ Αθήνας και Σκοπίων βρίσκονταν σε εξέλιξη, Τσίπρας 
και Ζάεφ εμφανίζονταν ως ρεαλιστές ηγέτες που προσπαθούν να βρουν λύση 
σε ένα πρόβλημα που κληρονόμησαν. Το ίδιο διάστημα ξένα τηλεοπτικά δίκτυα 
κάλυψαν τις διαδηλώσεις κατά της συμφωνίας. Οι κάμερες εστίασαν σε ιερείς και 
καλόγριες που πρωτοστατούσαν στις συγκεντρώσεις, καθώς και σε διαδηλωτές 
που φορούσαν στολές αρχαίων Μακεδόνων πολεμιστών. Χωρίς να αγνοηθεί το 
μέγεθος των διαδηλώσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, το μήνυμα ήταν πως η 
συντηρητική, γραφική Ελλάδα αντιδρά στη συμφωνία. Βεβαίως, πρόκειται για 
δυνατές εικόνες που έτσι κι αλλιώς θα έβρισκαν θέση σε τηλεοπτικά ρεπορτάζ. 
Στέλνουν όμως και ένα μήνυμα για το ποιοι κατέβηκαν στους δρόμους. Άλλωστε 
στα ίδια πρόσωπα εστίασαν και πολλά ελληνικά media που σε καμία περίπτωση 
δεν στήριξαν την συμφωνία. Η παραπάνω εικόνα αδίκησε και τους πολίτες που 
επέλεξαν να διαμαρτυρηθούν για τον συμβιβασμό που επετεύχθη μεταξύ Αλέξη 
Τσίπρα και Ζόραν Ζάεφ. 

Σε μεγάλο βαθμό η προσέγγιση των ελληνικών media καθορίστηκε από την 
στάση που τηρούν απέναντι στην κυβέρνηση. Ορισμένες εφημερίδες εστίασαν 
στην συμμετοχή ακροδεξιών στοιχείων και καταδίκασαν την συμμετοχή του 
Μίκη Θεοδωράκη στο συλλαλητήριο της Αθήνας. Τα MΜΕ που τοποθετούνται 
στον κεντροδεξιό χώρο έκαναν λόγο για «μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις», ενώ 
ύμνησαν την παρουσία Θεοδωράκη. Η προσέγγιση των ελληνικών media έγινε 
κομμάτι της πολιτικής αντιπαράθεσης ή μάλλον υπηρέτησε συγκεκριμένες πο-
λιτικές.   

«Για να δούμε πως καλύπτουν τα διεθνή media όσα συμβαίνουν στην Αθήνα..». 
Με μια φράση σαν κι αυτή, παρουσιαστές ειδήσεων «πασάρουν» βίντεο με απο-
σπάσματα από ρεπορτάζ ξένων μέσων. Αυτό αποτελεί ελληνικό προνόμιο, του-
λάχιστον σε αυτό τον βαθμό. Τα δελτία ειδήσεων του BBC δεν προβάλουν το 
πως βλέπουν οι ξένοι όσα συμβαίνουν στη Μ. Βρετανία. Εξαίρεση ίσως αποτελεί 
το Brexit, μα και στην περίπτωση αυτή φιλοξενούνται κυρίως δηλώσεις ηγετών 
που εκφράζουν την απογοήτευση τους για την επιλογή του βρετανικού λαού. 
H γαλλική τηλεόραση δεν ασχολείται ιδιαίτερα με το πως προβάλλουν media 
άλλων χωρών τις προεδρικές εκλογές ή τα τρομοκρατικά χτυπήματα στο Παρίσι 
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και τη Νίκαια. Τα γερμανικά media δεν αφιερώνουν χρόνο για το πως βλέπουν 
οι Έλληνες τους Γερμανούς. Εξαίρεση ίσως αποτελούν δύο-τρεις εφημερίδες που 
παραδοσιακά ασκούν σκληρή κριτική στην Ελλάδα. Βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει 
πως Βρετανοί, Γάλλοι και Γερμανοί πράττουν σωστά και εμείς λάθος. Είναι και 
θέμα δημοσιογραφικής παράδοσης και κουλτούρας. Εκτιμώ όμως ότι ο χρόνος 
που αφιερώνεται από τα ελληνικά ΜΜΕ φανερώνει μια αγωνία για το πως μας 
βλέπουν οι ξένοι. Ίσως και μία ανάγκη επιβεβαίωσης. Νοιαζόμαστε πολύ για την 
εικόνα μας στο εξωτερικό, τουλάχιστον σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 
Σε πολλές περιπτώσεις, η προσέγγιση των ξένων media τροφοδοτεί εγχώριες 
πολιτικές αντιπαραθέσεις. «Δείτε τι λένε έξω για το πόσο μας κόστισε ο Βαρουφά-
κης» υποστηρίζουν ακόμη και σήμερα στελέχη της αντιπολίτευσης. Όμως οι ίδιοι 
άνθρωποι απορρίπτουν τα επαινετικά σχόλια για την συμφωνία των Πρεσπών, 
αφού «οι ξένοι στηρίζουν τον Τσίπρα γιατί κάνει ότι του λένε χωρίς προβλήματα και 
φασαρίες». Βεβαίως πέρα από τον χρόνο, σημασία έχει και ο τρόπος. Τα περισσό-
τερα ελληνικά media προβάλλουν ρεπορτάζ ξένων μέσων που ταιριάζουν με την 
δική τους ανάγνωση. Το πρώτο εξάμηνο του 2015, ο ΣΚΑΙ αναδείκνυε τα ρεπορ-
τάζ διεθνών media που έβλεπαν στους Τσίπρα – Βαρουφάκη ένα καταστροφικό 
δίδυμο. Αυτή ήταν και η προσέγγιση του σταθμού. Καθ’ όλη την διάρκεια των δι-
απραγματεύσεων με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η 
ΕΡΤ αφιέρωνε σημαντικό τηλεοπτικό χρόνο στην προβολή θετικών σχολίων από 
ξένα media και πολιτικούς για τους Αλέξη Τσίπρα και Ζόραν Ζάεφ.   
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«Ο κόσμος των ειδήσεων σε Ευρώπη και Ελλάδα», 
19 Απριλίου 2018, Αθήνα,

Τμήμα Δημοσιογραφίας & MME & Έδρα Jean Monnet

Για να καταλάβουμε τον τόπο μας πρέπει να καταλάβουμε τον κόσμο. Είναι κάτι 
στο οποίο εγώ πάντα πίστευα, γι΄ αυτό άλλωστε κι εδώ και τουλάχιστον τρεις 

δεκαετίες είμαι σ΄ αυτή τη δουλειά. Το μοντέλο που μου άρεσε στον ξένο Τύπο, 
και ζητούσα παγίως από όλους τους διευθυντές των ΝΕΩΝ να το υιοθετήσουν, 
είναι το μοντέλο της El País. Η El País, για όποιον την έχει δει, έχει το πρωτοσέλιδο 
με το θέμα της ημέρας και από τη δεύτερη σελίδα, ανεξάρτητα από το ποιο είναι 
αυτό το θέμα της ημέρας (ακόμη κι αν οι εκλογές στην Ισπανία), μέχρι όσες σε-
λίδες χρειαστεί, έχει διεθνείς ειδήσεις, διεθνή θέματα, και μόνο όταν τελειώνουν 
τα διεθνή θέματα αρχίζει τα εγχώρια ρεπορτάζ. Όποτε κάναμε λοιπόν αυτή τη 
συζήτηση στα ΝΕΑ, η απάντηση ήταν «αυτά δεν γίνονται, τα διεθνή δεν πουλά-
νε». Για να είμαι δίκαιος, μία φορά υπό τη διεύθυνση, νομίζω, του Χρήστου Μεμή, 
που ήταν και εξακολουθεί  να είναι λάτρης των  διεθνών θεμάτων, το θέμα είχε 
συζητηθεί σοβαρά, δηλαδή σχεδόν πήγε να γίνει, δεν έγινε όμως. 

Στην πραγματικότητα, βέβαια, η ίδια η λέξη «διεθνή» είναι ξεπερασμένη. Θα 
έλεγα μάλιστα να της επιφυλάξουμε την ίδια μεταχείριση που έχει η λέξη «ξένος» 
στο CNN, να την εξοστρακίσουμε από το λεξιλόγιό μας. Τι σημαίνει «διεθνές» 
ή «ευρωπαϊκό» στη βαθύτατα δικτυωμένη και παγκοσμιοποιημένη εποχή μας; 
Γιατί άραγε ο ελληνικός Τύπος προέβαλε  αυτές τις ημέρες μόνο τη δήλωση του 
Εμανουέλ Μακρόν ότι θα υπερασπιστεί την Ελλάδα από όποια απειλή, και όχι 
την προειδοποίησή του ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να βυθιστεί σε έναν εμφύλιο 
πόλεμο ή τη διακήρυξή του ότι δεν θέλει να είναι μέλος μιας γενιάς υπνοβατών; 
Μια ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη δεν θα υπερασπιστεί καλύτερα την Ελλάδα απ’ 
ό,τι θα το κάνει μια Ευρώπη διχασμένη, αδύναμη και αδρανής; Αλλά είπαμε, αυτά 
δεν πουλάνε. 

Επιτείνουν όμως μια αίσθηση μοναξιάς του «εξωτερικατζή», όπως μας λέγανε 
πάντα εμάς. Από τη μια μεριά είναι καλό. Δεν είσαι αναγκασμένος να συμμετέχεις 
στην ελληνική μιζέρια. Από την άλλη νιώθεις ότι ανήκεις σε ένα γκέτο. Γράφεις 
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ό,τι θέλεις, σε κοιτάνε γενικά με συμπάθεια, συνήθως σε αγνοούν, αρκεί να μη 
θίξεις τα ιερά και όσια της φυλής. Παλαιότερα δεν μπορούσαμε να πειράξουμε 
τους Σέρβους. Ύστερα πήραν τη θέση τους οι Ρώσοι. Ένας διευθυντής μου, γιατί 
έχω αλλάξει πολλούς διευθυντές, μου είπε κάποτε ότι δέχεται παράπονα για τη 
«γραμμή» του διεθνούς τμήματος. (Εγώ έχω την ευθύνη του διεθνούς τμήματος 
των «Νέων») Είμαστε, λέει, αντι-Ρώσοι. Του απάντησα ότι αυτή η κριτική είναι 
ρατσιστική και την απορρίπτω. Δεν είμαστε αντι-Ρώσοι, αν είμαστε κάτι είμα-
στε «αντι-πουτινικοί» για πολύ συγκεκριμένους, και θα έλεγα προφανείς λόγους. 
Όπως δεν είμαστε αντι-ισραηλινοί, είμαστε «αντι-νετανιαχικοί». Το αποτέλεσμα 
πάντως εκείνης της «όχλησης» ήταν ότι για λίγο καιρό τα σχόλια και οι ειδήσεις 
που είχαν να κάνουν με τη Ρωσία περνούσαν από κόσκινο. 

