
 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Διαδικτυακός Διάλογος Πολιτών “Θα αντέξει η Ευρώπη και σε αυτήν την κρίση;” 
Μαργαρίτης Σχοινάς: Προ των πυλών η οικονοµική επανεκκίνηση µε υπερόπλο το Ταµείο 
Ανάκαµψης 
  
Για το κρίσιµο θέµα της πανδηµίας και για τον τρόπο µε τον οποίο αντέδρασε η Ε.Ε. ο 
Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς σχολίασε,  στη διαδικτυακή 
συζήτηση που είχε µε τον πρόεδρο του ΕΛΙΑΜΕΠ Λουκά Τσούκαλη, ότι βλέπουµε το 
γνωστό ευρωπαϊκό µοντέλο αντιµετώπισης κρίσεων, πρώτα µαλώνουµε υπό την πίεση των 
γεγονότων και έχοντας την αντίληψη ότι οι λύσεις βρίσκονται κοντά µας σε εθνικό επίπεδο, 
αλλά µετά καταλαβαίνουµε ότι αυτά που µας ενώνουν είναι πολύ µεγαλύτερα. Περνάµε στη 
συνέχεια στη δεύτερη φάση που είναι η φάση της σύγκλισης. “Τώρα είµαστε στο τρίτο και 
τελικό στάδιο, το στάδιο της εξόδου, το στάδιο της οικονοµικής επανεκκίνησης,” επισήµανε 
ο Μαργαρίτης Σχοινάς. 
Ο Λουκάς Τσούκαλης τόνισε πως από οικονοµικής άποψης δεν υπάρχει αµφιβολία ότι  αυτή 
είναι η µεγαλύτερη κρίση που έχουµε ζήσει µέχρι σήµερα και υπενθύµισε πως όταν η 
Ευρώπη είναι αντιµέτωπη µε µεγάλα σοκ, στη αρχή λειτουργεί µε το ρητό   ο σώζων εαυτόν 
σωθήτω, αλλά ευτυχώς γρήγορα αντιλαµβάνεται πως αυτό είναι λάθος. 
“Όταν ξέσπασε η χρηµατοπιστωτική κρίση µας πήρε πολύ χρόνο να συντονιστούµε και τα 
µέτρα που πήραµε ήταν ανεπαρκέστατα. Σήµερα οι αποφάσεις ήταν πολύ γρήγορες. Αυτό 
που διακυβεύεται σήµερα είναι πολύ µεγάλο,” τόνισε ο πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ. 
Ο Μαργαρίτης Σχοινάς είπε  πως υπάρχει ασυµµετρία ανάµεσα σε αυτά που ο κόσµος 
περιµένει από την Ευρώπη και στα εργαλεία που η Ευρώπη έχει στα χέρια της και εξήγησε 
πως οι αρµοδιότητες της Ε.Ε. σε παιδεία και υγεία είναι ουσιαστικά µηδενικές. Ο 
Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παραδέχτηκε πως η πρώτη φάση αποκάλυψε 
µερικά ελλείµµατα του παραγωγικού µοντέλου. Χρειάστηκε δηλαδή µια πανδηµία για να 
συνειδητοποιήσει η Ευρώπη πως δεν  κατασκευάζει µάσκες. Και παραµένει ζητούµενο το 
πώς η Ευρώπη θα αποκτήσει τη συνεκτικότητα, τόνισε ο Μαργαρίτης Σχοινάς. 
Ο Λουκάς Τσούκαλης έθεσε το σοβαρό ζήτηµα των ασύµµετρων επιπτώσεων της πανδηµίας 
σε κάθε χώρα αλλά και το γεγονός πως η ικανότητα της καθεµιάς χώρας να αντιµετωπίσει 
αυτή την κρίση είναι κι αυτή ασύµµετρη. “Ξαφνικά ανακαλύψαµε ότι είµαστε στην ίδια 
βάρκα. Η Ευρώπη πρέπει να συνειδητοποιήσει όχι ότι απλώς είµαστε στην ίδια βάρκα, αλλά 
και ότι δεν έχουµε τις ίδιες δυνατότητες,” σχολίασε ο Λουκάς Τσούκαλης. 
