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Ο πρωθυπουργός σφάλλει. Δεν είναι μό
νο η αποφυγή τηε χρεοκοπίαε που ε- 
ξαρτάται από την τήρηση του Μνη
μονίου. Δεν διακυβεύεται μόνο το 
αν το κράτοε θα μπορεί μεθαύριο να 

ηρώνεχ μισθού ε και συντάξειε, αν οι 
τπεζικέε καταθέσειε θα είναι α- 

σφαλείε, αν το βιοτικό μαε επίπεδο θα 
παραμείνει τουλάχιστον σε επίπεδα 
21ου αιώνα αντί να κατρακυλήσει στο 
’70. Από την συνεπή εφαρμογή του 
προγράμματοε θα κριθούν όλα τα πα
ραπάνω αλλά και κάτι ακόμα: η θέση 
μαε στο τραπέζι των αποφάσεων που 
μαε αφορούν.

Οσοι βρέθηκαν τουε δραματικούε 
πρώτουε μήνεε του 2010 να εκπρο
σωπούν την Ελλάδα σε διεθνή φόρα 
έχουν να λένε για το αίσθημα ταπεί- 
νωσηε. Ο οποιοσδήποτε Ελληναε α- 
ντιπρόσωποε γινόταν δεκτόε με το 
μείγμα περιφρόνησηε και οργήε με το 
οποίο ένα οικογενειακό συμβούλιο θα 
αντιμετώπιζε το νεαρό μέλοε τηε οι- 
κογένειαε που μόλιε ανακοίνωσε ότι 
έπαιξε και έχασε στο μπαρμπούτι μέ- 
ροε του οικογενειακού κληροδοτή- 
ιατοε. Ενα θηριώδεε έλλειμμα αξιο- 
πιστίαε σκίαζε τιε σχέσειε τηε Ελλά- 
δα3 με τον έξω κόσμο. Δεν μπορούσε 
να διεκδικήσει τίποτα εκτό3 από την 
ανοχή και την επιείκεια των εταίρων. 
Η δυνατότητά τηε να συνάπτει συμ-

μαχίε3 είχε εκμηδενιστεί: κανείε δεν 
ήθελε να συσχετίζεται με μια χώρα 
κραυγαλέα αναξιόπιστη.

Η βαριά αποτυχία τηε Ελλάδαε πρό
σβαλε το εθνικό μαε φιλότιμο. Η απαξία 
των πολιτικών έπεφτε βαριά στουε ώ- 
μου3 των πολιτών, που κι εκείνοι δεν 
ήσαν εντελώε αθώοι.

Βέβαια, η Ελλάδα έπαιξε και έχασε 
σε ένα σύστημα που (συμπτωματικά) 
είχε κι αυτό λάθθ3 κανόνεε. Αλλά το 
δημοσιονομικό φιάσκο τη3 Ελλάδαε συ
νέβη ανεξάρτητα από το κραχ των α
χαλίνωτων χρηματαγορών ή ακόμα και 
από τΐ3 δομικέ3 αστοχίεε τηε ΟΝΕ. Και 
στην απόλυτη προοδευτική ουτοπία να 
ζούσαμε, η κοινή λογική επιτάσσει ό
τι χρησιμοποιεΪ3 την μακρά περίοδο 
οικονομική3 άνθησηε για να απο
πληρώνει τα χρέη σου και ότι δεν λεε 
ψέματα για τουε αριθμούε, ιδίωε όταν 
μπορούν να σε πιάσουν. Εμείε απο- 
τύχαμε και στα δύο και το πληρώνουμε.

Αλλαγή κλίμαχοβ
Το κλίμα έχει αλλάξει. Η Ελλάδα γί

νεται πάλι σεβαστή για την τεράστια 
προσπάθειά τηε. Αλλά ο δρόμοε είναι 
μακρύ3, και ο φόβοε είναι μήπω3 α- 
ποδειχθούμε καλοί δρομείε ταχύτηταε 
αλλά άθλιοι μαραθωνοδρόμοι. Η α
ξιοπιστία μαε είναι ακόμα στον αέρα, 
δοκιμάζεται από την δυνατότητα α-

Ο Κωνσταντίνος 
Καραμανλής διέκρινε 
ττι θέση στο τραπέζι 
των ισχυρών. Και η Ελλάδα 
έγινε μέλος του κλειστού 
κλαμπ, και εξαργύρωσε 
τα προνόμια της θέσης 
με ατέλειωτες 
κοινοτικές εισροές.

ντίστασηε στιε Σειρήνεε του εγχώρι
ου «αντιμνημονιακού» στρατοπέδου 
και συνέπειαε στο μόνο πρόγραμμα 
που μπορεί να ανατάξει την ελληνική 
οικονομία. (Και το μόνο σοβαρό, αν 
σκεφτούμε τα voodoo economics του 
«προγράμματοε» μηδενισμού του ελ- 
λείμματο3 σε ενάμισι χρόνο...)

