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Τα νυχτερινά 
τηλεφωνήματα σε 
Σαμαρά, Βενιζέλο
Σε νυχτερινές τηλεφωνικές πιέσεις 
για τον άμεσο σχηματισμό κυβέρ
νησης συνεργασίας προχώρησαν η 
Ανγκελα Μέρκελ, η οποία μίλησε 
με τον Αντ. Σαμαρά, και ο Φρανσουά 
Ολάντ, ο οποίος επικοινώνησε με 
τον Ευ. Βενιζέλο. σ ε λ ίδ ε ς  13-13, 1Β-17
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Το νέο ξέσπασμα ίου Závios 
με úpvous για την Ελλάδα
ΣΕΛΙΔΑ 3 3

Καθαρή πρωτιά για 
τη Νέα Δημοκρατία ^  
εκλέγει 129 βουλευτές ’ 
και κερδίζει 40  
εκλογικές περιφέρειες

Συγκράτησαν τις δυνάμεις 
τους στα επίπεδα 
των εκλογών του Μαΐου 
το ΠΑΣΟΚ και η ΔΗΜΑΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ

ΕΛΛΗΝΕΣ

6,92%
ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ

Αξιωματική αντιπολίτευση 
με νέα μεγάλη αύξηση 

των ποσοστών του ο ΣΥΡΙΖΑ 
που πρωταγωνιστεί στο 

Λεκανοπέδιο και την Κρήτη

Μεγάλες απώλειες για 
τους Ανεξάρτητους Ελληνες 

και το ΚΚΕ ενώ συνεχίζει τις 
προκλήσεις η Χρυσή Αυγή

Κυβέρνηση αμέσως!
Ωρα euOávns για κόμματα και apxnyoús

V *

Εντολή γ ια  κυβέρνηση  ευρείας σ υ ν ερ γα 
σίας συνιστά το εκλογικό αποτέλεσμα: η ΝΔ 
εξα σ φ α λ ίζε ι κ α θα ρή  π ρ ω τ ιά  (στη φ ω το 
γραφία επάνω ο Αντώνης Σαμαράς στο Ζάπ- 
πειο) ενώ  το ΠΑΣΟΚ και η ΔΗΜΑΡ διατη
ρούν τις δυνάμεις τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ αρνήθη- 
κε κάθε περ ίπτω σ η  συμμετοχής σε κυβέρ
νηση συνεργασίας. Απώλειες είχαν το  ΚΚΕ 
και οι Ανεξάρτητοι Ελληνες, ενώ  σταθερό
τητα εμφάνισε η  Χρυσή Αυγή που  συνέχι
σε τις προκλήσεις, σ ε λ ίδ ε ς  2 -7, 12-32, 4 1 -5 5

Κάθε δυνατότητα θα εξαντλήσει ο Βαγγέλης 
Βενιζέλος (δεξιά) ώστε να πιέσει για συμμετοχή 

του Αλ. Τσίπρα (αριστερά) στην κυβέρνηση 
συνεργασίας. Στόχος της Ιπποκράτους, όπως 
έλεγαν στελέχη του ΠΑΣΟΚ, είναι να εκθέσει 

τον ΣΥΡΙΖΑ για αδιαλλαξία

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ 1 
ΚΑΙ Η ΕΝΤΟΛΗ
Με τη χθεσινή, δεύ

τερη εκλογική ανα
μέτρηση, ο ελληνικός 
λαός διαμόρφωσε στο § 
Κοινοβούλιο τους συ- |  
σχετισμούς π ου  αντί- |  
στοιχούν στη συλλογι
κή του βούληση. Ολοι 
πλέον υποχρεούνται να 
κινηθούν με βάση τα δε
δομένα της λαϊκής ετυ
μηγορίας.
Στο κέντρο αυτής της 
ετυμηγορίας υπάρχει 1 
χαραγμένη η εντολή των 
ψ η φ οφ όρω ν γ ια  τον  
σχηματισμό εδώ και τώ
ρα κυβέρνησης ευρύ
τατης συνεργασίας. Μιας 
λειτουργικής κυβέρνη
σης εθνικής επιβίωσης.
Η χώρα δεν μπορεί να  
χάσει ούτε μία ημέρα. 
Είναι προφανές ότι από 
πλευράς αριθμητικής, 
κυβέρνηση μπορεί να  
σχηματιστεί ακόμη και 
από δύο κόμματα, μετά 
τη ν ίκ η  της ΝΔ. Από 
πλευράς πολιτικής όμως I

http://www.tanea.gr
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ΤΑ ΝΕΑ
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ 

ΚΑΙ
Η ΕΝΤΟΛΗ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

αυτό δεν αρκεί. Ολα τα 
κόμματα που δηλώνουν 
ότι π ισ τ ε ύ ο υ ν  σ τ η ν  
ευρω παϊκή υπ όστα ση  
της χώρας οφείλουν να  
αποδείξουν στην πράξη  
τον σεβασμό τους στο  
μήνυμα της κάλπης. Αυ
τό ασφαλώ ς αφορά το 
ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ, 
αλλά  π ρ ω τίσ τω ς τ ο ν  
ΣΥΡΙΖΑ, π ο υ  βρέθηκε  
στη δεύτερη θέση.
Είναι σαφές ότι μία τέ
τοια κυβέρνηση θα έχει 
ευρύτατη νομιμοποίη
ση για  αναδιαπραγμά- 
τευση των συμφω νιώ ν  
με τους δανειστές μας 
-  αλλά  με μία βασική  
προϋπόθεση: να  μη δι- 
αρραγούν οι δεσμοί της 
χώρας με την Ευρώπη. 
Αυτό θα ήταν καταστρο
φικό.

Η α ν ά γ κ η  σ υ 
γκρότησης μιας 
συνεκτικής κυ

βέρνησης συνεργασίας 
με ορίζοντα δεν αφορά  
μόνο το Μ νημόνιο, τη 
δ η μ ο σ ιο ν ο μ ικ ή  π ρ ο 
σαρμογή και την ευρω 
παϊκή θέση της χώρας. 
Ούτε πρέπει να  προκύ- 
ψ ει α π λώ ς επ ε ιδ ή  θα  
ήταν αδιανόητη και τρί
τη κατά σειρά π ροσφ υ
γή  στις κάλπες. Η χώρα  
π ρ έπ ει να  κυβερνηθεί 
και να ανασυγκροτηθεί. 
Να ληφθούν αποφάσεις 
που αφορούν τρέχουσες 
εσωτερικές υποθέσεις. 
Να αντιμετωπιστούν τα 
κατεπείγοντα προβλή
ματα της ελληνικής κοι
νω νίας, της διοίκησης, 
της οικονομίας. Και για  
να  συμβεί αυτό, η  πρώ 
τη π ρ ο ϋ π ό θ εσ η  είνα ι 
να  υπάρχει ισχυρή κυ
βέρνηση σ υ νευ θ ύ νη ς-  
αμέσως. Ο λαός μίλησε. 
Τώρα ήλθε η  σειρά των 
πολιτικώ ν αρχηγώ ν.

Ζωντανοί
στο ευρώ με 
κυβέρνηση 

συνεργασίας
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο πρώτος κανόνας της πολιτι
κής είναι νΓ ” 'οεις να μετράς. 
Με όρους α, υμητικής, η Ελ

λάδα δεν βρίσκεται πλέον σε πολιτι
κό αδιέξοδο. Η ευχή και ελπίδα του 
Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου 
Παποΰλια, καθώς ψήφιζε χθες το πρωί 
στα Ιωάννινα, «να σχηηατιστεί σταθε
ρή κυβέρνηση» έχει χροϋποθέσεις 
να υλοποιηθεί. Η Νδ  έρχεται πρώτη 
με μικρή, αλλά σαφή διαφορά της 
τάξεως των δυόμισι μονάδων, από 
τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, ο πάλαι ποτέ 
δικομματισμός, αθροίζουν πολύ πά
νω από 150 βουλευτές. Αν προστεθεί 
και η ΔΗΜΑΡ, υπάρχει η δυνατότητα 
ευρείας κοινοβουλευτικής πλειοψη- 
φίας που φτάνει τους 179 βουλευτές. 
Οπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας 
στον Αντώνη Σαμαρά, όταν τον πή
ρε τηλέφωνο για να τον συγχαρεί, 
«πρέπει τώρα να κάνεις κυβέρνηση 
σύμφωνα με τη λαϊκή ετυμηγορία».

Ηταν η κατάληξη μιας μέρας και 
μιας νύχτας που δοκίμασε τα νεύρα 
των πρωταγωνιστών. Στη Συγγρού 
υπήρχε ανησυχία το Σάββατο το 
βράδυ για το αποτέλεσμα. Υπήρχαν 
ενδείξεις - όχι εσφαλμένες - ότι το 
τελικό σκορ θα είναι οριακό. Στην 
Κουμουνδούρου υπήρχε στεναχώρια 
την Κυριακή το απόγευμα.

Στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα 
ήλπιζαν ότι οι νεώτεροι ψηφοφόροι, 
που πάνε τελευταίοι στην κάλπη, θα 
τους έδιναν την αναγκαία ώθηση για 
να περάσουν μπροστά. Κι αυτό γιατί 
ήξεραν πως το ματς ήταν στον πόντο, 
αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάφερνε να πε
ράσει μπροστά. Οι κόκκινες εφεδρείες 
που θα έφθαναν το τελευταίο δίωρο

στα εκλογικά κέντρα από τις παραλίες 
δεν εμφανίσθηκαν ποτέ.

ΟΛΑ ΤΑ ΦΩΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Οπως 
και στη μάχη, έτσι και στην πολιτική 
πηγαίνεις να πολεμήσεις έχοντας 
στο μυαλό σου τον προηγούμενο πό
λεμο. Στις ξένες πρωτεύουσες δεν 
είχαν συνέλθει από το σοκ της 6ης 
Μαΐου. Ετσι εξηγείται πώς ο Αλέξης 
Τσίπρας βρέθηκε να ψηφίζει ενώπι
ον των περισσοτέρων τηλεοπτικών 
συνεργείων και δημοσιογράφων από 
οποιονδήποτε πολιτικό αρχηγό όπου 
γης. Αλλωστε, τα τελευταία εικοσι
τετράωρα με την κρίση δανεισμού 
Ισπανίας και Ιταλίας να κλιμακώνεται, 
είχε γίνει αντιληπτό ότι η έκβαση των 
ελληνικών εκλογών δεν θα έκρινε 
μόνο το μέλλον της χώρας μας αλλά 
και την τύχη του ευρώ.

