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Το	  μεγάλο	  στοίχημα	  της	  Ευρώπης	  στο	  2018 

•  Οι	  Ευρωπαίοι	  ηγέτες	  καλούνται	  να	  αποδείξουν	  ότι	  δεν	  είναι	  
νάνοι	  μπροστά	  στα	  γιγαντιαία	  προβλήματα	  που	  
ταλανίζουν	  της	  Ε.Ε	    

•  Το	  αισιόδοξο	  αύριο	  περνά	  μέσα	  από	  την	  άμβλυνση	  των	  καίριων	  
ζητημάτων	  του	  Ευρωπαικού	  Νότου	  με	  πρώτο	  την	  κρίση	  
χρέους	  στην	  Ελλάδα	   Την	  ω& ρα	  που	  η	  Ελλα& δα	  προσπαθει&	  να	  
σπα& σει	  τα	  δανειακα& 	  δεσμα& 	  και	  η	  Ε.Ε	  μελετα& 	  τρο&πους	  
αντιμετω& πισης	  των	  σοβαρω& ν	  απειλω& ν	  της	  τρομοκρατι&ας	  και	  
του	  μεταναστευτικου& ,	  Αθη& να	  και	  Θεσμοι&	  κατε&ληξαν	  σε	  
φο& ρμουλα	  ω& στε	  η	  Ελληνικη& 	  κυβε&ρνηση	  να	  υλοποιη& σει	  ε&ναν	  
ορυμαγδο& 	  απο& 	  προαπαιτου& μενα,	  τα	  οποι&α	  απορρε&ουν	  απο& 	  τις	  
συμφωνι&ες	  της	  με	  τους	  δανειστε&ς.	  Στην	  προ& σφατη	  συνα& ντηση	  
του	  πρωθυπουργου& ,	  Αλέξη	  Τσίπρα,	  με	  τον	  Γα& λλο	  Επι&τροπο	  
Οικονομικω& ν	  Υποθε&σεων	  της	  <<Κομισιο& ν>>,	  Πιερ	  Μοσκοβισί,	  
στη	  Λισαβο& να	  οι	  δυ& ο	  ηγε&τες	  υποστη& ριξαν	  ο& τι	  η	  Ελλα& δα	  θα	  
πρε&πει	  να	  βγει	  ε&ως	  τον	  Αυ& γουστο	  του	  2018	  απο& 	  τα	  Μνημο& νια,	  
αλλα& 	  με	  ουσιαστικη& 	  οικονομικη& 	  ανα& πτυξη	  και	  προστασι&α	  της	  
κοινωνι&ας.	  Παρα& 	  τη	  δια& χυτη	  αισιοδοξι&α	  που	  επικρατει&	  
εκατε&ρωθεν	  για	  την	  ε&κβαση	  του	  ζητη& ματος	  που	  
καταδυναστευ& ει	  τον	  Ελληνικο& 	  λαο& 	  για	  8η	  συνεχη& 	  χρονια& ,	  τα	  
πρα& γματα	  δεν	  ει&ναι	  ρο& δινα	  αν	  οι	  Θεσμοι&	  δεν	  συμβα& λουν	  
καταλυτικα& 	  στην	  ελα&φρυνση	  του	  Ελληνικου& 	  χρε&ους.	  Και	  αυτο& 	  
πρε&πει	  να	  γι&νει	  τω& ρα	  ως	  συμπληρωματικη& 	  πρα& ξη	  της	  
επιτευχθει&σας	  συμφωνι&ας	  στο	  πλαι&σιο	  της	  τρι&της	  
αξιολο& γησης.	  Αν	  πρα& γματι	  οι	  Θεσμοι&	  θε&λουν	  την	  Ελλα& δα	  αλλα& 	  
και	  τις	  χω& ρες	  του	  Ευρωπαικου& 	  νο& του	  να	  ορθοποδη& σουν	  και	  να	  
συνταξιδευ& σουν	  μαζι&	  με	  τις	  πλου& σιες	  χω& ρες	  στην	  πορει&α	  προς	  
