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Ας μη διανοηθεί κανείς, εντός Ε.Ε. ή εκτός (π.χ. Τουρκία), ότι η 
Ελλάδα θα εκχωρήσει, με αφορμή την κρίση, έστω και στο ελά-
χιστο την εθνική της κυριαρχία», τονίζει ο Πρ. Παυλόπουλος

Παρέμβαση 
και για  

το Αιγαίο

παντός τρίτου, συμπεριλαμβανομένης φυσι-
κά της Τουρκίας».
Μήνυμα προς τις πολιτικές δυνάμεις για τα 
hotspots: «Είναι ανάγκη να γίνει αμέσως κα-
τανοητό ότι, ως προς την εκπλήρωση των υπο-
χρεώσεών μας για το προσφυγικό, οι δημοκρα-
τικές πολιτικές δυνάμεις πρέπει να είναι ενω-
μένες. Αυτό, άλλωστε, συμφωνήθηκε grosso 
modo στην τελευταία σύσκεψη των πολιτικών 
αρχηγών. Μόνον έτσι μπορούμε ν’ απαιτού-
με πλέον την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Και αυ-
τό είναι μια μεγάλη ευκαιρία ν’ απομονωθούν 
και ν’ απαξιωθούν οι όποιες ακραίες δυνάμεις 
και να καταγγελθούν ευθέως για αντεθνική συ-
μπεριφορά».
Για την αξιολόγηση και τις ευθύνες του ΔΝΤ: 
«Κατά την τρέχουσα αξιολόγηση οι θεσμοί πρέ-
πει να λάβουν σοβαρά υπόψη δύο, τουλάχι-
στον, πράγματα. Πρώτον, ότι οι θυσίες του ελ-
ληνικού λαού είναι ήδη τεράστιες και η κοινω-
νία μας βρίσκεται σ’ ανθρωπιστική κρίση και 

στα πρόθυρα της έκρηξης. Και, 
δεύτερον, ότι για την αποτυχία 
των μνημονιακών προγραμμά-
των φέρουν μεγάλη ευθύνη και 
εκείνοι οι οποίοι τα σχεδίασαν, 
ιδίως ως προς ορισμένες πτυ-
χές τους, με προχειρότητα και 
ανακριβείς υποθέσεις και, κυ-

ρίως, με άγνοια της ιδιομορφίας του ευρώ και 
της ευρωζώνης». 
Για την εκλογολογία και την εθνική συνεννό-
ηση: «Ευτυχώς όλες, σχεδόν, οι δημοκρατικές 
πολιτικές δυνάμεις αντιλαμβάνονται, με όρους 
ευθύνης, ότι η λύση των προβλημάτων δεν είναι 
οι εκλογές. Αντιθέτως υπάρχει ανάγκη συνεν-
νόησης στα μεγάλα και τα σημαντικά. Η οποία 
όμως προϋποθέτει καλή θέληση και ειλικρίνεια 
από όλους. Και δεν θα κουραστώ να επανα-
λαμβάνω το αυτονόητο. Οταν μιλώ για συνεν-
νόηση δεν εννοώ συγκυβέρνηση. Κάθε άλλο».
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Του ΒΑΣΙΛΗ ΣΚΟΥΡΗ

Κ
ραυγή αγωνίας προς τους δανειστές από 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που δια-
πιστώνει ότι «η κοινωνία βρίσκεται στα 

πρόθυρα της έκρηξης». Λίγες ημέρες πριν συ-
μπληρώσει ένα έτος στην Προεδρία (εκλέχθη-
κε πανηγυρικά από το Κοινοβούλιο στις 18 Φε-
βρουαρίου πέρυσι), ο Προκόπης Παυλόπουλος 
αφήνει σαφείς αιχμές για τις ευθύνες του ΔΝΤ 
στην αποτυχία των μνημονιακών προγραμμά-
των στην Ελλάδα. Ενόψει δε της αξιολόγησης 
καλεί τους δανειστές να λάβουν υπόψη ότι «οι 
θυσίες του ελληνικού λαού είναι ήδη τεράστι-
ες και η κοινωνία μας βρίσκεται σε ανθρωπι-
στική κρίση και στα πρόθυρα της έκρηξης».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποστέλλει 
σαφές μήνυμα και προς την Τουρκία αλλά και 
την Ευρωπαϊκή Ενωση ότι η Ελλάδα δεν πρό-
κειται να εκχωρήσει ούτε στο ελάχιστο την εθνι-
κή της κυριαρχία αλλά θα τη θωρακίσει ακό-
μα περισσότερο.

