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Να κερδίσουμε 
τον χαμένο χρόνο

Ας μη ζούμε σε μια εικονική πραγματικότητα. Η 
διαπραγμάτευση με την Ευρωζώνη έφτασε στο τέ-
λος της και δεν θα υπάρξει άλλος γύρος, ούτε άλλη 
ευκαιρία. Ο πρωθυπουργός πρέπει τώρα να επω-
μισθεί το όποιο πολιτικό κόστος, να συγκρουσθεί 
ενδεχομένως με στελέχη του κόμματός του και να 
υλοποιήσει τις ελληνικές δεσμεύσεις. Η χίμαιρα 
περί αλλαγής συσχετισμών στην Ευρώπη εξανεμί-
σθηκε. Η οικονομία δεν αντέχει ούτε μια μέρα την 

ομηρία της αβεβαιότητας. Τα χρήματα τελειώνουν. 
Ιστορική ευθύνη του κ. Τσίπρα είναι να εξηγήσει 
την αλήθεια στον ελληνικό λαό και να πάρει πολύ 
γρήγορα τις αποφάσεις του. Το μεγαλύτερο λάθος 
που μπορεί να κάνει αυτή την ώρα είναι η αναζή-
τηση εσωτερικών και εξωτερικών εχθρών. Οι λύ-
σεις δεν θα βρεθούν ποτέ στο κυνήγι μαγισσών ή 
τη δήθεν πατριωτική εσωστρέφεια. Η μόνη διέξο-
δος είναι να συνεννοηθούμε μεταξύ μας, να ξανα-

κερδίσουμε συμμάχους και να εκμεταλλευθούμε τις 
ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά μας από την πο-
σοτική χαλάρωση και το χαμηλό ευρώ. Οι δυνάμεις 
της δραχμής θα δώσουν μάχη για να χαθεί και αυτή 
η ευκαιρία. Ολοι όσοι πιστεύουν σε μια εξωστρε-
φή Ελλάδα μέσα στο ευρώ οφείλουν να υπερασπι-
σθούν αυτή την προοπτική και να μην αφήσουν τη 
χώρα να διολισθήσει στο χάος και την ακόμη μεγα-
λύτερη παρακμή.

Ηταν διακηρυγμένη θέση της κυβέρνησης να βασι-
στεί η διαπραγμάτευση με τους εταίρους και δανειστές 
μας αποκλειστικά και μόνο σε μεταρρυθμίσεις που η 
ίδια θα εισηγηθεί και ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν 
υφεσιακά μέτρα και ειδικότερα περικοπές μισθών και 
συντάξεων. Και οι συζητήσεις των Βρυξελλών σε αυτό 
το αποτέλεσμα κατέληξαν. Συνομολογήθηκε ότι αυτό 
προβλέπει και η συμφωνία της 20ής Φεβρουαρίου.
Αρα η μπάλα είναι πλέον στο γήπεδό μας και η κυ-
βέρνηση καλείται να αξιοποιήσει το γεγονός με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο. Συνεκτιμώντας μάλιστα και 
δύο ιδιαιτερότητες καθοριστικής σημασίας. Πρώτον 
ότι οι προτάσεις της θα πρέπει να είναι λεπτομερώς 
κοστολογημένες, έτσι ώστε να αποδεικνύεται ότι οι 
σχετικές μεταρρυθμίσεις καλύπτουν τα προβλεπόμε-
να δημοσιονομικά κενά, και δεύτερον ότι περιθώρια 
άλλων παρανοήσεων δεν μπορούν να υπάρξουν, 
αφού η προχθεσινή συμφωνία κλείστηκε από τον 
ίδιο τον πρωθυπουργό. Αναμένεται, κατά συνέπεια, 
ότι η σχετική προετοιμασία θα έχει ήδη αρχίσει. Δι-
ότι, εκτός των άλλων, ο χρόνος δεν είναι με το μέ-
ρος μας. Εχουν χαθεί πολύτιμες εβδομάδες που κάθε 
άλλο παρά εύκολο είναι να αναπληρωθούν. Και δεν 
είναι μόνο η ανάγκη να επισπευσθούν όσο γίνεται 
οι επιδιωκόμενες προκαταβολές έτσι ώστε να καλυ-
φθούν οι υπάρχουσες υποχρεώσεις, είναι και η επί-
σης πιεστική ανάγκη να αλλάξει η ψυχολογία και να 
εδραιωθεί η αίσθηση ότι η κατάσταση ομαλοποιείται 
και οι φόβοι για απρόβλεπτες, δυσάρεστες εξελίξεις 
θα διαλυθούν πλήρως. Σε αυτή, λοιπόν, την κρίσι-
μη ώρα θα ήταν χρήσιμο να λάβουν σοβαρά υπόψη 
οι κυβερνώντες την πείρα που οι προκάτοχοί τους 
αποκόμισαν στα χρόνια της διαπραγμάτευσής τους με 
τους εταίρους και δανειστές μας. Θα τους βοηθήσει 
ώστε να αποφύγουν δυσάρεστες εκπλήξεις. Και εκεί-
νο που η σχετική πείρα έχει αποδείξει είναι πως, αν 
οι ανάγκες απαιτούν μεταρρυθμίσεις, των οποίων τα 
προβλεπόμενα δημοσιονομικά οφέλη θα πρέπει να 
είναι της τάξης των 2,5 δισ. για παράδειγμα, καλό θα 
είναι να έχουν προετοιμαστεί για περισσότερα.
Δεν είναι ιδιαίτερα γαλαντόμα στις αξιολογήσεις 
τους ούτε τα υψηλόβαθμα στελέχη που αποτελούν το 
«Brussels Group» ούτε τα μεσαία και κατώτερα που 
θα βρίσκονται στην Αθήνα και θα αναζητούν στοιχεία 
για να αξιολογούν αν και κατά πόσο είναι ρεαλιστι-
κοί οι οικονομικοί στόχοι που θα συνοδεύουν την 
εφαρμογή της μιας ή της άλλης μεταρρυθμιστικής πα-
ρέμβασης. Και εδώ που έχουμε φτάσει δεν υπάρχουν 
περιθώρια για τέτοιες διαφωνίες και αντίστοιχες κα-
θυστερήσεις. Ολα πρέπει να εξελιχθούν όσο το δυνα-
τόν ταχύτερα και πειστικότερα. Αποτελούν και αυτές 
οι δύο παράμετροι αναγκαίες προϋποθέσεις για να 
διαμορφωθεί σχέση εμπιστοσύνης με τις Βρυξέλλες.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΕΘΝΟΣ

Στη σύνοδο κορυφής και την επτα-
μερή συνάντηση στις Βρυξέλλες 
επιβεβαιώθηκε η συμφωνία της 
20ής Φεβρουαρίου στο Eurogroup. 
Με την πολιτική διαπραγμάτευση, 
όπως είπε ο πρωθυπουργός, «ξα-
ναβάζουμε σε ράγες τη συμφωνία 
με τους εταίρους». Η επιβεβαίωση 
της συμφωνίας σημαίνει ότι δεν 
υπάρχει η λεγόμενη πέμπτη αξιο-
λόγηση του Μνημονίου και ότι η 
Ελλάδα δεν είναι υποχρεωμένη να 
λάβει υφεσιακά μέτρα όπως αυτά 
που περιλαμβάνονταν στο περιβό-
ητο e-mail Χαρδούβελη - Σαμαρά 
και προέβλεπαν νέες περικοπές 
συντάξεων και φορολογικές επι-
βαρύνσεις.
Η ελληνική κυβέρνηση θα σχε-
διάσει και θα υλοποιήσει το δικό 
της πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, 
τις οποίες έχει ανάγκη η οικονο-
μία. Επ’ αυτού θα κριθεί και όχι 
επί των μνημονιακών δεσμεύσε-
ων της προηγούμενης κυβέρνησης 
Σαμαρά. Η ελληνική κυβέρνηση 
έχει δεσμευτεί ότι οι αλλαγές που 
θα προωθήσει δεν θα έχουν αρνη-
τικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα, 
ενώ με την έγκρισή τους ανοίγει ο 
δρόμος για τη χρηματοδότηση της 
ελληνικής οικονομίας. Οι συνομι-

λίες για τα ζητήματα της πολιτικής 
θα διεξάγονται στις Βρυξέλλες, 
ενώ στην Αθήνα τα λεγόμενα τε-
χνικά κλιμάκια θα συγκεντρώνουν 
όσα στοιχεία απαιτούνται. Αυτό 
σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμιά 
τρόικα που να επισκέπτεται υπουρ-
γούς και να αξιώνει την εφαρμογή 
νέων μέτρων, όπως γινόταν με την 
προηγούμενη κυβέρνηση.
Και ενώ η δύσκολη διαπραγμά-
τευση με τους εταίρους συνεχίζεται 
παρά το κλίμα έντασης που μεσο-
λάβησε, η ελληνική κυβέρνηση 
υλοποιεί το πρόγραμμά της. Μετά 
τα μέτρα για την ανθρωπιστική 
κρίση προχωρεί και η ρύθμιση 
για τις 100 δόσεις των ληξιπρό-
θεσμων οφειλών, η οποία επίσης 
στηρίχθηκε από την ευρεία πλειο-
ψηφία της Βουλής.
Την ίδια ώρα, η Κομισιόν απο-
φάσισε να ανοίξει τον δρόμο της 
χρηματοδότησης με κονδύλια 
ύψους περίπου δύο δισ. ευρώ των 
προγραμμάτων για την αντιμετώ-
πιση της ανθρωπιστικής κρίσης 
και την καταπολέμηση της ανερ-
γίας, που θα προετοιμάσει η ελ-
ληνική κυβέρνηση. Η απόφαση 
αυτή του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ είναι 
επιτυχία της ελληνικής κυβέρνη-

