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Η Ανγκελα Μέρκελ 
µπορεί τώρα να απελευ-
θερώσει τα δάχτυλα της, 
ενωµένα στο σχήµα του 
διαµαντιού σε όλες τις 
προεκλογικές αφίσες του 
κόµµατός της και να σχη-
µατίσει το σήµα της νίκης. 
Η’ αν έχει χιούµορ, να 
επαναλάβει την άσεµνη 
χειρονοµία του πολιτι-
κού της αντιπάλου, Πεερ 
Στάινµπρουκ. Οι µαγκιές 
έχουν άλλωστε µεγαλύ-
τερη αξία όταν γίνονται 
µετεκλογικά. Η Γερµανίδα 
καγκελάριος απέδειξε για 
µία ακόµη φορά ότι είναι 
µεγάλη ηγέτης. 

Κατ αρχάς µπόρεσε να 
καταβροχθίσει όλους τους 
εσωκοµµατικούς της αντι-
πάλους (µε εξαίρεση τον 
άρτι θριαµβεύσαντα Βαυ-
αρό πρωθυπουργό Χορστ 
Ζεεχοφερ) ξεκινώντας µε 
µία πατροκτονία: πρώτο 

πρώτο αποκήρυξε το µέ-
ντορά της Χέλµουτ Κολ, 
την περίοδο που ο πρώην 
καγκελάριος ήταν εξαιρε-
τικά ευάλωτος λόγω της 
εµπλοκής του στο σκάν-
δαλο παράνοµης χρηµα-
τοδότησης των Χριστια-
νοδηµοκρατών.

∆εύτερον, πέτυχε να κα-
τατροπώσει έναν εξόχως 
επιτυχηµένο καγκελάριο, 
το Γκέρχαρντ Σρέντερ κι 
έναν επίσης φερέλπιδα 
σοσιαλδηµοκράτη αντί-
παλό της, τον Πεερ Στάιν-
µπρουκ. 

Κεφαλαιοποιώντας τα 
κέρδη από την αντιδη-
µοφιλή ατζέντα 2010 του 
πρώτου και χωρίς να κα-
τονοµάσει ούτε µία φορά 
το δεύτερο στη διάρκεια 
της προεκλογικής εκστρα-
τείας, κατάφερε να επανε-
κλεγεί για τρίτη συνεχόµε-
νη φορά, καταρρίπτοντας 

κάθε προηγούµενο ρεκόρ 
παραµονής στην εξουσία. 
Κι όλα αυτά διεµβολίζο-
ντας τις προτάσεις και 
θέσεις των σοσιαλδηµο-
κρατών στον τοµέα της 
κοινωνικής πολιτικής.

Τρίτον, οδήγησε σε 
πολιτικό αφανισµό τους 
Ελεύθερους ∆ηµοκράτες, 
τους οποίους είχε µεν 
εταίρους στην κυβέρνη-

σή της, χωρίς όµως να 
υλοποιήσει ούτε µία από 
τις πάγιες διεκδικήσεις 
τους, ούτε καν τη φιλε-
λεύθερη « ιερή αγελάδα» 
της µείωσης των φόρων. 
Ετσι έφτασε σήµερα το 
κόµµα να χαροπαλεύει 
µε το εκλογικό όριο του 
5%, κατρακυλώντας δέκα 
ποσοστιαίες µονάδες σε 

σχέση µε την επίδοσή του 
στις προηγούµενες εκλο-
γές.

Τέταρτον, αν ευσταθούν 
οι µέχρι τώρα προβλέ-
ψεις, απέτρεψε την είσοδο 
των Ευρωσκεπτιστικών 
στη γερµανική βουλή, βα-
φτίζοντας τις σηµερινές 
εκλογές «δηµοψήφισµα 
για την Ευρώπη» και θέ-
τοντας το Γερµανό ψηφο-

φόρο προ των ευθυνών 
του. 

Αν η «Εναλλακτική για 
τη Γερµανία» είχε συγκε-
ντρώσει το 5% και είχε 
κοινοβουλευτική εκπρο-
σώπηση, η επιρροή της 
θα µπορούσε να διαχυθεί 
στο Μπούντεσταγκ και η 
λαϊκίστικη ευρωφοβία της 
να δηλητηριάσει σύσσω-

µη τη γερµανική κοινωνία 
και τον Τύπο.

