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ΣΤΙΓΜΑ
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΡ. 
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

Αν δεν θέλεις να σωθείς, 
δεν σώζεσαι με ιίποιε

Σ υνήθως το τέλος μιας διαδρο
μής είναι ευκαιρία για να θυ
μηθείς τι έκανες στην πορεία 

για να φθάσεις ώς εδώ που έφθα- 
σες. Να κάνεις έναν απολογισμό. 
Να δεις πού τα πήγες καλά και πού 
όχι. Τι πήγε στραβά και πού θα μπο
ρούσε το πράγμα να πάει καλύτερα. 
Συνήθως, επίσης, κάνεις και ταμείο. 
Και βγάζεις συμπέρασμα. Το σημα
ντικό είναι ότι, εκτός από σένα, κά
νουν ταμείο και για σένα. Οι άλλοι. 
Που είναι και οι περισσότεροι. Για 
τον Γιώργο η ώρα του ταμείου είναι 
τώρα. Δεν ξέρω τι θα προσθαφαιρέ- 
σει ο ίδιος, για να βγάλει το δικό του 
συμπέρασμα, αλλά εκτιμώ ότι δύσκο
λα θα συμφωνήσει με το ταμείο των 
άλλων. Γιατί αυτό που δεν κατάλα
βε ο Γιώργος είναι ότι εκτός από το 
τι θέλουν οι δανειστές, οι αγορές, 
οι ηγέτες των μεγάλων χωρών της 
ευρωζώνης, υπάρχει και το τι θέλει 
ο λαός. Και είναι αξίωμα ότι αν κά
ποιος δεν θέλει να σωθεί, όσο κι αν 
προσπαθήσεις εσύ να τον σώσεις 
δεν σώζεται με τίποτε.

Κάθε φορά 
και χειρότερα
Ο Γιώργος το είδε το πράγμα στρα
βά εξ αρχής. Πίστεψε ότι δεν έγινε 
και τίποτε, ότι μπορεί με τρεις τέσ
σερις χειρισμούς και άλλες τόσες 
επαφές -  γιατί είχε άκρες παντού, 
και ένα καλό όνομα να κυκλοφορεί 
-  θα λύνονταν όλα τα προβλήματα. 
Αμ δεν λύθηκαν. Και όχι μόνο δεν 
λύθηκαν αλλά κάθε φορά τα πράγ
ματα ήταν χειρότερα από την προ
ηγούμενη φορά. Και έφθασε κάποια 
στιγμή που έγιναν τόσο δυσοίωνα 
που ήρθαν κι έπνιξαν κάθε ελπίδα 
σε αυτό τον κόσμο. Τόσο που ακόμη 
και εκείνοι που ήθελαν να τον στη
ρίξουν, να σταθούν δίπλα του και να 
βοηθήσουν στην προσπάθεια που 
έκανε, έφθασαν στο «αμήν», τα μού
ντζωσαν και τα παράτησαν. Κι έμει
ναν να τον παρατηρούν σ’ αυτά που 
έκανε και τα οποία προφανώς δεν εί
χαν μεγάλη σχέση με την πραγματι
κότητα και με αυτό που πραγματικά 
είχε ανάγκη ο τόπος...

Εκανε τέσσερίδ μήνεδ 
να καταλάβει
Του πήρε τέσσερις κρίσιμους μή\ ες 
στην αρχή να καταλάβει πού πήγαι
νε το πράγμα και πως η κατάσται η  
δεν ήταν όπως του την παρουσί τ- 
ζαν οι υπουργοί του ή το στενό τι >υ 
περιβάλλον. Κατάλαβε πραγματικά 
τι μας συμβαίνει (και του συμβαίνά) 
όταν πήγε εκείνο το χειμωνιάτη ο 
Σαββατοκύριακο στο Νταβάς, τι ν 
Ιανουάριο του ΊΟ. Του πήρε άλλους 
τέσσερις μήνες, ώς το τέλος Απρϋ ί
ου του ίδιου χρόνου για να καταλ ί- 
βει ότι χωρίς διεθνή βοήθεια η χ ό- 
ρα θα έσκαγε στα χέρια του. Πά1 ω 
στον πανικό υπέγραψε το Μνη(. ό- 
νιο, το οποίο υποτίθεται ότι είχ τν 
διαπραγματευθεί οι υπουργοί τ ιυ 
αλλά αποδείχθηκε ότι ούτε το είχ ιν 
ξεφυλλίσει. Αρχισε να το εφαρμόϊ ει 
με τόσο βίαιο τρόπο που σάλταρι ο

κόσμος. Μήνες ολόκληρους κοιτού
σε αμέριμνος την κυβέρνηση να λει
τουργεί σαν ασυντόνιστη ορχήστρα 
και δεν έκανε τίποτε να τη συνεφέ- 
ρει. Και μόλις τον Ιούνιο του Ί 1 έκα
νε την καλύτερη κυβέρνηση από τις 
τρεις που είχε συγκροτήσει αυτά τα 
δύο χρόνια. Αλλά ήταν πλέον αργά. 
Το πουλάκι είχε πετάξει οριστικά...

Καλό* Πρωθυπουργό* 
αλλά για άλλη χώρα!
Ηταν λοιπόν κακός Πρωθυπουργός 
ο Γιώργος; Οχι! Και το λέω χωρίς εν
δοιασμό. Ηταν καλός Πρωθυπουργός 
αλλά για άλλη χώρα! Για καμιά Σουη
δία, για καμιά Δανία, για καμιά Νορ
βηγία -  για χώρες που έχουν λύσει 
τα βασικά τους προβλήματα, έχουν 
κρατικούς μηχανισμούς που λειτουρ
γούν και έχουν λαούς με κουλτούρα 
νομοταγούς και πειθαρχημένου πο
λίτη. Ο Γιώργος νόμισε ότι με ωραία 
λόγια, με συγκεκαλυμμένες απειλές, 
με αόριστες αναφορές και με διδα
κτικό ύφος θα πείσει τον Ελληνα να 
μη φοροδιαφεύγει, να είναι συνεπής 
στις υποχρεώσεις του, να σέβεται 
τους νόμους και να συμβάλλει στα 
δημόσια έσοδα, γιατί χωρίς αυτά δεν 
μπορεί να έχει απαιτήσεις για δω
ρεάν δημόσια υγεία, παιδεία, πα 
ροχές, ασφάλεια, δίκτυα κ.λπ. Απο- 
γοητεύθηκε, και το ξέρω. Πικράθη
κε γιατί λοιδορήθηκε, απαξιώθηκε, 
ένιωσε πολλές φορές μόνος. Αλλά 
τι να κάνουμε; Αυτή είναι η πολιτι
κή. Και ουδείς υποστήριξε ότι πρό
κειται για παράδεισο ή για κοινω
νία αγγέλων. Είχε παππού και πα
τέρα πολιτικό. Πρωθυπουργούς μά
λιστα. Ηξερε. Δεν μπορεί να πει ότι 
δεν ήξερε. Μπήκε σ’ αυτήν την πε
ριπέτεια με τη θέλησή του. Και δεν 
χρειάζεται να σκέφτεται τα άσχημα, 
τα καλά να σκέφτεται.

Επιστρέφει ο οτριιιό* 
των λαμογτων
Υπάρχουν καλά στην περίπτωση ταυ 
Γιώργου; Ε, πώς δεν υπάρχουν. Εβα
λε πέντε πράγματα σε μια σειρά. 
Εγιναν τομές και αλλαγές που χρό
νιζαν επί δεκαετίες. Πολλά από αυ
τά έθιξαν κατεστημένα συμφέρο
ντα και λογικές που βασάνισαν τον 
τόπο για πολλές δεκαετίες, μη σου 
πω από τη συγκρότηση του ελλη
νικού κράτους. Κάτι θα μείνει από 
αυτά, δεν μπορεί. Και ο επόμενος 
που θα έρθει δύσκολα θα μπορέσει 
να τα ανατρέψει. Και αν το επιχει
ρήσει, θα μας βρει όλους εμάς απέ
ναντι. Αν δε είναι ο Αντώνης Σαμα
ράς που επέρχεται ως μελλοντικός 
πρωθυπουργός, ακολουθούμενος 
από τον στρατό των λαμόγιων που 
τόσο καλά γνωρίσαμε στα 5% χρό
νια της διακυβέρνησης Καραμανλή, 
ας είναι βέβαιος ότι από την πρώ
τη στιγμή απέναντι θα είμαστε. Η 
κατάσταση στην οποία βρίσκεται η 
χώρα δεν επιτρέπει άλλες λεηλασί
ες. Αρκετά έκαναν μέχρι τώρα όσοι 
πέρασαν από την εξουσία. Φτάνει!

gpapachristos@dolnet.gr

Αποδείχιηκαν
μοιραίοι
ΛΕΝΕ ΟΤΙ οι ηγέτεβ κρίνονται από το 
περιβάλλον tous. Από tous ανθρώπουβ 
που έχουν γύρω tous και tous onoious 
συμβουλεύονται. Ο  Γιώργοε είχε μια μεγάλη 
ατυχία ois npos αυτό. Περιστοιχίστηκε 
από ανθρώπου5 που ήταν κατώτεροι των 
περιστάσεων. Ανθρωποι με κοντόφθαλμη 
οπτική για τα πρηγματα, με μέτριεε ικανότητεε, 
xoopis όραμα γιε τη χώρα και κυρία« xcopis 
λύσειε tis κρίσιμρ ώρε5. Ελάχιστεβ είναι 
οι εξαιρέσει. Τι να λέμε τώρα. Πόρτε 
παράδειγμα το μοιραίο για τον ίδιο (που 
κόντεψε να γίνε̂  μοιραίο και για τη χώρα) 
δημοψήφισμα: 5énnas, KaoTaviôns και 
Πετσάλνικοβ (μρζί στην φωτογραφία) τον 
έπεισαν ότι ήτα! η κίνηση ματ. Και είδαμε 
όλοι ncos εξελίχθηκε. Τον παρέσυρε και τον 
ίδιο στο βυθό, π, αυτοί οι άνθρωποι cos την 
τελευταία ώρα εηέμεναν να έχουν ρόλο και 
λόγο. Ο  Καστανίδηε είπε στο τελευταίο 
Υπουργικό Συμβούλιο ότι «είναι θέμα ηθικήε 
τάξηε στΐ5 επόμενε5 εκλογέ5 να πάμε με 
αρχηγό τον Γιώργο Παηανδρέου»!!! Μα πού 
ζουν; Σε άλλη χώρα;

