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Πρόλογος για την ελληνική έκδοση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε κίνδυνο, έναν κίνδυνο υπαρ-

ξιακό που απειλεί και εμάς τους ίδιους: τις προσδοκίες μας για το 

μέλλον και για το είδος του κόσμου που θα παραδώσουμε με σιγου-

ριά στα παιδιά μας.

Ο κίνδυνος αυτός οφείλεται στην αδυναμία της Ένωσης να προσ-

φέρει τις λύσεις που έχουμε σήμερα ανάγκη. Ξανά και ξανά, κατά 

τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών, η Ένωση δεν κατόρθωσε 

να δώσει μια ταχεία και αποτελεσματική απάντηση στην κρίση που 

αντιμετωπίζουμε. Και στις περισσότερες περιπτώσεις, το γεγονός 

αυτό οφείλεται στην αδυναμία της Ένωσης να λάβει τις σωστές 

αποφάσεις. Φυσικά, η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο πολλών από 

αυτές τις δυσκολίες. Το ότι η Ένωση ήταν ανέτοιμη να αντιμετωπί-

σει μια τέτοια κρίση συνέβαλε στην όξυνσή της. Η έλλειψη τραπεζι-

κής ένωσης και πραγματικής δημοσιονομικής ικανότητας επιτάχυνε 

την εκδήλωσή της στα τέλη του 2009. Αν η Ένωση ήταν σε θέση να 

συνδράμει άμεσα την Ελλάδα και να αποτρέψει την κατάρρευσή 

της, η κρίση θα είχε σίγουρα εξελιχθεί πολύ διαφορετικά. Θα μπο-

ρούσε να είχε περιοριστεί στην Ελλάδα και η επικίνδυνη μόλυνση 

που την ακολούθησε ίσως να μην ήταν τόσο σοβαρή. Αυτό δεν ση-

μαίνει βέβαια ότι για την ελληνική κρίση ευθύνεται μόνο η Ευρώπη. 

Ο πυρήνας της ευθύνης για την κρίση βρίσκεται σαφέστατα στην ελ-

ληνική κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα. Συνέχισαν να κάνουν 

χρήση και κατάχρηση του πελατειακού χαρακτήρα της ελληνικής 
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κοινωνίας και να δαπανούν χρήματα που δεν είχαν, αυξάνοντας 

ακόμα περισσότερο το μη βιώσιμο δημοσιονομικό έλλειμμα.

Αλλά η Ένωση θα έπρεπε να είχε βοηθήσει στη αναχαίτιση του 

προβλήματος και να είχε συνδράμει την Ελλάδα στην εξεύρεση λύ-

σεων. Στην παροχή βοήθειας και την προώθηση μεταρρυθμίσεων. 

Πραγματικών μεταρρυθμίσεων, που θα έκαναν τη διαφορά για τους 

Έλληνες. Όπως η μεταρρύθμιση του κράτους. Όπως το άνοιγμα 

των κλειστών αγορών και επαγγελμάτων. Όπως η ιδιωτικοποίηση 

των κρατικών τραπεζών. Όπως το κλείσιμο της στρόφιγγας του πα-

κτωλού δημόσιου χρήματος που λαμβάνουν τα πολιτικά κόμματα. 

Ή των δανείων που είτε δεν μπορούν είτε δεν σκοπεύουν να απο-

πληρώσουν. Βασικά θα βοηθούσε την Ελλάδα να εξελιχθεί περαι-

τέρω σε ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος.

Ωστόσο, η Ένωση δεν έκανε σπουδαία πράγματα, καθώς δεν 

μπορούσε να πάρει τις σωστές αποφάσεις για δύο λόγους. Ο πρώ-

τος αφορά την έλλειψη ηγεσίας και ικανότητας της Ένωσης να απο-

φασίσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καθυστέρησε πολύ, αναλωνόμενη 

σε προβληματισμούς σχετικά με τις πολιτικές επιλογές που είχε στη 

διάθεσή της, και τελικά δεν έκανε τίποτα. Ας κάνουμε μια σύγκρι-

ση. Μετά την έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης στις ΗΠΑ, με 

την κατάρρευση της Lehman Brothers, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανα-

κεφαλαιοποίησε τις τράπεζες, έκλεισε ορισμένες, έκανε μια ένεση 

ρευστότητας δισεκατομμυρίων στην οικονομία και δημιούργησε 

ένα επενδυτικό πρόγραμμα πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. 

Όλα αυτά μέσα σε δύο χρόνια. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση πε-

ράσαμε σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία έξι χρόνια απλώς συζητώ-

ντας για όλα αυτά.

∆εύτερον, η Ένωση δεν διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε 

να πάρει πολλές από τις απαραίτητες αποφάσεις. Χρειαζόμαστε 

μια πραγματική οικονομική διακυβέρνηση που να μπορεί να λάβει 
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το είδος των αποφάσεων που έλαβαν στην άλλη πλευρά του Ατλα-

ντικού. Εξίσου χρειαζόμαστε την ικανότητα αντίδρασης σε πολλές 

από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Να διαχειριστού-

με σωστά και να καταστήσουμε ασφαλή τα κοινά μας σύνορα. Έτσι 

ώστε καμία χώρα να μην αναγκάζεται να φέρει το κύριο βάρος της 

προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Και να δημι-

ουργήσουμε μηχανισμούς για να αντιμετωπίσουμε την πρωτοφανή 

πρόκληση της τρομοκρατίας εντός των συνόρων μας. Επίσης χρει-

αζόμαστε απεγνωσμένα αποτελεσματικές πολιτικές για την αντιμε-

τώπιση της μαζικής μετανάστευσης ανθρώπων που προσπαθούν να 

ξεφύγουν από πολέμους και ανέχεια.

Οι Ευρωπαίοι προσβλέπουν στην Ένωση για την επίλυση αυτών 

των προβλημάτων, προβλημάτων που είναι μεγαλύτερα από τις δυ-

νατότητες των επιμέρους κρατών-μελών. Ωστόσο, δεν βλέπουν να 

γίνονται πολλά πράγματα, ενώ, όταν γίνεται κάτι, είναι συχνά πολύ 

αργά. Το γεγονός αυτό τροφοδοτεί με τη σειρά του σκεπτικισμό και 

ωθεί τους πολίτες να πιστέψουν ότι ίσως υπάρχουν άλλες λύσεις. 

