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Μύθοι και πραγμαιικόΐηιες
Υπάρχουν ακόμα περιθώρια για την Ελλάδα omv Ευρωπαϊκή Ενωση

Κ αθώς η χώρα βαδίζει σε νέες 
εκλογές, η ετπλογή είναι σαφής: 
μέσα ή έξω από την Ευρώπη; 
Σε μια Ευρώπη που αλλάζει, μετά την 

άνοδο του Ολάντ στην εξουσία αλλά και 
εξαιτίας της μονοσήμαντης πολιτικής 
λιτότητας και πειθαρχίας, που επιδει
νώνει την κατάσταση. Εί διαδικασία για 
τη διαμόρφωση μιας άλλης πολιτικής 
που θα συμβάλει στην ανάκαμψη, στην 
ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας, 

στην έξοδο από την 
ύφεση και τελικά από 
την κρίση έχει αρχί
σει. Από τη νέα αυτή 
πραγματικότητα μπο
ρεί να επωφεληθεί η 
Ελλάδα εάν βεβαίως 

ΤΟΥ Π κ «είναι εκεί», στην Ευ-
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ ρωπάίκή Ενωση, ως

χώρα που θέλει να 
συμπράξει, να διαπραγματευθεί, να 
συνομιλήσει, να ακούσει και να ακου- 
σθεί με ιδέες, απόψεις, προτάσεις και 
όχι ως χώρα που εμφανίζεται ότι θέλει 
να διαλύσει το όλο οικοδόμημα με λόγια 
' με πράξεις.

Αλλά αυτό που πρέπει να είναι σαφές 
είναι ότι οποιαδήποτε νέα πραγματικό
τητα δεν πρόκειται να ακυρώσει την 
ανάγκη της δημοσιονομικής εξυγίανσης 
για χώρες με τεράστια ελλείμματα και 
χρέος όπως η Ελλάδα. Δεν πρόκειται 
να  ακυρώσει ολοσχερώς τα Μνημό
νια όρων και προϋποθέσεων. Οποιος 
ονειρεύεται κάτι τέτοιο και ταυτόχρονα 
παραμονή στο ευρώ αυταπατάται. Ούτε 
ο Ολάντ ούτε άλλος ηγέτης της Ενωσης, 
χώρας ή θεσμού, θα στηρίξει τέτοια 
προσέγγιση. Πολύ περισσότερο δεν θα 
στηρίξει προσεγγίσεις που θα ακυρώ
νουν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Ο νέος γάλλος Πρόεδρος ήδη συμπα
ρατάχθηκε με τη Γερμανία σχετικά με 
την ανάγκη η Ελλάδα να τηρήσει τις 
υποχρεώσεις της ως προϋπόθεση πα
ραμονής της στο ευρώ. Αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης μπορούν να είναι 
το πλαίσιο, οι ρυθμίσεις, το χρονοδιά
γραμμα υλοποίησης της στρατηγικής 
δημοσιονομικής εξυγίανσης. Η εσωτε

ρική λογική του ενωσιακού συστήματος 
στηρίζεται στην έννοια της διαπραγ
μάτευσης. Η ΕΕ είναι ένα σύστημα 
καθημερινής διαπραγμάτευσης και 
συμβιβασμών. Η έννοια των μονομερών 
πράξεων είναι πέρα για πέρα έξω από 
τη λογική του συστήματος.

Αυτά ας τα έχουμε υπόψη για να ξέ
ρουμε τα όριά μας. Αλλά, εάν θέλουμε 
να παραμείνουμε μέλη του συστήματος 
της ΕΕ, οφείλουμε να κατανοήσουμε και 
σεβασθούμε τουλάχιστον τρεις βασικές 
αρχές:

(α) ΣεΒασμόβ των κανόνων του συ- 
στήματοε. Αυτονόητη αρχή, αλλά όχι 
και τόσο πολύ αυτονόητη για την Ελ
λάδα. Δεν είναι μόνο η αδυναμία (και 
απροθυμία) σεβασμού των κανόνων 
της ευρωζώνης από τη χώρα μας. Το 
πρόβλημα πηγαίνει βαθύτερα. Από την 
ένταξή της η Ελλάδα έδειξε αδυναμία να 
λειτουργήσει σύμφωνα με τους κανόνες 
(Δίκαιο κ.λπ.) της Ενωσης. Συνεχώς ήθε
λε «εξαιρέσεις», «διαφοροποιήσεις» και 
«μεταβατικές ρυθμίσεις». Τις δεκαετίες 
του 1980 και του 1990 η Ελλάδα είχε 
χαρακτηρισθεί «εκκεντρική χώρα». Από 
τότε καταγράφει τις χειρότερες επιδό
σεις στην εφαρμογή του ενωσιακού Δι
καίου, ακόμη και σε τομείς ανώδυνους. 
Σχεδόν από την ημέρα της ένταξής της 
ζητούσε «ειδική μεταχείριση», εμφανι
ζόμενη σταθερά ως «ειδική περίπτωση» 
(εξαίρεση η περίοδος 1996-2003). Η 
συμπεριφορά αυτή έτεινε να αμαυρώνει 
ή να ακυρώνει και τις οποιεσδήποτε 
θετικές πρωτοβουλίες κατά καιρούς 
είχε αναλάβει.

