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"Οκ. Σαμαράς δεν αμφισβητεί την κλασική πολιτική της λιτότητας που έχει επιβάλει η κ. Μέρκελ"
τονίζει σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο ευρωβουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και
Αντιπρόεδρος της ευρω-ομάδας των Ευρωπαίων Αντιφεντεραλιστών, Νότης Μαριάς,
σημειώνοντας την ανάγκη "να ανατραπεί αυτή η πολιτική της λιτότητας ώστε να δοθούν
δυνατότητες σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. και ιδίως στις χώρες του Νότου να μπορέσουν να
επιτύχουν την πολυπόθητη οικονομική μεγέθυνση".
Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από τον εκπρόσωπο Τύπου των Ευρωπαίων Αντιφεντεραλιστών, ο
κ. Μαριάς θα είναι αυτός που θα μιλήσει εκ μέρους της ευρωομάδας τους στο Στρασβούργο την
επόμενη Τετάρτη, όταν ο πρωθυπουργός Α. Σαμαράς θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της
ελληνικής προεδρίας. "Θα δοθεί έτσι η δυνατότητα στην τρίτη σε δύναμη ευρωομάδα μέσω ενός
Έλληνα ευρωβουλευτή να παρουσιάσει τις θέσεις των Ευρωπαίων Αντιφεντεραλιστών αλλά και τα
θέματα που απασχολούν την πατρίδα μας και ο λαό μας. Ζητήματα που δεν έχουν λυθεί ούτε
μπόρεσε να τα αντιμετωπίσει με επιτυχία η ελληνική προεδρία και τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία
να αναπτύξουμε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου" τονίζει ο ευρωβουλευτής των
ΑΝΕΛ.
Ερωτηθείς για την ενδεχόμενη επιλογή του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ για την προεδρία της Κομισιόν, ο
κ. Μαριάς υποστηρίζει ότι "εδώ αποδεικνύεται πως έχει γίνει ένα μεγάλο παζάρι. Ενώ εμφανίστηκε
ότι υπήρχε δήθεν υποχρέωση να αναδειχθεί ως νέος πρόεδρος της Κομισιόν ο υποψήφιος της
πρώτης δύναμης στο ευρωκοινοβούλιο, τώρα αποδεικνύεται ότι υπάρχει ένα παζάρι. Το παζάρι
είναι ότι για να πάει ο κ. Γιούνκερ στην προεδρία της Κομισιόν, θα δοθεί μια σημαντική θέση στους
Σοσιαλιστές και στη συνέχεια θα μοιραστούν ανάλογα και οι άλλες θέσεις. Το αποτέλεσμα των
ευρωεκλογών ήταν μια σαφέστατη καταδίκη της αντίληψης της μερκελικής Ευρώπης, της
Ευρώπης που επεμβαίνει στα εσωτερικά των κρατών, καθορίζοντας το ύψος των μισθών,
περικόπτοντας τις συντάξεις κλπ. Άρα το μήνυμα των ευρωεκλογών ήταν ακριβώς το αντίθετο και
δεν το εκφράζει βεβαίως ο κ. Γιούνκερ. Σε κάθε περίπτωση εμείς θα καταψηφίσουμε την
υποψηφιότητα Γιούνκερ".
H συνέντευξη του ευρωβουλευτή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, Νότη Μαριά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ έχει ως
εξής:
-Κύριε Μαριά, εκλεγήκατε Αντιπρόεδρος της ομάδας των Ευρωπαίων Αντιφεντεραλιστών (ECR)
στην Ευρωβουλή - της τρίτης μεγαλύτερης ευρωομάδας που διαθέτει 70 ευρωβουλευτές. Όπως
μαθαίνουμε μάλιστα, θα είστε εσείς ο εκπρόσωπος των Ευρωπαίων Αντιφεντεραλιστών κατά τη
συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου όπου ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς θα
παρουσιάσει τα αποτελέσματα της ελληνικής προεδρίας.

-Οι Ευρωπαίοι Αντιφεντεραλιστές είναι η τρίτη όπως είπατε σε μέγεθος πολιτική δύναμη στο
Ευρωκοινοβούλιο. Είμαι Αντιπρόεδρος της ομάδας -είναι μια τιμητική θέση- τις δυνατότητες της
οποίας θα αξιοποιήσω για να προβάλουμε θέματα υπέρ της πατρίδας μας και του ελληνικού λαού
. Πράγματι σήμερα ανακοινώθηκε από τον εκπρόσωπο Τύπου των Ευρωπαίων
Αντιφεντεραλιστών ότι εκ μέρους της ομάδας μας θα μιλήσω εγώ στο Στρασβούργο την επόμενη
Τετάρτη, όταν ο κ. Σαμαράς θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της ελληνικής προεδρίας. Θα δοθεί
έτσι η δυνατότητα στην τρίτη σε δύναμη ευρωομάδα μέσω ενός Έλληνα ευρωβουλευτή να
παρουσιάσει τις θέσεις των Ευρωπαίων Αντιφεντεραλιστών αλλά και τα θέματα που απασχολούν
την πατρίδα μας και ο λαό μας. Ζητήματα που δεν έχουν λυθεί ούτε μπόρεσε να τα αντιμετωπίσει
με επιτυχία η ελληνική προεδρία και τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία να αναπτύξουμε στην
Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
-Δώστε μας ένα στίγμα των θέσεων των Ευρωπαίων Αντιφεντεραλιστών για την ελληνική
προεδρία.
