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ΠοΛιΤιΚΗ

ΕγρßΖΑ και Üμυ!rα:
«ΠειρÜματα» σε βÜροò

τικÝò εξαγγελßε_ò οι οποΙεò Ýιουν να κÜνουν
L,ξτηνüυυνο ο ιη, (- !, ß.,τ, ιο'ι-ι,- ιιιι
ΕλλÜδαò, Εüν, δε, προσθÝσουμε ι<αιτην παρο
δοσισ. η οl.χθ.ιι ιου σJιß,, ι ^ιJιvoL ΛJρCυ
προòο,δητ,,c _/ιι ο ι .]νι.μ. .ην, ι,Jοιο
191 «χρÞl6ψòιß, 16ψ ιlÝθγουò», τωγ (Εγüπλωγ

Δυνομτο 1,, ρι ιη,.ρτ;lοßο., το,ι τομτ ]μ ι

γßνεται ει<ρηι<τικü και dκρωò επικλιδυνο για τον
,ηθÝιο rι Γºνι οθιι,ιοοΠο,ΙCι ßΓχ Ι[ α0
τοι,.òοýνοιο Αηüπο,,ν,ιο11λß--ι ο fo,,O
τελειþσει κανεßò για το ωγι<εκριμÝνο θÝμα;
Δlτιßνοογοφr^qου|ι-65,η,α 9, 67η11,1.-.
για να αντÞηφθεß ο ι(αθεßò απü εμÜò, üοο ανε-
\ ηι.ιρωιοζ ι υι αν ζινυι ß ιο ιον ουγλε{ρ.Jενο
ιομÝο: ιηνε ι.",ιδυ/ο.ηια ιων προταοευν
αυτþν,

"::,} i.),J ο,,υΓιο( τ,,]Γο\. ο.'ν]ι εΓι\ß,
πωò σκοπüò τηò,., κυβÝριτησÞò 166 9ο alυο,
να βγÜλÝι τη χþρα απü το ΝΑτο, Δεýτερον,
ο ΣγΡΙΖΑ ιòχυΓl,ζιιαι πιò θα επιδιþξει νο δτ

αλlισει τη ωμμαχßα με το ΙσρÜÞλ και, τρßτον,

τουòυδρογονüνθρακεòπου θα εξορýξει χω-
ρΙòνα ÝχειτηνυποοτÞριξη ιων ΗΠΑ(αιτιýν
Ι(υΠηΙων|'αι rou οΛ ]-Λ ,, ιο πηυ, υΓιI.,
αιζ ÝηεJν ζ Αφοι] δ( θο ρυlο, 1 ι ο , ιο
ΝΑΤΟ αλλÜ και θα κüιμου|ιε τιò γÝφυρεò με
ιο τοlλ α ,ιι ) ,Oι,oto 

lJc ι1; ι,,ιü., η
ομυντLκÞ μαò υ<ανüτητα, η οποßα θα οντιοταΟ
ιιιο ι ιºγ,lιε, J º σ ,1 ι,ü,lυ ν Δα, )-)Γ ι] ο,
με τουò εξοπλισμοýò ι<αι θα μετατρÝψουμε
ι òΙ,, ι,'ι Δ ιß1, . οτδημοοο,ιlρ,ο ι,

μ!οω ιου ω,,δ , ι7, ο_ου Ο, ι, . ο , ο ιιι ,,ο
161.òεß οι,\'1 ) :/ι,ο,ι,\ο,ι , δ vr,ι ,,
κÜποιοò να μη φÝρει αον νου του πωòτÝτοιου
εßδουò,τιιροματο μOθητευομτþνμαγων
και «ρΙσι<α» ß<ατü τον κýριο λΙftαλüφα), αδα,
Jν πτ1 ß ι ηò , r τlμ ηò ιωι Διι θνυ ν Σr.Ýοι ων,
τηò γεωπολιτι<Þò, τηò αρατηγι<Þò, α7ý,Ü και
τηò κοLνÞò λογικÞò, πÞρε ß(αι ò Ιν4ακÜριοò, με
αποτÝλεσμα η «ουδÝτερη» κýπροò γο δεχθε,
την επßσκεψη του,,. Απßλα, χωρßò να μιορεß Þ
να θÝλει κανεßòýα απιδρÜσει, Αυτü θÝλουμε
νια ιην Lλλüδο μοò;

