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OpyiG)58S παρασκήνιο μετά το βήμα Παπανδρέου και τη συνάντηση με Παπούλια

Π α ι χ ν ί δ ι α ε Σ ο υ σ ία β

μ ε ια ίν ευρώ κ α ι δ ρ α χ μ ή ς
' Βενιζέλου με Καρατζαφέρη, Νιόρα, Κουβέλη, φιλελεύθερου8 ΝΔ
Εντονο παρασκήνιο βρίσκεται σε εξέλιξη έπει
τα από την απόφαση του κ. Γ. Π απανδρέου
να δρομολογήσει δια δικα σίες σχηματισμού
κυβέρνησης εθνικής ενότητας και την άμεση
απόρριψή της από τον κ. Αντ. Σαμαρά. Το πο
λιτικό σύστημα δέχεται ισχυρές πιέσεις από
τους δανειστές μα ς για συναίνεση καθώς η
Ελλάδα βρίσκεται ένα βήμα πριν από την άτα
κτη χρεοκοπία, σε μια ύστατη προσπάθεια να
σω θεί η χώ ρα. Η απειλή εξό δ ο υ από το ευρώ

Ο Σαμαράς
επιμένει σε
εκλογές παρά
την έκκληση
Παπούλια

I ΕΥΡΩΖΩΝΗ

»ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΕΣΒΕΙΩΝ

Εσπασε
το ταμπού
m s εξόδου

Ο εφιάλτηδ

Μέρκελ και Σαρκοζί προετοιμάζουν
το έδαφος για πιθανή αποπομπή
μας από την ΕΕ. » Σελίδες Α24-25

την οποία επισείουν προκαλεί ρωγμές στη συ
νοχή των δύο μεγάλων κομμάτων και αντι
δρά σ εις από τα στελέχη που προσβλέπουν
στην προοπτική της Ε Ε . Ο Πρω θυπουργός
έκανε το πρώτο βήμα για τον σχηματισμό κυ
βέρνησης ευρείας αποδοχής. Ωστόσο παρά τις
εκ κ λή σ εις Π α π ού λια ο Α ντώ νης Σ α μ α ρ ά ς
απέρριψε ξα νά την πρόταση επιρρίπτονιας
ευθύνες στον κ. Παπανδρέου επιμένοντας στη
γραμμή των εκλογών.
ι Σελίδες Α4-9

m

ΝΤΑΟΥΛΙΑ,
ΓΥΦΤΟΙ
ΚΑΙ ΑΡΜΑΤΑ

s

μ έ ρ α δ

Του Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ Π . Ψ Υ Χ Α Ρ Η

N o n paper ξένω ν πρεσβειών για
το ενδ εχό μ ενο της επιστροφ ής
στη δ ρ α χ μ ή .
» Σελίδα Α23

2ΤΡΙΣ. ΔΟΛΑΡΙΑ«ΕΞΑΕΡΩΣΕ» ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
> Σελίδες Α20-21

Ανακαλύψαμε £ανά
τον διπλανό μας
Αυξάνονται εντυπωσιακά οι εθελοντές που
δραστηριοποιούνται για να βοηθήσουν
τους συνανθρώπους τους, ι Σελίδες Α40-4ΐ

\ν. Λι>ΡΜ*«**

ΤΑΗΕΑχ^

»ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΚΑΡΗΣ

» ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ

«Χάθηκαν
δύο γενιέβ
Ελλήνων»

Ερχεται
το «ιεχνητό»
αίμα

Μιλάει για το νέο του
μυθιστόρημα
Μ
«Περαίωση».
μ

Ο πρώ τος ά νθ ρ ω π ο ς
που έγινε δότης α ίμ α 
το ς στον εαυτό του εί
ν α ι γεγονός.

ΒΗΜΑΒΙΒΛΙΑ »Σελίδα 8

ΒΗΜΑδΟΙΕΝΟΕ» Σελίδες 6-7

Ρ εκ ό ρ στο In te rn e t για
n s ιστοσελίδες του Δ Ο Λ

Φ

αντάζεται κανείς τον Κ ω ν
σ ταντίνο Κ α ρ α μ α ν λ ή να
ακούει δημοσίω ς τον εξάψ αλμο
από τον πρόεδρο της Γαλλίας και
Συνέχεια στη σελίδα Α2

Ποια
προσπάθεια

«Αξίζει»;
Βλέπε
εξώφυλλο Νέες Εποχές.

ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σελ. Α43

v / ^
O

ΝΤΑΟΥΛΙΑ,
ΓΥΦΤΟΙ
ΚΑΙ ΑΡΜΑΤΑ
Συνέχεια από την πρώτη σελίδα

ΝΕΕΣ ΕΠΟΧΕΣ

γράφ ουν

Κ υ β έ ρ ν η σ η σ υ ν ε ρ γ α σ ία ς ή ε κ λ ο γ έ ς ;

Τις επόμενες ημέρες θα κριθεί αν μπορεί να
υπάρξει μια κυβέρνηση συνεργασίας, εκτάκτου
ανάγκης, εθνικής σωτηρίας ή εθνικής ευθύνης,
ή αν η χώρα θα οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές
αναζητώντας μέσω της κάλπης τη λύση στο
ΠΟλίΤΙΚΟ α δ ι έ ξ ο δ ο .

ΑΝΤ. ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ
Μ ικ ρ ο ί κ α ι ά β ο υ λ ο ι

-»ΣΕΛΙΔΕΣ Α 27-29

-»ΣΕΛΙΔΑ Α8

Σ. ΠΟΛΥΜΙΛΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

Σ τ α ό ρ ια τ η ς α ν ε υ θ υ ν ό τ η τ α ξ ¡ -»ΣΕΛΙΔΑ Α9

Ο Χίτλερ αλώ νιζε, αυτοί... λόρδοι. Ανησυχία

1. ΚΑΡΤΑΛΗΣ

στις μικρές χώρες της Ευρώπης για την αδρά
νεια των Μεγάλων παραμονές του Β' Παγκοσμί
ου Πολέμου.
-»ΣΕ Λ ΙΔ Α Α 3 0 4*1

Τ ο π α ρ α ν ο ϊ κ ό ψ υ χ ό δ ρ α μ α . »ΣΕΛΙΔΑΑ29

ΤΙΜΟΘΙΓΚΑΡΤΟΝ ΑΣ
Α ρ χ ί σ τ ε τ ι ς φ ι λ α ν θ ρ ω π ί ε ς ! -»ΣΕΛΙΔΑ Α37

ΚΟΣΜΟΣ 1—ί-------------------------------------

‘·

-------------------------,

Δ.Ν.ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ

Από την «dolce vita» στα πρόθυρα του ΔΝΤ.

Α ία ς α υ τ ο κ τ ο ν ικ ό ς

Οι Ιταλοί βλέπουντο επίπεδο διαβίωσής τους
να κατρακυλά. Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι δέχε
ται ισχυρότατη αμφισβήτηση εντός και εκτός
συνόρων, ενώ τα μέτρα που λαμβάνει κρίνονται ανεπαρκή.
1 -»σελίδες Α32-33

1. ΜΑΡΙΝΟΣ
Π α ίζ ο υ ν ε ν ο υ π α ικ τ ο ίς

Ο «Μ π ά τμ αν» θ έλ ει να γίνει Π ούτιν των
Βαλκανίω ν. Ο Μπόικο Μπορίσοφ, πρώην σω

-»ΣΕΛΙΔΑ Α58

Γ. ΡΩΜΑΙΟΣ
Η ώ ρα τω ν β ο υ λ ευ τώ ν

ματοφύλακας και νυν πρωθυπουργός της Βουλγα
ρίας, έγινε ισχυρότερος μετά τις προεδρικές εκλο
γές.
-»ΣΕΛΙΔΑ Α34

-»ΣΕΛΙΔΑ Α58

ΡΙΧ.ΣΩΜΕΡΙΤΗΣ
Τ α ό ρ ια τ ο ί α ν ο χ ή ς

Μ ε το Γκουαντάναμο κάναμε πεδίο μάχης
όλον τον π λ α ν ή τ η ... Ο Μ όρις Ντέιβις, τέως

- ii&WM. : A

ΔΙΟΔΩΡΟΣ

σμήναρχος που είδε τα σκληρά βασανιστήρια
στους κρατουμένους, ζητεί να κλείσει αυτή η
εκτός νόμου φυλακή.
-»ς ε λ ιδ α α 36 4

%

Τ ο π α ρ ά δ ε ι γ μ α τ ο υ 19 8 9

Το «Σουσάμι άνοιξε» κατά της φ τώ χειας.

-»ΣΕΛΙΔΑ Α57

Δ. ΤΖΙΟΒΑΣ
Η α ν ά δ υ σ η τ ω ν τ α υ το τ ή τ ω ν -»Σ ΕΛ ΐΔ Α Α 5 7

*i 1istàm
¡
λ .IIS
««M B silili, fÜK:
iiliPft ''/IÍBír;
.i

-»ΣΕΛΙΔΑ Α58

-»ΣΕΛΙΔΑ Α59

ΚΥΡ
Δ ε ν π ά μ ε κ α λ ά α α α α α α ...

-»ΣΕΛΙΔΑ Α60

1. Κ. ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗΣ

Η δημοφιλής παιδική σειρά «Sesame Street»
ξεκίνησε εκστρατεία ευαισθητοποίησης των
Αμερικανών.
-»σελίδα α 38

Ασκήσεις ανευθυνότητας

-»ΣΕΛΙΔΑ Α61

Οι Η ΠΑ λυγίζουν από το κόστος των πυρη
νικών όπλων. Η συνεχιζόμενη οικονομική κρί

ΒΗ Μ Ατοδότης

ση «ενισχύει» την πολιτική του Λευκού Οίκου για
δραστική μείωσή τους.
-»σελίδα α 39

Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΑ
.........................................................................1

Τ ο δ η μ ο ψ ή φ ισ μ α τ ο υ Π ά ρ κ ε ρ
-»ΣΕΛΙΔΑ Α62

----

— —

Ανακαλύψαμε ξανά τον διπλανό μας. Η χειμα

Μ

ζόμενη από τηνκρίση κοινωνία συσπειρώνεται. Αυ
ξάνονται εντυπωσιακά οι εθελοντές, όλων των ηλι
κιών και των επαγγελμάτων, που δραστηριοποιού
νται για τους συνανθρώπους τους, -»σελίδες α 40-41 4

Anger m anag em ent
“»Β Η Μ Α 2

Οι μ νη σ τή ρ ες για τις πρυτανείες. Αρχισαν

τα παζάρια, οι υποσχέσεις και η διαμόρφωση συ
σχετισμών από... γνωστούς υποψηφίους. «Αλω
ση» των διοικήσεων των ΑΕΙ ετοιμάζουν τα κόμ
ματα, στην πόρτα επιχειρηματίες, μητροπολίτες
KOI ΠΟλίΤΙΚΟί.
-»ΣΕΛΙΔΑ Α42

Α Θ Λ Η Τ ΙΣΜ Ο Σ________________
Στέφ ανος Καπίνο v s Γιάννη Α ρα μπ α τζή .

Αντιμέτωποι από... σπόντα. Πώς οι τερματο
φύλακες Παναθηναϊκού και ΑΕΚ στο αποψινό
αθηναϊκό ντέρμπι άρπαξαν τα γάντια του βα
σικού.
-»ΣΕΛΙΔΑ Α48

«Κούρεμα» και στα κοινόχρηστα. Εκτός από
τη θέρμανση, κάποιες άλλες, κάποτε αυτονό
ητες, εργασίες έχουν γίνει πολυτέλεια, λένε οι
εταιρείες διαχείρισης.
-»σελίδα Α43

Σε τρία χρόνια οι «αιώνιοι» θα σ υ μπ ορεύ 
ονται μαζί μ α ς. Ο Μπάνε Πρέλεβιτς, επικεφα

Στον αέρα πάλι η Κ ερα τέα . Κινδυνεύει να

λής τηςΔιοίκησης Πρωτοδικείου στον μπασκετικό ΠΑΟΚ, μιλάει για την αθλητική φιλοσοφία του
και την «επανάσταση των φτωχών», -» σ ε λ ί δ α Α49

καταρρεύσει ο σχεδιασμός για τη διαχείριση
των απορριμμάτων. Ενώ δέκα εταιρείες ενδι
αφέρθηκαν για τη διαχείριση των σκουπιδιών,
το τοπίο παραμένει θολό.
-»ςελιδαα 44

«Η οικογένεια μου με κράτησε στον πρω
ταθλητισμό». Ο θεσσαλονικιός πρωταθλητής

της γυμναστικής Βασίλης Τσολακίδης επιβεβαί
ωσε το ταλέντο του, κερδίζοντας το ασημένιο πα
γκόσμιο μετάλλιο στο δίζυγο και μία θέση στους
Ολυμπιακούς του 2012.
-» σ ε λ ί δ α a s o

δείχνουν ότι οι δύο οργανώσεις είχαν συνεργαστεί
σε επιθέσεις.
-»σελίδα α 45

Ο Φ έτελ «νέος Σου μά χερ»; Ο 24χρονος Σε-

Η νέα Γκράβα θα είναι ανοιχτή και «πράσι
νη». Φιλόδοξο σχέδιο ανάπλασης για το σχολι

μπάστιαν... καταπίνει όλα τα ρεκόρ απειλώντας
να ξεπεράσει το ίνδαλμά του.
-» σ ε λ ί δ α a s i

κό συγκρότημα-γκέτο από τον ΟΣΚ. »σελίδαΑ46

Δ π μ ο σ ιο γ ρ α φ ικ 0 5 Ο ρ γ α ν ισ μ ό ε Λ α μ π ρ ά κ η Α Ε

ΤΟ Β Η Μ Α

■Ετος ιδρύσεως1922 ■Ετος ΓΠ' ■Αριθ. φύλλου 16217
■ Πολιτική και Οικονομική εφημερίδα ■ Ιδιοκτή
της: Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη

-»ΣΕΛΙΔΑ A4

Π. ΚΑΨΗΣ
Σ τ ο ν δ ρ ό μ ο γ ια τ η δ ρ α χ μ ή

Η άγνωστη συμμαχία «Πυρήνων» και «Επα
ναστατικού Αγώνα». Νέα δεδομένα της ΕΛ.ΑΣ.

’ Δημήτριος Λαμπράκης (1922-1957)
Χρηστός Δ. Λαμπράκης (1957-2009)

ΤΟ Β Η Μ Α
Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η 6 Ν Ο Ε Μ Β Ρ ΙΟ Υ 2 0 1 1

I

την καγκελάριο της Γερμανίας, να τον λοιδορούν
και να του επιδίδουν δη
μ οσ ίω ς τελεσ ίγρα φ ο;
Μπορεί ποτέ να φαντα
στεί κανείς τον Ανδρέα
Παπανδρέου να διασύ
ρεται διεθνώς και παρά
ταύτα να εκλιπαρεί τη συ
μπάθεια των κατηγόρων;
Οι απαντήσεις στα ερω
τήματα αυτά είναι αυτο
νόητες. Ολα όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες
δείχνουν όμως ότι λίγες
δεκαετίες μετά την απώ
λεια ηγετών όπως οι ιδρυ
τές της Νέας Δημοκρατί
ας και του ΠαΣοΚ, η χώρα
εμφανίζεται πτωχότερη.
Είναι αυτό αληθές; Εχο
με ξεφτίσει ως λαός ή ως
έθνος; Μήπως έχουν δίκιο
οι κυνικοί «ανθέλληνες»
της Δυτικής Ευρώ πης;
Την ώρα που γράφονται
αυτές οι γραμμές η κρί
ση είναι στο κορύφ ω 
μά της καθώς όλο και
περισσότερα μηνύμα
τα έρχονται απ’ έ ξ ω ...
Εν αναμονή της δι’ ελέ
ους και φόβου επερχόμενης καθάρσεως της σύγ
χρονης ελληνικής τραγω
δίας ας θυμηθούμε μια
λαϊκή παροιμία - ότι, δυ
στυχώς, εκεί που άλλο
τε κρεμούσαν οι κλέφτες
τ’ άρματα, κρεμούν τώρα
οι γύφτοι τα νταούλια!...
Α ς θυμηθούμε, τέλος,
ότι όταν κατέρρευσε το
θέρος του 1974 η Δικτατο
ρία των Απριλιανών η κα
τάσταση ήταν χειρότερη.
...Αλλά από εκείνη την κα
ταστροφή ξεπήδησε η Δη
μοκρατία και ακολούθη
σαν τριάντα τόσα χρόνια
αδιατάραχτου, ειρηνικού
και αναπτυξιακού βίου.

ΤΑΧΕΙ

Α2

Εκδότης: Σ τ α ύ ρ ο ς Π . Ψ υ χ ά ρ η ς

Διευθυντής: Α ν ιώ ν η ς Β . Κ α ρ α κ ο ύ σ η ς

Διοικητικό Συμβούλιο
Σταύρος Π . Ψ υχάρης, Εκτελεστικός Πρόεδρος και Δι-

Διευθυντές Συντάξεως: Λ εύτ ερη ς Γ ια ν ν α κ ό π ο υ λ ο ς, Σ ή φ η ς Π ο λ υ μ ίλ η ς .

ευθύνων Σύμβουλος, Παναγιώτης Στ. Ψυχάρης, Εκτε

Σ ύ μ β ο υ λο ι Εκ δ ό σ εω ς: Σ τ έ λ ιο ς Σ ο φ ια ν ό ς , Γ ιά ν ν η ς Κ α ρ τ ά λ η ς.

λεστικός Αντιπρόεδρος. Μέλη: Παντελής I. Καψής, Ν ι

Αρχισυντάκτες: Ζ ή σ η ς Κ α ρ α β ά ς , Ζ ώ η ς Τ σ ώ λ η ς , Γ ιώ ρ γ ο ς Π α π α ϊω ά ν ν ο υ , Ν ί κ ο ς Μ π α κ ο υ ν ά κ η ς ,

κ όλα ος X . Κ ορίτσας, Τρύφω ν 1. Κουταλίδης, Ιωάν

Ε λ έν η Β ο υ λ τ σ ίδ ο υ , Χ ρ ισ τ ίν α Τ σ ο ύ τ σ ο υ ρ α -Ψ υ χ ά ρ η , Γ ιώ ρ γ ο ς Α λ λ α μ α ν ή ς .

νης Ν . Μ ά ν ος, Στέργιος Γ . Ν έζη ς, Ιωάννης Ν . Π α -

Κω δικόε ΕΛΤΑ: 2696

ρά σχης, Ν ικ ό λ α ο ς Γ . Π εφ ά ν η ς, Ν ικ ό λ α ο ς Ε . Π ι-

ΑΠ ΑΓΟ ΡΕΥΕΤΑ Ι η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική, η κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο,
μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

μπλής, Βίκτωρ Σ . Ρέστης, Καίτη Σ . Ρέστη, Αντώνι

Γραφεία: Μιχαλακοπούλου 80, Αθήνα 115 28

E-mail: tovima@dolnet.gr

Internet: http://www.tovima.gr

Τηλ. κέντρο: 211 365.7000

ο ς Π . Τριφ ύλλης, Χριστίνα Τσούτσουρα-Ψυχάρη.

Α4

ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΟ ΒΗΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΥ2011

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΥπό τ ο β ά ρ ο ς τ ω ν α ν η σ υ χ η τ ικ ώ ν μ η ν υ μ ά τ ω ν απ ό Ευ ρ ώ π η και Α μ ε ρ ικ ή επ ιτ α χ ύ ν ο ν τα ι οι ε ξ ε λ ίξ ε ις

Ρίχνουν γέφυρεβ για
πρωθυπουργό κοινΑβ αποδοχήβ
Ω8 την Τρίτη ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραιτηθεί ο κ. Γ . Παπανδρέου
ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡΟΥΠΑΛΛΗ

πό τη διαρκή απειλή της εξό I δου της Ελλά δα ς από το ευρώ
ο κ. Γ. Π α π α νδρέο υ επιταχύνει τις
εξελίξεις για τον σχηματισμό κυβέρ
νησης εθ νική ς ενότητας. Ο Π ρ ω 
θυπουργός είναι διατεθειμένος να
κάνει όλες τις κινήσεις που θα δ ι
ευκόλυναν τη σύγκληση με τη Ν Δ
και σύμφωνα με πληροφ ορίες είπε
στον Π ρόεδρο της Δημοκρατίας κ.
Κ . Π α π ού λια ότι θα παραιτηθεί ως
την Τρίτη. Επειτα από τις εξελίξεις
αυτές αναζητείται πρωθυπουργός
κοινής αποδοχής, ο οποίος θα φ έ
ρει κοντά τα δύο μεγάλα κόμματα,
την ψήφιση της συμφωνίας και την
ομαλή πορεία της χώρας'
Τ ο ενδ εχ ό μ ενο ε ν ό ς να υ α γίο υ
στις διαπραγματεύσεις θα ο δηγή
σει σε γρήγορες εκλογές και χρεο
κοπία. Τα μηνύματα που έρχονται
από το εξω τερικό είναι ιδιαίτερα
ανησυχητικά και κάνουν τις ώ ρες
να μ οιά ζουν με μ ή νες. Ο ι αγορές
συμφεριφέρονται και ενεργούν με
την εντύπωση ότι η Ε λλά δα δ ιο λι
σθαίνει προς την έξο δ ο από το ευ
ρώ και οι κυβερνήσεις λαμβάνουν
αμυντικά μέτρα για να προστατευ: θούν από ενδεχόμενη κατάρρευση
της χώ ρας μας.
Η πίεση που ασκείται στο πολι
τικό σύστημα από Αμερική και Ευ
ρώπη είναι ασφυκτική για τον σχη
ματισμό νέα ς κυβέρνησης ω ς α ύ 
ριο ή μεθαύριο. Μάλιστα, σύμφω
να με τις τελευταίες πληροφορίες οι
εταίροι μας επιθυμούν τη δημιουρ
γία ενός μεγάλου συνασπισμού ως
το 2017, ώστε να διατηρηθούν συν
θήκες σταθερότητας για πέντε χρό
νια και να εισέλθει η χώρα σε τρο
χιά ανάπτυξης.

Τ

Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ της Δημοκρατίας κ. Κ. Παπούλιας (δεξιά) υποδέχεται τον κ. Γ. Παπανδρέου στο
Προεδρικό Μ έγαρο. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε από τον κ. Παπούλια να διαμεσολαβήσει ώστε να
πείσει τον πρόεδρο της Ν Δ να διευκολύνει τις εξελίξεις, ώστε να ακολουθήσει η χώρα ομαλή πορεία

Αυτή τη λύση υποστηρίζουν και
ο ρ ισ μ έ ν ο ι υ π ο υρ γο ί, μετα ξύ των
οποίω ν κα ι ο κ . Δ . Ρέππας, εκτι
μώντας ότι η χώρα χρειάζεται πολι
τική ηρεμία για να ανακάμψ ει από
την κρίση. Σύμφ ω να με πληροφ ο
ρίες, ο κ. Π απανδρέου έχει δεχθεί
εισηγήσεις, εφ όσον διαφ ανούν οι
προϋποθέσεις για μια τέτοια εξέλ ι
ξη, να απευθύνει επιστολή στα άλλα
πολιτικά κόμματα, περιγράφοντας
το πλαίσιο δημιουργία ς του ευρύ
τερου αυτού συνασπισμού.

ο πολπικό πρόβλημα τηςχώρας δείχνει να βρίσκει, υπό
το βάροςτης επαπειλούμενης
κατάρρευσης, κάποια προ
σωρινή ατελή διέξοδο. Ο κ. Παπανδρέ
ου μειάτην ατυχή επιλογή του γιατο δη
μοψήφισμα και τον σάλο που προκάλεσε διεθνώς, φέρνοντας τη χώρα στα
πρόθυρα εξόδου από την ευρωζώνη,
υποχρεώθηκε σε αναζήτηση λύσεων
ξένων προς τα ως τώρα ελληνικά πο
λιτικά ήθη. Ο σο κι αν η στάση του εγεί
ρει αμφιβολίες, είναι φανερό ότι εκχω
ρεί εξουσίες και δείχνει διατεθειμένος
να παραδώσει την πρωθυπουργία, είτε
γιατί αγαπάει την πατρίδα, όπως λέει,
είτε γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς,
επειδή απλούσιατα γνωρίζει ότι μόνος
του δεν σιέκειαι ούτε μέρα σιο Μέγαρο

« χ ώ ρ α

δεν απειλεί
ται απλώς
από τπν οι
κονομική
κρίσπ. Κιν
δυνεύει με ν
βίαια αλλα
γή εθνικού
προσανατο
λισμού, με
ανατροπή
πρώτου με
γέθους

Τα πρόσωπα
που συζπτούνται
στο ΠαΣοΚ αλλά
και σε άλλα κόμματα,
όπως ο Λ Α Ο Σ , είναι
ο κ. Στ. Δπμας
και ο κ. Λ . Παπαδόμος

Μαξίμου. Αντιστοίχους και άλλες πολι
τικές δυνάμεις, ευρωπαϊκές, συσιημικές και εθνολαϊκές, αντιλαμβάνονται
ότι σ α ς παρούσες συνθήκες εθνικής
κατάρρευσης δεν μπορούν να δια 
τηρούν ρόλο απλού παρατηρητή των
εξελίξεων και μπαίνουν σιο παιχνίδι.
Αλλες πάλι, της δογματικής και ριζο
σπαστικής Αριστερός, εμμένουν στις
θέσεις τους, δεν μετακινούνται, επεν
δύοντας στην επερχόμενη καταστρο
φή, μη αναλαμβανόμενες πιθανώς το
βάρος των συνεπειών ούτε την έκτα
ση της μεταβολής των συνθηκών. Και
μένει το κόμμα της αξιωμαπκής ανππολίτευσης που αρνείται συμμετοχή,
προστατεύοντας κυρίως τον ρόλο της
εφεδρικής δύναμης, η οποία υποτίθε
ται ότι θα πρέπει να μείνει αμέτοχη και

Ο κ. Παπανδρέου στη συνάντηση
με τον κ. Παπούλια ζήτησε από τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας να αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή και να επι
χειρήσει να πείσει τον κ. Αντ. Σ α μ α 
ρά να διευκολύνει τις εξελίξεις, κα
θώς φαίνεται να έχει κλείσει ο δί
αυλος επικοινωνίας ανάμεσα στους
δύο αρχηγούς. Ο κ. Παπούλιας ανέ
λαβε αμέσως δράση, επικοινώνησε
με πρόεδρο της Ν Δ μεταφ έρονιάς
του τον διάλογο με τον Πρωθυπουρ
γό και τις δεσμεύσεις που ανέλαβε.

αλώβητη για την επόμενη μέρα.
Α
Ολοι ωστόσο συμπερκρέρσνιαι σ α ν \
να μην αναλαμβάνονται πλήρους την |
κατάσταση και να μην αισθάνονται;
το μέγεθοςτης απειλής. Και εδώ ίσους/
χρειάζονται ορισμένες διευκρινίσεις
Η χώρα δεν απειλείται απλώς από την
οικονομική κρίση. Κινδυνεύει με βίαιη
αλλαγή εθνικού προσανατολισμού, με
ανατροπή πρώτου μεγέθους. Η χώρα αν
συνεχίσει αμέριμνη ή δράσει με μάτια
εσουστρεφή, θα κινδυνεύσει όχι απλά
με πτώχευση αλλά και με αποπομπή
από την Ευρωπαϊκή Ενουση. Και διερωτάται κανείς πώς κόμματα με ιστο
ρικές ευρωπαϊκές ρίζες, όπως η Νέα
Δημοκρατία, κάνουν ότι δεν καταλα
βαίνουν τι παίζεται και τι πάει να χα
θεί. Η τελευταία θέτει όρους που δεν

Στις παρασκηνιακές συζητήσεις
που διεξάγονται, αναζητείται πρό
σωπο με ευρύτερα χαρακτηριστι
κά, όχι στενά κομματικό στέλεχος,
με α ξιοπ ιστία στο εσω τερικό και
κύρος στην Ευρώπη. Τα πρόσωπα
που συζητούνται σ ιο Π α Σ ο Κ αλλά
και σε άλλα κόμματα, όπως ο Λ Α 
Ο Σ , είναι ο κ. Στ. Δ ή μ α ς και ο κ. Λ .
Π α π α δήμος. Η πρώτη επιλογή είναι
να α να δειχθ εί από τη δια δικα σ ία
ένα πολιτικό πρόσωπο ως πρωθυ
πουργός, ενώ στην περίπτωση που
επιλεγεί τεχνοκράτης να πλαισιω
θεί από δύο αντιπροέδρους, έναν
από το Π α Σ ο Κ και έναν από τη ΝΔ.
Ο κ. Π α π α νδ ρ έο υ , όπω ς μετα
φέρουν οι συνομιλητές του, θα επιμείνει με «επιθετικά συναινετικές»
κινήσεις στην προσπάθεια για τον
σχηματισμό κυβέρνησης ευρύτερης
αποδοχής. Αν ο κ. Σαμαράς δεν με
τακινηθεί από την αρνητική στάση
του, η μόνη λύση θα είναι η άμεση
προσφυγή στις κάλπες, με ό,τι αυ
τό συνεπάγεται για τη χώρα. Η λύ
ση να αναλάβει μεταβατικός πρω
θυπουργός ο κ. Ε υ . Β ε ν ιζέ λ ο ς, σε
κυβέρνηση με τη συμμετοχή και άλ
λων μικρών κομμάτων, απομακρύ
νεται, α λ λ ά ^ εν έχει ναυαγήσει και
παραμένει σ ιο τραπέζι ω ς έσχατη
λύση στην περίπτωση που η Ν Δ επιμείνει στην άρνησή της.
Ωστόσο και στο εσωτερικό της ΝΔ
υπάρχει αναβρασμός και εκφ ράζο
νται απόψ εις υπέρ της συμμετοχής
σε κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Ο
κ. Σ α μα ρά ς δέχεται μεγάλη εσωτε
ρική πίεση ότι η στάση της απόλυ
της άρνησης δεν απαντά στα μεγά
λα προβλήματα της χώρας και τον
αποκόπτει από τον κορμό του αστι
κού κόσμου. Πιθανολογείται λοιπόν
ότι θα οδηγηθεί να α νοίξει «παρά
θυρο» ευκαιρίας στη διαβούλευση.

στέκουν, επιχειρεί να περάσει την κρί
ση άβρεχτη, ψηφίζοντας μόνο τα θετι
κά μέρη της συμφωνίας, όταν η ηγεσία
της γνωρίζει πολύ καλά ότι δανειακή
σύμβαση, έκτη δόση και νέο οικονο
μικό πρόγραμμα είναι αναπόσπαστα,
συγκροτούν αδιαιάρακτο και αλληλοσυμπληρούμενο σύνολο.
Αυτή την ώρα θα περίμενε κανείς
από τα κεντρικά πρόσωπα του πολι
τικού συστήματος άλλη στάση. Ο ι πε
ρισσότεροι αντιδρούν ως μοιραίοι και
άβουλοι, προσβλέποντας ανοήτως σε
μια επόμενη μέρα, που πιθανώς δεν
υπάρχει για κανέναν τους. Είναι αυτή
η στάση ακριβώς που επιβεβαιώνει την
εκτίμηση ότι οι ηγέτες μας είναι μικροί
και απαίδευτοι. Και πιθανώς να αποδειχθούν και άβουλοι.
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ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
«Αυτός δεν θέλει να βραχεί καθόλου. Θ α έχουμε
θέμα». Ο κ. Γ. Παπανδρέου άκουσε πολύ προ
βληματισμένος την απόρριψη από τον κ. Αντ.
Σαμαρά της πρότασης που είχε απευθύνει λί
γα λεπτά νωρίτερα από το βήμα της Βουλής για
κυβέρνηση εθνικής ενότητας στα κόμματα της
αντιπολίτευσης. «Πρέπει να πιέζεται πολύ εσω

τερικά για να κάψει αμέσως την πρότασή μου»
πρόσθεσε σε όσους βρίσκονταν εκείνη την ώρα
στο γραφείο του. Στον διάδρομο που οδηγεί σε
αυτό όσοι (ελάχιστοι) υπουργοί γνώριζαν τις παρασκηνιακές διεργασίες άκουγαν εμβρόντητοι
την είδηση. «Και τώρα;» έθεταν το ερώτημα. Η
στάση του κ. Σαμαρά φαίνεται να δυναμιτίζει
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τις εξελίξεις, παραμένει ωστόσο ερώτημα το αν
θα ανιέξει μέχρι τέλους τις πιέσεις που θα δε
χθεί από το εσωτερικό του κόμματός του, αλλά
και από το εξωτερικό για τον σχηματισμό μιας
«κυβέρνησης προθύμων» ώστε να υλοποιηθεί η
συμφωνία της 27ης Οκτωβρίου και να οδηγη
θεί η χώρα σε εκλογές.
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Παζάρια εξουσΐαβ για
κυβέρνηση τελευταία« ευκαιρίας
Το δραματικό παρασκήνιο - οι φήμε8, οι συζητήσει και η πρόταση για συντηρητικό πρωθυπουργό
ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡΟΥΠΆΛΛΗ

ην Παρασκευή εξελίχθηκαν διεργα
σίες λεπτές και πολυεπίπεδες, για
τις οποίες όχι μόνο δεν υπάρχει επιβε
βαίωση αλλά οι άμεσα εμπλεκόμενοι
είτε τις καλύπτουν με πέπλο μυστηρί
ου είτε τις αρνούνιαι. Φαίνεται όμως
ότι μέσα από συγκεκριμένους διαύλους
έφθασε στη ΝΔ πρόταση για σχηματι
σμό κυβέρνησης με πρωθυπουργό από
τη συντηρητική παράταξη - με πρόσω
πο όχι στενά κομματικό αλλά ευρύτερης
αποδοχής. Παράλληλα το Π αΣοΚ θα
αποδεχόταν τη συμμετοχή τεχνοκρατών
στη μεταβατική κυβέρνηση, όπως ζητεί
ο κ. Σαμαράς. Η ηγεσία της ΝΔ αρνείται ότι υπήρξε κάποια επαφή ή πρό
ταση από την κυβερνητική πλευρά, το
σενάριο υπογειοποιήθηκε για κάποιες
ώρες, αλλά αργά το βράδυ το έφερε ξα
νά στην επιφάνεια ο κ. Γ. Καρατζαφέρης διαμηνύοντας ότι ο ίδιος θα προ
τείνει ο πρωθυπουργός να προέρχεται
από τον χώρο της Ν Δ σπς διαβουλεύσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Τ

ΙΙ«Με Βενιζέλο
και τρία κόμματα»
Παράλληλα, λέγεται ότι υπήρξαν κά
ποιες προκαταρισικές συζητήσεις του
κ. Ευ. Βενιζέλου με τον Λ Α Ο Σ, τη Δη
μοκρατική Συμμαχία και τη Δημοκρα
τική Αριστερά. Ετσι όπως ρευσιοποιήθηκε το πολιτικό σκηνικό έπειτα από τις
αποφάσεις που έλαβε ο Πρωθυπουρ
γός, είναι δύσκολο να αποτυπωθεί το
βάθος των συζητήσεων αυτών. Ενδεχο

μένως να είναι ενδεικτική η πληροφο
ρία που αντάλλασσαν εμπισιευτικά, με
σιγανή φωνή, κάποιοι υπουργοί, αφού
έμαθαν τις δηλώσεις του κ. Σαμαρά:

κυρία Ντόρα Μπακογιάννη τις συζη
τούσε, ενώ ο κ. Φ. Κουβέλης επισήμως διέψευδε τις επαφές. Ολοι γνώρι
ζαν όμως ότι κυβέρνηση εθνικής ενό
τητας χωρίς τη συμμετοχή της Ν Δ δεν
διαθέτει το απαραίτητο κύρος για
να σταθεί σπς διαπραγματεύσεις
με τους εταίρους. Ετσι, δεν απο
κλείεται οι επιφυλάξεις που εξέφρασαν να ενέχουν και το στοιχείο
της πίεσης προς την αξιωματική ανππολίτευση.
Επίσης, σχεδόν όλο το πολιτικό σύ
στημα δέχεται ασφυκπκές πιέσεις από
το εξωτερικό για συνεργασία, καθώς
οι δανειστές μας δεν είναι ενθουσια
σμένοι από την «υπευθυνότητα» των
δύο μεγάλων κομμάτων. Η εντύπωση
που δημιουργήθηκε την Παρασκευή σε
ευρωπαϊκούς κύκλους με βαρύνουσα
γνώμη για την ελληνική κρίση ήταν,
σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορί
ες, ότι ο κ. Παπανδρέου κάνει το
αποφασισπκό βήμα και πλέον το
ενδιαφέρον στρέφεται στην ανπ
πολίτευση και πρωτίσιως στη ΝΔ. Ο
χρόνος μετρά αντίστροφα και τα τε
λεσίγραφα που αποσιέλλονιαι είναι
ωμά: Ή υπάρχει κυβέρνηση ευρύτε
ρης αποδοχής τη Δευτέρα ή η Ελλάδα
οδηγείται σε χρεοκοπία! Ηδη η καθη
μερινή διαρροή εκατομμυρίων από π ς
καταθέσεις σπς τράπεζες δημιουργεί
συνθήκες ασφυξίας στην οικονομία.

«Πάμε μ ε Βενιζέλο και τα τρία κόμ
ματα» - ο κ. Βενιζέλος θα αναλάμβα
νε είτε μεταβατικός πρωθυπουργός εί
τε να ολοκληρώσει τις συνομιλίες με τα
άλλα κόμματα για άλλο πρόσωπο κοι
νής αποδοχής. Το πρόσωπο αυτό θα
πρέπει να διαθέτει ευρωπαϊκό κύρος
και να γνωρίζει την κατάσταση της οι
κονομίας ώστε να μπορεί να συνεχίσει
τις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους.
Ο κ. Βενιζέλος είχε φροντίσει από
την πρώτη στιγμή που ανέλαβε την
ανππροεδρία να αποτελέσει έναν πα
ράγοντα σταθερότητας χωρίς να υπο
νομεύει τον Πρωθυπουργό. Η στάση
του τον έφερε σε σύγκρου
ση με ο ρισ μένου ς β ου
λευτές της επιρροής του,
ανέβασε όμως τις μετο
χές του στο προεδρικό πε
ριβάλλον και συνέβαλε
στη δημιουργία σχέσεων
εμπιστοσύνης με πολλούς
αρχηγούς κομμάτων. Π α ρ ’
όλα αυτά, η σχέση του με τον
κ. Σαμαρά προχωρεί διά της
τεθλασμένης καθώς ο αρχη
γός της Ν Δ χρεώνει με αναξιοπισιία τους κεντρικούς παίκτες της
κυβέρνησης.
Το αποτέλεσμα των επαφών με την
ανππολίτευση επιτρέπει πολλές ερμη
νείες. Λέγεται ότι ο κ. Γ. Καρατζαφέρης αποδέχθηκε αρχικώς τις προτά
σεις της κυβέρνησης για τον σχηματι
σμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας, η

ΙΙΙΙΙΙΙΙΣτο Μαξίμου
μ ε τα αδέλφ ια του
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Παραμένει πρόεδρο5 του Π αΣοΚ
Πρωθυπουργός αναγκάστηκε να υποστεί τη
συνεδρίαση ενός Υπουργικού Συμβουλίου
το οποίο στην ουσία τον αποχαιρετούσε, να δε
χθεί δημόσιες και ιδιωτικές πιέσεις από τα στε
λέχη του για να παραιτηθεί και να δρομολογή
σει τη δημιουργία κυβέρνησης εθνικής ενότητας,
ώστε να καταλήξει στην ομιλία της Παρασκευής.
Η φράση του «θέλω να κατανοήσετε την ει
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λικρίνεια των προθέσεώ ν μου, παιχνίδια δεν
παίζω» άφησε μεγαλύτερη παρακαταθήκη στο
εσωτερικό της παράταξής του από όσο ίσως να
αντιλαμβάνεται και ο ίδιος. Τα στελέχη του Π α
ΣοΚ απαιτούσαν μια σαφή δέσμευση ότι το παι
χνίδι θα ανοίξει και αυτό προϋπέθετε την παραί
τηση του κ. Παπανδρέου. Ορισμένοι εκτιμούν ότι
η αρνητική στάση του κ. Σαμαρά θα οδηγήσει
τις συνομιλίες σε αδιέξοδο και θα σταθεροποι
ήσει τελικώς τον κ. Παπανδρέου στη θέση του.
«Ο Γιώ ργος δεν θα φύγει ποτέ» λένε. Στην πε
ρίπτωση αυτή όμως το Π αΣοΚ θα διασπασιεί.

Τουλάχιστον πέντε υπουργοί είναι έτοιμοι να
παραιτηθούν - ο κ. Α. Λοβέρδος έδωσε ενδεί
ξεις για τη στάση του στη γραπτή ανακοίνωση
που εξέδωσε - , ενώ και στην Κοινοβουλευτική
Ο μάδα η ομαδική ανταρσία στην ψηφοφορία
για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης απεφεύχθη στο παρά πέντε.
Ο κ. Παπανδρέου πάντως θα παραμείνει πρό
εδρος του Π α ΣοΚ . Κανένας δεν θα τον πιέσει
να παραιτηθεί από αυτή τη θέση, δείχνοντας κα
τανόηση σπς δύσκολες προσωπικές αποφάσεις
που χρειάστηκε να λάβει. Ο κ. X. Καστανίδης,
ένας υπουργός που εμπιστεύεται ο Πρωθυπουρ
γός, στο Υπουργικό Συμβούλιο της Πέμπτης ση
μείωσε ότι εφόσον θα επιλεγεί άλλο πρόσωπο
για μεταβατικός πρωθυπουργός «έχουμε το πο

λιτικό και ηθικό χρέος να πάμε στις εκλογές
μ ε τον Γιώ ργο Παπανδρέου επικεφαλής» και
ουδείς ανιέδρασε.
Στη Ν Δ παρατηρούν ότι ο κ. Παπανδρέου όχι

μόνο δεν έκανε αποδεκτό το σύνολο της πρό
τασης του κ. Σαμαρά αλλά, όπως λένε, ανέφε
ρε στην ομιλία του το Σκοπιανό, ένα θέμα ευ
αίσθητο για τον πρόεδρο της ΝΔ, για να δυνα
μιτίσει την προσπάθεια για συναίνεση. Το στοι
χείο αυτό το συγκράτησαν και οι καχύποπτοι
από το Π α Σο Κ , όμως έτσι όπως εξελίσσονται
τα πράγματα ορισμένα «πράσινα» στελέχη επι
σημαίνουν ότι μόνο αν υπάρξουν εξελίξεις στη
Ν Δ θα προχωρήσει η συγκυβέρνηση. Ο ι βου
λευτές της φιλελεύθερης τάσης του κόμματος,
όπως οι κκ. Κυρ. Μητσοτάκης, Κ. Χατζηδάκης
και Α. Σπηλιωτόπουλος, διατηρούν ανοιχτούς
διαύλους με υπουργούς του Π αΣοΚ και ιδίως
με την «τρόικα» Α . Λοβέρδου, Αννας Διαμαντοπούλου και I. Ραγκούση. Σε αυτή τη φάση όμως
είναι αμφίβολο αν αυτό το φλερτ, το οποίο φα
νερώθηκε επί δύο ημέρες στη Βουλή, θα συμβάλει σε κάτι περισσότερο από την εκτόνωση των
ανησυχιών τους.

