
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΙΚΡΟ φ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΤΑ ΝΕΑ 5Φήμε$, παραιτήσεις και συνωμοσίες!
ΠΟΡΕΙ ν α  λ έ ν ε  ότι η  φ ύση α π εχθ ά νετα ι το κ εν ό , αλλά δ εν  ισ χύ ει Λ  ί  πάντα. Και πάντως δεν ίσ χυε χθ ες το πρω ί στην Α θ ή να . Υπήρχε ένα  κενό το οπ οίο ου δόλω ς ενό χλη σ ε τη  φ ύση: το κ ενό  ενημέρω σης. Ο ι υπουργοί, όπως ήξεραν από το προηγούμενο βράδυ, παρέμειναν στα γραφεία τους, μέχρι να οριστούν οι αντικαταστάτες τους. Πρακτικά κυβέρνηση δεν υπήρχε. Αλλά η  ώρα περνούσε και ανασχηματισμός δεν φαινόταν. Κάπ ο ια  στιγμή κυ κλοφ όρησ ε ότι ο ανασχηματισμός αναβάλλεται. Και ότι ο Π ρω θυπουργός θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για να συναντήσει τον π ρόεδρο τη ς Κ ομ ισ ιόν  Ζοζέ 

Μανουέλ Μπαρόζο. Σε αναμμένα κάρβουνα οι υπουργοί, άρχισα ν να  τηλεφ ω νούν για να  μάθουν τι συμβαίνει. Εκείνοι τηλεφωνούσαν. Αλλά όσοι θα μπορούσαν να ξέρουν δεν απαντούσαν. Το Μέγαρο Μαξί- μου είχε επιβάλει σιγήν ασυρμάτου.
Πλέι μέικερ

ΠΟ Ε Ν Α  σημείο και πέρα, απότο π ρω θυπ ουργικό π εριβ ά λλον, άρχισε να ανταποκρίνεται στις απεγνωσμένες κλήσεις η  Ρεγγίνα 
Βάρτζελη. Η  κυρία ήταν το βασικό πρόσω πο στο παρασκήνιο των ημερώ ν -  κάτι σαν πλέι μέικερ της ολιγομελούς ομάδας που βρισκόταν σε διαρκή επαφή με το Καστρί. Κάποιοι τής καταλόγιζαν ότι έχασε τον έλεγχο της Κοινοβουλευτικής Ο μάδας. Αλλά οι γνω ρίζοντες τής απέδιδαν ότι οι δικές της εισ ηγήσεις έκριναν πολλά τις τελευταίες ημέρες.
Ζητούνται εθελοντέ$

ΛΕΙΨΗ ενημέρω ση και η  παραίτηση του Γιώργου Φλωρί- 
δη οδήγησαν σε όργιο φημών. Η  δεύτερη βόμβα έσκασε στη Β ουλ ή  α π ό το ν  Εκτορα Νασιώκα, που ανακοίνω σε ότι παραιτείται και αυτός του αξιώ ματος του και επιστρέφει την έδρα στο Π Α ΣΟ Κ . «Σε τιμά», του είπε ο Ανδρέας Λο- 
βέρδος που βρισκόταν στα κυβερνητικά έδρανα εκ είνη  τη στιγμή. Αλλά ήταν εκτός γραμμής. Α πό το Μ έγα ρο Μ α ξίμ ου  η  π ροσπ άθεια  π λέο ν ήταν να  αντιμετω πιστούν οι παραιτούμενοι κατά τρόπο που θα λειτουργεί συσπειρω τικά στη Κοινοβουλευτική Ομάδα και υπέρ του Π ρω θυπουργού. Δ η λα δή , με αμφισβήτηση των κινήτρων τους. Σ ε  πρώ τη φ άση δ εν  βρίσκονταν εθελοντές. «Ο Μαγκουφης θα στηρίξει την κυβέρνηση;» απορούσε υπουργός σε μια στιγμή που ο βουλευτής Τρικάλων -  είχε αποκαλέσει κάποτε «πολιτικό νάνο» τον Κώστα

Η φωτογραφία ελήφθη 
στη συνεδρίαση τη$ 
Κοινοβουλευτικήί Ομάδας 
του Π ΑΣΟ Κ .

Κουίζ Νο 1:
Ο  εικονιζόμενος είναι:
Α : βουλευτής;
Β: υπουργός;
Γ: υφυπουργός;
Δ : Ασχετος που ξεχάστηκε 
από προηγούμενη 
συνεδρίαση;

Σημίτη -  ήταν ο μόνος που κινήθηκε με τον τρόπο που επιθυμούσε το πρωθυπουργικό περιβάλλον.
Αναβολέ$ και αργήσειΑ Β Ε Β Α ΙΟ Τ Η Τ Α  κλιμακώθηκε όταν άρχισε να κυκλοφορεί ότι θα α κολουθ ήσει αλυσίδα πα ρα ιτήσεω ν και ακοήγονταν ονόματα 6-8 βουλευτώ ν. Στο Μ έγα ρο Μ α ξίμ ο υ  έφ τασε η  π λη ροφ ο ρία  ότι «στο γραφείο του Σημίτη μπαινοβγαίνει κόσμος». Τ ην ατμόσφαιρα διάνθιζαν και πληροφορίεο Λττ'·“  
«ο Λουκάς Παπαδήμος αρνηυηκε το υπουργείο Οικονομικών» και το ίδιο ανέφεραν για έναν προβεβλη μένο πρώ ην τραπεζίτη.
Η σοφή κίνησηΚ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η  έτεινε ν α  βγει εκτός ελέγχου ότανπαρενέβη η  Βάσω Παπανδρέου και ζήτησε

ν α  σ υ ν εδ ρ ιά σ ει η  Κ ο ινο β ο υ λ ευ τικ ή  Ο μ ά δ α , α να λα μ β ά νο ντα ς η  ίδια να  συλλέξει τις απαιτοϋμενες υπογραφ ές.
ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ α π έτρεψ ε η  εμπειρία του Μιλτιάδη Παπαϊω- 
άννου. Δεν υπέγραψε, χωρίς όμως να αποκλείσει ότι θα το κάνει. Μ ε το ν  Θανάση Τσουρα έσ π ευ σ α ν στον γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Βασίλη Εξαρχο, από τον οποίο ζήτησαν να  αναλάβει ο ίδιος την ευθύνη για τη σύγκληση. Ο  γραμματέας επικοινώνησε με τον Πρω θυπουργό που του ζήτησε να περιμένει για λίγο. Ο ι υπογραφ ές ξεπερνούσαν τις 35 όταν ο Πρωθυπουργός μίλησε με τον Απόστολο 
Κακλαμάνη, χωρίς να γίνει γνωστό τι είπαν. Λ ίγο αργότερα πάντως, ο 
Εξαρχος έπαιρνε εντολή να  ανακοινώ σει ότι η  Κ οινοβουλευτική

Κουίζ Νο 2:
Ο  εικονιζόμενος:
Α : Κοιμάται;
Β: Αυτοσυγεντρώνεται;
Γ: Χτυπάει το κεφάλι του;
Δ : Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ

Ομάδα θα συγκληθεί με πρωτοβουλία του Π ρω θυπουργού. Η  κίνηση απεδείχθη σοφή.
«Νέο κόμμα»

Α Λ Α  στο παρασκήνιο τα πράγ- 
ί χ  ματα εξελίσσονταν σε σφοδρή εσ ω κομματική σ ύ γ κ ρ ο υ σ η . Δ υ ο βουλευτές έθεσαν εμμέσω ς θέμα ηγεσίας και από την άλλη πλευρά άρχισαν σκληρές δηλώσεις για τους π α ρα ιτη θ έντες. Α π ό κ ά π ο ιο υ ς -  κυβερνητικούς -  κύκλους άρχισε να διαχέεται ότι «ετοιμάζεται νέο κόμμα». Και σε απάντηση φιλοπα- πανδρεϊκοί βουλευτές μιλούσαν για «συνωμοσία» και υπονόμευση του Πρω θυπουργού. Αλλες διαδόσεις, τέλ ο ς, α νέφ ερ α ν ότι κ ορυ φ α ίος υπουργός «πακετάρει τα πράγματά του» και ότι δεν προτίθεται να μετάσχει στη νέα  κυβέρνηση.

Π2ργο φθιηειι'. 
ϋΑϊ -Π ΗΑ ϋλΗ2; 
£ΕΡΜ1Ε ΧΡΟΗΟί.
Π21 ΡΕ ΜΠΑΜΠΑ; 
ΒΑΛΕ £ΑΠΟΙθυί 
ΗΑ ΙΕ  ΑΗΑΤΡΕΦουΗί.

ΟιονείΚυβερνητικήΕπιτροπή
ΗΤΑΝ ΛΙΓΟ μετά το μεση μέρι χθ ες όταν ανε- σ ύρθη η  πρόταση που είχε καταθέσει την προ- ηγουμένη στο Καστρί ο 
Γιάννης Ραγκοόσης: να συγκροτηθεί στο πλαίσιο του ανασχηματισμού επταμελής Κυβερνητική Επιτροπή και να αναλά- βει υπό τον Πρωθυπουργό τον συντονισμό των πραγμάτων. Η  αλήθεια ε ίν α ι ότι κ α τ ’ α ρ χά ς υ π ή ρ ξα ν  αντιστάσεις. Ε ν δ εχ ό μ εν η  α π οδοχή της ιδέας θα οδηγούσε σε ένα σχήμα στο οποίο δεν χωρούσαν ορισμένοι από τους εξωκοινοβουλ ευ τικο ύ ς υ π ο υ ργού ς π ο υ  α π ο λ α ύ ο υ ν  τ η ς  πρωθυπουργικής εμπιστοσύνης και υπήρξαν αποκλειστικοί συνομιλητές του τα τελευταία 24ωρα.
ΥΣΤΕΡΑ από κάποιους διστα γμούς ο Π ρω θυπ ο υ ρ γ ό ς  ε π έ λ ε ξ ε  τη σ υ ντα γή τω ν άτυπω ν σ υ ν ε δ ρ ιά σ ε ω ν . Λ ίγ ο  μετά το μεσημέρι έδωσε εντολή να  κληθούν για σύσκεψη μαζί του κυβερνητικά στελέχη -π ο υ  ώς εκείνη  τη στιγμή είχαν αποκλειστεί από τις δι- αβουλεύσεις -  τα οποία θα μετείχαν σε ενδεχόμ ενη  σ ύνθεση της Κ υ βερνητικής Επιτροπής: 
ΜιχάληςΧρυσοχοΐδης, 
Χρήσχος Παπουτσής, 
Αννα Διαμαντοπούλου, 
Δημήτρης Ρέππας, Χά
ρης Καστανίδης, Λού- 
κα Κατσέλη, Κώστας 
Σκανδαλίδης και κατ’ ιδίαν ο Βαγγέλης Βενι- 
ζέλος.
ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ στήριξης του Πρωθυπουργού που έκαναν εν συνεχεία δρομολόγησαν την εξομά λυνση των πραγμάτων η  οποία απέληξε στα χειροκροτήματα που επεφύ- λαξαν οι βουλευτές στον Πρωθυπουργό. Ορισμένοι συνεργάτες του άρχισαν να μειδιούν επειδή «το κλίμα άλλαξε». Αλλά λίγο αργότερα κάποιες τοποθετήσεις βουλευτών τούς προσγείωσαν.

