
Ο πρωθυπουργός υποδέχθηκε τον πρόεδρο χου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν Βαν Ρο- 
ίγαρο Μάξιμου, και τον ευχαρίστησε για «την υπεύθυνη δουλειά που κάνει».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας επεσήμανε στον κ. Χέρμαν βαν Ρομπέι 
ότι δεν υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω θυσίες του ελληνικού λαού. V *  *

οΗ
^Βαν Ρομπέι υπέρ της εππάχυνοης των μεταρρυθμίσεων

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

Τη μάλλον αυτονόητη, αλλά και 
σκληρή πραγματικότητα ότι η 
Ευρωπαϊκή Ενωση θα εξακολου
θήσει να στηρίζει οικονομτκώε την 
Ελλάδα μόνον αν εκείνη εκπλη
ρώνει στο ακέραιο τιε «μνημο- 
νιακέε» τηε δεσμεύσειε θέλησε 
χθεε να διαμηνύσει ο πρόεδροε 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρ
μαν βαν Ρομπέι, ύστερα από τη συ
νάντηση που είχε στην Αθήνα με 
τον  πρωθυπουργό.

«Είναι η πρώτη φορά στην ι
στορία που ένα τόσο μεγάλο χρη
ματικό ποσό διατίθεται για τη βοή
θεια μιαε χώραε, 110 δισ. ευρώ, 
που είναι σχεδόν το ήμισυ του 
ΑΕΠ τηε Ελλάδαε» διαπίστωσε αρ- 
χικώε ο κ. Ρομπέι στην κοινή συ
νέντευξη που παραχώρησαν με 
τον κ. Γ. Παπανδρέου. «Το μήνυμα 
σήμερα είναι υποστήριξηε τηε 
δουλειάε που γίνετα ι και που 
πρόκειται να γίνει» πρόσθεσε, 
«καθώε οι μεταρρυθμίσειε που υ
λοποιούνται από τη ν κυβέρνηση 
είναι απαραίτητεε, ώστε η Ελλά
δα να καταστεί πιο ανταγωνιστι
κή, πιο σύγχρονη και να είναι σε 
θέση να αναπτυχθεί ταχύτερα και 
να δημιουργήσει περισσότερεε θέ- 
σειε εργασίαε».

Στη συνέχεια ωστόσο, και προ- 
κειμένου να υπονοήσει ότι η πα
ράταση τηε ευρωπάΐκήε οικονο- 
μικήε στήριξηε δεν θα πρέπει να 
θεωρείται αυτονόητη από τουε 
Ελληνεε, τόνισε: «Η  Ευρώπη 
δεν φταίει» για το  γεγονόε ότι οι 
«αναπόφευκτεε αλλαγέε» που ε
πιβάλλονται σήμερα σ τη ν  Ελλά
δα «θα έπρεπε να είχαν υλοποι
ηθεί πριν από πάρα πολύ καιρό» 
και υπογράμμισε με νόημα ότι εί
ναι «βασικό να συνεχιστεί η έ
γκαιρη και αποτελεσματική υλο-

Με τη φράση «τα αδύναμα 
στρώματα υποφέρουν», ο Πρό
εδρος της Δημοκρατίας, ο οποί
ος επίσης συναντήθηκε με τον 
πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμ
βουλίου, θέλησε να καταστήσει 
σαφές προς τον κ. Χέρμαν βαν 
Ρομπέι ότι δεν υπάρχει περιθώ
ριο για περαιτέρω θυσίες από 
τους οικονομικά ασθενέστε
ρους Ελληνες. «Δώσαμε και 
δίνουμε», είπε χαρακτηριστικά 
ο κ. Κάρ. Παπούλιας, επιθυμώ
ντας -μέσω του κ. Βαν Ρομπέι-

«Τ ο  μήνυμα σήμερα 
είναι υποστήριξη 
της δουλειάς 
που γίνεται και που 
πρόκειται να γίνει».

ποίηση τω ν  θαρραλέων μεταρ
ρυθμίσεων και ιδιωττκοποιήσεων 
που έχουν ήδη συμφωνηθεί»...

Αξιοσημείωτο είναι επίσηε ότι 
με άκρωε διπλωματικό τρόπο ο κ.