Δεν είναι τυχαίο ότι στο Λονδίνο 
και στη Νέα Υόρκη, χρηματιστές και 
τραπεζίτες πήγαν στα γραφεία τους 
από το απόγευμα της Κυριακής, ώστε 
να μην πιαστούν στο ύπνο και να 
είναι στις επάλξεις μόλις θα άνοι
γαν οι αγορές της Ασίας. Ή  ότι η 
Ανγκελα Μέρκελ καθυστέρησε την 
αναχώρησή της για το Μεξικό ώστε 
να μη βρίσκεται στον αέρα χωρίς να 
έχει εικόνα για το αποτέλεσμα των 
ελληνικών εκλογών. Ή  ότι στο Παρί
σι έλεγαν πως οι ελληνικές εκλογές 
τούς ενδιέφεραν περισσότερο από 
τις γαλλικές.

Γύρω στις δέκα το βράδυ, ήρθαν 
οι πρώτες δηλώσεις πολιτικών αρ
χηγών. Ο Αντώνης Σαμαράς, με τον 
χαμογελαστό του βολονταρισμό, πήγε 
στο Ζάππειο για να εξηγήσει ότι η 
Ελλάδα πρέπει να κυβερνηθεί και θα 
κυβερνηθεί. Εχοντας επίγνωση ότι 
το ακροατήριο είναι διεθνές, ο πρό-

Πώς διαμορφώθηκε ίο αποιέλεσμα 
που δίνει εντολή παραμονή? oro ευρώ 
και υποχρεώνει ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ 
να βρουν αμέσως κυβερνητική διέξοδο

Η ΔΙΑΨΕΥΣΗ
Ο ι KÔKKIVES

εφεδρεία που 
θα έφθαναν το 

τελευταίο δίωρο 
στα εκλογικά 

κέντρα από ns 
παραλίες 

δεν εμφανίσθηκαν 
ποτέ

εδρος της ΝΔ τά ‘πε και στα αγγλικά. 
Η σύγχυση προήλθε από το ΠΑΣΟΚ.

Ηδη από το Σάββατο το πρωί ο 
Βαγγέλης Βενιζέλος και τα κορυφαία 
εναπομείναντα στελέχη του Κινή
ματος είχαν μια δύσκολη συζήτηση 
για το αν θα πρέπει το ΠΑΣΟΚ να 
μπει σε κυβέρνηση συνεργασίας. Κά
ποιοι ήταν υπέρ και κάποιοι κατά. 
Αμφότερες οι πλευρές ερμήνευαν 
διαφορετικά τις απώτερες προθέσεις 
Βενιζέλου. Αν δηλαδή δεν θα έμπαινε 
στην κυβέρνηση ή θα ήθελε να μπει 
αφού καταστεί παράκλητος από το 
εσωτερικό και το εξωτερικό -  δηλαδή 
να καταστεί ρυθμιστής.

Ωστόσο, η άτυπη ενημέρωση που 
έδωσε νωρίς χθες το βράδυ η Αννα 
Διαμαντοπούλου σε δημοσιογράφους 
ήταν σε πολύ σκληρή γραμμή -  η αντί
σταση ώστε να μην εισέλθει το ΠΑ
ΣΟΚ στην κυβέρνηση εξομοιώθηκε 
από την πρώην υπουργό Παιδείας με 
τη Μάχη του Στάλινγκραντ!

Ο ίδιος ο Βενιζέλος αρκέστηκε να 
εκφράσει δημόσια την ικανοποίη
σή του ότι η παράταξη άντεξε. Αλλά 
και να επανέλθει με «οφ δε ρέκορντ» 
ενημέρωση αργά το βράδυ όπου άφη
σε ανοιχτές τις επιλογές του σε ό,τι 
αφορά τον σχηματισμό κυβέρνησης, 
αφού όμως πράξει τα δέοντα για να 
εκθέσει τον ΣΥΡΙΖΑ.

Λευκή επιταγή δεν δίνει σε κανέναν 
και ο Φώτης Κουβέλης. Ο πρόεδρος 
της ΔΗΜΑΡ, που εκφράστηκε τελευ
ταίος, μίλησε για σταθερή κυβέρνηση 
με φερέγγυα πρόσωπα, χωρίς όμως 
να εξειδικεύσει παραπάνω. Το ερώ
τημα είναι αν θα ταχθεί κατά τού να 
είναι πρωθυπουργός ο Αντώνης Σα
μαράς. Συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ στην 
κυβέρνηση απέκλεισε, πάντως, η 
Κουμουνδούρου.

Αλλαγές δεν είχαμε μόνο στην κορυ
φή αλλά και στην ουρά. Ουραγός το 
ΚΚΕ -  άλλη μια απόδειξη για τέλος 
εποχής σε ό,τι αφορά τη Μεταπολί
τευση. Το κόμμα Κομμένου, παρά την 
απομείωσητης δύναμής του, άντεξε. 
Η Χρυσή Αυγή ενίσχυσε το ποσοστό 
της. Και η ΔΗΜΑΡ κράτησε τη σειρά 
της -  αν και χάνει έδρες. Η Δευτέρα 
μάς επαναφέρει στην ιεροτελεστία 
των διαδικασιών που προβλέπει το 
Σύνταγμα. Ο Κάρολος Παπούλιας 
θα ενημερωθεί από τον πρόεδρο της 
Βουλής των 48 ωρών Βύρωνα Πο
λύδωρα και μετά καλεί τον Αντώνη 
Σαμαρά για να του δώσει την πρώτη 
διερευνητική εντολή. «Εδώ ήρθαμε» 
θα μπορούσε να πει όποιος παρα
κολούθησε όσα έγιναν μετά την 6η 
Μαΐου. Η ελπίδα είναι ότι το έργο θα 
εξελιχθεί γρήγορα και διαφορετικά 
αυτή τη φορά.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η τυπική διαδικασία 
θέλει ανάθεση διερευνητικής εντολής 
στους αρχηγούς των τριών πρώτων 
κομμάτων. Την κρατούν έως και τρεις 
μέρες ο καθένας για να υπάρξει και 
τέταρτος γύρος με σύσκεψη όλων των 
πολιτικών αρχηγών υπό τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας.

Ωστόσο, εν όψει της Συνόδου Κορυ
φής της ΕΕ στις 28-29 Ιουνίου, η χώρα 
δεν έχει την πολυτέλεια να περάσει 
το δεκαήμερο χωρίς να συγκροτηθεί 
κυβέρνηση. Οι πρώτες αντιδράσεις 
από το εξωτερικό για το αποτέλεσμα 
είναι πάντως θετικές, όπως φάνηκε 
από την τοποθέτηση του Ευτο^ουρ. 
Γρήγορα γρήγορα είχαμε και τα πρώ
τα τηλεφωνήματα από την Ανγκελα 
Μέρκελ προς τον Αντώνη Σαμαρά κι 
απ' τον Φρανσουά Ολάντ προς τον 
Βαγγέλη Βενιζέλο.

Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
Δεν είναι τυχαίο 

ότι στο Παρίσι 
έλεγαν roas οι 

ελληνικέ5 εκλογέ5 
του? ενδιέφεραν 

περισσότερο από os 
γαλλικέ5

Η ΖΥΜΩΣΗ
Ηδη από το Σάββατο 
το πρωί ο Βενιζέλίκ 

και τα κορυφαία 
στελέχη του 

Κινάματθ5 είχαν μια 
δύσκολη συζήτηση 
για το αν θα πρέπει 
το ΠΑΣΟΚ να μπει 

σε ένα 
πολυκομματικό 

σχήμα
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Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμιτράκη Α.Ε.
Διοικητικό Συμβούλιο

Σταύρος Π. Ψυχύρης Εκτελεστικός Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος, Πάνος Στ. Ψυχάρης Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος. 
Μέλη: Στ. Ευσταθιάδης, Γιάννης Θ. Καρτάλης, Νικ. X. Κο- 
ρίτσας, I. Ν. Μόνος, Στέργιος Γ. Νέζης, I. Ν. Παράσχης, 
Νικ. Γ. Πεφάνης, Νικ. Ε. Πιμπλής, Αντ. Π. Τριφύλλης, Χρι
στίνα Τσούτσουρα - Ψυχάρη

η * I  I  β §  1IxÀioes IZrZU Σελίδα; 21-31 Σελίδεβ 54-55 Σελίδεβ 56-57
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Ρεπορτάζ και παρασκήνιο από τα 
πολιτικά κόμματα για την έκβαση τηβ 
χθεσινήε εκλογικήε αναμέτρησηε. 
Ποια είναι τα σχέδια των αρχηγών για 
την επόμενη ημέρα

Οι 300 m s véas Βουλήβ και πίνακεε 
με τα αποτελέσματα otous νομούε 
και Tis πρωτεύουσέε tous. Στιε 
σελίδεε 42-53 τα αποτελέσματα οε 
350 δήμουε

Τι είδαν οι ανταποκριτέε των MME 
απ’ όλον τον κόσμο οι οποίοι 
κατέκλυσαν το Κέντρο m s Αθήναε 
για να καλύψουν την εκλογική 
αναμέτρηση στη χώρα pas.

Η Γαλλία είναι στα χέρια του Ολάντ. 
Οι Σοσιαλιστέε εξασφάλισαν 300 από 
τιε 577 έδρεβ και ο Πιερ ΜοσκοΒισί 
υποοχέθηκε μια «πολιτική χωρίε 
λιτότητα»

http://www.tanea.gr
http://digital.tanea.gr
mailto:nfo@tanea.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2012

Αποτελέσματα εκλογών Ποσοστά %

29,66 ο) ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: 9.932.127 
ΨΗΦΙΣΑΝ: 6.204.372 

ΕΓΚΥΡΑ: 6.143.169 
ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ: 35.956

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΑΡΙΣΤΕΡΑ

20.546
από 20.604

ΤΜΗΜΑΤΑ

Γ ιώργοε 
Καρατζαφέρηβ

Oávos
Τζήμεροε

Ιωάννα
Κοντούλη

Ευάγγελοε
Βενιζέλοε

Φώτηε
Κουβέληε

ΝΔ
♦

ΣΥΡΙΖΑ

■̂̂EAAHWEX ( e j | ΔΗΜΟΚΡ/̂ ΜΗ
ΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΠΑΣΟΚ Ανεξάρτητοι
Ελληνεε

Χρυσή
Αυγή

Δημοκρατική
Αριστερά

ΚΚΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΞΑΝΑ

©  #
ΛΑΟΣ Οικολόγοι

Πράσινοι

Κίνημα Δεν Πληρώνω 0,39 ■  Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία 0,33 II Κοινωνία 0,29 ΒΈνωση Κεντρώων 0,28 ■  Κόμμα Πειρατών Ελλάδαε 0,23 ■  Παναθηναϊκό Κίνημα 0,20 Β  ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ Εκλογική 
Συνεργασία 0,12 Β  Εθνική Ελπίδα 0,07 Β Κόμμα Φιλελευθέρων 0,01 Β  Ανεξάρτητοι-Μεμονωμένοι 0,01 Β Κίνημα Εθνικήε Αντίστασηε 880 ψήφοι Β  Παναγροτικό Εργατικό Κίνημα Ελλάδαε 1 ψήφοε

«Να δώσουμε 
κι άλλο χρόνο 
σιην Ελλάδα»
Ανακούφιση σιο Βερολίνο για ίο αποιέλεσμα 
που ανοίγει παράθυρο επαναδιαπραγμάτευσης

ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Π ερισσότερο χρόνο στην Ελ
λάδα για την εφαρμογή των 
μεταρρυθμίσεων φαίνεται 

ότι δίνει τώρα στην Αθήνα το Βερο
λίνο, που υποδέχθηκε με ανακού
φιση το εκλογικό αποτέλεσμα. Η 
γερμανική κυβέρνηση αφήνει τώρα 
για πρώτη φορά ανοιχτό το ενδεχό
μενο επαναδιαπραγμάτευσης της 
δανειακής σύμβασης με την Ελλάδα. 
Αντικείμενο της διαπραγμάτευσης 
αυτής θα είναι το χρονοδιάγραμμα 
της δημοσιονομικής προσαρμο
γής, αλλά όχι το περιεχόμενο της 
σύμβασης.

