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«Ορισµένοι στην 
Ελλάδα καλλι-
εργούν την ψευ-

δαίσθηση ότι είναι δυνατό 
να διακοπεί η αποπληρωµή 
του χρέους, να σταµατήσουν 
οι διαρθρωτικές αλλαγές και 
ταυτόχρονα να παραµείνει η 
Ελλάδα στη ζώνη του ευρώ, 
απολαµβάνοντας τη βοή-
θεια της ΕΕ» ανέφερε, µετα-
ξύ άλλων, ο πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
στην οµιλία του στη Σύνοδο 
Κορυφής της ΕΕ, στις Βρυ-
ξέλλες. Ο πρόεδρος του ΕΚ 
αφιέρωσε ένα µεγάλο τµήµα 
της οµιλίας του στην Ελλάδα 
µε πλήθος αναφορών στην 
πρόσφατη επίσκεψή του 
στην Αθήνα.

«Έχω την εντύπωση ότι 
στην Ευρώπη µιλάµε πάρα 
πολύ για την Ελλάδα και 
πολύ λιγότερο για τους Έλλη-
νες», είπε ο πρόεδρος του ΕΚ 
και συνέχισε λέγοντας ότι ο 
ελληνικός λαός υποφέρει και 
είναι σε κατάσταση απελπισί-

ας. Ο Μάρτιν Σουλτς συνέ-
χισε λέγοντας ότι οι Έλληνες 
πολίτες έχουν κάνει µεγάλες 
θυσίες, χωρίς παράλληλα, 
να βλέπουν κάποιο φως ελ-
πίδας. Ωστόσο, συνέχισε, οι 
θυσίες αυτές θα αποδώσουν 
και τα πράγµατα θα καλυ-
τερέψουν, δεδοµένου ότι η 
Ευρώπη ρίχνει σήµερα µεγα-
λύτερο βάρος στην ανάπτυξη.

Ο Μάρτιν Σουλτς ανέφε-
ρε, επίσης, ότι πολλοί είναι 
αυτοί στην Ελλάδα οι οποίοι 
δυσφορούν απέναντι στην 
ανώνυµη γραφειοκρατική 
εξουσία που ασκεί η τρόικα 
και κάλεσε την ΕΕ να εφαρ-
µόσει πολιτικές µε ανθρώ-
πινο πρόσωπο. Εξέφρασε, 
επίσης, τη λύπη του για το 
γεγονός ότι οι ιθύνοντες 
της ΕΕ αποφεύγουν συστη-
µατικά να επισκεφθούν την 
Ελλάδα τα δύο τελευταία 
χρόνια. Παράλληλα, ο πρό-
εδρος του ΕΚ εξέφρασε τη 
λύπη του για το γεγονός ότι 
πολλοί στην Ελλάδα και 

στην Ευρώπη βάζουν τα ατο-
µικά τους συµφέροντα πάνω 
από το συλλογικό συµφέρον 
και ανέφερε το παράδειγµα 
πολλών Ελλήνων που βγά-
ζουν τα χρήµατά τους από 
τη χώρα, αντί να επιδείξουν 
την αλληλεγγύη έναντι των 
συµπολιτών τους.

Ο κ. Σουλτς είπε ότι πρέ-
πει να πούµε την αλήθεια 
στους Έλληνες ότι ο δρόµος 
τον οποίο ακολουθούν είναι 
επώδυνος, αλλά και ότι θα 
αποδώσει αργότερα. Θα πρέ-

πει επίσης να τους πούµε ότι 
ο δρόµος της εξόδου από το 
ευρώ είναι ο πιο επώδυνος. 
Επέµεινε, επίσης, ότι η συµ-
φωνία που έχει υπογράψει 
η Ελλάδα µε την τρόικα πρέ-
πει να τηρηθεί και ότι αν η 
επόµενη κυβέρνηση που θα 
προκύψει στην Ελλάδα κα-
ταγγείλει µονοµερώς αυτή τη 
συµφωνία, και άλλες χώρες 
της ευρωζώνης θα αισθαν-
θούν ότι αποδεσµεύονται 
από αυτήν και θα σταµατή-
σουν τις χρηµατοδοτήσεις. 

Τέλος, αναφερόµενος στους 
νέους Έλληνες, ο κ. Σουλτς 
είπε ότι είναι µορφωµένοι, 
µιλούν πολλές γλώσσες, εί-
ναι ανοιχτοί στον κόσµο, 
αλλά δεν µπορούν να βρουν 
δουλειά και είπε ότι θα πρέ-
πει να ληφθούν µέτρα για την 
αντιµετώπιση της ανεργίας.

ΝΟΜΙΚΑ Α∆ΥΝΑΤΗ 
Η ΕΞΟ∆ΟΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ

Σε ότι αφορά τα σενάρια 
περί εξόδου της Ελλάδας 
από το ευρώ και την προε-
τοιµασία έκτακτων σχεδίων 
για την αντιµετώπιση των 
επιπτώσεων, ο κ. Σουλτς 
ήταν κατηγορηµατικός. Η 
εκδίωξη της Ελλάδας από 
την ευρωζώνη είναι νο-
µικά αδύνατη, δήλωσε, 
υπογραµµίζοντας ότι όλες 
οι χώρες µέλη της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, εκτός από 
τη ∆ανία και τη Βρετανία, 
έχουν νοµική υποχρέωση 
να υιοθετήσουν το ευρώ και 

µόλις το κάνουν να συµµορ-
φωθούν µε συγκεκριµένους 
κανόνες σχετικά µε το έλ-
λειµµα και το χρέος. «Όσοι 
βρίσκονται στην ευρωζώνη 
δεν µπορούν να την εγκα-
ταλείψουν γιατί έχουν υιο-
θετήσει και εφαρµόσει τον 
ευρωπαϊκό νόµο, οπότε η 
έξοδος από το ευρώ σηµαί-
νει έξοδος από το νοµικό 
πλαίσιο της ΕΕ», σηµείωσε 
ο Σουλτς στο περιθώριο της 
ς άτυπης συνόδου των ηγε-
τών της ΕΕ στις Βρυξέλλες. 
«Μία φόρµουλα βάσει της 
οποίας θα επιτρέπεται σε 
µία χώρα µέλος να αποχω-
ρεί (από το ευρώ) είναι κάτι 
που δεν περιλαµβάνεται 
στη συνθήκη της ΕΕ», πρό-
σθεσε. Αναφερόµενος στις 
συζητήσεις για µια πιθανή 
έξοδο της Ελλάδας από την 
ευρωζώνη, ο Σουλτς επε-
σήµανε: «Ασχολούµαστε µε 
µια ολέθρια οµφαλοσκόπη-
ση, αντί να έχουµε όραµα 
για το µέλλον».

Νοµικά αδύνατη η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ
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