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Ανταπόκ ριση, Βρυξέλλες

Του ΘΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ο 
πρόεδρος της Κοµισιόν Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ θα 
επισκεφθεί την Αθήνα την ερχόµενη εβδοµά-
δα και έχει ήδη αποδεχθεί πρόσκληση να µιλή-

σει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο την Πέµπτη 26 Απριλίου. 
Σύµφωνα µε Ευρωπαίο διπλωµάτη, που µίλησε στη 

Realnews ενόψει της επίσκεψης, ο Γιούνκερ «την ήθε-
λε αυτή την επίσκεψη στην Αθήνα και η συγκυρία δεν 
θα µπορούσε να είναι καταλληλότερη ή πιο καίρια, κα-
θώς θα πραγµατοποιηθεί αµέσως µετά τη Σύνοδο ∆ΝΤ 
- Παγκόσµιας Τράπεζας στην Ουάσιγκτον, λίγο µετά 
τη Σύνοδο Ε.Ε. - Τουρκίας στη Βάρνα µε τον Ερντογάν 
και ταυτόχρονα λίγο πριν από τη Σύνοδο της 17ης Μα-
ΐου στη Σόφια για την ενταξιακή προοπτική των δυτι-
κών Βαλκανίων». 

Ο Γιούνκερ, όµως, έχει ακόµα έναν λόγο για να έρ-
θει στην Αθήνα. Φτάνοντας στο τέλος της θητείας του, 
η Κοµισιόν κάνει έναν απολογισµό των τελευταίων χρό-
νων. Το διάστηµα αυτό τρία-τέσσερα πράγµατα την κα-
θόρισαν, όπως η διαχείριση της ελληνικής κρίσης, η δι-
αχείριση του προσφυγικού και το πακέτο Γιούνκερ για 
τις επενδύσεις. 

«Πρέπει να θυµόµαστε», λέει ο Ευρωπαίος διπλωµά-
της, ότι «ο Γιούνκερ αγαπά πραγµατικά την Ελλάδα». 
Αλλωστε υπάρχουν δύο είδη φιλελλήνων: Η γενιά του 
Εrasmus, στην οποία ανήκει ο νυν πρωθυπουργός του 
Λουξεµβούργου Σαβιέ Μπετέλ (Νοµική Θεσσαλονίκης 
ΑΠΘ) και η γενιά του Γιούνκερ, οι φιλέλληνες παλαιάς κο-
πής που θαυµάζουν το πνεύµα και την παιδεία της ελληνι-
κής κλασικής αρχαιότητας, που καθόρισαν την Ευρώπη. 

Συνεπώς, και µε βάση αυτό το παρασκήνιο, πέρα από 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το Ελληνικό Κοινο-
βούλιο έχει ανοίξει τις πύλες του µόνο τέσσε-
ρις φορές για ξένους ηγέτες: για τους πρώην 
Προέδρους των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους και Μπιλ 
Κλίντον και για τους πρώην Προέδρους της 
Γαλλίας Σαρκοζί και Ολάντ, γεγονός που δεί-
χνει ποια είναι τα συµφέροντα της Ελλάδας και 
ποιες είναι οι συµµαχίες της. Ο Γιούνκερ θα εί-
ναι ο πέµπτος ξένος ηγέτης που από το βήµα 
της Βουλής και στο τέλος της θητείας του θα 
στείλει το πρέπον µήνυµα στον ελληνικό λαό. 

