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ΠΟΛΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
- Στον Eλληνικό Τύπο ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΑΝ∆ΑΜΑ∆ΙΩΤΟΥ

Στο συγκεκριµένο άρθρο πρόκειται να σχολιάσω το πώς αντέδρασαν οι ελληνικές εφηµερίδες στο
γεγονός της ανάληψης της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου απο την Πολωνία.
Η αλήθεια, λοιπόν, έγκειται στο γεγονός, ότι η Ελλάδα ευρισκοµένη σε πολιτικό και οικονοµικό
αναβρασµό και παρακµή έκανε τις ελληνικές εφηµερίδες να δώσουν ελάχιστη σηµασία στην Πολωνία και
την ανάληψη του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. Τη περίοδο εκείνη η χώρα µας βίωνε κυβερνητική
αναδιοργάνωση ενώ ταυτόχρονα το νέο σχήµα της κυβέρνησης ανακοίνωνε δραστικά µέτρα που θα
συνέβαλλαν, στην ορθή ανταπόκριση των υποχρεώσεων της χώρας απέναντι στο ∆.Ν.Τ. καθώς και στη
στήριξη της οικονοµίας. Το γεγονός αυτό όµως προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων και ένα σύνολο απο
απεργείες ξεκίνησαν...
Έτσι µέσα σε εκείνο το κοµφούζιο οι ελληνικές εφηµερίδες: Ελευθεροτυπία και Έθνος αφιέρωσαν µία
απο τις σελίδες τους στην αναγγελία της ανάληψης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου απο την Πολωνία. Ωστόσο
το γεγονός αυτό δε πέρασε απαρατήρητο απο τα ελληνικά BLOGS. Πάντως και οι εφηµερίδες και τα blogs
είπαν πως: « Η Πολωνία, η µεγαλύτερη πρώην κοµουνιστική χώρα που εντάχθηκε στην Ε.Ε. το 2004,
αναλαµβάνει την πρώτη Ιουλίου του 2011 την εναλλασσόµενη προεδρία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, µετά
τη Ουγγαρία.
Η χώρα θα κληθεί να αντιµετωπίσει αρκετές προκλήσεις, κάποιες µάλιστα απο αυτές είναι οι δύσκολες
διαπραγµατεύσεις για τον επόµενο µακροπρόθεσµο προϋπολογισµό της Ε.Ε., που θα ξεκινήσουν επι
προεδρίας της.
Βέβαια η ίδια δεν ξεχνά ποτέ τις προτεραιότητές της, όπως είναι η ενδυνάµωση της ευρωζώνης η οποία
ενισχύει την ευµερία της Ευρώπης, η διεύρυνση της Ε.Ε. µε την ένταξη των χωρών των δυτικών Βαλκανίων,
η αποκατάσταση της εµπιστοσύνης στους ευρωπαϊκούς θεσµούς καθώς και η οικοδόµηση σχέσεων µε τους
ευρωπαίους γείτονες στα νότια και στα ανατολικά. «» Η Πολωνία έχει τη φιλοδοξία να κάνει την Ευρώπη να
απαλαγεί τουλάχιστον απο τα ψυχολογικά προβλήµατα τα οποία βιώνει τώρα. Σε περιόδους κρίσης, το
χειρότερο που µπορούµε να κάνουµε είναι να επανεθνικοποιήσουµε την πολιτική µας... Η Ευρώπη σήµερα
χρειάζεται κοινή δράση, περισσότερη συνεργασία και περισσότερη ολοκλήρωση. Θέλουµε να
αποκαταστήσουµε την εµπιστοσύνη στα συλλογικά έργα.(...) Η Πολωνία θα προσπαθήσει να επαναφέρει
στην Ευρώπη την πίστη στην ίδια , να αναζωπυρώσει τη σπίθα της εµπιστοσύνης. », τόνισε ο υπουργός
Εξωτερικών της χώρας Ράντοσλαβ Σικόρσκι. Επίσης στις προτεραιότητες της πολωνικής προεδρίας
βρίσκονται, η ολοκλήρωση της ενταξιακής διαδικασίας της Κροατίας, η έναρξη των ενταξιακών
διαπραγµατεύσεων της Σερβίας, η εξασφάλιση της εµπορικής συµφωνίας µε την Ουκρανία και η προώθηση
στενότερης συνεργασίας στον στρατιωτικό και στον ενεργειακό τοµέα.