Όπως η επαναφορά των συνόρων. Η επιστροφή των εθνικών νομι-

σμάτων. Παρ’ όλα αυτά, μια πιο σοβαρή ανάλυση του προβλήματος 

καταδεικνύει ότι η ανέγερση τειχών δεν προσφέρει λύσεις σε έναν 

διασυνδεδεμένο κόσμο.

Η μόνη λύση είναι να οικοδομήσουμε την Ευρώπη όλοι μαζί. 

Μια πιο αποτελεσματική Ευρώπη. Μια πιο δημοκρατική Ευρώπη. 

Μια καλύτερη Ευρώπη. Μια άλλη Ευρώπη. Που θα υπηρετεί τους 

πολίτες και όχι το θεωρούμενο ως εθνικό συμφέρον, που συχνά δεν 

είναι τίποτα παραπάνω από τη μεγάλη ιδέα που έχουν οι πολιτικοί 

της κάθε χώρας για τον εαυτό τους. Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευ-

ρώπη και καλύτερη Ευρώπη. Ελάχιστα μπορεί να αλλάξει σήμερα 

το κάθε έθνος χωριστά. Μόνο δουλεύοντας μαζί σε μια ένωση κοι-

νών αξιών μπορούμε να τα καταφέρουμε σε αυτόν τον νέο κόσμο.
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Μεγάλο μέρος του βιβλίου μου είναι αφιερωμένο στην περι-

γραφή των ελλείψεων της Ένωσής μας. Επειδή μόνο όταν κατα-

νοήσουμε πλήρως τις ελλείψεις αυτές, θα μπορέσουμε να κάνουμε 

τα βήματα που πρέπει για να διορθώσουμε την πορεία μας. Μόνο 

όταν δούμε πόσο κοντά είμαστε στην καταστροφή, θα μπορέσουμε 

να κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές. Και μόνο όταν καταλάβουμε 

πόσο άσχημη είναι η κατάσταση, θα καταλάβουμε και τον επείγο-

ντα χαρακτήρα της. Γιατί είναι επιτακτική ανάγκη να βρούμε κοινές 

λύσεις. Για να γίνει η Ένωσή μας ένα αποτελεσματικό εργαλείο για 

τη διατήρηση της ευημερίας μας και τη διαφύλαξη του τρόπου ζωής 

μας. Μια πραγματικά υπαρξιακή μάχη.
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Πρόλογος

Από τα τέλη του 18ου αιώνα έχουμε εμμονή με την 

πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αποτελεί αρχέτυπο 

για οτιδήποτε εκλαμβάνεται ως παρακμή και, συνεπώς, 

σύμβολο των δικών μας φόβων. 

Γκλεν Μπάουερστοκ

Φορούσα ακόμα κοντά παντελονάκια όταν ήρθα για πρώτη φορά 

σε επαφή με την πολιτική. Ο πατέρας μου με έπαιρνε συχνά μαζί 

του στις συγκεντρώσεις των Φιλελευθέρων, πριν διασπαστούν με-

ταξύ των δύο γλωσσικών κοινοτήτων του Βελγίου. Ένα περιστατικό 

που μου άφησε ανεξίτηλη εντύπωση ήταν όταν με πήρε μαζί του με 

το Opel Record σε μία από εκείνες τις αυτοκινητοπομπές που ήταν 

της μόδας κατά την προεκλογική περίοδο και που μετά την πετρε-

λαϊκή κρίση της δεκαετίας του ’80 του περασμένου αιώνα εγκατα-

λείφθηκαν. Για κάποιο λόγο –υποψιάζομαι λόγω περιορισμένης αί-

σθησης προσανατολισμού– χάσαμε τον δρόμο και καταλήξαμε στη 

μέση της πορείας μιας αντίπαλης πολιτικής οργάνωσης. ∆εν επρό-

κειτο απλώς για μια άλλη πολιτική οργάνωση, αλλά για το Κόμμα 

των Φλαμανδών Εθνικιστών, οι οποίοι εκείνη την εποχή –δικαίως 

ή αδίκως– μας θεωρούσαν τους χειρότερους εχθρούς τους. Το αυ-

τοκίνητό μας που, όπως συνηθιζόταν σε τέτοιες περιπτώσεις, ήταν 

γεμάτο αυτοκόλλητα, αφίσες και σημαίες του υποψηφίου για τον 

οποίο κάναμε την καμπάνια, περικυκλώθηκε αμέσως και δέχθηκε 
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επίθεση από ένα πλήθος εθνικιστών ακτιβιστών. Μας έβριζαν. Μας 

έφτυναν. Σφυροκοπούσαν σε έξαλλη κατάσταση με γροθιές και κλο-

τσιές το πορτμπαγκάζ, την οροφή, τις πόρτες. Πώς καταφέραμε να 

ξεφύγουμε τελικά από εκείνον τον εναγκαλισμό παραμένει μυστή-

ριο. Ωστόσο το περιστατικό αυτό ήταν κεφαλαιώδους σημασίας για 

την πολιτική μου αφύπνιση. Μου έμαθε ότι κοινωνία δεν είναι μόνο 

ακατέργαστη, αλλά και, κυρίως, ότι δεν υπάρχει συναίνεση σχετικά 

με τον τρόπο οργάνωσής της. Και ότι ο αγώνας γι’ αυτό το ζήτημα 

είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής. Πιο συγκεκριμένα, ο αγώνας 

είναι η ίδια η ουσία της πολιτικής και στην πραγματικότητα όλης 

της κοινωνίας. Αλλά αντί να με αποτρέψει, αυτή η δύσκολη εμπει-

ρία με ενθάρρυνε στην προσπάθειά μου. Η πολιτική άρχισε τώρα 

να κυριαρχεί παντού: στις σπουδές μου, στους φίλους μου, ακόμα 

και στην ερωτική μου ζωή. Πριν καλά καλά κάνω έρωτα για πρώτη 

φορά, είχα εκλεγεί στο δημοτικό συμβούλιο της πόλης όπου ζούσα. 