Κι ακόμα δεν είχαμε τα fake news! Αν και εμείς τα είχαμε ανακαλύψει πολύ 
πριν καθιερωθεί αυτός ο νεολογισμός. Τα αναπαρήγαμε χωρίς δισταγμό στη δι-
άρκεια του πολέμου της Γιουγκοσλαβίας και εξακολουθούμε να τα αναπαράγου-
με σήμερα στον πόλεμο της Συρίας, τον οποίον ως γνωστόν οι Έλληνες πασιφι-
στές ανακάλυψαν μόλις πρόσφατα με αφορμή τους δυτικούς βομβαρδισμούς. 
Τότε βροντοφώναξαν “Όχι στον πόλεμο”, λες κι ο πόλεμος ξεκίνησε τώρα και δεν 
κρατάει ήδη εφτά χρόνια. Όπως τότε οι Σέρβοι δεν πολιορκούσαν το Σαράγεβο, 
έτσι και σήμερα δεν ρίχνει ο Άσαντ χημικά όπλα στη Γούτα. Τα ρίχνουν οι εχθροί 
του για να τον ενοχοποιήσουν, όπως τότε βομβάρδιζαν οι ίδιοι οι Μουσουλμάνοι 
της Βοσνίας τον λαό τους για να προκαλέσουν την ξένη επέμβαση. Οι ίδιοι άν-
θρωποι πρωταγωνιστούν σ΄ αυτά τα ψέματα, οι ίδιες πηγές, τα ίδια φτηνά κόλπα, 
οι ίδιοι ξεπεσμένοι δημοσιογράφοι. Κουραστικά πράγματα, που σε άλλες χώρες 
παραμένουν μειοψηφικά ενώ εδώ γοητεύουν ένα μεγάλο μέρος της κοινής γνώ-
μης. Γιατί εμείς είμαστε πονηροί, ενώ οι άλλοι είναι κουτόφραγκοι. 

Δεν θα παρασυρθώ όμως από τις εμμονές μου. Προτιμώ να αναφερθώ σε ένα 
άλλο ζήτημα, επίκαιρο, για το οποίο έχω πραγματικές απορίες και θέλω και τη 
δική σας βοήθεια. Είναι η κάλυψη των ελληνοτουρκικών θεμάτων. Εδώ τα κλισέ 
είναι οικουμενικά, διακομματικά και αθάνατα. Οι Τούρκοι προβαίνουν συνεχώς 
σε νέες προκλήσεις. Τα αεροπλάνα μας είναι καθημερινά αντιμέτωπα με νέες πα-
ραβιάσεις. Η Κύπρος θέλει να ενωθεί, αλλά δεν την αφήνουν οι Τούρκοι εισβο-
λείς. Πάντα αναρωτιόμουν γιατί η πληροφόρηση σε αυτόν τον τομέα είναι τόσο 
μονολιθική. Πάντα προσπαθούσα να καταλάβω πώς τα καταφέρνει το υπουρ-
γείο Εξωτερικών ή το υπουργείο Αμυνας, όποιο χρώμα ή ιδεολογία κι αν έχουν, 
να επιβάλλουν μια ενιαία, εθνική υποτίθεται, γραμμή. Ακόμα κι η προπαγάνδα 
του Πάνου Καμμένου περνάει πολλές φορές αμάσητη. Τον χαρακτηρίζουν οι 
Τούρκοι «πολιτικό κωμικό»  κι εμείς ανεβαίνουμε στα κάγκελα. 

Κι αναρωτιέμαι πάντα τι βρίσκεται πίσω από αυτή τη μονολιθικότητα. Είναι ο 
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φόβος; Είναι τα εκδοτικά συμφέροντα; Είναι τα λεφτά; Οι καταγγελίες που έχουν 
γίνει κατά καιρούς για μυστικά κονδύλια του υπουργείου Εξωτερικών δεν έχουν 
αντιμετωπιστεί σοβαρά και δύσκολα μπορούν να εξηγήσουν, έτσι κι αλλιώς, 
αυτή τη μονομέρεια. Αν κάποιοι αμείβονταν ή εξακολουθούν να αμείβονται για 
διατεταγμένες υπηρεσίες, είναι σίγουρα λίγοι και δεν μπορούν να επηρεάσουν 
τη συνολική εικόνα. Ο φόβος πάλι δεν δικαιολογείται. Δεν ζούμε στην εποχή που 
ο αιρετικός αρθρογράφος απομονώνεται, απαξιώνεται ή ακόμα χειρότερα απει-
λείται. Αν γράψει κάποιος ότι στα Ίμια αυτό που συνέβη ήταν ένα ατύχημα ή ότι 
στη Ρω δεν έγινε τίποτα, το πιθανότερο είναι ότι θα τον θεωρήσουν γραφικό ή θα 
βγει μια μέρα ο Κοτζιάς και θα τον επιβεβαιώσει για να τη σπάσει του Καμμένου. 

Αντίθετα με τα «διεθνή», ο εθνικισμός πουλάει; Πουλάει. Είναι πιο εντυπω-
σιακό να γράψεις «με το δάχτυλο στην σκανδάλη» παρά «άλλη μια αναχαίτιση 
στο Αιγαίο». Αλλά πόσες φορές μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη λέξη «πρόκλη-
ση» μέσα σε μια εβδομάδα; Κάποτε κουράζονται οι άλλοι, κουράζεσαι κι εσύ. 
Καταλήγω λοιπόν ότι ο βασικός λόγος που αναπαράγουμε άκριτα τα non papers 
και τις προκαταλήψεις μας γενικότερα σ΄ αυτά τα εθνικής σημασίας ζητήματα, τα 
εθνικά ζητήματα, είτε πρόκειται για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις είτε για το Κυ-
πριακό ή το Μακεδονικό, είναι ένα είδος πνευματικής οκνηρίας. Είναι πιο εύκολο 
να γράψουμε «Νέα πρόκληση της Άγκυρας»  παρά να ψάξουμε να δούμε αν για 
την πρόκληση αυτή φέρουμε κι εμείς ευθύνη. Και απαιτεί πολύ κόπο, πιστέψτε 
με, το έχω ζήσει, να προσπαθείς να πείσεις ένα αγριεμένο ακροατήριο πως, όχι, 
δεν μπορεί ο καθένας να πάει και να βάζει μια ελληνική σημαία όπου γουστάρει, 
όποτε γουστάρει. 

Αυτήν την επικίνδυνη οκνηρία κανονικά θα έπρεπε να την αντιμετωπίσουν οι 
διευθυντές των Μέσων Ενημέρωσης ή, αν έχουν προσβληθεί κι εκείνοι από τον 
ιό, οι καταναλωτές της πληροφορίας, δηλαδή οι αναγνώστες και οι τηλεθεατές. 
Στη χώρα μας το ρόλο αυτό τον ανέλαβε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ. Όπως διάβασα στο 
«Βηματοδότη» την Κυριακή που μας πέρασε, ο ναύαρχος Αποστολάκης κάλεσε 
τους ιδιοκτήτες των καναλιών και τους ζήτησε να ρίξουν τους τόνους ώστε να 
υποχωρήσουν όλη αυτή η ένταση και τα πολεμικά σενάρια, που και το στράτευμα 
διεγείρουν και γεμίζουν ανησυχία την κοινή γνώμη, επιδρώντας αρνητικά στον 
τουρισμό και στην οικονομία γενικότερα. ΟΚ. Στο δημοσίευμα αυτό δεν αναφέ-
ρεται τι απάντησαν οι διευθυντές των καναλιών. Κι εγώ που δεν βλέπω τηλεόρα-
ση δεν θα μπορέσω να διαπιστώσω αν υπάρχει διαφορά. Με βασανίζει όμως κάτι, 
μια διαίσθηση. Αν μιλάμε λιγότερο για τις τουρκικές προκλήσεις, νομίζω πως θα 
μειωθούν ξαφνικά και οι ίδιες οι προκλήσεις. Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων 
θα δικαιωθεί και θα χάσει η δημοσιογραφία - ή μάλλον θα γελοιοποιηθεί. 



λευκή σελίδα
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Μαρία Ψαρά

Δημοσιογράφος-Αρθρογράφος της Εφημερίδας Έθνος, 
του news247 και Euronews

Παρουσίαση στην HMEΡΙΔΑ 
«Ο κόσμος των ειδήσεων σε Ευρώπη και Ελλάδα», 

19 Απριλίου 2018, Αθήνα, 

Τμήμα Δημοσιογραφίας & MME & Έδρα Jean Monnet

«Πώς μας βλέπουν οι Βρυξέλλες;» Ήταν η πρώτη ερώτηση που μου έκανε η 
μητέρα μου όταν μιλήσαμε για πρώτη φορά στο τηλέφωνο μετά την με-

τάβασή μου στις Βρυξέλλες τον Μάιο του 2016. Συμπωματικά κλείνω δύο χρόνια 
σε λίγες μέρες. Και ναι μεν δεν έχω ζήσει το… δύσκολο 2015, που η Ελλάδα ήταν 
πράγματι στο απόλυτο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας, αλλά το καλό εί-
ναι ότι όλα είναι πρόσφατα και τα θυμάμαι καλά. 

Στην ερώτηση, λοιπόν, «πώς μας βλέπουν οι Βρυξέλλες» υπάρχουν δύο εκ-
δοχές: καταρχάς πώς αντιμετωπίζουν οι Βρυξέλλες την Ελλάδα, ως κράτος-μέ-
λος, ως οικονομία, ως ψήφο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και κατά δεύτερον, πώς 
αντιμετωπίζουν τους εκπροσώπους του ελληνικού Τύπου. Τα πράγματα δεν είναι 
απολύτως αυτονόητα…

Για να καταλήξω στην απάντηση αυτή θα πρέπει να ορίσουμε κάποιες έννοι-
ες. Και δεν εννοώ επιστημονικά –αλίμονο!– αλλά για να μπορέσουμε να συνεν-
νοηθούμε τουλάχιστον ως σε μεθοδολογικό επίπεδο. Έχοντας ζήσει και δημο-
σιογραφήσει στην αθηναϊκή δημοσιογραφική «πιάτσα» για παραπάνω από 15 
χρόνια ήδη όταν ήρθα εδώ, η διαφορά ήταν εντυπωσιακή.  Τρία βασικά παρα-
δείγματα θα ήθελα να σας δώσω:

1. Τα μη ελληνικά Μέσα Ενημέρωσης που διαθέτουν ανταποκριτή στις Βρυ-
ξέλλες περιμένουν από αυτόν να καλύπτει όλο το φάσμα των θεμάτων που 
λέγονται EU affairs, όλα αυτά με τα οποία ασχολείται η Κομισιόν, το Ευρω-
παϊκό Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο. Δεν μιλάω μόνο για τα μεγά-
λα μέσα, τύπου Financial Times, NY Times ή πρακτορεία τύπου Reuters ή 
Bloomberg. 

Είναι εντυπωσιακό για παράδειγμα, ότι κάθε Ισπανικό ραδιόφωνο έχει 
ανταποκριτή εδώ!  
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Μ’ αυτό, δεν εννοούμε ότι ένας Ισπανός πχ. δεν θα καλύψει τα θέματα 
που έχουν να κάνουν με την Ισπανία –ειδικά την εποχή Πουτζντεμόν, οι 
Ισπανοί συνάδελφοι… παραμιλούσαν από την κούραση. Ωστόσο, καλύ-
πτουν και τα υπόλοιπα θέματα της ευρωπαϊκής ατζέντας, από το κράτος 
Δικαίου στην Πολωνία και την προστασία δεδομένων στο ίντερνετ, μέχρι 
την εμβάθυνση της Ευρωζώνης και το Brexit. 

