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Οι θεατές βλέπουν το 
πολιτικό σκηνικό που 
στήνεται αυτή την περίο-
δο, αλλά υπάρχει και ένα 
παρασκήνιο που δεν είναι 
και τόσο ορατό. Οπως δεν 
είναι αυστηρά καθορισµέ-
νοι και οι ρόλοι του θιά-
σου που ανεβάζει το έργο, 
καθώς ούτε το σενάριο 
είναι δεδοµένο. Με λίγα 
λόγια, όλοι βλέπουµε ότι 
η σηµερινή κυβέρνηση 
επιζητεί και αυτή, όπως 
και οι προηγούµενες επί 
κρίσης, πολιτική διαπραγ-
µάτευση µε τους δανειστές, 
εν όψει εκλογών τον Μάιο 
του 2014. Και όλοι επί-
σης διαπιστώνουµε ότι για 
να το πετύχει σκηνοθετεί 
ή πραγµατικά επιδιώκει 
ρήξη µε την τρόικα.

Εκείνο που δεν ξέρουµε 
είναι τι πραγµατικά ωθεί 
τον Α. Σαµαρά στη ρήξη. 
∆εν ξέρουµε, δηλαδή, το 
σκεπτικό και ίσως κάποια 
πραγµατικά δεδοµένα και 

γεγονότα που αποτελούν 
το παρασκήνιο της διαµορ-
φούµενης παράστασης.

∆εν βγαίνει το πρόγραµ-
µα που έχουµε υπογράψει 
ή µήπως η κυβέρνηση 
αδυνατεί να προχωρήσει 
στην εκπλήρωση προα-
παιτούµενων και µεταρ-
ρυθµίσεων για τις οποίες 
έχει δεσµευτεί; ∆ιακρίνει 
ο πρωθυπουργός και µαζί 
το επιτελείο του, συµπερι-
λαµβανοµένου και του Ευ. 
Βενιζέλου, µία καθολική 
αντίδραση από τους βου-
λευτές της συµπολίτευσης, 
ή έγιναν όµηροι της δικής 
τους ρητορικής περί «νέων 
µέτρων»;

Τα πιο πάνω ερωτή-
µατα δεν είναι βέβαια τα 
µόνα. Υπάρχουν και άλλα 
όπως: Μήπως η Αθήνα 
έχει αποφασίσει να συ-
µπαραταχθεί µε το ∆ΝΤ 
στην αντιπαράθεση του 
τελευταίου µε τους Ευρω-
παίους δανειστές και ειδι-

κά µε τη Γερµανία για το 
θέµα του «κουρέµατος» του 
ελληνικού χρέους; Μήπως 
ο Α. Σαµαράς προτιµά τις 
εκλογές µε κίνδυνο να τις 
χάσει, παρά να βάλει την 
υπογραφή του σε ένα νέο 
πρόγραµµα στήριξης και 
σε αντίστοιχο µνηµόνιο;

Τέλος, αισθάνεται ασφα-
λής, ή βλέπει κινήσεις 

εξωκοινοβουλευτικών κέ-
ντρων και οµάδων µέσα 
στο κόµµα του που θέλουν 
να τον ρίξουν και επιθυµεί 
να ξεκαθαρίσει την κατά-
σταση παίρνοντας µεγάλα 
ρίσκα;

Αγνωστο αν υπάρχει 
και σχέδιο Β, ανάλογα µε 
την κατάληξη της έντασης 
που καλλιεργείται µε την 
τρόικα. Τις απαντήσεις θα 
τις δώσουν οι εξελίξεις. 
Ωστόσο, µπορούν να επι-

σηµανθούν τώρα κάποια 
πράγµατα που αφορούν τη 
στάση της άλλης πλευράς, 
για να µη βρεθεί η χώρα 
προ δυσάρεστων εκπλή-
ξεων, αν η αντιπαράθεση 
φτάσει στα άκρα. Πολύ συ-
χνά η ελληνική πολιτική 
τάξη, σε αγαστή σύµπνοια 
µε τα µίντια που δηµιουρ-
γούν το κατάλληλο κλίµα 

