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Το μέλλον μας είναι η Ευρώπη

Η Ελλάδα πρέπει να βγει γρήγορα 
από την κρίση και να σταθεί στα πό-
δια της. Το γεωπολιτικό περιβάλλον 
γύρω μας γίνεται ολοένα και πιο επι-
κίνδυνο. Τα Βαλκάνια ξαναμπαίνουν 
σε τροχιά αποσταθεροποίησης. Η 
Τουρκία εισέρχεται σε φάση εσωτε-

ρικής κρίσης και αντιμετωπίζει πολ-
λά ανοικτά μέτωπα. Η ισλαμική τρο-
μοκρατία και τα κύματα ανεξέλεγκτης 
παράνομης μετανάστευσης αποτελούν 
υπαρκτούς και μεγάλους κινδύνους. 
Και όλα αυτά την ώρα που το ελληνι-
κό κράτος δεν μπορεί να εκπληρώσει 

βασικές του υποχρεώσεις. Χρειάζεται 
μεγάλη προσοχή, σύνεση και αποφυ-
γή κενών υποσχέσεων και απειλών 
από την πλευρά της κυβέρνησης. Η 
Ελλάδα μπορεί να εκμεταλλευθεί τις 
γεωπολιτικές απειλές προκειμένου να 
επιτύχει μια καλύτερη συμφωνία με 

τους εταίρους και δανειστές της. Αυτό 
που προέχει όμως είναι να βάλει η 
ίδια τάξη στα του οίκου της και να ξα-
νααποκτήσει φερεγγυότητα και οικο-
νομική ισχύ. Χωρίς αυτά κανείς δεν 
την υπολογίζει ως σημαντική δύναμη. 
Πράγμα πολύ επικίνδυνο.

Mπορεί η διαπραγμάτευση να παραμένει ακόμη σε εκ-
κρεμότητα και να μη δικαιώθηκαν οι προσδοκίες ότι 
οι επαφές στη Ρίγα θα απέβαιναν καθοριστικές για την 
ολοκλήρωση της συμφωνίας, αλλά φυσικά ούτε άσκοπες 
ούτε περιττές αποδείχθηκαν. Διότι αν μη τι άλλο είχαν ως 
αποτέλεσμα να βρεθούν πια απλωμένες πάνω στο τρα-
πέζι όλες οι διαπραγματευτικές παράμετροι, έτσι ώστε να 
έχουμε πλήρη και λεπτομερή την εικόνα σχετικά με το 
πού βρισκόμαστε και με το τι απαιτείται για να φτάσουμε 
στον στόχο μας.
Είναι δεδομένο ότι οι συγκλίσεις με τους εταίρους και 
την ΕΚΤ βρίσκονται σε πολύ καλύτερο δρόμο σε σχέση 
με εκείνες που θα διασφάλιζαν και την προσυπογραφή 
της συμφωνίας από την πλευρά του Διεθνούς Νομισμα-
τικού Ταμείου. Για την ακρίβεια, η συμφωνία «κολλάει» 
στο ΔΝΤ, του οποίου οι απαιτήσεις είναι συγκεκριμένες 
και αφορούν τις περισσότερες, αν όχι όλες, τις «κόκκινες 
γραμμές», που η κυβέρνηση έχει διακηρύξει ότι δεν σκο-
πεύει να υπερβεί.
Αλλά, φυσικά, στη ζωή όλα είναι σχετικά. Και ανάμεσα 
σ’ αυτά και οι όποιες δεσμεύσεις αναλαμβάνονται κάποια 
στιγμή, πλην όμως η τήρησή τους εξαρτάται από τις αντι-
κειμενικές συνθήκες που οι πολιτικές και οικονομικές 
καταστάσεις διαμορφώνουν. Διότι «κόκκινη γραμμή» και 
μάλιστα την ισχυρότερη απ’ όλες, αποτελεί η προστασία 
μισθών και συντάξεων αλλά οι υπό διαπραγμάτευση αλ-
λαγές στα κλιμάκια του ΦΠΑ μοιραία θα την παραβιά-
σουν, αφού θα έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια μέρους 
του εισοδήματος των μισθωτών και των συνταξιούχων.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι αποφάσεις που καλείται 
να πάρει η κυβέρνηση θα σημαδέψουν, ενδεχομένως και 
καθοριστικά, όχι μόνο την πορεία του τόπου αλλά και 
το μέλλον της ίδιας. Εξυπακούεται, όμως, πως οι όποιες 
επιλογές της οφείλουν να έχουν ως στόχο τους τη δια-
σφάλιση των προϋποθέσεων εκείνων που θα οδηγήσουν 
την οικονομία σε αναπτυξιακή τροχιά και στη σταδιακή 
επανάκτηση του παραγωγικού πλούτου που χάσαμε στα 
επτά προηγούμενα χρόνια.
Αυτή και μόνο αυτή είναι η προϋπόθεση που θα μας 
βγάλει από την κρίση. Η ανάπτυξη είναι εκείνη που θα 
μειώσει σταδιακά την ανεργία και θα ενισχύσει το ασφα-
λιστικό μας σύστημα, η ανάπτυξη θα συμβάλει ώστε να 
ξαναχτίσουμε το κοινωνικό κράτος και, φυσικά, η ανά-
πτυξη θα δημιουργήσει τις θέσεις εργασίας που από κά-
ποια στιγμή και μετά θα συμβάλουν στον επαναπατρισμό 
των παιδιών μας.
Αλλά, ας μη γελιόμαστε, η ανάπτυξη είναι άμεσα και άρ-
ρηκτα συνδεδεμένη με την Ευρώπη. Καλές και χρήσιμες 
οι οικονομικές και άλλες σχέσεις με τις μεγάλες και τις 
αναδυόμενες οικονομίες απ’ όλο τον πλανήτη, αλλά το 
σπίτι μας είναι η Ευρώπη. Και μαζί της είναι που θα ξανα-
κερδίσουμε το μέλλον μας. Και με αυτό το δεδομένο οφεί-
λουν να κινηθούν και να αποφασίσουν οι κυβερνώντες.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