(β) Αμφίδρομη αλληλεγγύη. Η Ενωση 
ως θεσμικό σύστημα και οι χώρες-μέλη 
οφείλουν να επιδεικνύουν έμπρακτα την 
αλληλεγγύη τους κυρίως στα ασθενέ
στερα μέλη του συστήματος. Και στην 
τρέχουσα δεινή κρίση η Ενωση οφείλει 
να επιδείξει ισχυρότερη αλληλεγγύη 
κυρίως για την αντιμετώπιση των δει
νών κοινωνικών συνεπειών, μολονότι 
κάθε άλλο παρά εγκατέλειψε τη χώρα. 
Αλλά η αλληλεγγύη είναι αμφίδρομη
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διαδικασία, πράγμα που σημαίνει ότι 
και η Ελλάδα οφείλει να επιδεικνύει 
αλληλεγγύη προς τους άλλους εταίρους. 
Το έχουμε άραγε πράξει και σε ποιο βαθ
μό; Γιατί βέβαια δεν συνιστά εκδήλωση 
αλληλεγγύης η συνεχής διαφοροποίηση 
από αποφάσεις της Ενωσης πάνω σε 
κεντρικά θέματα της εξωτερικής πο
λιτικής, ορισμένες φορές καθαρά για 
ιδεοληπτικούς λόγους.

(Υ) Μη δαιμονοποίηση των εταίρων, 
των άλλων κρατών-μελών. Εσχατος 
στόχος της Ενωσης είναι να διαμορφώ
σει δεσμούς (ευρωπαϊκής) κοινότητας 
ανάμεσα στις χώρες-μέλη της. Να ξεπε- 
ράσει αντιπαλότητες, στερεότυπα, τραύ
ματα του παρελθόντος, προκαταλήψεις, 
ιδεοληψίες. Είναι εντελώς απαράδεκτη 
η στάση ορισμένων ευρωπαίων ηγετών, 
διαμορφωτών κοινής γνώμης κ,λπ. που 
παράγουν απλοϊκά ή χυδαία στερεότυπα 
για τον ελληνικό λαό. Ωστόσο, και από 
πλευράς μας δεν έχουμε ενδοιασμό να 
δαιμονοποιούμε χώρες και ηγεσίες (π.χ 
Γερμανία) πέρα από τη θεμιτή κριτική, 
αντίθεση ή και καταδίκη.

Ο λα αυτά αθροιστικά ταξινο
μούν την Ελλάδα ως διαχρο
νικό πρόβλημα για την ΕΕ και 

έχουν συσσωρεύσει κόπωση και οργή 
για τη χώρα. Ως εκ τούτου, (τουλάχιστον 
ορισμένοι) θέλουν να λύσουν οριστικά 
το «πρόβλημα Ελλάδα», αν και η πρώτη 
επιλογή των περισσότερων χωρών είναι 
να παραμείνει η Ελλάδα στο ευρώ.

ΥΓ: Από τις πλέον δυσάρεστες διαπι
στώσεις είναι ότι η Ενωση δεν μπορεί 
να εκφρασθεί με θεσμικά συντεταγμένο 
τρόπο πάνω στην ελληνική κρίση. Ετσι 
αφήνεται η πρωτοβουλία στις πρωτεύ
ουσες (όπως Βερολίνο) να φλυαρούν με 
έναν κακόφωνο λόγο που κάνει τερά
στια ζημιά. Καιρός είναι οι πρωτεύουσες 
«να το βουλώσουν» και να μιλήσουν συ
ντεταγμένα οι θεσμοί, όπως το επιβάλλει 
η συνταγματική τάξη της Ενωσης.

Ο  Π.Κ. Ιωακειμίδηε είναι καθηΥητήε του Πανεπι
στημίου Αθηνών και μέλσε του Δ Σ  του ΕΛΙΑΜ ΕΠ
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ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ

Τσίισιο, 
ιολιμάνι 
φεύγει '

Π όσα χρονάκια πάνε από τότε 
που ο Αλέξης Τσΐπρας, λυ- 
κειόπαις ακόμη, ξεκινούσε 

την καριέρα του ξεσπώντας πάνω 
σ’ αυτόν τον φουκαριάρη τον Κο- 
ντογιαννόπουλο; Μια πενταετία αρ
γότερα οι επίγονοι -  θαυμαστές του 

από πς μικρότερες 
τάξεις-λάνσαραν 
το διασημότερο 
σ ύ νθη μ α  ever, 
«Κάτσε καλά Γε
ράσιμε». Σ ήμε
ρα, με τη Λούκα 
ντεμπιτάντ στον 

