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Στήριξη με αντίτιμο την τριπλή επιτήρησηΟ  Γ . Παπανδρέου κατοχύρωσε μια νέα περίοδο χάρταν, χωρίς να αποτρέψει τον κίνδυνο επιβολής πρόσθετων μέτρων
Β Ρ Υ Ξ Ε Λ Λ Ε Σ , Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Η  Δ Η Μ Η Τ Ρ Α  Κ Ρ Ο Υ Σ Τ Α Λ Λ ΗΤ ην πολιτική σ τή ρ ιξη  και τη ν α λ λ η λ εγ γ ύ η  τηε ΕΕ στην προσπάθεια που καταβάλλει για να σταθεροποιήσει την οικονομία εξασφ άλισε χθεε ο κ. Γ. Παπανδρέου. Επειτα από έναν μαραθώνιο επαφών και δια- βουλεύσεω ν ο Π ρω θυπουργόε κατοχύρωσε μια νέα περίοδο χά- ριτοε για να αποδώσουν τα μ έ τρα που έχει ανακοινώσει, χωρίε όμωε να αποτρέψει τον κίνδυνο να κληθεί σύντομα να επιβάλει πρόσθετα μέτρα, ενώ ταυτόχρονα αναγκάστηκε να αποδεχθεί μια «τριπλή επιτήρηση» τηε πο- λιτικήε του: από την Ευρωπαϊκή Ε πιτροπ ή, την Ευρω παϊκή Κ ε ντρική Τράπεζα και το Δ ιεθ νέε Νομισματικό Ταμείο.

«Βρισκόμαστε ήδη σε διαδι
κασ ία  επ ιτήρησηε»  δήλω σε ο Πρωθυπουργόε στη συνέντευξη που έδωσε μετά τη λήξη τηε Συνόδου. « Δ εν  το κρύβω» συνέχισε. « Δ εν  πρέπει να το κρύβουμε. 
Αφαιρέθηκε ένα κομμάτι τηε κυ- 
ρια ρχία ε μαε έτσι όπωε χ ειρ ι
στήκαμε τα οικονομικά μαε θέ

ματα. Αε κάνουμε τώρα τη δου
λειά μαε με σκοπό η Ελλάδα να 
γίνει Εανά κυρίαρχη τηε τύχηε 
τηε».

Ο  Πρωθυπουργόε τόνισε ότι η αξιοπιστία που χάσαμε «θα κ α 
τακτηθεί με κόπο και ιδρώτα». Διευκρίνισε επίσηε ότι Αίτησε ο

ίδιοε προ διμήνου τη συνδρομή του Ντομινΐκ Στροε-Καν και ότιτο Διεθνέε Νομισματικό Ταμείο την έχει παράσχει «σε θέματα τε- 
χνικήε φύσεωε». «Η  ΕΕ δεν έχει 
α ν ά λο γ η  τεχν ο γ ν ω σ ία »  ε ίπ ε . Ωστόσο διευκρίνισε ότι η Ελλάδα δεν θα στραφεί στο ΔΝ Τ για

να α να ζητήσ ει δ α ν εισ μ ό  αλλά στιε αγορέε. Απέδω σε το γεγο- νόε ότι η Ελλάδα έχει τεθεί υπό επιτήρηση «με σκληρό τρόπο» στην πολιτική των τελευταίω ν ετών.Απέρριψε όμωε την κριτική ότι η κυβέρνηση καθυστέρησε να λά