Ανεξαρτήτως, όµως, της οµιλίας του (για 
το περιεχόµενο της οποίας κανείς ακόµα δεν 
γνωρίζει απολύτως τίποτα) ο πρόεδρος της 
Κοµισιόν έρχεται στην Αθήνα µε ένα µεγά-
λο χαρτοφυλάκιο που περιλαµβάνει τα ακό-
λουθα θέµατα: 

 ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ
Μετά τις κινήσεις της Κοµισιόν στο θέµα του 
προσφυγικού, δεν υπάρχει πλέον κανένα µέ-
λος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που να µην 
επιθυµεί τη στήριξη της Ελλάδας, που να µην 
κατανοεί τι έχει συµβεί και να µη συµφωνεί µε 
το να συνεχίσει η Ε.Ε. να συνδράµει τη χώρα, 
όπως και αν καταλήξουν οι συνοµιλίες για το 
∆ουβλίνο, τον κανονισµό για το άσυλο κ.λπ. 
Ακόµα και οι πλέον σκληροπυρηνικές χώρες, 
που διαφωνούν σε όλα τα άλλα, συµφωνούν 
στο ότι πρέπει να αυξηθούν τα κοινοτικά κον-
δύλια για τη φύλαξη των ελληνικών συνόρων 

Ο Γιούνκερ
στηρίζει
την Αθήνα
σε 4 µέτωπα
Τι φέρνει 
ο πρόεδρος 
της Κοµισιόν 
στην Ελλάδα  
και τι µηνύµατα 
θα στείλει στον 
ελληνικό λαό 
µε την οµιλία του 
στη Βουλή

Μνηµόνια: Αν-έξοδος εµπαιγµός!
ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ μας έβαλαν και μας κρατούν στα μνημό-
νια τσακώνονται μεταξύ τους για το αν η «έξοδος» από 
αυτά θα είναι «καθαρή» ή όχι. Βέβαια, γνωρίζουν ότι η 
«έξοδος» -για την οποία αυτοί μιλούν- δεν θα είναι ού-
τε «καθαρή» ούτε «βρόμικη». Γιατί πολύ απλά δεν πρό-
κειται να υπάρξει. Εξηγούμαστε: Οπως κι αν βαφτίζουν 
την ακολουθούμενη πολιτική, ο όρος «μνημόνιο» σημαί-
νει καθεστώς δημοσιονομικής λιτότητας, καθεστώς εκ-
ποίησης του δημόσιου πλούτου, καθεστώς εποπτείας 
της χώρας. 

Παρά τα παχιά λόγια, λοιπόν, ισχύουν τα εξής: α) 
Οσον αφορά τη λιτότητα, έχουν υπογράψει αυτή να δι-
ατηρηθεί μέχρι το 2060 (!) μέσω των εξωφρενικών και 
ματωμένων πλεονασμάτων. β) Οσον αφορά την εκποί-
ηση, έχουν υπογράψει να διατηρηθεί μέχρι το 2114 
(!) μέσω της ύπαρξης του υπερταμείου ξεπουλήμα-

τος για 99 χρόνια. γ) Οσον αφορά την επιτροπεία και 
την επιτήρηση, έχουν συμφωνήσει (Κανονισμός της 
Ε.Ε. αριθ. 472 της 21ης Μαΐου 2013) να διατηρηθεί για 
πολλές δεκαετίες και σίγουρα όχι πριν «να εξοφληθεί 
τουλάχιστον το 75% της χρηματοδοτικής συνδρομής» 
της Ελλάδας από τους τοκογλύφους-δανειστές της.

Κατάργηση, δε, των μνημονίων σημαίνει: Πρώτον, 
ακύρωση των εκατοντάδων νόμων και των 30.000 μνη-
μονιακών εφαρμοστικών ρυθμίσεων που έχουν επιβλη-
θεί. Μπορούν να μας πουν μία που -πραγματικά- θα κα-
ταργήσουν; Δεύτερον, σημαίνει επιστροφή όσων κλά-
πηκαν από τον λαό αυτά τα χρόνια. Από πότε συνιστούν 
«επιστροφή» και «έξοδο» οι νέες μειώσεις σε συντάξεις 
και η νέα αύξηση φόρων μέσω του αφορολόγητου, που 
ήδη έχουν ψηφίσει να εφαρμόσουν αμέσως μετά την 
«έξοδο» από το μνημόνιο; 

 

