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οι τέσσέρισ επόμενοι μήνες θα σηματοδοτήσουν 
γιγαντιαία αλλαγή παραδείγματος σε σχέση με τη 
διαχείριση της κρίσης του 2008-2009, καθώς όλες οι 
κινήσεις θα γίνουν μαζικά και σε συμπυκνωμένο χρόνο

τα κρατη θα αποζημιώσουν και τους πολίτες 
για τις ζημιές που έχουν υποστεί από ακυρώσεις 
διοργανώσεων και ταξιδιών, με τρόπους που θα 
διευκρινιστούν από τις εθνικές Αρχές

  Στα 2,5 τριΣ. ευρώ θα φτάσει σε πρώτη φάση, σύμφω-
να με πληροφορίες της Realnews, η δημοσιονομική, επενδυ-
τική και νομισματική απάντηση της Ε.Ε. και της ευρωζώνης 
για την ανάσχεση των οικονομικών συνεπειών της εξάπλωσης 
του κορωνοϊού στην Ευρώπη, με στόχο τη διάσωση εκατομ-
μυρίων θέσεων εργασίας και τη συνέχιση της λειτουργίας μι-
κρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων και βιομηχανιών. 
Τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. είναι αποφασισμένα να «αγοράσουν 
τον νεκρό χρόνο και τις χαμένες εργατοώρες, την παραγωγή 
και όλες τις επιπλοκές της και να εξουδετερώσουν την επίπτω-
ση της κρίσης της εξάπλωσης του κορωνοϊού». Στην πράξη, 
οι τέσσερις επόμενοι μήνες θα σηματοδοτήσουν γιγαντιαία 
αλλαγή παραδείγματος σε σχέση με τη διαχείριση της κρίσης 
του 2008-2009, καθώς όλες οι κινήσεις θα γίνουν μαζικά και 
σε συμπυκνωμένο χρόνο. 

Αναλυτικά, τα 2,5 τρισ. ευρώ περιλαμβάνουν το πρόγραμ-
μα έκτακτης αγοράς ομολόγων της ΕΚΤ, το πακέτο δημοσιο-
νομικής ενίσχυσης ύψους 1% του κοινοτικού ΑΕΠ μέσω των 
εθνικών κυβερνήσεων και την ενίσχυση ρευστότητας 10% του 
κοινοτικού ΑΕΠ που αποφάσισε το Εurogroup και επιβεβαίω-
σαν οι 27 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Η κίνηση της ΕΚΤ 
επιβάλλεται ώστε να διασφαλιστεί ο φτηνός δανεισμός των 
κρατών-μελών. Η EBRD είχε νωρίτερα γνωματεύσει ότι το μό-
νο φρένο στις δημοσιονομικές κρατικές κινήσεις θα μπορού-
σε να είναι η πρόσβαση στις αγορές. Παρομοίως, όμως, εκτι-
μά ότι οι κινήσεις για την αναθέρμανση της ανάπτυξης μπο-
ρούν να οδηγήσουν στο να καταλήξουμε σε σημείο καλύτερο 
από το σημείο εκκίνησης - κοινώς, να γίνει η κρίση ευκαιρία. 

Τα πρώτα αυτά 2,5 τρισ. ευρώ δεν αποτελούν οροφή, αλ-
λά ποσό εκκίνησης. Η πρόβλεψη του ILO (Διεθνής Οργανι-
σμός Εργασίας) είναι πως αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν 25 εκα-
τομμύρια θέσεις εργασίας, ενώ άλλα 35 εκατομμύρια πολί-
τες κινδυνεύουν με εργασιακή φτώχεια. Ο συνδυασμός των 
δύο θα δημιουργούσε εκρηκτική ύφεση και απώλεια κερδών 
και κατακτήσεων 10 ετών μετά την κρίση του 2008-2009. Στα 
2,5 τρισ. ευρώ δεν περιλαμβάνεται η δυνητική χρήση ποσών 
από τη δανειοδοτική ικανότητα των 410 δισ. ευρώ που έχουν 
απομείνει στον ΕSM. Ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε ο 
ESM να στηρίξει την οικονομία δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί, 
αλλά αργά ή γρήγορα θα το πράξει και γι’ αυτό άλλωστε πε-
ριλαμβάνεται στην απόφαση του Eurogroup της Δευτέρας. 

