
Σο μζλλον μιασ μεγάλθσ ιδζασ 

 

Πριν από πενιντα χρόνια, ςτθν τότε κομμουνιςτικι Πολωνία, ο Αρχιεπίςκοποσ του 

Βρόκλαου ζγραψε μια πάρα πολφ γενναία και διορατικι επιςτολι. Προχϊρθςε δε 

ςτζλνοντασ αυτι τθν επιςτολι ςε όλουσ τουσ Επιςκόπουσ ςτθν Γερμανία, εκ μζρουσ των 

ςυναδζλφων τουσ ςτθν Πολωνία. Η επιςτολι γράφτθκε ςτα βάκθ του Ψυχροφ Πολζμου, ςε 

μια κοινωνία που είχε βιϊςει τθν ςυςτθματικι καταςτροφι τθσ Πολωνίασ και τθν 

οργανωμζνθ μαηικι δολοφονία που εκτελείτο από τουσ Γερμανοφσ ςε Άουςβιτσ, 

Σρεμπλίνκα και όμπιμπορ. Με τα λόγια: «υγχωροφμε και ηθτοφμε ςυγχϊρθςθ», ο 

Καρδινάλιοσ Κόμινεκ ζκανε το πρϊτο μεγάλο βιμα προσ τθν γερμανο-πολωνικι 

ςυμφιλίωςθ. Μόνο λίγα χρόνια αργότερα ο Βίλι Μπραντ ζκανε τθν διάςθμθ γονυκλιςία του 

ςτο μνθμείο για τθν Εξζγερςθ του Γκζτο τθσ Βαρςοβίασ. 

Ήταν περίπου εκείνθ τθν εποχι που ο Καρδινάλιοσ Κόμινεκ επιςιμανε αυτό που κεωροφςε 

ότι ζπρεπε να αποτελεί κοινό ςτόχο: «Δεν μποροφμε να επιτρζψουμε ο τρόποσ ομιλίασ μασ 

να είναι εκνικιςτικόσ. Πρζπει να είναι ευρωπαϊκόσ με τθν βακφτερθ ζννοια του όρου. Η 

Ευρϊπθ είναι το μζλλον - ο εκνικιςμόσ είναι ζνα πράγμα του παρελκόντοσ». Πράγματι, 

αυτό δείχνει τθν ζκταςθ τθσ πίςτθσ τθσ Πολωνίασ ςτθν ευρωπαϊκι ιδζα. Ο Καρδινάλιοσ 

Κόμινεκ ζχει προ πολλοφ ξεχαςτεί ςτθν Γερμανία και είναι πικανόν ακόμθ λιγότερο γνωςτόσ 

ςτθν Ευρϊπθ. Πενιντα χρόνια μετά τθν ποιμενικι επιςτολι του, ο Καρδινάλιοσ Κόμινεκ κα 

άξιηε να κεωρείται ζνασ από τουσ πατζρεσ τθσ Ευρϊπθσ, μεταξφ των Ντε Γκαςπζρι, 

Μάνςολτ, Μονζ και ουμάν. Σοποκετϊντασ τον ςτισ τάξεισ αυτϊν των προςϊπων εμείσ οι 

Γερμανοί κα προχωροφςαμε ςε μια διλωςθ προσ τουσ Πολωνοφσ γείτονζσ μασ: ότι 

γνωρίηουμε πολφ καλά ότι θ Ευρϊπθ δεν κα ανακάμψει ςτθ βάςθ του τι κζλει και του τι 

κάνει θ Γερμανία, αλλά μόνο ςτθ βάςθ τθσ κοινισ βοφλθςθσ όλων να διατθριςουμε τθν 

πολιτικι ενότθτα ωσ το ςπουδαιότερο επίτευγμα του πολιτιςμοφ ςτθν ιςτορία τθσ θπείρου 

μασ. Σα λόγια του Καρδιναλίου Κόμινεκ αποτελοφν για όλουσ μασ μια προειδοποίθςθ να 

μθν ξαναπζςουμε ςτο «χκεσ» του εκνικιςμοφ. Αυτι θ προειδοποίθςθ δεν ιταν ποτζ πιο 

ςθμαντικι από ό,τι είναι ςιμερα. 

Η ευρωπαϊκι ενότθτα περνάει τϊρα μία από τισ μεγαλφτερεσ δοκιμαςίεσ αντοχισ από το 

τζλοσ του Πολζμου. Ο κόςμοσ το λζει ςυχνά ‘φςτατθ δοκιμαςία‘. Και ζχουν δίκιο όταν λζνε 

ότι οι κοινοί κεςμοί, όπωσ το ευρϊ και θ ηϊνθ ζνγκεν, πρζπει τϊρα περιςςότερο από ποτζ 

να ςτακοφν ιςχυροί. Παραταφτα αμφιβάλλω αν είναι ςυνετό να πλάκουμε τθν εικόνα - και 

να το κάνουμε αυτό επανειλθμμζνα και με αυξανόμενα κινδυνολογικό τρόπο - μιασ 

Ευρϊπθσ θ οποία βρίςκεται ςτο χείλοσ τθσ κατάρρευςθσ. Τπάρχουν υπερβολικά πολλζσ 

αλλθλοκατθγορίεσ από δω κι από κει. Χϊρεσ εκδίδουν τελεςίγραφα θ μία για τθν άλλθ, τα 

οποία δεν πετυχαίνουν τίποτα άλλο από το να ενιςχφουν τισ εκνικζσ ευαιςκθςίεσ και να τισ 

περιχαρακϊνουν ακόμθ πιο βακιά. Φωνζσ που κραυγάηουν «αποτυχία» ακοφγονται ςυχνά 

εδϊ και πολλά χρόνια: «Σο ευρϊ αποτυγχάνει...», «Η ζνγκεν αποτυγχάνει...», «Σο 

Δουβλίνο αποτυγχάνει...». Και θ προφθτεία καταλιγει πάντα με τθν απειλι τθσ αποτυχίασ 