Ήμουν μόλις είκοσι δύο χρόνων και είχα μόλις τελειώσει το πανε-

πιστήμιο.

∆ιαβάζοντάς τα όλα αυτά, σίγουρα δεν θα σας εκπλήξει αν σας 

πω ότι ανέκαθεν αγαπούσα την πολιτική. Με πάθος. Η πολιτική εί-

ναι η αναπνοή μου. Και γενικότερα, νομίζω ότι είναι το οξυγόνο 

της δημοκρατίας και της κοινωνίας. Πολλοί μπορεί να εκπλαγούν 

από αυτή την τελευταία εικόνα, κάποιοι ίσως και να σοκαριστούν. 

Κι αυτό, διότι συνήθως η αντίληψη που επικρατεί στον κόσμο για 

την «πολιτική» είναι η αντίθετη: ότι πρόκειται για κάτι βρώμικο ή 

έστω για κάτι επαίσχυντο. Πολιτική, για την πλειοψηφία των πο-

λιτών, σημαίνει ψέματα, προδοσία, αθέτηση υποσχέσεων, ύπο-

πτες συμφωνίες, κερδοσκοπία. Στην καλύτερη περίπτωση, θολούς, 

ακατανόητους συμβιβασμούς σε σκοτεινά δωμάτια. Εν ολίγοις, 

κάτι διόλου ευχάριστο, πόσο μάλλον κάτι για το οποίο θα νιώθεις 

αργότερα υπερήφανος. Και δύσκολα θα πεις ότι έχουν άδικο. Η 
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πολιτική είναι η τέχνη του ελαχίστου. Αυτού που μπορεί απλώς να 

πλασαριστεί στην κοινή γνώμη ή τουλάχιστον σε σημαντικό τμήμα 

της, γνωρίζοντας καλά ότι συνιστά μόνο ένα κλάσμα όσων χρειά-

ζεται πραγματικά η κοινωνία. Οι ατομικές απόψεις –όσο βάσιμες 

κι αν είναι– δεν έχουν σημασία. Μπορεί να είναι ορθές ή καίριες, 

ωστόσο δεν μετράνε στον ξέφρενο μύλο που ονομάζεται εκλογική 

διαδικασία. Στην πολιτική, η πλειοψηφία έχει πάντα δίκιο. Ακόμα 

κι αν ορισμένες φορές είναι πρόδηλα άστοχη. Αλλά επιτρέψτε μου 

να σταματήσω με αυτές τις αντιπολιτικές κραυγές. Μέχρι σήμερα 

δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε έναν διαφορετικό ή καλύτερο 

τρόπο για τη διαχείριση και την οργάνωση της κοινωνίας από την 

πολιτική. Πουθενά στον κόσμο δεν έχει πραγματωθεί –όσο και αν 

με ελκύει– το αναρχικό όνειρο. Μια κοινωνία χωρίς κράτος, χω-

ρίς πολιτική, χωρίς στοιχειώδη τάξη και κανόνες, εξακολουθεί να 

αποτελεί ουτοπία. Έτσι, όποιες συμφωνίες και συμβιβασμοί κι αν 

έχουν γίνει στο όνομά της, χωρίς την πολιτική η κοινωνία δεν επιβι-

ώνει. Χωρίς την πολιτική, ασφυκτιά.

Αυτό που καθιστά την πολιτική αναγκαιότητα και ορισμένες φο-

ρές ακόμη και ευγενή ενασχόληση είναι η επίγνωση ότι από τους 

πολιτικούς θεσμούς εξαρτάται αν μια χώρα και ο λαός της ευημε-

ρούν ή όχι. Με λίγα λόγια, χωρίς πολιτική η ανθρωπότητα δεν μπο-

ρεί να επιβιώσει. Κάποτε ένας πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών 

υποστήριξε το αντίθετο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκ-

στρατείας. «Είναι η οικονομία, ανόητε»· αυτό έλεγαν οι σύμβου-

λοί του. Αλλά ήταν λάθος. Είτε μας αρέσει είτε όχι, αποφασιστική 

σημασία έχει η πολιτική, όχι η οικονομία. Καμία χώρα ή περιοχή 

στον κόσμο δεν είναι εξαρχής προορισμένη να είναι φτωχή ή να 

ευημερεί εξαιτίας του κλίματος ή της φύσης των ανθρώπων που την 

κατοικούν. Η μοίρα της καθορίζεται από τους θεσμούς. Μια χώρα 

με πραγματική δημοκρατία, ισχυρό κράτος δικαίου, ελευθερία του 
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επιχειρείν και πλουραλιστικό πολιτικό σύστημα, στον βαθμό που 

οι αρχές αυτές δεν βρίσκονται μόνο για τους τύπους στο σύνταγ-

μα αλλά τηρούνται πραγματικά, ευημερεί πάντα περισσότερο από 

μια χώρα στην οποία τα ατομικά δικαιώματα και οι ελευθερίες δεν 

αναγνωρίζονται ή απλώς αγνοούνται. Το κλασικό παράδειγμα της 

ακραίας φτώχειας και καταπίεσης που υφίσταται στη Βόρεια Κο-

ρέα σε σύγκριση με την τεράστια ευημερία και τη μεγάλη ελευθερία 

που απολαμβάνει η Νότια Κορέα λέει πολλά. Συνεπώς, η φύση των 

πολιτικών θεσμών έχει πράγματι σημασία. Επιπλέον, αυτή καθο-

ρίζει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία μιας κοινωνίας. Οι συζητήσεις 

σχετικά με τη φύση των θεσμών μας δεν είναι ούτε πολυτέλεια ούτε 

χόμπι, όπως ισχυρίζονται ορισμένοι, αλλά αναγκαιότητα. Υπάρ-

χουν πολιτικοί θεσμοί που λειτουργούν καλά και παράγουν αποτε-

λέσματα. Και υπάρχουν θεσμοί με λιγότερο καλές επιδόσεις. Όπως 

ακριβώς υπάρχουν κοινωνικοί θεσμοί που λειτουργούσαν μια χαρά 

σε συγκεκριμένη εποχή ή συγκεκριμένη περίοδο, αλλά που είναι 

τώρα εντελώς ξεπερασμένοι. Οι πολιτικοί θεσμοί είναι σαν τους 

ανθρώπους. Είναι προσωρινοί. Και η άρνηση αυτού του δεδομένου 

οδηγεί σαφέστατα την Ευρώπη σε λανθασμένη πορεία. 