Το βράδυ της κρίσιμης ψηφοφορί
ας αυτοί που γνώριζαν δεν μιλούσαν
και αυτοί που μιλούσαν ελάχιστα γνώ
ριζαν. Η ομιλία του Πρωθυπουργού, η
οποία είχε ανακοινωθεί για π ς 8 μ.μ.,
πραγματοποιήθηκε τελικώς σπς 11 το
βράδυ. Στο μεταξύ η μόνη πληροφο
ρία η οποία κυκλοφορούσε με «βεβαι
ότητα» ήταν όπ ο κ. Παπανδρέου συ
σκέπτεται στο Μέγαρο Μαξίμου με τα
αδέλφια του.
Ο ι φήμες και τα σενάρια κατέκλυ
ζαν τους διαδρόμους, η αγωνία θρυμμάπζε π ς κομμαπκές γραμμές και πε
ρισσότερο από κάθε άλλη φορά την
Πέμπτη και την Παρασκευή βουλευτές
των δύο μεγάλων κομμάτων βρέθηκαν
σε κοινά πηγαδάκια να ανταλλάσσουν
προτάσεις για το πώς θα μπορούσε να
υλοποιηθεί η κυβέρνηση σωτηρίας.
Ο ι περιπλοκές που προκάλεσε η
εξαγγελία για τη διενέργεια δημοψη
φίσματος από τον κ. Παπανδρέου, για
το οποίο έκανε δήλωση ακόμη και ο
αμερικανός πρόεδρος Μπαρόκ Ομπάμα λέγοντας όπ προκάλεσε νευρικό
τητα σε πολλούς ανθρώπους, φανέ
ρωσαν όπ οι ανάγκες της χώρας δεν
αντιμετωπίζονται πλέον από μονοκομμαπκές κυβερνήσεις. Αλλο όμως η θεωρηπκή διαπίστωση και άλλο να δε
χθούν οι κομμαπκοί μηχανισμοί την
εφαρμογή της στην πράξη.
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Το βλέμμα του ήταν παγερό. Λιγομίλητος προ
χώρησε με βήμα ταχύ προς το γραφείο του
στη Βουλή. Μ όλις είχε βγει από την Ο λομέ
λεια του Κοινοβουλίου, όπου ο ίδιος και το
κόμμα του ψήφισαν «όχι» στην ψηφοφορία
για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυ
βέρνηση. Η ώρα ήταν 00.45 ξημερώματα Σαβ

βάτου και ο πρόεδρος της Ν Δ κ. Αντ. Σαμα
ράς πριν από 20 λεπτά είχε προκρίνει ως μό
νη λύση την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.
Η δήλωσή του λιτή, μόλις τεσσάρων μικρών
προτάσεων, αλλά ξεκάθαρη και με πολλαπλά
μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση. Η φράση
«οι μάσκες έπεσαν» ήταν το «κλειδί» της πα
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ρέμβασής του και παρέπεμπε στον Ιανό. Η
οργή του περίσσευε όταν άκουσε την απόρρι
ψη της πρότασής του στο σύνολό της από τον
κ. Γ. Παπανδρέου. Χω ρίς δεύτερη σκέψη, η
απόφασή του ήταν να καταγγείλει τον κ. Π α 
πανδρέου ότι μετά την κίνησή του οι ευθύνες
που επωμίζεται είναι τεράστιες.
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Ανένδοτοί στο «όχι» ο Σαμαράς
Η απόρριψη ιΐβ πρόταοή8 του από τον Πρωθυπουργό εξόργισε τον αρχηγό τηδ αξιωματικά αντιπολίτευσή
ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΑΡΗΣ ΡΑΒΑΝΟΣ

το γραφείο του σιη Βουλή ήταν
επί αρκετή ώρα οι σιενοί του συ
νεργάτες, οι κκ. Κ. Αρβανιτόπουλος,

Σ

Κ Μπούρας, Χρ. Λαζαρίδης, Δ Σταμάτης και I. Μιχελάκης και κατά διασιήματα οι κκ. Π. Μπαλτάκος και
Α. Λυκουρέντζος.
Με αυτούς κυρίως «αποκρυπτογράφησε» την ομιλία του κ. Παπανδρέ
ου προτού προτάξει τις εκλογές και
ισορροπήσει και πάλι, καθώς η στά
ση του την περασμένη Πέμπτη είχε
δυσαρεστήσει τμήμα βουλευτών και
στελεχών του κόμματός του που θε
ώρησε αρχικά ότι μετέβαλε την ανπμνημονιακή του στάση και δημιουργήθηκε κενό στρατηγικής.
Αυτό το κλίμα άλλαξε αρκετά με
την ομιλία του στη Βουλή την ίδια
ημέρα και την απόφαση για αποχώ
ρηση από τη συζήτηση για την ψήφο

« Π ο ιο ς λ έε ι ψέματα
επιτέλους;» λένε
χαρακτηριστικά και μιλούν
για τεχνητό παιχνίδι πίεσης
ώστε να εξαναγκαστεί
η Ν Δ να συναινέσει
εμπιστοσύνης, μια κίνηση που επικρίθηκε παρασκηνιακά από ομάδα «φι
λελεύθερων» και «καραμανλικών»
βουλευτών.
Ο ίδιος φ ρόνησε να οριοθετήσει
τη γραμμή του εμμένοντας σπς πρό
ωρες εκλογές, παρά η ς πιέσεις που
υπήρχαν και υπάρχουν από διάφ ο
ρα κέντρα εντός και εκτός Ελλάδας
να συναινέσει.

«Ο πρόεδρος έδωσε το σύνθημα.
Ο π οιος θέλει α ς κάνει ό,τι νομίζει
και οι κυρώσεις είναι δεδομένες» λέ
νε κορυφαία στελέχη, αδιαφορώντας
για όσα ακούγονιαι για μικρό αριθμό
βουλευτών της Ν Δ που συνομιλούν με
υπουργούς του Π αΣοΚ και επιμένουν
σε κυβέρνηση εθνικής ενότητας, αλλά
θεωρείται δύσκολο να προχωρήσουν
σε κινήσεις αμφισβήτησης.
0 κ. Σαμαράς ατάραχος και με στό
χο, όπως λένε όσοι συνομιλούν μαζί
του, να μη νοθεύσει τη στρατηγική
του υποδέχθηκε ακόμη και τη στάση
της γερμανικής κυβέρνησης που ζη
τεί συναίνεση και κυβέρνηση εθνι
κής ενότητας.

«Ο Σαμαράς δεν πιέζεται και δεν
ετεροκαθορίζεται» λένε στενοί συ
νεργάτες του και τονίζουν όπ ο πρόε
δρος της ΝΔ έκανε την υπέρβασή του
με την πρόταση που κατέθεσε την πε
ρασμένη Πέμπτη.
Παράλληλα ο ίδιος θεωρεί ότι κατάφερε να επιτύχει και την ακύρωση
διεξαγωγής του δημοψηφίσματος,
ενώ ουσιασπκά, όπως λένε συνομιλη
τές του, με την προχθεσινή του αρνηηκή στάση ένανπ του κ. Παπανδρέου

επιχείρησε να κρατήσει «ζωντανό» και
το αίτημα για επαναδιαπραγμάτευση.

«Αν συμφωνούσε στο πλαίσιο που
έβαλε ο Παπανδρέου, δεν θα υπήρχε
κανένα πεδίο επαναδιαπραγμάτευ
σ η ς την επόμενη ημέρα» υποστηρί
ζει στενός συνεργάτης του.
Υψ ηλόβαθμα κορυφ αία στελέχη
δεν άφησαν ασχολίαστες σε αυτό το
κλίμα και τις παρεμβάσεις των ξέ 

νων ηγετών, όπως π.χ. του προέδρου
των Η Π Α Μπαρόκ Ομπάμα, για τον
οποίο λένε ότι με τη θεπκή δήλωσή
του υπέρ του κ. Σαμαρά επιχειρεί να
αποσπάσει - όπως έπραξαν και οι
υπόλοιποι ευρωπαίοι ηγέτες - τη δέ
σμευση της Ν Δ για την ψήφιση της
δανειακής σύμβασης.
Ωστόσο η στρατηγική της Ν Δ από
εδώ και στο εξής είναι, όπως έχει προ-

διαγράψει και ο ίδιος ο κ. Σαμαράς
σε συνομιλίες με συνεργάτες του, να
ψηφίσει τη νέα δανειακή σύμβαση μό
νο αν κατατεθεί στη Βουλή χωρίς το
συνοδειπικό κείμενο με τα μέτρα και
αν δεν απαιτηθούν 180 ψήφοι, ώστε
να μη χρεοκοπήσει η χώρα.
Σχετικά με τα όσα λέγονται μετ’ επιτάσεως για τη μη εκταμίευση της έκτης
δόσης είναι κάθετος. Θεωρεί ότι δεν

Οι απαιτήσει

«Κυβέρνηση μικρήε διάρκεια,
xoopis εσένα ηροοθυπουργό»
Π

ροτού φθάσουμε στην προχθεσινοβραδινή στά
ση, ο κ. Σα μα ρά ς είχε υποχωρήσει την περα
σμένη Πέμπτη, ώστε να διευκολυνθούν οι εξελίξεις,
ένα βήμα από την πάγια θέση του ότι η μόνη λύση
είναι οι εκλογές.
Δέχθηκε να σχηματιστεί μεταβατική κυβέρνηση
μετά την παραίτηση του κ. Γ. Παπανδρέου με περι
ορισμένη διάρκεια ζωής και με συγκεκριμένη απο
στολή να υπογράψει τη δανειακή σύμβαση, να εξα 
σφαλίσει την έκτη δόση και να προκηρύξει εκλογές,
τις οποίες θεωρεί εθνική ανάγκη.
Είχε προηγηθεί έντονο παρασκήνιο με συνεχείς διαβουλεύσεις στα γραφεία της Ν Δ και διαφορετικές ει
σηγήσεις, ενώ οι διεργασίες είχαν ξεκινήσει από τα ξη
μερώματα της περασμένης Πέμπτης και συνεχίστηκαν

στον «πρωινό καφέ» με τη συμμετοχή και των δύο αντι
προέδρων, των κκ. Δ Αβραμόπουλου και Στ. Δήμα.
Ωστόσο το τελεσίγραφο από τις Κάννες και η ει
κόνα κατάρρευσης της κυβέρνησης «έσπασαν» τη
γραμμή των εκλογών και επήλθε η πρόταση για με
ταβατική κυβέρνηση, ενώ προέκυψε και η άμεση
αντίδραση της Αριστερός να τοποθετήσει τη Ν Δ στο
«μνημονιακό κάδρο».
Ο λα όμως «κλείδωσαν» οριστικά για τη Ν Δ όταν
λίγο μετά τις 17.30 ο κ. Παπανδρέου συνομίλησε σε
βαρύ κλίμα με τον κ. Σαμαρά. «Κυβέρνηση μ ικ ρ ή ς
διά ρκεια ς, χω ρίς εσένα πρωθυπουργό» ήταν το κε
ντρικό αίτημα του κ. Σαμαρά, που δεν συζητούσε ως
εναλλακηκή λύση ούτε τον αντιπρόεδρο και υπουρ
γό Ο ικονομικώ ν κ. Ευ. Βεντζέλο.

μπορεί να υπάρξει εμπλοκή και επι
καλείται την παράγραφο 9 της δήλω
σης της Συνόδου Κορυφής της ευρω
ζώνης σπς 27 Οκτωβρίου.
«Καλωσορίζουμε την απόφαση του
Eurogroup για την αποδέσμευση της
έκτης δόσης του προγράμματος στή
ριξης της ΕΕ και του ΔΝ Τ προς την
Ελλάδα» αναφέρεται στην παράγρα
φο 9, όπως σημειώνουν κεντρικά στε
λέχη της ΝΔ.
Επίσης, επικαλούνται προχθεσινή
ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του
υπουργείου Οικονομικών, όπου μετα
ξύ άλλων διευκρινίζεται ότι δεν περι
λαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη της
αυριανής συνεδρίασης του Eurogroup
η εκταμίευση της έκτης δόσης, διό
τι αυτή την αποφάσισε το Eurogroup
στη συνεδρίαση της 21ης Οκτωβρίου.
«Ποιος λέει ψέματα επιτέλους;» λέ
νε χαρακτηρισπκά και μιλούν για τε
χνητό παιχνίδι πίεσης ώστε να εξανα
γκαστεί η Ν Δ να συναινέσει.
Εξάλλου στο στενό επιτελείο του
κ. Σα μα ρά υποστηρίζουν ότι πρώ
τος στόχος για τη Ν Δ ήταν η παραί
τηση του κ. Π απανδρέου και μετά
ακολουθούσε ο σχηματισμός μιας κυ
βέρνησης από μη κομμαηκά στελέχη
με προσδιορισμένο χρονοδιάγραμμα
και βασικές αρμοδιότητες την ψήφι
ση της δανειακής σύμβασης και τη
διενέργεια εκλογών σε διάστημα έξι
εβδομάδων (αυτό ήταν ελασπκό ως
ένα βαθμό από τη ΝΔ).
Σε συνομιλητές του ακόμη και στον
πυρήνα της ΕΕ, όπως λέγεται ότι έπραξε προχθές στην τηλεφωνική επικοινω
νία που είχε με τους κκ. Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο και Χέρμαν βαν Ρομπάι,
φροντίζει να επισημαίνει ότι δέχεται
να ψηφίσει την ευρωπαϊκή συμφωνία
και τους γενικούς στόχους για τη μεί
ωση του χρέους και του ελλείμματος,
αλλά επιμένει στην ανάγκη να αλλά
ξει το μείγμα οικονομικής πολιπκής.
Ο ι κκ. Μπαρόζο και Ρομπάι με δη
μόσια δήλωσή τους μάλιστα έκαναν
έκκληση για εθνική συναίνεση στην
Ελλάδα και σταθεροποίηση του πολιηκού κλίματος, με την παράλληλη
επισήμανση να υιοθετηθούν από την
ελληνική Βουλή οι αποφάσεις της Συ
νόδου Κορυφής της 27ης Οκτωβρίου.
Ο κ. Σαμαράς επιμένει ότι δεν μπο
ρεί, παρά τα όσα λέγονται από το εξω
τερικό, να κατατεθεί πακέτο η δα 
νειακή σύμβαση με νέα μέτρα. Μά
λιστα επικαλείται και την πρώτη δα
νειακή σύμβαση τον Μάιο του 2010,
με την επισήμανση ότι αυτή δεν ψη
φίστηκε, αλλά στη συνέχεια κατατέ
θηκαν τα μέτρα.
Επί της ουσίας, η αξιωμαηκή αντι
πολίτευση δεν θα ψηφίσει τη δανει
ακή σύμβαση αν κατατεθεί στη Βου
λή μαζί με τα νέα μέτρα, ενώ θα εί
ναι και αρνητικός αν κινηθεί η διαδι
κασία των 180 ψήφων. Και αυτό δι
ότι, όπως θεωρεί, μια τέτοια επιλογή
σημαίνει εκχώρηση εθνικής κυριαρ
χίας και ο ίδιος παραμένει, όπως λέ
ει, αντίθετος σε οποιαδήποτε μορφή
εποτττείας της χώρας.
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Βασική προϋπόθεση να συμμεχάσχει η Νέα
Δημοκρατία ή έστω τμήμα βουλευτών της
σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας θέτουν
ουσιαστικά ο Λ Α Ο Σ του κ. Γ. Καρατζαφ έρη και η Δημοκρατική Συμμαχία της κυρί

ας Ντάρας Μπακογιάννη. Ο ι δυο τους βρέ
θηκαν και συνομίλησαν για λίγα λεπτά έξω
από το γραφείο του πρώην πρωθυπουργού
κ. Κ . Μητσοτάκη στη Βουλή, μετά την ομι
λία του κ. Γ . Παπανδρέου προχθές τα μεσά
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νυχτα. «Μια κυβέρνηση αυτής της μορφ ή ς
πρέπει να έχει και τη στήριξη της ΝΔ» λένε,
αν και στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευ
σης τους απαντούν με τη φράση του προέ
δρου της ΝΔ: «Επεσαν οι μάσκες».
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Ορουβ βάζουν Λ Α Ο Σ και Ντόρα
Τονίζουν ότι μια κυβέρνηση συνεργασία8 προϋποθέτει τη συμμετοχή τη8 Ν Δ
του πρωθυπουργού κ. Γ. Παπανδρέ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΑΡΗΣ ΡΑΒΑΝΟΣ

ου: «Δεν πρόκειται να συμμετάσχουμε σε συγκυβέρνηση, έτσι όπως την
παρουσίασε ο κ. Παπανδρέου. Τελι
κά τι βγαίνει από όλη αυτή τη συζή
τηση στη Βουλή; Πολύ κακό για το
τίποτα» είπε σε συνομιλία του που εί

κ. Καρατζαφέρης με βασικό σιόχο
τον διεμβολισμό της ΝΔ προκρίνει
πρόσωπο από τον χώρο της Κεντροδε
ξιάς με αποδοχή από το ασπκό σύστη
μα και το ΠαΣοΚ, το οποίο θα ηγηθεί
μιας κυβέρνησης εθνικής συνεργασίας.
0 πρόεδρος του ΛΑΟΣ, ο οποίος συ
ναντήθηκε προχθές το μεσημέρι με τον
υπουργό Οικονομικών κ. Ευ. Βενιζέλο,
από την αρχή των διεργασιών έδωσε
έμφαση στο ποιο πρόσωπο πρέπει να
είναι πρωθυπουργός ως βασική προϋ
πόθεση για να συμμετάσχει στο συγκε
κριμένο σχήμα.

Ο

«Η χώρα χρειάζεται έναν “γερό ”
πρωθυπουργό, δεν θέλει έναν πρωθυπουργό-μαριονέτα» είναι η κεντρι
κή γραμμή του και μιλάει για την ανά
γκη να υπάρξει μια εξόχως πολιτική κυ
βέρνηση με τους καλύτερους και τους
εμπειρότερους.
Ο κ. Καρατζαφέρης θα συμμετάσχει σπς διεργασίες, θα ακούσει, θα
εκτιμήσει και εν τέλει θα αποφασίσει
την τελική του στάση, ενώ έκανε έκκλη
ση - μια κίνηση που κατά τη ΝΔ είναι
unfair - στον «πατριωτισμό» των «γαλά
ζιων» βουλευτών να στηρίξουν μια τέ
τοια κυβέρνηση.
Πάντως, η πολιτική και επικοινωνιακή μάχη που έδωσε τους τελευταίους
μήνες για την ανάγκη συγκρότησης κυ-

Ν Τ Ο Ρ Α Μ Π Α Κ Ο Γ Ι Α Ν Ν Η και Γ. Καρατζαφέρης θα καθορίσουν τη στάση τους από τις διεργασίες
των επόμενων ημερών
βέρνησης εθνικής συνεργασίας είχε μία
και μόνη στόχευση: να κατοχυρωθούν
ο ίδιος και ο Λ Α Ο Σ ως αξιόπιστοι συ
νομιλητές στο ασπκό σύστημα και να
μπει στο «παιχνίδι εξουσίας» με το βλέμ
μα του στο κεντροδεξιό ακροατήριο.

«Εμείς ήμασταν ξεκάθαροι από την
αρχή και επιμέναμε για την ανάγκη
κυβέρνησης εκτάκτου ανάγκης». Με
τη φράση αυτή σχολιάζουν στελέχη της
Δημοκρατικής Συμμαχίας τις πολιτικές
εξελίξεις, ενώ η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη επιμένει ότι η κυβέρνηση δεν

ανπμετωπίζεται μονοκομματικά, διευ
κρινίζοντας πως αλλιώς ο δρόμος εί
ναι η άτακτη χρεοκοπία.

«Μια κυβέρνηση στην οποία δεν
συμμετέχει η ΝΔ δεν είναι κυβέρνη
ση μείζονος εθνικής ανάγκης όπως
την εννοούμε εμείς» είναι η κεντρι
κή γραμμή του κόμματος και η κυρία
Μπακογιάννη, που λέγεται ότι έχει συ
νομιλήσει με τον κ. Ευ. Βενιζέλο, τη
ρεί στάση αναμονής.
Για την πρόεδρο της Δημοκρατικής
Συμμαχίας τα «δύσκολα είναι μπροστά

μας» και θα επιμείνει, όσο είναι δυνα
τόν, στην ανάγκη διευρυμένης συμμα
χίας όσων πολιτικών δυνάμεων και των
στελεχών τους πιστεύουν ότι η Ελλάδα
πρέπει να παραμείνει στον πυρήνα της
ευρωζώνης.
Επίσης, προκρίνει, μετά τη μεταβαπκή κυβέρνηση που θα εφαρμόσει πλή
ρους τη συνθήκη, να οδηγηθεί η χώρα
σε εκλογές.
Απογοητευμένος φαινόταν ο πρόε
δρος της Δημοκρατικής Αριστερός κ.
Φ. Κουβέλης ακούγοντας την ομιλία

χε με «Το Βήμα».
Ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αρι
στερός συγκάλεσε αμέσως σύσκεψη των
επιτελών του κόμματός του για να εξε
τάσουν όλα τα σενάρια, αν και τα πε
ρισσότερα στελέχη του φαίνονταν πε
πεισμένα ότι ο κ. Παπανδρέου ούτε παραιτείται ούτε σκέφτεται να προχωρή
σει σε κυβέρνηση συνεργασίας. Απλούστατα θα επιδιώξει να ψηφισθεί η νέα
δανειακή σύμβαση με αυξημένη πλειοψηφία και θα συνεχίσει να κυβερ
νά ή το πολύ-πολύ να προχωρήσει σε
ανασχηματισμό με συμμετοχή εξωκοι
νοβουλευτικών.
Για τη Δημοκρατική Αριστερά η συμ
μετοχή της σε μία συγκυβέρνηση, χω
ρίς να καθορισθεί το πλαίσιο της λει
τουργίας της, τα πρόσωπα που θα την
αποτελούν, αλλά κυρίως οι στόχοι της,
ήταν αδύνατη. Εξάλλου δεν μπορού
σαν μόνον αυτοί να μετέχουν σε μία τέ
τοια κυβέρνηση, τη σπγμή που δήλω
σαν αντίθετοι με τη νέα δανειακή σύμ
βαση και δεν θα μετείχε σιη συγκυβέρ
νηση άλλο κόμμα, όπως πρόλαβαν να
δεσμευθούν οι αρχηγοί των κομμάτων
της αντιπολίτευσης.

■ ■ ‘ΓΝ Ω Μ Η
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με ότι θα ξεπεραστεί. Η
Ευρωπαϊκής
υπερψήφιση της δανεια
Επιτροπής
κής σύμβασης και από τη Ν έα
Δη
μοκ ρα τία μάλιστα μ π ο ρ εί να μ α ς
διακινούνται
προσδώ σει ψήγματα α ξιο π ισ τία ς,
εναλλακτι
απαραίτητα στις σημερινές συνθή
κά νομικά
κ ες. Μ ην τρέφ ουμε όμω ς ψ ευ δ α ι
σενάρια για
σθήσεις. Η χώρα κινείται ήδη προς
την αποπο
την έξο δ ο από το ευρώ. Και πολλοί
πιστεύουν ότι θα χρειαστεί ένα θαύ
μπή της Ελ
μα για να ανακοπεί η πορεία προς
λάδας από ν
την καταστροφ ή. Ιδού πώ ς έχουν
την ευρω
τα πράγματα.
ζώνη
Πρώτον, οι πολιτικοί μα ς και το
πολιτικό μα ς σύστημα θεωρούνται
πλέον απολύτως αναξιόπιστα από
τους Ευρωπαίους. Η απόφαση του
κ. Γ. Παπανδρέου για δημοψήφισμα
ήταν η χαριστική βολή σε μια κυβέρ
νηση που δύο χρόνια τώρα αναλαμ
βάνει υποχρεώσεις τις οποίες εμφα
νίζετα ι στη συνέχεια α πρόθυμη ή
ανίκανη να τις υλοποιήσει. Α νΤ αυ
τού υπάρχει βέβαια ο κ. Σ α μα ρά ς,
ο οποίος θα χρειαστεί να προσπα-

θήσει όμω ς σκληρά για να πάρουν
σ ια σοβαρά τις θέσεις του κόμμα
τός του ο ι εταίροι μας.
Δ εύ τερ ον, η Ε λλ ά δ α αντιμετω
πίζεται ω ς «αποτυχημένο κράτος»
όπου η γραφ ειοκρατία και η δ ια 
φθορά έχουν σαν αποτέλεσμα και οι
πιο στοιχειώδεις διαδικασίες, όπως
η συλλογή των φ όρω ν, να αποτε
λούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης.
Ακόμη και κάτω από τις καλύτερες
προϋποθέσεις η επίτευξη ενός προ
γράμματος εξυγίανσης προϋποθέ
τει επαναστατικές αλλαγές.
Τρίτον, η κοινή γνώμη και τα μέσα
ενημέρωσης σε όλες σχεδόν τις ευρω
παϊκές χώρες έχουν στραφεί εναντίον
μας, ενώ η τελευταία κρίση έκανε φα
νερό ότι ακόμη και οι ως τώρα υποστηρικτές μας έχουν αλλάξει στάση.
Με την εξαίρεση του κ. Κον-Μπενιίτ,
σχεδόν κανείς ευρωπαίος πολιτικός,
ούτε από τους σοσιαλιστές, δεν βρή
κε κάτι καλό να πει, για εμάς την τε
λευταία εβδομάδα ενώ ακόμη και ο
κ. Γιούνκερ, που μας έχει προσφέ
ρει πολύτιμη στήριξη μέσα σ ια όρ

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU

γανα της ευρωζώνης, επιτέθηκε με
δριμύτητα στην κυβέρνηση.
Υποστηρίζουν ορισμένοι ότι όλα
αυτά είναι τρομοκρατικά και ότι δεν
υπάρχει καμία νομική διαδικασία εκ
δίω ξής μας. Κρυβόμαστε πίσω από
το δάχιυλό μας. Ηδη σε κύκλους της
επιτροπής διακινούνται εναλλακτικά
νομικά σενάρια, ενώ πολλοί σημει
ώνουν με έμφαση την άρνηση των
Σ α ρ κ ο ζί και Μ έρκελ να καλέσουν
τον έλληνα πρωθυπουργό στην τε
λευταία διάσκεψ η της ευρω ζώ νης
για τις χώ ρες με υψηλό χρέος. Σ η 
μειώνουν ακόμη την αναφ ορά της
κυρία ς Μ έρκελ σε «σχέδιο Βήτα»,
τη δήλωσή της ότι η Ελλάδα «είναι
ξεχωριστή περίπτωση» και βέβαια
τις προχθεσινές ωμές δηλώσεις του
εκπροσώπου της.
Αν λάβουμε υπόψη ότι ταυτόχρονα
χτίζεται το περίφημο «τείχος» γύρω
από την Ελλάδα που θα προστατεύ
σει τις τράπεζες - όχι τις δικές μας
πια - από μια άτακτη χρεοκοπία, τό
τε το ενδεχόμενο της αποπομπής μας
φαίνεται πολύ πιο ρεαλιστικό.

Γ ια να είμασιε ειλικρινείς βέβαια
οι εταίροι μας θεωρούν πιο πιθανό
ότι εμείς θα τους κάνουμε τη δουλειά,
ότι δηλαδή δεν θα ανιέξουμε και θα
βγούμε μόνοι μας από την ευρωζώνη.
Φαίνεται απίθανο; Οχι βέβαια. Με
τις εφορίες σε διαρκή λευκή απεργία,
τον δημόσιο τομέα σε καθεσιώς μόνι
μης μη λειτουργίας, τους λογής-λογής
θίγόμενους έτοιμους για αντάρτικο
και το κέντρο της Αθήνας πολιορκούμενο κάθε τρεις και λίγο, ποια κυβέρ
νηση θα μπορέσει να φέρει εις πέρας
τις αλλαγές που έχουμε αναλάβει;
Φ υσ ικά , γίνονται και θαύματα.
Μπορεί η επόμενη κυβέρνηση να εί
ναι πολύ πιο αποφασισμένη να εφαρ
μόσει τα μέτρα που εξαγγέλλει κςιι να
βάλει τέλος στο καθεσιώς της διά
χυτης ανομίας. Μπορεί να πετύχουμε και επί της ουσίας την πολυπό
θητη συναίνεση. Μπορεί ακόμη σιγά-σιγά να ανακάμψει η οικονομία
και να εκτονωθεί κάπως η κοινωνι
κή ένταση. Μπορεί καθώς φθάσαμε στο χείλος της αβύσσου να βά
λαμε και μυαλό!

ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
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Μ Ε « Ψ Υ Χ Ρ Ο αίμα»
θα χειριστεί το θέμα
σχηματισμού της νέας
κυβέρνησης ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας κ. Κ.
Παπούλιας, καθώς όσοι
τον γνωρίζουν τονίζουν
ότι σπανίως αντιδρά
συναισθηματικά
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ΓΝΩΜΗ

Σταόρια
ανενθυνόππαδ
Του ΣΗΦΗ ΠΟΛΥΜΙΛΗ
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Βρυ&Λλεδ καλούν
Παπούλια για δράση
III

ΤΟΥ

ΒΑΣΙΛΗ ΧΙΩΤΗ
ο πρωί της περασμένης Πέμπτης, και
ενώ είχε ανακοινωθεί η συνεδρίαση του
Υπουργικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Δη
μοκρατίας κ. Κ. Παπούλιας δέχθηκε δύο δι
αδοχικά τηλεφωνήματα από τις Κάννες. Το
πρώτο ήταν από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊ
κής Επιτροπής κ. Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο
και το δεύτερο από τον πρόεδρο του Ευρω
παϊκού Συμβουλίου κ. Χέρμαν βαν Ρομπάι.
Το τι ειπώθηκε σε αυτές τις δύο τηλεφωνικές
επικοινωνίες είναι εύκολο να το συμπεράνει
κανείς και για το περιεχόμενό τους ενημερώ
θηκαν αμέσως ο Πρωθυπουργός και ο αρχη
γός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, χωρίς αυ
τό να δημοσιοποιηθεί. Και οι δύο εξέφρασαν
την αγωνία τους για το αν το πολιτικό σύστημα
στην Ελλάδα είχε κατανοήσει το δίλημμα που
είχε τεθεί ευθέως στον κ. Γ. Παπανδρέου και
στον κ. Ευ. Βενιζέλοτο προηγούμενο βράδυ,
όπ η χώρα είχε βρεθεί στο σταυροδρόμι της
συναίνεσης ή της χρεοκοπίας.
Από τα όσα ανακοινώθηκαν τα δύο επόμε
να 24ώρα έγινε σαφές όπ η Ευρώπη επιθυμεί
πλέον από την Ελλάδα μια κυβέρνηση συνερ
γασίας, με διάρκεια τουλάχιστον τριών μηνών,
έτσι ώστε να ορισπκοποιηθούν οι διαβουλεύσεις με τους ιδιώτες για το «κούρεμα» των ελ
ληνικών ομολόγων, να κυρωθεί η δανειακή
σύμβαση από το Κοινοβούλιο, να εκταμιευθεί
η έκτη δόση, να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός
του 2012 και να προωθηθούν άμεσα οι επεί
γουσες διαρθρωτικές αλλαγές, με πρώτη προ
τεραιότητα π ς αποκραπκοποιήσεις.
Το βράδυ της Παρασκευής και προτού ολο
κληρωθεί η συζήτηση για την παροχή ψήφου
εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, οι διεργασίες
για τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης άρχι
σαν να σχηματοποιούνται και ο Πρόεδρος της
Δημοκραπ'ας άρχισε να προετοιμάζεται για τη
διαδικασία που θα έπρεπε να ακολουθήσει.
Παρά τις δημόσιες παραινέσεις που είχε
δεχθεί για να αναλάβει έναν άτυπο διαμεσολαβηπκό ρόλο ανάμεσα στον κ. Παπανδρέου
και στον κ. Αντ. Σαμαρά, με τον πρόεδρο της
ΝΔ να το ζητεί και επισήμως από το βήμα της
Βουλής, ο κ. Παπούλιας ξεκαθάρισε απάτην
πρώτη στιγμή ότι θα ακολουθήσει τον δρόμο
που του υποδεικνύει το Σύνταγμα με την πα
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ράγραφο 2 του άρθρου 38. Παρ’ όπ δηλαδή
θα είχε να διαχειριστεί μια διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ των κομμάτων που εκπροσω
πούνται στη Βουλή, ο κ. Παπούλιας ειδοποίη
σε εγκαίρως τους πολιτικούς αρχηγούς όπ την
εντολή σχηματισμού κυβέρνησης θα τη λάβει
και πάλι ο κ. Παπανδρέου ή το πρόσωπο που
θα υποδείξει ο Πρωθυπουργός για διάδοχό
του, αφού μετά το αποτέλεσμα της Παρασκευ
ής εξακολουθεί να απολαμβάνει την εμπιστο
σύνη της Εθνικής Αντιπροσωπείας.
Ω ς νομικός και ο ίδιος, ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας γνωρίζει πολύ καλά τα συνταγ
ματικά όρια των αρμοδιοτήτων του και έχει
διαμηνύσει πολλές φορές, με διαφορετικές
αφορμές, όπ είναι ο τελευταίος που θα παρα
βιάσει το Σύνταγμα. Συχνά μάλιστα υπενθυμί
ζει στους συνομιλητές του τις δραματικές επι
πτώσεις που είχε στο παρελθόν κάθε ανάμειξη
του πολιτειακού παράγοντα στη διαμόρφωση
των πολιτικών εξελίξεων. Και επειδή από χθες
γίνεται πολύς λόγος για σύγκληση συμβουλί
ου των πολιτικών αρχηγών, θεωρεί αυτονόη
το ότι αυτό μπορεί να συγκληθεί μόνον εφό
σον το ζητήσει ο κ. Παπανδρέου και εξασφα
λιστεί στη συνέχεια η συμμετοχή των κομμάτων
της ανππολίτευσης, γεγονός που ως το μεση
μέρι του Σαββάτου φάνταζε σχεδόν απίθανο.

ΙΙΙΙΙΙΙΙΠρόεδρος
μ ε «ψυχρό αίμα»
Οσοι γνωρίζουν προσωπικά τον κ. Κ. Πα
πούλια, τονίζουν ότι σπανίως ανπδρά συναι
σθηματικά και συνήθως λειτουργεί ως «ον
με ψυχρό αίμα». Γι’ αυτό και εξεπλάγησαν
όταν τον είδαν να ταράζεται μετά τη ματαί-

Ο Ι^ρόεδρος της Δημοκρατίας
γνωρίζει πολύ καλά τα
συνταγματικά όρια των
αρμοδιοτήτων του και έχει
διαμηνύσει πολλές φορές, με
διαφορετικές αφορμές, ότι είναι
ο τελευταίος που θα παραβιάσει
το Σύνταγμα

ωση της στρατιωτικής παρέλασης σιη Θ εσ
σαλονίκη και να κατευθύνεται μόνος του
προς τις τηλεοπτικές κάμερες. Εκείνο που
προς στιγμήν τον εξόργισε ήταν το σύνθη
μα «προδότη Παπούλια» που ακούστηκε
από μια μικρή μερίδα του πλήθους. Α νά
λογα συνθήματα («Παπούλια, προδότη, Αλ
βανέ») είχε δεχθεί με συνθήματα στους τοί
χους και ως υπουργός Εξωτερικών, όταν εί
χε υπογράψει την άρση του εμπολέμου ενα
ντίον της Αλβανίας.
Σε όλα τα άλλα που ακούει τους τελευ
ταίους μήνες («τι κάνει ο Παπούλιας», «κά
νε κάτι, Πρόεδρε» κτλ.) αντιδρά με τη σιωικότητα του πολιτικού που γνωρίζει ότι σε
στιγμές έντασης η κριτική αυξάνεται και γί
νεται πολύ πιο άδικη.
Με τον ίδιο τρόπο αντιδρά και στα επικοινωνιακά παιχνίδια που καταφεύγουν όλο
και συχνότερα αρχηγοί κομμάτων επιχειρώ
ντας να τον εμπλέξουν.
Ο κ. Αλ. Τσίπρας του ζήτησε ευθέως να
παραιτηθεί για να οδηγηθεί η χώρα σε εκλο
γές, χωρίς κανένας να μπορεί να βεβαιώσει
αν αυτό το είπε μόνο μπροστά στα μικρόφω
να έξω από το προεδρικό ή και στον ίδιο τον
Πρόεδρο κατά τη συνάντηση που είχαν κεκλεισμένωντων θυρών. Ο κ. Γ. Καρατζαφέρης έχει ζητήσει επανειλημμένα από τον Πρό
εδρο της Δημοκρατίας να αναλάβει πρωτο
βουλία για οικουμενική κυβέρνηση. Η κυρία
Ντάρα Μπακογιάννη επίσης, ενώ ο κ. Ανι.
Σαμαράς το υπαινίχθηκε στην τελευταία συ
νάντησή τους.
Ο Π ρόεδρος της Δημοκρατίας προφα
νώς είχε συναίσθηση των αρνητικών σχολί
ων που θα δεχθεί, αλλά, όπως αρκετοί γνω
ρίζουν, η δημοφιλία του δεν τον ενδιέφερε
ποτέ και δεν θέλγεται από τους πειρασμούς
του πολιτικού μάρκετινγκ. Αλλωστε είναι μάλ
λον βέβαιο ότι πίσω από τις βαριές δρύινες
πόρτες του γραφείου του λέγονται πολύ πε
ρισσότερα από όσα γίνονται γνωστά και συμ
βαίνουν πολύ σημαντικότερα από εκείνα που
αφήνουν να διαρρεύσουν σιη συνέχεια οι επικοινωνιολόγοι των κομματικών επιτελείων.
Για έναν πολιτικό που, διαχρονικά, δεν περ
πάτησε στον θαυμαστό κόσμο της πολιτικής
επικοινωνίας αυτή η διαδικασία είναι φύσει
αδιάφορη, αν όχι και γραφική.

ισ ό β ήμα πριν α π ό τη χρ εο κ ο π ία
κ α ι μετά τη ν απίστευτη γκ ά φ α
‘ \ /
μ ε το δ η μ ο ψ ή φ ισ μ α που προκάV
λ εσ ε το τελεσ ίγρ α φ ο τω ν Ε υ ρω 
παίω ν, ο Γ. Π α π α νδ ρ έο υ έκα νε το δ ικ ό του μ ι
σ ό β ήμα μή π ω ς κα ι β ρ εθ εί επ ιτέλου ς η πολυ
πόθητη σ το ιχ ειώ δ η ς σ υ να ίνεσ η . Μ ό ν ο που κι
αυτό το β η μ α τά κ ι έμ εινε μ ετ έω ρ ο . Γ ια τί δ εν
α να γνώ ρισ ε κι ο ίδ ιο ς μέχρι τέλου ς τις ευ θύ 
ν ε ς του για το σ η μ ερ ινό α δ ιέ ξ ο δ ο , α λ λ ά κα ι
γιατί η αντιπολίτευση, με πρώ το τον κ. Σ α μ α 
ρ ά , κ ρ ύ φ τη κ ε π ά λι π ίσω α π ό τ ις ιδ ιο τ ε λ ε ίς
κ ο μ μ α τικ ές τη ς επ ιδ ιώ ξε ις. Α π ο δ είχ θ η κ ε δ η 
λ α δ ή γ ια μ ια φ ο ρ ά α κ ό μ α ότι, π λην εξα ιρ έ-#
σ εω ν, το π ολιτικό σύστημα π α ρά την πατριω
τική επ ίφ α σ η με τη ν ο π ο ία καλύπτει τις επ ι
δ ιώ ξ ε ις το υ , είν α ι κατώ τερο τω ν π ερ ισ τά σ ε
ω ν. Μ ε μ ια χ ώ ρ α που β ρίσ κετα ι στην Εντατι
κ ή , που κ ιν δ υ ν εύ ει α π ό στιγμή σ ε στιγμή να1
εκ π νεύ σ ει, α υτοί σ υ ν εχ ίζο υ ν ν α δ ια γ κ ω ν ίζο 
νται για ν α δ ια μ ο ιρ ά σ ο υ ν τα ιμά τια μ ια ς η μ ι
θ α ν ο ύ ς ε ξ ο υ σ ία ς .
Μ όνο θλίψη και απόγνωση προκαλεί το θέα
μα μια ς ηγεσίας που παλιμπαιδίζει κυριολεκτι
κά ενώ η χώρα καίγεται, ενώ οι Ευρωπαίοι προ
ετοιμάζονται για την αποπομπή ή κατάρρευσή
μα ς. Αρνούνται να συνειδητοποιήσουν και αυτή
την έσχατη ώρα ότι
όπω ς προειδοποίη
Α π ο δ ε ίχ θ η κ ε
σε η Μ έρκελ, έχου
f i e μια φορά
με προθεσμία μερι
κώ ν μ ό λις ημερώ ν.
ακόμα ότι, πλην
Π α ίζουν με μεταβα
εξαιρέσεων,
τικές ή κυβερνήσεις
το πολιτικό
ευθύνης όπως τις βα
σύστημα παρά
φτίζουν, ενώ διαφω
νούν ακόμα και για
την πατριωτική
αυτά που καταλαβαί
επίφαση με την
νει και ο τελευταίος
οποία καλύπτει
πολίτης, ότι δάνειο,
δ ό σ η , κούρεμα και
τις επιδιώξεις του,
μέτρα είναι ένα πα
είναι κατώτερο
κέτο που δ εν προτων περιστάσεων
σφέρεται με δόσεις
που βολεύουν τις κά
θε λογής μικροκομματικές σκοπιμότητες, αλλά
εφ άπαξ και χω ρίς το παραμικρό περιθώριο δια 
πραγμάτευσης, για την ώρα τουλάχιστον. Βλέπουν
τη γειτονική Ιταλία να βρίσκεται σχεδόν στην
ίδια κατάσταση που ήμασταν εμείς πριν από το
μνημόνιο με το ΔΝ Τ προ των πυλών με ό,τι αυτό
συνεπάγεται για μια Ευρώπη που ψάχνεται και
αντί να τρέχουν να σβήσουν τη δική μας φωτιά
ανταλλάσσουν εμπρηστικές δηλώ σεις.
Δεν υπάρχει όμως πλέον το*’παραμικρό περιθώχ
ριο για τα συνήθη παιχνιδάκια. Αυτό που προέχει{
δεν είναι η πολιτική επιβίωση του κ. Παπανδρέου
ή του κ. Σ α μα ρά . Δεν υπάρχει χώ ρος για νικητέτ
και ηττημένους σ ’ αυτή την ιστορία. Η σύμφωνά
πρέπει να ψηφιστεί και να γίνουν όλα τα βήμα *
τα που προβλέπει μέχρι τέλους. Ο σ ο ς χρόνος κ
αν χρειαστεί, όποιες υποχωρήσεις κι αν πρέπε
να γίνουν, είτε αφορούν πρόσωπα είτε τον χρόνβ
που θα πάμε σε εκλογές. Καλώς ή κακώς η πρω
τοβουλία των κινήσεων ανήκει στον Πρωθυπουρ
γό και στην παράταξη που κυβερνά που οφ είλει
να κάνει όλες τις κινήσεις οι οποίες χρειάζονται
για να μην αυτοκτονήσουμε. Α λλά και ο κ. Σ α 
μαράς έχει το δικό του μεγάλο μερίδιο ευθύνης
που δεν μπορεί να συγκαλύπτεται πίσω από προ
σχήματα ή από φληναφήματα ότι ψηφίζουμε στα
γρήγορα, πάμε σε εκλογές και μετά χαλαρώνου
με για να ... διαπραγματευτούμε. Δυστυχώς για
μα ς είναι η τελευταία ευκαιρία τους αλλά και η
τελευταία δική μα ς ευκαιρία για να μην μπούμε
σε πολύ πιο οδυνηρές περιπέτειες.
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«Καληνύχτα, Ελλάδα».
Ο «ρομαντικός» αυτός τίτλος
σε πρόσφατο άρθρο του
περιοδικού «Der Spiegel», που
αναφέρεται στην αναμενόμενη
έξοδο της Ελλάδας από την
ευρωζώνη, δεν οφείλεται μόνο
στην έντονη φθινοπωρινή
μελαγχολία. Εχει και μια πιο
πεζή αιτία: πολλοί Γερμανοί
λένε auf Wiedersehen («αντίο»)
σε μια χώρα που δυναμιτίζει
όλο και περισσότερο το
συντηρητικό μοντέλο
οργάνωσης της Ευρώπης.
Το αίσθημα δυσφορίας κατά
της Ελλάδας, που υπέβοσκε
από καιρό στους κόλπους του
κυβερνητικού συνασπισμού
Χριστιανοδημοκρατών Ελεύθερων Δημοκρατών,
ξέσπασε ανοιχτά μετά
την εξαγγελία του
δημοψηφίσματος για το ευρώ
από τον κ. Γ. Παπανδρέου.

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙϋίΙΙΙΟι Γ ερ μ α ν ο ί έτο ιμ ο ι ν α α π ο χ α ιρ ετ ή σ ο υ ν το « ε λ λ η ν ικ ό π ρ ό β λ η μ α » α π ό τ η ζώ ν η το υ ευ ρ ώ

Ελληνεδ, auf Wiedersehen
Το αίσθημα öuocpopias κατά m s EAAäöas Ξέσπασε μετά την επαγγελία του δημοψηφίσματο8
πραγματικά επιχειρησιακή σημασία
είναι άδηλο. Η διεξαγωγή δημοψη
φισμάτων αποτελεί δημοκρατικό δι
καίωμα και, επομένως, δεν μπορεί να
γίνει ποτέ λόγος αποκλεισμού.
Ω ς μέσο εκφοβισμού ωστόσο είναι
προφανώς αποτελεσματική. Και μό
νο η διατύπωσή της φτάνει. «Η μα

ταίωση του δημοψ ηφ ίσματος από
τον Παπανδρέου οφείλεται σαφώς
στον φ όβο ότι θα είχε πραγματικά
σύντομα τη δραχμή, παρ ’ ότι η Μέρ
κελ και ο Σα ρ κοζί δεν του ζήτησαν
ευθέως να το αποσύρει» έλεγε ο ίδιος

ΒΕΡΟΛΙΝΟ, ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
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ένας μετά τον άλλον οι γερμανοί
υπουργοί απειλούν ανοιχτά με
έξωση την Ελλάδα από την ευρωζώ
νη, με πρώτο και καλύτερο τον πολι
τικό τους προϊστάμενο, την κυρία Αν-

Ο

γκελα Μέρκελ.
Αυτό εκφράστηκε και στη συνά
ντηση της καγκελαρίου με τον έλλη
να πρωθυπουργό (παρουσία, μεταξύ
άλλων, και του γάλλου προέδρου κ.
Νικολά Σαρκοζί) την περασμένη Τε
τάρτη σας Κάννες, η οποία, σύμφωνα
με γερμανό διπλωμάτη, έγινε σε βα
ριά ατμόσφαιρα, αλλά χωρίς ξεσπά
σματα και αντεγκλήσεις.