να στείλει ένα μήνυμα και 
στους Ευρωπαίους ετέρους 
της χώρας.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
πάντως, καίτοι -μπροστά στις 
κάμερες- έκρινε σκόπιμο να υ
πογραμμίσει ότι το σημαντικότε
ρο πρόβλημα που αντιμετωπίζει 
τούτη τη στιγμή η χώρα είναι 
αυτό της κοινωνικής συνοχής, 
αναγνώρισε τη στήριξη που πα
ρέχει στις προσπάθειες της 
Ελλάδος ο κ. Βαν Ρομπέι. 
«Κάνετε ό,τι μπορείτε προκει-

Ρομπέι θέλησε να  καταδείξει και 
τιε μέχρι σήμερα αδυναμίεε που 
διαπιστώνονται έναντι τω ν  κυ
βερνητικών προσπαθειών. «Το 
πρόγραμμα προσαρμογήε απαιτεί 
μεγάλεε θυσίεε από τη ν ελληνική 
κοινωνία και γι’ αυτό η δικαιοσύνη 
στη ν κατανομή τω ν  βαρών είναι 
πολύ μεγάληε σημασίαε» είπε 
και φωτογραφίζονταε τουε τομείε 
που πάσχουν τόνισε: «Η  κατα
πολέμηση τηε απάτηε, τηε φο- 
ροδιαφυγήε, τηε διαφθοράε και 
τηε γραφειοκρατίαε είναι ζωτικήε

μένου να προωθηθούν μερικά 
από τα αιτήματα της Ελλάδας σ’ 
αυτή τη μεγάλη μάχη», τόνισε, 
αλλά με το ννωστό του χιούμορ 
συμπλήρωσε πως «ένας κούκος 
δεν φέρνει την άνοιξη».
Από την πλευρά του, ο πρόε
δρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλί
ου, λίγο πριν λάβει χώρα η συ
νάντησή του με τον κ. Παπού- 
λια, αρκέστηκε στο σχόλιο ότι 
«τις μέγιστες προσπάθειες τις 
καταβάλλουν ο ελληνικός λαός 
και η ελληνική κυβέρνηση».

σημασίαε. Και είμαι πεπεισμένοε 
για τη  δέσμευση τηε κυβέρνησηε 
ωε προε το ν  στόχο αυτόν».

Από τη ν  πλευρά του ο κ. Πα- 
πανδρέου αφού ευχαρίστησε τον 
κ. Ρομπέι για «τη ν  υπεύθυνη 
δουλειά που κάνει» αναφέρθηκε 
στο  αίτημα τηε Πορτογαλίαε να 
ενταχθεί σ τον  μηχανισμό στήρι
ξηε, εκτιμώνταε ότι «επιβεβαιώ
νει τιε μεγάλεε προκλήσειε που α
ντιμετωπίζουμε» και ότι «δ εν  υ
πάρχουν περιθώρια εφησυχα
σμού». Ο πρωθυπουργόε συζή
τησε με το ν  κ. Ρομπέι το ν  τρόπο 
με τον  οποίο θα αυξηθεί το πραγ
ματικό διαθέσιμο κεφάλαιο του 
προσωρινού και του μόνιμου μη
χανισμού στήριξηε, ενώ  πρότει- 
νε εκ νέου τη  «λύση» τηε έκδοσηε 
ευρωομολόγου και τηε επιβολήε 
φόρου στιε χρηματιστηριακέε 
συναλλαγέε.

Σημειώνεται ότι ο κ. Παπαν
δρέου έθεσε στον κ. Ρομπέι και το 
αίτημα περαιτέρω ευρωπάΐκήε ε- 
νίσχυσηε τηε διαφύλαξηε τω ν  
συνόρων από τουε λαθρομετα- 
νάστεε και εκείνοε αναγνώρισε ό
τι «πρέπει να αναπτύξουμε νέεε, 
βελτιωμένεε συνεργασίεε στα νό
τια σύνορά μαε», υπονοώνταε ό
τι θα στηρίξει το ελληνικό αίτημα 
στην επόμενη σύνοδο κορυφήε.

Κ. Παπούλιας: «Τα αδύνατα στρώματα υποφέρουν»

«Δεν τίθεται ζήτημα αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους»
Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΣΩΚΟΥ

Κατηγορηματικά απέρριψε το  εν
δεχόμενο αναδιάρθρωσηε του ελ
ληνικού χρέουε ο πρόεδροε του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρ
μαν βαν Ρομπέι, δηλώνονταε ό
τι «δ εν  τίθεται τέτο ιο  ερώτημα, 
ούτε βρίσκεται στην ατζέντα» και 
εκτιμώνταε ότι «θα  προκαλούσε 
περισσότερα προβλήματα από 
αυτά που θα έλυνε». Κατά τη  
διάρκεια ομιλίαε του σε εκδή
λωση του ΕΛΙΑΜΕΠ τόνισε ότι η 
δημοσιονομική προσαρμογή που 
επιχειρεί η Ελλάδα είναι δύσκο
λη, χρειάζεται χρόνο και απο
φασιστικότητα, αλλά είναι εφι
κτή. Σημείωσε, άλλωστε, ότι έχει 
ξαναγίνει σ τη ν  χώρα του, το

Βέλγιο, ό ταν ο ίδιοε ή ταν υ- 
πουργόε Προϋπολογισμού, και 
πιο πρόσφατα σ τη  Λεττονία .