Κηπουροί 
και θυρωροί
ΠΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ήταν να καταλάβεις ότι το δη
μοψήφισμα για τη νέα δανειακή σύμβαση θα τα τί
ναζε όλα στον αέρα; Οχι πολύ. Οι ευρωπαϊκές ηγε
σίες, ο ξένος Τύπος και οι αγορές τό ’πιασαν στον 
αέρα από τη Δευτέρα το βράδυ. Το δημοψήφισμα 
άλλαξε το προφίλ του Γιώργου Παπανδρέου μέσα 
σε μια νύχτα. Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2011 ο Πα
πανδρέου εθεωρείτο ο πιο σοβαρός από τους εν 
ενεργεία έλληνες πολιτικούς. Μετά τις 31 Οκτω
βρίου ο Γιώργος έγινε παράγων αστάθειας. Την 
Πέμπτη η φήμη ότι παραιτείται άμεσα ανέβασε το 
ευρώ για λίγες ώρες. Οταν αυτή δεν επιβεβαιώθη- \ 
κε το ευρώ ξαναέπεσε. /

* * *  (
ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ λοιπόν; Οχι αν είσαι μέλος του Υπουρ
γικού Συμβουλίου. Την Τρίτη το βράδυ -  είκοσι 
τέσσερις ώρες μετά το πλήρες ξεδίπλωμα των αρ
νητικών συνεπειών του δημοψηφίσματος -  τρεις, 
τέσσερις, πέντε υπουργοί είχαν πάρει προσεκτι
κή απόσταση από την επιλογή του Γιώργου Πα
πανδρέου. Τους ξέρουμε: Ανδρέας Λοβέρδος, Αν- , 
να Διαμαντοπούλου, Γ ιάννης Ραγκούσης, Κώστας 
Σκανδαλίδης και ο Ηλίας Μόσιαλος, που το πλήρω
σε με άτυπη παύση του από κυβερνητικός εκπρό
σωπος. Οι υπόλοιποι δεν έβρισκαν λόγια να επαι
νέσουν την πρωτοβουλία. Εκτός από κηπουρούς, 
η κυβέρνηση βρέθηκε με θυρωρούς, υπηρέτες και 
άλλο βοηθητικό προσωπικό.

* * *
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ δηλαδή, άλλη μία φορά, ότι ο 
Γιώργος Παπανδρέου δεν ήταν πρώτος μεταξύ ίσων 
όπως είναι ο πρωθυπουργός σε μια κοινοβουλευ
τική δημοκρατία. Είναι κληρονόμος ενός κόμματος 
που βασίστηκε στη λατρεία του ηγέτη και ιδρυτή. 
Μιλάμε δηλαδή για μια δημοκρατία με όρους Λα
τινικής Αμερικής και ημιμοναρχικά χαρακτηριστι
κά. Ποιος είχε το σθένος να κοιτάξει τον Πρωθυ
πουργό στα μάτια, να του εξηγήσει ότι η επιλογή 
του δημοψηφίσματος είναι εσφαλμένη και βάζει σε 
κίνδυνο όχι μόνο τη συμφωνία της 27ης Οκτωβρί
ου αλλά και το ευρωπαϊκό κεκτημένο της χώρας; 
Ποιος είχε την επιχειρηματολογία να του εξηγήσει 
ότι ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να λειτουργεί ως 
απόλυτος άρχων εκτός δημοκρατικού πλαισίου;

* * *
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ της Τρίτης ήταν η προτελευταία 
πράξη της παράξενης φάσης της ελληνικής πολι
τικής που ονομάζεται Δημοκρατία των Γόνων. Αρ
χισε με την άνοδο του Κώστα Καραμανλή το 1997 
στην ηγεσία της ΝΔ. Και εκείνος όπως και ο Πα
πανδρέου είχε εξ αίματος υπεροχή έναντι των συ
νομηλίκων του στην πολιτική, όπως είχε και τη συν
δρομή όλων εκείνων που ήταν πρόθυμοι να υπη
ρετήσουν το όνομά του. Ολα αυτά δεν είναι άσχε
τα με τη διετία σήψης που οδήγησε σε κακό φινά
λε τον Καραμανλή το 2009. Οπως δεν είναι άσχε
τα και με τα γεγονότα της περασμένης εβδομά
δας. Ηταν στις Κάννες που οι Ευρωπαίοι έδωσαν 
πίσω στον Παπανδρέου το δημοψήφισμα που άλ
λαξε χρόνο και περιεχόμενο. Ηταν μια αποσκευή 
που ο Πρωθυπουργός δεν παρέλαβε στην Αθήνα, 
αφήνοντας τον χειρισμό στον Ευάγγελο Βενιζέλο.

* * *
©Α ΞΑΝΑΒΡΟΥΜΕ τον χαμένο δρόμο προς τον 
πραγματικό κοινοβουλευτισμό; Το πρώτο τεστ εί
ναι η συναίνεση.

mailto:gpapachristos@dolnet.gr
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^  I  Του ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ε ικ ο σ ιέ ν α . Τόσοι είναι οι γ ίγαντες 
της Γης τελικά. Οσοι νόμιζαν ότι 
ήταν είκοσι (020) λογάριαζαν χω 
ρίς τον Καραγκιόζη. Οπως και χω 
ρίς τα αισθήματα ενοχής των Εί
κοσι απέναντι στο αθάνατο ελλη
νικό Εικοσιένα. Η πρόσκληση του 
έλληνα Π ρωθυπουργού στη Σύ
νοδο των Καννών βάζει τα πράγ
ματα στη θέση τους. Οσοι ισχυρί
ζονται ότι τον κάλεσαν εκεί γ ια  να 
τον μαλώσουν δεν ξέρουν τι τους 
γίνεται. Κίνητρό τους ήταν ο θαυ
μασμός και η μεταμέλεια. Θαυμα
σμός για  τον Δαβίδ του παρόντος 
διεθνούς συστήματος που συμ
βαίνει να  εκπροσω πεί τον Γολι
άθ του παγκόσμιου πολιτισμού και 
της ιστορίας της ανθρωπότητας. 
Μεταμέλεια, γιατί επ ί τόσον και
ρό τον είχαν αγνοήσει με αποτέ
λεσμα να κινδυνεύουν να πάθουν 
μεγάλη ζημιά. Κοντολογίς, ζούμε 
αυτές τις μέρες μια μεγάλη ιστορι
κή επανόρθω ση που χαράζει νέ
ες προοπτικές για  το μέλλον του 
πλανήτη. Μόνο μικρόψυχοι και 
κακόπιστοι θα απαιτούσαν να  γ ί
νει αντικείμενο ενός άλλου δημο
ψηφίσματος η αναγνώριση αυτής 
της πραγματικότητας που, γ ια  κά
θε καλοπροαίρετο άνθρωπο, βγά
ζει μάτια.

Π ο ρ το κα λιέ5 . Υπάρχουν ως γνω 
στόν κι αλλού, χωρίς αυτό να τις 
εμποδίζει να κάνουν πορτοκάλια. 
«Δύση κακούργα, μας ξεγέλασες 
και μας έκανες τσιράκια σου ενώ 
μας πουλούσες απελευθερώσεις, 
φρουφρού κι αρώματα; Ευρώπη, 
μας το έπαιζες συνέταιρος και τώ 
ρα μας ξεφτιλίζεις και μας φ τύ
νεις; Ε, λοιπόν, γεια  χαρά! Παίρνω 
την κυριαρχία μου, τα αυθαίρετά

μου, τα φακελάκια, τις μίζες, την 
αντιπαροχή μου, τα μάρμαρα, τον 
ήλιο και τον Μ άκη μου (ένας είναι 
ο Μάκης!), φορώ το καπελάκι μου 
στραβά και τρέχω στον Τσιν, τον 
Λεβ, τον Σατγιαζίτ και τον Πελέ! 
Τρέχω στους BRIC, όπω ς τους λες 
εσύ, στα Μπρίκια, όπω ς τους λέω 
εγώ, σπεύδω  στη Βραζιλία, τη  Ρω
σία, την Ινδία και την Κίνα, αμάν 
πια! Αυτοί με θέλουν, αφενός, δεν 
με σνομπάρουν, αφετέρου, και εί
ναι οι ανερχόμενες δυνάμεις, αφε- 
τρίτου. Ενώ εσύ βουλιάζεις μες στα 
σκ.,.ά της παρακμής σου. Δύση, 
πούλησες τη  μάνα σου, πάρ ' το χα
μπάρι! Ου, να  χαθείς, βρώμα, στο 
πυρ το εξώτερον!» (Απόσπασμα 
από παραλήρημα θαμώνος ελλη
νικού καφενείου επ ί τω αγγέλμα- 
τι απλώς του δημοψηφίσματος. Αν 
σοβαρέψουν (;) τα πράγματα, ανα
μένεται να πάρει τη  μορφή πολιτι
κής επιχειρηματολογίας).

φ τω χ05 . Πλην τίμιος. Αυτός ο σ υν
δυασμός καθιστούσε ανεκτό ένα 
καθεστώς διαβίωσης που για  τον 
τρίτο, τον «αντικειμενικό» ή  «επι
στημονικό» παρατηρητή, θα μπο
ρούσε να  χαρακτηριστεί τουλά
χιστον προβληματικό, γ ια  να μην 
πούμε αβίωτο. Υπό μία έννοια η 
τιμιότητα μπορεί να θεωρηθεί το 
θετικό, ναρκισσιστικό αντίβα
ρο της φτώχειας. Τι άλλο μπορεί 
να σημαίνει η έκφραση «εγώ έχω 
το κούτελό μου καθαρό»; Το π ρ ό 
βλημα με τον φτωχό αρχίζει όταν 
ο ίδιος έχει λόγους να αμφιβάλλει 
γ ια  την τιμιότητά του, όταν αρχί
ζει να  νιώ θει «φτωχός και άτιμος». 
Ο κλονισμός αυτός συνεπάγεται 
υπονόμευση του αιτήματος της 
αναγνώρισης, και είναι φυσικό: οι

άλλοι μας αναγνωρίζουν στη βά
ση της δικής μας αυτοαναγνώρι- 
σης. Κι έτσι, τελικά, προκύπτει η 
εικόνα μας ως φτωχών και φουκα
ράδων.

