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Τη Δευτέρα 5 Μαΐου 2014 πραγματοποιήθηκε στη Στοά του Βιβλίου η
παρουσίαση του βιβλίου Η Δυστυχής Ένωση: Η Ευρώπη Χρειάζεται μια
Νέα Μεγάλη Συμφωνία . Συγγραφέας του βιβλίου, που κυκλοφορεί από
τις Εκδόσεις Πατάκη, καθώς και σε πέντε άλλες γλώσσες από μεγάλα
ευρωπαϊκά ιδρύματα και think tanks, είναι ο Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ,
Καθηγητής Λουκάς Τσούκαλης. Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο κ. Τάσος
Γιαννίτσης (ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην
Υπουργός), η κα Άννα Διαμαντοπούλου (Πρόεδρος «Δικτύου για τη
Μεταρρύθμιση», πρώην Επίτροπος ΕΕ, πρώην Υπουργός), ο κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης), ο κ. Γιώργος Σταθάκης (Βουλευτής Χανίων με τον
ΣΥΡΙΖΑ, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης) και ο συγγραφέας. Τη
συζήτηση συντόνισε η κα Ματίνα Στεβή (ανταποκρίτρια της Wall Street
Journal στις Βρυξέλλες). Όλοι οι ομιλητές συμφώνησαν για την ανάγκη
μιας νέας μεγάλης συμφωνίας στην Ευρώπη και εστίασαν στο
επιστημονικό και ταυτόχρονα πολιτικό χαρακτήρα του βιβλίου, το
αναλυτικό, συμπυκνωμένο και κριτικό του περιεχόμενο καθώς και στην
κρίσιμη χρονική στιγμή της έκδοσής του.
Ο κ. Γιαννίτσης ξεκίνησε την ομιλία του με αναφορά στα λάθη του
παρελθόντος σχετικά με το ευρώ, τα οποία, κατά την άποψή του, μπορούν
να διορθωθούν. Στη συνέχεια, επικεντρώθηκε στην τρέχουσα κρίση
χρέους και έθεσε τα ερωτήματα αν για τη σημερινή δυσφορία στην
Ευρώπη ευθύνεται μόνον το ευρώ ή και ο τρόπος λειτουργίας της Ένωσης
γενικότερα και αν οι δημοσιονομικές ανισορροπίες είναι τα αίτια ή οι
συνέπειες μιας γενικότερης ευρωπαϊκής πολιτικής. Ο κ. Γιαννίτσης
κατέληξε στο συμπέρασμα πως η επίλυση της νομισματικής πτυχής της
κρίσης από μόνη της δεν είναι αρκετή. Παράλληλα, εξέφρασε την
αμφιβολία του για το κατά πόσο όλες οι χώρες της ευρωζώνης θα
προχωρήσουν σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις, θα ξεπεράσουν τις

αποκλίσεις, θα ενισχύσουν την παραγωγική τους βάση και θα πετύχουν
την αποτελεσματική σύνδεση των παλαιότερων με τις νεότερες γενιές.
Η κ. Διαμαντοπούλου ανέφερε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πως είναι ελλιπής. Εστίασε, ταυτόχρονα, στην
υπαρξιακή διάσταση της τρέχουσας κρίσης και στην κακοδιαχείρισή της,
λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση της ανεργίας, τη συνέχιση της ύφεσης,
το δημοκρατικό έλλειμμα, και τον ηγεμονικό ρόλο της Γερμανίας. Επίσης,
επικεντρώθηκε στο σημερινό διχασμό που επικρατεί μεταξύ πιστωτών και
οφειλετών εντός της ευρωζώνης καθώς και στην ανάγκη άμβλυνσης των
υπαρχουσών διαφορών. Η κ. Διαμαντοπούλου υπογράμμισε, τέλος, την
πολιτική φύση της νέας μεγάλης συμφωνίας για το ευρώ που προτείνει το
βιβλίο του κ. Τσούκαλη, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει σήμερα
συγκεκριμένος πολιτικός φορέας στην Ελλάδα που να μπορεί να την
προωθήσει.
Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για τις σημαντικές αποφάσεις που ελήφθησαν
σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα τελευταία τέσσερα χρόνια, οι οποίες – παρά τον
ελλιπή χαρακτήρα τους – διαδραμάτισαν καταλυτικό ρόλο για τη διάσωση
της ευρωζώνης. Συνέκρινε, επίσης, τον τρόπο διαχείρισης της κρίσης στην
Αμερική και την Ευρώπη, αναφέροντας ότι η συνταγή της πρώτης ήταν
πιο αποτελεσματική, όπως άλλωστε υποστηρίζεται στο βιβλίο.
Συμφωνώντας με τον συγγραφέα πως ο κίνδυνος εφησυχασμού στην
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπαρκτός, έκρινε απαραίτητη τη λήψη πιο
δραστικών αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θεωρώντας το ρόλο της
Γερμανίας για μια νέα μεγάλη συμφωνία καθοριστικό. Παρόλα αυτά,
κατά την άποψή του, η μεγαλύτερη πρόκληση θα είναι η πολιτική
νομιμοποίηση μελλοντικών αποφάσεων.
Ο κ. Σταθάκης μίλησε για τον προβληματικό χαρακτήρα του ευρωπαϊκού
μοντέλου, το οποίο οδηγεί στην αύξηση των ανισοτήτων μέσα στην
Ένωση. Ασκώντας κριτική στην οικονομική πολιτική της Γερμανίας,
συμφώνησε με το συγγραφέα ότι την ίδια στιγμή που η πλειονότητα των
Ευρωπαίων απορρίπτει την ευρωπαϊκή ιδέα, επικροτεί το ευρώ λόγω
ανασφάλειας. Ο κ. Σταθάκης υποστήριξε ότι χρειάζεται μία μεγάλη
πολιτική αλλαγή στην Ευρώπη που θα περιλαμβάνει τη συμμετοχή των
περισσότερων Ευρωπαίων και θα βασίζεται στις ευρωπαϊκές αξίες της
κοινωνικής συνοχής και της σύγκλισης, όπως τονίζεται και στο βιβλίο.
Τέλος, ο κ. Τσούκαλης σημείωσε ότι οι πολιτικοί και οι αναλυτές σήμερα
στην Ευρώπη ανήκουν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: σε αυτούς που
θεωρούν ότι τα χειρότερα είναι πίσω μας και στους άλλους που πιστεύουν

ότι η Ευρώπη προχωράει χωρίς σχέδιο περιμένοντας το θαύμα. Κατά την
άποψή του, προβλήματα όπως ο αποπληθωρισμός, η συνεχιζόμενη υψηλή
ανεργία, το συσσωρευμένο χρέος και η άνοδος ακραίων πολιτικών
κομμάτων εξακολουθούν να εγκλωβίζουν την Ευρώπη σε μια ισορροπία
τρόμου. Ο κ. Τσούκαλης ολοκλήρωσε την ομιλία του με τρεις
παρατηρήσεις. Πρώτον, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί μόνον με
τις δικές της δυνάμεις να βγει από την κρίση, ούτε, όμως, μόνο με τη
βοήθεια των Ευρωπαίων εταίρων. Δεύτερον, ότι η Ελλάδα θα πρέπει να
προσπαθήσει να πείσει τους εταίρους της για την ανάγκη βελτίωσης του
ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά δύσκολα μπορεί να απειλήσει. Και τρίτον,
κατέληξε ότι η πιο δύσκολη διαπραγμάτευση θα είναι αυτή που πρέπει να
κάνουμε μεταξύ μας για το ποια Ελλάδα θέλουμε.

