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Ο ελληνας πρωθυπουργός στο Βερολίνο και στο Παρίσι
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΟΥ

Περίληψη
Όλα τα κεφάλια της πολιτικής αρένας στράφηκαν προς το Βερολίνο και το Παρίσι µεταξύ 24 και 25
Αυγούστου, όταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Αντώνης Σαµαράς, επισκέφτηκε την Άνγκελα Μέρκελ και τον
Φρανσουά Ολάντ στις χώρες τους, προκειµένου να συζητήσουν το µέλλον της Ελλάδας. Ο Παγκόσµιος
Τύπος ήταν σε αναταραχή και πολλά άρθρα γράφτηκαν κατά τη διάρκεια και µετά από αυτές τις
ηµεροµηνίες. Ο Ελληνικός Τύπος έχει υιοθετήσει µια θετική γνώµη σχετικά µε την έκβαση των συζητήσεών
τους, αλλά αυτό δε συνέβη στην περίπτωση του ∆ιεθνούς Τύπου. Ο Αµερικανικός Τύπος υπήρξε πιο
αντικειµενικός, χωρίς να διατυπώνει γνώµη επί του θέµατος, αλλά ο Αγγλικός Τύπος ήταν πιο αυστηρός και
η αισιοδοξία του πιο διστακτική. Ο Γαλλικός Τύπος, από την άλλη, διχάστηκε καθώς η θετικότητα ήταν το
κύριο συστατικό των άρθρων, αλλά υπήρξαν πολλές αυστηρές κριτικές. Ο Σαµαράς ζήτησε περισσότερο
χρόνο, αλλά οι δυο ηγέτες ζήτησαν περισσότερες πράξεις. Ο χρόνος τους πιέζει και µια λύση είναι
απαραίτητη.
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Εισαγωγή
Μόλις δυο µήνες µετά τη νίκη του και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Αντώνης Σαµαράς έχει ήδη
ξεκινήσει τις συζητήσεις και τις διαπραγµατεύσεις µε την υπόλοιπη Ευρώπη, για να σώσει την χώρα από την
καταστροφή. Για να αντιµετωπίσει την αυξανόµενη ύφεση ζητά από τους εταίρους του περισσότερο χρόνο
για να βάλει τη χώρα σε τροχιά ανάπτυξης και την περασµένη βδοµάδα πραγµατοποίησε ένα τριήµερο
πρόγραµµα επίσκεψης στο Βερολίνο και στο Παρίσι. Πιο συγκεκριµένα, επισκέφτηκε την Καγκελάριο της
Γερµανίας, Άνγκελα Μέρκελ, στο Βερολίνο στις 24 Αυγούστου και την εποµένη αυτής έφτασε στο Παρίσι
για να συναντηθεί µε τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Φρανσουά Ολάντ. Ο Παγκόσµιος Τύπος κατέγραψε αυτές
τις συναντήσεις και την έκβαση των συζητήσεων.