«Μπορώ πολύ καλά να φανταστώ 
ότι θα ξανασυζητήσουμε για θέματα 
χρονοδιαγράμματος», είπε ο υπουρ
γός Εξωτερικών Γκίντο Βεστερβέλε 
στο πρώτο κανάλι της γερμανικής 
τηλεόρασης ARD. Ωστόσο για  το

περιεχόμενο των όρων και των προ
ϋποθέσεων δεν μπορεί να γίνουν 
αλλαγές. «Δεν υπάρχει εναλλακτικός 
δρόμος για τις μεταρρυθμίσεις», είπε 
ο κ. Βεστερβέλε. «Αποφασιστικής 
σημασίας είναι να σχηματιστεί μια 
φιλευρωπαϊκή κυβέρνηση. Αυτή η 
κυβέρνηση θα πρέπει να αποδέχεται 
τις υπογραφείσες συμφωνίες», είπε 
ο κ. Βεστερβέλε. Ωστόσο οι Ελληνες

Σιο Βερολίνο περιμένουν 
τώρα να σχηματιστεί το 
ταχύτερο δυνατόν μια σταθερή 
κυβέρνηση σιην Αθήνα
θα πάρουν μόνοι τους την απόφαση. 
«Κανένας δεν μπορεί να κρατήσει 
κάποιον που θέλει να φύγει», είπε 
ο κ. Βεστερβέλε προτού ακόμη απο
σαφηνιστεί ότι νικητής των εκλογών 
είναι η Νέα Δημοκρατία.

Σε αντίστοιχο πνεύμα ήταν και 
οι δηλώσεις του Σοσιαλδημοκράτη 
προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου 
Μάρτιν Σουλτς, ανοίγοντας επίσης 
παράθυρο βελτιωτικών διαπραγμα
τεύσεων για τη δανειακή σύμβαση. 
«Με ένα σύμφωνο ανάπτυξης και 
απασχόλησης πρέπει να δώσουμε 
περισσότερο χρόνο στους Ελληνες 
για τη λιτότητα και να τους βοηθή
σουμε να ανταποκριθούν στις υπο
χρεώσεις τους», είπε ο κ. Σουλτς 
στην εφημερίδα του Βερολίνου 
«Ταγκεσπίγκελ» που κυκλοφορεί 
σήμερα. «Αυτή η πολιτική είναι 
προς όφελος της Γερμανίας, διότι 
αν διαλυθούν η ευρωζώνη και η ΕΕ 
θα έρθουν μαύρες ημέρες για την 
ήπειρό μας», είπε ο κ. Σουλτς.

«Οι Ελληνες ψήφισαν για το μέλ
λον τους και αποφάσισαν πρωτίστους 
για την παραμονή της Ελλάδας στην 
ευρωζώνη», έγραψε η «Ζιντόιτσε
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Στήριξη υποσχέθηκε ίο Συμβούλιο υπουργών Οικονομικών ms ευρωζώνη

Eurogroup: «θα βοηθήσουμε 
σιο πρόγραμμα προσαρμογής»
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Α νοικτό παράθυρο για αλλα
γές σε σημεία του Μνημο
νίου άφησε το Eurogroup 

αφού όπως ανέφερε στη σχετική 
ανακοίνωση, το Συμβούλιο των 
υπουργών Οικονομικών του ευρώ 
«επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του 
να βοηθήσει την Ελλάδα στο πρό
γραμμα προσαρμογής προκειμένου 
να αντιμετωπίσει τις πολλές προκλή
σεις της ελληνικής οικονομίας». Πα
ράλληλα οι υπουργοί Οικονομικών 
της ευρωζώνης και ο Πρόεδρος των 
ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα υποσχέθηκαν 
ακόμη ισχυρή στήριξη στην Ελλάδα, 
ενώ πηγές του ΔΝΤ τις οποίες επι-

Και ίο ΔΝΤ έιοιμο 
να συνεργασιεί για 
mv επίιευξη ανάπιυξη$ και 
αύξησή ms απασχόλησή
καλούνταν το Γαλλικό Πρακτορείο 
δήλωναν ότι το Ταμείο είναι έτοιμο 
να συνεργαστεί με τη νέα κυβέρνη
ση που θα συσταθεί με στόχο την 
επίτευξη οικονομικής σταθερότη
τας, ανάπτυξης και αύξησης της 
απασχόλησης.

Οι Ευρωπαίοι και ο Λευκός Οί
κος εξέφρασαν την ελπίδα ότι το 
εκλογικό αποτέλεσμα θα οδηγήσει 
το ταχύτερο δυνατό σε σχηματισμό 
κυβέρνησης, η οποία θα αναλάβει 
να εφαρμόσει το πρόγραμμα δημο
σιονομικής προσαρμογής και διαρ
θρωτικών αλλαγών που χρειάζεται 
η ελληνική οικονομία.

Το Eurogroup και ο Λευκός Οίκος 
εξέφρασαν την ικανοποίησή τους 
για το αποτέλεσμα της εκλογικής 
αναμέτρησης. «Αναγνωρίζουμε τις 
σημαντικές προσπάθειες που έχουν

Τσάιτουνγκ» για το αποτέλεσμα των 
ελληνικών εκλογών. «Οι συντηρη
τικοί αναγορεύονται νικητές των 
εκλογών», τιτλοφόρησε το δημοσί
ευμά του η ιστοσελίδα του «Spiegel 
online», σημειώνοντας ότι «οι υπο- 
στηρικτές του ευρώ μπορούν να 
ανασάνουν».

Η Ανγκελα Μέρκελ παρέμεινε στην 
Καγκελαρία του Βερολίνου έως τα 
μεσάνυχτα, προτού αναχωρήσει 
για τη Σύνοδο Κορυφής του G20. 
Η παραμονή στην Καγκελαρία δια
σφάλιζε τη δυνατότητα επαφών και 
άμεσης αντίδρασης για το αποτέλε
σμα των εκλογών στην Ελλάδα και 
τις επιπτώσεις στην ευρωκρίση. Η 
απόφαση αυτή έδινε και το μέτρο της 
ανησυχίας στην Καγκελαρία για το 
ενδεχόμενο να βρεθεί αντιμέτωπη 
με μια κυβέρνηση της Αθήνας που 
θα καταγγείλει τη δανειακή σύμβα
ση. Το αποτέλεσμα των χθεσινών

Ο Πρόεδροε των ΗΠΑ Μπαρ 
Ομπάμα, παράλληλα με tous 
υηουργούε Οικονομικών 
Tns ευρωζώνηε, υποσχέθηκε ακόμη 
πιο ισχυρή στήριξη στην Ελλάδα

γίνει από τους έλληνες πο. ,.ιες», 
αναφέρει στην ανακοίνωσή του το 
Eurogroup, ενώ ο Λευκός Οίκος ση
μειώνει: «Συγχαίρουμε τον ελληνικό 
λαό για τη διεξαγωγή των εκλογών 
σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία».

Οι ευρωπαίοι εταίροι και η Κο
μ ισιόν όπω ς και ο αμερ ικα νός 
Πρόεδρος τονίζουν την ανάγκη να 
συγκροτηθεί το συντομότερο δυνατό 
κυβέρνηση, η οποία θα αναλάβει να 
εφαρμόσει το πρόγραμμα προσαρ
μογής που έχει συμφωνηθεί.

Οπως σημειώνουν μάλιστα στην 
α νακο ίνω σ ή  το υ ς  οι υ π ο υ ρ γο ί 
Οικονομικών της ευρωζώνης, το 
Eurogroup προσδοκά ότι η τρόικα 
θα επιστρέφει στην Αθήνα αμέσως 
μόλις σχηματιστεί νέα κυβέρνηση 
προκειμένου να συζητηθεί η πρώτη

εκλογών στην Ελλάδα προκάλεσε 
ανακούφιση στο Βερολίνο και η 
κ. Μέρκελ έφυγε για το Μεξικό με 
ένα πρόβλημα λιγότερο. Στη Σύνοδο 
του Θ20 περιμένει να δεχτεί εκ νέου 
πιέσεις για τη γραμμή δημοσιονο
μικής πειθαρχίας που ακολουθεί η 
Γερμανία στην ευρωκρίση. Μπορεί 
να τις αντιμετωπίσει χωρίς τον επι
πρόσθετο πονοκέφαλο μιας αντιμνη- 
μονιακής κυβέρνησης στην Αθήνα. 
Η ερμηνεία που δόθηκε είναι ότι 
οι εκλογές έβγαλαν φιλευρωπαϊκή 
πλειοψηφία στην ελληνική Βουλή. 
Στο Βερολίνο περιμένουν τώρα ότι 
η πλειοψηφία αυτή θα δώσει το τα
χύτερο δυνατόν μια σταθερή κυβέρ
νηση στην Αθήνα, που θα είναι και ο 
συνομιλητής την επόμενη ημέρα. Με 
τη δεύτερη προσφυγή στις κάλπες 
έχει ήδη χαθεί πολύτιμος χρόνος 
όσον αφορά την υλοποίηση της 
συμφωνίας.

επικαιροποίηση του δεύτερου προ
γράμματος βοήθειας, που αποτελεί 
προϋπόθεση για τη χορήγηση των 
επόμενων δόσεων.

Σημειώνεται ότι η συμφωνία με 
την τρόικα αποτελεί προϋπόθεση 
προκειμένου η Ελλάδα να εισπράξει 
την επόμενη δόση του δεύτερου 
προγράμματος βοήθειας των 130 
δισ. ευρώ. Ο Λευκός Οίκος επανέ
λαβε ότι η θέση των ΗΠΑ είναι να 
παραμείνει η Ελλάδα στο ευρώ.

