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ΕΥΡΩΠΗ : από τους οικονομικούς δείκτεςστην Κοινωνική Συνοχή

γράφει ο Νίκος Δόικος

www.nikosdoikos.com , 4/7/12

Πρόκειται για εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα. Δεν είναι παιχνίδι η πολιτική ένωση μεταξύ
παραπληρωματικώς ανταγωνιστικών Οικονομιών. Οι συμμέτοχοι στην protovuliadialogou θα
θυμούνται, από τον διάλογο του 2007, την θέση ότι είναι ευκολότερη η πολιτική ένωση
μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας, Συρίας και Ισραήλ από την πολιτική ενοποίηση των
πλεονασματικών Βορείων με τους, εξ αυτού, ελλειμματικούς Νότιους.

Παρόλα αυτά η ανάλυση και ο διάλογος κατέληγε σε αισιόδοξα συμπεράσματα για την αίσια
έκβαση του εγχειρήματος, με μόνες προϋποθέσεις την δυναμική παρέμβαση των
αντι-διαχειριστικών κοινωνικών δυνάμεων της Ευρώπης και τον παροπλισμό της προσωρινά
ηγετικής πολιτικής μικρόνοιας στην ΕΕ.

Από την άλλη, τα εξαπτέρυγα των πρώην κομμουνιστικών και τώρα βασιλικότερων των
βασιλέων του νεοφιλελευθερισμού νέων μελών της ΕΕ, θυμίζουν πόσο τραγικό λάθος
υπήρξε η διεύρυνση της Ένωσης χωρίς προηγούμενη εμβάθυνση των θεσμών της πολιτικής
ενοποίησης, κάτι που επιμόνως ετίθετο από αρκετούς Ευρωπαίους διανοητές και
πολιτικούς.

Το τρίγωνο μιας οικονομικά ισόρροπης Ευρώπης, Ρωσίας και Κίνας αποτελεί τον
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σημαντικότερο παράγοντα αειφόρου πλανητικής ανάπτυξης του 21
ου

αιώνα. Κάτι που αδυνατούν να κατανοήσουν όσοι προτάσσουν τα πρόσκαιρα εθνικά κέρδη
στην μεγάλη προοπτική της ισόρροπης ανάπτυξης και συνολικής αειφορίας.

Ήδη η Ευρώπη βαδίζει, με σταθερά βήματα, προς την πολιτική ενοποίηση. Κεντρικοί
Ενωσιακοί Μηχανισμοί θα παρεμβαίνουν αποφασιστικά όπου απαιτούνται κεφαλαιακές
ενισχύσεις ή ανασχεδιασμοί δημοσιονομικών στόχων. Και το νερό μπήκε στ’ αυλάκι χάρη
στις πολιτικές παρεμβάσεις και πιέσεις οραματικών πολιτικών και κινημάτων.

Επόμενα βήματα η οριστική Τραπεζική και Δημοσιονομική Ένωση, η Κοινή Εξωτερική
Πολιτική και Πολιτική Άμυνας, κοντολογίς, η ουσιαστική Πολιτική Ένωση.

Για τις ανατρεπτικές κοινωνικές δυνάμεις η διαδικασία πολιτικής ενοποίησης δεν είναι
απλώς άλλη μια τεχνοκρατική πρόκληση. Αποτελεί επαναστατική κατάκτηση πολιτικής
αυτονομίας και αναπροσανατολισμού της Ένωσης από την θεοποίηση των Οικονομικών
Δεικτών στην αποθέωση της Κοινωνικής Συνοχής.

Επιτρέψτε μου να ξεχωρίσω μερικά σημεία αιχμής κάποιων χρόνιων εμμονών, στο πλαίσιο
της protovuliadialogou.

1. « ΟΝΕ και Κοινωνική Συνοχή, Οικονομικός Ταχυδρόμος, 9 Φεβρ. 2000».