«Η κυρία Μ έρκελ και ο κ. Σαρκοζί
δήλωσαν απερίφραστα ότι θεωρούν
παρασπονδία το γεγονός ότι δεν ζη
τήθηκε η γνώμη τους για το δημο
ψήφισμα και ότι η διεξαγω γή του
ανοίγει στην Ελλάδα την πόρτα της
εξόδου από την ευρωζώνη» έλεγε
ο ίδιος. «Ο κ. Παπανδρέου αναγκά
στηκε να αναγνωρίσει ότι δεν είχε
σκεφ θεί καθόλου τις διεθνείς επι
πτώσεις του».
(Διεθνείς επιπτώσεις», πρόσθεσε,
σημαίνει κυρίως πολύμηνη καθυστέ
ρηση της έγκρισης της συμφωνίας
της 27ης Οκτωβρίου από τα 17 κοι

Ο Ε Ν Α Σ μετά τον άλλον οι γερμανοί υπουργοί, με πρώτο και καλύτερο τον πολιτικό τους
προϊστάμενο, την κυρία Ανγκελα Μέρκελ απειλούν ανοιχτά την Ελλάδα με έξωση από την ευρωζώνη.
Αυτό εκφράστηκε και στη συνάντηση της καγκελαρίου με τον έλληνα πρωθυπουργό (παρουσία,
μεταξύ άλλων, και του γάλλου προέδρου κ. Νικολά Σαρκοζί) την περασμένη Τετάρτη στις Κάννες
νοβούλια της ευρωζώνης, την ώρα,
που λόγω της συνεχιζόμενης οικονο
μικής κρίσης τα εργαλεία του, όπως
το «μοχλευμένο» Ταμείο Χρηματοπι
στωτικής Σταθερότητας ΕΡδΡ και η
κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών,
θεωρούνται η τελευταία σανίδα σω
τηρίας για το ευρώ.
Η είδηση της ημέρας ήταν όμως η
ομολογία ότι υπάρχει όντως ένα «πλά
νο Β» για την περίπτωση αποχώρησης
της Ελλάδας από τη νομισματική ένω
ση. Ο ι δύο ηγέτες δήλωσαν σαφώς
ότι είναι καλά «προετοιμασμένοι» γι’
αυτό το ενδεχόμενο - κάτι που προ
ϋποθέτει φυσικά εμπεριστατωμένο
σχέδιο ανπμετώπισής του.
ΡΙ στάση αυτή δεν άλλαξε ούτε και

Πολλοί Γερμανοί λένε
«αντίο» σε μια χώρα
που δυναμιτίζει όλο
και περισσότερο το
συντηρητικό μοντέλο
οργάνωσης της Ευρώπης

ότι η Ελλάδα θα αποδεχθεί την από
φαση της 2 7 η ς Οκτωβρίου. Ω ς τώ
ρα δεν είναι ξεκάθαρο πώ ς θα συμ
β ε ί αυτό. Η εμπιστοσύνη θα επανέλθει μόνο μετά την αποδοχή της».
Αυτό, σύμφωνα με τον αναπλη
ρωτή κυβερνητικό εκπρόσω πο κ.
Γκέοργκ Στράιτερ, πρέπει να γίνει
όσο ταχύτερα γίνεται. Ο χι σε μήνες
ή εβδομάδες. «Η ομοσπονδιακή κυ

βέρνηση θα περιμένει μ όνο λίγες
ημέρες» δήλωσε ο ίδιος την Π αρα
μετά τη ματαίωση του δημοψηφίσμα
τος. Χαρακτηρκπικό γι’ αυτό είναι η
δήλωση της κυρίας Μέρκελ στο περι
θώριο της συνάντησης του G 2 0 σπς
Κάννες. «Για εμάς μετρούν μόνο οι
πράξεις» είπε. «Και πράξεις σημαίνει

σκευή. Διαφορετικά, πρόσθεσε, θα
μπει σε εφαρμογή η λύση που εξήγ
γειλε η καγκελάριος στις Κάννες ήτοι η διαδικασία εξόδου της Ελλά
δας από την ευρωζώνη.
Το κατά πόσο η απειλή αυτή έχει

Ζητούν ημωρία για ns xcbpes - ncipaßdiss
εγονός είναι ότι μετά την επανένωσή
της, το 1990, η Γερμανία έγινε εκτός
από οικονομική και πολιτική υπερδύναμη στην Ευρώπη. Αυτό της δίνει μεγαλύ
τερη δυνατότητα επιβολής των γερμανι
κών συμφερόντων στην ευρωζώνη.
Εκείνο που χαρακτηρίζει όμω ς τη νο 
μισματική ένωση δεν είναι ένα εθνικό,
αλλά ένα πολιτικά συντηρητικό μοντέ
λο , το νεοφ ιλελεύθερο. Αυτό δεν είναι
γερμανική «σπεσιαλιτέ», αφού το ασπάζονται όλοι σχεδόν οι ευρωπαίοι ηγέτες.
«Γερμανικό» είναι εδώ μόνο το ότι το ευ
ρώ δίνει λόγω του «εξωστρεφούς» (εξαγωγικού) προσανατολισμού της γερμανι
κής οικονομίας συγκριτικά πλεονεκτήμα
τα στη Γερμανία. Αυτό θα μπορούσε να
αλλάξει όμως αμέσως σε περίπτωση πα
ροξυσμού της κρίσης και ανπσιοιχα με
γάλης μείωσης των εξαγωγών.
Αυτό δεν προστατεύει βέβαια τους συ
ντηρητικούς γερμανούς πολιτικούς από
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Σύμφω 
να μ ϊ δπμοσκόππση, το 82%
των Γερμα
νών τάχθη
κε υπέρ της
έξωσης της
Ελλάδας
απάτην
ευρωζώνη

τον ιό της υπεροψίας. Η αντίδρασή τους
στην πρωτοβουλία για δημοψήφισμα στην
Ελλάδα ήταν (ανεξάρτητα από την ακαταλληλότητά του) συμπτωματική για το
γεγονός ότι βλέπουν με συνεχώς α υξα 
νόμενη έπαρση τους ηγέτες των μικρών
ευρωπαϊκών χωρών.
Αυτό δεν μένει χωρίς επιπτώσεις στη
δημοσιότητα. Η τάση για τιμω ρία των
καθ’ έξιν χωρών-παραβατών μεταδίδεται
'και στον γερμανικό πληθυσμό. Σύμφωνα
με πρόσφατη δημοσκόπηση κατά παραγ
γελία του τηλεοπτικού σταθμού A R D , το
82% των ερωτηθέντων τάχθηκε υπέρ της
έξω σης της Ελλάδας από την ευρωζώνη
σε περίπτωση που δεν αποδεχθεί τη συμ
φωνία της 27ης Οκτωβρίου.
Τέτοια έπαρση εκφράζει και παρανοϊ
κή καμπάνια μερικών δεξιών λάίκίσπκων
εφ ημερίδων, όπως η «Bild Zeitung» και
η «ΒΖ». Το νέο τους «εύρημα»: Η δ ιεξα 
γωγή δημοψηφίσματος στη Γερμανία με

αντικείμενο το ερώτημα αν πρέπει να δο
θεί βοήθεια στην Ελλάδα ή όχι.
Π ρος τον σκοπό αυτόν η «Bild Zeitung»
έχει τυπώσει σπ ς σελίδες της ένα ψηφο
δέλτιο, που μπορεί να επιστραφεί κατό
πιν συμπληρωμένο στην εφ ημερίδα για
στατιστική αξιολόγηση. Το αποτέλεσμα
είναι βέβαια προκαθορισμένο: «Εξω η
Ελλάδα από το ευρώ!» γράφει με πηχυαίους τίτλους η «Bild Zeitung». «Ελληνες,

αν δεν θέλετε τα λεφτά μ α ς, δεν θέλου
μ ε κι εμ είς την κρίση σας!» συμπληρώ
νει η «ΒΖ».
Το κακό είναι βέβαια ότι η καμπάνια υπο
στηρίζεται από υψηλόβαθμα στελέχη των
δύο κυβερντμικών κομμάτων. Ακόμη χειρό
τερα, η κυρία Μέρκελ δεν λέει κουβέντα γι’
αυτό. Μάλλον, όχι επειδή θέλει πραγματικά
την έξοδο, αλλά επειδή η καμπάνια ταιριά
ζει προφανώς στο νέο της στυλ: Να απειλεί
εκβιασπκά με έξοδο όσους δεν συμμορφώ
νονται προς τας υποδείξεις.

διπλωμάτης.
Ενα δημοψ ήφ ισμα πάντως που
έγινε τον Οκτώβριο του 2009 στην
Ιρλα νδία και κα τέληξε στην από
κρουση των συνθηκών της Λισαβό
νας δεν προκάλεσε την παραμικρή
συζήτηση για τέτοιο αποκλεισμό. Το
πρόβλημα λύθηκε με δεύτερο δημο
ψήφισμα, που απέβη υπέρ των συν
θηκώ ν χάρη στην παροχή σ οβ α 
ρών οικονομικώ ν ανταλλαγμάτων
στους Ιρλανδούς από τις Βρυξέλλες.
Η μετατροπή της απειλής σε πραγμα
τική πράξη κωλύεται και από το γεγο
νός ότι οι συνθήκες της ευρωζώνης
δεν προβλέπουν νομικά τέτοια έξοδο
χωρίς ταυτόχρονη έξοδο και από την
ΕΕ. Μια αποχώρηση θα είναι λοιπόν
πάντα διπλή. Και εξίσου διπλό θα εί
ναι έτσι και το πλήγμα για την ενωμέ
νη Ευρώπη.1
Καθαρά σε επίπεδο απειλών, βέ
βαια, η αλλαγή είναι ριζοσπασπκή.
Ω ς τώρα η κυρία Μέρκελ δεν έβαζε
ποτέ στο στόμα της λέξεις όπως «έξο
δος», «αποκλεισμός» ή «αποχώρηση».
Το αντίθετο μάλιστα: οι συνεργάτες
της, που τολμούσαν να πουν κάτι πα
ρόμοιο, υφίσταντο από αυτήν φοβε
ρή «κατσάδα». Ενα από τα θύματά της
ήταν πρόσφατα και ο αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομίας Φ ίλιπ
Ρέσλερ, ο οποίος έκανε το «λάθος»
να παρουσιάσει δημόσια τις σκέψεις
του περί «συντεταγμένης χρεοκοπίας»
της Ελλάδας.
Οχι περίεργο λοιπόν το ότι οι γερ
μανοί αναλυτές μιλούν για το σπάσι
μο ενός μεγάλου «ταμπού». Και αυ
τό το εξηγούν με δύο βασικά λόγους:
Ο πρώτος είναι η νευρικότητα σε
βαθμό υστερίας που προκαλεί στους
πολιτικούς η νέα έξαρση της κρίσης
του ευρώ. Αυτό διεγείρει «προφητι
κές» διαθέσεις, που ξεσπούν κατόπιν
στα «μαύρα πρόβατα» της ευρωζώνης.
Και ο δεύτερος, η αδυναμία των
ίδιων πολιπκών να αντιμετωπίσουν
αποτελεσματικά την κρίση. Είναι λο
γικό λοιπόν η κυρία Μέρκελ να φυ
λάει ως κόρην οφθαλμού τη «λύση»
της 27ης Οκτωβρίου, η οποία, μετα
ξύ άλλων, την ανέδειξε και σε «μυ
στικό» ηγεμόνα της Ευρώπης. «Δεν

θα αφήσουμε ανθρώπους μ ε τρικυ
μία στο μυαλό, όπω ς ο Παπανδρέ
ου, να μα ς τη χαλάσουν» έλεγε συ
νεργάτης της.
Πίσω από αυτή την επιτυχία δεν
βρίσκεται βέβαια, όπως υποστηρί
ζουν ορισμένοι, το διαβολικό σχέ
διο για τη δημιουργία μιας «γερμανι
κής Ευρώπης». Η Γερμανία δεν μπο
ρεί εξάλλου να κάνει κάπ τέτοιο. Και
μόνο η ανάσταση των άλλων ισχυρών
εταίρων της, όπως η Γαλλία και η Ιτα
λία, φτάνει για να κάνει ουτοπικό τέ
τοιο εγχείρημα.
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ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ο ι αντιδράσεις των πολιτών κατά μελών
της κυβέρνησης σπ ς παρελάσεις της 28ης
Οκτωβρίου πυροδότησαν εξελίξεις πρω
τοφανείς για την κυβέρνηση και αδιανό
ητες για το πολιτικό σύστημα. Ο πρωθυ
πουργός κ. Γ. Παπανδρέου, ο οποίος ανέ
μενε ότι η κυβέρνηση θα έπαιρνε ανάσα
έπειτα από μια συμφωνία που επετεύχθη

·.
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Μετά χο φιάσκο των Καννών η αποκάλυ
ψη. Η δραματική κατάληξη της συνάντησης
του κ. Γ. Παπανδρέου με την κυρία Ανγκελα
Μέρκελ και τον κ. Νικολά Σαρκοζί την προ
ηγούμενη Τετάρτη ανέδειξε με κατακλυσμιαίο ρυθμό την κρίση θεσμών, τη γύμνια του
πολιτικού συσιήματος, την ανεπάρκεια προ
σώπων και το έλλειμμα στοιχειώδους πολιτι

με σκληρές διαπραγματεύσεις, δεν άνιεξε
το βάρος της κατακραυγής. «Εμείς κουβα
λάμε σιαυρό και από πάνω μας πετάνε πέ
τρες» είπε στην ομιλία του στην Κοινοβουλευπκή Ομάδα του Π αΣ οΚ . Σε αυτή τη δύ
σκολη σπγμή στράφηκε ξανά σιους έμπι
στους συνεργάτες του, η απόφαση για το
δημοψήφισμα όμως αποδείχθηκε μοιραία.

Κρυφτούλι και
ανεπάρκειεβ
μετά το φιάσκο

«Μα τι κάνετε;
Θα χάσετε το
δημοψήφισμα!»

Αποκάλυψη τώρα για την αδυναμία του πολιτικού δυναμικού

Από τη σύσκεψη για το δημοψήφισμα ω8 την κρυάδα των Καννών
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗ

ς τον περασμένο Ιούνιο οι κο
ρυφαίοι υπουργοί διαμαρτύρο
νταν ότι ο Πρωθυπουργός λαμβάνει
αποφάσεις χωρίς ουσιαστική συζήτη
ση με τα εκλεγμένα στελέχη αλλά με
πρόσωπα του στενού του περιβάλλο
ντος. Ο ανασχηματισμός συνοδεύτηκε
με τη δημιουργία Κυβερνητικής Επι
τροπής, η οποία όμως με την πάρο
δο των μηνών ατόνησε. Ετσι, την πε
ρασμένη Κυριακή ο κ. Παπανδρέου
συσκέφθηκε με τους κκ. X. Κασιανί-

Ω

δη, Φ. Πετσάλνικο, Ν. Αθανασάκη,
Δ. Ρέππα. Στην απογευματινή σύσκε
ψη συμμετείχε και ο κ. Ευ. Βενιζέλος.
Ο αντιπρόεδρος και υπουργός Ο ι
κονομικών λέγεται ότι συμφώνησε με
την πρόταση για ψήφο εμπιστοσύνης,
επανέλαβε την άποψή του ότι η συμ-

11 φ ρ ά σ η του Πρωθυπουρ
γού «προκαλέσαμε θετι
κό σοκ» διαπέρασε σαν ηλε
κτροσόκ πολλούς βουλευτές
και ενεργοποίησε τις φυγόκεντρες δυνάμεις στο ΠαΣοΚ
φωνία της 27ης Οκτωβρίου θα πρέ
πει να κυρωθεί με πλειοψηφία 180
βουλευτών, αλλά διαφώνησε με την
επιλογή του δημοψηφίσματος. Σύμ
φωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όταν
αντιλήφθηκε ότι οι υπόλοιποι επέμειναν, ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό
πως την επόμενη ημέρα σε άρθρο του
σιην εφημερίδα «Τα Νέα» θα άφηνε
ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για να δι
ευκολύνει τις αποφάσεις του.
Ο κ. Γ. Παπανδρέου αιφνιδίασε
τους πάντες τη Δευτέρα, όταν εξήγ
γειλε τη διενέργεια δημοψ ηφ ίσμα
τος με διακύβευμα τη συμφωνία της
27ης Οκτωβρίου. Από εκείνη τη σπγμή
οι εξελίξεις μπήκαν στον επιταχυντή.

ΙΙ«Αυτό είναι λάθος!»
Η εξαγγελία για δημοψήφισμα ξε
σήκωσε βουητό από ψιθύρους σιην
αίθουσα όπου συνεδρίαζε η Κ Ο το υ
ΠαΣοΚ. Κάποιοι υπουργοί εμβρόντη
τοι δεν χειροκρότησαν, κάποιοι προ
σπαθούσαν να αποτιμήσουντις συνέ
πειες. Ο κ. Α. Λοβέρδος στράφηκε
προς την κυρία Κατερίνα Μπατζελή που καθόταν δίπλα του και της
ψιθύρισε: «Αυτό είναι λά θ ος! Είναι
μια λάθος α π όφ α σ η...». Ο κ. I. Ρα-

γκούσης στριφογύριζε στο κάθισμά
του και έλεγε: «Μα τι τα ήθελε αυτά
ο π ρ όεδρ ος...» αδιαφορώντας ποιος
τον άκουγε. Η κυρία Αννα Διαμανιοπούλου δήλωνε αιφνιδιασμένη
από τις εξελίξεις και έθετε το ερώ
τημα τι νόημα είχε μια τέτοια κίνη
ση σε αυτή τη συγκυρία. Και άλλοι
υπουργοί διαφωνούσαν με το δημο
ψήφισμα, όπως π.χ. ο κ. Κ. Σκαν
δαλίδης, αλλά δεν αντέδρασαν εκτι
μώντας ότι ούτως ή άλλως θα είναι
προάγγελος εξελίξεω ν.
Η αντίδραση των εταίρων και η
κριτική των ξένων μέσων ενημέρω
σης ξεπέρασαν κάθε πρόβλεψη. Ο
κ. Π απανδρέου εκλήθη εσπευσμένως σ ιις Κ ά ννες όπου συνεδρίαζε
το β 2 0 , με πρόσκληση της γα λλι
κής προεδρίας. Ο κ. Νικολά Σαρ
κοζί δεν έκρυβε τον εκνευρισμό του,
επειδή πίστευε ότι με τη συμφωνία
της 27ης Οκτωβρίου θα έκλεινε τα
ευρωπαϊκά μέτωπα ώστε να αφοσιωθεί σιην προεκλογική εκστρατεία
του. Το ελληνικό δημοψήφισμα ανέ
τρεψε τα δεδομένα. Στις Κάννες οι
κκ. Παπανδρέου, Β ενιζέλο ς και οι
κκ. Φ . Σαχινίδης κα ι Γ. Ζαννιάς
που τους συνόδευαν βρέθηκαν αντι
μέτωποι με την απροκάλυπτη δυσα
ρέσκεια των εταίρων.
Προτού επιβιβαστεί το κυβερνη
τικό κλιμά κιο στο α εροπ λά νο για
τις Κάννες, είχε ολοκληρωθεί ένας
κύ κλο ς επαφ ών με την Κ ο μ ισ ιό ν,
τα πρωθυπουργικά γραφεία και τις
πρεσβείες. Σε αυτές τις προσυνεννο ή σ είς το Μ έγαρο Μ α ξίμ ο υ είχε
προσδιορίσει το πλαίσιο του δημο
ψηφίσματος.
Ο τα ν ξ ε κ ίν η σ ε η σ υ ζή τη σ η , η
οποία ήταν πολύ σύνιομη, ο κ. Π α 
πανδρέου ανέλυσε τα πολιτικά δε
δομένα και παρουσίασε το ερώτημα
του δημοψηφίσματος το οποίο αφο
ρούσε τη συμφωνία της 27ης Οκτω
βρίου. Την προηγούμενη ημέρα το
Υπουργικό Συμβούλιο είχε απορρίψει ερωτήματα που έθεταν σε αμφι
βολία τη σχέση της Ελλάδας με την
Ε Ε και το ευρώ, εκτιμώντας ότι αυ
τές είναι στρατηγικές επιλογές για
το μέλλον της χώρας.
Η κυρία Ανγκελα Μέρκελ και ο
κ. Σα ρκοζί δυσφορούσαν εμφανώς
όση ώρα μιλούσε ο έλληνας πρωθυ
πουργός. Ο κ. Π απανδρέου εξήγη
σε ότι ο ι εκλογές θα έφ ερνα ν πο
λιτική αστάθεια στη χώ ρα και ανέ
λυσε τα πλεονεκτήματα του δ η μ ο 
ψ ηφ ίσ μα τος. «Τι είνα ι αυτά που

κά νετε; Θ α το χά σ ετ ε το δ η μ ο 
ψ ήφ ισμα» του απάντησαν ο ι συ
νομιλητές του.

Το μήνυμα που εξέπεμψαν Μέρκελ
και Σαρκοζί στην κοινή συνέντευξη
Τύπου ήταν ένα διπλό τελεσίγραφο
για το ερώτημα του δημοψηφίσματος
και την ανάγκη συναίνεσης. Αμέσως
ακολούθησαν δηλώσεις κορυφαίων
παραγόντων της Ευρώπης, που απει
λούσαν την Ελλάδα με έξοδο από το
ευρώ αν δεν στηριχτεί από ευρύτερες
δυνάμεις το νέο πρόγραμμα.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ

ο πρώτο στοιχείο που αναδείχθηκε από τα ξημερώματα της προη
γούμενης Πέμπτης ήταν οι αγκυλώσεις
βάσει των οποίων εξακολουθούν να
λειτουργούν τα υπό κατάρρευση επιτε
λεία των δύο μεγάλων κομμάτων. Μετά
την απαξιωτική συμπεριφορά της κυρί
ας Ανγκελα Μέρκελ και του κ. Νικολά Σαρκοζί ο κ. Γ. Παπανδρέου παρέμεινε επί ώρες άφαντος και κλεισμένος
σε συσκέψεις. Αντί άμεσης αντίδρασης
που θα απελευθέρωνε διαδικασίες και
θα δρομολογούσε εξελίξεις, διερεύνησε εσωκομματικές ισορροπίες, δυνα
τότητες ελιγμών και - κυρίως - τις δυ
νατότητες διατήρησης κάποιων πολιτι
κών πρωτοβουλιών, κάτι το οποίο πολ
λοί στο κόμμα του τού αναγνώρισαν ως
δικαίωμα, άλλοι όμως όχι.
Ο κ. Ευ. Βενιζέλος είχε σπεύσει να
κλείσει το θέμα του δημοψηφίσματος
με δήλωσή του τα ξημερώματα της Πέ
μπτης, ενώ ο κ. Κ. Σκανδαλίδης ζήτη
σε τη σύγκληση της ΚΟ. Η κυρία Αννα
Διαμανιοπούλου εξάλλου τόνισε ότι
στόχος είναι να παραμείνουμε στο ευ
ρώ «και να διατηρήσουμε την ενότητα

Τ

ΙΜετά το τελεσίγραφ ο
Ο κ. Παπανδρέου επιχείρησε να
υπερβεί αυτό το βάρος, λέγοντας σιο
Υπουργικό Συμβούλιο και σιην Κ Ο ότι
εξεπλάγη από τις αναδράσεις στην
Ελλάδα για τις δηλώσεις του γάλλου
προέδρου και της γερμανίδας καγκε
λαρίου, θεωρώντας τες αναμενόμενες.

«Οι εταίροι μ α ς ήθελαν να πηγαί
νουν όλα ρολόι, σαν ρομπότ, χω ρίς
εκλογές και δημοψηφίσματα που
θέτουν δύσκολα ερωτήματα» δήλω
σε και πρόσθεσε ότι με την απόφα
ση για δημοψήφισμα «προκαλέσαμε
θετικό σοκ» - φράση που διαπέρασε
σαν ηλεκτροσόκ πολλούς βουλευτές.
Η στάση αυτή ενίσχυσε τη δυσπισα'α
για την ειλικρίνεια των προθέσεών του
σχεπκά με τον σχηματισμό κυβέρνη
σης εθνικής ενότητας και μαζί α ς φυγόκενιρες δυνάμεις σιο Π αΣοΚ , δια
τηρώντας την αγωνία σιο κόκκινο ως
το τελευταίο λεπτό της ψηφοφορίας.

κής ανταπόκρισης κυβερνώνιων και ανππολιτευομένων σπς συνθήκες, σε μία από τις
μεγαλύτερες κρίσεις που αντιμετώπισε ποτέ
η χώρα. Ο τρόπος με τον οποίο οι ηγέτες της
Γαλλίας και της Γερμανίας επέβαλαν στον
Πρωθυπουργό της Ελλάδας τους όρους, το
πλαίσιο και τον χρόνο δράσης επέφερε αυ
τομάτως και ραγδαίες εξελίξεις σιην Αθήνα.
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Ο κ . Γ.
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ακούει σαν να
μην εχει πολλά
περιθώρια
κινήσεων την
κυρία Ανγκελα
Μ έρκελ οτην
έκτακτη
συνάντηση των
Καννών. «Γιατί νο
σας στηρίξουμε
τη στιγμή που
δεχόμαστε πίεση
για το αντίθετο
από τους πολίτες
μας;» ήταν σε
γενικές γραμμές
η τοποθέτηση
που ακούσε ο
Π ρω θυπουργός

του κόμματος και του ελληνικού λαού».
Η παραίτηση Παπανδρέου από την
πρωθυπουργία δεν ήταν επιθυμητή ού
τε από τα υπόλοιπα στελέχη του ΠαΣοΚ

το πρωί της Πέμπτης. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε κατά την άποψη κάποιων άμεσο
διχασμό του κόμματος, εν μέσω μιας δι
αδικασίας για την παροχή ψήφου εμπι
στοσύνης στην παραποιούσα κυβέρνη
ση. Ετσι, ο κ. Παπανδρέου κατέφυγε
σπς διαδικασίες, συγκάλεσε συνεδρι
άσεις και καιέληξε από κοινού με «κο
ρυφαίους» και μη στη μοναδική επιλο
γή που θα διασφάλιζε ότι το ΠαΣοΚ θα
διατηρήσει τον έλεγχο των εξελίξεων:
στη διεκδίκηση της ψήφου εμπιστοσύ
νης, με μια αόριστη (ως την τελευταία
στιγμή) δέσμευση ότι θα δρομολογού
σε διαδικασίες για τον σχηματισμό κυ
βέρνησης εθνικής ενότητας.

ΙΙΙΙΙΙΙΙ Η αδυναμία της ΝΔ
Απέναντι σπς κομματικές αγωνίες
του Π α ΣοΚ βρέθηκαν τα ανπ'στοιχα
προβλήματα της ΝΔ και η αδυναμία της
ηγεσίας της να ενεργήσει αποτελεσμα
τικά σε μια εξαιρετικά κρίσιμη καμπή.
Υπό την πίεση των εταίρων ο κ. Αντ.
Σαμαράς έσπευσε να ανοίξει ένα πα
ράθυρο προς τη συνεννόηση με τους δι
κούς του όρους, λέγοντας ότι είναι δια
τεθειμένος να ψηφίσει την «αναπόφευ
κτη» δανειακή σύμβαση και παράλλη
λα ζητώντας κάτι ανέφικτο: τον σχημα
τισμό κυβέρνησης τεχνοκρατών και τη
διεξαγωγή εκλογών εντός έξι εβδομά
δων - διάστημα απαγορευτικό καθώς
ως τότε ούτε δανειακή σύμβαση θα έχει

Δυσαρέσκεια και εκνευρισμό

Κριτική με εκφράσειε πεζοδρομίου!
ην επόμενη ημέρα της συνάντησης σπς Κάν
νες ο γάλλος δημοσιογράφος Ζαν Κατρεμέρ ανακοίνωσε στο Twitter ότι ο κ. Γ. Παπαν
δρέου είπε στους εταίρους ότι επέλεξε το δη
μοψήφισμα για να αποτρέψει τον κίνδυνο πρα
ξικοπήματος. Συνεργάτες του Πρωθυπουργού
διαψεύδουν το δημοσίευμα αυτό, ωστόσο δη
μοσιογράφοι που παρακολουθούσαν τις άτυ
πες ενημερώσεις που γίνονταν σπς Κάννες επι
βεβαιώνουν ότι υπήρξε τέτοια διαρροή από τη
γαλλική πλευρά.
Η συνεδρίαση, πάντως, διεξήχθη σε πολύ
κακό κλίμα, ενώ διέρρευσε ότι ακούστηκαν
«εκφράσεις πεζοδρομίου». Ο κ. Ζοζέ Μπαρόζο, ο οποίος έκανε παρεμβάσεις που συμπλή
ρωναν τις επιπλήξεις των Μέρκελ και Σαρκο
ζί, μιλούσε με απολύτως απαξιωτικό ύφος. Ο
κ. Σαρκοζί ήταν αυτή τη φορά απόλυτα άκα
μπτος και αιφνιδίασε την ελληνική πλευρά θέ
τοντας στο τραπέζι θέμα «παγώματος» της έκτης
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Ο Νικολά
Σαρκοζί
ήταν αυτή
τη φορά
απόλυτα
άκαμπτος
ενώ η
Ανγκελα
Μέρκελ
εμφανίστηκε
πιο
διαλλακτική

δόσης. Αυτή η απειλή δεν υπήρχε σπς προσυνεννοήσεις που είχαν γίνει και ο κ. Παπανδρέ
ου θεωρούσε το θέμα τακτοποιημένο. Η κυρία
Μέρκελ εμφανίστηκε πιο διαλλακτική λέγοντας
στον έλληνα πρωθυπουργό ότι αφού εξήγγει
λε το δημοψήφισμα ας το έκανε αλλά άμεσα.
Οι συμμετέχονιες δεν μπορούσαν να αντιληφθούν πώς έπειτα από οδυνηρές υποχωρή
σεις για τους ίδιους και τις κυβερνήσεις τους,
οι οποίες βάλλονται στο εσωτερικό των χω
ρών τους επειδή δανειοδοτούν τη χώρα μας,
η ελληνική κυβέρνηση θέτει σε αμφισβήτη
ση την ισχύ ενός προγράμματος 130 δισ. ευ
ρώ το οποίο έχει απόλυτη ανάγκη. Ορισμένοι
έδειξαν κατανόηση στο πρόβλημα, παρ’ όλα
αυτά έθεταν το ερώτημα πώς μπορούν να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν μια χώρα χωρίς
αξιοπιστία, που οδηγείται στην έξοδο από το
ευρώ, στρέφοντας τα βέλη της κριτικής τους
και προς την αντιπολίτευση.

B odAeotés με ψήφο (cipons) εμτπσιοσύνηε
το περιβαλλόντων έντονων κυβερνηα-

Μ λ κών διεργασιών ο κ .Α Λοβέρδος από
το απόγευμα της Παρασκευής είχε δηλώ
σει πρώτος ότι «αν δεν υπάρξουν αμέσως

κινήσεις προς την κατεύθυνση της δημι
ουργίας κυβέρνησης εθνικής ενότητας,
δεν θα έχω σχέση μ ε αυτές τις πολιτικές
διεργασίες, ούτε θέση μέσα σε αυτές».
Παράλληλα, βουλευτές τροποποιού
σαν τη στάση τους ή έθεταν προϋποθέσεις
για την ψήφο τους εν όψει της ψηφοφο
ρίας, έπειτα από μια μακρά νύχτα πολλα
πλών συναντήσεων, επικοινωνιών και συ
νεννοήσεων.
Η κυρία Βάσω Π απανδρέου είπε ότι
η ψήφος στη διαδικασία της Παρασκευ
ής ήταν «ψήφος εντολής για τον σχημα

τισμό κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας»,
προαναγγέλλοντας έτσι και εκείνη ότι υπό
προϋποθέσεις θα ψήφιζε υπέρ της... απο-

Βουλευτές άλλα*
ζαν στάση
ή έθεταν
όρους έπει
τα από μια
μακρά νύ
χτα πολλα
πλών συ
ναντήσεων
και συνεν
νοήσεων

χώρησης του Πρωθυπουργού. Η κυρία
Εύα Κάίλή με νέα δήλωσή της σημείω
νε ότι μετά την απόσυρση του δημοψηφί
σματος «άλλαξαν τα δεδομένα και όλα εί
ναι ανοιχτά» και ο κ. Δ. Κρεμασπνός τό
νιζε ότι «η ψ ήφ ος εμπιστοσύνης προς

την κυβέρνηση τελεί υπό τη διαβεβαίω
ση του Πρωθυπουργού πω ς εντός ολί
γων ημερών θα προχωρήσει σε κυβέρ
νηση εθνικής ενότητας και θα έρθει σε
επαφή επ ί αυτού μ ε τον αρχηγό της αξι
ωματικής αντιπολίτευσης».
Ο κ. Μ. Ανδρουλάκης απειλούσε με απο
χή από την ψηφοφορία αν «έστω και στο
παρά πέντε οι βασικοίπρωταγωνιστές της
πολιτικής ζωής δεν σταματήσουν τις αξι
οθρήνητες μπλόφες», ενώ η κυρία Τόνια
Αντωνίου ανέφερε πως «αν δεν είναι ξε
κάθαρος ο Παπανδρέου ότι θα υπάρξουν
πρωτοβουλίες, δεν θα ψηφιστεί».

Ο κ. Α . Λ Ο Β Ε Ρ Δ Ο Σ δήλωσε
πρώτος ότι αποχωρεί αν δεν
υπάρξουν αμέσως κινήσεις για
κυβέρνηση εθνικής ενότητας

καταρτιστεί ούτε οι αναγκαίες συνοδευ
τικές διαδικασίες θα έχουν προχωρήσει.
Το αίτημα του κ. Σαμαρά προκάλεσε την άμεση ανταπόκριση των κομμα
τικών αντανακλαστικών του ΠαΣοΚ. Η
άποψη που επιχειρήθηκε να κυριαρχή
σει ήταν ότι η πρόταση για το δημοψή
φισμα εκ μέρους του κ. Παπανδρέου
είχε ως αποτέλεσμα τη συναίνεση του
κ. Σαμαρά και εν συνεχεία ότι ο πρόε
δρος της ΝΔ εγκλωβίστηκε μεταξύ της
δήλωσης για ψήφιση της συμφωνίας
των Βρυξελλών και της άρνησης να στη
ρίξει μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας.
Εν τέλει, εκ του αποτελέσματος απο
δείχθηκε ότι ο χρόνος παρέμβασης του
κ. Σαμαρά το μεσημέρι της Πέμπτης εί
χε ευεργετικά αποτελέσματα για τον κ.
Παπανδρέου, έστω και προσωρινά, δη
μιουργώντας μεταξύ των βουλευτών του
ΠαΣοΚ ένα «προπέτασμα» συναίνεσης.

ΙΙΙΙΙΙΙΙΘεσμική κρίση
Το τρίτο πεδίο στο οποίο εκδηλώ
θηκε η κρίση που μαστίζει τη χώρα εί
ναι το θεσμικό. Ο κ. Παπανδρέου για
δεύτερη φορά σε διάστημα τριών μη
νών ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης από
τη Βουλή, έχοντας παράλληλα ανακοι
νώσει την απόφασή του για ένα δημο
ψήφισμα που, σύμφωνα και με τις δι
αβεβαιώσεις στενών συνεργατών του,
γνώριζε τι αναδράσεις θα προκαλούσε. Αποτέλεσμα ήταν να ξεσπάσει μια
μείζων κυβερνητική κρίση εν μέσω της
διαδικασίας για την ψήφο εμπιστοσύ
νης, με βουλευτές και υπουργούς να ζη
τούν την παραίτηση του Πρωθυπουρ
γού ή τη δημόσια δέσμευσή του ότι θα
αποχωρήσει από τη θέση του.
Στη συνεδρίαση του Υπουργικού
Συμβουλίου της Πέμπτης όλοι αναζή
τησαν την ασφαλέστερη διέξοδο δια
φυγής. Κατέληξαν ότι αυτή θα ήταν η
διαδικασία της ψήφου εμπιστοσύνης με
στόχο την κυβέρνηση εθνικής ενότητας.
Τα όσα διημείφθησαν σπς κλειστές
συσκέψεις με τους στενούς συνεργάτες
του κ. Παπανδρέου άγγιξαν τα όρια του
παραλόγου και πάντως έθεσαν σε προ
βληματισμό τους συνταγματολόγους. Η
αρχική παρότρυνση προς τον Πρωθυ
πουργό (από τους ανθρώπους του πε
ριβάλλοντος του) ήταν να μην παραιτη
θεί, καθώς κάτι τέτοιο δεν θα ήταν θε
μιτό εν μέσω της διαδικασίας για την
παροχή ψήφου εμπιστοσύνης - και την
ίδια σπγμή θα αφαιρούσε τις δυνατό
τητες πολιτικών πρωτοβουλιών από το
ΠαΣοΚ. Αντιθέτως, κρίθηκε προτιμότε
ρη η πλέον παράδοξη εκδοχή: ο κ. Πα
πανδρέου να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύ
νης, παρά τη δημόσια αμφισβήτηση όχι
μόνο των επιλογών του, αλλά και των
προθέσεών του.
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ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
ΣΥΝΟΜΙΑΗΤΕΣ του Γ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΗΝ ΕΠΙ
ΛΟΓΗ του

της τρόικας
I. Ραγκούσης
και Αννα
Διαμαντοπούλου
με το κείμενο που
συνυπέγραψαν με
τον Α . Λοβέρδο
προσπάθησαν να
διαμορφώσουν
ένα πολιτικό πλαί
σιο για την πολιτι
κή σύγκρουση της
επόμενης μέρας

δημοψηφί
σματος
στήριξαν
ο Φ. Πετσάλνικος
(αριστερά) και
ο Χ . Καστανίδης,
οι οποίοι επιχεί
ρησαν εκ των
υστέρων την
απεμπλοκή
από αυτήν

Παπανδρέου πριν
από τις συνε
δριάσεις της
Πέμπτης ήταν ο
Ν . Αθανασάκης
και η Ρεγγίνα
Βάρτζελη που
ανέλαβε ρόλο
εκπροσώπου του
Πρωθυπουργού
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Π α ΣοΚ : υπόγειο? πόλεμος
από ομάδες και ομαδάρχες
Η αγωνία για το κομματικό και προσωπικό πολιτικό μέλλον προκάλεσε έντονη κινητικότητα μετά π8 Κάννε8
ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΑΓΓ. ΚΩΒΑΙΟΣ

σχηματισμός «ομάδων» είναι
μία από τις καθιερωμένες και
αγαπημένες πρακιικές σ ιο Π α Σο Κ ,
σε βαθμό πολύ μεγαλύτερο από ό,τι
σε άλλους πολιτικούς οργανισμούς.
Συνήθης είναι όμως και η ρευστότη
τα της σύνθεσης των ομάδων, αναλόγως του επιδιωκόμενου σκοπού
- με εξαίρεση τους «γεννηματικούς»
που σε πείσμα των καιρών εξα κ ο 
λουθούν να υπάρχουν και να διεκδικούν επιρροή.
Ολα αυτά επιβεβαιώθηκαν για μία
ακόμη φορά κατά τη διάρκεια των
τελευταίων δύο εβδομάδων και κυ
ρίως των τελευταίων πένιε ημερών.
Εν αναμονή της καθοριστικής,
όπω ς είχε π ροδια γρά φ ει, ψ ήφ ου
εμπιστοσύνης της προηγούμενης Πα
ρασκευής, ομάδες στελεχών διαμορ
φώθηκαν και ενεργοποιήθηκαν σε
ομόκεντρους κύκλους, από το στε
νό περιβάλλον του κ. Π α π α νδρέ
ου ως τον ευρύτερο χώρο της Κ οι
νοβουλευτικής Ο μ ά δ α ς. Στόχος η
προετοιμασία για την «επόμενη μέ
ρα», την οποία όλοι αντιμετωπίζουν
με τρόμο.
Πιστά στην περιγραφή των προεδρικών-παπανδρεϊκών παρέμειναν
ως την τελευταία στιγμή τα γνωστά
στελέχη του περιβάλλοντος του Πρω
θυπουργού. Ο Π ρόεδρος της Βου
λής κ. Φ. Πετσάλνικος και ο υπουρ
γός Εσωτερικών κ. X. Καστανίδης
ήταν δύο από τα πρόσωπα που εί
χαν πλήρη επίγνωση της πρόθεσης
του κ. Παπανδρέου να ρίξει στο τρα
πέζι την ιδέα του δημοψηφίσματος
και λίγες ημέρες αργότερα αναζή
τησαν τρόπους απεμπλοκής από τις
καταστρεπτικές επιπτώσεις. Γνώση
για το ίδιο θέμα είχε και ο κ. Δ. Ρέππας, ο οποίος μετείχε στην καταλη
κτική σύσκεψη που έδωσε το πρά
σινο φως για την ανακοίνωση του
δημοψηφίσματος, όμως την επομέ
νη της καταστροφής των Καννών ο
υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμι
σης ήταν ένας από τους πρώτους που
στήριξαν το σενάριο της κυβέρνησης
σωτηρίας - συνεννόησης - ενότητας.
Π α ρά ταύτα, ο μόνιμος συνομι
λητής του κ. Παπανδρέου το πρωί
της προηγούμενης Πέμπτης και έως
ότου συνέλθει το Υπουργικό Σ υ μ 
βούλιο ήταν ο κ. Ν. Αθανασάκης.
Δικής του έμπνευσης ήταν το σενά
ριο της μη παραίτησης του κ. Π α 
πανδρέου και η προσπάθεια ελιγ
μού, αφότου ο κ. Σαμαράς ά νοιξε

Ο

■ Οι στενοί
Ο Πρόεδρος
της Βουλής κ.
Φ. Πετσάλνικος
και ο υπουργός
Εσωτερικών κ.
X. Καστανίδης
ήταν δύο από
τα πρόσωπα
που είχαν πλή
ρη επίγνωση
της πρόθεσης
του κ. Παπαν
δρέου να ρίξει
στο τραπέζι την
ιδέα του δ ημο
ψηφίσματος.
Γνώση για το
ίδιο θέμα είχε
και ο κ. Δ . Ρέππας.

με τη δήλωσή του το παράθυρο για
την πιθανολογούμενη συμφωνία του
στη δανειακή σύμβαση. Σύμφωνα με
καλά πληροφ ορημένες πηγές, ο κ.
Παπανδρέου έμεινε έπειτα από πο
λύ καιρό κλεισμένος για ώ ρες στο
γραφ είο του στο Μέγαρο Μ αξίμου
με τον κ. Αθανασάκη, προτού μετα
βεί στη Βουλή το μεσημέρι της Π έ
μπτης. Κατά το ίδιο διάστημα, ο κ.
Καστανίδης βρισκόταν στη Βουλή
και σε συνομιλία του με δ η μο σ ιο 
γράφ ους έλεγε ότι «ό π ο ιο ς ξέρ ει

τι σκέφτεται αυτή τη στιγμή ο Π α
πανδρέου, λέει ψέματα».
Τις προηγούμενες δύο εβδομάδες
εμφανίστηκε στο προσκήνιο η περί
φημη ομάδα των τριών (Αννα Δια-

μαντοπούλου, Α. Λοβέρδος, I. Ρα
γκούσης). Προσπάθησαν με το γνω-

στό πλέον κείμενό τους να διαμορ
φώσουν ένα πολιτικό πλαίσιο για την
πολιτική σύγκρουση της επόμενης
μ έρ α ς, τασσόμενοι ανεπιφύλακτα
υπέρ των μεταρρυθμίσεων και κατά
των συντεχνιών. Κίνηση προσέγγισης
έσπευσε να κάνει μία ημέρα αργότε
ρα και ο κ. Η. Μόσιαλος, με αρθρογραφία του σε ανάλογο πνεύμα. Η
κίνηση του κυβερνητικού εκπροσώ
που προξένησε έκπληξη, καθώς εκ
δήλωνε μία πολιτική στάση που δεν
ήταν κυβερνητική, αλλά προσωπική.
Σύμφωνα με πληροφ ορίες, οι σχέ
σεις του κ. Μ όσιαλου με τον Π ρω 
θυπουργό είχαν ήδη επιδεινω θεί,
καθώς η ενημέρωσή του ως κυβερ
νητικού εκπροσώπου δεν ήταν αυτή
που θα ανέμενε, με αποτέλεσμα και
την κατάργηση του briefing.

ΟΙ ΕΞΕΛΙ
ΞΕΙΣ των
τελευταίων
ημερών δημι
ούργησαν
εκρηκτική
ατμόσφαιρα
στην ΚΟ του
ΠαΣοΚ.

■ Το κουαρ
τέτο
Την ομάδα
των τριών (Αν
να Διαμαντοπούλου, Α .Λ ο βέρδος, I. Ρα
γκούσης) προ
σέγγισε ο κ. Η.
Μόσιαλος, ο
οποίος μετείχε στη συνά
ντησή τους και
συντάχθηκε με
την επιλογή της
δρομολόγη
σης διαδικασι
ών για τον σχηματισμό κυβέρ
νησης εθνικής
ενότητας.

