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Συμμαχία φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων
Tov Ν ι ΚΟΥ Ο ι ΚΟΝΟΜιΔΗ •

Λ

ίγοοςμόνο μήνεs από την εκλογή
του, ο κ. Τσlπραs παραιτειται
και ζητει εκλογέs τον Σεπτέμ

βριο. rιατί βιάζεται;
Τρειs εlναι οι κύριοι λόγοι. Πρώτον,

ο συνασηισμόs του κατέρρευσε στη
Βουλή, με

44 από τα 162 μέλη του να

μην υπερψηφlζουν τη συμφωνια με

mν Ε.Ε. Η συμφωνία πέρασε με τιs
ψήφουs τηs φιλοευρωπαϊκns αντιπο

λίτευσηs. Δεύτερον, ο πρωθυπουργόs
θέλει εκλογέs σύντομα, πριν από την
πλήρη εφαρμογή του μνημον1ου και

πριν

n

κοινωνία αισθανθεί τη νέα

βαριά φορολογία. Τρίτον, με εκλογέs
σύντομα, οι •αντάρτεs• βουλευτέs του
ΣΥΡΙΖΛ θα έχουν πολύ λίγο χρόνο να
οργανώσουν καινούργιο κόμμα που

θα κατεβεί αυτόνομα στιs εκλογέs.
Οσο καλέs κι αν είναι οι εκλογέs
για τον κ. Τσίηρα, τόσο κακέs είναι
για την Ελλάδα. Γιατί;
~

Οι εκλογέs προσθέτουν σημαντική
αβεβαιότητα στην ήδη ρημαγμένη οι-

~~
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Τα φιλοευρωπαϊκό κόμματο ν ο κατεβούν στις εκλογές με την υπόσχεση μετεκλογικής συνεpγοσίος, ομόνοιας και πίστης
στην Ευρώπη, πέρα από ό,τι ι α χωρίζει και ανεξάρτητα από το τι θα κάνει ο rγριzΑ .

κονομία από την πολίτικη και οικο
νομική αβεβαιότητα. Η διαιαιβέρνnση

στην ελληΙΙΙκή οικονομlα και επένδυ

ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛήταν καταστροφική για

σαν

τον ελληνική οικονο μ ία. Εξι μήνεs

τράπεζεs έχασαν τα

άγονων •διαπραγματεύσεων• και κα

δηλ. το 80% των χρnμάτωντουs l

11

δισ. το

2013·14 σε ελληνικέs
9 δισ. από αυτό,

τιμά ο πρωθυπουργόs. Ο δράμοs τns

ρωπαϊκή δύναμη εκλεγε\ να συμμετέχει

ms ovό

σε αυτή τον κυβέρνησα εθνικήs σω·

rπuξns περνά μέσα από τη δημιουργ\α

τηρ\αs. Να κατεβούν τα φιλοευρωπαϊκό

αναστροφήs τηs κρίσηs και

κυβέρνησηs εθvτκήs σωτηρίαs όλων

κόμματα στιs εκλογέs με αυτή την υπό

Ισωs το μεγαλύτερο πρόβλημα στο

των φιλοευρωπάίκών δυνάμεων (Ν.Δ ..

σχεση μετεκλογικήs συνεργασίαs, ομό

ttols Ι«Ιι πολύ περιορισμtvεs ημερnσιεs

μέλλον με κυβέρνηση ΣVΡΙΖΛ ε\ναι

Ποτάμι, ΠΑΣΟΚ, ευρωπα1κό κομμάτι

νοιαs και πlστηs στην Ευρώπη, πέρα

αναλήψειs. Τραγελαφικό δημοψήφισμα

ότι ο κ. Τσίπραs έχει πει επανειλnμ

του ΣΥΡΙΖΑ) που ψήφισαν τη συμφω

από ό,τι τα χωρίζει και ανεξάρτητα

και μετά υπογραφή μνημονlου καθ'

