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Του ΒΑΣΙΛΗ ΣΚΟΥΡΗ

N
α ληφθούν υπόψη των δανειστών οι 
επιπτώσεις που επέφεραν οι εξοπλισµοί 
στη διόγκωση του ελληνικού χρέους ζή-

τησε ο Προκόπης Παυλόπουλος από τον Μπα-
ράκ Οµπάµα, αφήνοντας σαφείς αιχµές κατά 
του Βόλφγκανγκ Σόιµπλε και του Βερολίνου.

Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας στη συνάντη-
ση που είχε µε τον Αµερικανό οµόλογό του, κα-
τηγόρησε «ορισµένους από τους δανειστές µας 
ότι επωφελήθηκαν σηµαντικά από µια τέτοια 
αγορά εξοπλιστικών προγραµµάτων», επιση-
µαίνοντας ότι αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος 
για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Η πα-
ρέµβαση του Προέδρου, που σύµφωνα µε τις 
πληροφορίες επιδοκιµάστηκε από τον Τζακ Λι-
ου, εκτιµήθηκε ως ευθεία βολή κατά του Β. Σό-
ιµπλε και του Βερολίνου, που αρνούνται σήµε-
ρα τη ρύθµιση του ελληνικού χρέους, παρά τη 
συµφωνία που έχει συνοµολογηθεί, ενώ κέρδι-
σαν πολλά από τους εξοπλισµούς της Ελλάδας 
και µάλιστα σε ορισµένες περιπτώσεις, όπως 
τα Leopard και τα υποβρύχια, µε αµφιλεγόµε-
νες διαδικασίες και µε µίζες!

«Υπάρχει ένας πρόσθετος -είµαι βέβαιος κα-
θοριστικός- λόγος, για τον οποίο οι δανειστές 
µας οφείλουν να προχωρήσουν στην κατά 
το ευρωπαϊκό δίκαιο ελάφρυνση του δηµό-
σιου χρέους της χώρας µου: Μεγάλο µέρος 
του χρέους αυτού οφείλεται σε δανεισµό για 
εξοπλισµούς, δηλαδή σε ένα είδος ‘‘αναγκα-
στικού’’ για εµάς δανεισµού, αφού ουδέπο-
τε προκαλέσαµε τις αιτίες που επέβαλαν την 
εκ µέρους µας αγορά εξοπλιστικών», τόνισε 
ο Πρ. Παυλόπουλος, όπως αποκαλύπτει σή-
µερα η Realnews. 

«Ολως αντιθέτως, άλλοι προκάλεσαν ή και 
ανέχθηκαν τις αιτίες αυτές, ορισµένοι δε από 
τους δανειστές µας επωφελήθηκαν σηµαντικά 
από µια τέτοια αγορά εξοπλιστικών. Ουδεµία 
άλλη χώρα της ευρωζώνης έχει τέτοια σύνθεση 
χρέους, αφού ουδεµία βρέθηκε σε τέτοια ανά-
γκη αγοράς εξοπλιστικών. Κατά συνέπεια, θα 
ήταν παντελώς άδικο να αγνοηθεί αυτή η µο-
ναδική ιδιαιτερότητα του ελληνικού δηµόσιου 
χρέους και να εξοµοιωθεί µε το δηµόσιο χρέ-
ος των λοιπών κρατών-µελών, π.χ. της ευρω-
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ζώνης, το οποίο, όπως προανέφερα, δηµιουργήθηκε µε απο-
κλειστική υπαιτιότητα και για εσωτερική οικονοµική πολιτική κά-
θε κράτους-µέλους».

Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας προειδοποίησε τον Μπ. Οµπά-
µα και για τους κινδύνους που θα σηµατοδοτούσε για την Ευρώ-
πη και την ίδια τη ∆ύση τυχόν αποδοχή του καθεστώτος των εγ-
γυήσεων και της παραµονής µέρους, έστω, του τουρκικού Στρα-
τού στο νησί ως µέρος της λύσης του Κυπριακού. 