Η ευρωπαϊκή ήπειρος βρίσκεται εδώ και αρκετό καιρό σε βαθιά 

κρίση, κρίση για την οποία δεν ξέρει την απάντηση. Ένα πράγμα 

είναι σαφές: δεν πρόκειται μόνο για μια κυκλική οικονομική ύφεση, 

χαρακτηριστική οποιουδήποτε οικονομικού συστήματος οπουδήπο-

τε στον κόσμο. Μετά τα επτά χρόνια παχιών αγελάδων ακολουθούν 

πάντα τα επτά των ισχνών, πράγμα γνωστό ήδη από την εποχή της 

Αγίας Γραφής. Όμως αυτό απέχει πολύ από όσα συμβαίνουν στη 

σημερινή Ευρώπη. Η κρίση που ξέσπασε το 2008 και στην πραγ-

ματικότητα έφθασε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, δεν έχει 

ακόμη χωνευτεί, πόσο μάλλον ξεπεραστεί. Το αντίθετο. Κάθε φορά 

που σκεφτόμαστε ότι τα χειρότερα έχουν περάσει, η κρίση φου-
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ντώνει πάλι. Στο μεταξύ, έχουμε βυθιστεί σε μια επίμονη και ίσως 

παρατεταμένη περίοδο οικονομικής στασιμότητας που προκαλεί 

πρωτοφανή οικονομική και κοινωνική ζημία. Σε μεγάλα τμήματα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης μιλάμε ήδη για μια χαμένη γενιά. Σχεδόν 

οι μισοί νέοι στις χώρες της Νότιας Ευρώπης είναι άνεργοι. Και 

κανείς δεν μπορεί να πει για πόσο καιρό θα συνεχιστεί το κακό. 

Η ιδιαιτερότητα αυτής της κρίσης είναι ότι επηρέασε μόνο την 

Ευρώπη. Οι ΗΠΑ, όπου ξέσπασε η κρίση, έχουν επανέλθει προ 

πολλού σε ρότα ανάπτυξης. Το διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπον-

διακής Τράπεζας των ΗΠΑ εξετάζει εκ νέου το ενδεχόμενο να 

αυξήσει τα επιτόκια, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερθέρμαν-

ση της οικονομίας της χώρας. Η Κίνα και η Ινδία αναπτύσσονται 

ξανά σχεδόν με τους προ κρίσης ρυθμούς και στην πραγματικότητα 

δεν διολίσθησαν ποτέ σε ύφεση. Η Αφρική επίσης αναπτύσσεται 

με ρυθμό 4% έως 5%, ποσοστό ανήκουστο για αυτή την ήπειρο στο 

παρελθόν. Ακόμα και η Ιαπωνία φαίνεται να ξυπνά από τη μακρά 

χειμερία νάρκη της. Το μόνο λογικό συμπέρασμα που μπορεί να 

εξαχθεί από τα ευρήματα αυτά είναι ότι η αιτία των δυσκολιών μας 

δεν εντοπίζεται ούτε στην παγκόσμια οικονομία ούτε στην οικονο-

μική σκέψη. Κάτι δεν πάει καλά στην ίδια την Ευρώπη. Προφανώς, 

οι πολιτικοί θεσμοί που γνωρίζουμε στην Ευρώπη δεν είναι πλέον 

σε θέση να εγγυηθούν ένα περιβάλλον που θα δημιουργεί ευημε-

ρία. Με άλλα λόγια, κάτι δεν πάει καλά με το πολιτικό μας σύστημα. 

Αλλά μήπως αυτό δεν ήταν αναμενόμενο; Η βάση της πολιτικής ορ-

γάνωσης της Ευρώπης εξακολουθεί να είναι ίδια με αυτή που είχε, 

ας πούμε, εκατόν είκοσι χρόνια πριν. 

Πιστεύουμε ότι εξακολουθούμε να ζούμε στον κόσμο του χθες, 

κάπου ανάμεσα στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα. 

Σε μια εποχή κατά την οποία τις αποφάσεις λάμβαναν τα εθνικά 

κράτη. Τα εθνικά κράτη που τότε υπαγόρευαν τους κανόνες τόσο 
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εντός όσο και εκτός Ευρώπης. Τα εθνικά κράτη που ανταγωνίζο-

νταν το ένα το άλλο. Και η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

δεν επέφερε ουσιαστικά καμία μεταβολή στο σημείο αυτό: παρά τις 

αλλεπάλληλες τροποποιήσεις των συνθηκών, από το 1957 και μετά, 

η Ένωση απέτυχε να αναχαιτίσει το κύμα και να αναλάβει η ίδια 

την πολιτική ηγεσία της ηπείρου. Το κέντρο βάρους εξακολουθεί να 

βρίσκεται στα κράτη-μέλη που, σε τελευταία ανάλυση, λαμβάνουν 

τις πιο σημαντικές αποφάσεις, θέτοντας έτσι τα δικά τους συμφέρο-

ντα πάνω από το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον. Ο προϋπολογισμός 

της Ένωσης παραμένει καθηλωμένος στο πενιχρό 1% του πλούτου 

μας. Είκοσι πέντε φορές μικρότερος από τους διαθέσιμους οικονο-

μικούς πόρους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Σαράντα 

φορές μικρότερος ακόμη και από τους φόρους που εισπράττουν όλα 

τα κράτη-μέλη της ΕΕ από τους φορολογούμενούς τους. 