«Ας μη διανοηθεί κανείς, εντός Ε.Ε. ή εκτός 
(π.χ. Τουρκία), ότι η Ελλάδα θα εκχωρήσει, 
με αφορμή αυτή την κρίση, έστω και στο ελά-
χιστο την εθνική της κυριαρχία. Το αντίθετο. 
Θα τη θωρακίσει ακόμα περισσότερο», τονίζει 
χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατί-
ας, εκφράζοντας το έθνος στις δύσκολες ημέ-
ρες που περνάει η χώρα.

Παράλληλα, ο Πρ. Παυλόπουλος εκτιμά ότι 
«οι δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις πρέπει να 
είναι ενωμένες» στο προσφυγικό, καθώς, όπως 
επισημαίνει, «μόνον έτσι μπορούμε πλέον να 
απαιτούμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη». «Και 
αυτό -σημειώνει με νόημα- είναι μια μεγάλη 
ευκαιρία ν’ απομονωθούν και ν’ απαξιωθούν 
οι όποιες ακραίες δυνάμεις και να καταγγελ-
θούν ευθέως για αντεθνική συμπεριφορά».

Ο Πρ. Παυλόπουλος απορρίπτει επίσης τις 
εκλογές και τάσσεται υπέρ της ανάγκης συ-
νεννόησης, με ειλικρίνεια απ’ όλους. «Ευτυχώς 
όλες, σχεδόν, οι δημοκρατικές πολιτικές δυνά-
μεις αντιλαμβάνονται, με όρους ευθύνης, ότι η 
λύση των προβλημάτων δεν είναι οι εκλογές», 
επισημαίνει χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας 
παράλληλα ότι «όταν μιλώ για συνεννόηση δεν 
εννοώ συγκυβέρνηση. Κάθε άλλο».

Η Realnews, έναν χρόνο μετά την εκλογή 
του στη θέση του Προέδρου της Δημοκρατί-
ας, αποκαλύπτει τις τοποθετήσεις του σε μείζο-
να θέματα, σε σύσκεψη που είχε με τους πλέ-
ον στενούς του συνεργάτες.

Τι αναφέρει
Το μήνυμα προς την Ευρώπη για το προσφυ-
γικό: «Μετά την εκπλήρωση των δικών της 
υποχρεώσεων, η Ελλάδα έχει κάθε δικαίωμα 
να διεκδικήσει ή και ν’ απαιτήσει την αλληλεγ-

«Η κοινωνία 
στα πρόθυρα
της έκρηξης»

Μήνυμα αγωνίας από τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας προς τους δανειστές, αλλά και αιχμές 

για τις ευθύνες του ΔΝΤ στην αποτυχία  
των μνημονιακών προγραμμάτων   

γύη των εταίρων της στο προσφυγικό. Πολλώ 
δε μάλλον όταν η Ευρωπαϊκή Ενωση αντέδρα-
σε, παρά τις επανειλημμένες έγκαιρες προει-
δοποιήσεις μας στις ευρωπαϊκές ηγεσίες, πολύ 
καθυστερημένα. Και δη διπλά καθυστερημένα. 
Πρώτον, ως προς τη ρίζα του κακού, που είναι 
ο πόλεμος στη Συρία. Και, δεύτερον, ως προς 
την αντιμετώπιση των ίδιων των προσφύγων. 
Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Σύνοδος Κορυφής του Ιου-
νίου για το προσφυγικό ήταν μια κραυγαλέα αποτυχία, κλασι-
κό δείγμα κοντόφθαλμης αντιμετώπισης. Και μόλις τον Σεπτέμ-
βριο του 2015, μετά και τις δικές μας προσπάθειες, έγινε η Σύ-
νοδος Κορυφής που, επιτέλους, έβαλε την ατζέντα στις σωστές 
της βάσεις. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Ενωση πρέπει ν’ αναλά-
βει και τις δικές της ευθύνες. Και ακόμη τούτο: Ας μη διανοη-
θεί κανείς, εντός Ε.Ε. ή εκτός (π.χ. Τουρκία), ότι η Ελλάδα θα 
εκχωρήσει, με αφορμή αυτή την κρίση, έστω και στο ελάχιστο 
την εθνική της κυριαρχία. Το αντίθετο. Θα τη θωρακίσει ακό-
μη περισσότερο. Ετσι δε, επιπλέον, θωρακίζει και την όποιας 
μορφής, κατά το ευρωπαϊκό δίκαιο, κυριαρχία της Ε.Ε. έναντι 

«Ως προς την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών μας για το 
προσφυγικό, οι δημοκρατικές 
πολιτικές δυνάμεις πρέπει να 
είναι ενωμένες», επισημαίνει

«Ευτυχώς όλες, σχε-
δόν, οι δημοκρατι-
κές πολιτικές δυνά-
μεις αντιλαμβάνονται, 
με όρους ευθύνης, ότι 
η λύση των προβλημά-
των δεν είναι οι εκλο-
γές», αναφέρει ο Προ-
κόπης Παυλόπουλος


