Η Κυρία και ο… Τσίπρας που
έκανε τις κωλοτούμπες
Τι είπε και πώς ερμηνεύεται η στάση της
Ανγκελα Μέρκελ για τη Συμφωνία των
Πρεσπών και την οικονομία – Τι έδωσε στον
άλλοτε άσπονδο φίλο της Αλέξη Τσίπρα
Με τη φράση « ένας κύκλος ολοκληρώθηκε », η Γερμανίδα
καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ συνόψισε τον συμβολισμό της
επίσημης επίσκεψής της στην Αθήνα, πέντε σχεδόν χρόνια από
τότε που την είχε υποδεχθεί, στον ίδιο χώρο, ο τότε
Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Αυτή τη φορά, στα σκαλιά του Μεγάρου Μαξίμου βρήκε τον Αλέξη
Τσίπρα. Ο Έλληνας πρωθυπουργός με ένα θερμό φιλί και χαμόγελα,
επιχείρησε να αποτινάξει από πάνω του το περίφημο «go back
madame Merkel», πετώντας το έτσι στο χρονοντούλαπο της
ιστορίας, δίπλα στον παλιό αντιμνημονιακό εαυτό του, στα
επαναστατικά «νταούλια και ζουρνάδες».

Ως απόλυτη επιβεβαίωση της πολιτικής του μετάλλαξης
εμφανίστηκε και ως υπέρμαχος των φιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων
στην οικονομία. «Πιστεύω ότι σήμερα έρχεστε σε μία διαφορετική
Ελλάδα που μετά από πολύ μεγάλες δυσκολίες κατάφερε να
ξεπεράσει την κρίση και να μπει στο δρόμο της ανάπτυξης και
της κοινωνικής ανασυγκρότησης. Περάσαμε και μεταξύ μας αρκετές
δυσκολίες, αλλά κατορθώσαμε, μέσα από συνθέσεις και
συμβιβασμούς, να ξεπεράσουμε την κρίση αλλά και να
διατηρήσουμε την ευρωπαϊκή συνοχή», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας

στο καλωσόρισμά του, ενόσω τα φλας πυροβολούσαν τους δύο
ηγέτες.

Οι κοινές δηλώσεις τους, όσο και οι εισαγωγικές τους
παρεμβάσεις επιβεβαίωσαν το μενού της κατ’ ιδίαν συνομιλίας
τους: Πρέσπες, προσφυγικό, οικονομία. Η τελευταία, άλλωστε,
κατέλαβε σημαντικό χώρο στις δηλώσεις της καγκελαρίου,
καθιστώντας σαφές ότι η Μέρκελ υιοθετεί και πιστώνεται την
κυβερνητική ρητορική περί εξόδου από την κρίση και τα
μνημόνια. Εξέφρασε, μάλιστα, την ευαρέσκεια της για την
ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, κυρίως για τη μείωση της
ανεργίας. Δήλωσε ότι κατανοεί τις θυσίες των Ελλήνων,
ιδιαίτερα όσων έχασαν τη δουλειά τους, γιατί και η ίδια
προέρχεται από περιφέρεια με μεγάλη ανεργία.

Από τα λεγόμενά της έγινε σαφές ότι θεωρεί την «επιστροφή της
ελληνικής οικονομίας» σημαντικό επίτευγμα της ΕΕ καθώς και
πολιτικό επίτευγμα και της δικής της κυβέρνησης. Εξάλλου, η
Γερμανίδα καγκελάριος έχει ανάγκη, ενόψει της πολιτικής της
συνταξιοδότησης, να συμπεριλάβει την Ελλάδα στις «επιτυχίες»
της πολυετούς πρωθυπουργικής θητείας, εκταμιεύοντας και αυτή
πολιτικό όφελος.

Όσο και αν επιχείρησε να υποβαθμίσει την ανάμιξή της στο θέμα
της
Συμφωνίας
των
Πρεσπών
(«θα
μιλήσω
με
τον
κύριο Μητσοτάκη χωρίς να υπερτιμώ τον ρόλο μου») η Άνγκελα
Μέρκελ δεν έκρυψε το ενδιαφέρον της για την προώθηση της
πολιτικής του Βερολίνου στα Δυτικά Βαλκάνια, πολιτική που
περνάει και μέσα από την κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Για
του λόγου το αληθές προχώρησε σε επανειλημμένες αναφορές στη
γειτονική χώρα με το όνομα «Βόρεια Μακεδονία», αλλά και στη
μάχη του Αλέξη Τσίπρα να επιβάλλει στην Ελλάδα τη Συμφωνία.

Συγκεκριμένα, η Γερμανίδα καγκελάριος έκανε λόγο για μια
«ιστορική εκκρεμότητα», η οποία λύνεται με την Συμφωνία, που
προβλέπει το όνομα «Βόρεια Μακεδονία». «Για όλους εμάς
δημιουργείται σαφήνεια και ανοίγει ο δρόμος για ένταξη στο
ΝΑΤΟ και στην ΕΕ. Αλλά αυτή η συμφωνία είναι καλή και για την
Ελλάδα». Ως αναμενόταν έθιξε και το ακανθώδες ζήτημα της
ανταλλαγής. «Δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ της συμφωνίας για
το ονοματολογικό και των οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Φυσικά
και υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Δεν πρόκειται να εμπλακώ
στα σχέδια των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα».

Με όλα τα παραπάνω η Άνγκελα Μέρκελ προσέφερε όλα εκείνα που η
κυβέρνηση προσδοκούσε από την επίσκεψή της. Μια δημόσια,
ξεκάθαρη δήλωση στήριξης του Αλέξη Τσίπρα σε όλα τα επίπεδα,
κυρίως όμως στην οικονομία και στη συμφωνία με τα Σκόπια που
αποτελεί σημαντικό ζήτημα για την ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Δεν
παρέλειψε να δώσει εύσημα και για το προσφυγικό, συμπλέοντας
με την τοποθέτηση του Έλληνα πρωθυπουργού ότι «είναι
απαραίτητη η διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για
το μεταναστευτικό».

Δείπνο με θαλασσινά και θέα την Καστέλα

Αναλύοντας, όμως, κανείς του μενού συζήτησης Τσίπρα-Μέρκελ δεν
πρέπει να υποβαθμίσει και το κανονικό μενού του
προγραμματισμένου δείπνου στο εστιατόριο Πανόραμα στην κορυφή
της Καστέλας. Με θέα στο Σαρωνικό, ο Έλληνας Πρωθυπουργός και
η Γερμανίδα καγκελάριος γεύτηκαν ένα πλήρες μενού με
θαλασσινά: ψαρόσουπα με φρέσκια σφυρίδα και συναγρίδα, ψητό
χταπόδι και ψητό καλαμάρι, βραστά λαχανικά. Απόλαυσαν λευκό
κρασί ενώ για γλυκό δοκίμασαν χειροποίητο εκμέκ του
εστιατορίου, συνοδευόμενο από -το επίσης χειροποίητο- παγωτό.
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