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Παρέλαση πιέσεων για 
πρωτοβουλίες, ,
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

Π ιέζεται να αναλάβει π ο 
λιτικές πρω τοβουλίες ο 
Γιώργος Παπανδρέου, και 

στις ασφυκτικές πιέσεις που του 
ασκούνται από κυβερνητικά στε
λέχη, βουλευτές και παράγοντες 
του Μεγάρου Μαξίμου ήρθαν να 
προστεθούν και τα πρωτοφανή γε
γονότα της 28ης Οκτωβρίου, που 
θέτουν την κυβέρνηση μπροστά σε 
νέα δεδομένα, καθώς αναμετράται 
πλέον με το φάσμα της αδυναμίας 
να εφαρμόσει τις πολιτικές της. 
Υπό την έννοια αυτή, αναμένεται 
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η ομιλία 
του στην Κοινοβουλευτική Ομά
δα του ΠΑΣΟΚ, η οποία συγκαλεί- 
ται το απόγευμα, αλλά ο λόγος για 
τον οποίο συγκλήθηκε (η συμφω
νία της 26ης Οκτωβρίου) παραμε
ρίστηκε εκ των πραγμάτων από τα 
γεγονότα στις παρελάσεις για την 
εθνική επέτειο.

Με δεδομένο μάλιστα ότι σχε
δόν το σύνολο των κυβερνητικών 
βουλευτών που παρέστησαν στις 
παρελάσεις αποδοκιμάστηκαν στην 
καλύτερη των περιπτώσεων (σε άλ
λες προπηλακίστηκαν και σε άλλες 
δέχθηκαν επιθέσεις με κίνδυνο για 
τη σωματική τους ακεραιότητα), 
θεωρείται βέβαιο ότι οι βουλευτές 
θα διεκδικήσουν σήμερα από τον 
Πρωθυπουργό να μιλήσουν προκει- 
μένου να θέσουν ζητήματα όπως: 
■ η εικόνα ακυβερνησίας που εμ
φανίζει η χώρα
■ ποια μπορεί να είναι η πορεία 
του ΠΑΣΟΚ από εδώ και πέρα 
■ ποιες συγκεκριμένα πρωτοβουλί
ες πρέπει να αναλάβει για να απο- 
συμπιεστεί η κοινωνική αναταραχή 
(κυβέρνηση εθνικής ενότητας, κυ
βέρνηση έκτακτης ανάγκης, ανα
σχηματισμός).

Ακόμη και πρόωρη προσφυγή 
στις κάλπες, ως έσχατη λύση για 
να επέλθει η κοινωνική ηρεμία, 
υποστήριζαν ορισμένοι χθες ότι 
θα εισηγηθούν...

Είναι όμως αδιευκρίνιστο αν θα 
δοθεί ο λόγος στους βουλευτές, κα
θώς χθεσινοβραδινές πληροφορί
ες αναφέρουν ότι ο κ. Παπανδρέ
ου είναι σε εντελώς διαφορετικό 
κλίμα, θεωρεί ότι όσα συνέβησαν 
στις παρελάσεις της 28ης Οκτω
βρίου ήταν αποτέλεσμα της δρά
σης «ελάχιστων μειοψηφιών», ότι 
«δεν υπάρχει πολιτικό ζήτημα για 
την κυβέρνηση» και πως «εμείς συ
νεχίζουμε τη δουλειά μας, έχουμε 
πολύ έργο μπροστά μας, και με
τά τη συμφωνία που πετύχαμε εί
ναι πρωταρχικό μας καθήκον να 
υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις που 
έχουμε αναλάβει».

Ο Πρωθυπουργός, που είχε χθες

τρίωρη συνεργασία με τον αντι
πρόεδρο της κυβέρνησης Ευάγ
γελο Βενιζέλο (μετείχε σε ένα μέ
ρος της και ο αναπληρωτής υπουρ
γός Οικονομικών Φίλιππος Σαχι- 
νίδης), θεωρεί πως αν η κυβέρνη
ση υπερκεράσει τα τρία - τέσσερα 
εμπόδια που έχει μπροστά της ώς 
το τέλος του χρόνου, η κατάστα
ση γ ι’ αυτήν θα βελτιωθεί σημα
ντικά στη συνέχεια. Πρόκειται για 
τις ψηφοφορίες:
■ για το φορολογικό νομοσχέδιο
■ τον προϋπολογισμό του 2012
■ τη νέα σύμβαση των 130 δισ.
■ τα νομοσχέδια Ραγκούση (για 
τα ταξί), Ρέππα (αναδιάρθρωση 
του δημόσιου τομέα), Κουτρουμά- 
νη (Ασφαλιστικό).

Η επιμονή του Πρωθυπουργού 
στην υλοποίηση των δεσμεύσεων 
που έχουν αναληφθεί από τη χώρα 
με το Μνημόνιο και το Μεσοπρόθε
σμο Πρόγραμμα απαντάει ώς έναν 
βαθμό και στις αναφορές βουλευ
τών, αλλά και μελών του Υπουρ
γικού Συμβουλίου, ότι ίσως πια η 
μόνη λύση στο πολιτικό αδιέξοδο 
της χώρας είναι οι πρόωρες εκλο
γές. Ο ίδιος, όπως προαναφέρθηκε, 
κρατάει κλειστά τα χαρτιά του για 
το τι σκέφτεται να πράξει σχετικά,

ΤΗ ΒΟΥΛΗ και
τα κόμματα θα 

ενημερώσει άυριο 
ο Πρωθυπουργόε 

για τη συμφωνία 
των Βρυξελλών. 

Εξετάζεται επίσηε 
το ενδεχόμενο, 

με αφορμή τα 
γεγονότα otis 
παρελόσειε, ο 

κ. Παπανδρέου 
να έχει έναν γύρο 

επαφών με tous 
πολιτικούε apxnyoùs. 

Μ έσ α  στην εβδομάδα  
εξάλλου  αναμένεται να 

συγκληθεί και η κυβερνητική 
Επιτροπή, ενώ μάλλον την 

Πέμπτη θα συγκληθεί 
εκ νέου το Υπουργικό 

Συμβούλ ιο

Το γάνιι 
ίων εκλογών θα 
ρίξει ο Σαμαράς
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Μ ε το αίτημα «εκλογές τώ
ρα» να αποτελεί τη ση
μαία της αντιπολιτευτι

κής επίθεσης, θα πορευτεί πλέον 
η ΝΔ. Με αφορμή και τα επεισό
δια που στιγμάτισαν τις παρελά
σεις σε σχεδόν όλες τις μεγάλες 
πόλεις της χώρας, το γαλάζιο επι
τελείο έκρινε ότι το αίτημα για άμε
ση προσφυγή στις κάλπες θα πρέ
πει στο εξής να είναι κυρίαρχο για 
τη ΝΔ και το βασικό όπλο της στην 
αντιπαράθεση με την κυβέρνηση.

