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ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Στήριξη με αντίτιμο την τριπλή επιτήρηση
Ο Γ . Π απανδρέου κατοχύρωσε μια νέα περίοδο χάρταν, χω ρίς να αποτρέψει τον κίνδυνο επιβολής πρόσθετων μέτρων
βει τα απαραίτητα μέτρα. «Ηταν

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, Α Π Ο ΣΤΟ ΛΗ

και θέμα τηε αντίδρασηε των
αγορώ ν, οι οποίεε θεωρούσαν
ότι η Ελλάδα δεν είναι αΕιόπισ τ η » εξή γησ ε.

ΔΗΜ ΗΤΡΑ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗ

Τ

ην π ολιτική σ τ ή ρ ιξη και
τη ν α λ λ η λ ε γ γ ύ η τη ε ΕΕ
στην προσπάθεια που κα 
ταβάλλει για να σταθεροποιήσει
την οικονομία εξασφ άλισε χθεε
ο κ. Γ. Παπανδρέου. Επειτα από
έναν μαραθώνιο επαφών και διαβο υ λεύ σ εω ν ο Π ρω θυπ ουρ γόε
κατοχύρωσε μια νέα περίοδο χάριτοε για να αποδώ σουν τα μ έ 
τρα που έχει ανακοινώ σει, χωρίε
όμωε να αποτρέψει τον κίνδυνο
να κληθεί σύντομα να επιβάλει
πρόσθετα μέτρα, ενώ ταυτόχρο
να α να γκά στηκε να α π οδεχθεί
μια «τριπλή επιτήρηση» τηε πολιτικήε του: από την Ευρωπαϊκή
Ε π ιτροπ ή, την Ε υρω π α ϊκ ή Κ ε 
ντρική Τ ρά π εζα και το Δ ιεθ νέε
Νομισματικό Τ αμείο.

«Βρισκόμαστε ήδη σε δ ια δ ι
κα σ ία επ ιτήρ ησ η ε» δή λω σ ε ο
Πρω θυπουργόε στη συνέντευξη
που έδωσε μετά τη λήξη τηε Σ υ 
νόδου. « Δ ε ν το κρύβω» συνέχι
σε. « Δ ε ν πρέπει να το κρύβουμε.

Αφαιρέθηκε ένα κομμάτι τηε κυρ ια ρχία ε μαε έτσι όπωε χ ε ιρ ι
στήκαμε τα οικονομικά μαε θέ

Ο

κ . Π α π α νδρ έο υ δήλω σε
ότι η κ υ β έ ρ ν η σ η είν α ι
α ποφ α σ ισ μένη να κάνει
καθετί για να ανακτήσει την αξιο
πιστία και την ισχύ τηε Ελλάδαε.

«Αυτό είναι αίτημα και του ελ
λη νικού λαού, το οποίο εκφ ρά
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%>» συμπλήρω σε. Αυτή τη
β ο ύ λ η σ ή μ α ε α ξ ιο λ ό γ η σ α ν οι
εταίροι μ αε, είπε ο Πρωθυπουρ
γόε, και πρόσθεσε: «Πραγματι

κά αγωνιστήκαμε και παλέψα
με για να τουε πείσουμε».
ματα. Α ε κάνουμε τώρα τη δου
λειά μαε με σκοπό η Ελλάδα να
γίνει Εανά κυρίαρχη τηε τύχηε
τηε».
Ο Πρω θυπουργόε τόνισε ότι η
αξιοπιστία που χάσαμε «θα κ α 
τακτηθεί με κόπο και ιδρώτα».
Διευκρίνισε επίσηε ότι Α ίτησε ο

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

ίδιοε προ διμήνου τη συνδρομή
του Ντομινΐκ Στροε-Καν και ότι
το Δ ιεθ νέε Ν ομισματικό Ταμείο
την έχει παράσχει «σε θέματα τε-

χνική ε φύσεωε». «Η ΕΕ δεν έχει
α ν ά λ ο γ η τ εχν ο γ ν ω σ ία » είπ ε .
Ωστόσο διευκρίνισε ότι η Ελλά
δα δεν θα στραφεί στο ΔΝ Τ για

να α ν α ζη τ ή σ ει δ α ν εισ μ ό αλλά
στιε α γορέε. Α πέδω σε το γεγονόε 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

Χαρακτήρισε πολύ σημαντική
την απόφαση για την Ελλάδα και
για την ευρωζώνη. «Είναι ένα κα

θαρό μήνυμα για συντονισμένη
δράση, α ν χρειαστεί, προκειμένου να εΕασφαλιστεί η δ η μ ο 
σιονομική σταθερότητα στο σύ
νολο τηε ευρωδώνηε» είπε.