Ο ΣΟΙΜΠΛΕ. Ο υπουργός Οικονο
μικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ 
Σόιμπλε ανέφερε, από την πλευρά 
του, ότι η νίκη της Νέας Δημοκρα
τίας θεωρείται από τη γερμανική 
κυβέρνηση απόφαση για να συνε
χιστούν «οι βαθιές μεταρρυθμίσεις» 
στη χώρα.

Σύμφωνα με τον Β. Σόιμπλε, ο 
δρόμος της Ελλάδας δεν θα είναι 
ούτε σύντομος ούτε εύκολος, είναι 
όμως απαραίτητο να  ακολουθη
θεί αυτή η πορεία  καθώς θα δώ 
σει στον ελληνικό λαό προοπτική 
γ ια  ένα καλύτερο μέλλον. Ο πως 
ανέφερε σε σχετική ανακοίνωσή 
του, «αν τα πρώτα αποτελέσματα 
επιβεβαιω θούν η Νέα Δημοκρα
τία θα έχει τις περισσότερες έδρες 
στο νέο Κοινοβούλιο. Η γερμανική 
κυβέρνηση θεωρεί το αποτέλεσμα 
αυτό ως την απόφαση των Ελλήνων 
ψηφοφόρων να συνεχιστεί η εφαρ
μογή των βαθιών οικονομικών και 
δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων 
στη χώρα».

Ο π ρ ό εδρ ο ς του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Χέρμαν βαν Ρόμπαϊ 
και ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζοζέ 
Μ ανουέλ Μ παρόζο δήλωσαν ότι 
εξακολουθούν να υποστηρίζουν 
την Ελλάδα μέσα στο ευρώ και εξέ
φρασαν και αυτοί την ελπίδα ότι θα 
συγκροτηθεί σύντομα κυβέρνηση.

«Αποφασιστικήε σημασίαε είναι 
να σχηματιστεί μια φιλευρωπαϊκή 
κυβέρνηση», είπε ο γέρμα vos 
υπουργόε Εξωτερικών Γκίντο 
Βεστερβέλε

A dose  call for 
then Greek voters 
decide to accept
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«Οριακά υπέρ τηε Ευρώπηε... 
κι έπειτα οι Ελληνεε αποφάσισαν 
να δεχθούν τη λιτότητα», 
το πρωτοσέλιδο τηε «Ιντιπέντεντ»

Ωε μια ευκαιρία που δίνει 
η Ελλάδα στην Ευρώπη Βλέπει 
το αποτέλεσμα των εκλογών 
η βρετανική «Γκάρντιαν»

ΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ

«Οι EXXnves αποφάσισαν 
να δεχθούν m λιτότητα»
ΘΕΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ για το αποτέλεσμα 
των εκλογών, αλλά και επιφυλάξεις 
για τη σταθερότητα της κυβέρνησης 
που θα προκύψει, χαρακτηρίζουν 
τα πρ<' τ σχόλια του ξένου Τύπου.
■ Δύο. , αγματα ήταν ξεκάθαρα χθες 
το βράδυ, σύμφωνα με τον απεσταλ
μένο της «Ελ Παΐς» στην Αθήνα, Εν- 
ρικ Γκονθάλεθ. Το πρώτο είναι ότι η 
ελληνική κοινωνία είναι διχασμένη 
ανάμεσα σ’ αυτούς που δέχονται (με 
το ζό. οι λιτότητα και σ’ εκείνους 
που δεν την αντέχουν πια. Το δεύ
τερο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, 
αν θέλει να σχηματίσει μια βιώσιμη 
κυβέρνηση, πρέπει να συγκροτήσει 
έναν συνασπισμό τουλάχιστον με το 
ΠΑΣΟΚ, και ιδανικά με τη ΔΗΜΑΡ. 
Παρόλο λοιπόν που οι χώρες της 
ευρωζώνης έβγαλαν έναν αναστε
ναγμό ανακούφισης, οι προοπτικές 
δεν είναι καθόλου καθησυχαστικές. 
Οι αγορές θα «μετρήσουν» την απο
φασιστικότητα της νέας κυβέρνησης 
στο ζήτημα της λιτότητας και του 
ευρώ, την αντίσταση που θα προ
βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ στο Κοινοβούλιο 
(και πιθανότατα στον δρόμο) και τις 
επιπτώσεις από την παρουσία των 
νεοναζί στο Κοινοβούλιο.
■  Η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να 
δεσμευθεί εκ νέου στα κύρια ση
μεία του σχεδίου διάσωσης, γράφει 
από την Αθήνα ο απεσταλμένος των 
βρετανικών «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς», 
Τζόσουα Τσάφιν. Μερικά από τα 
ευεργετήματα που θα προσφερθούν 
μπορεί να περιλαμβάνουν μείωση 
των επιτοκίων και παράταση της 
ωρίμασης των χρεών, όμως δεν θα 
υπάρξουν αλλαγές ή παρατάσεις 
στους δημοσιονομικούς στόχους. 
Στο πλαίσιο αυτό, ο βρετανός δη
μοσιογράφος πιθανολογεί ότι το 
αποτέλεσμα των ελληνικών εκλο
γών θα θέσει σε κίνηση διαπραγμα
τεύσεις που μπορεί να διαρκέσουν 
ημέρες, ακόμη και μήνες, ανάμεσα 
στην Ελλάδα και τους διεθνείς π ι
στωτές της. Η Ελλάδα και η ΕΕ θα 
γλιτώσουν έτσι την καταστροφή μιας 
γρήγορης και χαοτικής εξόδου από 
την ευρωζώνη, όμως η αβεβαιότητα 
που έχει αναστατώσει τις τελευταίες 
εβδομάδες τις χρηματαγορές θα πα- 
ραταθεί, δημιουργώντας ανησυχίες 
για επέκταση της κρίσης του χρέους

στις πολύ μεγαλύτερες οικονομίες 
της Ισπανίας και της Ιταλίας.
■  «Παρά τρίχα για την Ευρώπη... 
Τελικά οι έλληνες ψηφοφόροι απο
φάσισαν να δεχθούν τη λιτότητα». 
Με αυτόν τον τίτλο κυκλοφορεί 
σήμερα η βρετανική εφημερίδα 
«Ιντιπέντεντ». Ο απεσταλμένος 
της εφημερίδας στην Αθήνα Πάτρικ 
Κόκμπερν παρατηρεί ότι το απο
τέλεσμα «φέρνει την Ελλάδα στην 
κόψη του ξυραφιού με τα κόμματα 
που τάσσονται υπέρ της διατήρη
σης του Μνημονίου να προηγούνται 
ελαφρά και όλα να δείχνουν ότι θα 
σχηματίσουν κυβέρνηση -  είναι βέ
βαιο όμως ότι θα αντιμετωπίσουν 
σθεναρή αντίσταση εντός και εκτός 
Κοινοβουλίου».

Κοινή παρατήρηση σε όλα τα ξένα 
MME είναι η διατήρηση του ποσο
στού της Χρυσής Αυγής. «Απ’ ό,τι φαί
νεται το ακροδεξιό κόμμα διατήρησε 
την υποστήριξη των ψηφοφόρων του 
παρότι μέλος του χαστούκισε στην 
τηλεόραση μια γυναίκα πολιτικό», 
έγραψε η αμερικανική «Ουάσιγκτον 
Ποστ». Η Ρέιτσελ Ντονάντιο στους 
«Νιου Γιορκ Τάιμς» παρατηρεί 
ότι το αποτέλεσμα είναι πιθανό να 
ηρεμήσει λίγο τις διεθνείς αγορές 
και τους φόβους ότι η χώρα θα βγει 
από την ευρωζώνη. Η ανταποκρίτρια 
της εφημερίδας «Γκάρντιαν» στην 
Αθήνα, Ελενα Σμιθ, σημειώνει ότι 
«ο νεαρός Τσίπρας, μέχρι πριν λίγο 
καιρό εντελώς άγνωστος έξω από τα 
σύνορα της Ελλάδας, πέτυχε ακριβώς 
αυτό που ήθελε: να έρθει δεύτερος 
με μικρή διαφορά».

«Πολύ περιορισμένη νίκη του Σα
μαρά», τιτλοφορεί το ρεπορτάζ της η 
γαλλική «Λιμπερασιόν». «Προσφέ- 
ρονιας το 29,% των ψήφων τους στη 
Νέα Δημοκρατία, οι έλληνες ψηφο
φόροι δεν έδωσαν λευκή επιταγή 
στους συντηρητικούς», αναφέρει 
η εφημερίδα που σημειώνει για το 
ΠΑΣΟΚ: «Θλιβερή και δύσκολη μοίρα 
για ένα κόμμα που είχε συνηθίσει 
σε ποσοστά της τάξης του 40%. Θα 
δεχθεί, προκειμένου να μη μείνει η 
χώρα ακυβέρνητη να συμμετάσχει σε 
μια κυβέρνηση με τον ιστορικό του 
εχθρό; Είναι μια θυσία που οι σοσι
αλιστές του ΠΑΣΟΚ αναλαμβάνουν 
το ρίσκο να πληρώσουν ακριβά».
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0  yáXXos Πρόεδρος προιείνει ένα πακέτο 
ανάπτυξης για έξοδο της Ευρώπης από την κρίση

Ολάνΐ npos
Μέρκελ·
120 δια τώρα!

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ KITTY ΞΕΝΑΚΗ

Ε να «χρυσό» πακέτο 120 δισ. 
ευρώ. Είναι το ποσό το οποίο 
αξιώνει ο Φρανσουά Ολάντ για 

την τόνωση της ανάπτυξης στην ΕΕ. 
Το ενέγραψε στο «Σύμφωνο για την 
Ανάπτυξη στην Ευρώπη», ένα κεί
μενο 11 σελίδων που έστειλε στην 
Ανγκελα Μέρκελ και τους υπόλοιπους 
ευρωπαίους εταίρους την περασμένη 
Πέμπτη. Δέκα ημέρες πριν από την 
κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής των Βρυ
ξελλών, ο γάλλος Πρόεδρος παρου
σιάζει τις ιδέες του για την έξοδο της 
Γηραιός Ηπείρου από τον οικονομικό 
μαρασμό και το χρηματοπιστωτικό 
χάος. «Μέτρα ανάπτυξης ταχείας δρά
σης, ύψους 120 δισ. ευρώ, πρέπει να 
αποφασιστούν από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο ήδη από τον Ιούνιο», γρά
φει. «Πρέπει να εφαρμοστούν πριν 
από το τέλος του έτους, από κοινού

Τα ρέιρα πρέπει 
να εφαρμοστούν πριν 
από ιο lélos ton étous, 
προιείνει ο Φρανσουά Ολάντ
με τη δημιουργία ενός φόρου επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. 
Πρέπει επίσης να συνοδευτούν με 
μέτρα για την απασχόληση, πρώτα 
από όλα υπέρ των νέων».