η üλη του ρητορß(Þ υπογραμμßζει πωò θα (α-
ταργÞσει οτην ουσßα τιò εξοπλιπικÝò δαπÜ,
νεò, ενþ θα θεσπισει ιον,,, ουνδιτολ,σμü αο
οτρÜτευμα,

¼λα αυτü καλÜ και ωραßα, για μΙα ΕλJ,Üδα η
οποßα θα συνüρευε με το ΒÝλγιο ι(αιτο,., Λου-
ξεμβοýργο, Α( Jac εßηγÞοουν ο"ωι ο ιýρ,οò
Τσßπραò καιοι σýμβουλοßτου, βρßσκπαι Þ üχι
η χωρο α ην πλεον *ου t Þ (þν] τηò Ευρασ,οò:
¸χει απÝναντß τηò μßα αναθεωρητυ<Þ νεοθωμα-
νικÞ Τουρκια, η οποßα ιο .ιüνο που τεριμÝνει
εßνοι η επßσημη κατdρρευση τηò χþραò για να
ει<μεταλλευτεß την περßααση, üπωò Ýχει απο-
δεßξει η Ιαορßα πωò πρüττει Ýωò τþρα; ΣυμφÝ-
ρει ι η χþρο να εγι(ο ιολε:ψε ι τ ην πλÝον ισχυρÞ
ι<αι ßσωò μοναδικÞ- αρατιωτικÞ ωμμαχßα

αον πλανÞτη και, Ýσιω üτι το κÜνει, τι μαò
προτενουν πονΠΡΙΖΑ, να αραφοýμε αην
Κßνα Þ αη Ρωσßα; Αυτοýò σε τελικÞ ανÜλυση
τουò,,, ρωτÞσαμε εÜν μποροýν και με ποιουò
üρουòνα μαò υποοτηρßξουναπüτη στιγμÞ που
βρισι<üμααε εν τω μÝσω μßαò νατο'ßκÞò «λß-

μνηò,) üπωò εßναι η ΑνατολικÞ Μεσüγειοò;

θΣγ{} Α*ß;ºξ}ß* πωò φεýγουμε απü το
ΝΑ, ο, μπορFß (dποιοζ να μοò εξηγÞσει ιη
λογικÞ τηò διÜλυσηò τηò σχÝσηò με το Ισρα-
,1λ, τ 1 μüνη δυνομη ηου φοßνειοι νο Ý\ιι ιη
θÝληση να μαò βοηθÞσει σε μßα κρßσιμι1 σιιγ-
μÞ; Ιι"ΙÞπωò'εßπε κÜποιοò αην ]<ουμουνδοý-

ρου πωò για να εßμαοτε «φßλορ) των ΑρÜβων
θα πρÝπει να τα χαλÜσουμε με το Τελ Αβßβ,
ΔηλαδÞ δεν βλÝπουν πωò üλοò ο αραβß(üò

κüσμοò, εκτüòαπüτα «τσι

ρüκια» τηò Τουρι<ßαò, κÜ-
νει δουλειÝò μετο ΙσραÞλ;
Ι(αι, εüν ωμβεßκüτι με την
ToUpJ(ia, ποιοò θα μαò βο-
ηθÞσει, μÞιωò η,,. Παλατ
οτινιακÞ ΑρχÞ θα εýαι σε
θÝση να το ](Üνει; Καιγια να
ολοκληρþσουμε το θÝμα
«ΙσραÞλ», τον σýντροΦο
Χριπüφια τον ρþτησε ο
κýριοò τσßπραò, δεν εßνοι
η Ι(ýπροò αυτÞ που μαò
Ýδειξετονδρüμο Þ μÞπωò
θαπεßσειτουò Ι(υπρΙουòνα