Το γάντι των εκλογών στην κυ
βέρνηση, σύμφωνα με υψηλόβαθ
μες κομματικές πηγές, θα ρίξει με 
ηχηρό τρόπο ο πρόεδρος της ΝΔ 
κατά την αυριανή συζήτηση των 
πολιτικών αρχηγών στη Βουλή, ενώ 
σε εκλογική ετοιμότητα θα θέσει 
τη γαλάζια Κοινοβουλευτική Ομά
δα, η οποία συνεδριάζει εκτάκτως 
μεθαύριο Τετάρτη.

Η αλλαγή πλεύσης της ΝΔ, που 
μέχρι τώρα ζητούσε με έμμεσο τρό
πο εκλογές, υπαγορεύεται σε ση
μαντικό βαθμό και από τη βάση του 
κόμματος, όπως αναφέρουν επιτε
λικά γαλάζια στελέχη. «Με τις συν
θήκες που διαμορφώνονται στην 
κοινωνία, το αίτημα για εκλογές 
πρέπει να είναι ξεκάθαρο και ν(/ 
μη δημιουργείται σύγχυση για τις' 
πραγματικές προθέσεις της αξιω
ματικής αντιπολίτευσης», σημει-( 
ώνουν τα ίδια στελέχη. Στο επιτε
λείο της Λεωφόρου Συγγρού εκτΜ 
μούν ότι γύρω από το αίτημα τ̂ Γν 
εκλογών έχει αρχίσει να συγκε^" 
ντρώνεται μια κοινωνική πλειο- 
ψηφία που, στην πορεία, θα είναι 
δύσκολο να αγνοήσει η κυβέρνη
ση. Ο πρόεδρος της ΝΔ μάλιστα 
καταγράφει μια «πρωτοφανή δυ
σαρμονία μεταξύ της κυβέρνησης 
και της κοινωνίας».

ΟΠΩΣ... Ο ΚΟΕΛΙΟ. Παράλληλα, 
στη ΝΔ δίνουν ιδιαίτερη σημασία 
στην απόφαση του Πορτογάλου 
Πρωθυπουργού, Πέδρο Πάσος Κο- 
έλιο, να επιδιώξει την επαναδια
πραγμάτευση του Μνημονίου που 
έχει υπογράψει η χώρα του με την 
τρόικα, με στόχο τη χρηματοδότη
ση ενός μακροπρόθεσμου αναπτυ
ξιακού σχεδίου, όπως ανέφερε ο 
ίδιος στην Ιβηροαμερικανική Σύ
νοδο που πραγματοποιήθηκε στην 
Παραγουάη.

Η κίνηση Κοέλιο θα προβλη
θεί έντονα από τον κ. Σαμαρά, κα
θώς αποτελεί μία ακόμη απόδειξη, 
όπως λένε στα ηγετικά κλιμάκια 
της ΝΔ, ότι ο δρόμος της επανα
διαπραγμάτευσης είναι ανοικτός 
για τη χώρα μας.

ΤΗΣ ΕΦΗΣ ΞΕΝΟΥ
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Αρθρο - παρέμβαση του αντιπροέδρου 
ms κυβέρνησηζ και υπουργού Οικονομικών

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Γιατί mv eines 
φωνή Πατρίδας *

Η κρίση στην οποία έχει περιέλθει η 
χώρα είναι βαθιά και πολυεπίπεδη. 
Δεν είναι κρίση μόνον οικονομική, 

ούτε πολύ λιγότερο κρίση απλώς δημοσιο
νομική. Είναι κρίση ηθική και υπαρξιακή. 
Δοκιμάζεται πλέον η κοινωνική και εθνική 
συνοχή. Δοκιμάζεται η ικανότητά μας να συ
νεννοούμαστε με ορθολογικό τρόπο γύρω 
από θεμελιώδη ζητήματα εθνικής στρατη
γικής. Η χώρα διατρέχει κινδύνους που, δυ
στυχώς, δεν συνειδητοποιεί, γιατί ένα μεγά
λο μέρος της πολιτικής της εκπροσώπησης 
και των διαμορφωτών της κοινής γνώμης έχει 
κάνει την επιλογή να παίζει «εν ου παικτοίς». 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αλλοιώνεται ή 
ακόμα και να αντιστρέφεται η πραγματικό
τητα. Η ελληνική κοινωνία δείχνει να απα
ντά με λάθος τρόπο σε λάθος ερωτήματα 
και να αγνοεί κρίσιμα δεδομένα που απορ
ρέουν από το συσχετισμό 
των δυνάμεων και τις εξε
λίξεις σε ευρωπαϊκό και 
διεθνές επίπεδο.

Αν πράγματι η ελληνι
κή κοινωνία δεν μπορεί 
να διαχωρίσει την πολι
τική αντιπαράθεση από 
τον σεβασμό της εθνικής 
ιστορικής μνήμης και της 
πολιτειακής της εκπρο
σώπησης, τότε δεν ξέρω 
αν μπορεί να γίνει κάτι σε 
επίπεδο οικονομικής πο
λιτικής. Αν πράγματι η ελ
ληνική κοινωνία δεν μπο
ρεί να απαιτήσει από τους 
εκπαιδευτικούς σεβασμό 
των παιδιών μας που δεν 
πρέπει να χρησιμοποιού
νται ως μοχλός άσκησης 
συνδικαλιστικής πίεσης την ημέρα της εθνι
κής γιορτής, τότε δεν ξέρω αν έχει σημασία 
οποιαδήποτε μεταρρύθμιση του εκπαιδευ
τικού συστήματος. Αν πράγματι η ελληνική 
κοινωνία δεν μπορεί να αντιληφθεί πως χω
ρίς την είσπραξη των δημοσίων εσόδων δεν 
μπορούν να πληρωθούν μισθοί και συντά
ξεις, τότε δεν ξέρω αν μπορούμε να βγούμε 
κάποια στιγμή από την δημοσιονομική πε
ριπέτεια. Μόνη ελπίδα είναι να επιχειρείται 
μία επικοινωνιακή αλλοίωση της πραγματι
κής στάσης της κοινωνίας. Αν αυτό δεν ισχύ
ει, τότε τίποτα από όσα συμβαίνουν ή μπο
ρεί να συμβούν σε πολιτικό επίπεδο δεν έχει 
σημασία. Αυτό είναι το δημοκρατικό πρό
βλημα της χώρας, στο οποίο θα επανέλθω.

