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ΕλλÜüα ι Αýση : 0ικOνομικη κρßση
Ýχρι πριν απü λßγουò μÞνεò συζη-
τοýσαμε αν θα πτωχεýσουμε, τþρα
συζητÜμε απλþò το πþò θα πτω-

χεýσουμε. Ο υπουργüò Οικονομικþν

κ. Παπακωνστα-
ντßνου εμφανßζε-
ται πλÝον απαι-
σιüδοξοò για το
αποτÝλεσμα τηò
πολιτικÞò του
και αδýναμοòνα
την υποστηρßξει

με ουσιαστικÜ
επιχειρÞματα,
παραδÝχεται, δε,

üτι τα πρÜγματα
Ýχουν ξεφýγει
απü τον Ýλεγχο
τηò κυβÝρνησηò. Ακüμη κι αν «θυσιαστεß» ο

κ. Παπακωνσταντßνου, λýση δεν διαφαßνεται,
εφüσον δεν αλλÜξει η αδιÝξοδη οικονομικÞ
πολιτικÞ. ¼μωò η κυβÝρνηση δεßχνει αδýναμη

νατο κÜνει.
Η κυβÝρνηση προκρßνει σαν λýση üτι «πρÝπει

να πουλÞσουμε και να απολýσουμε», τη λýση,

δηλαδÞ, που δßνει και ο ΜÜνοò...

¼σα συμβαßνουν στην ΕλλÜδα εßναι αποτÝλε-

σμα μιαò οικονομικÞò κρßσηò που κλυδωνßζει
την Ευρþπη. ΜετÜ την ΕλλÜδα, το ευρωπαßκü
οικοδüμηματηòΟΝΕ κλυδωνßστηκε μετην Ιρ-

λανδßα, την απειλÞ για οικονομικÞ κατÜρρευση

τηò Πορτογαλßαò, τα προβλÞματα τηò Ισπανßαò,

τα καθüλου ευοßωνα οικονομικÜ τηò Ιταλßαò,

του Βελγßου αλλÜ ακüμη και τηò Γαλλßαò.

Αν δε δοýμε τι Ýχει Þδη ξεκινÞσει και στην
Üλλη πλευρÜ του Ατλαντικοý/ στην πιο ισχυρÞ

οικονομßα, αυτÞ των ΗΠΑ, θα διαπιστþσουμε
üτι το πρüβλημα τηò οικονομικÞò κρßσηò δεν

εßναι μüνο ευρωπαßκü. Εßναι κρßση του δυτικοý

οικονομικοý μοντÝλου «ανÜπτυξηò» των τελευ-

ταßων ετþν. ΑνÜπτυξη που στηρßχθηκε στην
ασυδοσßα των αγορþν. Η κρßση ξεπερνÜ πλÝον

την ευρωπαßκÞ οικογÝνεια και αρχßζει να ταρα-

κουνÜ το παγκüσμιο καπιταλιστικü σýστη μα.
Π'αυτü πρÝπει να δοýμε üλοι μαζß τι πρÝπει

να κÜνουμε για την αντιμετþπιση αυτÞò τηò
κρßσηò και. βÝβαια, τιò λýσειò θα πρÝπει να τιò

δþσουν και πÜλι οι πολιτικοß, ειδικÜ δε για την

ΕλλÜδα μÝσα απü μια πολιτικÞ ανÜπτυξηò και

üχι με «μαστßγωμα» των φτωχþν να μην κατα-
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ναλþνουν και των πλουσßων να μην επενδýουν.

Αò δοýμε üμωò τι πρÝπει να γßνει σε επßπεδο Ευ-

ρωπαßκÞò¸νωσηò.
Η ΕυρωπαßκÞ ¸νωση θα πρÝπει να διορθþ-

σει Ýνα «γενετικü» τηò λÜθοò: Τη ΣυνθÞκη του

ΜÜαστριχτ. Οι επινοητÝò τηò ισχυρßζονται üτι η
συνθÞκη οδηγεß σε μεγαλýτερη σýγκλιση, στην

πραγματικüτητα üμωò συμβαßνει το αντßθετο.

