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Δεν γελάω, ΟργίζομΑΙ
Ακούω (και διαβάζω) διάφορους μυστήριους τύπους να αναφέρονιαι σε μια νέα χούντα

Αν και γεννήθηκα το 1971, 
έχω κι εγώ κάποιες μικρο- 
αναμνησοάλες από τη χού

ντα. Θυμάμαι την ΕΙΡΤ και την ΥΕ- 
ΝΕΔ να μοστράρουν φαρδύ πλα
τύ τον, αλήστου μνήμης, φοίνικα. 
Μια φορά μάλιστα που με παιδική 
αφέλεια είχα ρωτήσει τον πατέρα 
μου «τι είναι αυτό;», εκείνος μου 
απάντησε με σοβαρότητα: «Είναι 
το κακό πουλί».
Οσο απίστευτο και αν φαίνεται, 
θυμάμαι και την επόμενη ημέρα 
του Πολυτεχνείου. Τα παντζού
ρια στο σπίτι μας (Κυψέλη, π ο 
λύ κοντά στην Πατησίων) κλει

στά μέρα μεσημέ
ρι και απ’ έξω να 
ακούγονται σπο
ραδικοί πυροβο
λισμοί. Ημουν μό
λις 2 λ/ ι ετών -  φυ
σικά, δεν μπορού
σα να καταλάβω τι 

ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ συνέβαινε. Ηξε-
χ ε ιμ ω ν α  ρα όμως αόριστα

πως κάποιοι είχαν 
σκοτωθεί ή σκοτώνονταν.
Από μικρό παιδί άκουγα τη για
γιά μου να μου μιλάει για την Κα
τοχή. Για το πόσο δύσκολα ήταν 
τα πράγματα, για τον κόσμο που 
πέθαινε από την πείνα ή εκτελού- 
νταν με συνοπτικές διαδικασίες. 
Για το ότι οι Γερμανοί στρατιώτες 
που είχαν επιτάξει το σπίτι μας 
ήταν αγενείς και κακοί, αντίθετα 
από τους Αυστριακούς που ακο
λούθησαν, οι οποίοι ήταν κύριοι.

Αργότερα, ο θείος μου μού 
διηγήθηκε την περιπέτειά 
του, τότε που ήταν να εκτε- 

λεστεί στον Εμφύλιο. Μου αποκά
λυψε πώς ένιωθε, κάνοντας ανα
φορά στους «συντρόφους» του 
που δεν στάθηκαν τόσο τυχεροί 
όσο αυτός.

Τόσο εγώ όσο και όλα τα «παιδιά 
της Μεταπολίτευσης» δεν ζήσαμε 
τίποτε από τα παραπάνω. Και σί
γουρα δεν πρέπει να έχουμε κα
νένα παράπονο γ ι' αυτό. Ωστό
σο, συχνά πυκνά ακούω πως τα 
πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. 
Ακούω (και διαβάζω) διάφορους 
μυστήριους τύπους στα καφενεία, 
στις εφημερίδες, τα τσατ ρουμ 
και τα μπλογκ να αναφέρονται 
σε μια νέα χούντα, μια νέα κατο
χή, στα νέα «Δεκεμβριανά» κ.λπ., 
κ.λπ. Μερικοί μάλιστα υπερθεμα
τίζουν κιόλας!

Τώρα είναι χειρότερα, λέει, 
γιατί τότε ξέραμε τον εχθρό. 
Φυσικά. Τότε τους βλέπα

με τους Ναζήδες, ενώ σήμερα το 
ύπουλο και αδηφάγο τέρας της μα- 
σονοσιωνιστικής Λέσχης (μπόντι) 
Μπίλντερμπεργκ (σε αγαστή συ
νεργασία με τους ντόπιους Γκα- 
ουλάιτερ) κινείται στο απόλυτο 
σκότος με στόχο να γονατίσει τον 
Ελληνισμό. Βεβαίως, βεβαίως, δεν 
λείπουν και οι καλοθελητές που 
χαλαρά υποστηρίζουν πως πρέπει 
να γυρίσουμε σε εκείνες τις πα
λιές, καλές εποχές. Πως η Ελλά
δα χρειάζεται έναν νέο Παπαδό- 
πουλο, έναν νέο Μποκάσα ή έναν 
νέο Νταρθ Βέιντερ...