βει τα απαραίτητα μέτρα. «Ηταν 
και θέμα τηε αντίδρασηε των 
αγορώ ν, οι οποίεε θεωρούσαν 
ότι η Ελλάδα δεν είναι αΕιόπι- 
σ τη » εξήγησε.
Οκ. Π απ ανδρέου δήλω σε ότι η κ υ β έ ρ ν η σ η  είνα ι αποφ ασισμένη να κάνει καθετί για να ανακτήσει την αξιοπιστία και την ισχύ τηε Ελλάδαε. 
«Αυτό είναι αίτημα και του ελ
ληνικού λαού, το οποίο εκφρά
ζεται μέσα από το Πρόγραμμα  
Σταθερότηταε και τα επιπλέον 
μέτρα. Θα κάνουμε ό,τι χρειά
ζεται για να πετύχουμε τον στό
χο τηε μείωσηε του ελλείμματοε 
κατά 4%>» συμπλήρωσε. Αυτή τη β ο ύ λ η σ ή  μ α ε α ξιο λ ό γ η σ α ν  οι εταίροι μαε, είπε ο Πρωθυπουργόε, και πρόσθεσε: «Πραγματι
κά αγωνιστήκαμε και παλέψα
με για να τουε πείσουμε».Χαρακτήρισε πολύ σημαντική την απόφαση για την Ελλάδα και για την ευρωζώνη. «Είναι ένα κα
θαρό μήνυμα για συντονισμένη 
δράση, αν χρειαστεί, προκειμέ- 
νου να εΕασφαλιστεί η δ η μ ο 
σιονομική σταθερότητα στο σύ
νολο τηε ευρωδώνηε» είπε.

Η  Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα 
θα συνεργαστεί 
με την Επιτροπή 
στο θέμα τηε 
διαμόρφωσηε 
προτάσεων για 
πρόσθετα, 
απαραίτητα, 
μέτρα 99

0  επικεφαλήε m s ΕΚΤ Ζαν- 
Κλοντ Τρισέ μάε ετοιμάζει 
πρόσθετα μέτρα

Η  καλύτερη 
λύση είναι 
η Ελλάδα 
να εφαρμόσει 
τα μέτρα που 
έχει εΕαγγείλει 
για την εΕυγίανση 
των δημοσίων 
οικονομικών 
τηε 99

Ανγκελα Μέρκελ, 
καγκελάριε« m s Γερμανύ»

Ä  Τα μέλη τηε 
ευρωζώνηε θα 
αναλάβουν 
συντονισμένη και 
αποφασιστική 
δράση αν 
χρειαστεί, για να 
εΕασφαλίσουν τη 
σταθερότητα σε 
ολόκληρη τη 
ζώνη του ευρώ 
99
Ο πρόεδρε« m s Ευρωπαϊκήε 
Ενωσηε Χέρμαν βαν Ρομπάι 
Ξεκαθάρισε ότι η Αθήνα δεν 
έχει ζητήσει επίσημοι« 
βοήθεια, οπότε και οι 
Βρυίέλλεβ δεν μπορούν να 
προχωρήσουν σε 
συγκεκριμένεε οικονομικέε 
δεσμεύσει

Βγήκαν μαχαίρια πίσω από τις κλειστές πόρτεςΗ  Ανγκελα Μέρκελ και ο Ζαν-Κλοντ Τρισέ ήταν οι πιο επιφυλακτικοί για την αποτελεσματικότατα της ελληνικής οικονομικής πολιηκής
Ο ι διαβουλεύσειε του έλ- ληνα πρωθυπουργού στιε Βρυξέλεε ξεκίνησαν χθεε από νωρίε το πρωί. Προτού συγκεντρωθούν οι ευρωπαίοι ηγέ- τεε στο κτίριο τηε Βιβλιοθήκηε Σολβέ, όπου πραγματοποιήθηκαν οι εργασίεε τηε Συνόδου, ο κ. Γ. 
Παπανδρέου είχε συνάντηση με τη γερμανίδα καγκελάριο Ανγκε- 
λα Μέρκελ, τον γάλλο πρόεδρο 
Νικολά Σαρκοζϊ και τον πρόεδρο τηε Ευρωπαϊκήε Ενωσηε Χέρ
μαν βαν Ρομπάι. Αργότερα προ- σήλθαν στην αίθουσα τηε συνά- ντησ ηε ο π ρ ό εδ ρ ο ε τηε Ευρω- αϊκήε Επιτροπήε Ζοζέ Μπαρόζο και ο πρόεδροε τηε Ευρωπαϊκήε Κεντρικήε Τράπεζαε Ζαν-Κλοντ