στην κοινή γνώµη, λει-
τουργεί µε εσωστρέφεια, 
ερήµην και αγνοώντας, 
τόσο τη βούληση, όσο τις 
αρχές, τις θέσεις και τα 
προβλήµατα που αντιµε-
τωπίζει η άλλη πλευρά. Εν 
προκειµένω οι δανειστές, 
από τους οποίους εξαρ-
τάται σε απόλυτο σχεδόν 
βαθµό η δική µας χώρα. 
∆εν είναι ευχάριστος ο 
ρόλος του δικηγόρου του 
διαβόλου, έστω µε επι-

σηµάνσεις και ερµηνείες 
της στάσης που τηρούν οι 
«απέναντι». Ωστόσο, δεν 
πρέπει να υπάρχει κα-
µία αµφιβολία ότι βασική 
αρχή γι’ αυτούς είναι η 
τήρηση των υπογραφών 
και των συµφωνιών για να 
υπάρχει στοιχειώδης διε-
θνής τάξη.

Γι’ αυτούς είναι αδιανό-
ητο ότι ένα κράτος µπορεί 
να συµφωνεί και να υπο-
γράφει τη µία στιγµή για 
να βγει από αδιέξοδο και 
µία άλλη στιγµή να ζητά-
ει πολιτική αναδιαπραγ-
µάτευση της συµφωνίας, 
επειδή αρνείται να την τη-
ρήσει.

Από εκεί και πέρα, είναι 
σαφές ότι οι ξένοι αφενός, 
καλώς ή κακώς, επιµένουν 
ότι µόνο µε την αυστηρή 
εφαρµογή του προγράµ-
µατος έχει ελπίδες -µετά 
κόπων και βασάνων αναµ-
φίβολα- να βγει η Ελλάδα 
από την κρίση και αφε-

τέρου διαπιστώνουν µε 
τρόµο µία µόνιµη τάση 
της Αθήνας να υπόσχεται 
όπως τον παλιό κακό και-
ρό. Χαρακτηριστικό πα-
ράδειγµα η µοιρασιά του 
πλεονάσµατος.

Αναγκαίο να τονισθεί 
ακόµη ότι οι κυβερνήσεις 
των εταίρων είναι υπο-
χρεωµένες να λαµβάνουν 
υπ’ όψιν δικές τους εσω-
τερικές ισορροπίες και 
να λογοδοτούν στα Κοι-
νοβούλιά τους, σε εποχή 
άνθησης του ευρωσκε-
πτικισµού. Με αυτή την 
έννοια λοιπόν είναι αµ-
φίβολο αν θα δεχθούν να 
υποκαταστήσουν την οι-
κονοµική πραγµατικότητα 
µε την πολιτική, έστω και 
αν έτσι υπονοµεύουν την 
κυβέρνηση. Φυσικά, µία 
τέτοια συµπεριφορά απέ-
ναντι στον Α. Σαµαρά, δεν 
θα αλλάξει απέναντι στον 
Α. Τσίπρα, αν πάρει την 
εξουσία...

Του Αγγελου Στάγκου Και αν δεν δεχθούν οι δανειστές; 

Τρύφωνας Γεράσιµος   
Καταδικασµένη “διαπραγµάτευση” Αχ, πατρίδα µου γλυκιά

Γιατί πρόκληση; Ο πρωθυπουργός της πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας 
της Μακεδονίας (πΓ∆Μ), δηλαδή, σε απλά ελληνικά µιας χώρας - καλώς ή κακώς 
- µε το όνοµα Μακεδονία, η οποία υπήρξε τµήµα της πάλαι ποτέ ∆ηµοκρατίας της 
Γιουγκοσλαβίας, αναφερόµενος µε προφανή ειρωνεία στη χώρα µας µίλησε για 
την... πρώην Οθωμανική Επαρχία της Ελλάδας• δηλαδή, της χώρας που σήμε-
ρα λέγεται Ελλάδα, αλλά κάποτε υπήρξε (κακή τη µοίρα) τµήµα της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας, όπως καταλαβαίνω µε τα φτωχά, είναι η αλήθεια, ελληνικά µου.    