Τα πράγματα, όμως, θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά. Τόσο 

το 1967 όσο και το 2005 θα μπορούσαν να είναι έτη ορόσημα. Το 

1967 υπήρχαν σχέδια στο τραπέζι για τη δημιουργία μιας ολοκλη-

ρωμένης ευρωπαϊκής ομοσπονδίας. Όλοι αναγνώριζαν ότι, για να 

γίνει η Ευρώπη υπολογίσιμη στην παγκόσμια οικονομία και γεωπο-

λιτική, δεν αρκούσε απλώς η συνεργασία μεταξύ των κρατών-με-

λών. Αλλά ο Γάλλος πρόεδρος Σαρλ ντε Γκολ αντιστάθηκε πει-

σματικά στην ομοσπονδιακή προοπτική. Ήθελε πάση θυσία να την 

περιορίσει σε μια «Ευρώπη εθνικών κρατών». Η σύγκρουση έληξε 

με τον Συμβιβασμό του Λουξεμβούργου, ο οποίος αποδεχόταν de 

facto την υπεροχή του Συμβουλίου και, συνεπώς, των κρατών-μελών 

έναντι της Ευρώπης και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Πενή-

ντα χρόνια αργότερα, ο συμβιβασμός αυτός συνεχίζει να ισχύει. Το 

2005, έγινε μια νέα ολοκληρωμένη προσπάθεια για την προώθηση 

της ολοκλήρωσης, αλλά το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα πετάχτηκε στον 

κάλαθο των αχρήστων στα δημοψηφίσματα της Γαλλίας και της Ολ-
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λανδίας. Στη θέση του ήρθε απλώς η τελευταία τεχνική συμφωνία, 

χωρίς ψυχή και χωρίς καρδιά. Η ευρωπαϊκή σημαία και ο ύμνος 

καταργήθηκαν. Ήταν η τρίτη φορά μετά την καταψήφιση της Ευ-

ρωπαϊκής Αμυντικής Κοινότητας από τη γαλλική Εθνοσυνέλευση το 

1954 που η Γαλλία τορπίλιζε το μεγάλο άλμα προς τα εμπρός.

Είναι δύσκολο να κατανοηθεί γιατί οι Γάλλοι και κατ’ επέκταση 

όλοι οι Ευρωπαίοι είναι τόσο παθιασμένοι με το εθνικό κράτος στο 

οποίο ζουν. Που οφείλεται όλη αυτή η εμμονή; Μήπως πιστεύου-

με ότι μια έννοια που δημιουργήθηκε μεταξύ 15ου και 16ου αιώνα 

αποτελεί ακόμα τη σωτηρία μας μέσα στο πλαίσιο της παγκοσμιο-

ποιημένης οικονομίας και του πολυπολικού κόσμου; Εκείνοι που 

δοξάζουν το εθνικό κράτος ξεχνούν ότι δεν είναι τίποτα περισσό-

τερο από ένα όχημα που επιτρέπει στον αρχηγό του κράτους, μέσω 

της πραγμάτωσης της πολιτισμικής ή εθνικής ενότητας, να εδραιώ-

σει την εξουσία του. Αυτή η εδραίωση και η ενοποίηση επέτρεψαν 

επίσης να γίνουν οικονομικά άλματα μέσω της ολοκλήρωσης των 

αγορών, οι οποίες επί αιώνες ήταν τοπικά περιορισμένες και σε με-

γάλο βαθμό απομονωμένες. Με άλλα λόγια, ήταν η μεγέθυνση της 

κλίμακας που απέφερε τα μεγαλύτερα οφέλη από την ανάδυση του 

έθνους-κράτους, αυτά ακριβώς τα οφέλη που σήμερα αρνούνται οι 

ζηλωτές του στην Ευρώπη. Εν πάση περιπτώσει, μια αγορά περι-

ορισμένη από τα σύνορα του εθνικού κράτους είναι μια εντελώς 

ξεπερασμένη αντίληψη στην εποχή του Facebook, του Twitter και 

του ∆ιαδικτύου. Αλλά γιατί εξακολουθεί το εθνικό κράτος να πε-

ριβάλλεται ακόμα και σήμερα από μια σχεδόν θρησκευτική αύρα; 

Νομίζω ότι ο λόγος είναι πως οι άνθρωποι ψάχνουν για στήριγμα 

σε καιρούς φόβου και αβεβαιότητας, αισθήματα που συνδέονταν 

ανέκαθεν με την εξάπλωση και τη μεγάλη κλίμακα. Σε έναν κόσμο 

που αλλάζει και υπερχειλίζει, αυτή είναι η ταυτότητά τους: «να ανή-

κουν σε», να «αποτελούν μέρος» μιας θρησκευτικής, εθνικής ή πο-
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λιτισμικής κοινότητας. Το πρόβλημα με την ταυτότητα, και βέβαια 

με την εθνική ταυτότητα, ωστόσο, είναι ότι οδηγεί σε μια ακραία 

κατηγοριοποίηση των ανθρώπων. Όποιος υποτίθεται ότι έχει την 

ίδια ταυτότητα –το κατά πόσον αυτό ισχύει είναι ένα άλλο θέμα– 

είναι φίλος ή συγγενής ή τουλάχιστον ομογενής. Όποιος δεν την 

έχει, καταγράφεται ως ξένος, εχθρός. Με άλλα λόγια, η λατρεία της 

εθνικής ταυτότητας οδηγεί αναπόφευκτα, σε περισσότερο ή λιγότε-

ρο ακραίο βαθμό, στην απόρριψη του άλλου. Η σπουδαιότητα του 

έθνους είναι το σημείο αναφοράς κάθε σκέψης και πράξης, ακόμη 

και αν τα δικαιώματα του άλλου παραβιάζονται. Όποιος τοποθετεί 

την εθνική ταυτότητα στο κέντρο της κοσμοαντίληψής του βρίσκεται 

σε ολισθηρό δρόμο.

