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Η επίσκεψη Μέρκελ στην Αθήνα όπως παρουσιάστηκε από το διεθνή Τύπο

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΕΒΣΕΧΙΡΛΙΟΓΛΟΥ

Περίληψη: Στις 5 Οκτωβρίου του 2012 ανακοινώθηκε η άφιξη της Γερµανίδας Καγκελαρίου Άγκελα
Μέρκελ στην Αθήνα στις 9 του ίδιου µήνα για να συναντηθεί µε τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαµαρά και να
συζητήσει τις οικονοµικές πραγµατικότητες στην Ευρωζώνη. Το νέο έφερε πολλούς προ εκπλήξεως, καθώς
αυτή θα αποτελούσε την πρώτη επίσκεψη της Μέρκελ στην Ελλάδα από την έκρηξη της κρίσης χρέους το
2009.
Λέξεις-Κλειδιά: Ελλάδα, Αντώνης Σαµαράς, Άγκελα Μέρκελ, Ευρωζώνη, διεθνής Τύπος (Η Καθηµερινή,
Τα Νέα, Το Βήµα, Der Spiegel, Die Welt, Le Monde, Le Figaro, Libération, The New York Times, The
Washington Post)
*

Εισαγωγή
Ερχόµενη σε αντίθεση µε την αυστηρή στάση την οποία η Ευρώπη και ιδιαίτερα η Γερµανία είχε τηρήσει
προς τα υπερχρεωµένα κράτη-µέλη της Ευρωζώνης στο παρελθόν, η απόφαση της Μέρκελ έγινε αντιληπτή
ως ένδειξη εµπιστοσύνης και ίσως ως αρχή µιας ελαστικότερης προσέγγισης στο ζήτηµα των δοµικών
µεταρρυθµίσεων και των περικοπών. Ορισµένοι, ωστόσο, αµφέβαλλαν για τον αντίκτυπο της επίσκεψης και
τις πραγµατικές προθέσεις της Καγκελαρίου.
Στόχος του εν λόγω άρθρου είναι να παρουσιάσει τις απόψεις εφηµερίδων σηµαντικής απήχησης από την
Ελλάδα, τη Γερµανία, τη Γαλλία και τις ΗΠΑ, παραθέτοντας τα ακριβή σχόλια των δηµοσιογράφων όταν
αυτό καθίσταται απαραίτητο. Πράγµατι, αποδείχτηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η µελέτη του πως
αρθρογράφοι ποικίλων νοοτροπιών και διαφορετικών εθνικοτήτων προσπάθησαν να ερµηνεύσουν το
σχετικά µικρό πλήθος πληροφοριών που προέκυψαν από το σύντοµο ταξίδι της Μέρκελ ώστε να
καταλήξουν σε συµπεράσµατα για το µέλλον της Ευρωζώνης.
Ελληνικός Τύπος
"Ούτε θρίαµβος, ούτε απογοήτευση"11. Αυτή η φράση του Αντώνη Καρακούση στην εφηµερίδα Το Βήµα
συνοψίζει επαρκώς τις αντιδράσεις του ελληνικού Τύπου έναντι του ταξιδιού της Καγκελαρίου στην Αθήνα.
Η συµβολική σηµασία της επίσκεψης σε γενικές γραµµές δεν αµφισβητείται. Στα Νέα, ο κ. ∆ιονύσης
Νασόπουλος υπογραµµίζει ότι "Τερµάτισε την ελληνική αποµόνωση δυόµιση χρόνων η Άγκελα Μέρκελ µε
το ολιγόωρο ταξίδι στην Αθήνα", µια αρκετά θετική εξέλιξη αν αναλογιστούµε τις καταστροφικές
επιπτώσεις που επέφερε η αποµόνωση της χώρας από το 2009 στην Ευρωζώνη, εξαιτίας της διάδοσης
παγκοσµίως δυσµενών εντυπώσεων για την ελληνική οικονοµία και τη βιωσιµότητά της. Κατά συνέπεια, ο
Πρωθυπουργός Σαµαράς, όπως αναφέρεται στα Νέα, "στάθηκε περισσότερο στο νέο κλίµα που
διαµορφώνεται [αναφορικά µε την Ελλάδα] και λιγότερο στις αποφάσεις που ακολουθούν". Αποτελεί
ωστόσο αυτό το νέο κλίµα το µοναδικό όφελος που αποκόµισε η Ελλάδα από την επίσκεψη Μέρκελ; Ο κ.
Νασόπουλος παρουσιάζει µια πιο αισιόδοξη άποψη, ισχυριζόµενος πως οι υποσχέσεις της Καγκελαρίου για
την καταβολή της δόσης των 31.5 δισ. ευρώ είναι ως ένα βαθµό σίγουρες και δεσµευτικές.2
1

