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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Το Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής (ΚΕΠΠ) οργάνωσε σήμερα Τρίτη 30 Οκτωβρίου, εκδήλωση 

με θέμα “Ευρώπη: Ενοποίηση ή Διάλυση;”. Η ευρωζώνη βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Η κρίση χρέους 

φαίνεται να ξεφεύγει από το έλεγχο και να θέτει σε κίνδυνο την ίδια την επιβίωση της νομισματικής 

ένωσης. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή της αποδείχθηκαν ανεπαρκή. Οι ευρωπαϊκές 

οικονομίες βυθίζονται στην ύφεση χωρίς να σημειώνουν πρόοδο στους δείκτες δημοσιονομικής και 

νομισματικής σταθερότητας. Η Ελλάδα, ως ο πλέον αδύναμος κρίκος, κινδυνεύει να βρεθεί «εκτός 

νυμφώνος», με ανυπολόγιστες συνέπειες για την κοινωνική και πολιτική σταθερότητα, αν οι περιστάσεις 

οδηγήσουν σε δραστική ανασυγκρότηση του συστήματος. Τα θέματα αυτά και, ειδικότερα, οι προοπτικές 

και τα εναλλακτικά σενάρια μετασχηματισμού ή διάσπασης της ευρωζώνης με αναφορά στη θέση της 

χώρας μας, αποτέλεσαν το αντικείμενο της συζήτησης που διοργάνωσε το ΚΕΠΠ.  

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι οργανισμών και κορυφαία στελέχη τόσο από τον ελληνικό όσο 

και το διεθνή πολιτικό, διπλωματικό και επιχειρηματικό χώρο. 

 

Στην εναρκτήρια ομιλία του ο Πρόεδρος του ΚΕΠΠ και πρώην Υπουργός Οικονομίας & Οικονομικών κ. 

Γιάννος Παπαντωνίου είπε, μεταξύ άλλων, τα εξής:  

 

 «Το 2013 είναι κρίσιμο για το μέλλον της ευρωζώνης. Αν η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ιταλία εφαρμόσουν 

αποτελεσματικά τα προγράμματα προσαρμογής και, παράλληλα, προωθηθεί αποφασιστικά η οικονομική και 

πολιτική ενοποίηση, η ένωση θα επιβιώσει και θα αρχίσει να ανακάμπτει, αν και με αργούς ρυθμούς. Σε 

αντίθετη περίπτωση, οι κίνδυνοι χρεοκοπίας θα αυξηθούν, ενώ η μερική διάσπαση της ευρωζώνης δεν μπορεί 

να αποκλεισθεί μεσοπρόθεσμα.    

Η εξασφάλιση της συμμετοχής της χώρας μας στη νομισματική ένωση απαιτεί σκληρή δική μας προσπάθεια. 

Οι διαρθρωτικές αλλαγές πρέπει να προχωρήσουν με γοργούς ρυθμούς ώστε να συμβάλουν, το συντομότερο 

δυνατό, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και, παράλληλα, στη βελτίωση του κλίματος στις διεθνείς 

αγορές και στο εσωτερικό της χώρας. 

Όμως, η επιτάχυνση των διαρθρωτικών αλλαγών δεν αρκεί. Χρειάζεται συνδρομή των  Ευρωπαίων εταίρων 

μας σε τρεις τομείς: 

Πρώτον, επιμήκυνση της περιόδου δημοσιονομικής προσαρμογής ώστε να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις των 

μέτρων λιτότητας στην ύφεση. 

Δεύτερον, αναδιάρθρωση του χρέους του επίσημου τομέα, δηλαδή των δανείων που έχουν χορηγηθεί από τις 

ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και την ΕΚΤ. 
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Τρίτον, ένα Ευρωπαϊκό Σχέδιο Μάρσαλ ώστε να ενισχυθεί η οικονομική δραστηριότητα και να δημιουργηθούν 

νέες θέσεις εργασίας. 

