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Πέσαμε στη δεύτερη 
κατηγορία της Ευρώπης
Ως ένα περιθωριοποιημένο μέλος μας αντιμετωπίζουν οι Βρυξέλλες
Η οικονομική κρίση και η ύφεση ήρθαν να φωτίσουν μια πραγματικότητα που ουδείς 
Έλληνας πολιτικός θέλει να αναγνωρίσει: πως η χώρα μας είναι πλέον ημιεπισήμως 
στη δεύτερη ταχύτητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΙΏρα μηδέν για την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οικονομική κατά
σταση της χώρας είναι τέτοια, που μέχρι και ο επίτροπος Χοακίν Αλμούνια 
έσπευσε να τη στηλιτεύσει κατά την ημέρα παρουσίασης των μέτρων της 
Κομισιόν για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Δικαιολο
γημένο το ύφος Αλογοσκούφη στη φωτογραφία αρχείου...

Ο  Ντάνιελ Γκρος μιλάει στα «ΝΕΑ»
«ΕΧΕΤΕ πολύ υψηλό 
έλλειμμα, κι ακόμη 
χειρότερα έχετε πολύ 
υψηλό χρέος, το οποίο 
διογκώνετε 
πληρώνοντας 
εξαιρετικά υψηλά 
επιτόκια», επισήμανε 
μιλώντας στα «ΝΕΑ» ο 
Ντάνιελ Γκρος, 
διευθυντής του 
Κέντρου Ευρωπαϊκών 
Πολιτικών Μελετών 
(CEPS). Και συνέχισε: 
«Επιπλέον, όπως 
βλέπω, και τα 
αποθεματικά σας είναι 
εξαιρετικά χαμηλά. Για 
να μην αναφέρω πως 
περίπου ό,τι 
επενδύσεις είχατε, 
ήταν απ’ έ ξω -ά ρ α  και 
τα κέρδη επέστρεφαν 
έξω. Είναι μια εξίσωση

που οδηγεί μαθηματικά 
στην απαγόρευση 
οποιοσδήποτε δαπάνης 
που θα επιδείνωνε τα 
ήδπ τραγικά μεγέθη». 
Όταν του
επισημαίνουμε ότι παρ’ 
όλα αυτά και στην 
Ελλάδα υπάρχουν -  και 
θα υπάρχουν-  
άνθρωποι που θα 
πληρώσουν τις 
συνέπειες της κρίσης 
κι είναι ευθύνη του

κράτους να τους 
στηρίξει (σ.σ.: μια αρχή 
την οποία έχει 
υπερασπισθεί κι ο ίδιος 
με τις μελέτες του περί 
του βαθμού κρατικής 
παρέμβασης), ο κ. 
Γκρος επιμένει: 
«Λυπάμαι! Τα τελευταία 
χρόνια, ως κυβέρνηση 
κι ως πολίτες, 
δαπανούσατε 
περισσότερα απ’ όσα 
εισπράττατε. Και 
ξέρετε τι λέει η Βίβλος 
για τις επτά παχιές και 
τις επτά ισχνές 
αγελάδες. Δυστυχώς, 
τις συνέπειες της 
κρίσης θα τις 
αισθανθούν όλοι -  και 
φοβούμαι ότι ο ρυθμός 
ανάπτυξης θα πέσει 
πολύ».

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Ειρήνη Δ. Καρανασοπούλου____Α υτό υποστήριζαν διπλωματικές 

πηγές, σημειώνοντας πως το 
«ημιεπισήμως» έχει να κάνει με 

το ότι μέχρι να θεσμοθετηθεί η νέα  
Συνθήκη της Ένω σης, δεν μπορούν 
να υπάρξουν διαφορετικές ταχύτητες 
ούτε σε επιμέρους πολιτικές. Αλλά ο 
φείλεται και σε ένα ακόμη στοιχείο: 
ότι είναι δύσκολο να εξοβελίσεις από 
την πρώτη ταχύτητα μια χώρα που α
νήκει στο ευρώ, ακόμη κι αν οι επι
δόσεις της είναι πολύ χειρότερες από 
τις περισσότερες εκτός ευρωζώνης 
χώρες!

Η Ελλάδα, έλεγαν οι ίδιες πηγές, 
διαθέτει τα τρία στοιχεία που ωθούν 
τις Βρυξέλλες να την αντιμετωπίζουν 
ως ένα περιθωριοποιημένο κράτος - 
μέλος, ως ένα βάρος: α) η οικονομία 
της είναι στη χειρότερη θέση των κρα
τών της ευρωζώνης και κινείται κο
ντά στα επίπεδα των Βαλκανίων, κυ
ρίως της Ρουμανίας και της Βουλγα
ρίας β) είναι η μόνη χώρα που κατα
φέρνει μονίμως τα προβλήματα της 
εξωτερικής της πολιτικής να τα εισά
γει στην Ένωση -  είτε πρόκειται για 
το Κυπριακό είτε για τα ελληνοτουρ
κικά είτε για το όνομα των Σκοπιών 
γ) είναι από τις χώρες με οξύ π ρ ό 
βλημα διαφθοράς στον κρατικό τομέα, 
το οποίο έχει προεκτάσεις και πέραν 
της χώρας, όπως έδειξε η υπόθεση  
Siemens.