mikropolitikos@dolnet.gr

mailto:mikropolitikos@dolnet.gr
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ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Συνωμοσίες

Ο πως έλεγαν παλιά, «όταν ξε- σπάει πόλεμος, το πρώτο θύμα είναι η αλήθεια». Συμβαίνει και στην πολιτική. Οταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια πολιτική αναμέτρηση, οι όσοι μένουν στα μανίκια και οι παίκτες εμφανίζουν τα λιμό. Κανείς δεν ξέρει τι ισχύει και τι είναι πέτσινο. Οι σύμμαχοι γίνονται αντίπαλοι και τού- μπαλιν. Ο ι παλιοί φίλοι οδηγούνται στην πυρά. Οι επιδιώξεις κρύβονται κάτω από χαμόγελα. Και όταν οι αρχικές επιδιώξεις εκατέρωθεν δεν βγαίνουν, όλοι γυρίζουν στις παλιές τους θέσεις και κάνουν τους ανήξερους. Συνήθως κερδίζουν οι πιο ψύχραιμοι. Αλλά περνάνε χρόνια μέχρι να μάθουμε τι ήταν αλήθεια και τι ψέματα. Ποιος ήθελε τι και πώς το πήρε ή γιατί το έχασε. Συνήθως η έκβαση των πραγμάτων κρίνε- ται από απλά πράγματα και όχι από περίπλοκους χειρισμούς όπως νομίζουν οι απ’ έξω. Για παράδειγμα, κάποια στιγμή χθες τα μεσημέρι κάμποσοι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος άρχισαν να υπαινίσσονται αντικυβερνητικές συνωμοσίες συναδέλφων τους. Αστειότητες. Τι συμβαίνει σ' αυτές τις περιπτώσεις προκύπτει από ένα ρεπορτάζ που έκαναν εδώ και χρόνια οι αδελφοί Κατσιμί- χα - σε ρυθμό χασάπικο.
Σ ’ ένα υπόγειο στην πλατεία Αβησ
συνίας
συγκεντρωθήκαν τα ποντίκια μια φο
ρά
για να σκεφτοίιν πώς θα γλιτώσουν 
μια για πάντα
από του γάτου τον αιώνιο βραχνά 
Το συζητάγανε ημέρες και ημέρες 
μα τελικά δεν κατάληξαν πουθενά 
και είχαν όλοι πια συνειδητοποιήσει 
ότι κομπλάρισε η συνέλευση γερά 
Τότε πετάγετ’ ένας νεαρός και λέει 
- Βρήκα τη λύση του προβλήματος, 
παιδιά!
Θα πλησιάσουμε την ώρα που κοι
μάται
και θα του δέσουμε κουδούνα στην 
ουρά
Κι όλοι φώναξαν Μπράβο, αυτό είναι, 
συμφωνούμε!
και πέρασε η πρότασή του παμψηφεί 
Μα ένας γέρος ποντικός τούς λέει Δι
καίωμα!
και θέτει την εξής ερώτηση 
Αμα μου λύσετε αυτή την απορία 
τότε δε θα ‘χω αντίρρηση καμιά 
Ποιος από σας τολμάει το γάτο να ζυ
γώσει
να του κρεμάσει την κουδούνα στην 
ουρά;
Και από τότε έχουν περάσει χίλια χρό
νια
κι ακόμα ο γάτος τα ποντίκια κυνηγά 
που πάει να πει ότι δε βρέθηκε κανέ
νας
να του κρεμάσει την κουδούνα στην 
ουρά
Ολες οι λύσεις είναι φίνες και ωραίες 
τότε και μόνο όταν είναι εφικτές, 
μα σαν δεν έχεις κότσια να τις εφαρ
μόσεις
άσ’ τες καλύτερα, καθόλου μην τις λες.

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Τ ο πανεπιστημιακό τμήμα στο οποίο διδάσκω έχει 2.000 ενεργούς φοιτητές. Από αυτούς, οι 800 φοιτούν στα 8 εξάμηνα και οι 1.200 έχουν περάσει τα 4 χρόνια παραμονής στο τμήμα και είναι «επί πτυχίω». Το Τμήμα Φυσικής στο Α Π Θ , όπως και άλλα τμήματα στην Ελλάδα, έχει τόσους πολλούς φοιτητές εν ενεργεία που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια μικρή κωμόπολη. Οταν έρχεται η εξεταστική, είναι φυσικό ο πληθυσμός της «κωμόπολης» των φοιτητών που σπουδάζουν Φυσική στο ΑΠΘ να αναστατώνεται και η σελίδα τους στο ίβεσήοολ να 
ΤΟ Υ ΛΟΥΚΑ παίρνει φωτιά. Γράφουν: «Ρε 
ΒΛΑΧΟΥ σεις, έχει κανένας θέματα ήσημειώσεις στην...», «αυτό το κεφάλαιο είναι στην ύλη:», «είπε τίποτα στο μάθημα αν θα βάλει θεωρία ή μόνο ασκήσεις...» και άλλα όχι τόσο κομψά... «καλά αυτός ο καθηγητής... είναι πολύ...» και το πανηγύρι συνεχίζεται μέχρι το τέλος του Ιουνίου. Μετά θα καταφύγουν στις κατασκηνώσεις της Κασσάνδρας στο Ποσείδι της Χαλκιδικής, που όποια «κρίση» και να περάσει η χώρα το ΑΠΘ πάντα θα κόβει από το υστέρημά του για να τις συντηρήσει. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον και χωρίς να γνωρίζουμε πόσοι φοιτητές θα έρθουν στις εξετάσεις, εμείς οι καθηγητές καλούμαστε να αξιολογήσουμε τις γνώσεις ΐο υ ς και να αποφασίσουμε αν αφομοίωσαν επαρκώς την ύλη που διδάχτηκαν για να περάσουν το μάθημα και να πάρουν το πτυχίο τους.Μ ερικοί συνάδελφοι πιστεύουν ότι για να περάσει κάποιος το μάθημα στις εξετάσεις θα πρέπει να κάνει κάποιες σκέψεις πρωτό- τ -  ~ς. Ον φοιτητές που παρακολουθούν τα μ. ,ματα και έρχονται στις διαλέξεις αυτών

των καθηγητών μπορούν να απαντήσουν θέματα «προβληματισμού» με ευκολία και χαίρονται αυτή την «πνευματική εξάσκηση». Αλλοι συνάδελφοι πάλι στα θέματα των εξετάσεων ζητούν απλώς να λυθούν θέματα που δεν προβληματίζουν ιδιαίτερα και συνδέονται άμεσα με τις σημειώσεις τους και το βιβλίο.
Ο ταν δεν έχουμε ξεκαθαρίσει για ποιο επάγγελμα εκπαιδεύουμε στην Ελλάδα περίπου 10.000 μελλοντικούς φυσικούς (που μαζί με τις «κωμοπόλεις» των άλλων τμημάτων δημιουργούν μια μικρή πόλη)και όταν ταυτόχρονα είναι σε όλους γνωστό ότι σήμερα υπάρχουν χιλιάδες άνεργοι και αδιόριστοι φυσικοί, η πλειονότητα των φοιτητών και καθηγητών πιστεύει ότι το ερώτημα αν θα ζητήσουμε στις εξετάσεις να απαντηθούν θέματα που απαιτούν σκέψη ελαφρά δημιουργική ή θέματα απομνημόνευσης και απλών πράξεων που κάνει μια μηχανή είναι δευτερεύον. Εκείνο πάντως που έχει σημασία είναι ότι διαμορφώνεται μια ολόκληρη γενιά που διαβάζει από έτοιμα θέματα και σημειώσεις που διακινούνται στο ίπεεήοολ και δεν έχουν καμία σχέση με τα πανάκριβα συγγράμματα που μοιράζουμε δωρεάν ή θα διδάξουμε. Η χρήση της βιβλιοθήκης και τα πολλαπλά συγγράμματα απορρίπτονται από την πλειονότητα των κατοίκων της «κωμόπολης», γιατί με τρεις μέρες διάβασμα τι νόημα έχουν όλα αυτά!Α ν ο σκοπός των σπουδώ ν είνα ι το χαρτί, πράγματι όσοι αναζητούν και κάτι δ η μιουργικό στις παραδόσεις και στις εξετάσεις τούς ταλαιπωρούν χωρίς λόγο. Αν πάλι ο σκοπός των εξετάσεων και των παραδόσεων είναι να μάθουν να σκέφτονται για να λύσουν οτογενή προβλήματα, τα θέ

ματα στις εξετάσεις που μπορεί να λύσει σε δευτερόλεπτα ένα υπολογιστικό πακέτο δεν έχουν καμία αξία. Αν επίσης ένας ή δύο καθηγητές σε ένα ή  δύο μαθήματα ακολουθούν στρατηγική παράδοσης και αξιολόγησης που διαφέρει από τους υπόλοιπους καθηγητές, πάλι ταλαιπωρούν τους φοιτητές χωρίς λόγο γιατί σε αυτά τα μαθήματα θα συσσωρεύονται πολλοί φοιτητές που αδυνατούν να περάσουν το μάθημα και οι συ