φερθοýν,_, προοδευτυ(ιΙ
ι<αι να σταματιlσουν t<aι

αυιοßτη συνεργασßα;

iº;\ fiJli.i ßßß ακüμα να

μαò εξηγιlσει πιßò οκοπεý,
ει ν0 φτιÜξει τΟ ταμεßο Οιτü

f",,Ι ιιº g;;l gò. 
5; r, r, ιl.:ι/ι: ε}_ ß;Ι'Τ, Ρο μ π Ü ι,

ΒεστερβÝλε και Üλλοι
υψηλüβαθμοι εταßροι
αναζητοýν συνομιλητÞ
στην ΕλλÜδα μετÜ τιò
εκλογÝò, με τον οποßο θα
μπορÝσουν να συζητÞσουν,
να διαπραγματευθοýν ι<αι

πιθανþò να αναθεωρÞσουν
το μÝχριτþρα ολÝθριο
ηρüγραμμα που Ýχει
εφαρμοστεß στη χþρα.
,Ηº τηò ΚΥΡΑΣ ΑΑΑΜ
l(adam@ependytiS,q τ

ß,{:']9ξ' πισÞμωò ι<αι ανεπισÞμωò, σε δημü-
σ,εò ιιοιιδιωιιιιεò ουlη-Þοε,ò, 

"ο ιιß
μüναò η αο σýνολο, ο, ειαßΓlοι του" μνημονßου θειουν üυο προýποθε-

σειò:
Ε \:, ο ιι ι'ºΙουγιουι,LΛ/υδο θorlr σο
θ Ι º οΓlο βιψο,ι,ι , ,ΒΙΓ,Ι.ιΟη με:ºνοπC]ο
θο _πορεοουννα ο,οπηογμοτFι,θουγ, ι/ο|ß Η κυβÝρνηση αυτÞ θα δεχθεß, ωò θÝμα
αρχÞò. üτι εφαρμüζει το μνημüνιο (δηλαδÞ
. μμινιι Οιιζ διοοθρωΙιι,ιτ ο^lο\ι. Οßη

1_1εßωση των δημοοΙων δαπανþν, αλλÜ ιιαι
αην ,ο ιο |η ιι \ φ.ρο5ιοφνß ηι ,, ωαι Vd
υπüρξει Ýνα ιιααθερüι Ýδαφοò ι<αι πλοßσιο
για τη μερικÞ επαναδιαπριτγμÜτευιιη ιου
|- /ημΟ\,,οL, Jζ ι υηιΟ αο\Ο ,η, Ι Γ μ,ιι ν]-ι
τηò εφοομογÞòτου προγρüμμιατοò, Οι δι
αηιαþσειò αυτÝò προÝρχονται απü « ιιχνο-
ι οιι.ßò òΠο D,ι|'η,Ιη.*,. ιΠ,\υ ι,olJ\,
ιßλων ιων επιπÝδων, με τουò αντ(σιυιχουò
Ευρωπαßουò εταßρουò τουò.

¸να γενιß<ü συμπÝρασμα εßναι üτι οι Ευ-
ρωπαßοι αυτοß, σýμφωνα με χαραι(τιιριοττ
,,J ΦρOJηυι η] òδιηl-μυι,, òπ,\η.,,
τα Ýχουν χαμÝνα μιε την ΕλλÜδα», αφοý δεν
καταλαβαßνουν τι ακριβþò ζητÜει συνολικιßιò
η χþρα και ποý το πÜει,

Η βασß(Þ, συνολικÞ, ελληνικÞ διπλωμα,
τικÞ ει<τßμηση εßναι üτι οι εταßροι, αιμιτερτ
/.ο μβονοL Ý. τ ι . οι τηι λ, lJ]. Γ τΓ^, οξ ! ιλουν
αυτÞ τη αιγμÞ «σχÝδιο Β» για την Εγιλdδα ι<αι

την προοπτικÞ τηò παραμονÞò τηò μÝσα Þ
ξξω òπο την Γυρω(þνη, ο λü\ ο. εßναι üιι οι
π ο;ροι δÞλþ!ουν αδυναμßο, ουτÞ ι 1 α,γ: Þ
τουλÜχιοτον, να «ι<οαολογÞσουν» επακρε

