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Του ΑΓΓΕΛΟΥ ΙΤΑΓΚΟΥ

Π ροκαλεϊ πραγματικά 
απορία πώε ήταν δυ
νατόν ο πρωθυπουρ- 

γόε, ο υπουργόε Οικονομικών 
και άλλοι συνάδελφοί τουε, 
δηλαδή μία ολόκληρη κυ
βέρνηση, να σκέφθηκαν ότι 
θα μπορούσε η Ελλάδα να 
πορεύεται συνεχώε με την α
νοχή τω ν εταίρων - δανει
στών τηε, χωρίε να εφαρμό
ζει τιε δεσμεύσειε τηε, δίχωε 
να παίρνει μέτρα και κάνο- 
νταε «σημειωτόν» στιε με- 
ταρρυθμίσειε. Κανείε από ό- 
λουε αυτούε τουε έξυπνουε, 
υποτίθεται, ανθρώπουε δεν 
έχει επαφή με την κοινή λο
γική; Κανείε τουε δεν δια
βάζει και δεν παρακολουθεί 
τι γίνεται και τι λέγεται στο 
εξωτερικό; Δεν μιλούν με 
συμβούλουε; Δεν αντελή- 
φθησαν ότι οι επιδόσειε τηε 
Ελλάδαε επηρεάζουν ακόμη 
τη σταθερότητα του ευρώ και 
επομένωε η ανοχή των κέ
ντρων αποφάσεων στην Ευ
ρώπη θα είχε όρια; Ή  μήπωε 
είναι ολιγοφρενείε και δεν το 
έχουμε καταλάβει;

Σημασία δεν έχει να βρε
θεί η εξήγηση. Ετσι κι αλλιώε, 
οι άνθρωποι δεν αλλάζουν με
τά από κάποια ηλικία, αν αλ
λάζει ποτέ ο χαρακτήραε 
τουε. Το πολύ πολύ να μαζέ
ψουν εμπειρίεε, ώστε να α
ποφύγουν τα ίδια λάθη, που 
και αυτό είναι αμφίβολο όταν 
πρόκειται για Ελληνεε πολι- 
τικούε, με δεδομένο επαρ
χιωτισμό και την όποια προ
σήλωσή τουε δοσμένη απο
κλειστικά στα ελληνικά μί- 
ντια, τουε συνδικαλιστέε και 
τον λαϊκισμό που εκπέμπει η 
συντριπτική πλειοψηφία 
τουε. Εχουν μεγάλη όμωε 
σημασία οι συνέπειεε τηε συ- 
μπεριφοράε τουε και αυτέε 
τιε νιώθουμε ήδη όλοι τώρα, 
μετά την τελευταία, πολυ
συζητημένη και άδοξη συ
νάντηση του Ευάγγελου Βε- 
νιζέλου με την τρόικα.

Είναι τέτοια η οργή και η 
εχθρική αντιμετώπιση τηε 
χώραε μαε από εταίρουε και 
κοινοτικούε την τελευταία ε
βδομάδα που προκαλεϊ «σοκ 
και δέοε». Αυτό δηλαδή που 
επιδιώκουν να προκαλέσουν 
στην κυβέρνηση, σε ολό
κληρη την ελληνική πολιτι
κή τάξη και στην κοινωνία, 
μήπωε αντιληφθούμε την 
κατάστασή μαε και τιε α- 
παιτήσειε τηε πραγματικό- 
τηταε. Φαίνεται ότι το κα- 
τάφεραν όσον αφορά την κυ
βέρνηση, η οποία βρίσκεται 
πλέον σε πανικό, δεν υπάρ
χουν ενδείξειε ότι ευαισθη
τοποίησαν το κόμμα τηε α- 
ξιωματικήε αντιπολίτευσηε, 
προφανώε δεν στόχευαν να 
επηρεάσουν το ΚΚΕ και τον 
ΣΥΡΙΖΑ. και δεν ξέρουμε α
κόμη ποια θα είναι τα απο
τελέσματα επί τηε ελληνικήε 
κοινωνίαε.

Το βασικό χαρακτηριστι-

»¿Ρνι#\βργήε που εκπέμπε- 
ται ηΗίργην Ευρώπη σε βά- 
ροΛηε Βλλάδαε είναι ότι πη- 
γάζα  κυρίωε από τη Γερμα- 
νί<̂ /Ή Αγκελα Μέρκελ είπε ό
τι δεν πρόκειται να εκταμι- 
ευθεί πλέον ούτε ένα ευρώ 
για να στηριχθεί η Ελλάδα, αν 
η χώρα μαε δεν προωθήσει 
τιε μεταρρυθμίσειε, ο υ- 
πουργόε Οικονομικών Β. Σόι- 
μπλε έδειξε την πόρτα τηε ε
ξόδου από το ευρώ αν δεν εκ
πληρώσουμε τιε υποχρεώσειε 
μαε, ο Γερμανόε επικεφαλήε 
του ΕΣΣΕ Κ. Ρέγκλινγκ μάε ξε
χώρισε από όλεε τιε υπόλοι- 
πεε ευρωπαϊκέε χώρεε με 
προβλήματα, ωε ιδιαίτερη 
περίπτωση αποτυχίαε, ο άλ- 
λοε Γερμανόε υπουργόε Οι- 
κονομίαε απειλεί ότι δεν θα 
μαε φέρει επενδύσειε αν δεν 
συμμορφωθούμε και ο επίσηε 
Γερμανόε επίτροποε Ενέρ- 
γειαε Γκ. Ετινγκερ προτείνει 
να έλθουν (μακάρι) κοινοτι
κοί υπάλληλοι στην Αθήνα 
για να μαζεύουν τουε φόρουε 
και να σπρώξουν τιε απο- 
κρατικοποιήσειε.