Πέµπτον, κατόρθωσε να 
µη διαλύσει την Ευρωζώ-
νη, διαψεύδοντας τις Κασ-
σάνδρες. Με αργά και δει-
λά βήµατα, χωρίς όραµα, 
ούτε ρηξικέλευθες αποφά-
σεις που θα µπορούσαν 
να απορριφθούν από το 
γερµανικό λαό, εγγυή-
θηκε-παρά τις επιµέρους 
αντιρρήσεις που µπορεί 
να έχει κανείς-το µέλλον 
της Ευρώπης και εξασφά-
λισε τη συναίνεση της 
αξιωµατικής αντιπολίτευ-
σης σε όλα τα πακέτα δι-
άσωσης για τις χώρες του 
δοκιµαζόµενου Νότου. Με 
αυτόν τρόπο ακύρωσε ου-
σιαστικά οιαδήποτε προ-
σπάθεια των σοσιαλδηµο-
κρατών να επικρίνουν την 
ευρωπαϊκή της πολιτική.

Στην τρίτη κατά σειρά 
και πιθανότατα τελευ-

ταία θητεία της η Ανγκε-
λα Μέρκελ έχει µεγαλύ-
τερα περιθώρια για την 
άσκηση µίας πιο γενναί-
ας πολιτικής τόσο έναντι 
της Ευρώπης όσο και 
στο εσωτερικό της χώ-
ρας της. 

Η Ευρωζώνη άντεξε 
και µία σειρά ερωτήµατα, 
από την τραπεζική ένω-
ση µέχρι την περαιτέρω 
πολιτική και οικονοµική 
ενοποίηση περιµένουν 
τολµηρές λύσεις. 

Η γερµανική οικονοµία 
χαίρει άκρας υγείας και 
της παρέχει τη δυνατότη-
τα για µία πιο δαπανηρή 
κοινωνική πολιτική. Η 
επανεκλεγείσα καγκελάρι-
ος έχει τώρα την πολυτέ-
λεια να οικοδοµήσει την 
υστεροφηµία της. Κι έχει 
άφθονο χρόνο µπροστά 
της, τέσσερα ολόκληρα 
χρόνια.

Της Ξένιας Κουναλάκη Ασεµνη χειρονοµία 

Σταθερότητα εκτός Μνηµονίου, 
µε την Αριστερά

Πολλές ενδείξεις συνηγορούν στην εκτίµηση 
ότι η παρούσα κυβέρνηση παράγει πολιτικό χάος. 
Η δογµατική προσήλωσή της στο Μνηµόνιο, η 
στρατηγική της έντασης µε τη θεωρία των «δύο 
άκρων», η ολοµέτωπη επίθεσή της προς την κοι-
νωνία επιβεβαιώνουν την εκτίµηση ότι η παρα-
µονή της κυβέρνησης προκαλεί ανεπανόρθωτες 
ζηµίες στην κοινωνία, την οικονοµία και τη διεθνή 
θέση της χώρας. Πρόκειται για κυβέρνηση λαϊκής 
µειοψηφίας, που συνεχώς αποδυναµώνεται, ενώ 
αυξάνονται οι εσωτερικές τριβές που αποδιοργα-
νώνουν την εικόνα σταθερής διακυβέρνησης που 
θέλησε να φιλοτεχνήσει ο Σαµαράς. Κι αυτά δεν 
είναι µια συνηθισµένη αντιπολιτευτική συνθηµα-
τολογία. ∆ιεθνείς παράγοντες, απ’ αυτούς στους 
οποίους η κυβέρνηση στηρίζεται καθοριστικά, επι-
σηµαίνουν ότι οι Σαµαράς και Βενιζέλος «εκπρο-
σωπούν την παλιά Ελλάδα».

Κοντά στο φάσµα της οικονοµικής χρεωκοπίας 
πλανάται τώρα η απειλή της διεθνούς αποµόνω-
σης της χώρας εξαιτίας της πολιτικής κατευνα-
σµού που επιδεικνύει επί ένα έτος η κυβέρνηση 
έναντι της Χρυσής Αυγής. Η πολιτική αυτή ανταπο-
κρίνεται στις υστερόβουλες σκέψεις του Μαξίµου 
να αξιοποιήσει τη Χ.Α. ως παράγοντα ανωµαλίας, 
ως άλλοθι για τη στρατηγική της έντασης µε στόχο 
την παρεµπόδιση της Αριστεράς να κυβερνήσει, 
ακόµη κι αν κερδίσει στις εκλογές...

Με τι άλλο ισοδυναµούν οι επαναλαµβανόµε-
νες δηλώσεις των δύο έµπιστων συνεργατών του 
πρωθυπουργού (Λαζαρίδης, Μπαλτάκος) ότι ο 
ΣΥΡΙΖΑ είναι «εκτός συνταγµατικού τόξου» ή ότι 
«ταυτίζεται µε τη Χ.Α.»; Με τι άλλο ισοδυναµεί η 
επιχείρηση εξοµοίωσης των εγκληµατικών ενερ-
γειών της Χ.Α. µε τα κινήµατα κοινωνικής ανυπα-
κοής; Με τη θεωρία των «δύο άκρων» επιχειρεί-
ται η ανατροπή του δηµοκρατικού χαρακτήρα της 
Μεταπολίτευσης και η παλινδρόµηση της χώρας 
στην εµφυλιοπολεµική περίοδο. Είναι περίεργο ότι 
αυτοί που συστήνονται ως υπέρµαχοι της ευρω-
παϊκής παρουσίας σπρώχνουν τη χώρα σε τροχιά 
αποµάκρυνσης από τις ευρωπαϊκές πολιτικές - 
κοινωνικές συνθήκες.