τηò ασφÜλειαò τηò ΕλλÜδαò
ßº*Ι{}Σ Ý,*|,{ *ß''}ιd/*"ΓÝιß τιò δραματι<Ýò
ηυÝρει του Δεκεμβριου rou 2ο08, üτOν ]
πρωτεýουσα τηò χþραò κÜηκε απü κüποιουò
ιΜηνüφωνουò ται μη- βανδαλουò, οι οποß-

οι θεþρησαν πωò η τραγι(Þ δολοφονßα ενüò
μικροý ßßαδιοý θα Ýπρεπε να οδηγÞσει αην
κατÜλυση του κρÜτουò, τηò ασφdλειαò ι(αιτου
δυ<αιþματοò ιδιοκτησΙαò χιλιÜδων ωμπολτ
τþν μοò ανü ιην επ,τρüτεια κοι ιδιαιτερωò
αην üμορφη πüλη μαò;

Ποιοò δεν θυμüται πωò εκεßνεò τιò δýσι<ολεò
þρεò, ο ιαν η Ι λλßßδο δοκ.μοζü ι ον τοσο ωζ
προò ιηνανθικτικι)ιηιοτηòδημοτραιßοò ιηò
üοο κοι ωò προι ι ην αιιοπιαια ιηò .ραι,ιÞò
τηò μηχανÞò, υπÞρξαν κÜποιοι ει( του πολιττ
κοý φüσματοò οι οποßοι, ρßχνοwαò λιßδι αη
οωτιü, αην ουσßα Ýδωσον ουγlωροχüριι σε
üλουò εκεßνουò οι οποßοι θεþρησαν την ΑθÞ-
να λÜφυρο προò απüκτησηj ηοιοò θα ξεχÜσει
τον κýριο Ισßπρο, δυνηιικü πρωθυηουργü
ι ηò χωραò, ηιθονο ε ι οßρο ενüò κυβερνη rικοý
σlημαιισμοý η ηγß ιη ιηò αξιωμοτι, Þò οwι
πολßτευσηò, με φüντο μια φωτογραφßα του
τσε Γκεβüρα, αην ουσßα να υποαηρßζειτουò
επιδρομεßò και να υπογραμμßζει πωò για üλα
φταßει η,,. Δεξιü;

,,-.' ; :: δτνπιροσεπολυζκαιρο( κοιοι
δρομοιικßò εξεΛ,Ιε|ò αη χþρα μοò αγòßγιο-
σον, διüτι περΙ εξαναγκασμοý πρüι<ειιοι, τον
ΣγΡΙΖΑνα υποδυθεß πωò αποτελεß κüμμα εξου-
σßαò ι<αι üχι διομαρτυρßαò. Η εκτßναξη δε του
συγκει<ριμÝνου κüμματοò αη δεýτερη θÝση
του πολιτικοý μαò ωαÞ-
ματοò το εξανÜγκασε ι<αι

σε μßα ακüμα μεγαλýτερη
θυσßα, να προχωρÞσει αη
σýνταξη κυβερνητιι<οý
προγρüμματοò μετÜ τßò
εκλογÝòτου Λ,4αßου,

¼ταν üμωò Ýνα κüμμα
αποφασßζει να εκπονÞσει
κυβερνητιι<ü πρüγραμ-
μα μετÜ και üχι πριν απü
εκλογÝò, και αυτü το ι<üνει

προφανþòγιανα προλÜβει
τιòεηüμενεò, που εßναιÝναν

μÞνα αργüτερα, εßναι προ,
φονÝò ηωò θο !ποπÝσει σε
σοβιιρß.λυθι1, 1g9ηρμ
δυαυχþòγιαεμÜò θd.πη,
ρεüσουν üχι την ß(ουμουν
δοýρου, αλλÜ ολüκληρη
τη χþρο, ειδικüτερα üιαν
πρüι<ε:ιται για προγραμμα-

