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λέµηση της φτώχειας, ακόµα και σε περιπτώ-
σεις που κάποιοι χάνουν τα σπίτια τους λόγω 
«κόκκινων» δανείων. Το όλο πακέτο, που είναι 
κοινωνικά ουδέτερο, οδηγεί σε αύξηση του 
ΑΕΠ +0,3 µονάδες πάνω από τη φθινοπωρινή 
πρόβλεψη. Στην πράξη τα στοιχεία µεταβάλ-
λονται ως εξής:
f Χωρίς το πακέτο: πρωτογενές πλεόνασµα 
3,9% και ανάπτυξη 2%.
f Με το πακέτο: πρωτογενές πλεόνασµα 3,5% 
και ανάπτυξη 2,3%. 

∆εν είναι τυχαίο ότι όλο αυτό έχει λάβει τη 
σιωπηρή συναίνεση του Βερολίνου και ότι οι 
αξιωµατούχοι κρατούν χαµηλούς τόνους στο 
EWG για να µην προκαλέσουν τους λαϊκιστές. 

Σε ό,τι αφορά τα αναδροµικά και τις ανα-
κοινώσεις για προσλήψεις, πηγή της «R» εξη-
γεί ότι «εµείς υπολογίζουµε µόνο τις δοµηµέ-
νες προτάσεις, όχι τις µιντιακές ανακοινώσεις.

Ανταπόκριση, Βρυξέλλες

Του ΘΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Τ
ο µήνυµα ότι η Κοµισιόν δεν παίζει πο-
λιτικά παιχνίδια, δεν κάνει χάρες σε κα-
νέναν και δεν παρέχει στήριξη ούτε και 

αντιτίθεται σε καµία κυβέρνηση στέλνει, λίγες 
µέρες µετά την επίσηµη έγκριση του ελληνι-
κού Προϋπολογισµού και της κατάργησης της 
µείωσης των συντάξεων, ο αρµόδιος για το θέ-
µα επίτροπος Πιερ Μοσκοβισί. Μιλώντας στη 
Realnews, ο κ. Μοσκοβισί υπενθυµίζει το σκε-
πτικό της απόφασης και στέλνει το µήνυµα στην 
ελληνική πολιτική σκηνή να σταµατήσει να κρί-
νει τις αποφάσεις της Κοµισιόν µε µικροκοµµα-
τικά κριτήρια, ζητώντας, µάλιστα, και υπερκοµ-
µατική στήριξη προς το πακέτο κοινωνικών µέ-
τρων που µόλις αποφασίστηκε. 

τη δική µου προσωπική θέση. Ας αλλάξουµε επίπεδο στον ελ-
ληνικό εσωτερικό πολιτικό διάλογο. Ας πάµε στο γενικό συµφέ-
ρον. Θα µου άρεσε αυτό», λέει χαρακτηριστικά. 

Ο Π. Μοσκοβισί υπενθυµίζει ότι δεν ήταν υπέρ της µείωσης 
των συντάξεων από την πρώτη στιγµή που το µέτρο έπεσε στο 
τραπέζι, στη Μάλτα τον Απρίλιο του 2017.

«Αυτό δεν ήταν δηµαγωγία από µέρους µου», εξηγεί και δι-
ευκρινίζει ότι «τίποτα δεν ήταν δεδοµένο» και πως η τεκµηρίω-
ση της απόφασης και των στοιχείων «ήταν µια απαιτητική δια-
δικασία», τονίζοντας ότι αρχικά υπήρχε ένα κενό ανάµεσα στον 
στόχο και στο σύνολο των κοινωνικών µέτρων, το οποίο έπρε-
πε να κλείσει - όπως και έγινε.

Επί της ουσίας, τόσο ο Π. Μοσκοβισί όσο και οι άλλοι κοινο-
τικοί αξιωµατούχοι που µίλησαν στον Τύπο τις επόµενες ώρες, 
µεταξύ των οποίων και αρκετοί από την άλλη πλευρά της rue 
de la Loi, δηλαδή από το Συµβούλιο, εστιάζουν στο ότι η σηµε-
ρινή διαδικασία δεν είναι η ίδια µε την εποχή προ της 20ής Αυ-
γούστου, ο αρχιτέκτονας της οικονοµικής πολιτικής είναι µόνο 
η κυβέρνηση και αυτή κάνει τις δηµοσιονοµικές επιλογές που 

«Η Κοµισιόν δεν παίζει 
πολιτικά παιχνίδια»

Ο επίτροπος, που µαζί µε τον επικεφαλής της 
Κοµισιόν στην ελεγκτική οµάδα των θεσµών, 
Ντέκλαν Κοστέλο, έδωσε τη µάχη της τεκµηρί-
ωσης των στοιχείων του προσχεδίου, απαντά 
στους επικριτές της Κοµισιόν και ξεκαθαρίζει 
ότι «η κατάργηση της µείωσης των συντάξε-
ων δεν είναι προεκλογικό bonus για κανέναν». 