Ä Τα μέλη τηε
ευρωζώνηε θα
αναλάβουν
συντονισμένη και
αποφασιστική
δράση αν
χρειαστεί, για να
εΕασφαλίσουν τη
σταθερότητα σε
ολόκληρη τη
ζώνη του ευρώ

Η καλύτερη
λύση είναι
η Ελλάδα
να εφαρμόσει
τα μέτρα που
έχει εΕαγγείλει
για την εΕυγίανση
των δημοσίω ν
οικονομικώ ν
τηε 99

99
0 επικεφαλήε m s ΕΚΤ ΖανΚλοντ Τρισέ μάε ετοιμάζει
πρόσθετα μέτρα

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

Ανγκελα Μέρκελ,
καγκελάριε« m s Γερμανύ»

Βγήκαν μαχαίρια πίσω από τις κλειστές πόρτες
Η Ανγκελα Μ έρκελ και ο Ζαν-Κλοντ Τρισέ ήταν οι πιο επιφυλακτικοί για την αποτελεσματικότατα της ελληνικής οικονομικής πολιηκής

Ο

ι δια β ουλεύσ ειε του έλληνα πρωθυπουργού στιε
Βρυξέλεε ξεκίνησαν χθεε
από νω ρίε το πρωί. Προτού συ
γκεντρω θούν οι ευρωπαίοι ηγέτεε στο κτίριο τηε Β ιβλιοθήκηε
Σολβέ, όπου πραγματοποιήθηκαν
οι εργασίεε τηε Συνόδου, ο κ. Γ.
Παπανδρέου είχε συνάντηση με
τη γερμανίδα καγκελάριο Ανγκελα Μέρκελ, τον γάλλο πρόεδρο
Νικολά Σαρκοζϊ και τον π ρόε
δρο τηε Ευρωπαϊκήε Ενωσηε Χέρ
μαν βαν Ρομπάι. Αργότερα προσήλθαν στην αίθουσα τηε συνάν τη σ η ε ο π ρ ό ε δ ρ ο ε τηε Ευρω αϊκήε Επιτροπήε Ζοζέ Μ παρόζο
και ο πρόεδροε τηε Ευρωπαϊκήε
Κεντρικήε Τράπεζαε Ζαν-Κλοντ

Τρισέ. Λ ίγο προτού ολοκληρω 
θεί το σχέδιο τηε πρότασηε που
θα υποβα λλότα ν π ροε έγκρ ισ η
στη Σύ νοδο , πραγματοποιήθηκε
τηλεφω νική επικοινω νία με τον
πρωθυπουργό τηε Ισπανίαε Χοσέ Λουϊε Θαπατέρο και με τον
π ρ ό ε δ ρ ο του Ε ιιπ ^ τ ο ιιρ ΖανΚλοντ Γ ιούνκερ. Η διαπραγμά
τευση διάρκεσε συνολικά μιάμι
ση ώρα.
Παρά το κλίμα στήριξηε προε
την Ελλάδα που υπήρχε στιε επίσ η μεε α νακοινώ σειε, πίσω από
τιε κλειστέε πόρτεε βγήκαν τα μα
χαίρια. Η κυρία Μ έρκελ και ο κ.
Τ ρ ισ έ ήτα ν οι πιο σ κ λ η ρ ο ί. Ο
πρόεδροε τηε ΕΚΤ έλεγε ότι δεν
έχει πειστεί για την αποτελεσμα-

τικότητα του Π ρογράμματοε Στα
θερότηταε που κατέθεσε η Ελλά
δα και ότι χρειάζονται επιπλέον
μέτρα.
Ο κ. Π απανδρέου επέμεινε ότι
δ εν είναι σ κόπ ιμο να ληφ θούν
σε αυτή τη φάση και άλλα μέτρα
και ότι χρειάζεται χρόνο για να
φ α νεί ότι α π οδίδου ν αυτά που
έχ ε ι ή δ η α ν α κ ο ιν ώ σ ε ι. Δ ια β ε 
βαίω σε όμω ε τουε συνομιλητέε
του πωε αν χρειασ τεί θα κάνει
ό,τι είναι αναγκαίο, κάτι που επα
νέλα βε και στιε επίσημεε δηλώσειε του.
Ο κ . Π α π α νδρ έο υ , σύμφ ω να
με αξιόπιστεε πληροφ ορίεε, διαπραγματεύθηκε με επιθετικό τρό
πο τα διάφ ορα σενάρια που τέ