Για τους Έλληνες ανταποκριτές αυτό δεν είναι αυτονόητο. Ως ανταπο-
κρίτρια, είμαι υποχρεωμένη να μεταφέρω στην Αθήνα ό,τι έχει σχέση με 
την Ελλάδα. Προφανώς. Αλλά οτιδήποτε άλλο, απλώς εμπίπτει στην… δι-
ακριτική μου ευχέρεια. Με λίγα λόγια, το ενδιαφέρον των ελληνικών ΜΜΕ 
για όσα γίνονται στις Βρυξέλλες και αφορούν εν γένει το ευρωπαϊκό οικο-
δόμημα και τις ειδήσεις της ηπείρου δεν είναι αυξημένο…

Ευτυχώς, θεωρώ τον εαυτό μου αρκετά τυχερό που τα Μέσα Ενημέ-
ρωσης στα οποία εργάζομαι είναι ανοιχτόμυαλα και μου επιτρέπουν να 
ασχολούμαι με θέματα πέραν της Ελλάδας που θεωρώ ότι έχουν σημασία. 
Πρόσφατο παράδειγμα οι εκλογές στην Ουγγαρία. Μέχρι πολύ πρόσφα-
τα τέτοια θέματα καλύπτονταν από το διεθνές τμήμα των εφημερίδων και 
ακόμη πιο παλιά με μεταφραστικά κομμάτια διεθνών μέσων.

2. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ένας δημοσιογράφος στις Βρυξέλ-
λες διαπιστώνει ότι η πληροφορία ρέει και είναι άφθονη και ο καθένας έχει 
πρόσβαση σε αυτήν. Την βασική πληροφορία. Γιατί υπάρχουν και off the 
record briefings, πολύ συχνά, στα οποία καλούνται επιλεγμένοι δημοσιο-
γράφοι. Που είτε έχουν δείξει ενδιαφέρον, είτε έχουν καταφέρει να εμπλα-
κούν με το θέμα ή τον Επίτροπο και το φάκελό του για παράδειγμα. 

Είναι πολύ δύσκολο στις Βρυξέλλες να έχεις αυτό που λέμε «αποκλει-
στικό». Όλα τα θέματα προκύπτουν από τις βασικές πηγές, που αν σε εμπι-
στευτούν σου λένε κάτι παραπάνω μεν, αλλά στην πραγματικότητα αυτό 
που σου δίνουν είναι μια πληροφόρηση σε πρώτο επίπεδο. Συχνά οι ειδή-
σεις και τα «αποκλειστικά» κρύβονται στο τρίτο ή το τέταρτο επίπεδο. Εκεί 
είναι, χρειάζεται απλώς να ασχοληθείς. 

Για παράδειγμα, όταν πρωτοέφτασα στις Βρυξέλλες ήταν το έκτακτο 
Eurogroup για την Ελλάδα. 24 Μαΐου. Εκεί τέθηκαν τα θεμέλια για τα μέτρα 
για το χρέος, εκεί το ΔΝΤ είπε θα το δούμε και τα λοιπά. Διαβάζοντας την 
έκθεση συμμόρφωσης για παράδειγμα τότε, είχα  εντοπίσει τα εκατοντά-
δες προαπαιτούμενα που θα συμπεριλαμβάνονταν στις αξιολογήσεις ως 
το τέλος του προγράμματος καλή ώρα. Και είχα βρει… παπάδες. Το αντί-
στοιχο είχαν κάνει και οι άλλοι συνάδελφοί μου. Η πληροφορία εκεί ήταν. 
Χρειαζόταν απλώς κάποιος να μπει στον κόπο να τα διαβάσει…
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3. Τρίτο και βασικότερο. Κάτι, για το οποίο εγώ προσωπικά είχα πάθει σοκ. 
Εδώ στις Βρυξέλλες, οι συνάδελφοι –από όπου κι αν προέρχονται- εμπι-
στεύονται τους θεσμούς για την ενημέρωσή τους. Όταν για παράδειγμα 
θα πει κάτι η Κομισιόν, δεν θα ψάξουν να βρουν αν λέει ψέματα ή αλήθεια. 
Κατ’ αυτούς, λέει de facto αλήθεια. Μιλάμε για την πλήρη ανατροπή από 
την ελληνική πραγματικότητα. 

Στην Ελλάδα, όταν λέει κάτι ο εκπρόσωπος ενός υπουργείου, ο δημο-
σιογράφος θεωρείται αυτονόητο ότι θα ψάξει να βρει το παραπάνω. Εδώ 
αυτό δεν υπάρχει. Ό,τι λέει ο εκπρόσωπος είναι η επίσημη γραμμή. Τέλος. 
Είναι η LTT (Line to Take). Όσο και να προσπαθήσεις να το διασταυρώσεις, 
δεν θα βγάλεις ΛΕΞΗ παραπάνω. Μιλάμε για την ουσία τώρα.

Όπως για παράδειγμα κάποιες συναντήσεις για το ελληνικό οικονομι-
κό πρόγραμμα. Φανταστείτε εμπλέκονται Κομισιόν, Ευρωπαϊκός Μηχανι-
σμός Στήριξης, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπε-
ζα, κράτη-μέλη. Με εξαίρεση τους διπλωμάτες των κρατών-μελών που κι 
αυτοί είναι προσεκτικοί, όλες οι άλλες πηγές είναι «σφραγισμένες». Δε θα 
πουν τίποτα αν δεν είναι  100% σίγουρο και δεν θα εκμαιεύσεις κουβέντα 
παραπάνω. Συχνά, εκδίδουν κοινό ανακοινωθέν – άτυπο, off the record, 
αλλά κοινό. Μια παράγραφο. 

Αλλά οι δημοσιογράφοι των διεθνών Μέσων, ακόμη και των μεγαλύτε-
ρων, αρκούνται σε αυτό. Ούτε το αμφισβητούν, ούτε το υποτιμούν. Μπο-
ρείτε να το φανταστείτε; 

Επίσης, όλα τα Μέσα που θα ρωτήσουν για το ίδιο θέμα, θα έχουν την 
ίδια αυτή παράγραφο! Εντάξει, προφανώς αν είσαι πρακτορείο διεθνούς 
φήμης και μεγάλη επιρροή, η πρόσβαση που θα έχεις σε αυτά τα off-the-
record briefings θα είναι πιο εύκολη. Και ίσως και πιο σφαιρική. Προφα-
νώς και ένας αξιωματούχος θα μιλήσει πιο εύκολα απ’ ό,τι σε μια ελληνική 
εφημερίδα για παράδειγμα, αλλά σε γενικές γραμμές, η πληροφορία είναι 
κοινή.

Αυτά λοιπόν σε μεθοδολογικό επίπεδο. Πάμε τώρα στο θέμα της Ελλάδας. Όποτε 
η Ελλάδα βρίσκεται στο κέντρο της επικαιρότητας, στην συντριπτική πλειοψη-
φία των περιπτώσεων ΔΕΝ είναι για καλό. Πέρα από την οικονομική κρίση του 
2015, θα σας θυμίσω την προσφυγική κρίση. Και θα σας αναφέρω και κάποια 
άλλα μικρότερα θέματα που απασχολούν τον διεθνή Τύπο: όπως η στάση της 
Ελλάδας απέναντι στη Βενεζουέλα για παράδειγμα ή τέλος πάντων κάποια ψη-
φοφορία ή θέση που… τη βγάζει από το μαντρί.

Συχνά, οι συνάδελφοι από ξένα Μέσα έρχονται και με ρωτάνε διάφορα για 
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το τι συμβαίνει στο εσωτερικό της χώρας. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα ήταν οι 
εξελίξεις στην Τουρκία, η σύλληψη των δύο στρατιωτικών. Μου έκανε εντύπωση 
ότι κανένας δεν αμφισβήτησε αυτό που τους έλεγα στην αρχή ότι τα σύνορα στο 
σημείο αυτό είναι τόσο μπερδεμένα που οι 2 βρέθηκαν εκεί κατά λάθος επειδή 
μπερδεύτηκαν. Αργότερα το ίδιο επανέλαβε και ο Επίτροπος Αβραμόπουλος, η 
Κομισιόν γενικότερα. Κανείς δεν το αμφισβήτησε. Ούτε ήρθε κανένας με χάρτη 
για να μου ζητήσει να του δείξω πού ακριβώς και τα λοιπά. 

Η προσέγγιση των ξένων Μέσων για την Ελλάδα είναι μάλλον επιφανειακή 
υπό αυτήν την έννοια. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον βέβαια γιατί καταρχάς έχει κανείς 
μια εικόνα για το πώς αντιμετωπίζουν θέματα σημαντικά για εμάς, αλλά και γιατί 
ενδεχομένως έχουν πρόσβαση σε άλλες πηγές με πιο ψύχραιμη –για να μην πω 
ψυχρή- ματιά για το θέμα. 

Ένας καλός συνδυασμός βέβαια είναι Έλληνες δημοσιογράφοι που δουλεύ-
ουν σε διεθνή μέσα. Γιατί και το θέμα ξέρουν βαθιά τις περισσότερες φορές και 
πρόσβαση έχουν σε διάφορες πηγές. Και το βλέπω τώρα κι εγώ που δουλεύω 
περιστασιακά στο Euronews, ότι οι πόρτες ανοίγουν πιο εύκολα όταν δουλεύεις 
σε μέσο με διεθνή αντίκτυπο και επιρροή. Ωστόσο, για να μην παρεξηγηθώ, η 
πρόσβαση δεν αφορά την πρωτογενή πληροφορία, αλλά τα πρόσωπα.

Η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει πολύ από το δύσκολο 2015. Ακόμη και πριν 
από δύο χρόνια, οι λέξεις αξιοπιστία και εμπιστοσύνη ακούγονταν συνέχεια από 
τα επίσημα χείλη. Σήμερα, η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί και το βλέπεις και 
από τους αξιωματούχους ότι θέλουν να έχουν θετικές ειδήσεις. 

Τώρα, για τους Έλληνες δημοσιογράφους, ανταποκριτές, τα πράγματα δεν εί-
ναι πάντα ρόδινα. Μια μικρή, περιφερειακή χώρα, μια ακαταλαβίστικη γλώσσα 
και η αξιοπιστία που λέγαμε νωρίτερα. Δεν ήμουν εδώ, αλλά έχω ακούσει διάφο-
ρες ιστορίες, όπου η τρίχα γινόταν τριχιά και η ανταπόκριση δεν αφορούσε το 
γεγονός ή τη δήλωση, αλλά την ερμηνεία, ακόμη και την παρερμηνεία.  