αυ& ριο,	  οφει&λουν	  να	  σταματη& σουν	  να	  παι&ζουν	  την	  κολοκυθια& ,	  
βοηθω& ντας	  ουσιαστικα& 	  προς	  την	  κατευ& θυνση	  αυτη& ,	  τω& ρα.	  Όχι	  
απο& 	  ελεημοσυ& νη	  αλλα& 	  απο& 	  υποχρε&ωση	  που	  απορρε&ει	  απο& 	  τα	  
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εγκληματικα& 	  λα& θη	  των	  Ευρωπαι&ων	  και	  γενικο& τερα	  των	  
θεσμω& ν	  στη	  διαχει&ριση	  της	  λεγο& μενης	  κρι&σης	  του	  Ελληνικου& 	  
χρε&ους	  αλλα& 	  και	  της	  στα& σης	  τους	  ε&ναντι	  της	  Κυ& πρου,	  της	  
Πορτογαλι&ας	  και	  της	  Ισπανι&ας.	   Επι&	  του& του,	  αξι&ζει	  να	  
επισημα& νουμε	  τα	  εξη& ς	  :	  Πριν	  απο& 	  δυ& ο	  χρο& νια,	  περι&που,	  ο	  
προ& εδρος	  της	  <<Κομισιο& ν>>	  Ζαν-‐‑Κλον	  Γιούγκερ	  
παραδε&χθηκε	  ο& τι	  η& ταν	  λα& θος	  η	  απο&φαση	  του	  
<<Γιου& ρογκρουπ>>	  για	  κου& ρεμα	  των	  τραπεζικω& ν	  καταθε&σεων	  
στην	  Κυ& προ	  το	  2013.	  Πριν	  απο& 	  μερικου& ς	  μη& νες,	  ο	  Επι&τροπος	  
Οικονομικω& ν	  της	  Ευρωπαικη& ς	  Ένωσης	  Πιέρ	  Μοσκοβισί	  
δη& λωσε	  δημο& σια	  αναφερο& μενος	  στην	  Ελλα& δα,	  ο& τι	  
χρειαζο& μαστε	  τις	  απαραι&τητες	  διαρθρωτικε&ς	  μεταρρυθμι&σεις	  
αλλα& 	  με	  ανθρω& πινο	  προ& σωπο	  και	  χωρι&ς	  πο& νο.	  Ακο& μη	  πιο	  
σημαντικη& 	  ει&ναι	  η	  προ& σφατη	  συγκλονιστικη& 	  ομολογι&α	  του	  
απελθο& ντα	  προε&δρου	  της	  Ευρωζω& νης	  Ολλανδου& 	  Γερούν	  
Ντάισελμπουμ	  ο& τι	  η	  δια& σωση	  των	  τραπεζω& ν	  στην	  Ελλα& δα	  
ε&γινε	  σε	  βα& ρος	  των	  φορολογουμε&νων	  πολιτω& ν.	  Βαρομετρικη& 	  
θεωρει&ται	  και	  η	  παραδοχη& 	  της	  επικεφαλη& ς	  του	  Διεθνου& ς	  
Νομισματικου	  Ταμει&ου	  Κριστίν	  Λαγκάρντ	  ο& τι	  στην	   <<	  
υπο& θεση	  της	  Ελλα& δας	  δω& σαμε	  λα& θος	  θεραπευτικη& 	  συνταγη& 	  >>	  
.	  Οι	  πιο	  πα& νω	  τοποθετη& σεις	  των	  κορυφαι&ων	  αξιωματου& χων	  
των	  Θεσμω& ν	  επιβεβαιω& νουν	  τη	  σκληρο& τητα	  των	  με&τρων	  
στυγνη& ς	  λιτο& τητας	  που	  επιβλη& θηκαν	  κατα& 	  αυθαι&ρετο	  αλλα& 	  και	  
μη	  αλληλε&γγυο	  τρο&πο	  κατα& 	  της	  Ελλα& δας.	    