«Κανένα μέτρο για 
τους ασθενέστερους»

Βέβαια, το σοβαρότερο όλων -  λέ
νε διπλωματικές πηγές -  είναι η οικο
νομική κατάσταση της χώρας, που μέ
χρι κι ο κ. Αλμούνια έσπευσε να στη- 
λιτεύσει κατά την ημέρα παρουσίασης 
των μέτρων της Κομισιόν για την α
ντιμετώπιση της κρίσης. Ο  Ντάνιελ  
Γκρος, διευθυντής του Κέντρου Ευ 
ρωπαϊκών Πολιτικών Μελετών (CEPS) 
κι από τους «γκουρού» των Βρυξελ
λών, είναι αρκετά ωμός. Μιλώντας στα 
«ΝΕΑ» κάνει λόγο για «μηδενικά περι
θώρια» για λήψη μέτρων ανακούφισης 
των ασθενέστερων στην Ελλάδα.

Ασφαλώς ο γνωστός οικονομολό
γος -  που οι φήμες τον φέρουν να εί
ναι εξ απορρήτων τουλάχιστον τριών 
επιτρόπων που ασχολούνται με τα οι
κονομικά -  δεν εμφορείται από κάποια 
ανθελληνικά αισθήματα, περιγράφο- 
ντας μια κατάσταση που λίγο απέχει 
από τα όρια της χρεοκοπίας στην ο 
ποία βρέθηκαν άλλες κοινοτικές χώ
ρες, όπως η Ουγγαρία, υποχρεώ νο
ντας την Ένωση να παρέμβει για να 
τη σώσει. Το... παράδοξο είναι ότι οι 
εκτιμήσεις του για την κατάσταση στην

ελληνική οικονομία συμπίπτουν με ε
κείνες ορισμένω ν συνεργατών του 
Γιώργου Παπανδρέου, που προτιμούν 
να μην εκφράζονται δημοσίως. Οι τε
λευταίοι δηλώνουν την έντονη ανη
συχία τους για το ενδεχόμενο να προ- 
σφύγει στις κάλπες ο κ. Καραμανλής, 
να κληθεί κυβερνήσει ο κ. Παπαν

δρέου και να βρεθεί στην εξαιρετικά 
δυσάρεστη θέση να πρέπει να διαχει- 
ρισθεί τα χειρότερα οικονομικά δεδο
μένα των τελευταίων δεκαετιών -  για 
τα οποία, μάλιστα, στο μεγαλύτερο μέ
ρος ευθύνεται η Ν .Δ ., εάν δεχθούμε 
την παραβολή περί παχιών και ισχνών 
αγελάδων του κ. Γκρος.

Μ άχη για την 
κατάργηση των 

. όπλω ν διασποράς
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Λουκάς Δημάκας
ldimakas@dolnet.gr______________________________________________