του ΝΙΚΟY 
ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟY

mpog@realnews.gr

η άποψη

τις επίσηµες επαφές, ο Γιούνκερ επιθυµεί να 
µιλήσει ο ίδιος στον ελληνικό λαό και να απα-
ντήσει ο ίδιος στους προβληµατισµούς του. 
Και για τον Γιούνκερ δεν θα υπήρχε καλύτερο 
βήµα από αυτό του Ελληνικού Κοινοβουλίου. 
«Να µιλήσει χωρίς να παρεξηγηθεί», όπως λέ-
ει Ευρωπαίος αξιωµατούχος. 
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με κοινοτικά μέσα -ακτοφυλακή και συνοριοφυλακή- και 
αυτός ο συμβιβασμός δεν έγινε ούτε τυχαία ούτε χωρίς 
να χυθεί πολύ μελάνι σε όχι και τόσο ευνοϊκές συνθήκες. 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
Στο μέτωπο της οικονομίας είναι γνωστή η θέση πάνω 
στην οποία εργάζονται οι κοινοτικές υπηρεσίες και προ-
βλέπει ότι «οικοδομούμε στη βάση των πρόσφατων θε-
τικών επιτευγμάτων για να διασφαλίσουμε την επιτυχή 
ολοκλήρωση του ελληνικού προγράμματος αυτό το κα-
λοκαίρι», όπως την έχει διατυπώσει πρόσφατα ο επικε-
φαλής εκπρόσωπος Μαργαρίτης Σχοινάς. 

Η Κομισιόν θέλει η Ελλάδα μετά τις 20 Αυγούστου να 
είναι μια «κανονική χώρα», όπως έχει πει ο Πιερ Μο-
σκοβισί και να λειτουργεί μέσα σε ένα θεσμικό πλαίσιο 
που προβλέπει μεν μεταμνημονιακή εποπτεία και τήρη-
ση των συμφωνηθέντων, όχι όμως στο σημερινό έκτα-
κτο πλαίσιο, αλλά μέσα στην κανονικότητα των κοινο-
τικών κανόνων, με τη χώρα να συμμετέχει και στις κοι-
νωνικές πρωτοβουλίες της Ε.Ε., όπως ο Πυλώνας Κοι-
νωνικών Δικαιωμάτων κ.λπ. Η Κομισιόν δεν βλέπει ού-
τε «παράταση» ούτε προληπτική γραμμή και μεριμνά 
ανάλογα και για τα κράτη-μέλη. 

Το γενικό μήνυμα που στέλνουν οι Βρυξέλλες πριν 
από την επίσκεψη Γιούνκερ είναι εν ολίγοις «συνεχίστε 
να κάνετε τυπικά το έργο που σας αναλογεί και τα υπό-
λοιπα είναι δεδομένα». Και ανάμεσα στα δεδομένα πε-
ριλαμβάνεται και μια ακόμα γενναία ελάφρυνση του ελ-
ληνικού χρέους κατά 25 μονάδες του ΑΕΠ επί της συνο-
λικής αξίας, ανεξαρτήτως μεθόδου, όπως άλλωστε έχει 
ήδη αποδείξει ο ESM με την πρώτη ελάφρυνση κατά 25 
μονάδες τον περασμένο Δεκέμβριο. 

 ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
Το μήνυμα σε σχέση με τις προκλήσεις της Τουρκίας και 
τις γενικότερες εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο είναι 
αρκετά σύνθετο. 

Κατ’ αρχάς είναι σαφές και πρέπει να υπενθυμίζεται 
πάντοτε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με την ιστορική 
του απόφαση στη Σύνοδο του Μαρτίου, έχει πάρει θέ-
ση υπέρ της Ελλάδας και της Κύπρου και ζητά από την 
Αγκυρα σαφέστατα να αλλάξει ρότα. 

Μόνο ο Γιούνκερ είπε κατά πρόσωπο στον Ερντογάν 
να απελευθερώσει τους δύο Ελληνες στρατιωτικούς, μόνο 
η Ε.Ε. τον εγκαλεί για την Κύπρο, την ΑΟΖ και το Αιγαίο. 

