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Ο «γρίφος»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ των τεχνοκρατών της ευρωζώνης, Τό-
μας Βίζερ, είναι βέβαιος ότι θα είμαστε υπό εποπτεία δι-
αρκείας και πιθανόν να ζητηθούν πρόσθετα μέτρα το 
2018-2020. Αυτά τα δήλωσε επίσημα. Βέβαια, εντός των 
ημερών αναμένεται να βγει η Ελλάδα από τη διαδικασία 
υπερβολικού ελλείμματος, που δικαιολόγησε αρχικά την 
εποπτεία μας. Για όσους πίστεψαν ότι οδηγηθήκαμε στα 
μνημόνια λόγω δημοσιονομικής κρίσης, ενώ τότε εμαίνε-
το διεθνής τραπεζική κρίση, την οποία οι Γερμανογάλλοι 
«εταίροι» μας για να γλιτώσουν τις τράπεζές των σκόπι-
μα μετάλλαξαν σε κρίση χρέους κρατών με πρώτο θύμα 
την Ελλάδα, το ερώτημα-«γρίφος» είναι: «Πώς» βγαίνου-
με από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, όπου εί-
μεθα υπό την εποπτεία της Κομισιόν κατά το γράμμα των 
ευρωπαϊκών συνθηκών κι αποτελούσε τον επίσημο λόγο 
για τα μέτρα που πάρθηκαν σε βάρος μας κι εντούτοις 
θα συνεχίσουμε να είμαστε υπό εποπτεία διαρκείας υπό 
τον Βίζερ, ο οποίος δεν έχει σχέση με την Κομισιόν, αλ-
λά και αντιμέτωποι με νέα μέτρα τα επόμενα τρία χρόνια! 

Δεν είναι αυτά αντιφατικά; Αν η δανειακή σύμβαση Ευ-
ρωπαίων - Ελλάδος του 2010 καταρτίστηκε σύμφωνα με 
τους ευρωπαϊκούς νόμους, «πώς» μπορεί να ισχύει εξί-
σου και το πρώτο και το δεύτερο; Η απάντηση είναι ότι με 
εκείνη τη δανειακή σύμβαση και το πρώτο μνημόνιο μέ-
τρων σε βάρος μας, ως προαπαιτούμενο για την υπογρα-
φή της, οι Γερμανοί πέτυχαν να ξεφορτωθούν την ιδρυ-
τική συνθήκη της Ε.Ε. του 1992. Εκτοτε κάνουν ό,τι θέ-
λουν σε βάρος μας, λόγω αυτής της καταστρατήγησης, 
από θέση ισχυρού προς ανίσχυρο. Πάει η ισότητα κρα-
τών εν συμπολιτεία, όπως οι προγενέστερες του Μάα-
στριχτ συνθήκες επιτάσσουν ακόμα! Οσο λοιπόν θα συ-
νεχίσουμε να εθελοτυφλούμε γι’ αυτή την κατάλυση της 
νομιμότητας στην Ε.Ε., δεν πρόκειται «τύποι» σαν τον Βί-
ζερ ή τον Σόιμπλε, που δρουν δήθεν για το «καλό» της 
Ε.Ε., να μας επιτρέψουν να επανακτήσουμε την ελευθε-
ρία μας, αλλά και την ισότητά μας προς αυτούς, που ορι-
στικά χάθηκαν. Θα συνεχίσουμε, λοιπόν, ως Ευρωπαί-
οι ραγιάδες; 

του ΜΑΚΗ ΤΖΙΦΡΑ*

η άποψη

*Νοµικού

ους το 2018 µε τη νοµικού χαρακτήρα υπόµνη-
ση «αν χρειαστεί» και µόνο στο πλαίσιο που έχει 
συµφωνήσει το Eurogroup και θα ξεκαθαρίσει 
ότι η Ελλάδα θα ολοκληρώσει το πρόγραµµα 
µε τη συµµετοχή του ∆ΝΤ - άρα και το Ταµείο 
πρέπει να ικανοποιηθεί και να προσυπογρά-
ψει τις αξιολογήσεις, βάλει-δεν βάλει χρήµατα. 

Επιπλέον, θα επιστήσει την προσοχή για τον 
ρυθµό των ιδιωτικοποιήσεων και δεν θα χάσει 
την ευκαιρία να επαναλάβει την εµπιστοσύνη 
των κρατών-µελών στα στατιστικά του 2011. 
Θα εξηγήσει, ακόµη, ότι το θέµα του αν η έξο-
δος θα συνοδευτεί από προληπτική γραµµή 
χρηµατοδότησης ή όχι δεν είναι ούτε απλό, ού-
τε ήδη λυµένο. Επίσης, θα ανταλλάξει απόψεις 
όσον αφορά τις ιδέες που διακινούνται για την 
εµβάθυνση της ΟΝΕ. 