ΤΗΣ ΡΟΥΛΑΖ ΣΥΡΙΖΑ, τον τότε
γεω ργα - υπουργό Παιδεί-
ΚΟΠΟΥΛΟΥ ας προτεινόμενο
Πρωθυπουργό και τον Κοτσακά
συμπέθερο, η κατάσταση αρχίζει 
να μοιάζει ολοένα και πιο πολύ 
σαν από το «χρονοντούλαπο της 
ιστορίας» βγαλμένη. Δεν θέλω τώρα 
να παρασυρθώ σε ονοματολογία 
αλλά με τόσους παλαιοπασόκους 
στο ράστερ, μόνον η Μπάρμπαρα 
Μπουσέ και ο «Τσίτσιο, το λιμάνι 
φεύγει» μου λείπουν για να ‘ρθει 
και να γίνει η όλη φάση σαν ριμέικ 
ιταλικής σεξοκωμωδίας.

Αλήθεια πώς στο καλό το δέχτηκε 
ο ίδιος ο κύριος Αρσένης ο οποίος 
-  ό,τι και να πει κανείς -  μια εμπει
ρία από πολιτικές κακοτοπιές την 
έχει και την παραέχει; Ανθρωπος 
με αυθεντικό χιούμορ και αυτοσαρ
κασμό δεν αποκλείεται μάλιστα να 
αντέδρασε με τον απαράμιλλο τρόπο 
της 19ης Ιανουάριου του 1996, επί 
εκλογής Σημίτη: «Γιώργο χάσαμε».

Προσωπικά δεν ξέρω κανέναν να 
εθίζεται στη χασούρα, ούτε καν τον 
Αντώνη Σαμαρά. Αλλωστε χάρη στις 
δικές του επίμονες πιέσεις οδηγη- * 
θήκαμε στις πρόσφατες εκλογές. Να 
τα λέμε κι αυτά: το σημαντικό είναι 
να ξεχαρμανιάζουμε.

ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΑ
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Α  ϊ ντοντ νόου ουάτ μάνταμ 
/ /  /  »  Μέρκελ γουάντ του ντου. Αϊ 
' Μ  νόου ουάτ γουί γουάντ του 

ντου... Γουί ντοντ γουάντ Γκρις αου- 
τσάιντ γιούροζοουν. Γουί γουάντ Γκρις 

ινσάιντ γιουροζόουν... 
Μάνταμ Μέρκελ πουτ 
γιούρο εντ γιουροζόουν 
ιν ε μπιγκ ντέιντζερ μπάι 
κίπινγκ ιν δις οστέριτι 
μέζουρς... Γουί γουάντ 
του τσέιντζ δι οστέρι- 
τι μέζουρς ιν κοοπε- 
ρέισιον γουίθ δι άδερ 
φάρσες εντ δε πιπλ οφ 
Γιούροπ... Δε πιπλ χου 

γουάντ ε μπιγκ τσέιντζ μπικόζ εβριμπόντι 
νάου αντερστέντς δατ γουίθ δις πόλισι 
γουί αρ γκόινγκ ντάίρέκτλι του δε Χέλ... 
Εντ γουί γουάντ του τσέιντζ δις γουέι».

Πρόκειται για ηχητική μεταγραφή

ΤΟΥΤΑΚΗ
ΘΕΟΔΩ-
ΡΟΠΟΥΛΟΥ

Νΐαϊρέκΐλι ιου δε Χελ

«Δεν ξέρω 
π  θέλεις να 
κάνει η μαντάμ 
Μέρκελ...
Δεν θέλουμε 
την Ελλάδα 
έξω οπό 
ευρωζώνη... 
θέλουμε την 
Ελλάδα μέσα 
ευρωζώνη»

στους ήχους της μητρικής μας γλώσσας 
της συνέντευξης που έδωσε ο κ. Τσίπρας, 
χρησιμοποιώντας λατινικούς χαρακτήρες 
υποθέτω αλλά παραμένοντας πιστός στην 
ελληνική φωνητική, στην κ. Αμανπούρ 
του ΘΝΝ. Επειδή αντιλαμβάνομαι πως 
δεν είναι υποχρεωμένος ο αναγνώστης 
να γνωρίζει τη γλώσσα του Σαίξπηρ όπως 
ο κ. Τσίπρας που, κατά το βιογραφικό 
του, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην 
γηραιά Αλβιώνα, ζήτησα από φίλο να μου 
μεταφράσει τη συνέντευξη στα ελληνικά: 

«Δεν ξέρω τι θέλεις να κάνει η μαντάμ 
Μέρκελ... Ξέρω τι θέλουμε να κάνουμε 
εμείς... Δεν θέλουμε την Ελλάδα έξω από 
ευρωζώνη... Θέλουμε την Ελλάδα μέσα 
ευρωζώνη... Η μαντάμ Μέρκελ βάζει 
ευρώ και ευρωζώνη σε μεγάλο κίνδυνο 
κρατώντας μέσα αυτά τα μέτρα λιτότη
τας... Θέλουμε να αλλάξουμε τα μέτρα 
λιτότητας σε συνεργασία με τις άλλες

δυνάμεις και τους λαούς της Ευρώπης... 
Τους λαούς που θέλουν μια μεγάλη αλλα
γή γιατί καθένας τώρα καταλαβαίνει πως 
με αυτή την πολιτική πάμε κατευθείαν 
Κόλαση... Και θέλουμε να αλλάξουμε 
αυτό τον δρόμο».