γκεκριμένοι καθηγητές αποτελούν μια «ανωμαλία» για το τμήμα τους.
Ο ι φοιτητές μας έχουν με πολλούς τρόπους ενημερώσει ότι βαρέθηκαν να μένουν έξι και επτά χρόνια στην «κωμόπολη» και να δίνουν συνεχώς εξετάσεις. Θέλουν να βρούμε τρόπους για να φύγουν και να μετακομίσουν κάπου αλλού, όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Κάποιοι από μας όμως ξέρουμε τι συμβαίνει έξω από την «κωμόπολη» και όταν τους ακούμε να απαιτούν τα εύκολα θέματα και να αγανακτούν για τα δύσκολα, σκεπτόμαστε τα λόγια του Καβάφη: «Είπες: “Θα πάγω σ’ άλλη γη, θα πάγω σ’ άλλη θάλασσα. Μια πόλις άλλη θα βρεθεί καλλίτερη από αυτή”» και στη συνέχεια θα συμπληρώσει ο ποιητής: «Η πόλις θα σε ακολουθεί... Ετσι που τη ζωή σου ρήμαξες εδώ στην κώχη τούτη τη μικρή, σ’ όλην την γη την χάλασες».
Ο  Λουκά* Βλάχο* είναι καθηγητή* στο Τμήμα Φυσική* 
του ΑΠΘ

Εχει σημασία ότι διαμορφώνεται μια ολόκληρη  
γενιά που διαβάζει από έτοιμα θέματα και 
σημειώσεις που διακινούνται στο facebook  
και δεν έχουν καμία σχέση με τα πανάκριβα 
συγγράμματα που μοιράζουμε δωρεάν

Με ένα λουλούδι 
στο μνημείο 
που έχει στηθεί 
στη γερμανική 
πρωτεύουσα 
npos τιμήν Tns 
ανατολικοΥερμανικήε 
εξέγερση* 
του 1953, οι 
Βερολινέζοι τιμούν 
του* εργότεί που 
επιχείρησαν τότε 
την ανατροπή του 
κομμουνιστικού 
καθεστώτοίTns 
Λαϊκή* AnpoKpaTÎas 
Tns Γερμανία*.
Σαν σήμερα, πριν 
από 58 χρόνια, 
τεθωρακισμένα 
των σοβιετικών 
δυνάμεων κατοχή* 
του Βερολίνου και 
αστυνομικοί Tns 
πρώην Ανατολική* 
Γερμανία* έπνιξαν 
την επανάστασή
TOUS

ΤΡΙΤΗ ΑΠΟΦΗAs πάρω τώρα ίο χαρτί...Τι θα αντιμετωπίσουν μειά όσοι πήγαν καλά ans Πανελλαδικέ§



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΓΝΩΜΗ TAMBA 7Να σώσουμε ιην Ελλάδα με οποιοδήποιε ΐίμημαΤο κύριο άρθρο ins πιο έγκυρης γαλλικής εφημερίδας
ΤΑ ΝΕΑ / L E  M O N DEα σώσουμε την Ελλάδα, με οποιοδήποτε τίμημα». Το κύριο άρθρο της έγκυρης γαλλικής εφημερίδας «Le Monde» θέτει όλες τις παραμέτρους του ελληνικού προβλήματος και ζητεί από τις ηγεσίες των ευρωπαϊκών χωρών και, κυρίως, από τη γερμανική να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Η πορεία της Ελλάδας είναι η πορεία του ευρώ, σημειώνει η εφημερίδα. Ολόκληρο το άρθρο έχει ως εξής:«Να σώσουμε την Ελλάδα, ναι. Αλλά πώς; Οι ευρωπαϊκές διαιρέσεις όσον αφορά τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί για να μη βυθιστεί στο χάος η ελληνική οικονομία έρχονται πλέον στο φως. Το διακύβευμα αυτής της συζήτησης δεν είναι μικρό: πρόκειται για το μέλλον του ευρώ και για το μέλλον της Ευρώπης.Στην αρχή, η διαπίστωση ήταν πασιφανής. Το σχέδιο διάσωσης των 110 δισ. ευρώ, που υιοθετήθηκε τον Μάιο του 2010 από την Ευρωπαϊκή Ενωση και το ΔΝΤ για να βοηθηθεί η Αθήνα να ξεπεράσει τις δυσκολίες της δεν θα αρκέσει. Ευρωπαίοι υπεύθυνοι και υπεύθυνοι του ΔΝΤ εγκύπτουν συνεπώς και πάλι στο πρόβλημα. Οι υπουργοί Οικονομικών της Ε.Ε. συνεδριάζουν τη Δευτέρα 20 Ιουνίου για να ανοίξουν τον δρόμο για τη Σύνοδο Κορυφής των Είκοσι Επτά, που θα διεξαχθεί στις 23 και 24 Ιουνίου. Το πράγμα επείγει. Την Τετάρτη 15 Ιουνίου, στις χρηματοπιστωτικές αγορές ο κίνδυνος μετάδοσης των προβλημάτων στις τράπεζες έκανε να βυθιστούν το ευρώ και τα χρηματιστήρια. Δύο θέσεις αντιπαρατίθενται όσον αφορά τα μέσα για να ανακουφιστεί η Ελλάδα από το βάρος του τεράστιου χρέους της (350 δισ. ευρώ). Η πρώτη, την οποία υποστηρίζει το Βερολίνο, προκρίνει την αναδιάρθρωση

του ελληνικού χρέους, κάτι που σημαίνει ότι θα ακυρωθεί ένα μέρος του και θα μεταφερθεί το βάρος του στους ιδιώτες πιστωτές.
Τ ην άλλη θέση υποστηρίζει σθεναρά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με τη στήριξη της Γαλλίας. Ο Μάριο Ντράγκι, ο οποίος θα διαδεχθεί σύντομα τον Ζαν-Κλοντ Τρισέ ως επικεφαλής της ΕΚΤ, το είπε και πάλι την Τρίτη ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: αν αφε- θεί η Ελλάδα να καταφύγει σε στάση πληρωμών, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ένα σοκ ανάλογο αυτού που ακολούθησε την κατάρρευση της τράπεζας Lehman Brothers το 2008, η οποία χαρακτηρίστηκε η mo ακριβή πτώχευση στην Ιστορία. Αξίζει λοιπόν να συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε την Ελλάδα και να απο- φύγουμε οποιαδήποτε αναδιάρθρωση του χρέους της.Τα επιχειρήματα της αναδιάρθρωσης δεν είναι χωρίς αξία. Το αίτημα προς τις τράπεζες να πληρώσουν την αναλογία τους για το ελληνικό χάος λαμβάνει υπόψη την ηθική διάσταση του θέματος: αυτοί που χρηματοδότησαν την Ελλάδα στο παρελθόν χωρίς την παραμικρή επιφύλαξη πρέπει να αναλάβουν τις συνέπειες. Μπορούμε επίσης να κατανοήσουμε το γεγονός ότι οι ψηφοφόροι των κρατών της Βόρειας Ευρώπης κουράστηκαν να πληρώνουν για μια χώρα που τους φαίνεται ότι βρίσκεται σε αδιέξοδο. Υπάρχει, τέλος, το χειρουργικό επιχείρημα: αφαιρού- με τον όγκο και ξαναρχίζουμε από το μηδέν -  ή σχεδόν.Στην πραγματικότητα χρειάζεται να κοιτάξουμε πιο μακριά. Δεν αρκεί να σβήσουμε αυτή την πυρκαγιά: η κρίση είναι βαθιά και η  εστία θα ανάψει ξανά με το πρώτο φύσημα ανέμου. Αφού αναδιαρθρωθεί το χρέος της, η Ελλάδα θα εξακολουθήσει να
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Το κύριο άρθρο m s «M onde» στην ηλεκτρονική έκδοσηέχει ανάγκη να δανείζεται χρήματα από τις αγορές. Ποιος θα της δανείσει και με ποιο επιτόκιο; Αν δη- μιουργηθεί ένα τέτοιο προηγούμενο, δεν υπάρχει ο κίνδυνος να παρακινηθούν η Ιρλανδία, η Ισπανία ή η Πορτογαλία να ζητήσουν την ίδια μεταχείριση;
Κ αι, κυρίως, τι αξιοπιστία θα εξακολουθήσει να έχει η ζώνη του ευρώ, η  οικοδόμηση της οποίας απέχει ακόμη πολύ από το να ολοκληρωθεί;Η ΕΚΤ έχει δίκιο. Μόνο μακροπρόθεσμες απαντήσεις μπορεί να θεραπεύσουν το κακό στη ρίζα του. Συνεπώς πρέπει να συνεχίσουμε να βοηθούμε την Ελλάδα, αλλά παρακολουθώντας από κοντά τις μεταρρυθμίσεις της και την εφαρμογή των μέτρων λιτότητας τα οποία υιοθετεί. Και, κυρίως, εφευρίσκοντας εκ νέου την οικονομική και δημοσιονομική διακυβέρνηση της ζώνης του ευρώ».