Φυσικά η Πολωνία γνωρίζοντας απο πρώτο χέρι τι θα πεί οικονοµική κρίση και έχοντας καταφέρει να
έχει ετήσιο ρυµό οικονοµικής ανάπτυξης της τάξης του 3,5%, θα επιδιώξει την αναζωογόνηση της
οικονοµικής ανάπτυξης καθώς οι 27 χώρες-µέλη της Ε.Ε. αντιµετωπίζουν τη χρηµατοπιστοτική κρίση στην
Ελλάδα και σε άλλες χώρες της ένωσης.
Μάλιστα ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τούσκ υπενθυµίζει σε συνέντευξή του προς την
Frankfurter Allagemeine Zeitung, πως η Πολωνία βρέθηκε σε χειρότερη θέση απο την Ελλάδα πρίν απο
20χρόνια: « Πρέπει να βοηθήσουµε τον Παπανδρέου » είπε χαρακτηριστικά και τόνισε ότι είναι ανάγκη να
επιδειχθεί αλληλεγγύη στην Ελλάδα. Άλλωστε µε τη βοήθεια της Ευρώπης κατάφερε και η δική του χώρα
να προχωρήσει σε δραστικές µεταρρυθµίσεις. Μετά την µεταπολίτευση το 1989, όπως ανέφερε, η Πολωνία
βρέθηκε αντιµέτωπη µε ένα τεράστιο χρέος και έναν καλπάζοντα πληθωρισµό.
Αξίζει βέβαια να σηµειωθεί πως οι Πολωνοί θεωρούνται υπέρµαχοι της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και
ότι το 80% των πολιτών βλέπουν θετικά τη συµµετοχή τους στους ευρωπαϊκούς θεσµούς.
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Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τούσκ, σύµφωνα µε διεθνείς αναλυτές,
ελπίζει ότι η Ευρωπαϊκή προεδρία θα ενισχύσει τον ίδιο και το κόµµα του προκειµένου να διατηρήσει την
εξουσία και µετά τις εκλογές του Οκτωβρίου, οι οποίες θα γίνουν στη µέση της προεδρίας της ΕΕ, και
κάποιοι σχολιαστές υποστηρίζουν ότι η εκστρατεία µπορεί να αποπροσανατολίσει τον πρωθυπουργό και
τους υπουργούς του από το να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την δύσκολη
αυτή περίοδο. Οι δηµοσκοπήσεις, ωστόσο, δίνουν στο κυβερνών κεντρώο κόµµα ισχυρό προβάδισµα έναντι
του κυριότερου αντιπάλου του καθιστώντας απίθανη την αντικατάστασή του στην εξουσία.
Η Πολωνία, εντέλει, επιδιώκει να εµφανιστεί ως µία σύγχρονη χώρα-µέλος της ΕΕ, η οποία από τότε που
εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση µαζί µε επτά άλλες πρώην κοµµουνιστικές χώρες το 2004, πέτυχε µία
ισχυρή οικονοµική ανάπτυξη αποφεύγοντας ακόµη και την ύφεση στη διάρκεια της παγκόσµιας οικονοµικής
κρίσης την περίοδο 2008-2009. Παρ 'όλα αυτά, οι µεγάλες προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ΕΕ θα
δοκιµάσουν στο έπακρον την αισιοδοξία και την εφευρετικότητα της χώρας κατά τους επόµενους µήνες.
(Πηγές: Εφηµερίδες 1/7/2011: Ελευθεροτυπία, Έθνος // Ελληνικά Blog: Almyrosinfo.blogspot.com,
Rodiaki, Kalimera.gr, enet.gr, skai.gr, exomatiakaivlepo.blogspot.com, onair24.gr, inout.gr, newpost.gr)
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