Τ έτο ιες ισ οπεδώ σεις δεν 
σπανίζουν στην όμορφή 
μας χώρα. Και τι δεν έχουν 

ακούσει τα έρμα τα αυτάκια μας 
κατά καιρούς... Πως τα Ιμια ε ί
ναι οι δικοί μας «δίδυμοι πύργοι». 
Πως ο Μπιλ Κλίντον ήταν χιλιά
δες φορές χειρότερος από τον Χίτ- 
λερ, ενώ ο Σλόμπονταν Μιλόσε- 
βιτς (May god rest his soul) ο νέ
ος Τσε Γκεβάρα. Πως η ελληνική 
νεολαία είναι πιο δυστυχισμένη 
από αυτήν της Παλαιστίνης κ.ο.κ.

Ειδικά σε αυιή 
ιη χώρα, 
οφείλουμε σε 
τεράστιο βαθμό 
κάιι σε ôXous 
aurons που 
έζησαν πριν 
από εμά$. Που 
εκιελέσιηκαν, 
έζησαν με 
ιον φόβο και 
χωρί5 βασικέδ 
ελευθερίε$ σε 
σκοιαδισακά 
καθεσιώια, μόνο 
και μόνο για να 
μπορούμε εμεί$ 
σήμερα να πούμε 
m σαχλαμάρα 
pas xwpis va 
καιαλήξουμε 
σε κάποιο 
μπουντρούμι

Φυσιολογικά, η αντίδρασή μου 
θα έπρεπε να είναι ένα χαμόγε
λο. Μια σκέψη του στυλ: «Πω πω 
πω, τι λέει ο άνθρωπος...». Δεν 
γελάω καθόλου όμως. Οργίζομαι. 
Οσο αδυσώπητη και αν είναι (ή 
γίνει στο μέλλον) η οικονομική 
κρίση που διανύουμε, όσο χτυ
πητές και αν είναι οι αδυναμίες 
της κυβέρνησης, των κομμάτων 
και γενικώς του πολιτικού μας 
συστήματος, ζούμε σε καθεστώς 
δημοκρατίας.
Ο ελεύθερος πολίτης έχει (εδώ 
και πάνω από τρεισήμισι δεκα
ετίες) την ευχέρεια να αλλάξει 
τα πάντα με μια απλή κίνηση: 
την ψήφο του. Αν αυτό δεν έγινε 
και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, 
σίγουρα φέρει και ο ίδιος μεγά
λη ευθύνη. Ακόμα κι έτσι, όμως, 
το Σύνταγμα έχει προβλέψει να 
εξακολουθεί να του δίνει ευκαι
ρίες να προχωρήσει στην πολυ
πόθητη (;) ανατροπή -  όσο και 
αν πλέον τα περιθώρια στενεύ
ουν συνεχώς.

Δ εν ακολουθώ τη λαϊκίστι- 
κη μόδα. Πιστεύω πως δεν 
χρωστάμε απολύτως τίπο

τα στις επόμενες γενιές. Η Ιστο
ρία μας έχει διδάξει πως κάθε γε
νιά χαράζει τη δική της πορεία, 
βάσει των επιλογών της. Αντίθε
τα, και ειδικά σε αυτή τη χώρα, 
οφείλουμε σε τεράστιο βαθμό 
κάτι σε όλους αυτούς που έζη
σαν πριν από εμάς. Που βασανί
στηκαν, εκτελέστηκαν, έζησαν 
με τον φόβο και χωρίς βασικές 
ελευθερίες σε σκοταδιστικά και 
αποκρουστικά καθεστώτα, μόνο 
και μόνο για να μπορούμε εμείς 
σήμερα να πούμε τη σαχλαμάρα 
μας χωρίς να καταλήξουμε σε κά
ποιο μπουντρούμι.
Οφείλουμε σεβασμό.

ΙΙιΙ Μ  i H

Σιου Τζίμη 
ίου χοντρού
Δ εν προλάβαμε να προσαράξου

με στη νέα κυβέρνηση και αρ
χίσαμε την παλιά μας τέχνη κό

σκινο, δηλαδή το πολιτικό κουτσομπο
λιό. Ζήτημα πρώτον: σε ποιο επίπεδο 
είναι τα αγγλικά του Βενιζέλου, γιατί 
κυκλοφορεί μια φήμη ότι τα έχει μά
θει με υπνοπαιδεία. Το γεγονός ότι τα 
γαλλικά του είναι σε επίπεδο Κριστίν 
Λαγκάρντ δεν συγκλόνισε κανέναν. 
Ζήτημα δεύτερον: γιατί χαράμισαν 
τον Ηλία Μόσιαλο, τεχνοκράτη ειδι
κευμένο σε θέματα Υγείας, φορτώνο- 
ντάς του τον αρχοντοχωριατισμό του 

