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\ ! Ευρωπαϊκές 
λύσεις και 
επιλογές
Η ΕΝΤΑΞΗ στην Οικονομική και Νο
μισματική Ένωση (ΟΝΕ) το 2000 υ
πήρξε το μείζον επίτευγμα της Ελλά
δας μετά την προσχώρηση της χώ
ρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). 
Ουσιαστικά η ένταξη στην ΟΝΕ ολο
κλήρωσε τη διαδικασία συμμετοχής 
της χώρας στην Ε.Ε. Έφερε την Ελ
λάδα στο κέντρο της Ένωσης, στον 

εσωτερικό πυ
ρήνα διαμόρ
φωσης πολιτι
κής και λήψης 
αποφάσεων, με 
τεράστιες οικο
νομικές και πο- 

Του Π. Κ. λιτικές ωφέλει-
Ιω ακειμίδη ες. Το επίτευγ-

μα αυτό φαίνε
ται τώρα να κλονίζεται. Και δεν 
κλονίζεται μόνο η ένταξή μας στην 
ΟΝΕ. Κλονίζεται η συμμετοχή μας 
στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Γιατί έξοδος από την ΟΝΕ (αν και 
νομικά και θεσμικά αδύνατη γιατί οι 
Συνθήκες δεν προβλέπουν κάτι τέ
τοιο) θα σήμαινε -  φοβάμαι -  και έ
ξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και τούτο γιατί ενώ δεν προβλέπε- 
ται ούτε εθελούσια ούτε εξαναγκα
στική έξοδος από την ΟΝΕ, προβλέ- 
πεται ωστόσο (από τη Συνθήκη της 
Λισαβώνας) εθελούσια αποχώρηση 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πά
ντοτε σύμφωνα με τη νομική πραγ
ματικότητα των Συνθηκών, δεν μπο
ρεί μια χώρα να είναι μόνιμα εκτός 
ΟΝΕ και εντός Ε.Ε. (με την εξαίρε
ση δύο χωρών, δηλαδή του Ηνωμέ
νου Βασιλείου και της Δανίας. Η πε
ρίπτωση της Σουηδίας παραβιάζει 
τη Συνθήκη, αλλά αυτό είναι μια άλ
λη ιστορία, καθώς η Σουηδία είναι... 
Σουηδία και όχι Ελλάδα). Βεβαίως 
οι πολιτικές ισορροπίες και συσχετι
σμοί είναι αυτοί που πάντοτε προσ
διορίζουν την ερμηνεία και τελικά 
την εφαρμογή των Συνθηκών. Και 
αυτό ίσως να είναι το δυσάρεστο 
σημείο για τη χώρα μας, ότι δηλαδή 
οι πολιτικοί συσχετισμοί στην Ευρω
παϊκή Ένωση δεν είναι ιδιαίτερα ευ
νοϊκοί και αυτό φαίνεται καθαρά. Ω
στόσο σε ρεαλιστική προοπτική εν
δεχόμενο εξόδου δεν υπάρχει. Αυτό 
όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέ
πει να ακυρώσουμε όλα τα σενάρια 
που θα ήθελαν τη χώρα στο περιθώ
ριο της ΟΝΕ/Ε.Ε. Και η ακύρωση 
ξεκινά με τη θεολογική προσήλωση 
στους «κανόνες του παιχνιδιού» (ε
φαρμογή Προγράμματος Σταθερότη
τας κ.λπ.) αλλά και την αποφυγή αυ- 
τοκαταστροφικών ενεργειών από 
πλευράς μας. Η Ευρώπη έχει υπο
χρέωση να στηρίξει την Ελλάδα και 
η Ελλάδα έχει υποχρέωση να αναζη
τήσει «ευρωπαϊκές λύσεις» στο πρό
βλημά της. Άλλες επιλογές θα την ο
δηγούσαν ενδεχομένως εκτός συ
στήματος Ε.Ε.
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