Μήπως αντί να µιλάµε για πρόκληση, λοιπόν, θα έπρεπε να καταλάβουµε κά-
ποτε ότι µια χώρα δεν µπορεί να ονοµάζεται αιωνίως «Πρώην κάτι» και ότι αν δεν 
βρούµε µια άκρη µαζί µε τους γείτονές µας, στο τέλος θα τη βρουν µόνοι τους (µε 
τον υπόλοιπο κόσµο) και ερήµην µας; 

Πέρασαν είκοσι και πλέον χρόνια από την εποχή που η Ελλάδα είχε την ευ-
καιρία να επιβάλει τον γεωγραφικό ή κάποιου είδους επιρρηµατικό προσδιορι-
σµό (Βόρεια, Ορεινή, Άνω) που θα ξεχώριζε αυτή τη Μακεδονία από τη δική µας. 
Αλλά τότε οι πολιτικοί ταγοί ούτε ν’ ακούσουν. Κατέφυγαν στα πατριδοκαπηλικά 
συλλαλητήρια, ξανατραγουδήθηκε ανά τας οδούς και τας ρίµας το ωφέλιµον εµ-
βατήριον Μακεδονία ξακουστή και µπήκαν στην ηµερήσια διάταξη ο εθνικισµός, 
οι ένδοξοι πρόγονοι και τα δίκαια της φυλής. 

(Άσχετο: Αλήθεια, σκεφτήκαµε τι ρόλο έπαιξαν όλα αυτά στη συνείδηση ενός 
λαού που σαν έτοιµος από καιρό - κι ας εγγυόταν άλλα γι’ αυτόν η Ιστορία του 
- ταυτίστηκε µερικά χρόνια αργότερα µε το µισαλλόδοξο κήρυγµα της Χρυσής 
Αυγής; Και δεν αναφέροµαι µόνον σε όσους την ψήφισαν.)  

Και σήµερα; Μα έχουν όλες οι χώρες, κι οι Σκοπιανοί, τους δικούς τους πα-
τριδοκάπηλους, µπορεί και πιο καπάτσους, κατά συνέπεια και πιο επικίνδυνους, 
ώστε να σου κάνουν και πλάκα και µάλιστα χωρίς να χρειαστεί να πουν ψέµατα! 
Αχ, πατρίδα µου γλυκιά. 

Σκηνικό πολιτικής διαπραγµάτευ-
σης στήνει ο Σαµαράς, συνεπικου-
ρούµενος από το χρεωκοπηµένο, 
αµαρτωλό τρίγωνο της διαπλοκής 
- τους µεγαλοεκδότες, τους τραπεζί-
τες και τους µεγαλοεργολάβους. Όλοι 
τους διαπιστώνουν τώρα ότι το Μνη-
µόνιο, που µε πάθος και βίαια προ-
παγάνδισαν, καταπίνει την οικονοµία, 
χωρίς να υπάρχει γι’ αυτούς Κιβωτός 
του Νώε.

Ο Σαµαράς βρίσκεται αντιµέτωπος 
µε δυναµική αποκλίσεων, που λίγο 
απέχει από την ανεξέλεγκτη εκδή-
λωση ροπών πολιτικής αποσταθε-
ροποίησης. Το επεισόδιο Βενιζέλου 
- Αβραµόπουλου για το σκάνδαλο του 
Σκαραµαγκά, η επιστροφή νεκροζώ-
ντανων κεντροαριστερών σχηµάτων, 
µε κρυφό πρόταγµα ακόµη και την 
ανάδειξη νέας κυβέρνησης από την 
παρούσα Βουλή, η πίεση που δέχο-
νται οι κυβερνητικοί βουλευτές από 
την πανταχού παρούσα κοινωνική 
δυσαρέσκεια, όλα αυτά αποδιοργα-
νώνουν την κυβερνητική συνοχή.