Η οριστική ρήξη επήλθε στη Σύ
νοδο της 26ης Οκτωβρίου, όπου ο
κ. Μ όσ ια λος παρέμενε επί πολλές
ώ ρες στο σκοτάδι για την πορεία
των διαπραγματεύσεων.
Το πρωί της Πέμπτης και έπειτα
από την καταστροφή των Καννών,
ο κ. Μ όσιαλος μετείχε στη συνάντη
ση των «τριών» σε ξενοδοχείο κοντά
στο γραφείο της κυρίας Διαμαντοπούλου και συντάχθηκε με την επι
λογή της δρομολόγησης δια δικα 
σιών για τον σχηματισμό κυβέρνη
σης εθνικής ενότητας. Ρόλο εκπρο
σώπου του Πρωθυπουργού (όχι της
κυβέρνησης) ανέλαβε η κυρία Ρεγγίνα Βάρτζελη, η οποία για πρώτη
και πιθανώς τελευταία φορά έκανε
επωνύμως δήλωση στο πρακτορείο
Βειιίετε, διαψεύδοντας ότι ο κ. Π α 
πανδρέου επρόκειτο να παραιτηθεί.
Μία νέα άτυπη ομάδα, αποτελούμενη από υπουργούς όπως οι κκ. Κ .
Σκανδαλίδης, Μ. Χρυσοχοΐδης και
Δ. Ρέππας, έδειξε πως διαμορφώθη
κε το πρωί της Πέμπτης, κυρίως λό
γω των συναντήσεών τους με τον κ.
Ευ. Βενιζέλο. Και οι τρεις προέκριναν εξαρχής το σενάριο μετάβασης σε
κυβέρνηση εθνικής ενότητας, με δια
τήρηση όμως της πρωτοβουλίας στον
κ. Παπανδρέου. Συμμετείχαν ενεργά
σπς διεργασίες και κάποιοι εξ αυτών
βρέθηκαν και στο γραφείο του Πρω
θυπουργού στη Βουλή την ίδια ημέ
ρα, όπως και ο υπουργός Προστασίας
του Πολίτη κ. Χρ. Παπουτσής. Οπως
πάντως διαβεβαιώνουν πρόσωπα που
έχουν εικόνα των επαφώντου Πρωθυ
πουργού, κατά τις κρίσιμες ώρες πριν
από τις συνεδριάσεις του Υπουργικού
Συμβουλίου και της Κ Ο την Πέμπτη ο
μοναδικός συνομιλητής του ήταν ο κ.
Αθανασάκης.

■ Ομαλή με
τάβαση
Χρ. Παπου
τσής, Μ. Χρυσοχοΐδης, Δ.
Ρέππας και Κ.
Σκανδαλίδης
τάχθηκαν ανοι
χτά υπέρ της
ομαλής μετά
βασης σε νέο
κυβερνητικό
σχήμα, με δια
τήρηση όμως
της πρωτοβου
λίας στον κ.
Παπανδρέου.
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Σε κινούμενη άμμο η Κοινοβουλευτική Ομάδα

ην ίδια στιγμή, οι ομαδοποιήσεις και
οι διεργασίες στην Κοινοβουλευτική
Ο μάδα του Π α ΣοΚ διαμόρφωναν ένα σκη
νικό κινούμενης άμμου, μέσα στο οποίο
παγιδεύτηκαν οι βουλευτές. Η ανεξαρτη
τοποίηση της κυρίας Αποστολάκη ά νοιξε
την πόρτα, την οποία πέρασε η κυρία Καϊλή, ανακοινώνοντας ότι θα σκεφτεί αν θα
δώσει ψήφο εμπιστοσύνης. Ακολούθησαν
ο κ. Λιντζέρης, που την Πέμπτη το πρωί εί
πε ότι ο κ. Π απανδρέου αποτελεί παρελ
θόν, η κυρία Παναρίτη, που ως προσωπι

Τ

κή επιλογή του Πρωθυπουργού προξένησε
πολλές συζητήσεις με την ανακοίνωσή της
και τη φράση «δεν θα δώσω ψήφο εμπι

στοσύνης στην πορεία καταστροφής της
χώ ρας μου», κ.ά.
Η χαρακτηριστικότερη περίπτωση όλων
όμως ήταν αυτή της κυρίας Βάσως Παπαν
δρέου. Η πρόεδρος της Επιτροπής Ο ικ ο 
νομικών Υποθέσεων της Βουλής επιχείρη
σε την προσέγγιση με τη Ν Δ μέσω της σύ
νταξης και υπογραφής ενός κειμένου από
βουλευτές και των δύο κομμάτων και ήταν

η μόνη που μίλησε χωρίς περιστροφές στον
Πρωθυπουργό, λέγοντάς του ενώπιον όλων
των βουλευτών ότι είναι «εκτός τόπου και
χρόνου» και ότι ντρέπεται «για την παράτα
ξη και τη χώρα». Χαρακτηριστική της ατμό
σφαιρας που επικρατεί πλέον στην Κ Ο του
Π α Σ ο Κ ήταν η «απάντηση» του κ. Σ. Κουτμερίδη («Κι εμ είς για σένα»), όπως και η
απαξιωτική αναφορά του κ. Σ. Ξυνίδη για
την κυρία Εύα Καϊλή («Σιγά την καλτσο
δέτα»), όταν εκείνη διαμαρτυρήθηκε για τη
διαδικασία της συνεδρίασης.

ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

A ló

Οταν η κυρία Βασιλική (Βάσω) Παπανδρέου
φώναξε από τα πίσω έδρανα στον κ. Γ. Πα
πανδρέου, στην τελευταία κρίσιμη συνεδρί
αση της Κοινοβουλευτικής Ο μάδας, ότι «εί
ναι εκτός τόπου και χρόνου» και ότι «ντρέπο

μαι για την παράταξη και για τη χώρα», ελά
χιστοι γνώριζαν, πλην ίσως 15 βουλευτών του
ΠαΣοΚ, τι είχε προηγηθεί και πόσο αποφασι
σμένη ήταν η πρόεδρος της Επιτροπής Οικο
νομικών της Βουλής να συμβάλει στη δημιουρ

ΤΟ ΒΗΜΑ
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γία κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας. Και όταν
έφτασε η στιγμή για την κρίσιμη ψηφοφορία
είπε: «Δεν είναι ψήφος εμπιστοσύνης στην κυ
βέρνηση, αλλά ψήφος εντολής για σχηματισμό
κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας».

1111Π α ρ α ιτ ή σ εις ζη τ ε ί ο μ ό ν ιμ ο ς π ο ν ο κ έ φ α λ ο ς το υ Μ α ξίμ ο υ απ ό το 2 0 0 9

Η Βάσω πάρε

τ όπλο ms

Η απαίτηση, η συμμαχία με τον... διάβολο και o nóAos
ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΝΙΚΟΣ ΧΑΣΑΠ0Π0ΥΛ0Σ

οργή της κυρίας Βάσω Παπαν
δρέου στην κρίσιμη Κ Ο του Πα
Σ οΚ προήλθε, όπως φαίνεται, επει
δή πληροφορήθηκε τις συζητήσεις
που έγιναν στο Υπουργικό Συμβού
λιο, αλλά και στη λεγάμενη Επιτρο
πή Διαχείρισης Κρίσεων. Εκεί ακού
στηκε η τοποθέτηση ότι δεν μπορού
σε συνταγματικά να ανακοπεί η δια
δικασία για την παροχή ψήφου εμπι
στοσύνης στην κυβέρνηση. Είχε μά
θει ότι οι κκ. Ευ. Βενιζέλος και Α.
Λοβέρδος (αμφότεροι καθηγητές
Συνταγματικού Δικαίου) απέκλειαν
το ενδεχόμενο να διακοπεί η δια δι
κασία αυτή που είχε αρχίσει από την
περασμένη Τετάρτη.

Η

«Τι είναι αυτά που λένε; Θα μπο
ρούσε αν ήθελε ο κ . Π απανδρέου
να πάει στον κ . Π απούλια και να
παραιτηθεί, ζητώντας τον σχημα
τισμό κυβέρνησης εθνικής ενότη
τας. Εάν γινόταν κάτι τέτοιο δεν θα
σταματούσε αμέσω ς η διαδικασία
για την ψ ήφ ο εμπιστοσύνης;» διερωτήθηκε.

ΙΙΙΙΙΙΙΙΠαραίτηση
μετ' επιτάσεως
Ηταν τόση η επιμονή της για την άμε
ση παραίτηση του Πρωθυπουργού
και για τον σχηματισμό κυβέρνησης
ευρύτερης αποδοχής ώστε φ ρ ό νη 
σε προτού εισέλθει την περασμένη
Πέμπτη στη Βουλή να το ζητήσει σε
δηλώσεις της - και μάλιστα με επι
τακτικό ύφος. Και δεν περιορίστη
κε μόνο σε αυτό. Αποφάσισε να συμ
μαχήσει εκείνη την ημέρα ακόμη και
με τον «διάβολο». Και ο «διάβολος»
στην προκειμένη περίπτωση δεν ήταν
άλλος από τους βουλευτές της Ν Δ
κκ. Α. Σπηλιωτόπουλο, Κυρ. Μητσοτάκη, Μιλτ. Βαρβιτσιώτη και
Ευ. Αντώναρο, οι οποίοι προετοίμα
ζαν γραπτή δήλωση από κοινού με
συναδέλφους τους του Π α Σ ο Κ για
τον σχηματισμό κυβέρνησης εθ νι
κής ενότητας.

«ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ τόπου και χρόνου» φώναξε η κυρία Βάσω Παπανδρέου στην κρίσιμη συνεδρίαση της ΚΟ του ΠαΣοΚ την περασμένη
Πέμπτη, ζητώντας την παραίτηση του Πρωθυπουργού (αριστερά, στο βήμα της συνεδρίασης)

Ζ η τ ο ύ σ ε ν α αξιοποιηθούν
τα έμπειρα στελέχη,
ασκούσε δριμεία κριτική
στην κυβέρνηση και
τώρα απαιτεί σχηματισμό
κυβέρνησης εθνικής
ενότητας «για το καλό της
χώρας»
Αυτή τη φ ο ρά ωστόσο το θέμα
της παραίτησης δεν ήταν ένα απλό
ζήτημα πολιτικής αντιπαράθεσης,
αλλά, όπως έλεγε, θέμα εθνικό, «για

να μ η βουλιά ξει η χώ ρα στη χ ρ εο 
κοπία». Ο ύτε, όπω ς είπε σε συνο
μιλία που είχε με «Το Β ήμα », την
ενδιέφ ερε η ψ ήφ ος εμπιστοσύνης
στην κυβέρνηση, όπως και οι παραι
τήσεις των βουλευτών, παρά μόνο
την ενδιέφ ερε με ποιον τρόπο πρέ
πει να σω θεί η χώρα.

Χ ω ρίς αμφ ιβολία πάντως οι πα
ρεμβάσεις της κυρίας Παπανδρέου
από η ς εκλογές του 2009 ως και σή
μερα προκαλούσαν πάντοτε «πονο
κέφαλο» στο Μ αξίμου, αλλά και σε
πολλούς βουλευτές και υπουργούς
που πρόσκεινται στον κ. Γ. Παπαν
δρέου. Μ ό νον που ο «πονοκέφ α
λος» δεν ήταν διάρκειας για το Μα
ξίμου: αν και πολλές φ ορές η κρι
τική της ήταν οξύτατη, η κυρία Π α 
πανδρέου ποτέ δεν παραιτήθηκε από
βουλευτής. Και όχι μόνον αυτό, αλ
λά ψ ήφ ιζε ακόμη και τα πιο «αντι
λαϊκά νομοσχέδια» του κ. Γ. Παπα
κωνσταντίνου, με την αιτιολογία ότι
δεν ήθελε να αναλάβει την ευθύνη
για τη χρεοκοπία της χώρας. Π αρά
ταύτα οι σχέσεις της με τον κ. Παπανδρέού παρέμεναν πάντοτε ψυχρές.
Ο κ. Παπανδρέου σε όλο αυτό το
διάστημα μόνο δύο φ ορές συναντή
θηκε μαζί της, τη μία φορά κάνοντας
βόλτα μαζί της στο προαύλιο της Βου
λής για να την πείσει να ψηφίσει το
Μεσοπρόθεσμο και τη δεύτερη πριν

από λίγες εβδομάδες στο γραφείο του
όταν επιχείρησε να την πείσει να ψη
φίσει το πολυνομοσχέδιο. Ηταν τό
τε που η κυρία Παπανδρέου δήλωνε
από το βήμα της Βουλής : «Για τελευ

ταία φορά ψηφίζω».

ΙΕπιθέσεις από το 2007
Ο λα άρχισαν πριν ακόμη γίνει κυβέρ
νηση το Π α ΣοΚ . Τον Οκτώβριο του
2007. Τότε που κατά τη διάρκεια εσωκομμαηκών εκλογών είχε δηλώσει σπ
πολλοί έγιναν πλούσιοι από το Π α 
ΣοΚ , προκαλώντας αναδράσεις από
το «όλον» ΠαΣοΚ. Τότε που είχε δηλώ
σει εξάλλου, επτπθέμενη ευθέως ενανπ'οντου κ. Παπανδρέου, σπ «υπάρ

χουν στελέχη που δεν έχουν αξιοποιηθεί», κάνοντας λόγο για «στελέχη μ ε
εμπειρία» την οποία η ηγεσία του κόμ
ματος (και μετέπειτα της κυβέρνησης)
δεν έχει αξιοποιήσει, «εμπειρία που
δεν αγοράζεται μ ε τίποτα» όπως εί
χε χαρακτηρισπκά πει.
Τι είναι αυτό όμω ς που κάνει τη
«σιδηρά κυρία», όπως κάποτε την

ον και «κηπουροί»

Από την κριτική στην... άνοδο των spreads
λέπ αμε το σπίτι μ α ς να καίγεται
και αντί να σ β ή σ ου μ ε τη φωτιά
ασχολούμασταν μ ε τη διαρρύθμισή του»

Β

είχε δηλώσει πριν από μερικά χρόνια φα
νερά εκνευρισμένη για τις δ ια δ ικ α σ ίες
opengov που καθυστέρησαν τη στελέχωση της κυβερνητικής μηχανής, τις τοποθε
τήσεις άπειρων, χωρίς πολιτικές ή κομμα
τικές περγαμηνές, «κηπουρών» σε καίρι
ες υπουργικές θέσεις, τις καθυστερήσεις
στην υλοποίηση του Ε Σ Π Α .

«Η έλλειψη αξιοπιστίας της χώ ρας μας

« Δ ε ν π ε ί
θ ο υ μ ε κα-

νέναν στο
εξωτερι
κό ότι αυ
τά που λέμε
θα εφαρμο
στούν»

και ο τρόπος λειτουργίας γενικότερα
δεν πείθουν κανέναν στο εξω τερικό
ότι αυτά που λέμ ε θα εφαρμοστούν»
προειδοποιούσε για τον τρόπο λειτουρ
γίας της κυβέρνησης από την Επιτρο
πή Ο ικονομικώ ν. Τότε όμω ς βουλευ
τές που πρόσκεινται στο Μ αξίμου επι
χείρησαν να τη λοιδορήσουν, παρουσιάζοντάς τη ως «γραφική» ή ότι τα κά
νει όλα αυτά επειδή «είναι ενοχλημέ

νη που δεν μετέχει στην κυβέρνηση».
Οπως της επιτέθηκαν με σφοδρότη-

τα, χαρακτηρίζοντάς τη μάλιστα «επι

κίνδυνη που ανεβάζει τα sp rea d s»,
όταν μίλησε για αναδιάρθρωση του
χρέους, λέγοντας ότι σκόπευε να πα
ραιτηθεί πριν από την ψήφιση του Μνη
μονίου. «Ολοι πρέπει να συνειδητο

π οιή σ ουμ ε ότι αν η χώ ρα δεν πάει
καλά οι επιπτώ σεις θα είναι συνολι
κά για όλου ς. Κ ανένα ς δ εν μ π ο ρ εί
να ξεφ ύγει και συνήθω ς την πληρώ
νουν αυτοί που έχουν τις λιγότερες
ευθύνες» έλεγε.

αποκαλούσαν σιο Π α ΣοΚ , να στρέ
φεται αρκετές φ ορές εναντίον των
πρωθυπουργών, πατέρα κα ι υιού,
Παπανδρέου; Η ίδια πάντως έλεγε
ότι δεν επιδίωκε υπουργικό θώκο.
Ωστόσο, λένε στο Π α ΣοΚ , δεν ήθε
λε να χαριστεί στους Παπανδρέου σε
θέματα οικονομίας και διακυβέρνη
σης. Π ολλοί ακόμη θυμούνται όταν
διέσχισε την αίθουσα και έδωσε ση
μείωμα στον Ανδρέα Παπανδρέου σε
μία συνεδρίαση της Κεντρικής Επι
τροπής, με το οποίο του ζητούσε ου
σιαστικά να παραιτηθεί. Ηταν η πρώ
τη από τους βουλευτές του Π α ΣοΚ
εξάλλου που ζήτησε την παραίτηση
του κ. Γ. Παπανδρέου: «Εχει άγνοια
της κατάστασης» είχε πει.

ΙΙΙΙΙΙΙΙ«Να ξεκαθαρίσει
το τοπίο»
Σήμερα όμως δεν αισθάνεται δικαι
ωμένη, λέγοντας ότι αυτά θα έπρεπε
να είχαν δρομολογηθεί μήνες προτού
βρεθούμε ένα σκαλοπάτι πριν από τη
χρεοκοπία. Τώρα ζητεί εκλογές ώστε
να ξεκα θα ρίσει το πολιτικό τοπίο,
από μία κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας,
αφού προηγουμένως ψηφιστεί από
τη Βουλή η νέα δανειακή συνθήκη.
Οταν την Πέμπτη τα έλεγε αυτά
στο Εντευκτήριο της Βουλής δεν της
επιτέθηκε κανένας. Αντιθέτως όλο
και περισσότεροι βουλευτές την πλη
σίαζαν για να ακούσουν τις απόψεις
της. Ακόμη και μέλη της κυβέρνησης,
όπως ο κ. Π . Κ ουκουλόπουλος που
όταν ρωτήθηκε ποιους βλέπει πιθα
νούς για μεταβατικούς πρωθυπουρ
γούς, είπε πρώτα το όνομα του κ. Λ .
Π α π α δή μου και δεύτερο της κυρί
ας Β ά σ ω Π α π α νδρέου . «Δεν ενδι-

αφ έρομαι για κάτι τέτοιο, θέλω να
σω θεί η χώρα» ήταν η απάντηση της
«Σιδηράς Καρυάτιδας», όπως κάποτε
την αποκάλεσαν οι «Times», όταν το
1989 τα έβαλε με την τότε πανίσχυ
ρη Μ άργκαρετ Θ άτσερ για τη Χάρ
τα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Μια νέα χάση βουλευτών, η
οποία όμως δεν μπορεί να χα
ρακτηριστεί συμπαγής «ομά
δα», πήρε σάρκα και οστά πριν
από λίγες ημέρες εντός της ΝΔ,
παραπέμποντας σε αντίστοιχες
εσωκομματικές κινήσεις πριν
από πολλά χρόνια, ενώ έδωσε
τροφή για μελλοντικά σενάρια
στο εσωτερικό της αξιωματικής
αντιπολίτευσης.
Η «κίνηση» των πέντε βουλευτών
της ΝΔ που πρωταγωνίστησαν
την περασμένη Πέμπτη σε μια
διαδικασία σύνταξης κειμένου
τεσσάρων σημείων για να υπάρ
ξει κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας
με τους βουλευτές του Π α Σ ο Κ
την κυρία Βάσω Παπανδρέου
και τον κ. Ντ. Βρεττό, συνεχίζει
να προκαλεί αίσθηση, πολλαπλά
σχόλια, ποικίλες ερμηνείες και
αναλύσεις για τα κίνητρά της.
ι τέσσερις εκ των πρωταγωνι
στών της «κίνησης» (ο άλλος εί
ναι ο κ. Ευ. Αντώναρος), οι κκ. Αρ.

Ο

Ο Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (αριστερά) και ο Α . Σπηλιωτόπουλος

ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΩΠΟ της Ν Δ με ΛΑΟΣ και Δημοκρατική Συμμαχία
ανήκουν στη γενιά των «45άρηδων» της Ν Δ και είχαν συνεργαστεί
ζήτησε προ ημερών ο κ. Μ . Βαρβιτσιώτης (αριστερά). Υπέρ της
και στην τελευταία κυβέρνηση της Ν Δ
συναίνεσης έχει ταχθεί και ο κ. Κυρ. Μητσοτάκης
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Η «κίνηση των 5»
ταράζει τα νερά <πη Ν Δ

Σπηλιωτόπουλος, Κυρ. Μητσοτά
κης, Κ. Χατζηδάκης και Μ. Βαρβιτσιώτης (προ ημερών ζήτησε κοινό
μέτωπο Ν Δ με Λ Α Ο Σ και Δημοκρατι
κή Συμμαχία, ενώ ο πατέρας του κ. I.
Βαρβιτσιώτης είπε ότι αποδυναμώ
θηκε το αίτημα της Ν Δ για επαναδι
απραγμάτευση), ανήκουν στη λεγάμε
νη «γενιά των 45άρηδων» και έχουν
πολλά κοινά σημεία.
Σύμφωνα με πληροφορίες του «Βή
ματος», ο κ. Αντ. Σαμαράς φέρεται
να είναι ιδιαίτερα ενοχλημένος με την
κίνηση των βουλευτών που εκδηλώθη
κε λίγο πριν από τη μεσημεριανή δή
λωση του προέδρου της Ν Δ , με την
οποία πρότεινε να υπάρξει μια προ
σωρινή, μεταβατική κυβέρνηση. Ηγε
τικά στελέχη του κόμματος μιλούσαν
για «αντικομματική» συμπεριφορά που
εκδηλώθηκε σε μια κρίσιμη χρονική
σπγμή, ενώ διατύπωσαν πολύ επικριτικά σχόλια για τις προθέσεις και τις
πραγματικές επιδιώξεις τους.
Είναι στελέχη της νεότερης γενιάς,
εκλέγονται όλοι στη Β ’ Αθηνών, θε
ωρούνται φ ιλελεύθεροι και εκφρά
ζονται σταθερά υπέρ της γραμμής
της εθνικής συνεννόησης τους τε
λευταίους μήνες, ενώ δεν είναι λί
γες οι φ ορές που έχουν επικριθεί
ότι παρεκκλίνουν από την κεντρική
κομματική γραμμή.

ΤΟ ΒΗΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΥ2011

Υπεραμύνονται ττ^ συναίνεσή και διατηρούν διαύλου επικοινωνία8 με βούλεται του Π α ΣοΚ
«Δεν είμαστε ομάδα και δεν έχου
μ ε προσω πική στρατηγική. Το μ ό 
νο που μας νοιάζει είναι η διάσωση
της χώρας» απαντούν οι βουλευτές
που επιμένουν πως υπάρχει ισχυρό
«ρεύμα» και στα δύο μεγάλα κόμμα
τα υπέρ της κυβέρνησης εθνικής σω
τηρίας. Μάλιστα, εμφανίζονται απο
φασισμένοι να παρεμβαίνουν ενεργά
όταν χρειάζεται το επόμενο διάστη
μα, επιβεβαιώνοντας σχετικό δημο
σίευμα του «Βήματος» πριν από πε
ρίπου έναν μήνα ότι υπεραμύνονται
της συναίνεσης.
Σε μια παράλληλη αλλά τελείως
ανεξάρτητη πρωτοβουλία, ο βουλευ
τής κ. Σ . Χατζηγάκης έστειλε οκτασέλιδη επιστολή προς τον κ. Σ α μα 
ρά, ζητώντας να α να ληφ θεί πολι
τική πρω τοβουλία για κυβέρνηση
εθνικής ενότητας.
Π α ρά το γεγονός ότι το κείμενο

αποσύρθηκε μετά τη δήλωση του κ.
Σαμαρά, οι βουλευτές δεν πτοούνται
και τονίζουν σε όλους τους τόνους,
αδιαφορώντας για την κριτική που
ακούγεταί: «Θα λέμ ε την άποψή μας

ελεύθερα, πιστεύοντας ότι μ ε αυτήν
βοη θ ά μ ε την παράταξη». Πάντως,
σύμφωνα με πληροφορίες, το κείμε
νο - το οποίο συντάχθηκε από τους
βουλευτές της Ν Δ όπως είπε ο κ. Βρεττός, και έφερε τον τίτλο «Παρέμβα
ση μελών του ελληνικού Κοινοβου
λίου» - είχαν αποφασίσει να το υπο
γράψ ουν και άλλα «γαλάζια» μέλη
της Κ Ο , όπως π.χ. ο κ. Μ. Μπεκίρης.
Υψηλόβαθμα κομματικά στελέχη εμ
φανίστηκαν εξοργισμένα με την πρωτο
βουλία των βουλευτών, με τους οποί
ους δεν έχουν και σχέσεις εμπιστοσύ
νης, και από την πρώτη σπγμή, αν και
δημόσια κρατούσαν χαμηλούς τόνους,
μιλούσαν για «τελειωμένους» βουλευτές.

«Δεν χρειάζονται χαρακτηρισμοί
και ακραίες αντιδράσεις» λένε ψύ
χραιμα στελέχη που αναγνωρίζουν ότι
είναι χρήσιμες οι φωνές των βουλευ
τών, αλλά τονίζουν ότι ήταν περιττή η
κίνησή τους, η οποία έγινε εν αγνοία
της ηγεσίας, σύμφωνα με υψηλόβαθ
μη κομματική πηγή, αν και οι απόψεις
διίστανται.
Η είδηση ότι παρών ήταν και ο κ.
Αντώναρος (ο οποίος συνομιλεί τα
κτικά με την κυρία Παπανδρέου) προκάλεσε ερωτήματα, γιατί είναι στενός
συνεργάτης και καθημερινός συνομι
λητής του τέως πρωθυπουργού κ. Κ.

Καραμανλή.
Αμέσως γεννήθηκαν σενάρια για
το αν η συγκεκριμένη πρωτοβουλία
είχε την έγκριση του κ. Καραμανλή,
κάτι το οποίο διέψευδαν μετ’ επιτάσεως συνομιλητές του, όπως επίσης
ότι υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία

του με τον κ. Σαμαρά. Σύμφωνα με
πληροφορίες του «Βήματος», υπήρξαν
πολλές ζυμώσεις το τελευταίο διάστη
μα, ενώ μετά την κοινή πρωτοβουλία
των βουλευτών ο κ. Σπηλιωτόπουλος
είχε συνομιλία με την υπουργό Π αι
δείας κυρία Αννα Διαμαντοπούλου
με την οποία έχει τακτική επικοινωνία.

«Κινούμαστε έξω από κομματι
κά στεγανά. Το θέμα είναι να βρε
θ εί σωτήρια λύση για τον τόπο και
καλό είναι κάποιοι να μη δαιμονοποιούν καταστάσεις» λένε οι πρωτα
γωνιστές της «κίνησης».
Μάλιστα διευκρινίζουν ότι στόχος
τους δεν ήταν να δημιουργήσουν πρό
βλημα στον κ. Σαμαρά, σημειώνουν
ότι κυριαρχεί η αγωνία τους για τον
τόπο και λένε πως έχουν θετική απή
χηση στην κοινωνία.
ΑΡΗΣ ΡΑΒΑΝΟΣ

ΙΙΙΠΙΙΙ1!Ι!ΙΙΙΙ!ΙΙ!Στο κ α φ ε ν ε ίο τ η ς Β ο υ λ ή ς

Πηγαδάκια και συγχαρητήρια σιον... λογογράφο
ύμιζε το βράδυ της Παρασκευ
ής η Β ουλή ... πανηγυρική συ
νεδρίαση, περίπου σαν να είχε συ
νεδρίαση για τις προγραμματικές
δηλώσεις μιας νέας κυβέρνησης με
νωπή την εκλογική εντολή. Π ολλοί
βουλευτές φ ρόντισαν να φ έρουν
μ α ζί τους τις συζύγους ή τα π α ι
διά τους, οι πάντες προσήλθαν με
ρούχα... δεξιώ σεω ς και στο καφ ε
νείο ο ... Ja c k Daniel, το τζιν με σό
δα και οι ξηροί καρποί είχαν την τι
μητική τους. Ο ι τηλεοράσεις ήταν
συντονισμένες στα δελτία ειδή σ ε
ων και μόνο μία φορά ο κ. Κ. Γεί
τονας τόλμησε να αλλάξει κ α ν ά λ ι.
για να δει το αποτέλεσμα του αγώ
να μπάσκετ Π αναθηναϊκού - Ζαλγκίρις, έπειτα όμως από τις διαμαρ
τυρίες όλων ο δέκτης συντονίστηκε
ξανά στις ειδήσεις.
Εκείνη την ώρα στο Μ α ξίμου ο

Θ

Πρω θυπουργός βρισκόταν ακόμη
στο γραφείο του και έγραφε την ομι
λία του. «Είναι ίσω ς από τις σπάνι

ε ς φ ορ ές που έδιω ξε τους κειμενογράφους του και γράφει την ομι
λία μ ό νο ς του» έλεγε ο κ. Ηλ. Μόσιαλος, ο οποίος είπε ότι είχε επι
κοινω νήσει μ α ζί του, αλλά το με
σημέρι. Περίπου το ίδιο έλέγαν και
άλλοι συνεργάτες του Πρωθυπουρ
γού, α λλά μό λις ολοκληρώ θηκε η
ομιλία οι περισσότεροι βουλευτές
έσπευσαν να δώ σουν συγχαρητή
ρια στον... ερεθΠπνπίει· του κ. Π α 
πανδρέου κ. Αλ. Χατζόπουλο, λέγοντάς του ότι τους έκανε ν α ... κλάψουν. Παραδόξως ο κ. Χατζόπουλος
δεχόταν τα συγχαρητήρια.
Ηταν επίσης μια ευκαιρία οι βου
λευτές να συναντηθούν με τ ο υ ς...
υ π ο υ ρ γ ο ύ ς , α φ ο ύ τα μ έλ η του
Υπουργικού Συμβουλίου δεν περι

ΠΟΛΥΣ ΚΟΣΜΟΣ
στα θεωρεία, λες και επρόκειτο
για προγραμματικές δηλώσεις
νεοεκλεγμένης κυβέρνησης

ορίστηκαν αυτή τη φ ορά στις κλει
στές αίθουσες του διαδρόμου προς
το πρωθυπουργικό γραφ είο, αλλά
επιδίω ξαν να συναντηθούν με συ
ναδέλφ ους τους βουλευτές ή με άλ
λ ο υ ς, κυρίω ς υφυπουργούς. Ο ρ ι
σμένοι μάλιστα ρωτούσαν ο ένας
τον άλλον αν έχει πάρει τα προσω
πικά του αντικείμενα από το γρα
φείο του. Τόσο βέβαιοι ήταν ότι θα
άλλαζε η κυβέρνηση μέσα στο Σαβ
βατοκύριακο.
Ο ι βουλευτές της Ν Δ είχαν ά λ
λα προβλήματα, διαφ ορετικά από
του ς σ υ να δ έλφ ο υ ς του ς στο Π α 
Σ ο Κ . Η κυρία Φωτεινή Πιπιλή για
παράδειγμα δεν μπορούσε να συγ
χωρήσει τους πέντε βουλευτές της
Ν Δ (ανάμεσά τους οι κκ. Α . Σπηλιωτόπουλος και Κυρ. Μητσοτά
κης) που συνεργάστηκαν με βου
λευτές του Π α ΣοΚ για να εκδώσουν

κοινή ανακοίνωση ζητώντας κυβέρ
νηση συνεργασίας. «Λεν θα τους
αφ ήσει έτσι ο κ . Σαμαράς» προε
ξοφ λούσε.
Υπήρξαν και τα πηγαδάκια «βενιζελικών» και «παπανδρεϊκών» με
διαφορικές εκπμήσεις για το αποτέ
λεσμα της βραδιάς. Πάντως, όταν η
ψηφ οφ ορία ολοκληρώθηκε, η μεν
κυρία Βάσω Παπανδρέου (που ψή
φισε «ναι») χαρακτήριζε την ομιλία
του κ. Παπανδρέου «αποχαιρετιστή
ρια», ο δε κ. Μ όσιαλος αναμενόμε
νη. Ελεγε μάλιστα ότι δεν μπορού
σε ο κ. Παπανδρέου να παραιτηθεί
χωρίς να έχει βρεθεί πρόσωπο για
να προταθεί ως πρωθυπουργός. Ο ι
πιο ενημερωμένοι προεξοφλούσαν
ότι ως την Τρίτη ο κ. Παπανδρέου
θα έχει παραιτηθεί.
ΝΙΚΟΣ ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ
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Πώ $ ο Γιώργος «τίναΣε»
στον αέρα 2 τρισ. δολάρια

μ α τ ισ τ ή ρ ιο
της Φ ραγκφ ούρτης
παρακολου
θού ν d ro v
τ η λ ε ο π τ ι
κό δ έκ τ η τον
έλ λ η ν α πρω 
θυπουργό,
ενώ σ ε δ εύ 
τερ ο πλάνο
ο δ ε ίκ τ η ς
D A X φ α ίν ε 
τ α ι ν α α ρ χ ίζ ε ι
τ η β ο υ τ ιά ...
Α λ λ ω σ τ ε 790
τ ρ ισ . δ ο λ ά ρ ια
« π α ίζο ν τ α ι»
σ ή μ ερ α στον
κ ό σ μ ο του
χ ρ ή μ α τ ο ς και
ό π ο ιο γ ε γ ο 
νός επ ηρ εά 
ζ ε ι τ ις σ υ ν α λ - ,
λ α γ ές προκα
λ ε ί τ ε κ τ ο ν ι
κ ές δ ο ν ή σ ε ις

Γιατί μια χώρα με πολύ μικρή οικονομία σπέρνει πανικό στον κόσμο ίου χρήμακ^
II II ,1,>1!
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το 2% του ΑΕΠ της ευρωζώνης και το
0,35% του παγκόσμιου ΑΕΠ , δημοσι
οποίησε την πρόθεση της κυβέρνησης
του να διενεργήσει δημοψήφισμα, πέ
ρα από τον εμφανή εκνευρισμό που
προκάλεσε σας ευρωπαϊκές πρωτεύ
ουσες, οδήγησε άμεσα και τα χρημα
τιστήρια σε απώλειες άνω των 2 τρισ.
δολαρίων μέσα σε ένα 24ωρο. Το ευ
ρώ έχασε απότομα πολύ έδαφος, το
κόστος δανεισμού όχι μόνο της Ιταλί
ας αλλά και της Γαλλίας εκτινάχθηκε,
ενώ η απόσυρση κεφαλαίων από την
ευρωζώνη σε όλες τις αγορές (χρη
ματιστηριακές, ομολογιακές και συ
ναλλαγματικές) διογκώθηκε με ταχύ
τατους ρυθμούς σε ελάχιστο χρόνο.
Και ενώ οι διαχειριστές κεφαλαί
ων είχαν χάσει τον ύπνο τους, ο ι...
ελπίδες κατάρρευσης της ελληνικής
κυβέρνησης, απόρροια του «ηλεκτρο
σόκ» προς την ελληνική πλευρά του
αποκαλούμενου και ως «πολεμικού
συμβουλίου της ευρωζώνης» (Μέρ-

κελ, Σαρκοζί, Τρισέ - Ντράγκι, Μπαρόζο, Ρομπάι και Γιούνκερ) βελτίω
σαν το επενδυτικό κλίμα.
Για τις αγορές, ο κ. Γ. Παπανδρέου θέλησε αρχικώς να μετατοπίσει το
βασικό μερίδιο ευθύνης στον ελληνι
κό λαό, καταδικάζοντας όμως προ
τού ακόμη ξεκινήσουν τις διαδικα
σίες υλοποίησης της πρόσφατης συμ
φωνίας της Ελλάδας με τους πιστω
τές της. Ετσι, το ενδεχόμενο ανεξέ
λεγκτης χρεοκοπίας, εξόδου της Ελ
λάδας από το ευρώ, ταχείας μετάδο
σης της κρίσης σε άλλες χώρες, κα
θώς και ταχείας απόσυρσης τραπεζι
κών καταθέσεων ήρθε δυναμικά στο
προσκήνιο.
Το καλύτερο σενάριο πλέον για
την Ελλάδα είναι, σύμφωνα με την
Deutsche Bank, η συγκρότηση μετα
βατικής κυβέρνησης ικανής να προ
ωθήσει τις βασικές απαιτήσεις των
δανειστών της, καθώς η άμεση προ-

2%

%
Π ορτογα λία

ταν ο πρωθυπουργός της Ελλά-

IUP δας, μιας χώρας που αποτελεί

Φ ινλανδία

2%

ματικότητα αξιών η οποία είναι πολ
λαπλάσια του παγκόσμιου ΑΕΠ . Ζούμε επομένως σε μια εποχή όπου ο χρη
ματοπιστωτικός κλάδος επηρεάζει επι
κίνδυνα την «υγεία» των οικονομιών.

ΙΙΙΙΙΙΙΙ«Σκοτεινές συναλλαγές»
705 τρισ. δολ.

Ιρλανδία

2%
Αλλοι

11%

Π ηγή: Credit Suisse

Ισπανία

17%

21%

Γαλλία

Ιταλία

τεράστια ύφεση και πιθανώς υπερ
πληθωρισμό.

Μ ε i n δημιουργία
πολυσύνθετων επενδυτικών
προϊόντων σταδιακά
δημιουργήθηκε μια
εικονική πραγματικότητα
αξιών, πολλαπλάσια του
παγκόσμιου Α Ε Π
σφυγή στις κάλπες ενέχει τεράστιο
ρίσκο. Η ιαπωνική Nomura εκτίμησε
πάλι ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημα
σία ποιος κυβερνά την Ελλάδα, αλλά
το αν θα μείνει τελικά στην ευρωζώ
νη και, ακόμη πιο σημαντικό, αν σε
περίπτωση εξόδου και άλλες υπερ
χρεωμένες χώρες θα ακολουθήσουν.
Για τον οικονομολόγο Βίλεμ Μπάιτερ της Citigroup πάντως μια έξοδος
της Ελλάδας από το ευρώ θα είχε τε
ράστιο κόστος, καθώς θα επιφέρει
την κατάρρευση του τραπεζικού συ
στήματος και του νέου νομίσματος,

ΙΙΙΙΙΙΙΙΕικονική
οικονομία
Το γεγονός πάντως ότι δύο χρόνια τώ
ρα μια χώρα μικρής οικονομικής εμ
βέλειας προκαλεί πανικό σπς αγορές
παγκοσμίως αποδεικνύει τον παγκοσμιοποιημένο χαρακτήρα του χρημα
τοπιστωτικού συστήματος, υποστηρί
ζει η Λυδία Μαλάκη του λονδρέζικου
οίκου Schröders. Οπως εξηγεί, ενώ θα
έπρεπε να υπάρχει ένας λογικός σύνδε
σμος ανάμεσα στην πραγματική οικο
νομία και σπς χρηματιστηριακές αξί
ες, τα πράγματα μετά την παγκόσμια
κρίση του 2008 και τη χρεοκοπία της
Lehman Brothers έδειξαν όπ ο χρημα
τοπιστωτικός κλάδος απέκτησε μια ση
μαντική και αυξανόμενη αυτονομία με
στόχο τη μεγέθυνση των κερδών του.
Με τη δημιουργία πολυσύνθετων
επενδυτικών προϊόντων σταδιακά δημιουργήθηκε μάλιστα μια εικονική πραγ-

Είναι χαρακτηρισπκό ότι, σύμφωνα με
τον Γιοχάνες Τόρμαν και την ομάδα
των αναλυτών της H SB C, ενώ το 2011
το παγκόσμιο ΑΕΠ θα διαμορφωθεί στα
64,1 δισ. ευρώ, στην παγκόσμια αγορά
παραγώγων, η οποία παραμένει κυρί
αρχη στον κόσμο του χρήματος, «παί
ζονται» σήμερα 790 τρισ. δολάρια, εκ
των οποίων μόνο τα 85 τρισ. δολάρια
αφορούν συναλλαγές εντός των οργα
νωμένων αγορών. Τα 705 τρισ. δολ,
αφορούν λοιπόν «σκοτεινές συναλλα
γές» σε μη οργανωμένες αγορές μικρό
τερης διαφάνειας μεταξύ των μεγάλων
του χρηματοπιστωτικού συστήματος,
επηρεάζοντας όμως παράλληλα την πο
ρεία των οικονομιών, καθώς οι αγορές
έχουν πλέον την ιδιότητα όχι απλώς να
αποτιμούν αλλά και να σχεδιάζουν τις
μελλονπκές αξίες. Οταν οι πιέσεις των
αγορών εκτίναξαν τα spreads των ελλη
νικών ομολόγων, η πορεία της ελληνι
κής οικονομίας άλλαξε ρότα, αναφέ
ρει η κυρία Μαλάκη, υποστηρίζοντας
ότι στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο
σύστημα οι αγορές επηρεάζουν τα θε
μελιώδη οικονομικά μεγέθη που υπο
τίθεται ότι απλά αντανακλούν. Α ς δε
χθούμε επίσης, αναφέρει, ότι σε αυτό
το σκηνικό οι αγορές παύουν να συμπε
ριφέρομαι με τον αναμενόμενο ορθο
λογικό τρόπο και χαρακτηρίζομαι από
συνεχείς δυναμικές ανισορροπίες με
απρόσμενες εξελίξεις.
Η Ελλάδα, ως μέλος της ΕΕ και του
ευρώ, βρίσκεται ακριβώς στο κέμ ρο
αυτών των ανισορροπιών που χαρα
κτηρίζουν μια γενικότερη αλληλένδετη κρίση στον ευρωπαϊκό Νότο και μια
κρίση ενωμένης πολιτικής ηγεσίας στην
ΕΕ. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι σήμε
ρα το νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο
των αγορών έχει επιτρέψει τη δημιουρ
γία σύνθετων επενδυτικών εργαλείων,

Τα ποσά που «παίζονται» σ τ η ν π α γκό σμ ια
αγορά π α ρα γώ γω ν (σ ε τρ ισ . δ ο λ .) και το Α ΕΠ
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ΛΥΔΙΑ ΜΑΛΑΚΗ
Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ τ ο υ
ο ίκ ο υ S c h r ö d e r s ε ξ η γ ε ί ότι
ζ ο ύ μ ε σ ε μ ια ε π ο χ ή ό π ο υ ο
χ ρ η μ α τ ο π ισ τ ω τ ικ ό ς κ λ ά δ ο ς
ε π η ρ ε ά ζ ε ι ε π ικ ίν δ υ ν α τ η ν
« υ γ εία » τ ω ν ο ικ ο ν ο μ ιώ ν

η κατάρρευση των αγορών μπορεί να
αποδειχθεί μια πολύ επικερδής ενέργεια
για τους μερικούς λίγους. Επομένως,
καμία σημασία δεν έχει η συνεισφορά
της ελληνικής οικονομίας στο παγκό
σμιο ή ευρωπαϊκό ΑΕΠ, αλλά οι εμφα
νείς ή μη συνδετικοί κρίκοι της που κα
θορίζουν την κατεύθυνση των αγορών.

ΙΙΙΙΙΙΙΙΟι νέοι παγκόσμιοι
παίκτες
Σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά μάλι
στα, ακόμη και αν τα συμφέροντα των
αναδυομένων χωρών δεν ταυτίζονται

Οι συνέπειαms «nupnvums
Η

1995

2000

2005

2008

2011

λογής θα μπορούσαν να κωδικοποιηθούν κυρίως ως εξής:
ί Η ονομασπκή αξία του ενεργητιΑ κού και παθητικού του τραπεζι
κού συστήματος θα επανυπολογίζονιαν εκ νέου προκειμένου να υποτι
μηθεί το νόμισμα. Αρχικά οι τραπε
ζικοί λογαριασμοί πέραν αυτών των
ξένων κατοίκων θα μετατραπούν στο
νέο νόμισμα με ισοτιμία 1 ευρώ = 1
μονάδα του νέου νομίσματος, όπως
επίσης αντίστοιχα και τα δάνεια της
κεντρικής τράπεζας προς τις εμπορι
κές τράπεζες.
Θ α είχαμε ελέγχους των κεφα
λαίων τόσο λόγω του τεράστιου
ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών
όσο και για να περιοριστούν οι ημερή

790,6 810,3
655.8 677 668,9

σιες αναλήψεις χρημάτων προκειμέ
νου να αποτραπεί η κατάρρευση του
τραπεζικού συστήματος, το οποίο δεν
θα έχει πλέον πρόσβαση στη ρευστό
τητα της ΕΚΤ.
Η χρεοκοπία δεν θα εξάλειφε την
ανάγκη για δημοσιονομική προ
σαρμογή, αφού το ισοζύγιο θα συνε
χίσει να είναι ελλειμματικό και ως εκ
τούτου θα πρέπει να υπάρξει ακόμη με
γαλύτερη λιτότητα από αυτή που προ
βλέπει το σχέδιο της τρόικας. Υποθέ
τοντας πως κάτι τέτοιο είναι πολιτικά
ανέφικτο, η κεντρική τράπεζα θα ανα
λάμβανε τη νομιοματοποίηση του χρέ
ους, δηλαδή θα τύπωνε χρήμα.
Ο λα τα συμβόλαια στη χώρα (δά
νεια, μισθοί, ενοίκια, λογαρια-
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(σε εκατ. συμβόλαια)

=
Εξωτικές επενδύσεις
Εμπορεύματα

85,3

705,3

Συνάλλαγμα

600
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έξοδος της Ελλάδας από το ευ
ρώ, η επονομαζόμενη «πυρηνι
κή επιλογή», θα οδηγούσε το νέο νό
μισμα και το βιοτικό επίπεδο των Ελ
λήνων στα τάρταρα και τον πληθωρι
σμό στα ύψη, την ώρα που το χρέος
της χώ ρας θα παραμείνει σε ευρώ,
εκτιμούν μεγάλες ευρωπαϊκές τρά
πεζες. Καθώς μάλιστα το μέλλον της
Ελλάδας στην ευρωζώνη ακροβατεί
σε τεντωμένο σχοινί, ξένες τράπεζες
φαίνεται ότι εξετάζουν κάθε δανει
ακή σύμβαση που έχει συναφθεί με
ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ αναζη
τούν τρόπους να αντισταθμίσουν την
έκθεσή τους στη χώρα. Την ίδια σπγμή θεωρούν πως οι πιθανές συνέπει
ες για την Ελλάδα μιας τέτοιας επι

................. ...
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Τα προϊόντα των συναλλαγώ ν στα παράγωγα

Αλλα (III)
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Διαπραγματεύσιμα
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Μ Συναλλαγές εκτός οργανωμένων αγορών
1Η Συναλλαγές στα χρηματιστήρια
{■ ΑΕΠ (τρίΟ. δολ.)