Το πακέτο θα προέλθει, σύμφωνα 
με τις προτάσεις του Φ. Ολάντ, από 
τρεις πηγές. Καταρχήν -  σημειώνει η 
«Ζουρνάλ ντι Ντιμάνς» η οποία είδε 
αντίγραφο του «Συμφώνου» -  55 δισ. 
ευρώ «κοιμούνται» στα ταμεία της ΕΕ 
και πιο συγκεκριμένα στα διαρθρω
τικά που θεωρητικά στηρίζουν τις 
φτωχότερες περιοχές. Ο Ολάντ επι
ζητεί την αποδέσμευση «σημαντικού» 
τμήματός τους έως τα τέλη του έτους. 
Κατά δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων θα προικοδοτηθεί πολύ 
πιο πλουσιοπάροχα από τα κράτη της 
ΕΕ, με 10 δισ. ευρώ. Με αυτήν την 
εισροή χρημάτων, θα βγει στις αγορές 
να δανειστεί. Ο Ολάντ πιστεύει ότι 
θα μπορούσε να συγκεντρώσει 60 
δισ. ευρώ, ποσό που θα δάνειζε με τη 
σειρά της για την υλοποίηση σχεδίων 
υποδομής. Ο Πρόεδρος της Γαλλίας 
αξιώνει επίσης την έκδοση, έως το 
τέλος του έτους, «ομολόγων έργου» 
(project bonds) ύψους 4,5 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για κοινά δάνεια των ευρω
παϊκών χωρών, που χρησιμεύουν ως 
εγγύηση για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις 
όταν αρχίζουν κάποιο μεγάλο έργο. 
Ο Ολάντ προτείνει, μακροπρόθεσμα, 
να φτάσουν τα 10 δισ. ευρώ.

Το προτεινόμενο «Σύμφ ο για την 
Ανάπτυξη στην Ευρώπη, .»εν θέτει 
στόχους όσον αφορά τα αποτελέσμα
τα που θα έχουν τα μέτρα στην ευρω
παϊκή ανάπτυξη και την απασχόληση. 
Τα 120 δισ. ευρώ αντιστοιχούν σε 
ποσοστό μικρότερο του Io* m u ΑΕΠ 
της ΕΕ -  ο Ολάντ όμως π>. άρει σε 
ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα 
σε όλους τους τομείς της οικονομίας. 
Πέραν των νέων τεχνολογιών, του 
πρωταρχικού αποδέκτη - στόχου, 
ο Ολάντ επιθυμεί «επιτάχυνση και 
εναρμονισμό των επενδύσεων στη 
νανοτεχνολογία, τις βιοτεχνολογίες, 
τα νέα υλικά κ.ο.κ.». Το μέγα ερώτημα 
είναι, τι απαντά η Ανγκελα Μέρκελ;

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ. Την Πέ
μπτη, η Καγκελάριος στηλίτευσε τις 
«εύκολες λύσεις» και τη «μετριότητα» 
ορισμένων προτάσεων. Η Μέρκελ δεν 
την ανέφερε, αλλά ήταν ξεκάθαρο 
πως οι μομφές στόχευαν τη Γ αλλία. Τ ο 
Σάββατο, το γαλλογερμανικό ζευγάρι 
είχε τηλεφωνική επικοινωνία με στό
χο να πέσουν οι τόνοι. Η συζήτηση, 
ανακοίνωσε το Ελιζέ, ήταν «εποικο
δομητική και γόνιμη». Στην πραγματι
κότητα, η Γερμανία είχε παρουσιάσει 
τις δικές της προτάσεις προ δεκαη
μέρου. Και σύμφωνα με τη «Ζουρνάλ 
ντι Ντιμάνς», μια συμφωνία μοιάζει 
πιθανή στο σύνολο ή μέρος των 120 
δισ. -  πόσω μάλλον αφού ορισμένες 
ιδέες βρίσκονταν ήδη στο τραπέζι της 
Κομισιόν. Το ίδιο ισχύει και για τον 
φόρο επί των χρηματοπιστωτικών 
συναλλαγών. Ο Ολάντ επιθυμεί να 
διατεθεί τμήμα των χρημάτων «είτε 
στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό είτε 
σε σχέδια στήριξης της ανάπτυξης»- 
ο φόρος θα μπορούσε να δει το φως 
στους κόλπους ενός «σκληρού πυρή
να» ευρωπαϊκών κρατών. Η Γερμανία, 
από την άλλη πλευρά, τάσσεται υπέρ 
των ιδιωτικοποιήσεων. Επιθυμεί την 
απελευθέρωση ορισμένων τομέων 
της οικονομίας, όπως της ηλεκτρικής 
ενέργειας. Κηρύττει επίσης την αύ
ξηση της ελαστικότητας στην αγορά 
εργασίας -  κάτι που το Παρίσι δεν 
θέλει καν να ακούσει.

Οι nnyes ίου πακέτου ανάπτυξή
Σύμφωνα με την πρόβλεψη Ολάντ, 55 διοεκατομμύρια ευρώ 
«κοιμούνται» στα διαρθρωτικά ταμεία Tns ΕΕ. Enians, η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων θα προικοδοτηθεί από τρ κράτη m s ΕΕ με 10 
δια. ευρώ. Με αυτή την εισροή και τον δανεισμό από tis aYopcs, θα 
μπορούσαν να συγκεντρωθούν άλλα 60 δισ. Ο Πρόεδροβ m s Γαλλίαε 
αξιώνει enions την έκδοση, έωβ το τέλοβ του έτουε, «ομολόγων έργου» 
(project bonds) συνολικού ύψουε 4,5 διοεκατομμυρίων.

Ο δρόμοε τηε Γαλλίαε 
και του ευρωπαϊκού Νότου 
προε την ανάπτυξη δεν μπορεί 
παρά να είναι ανηφορικόε, 
όπωβ δείχνει η κίνηση 
του Φρανσουά Ολάντ 
στο εσωτερικό 
του Μεγάρου Ελιζέ

Tous χωρίζουν 
τράπεζες και 
ευρωομόλογα
ΑΝΓΚΕΛΑ ΜΕΡΚΕΛ και Φραν
σουά Ολάντ εξακολουθούν να 
διαφωνούν όσον αφορά τον 
τρόπο αντιμετώπισης της κρίσης 
χρέους. Για τον γάλλο Πρόεδρο, 
ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός 
Σταθερότητας (ESM) πρέπει να 
μπορεί να διασώζει τις τράπεζες 
χωρίς κρατική παρέμβαση στη 
διανομή των κονδυλίων. Ο ESM, 
σύμφωνα με τον Φρ. Ολάντ, θα 
μπορούσε επίσης να χρησιμεύ
σει στην αποζημίωση των πελα
τών τραπεζών που χρεοκοπούν. 
Το Βερολίνο όμως αντιτείνει 
πως δεν είναι αυτή η αποστολή 
του. Και εννοεί να διατηρήσει 
την απόλυτη ανεξαρτησία της 
ΕΚΤ -  ενώ η Γαλλία αξιώνει να 
συζητείται η οικονομική πολι
τική ανάμεσα στην ΕΕ και την 
ΕΚΤ. Σύμφωνα πάντως με τον 
γαλλικό Τύπο, το γαλλογερ- 
μανικό ζευγάρι θα μπορούσε 
τουλάχιστον να συμφωνήσει σε 
ένα νέο ταμείο, το οποίο θα επω
μιστεί μέρος των παλαιών χρεών 
των κρατών που βρίσκονται στη 
δίνη της κρίσης.
Δεύτερο σημείο τριβής ανάμεσα 
στο Παρίσι και το Βερολίνο είναι 
τα ευρωομόλογα, μια από τις 
κεντρικές ιδέες του Φρανσουά 
Ολάντ κατά τη προεκλογική 
του εκστρατεία στη Γαλλία. Για 
το Βερολίνο, ευρωομόλογα δεν 
μπορεί να υπάρξουν χωρίς μια 
νέα οργάνωση της Ευρώπης, 
με μια κεντρική και πιο ισχυρή 
οικονομική διακυβέρνηση. Η 
Γαλλία μοιάζει να έχει πια απο
δεχθεί αυτή τη λογική, μια μορ
φή παραχώρησης στη Μέρκελ. 
Προτείνει εγγραφή των ευρωο
μολόγων σε «έναν οδικό χάρτη 
για τα επόμενα δέκα χρόνια» και 
ζητεί μια έκθεση σχετικά τον 
Οκτώβριο από τον πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον 
Χέρμαν βαν Ρόμπαϊ.
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Tous πάγωσε ίο πρώτο exit poll
ENE ΟΤΙ Η ΖΩΗ δεν  με
τριέται με τον αριθμό των 
αναπνοώ ν που  π α ίρνο υ 
με, αλλά με το ν  αρ ιθμό  

τω ν σ τιγμώ ν π ο υ  μας κόβετα ι η 
αναπνοή... Από κομμένη αναπνοή, 
άλλο τ ίπ ο τα  χθ ες  στη  Σ υγγρου , 
όπου επικρατούσε παγωμάρα και 
ανησυχία μέχρι τις 8.30 μ.μ. Τα πρό
σωπα ξεπάγωσαν αμέσως μετά την 
τελική εκτίμηση των exit polls που 
έδινε σαφ ές προβάδισμα στη ΝΔ. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΜΑΙ ότι επιτελείς 
και παράγοντες του κόμματος εί
χαν συγκεντρωθεί από  νω ρίς στο 
γραφείο του Αντώνη Σαμαρά στον 
τρίτο όροφο της Συγγρου και συ
σ κ έπ το ν τα ν  β λ έπ ο ν τα ς  τα  exit 
polls. Σημειώνω ότι η  ΝΔ είχε στα 
χέρ ια  τη ς τις  πρ ώ τες εκτιμήσεις 
χ θ ε ς  το  πρω ί. Α υτές τη ς  έδ ινα ν  
'ο ο β ά δ ισ μ α  δυόμ ισ ι μ ονάδω ν. 
Λλά όταν στις 7.00 μ.μ. ανακοι

νώ θηκαν τα  πρώ τα  επίσημα exit 
polls που  έδιναν σχεδόν ισοπαλία 
με τον ΣΥΡΙΖΑ, όλοι στη Συγγρου 
πάγωσαν.