Η Κοινωνική Συνοχή είναι έννοια ταυτόσημη με την κοινωνική συμμετοχή στην
αναπτυξιακή διαδικασία. Βιώσιμη, δηλαδή ανθρωποκεντρική ανάπτυξη δεν νοείται χωρίς
κοινωνική συνοχή. Κοινωνική συνοχή δεν εμπεδώνεται χωρίς ένα διαρκές πλαίσιο
αυτοχρηματοδοτούμενων μέτρων στήριξης της κοινωνικής πολιτικής, σε όλα τα επίπεδα,
της Διαβίωσης, της Απασχόλησης, της παραγωγής Πολιτικής και Πολιτισμού, της
Επικοινωνίας. Και, αντιστρόφως, οι απαραίτητοι πόροι κοινωνικής πολιτικής δεν
διασφαλίζονται χωρίς βιώσιμη ανάπτυξη.
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2. «Ενωσιακοί Διακυβερνητικοί Οίκοι Αξιολόγησης, 23 Ιανουαρίου 2011».

Η νέα συνεργατική συνύπαρξη Πολιτικής και Κεντρικού Τραπεζικού Συστήματος ,
ωριμότερη από τις εμπειρίες της Κρίσης , οφείλει να αναδείξει τον ηγεμονικό ρόλο της
Πολιτικής στον σχεδιασμό και στην διαχείριση των Οικονομιών του μέλλοντος μας.
Ελεύθερη αγορά , ναι , αλλά με λελογισμένη παρουσία της Κοινωνίας και των Ενωσιακών
οργάνων σε όλα τα επίπεδα , ιδίως δε σε εκείνα όπου κρίνονται η απρόσκοπτη λειτουργία
της παραγωγικής οικονομίας και η Κοινωνική Συνοχή.

3. «Εποχή Ανατροπών, 25 Οκτωβρίου 2011».

Την ίδια στιγμή, οι Ευρωπαίοι πολίτες καλούνται να καταδικάσουν τα προσχήματα της
κεντροευρωπαϊκής ηγετικής ομάδας, την πρόσφατη αμηχανία της μπροστά στην επίθεση
των κερδοσκόπων, και να επιβάλλουν την Πολιτική Ενοποίηση της Ευρώπης κάτω από την
σημαία μιας ανθρωποκεντρικής (ελεύθερης αλλά ελεγχόμενης) Οικονομίας και μιας
Πολιτικής, που θα θέτει την Κοινωνική Συνοχή ως κορωνίδα των προταγμάτων της.

Ένα ηχηρό ΟΧΙ στην χρηματοπιστωτικώς χειραγωγούμενη Ευρώπη. Και ηχηρό σημαίνει
ανυποχώρητα αγωνιστικό.

4. «Η μεγάλη ευκαιρία της κρίσης, 17 Νοεμβρίου 2011».

Σε μιαν ένωση ανομοιογενών οικονομιών, όπως είναι η Ευρωπαϊκή, οι οποίες παρόλα αυτά
συναποτελούν μιαν εντυπωσιακής ποικιλίας πολύ-τομεακή οικονομική δύναμη, η Πολιτική
Ενοποίηση και η απεμπόληση από πλευράς ECB της πολιτικής του «σκληρού» Ευρώ θα
έπρεπε να αποτελούν κύρια προτάγματα.

5. «Επιτέλους Εμβάθυνση, 13 Δεκεμβρίου 2011».
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Είναι όμως δελεαστικό το παιχνίδι των υποθετικών σεναρίων. Όπως λ.χ. τι θα σήμαινε μία
ενιαία δημοσιονομική πειθαρχία στην Ευρωζώνη ήδη από την κρίσιμη εκείνη δεκαετία του
‘90; Πόσο ισχυρότερο θα μπορούσε να είναι το Ευρώ ως νόμισμα ενιαίας δημοσιονομικής
πολιτικής, μεταξύ 15-17 κρατών μελών; Πόσο θα υπερ-τροφοδοτούσε την ενωσιακή
ανάπτυξη ένας Μηχανισμός εξισορρόπησης μεταξύ πλεονασματικών και ελλειμματικών
οικονομιών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για σχέση οργανική και παραπληρωματική, υπό την
έννοια ότι οι πρώτες
(οι πλεονασματικές) δημιουργούν τις δεύτερες(τις ελλειμματικές);
Τι θα σήμαινε μια περισσότερο ευέλικτη ΕΚΤ, αδογμάτιστη σε θέματα ευχερούς
ρευστότητας; Τι θα σήμαινε για την ασφάλεια των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών η
λειτουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Εποπτείας των συναλλαγών;

