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Η Ευρώπη του Σαλβίνι
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ που έχει θέσει η κυβέρνηση 
Σαλβίνι πρώτιστα για τη χώρα της, αλλά εντέλει και για 
λογαριασμό όλων μας εντός Ε.Ε., είναι αν θα μπορέσει 
ο πολιτικός πολιτισμός να υπερνικήσει την οικονομική 
βαρβαρότητα. Η εξαγγελία του Σαλβίνι ότι ο προϋπολο-
γισμός που θα συνταχθεί θα έχει έλλειμμα που θα υπερ-
βαίνει το ανεκτό όριο που θέτουν οι κανόνες της ευρω-
ζώνης, κατ’ ουσίαν αυτό τo ερώτημα θέτει. «Δεν μπορεί», 
διαμηνύει έμμεσα στις Βρυξέλλες, «να μου απαγορεύε-
τε, κατ’ εφαρμογήν κανόνων περί σταθερότητος του κοι-
νού μας νομίσματος, να ασκήσω την κοινωνική πολιτι-
κή που έχει τόση ανάγκη ο λαός μου, υπό το πρόσχημα 
ότι αυτή είναι ‘‘δαπανηρή’’»! Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βέ-
βαια, η οποία είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο τέτοιων δα-
πανών, αν δεν κάνει πίσω η Ιταλία, μπορεί να βάλει βέ-
το στον προϋπολογισμό της, οπότε ξαφνικά θα αρχίσει 
η σύγκρουση με καίριο ερώτημα αν την πρωτοκαθεδρία 
πρέπει να έχει η πολιτική επί της οικονομίας ή το αντί-
στροφο, που όμως, δυστυχώς, όχι μόνο συμβαίνει, αλ-
λά έχει και παγιωθεί εντός Ε.Ε. Ολα αυτά, πάντα, βέβαια 
έγιναν όταν η πολιτικά φιλελεύθερη Ε.Ε. μεταλλάχθη-
κε απόλυτα σε ολιγαρχική μετά τη διάλυση της χρηματο-

δοτικής πηγής ανάπτυξης κρατών και ευημερίας των λα-
ών της, η οποία επήλθε τον Μάιο του 2010, ήτοι της ευ-
ρωπαϊκής αγοράς κρατικών τίτλων χρέους, σκορπώ-
ντας έκτοτε τη γνωστή πια σε όλους μας οικονομική φρί-
κη. Ο Γιούνκερ προέτρεψε την Κομισιόν να είναι αυστη-
ρή με την Ιταλία, για να κάμψει την «ανταρσία», πράγμα 
που ερμηνεύεται ότι θα επιβάλει ακόμα και κυρώσεις. 
Ο Σαλβίνι διεμήνυσε ότι η Κομισιόν είναι υπεύθυνη για 
«αντιευρωπαϊκή πολιτική» και όσοι καταλαβαίνουν «για-
τί» το είπε και «τι» παίζεται, εν προκειμένω βλέπουν ότι 
το μέτωπο της μάχης θα είναι ευρύτερο και μας αφορά 
όλους. Γιατί από την πρώτη στιγμή που η Ευρώπη άρχισε 
ως συνομοσπονδία κρατών να σχηματίζεται πολιτικά κι 
από την πρώτη, άλλωστε, και θεμελιώδη διακήρυξή της 
ακόμα, στόχο είχε την ευημερία των λαών. «Δεν έχουμε 
απομακρυνθεί, λοιπόν, από τις αρχές μας και τον πρω-
ταρχικό μας στόχο;», είναι σαν να θυμίζει σε όλους ο 
Σαλβίνι. Αν δεν προλάβουν λοιπόν να τον αναχαιτίσουν, 
οι επόμενες ευρωεκλογές αναμένονται άκρως ενδιαφέ-
ρουσες. Θέλουμε την Ευρώπη που μας θυμίζει ότι υπήρ-
ξε κάποτε ο Σαλβίνι ή εντέλει θέλουμε τη σημερινή των 
απειλών και εκβιασμών;
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Kρίσιµη εβδοµάδα 
για Ιταλία και Ελλάδα
Στην Κοµισιόν αναµένουν τα προσχέδια προϋπολογισµού που θα
στείλουν Ρώµη και Αθήνα, για να αποφασίσουν τις επόµενες κινήσεις τους

Ανταπόκριση, Βρυξέλλες

Του ΘΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ο
ι Βρυξέλλες και η Κοµισιόν ετοιµάζο-
νται από αύριο -και το πολύ τις επόµε-
νες τρεις ηµέρες- να παραλάβουν τα 