τθσ Ευρϊπθσ. Αν ο ςτόχοσ είναι απλϊσ να ηωγραφίςουμε άλλθ μια αρνθτικι εικόνα ςτον 

δρόμο προσ το επόμενο κρίςιμο Ευρωπαϊκό υμβοφλιο, κα ιταν καλφτερα να μείνουμε 

ςιωπθλοί. Διότι αυτό για το οποίο χρειάηεται πράγματι να ςυηθτιςουμε, είναι θ ικανότθτα 



τθσ Ευρϊπθσ να περάςει με επιτυχία τθν δοκιμαςία. Και αν ςκεφτοφμε το κάρροσ των 

πατζρων τθσ Ευρϊπθσ - εκείνων που εκπροςωποφςαν τα ζκνθ των κυμάτων, μόνο λίγα 

χρόνια μετά από όλεσ τισ δολοφονίεσ - να προςκαλζςουν ωσ πολιτιςμζνα ζκνθ ςτο ίδιο 

τραπζηι το ζκνοσ που επιτζκθκε, δεν ζχουμε λόγο να μασ λείπει θ ελπίδα. 

Ι. 

Σο πρϊτο βιμα είναι να κυμόμαςτε τισ πθγζσ από τισ οποίεσ θ ΕΕ αντλεί τθ δφναμθ των 

ιδανικϊν τθσ. Σο κακικον είναι να επιςτρζψουμε τον προβολζα ςτισ αρχζσ που ζχουν 

ξεκωριάςει λόγω των ςθμερινϊν διενζξεων και να οξφνουμε εκ νζου τθν ςυνείδθςθ των 

ευρωπαϊκϊν αξιϊν. Αυτζσ οι αρχζσ, οι οποίεσ εδϊ και δεκαετίεσ, κεωροφνταν θ απάντθςθ 

ςε άνευ προθγουμζνου καταςτροφζσ - ζχουν ακόμθ τεράςτια ιςτορικι ςθμαςία και, τα 

τελευταία χρόνια, ζχουν αποκτιςει μεγαλφτερο πολιτικό βάροσ. 

Πρϊτον, φζρνουν τθν υπόςχεςθ τθσ ειρινθσ. Η Ευρϊπθ ζχει υποφζρει όςο καμία άλλθ 

περιοχι ςτον κόςμο από τθν καταςτροφικι επικετικότθτα του εκνικιςμοφ. Ζπειτα από δφο 

απολυταρχικοφσ παγκόςμιουσ πολζμουσ με εκατομμφρια κφματα, θ ευρωπαϊκι ενοποίθςθ 

ιταν μια κραυγι ανακοφφιςθσ που βαςίηεται ςτθ νζα αςφάλεια και αλλθλεγγφθ. Ήταν μια 

απάντθςθ ςτον τρόμο των Ναηί, ςτον πόλεμο τθσ εξόντωςθσ, ςτθν γενοκτονία. Η διαδικαςία 

τθσ διαςφάλιςθσ τθσ ειρινθσ δεν είναι πολφ μακρινι ιςτορία: είμαςτε εξαρτθμζνοι από τθν 

ςτακερότθτα που προςφζρεται από το εγχείρθμα ειρινθσ που είναι θ Ευρϊπθ - θ 

ςτακερότθτα που ξεκάκαρα χρειάηεται υπό το φωσ τθσ νζασ εκνικιςτικισ προπαγάνδασ, θ 

οποία παρουςιάηεται με τθν μορφι τθσ ςτρατιωτικισ ιςχφοσ, τθσ κρθςκευτικά 

υποκινοφμενθσ τρομοκρατίασ, του εμφφλιου πολζμου και τθσ κατάρρευςθσ του κράτουσ 

και ζναντι των νζων γεωπολιτικά υποκινοφμενων κυμάτων επικετικότθτασ που ακουμποφν 

ςτα ςφνορα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

Δεφτερον, θ υπόςχεςθ τθσ ελευκερίασ. Για τεςςεριςιμιςι δεκαετίεσ, θ Ευρϊπθ ιταν μια 

ιπειροσ διχαςμζνθ από τον Ψυχρό Πόλεμο. Ήταν μια ιπειροσ κυριαρχοφμενθ από μια 

πολιτικι γεωγραφία μοιραςμζνθ ςτα δφο από το Σείχοσ του Βερολίνου και το ιδθροφν 

Παραπζταςμα και αυτι θ διαίρεςθ εξελιςςόταν ςε μζροσ του DNA τθσ. Δρόμοι που 

οδθγοφν ςε no man's land, κατεςτραμμζνεσ γζφυρεσ, ςυρματοπλζγματα και όπλα ζτοιμα να 

πυροβολιςουν αυτομάτωσ, ζνασ ςτρατόσ ςυνοριοφυλάκων ςτακμευμζνων κατά μικοσ τθσ 

κανατθφόρασ διαχωριςτικισ γραμμισ μεταξφ Ανατολισ και Δφςθσ, εξευτελιςτικοί ζλεγχοι 

για εκείνουσ που ικελαν να περάςουν τα αυςτθρά ελεγχόμενα ςφνορα - αυτι ιταν θ 

κακθμερινι ηωι ςτθν καρδιά τθσ Ευρϊπθσ μζχρι το 1989. Μόνο οι άνκρωποι που 

αψθφοφςαν τον κάνατο προςπάκθςαν να το αγνοιςουν και τόλμθςαν να δοκιμάςουν να 

δραπετεφςουν ςτθν ελευκερία. «υνοριακοφσ παραβάτεσ» τουσ ζλεγε θ κομμουνιςτικι 

δικτατορία. 