απαραιτήτως με αυτά των βιομηχανι
κά αναπτυγμένων, είναι ωσιόσο άμε
σα συνδεδεμένα. Η πιθανότητα εξάλ
λου μετάδοσης της κρίσης χρέους σπς
αναδυόμενες χώρες είναι μεγάλη. Αυ
τό ισχύει τόσο για τις αγορές, για τα
νομίσματα, όσο και για τα ομόλογα
των χωρών, και μάλιστα ανεξάρτητα

Ο
Ο

ο

από τις προοπτικές ανάπτυξής τους.
Ω ς τώρα η Κίνα φαίνεται περισσότε
ρο έτοιμη να παίξει τον ρόλο του σωτήρα σιην κρίση του ευρώ. Διαθέτει τε
ράστια συναλλαγματικά αποθέματα (3
τρισ. δολάρια), ενώ φαίνεται πρόθυμη
να αγοράσει κρατικά ομόλογα υπό την
προϋπόθεση ότι θα υπάρχει η εγγύη
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Ο
Ο

ο
ο
ο

ο
ο
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to
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ση του ΔΝΤ ή της ΕΚΤ. Στο πλαίσιο
της συνόδου των 6 2 0 πάντως, χώρες
με μεγάλα συναλλαγματικά αποθέμα
τα αλλά και αδύναμη εγχώρια ζήτηση,
όπως η Βραζιλία, η Κίνα και η Γερμα
νία, φαίνεται να συμφωνούν πλέον να
παίξουν μεγάλο ρόλο στην παγκόσμια
εξισορρόπηση.
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emAoyñs»γιατηνΕλλάδα
Στα ύφη
ο πληθωρι
σμός, στα
τάρταρα το
νέο νόμισμα
και το βιοτι
κό επίπεδο
των Ελλή
νων

σμοί) θα πληρώνονται στο νέο νόμι
σμα, με αρχική ισοτιμία μετατροπής 1
ευρώ = 1 μονάδα του νέου νομίσμα
τος. Θ α υπήρχε αυξημένη πιθανότητα
χρεοκοπίας εταιρειών που κατέχουν
χρέος σε ξένο νόμισμα, το οποίο θα
οδηγούσε σε σωρεία νομικών προ
σφυγών σπς πιστώτριες χώρες.
Το σπιράλ που πιθανότατα θα δη
μιουργούσαν στους μισθούς (ιδι
αίτερα αν η κεντρική τράπεζα αρχί
σει να τυπώνει χρήμα) θα εξάλειφε
ταχύτατα το οποιοδήποτε ανταγωνισπκό όφελος.
Θ α ήταν πολύ δύσκολο η χώρα
να επαναφέρει το παραδοσιακό
της νόμισμα. Τα τεχνικά προβλήματα
θα ήταν τεράσπα: οι νομικοί και υπο-

λογισπκοί κώδικες θα έπρεπε να ξα 
ναγραφτούν, τα ATMs να επαναπρογραμμαπστούν κτλ. Ω ς τότε ίσως χρη
σιμοποιούνται προσωρινά τα χαρτο
νομίσματα του ευρώ.
Η χώρα θα μπορούσε να εξέλθει
ακόμη και από την ΕΕ και να έλ
θει ανπμέτωπη με την επιβολή εμπο
ρικών δασμών.
Η μετάδοση της κρίσης και σε άλ
λες χώρες της περιφέρειας, δε
δομένου όπ θα υπάρχει προηγούμε
νο αποχώρησης μιας χώρας από την
ευρωζώνη, θα οδηγούσε σε έκρηξη
των spreads των ομολόγων και μαζι
κή φυγή καταθέσεων από π ς τράπε
ζες, οι οποίες θα υποστούν ένα «πι
στωτικό γεγονός», ενεργοποιώντας

üaizowas
μπαμπά του
τοbackyard
Tns ΑΩΡΗΣ ΚΕΖΑ

Π

ρέπει να του αναγνωρίσουμε τη μο
ναδικότητα. Δεν υπάρχει άλλος πρω
θυπουργός που να ανοίγει το στόμα
του και με μια ατάκα να ρίχνει κα
τά 7,34 τον γενικό δείκτη του δικού του Χρηματι
στηρίου και να δημιουργεί αβεβαιότητες σε όλες
τις ευρωπαϊκές αγορές. Αυτή δεν είναι δική μας
εκτίμηση, τα λένε οι ομόλογοί του σιην Εσπερία.
Φταίει ο ίδιος; Οχι. Φταίει η νοοτροπία των ψη
φοφόρων του και των συντρόφων του οι οποίοι
δεν τον ανέδειξαν επειδή ήταν ο «Γ. Παπανδρέου» αλλά ως «Παπανδρέου Γ » , με όρους Πριγκι
πικής Δημοκρατίας. Τα μέλη και τα στελέχη του
Π α Σ ο Κ ήταν εκείνα που ανέχτηκαν την ανάρρη
ση ενός ατόμου που δεν είχε πλεονεκτήματα ένα
ντι άλλων πιθανών προέδρων. Ν α τα θυμηθούμε
για να μην ξεχνιόμαστε. Οταν κατέρρεε το κόμ
μα, το φθινόπωρο του 2003, ο κ. Κώστας Σημί
της προσκάλεσε στο σπίτι του τον κ. Παπανδρέ
ου. Δεν ξέρουμε αν τον κέρασε καιρέ ή τσάι, πά
ντως τον φίλεψε την προεδρία. Μ ια πολιτική αυ
θαιρεσία που έγινε αποδεκτή αρχικά με μουγκαμάρα. Κατόπιν στήθηκαν κάλπες με τον κ. Π α 
πανδρέου να είναι μοναδικός υποψήφιος, κά
τι που συνάδει με τα πολιτικά ήθη άλλων τόπων,
ας πούμε της Συρίας. Δεν είναι κομψό να πούμε
όπ ο άνθρωπος ήταν «ακατάλληλος», μπορούμε
όμως να αναρωτηθούμε αν κάποιος άλλος ήταν
ελαχίστως πιο κατάλληλος.

Ο

Μεμονωμένες
μετοχές
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τα ασφάλιστρα κινδύνου. Για την Ελ
λάδα η πληρωμή (αν απαιτηθεί) των
C D S υπολογίζεται στα 20 δισ. ευρώ.
U H Η ΕΚΤ θα πρέπει να προχωρήσει
«3Ρσε μια τεράσπα παροχή ρευστό
τητας και σε αγορές κρατικών ομο
λόγων, ενώ η ΕΚΤ και όλος ο ιδιωτι
κός τομέας και οι πιστώτριες χώρες
θα πρέπει να διαγράψ ουν τελείως
τις απαιτήσεις τους για αποπληρω
μή χρεών από τη χώρα που θα εξέλθει της ευρωζώνης, με μόνη πιθανή
εξαίρεση το ΔΝΤ.
V Λ Η πιστωτική κρίση που θα δηΜ Λ 9 μιουργούνταν ενδεχομένως θα
έκανε την κρίση του 2008 να μοιάζει
πολύ ήπια και η παγκόσμια οικονομία
θα πέσει σε βαθιά ύφεση.

σο ο κ. Παπανδρέου ήταν ένας απλός πρόε
δρος της αξιωματικής ανππολίτευσης υπήρ
χαν επικριτές του που επιθυμούσαν να εκδώσουν
ένα σαμιζντάτ με τις γλωσσικές γκάφες του. Ω ς
εκεί η παρουσία του μπορούσε να χαρακτηριστεί
χαριτωμένη. Περνώντας από τα λόγια στα έργα
επήλθε η καταστροφή. Τι να πρωτοθυμηθούμε;
Ο π την ώρα που παιζόταν η οικονομία της χώ
ρας διόρισε υπουργό ένα μειράκιο δίχως εμπει
ρία αντί να επιλέξει τους αξιότερους και να φτιά
ξει ένα διευθυντήριο με τους άξιους και το σκεττπκό όπ είναι καλύτερο να εκπμά τους συνεργάτεςτου από το να τους συμπαθεί... Τι να θυμη
θούμε; Τις διαδικασίες opengov που πάγωσαν τη
διοίκηση του κράτους προτού τοποθετηθούν ξα
νά πρασινοφρουροί... Τι να θυμηθούμε; Τα πέρα-δώθε στην υφήλιο που έδιναν δήθεν παγκό
σμιο κύρος αφήνοντας ακυβέρνητη τη χώρα και
μάλιστα με μηδενικό αποτέλεσμα (μας λένε όπ
κανείς από τους συνομιλητές της αλλοδαπής δεν
του σηκώνει σήμερα τα τηλέφωνα).
ς μιλήσει η μνήμη. Να θυμηθούμε το άνοιξε-κλείσε υπουργείων, φορέων, διευθύνσε
ων. Τη μια μέρα καταργούσε το υπουργείο Ναυ
τιλίας, την άλλη μετέφερε π ς αρμοδιόπττες, στον
ανασχημαπσμό το ξανάνοιγε και μια μέρα που
είχε όρεξη για αλλαγές, το κατήργησε εκ νέου.
Ο κ. Παπανδρέου εμφανιζόταν ως μέγας μεταρ
ρυθμιστής, ως καινστόμος ενώ στην πραγμαπκότητα ήταν ένα κακομαθημένο που έπαιζε με το
παιχνίδι που κληρονόμησε πάππου προς πάππο
(την Ελλάδα δηλαδή). Ν α θυμηθούμε τα μιχκικά
ρουτρβτίετ του με το Δ Ν Γ όταν ψευδώς διαβεβαί
ωνε ότι δεν θα ζητήσει βοήθεια, να θυμηθούμε
τον υποπμηπκό τρόπο με τον οποίο μιλούσε για
έθνος απατεώνων, να θυμηθούμε όπ σπς 15 Ιου
νίου παραιτήθηκε τηλεφωνικά στον κ. Σαμαρά
και μετά ξεπαραιτήθηκε. Το δημοψήφισμα δεν
ήταν τίποτε άλλο από ένα ακόμη παίγνιο, ε ξ ου
και ήταν απολύτως ταιριαστός ο τρόπος με τον
οποίο τον αποκαλούσαμε: ο Γιωργάκης.
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ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ
Από όλα χα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων όλου του
κόσμου που σχολίασαν την (ανακληθείσα εν τελεί)
απόφαση του έλληνα πρωθυπουργού για δημοψήφι
σμα, εκείνο που συζητήθηκε περισσότερο ήταν της
γαλλικής «Liberation». Δικαίως, αφού ήταν και το πιο
εντυπωσιακό: «ΧΑΟΣ». Στα ελληνικά, με φόνιο το γα
λάζιο της ελληνικής σημαίας.
«Το Βήμα της Κυριακής» συνομίλησε με τον διευθυ
ντή της εφημερίδας, τον 40χρονο Νικολά Ντεμοράν,
με αφορμή τη συγκεκριμένη επιλογή. Ο κ. Ντεμο
ράν, αντίθετα από τις εντυπώσεις που προκάλεσε το
πρωτοσέλιδο, παίρνει σαφή θέση υπέρ της απόφα
σης του κ. Παπανδρέου για δημοψήφισμα, επικρί
νει τον τρόπο με τον οποίο τη χειρίστηκε και συμμε
ρίζεται τις αντιδράσεις του ελληνικού λαού στην πο
λιτική λιτότητας.
Ο κ. Ντεμοράν εξηγείται και εξηγεί τι σημαίνει για
την Ευρώπη η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώ
ρα μας τα τελευταία δύο χρόνια.

ΤΟ ΒΗΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΥ2011
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ΙΙΙΙΙΙΙΙΝικολα Ντεμοράν
Ο δ ιε υ θ υ ν τ ή ς τ η ς « L ib e ra tio n »
μ ιλ ά ει σ τ ο « Β ή μ α τ η ς Κ υ ρ ια κ ή ς»
γ ια το εν τ υ π ω σ ια κ ό π ρ ω τ ο σ έλ ιδ ο
σ τ α ε λ λ η ν ικ ά («Χ Α Ο Σ»)

iiE Jh ive s,
acts
ευχαριστούμε
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ

ΓΙΩΡΓΟ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ

■Νικολά Ντεμοράν, το πρωτοσέ
λιδο της «Liberation» την περα
σμένη Τετάρτη, με τη λέξη «ΧΑΟΣ»
γραμμένη στα ελληνικά, δημιούρ
γησε μεγάλη αίσθηση στην Ελλάδα.
Πώς καταλήξατε στην ιδέα αυτή;
«Κατ’ αρχάς μάς απασχόλησε όλους
η ξαφνική ανακοίνωση του έλληνα
πρωθυπουργού ότι επρόκειτο να κά
νει δημοψήφισμα. Θεωρήσαμε ότι η
κίνηση αυτή θα άνοιγε ένα νέο κε
φάλαιο σιη σημερινή κρίση, ένα κε
φάλαιο που κανένας δεν είχε προβλέψει. Επειδή λοιπόν είχαμε αφιε
ρώσει πάρα πολλά εξώφυλλα σιην
Ελλάδα τον τελευταίο καιρό, αναζη
τούσαμε έναν ιδιαίτερα δυνατό τρό
πο για να δηλώσουμε ότι μπαίναμε
πια σε ένα καινούργιο και εξαιρετι
κά άγριο σ ιά διο της κρίσης. Η ιδέα
ήταν να κάνουμε ένα μονοθεματικό πρωτοσέλιδο, εξαιρετικά δυνα
τό γραφισιικά, το οποίο θα αποτυ
πωνόταν στο μυαλό όλων αυτών που
θα το έβλεπαν στα περίπτερα. Ετσι ο
καλλιτεχνικός διευθυντής της εφ η
μερίδας πρότεινε τη λέξη “Χ Α Ο Σ ”
γραμμένη στα ελληνικά, με φόντο
το γαλάζιο της ελληνικής σημαίας.
Ο ι αναγνώστες ανταποκρίθηκαν πο
λύ θετικά και η εφημερίδα πούλησε
πολύ περισσότερα φύλλα».
■Χρειάστηκε τόλμη για να κάνετε
ένα πρωτοσέλιδο με τίτλο που κα
νένας Γάλλος δεν θα καταλάβαινε;
«Οι συντάκτες της εφημερίδας όντως
εξέφρασαν κάποιες ανησυχίες πάνω
στο θέμα αυτό. Εγώ ο ίδιος, όταν εί
δα το πρωτοσέλιδο, δεν κατάφερα να
αποκρυπτογραφήσω την ελληνική λέ
ξη. Το κοίταξα όμως προσεκτικά και
είδα ότι υπήρχε ένας αστερίσκος που
παρέπεμπε στη γαλλική μετάφρασή
της. Σκέφθηκα λοιπόν ότι η δική μου
αντίδραση μπροστά σε αυτό το πολύ
δυνατό και μυστηριώδες πρωτοσέλι
δο θα ήταν και η αντίδραση όλων αυ

Τ Ο Ε Ξ Ω Φ Υ Λ Λ Ο της
γ α λ λ ικ ή ς « L ib e r a t io n » , π ου
σ χ ο λ ία ζ ε τ η ν α π ό φ α σ η του
έ λ λ η ν α π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ο ύ γ ια τ ο
δ η μ ο ψ ή φ ισ μ α , ή τα ν απ ό τα
π ρ ω τ ο σ έ λ ιδ α τ ω ν ε φ η μ ε ρ ίδ ω ν
ό λ ο υ τ ο υ κ ό σ μ ο υ π ου
σ υ ζ η τ ή θ η κ α ν π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο

τών που θα το έβλεπαν. Αρχικά είχαμε
σκεφθεί διάφορες γαλλικές λέξεις με
φανερά ελληνική ετυμολογία, όπως
η λέξη “δράμα” , αλλά δεν μας άρε
σαν. Τελικά την προσοχή όλων τρά
βηξε η πρωτοτυπία του εξωφύλλου,
καθώς και το editorial που έγραψα,
στο οποίο έλεγα ότι ήταν εντελώς πα
ράλογο να επικρίνουμε έναν κυβερ
νήτη που αποφάσισε να συμβουλευθεί άμεσα τον λαό του, έναν κυβερνή
τη που θέτει δημοκρατικά στους πολί
τες της χώρας του το ερώτημα: “Ποια
είναι η γνώμη σας γι’ αυτό που πρό
κειται να υποστείτε;”».

■ Καταλαβαίνετε εκείνους τους
συναδέλφους σας που δεν εί
χαν την ίδια γνώμη με εσάς;
«Πρέπει να σας πώ ότι ήμουν ο μό
νος που εξέφ ρασε τη συγκεκριμένη
άποψη· ενάντια στην άποψη όλων
των άλλων μέσων, των εφημερίδων,
των τηλεοπτικών καναλιών και των
δικτυακών τόπων που έσπευσαν να
κάνουν δημοσκοπήσεις ρωτώντας

Είστε πρω τοπόροι στην
κρίση αυτή και υφίστασθε
πρώτοι τις πιο τραγικές
συνέπειες της. Είστε οι
πρώτοι που θέτετε το
ερώτημα τι σημαίνει
δημοκρατία και οι πρώτοι
που δίνετε την απάντηση

“αν η Ελλάδα πρέπει να φύγει από
το ευρώ και την Ευρώπη” . Πιστεύω
ότι πρέπει κάποια στιγμή να προσγει
ωθούμε και να δούμε πώς θα αντιμε
τωπίσουμε την παρούσα κρίση, θέ
τοντας το ζήτημα της σημασίας των
δημοκρατικών διαδικασιώ ν. Εμείς
στη “Liberation” ερμηνεύσαμε την
ω ς τώρα στάση του ελληνικού λα-

Ο Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ τ η ς « L ib e r a t io n » Ν ικ ο λ ά Ν τ ε μ ο ρ ά ν
ε ξ η γ ε ί γ ια τ ί π α ίρ ν ε ι τ ο μ έ ρ ο ς τ η ς Ε λ λ ά δ α ς τ η σ τ ιγ μ ή
που σ χ ε δ ό ν ό λοι τη «χτυπ ούν»

σουμε τις διαφ ορές ισχύος των χωρών-μελών της Ευρώπης. Δυστυχώς
βλέπουμε ότι αυτά τα εργαλεία αρχί
ζουν να γίνονται πιο εύθραυστα. Σ α 
φώς ο Παπανδρέου θα έπρεπε να εί
χε ενημερώσει εγκαίρως τους υπουρ
γούς του και τους ευρωπαίους εταί
ρους. Ο αυτοσχεδιαστικός χαρακτή
ρας της κίνησής του εξέπληξε τους
πάντες και προκάλεσε μεγάλη ανη
συχία σε πολλούς τομείς. Καταλαβαί
νω λοιπόν την αντίδραση έκπληξης
και οργής των ευρωπαίων ομολόγων
του. Αλλά η διπλωματία έχει εφευρε
θεί για να αποφεύγονται οι πόλεμοι.
Ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρ
θηκαν οι ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών
στον Παπανδρέου σόκαρε πολύ την
Αριστερά στη Γαλλία. Ευτυχώς οι άν
θρωποι αρχίζουν να συνειδητοποιούν
ότι η δημοκρατία δεν είναι η αιτία της
κρίσης, αλλά η λύση της».

ού ως αντίδραση στη διακυβέρνη
ση της χώ ρας από τους τεχνοκράτες της Ευρώπης και του ΔΝ Τ. Γιατί
κάποια στιγμή πρέπει επιτέλους να
μπορεί να αποφασίζει ο ίδιο ς ο λα 
ό ς για την τύχη του».

τον εαυτό μας στη θέση των Ελλήνων
και να σκεφθούμε: “Εμείς ως Γάλλοι
θέλουμε 15 στελέχη του ΔΝΤ και της
Ευρώπης να μας λένε ποιο σχολείο
και ποιο νοσοκομείο θα κλείσει, χω
ρίς να δέχονται ανπρρηση;”».

■ Στο editorial της Παρασκευ
ής, αναφερόμενος στην επι
θετική στάση των ευρωπαίων
ηγετών προς τον έλληνα πρω
θυπουργό, μιλάτε για «προ
τεκτοράτο» και «όνειδος». Τι
εννοείτε;

■ Πρόκειται δηλαδή για μάθημα
αγωγής του ευρωπαίου πολίτη;

■ Θεωρείτε δηλαδή ότι η κίνη
ση του έλληνα πρωθυπουργού
θα εμπνεύσει και άλλους πολι
τικούς της ευρωζώνης, ώστε
να συμβουλεύονται περισσό
τερο τους πολίτες;

«Βεβαίως! Πρέπει να καταφέρουμε
κάποια στιγμή να στεκόμαστε στο
πλευρό των Ελλήνω ν και να λέμε:
“Είμαστε πολίτες της Ευρω παϊκής
Ενωσης και βλέπουμε στην τηλεόρα
ση να μεταχειρίζονται έναν από τους
πρωθυπουργούς της Ευρώπης με τρό
πο απαράδεκτο και υβριστικό” . Π ρό
κειται για προσβλητικές σκηνές απί
στευτης σκληρότητας. Αν είμαστε σω
στοί Ευρωπαίοι, οφείλουμε να αντιδράσουμε. Και έπειτα ακούμε τους
ηγέτες στο 0 2 0 να λένε τάχα ότι δεν
μπλέκονται στη διακυβέρνηση των χωρών-μελών! Ξέρουμε πολύ καλά ότι
υπάρχουν χώρες διαφορετικών ταχυ
τήτων στην ΕΕ, ότι κάποιες χώρες εί
ναι πιο ισχυρές από κάποιες άλλες.
Καταργήσαμε όμως τα σύνορά μας,
έχουμε ένα κοινό νόμισμα, ένα κοι
νό πεπρωμένο. Ο λα αυτά είναι εργα
λεία που μας επιτρέπουν να ξεπερά-

«Η κύρια αρετή του ακυρωμένου πλέ
ον δημοψ ηφ ίσματος είναι ότι μας
υπενθυμίζει πως δεν μπορούμε να
αναβάλλουμε αιωνίως την εφαρμο
γή της δημοκρατίας, η οποία είναι
το μόνο μέσον για να ξεπεράσουμε
την κρίση. Η δημοκρατία δεν αποτε
λεί κίνδυνο. Το δημοψήφισμα αυτό
δεν θα διεξαχθεί, αλλά θα έχει θέσει
με τρόπο θορυβώδη το ερώτημα τι εί
ναι δημοκρατία. Αυτό ήθελα να δείξω
με το εξώφυλλο αυτό που εντυπώσι
ασε τόσο πολύ τους Ελληνες. Και θα
ήθελα να απευθύνω το εξής μήνυμα
στους συμπατριώτες σας: Ελληνες, εί
στε πρωτοπόροι στην κρίση αυτή και
υφίστασθε πρώτοι τις πιο τραγικές συνέπειέςτης. Είστε οι πρώτοι που θέτε
τε το ερώτημα τι σημαίνει δημοκρα
τία και οι πρώτοι που δίνετε την απά
ντηση. Και γι’ αυτό σας ευχαριστού
με. Σα ς ευχαριστούμε πολύ!».

«Κοιτάξτε. Η πρόταση του Παπανδρέ
ου σαφώς έπεσε σε κακή σπγμή, με
κακό τρόπο και με συνέπειες δυνητι
κά εκρηκτικές για όλους. Το να θέλει
όμως κανείς να απευθυνθεί στον λαό
δεν πρέπει να θεωρείται πολιτικό λά
θος. Σήμερα όλα τα ΜΜΕ καταφέρονται εναντίον των Ελλήνων και λένε
ότι δεν έχουν δικαίωμα να διεκδικούν
οτιδήποτε, αφού είναι οι ίδιοι υπαίτι
οι για την κατάστασή τους. Η Ευρω
παϊκή Ενωση όμως είναι ένα πολιτι
κό οικοδόμημα που στόχο έχει να ξεπεράσει τέτοιου είδους προσεγγίσεις.
Στη θέση της Ελλάδας αύριο μπορεί
να είναι η Ιταλία και μεθαύριο η Γαλ
λία. Πρέπει κάποια σπγμή να βάλουμε

ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΟ ΒΗΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΥ2011

ν ώρα που το πολιτικό σύσιηστην Ελλάδα αναζητεί βιώλύση για τη διακυβέρνηση
ώρας και τη διατήρησή της
της ζώνης του ευρώ, οι
'νίκες εταιρείες που έχουν
>ει κεφάλαια ή κάνουν
τιη χώρα μας βομβαρδί.ις πρεσβείες και τα Επιμε.ίρια των χωρών τους με ερω,ματα για την επόμενη ημέρα
της ελληνικής οικονομίας.
Η αγωνία είναι μεγάλη, οι ξέ
νες επιχειρήσεις «κουμπώνο
νται», πολλές ετοιμάζονται να
φύγουν... Ολοι αναζητούν εξειδικευμένη πληροφόρηση για να
χαράξουν τη στρατηγική τους.
Πέραν των επίσημων δελτίων
της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του
ΔΝΤ, οι απαντήσεις που δίνουν
οι ευρωπαϊκές και η αμερικανι
κή πρεσβεία μέσω των εμπορι
κών ακολούθων και των Επιμε
λητηρίων τους στα μέλη τους εί
ναι καθησυχασπκές μόνο στον
βαθμό που οι πολιτικές εξελίξεις
θα οδηγήσουν στην άμεση έγκρι
ση του πακέτου βοήθειας προς
την Ελλάδα και στην ενίσχυση
της σταθερότητας στην ευρωζώ
νη. Σε διαφορετική περίπτωση
προβλέπουν «χάος».
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Ο εφιάλαιβ ms επόμενηβ ημέρας
Τα σενάρια για το ενδεχόμενο πτώχευσή m s Ελλάδες και επιστροφή8 στη δραχμή
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΖΩΗΣΤΣΩΛΗΣ

ο κεντρικό συμπέρασμα έκθεσης
που αποκαλύπτει σήμερα «Το Βή
μα» για «την επόμενη ημέρα στην πε
ρίπτωση εθνικής πτώχευσης» είναι ότι
η Ελλάδα έχει ελάχιστο ακόμη χρό
νο - ως το τέλος Δεκεμβρίου - για να
αποφύγει την άτακτη χρεοκοπία που
θα δημιουργούσε στη χώρα καταστά
σεις που έζησε η Αργεντινή πριν από
10 χρόνια, και ντόμινο δραματικών
εξελίξεων στην ευρωζώνη. Σε μια τέ
τοια περίπτωση η εθελονπκή αποχώ
ρηση από το ευρώ και η επιστροφή στη
«νέα δραχμή» θα ήταν μονόδρομος...
Πρόκειται για εφιαλτικό σενάριο, το
οποίο ασφαλώς προσπαθούν να απο
τρέψουν οι Ευρωπαίοι, παρ’ ότι όπως
αποκαλύπτεται στο ίδιο κείμενο το θέ
μα της εξόδου της Ελλάδας από το ευ
ρώ είχε τεθεί από τη γερμανίδα καγκε
λάριο Ανγκελα Μ έρκελ από τον Μάρ
τιο του 2010 αλλά είχε απορριφθεί κα
θώς η «αποβολή» μιας χώρας από το
ευρώ δεν προβλέπεται από τις συνθή
κες, παρά μόνον η εθελονπκή έξοδος,
κάτι που δεν μπορεί να αποτραπεί.
Στην έκθεση περιγράφονται όλα
όσα θα συμβούν την επόμενη ημέρα
στην περίπτωση που επικρατήσει το σε
νάριο της εθνικής κατάρρευσης και δί
δονται σαφείς οδηγίες για τη διασφά
λιση των συμφερόντων των επιχειρή
σεων σε κάθε περίπτωση.

Τ

ΙΙΙΙΙΙΙΙΣυνέχεια της
Leh m an Brothers
Στην εισαγωγή της έκθεσης αναφέρεται ότι:
• «Η ελληνική κρίση του χρέους πρέ
πει να θεωρηθεί ως μια δεύτερη ανα
πόφευκτη φάση της διεθνούς οικο
νομικής κρίσης που ακολούθησε την
κατάρρευση της Lehman Brothers τον

Σεπτέμβριο του 2008. Η Ελλάδα έχει
υιοθετήσει το ευρώ από 1.1.2002, αν
και λέγεται ότι έχει συμμορφωθεί με
τα κριτήρια του Μάαστριχτ μόνο μία
χρονιά, το 2006. Από τότε η ελληνική
οικονομία έχει επιδεινωθεί».
• «Η Ελλάδα έχει ήδη συσσωρεύσει
ένα χρέος που ήταν δύσκολο να πλη
ρώσει. Κατά τη διάρκεια του Δεκεμ
βρίου 2009 και του Ιανουάριου 2010
η κυβέρνηση έπρεπε να αναχρηματοδοτήσει 25 δισ. ευρώ από τις αγορές.
Λόγω όμως της κατάστασης της ελλη
νικής οικονομίας, οι επενδυτές έχα
σαν την εμπιστοσύνη στα ομόλογα,
οι αγοραστές ήταν πολύ δύσκολο να
βρεθούν, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να
έρθει κοντά να κηρύξει πτώχευση και
να είναι στα πρόθυρα της χρεοκοπίας.

Τότε ήταν που η ελληνική κυβέρ
νηση στράφηκε προς την ΕΕ, την ΕΚΤ
και το ΔΝΤ. Ωστόσο η Ελλάδα, παρά
τις προσπάθειές της ως σήμερα, μό
νο εν μέρει κατάφερε να τηρήσει την
αυστηρή αναδιάρθρωση χρηματοδο
τικού προγράμματος, και, σε συνδυ
ασμό με την τρέχουσα πολιτική κρί
ση, ο φ όβος μιας εθνικής χρεοκοπί
ας στη ζώνη του ευρώ έχει επιστρέ
φει στο προσκήνιο».
Ο ι ξένοι, επιχειρώντας να απαντή
σουν στο κατά πόσον η χώρα μας μπο
ρεί να τα καταφέρει, τονίζουν:
• «Εχει ευρέως συζητηθεί το κατά
πόσον η Ελλάδα χρειάζεται τη νομι
σματική κυριαρχία της. Επιχειρήμα
τα λένε ότι αν είχε δικό της νόμισμα
θα μπορούσε να τυπώνει δικά της

χρήματα. Ετσι θα μπορούσε να ακο
λουθήσει μια φορολογική πολιτική
προσαρμοσμένη στις εγχώριες ανά
γκες, χωρίς να εξαρτάται από τη δι
εθνή αγορά ομολόγων.
Αλλά κάποιος πρέπει να εξετάσει
αν αυτή η κρίση του χρέους θα είχε
αποφευχθεί, σε περίπτωση που η Ελ
λάδα δεν είχε αλλάξει σε ευρώ.
Δυστυχώς, φαίνεται ότι στα έξι χρό
νια πριν από την προσχώρηση στο ευ
ρώ, μόνο το 27% του ελληνικού χρέ
ους ήταν σε δραχμές. Στο τέλος του
2000, λίγο προτού η Ελλάδα ενταχθεί
στην ευρωζώνη, το 79% του συνολι
κού χρέους της ήταν ήδη σε ευρώ,
και μόλις το 8% σε δραχμές.
Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει
μόνο σε ένα αναπόφευκτο συμπέρα

Η Αργεντινή δεν είναι... μακριά
την έκθεση περιγράφονται όλα όσα συνέβησαν στην
Αργεντινή και περιγράφονται με απλά λόγια σκηνές
από ένα εφιαλτικό σενάριο της επιστροφής στη δραχμή:
• «Σε μια τέτοια περίπτωση, όλες οι καταθέσεις σε ευ
ρώ σε τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θα μετα
τραπούν σε εθνικό νόμισμα, και μόνο οι καταθέσεις σε
άλλα νομίσματα (π.χ., δολάρια ΗΠΑ) θα ξεφύγουν από
αυτή την αυτόματη μετατροπή.
Μ ε βάση τα παραπάνω, είναι καλύτερα να μην
κρατήσετε μεγάλους λογαριασμούς ευρώ με τράπε
ζες που λειτουργούν στην Ελλάδα. Μόνο οι καταθέ
σεις σε άλλο νόμισμα μπορούν να ξεφύγουν. Την ίδια
σπγμή οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν πάντα το δικαί
ωμα να ανοίξουν σε ευρώ ή σε άλλα ξένα νομίσμα
τα λογαριασμούς της εταιρείας σε άλλες χώρες (π.χ.
Κύπρος). Την ίδια στιγμή η κεντρική τράπεζα θα πρέ
πει να εκτυπώσει νέο νόμισμα για να καλύψει τις συ
ναλλαγές στη χώρα. Π όσο σύντομα αυτό θα είναι τε

Σ

χνικά δυνατόν δεν μπορεί να προβλεφθεί. Σε μια τέ
τοια περίπτωση οι τράπεζες θα ήταν ευκολότερο να
παραμείνουν κλειστές για μια ορισμένη χρονική πε
ρίοδο ώστε να καλυφθούν οι απαιτήσεις σε νέο νόμι
σμα. Πολίτες και επιχειρήσεις θα μπορούσαν να ανπμετωπίσουν προβλήματα. Θ α βρισκόμαστε σε μια μάλ
λον χαοτική κατάσταση».
Στη συνέχεια του εφιαλτικού σεναρίου σημειώνο
νται τα εξής:
• «Οι ελληνικές επιχειρήσεις για την εισαγωγή προϊό
ντων από το εξωτερικό θα επιβαρυνθούν από τη μετα
τροπή του νέου νομίσματος στο νόμισμα της σύμβασης».
• «Λόγω της υποτίμησης του νέου εθνικού νομίσματος,
όλες οι τιμές θα ήταν υψηλότερες».
• «Τα τραπεζικά δάνεια θα πρέπει επίσης να μετατρα
πούν στο νέο νόμισμα».
• «Μισθοί, συντάξεις, ενοίκια θα πρέπει να μετατρα
πούν σε εθνικό νόμισμα».

σμα: ότι ακόμη και αν η Ελλάδα εί
χε μείνει εκτός της ζώνης του ευρώ,
η εξάρτησή της από τον δανεισμό σε
ευρώ θα ήταν δυνατόν μόνο να αυ
ξηθεί. Επομένως, το κρίσιμο ζήτημα
δεν είναι το νόμισμα που η Ελλάδα
χρησιμοποιεί, αλλά η υπερβολή του
εξωτερικού δανεισμού».
• «Το ελληνικό χρέος είναι εκφρα
σμένο σε ευρώ. Δεν έχει νόημα να
πας σε άλλο νόμισμα, παρά μόνο αν
κηρύξεις στάση πληρωμών στα προ
ηγούμενα χρέη σε ευρώ».
Στο υποθετικό σενάριο εξόδου από
το ευρώ σημειώνεται ότι «σε περί
πτωση που η Ελλάδα επανέφερε τη
δραχμή, μια υποτίμηση του 40% θα
είναι σχεδόν σίγουρη. Οι ειδικοί υπο
στηρίζουν ότι η άρση του ελλείμμα
τος του εμπορικού ισοζυγίου χωρίς
υποτίμηση θα απαιτούσε μειώσεις μι
σθών 25%», κάτι που ήδη συμβαίνει.
Οπως όλοι γνωρίζουν, ένα τέτοιο
εγχείρημα απόγνωσης θα είχε τεράσπο κόστος, θα οδηγούσε σε βαθύ
τερη ύφεση, σε αύξηση της ανεργί
ας ως αποτέλεσμα της εκτίναξης των
επιτοκίων και σε οικονομική και κοι
νωνική αναστάτωση. Το πολιτικό κό
στος θα ήταν τεράσπο.

ΙΙΙΙΙΙΙΙ Ντόμινο
στην ευρω ζώ νη
Α ν η Ελλάδα βγει από το ευρώ, θα
επέλθει το φ αινόμενο του ντόμινο.
Οπως και η ελληνική οικονομία, η
πορτογαλική οικονομία εξαρτάται
σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό.
Αλλά πώς η πορτογαλική οικονομία
θα ανταγωνιστεί τον ελληνικό του
ρισμό με τις πολύ φθηνότερες τιμές
σε δραχμές; Εκτός αν η Πορτογα
λία ακολουθήσει και φέρει πίσω το
εσκούδο. Το ίδιο σκεπτικό ισχύει και
για την Ισπανία, που θα σκεφτόταν
την πεσέτα.
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Η αναστροφή μέτρηση για τη διάσωση ή την
κατάρρευση άρχισε για την Ελλάδα και ο χρόνος ως το μοιραίο ή την αποφυγή του είναι
εξαιρεακά βραχύς. Ο κ. Γ. Παπανδρέου βρί-

σκεται σε διεθνή απομόνωση ανάλογη με εκείνη την οποία υπέστησαν ηγέτες γειτονικών χωρών της Μεσογείου, την ίδια ώρα που οι πολιτικοί του Π αΣοΚ εμφανίζουν αδυναμία συγκρο-
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τημένης ανάδρασης. Η δραμαακή αυτή κατάσιαση, όπως εκαμούν πολιτικές και οικονομικές πηγές, έχει εγκλωβίσει την Ελλάδα σε μια
πορεία αποπομπής από την ευρωζώνη.
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Ο ι Βρυξέλλες έχουν έτοιμο το χαρτί
τιΐ8 αποπομπής μ α ς από την ευρωζώνη
Καταστροφικά οι συνέπειε8 αν δεν πραγματοποιηθούν γρήγορα οι απαιτήσει των εταίρων
Ρεπορτάζ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔ0Π0ΥΛ0Σ

θάσαμε τόσο απότομα ως εδώ
γιατί η δέσμευση του Πρωθυ
πουργού περί δημοψηφίσματος ερμηνεύθηκε από τους εταίρους ως μια
πρωτοφανής πράξη αμφισβήτησης
της συνοχής της ευρωζώνης και εξα
νάγκασε την κυρία Ανγκελα Μέρκελ,
τον κ. Νικολά Σαρκοζί και σύσσωμη
την ευρωπαϊκή γραφειοκρατία, προκειμένου να συγκρατήσουν φυγόκενιρες δυνάμεις σιην υπόλοιπη Ευρώ
πη, να απαιτήσουν τον σχηματισμό κυ
βέρνησης εθνικής ενότητας σιην Ελ
λάδα και τη διακομματική υπερψήφι
ση της νέας συμφωνίας ως απαραί
τητες προϋποθέσεις για την παραμο
νή της χώρας σιην ευρωζώνη. Το τε
λεσίγραφο είναι αυσιηρό, σοβαρό
και απόλυτο.

Φ

ΙΙΙΙΙΙΙΙΑπειλή υπαρκτή
«Η εξώθηση της Ελλάδας σε αποχώ
ρηση από την ευρωζώνη είναι υπαρ
κτή και ορατή απειλή» τονίζει μιλώνιας σιο «Βήμα της Κυριακής» ανώ
τατη ευρωπαϊκή πηγή, η οποία διαβεβαιώνει ότι «νομικές λύσεις υπάρ

χουν και είναι έτοιμες». «Είναι έτοι
μα τα χαρτιά της έξω σης. Εδώ και
λίγες ημέρες η Ελλάδα βρίσκεται
μ ε το ένα πόδι έξω από την ευρω
ζώνη και έξω από την Ευρωπαϊκή
Ενωση» βεβαιώνει και συνισιά δρασιικές αποφάσεις εθνικής ενότητας
για να αποφευχθεί το μοιραίο. Σύμ
φωνα με ασφαλείς πηγές, οι νομικές
επεξεργασίες και οι οικονομικές προ
βλέψεις για μια ευρωζώνη με ένα μέ
λος λιγότερο έχουν ολοκληρωθεί και
είναι έτοιμες να ενεργοποιηθούν σε
έκτακτη σύνοδο κορυφής.
Στο πλαίσιο αυτό η εικόνα της Κοι
νοβουλευτικής Ο μάδας του Π α ΣοΚ

Η «ΡΟΥΚΕΤΑ» Π α π α ν δ ρ έ ο υ π ερ ί δ η μ ο ψ η φ ί σ μ α τ ο ς ε ξ ό ρ γ ι σ ε τ η ν Α ν γ κ ε λ α Μ έ ρ κ ε λ και τ ο ν Ν ικ ο λ ά Σ α ρ κ ο ζ ί, μ ε α π ο τ έ λ ε σ μ α
ν α σ τ ε ίλ ο υ ν τ ε λ ε σ ί γ ρ α φ ο σ τ η ν Α θ ή ν α μ ε τ ο ο π ο ίο μ α ς α π ε ιλ ο ύ ν α ν ο ιχ τ ά μ ε έ ξ ο δ ο α π ό τ ο ε υ ρ ώ
την Πέμπτη το βράδυ σιη Βουλή, όπου
ο κ. Ευ. Βενιζέλος υποστήριξε πλήρως
τον Πρωθυπουργό, ο κ. Απ. Κακλαμάνης συναγωνιζόταν με τον βουλευ
τή Τρικάλων κ. Χρ. Μαγκούφη σε ευ
ρηματικές κολακείες προς τον κ. Π α
πανδρέου και με υπουργούς όπως οι
κκ. Μ. Χρυσοχόίδης, I. Ραγκούσης,
Α. Λοβέρδος, Κ. Σκανδαλίδης να
μοιάζουν συρρικνωμένοι και να πα
ραμένουν αμίλητοι σιις θέσεις τους,
προκάλεσε αισθήματα ντροπής, θλί
ψης και φόβου για το μέλλον σε πολ
λά στελέχη του ΠαΣοΚ, όπως η κυρία
Βάσω Παπανδρέου, η οποία ήταν η
μοναδική που τόλμησε να τα εκφράσει ευθέω ς λέγοντας στον Πρω θυ

πουργό ότι βρίσκεται «εκτός τόπου
και χρόνου».

ΙΙΙΙΙΙΙΙΟ εθνικός κίνδυνος
Αν οι πολιτικές δυνάμεις δεν ομονοή
σουν και δεν υπερψηφίσουν τον προ
ϋπολογισμό του 2012 και ταυτόχρονα
(με αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευ
τών) τη συμφωνία της 27ης Οκτωβρί
ου, τότε η Ευρωπαϊκή Ενωση και το Δι
εθνές Νομισματικό Ταμείο δεν πρόκει
ται να απελευθερώσουν την έκτη δό
ση και θα ακυρώσουν κάθε πρόγραμ
μα στήριξης.
Αν αποκοπεί η Ελλάδα από την τε
λευταία γραμμή δανεισμού (την τρόι
κα), τότε θα συμβούν τα εξής: Το κρά

τος θα κηρύξει στάση πληρωμών στο
εσωτερικό και στο εξωτερικό, στους
υπαλλήλους, στους συνταξιούχους και
στους προμηθευτές του Δημοσίου, κα
θώς και στα τραπεζικά και ασφαλισπκά ιδρύματα, ελληνικά και ξένα, που
έχουν δανείσει σιο παρελθόν την Ελ
λάδα και κατέχουν ομόλογα.
Με το πρόγραμμα υποστήριξης πρακτικώς ακυρωμένο η Ευρωπαϊκή Κε
ντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δεν θα αναπλη
ρώσει τη χαμένη ρευστότητα. Το ελλη
νικό κράτος υπό αυτές τις συνθήκες
θα ζητήσει επειγόντως (και η Ευρώπη
θα προσφέρει) την ανάκτηση του δι
καιώματος εκτύπωσης δραχμών προκειμένου να προχωρήσει στην ταχύτα
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Η «ελληνική α

ιό τ η τ α »

Οι κρίσιμεε 30 ημέρεβ για να αποφύγουμε την πτώχευση
1κυβέρνηση, όπως διατύπωσε δημοσίως ο κ.
ι Βενιζέλος, αναμένει ότι το σενάριο της κα
ταστροφής θα αποφευχθεί. Ο ανππρόεδρος της
κυβέρνησης εκτιμά ότι οι διαδικασίες που αφο
ρούν το νέο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν ολο
κληρωθεί ως το τέλος του έτους και στις αρχές
του 2012 θα πρέπει να ολοκληρωθεί η ανταλλα
γή ομολόγων (PS1).
Εντός του 2011, μέσα σπς επόμενες επτά εβδο
μάδες, πρέπει να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν
οι διαπραγματεύσεις με την τρόικα για το νέο Πρό
γραμμα Σταθεροποίησης και να έχουν ψηφιστεί από
τη Βουλή ο προϋπολογισμός του 2012 και (με αυ
ξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών) η νέα δανεια
κή σύμβαση. Τα δύο τελευταία θα πρέπει να έχουν
γίνει εντός 30 ημερών, έτσι ώστε η έκτη δόση να
καταστεί εφικτό να εκταμιευθεί ως τις 15 Δεκεμ-

βρίου, απώτατο όριο των ταμειακών αντοχών του
κράτους. Ολα αυτά προϋποθέτουν ότι θα έχει σχη
ματιστεί το ταχύτερο κυβέρνηση εθνικής σωτηρί
ας. Πολλοί εντός και εκτός Ελλάδας εκτιμούν ότι η
ευρωζώνη δενφπορεί να ανιέξει περισσότερο την
«ελληνική αβεβαιότητα» και ότι επιπλέον η χώρα
έχει μόλις μία εβδομάδα καιρό προτού η εξάντλη
ση της εμπιστοσύνης των πολιτών της σιο πολιτι
κό και χρηματοοικονομικό σύστημα πυροδοτήσει
ανεξέλεγκτες και μη διαχειρίσιμες καταστάσεις.
Αλλά οι πολυποίκιλες δυσκολίες, τα στρατηγήματά και τα εφευρήματα των δύο μεγάλων
κομμάτων προκειμένου να καθυστερήσει η εθνι
κή συνεννόηση επιτείνουν την αβεβαιότητα και
«αναισθητοποιούν» τη λειτουργία του κράτους
και της οικονομίας.
Αν η εθνική συνεννόηση δεν επιτευχθεί και δεν

σχηματιστεί κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, τότε,
όπως εκτιμά ο πρώην υπουργός Οικονομικών κ. 1.
Παπανιωνίου, η χώρα κινδυνεύει με καταστροφή
ακόμη και αν ψηφιστεί η νέα δανειακή σύμβαση
από 180 βουλευτές, αφού η πραγματική οικονο
μία θα καταρρεύσει και σε δύο μήνες από σήμερα
η τρόικα θα διαπιστώσει νέο εκιροχιασμό του προ
γράμματος. Αυτό θα συμβεί ακόμη και με κυβέρ
νηση εθνικής σωτηρίας σιην περίπτωση που αυτή
αποτύχει να αποκαταστήσει συνθήκες εμπιστοσύ
νης. Σε μια τέτοια περίπτωση θα αποφασισιεί ότι η
Ελλάδα χρειάζεται νέα περικοπή χρέους, που μπο
ρεί να φθάσει και να ξεπεράσει το 80%. Αυτή η πε
ρικοπή δεν θα είναι «εθελοντική», θα καταστρέφει
ελληνικές τράπεζες και Ταμεία και θα επιβάλει εκ
των πραγμάτων την έξωση από την ευρωζώνη και
την επιστροφή στη δραχμή.