προσχέδια των προϋπολογισµών των κρατών-
µελών, µεταξύ των οποίων της Ιταλίας, για τον 
οποίο έχει γίνει πολύς λόγος και, για πρώτη φο-
ρά σε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, της Ελλάδας. Σε 
σχέση µε την Ιταλία, της οποίας η ιστορία απει-
λεί να αυξήσει το κόστος δανεισµού όλων των 
περιφερειακών οικονοµιών της ευρωζώνης, ξε-
κινά η επιχείρηση της «αποδραµατοποίησης». 
Στην πράξη και σε σχέση µε τον ιταλικό προϋ-
πολογισµό, κοινοτικοί αξιωµατούχοι υποστηρί-
ζουν πως πολλά έχουν αλλάξει σε Βρυξέλλες και 
Ρώµη µετά την επίσκεψη του Ιταλού προέδρου 
της Βουλής Ροµπέρτο Φίκο, που, παρά το γεγο-
νός ότι είναι στέλεχος των Πέντε Αστέρων, είδε 
τον Γιούνκερ, µίλησε µαζί του για µιάµιση ώρα 
και οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια προκειµέ-
νου να ξεκινήσει η επιχείρηση αποδραµατοποί-
ησης της ιταλικής υπόθεσης. 

Ο Φίκο ενηµέρωσε την Κοµισιόν ότι δεν υπάρ-
χει πρόθεση η χώρα να βγει εκτός τροχιάς. Στα 
ανώτερα κλιµάκια της Ε.Ε., µάλιστα, µεταφέρ-
θηκε ότι δεν είναι όλοι στην ιταλική κυβέρνη-
ση σαν τον Ντι Μάιο και τον Σαλβίνι, κάτι που 
κατέστη καταφανέστατο και από την παρουσία 
του Τζιοβάνι Τρία (υπουργός Οικονοµικών) στο 
Εurogroup και του πρωθυπουργού Τζουζέπε Κό-
ντε στη Σύνοδο του Σάλτσµπουργκ. Η απόκλι-
ση από το έλλειµµα 1,6% στο 2,4% δεν είναι µε-
γάλη, µπορεί να περιοριστεί κι άλλο (2,2%) και 
ήδη γίνεται προσπάθεια -αν µη τι άλλο- να µει-
ωθούν οι στόχοι για τα επόµενα έτη, το 2020 
και 2021, από 2,4% σε 2% και 1,8%. Με αυτά 
τα νούµερα το ιταλικό χρέος (που το κατέχουν 
κατά 77% εγχώριοι επενδυτές) δεν θα αυξηθεί 
και η πλευρά της Ρώµης θα συνεχίσει να δείχνει 
ότι ελέγχει την κατάσταση. 

«Αντιβρυξελλισµός»
Το πρόβληµα είναι ότι Σαλβίνι και Ντι Μάιο, εκ 
του ασφαλούς (καθώς ακόµα και το 2,4% είναι 
κάτω από το 3% των κανόνων), προσπάθησαν 
να πουλήσουν «αντιβρυξελλισµό», ο οποίος 
πουλάει σε ένα 20% του ιταλικού πληθυσµού. 
Οι ιταλικές κυβερνήσεις ουδέποτε ήταν ιδιαί-
τερα σταθερές και οι πολιτικοί είναι, άλλωστε, 
πάντα σε εκλογική επιφυλακή. Οσο για τo «αυ-
τή η Ευρώπη δεν θα υπάρχει σε έξι µήνες», πέ-
ραν του ότι είναι µια κούφια φράση, στις Βρυ-
ξέλλες απαντούν ότι τους κανόνες αυτούς τους 
έχουν θεσπίσει τα κράτη-µέλη µε πρωτεργά-
τρια την Ιταλία. 

Να µην ξεχνάµε ότι οι αρχιτέκτονες του ευ-
ρώ και της κοινής αγοράς, όπως ο Τοµάσο Πά-
ντοα-Σκιόπα, αλλά και οι διάδοχοί τους (Μάρκο 
Μπούτι, γενικός διευθυντής DG ECFIN, Μάριο 
Ντράγκι, πρόεδρος ΕΚΤ, Ροµπέρτο Γκουαλτιέ-
ρι, πρόεδρος ECON) και πάρα πολλοί άλλοι, εί-
ναι Ιταλοί. Οταν ο Ντράγκι αναλάµβανε διοικη-
τής της ΕΚΤ, υπενθύµιζε πόσο καλά γνωρίζει το 
πόσα λεφτά έχανε τόσα χρόνια ο ιταλικός λαός 
από τον πληθωρισµό. Οι Ιταλοί όλων των παρα-
τάξεων και όλων των χρωµατισµών βρίσκονται 
κάτω από κάθε πέτρα του µηχανισµού της Ε.Ε. 
-από τον άνθρωπο που δίνει τα µικρόφωνα στο 
Συµβούλιο µέχρι και τους γενικούς διευθυντές 
και τους συµβούλους των επιτρόπων- και έχουν 
προσπεράσει τους Γερµανούς και τους Ολλαν-
δούς εδώ και δεκαετίες. 