Ένα σημείο που έχει πάντα σημασία εδώ στις Βρυξέλλες είναι η τήρηση του 
off the record. Άλλο off, άλλο on και άλλο background. Παρόλο που κατά τη γνώ-
μη μου το off χρησιμοποιείται παραπάνω απ ό,τι θα έπρεπε, οι Έλληνες δημοσι-
ογράφοι το έχουν καταπατήσει αρκετά συχνά. Η off the record ενημέρωση έχει 
γίνει «συνέντευξη», ο Ευρωπαίος αξιωματούχος έχει γίνει επώνυμος και τα λοιπά. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια γενικά όχι ευχάριστη ατμόσφαιρα για εμάς, που 
όμως ανατρέπεται όταν οι πηγές σε γνωρίσουν και χτίσεις μια σχέση εμπιστοσύ-
νης μαζί τους. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η πολιτική του embargo, της μη 
δημοσίευσης δηλαδή των πληροφοριών πριν από μία συγκεκριμένη ώρα που 
είναι κοινή για όλες τις χώρες και όλα τα Μέσα. Είναι όροι και κανόνες που αν δεν 
τους τηρήσεις το σύστημα θα σε αποβάλει.
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Σε επίπεδο social Media, οι Βρυξέλλες είναι λίγο… Bubble. Οι συνάδελφοι από 
τα διεθνή μέσα λιγότερο χρησιμοποιούν το twitter –κυρίως- για να μεταδώσουν 
μια είδηση. Περισσότερο για να σχολιάσουν μια κατάσταση ή να διαφημίσουν 
κάτι που έγραψαν. Εξαίρεση τα on line sites που είναι πολλά στις Βρυξέλλες και 
τα ονόματά τους έχουν σχέση με την EΕ (Euobserver, EuReporter etc).

Όσο η Ελλάδα φεύγει από το προσκήνιο και τα πνεύματα ηρεμούν, γίνεται 
αυτό που λέει και ο Επίτροπος Μοσκοβισί «μια κανονική χώρα». Όχι μόνο στην 
οικονομία, αλλά και στη δημοσιογραφική κάλυψη. Τον Αύγουστο το ελληνικό 
πρόγραμμα θα τελειώσει και δεν θα έχουμε –ελπίζω τουλάχιστον– νέα δράματα 
για κάποια χρόνια. 

Στοίχημα των ανταποκριτών νομίζω ότι είναι να αυξήσουν το ενδιαφέρον του 
ελληνικού κοινού για την ατζέντα της ΕΕ, έτσι ώστε να παραμείνουν χρήσιμοι 
στο μέλλον. Δεν είναι δύσκολο αν σκεφτεί κανείς ότι εδώ χτυπάει όντως η καρ-
διά της Ευρώπης με πολλά και ποικίλα γεγονότα και αποφάσεις που επηρεάζουν 
τη ζωή στις πρωτεύουσες. Ωστόσο είναι και θέμα νοοτροπίας των Μέσων, που 
πρέπει να μετεξελιχθεί… 

Και για να κλείσω όπως ξεκίνησα, το «πώς μας βλέπουν οι Βρυξέλλες» αλλάζει 
διαρκώς. Το αλλάζουμε διαρκώς. Και τα Μέσα Ενημέρωσης παίζουν καθοριστικό 
ρόλο σε αυτό. 
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Μαρία Χούκλη

Δημοσιογράφος, 9.84 FM 
Παρουσίαση στην HMEΡΙΔΑ 

«Ο κόσμος των ειδήσεων σε Ευρώπη και Ελλάδα», 
19 Απριλίου 2018, Αθήνα, 

Τμήμα Δημοσιογραφίας& MME & Έδρα Jean Monnet

Στην Ελλάδα δεν πιστεύουμε, δεν θεωρούμε εαυτούς ότι είμαστε Ευρώπη και 
έτσι πολλές φορές προσλαμβάνουμε, επιλέγουμε και παρουσιάζουμε και τις 

ειδήσεις. 
Ορισμένες γενικές παρατηρήσεις: η επιλογή των διεθνών ειδήσεων υπαγο-

ρεύεται από την επικαιρότητα του συμβάντος, από την ένταση της σπουδαιότη-
τας που έχει η συγκεκριμένη είδηση για το κοινωνικό σύνολο, τις παρενέργειες, 
τις επιπτώσεις, κατά πόσο μπορεί να επιδράσει στο κοινό στο οποίο απευθύνε-
ται, τους πρωταγωνιστές. Όσο πιο επιφανείς, πιο γνωστά πρόσωπα είναι, πιο ελ-
κυστικές ασφαλώς είναι. Αν υπάρχει πολιτιστική, γεωγραφική, αξιακή εγγύτητα 
με το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Καθένα από αυτά τα χαρακτηριστικά, και 
το λέω με βάση την εμπειρία που έχω δουλεύοντας στην τηλεόραση κυρίως, στο 
ραδιόφωνο είμαι νεοφώτιστη. Καθένα από αυτά τα χαρακτηριστικά βαραίνει 
από μόνο, όσο περισσότερα μαζί συντρέχουν τόσο το καλύτερο. Αν τα έχεις όλα 
αυτά ενδέχεται να έχεις και ένα πολύ μεγάλο θέμα και να είναι και πρώτη είδηση 
και να ξεπεράσει το την εσωτερική είδηση, δηλαδή να προταχθεί. 

Η δεύτερη παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι ότι η επιλογή των ειδήσε-
ων και η έντασή τους υπαγορεύεται βεβαίως από την φύση του μέσου. Άλλες 
ειδήσεις πολλές φορές επιλέγουμε για την τηλεόραση, για το ραδιόφωνο, για τις 
εφημερίδες, για ένα περιοδικό, για τα προσωπικά blogs, για τα κοινωνικά δίκτυα. 
Υπάρχει επίσης διαφοροποίηση ανάλογα με τη σοβαρότητα του μέσου. Άλλες 
διεθνείς ειδήσεις θα επιλέξει το “Makeleio” και άλλες “Τα Νέα”, άλλες ειδήσεις θα 
επιλέξει ο “Αθήνα 9.84” και άλλες ο “Derti FM” και βεβαίως άλλες ειδήσεις θα επι-
λέξει η “Bild” και άλλες η “Frakfurter Allgemeine Zeitung”. 

Το κοινό γενικώς και αδιαφοροποίητα, ενδιαφέρεται περισσότερο για ειδή-
σεις που αφορούν την πόλη του, τη γειτονιά του, την πόλη του, τη χώρα του, 
την ήπειρό του, τον περίγυρό του.  Αυτό δεν το λέω εγώ, επικαλούμαι μία με-
γάλη έρευνα που έγινε σε όλες τις ηπείρους, σε 38 χώρες, δημοσιεύτηκε πρό-
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σφατα, τον περασμένο Ιανουάριο. Έχει διενεργηθεί από την Pew Research, είναι 
ένα μη κερδοσκοπικό κέντρο καταγραφής και ανάλυσης κοινωνικών στάσεων 
και τάσεων σε όλο τον κόσμο. Και στις 38 χώρες όπου έγινε η έρευνα μεγάλες 
πλειοψηφίες, σχεδόν τα 2/3 των ερωτηθέντων, απάντησαν πρωτίστως ότι τους 
ενδιαφέρουν τα γεγονότα της γειτονιάς τους, της πόλης τους, της χώρας τους, 
της ηπείρου τους, του περίγυρού τους. Αυτά τα ποσοστά πρέπει να σας πω πάνω 
κάτω είναι ίδια είτε μιλάμε για τον Καναδά, είτε για την Αυστραλία, είτε μιλάμε 
για τη Ρωσία, την Κένυα, τη Νότια Αφρική, τη Λατινική Αμερική. Μεταξύ των χω-
ρών που ερευνήθηκαν ήταν και η Ελλάδα και πρέπει να σας πω ότι κι εμείς δεν 
ξεφεύγουμε απ’ το μέσο όρο, τα 2/3 και εδώ των ερωτηθέντων απάντησαν ότι με 
αυτήν την σειρά κινείται το ενδιαφέρον τους. Ο παγκόσμιος μέσος όρος ενδια-
φέροντος για διεθνείς ειδήσεις είναι γύρω στο 50-55%. Η Ελλάδα εκεί βρίσκεται. 
Από τις 38 χώρες εξαιρούνται 6. Εκεί μόνο βρέθηκε ότι είναι πολύ υψηλότερο το 
ποσοστό, σχεδόν τα 2/3, ενδιαφέρονται εξίσου πολύ για ειδήσεις που δεν προέρ-
χονται από τον άμεσο περίγυρό τους, γι’ αυτό που λέμε διεθνείς ειδήσεις και είναι 
με τη σειρά Ολλανδία, Αυστραλία, Γερμανία, Βρετανία, Σουηδία και Ιαπωνία. Εκεί 
τα ποσοστά είναι μεταξύ 70 και 82%. 

Τα λέω όλα αυτά για να καταλήξω κάπου. Το ενδιαφέρον ποικίλει βεβαίως 
ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Στην Ευρώπη έχουμε μεγαλύτερο ενδια-
φέρον για διεθνείς ειδήσεις και στον Καναδά συμβαίνει αυτό. Όσο πηγαίνουμε 
σε ηπείρους αυτό που λέμε λιγότερο αναπτυγμένες φθίνει το ενδιαφέρον για 
διεθνείς ειδήσεις. Άνδρας απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης άνω των 50 σε 
αναπτυγμένη οικονομικά χώρα είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής διεθνών ειδή-
σεων. Αυτό συμβαίνει και στην Ελλάδα, αυτό το προφίλ δηλαδή είναι και του 
ανθρώπου, του πολίτη που ενδιαφέρεται για διεθνείς ειδήσεις  στην Ελλάδα. 

Τραβάω γραμμή και έρχομαι στα συμπεράσματά μου σε ό,τι αφορά την ελλη-
νική μιντιακή πραγματικότητα. Με βάση λοιπόν την εμπειρία μου, κυρίως στην 
τηλεόραση αλλά και στο ραδιόφωνο,  αλλά και ως καταναλώτρια της διεθνούς 
επικαιρότητας,  πιστεύω ότι τα εγχώρια Μέσα Ενημέρωσης δίνουν μεγαλύτε-
ρη βαρύτητα σε ειδήσεις αμιγώς ελληνικού ενδιαφέροντος και πολύ λιγότερο 
σε ειδήσεις αμιγώς διεθνούς ενδιαφέροντος. Και το εννοώ ως γενική τάση, διό-
τι αν περιπτωσιολογήσουμε ασφαλώς θα διαπιστώσουμε ότι άλλες ειδήσεις θα 
βρούμε στο “Makeleio” κι άλλες στα “Νέα” ή στην “Καθημερινή” ή στο “Βήμα” ή 
στα ειδικά περιοδικά και άλλες σε site τα οποία ενδιαφέρονται μονάχα για αυτό 
που λέμε το “gossip” ή και όχι για την ενημέρωση. Τα media της περιφέρειας, η 
Θεσσαλονίκη και ο Έβρος, λόγω της εγγύτητας με τα Βαλκάνια και την Τουρκία, 
προφανώς θα έχουν θα δείξουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για ειδήσεις από αυτές 
τις περιοχές γιατί αυτό ενδιαφέρει και το κοινό τους. 
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Όμως δεν πρέπει να κρυφτούμε και δεν θέλω να κρυφτούμε πίσω από το 
δάχτυλό μας. Πολλά media υποκύπτουν στην ανάγκη να θυσιάσουν την είδηση 
για τη μη είδηση. Τι φταίει; Φταίει ο ανταγωνισμός, το ανέλεγκτο πεδίο, το επί-
πεδο κατάρτισης ημών των δημοσιογράφων, και των επικεφαλής των διεθνών 
ειδήσεων που μπορεί να μην έχουν εκείνη την πνευματική σκευή, το μορφωτικό 
εκείνο επίπεδο, το ενδιαφέρον και την εξειδίκευση να καταλάβουν τι είναι αυτό 
το οποίο έρχεται ως τηλεγράφημα και να μπορέσουν να το αναδείξουν. Oι λέξεις 
που περιγράφουν την πραγματικότητα τη μιντιακή στις διεθνείς ειδήσεις είναι 
εντυπωσιασμός, είναι οφθαλμολαγνία, είναι ευτέλεια, είναι κινδυνολογία, είναι οι 
τρολιές, είναι τα fake news. Δεν θέλω να είμαι ισοπεδωτική, προφανώς αν ψάξου-
με θα βρούμε εξαίρετα ρεπορτάζ, εξαίρετες αναλύσεις , πολύ σωστά κομμάτια. 