Το βασικό ζητούµενο είναι η οικονοµική επανεκκίνηση είπε ο Αντιπρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διαδικτυακή συζήτηση που διοργάνωσε το ΕΛΙΑΜΕΠ. Ο 
Μαργαρίτης Σχοινάς αναφέρθηκε στο νέο πρόγραµµα της ΕΚΤ για τις αγορές τίτλων, στο 
πρόγραµµα για βραχυπρόθεσµη ανεργία και επισήµανε πως µέσα στις επόµενες 10 µέρες η 
Κοµισιόν θα καταθέσει το ολοκληρωµένο  σχέδιο της για το Ταµείο Ανάκαµψης 
Όπως είπε ο Μαργαρίτης Σχοινάς το βασικό είναι να έχει τους απαραίτητους πόρους για την 
περίσταση και µίλησε για 1,5 µε 2 τρις ευρώ. Το δεύτερο να είναι ισοϋψής η παρέµβαση σε 
αυτούς που τη χρειάζονται. “Οι άσχηµες προβλέψεις που δείχνουν την Ελλάδα στο 9,7% της 
ύφεσης ίσως αποτελέσουν  µια ευλογία για την είσοδο στο ταµείο,” σχολίασε ο 
Αντιπρόεδρος. Σηµαντική είναι ακόµα η δοσολογία επιδοτήσεων και δανείων γιατί σε καµία 
περίπτωση δεν πρέπει ο νότος να χρεωθεί παραπάνω για να αντιµετωπίσει την κρίση, είπε ο 
Μαργαρίτης Σχοινάς και πρόσθεσε πως τεράστια σηµασία έχει να κινηθούν αυτή τη φορά τα 
κράτη - µέλη γρήγορα και αυτό εξαρτάται από την οµόφωνη απόφαση των κρατών µελών. 
Ο πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ  Λουκάς Τσούκαλης συµφώνησε πως οι αποφάσεις που έχουν 
ληφθεί είναι σηµαντικές αλλά επέµεινε στο κρίσιµο ζήτηµα τόσο των τελικών πόρων του 



ταµείου όσο και στους όρους που θα δοθούν τα δάνεια και οι επιδοτήσεις. “Πώς θα 
µοιραστούν τα χρήµατα;” αναρωτήθηκε ο Λουκάς Τσούκαλης. 
Η συντονίστρια της συζήτησης, δηµοσιογράφος, Ελένη Βαρβιτσιώτη έθεσε το θέµα της 
απόφασης - βόµβα στα θεµέλια του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος που πήρε πριν από λίγες 
µέρες το Συνταγµατικό Δικαστήριο της Γερµανίας, µε την οποία αµφισβήτησε  ουσιαστικά 
το πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ αλλά και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 
Ο Μαργαρίτης Σχοινάς σχολίασε πως ίσως ο ανταγωνισµός τραπεζών-δικαστών φέρνει στο 
τραπέζι την ενίσχυση της ΟΝΕ. 
Ο Λουκάς Τσούκαλης χαρακτήρισε επικίνδυνη την απόφαση και είπε πως η συνθήκη του 
Μάαστριχτ είναι πολύ περιοριστική, και αναρωτήθηκε ποιος θα τολµήσει να την αλλάξει. 
Ο Μαργαρίτης Σχοινάς εξήγησε πως σε καµιά περίπτωση αυτά τα έκτακτα µέτρα δε µπορεί 
να είναι ανοιχτά στο χρόνο και επισήµανε πως δεν µπορεί κάποιος να παίρνει ενισχύσεις από 
την κυβέρνησή του αλλά και κοινοτικές επιδοτήσεις. 