★ ★ ★
ΤΟ ΚΛΙΜΑ άλλαξε μετά τον τελευ
ταίο γύρο τω ν εκτιμήσεων. Τότε, 
γύ ρω  σ τις 9 π α ρ ά  10, κατέβηκε 
«στην είσοδο της Συγγρου γ ια  να 
ενημερώσει τους δημοσιογράφους 
ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Γιώρ
γ ο ς  Μ ουρούτης και ο Γρηγόρης 
Τοιμόγιαννης, σύμβουλος του ευ
ρύτερου επικοινωνιακου επιτελεί
ου του Αντώνη Σαμαρά. Μαθαίνω 
ότι μειδιούσαν και εξέφραζαν την 
εκτίμηση ότι η διαφορά με τον ΣΥ- 
ΡΙΖΑ μπορεί να έφθανε και τις δυο 
μονάδες...

★ ★ ★
Ο ΑΝΤΩΝΗΣ Σαμαράς βρισκόταν 
όλο το απόγευμα σε ανοικτήγραμ- 
μή με το υπουργείο Εσωτερικών και 
τη  Singular Logic μέσω δικού του 
συνδέσμου. Πρόκειται για τον Πά
τροκλο Γεωργιάδη, άνθρω πο του 
Προκοπή Παυλόπουλου, ο οποίος 
έχει διατελέσει γενικός γραμματέ
ας του υπουργείου Εσωτερικών.

★ ★ ★
ΣΤΙΣ 9.05 ακριβώ ς έφ θα σ ε στη  
Συγγρου και η  Ντόρα Μ πακογιάν- 
νη. Η έλευσήτηςπροκάλεσε αίσθη
ση. Θυμίζω ότι είναι η πρώτη φορά 
που η  Ντόρα διαβαίνει το κατώφλι 
του κόμματος μετάτηδιαγραφήτης 
και τη  μετέπειτα επιστροφή της.

★ ★ ★
ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΟΥ, π ά ν τω ς , α π έ 
φ υ γα ν  χ θ ε ς  το  βράδυ ν α  μ που ν  
σε ο π ο ια δή πο τε  συζήτησ η  π ερ ί 
πρω θυπουργίας Σαμαρά. Λογικό 
το βρίσκω.

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Η 2η θέση ανακούφισε 
ιην Κουμουνδούρου\

Οχι πλερέζες
ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΤΑ ήταν προβλημα
τισμένοι... Αναφέρομαι στους 
συμμετέχοντες στη χθεσινή 
σύσκεψη που  συγκάλεσε ο 
Βαγγέλης Βενιζέλος στην Ιππο- 
κράτους. Ηταν εκεί οι Ανδρέας 
Λοβέρδος, Αννα Διαμαντοπού- 
λου, Μ ιχάλης Χρυσοχοΐδης, 
Πέτρος Ευθυμίου, Μίμης 
Ανδρουλάκης, Κώστας Σκανδα- 
λίδης και Φ ώφη Γεννηματά. Το 
μπρέινστορμινγκ συμπεριέ
λαβε ακόμη και το σενάριο να 
είναι πρώ τος ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο 
ΠΑΣΟΚ ούτε ανοίγουν σα
μπάνιες ούτε φορούν μαύρες 
πλερέζες με το αποτέλεσμα. 
Μου λένε ότι το σκεπτικό της 
κυβέρνησης εθνικής συνευθύ- 
νης, στην οποία επιμένει ο Βε
νιζέλος, είναι ότι οι ψηφοφόροι 
για  αυτό ψήφισαν το ΠΑΣΟΚ. 
Και ότι το αποτέλεσμα καθιστά 
και τα δύο πρώτα κόμματα 
απολύτως υπεύθυνα  για ό,τι 
συμβεί από εδώ  και πέρα.

ΛΙΓΟ ΜΕΤΑ τις ΙΟ.ΟΟτο βράδυ εμφα
νίστηκε στην Κουμουνδούρου ο Αλ. 
Τ σίπρας. Στο πλά ι του  η σύζυγός 
του, η οποία είναι ετοιμόγεννη και ο 
διευθυντής του γραφείου του Νίκος 
Π αππάς. Μ ου λένε ότι ο Τ σ ίπρας 
φ α ινότα ν σ υγκ ινη μ ένος και κρα
τούσ ε στο χέρ ι ένα  κόκκινο τρ ια 
ντάφυλλο.

★ ★ ★
ΠΑΝΤΩΣ, η ανακούφιση μαθαίνω 
ότι ήταν το κυρίαρχο συναίσθημα και 
στην Κουμουνδούρου όταν ανακοι
νώ θηκε ο τελικός γύρος εκτιμήσε
ων τω ν exit polls που έδιναν σαφές 
προβάδισμα στη ΝΔ. Κατάσκοπός 
μου μού εξηγούσε ότι τα  στελέχη 
του ΣΥΡΙΖΑ δεν πανηγύριζαν όταν 
στην αρχή είχαν την αίσθηση ότι το 
κόμμα τους θα ήταν πρώτο. Δεν μου 
κάνει εντύπωση. Μ εγάλη ευθύνη η 
διερευνητική εντολή, ειδικά αν δεν 
έχεις σκοπό να κυβερνήσεις...

★ ★ ★
ΜΕΝΩ στην Κουμουνδούρου που  
θύμιζε χθες Βαβέλ. Αυτήκοος μάρτυς 
μου άκουσε αγγλικά της Οξφόρδης, 
της Βοστώνης, της Αυστραλίας, κα
θώς και γαλλικά, ιταλικά και ιαπω-

νικά. Οι ξένοι δημοσιογράφοι ήταν 
στριμωγμένοι στον πέμπτο όροφο 
και οι Ελληνες στον τρίτο. Ο ίδιος 
μάρτυς μου μού μετέφ ςρε εικόνα 
βομβαρδισμένου Σαράγεβο. Αυτό 
επειδή ήταν όλοι στριμωγμένοι, ενώ 
κάθονταν στα σκαλιά και όπου άλλου 
μπορούσαν. Σημειώνω ότι διάφοροι 
Ο ξφορδιανοί κάπνιζα ν κανονικά. 
Ωραίοι τρόποι...

★ ★ ★
ΝΩΡΙΤΕΡΑ, ξέπ νο ο ς κόντεψ ε να  
μείνει ο Μ ανώλης Γλέζος στην προ- 
σπάθειά του να προσεγγίσει το γρα
φείο του Τσίπρα στον έβδομο όροφο 
της Κ ουμουνδούρου. Αυτό επειδή  
είχε αποκλειστεί η πρόσβαση μέσω 
ασανσέρ. Ο Γλέζος αναγκάστηκε να 
κατέβει από το ασανσέρ στον έκτο 
και να  ανέβει με τις σκάλες.

★ ★ ★
ΣΤΗΝ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ βρισκό
τα ν χθ ες  και η  κόρη του γνω στού 
σκηνοθέτη Παντελή Βούλγαρη. Με 
μια κάμερα στο χέρι, η  Αλεξάνδρα 
Βούλγαρη τραβούσε πλάνα για  το 
ντοκιμαντέρ που  ετοιμάζει γ ια  τον 
ΣΥΡΙΖΑ, αρχής γενομένης από την 
6η Μαΐου.

Σιάση
avapovns
σιην
Κομισιόν
ΜΕΣΑ στις επόμενες 
η μ έρ ες  α ν α μ ένετα ι 
να  τ ο π ο θ ε τ η θ ε ί με 
συγκεκριμένο τρόπο 
η  Κομισιόν για το απο- 
τέλεσματων εκλογών. 
Για την ακρίβεια, μα
θα ίνω  ότι αυτό ίσω ς 
συμβεί μετά τη ν  Τε
τάρτη. Και δεν εννοώ 
κάποια  άοσμη τοπο
θέτηση του αρμόδιου 
επ ιτρ ό π ο υ  Ολι Ρεν. 
Υ ψ η λόβα θμ η  π η γ ή  
μου σ τις  Β ρυξέλλες 
μού έλεγε  ότι η  νίκη 
της ΝΔ έγινε δεκτή με 
ανακούφιση. Αλλά ότι 
οι Ευρωπαίοι περιμέ
νο υ ν  να  σχηματιστεί 
κυβέρνηση, ώστε να 
έχουν συνομιλητή.
ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ το  
ρεκόρ  ά μ εσ η ς α ν τ ί
δ ρ α σ η ς  τ η ν  ώ ρ α  
που  ανακοινώθηκαν 
τα  π ρ ώ τα  ex it polls 
ανήκει στον Μ άρτιν 
Σουλτς. Δήλωσε στην 
εφημερίδα «Ταγκεσπί- 
γκελ» ότι, όπο ιος και 
αν σχηματίσει κυβέρ
νηση, δεν χρειάζεται 
ο ύ τε  π α ν ικ ό ς  ο ύ τε  
συμβουλές. Επέμεινε 
ότι η  Ευρώπη πρέπει 
να  δώσει χρόνο στην 
Ελλάδα και να  τη  βοη
θήσει με ένα σύμφωνο 
γ ια  τη ν  απασχόληση 
κ α ι τ η ν  α ν ά π τυ ξ η , 
ώστε να  μπορέσει να 
εκπληρώ σει τις υ π ο 
χρεώσεις της. Κατέλη
ξε λέγοντας με νόημα 
ότι αυτό «είναι προς το 
συμφέρον της Γερμα
νίας, γιατί θα έρθουν 
σκοτεινοί καιροί αν η 
ευρωζώνη και η  ΕΕ δι
αλυθούν». Νομίζω ότι 
ο πρόεδρος του Ευρω
κοινοβουλίου έσπασε 
και το ρεκόρ πολιτικής 
ευαισθησίας.

mikropolitikos@dolnet.gr

mailto:mikropolitikos@dolnet.gr
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ΤΡΙΤΗ ΑΠΟΨΗ

Μεταρρύθμιση ή οπισθοδρόμηση
Το «κόμμα ιηδ Ευρώπης» θα ανηιαχθεί σπς πολιιικές της δραχμής

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Εχθροί

Εως τώρα ο όρος «παράπλευρες 
απώλειες» χρησιμοποιήθηκε 
για πολεμικές επιχειρήσεις. 

Από χθες στην Ελλάδα ισχύει και για 
εκλογές. Τα φιλευρωπάίκά κόμματα 
προσπαθώντας να διευθετήσουν τις 
διαφορές τους άφησαν ανοχύρωτη 
την ευρωπαϊκή υπόσταση της χώρας. 
Και μέσα σε δύο μήνες δημιουργήθη- 
καν χάσματα ανάμεσα στην ελληνική 
κοινωνία και στις κοινωνίες άλλων χω- 
ρών-μελών. Αυτό είναι η παράπλευρη 
απώλεια των εκλογών. Και πρακτικά 
συνιστά εθνικό αιπογκόλ ανυπολόγι
στου κόστους. Υπερβολή; Καθόλου.