ψ υ χ ο π ο λ ίτ ικ ή . Στη Σύνοδο των 
ΰ21 στις Κάννες ο έλληνας Πρω
θυπουργός έθεσε στους ομολό
γους του το ζήτημα του ψυχοδρα- 
ματικού στοιχείου στην πολιτική, 
όπω ς το βίωσε ο ίδιος και η Κοινο
βουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ τα 
δύο τελευταία χρόνια. Επισήμανε 
ότι, αν δεν νικηθούν οι αγορές και 
δεν φορολογηθούν οι χρηματοπι
στωτικές συναλλαγές, πολιτικοί θα 
πρέπει να γίνονται μόνο οι ψυχία
τροι, οι βουδιστές και οι π ιστοί της 
γιόγκα. Παραδοσιακές μέθοδοι, 
όπω ς το τζόγκινγκ, το κανό και το 
Λεξοτανίλ, δεν επαρκούν για  να 
ξορκίσουν το θηρίο. «Ο άλλος δρό
μος θα ήταν να  χορηγηθεί υπνω τι
κό ισοβίου ισχύος στις κοινωνίες 
μας, κάτι που μάλλον δεν γίνεται», 
συμπλήρωσε. Οι Είκοσι έλαβαν 
πολύ σοβαρά υπόψη την τοποθέ
τηση του Εικοστού Πρώτου συνα
δέλφου τους και δεσμεύτηκαν να 
συμπεριλάβουν το θέμα στην ημε
ρήσια διάταξη της επόμενης συ
νόδου των Θ21 που θα πραγματο
ποιηθεί στην Επίδαυρο προς τιμήν 
του νέου μέλους της παρέας και θα 
συνδυαστεί με ένα Παγκόσμιο Φε
στιβάλ Αρχαίου Δράματος και Σύγ
χρονου Ψυχοδράματος. Ο έλληνας 
Π ρωθυπουργός δεσμεύτηκε, από 
την πλευρά του, να μη θέσει την 
απόφαση αυτή υπό την έγκριση 
δημοψηφίσματος μόλις επιστρέψει 
στην Ελλάδα αλλά έγκυρες πληρο
φορίες αναφέρουν ότι μάλλον δεν 
έπεισε κανέναν.

ΟΡΘΟΔΟΞΑ

Του ΘΑΝΑΣΗ ΧΕΙΜΩΝΑ

0  Xaôs και 
οι πολιτικοί του

Μου προξένησ ε τρομακτική 
εντύπω ση η αντίδραση του 
απλού κόσμου μόλις «έσκα

σε» η είδηση (στην αρχική της μορ
φή) ότι ο Πρωθυπουργός προτίθεται 
να προκηρύξει δημοψήφισμα -  αυτή 
η πρόταση που κίνησε με ιλιγγιώδεις 
ρυθμούς τις εξελίξεις. Αν εξαιρέσουμε 
κάποιους πωρωμένους πασόκους και 
ελάχιστους σίγουρους για  τον εαυτό 
τους αντιμνημονιακούς, η  πλειονότη
τα του ελληνικού λαού εξέφρασε τον 
αποτροπιασμό της (που λένε και στα 
MME) απέναντι στην π ιθανότητα να  
αποφασίσει αυτή για  το τι θα κάνου-

με με αυτό το καταραμένο Μ νημόνιο 
και το σόι του.
Και καλά αυτοί που θα ψήφιζαν «Ναι». 
Πες ότι πανικοβλήθηκαν. Εχει μια λο
γική να μην εμπιστεύεσαι πολίτες που 
ενημερώνονται σχεδόν αποκλειστι
κά από μπλογκτης πλάκας... Εκείνοι 
που ήταν με το «Οχι» όμως; Αυτοί δεν 
μας έλεγαν τόσους μήνες πω ς απο
τελούν το 99% του ελληνικού λαού; 
Δεν αποτελούσε το δημοψήφισμα αί
τημα τω ν «Αγανακτισμένων»; Ακόμα 
και τα όμορφα ευτράπελα που  ζήσα- 
με την 28η Οκτωβρίου, λόγω του ΔΝΤ 
δεν υποτίθεται π ω ς έγιναν; Στο κά

τω κάτω, μια ζωή δεν ακούμε για  τον 
Υπέροχο Κυρίαρχο Περήφανο Ελληνι
κό Λαό που αντιστέκεται; Είναι δυνα
τόν ένας τόσο σούπερ ντούπερ  λαός 
να μη διαθέτει σωστή κρίση; 
Μ ήπω ς λο ιπ ό ν  ένα  (μικρό ή μεγά
λο) κομμάτι του ελληνικού λαού ε ί
ν α ι π ρ ώ το  στα  γ ια ο ύ ρ τ ια  και στα 
φάσκελα αλλά όταν π ρ έπ ε ι να  π ά 
ρει μια κανονική  απόφ ασ η  λακίζει; 
Μ ήπω ς οι πολιτικο ί ε ίνα ι μεν «αλή
τες», «προδότες», «πουλημένοι» και 
«δωσίλογοι» αλλά τελικά πολύ χρ ή 
σιμοι γ ια  να βγάζουν αυτοί το φ ίδι 
από  τη ν  τρύπα;

I

ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΑ

Tou ΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τα δάκρυα 
του βουλευτή

Π όσο πια προσωπικό κόστος μπορεί να κα
ταβάλει ένας υπουργός ή έστω ο απλός 
βουλευτής του γ ια  να  μας σώσει; Πό

σο πόνο ψυχής μπορεί να αντέξει γ ια  να στα
θεί όρθιος μες στη φουρτούνα; Ώ ς  πού μπο
ρεί να  δ ιακινδυνεύσει τις ο ικογενειακές του 
σχέσεις, την ηρεμία του, το ελάχιστο ανέφ ε
λο Σαββατοκύριακο που δικαιούται ο κάθε άν
θρω πος, απλός ή  μη;
Διότι, αγαπητέ, με όλη αυτή τη  φασαρία που 
κάνουμε όλοι μας, με όλες αυτές τις κουβέντες 
για τα ευρώ και την Ευρώπη τους, με όλους αυ
τούς τους άνεργους και τους λοιπούς πτωχευ- 
μένους κινδυνεύει να περάσει απαρατήρητο το 
δράμα που  εκτυλίσσεται στα παρασκήνια. Οι 
άνθρωποι, ευτυχώς, κάθε τόσο έχουν το θάρ
ρος να μας υπενθυμίζουν το προσωπικό τους 
δράμα. Οφείλουμε να τους συμπαρασταθούμε.

Πώς να μείνεις ασυγκίνητος όταν ολό
κληρος Π ρωθυπουργός σού μιλάει για 
το προσωπικό κόστος που έχει καταβά

λει όλους αυτούς τους μήνες; Πώς να μη νιώ- 
σεις έναν κόμπο να σου ανεβαίνει στον λαιμό 
όταν ο αντιπρόεδρος και υπουργός των Οικο
νομικών αποκαλύπτει τον «πόνο ψυχής» που 
νιώθει κάθε φορά που μας σώζει; Αλήθεια, τι 
κάνει η  ο ικογένεια  του υπουργού Προστασί
ας του Πολίτη; Ελπίζω να  μην του την πείραξε 
κανείς, διότι άκουσα πω ς κυκλοφορούν πολλοί 
κακοί ανάμεσά μας. Ώ ς  πότε θα αφήνουμε τη 
Μάρθα Βούρτση της δημοκρατίας μας να  δα
κρύζει και εμείς να την παρακολουθούμε ψυ
χροί, ανάλγητοι και ασυγκίνητοι; Πώς είναι δυ
νατόν ν α  μην ε ξ εγ ε ίρ ε τ α ι κ α ν ε ίς  μ προσ τά  
σ τη ν  α ν θ ρ ω π ισ τ ικ ή  τρ α γ ω δ ία  π ο υ  τα λ α ι
π ω ρ ε ί τη ν  ψ υ χ ικ ή  υ γε ία  τη ς  Κ ο ινο βο υ λευ 
τ ικ ή ς  Ο μά δας το υ  ΠΑΣΟΚ;
Θα μου πείτε, όλα έχουν την εξήγησή τους. Τό
σα χρόνια, δεκαετίες τώρα, στους καιρούς της 
εθνικής ανάτασης οι πολιτικοί μας το μόνο κό
στος που αναγνώριζαν, το μόνο που ήξεραν να 
υπολογίζουν ήταν το πολιτικό κόστος. Ηταν 
πρώτης τάξεως λογιστές στον τομέα. Και με τις 
υπόλοιπες κοστολογήσεις τα πήγαιναν μια χα
ρά διότι απλώς δεν τις υπολόγιζαν. Ομως, ορα- 
ματιστές όπω ς είναι, άνθρω ποι που  βλέπουν 
μακριά και θέλουν να  μας οδηγήσουν κι εμάς 
μακριά, όσο π ιο  μακριά γίνεται και ακόμη βα
θύτερα, ψάχνοντας στο κοστούμι της ψυχού
λας τους βγάζουν από το εσωτερικό τσεπάκι το 
μπιλιετάκι της προσω πικής θυσίας.

Κ ατ’ άλλους αυτό δεν είναι καθόλου σω
στό. Ορισμένοι δε το θεωρούν ώς και ανή
θικο. Θέλω να  πω , όταν έχεις χάσεις τη 

δουλειά σου και βλέπεις στην τηλεόραση τον 
άλλον, από το βήμα της Βουλής, να σου μιλάει 
γ ια  το προσωπικό του κόστος σου έρχεται να 
φας την τηλεόραση. Αλλοι πάλι, ψυχραιμότεροι 
παρατηρητές των ηθών της πανάρχαιας φυλής 
μας, κρίνουν πω ς οι άνθρωποι στους καιρούς 
της κρίσης απλώ ς θέλουν να μιλήσουν απευ
θείας στην καρδιά μας. Ετσι, για να καταλάβου
με και εμείς τι εννοούσαν τόσα χρόνια όταν μι
λούσαν για  πολιτικό κόστος.
Είναι θέμα δημοκρατικής παιδείας, που λένε.
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Χρειάζεται εθνικό σχέδιο που να ενσωματώνει και να υπερβαίνει τη συμφωνία της 27γκ Οκτωβρίου

Το κομματικό σύστημα και οι πολιτι
κές ηγεσίες αναζητούν τον δρόμο 
προς το προφανές: τη συγκρότηση 

μεταβατικής κυβέρνησης που θα φροντί
σει τη συναινετική επικύρωση της συμ
φωνίας της 27ης Οκτωβρίου και μετά θα 
κάνει εκλογές. Οπως έγινε φανερό, η ελ
ληνική κρίση έχει φτάσει πλέον στον πυ
ρήνα της. Ο κίνδυνος εξόδου από το ευ
ρώ γίνεται πλέον απτός. Οι ευρωπαίοι 
εταίροι το έκαναν σαφές: «Εμείς σας θέ
λουμε, αλλά πρέπει να θέλετε και εσείς». 
Η Ελλάδα αντιμετωπίζεται όλο και πε
ρισσότερο σαν μόλυνση από την οποία 
πρέπει να προστατευτεί το ευρώ, παρά 
σαν αναγκαίος εταίρος που πρέπει πό
ση θυσία να διασωθεί για να μην κατα
στραφεί το κοινό νόμισμα. Και η αυτο
προστασία του ευρώ από την αλλοπρό
σαλλη Ελλάδα ασφαλώς θα οργανωθεί 
συστηματικά και εσπευσμένα από τους 
ευρωπαίους αρμόδιους. Εχουν άλλωστε 
μεγαλύτερες σκοτούρες με την αναδυό- 
μενη «ιταλική απειλή».

Ομως, την έξοδο από το ευρώ, αν, 
ο μη γένοιτο, συμβεί, δεν θα την 
επιβάλουν οι «ξένοι», αλλά θα την 

προκαλέσουν χωρίς να το έχουν επιλέξει 
συνειδητά οι Ελληνες. Θα είναι η κατά
ληξη της παρατεταμένης και αυτοτροφο- 
δοτούμενης απόκλισης της Ελλάδας από 
τους κανόνες και τις πρακτικές της ευρω
ζώνης. Οι συνέπειες θα είναι δραματικές.