  
Σε	  του& τη	  τη	  δυ& σκολη	  ω& ρα	  που	  το	  Μεταναστευτικο& 	  και	  η	  
Τρομοκρατι&α	  αιωρου& νται	  σαν	  δαμο& κλεια	  σπα& θη	  πα& νω	  απο& 	  τη	  
Γηραια& 	  Ήπειρο,	  ει&ναι	  εκ	  των	  ων	  ουκ	  α& νευ	  η	  υιοθε&τηση	  ενο& ς	  
πολιτικου& 	  -‐‑	  κοινωνικοοικονομικου& 	  προτυ& που	  με	  ανθρωποκεντρικο& 	  
χαραχτη& ρα	  που	  να	  αποδι&δει	  κοινωνικη& 	  δικαιοσυ& νη,	  να	  διασφαλι&ζει	  
τη	  διαφα& νεια	  στα	  οικονομικα& 	  και	  να	  επιδεικνυ& ει	  την	  υπε&ρτατη	  
αλληλεγγυ& η	  στις	  χω& ρες	  του	  Νο& του.	  Η	  προ& σφατη	  ε&γκριση	  του	  
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Ευρωπαικου& 	  Πυλω& να	  Κοινωνικω& ν	  Δικαιωμα& των	  θεωρει&ται	  κι&νηση	  
προ	  την	  ορθη& 	  κατευ& θυνση.	  Εδω& 	  που	  ε&φθασαν	  τα	  πρα& γματα,	  οι	  
Ευρωπαι&οι	  ηγε&τες	  και	  οι	  τεχνοκρα& τες	  των	  Βρυξελλω& ν	  καλου& νται	  να	  
αποδει&ξουν	  ε&μπρακτα	  ο& τι	  δεν	  ει&ναι	  να& νοι	  μπροστα& 	  στα	  γιγαντιαι&α	  
προβλη& ματα	  που	  ταλανι&ζουν	  την	  Ε.Ε.	  Καλου& νται	  να	  
αφουγκρασθου& ν	  την	  αγωνι&α	  των	  Ευρωπαι&ων	  πολιτω& ν	  
υλοποιω& ντας	  τις	  αναγκαι&ες	  διαρθρωτικε&ς	  μεταρρυθμι&σεις	  με	  
ανθρω& πινο	  προ& σωπο,	  χωρι&ς	  τις	  πινελιε&ς	  της	  ανελε&ητης	  λιτο& τητας	  
και	  του	  πο& νου	  που	  εφα& ρμοσε	  στην	  περι&πτωση	  της	  Ελλα& δας	  αλλα& 	  
και	  στο	  τραπεζικο& 	  κου& ρεμα	  της	  Κυ& πρου.	  Ήλθε	  η& 	  ω& ρα	  να	  
ευθυγραμμισθου& ν	  με	  το	  αγωνιω& δες	  μη& νυμα	  που	  ε&στειλε	  πριν	  απο& 	  
μερικου& ς	  μη& νες	  ο	  Γα& λλος	  προ& εδρος	  Εμμανουέλ	  Μακρόν	  απο& 	  την	  
Πνυ& κα	  της	  Αθη& νας,	  ο& τι	  επει&γει	  ο	  δια& λογος	  για	  τον	  σχεδιασμο& 	  της	  
δι&καιης	  και	  ισχυρη& ς	  Ευρω& πης	  του	  αυ& ριο.	  Αν	  παρελπι&δα	  η	  Ευρω& πη	  
αποτυ& χει	  να	  δω& σει	  βιω& σιμη	  λυ& ση	  στο	  Ελληνικο& 	  οικονομικο& 	  ζη& τημα	  
και	  κατεπε&κταση	  στην	  εδραι&ωση	  του	  κρα& τους	  προ& νοιας	  στα	  κρα& τη	  
–	  με&λη	  της,	  με	  παρα& λληλη	  δια& νοιξη	  του	  μει&ζονος	  κεφαλαι&ου	  της	  
κοινη& ς	  Ευρωπαικη& ς	  πολιτικη& ς	  ασφα& λειας	  και	  α& μυνας,	  ει&ναι	  βε&βαιον	  
ο& τι	  θα	  χα& σει	  το	  μεγα& λο	  στοι&χημα	  που	  αφορα& 	  την	  ομαλη& 	  κι	  αισιο& δοξη	  
πορει&α	  προς	  το	  με&λλον.	  ΛΕΥΚΩΣΙΑ	  20/12/17	   

	  