Μ όνο
μακροπρόθεσμε?
anavráoeis
μπορεί να 
θεραπεύσουν 
ιο  κακό στη ρίζα 
του. Συνεπώδ 
πρέπει να 
συνεχίσουμε 
να βοηθούμε 
την Ελλάδα

ΤΟ Υ π .κ .  
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ
Το πλαίσιο 
του ελληνικού 
προβλήματος

Χωρίς αμφιβολία υπάρχει πληθώρα λόγων για τους οποίους κάποιος μπορεί να είναι «Αγανακτισμένος» σ’ αυτή την κρίσιμη περίοδο. Και η αγανάκτηση καλό και αναγκαίο είναι να εκφράζεται. Αλλά αναγκαίο είναι επίσης να εξηγηθεί με απλό, πειστικό και κατανοητό λόγο -  κάτι που δεν έχει γίνει επαρκώς μέχρι στιγμής -  μέσα σε ποιο πλαίσιο μπορεί να επιλυθεί το ελληνικό πρόβλημα. ^  Και το πλαίσιο αυτό ορίζε-ν 1 ται από τρεις παραμέτρους.Πρώτον, δημοκρατία και κοι- r S " . Α  νοβουλευτικό σύστημα. Η κρίση δηλαδή μπορεί (και πρέπει) να ξεπερασθεί μόνο μέσα στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών θεσμών της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Ολα τα άλλα (καταδίκη του Κοινοβουλίου, συνολική απόρριψη των πολιτικών κ.λπ.) αποτελούν επικίνδυνα φαινόμενα που ιστορικά τουλάχιστον ξέρουμε πού έχουν οδηγήσει. Δεύτερον, Ευρωπαϊκή Ενωση. Το ελληνικό πρόβλημα ούτε μπορεί ούτε πρέπει να επιλυθεί έξω από το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης (και της ευρωζώνης). Εάν κάτι διασφαλίζει ότι η σημερινή Ελλάδα δεν θα δι- ολισθήσει σε τριτοκοσμική χώρα «αποτυχημένου κράτους» (failed state) είναι ακριβώς η συμμετοχή στην Ε.Ε. και ευρωζώνη. Και παρά τις καθυστερήσεις, διστακτικότη- τες, ελλείμματα κ.λπ., η Ε.Ε. έδειξε και δείχνει την αλληλεγγύη της απέναντι στην Ελλάδα. Το ζητούμενο είναι εάν η Ελλάδα δείχνει την υπευθυνότητα που χρειάζεται και επιβάλλουν οι περιστάσεις.Τρίτον, διεθνής κοινότητα. Το ελληνικό πρόβλημα θα επιλυθεί με τη συνεργασία και όχι το αναθεμάτισμα της διεθνούς κοινότητας. Επομένως τα «δεν χρωστάμε, δεν πληρώνουμε, δεν πουλάμε» κάνουν ωραία ομοιοκαταληξία αλλά κάποιος θα πρέπει να εξηγήσει υπεύθυνα ότι οδηγούν μαθηματικά στην καταστροφή. Γιατί από ανεύθυνες εξηγήσεις έχουν αναστενάξει οι πλατείες.
Ο  Π.Κ. Ιωακειμίδηί είναι καθηγητήετου 
Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλοε του Δ . Ι .  του ΕΛΙΑΜΕΠ

ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΑ

Σ ε καιρούς μακρινούς, αν και όχι και τόσο παλαιούς, το 2009 για την ακρίβεια, ο Γιώργος Παπανδρέου υποσχόταν πως η Ελλάδα επί πρωθυπουργίας του θα γίνει η Δανία της Μεσογείου.Κι αν όχι ακριβώς, τουλάχιστον περίπου, μια Δανία σε ελληνική μετάφραση ας πούμε. Μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια η  Ελλάδα παραμένει στη Μ εσόγειο, αν και κινδυνεύει να εκπέσει στη νότια ακτή της, ο ίδιος όμως ανέβηκε τους παραλλήλους της γεωγραφίας. Παρέμεινε συνεπής στον προσανατολισμό του και μεταμορφώθηκε στον περιώνυμο εκείνο δα-
ΤΟΥΤΑΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΟ-
ΠΟΥΛΟΥ

Να ζεις ή να μη ζεις

Το έργο 
που είδαμε 
npoxOés 
μπορούσε 
να λέγειαι 
«0 Α μ λει 
σερόλο  
πρωθυ
πουργού»

νό πρίγκιπα που αποθανάτισε ο Σαίξπηρ. Γιατί το έργο που παρακολουθήσαμε προχθές θα μπορούσε κάλλιστα να φέρει τον τίτλο «Ο Αμλετ στον ρόλο του πρωθυπουργού». Με τις παλινωδίες, με τις ασάφειες, με το γενικό φλου της συμπεριφοράς και των προθέσεων, απέδειξε μεν ότι αδυνατεί να βρει διεξόδους στα αδιέξοδα, ανέ- δειξε δε όλο το ψυχικό βάθος του ήρωα που σπαράσσεται από τους υπαρξιακούς του διχασμούς.Απ’ αυτήν την άποψη κανείς δεν μπορεί να τον κατηγορήσει για ασυνέπεια. Ενσάρκωσε επαξίως τον ρόλο του πρώτου ήρωα ενός δράματος όπου οι πρωταγωνιστές, οι πολιτικοί δηλαδή, θεωρούν επαγγελματική τους υποχρέωση να προσφέρουν τις κωμικοτραγικές υπαρξιακές τους αναζητήσεις στο κοινό τους, σε εμάς δηλαδή.

Και ώς εδώ καλά. Δεν ξέρω αν κάποιος ή κάποιοι τον έπεισαν πως έτσι το χειροκρότημα του τέλους θα είναι πιο θερμό, ή πως κατ’ αυτόν τον τρόπο οι θεατές θα παραμείνουν στις θέσεις τους και μετά το διάλειμμα για να παρακολουθήσουν και την επόμενη πράξη όπου και θα δοθεί η λύση. Εκτός κι αν ο δραματουργός είναι μεταμοντέρνος και η λύση συνεχίσει να αναβάλλεται επ' άπειρον.Εκείνο που ξέρω είναι πως όταν είσαι άνεργος ή  πέφτεις να κοιμηθείς και δεν ξέρεις αν θα ξυπνήσεις άνεργος, όταν τα χρήματα που έχεις είναι λιγότερα απ’ αυτά που δεν έχεις και σου χρειάζονται για να ζήσεις, όταν απειλείται η αξιοπρέ- πειά σου, όταν τρέμεις μην αρρωστήσεις γιατί δεν έχεις χρήματα για τη θεραπεία κι όταν, όταν, όταν, όταν δεν ξέρεις αν η

χώρα σου μέσα στους επόμενους μήνες θα παραμείνει στον χάρτη των ευρωπαϊκών χωρών ή θα μετατραπεί σε ελληνοπρεπή τζαμαχιρία, όταν εν πάση περιπτώ- σει αυτά τα οποία σε κάνουν να αισθάνεσαι ασφαλής είναι λιγότερα απ' αυτά τα οποία σου προκαλούν ανασφάλεια, όταν, με άλλα λόγια, έχεις μπουχτίσει από τα δικά σου υπαρξιακά προβλήματα τα οποία είναι και ζωτικά, τότε δεν σε ενδιαφέρει ποσώς το υπαρξιακό δράμα των πρωταγωνιστών της δημόσιας ζωής.Κι όταν είσαι Αμλετ, δεν μπορείς να γίνεσαι από τη μια στιγμή στην άλλη υδραυλικός και να κάνεις ανασχηματισμό ακριβώς σαν τον υδραυλικό που όταν του φωνάζεις πως τρέχει η βρύση, αν και την έφτιαξε προχθές, σου απαντάει ψύχραιμα: «Δεν φταίω εγώ. Η βρύση φταίει».
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Ο  Πρωθυπουργοί κατευθύνεται 
προί το βήμα τηί αίθουσα* τηί 

Ολομέλεια* στη Βουλή, όπου χθεί 
συνεδρίασε η Κοινοβουλευτική 

Ομάδα του ΠΑΣΟΚ

Ανάσα μέσα, 
σιήριξη έξωΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ στη

δομή και το περιεχόμενο 
του κυβερνητικού σχήματοί 
επιδιώκει ο ανασχηματισμοί 

που επιχειρεί σήμερα ο Γιώργοί 
Παπανδρέου, με στόχο να 

αλλάξει τη δημόσια εικόνα του 
ίδιου και iris κυβέρνηση*. Βασικό 

χαρακτηριστικό των επιχειρούμενων 
αλλαγών είναι η στροφή του 

Γ. Παπανδρέου σε έμπειρα και 
δοκιμασμένα στελέχη του Π ΑΣΟ Κ 
και η ανάθεση σε αυτά του κορμού 
των κυβερνητικών λειτουργιών. Με 

αυτέί tis αλλαγέί, ο Πρωθυπουργοί 
επιχειρεί να επαναφέρει την ηρεμία 

στο κυβερνητικό στρατόπεδο 
που κλυδωνίστηκε τα τελευταία 

εικοσιτετράωρα, αρχικά από 
το ναυάγιο τηε προσπάθειαϊ να 

συγκροτηθεί κυβέρνηση εθνικήί 
σωτήριοί και στη συνέχεια από τον 
αναβρασμό στην Κοινοβουλευτική 

Ομάδα του Π ΑΣΟ Κ . 
Χθεί το πρωί οι αντοχέί τηί 

κυβερνητικήί πλειοψηφίαί στη 
Βουλή δοκιμάστηκαν καθώί δύο 

παλαιά στελέχη, οι κ.κ. Φλωρίδηί 
και Νασιώκαί, παραιτήθηκαν 

του βουλευτικού αξιώματοί 
προκαλώνταί φόβουί για ντόμινο 

αποχωρήσεων. Το θερμόμετρο 
ανέβηκε επικίνδυνα με πολλούί 

βουλευτέί να ζητούν άμεση 
σύγκληση τηί Κοινοβουλευτικήί 
ομάδαί και άλλουί να βλέπουν 

απόπειρα υπονόμευσηί του 
Πρωθυπουργού. 

Η μαραθώνια συνεδρίαση που 
ακολούθησε εκτόνωσε την ένταση 

καθώί ο Πρωθυπουργοί έκανε 
την αυτοκριτική του, κάλεσε 

tous βουλευτέί σε συστράτευση 
ενόψει τηί εθνικήί προσπάθειαϊ 
και άκουσε tis τοποθετήσεΐί των 

περισσοτέρων από αυτούί. 
Παράλληλα, σε μηνύματα 

στήριξηί τηί ελληνικήί οικονομίαί 
προχώρησαν χθεί οι Βρυξέλλεί, το 

Παρίσι και οι ΗΠΑ. Από την πλευρά 
τηί Κομισιόν κατέστη σαφέί ότι δεν 
κινδυνεύει η καταβολή τηί πέμπτηί 

δόσηί του δανείου, ενώ Σαρκοζί 
και Λευκόί Ο ίκο ί υπογράμμισαν 

ακόμη μία φορά την ανάγκη να 
στηριχτεί η Ελλάδα. 

Με αυτά τα δεδομένα, η νέα 
κυβέρνηση ελπίζεται ότι θα έχει 

καλύτερεί ηροοπτικέί στη μάχη τηί 
ψήφισηί του Μεσοπρόθεσμου και 
τηί διαηραγμάτευσηί στην Ευρώπη 

για το δεύτερο Μνημόνιο.

