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Πολιτική Ενημέρωση, 3 Ιουλίου 2016 

«Ώρα μηδέν» για το μέλλον της τραυματισμένης Ε.Ε. 

Ενώ οι τεκτονικές πλάκες στις οποίες έχει βασιστεί το ευρωπαϊκό οικοδόμημα έχουν 

αρχίσει να μετακινούνται, μετά το βρετανικό δημοψήφισμα, πολλοί υποστηρίζουν ότι 

τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αλλαγών και κατεύθυνσης της Ε.Ε. Ωστόσο, στο 

αρχηγείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η άποψη είναι διαφορετική. Συγχρόνως δεν είναι 

λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η Βρετανία τελικά δεν θα βγει από την ευρωπαϊκή 

οικογένεια. «Δεν είναι η στιγμή για μεγάλες αλλαγές, το βρετανικό δημοψήφισμα είναι ένα 

βρετανικό θέμα» απαντάει υψηλόβαθμος Ευρωπαίος αξιωματούχος στο τι θα πρέπει να 

αλλάξει από εδώ και πέρα στην Ε.Ε. και προσθέτει ότι υπάρχουν πολλά που μπορούν να 

γίνουν αλλά μέσα στο πλαίσιο των συνθηκών που υπάρχουν. Η σκέψη στο κτίριο 

Μπερλεμόν της Κομισιόν είναι ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα που πρέπει να 

αντιμετωπιστούν, αλλά ότι τώρα δεν είναι η ώρα για το «μεγάλο άλμα», δηλαδή τη 

δημιουργία μιας πιο στενά συνδεδεμένης Ένωσης. Άλλωστε, κάτι τέτοιο εκφράζει τον 

στενό πυρήνα των κρατών-μελών της Ε.Ε. (Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο κ.λπ.) και όχι τα 

ανατολικά και βόρεια κράτη-μέλη (Πολωνία, Ουγγαρία, Δανία κ.λπ.). 

Ακόμα και ο μεγαλύτερος υπέρμαχος της πιο στενής ένωσης, ο κ. Ζ.-Κ. Γιούνκερ 

αναγκάστηκε να επαναλάβει πάνω από δύο φορές, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης 

Τύπου που ακολούθησε τη Σύνοδο Κορυφής της προηγούμενης εβδομάδας ότι «δεν θα 

γίνει μία απερίσκεπτη εμβάθυνση της ένωσης», δίνοντας τον τόνο για το τι θα 

ακολουθήσει. 

 

 

Flash News 

Δεν είναι λίγοι αυτοί που στην Ε.Ε. εκτιμούν ότι ίσως τελικά η έξοδος της Μ. Βρετανίας να 

μη γίνει τελικά ποτέ. «Αν το σκεφτεί κανείς λογικά, από τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί το 

άρθρο 50, τότε η Μ. Βρετανία θα βρεθεί σε μειονεκτική θέση». Και αυτό για τον απλό λόγο 

ότι έχει πολύ δυσμενείς όρους για όποια χώρα το ενεργοποιήσει για ευνόητους λόγους, 

όπως αναφέρει Ευρωπαίος αξιωματούχος. Η χώρα που θα το ενεργοποιήσει, θα βρεθεί 

εκτός Ε.Ε. σε δύο χρόνια χωρίς να γνωρίζει τους όρους από πριν. «Πιστεύετε ότι ακόμα 

και ο πιο τρελός πολιτικός θα ενεργοποιούσε τη διαδικασία χωρίς να ξέρει τι συμφωνία 

θα καταφέρει;» λέει Ευρωπαίος αξιωματούχος και τονίζει ότι η ενεργοποίηση, αν γίνει, θα 

αργήσει πολύ, τουλάχιστον μετά τις εκλογές σε Γαλλία  - Γερμανία. Ευσεβής πόθος ή 

πραγματικότητας, ο χρόνος θα δείξει. 