Σύμφωνα με κοινοτικές πηγές, ο συντονισμός για τη χρή-
ση αυτών των ποσών, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και 
η αλληλοενημέρωση των κρατών-μελών έχουν αυτή την επο-
χή ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία. Η γενική κατεύθυνση είναι 
πως τα κράτη-μέλη, χωρίς περιορισμούς, μπορούν να παρέ-
χουν κρατικές ενισχύσεις στον ιδιωτικό τομέα, πληρώνοντας 
ουσιαστικά όλες τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί ώστε να 
μείνουν ανοιχτές και όλους τους εργαζομένους για να διατη-
ρήσουν τις θέσεις εργασίας τους. Τα κράτη θα αποζημιώσουν 
και τους πολίτες για τις ζημιές που έχουν υποστεί από ακυρώ-
σεις διοργανώσεων και ταξιδιών, με τρόπους που θα διευκρι-
νιστούν από τις εθνικές Αρχές. 

Το ίδιο σημαντικός, ωστόσο, είναι και ο συντονισμός σε ό,τι 
αφορά τους συνοριακούς ελέγχους. Με την εξαίρεση των πτή-
σεων επαναπατρισμού και εισαγωγής προϊόντων (που παρα-
μένει ως έχει), τα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε. κλείνουν για 30 
ημέρες. Στο εσωτερικό, τα κράτη-μέλη μπορούν να διεξάγουν 
υγειονομικούς ελέγχους ή να επιβάλλουν υγειονομικούς περι-
ορισμούς, με στόχο να μην υπερφορτωθεί το σύστημα υγεί-
ας τους, ωστόσο τα σύνορα παραμένουν ανοιχτά για τα φορ-
τηγά, τις μεταφορές προϊόντων και γενικώς τις ενδοκοινοτικές 
συναλλαγές, ενώ το ίδιο ακριβώς θα ισχύει και για τους δια-
συνοριακούς εργαζομένους. 

Πρωτοφανή, ακόμα και για τα δεδομένα της προηγούμενης 
κρίσης, παραμένουν το επίπεδο και η συχνότητα των σχετι-
κών καθημερινών τηλεδιασκέψεων των αρμόδιων υπουργών. 
Οι «27» συναντώνται με τηλεδιάσκεψη 3 φορές σε 3 εβδομά-

το σχέδιο των 27 κρατών-
μελών για την ανάσχεση των 
οικονομικών συνεπειών της 
εξάπλωσης του κορωνοϊού 
στην έυρώπη

κούς πολιτικούς άξονες και τις αποφάσεις της κυ-
βέρνησης, κάτι που έκανε την περασμένη Δευ-
τέρα η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου, Αρι-
στοτελία Πελώνη.

 
Σε τέσσερα πεδία
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός πα-
ρά τω Πρωθυπουργώ Στέλιος Πέτσας, που βρί-
σκεται στο σπίτι του λόγω της συζύγου του που 
έχει κορωνοϊό, μέχρι να επιστρέψει στις υποχρε-
ώσεις του, έχει αναλάβει να επικοινωνεί τις απο-
φάσεις της κυβέρνησης στα ΜΜΕ.

 Το κυβερνητικό επιτελείο δίνει μεγάλη σημα-
σία στην ενημέρωση και στις οδηγίες που δίνουν 
οι ειδικοί και γι’ αυτό με κάθε μέσο επιδιώκει να 
μεταφέρει το μήνυμα στους πολίτες.

