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ΠΟΛΙΤΙΚΗ Το Βερολίνο πιέζει
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Ν.∆.-ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή… Eurogroup!
ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ Δευτέρα, μόλις έξι μέρες πριν από 
τις εκλογές, οι καλοί μας εταίροι μάς ενημέρωσαν: Στις 
8 Ιουλίου, την επομένη των εκλογών -ακριβώς την επο-
μένη- συνεδριάζει το Eurogroup με θέμα: «Ελλάδα»! Μά-
λιστα, και σύμφωνα με την πηγή της ευρωζώνης που 
προέβη στην αποκάλυψη, το υπέροχο αυτό όργανο 
(Eurogroup) θα θέσει επί τάπητος την κατάσταση της ελ-
ληνικής οικονομίας σε συνέχεια της τρίτης έκθεσης ενι-
σχυμένης εποπτείας. Ο λόγος; Η ίδια κοινοτική πηγή δεν 
θα μπορούσε να το διατυπώσει πιο κυνικά: «Ξέρουμε 
ότι έχετε εκλογές, αλλά θέλουμε να στείλουμε μήνυμα», 
ήταν τα δημοκρατικά του λόγια… 
Φυσικά, δεν υπάρχει Ελληνας που δεν γνωρίζει ποιο 
ήταν, είναι και θα είναι το «μήνυμα» του Eurogroup: Λιτό-
τητα και σεσημασμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060, ξε-
πούλημα που βαφτίζεται «επενδύσεις», εργασιακός με-
σαίωνας μέσω των «μεταρρυθμίσεων». Επομένως, το 
ενδιαφέρον βρίσκεται στην απροκάλυπτα ιταμή συμπε-

ριφορά των καλών μας εταίρων. Γιατί, ούτε λίγο ού-
τε πολύ, τι μας λένε; «Ψηφίστε ό,τι θέλετε, κυβερνηθεί-
τε από όποιον θέλετε, αλλά την επόμενη μέρα -την ακρι-
βώς επόμενη μέρα- εμείς θα σας πούμε τι θα κάνετε και 
τι… θέλετε». Ομως, ποιος, αλήθεια, επιτρέπει στους εταί-
ρους μας να προβαίνουν σε αυτή την έκρηξη… σεβα-
σμού προς την ελληνική εθνική ανεξαρτησία και εθνική 
κυριαρχία; Ποιος τους επιτρέπει να επιδεικνύουν το πό-
σο «λογαριάζουν» την ψήφο του ελληνικού λαού, αν όχι 
οι εδώ κυβερνητικοί συνεργάτες τους, όλων των απο-
χρώσεων και όλων των εποχών; Μιλάμε γι’ αυτούς που 
είτε θα κυβερνούσαν με «Ζάππεια», είτε θα κυβερνού-
σαν με «καταργημένα σε έναν νόμο, με ένα άρθρο, μνη-
μόνια», αλλά την επόμενη μέρα των εκλογών κυβερνούν 
με το πραγματικό τους πρόγραμμα. Οχι αυτό με το οποίο 
ψηφοθηρούσαν και ψηφοθηρούν ενώπιον του ελληνι-
κού λαού , αλλά με το πρόγραμμα που συνδιαμορφώ-
νουν στα Eurogroup. 
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«Τρέξτε τις µεταρρυθµίσεις»
Οι Γερµανοί ζητούν να προχωρήσουν άµεσα, από τη ∆ευτέρα 8 Ιουλίου, 
ο εκσυγχρονισµός του ελληνικού νοµικού συστήµατος, το άνοιγµα όσων επαγγελµάτων 
είναι ακόµη κλειστά και η καθιέρωση ενός σταθερού φορολογικού συστήµατος

Ανταπόκριση, Βρυξέλλες

Του ΠΑΝΤΕΛΗ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Η 
τελευταία περίοδος διακυβέρνησης του 
ΣΥΡΙΖΑ ίσως ήταν και µία από τις επο-
χές που Ελλάδα και Γερµανία είχαν τις 

καλύτερες σχέσεις, µετά από ένα παρατεταµέ-
νο διάστηµα αναταράξεων.