Η Ευρώπη έχει υποφέρει αρκετά από τις συνέπειες της λατρείας 

του εθνικού κράτους. Η εθνικιστική σκέψη και οι επιπτώσεις της, με 

τον φασισμό και τον ναζισμό, άφησαν κατά τη διάρκεια ενός αιώνα 

σημάδια καταστροφής στην Ευρώπη, τέτοια που καμία άλλη ήπει-

ρος δεν έχει ποτέ γνωρίσει. Μεταξύ 1870 και 1945 –όσο διαρκεί 

μία ανθρώπινη ζωή– εκτιμάται ότι αφανίστηκαν είκοσι εκατομμύ-

ρια Ευρωπαίοι σε πολέμους, πογκρόμ, εθνοτικές συγκρούσεις και 

εθνοκαθάρσεις. Το μονοπάτι του θανάτου και της καταστροφής του 

εθνικισμού που σάρωσε την Ευρώπη θυμίζει μυθιστόρημα τρόμου 

με δολοφονίες, βιασμούς και εμπρησμούς, εκτοπίσεις και βίαιες 

προσαρτήσεις στις τέσσερις γωνιές της ηπείρου. Ένα όργιο βίας 

που το 1914 οδήγησε σε έναν παγκόσμιο πόλεμο, όπου οι Ευρωπαί-

οι αλληλοσφαγιάστηκαν σε βιομηχανική κλίμακα. Αλλά και πάλι η 

εθνικιστική πείνα δεν καταλάγιασε. Υπό την ηγεσία του Γούντρο-

ου Ουίλσον, έγιναν απόπειρες να επιλυθεί το εθνικό ζήτημα, δι-

οργανώνοντας δημοψηφίσματα στις τέσσερις γωνιές της Ευρώπης 

και αφήνοντας τους πολίτες να αποφασίσουν δημοκρατικά σε ποιο 

έθνος ήθελαν να ανήκουν. Ήταν σαν να έριχναν λάδι στη φωτιά 
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που σιγόκαιγε. Κοινότητες στις οποίες μέχρι τότε είχαν συνυπάρξει 

ειρηνικά για αιώνες διάφορες «εθνότητες», αναγκάστηκαν να πά-

ρουν θέση υπέρ του ενός ή του άλλου έθνους, υπέρ μιας θρησκευτι-

κής κοινότητας ή εθνοτικής ομάδας. Αντί να κατευνάσουν το εθνικό 

ζήτημα, παντού στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, όπως και 

στα Βαλκάνια, δημιουργήθηκαν νέες εθνοτικές μειονότητες, που θα 

αποτελούσαν τη βάση για πιο ριζικές «λύσεις»: τον Β΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο, το Ολοκαύτωμα, την εξόντωση των Εβραίων της Ευρώπης, 

την επιστροφή δώδεκα εκατομμυρίων Γερμανών στη μεταπολεμική 

Γερμανία. Από τότε, και πιο πρόσφατα, μετά την πτώση της σοβιε-

τικής αυτοκρατορίας και την κατάρρευση του Σιδηρού Παραπετά-

σματος, η Ευρώπη μετατράπηκε από πάλλον μείγμα εθνοτήτων σε 

ομάδα ομοιογενών εθνικών κρατών· σε μια άψυχη ομάδα μονοεθνι-

κών και μονογλωσσικών νησίδων, πάνω στις οποίες απλώθηκε ένα 

στρώμα βερνικιού που ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά, 

υπάρχουν και εξαιρέσεις, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο με τη Σκωτία, 

η Ισπανία με την Καταλονία και τη Χώρα των Βάσκων και οι ευρω-

παϊκές περιοχές όπου ζουν ουγγρικές και ρωσικές μειονότητες, οι 

οποίες απλώς επιβεβαιώνουν τον κανόνα. 

Ξεπερασμένο δεν είναι μόνο το πολιτικό μοντέλο που χρησιμο-

ποιεί η Ευρώπη, το εθνικό κράτος, αλλά και η κοινωνική συζήτηση 

που διεξάγουμε. Ενώ πολλές χώρες εκτός Ευρώπης επανήλθαν σε 

πορεία ανάπτυξης, μεταξύ άλλων μέσω της προσωρινής ή μόνιμης 

νομισματικής επεκτατικής πολιτικής των κεντρικών τραπεζών τους, 

εμείς είμαστε καθηλωμένοι σε μια αντιπαραγωγική ιδεολογική συ-

ζήτηση. Μια αντιπαράθεση μεταξύ Φέργκιουσον και Κρούγκμαν. 

Μεταξύ εκείνων που ορκίζονται στη δημοσιονομική ορθοδοξία και 

όσων υιοθετούν μια κεϊνσιανή προσέγγιση. Μεταξύ εκείνων που 

θέλουν να αφήσουν την οικονομική κρίση να ξεθυμάνει και όσων 

επιδιώκουν να δημιουργήσουν μια παράκαμψη και να ανοίξουν 
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τις κάνουλες του χρήματος. Αυτή είναι μια συζήτηση που έγινε 

τη δεκαετία του 1930, θα σκεφτείς. Ωστόσο, η Ευρώπη δεν οδη-

γεί την παραπάνω συζήτηση σε ένα συμπέρασμα ή μια λύση, αλλά 

σε στασιμότητα. Η αγορά μας και το νόμισμά μας είναι σε μεγά-

λο βαθμό ενιαία, η πολιτική μας όμως δεν είναι – κάθε άλλο. Το 

κέντρο βάρους της λήψης πολιτικών αποφάσεων εξακολουθεί να 

βρίσκεται στα εθνικά κράτη. Παρ’ όλα αυτά, επειδή άλλα κράτη, με 

προεξάρχουσα τη Γερμανία, ορκίζονται στην ορθοδοξία, και άλλα, 

με τη Γαλλία και την Ιταλία στο τιμόνι, θέλουν να χαλαρώσουν τα 

ηνία, τελικά δεν συμβαίνει τίποτα. Ή γίνονται πολύ καθυστερημέ-

νες παρεμβάσεις, όταν η κρίση έχει ήδη εξαπλωθεί. Η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα χρειάστηκε πάνω από δώδεκα μήνες, οκτώ ολό-

κληρα χρόνια μετά το ξέσπασμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης, για 

να αποφασίσει ένα πρόγραμμα «ποσοτικής χαλάρωσης», και αυτό 

μόνο και μόνο επειδή το φάσμα του αποπληθωρισμού είχε μετατρα-

πεί σε σκληρή πραγματικότητα και απειλούσε να μας βυθίσει σε μια 

παρατεταμένη περίοδο στασιμότητας.