Η Ελλάδα σε κρίση

Με αλλαγές
πέρασε το τεστ

αντοχής
Μ ε αναφοπέ5 σιο κυβερνηιικό σχήμα και κάλεσμα συσφάιευσίΉ αντιμετώπισε ο Πρωθυπουργός τον αναβρασμό στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του Π ΑΣΟ Κ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

Μ ε εκκλήσεις στην ενότητα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, διαβεβαιώσεις ότι αλλάζει μοντέλο διακυβέρνησης, αρκετές δόσεις αυτοκριτικής και δεσμεύσεις ότι «δεν θα φυγομαχήσει», αλλά θα συνεχίσει την προσπάθεια για την επιτυχία του τελικού στόχου που είναι να διασωθεί η χώρα, διάνθισε την κατά πολλούς ιστορικής σημασίας ομιλία ταυ στην -  σε διαρκή αναταραχή -  Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Παράλληλα επανέλαβε τα περί ανάγκης να συγκροτηθεί κυβέρνηση εθνικής συνεργασίας, η οπαία θα ενίσχυε τη διαπραγματευτική θέση της χώρας διεθνώ ς, δηλώνοντας: «Εγώ υπηρέτησα και θα υπηρετώ την ανάγκη εθνικής ενότητας μπροστά στη μεγάλη μάχη που δίνει η χώρα». Πάντως, χρέωσε και πάλι το ναυάγιο της συγκρότησης της κυβέρνησης στη Ν.Δ., που χειρίστηκε το θέμα «με επικοινωνιακούς όρους».Εμφανώς προβληματισμένος, αλλά και αποφασισμένος να υπερκεράσει τις δυσκολίες και τις αντιδράσεις που

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΑΠΟΥΛΙΑ
Την ανησυχία του για τΐί
τελευταίεί πολιτικέί εξελίξειε 
εξέφρασε ο Πρόεδροί τηί 
Δημοκρατίαί, ζητώνταί αη' 
όλουί να μην εξελιχθεί η 
οικονομική κρίση σε κρίση 
δημοκρατίαί. «Σε αυτή την 
κρίσιμη περίοδο πρέπει να 
είμαστε όλοι υπεύθυνοι, 
για να μη μεταβάλουμε την 
οικονομική κρίση σε κρίση 
δημοκρατίαί», δήλωσε ο 
Πρόεδροί τηί Δημοκρατίαί 
Κάρολοί Παπούλιαί, 
υποδεχόμενοί στο Προεδρικό 
Μέγαρο τον πρόεδρο του 
Λ Α Ο Σ  Γιώργο Καρατζαφέρη.

υπάρχουν, ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της ομιλίας του κάλεσε τρεις φορές τους βουλευτές να στηρίξουν τον ίδιο και την κυβέρνηση που αναμενόταν να συγκροτήσει. «Μπορείτε να στηριχθείτε επάνω

Επιστρατεύει τώρα 
tous δοκιμασμένουςΣε κεντρικό ρόλο συντονιστή ο Ευάγγελον BevizéXos
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ του ανασχηματισμού φέρεται να είναι ο έως χθες υπουργός Εθνικής Αμυνας Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα συντονιστή-αντιπροέδρου της κυβέρνησης και ενδεχομένως και υπουργού Οικονομικών στη θέση του Γιώργου Παπακωνσταντίνου. Για τη θέση του υπουργού Οικονομικών προαλειφόταν ώς αργά το βράδυ ο πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Λουκάς Παπαδήμος, ο οποίος όμως στη συνέχεια φερόταν να μην αποδέχεται τελικά την πρόταση του Πρωθυπουργού. Τελευταίες πληροφορίες έφεραν τον κ. Βενιζέλο ως αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να αναλαμβάνει όχι και το υπουργείο Οικονομικών, αλλά το Εξωτερικών. Δεύτερο στοιχείο του ανασχηματισμού είναι ότι συγκροτείται για πρώτη φορά σε κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου κυβερνητική επιτροπή με τη συμμετοχή των Βενιζέλου, Λοβέρδου, Σκανδαλίδη, Ρέππα, Ραγκούση, Παπουτσή, Παπακωνσταντίνου, Χρυσοχοΐδη και Αννας Διαμαντοπούλου. Από τον κύκλο των στενώ ν συνεργατώ ν- υπουργών του κ. Παπανδρέου στους οποίους βάσισε το έως τώρα μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας, παραμένουν δύο: Ο  Γιάννης Ραγκούσης και ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου ο οποίος φέρεται ως ο νέος υπουργός Εξωτερικών. Αντίθετα, συγκλίνουσες πληροφορίες φέρουν εκτός Υπουργικού Συμβουλίου τον υπουργό Εξωτερικών Δημ. Δρούτσα, την υπουργό Περιβάλλοντος Τ. Μπιρμπίλη, τον υπουργό Επικράτειας X. Παμπούκη. Για τον υπουργό Πολιτισμού Π. Γερουλάνο αναφέρεται ότι «αποσπάται» στο Μαξίμου και αναλαμβάνει καθήκοντα σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνία. Ορισμένες πηγές υποστήριζαν ότι στον κ. Γερουλάνο θα ανατεθούν και καθήκοντα εκπροσώπου της κυβέρνησης στη θέση του Γιώργου Πεταλωτή.Τρίτο στοιχείο του ανασχηματισμού είναι ότι για

να επιτευχθεί το «μικρό και ευέλικτο» κυβερνητικό σχήμα, ο Πρωθυπουργός είναι αποφασισμένος να μειώσει δραστικά τον αριθμό υφυπουργών και αναπληρωτών υπουργών. Μάλιστα, πηγές προσκείμενες στο Μαξίμου μιλούσαν χθες το βράδυ για μια κυβέρνηση 25-27 μελών.Από όσα έγιναν γνωστά, επίσης:■ Ο  ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠ Α Σ φερόταν ως υποψήφιος να αναλάβει το υπουργείο Εσωτερικών σε συνδυασμό με το χαρτοφυλάκιο της Προστασίας του Πολίτη■ Ο  ΓΙΑ Ν Ν Η Σ ΡΑΓΚ Ο ΥΣΗ Σ αναμενόταν να μετακινηθεί στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών όπου θα εντάσσονταν οι αρμοδιότητες για το Περιβάλλον■ Ο  M IX Α Λ Η Σ Χ Ρ Υ ΣΟ Χ Ο ΪΔ Η Σ παραμένει στο υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο οποίο προσαρτάται το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και αποσπάται από το υπουργείο Περιβάλλοντος ο Τομέας της Ενέργειας■ Η Α Ν Ν Α  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, η οποία φερόταν ως υποψήφια για τα υπουργεία Εξωτερικών και Οικονομικών, νυχτερινές πληροφορίες την έφεραν να παραμένει στο υπουργείο Παιδείας, αλλά να μετέχει στην υπό σύσταση κυβερνητική επιτροπή■ Ο  ΚΩΣΤΑΣ ΣΚ Α Ν Δ Α Λ ΙΔ Η Σ μετακινείται στο υπουργείο Πολιτισμού■ Ο  Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ  Λ Ο Β Ε Ρ Δ Ο Σ  παραμένει στο υπουργείο Υγείας, στο οποίο προσαρτάται ο Τομέας των Κοινωνικών Ασφαλίσεων■ Ο  ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ μετακινείται στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας για το οποίο επίσης φερόταν ως υποψήφιος ο έως χθες υπουργός Δικαιοσύνης Χάρης Καστανίδης.

Στον Ευάγγελο Βενιζέλο (στη φωτογγραφία 
χθεί στη Βουλή) αναμενόταν να αναθέσει 
ο Πρωθυπουργό* ρόλο αντιπροέδρου με 
αρμοδιότητεί συντονιστή του κυβερνητικού έργου

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΔΑΝΕΙΟΤηλεφώνημα με Μέρκελ
Σε ένα διάλειμμα των συναντήσεών του με tous 
υπουργούί, ο Πρωθυπουργοί συνομίλησε με την κα
γκελάριο τηί Γερμανίαί Ανγκελα Μέρκελ σχετικά με τη 
διαχείριση τηί κρίσηί για την Ελλάδα. Δεν έγινε γνωστό 
αν κατά τη συνομιλία tous συζητήθηκαν και οι εξελίξεΐί 
στο εσωτερικό τηί χώραί. Πληροφορίεί ανέφεραν, και 
αργότερα tis επιβεβαίωσε ο Πρωθυπουργοί μιλώνταί 
στην Κ .Ο ., ότι αντικείμενο τηί συζήτησηί ήταν η νέα 
δανειοδότηση τηί χώραί. Είπε ακόμη ότι οι διαπραγ- 
ματεύσεΐί είναι κρίσιμεί και συνεχίζονται.
Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα ο κ. Παπανδρέου επικα
λέστηκε και tis δηλώσεΐίτου γάλλου προέδρου Νικολά 
Σαρκοζί για τον δημόσιο διάλογο που είναι σε εξέλιξη 
εντόί τηί Ευρώπηί για τη διάσωση τηί Ελλάδαί.