Αυτό οφείλεται κυρίως στη συµφωνία των 
Πρεσπών, έναν από τους πιο σηµαντικούς στό-
χους της γερµανικής εξωτερικής πολιτικής, που 
κατέστη εφικτός χάρη στη συνεργασία του Ελ-
ληνα πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, µε το Βε-
ρολίνο. Τη συνεργασία αυτή οι Γερµανοί δεν 
την ξεχνούν. Ωστόσο, εδώ και καιρό διέβλε-
παν την πιθανή έλευση της Νέας ∆ηµοκρατίας 
στην εξουσία στην Ελλάδα και για τον λόγο αυ-
τόν -κατά βάση για ζητήµατα που έχουν σχέση 
µε την οικονοµία- εκτιµούσαν πως έπρεπε να γί-
νουν εκλογές το συντοµότερο, προκειµένου να 
ξεκαθαρίσει το πολιτικό τοπίο στη χώρα µας. Να 
γνωρίζουν δηλαδή µε ποιους έχουν να κάνουν 
τα ερχόµενα, κρίσιµα µεταµνηµονιακά χρόνια.

Μια γεύση για το τι ζητούν οι Γερµανοί, αλ-
λά και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι δανειστές και 
θεσµοί, θα δοθεί στην ελληνική πλευρά στο 
Eurogroup της ερχόµενης ∆ευτέρας, µία ηµέ-
ρα µετά τις εθνικές εκλογές.

Οι βασικές απαιτήσεις
Η προεκλογική ανακωχή θα έχει τελειώσει στις 
8 Ιουλίου και η επόµενη ελληνική κυβέρνηση, 
όποια και να είναι αυτή, θα αντιµετωπίσει τις 
πραγµατικές απαιτήσεις των Ευρωπαίων και ει-
δικότερα του Βερολίνου.

Η βασικότερη απαίτηση της γερµανικής πρω-
τεύουσας από την Αθήνα είναι η τήρηση των 
όσων έχουν συµφωνηθεί για το µεταµνηµονι-
ακό πρόγραµµα της Ελλάδας. ∆ηλαδή, η αυ-
στηρή οικονοµική επιτήρηση της χώρας µας. 
Θεµελιώδες στοιχείο είναι η επίτευξη των δη-
µοσιονοµικών στόχων και ιδίως των υψηλών 
πλεονασµάτων, όπως αυτά έχουν συµφωνηθεί.

Εδώ εισέρχεται και µία ακόµη παράµετρος»: 
Οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη για 

επαναδιαπραγµάτευση των υψηλών πλεονασµάτων στην περίπτωση που αυτός 
και το κόµµα του κερδίσουν στις εκλογές της Κυριακής.

Για την ώρα, τουλάχιστον από την πλευρά του Βερολίνου, αυτό φαντάζει δύ-
σκολο. Τα πρωτογενή πλεονάσµατα, έτσι όπως έχουν συµφωνηθεί, περιλαµβά-
νονται στα βασικά συστατικά βιωσιµότητας του ελληνικού χρέους για τους Γερ-

µανούς. ∆ύσκολα θα συµφωνούσαν σε µια µεί-
ωσή τους. Οµως, είναι άγνωστο το τι θα γίνει αν 
µια νέα ελληνική κυβέρνηση παρουσιάσει ένα 
άλλο µείγµα οικονοµικής πολιτικής. Πάντως, ο 
νέος Ελληνας πρωθυπουργός και ο υπουργός 
Οικονοµικών του θα χρειαστούν ένα σεβαστό 
χρονικό διάστηµα ώστε να πείσουν και τους Γερ-
µανούς για την αξιοπιστία τους. Οι ελληνογερ-
µανικές σχέσεις στον οικονοµικό τοµέα έχουν 
περάσει από πολλές τρικυµίες και το θέµα της 
αξιοπιστίας είναι ένα από τα πιο ουσιαστικά.

Βέβαια, υπάρχει µια ολόκληρη λίστα θεµάτων 
και οι Γερµανοί αναµένουν την εκπλήρωση των 
στόχων που αυτή θέτει. Πρόκειται για µια λίστα 
που ίσχυε εδώ και καιρό για τις προηγούµενες 
κυβερνήσεις και ισχύει ακόµη περισσότερο για 
την πιθανή νέα κυβέρνηση.