Σα καρραλζα κινιματα για τθν δθμοκρατία ςτθν Πολωνία, τθν Ουγγαρία και τθν πρϊθν 

Σςεχοςλοβακία και επίςθσ θ πολιτικι διαμαρτυρία ςτθν Ανατολικι Γερμανία νίκθςαν τθν 

δικτατορία και κατζςτθςαν δυνατό το άνοιγμα των ςυνόρων. Ωσ αποτζλεςμα, θ Ευρϊπθ 

ιταν ςε κζςθ να αναπτφξει τθν πρϊτθ αδιαίρετθ περιοχι ελευκερίασ ςτθν οποία οι 

άνκρωποι μποροφςαν να ςυγκεντρωκοφν χωρίσ να παρακολουκοφνται και να τουσ 

καταςκοπεφουν. Αυτό ςιμαινε ότι θ μερικι ενοποίθςθ τθσ Ευρϊπθσ κα μποροφςε να 

εξελιχκεί ςε πλιρθ ενοποίθςθ. Πρζπει να εκτιμοφμε αυτι τθν δικαιολογθμζνθ 



υπερθφάνεια των εταίρων μασ τθσ κεντρικισ και τθσ ανατολικισ Ευρϊπθσ. Η ευρωπαϊκι 

ολοκλιρωςθ είναι μια πράξθ αυτοπροβολισ τθσ ελευκερίασ, τθσ δθμοκρατίασ και των 

ανκρωπίνων δικαιωμάτων εναντίον τθσ δικτατορίασ και τθσ καταπίεςθσ. Δθμιουργεί μια 

ςυμμαχία δικαιοςφνθσ. Αλλά και αυτι με τθ ςειρά τθσ δεν είναι μόνο μια ανάμνθςθ των 

κινδφνων πολφ μετά από τθν παράδοςι τουσ ςτα ιςτορικά βιβλία. Απολυταρχικά 

κακεςτϊτα υπάρχουν ακόμθ ωσ ςιμερα. Επικζςεισ εναντίον τθσ ανεξαρτθςίασ των 

δικαςτθρίων και των ΜΜΕ και καταπίεςθ και εξαίρεςθ των μειονοτιτων, ζχουν επιςτρζψει 

να μασ ςτοιχειϊςουν και πάλι. Ακροδεξιά κινιματα προκαλοφν ανοιχτά τα ανκρϊπινα και 

τα πολιτικά δικαιϊματα. Η υπόςχεςθ τθσ ελευκερίασ που προςφζρει θ Ευρϊπθ είναι πάρα 

πολφ ςτθν θμεριςια διάταξθ. 

Σρίτον, υπάρχει θ υπόςχεςθ τθσ δίκαιθσ ευθμερίασ. Ο διεκνισ ανταγωνιςμόσ μεταξφ των 

οικονομικϊν ςυςτθμάτων δεν ιταν ποτζ μόνο μεταξφ τθσ αγοράσ και τθσ ςχεδιαςμζνθσ 

οικονομίασ. Ο ανταγωνιςμόσ μεταξφ των ςυςτθμάτων μάλλον περιελάμβανε πάντα μια 

μάχθ μεταξφ του ςκλθροφ καπιταλιςμοφ, ο οποίοσ αυξάνει το χάςμα μεταξφ πλοφςιων και 

φτωχϊν και μιασ οικονομία τθσ αγοράσ με κοινωνικι αναφορά, θ οποία λειτουργεί 

προκειμζνου να προςφζρει ίςα δικαιϊματα, κοινωνικι ςυνεργαςία, εξειδικευμζνθ εργαςία 

και δίκαιθ ςυμμετοχι ςτθν ανάπτυξθ τθσ ευθμερίασ. Η Ευρϊπθ διακζτει μια ποικιλία από 

μορφζσ του κοινωνικοφ κράτουσ. Παρόλα αυτά θ ΕΕ ωσ ςφνολο αντιπροςωπεφει μια 

ξεχωριςτι προςζγγιςθ ςτον παγκόςμιο ανταγωνιςμό, μια προςζγγιςθ θ οποία ςυμφιλιϊνει 

τισ λάκοσ αντικζςεισ μεταξφ αγοράσ και κράτουσ, μεταξφ παραγωγικότθτασ και ανάπτυξθσ 

μιςκϊν, μεταξφ βιομθχανίασ και προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. Σο «ευρωπαϊκό όνειρο» 

το οποίο ο Σηζρεμι Ρίφκιν εςκεμμζνα όριςε ςε αντιδιαςτολι προσ το αμερικανικό, 

ενςαρκϊνει ζνα μοντζλο αυτοπεποίκθςθσ για τθν κοινωνία και τθν ευθμερία, το οποίο δεν 

απορρίπτει ι δεν αφινει πίςω κανζναν άνκρωπο, το οποίο οργανϊνει τθν ιςότθτα των 

ευκαιριϊν και κακοδθγείται από τθν αρχι τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ. 

Όταν ο Δθμοκρατικόσ προεδρικόσ υποψιφιοσ Μπζρνι άντερσ λζει ότι κα επικυμοφςε οι 

ΗΠΑ να είναι περιςςότερο όπωσ θ ουθδία, τότε αυτό είναι κάτι παραπάνω από μια 

ρθτορικι ατάκα ςτθν προεκλογικι εκςτρατεία. Παντοφ ςτον κόςμο υπάρχουν καυμαςτζσ 

αυτοφ του ιδιαίτερου ευρωπαϊκοφ δρόμου - μόνο εμείσ οι ίδιοι δεν εκτιμάμε τθν αξία των 

ίδιων μασ των πλεονεκτθμάτων. Σα ςκοτεινά οράματα ενόσ Ντόναλντ Σραμπ, ο οποίοσ 

μετρά τθ δφναμθ μιασ κοινωνίασ προφανϊσ με βάςθ τον κρίαμβο των ιςχυρϊν εναντίον 

των αδυνάτων είναι ςίγουρα το ακριβϊσ αντίκετο τθσ ευρωπαϊκισ ιδζασ. 