Ο πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ επισήµανε πως ναι µεν ήταν αναγκαία η απόφαση της Κοµισιόν 
να χαλαρώσει τους κανόνες γιατί η αγορά από µόνη της οδηγούσε σε Αρµαγεδώνα. Ωστόσο 
είπε , “κάποιοι έχουν γερά σωσίβια κι άλλοι σωσίβια µε τρύπες και αν  αφήσουµε 
ανεξέλεγκτη την κατάσταση τότε θα επιβιώνει αυτός που έχει ισχυρότερο κράτος.” 
Στο κρίσιµο θέµα των κορωνοµολόγων που δίχασε την Ε.Ε., ο Μαργαρίτης Σχοινάς είπε πως 
αυτό που χρειάζεται η Ευρώπη είναι ένα υπερόπλο που θα κάνει τη διαφορά και το οποίο 
γρήγορα θα φέρει ανακούφιση. Και χαρακτήρισε το Ταµείο Ανάκαµψης υπερόπλο. 
Από την πλευρά του ο Λουκάς Τσούκαλης συµφώνησε πως το αποτέλεσµα µετράει αλλά ο 
ίδιος τάχθηκε υπέρ των ευρωοµολόγων. 
Στο ζήτηµα της µετανάστευσης ο Αντιπρόεδρος είπε πως η Κοµισιόν εργάζεται για να έχει 
έτοιµο το πακέτο των προτάσεων για το άσυλο και τη µετανάστευση τον Ιούνιο, πριν από τη 
γερµανική προεδρία. Το σχέδιο προβλέπει έλεγχο των ροών στην πηγή τους, µία συλλογική 
και αποτελεσµατική φύλαξη των συνόρων όπως έγινε στον Έβρο και επιµερισµό των βαρών 
ανάµεσα στις χώρες- µέλη. “Χρειαζόµαστε µόνιµη αλληλεγγύη και όχι αλληλεγγύη α λα 
καρτ” είπε ο κ. Σχοινάς. 
Ο Λουκάς Τσούκαλης εξήγησε πως η Ευρώπη είναι υποχρεωµένη να συνοµιλεί µε την 
Τουρκία γιατί η Τουρκία είναι µία χώρα µε πολύ µεγάλη αγορά και µε στρατηγική θέση στην 
περιοχή. Ούτε η Τουρκία µπορεί να ζήσει χωρίς Ευρώπη ούτε η Ευρώπη χωρίς την Τουρκία, 
τόνισε ο πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ και χαρακτήρισε τη συµβίωση προβληµατική και την 
Ελλάδα την ενδιάµεση χώρα που υφίσταται τη στάση “του νταή της γειτονιάς.” 
Τέλος ο Μαργαρίτης Σχοινάς είπε πως ένα από τα επιτεύγµατα όλου του εύρους της 
ελληνικής πολιτικής είναι ότι έχει καταφέρει να βάλει τις ελληνοτουρκικές και κυπριακές 
θέσεις στο προσκήνιο. 
Τέλος, στη συζήτηση που είχε µε τον πρόεδρο του ΕΛΙΑΜΕΠ Λουκά Τσούκαλη, ο 
Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς, σηµείωσε ότι ο κόσµος έχει 
προσδοκίες από την Ευρώπη , δεν την απαξιώνει και στα δύσκολα δεν ακουµπά στους 
λαϊκιστές. Ο Λουκάς Τσούκαλης επισήµανε πως όσο αποτελεσµατικότερες είναι οι δράσεις 
που αναλαµβάνουν οι εθνικές κυβερνήσεις και η Ευρώπη τόσο λιγότερες ελπίδες θα έχει ο 
λαϊκισµός. Οι λαϊκιστές προτείνουν εύκολες λύσεις σε σύνθετα προβλήµατα είπε ο πρόεδρος 
του ΕΛΙΑΜΕΠ. 
  
 