Οταν, στα μέσα Ιουνίου, αποδέχθηκα 
το φορτίο του υπουργείου Οικονομι
κών, είκοσι μήνες μετά τις εκλογές του 

2009, είχα βεβαίως την εικόνα της κατάστα
σης. Αυτή όμως επιδεινώθηκε από τότε σε

Η χώρα πρέπει να 
οργανωθεί και πάλι εκ του 
μηδενό?. Να ξαναγράφει 
του? βασικού? τη? 
κανόνε?, το ίδιο το 
κοινωνικό συμβόλαιο που 
λειτουργεί ω? θεμέλιο 
κάθε Πολιτεία?

όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής, ενώ στο 
εσωτερικό της χώρας μία «τυφλή» πολιτική 
αντιπαράθεση συμβατικού χαρακτήρα, τεί
νει να καταστρέψει το ίδιο το ένστικτο αυ
τοσυντήρησης της πατρίδας μας.

Γνωρίζω πολύ καλά τα δικά μας λάθη, τις 
παραλείψεις, τις αμφιθυμίες, τις καθυστε
ρήσεις των τελευταίων δύο ετών. Κανείς, 
από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να αγνο
ήσει το μέγεθος της προσπάθειας των δυο 
αυτών χρόνων. Το δημοσιονομικό αποτέ
λεσμα, τις δύσκολες, αλλά αναγκαίες απο
φάσεις, τις αλλαγές.

Βλέποντας, βεβαίως, τα πράγματα ανα
δρομικά, είναι προφανές ότι θα έπρεπε να 
έχουν τεθεί με άλλους όρους τα ζητήμα
τα, αμέσως μετά τις εκλογές του 2009. Το 
ΠΑΣΟΚ ανέλαβε μία τεράστια ευθύνη, δυ
σανάλογα μεγάλη και επέτρεψε να καλλιερ

γηθεί σε μεγάλο μέρος 
της κοινής γνώμης η αί
σθηση ότι το πρόβλημα 
δεν είναι ο δημοσιονομι
κός εκτροχιασμός και η 
ανεξέλεγκτη κατάσταση 
που είχε διαμορφωθεί 
μέχρι τον Οκτώβριο του 
2009, αλλά η διαχείριση 
της κρίσης, από τότε μέ
χρι σήμερα. ,

Αυτή είναι μία ριζική 
ανατροπή των λογικών 
προϋποθέσεων της δημό
σιας συζήτησης. Τα δύο 
κόμματα που μοιράσ :η- 
καν την ευθύνη της δι
ακυβέρνησης τα τέλι υ- 
ταία 37 χρόνια, επέλεί αν 
να κινηθούν σε διαφορε
τικά επίπεδα. Το ΠΑΣ 3Κ 

να αναψηλαφήσει το παρελθόν του και ιις 
κοινωνικές του αναφορές και να αναμετ ιη- 
θεί με μία ιστορική πρόκληση. Η Νέα Δημο
κρατία να αντλήσει, με τον πιο συμβατ κό 
και παλαιοκομματικό τρόπο, τα όποια ο >έ- 
λη από την φθορά που προκαλεί στην κ υ 
βέρνηση η διαχείριση της κρίσης και ιί δυ
σαρέσκεια από την εφαρμογή σκληρών,ρλ- 
λά αναγκαίων σωστικών μέτρων. Το σχήμα 
αυτό είναι εξ ορισμού άνισο και νοθεύειΑό- 
σο την αίσθηση της ευθύνης για την κατά
σταση της χώρας, όσο και την εκτίμησηίγια 
το ποιος και πώς μπορεί να εγγυηθεί/ην 
προοπτική της. /

Πάνω στον καμβά αυτόν οργανώθηκε, με τη 
βοήθεια των μικρότερων κομμάτων της αντι
πολίτευσης και μεγάλου μέρους των ΜΜΕ, 
μία απόλυτα αδιέξοδη εικόνα. Η ανάληψη εκ 
μέρους της Κυβέρνησης και της κοινοβου
λευτικής πλειοψηφίας του βάρους των δύ
σκολων αποφάσεων, που επιχειρούν να ανα
τρέψουν αναπαραγωγικές και άνισες κατα

στάσεις δεκαετιών, επιτρέπει σε όλους τους 
άλλους να κάνουν, εκ του ασφαλούς, την δι
κή τους κριτική, εξίσου εύκολα, είτε από τα 
αριστερά είτε από τα δεξιά, είτε ταυτοχρό- 
νως και από τις δύο πλευρές.

Ολοι μπορούν να είναι κατά της μονιμότη
τας στο Δημόσιο, αλλά και κατά της επανα
ξιολόγησης των εργαζομένων σε αυτό και 
της εργασιακής εφεδρείας. Ολοι μπορούν 
να είναι κατά της φοροδιαφυγής αλλά και 
κατά των μέτρων για την είσπραξη και από-1 
δόση του ΦΠΑ και κατά των τεκμηρίων δι
αβίωσης και κατά του καθολικού ηλεκτρο
νικού «πόθεν έσχες» και κατά της ανάγκης 
να τεκμηριώνεται με αποδείξεις ο τρόπος 
διάθεσης του διαθεσίμου εισοδήματος του 
καθενός. Ολοι μπορεί να είναι υπέρ της πε
ρικοπής των δημοσίων δαπανών, αλλά κα
νείς δεν είναι έτοιμος να δεχθεί πως το με
γαλύτερο μέρος των δαπανών αυτών κατευ- 
θύνεται σε μισθούς, συντάξεις και επιχορη
γήσεις ασφαλιστικών ταμείων. Ολοι θέλουν 
να κλείσουν δημόσιες επιχειρήσεις και ορ
γανισμοί, κανείς όμως δεν είναι έτοιμος να 
αποδεχθεί την επαναξιολόγηση ή πολύ περισ
σότερο την απόλυση του προσωπικού τους.

Η χώρα πρέπει να οργανωθεί και πάλι 
έκτου μηδενός. Να ξαναγράψει τους 
βασικούς της κανόνες, το ίδιο το κοι

νωνικό συμβόλαιο που λειτουργεί ως θεμέ
λιο κάθε Πολιτείας.

Αυτός θέλουμε να είναι ο στόχος του νέ
ου Εθνικού Φορολογικού Συστήματος, όχι οι 
τεχνικές λεπτομέρειες αλλά οι μεγάλοι κανό
νες που θεμελιώνουν την ίση και δίκαιη κα
τανομή των βαρών και ανατρέπουν την πιο 
άγρια αδικία που συντελείται, για δεκαετί
ες τώρα, σε βάρος μισθωτών και συνταξιού
χων χωρίς άλλα εισοδήματα, σε βάρος όσων 
δεν μπορούν να αποκρύψουν εισοδήματα 
από άλλες πηγές.