ß?jl.ßΤ]ßßΙ:"r,?.,¸

¸στω λοιπüν πωò
φεýγουμε απü
το ΝΑΤΟ, μπορεß
ι(αΠοιοò να μαò
εξηγÞσει τη λογικÞ
τηò διÜλυσηò τηò
σχÝσηò με το ΙσραÞλ,
τη μüνη δýναμη
Που φαßνεται να Ýχει
τη θÝληση να μαò
βοηθÞσει σε μßα
κρßσιμη στιγμÞ,

Φg Ετβωπαßοg
{€ßη ÝΧουνΧαμÝνα

μδ τßτν trηÜδα»
βþò τιò οι<ονομικÝò ωνÝπειεò για την Ευρω
ζþνη απü μια πιθανÞ Ýξοδο ιηò Ελλüδαò απü
το ι Jfω, Fνω ποοü\\ηΙο δπ εßνοι -ο^ üμο- οε
θÝση να εκτιμÞσουν αν μια τÝτοια πιθανÞ κß,
νηοη θο εχ. βοριÝι.οι πο,εòιηιτιψσι ιò, οι
αιò üλλεò οοβορα ι,ßJδων,ζομενεò λþρε\
üπωò η ΙmανΙα ι(αι η Ιταλßα,Ιτ,ΙÝσα σ'αυτü το
θολü σκηνυ(ü αην Ευρωζþνη, διαγρdφοWαι
ουτÞ ιη αιγμη ,μοι οπατιο» επικοινωνß0\
που μπορι ß νο οδΓν,ιοουν σε δρü.]ουò \; αò
διοπροßμοτιυση( ιου JνηJονιουγια ιOιπü
μενα χρüνια οτην ΕλλÜδα, που δεν θα εßνοι
επιζÞμια ι<ατ'ανüγκη για τη χþρα,

οι προýποθÝσειò
Προξ ιοýτο, ο|--ò, διογροφετοι η ανο\ . ιι
δýο προýποθÝσεων,
Ε Οι εταßροι να αποκτÞσουν σýντομα αα,
θερü ι<αι μüνιμο συνομιλητÞ απü την ΑθÞνα,
αφοý αυτÞ τη αιγμÞ δεν Ýχουν απολýτωò
κανÝναν ι<αι, ακüμα,
Ε ο συνομιλητÞò αυτüò, που θα προÝλθει
απüτι( ¼λπεòτηζ,ιηζ Ιουνßου, να εßνο.σ-
θÝση να ασκÞσει την τÝλ¾η τηò επωφελοýò
διαπραγμÜτευσηò για τη χþρα,

Πολý περισσüτερο, μÜλιαα üτον η Γερ
| ΟJΙΟ ß/ΙΟΤΓ'ηºΟΓοι τοοòτ\,,ο:L, α
αναδει<νýεται αην ισχυρüτερη δýναμη τßlò
Ευρο ιη. Τlò6 ¼]Ροηγο,,ιενε. ηΓεΓ| η 1σ

οδÞ\ηο ιι|νL,, ;Γf C JιJºρ ι] ι,Þ
πολÝμουò,

ΑυτÞ τη φορÜ η κυρßα ]\4Ýρκελ με την ου(ο
νοι]ιι(Þ δýναμη που Ýχει συσσωρεýσει ιιινδυ-
νfý.ινοοδι]\ºοξ,ιη/ι, υΓηlουιυι ω τ

συρρΙκνωση, αν üχι σε κατüρρευστ1, ι<αι αυτü
ιιανεßò πολιτικüò ιιαι φυσιιÜ οýιε η ßδια δεν
θα θελÞσει να το χρεωθεß, Ýχονται απÝναντß
ιη,,.ο .ιιυιθορ,,η,Λ4,,/ ι ιßL|η,οπJßºο,7
μπορεß να διαπραγματευθεΙ,,,» . ],]

ο,..üιρο, δηλþνουν
αδυναμßα να
« ι(ΟστΟλογÞΟουνιß
επαΙ(ριβþò τιò
οιι(ονομιΚÝò συνÝΠειεò
για την Ευρωζþνη απü
μια πιθανÞ Ýξοδο τηò
ΕλλÜδαò
απü το ευρþ
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