Ο Ελληνικός Τύπος
Η επίσκεψη του Αντώνη Σαµαρά στο Βερολίνο ήταν το πρώτο βήµα των διαπραγµατεύσεων και µια
ευκαιρία για την αποκατάσταση της τραυµατισµένης σχέσης µεταξύ της Ελλάδας και της Γερµανίας. Ο
Έλληνας Πρωθυπουργός έγινε δεκτός µε τιµές και η Άνγκελα Μέρκελ του πρότεινε να συζητήσουν
κατ’ιδίαν χωρίς τους συνεργάτες τους στην αίθουσα. Η συζήτηση ήταν εποικοδοµητική και όπως ο Άρης
Ραβανός έγραψε σε µια εφηµερίδα, Το Βήµα: <<Η ξεκάθαρη οµολογία της Άνγκελα Μέρκελ ότι θέλω να
παραµείνει η Ελλάδα µέρος της Ευρωζώνης αποτέλεσε ένα θετικό σήµα, αλλά ζητήθηκε από τον κ. Σαµαρά
να υπάρξουν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα συγκεκριµένα αποτελέσµατα >>. Στο ίδιο άρθρο έγραψε επίσης
ότι ο Σαµαράς ζήτησε περισσότερο χρόνο για να αφήσουν την Ελλάδα <<να ανασάνει>>, αλλά µε κανένα
τρόπο δε θέλει οι Γερµανοί φορολογούµενοι να επιβαρυνθούν. Το άρθρο αυτό τελείωσε µε ένα µέρος της
άµεσης συζήτησης µεταξύ των δύο πολιτικών: Με την Άνγκελα Μέρκελ να λέει ότι <<Πρέπει να µας
πείσετε>> και τον Αντώνη Σαµαρά να απαντάει ότι <<Θα κάνουµε ότι χρειάζεται για να κάνουµε την
Ελλάδα αξιόπιστη>> .1
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Σε µια άλλη εφηµερίδα, Τα Νέα, ο Γιώργος Παππάς από το Βερολίνο έγραψε: <<Η επιµήκυνση πάντως,
σύµφωνα µε πληροφορίες, δεν αποτέλεσε αντικείµενο ενδελεχούς συζήτησης. […] Ο Πρωθυπουργός
επανέλαβε ότι δεν ζητά περισσότερα χρήµατα, αλλά περισσότερο χρόνο…>>. Το άρθρο αυτό δεν εστίασε
µόνο στην πρόθεση του Σαµαρά να πείσει ότι η κυβέρνησή του θα προχωρήσει σταθερά, ώστε η Ελλάδα να
βγει από την παράλυση και να παράγει έργο, αλλά και στα εµπόδια που η Γερµανίδα Καγκελάριος έχει να
αντιµετωπίσει συµπεριλαµβανοµένου ότι οι αποφάσεις της θα σηµατοδοτήσουν το πέρασµα της ιστορίας.
Υπάρχουν πολλές φωνές που θέλουν την Ελλάδα εκτός της ζώνης του ευρώ, αλλά εφόσον ζούµε σε
δηµοκρατία δεν µπορούν να σταµατήσουν, αλλά να διακοπούν όταν η Ελλάδα θα τηρήσει τις δεσµεύσεις
της.2
Στις 25 Αυγούστου ο Αντώνης Σαµαράς, επισκέφτηκε το Παρίσι, όπου συναντήθηκε µε τον Γάλλο
Πρόεδρο, Φρανσουά Ολάντ. Με αισιοδοξία µετά την συνάντησή του µε την Άνγκελα Μέρκελ, ο Σαµαράς
έτυχε θερµής υποδοχής από τον Ολάντ στο Μέγαρο των Ηλυσίων, µια µέρα επετείου που γιόρταζαν την
απελευθέρωσή τους από τα γερµανικά στρατεύµατα κατοχής το 1944. Ο Ολάντ συµφώνησε µε την Άνγκελα
Μέρκελ ότι η Ελλάδα πρέπει να παραµείνει στην Ευρωζώνη και οι θυσίες του ελληνικού λαού πρέπει να
αναγνωριστούν. Όπως έγραψε ο Άρης Ραβανός την ίδια µέρα στο Βήµα ότι ο Σαµαράς είπε στο Γάλλο
Πρόεδρο <<Κάποιοι ποντάρουν ότι η Ελλάδα δε θα τα καταφέρει. Βρίσκοµαι τώρα εδώ για να πω στο
Γάλλο πρόεδρο ότι η Ελλάδα θα κάνει τα πάντα για να τα καταφέρει. Είµαστε βέβαιοι ότι η επιτυχία της
Ελλάδας θα παίξει ευρύτερο ρόλο. Θα δείξει ότι η Ευρώπη µπορεί να ξεπερνά τα προβλήµατα της. […] Οι
Έλληνες είµαστε περήφανος λαός, δε µας αρέσει να δανειζόµαστε, έχουµε όλες τις προϋποθέσεις για να τα
καταφέρουµε >> .3
Το γενικό κλίµα του Ελληνικού Τύπου είναι αυτό µιας µικρής νίκης. Όλοι αναµένουν ως προς το τι θα
συµβεί στη συνέχεια, αλλά δεν µπορούν παρά να σκεφτούν πως τώρα έχουν δυο συµµάχους, την Άνγκελα
Μέρκελ και τον Φρανσουά Ολάντ. Σε πολλές περιπτώσεις, όµως, η γνώµη του Τύπου δε συγκλίνει µε αυτό
του ελληνικού λαού.