παλιού υπουρ
γείου  Τύπου; 
Το γεγονός ότι 
προέρχεται από 
τον ανθό της με
ταπολιτευτικής 
γενιάς, φυσικά, 
παραγράφεται. 
Ζήτημα τρίτον: 
γιατί ενώ τρέ
χουν τόσα θέ

ματα, ο Σαμαράς μένει κολλημένος 
στα «σου ‘πα, μου ‘πες» που αντάλ
λαξε με τον Πρωθυπουργό την περα
σμένη Τετάρτη; Η μία εξήγηση είναι 
ότι αυτό ήταν ό,τι πιο συναρπαστικό 
τού έχει συμβεί από τότε που ήταν 
roommate του Γιώργου στους κοιτώ
νες του Αμχερστ. Η άλλη εξήγηση (η 
δική μου) είναι ότι αφού χάσαμε, κά
που στα μισά της δεκαετίας του ‘90, 
την κουλτούρα του «κοριού» ο καθένας 
μπορεί πια να διαδίδει ό,τι θέλει χω
ρίς τις μπομπίνες και την τεκμηρίωση 
ενός, μετά συγχωρήσεως, Μαυρίκη. 
Θα το τραβήξω κι άλλο -  γιατί όχι; Εδώ 
ακόμη και ο Καρατζαφέρης ρητορεύει 
στη Βουλή ψαρεύοντας από το αντι- 
λεξικό της πλατείας τον όρο «προδό
της». Γιατί λοιπόν να μην κατεβάσει 
τον μοχλό ο Φωτόπουλος επί δικαίους 
και αδίκους; Και αν πάθεις και καμιά 
ζημιά Τσιτσάνη μου, εγώ θα την πλη
ρώσω. Ψέματα;

ΤΗΣ ΡΟΥΛΑΣ 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΑ 0  εθνικισμός και το χρέος
Ο Ντανιέλ Κον Μπεντίτ, όταν 

ρωτήθηκε από το «Βήμα της 
Κυριακής» ποια είναι η άπο

ψή του για το γεγονός ότι η Γαλλία 
και η Γερμανία, από τη μια, δανεί

ζουν χρήματα στην 
Ελλάδα και, από την 
άλλη, την υποχρεώ 
νουν να αγοράζει τα 
όπλα τους, απάντησε: 
«Μα, αυτό το πρόβλη
μα οφείλεται στον ελ
ληνικό εθνικισμό».
Ας αφήσουμε κατά μέ
ρος τα υποβρύχια που 
γέρνουν και τα σκάν

δαλα που κρύβουν. Ας παραβλέψουμε 
επίσης τη μάλλον θλιβερή διαπίστωση 
ότι τον άνθρωπο που πέρυσι είχε φω
νάξει στο Ευρωκοινοβούλιο: «Είμαστε 
όλοι Ελληνες!», έναν χρόνο μετά κατα
φέραμε να τον κάνουμε να μας αντιμε

ΤΟΥΤΑΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΟ-
ΠΟΥΛΟΥ

Είχαμε rav- 
πεποίθηση 
ότι η Ευρώπη 
μά$
χρωστούσε
διότι
o nónas δεν 
βοήθησε τον 
Πολαιολόγο 
το 1453

τωπίζει με καχυποψία. Και ας σταθούμε 
στον εθνικισμό, σε αυτό το άκαμπτο 
ιδεοληπτικό μόρφωμα που σημάδεψε, 
και εξακολουθεί να σημαδεύει, περισ
σότερο από οτιδήποτε άλλο τη δημό
σια ζωή μας. Αυτό καθορίζει τον τρό
πο με τον οποίο βλέπουμε τον εαυτό 
μας, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετω
πίζουμε συμμάχους και εταίρους, τον 
τρόπο με τον οποίο τοποθετούμαστε 
στον κόσμο μας. Και επειδή ο τρόπος 
με τον οποίον τοποθετούμαστε στον 
κόσμο μας είναι συνυφασμένος με το 
δημόσιο χρέος μας, αυτός καθόρισε 
και το χρέος μας.
Ο εθνικισμός δεν αναγνωρίζει πολιτι
κές αποχρώσεις. Μπορεί να είναι δε
ξιός, αριστερός και αριστεροδέξιος. 
Υπήρξε εθνικοπατριωτικός στον και
ρό του ψυχρού πολέμου, έγινε καρικα
τούρα στα χρόνια της χούντας και γλί
στρησε στο «Η Ελλάδα ανήκει στους