Καρακούσης, Α.: Και µετά τη Μέρκελ, τι; Το Βήµα, 10 Οκτωβρίου 2012,

http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=478750&wordsinarticle=%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%BB
%3b%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%88%CE%B7
2

Νασόπουλος, ∆.: Έκλεισε το µάτι για δόση, επιµήκυνση, Τα Νέα, 10 Οκτωβρίου 2012,

http://www.tanea.gr/ellada/article/?aid=4758788&wordsinarticle=%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BA%CE%B5%C
F%88%CE%B7%3b%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%BB

2

Αγγελική Νεβσεχιρλίογλου

Φθινόπωρο 2012

Η εκτίµηση του κ. Παπαδιόχου στην Καθηµερινή εκφράζει ακόµα µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για θετικό
απόηχο τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Κατά τον ίδιο, η εικόνα της Ελλάδας θα βελτιωθεί
αισθητά ενόψει της έκφρασης εµπιστοσύνης και στήριξης από τη Γερµανία: "Στο εξωτερικό αποστέλλεται
σαφές µήνυµα ότι η απόφαση του Βερολίνου να κρατήσει την Ελλάδα στο στενό πυρήνα της Ευρωζώνης
είναι οριστική και αµετάκλητη". Επιπρόσθετα, αναλύει τα ευνοϊκά αποτελέσµατα της επίσκεψης σε σχέση
µε την αποδοχή των άκαµπτων πολιτικών λιτότητας από τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι πρέπει πάνω απ'
όλα να πιστεύουν στην αποδοτικότητα των µέτρων: "Η [ελληνική] κυβέρνηση, λαµβάνοντας τη στήριξη του
Βερολίνου, διευκολύνεται στην προσπάθεια υπερψήφισης των επώδυνων µέτρων, καθώς τα ανταλλάγµατα
από µία τέτοια εξέλιξη γίνονται περισσότερο ορατά"33. Το φλέγον ερώτηµα είναι, θα σταθεί αυτό το ταξίδι
που τόσο εγκωµιάστηκε ικανό να µεταβάλλει την οικονοµική και κοινωνικοπολιτική κατάσταση της
Ελλάδας προς το καλύτερο σε βάθος χρόνου;
Ο κ. Άγγελος Στάγκος διερευνά αυτό το µείζον θέµα στο άρθρο του που τιτλοφορείται: "Αναγκαία, αλλά
όχι ικανή η επίσκεψη Μέρκελ". Ο ίδιος εκφράζει αµφιβολίες ως προς την επάρκεια της επίσκεψης,
εξηγώντας ότι "µπορεί η Γερµανίδα Καγκελάριος να καταφτάνει για να στηρίξει ένα σύστηµα, δηλαδή µια
κυβέρνηση που κλυδωνίζεται, µια πολιτική τάξη η οποία αδυνατεί να αντικρίσει την πραγµατικότητα και
µια πλήρως αποσαρθρωµένη κοινωνία, άλλα δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι αρκεί η άφιξή της"44. Η κ.
Μαρία Κατσουνάκη στο δικό της άρθρο ακολουθεί ένα παρόµοιο τρόπο σκέψης: "Ναι, είναι σηµαντικό που
ήρθε χθες στην Αθήνα η Άγκελα Μέρκελ. Μόνο που η επόµενη µέρα για τη χώρα δεν είναι λιγότερο
δύσκολη ή πιο ανακουφιστική από την προηγούµενη. Τα προβλήµατα παραµένουν στην Ελλάδα, όπως και η
λύση τους"55, δηλώνει, υπερτονίζοντας τις ευθύνες της Ελλάδας της ίδιας αναφορικά µε τη δυσχερή
κατάσταση του κράτους.
Από την άλλη πλευρά, ένα σηµαντικό τµήµα των Ελλήνων δηµοσιογράφων αντιµετώπιζαν την επίσκεψη
Μέρκελ πριν, και ακόµα περισσότερο µετά την ολοκλήρωσή της, µε σκεπτικισµό. Πριν, λόγω της