Η εµβάθυνση της ευρωζώνης 
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, Ντό-
ναλντ Τουσκ, ανακοίνωσε ήδη Σύνοδο Κορυ-
φής της ευρωζώνης παράλληλα µε την τακτική 
Σύνοδο της Ε.Ε. τον ∆εκέµβριο (14 και 15) µε 
αποκλειστικό αντικείµενο τις αλλαγές στην ευ-
ρωζώνη, περιλαµβανοµένης της δηµιουργίας 
ενός ευρωπαϊκού ∆ΝΤ και της θέσπισης θέσης 
«υπουργού Οικονοµικών του ευρώ». Ο ίδιος 
προδιαγράφει ότι οι τελικές αποφάσεις θα πρέ-
πει να ληφθούν στη Σύνοδο Κορυφής του Ιου-
νίου του 2018 - λίγο πριν από την έξοδο της Ελ-
λάδας από το τρέχον πρόγραµµα. 

Ο επικεφαλής του ESM, Κλάους Ρέγκλινγκ, 
δήλωσε την Παρασκευή ότι «τo ευρωπαϊκό 
νοµισµατικό ταµείο θα αναλάβει κάποιες από 
τις λειτουργίες που σήµερα πραγµατοποιεί το 
∆ΝΤ». Αναφέρει, δε, ότι το νέο ταµείο «θα ερ-
γάζεται από κοινού µε την Κοµισιόν για τον σχε-
διασµό, τους όρους και την παρακολούθηση 
της εφαρµογής των επόµενων προγραµµάτων 
διάσωσης». Ο δε υπουργός Οικονοµικών «θα 
µπορούσε να συντονίζει την οικονοµική πολι-
τική και να εκπροσωπεί την ευρωζώνη σε διε-
θνείς οργανισµούς», αναφέρει ο ίδιος. Ο Κλ. Ρέ-
γκλινγκ είναι από τους αρχιτέκτονες του εγχει-
ρήµατος και είχε συνεισφέρει σε όλες τις προ-
παρασκευαστικές συζητήσεις.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-
Κλοντ Γιούνκερ, που έκανε τις δύο σχετικές εξαγ-
γελίες στην οµιλία του για την κατάσταση στην 
Ενωση, έχει γνώση των ιδιαίτερων θέσεων των 
εθνικών κυβερνήσεων στο θέµα, και ειδικά της 
γαλλικής και της γερµανικής. 

Τους ελέγχους του ευρωπαϊκού ∆ΝΤ θα µπο-
ρούν να διενεργούν στελέχη της DGECFIN (Κο-
µισιόν) χωρίς να είναι γνωστό ακόµα αν θα 
υπαχθούν στη δοµή του ESM ή αν θα παρα-
µείνουν στη γενική διεύθυνση. Ανοιχτό παρα-
µένει το ποιοι θα είναι οι όροι δανεισµού και 
ακόµα τι δυνατότητες ενεργειών θα υπάρχουν 
σε σχέση µε το χρέος, όπως π.χ. η ονοµαζόµε-
νη «χρεοκοπία εντός ευρωζώνης».

Από την πλευρά Γιούνκερ, ωστόσο, έχει απο-
κλειστεί κάθε ιδέα δυνατότητας εξόδου από το 
κοινό νόµισµα, κάτι για το οποίο ο πρόεδρος έχει 
την πλήρη στήριξη και της γερµανικής πλευράς, 
σε αντίθεση µε ό,τι κατά καιρούς έχει ακουστεί. 

Και οι δύο θεσµοί σηµαίνουν περισσότερη 
και όχι λιγότερη επιτήρηση για όλους και ειδικά 
για την Ελλάδα, της οποίας η έξοδος δεν µπορεί 
να είναι σε καµία περίπτωση «λευκή επιταγή». 

 Τ
ο µέλλον του ελληνικού 
προγράµµατος και 
η ολοκλήρωσή του 

το επόµενο καλοκαίρι, η 
τρίτη αξιολόγηση και οι 
προϋποθέσεις για την 
επιτυχία της, αλλά και 
το µέλλον της ευρω-
ζώνης, µε τις επικεί-
µενες αλλαγές σε θε-
σµούς και πρόσω-
πα, θα αποτελέσουν 
το αντικείµενο της επί-
σκεψης του προέδρου 
του Eurogroup, Γερούν Ντάι-
σελµπλουµ, στην Αθήνα αύριο 
∆ευτέρα. 