Ελληνες», κοινωνικοποιήθηκε επί το 
σοσιαλιστικότερο, στη δεκαετία του 
ογδόντα. Πάντα όμως στηριζόταν στην 
κοινή, ρητή ή άρρητη, παραδοχή πως 
είμαστε ένα έθνος ανάδελφο, κοινώς 
μοναδικό, υπόχρεο μόνο στη μοναδι- 
κότητά του. Ο δικός μας εθνικισμός 
είναι η ναρκισσιστική έκφραση του 
ατομισμού μας.
Ο εθνικισμός έχει τη γραφική του πλευ
ρά. Ας θυμηθούμε τις ιερεμιάδες του 
μακαρίτη Χριστόδουλου, τη ρητορεία 
περί σέρβων αδελφών -  κι ας είναι ο 
Μιλόσεβιτς και ο Μλάντιτς -  το Μα
κεδονικό, τα γκολ του Euro 2004 . Και 
ας δούμε τους κατοίκους της Σπάρτης 
που ξεκινούν με τα πόδια για το Σύ
νταγμα ως «Αγανακτισμένοι Ελληνες». 
Εχει όμως και τη σοβαρή πλευρά του. 
Σε αυτόν χρωστάει πολλά το οικονο
μικό θαύμα της ευρωπαϊκής Ελλάδας. 
Πίσω από τον άθλο του δημόσιου χρέ

ους κρύβεται το ψυχικό αντανακλαστι
κό της μοναδικότητας, της πεποίθη
σης ότι η Ευρώπη μάς χρωστούσε και 
έπρεπε να μας πληρώνει διότι ο Πά
πας δεν βοήθησε τον Παλαιολόγο το 
1453. Το αντανακλαστικό που ενερ
γοποιείται όταν κάποιος θίξει τα ιδε- 
οληπτικά του κεκτημένα δικαιώμα
τα, είναι αυτό που επιτρέπει στη ΓΕ- 
ΝΟΠ σήμερα να λέει: «Δεν πουλάω», 
ή στους Ηρακλειδείς της αγανάκτη
σης να λένε: «Δεν πληρώνω».
Ο εθνικισμός είναι εξ ορισμού συντη
ρητικός. Οχυρώνεται πίσω από αγκυ
λωμένα στερεότυπα. Φωνάζει και αγα
νακτεί γιατί δεν ξέρει να μιλήσει. Εί
ναι το ακριβώς αντίθετο του πατριω
τισμού. Γιατί, όπως λέει ο Οργουελ, 
ο πατριωτισμός είναι «η αφοσίωση 
σε κάτι που συνεχώς αλλάζει, όμως 
εσύ αισθάνεσαι πως κατά βάθος μέ
νει το ίδιο».
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Η Ελλάδα σε κρίση

Γιούνκερ: «θα γίνει προσπάθεια να δοθεί ώθηση σιην ανάπτυξη». 
Προειδοποιήσεις Ρεν - Ρόμπαϊ όη πρέπει να ψηφιστεί 

το Μεσοπρόθεσμο για να δοθεί η πέμπτη δόση

Λίγο φως
μέσα στο σκοτάδι

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ:

