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ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ πολιτικοί δεν μοιάζουν έτσι κι αλλιώς με τους 
δικούς μας. Πολύ περισσότερο όταν αποστρατεύονται, συ
νήθως επειδή έχασαν τις εκλογές, έστω οριακά, όπως συνέ
βη στην περίπτωση του πρώην καγκελαρίου της Γερμανίας κ. 
Γκέρχαρντ Σρέντερ: «Οι πρώτοι μήνες ήταν πολύ δύσκολοι.

Είχα το συναίσθημα που έχει οποιοσδήποτε... απολύεται, 
όχι από τον εργοδότη του αλλά από τον λαό» λέει με αφο
πλιστική ειλικρίνεια στο «Βήμα», όταν ερωτάται πώς είναι η 
ζωή εκτός πολιτικής. Παρ’ όλα αυτά ο κ. Σρέντερ γρήγορα 
προσαρμόστηκε και αφού επέστρεψε στο παλιό του επάγ
γελμα, τη δικηγορία, «γιατί όταν κανείς θέλει να τα βγάλει πέ
ρα πρέπει να έχει δουλειά», ανέλαβε αυξημένα καθήκοντα

στο μεγάλωμα των τριών παιδιών του (δύο κόρες 15 και 5 
ετών και έναν γιο 20 μηνών), χωρίς το κόμπλεξ ότι ένας πρώ
ην καγκελάριος δεν μπορεί να... ετοιμάζει μπιμπερό και να αλ
λάζει πάνες: <Απέκτησα απέραντο σεβασμό για τις γυναίκες 
που κάθονται στο σπίτι. Υπήρχαν στιγμές που σκεφτόμουν 
ότι είναι πολύ πιο εύκολο να κυβερνήσεις μια χώρα από το 
να τα φέρεις βόλτα με τρία παιδιά!».

μ Οι 48 ελλπνικέβ ώρεβ του πρώην καγκελάριου τηε Γερμανίαδ κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα για την παρουσίαση του βιβλίου του

Οι «κρίσιμεδ αποφάσεις» του κ. Σρέντερ
Πώ8 είναι η ζωή ενός ηγέτη μετά την «απόλυσή» του, όπως ο ίδιος λέει, από τους ψηφοφόρουςΟ κ. Γκέρχαρντ Σρέντερ

βρέθηκε για 48 ώρες 
στην Αθήνα για να παρουσιά
σει σε εκδήλωση που έγινε 
προχθές στο Μέγαρο Μουσι
κής Αθηνών το βιβλίο του 
«Κρίσιμες αποφάσεις. Η  ζωή 
μου στην πολιτική», το οποίο 
ήδη, όπως έλεγε υπερήφανα, 
έχει πουλήσει περισσότερα 
από 200.000 αντίτυπα και σύ
ντομα θα μεταφραστεί και στα 
κινεζικά! Μαζί με τον πρώην 
καγκελάριο, το βιβλίο πα
ρουσίασε ο πρώην πρωθυ
πουργός κ. Κ. Σημίτης, για τον 
οποίο ο κ. Σρέντερ τρέφει με
γάλη εκτίμηση και δεν χάνει 
ευκαιρία να το δείχνει:

«Οχι απλώς δεν έχω αντίρ
ρηση, αλλά θα σου είμαι βα
θιά ευγνώμων» του είπε, όταν 
τον περασμένο Δεκέμβριο ο 
κ. Σημίτης τού τηλεφώνησε 
για να τον ρωτήσει αν θα είχε 
αντίρρηση να παρουσιάσουν 
από κοινού το βιβλίο του στην 
Αθήνα. Π ροχθές, κατά τη 
διάρκεια της παρουσίασης, εί
πε ότι θα ήταν λιγότερο τυχε
ρός «εάν δεν είχα γνωρίσει 
τον Κώστα».

Γνωρίστηκαν όταν ο κ. Σρέ
ντερ εξελέγη καγκελάριος και 
κυβέρνησαν περίπου τα ίδια 
χρόνια, την ίδια περίοδο (ο κ. 
Σρέντερ επτά, ο κ. Σημίτης 
οκτώ), σε μια δύσκολη εποχή 
για την ΕΕ.

Οπως συμβαίνει συχνά, 
πριν από κάθε μεγάλη «αγά
πη» προηγούνται η αντιπαλό
τητα και ο ανταγωνισμός. Το 
ίδιο συνέβη και με τους κκ. 
Σημίτη και Σρέντερ, όταν το 
1999 η Ελλάδα πάλευε να κερ
δίσει όσο το δυνατόν περισ
σότερα χρήματα για το Γ  ΚΠΣ. 
Η Γερμανία είχε αποφασίσει 
να κλείσει τις «κάνουλες χρη
ματοδότησης» και ο κ. Σημίτης 
έδωσε πραγματική μάχη για 
αυξημένα κονδύλια. Κέρδισε 
τελικά περισσότερα απ’ ό,τι 
περίμενε, αλλά δεν του έφθα
νε αυτό, ήθελε να πει τον 
«θρίαμβό του» στον κ. Σρέ
ντερ. Μόλις τον αντίκρισε ο 
τότε καγκελάριος, του είπε:

-  «Αντε, πήρες περισσό
τερα από ό,τι έπρεπε».