Αν µη τι άλλο, για όποιον κόπτεται για την κοι-
νωνική πολιτική, η Ε.Ε. έχει υιοθετήσει τον πυλώ-
να των κοινωνικών δικαιωµάτων, που προβλέπει 
πολύ περισσότερα για την κοινωνική ασφάλιση, 
τα εργασιακά δικαιώµατα, τις συλλογικές συµ-
βάσεις, τους µισθούς και τις συντάξεις, από ό,τι 
οι πέντε σκανδιναβικές νοµοθεσίες µαζί. Παρ’ 

όλα αυτά, µια σειρά από µικρά, νότια και ανα-
τολικά κράτη «παγώνουν» την υιοθέτηση των 
επιµέρους κανονισµών από πέρυσι τον Νοέµ-
βριο, µε αποτέλεσµα το Συµβούλιο που έπρε-
πε να συζητήσει το θέµα, την Πέµπτη που µας 
πέρασε, τελικώς να αναβληθεί. «Ιδού η Ρόδος, 
ιδού και το πήδηµα», για όποιον θέλει πιο κοι-
νωνική Ευρώπη.

Τι θα γίνει µε τις συντάξεις;
Σύµφωνα µε πληροφορίες, η Γενική ∆ιεύθυνση 
Οικονοµικών της Κοµισιόν δεν βρίσκεται σε πλή-
ρη συσκότιση για το τι θα περιέχει το ελληνικό 
προσχέδιο - επαφές έχουν γίνει και ένα προσχέ-
διο έχει κυκλοφορήσει ήδη από την 1η Οκτωβρί-
ου, όταν το Εurogroup συνεδρίαζε στο Λουξεµ-
βούργο. Οι δε ελληνικές Αρχές και συγκεκριµέ-
να ο υπουργός Οικονοµικών και ο αναπληρω-
τής του -σύµφωνα µε κοινοτικές πηγές- είχαν κα-
λές επαφές όλο το τελευταίο διάστηµα, και ως 

νήθηκαν υπό άλλες συνθήκες- η Κοµισιόν χρειά-
ζεται ένα ακόµα σετ αριθµών, για να βγάλει τε-
λικά συµπεράσµατα: τα στοιχεία της δεύτερης 
κοινοποίησης για έλλειµµα και χρέος της Εurostat 
στις 22 Οκτωβρίου. Τη ∆ευτέρα 22/10 η Κοµι-
σιόν θα πιστοποιήσει το ύψος του πρωτογενούς 
πλεονάσµατος του 2017, θα προσδιορίσει πού 
βλέπει το αντίστοιχο µέγεθος του 2018 και θα 
υποθέσει το πού θα κινηθεί το 2019.

Αν τα ενθαρρυντικά στοιχεία που έχουν ήδη 
γίνει γνωστά από τον Απρίλιο επικρατήσουν για 
το 2017 και το 2018, οι ελεγκτικές Αρχές δεν θα 
έχουν αντίρρηση να απαλειφθεί το µέτρο της κα-
τάργησης της προσωπικής διαφοράς στον Προ-
ϋπολογισµό του 2019. Κάτι που θα µάθουµε επί-
σηµα στις αρχές Νοεµβρίου. Το δε Εurogroup 
έχει προετοιµαστεί κατάλληλα και ουδείς υπουρ-
γός Οικονοµικών θα αµφισβητήσει την όποια κα-
λά προετοιµασµένη γνωµάτευση παρουσιάσουν 
η Κοµισιόν, ο Ντ. Κοστέλο και ο Π. Μοσκοβισί.

εκ τούτου το κείµενο που έχει συνταχθεί δεν θα 
απορριφθεί σε καµία περίπτωση. Οι ίδιες πλη-
ροφορίες έρχονται και από το Λουξεµβούργο.  
Συνεπώς, τα δύο πρακτικά ερωτήµατα είναι ποιο 
από τα δύο σενάρια για το συνταξιοδοτικό θα 
περάσει στο τελικό κείµενο και αν και κατά πό-
σο η Κοµισιόν θα κατατάξει την Ελλάδα στις χώ-
ρες µε υπερβολικές µακροοικονοµικές ανισορ-
ροπίες (όπως, για παράδειγµα, είναι η Κύπρος). 
Σε ό,τι αφορά το δεύτερο ερώτηµα, οι απόψεις 
διίστανται. Η συνέχεια θα δοθεί τον Νοέµβριο. 

Η κρίσιµη ηµεροµηνία
Σε σχέση µε τις συντάξεις -και αφού οι Ευρωπαί-
οι καλωσόρισαν το γεγονός ότι ο Προϋπολογι-
σµός έχει δύο επιλογές και το Εurogroup ξεκα-
θάρισε ότι α) είναι δηµοσιονοµικό µέτρο και όχι 
διαρθρωτικό, β) οι στόχοι είναι ακλόνητοι, αλλά 
τα µέτρα τα συζητάµε, γ) η Ελλάδα φαίνεται πως 
είναι εντός στόχων και δ) τα µέτρα αυτά συµφω-