Σζταρτον, αφορά τθν βιωςιμότθτα τθσ ευθμερίασ. Οι δεκαετίεσ τθσ αντιπαράκεςθσ για τα 

όρια τθσ ανάπτυξθσ και τθν οικολογικι μετάβαςθ κεωροφνταν για καιρό - για να είμαςτε 

ειλικρινείσ - ευρωπαϊκι ανοθςία. ε παγκόςμιο επίπεδο, θ επζκταςθ ανανεϊςιμων πθγϊν 

ενζργειασ ςτθν Γερμανία ζμοιαηε ςαν τρελζσ ιδζεσ για οικο-φρικιά και ςπαςίκλεσ με 

ςανδάλια. Και μετά ζγινε ςαφζσ ςε όλουσ ότι μιλάμε για παγκόςμιασ κλίμακασ κινδφνουσ 

για το περιβάλλον μασ. Οι αναπτυςςόμενεσ και οι αναδυόμενεσ οικονομίεσ υποφζρουν από 

το κόςτοσ τθσ ολζκριασ περιβαλλοντικισ εκμετάλλευςθσ. ιμερα θ ευρωπαϊκι κζςθ για τον 

περιοριςμό τθσ κλιματικισ αλλαγισ αποτελεί πρότυπο για τον υπόλοιπο κόςμο. Οι 

βιομθχανικζσ προοπτικζσ, το προβάδιςμα ςτθν τεχνολογία αποδοτικότθτασ και οι 

δυνατότθτεσ του ςυςτιματοσ ςτισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ που ζχουμε αναπτφξει μασ 



δίνουν κάτι περιςςότερο από ζνα ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα. Λζνε ςτον κόςμο ότι το 

βιϊςιμο μοντζλο ευθμερίασ τθσ Ευρϊπθσ μπορεί να είναι ο παγκόςμιοσ θγζτθσ. 

Πζμπτον, αλλθλεγγφθ και ςυνοχι. Μετά τουσ Παγκόςμιουσ Πολζμουσ, άλλεσ δυνάμεισ 

αποφάςιςαν τθν κατεφκυνςθ των παγκόςμιων πραγμάτων. Ακόμθ και μετά το τζλοσ τθσ 

εποχισ του δίπολου των υπερδυνάμεων, θ μετατόπιςθ εξουςίασ μακριά από τθν Ευρϊπθ 

ςυνεχίςτθκε. Ωσ αποτζλεςμα των φιλοδοξιϊν των πολυπλθκϊν αναδυόμενων οικονομιϊν 

και του αυξανόμενου επιπζδου παγκοςμιοποίθςθσ, τα ζκνθ τθσ Ευρϊπθσ μίκρυναν. Η 

Ευρϊπθ κα χρειαςτεί να μείνει ενωμζνθ και να ενεργιςει από κοινοφ αν πρόκειται να είναι 

ςε κζςθ να μιλάει επί ίςοισ όροισ με τθν Κίνα και τθν Ινδία με τουσ αναπτυςςόμενουσ 

πλθκυςμοφσ άνω του διςεκατομμυρίου, με τθ Ρωςία και τον πλοφτο τθσ ςε ορυκτοφσ 

πόρουσ και με τισ ΗΠΑ και τθν ψθφιακι κυριαρχία τθσ. Όποτε ςυνάντθςα και ςυηιτθςα με 

τον Χζλμουτ μιτ - ζναν μεγάλο Ευρωπαίο - μου το υπενκφμιςε επανειλθμμζνα. τθν 

τελευταία του ομιλία ςτο ςυνζδριο του SPD το 2011 είπε: Αν εμείσ οι Ευρωπαίοι κζλουμε 

να ελπίηουμε ότι μποροφμε να παίξουμε ςθμαντικό ρόλο ςτον κόςμο, πρζπει μόνο να 

είμαςτε ζτοιμοι να το κάνουμε όλοι μαηί. Αν ενεργιςουμε ωσ μεμονωμζνεσ χϊρεσ - είτε 

είναι θ Γαλλία, θ Ιταλία, θ Γερμανία ι θ Πολωνία, θ Ολλανδία, θ Δανία ι θ Ελλάδα - τελικά 

κα μετρθκοφμε όχι με ποςοςτά επί τοισ εκατό αλλά επί τοισ χιλίοισ. 

ΙΙ. 

Ωσ ζνα δεφτερο βιμα, χρειάηεται να αποςαφθνίςουμε γιατί οι κοινωνικζσ, οικονομικζσ και 

πολιτικζσ αντιφάςεισ ςτθν ΕΕ ζχουν γίνει αντικειμενικά μεγαλφτερεσ. Χρειαηόμαςτε μια 

ζντιμθ απάντθςθ ςτθν ερϊτθςθ τι πιγε ςτραβά. 

Πριν από ζξι χρόνια, οι ςυνζπειεσ τθσ κρίςθσ ςτισ διεκνείσ αγορζσ απείλθςαν τθν επιβίωςθ 

του κοινοφ νομίςματοσ. Αυτό άλλαξε κεμελιωδϊσ τθν κατάςταςθ. Η αναταραχι που 

προκλικθκε από τθν τραπεηικι κρίςθ και ςτο ξζςπαςμά τθσ θ κρίςθ χρζουσ, χτφπθςε όλεσ 

τισ πραγματικζσ οικονομίεσ, κατζπνιξε επενδφςεισ, αφξθςε τθν ανεργία και χτφπθςε τόςο τα 

ατομικά ειςοδιματα όςο και τα ζςοδα του κράτουσ. Ωςτόςο, υπάρχει μια κομβικι 

διαφορά. Οι κραδαςμοί που γίνονται ακόμθ αιςκθτοί ςε μια Ευρωηϊνθ θ οποία ιταν ιδθ 

υπερχρεωμζνθ. Ακόμθ και ςτον ζβδομο χρόνο μετά το κραχ των αγορϊν, οι επενδφςεισ 

παραμζνουν αρκετά κάτω από τα προ κρίςθσ επίπεδα. Περιςςότεροι από 23 εκατομμφρια 

άνκρωποι είναι άνεργοι ςτθν ΕΕ. τθν Ευρωηϊνθ το φψοσ τθσ ανεργίασ ιταν 7,5% πριν από 