Για την Ε.Ε. το ερώτημα είναι τελικά εξαιρετικά απλό: είναι σε θέση να γίνει και πάλι μια 

ένωση ανάπτυξης και ευημερίας, να εμπνεύσει θαυμασμό και εμπιστοσύνη στους  
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πολίτες της; Η θα συνεχίσει την κοντόφθαλμη πολιτική των τελευταίων χρόνων που έχει 

οδηγήσει στην άνοδο της ευρωσκεπτικιστικής άκρας Δεξιάς και Αριστεράς και έχει 

αποξενώσει μεγάλο τμήμα του πληθυσμού της (ομολογουμένως για πολύ διαφορετικούς 

λόγους από χώρα σε χώρα). Αυτός είναι ο μεγάλος άγνωστος που θα πρέπει να 

φοβόμαστε, από αυτό θα εξαρτηθεί αν η Ευρώπη θα εξακολουθήσει να αποτελεί πόλο 

έλξης επενδύσεων και ταλαντούχων ανθρώπων από όλο τον κόσμο και όχι το αν η 

ανάπτυξη στην Ευρωζώνη θα μειωθεί κατά 0,4% ή κατά 0,5% τα επόμενα χρόνια. Η πικρή 

αλήθεια είναι πως η οικονομία τόσο της Βρετανίας όσο και της Ευρώπης θα 

δοκιμαστούν από το Brexit. Πόσο θα δοκιμαστούν, θα εξαρτηθεί από την απάντηση της 

πολιτικής στις προκλήσεις που έρχονται. 

Κατά την έξοδο του από το δείπνο που είχαν την περασμένη Τρίτη οι ηγέτες των 27 

κρατών-μελών της Ε.Ε., «συν» τον Κάμερον, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας είπε σε 

συνεργάτη του ότι «τώρα είναι η ώρα», αναφερόμενος στις πιθανότητες σύμπραξης 

κοινού μετώπου των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου, ερμηνεύοντας θετικά το κλίμα των 

παρασκηνιακών συζητήσεων που είχε στις Βρυξέλλες. Ωστόσο, αυτό που εμφανώς 

έλειπε από την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ιταλία ήταν ότι καμία από τις τρεις χώρες 

δεν έχει σαφή ατζέντα για το μέλλον της Ε.Ε., ούτε καν για το τι μπορεί να περιλαμβάνει 

ένα μέτωπο συνεργασίας. Γι’ αυτό ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με αξιόπιστη πηγή, 

αμέσως μετά την επιστροφή του από τις Βρυξέλλες, κάλεσε στενούς συνεργάτες του και 

άλλους κυβερνητικούς παράγοντες σε σύσκεψη προκειμένου να συγκροτηθεί μια 

ατζέντα αιτημάτων και θέσεων. Η εργασία αυτή ανατέθηκε στον αναπληρωτή υπουργό 

Εξωτερικών Νίκο Ξυδάκη. 

Υπό συνεχή πίεση θα έχουν την Αθήνα οι πιστωτές, προκειμένου να υλοποιήσει εγκαίρως 

τα προαπαιτούμενα για την καταβολή μιας εκκρεμούσας δόσης 2,8 δισ. ευρώ και για την 

ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που 

συμφωνήθηκε με την τρόικα, οι επικεφαλής θα έρθουν στην Αθήνα για δύο ημέρες στα 

μέσα Σεπτεμβρίου, προκειμένου να διαπιστώσουν την πρόοδο στην υλοποίηση των 

προαπαιτουμένων και θα επιστρέψουν και πάλι γύρω στις 10 Οκτωβρίου με την 

προσδοκία να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση έως το τέλος εκείνου του μήνα. Μπορεί ο 

χρόνος να φαίνεται επαρκής, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι, δεδομένου ότι 

μεσολαβεί ο Αύγουστος. Ο πραγματικός ωφέλιμος χρόνος είναι 45 ημέρες, στη διάρκεια 

των οποίων θα πρέπει να έχουν συμφωνηθεί και υλοποιηθεί δράσεις που δεν είναι μόνο 

τεχνικά δύσκολες, όπως για παράδειγμα η αναμόρφωση του πτωχευτικού κώδικα και οι 

εξωδικαστικοί συμβιβασμοί, αλλά και πολιτικά ευαίσθητες, όπως τα εργασιακά, η 

κατάρτιση του νέου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος 2017-2020, οι αλλαγές στην 

ενέργεια. 

