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Τα παθήµατα

 Η επόµενη χρονιά, 
σύµφωνα µε όλες τις εν-
δείξεις και στον βαθµό 
που µπορούν να γίνουν 
αξιόπιστες προβλέψεις, 
θα είναι µια ιδιαίτερη χρο-
νιά για την ελληνική οικο-
νοµία. Έρχονται τρεις ιδι-
αίτερα ελπιδοφόρες εξελί-
ξεις. Έπειτα από µια περι-
πέτεια διάρκειας άνω των 
δέκα ετών η Ελλάδα θα 
εξέλθει από το καθεστώς 
της ενισχυµένης εποπτεί-
ας από την Ευρώπη. Εί-
ναι οι τίτλοι τέλους µιας 
περιπέτειας που έβαλε όχι 
µόνο σε οικονοµική, αλλά 
και σε πολιτική και κοινω-
νική δοκιµασία την Ελλά-
δα. Για να φτάσει η έξοδος 
από την περιπέτεια, το κό-
στος της διόρθωσης των 
λαθών που έγιναν στο πα-
ρελθόν ήταν 

 Αντιµέτωπες µε ένα ολοένα διογκούµενο 
κύµα αµφισβήτησης, για την αντιµετώπιση της 
ενεργειακής κρίσης, βρίσκονται οι Βρυξέλλες. 
Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται η αδυναµία της Κοµισιόν 
να χαράξει αποτελεσµατική στρατηγική για την οµαλή 
ενεργειακή µετάβαση, µε συνέπεια την έξαρση των τιµών 
της ενέργειας που πλήττουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 

Ακόµα και τα µέτρα που ανακοινώθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ως «εργαλειοθήκη» για την αντιµετώπιση της 
ενεργειακής κρίσης χαρακτηρίζονται από πολλές πλευρές 
ως ανεπαρκή. Αναδεικνύεται η ανάγκη περαιτέρω ρύθµισης 
των ενεργειακών αγορών και πρωτίστως του χρηµατιστηρίου 
των ρύπων. Παράλληλα, η Ευρώπη έχει καταστεί έρµαιο των 
πολιτικών παιχνιδιών και των διαθέσεων της Μόσχας.
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