Οι διεθνείς ειδήσεις που επιλέγουμε να προβάλουμε εδώ στην Ελλάδα προ-
έρχονται από το κέντρο, αυτό που λέμε παγκόσμιο κέντρο, απ’ το δυτικό κόσμο 
περισσότερο, διότι και εκεί έχουν την έδρα τους τα μεγαλύτερα πρακτορεία ει-
δήσεων και τα μεγάλα Μέσα Ενημέρωσης από τα οποία αντλούμε την  πληρο-
φόρησή μας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μένουν στη σκιά μεγάλα και σημαντι-
κά γεγονότα που προέρχονται από τις άλλες περιοχές του πλανήτη. Τι τύχη θα 
είχε, για παράδειγμα, μια είδηση που αφορά την πολιτική ζωή και την κοινωνική 
πραγματικότητα στην Κένυα; Τι τύχη θα είχε σε ένα ελληνικό Μέσο Ενημέρωσης; 
Μονάχα αν συνοδευόταν από πολλούς νεκρούς, από κάποια μεγάλη φυσική κα-
ταστροφή, από κάτι το ανορθόδοξο, το μη κανονικό, από ένα επιφανές πρόσωπο 
που επισκέφτηκε την Κένυα. Ακόμα και πολύ σημαντικά γεγονότα, όπως η Βενε-
ζουέλα δυστυχώς, εργαλειοποιήθηκαν στην προσπάθεια να χτυπηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, 
στην επιθυμία να χτυπηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός που 
αυτόνομα αξίζει να το προσέξουμε, να το αναλύσουμε και να το μεταδώσουμε. 

Επίσης, όσα συνέβησαν μετά το 2010, αυτό που λέμε η συγκυρία και η σπου-
δαιότητα της εποχής, και αυτών των οποίων συνέβαιναν και συμβαίνουν στην 
Ελλάδα άλλαξαν την επιλογή και τον προσανατολισμό των θεμάτων. Ποια θέμα-
τα θέλαμε να αντλήσουμε από τον από τη διεθνή επικαιρότητα για να τα μεταδώ-
σουμε, να τα προβάλλουμε, να τα παρουσιάσουμε στην Ελλάδα. Yπήρξε μεγάλη 
ένταση με την οποία παρουσιάσαμε ειδήσεις που αφορούσαν «εμάς», πώς μας 
βλέπουν οι ξένοι, ακόμη κι αν ήταν μια μικροείδηση σε μια εφημερίδα των εμπό-
ρων της Δρέσδης που μιλούσε για την Ελλάδα. Η τάση μας για τον αντιγερμανι-
σμό αξιοποιούσε αυτήν την είδηση, την προέβαλε, παρόλο που το ίδιο μιντιουμ, 
μπορεί να είχε εκτενείς και σωστές αναφορές στην ελληνική παθογένεια.  

Προσέξτε εγώ δεν πιστεύω ότι τα Μέσα Ενημέρωσης πρέπει να επιτελέσουν 
το ρόλο του «σχολείου», να μάθουν στο ελληνικό κοινό να ενδιαφέρεται για το 
διεθνώς γίγνεσθαι. Πρέπει να προηγηθούν το σχολείο, η πολιτική ζωή, η τάση 
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της κοινωνίας μας, ποιοι είμαστε, τι θέλουμε, πώς τοποθετούμαστε στον κόσμο. 
Όχι ότι δεν φέρουν την ευθύνη ούτε τα media ή εμείς οι δημοσιογράφοι, πολύ 
περισσότερο τώρα που ο καθένας με ένα έξυπνο κινητό μπορεί να ψωνίσει από 
τη διεθνή επικαιρότητα ό,τι θέλει, όποιο θέμα θέλει. 

Επίσης, έχουμε και την θραύση της ιεράρχησης, της γραμμικής παρουσίασης 
των ειδήσεων, δηλαδή μπορεί να έχουμε την προκήρυξη πρόωρων εκλογών 
στην Τουρκία, που είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός και αμέσως από κάτω να 
δούμε ποιος έφυγε απ’ το Survivor. Το κοινό που δεν είναι info junkie όπως εί-
μαστε νομίζω οι περισσότεροι εδώ μέσα, δεν μπορεί να κάνει τη διάκριση, την 
αξιολόγηση, τη στάθμιση, την ιεράρχηση των ειδήσεων. 

Αυτός ο φαύλος κύκλος πως μπορεί να σπάσει; Να λέμε στον κόσμο αυτά 
που θέλει, να ακολουθήσουμε τις προδιαγραφές του ανταγωνισμού ή να γίνουμε 
εμείς οι «δάσκαλοι» που θα πούμε διαφορετικά πράγματα, τα σωστά αν θέλετε, 
με κίνδυνο να μην μας παρακολουθεί κανείς; Αυτό το οποίο μπορώ να πω όμως 
με βεβαιότητα είναι ότι η ομφαλοσκόπηση των ελληνικών media σίγουρα βλά-
πτει τη σωστή ενημέρωση του πολίτη και ένας μη-ορθά ενημερωμένος πολίτης 
δεν μπορεί να συμβάλλει σε καλύτερα σχολεία, σε καλύτερη πολιτική ζωή, σε 
καλύτερη επιλογή πολιτικών προσώπων, σε καλύτερη κοινωνική δημόσια συζή-
τηση. Αν δώσεις ανοησία είναι βέβαιο ότι θα εισπράξεις ανοησία. Αυτά και ευχα-
ριστώ πολύ για την προσοχή σας
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Θα ήθελα να αναφερθώ σήμερα, στη γκρίζα ζώνη που υπάρχει ανάμεσα στην 
Δημοσιογραφία, την προπαγάνδα και την καλυμμένη ή απροκάλυπτη κατα-

σκοπία. Θα ήθελα να πω δυο λόγια για τον τρόπο με τον οποίο τα ρωσικά media 
αντιμετωπίζουν την Ελλάδα. Ως εκ τούτου θα μου επιτρέψετε να χωρίσω την 
αφήγησή μου σε τρία στάδια. 

Το πρώτο στάδιο αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζαν την Ελλάδα 
τα ρωσικά media μέχρι το 2010, και συγκεκριμένα μέχρι το Μάιο του 2010. 

Μέχρι την εποχή εκείνη τα ρωσικά media, είτε ήταν εφημερίδες, είτε ήταν πε-
ριοδικά, είτε ήταν τηλεοπτικοί σταθμοί αντιμετώπιζαν την Ελλάδα ως έναν του-
ριστικό προορισμό, κυρίως ως έναν προορισμό θεολογικού τουρισμού. Ταυτό-
χρονα, οι διοικήσεις πολλών περιφερειών της χώρας, στην προσπάθειά τους να 
διαφημίσουν το τουριστικό προϊόν της περιοχής, καλούσαν δημοσιογράφους, 
είτε κατά μόνας, είτε κατά ομάδες, να επισκεφτούν την Ελλάδα και τη συγκεκρι-
μένη περιοχή, προκειμένου στη συνέχεια να ενημερώσουν τους αποδέκτες του 
ενημερωτικού του προϊόντος. 

Το 2010 το Μάιο, με την περιβόητη διακήρυξη του Καστελόριζου όπως θα 
μείνει στην Ιστορία, τα ρωσικά media άλλαξαν στάση απέναντι στην κάλυψη των 
γεγονότων στην Ελλάδα. Ενώ είχανε μέχρι τότε δύο γραφεία στην Ελλάδα, των 
δύο μεγαλύτερων εφημερίδων, της παλιάς «Pravda» και της παλιάς «Izvestia», 
άνοιξαν ξαφνικά ένα γραφείο της επίσημης εφημερίδας της ρωσικής κυβέρνη-
σης, «Rossiyskaya Gazeta». Ταυτόχρονα από το 2010 και μετά υπήρξε ένα αυξα-
νόμενο ενδιαφέρον με την διαρκή άφιξη ολοένα και περισσότερων δημοσιογρα-
φικών αποστολών. Το Γραφείο Τύπου στην Πρεσβεία της Μόσχας, που το εξυπη-
ρετούσε συνάδελφος και φίλη την εποχή εκείνη, δεχόταν καθημερινά τρεις με 
τέσσερις αιτήσεις για να κατέβουνε τα τηλεοπτικά συνεργεία στην Ελλάδα. 

Η δεύτερη φάση ξεκινά λοιπόν το 2010 και φτάνει περίπου μέχρι την άνοι-
ξη του 2014. Σ’ αυτή τη δεύτερη φάση οι ανταποκρίσεις είχαν ένα πολύ συγκε-
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κριμένο προσανατολισμό, η περιγραφή της Ελλάδας ως η κόλαση του δυτικού 
καταρρέοντος καπιταλισμού, η αποθέωση της επίθεσης του παγκόσμιου εβραι-
ομασονικού κεφαλαίου κατά της εργασίας, των θεμελίων, των ηθικών θεμελίων 
της ελληνορθόδοξης κοινωνίας και η παραδοχή ότι οι φιλελεύθερες ιδέες στον 
τομέα της οικονομίας και της πολιτικής έχουνε αποτύχει. Αυτό ήταν, εν συντομία 
το περιεχόμενο και τα συμπεράσματα των ανταποκρίσεων, των ρεπορτάζ, των 
σχολίων και των άρθρων, τα οποία μετέδιδαν τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα της 
Ρωσίας, τα οποία έχουνε πανεθνική μετάδοση. 

Ξέρετε, το πρόβλημα με τη Ρωσία είναι ως χώρα εκτείνεται σε εννέα διαφορε-
τικές ζώνες-ώρες από τη Μόσχα έως το Βλαδιβοστόκ, οπότε υπάρχουν αναπτυγ-
μένα δίκτυα τα οποία αναμεταδίδουν τα προγράμματα των κεντρικών σταθμών.  
Υπάρχει ας πούμε η ναυαρχίδα του προπαγανδιστικού μηχανισμού που είναι το 
Ρωσία 1 και μία σειρά άλλοι τηλεοπτικοί σταθμοί, οι οποίοι είτε ανήκουν στο 
κράτος, είτε βρίσκονται στα χέρια ολιγαρχών ή μεγάλων κρατικών εταιρειών, 
όπως η Rosneft, Gazprom κ.ά. 

Τηλεοπτικοί σταθμοί με αντιπολιτευτικό λόγο, όπως το TV Rein (Дождь) μέσω 
μία σειρά παρεμβάσεων της ρυθμιστικής αρχής, η οποία κάθε άλλο παρά ανε-
ξάρτητη είναι από την εκτελεστική εξουσία, υποχρεώθηκε να σταματήσει την 
εκπομπή μέσω συχνοτήτων και σήμερα εκπέμπει μόνο διαδικτυακά. Αντίστοιχο 
παράδειγμα ήταν ο τηλεοπτικός σταθμός Τomsk 2, στην ομώνυμη πόλη της Σι-
βηρίας, όπου οι συνάδελφοι έκαναν εξαιρετική δουλειά, αλλά τελικά μέσω των 
ρυθμιστικών παρεμβάσεων που έγιναν σε θεσμικό επίπεδο, έπρεπε να κλείσει.  
Αυτή τη στιγμή και αυτός μεταδίδει διαδικτυακά. 