τη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών
και σιην καταβολή μισθών και συντά
ξεων για να ανπμετωπιστούν ο κοινω
νικός σεισμός, η εκτίναξη της εγκλημα
τικότητας και η ραγδαία εξάπλωση της
φτώχειας σας πόλεις και σιην ύπαιθρο.
Ασφαλώς, η δραχμή θα υποτιμηθεί
κατά μεγάλο ποσοστό, με αποτέλεσμα
πολλά αγαθά και πρώτες ύλες να εισάγονιαι σε περιορισμένες ποσότητες (κα
θώς σιην αρχή δεν θα γίνονται δεκτές
στο εξωτερικό πληρωμές σε δραχμές)
και να διατίθενται σε τιμές ανατιμημένες σε ποσοστό ανάλογο της υποτίμη
σης. Η χώρα θα αναγκαστεί να αποχω
ρήσει και από την Ευρωπαϊκή Ενωση
(προσωρινά, αλλά πόσο θα κρατήσει
το «προσωρινά»;), αφού θα πρέπει να
επιβληθούν δασμοί και έλεγχοι σιην
κίνηση των κεφαλαίων.

ΙΙΙΙΙΙΙΙΕπιστροψή στο 1946
Αυτή η εφιαλτική εξέλιξη θα καταδι
κάσει την οικονομία σε ύφεση διψήφι
ου ποσοστού, θα εκπνάξει την ανεργία
σε ποσοστό άνω του 30% και θα οδη
γήσει σε πλήρη κατάρρευση τα έσοδα
του κράτους. Οπως λέει οικονομική
πηγή, δεν θα πρόκειται πλέον για μια
διαδικασία «δημιουργικής καταστρο
φής» της οικονομίας που προσιδιάζει
στη δαρβινική «φυσική επιλογή», αλ
λά για μια εξέλιξη βιβλική, ανάλογη
με τις συνθήκες που επικράτησαν στον
πλανήτη μετά την πτώση του αστεροει
δούς που σκότωσε (μαζί με τους δεινό
σαυρους) το 90% των ειδών. Η Ελλά
δα του 2012 θα ξεκινήσει από το «οι
κονομικό μηδέν» του 1946, χωρίς ουδείς να αποκλείει ότι μπορεί η χώρα
να κατασιραφεί όχι μόνο οικονομικά,
αλλά επιπλέον εθνικά, κοινωνικά, θε
σμικά και ηθικά.

Τ Ο ΜΕΤΩΠΟ Τ Η Σ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑΣ
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χρι πρότινος η έξοδος
'ας από χο ευρώ ήταν
ιού. Ωστόσο και αυτό το
ιύ έπεσε. Οπως, πριν
περίπου έναν μήνα έπεσε
ιού της χρεοκοπίας
ψηθήκαμε σιο
α» κατά 50% των
ώ ν ομολόγων. Τότε
η αδυναμία της ελληνικής
Ιέρνησης να εφαρμόσει
~ °ίχε συμφωνήσει,
είναι οι χειρισμοί
ιου πρωθυπουργού κ. Γ.
Παπανδρέου σιο θέμα του
δημοψηφίσματος, οι οποίοι
ανάγκασαν τους ευρωπαίους
ηγέτες να μιλήσουν ανοιχτά
για αποχώρηση της Ελλάδας
από το ευρώ. Και όλοι πλέον
προετοιμάζονται για το
ενδεχόμενο αυτό.
Η αλλαγή στάσης
αποτυπώνεται στις δηλώσεις
του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.
«Εργαζόμαστε ώστε η
ευρωζώνη να μην πάθει ζημιά
αν η Ελλάδα αποφασίσει να
βγει εκτός ευρώ» δήλωσε την
περασμένη εβδομάδα, όταν
ο ίδιος τον περασμένο Μάιο
χαρακτήριζε «βλακώδες»
δημοσίευμα του «Der Spiegel»
που ανέφερε ότι ευρωπαίοι
υπουργοί Οικονομικών
συναντήθηκαν εκτάκτως
για να συζητήσουν την
αποχώρηση της Ελλάδας από
το ευρώ.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝ0Υ

υμφιλιωμένοι με την ιδέα εξό 
δου χώρας από το ευρώ εμφανί
στηκαν και οι ηγέτες της Γαλλίας και
της Γερμανίας, ο Νικολά Σαρκοζί
και η Ανγκελα Μέρκελ. «Οποιος δεν

θέλει να είναι μ α ζί μ α ς, θα πρέπει
να φύγει από την ευρωζώνη» τόνι
σε ο γάλλος πρόεδρος σε δηλώσεις
του στο πλαίσιο της συνόδου του
6 2 0 στις Κάννες, ενώ η γερμανίδα
καγκελάριος ερωτηθείσα σχετικά με
μια ενδεχόμενη έξοδο της Ελλάδας
από την ευρωζώνη απάντησε ό τ ι «εί
μαστε προετοιμασμένοι», επισημαίνοντας παράλληλα πως «η Γερμανία

Υποτίμηση
σε χώρες που
χρεοκόπησαν
%

2002 Αργεντινή 280
1999 Βραζιλία

λιτικού συστήματος να συναινέσει
στην εφ αρμογή των δημοσιονομι
κώ ν μέτρω ν και στην υλοποίηση
των απαιτούμενω ν διαρθρω τικώ ν
αλλαγών που θα καταστήσουν β ι
ώ σιμο το χ ρ έο ς όπ ω ς προβλέπει
η συμφ ω νία τη ς 2 7 η ς Ο κτω βρί
ου ενισχύει την αβεβαιότητα για
το ευρώ , κάτι που ο ι ευρω παίοι
ηγέτες δεν επιθυμούν και μοιραία
εντείνουν τις π ιέσ εις για επίλυση
του ελληνικού ζητήματος» αναφ έ
ρουν καλά πληροφορημένες πηγές
στις Β ρυξέλλες.
Π ρ ο ς την κατεύθυνση αυτή οι
Ευρωπαίοι συνεχίζουν να υψώνουν
προστατευτικά τείχη και να απομο
νώνουν την Ελλά δα ώστε να απο
φευχθεί «μόλυνση» στην ευρωζώνη
από ενδεχόμενη χρεοκοπία της χώ
ρας. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται
σιην Ιταλία, το χρέος της οποίας εί

78%

%

1998-99 Ρωσία 330

1997-98 Ινδονησία 660
1997-98 Ταϊλάνδη
1994-95 Μεξικό

%

110%

115%

^Μεταβολή μεταξύ ανώτε
ρης και κατώτερης ισοτιμίας

------- ^

«ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΩΣΤΕ
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Στην εξώπορτα του ευρώ
Α ν κοπεί η χρηματοδότηση ίσω8 οδηγηθούμε οικειοθελά« εκτός ευρώ
ναι ύψους 1,9τρισ. ευρώ και περίπου
το μισό βρίσκεται σε χαρτοφυλάκια
ευρωπαϊκών τραπεζών, ασφαλιστι
κών εταιρειών και επενδυτικών κε
φαλαίων. Παράλληλα σκληραίνουν
τη στάση τους προς την Ελλάδα συν
δέοντας την καταβολή της έκτης δό
σης - για την οποία είχαν δώσει το
«πράσινο φως» - με την ψήφιση και
εφαρμογή της συμφωνίας της 27ης
Οκτωβρίου.
Μη καταβολή της δόσης θα σήμαινε στάση πληρωμών και άτακτη χρε
οκοπία για τη χώρα, η οποία θα μπο
ρούσε να την οδηγήσει οικειοθελώς
εκτός ευρώ. «Αν σταματήσει η β ο 

ήθεια, η Ελλάδα δεν θα έχει άλλη
επιλογή από το να κηρύξει στάση

πληρωμών, να χρεοκοπ ήσει και να
εγκαταλείψει το ευρώ ώστε να επι
στρέφει στη δραχμή και να μπορέ
σει να πληρώ σει μισ θ ούς, συντά
ξ ε ις κτλ. και να προσπαθήσει να
επανεκκινήσει την οικονομ ία μ έ 
σω μιας επώ δυνης υποτίμησης του
νέου νομίσματος » αναφέρουν τρα
πεζικοί κύκλοι. Ετσι, ακόμη και αν
ο ι ευρω παϊκές συνθήκες δεν προ
βλέπουν τρόπο αποβολής μιας χώ
ρας από την ευρωζώνη, το κλείσιμο
της στρόφιγγας χρηματοδότησης της
Ελλάδας και των ελληνικών τραπε
ζών μπορεί να οδηγήσει σε οικειοθελή αποχώρηση.
Μ ε το ενδεχόμενο αποχώρησης
της Ελλάδας από το ευρώ να συζη-

τείται ανοιχτά μετά τις εξελίξεις της
περασμένης εβδομάδας, οι τράπεζες
σε ολόκληρη την Ευρώπη λαμβάνουν
τα μέτρα τους. Σύμφωνα με τραπε
ζικές πηγές, τα νομικά τους τμήμα
τα και δικηγορικά γραφεία κυρίως
στο Σίτι του Λονδίνου κάνουν φύλλο
και φτερό τις δανειακές συμφωνίες
που έχουν με το Ελληνικό Δημόσιο
και ελληνικές εταιρείες. Ενώ μέχρι
πρότινος οι ανησυχίες εστιάζονταν
στις ζημιές που θα έπρεπε να υποστούν από το «κούρεμα» των ομολό
γων, τα οποία θα εξακολουθούσαν
να αποτιμώνται σε ευρώ, τώρα προ
σπαθούν να διαλευκάνουν τι θα γί
νει αν τα ομολόγα και τα δάνεια με
τατραπούν σε δραχμές.

και η Γαλλία θέλουν την Ελλάδα στο
ευρώ, αλλά η σταθεροποίηση του
ευρώ είναι πιο σημαντική από τη
διάσω ση της Ελλάδας».
Πάντως η σιροφή 180 μοιρών που
πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός
εγκαταλείποντας την ιδέα του δη 
μοψηφίσματος μετά την πίεση των
ευρωπαίων ηγετών δεν ήρε τις ανη
συχίες για πιθανή έξο δο της χώρας
από το ευρώ. «Η αδυναμία του πο
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Η ¿£oöös μας iooos δημιουργήσει
νέα προβλήματα στην Ευρώπη
( ¡ * νώ πληθαίνουν οι εκτιμήσεις (για δι£ ■ κούς τους λόγους) επενδυτικών οίκων
που θεωρούν θέμα χρόνου η Ευρωπαϊκή
Ενωση να βρει τρόπο για να οδηγηθεί η
Ελλάδα εκτός ευρωζώνης αυξάνονται και
όσοι θεωρούν ότι η έξο δ ο ς από το ευρώ
θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήμα
τα σιην ευρωζώνη από αυτά που θα επι
χειρήσει να λύσει.
Μη ελεγχόμενη χρεοκοπία της Ε λλά 
δ α ς, η οποία θα γινόταν πραγματικότητα
αν η Ευρώπη έκοβε τη βοήθεια, θα κατέ
ληγε, σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, σε
μαζικές εκροές καταθέσεων από τις τρά
πεζες, κατάρρευση του τραπεζικού συστή
ματος και αυτόματη στάση όλων των χρη
ματικών συναλλαγών, η οποία θα προκαλούσε κοινωνική έκρηξη που θα απαιτού
σε την παρέμβαση των Ευρωπαίων. Ω ς εκ
τούτου πολλοί θεωρούν ότι οι υποχρεώ

σεις της Ευρώπης προς την Ε λλά δα δεν
πρόκειται να σταματήσουν ακόμη και αν
η χώρα βγει από το ευρώ.
Ω στόσο ο ι συνέπ ειες δεν π ερ ιο ρ ίζο 
νται στην Ελλάδα. Οπως σημειώνουν τρα
π εζικο ί κύκλοι, «ένα ευρώ δ εν θα έχει

την ίδια αξία σ ε μ ια ιταλική, γαλλική ή
γερμ α νική τράπεζα. Ο ι ευρω παίοι κα 
ταθέτες θα π ιστέψ ουν ότι τα χρήματά
τους είναι π ιο ασφαλή στις γερμα νικές
παρά στις π ορ τογα λικές, τις ιτα λικές
ή τις β ελ γ ικ ές τρά π εζες και θα μετα
φ έρουν ε κ ε ί τα χρήματά τους». Το ίδιο
θα συμβ εί και με τους επενδυτές ο μ ο 
λό γω ν, ο ι ο π ο ίο ι θα α να ζη τή σ ου ν την
α σ φ ά λ ε ια του γ ε ρ μ α ν ικ ο ύ ο μ ο λ ό γ ο υ .
Κάτι τέτοιο θα στείλει στα ύψη το κ ό 
στος δα νεισ μού των χωρών του Ν ότου,
δημιουργώ ντας μεγαλύτερο πρόβλημα
στη χρηματοδότησή τους.

Πολλοί θε
ωρούν ότι
οι υποχρε
ώσεις της
Ευρώπης
προς την
Ελλάδα
δεν πρό
κειται να
σταματή
σουν ακό
μη και αν
η χώρα
βγει από
το ευρώ
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κ ρ ισ ιμ ε δ
ε ρ ώ τ η σ ε ς

■Μ π ορ εί η Ελλάδα να εγκα·
ταλείψει το ευρώ;
Ο χι. Εκθεση της ΕΚ Τ η οποία
είχε δημοσιευτεί τον Δεκέμ
βριο του 2009, τη χρονική
στιγμή που είχαν αρχίσει δη
λαδή να βγαίνουν στο φως
τα δημοσιονομικά προβλή
ματα της Ε λλά δ α ς, κατέλη
γε στο συμπέρασμα ότι η έ ξ ο 
δ ο ς από τη νομισματική ένω
ση χωρίς παράλληλη έξοδο
από την ΕΕ είναι νομικά αδύ
νατη, μία άποψη που επανέ
λαβε την περασμένη εβδομά
δα η Κ ομισιόν.
■Μ πορούν άλλες χώ ρες να
αναγκάσουν την Ελλάδα να
φύγει από την ευρωζώνη;
Ο χι. Ανεξάρτητα από τις δη
λώ σεις Μ έρκελ και Σα ρκοζί,
Γαλλία και Γερμανία δεν μπο
ρούν να υποχρεώσουν την Ελ
λάδα να φύγει από το ευρώ.
Θ α πρέπει πρώτα να αλλά
ξουν τις συνθήκες με τη σύμ
φωνη γνώμη όλων των χωρών,
συμπεριλαμβανομένης και της
Ελλάδας.
■Μ π ορεί η Ελλάδα να επι
στρέφει στη δραχμή;
Σύμφωνα με το άρθρο 128 της
συνθήκης τα μέλη της ευρω
ζώ νης όπως η Ελλάδα αποποι
ήθηκαν το δικαίωμα έκδοσης
νομίσματος με την υιοθέτηση
του ευρώ. Ω ς εκ τούτου
δεν μπορεί να τυπώσει
δικό της νόμισμα.
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ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τα διλήμματα που τέθηκαν τις ημέρες αυτές και οι
ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις με επίκεντρο το δη
μοψήφισμα, το «μέσα ή έξω από το ευρώ» και τις
συναινετικές προσπάθειες διακυβέρνησης ανέδειξαν τις συμπτώσεις, αλλά κυρίως τον διχασμό
της Αριστερός.

Το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ, συναντήθηκαν στο αίτημα
για εκλογές, με διαδηλωτές στους δρόμους, και
στα πολλά διλημματικά «όχι», αλλά με θέσεις και
τοποθετήσεις που τους κρατούν απέναντι. Παράλ
ληλα, διαφοροποιήσεις καταγράφηκαν εντός του
ΣΥΡΙΖΑ, και ιδίως στον ΣΥΝ, σε σχέση με τη στάση

ΤΟ ΒΗΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΥ2011

απέναντι στην ευρωζώνη. Από την άλλη, η Δημο
κρατική Αριστερά βρέθηκε σε συμπληγάδες όταν
διεφάνη ότι διακυβεύεται η ευρωπαϊκή προοπτι
κή της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το παράθυρο σε
μια ολιγόμηνη μεταβατική κυβέρνηση. Ολοι πάντως
προετοιμάζονται για την προσφυγή στις κάλπες.
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Στην Αριστερά συμφωνούν σια
«όχι» αλλά διαφωνούν στα «ναι»
Η απάντηση στο ερώτημα «μέσα ή έ£ω από την Ευρωπαϊκή Ενωση» διχάζει Κ Κ Ε και Σ Υ Ρ ΙΖ Α
ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΙΤΣΙΚΑ

ο καπάκι της πολιτικής αντιπα
ράθεσης Κ ΚΕ - ΣΥΡΙΖΑ ανοιγόκλεισε κάμποσες φ ορές τις τελευταί
ες ημέρες, με διακυβεύματα που αγ
γίζουν κεντρικές επιλογές των δύο
κομμάτων.
Στην αιχμή της σύγκρουσης είναι
τα περί αντινεοφιλελεύθερου μετώπου
και συνασπισμού εξουσίας για εναλ
λακτική πορεία της χώρας, όπως δι
ακηρύσσονται από τον πρόεδρο της
Κ Ο του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλ. Τσίπρα. Ωστό
σο, όταν την περασμένη Πέμπτη κα
τά τη συζήτηση για την ψήφο εμπι
στοσύνης στη Βουλή ο κοινοβουλευ
τικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Π.
Λαφαζάνης ζήτησε να υπάρξει συ
μπαράταξη ΚΚΕ - ΣΥΡΙΖΑ, ο Περισ
σός απάντησε κοφτά και αιχμηρά μέ
σω του «Ριζοσπάστη». Σ ε άρθρο υπό
τον τίτλο «Είναι αντίπαλοι» σημειώ
νεται ότι η πρόταση αυτή που εκφω
νήθηκε από το βήμα της Βουλής έγι
νε σαν να μη συμβαίνει τίποτε, «σαν
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να μη ν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ενωση,
σαν να μη ν είναι κεντρική επιλογή
του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ η υπεράσπιση της
Ευρω παϊκής Ενω σης και του ευρώ,
σαν να έχει διαγράφει μ ε μια μονοκοντυλιά η προχθεσινή έκκληση του
Τσίπρα στον Παπούλια να προστα
τέψει την κοινω νική συνοχή, δηλα
δή την υποταγή των εργαζομένω ν
στους αστούς, δηλαδή να σνμβάλει ώστε να υπάρξει πολιτική λύση
που να αμβλύνει τους κραδασμούς
στο αστικό πολιτικό σύστημα, να
εκτονώσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια».
Και τα δύο κόμματα αρνούνται τις
οποιοσδήποτε μορφής κυβερνήσεις,
μεταβατικές ή εθνικής σωτηρίας, προ
ειδοποιώντας ότι η όποια κυβέρνηση
προκόψει από την παρούσα Βουλή,
χωρίς εκλογές, στοχεύει σε ένα νέο
μνημόνιο και σε μέτρα «κοινωνικής
πτώχευσης». Ω στόσο ο ι κατευθύν
σεις στο προσκλητήριό τους για τη
διέξοδο από την κρίση και οι στρα
τηγικές επιλογές για μια εναλλακτι
κή πορεία της χώρας υπέρ των εργα
ζομένων βρίσκονται σε διαφορετικό
μήκος κύματος.
Η γενική γραμματέας της ΚΕ του
ΚΚΕ κυρία Αλέκα Παπαρήγα στην
πολιτική συγκέντρωση του Κ ΚΕ στο
Σύνταγμα το βράδυ της Παρασκευής,
την ημέρα που ολοκληρωνόταν η συ
ζήτηση στο Κοινοβούλιο για την ψή
φο εμπιστοσύνης, προέταξε ως βα
σικό σύνθημα: «Κάτω η κυβέρνη

ση και τα κόμματα που υπηρετούν
την πλουτοκρατία, μακριά από τα
κόμματα εκείνα που καλλιεργούν
σκόπιμα στον λαό ότι μια άλλη κυ
βέρνηση μ ε τη δική τους συμμετο
χή θα λύσει το πρόβλημα». Η γραμ
μή που προτείνει το ΚΚΕ είναι απο
δέσμευση από την ΕΕ με λαϊκή εξου-

ονται από το Π α Σ ο Κ . Ο ι εξελίξεις
στη Β ουλή, με τη στάση του προέ
δρου της Ν Δ κ. Αντ. Σαμαρά που
αρχικά αποδέχθηκε να υπάρξει με
ταβατική κυβέρνηση ολίγων εβ δο
μάδω ν και να ψηφ ίσει τη δ α νεια 
κή σύμβαση, βρέθηκαν στο στόχα
στρο της ο ξεία ς κριτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Ετσι, ο κ. Τσίπρας προσθέτει ότι
κυρίαρχο ρόλο σε αυτόν τον συνα
σπισμό έχουν οι δυνάμεις της Α ρι
στερός, αλλά «μετά και τις τελευ
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ταίες κω λοτούμπες του κ . Σαμαρά
πιστεύουμε ότι υπάρχουν και υγι
ε ίς δυνά μεις, εννοώ πολίτες, που
β ρ έθ η κα ν στην κάλπη της Ν έα ς
Δημοκρατίας όλο το προηγούμε
νο διάστημα και πίστεψαν ότι ο κ.
Σαμαράς θα προασπίσει τα συμφέ
ροντα του τόπου». Α ξίζει να επιση-

Περισσός και
Κουμουνδούρου
συμπίπτουν στο αίτημα για
εκλογές αλλά αποκλίνουν
ως τις προτάσεις διεξόδου
από την κρίση
σία και οικονομία που θα διαγράψει
μονομερώς ολόκληρο το χρέος και
με την κοινωνικοποίηση των μέσων
παραγωγής.
Σύμφωνα με τον Περισσό, καμία

αστική πολιτική πρόταση, φιλελεύθε
ρη, σοσιαλδημοκρατική, αριστερή,
«ανανεωτική», δεν μπορεί να αποτελέσει φιλολαϊκή πολιτική δ ιέξο δ ο ,
αν δεν θέτει ως ζήτημα αρχής τη ρή
ξη με τα μονοπώλια - βιομηχανικά,
τραπεζικά, εφοπλισπκά, εμπ ορικά-,
δηλαδή τη ρήξη με την καπιταλιστική
ιδιοκτησία, τους κρατικούς θεσμούς
της, τις διεθνείς συμμαχίες της. Επί
σης, το ΚΚΕ θεωρεί αναγκαίο να ανα
συγκροτηθεί το εργατικό κίνημα, ση
μειώνοντας ότι είναι η ώρα το μαζι
κό κίνημα να έχει άποψη για το τι εί
δους πολιτική εξουσία θέλει.
Στην αντίπερα όχθη, ο κ. Τσίπρας

και ο ΣΥΡΙΖΑ όλο το προηγούμενο
διάστημα επεσήμαιναν ότι οι κινη
τοποιήσεις και ιδιαίτερα οι εκδηλώ
σεις διαμαρτυρίας στις παρελάσεις
της 28ης Οκτωβρίου ήταν η προωθητική δύναμη που οδήγησε σε πολιτι
κές εξελίξεις. Η γραμμή που προβάλ
λουν είναι ότι υπάρχει ζήτημα δημο
κρατικής νομιμοποίησης για την κυ
βέρνηση Παπανδρέου.
Η επιλογή του Σ Υ Ρ ΙΖΑ είναι να
υ π ά ρξει ένα αντινεοφ ιλελεύ θ ερο
μέτω πο, με στόχο τη συγκρότηση
ενός νέου συνασπισμού εξουσ ία ς,
με πυρήνα δυνάμεις της Αριστερός
αλλά και δυνάμεις που αποδεσμεύ-

μανθεί ότι, σύμφωνα με δημοσκοπικές εκτιμήσεις, ο κ. Τσίπρας εμφα
νίζει θετική καταγραφή και διείσδυ
ση σε «γαλάζιους» ψ ηφ οφ όρους...
Τα διλήμματα δ εν έλειψ α ν και
από τη Δημοκρατική Αριστερά. 0 κ.
Φ. Κουβέλης, ο οποίος δεν ήθελε
ούτε να ακούσει για εκλογές ως την
προηγούμενη εβδομάδα, προσχώρη
σε στο... μπλοκ των αιτούντων εκλο
γές, «έτσι όπως έχει γίνει η κατάστα
ση». Ω στόσο, μετά την επιστροφή
του Πρωθυπουργού από τις Κάννες
και έχοντας πια ξετυλιχθεί μια με
γάλη πολιτική κρίση, βουλευτές του
Π α Σ ο Κ είχαν επαφές, σύμφωνα με
πληροφορίες, με τον κ. Κουβέλη στη
Βουλή, ώστε η κριτική του να κινηθεί
σε ήπιους τόνους για το ενδεχόμενο
μιας κυβέρνησης μεταβατικής. Π ά 
ντως, από τη Δημοκρατική Αριστερά
δεν επιβεβαίωναν ότι υπήρξε επικοι
νωνία του κ. Κουβέλη με τον κ. Π α
πανδρέου. Την περασμένη Πέμπτη
προκάλεσε αίσθηση η δήλωση του
βουλευτή της Δημοκρατικής Αριστε
ρός κ. Γρ. Ψαριανού, ο οποίος προέτρεψε τη Ν Δ και το Π α ΣοΚ να προ
χωρήσουν συναινετικά σε ολιγόμηνη συγκυβέρνηση, με πρωθυπουργό
κοινής αποδοχής, «για να διασφαλι

στεί η δημοκρατική ομαλότητα στη
χώρα και η ευρωπαϊκή προοπτική
της Ελλάδας». Την επομένη και ο κ.

Το ευρώ άναψε φωτιέ5 στον Σ Υ Ν
ο μέσα ή έξω από το ευρώ αποτέλεσε «όπλο»
για... επίθεση φιλίας του κ. Τσίπρα προς το ΚΚΕ,
αλλά άναψε και φωτιές στον ΣΥΡΙΖΑ και ιδιαίτερα
στον ΣΥΝ , που επιμένει σε λύσεις για την κρίση εντός
ευρωπαϊκού πλαισίου. Την περασμένη Τετάρτη ο κ.
Τσίπρας δήλωνε χαρούμενος γιατί στην ανακοίνω
ση του Κ Κ Ε για το δημοψήφισμα σχετικά με τη δα 
νειακή σύμβαση αναφερόταν ότι το δίλημμα ευρώ ή
δραχμή είναι αποπροσανατολιστικό για τον λαό, συ
μπληρώνοντας ότι «επιτέλους και το Κ Κ Ε λέει αυτά

Τ

που λέμ ε εμ είς εδώ και ένα χρ ό νο »...

Π ά ντω ς, με θ ρ υ α λ λ ίδ α την εκδοχή του δ η μ ο 
ψ η φ ίσ μα τος που έφ θ α σ ε από τις Κ ά ν ν ες ά ν ο ιξε
μ ια συζήτηση που α π ό κ α ιρ ό υπάρχει εντός του
Σ Υ Ν κα ι εκφ ρ ά ζετα ι α π ό τον κ . Π . Λαφαζάνη,
ο ο π ο ίο ς είνα ι υπ έρμα χος της ε ξ ό δ ο υ από το ευ 
ρώ κ α ι τη ς δ ιά λ υ σ η ς τη ς ευ ρ ω ζώ ν η ς. Ο κ . Λ α 
φ α ζά ν η ς δ ια φ ο ρ ο π ο ιή θ η κ ε από τη γραμμή του
Σ Υ Ρ ΙΖ Α για εκ λο γές κα ι πρότεινε να επιλεγεί το
δ η μ ο ψ ή φ ισ μ α , α κ ό μ η κα ι με το ερώ τη μα «πα
ρα μονή ή όχι στο ευρώ », κα ι στη σ υ νέχεια να γί
νο υ ν εκ λ ο γές.

Κουβέλης, σε πιο ήπιο τόνο, σημεί
ωνε ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος
από τις πρόωρες εκλογές, αλλά πρό
σθετε: «Θα χρειαστεί αναμφισβήτη

τα μια κυβέρνηση μεταβατικού χα
ρακτήρα για μικρό χρονικό διάστη
μα, προκειμένου να οδηγήσει συ
ντομότατα τη χώρα σε εκλογές. Οπδήποτε άλλο θα περιπλέξει περαι
τέρω τα πράγματα». Για τον κ. Κου
βέλη επ’ ουδενί δεν πρέπει να διακυβευθεί το ζήτημα παραμονής της χώ
ρας στην ευρωζώνη και στην ΕΕ. Μά
λιστα, σύμφωνα με εκτιμήσεις, δεν εί
ναι απίθανο να δοθεί ψήφος ανοχής
στην περίπτωση σχηματισμού μιας με
ταβατικής κυβέρνησης...
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Κυβέρνηση
τννεργασΐας
ιεκλογέε;
Η ψ ήφ ος εμπιστοσύνης που πήρε το βράδυ της Π α ρα σ κευή ς
η κυβέρνηση στη Βουλή έρ ιξε την αυλαία σε ακόμη μία
πράξη του δράματος της χώ ρας και άνοιξε την αυλαία της
επ όμενη ς, όπου θα κριθεί αν μ π ορ εί να υπάρξει μια κυβέρνησ η
συνεργα σίας, εκτάκτου ανάγκης, εθ νικής σω τηρίας ή εθνικής
ευθύνη ς (αυτά τα διαφ ορετικά ονόματα χρη σ ιμοπ οιή θη κα ν
τις τελευταίες η μ έρ ες για να περιγράφ ουν στην ουσία το ίδιο
πράγμα) ή, αναπόφευκτα, η χώ ρα θα οδη γη θεί σε πρόω ρες
εκλογές αναζητώ ντας μέσω της κάλπης τη λύσ η στο πολιτικό
α διέξοδο. Ηταν αυτή η εξέλιξη η καλύτερη λύση ή θα έπρεπε να
πάμε κατευθείαν σε εκλογές;

ΤΟ ΕΔΡΑΝΟ
του
Π ρω θυπουργού
στην
α ίθ ο υ σ α τ η ς
Ο λ ο μ έ λ ε ια ς
της Βουλής

Το «αναπόφευκτο» και π ευθύνη
Του
ΑΛΕΞΗ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ

όσος κοινός νους έχει απομείνει σ ιο πολιτικό μας σύστημα;
Η υγιής αντίδραση ενό ς κρίσιμου
αριθμού υπουργών και κυβερνητι
κών βουλευτών στην ολέθρια πρό
θεση του πρωθυπουργού να φ έρει
σε δημοψ ήφ ισμα το ερώτημα της
εξόδου της χώρας από το ευρώ δη 
μιούργησε την εντύπωση ότι ο κοι
νός νους δεν έχει ολότελα χαθεί από
την ελληνική πολιτική. Αλλά οι κα
τοπινές εξελίξεις δείχνουν ότι επρόκειτο για μια πρόσκαιρη αναλαμπή.
Την επόμενη μέρα βρεθήκαμε μπρο
στά στην κωμικοτραγική αντίφαση
να ζητείται ψήφος εμπιστοσύνης σε
μια κυβέρνηση προκειμένου αυτή να
παραιτηθεί.
Ο ι κοινοβουλευτικοί άνδρες μας
(σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από
τις κοινοβουλευτικές γυναίκες μας)
παριστάνουν ότι αγνοούν το στοι
χειώ δες: Ψ ή φ ος εμπιστοσύνης σε
κυβέρνηση δίδεται προκειμένου να
κυβερνήσει. Α υτός είναι ο μ ό νο ς
και αποκλειστικός λόγο ς της ψ ή
φ ου εμπ ισ τοσ ύνη ς. Κ α μ ιά π ροϋ
πόθεση δ εν μπ ορεί να τεθεί. Κ α 
νένας ό ρ ο ς δεν είναι συνταγματι
κά ανεκτός.
Β έβαια, θα πει κάποιος, όλα τα
παραπάνω δ εν είναι παρά κ ο ινο 
βουλευτικός φ ορμαλισμός. Ο ι πο
λιτικές πράξεις λαμβάνουν περιεχό
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Αποταμιευτικός
Λογαριασμός
« Α ξ ίζ ε ι»

μενα πέρα από το πλαίσιο της εκδή
λω σής τους και αυτό είναι συστατι
κός προσδιορισμός τους. Πράγμα
τι. Ο ι πολιτικές πράξεις δίνουν και
ο φ είλο υ ν να δίνου ν π εριεχόμενο
στις πολιτικές δια δικα σίες. Για να
το κάνουν, οφείλουν να είναι συμ
βατές με τους θεσμούς. Διαφ ορετι
κά συνιστούν εκτροπή των θεσμών.
Κ αι, για να έρθουμε ξα νά στο προκείμενο, η πολιτειακή στρέβλωση την
οποία υποστήκαμε το βράδυ της πε
ρασμένης Παρασκευής είναι ακρι
βώς αποτέλεσμα της εγγενούς αδυ
ναμίας του πολιτικού συστήματος να
παράγει πολιτική. Διότι, προφανώς,
δεν θα φτάναμε στο σημείο αυτό αν
η άρχουσα πολιτική τάξη δεν επέμενε
να επαναλαμβάνει, εντός και εκτός
Βουλής, πρακτικές που ακυρώνουν
την ουσία της πολιτικής.
Ο ι πολιτικές πρά ξεις στη δ η μο 
κρατία προϋποθέτουν ένα υπόβα
θρο δημοσίω ν δεσμεύσεω ν. Ο ι δη 
μόσιες δεσμεύσεις συνιστούν τη βά
ση της επιτέλεσης των πολιτικώ ν
πράξεων και την αφετηρία της κρί
σης του ς. Αυτό το υπόβα θρο των
δημοσίων δεσμεύσεων έχει πλήρως
καταρρεύσει στη σημερινή Ελλάδα.
Η κατάρρευση δεν συμπαρασύρει
μόνο την εμπιστοσύνη αλλά και το
ίδιο το νόημα της πολιτικής. Η πο
λιτική μεταλλάχθηκε σε ένα πεδίο
εκβιασμών. Φτάσαμε στο σημείο να
ακούσουμε ότι ο πρωθυπουργός εμ
φανίστηκε να εκβιάσει το εκλογι
κό σώμα του θνησιγενούς δημοψ η
φίσματος, λαμβάνοντάς το ως όμη
ρ ο , π ροκειμένου να εκβ ιά σ ει τον
αρχηγό της αξιω ματικής αντιπολί
τευσης ώστε αυτός να ενδώ σει σε

μια πολιτική παραδοχή - και χρειά
στηκε ενδιάμεσα να πέσει θύμα εκ
βιασμού παραγόντων εξω τερικώ ν
π ρος τη χώ ρα του ς ο π ο ίο υ ς προ
ηγουμένω ς, αναιρώ ντας τις ρητές
δεσμεύσεις του, επιχείρησε να εκ
βιάσει (αλλά εκείνοι τον πλήρωσαν
με το ίδιο νόμισμα, ή μάλλον με την
απειλή ενός κάλπικου νομίσματος).
Μέσω των απροκάλυπτων εκβια
σμών η πολιτική στην Ελλάδα καθί
σταται ένα πεδίο β ία ς. Η βία μετα
ξύ των πολιτικών που ερίζο υν για
τα μ ε ρ ίδ ια της ε ξο υ σ ία ς έχει και
την άλλη όψη της, που γνωρίσαμε
ήδη καλά: την κοινωνική βία, που

Στο μυαλό των
ιθυνόντων π «εθνική
ευθύνη» έχει πάψει να
αποτελεί αυτονόητο και
ουσιώδη προσδιορισμό
κάθε κυβέρνησης
πλέον εκδηλώνεται αμφ ίδρομα. Ο ι
π ολιτικοί ιθύνοντες επιστρέφ ουν
πλέον στην κοινω νία πολλαπλασιασμένο το μίσ ο ς που εκείνη εκδη
λώ νει έναντι' τους. Η αίσθηση του
ρόλου τους έχει αλλοιω θεί. Και μό
νο η άγνοια με την οποία εμφ ανί
ζονται να επιδιώ κουν «κυβέρνηση
ε θ νικ ή ς ευθύνης» είν α ι ενδ εικ τι
κή: στο μυαλό τους η «εθνική ευ
θύνη» έχει πάψει να αποτελεί αυ
τονόητο κα ι ουσιώ δη π ρ ο σ δ ιο ρ ι
σμό κάθε ελλη νική ς κυβέρνησης.
Ο ρ ισ μ έ ν ο ι φ α ίνετα ι πως θα ή θ ε

λα ν να χρεώ σουν την πολιτική ευ
θύνη της δ ικ ή ς τους δια κ υ β έρνη 
σης α φ ενός σε εξω τερικούς παρά
γοντες και αφετέρου στον λα ό που
τους εξέλ εξε, διατηρώντας οι ίδιοι
τους θώ κους τους προς εκπλήρω
ση κάποιου οικογενειακού ή προ
σωπικού πεπρωμένου.
Σ ’ αυτό το θανατηφ όρο παιχνί
δι ο ι μνηστήρες της εξο υ σ ία ς δεν
είναι καθόλου αμέτοχοι. Αθέλητα,
ο αρχηγός της α ξιω μ α τικ ή ς αντι
πολίτευσης ομολόγη σ ε ότι χ ρ εια 
ζόταν έναν εκβιασμό για προσχω
ρήσει στην αποδοχή της περιλάλη
της δανειακής σύμβασης. Διότι, βέ
β α ια , το γεγονός ότι την είχε ήδη
χαρακτηρίσει «αναπόφευκτη» δεν
συνιστούσε κα νενό ς είδ ο υ ς πολι
τική προσχώρηση, όταν μάλιστα ο
ίδ ιο ς, ερμηνεύοντας τον εαυτό του,
όρισε το «αναπόφευκτο» ω ς «αυτό
που δεν έχει νόημα να συμφωνείς
ή να διαφ ω νείς». Π ράγματι, προς
έκπληξη της Ευρώπης και του υπό
λοιπου πολιτισμένου κόσμου, στην
Ελλάδα έχουμε χάσει το νόημα της
πολιτικής. Και από τους ανθρώπους
που παρά ταύτα παριστάνουν ότι
την ασκούν περιμένουμε να συνεννοηθούν α λλη λοεκβ ια ζόμ ενοι και
να σχηματίσουν κυβέρνηση «εθνι
κής ευθύνης».
Η μόνη καθαρή λύση το βράδυ
της περασμένης Παρασκευής ήταν η
καταψήφιση της κυβέρνησης. Αρση
της εμπιστοσύνης, εφ όσον ο Π ρ ό 
ε δ ρ ο ς της Δ η μ οκ ρ α τία ς α σ κ εί τα
καθήκοντά του, οδηγεί σε διερευ
νητικές εντολές. Δ η λα δή , υποχρε
ώνει έμπρακτα τους πολιτικούς αρ
χηγούς να αναζητήσουν λύση, αντί

να τους αφ ήνει στην ευχέρεια δ ε
σμεύσεων που κατά συρροή απέδει
ξα ν ότι δεν ικανοί να αναλάβουν.
Από την άποψη αυτή, η «εμπιστο
σύνη» που μεταφράζεται ως πίστη
σε σαθρές υποσχέσεις, δηλαδή σε
υποσχέσεις χωρίς έγκυρο υπόβαθρο
δέσμευσης, αποτελεί στην καλύτερη
περίπτωση υπεκφυγή από την ευθύ
νη που κάθε μέλος του κοινοβουλί
ου οφ είλει να επωμίζεται. Την επό
μενη μέρα θα τεθούν ξα νά ζητήμα
τα ερμηνείας λόγων και προθέσεων
και ποικίλες ευ κα ιρίες επίκλησης
της δήθεν μεταβολής των συνθηκών
ώστε να υπηρετηθεί ο αυτοσκοπός
της εξο υ σ ία ς. Η ουσία θα χαθεί σε
αποχρώσεις ερμηνειών, προφάσεις
και ποικίλους αξιοθρήνητους ελιγ
μού ς. Ο αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης θα δώσει πλουσιο
πάροχα τις σχετικές ευκαιρίες στον
πολιτικό του αντίπαλο.
Στο παιχνίδι αυτό εις βάρος της
χ ώ ρ α ς ο ι η γέτες τω ν κομμά τω ν
εξουσ ία ς είναι υπερβολικά εθισμέ
νο ι. Είναι το μόνο που ξέρουν να
παίζουν καλά. Α κόμα και τη στιγμή
που επίκειται η κατασιροφ ή, τρο
φ οδοτούν με ισχυρά επιχειρήματα
όσ ου ς κρίνουν ότι είναι πλέον λ ι
γότερο επιζήμιο για τους ίδιους να
αφήσουν τη χώρα στην καταστρο
φή. Λ ένε για τις κατσαρίδες ότι εί
ν α ι οι μ ό ν ε ς που επ ιζο ύ ν σε μια
πυρηνική καταστροφ ή. Μ ε τη δ ι
α φ ορά ότι οι κατσαρίδες δεν την
προκαλούν.
Ο κ. Αλέξης Καλοκαιρινός
είναι αναπληρωτής καθηγητής
στη Φιλοσοφική Σχολή του
Πανεπιστημίου Κρήτης.

Κάθε προσπάθεια αξίζει επιβράβευση.
Αποταμιευτικός Λογαριασμός « Α ξ ί ζ ε ι » με επιτόκιο 3 % * για όλους!