Θεωρητικά και αφηρημένα, μπορού
με να συζητάμε με οικονομικά επιχειρή
ματα τα υπέρ και τα κατά που θα έχει η 
χώρα με το ευρώ ή τη δραχμή, αν δηλαδή 
συμμετέχει σε μια ευρύτερη νομισματι
κή ένωση ή αν έχει εθνικό νόμισμα. Στις 
συγκεκριμένες όμως ιστορικές συνθή
κες, η έξοδος από το ευρώ θα σημάνει 
και έξοδο από τον κύκλο των αναπτυγ
μένων χωρών. Για την επόμενη ιστορική 
φάση τουλάχιστον. Στη μεθεπόμενη, η 
Ελλάδα μπορεί ίσως να ξαναγεννηθεί και 
πάλι από τις στάχτες της, «να ξανατραβή- 
ξει προς τη δόξα», αλλά θα έχει ζήσει μια 
εθνική και πολιτισμική καταστροφή. Για 
μεγάλο και απροσδιόριστο διάστημα θα 
είναι η Ελλάδα των ολιγαρχών, των συμ
μοριών, της κατοχικής δραχμής και της 
απότομης πτώχευσης της μεγάλης πλει
ονότητας της κοινωνίας. Κράτος-παρίας 
στην ανήσυχη γεωπολιτική των Βαλκα
νίων και της Μέσης Ανατολής.

Αρκετοί από το πολιτικό προσωπι
κό της χώρας, εκτός των κομμά
των της παραδοσιακής Αριστερός, 

έδειξαν ότι έχουν συνείδηση της σκοτει
νής προοπτικής. Τα πολιτικά ανακλαστι
κά ενεργοποιήθηκαν, η πολιτική ήρθε σε 
πρώτο πλάνο, κάποιοι πολιτικοί μίλησαν 
με τη δική τους γλώσσα και όχι με τα κλι
σέ του ρόλου τους, δημοσιογράφοι έδει
ξαν να συναισθάνονται την κρισιμότητα 
των στιγμών, και οι πολίτες ανήσυχοι δι- 
αισθάνθηκαν το χάος. Είναι ίσως το πιο 
ενθαρρυντικό στοιχείο μέσα στην πρό
σφατη δραματική εξέλιξη. Σαν την κρί
σιμη στιγμή η χώρα, και πάντως η ηγε
σία της, να «ξαναθυμάται» ότι η θέληση 
της Ελλάδας «να είναι Ευρώπη» αποτέλε- 
σε στο μεγαλύτερο μέρος της νεότερης 
Ιστορίας μας, πρόταγμα ελευθερίας, δη
μοκρατίας και εκσυγχρονισμού. Χωρίς 
αυτό, η τάση της ελληνικής κοινωνίας 
προς τη στασιμότητα και την εσωστρέ
φεια θα ήταν πολύ εντονότερη.

Τ Ο Υ
ΓΙΑΝΝΗ
ΒΟΥΛΓΑΡΗ

Την έξοδο από το 
ευρώ, αν, ο μη γέ· 
νοιτο, συμβεί, δεν 
θα την επιβάλουν 
οι «ξένοι», αλλά θα 
την προκαλέσουν 
xiopis να το έχουν 
επιλέξει συνειδητά 
οι Ελληνεε. Θα είναι 
η κατάληξη τη s πα- 
ρατεταμένηε και αυ- 
τοτροφοδοτούμενηε 
σπόκλισηε τη s Ελλά- 
δαε από tous κανό- 
vss και tis πρακτικέε 
ms ευρωζώνη. Οι 
συνέπειεβ θα είναι 
δραματικέε

Η εγρήγορση μεγάλου μέρους του 
πολιτικού προσωπικού στην ύστα
τη στιγμή δεν αρκεί όμως για να 

αναστρέψει τη δυναμική απόκλισης της 
Ελλάδας από το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. 
Για να είμαστε μάλιστα ακριβείς, ούτε η 
αναβάθμιση του πολιτικού-κομματικού 
συστήματος αρκεί. Είναι αλήθεια ότι αυ
τό έχει τις βαρύτερες ευθύνες για τη χρε
οκοπία της χώρας, όμως η κρίση τροφο
δοτήθηκε από πολλές πηγές. Προέκυψε 
από αρνητικές αλληλεπιδράσεις του πα
ραγωγικού μοντέλου, του πολιτικού συ
στήματος και των κυρίαρχων αξιών και 
νοοτροπιών όπως εξελίχτηκαν στη διάρ
κεια της μεταπολίτευσης.

Και στα τρία αυτά πεδία αναπτύχθη
καν ομοειδείς και ομόρροπες αρνητικές 
συμπεριφορές κατά μήκος της καταστρο
φικής αλυσίδας: πελατειακή δοσοληψία 
- συντεχνιασμός - amoral οικογενειοκε- 
ντρισμός - κτητικός ατομισμός - ιδιωτική 
ιδιοποίηση των δημόσιων αγαθών - εθνι
κισμός σαν ιδεολογία συγκάλυψης αυτής 
της παθογένειας. Η αλυσίδα αποτελεί χα
ρακτηριστικό μακράς διάρκειας της ελλη
νικής κοινωνίας. Εξηγεί το συνεχές παι
χνίδι σόγκλισης-απόκλισης από το ευ
ρωπαϊκό γίγνεσθαι μέσα στην Ιστορία 
μας. Δείχνει τα εμπόδια που πρέπει να 
υπερβεί μια εμπνευσμένη πολιτική ηγε
σία για να μπορέσει να αναβαθμίσει τη 
χώρα, καθώς οι ιστορικές αδράνειες είναι 
πανίσχυρες και τα άλματα που αλλάζουν 
την τροχιά της χώρας δύσκολα.

Δεν περιμένουμε λοιπόν ούτε θαύ
ματα ούτε μαγικές λύσεις από τις 
πολιτικές ηγεσίες. Ελπίζουμε όμως 

ότι μετά το πρόσφατο σοκ (και τα επόμε
να που ασφαλώς θα ακολουθήσουν) η 
κοινωνία θα κατανοήσει καλύτερα την 
πραγματικότητα. Οτι το παραμύθι, η πα
ραμυθία και η υπεκφυγή με δημαγωγικές

επαγγελίες θα γίνονται λιγότερο πιστευ
τές. Οτι θα κερδίζουν έδαφος η συστη
ματική προσπάθεια, η πολιτική συνεν
νόηση, η συνείδηση ότι έχουμε μπρο
στά μας μια μακρά περίοδο περιοριστι
κής πολιτικής, η μεταφορά πόρων από 
την κατανάλωση στις επενδύσεις, η δι
καιότερη κατανομή των θυσιών. Για να 
εξελιχθούν αυτές οι αλλαγές χρειάζεται 
οι πολιτικές δυνάμεις να κάνουν τρεις 
θεμελιακές επιλογές.

Πρώτη, να διαφυλάξουν την «ευρωπα 
ϊκή προοπτική» που ως τώρα προσανε 
τόλισε την κοινωνία αποκρούοντας κ< - 
θε προσπάθεια απονομιμοποίησής τηι .

Δεύτερη, να προασπίσουν τη δημτ - 
κρατική κουλτούρα που βαθμιαία καττ - 
κτήθηκε στη μεταπολίτευση. Είναι πρι - 
φανές ότι η εξαχρείωση των κοινών - 
κών συμπεριφορών, η διάχυση της αν< - 
μίας, η εμφάνιση μαχητικών πόλων κόι - 
κινου και μαύρου φασισμού δηλητηρ - 
άζουν σταθερά το δημοκρατικό κεκτι - 
μένο της μεταπολίτευσης.

Τρίτη, να διαμορφώσουν ένα μακρι - 
πρόθεσμο εθνικό σχέδιο αλλαγής ττ ; 
χώρας που να ενσωματώνει αλλά και ν ι 
υπερβαίνει τη συμφωνία της 27ης Οκτο - 
βρίου, έτσι ώστε να μπορούμε να επ< - 
ναδιαπραγματευόμαστε κατά καιροί ς 
τις αστοχίες του εκάστοτε «Μνημονίοι » 
ως ισότιμοι εταίροι, σε κλίμα συνεργι - 
σίας και όχι αλυσιτελών τακτικισμών

Η προσπάθεια αυτή (αν, εννοείτο ., 
αποφύγουμε την άτακτη χρεοκι - 
πία και την επιστροφή στη δρα: - 

μή) θα είναι μακροχρόνια, θα εκδιπλι, - 
θεί σε βάθος δεκαετίας και στη διά - 
κειά της θα «καούν» διάφορες κύβε ι- 
νήσεις. Σίγουρα πάντως η επόμενη, κι - 
θώς ο πολιτικός χρόνος κυλά πλέον τι 
χύτατα. Αυτό θα πρέπει να καθησυχ ί- 
σει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο σήμερα αισθά

νεται θύμα πολιτικής αδικίας. Εν μέρει 
δικαίως. Χρεώνεται την αποτυχία δια
χείρισης μιας κρίσης πρωτόγνωρων δι
αστάσεων, για την οποία μεγάλο μερτι
κό ευθύνης έφερε η καραμανλική διακυ
βέρνηση. Υποχρεώθηκε να την αντιμε
τωπίσει μόνο, υφιστάμενο την ωμή δη
μαγωγία της ΝΔ και της παραδοσιακής 
αριστερός (ΣΥΡΙΖΑ, λιγότερο το ΚΚΕ). Η 
Κοινοβουλευτική του Ομάδα έδειξε ένα 
υψηλό αίσθημα εθνικής ευθύνης παρά 
την τρομοκρατία που της άσκησαν οι δι
άφοροι αλήτες. Από την άλλη, ο κ. Σα
μαράς θα αναδειχθεί προφανώς σε κυ
ρίαρχο του παιχνιδιού μετά τις εκλογές 
που προσεχώς θα γίνουν. Εν μέρει αδί
κως. Εκμεταλλεύτηκε τη γρήγορη φθο
ρά της κυβέρνησης προβάλλοντας έναν 
ανεύθυνο δημαγωγικό λόγο τον οποίο θα 
πληρώσει σύντομα ως κυβέρνηση, γιατί 
θα κληθεί να εφαρμόσει την ίδια πολι
τική. Μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης 
δεν τον εμπιστεύεται καθώς τον θεωρεί 
ικανό να επιλέξει τη δραχμή ή να κάνει 
ένα «θερμό επεισόδιο» με τους γείτονες, 
αν αυτά εξυπηρετούν την εξουσία του. 
Εξάλλου, το προσωπικό που τον περι
βάλλει, πλην εξαιρέσεων, είναι προδή- 
λως ανεπαρκές, ενώ η φιλοευρωπαϊκή 
εκσυγχρονιστική ΝΔ έχει ασήμαντη εκ
προσώπηση.