-  «Πήρα λιγότερο από ό, τι 
έπρεπε και περισσότερα από 
ό,τι ήθελες» απάντησε ο κ. 
Σημίτης που δεν συνήθιζε να 
αφήνει να πέσει κάτι κάτω.

Τι ήταν όμως αυτό που κυ
ρίως έκανε τον κ. Σημίτη να 
«κολλήσει» με τον κ. Σρέντερ; 
Δεν ήταν ούτε οι σπουδές στη 
Γερμανία του πρώην πρωθυ
πουργού, ούτε το ότι ο αδελ
φός του Σπόρος ζει μονίμως

Ο πρώην καγκελάριοε m s Γέρμαvias κ. Γκέρχαρντ Σρέντερ με τον πρόεδρο 
του ΠαΣοΚ κ. Γ. Παπανδρέου στη βόλτα to us  στον Λυκαβηττό

στη Γερμανία, ούτε καν το ότι 
ο κ. Σρέντερ ήταν πρόεδρος 
του SPD, αδελφού κόμματος 
με το ΠαΣοΚ. Ηταν η συνεχής 
προσπάθεια που έκανε ο κ. 
Σρέντερ για εκσυγχρονισμό 
του κράτους, για μεταρρυθμί
σεις και για οικονομική ώθη
ση στην Ευρώπη.

Δεν είναι τυχαίο ότι στη 
διάρκεια της 48ωρης παρα
μονής του κ. Σρέντερ στην 
Αθήνα, οι δυο τους ήταν σχε
δόν... αυτοκόλλητοι: Στις 5 
το απόγευμα της Τετάρτης 
έφθασε ο πρώην καγκελάριος 
στην Αθήνα, στις 8 είχε το 
πρώτο τετ-α τετ με τον κ. Ση
μίτη, στο ξενοδοχείο «Μεγά
λη Βρεταννία», στις 9 ξεκί
νησαν για το εστιατόριο Βα
ρούλκο’, όπου ο πρώην πρω
θυπουργός και η σύζυγός του 
Δάφνη παρέθεσαν δείπνο 
στον πρώην καγκελάριο.

Συνδαιτυμόνες στο τραπέ
ζι ο καθηγητής και πρώην 
υπουργός κ. Μιχ. Σταθόπου- 
λος και η γερμανίδα σύζυγός 
του κυρία Νικολά, ο διευθυ
ντής του γραφείου του κ. Ση
μίτη συγγραφέας κ. Ν. Θέμε- 
λης και η σύζυγός του Μα-

ριάννα, ο διευθυντής του Ινστι
τούτου Γκαίτε στην Αθήνα κ. 
Βλοτς και η ελληνίδα σύζυ
γός του κυρία Ζουράρη, ο γερ- 
μανός πρεσβευτής στην Αθή
να κ. Σούλχαϊς και ο εκδότης 
κ. Μ. Μιχιώτης.

Οπως ήταν φυσικό, στο... 
μενού υπήρχε πολλή Ευρώπη,

με έμφαση στους τρόπους 
αντιμετώπισης του φαινομέ
νου της φτώχειας «μέσα από 
μια μεσοπρόθεσμη στρατηγι
κή που δίνει έμφαση στη δη
μόσια παιδεία», όπως συμ
φώνησαν ο πρώην καγκελά
ριος και ο πρώην πρω θυ
πουργός. Και βεβαίως στην

«απαράδεκτη ανισορροπία 
που διαμορφώνεται στις σχέ
σεις ΗΓΙΑ - Ρωσίας - ΕΕ» και 
«στο στρατηγικό λάθος που 
διαπράττει η Ευρώπη, αδυνα
τώντας να παίξει εξισορρο- 
πητικό ρόλο», όπως τόνιζε με 
κάθε ευκαιρία στη διάρκεια 
της παραμονής του στην Αθή
να ο κ. Σρέντερ, ο οποίος πλέ
ον εργάζεται -  με παχυλό μι
σθό, όπως λένε ορισμένοι -  
στη ρωσική εταιρεία φυσικού 
αερίου Gazprom.

Πολλή Ευρώπη αλλά και 
αρκετά «global» θέματα είχε 
και το γεύμα που παρέθεσε 
την επομένη το μεσημέρι στον 
κ. Σρέντερ ο πρόεδρος του 
ΠαΣοΚ κ. Γ. Παπανδρέου στο 
εστιατόριο Ορίζοντες στον Λυ
καβηττό.

Το μενού, σούπα πατάτας, 
πράσινη σαλάτα, γαρίδα σε 
τραγανό φύλλο με σάλτσα τσί- 
λι, φιλέτο συναγρίδας με γλυ- 
κές πιπεριές και πράσο και 
μους σοκολά για επιδόρπιο.