Τρισέ. Λίγο προτού ολοκληρω θεί το σχέδιο τηε πρότασηε που θα υποβαλλόταν προε έγκριση στη Σύνοδο , πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό τηε Ισπανίαε Χο- 
σέ Λουϊε Θαπατέρο και με τον π ρ ό ε δ ρ ο  του Ε ιιπ ^ τ ο ιιρ  Ζαν- 
Κλοντ Γ ιούνκερ. Η διαπραγμάτευση διάρκεσε συνολικά μιάμιση ώρα.Παρά το κλίμα στήριξηε προε την Ελλάδα που υπήρχε στιε επί- σημεε ανακοινώ σειε, πίσω από τιε κλειστέε πόρτεε βγήκαν τα μαχαίρια. Η κυρία Μ έρκελ και ο κ. Τ ρ ισ έ  ήταν οι πιο σ κ λ η ρ ο ί. Ο πρόεδροε τηε ΕΚΤ έλεγε ότι δεν έχει πειστεί για την αποτελεσμα-

τικότητα του Προγράμματοε Σταθερότηταε που κατέθεσε η Ελλάδα και ότι χρειάζονται επιπλέον μέτρα.Ο  κ. Παπανδρέου επέμεινε ότι δεν είναι σκόπιμο να ληφ θούν σε αυτή τη φάση και άλλα μέτρα και ότι χρειάζεται χρόνο για να φ ανεί ότι α π οδίδουν αυτά που έχ ει ήδ η  α ν α κ ο ιν ώ σ ει. Δ ια β ε βαίω σε όμωε τουε συνομιλητέε του πωε αν χρειαστεί θα κάνει ό,τι είναι αναγκαίο, κάτι που επανέλαβε και στιε επίσημεε δηλώ- σειε του.Ο  κ . Π απ ανδρέου, σύμφ ω να με αξιόπιστεε πληροφ ορίεε, δια- πραγματεύθηκε με επιθετικό τρόπο τα διάφ ορα σενάρια που τέ

θηκαν προε συζήτηση, ορ ισ μ ένα από τα οποία ήταν ιδιαιτέρωε αρνητικά για την Ελλάδα. Το γε- γ ο νό ε ότι η χ θ εσ ινή  α πόφ α ση δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά ολόκληρη την ευρω ζώνη ικανοποίησε τόσο τον ίδιο όσο και τουε συνεργάτεε του. «Ηταν ό,τι 
καλύτερο μπορούσαμε να πετύ
χουμε τη δεδομένη στιγμή» έλε
γαν.Ο κ. Σαρκοζϊ ήταν έναε από αυτούε που υποστήριξαν σ θ ε ν α ρ ά  τη θ έσ η  τηε Ελλάδαε. Κάποια στιγμή η ένταση χτύπησε κ όκκ ινο , όταν ο κ. Μ π α ρόζο κ α τα λόγισ ε ευ θ ύ νεε στην Ελλάδα για το «μαγείρεμα»

των στατιστικών στοιχείων. Ο  κ. Π απανδρέου του απάντησε στο ίδιο ύφοε ότι, αν έκανε τη δουλειά  τηε και η Ευρω παϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα δεν θα βρισκόταν σε αυτή τη θέση.Ο  Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό ε το π ρ ο η γούμενο διάστημα έχτιζε προσεκτικά τιε ευρωπαϊκέε συμμαχίεε του. Π ροχθέε το βράδυ συναντήθηκε με την υπουργό Εξωτερικών τηε ΕΕ Κάθριν Αστόν, η οποία εξελ έγ η  σε θέσ η-κλειδί με την υποστήριξη των Σοσιαλιστών και του κ. Παπανδρέου προσωπικά. Χ θ εε ήταν η κατάλληλη στιγμή για να ασκήσει την προσωπική τηε επιρροή υπέρ των ελληνικών θέσεω ν.
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Σκληρή διαπραγμάτευση με τη ΓερμανίαΗ  αλληλεγγύη m s Ε Ε  στηρίζεται στην επίδειξη υπευθυνόττπχΒ m s Ελλάδαε σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική m s εξυγίανση
Β Ρ Υ Ξ Ε Λ Λ Ε Σ . Α Ν Τ Α Π Ο Κ Ρ ΙΣ Η
Μ. Σ π ι ν θ ο υ ρ α κ η ς