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ελλη
νική κρίση έχει διεθνείε διαστάσειε. 
Το κράτοε βρέθηκε ανοχύρωτο αφού 
σπατάλησε όλα τα λεφτά αλλά η θύελ
λα ήρθε απέξω. Απέξω ήρθε κι η πα
ρέμβαση σωτηρίαε μαε από τη χρεο
κοπία. Απέξω έρχεται και οποιαδήποτε 
προσπάθεια υπερεθνικήε επίλυσηε 
και μελλοντικήε πρόληψηε. Το διεθνέε 
επίπεδο καθορίζει τουε όρουε διευ- 
θέτησηε τηε κρίσηε που μαε αφορά. 
Αλλά η παρουσία και η διαπραγμα
τευτική μαε θέση στιε αποφάσειε αυ- 
τέε εξαρτώνται από την εσωτερική μαε 
πορεία. Η μάχη τηε αξιοπιστίαε είναι 
η προσπάθεια να υπερασπιστούμε 
τη θέση μαε στο διεθνέε τραπέζι των 
αποφάσεων.

Ο εξευρωπαϊσμόε
Αυτή την καρέκλα στο τραπέζι η χώ

ρα ίδρωσε να την αποκτήσει. Οταν ο 
Κωνσταντίνοε Καραμανλήε κίνησε 
να εντάξει την Ελλάδα στην ΕΟΚ, δεν 
το έκανε για τα λεφτά. Τα κοινοτικά

κονδύλια ήταν πενιχρά, αντιθέτωε η 
Ελλάδα μετά την ένταξη θα αντιμε
τώπιζε ένα σοκ ανταγωνισμού που θα 
κατέστρεφε πολλέε παραδοσιακέε ε- 
πιχειρήσειε. Ο Καραμανλήε όμωε είδε 
πέρα από τιε άμεσεε οικονομικέε επι- 
πτώσειε. Διέβλεψε το δυναμικό πλαί
σιο ευκαιριών και εξασφάλισηε που 
παρείχε η Ευρώπη στη νεαρή Δημο
κρατία. Διέκρινε τη θέση στο τραπέ
ζι των ισχυρών. Και η Ελλάδα έγι
νε μέλοε του κλειστού κλαμπ και ε
ξαργύρωσε τα προνόμια τηε θέσηε με 
ατέλειωτεε κοινοτικέε εισροέε. Και έ
πειτα συμμάζεψε κάπωε τα απερί
γραπτα οικονομικά τηε, πέτυχε ύστε
ρα από 20 χρόνια μονοψήφιο πληθω
ρισμό και αξιοπρεπή ελλείμματα, κέρ
δισε τον σεβασμό των εταίρων με τη 
σοβαρότητά τηε.

Και με σταδιακή σώρευση αξιοπι- 
στίαε, η Ελλάδα έφερε την Κύπρο στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση, μετέφερε τα ελ
ληνοτουρκικά στο ευνοϊκότερο ευ- 
ρωτουρκικό γήπεδο, απέσπασε ευ- 
νοϊκέε διευθετήσειε. Και με το κεφά
λαιο αξιοπιστίαε έγινε δεκτή στο ευ
ρώ. Και από το δεύτερο μισό του ’90 
ώε το 2008, η ελληνική οικονομία έζησε 
μακρά σταθερότητα και ευημερία, με 
μέση ετήσια ανάπτυξη 3,5%, συγκλί- 
νονταε εισοδηματικά με την Ε. Ε.

Αυτή είναι η πραγματικότητα του

ελληνικού εξευρωπαϊσμού, που οι α- 
ποτυχίεε, η διαφθορά, οι θηριώδειε 
ανεπάρκειεε, δεν μπορούν να αναι
ρέσουν. Και συνέβη για ένα βασι
κό λόγο: γιατί είχαμε την πολύτιμη θέ
ση στο τραπέζι.

Τώρα, οι ισορροπίεε είναι ,. ,υστέε. 
Η ΟΝΕ αναθεωρείται. Πλήθοε θεμάτων 
μαε αφορούν. Πόσο ακόμα θα χρη
ματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα τιε ελληνικέε τράπεζεε; Πώε 
θα αποπληρώσουμε το δάνειο τηε 
τρόικαε; Θα συνεχίσουμε να λαμβά
νουμε κοινοτικούε πόρουε; Θα προω
θούμε τα συμφέροντά μαε στα Βαλ
κάνια; Ή  ακόμα, στην περίπτωση 
που όλα (μα όλα!) πάνε στραβά, με ποι- 
ουε όρουε θα εντάξουμε τη διευθέτη
ση του δημόσιου χρέουε σε ένα ευ
νοϊκό ευρωπαϊκό πλαίσιο; Θα μπο
ρούμε να ξαναστηριχθούμε στην αλ
ληλεγγύη των εταίρων;

Η δυνατότητά μαε να επιτύχουμε 
ευνοϊκέε διευθετήσειε σε όλα αυτά ε- 
ξαρτάται από την εθνική μαε αξιοπι
στία. Κι η τελευταία θα δοκιμάζεται μέ
ρα προε μέρα, μήνα το μήνα, χρόνο το 
χρόνο, στη συνεπή εφαρμογή ιρο- 
γράμματοε προσαρμογήε.
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