EΘΝΟΣ

Τα μηνύματα από το πολιτικό βαρόμετρο 
Μαΐου της Public Issue παρουσιάζουν εξαι-
ρετικό ενδιαφέρον και θα ήταν φρόνιμο να 
μην υποτιμηθούν από το πολιτικό σύστημα, 
έστω και μέσα στη σχετική σημασία, που 
έχει μια δημοσκόπηση.
Οι πολίτες που πήραν μέρος στην πανελ-
λαδική δημοσκόπηση σε μεγάλο ποσοστό 
(54%) αν και μικρότερο της προηγούμενης 
μέτρησης, εκφράζουν τη συγκατάθεσή τους 
στη διαπραγμάτευση της κυβέρνησης με 
τους δανειστές. Συντριπτικό είναι το ποσο-
στό των πολιτών που ζητούν να τηρηθούν 
οι κόκκινες γραμμές ιδιαίτερα στις απολύ-
σεις και τις συντάξεις.
Με απλά λόγια οι ερωτώμενοι ζητούν συμ-
φωνία εντός του ευρώ, αλλά με τήρηση των 
κόκκινων γραμμών τις οποίες έθεσε ο ίδιος 
ο λαός μας με την ετυμηγορία του στις εκλο-
γές. Η συμφωνία πρέπει να εγκριθεί από 
τη Βουλή (56%), όπως λέει η πλειοψηφία, 
ενώ μικρότερο αλλά όχι αμελητέο είναι το 
ποσοστό εκείνων που ζητάει δημοψήφισμα 
(34%).
Οι περισσότεροι πολίτες αναγνωρίζουν τις 
δυσκολίες στη διαπραγμάτευση και ζητούν 
από την κυβέρνηση να πάρει την ευθύνη 
πάνω της. Πολύ υψηλό παραμένει το πο-
λιτικό κεφάλαιο του πρωθυπουργού Αλέ-
ξη Τσίπρα, τόσο ως προς τη δημοτικότη-
τα όσο και ως προς την καταλληλότητα για 
την πρωθυπουργία, πράγμα που σημαίνει 
ότι οι πολίτες του αναγνωρίζουν τη μεγάλη 
προσπάθεια που καταβάλλει για την επίτευ-
ξη συμφωνίας και την ανανέωση του πολι-
τικού προσωπικού, δείχνοντας, σε αυτή τη 