Μέχρι λοιπόν την άνοιξη του 2014 το δημοσιογραφικό περιεχόμενο το οποίο 
είχε στη διάθεσή του ο Ρώσος αναγνώστης είχε τον προαναφερόμενο χαρακτή-
ρα. Τον Αύγουστο του 2014 είτε με το πρόσχημα της δημοσιογραφικής κάλυψης, 
είτε με το πρόσχημα των δημοσιογραφικών αποστολών είχα έρθει σε επαφή με 
πάρα πολλούς, είτε πραγματικούς συνάδελφους δημοσιογράφους είτε ανθρώ-
πους οι οποίοι καλυπτόμενοι υπό την ιδιότητα του δημοσιογράφου έρχονταν 
στην Ελλάδα και ζητούσαν επαφές με τοπικούς πολιτικούς, να μιλήσουν με συνα-
δέλφους, να συζητήσουν, να καταλάβουν, να κατανοήσουν, κατά δήλωσή τους 
την κρίση.

Το 2014 λοιπόν παρατηρείται μία μεταστροφή στην μετάδοση ειδήσεων από 
την Ελλάδα. Αυτό είχε να κάνει, αφενός με τις επισκέψεις ελληνικών πολιτικών 
αποστολών από την Ελλάδα στη Ρωσία και τις επαφές που είχαν με συγκεκριμένα 
κέντρα στρατηγικών μελετών όπως αποκαλούνται, «Think tanks» στη Δύση και, 
αφετέρου με την γενικότερη κυριαρχία ενός άλλου αφηγήματος στην εσωτερική 
πολιτική ζωή της Ρωσίας. Αναφέρομαι στη λεγόμενη «υποτροπή της σοβιετικής 
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νοσταλγίας», την οποία θα πρέπει να τη συνδυάσουμε τόσο με την προσάρτηση 
της Κριμαίας, όσο και με το ξέσπασμα των πολεμικών συγκρούσεων στις ανατο-
λικές επαρχίες της Ουκρανίας και την ανάγκη της ρωσικής πολιτικής ηγεσίας να 
παρουσιάσει τη χώρα της περικυκλωμένη από εχθρούς. 

Το δημοσιογραφικό περιεχόμενο που αφορούσε στην Ελλάδα ήταν κοντο-
λογίς πως στη χώρα μας πραγματοποιείται μία, περίπου, δεύτερη Οκτωβριανή 
Επανάσταση, πράγμα που θα έχει ως συνέπεια την αποχώρηση από τους δυτι-
κούς θεσμούς, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, και την προσχώρηση στην 
λεγόμενη Ευρασιατική Τελωνειακή Ένωση, το πρόπλασμα του αντίπαλους δέους 
στη Δύση, στην οποία σήμερα συμμετέχουν η Λευκορωσία, η Ρωσία το Καζακ-
στάν και η Αρμενία.

 Αν πηγαίνατε εκείνη την εποχή στη Ρωσία, στην οποία εγώ ταξίδευα πολύ 
τακτικά, ταξίδευα τρεις-τέσσερις φορές το χρόνο, και βλέπατε ένα οποιοδήποτε 
τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων θα νομίζατε ότι αύριο η Ελλάδα θα αλλάξει γεωπο-
λιτικό προσανατολισμό, ο ρωσικός στόλος στη Μεσόγειο θα ελλιμενίζεται στα 
ελληνικά λιμάνια και η βάση της Σούδας θα μετατραπεί σε βάση των διηπειρω-
τικών βαλλιστικών πυραύλων των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Ο κόσμος, το 
κοινό εκεί πραγματικά πίστευε σε αυτά. 

H Μόσχα έχει 15.000.000 πληθυσμό, διαθέτει πολλούς και ιδιαίτερα δημοφι-
λείς ραδιοφωνικούς σταθμούς, οι οποίοι ανήκουν σε ομίλους ολιγαρχών ή μεγά-
λων κρατικών μονοπωλίων. Οι ραδιοφωνικοί αυτοί σταθμοί έχουν την οικονομι-
κή ευχέρια να στείλουν ολόκληρες ομάδες, οι οποίες πολλές φορές αριθμούσαν 
μέχρι και 15 άτομα, λέγοντας: πάρτε τα εισιτήρια, μείνετε σε ένα καλό ξενοδο-
χείο, ορίστε και 200 ευρώ την ημέρα για τα έξοδά σας. Πηγαίνετε στην Ελλάδα 
και φέρτε μου αυτό ή το άλλο θέμα». Οι ομάδες έρχονταν το «θέμα» δουλευόταν 
και έφτανε στη μορφή που ήθελαν στον τελικό αποδέκτη. 

Όλα αυτά τα χρόνια συνάντησα μόνο δύο εξαιρέσεις. Η πρώτη ήταν ένας ήταν 
συνάδελφος από μία εφημερίδα, μία μεγάλη εφημερίδα με πολύ βαριά ιστορία 
κατά στον 20οαιώνα, την εφημερίδα «Argumenti i Facti», δηλαδή «Επιχειρήματα 
και Στοιχεία». Είναι εφημερίδα της σοβιετικής εποχής, που έχει περάσει σήμερα 
στην ιδιοκτησία του Δήμου της Μόσχας. Και η δεύτερη ήταν ένας άλλος συνά-
δελφος ο οποίος την εποχή εκείνη εργάζονταν στο μοναδικό ανεξάρτητο ραδι-
όφωνο που υπάρχει στη Ρωσία, στην Ηχώ της Μόσχας. Ήταν οι μόνοι οι οποίοι 
ήρθαν εδώ για να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει. Όλοι οι υπόλοιποι ερχόταν 
έχοντας ήδη «καταλάβει όχι μόνο τι συμβαίνει αλλά και πώς αυτό το πράγμα θα 
ερμηνευτεί». 

 Απ’ το 2014 μέχρι και τις ημέρες του δημοψηφίσματος του 2015 όλο το δημο-
σιογραφικό περιεχόμενο το οποίο παραγόταν στη χώρα και μεταδιδότανε από 
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Ρώσους δημοσιογράφους προς τα δικά τους media ήτανε ότι επίκειται η διάλυση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ κι ότι αυτό θα είναι μία επιτυχία μιας συ-
γκεκριμένης εξωτερικής πολιτικής, η οποία χωρίς την προσφυγή στη βία και στα 
όπλα πείθει τους λαούς της Ευρώπης ότι το μέλλον τους δεν είναι αυτό. 

Είχα την τύχη ή την ατυχία να με καλέσουν να μιλήσω σε διάφορες τηλεο-
πτικές εκπομπές διαφόρων τηλεοπτικών σταθμών, μεταξύ των οποίων και του 
τηλεοπτικού σταθμού των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας, τον περιβόητο τη-
λεοπτικό σταθμό Zvezda που σημαίνει Αστέρι. Εκεί πέρα είχαν ένα πάνελ, πάλι 
εκ των υστέρων, ψάχνοντας τα βιογραφικά τους το ανακάλυψα, με βασικούς 
συμμετέχοντες τους ιδρυτές ενός προπαγανδιστικού «Think Tank», όπως το απο-
καλούν, της λέσχης Izborsk, που είναι ένα κράμα νοσταλγών του σταλινικού πα-
ρελθόντος με ορθόδοξους φονταμενταλιστές, δηλαδή ένα κράμα της ρωσικής 
Ορθοδοξίας με τη σταλινική κληρονομιά. Όπως αντιλαμβάνεστε είχαμε μία ιδι-
αίτερα έντονη συζήτηση. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνω μία επισήμανση. Όλα αυτά τα χρόνια, 
υπήρξαν εδώ στη χώρα μας, άνθρωποι, ευτυχώς όχι δημοσιογράφοι, οι οποίοι 
συμμετείχαν σε τηλεοπτικές εκπομπές ρωσικών σταθμών και υποστήριζαν την 
άποψη που προπαγάνδισε το ρωσικό πολιτικό σύστημα για δικούς του λόγους. 
Καθηγητές Πανεπιστημίου, κατά ευφημισμόν διανοούμενοι, άνθρωποι οι οποίοι 
κατά τη δική μου άποψη, ανήκουν στο περιθώριο της κοινωνίας και της πνευμα-
τικής ζωής του χώρου, εντούτοις έβρισκαν φιλόξενο βήμα και άπλετο χώρο και 
χρόνο να διατυπώσουν αυτές τις απόψεις. Στη συνέχεια οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι, 
σε συνεργασία πάλι με το ρωσικό προπαγανδιστικό μηχανισμό, πήγαν στην Ανα-
τολική Ουκρανία και παρήγαγαν ένα άθλιο από ανθρωπιστικής αλλά και δημοσι-
ογραφικής πλευράς τηλεοπτικό προϊόν.

 Ξέρετε στην Ανατολική Ουκρανία αυτή τη στιγμή συμβαίνουν τερατώδη 
πράγματα και απίστευτες θηριωδίες σε βάρος του τοπικού πληθυσμού, ένα σε-
βαστό μέρος του οποίου είναι και ελληνικής καταγωγής. Οι άνθρωποι αυτοί, 
πήγαν εκεί και υποδύθηκαν τους δημοσιογράφους προκειμένου να δικαιώσουν 
αυτούς που σκοτώνουν τους αδερφούς τους εν ονόματι μιας ιδεοληψίας ή μίας 
πολιτικής ισχύος που θέλει να αναθεωρήσει τα σύνορα, όπως αυτά καθορίστη-
καν με το τέλος του Β’ Παγκοσμίου πολέμου. Δεν δίστασαν μάλιστα να ταυτίζουν 
όσα  γίνονται στην σημερινή Ανατολική Ουκρανία με τα Δεκεμβριανά, του 1944, 
στη χώρα μας αλλά όχι τα αντίστοιχα του 2008. Όπως και τα δει κανείς, όσο καλή 
διάθεση και επιείκεια αν έχει, αυτά τα πράγματα δεν παύουν να είναι ιδιαίτερα 
δυσάρεστα. 

Μετά δημοψήφισμα του 2015 και μέχρι και το σχηματισμό της δεύτερης Κυ-
βέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, το ενδιαφέρον των ρωσικών ΜΜΕ  υπήρχε αλλά έβαινε 
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μειούμενο. Την εποχή εκείνη είχα επισημάνει σε αρκετούς Ρώσους συναδέλφους 
με τους οποίους επικοινωνούσα πως «οι σημερινοί κυβερνώντες θα υπογράψουν 
μέχρι και τις χαρτοπετσέτες στο τέλος, επομένως μη βγαίνετε και εκτίθεστε, δι-
ότι επαγγελματίες είστε κάποια στιγμή, στην επόμενη εκκαθάριση ή περικοπή 
θέσεων, θα νυν διευθυντής θα θυμηθεί τις «λάθος» ανταποκρίσεις και εκτιμήσεις 
που κάνεις τώρα». Αρκετοί συνάδελφοι όντως άκουσαν τη συμβουλή. Άλλοι, οι 
οποίοι είχαν την αίσθηση πως ανήκουν στο ιππικό του κόκκινου Τσαπάγιεφ και 
κυνηγούν την καταραμένη Λευκή Φρουρά του Ντενίκιν, υποχρεώθηκαν στη συ-
νέχεια όχι μόνο να αλλάξουν Μέσο, αλλά και κλάδο. 

