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Ψ
υχραιµία, αναµονή και επίδειξη πνεύ-
µατος συνεργασίας συνιστούν τη 
στρατηγική που θα ακολουθήσει το 

Βερολίνο απέναντι στη νέα ιταλική κυβέρνη-
ση των λαϊκιστών. Οι φόβοι είναι µεγάλοι στη 
γερµανική πρωτεύουσα µπροστά στον κίνδυ-
νο παρεκτροπής της Ιταλίας, την ίδια ώρα µά-
λιστα που η Ελλάδα βρίσκεται προ των πυλών 
εξόδου από τα µνηµόνια.

Η κατάσταση καθίσταται περίπλοκη και στην 
Καγκελαρία, όπως και στο υπουργείο Οικονο-
µικών, όπου καταστρώνουν τα σενάριά τους 
σε περίπτωση νέας κρίσης στην ευρωζώνη. 
Στο Βερολίνο γνωρίζουν πως µια οποιαδήποτε 
κριτική εναντίον της Ιταλίας τη στιγµή αυτή θα 
φέρει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσµα, µόνο 
και µόνο γιατί θα προέρχεται από τη Γερµανία.

Συνεπώς, επίσηµα το Βερολίνο κρατά χαµη-
λούς τόνους. Η καγκελάριος Μέρκελ δήλωσε πως 
είναι ανοιχτή σε µια επαφή µε τη νέα ιταλική κυ-
βέρνηση µε «ανοιχτόµυαλο πνεύµα». Ελπίζουν 
ότι όπως έγινε και στην περίπτωση της Ελλάδας 
µε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, έτσι και στην 
περίπτωση της Ιταλίας οι λαϊκιστές κάποια στιγ-
µή (λόγω των συνθηκών) θα πειστούν αναγκα-
στικά και δεν θα εφαρµόσουν όσα απειλητικά 
για την ευρωζώνη διακήρυτταν προεκλογικά.

Η ευρωζώνη, η Ε.Ε., η Γερµανία χρειάζονται 
µια ισχυρή Ιταλία. Οµως, θα µπουν κόκκινες 
γραµµές οι οποίες θα είναι οι συµφωνίες που 
έχουν υπογραφεί, οι ευρωπαϊκές συνθήκες που 
θα πρέπει και να τηρηθούν. Η πιστή εφαρµο-
γή των συνθηκών από όλους είναι βασική ευ-
ρωπαϊκή αρχή και πρέπει να τηρηθεί, λένε στο 
Βερολίνο. Στο σηµείο αυτό υπάρχει ένας παρά-
γοντας που προκαλεί µεγαλύτερα προβλήµατα 
στην κυβέρνηση συνασπισµού στη Γερµανία. 
Πρόκειται για έναν παράγοντα που επηρεάζει 
τη στάση που θα τηρηθεί τόσο απέναντι στην 
Ιταλία όσο και απέναντι στην Ελλάδα. Βέβαια, η 
Ιταλία δεν είναι Ελλάδα και οποιαδήποτε κλιµά-
κωση της κρίσης εκεί θα έχει µοιραία αποτελέ-
σµατα για τη ζώνη του ευρώ. Η είσοδος, όµως, 
του κόµµατος Εναλλακτική για τη Γερµανία στο 
Κοινοβούλιο δεν επιτρέπει ούτε στην Καγκελαρία 
ούτε στο υπουργείο Οικονοµικών πολλά περι-

βρίσκεται στην αντιπολίτευση, όµως µε τον τρό-
πο της επηρεάζει τις κινήσεις της κυβέρνησης, 
τόσο σε θέµατα ευρωζώνης όσο και στο µετα-
ναστευτικό. ∆ύο θέµατα δηλαδή που αφορούν 
και την Ιταλία και την Ελλάδα. Και ενώ στο Βε-
ρολίνο αναµένουν τις πρώτες κινήσεις των Ιτα-
λών λαϊκιστών, αυξάνεται ο σκεπτικισµός για το 
τι θα γίνει µε την Ελλάδα, καθώς οι ιταλικές εξε-
λίξεις επιβαρύνουν το γενικότερο οικονοµικό 
κλίµα. Ο υπουργός Οικονοµικών Ολαφ Σολτς, 
προχθές, αφού έπλεξε το εγκώµιο της ελληνι-
κής κυβέρνησης και των Ελλήνων, τόνισε πως 
οι αποφάσεις για το χρέος θα παρθούν στο τέ-
λος του µήνα, δηλαδή στο Eurogroup της 21ης 
Ιουνίου. Τις ηµέρες αυτές στον Καναδά, στο 
πλαίσιο του G-7, θα γίνει η τελευταία προσπά-
θεια ώστε να βρεθεί λύση στο θέµα συµµετο-
χής του ∆ΝΤ στο πρόγραµµα. Η γερµανική κυ-
βέρνηση δείχνει αποφασισµένη να µη δεχθεί 
τους όρους του ∆ΝΤ για ευρύτερη ελάφρυνση 
του ελληνικού χρέους.