τθν κρίςθ. Ζφταςε το 12% το 2013 και παραμζνει ακόμθ ςτο 11%. Η Ελλάδα δεν ιταν θ 

μόνθ χϊρα με υψθλι νεανικι ανεργία - 48% το φκινόπωρο του 2015. τθν Ιςπανία ιταν 

47%, ςτθν Ιταλία ςχεδόν 40% και ακόμθ και ςτθν Γαλλία ιταν 25%. Οι περικοπζσ ςτον 

προχπολογιςμό που επεβλικθςαν ςε αντάλλαγμα των προγραμμάτων διάςωςθσ για τισ 

χϊρεσ ςε πρόγραμμα από το Eurogroup είχαν ωσ αποτζλεςμα κάποιεσ πολφ ςκλθρζσ 

μειϊςεισ ςτθν κοινωνικι αςφάλεια. Σθν ίδια περίοδο, θ Γερμανία ανζκαμψε γριγορα από 

τθν πτϊςθ και ζκτοτε βιϊνει τθν αντίκετθ εξζλιξθ - διαρκι καλι ανάπτυξθ, ζνα ιςτορικά 

χαμθλό επίπεδο ανεργίασ, αυξανόμενουσ πραγματικοφσ μιςκοφσ και μια μετριοπακι 

επζκταςθ των προνοιακϊν παροχϊν. Αυτι θ ανιςορροπία μεταξφ των επιβλθκζντων και 

των επιτυχιϊν αυξάνει και τθν ζλλειψθ κατανόθςθσ και από τισ δφο πλευρζσ. Προβλιματα 

αναπτφχκθκαν ακόμθ και μεταξφ των χωρϊν του πυρινα, τθσ Γερμανίασ και τθσ Γαλλίασ. 



Αυτό κα πρζπει να μασ δϊςει ικανό λόγο να αναλογιςτοφμε πϊσ κα διαχειριςτοφμε το 

αυξανόμενο χάςμα μεταξφ των φτωχϊν και των πλοφςιων ςτθν Ευρϊπθ.  

Όπου θ οικονομικι βάςθ είναι εφκραυςτθ, κα καταρρεφςει και το επιςτζγαςμα των ιδεϊν. 

Αυτό που ζκανε ελκυςτικι τθν Ευρϊπθ για όλουσ και οδθγοφςε τθν εμβάκυνςθ και τθν 

διεφρυνςθ τθσ ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ ιταν θ υπόςχεςθ τθσ ευθμερίασ. Μια οικονομικά 

ιςχυρι Ευρϊπθ απολαμβάνει και πολιτικι εξουςία. Αλλά πάρα πολλοί άνκρωποι 

απομακρφνονται και πιςτεφουν τϊρα ότι κα είναι καλφτερα αν οι χϊρεσ τουσ ενεργιςουν 

μόνεσ τουσ. Είναι παράλογο: εκείνοι που βρίςκονται ςε πιο αδφναμθ οικονομικι κζςθ δεν 

ζχουν πειςτεί ότι θ ευρωπαϊκι βοικεια τουσ βοθκά πραγματικά. Εκείνοι που βρίςκονται ςε 

ιςχυρότερθ κζςθ αιςκάνονται ότι τουσ ηθτοφν να δϊςουν πάρα πολλά. Οι άνκρωποι ςτισ 

χρεωμζνεσ χϊρεσ πιςτεφουν ότι χειραγωγοφνται και ότι τουσ ςυμπεριφζρονται άςχθμα, 

ενϊ εκείνοι ςτισ χϊρεσ με πλεόναςμα είναι όλο και πιο κυμωμζνοι επειδι πρζπει να 

δανείηουν όλο και πιο πολλά χριματα. Αυτό δεν μπορεί να αποδϊςει νζα ςυναίςκθςθ τθσ 

αξίασ τθσ αλλθλεγγφθσ. 

Πρζπει να μποροφμε να ςυηθτοφμε τθ φφςθ των προγραμμάτων διάςωςθσ του ευρϊ. Από 

τα περιςςότερα των 200 διςεκατομμυρίων ευρϊ βοικειασ που πιγε ςτθν Ελλάδα τθν 

περίοδο 2010-2015, τα περιςςότερα - περίπου 145 διςεκατομμφρια ευρϊ - πιγαν ςτουσ 

διεκνείσ δανειςτζσ για να εξοφλθκοφν παλιά δάνεια. Αυτά τα 145 διςεκατομμφρια 

βγαίνουν τελικά από τισ τςζπεσ των φορολογοφμενων ςτισ χϊρεσ των δωρθτϊν. Αυτό λζνε 

όλεσ οι εφθμερίδεσ. Αλλά αν είμαςτε ειλικρινείσ, κα πρζπει να ποφμε ότι αυτά τα τεράςτια 

ποςά ζμειναν ςτον κφκλο του χρζουσ και επί τθσ ουςίασ μάλλον δεν ςυνζβαλαν ςτθν 

αναγζννθςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Θα ιταν λάκοσ να προςποιθκοφμε κάτι άλλο. 

Κινθτοποιοφμε διςεκατομμφρια διάςωςθσ προκειμζνου να ςτακεροποιιςουμε το 

ευρωπαϊκό οικονομικό ςφςτθμα. Αλλά αποτυγχάνουμε να βελτιϊςουμε τθν πραγματικι 

οικονομικι και κοινωνικι κατάςταςθ των ανκρϊπων που ηουν ςτισ χϊρεσ που λαμβάνουν 

τθν βοικεια. Αυτό είναι πολφ δφςκολο να το καταλάβει οποιοςδιποτε ηει ςε αυτζσ τισ 

χϊρεσ και ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν αυξανόμενθ δυςαρζςκεια για τα προγράμματα 

διάςωςθσ, τόςο ςε αυτοφσ που δίνουν όςο και ςε αυτοφσ που λαμβάνουν τθν βοικεια. Αν 

δεν αλλάξουμε αυτι τθν πολιτικι, το αποτζλεςμα κα είναι ακόμθ πιο γριγορθ αποςφνκεςθ 

ςτθν Ευρϊπθ και όχι ανάπτυξθ και κζςεισ εργαςίασ ςτισ ενδιαφερόμενεσ χϊρεσ. 