Χωρίς την Πολιτική Ενοποίηση, την Ενιαία Δημοσιονομική Πολιτική και μια κεντρική
αντι-υφεσιακή, αναπτυξιακή Πολιτική Κοινωνικής Συνοχής, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα
παραπαίει μέσα στην εξωφρενική αντίφαση μιας νομισματικής ένωσης
αλληλο-συγκρουόμενων εθνικών Οικονομιών , η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει και στην
διάλυση. Χωρίς επίσης το ποιοτικό άλμα που συνιστά η σύγκρουση με την ασυδοσία των
«αγορών» και η ανασύσταση των μηχανισμών λελογισμένου κοινωνικού ελέγχου στις
οικονομικές δράσεις, μια μονάχα δημοσιονομικώς ενιαία ΕΕ θα εξελιχθεί απλώς σε έναν
αποτελεσματικότερο κεντρικό μηχανισμό επιβολής μέτρων αέναης λιτότητας.

Αντίθετα, με την εμβάθυνση των Ευρωπαϊκών θεσμών και την επέκταση του παρεμβατικού
ρόλου της ΕΚΤ νομίζω πως διασφαλίζεται η βιωσιμότητα όχι μόνο των συγκυριακών
sovereign-υποχρεώσεων αλλά κυρίως της Ενωσιακής ισόρροπης ανάπτυξης και προοπτικής.

6. «Για ποιαν Ελλάδα σε ποιαν Ευρώπη, 10 Μάη 2012».

Γαλλία, Ιταλία, Ιρλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα μπορούν να πρωτοστατήσουν
στην εκκίνηση μιας νέας Ευρωπαϊκής προοπτικής. Γαλλία, Ιταλία και P.I.G.S., από
απαξιωτικό αρκτικόλεξο, μπορούν να μεταρσιωθούν σε πρωταγωνιστές της ρήξης με την
νεοφιλελεύθερη βαρβαρότητα και σε πρωτοπόρους της πολιτικής αυτονομίας και
κοινωνικής χειραφέτησης μιας νέας Ευρώπης των Κοινωνιών.
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Вечером она чувствовала, слушала, аплодировала.

Однако ваши замечания подсказывают мне, что вы совсем не &quot; Оборванные нити. В
3 томах. Том 1
&quot;
знаете о положении вещей там, где я &quot;
гдз алгебра 7 класс алимов гдз
&quot;вырос.

Его мозг представлял беспорядочную, бестолковую смесь.

Твой коэффициент интеллектуальности и Личный профиль не показывали ничего
такого.

Беспредельная тоска говорила об отчаянии, безнадежности и &quot; скачать песни
лара фабиан
&quot;
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о потери, осознать глубину которой не в состоянии ни одно живое существо.

Почему бы тебе не стать сейчас невидимой &quot; Первая книга домашнего парикмахера
&quot;и для меня!
document.getElementById("J#137074064402y913vlBMPP996428b3aa").style.display = "none";
Во-первых, &quot; Лобио, сациви, хачапури или Грузия со вкусом &quot;мы не получали
предуведомления о &quot;
Здравствуйте, мистер Бог, это Анна
&quot;выселении.

Внезапно белое глазное яблоко начало &quot; Там, где ты &quot;вращаться в своей
&quot;
Отношения и Закон
Притяжения. Вихрь
&qu
ot;глазнице.

Оружие у них &quot; Коллажи-картины. Акриловые краски, блестки, бусины &quot;свобод
но болталось на ремнях.

Можно было &quot; Многомерный человек. Новый высокоэффективный алгоритм
самоисцеления человека и лечения животных
&quot;просто держать
Сомбризио &quot;
Пор
трет художника в юности
&quot;в удобной шкатулке для драгоценностей в &quot;
Шедевры русской живописи
&quot;Калтусе, с горечью произнесла &quot;
Одиночество мага. Том 2: Цикл &quot;Хранитель мечей&quot;. Книга 3
&quot;та.

Недодемоны, сказала &quot; Наиболее эффективное использование С++. 35 новых
рекомендаций по улучшению ваших программ и проектов
uot;Лунносветная.

&q
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Кроме того, Лунносветная относительно молода.
document.getElementById("J#1371030826SV42ESHXeFtGol8D12891202d").style.display =
"none";
Я слышал знакомые голоса, которые тихо беседовали в отдалении, и приглушенный стук
ножей о тарелки.

Дядюшка, ты, помнится, довольно часто ставил меня в тупик всякими загадочными
изречениями, когда был моим учителем.