Το Βερολίνο εγκαταλείπει το δόγµα Σόιµπλε 
σε ό,τι αφορά «την απαραίτητη συµµετοχή του 
∆ΝΤ» και κάνει στροφή 180 µοιρών. Το δήλω-
σαν, άλλωστε, και υψηλόβαθµα στελέχη των Χρι-
στιανοδηµοκρατών στην εφηµερίδα «Ζιντόιτσε 
Τσάιτουνγκ», όπου ανοιχτά είπαν πως δεν θεω-
ρούν τόσο απαραίτητη τη συµµετοχή του Ταµεί-
ου, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη χρηµατοδό-
τηση. Από εκεί και πέρα στο γερµανικό υπουρ-
γείο Οικονοµικών περιµένουν κάτι πολύ βασι-
κό: την έκθεση των θεσµών για τη βιωσιµότη-
τα του ελληνικού χρέους, ώστε να παρθούν και 
οι τελικές αποφάσεις για το ζήτηµα αυτό. Στο 
επιτελείο του Ολ. Σολτς κρίνουν ότι εάν υπάρ-
ξει κλιµάκωση της κρίσης στην Ιταλία, η Ελλά-
δα είναι η πιο ευάλωτη χώρα.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει βέβαια εξασφαλί-
σει το «µαξιλάρι» ύψους 20 δισ. ευρώ, που της 
δίνει έναν αέρα για τις άµεσες χρηµατοδοτικές 
ανάγκες, όµως στη Γερµανία υποστηρίζουν πως 
αυτό σε περίπτωση νέας κρίσης δεν θα είναι αρ-
κετό για να πείσει τις αγορές. Η προληπτική πι-
στωτική γραµµή και στο Βερολίνο, αλλά και στις 
Βρυξέλλες, εξακολουθεί ακόµη να υπάρχει στο 
τραπέζι, ακόµη και εάν το αρνείται η ελληνική 
πλευρά. Εκτιµούν ότι µια τέτοια γραµµή θα έδι-
νε µεγαλύτερο αίσθηµα εµπιστοσύνης στις αγο-
ρές έναντι της χώρας µας. Οµως, γνωρίζουν πως 
αυτό δεν µπορεί να γίνει χωρίς να το ζητήσει η 
Αθήνα. Οπως έλεγε αξιωµατούχος του γερµα-
νικού υπουργείου Οικονοµικών, «η πιστοληπτι-
κή γραµµή είναι σαν ένα γλυκό πάνω στο τρα-
πέζι. Εάν θέλεις µπορείς να το φας. Εάν  θέλεις, 
µπορείς να το βάλεις στο ψυγείο ή να το πετά-
ξεις». Οι εξελίξεις στην Ιταλία φέρνουν νέα δε-
δοµένα και στο ελληνικό ζήτηµα, καθώς πλησιά-
ζουµε πλέον στις κρίσιµες τελευταίες εβδοµά-
δες του ελληνικού προγράµµατος.

Ιταλική ανυπακοή
Η ΙΤΑΛΙΑ είναι έτοιμη να ακυρώσει στην πράξη τη λο-
γική λιτότητας που οι Βρυξέλλες επέβαλαν σ’ όλες τις 
χώρες μέσω μνημονίων. «Μεταρρυθμίσεις», όπως μεί-
ωση δαπανών και συντάξεων και αυξημένοι φόροι, θ’ 
αποτελέσουν στη γειτονική χώρα παρελθόν. Ετσι δε-
σμεύτηκαν προς τους ψηφοφόρους των τα δύο μεγά-
λα κόμματα της Ιταλίας, που κατάφεραν να συνεννοη-
θούν και αντιπροσωπεύουν σήμερα το 57% του εκλο-
γικού σώματος. Θορυβήθηκε, λοιπόν, το «ευρωιερα-
τείο», που θεωρεί τα «ελλείμματα» των κρατών κύριο 
εχθρό της οικονομικής ανάκαμψης. Γιατί οι Ιταλοί ψή-
φισαν κόμματα που το πρόγραμμά των περιλαμβάνει 
μεγάλες δαπάνες. Τρέμουν την «ιταλική ανυπακοή». 
Αν υλοποιηθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα, το παράδειγμα 
των Ιταλών ενδέχεται να ακολουθήσουν κι άλλοι λαοί. 
Γι’ αυτό και ήδη εκστομίζονται απειλές ότι θα βγάλουν 
την Ιταλία από την ευρωζώνη. Γι’ αυτό και κατασυκο-
φαντείται το εκλογικό σώμα της γείτονος ως πλειοψη-
φικά αποτελούμενο από «εθνολαϊκιστές - ευρωσκε-
πτικιστές»! Κουραφέξαλα! Οι Ιταλοί είναι από τους πιο 
καλλιεργημένους Ευρωπαίους και ως τρίτη πιο ισχυ-
ρή οικονομία εντός Ε.Ε. ήταν αρχικά λογικά ανεξήγη-
το «πώς» βρέθηκε σε μνημόνιο. Αλλά οι Ιταλοί χάρις 
στον Μπερλουσκόνι, που αρνήθηκε σθεναρά την υπο-
γραφή μνημονίου πριν φυσικά τον αποδομήσουν και 
χάρις στον τότε υπ. Οικονομικών τους, τον μόνο που 