Στο μεταξύ όμως, ο κόμπος έφθασε στο 
χτένι με την υποδοχή της απόφασης του Ευ
ρωπαϊκού Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε προ
χθές:

α. Να εκταμιευθεί προς την Ελλάδα η 6η

δόση, ύψους 8 δισ. ευρώ, του αρχικού δα
νείου των 110 δισ. ευρώ που χορηγείται από 
την Ευρωζώνη και το ΔΝΤ μετά τον Μάρ
τιο του 2010.

β. Να δοθεί στην Ελλάδα νέο πρόγραμμα 
στήριξης από την Ευρωζώνη (EFSF) και το 
ΔΝΤ ύψους 100 δισ. ευρώ για την περίοδο 
2012-2014 ώστε να καλυφθούν όλες οι δανει
ακές ανάγκες της χώρας, τα δημοσιονομικά 
της ελλείμματα και οι ανάγκες επανακεφα- 
λαιοποίησης των τραπεζών της.

γ. Να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες χρημα
τοδότησης και άρα ρευστότητας του ελλη
νικού χρηματοπιστωτικού συστήματος μέσω 
του ευρωσυστήματος, από τώρα και έως την 
ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών που θα 
επιτρέψουν στο ελληνικό χρηματοπιστωτι
κό σύστημα να λειτουργήσει ξανά αυτόνομα. 
Αυτό σημαίνει φυσικά και πολλαπλή πλήρη 
εγγύηση των καταθέσεων.

δ. Να περιοριστεί δραστικά, για την ακρί
βεια στο ήμισυ, το δημόσιο χρέος συνολικού 
ύψους 206 δισ. ευρώ που αυτή την στιγμή 
κατέχεται από τράπεζες και άλλους ιδιωτι
κούς φορείς διεθνώς, δηλαδή να περιοριστεί 
το ελληνικό δημόσιο χρέος κατά 100 περί
που δισ. ευρώ, κατά 50% περίπου του ΑΕΠ, 
έτσι ώστε το 2020 το δημόσιο χρέος να είναι 
120% του ΑΕΠ, αντί για 173%, αν δεν αλλά
ξει τώρα κάτι, σύμφωνα με την έκθεση του 
ΔΝΤ που αποδέχονται η Ευρωπαϊκή Επιτρο
πή και η ΕΚΤ.

Αυτό το σχήμα καθιστά το ελληνικό δημόσιο 
χρέος μακροπρόθεσμα βιώσιμο, σε συνδυ
ασμό με το περιορισμένο μέσο επιτόκιο και 
την μακρύτερη μέση διάρκειά του. Προς τον , 
σκοπό αυτό οι εταίροι μας χορηγούν στην I 
Ελλάδα ενίσχυση 30 δισ. ευρώ (άρα συνολι-1 
κά άλλα 130 δισ., που μαζί με τα αρχικά 110* 
μας κάνουν 240 δισ. στήριξης). Αυτά τα 30 
δισ. θα χρησιμοποιηθούν για να καλυφθούν, 
εν μέρει, τα άλλα 100 δισ. που απομένουν ως 
αξίωση στα χέρια ιδιωτών κομιστών του ελ
ληνικού δημοσίου χρέους.

Ολα αυτά έγιναν εφικτά μέσα σε εξαι
ρετικά δύσκολες διεθνείς συνθήκες 
και ως αποτέλεσμα μίας εντατικής, 

δύσκολης και λεπτής διαπραγμάτευσης για 
δύο κατά βάση λόγους:

Ο πρώτος αφορά την Ελλάδα. Η Ελλά£ 
βηρύ'' θυσίες στκ οπαί£θ^ίπε- 

βλήθη και υποβάλλεται ο λαός της, απέ
δειξε πώς μπορεί να πετύχει μία πρωτο
φανή δημοσιονομική προσαρμογή, σε μι
κρό χρόνο, υπό συνθήκες βαθιάς ύφεσης 
και με συνεχώς αυξανόμενο ετήσιο κόστος 
εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους. Οι 
θεσμικοί μας εταίροι και δανειστές κατά
λαβαν τώρα ότι αυτό το πρόγραμμα πρέπει 
να συνοδευτεί από μία ριζική παρέμβαση 
ως προς το μέγεθος του δημοσίου χρέους 
προκειμένου να αποδώσει όχι μόνο δημο
σιονομικούς αλλά και αναπτυξιακούς καρ
πούς, να ανασχέσει την ύφεση, να αλλάξει 
τα επίπεδα ρευστότητας, να δώσει προοπτι
κή στην ελληνική οικονομία και άρα στην 
απασχόληση. Τώρα που η Ελλάδα έδειξε 
ότι ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα το 
2012 είναι εφικτός, οι εταίροι και δανειστές 
στήριξαν επιλογές που δεν είχαν ωριμάσει 
στην αντίληψή τους νωρίτερα. Τον Ιούλιο 
είχε γίνει ένα πρώτο βήμα που ανατράπη
κε από σημαντικές αλλαγές που μεσολάβη
σαν στο ευρύτερο ευρωπαϊκό και διεθνές 
περιβάλλον (π.χ. πίεση σε βάρος της Ιτα
λίας και της Ισπανίας, υποβάθμιση ακόμα 
και των ΗΠΑ από έναν οίκο αξιολόγησης). 
Κυρίως όμως ανατράπηκε από την επιμο
νή των τραπεζών να μειώσουν όσο γίνε
ται περισσότερο, με διαφόρους χρηματοοι
κονομικούς τρόπους, την συμμετοχή τους 
στο κόστος της ελάφρυνσης του ελληνικού 
δημοσίου χρέους.

Ο δεύτερος λόγος αφορά την ευρωζώνη 
συνολικά που είδε πως χρειάζονται πολύ πιο
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ριζικές και καθαρές αποφάσεις προκειμένου 
να ανακοπούν οι ασύμμετρες επιθέσεις ενα
ντίον του ευρώ από τις αγορές και τους δι
εθνείς κερδοσκοπικούς κύκλους. Αυτό είχε 
ως αποτέλεσμα να αποφασιστεί, επιτέλους, 
μία ολοκληρωμένη στρατηγική που πρέπει 
να υποστηριχθεί από σειρά μέτρων και ισχυ
ρή πολιτική επιμονή προκειμένου να μην 
έχει την τύχη άλλων αποφάσεων οι οποίες 
αποδείχθηκαν αργές και δειλές. Τώρα όμως 
υπάρχει και γνώση και βούληση της Ευρώ
πης, θέλω να πιστεύω.