ΜΕ ΤΟΥΣ «ΣΚΛΗΡΟΥΣ» και μεγάλους του πλανήτη 
που δεν θέλουν την εδώ και τώρα απαγόρευαη της 
χρήσης των ύπουλων για τον άμαχο πληθυσμό βομ
βών διασποράς, έχει ταχθεί ουσιαστικά η Ελλάδα. Και 
στη σημερινή συνάντηση για την υπογραφή τής σχετι
κής συνθήκης στο Όσλο από περίπου 100 χώρες, θα 
παρακολουθεί τις εργασίες της πρωτοβουλίας ως πα
ρατηρητής.
Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η Πολεμική Αεροπορία που, 
όπως και ο Στρατός Ξηρός, διαθέτει στο οπλοστάσιό 
της τέτοια πυρομαχικά, «βάζει φρένο» στην απόκτηση 
νέων βομβών αυτού του τύπου, ακυρώνοντας σχετική 
παραγγελία για τα νέα F-16.
Ριγμένες αμό τα αεροπλάνα ή εκτοξευόμενες από το 
πυροβολικό, οι βόμβες και τα βλήματα διασποράς ε- 
κρήγνυνται στον αέρα, μερικές εκατοντάδες μέτρα πά
νω από τον χώρο - στόχο, και διασκορπίζουν τυχαία ε
κατοντάδες μικρότερα βομβίδια -  ακόμα και 8-10 πό
ντων. Πολλά απ’ αυτά τα φονικά βομβίδια -  ίσως και 
το 15-20% -  μπορεί να μην εκραγούν και παραμένουν 
στο έδαφος κρυμμένα ως μικρές, ύπουλες νάρκες ξη
ρός και μετά τον πόλεμο.
Σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων που επι
καλούνται διεθνείς οργανώσεις, περίπου 100.000 άν
θρωποι έχουν σκοτωθεί ή ακρωτηριαστεί από τις βόμ
βες διασποράς σ ’ όλο τον κόσμο από το 1965 -  απ’ 
αυτούς το 98% είναι άμαχοι. Πάνω από το 1/4 των θυ
μάτων είναι παιδιά που μπερδεύουν τα βομβίδια με 
παιχνίδια ή κονσερβοκούτια...
Στο Βιετνάμ, 33 χρόνια μετά τη λήξη του πολέμου, α
κόμα τα όπλα διασποράς -  όπως και τα χημικά -  σκο
τώνουν. Το ίδιο γίνεται στο Λάος, στον Λίβανο και ίσως 
σε λίγο στην Αμπχαζία και στην Οσετία όπου, όπως έ
χει καταγγελθεί, η Γεωργία έκανε χρήση τέτοιων πυ- 
ρομαχικών. Χρήση όπλων διασποράς κατηγορείται ότι 
έκανε πρόπερσι και το Ισραήλ στον Λίβανο.
Η συνθήκη που θα υπογράφει' σήμερα στο Όσλο στο 
πλαίσιο πρωτοβουλίας από περίπου 100 χώρες, επι
διώκεται να αποτελέσει ισχυρό μοχλό πίεοης ώστε να 
προχωρήσει πιο γρήγορα η κύρια προσπάθεια που γί
νεται στο πλαίσιο του ΟΗΕ για μια νέα διεθνή συνθήκη 
κατά των όπλων διασποράς με αυστηρότερους όρους.

Δύο τάσεις στον ΟΗΕ
Στις διαδικασίες του ΟΗΕ υπάρχουν δύο τάσεις. Την ά
μεση και ουσιαστική απαγόρευση των όπλων διασπο- 
ράς επιδιώκει η πλειονότητα των χωρών (Ευρώπη, Κα
ναδάς, Αυστραλία κ.ά.) ενώ άλλες χώρες όπως οι ΗΠΑ, 
η Ρωσία, η Κίνα, το Ισραήλ, το Πακιστάν, η Ινδία, η 
Τουρ'κία, η Πολωνία κ.ά. επιθυμούν μια «ήπια μετάβα
ση». Με τις χώρες αυτές έχει ταχθεί και η Ελλάδα, κυ
ρίως για να μη μείνει ακάλυπτη, όπως λένε αρμόδιοι 
κύκλοι, στο ιδιόμορφο γεωπολιτικό περιβάλλον που 
βρίσκεται και λόγω της στάσης που έχει στο θέμα αυτό 
η εξ Ανατολών γείτων... Σύμφωνα με τις αναλύσεις που 
έχουν γίνει από διπλωμάτες και στρατιωτικούς, «δεν υ
πάρχει επί του παρόντος δυνατότητα κατάργησης ή πε
ριορισμού των όπλων που έχει η Αεροπορία και ο Στρα
τός διότι, όπως λένε, κάτι τέτοιο θα είχε αρνητικές επι
πτώσεις στις επιχειρησιακές δυνατότητες».
Η Αεροπορία πάντως, καθώς εκτιμάται ότι στα επόμενα 
χρόνια η συνθήκη θα προχωρήσει, έχει αναστείλετκάθε 
νέα προμήθεια πυρομαχικών που ενδεχομένως θα πε- 
ριληφθούν στους όρους της συνθήκης, ενώ σταμάτησε 
διαδικασία απόκτησης βομβών διασποράς CBU-103 
που βρισκόταν σε εξέλιξη. Ανοιχτό κρατά το θέμα και 
μία από τις ελληνικές κρατικές αμυντικές βιομηχανίες 
που έχει τη δυνατότητα κατασκευής τέτοιων όπλων.
Το πώς θα κινηθεί προσεχώς το θέμα διεθνώς θα ε- 
ξαρτηθεί πάντως και από τη στάση του νέου προέδρου 
των ΗΠΑ κ. Ομπάμα, εκτιμούν ακτιβιστές κατά των ό
πλων διασποράς. Στο παρελθόν ο κ. Ομπάμα είχε τα
χθεί ως γερουσιαστής κατά των εν λόγω όπλων. Κρίσι
μος θεωρείται ο επόμενος Νοέμβριος, οπότε θα συνα
ντηθούν στον ΟΗΕ τα κράτη - μέλη της υπάρχουσας 
συνθήκης για την υιοθέτηση ενός νέου πιο αυστηρού 
πρωτοκόλλου για τα όπλα αυτά.
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