Ο ι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων τηε Ευρωπαϊ- κήε Ενωσηε μετά τιε ατέρ- μονεε παρασκηνιακέε διαβουλεύ- σειε των τελευταίων ημερών αποφάσισαν τελικώε χθεε ότι αν κάποια στιγμή κριθεί αναγκαίο, θα συνδράμουν την Ελλάδα με «συ- ντονισμένεε δράσειε» των χωρών του ευρώ, αποσπώνταε παράλληλα τη δέσμευση τηε Αθήναε ότι σε περίπτωση ανάγκηε θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη συρρίκνωση του δημοσιονομικού ελ- λείμματόε τηε. «Η συμφωνία που 
επετεύχθη είναι έναε δρόμοε με 
δύο κατευθύνσειε. Η  μία κατεύ
θυνση είναι η αλληλεγγύη τηε ΕΕ 
προε την Ελλάδα και η άλλη κα
τεύθυνση είναι η επίδειΞη υπευ- 
θυνότηταε από την Ελλάδα σε ό,τι 
αφορά τη δημοσιονομική τηε είυ- 
γίανση» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδροε τηε ΕΕ κ. Χέρμαν Βαν 
Ρομπάι, λίγο μετά τη λήξη τηε χθε- σινήε συνόδου κορυφήε.Το ζητούμενο από εδώ και στο εξήε είναι η αντίδραση των αγορών, σημείωναν χθεε από τιε Βρυ- ξέλλεε ανώτατοι κοινοτικοί παρά- γοντεε αλλά και πολλοί οικονομικοί αναλυτέε, που εκτιμούσαν ότι σύμφωνα με την κοινή λογική οι χθεσινέε αποφάσειε τηε ΕΕ, αν μη τι άλλο, θα κόψουν τιε ορέξειε των αγορών για κερδοσκοπικά παιχνίδια. Κάτι που ωστόσο δεν επιβεβαιώθηκε απολύτωε χθεε αφού τόσο τα χρηματιστήρια όσο και οι αγορέε των νομισμάτων εξα κο λουθούσαν να αντιδρούν νευρικά, αλλά όχι παράλογα, όπωε συ- νήθωε έπρατταν τιε τελευταίεε μέ- ρεε.Η νευρικότητα αυτή οφείλεται κατά πολλούε στο γεγονόε ότι η ΕΕ, αντίθετα από ό,τι πολλοί προσδοκούσαν, δεν ανακοίνωσε χθεε έναν νέο χρηματοδοτικό μηχανισμ ό ο οπ οίοε σ ε π εριπτώ σειε έκτακτηε ανάγκηε θα κινητοποιείται προε όφελοε των κρατών- μελών που βρίσκονται στο επίκεντρο κερδοσκοπικών κινήσεων. Η επιλογή αυτή ερμηνεύεται από πολλούε ωε ένδ ειξη  αδυναμίαε του ευρωπαϊκού οικοδομήματοε, αν και από την άλλη πλευρά δεν είναι λίγοι αυτοί που εκτιμούν πωε από τη στιγμή που μπήκε το νερό στ’ αυλάκι τα ισχυρώε οικονομικά κράτη-μέλη τηε ΕΕ, με πρώτη τη Γερμανία , θα συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα θέ-

Οι ισχυροί ms Ευρώπηε γύρω από ιον κ. Γ. Παπανδρέου: Ο πρόεδροε ms Ευρωπαϊκήβ KEvrpums 
Tpanezas κ. Ζαν-Κλοντ Τρισέ (αριστερά), η καγκελάριοε ms Γερμανίαε κυρία Ανγκελα Μέρκελ, ο 
πρόεδροε ms Ε Ε  κ. Χέρμαν βαν Ρομπάι (πίσω από τον κ. Παπανδρέου) και ο πρόεδροε ms Γαλλίαβ 
κ. Νικολά Σαρκοζί (Reuters / yves Herman)