Α πέναντι σε αυτή τη δέσμη αποφάσεων 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο επί
κεντρο των οποίων βρίσκεται η Ελλά
δα και η ανασυγκρότηση της ελληνικής οι

κονομίας, μέσα πάντα στην ευρωζώνη, βλέ
πουμε να οργανώνεται μία αρνητική υποδο
χή. Ολες οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών 
και όλοι οι ευρωπαϊκοί και διεθνείς θεσμοί 
θεωρούν ότι έγινε κάτι ιδιαίτερα σημαντικό 
και ριζοσπαστικό για την Ελλάδα. Εδώ όμως 
βλέπουμε έρευνες της κοινής γνώμης να κα
ταγράφουν αρνητική στάση της πλειοψηφί- 
ας των πολιτών ή ακόμη και διάθεση κατα
ψήφισης των αποφάσεων σε περίπτωση δι
εξαγωγής δημοψηφίσματος, το οποίο παρ’ 
όλα αυτά ζητείται να οργανωθεί. Παράλλη
λα όμως η μεγάλη πλειοψηφία της κοινής 
γνώμης φαίνεται να είναι αναφανδόν υπέρ 
της παραμονής της χώρας στο ευρώ!

Αναρωτιέμαι, λοιπόν, ποιον λόγο μπορεί να 
έχει ένας πολίτης που δοκιμάζεται από την 
κρίση και βλέπει τα εισοδήματά του να πε
ριορίζονται ή τη δουλειά του να χάνεται, να 
μην θέλει περικοπή των οφειλών του ελλη
νικού Δημοσίου προς τις τράπεζες που κα-/ 
τέχουν ομόλογό του. 7

Γιατί μπορεί να ενοχλείται ένας απλός/" 
πολίτης επειδή η χώρα του, αντί να χρωστά 
200 δισ. στις τράπεζες θα χρωστά 100 δισ. 
και το δημόσιο χρέος της χώρας το 2020 αντί 
να είναι 173% του ΑΕΠ θα είναι μόνο 120%, 
δηλαδή μικρότερο κατά 53 ποσοστιαίες μο 
νάδες του ΑΕΠ;

Αναρωτιέμαι ποιον λόγο μπορεί να έχει ένα<ί 
πολίτης να αντιδρά απέναντι στο γεγονός πωί 
μόλις ολοκληρωθεί το σχήμα αυτό, η χώρα θ · 
έχει χρέος 100 δισ. λιγότερο και άρα θα πληΐ 
ρώνει περίπου 4,5 δισ. λιγότερους τόκους κά\ 
θε χρόνο (100 δισ. χ 4,5% μέσο ετήσιο επιτό-\ 
κιο) έχοντας τη δυνατότητα να παρουσιάσει 1 
μεγαλύτερα πρωτογενή πλεονάσματα και να I 
συντάξει έναν προϋπολογισμό πιο φιλικό προς I 
την ανάπτυξη και την κοινωνία;

Αντιλαμβάνομαι τη σημασία που δίνουν, 
και ορθά, πολλοί στο ζήτημα των χαρ
τοφυλακίων των ασφαλιστικών ταμεί
ων που περιλαμβάνουν ομόλογα του ελλη

νικού Δημοσίου.
Οπως είπα κατ' επανάληψη, εάν δεν είχε 

ληφθεί και αν δεν εφαρμοστεί η απόφαση 
της 26η? Οκτωβρίου, τα χαρτοφυλάκια των 
Ταμείων θα περιλάμβαναν ομόλογα που η 
εμπορική τους αξία κινείται κοντά στο 40% 
της ονομαστικής, ενώ με την νέα απόφα
ση, η ονομαστική αξία των ομολόγων αυ
τών θα είναι πολύ μεγαλύτερη, στο επίπεδο 
του 65-70% και οι απώλειες στην περιουσία 
των Ταμείων θα αναπληρωθούν με μεταφο
ρά δημόσιας περιουσίας.

Αυτή η μεταφορά δεν βαραίνει το δημό
σιο χρέος και θα γίνει μέσω ανώνυμης εται
ρείας ειδικού σκοπού, οι μετοχές της οποί
ας θα διανεμηθούν αναλογικά στα Ταμεία. 
Επιπλέον, η ελάφρυνση του ετήσιου κρατι
κού προϋπολογισμού από τόκους, θα κατα
στήσει ευκολότερη την επιχορήγηση των 
Ταμείων και πιο ασφαλείς τις συντάξεις. Το 
Δημόσιο, ούτως ή όίλλως, καταβάλλει κάθε 
χρόνο σε επιχορηγήσεις το 50% της ονομα
στικής αξίας του χαρτοφυλακίου των Ταμεί
ων, άρα σε δύο χρόνια τους δίνει το 100% 
της ονομαστικής αξίας.

Ποιοι έχουν λόγο να είναι δυσαρε- 
στημένοι από τις αποφάσεις της 26η? 
Οκτωβρίου; Προφανώς οι μεγάλοι μέ

τοχοι και οι διοικήσεις τραπεζών που ανα
γκάζονται να γράψουν ζημίες πολύ μεγα
λύτερες από αυτές που προέβλεπε η από
φαση του Ιουλίου. Αυτό αφορά και τις ελ
ληνικές τράπεζες. Ομως, μεταξύ Εθνους και 
τραπεζών, υπερισχύει το Εθνος. Μεταξύ γε
νικού συμφέροντος και οποιουδήποτε ιδιω
τικού συμφέροντος υπερισχύει το γενικό 
συμφέρον. Το μεγάλο πρόβλημα των ελλη
νικών τραπεζών δεν είναι τα ομόλογα του 
ελληνικού Δημοσίου, αλλά τα προβληματι
κά χαρτοφυλάκια των δανείων τους. Από το 
2008 έως σήμερα το κράτος έχει αναλάβει 
το βάρος στήριξης, με τη μορφή κεφαλαια
κής ενίσχυσης και εγγυήσεων, των ελλη
νικών τραπεζών, ύψους 128 δισ. και από αυ
τά έχουν ήδη ενεργοποιηθεί τα 93 δισ. Το 
Δημόσιο μετέχει στο σκληρό πυρήνα των κε
φαλαίων των ελληνικών τραπεζών με προ
νομιούχες μετοχές 3,9 δισ. ευρώ, που το συ
νολικό τους ύψος είναι μεγαλύτερο από τη 
συνολική χρηματιστηριακή αξία των μετο
χών όλων των τραπεζών.

Αρα κανείς δεν έχει μεγαλύτερο ενδιαφέ
ρον για την πορεία των ελληνικών ιδιωτικών 
τραπεζών από το ελληνικό Δημόσιο ως προ
νομιούχο μέτοχο και εγγυητή τους.