Η δήλωση Μακρόν περί συνδρομής στην Ελλάδα σε 
περίπτωση τουρκικής επιθετικής ενέργειας δεν ήταν καθό-
λου τυχαία. Τέτοιες δηλώσεις, γίνουν δεν γίνουν από άλλα 
κράτη-μέλη, αντανακλούν την τάση μεταξύ των εταίρων. 

Η ίδια η Κομισιόν δεν έχει ούτε αεροπλάνα 
ούτε κανόνια να στείλει στο Αιγαίο. Εχει όμως 
τα χρήματα, τα προενταξιακά κονδύλια, έχει τα 
δισ. του προσφυγικού, έχει τις θεωρήσεις δια-
βατηρίων, έχει την τελωνειακή ένωση. Διαθέτει 
και το πολύ ισχυρό όπλο των εκθέσεων προόδου 
που πρόσφατα χρησιμοποίησε και το οποίο ο 
Ερντογάν φοβάται διότι οι εκθέσεις συνδέονται 
άμεσα με τη ροή ευρωπαϊκών επενδύσεων στην 
ήδη ταλαιπωρημένη οικονομία της χώρας του. 

«Η γραμμή της Κομισιόν στο θέμα της Τουρ-
κίας δεν είναι μονοκόμματη ούτε φτιαγμένη για 
να την καταλαβαίνουν όλοι. Εχει πολλές γωνί-
ες και λίγες λειάνσεις», λέει Ευρωπαίος διπλω-
μάτης. Θα αποδειχθεί όμως αποτελεσματική. 
Στις Βρυξέλλες, μάλιστα, θεωρούν ότι η προ-
κήρυξη πρόωρων εκλογών στην Τουρκία έχει 
να κάνει με όλα τα παραπάνω. Εχει να κάνει 
με το γεγονός ότι πρέπει να τελειώσει η κούρ-
σα προς τον πάτο που είχε ξεκινήσει ανάμεσα 
σε ΑΚP και εθνικιστές, έχει να κάνει με το ότι ο 
Ερντογάν χρειάζεται μια αφορμή για να άρει 
την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και γενικώς 
να ζυγίσει τις δυνάμεις του και να πάρει απο-
φάσεις. Στις Βρυξέλλες γνωρίζουν φυσικά πο-
λύ καλά ότι ο Ερντογάν ζυγίζει και τους συμ-
μάχους του. Καλά ακούγονται τα περί στροφής 
προς τη Ρωσία και το Ιράν, όμως στο τέλος τη 
ημέρας ο Ερντογάν θυμάται πως «ο άρχοντας 
των δαχτυλιδιών είναι ένας και δεν μοιράζεται 
την εξουσία». 

 ΣΚΟΠΙΑΝΟ
Ενα άλλο μήνυμα στο «καλάθι» Γιούνκερ ενόψει 
Σόφιας είναι αυτό της συνεργασίας στα Βαλκά-
νια, χωρίς πίεση προς την Ελλάδα. Η Κομισιόν 
και η Ε.Ε. έχουν επιλέξει να ανοίξουν τους δι-
αύλους επικοινωνίας με τα γειτονικά μας κρά-
τη και να προετοιμάσουν τις εν λόγω χώρες για 
ένταξη, αρχής γενομένης από τη Σερβία και το 
Μαυροβούνιο το 2025. Η Αλβανία και τα Σκό-
πια έπονται, αν τα κράτη-μέλη συγκαταθέσουν 
στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσε-
ων. Ο Γιούνκερ δεν πρόκειται να επέμβει στη 
διαπραγμάτευση της ελληνικής κυβέρνησης με 
τα Σκόπια, αλλά θα είναι εκεί για να υποστηρίξει 
τις όποιες αποφάσεις. Εξάλλου, χωρίς να λυθεί 
το θέμα του ονόματος, δεν μπορεί να ακολου-
θήσει τίποτε άλλο.
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