ΝΙΚΟΛΑ ΣΑΡΚΟΖΙ

Θαρραλέα 
τα βήματα 
του ΓιώργονΤ ην κατ’ α ρχήν συμφ ω νία των «27» να στηρίξουν την Ελλάδα, αλλά και την α νά γκη η ελληνική κυβέρνηση να εφ αρμόσει απαρέγκλιτα το Π ρόγ ρα μμ α  Σταθερότη- ταε τόνισαν η γερμανίδα κα- γκελάριοε Ανγκελα Μέρκελ και ο γάλλοε πρόεδροε Νι- 
κολά Σαρκοζί σε κοινή συνέντευξη Τύπου. Ειδικότερα ο κ. Σ α ρκ οζί χαρακτήρισε 
«θαρραλέα» τα βήματα που έχει κάνει ο κ. Γ. Π απαν
δρέου και συμπλήρωσε λέ- γονταε: «Η  Ελλάδα ανήκει 
στην ΕΕ και στην ευρωζώ
νη, και τη στηρίζουμε. Εμμέ
νουμε σε αυτή την ισχυρή 
πολιτική δήλωση, η οποία 
δεν αφ ήνει περιθώρια πα
ρερμηνειώ ν».

Τ0 ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Μείωση του ελλείμματο8 κατά 4 μονάδε8 το 2010
«Ολα τα μέλη τηε ευρωζώνηε πρέπει να έχουν 
αΕιόπιστεε εθνικέε πολιτικέε, ευθυγραμμισμένεε 
με τουε συμφωνημένουε κανόνεε. Εχουν κοινή αί
σθηση για την οικονομική και δημοσιονομική 
σταθερότητα τηε ζώνηε» αναφέρεται στη δήλωση των αρχηγών-κρατών και κυβερνήσεων τηε ΕΕ μετά το πέραε του άτυπου συμβουλίου κορυφήε χθεε στιε Βρυξέλλεε.

«Σε αυτό το πλαίσιο, υποστηρίζουμε πλήρωε 
τιε προσπάθειεε τηε ελληνικήε κυβέρνησηε και 
τη δέσμευσή τηε να κάνει ό,τι χρειαστεί, περι- 
λαμβανομένηε, μεταΕύ άλλων, και τηε θέσπι- 
σηε πρόσθετων μέτρων, προκειμένου να εΕα- 
σφαλίσει ότι θα επιτευχθούν οι φιλόδοΕοι στό
χοι, οι οποίοι τέθηκαν με το πρόγραμμα στα- 
θερότηταε για το 2010 και τα επόμενα χρόνια.

Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να εφαρμό
σει όλα αυτά τα μέτρα με αυστηρό και αποφα
σιστικό τρόπο, ώστε να μειώσει αποτελεσματι
κά το δημοσιονομικό έλλειμμα κατά 4 ποσο- 
στιαίεε μονάδεε εντόε του 2010»  συνεχίζει η δήλωση.

«Καλούμε το Συμβούλιο των υπουργών Οικο- 
νομίαε και Οικονομικών (Εεο/Είη) να υιοθετή
σει, κατά τη σύνοδό του τηε 16ηε Φεβρουάριου, 
τιε συστάσειε προε την Ελλάδα» αναφέρει η δήλωση προσθέτονταε ότι «η Επιτροπή θα παρακολουθεί 
στενά την εφαρμογή των συστάσεων σε συνεν
νόηση με την ΕΚΤ και θα προτείνει τυχόν απα
ραίτητα πρόσθετα μέτρα, στηριζόμενη στην εμπει
ρία του ΔΝΤ. Μια πρώτη αΕιολόγηση θα γίνει τον 
Μάρτιο».

σπισηε ενόε ανάλογου μηχανισμού στήριξηε.Γία να πεισθεί η Γ ερμανία ότι σε περίπτωση ανάγκηε θα βάλει το χέρι τηε στην τσέπη και θα συνδράμει οικονομικώε την Ελλάδα, έλαβε χωρίε αμφιβολία ισχυρά ανταλλάγματα. Επί τηε ουσίαε απαίτησε να τεθεί η Ελλάδα υπό τριπλή επιτήρηση και συγκεκριμένα όχι μό

νο υπό την επιτήρηση θεσμικών οργάνων τηε ΕΕ, όπωε η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), αλλά και υπό την επιτήρηση του Διεθνούε Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ). Ο  δε καταμερι- σμόε τηε επιτήρησηε θα έχει τον εξή ε χαρακτήρα: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ελέγχει την τήρηση του προγράμματοε σταθερότηταε,