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συνεργασία του Αθηναϊκού Πρα-
κτορείου ειδήσεων, δηλαδή του επίσημου ειδησεογραφικού οργανισμού του ελ-
ληνικού κράτους με το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο «Σπούτνικ». Για την 
ιστορία θα πρέπει να αναφέρουμε πως το πρώτο πράγμα που έκανε η δεύτερη 
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν να υπογράψει συμφωνία αποκλειστικής συνεργα-
σίας με το «Σπούτνικ». Το εν λόγω πρακτορείο, αποτελεί την αιχμή του δόρατος 
της προπαγανδιστικής μηχανής του Κρεμλίνου, θεωρείται δε στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση ως «ξένος πράκτορας». Η δράση του έχει προκαλέσει τη μήνη ακόμη και 
του Ευρωκοινουβουλίου.

Το «Σπούτνικ» δεν πολυενδιαφέρεται για κανόνες και αρχές της δημοσιογρα-
φίας. Η προπαγάνδα που κάνει είναι χοντροκομμένη και χυδαία. 

Στην περίπτωση του Α.Π.Ε. τα πράγματα είναι κάπως ασαφή και θολά. Ως 
ειδησεογραφικός οργανισμός δεν έχει ανταποκριτή στη ρωσική πρωτεύουσα. 
Ωστόσο, αν κάποιος επισκεφτεί την επίσημη ιστοσελίδα του θα διαπιστώσει πως 
συχνά πυκνά δημοσιεύει πρωτόλειο περιεχόμενο από τη Μόσχα, το οποίο όλως 
τυχαίως, δεν φέρει καμία απολύτως υπογραφή. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα με την επιστολή του Κοντονή στην 
Εσθονία για το θέμα της Συνόδου των υπουργών Δικαιοσύνης και την πρωτο-
βουλία για την καταδίκη των εγκλημάτων των κομμουνιστικών καθεστώτων. Το 
«Σπούτνικ» ξεκίνησε αμέσως μία προπαγανδιστική εκστρατεία με ανταποκρί-
σεις, σχόλια και άλλο υλικό, με στόχο να αντικρούσει την άποψη των επικριτών 
του Κοντονή. Θα ήθελα να αναφέρω απλά για να γίνει κατανοητό το περιβάλλον 
πως στην Εσθονία υπάρχει μία μεγάλη ρωσική μειονότητα που φτάνει περίπου 
στο 28% του πληθυσμού. Είναι άνθρωποι που βρέθηκαν από την άλλη πλευρά 
των συνόρων τη στιγμή της κατάρρευσης της Ε.Σ.Σ.Δ. Η ισχυρή αυτή μειονό-
τητα, έχει τα δικά της προβλήματα που έχουν σχέση με τη χρήση της ρωσικής 
γλώσσας, τα ρωσόφωνα σχολεία κ.λπ. πράγμα που τους οδήγησε να επιστρέ-
ψουν στον παραδοσιακό, κοινοτικό τρόπο ζωής. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολ-
λά παραμεθόρια, κυρίως, ρωσικά χωριά, τα οποία διαθέτουν δική τους τοπική 
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αυτοδιοίκηση και αποτελούν ένα «εργαλείο» της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής 
στις σχέσεις της με τις χώρες της Βαλτικής, οι οποίοι δεν βρίσκονται και στο κα-
λύτερο σημείο. Ωστόσο, ιστορικά πρόκειται για ένα πολύ παλιό πρόβλημα που 
ανάγεται στον 15ο και 16ο αιώνα, και στις σχέσεις των ρωσικών ηγεμονιών με τη 
Λιβονική Κοινοπολιτεία. 

Παρακολουθώντας το ΑΠΕ εκείνες τις ημέρες, διαπίστωσα πως δημοσίευσε 
μια συνέντευξη ενός βουλευτή της Δούμας, της ρωσικής Βουλής. Αναζήτησα τα 
βιογραφικά στοιχεία του βουλευτή και ανακάλυψα πως δεν είναι είναι εκλεγμέ-
νος βουλευτής της Κάτω Δούμα αλλά είναι από τους αριστίνδην διορισμένους 
στην Άνω Βουλή ή Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, όπως λέγεται. Ψάχνοντας πα-
ρακάτω ανακάλυψα ότι είναι απόστρατος στρατηγός της KGB και μετέπειτα της 
FSB, τον οποίο τον διορίσανε εκεί προφανώς για κάποιο λόγο. Μέχρι εδώ για 
μένα όλα ήταν είναι κατανοητά και αναμενόμενα. Εκείνο το οποίο όμως μου 
προκάλεσε και έκπληξη και αλγεινή εντύπωση είναι ότι ήταν μία «ανώνυμη» 
συνέντευξη. Δεν υπήρχε η παραμικρή αναφορά στο όνομα του ανθρώπου που 
έθεσε τις ερωτήσεις και έλαβε τις απαντήσεις. Δεν έγραφε πουθενά εκείνο το 
«συνέντευξη στον....» για το οποίο πολλοί από εμάς είμαστε περήφανοι. Ήταν μία 
«έτοιμη» συνέντευξη, την οποία κάποιος (αλήθεια ποιος;) έστειλε από τη Μόσχα 
και το επίσημο ελληνικό, κρατικό, ειδησεογραφικό πρακτορείο δημοσίευσε στην 
ιστοσελίδα του και μοίρασε στους πολυπληθείς ανά την Ελλάδα και το εξωτερι-
κό, συνδρομητές του. 

Και κάτι τελευταίο πριν ολοκληρώσω την παρέμβασή μου. Την ίδια ακριβώς 
περίοδο σε μια σειρά ελληνικούς ιστότοπους δημοσιογραφικού περιεχομένου 
άρχισαν να δημοσιεύονται πανομοιότυπα άρθρα, στα οποία επαναλαμβάνονταν 
και όλα τα ορθογραφικά λάθη. Δεν αναφέρομαι σε περιθωριακές ειδησεογραφι-
κές ιστοσελίδες, αλλά σε μεγάλες και προβεβλημένες, οι οποίες ανήκουν σε ομί-
λους που έχουν σχέση με Έλληνες ολιγάρχες. Τα «λάθη» αυτά επαναλαμβάνονται 
κατά καιρούς, ιδίως όταν στην επικαιρότητα υπάρχουν ζητήματα που αφορούν 
στη ρωσική παρουσία στη χώρα μας αλλά και στην ευρύτερη βαλκανική περιο-
χή. 

Σας θυμίζω και την περίπτωση που πέρασε αβρόχοις ποσίν, και έχει σχέση με 
την  επίσκεψη του Καμμένου και ενός ολόκληρου αεροπλάνου μέσα στο οποίο 
συμμετείχαν και δημοσιογράφοι και πρώην κυβερνητικοί εκπρόσωποι στο γάμο 
ενός Έλληνα εφοπλιστή με κουμπάρο το Ρώσο ολιγάρχη Μαλοφέγιεφ. Ο Μαλο-
φέγιεφ βρίσκεται μεταξύ των πρώτων ονομάτων στην λίστα των προσώπων ενα-
ντίον των οποίων έχουν ασκηθεί κυρώσεις εκ μέρους της Δύσης, γιατί θεωρείται 
ως ο βασικός χρηματοδότης της ρωσικής επεκτατικής, αποσχιστικής πολιτικής 
στην Ανατολική Ουκρανία. Για μένα προσωπικά ήταν ιδιαίτερα στενάχωρο το πε-



    217ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ

ριστατικό με μία συνάδελφο, η οποία χαίρει της εκτίμησής μου λόγω του παρελ-
θόντος της ως πολεμικής ανταποκρίτριας. Η εν λόγω συνάδελφος πήγε με έξοδα 
του Ινστιτούτου Μαλοφέγιεφ στη Ρωσία για να πάρει συνέντευξη από τον ίδιο 
και τον άμεσο συνεργάτη του, το γνωστό ακροδεξιό Ρώσο πολιτικό Αλεξάντρ 
Ντούγκιν, τον οποίο είχε καλέσει όπως θα θυμάστε ο νυν υπουργός Εξωτερικών 
της χώρας μας πριν από λίγα χρόνια. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω πως την ώρα που δουλεύεις, έρχεσαι σ’ 
επαφή με αυτές τις πληροφορίες, μόνο που δεν τις συνειδητοποιείς, δεν μπορείς 
να τις αφομοιώσεις αμέσως και να τις εντάξεις σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Είναι 
αναγκαία η πολυτέλεια της απόστασης στο χρόνο, ώστε να μπορέσεις να συ-
μπληρώσεις το παζλ και να σχηματίσεις μία εικόνα για τα δίκτυα επηρεασμού της 
κοινής γνώμης που συνδέονται με ρωσικά συμφέροντα και πως λειτουργούν στο 
τομέα της ενημέρωσης. Υπάρχουν στη χώρα μας τέτοια δίκτυα, τα οποία έχουν 
σχέση με συγκεκριμένους εκκλησιαστικούς παράγοντες, με αθλητικά σωματεία 
και εθνικοτοπικούς συλλόγους, ιστοσελίδες που ασχολούνται με ζητήματα στρα-
τιωτικών εξοπλισμών κ.λπ. Μία εμπεριστατωμένη περιήγηση στο ελληνικό δια-
δίκτυο, βοηθάει στην καταγραφή και τη χαρτογράφησή τους. Το έχω κάνει. Είναι, 
ωστόσο, προφανές, ότι δεν θα μπορέσω να δημοσιοποιήσω τα ευρήματα αυτής 
της έρευνας ποτέ. 
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«Ο κόσμος των ειδήσεων σε Ευρώπη και Ελλάδα», 
19 Απριλίου 2018, Αθήνα, 

Τμήμα Δημοσιογραφίας & MME & Έδρα Jean Monnet

Εγώ είμαι εδώ ως υπεύθυνος του κυριακάτικου πολιτιστικού της «Καθημερι-
νής» αλλά και ως μέλος της συντακτικής επιτροπής του ιστότοπου “Journalism 

about Journalists”.  Πατάω περίπου σε δύο βάρκες. Από τη θέση που έχω στην 
Καθημερινή έχω την ευκαιρία να παρακολουθώ τη σημερινή κατάσταση, την 
κρίση και τη συνθήκη των ΜΜΕ από «μέσα». Από ένα πολιτισμικό πρίσμα, που 
υπερκαλύπτει τα πάντα, και τα οικονομικά και τα στενά πολιτικά ζητήματα και τα 
κοινωνικά. Ωστόσο, είχα και την ευκαιρία, μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία από τον 
Μάιο του 2012 μέχρι και τον Οκτώβριο του 2013 να είμαι υπεύθυνος των στηλών 
αρθρογραφίας της Καθημερινής. Και το αναφέρω διότι  τον Απρίλιο - Μάιο του 
2012 είχαμε τις διπλές εκλογές. Έπεσα κατευθείαν στα βαθιά.  Έφαγα στα μούτρα 
όλη εκείνη την φοβερή οξύτητα και την τρομαχτική συνωμοσιολογία ότι σήμερα 
μπαίνουμε στη δραχμή, αύριο κλείνουν οι τράπεζες. Συνέβαινε συνέχεια. 