θηκαν προε συζήτηση, ο ρ ισ μ έ
να από τα οποία ήταν ιδιαιτέρωε
αρνητικά για την Ελλάδα. Το γεγ ο ν ό ε ότι η χ θ ε σ ιν ή α π όφ α σ η
δεν αφ ορά μόνο την Ελλάδα αλ
λά ολόκληρη την ευρω ζώ νη ικα
νοπ οίησ ε 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 έ σ η τηε
Ελλάδαε. Κάποια στιγμή η έντα
ση χτύπησε κ ό κ κ ιν ο , όταν ο κ.
Μ π α ρ ό ζο κ α τα λ ό γ ισ ε ευ θ ύ ν εε
στην Ελλάδα για το «μαγείρεμα»

των στατιστικών στοιχείων. Ο κ.
Π απανδρέου του απάντησε στο
ίδιο ύφ οε ότι, αν έκανε τη δου 
λειά τηε και η Ευρω παϊκή Ε π ι
τροπή, η Ελλάδα δεν θα βρισκό
ταν 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 προσε
κτικά τιε ευρωπαϊκέε συμμαχίεε
του. Π ροχθέε το βράδυ συναντή
θηκε με την υπουργό Εξωτερικών
τηε ΕΕ Κάθριν Αστόν, η οποία
εξε λ έ γ η σε θ έσ η -κ λ ειδ ί με την
υποστήριξη των Σοσιαλιστών και
του κ. Παπανδρέου προσωπικά.
Χ θ εε ήταν η κατάλληλη στιγμή
για να α σκήσει την προσω πική
τηε επιρροή υπέρ των ελληνικών
θέσεω ν.
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Θέμα ετο μέτωπο της οικονομίας

Σκληρή διαπραγμάτευση με τη Γερμανία
Η 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.

ΝΙΚΟΛΑ ΣΑΡΚΟΖΙ

Σ π ιν θ ο υ ρ α κ η ς

Θαρραλέα
τα βήματα
του Γιώ ργον

Ο

ι αρχηγοί κρατών και κυ
βερνήσεων τηε Ευρωπαϊκήε Ενωσηε μετά τιε ατέρμονεε παρασκηνιακέε διαβουλεύσειε των τελευταίων ημερών απο
φάσισαν τελικώε χθεε ότι αν κά
ποια στιγμή κριθεί αναγκαίο, θα
συνδράμουν την Ελλάδα με «συντονισμένεε δράσειε» των χωρών
του ευρώ, αποσπώνταε παράλλη
λα τη δέσμευση τηε Αθήναε ότι σε
περίπτωση ανάγκηε θα λάβει όλα
τα αναγκαία μέτρα για τη συρρί
κνω ση του δημοσιονομικού ελλείμματόε τηε. «Η συμφωνία που

Τ η ν κατ’ α ρ χ ή ν συμφ ω νία
των «27» να στηρίξουν την
Ε λλάδα , αλλά και την α ν ά 
γκη η ελληνική κυβέρ νησ η
να εφ α ρμόσει απαρέγκλιτα
το Π ρ ό γ ρ α μ μ α Σταθερότηταε τόνισαν η γερμανίδα καγκελάριοε Ανγκελα Μέρκελ
και ο γάλλοε π ρ όεδροε Νικολά Σαρκοζί σε κοινή συ
νέντευξη Τύπου. Ειδικότερα
ο κ. Σ α ρ κ ο ζί χαρακτήρισε
«θαρραλέα» τα βήματα που
έχει κ ά νει ο κ. Γ. Π α παν
δρέου και συμπλήρω σε λέγονταε: «Η Ελλάδα ανήκει