η ΕΚΤ θα μεριμνήσει στην περίπτωση που κριθεί αναγκαία η οικονομική στήριξη τηε Ελλάδαε και τέλοε το ΔΝΤ θα κάνει αυτό που γνωρίζει καλύτερα από όλουε, δηλαδή να επιβάλλει την άσκηση περιοριστικών δημοσιονομικών πολιτικώ ν και να υ π ο χρ εώ νει τα «απείθαρχα» κράτη στην υιοθέτηση των όποιων πρόσθετων μέ

τρων κρίνονται αναγκαία. Αυτό το πρωτόγνωρο για τα κοινοτικά δεδομένα «σχήμα επιτήρησηε» έπεισε τελικώε το Βερολίνο να βάλει νερό στο κρασί του και να συναι- νέσει στη στήριξη τηε Ελλάδαε από την ευρωζώνη.Ωστόσο η αρχική άποψη των Γερμανών δεν έτεινε προε αυτή την επιλογή. Η καγκελάριοε Ανγκελα 
Μέρκελ είχε καταστήσει σαφέε ότι προτιμούσε να έλθει σε απευθείαε συμφωνία με την Ελλάδα και να τηε δανείσει τα αναγκαία ποσά με αντάλλαγμα την ανάληψη από την Αθήνα πρόσθετων υποχρεώσεων από αυτέε που είχε αναλάβει μέσω του προγράμματοε σταθερότηταε.Ετσι επήλθε ο τελικόε συμβιβα- σμόε ο οποίοε άφησε ικανοποιη- μένουε τουε πάντεε, πλην ίσωε των κερδοσκόπων. Απομένει ωστόσο η εξειδίκευση των διαδικασιών βάσει των οποίων θα ενισχυθεί σε περίπτωση ανάγκηε η Ελλάδα. Η  εξει- δίκευση αυτή θα γίνει, όπωε δήλωσε ο πρόεδροε του Ειιιτ^ΓΟίιρ κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ από τη σύνοδο των υπουργών Οικονομίαε που θα γίνει τη Δευτέρα στιε Βρυξέλλεε, αποφεύγονταε ωστόσο να υπεισέλθει στιε λεπτομέρειεε του ζητήματοε.

99 Δεν θα 
δώσουμε λεφτά 
χωρίε αντίκρισμα. 
Θα δώσουμε 
χρήματα μόνο 
όταν η Ελλάδα θα 
έχει πάρει όλα τα 
απαιτούμενα μέτρα 
και οι αγορέε 
δεν αντιδράσουν 
ανάλογα 99

Ζαν-Κλοντ ΓιοΟνκερ, 
πρωθυπουργόε του 
Λουϊεμβούργου

<*« Το ζήτημα τηε 
οικονομικήε 
υποστήριΕηε δεν 
τέθηκε καν από 
την Ελλάδα, οπότε 
και εμείε δεν 
πρέπει να 
εικοτολογούμε επί 
σεναρίων που για 
την ώρα δεν έχουν 
υλοποιηθεί

Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, 
πρόεδροε τηε Ευρωπαϊκήε 
Επιτροηήε

99 Ξέρουμε ότι 
η Ελλάδα θα 
βελτιωθεί και πωε 
αν χρειαστεί 
πόρουε σε αυτή 
τη διαδικασία, 
είτε με τη μορφή 
μετρητών είτε με 
τη μορφή 
εγγυήσεων, 
θα τουε έχει

Ντόναλντ Τουσκ, 
πρωθυπουργόε 
τηε Πολωνίαε
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ΓνώμεςΤο χαστούκι xns enraipnons
Nikos Μπακουνάκηβ