Η θετική κατάληξη του αγώνα της κυβέρνησης και του ελληνικού λαού εξαρτάται από την εκπλήρωση αυτών 

των προϋποθέσεων, της εσωτερικής κινητοποίησης και της διεθνούς στήριξης.  

Αν υπάρξουν νέες καθυστερήσεις και απροθυμία στήριξης, τα μέτρα λιτότητας θα παρατείνουν, αν δεν 

επιδεινώσουν, την ύφεση προκαλώντας νέες υπερβάσεις των δημοσιονομικών στόχων που θα συντηρήσουν 

τον κίνδυνο χρεοκοπίας και αναγκαστικής εξόδου από το ευρώ. 

Το 2013 είναι έτος-πρόκληση για τη χώρα μας. Θα κριθεί η θέση της στην Ευρώπη αλλά και η δυνατότητα να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής και τις προσδοκίες της νέας γενιάς. »  

      

Στο πάνελ με θέμα «Η Νέα Αρχιτεκτονική του Ευρώ» ο κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος, Πρόεδρος του ΣΕΒ 

επικεντρώθηκε στα εξής: “Η πορεία του ευρώ βασίζεται σήμερα σε μία αβέβαιη ισορροπία τρόμου.  Η 

τύχη του θα καθοριστεί από την επικράτηση μίας από τις δύο τάσεις που σήμερα συγκρούονται στους 

κόλπους της Ε.Ε. και διεθνώς.  Από τη μία πλευρά, οι παγκόσμιες αγορές κεφαλαίων έχουν διαγνώσει τα 

εγγενή προβλήματα του ευρώ και πιέζουν για γρήγορες και ριζικές αλλαγές.  Από την άλλη, τα κράτη-

μέλη της ευρωζώνης προχωρούν διστακτικά στις αλλαγές αυτές με ρυθμούς που δεν ανταποκρίνονται 

στις επιταγές των αγορών.  Το στοίχημα είναι αν η Ε.Ε. θα προχωρήσει αποφασιστικά στη δημοσιονομική 

ενοποίηση και σε μία νέα αναπτυξιακή ισορροπία μεταξύ Βορρά και Νότου, δεδομένου ότι η πολιτική της 

μονομερούς λιτότητας έχει αποδειχθεί φάρμακο που επιδεινώνει την κατάσταση του ασθενούς.  Στο 

πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα διαθέτει ένα ισχυρό όπλο: μία ανεξέλεγκτη χρεοκοπίας της απειλεί με 

απρόβλεπτες συνέπειες την ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία.  Αυτό το όπλο καλείται σήμερα να 

αξιοποιήσει η πολιτική ηγεσία, αντικαθιστώντας το μνημόνιο της λιτότητας με ένα εθνικό μνημόνιο 

μεταρρυθμιστικό και εκσυγχρονιστικό.” 

Ο κ. Γιώργος Σταθάκης, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ στην ομιλία του με θέμα «Η ευρωκρίση ως συστημική 

αδυναμία διαχείρισης κρίσεων» μεταξύ άλλων επικεντρώθηκε στις λύσεις για την αντιμετώπιση της 

κρίσης, οι οποίες είναι οι εξής: Κοινή διαχείριση των τραπεζών, κοινή διαχείριση του χρέους, κοινή 

διαχείριση της ανάπτυξης, μία νέα κοινωνική χάρτα. Σημειώνει ότι η σημερινή Ευρώπη δεν μπορεί και 

δεν θέλει, αλλά η ενοποίηση πρέπει να προχωρήσει με ραγδαίους ρυθμούς. Το διακύβευμα είναι πολύ 

μεγάλο γιατί αν το ευρώ καταρεύσει θα συμπαρασύρει το οικοδόμημα. Για το λόγο αυτό χρειάζεται ένα 

νέο οικοδόμημα, πιο δυνατό και ανθεκτικό. 

  

Στο πάνελ συμμετείχε και ο κ. Παναγιώτης Θωμόπουλος, Πρόεδρος, Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας 

 

Στην θεματική ενότητα «Για μια Ευρωπαϊκή Δημοκρατία»  ο κ. Hans Kundnani, Editorial Director, 

European Council on Foreign Relations μίλησε για τις δύο διαστάσεις της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, 

νομιμοποίηση - δικαιοσύνη, οι οποίες είναι απαραίτητες για την περαιτέρω ολοκλήρωσή της, πόσο μάλλον την 

πολιτική ενοποίηση. 
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i) Η ανάγκη για μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμοποίηση μέσα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ορίζεται από δύο αντικρουόμενες αλλά αμοιβαία ενισχυόμενες  δυνάμεις : 

την τεχνοκρατία και το λαϊκισμό. Αλλά όσο περισσότερο τεχνοκρατική γίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, 

τόσο προκαλεί μια λαϊκιστική αντίδραση.   Αυτή η δυναμική έχει γίνει περισσότερο ακραία από τότε 

που ξεκίνησε η κρίση. 

ii) Υπάρχει ανάγκη για μία αίσθηση δικαιοσύνης μεταξύ των κρατών μελών. Αυτή τη στιγμή, φαίνεται να 

εμφανίζεται μία Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Όπως προειδοποίησε ο George Soros, υπάρχει ο κίνδυνος,  

κυρίως εξαιτίας της γερμανικής πολιτικής,  ότι το χάσμα μεταξύ των χωρών που δανείζουν και των 

χωρών που δανείζονται  γίνεται μόνιμο. Τόσο οι ανθρώπινοι όσο και χρηματοοικονομικοί πόροι  

προσελκύονται ολοένα προς το κέντρο με αποτέλεσμα η περιφέρεια να οδηγηθεί σε μαρασμό. 

 

Εάν θέλουμε να ξεπεραστεί η κρίση και να «δουλέψει» η πολιτική ενοποίηση, πρέπει οι δύο αυτές 

προϋποθέσεις, δημοκρατική νομιμοποίηση και δικαιοσύνη, να εκπληρωθούν.     

 

Ο κ. Δημήτρης Ν. Χρυσοχόου, Αναπληρωτής Καθηγητής Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης στο Πάντειο 

Πανεπιστήμιο στην ίδια ενότητα είπε: «Η εν λόγω εισήγηση συναρτά τον εκδημοκρατισμό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με την έκβαση ενός συλλογικού κανονιστικού διαβήματος: την εξελικτική 

διαμόρφωση ενός σύνθετου ευρωπαϊκού δήμου, τα μέλη του οποίου είναι σε θέση να διαλέγονται μεταξύ 

τους γύρω από την κοινή πολιτική τους συγκρότηση και να καθορίζουν από κοινού τους όρους της 

συλλογικής τους συμβίωσης. H συζήτηση ανάγεται στο εάν είναι δυνατή η μετεξέλιξη της Ευρώπης σε 

συντεταγμένη δημόσια κοινότητα, που θα αντανακλά τις ιστορικές κατακτήσεις του δημόσιου πολιτισμού 

της. Εάν υποθέσουμε ότι μια τέτοια μετάβαση είναι εφικτή, τότε η πραγμάτωση μιας «Ευρωπαϊκής 

Δημοκρατίας» που θα υπερβαίνει την απλή σύνθεση πολιτειών αποτυπώνεται στη ρήση «πολλοί λαοί, ένας 

δήμος», ως εξελικτική επιτομή μιας σύνθετης πολιτείας. » 

 

Στο πάνελ συμμετείχε και το μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της ΔΗΜΑΡ ο κ. Γεράσιμος Γεωργάτος.    

Κεντρική ομιλία στην εκδήλωση έκανε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωστής Χατζηδάκης. 
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