πρωτύτερης συµπεριφοράς της Καγκελαρίου προς τη χώρα, την οποία ορισµένοι θεωρούν αιτία της
σηµερινής επιδείνωσης της ελληνικής οικονοµίας. Οι δηλώσεις της στο τέλος της επίσκεψης δεν κατάφεραν
να πείσουν τον κ. Σταύρο Λυγερό από την Καθηµερινή, µια από τις πιο συντηρητικές ελληνικές εφηµερίδες.
Στο άρθρο του των 12/10 επισηµαίνει: "Τα όσα είπε η Μέρκελ στην Αθήνα, [...] δεν αποκαθιστούν τη ζηµιά
που έχει προκληθεί στην ελληνική οικονοµία όταν άφησε να εννοηθεί πως η εκδίωξη από την Ευρωζώνη
είναι πολύ πιθανή"6.
Άλλοι αρθρογράφοι προβληµατίστηκαν ακόµα περισσότερο˙ ο κ. Βασίλης Χιώτης, µεταξύ άλλων,
άσκησε κριτική στις οφθαλµοφανείς προσπάθειες της Μέρκελ να ευχαριστήσει τους Γερµανούς
ψηφοφόρους ενόψει των γερµανικών εκλογών του επόµενου χρόνου: "Η Καγκελάριος της Γερµανίας έδωσε
την εντύπωση ότι απευθυνόταν περισσότερο στους Γερµανούς πολίτες ενόψει της προεκλογικής εκστρατείας
που ξεκινά, παρά στους πολίτες της χώρας που επισκέφθηκε". Σύµφωνα µε τον κ. Χιώτη, "Με τις δηλώσεις
της [µετά την επίσκεψη] η κυρία Μέρκελ φρόντισε να εξουδετερώσει όλα τα θετικά µηνύµατα που εξέπεµψε
η απόφασή της να επισκεφθεί την Αθήνα" και ως περαιτέρω αρνητικό στοιχείο, κατέληξε στο συµπέρασµα
πως "[Η Μέρκελ κατάφερε] να δικαιώσει όσους υποστηρίζουν ότι δεν µπορούµε να ελπίζουµε σε
ουσιαστική στήριξη από το Βερολίνο"7.
Γερµανικός Τύπος
Τα γερµανικά γραπτά µέσα αντιµετώπισαν την είδηση της επίσκεψης της Καγκελαρίου στην Ελλάδα µε
µάλλον ουδέτερη στάση, η οποία συνεχίστηκε µετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού. Τα κίνητρα της κ.
Μέρκελ δεν φάνηκε να προβληµατίζουν τους Γερµανούς όπως τους άλλους δηµοσιογράφους˙ όπως
παρατηρείται στο Der Spiegel, "Μέσω της επίσκεψής της στην Ελλάδα η Άγκελα Μέρκελ επιθυµεί να
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επιδείξει αλληλεγγύη και ισχύ"8. Πρόκειται για αρκετά ξεκάθαρο σκοπό, ο οποίος δεν περιλαµβάνει
δεσµεύσεις ή οποιεσδήποτε νέες αποφάσεις, παρά τις προσδοκίες όχι µόνο των Ελλήνων πολιτών, αλλά ίσως
και της ελληνικής κυβέρνησης. Όπως υποθέτει ο κ. Robin Alexander της Die Welt, "Ίσως ο Σαµαράς ήλπιζε
µε την επίσκεψη Μέρκελ να επισηµοποιήσει εν µέρει την παραµονή της χώρας του στην Ευρωζώνη".
Αν και τελικώς δεν έλαβε χώρα καµία τέτοια εξέλιξη τα προσωπικά συµφέροντα της κ. Μέρκελ στη
Γερµανία υπαγόρευαν την έκφραση από την ίδια µιας σταθερής και ταυτόχρονα συµπονετικής στάσης: "Στη
συνάντηση µεταξύ της Καγκελαρίου Μέρκελ και του Πρωθυπουργού Σαµαρά όλα κύλησαν αρµονικά. ∆εν
υπήρξαν υποσχέσεις – όµως θεωρείται βέβαιο πως θα εισρεύσει περισσότερο χρήµα. Η Μέρκελ χρειάζεται
ηρεµία πριν τις [γερµανικές] εκλογές" γράφει ο κ. Alexander στο εύστοχα τιτλοφορηµένο άρθρο του "Γιατί
η οικονοµική βοήθεια προς την Ελλάδα συµφέρει τη Μέρκελ". Φυσικά, δεν αποτελούν όλα ζήτηµα