Επειδή η αγαπημένη έκφραση των πο
λιτικών μας όλες αυτές τις ημέρες του 
θριάμβου είναι το «έκανα ό,τι μπορούσα», 
οφείλουμε να παραδεχθούμε πως και ο 
κ. Τσίπρας έκανε ό,τι μπορούσε για να 
εκφραστεί όσο πιο απλά και σταράτα 
γίνεται στη γλώσσα με την οποία ολο
κλήρωσε τις σπουδές του. Και τα κατά- 
φερε. Συνθέτοντας σε απλές λέξεις και 
εκφράσεις όλη την πολυπλοκότητα της 
ευρωπαϊκής του πολιτικής υποθέτω ότι 
κατάφερε να γίνει κατανοητός, όχι μόνον 
εντός της γηραιός ηπείρου αλλά και στα 
ανεξερεύνητα βάθη της αφρικανικής και 
να αποκτήσει οπαδούς ακόμη και στα

ισπανόφωνα δημοτικά σχολεία του Σιάτλ. 
Θα μου πείτε, και ο Γιώργος Παπανδρέου 
που μιλάει καλά αγγλικά τι κατάλαβε και 
τι κατάφερε; Και για να είμαι ειλικρινής, 
αν με ρωτήσετε δεν θα μπορώ να σας 
απαντήσω.

Υστερόγραφο. Ακούγοντας τη συνέ
ντευξη θυμήθηκα αυτό που είχε πει κάποτε 
ο Μισέλ Τουρνιέ, όταν του είχα υπενθυμίσει 
ότι δεν χρειάζεται να με κοιτάει έτσι αφ' 
υφηΛοίι διότι η γαλλική γλώσσα δεν είναι 
πια διεθνής όπως ήταν κάποτε. Με το ξινό 
του ύφος μου είχε απαιτήσει ότι τα γαλλικά 
δεν κινδυνεύουν. Τα αγγλικά κινδυνεύουν 
διότι δέχονται τόσες και τέτοιες επιθέσεις 
καθημερινά σε όλο τον κόσμο από όσους 
τα χρησιμοποιούν που στο τέλος θα εξα
φανιστούν.

Υποθέτω, κατόπιν τούτου, ότι η συνέ
ντευξη εντάσσεται στην πολιτική καταγ
γελίας του αγγλόφωνου ΔΝΤ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2012
«Να δώσουμε 

το παράδειγμα 
με το ήθοε και τη 

συμπεριφορά μαε», 
ζήτησε χθεε από τουε 

νέουε υπουργούε 
ο υπηρεσιακόε 

Πρωθυπουργόε 
Παναγιώτηε 

\ ΠικραμμένΝΜ

Πρεμιέρα με συστάσεις 
σε κλίμα ανησυχίας
Αρκετοί κυβερνητικοί φοβούνται μη «σκάσει» η χώρα στα χέρια τους
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Κάθε παρθενική συνεδρίαση 
νέου Υπουργικού Συμβουλί
ου έχει τη δική της ξεχωριστή 
ατμόσφαιρα. Αυτή αποσαφηνίζεται 

σε μια συγκεκριμένη στιγμή. Ο υπη
ρεσιακός Πρωθυπουργός Παναγιώ
της Πικραμμένας θέλησε να δώσει 
τον τόνο, ζητώντας «να δώσουμε το 
παράδειγμα με το ήθος και τη συ
μπεριφορά μας». Ηταν μια παρέμ
βαση που θύμισε σε κάποιους από 
τους παρευρισκόμενους το «σεμνό
τητα και ταπεινότητα» στην πρώτη 
συνεδρίαση της κυβέρνησης Κα-

Σε επιστολή ίου ο Λουκά$ 
Παπαδήμί» ιονίζει όπ «οι 
θυσίε$ των Ελλήνων δεν ήταν 
για ένα πουκάμισο αδειανό»
ραμανλή.

Ωστόσο, ο νομικός πουριτανισμός 
Πικραμμένου δεν ήταν αυτό που 
συγκρότησαν οι κυβερνητικοί φεύ
γοντας από τη συνεδρίαση. Εστω 
κι αν συμφώνησαν να μην πληρω
θούν από το Δημόσιο ως υπουργοί 
για τον έναν μήνα που θα υπηρετή
σουν και να βασιστούν στα ιδιωτικά 
τους εισοδήματα. Να κάνουν δηλα
δή ένα είδος προσωπικής «χορηγί
ας» στη χώρα. Αυτό που συγκρότη
σαν είναι η συζήτηση για την οικο
νομία. Οταν ο υπουργός Οικονομι
κών Γιώργος Ζανιάς έκανε την τοπο
θέτησή του, ο Πρωθυπουργός φά
νηκε να αιφνιδιάζεται, αλλά και να 
θέλει να φανεί καθησυχαστικός. Εί