Τράπεζες για μας είναι οι καταθέτες και 
οι αναπτυξιακές τους λειτουργίες στην οι
κονομία μέσω της χορηγήσεως δανείων σε 
επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Θέλουμε ισχυ
ρές και υγιείς ιδιωτικές τράπεζες. Μας αρ
κεί ένας αναδιοργανωμένος δημόσιος πυ
λώνας. Δεν θέλουμε να αλλοιώσουμε τον 
ιδιωτικό χαρακτήρα των ιδιωτικών τρα
πεζών. Θέλουμε όμως το Δημόσιο να βγει 
ωφελημένο από τη διαδικασία κεφαλαια
κής ενίσχυσης των τραπεζών. Τα κονδύ
λια συνεπώς που θα δοθούν από το EFSF 
για την κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπε
ζών, θα εγγραφούν προσωρινά στο δημό
σιο χρέος και θα διαγραφοϋν με τη διάθε
ση των αντίστοιχων μετοχών στην αγορά, 
το ταχύτερο δυνατόν. Προτίμησή μας όμως 
και επιδίωξή μας είνο '  διαδικασία αυτή

να γίνει, ει δυνατόν, με νομικούς και στα
τιστικούς κανόνες που επιτρέπουν να μην 
εγγράφει καν προσωρινά στο δημόσιο χρέ
ος το σχετικό βάρος.

Οπως όμως και αν τη δει κανείς την από
φαση της 26ης Οκτωβρίου, σε σχέση με την 
υπάρχουσα κατάσταση ή σε σχέση με την 
αρχική απόφαση του Ιουλίου, αυτή είναι συ
ντριπτικά καλύτερη. Η μείωση του καθαρού 
χρέους τον Ιούλιο, εάν εφαρμόζονταν όλα 
κατά γράμμα, θα ήταν 26 δισ. ευρώ. Τώρα 
τείνει στα 100 δισ. ευρώ. Κάποιοι θέλουν 
να αφαιρέσουν τα κονδύλια της επανακε- 
φαλαιοποίησης των τραπεζών, που εξήγη
σα πώς λειτουργούν σε σχέση με το χρέος. 
Για τις ανάγκες της συζήτησης μπορώ να 
δεχθώ ακόμη και αυτό. Ακόμη και έτσι, το 
όφελος είναι σχεδόν τριπλάσιο. Ποιος έχει 
λόγο να δυσανασχετεί; Ποιος έχει λόγο να 
δημιουργεί σύγχυση και θόρυβο; Κάποιοι 
που τα συμφέροντά τους θίγονται, όπως 
είπα. Αυτοί όμως δεν είναι οι έλληνες πο
λίτες, δεν είναι η κοινωνία στο όνομα της 
οποία λέγονται προκλητικές και επικίνδυ
νες ανακρίβειες.

Εδώ παρεμβαίνει το επιχείρημα της 
εθνικής κυριαρχίας και αξιοπρέπει
ας. Ο δημαγωγικός ισχυρισμός ότι η 

απόφαση της 26ης Οκτωβρίου περιορίζει 
την εθνική μας κυριαρχία, θέτει τη χώρα 
υπό επιτροπεία. Οποιος διαβάσει τη σχετι
κή παράγραφο (υπ’ αριθμ. 10) της απόφα
σης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, βλέπει 
με πόση προσοχή είναι γραμμένη: Η κυρι
ότητα της όλης διαδικασίας και η ευθύνη 
της εφαρμογής της ανήκει στην ελληνική 
κυβέρνηση και την Βουλή των Ελλήνων. 
Οι εταίροι μας και οι διεθνείς θεσμοί βοη
θούν, στηρίζουν, παρακολουθούν, συντάσ
σουν εκθέσεις, επισημαίνουν προβλήμα
τα, μεταφέρουν τεχνογνωσία προκειμέ
νου να καθίσταται εφικτή η εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων μας, 
που είναι απολύτως ανα
γκαία, ως δική μας επιλο
γή, για την ανασυγκρό
τηση της χώρας. Η μό
νη αλλαγή, που η Ελλά
δα ζήτησε, σε σχέση με 
όσα ήδη ισχύουν και γ ί
νονται, είναι να σταματή
σει η ανά τρίμηνο επίσκε
ψη της τρόικας, που λει
τουργεί διεθνώς με αρνη
τικό τρόπο, επικοινωνι- 
ακά. Προτιμότερη είναι 
η συνεχής παρουσία και 
συνεργασία για να προ
λαβαίνουμε και να διορ
θώνουμε προβλήματα.
Αυτό είναι το θεμέλιο 
της ευρωπαϊκής ολοκλή
ρωσης. Η Ελλάδα ήταν 
πάντα μία φιλοευρωπαϊκή χώρα, μία χώ
ρα οπαδός της ευρωπαϊκής ομοσπονδι
ακής προοπτικής. Πώς είναι δυνατόν να 
θεωρούμε ότι μπορεί να είμαστε μέλη μί
ας ισχυρής νομισματικής ένωσης και μίας 
ένωσης κρατών και λαών, χωρίς να υπάρ
χουν όλες οι αναγκαίες και αμοιβαίες πα
ραχωρήσεις; Εκτός και αν θεωρούμε ότι η 
δημοσιονομική ανασυγκρότηση και η δημι
ουργία θεσμικών αναχωμάτων προκειμένου 
να αποφύγουμε στο μέλλον έναν δημοσι
ονομικό εκτροχιασμό, είναι κάτι βλαπτικό 
για τη χώρα και την προοπτική της.

Θα μπορούσα να γράψω πολλά για τη 
δέσμη των αποφάσεων της 26ης Οκτω
βρίου και τη σημασία τους. Οι απο
φάσεις αυτές είναι τώρα στα χαρτιά. Πρέπει 

να εξειδικευτούν και να εφαρμοστούν. Αυτό 
απαιτεί σκληρή δουλειά, λεπτή και δύσκολη 
διαπραγμάτευση, τόσο στο εσωτερικό της 
ευρωζώνης και των ευρωπαϊκών και διε-

θνών θεσμών, όσο και σε σχέση με τον δι
εθνή ιδιωτικό τομέα.

Αυτό δεν είναι εφικτό χωρίς ένα αρραγές 
εσωτερικό μέτωπο, χωρίς οι έλληνες πολί
τες να στηρίξουν την προσπάθεια, όχι της 
κυβέρνησης αλλά της χώρας. Εάν δεν πετύ- 
χουμε την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
του 2011, εάν δεν μπούμε με δυναμικό τρό
πο στην εκτέλεση του προϋπολογισμού του 
2012, όλα θα είναι και πάλι υπό αμφισβή
τηση. Δεν θα υπάρχει ούτε νέο πρόγραμμα, 
ούτε 7η δόση, ούτε PSI plus, με τόσο ευερ
γετικές συνέπειες για το μέγεθος του δημο
σίου χρέους και το ετήσιο κόστος εξυπηρέ
τησης του.