Τις τελευταίες δεκαετίες η κοινοτική 
Ευρώπη κατέβαλε προσπάθειες για να 
γεφυρώσει τους λαούς των χωρών- 
μελών. Να δημιουργήσει ευρωπαϊκή 
συνείδηση στους πολίτες της, ως βάση 
για να εδραιωθεί στο μέλλον η πολιτική 
ενοποίηση. Εχουν καταρτισθεί δεκά

δες προγράμματα 
και έχουν διατεθεί 
τεράστια κονδύλια 
για να νιώσουν οι 
πολίτες των χω 
ρών πολίτες της 
Ε υ ρ ώ π η ς . Από 

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ τ ι? ανταλλαγές
ΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ φοιτητών εως τις

αδελφοποιήσεις 
περιοχών. Από τα γραφεία ενημέρω
σης της Κομισιόν έως τις δράσεις του 
Ευρωκοινοβουλίου. Από τις ειδικές 
παρεμβάσεις για να μην ξεχαστεί το 
κόστος που είχαν στη διχασμένη Ευρώ
πη οι δύο πόλεμοι του 20ού αιώνα έως 
ειδικές πολιτικές για να καλλιεργηθούν 
η ανεκτικότητα, η συναντίληψη των 
πραγμάτων, η κουλτούρα συνύπαρξης 
και συναναστροφής ως θεμελιακά 
στοιχεία του ευρωπαϊκού πνεύματος.

Τ ο τελευταίο διάστημα φάνηκε 
ότι ένα τμήμα των Ελλήνων 
ανατίθεται στην πορεία ομογε- 

νοποίησης της Ευρώπης. Συγκεκριμέ
νες πολιτικές δυνάμεις καλλιέργησαν 
συστηματικά τον αντιευρωπαϊσμό και 
απαξίωσαν την ευρωπαϊκή ιδέα. Εμφά
νισαν εταίρους ως «δυνάμεις κατοχής». 
Χώρες της Ενωσης προβλήθηκαν ως 
εχθροί’ και τα ευρωπαϊκά όργανα ως 
φορείς που επιβουλεύονται τα ελληνι
κά συμφέροντα. Παράγοντες της Ενω
σης ανημετωπίστηκαν ως ανθέλληνες 
συνωμότες. Ευρωπαίοι πολιτικοί με 
διάθεση να βοηθήσουν την ελληνική 
οικονομία να βγει από την κρίση χα
ρακτηρίστηκαν τοκογλύφοι. Λαοί με 
συμμαχικούς και εταιρικούς δεσμούς 
με την Ελλάδα είδαν να καλλιεργείται 
μίσος εναντίον τους.

Το αποτέλεσμα είναι ορατό διά γυ
μνού οφθαλμού. Σε δύο διαδοχικές 
εκλογές η «στρατηγική της ρήξης» της 
ελληνικής κοινωνίας με την Ευρώπη 
βρήκε ακροατήριο. Ενα πολύ μεγάλο 
τμήμα του ελληνικού λαού απέκτησε 
αντιευρωπάίκά αισθήματα και τα εκ
δήλωσε στην κάλπη. Από αυτή την 
άποψη το βασικό συμπέρασμα αυτών 
των εκλογών είναι ιδιαίτερα ανησυχη
τικό -  σχεδόν αυτοκαταστροφικό. Γιατί 
δείχνει για τους Ελληνες κάτι ανάλογο 
με αυτό που έλεγε ο Τσόρτσιλ για τους 
Πολωνούς: «Υπάρχουν λίγες αρετές 
που δεν έχουν και λίγα λάθη που δεν 
έχουν κάνει».

Σ την ταινία του Μ πράιαν ντε Πάλμα 
«Διχατ 'νο  κορμί» ο πρωταγωνιστής 
παρακ, ,ουθεί με το τηλεσκόπιό του τη 

δολοφονία μιας πολύ όμορφης κοπέλας. Αλλά 
ύστερα από μερικές ημέρες τη βλέπει ξανά 
μπροστά του, ολοζώντανη -  είναι η ίδια που 
τη νόμιζε νεκρή ή, μήπως, κάποια άλλη που 
της μοιάζει; Το ελληνικό πολιτικό σύστημα εί

ναι, ακριβώς, σαν την κοπέλα

ί αυτή. Εκεί που φαίνεται πως 
πεθαίνει με τη μια μορφή του, 
Ϊ'Λ ξαφνικά εμφανίζεται να «ανα- 
π  γεννιέται» με μια άλλη μορφή.

Οι χθεσινές εκλογές επιβε
βαίωσαν αυτό που ήδη είχαν 

' δείξει οι προηγούμενες, ότι 
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ δηλαδή το παλαιό πολιτικό 
ΣΙΑΚΑΝΤΑΡΗ σύστημα έχει πεθάνει. Ο δι- 

κομματισμός με την έννοια της 
κυριαρχίας δύο συγκεκριμένων κομμάτων, του 
ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, φαίνεται πλέον να έχει τεθεί 
οριστικά στο περιθώριο. Αυτός όμως ο διαχω
ρισμός του πολιτικού συστήματος ανάμεσα στα 
κόμματα του δικομματισμού και σε εκείνα της 
αριστερής και της ακροδεξιάς αντιπολίτευσης 
απέκρυπτε έναν άλλο, πιο ουσιαστικό διαχω
ρισμό: τον διαχωρισμό μεταξύ αφενός του 
λαϊκισμού, του αντιδυτικού πνεύματος, του 
ιστορικού αρχαϊσμού, αφετέρου της Ελλάδας 
του δυτικού προσανατολισμού, της φιλελεύ
θερης δημοκρατίας και των απαιτήσεων του 
εκσυγχρονισμού, των μεταρρυθμίσεων. Διαχω
ρισμός που διαπερνούσε εγκάρσια ολόκληρο 
το πολιτικό και κομματικό σύστημα.

Είναι αλήθεια ότι, μετά το 1990, η αντίθεση 
ανάμεσα στονεθνολαϊκιστικό συνασπισμό και 
στον εκσυγχρονισμό άρχισε να αποκτά άμεση 
πολιτική κάλυψη. Αυτή η αντίθεση ανάγκασε 
το ΠΑΣΟΚ να υποταχθεί στην κοινωνία και να 
στηρίξει τον Κώστα Σημίτη. Μπορεί ο σκοπός 
του βαθέος ΠΑΣΟΚ να ήταν η παραμονή στην 
εξουσία, η πανουργία της ιστορίας όμως το

έφερε έτσι ώστε το αποτέλεσμα να υπερβεί 
τον σκοπό και να προ: ει μια αδύναμη και 
ατελής περίοδος πολιτικού και οικονομικού 
εκσυγχρονισμού της χώρας. Επειδή όμως αυτή 
η συμμαχία ήταν μια πρόσκαιρη συμμαχία και 
δεν δημιούργησε νέα κοινωνική πλειοψηφία, 
παρά τις μεγάλες πρόσκαιρες επιτυχίες της, 
οδηγήθηκε σε μια στρατηγική ήττα.

Αυτός ο διαχωρισμός μεταξύ της Ελλάδας 
του εκσυγχρονισμού και του αρχαϊσμού 
ποτέ δεν δημιούργησε τα καθαρά κομ

ματικά του ισοδύναμα. Σήμερα λοιπόν βλέπου
με μια μετακίνηση των δυνάμεων του λαϊκισμού 
στις τάξεις ενός εμφανώς ψευδε
πίγραφου αριστερού συνασπι
σμού, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Το 
άλμα αυτού του κόμματος από 
το 4% στο 30% δεν σημαίνει πως 
στην Ελλάδα κυριαρχεί το όραμα 
μιας φιλοευρωπαϊκής Αριστερός, η 
οποία στοχεύει στην αναδιανομή 
και την άρση των ανισοτήτων.
Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει.
Αυτή η ισχυροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ (αλλά και 
η καθιέρωση του Κομμένου, που είναι ή άλλη 
πλευρά του ίδιου νομίσματος) προκύπτει από 
τη μαζική μετατόπιση κοινωνικών στρωμάτων, 
η πολιτική στάση των οποίων στο πρόσφατο 
δικομματικό παρελθόν υπερκαθοριζόταν από 
τακτικές και στρατηγικές ατομικής και οικογε
νειακής ανέλιξης. Στρατηγικές που ικανοποι
ούνταν από τον κυρίαρχο λαϊκισμό, ο οποίος 
μοίραζε ατομικά προσκλητήρια κοινωνικής 
ανόδου, αλλά αδιαφορούσε για την αλλαγή 
του προτύπου ζωής και παραγωγής.

Η επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ, όμως, δίνει πλέον 
τη δυνατότητα σε όσους ακόμα πιστεύουν 
πως στη χώρα η βασική αντίθεση είναι μεταξύ 
των δυνάμεων του «δεξιού και αριστερού» 
αντιευρωπαϊσμού και του εκσυγχρονιστικού 
φιλελεύθερου ευρωπαϊσμού να αρχίσουν πλέον

να αναζητούν και την κομματική ή τις κομμ α- 
τικές τους αντιστοιχίες. Αυτή η χώρα, για να 
διασωθεί, δεν πρέπει να εξακολουθεί να κρύβει 
τις βαθύτατες ιδεολογικές και πολιτισμικές 
αντιθέσεις της, αλλά να τις πολιτικοποιήσει 
σε κομματικά ισοδύναμα.

Γ ια να γίνει όμως αυτό πρέπει να εκπληρω
θεί μια σημαντική προϋπόθεση: να σχημα
τιστεί αμέσως μια κυβέρνηση η οποία όχι 

μόνο δεν θα εκλιπαρεί τη συμμετοχή σε αυτήν 
των δυνάμεων που περιφρονούν και μισούν το 
όραμα της ενιαίας Ευρώπης, αλλά ανιιθέτως, 
ρητά και κατηγορηματικά, θα τις οδηγήσει στη

θέση της αντιπολίτευσης. Η πεμπτουσία της 
δημοκρατίας είναι η ύπαρξη κυβέρνησης και 
αντιπολίτευσης και όχι το τσουβάλιασμα των 
διαφορών, λόγω του φόβου να δυναμώσουν τα 
άκρα. Συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση 
δεν θα απέτρεπε την ενδυνάμωση των άκρων, 
αλλά αντιθέτως θα δημιουργούσε άλλα άκρα, 
ίσως ακόμη πιο επικίνδυνα.

Γιατί όπως δείχνει και η σταθεροποίηση 
της ανόδου των ελλήνων ναζιστών, η απειλή 
από εκείνες τις δυνάμεις της τυφλής βίας και 
του απροκάλυπτου μίσους είναι σήμερα το 
άλλο μεγάλο πρόβλημα του πολιτικού μας 
συστήματος.