«Είναι η στιγμή τηε αλήθειαε 
για τουε Ελληνεε», είπε χαρα
κτηριστικά , παραλληλίζονταε 
τη ν  προσπάθεια με « τη ν  επι
στροφή  του Οδυσσέα σ τη ν  πα
τρίδα του». Ο κ. βαν Ρομπέι τό 
ν ισ ε  ιδιαίτερα τη ν  ανάγκη ι- 
σχυροποίησηε τηε διακυβέρνη- 
σηε και αποκατάστασηε τηε δι- 
καιοσύνηε, με καταπολέμηση 
τηε φοροδιαφυγήε και τηε δια
φθοράε. Οπωε εκτίμησε, πρό
κειται για ζήτημα «αξιοπρέπειαε 
τηε πολιτείαε». Τόνισε δε ότι «η  
Ευρώπη μπορεί να  βοηθήσει, αλ
λά δεν  μπορεί να  κάνει τη  δου
λειά για  λογαριασμό τω ν  Ελλή-

Ο πρόεδρος του Ευρω
παϊκού Συμβουλίου, 
κατά την ομιλία του 
στο ΕΛΙΑΜΕΠ, 
ανέφερε πως θα 
δημιουργηθούν περισ
σότερα προβλήματα.

νφ ν ». Αυτό που μπορεί να  κάνει 
είναι να  δώσει χρόνο, είπε, όπωε 
έκανε με τη ν  επιμήκυνση τηε α- 
ποπληρωμήε τηε δανειακήε βοή- 
θειαε από τη ν  Ε.Ε. Ο ίδιοε ανα
γνώ ρ ισε ότι οι ευρωπάίκέε κυ- 
βερνήσειε βρίσκονται υπό πίεση, 
καθώε οι αγορέε είναι ανυπό-

μονεε και υπεραντιδρούν, ενώ  η 
κοινή γνώμη είναι πιο απαιτη
τική από παλαιότερα. Αλλά τιε 
προέτρεψε να  λάβουν δίκαια 
μέτρα και να  τα  εφαρμόσουν, ώ 
σ τε  να  κερδίσουν το ν  σεβασμό 
τω ν  πολιτών - ίσωε δε και τη ν  ε
πανεκλογή τουε. Σε κάθε περί
πτωση, σημείωσε ότι υπάρχουν 
συνάδελφοί του σ το  Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο που έλαβαν σκληρά 
μέτρα, γνω ρ ίζοντα ε ότι μπορεί 
αυτά να  σημάνουν το ν  πολιτικό 
τουε θάνατο, «δ ιό τι αυτό έπρε
πε να  κάνουν».

Η ευρωπαϊκή βοήθεια
Ο κ. Βαν Ρομπέι υπερασπί

σθηκε τη ν  αντίδραση τηε Ε.Ε. 
στη ν ελληνική κρίση, τονίζονταε

ό τι στάθηκε σ το  πλευρό τηε 
χώραε μαε «με αποφασιστικό
τη τα », αλλά και τιε αυστηρέε 
προϋποθέσειε που συνοδεύουν 
τη ν  ευρωπαϊκή βοήθεια, καθώε 
εξήγησε ότι για αρκετέε χώρεε η 
απόφαση στήριξηε τηε Ελλάδαε 
δεν  ή τα ν  πολιτικά εύκολη. Πα
ραδέχθηκε, έτσι, ότι «κάποιεε φο- 
ρέε ήμασταν λιγότερο γρήγοροι 
από όσο θα περίμενε κανείε», αλ
λά πρόσθεσε ό τι «αυτό  που έχει 
σημασία είναι το  αποτέλεσμα». 
Α ν αυτό είναι καλό, κατέληξε, τό
τε  η Ε.Ε. θα έχει εξέλθει ισχυ
ρότερη από τη ν  κρίση, διασφα- 
λίζονταε το  ευρώ και το  μέλλον 
τω ν  πολιτών τηε, και παράλλη
λα θα έχει κερδίσει τη ν  κοινή 
γνώμη.
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