Το μεγÜλο ψÝμα του ΜÜαστριχτ εßναι üτι η Ευ-

ρωπαßκÞ ¸νωση δεν αποτελεß αναδιανεμητικÞ
Ýνωση, ενþ θα οφεßλει να εßναι, και αυτü πρÝπει

να ι(ατοχυρωθεß και θεσμικÜ. Οχι üμωò üπωò
το θÝτουν η ΜÝρκελ και ο Σαρκοζß, ωò Ευρþπη

του ενδοανταγωνισμοý, αλλÜ ωò Ευρþπη τηò

αλληλεγγýηò. Τα μÝτρα που πρÝπει να ληφθοýν

για την ΕλλÜδα συγκεκριμÝνα σε επßπεδο ΕΕ με
δεδομÝνα τα χαρακτηριστικÜ τηò κρßσηò θα
πρÝπει να εßναι:

α) ΟυσιαστικÞ επιμÞκυνση του χρüνου απο-

πληρωμÞò (και üχι μüνο απü 4,5 σε 7,5 χρüνια).

β) ΔραστικÞ και ουσιαστικÞ μεßωση των επιτο-

κßων (και üχι 'l0lο). 
γ) ¸κδοση ευρωομολüγων, για

τα οποßα ενδιαφÝρονται πολλοß, π.χ, οι ΚινÝζοι,

δ) ΑναδιÜρθρωση του χρÝουò. Οι ιδιþτεò επεν-

δυτÝò πρÝπει να παραιτηθοýν τουλÜχιστον κατÜ

25-35Ο/ο απü την ονομαστικÞ αξßατων ελληνικþν
ομολüγων που κατÝχουν. Αυτοß πρÝπει να συνει-

σφÝρουν στην αντιμετþπιση τηò κρßσηò, μια και

Ýχουν βγÜλει τερÜστια ποσÜ απü τουò τüκουò,

και üχι οι μισθωτοß και οι συνταξιοýχοι.
Φαßνεται üμωò η κυρßα ΜÝρκελ να μην εßναι

διατεθειμÝνη, χÜριν των μικροκομματικþν τηò

συμφερüντων και üχι μüνο, να παρÜσχει στην
ΕλλÜδα ουσιαστικÞ στÞριξη για να αντιμετωπι-
στεß η εφιαλτικÞ κρßση. Οι καθυστερÞσειò στιò

αποφÜσειò, οι δισταγμοß και οι παλινωδßεò που

παρατηροýνται σε επßπεδο κορυφÞò κÜθε τüσο

τηò ΕΕ Ýχουν σαν αποτÝλεσμα να δημιουργοý-
νται στην ΕλλÜδα εκατομμýρια υπερχρεωμÝ-
νοι καταναλωτÝò και πανικüβλητοι καταθÝτεò.

Δßνουψ δε, την εντýπωση οι ηγÝτεòτηò ΕΕ üτι

συμπεριφÝρονται üπωò ακριβþò οιτοκογλýφοι
προò τουò δανειζομÝνουò τουò. Η μικρÞ παρÜ-

ταση του χρüνου αποπληρωμÞò κατÜ 3 χρüνια
απü 4,5 σε Ζ5 και η μικρÞ μεßωση κατÜ ]0/ο του

επιτοκßου αποτελοýν σταγüνα στον ωκεανü
του τερÜστιου προβλÞματοò, το οποßο συνεχß-

ζει να μÝνει Üλυτο και μüνο για πανηγυρισμοýò
δεν προσφÝρεται. Αυτü δε θα φανεß Üμεσα, σε

λιγüτεροαπüδýο μÞνεò. υ

+ Ο Νικßιταò ΚακflαμÜιηò εßναι τÝωò δ/ιμαρκοò
Αθη,ιαßω^ν.
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