Οι πολίτες παρακολουθούν και αρχίζουν να συρρέουν στα εθνι-

κιστικά και αντιευρωπαϊκά κόμματα. Βλέπουν μια Ευρώπη που δεν 

είναι ικανή να επιλύσει την κρίση. Οι συζητήσεις, μεταξύ οικονομο-

λόγων και μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών-μελών, αφθονούν. 

Το ίδιο και οι κατηγορίες. Οι τελευταίες κάνουν την εμφάνισή τους 

μεγεθυμένες στον Τύπο ξανά και ξανά. Η Γερμανία καταγγέλλει 

την Ελλάδα ότι δεν κάνει αρκετή προσπάθεια και ότι οι Γερμανοί 

φορολογούμενοι πρέπει να πληρώσουν για τις συντάξεις των Ελ-

λήνων. Η Ελλάδα βγάζει από το ντουλάπι τις πολεμικές αποζημι-

ώσεις που δεν είχαν πληρώσει οι Γερμανοί μετά τον Β΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο. Η Ιταλία διαμαρτύρεται για τους αυστηρούς κανόνες του 

Συμφώνου Σταθερότητας που, σημειωτέον, η ίδια είχε εγκρίνει στο 

παρελθόν. Η Ολλανδία και η Φινλανδία αρνούνται να επιδείξουν 
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περαιτέρω αλληλεγγύη προς άλλα κράτη-μέλη της ευρωζώνης, αν 

δεν τους δοθούν εγγυήσεις με τη μορφή ενεχύρων – στην ανάγκη, 

ακόμα και κάποιο ελληνικό νησί. Ο Κένεθ Ρόγκοφ, οικονομολόγος 

στο Χάρβαρντ, συνόψισε ακόμα καλύτερα την ατμόσφαιρα στην 

Ευρώπη: «Προφανώς η Ευρώπη αποτελεί κίνδυνο. Ή μάλλον όχι, 

δεν αποτελεί πραγματικά κίνδυνο, αλλά μια θλιβερή πραγματικό-

τητα». 

Μια «θλιβερή πραγματικότητα» όντως, επειδή υπάρχει μικρή 

ελπίδα για βελτίωση. Επειδή οι πολιτικοί μας ηγέτες έγιναν σιγά 

σιγά πρωταθλητές στη σκιαμαχία: προσποιούνται ότι τα προβλή-

ματα λύνονται, αλλά χωρίς να αντιμετωπιστούν ποτέ ουσιαστικά. 

Ο κατάλογος είναι μακρύς: το τραπεζικό πρόβλημα, το χάσμα των 

επενδύσεων, η έλλειψη πολιτικής στη ζώνη του ευρώ, η κακή κα-

τάσταση των δημόσιων οικονομικών στις περισσότερες χώρες, η 

συρρίκνωση του γεωπολιτικού μας ρόλου στον κόσμο, η εξασθένη-

ση, κυρίως, της επιρροής μας στην ίδια μας τη γειτονιά, μια μετα-

ναστευτική πολιτική χωρίς όραμα και χωρίς καρδιά η οποία μας 

διχάζει. Αυταπατώμεθα συνεχώς. Ισχυριζόμαστε ότι ενισχύουμε 

τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας, αλλά πριν προλάβει 

να στεγνώσει το μελάνι της συμφωνίας, κράτη-μέλη, όπως η Γαλλία 

και η Ιταλία, την παραβιάζουν. Ισχυριζόμαστε ότι αντιμετωπίζουμε 

την τραπεζική κρίση, αλλά εκεί που οι Αμερικανοί ανακεφαλαιο-

ποίησαν τις τράπεζές τους το 2009, εμείς επί επτά σχεδόν χρόνια 

υπεκφεύγουμε. Το αποτέλεσμα είναι ότι η «πιστωτική κρίση» εξα-

κολουθεί να υφίσταται στην Ευρώπη: το πάγωμα του χρήματος στα 

θησαυροφυλάκια των τραπεζών μας κρέμεται σαν θηλιά γύρω από 

τον λαιμό μας και εμποδίζει κάθε είδους οικονομική ανάκαμψη. Η 

Ευρώπη χρειάστηκε πέντε ολόκληρα χρόνια για να συμφωνήσει για 

την τραπεζική ένωση, όμως, δυστυχώς δεν θα αναλάβει την ευθύ-

νη για όλες τις τράπεζες. Και από τα στρες τεστ που διεξάγουμε 
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φαίνεται ότι οι τράπεζές μας έχουν μερικά δισεκατομμύρια ευρώ 

έλλειμμα στους ισολογισμούς τους, ενώ οι ειδικοί σε όλο τον κόσμο 

επιμένουν ότι θα χρειαστούν εκατοντάδες δισεκατομμύρια για να 

εξυγιάνουμε ξανά τα χρηματοπιστωτικά μας ιδρύματα ώστε να αρ-

χίσει η χορήγηση δανείων προς την πραγματική οικονομία. Επίσης, 

γύρω από τη δραματική έλλειψη επενδύσεων στην Ευρώπη παίζου-

με ένα ολέθριο θέατρο σκιών. Το έλλειμμα αυτό ανέρχεται σε επτα-

κόσια δισεκατομμύρια ευρώ και κάθε χρόνο μεγαλώνει κατά δια-

κόσια περίπου δισεκατομμύρια. Ένα πρωτοφανές χάσμα το οποίο 

θέλουμε να κλείσουμε δημιουργώντας ένα νέο επενδυτικό ταμείο 

στο οποίο μεταφέρουμε μόνο οκτώ δισεκατομμύρια πιστώσεις από 

τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ελπίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό 

οι ιδιώτες επενδυτές θα καλύψουν τα υπόλοιπα. Ένα θαυματουρ-

γός πολλαπλασιασμός, όπως τα ψωμιά και τα ψάρια στα χέρια του 

Ιησού Χριστού. Αλλά για ποιον ακριβώς λόγο θα εισέλθουν οι ιδι-

ώτες επενδυτές σε αυτό το ταμείο, τη στιγμή που δεν συμμετέχουν 

ούτε καν όλα τα κράτη; Και ποιο είναι το νόημα των επενδύσεων 

σε νέα ψηφιακή ενέργεια ή υποδομές μεταφορών, αν δεν καταφέ-

ρουμε πρώτα να ενοποιήσουμε είκοσι οκτώ διαφορετικές αγορές 

σε μία, να τις απελευθερώσουμε και να αποφύγουμε τον θανάσιμο 

γραφειοκρατικό έλεγχο και την τάση για ρύθμιση των είκοσι οκτώ 

επιμέρους κρατών-μελών; 