πε ότι η παρουσίαση που του έκανε 
ο Λουκάς Παπαδήμος δεν είναι τό
σο ακραία και, τέλος πάντων, «μην 
πανικοβάλλεστε». Στο σημείο αυτό 
παρενέβη ο υπουργός Ανάπτυξης 
Γιάννης Στουρνάρας για να υποστη
ρίξει την τοποθέτηση Ζανιά, λέγο
ντας ότι εκείνος «προέρχεται από 
τον ιδιωτικό τομέα», έχοντας δια- 
τελέσει γενικός διευθυντής του 10- 
ΒΕ, «όπου τα πράγματα είναι πολύ 
χειρότερα».

Τούτων δοθέντων, το ερώτημα 
στο μυαλό αρκετών δεν είναι πόσα 
υπηρεσιακά ταξίδια -  δεν -  θα πάνε, 
αλλά τι κίνδυνος υπάρχει «να σκά
σει η χώρα στα χέρια μας». Κατά τα 
λοιπά, ήταν σαφές ότι όλοι είναι πο
λύ ευχαριστημένοι που είναι υπουρ
γοί -  όπως είναι πολύ δυσαρεστη- 
μένοι και κάποιοι που δεν έγιναν. 
Πρόκειται, όπως λέει μέλος της, «για 
κυβέρνηση κοινωνιστών και δικα
στών» μαζί με κάποιες κατεστημέ
νες φυσιογνωμίες, όπως ο υπουρ
γός Εξωτερικών Πέτρος Μολυβιάτης 
που θα αναλάβει την εκπροσώπη
ση της χώρας στη Σύνοδο του ΝΑ
ΤΟ στο Σικάγο και ο υπουργός Αμυ
νας Φραγκούλης Φράγκος που θα 
πάει μαζί του. Για καλό και για κα
κό αποφάσισαν, πάντως, να επιτα
χυνθεί και η αποστολή των σημει
ωμάτων ΕΤΑΚ -  δηλαδή του φόρου 
ακίνητης περιουσίας. Οπως συμφώ
νησαν και να ξανασυναντηθούν για 
να παρουσιάσει κάθε υπουργός το 
πρόγραμμά του.

Ολα αυτά, ενώ  ο απερχόμενος 
πρωθυπουργός Λουκάς Πάπαδήμος 
απηύθυνε ανοιχτή επιστολή σε Ελ-

©
Το λιμάνι
Ο  Παναγιώτηε 
Πικραμμένοε ζήτησε 
αποφυγή περιττών 
δηλώσεων, θυμίζονταε 
ότι βασικόε στόχοε τηε 
κυΒέρνησηε αυτήε είναι 
να οδηγήσει τη χώρα σε 
«ασφαλέε λιμάνι», δηλαδή 
«με ασφάλεια και ηρεμία 
να οδηγήσουμε τη χώρα 
σε εκλογέε και πολιτική 
λύση»

ληνίδες και Ελληνες. Ο Παπαδήμος 
κάνει απολογισμό έργου και επιση
μαίνει ότι «οι θυσίες των ελλήνων 
πολιτών δεν ήταν για ένα πουκάμι
σο αδειανό». Η ανησυχία Παπαδή- 
μου είναι εμφανής: «Με την ψήφο 
στις εκλογές της 6ης Μαΐου, μια με
γάλη μερίδα συμπολιτών μας εξέ- 
φρασε βούληση για αναθεώρηση 
του προγράμματος οικονομικής πο
λιτικής». Ωστόσο,«μονομερής κα
ταγγελία των συμβατικών δεσμεύ
σεων της χώρας θα ήταν καταστρο
φική για την Ελλάδα, καθώς θα μας 
οδηγούσε αναπότρεπτα εκτός ευρώ 
και πιθανόν εκτός Ευρωπαϊκής Ενω
σης». Η προειδοποίηση είναι σαφής.

Σε τεντωμένο σχοινί

Υ πηρεσιακή κυβέρνηση δεν σημαίνει διάλυση και 
ακυβερνησία. Η χώρα ακροβατεί σε τεντωμένο 
σχοινί. Η έξοδός της από το ευρώ δεν είναι πλέον 
μια απίθανη και μακρινή ιστορία συνωμοσίας κάποιων 

κερδοσκόπων, αλλά ένα υπαρκτό σενάριο επεξεργασμέ
νο από τεχνοκράτες σε Βρυξέλλες και Βερολίνο. Οι επό
μενες πέντε περίπου εβδομάδες μέχρι τον σχηματισμό 
της κυβέρνησης που θα προκόψει από τις εκλογές μπο
ρεί να αποβούν μοιραίες. Η αιμορραγία του τραπεζικού 
συστήματος, η ασφυκτική κατάσταση στα ασφαλιστικά 
ταμεία και η παγωμένη αγορά δεν αφήνουν περιθώρια 
στην κυβέρνηση Πικραμμένου να μετατραπεί σε παρα
τηρητή των εξελίξεων. Οι υπουργοί έχουν χρέος να πα
ρακολουθούν νυχθημερόν τις εξελίξεις και να κυβερ
νούν. Ο στόχος είναι ένας: η παραμονή της χώρας στην 
ευρωζώνη και η εύρυθμη λειτουργία του κράτους μέχρι 
την παράδοση της εξουσίας στην εκλεγμένη κυβέρνη
ση του τόπου. Ν Ε Α