ί

*Το επιτόκιο 3% είναι μικτό ετησιοποιημένο και ισχύει για κάθε μήνα που το υπόλοιπο του λογαριασμού
είναι τουλάχιστον 300€ και υψηλότερο κατά 1€ από αυτό του προηγούμενου. Σε αντίθετη περίπτωση,
ισχύει επιτόκιο 0,10%.
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Ο ελέφαντα που δεν βλέπουμε
ΤΗΣ

ΒΑΣΩΣ ΚΙΝΤΗ

■¡¡* εκίνησα να γράφω αυτό χο άρ■■■θρο με τη φ ράση «Επιτέλους,
το πολιτικό σύστημα στην Ε λλά δα
συγκρούστηκε με την πραγματικό
τητα». Διέκοψ α για να παρακολου
θήσω τις ε ξ ε λ ίξ ε ις και κατάλαβα
ότι η σύγκρουση δεν είναι ακόμη
τόσο ισχυρή για να τους βγάλει από
τον πολτό στον οπ ο ίο έχουν βου
λ ιά ξει και στον οπ οίο τραβούν να
πνίξουν τη χώρα και το μέλλον της.
Επί δεκ α ετ ίες, κα ι πιο έκδ η λα
τα τελευταία δύ ο χ ρ ό νια , τα πολι
τικά κόμματα όλου του πολιτικού
φ άσματος, άλλα περισσότερο και
ά λλα λ ιγ ό τερ ο , π ολιτεύοντα ν σε
μια φ ούσκα που τα ίδ ια είχαν κα 
τασκευάσει και εντός της ο π οία ς
αναπαράγονταν δια π λεκόμενα με
π ολυ σ χιδείς δ υ ν ά μ εις του π α ρα 
σκηνίου αντλώντας το λιγοστό ο ξυ 
γόνο που χρ ειά ζο ντα ν για να ζήσουν από τις περιστασιακές επα 
φ ές τους με τον ελληνικό λα ό στις
εκλογές και άλλες ανάλογες δ ια δ ι
κα σ ίες. Α πομυζούσαν τον πλούτο
που παρήγαν οι εργαζόμενοι Ελλη
νες και παρασιτούσαν πάνω στον
κοινω νικό ιστό.
Ο ι υπέρογκες κρατικές επιχορη
γήσεις στα κόμματα και ο ι παρά
νομες ιδιω τικές χρηματοδοτήσεις
εξέθρεψ αν έναν εσμό κομματικών
υπαλλήλων, παρατρεχάμενων και
στελεχών που μόνη μέριμνα είχαν
την επιβίωση και μακροημέρευσή
τους. Το συμφ έρον της χώ ρας και
του ελληνικού λα ού έγινε στα χέ
ρια τους κάλπικο νόμισμα που το
πετούσαν με τη μορφ ή δεκάρικω ν
στα μούτρα κάθε σκληρά ερ γα ζό 
μενου και σκεπτόμενου Ελληνα. Τι
να πρωτοθυμηθεί κανείς; Την υπο
κρισία τους; Την αβελτηρία τους;
Τα καραγκιοζιλίκια; Το θράσος και
την αναίδεια με την οποία πουλού
σαν στον ελληνικό λα ό φ ούμαρα
για εύρωστη ο ικ ονομία , για ασύμ
μετρες απειλές, για κάθαρση;
Η φούσκα αυτή τραντάχτηκε δυ

νατά όταν έκλεισα ν οι στρόφιγγες
με τα δ α νεικ ά . Το σύστημα εντός
της α ναδιπλώ θηκε αλλά συνέχισε
να πολιτεύεται, από ιδιοτέλεια αλ
λά και από α δ ρ ά νεια , με την α νί
κητη βεβαιότητα της άγνοιας ή της
η μ ιμ ά θ ε ια ς κα ι την ασυγχώ ρητη
ανευθυνότητα της μικροπολιτικής.
Π α ρά την πρώτη σύγκρουση με την
πραγματικότητα, η κυβέρνηση κα 
θυστέρησε πάρα πολύ να σ υ να ι
σ θ α νθεί πού βρίσκεται και δ υ νά 
μ ε ις εντό ς τη ς α ν α ζη το ύ σ α ν κ ά 
θε στιγμή τ ρ ό π ο υ ς , με κ ο ρ ό ν ε ς ,
με κόλπα ή με πομφ όλυγες να συνεχίσ ουν το τροπάρι που ή ξερ α ν,
δηλαδή τη διάσω ση του πολιτικού
προσωπικού και της πελατείας του,
όλου του κατεστημένου πλέγματος
εξο υ σ ία ς. Η μείζω ν αντιπολίτευση
αρνούνταν στρουθοκαμηλικά και

κυρίω ς υποκριτικά την πραγματι
κότητα και επα να λά μβα νε αταβι
στικά «δεν θα συναινέσω στο λ ά 
θος», λ ε ς και το λά θ ο ς είναι ένας
ογκώ δης μο νό λιθο ς χω ρίς δ ια κ ρ ί
σεις και π ρο σ διορισμ ούς, που τον
α ρνείσα ι ή τον καταφ άσκεις ο λ ό 
κλη ρο . Υπεκφ υγές, λεκτικές στρε
ψ ο δ ικ ίες, λα ϊκισ μός και εξυπνακίστικες εθ νο κα π η λείες. Λ ό γο ς παι-

Α κό μ η κ α ι την ύστατη
ώρα, το πολιτικό μας
σύστημα δεν τολμά να
αναλάβει τις ευθύνες
του απέναντι στη χώρα
και στον λαό

δα ριώ δης και κενός, κομμένος και
ρ α μ μ ένο ς για λο γ ύ δ ρ ια πολιτευτών της δεκα ετία ς του ’50. Η Α ρ ι
στερά, από την άλλη μερ ιά , υπεύ
θυνη κα ι α νεύ θ υ νη , υ π ή ρ ξε θ λ ι
βερή. Κ αθηλω μένη σε χ ρεοκοπ η 
μ ένες ιδ εο λ η ψ ίες στην καλύτερη
περίπτωση, και στη χειρότερη από
μικροπρεπή ιδιοτέλεια, κομματική
και προσωπική, αρνούνταν κι αυτή
να επ ικοινω νήσει με την πραγμα
τικότητα περιφ ρονώ ντας προκλη
τικά τα συμφ έροντα των πιο α δύ
ναμω ν που υποτίθεται ότι διεκδικεί να εκπροσωπήσει. Επί δύο χρό
νια κρύβονταν όλοι πίσω από τους
βουλευτές του Π α Σ ο Κ που ψ ήφ ι
ζα ν, π ιεζόμενοι και προπηλακιζόμενοι, τα μέτρα που κρατούσαν την
αναπνοή της χώ ρας. Αφ ηναν, δ εξι
ο ί και αριστεροί, την τύχη της χώ-

. .
ε π ικ εφ α λ ή ς τ ο ν κ. Α ν τ . Ρ
Σαμαρά αποχω ρούν
τη δ εύ τ ερ η η μ έρ α τ η ς
σ υ ζή τη σ η ς στη Β ου λή .
Η α ν τ ιπ ο λ ίτ ε υ σ η ζ η τ ε ί
ε π ιτ α κ τ ικ ά ε κ λ ο γ έ ς ,
ό μ ω ς το π ρ ό β λ η μ ά μ α ς
δ ε ν ε ίν α ι π ρ ό β λ η μ α
.α ν τ ιπ ρ ο σ ώ π ε υ σ η ς α λ λ ά
σ τ α θ ε ρ ο π ο ίη σ η ς και
σ ω τ η ρ ία ς Τ η ς χ ώ ρ α ς " · “

ρας στο τι θα αποφ ασίσει η Σς
ράφα ή ο Κουρουμπλής για νι
νουν αυτοί «ανέξοδα» και υ σ
βουλα αντιπολίτευση.
Η δεύτερη κα ι ισχυρότερ,
γκρουσ η με την πραγματικό
ή ρθε με την πρόταση του ί
π α νδρέου για δ η μ ο ψ ή φ ισ μ α .
τις συ νέπ ειες που αυτή είχε. Στη
αρχή π ολλοί α ντέδρα σα ν υστερι
κά γιατί κατάλαβαν ότι είχε έρθ'
η ώ ρα τη ς α λ ή θ εια ς κα ι στη συ
νέχ εια , μετά το τελεσίγρα φ ο της
ιταμής παρέμβασης Μ έρκελ - Σαρκ ο ζί, προσπαθούν να μας πείσουν
ότι δ εν υπάρχει στην Ε λλά δ α επίδ ικ ο ζήτημα που να σχετίζεται με
το ευρώ . Μ α δ εν είν α ι τα μέτρα
που συνοδεύουν τη δανειακή σύμ
βαση - μέτρα που είνα ι συνυφασμένα με το μέλλον της χώ ρας μας
στο ευρώ - ο ελέφ α ντα ς στο δω 
μάτιο που ό λ ο ι κά νουν τώ ρα πως
δεν βλέπουν; Δεν υπήρξαν νεκροί,
δεν υπήρξε εκτεταμένη βία, ανομία
και π ροπ ηλακισμοί ακριβώ ς γιατί
α ρνού ντα ν η αντιπολίτευση λυ σ 
σα λέα και τυφ λά τα ο δυνηρ ά μέ
τρα που δια σ φ ά λιζα ν τη θέση της
χώ ρας στην ευρω ζώ νη; Κι αν δ ια 
φ ω νούσαν στα συγκεκριμένα μέ
τρα , ποια ήταν τα ά λλα που πρότειναν και τα οποία θα μπορούσαν
να γίνουν δεκτά από τους δ α ν ει
στές μας χω ρίς να κινδυνεύει η θέ
ση μα ς στο ευρώ; Δυστυχώς, η κυ
βέρνηση υπήρξε ανεπα ρκής και η
αντιπολίτευση ανεύθυνη. Σ ή μερα
ζητεί η αντιπολίτευση επιτακτικά
εκλογές, λες και το πρόβλημά μας
είναι πρόβλημα αντιπροσώπευσης
κα ι όχι π ρόβ λη μ α σ τ α θ ερ οπ ο ίη 
σης και σω τηρίας της χώ ρα ς. Α λ 
λ ά αυτό έχει μ ά θ ει να κά νει και
αυτό ζητεί. Α κόμη και την ύστατη
ώ ρα, το πολιτικό μας σύστημα δεν
τολμά να αναλάβει τις ευθύνες του
απέναντι στη χώ ρα και στον λα ό .
Α ν χρεια σ τεί κα ι άλλη ισχυρή σύ
γκρουση για να σ υ νέλθ ει, φ οβ ά 
μα ι ότι αυτή θα είναι συντριπτική
και θα μ α ς καταστρέψ ει, ως Αρμ α γεδδώ ν, ό λο υ ς.
Η κυρία Βάσω Κιντή είναι επίκουρη
καθηγήτρια Φιλοσοφίας στο
Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και
Θεωρίας της Επιστήμης
του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Λίθθ8 σωφρονισπίρ στα κεφάλια μας
ΤΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ Π. ΛΙΑΝΟΥ

χώρα βρίσκεται στα πρόθυρα
της χρ εο κ ο π ία ς. Ε ίνα ι κα λό ,
σκόπιμο και αναγκαίο να αντιληφ θούμε την πραγματικότητα και
να δράσουμε γρήγορα και κατάλ
λ η λ α . Κ α ι η πραγματικότητα ε ί
ναι απλή και εξα ιρετικά δ υ σ ά ρ ε
στη. Με λίγα λόγια , η χώ ρα είναι
καταχρεωμένη. Το κράτος δαπανά
περισσότερα α π ’ ό,τι εισπράττει.
Ο σ ο έχουμε ελλείμματα το χρέο ς
θα α υξά νετα ι. Δυστυχώ ς, το χ ρ έ
ο ς δ εν πρόκειται να εξα φ α νισ τεί.
Ε ίνα ι πραγματικό. Τ ο μ ό νο ερώ 
τημα είναι ποιος θα το πληρώ σει.
Εχει έρθει πλέον η στιγμή όλοι

Η

ο ι Ε λ λ η νες, ψ ύχραιμα κα ι ήρεμα ,
να σκεφ θούμε πώς θα αντιμετωπί
σουμε αυτή τη δύσκολη κατάστα
ση. Δυστυχώς, η ηγεσία του τόπου,
δ η λα δ ή η κυβ έρνηση, οι βουλευ
τ έ ς, τα οργα νω μ ένα συμφ έροντα
(πολιτικά κ ό μ μ α τ α , Γ Σ Ε Ε , Α Δ Ε Δ Υ και ά λλες συντεχνίες), αντί να
κ α θ ο δ ηγήσ ο υν τον λ α ό π ρο ς μια
κ α τ α νό η σ η τ η ς κ α τά σ τα σ η ς κα ι
π ρος μια λύση που θα ε ξα σ φ α λ ί
σει τη βιωσιμότητα του χρέο υς και
την ανάπτυξη της ο ικ ο ν ο μ ία ς, τον
δ ιχ ά ζο υ ν και στρέφ ουν του ς μεν
ε ν α ν τ ίο ν τω ν δ ε . Ετσι φ θ ά σ α μ ε
σε μια κατάσταση όπ ο υ ό λ ο ι ε ί
ν α ι ενα ντίο ν ό λω ν, κ α ν έ ν α ς δ εν
εμπιστεύεται κα νένα ν και έχουμε
μετα βάλει τη χώ ρα σε α ρ ένα α λ
ληλοσπ α ρα γμού.
Σ υνέπ εια αυτής της κα τά ληξη ς
είνα ι ότι η χώ ρα έχει μεταβληθεί
σε ένα αφ ύλακτο π εδ ίο , το οπ οίο

Η α λ ή θ ε ια είναι ότι για

το σημερινό μας χάλι
φταίμε εμείς και μόνον
εμείς. Δεν μας φταίνε
ούτε οι Αμερικανοί, ούτε
οι Ευρωπαίοι, ούτε η
Μέρκελ, ούτε ο Σαρκοςί
οι κλέφ τες, ο ι ληστές, ο ι απατεώ
ν ε ς , οι λα θρ έμπ ο ρο ι και γενικά οι
π α ρά νο μ ο ι κάθε π ροέλευ σ ης και
κάθε επ ιπ έδου, κρυ φ οί κα ι φ α νε
ρ ο ί, οργώ νουν κα ι εκ μ ετα λλεύ ο 
νται α νενόχλητοι.
Ο α ντικειμενικό ς παρατηρητής
θα νόμιζε ότι μας έχει χτυπήσει μα
νία καταστροφ ής, σ α ν κα ι εκείνη
τη μα νία που έστειλε η Η ρ α στον
η μ ίθ εο Η ρα κλή και τον έκα νε μες

στην τρέλα του να σκοτώσει τη γυ
να ίκ α του και τα π α ιδιά του. Α λ 
λά στον μύθο το κα κό σταμάτησε
όταν η σοφ ή Α θ η νά χτύπησε τον
Η ρ α κ λ ή με μ ια πέτρα κα ι α υτός
όταν συνήλθε είχε πάλι τα λογικά
του. Μ ια τέτοια πέτρα, ένα ς λίθ ο ς
σω φ ρονιστήρ, χρειά ζετα ι να χτυ
πήσει ό λους μ α ς, και κυρίω ς τους
π ο λιτικ ο ύ ς μ α ς , γ ια να έρ θ ο υ μ ε
στα λογικά μ α ς.
Είναι γνωστό ότι σε αυτό το φ ε
στιβάλ παρανομίας και διαφ θοράς
που ζούμε τις τελευταίες δεκαετίες
και που οδήγησε στην οικονομική
και ηθική χρεοκοπία λάβαμε μέρος
όλοι ή σχεδόν όλοι. Ωστόσο την κύ
ρια ευθύνη έχουν οι πολιτικοί, δ ιό 
τι απλούστατα αυτοί αποτελούν την
ηγεσία του τόπου. Αυτούς, συνεπώς,
βαρύνει η κύρια ευθύνη της επανόρ
θωσης, των αλλαγών και των μεταρ
ρυθμίσεων για το καλό του λαού.

Είναι καιρός οι πολιτικοί μας να
πουν την αλήθεια στον λα ό και να
σταματήσουν να τον ταΐζουν χορτά
ρι και να του δίνου ν ψ εύτικες ελ 
π ίδες. Κ αι η α λή θεια είναι ότι για
το σημερινό μας χάλι φταίμε εμείς
κα ι μ ό νο ν ε μ είς. Δ εν μ α ς φ ταίνε
ούτε οι Α μερικα νοί, ούτε οι Ευρω 
πα ίοι, ούτε η Μ έρκελ, ούτε ο Σαρκοζί. Και η σωτηρία της χώρας δεν
θα προέλθει ούτε από την Ευρω 
παϊκή Ε νω σ η , ούτε από το Δ Ν Τ ,
ούτε από την Ευρω παϊκή Κ εντρι
κή Τ ρά π εζα . Αυτοί μπ ορεί να β ο
ηθή σ ουν, α λλά το μέλλον της χώ
ρ α ς είναι δική μ α ς αποκλειστικά
υπόθεση. Η ανάπτυξη της χώ ρας
μ ό νο από τις δ ικ έ ς μ α ς προσπά
θ ειες μπ ορεί να προέλθ ει.
Ο κ. Θεόδωρος Π. Λιανός είναι
ομότιμος καθηγητής Πολιτικής
Οικονομίας στο Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΝΕΕΣΕΠΟΧΕΣ

ΤΟ ΒΗΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΥ2011

Α29

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΕΚΛΟΓΕΣ;

M apies AvrouavéTSS

ναοκοπώντας ιστορικά τις κρίσεις, οι
χειρότερες και καταστρεπτικότερες
,έπειες δεν προέρχονται από τις αρχι
κές αιτίες που τις προκάλεσαν, αλλά από
τις απρόβλεπτες διαδικασίες που αποδε
σμεύουν και από τον επισφαλή τρόπο χει
ρισμού τους. Για αυτό και οι συνέπειες μιας
κρίσης, ακόμη κι αν είναι γενικευμένη, δι
αφέρουν από τη μια κοινωνία στην άλλη.
Σήμερα στην Ελλάδα ζούμε την παράγωγη
αυτή κρίση. Ο ι πολιτικές ηγεσίες των δύο
κομμάτων εξουσίας συμπεριφέρονται ως
Μαρίες Αντουανέτες. Λειτουργούν δηλα
δή ετεροχρονισμένα, χωρίς να αντιλαμβά
νονται τον ετεροχρονισμό. Η άσκηση πολι
τικής στην Ελλάδα απαιτεί μια ιδιαίτερη τε
χνογνωσία, δεξιότητες τακτικής, κάτι που
οι παλαιοί πολιτικοί το γνωρίζουν πολύ κα
λά. Αλλά σε έκτακτες συνθήκες, οι τακτικισμοί καταλήγουν στη ρευστοποίηση των θε
σμών, ανοίγοντας το κουτί της Πανδώρας.
Το είχαμε δει και τον καιρό του Ανδρέα Παπανδρέου, σε λιγότερο επικίνδυνες ημέρες
από τις σημερινές. Ωστόσο, σε αυτή τη ρευ
στοποίηση των θεσμών συμβάλλει τα μέγι

στα και η σημερινή ηγεσία της Ευρωπαϊκής
Ενωσης. Η ίδια η Ευρωζώνη λειτουργεί μέ
σα σε ένα θεσμικό κενό και δεν χρειάζονται
ιδιαίτερες ικανότητες νατό ανπληφθεί κά
ποιος. Η δυναμική των αλλαγών είναι ισχυ
ρότερη από οποιαδήποτε δυνατότητα απο
κρυστάλλωσής τους σε θεσμούς και κανο
νικές διαδικασίες. Απλώς η επιλογή ανήκει
στους ισχυρούς. Ο ι θεσμοί όμως επινοήθη
καν για να μετριάσουν την αυθαιρεσία και
κυρίως για να συγκρατούν και να διοχετεύ
ουν σε ειρηνικές διαδικασίες την κοινωνική
σύγκρουση. Οποιος παίζει αυτή τη στιγμή
με τους θεσμούς, παίζει με την έκλυση μιας
ανεξέλεγκτης και με άγνωστη έκβαση κοι
νωνικής σύγκρουσης, με τη χειρότερη δυ
νατή συνέπεια της κρίσης.
Η προσφυγή στις εκλογές είναι αυτή τη
στιγμή η πιο σαφής και η πιο σύμφωνη με
τη θεσμική λογική και την παράδοση της
κοινοβουλευτικής δημοκρατίας λύση. Ολα
τα άλλα είναι «εν ου παικτοίς». Οποιοδήποτε κυβερνητικό σχήμα κοινής αποδοχής εί
ναι συζήτηση για παντεσπάνι, τον καιρό που
ψυχολογικά έχει κατεδαφιστεί η Βαστίλλη.
Τα σημερινά πολιτικά αδιέξοδα οφείλονται
σε μια συγκεκριμένη πολιτική η οποία βύ
θισε την οικονομία σε μια πολύ μεγαλύτε
ρη κρίση και από τη σπγμή που αποφάσι
σε να τη θεραπεύσει έχει συρρικνώσει τη
ζωή της πλειονότητας στο όριο επιβίωσης,
έχει μεγεθύνει την αβεβαιότητα για το αύ
ριο σε εφιάλτη και έχει δέσει τον ελληνικό

Το ψυχόδραμα
λαό στο ικρίωμα τιμωρίας των ευρωπαϊκών
πλατειών για ηθικό μαστίγωμα και εξευτελισμό. Τι θα συμβουλεύσει λοιπόν τον Σίσυ
φο που έχασε την υπομονή του και θύμωσε
μία κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας; «Πάρε την
πέτρα σου στον ώμο και πάλι από την αρ
χή», «Τόλμησε να υπερβείςτον εαυτό σου»;
Θ α ρωτήσει κάποιος: «Θα χαράξει μια
διαφορετική πολιτική το αποτέλεσμα της
προσφυγής στο εκλογικό σώμα;». Μήπως
οι εκλογές γίνουν ένα καρναβάλι ψευδών
υποσχέσεων; Ωστόσο, οποιουσδήποτε εν
δοιασμούς κι αν έχει κάποιος, ακόμη κι αν
αισθάνεται με βεβαιότητα ότι επαληθεύεται,
οι εκλογές είναι ο ακρογωνιαίος θεσμός του
Πολιτεύματος που δεν μπορεί να τεθεί υπό
αίρεση από το αν μας αρέσει ή όχι το προβλεπόμενο αποτέλεσμά τους. Διαφορετικά
ανοίγεται η πύλη της εκτροπής, όπου η απά
ντηση, υπό τις σημερινές συνθήκες αγανά
κτησης, θα είναι «γαία πυρί μειχθήτω» και
θα μας καταπιεί όλους. Βρισκόμαστε σε μια
βαθιά κρίση. Δεν είναι ούτε μοιραίο ούτε
αναπότρεπτο να διανύσουμε και μια πορεία
προς εμφυλιοπολεμικές καταστάσεις χάους.
Η ευθύνη δεν βρίσκεται μόνο στους αρχη
γούς των δύο κομμάτων εξουσίας, αλλά και
στα στελέχη και στους βουλευτές τους. Σε
συνθήκες αστάθειας, στον καθένα και στην
καθεμίατους αντιστοιχεί αυξημένη ευθύνη.
Ο κ. Αντώνης Λιακός είναι καθηγητής
της Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Σ ε μ ια κ ο ιν ο 
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ε ίν α ι η πιο
σ α φ ή ς κ αι πιο
σύμφ ω νη με
τ η θ ε σ μ ικ ή
λ ο γ ικ ή λ ύ σ η
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ΤΟΥ
ΑΝΤΡΕΑ
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Μ

οιάζει ακατανόητη αλλά δεν είναι
τραγική η πρωτοβουλία του Γιώρ
γου Παπανδρέου για το δημοψήφισμα.
Ο ι περισσότερες ερμηνείες υποστηρίζουν
ότι ο Πρωθυπουργός υποτίμησε την ελλη
νική και κυρίως τη διεθνή πραγματικότη
τα, δεν μας λένε όμως από πού απορρέει
αυτή η υποτίμηση. Ενας κοσμοπολίτης πο
λιτικός, ο οποίος μάλιστα πέρασε και από
το υπουργείο Εξωτερικών, το κατ’ εξοχήν
«υπουργείο του ρεαλισμού», πήρε ένα ρί
σκο πέρα από τις δικές του δυνάμεις, αλλά
κυρίως τις δυνάμεις μιας πληγωμένης χώ
ρας. Γιατί; Η απάντηση θα έπρεπε να ανα
ζητηθεί στην ιδεοληππκή εμμονή του στη
λεγάμενη «άμεση δημοκρατία», το δημο
ψήφισμα αποτελεί μια από τις εκφράσεις
της. Ο Γ. Παπανδρέου ήδη από το 2004,
όταν ανέλαβε την ηγεσία του ΠαΣοΚ, εί

χε φροντίσει να εντάξει αυτή τη διάσταση
της «αμεσοδημοκρατικής» πρακπκής στην
ατζέντα των καινοτόμων πρωτοβουλιών
του. Εβλεπε το δημοψήφισμα ως έναν από
μηχανής θεό για την ανανέωση του πολιτι
κού συστήματος, για την άρση του χάσμα
τος εμπιστοσύνης μεταξύ των ελίτ και των
πολιτών. Ο πρόσφατος περί δημοψηφίσμα
τος νόμος αποτελεί την υλοποίηση αυτής
της παλαιός ιδεολογικής υπόσχεσης. Εχει
σημασία να καταλάβουμε ότι αυτός ο νό
μος είναι προϊόν μιας ιδεολογικής πίστης,
όχι ένα απλό και ίσως θεμιτό προγραμματι
κό μέτρο εκσυγχρονισμού. Απορρέει δηλα
δή από μια σχεδόν θρησκευτικού τύπου πί
στη ότι η ανανέωση της πολιτικής θα προέλθει μόνον ή κυρίως «από τα κάτω», από
μια αδιαμεσολάβητη, μαζική και υπερβα
τική παρέμβαση των πολιτών στην κεντρι
κή σκηνή κατά του «κατεστημένου». Οποια
γνώμη και αν έχει κάποιος για τέτοιου εί
δους λαϊκιστικές πρωτοβουλίες, θα πρέπει
να αναγνωρίσει ότι η ανάληψή τους, ειδι
κά σε περίοδο οξείας πολιτικής και εθνι
κής κρίσης, προϋποθέτει καλή γνώση και
στάθμιση του συσχεπσμού δυνάμεων ώστε
να μη ναυαγήσουν αλλά και να μη στρα

φούν εναντίον αυτών που τις επιχειρούν.
Με άλλα λόγια, μια ιδεολογική θέση δεν
είναι ποτέ «παντός καιρού», δεν μετατρέπεται αυτομάτως σε «πρόγραμμα», δεν δί
νει από μόνη της το «κλειδί» για τη λύση
ενός συγκεκριμένου πολιτικού προβλήμα
τος, ούτε οδηγεί στη «λύτρωση». Ενίοτε η
απόσταση μεταξύ ιδεολογίας και πολιτι
κής είναι πολύ μεγάλη. Οταν η ιδεολογία
μετατρέπεται αίφνης σε πρόγραμμα, όταν
δηλαδή μας λέει τι πρέπει να κάνουμε για
ένα συγκεκριμένο ζήτημα, λειτουργεί διαλυτικά, ανεξάρτητα από τις καλύτερες προ
θέσεις. Αυτή ακριβώς είναι και η περίπτω
σή μας. Ενας ιδεολογικός βολονταρισμός
που θέλησε με πείσμα να επιβληθεί και να
υπερβεί την πραγματικότητα. Η σημερινή
τραγική κατάληξη είναι η ρεβάνς που πή
ρε η πραγματικότητα ένανπ της ιδεοληππκής φυγής προς τα εμπρός. Συμπέρασμα: ο
λαϊκισμός είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο παι
χνίδι ούτως ή άλλως, πόσω μάλλον όταν
είναι προϊόν ιδεοληψίας.
Ο κ. Αντρέας Πανταζόπουλος είναι
επίκουρος καθηγητής Πολπκής
Επιστήμης στο Αριστστέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

ΤΟΥ
ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΤΑΛΗ

πό την εποχή της χούντας, με την αποπομπή
ΐς Ελλάδας από το Συμβούλιο της Ευρώπης,
είχαν να βρεθούν το κύρος και η εικόνα της χώ
ρας μας σε τέτοιο επίπεδο. Μ ια ματιά στον ξένο
Τύπο τις η μέρες αυτές αρκεί για να γίνει αντιλη
πτό πού οδήγησαν οι τραγικοί χειρισμοί του κ. Γ.
Α . Π απανδρέου, με αποτέλεσμα η αξιοπιστία της
Ελλάδας να βρίσκεται στο ναδίρ και κανένας στον
ευρωπαϊκό χώ ρο να μη μας εμπιστεύεται πλέον.
Αυτό σημαίνει ότι οι διαπραγματευτικές δυνατό
τητες που διαθέτει τη στιγμή αυτή η Α θή να , όχι
μ όνον εν όψ ει των κρίσιμων συζητήσεων για τη
σύναψη της νέα ς δανειακής σύμβασης αλλά και
για όλα τα ανοιχτά θέματα της ελληνικής εξωτε
ρικής πολιτικής, είναι ανύπαρκτες, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται. Κ αι αυτό είναι που τελικά θα μεί
νει από όλο αυτό το παρανοϊκό ψυχόδραμα που
ζούμε. Θ α απαιτηθεί έτσι πολύς χρόνος (τη στιγ
μή μάλιστα που δεν υπάρχουν ουσιαστικά άλλα
χρονικά περιθώρια) για να μπορέσει να αποκτή
σει και πάλι η Ε λλά δα μια έγκυρη φωνή διεθνώς
και κυρίω ς απέναντι στην Ευρώπη, η οποία ανοι
χτά πλέον αμφισβητεί την ευρωπαϊκή μας πορεία
και συζητεί ήδη εναλλακτικά σχέδια για την απο
χώρηση της Ε λλά δα ς από την ευρωζώνη.
Οχι βέβαια ότι ο κ. Παπανδρέου δεν είχε το δικαί
ωμα να λάβει την απόφαση για προσφυγή σε δημο
ψήφισμα, καθώς μάλιστα διαπίστωνε την ογκούμενη αντίδραση της κοινής γνώμης στα προτεινόμενα
νέα μέτρα. Ο τρόπος όμως που προβλήθηκε η καθ’
όλα νόμιμη αυτή δημοκρατική επιλογή υπήρξε κα
ταστρεπτικός. Διότι έγινε χωρίς καμία προηγούμε
νη ειδοποίηση (παρά τις περί του αντιθέτου διαβε
βαιώσεις της κυβέρνησης) με αποτέλεσμα να εξορ
γιστούν (και να το δείξουν με τον πιο ωμό τρόπο)
ο Ν ικ ολά Σ α ρ κ ο ζί και
η Ανγκελα Μ έρκελ. Τη
στιγμή μάλιστα που ο
θ α α π α ιτ η θ εί
γάλλος πρόεδρος είχε
πολύς χρόνος
ποντάρει πολλά σε μια
για να μπορέσει
επιτυχή έκβαση της συ
να αποκτήσει και νόδου της Θ 20 για να
ανεβάσει την καταρρέπάλι η Ελλάδα
ουσα δημοτικότητά του
μια έγκυρη φωνή
εν ό ψ ει των π ροεδρ ιστην Ευρώπη
________________________________
κών εκλογών στη Γαλ
λία . Ο κ. Π απανδρέου
όχι μόνο του χάλασε το
σόου, αλλά α πέδειξε ότι ενεργεί μονομερώ ς, για
δικούς του εσωτερικούς λόγους, ενώ ζητεί την αλ
ληλεγγύη και τη βοήθεια της Ευρώπης. Το αποτέλε
σμα ήταν να ανακοινω θούν τα γνωστά τελεσίγρα
φα για την περιώνυμη 6η δόση και να τεθεί υπό
αίρεση η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή
Ενωση. Αίρεση η οποία είχε ούτως ή άλλω ς τεθεί
από την ίδια την ελληνική πλευρά με την εξαγγε
λία του δημοψηφίσματος, το οποίο τελικά υποχρε
ώθηκε να πάρει πίσω, συμπληρώνοντας έτσι την
εικόνα μιας ανεπίτρεπτης επιπολαιότητας.
Το συμπέρασμα είναι ότι βγάλαμε τα μάτια μας
μόνοι μας και αν οι διαπραγματεύσεις με την Ευ
ρωπαϊκή Ενωση ήταν ω ς χθες εξαιρετικά δύσκο
λ ες, παρά την καλή θέληση που επεδείκνυαν οι
εταίροι μας για να μας σώσουν (όχι χω ρίς αντάλ
λαγμα βέβαια), τώρα η προοπτική είναι ζοφ ερή,
ακριβώ ς επειδή έχει εκλείψ ει η καλή αυτή θέλη
ση. Δυστυχώς εκεί που έφ θασαν τα πράγματα οι
εταίροι μα ς μάς αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη κα
χυποψία και είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσουν από
‘δώ και πέρα το γνωστό παιχνίδι των εκβιασμών,
εφ όσον διαπίστωσαν ότι είναι η μόνη μέθοδος με
την οποία μπορούν να μας πείσουν να συνεργα
στούμε. Χαρακτηριστικό είναι ότι αφαιρέθηκε από
την ατζέντα του αυριανού Συμβουλίου Υπουργών
Ο ικονομικώ ν της ευρω ζώ νης το θέμα της εκταμίευσης της 6ης δόσ η ς και δεν αποκλείεται αργό
τερα να μα ς δείξο υ ν και την πόρτα της οριστικής
εξόδου από την ευρωζώνη, αν και κάτι τέτοιο δεν
προβλέπεται από τις Συνθήκες.
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Δ ΙΠ Λ Ω Μ Α ΤΙΚ Ο ΑΡΧΕΙΟ
Κανένας δεν μπορεί να φανταστεί πώς θα ήταν
ο κόσμος σήμερα αν δεν είχε μεσολαβήσει ο Β ’
Παγκόσμιος Πόλεμος. Ολα ξεκίνησαν με την
ανάληψη της καγκελαρίας από τον Χίχλερ το
1933. Παρά τις απάνθρωπες θεωρίες του, γνωσιές ήδη οκτώ χρόνια πριν από την άνοδό του

σιην εξουσία, τόσο η εξαθλιωμένη μέση τάξη των
Γερμανών όσο και οι διανοούμενοι, οι καλλιτέ
χνες και οι κληρικοί της εποχής ηλεκτρίστηκαν
από την προσωπικότητά του. Δύο μόλις ημέρες
μετά την πρώτη του νίκη με την ανακατάληψη
της Ρηνανίας, απευθυνόμενος με μία μεσσιανι

κή διάθεση σιον γερμανικό λαό, είχε δηλώσει:
«Το ότι με βρήκατε ανάμεσα σε εκατομμύρια άλ
λους είναι το θαύμα της εποχής μας! Και το ότι
εγώ σας βρήκα, αυτή είναι η τύχη της Γερμανί
ας». Για την ανθρωπότητα, αναμφίβολα, επρόκειτο για ένα πραγματικά ιστορικό ατύχημα.
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Ο Χίτλερ αλώνιζε, αυτοί... λόρδοι
Θύελλα στη Βρετανία για τΐδ στρατιωτικά ελλείψ ει και την ολιγωρία λόγω τιιθανήδ εκλογικήδ ήτιαδ
νίας, αλλά περιέγραφε εκ των προτέρων με ιστορική ακρίβεια την εξέ
λιξη του πολέμου: θα οδηγούσε «εις

οριστικήν καταστροφήν της Ευρώ
π η ς και του δυτικού πολιτισμού».

ο μεγαλύτερο σφάλμα που διέπραξαν οι ευρωπαίοι ηγέτες της
εποχής ήταν να υποτιμήσουν τις ικα
νότητες του Χίτλερ. Ευφυής, με πο
λιτική δεξιότητα και ρητορική δεινό
τητα, εκμεταλλεύθηκε την εξαθλίω 
ση του γερμανικού λαού. Με την ισχύ
που αντλούσε από τη λαϊκή στήρι
ξη κατάφερε να ανατρέψει βαθμι
αία όλους τους ταπεινωτικούς για τη
Γερμανία όρους της Συνθήκης των
Βερσαλλιών, να ανορθώσει την ο ι
κονομία της και να σχηματίσει τον
ισχυρότερο σιρατό που γνώρισε πο
τέ η Ευρώπη.
Και ενώ τα μικρότερα κράτη της
ηπείρου, διαισθανόμενα καλύτερα
τον κίνδυνο που απειλούσε την ει
ρήνη σιην ευρύτερη περιοχή, έστρε
φαν με αγωνία τα βλέμματα σιις Με
γάλες Δυνάμεις της εποχής, εκείνες
παρέμεναν αδρανείς. Η Βρετανία, η
παθητική σιάση της οποίας απένα
ντι σε μια σειρά γεγονότων που ε ξέ 
θρεψαν τρεις δικτάτορες μαζί, Φράν
κ ο , Μ ουσολίνι και Χίτλερ, κάμφθη
κε μόνο όταν ο φ ασισιικός επεκτα
τισμός έπληξε ωμά τη χερσόνησ ο
του Αίμου με την είσοδο των ιταλι
κών στρατευμάτων τον Απρίλιο του
1939 σιην Αλβανία.
Οπως προκύπτει από τη δραματι
κή αλληλογραφία των πρεσβευτών X .
I. Σιμόπουλου και Ν . Π ολίτη, από
το Λονδίνο και το Π αρίσι, ανιισιοίχως, το εν γένει κλίμα αλλά κυρίως
οι στρατιωτικές ελλείψ εις των δύο
εκ των βασικοτέρων Συμμάχων θύ
μιζαν εν έτει 1936 ημέρες του 1914,
όταν η πάνοπλη Γερμανία ξεκινούσε
τον Α ’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

ΙΙΙΙΙΙΙΙΠρώτα
οι εκλογές!..

Τ

ΙΙ!ΙΙΙΙ!«Ανύπαρκτος
αγγλικός στρατός»
Ετσι, εν μέσω θυελλωδών συνεδριά
σεων και επικρίσεων κατά της βρε
τανικής κυβέρνησης μέσα στη Βου
λή των Κοινοτήτων από τον Φεβρου
άριο ήδη του 1936, ο μεν υπουρ
γός των Στρατιωτικών Νταφ Κ ούπερ προέβαινε «εις λίαν αποκαλυπτι

κός όσον και απογοητευτικάς απο
καλύψεις, αίτινες ηκούοθησαν μ ε 
τά προφανούς δυσθυμίας υπό των
μελών του Κοινοβουλίου» (ΑΠ 708/
Στ/36), ενώ ο Πολίτης από το Παρίσι
προσέθετε με αφορμή εκεί συζητή
σεις μετά τις «σφ οδρές επ ικρίσεις

του Σερ Ω στεν Τσάμπερλαιν κατά
της ανεπαρκείας του πρωθυπουρ
γού αίτινες επροξένησαν ενταύθα
(στο Παρίσι) βαθυτάτην αίσθησιν»
ότι «ο αγγλικός στρατός είναι ού
τως ειπ είν ανύπαρκτος» (ΑΠ 594,
20 Φ εβρουάριου Í936).
Η κυρία Φωτεινή Τομαή είναι
ιστορικός, πρεσβευτής σύμβουλος
Κ στο υπουργείο Εξωτερικών.

Σ ε ό λο αυτό το δυσάρεστο κλίμα,
εν τω μεταξύ, ξεσπάει σαν κεραυ
νός εν αιθρία, με τον βρετανικό Τύ
πο να μαίνεται, η δήλωση του πρω
θυπουργού Μ πόλντουιν στη Βουλή
των Κοινοτήτων, κατά τη συνεδρία
ση της 12ης Ν οεμβρίου, ο οποίος
απαντώντας σε επικρίσεις της αντι
πολίτευσης αλλά και του Ουίνστον
Τσόρτσιλ επεκαλείτο το επιχείρη
μα ότι «η χώρα δεν ήτο παρεσκευ-

ασμένη ψυχολογικώς να δεχθή τας
απαιτουμένας θυσίας δια τον εξο
πλισμόν της» (ΑΠ 2998/ΣΕ/36, 16
Νοεμβρίου 1936). Το χειρότερο όμως
όλω ν ήταν το ά λλοθι περί της ευ
θύνης του: «Εάν είχον απευθυνθή

ΜΟΝΑΧΟ,

2 9 . 9 . 1 9 3 8 , ό τ α ν η μ η χ α ν ή τ ο υ π ο λ έ μ ο υ ε ί χ ε ή δ η α ρ χ ίσ ε ι
ν α ζ ε σ τ α ίν ε τ α ι: α μ ή χ α ν ο ι (α π ό α ρ ισ τ ε ρ ά ) ο Β ρ ε τ α ν ό ς Τ σ ά μ π ε ρ λ ε ν κ αι ο
Γ ά λ λ ο ς Ν τ α λ α ν τ ιέ α π έ ν α ν τ ι σ τ ο υ ς (α π ό δ ε ξ ιά ) Μ ο υ σ ο λ ίν ι κ αι Χ ίτ λ ε ρ . Δ ύ ο
χ ρ ό ν ια ν ω ρ ίτ ε ρ α ο Λ ό ιν τ Τ ζ ο ρ τ ζ ( δ ε ξ ιά ) χ α ι ρ έ τ η σ ε ν α ζ ισ τ ικ ά κ α τ ά τ ο τ α ξίδ ι
τ ο υ σ τ η Γ ε ρ μ α ν ία

Την εικόνα.συμπλήρωνε η ομολο
γία του βρετανού υπουργού Κούπερ
ότι το βρετανικό πεζικό υστερούσε
σε δύναμη κατά 50.000 άνδρες, τη
στιγμή που « ...η εθελούσια προσέλευσ ις είναι λίαν χαλαρά» και ενώ
πιον βουλευτώ ν που τον άκουγαν
« ...υ π ό σιω πηλήν σιγήν» (sic) τολ
μούσε να παραδεχθεί ότι σε περί
πτωση έκρηξης γενικευμένου πολέ
μου ο ρόλος του ανδρικού πληθυ
σμού της χώρας υπό τοιαύτας συνθήκας θα περιοριζόταν στο «να κά-

θηται αδρανής και ν ’ αναγιγνώσκη
εις τας εφ ημερίδας τας θυσίας των
άλλων!» (όπ.π.).
Α λλά και ο Π ολίτης από το Π α 
ρίσι περιέγραφε εξίσου δραματικά
την κατάσταση, σημειώνοντας: «...

μετά δυσκολίας ηδυνήθη η Κυβέρ-

Π ρ ώ τ α ο Χίτλερ
ανακατέλαβε τη Ρηνανία
(1936), προσάρτησε την
Αυστρία (1938), για να
ακολουθήσουν οι επιθέσεις
σε Βοημία - Μοραβία και
Πολωνία (1939) ενώπιον
μιας αμήχανης Ευρώπης και
μιας ανήμπορης Κοινωνίας
των Εθνών

νη σ ις να συγκεντρώση εν Αονδίνω
τας ολίγας χιλιάδας στρατού αίτινες
εχρησιμοποιήθησαν κατά τας τελε-

τάς της κη δεία ς του Βασιλέω ς Γ ε
ωργίου £ ’, νυν δε επείγεται να επαναφέρη εις τας έδρας των τας αποσταλείσας ε ις Αίγυπτον τριάκοντα
χιλιάδας ανδρών». Ο σο για τον πε
ρίφημο αγγλικό στόλο, κατά τη δτκή του εκτίμηση παρουσίαζε μεγάλες
ελλείψ εις λόγω αρχαιότητας μέσων
αλλά και σε πυρομαχικά, ενώ κατά
τον ίδ ιο τον βρετανό λό ρ δ ο Ρόθεμ ερ έστω και «μετά τίνος υπερβο

λ ή ς παρέμενε εν Μ εσογείω εις το
έλεο ς της ιταλικής αεροπορίας».
Στην έκθεσή του ο Ν ικόλαος Π ο 
λίτης, την οποία συνέταξε με αφ ορ
μή την επίσημη επίσκεψη του σ ο 
βιετικού στρατάρχη Τουχατσέφσκι
στη γαλλική πρωτεύουσα, όχι μόνο
αποκάλυπτε τη γύμνια των στρατιω
τικών εξοπλισμών Γαλλίας - Βρετα

nnimmmmmuuminitmimitmiMmmmmiîiü
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Το Λονδίνο εξόπλιζε τον Αξονα
—
W * τα τραγικά λάθη της βρετανικής
¿■■εξωτερικής πολιτικής τη δεκαετία
του 1930 δ έο ν όπω ς προστεθεί και
η συμφωνία αγγλικών οίκω ν με την
τουρκική τράπεζα Siimer Bank για την
παροχή πιστώσεων «διά την δημιουρ
γίαν εν Τουρκία βιομηχανικού σιδή
ρου και χάλυβος» (ΑΠ 1766) τον Ιού
λιο του 1936. Με δυο λόγια, η Β ρε
τανία φρόντισε να στηρίξει την παρα
γωγή πολεμικών πρώτων υλών με τις
ο π οίες στη δ ιά ρκ εια του Β ’ Π αγκο-

/ s

a

Ο ΓΑΜΟΣ τ ο υ

β α σ ιλ ιά
Εδουάρδου Η με
τ η Γ ο υ ό λ ις Σ ίμ π σ ο ν
ξ ε σ ή κ ω σ ε σ ά λ ο τ ο 1936

!

•

σμίου Πολέμου η Τουρκία προμήθευε
τον Α ξο να εναντίον των Συμμάχων!
Στο μεταξύ ο ατυχής Μπόλντουιν εκτός από την αντιπολίτευση μέσα
κι έξω από το κόμμα του τον Δεκέμ
βριο του 1936 είχε να αντιμετωπίσει
ένα ακόμη ομολογουμένως ασυνήθι
στο πρόβλημα: την είδηση «περί συνάψεως μοργανατικού γάμου του Βασιλέως μετά της κυρίας Σίμπσον» (ΑΠ
3128/Στ/36, 6 Δεκεμβρίου 1936, X .
I. Σιμόπουλος).