Ας κάνω μία θεωρητική ερώτηση: Αν αυ
τή η δέσμη αποφάσεων της 26η? Οκτωβρί
ου ετίθετο πράγματι σε δημοψήφισμα, ποια 
απόφαση θα ήταν συμφέρουσα για το Λαό 
και το Εθνος; Ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις 
μίας αρνητικής απόφασης;

Ας κάνω ακόμα μία υποθετική ερώτηση: 
Αν η χώρα οδηγηθεί σε εκλογές, με όλες 
αυτές τις διαδικασίες σε εκκρεμότητα, πώς 
θα διασφαλιστεί η αξιοπιστία της χώρας 
απέναντι στους εταίρους μας και τις διε
θνείς αγορές; Θα ανασταλούν οι διαδικα
σίες εκταμίευσης και οι διαδικασίες εξειδί- 
κευσης και εφαρμογής της απόφασης; Μια 
υποχρεωτική προεκλογική δέσμευση όλων 
των κομμάτων ή έστω των λεγάμενων «κυ
βερνητικών» κομμάτων πως όλα όσα απο- 
φασίστηκαν στις 26 Οκτωβρίου είναι απο
δεκτά και σεβαστά από όλους είναι το ελά
χιστο που μπορεί να συμβεί, όπως δείχνει 
η εμπειρία της Ιρλανδίας και της Πορτο
γαλίας. Ποιος είναι έτοιμος να αναλάβει 
πράγματι αυτό το βάρος και τι θα σημαί
νει αυτό για τα κύματα δημαγωγίας που 
πέφτουν πάνω στην κοινή γνώμη και αλ
λοιώνουν την εικόνα που αυτή έχει για την 
πραγματικότητα;

Με ποια αιτιολογία και αντιπρόταση τα 
κόμματα της αντιπο
λίτευσης και ιδίως η 
αξιωματική αντιπολί
τευση, θα αρνηθούν να 
ψηφίσουν μια συμφωνία 
που ελαφρύνει τον Λαό 
από ένα σημαντικό μέρος 
του βάρους του δημοσίου 
χρέους; Στο όνομα ποιου 
μπορεί να δοθεί μια αρ
νητική ψήφος όταν, για 
πρώτη φορά, η Βουλή θα 
έχει την ευκαιρία να απο
φασίσει την μείωση και 
όχι την αύξηση του δημο
σίου χρέους;

Κανείς δεν δικαιούται 
πλέον να ωραιοποιεί ή 
να νοθεύει τις καταστά
σεις. Η αλήθεια πρέ
πει να λέγεται ολόκλη

ρη και αυθεντική. Και είναι σκληρή ,αλλά 
είναι η μόνη ασφαλής βάση για το μέλλον 
της χώρας και την ανάκτηση του χρόνου 
και του χώρου που χάσαμε.

Πίσω από τις κραυγές και τις εύκολες 
κουβέντες υπάρχει η φωνή της Πατρίδας. 
Μπορούμε να πετύχουμε, αρκεί να είμα
στε σοβαροί, ενωμένοι, υπεύθυνοι και να 
έχουμε συνείδηση της κατάστασης και της 
Ιστορίας. Πρέπει να είμαστε υποχρεωτι
κά αισιόδοξοι, γιατί αν αφεθούμε να πα
ρασυρθούμε από την ηττοπάθεια και την 
απαισιοδοξία της περιρρέουσας ατμόσφαι
ρας, τότε θα έχουμε χάσει ένα πολύ μεγά
λο ιστορικό στοίχημα. Και η βλάβη θα εί
ναι ανεπανόρθωτη.

* Γ. Σεφέρη, Ημερολόγιο Καταστρώματος
( «την κραυγή/ βγαλμένη απ'τα παλιά 
νεύρα του ξύλου/ γιατί την είπες φωνή 
Πατρίδας; »)

Πίσω από ικ  κραυγέ5 και 
ι«  εύκολε5 κουβένιε5 
υπάρχει η φωνή ιη5 Παιρίδα5 
Μπορούμε να πετύχουμε, 
αρκεί να είμαστε σοβαροί, 
ενωμένοι, υπεύθυνοι και 
να έχουμε συνείδηση ιη$ 
κατάστασή και π κ  Ισιορία$.
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Οι άδειε* καρέκλε* και μία μόνη ερυθροσταυρίτισσα παρέμειναν στην εξέδρα των επισήμων στη Θεσσαλονίκη, να θυμίζουν ότι θα... γινόταν παρέλαση

«Κατηγορώ» τον ΣΥΡΙΖΑ
Κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε προαναγγείλει τα επεισόδια

«Κάποιοι επιδίωκαν 
αιματοκύλισμα»

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΓΙΩΡΓΟΖ ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

Θορυβημένη είναι η πολιτική 
ηγεσία της χώρας από τα πρω 

τοφανή γεγονότα που  αμαύ
ρωσαν τους εορτασμούς της 

επετείου της 28ης Οκτωβρίου, 
με αποκορύφωμα τη για πρώ 
τη φορά στα χρονικά διακοπή  
της παρέλασης των Ενόπλων 
Δυνάμεων στη Θεσσαλονίκη, 

τις αποδοκιμασίες στο πρόσω 
π ο  του Προέδρου της Δημο

κρατίας και τον εξαναγκασμό  
του τελευταίου σε αποχώρη

ση. Με την αντιπολίτευση στο 
σύνολό της να  επιρρίπτει την 
ευθύνη για τα γεγονότα στην 

κυβέρνηση και να  τα αποδί
δει στην πολιτική του Μνημο
νίου, το πολιτικό θερμόμετρο 

ανέβηκε επικίνδυνα καθώς 
κυβερνητικά στελέχη υπέδει

ξαν ως υπεύθυνο για τα γ εγο 
νότα (κυρίως) τον ΣΥΡΙΖΑ, λό

γω της συμμετοχής στελεχών 
του κόμματος σε αυτά. Υπήρ
ξε ανταλλαγή σκληρών ανα

κοινώσεων μεταξύ ΠΑΣΟΚ και 
ΣΥΡΙΖΑ με καταγγελτικό λόγο, 
αλλά και ενδοκυβερνητικά ζη

τήματα, δεδομένου ότι ειδικά 
για την περίπτωση της Θεσσα
λονίκης κατηγορείται η ΕΛ.ΑΣ. 