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Συνάντηση 
Βεστερβέλε 

με Μολυβιάτη 
στο Σικάγο

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑ ΠΕΛΩΝΗ

Ε πίθεση φιλίας από το Βερολίνο δέ
χθηκε χθες η Αθήνα, καθώς ο γερ- 
μανός υπουργός Εξωτερικών Γκί- 

ντο Βεστερβέλε τηλεφώνησε στον Πέ
τρο Μολυβιάτη και οι δύο άνδρες συμ
φώνησαν να βρεθούν τις επόμενες μέ
ρες στο περιθώριο της Συνόδου Κορυ
φής του ΝΑΤΟ.

Το τηλεφώνημα στο οποίο ο γερμα- 
νός υπουργός Εξωτερικών συνεχάρη 
τον έλληνα ομόλογό του για την ανάλη
ψη των καθηκόντων του έγινε σε ιδιαί
τερα θερμό κλίμα και ο Γκ. Βεστερβέλε 
κάλεσε τον Πέτρο Μολυβιάτη για επί
σημη επίσκεψη στο Βερολίνο. Διπλω
ματικές πηγές σημείωναν μάλιστα πως 
δεν αποκλείεται η επίσκεψη να πραγ
ματοποιηθεί σύντομα και το ραντεβού 
να οριστικοποιηθεί στη συνάντηση που 
θα έχουν οι δύο υπουργοί στο Σικάγο 
την Κυριακή ή τη Δευτέρα.

Ο γερμανός υπουργός όπως και ο γενι
κός γραμματέας του ΝΑΤΟ Αντερς Φογκ 
Ράσμουσεν με δηλώσεις τους τις τελευ
ταίες μέρες κατέστησαν σαφές προς πά
σα κατεύθυνση ότι για την πρόσκληση 
της ΠΓΔΜ στη Συμμαχία ισχύουν στο 
ακέραιο οι προτάσεις του Βουκουρεστί- 
ου, οι οποίες συνδέουν την πρόσκληση 
των Σκοπιών στο ΝΑΤΟ με την επίλυση 
του ζητήματος της ονομασίας. Ωστόσο, 
και παρότι το ζήτημα της διεύρυνσης 
της Συμμαχίας δεν βρίσκεται στην ατζέ
ντα της Συνόδου Κορυφής, διπλωματι
κές πηγές δεν κρύβουν τον προβλημα
τισμό τους για την πρόθεση της Τουρ
κίας και σειράς άλλων χωρών να εγεί
ρουν το ζήτημα στη διάρκεια των εργα
σιών. Ως εκ τούτου, παρά τις διαβεβαι
ώσεις που έχει λάβει η Αθήνα από τους 
συμμάχους ότι το θέμα δεν θα συζητη
θεί, η προσπάθεια επικεντρώνεται στο 
κείμενο των συμπερασμάτων της Συνό
δου, ώστε να μην υπάρξουν διατυπώ
σεις που παραβιάζουν τις προηγούμε
νες αποφάσεις.

Ο νέσε υπουργόε Εξωτερικών Πέτροε 
ΜολυΒιάτηε κατά τη χθεσινή τελετή 

παραλαθήε του υπουργείου



ΤΑ ΝΕΑ ll> ( Mas πικραίνετε μαντάμ Μέρκελ... )
ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ψίχουλα

