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“Όχι άλλη λιτότητα, στροφή στην εργασία και στην κοινωνική ασφάλιση” 

 

Συζήτηση του Αντιπροέδρου του SPD, Thorsten Schäfer-Gümbel με Έλληνες πολίτες 

 

“Μόνο μια ισχυρή σοσιαλδημοκρατία μπορεί να ανανεώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση”, ήταν το 

βασικό μήνυμα της ανοιχτής συζήτησης του Αντιπροέδρου του SPD, Thorsten Schäfer-

Gümbel με πολίτες, μέλη και φίλους της πολιτικής κίνησης “Μπροστά” και των Ακτιβιστών του 

Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στην Ελλάδα, την Παρασκευή 7 Απριλίου. Η συζήτηση 

συνδιοργανώθηκε με το Ίδρυμα Friedrich Ebert στην Αθήνα και το Γραφείο Πληροφόρησης 

Europe Direct του Δήμου Αθηναίων και το μεγαλύτερο μέρος της αφιερώθηκε σε διάλογο με το 

κοινό, τον οποίο συντόνισε η Παυλίνα Σπανδώνη, γραμματέας του “Μπροστά”.  

 

Τον προσκεκλημένο καλωσόρισε ο δήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης, ο οποίος 

αναφέρθηκε στην πολιτική συνοχής ως μέσο υπέρβασης της κρίσης και στην αναγκαία 

ευρωπαϊκή συνεργασία για την υπέρβαση της προσφυγικής κρίσης. Επίσης τόνισε ότι δεν 

χρειαζόμαστε απλά μια περισσότερο δημοκρατική Ευρώπη, αλλά περισσότερη δημοκρατία και 

σε άλλους διεθνείς οργανισμούς, ενώ εξέφρασε την ευχή για νίκη του SPD στις εκλογές της 

Γερμανίας, “που τελικά θα οδηγήσει σε μια καλύτερη Ευρώπη, πιο ενωμένη και πιο 

αποτελεσματική, με βάση τις αξίες της κοινωνικής συνοχής, της αλληλεγγύης και της 

δημοκρατίας”.  

 

Ανοίγοντας τη συζήτηση, ο διευθυντής του Ιδρύματος Friedrich Ebert, Χρηστος Κατσιούλης 

ανέφερε ότι η Ευρώπη στα 60ά της γενέθλια δείχνει - μετά το θλιβερό 2016 με Brexit και Trump 

-  σημάδια αναζωογόνησης, καθώς οι δημοσκοπικές επιτυχίες των Μακρόν και Σουλτς στην 

Γαλλία και Γερμανία προμηνύουν μια προοδευτική και φιλευρωπαϊκή “άνοιξη”.  

 

Στις τοποθετήσεις του ο Αντιπρόεδρος του SPD Τhorsten Schäfer-Gümbel τόνισε ότι η 

σοσιαλδημοκρατική Αριστερά στην Ευρώπη θα έχει τύχη μόνο όταν βρει απαντήσεις σε θέματα 

κοινωνικής ασφάλισης και εργασίας και πάψει απλά να εναντιώνεται στις εξελίξεις. 

Χρειαζόμαστε περισσότερη ισότητα και όχι ανισότητα», είπε χαρακτηριστικά. “Η ευμάρεια έχει 

καταρρεύσει και αυτό γιατί δεν μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε την οικονομική κρίση, δεν 

βρήκαμε κοινή απάντηση στο πρόβλημα», ανέφερε. Σε ερώτηση για το αν η Σοσιαλδημοκρατία 

είναι ακόμη ζωντανή υπογράμμισε «ότι ζει αλλά περνάει κρίση αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης και 



αυτό γιατί δεν μπόρεσε να δώσει απαντήσεις σε μεγάλα θέματα όπως η αγορά εργασίας και η 

παγκοσμιοποίηση» και παραδέχθηκε ότι «τρέχαμε πίσω από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές».  

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν θα ήταν θετική για την Ελλάδα η εκλογή του Μάρτιν Σουλτς ο 

κ. Gümbel είπε ότι «θα είναι καλύτερα. Θα είναι δύσκολος ο δρόμος αλλά θα τα καταφέρουμε. 

Δεν πρέπει να καταστρέψει την Ευρώπη η λιτότητα”, ενώ απέρριψε το ενδεχόμενο να 

συνεργαστούν με το CDU της Άνγκελα Μέρκελ και του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.  Μιλώντας για το 

μέλλον της Ευρώπης υποστήριξε ότι «η Γερμανία μπορεί να προοδεύσει μόνο αν προοδεύσει η 

Ευρώπη και μέσα σε αυτή βρίσκεται και η Ελλάδα. Στην Ευρώπη ο ένας δεν μπορεί να υπάρξει 

χωρίς τον άλλο. Αν εκλεγούν τα Σοσιαλδημοκρατικά κόμματα σε Γερμανία και Γαλλία τότε 

μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά». 