 Ετσι, έχει αποφασίσει να κλιμακώνει την ενημέ-
ρωση μέσα από τέσσερα πεδία: την παρέμβαση 
του ίδιου του πρωθυπουργού, που δίνει τον τό-
νο της κατάστασης ανάλογα με τις συνθήκες, την 
καθημερινή ενημέρωση, που πραγματοποιείται 
κάθε απόγευμα στις 18:00, την ενημέρωση των 
πολιτικών συντακτών, που είναι πλέον δύο φορές 
την εβδομάδα, αλλά και την παρουσία υπουργών 
και κυβερνητικών στελεχών στα ΜΜΕ.
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Η Ε.Ε. αναλαμβάνει 
δράση με 2,5 τρισ. ευρώ

δες, με τη συνεδρίαση της επόμενης Πέμπτης να αποτελεί τα-
κτικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 

Παραπληροφόρηση 
Την ίδια ώρα, οι κοινοτικές και εθνικές υπηρεσίες έχουν εντοπί-
σει απόπειρες τρίτων παραγόντων να εκμεταλλευτούν την κατά-
σταση για να διασπείρουν ψευδείς ειδήσεις και αποσταθεροποι-
ητική προπαγάνδα. Την Τετάρτη δύο εκπρόσωποι της Κομισιόν 
επιβεβαίωσαν ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν εντοπίσει «αύ-
ξηση εξάπλωσης παραπλανητικών, ψευδών και δυνητικά επι-
κίνδυνων πληροφοριών σε σχέση με τον κορωνοϊό COVID-19, 
μεταξύ άλλων, από πηγές που προέρχονται από τη Ρωσία, συν-
δέονται με τη Ρωσία ή υποστηρίζουν τη ρητορική του Κρεμλί-
νου». Στόχος των πληροφοριών αυτών είναι να δημιουργηθεί 
«εικόνα πανικού στη Δύση». 

Σύμφωνα με έκθεση της ΕΥΕΔ (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτε-
ρικής Δράσης), «τα μέσα ενημέρωσης υπέρ του Κρεμλίνου δια-
δραματίζουν εξέχοντα ρόλο στη διάδοση της παραπληροφόρη-
σης σχετικά με τον κορωνοϊό, με στόχο την επιδείνωση της κρί-
σης της δημόσιας υγείας στις δυτικές χώρες, συγκεκριμένα με 
την υπονόμευση της εμπιστοσύνης του κοινού στα εθνικά συ-
στήματα υγειονομικής περίθαλψης». Οπως αναφέρεται στην έκ-
θεση που είναι εν γνώσει της «R», «η παραπληροφόρησή τους 
υπέρ του Κρεμλίνου στοχεύει σε διεθνή ακροατήρια στα αγγλι-
κά, ιταλικά, ισπανικά, αραβικά καθώς και στα ρωσικά και σε άλ-
λες γλώσσες». Τα μηνύματα παραπληροφόρησης προωθούν μια 
αφήγηση ότι ο «κορωνοϊός είναι ανθρώπινη δημιουργία, όπλο 
της Δύσης», αναφέρεται. «Τα μηνύματα που αφορούν την Ιτα-
λία στοχεύουν στο να επιδεινώσουν τους φόβους σχετικά με την 
ικανότητα των εθνικών και διεθνών Αρχών να διαχειριστούν το 
ξέσπασμα (π.χ. “η ικανότητα της Ε.Ε. να αντιμετωπίσει αποτελε-
σματικά τον ιό είναι αμφίβολη”. “Oι Iταλοί γιατροί θα επιλέξουν 
ποιος ζει ή πεθαίνει, καθώς τα νοσοκομεία δεν μπορούν να σώ-
σουν όλους τους ασθενείς”). Τα μηνύματα στα ισπανικά (με στό-
χο την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική) προχωρούν σε αποκα-
λυπτικές ιστορίες, κατηγορούν τους καπιταλιστές ότι προσπαθούν 
να επωφεληθούν από τον ιό και τονίζουν πόσο καλά αντιμετωπί-
ζουν η Ρωσία και ο Πούτιν το ξέσπασμά του». 
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