Σε µήνυµά του από τη Χάγη, 
που απέστειλε στη Realnews, ο 
πρόεδρος του Eurogroup πριν 
από την κάθοδό του στην Αθήνα 
τονίζει τα εξής: «Το ελληνικό πρό-
γραµµα τερµατίζεται τον Αύγου-
στο της επόµενης χρονιάς και εµείς 
πρέπει να εξασφαλίσουµε ότι η Ελλάδα 
είναι προετοιµασµένη, ότι η οικονοµία 
λειτουργεί, η οικονοµική σταθερότητα και 
η εµπιστοσύνη έχουν επιστρέψει, ώστε η 

χώρα να είναι ξανά οικονοµικά ανεξάρτητη. Αυτός είναι ο καθορι-
στικός στόχος και γνωρίζω ότι µε αυτή την άποψη συµφωνούν και 
στην Ελλάδα και στην Ευρώπη».

Σχολιάζοντας, ο Γ. Ντάισελµπλουµ αναφέρει: «Πάντα υπάρχει επι-
τήρηση µετά το πρόγραµµα -στην Ιρλανδία, την Πορτογαλία, την 
Ισπανία, την Κύπρο και φυσικά στην Ελλάδα- και αυτό έχει να κά-
νει µε την πραγµατικότητα πως υπάρχει µακροπρόθεσµος δανει-

σµός που θα πάρει πολύ χρόνο να αποπληρωθεί. Αυτό το καθεστώς 
υπάρχει ήδη και ξέρουµε ότι γίνεται από το ∆ΝΤ, τον ESM και τους άλ-

λους εταίρους».  Σε σχέση µε την αναδιάρθρωση του χρέους 
σηµειώνει: «Οπως ξέρετε, έχουµε ήδη συµφωνήσει από 

τον Μάιο του 2016, ότι προς το τέλος του προγράµ-
µατος θα ξαναδούµε τη βιωσιµότητα του χρέους, αν 
είναι απαραίτητο, και αν η Ελλάδα είναι δεσµευµένη 
στο πρόγραµµα θα κάνουµε αυτό που χρειάζεται και 
αυτό σηµαίνει ότι υπάρχουν επιπρόσθετες δυνατό-
τητες, αλλά δεν υπάρχει κάτι καινούργιο εδώ. Εχει 
ήδη συµφωνηθεί τον Μάιο του 2016». 

Σύµφωνα µε πληροφορίες της «R», o πρόεδρος 
του Eurogroup υλοποιεί την προ µηνών εξαγγελ-

θείσα επίσκεψη αφενός για να µεταφέρει την 
έµπρακτη στήριξη και αλληλεγγύη των εταίρων 
στο ελληνικό εγχείρηµα, αφετέρου για να επι-
στήσει στις ελληνικές Αρχές την προσοχή για 
τη σοβαρότητά του. 

Η επίσκεψη έρχεται σε µια κοµβική-µεταβα-
τική φάση, όπου τα 95, όπως έγινε γνωστό, προ-

απαιτούµενα έχουν προσδιοριστεί, αλλά ανοιχτά 
παραµένουν πολλά ερωτήµατα που προβληµατί-

ζουν την ευρωοµάδα και την ΕΚΤ, όπως ο δηµοσιονοµικός 
στόχος του 2018, αλλά και ο ρυθµός µείωσης των «κόκκινων» 
δανείων. Το µήνυµα, που έχει διατυπωθεί ήδη δηµόσια από 
το βήµα του Eurogroup, είναι «ναι µεν πάτε καλά, αλλά τώρα 
δεν είναι η ώρα για ανάπαυση». Τα «κόκκινα» δάνεια πρέπει 
να έχουν αντιµετωπιστεί µε ριζικό τρόπο πριν από τα stress 

tests της ΕΚΤ το 2018, o Προϋπολογισµός του 2018 πρέπει 
να είναι υποδειγµατικός και οι µεταρρυθµίσεις να τρέξουν 
σε ∆ηµόσιο, αξιολόγηση, κινητικότητα, οργανογράµµατα, 

κλειστά επαγγέλµατα, εργασιακά, αγορά ενέργειας και ό,τι 
άλλο έχει µείνει από τη δεύτερη αξιολόγηση. 

Ο Γ. Ντάισελµπλουµ θα επαναλάβει τη δέσµευση προς τη 
χώρα για τη 2η φάση της τριπλής αναδιάρθρωσης του χρέ-

«Στόχος είναι να
γίνει η Ελλάδα ξανά
οικονοµικά ανεξάρτητη»

Ανταπόκριση, Βρυξέλλες
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Ο Γ. Ντάισελµπλουµ θα 
επαναλάβει τη δέσµευση
προς τη χώρα για τη 2η φάση 
της τριπλής αναδιάρθρωσης 
του χρέους το 2018

Το µήνυµα που στέλνει 
µέσω της «R» ο πρόεδρος 
του Eurogroup,
Γερούν Ντάισελµπλουµ, 
ενόψει της επίσκεψής
του στην Αθήνα