μου και εγώ πάνω σε εσάς», είπε χαρακτηριστικά.Με διαπιστωμένο το βαρύ κλίμα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, λόγω των παραιτήσεων Γ. Φλωρίδη και Ε. Να- σιώκα οι οποίες είχαν προηγηθεί, αλλά και της απόπειρας να συλλε- γούν υπογραφές σε ένα κείμενο με το οποίο δυνητικά θα μπορούσε να τεθεί θέμα ηγεσίας, ο κ. Παπανδρέου αποδύθηκε σε μια συντονισμένη προσπάθεια να αμβλύνει τις αντιδράσεις και να κάνει ουσιαστικά την Κοινοβουλευτική Ομάδα συμμέτοχη στη διακυβέρνηση της χώρας. «Δεν έχουμε την πολυτέλεια να φυγομαχήσουμε», τόνισε. «Θα συνεχίσω στον ίδιο δρόμο του καθήκοντος, μαζί με την Κ.Ο., τα στελέχη και τον ελληνικό λαό». Οπως είπε, καταχειροκροτούμενος, «περνάμε μια δύσκολη καμπή, αλλά τώρα είναι η ώρα να δώσουμε τη μάχη και να την κερδίσουμε, εδώ και τώρα».Πρέπει να σημειωθεί ότι το «χάϊδεμα» της Κοινοβουλευτικής Ομάδας δεν ήταν χωρίς αιτία: όσα συνέβησαν στους διαδρόμους της Βουλής χθες μέχρι το μεσημέρι και οι διάχυτες φήμες ότι πίσω από τις παραιτήσεις υπάρχει συγκεκριμένος σχεδιασμός

για τον εξαναγκασμό του Πρωθυπουργού σε παραίτηση, είχαν ως αποτέλεσμα να αναβιώσει το κλίμα του 2007, με τη διαμάχη παπανδρε- ϊκών - βενιζελικών.Ενδεικτικό της έντασης της αντιπαράθεσης ήταν ότι από ορισμένους βουλευτές υποστηρικτές του κ. Παπανδρέου έγινε επίκληση ακόμη και
Η  απεκθείαδ επικοινωνία 
Παπανδρέου - Βενιζέλου  
βοήθησε σιην εκιόνωση 
m s évxaonsτης... «αποστασίας» του 1965 και με σαφείς απόπειρες να εξομοιωθούν οι καταστάσεις και τα γεγονότα, με αποτέλεσμα να υπάρξουν από την άλλη πλευρά καταγγελίες για «συ- νωμοσιολογία» και μεθόδους που παραπέμπουν σε άλλες εποχές. Χρειάστηκε να γίνουν συντονισμένες κινήσεις από πλευράς Μεγάρου Μαξίμου και του ίδιου του Πρωθυπουργού, προκειμένου να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Απαιτήθηκαν τουλάχιστον δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες του Πρωθυπουργού με τον υπουργό Εθνικής Αμυνας κ. Βενιζέλο,

να δοθούν αμοιβαίες εξηγήσεις και να υιοθετηθεί, από πλευράς Πρωθυπουργού, η διαβεβαίωση του κ. Βενιζέλου ότι «δεν έχει σχέση» ούτε υποκινεί κινήσεις εναντίον του, όπως διαφαινόταν από τις παραιτήσεις των βενιζελικών (το 2007) κ.κ. Φλωρίδη και Νασιώκα.Ακόμη η άμεση αντίδραση του Πρωθυπουργού στη συλλογή υπογραφών με πρωτοβουλία της Βάσως Παπανδρέου για σύγκληση της Κ.Ο.: με το που πληροφορήθηκε την κίνηση, προχώρησε στον ορισμό συνεδρίασης, το απόγευμα χθες.Οι τόνοι έπεσαν ακόμη περισσότερο μετά τις συναντήσεις που είχε ο κ. Παπανδρέου με σειρά κορυφαίων υπουργών πριν από τη συνεδρίαση της Κ.Ο . Συναντήθηκε, πλην του κ. Β ενιζέλου, με τους κ.κ. Λοβέρδο, Π απουτσή, Σ κανδα λίδη, Ρέππα, Ραγκούση και τις κυρίες Διαμαντο- πούλου και Κατσέλη. Συζήτησε μαζί τους για την κρίση, σε ορισμένους υποσχέθηκε ότι θα τους «αναβαθμίσει» στο νέο κυβερνητικό σχήμα και κυρίως δεσμεύθηκε ότι είναι έτοιμος να αλλάξει τρόπο διακυβέρνησης -  προφανώς σε αντιδιαστολή με τις έως τώρα κλεισπ υσκέψεις με τους

στενούς συνεργάτες του. Οπως είπε στην Κ.Ο. αλλά και στους ίδιους, «η επόμενη κυβέρνηση θα είναι πιο αποτελεσματική και πιο συνεκτική».ΖΥΜΩΣΕΙΣ. Οι υπουργοί, με τη σειρά τους, στη συνέχεια «ζυμώθηκαν» για αρκετή ώρα με τους βουλευτές και συνέβαλαν, αποφασιστικά στο να πέσουν σημαντικά οι τόνοι στο εσωτερικό της Κ.Ο. Υποστηρίζεται βάσιμα ότι κατά πολύ συνέβαλε και το γεγονός πως κατά την ομιλία του κ. Παπανδρέου υπήρξαν αρκετές δόσ εις αυτοκριτικής, όπως στο σημείο που ανέφερε «και λάθη και αδυναμίες υπήρξαν. Τα γνωρίζω και τα έχουμε συζητήσει. Θέλουμε το οξυγόνο τη εσωτερικής συζήτησης». Κατά τον Πρωθυπουργό τρία είναι τα μεγάλα στοιχήματα που θα αντιμετωπίσει και η νέα κυβέρνηση:■ Η αντιμετώ πιση του μεγάλου χρέους και των ελλειμμάτων που κληρονόμησε η κυβέρνηση.■ Η προώ θηση των μεγάλων αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που χρειάζεται η χώρα εδώ και χρόνια.■ Η διαμόρφωση συνθηκών στη διεθνή σκακιέρα ώστε η Ελλάδα να παίξει τον ρόλο που της αρμόζει.
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Φωτιά και λάβρα ήταν χθε* η Βάσω 
Παπανδρέου. Η πρώην υπουργοί από 

το πρωί άρχισε να συλλέγει υπόγραφε* 
βουλευτών του ΠΑΣΟΚ με το αίτημα άμεση$ 

σύγκληση* τη* Κοινοβουλευτική* Ομάδα*. 
Στη φωτογραφία, ανάμεσα σε άδεια έδρανα, 

πριν αρχίσει η συνεδρίαση

ΣτήριξηΓιώργου μετά ιη νευρική κρίση
Ανεσιράφηυπέρ ίου Πρωθυπουργού ίο κλίμα έ ν ια σ ^  εξαΐΐί(Ή τής εσπ ευσμένα σύγκλησης ιης Κ.Ο. ίου Π Α ΣΟ Κ , καιόπιν υπογραφών που συγκέντρωσα^ θουλευιές

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΒΟΥΛΑ ΚΕΧΑΓΙΑ

Σ κηνικό φθινοπώρου 2007, όταν βρισκόταν σε εξέλιξη η εσωκομματική μάχη για τη διαδοχή στο ΠΑΣΟΚ, θύμισε η χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος. Οχι γιατί αντιπαρατέθηκαν δύο δι- ακριτά πολιτικά μπλοκ στο εσωτερικό της, αλλά κυρίως γιατί η «αμφισβήτηση» του Γιώργου Π απανδρέου από ένα τμήμα των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ ξύπνησε τα φιλο- παπανδρεϊκά αισθήματα πολλών μελών του οργάνου.Η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, με εξαίρεση την παρέμβαση της Βάσως Παπανδρέου που απευθύνθηκε σε αυστηρούς τόνους και σε πρώτο ενικό στον Πρωθυπουργό, δεν είχε εντάσεις. Και πρωτίστως δεν είχε εκπλήξεις. Μ άλιστα ο κ. Παπανδρέου στη δευτερολογία του μίλησε για μία «ωραία συνεδρίαση».Αρκετοί ήταν οι βουλευτές του ΠΑΣ Ο Κ  που έβαλαν στο στόχαστρό τους συναδέλφους τους που είχαν δημιουργήσει από το πρωί κλίμα αμφισβήτησης, προκαλώντας όμως αντιδράσεις με σχόλια περί αποστασίας και Ιουλιανών.

«Οποιος δεν αντέχει να φύγει, αλλά να μας δώσει την έδρα», είπε η βουλευτής Καρδίτσας Μαρία Θεοχάρη δηλώνοντας τη στήριξή της προς το πρόσωπο του προέδρου. Ομοίως ο Συμεών Κεδίκογλου σχολίασε πως «όποιος δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος των ευθυνών, να πάει σπίτι του». Σε υψηλούς τόνους ο Θόδωρος Παραστατίδης κατηγόρησε συναδέλφους του για λαϊκισμούς και υποκρισία και τόνισε: «Διαβάζου-
Το κλίμα αμφιοβήιησίΒ  
καιάφερε να ξυπνήσει ια 
φιλοπαπανδρεϊκά αισθήμαια 
πολλών μελών ιου οργάνουμε επιστολές και δηλώσεις στελεχών που αμφισβητούν την ηγεσία. Αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για ένα καλοστημένο σχέδιο απο- δυνάμωσης της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Οι πολιτικοί άνδρες μένουν και δίνουν τη μάχη στα δύσκολα». Στο ίδιο κλίμα η Αφροδίτη Παπαθανάση, ορμώμενη από την αναφορά Παπανδρέου σε φυγομαχία, είπε ότι «δεν φυγομαχούμε», ο Δημήτρης Παπουτσής συμφώνησε ότι «ο Γιώργος Παπανδρέου δεν φυγομαχεί ποτέ», ο Ανδρέας Μακρυ-

πίδης προσέθεσε ότι «φυγομαχούν όσοι έχουν ενοχές και είναι άτολμοι», ενώ η Μ αρία Μ ίχου ανέφερε ότι «πρέπει να προσδιορίσουμε ποιον έχουμε απέναντι ως εχθρό», προσθέτοντας ότι «οι παραιτήσεις δεν ωφελούν κι επειδή τα ψέματα τελείωσαν, ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του». Επίσης, ο Χρή- στος Μαγκούφης είπε ότι «δεν είναι ώρα φυγής, όπως προτίμησαν κάποιοι συνάδελφοι να γίνουν ρι- ψάσπιδες», ενώ από την πλευρά του ο Ντίνος Βρεττός είπε απευθυνόμενος στον Γ. Παπανδρέου ότι «κανείς μας δεν μπορεί να αμφισβητήσει το πάθος σου να βγάλεις τη χώρα από την κρίση».« Ξ Ε Χ Α Σ Α Μ Ε ...» . Στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας δεν κύλησαν όμως όλα ομαλά και ρόδινα. Ο Πάρις Κουκουλόπουλος διαπίστωσε πως η οικονομική κρίση πέρασε σε πολιτικό επίπεδο και γι' αυτό «δεν πρέπει να επιτρέψουμε να γίνει και θεσμική η κρίση», ενώ σχολιάζοντας ζητήματα που αφορούν την ιδεολογία και τις αρχές του ΠΑΣΟΚ δι- ερωτήθηκε: «Υπάρχει ή δεν υπάρχει κεϊνσιανή σοσιαλδημοκρατική απάντηση;». Για να καταλήξει: «Οι συνδικαλιστές δεν είναι ο εχθρός μας,
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ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