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 υπευθυνότηταε από την Ελλάδα σε ό,τι
αφορά τη δημοσιονομική τηε είυγίανση» ανέφερε χαρακτηριστικά
ο πρόεδροε τηε ΕΕ κ. Χέρμαν Βαν
Ρομπάι, λίγο μετά τη λήξη τηε χθεσινήε συνόδου κορυφήε.
Το ζητούμενο από εδώ και στο
εξήε είναι η αντίδραση των αγο
ρών, σημείωναν χθεε από τιε Βρυξέλλεε ανώτατοι κοινοτικοί παράγοντεε αλλά και πολλοί οικονομι
κοί αναλυτέε, που εκτιμούσαν ότι
σύμφωνα με την κοινή λογική οι
χθεσινέε αποφάσειε τηε ΕΕ, αν μη
τι άλλο, θα κόψουν τιε ορέξειε των
αγορώ ν για κερδοσκοπικά παι
χνίδια. Κάτι που ωστόσο δεν επι
βεβαιώθηκε απολύτωε χθεε αφού
τόσο τα χρηματιστήρια όσο και οι
αγορέε των νομισμάτω ν εξα κ ο 
λουθούσαν να αντιδρούν νευρι
κά, αλλά όχι παράλογα, όπωε συνήθωε έπρατταν τιε τελευταίεε μέρεε.
Η νευρικότητα αυτή οφείλεται
κατά πολλούε στο γεγονόε ότι η
ΕΕ, αντίθετα από ό,τι πολλοί προσ
δοκούσαν, δεν ανακοίνωσε χθεε
έναν νέο χρηματοδοτικό μηχανι
σ μ ό ο οπ ο ίο ε σ ε π ερ ιπ τώ σ ειε
έκτακτηε ανάγκηε θα κινητοποι
είται προε όφελοε των κρατώνμελών που βρίσκονται στο επίκε
ντρο κερδοσκοπικώ ν 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 ν ε
ρό στ’ αυλάκι τα ισχυρώε οικονο
μικά κράτη-μέλη τηε ΕΕ, με πρώ
τη τη Γερ μ α νία , θα σ υνειδητο
ποιήσουν 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 Herm an )

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 δήλω

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 ποσοστιαίεε μονάδεε εντόε του 2010» συνεχίζει η

ση των αρχηγών-κρατών και κυβερνήσεων τηε ΕΕ
μετά το πέραε του άτυπου συμβουλίου κορυφήε
χθεε στιε Βρυξέλλεε.

δήλωση.

«Σε αυτό το πλαίσιο, υποστηρίζουμε πλήρωε
τιε προσπάθειεε τηε ελληνικήε κυβέρνησηε και
τη δέσμευσή τηε να κάνει ό,τι χρειαστεί, περιλαμβανομένηε, μεταΕύ άλλων, και τηε θέσπισηε πρόσθετων μέτρων, προκειμένου να εΕασφαλίσει ότι θα επιτευχθούν οι φιλόδοΕοι στό
χοι, οι οποίοι τέθηκαν με το πρόγραμμα σταθερότηταε για το 2010 και τα επόμενα χρόνια.
σπισηε ενό ε ανάλογου μ η χα νι
σμού στήριξηε.
Γία να πεισθεί η Γ ερμανία ότι σε
περίπτωση ανάγκηε θα βάλει το χέ
ρι τηε στην τσέπη και θα συνδρά
μει οικονομικώε την Ελλάδα, έλα
βε χωρίε αμφιβολία ισχυρά ανταλ
λάγματα. Επί τηε ουσίαε απαίτησε
να τεθεί η Ελλάδα υπό τριπλή επι
τήρηση και συγκεκριμένα όχι μό

«Καλούμε το Συμβούλιο των υπουργών Οικονομίαε 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».

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

η ΕΚΤ θα μεριμνήσει στην περί
πτωση που κριθεί αναγκαία η οι
κονομική στήριξη τηε Ελλάδαε και
τέλοε το ΔΝΤ θα κάνει αυτό που
γνωρίζει καλύτερα από όλουε, δη
λαδή να επιβάλλει την άσκηση πε
ριοριστικών δημοσιονομικών πο
λιτικώ ν και να υ π ο χ ρ εώ ν ει τα
«απείθαρχα» κράτη στην υιοθέ
τηση των όποιων πρόσθετων μ έ

στην ΕΕ και στην ευρωζώ
νη, και τη στηρίζουμε. Εμμέ
νουμε σε αυτή την ισχυρή
πολιτική δήλω ση, η οποία
δεν αφ ήνει περιθώρια πα
ρ ερμηνειώ ν».

τρων κρίνονται αναγκαία. Αυτό το
πρωτόγνωρο για τα κοινοτικά δε
δομένα «σχήμα επιτήρησηε» έπει
σε τελικώε το Βερολίνο να βάλει
νερό στο κρασί του και να συναινέσει 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 συμβιβασμόε ο οποίοε άφησε ικανοποιημένουε τουε πάντεε, πλην ίσωε των
κερδοσκόπων. Απομένει ωστόσο
η εξειδίκευση των διαδικασιών βά
σει των οποίων θα ενισχυθεί σε πε
ρίπτωση ανάγκηε η Ελλάδα. Η εξειδίκευση αυτή θα γίνει, όπωε δή
λωσε ο πρόεδροε του Ειιιτ^ΓΟίιρ
κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ από τη
σύνοδο των υπουργών Οικονομίαε
που θα γίνει τη Δευτέρα στιε Βρυ
ξέλλεε, αποφεύγονταε ωστόσο να
υπεισέλθει στιε λεπτομέρειεε του
ζητήματοε.

