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Η κρίση έχει μεταμορφώσει ριζικά το οικονομικό και πολιτικό τοπίο. 

Η Ευρώπη έχει χωριστεί σε πιστωτές και οφειλέτες, σε χώρες του 

ευρώ και όλες τις υπόλοιπες. Οι διαιρέσεις είναι βαθιές και στο εσω-

τερικό των χωρών, καθώς οι ανισότητες αυξάνονται με μεγάλη ταχύ-

τητα. Ο εθνικισμός φουντώνει και ο λαϊκισμός κάνει πάρτι. Η εμπι-

στοσύνη λείπει, η οικονομική στρατηγική παραμένει προβληματική 

και η Ευρώπη ατενίζει το μέλλον απροετοίμαστη, κάνοντας την προ-

σευχή της. 

Όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, η διακυβέρνηση του ευρώ δεν 

είναι ούτε αποτελεσματική ούτε νομιμοποιημένη. Χρειάζεται ισχυ-

ρότερα κοινά θεσμικά όργανα, μεγαλύτερο δημοκρατικό έλεγχο και 

μια εκτελεστική εξουσία που θα διαθέτει διακριτική ευχέρεια όταν 

παίρνει αποφάσεις. 

Η Ευρώπη χρειάζεται μια νέα μεγάλη συμφωνία που θα στηρίζεται 

σε έναν ευρύ συνασπισμό χωρών και των σημαντικότερων πολιτικών 

κομμάτων. Οι διαρθρωτικές αλλαγές και η δημοσιονομική εξυγίανση 

πρέπει να συνοδευτούν από μέτρα που θα τονώσουν την ανάπτυξη, 

φροντίζοντας ταυτόχρονα για τις ανάγκες εκείνων που χάνουν σε μια 

περίοδο μεγάλων οικονομικών αλλαγών. 

Αν συνεχίσουμε να προχωράμε κουτσά στραβά και με ημίμετρα, η 

Ευρώπη θα παραμείνει αδύναμη, διχασμένη και εσωστρεφής: μια 

ήπειρος σε παρακμή, με όλο και μικρότερο ρόλο σε έναν κόσμο που 

αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς, με μια εξαιρετικά ασταθή και φτω-

χή γειτονιά.

Το βιβλίο αυτό συνδυάζει την επιστημονική ανάλυση με την πολιτική 

παρέμβαση. Κυκλοφορεί ταυτόχρονα σε έξι γλώσσες από μεγάλα 

ευρωπαϊκά ιδρύματα και think tanks σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη για την 

Ευρώπη καμπή.
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Στο εξώφυλλο 
απόσπασμα από το έργο «Νόστος»

του Γιάννη Ψυχοπαίδη

Σχεδιασμός εξωφύλλου Β α σ ι λ ι κ ή

ΛΟΥΚΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ

Η ΔΥΣΤΥΧΗΣ ΕΝΩΣΗ
η Ευρώπη ΧρΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΕΓΑΛη ΣυΜΦώΝΙΑ 

Ο ΛΟυΚΑΣ ΤΣΟυΚΑΛΗΣ είναι καθηγητής 

Ευρωπαϊκής Οργάνωσης στο Πανεπιστή-

μιο Αθηνών, επισκέπτης καθηγητής στο 

King’s College του Λονδίνου και στο Κο-

λέγιο της Ευρώπης της Μπρυζ. Δίδαξε επί 

σειρά ετών στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρ-

δης και στο London School of Economics 

ως πρώτος κάτοχος της έδρας Ελευθέριος 

Βενιζέλος, καθώς και στο Sciences Po του 

Παρισιού, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό 

Ινστιτούτο της Φλωρεντίας και στο Πανε-

πιστήμιο Johns Hopkins της Ουάσινγκτον. 

Στο έργο του, που έχει δημοσιευτεί σε διά-

φορες γλώσσες με πολλές και σημαντικές 

διακρίσεις, προσπαθεί πάντα να γεφυ-

ρώσει το χάσμα μεταξύ επιστημονικής 

ανάλυσης και πολιτικής. Πρώην ειδικός 

σύμβουλος του προέδρου της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύ-

ματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολι-

τικής (ΕΛΙΑΜΕΠ). Συμμετέχει ενεργά στον 

ελληνικό και ευρωπαϊκό δημόσιο διάλογο.
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