-Είναι γνωστές οι θέσεις μας αλλά κρατάμε και μερικές εκπλήξεις απέναντι στον κ. Σαμαρά για να
τις παρουσιάσουμε την ημέρα εκείνη. Το σίγουρο είναι ότι θα είμαι ο πρώτος Έλληνας
ευρωβουλευτής, που θα μιλήσει πάνω στα ζητήματα της ελληνικής προεδρίας.
-Η καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ αρνείται να χαλαρώσει το Σύμφωνο Σταθερότητας,
παρά τις εκκλήσεις του Γάλλου Προέδρου Φρανσουά Ολάντ και του Ιταλού πρωθυπουργού,
Ματέο Ρέντσι. Ο κ. Σαμαράς μπορεί να επιτύχει κάτι στην κατεύθυνση της χαλάρωσης της
δημοσιονομικής πολιτικής. Ποιο είναι το κλίμα για την Ελλάδα στις Βρυξέλλες;
-Δεν είδα τον κ. Σαμαρά να αμφισβητεί την κλασική πολιτική της λιτότητας που έχει επιβάλει η κ.
Μέρκελ. Τον βλέπω να είναι σταθερός σύμμαχος στην προσπάθεια που κάνει η κ. Μέρκελ στα
ζητήματα που άπτονται της ευρωπαϊκής πολιτικής. Πιστεύω όμως ότι αυτή η πολιτική της
λιτότητας πρέπει να ανατραπεί και να δοθούν δυνατότητες σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. και ιδίως
στις χώρες του Νότου να μπορέσουν να επιτύχουν την πολυπόθητη οικονομική μεγέθυνση. Γιατί
μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της ανεργίας. Αλλά ο κ. Σαμαράς παραμένει
σταθερός στα τετριμμένα της ίδιας ευρωπαϊκής πολιτικής, μια πολιτικής λιτότητας και συμπίεσης
κυρίως των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου.
-Βλέπετε να υπάρχει δυνατότητα διαμόρφωσης μετώπου των χωρών του ευρωπαϊκού νότου, της
ευρωπαϊκής περιφέρειας;
-Είναι προφανές ότι πρέπει οι χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας, ιδιαίτερα αυτές που ήταν σε
καθεστώς μνημονίου να αναπτύξουν ένα κοινό μέτωπο ώστε να προβάλουν θέματα που βοηθούν
τους ίδιους τους λαούς τους. Είναι κάτι που πρέπει να επιδιωχθεί. Από τη δική μου πλευρά θα
προσπαθήσω να συμβάλω στη συγκρότηση αυτού του μετώπου ώστε να ανατραπεί αυτή η
δυσμενής σχέση μεταξύ ευρωπαϊκού βορρά και ευρωπαϊκού νότου.
-Ξεκινά σήμερα η «μάχη των Βρυξελλών» με την υπόθεση Γιούνκερ για την προεδρία της
Κομισιόν, να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των «28». Η Σύνοδος Κορυφής κατά πάσα πιθανότητα
θα δώσει το χρίσμα στον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ για την προεδρία της Κομισιόν, με την ψηφοφορία
στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στα μέσα Ιουλίου. Βλέπετε ο κ. Γιούνκερ να είναι ο νέος
πρόεδρος της Κομισιόν;
-Εδώ αποδεικνύεται πως έχει γίνει ένα μεγάλο παζάρι. Ενώ εμφανίστηκε ότι υπήρχε δήθεν
υποχρέωση να αναδειχθεί ως νέος πρόεδρος της Κομισιόν ο υποψήφιος της πρώτης δύναμης στο

ευρωκοινοβούλιο, τώρα αποδεικνύεται ότι υπάρχει ένα παζάρι. Το παζάρι είναι ότι για να πάει ο κ.
Γιούνκερ στην προεδρία της Κομισιόν, θα δοθεί μια σημαντική θέση στους Σοσιαλιστές και στη
συνέχεια θα μοιραστούν ανάλογα και οι άλλες θέσεις. Από την ίδια τη Συνθήκη της ΕΕ δεν
προκύπτει ότι υπάρχει υποχρέωση του ευρωκοινοβουλίου να αποδεχτεί ή να ψηφίσει ως πρόεδρο
τον κ. Γιούνκερ. Πρώτον, δεν κατήλθε ο ίδιος ως υποψήφιος ευρωβουλευτής σε καμία από τις
χώρες μέλη της Ε.Ε. και δεύτερον, η Συνθήκη καθορίζει ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απλώς λαμβάνουν υπόψη το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών
προκειμένου να προτείνουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον υποψήφιο πρόεδρο της Κομισιόν.
Και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών ήταν μια σαφέστατη καταδίκη της αντίληψης της μερκελικής
Ευρώπης, της Ευρώπης που επεμβαίνει στα εσωτερικά των κρατών, καθορίζοντας το ύψος των
μισθών, περικόπτοντας τις συντάξεις κλπ. Άρα το μήνυμα των ευρωεκλογών ήταν ακριβώς το
αντίθετο και δεν το εκφράζει βεβαίως ο κ. Γιούνκερ. Σε κάθε περίπτωση εμείς θα καταψηφίσουμε
την υποψηφιότητα Γιούνκερ στο βαθμό που θα έλθει την επόμενη εβδομάδα ως πρόταση του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο για την εκλογή του ως
προέδρου της Κομισιόν.
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