Χωρίς εκπλήξεις ήταν τελικά η κυβερνητική πρόταση για την αλλαγή του εκλογικού 

νόμου, η οποία αναρτήθηκε προς δημόσια διαβούλευση από το υπ. Εσωτερικών. Η 

διαδικασία διαβούλευσης, μέσω της οποίας η κυβέρνηση κλείνει το μάτι στα υπόλοιπα  



βου 

Πολιτική Ενημέρωση Σελ. 3 

 

 

κόμματα ότι θα μπορούσε, έστω και την τελευταία στιγμή, να προχωρήσει σε 

παρεμβάσεις, ενσωματώνοντας και δικές τους προτάσεις, ώστε να στηρίξουν το 

νομοθέτημα στη Βουλή, θα ολοκληρωθεί αύριο το βράδυ. Το νομοσχέδιο θα έρθει στη 

Βουλή το αργότερο την Τετάρτη, με στόχο να ψηφιστεί περί τις 10 Ιουλίου. Η πρόταση της 

κυβέρνησης τροποποιεί το όριο ηλικίας, καθώς, όπως αναφέρει, «το δικαίωμα του 

εκλέγειν έχουν οι πολίτες Έλληνες και Ελληνίδες που συμπλήρωσαν το δέκατο έβδομο 

έτος της ηλικίας τους» και καταργεί το μπόνους των 50 εδρών στο πρώτο κόμμα. Η 

κατανομή των εδρών γίνεται με αναλογικό τρόπο σε σχέση με τις εκλογικές επιδόσεις των 

κομμάτων που εξασφαλίζουν επίδοση 3%, που παραμένει όριο εισόδου στη Βουλή. Για 

την κυβέρνηση, όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση που συνόδευσε την 

πρότασή της, με την αλλαγή του ορίου ηλικίας ψήφου στα 17, δίδεται ένας περισσότερο 

ενεργός ρόλος στους νέους, που πιθανότητα θα υποστούν τις μεγαλύτερες επιπτώσεις 

της κρίσης. Ταυτόχρονα, με την ενίσχυση της αναλογικότητας εξασφαλίζεται μεγαλύτερη 

αντιπροσωπευτικότητα στη Βουλή.  

Ένα δύσκολο πάζλ –το μοντάρισμα των διάφορων κομματιών στο εσωτερικό πολιτικό 

σκηνικό πήρε στα χέρια του ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας πριν αναχωρήσει για το 

επίσημο ταξίδι στην Κίνα. Η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της αξιολόγησης του 

προγράμματος και η προσμονή ενός θετικού αποτελέσματος στην πορεία προς τη 

δεύτερη κρίσιμη περίοδο με τον νέο κάβο ελέγχου της προόδου από τους δανειστές, 

αποτελούν για το Μέγαρο Μαξίμου το πεδίο δράσης της κυβέρνησης του, όπου «όλοι 

κρίνονται». Μετά τα «μπάνια του λαού» ακολουθούν η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και 

το Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, που προκαλούν εκ των πραγμάτων έντονη κινητικότητα στην 

κυβερνητική σκακιέρα και πιθανές αλλαγές στα πρόσωπα και στη στρατηγική του 

κυβερνητικού σχήματος. Σε κάθε περίπτωση ο εκλογικός νόμος, που τέθηκε σε 

διαβούλευση και σύντομα θα «μετρήσει συμμαχίες» εντός Βουλής, δοκιμάζει τη 

δυνατότητα αφενός της κυβερνητικής πλειοψηφίας και αφετέρου των κομμάτων της 

αντιπολίτευσης να αποκτήσουν κουλτούρα συνεννόησης για τα εν δυνάμει κυβερνητικά 

σχήματα και να αποκαλύψουν τις «κρυφές πλευρές» των ενδοοικογενειακών 

αντιπαραθέσεων καθώς και τις συνομιλίες που τις καθορίζουν. 