πολιτικής φιλοδοξίας˙ σύµφωνα µε τον Alexander, οι σύγχρονες οικονοµικές πραγµατικότητες πιθανόν να
έπαιξαν ρόλο στη λήψη της απόφασης: "Η Μέρκελ θεωρεί ανυπολόγιστο τον κίνδυνο µιας αποχώρησης από
το κοινό νόµισµα στην παρούσα κατάσταση της παγκόσµιας οικονοµίας",9 κάτι που πιθανότητα να ισχύει
στη σηµερινή κλυδωνιζόµενη διεθνή οικονοµική σκηνή.
Ο Stefan Kaiser του Der Spiegel φαίνεται να αµφιβάλλει για τις πιθανότητες επιτυχίας αυτής της
τακτικής εξισορρόπησης των πολιτικών µηνυµάτων. "Όταν η Άγκελα Μέρκελ ταξιδέψει στην Αθήνα αυτή
την Τρίτη", γράφει, "θα θέσει σε εφαρµογή µια αποστολή την οποία δεν µπορεί να φέρει εις πέρας". Η
προσπάθεια να ικανοποιηθούν τόσο τα ελληνικά όσο και τα γερµανικά συµφέροντα, κατά τον κ. Kaiser,
"...δεν µπορεί φυσικά να λειτουργήσει µε αυτόν τον τρόπο. Τουλάχιστον µια πλευρά θα µείνει
ανικανοποίητη από την επίσκεψη, ίσως και οι δύο"8. Πράγµατι, πολλά αναµένονται από τη Γερµανίδα
Καγκελάριο σχετικά µε τη διαχείριση της κρίσης χρέους, και µόνο ο χρόνος θα δείξει κατά πόσο θα
µπορέσει να συµµορφωθεί µε αυτές τις προσδοκίες και πιθανώς να επιτύχει την επανεκλογή της τον επόµενο
χρόνο.
Οπωσδήποτε, οι "δαπανηρές εναλλακτικές", όπως τις αποκαλεί ο κ. Kaiser, τις οποίες διαθέτει η
Γερµανία ώστε να υποστηρίξει περαιτέρω την ελληνική οικονοµία, όπως ένα νέο κούρεµα ή ένα τρίτο
πακέτο διάσωσης, δεν κάνουν την καλύτερη εντύπωση στους Γερµανούς πολίτες. Η κ. Hildegard Stausberg
στη Die Welt αναρωτιέται για πόσο ακόµα θα πρέπει να συνεχίσει αυτή η αντιµετώπιση της Ελλάδας: "Η
Αθήνα ζητά συνεχώς περισσότερο χρόνο. Για πόσο ακόµα οφείλουµε να συµβιβαζόµαστε µε τις επιθυµίες
της χώρας;"1010. Προφανώς η κ. Μέρκελ πιστεύει ότι είναι προς το συµφέρον της Ευρωζώνης (και της
Γερµανίας) να ακολουθεί αυτή την τακτική, αλλά ισχύει το ίδιο και για τους ψηφοφόρους της;
Γαλλικός Τύπος
Στα άρθρα τους για την επίσκεψη Μέρκελ, οι Γάλλοι δηµοσιογράφοι επέδειξαν εύλογα περισσότερη
αντικειµενικότητα από τους Έλληνες και Γερµανούς συναδέλφους τους. Αν και ιδιαίτερα εµφανές και στον
υπόλοιπο ξένο Τύπο, οι διαφορετικές απόψεις των Γάλλων πριν και µετά τη συνάντηση αποδεικνύουν ότι
πιθανώς η κ. Μέρκελ δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες που δηµιουργήθηκαν από το νέο της επίσκεψής
της. Όπως αναφέρεται στη Libération, αυτές οι προσδοκίες ποικίλαν ως προς την πιθανότητα ικανοποίησής
τους: "Κάποιοι λένε µόνο λόγια, ορισµένοι αναµένουν µέτρα βιοµηχανικής υποστήριξης ώστε να ενισχυθεί
η απασχόληση, άλλοι τέλος ελπίζουν πάνω απ' όλα ότι αυτή θα συµφωνήσει επιτέλους µε το ∆ΝΤ και την
ΕΚΤ, τους άλλους δύο διεθνείς δανειστές της χώρας, οι οποίοι πετάνε ο ένας στον άλλο την καυτή πατάτα
για να αποφύγουν να υποφέρουν απώλειες από το ελληνικό χρέος"11.
Τη µέρα πριν το ταξίδι, οι Frédéric Lemaître και Alain Salles στο άρθρο τους στη Le Monde επισήµαιναν
την ευχαρίστηση της ελληνικής κυβέρνησης για την τότε περχόµενη άφιξη της Καγκελαρίου,
υπογραµµίζοντας οι ίδιοι τη σηµασία της για τις ελληνογερµανικές σχέσεις: "Η επίσκεψη της Γερµανίδας
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Καγκελαρίου στην Αθήνα, την Τρίτη 9 Οκτωβρίου, χαιρετίστηκε µε ελπίδες από την κυβέρνηση του
Αντώνη Σαµαρά, ο οποίος την θεωρεί "πολύ θετική". Επιβεβαιώνει το τέλος της αποµόνωσης από την οποία
υπέφερε η Ελλάδα, καθώς οι σχέσεις της µε τη Γερµανία ψυχράνθηκαν"12. Παροµοίως, η Le Figaro στο
άρθρο της ίδιας µέρας αντιµέτωπισε την επίσκεψη ως "ένδειξη εµπιστοσύνης" προς την ικανότητα της
Ελλάδας να επανέλθει και να παραµείνει στο ευρώ"13. Αυτές και άλλες απόψεις στο Γαλλικό Τύπο
κινήθηκαν κυρίως ουδέτερα και απέπνεαν µια γενική αύρα αισιοδοξίας, ανεξαρτήτως πόσο συγκρατηµένα
εκφράζονταν.
Ωστόσο δεν µπορεί να ειπωθεί το ίδιο και για την επόµενη µέρα. Ο Christian Losson της Libération
παρουσιάζει την κατάσταση µε τη φράση "κόκκινο χαλί και µαύρη οργή εναντίον της αρχιτέκτονα της
λιτότητας"14, καθώς οι επισηµότητες και η φιλοξενία της ελληνικής κυβέρνησης προς τη Μέρκελ έρχονταν
σε σύγκρουση µε τις παθιασµένες διαµαρτυρίες των πολιτών εναντίον της Καγκελαρίου και του
οικονοµικού της δόγµατος. Όπως τονίζει η Alexia Kefalas του Le Figaro, "Η γοητεία της Μέρκελ δεν
λειτουργεί στην Αθήνα". Όντως, οι προηγούµενες αυστηρές δηλώσεις της Καγκελαρίου για τις οικονοµικές
υποχρεώσεις της Ελλάδας ίσως να µην της άφησαν περιθώριο για να επανορθώσει, όπως επισηµαίνει η κ.
Kefalas: "Η Καγκελάριος έδειξε συµπόνια και διαβεβαιώσε ότι οι µεταρρυθµίσεις θα πιάσουν τόπο. Χωρίς
να πείσει.15
Αµερικανικός Τύπος
Τέλος, οι αγγλόφωνοι δηµοσιογράφοι, σαν τους Γάλλους επέλεξαν µια πιο ουδέτερη προσέγγιση στο
ζήτηµα και τις διαφορετικές του εκφάνσεις. Ο Anthony Faiola της The Washington Post έδωσε έµφαση στη
σπουδαιότητα της επίσκεψης για τον Έλληνα Πρωθυπουργό Σαµαρά: "Για [εκείνον], που έχει ανάγκη µια
συµφωνία µε τους διεθνείς δανειστές προτού η κυβέρνηση ξεµείνει από ρευστό στα τέλη Νοεµβρίου, η
επίσκεψη της Μέρκελ αποτελούσε µια ισχυρή επίδειξη στήριξης". Εν τούτοις, δεν µπορούµε να πούµε το
ίδιο και για τους Έλληνες πολίτες, που αντέδρασαν έντονα µε την παρουσία της Καγκελαρίου στην Αθήνα˙
φαίνεται, κατά τον Faiola, ότι "Η Γερµανία αντιµετωπίζει πρόβληµα εικόνας στην Ελλάδα λόγω της
αυξανόµενης επιρροής της"16. Η κ. Μέρκελ µπορεί να ισχυρίστηκε πως δεν ήλθε στην Αθήνα ως δασκάλα
για να βαθµολογήσει, αλλά η συνεχής διόγκωση της γερµανικής επιρροής στα ευρωπαϊκά και διεθνή
οικονοµικά έχει προκαλέσει δυσµενείς εντυπώσεις σε πολλούς.
Εντυπώσεις τις οποίες η ίδια προσπάθησε να βελτιώσει µε την παραµονή της σε ελληνικό έδαφος. "Η
ασυνήθιστη ευσπλαχνία της αποκάλυψε την κατά κάποιο τρόπο πιο επιεική πλευρά της αρχηγού µε τη
σιδερένια πυγµή", γράφει η Anthee Carassava, παρατηρώντας όµως ακόµα ότι "...χώρια της ηθικής
εµψύχωσης, η Μέρκελ δεν έκανε καµία υπόσχεση για περαιτέρω ανακούφιση από το χρέος ή επιπρόσθετη
βοήθεια προς την Ελλάδα"17. Αυτή η έλλειψη ουσιαστικών δεσµεύσεων, σε συνδυασµό µε το προφίλ
αναισθησίας που έχει ήδη αποδοθεί στη Γερµανίδα Καγκελάριο, γίνεται αιτία το µήνυµα της επίσκεψης να
φανεί ανησυχητικά αδύναµο, παρά τα πρώτα θετικά σηµάδια. Επιπροσθέτως, η επιµονή της Μέρκελ να
ακολουθηθεί ο δρόµος της λιτότητας δεν βοηθά στο να ελαττωθεί η ήδη υπάρχουσα ένταση. "[Η Μέρκελ]
αναγνώρισε τις θυσίες που έχουν υποστεί οι Έλληνες, όµως επέµεινε ότι µόνο περισσότερη λιτότητα µπορεί
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να οδηγήσει σε καλύτερες µέρες. ∆εν θα µπορούσε να κάνει µεγαλύτερο λάθος"18 αναφέρει το Editorial των
New York Times στις 10/10, αµφισβητώντας το επιλεγµένο από την Καγκελλάριο σχέδιο.
Συµπέρασµα
Το µήνυµα της κ. Μέρκελ εν τέλει υπήρξε συγκεχυµένη υπόθεση. Ενώ αναγνώρισε τις προσπάθειες και
τα δεινά του ελληνικού λαού και κράτους, έµεινε αµετακίνητη αναφορικά µε την αναγκαιότητα της
εφαρµογής των µέτρων λιτότητας ώστε να καταπολεµηθεί επιτυχώς η κρίση. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν
πάρθηκαν νέες σταθερές αποφάσεις σε σχέση µε την πληρωµή της επόµενης δόσης του ποσού διάσωσης ή
µε µια πιθανή επιµήκυνση του προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής, παρά τα επιχειρήµατα του
Σαµαρά και στα δύο µέτωπα. Ο διεθνής Τύπος αξιολόγησε τις εξελίξεις µε ποικιλία απόψεων, που
κυµαίνονταν από αισιόδοξες ως επιτιµητικές, προσπαθώντας συνάµα να εξακριβώσουν τα ακριβή κίνητρα
των δύο πλευρών και των πράξεών τους.
Γενικότερα, η επίσκεψη τςη Καγκελαρίου στην Ελλάδα, αν και αρχικά θεωρήθηκε γεγονός ύψιστης
σηµασίας για το µέλλον της παγκόσµιας οικονοµίας, άφησε πολύ απογοητευµένους µετά την ολοκήρωσή
της. Συνεπώς κάποιος θα µπορούσε να συµπεράνει ότι, αν και τίποτα αξιοσηµείωτο δεν επετεύχθη, σε
αντίθεση µε τις προσδοκίες, ο τρόπος µε τον οποίο κύλησε η επίσκεψη θα µπορούσε να αποτελέσει
παράδειγµα για το µέλλον της περιοχής, αν συνεχιστεί η παρούσα κατάσταση. Πολλοί που είναι ουδέτεροι ή
σε γενικές γραµµές αδιάφοροι για τις δυσχέρειες της Ελλάδας σήµερα θεώρησαν επιτυχηµένο το ταξίδι,
ωστόσο άλλοι, που κατανόησαν την οργή των Ελλήνων, το εξέλαβαν ως ανούσιο και ίσως υποκριτικό.
Θα πρέπει οι σχέσεις µεταξύ των µελών της ίδιας νοµισµατικής ένωσης να αφήνονται να φτάνουν τόσο
χαµηλά επίπεδα; Είναι µήπως αυτο φυσιολογικό για τις διεθνείς σχέσεις; Επιπλέον, θα υπάρχει πάντα το
χάσµα µεταξύ του κέντρου και της περιφέρειας της Ευρώπης; Αυτά είναι κάποια από τα βαθύτερα
ερωτήµατα που ανέκυψαν εν τέλει, και είναι πιθανότατο, αργά ή γρήγορα, αυτά να επιστρέψουν για να
στοιχειώσουν τους λαούς της Ευρώπης.
*
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