Μακάρι η επίγνωση των δυσκο
λιών της κατάστασης και των 
αδυναμιών των πρωταγωνι

στών που θα τη διαχειριστούν να αλ
λάξει το πολιτικό κλίμα την προσεχή 
περίοδο. Διαφορετικά σύντομα θα βρε
θούμε και πάλι στα βαθιά. Αυτή τη φο
ρά χωρίς σωσίβιο.

Ο  ITàwns Βούλγαρη* είναι καθηγητή* στο Τμήμα Πο
λιτική* Επιστήμη* και Ιστορία* του Παντείου Πανεπι
στημίου



'ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ
Eio^os να αποσυρθεί από ιην Πρωθυπουργία εμφανίστηκε χθες ο Γιώργος 
Παπανδρέου μετά το πράσινο φως που άναψε η ψήφος εμπιστοσύνης με 153 «ναι»

Yoram προσπάθεια
για συναίνεση
ΡΕΠΟ ΡΤΑΖ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ - 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΘΑΣ

Υ στατη προσπάθεια για τον σχη
ματισμό κυβέρνησης εθνικής 
ενότητας ξεκινάει σήμερα ο 

Γιώργος Παπανδρέου -  ο οποίος εμ
φανίστηκε χθες έτοιμος να αποσυρ
θεί από την πρωθυπουργία -  μετά το 
πράσινο φως που άναψε η έγκριση 
της ψήφου εμπιστοσύνης από 153 
βουλευτικά «ναι».

Ωστόσο, πριν καν υπάρξει η 
οποιαδήποτε επίσημη συζήτηση με
ταξύ των κομμάτων, η προσπάθεια 
φαίνεται να πέφτει στο κενό. Πλην 
του ΛΑΟΣ, που συζητάει την πρότα
ση συνεργασίας -  και ως έναν βαθ
μό και της Δημοκρατικής Συμμαχίας 
η οποία υπό προϋποθέσεις θα μπο
ρούσε δυνητικά να μετάσχει -, τα υπό
λοιπα κόμματα απέρριψαν την πρό
ταση του Πρωθυπουργού. Τώρα όλα 
επαφίενται στις προσπάθειες που θα 
καταβάλει ο Πρόεδρος της Δημοκρατί
ας προκειμένου να υπάρξει σύγκλ ιση 
των πολιτικών δυνάμεων της χώρας.

Σήμερα στις 12 το μεσημέρι θα 
υπάρξει συνάντηση του Προέδρου 
της Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουρ
γό Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος θα 
του κοινολογήσει τις αποφάσεις του, 
όπως τουλάχιστον τις ανακοίνωσε 
χθες το βράδυ στη Βουλή, σε μια έντο
να φορτισμένη συναισθηματικά ομι
λία, η οποία έπαιξε καταλυτικό ρόλο 
στην υπερψήφιση της κυβέρνησης: 
■ κυβέρνηση ορισμένου χρόνου, όχι 
πέραν του θρήνου, η οποία θα διεκ- 
περαιώσει την ψήφιση της νέας δα
νειακής σύμβασης και των νόμων 
που τη συνοδεύουν 
■ Πρωθυπουργός πρόσωπο κοινής 
αποδοχής των κομμάτων που θα με- 
τάσχουν στο κυβερνητικό σχήμα και 
όχι ο ίδιος, ο οποίος δήλωσε ότι είναι 
διατεθειμένος να αποχωρήσει από 
την πρωθυπουργία γιατί αυτό επι
βάλλει το πατριωτικό καθήκον 
■ κυβέρνηση πολιτικών προσώπων 
και όχι τεχνοκρατών.

Η πρόταση που απορρίφθηκε χω
ρίς συζήτηση από τον πρόεδρο της 
Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά (ο 
οποίος εξακολουθεί να απαιτεί άμε
ση προσφυγή στις κάλπες) θα είναι 
η κυρίαρχη στο τραπέζι των συζη
τήσεων υπό τον Κάρολο Παπούλια, 
που θα ακολουθήσουν τις επόμενες 
ημέρες. Αλλά είναι εξαιρετικά δύσκο
λο να καμφθεί η άρνηση, κυρίως της 
Νέας Δημοκρατίας -  για τα κόμματα 
της Αριστερός δεν γεννάται ζήτημα,

καθώς ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και Δημοκρατι
κή Αριστερά απέρριψαν κάθε συζή
τηση για συμμετοχή σε κυβέρνηση 
συνεργασίας αμέσως μετά τη διατύ
πωση της πρότασης και απαίτησαν 
επίσης πρόωρες εκλογές.

Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ. Στην περίπτωση που 
αποτϋχει η προσπάθεια σχηματισμού 
κυβέρνησης ευρύτερης αποδοχής, η 
υπερψήφιση της κυβέρνησης από 153 
βουλευτές (στην υπάρχουσα δύναμη 
του κυβερνώντος κόμματος προστέ
θηκε και η Λούκα Κατσέλη, η οποία 
και επανεντάχθηκε αμέσως στην Κοι
νοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ) αυ
τομάτως σημαίνει ότι θα παραμείνει 
Πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέ
ου. Πιθανότατα δε με το ίδιο υπουρ
γικό σχήμα, εκτός κι αν επιλέξει να 
προχωρήσει σε ορισμένες αλλαγές 
προκειμένου να διορθώσει ορισμέ
να προβλήματα που έχουν ανακύψει 
από τον σχηματισμό της κυβέρνησης 
τον Ιούνιο του 2011.

Πάντως, το επικρατέστερο σενά
ριο που διακινήθηκε απο νωρίς χθες 
το απόγευμα στους διαδρόμους της 
Βουλής, ήθελε:
■ κυβέρνηση ευρύτερης αποδοχής 
με την συμμέτοχη των μικρότερων 
κομμάτων της αντιπολίτευσης ΛΑ
ΟΣ, Δημοκρατική Συμμαχία και Δη
μοκρατική Αριστερά, και Πρωθυπουρ
γό τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Η κυβέρ
νηση θα είχε προσδιορισμένο βίο 6

ΣΥΜΦΩΝΑ με τα όσα ανέφερε στη 
Βουλή χθες το βράδυ ο αντιπρόεδρος 
της κυβέρνησης, υπάρχει ανάγκη 
άμεσης συγκρότησης μιας νέας κυ
βέρνησης, δεδομένου ότι μέσα στην 
προσεχή εβδομάδα είναι προγραμ
ματισμένες σοβαρότατες συνεδρι
άσεις οργάνων της ευρωζώνης και 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης στα οποία 
πρέπει να εκπροσωπηθεί η χώρα. Με 
βάση αυτές τις πιεστικές ημερομη
νίες θεωρείται βέβαιο ότι οι διαβου- 
λεύσεις έχουν χρονικό ορίζοντα δυο 
το πολύ τριών ημερών, ώστε αν δια
πιστωθεί αδιέξοδο στη συγκρότηση 
της κυβέρνησης ευρύτερης αποδο
χής, ο κ. Παπανδρέου θα εξακολου
θήσει ως πρωθυπουργός να διαχει
ρίζεται τις τύχες της χώρας.

Σε μια τέτοια "ερίπτωση πάντως,

μηνών, όσο απαιτείται για την ολο
κλήρωση όλων των διαδικασιών για 
την εφαρμογή της νέας δανειακής 
σύμβασης και στη συνέχεια θα οδη
γούσε τη χώρα σε εκλογές.

Το πρώτο ρήγμα σε αυτό το σενά
ριο σημειώθηκε όταν ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατικής Αριστερός κατέστησε 
σαφές οτι το κόμμα του δεν μετέχει 
στις διαδικασίες συγκρότησης μιας 
τέτοιας κυβέρνησης, και μάλιστα με 
την επισήμανση «δεν του έγινε η πα
ραμικρή πρόταση». Μια παραλλαγή 
του συγκεκριμένου σεναρίου ήθε
λε Πρωθυπουργό κοινής αποδοχής 
τον ίδιο τον κ. Κουβέλη, πράγμα που 
εγκαίρως διαψεύσθηκε.

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Εγινε γνωστό ότι οι 
πιθανότατες συγκρότησης κυβέρνη
σής συνεργασίας ΠΑΣΟΚ - ΛΑΟΣ - Δη
μοκρατικής Συμμαχίας προέκυψε ως 
ενδεχόμενο όταν από τις πρώτες βο
λιδοσκοπήσεις προς τη Νέα Δημοκρα
τία προέκυψε πλήρες αδιέξοδο, κα
θώς το κόμμα της αξιωματικής αντι
πολίτευσης επέμενε στην αποδοχή 
δυο βασικών όρων:

1. στη συγκρότηση μεταβατικής κυ
βέρνησης τεχνοκρατών υπό Πρωθυ
πουργό μη πολιτικό πρόσωπο, μόνο 
και μόνο για να ψηφιστεί η δανειακή 
σύμβαση και να διεκπεραιωθούν τα 
απολύτως απαραίτητα μέχρι τη διε
ξαγωγή εκλογών

είναι εξαιρετικά πιθανό να ξεσπά
σει σοβαρή εσωκομματική κρίση 
στο ΠΑΣΟΚ, δεδομένου ότι αρκε
τοί βουλευτές συνέδεσαν χθες την 
ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνη
ση με τη συγκρότηση κυβέρνησης 
εθνικής σωτηρίας και αποχώρηση 
του Γιώργου Παπανδρέου από την 
πρωθυπουργία.

Να σημειωθεί ότι στα σενάρια 
που διακινήθηκαν κατά κόρον στους 
διαδρόμους της Βουλής χθες το βρά
δυ, επικρατέστερο ήταν εκείνο που 
μιλούσε για συγκυβέρνηση στο ΠΑ
ΣΟΚ, και σύμφωνα με το οποίο ο 
μεν κ. Βενιζέλος θα ήταν πρω θυ
πουργός, ο δε κ. Παπανδρέου θα δι
ατηρούσε την προεδρία του ΠΑΣΟΚ 
και θα ήταν αυτός που θα οδηγούσε 
το κόμμα στις προσεχείς εκλογές-—

2. προσδιορισμό ημερομηνίας πρό
ωρων εκλογών μέσα σε 6 εβδομάδες.

Κατά τις βολιδοσκοπήσεις αυτές, 
από κυβερνητικής πλευράς επιση- 
μάνθηκε στην αξιωματική αντιπο
λίτευση ότι είναι ανέφικτο να πραγ
ματοποιηθούν εκλογές σε τόσο σύ
ντομο χρονικό διάστημα γιατί αυτό 
θα υπονόμευε το σχεδίασμά για την 
εκταμίευση της 6ης και της 7ης δό
σης του προηγούμενου δανείου και 
παράλληλα θα έθετε σε σοβαρό κίν
δυνο την ψήφιση και εφαρμογή της 
νέας δανειακής σύμβασης. Το μόνο 
που επιτεύχθηκε κατά την διάρκεια 
αυτής της άτυπης διαπραγμάτευσης 
ήταν να δεσμευθεί η Νέα Δημοκρα
τία οτι θα υπερψηφίσει τη νέα δανει
ακή σύμβαση, αλλά υπό τον όρο οτι 
η κυβέρνηση δεν θα απαιτήσει αυ
ξημένη πλειοψηφία 3/5 (180 εδρών), 
πράγμα που έγινε δεκτό απο πλευ
ράς ΠΑΣΟΚ.