Οι µεταρρυθµίσεις στους περισσότερους το-
µείς της ελληνικής οικονοµίας έχουν µείνει πί-
σω. Αναµένεται η προώθηση των µεταρρυθµί-
σεων αυτών, που θα οδηγήσουν στην ανάπτυ-
ξη, όπως είναι οι ιδιωτικοποιήσεις, ο εκσυγχρο-
νισµός του ελληνικού νοµικού συστήµατος, το 
άνοιγµα όσων επαγγελµάτων είναι ακόµη κλει-
στά και η καθιέρωση ενός σταθερού φορολο-
γικού συστήµατος. Τα παραπάνω είναι τα θε-
µελιώδη στοιχεία που αναµένουν στο Βερολί-
νο να προχωρήσουν άµεσα, από την επόµενη 
κιόλας ηµέρα των ελληνικών εκλογών.

Στενή σχέση
Ο Γερµανός υπουργός Οικονοµικών, ο σοσι-
αλδηµοκράτης Ολαφ Σολτς, είχε αναπτύξει 
µια ιδιαίτερα καλή σχέση µε τον Αλ. Τσίπρα, 
αλλά και µε τον Ευκλείδη Τσακαλώτο. Η κυ-
βέρνηση Τσίπρα είχε επιτύχει να εφαρµόσει 
ένα σκληρό µνηµόνιο µε τις λιγότερες κοινω-
νικές αντιδράσεις.

Αυτό εκτιµήθηκε ιδιαίτερα στη γερµανική 
πρωτεύουσα. Ιδεολογικά, ο Σολτς είναι πολύ 
πιο κοντά στον Αλ. Τσίπρα και να θυµίσουµε 
εδώ πως οι δυο τους είχαν εµφανιστεί από κοι-
νού στο συνέδριο των Γερµανών Σοσιαλδηµο-
κρατών τον περασµένο Οκτώβριο.

Στη στενή αυτή σχέση, βέβαια, µεγάλο ρόλο 
είχαν παίξει η συµφωνία των Πρεσπών, η ανά-
γκη της ελληνικής κυβέρνησης να µη µειωθούν 
οι συντάξεις, αλλά και το άνοιγµα που επιχείρη-
σε να κάνει το γερµανικό SPD προς την ευρω-
παϊκή Αριστερά.

Οι Γερµανοί, όµως, είναι πραγµατιστές. Το ίδιο 
και ο Ολ.  Σολτς. Εάν διαπιστώσουν πως απένα-
ντί τους έχουν µια κυβέρνηση η οποία θα τη-
ρήσει τα όσα έχουν συµφωνηθεί, θα επιδείξει 
πνεύµα συνεργασίας και φερεγγυότητας και θα 
προωθήσει µεταρρυθµίσεις, οι καλές σχέσεις θα 
διατηρηθούν. Η συµφωνία των Πρεσπών έχει 
εδραιωθεί και ο Κυρ. Μητσοτάκης έχει καθησυ-
χάσει το Βερολίνο -µε τις δηλώσεις του- ότι δεν 
πρόκειται να την αµφισβητήσει.

Επίσης, σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, 
η ελληνική πλευρά πρέπει να γνωρίζει πως η 
Τουρκία είναι ένας σηµαντικότατος εταίρος για 
τη Γερµανία.

Το Βερολίνο, στο πνεύµα αλληλεγγύης της 
Ε.Ε., θα σταθεί δίπλα στην Ελλάδα σε οποιεσ-
δήποτε προκλήσεις υπάρξουν από την Τουρκία, 
ωστόσο πάντοτε εκφράζει σκεπτικισµό σε κινή-
σεις που θα αποµόνωναν την Αγκυρα.

Ο εφιάλτης των Γερµανών είναι η γεωπολι-
τική αποµάκρυνση της Τουρκίας από τη ∆ύση 
και για τον λόγο αυτόν, παρά τα προβλήµατα 
που είχαν και οι ίδιοι µε τον Ταγίπ Ερντογάν, 
ποτέ δεν διέκοψαν το διάλογο και ποτέ δεν προ-
έβησαν σε κινήσεις αποµόνωσης της Αγκυρας.