Σαµαράς και Βενιζέλος λειτουργούν τυχοδιω-

κτικά. Ενδιαφέρονται µόνο για τη δική τους πολι-
τική επιβίωση. Είναι έτοιµοι να εφαρµόσουν όλα 
όσα έχουν υπογράψει µε τα Μνηµόνια, µε έµφαση 
τώρα στην καταρράκωση του συνταξιοδοτικού, 
αλλά και πρόθυµοι να συνοµολογήσουν και νέα 
δυσβάσταχτα µέτρα. Το µόνο που ζητούν είναι τα 
νέα µέτρα να ανακοινωθούν µετά τις βουλευτικές 
εκλογές, το αργότερο τον Ιούνιο (χωρίς να απο-
κλείεται το ενδεχόµενο εκλογικού αιφνιδιασµού 
νωρίτερα). Και µέχρι τότε ελπίζουν οι πιστωτές να 
καλύψουν κάτω από το τραπέζι το χρηµατοδοτικό 
κενό, ακόµη και να «µαγειρέψουν» τα στατιστικά 
στοιχεία, όπως ζήτησε ο Βενιζέλος από τον Άσµου-
σεν.

Οι σηµερινές εκλογές στη Γερµανία δεν θα 
ανατρέψουν την πορεία των ευρωπαϊκών εξελί-
ξεων. Σε συνάρτηση όµως µε την πορεία της ευ-
ρωπαϊκής οικονοµικής - πολιτικής κρίσης δεν θα 
εµποδίσουν µια νέα δυναµική κατά της ακραίας 
λιτότητας που αναδύεται ως ανάγκη για τους ευ-
ρωπαϊκούς λαούς. Η κυβέρνηση Σαµαρά - Βενιζέ-
λου δεν έχει ούτε την πολιτική νοµιµοποίηση, ούτε 
την πολιτική βούληση, ούτε την πολιτική δύναµη 
να διαπραγµατευτεί και να διεκδικήσει την ανα-
τροπή της λιτότητας και έναν ορίζοντα ανάπτυξης 
µε δηµοκρατία και δουλειά. Η κυβέρνηση Σαµαρά 
εγγράφεται στον συσχετισµό δυνάµεων που απο-
διαρθρώνει την Ε.Ε.

Σαµαράς και Βενιζέλος θα τα παίξουν όλα για 
όλα. Όσο χρόνο παραµείνουν γαντζωµένοι στην 
κυβέρνηση, θα ξετυλίξουν τη στρατηγική της έντα-
σης, αδιαφορώντας αν µε τον τρόπο αυτό διχάζουν 
την κοινωνία, υπονοµεύουν τη δηµοκρατία και ρί-
χνουν τη χώρα σε µεγαλύτερα αδιέξοδα. Η ισχυρή 
Αριστερά, ικανή να αναλαµβάνει ενωτικές πολιτι-
κές πρωτοβουλίες υπεράσπισης της δηµοκρατίας 
και αντιµετώπισης των κοινωνικών επιπτώσεων 
της λιτότητας, αποτελεί τον καταλύτη υπέρ των 
λαϊκών συµφερόντων. Η ισχυρή Αριστερά είναι 
αναγκαία συνθήκη για την πολιτική σταθερότητα, 
η οποία µπορεί να διασφαλιστεί σε κοινωνικό - 
οικονοµικό περιβάλλον ανάπτυξης, δηλαδή εκτός 
Μνηµονίου. Το δίληµµα «Μνηµόνιο ή δηµοκρατία» 
παραµένει δραµατικά επίκαιρο.

Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα από χρυ-
σαυγίτη την Τρίτη το βράδυ στην Αµφιάλη 
έχει συγκλονίσει την Ελλάδα. Εγινε µεγάλο 
θέµα σε όλα τα µεγάλα διεθνή ΜΜΕ και ορι-
σµένοι µάλιστα στη Γερµανία βρήκαν την ευ-
καιρία να ζητήσουν να µην ασκήσει η χώρα 
µας την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
που αναλαµβάνει από την 1η Ιανουαρίου του 
2014.

Η άποψη αυτή βέβαια δεν µπορεί να σταθεί 
σοβαρά καθώς µε αυτή τη λογική η Γερµανία 
µε πολλά αντίστοιχα περιστατικά τα τελευταία 
χρόνια θα έπρεπε όχι µόνο να µην αναλάβει 
προεδρία αλλά να φύγει από την Ευρωπαϊκή 
Ενωση.