9 9 Δ εν 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 9 9

οικονομικήε
υποστήριΕηε δεν
τέθηκε καν από
την Ελλάδα, οπότε
και εμείε δεν
πρέπει να
εικοτολογούμε επί
σεναρίων που για
την ώρα δεν έχουν
υλοποιηθεί

9 9 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

Ζαν-Κλοντ ΓιοΟνκερ,
πρωθυπουργόε του
Λουϊεμβούργου

Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο,
πρόεδροε τηε Ευρωπαϊκήε
Επιτροηήε

Ντόναλντ Τουσκ,
πρωθυπουργόε
τηε Πολωνίαε

<*« Το ζήτημα τηε

Α6

m
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Γνώμες
Το 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 παρουσία
ζαν σοβαροί αναλυτέβ και όχι σπεκουλαδόροι,
ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση δεν θα άφηνε έναν κρί
κο m s - έστω και ισχνότατο - να σπάσει, παραaúpovtas στην άβυσσο όλο το ευρωπαϊκό οι
κοδόμημα. 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 Διε0vés 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 πράγ
ματα 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 ισχυρότατοε κόλαφοε omv «πολιπκή τάΞη» ms Ελλά5as αλλά και σε ολόκληρη την ελληνική κοινω
νία. Πώε αυτή η χώρα m s avámuEns, των Ολυ
μπιακών Αγώνων, m s συμμετοχήε στο κλαμπ
του ευρώ έφτασε σε αυτό το χάλι; Από την κοι
νωνική μαε νιρβάνα βγαίνουμε μόνο για tis αποδείΞε« και η πολιπκή μαε ηγεσία που αποδεικνύεται ανίκανη έστω και για
διαχειριστικέε υποθέσειε επι
Η ελληνική
βραβεύεται με συντριππκά
κρίση δεν
ποσοστά σε εσωκομματικέε
και μη εκλογέε. Επιτέλου5,
είναι μόνο
θα μάθουμε ποτέ όλη την
κρίση
αλήθεια για αυτήν την καοικονομική ταστρεππκή, όπωε αποδειδιαχειριστική. κνύεται, πενταετία ms Néas
Είναι
Δημοκραήαδ ή θα αποθεώ
σουμε τα στελέχη m s σε
πρώτιστα«
επόμενεε εκλογέε;
κρίση
Η ελληνική κρίση που, σε
πολιτική
τελευταία ανάλυση, είναι και
κρίση m s Eupcímns (γιατί
υπάρχουν και άλλοι αδύνα
μοι κρίκοι) δεν είναι φυσικά μόνο κρίση οικο
νομική - διαχειρισπκή. Είναι πρωτίστωε κρίση
πολιπκή. Αλλωστε οι πολιπκέδ ανεπάρκειεε ms
Eupoinaíims Ενωση5 είναι auTés που επιδεινώ
νουν, αν δεν προκαλούν κιόλαε, ns οικονομικέε
ανεπάρκειεε.

E

vas εμπειρογνώμοναε οικονομολόγοδ
(ms Natixis) παρατήρησε πρόσφατα όπ
μόνο ένα είδθ5 ομοσπονδιακού φορολο
γικού συστήματοε θα επέτρεπε στο «Φεράρι»
ευρώ να μη συμπερκρέρεται όπωε ένα Ντε Σεβώ. 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 Ευρωnaíims Evoaons. Η επιτήρηση, που είναι κόλαφο5 και χαστούκι και εΞευτελισμόδ (για να μην
πούμε Ξεφτίλα) m s ελληνικήε κοινωνίαε, συνο
δεύεται βέβαια από το χάδι ms παρηγοριάε, εκεί
νο το «δεν θα εγκαταλείψουμε την Ελλάδα» m s
καγκελαρίου Ανγκελα Μέρκελ. ΕΞαιρεπκό δείγ
μα ειρωνείαε.
nbak@dolnet.gr

ΤΟ ΒΗΜΑ
Δημήτριος Λαμπράκης (1922-1957)
Χρηστός Δ. Λαμπράκης (1957-2009)
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιΐ
μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλον, χωρίς προηγο