Ήταν λοιπόν ςωςτό και κατάλλθλο για μασ να ςυνδζςουμε τθν δζςμευςι μασ ςε μια 

ςυνεχιηόμενθ ςυμμετοχι τθσ Ελλάδασ ςτο ευρϊ με ζναν ςαφι επαναπροςανατολιςμό του 

προγράμματοσ διάςωςθσ το καλοκαίρι του 2015. Ζχει δοκεί μεγαλφτερο βάροσ ςε 

επενδφςεισ, ανάπτυξθ και πιο δίκαιθ κατανομι βαρϊν. Σο πρόγραμμα δεν απαιτεί απλϊσ θ 

Ελλάδα να ςυνεχίςει τθν εξυγίανςθ των δθμοςιονομικϊν τθσ, αλλά αναγνωρίηει και ότι μια 

χϊρα ςε βακιά φφεςθ, κα γονατίςει με μθ ρεαλιςτικοφσ ςτόχουσ προχπολογιςμοφ. Είναι 

ςωςτό να προςαρμόηουμε τουσ ςτόχουσ λιτότθτασ ςε ό,τι είναι πραγματικά εφικτό και αυτό 

πρζπει να ςυνεχιςτεί. Πρζπει να εξακολουκιςουμε να προςπακοφμε να ςπάςουμε τον 

φαφλο κφκλο του αβάςταχτα υψθλοφ παλιοφ χρζουσ και τθσ φφεςθσ. Αν θ ελλθνικι 

κυβζρνθςθ ςυνεχίςει να αςχολείται ςοβαρά με τισ μεταρρυκμίςεισ, κα χρειαςτεί να βροφμε 

τρόπουσ προκειμζνου να μειϊςουμε περαιτζρω τα χρζθ τθσ Ελλάδασ. Αν κα το 

αποκαλζςουμε ‘κοφρεμα' ι κα εφεφρουμε διαφορετικό όνομα για αυτό: Η Ελλάδα 

χρειάηεται επειγόντωσ ελάφρυνςθ χρζουσ π.χ. με τθ μορφι μεγαλφτερων χρόνων και 



μειωμζνων επιτοκίων. Διότι ςυνεχόμενεσ περικοπζσ ειςοδιματοσ δεν κα βοθκιςουν τθν 

οικονομία να αναπτυχκεί, αλλά, αντικζτωσ, κα ζχουν ωσ αποτζλεςμα κοινωνικζσ 

διαμαρτυρίεσ και κα κάνουν τθ χϊρα μθ κυβερνιςιμθ. Ενόψει αυτισ τθσ κατάςταςθσ, οι 

ςυνεχιηόμενεσ προειδοποιιςεισ των τελευταίων εβδομάδων που λζνε ςτθν Ελλάδα να κάνει 

περιςςότερα για να διαςφαλίςει τα εξωτερικά ςφνορα τθσ ΕΕ ακοφγονται ςχεδόν κυνικζσ. 

Χρειαηόμαςτε λίγθ αναςτροφι τθσ ϊςθσ ςτθν Ευρϊπθ. Μακριά από τθν πολιτικι τθσ 

αποςφνκεςθσ, ςτθν οποία οι ηωζσ των πλοφςιων και των φτωχϊν ςτθν Ευρϊπθ 

απομακρφνονται όλο και περιςςότερο και προσ μια ενοποιθτικι εμπειρία ότι θ κοινι 

ευθμερία είναι ακόμθ εφικτι ςτθν Ευρϊπθ. Όποιοσ ςτθν Ευρϊπθ κζλει φρζςκια ελπίδα, 

πρζπει να δθμιουργεί ευκαιρίεσ, να χτίηει ςχολεία και πανεπιςτιμια, να δθμιουργιςει τθν 

ψθφιακι υποδομι του μζλλοντοσ, να επενδφςεισ ςτουσ Διμουσ και ςε μικρζσ και μεςαίεσ 

επιχειριςεισ, ϊςτε οι εταιρίεσ να μποροφν να αναπτυχκοφν και να δθμιουργοφν κζςεισ 

εργαςίασ και ειςόδθμα. Αυτό που μασ βοθκάει είναι να βλζπουμε τον ευρωπαϊκό κφκλο με 

τα αςτζρια ςε όλο και περιςςότερα ςιματα και διαφθμίςεισ για ςχζδια καταςκευϊν και να 

μθν τα βλζπουμε ςε διαμαρτυρίεσ, ωσ ςφμβολο περικοπϊν ςτθν κοινωνικι πρόνοια. Όποιοσ 

κζλει να ενιςχφςει τθν Ευρϊπθ, πρζπει να καταπολεμιςει τθν διαφκορά και να πιάςει τα 

μεγάλα ψάρια που αποφεφγουν τα δίχτυα των φόρων. Η διαςφάλιςθ ότι το κράτοσ μπορεί 

να ειςπράξει τα δθμοκρατικά νομιμοποιθμζνα φορολογικά ζςοδα κα δθμιουργιςει πεδίο 

για δθμοςιονομικι ςτακεροποίθςθ και νζεσ επενδφςεισ. Όπου θ Ευρϊπθ ενεργεί από 

κοινοφ ςε αυτό το κζμα, μποροφμε να ςθμειϊςουμε πρόοδο. Πρζπει λοιπόν να 

ςυνεχίςουμε να χρειαηόμαςτε μια ςυντονιςμζνθ ευρωπαϊκι προςζγγιςθ προκειμζνου να 

αντιμετωπίςουμε το Dumping φόρων, τθν φοροαποφυγι και τθν φοροδιαφυγι. 