Η κρίση που ξέρουμε, που είναι διεθνής αλλά είναι και ελληνική, ήρθε πάνω 
σε μία φάση που Τύπος, η Δημοσιογραφία συνολικά,  είναι στα γόνατα. Η υπαρ-
ξιακή κρίση, η κρίση ταυτότητας που υφίσταται η Δημοσιογραφία αυτή τη στιγ-
μή, ειδικά οι εφημερίδες, δεν έχει προηγούμενο. Προσωπικά πάρα πολλές φορές 
έχω πει ότι νιώθω πολύ συχνά σαν έναν ταπεινό πεταλωτή στο Ντιτρόιτ του 1910 
ενώ έρχεται με φόρα ο Ford με τα αυτοκίνητα του. Είναι πάρα πολύ ρευστό το 
τοπίο και πρέπει να δούμε πως θα συνυπάρξουμε, οι εφημερίδες, η τηλεόραση, 
το ραδιόφωνο και το διαδίκτυο. Εγώ πιστεύω στην αντοχή του χαρτιού, έστω κι 
αν θα έχει μια διαφορετική μορφή στην πορεία. Διαπιστώνω μία τρομερή νο-
σταλγία, το ακούω πολύ συχνά. Πολλοί λένε “Πού χάθηκε η Δημοσιογραφία”; 
Βλέπουμε ταινίες αμερικανικές, είδαμε πρόσφατα το “The Post”. Δεκαετία του 
1970, το “Watergate”, τότε υπήρχε δημοσιογραφία, κυρίως ερευνητική δημοσι-
ογραφία. Υπάρχει μία αίσθηση ότι αυτό έχει χαθεί και δεν έχει χαθεί μόνο εδώ. 
Εδώ η ερευνητική δημοσιογραφία, έτσι κι αλλιώς, είναι ένας τομέας κάπως προ-
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βληματικός, διότι η χώρα είναι πολύ μικρή, όλοι μιλάνε με όλους, όλοι μιλάνε για 
όλα και επικρατεί η άποψη ότι καλό είναι να μην τα λέμε όλα. Οπότε ο δημοσιο-
γράφος που θα κάνει ερευνητική δημοσιογραφία έχει να αντιμετωπίσει διάφορα 
τέτοια εμπόδια στην στη  δουλειά του, πόσο μάλλον σε μία φάση, σε μία περίοδο 
τρομακτικής οξύτητας και πολιτικής πόλωσης. Όλο αυτό μας φέρνει σε μια κατά-
σταση νευρικής κρίσης πολύ συχνά. Από τη στιγμή που ξεκίνησε η κρίση, και το 
2010 και το 2011 και το 2012, που ήταν τρεις αφόρητες χρονιές, ήταν η καλύτερη 
και χειρότερη στιγμή να είσαι δημοσιογράφος. Αλλά βέβαια και από τον Ιανου-
άριο μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2015,  με αποκορύφωμα εκείνο το φοβερό 
καλοκαίρι. Ήταν πολύ δύσκολο να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου και αν δεν 
διατηρήσεις εσύ την ψυχραιμία σου, που γράφεις δημόσια, μιλάς δημόσια, δεν 
ξέρω ποιος θα το κάνει. 

Έχουν ήδη ειπωθεί κάποια πράγματα και για την τεχνολογία, για το διαδίκτυο, 
για τις ταχύτητες της ενημέρωσης και των ειδήσεων,  που έχουν ξεφύγει, και 
έχουν βγάλει εκτός γηπέδου ειδικά το χαρτί, όπου το χαρτί καλείται πια να κάνει 
κάτι άλλο, να κάνει ανάλυση, να κάνει σχόλιο, να κάνει αυτό που, να το πω λίγο 
διανοουμενίστικα, τη μετα-είδηση. Πριν ο Δημήτρης Τριανταφυλλίδης είπε ότι 
λείπει η σοβαρή, η υπεύθυνη ανάλυση και σχολιογραφία από τα ελληνικά ΜΜΕ. 
Τολμώ να πω, χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, ότι ειδικά στην “Καθημερινή” 
αλλά και σε εφημερίδες όπως τα “Νέα” ή το “Βήμα”,  γίνεται μια πολύ σοβαρή 
προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση.  Υπάρχει τεχνολογία που έχει ανοίξει 
πύλες, έχει ανοίξει παράθυρα και ταυτόχρονα μ΄ αυτήν υπάρχει ένας αφόρητος 
αποκρυφισμός, υπάρχει  μια συνωμοσιολογία Το προσόν της συνωμοσιολογίας 
είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο: δίνει απαντήσεις. Η ανάλυση ή τα ερωτήματα, το 
να θέσεις ερωτήματα, να θέσεις προβληματισμούς, δεν δίνουν απαντήσεις. Το 
είδαμε πρόσφατα με την πτώση του του του Mirage στο Αιγαίο.  Κατευθείαν, το 
πρώτο πράγμα που ειπώθηκε ήταν ότι το ‘ρίξαν οι Τούρκοι και το κρύβουμε, το 
κρύβουμε εμείς, το κρύβει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το κρύβουν όλοι. 

Η κατάσταση αυτή δύσκολα  παλεύεται.  Εγώ το ένιωσα αυτό όταν είδα τον 
Πάνο Καμμένο να απλώνει κόκκινα χαλιά στη Σαλαμίνα για να τιμήσει τους Σα-
λαμινομάχους. Πολύ συχνά στην “Καθημερινή” έχουμε την αίσθηση ότι επειδή 
η εφημερίδα ακολουθεί μια συνεπή στάση απέναντι στην κρίση, απέναντι στο 
λεγόμενο μνημόνιο, υπέρ μιας καθαρά ευρωπαϊκής προοπτικής και μεταρρυθμί-
σεων, δεν είναι «σέξι» αυτό. Η μετριοπάθεια δεν είναι «σέξι», δεν πουλάει. Όπως 
τα διεθνή δεν πουλάνε, δεν πουλάει και η μετριοπάθεια, δεν πουλάει η λογική. 
Πολύ χαρακτηριστικά σας αναφέρω ότι όταν έγινε εκείνη η φοβερή αλλαγή της 
Νέας Δημοκρατίας από το αντι-μνημόνιο στο μνημόνιο, μας είχαν κατηγορήσει 
ότι «εσείς φταίτε που κυλίσαμε, που ξεπέσαμε στην μνημονιακή πολιτική, με την 
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κριτική, με την ανελέητη κριτική σας.» Κανείς δεν πίστευε ή ήταν υπέρ μεταρρυθ-
μίσεων ή κάποιας σοβαρής αλλαγής. 

Στην Ελλάδα πέρα από όλα αυτά, όπως ξέρουμε, το θεσμικό πλαίσιο είναι 
πολύ νωθρό έως και σαθρό και ανύπαρκτο. Ξέρουμε ότι από το 1989 που ξεκίνη-
σαν τα ιδιωτικά κανάλια, δεν υπήρξε ουσιαστικά ένα θεσμικό πλαίσιο. Αυτό που 
πήγε να δημιουργηθεί με τις περίφημες αδειοδοτήσεις, που οι ενδιαφερόμενοι 
πήγαν να κοιμηθούν, να διανυκτερεύσουν σε χώρο που πρότεινε η κυβέρνηση, 
για να πάρουν τις άδειες, ήταν ένα reality, ένα survivor μιντιακό. 

Μέσα σε όλο αυτό, όμως, επειδή ακούγεται σαν να θέλω να πω ότι η έλευση 
της τεχνολογίας έφερε μόνο δεινά, μην ξεχνάμε τι ρόλο έπαιξε σε διάφορες δι-
εθνείς κρίσεις, ας πούμε στην αραβική άνοιξη, η παρουσία των social media και 
πως μεταδόθηκαν πληροφορίες. Η έννοια της πληροφορίας, στην αρχετυπική 
της έννοια έχει μια πολύ ση μεγάλη σημασία. Ο φέρων την πληρότητα. Δεν είναι 
τόσο απλό πράγμα η πληροφορία αλλά αυτό τείνουμε να το ξεχάσουμε πια. Μας 
ενδιαφέρουν κάποιες διεθνείς ειδήσεις, δεν μας ενδιαφέρει τι έχει συμβεί στην 
Κένυα. Εγώ έχω παρατηρήσει ότι όταν θα μπει κάποιος ένοπλος σε σχολείο της 
Αμερικής μπορεί να το συζητάμε.  θα δούμε και στα social media αφιερώματα, 
ποσταρίσματα και γενικώς μια θρηνολογία. Πόσο συχνά, όμως, ακούμε ως μικρή 
είδηση ότι κάποιος ζωσμένος Καμικάζι μπήκε σε κάποια αγορά στο Αφγανιστάν 
και σκοτώθηκαν 50, ας πούμε, ή σε κάποιο σχολείο κι εκεί πέρα. Όλοι βλέπουμε 
αμερικανικές ταινίες οπότε είναι λίγο σαν αμερικανικό σήριαλ ή αμερικανική ται-
νία. Μας τραβάει πολύ περισσότερο οι νεκροί της Αμερικής από τους νεκρούς, 
ας πούμε, στο Αφγανιστάν. Όλος αυτός ο βομβαρδισμός των ειδήσεων και των 
εικόνων έχει προκαλέσει κι ένα είδος ανοσίας ή ας πούμε αδιαφορίας απέναντι 
στον ίδιο τον ανθρώπινο πόνο και ουσιαστικά δεν προκαλούν κάποια αφύπνιση. 

Αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση. Αρκετοί αναλυτές το 1990, λίγο μετά τον 
πόλεμο στον Κόλπο, είχαν πει ότι ο πόλεμος αυτός, όπως μεταδόθηκε από το 
CNN, για όσους θυμούνται, ήταν σαν video game, ήταν σαν να μην υπάρχει, σαν 
να μην έγινε ποτέ. Δημιουργήθηκε έτσι ένα μεταμοντερνιστικό τέχνασμα για να 
παίξει με τις έννοιες του πραγματικού και του μη πραγματικού. Άλλοι αναλυτές, 
παρατηρώντας τον πόνο των άλλων, των παιδιών και πολιτών του Ιράκ ή του 
Αφγανιστάν για παράδειγμα, επισήμαναν ότι ο πόλεμος ήταν πολύ υπαρκτός και 
αυτό τείνουμε να το ξεχνάμε. Μέσα σε όλο αυτό λοιπόν το σκηνικό, όπου πολλές 
φορές δεν ξέρεις τι είναι πραγματικό ή όχι, δεν θες να ξέρεις ποιο είναι το πραγ-
ματικό ή δεν θες να ξέρεις ποια είναι η πραγματική είδηση, η αληθινή είδηση. 
Δεν ξέρω ν’ απαντήσω αν θ’ αλλάξουν τα πράγματα. Δεν ξέρω αν στη δική μας 
ζωή θα δούμε μεγάλες αλλαγές στον τομέα αυτό. Δεν θέλω όμως να φανώ απαι-
σιόδοξος. 



λευκή σελίδα



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Alfter, B (2015). Cross Border Journalism. London: Routledge. 
Bache, I. & Bulmer, S. (2011). Politics in the European Union. Oxford: OUP, 
Baisnee, O. (2014) Reporting Europe: A case study in journalistic boredom. Στο R. Kuhn & 

R. Kleis Nielsen (eds) Political Journalism in Transition (σσ. 131-151), London: I.B. Tauris. 
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