«Οταν ο κ. Αναστασιάδης, κατά τις δικοινοτικές συνοµιλίες, 
θέτει ως ‘‘κόκκινη’’ γραµµή τον σεβασµό της πλήρους κυριαρ-
χίας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και, συνακόλουθα, απορρίπτει 
κατηγορηµατικώς, µεταξύ άλλων, στρατεύµατα κατοχής και εγ-
γυήσεις τρίτων, το κάνει και για λόγους σεβασµού του πρωτο-
γενούς ευρωπαϊκού δικαίου περί κυριαρχίας. ∆ιότι η έννοια της 
κυριαρχίας των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης κατά το 
πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο απορρίπτει, άνευ άλλου τινός, 
κάθε τέτοια αποµείωσή της», επεσήµανε ο Πρ. Παυλόπουλος. 

«Εποµένως, λύση του Κυπριακού µε στρατεύµατα κατοχής 
και εγγυήσεις τρίτων θα επέβαλε προηγουµένως τροποποίη-
ση του πρωτογενούς ευρωπαϊκού δικαίου. Ποιο κράτος-µέλος 
θα δεχόταν κάτι τέτοιο; Πολλώ µάλλον όταν τούτο θα δηµιουρ-
γήσει ένα γενικό, δυσµενέστατο προηγούµενο για κάθε άλλο 
κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης; Και για να γίνω σαφέ-

στερος µε ένα παράδειγµα: Φαντασθείτε ένα 
τρίτο κράτος να εισβάλει σε ένα κράτος-µέλος 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης και ύστερα να επικα-
λείται το προηγούµενο της Κύπρου για να παύ-
σει η εισβολή που, στοχευµένα, προκάλεσε!».

 «∆εν υπάρχουν ηγέτες» 
«∆εν υπάρχουν µεγάλοι ηγέτες στην Ευρώπη», 
είπε σε κάποια στιγµή της συνάντησης ο Μπ. 
Οµπάµα, για να του απαντήσει ο Πρ. Παυλό-
πουλος πως οι µεγάλοι ηγέτες αναδεικνύονται 
µέσα από τις µεγάλες αποφάσεις που καλούνται 
να λάβουν, πλην, όµως, στην Ενωµένη Ευρώπη 
η λήψη των µεγάλων αποφάσεων, σε ορισµέ-
να τουλάχιστον θέµατα, δεν ανήκει σε αυτούς.

«Το ζήτηµα της έλλειψης σηµαντικών πολιτι-
κών ηγετών στη σύγχρονη Ευρώπη το είχα ανα-
λύσει σε ένα βιβλίο µου το 2011, µε τίτλο ‘‘Το 
λυκόφως των πολιτικών ηγεσιών’’. Και είχα κα-
ταλήξει στο συµπέρασµα -και εµµένω πάντα σ’ 
αυτό- πως µια τέτοια έλλειψη έχει ως κυριότε-
ρη αιτία το ότι η δοµή και η λειτουργία της Ευ-
ρωπαϊκής Ενωσης και, κυρίως, της ευρωζώνης 
αφαιρούν µεγάλο µέρος της δυνατότητας των 
πολιτικών ηγετών των κρατών-µελών να λαµ-
βάνουν σηµαντικές αποφάσεις», τόνισε µε νό-
ηµα ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας. 

«∆εν είναι αλήθεια ότι οι µεγάλοι ηγέτες ανα-
δεικνύονται µέσα από τη λήψη µεγάλων απο-
φάσεων; Αυτό το αρνητικό σηµείο µπορεί να 
αντιµετωπισθεί µόνον όταν η ίδια η Ευρωπα-
ϊκή Ενωση, µε τα αρµόδια όργανά της, µέσα 
από την ενίσχυση της συλλογικότητας και της 
ταχύτητας αντίδρασης σε µεγάλες προκλήσεις, 
µπορεί να πάρει τις αποφάσεις που αναλογούν 
στον παγκόσµιο ρόλο της και στο ανάλογο κύ-
ρος της. Γι’ αυτό πίστευα και πιστεύω ότι το κα-
τάλληλο αντίδοτο είναι να καλυφθεί, το συντο-
µότερο δυνατό, το υφιστάµενο σήµερα στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση δηµοκρατικό κενό και να 
εξοπλισθούν οι αρµόδιοι ευρωπαϊκοί θεσµοί µε 
τα κατάλληλα µέσα υπεράσπισης τόσο της Ευ-
ρωπαϊκής Ενωσης, όσο και των επιµέρους κρα-
τών-µελών από τους κινδύνους που την απει-
λούν. Ιδίως, δε, από ανεξέλεγκτους και µη δη-
µοκρατικώς νοµιµοποιηµένους φορείς της οι-
κονοµικής -και όχι µόνο- παγκοσµιοποίησης». 