«Η Κοµισιόν δεν παίζει πολιτικά παιχνίδια. 
∆εν πρέπει να µε βλέπετε ούτε ως υπέρµαχο της 
κυβέρνησης ούτε ως πολέµιο της κυβέρνησης 
- είµαι µόνο υπέρ της Ελλάδας», λέει χαρακτη-
ριστικά. «Εχω σιχαθεί αυτές τις πολιτικές κορό-
νες όσων προσπαθούν να µας πουν ότι η Κο-
µισιόν δεν είναι αντικειµενική», προειδοποιεί. 

«Η Κοµισιόν είναι αντικειµενική. Πλήρως. 
Μπορούµε να είµαστε φίλοι το ελληνικού λα-
ού, να έχουµε καλή συνεργασία µε την ελληνι-
κή κυβέρνηση, χωρίς να είµαστε υποκειµενικοί 
ή να υποστηρίζουµε το ένα ή το άλλο κόµµα. 
Το µόνο κόµµα που υποστηρίζουµε στην Ελλά-
δα είναι ο ίδιος ο ελληνικός λαός και αυτό είναι 
υπερκοµµατικό», ξεκαθαρίζει ο επίτροπος. Ζη-
τεί, µάλιστα, και τη στήριξη της αντιπολίτευσης 
στο πακέτο των κοινωνικών µέτρων της κυβέρ-
νησης. «Ελπίζω ότι η συµφωνία γι’ αυτά τα µέ-
τρα θα είναι επίσης υπερκοµµατική, γιατί οι Ελ-
ληνες το αξίζουν. Ποτέ δεν κατανόησα αυτούς 
που κριτικάρουν τη βούληση της Κοµισιόν και 

επιθυµεί στο πλαίσιο του Συµφώνου Σταθερότητας, ενώ, όπως 
και να το κάνουµε, η Ελλάδα κατέθεσε έναν Προϋπολογισµό 
που (µε τη συνεισφορά και τον διάλογο µε τις Βρυξέλλες) εί-
ναι «πρώτης κατηγορίας», δηλαδή πλήρως συνεπής µε το Σύµ-
φωνο Σταθερότητας, κάτι που ισχύει µόνο για 9 ακόµα χώρες. 

Συνεργασία µε την Αθήνα
Η Κοµισιόν, όπως έχει ήδη γίνει γνωστό από την ιστορία της Ιτα-
λίας, δεν κάνει «σκόντο» στις συνέπειες του Προϋπολογισµού. 

Οι άνθρωποι που διενήργησαν τον έλεγχο και συνεργάστη-
καν µε την Αθήνα τονίζουν ότι όντως η αποφυγή της µείωσης 
(µέσος όρος 14%) σε 1.400.000 συνταξιούχους, εκ των οποί-
ων οι 500.000 παίρνουν κάτω από 700 ευρώ, έχει ένα σηµα-
ντικό αναπτυξιακό αποτέλεσµα. Το πρόγραµµα στέγασης, σύµ-
φωνα µε τις ίδιες πηγές, είναι ένα πραγµατικό κοινωνικό µέτρο 
-το οποίο η Ελλάδα δεν διέθετε- και θα συµβάλει στην καταπο-

«Μπορούµε να έχουµε 
καλή συνεργασία 
µε την ελληνική 

κυβέρνηση, χωρίς να 
είµαστε υποκειµενικοί 
ή να υποστηρίζουµε το 
ένα ή το άλλο κόµµα. 

Το µόνο κόµµα που 
υποστηρίζουµε στην 

Ελλάδα είναι ο ίδιος ο 
ελληνικός λαός και αυτό 

είναι υπερκοµµατικό», 
τονίζει στην «R» ο Πιερ 

Μοσκοβισί

Οµως, ακόµα και αν ήταν να συνυπολογίσου-
µε όλες τις σχετικές ανακοινώσεις, η ισορροπία 
δεν αλλάζει». Υπενθυµίζει, δε, ότι από το 2019 
θα ισχύει ο κανόνας 1:1 (µια αποχώρηση, µια 
πρόσληψη) και πως η κυβέρνηση έχει ήδη δε-
χθεί έγκριση για την πρόθεσή της να µονιµο-
ποιήσει συµβασιούχους (χωρίς να επαναπρο-
σλάβει άλλους στη θέση τους) και να διατηρή-
σει την ισορροπία όσον αφορά τη στελέχωση 
του ∆ηµοσίου. Τέλος, σε ό,τι αφορά τις καθυ-
στερήσεις στο πλαίσιο της ενισχυµένης επο-
πτείας, οι Βρυξέλλες εξηγούν ότι «έτσι κι αλ-
λιώς τα περισσότερα δεν ήταν να έχουν ολο-
κληρωθεί τον Νοέµβριο». Οι ελεγκτές θα επα-
νέλθουν στο θέµα στα µέσα Ιανουαρίου, όταν 
και θα επιστρέψουν στην Αθήνα.

συντάξεις  
Ο Π. Μοσκοβισί 
υπενθυµίζει ότι 
δεν ήταν υπέρ 
της µείωσης των 
συντάξεων από την 
πρώτη στιγµή που 
το µέτρο έπεσε στο 
τραπέζι, στη Μάλτα 
τον Απρίλιο του 
2017


