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M as την 
πέφτουν!

το υ  ι. κ. πρετεντερη

§
Γιατί μας την έχει πέ
σει τόσο χοντρά ο 
διεθνής Τύπος; Ομο
λογώ πως είναι ένα 
πολύ σοβαρό πρό- 
βλήμα. Το οπ οίο 
αποτελεί ένα πολύ 

σοβαρό ερώτημα. Και στο οποίο 
δεν έχω ακούσει καμία σοβαρή 
απάντηση. Διότι αποκλείεται να 
δεχτώ ότι μερικές δεκάδες εφη
μερίδες και μερικές εκατοντάδες 
δημοσιογράφοι, διαφορετικών χω
ρών και διαφόρων πεποιθήσεων, 
αποφάσισαν ξαφνικά από κοινού 
και για ακατάληπτους λόγους να 
κηρύξουν τον πόλεμο στην Ελλά
δα.

Κ ερδοσκόηοι, μου λένε. Ωραία, 
αλλά γιατί οι κερδοσκόποι 

κερδοσκοπούν σήμερα σε βάρος 
της Ελλάδας και δεν κερδοσκο
πούσαν χθες; Και γιατί αποφάσι
σαν να κερδοσκοπήσουν σε βάρος 
της Ελλάδας και όχι σε βάρος της 
Πορτογαλίας ή της Ιρλανδίας; Τι 
έχει, δηλαδή, η Ελλάδα και τρα
βάει τους κερδοσκόπους, όπως το 
μέλι τις μέλισσες;

Το ευρώ, ακούω. Ωραία, αλλά 
γιατί την πέφτουν στο ευρώ μέσω 
Ελλάδας και δεν την πέφτουν μέ
σω Σλοβενίας ή Σλοβακίας; Γιατί, 
δηλαδή, η Ελλάδα αποτελεί τον 
«αδύναμο κρίκο» του ευρώ που δέ
χεται την επίθεση και δεν τον απο
τελούν κάποιοι άλλοι;

Δεν λέω ότι όλα αυτά είναι εντε
λώς αστήρικτα. Αλλά ούτε είναι 
επαρκώς πειστικά. Και πολύ φο
βούμαι ότι η απάντηση πρέπει να 
αναζητηθεί αλλού. «Το λάθος, αγα
πητέ Βρούτε, δεν βρίσκεται στα 
άστρα μας αλλά στους εαυτούς 
μας» λέει ο Κάσσιος στον «Ιούλιο 
Καίσαρα» του Σαίξπηρ. Κι «ο εαυ
τός μας» είναι τελικώς εκείνος που 
καλείται να λογοδοτήσει.

Ερωτώ, λοιπόν:
•  Θα ήμασταν σήμερα στόχος κερ- 
δοσκόπων αν είχαν σταλεί από την 
επομένη των εκλογών ισχυρά μη
νύματα στις αγορές ότι η κυβέρ
νηση είναι αποφασισμένη να ανορ
θώσει την κατάσταση με οιοδήπο- 
τε πολιτικό και κοινωνικό κόστος; 
•  Θα ήμασταν σήμερα ο «αδύνα
μος κρίκος» του ευρώ αν η χώρα 
έδειχνε διατεθειμένη και έτοιμη να 
πληρώσει το τίμημα της εξυγίαν
σης περικόπτοντας ραγδαία τις δη
μόσιες δαπάνες, αντί να ποντάρει 
σε ένα υποθετικό κυνήγι υποτιθέ
μενων φοροφυγάδων ή «πλουτο
κρατών»;
•  Θα ήμασταν σήμερα έρμαιο κά
θε φημολογίας αν η υπόλοιπη Ευ
ρώπη είχε πειστεί για τις προθέ
σεις μας και μας θωράκιζε απέ
ναντι σε κάθε επιβουλή;
•  Θα ήμασταν σήμερα ανοχύρωτοι 
και ανυπεράσπιστοι αν πολλοί από 
εμάς και πολλοί από αυτούς που 
μας κυβερνούν δεν επιδίδονταν 
σχεδόν καθημερινά σε πλειοδοσία 
ανοησίας και ανευθυνότητας;

Η απάντηση είναι απλή και εί
ναι «όχι». Καλώς ή κακώς, το λά
θος βρίσκεται στους εαυτούς μας. 
Κι όσο καθυστερούμε να το αντι- 
ληφθούμε, να το παραδεχτούμε και 
να το διορθώσουμε, τόσο περισ
σότερο θα μας την πέφτουν.
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