Στο ίδιο μήκοε κλίματοε

Το βασικό χαρακτη
ριστικό της οργής 
που εκπέμπεται 
από την Ευρώπη 
σε βάρος της Ελλά
δας είναι ότι πηγάζει 
κυρίως από 
τη Γερμανία.

συντονίστηκαν και άλλοι Ευ
ρωπαίοι αξιωματούχοι (πα
ράδειγμα ο επικεφαλήε του 
EuΓogΓOup Ζαν Κλοντ Γι- 
ουνκέρ), όπωε και το σύνο
λο των μίντια, περιλαμβα- 
νομένων και τω ν γαλλικών. 
Είναι όμωε σημαντικό ότι τον 
τόνο τον δίνουν οι Γερμανοί, 
οι οποίοι κινούν σε μεγάλο 
βαθμό και τα νήματα, γεγο- 
νόε που καθιστά τον κίνδυ
νο έξωσηε τηε Ελλάδαε από 
την Ευρωζώνη ακόμη μεγα
λύτερο. Κάποιοι βεβαίωε θα 
σπεύσουν να χαρακτηρί
σουν «ανθελληνική» τη στά
ση των Γερμανών και γενι
κότερα τω ν Ευρωπαίων μή 
θα καταφύγουν σε σενάρια 
συνωμοσίαε. Αε σκεφτούν ό
μωε επίσηε ποια θα ήταν η δι
κή μαε στάση, αν στη θέση 
μαε βρισκόταν μία άλλη χώ
ρα που με τιε αστοχίεε και 
την άρνησή τηε να εξορθο- 
λογιστεί απαιτούσε συνεχώε 
στήριξη χωρίε όρουε ουσια
στικά (αφού θα τουε παρα
βίαζε) και βεβαίωε αποτε
λούσε απειλή για τη σταθε
ρότητα του νομίσματόε μαε, 
δηλαδή του ευρώ.

Φυσικά, υπάρχει και το ε
ρώτημα αν μπορούσε ποτέ 
να υπάρχει άλλο κράτοε σαν 
την Ελλάδα, αλλά αυτό είναι 
μία άλλη ιστορία...
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Γ̂απί̂ ΓίΡΓΑίΙριηπιΐρ
Οχι αλληλεγγύη

«Είναι διαστροφή να κάνουμε λόγο για 
ευρωπαϊκή αλληλεγγύη» στην περί
πτωση τηε ελληνικήε διάσωσηε, ισχυ
ρίζεται σε συνέντευξή του ο Ρίχαρντ 
Σούλικ, πρόεδροε του Κοινοβουλίου τηε 
Σλοβακίαε, που δηλώνει ότι θα κατα
ψηφίσει και το νέο πακέτο βοήθειαε 
προε την Ελλάδα. «Το σωστό θα ήταν 
να λέγαμε ότι κινδυνεύουν οι τράπεζεε. 
Εντάξει, λοιπόν, αε χρεοκοπήσουν με
ρικέ' τράπεζεε. Τα κράτη θα εγγυηθούν 

3 για ταταθέσειε των ιδιωτών και το 
| συνολικό κόστοε θα είναι πολύ μικρο
ί  τερο από το κόστοε του πακέτου διά- 
!  σωσηε». Η κυβέρνηση τηε Σλοβακίαε 
| τάχθηκε συνολικά κατά του πρώτου πα- 
| κέτου διάσωσηε τηε Ελλάδαε, αλλά τώ- 
ϊ  ρα, στο δεύτερο πακέτο και στη δημι

ουργία του ΕδΜ, το κόμμα του Σούλικ 
είναι το μόνο που διαφωνεί. Ακόμη και 
ο υπουργόε Οικονομικών, Ιβάν Μίκλοε, 
τάχθηκε υπέρ τηε επικύρωσηε.
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Χάσμα

Οι Ευρωπαίοι ηγέτεε υιοθέτησαν ακό
μη σκληρότερη γλώσσα για την Ελλά
δα, με τον Γερμανό υπουργό Οικονο
μικών να απειλεί να αφήσει τη χώρα 
στο έλεοε τω ν αγορών εάν δεν τηρή
σει τουε όρουε για την αποδοχή τηε 
βοήθειαε. Η βοήθεια θα καταβληθεί μό
νο εάν η Ελλάδα υλοποιήσει στην πρά
ξη όσα συμφωνήθηκαν, υπογράμμισε 
ο κ. Σόιμπλε, σε ραδιοφωνική του συ
νέντευξη. Η σκληρή ρητορική αντα
νακλά το διευρυνόμενο χάσμα μετα
ξύ χωρών όπωε η Ελλάδα και η Ιταλία, 
οι οποίεε θεωρούνται άσωτεε, και άλ
λων όπωε η Ολλανδία, η Φινλανδία και 
η Γερμανία, οι οποίεε πιστεύουν ότι εί
ναι πιο ενάρετεε. Πολλοί οικονομολόγοι 
λένε ότι οι επιπτώσειε τηε αποχώρη- 
σηε τηε Ελλάδαε από την Ευρωζώνη 
θα είναι καταστροφικέε για την πα
γκόσμια οικονομία, ωστόσο η συζή
τηση δεν είναι πλέον ταμπού.