∆ιεθνής Τύπος
Ο Αµερικανικός Τύπος πιο απόµακρος από τους άλλους καταγράφοντας αντικειµενικά τις επισκέψεις του
Έλληνα Πρωθυπουργού. Καταγράφοντας τι ειπώθηκε µεταξύ των τριών γυναικών επικεντρώθηκε στο
γεγονός ότι η Μέρκελ και ο Ολάντ θέλουν την Ελλάδα να παραµείνει στην Ευρωζώνη. Πιο συγκεκριµένα η
Melissa Eddy έγραψε στη New York Times: <<Με την Ισπανία να περιµένει βοήθεια από τα ταµεία
διάσωσης της Ευρώπης και την Ιταλία να αντιµετωπίζει εκλογές την άνοιξη, οι ευρωπαίοι ηγέτες τονίζουν
τη σηµασία της εκπλήρωσης των αυστηρών όρων µε αντάλλαγµα τη βοήθεια>>. Για αυτό η Γερµανίδα
Καγκελάριος συνεχώς ζητούσε αποτελέσµατα και όχι λόγια. Στο άρθρο αυτό αναφέρεται επίσης ότι ο
Σαµαράς µαζί µε τη Μέρκελ πολεµούν αυτές τις φωνές που θέλουν την Ελλάδα εκτός της ζώνης του ευρώ.4
Στην ίδια εφηµερίδα ο Steven Erlanger έγραψε για την επίσκεψη στο Παρίσι, ότι αν και ο Ολάντ συµφωνεί
µε τη Μέρκελ είναι δυσαρεστηµένος µε τα µέτρα λιτότητας και θέλει περισσότερες οικονοµικές
µεταρρυθµίσεις που ο λαός µπορεί να ανεχτεί. Ο Σαµαράς υποσχέθηκε επίσης ότι η Ελλάδα θα τηρήσει τις
δεσµεύσεις της και πράγµατι είπε: <<θέλω να γίνω από χώρα της γραφειοκρατίας σε χώρα µε κόκκινο χαλί
για τους ερευνητές>>.5
Ο Αγγλικός Τύπος, αυστηρός παρά ελπιδοφόρος, υιοθέτησε τον χαρακτηρισµό του Deutschland Radio
ότι ο Αντώνης Σαµαράς επισκέφτηκε <<τη φωλιά του λιονταριού>>, µε την Άνγκελα Μέρκελ να παίζει το
ρόλο του λιονταριού. Εκείνη δεν έδωσε καµία απάντηση στα αιτήµατα του Σαµαρά για το χρόνο και είπε ότι
θέλει να περιµένει την έκθεση της τρόικας. Ωστόσο, διαβεβαίωσε τον Σαµαρά λέγοντας ότι η Ελλάδα θα
παραµείνει µέρος του ευρώ, επειδή το ευρώ δεν είναι µόνο ένα νόµισµα είναι <<µια ιδέα µιας ενωµένης
Ευρώπης, µιας µη αναστρέψιµης Ευρώπης, και για αυτό η θέληση είναι τόσο σηµαντική>>.6 Ένας άλλος
συγγραφέας έγραψε στην ίδια εφηµερίδα ότι: <<Η Άνγκελα Μέρκελ απέρριψε τις ενστάσεις από τον
Έλληνα οµόλογό της για την παράταση αποπληρωµής δυο χρόνων αφού δέχτηκε την υποστήριξη του
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Γάλλου Προέδρου, Φρανσουά Ολάντ, για την σκληροπυρηνική στάση της>>. Στο άρθρο αυτό αναφέρθηκε
επίσης η άρνηση ενός πακέτου διάσωσης στον Ισπανό Πρωθυπουργό, Μαριάνο Ραχόι7, καθιστώντας το
µέλλον του ευρώ ακόµα πιο αβέβαιο.8 Την ίδια αυστηρή γραµµή ακολούθησε και για την επίσκεψη στο