Побывал в Дейге и в одном из лагерей Джулиана в Ардене.

Внезапно я заметил впереди яркую вспышку между деревьями.

Кто-то заранее подготовил почву для хорошо продуманной интриги.

Я боюсь, что ваша теория, какой бы она не была безупречной на первый взгляд,
страдает отсутствием достоверности, что в наши дни при рассуждениях подобного рода
заканчиваются обычно плачевно.
document.getElementById("J#1371306666toY9DPEinYEKT1666246f").style.display = "none";
Я миссис &quot; риторика учебник скачать &quot;Корк, хозяйка этого дома.

Он с открытым ртом &quot; создать игру в контакте бесплатно &quot;смотрел на хозяина
комнаты, который, словно вследствие какой-то оптической иллюзии, с &quot;
Diamond tools скачать crack
&quot;каждым мгновением &quot;
План тренировок по пауэрлифтингу
&quot;становился все больше.
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Для того, чтобы заработать вознаграждение, я должен был передать &quot; Чертеж
теплицы из поликарбоната
&quot;посылку.

Работу они закончили буквально &quot; скачать аудиокниги чейза &quot;минуту назад.

Когда вы покинете этот кабинет &quot; бесплатные игры машинки гонки &quot;через
дверь, а не через окно, вы будете это знать.

Его спина &quot; песни максим скачать чужой &quot;стала прямой как &quot; скачать
кряк смс
&q
uot;доска, колени сдвинуты, подбородок выпятился, и Земятин знал, что молодого
человека снова &quot;
скачать игру симулятор на телефон
&quot;охватил страх.
document.getElementById("J#1371934003722DmFcjz6413bcc1f7").style.display = "none";
Принцесса Дара, принц &quot; Йога Простой курс &quot; Мерлин, раздался ужасный
голос, уже слышанный мной однажды, во дворце Эмбера, мне &quot;
Басни.
&quot; не хотелось бы нарушать ваш покой, но &quot;
Никто не заплачет
&quot; благодаря тому созданию, которому вы предоставили убежище, мне &quot;
Земельный кодекс РФ
&quot; придется это сделать.

Тем не менее сейчас страдания плоти как &quot; Воздушные десанты Второй мировой
войны
&quot; бы отделились от разума,
пребывающего на гребне эйфории &quot;
Шпаргалка Русский язык
&quot; от осознания &quot;
Турция
&quot; того, что ему удалось совершить.

Ты никогда мне не доверяла, сказал &quot; Горячий лед &quot; я, отшвыривая прочь

8 / 10

ΠΟΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ?
Συντάχθηκε απο τον/την Νικος Β.Δοικος
Τετάρτη, 04 Ιούλίου 2012 08:29

остатки ее волшебства.

Ваш энтузиазм во &quot; Мастер и Маргарита &quot; время ритуалов не вызывает
сомнений.

Потом я переодела себя в эта голубая мантия &quot; Тропик Козерога &quot; и пришла
сюда.

Лицо ГЬрдо перетекло в сторону Гара.
document.getElementById("9182dbe3af8Z3vB48s43").style.display = "none";
Если существует один воображаемый &quot; Пробуждение женственности &quot;
предмет, то и другие тоже &quot;
скачать ирина круг клипы
&quot; должны существовать.

Я знал, кем я до недавнего времени был, и &quot; скачать оборотно сальдовая
ведомость
&quot; понимал, в кого я
&quot;
Огниво &quot;
превратился.

Сегменты, что, казалось, стояли на полу, теперь выступали &quot; Звездные Войны.
Полная история
&quot;
из стен или опирались друг на &quot;
игровой автомат атилла
&quot; друга.

Я ответил ему, что вращение земного шара не &quot; игровые автоматы гейминатор
онлайн бесплатно
&quot; может
быть нарушено появлением на нем &quot;
Великобритания. Страна замков, дворцов и парков
&quot; такого вольноопределяющегося, каковым являюсь я, и что &quot;
Великолепные косы и косички своими руками. Иллюстрированный пошаговый
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мастер-класс
&quot; законы природы сильнее нашивок вольноопределяющегося.

Лезвием меча он &quot; Убивец магов. Война нелюдей &quot; перевернул тело.

Это в других мирах не доставляет никакого беспокойства.
document.getElementById("d41cb1e48BXHAE677laQSW2k5").style.display = "none";
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