Ο Γιώργοε Σιακαντάρηε είναι διδάκτωρ Κοινωνιολογίαε. 
Πρόσφατα κυκλοφόρησε το Βιβλίο του «Οι μεγάλεε απουσί- 
εε» (Εκδ. Πόλιε)

Να σχηματιστεί αμέσα« κυβέρνηση, 
η οποία όχι μόνο δεν θα εκλιπαρεί 
τη συμμετοχή σε αυτό ίων δυνάμεων που μισούν 
το όραμα τη* ενιαία* Ευρώπη*, αλλά αναθέτω* 
θα τι* οδηγήσει στη θέση τη* αντιπολίτευση* ·



ΤΑ ΝΕΑ ( Δύο «νίκες-ανάσα» 
σε δύο npépes δεν είναι 
kqkós απολογισμός... )

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΕΣ

Φοβίες ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ

«ΠΟΙΟΣ φοβάται τη Βιρτζίντα Γουλφ;» ρωτούσε ο Εντουαρντ Αλ- 
μπι στο πιο διάσημο θεατρικό του. Το ερώτημα δεν είχε πραγ
ματική σχέση με τη βρετανίδα συγγραφέα. Αποτελούσε ειρω
νικό σχόλιο στον αλληλοσπαραγμό ενός ζευγαριού επί σκηνής.
ΚΑΘΩΣ ξημερώνει μια δεύτερη μετεκλογική Δευτέρα σε οκτώ 
εβδομάδες, θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί με ανάλο- 

του λ η μ η τ ρ η  Υ° τρόπο: «Ποιος φοβάται τον ΣΥΡΙΖΑ;». Ετσι λέγεται το έρ-
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Y« που βλέπουμε.

ΕΡΩΤΗΜΑ: Βγαίνει η κοινοβουλευτική αριθμητική; Βγαίνει. Η 
ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ αθροίζουν πάνω από 160 βουλευτές. Ετερο 
ερώτημα: Αποτυπώνει το αποτέλεσμα μια κοινωνική πλειοψη- 
φία; ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ -  τρεις δυνάμεις που αιποπροσδιορί- 
ζονται ως φιλευρωπαϊκές -  αθροίζουν ένα ποσοστό κοντά στο 
45%. Από το 1974 η Ελλάδα έχει κυβερνηθεί και με μικρότερο 
ποσοστό, και μάλιστα από ένα κόμμα. Αρα τρία κόμματα -  που 
αντανακλούν ευρύτερο κοινωνικό και πολιτικό κόμμα -  φθά
νουν και περισσεύουν.
ΠΑΡ' ΟΛΑ ΑΥΤΑ, ένας μόνο πολιτικός αρχηγός θέλει να κυ
βερνήσει. Είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Οι άλλοι θέλουν και τον 
ΣΥΡΙΖΑ. Με άλλοθι ότι και το κόμμα του Τσίπρα δηλώνει πως 
επιθυμεί την παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ. Ωστόσο είναι 
προφανές ότι η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμία σχέση με 
το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ. Και ότι αυτοί που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ 
είναι σε γραμμή ρήξης με τις πολιτικές του Μνημονίου. Εδώ 
δεν παίζουμε με τις λέξεις. Παίζουμε με τη μοίρα της χώρας. 
Το ένα τρίτο -  αν αθροίσει κανείς και το ΚΚΕ -  των ψηφοφό
ρων είναι διατεθειμένο να πάει τη διαπραγμάτευση ηε την Ευ
ρώπη στα άκρα, ό,τι συνέπειες και αν έχει αυτό.
ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε οι ψηφοφόροι του μπο
ρούν να ενσωματωθούν στη λογική μια κυβέρνησης συνευθύ- 
νης -  όπως την ορίζει ο γλωσσοπλάστης Ευάγγελος Βενιζέ- 
λος. Το θέμα είναι αν οι υπόλοιποι θα σταματήσουν να κρύβο
νται πίσω από το δάχτυλό τους. Είναι προφανές ότι - χώρα εί
ναι κομμένη στα δύο. Και ότι οι δυνάμεις που πιστ juv στο 
ευρωπαϊκό πεπρωμένο της χώρας θα πρέπει να συγκροτήσουν 
μια κυβέρνηση που τα επόμενα δύο χρόνια θα περάσει δύσκο
λα. Γιατί στη Βουλή, στο πεζοδρόμιο και στα πλατό της τηλε- 
δημοκρατίας θα συναντήσει την ισχυρή αντιπολίτευση του 
ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή θα πρέπει να καμφθεί με πολιτικούς όρους. Αλ
λά και να αποτελέσει ισχυρό επιχείρημα της κυβέρνησης των 
Αθηνών απέναντι στους ξένους εταίρους μας για την παράτα
ση ή, κατά το δυνατόν, την αναθεώρηση του Μνημονίου, αλ
λά και για ένα γενναίο νέο πακέτο χρημάτων ώστε να ξαναπά- 
ρει μπροστά η χώρα.
ΑΝ Η ΕΜΜΟΝΗ να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση υποκρύ
πτει μικροπολιτικό υπολογισμό, τότε κλάψ’ τα, Χαράλαμπε. Το 
να ζητάνε Βενιζέλος και Κουβέλης μετά την 6η Μαΐου να μπει ο 
Τσίπρας στην κυβέρνηση οδήγησε στις εκλογές της 17ης Ιουνί
ου. ΔΗΜΑΡ και ΠΑΣΟΚ μίκρυναν, ο ΣΥΡΙΖΑ γιγαντώθηκε. Μπο
ρεί κανείς να υποθέσει ή  θα γίνει αν πάμε σε τρίτες εκλογές. 
Το αίτημα να συμμετάσχει ο ΣΥΡΙΖΑ σε κυβερνητικό σχήμα θα 

μπορούσε να εκφράζει έναν φόβο διακυ
βέρνησης. Αλλοι φοβούνται τα ύψη 

και άλλοι το σκοτάδι. Μήπως ΔΗ
ΜΑΡ και ΠΑΣΟΚ φοβούνται να 
αναλάβουν τιςτύχες της χώρας;
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Πλειοψηφία 
βρήκαμε. Αρχηγούς ψάχνουμε. 

Εκτός αν πρόκειται για ελιγμό -  
δηλαδή για πολιτικό θέατρο που 

θα έχει κατάληξη ενώπιον του Προ
έδρου της Δημοκρατίας.

m htro@ dolnet.gr

Η Ελλάδα σια δυο!

ΤΟΥΙ. κ.
ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από το συγκεκριμένο εκλογικό αποτέλεσμα, η 
Ελλάδα βγήκε χθες από την κάλπη κομμένη στα δύο. Και μια 
χώρα κομμένη στα δύο είναι μια χώρα καταδικασμένη -  όποια 
πλευρά και αν υπερισχύει κάποια στιγμή στα σημεία...
ΑΥΤΟΣ Ο ΝΕΟΣ «εθνικός διχασμός» εκδηλώνεται σε τρία επί
πεδα, που δεν αναπαράγουν τους παλαιούς διαχωρισμούς Δε
ξιάς και Αριστεράς ή πλούτου και φτώχειας ή κέντρου και πε
ριφέρειας.
ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, το πολιτικό. Από τη μια πλευρά έχουμε τη ΝΔ, 
το ΠΑΣΟΚ, τη ΔΗΜΑΡ και τα μικρότερα ευρωπαϊκά κόμματα.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, οι Ανεξάρτητοι Ελληνες, 
η Χρυσή Αυγή και οι μικρότερες οργανώσεις της εξωκοινοβου
λευτικής Αριστερός ή Δεξιάς.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ, τα δύο αυτά «στρατόπεδα» είναι περίπου ισοδύ
ναμα -  με το ΚΚΕ σε έναν ιδιότυπο «μεσαίο ρόλο»...
ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, η Ευρώπη. Για πρώτη φορά μετά τη Με
ταπολίτευση ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της χώρας έπα- 
ψε να είναι το δεδομένο και έγινε το ζητούμενο.
ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ έχουμε μια Ελλάδα εσωστρεφή και φο
βική, που συμπεριφέρεται ως χώρα κατακτημένη.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ, υπάρχει μια Ελλάδα εξωστρεφής και περισ
σότερέ οσμοπολίτικη, της οποίας η θέση έχει αποδυναμωθεί 
από τη Λγμή που η ίδια η θέση της Ελλάδας αποδυναμώθηκε.
ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, το σύστημα εξουσίας.
ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ καταγράφεται η αποτυχία και η αδυνα
μία των παραδοσιακών ελίτ της Μεταπολίτευσης να εξασφα
λίσου’ ν  κοινωνική συνοχή και να ηγηθούν αποτελεσματι
κά της χωράς -  με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την απαξί
ωση του πολιτικού προσωπικού...
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ, και λόγω αυτού του κενού, έχει συ
γκροτηθεί μια ιδιότυπη συμμαχία όσων αισθάνονται ότι για κά
ποιους λόγους βρέθηκαν στην «απέξω» και των οποίων μονα
δική φροντίδα είναι πλέον η προσωπική τους διάσωση -  ό,τι 
και αν αυτό κοστίζει στον τόπο...
ΤΟΥΤΩΝ ΟΛΩΝ ΔΟΘΕΝΤΩΝ, κάναμε ίσως λάθος όσοι βια
στήκαμε να μιλήσουμε για μια αναμέτρηση μεταξύ του φόβου 
και της οργής.
ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ αυτή η σχεδόν τρίμηνη προεκλογι
κή περίοδος ήταν μια αναμέτρηση ανάμεσα στην αυτοπεποί
θηση και στην απόγνωση.
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ, δηλαδή, μια σύγκρουση διαφορετικών συναισθη
μάτων αλλά αντίθετων προοπτικών, προσωπικών και εθνικών. 
Γι' αυτό είναι μια σύγκρουση που αποκλείεται να εκτονωθεί ή 
να επιλυθεί σύντομα και χωρίς κόστος.
ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ, μπήκαμε σε περιπέτεια.
ΤΟ ΘΕΤΙΚΟ είναι ότι την περιπέτεια επέλεξε ελευθέρως ο ίδιος 
ο ελληνικός λαός σε δύο διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις 
και παρά τις προειδοποιήσεις που διατυπώθηκαν από παντού. 
Αρα, κανένας δεν θα του φταίει για ό,τι ακολουθήσει.
ΤΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ είναι ότι τέτοιου τύπου συγκρούσεις δεν τελειώ
νουν μόνο με έναν νικητή, αλλά και με πολλούς ηττημένους...

jpretenteris@ dolnet.gr

Προθεσμιακή
Κατάθεση

+ Σ υ ν - Π λ η ν

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 του κεφαλαίου είναι 500€, και το 
κεφάλαιο που προκύπτει θα πρέπει να παραμένει μεταξύ του ±50% του αρχικού.
Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στα καταστήματά μας.
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