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Η γερµανίδα καγκελάριος τελικά έµεινε µόνη. Ο ένας µετά τον άλλον οι ευρωπαίοι ηγέτες
αποχωρούν ή ετοιµάζονται να αποχωρήσουν από το κάστρο της λιτότητας και απαιτούν
αλλαγή πορείας για την Ευρώπη. Εκτός από τη Μ. Βρετανία και την Τσεχία που δεν
υπέγραψαν το Σύµφωνο Σταθερότητας, την Ολλανδία που αδυνατεί να υλοποιήσει το
πρόγραµµα περικοπών, φαίνεται ότι χάνει και τον πιο πιστό της φίλο, τον Νικολά Σαρκοζί,
µε τον οποίο µαζί σχεδίασαν το πακέτο.
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Τα πράγµατα δείχνουν ότι κάτι αλλάζει στην Ευρώπη. Δεν είναι µόνο η αναµενόµενη εκλογή
του γάλλου σοσιαλιστή ηγέτη Φρανσουά Ολάντ αλλά και ο οµοϊδεάτης της ισπανός
πρωθυπουργός Μαριάνο Ραχόι, όπως και ο συνάδελφός του Ιταλός Μάριο Μόντι, που
αντιπροσωπεύουν ουσιαστικά τις χώρες του Νότου, έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν είναι
διατεθειµένοι να βαδίσουν τον δρόµο της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης που οδηγεί σε ύφεση
και ανεργία αν το πρόγραµµα δεν συνοδευτεί ταυτόχρονα και από µέτρα που θα ενισχύουν
την ανάπτυξη. Αυτό σηµαίνει µεταφορά νέων πόρων µε ευνοϊκούς όρους προς τις χώρες
αυτές ώστε να αποτελέσουν ανάχωµα στην ύφεση. Το ερώτηµα που τίθεται τώρα είναι κατά
πόσο θα αντέξει και θα επιµείνει η Ανγκελα Μέρκελ στη γραµµή της αυστηρής λιτότητας.
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Είναι αλήθεια ότι και στη Γερµανία εµφανίζονται συχνά-πυκνά απόψεις για το αδιέξοδο της
ακολουθούµενης πολιτικής. Φαίνεται όµως ότι η κυρία Μέρκελ παραµένει ακόµη δέσµια
παραδοσιακών ιδεοληψιών περί λειτουργίας της αγοράς και διαχείρισης των δηµόσιων
οικονοµικών, καθώς και του βραχυπρόθεσµου συµφέροντος της χώρας της, αφού η συνέχιση
της πολιτικής της αποφέρει οικονοµικά οφέλη στη Γερµανία. Αν και αντιλαµβάνεται τις
αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό της Ευρώπης και τους κινδύνους που συνεπάγεται η συνέχιση
της πολιτικής της στον κοινωνικό τοµέα, δεν δείχνει πρόθυµη να συναινέσει στην
επεξεργασία ενός γενναιόδωρου αναπτυξιακού προγράµµατος που θα ήταν σε θέση να
αντιστρέψει την κατάσταση στις χώρες που έχουν προβλήµατα. Ισως µια κυβερνητική
αλλαγή στη Γαλλία αλλά και στην Ολλανδία να δώσει το έναυσµα ότι ήρθε η ώρα για να
αλλάξει πολιτική.
Οι συνθήκες που διαµορφώνονται φαίνεται πως είναι ευνοϊκές για τη χώρα µας, αρκεί να µη
διαταραχθεί ο ευρωπαϊκός προσανατολισµός της. Την ώρα που η Ευρώπη αναζητεί και
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βρίσκεται κοντά σε λύσεις για τα προβλήµατά της, εµείς δεν θα πρέπει να κάνουµε το λάθος
και να ακυρώσουµε όλες τις ως τώρα θυσίες επιλέγοντας τη µοναξιά της «ανεξαρτησίας» µας.
Ο κ. Χαράλαµπος Γκότσης είναι καθηγητής του Πανεπιστηµίου Πειραιώς.
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