Η κοινωνικι ανιςότθτα και θ οικονομικι δυςτυχία ζχουν αποδυναμϊςει τθν Ευρϊπθ. Η 

ανιςόρροπθ οικονομικι ανάπτυξθ ςτο εςωτερικό τθσ ΕΕ, με τισ βόρειεσ χϊρεσ του ευρϊ να 

κοιτάηουν ςυγκαταβατικά προσ τισ νότιεσ ευρωχϊρεσ, ζχουν οξφνει τισ πολιτικζσ εντάςεισ. Η 

προςφυγικι ροι μασ χτφπθςε πζρυςι ςτθν χειρότερθ δυνατι ςτιγμι. το μζςο μιασ 

διαρκοφςασ κρίςθσ αυτοπεποίκθςθσ τθσ ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ, βριςκόμαςτε 

αντιμζτωποι με τθν ςθμαντικότερθ ανκρωπιςτικι δοκιμαςία τθσ Ευρϊπθσ από το τζλοσ του 

Β' Παγκοςμίου Πολζμου. 

Ήταν προφανζσ εδϊ και κάποιουσ μινεσ ότι θ Γερμανία ςθκϊνει το μεγαλφτερο βάροσ τθσ 

υποδοχισ και τθσ φροντίδασ των προςφφγων. Αυτό δεν ςυμβαίνει κυρίωσ επειδι τουσ 

προςκαλζςαμε όλουσ να ζρκουν, αλλά ωσ αποτζλεςμα του γεγονότοσ ότι ωσ χϊρα με μια 

από τισ ιςχυρότερεσ οικονομίεσ, ζχουμε γίνει ο πιο δυνατόσ μαγνιτθσ. Αλλά ακόμθ και οι 

πιο ιςχυρζσ χϊρεσ δεν μποροφν να αντιμετωπίςουν μια τόςο μεγάλθ πρόκλθςθ μόνεσ τουσ. 

Διαπιςτϊνουμε επίςθσ ότι χρειαηόμαςτε τθν πολιτικι ςτιριξθ άλλων εταίρων μασ ςτθν ΕΕ 

και δεν είναι ντροπι να το παραδεχτοφμε αυτό ανοιχτά. 

Χρειαηόμαςτε περιςςότερθ εντιμότθτα και ακεραιότθτα ςτθν αντιπαράκεςθ. Σο να 

εξαιρζςουμε ζνα κράτοσ-μζλοσ από τθν περιοχι ζνγκεν ι το να πάρουμε μζτρα τα οποία 

βαςικά το απομονϊνουν - αυτι είναι θ απειλι που αντιμετωπίηει θ Ελλάδα από τουσ 

ςυντθρθτικοφσ που κζλουν να χτίςουν φράχτεσ κατά μικοσ των ςυνόρων με τθν ΠΓΔΜ - 

αυτζσ δεν είναι λφςεισ. Σο μόνο που επιτυγχάνουν αυτζσ οι προτάςεισ είναι να 

δθλθτθριάηουν τθν ευρωπαϊκι ςυηιτθςθ. Δεν μπορείσ απλϊσ να ξαναχαράξεισ τα 



εξωτερικά ςφνορα τθσ Ευρϊπθσ -και να το κάνεισ χωρίσ να λάβεισ υπ' όψιν τισ χϊρεσ που κα 

επθρεαςτοφν. Αντικζτωσ, χρειάηεται να ςυνεχίςουμε να εφαρμόηουμε τισ αποφάςεισ που 

λάβαμε ςε ευρωπαϊκό επίπεδο και να ανοικοδομιςουμε τθν εμπιςτοςφνθ μεταξφ των 

χωρϊν μασ: χρειαηόμαςτε πλιρθ καταγραφι, επαρκι διαμονι και μια ςυντεταγμζνθ 

κατανομι των προςφφγων. 

Είμαι απόλυτα πεπειςμζνοσ ότι μποροφμε να πετφχουμε μια νζα αρχι ςτθν προςφυγικι 

πολιτικι. τθν κρίςθ του ευρϊ καταφζραμε να αντιμετωπίςουμε τουσ κινδφνουσ για τθν 

επιβίωςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενοποίθςθσ. Αυτι θ επιτυχία ιταν εφικτι επειδι είδαμε τθν 

κρίςθ ωσ ευρωπαϊκι πρόκλθςθ και προςφζραμε ευρωπαϊκζσ απαντιςεισ, αντί να 

προςπακοφμε να βροφμε απαντιςεισ ςε εκνικι βάςθ. Αλλά δεν βλζπουμε αυτι θ μεγάλθ 

ϊκθςθ για μια ευρωπαϊκι λφςθ να ςυμβαίνει ςτθν προςφυγικι και μεταναςτευτικι κρίςθ. 

Ζχουμε ςτιςει ταμεία διςεκατομμυρίων ευρϊ για να διαςϊςουμε τισ τράπεηεσ. Γιατί δεν 

μποροφμε να κάνουμε το ίδιο για να ςϊςουμε ανκρϊπουσ; 

Χρειαηόμαςτε μια ανανεωμζνθ ιδζα τθσ ευρωπαϊκισ ενοποίθςθσ θ οποία να ςυνδυάηει τα 

δφο κακικοντα: τθν οικονομικι ανάκαμψθ τθσ ΕΕ με τθν προκυμία όλων των κρατϊν-

μελϊν να μοιραςτοφν βάρθ και να δείξουν αλλθλεγγφθ. Σθ μάχθ κατά των υπερβολικά 

υψθλϊν ποςοςτϊν ανεργίασ με μια κοινι πολιτικι αςφλου και προςφφγων. Όςο θ 

Γερμανία αυτοπεριορίηεται ςτισ εκκλιςεισ για αλλθλεγγφθ ςτθν υποδοχι των προςφφγων, 

αλλά δεν είναι διατεκειμζνθ να επενδφςει περιςςότερο ςτθν ανάπτυξθ και ςτισ κζςεισ 

εργαςίασ ςτθν Ευρϊπθ, κανείσ δεν κα ζρκει να μασ βοθκιςει. Αν είναι να βγοφμε από το 

πολιτικό αδιζξοδο, χρειάηεται να αντιμετωπίςουμε και τισ δφο προκλιςεισ ταυτόχρονα. 