Bravo Alexis!

ΟΜΠΑΜΑ και Μέρκελ ήσαν οι ηγέτες που κλήθη-
καν ν’ αντιμετωπίσουν την παγκόσμια οικονομική κρί-
ση. Αν κρίνουμε τ’ αποτέλεσμα των ενεργειών και πα-
ραλείψεών τους σε σχέση με την αντιμετώπισή της, 
όπως όλοι το βιώσαμε, υπήρξε καταστροφικό. Οδήγη-
σαν από κοινού σε απόλυτη φτωχοποίηση εκατομμύ-
ρια ανθρώπους σ’ όλον τον κόσμο. Αναμένουμε, λοι-
πόν, οι Ελληνες, κατ’ εξαίρεση της φτωχοποίησης που 
προκάλεσαν οι δυο τους από κοινού παντού, το «χρέ-
ος» μας να ρυθμιστεί για ν’ ανακάμψει η ελληνική οι-
κονομία και να διασωθεί ο λαός μας; Μάλλον μας δι-
αφεύγει ότι σε κοινό άρθρο τους πρόσφατα υποστήρι-
ξαν ότι «δεν υπάρχει επιστροφή σ’ έναν κόσμο, όπως 
ήταν πριν από την παγκοσμιοποίηση». Τούτο απλά ση-
μαίνει ότι δεν θα επανέλθουμε σ’ έναν κόσμο εθνι-
κών κρατών, όπως αυτά είχαν την ισχύ πριν από την 
οικονομική κρίση, αφού το χρηματοπιστωτικό σύστη-

μα κατέστησε το χρέος «μέσο επιβολής» άλλων πολι-
τικών στα κράτη, οπότε η οικονομική κρίση μετετράπη 
και σε κρίση των εθνικών κρατών. Μπροστά σ’ αυτή 
τη δήλωση περί μη επανόδου στον προ της παγκοσμι-
οποίησης κόσμο, εμείς οι Ελληνες διπλά θα έπρεπε ν’ 
ανησυχούμε. Γιατί ηγέτες που δηλώνουν τ’ ανωτέρω 
νοιάζονται πράγματι αν διαλυθούν ακόμα και κράτη; 
Απαντούν μήπως στο τι θ’ απογίνουν τα ελλειμματικά 
έθνη-κράτη σ’ αυτόν τον νέο κόσμο; Η «σωτηρία» των 
θα είναι η απεθνικοποίηση; Μήπως έχουμε παραιτη-
θεί και διαχειριζόμαστε απλά το «τέλος»; Ο Σόιμπλε το 
είπε ρητά: «Ρύθμιση χρέους αποκλείεται, γιατί σε τρία 
χρόνια η Ελλάδα θα βρίσκεται πάλι στο τέλος». Περι-
μένουμε απ’ αυτούς, λοιπόν, να σώσουν έθνη-κράτη 
και το δικό μας ειδικότερα; Μήπως κερδίζουν χρόνο 
παγιώνοντας σε βάρος μας «τετελεσμένα»; Οπότε, τα 
bravo Alexis τι να σημαίνουν άραγε; 

του ΜΑΚΗ ΤΖΙΦΡΑ*

η άποψη

*Νοµικού

Νέο «όπλο» στη µάχη του χρέους

Υπάρχει ένας πρόσθετος λόγος, για τον οποίο οι δανειστές μας οφείλουν να 
προχωρήσουν στην κατά το ευρωπαϊκό δίκαιο ελάφρυνση του δημόσιου χρέους 
της χώρας μου: Μεγάλο μέρος του χρέους αυτού οφείλεται σε δανεισμό για 
εξοπλισμούς, δηλαδή σε ένα είδος ‘‘αναγκαστικού’’ για εμάς δανεισμού
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