ότι δεν έλαβε τα απαιτούμε- 
να μέτρα για την αποτροπή  

των γεγονότω ν. Επίμονες φή
μες ανέφεραν ότι ο Πρόεδρος 

της Δημοκρατίας Κάρολος Πα- 
πούλιας, είναι ιδιαίτερα δυσα- 
ρεστημένος με την Αστυνομία. 
Λέγεται μάλιστα ότι εξέφρασε 
τη δυσαρέσκειά του και στον 
Πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέ- 

ου, ο οποίος επικοινώ νησε  
μαζί του για να  του εκφράσει 

τη συμπάθειά του. Κυβερνητι
κός παράγω ν υποστήριξε σχε
τικά ότι «η Αστυνομία δεν επε- 

νέβη γιατί υπήρχε σοβαρός 
κίνδυνος για τους υπόλοιπους  

πολίτες που βρίσκονταν εκεί 
για να παρακολουθήσουν την 

παρέλαση». Ο ίδιος ο υπουρ
γός Προστασίας του Πολί

τη Χρήστος Παπουτσής δήλω
σε ότι κάποιοι επιδίωκαν αι
ματοκύλισμα στη χώρα. Με

τά από όλα αυτά αναμένεται 
με ενδιαφέρον η τοποθέτηση  

του Πρωθυπουργού στην ομι
λία του στην Κοινοβουλευτική 

Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΒΟΥΛΑ ΚΕΧΑΓΙΑ

Σ τη σκιά των αιχμηρών δηλώ
σεων Παπούλια για όσους 
τον εξύβρισαν στη Θεσσαλο

νίκη και της μετωπικής σύγκρου
σης κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ για τα 
γεγονότα που αμαύρωσαν την εθνι
κή επέτειο, ο Πρόε.δρος της Δημο
κρατίας υποδέχεται σήμερα στην 
Ηρώδου του Αττικού τον πρόεδρο 
του Συνασπισμού Αλέξη Τσίπρα.

Το ραντεβού Παπούλια - Τσί
πρα, που είχε προγραμματιστεί την 
προηγούμενη Πέμπτη -  και προτού 
λάβουν χώρα τα επεισόδια στις πα
ρελάσεις -, πραγματοποιείται μέ
σα σε ένα εκρηκτικό κλίμα με την 
κυβέρνηση να κατηγορεί σχεδόν 
ευθέως τον ΣΥΡΙΖΑ ότι υποκίνησε 
τα επεισόδια και τον επικεφαλής 
του να προσέρχεται στη συνάντη
ση έχοντας κάνει δημόσιες υποδεί
ξεις στον Πρόεδρο της Δημοκρατί
ας να προστατεύσει το δημοκρατι
κό πολίτευμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. 
Τσίπρας δεν αναμένεται να προ- 
σέλθει επιθετικός στη συνάντησή

του με τον κ. Παπούλια, αλλά εμ
μέσως πλην σαφώς θα του ζητήσει 
«να μην καλύπτει την κυβέρνηση», 
διαπιστώνοντας δυσαρμονία ανά
μεσα σ’ αυτήν και τον λαό. Η τελι
κή γραμμή πάντως θα καθοριστεί 
σε σύσκεψη σήμερα το πρωί.

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ. Κυβερνητικά στε
λέχη επεσήμαιναν κατά τη διάρκεια 
του διημέρου ότι ουσιαστικά ο πρό
εδρος της Κοινοβουλευτικής Ομά
δας του ΣΥΡΙΖΑ είχε προαναγγεί
λει τα επεισόδια στις παρελάσεις 
με συνεντεύξεις του τις προηγού
μενες ημέρες. Αναφέρονται δε σε 
συνέντευξη του κ. Τσίπρα στον τη
λεοπτικό σταθμό Alter (26/10) κατά 
την οποία ο επικεφαλής του ΣΥΡΙ- 
ΖΑ ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η αντί
δραση και η αγανάκτηση έχει φτά
σει και έχει περάσει στα γήπεδα και 
στις εξέδρες και στα σχολειά μας και 
στις παρελάσεις. Δεν θα μπορούν να 
σταθούν, όχι σε καφενείο, σε κοι
νωνική εκδήλωση δεν θα μπορούν 
να σταθούν αν συνεχίσουν έτσι». 
Κυβερνητικά στελέχη αφήνουν να 
εννοηθεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δυναμίτισε

την ατμόσφαιρα όταν ο κ. Τσίπρας 
στις 17/10 μετά τη συνάντηση Πα- 
πανδρέου - Παπούλια είχε συμπε- 
ριλάβει και τον κ. Παπούλια σε μία 
προσπάθεια που γίνεται -  όπως έλε
γε -  να παρακαμφθεί η λαϊκή βού
ληση. «Μπροστά στο απόλυτο αδι
έξοδο του Μνημονίου και στο κύ
μα αγανάκτησης του λαού η εγχώ
ρια διαπλοκή προστάζει τον Πρω
θυπουργό, τον αρχηγό της αξιωμα
τικής αντιπολίτευσης αλλά με πε
ρισσό θράσος ακόμη και τον ίδιο 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να 
παρακάμψουν τη λαϊκή βούληση 
και να δημιουργήσουν διάδοχο κυ
βερνητικό σχήμα που θα εφαρμό
σει το Μνημόνιο ερήμην της λαϊ
κής εντολής».

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ 
την ημέρα των επεισοδίων βγήκαν 
επιθετικά στα τηλεοπτικά κανάλια 
για να «χαιρετίσουν» τα γεγονότα, 
χωρίς ωστόσο να αποδοκιμάσουν 
τους χαρακτηρισμούς που ακού
στηκαν για το πρόσωπο του Προ
έδρου της Δημοκρατίας. Ο εκπρό- 

'οπος Τύπου του ΣΥΝ Π. Σκουρλέ-

της αλλά και το μέλος της Πολιτι
κής Γραμματείας του ΣΥΝ Δημήτρης 
Στρατούλης απέφυγαν να καταδι
κάσουν τα συνθήματα, με τον δεύ
τερο να δηλώνει ότι «δεν θα κάνω 
εγώ τον εισαγγελέα στα συνθήμα
τα που λέει ο λαός». Την ίδια μέρα 
το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ χαι
ρέτιζε τις αυθόρμητες λαϊκές εκδη
λώσεις ιερής αγανάκτησης και ορ
γής, αντάξιες των καλύτερων αγωνι
στικών παραδόσεων του λαού. Πα
ράλληλα με άλλη ανακοίνωση κα
ταγγέλλονταν ιδιωτικοί τηλεοπτικοί 
σταθμοί ότι επιχείρησαν να φιμώ
σουν τον ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζοντας 
τη δίκαιη οργή του λαού ως οργα
νωμένο σχέδιο μειοψηφϊών.

Ωστόσο, την επομένη το πρωί 
ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης 
Παπαδημούλης εμφανίστηκε πιο με
τριοπαθής, διασαφηνίζοντας ότι «τα 
συνθήματα Παπούλια προδότη μας 
βρίσκουν αντίθετους». Αίσθηση προ- 
κάλεσε και η συμμετοχή στα επεισό
δια του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσα
λονίκης Τάσου Κουράκη, δεδομένου 
ότι ταυτόχρονα κατέχει και το αξί
ωμα του αντιπροέδρου της Βουλής.