Η Ελλάδα ανππροσωπεύει μόλιε το 3% του ακαθάριστου npoíóvros m s ευρω- &ovns. Δεν παύει όμοκ να είναι ¿vas Kpkos τηε ευρω&ονηε. Και ήταν αυτονόητο και αναμενόμενο, τουλάχιστον ónais το παρουσίαζαν σοβαροί αναλυτέβ και όχι σπεκουλαδόροι, ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση δεν θα άφηνε έναν κρίκο m s -  έστω και ισχνότατο -  να σπάσει, παρα- aúpovtas στην άβυσσο όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Και ήρθε η χθεσινή απόφαση για την επιτήρηση. Και μάλιστα τριμερήε επιτήρηση, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεδα, το Διεθνέε Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Ενωση. (Γιατί αν άφηναν την επιτήρηση μόνο στο Διε- 0vés Νομισματικό Ταμείο θα ήταν μια δημόσια ομολογία αδυναμίαε ολόκληρηε m s Ευρώπηε.) Η Ελλάδα λοιπόν πληρώνει mus λογαριασμούδ m s (επιτέλουε, θα πουν μερικοί). Αλλά τα πράγματα δεν σταματούν εδώ. Η απόφαση για την τριμερή επιτήρηση, που ιστορικό προηγούμενό m s θα βρούμε ένα και πλέον αιώνα πριν, στην εποχή του Χαρίλαου Τρικούπη, είναι évas ισχυ- ρότατοε κόλαφοε omv «πολιπκή τάΞη» ms Ελλά- 5as αλλά και σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Πώε αυτή η χώρα ms avámuEns, των Ολυμπιακών Αγώνων, m s συμμετοχήε στο κλαμπ του ευρώ έφτασε σε αυτό το χάλι; Από την κοινωνική μαε νιρβάνα βγαίνουμε μόνο για tis απο- δείΞε« και η πολιπκή μαε ηγεσία που αποδει- κνύεται ανίκανη έστω και για διαχειριστικέε υποθέσειε επιβραβεύεται με συντριππκά ποσοστά σε εσωκομματικέε και μη εκλογέε. Επιτέλου5, θα μάθουμε ποτέ όλη την αλήθεια για αυτήν την κα- ταστρεππκή, όπωε αποδει- κνύεται, πενταετία ms Néas Δημοκραήαδ ή θα αποθεώσουμε τα στελέχη m s σε επόμενεε εκλογέε;Η ελληνική κρίση που, σε τελευταία ανάλυση, είναι και κρίση m s Eupcímns (γιατί υπάρχουν και άλλοι αδύναμοι κρίκοι) δεν είναι φυσικά μόνο κρίση οικονομική - διαχειρισπκή. Είναι πρωτίστωε κρίση πολιπκή. Αλλωστε οι πολιπκέδ ανεπάρκειεε ms Eupoinaíims Ενωση5 είναι auTés που επιδεινώνουν, αν δεν προκαλούν κιόλαε, ns οικονομικέε ανεπάρκειεε.
E vas εμπειρογνώμοναε οικονομολόγοδ (ms Natixis) παρατήρησε πρόσφατα όπ μόνο ένα είδθ5 ομοσπονδιακού φορολογικού συστήματοε θα επέτρεπε στο «Φεράρι» ευρώ να μη συμπερκρέρεται όπωε ένα Ντε Σε- βώ. Αλλά αυτό δεν έχει σχέση με τον Τρισέ, που αποδείχθηκε, όπωε όλοι λένε, κατώτεροε των περιστάσεων, ούτε, πολύ περισσότερο, με τον ΜπαρόΓο. Εχει σχέση με πολιπκέε αποφάσεΐ5 που θα πάρουν οι πολιτικοί ηγέτεβ m s Ευρω- naíims Evoaons. Η επιτήρηση, που είναι κόλα- φο5 και χαστούκι και εΞευτελισμόδ (για να μην πούμε Ξεφτίλα) m s ελληνικήε κοινωνίαε, συνοδεύεται βέβαια από το χάδι ms παρηγοριάε, εκείνο το «δεν θα εγκαταλείψουμε την Ελλάδα» ms καγκελαρίου Ανγκελα Μέρκελ. ΕΞαιρεπκό δείγμα ειρωνείαε. nbak@dolnet.gr

Η ελληνική 
κρίση δεν 
είναι μόνο 
κρίση
οικονομική -
διαχειριστική.
Είναι
πρώτιστα«
κρίση
πολιτική
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Δημήτριος Λαμπράκης (1922-1957) 
Χρηστός Δ. Λαμπράκης (1957-2009)

■  Ετος ιδρύοεως 1922 ■  Ετος ΠΘ' ΙΑρ ιθ . φύλλου 
15883 ΙΠολτπκή και Οικονομική εφημερίδα ■Ιδιο
κτήτης: Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη ΑΕ
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