ΤΟΥΑΗΜΗΤΡΗ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ η πραγματικότητα είναι πολύ πιο ανατρε
πτική από κάθε φαντασία. Το 1996 τρεις άνθρωποι διεκ- 
δίκησαν την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Ο Κώστας Σημίτης, ο Γε
ράσιμος Αρσένης και ο Ακης Τσοχατζόπουλος. Νικητής ο 
πρώτος. Αν κοιτούσε κανείς μέσα σε μια μαγική γυάλα και 
ζητούσε να μάθει τι θα συνέβαινε δεκαέξι χρόνια αργότε
ρα τι θα έβλεπε;
ΘΑ ΕΒΛΕΠΕ ότι τον Μάιο του 2012 ο πρώην πρωθυπουρ
γός έφυγε ταξίδι για να πάει Κίνα. Ο Ακης είναι πίσω από 
τα σίδερα στον Κορυδαλλό. Και ο Αρσένης προτάθηκε για 
υπηρεσιακός πρωθυπουργός από έναν τριαντάρη αρχηγό 
κόμματος της Αριστερός, τον Αλέξη Τσίπρα. Το είπαμε και 
το παραδεχτήκαμε: η πολιτική είναι απρόβλεπτη. Μέχρι 
αυτού του σημείου όμως;
ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ τον Κινέζο και τον κρατούμενο στα ταξίδια 
και την τύχη τους, μπορούμε να επικεντρωθούμε στην πε
ρίπτωση Αρσένη. Αν μη τι άλλο, αποκαλύπτει τον κυνισμό 
της παρέας της Κουμουνδούρου. Αυτός εκδηλώνεται σε 
πολλά επίπεδα. Ας πούμε, η πρόταση Αρσένη εκδηλώθη
κε ενώ έτρεχε προεκλογικό συνοικέσιο μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ 
και της Κοινωνικής Συμφωνίας. Το έτερον ήμισυ του Μά- 
κη, η Λούκα Κατσέλη ίδρυσε, φεύγοντας από το ΠΑΣΟΚ, 
το κόμμα αυτό που δεν πήρε ούτε 1% στις εκλογές της 6ης 
Matou. Η πλάκα είναι ότι το έτερον ήμισυ της Λούκας στην 
Κοινωνική Συμφωνία, ο Χάρης Καστανίδης, δεν ήξερε τί
ποτε για όλα αυτά, με αποτέλεσμα να έχουμε φωνήεντα.
ΟΠΩΣ ΕΙΠΕ ευγενικά η Αλέκα Παπαρήγα, η πρόταση δεν 
είχε υπηρεσιακό χαρακτήρα, αλλά υπέκρυπτε προεκλογική 
σκοπιμότητα. Ωστόσο ο Αλέξης το έπαιξε ωραία. Ξεστόμι
σε τα περί Αρσένη, υποστήριξε στον πρώτο γύρο την πρό
τασή του, αλλά στον δεύτερο αναδιπλώθηκε και υιοθέτησε 
τα περί Παπαδήμου. Αλλωστε, μονά - ζυγά ο ΣΥΡΙΖΑ κερ
δισμένος θα ήταν. Ο Παπαδήμος -  πρωθυπουργός του PSI 
και της νέας δανειακής σύμβασης -  δεν θα μπορούσε ποτέ 
να μετεξελιχθεί απόλυτα σε υπηρεσιακό. Οπως σωστά επι- 
σήμανε -  πάλι -  η Παπαρήγα, το πρόσωπό του θα γινόταν 
αντικείμενο πολιτικού παιχνιδιού στην προεκλογική περί
οδο. Και, βέβαια, θα βόλευε την Κουμουνδούρου που θέ
λει να πολώσει την κοινωνία κόντρα σε όσους με τον έναν 
ή τον άλλον τρόπο ταυτίστηκαν με την οικονομική πολιτι
κή των δύο τελευταίων ετών. Ο Πικραμμένος δεν προσφέ- 
ρεται για τέτοια στοχοποίηση.
ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ τα είπε ο Βενιζέλος -  που, αν έχουν μυα
λό στο ΠΑΣΟΚ, πρέπει να προκαλέσει τον Τσίπρα σε τετ α 
τετ τηλεμαχία. Ο Αλέξης δεν ήθελε πολιτικό πρόσωπο για 
πρωθυπουργό κυβέρνησης συνεργασίας τις τελευταίες δέ
κα ημέρες. Αλλά δεν είχε πρόβλημα να προτείνει πολιτικό 
πρόσωπο -  τον Αρσένη -  για πρωθυπουργό υπηρεσιακής. 

Ο Αλέξης όμως δεν πτοείται από τέτοια. Οταν βγήκε 
από το Προεδρικό χρέωσε υποκρισία στους άλλους 

και καθάρισε. Λογικό. Δεν έχει νόημα να παίζεις με 
τα άκρα όταν δεν το τραβάς στα άκρα.
ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ουσίας πίσω από όλα αυτά είναι αν 
ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πραγματικά αποθέματα ψηφοφό
ρων για τον δεύτερο εκλογικό γύρο. Οι δημοσκο
πήσεις λένε πως υπάρχουν, αλλά τα λίγα ψίχουλα 
ΠΑΣΟΚ, όπως η Κοινωνική Συμφωνία, είναι αυτό 
που λέμε «κάλλιο πέντε και στο χέρι» για την Κου
μουνδούρου. Η περίοδος μεταξύ των δύο εκλογών 

δεν αποκλείεται να αποδειχθεί η φάση της 
μεγάλης δόξας για τον ΣΥΡΙΖΑ. Η 

στιγμή της αλήθειας είναι, πά
ντως, στις 17 Ιουνίου.

m h tro@ d oln et.gr

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ

Οι καλύτεροι μαθητές

ΤΟΥ I. κ, 
ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ

«Εμείς τον θέλαμε 
και τον εφέραμε» 

τραγουδούσαν 
το 1920 για 

την επιστροφή 
του βασιλιά -  και 

η μαγκιά τους 
κόστισε μια εθνική  

καταστροφή!