III. 

Σο προοίμιο ςτισ υνκικεσ τθσ Ρϊμθσ μιλάει για «ακόμθ πιο ςτενι ζνωςθ» ςτθν Ευρϊπθ. 

Δεν ςυμφωνοφν ςιμερα όλοι ςτθν φιλοδοξία για μια ακόμθ πιο ςτενι ζνωςθ μεταξφ των 

λαϊν τθσ Ευρϊπθσ. Δεν κα είμαςτε ςε κζςθ να το διορκϊςουμε αυτό κατθγορϊντασ ο ζνασ 

τον άλλον και ιςχυριηόμενοι ότι εμείσ ξζρουμε καλφτερα. Η ανάκλθςθ ςτθ μνιμθ τθσ 

ιςτορίασ μασ και του πόςο επιτυχθμζνθ είναι θ Ευρϊπθ όταν ενεργεί από κοινοφ είναι 

ςθμαντικι και απαραίτθτθ. Αλλά δεν κα είναι αρκετι. Αυτό που βαςικά χρειαηόμαςτε είναι 

μια πολιτικι θ οποία κα δείχνει ςτουσ ανκρϊπουσ ςτθν κακθμερινι τουσ ηωι τα 

πλεονεκτιματα που προκφπτουν για τον κακζνα αν ςυνεργαςτοφμε ςε πνεφμα 

αλλθλεγγφθσ. ε αυτό, κα πρζπει να διατθριςουμε τον ζλεγχο τθσ γλϊςςασ και του 

ςεβαςμοφ μεταξφ των εκνϊν ςτθν Ευρϊπθ. Πρζπει να ακολουκιςουμε το παράδειγμα των 

πρωτοπόρων Ευρωπαίων που ιρκαν πριν από μασ και να εξαςκιςουμε τθν τζχνθ τθσ 

εξιςορρόπθςθσ ςυμφερόντων. 

Οι πολίτεσ τθσ Ευρϊπθσ ζχουν ζνα κοινό και επιτακτικό ςυμφζρον από τθν ςυνοχι 

ολόκλθρθσ τθσ Ευρϊπθσ ςε μια εποχι ςοβαρϊν δοκιμαςιϊν για τισ δυνατότθτζσ τθσ. Για 

αυτόν τον λόγο, οι ςοςιαλδθμοκράτεσ κζλουν να διαβεβαιϊςουν ότι καμία χϊρα δεν κα 

εξωκθκεί από το ευρϊ ι από τθν ηϊνθ ζνγκεν, ακριβϊσ όπωσ κζλουμε να πείςουμε τουσ 

Βρετανοφσ ψθφοφόρουσ να μείνουν ςτθν ΕΕ. 

Πιςτεφουμε ότι αξίηει να καταβάλουμε τισ προςπάκειεσ ςτο Ευρωπαϊκό υμβοφλιο 

προκειμζνου να επιτφχουμε ζναν ςυμβιβαςμό με τθν Βρετανία ο οποίοσ κα ενιςχφει τθν 



Ευρϊπθ. ε αυτι τθ διαδικαςία, πρζπει να διαςφαλίςουμε ότι οι μεταρρυκμίςεισ που 

ζχουμε ωσ ςτόχουσ δεν κα καταλιξουν ςε εςωτερικι αποςφνκεςθ ι ςε αδιζξοδο εντόσ τθσ 

ΕΕ. Δεν μπορεί και δεν πρζπει να υπάρξει βζτο ενάντια ςτθν ολοκλιρωςθ. Αλλά πιςτεφουμε 

ότι ζνασ προςωρινόσ περιοριςμόσ των προνοιακϊν επιδομάτων είναι ζνασ κεμιτόσ τρόποσ 

να περιορίςουμε τθν θκελθμζνθ μετανάςτευςθ ςε ςυςτιματα πρόνοιασ. Σαυτόχρονα, δεν 

πρζπει να υπάρχει μόνιμθ διάκριςθ ςε βάροσ των πολιτϊν τθσ ΕΕ που εργάηονται ςε άλλα 

κράτθ-μζλθ. Είναι εφικτι μια ςυμφωνία ςε αυτό το κζμα. 

 

τθν Ευρϊπθ κα πρζπει να ςυηθτοφμε λιγότερο για τθν αποτυχία και περιςςότερο για τθν 

επιτυχία. Η Ευρϊπθ είναι άλλωςτε πρϊτα και κφρια μια ςυναρπαςτικι ιδζα ςτθν οποία οι 

άνκρωποι και τα ζκνθ ηουν μαηί. Η ευρωπαϊκι ιδζα κζτει το κοινό καλό πάνω από τα 

ατομικά ςυμφζροντα, Η ευρωπαϊκι ιδζα κζτει τθν πολιτιςτικι ποικιλία πάνω από τθν 

υποχρεωτικι εφαρμογι, τθν ποιότθτα ηωισ πάνω από τθν απόκτθςθ πλοφτου, τθν βιϊςιμθ 

ανάπτυξθ πάνω από τθν ανελζθτθ εκμετάλλευςθ των ανκρϊπων και του περιβάλλοντοσ. 

Πρϊτα από όλα θ ευρωπαϊκι ιδζα βάηει τθν ςυνεργαςία πάνω από τθν μονόπλευρθ 

άςκθςθ εξουςίασ. 

 

Η ςοςιαλδθμοκρατία είναι ζτοιμθ να κάνει τα πάντα προκειμζνου να ςυμβάλει για μία 

ακόμθ φορά ςτθν προςπάκεια διαςφάλιςθσ των καλφτερων προοπτικϊν για αυτι τθν ιδζα. 

Πολφ απλά, πιςτεφουμε ότι ςε αυτι τθν ιδζα αντικατοπτριηόμαςτε εμείσ οι ίδιοι και οι 

κεμελιϊδεισ αξίεσ μασ. 