Σκληρές προειδοποιήσεις 
αλλά και για πρώ τη φο
ρά μια ενθαρρυντική κου
βέντα άκουσε χθες στα 
πλαίσιο του Επ το^οα ρ ο 
νέος «τσάρος» της ελληνι
κής οικονομίας Βαγγέλης 
Βενιζέλος.
Ηταν ο Ζαν - Κλοντ Γι- 
ούνκερ, ο πρόεδρος του 
Ειιτο^οτιρ, ο οποίος ανέ
λαβε να δείξει το «καρό- 
το» στην ελληνική πλευ
ρά: ζήτησε μεν να ψηφι
στεί ως έχει το Μεσοπρό
θεσμο και ο εφαρμοστι- 
κός νόμος αλλά προανήγ
γειλε ότι στη συνέχεια θα 
πρέπει να συζητηθούν  
αλλαγές στο Πρόγραμ
μα ώστε να αναδειχθεί η 
αναπτυξιακή πτυχή.
Κατά τα άλλα, οι ευρωπαί- 
οι αξιωματούχοι έπαιζαν  
όλη μέρα χθες τη  γνω στή  
κασέτα: ψηφίστε χωρίς 
αντιρρήσεις το Πρόγραμ
μα, αλλιώς δεν έχει άλλα 
λεφτά. Αυτό βέβαια το ξέ
ραμε, απλώς ο κ. Γιούν- 
κερ προσπαθεί να προβά
λει έναν καλό λόγο για να 
ψηφίσουν κ ι εκείνοι που  
χαρακτηρίζουν χωρίς νό
ημα τις θυσίες.
Ωστόσο, το πρόβλημα 
απέχει πλέον αρκετά από 
το να θεωρείται ελληνικό. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι 
στην Ευρώ πη έχουν διχα
στεί τα κόμματα αλλά και 
τα μέσα ενημέρωσης σχε
τικά με τα προβλήματα 
της χώρας μας. Παράλλη
λα, 48 από τις μεγαλύτε
ρες επιχειρήσεις της ηπεί
ρου προχώρησαν σε κοι
νή έκκληση υπέρ του ευ
ρώ, γεγονός που σε συν
δυασμό με τις συνεχείς 
παρεμβάσεις του Λευκού  
Οίκου υπέρ της χρηματο
δότησης της χώρας μας 
δείχνει πόσο πολύπλοκο  
έχει γίνει το θέμα.

ΕΙΡΗΝΗ Δ. ΚΑΡΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Το πρώτο... καρότο προς τον 
ελληνικό λαό -  αλλά και την 
ελληνική κυβέρνηση -  προ- 

σεφέρθη χθες από την Ευρωπαϊκή 
Ενωση προκειμένου να μετριαστεί η 
εντύπωση του ωμού εκβιασμού πως 
εάν δεν εγκριθούν το Μεσοπρόθε
σμο Πρόγραμμα και ο εφαρμοστικός 
νόμος, η χώρα θα αφεθεί στη μοίρα 
της. Ο επικεφαλής του Εακ^τοηρ 
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ άφησε ανοι
κτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν με
ταβολές στην πολιτική λιτότητας σε 
μεταγενέστερο χρόνο, έτσι ώστε να 
ενισχυθεί η ανάπτυξη και να μετρι
αστούν οι συνέπειες για τους έλλη- 
νες πολίτες -  οι οποίοι, όπως είπε, 
«τον ακουμπούν βαθιά». 
Παράλληλα ο νέος υπουργός Οικο
νομικών Ευάγγελος Βενιζέλος μιλώ
ντας στο περιθώριο του Ειικ^τοαρ 
που συνεδρίασε στο Λουξεμβούργο, 
τόνισε ότι «το προέχον είναι να δια
μορφωθεί μια καθαρή σχέση εμπι
στοσύνης, να σταθεροποιηθεί η κα
τάσταση, να εκταμιευθεί η πέμπτη 
δόση. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέ
πει να ψηφιστούν έως το τέλος Ιου
νίου το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα 
και ο εφαρμοστικός νόμος».
Παρά την προσπάθεια του κ. Γιούν
κερ να χρυσώσει το χάπι της λιτότη
τας για τους Ελληνες, τόσο ο πρόε
δρος του Επτο^οηρ όσο και ο επί
τροπος Ολι Ρεν, αλλά και ο πρόε
δρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλί
ου Χέρμαν βαν Ρόμπαϊ όπως και ο 
εκτελών χρέη Νοί του ΔΝΤ κ. Λίπ- 
σκι κινήθηκαν με τις δηλώσεις τους 
σε απολύτως εναρμονισμένο κλίμα: 
η εκταμίευση των επόμενων 12 δισ. 
ευρώ για την Ελλάδα θα γίνει μόνο 
αν το ελληνικό Κοινοβούλιο εγκρί
νει το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα 
και τον εφαρμοστικό νόμο. Από κει 
και πέρα το νέο πακέτο βοήθειας, 
που θα περιλαμβάνει και, τη συμ
βολή του ιδιωτικού τομέα, θα ολο
κληρωθεί μόλις υπάρξει ο τελικός

Μαζί με 
ιον Παπαδήμο
Από τον Λουκά 
Παπαδήμο συνοδευόταν 
ο Γ. Παπανδρέου κατά 
την επίσκεψή του στιε 
Βρυξέλλεϊ. Ο  συνεργάτηε 
του Πρωθυπουργού θα τον 
συνοδεύσει και στη Σύνοδο 
Κορυφήε που αρχίζει την 
Πέμπτη. Το ειδικό βάροε 
που έχει στην Ευρώπη ο 
κ. Παπαδήμοβ, λόγω τη$ 
επιτυχημένηε θητείαε του στην 
αντιπροεδρία τηε Ευρωπαϊκήβ 
Κεντρικήβ Τράπεζαε, 
λειτουργεί ενισχυτικά στο 
προφίλ του Πρωθυπουργού.