Ο Σαµαράς έχει δεσµευθεί να εφαρ-
µόσει τα αποφασισµένα σκληρά µέ-

τρα. Πιέζεται, όµως, να δεχθεί και νέα 
µέτρα ώστε να κλείσει το χρηµατοδο-
τικό κενό το 2014-2015. Η διευθέτηση 
αυτής της αξίωσης είναι δυσχερής. Ο 
Σαµαράς θα µπορούσε να δεχθεί νέα 
σκληρά µέτρα υπό την προϋπόθεση 
ότι οι τροϊκανοί θα του έδιναν κάποιο 
«µπόνους» στο θέµα του χρέους. Η 
ρύθµιση αυτή, όµως, αναβάλλεται για 
µετά τις ευρωεκλογές. Καθώς αναβι-
ώνει ο ευρωσκεπτικισµός, κατά βάση 
δεξιό φαινόµενο, καµιά κυβέρνηση, 
ιδιαίτερα µάλιστα στο Βερολίνο, δεν 
θέλει να δώσει αφορµές εκτίναξης 
του ευρωσκεπτικισµού.

Την ίδια ώρα, το ∆ΝΤ φαίνεται να 
αναζητά τρόπους αποχώρησης από 
την τρόικα, η ΕΚΤ «ανακαλύπτει» 
ότι η χρηµατοδότηση του δηµόσιου 
χρέους ξεφεύγει από τα καταστατικά 
όριά της και η Κοµισιόν βρίσκεται σε 
µετάβαση εν όψει των ευρωεκλογών 
του Ιουνίου.

Ο Σαµαράς, και να ήθελε να κάνει 
κάποιου είδους διαπραγµάτευση, 
βρίσκεται κολληµένος µέσα στην κι-
νούµενη άµµο των θεσµικών συνο-
µιλητών του. Με δεδοµένη, µάλιστα, 

τη µνηµονιακή κρίση, που εξωραϊζε-
ται επειδή επί του παρόντος η τρόικα 
του βάζει πολιτικές πλάτες, ο πρω-
θυπουργός δεν έχει περιθώρια λεο-
νταρισµών. Κινδυνεύει η οικονοµική 
να µετατραπεί τους επόµενους µήνες 
σε πολιτική χρεωκοπία και να πέσει 
θύµα ενδεχόµενου «ατυχήµατος».

Το ύστατο επιχείρηµα πολιτικής 
διαπραγµάτευσης που προβάλλει ο 
Σαµαράς είναι ότι, αν οι πιστωτές επι-
µένουν για νέα µέτρα, τότε «να πάρουν 
και τον Τσίπρα µαζί τους». Πρόκειται 
για οµολογία της κρίσης πολιτικής 
εκπροσώπησης. Η παρούσα κυβέρ-
νηση, άθυρµα των πιστωτών, δεν δια-
θέτει ούτε τη λαϊκή εµπιστοσύνη ούτε, 
πλέον, την ανοχή των πατρώνων της. 
∆εν µπορεί να κάνει οιαδήποτε αξιό-
πιστη πολιτική διαπραγµάτευση. ∆εν 
διαθέτει «κόκκινες γραµµές». Όσο 
παραµένει θα εξελίσσεται σε παράγο-
ντα αποσταθεροποίησης ή και ανω-
µαλίας. Η διάστασή της µε το λαϊκό 
αίσθηµα θα ενισχύει την αντιδηµο-
κρατική ροπή της. Έτσι εξηγείται και η 
προσκόλλησή της στη στρατηγική της 
έντασης.