σης, καθώς τα κονδύλια αυτά θα 
κατευθυνθούν στην ανακούφιση 
συνανθρώπων μας που περνούν 
δύσκολες ώρες.
Και ενώ η ελληνική κυβέρνηση 
δίνει σκληρή μάχη για την χώρα 
προκειμένου να την απεγκλωβίσει 
από τη μέγγενη των μνημονιακών 
πολιτικών και της σκληρής λιτότη-
τας, έρχεται και πάλι ο σημερινός 
αρχηγός της Ν.Δ. να επαναφέρει 
την αλήστου μνήμης πολιτική του, 
την ώρα που και οι εταίροι αποφά-
σισαν ότι η Αθήνα θα κριθεί πλέ-
ον από τις μεταρρυθμίσεις που η 
ίδια θα πάρει.
«Βαθμολογητές του θα είναι η τρό-
ικα στην Αθήνα και το Eurogroup 
στις Βρυξέλλες» δήλωσε ο Σαμα-
ράς μπερδεύοντας προφανώς τις 
μεταρρυθμίσεις που θα αποφασί-
σει και θα υλοποιήσει η ίδια η νέα 
ελληνική κυβέρνηση με τις συνε-
χείς μειώσεις μισθών και συντά-
ξεων που προωθούσε η δική του 
κυβέρνηση. Ο Σαμαράς έχει μόνο 
μία επιλογή, αν θέλει πραγματικά 
να βοηθήσει τη χώρα. Να στηρίξει 
τη διαπραγμάτευση χωρίς μισόλο-
γα και διφορούμενες δηλώσεις και 
να απεγκλωβιστεί από τις μνημο-
νιακές του εμμονές.

Η ΑΥΓΗ

Οι μεταρρυθμίσεις και τα κονδύλια Γιούνκερ

Τι πρέπει να κάνουμε

Από τον Γιώργο Χατζηβασίλη

TALK OF THE CITY

Το εξώφυλλο τεύχους του γερμανικού περιοδικού Σπί-
γκελ αποτελεί ίσως το πιο τολμηρό, δυνατό και σκληρό 
που έχει γίνει σε ολόκληρο τον ευρωπαικό Τύπο στα 
χρόνια της κρίσης. Το πιο τολμηρό, επειδή σπάει ένα 
τεράστιο ταμπού, τοποθετώντας την καγκελάριο Μέρ-
κελ, της Γερμανίας του 21ου αιώνα και της ηγεμονίας 
στην Ευρώπη του κοινού νομίσματος, δίπλα δίπλα με 
ναζί κατακτητές και μάλιστα πάνω στην Ακρόπολη. Το 
πιο δυνατό, επειδή το μήνυμα που κομίζει προκαλεί 
σεισμό: «πώς μας βλέπουν οι Ευρωπαίοι» ο υπέρτιτλος 
και «Η γερμανική υπεροχή» ο τίτλος – που τα λέει όλα, 
πάνω σε αυτή τη φωτογραφία που όμοιά της δεν έχει 
υπάρξει ξανά. Το πιο σκληρό, επειδή δεν λογαριάζει τί-
ποτα μπροστά στην δημοσιογραφική αποφασιστικότητα 
να ειπωθεί μια αλήθεια την οποία όλοι έχουν στο στόμα 
αλλά κανείς δεν τολμά, για λόγους πολιτικής ορθότη-
τας, να ξεστομίσει.

Τιμά τους δημοσιογράφους και τους εκδότες του Σπί-
γκελ το γεγονός ότι τολμούν κάτι τέτοιο. Τους τιμά 
επειδή δείχνει ότι έχουν αποφασίσει να πάνε στη ρίζα 
του κακού που κατατρώει αυτή την ώρα τις σάρκες της 
Ευρώπης η οποία έχει φτάσει να είναι διαιρεμένη όσο 
ποτέ από τη στιγμή που ενώθηκε μετά τον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Μακάρι η γερμανική ηγεσία να λάβει το μήνυ-
μα που τόλμησε να της στείλει το μεγαλύτερο γερμανικό 
περιοδικό. Και το μήνυμα είναι σαφές: ότι υπάρχει κά-
ποιος λόγος που οι Ευρωπαίοι – κι όχι απλώς οι Ελ-
ληνες – βλέπουν σήμερα έτσι τη νέα Γερμανία και την 
ηγεμονία που επιχειρεί με κάθε κόστος να επιβάλλει 
στην Ευρώπη.
Αν τους βοηθήσει να το καταλάβουν, θα έχει επιτελέ-
σει ιστορικό ρόλο στην κατεύθυνση της ανάσχεσης μιας 
πορείας που, νομοτελειακά, οδηγεί πλέον στην κατα-
στροφή…

Μαλούχος Γεώργιος Π.  ΤΟ ΒΗΜΑ

Το σκληρό μήνυμα του Σπίγκελ