«Μην κυβερνάς 
με παρέες»
ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΒΡΑ ήταν χθες η Βάσω Παπανδρέου: ηδη από το πρωί, η πρώην υπουργός είχε δείξει τις προθέσεις της, ζητώντας τη σύγκληση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας κι αμέσως μετά άρχισε να συλλέγει υπογραφές βουλευτών του ΠΑΣΟΚ με το αίτημα άμεσης συνεδρίασης του οργάνου. Παίρνοντας τον λόγο, απευθύνθηκε προσωπικά στον Πρωθυπουργό, του καταλόγισε ευθύνες για τα γεγονότα της Τετάρτης μετά το Προεδρικό Μέγαρο και ουσιαστικά του ζήτησε να σχηματίσει κυβέρνηση ξεχνώντας τις παρέες. Ιδιαίτερα επικριτική ήταν για μία ακόμη φορά απέναντι στο οικονομικό επιτελείο.«Εχω περάσει όλες τις δυσκολίες στο ΠΑΣΟΚ από τη γέννησή του. Πρόεδρε, είναι η πρώτη φορά που ανησυχώ όχι μόνο για το ΠΑΣΟΚ αλλά και για τη χώρα. Θα αναφερθώ στο τι κάνουμε εμείς. Εχουμε να αντιμετωπίσουμε μία κοινωνική και πολιτική κρίση. Εξαρτάται από εμάς αν η χώρα μας θα έχει μέλλον. Τα χθεσινά γεγονότα (συνομιλίες με Σαμαρά) κι ένα σύνολο πράξεων μάς έφεραν σ' αυτό το σημείο. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα στήριξε την πολιτική σου. Μ έτρα πρωτοφανούς σκληρότητας για τον κόσμο. Και τα μέτρα που υλοποιήθηκαν είναι μόνο η μείωση των μισθών και των συντάξεων. Τα άλλα τα ψηφίσαμε αλ-

ούτε οι δημόσιοι υπάλληλοι. Εχουμε ξεχάσει πολλά από τις αξίες που μας διέπουν». Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν παρέμβαση και της Τόνιας Αντωνίου. Αφού ανέφερε ότι «αν δεν προσέξουμε η κρίση θα γίνει πολιτική και θεσμική», παρατήρησε ότι «πρέπει να πείσουμε τους πολίτες ότι με το Μνημόνιο II θα υπάρξει προοπτική, αλλιώς η κοινωνία θα ανατρέψει το σάπιο σκηνικό», ενώ απάντησε σκληρά σε όσους έκαναν σχόλια περί αποστασίας: «Το reality που είδα από το πρωί στη Βουλή με λυπεί. Σε ορισμένους υπουργούς και συναδέλφους να κάνετε δώρο κάποιο βιβλίο για τα γεγονότα του ‘65. Ενδεχομένως και το "Η Δημοκρατία στο απόσπασμα” του Ανδρέα Π απανδρέου θα ήταν ιδανικό». Παράλληλα προέτρεψε τον Γ. Παπανδρέου να φτιάξει ένα κυβερνητικό σχήμα με το οποίο θα μπορέσει να ξανα- βρεί τη σχέση του με την παράταξη. Επικριτικός εμφανίστηκε και ο Δη- μήτρης Λιντζέρης, ο οποίος το πρωί είχε κάνει δηλώσεις περί «κενού» και ελλείμματος διακυβέρνησης. «Θα είμαι χρήσιμος και όχι ευχάριστος», είπε αρχίζοντας την παρέμβασή του. Για να προσθέσει με νόημα: «Πολιτικός δεν σημαίνει σιωπή και υποταγή». Στη συνέχεια κάλεσε τον Πρω-

λά δεν εφαρμόζονται. Η απίθανη κοροϊδία του οικονομικού επιτελείου επί 18 μήνες είχε τη στήριξή σου σε όλες τις φάσεις. Είμαστε σε χειρότερη κατάσταση. Μία πτωχευμένη χώρα δεν λύνει το πρόβλημά της με νέα δάνεια. Τι είδους διαπραγμάτευση γίνεται; Δεν έχουμε ενημέρωση αλλά δεν διαπραγματευόμαστε κι αποτελεσματικά. Οσο συμφέρον έχουμε εμείς να μην πάμε σε πτώχευση άλλο τόσο συμφέρον έχουν και οι Ευρωπαίοι και οι ΗΠΑ να μην πτωχεύσουμε. Ο Ομπάμα δεν μας αγάπησε ξαφνικά... Κάποιοι να αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους. Αντί να κινητοποιήσουμε τις υγιείς δυνάμεις της χώρας, κινητοποιήσαμε το σύνολο της κοινωνίας εναντίον μας. Η κυβέρνηση διατυμπανίζει ότι λειτουργεί σε έκτακτες συνθήκες. Για τα χθεσινά δεν έχω καταλάβει τι συνέβη κι εσύ πρέπει να αναλάβεις μέρος της ευθύνης. Θα ήθελα κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, αλλά με ευθύνη των κομμάτων δεν μπορεί να γίνει αυτό. Να αποφύγουμε τις εκλογές αν μπορούμε, αλλά εσύ πρέπει πρόεδρε να δεσμευθείς σε αλλαγές. Δεν γίνεται να λειτουργείς με παρέες, να μην υπάρχει Κυβερνητική Επιτροπή, ένα κέντρο που να υλοποιεί και να ελέγχει. Διαφορετικά, μετά τον ανασχηματισμό θα συρθούμε σε εκλογές».
θυπουργό να αναλάβει πρωτοβουλίες και συνέστησε στα κορυφαία στελέχη «αντί να εκφράζουν τις αμφιβολίες τους, να είναι χρήσιμα για την παράταξη». Παράλληλα επανέλαβε ότι η χώρα έχει ανάγκη από ένα εμπεριστατωμένο σχέδιο επ ιβίωσης και κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας. Χαρακτήρισε δε «ανοησίες» όσα ακούστηκαν για «αποστασίες» και σχολίασε πως όσοι καταφεύγουν στο παρελθόν επιβεβαιώνουν ότι «τα πολιτικά τους ρολόγια έχουν μείνει πίσω, αν δεν έχουν σταματήσει στο παρελθόν».
ΑΟΡΙΣΤΙΕΖ. Ενταση είχε και η παρέμβαση της Χρύσας Αράπογλου, η οποία άφησε αιχμές για το οικονομικό επιτελείο λέγοντας ότι επί τρεις εβδομάδες προσπαθούμε να μιλήσουμε για τις διαφορετικές προσεγγίσεις σε ισόποσα μέτρα του μεσοπρόθεσμου σχεδίου. «Αν δεν μιλήσουμε για τα νερά και για τα λιμάνια, και αναφερόμαστε αόριστα δεν γίνεται τίποτα», είπε, ενώ ανα- φερόμενη στα περί λιποταξίας και αποστασίας τόνισε δηκτικά: «Τους Κύκλωπες όταν δεν τους κουβαλάς μέσα σου, δεν θα τους συναντήσεις ποτέ. Να σταματήσει να μπαίνει ο κουβάς στον ανεμιστήρα».

«Κάνε
ανασχηματισμό 
με μηαρουιο- 
καπνισμένουδ»

Αρκετέβ ήταν 
οι υποδείξει 
που έγιναν στον 
Πρωθυπουργό για 
τον ανασχηματισμό 
κατά τη διάρκεια 
Tns συνεδρίασηε Tns 
Κοινοβουλευτικήε 
Ομάδαε. «Δεν πιστεύω 
σε κυβερνήσει 
τεχνοκρατών, αυτά 
είναι για επιχειρήσει» 
είπε ο Οδυσσέαε 
Βουδούρηε, ενώ ο 
Ηλίαε Καρανίκαε 
και η Ολγα Ρεντάρη 
ζήτησαν ολιγομελές 
σχήμα. Ο  Πυθαγόραε 
Βαρδίκοε κάλεσε 
τον Πρωθυπουργό 
να αφήσει πίσω 
του «βαρίδια» 
και «κηπουρούε» 
και να πάρει «15 
μπαρουτοκαπνισμένουε 
να tous κάνειβ 
πρωτοκλασάτουε».
Ο  Παναγιώτηε 
Κουρουμπλήβ 
εξέφρασε την 
ικανοποίησή του 
για τη διενέργεια 
ανασχηματισμού, 
ο N îkos Ζωίδης 
μίλησε για λάθος 
επιλογέβ προσώπων 
σε κυβέρνηση και 
κρατικό μηχανισμό και 
ο EuTÙxns Δαμιανόκηε 
ζήτησε από τον 
κ. Παπανδρέου 
«να αναλάβετε να 
αποκαταστήσετε τη 
σχέση του Κινήματος 
με τα αδύναμα 
στρώματα Tns 
Koivoovias».

Ευρύ ακροατήριο βρήκε η υπουργό$ Παιδείας Αννα Λιαμαντοπούλου στα πηγαδάκια 
της χθεσινής συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ

Σοκολάτα που λέγεται ότι διώχνει την κατάθλιψη δοκιμάζουν κατά την ώρα της 
συνεδρίασης η υφυπουργός Αννα Νταλάρα και η Μαρία Θεοχάρη

Ο  Σπύρος Κουβέλης, γνωστός για την ευγένειά του, έκανε μία ακροβατική κίνηση για 
να μη σηκώσει τον συνάδελφ' -ου Μάρκο Μπόλαρη και να πιάσει στασίδι...



ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011Σοκ από Π5
παραιτήσειςΦλωρίδη και ΝασιώκαΟ ι αποχωρήσεις ίων βουλευτών του Π ΑΣΟ Κ ανέβασαν χθες στη Βουλή το πολιτικό θερμόμετρο, ιδιαίτερα στους κόλπους του κυβερνώντος κόμματος

Γιώργοε Φλωρίδηΐ (αριστερά) και Εκτοραε Νασιώκα* (δεξιά) διακρίθηκαν την 
εποχή του εκσυγχρονισμού, στήριξαν Κώστα Σημίτη και στη συνέχεια Βαγγέλη 
Βενιζέλο, έω$ ότου χθε* παραιτήθηκαν από τη βουλευτική του* έδρα

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΘΑΣ

Νωρίς το πρωί ο Γ ιώργος Φλω- ρίδης σημείωνε στη δισέλιδη επιστολή του, μεταξύ άλλων, ότι «οι ηγεσίες των δύο μεγαλύτερων πολιτικών κομμάτων στάθηκαν για μια ακόμη φορά κατώτερες των περιστάσεων με πολιτικά ασυγχώρητο τρόπο». Σε ανάλογους τόνους λίγη ώρα αργότερα ο Εκτορας Νασιώκας, ανεβαίνοντας στο βήμα της Βουλής, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας για τις μεταμοσχεύσεις, ταρακούνησε τα κυβερνητικά έδρανα: «Το πολιτικό σύστη-
«Δεν υπηρετούμε ιη ν  
πατρίδα αποχωρούντε$ 
αλλά μένονια$ εδώ», ιόνισε 
ο Απόσιολο$ Κακλαμάνη5μα χθες αυτογελοιοποιήθηκε για άλλη μια φορά. Κι ενώ η χώρα οδηγείται σε επικίνδυνους δρόμους και το μέλλον των παιδιών μας είναι μαύρο, οι πολιτικές ηγεσίες των δύο μεγάλων κομμάτων συνεχίζουν να πορεύονται με γνώμονα τον λαϊκισμό και την ανευθυνότητα» δήλωσε και πρόσθεσε πως το ελάχιστο που έχει να κάνει είναι να παραιτηθεί «από τη βουλευτική έδρα των πολιτών της Λάρισας που τον τίμησαν πολλές φορές με τη ψήφο τους» και τους οποίους ευχαρίστησε.Ακολούθησε πανδαιμόνιο στην αίθουσα της Εθνικής Αντιπροσωπείας καθώς ο παριστάμενος υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος έσπευσε να σημειώσει: «Είμαστε υποχρεωμένοι όλοι σ’ αυτή την περίσταση να μείνουμε όρθιοι. Υπάρχουν και επιλογές με άλλο περιεχόμενο, η χώρα θα βρει τον δρόμο της οπωσδήποτε. Οφείλω να σας πω ότι είμαι σε άσχημη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Θα μείνω όρθιος γιατί έχω εκλογείς που μ’ έχουν στείλει εδώ, έχω δώσει όρκο στο Κοινοβούλιο και δύο φορές ως μέλος της κυβέρνησης», είπε χαρακτηριστικά. Σε ανάλογους τόνους ο

τέως πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης σχολίασε με νόημα πως «η Δημοκρατία μας πάσχει από το ότι δεν κατορθώσαμε να έχουμε κόμματα αρχών με δημοκρατική διάθεση και λειτουργία» ενώ παρατήρησε πως «δεν υπηρετούμε την πατρίδα αποχωρούντες αλλά μένοντας εδώ που μας έστειλε ο λαός και όχι περιφερόμενοι οπουδήποτε αλλού». Λίγο πριν ο Εκτορας Νασιώκας διευκρίνιζε ότι «παραδίδει την έδρα στο κόμμα για να μην τίθεται θέμα αμφισβήτησης της πλειοψηφίας της δεδηλωμένης ή οποιοσδήποτε υποψίας εκτροπής» ενώ οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Μαγκούφης και Μανώλης Στρατάκης έσπευσαν να συνταχθούν με την άποψη του τέως προέδρου της Βουλής ο οποίος είπε ότι «οι τρεις συνάδελφοι και οι άλλοι τρεις που προηγουμένως διαφοροποιήθηκαν δεν μπορεί παρά την κρίσιμη ώρα της μάχη να συστρατευθούν» υπογραμμίζοντας πως δεν πρέπει να ανατραπεί η πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ. Από την πλευρά ίου ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Σπύρος Χαλβατζής υποστήριξε πως «μια κοινή κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας θα έπαιρνε πιο σκληρά μέτρα», ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Γιώργος Καρατζαφέρης τάχθηκε για μια ακόμη φορά υπέρ της σύστασης οικουμενικής κυβέρνησης ενώ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θοδωρής Δρίτσας σχολίασε πως πρόκειται για φαιδρότατα ανάμεσα στους δύο πολιτικούς αρχηγούς.Λίγο πριν, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων η υπουργός Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου δήλωνε πως η αυριανή κυβέρνηση έχει ανάγκη από προσωπικότητες οικουμενικής εμβέλειας και πως «ό,τι χάνεται σήμερα δεν κερδίζεται αύριο» ενώ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος'της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Μαρκόπουλος παρατηρούσε ότι χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία ώστε να ενωθούν οι δύο μεγαλύτερες πολιτικές δυνάμεις για να διεκδικήσουν το καλύτερο.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΩΡΙΔΗΣ

«Το εθνικό xpéos ηπήθηκε από το συμφέρον»
Ω Σ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ευκαιρία για τη χώρα θεωρούσε τη συγκρότηση Εθνικού Μετώπου Ευθύνης με Συναίνεση ο πρώην υπουργός και βουλευτής Κιλκίς του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Φλωρίδης. Οπως γράφει στην επιστολή παραίτησής του, «στη συγκεκριμένη οριακή για τη χώρα στιγμή, το εθνικό χρέος ηττήθηκε από το αρχηγικό και κομματικό συμφέρον. Ετσι, με απόλυτη συνείδηση της κρισιμότητας των στιγμών, υποβάλλω την παραίτησή μου από βουλευτής».Ο  Γιώργος Φλωρίδης διετέλεσε υπουργός στις κυβερνήσεις Σημίτη, σκληρός εκσυγχρονιστής, ήταν το πολιτικό στέλεχος το οποίο δεν δίστασε να συγκρουστεί με τα λεγόμενο συμφέροντα επιχειρώντας να αλλάξει παγιωμένες καταστάσεις, όπως όταν ήταν υφυπουργός Αθλητισμού με την περίφημη «παράγκα» του ποδοσφαίρου. Στην επιστολή του επιρρίπτει ευθέως ευθύνες και στις ηγεσίες των δύο κομμάτων εξουσίας, οι οποίες «δεν θέλησαν ν ’ ασχοληθούν σοβαρά με αυτή την πτυχή του εθνικού ζητήματος». Τα βέλη του όμως κατευθύνονται ιδιαίτερα στην κυβέρνηση και στο οικονομικό επιτελείο την οποία κατηγορεί ευθέως ότι «με λανθασμένες επιλογές στην οικονομία και στο κράτος, με αδυναμία συνολικού σχεδιασμού, με εμφανώς άνιση και άδι

κη κατανομή των βαρών και πρωτοφανή αναποτελεσματικότητα, οδηγήθηκε ταχύτατα σε μεταρ- ρυθμιστική εξάντληση».Στις εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ το 2007 εντάχθηκε στον στενό πυρήνα του Ευάγγελου Βενιζέλου, γεγονός που τον έφερνε σταθερά απέναντι από τις επιλογές της ηγετικής ομάδας του σημερινού προέδρου του κόμματος, ενώ με επιλεγμένες τοποθετήσεις του στην Βουλή δεν παρέλει- πε να ασκεί κριτική πάντοτε με επιχειρήματα.Ο Γιώργος Φλωρίδης ο οποίος είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ από το 1974 εξελέγη νομάρχης Κιλκίς (1994-1996), ενώ στην συνέχεια μετείχε από διάφορες θέσεις στις κυβερνήσεις Σημίτη (μάλιστα για την υπουργοποίησή του με εντολή του τότε πρωθυπουργού καταργήθηκε το ασυμβίβαστο): υφυπουργός Αθλητισμού μέχρι το 2000, υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών με αρμοδιότητα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και εποπτεία των εσόδων έως το 2003 και υπουργός Δημόσιας Τάξης διαδεχόμενος τον Μιχάλη Χρυ- σοχόϊδη (2003-2004).■ Τη θέση του Γιώργου Φλωρίδη στη Βουλή καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών του ΠΑΣΟΚ στον νομό Γιώργος Φραγγίδης.
ΕΚΤΟΡΑΣ ΝΑΣΙΩΚΑΣ

«Το πολιτικό σύστημα αυτογελοιοποιήθηκε»
ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ που θα διοργανώσει στην πατρίδα του τη Λάρισα θα εξηγήσει στους ψηφοφόρους που τον έστειλαν στη Βουλή με πάνω από 30.000 σταυρούς τη στάση του ο παραιτηθείς βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Εκτορας Νασιώκας. Ο  οποίος στην εσωκομματική αναμέτρηση του 2007 πήρε το μέρος του Βαγγέλη Βενιζέλου και ήταν σταθερά κριτικός απέναντι στις επιλογές των κυβερνήσεων Παπανδρέου, ανήκε στον κύκλο των στελεχών που αναδείχτηκαν επί Κώστα Σημίτη. Στην ομιλία παραίτησής του χθες το πρωί στο Κοινοβούλιο επισήμανε ότι «το πολιτικό σύστημα αυτογελοιοποιήθηκε» μετά την κατάληξη της κυβέρνησης εθνικής ενότητας και υπογράμ

μισε ότι ο ίδιος επιθυμεί να διατηρήσει την αξιοπρέπεια και τη σοβαρότητά του. Ακόμα κατηγόρησε τις ηγεσίες των δύο κομμάτων για λαϊκισμό, ενώ τόνισε πως με την παραίτησή του θέλησε να τεθεί ένα ανάχωμα στην πορεία παρακμής της χώρας και του πολιτικού συστήματος. Ο γιατρός (παθολόγος - ογκολόγος) στο επάγγελμα εκλέγεται βουλευτής από το 2000, ενώ διετέλεσε υφυπουργός Υγείας & Πρόνοιας από τον Οκτώβριο του 2001 έως τον Μάρτιο του 2004.■ Τη θέση του Εκτορα Νασιώκα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ καταλαμβάνει η Βά- σω Αλεξανδρίδου, η οποία διετέλεσε και γενική γραμματέας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
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