Η διαπίστωση του πλήρους αδιε
ξόδου ήταν που οδήγησε στην ανα
ζήτηση της λύσης ανάγκης για τον 
σχηματισμό τρικομματικης κυβέρνη
σης, που όμως δεν είναι καθόλου βέ
βαιο οτι τελικά θα ευοδωθεί. Υπήρ
ξαν σκέψεις να γίνουν βολιδοσκο
πήσεις και προς βουλευτές της Νέας 
Δημοκρατίας, οι οποίοι είχαν συνυ
πογράψει την τετάρτη κείμενο με συ
ναδέλφους τους του ΠΑΣΟΚ για την 
συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής σω
τηρίας, αλλά ο σχεδιασμός δεν προ
χώρησε επί του παρόντος.

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού ο 
οποίος μετά την χθεσινοβραδινή ομι
λία του τελεί υπό αίρεση, στον Πρόε
δρό της Δημοκρατίας, ανοίγει το δρό
μο για την εκδήλωση της πρωτοβου
λίας απο πλευράς Προέδρου. Δεν ήταν 
σαφές χθες αργά το βράδυ, όταν ολο
κληρώθηκε η ψηφοφορία παροχής 
ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρ
νηση, τι ακριβώς θα κάνει ο κ. Πα- 
πουλιας. Τρία ήταν τα ενδεχόμενα: 
Α. να συγκαλέσει σύσκεψη των πολι
τικών αρχηγών, προκειμένου να κα
ταβληθεί μια ύστατη προσπάθεια για 
την συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής 
συνεννόησης
Β. να έχει κατ Τδιαν συναντήσεις 
με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς 
προκειμένου να ανιχνεύσει ο ίδιος τις 
προθέσεις τους, και στη συνέχεια να 
πρήξει αναλόγως
Γ. να καλέσει σε ξεχωριστή συνάντη
ση τους κ. Παπανδρέου και Σαμαρά 
προκειμένου να τους πείσει να άρουν 
τις επιφυλάξεις τους, και να συντεί
νουν στην συγκρότηση κυβέρνησης 
εθνικής συνεργασίας.

Τα σενάρια για 
mv πρωθυπουργία

■ ?

: λ

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Αποσπάσματα από 
την ομιλία του

«Η φήφθ5 εμΜ0ΐοσύνιΐ5 
σήμερα είναι η ενιολή 
για οι διαμόρφωση της 

ευρύτερης δυνατής 
πολιτικής συμφωνίας 

και κυβέρνησης που θα 
ολοκληρώσει ιι$ 

διαδικασίες εφαρμογή* 
' αυίδή, τομ 

προγράμματος*

«Πάντα έκανα ένα βήμα 
μπροστά, παίρνοντας 

ρίσκο και κόστος αλλά 
για το συμφέρον του 
τόπου και άκουγα τα 

σχολιανά μου».

«Για να κατανοήσετε την 
ειλικρίνεια των 

προθέσεων μου. 
Παιχνίδια δεν παίζω. 
Ανέλαβα ns ευθύνες 

μου για το πολιτικό 
κόστος. Η παράδοση 

της οικογένειας μου δεν 
θα μου επέτρεπε κάτι 

διαφορετικό. 
Κληρονόμησα ένα 

ρολόι από τον παππού 
μου και το όνομα του 

πατέρα μου. Αυτά είναι 
μεγαλύτερος πλούτος 

από βίλες και χρήματα 
γιατί τιμώ αυτές ns 

παραδόσεις των αγώνων 
tous για την πατρίδα».

Χαμογελαστοί ο 
Γιώργοί Παπανδρέου, 

σκυθρωποί ο Ευάγγελοϊ 
Βενιζέλοί. Τα σενάρια 

θέλουν ο Πρωθυπουργοί 
να προτείνει ωί 

αντικαταστάτη του τον 
υπουργό Οικονομικών 

(φωτογραφία από 
την τελευταία ΚΟ του 

ΠΑΣΟΚ)
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ΠΥΡΕΤΟΣ ΣΤΟ... ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Χειροκροτούσαν 
με το «μένει ή φεύγει» 
στην άκρη του μυαλού tous
ΡΕΠ Ο ΡΤΑ Ζ ΒΟΥΛΑ ΚΕΧΑΓΙΑ

Ε να πλούσιο παρασκήνιο 
προηγή θηκε της χθεσ ι
νοβραδινής ομιλίας Πα- 
πανδρέου στη Βουλή. Η εμφά

νισή του είχε οριστεί για τις 8 το 
βράδυ, ωστόσο ο Πρωθυπουρ
γός έφθασε στο γραφείο του λί
γο μετά τις 9.

Αρχικώς ο Π ρω θυπουργός 
ξεκίνησε να γράφει μόνος του 
την ομιλία του -  ενδεχομένως 
και της σημαντικότερης στην 
πολιτική του καριέρα -  αλλά λί
γο αργότερα εκλήθη για βοήθεια 
στο κείμενο που  είχε διαμορ
φωθεί ο υπουργός Πολιτισμού 
Παύλος Γερουλάνος.

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ εί
χαν αρχίσει να θορυβούνται για 
την καθυστέρηση και η αγω 
νία τους έγινε ακόμη πιο έντο
νη όταν γύρω στις 10 το βράδυ 
ο πρόεδρος της Βουλής Φίλιπ
πος Πετσάλνικος, που είχε ανέ
βει στο έδρανό του για να προ
σφωνήσει τον κ. Παπανδρέου, 
το εγκατέλειψε και κατευθύν- 
θηκε προς το πρωθυπουργικό 
γραφείο. Εκεί ο Γ. Π απανδρέ
ου συγκάλεσε μίνι σύσκεψη με 
τη συμμετοχή, εκτός του κ. Πε- 
τσάλνικου, του Δημήτρη Ρέπ- 
πα, του Χρήστου Παπουτσή, της 
Ρεγγίνας Βάρτζελη και του Νί
κου Αθανασάκη. Στο εντευκτή
ριο της Βουλής οι βουλευτές του 
ΠΑΣΟΚ αλλά και της ΝΔ που δεν 
συμμετείχαν στις εργασίες της 
Ολομέλειας άρχισαν να διερω- 
τώνται εάν άλλαξε κάτι και εάν 
ο Π ρωθυπουργός αλλάζει την 
αρχική του απόφαση.

Τελικώς, ο Γ. Π απανδρέου 
μπήκε στην Ο λομέλεια γύρω  
στις 11 το βράδυ εισπράττοντας 
θερμό χειροκρότημα. Η ομιλία 
του ικανοποίησε την πλειονότη
τα των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ 
που δήλωναν ανακουφισμένοι, 
ωστόσο πολλοί εξ αυτών είχαν 
μείνει με την απορία «εάν ο Πρω
θυπουργός μένει ή φεύγει». Οι 
εκτιμήσεις τους ήταν μοιρασμέ
νες. Επίσης αναρωτιούνταν τι 
στάση θα τηρήσει ο Αντώνης 
Σαμαράς και τι θα κάνουν ο ΛΑ
ΟΣ και η Δημοκρατική Συμμαχία. 
Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες 
που ήθελαν τον κ. Παπανδρέου 
να προτείνει τις επόμενες ημέ
ρες τον Ευάγγελο Βενιζέλο για 
Πρωθυπουργό προκάλεσαν την 
έντονη δυσαρέσκεια της τρόικας 
των υπουργών, που σχολίαζαν 
σε συνομιλητές ότι σε περίπτω
ση που δεν δεχθεί ο κ. Σαμαράς 
θα ήταν παράλογο να συγκροτη
θεί κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ μόνο 
με τον ΛΑΟΣ. Κατά τη διάρκεια 
της ημέρας προηγήθηκαν πά- 
μπολλες συσκέψεις μεταξύ κο
ρυφαίων στελεχών και βουλευ
τών, παρα ηνιακές συνεννοή

σεις και δημόσιες δηλώσεις. Ο 
κ. Βενιζέλος παρουσίασε στους 
«3» το σχέδιο των 10 σημείων 
που παρουσίασε στην Κοινο
βουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ 
και την Ολομέλεια της Βουλής 
και ενημέρωσε τους συνομιλη
τές του για την απόφαση να μην 
πραγματοποιηθεί δημοψήφισμα, 
καθώς και για το νέο πολιτικό 
πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί. 
Επεσήμανε με νόημα στους συ
νομιλητές του ότι «στόχος είναι 
να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης η 
κυβέρνηση, όχι για να συνεχί
σει με μόνη τη στήριξη των βου
λευτών του ΠΑΣΟΚ, αλλά για να 
επιδιωχθεί και να επιτευχθεί η 
ευρύτερη δυνατή συναίνεση και 
συνεργασία προς όφελος της 
χώρας, με τον σχηματισμό αντί
στοιχης κυβέρνησης».

Ολοι μιλούσαν με όλουδ
Με αρκετούε υηουργούε 
είχε συναντήσειε χθεε ο 
Ευάγγελοε Βενιζέλοε. Ο 
υπουργόε Οικονομίαε είδε 
Σκανδαλίδη, Ρέππα, Αοβέρδο, 
Διαμαντοπούλου, Χρυσοχοΐδη, 
ενώ το μεσημέρι είχε συνάντηση 
με τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ 
Γιώργο Καρατζαφέρη και την 
πρόεδρο τηε Δημοκρατικήε 
Συμμαχίαε Ντόρα 
Μπακογιάννη, τουε οποίουε 
ενημέρωσε για τιε εξελίξειε.
Από την πλευρά του ο 
Πρωθυπουργόε σύμφωνα με 
πληροφορίεε επικοινώνησε 
στη διάρκεια τηε ημέραε 
τηλεφωνικώε με τον πρόεδρο 
τηε Νέαε Δημοκρατίαε 
Αντώνη Σαμαρά, ο οηοίοε 
όμωε εμφανιζόταν απολύτωε 
αρνητικόε στο ενδεχόμενο 
συγκυβέρνησηε.
Νωρίτερα, ο κ. Βενιζέλοε - 
που είχε ανοικτή τηλεφωνική 
επικοινωνία με τον 
Πρωθυπουργό -συνομίλησε 
με τον πρόεδρο του Eurogroup 
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, τον 
αρμόδιο επίτροπο Ολι Ρεν και 
τον γερμανό ομόλογό του Β. 
Σόιμπλε.



ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ

ΠΩΣ ΕΝΝΟΟΥΝ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΣΟΚ- ΝΔ

Π Α Σ Ο Κ Ν Ε Α  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

■ΣΥΝΘΕΣΗ Πολιτικά πρόσωπα koiviîs αποδοχήε 
ενδεχομένου και δύο αντιπρόεδροι, évas από το 
ΠΑΣΟ Κ évas από τη ΝΔ. Εχουν ακουστεί τα 
ονόματα των Ευάγγελου Βενιζέλου και Σταύρου 
Δήμα

■ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ψήφιση τηε δανειακπε σύμβα- 
ans, διαμόρφωση του χρηματοοικονομικού 
πλαισίου για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα 
στη μείωση του xpéous, ολοκλήρωση όλων των 
διαδικασιών πριν από το τέλοε του 2011 , 
έναρξη του νέου PSI apxés του 2012  και τότε 
εκλογέε. Προϋπόθεση για όλα αυτά, η εκταμίευ- 
ση τηε 6ns δόσηε πριν από tis 15 Δεκεμβρίου

■ΣΥΝΘΕΣΗ Πρόσωπα koivôs αποδοχήε, τεχνο- 
κράτεβ και πολιτικοί, όχι όμωε από τη ΝΔ, tous 
onoious θα ορίσει ο Πρόεδροε τηε Δημοκρατίαε 
KàpoXos Παπούλιαε έπειτα από διαβούλευση με 
tous apxnyoùs των κομμάτων

■ ΑΝ ΤΙΚΕΙΜ ΕΝΟ Αυστηρά καθορισμένο με 
στόχο την προκήρυξη εκλογών και ψήφιση τηε 
δανειακήε σύμβασηε. Η υπηρεσιακή κυβέρνηση 
θα ολοκληρώσει και tis διαπραγματεύσεΐ5 για τη 
δανειακή σύμβαση

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Πρόσωπο k o iv iîs  αποδοχήε ΠΡΩ Θ ΥΠΟ ΥΡΓΟ Σ Πρόσωπο k o iv iîs  αποδοχής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ MepiKoi μήνεβ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ Μερικοί μιϊνε*

Μπρα ντε φερ για την επόμενη μέρα
Εντονο παρασκήνιο για τη μεταβατική, υπηρεσιακή ή εθνική? ενότητα? κυβέρνηση
ΡΕΠΟ ΡΤΑΖ ΜΑΡΙΑ ΝΤΑΛΙΑΝΗ

Σ κληρό μπρα ντε φερ με αντι
κείμενο τη μεταβατική, υπη
ρεσιακή ή εθνικής ενότητας 

κυβέρνηση της επόμενης μέρας 
βρισκόταν ώς τις πρώτες πρωινές 
ώρες σε εξέλιξη στο παρασκήνιο, 
με τους «πρωταγωνιστές» να ανταλ
λάσσουν «μηνύματα» ένθεν κακεί- 
θεν. Αυτό που έγινε πάντως σαφές 
χθες ήταν το μήνυμα-τελεσίγραφο 
από τον εκπρόσωπο της κ. Μέρκελ 
προς την Αθήνα: οι αποφάσεις θα 
πρέπει να ληφθούν αμέσως και η 
επόμενη κυβέρνηση δεν μπορεί να 
είναι «μιας χρήσης» αλλά να φέρει 
εις πέρας και τις διαπραγματεύσεις 
για την εφαρμογή της νέας δανει
ακής σύμβασης.

Οι πιέσεις από τους ευρωπαίους 
εταίρους είχαν ως αποδέκτες τους 
ηγέτες των δύο μεγάλων κομμάτων, 
δηλαδή τους Γιώργο Παπανδρέου 
και Αντώνη Σαμαρά, οι οποίοι μέ
χρι στιγμής δεν έχουν κάνει σαφές 
πώς εννοούν τη μεταβατική κυβέρ
νηση που θα οδηγήσει τη χώρα σε

εκλογές. Και από τις δύο πλευρές 
όμως έχουν «σκιαγραφηθεί» οι 
επιθυμίες για αυτή τη μεταβατική 

κυβέρνηση και από αυτές διαφαί- 
νονται οι «κόκκινες γραμμές» αλ
λά και σημεία συμφωνίας. Το κόμ
μα της αξιωματικής αντιπολίτευ
σης έχει βάλει τη δική του «κόκ
κινη γραμμή» αποκλείοντας «γα
λάζιους» από τη σύνθεση του με
ταβατικού Υπουργικού Συμβουλί
ου -  θέλοντας να περάσει το σαφές 
μήνυμα ότι δεν συγκυβερνά με το

ΠΑΣΟΚ και άρα δεν έχει πολιτική 
ευθύνη για μία σύμβαση η οποία 
έχει ήδη συμφωνηθεί. Ο Αντώνης 
Σαμαράς έχει μιλήσει κατ’ αρχήν 
για μη πολιτικά πρόσωπα και τε- 
χνοκράτες. Αντιθέτως, από πλευ
ράς της κυβέρνησης τονιζόταν με 
έμφαση πω ς για να επιβεβαιωθεί

το πνεύμα της συναίνεσης στην 
πράξη χρειάζεται η συμμετοχή πο
λιτικών στελεχών και της αξιωμα
τικής αντιπολίτευσης στο Υπουρ
γικό Συμβούλιο.

Η επιλογή των μελών της μετα
βατικής κυβέρνησης μαζί με τον 
επικεφαλής αναμένεται να γίνει με
τά από μαραθώνιο παρασκηνιακών 
διαβουλεύσεων μεταξύ ΠΑΣΟΚ και 
ΝΔ, όμως, όπως γίνεται σαφές από 
πλευράς της Συγγρού, «τον πρώτο 
λόγο έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρα

τίας». Σύμφωνα με 
τα ίδια στελέχη της 
ΝΔ ο Κάρολος Πα- 
πούλιας είναι αυ
τός που θα πρέπει 
να αναλάβει τη δια
δικασία «στελέχω- 

σης» της μεταβατικής κυβέρνησης 
αφού έχει προηγουμένως συζητή
σει με τους αρχηγούς και καταλήξει 
σε ονόματα κοινής αποδοχής. Ενα 
από τα σενάρια που ήδη κυκλοφο
ρεί -  αλλά δεν είναι σαφές αν θα 
δεχθεί η ΝΔ -  είναι η τοποθέτηση 
δύο πολιτικών προσώπων σε αντί

στοιχες θέσεις αντιπροέδρων της 
υπηρεσιακής κυβέρνησης, και συ
γκεκριμένα των Ευάγγελου Βενιζέ
λου και του Σταύρου Δήμα.

Ενα ακόμα κρίσιμο σημείο είναι 
η διάρκεια και το αντικείμενο της 
μεταβατικής κυβέρνησης. Το ΠΑ
ΣΟΚ μιλάει για κυβέρνηση έξι μη
νών ενώ η ΝΔ φαίνεται αργά αρ
γά να μετακινείται από την αρχι
κή της θέση των έξι εβδομάδων σε 
μία κυβέρνηση η οποία θα έχει όσο 
χρόνο χρειαστεί για να υπογράψει 
τη σύμβαση της 27ης Οκτωβρίου. 
Οσοι γνωρίζουν τη δυσκολία του 
εγχειρήματος που έχει να φέρει εις 
πέρας η μεταβατική αυτή κυβέρ
νηση μιλάνε για μία διάρκεια ζω
ής που θα φτάνει έως τον Φεβρου
άριο - Μάρτιο του 2012.

Πρόσωπα που έχουν ακουστεί 
αλλά δεν έχουν ερωτηθεί για τη θέ
ση ενός μεταβατικού Πρωθυπουρ
γού είναι ο πρώην αντιπρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε
ζας Λουκάς Παπαδήμος αλλά και ο 
διοικητής της Τράπεζας της Ελλά
δος Γιώργος Προβόπουλος.

Το σενάριο - 
έκπληξη
ΕΝΑ ΑΠΟ τα πιο δυνατά σενάρια 
που έπεσε στο τραπέζι των διαβου
λεύσεων στο ΠΑΣΟΚ χθες αργά το 
βράδυ προκάλεσε συζητήσεις.
Αυτό προβλέπει ότι, στην περίπτω
ση που ο Αντώνης Σαμαράς επιμεί- 
νει στην αρχική θέση του για υπη
ρεσιακή κυβέρνηση 25 ημερών, ο 
Πρωθυπουργός θα υποβάλει την 
παραίτησή του στον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας και θα υποδείξει για 
Πρωθυπουργό τον Ευάγγελο Βε- 
νιζέλο.
Σ’ αυτή την περίπτωση ο Πρόε
δρος της Δημοκρατίας θα καλέσει 
κατά τι Σύνταγμα τον νυν αντιπρό
εδρο και θα του παραδώσει την 
εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, 
για να απευθυνθεί κατόπιν στη 
Βουλή προκειμέναυ να λάβει ψήφο 
εμπιστοσύνης.
Πληροφορίες ανέφεραν ότι ο Ευάγ
γελος Βενιζέλος σε μια τέτοια περί
πτωση θα ψηφιστεί από το σύνολο 
των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και ταυ
τόχρονα θα επιδιώξει με πιθανότη
τες επιτυχίας να λάβει ψήφο από τη 
Δημοκρατική Συμμαχία και τον ΛΑ
ΟΣ υπό τις εξής προϋποθέσεις: να 
είναι μεταβατικός Πρωθυπουργός 
που θα παραμείνει στην εξουσία 
μέχρι τέλη Φεβρουάριου προκειμέ- 
νου να ολοκληρώσει όλες τις δια
δικασίες για τη δανειακή σύμβαση 
και να εξασφαλίσει την επανακε- 
φαλοποίηση των τραπεζών και στη 
συνέχεια να οδηγήσει με ομαλότη- 
τα τη χώρα σε εθνικές εκλογές.

