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Τι είπε στον Θοδωρή Χονδρόγιαννο ο Πρόεδρος της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και 
Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ελλάδα, την Ευρώπη, την Τρόικα και 
τον Αλέξη Τσίπρα. 

O Γκι Φερχόφστατ, επικεφαλής της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την 
Ευρώπη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πρώην πρωθυπουργός του Βελγίου, είναι 
γνωστός στην Ελλάδα για την ομιλία του στην Ευρωβουλή τον περασμένο Ιούλιο, 
παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα. Η πληθωρικότητα του και τα όσα 
είπε για την ελληνική πολιτική τάξη και πραγματικότητα έκαναν τον Αλέξη Τσίπρα συχνά να
μειδιά και το βίντεο να γίνει viral. 

Στο πλαίσιο της υπαρξιακής κρίσης που βιώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση -η οποία 
τροφοδοτείται από σύνθετα ζητήματα, όπως το προσφυγικό, η οικονομία και η 
δημοκρατική νομιμοποίησή της- ο Γκι Φερχόφστατ έχει υποστηρίξει την λύση της 
«περισσότερης Ευρώπης», που θα αντιπαρατεθεί με τον «εθνικισμό» και την εθνική οπτική
των πραγμάτων με την οποία βλέπουν σήμερα την ευρωπαϊκή πραγματικότητα οι ηγέτες 
των κρατών-μελών της Ένωσης.

Αυτό είναι και το θέμα του νέου του βιβλίου «Η ασθένεια της Ευρώπης», το οποίο 
παρουσιάστηκε την Παρασκευή στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης από τις Εκδόσεις 
Παπαδόπουλος. Για την «ασθένεια της Ευρώπης» και πολλά ακόμη θέματα ο κ. 
Φερχόφστατ μίλησε αποκλειστικά στην Popaganda. 

Τι μπορείς να ρωτήσεις έναν άνθρωπο που, όπως τον Ιούλιο, έτσι και τώρα, βρίσκει τη 
λύση των προβλημάτων μας στις «μεταρρυθμίσεις»; Προφανώς για ποιες μεταρρυθμίσεις 

https://www.youtube.com/watch?v=P84tN0z4jqM
http://www.epbooks.gr/product/101383/%CE%B7-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B7%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85
http://www.epbooks.gr/product/101383/%CE%B7-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B7%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85


μιλάει και γιατί τόσα χρόνια δεν τις έκαναν οι ελληνικές κυβερνήσεις. Ακόμη, μήπως η ΕΕ 
είναι αυτή που χρειάζεται περισσότερες μεταρρυθμίσεις ώστε να προχωρήσει μία ενιαία 
οικονομική και φορολογική πολιτική μεταξύ των κρατών-μελών; Είναι πραγματική λύση η 
υπερφορολόγηση των απλών πολιτών; Και τελικά, μπορούν να δημιουργηθούν οι 
Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, όταν την αποτελούν 28 και πλέον λαοί, με διαφορετικές 
κουλτούρες και πολιτισμούς;

Το νέο βιβλίο του Γκι Φερχόφστατ «Η ασθένεια της Ευρώπης», από τις Εκδόσεις 
Παπαδόπουλος.

Η συζήτηση «άγγιξε» και άλλα θέματα, όπως το Συνέδριο του Ποταμιού, που διεξάγεται 
στις 26-28 Φεβρουαρίου, το ζήτημα αν το κατεστημένο στην Ελλάδα μπορεί να αλλάξει, 
την προσωπική άποψη του κ. Φερχόφστατ για τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάδα. Και 
φυσικά, το κυριότερο: για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σήμερα στην Ελλάδα 
«φταίμε εμείς» ή «οι Ευρωπαίοι»;

Σε έναν Φιλελεύθερο-Δημοκράτη μπορεί κανείς να εγείρει πολλές εύλογες αμφιβολίες για 
τα όσα υποστηρίζει. Σε κάθε περίπτωση, όμως, σίγουρα κάτι έχει να πει ένας πολιτικός 
που δεν βρίσκει την αιτία των προβλημάτων στους «σπάταλους και ανεύθυνους» Έλληνες,
αλλά επιμερίζει τις ευθύνες αναλόγως σε όσους συνέβαλαν στη διαμόρφωση της 
σημερινής «αντιευρωπαϊκής Ευρώπης».

http://popaganda.gr/guy-verhofstat-popaganda-europe-greece/ 
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