μένωs ότι θεωpε\ τη συμφων1α με την

νια στη Βουλή. Μια τέτοια κυβερνη

από τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και να δε

n

Ε. Ε. αποτέλεσμα εκβιασμού. Προφανώs

τική συμμαχία θα μπορέσει να δια

σμευτεί η Ν.Δ. ότι θα συμμετέχει με

κατανάλωσα , οι εισαγωγέs και οι εξα

υπάρχει πρόβλημα εφαρμογήs τns

πραγματευτεί καλυτέρουs όρουs με

τεκλογικά σε τέτοια κυβέρνnσn εΟνικήs

γωγέs (που κατά το πλεlστον εξαρ ·

τουs Ευρωπαιουs. Επιπλέον, θα μπο

σωτnρ\αs ακόμα κι αν εξασφαλlσει aυ

τώνται από εισαγόμενεs ηρώτεs ύλεs)

συμφων1αs από τον κ. Τσ\πρα, ιδιαtτερα
επειδή περιέχει βαρείs φόρουs. ιδιω

ρέσει να εφαρμόσει τη συμφων1α. θα

τοδυναμία. Από την μεριά του, ο κ.

έχουν μειωθεί δραματικά. Αηολύσειs

τικοποιήσειs λιμανιών, αεροδρομίων,

είναι μια ανάσα εμπιστοσύνηs για τη

Τσίπραs να δεσμευτεί ότι θα συμμετέχει

και αυξανόμενη ανεργία θα ακολου

σιδηροδρόμου, ενεργείαs, κ.ά., άνοιγμα

ρημαγμένη οικονο μία.

μ ετεκλογικά σε μια τέτοια κυβέρνηση

θούσουν τον Σεmέμβριο, μετά τιs δια

των κλειστών επαγγελμάτων και άλλα

κοπέs. Οι χρημαηστnριακέs αξ\εs των

που ανητ\θενται σηs προεκλογικέs

n

τραπεζών καταβαραθρώθηκαν, και οι

τόπιν κλείσιμο τραπεζών. capίtal coη

υπαγόρευση από την Ε.Ε. Σήμερα

Το καλύτερο Οα είναι να γίνει αυτή

εθvικήs σωτηρίαs ακόμα κι αν εξα

κυβερνητική συμμαχ\α τώρα και να

σφαλ\σει αυτοδυvαμια. Συμφωνώvταs

υποσχέσειs του ΣΊΡΙΖΛ. Ομωs όλοι

αποφευχθούν τελικό οι εκλογέs. Αν

σε ένα μίνιμουμ συνεργασiοs (που ντε

τρόnεζεs έχουν άμεση ανάγκη νέαs

ξέρουμε ότι αυτέs οι διαρθρωτικέs αλ

όμωs ο ΣΊΡΙΖΛ επιμείνει σε εκλογέs,

φάκτο ήδη έγινε σm σημερινή Βουλή),

ανακεφαλαιοηοίησηs. Η προηγούμενη

λαγέs είναι αηαραiτnτεs. Αν δεν γίνουν,

οι φιλοευρωπαϊκέs δυνόμειs (Ν .Δ., Πο

οι πολιτικοί ελπίζω να δείξουν ένα μί

ανακεφαλα ιοποίηση με χρήματα τηs

n Ελλάδα θα είναι για πάντα σε μνη

τάμι , ΠΑΣΟΚ) πρέπει να συμφωνήσουν

νιμουμ εθvικήs ευθύνns και λίγο οξυ

Ε.Ε. (που αύξησε το δημόσιο χρέοs)

μόΙΙΙα και δανεισμό από την Ε. Ε.

πριν από ηs κόλπεs όη θο δημιουρ

γόνο για την οικονομια.

ύψουs 25 δισ. ευρώ τώρα έχει αξία
μόνο 2.5 δισ. (δηλαδή το Δημόσιο

Υπάρχει, λοιπόν, δρόμοs προs τα

γήσουν κυβέρνηση εθνικήs σωτηρίαs

μπροs, με αναστροφή τηs κρίσns και

όλων των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων

• ο κ. Νiκο< Οικονομiδnc είναι κοenνnτιiς στο

έχασε 22,5 δισ. ευρώ, το 90% των χρn·

με ανάπτυξη για mν Ελλάδα; Ναι ,

μότων του). Ιδιώτεs που πίστεψαν

αλλά όχι αυτόs που φαίνεται να προ-

μετό τιs εκλογέs και όη θα καλέσουν
τον κ. Τσiπρα και όποιο άλλη φιλοευ-

Stem School οΙ Buslness του Newγork Unί·
versity.
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