Baairins ΠαπαδάισΉ
Αθήνα
Ζ. Πηγήε 18, 
τηλ.: 210 3301251 
θεσ/νίκηΗ νέα ολοκληρωμένη πρόταση Β. Ηρακλείου 47, 
τηλ.: 2310 270226για τα Μαθηματικά Λευκωσία
τηλ.: 22872101-2

nftnpns σειρά βιβλίων για το Γυμνάσιο και το Λύκειο | φΣαββάλας

Τελεσίγραφο Μέρκελ: η επόμενη 
κυβέρνηση θα πρέπει να φέρει εΐ5 πέρα$ 
και ιΐ5 διαπραγμαιεύσει$ για ιην 
εφαρμογή τη5 νέα5 δανειακή5 σύμβασή
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Τα χαμόγελα ικανοποίησης των μελών χης ελληνικός κυβέρνησης μετά τη Σύνοδο Κορυφής, όπου συμφωνήθηκε το νέο πρόγραμμα για τη χώρα, έσβησαν μέσα σε λίγα 
24ωρα. Η αναγγελία του δημοψηφίσματος από τον Πρωθυπουργό προκάλεσε ντόμινο αντιδράσεων εντός και εκτός Ελλάδας. Στο δε εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ σεισμικές δο
νήσεις πολλών Ρίχτερ. Στις εξελίξεις των τελευταίων ημερών σημαντικό ρόλο έπαιξαν με τη στάση τους κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

ΡΕΠ Ο ΡΤΑΖ ΒΟΥΛΑ ΚΕΧΑΓΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΑΟΣ

Εβαλε ιην ιαφόπλακα σιο δημοψήφισμα
ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Η πασιονάρια ins BouXns
Ο ΡΟΛΟΙ του Ευάγγελου Βενιζέλου 
σας κρίσιμες εξελίξεις της τελευταί
ας εβδομάδας συζητήθηκε πολύ πε
ρισσότερο απ’ ό,τι την περίοδο που 
ανέλαβε καθήκοντα αντιπροέδρου 
της κυβέρνησης και υπουργού Οι
κονομικών, κάνοντας πολλούς τότε 
εντός και εκτός κυβέρνησης να π ι
στέψουν ότι ο Παπανδρέου «έδωσε» 
το δαχτυλίδι της διαδοχής...

Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του 
ΠΑΣΟΚ που συνεδρίασε λίγα 24ωρα 
μετά τις αποφάσεις των Βρυξελλών 
και διψούσε για πολιτικές πρωτοβου
λίες από πλευράς του Πρωθυπουρ
γού, οι βουλευτές όλων των τάσεων 
άκουσαν έκπληκτοι τον κ. Βενιζέλο 
να υποστηρίζει με θέρμη την αναγ
γελία του δημοψηφίσματος από τον 
Πρωθυπουργό...

ΙΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Τα χαράματα 
της επόμενης ημέρας ο Ευ. Βενιζέλος 
βρέθηκε στο νοσοκομείο με κοιλιακό 
άλγος. Τίποτε ανησυχητικό, είπαν οι 
γιατροί -  που παρ' όλα αυτά δεν του 
επέτρεψαν την έξοδο, ώστε να πα- 
ραστεί στο κρίσιμο Υπουργικό Συμ
βούλιο που συνεκλήθη για να συζη
τήσει για το δημοψήφισμα.

Στο διάστημα που νοσηλευό
ταν στην κλινική, τουλάχιστον 6-7 
λεγόμενοι «βενιζελικοί» βουλευ
τές τον επισκέφθηκαν μεταφέρο- 
ντάς του την οργή τους για το δη
μοψήφισμα. Από το νοσοκομείο ο 
κ. Βενιζέλος προσπάθησε να «θερα
πεύσει» τις αρχικές υποστηρικτικές 
του δηλώσεις παίρνοντας σαφείς

αποστάσεις από το δημοψήφισμα.
«Δεν είχε ενημερωθεί» ο κ. Βενι

ζέλος, έλεγαν συνεργάτες του υπο
στηρίζοντας ότι θα έπρεπε να εί
χε προηγηθεί ενδελεχής ενημέρω
ση των ευρωπαίων αξιωματούχων. 
Οσο για τις αναφορές περί... λύτρω
σης, εξηγούσαν ότι ο αντιπρόεδρος 
αιφνιδιάστηκε από την πρόταση Πα
πανδρέου και ως πρώτη αντίδραση 
έπρεπε να τη στηρίξει.

Εν μέσω εσωτερικών αντιδρά
σεων και ασφυκτικών πιέσεων από 
την Ευρώπη, ο κ. Βενιζέλος συνό- 
δευσε τον Γ.
Π απανδρέου 
στο δραματι
κό ταξίδι των 
Καννών. Επι- 
στρέφοντας κι 
ενώ η χώρα εί
χε υποστεί ταπεινωτική συμπεριφο
ρά, ο Ευάγγελος Βενιζέλος έκανε ξη
μερώματα Τετάρτης δήλωση τονίζο
ντας μέσες - άκρες ότι το δημοψήφι
σμα πρέπει να εγκαταλειφθεί και ότι 
εκείνο που προέχει είναι η διάσωση 
της συμφωνίας της 26ης Οκτωβρίου 
για τη χώρα.

Οι αρχικές πληροφορίες εμφά
νιζαν τον κ. Βενιζέλο περίπου να 
έρχεται σε σύγκρουση με τον Πρω
θυπουργό. Οι εξελίξεις της ημέρας 
ωστόσο έδωσαν μία άλλη διάσταση 
στα γεγονότα. Ο κ. Βενιζέλος αφού 
συνομίλησε και με τον κ. Παπανδρέ
ου και με άλλους υπουργούς, παρου
σίασε στην Κ.Ο. μία πρόταση δέκα 
σημείων βάζοντας ως κύρια προϋ

πόθεση την εγκατάλειψη κάθε ιδέ
ας περί δημοψηφίσματος, αλλά λει
τουργώντας υποστηρικτικά προς τον 
κ. Παπανδρέου. Συμφώνησε επίσης 
στην ανάγκη επίτευξης ευρύτερης 
συναίνεσης με τη Νέα Δημοκρατία.

Χθες το πρωί η πρώτη του μέρι
μνα ήταν να τηλεφωνήσει σε ευρω- 
παίους αξιωματούχοϋς (Γιούνκερ, 
Σόιμπλε, Ρεν) και να τους ενημερώ
σει για την ταφόπλακα που μπήκε 
στο δημοψήφισμα. Παράλληλα, τους 
μίλησε για τις πρωτοβουλίες που 
επρόκειτο να ληφθούν για τη συ

γκρότηση κυβέρνησης εθνικής ενό
τητας. Στο μεταξύ, τα σενάρια άρχι
σαν να «φουντώνουν» στο εσωτερι
κό της κυβέρνησης. Τα περισσότε
ρα συνέκλιναν στην εκτίμηση ότι ο 
κ. Παπανδρέου συμφώνησε να προ
τείνει για την επόμενη μεταβατική 
κυβέρνηση τον κ. Βενιζέλο για το 
αξίωμα του αντιπροέδρου, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο ίδιος θα παρέμενε 
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ενα δεύτερο 
πιο προχωρημένο σενάριο εμφάνιζε 
τον κ. Παπανδρέου να συγκαλεί την 
Κ.Ο. να της ζητούσε να εκλέξει πρω
θυπουργό της χώρας τον κ. Βενιζέλο 
κι ακολούθως εκείνος να άρχιζε διε
ρευνητικές επαφές για τον σχηματι
σμό κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας.

Η ΠΡΩΗΝ υπουργός του ΠΑΣΟΚ για 
μία ακόμη φορά διεκδίκησε τον τίτ
λο της πασιονάριας της Βουλής -  και 
ουσιαστικά «καπέλωσε» τη δημόσια 
συζήτηση με την πρότασή της για 
κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας. Λίγα 
λεπτά μετά την ομιλία του Πρωθυ
πουργού στην Κοινοβουλευτική Ομά
δα της Δευτέρας και την εξαγγελία 
του δημοψηφίσματος που προκάλε
σε παγωμάρα στα έδρανα της αίθου
σας Γερουσίας, η κυρία Παπανδρέου 
πήρε την τσάντα της στον ώμο και 
αποχώρησε εμφανώς οργισμένη. «Θα 
σχολιάσετε κάτι για το δημοψήφι
σμα;», την ρώτησαν οι δημοσιογρά
φοι -  αλλά εκείνη τους απάντησε με 
το γνώριμο φαρμακερό της βλέμμα.

Το ίδιο βλέμμα που είχε την επο
μένη το πρωί όταν πηγαίνοντας στη 
Βουλή ζήτησε η ίδια πια να κάνει δη
λώσεις στα μέσα ενημέρωσης για να 
μιλήσει περί κινδύνου άμεσης χρεο
κοπίας και να προτείνει συμβούλιο 
πολιτικών αρχηγών υπό τον Πρό
εδρο της Δημοκρατίας, συγκρότη
ση κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας 
και πρωθυπουργό κοινής αποδοχής.

Η Βάσω Παπανδρέου ψηφίζο
ντας προ δεκαημέρου με βαριά καρ
διά το πολυνομοσχέδιο του υπουρ
γείου Οικονομικών είχε προειδο
ποιήσει τον Πρωθυπουργό πως «εί
ναι η τελευταία φορά που ψηφίζω 
εάν από Δευτέρα δεν πάρεις πρω
τοβουλίες». Οπως φάνηκε, όμως, οι 
πρωθυπουργικές πρωτοβουλίες της 
Δευτέρας για την τέλεση δημοψηφί
σματος δεν ήταν αυτό που φανταζό

ταν η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Μετά 
το στραπάτσο των Καννών η κυρία 
Παπανδρέου επανήλθε δριμύτερη. 
Επανέλαβε από τη Βουλή το αίτημά 
της για κυβέρνηση εθνικής ενότη
τας υποδεικνύοντας την έξοδο του 
Γ. Παπανδρέου.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Λίγη ώρα μετά, βρέ
θηκε σε γραφείο του πρώτου ορό
φου του Κοινοβουλίου να συντάσ
σει μαζί με βουλευτές της Ν.Δ. κεί- 
μενο-επιστολή για την ανάγκη δημι
ουργίας κυβέρνησης εθνικής ενότη
τας με πρόσωπο κοινής αποδοχής. 
Η διακομματική επιστολή «σκόντα
ψε» μετά τη δήλωση Σαμαρά που εξη
γούσε ότι αποδέχεται τη δημιουργία 
μιας μεταβατικής κυβέρνησης, αφή
νοντας να εννοηθεί ότι θα ψηφίσει 
τη νέα δανειακή σύμβαση της χώ
ρας. Καταγράφηκε όμως στα πρα
κτικά της ημέρας ως μία ακόμη κί
νηση για την αποχώρηση του κ. Πα
πανδρέου από την πρωθυπουργία.

Στην Κ.Ο. που ακολούθησε, πήρε 
τον λόγο εκτός διαδικασίας και απευ
θυνόμενη στον Πρωθυπουργό χρη
σιμοποίησε σκληρές εκφράσεις -  «εί
σαι εκτός τόπου και χρόνου» -  προ
ειδοποιώντας τον ότι με την ασαφή 
στάση του μπορεί να βυθίσει τη χώ
ρα και να διαλύσει το ΠΑΣΟΚ.

Λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη 
ψηφοφορία για την ψήφο εμπιστοσύ
νης, η πρώην υπουργός ξεκαθάρισε: 
απόψε δεν δίνουμε ψήφο εμπιστο
σύνης, αλλά εντολή για να συγκρο
τηθεί κυβέρνηση εθνικής ενότητας.

Από ιην περίοδο που ανέλαβε καθήκοντα 
αντιπροέδρου και υπουργού Οικονομικών, 

έκανε πολλούΒ να πιστέψουν ότι ο Παπανδρέου 
του «έδωσε» το δακτυλίδι τη$ διαδοχή$...
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