Η Ελλάδα είναι γεγονός ότι περνάει µια 
από τις χειρότερες περιόδους της µεταπολι-
τευτικής της ιστορίας. Η κρίση έχει χτυπήσει 
όλα τα στρώµατα της κοινωνίας και κυρίως 
τα φτωχότερα. Και η κρίση αυτή, συντέλεσε 
σε µεγάλο βαθµό στην άνοδο της Χρυσής 
Αυγής, ενός λαϊκίστικου, φιλοναζιστικού 
µορφώµατος που κατάφερε να πάρει µε το 

µέρος του ένα σηµαντικό τµήµα του ελληνι-
κού λαού εκµεταλλευόµενο την φτώχεια και 
την ανέχειά του. 

Πατώντας πάνω στη βία και τον φόβο εξα-
πλώθηκε τροµοκρατώντας ολόκληρες συ-
νοικίες όπου στελέχη της επιτίθεντο πρώτα 
σε µετανάστες και στη συνέχεια σε όποιον 
έχει διαφορετική άποψη µη διστάζοντας να 
φτάσουν µέχρι και τον φόνο.

Η Χρυσή Αυγή δεν είναι ο ελληνικός λαός, 
ο οποίος στην πλειοψηφία του είναι δηµο-
κρατικός και αγωνίστηκε πολλά χρόνια για 
την κατάκτηση της ∆ηµοκρατίας.

Όλοι οι δηµοκρατικοί πολίτες να αφυπνι-
στούµε και µαζί µε όλα τα υπόλοιπα κόµµατα 
της Βουλής και του συνταγµατικού τόξου να 
φροντίσουµε να διαλυθούν οι πυρήνες του 
ναζισµού που έχουν, µε την ανοχή και την 
αδιαφορία µας πολλές φορές, δηµιουργηθεί 
σε σχολεία και σε συνοικίες. 

Όχι µε τη βία αλλά µε την πειθώ, τον διά-
λογο και την Παιδεία. Και σε αυτό πρέπει να 
προσπαθήσουµε όλοι.

Η προσπάθεια είναι κοινή

Στο δυτικοαφρικανικό Μάλι βρέθηκε την 
περασµένη Πέµπτη ο 59χρονος Πρόεδρος 
της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας, Φρανσουά 
Ολάντ, συµµετέχοντας στην επίσηµη τελετή 
ανάληψης των καθηκόντων του νεοεκλεγέ-
ντος Προέδρου της χώρας, Ιµπραχίµ Μπου-
µπακάρ Κεϊτά. Ωστόσο, ο Γάλλος ηγέτης 
άδραξε την ευκαιρία για να προπαγανδίσει 
τα «καλά» της γαλλικής ιµπεριαλιστικής 
στρατιωτικής επέµβασης που έχει εξαπολυ-
θεί στη χώρα από τις αρχές του περασµένου 
Γενάρη.

«Νικήσαµε στον πόλεµο κατά της τροµο-
κρατίας. ∆ιώξαµε την «Αλ Κάιντα» από το 
βορρά. Εάν δεν ήµασταν εµείς, οι τροµοκρά-
τες θα είχαν φθάσει και θα είχαν καταλάβει 
την πρωτεύουσα Μπαµάκο», είπε στη χαι-
ρετιστήρια οµιλία του ο Ολάντ, που έµοιαζε 
περισσότερο µε επινίκιο λόγο. Εντούτοις, η 

«νίκη» του Ολάντ στο Μάλι δεν είναι και νίκη 
των Μαλινέζων και δη του λαού, που υπό 
οιαδήποτε κυβέρνηση αστικής διαχείρισης 
παραµένει εγκλωβισµένος στη µέγκενη της 
φτώχειας και της ανέχειας. Ετσι κι αλλιώς, η 
στρατιά των περίπου 4.000 Γάλλων στρατι-
ωτών και µισθοφόρων της περιβόητης Λε-
γεώνας των Ξένων δεν πήγε στο Μάλι για να 
ανατρέψει τη χούντα του λοχαγού Σανόγκο, 
ούτε για να σταµατήσει τους «κακούς» ισλα-
µιστές. Πήγε για να εξασφαλίσει ότι ο σηµα-
ντικός ορυκτός πλούτος της πρώην αποικί-
ας, σε ουράνιο, χρυσό, χαλκό και πετρέλαιο, 
θα παραµείνει έρµαιο των µονοπωλίων και 
των γαλλικών πολυεθνικών, µε πρώτη τον 
ενεργειακό κολοσσό AREVA που έχει «κα-
παρώσει» για λογαριασµό της τα ορυχεία 
ουρανίου όχι µόνο στο Μάλι αλλά και στο 
γειτονικό Νίγηρα. ∆. ΟΡΦ.

Φρανσουά Ολάντ