Πάντοτε ευγενής ο κ. Πα
πανδρέου χάρισε στον κ. Σρέ
ντερ έναν πίνακα του Φ α
σιανού, τον κέρασε εκλεκτό 
ελληνικό κρασί «Ηδυσμα

Η προσχώρηση 
του κ. Σιούφα

ΛΙΤΟΤΕΡΗ ένταση και περισσότερη επισημότητα είχε 
το δείπνο που παρατέθηκε στη «Μεγάλη Βρεταννία» την 
Πέμπτη το βράδυ, μετά το τέλος της εκδήλωσης-πα- 
ρουσίασης του βιβλίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 
Στο κεντρικό τραπέζι, εκτός των κκ. Σημίτη και Σρέ
ντερ, ήταν και εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, 
όπως η υπουργός Παιδείας κυρία Μαριέτια Γιαννά- 
κου αλλά και ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δ. Σιούφας, 
ο οποίος μίλησε με εγκωμιασπκά λόγια για το πρό
σωπο αλλά και το έργο του πρώην καγκελαρίου. Στα 
γύρω τραπέζια -  όπου παρακάθονταν πολιτικοί, ακα
δημαϊκοί αλλά και κάποιοι επιχειρηματίες χορηγοί 
της εκδήλωσης -  δημιουργήθηκε κάποιο σούσουρο 
και τελικά ο πρώην υπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. 
Ν. Χριστοδουλάκης άδραξε την ευκαιρία και σηκώ
νοντας το ποτήρι του είπε στον κ. Σιούφα: «Κύριε 
υπουργέ, καλώς ήρθατε στη Σοσιαλδημοκρατία»!

Δρυός ΟΐθΓάοηπθγ Δράμας» 
και του ζήτησε ευγενικά να 
συμβάλει ενεργά στην προώ
θηση των στόχων της Σοσια
λιστικής Διεθνούς.

Και ο κ. Σρέντερ όμως φά
νηκε γενναιόδωρος έναντι του 
κ. Παπανδρέου: «Ο Γιώργος 
έχει όλο το μέλλον μπροστά 
του, είναι άξιος διάδοχος του 
Βίλι Μπραντ στη Σοσιαλιστι
κή Διεθνή» είπε και του ευ
χήθηκε, μπροστά σπς τηλεο
πτικές κάμερες, «να υλοποιή
σει όλες τις επιθυμίες που 
θέλει, καθώς έτσι θα είναι κα
λύτερα για την Ελλάδα και 
την Ευρώπη».

Λίγο νωρίτερα οι δυο τους, 
μαζί με τον διευθυντή του δι
πλωματικού γραφείου του κ. 
Παπανδρέου κ. Δ. Δρούτσα, 
συζήτησαν για το μέλλον της 
Ευρώπης, για το περιβάλλον, 
για τις σχέσεις ΕΕ - Ρωσίας 
και ΗΠΑ, για την Τουρκία αλ
λά και για το Κυπριακό, κα
θώς ο πρώην καγκελάριος δεν 
έχανε ευκαιρία να τονίζει ότι 
ήταν και παραμένει υπέρμα- 
χος του Σχεδίου Αναν.

Ο κ. Σρέντερ αποκάλυψε 
μάλιστα ότι μετά τα δημο
ψηφίσματα στην Κύπρο «το
νίζαμε σε κάθε ευκαιρία  
προς την τουρκική πλευρά 
ότι αν άνοιγε τα λιμάνια και 
τα αεροδρόμιά της (βάσει 
της εφαρμογής του Πρωτο
κόλλου) ταυτοχρόνως θα 
άνοιγαν τα λιμάνια και τα αε
ροδρόμια στο βόρειο τμή
μα της Κύπρου. Δεν κατα- 
γράφηκε επισήμως στα συ
μπεράσματα της Συνόδου 
Κορυφής του 2004, αλλά ο 
Μπλερ, ο Σιράκ και εγώ εί
παμε ξεκάθαρα στον Ερ- 
ντογάν “δέξου να μη συ- 
μπεριληφθεί στα συμπερά
σματα (καθώς το “μπλοκά- 
ρουν ” η Κύπρος και η Ελ
λάδα) και εμείς δεσμευό
μαστε να το περάσουμε. ΓΓ 
αυτό λέω ότι ηθικά τουλάχι
στον ο Ερντογάν έχει δίκιο 
που λέει ότι το ένα δεν μπο
ρ ε ί να γίνει χωρίς το άλλο» 
δήλωσε απερίφραστα στη συ
νάντηση που είχε με τους δι
πλωματικούς συντάκτες την 
Πέμπτη το πρωί.

Ασφαλώς δεν ήταν λίγοι 
εκείνοι που του υπενθύμισαν 
ότι «το Κυπριακό ήταν και πα
ραμένει πρόβλημα εισβολής 
και κατοχής», για να λάβουν 
την απάντηση από τον κ. Σρέ
ντερ ότι «με την Ιστορία ασχο
λούνται οι ιστορικοί, δουλειά 
των πολιτικών είναι να ανα
ζητούν λύσεις στα προβλή
ματα του σήμερα».