η

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΥΣΠΙΣΤΙΑ ακούω τα παράπονα ή τον θυμό πολ
λών πολιτών για την επίδοση της πολιτικής ηγεσίας τα τελευ
ταία εικοσιτετράωρα. Για την αδυναμία της, δηλαδή, να αντι
μετωπίσει το πρόβλημα της χώρας αυτές τις κρίσιμες στιγμές.
ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΥΣΠΙΣΤΙΑ διότι κανείς εκ των πολιτικών αρχη
γών δεν προσήλθε στο Προεδρικό Μέγαρο αυτόκλητος. Οι ψη
φοφόροι τούς έστειλαν εκεί. Αυτοί τούς ψήφισαν.
ΚΙ ΑΝ ΣΗΜΕΡΑ οι ψηφοφόροι γκρινιάζουν ή αν σήμερα ανη
συχούν, καλά θα κάνουν να κοιταχτούν πρώτα στον καθρέφτη. 
Η πολιτική ηγεσία είναι η ηγεσία που οι ίδιοι επέλεξαν -  κα
νείς άλλος!
ΕΧΩ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΣΗ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας εί
ναι η απαίτηση του λαού της να ασκεί δικαιώματα χωρίς υπο
χρεώσεις. Να παίρνει αποφάσεις χωρίς συνέπειες. Και να κά
νει επιλογές χωρίς κόστος.
ΝΑ ΨΗΦΙΖΕΙ Χρυσή Αυγή, αλλά στην Βουλή να μπαίνουν βρε- 
τανοί Φιλελεύθεροι.
ΝΑ ΧΡΕΟΚΟΠΕΙ η χώρα, αλλά όλα να μένουν όπως πριν.
ΝΑ ΜΕΤΕΧΕΙ στην Ευρώπη, αλλά με τους δικούς του όρους και 
προϋποθέσεις.
ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, αλλά η κυβέρνηση να κάνει μόνο όσα 
αρέσουν στους ψηφοφόρους της.
ΝΑ ΠΑΤΑΧΘΕΙ η διαφθορά ή η παραοικονομία ή η φοροδια
φυγή ή ο παρασιτισμός, αλλά η πάταξη να ξεκινήσει από τον 
διπλανό του.
Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΙ ο καθένας, δηλαδή, να γίνει με κάποιον μαγικό 
τρόπο αυτό που θέλει η χώρα και μετά αυτό που θέλει η Ευ
ρώπη ή ο κόσμος.
«ΕΜΕΙΣ τον θέλαμε και τον εφέραμε» τραγουδούσαν το 1920 
για την επιστροφή του βασιλιά -  και η μαγκιά τους κόστισε μια 
εθνική καταστροφή!
Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ του ΣΥΡΙΖΑ και των υπόλοιπων αυτο- 
αποκαλούμενων «αντισυστημικών δυνάμεων» είναι ότι αντα- 
ποκρίνονται πλήρως στα πιο παραδοσιακά ένστικτα του ελ
ληνικού λαού.
ΕΝΣΑΡΚΩΝΟΥΝ το πνεύμα ενός ασύντακτου ετσιθελισμού, που 
διατυπώνεται συνήθως δωρεάν και εκ του ασφαλούς αλλά όταν 
ξεφύγουν οι περιστάσεις μπορεί να κρύβει τεράστιο κόστος.
ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ (για να είμαστε ειλικρινείς) δεν ανακάλυψαν 
ούτε τη γραφικότητα, ούτε τον λαϊκισμό, ούτε την ανευθυνό- 
τητα στην πολιτική. Την διδάχτηκαν από εκείνους που φιλο
δοξούν τώρα να αντικαταστήσουν.
ΜΕ Α Λ Λ Α  ΛΟΓΙΑ, είμαστε η χώρα όπου οι λεγόμενες «αντι- 
συστημικές» δυνάμεις αποδεικνύονται οι καλύτεροι μαθητές 
του συστήματος εναντίον του οποίου στρέφονται και από τους 
κόλπους του οποίου συνήθως προέρχονται.
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΟΙ που εναντιώνονται σε κάποιο σύστημα, 
αλλά όσοι δικαιολογούνται ή αισθάνονται ότι έμειναν έξω από 
κάποιο σύστημα.
ΚΑΙ ΓΙ' ΑΥΤΟ δεν θέλουν να αλλάξουν την χώρα. Θέλουν απλώς 
να μπουν στο κόλπο. Με την ελπίδα ότι τελικά δεν θα αλλά
ξει τίποτα.

jpretenteris@dolnet.gr
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Νέα 12μηνη Προθεσμιακή Κατάθεση +Συν-Πλην, με υψηλό 
επιτόκιο και δυνατότητα να προσθέτεις και να αφαιρείς χρήματα* *, 
όποτε θέλεις, χωρίς καμία επιβάρυνση.

* Το ελάχιστο ποσό αύξησης ή μείωσης ίου κεφαλαίου είναι 500€, και το Λ Η  ΤΡΑΠΕΖΑ
κεφάλαιο ηου προκύπτει θα πρέπει να παραμένει μεταξύ του ± 5 0 %  του αρχικού. ΒβΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Γιο περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στα καταστήματό μας.
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