φάση τουλάχιστον, ανοχή σε παραφωνίες 
και απειρίες.
Οι ερωτώμενοι μπορεί να διχάζονται για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν συμβαίνει 
όμως το ίδιο και με το ευρώ, η αποδοχή του 
οποίου παραμένει πολύ υψηλή εν αντιθέ-
σει με τη δραχμή. Όσο κι αν φαίνεται παρά-
ξενο, οι ερωτώμενοι δεν συγκινούνται ιδι-
αίτερα από τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις 
στον ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες αποτελούν βεβαίως 
στοιχείο της δημοκρατικής του λειτουργίας 
και της ιστορικότητας της Αριστεράς.
Οι σημερινοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ θε-
ωρούν ότι πορεύεται σε σωστή κατεύθυνση 
και το ποσοστό αυτό φτάνει, σύμφωνα με το 
βαρόμετρο, στο 81%. Αυτό σημαίνει ότι η 
κοινωνική βάση του ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθεί 
με δυσκολία τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις 
παραμένοντας συμπαγής. Εξ ου και το πολύ 
υψηλό ποσοστό στην εκτίμηση εκλογικής 
επιρροής, που φτάνει στο 48,5% έναντι μό-
λις 21% της Ν.Δ. Αυτή είναι η επόμενη δια-
πίστωση, που δείχνει ότι η σύγκριση μετα-
ξύ ΣΥΡΙΖΑ και Ν.Δ. είναι χαώδης υπέρ του 
πρώτου με την άλλοτε κραταιά Κεντροδεξιά 
να περνά βαθιά κρίση αξιοπιστίας και να 
μην μπορεί να βρει ηγετική φυσιογνωμία, 
που θα της προσδώσει πολιτική και κοινω-
νική δυναμική.
Αν και η υποτίμηση του αντιπάλου είναι 
συνήθως δείγμα δικής σου αδυναμίας, Τσί-
πρας και ΣΥΡΙΖΑ διαθέτουν αρκετό πολιτι-
κό κεφάλαιο και κατανόηση από τον κόσμο 
για να μπορέσουν να κυβερνήσουν τη χώρα 
και να πετύχουν, παρά τις μεγάλες δυσκολί-
ες που έχουν μπροστά τους.

Η ΑΥΓΗ

Τα πολλαπλά μηνύματα 
της μεγάλης δημοσκόπησης

Γεωπολιτικές απειλές και Ελλάδα

Από τον ο Γιώργο Χατζηβασίλη
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«Αν τους είχα φοιτητές, θα έπαιρναν μηδέν»
Αγριο κράξιμο προς την τρό-
ικα από τον Τζόζεφ Στίγκλιτς. 
Μιλώντας για το ελληνικό 
πρόγραμμα διάσωσης στην 
τηλεόραση του Bloomberg, o 
νομπελίστας οικονομολόγος 
είπε για τους αρχιτέκτονές 
του:
«Δεν καταλαβαίνουν μακρο-

οικονομικά, δεν υπολόγισαν 
συνδυαστικά τις επιπτώσεις 
της λιτότητας με τη συρρί-
κνωση του δανεισμού από 
τον χρηματοπιστωτικό το-
μέα. Ομως αυτό είναι θεμε-
λιώδες ζήτημα.
»Σε μια ζώνη ελεύθερης διακί-
νησης κεφαλαίων τα κεφάλαια 

φεύγουν από τις χώρες που 
έχουν πρόβλημα, μεγεθύνοντας 
τις τοξικές συνέπειες της περι-
κοπής των δημόσιων δαπανών.
»Τα μοντέλα της ευρωζώνης το 
αγνοούν αυτό, το πρόγραμμα 
ήταν καταστροφή, ήταν τόσο 
λάθος που αν τους είχα φοιτη-
τές, θα έπαιρναν μηδέν».

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ


