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Ο 
γ.γ. της ΔΕΟΚ Διομήδης 
Διομήδους επικροτεί τους 
χειρισμούς της κυβέρνησης της 
Ελλάδας για αναθεώρηση του 
ελληνικού προγράμματος. 

Ταυτόχρονα καλεί την κυβέρνηση 
Αναστασιάδη να πάψει να είναι υποταγμένη 
στην Τρόικα και να σηκώσει κεφάλι, να 
επιδείξει στάση αξιοπρέπειας και να φανεί 
διεκδικητική.
Συγχρόνως, καλεί τον Κύπριο πολίτη να 
συμμετάσχει στην επικείμενη κινητοποίηση, 
της Πλατφόρμας «Η κοινωνία αντιδρά και 
διεκδικεί», που θα πραγματοποιηθεί στις 4 
Μαρτίου, ημέρα κατά την οποία το Συμβούλιο 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα 
συνέρχεται στη Λευκωσία. 

Πώς αξιολογείτε τις προσπάθειες της 
κυβέρνησης Τσίπρα για διαφοροποίηση 
των όρων του ελληνικού Μνημονίου; Οι 
διαβουλεύσεις είναι σε κρίσιμο σημείο, 
εκτιμάτε ότι τελικά θα δοθεί ανάσα αξι-
οπρέπειας στον ελληνικό λαό;

Θεμιτές και επιβαλλόμενες οι προ-
σπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης 
και του πρωθυπουργού κ. Τσίπρα για αλλαγή ρότας 
από την Ευρωζώνη και την ΕΕ. Η ευρωπαϊκή οικονο-
μία και η οικονομική διακυβέρνηση χρειάζονται νέα 
στρατηγική, μακριά από τη στείρα λιτότητα και την 
κοινωνική εξαθλίωση, που ανατροφοδοτεί την κρίση 
και την ύφεση σε όλη την Ευρώπη τα τελευταία χρό-
νια. Η κυβέρνηση Τσίπρα ορθά υιοθέτησε την πολι-
τική που απαιτεί εδώ και πέντε χρόνια η Συνομοσπον-
δία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, δηλαδή μια νέα πορεία 
για την Ευρώπη, που θα δημιουργήσει τις προϋποθέ-
σεις για επενδύσεις, για νέες θέσεις εργασίας, κοι-
νωνική συνοχή και αλληλεγγύη.

Αυτήν ακριβώς τη στάση και την πολιτική διεκδι-
κεί και η ΔΕΟΚ από την κυβέρνηση Αναστασιάδη. 
Στάση αξιοπρέπειας και διεκδίκησης, αντί της υπο-
ταγής που επιδεικνύει η δική μας κυβέρνηση στις 
αδίστακτες και απάνθρωπες συνταγές και προσταγές 
της Τρόικας και του Μνημονίου. 

Το αίτημα αυτό η ΔΕΟΚ το μεταφράζει σε μαχη-

τική δράση και κινητοποιήσεις στο πλαίσιο της λει-
τουργίας της Πλατφόρμας «Η κοινωνία αντιδρά και 
διεκδικεί».
Οι όποιες εξελίξεις στην Ελλάδα, αρνητικές ή θετικές, 
εκτιμάτε ότι θα προκαλέσουν ντόμινο εξελίξεων στη 
χώρα μας ή και ευρύτερα στην Ευρώπη;

Κατά την εκτίμησή μου, οι εξελίξεις για την Ελ-
λάδα θα είναι θετικές. Αποκλείω το ενδεχόμενο του 
αδιεξόδου, διότι μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγούσε σε 
κατάρρευση του οικοδομήματος της ΕΕ και αυτό το 
γνωρίζουν καλά οι Ευρωπαίοι εταίροι και προφανώς 
τρομάζουν. Πιστεύω ότι τελικά θα υπάρξουν αμοι-
βαίες συγκλίσεις. Ναι, πιστεύω ότι οι εξελίξεις θα 
είναι θετικές για να επανεκκινήσει η οικονομία των 
χωρών του νότου, που πνίγονται από τα ασφυκτικά 
αντιαναπτυξιακά προγράμματα της βίαιης προσαρ-
μογής στα Μνημόνια. 

Πρέπει να είναι θετικές οι εξελίξεις για τους λα-
ούς της ΕΕ που βιώνουν πρωτοφανή κοινωνική κρίση 
και εξαθλίωση, όταν στις βόρειες χώρες -Γερμανία, 
Φινλανδία, Ολλανδία, Σουηδία, Αυστρία- η οικονομία 

καταγράφει ανάπτυξη. 
Η ΕΕ χρειάζεται ισορροπία, αλλη-

λοστήριξη και αλληλεγγύη μεταξύ των 
κρατών-μελών, για να καταφέρει να 
προχωρήσει στην πορεία ενοποίησης 
και ολοκλήρωσης, για να επιτύχει ενι-
αία και καθολική ανάπτυξη και ευημε-
ρία, ως η μεγαλύτερη αγορά του κό-
σμου. Το ζήτημα αυτό το αντιλαμβάνο-
νται όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης, γι’ 

αυτό και θα διαπραγματευθούν σκληρά για να υπάρ-
ξει η αμοιβαίου οφέλους λύση που επιδιώκει η κυ-
βέρνηση Τσίπρα για την Ελλάδα και την ΕΕ. Η ΕΕ 
δοκιμάστηκε και στο παρελθόν από κρίσεις, αλλά 
κατάφερε να εξέλθει και να προχωρήσει. 
Η ενδεχόμενη έξοδος της Ελλάδας από την ΕΕ μπορεί 
να αποτελεί μια επιλογή υπό τις παρούσες 
συνθήκες;

Επαναλαμβάνω την ισχυρή πεποίθησή μου ότι 
δεν υπάρχει η επιλογή εξόδου της Ελλάδας από την 
ΕΕ ούτε και από την Ευρωζώνη. Όλοι το γνωρίζουν, 
γι’ αυτό και θα υπάρξει ο αμοιβαία αποδεκτός και 
αξιοπρεπής συμβιβασμός μεταξύ των εταίρων. Εξάλ-
λου, η ελληνική κυβέρνηση δεν εξετάζει τέτοιο 
ζήτημα.
Πώς ερμηνεύετε τις πανευρωπαϊκές και όχι μόνο κι-
νητοποιήσεις αλληλεγγύης προς την Ελλάδα;

Οι πανευρωπαϊκές κινητοποιήσεις αλληλεγγύης 
προς την Ελλάδα έχουν διάσταση και χαρακτήρα 

υπερεθνικό. Οι λαοί της Ευρώπης, ειδικότερα οι ερ-
γαζόμενοι και οι μεσαίες και χαμηλές τάξεις, απαι-
τούν μια Ευρώπη ειρήνης, σταθερότητας, ανάπτυξης 
και ευημερίας. Γι’ αυτό και αντιδρούν δυναμικά σε 
ατελέσφορες πολιτικές και πρακτικές που οδηγούν 
κράτη-μέλη σε υποταγή και κοινωνίες σε φτωχοποί-
ηση, σε απώλεια εκατομμυρίων θέσεων απασχόλη-

σης και σε συρρίκνωση του κράτους πρόνοιας. Το 
ισχυρό κριτήριο και το ένστικτο των Ευρωπαίων πο-
λιτών αντιδρά στις πολιτικές της σκληρής λιτότητας 
που επιβάλλουν οι διεθνείς αγορές ή και τα καπιτα-
λιστικά διευθυντήρια των Βρυξελλών, της Φρα-
γκφούρτης και της Ουάσιγκτον. Αυτό το μήνυμα 
στέλνουν ξεκάθαρα οι κινητοποιήσεις συμπαράστα-
σης στην ελληνική κυβέρνηση και στον λαό της 
Ελλάδας.
Πολιτικά κόμματα στην Κύπρο επιχειρούν να οικειο-
ποιηθούν την εκλογή του Τσίπρα και μεταλλάσσονται 
σε «τσιπριστές». Σας πείθουν αυτές οι μεταλλάξεις;

Πολύ θα ήθελα, και το έχουμε επιδιώξει σαν 
ΔΕΟΚ, να ήταν πραγματική και αυθεντική η συστρά-
τευση και η συμπόρευση των πολιτικών δυνάμεων 
στην πορεία των διεκδικήσεων για μια νέα Ευρώπη, 
που στην παρούσα φάση οδηγεί η πολιτική της κυ-
βέρνησης Τσίπρα. Οι μεταλλάξεις κάποιων πολιτικών 
δεν μας αφορούν. Αν είναι πραγματικές, τους καλού-

με να αφήσουν τις ρητορικές από τα κομματικά θε-
ωρεία και να ενισχύσουν με τη συμμετοχή τους τις 
επικείμενες κινητοποιήσεις της Πλατφόρμας «Η 
κοινωνία αντιδρά και διεκδικεί», απαιτώντας αλλαγή 
των πολιτικών της κυβέρνησης και της Ευρωζώνης.
Την ώρα που η Ελλάδα αμφισβητεί την Τρόικα, η 
κυβέρνησή μας εξακολουθεί να προκρίνει την εφαρ-
μογή του Μνημονίου ως τη μόνη οδό. Πώς 
σχολιάζετε;

Η κυβερνητική πολιτική είναι, κατά την άποψη 
της ΔΕΟΚ, μια αδιέξοδη, λανθασμένη και επικίνδυνη 
οδός. Η εμμονή της κυβέρνησης στο αντιαναπτυξια-
κό «ευαγγέλιο» του Μνημονίου οδηγεί σε εμβάθυν-
ση της ύφεσης και της κοινωνικής κρίσης, χωρίς χα-
ραμάδα προοπτικής ανάκαμψης και επανεκκίνησης 
της οικονομίας. Είναι μια αδιέξοδη στρατηγική που 
συντηρεί και διογκώνει την ανεργία, τη φτωχοποίηση 
και τη μετανάστευση συμπατριωτών μας, ειδικότερα 
νέων μορφωμένων ανθρώπων.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑ
Εκτιμώ ότι η επικείμενη κινητοποίηση της 
Πλατφόρμας των 20 Οργανώσεων θα είναι 
μεγαλειώδης και πρωτοφανής για τα κυ-
πριακά δεδομένα, απόδειξη της αντίδρα-
σης της κοινωνίας στις πολιτικές λιτότητας.

ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ
Οι μεταλλάξεις κάποιων πολιτικών δεν μας 
αφορούν, αλλά αν είναι πραγματικές, τους 
καλούμε να αφήσουν τις ρητορικές από τα 
κομματικά θεωρεία και να ενισχύσουν με τη 
συμμετοχή τους τις κινητοποιήσεις της 
Πλατφόρμας

ΕΝΤΟΣ Η ΕΛΛΑΔΑ
Ισχυρή πεποίθησή μου είναι ότι δεν υπάρχει 
η επιλογή εξόδου της Ελλάδας ούτε από την 
ΕΕ ούτε από την Ευρωζώνη, εκτιμώ ότι θα 
υπάρξει αμοιβαία αποδεκτός και αξιοπρε-
πής συμβιβασμός μεταξύ των εταίρων

ΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ
Η ΔΕΟΚ αναμένει από την κυβέρνηση Αναστασιάδη στάση αξιοπρέπειας και διεκδίκησης, αντί 
της υποταγής που επιδεικνύει στις αδίστακτες και στις απάνθρωπες προσταγές της Τρόικας

Καλούμε την κυβέρνηση 
να σηκώσει κεφάλι

Η κυβερνητική 
πολιτική 
είναι μια αδιέξοδη, 
λανθασμένη και 
επικίνδυνη οδός

Δ. ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ: Οι μεταλλάξεις κάποιων πολιτικών δεν μας αφορούν

Ποιο μήνυμα στοχεύει να στείλει η κινητοποίηση της 
Πλατφόρμας στις 4 Μαρτίου; Εκτιμάτε ότι η κοινωνία θα 
ανταποκριθεί;

Η Πλατφόρμα «Η κοινωνία αντιδρά και διεκδικεί» 
συναποτελείται από 20 συνδικαλιστικούς και κοινωνι-
κούς φορείς, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της 
κυπριακής κοινωνίας. Στις 4 Μαρτίου, τον ερχόμενο 
μήνα, στοχεύει να στείλει το μήνυμα που έχω προανα-
φέρει, ότι, δηλαδή, διεκδικούμε μια νέα στρατηγική 
για την ΕΕ και την Κύπρο. Διεκδικούμε επενδύσεις, 

θέσεις εργασίας, κοινωνική 
συνοχή. Φτάνει πια με τα 
πειράματα και το καταστρο-
φικό Μνημόνιο. Απαιτούμε 
εργασία, ρυθμισμένες εργα-
σιακές σχέσεις και αξιοπρε-
πή μισθό. Απαιτούμε από 
τους δανειστές προστασία 
για τα πιο ευάλωτα στρώμα-

τα της κοινωνίας, για να μην βρεθούμε εκτός από άνερ-
γοι και άστεγοι. Εκτιμώ ότι η κινητοποίηση της Πλατ-
φόρμας θα είναι μεγαλειώδης και πρωτοφανής για τα 
κυπριακά δεδομένα.
Πιστεύετε ότι υπάρχουν ρεαλιστικές προοπτικές ανα-
στροφής της οικονομικής κατάστασης στη χώρα μας;

Ξεκάθαρα όχι. Με την εμμονή και τη δογματική 
συντήρηση και εφαρμογή του ισοπεδωτικού Μνημονί-
ου, δεν υπάρχει προοπτική ανάκαμψης της κυπριακής 
οικονομίας. Οι δημόσιες δαπάνες συρρικνώνονται, το 
διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών-καταναλωτών 
μειώνεται όπως και η καταναλωτική δύναμη. Οι επιχει-
ρήσεις -ειδικότερα οι μικρομεσαίες- καταστρέφονται 
και εξαφανίζονται. Κατά τα άλλα, ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας και ο υπουργός Οικονομικών επαναπαύο-
νται στους δημοσιονομικούς δείκτες, αντί να αναγνω-
ρίσουν τις σκληρές οικονομικές και κοινωνικές αρνητι-
κές πραγματικότητες. Εμείς είμαστε πεπεισμένοι: μόνο 
η αλλαγή πορείας είναι δυνατόν να δημιουργήσει 
προοπτικές, μια νέα Κύπρο και Ευρώπη.

Διεκδικούμε επενδύσεις, 
εργασία, κοινωνική συνοχή

Μόνο η αλλαγή 
πορείας μπορεί 
να δημιουργήσει 
προοπτικές

«Η εμμονή της κυβέρνησης στο αντιανα-
πτυξιακό ‘‘ευαγγέλιο’’ του Μνημονίου 
οδηγεί σε εμβάθυνση της ύφεσης και 
της κοινωνικής κρίσης»

Tης Αντωνίας Λαμπράκη 
antonia.lambraki@phileleftheros.com

Εμφανής η απουσία γεωπολιτικής διάστασης
Θ. ΝτΟκΟΣ: Η ΕΕ έχει υιοθετήσει μια «λογιστική» προσέγγιση, ως αποτέλεσμα ισχυρής επιρροής του Βερολίνου

Α νυπολόγιστες οι συνέπειες για την 
Ελλάδα και την Ευρώπη σε περίπτωση 
Grexit τονίζει ο Θάνος Ντόκος, γενικός 
διευθυντής στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευ-
ρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής 

(ΕΛΙΑΜΕΠ). Δύσκολο για την Κύπρο να γίνει πιο διαλ-
λακτική απέναντι στους δανειστές της καθώς θα 
προσπαθήσουν με κάθε τρόπο να αποφύγουν τέ-
τοιες παραχωρήσεις, επικαλούμενοι τα ειδικά χαρα-
κτηριστικά της ελληνικής περίπτωσης.
Εκτιμάτε ότι από τις εξελίξεις με την Ελλάδα επηρεά-
ζεται έμμεσα ή άμεσα και η Κύπρος; Εάν ναι, με ποιο 
τρόπο θα επηρεαστεί και σε ποιους 
τομείς;

Παρά τις στενές πολιτικές και 
οικονομικές σχέσεις της Κύπρου με 
την Ελλάδα, δεν διαφαίνεται κά-
ποιος λόγος άμεσου επηρεασμού. 
Η Κύπρος εφαρμόζει λίαν επιτυχώς 
το δικό της πρόγραμμα διάσωσης 
και δεν βρίσκεται άμεσα στο στόχα-
στρο των δανειστών. Η δε κυπριακή 
Κυβέρνηση, διά στόματος του 
υπουργού των Οικονομικών, φρό-
ντισε να ακολουθήσει το παράδειγ-
μα άλλων χωρών σε κρίση και να 
κρατήσει τη μέγιστη δυνατή από-
σταση από την προσπάθεια της Ελ-
λάδας, για μια συμφωνία με ηπιό-
τερους όρους. Εάν βεβαίως επαληθευθούν οι φόβοι 
για το χειρότερο δυνατό σενάριο, δηλαδή μια έξοδο 
της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, οι συνέπειες για 
άλλες ασθενείς οικονομίες δεν μπορούν να εκτιμη-
θούν εκ των προτέρων, καθώς δεν υπάρχει καμία 
σχετική εμπειρία. 
Υπάρχουν περιθώρια η Κύπρος να γίνει πιο διεκδικη-
τική απέναντι στους δανειστές της και η Τρόικα πιο 
διαλλακτική;

Μπορεί κανείς να υποθέσει ότι η εξεύρεση μιας 
συμβιβαστικής λύσης στη διαπραγμάτευση Τρόικας 
και Αθηνών, με ηπιότερους όρους για το ελληνικό 
πρόγραμμα διάσωσης, θα άνοιγε τον δρόμο για αντί-
στοιχες διεκδικήσεις από άλλες οικονομίες που βρί-
σκονται σε καθεστώς κρίσης. Ωστόσο, οι δανειστές 
θα προσπαθήσουν με κάθε τρόπο να αποφύγουν 
τέτοιες παραχωρήσεις, επικαλούμενοι τα ειδικά χα-
ρακτηριστικά της ελληνικής περίπτωσης και ιδιαίτε-
ρα την ανθρωπιστική κρίση και την υψηλή ανεργία, 
προβλήματα που δεν χαρακτηρίζουν άλλες χώρες, 
τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό. Αν κάποια χώρα μπο-

ρέσει να επιτύχει κάποια καλύτερη συμφωνία, αυτή 
θα μπορούσε να είναι η Ισπανία σε περίπτωση εκλο-
γικής νίκης του κόμματος Podemos, χωρίς, ωστόσο, 
να υπάρχει καμία εγγύηση επιτυχίας.
Αναφέρατε πρόσφατα ότι η Ευρώπη, η ΗΠΑ και το 
ΝΑΤΟ ενδεχομένως να μην μπορούν να αντέξουν την 
δημιουργία κενού εξουσίας και μιας μαύρης τρύπας 
σε μια κρίσιμη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. 
Τι εννοούσατε ακριβώς; 

Είναι εμφανής η απουσία της γεωπολιτικής διά-
στασης στη διαχείριση της ελληνικής κρίσης από την 
ΕΕ, η οποία έχει υιοθετήσει μέχρι σήμερα μια «λογι-
στική» προσέγγιση του ζητήματος, κυρίως ως απο-
τέλεσμα της ισχυρής επιρροής του Βερολίνου, σε 
συνδυασμό με την αποδυνάμωση των παραδοσια-
κών γεωπολιτικών δυνάμεων της ΕΕ, δηλαδή της 
Γαλλίας και της Βρετανίας. Σε αυτό το πλαίσιο είχε 

υποτιμηθεί σημαντικά η γεωστρα-
τηγική σημασία της Ελλάδας ως 
παραγωγός ασφαλείας στο ευαί-
σθητο νότιο σύνορο της Ευρώπης 
και μάλιστα σε μια περίοδο όπου 
χρήζουν διαχείρισης η αντιπαράθε-
ση Ρωσίας και Δύσης στην Ουκρα-
νία, ο αιματηρός εμφύλιος στη Συ-
ρία και η εδραίωση του «Ισλαμικού 
Κράτους» που απειλεί όχι μόνο την 
περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά 
και την ίδια την Ευρώπη μέσω της 
εξάπλωσης της Ισλαμικής τρομο-
κρατίας και του κινδύνου περαιτέ-
ρω ριζοσπαστικοποίησης μουσουλ-
μανικών κοινοτήτων σε ευρωπαϊκές 
χώρες, η μετατροπή της Λιβύης σε 

«αποτυχημένο κράτος» και άλλες σοβαρές προκλή-
σεις ασφαλείας. Επιπλέον, η Ελλάδα αποτελεί -δυ-
στυχώς- κράτος πρώτης γραμμής όσον αφορά στη 
διαχείριση μεταναστευτικών ροών, ενώ μεγεθύνεται 
σταδιακά το ίχνος της στον ενεργειακό χάρτη, είτε 
μέσω του αγωγού ΤΑΡ, είτε μέσω της συμμετοχής 
της στις ενεργειακές και άλλες στρατηγικές διεργα-
σίες με το Ισραήλ, την Κύπρο και την Αίγυπτο. Κατό-
πιν τούτων, φαντάζει αδιανόητη για την Ευρώπη 
αλλά και τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ η επιλογή σκόπιμης 
αποδυνάμωσης του σημαντικού αυτού συμμάχου. 
Και αυτή τη διάσταση οφείλει να προβάλει δεόντως 
η Ελλάδα. Βεβαίως, στο πλαίσιο του σχεδιασμού της 
διαπραγματευτικής μας στρατηγικής δεν θα πρέπει 
να υπερεκτιμάται το βάρος του ελληνικού στρατηγι-
κού ρόλου, καθώς η εμπειρία έχει δείξει ότι μια τέ-
τοια προσέγγιση τυγχάνει περιορισμένης αποδοχής 
από το Βερολίνο. Γενικότερα, πάντως, κάθε χώρα 
οφείλει να αναπτύσσει μια πολυδιάστατη εξωτερική 
πολιτική και να διευρύνει τα γεωπολιτικά ερείσματά 
της και η Αθήνα προφανώς επιθυμεί να στείλει το 

μήνυμα προς όλους τους ενδιαφερόμενους αποδέ-
κτες ότι δεν πρέπει να θεωρείται «απολύτως δεδο-
μένη» (αλλά βεβαίως ούτε και εντελώς απρόβλεπτη) 
σε όλα τα ζητήματα. Απαιτούνται, όμως, προσεκτικοί 
χειρισμοί για να μη δημιουργηθούν εσφαλμένες 
εντυπώσεις περί αλλαγής στρατηγικού προσανατο-
λισμού. Γενικότερα, θα ήταν πολύ χρήσιμη η ακριβής 
αίσθηση ειδικού βάρους και μεγέθους, η ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων –με κορυφαία τη διάσωση της ελ-
ληνικής οικονομίας και την παραμονή της χώρας 
εντός των ευρωπαϊκών θεσμών-, το κτίσιμο συμμα-
χιών εντός της ΕΕ, αλλά και σε άλλα πλαίσια και η 
αξιοποίηση της γεωστρατηγικής σημασίας της χώ-
ρας σε μια περίοδο υψηλής αστάθειας και ρευστό-
τητας στην ανατολική και νότια περιφέρεια της 
Ευρώπης.
Ποια τα οφέλη και ποιος ο αρνητικός αντίκτυπος από 
ένα ενδεχόμενο Grexit για την Ελλάδα, την Κύπρο 
αλλά και την Ευρώπη; Ποιες χώρες ενδέχεται να 
εγκαταλείψουν την Ευρωζώνη;

Στην απευκταία περίπτωση που η Ελλάδα εγκα-
ταλείψει την Ευρωζώνη –ή ακόμα χειρότερα και την 
ΕΕ- ή το ΝΑΤΟ, ακολουθώντας την αντίθετη πορεία 
από όλους τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, η διεθνής 
εικόνα, επιρροή και διαπραγματευτική ισχύς της 
χώρας θα δεχθούν ένα ισχυρότατο συμβολικό αλλά 
και ουσιαστικό πλήγμα που θα καταστήσει την προ-
ώθηση των εθνικών μας συμφερόντων σημαντικά 
πιο δυσχερή υπόθεση. Αν και οι ποσοτικές εκτιμή-
σεις σε τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν εξαιρετικά 

υποκειμενική υπόθεση, δεν θα ήταν πιθανότατα 
υπερβολή αν λεχθεί ότι το ειδικό στρατηγικό βάρος 
και εθνική ισχύς της Ελλάδας θα μειωθούν στο 20%-
30% του σημερινού (που βρίσκεται περίπου στο 
70%-80% αυτού της προηγούμενης δεκαετίας). Δεν 
είναι θεωρητικό το ενδεχόμενο μετατροπής της χώ-
ρας σε «αδύναμο κράτος». Τυχόν αποχώρηση από 
την ΕΕ θα αποτελούσε τη μεγαλύτερη στρατηγική 
ήττα στη σύγχρονη ελληνική ιστορία για την Ελλάδα, 
πιθανόν της ίδιας τάξης μεγέθους με την Μικρασια-
τική Καταστροφή. Είναι όμως βέβαιο ότι το σύνολο 
της πολιτικής ηγεσίας της χώρας έχει πλήρη εικόνα 
και συναίσθηση των συνεπειών μιας τέτοιας εξέλι-
ξης (ακόμα και αν είναι αποτέλεσμα παραλείψεων 

ή ατυχών χειρισμών και όχι ηθελημένης επιλογής) 
και θα κάνει το παν για να την αποτρέψει. Είναι προ-
φανείς οι βαθύτατα αρνητικές συνέπειες μιας τέ-
τοιας αποδυνάμωσης της Ελλάδας για την ασφάλεια 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σφάλλουν, όμως, και 
όσοι νομίζουν ότι οι συνέπειες ενός Grexit θα είναι 
λίαν περιορισμένες και διαχειρίσιμες. Ουδείς μπορεί 
να προβλέψει με ακρίβεια ποιες θα είναι οι συνέπει-
ες για την ευρωπαϊκή οικονομία, αν η ελληνική έξο-
δος θα συμπαρασύρει και άλλες αδύναμες οικονο-
μίες της Ευρωζώνης και σε ποιο βαθμό θα επηρεα-
στεί και το ευρωπαϊκό πολιτικό οικοδόμημα. Ασφα-
λώς θα ήταν φρονιμότερο να μην ανοίξουμε το Κουτί 
της Πανδώρας. 

Tης Δωρίτας Γιαννακού 
dorita@phileleftheros.com

 Εάν βεβαίως επαληθευθούν οι φόβοι για το 
χειρότερο δυνατό σενάριο, δηλαδή μια 
έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, οι 
συνέπειες για άλλες ασθενείς οικονομίες 
δεν μπορούν να εκτιμηθούν εκ των 
προτέρων, καθώς δεν υπάρχει καμία 
σχετική εμπειρία

 Έχει υποτιμηθεί σημαντικά η 
γεωστρατηγική σημασία της Ελλάδας ως 
παραγωγός ασφαλείας στο ευαίσθητο νότιο 
σύνορο της Ευρώπης και μάλιστα σε μια 
περίοδο όπου χρήζουν διαχείρισης η 
αντιπαράθεση Ρωσίας και Δύσηw στην 
Ουκρανία, ο αιματηρός εμφύλιος της Συρίας 
και η εδραίωση του «Ισλαμικού Κράτους» 

Το αποτέλεσμα θα κρίνει τη διαπραγμάτευση
Τα περισσότερα μέλη της Κυβέρνησης έχουν περιορι-
σμένη διεθνή εμπειρία. Διαφωνείτε με τον τρόπο τον 
οποίο χειρίστηκε η Ελληνική Κυβέρνηση το ζήτημα;

Ασφαλώς δεν θα είχε ιδιαί-
τερο νόημα να κατηγορήσει κα-
νείς τη νέα ελληνική Κυβέρνηση 
για την έλλειψη εμπειρίας στον 
τομέα της διακυβέρνησης. Θα 
ήταν ενδεχομένως προτιμότερο 
αν ένας πολιτικός σχηματισμός 
που δεν έχει ξανακυβερνήσει 
αναλάμβανε την εξουσία σε μια λιγότερο κρίσιμη 
περίοδο για τη χώρα, αλλά τα αποτελέσματα των 
εκλογών και η έκφραση της λαϊκής βούλησης δεν 
αποτελούν κατά κανόνα προϊόντα σχεδιασμού. 
Είναι επίσης προφανές ότι τα περισσότερα μέλη 
της νέας Κυβέρνησης έχουν περιορισμένη διεθνή 

εμπειρία, καθώς και κατανόηση του τρόπου λει-
τουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δείχνουν, βε-
βαίως, να μαθαίνουν σχετικά γρήγορα και ελπίζεται 

ότι αυτή η περίοδος εκμάθησης 
θα ολοκληρωθεί χωρίς κάποια 
σημαντική αστοχία. Όσον αφο-
ρά στη μέχρι τώρα πορεία των 
διαπραγματεύσεων, εκκινώντας 
από το σημείο των προεκλογικών 
υποσχέσεων, η κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ έχει κάνει σημαντικά βήματα 

προσέγγισης της σκληρής πραγματικότητας και 
συνειδητοποίησης του λίαν περιορισμένου περιθω-
ρίου ελιγμών. Ελπίζεται ότι αυτή η διαδικασία πολι-
τικής ωρίμανσης θα συνεχιστεί σε πείσμα των εσω-
κομματικών αντιδράσεων. Σε κάθε περίπτωση, η 
διαπραγμάτευση θα κριθεί εκ του αποτελέσματος.  

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 
έχει κάνει σημαντικά 
βήματα προσέγγισης της 
σκληρής πραγματικότητας

«Στο πλαίσιο του σχεδιασμού της διαπραγμα-
τευτικής στρατηγικής δεν θα πρέπει να υπερε-
κτιμάται το βάρος του ελληνικού στρατηγικού 
ρόλου, καθώς η εμπειρία έχει δείξει ότι μια τέ-
τοια προσέγγιση τυγχάνει περιορισμένης απο-
δοχής από το Βερολίνο», σημειώνει ο κ. Ντόκος.

 Βαθύτατα αρνητικές 
συνέπειες ενός Grexit 

 Αποδυνάμωση της 
Ελλάδας με επιπτώσεις 
στην ασφάλεια της 
Κύπρου

 Σφάλλουν στην ΕΕ 
όσοι νομίζουν ότι οι 
συνέπειες ενός Grexit 
θα είναι εύκολα 
διαχειρίσιμες