Παρίσι, εστιάζοντας στο γεγονός ότι ο Φρανσουά Ολάντ αρνήθηκε στο Σαµαρά περισσότερο χρόνο και
αντ’αυτού πρότεινε επώδυνες µεταρρυθµίσεις. Περιµένει για την οικονοµική έκθεση που θα παρουσιαστεί
σε µια σύνοδο κορυφής του Eurogroup τον Οκτώβριο και λέει ότι είναι εκτός χρόνου, <<όσο πιο γρήγορα
τόσο το καλύτερο>>, πρέπει να πάρουν αποφάσεις και γρήγορα.9
Τέλος, ο Γαλλικός Τύπος ακολούθησε το ίδιο στυλ µε τον Ελληνικό Τύπο, όντας αισιόδοξος και δίνοντας
ελπίδα. Εφηµερίδες όπως η Liberation επικεντρώθηκαν στο χρόνο που ζήτησε ο Σαµαράς και στα
αποτελέσµατα που απαίτησε η Μέρκελ. Όπως αναµενόταν υπήρχαν περισσότερα άρθρα σχετικά µε τον
Έλληνα Πρωθυπουργό να επισκέπτεται τον Φρανσουά Ολάντ στο Παρίσι. Η Liberation και η Le Monde,
δυο από τις πιο γνωστές εφηµερίδες στη Γαλλία, ανέφερε ότι ο Ολάντ θέλει να επισπεύσει τις αποφάσεις,
καθώς η κρίση συζητιέται για δυόµιση χρόνια τώρα. ∆ιαβεβαίωσε τον Σαµαρά ότι η Ελλάδα θα παραµείνει
τµήµα της Ευρωζώνης, αλλά ζήτησε περισσότερες οικονοµικές µεταρρυθµίσεις. Ωστόσο, η Sabine Arnaud
Syfuss έγραψε στη Le Nouvel Observateur ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν ήταν πολύ οµιλητικός µε τη
στη συνάντησή του µε το Φρανσουά Ολάντ και σε κοινή δήλωσή τους στα Ηλύσια ήταν στη σκιά, ενώ ο
Γάλλος Πρόεδρος ήταν κάτω από τον ήλιο. Ο Σαµαράς είπε ότι οι Έλληνες είναι περήφανοι και η
συγγραφέας πρόσθεσε <<περήφανοι, αλλά καταστρεµµένοι>>. Ο Σαµαράς, όµως, προϋπαντήθηκε και
άρχισε την οµιλία του, όπως είπαν, µε πολύ καλά για να καταλήξει στο συµπέρασµα ότι η Ελλάδα είναι
µέρος του ευρώ και θα παραµείνει, αλλά η κυβέρνηση του Σαµαρά, που πολλοί πιστεύουν ότι είναι αυτή που
θα σώσει την Ελλάδα, έχει να τηρήσει τις δεσµεύσεις της.10
Επίλογος
Συµπερασµατικά, φαίνεται ότι εκτός από τον Ελληνικό Τύπο, που ήταν ελπιδοφόρος και αισιόδοξος, ο
Παγκόσµιος Τύπος είναι πιο διστακτικός καθώς περιµένουν πράξεις και όχι λόγια. Η κρίση είναι σχεδόν
τριών ετών σήµερα και οι άνθρωποι έχουν κουραστεί από τις υποσχέσεις. Αυτό ήταν το µήνυµα που δόθηκε
στον Αντώνη Σαµαρά κατά τις επισκέψεις του. Οι ηγέτες αναγνώρισαν τις θυσίες του ελληνικού λαού, αλλά
δε σταµατούν να ζητούν περισσότερες µεταρρυθµίσεις. Ο σκοπός του Σαµαρά ήταν να κερδίσει
περισσότερο χρόνο, αλλά δεν κέρδισε καθόλου, αν και κανείς δεν του το αρνήθηκε επισήµως. Το ζήτηµα
ήταν ότι η Ευρώπη χρειάζεται µια λύση και γρήγορη.
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