 

Ο επικεφαλής της πολιτικής κίνησης “Μπροστά”, Παναγιώτης Βλάχος ανέφερε ότι η 

σοσιαλδημοκρατία έρχεται αντιμέτωπη με μια Ευρώπη των διαιρέσεων και των ανισοτήτων: 

ανάμεσα σε αυτούς που απολαμβάνουν τα οφέλη της Ενιαίας Αγοράς και της 

παγκοσμιοποίησης και σε αυτούς που δεν έχουν εργασία, δουλεύουν περιστασιακά, φοβούνται 

το διαφορετικό, δεν έχουν πρόσβαση σε βασικά δημόσια αγαθά εκπαίδευσης και υγείας. 

Βασικός στόχος των προοδευτικών, ανέφερε ο Παναγιώτης Βλάχος, είναι να βρουν μια νέα 

κοινωνική τάξη ως ατμομηχανή των αλλαγών που θέλουν. “Κάποτε ήταν το προλεταριάτο κατά 

το Μαρξ, σήμερα όμως είναι το πρεκαριάτο. Στόχος μας είναι να αγκαλιάσουμε την ενέργεια και 

τις ανησυχίες των νέων που νιώθουν ξένοι και αποκομμένοι από τη σημερινή Ευρώπη: η 

γήρανση των κοινωνιών μας, η μετάλλαξη της εργασίας, η νέα εποχή της αυτοματοποίησης, η 

μετανάστευση απαιτούν να χτίσουμε έναν τέταρτο κοινωνικό πυλώνα στις πολιτικές της ΕΕ, να 

μιλήσουμε ειλικρινά για τα οφέλη και τις απώλειες της μερικής απασχόλησης, των συντάξεων, 

των μισθών, της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης και να χτίσουμε γέφυρες με τις πολιτικές 

δυνάμεις που δεν ασπάζονται τη λιτότητα” ανέφερε.  

 

Ο εθνικός συντονιστής των PES Activists, Αλέξανδρος Καρύδης μίλησε για τις παράλληλες 

κρίσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη δυσμενή διεθνή συγκυρία που 

δημιουργούν γεγονότα “απίστευτα” ένα χρόνο πριν. Αναφέρθηκε στη δράση των PES Activists 

ως μια γέφυρα ανάμεσα στις τοπικές κοινωνίες και τα Ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων, 

παρουσιάζοντας παραδείγματα του πώς η Σοσιαλδημοκρατία μπορεί να λειτουργήσει ως 

γέφυρα υπέρβασης και ενότητας στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ο Αλέξανδρος Καρύδης 

εστίασε σε μια κομβική διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας: ο μεγάλος συνασπισμός στη 

Γερμανία οικοδομήθηκε στη βάση ενός προγράμματος, το οποίο δεν υπήρξε ούτε κατ’ επίφαση 

στην ελληνική περίπτωση της συγκυβέρνησης μεταξύ φαινομενικά ασύμβατων δυνάμεων. Η 

αίσθηση ότι μόνη συγκολλητική ουσία είναι η εξουσία αποξενώνει από την κοινωνία και εντείνει 

την έλλειψη αξιοπιστίας. Στην αξιοπιστία δίνει έμφαση ο Βορράς, ενώ ο Νότος ζητάει 

αλληλεγγύη, η οποία έχει σαφή νομική κατοχύρωση στη Συνθήκη της Λισσαβόνας. Αξιοπιστία 

και αλληλεγγύη είναι οι δύο όψεις του νομίσματος της εμπιστοσύνης, που αποτελεί τη μόνη 

βιώσιμη απάντηση στο “OHIO syndrome”, την αντίληψη ότι ο καθένας πρέπει να πορευθεί 

μόνος του. Κλείνοντας, αναφέρθηκε στη μεγάλη ελπίδα που δημιουργεί η υποψηφιότητα του 

Μάρτιν Σουλτς για μια “Ευρωπαϊκή Γερμανία” της σύνθεσης, στον αντίποδα της “Γερμανικής 

Ευρώπης” του διχασμού, παραδίδοντας στον Αντιπρόεδρο συγχαρητήρια επιστολή των PES 

Activists προς τον Μάρτιν Σουλτς.    



 

Δείτε σχετικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lRQsG913nQQ