Η εθελοτυφλία μας μπροστά στην πραγματικότητα, αυτή η νοση-

ρή μορφή αυταπάτης, δεν καλύπτει μόνο τον τρόπο που βλέπουμε 

τα οικονομικά μας προβλήματα. Έχει επηρεάσει επίσης την ηθι-

κή μας. Βλέπουμε τους εαυτούς μας ακόμα ως κέντρο του κόσμου, 

ανώτερους από την «επιθετική» Αμερική ή την «αυταρχική» Κίνα. 

Στα δικά μας μάτια εξακολουθούμε να είμαστε ο ασφαλής παρά-

δεισος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Αλλά η 

πραγματικότητα είναι διαφορετική. Στις περισσότερες χώρες της 



Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

27

Μέσης Ανατολής, μας θεωρούν, στην καλύτερη περίπτωση, άχρη-

στους, ανίκανους να συμβάλουμε στην επίλυση της ισραηλινο-πα-

λαιστινιακής διένεξης. Στον σουνιτικό κόσμο μας μισούν, επειδή 

ακόμα και μετά τις επιθέσεις με χημικά όπλα από το καθεστώς 

Άσαντ δεν κάναμε τίποτα για να σταματήσει η τραγωδία στη Συρία. 

Οι πωλήσεις όπλων, που επί χρόνια στερήσαμε από τη δημοκρατι-

κή αντιπολίτευση στον αγώνα της εναντίον του Μπασάρ αλ-Άσαντ, 

τώρα επιταχύνονται προκειμένου να ανακόψουν την προέλαση του 

Ισλαμικού Κράτους. Στο μεταξύ, αφήνουμε τα εκατομμύρια των 

προσφύγων στα τουρκικά σύνορα στην τύχη τους, όπου το χειμώνα 

μόλις και μετά βίας αποφεύγουν τον θάνατο από το κρύο. Από την 

Αφρική ξεβράζονται κάθε μήνα χιλιάδες πρόσφυγες στο νότιο τμή-

μα της Ευρώπης. Αυτοί είναι οι τυχεροί που έκαναν τη διέλευση με 

επιτυχία. Στο μεταξύ, η Μεσόγειος έχει γίνει ένα τεράστιο νεκρο-

ταφείο, όπου χιλιάδες μετανάστες που αναζητούσαν μια καλύτερη 

ζωή έχασαν τη ζωή τους, ενώ η Ευρώπη, όπως ο Καναδάς και οι 

Ηνωμένες Πολιτείες, θα μπορούσε να σχεδιάσει μια καλύτερη πο-

λιτική για τη μετανάστευση, ώστε να αποφευχθεί αυτή η τραγωδία. 

Αλλά ακόμη και εντός των συνόρων της Ευρώπης και στην άμεση 

γειτονιά μας δεν κατορθώνουμε να βάλουμε τα πράγματα σε τάξη. 

Στην Ουγγαρία του Βίκτορ Ορμπάν, η ελευθεροτυπία καταπατείται 

συστηματικά. Και η Ευρώπη δεν κάνει τίποτα. Και στην Ουκρανία, 

η ρωσική αρκούδα έχει αφεθεί στην ησυχία της.

Αναπόφευκτα αναδύεται η εικόνα ενός πολιτισμού σε παρακ-

μή. Ο παραλληλισμός με την κατάρρευση της ∆υτικής Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας γίνεται εύκολα. Η Ρώμη στο τέλος δεν ήταν πλέ-

ον σε θέση να αντιμετωπίσει τα κοινωνικά φαινόμενα της εποχής: 

τα μεταναστευτικά κύματα, τις κοινωνικές εντάσεις, τις πολεμικές 

συγκρούσεις, τις οικονομικές κρίσεις, τις θεσμικές και πολιτικές 

εμπλοκές. Η άλλοτε κραταιά Ρώμη υπέκυψε τελικά υπό το βάρος 
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των αδύναμων πολιτικών και οικονομικών της θεσμών. Εισπράτ-

τονταν όλο και περισσότεροι φόροι για να χρηματοδοτούνται όλο 

και λιγότερο παραγωγικές δαπάνες. Η νομισματική πολιτική έπεσε 

θύμα των παιχνιδιών εξουσίας. Όλα αυτά οδήγησαν σε αγεφύρω-

το χάσμα στο εμπορικό ισοζύγιο και ανεξέλεγκτο πληθωρισμό. Η 

καινοτόμος αρχιτεκτονική και μηχανική που είχαν κάνει μεγάλη τη 

Ρώμη παρήκμασαν. Εν ολίγοις, ένας σύνθετος πολιτισμός αποτέ-

λεσε τελεσίδικα παρελθόν. Το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι αν η 

κοινωνία μας είναι ακόμα σε θέση να αντιμετωπίσει εξίσου σκλη-

ρές προκλήσεις με την ύστερη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. ∆ιαθέτει 

η Ευρώπη ένα πολιτικό σύστημα που μπορεί να χειριστεί τέτοιες 

πιεστικές καταστάσεις; Μπορούν τα σημερινά ευρωπαϊκά θεσμικά 

όργανα να ελέγξουν τα κοινωνικά φαινόμενα; Ο Γάλλος διανοητής 

Αλφρέντ Σοβί λέγεται ότι φοβόταν πως η Ευρώπη θα γίνει «μια 

κοινωνία γερόντων που ζουν σε παλιά σπίτια και αναμασούν παλιές 

ιδέες».

Μπορούμε ακόμα να σώσουμε αυτή τη διαβρωμένη και κουρα-

σμένη Ευρώπη; Μπορούμε ακόμα να επανεφεύρουμε τον εαυτό 

μας;
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