Σύμφωνα με έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, το 41% του πληθυσμού δηλώνει δυσκολία καταβολής 

ενοικίου ή δόσης δανείου και πληρωμής πάγιων λογαριασμών. Το 52% των φτωχών 

νοικοκυριών αδυνατεί να έχει κάθε δεύτερη ημέρα θρεπτικό φαγητό. Μολονότι ο καθένας 

ορίζει με τον δικό του τρόπο το πρόβλημα, ανάλογά με το επίπεδο ζωής του, η υλική 

στέρηση, η στέρηση δηλαδή βασικών αγαθών και υπηρεσιών, δεν είναι κάτι αφηρημένο, 

αλλά είναι κάτι σαφές και μετρήσιμο. Αφορά συγκεκριμένα κριτήρια: τη δυσκολία 

ικανοποίησης έκτακτων οικονομικών αναγκών, την αδυναμία κάλυψης εξόδων για 

διακοπές μιας εβδομάδας τον χρόνο, την αδυναμία διατροφής που να περιλαμβάνει 

κάθε δεύτερη ημέρα κοτόπουλο, κρέας ή ψάρι, την αδυναμία πληρωμής για 

ικανοποιητική θέρμανση της κατοικίας, την έλλειψη βασικών αγαθών, όπως πλυντήριο  
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ρούχων, έγχρωμη τηλεόραση, τηλέφωνο ή αυτοκίνητο, την αδυναμία αποπληρωμής 

δανείων ή αγορών με δόσεις και τις δυσκολίες στην πληρωμή πάγιων λογαριασμών. Σε 

συνθήκες οικονομικής στέρησης είναι αυτός που, σύμφωνα με τους ειδικούς, λόγω 

οικονομικών δυσκολιών στερείται τεσσάρων τουλάχιστον βασικών αγαθών και 

υπηρεσιών από τα παραπάνω. Και όπως προκύπτει από στοιχεία που έδωσε στη 

δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, στο πλαίσιο της Έρευνας Εισοδήματος και 

Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών 2015, δεν αφορά μόνο τα φτωχά νοικοκυριά, 

όσα δηλαδή έχουν εισόδημα ίσο η μικρότερο από το κατώφλι της φτώχειας, αλλά 

εμφανίζεται διευρυμένη, πλήττοντας σαφώς πια και τη μεσαία τάξη. 

Όταν το 2010 με την είσοδο της ελληνικής οικονομίας σε καθεστώς μνημονίου πολλοί 

ήταν εκείνοι που έκαναν λόγο για αναδιάρθρωση του επιχειρηματικού χάρτη της χώρας, 

ίσως δεν ανέμεναν την έκταση και την ένταση –αν όχι τη βιαιότητα- αυτής. Πολλώ δε 

μάλλον σε έναν κλάδο, αυτόν των σούπερμαρκετ, δεδομένου ότι η δαπάνη για αγορά 

τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης θεωρείται ανελαστική. Στα μέσα Απριλίου, η 

πτώχευση της Ηλεκτρονικής Αθηνών άφησε στον δρόμο 250 εργαζομένους, ενώ και μία 

άλλη ιστορική εταιρεία πετρελαιοειδών, η Jet Oil, κατέθεσε αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 

99, υπό το βάρος υποχρεώσεων που υπερβαίνουν τα 300 εκατ. ευρώ. Την ίδια ώρα το 

Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε δεκτή την αίτηση της Μαρινόπουλος για 

προστασία έναντι των πιστωτών της έως τις 21 Σεπτεμβρίου. Πλέον, τράπεζες, 

προμηθευτές και επίδοξοι επενδυτές καλούνται να καταλήξουν σε σχέδιο εξυγίανσης. 