συμβιβασμός μεταξύ των εταίρων. 
Μάλιστα, σε μια χαρακτηριστική έν
δειξη... καχυποψίας, το Επι^τοηρ
-  όπως έκανε γνωστό ο κ. Γιούνκερ
-  αποστέλλει τεχνικό κλιμάκιο της 
τρόικας σήμερα και αύριο προκει
μένου να διακριβωθεί πως το Μεσο
πρόθεσμο Πρόγραμμα που κατατί
θεται στη Βουλή είναι πράγματι αυ
τό που συμφωνήθηκε μεταξύ κυβέρ
νησης και δανειστών -  δηλαδή, δεν 
έχουν γίνει «τροποποιήσεις» μετά 
την αναχώρηση του κλιμακίου του 
ΔΝΤ, της Κομισιόν και της Ευρωπα
ϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Πάντως, το Εαι^τοπρ θα συνεδρι
άσει εκτάκτως στις 3 Ιουλίου προ
κειμένου να εγκρίνει την εκταμίευ
ση της δόσης αμέσως μετά τη «συμ
μόρφωση» της Ελλάδας.
Ο ίδιος ο κ. Βενιζέλος στη δήλωσή

του έκανε λόγο για την «άμεση και 
επιτακτική ανάγκη» να ανακτηθεί η 
αξιοπιστία της χώρας, ως προς την 
εφαρμογή του Προγράμματος. Εξή
γησε επίσης πως μετά την έγκρι
ση του νέου πακέτου βοήθειας, θα 
υπάρξει «νέα χρηματοδοτική στρατη
γική, δηλαδή για το νέο Πρόγραμμα 
το οποίο αυτή τη στιγμή ετοιμάζε
ται». Συνεργάτες του Πρωθυπουργού 
έλεγαν πως πρόκειται για το Μνη
μόνιο 2, τη νέα δανειακή σύμβαση, 
στο πλαίσιο της οποίας ενδεχομέ
νως να ενταχθούν και τα μέτρα για 
την ανάπτυξη, στα οποία αναφέρθη
κε ο κ. Γιούνκερ. Ωστόσο, όπως επι- 
σήμανε και ο κ. Βενιζέλος, «ο πολιτι
κός χρόνος έχει συμπυκνωθεί πάρα 
πολύ, κάθε μέρα έχει τεράστια αξία 
και άρα δεν μπορούμε να χάνουμε 
ούτε ώρα».

Ο ΠΡΩ Θ ΥΠ Ο ΥΡΓΟ Σ. Την ώρα που
οι εργασίες του Eurogroup όδευαν 
προς το τέλος τους στο Λουξεμβούρ
γο, στις Βρυξέλλες έφτανε ο έλλη- 
νας Πρωθυπουργός προκειμένου να 
συναντηθεί με τον πρόεδρο του Ευ
ρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν βαν 
Ρόμπαϊ και τον πρόεδρο της Κομι
σιόν Ζοζέ Μπαρόζο.
Ο κ. Παπανδρέου διαβεβαίωσε τους 
συνομιλητές του για την προσήλωση 
της κυβέρνησής του στην εφαρμογή 
του Μεσοπρόθεσμου Προγράμμα
τος και στη συνέχιση των προσπα
θειών για τη δημοσιονομική προ
σαρμογή και τις μεταρρυθμίσεις, εκ
φράζοντας την ελπίδα ότι το Κοινο
βούλιο θα υιοθετήσει το Μεσοπρό
θεσμο Πρόγραμμα.
Εξέφρασε επίσης την ελπίδα η Ευ
ρωπαϊκή Ενωση να κάνει «τις δέ
ουσες» κινήσεις για την αντιμετώ
πιση της κρίσης, «που δεν είναι μό
νο ελληνική», κατά την επικείμενη 
Σύνοδο Κορυφής. Ωστόσο, η Σύνο
δος Κορυφής δεν προβλέπεται να 
λάβει κάποια απόφαση για την Ελ
λάδα, καθώς ήδη όλα τα συνδεόμε
να με τη χώρα μας ζητήματα έχουν 
παραπεμφθεί για τον Ιούλιο.

Και νέα
στήριξη από 
τον Ομπάμα