βρήκε το θάρρος να καταγγείλει το «ευρωιερατείο», 
τον Οκτώβριο του 2011, ότι «διέλυσε την αγορά ομολό-
γων» -«κανείς πια δεν θέλει τα ομόλογά μας» είχε δη-
λώσει- έχουν κατανοήσει τον λόγο για τον οποίο βρέ-
θηκαν σε μνημόνιο. Επειδή πραξικοπηματικά το «ευ-
ρωιερατείο», χωρίς να το αντιληφθούν οι ευρωπαϊκοί 
λαοί, διέλυσε τη χρηματοδοτική πηγή ανάπτυξης και 
ευημερίας των, ήτοι την ευρωπαϊκή αγορά κρατικών 
ομολόγων. Υπαίτιοι αυτής της διάλυσης οι ίδιοι ακρι-
βώς που στη συνέχεια επέβαλαν λιτότητα πανευρωπα-
ϊκά. Οι Ιταλοί δείχνουν αποφασισμένοι να μην επιτρέ-
ψουν στους «φταίχτες», που προκάλεσαν σκόπιμα αυ-
τή τη διάλυση της συγκεκριμένης «αγοράς» τον Μά-
ιο του 2010, καταλύοντας κάθε «νομιμότητα» σε σχέση 
με τον τρόπο λειτουργίας της, αφού «καταδολίευσαν» 
όλους τους επενδυτές της, να διαιωνίσουν τη λιτότη-
τα στη χώρα τους τουλάχιστον. Εχουν πλήρη συνείδη-
ση του τι έγινε τότε και γιατί κι από ποιους, δηλαδή από 
τους «ισχυρούς» της Ε.Ε., Γερμανούς και Γάλλους,  
προς διάσωση κι ωφέλεια των μεγάλων εντός Ε.Ε. θε-
σμικών τραπεζών τους. Αποδεχθέντες αντί αυτών να 
βυθιστούν κράτη λόγω χρέους, όπως και λόγω ελλειμ-
μάτων να βρεθούν υπό εποπτεία. Οι Ιταλοί μπορεί αρχι-
κά να θυματοποιήθηκαν, αλλά πλέον είναι πανέτοιμοι 
να τα βάλουν με τους θύτες. Θα έχει ενδιαφέρον η συ-
νέχεια. Γι’ αυτό και «Φόρτσα Ιτάλια»!
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θώρια ευελιξίας. Οποιεσδήποτε παραχωρήσεις, οποιαδήποτε πισωγυρίσµατα θα 
έχουν ως αποτέλεσµα τη σκληρή κριτική από την ακροδεξιά, που τώρα είναι και 
η κυρίως αντιπολίτευση, αλλά και την εκτόξευση των ποσοστών της, µιας και το 
κόµµα αυτό, εκτός από αυστηρά ευρωσκεπτικιστικό, ιδρύθηκε µε σκοπό την έξο-
δο της Γερµανίας από την ευρωζώνη. Μπορεί η Εναλλακτική για τη Γερµανία να 

Ασκήσεις… 
ψυχραιµίας

από το Βερολίνο!
Η στρατηγική της γερµανικής κυβέρνησης 
για τις εξελίξεις στον ευρωπαϊκό Nότο και τα σενάρια 
που καταστρώνουν Μέρκελ και Σολτς σε περίπτωση 
νέας κρίσης στην ευρωζώνη

Ανταπόκριση, Βερολίνο
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