π ρος τον λαόν και του είχον ειπ εί
ότι η Γερμανία εξοπλίζεται και ότι
και ημείς πρέπει να εξοπλισθώμεν,
φαντάζομαι ότι ουδέν περισσότε
ρ ο ν του λόγου τούτου ηδύνατο να
προκαλέση ασφαλέστερον την ήτ
ταν μα ς ε ις τας εκλογάς».
Η ομολογία αυτή «πρώτη φορά
κα θ ’ ην πρω θυπουργός της Αγγλί
α ς δ η λ ο ί φ ανερώ ς ότι ηναγκάσθη
να υποκρύψη την αλήθειαν από τον
λαόν διότι άλλως θα έχανε τας εκλο
γάς» προκάλεσε οξύτατες αντιδρά
σεις ακόμη και στους ίδιους τους
κόλπους του Συντηρητικού κόμματος
που ζητούσε τοποθέτηση του Τσόρ
τσιλ στο υπουργείο Πολεμικού Α νε
φοδιασμού, απομάκρυνση του Μπόλντουιν από την πρωθυπουργία, εφό
σον εκλογές εν μέσω κρίσιμων πε
ριστάσεων ήταν αδύνατο να πραγ
ματοποιηθούν, και ταχύτατη αλλα
γή πλεύσης σιην αμυντική πολιτική
της χώρας.
Και ενώ η βρετανική κοινή γνώ
μη αγανακτούσε και ανησυχούσε, οι
πολιτικοί της ετύρβαζαν τα τεκταινόμενα ο καθείς μέσα από τη δική του
οπτική. Ν α τι δήλωνε «ο άρτι επανα-

κάμψ ας εκ του ε ις Γερμανίαν ταξειδίου του Φ ιλελεύθερος ηγέτης
Α ό υ δ Τζωρτζ» τον Σεπτέμβριο του
1936 :« Είμαι τελείω ς πεπεισμένος
ότι ο γερμα νικός λα ός π ο θ εί σ ή 
μ ερ ο ν διαπύρω ς την ε ιρ ή ν η ... Η
Γερμανία δ εν θέλει τον πόλεμον,
ούτε και ο Χίτλερ». Στη δε επίμο
νη ερώτηση βρετανού δημοσιογρά
φου για τη λογοκρισία δήλωνε: «Δεν

ημπορώ να την εξηγήσω (τη λογο
κρισία). Π ρέπει όμω ς να έχετε υπ’
όψ ιν ότι οι Γερμα νοί είναι εξόχω ς
πειθαρχημένος λαός». Ο σο για τις
διώ ξεις κατά των Εβραίων ισχυριζό
ταν: «Η Γερμανία δεν είναι ω ς μ ό

νη χώρα που κατεδίωξε τους Εβραί
ους. Α ς μ η λησμονώ μεν τους αντισημιτικούς διω γμούς της Ρω σίας
και των άλλων Ευρω παϊκώ ν κρα
τών» (ΑΠ 2488/Στ/36).
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Μ Α Ρ Ω Ν ΙΤ Η
σ ο η μετάφ ραση
της παραβατικής
αυτής σ ο φ ό κ λ ει
ας τραγωδίας πα
ραμένει αδημοσί
ευτη, γυρεύει κάθε
τόσο ένιυπο φως, για να δοκιμα
στεί η ανιοχή της. Αυτό το νόη
μα έχει και η προκειμένη προδη
μοσίευση, με μιαν επιλογή σιην
οποία ενέχεται και ο «κρυφός»
Καβάφης. Ο λόγος για τον αυτοκτονικό μονόλογο του Αίαντα
σιην ομώνυμη τραγωδία του Σ ο 
φοκλή, που ζήλεψε ο Αλεξανδρι
νός τον τελευταίο του σιίχο (Τα

δ ’ άλλα εν Α δου τοις κάτω μνθήσομαι), επιγράφοντας μ’ αυ
τόν το οψ ιμότερο αρχαιόθεμο
ποίημά του, χρονολογημένο τον
Φεβρουάριο του 1913. Προηγεί
ται όμως μεταφρασμένος ο αυτοκτονικός μονόλογος του ήρωα:
«Είναι στημένος ο σφαγέας,
τόσο που να μπορεί / κάθετα να
με κόψει - μιλώ σαν κάποιον που
έχει / ακόμη τον καιρό να λογα
ριάζει. / Δώρο του Εκτορα αυτό
το ξίφ ος, του ξένου που τον μί
σησα / όσο κανέναν άλλο - χει
ρότερο εχθρό δεν είδανε τα μά
τια μου. / Είναι ο σφαγέας στη
μένος στο χώμα της αντίπαλης
Τρωάδας, / στο αμόνι ακονισμέ
νος που τρώει το σίδηρο. / Καλά
και με την πρέπουσα φροντίδα,
τον έμπηξα ο ίδιος, / τόσο που
πρόθυμος το σώμα αυτό θα θα
νατώσει γρήγορα / Είμαστε έτοι
μοι λοιπόν, πανέτοιμοι.//
Και τώρα, ω Δία , απ’ όλους
_______________ πρώ τον, κα τα 
π ώ ς α ρ μ ό ζ ε ι,
Στη οτοφόκλοιι
/ εσ ένα επ ικα 
τραγωδία εξέχουν δύο
λ ο ύ μ α ι, β ο ή 
θεια ζητώντας.
αναφορές στην «Ιλιάδα»:
/ Δεν σου ζητώ
η αντιπαθητική και
μ εγ ά λη χ ά ρ η :
συνάμα συμπαθητική
μαντατοφ όρο
σχέση του Αίαντα με
στείλε, / να πει
στον Τεύκρο το
τον Εκτορα- η μεταφορά
πικρό μαντάτο.
της ιλιαδικής συζυγικής
Π ρώ τος αυτός
ομιλίας, της έριδας
στα χέρια του /
να με σηκώ σει
για την ταφή και του
απ’ το ματοβαμνεκρώσιμου νόστου από
μένο μου σπαθί,
τον Εκτορα στον Αίαντα
να μην π ρο λά 
β ουν/οι εχθροί
και μείνω απορριγμένος, λεία
στα λαίμαργα σκυλιά και στα
κοράκια. / Τόσο μονάχα, Δ ία ,
σε ικετεύω. //
Συνάμα ανακαλώ / τον χθόνιο, ψυχοπομπό Ερμή, να με κοι
μίσει ήρεμα, όταν απότομα πη
δώ ντας / πάνω σ ’ αυτό το ξ ί
φ ος, θα σχίσω την πλευρά μου,
/ δίχως να σφαδάξω . / Φ ωνά
ζω ακόμη να παρασιαθούν οι
αθάνατες παρθένες, / που επι
βλέπουν συνεχώς όλα τα πάθη
των βροτών. Τις Ερινύες καλώ,
σεμνές κι ωκύποδες, να μάθουν
/ πόσο άδικα απ’ τους Ατρείδες
χάνομαι, ο δύσμοιρος. /Αυτούς
κακήν κακώς να τους αρπάξουν,
να τους εξολοθρεύσουν, / εμένα
βλέποντας που με το ίδιο μου το
χέρι σφάζομαι και σβήνω. / Ετσι
κι αυτοί ν ’ αφανιστούν, σφαγ
μένοι να βρεθούν / από το χέρι

»

των παιδιών τους. / Φανείτε, εκ
δικηθείτε, Ερινύες, τώρα, το αί
μα τους γευθείτε / κανέναν μέ
σα στον στρατό μη λυπηθείτε. //
Η λιε μου εσύ, που κυβερνάς
ψηλά στον ουρανό / το ένιππο
άρμα σου, όταν πάρει το μάτι
σου την πατρική μου γη / συ
γκρότησε για λίγο το χρυσό σου
χαλινάρι, κι ανάγγειλε / ολόκλη
ρη τη συμφ ορά, με το μοιραίο
τέλος της, / στον γέροντα πατέ
ρα μου και στη φτωχή μου μά
να. Ο ταν η δύστυχη / ακούσει
αυτή την είδηση, / μεγάλον κο
πετό σίγουρα θα σηκώσει σ’ όλη
την πόλη. //
Α λλά σε τίποτα δεν ω φ ελεί
αυτός ο μάταιος θρήνος. / Π ρέ
πει το πράγμα να τελειώσει, όσο
μπορεί πιο γρήγορα. / Θάνατε,
ω Θάνατε, έφτασε η ώρα, / έλα
και ρίξε πάνω μου τώρα το βλέμ
μα σου, παρότι θα ’χω όλοντον
καιρό / μαζί σου να συνομιλώ.
Ω λάμψη πάμφωτης ημέρας,
Ηλιε αρματηλάτη, / για ύστατη
φορά σας χαιρετώ - ποτέ ξανά,
Ω φέγγος, χώμα ιερό της πατρι
κής μου γης, της Σ α λαμ ίνα ς, /
ω βάθρο της προγονικής εστί
α ς, ω δοξασμένη Α θήνα, / σύ
ντροφοι ναυτικοί, κρήνες, πο
τάμια, κάμποι γύρω της Τρωά
δ α ς , / σας αποχαιρετώ. Εσ είς
με αναθρέψατε.
Αυτή ’ναι η τελευταία λ έξη
που προφέρει ο Α ία ς, / τ’ άλλα
στους ένοικους κάτω του Αδη
θα διηγηθώ».
Επεται το ο μ ό θ εμ ο ποίημα
του Κ . Π . Καβάφη:

«Τωόντι» είπε ο ανθύπατος,
κλείοντας το βιβλίο, «αυτός/ο
στίχος είν’ ω ραίος και πολύ σω
στός, /τον έγραφε ο Σοφ οκλής
βαθιά φιλοσοφώντας. / Π όσα
θα π ούμ ’ εκεί, πόσα θα π ούμ ’
εκεί, /κ α ι πόσο θα φανούμε δι
αφορετικοί. /Αυτά που εδώ σαν
άγρυπνοι φ ρουροί βαστούμε, /
πληγές και μυστικά που μέσα
μα ς σφαλνούμε, / μ ε καθημε
ρινή αγωνία, βαριά, /ελεύθερα
ε κ ε ί και καθαρά θα πούμε». //
«Π ρ ό σ θ εσ ε» είπ ε ο σ ο φ ι
στής, μισοχαμογελώντας, /«αν
τέτοια λεν εκεί, και αν τους μ έ
λει πια».
Σε υστερόγραφο κάποια στοι
χεία ανταπόκρισης της σοφ ό
κλειας τραγωδίας σιην επική πα
ράδοση. Προέχει το μυθολογικό
απόθεμα: τα όπλα του Αχιλλέα,
κατά βούληση και της Αθηνάς,
επιδικάζονται μεροληπτικά στον
Οδυσσέα, προκαλώντας την μήνιν και τη μανία του Αίαντα, η
οποία, μέσα από τη ζωοκτονία,
περνάει στην αυτοκτονία. Δύο
αναφορές σιην Ιλιάδα εξέχουν
στη σοφόκλεια ανταπόκριση: η
ανππαθητική και συνάμα συμπα
θητική σχέση του Αίαντα με τον
Εκτορα, δηλωμένη και με τη μοι
ραία ανταλλαγή των όπλων τους·
η μεταφορά της ιλιαδικής συζυ
γικής ομιλίας, της έριδας για την
ταφή και του νεκρώσιμου νόστου
από τον Εκτορα στον Αίαντα.
Τόσα φτάνουν, υποθέτω, αν
δεν περισσεύουν.

εφετινή απογραφή πλη
ναδικότητα σιην ποικιλότητα και από
θυσμού της Β ρετα νία ς
το οντολογικό σ ιο φ ανιασιακό. Η ταυ
περιελάμβανε ερώτηση
τότητα συνισιά διαδικασία, πράξη και
και για την εθνική ταυ παράσταση.
τότητα των απογραφ οΗ λογική της ταυτότητας παλαιότεμένων, γεγονός που οδή
ρα προϋπέθετε την αναζήτηση κάποιου
γησε διά φ ορες εθνικές ομ ά «αληθινού
δ ες, α κό ή αυθεντικού εαυτού». Επομέ
μη και κατοίκους της Κορνουάλης, να
νως η γλώσσα της ήταν αυτή του βάθους
πιέζουν για αναγνώριση της ταυτότη
και της αναζήτησης. Τώρα ορίζουμε την
τάς τους. Είναι γεγονός ότι ζούμε σιην
ταυτότητα ως διαδικασία ταύτισης και
εποχή των ταυτοτήτων, δεδομένου ότι
όχι ως πορεία ανακάλυψης ή αφύπνι
πριν από κάποια χρόνια οι περισσότε σης. Η ταυτότητα δεν συνισιά αμετακί
ροι μιλούσαν για συνειδήσεις (κοινω νητο σημείο αλλά αμφίθυμη σχέση. Δο
νικές ή εθνικές) και όχι τόσο για ταυ μείται μέσα και μέσω του λόγου όντας
τότητες, ενώ σήμερα τα άρθρα, τα βι η αφήγηση του εαυτού. Το ότι η ταυ
βλία και τα συνέδρια περί ταυτότητας
τότητα δεν κρίνεται πια με όρους αλή
έχουν πολλαπλασιασιεί.
θειας ή αυθεντικότητας προκύπτει και
από το γεγονός ότι ενώ όλοι οι αντιαΗ εισαγωγή της ταυτότητας στις κοι
νωνικές επιστήμες και στον δημόσιο λό ποικιακοί αγώνες στο παρελθόν στηρί
χτηκαν σε μια τέτοια αντίληψη της πο
γο στις Ηνωμένες Πολιτείες συνιελείται
τη δεκαετία του 1960 με την εκλαΐκευση
λιτισμικής ταυτότητας, τώρα η έμφαση
του έργου του Erik Erikson (1902-1994),
σιη διασπορά προώθησε την υβριδικόο οποίος, μεταξύ άλλων, εισήγαγε τον
τητα της ταυτότητας.
Η αμφισβήτηση των παραδοσιακών
όρο «κρίση ταυτότητας» σε σχέση με
τους εφ ήβους. Στη διεθνή Ε γκ υ κ λο  σχέσεω ν εξο υ σ ία ς ή κοινω νικώ ν δε
παίδεια των Κ οινω νικώ ν Επιστημώ ν σμών, όπως του έθνους και της τάξης,
(1968) δεν θα βρει κανείς λήμμα περί
α νέδειξα ν την εθνοτική διάκριση και
ταυτότητας παρά μόνο ένα του Erikson
ταύτιση. Το ζήτημα της εθνότητας κα
περί ψυχοκοινωνικής ταυτότητας. Αλλά
τέστη καίριο σε μια χώρα με μαζική με
και τους αριστερούς διανοουμένους δεν
τανάστευση όπως οι Η Π Α και ευνόησε,
τους απασχολεί η ταυτότητα. Για παρά
ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 1960, την
δειγμα, στο κλασικό βιβλίο K eyw ord s
πολιτική της ταυτότητας, υποκαθισιώ(1976) του βρετανού μαρξιστή Raymond
ν ια ς κάθε αναφορά σε ταξικούς αγώ
Williams δεν υπάρχει λήμμα περί ταυ νες. Ο α ριθμός των Αμερικανώ ν που
τότητας και μόνο σιη μεταθανάτια έκ
προσδιορίζονταν ως «ιθαγενείς Αμερι
δοση (New K eyw o rd s, 2005) προστέ
κανοί» τετραπλασιάστηκε ανάμεσα στο
θηκε από τους επιμελητές του βιβλίου.
1960 και σιο 1990, χωρίς αυτό να δικαι
ολογείται από δημογραφικά στοιχεία.
Το πρόβλημα της ταυτότητας δεν ήταν
κεντρικό για την Α ρισ τερά , γιατί την
Η αλλαγή στον τρόπο θεώρησης του
απασχολούσαν οικουμενικές α ξίες και
παρελθόντος είχε επίσης σημαντικό αντί
ιδεώδη (ισότητα, κοινωνική δικαιοσύ
κτυπο και σ ιο πώς αντιλαμβανόμαστε
νη και αλληλεγγύη), που τό την έννοια της ταυτότητας, καθώ ς η
νιζαν την ενότητα του σκο
έμφ αση μετατοπίστηκε από την ε ξ α 
Η ανάγκη του ανήκειν πού και όχι τόσο τη διαφ ο κρίβωση της ιστορικής αλήθειας σ ιο
όχι τόσο σε ένα κράτος
πώς το παρελθόν εξυπηρετεί συγκε
ρετική ταυτότητα του φορέα.
κριμένες ομάδες και τη διαφοροποίη
Για τον αριστερό μετρούσε
ή μια τάξη όσο σε
περισσότερο η ταξική συνεί
σή τους. Από τη στιγμή που το παρελ
μια ομάδα
δηση παρά η εθνοτική δια 
θόν δεν νοείται ως κάτι θαμμένο, ξεχα
κορυφώθηκε
φορά. Το πολιτικό πρόταγμα
σμένο ή παραγνωρισμένο που περιμέ
τα τελευταία χρόνια
της Αριστερός, όπως τονίζει
νει να ανακαλυφθεί ή να ανακληθεί αλ
και
ο
Ερικ
Χόμπσμπομ,
ήταν
λά
υπόκειται σε διαρκή ερμηνεία, δια
και οδήγησε
οικουμενικό και αφορούσε
πραγμάτευση ή επινόηση, το ίδιο συμ
στην κατάχρηση όρων
όλη την ανθρωπότητα, ενώ η
βαίνει και με τις ταυτότητες. Η παλαιόπως «κοινότητα»
πολιτική της ταυτότητας στε
ότερη αντίληψη της ταυτότητας (ή μάλ
ρείται καθολικότητας. Εχει
λον της συνείδησης) ως ανασκαφής και
και «ταυτότητα»
κάτι
το
αυτοαναφορικά
πεαποκάλυψ ης κάποιας αρχέγονης πε
ή της φράσης «πολιτική
ριχαρακωτικό, καθώς αφομπτουσίας ή ενός λανθάνονιος εαυτού
της ταυτότητας» _ _ _ _ _ _ ρά κυρίω ς τα μέλη συγκε
παραχωρεί τη θέση της στην αντιμετώ
κριμένων μειονοτικών ομά
πιση της ταυτότητας ως σύνθεσης μέσα
δων, που ενίοτε μπορεί να συμμαχούν,
από την ανα-διήγηση του προσωπικού
και ιστορικού παρελθόντος. Η ταυτό
χωρίς όμως να αποφεύγεται ο επιμεριτητα δεν παραπέμπει σιην ανάκτηση ή
σμός σκοπών και στόχων.
αναβίωση του παρελθόντος (ατομικού
Η ανάγκη του ανήκειν όχι τόσο σε
ή συλλογικού) αλλά σιη δημιουργική
ένα κράτος ή μια τάξη όσο σε μια ομά
δα (εθνοτική, ηλικιακή, φύλου, σεξου του παραγωγή. Από την ταυτότητα ως
φυσική δωρεά και προγονική κληρονο
αλικής προτίμησης κτλ.) κορυφώθηκε
μιά, περνούμε σιην ταυτότητα ως επι
τα τελευταία χρόνια και οδήγησε σιην
λογή και παραγωγή διαφ οράς που δι
κατάχρηση όρων όπως «κοινότητα» και
«ταυτότητα» ή της φ ρά σης «πολιτική
αρκώς συγκροτείται εντός και όχι εκτός
των αναπαρασιάσεών της.
της ταυτότητας». Καλλιεργήθηκε έτσι
η αίσθηση ότι τα άτομα δεν γεννιού
Μήπως όμως η έννοια της ταυτότη
νται μέσα σε σύνολα αλλά τα δημιουρ τας είναι στατική για να αποδώσει μια
γούν τα ίδια ή τα επιλέγουν. Η ταυτό τέτοια ανοιχτή διαδικασία παραγωγής
τητα πια δεν νοείται ως δέρμα που δεν
και αναθεώρησης και χρειάζεται πια να
αλλάζει αλλά ως ένδυμα που επιλέγε
μιλούμε περισσότερο για ρευστές και
ται και μπορεί να αλλαχθεί.
πολλαπλές ταυτίσεις; Αυτό όμως είναι
το θέμα μια ς επόμενης επιφ υλλίδας.
Το ενδ ια φ έρ ον για τις ταυτότητες
είναι απότοκο της γενικότερης μετατό
Ο κ. Δημήτρης Τζιόβας
πισης που παρατηρείται τις τελευταίες
δεκαετίες από το είναι στο γίγνεσθαι,
είναι καθηγητής Νεοελληνικών
από τις μονολιθικές βεβαιότητες στις
Σπουδών στο Πανεπιστήμιο
μυθοπλασιικές εΓΤ" ’οήσεις, από τη μοτου Birmingham της Αγγλίας.
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Παίζουν εν ου
ΤΟΥ

π α ικ ιο ί8

ΤΟΥ

Γ ΙΩ Ρ Γ Ο Υ
Ρ Ω Μ Α ΙΟ Υ

ΓΙΑ Ν Ν Η
Μ Α Ρ ΙΝ Ο Υ
ταν την προηγούμενη Κυριακή
θεωρητικολογούσα για τις συνέ
πειες επιστροφής στη δραχμή δεν μπο
ρούσα να φαντασθώ ότι την επομένη
ο πρωθυπουργός κ. Γιώργος Παπανδρέου θα αποφάσιζε να παίξει κορόνα
-γράμματα το μέσα ή έξω από το ευρώ
με αναπόφευκτη κατάληξη την επάνο
δο στη δραχμή. Γιατί το αποφασισθέν
διχαστικό δημοψήφισμα αυτή την κα
ταστροφική κατάληξη θα είχε. Προκειμένου να κρατηθεί αυτή η κυβέρνηση
στην εξουσία έβαζαν στο χέρι του έλληνα ψηφοφόρου το περίφημο ρεβόλ
βερ για να αυτοπυροβοληθεί. Γιατί αν
εξαναγκαζόταν να ψηφίσει «Ναι» προκειμένου να μη χαθούν τα νέα δάνεια
και το κούρεμα, η ερμηνεία που θα
εδίδετο θα ήταν ότι ο ελληνικός λαός
παρέσχε ψήφο εμπιστοσύνης στον κ.
Παπανδρέου για να συνεχίσει να κά
νει ό,τι θέλει. Αν ήταν αρνητική, ως
απότοκος της αγανάκτησης των πληττομένων από τα μέτρα, των προνομι
ούχων συνδικαλιστών και συντεχνι
ών που βλέπουν να απειλείται η εξου
σία τους, των κάθε είδους οφειλετών
που έτσι ελπίζουν ότι δεν θα πληρώ
σουν, και μαζί όσων προσβλέπουν στο
χάος, τότε η εθνική καταστροφή που
επρόκειτο να επέλθει θα καταλογιζό
ταν στον άφρονα ελληνικό λαό, που
την επέλεξε με την ψήφο του.
Σατανικό συνεπώς το εύρημα του
δημοψηφίσματος και παγίδα για τη
ΝΔ, αφού και ο κ. Σαμαράς, προκειμένου να μην απαρνηθεί τη συμφωνία
των Βρυξελλών της 27ης Οκτωβρίου
και οδηγηθούμε στην άμεση στάση
πληρωμών και τη μη ελεγχόμενη πτώ
χευση, θα αναγκαζόταν να συστήσει
στους ψηφοφόρους του το ΝΑΙ συμ
βάλλοντας έτσι στον προσωπικό θρί
αμβο του κ. Παπανδρέου.
Ομως ο Πρωθυπουργός έπαιξε εν
ου παικτοίς. Θεώρησε ότι αυτός και η
Ελλάδα μπορούν να κοροϊδεύουν τους
αφελείς κουτόφραγκους ή πίστεψε τις
παλαβομάρες της ελληνικής Αριστε
ρός και των ελληναράδων ότι η Ευ
ρωπαϊκή Ενωση μας έχει ανάγκη και
οι απειλές της είναι προσχηματικές.
Ετσι εισέπραξε τον κεραυνό. Θέλετε
δημοψήφισμα; Τότε το ερώτημα δεν
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Μ ε το
δημο
ψήφισμα
βγήκε
ξανά το
ρεβόλβερ
στο
τραπέςι
και ο αυτοευτελισμός
των
κομμάτων

Η ώρα των
βουλευτών

θα αφορά τη δανειακή σύμβαση, αλ
λά το αν η Ελλάδα θέλει να παραμείνει ή όχι στην ευρωζώνη. Κατάφερε
δηλαδή με τις σπασμωδικές και πανι
κόβλητες κινήσεις του να δημιουργή
σει εκ του μη όντος θέμα παραμονής
ή εξόδου από τη ζώνη του ευρώ προκειμένου να μη χάσει την πρωθυπουργική καρέκλα.
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής με την
ευστροφία και την επιμονή του είχε κα
ταφέρει το θεωρούμενο σχεδόν αδύνα
τον, δηλαδή να γίνουμε δεκτοί ως πλή
ρες μέλος της ΕΟ Κ. Ετσι επί 30 χρόνια
απολαύσαμε και δυστυχώς κατασπατα
λήσαμε τον πακτωλό των δισεκατομμυ
ρίων που εισέρρεαν και εξακολουθούν
ακόμη να εισρέουν στα ταμεία του Ελ
ληνικού Δημοσίου και σας τσέπες των
αγροτών μας και πολλών άλλων. Και
μάλιστα σε συνθήκες σταθερότητας,
αλλά και ψευδεπίγραφης ευημερίας,
αφού αυτή βασιζόταν στον αχαλίνω
το δανεισμό και τη διόγκωση του κρά
τους με εκατοντάδες χιλιάδες διορι
σμούς. Ευτυχώς ο αείμνηστος Πρόε
δρος έφυγε νωρίς και δεν πρόλαβε να
δει την άθλια κατάληξη που είχε το επί
τευγμά του. Είχε όμως διαβλέψει τον
κίνδυνο. Γι’ αυτό και προέβη στη δρα
ματική διαπίστωση ότι η Ελλάδα είναι
ένα απέραντο φρενοκομείο. Απόπειρα
εξαγωγής της τρέλας μας έγινε με την
ιδέα του δημοψηφίσματος. Και επει
δή οι συνεταίροι μας στην ΕΕ δεν έχουν
τη δυνατότητα να μας βάλουν ζουρλο
μανδύα και επειδή με τα καραγκιοζι
λίκια και τις αυθάδεις απαιτήσεις μας
βλάπτουμε σοβαρά τη λειτουργία τής
ούτως ή άλλως δεινοπαθούσας ευρω
ζώνης θα δρομολογήσουν πιθανότατα
τη βαθμιαία αποβολή μας και θα αφεθούμε στην τύχη μας. Ετσι θα επανέλ
θουμε στο παρελθόν της Ψωροκώσται
νας αλλά με δήθεν εθνική αξιοπρέπεια,
την οποία σημειωτέον σχεδόν ποτέ δεν
είχαμε ως χώρα, αφού συνήθως βασι
ζόμαστε στα δάνεια και στη βοήθεια
των ξένων. Και αυτά ανεξάρτητα από
το αν εγκριθεί τελικά από τη Βουλή η
δανειακή σύμβαση. Εκτός αν υπάρξει
κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας και αφεθεί να μας σώσει.
jmarinos@tovirna.gr

Τ α κ λ ε ι
δ ιά τα έχει
ο λαός, που
αγωνιά για
το μέλλον
το δικό του
και των παι
διών του.
Και τον λαό
τον εκπρο
σωπούν οι
βουλευτές

πολιτική κρίση που ζούμε από την
εξαγγελία της διεξαγωγής δ ή μ ο
ψηφίσματος από τον κ. Παπανδρέου
και ο διεθνής διασυρμός της χώρας θα
είχαν αποφευχθεί αν λειτουργούσε η
δημοκρατία στο κυβερνών κόμμα. Αυ
τό ισχύει και για τη Νέα Δημοκρατία.
Η έντονη αντίδραση υπουργών και
βουλευτών ανάγκασε τον κ. Παπανδρέ
ου να εγκαταλείψει μέσα σε ένα εικοσι
τετράωρο την άστοχη πρωτοβουλία του.
Η «ζημιά» όμως είχε γίνει. Ο κ. Παπαν
δρέου υπέσιη σοβαρό πολιτικό πλήγμα.
Το χειρότερο, η χώρα έγινε η $ εύ η - για
να θυμηθούμε τη ρήση του παππού -της
ηγεσίας της ευρωζώνης και των διεθνή
μέσων ενημέρωσης.
Η επείγουσα πρόσκληση του κ. Πα
πανδρέου στις Κάννες, την περασμένη
Τετάρτη, απάτην ηγεσία της τρόικας θύ
μιζε στους παλαιότερους τη ρήση «Από
το αφτί και στον δάσκαλο». Ταπείνωση
για τον πρωθυπουργό της χώρας και για
τους Ελληνες. Θ α είχε αποφευχθεί αυ
τή η περιπέτεια αν ο κ. Παπανδρέου εί
χε συζητήσει την πρότασή του στη Κοι
νοβουλευτική Ομάδα.
Αλλά και η «μισή στροφή» του κ. Σα
μαρά, αποδεχόμενου την έγκριση της
δανειακής σύμβασης, οφείλεται στην
παρέμβαση βουλευτών της Νέας Δη
μοκρατίας για τη συγκρότηση κυβέρνη
σης εθνικής συνεννόησης. Κλεισμένος,
όπως και ο κ. Παπανδρέου, στον στενό
κύκλοτων εξωκοινοβουλευτικών συνερ
γατών, επέμενε στην άμεση διεξαγωγή
εκλογών και στην κήρυξη «ανένδοτου
αγώνα»! Ας θυμηθούμε ότι είχε δηλώσει
πως αν δεν αποσπάσει την πλειοψηφία
σπς εκλογές πρέπει να επαναληφθούν
για να κερδίσει, προφανώς, την πρωθυ
πουργία στα πέναλτι!
Οταν γραφόταν αυτό το άρθρο - Πα
ρασκευή πρωί - υπό την πίεση των βου
λευτών των δύο κομμάτων οι ηγεσίες
τους συμφώνησαν να συζητήσουν τη
συγκρότηση μεταβαπκής κυβέρνησης,
που θα εξασφαλίσει την έγκριση της δα
νειακής σύμβασης και θα οδηγήσει τη
χώρα σε εκλογές.
Είναι αυτή η πρόταση λύση της κρί
σης και, κυρίως, αξιόπισιη για τη μακρά
διαπραγμάτευση με τους εταίρους του
συνολικού πακέτου της νέας συμφωνίας;
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Είναι τουλάχιστον αφελής η άπο
ψη όπ οι εταίροι μας και οι δανειστέςομολογιούχοι θα δεχθούν να μας πα
ραχωρήσουν το νέο δάνειο-σωτηρία
χωρίς την αποδοχή των συνοδευτικών
όρων και υποχρεώσεών μας. Αυτή η
διαδικασία θα απαιτήσει τουλάχιστον
τέσσερις μήνες.
Ανακύπτουν δύο βασικά ερωτήματα.
Πρώτον, η διαπραγμάτευση θα ανατε
θεί σε κυβέρνηση τεχνοκρατιών, ερήμην
των κομμάτων; Και δεύτερον, αν γίνουν
οι εκλογές σε τρεις - τέσσερις εβδομά
δες, όπως ζητεί ο κ. Σαμαράς, οι δια
πραγματεύσεις θα συνεχίζονται σε προ
εκλογικό κλίμα ή μετά τις εκλογές; Αν,
όπως είναι πολύ πιθανό, δεν προκόψει
από τις εκλογές κυβέρνηση πλειοψηφίας, δεν θα έχει η χώρα ανάλογη πε
ριπέτεια με εκείνη που θα προκαλούσε
το δημοψήφισμα;
Νομίζω ότι η βάση της συμφωνίας
των δύο κομμάτων εξουσίας πρέπει να
είναι η πρόταση των βουλευτών της ΝΔ
που είχαν υπογράψει και σχετικό κεί
μενο. Συγκρότηση κυβέρνησης εθνι
κής συνεννόησης, κατοχύρωση της ευ
ρωπαϊκής πορείας της χώρας, διαμόρ
φωση και έγκριση του πλαισίου εφαρ
μογής της συμφωνίας της 26ης Οκτω
βρίου με τη μεγαλύτερη δυνατή πλει
οψηφία, την εξασφάλιση της 6ης δό
σης του ευρωπαϊκού δανείου και, εν
τέλει, τη διεξαγωγή, με συντεταγμένο
τρόπο, εκλογών για την ανάδειξη νέ
ας κυβέρνησης.
Δεν είναι μικρός και ο αριθμός των
βουλευτώντου ΠαΣοΚ που κινείται προς
την ίδια κατεύθυνση.
Είναι η πρώτη φορά, τα τελευταία
χρόνια, που σημειώνεται ανοιχτή δια
φωνία βουλευτών με τις θέσεις των ηγε
σιών με αποκλειστικό γνώμονα το συμ
φέρον της χώρας.
Πιθανόν οι κκ. Παπανδρέου και Σα
μαράς να συνεχίσουν το παιχνίδι της
εξουσίας. Ο δεύτερος να χτυπάει την
πόρτα του Μαξίμου και ο πρώτος να μην
την ανοίγει. Τα κλειδιά όμως τα έχει ο
λαός, που αγωνιά για το μέλλον το δικότουκαιτωνπαιδιώντου. Και τον λαό
τον εκπροσωπούν οι βουλευτές. Ηλθε η
δική τους ώρα.
gromaios@otenet.gr

σει την πιο θετική για όλους ευρωπα
ϊκή απάντηση στην κρίση με μια γερή
κλωτσιά στη γαβάθα με το γάλα. Και ο
Σαμαράς, από αντίφαση σε ανπφαση,
ακόμη και αυτές τις δραματικές ημέ
ρες κυκλοθυμικά αντέδρασε με όνει
ρο το Μαξίμου και ας καεί και το πα
λιάμπελο. Απόδειξη η περιφρονηηκή
άρνησή του για εθνική συνεννόηση.
Ο καθένας, χωρίς ταλέντο ψυχανα
λυτή, μπορεί να καταλάβει το διάβημα
του Παπανδρέου να αξιώσει από όσους
τον λένε «κατοχικό πρωθυπουργό» να
πούνε επιτέλους τι θέλουν με επίγνω
ση των συνεπειών της επιλογής τους.
Και από την άποψη αυτή είναι θρασύτατες οι άναρθρες κραυγές των ανππολιτεύσεων για «εκβιασμό». Αλλά εί
ναι δραματικές οι συνέπειες των πρωτοβ 'ιώ ν του για τη μακρά ευρωπα

ϊκή μας πορεία και, άμεσα, τώρα, για
τη διεθνή μας υπόσταση. Οπως υπάρ
χουν πράγματα «αδιαπραγμάτευτα»,
υπάρχουν και εθνικές πολιτικές - και
συγκεκριμένα η ένταξή μας στην Ευ
ρώπη - που δεν παίζονται στα ζάρια.
Το συμπέρασμα είναι δυστυχώς ότι
πρέπει να βρεθεί ο δημοκραπκός τρό
πος για να επισιρέψουμε εμείς πραγ
ματικά στην Ευρώπη και οι πρωταγω
νιστές αυτής της κρίσης, οι μεν και οι
δε, στην εφεδρεία: τελικά δεν λύνουν
προβλήματα, αυτοί είναι το πρόβλη
μα. Από αυτό μπορεί να αρχίσει η πο
λιτική ανασυγκρότηση της χώρας και
συνακόλουθα η οικονομική. Ο ι δια
δικασίες αυτές μπορεί να μη φαντά
ζουν ιδανικές. Είναι όμως καλύτερες
από όλες τις άλλες.
somerit@otenet.gr
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ρωί της περασμένης Τρίτης. Πρώ
τες αντιδράσεις για τις πρωτοβου
λίες Παπανδρέου. Ερώτημα σε μικρό,
ρεαλισπκό, γεμάτο ανησυχία σχόλιο
αναγνώστη του Vima.gr που άξιζε πρω
τοσέλιδο τίτλο: και τώρα τι γίνεται με
την έκτη δόση; Την απάντηση τη λά
βαμε την Πέμπτη τα χαράματα από η ς
Κάννες: παγώνει! Θ α καταβληθεί μό
νο αν το δημοψήφισμα Παπανδρέου
(ή εκλογές;) διεξαχθεί αρχές Δεκεμ
βρίου, αφορά την ένταξη της Ελλάδας
στη ζώνη του ευρώ και όχι τις αποφά
σεις της 27ης Οκτώβρη, και η απάντη
ση των Ελλήνων είναι «“ναι”, θέλου
με Ευρώπη και ευρωζώνη». Δεν είναι
εκβιασμός αυτό: γιατί να μας χρημα
τοδοτούν αν επιλέγουμε άλλη πορεία;
Τα ταμειακά αποθέματά μας αρκούν ως τα μέσα του Δεκεμβρίου, όλοι

το γνωρίζουν αλλά πολλοί δεν το σκέ
φτονται. Τον Δεκέμβριο πρέπει να πλη
ρώσουμε τοκοχρεολύσια, μισθούς και
συντάξεις. Τον Δεκέμβριο ο «αδάμα
στος ελληνικός λαός των Οχι» ή μια
υπεύθυνη και αποδεκτή ευρύτερα κυ
βέρνηση θ σ μ α ς πει έτσι ή αλλιώς αν
μένουμε ή αν φεύγουμε από την Ευ
ρώπη, τον ιστορικό γεωπολιηκό μας
χώρο. Ο καθένας μπορεί να σταθμί
σει τις συνέπειες.
Από εδώ και πέρα, ό,τι και αν συμ
βεί, υπάρχει θέμα Παπανδρέου αλλά
και θέμα Σαμαρά. Ο Παπανδρέου έδω
σε με κουράγιο μια μεγάλη μάχη, για
να αποφύγει η χώρα το ναυάγιο της
χρεοκοπίας και την απομόνωση. Για
λόγους πολιτικά και λογικά ακατανό
ητους, με τις τελευταίες (ας το ελπίσουμ
κοτοβουλίες του πήγε να ακυρώ-

ϋ α επι
τρέψ ουμε
εμείς πραγ
ματικά στην
Ευρώπη και
οι πρωταγω
νιστές αυτής
της κρίσης
στην
εφεδρεία
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Ασκήσεις
ανενθυνστηταε
Τα πολιτικά παιχνιδάκια και το ψυχόδραμα των τελευταίων ημερών
ν κάποιος ήθελε να συνοψίσει την κακιά
μοίρα που δέρνει αυτή τη χώρα δεν έχει
παρά να συνοψίσει όσα συνέβησαν από το
απόγευμα της περασμένης Δευτέρας έως
τα μεσάνυχτα της Παρασκευής.
Ο Πρωθυπουργός ανασύρει από το που
θενά και αναίτια ένα σχέδιο για δημοψή
φισμα, το οποίο φέρνει άνω-κάτω την ευ
ρωπαϊκή σκηνή και τις διεθνείς αγορές προτού οδηγήσει την
Ελλάδα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, ίσως στην έξωση από
το ευρώ και τον ίδιο τελικά σε μια ταπεινωτική αναδίπλωση.
Γιατί το έκανε; Μυστήριο. Τι ήθελε να πετύχεί; Ακόμη με
γαλύτερο μυστήριο; Και τι πέτυχε τελικά; Μ ια μεγάλη ζημιά
για τη χώρα και ένα τραυματικό στραπατσάρισμα για τον ίδιο
- πριν διασώσει οριακά την κυβέρνησή του και μόνο επειδή
έθεσε σε αμφισβήτηση τη δική του παραμονή του στην πρω
θυπουργία...
Με άλλα λόγια, τα μεσάνυχτα της Παρασκευής βρεθήκα
με εκεί που βρισκόμασταν το πρωί της Δευτέρας - συν μια σο
βαρή κρίση με την Ευρωπαϊκή Ενωση και μείον τη διασφάλι
ση της έκτης δόσης που εθεωρείτο εξασφαλισμένη.
Αυτά είναι τα δεδομένα. Το ερώτημα είναι πόας θα πορευ
τεί η κυβέρνηση εφεξής, κουβαλώντας όχι μόνο τις γνωστές
δυσκολίες αλλά και διαχειριζόμενη μια τρομερή επιβάρυνση
σας σχέσεις με τους δανειστές.
Διότι είναι απολύτως προφανές ότι η χώρα βρίσκεται πλέ
ον στη χειρότερη θέση που βρέθηκε σας τελευταίες δεκαετί
ες. Και μάλιστα, βρίσκεται σε αυτή τη θέση οικειοθελώς και
αυτοβούλως. Μπίνγκο!
Ακόμη και η περίφημη «κυβέρνηση ευρύτερης συνεργασί
ας» πολύ δύσκολα θα προχωρήσει.
Οχι επειδή δεν το θέλει ο Πρωθυπουργός - έχω την αίσθη
ση όπτην Παρασκευή ήταν απολύτως ειλικρινής στις προθέ
σεις του... Αλλά επειδή αυτά που ζητάει από την αξιωματική
αντιπολίτευση δεν είναι σπς προθέσεις του Αντ. Σαμαρά να
τα παραχωρήσει. Και ως προς αυτό, ο αρχηγός της Ν Δ εμφα
νίστηκε εξίσου ειλικρινής από την αρχή.
Γιατί, λοιπόν, έγινε όλη η φασαρία; Τυπική περίπτωση πο
λιτικής όπου ένα λάθος έρχεται να διορθώσει ένα προηγού
μενο. Το δημοψήφισμα πυροδότησε μια αλληλουχία γεγονό
των, τα οποία ουδείς είχε τη δυνατότητα να ελέγξει, παρ’ όλο

που κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος μπορούσε ανέτως να προβλέψει.
Το μόνο βέβαιο είναι όπ αυτή η αλληλουχία οδηγεί ακρι
βώς εκεί που από την αρχή οι περισσότεροι θεωρούσαν αυ
τονόητο και αναπόφευκτο: σπς εκλογές.
Τον Δεκέμβριο που έλεγε ο Σαμαράς; Τον Ιανουάριο; Λίγο
αργότερα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα Βενιζέλου; Αδι
άφορο.
Διότι αν το αρχικό ζητούμενο ήταν το τελικό αποτέλεσμα,
τότε δεν υπήρχε κανένας λόγος να ζήσουμε τέτοιο ψυχόδρα
μα. Τα κόμματα θα μπορούσαν εξαρχής και μάλλον εύκολα
να συμφωνήσουν σε έναν οδικό χάρτη που θα οδηγούσε τη
χώρα στις κάλπες με το μικρότερο δυνατό κόστος.
ς κρατήσουμε, λοιπόν, τα δύο αναμφισβήτητα συ
μπεράσματα - για να μην πάει εντελώς χαμένη η
αναστάτωση.
Πρώτον, ότι μια μορφή «ευρύτερης συνεργασί
ας» των κομμάτων είναι επιθυμητή για πολλούς και
αναγκαία από πολλές απόψεις. Κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος
μπορεί να εκτιμήσει όπ η έξοδος από την κρίση ξεπερνά τις
ικανότητες και τις πολιτικές αντοχές μιας μεμονωμένης πα
ράταξης.
Δεύτερον, ότι μια τέτοια συνεργασία δεν μπορεί να επιχειρηθεί και ακόμη λιγότερο να ευοδωθεί αν δεν φύγει προη
γουμένως από τη μέση το εμπόδιο ή η προϋπόθεση των εκλο
γών. Αν, δηλαδή, δεν μηδενιστεί το κοντέρ και αν οι πολιτι
κές διαδικασίες δεν στηριχτούν σε νέους συσχετισμούς.
Το υποψιαζόμασταν. Το γράφαμε. Αλλά τώρα αποδείχτηκε και εμπράκτως. Η ωριμότητα της πολιτικής ηγεσίας και του
κομματικού συστήματος θα κριθεί πλέον από τη δυνατότητα
να διαχειριστούν αυτά τα δύο προφανή δεδομένα.
Υπό μία προϋπόθεση. Ο π δεν θα τα διαχειριστούν τραυμα
τίζοντας ακόμη περισσότερο τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή
Ενωση και όπ δεν θα θέσουν σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο
τη συμμετοχή της χώρας στην ευρωζώνη.
Δεν είναι απλό. Τουλάχιστον είναι σαφές.
Αλλά, όπως πάντα, σε αυτή τη χώρα η σαφήνεια κατακτάται με τεράστιο κόστος. Και χωρίς να ξέρουμε έως πότε οι
εταίροι θα επιτρέπουν να εξαντλούμαστε σε αυτού του είδους
τα πολιτικά παιχνιδάκια που μοιάζουν πολύ με ασκήσεις ανευθυνότηιας.
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α πούμε τα πραγματα με το ονομα τους.
Η Ελλάδα δεν βρίσκεται στο χείλος του
γκρεμού. Βρίσκεται στον γκρεμό. Ακό
μη χειρότερα: στο βάθος του γκρεμού.
Και ψάχνει απεγνωσμένα να βγει από
εκεί. Χωρίς τίποτε να προεξοφλεί ότι θα τα κατα
φέρει.
Η αδιανόητη απόφαση του Γ. Παπανδρέου να
προχωρήσει σε δημοψήφισμα πυροδότησε μια
πρωτοφανή πολιτική κρίση στο εσωτερικό της χώ
ρας αλλά και σπς σχέσεις της με τους ευρωπαίους εταίρους. Μόνο που η κρίση δεν εκτονώθηκε
με την απόσυρση του δημοψηφίσματος. Συνεχί
ζει να σοβεί και να σπρώχνει τη χώρα στην άβυσ
σο.
Δεν ξέρω αν έχει γίνει αντιληπτό από όλους: η
Ελλάδα βρίσκεται σήμερα με το ένα πόδι έξω από
το ευρώ. Εχει ελάχιστα χρονικά περιθώρια και
ακόμη λιγότερες ευκαιρίες να δει τι θα γίνει με το
άλλο. Για να το πω με άλλα λόγια: ζούμε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως δεν έχουμε ζήσει μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Δύο στοιχεία συγκροτούν αυτή την κατάσταση.
Πρώτον, η πολιτική αβεβαιότητα. Αν δεν ανπμειωπισιεί ριζικά η ανυπαρξία διακυβέρνησης, η
ανικανότητα διαχείρισης, η κοινωνική αστάθεια,
η έλλειψη προσανατολισμού, το έλλειμμα ηγεσίας, η χώρα βαδίζει με γρήγορα βήματα στην εθνική καταστροφή.
Το σημειώνω με αυτή τη σειρά επειδή κατ’ επανάληψη έχουμε σημειώσει εδώ ότι το πρόβλημα
της χώρας είναι δευτερευόντως οικονομικό. Πρωτίστως είναι πολιτικό.
Δεύτερον, η οικονομική κατάρρευση. Αυτή η
κατάρρευση αντιμετωπίζεται από τη συμφωνία
της 27ης Οκτωβρίου - εν μέρει...
Το ζητούμενο, λοιπόν, είναι να διασφαλιστεί η
εφαρμογή αυτής της συμφωνίας και η συνέχιση
της δανειοδότησης. Και αμέσως μετά, εφόσον το
πρόβλημα του χρέους καταστεί λιγότερο δυσβάσταχτο, να μπει στο τραπέζι το επόμενο κρίσιμο
πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας: η ύφεση.
Τίποτε από όλα αυτά, όμως, δεν πρόκειται να
συμβεί, αν προηγουμένως η χώρα δεν εξασφαλίσει πολιτική σταθερότητα. Και σταθερότητα σε
μια δημοκρατία εξασφαλίζουν μόνο οι εκλογές
-καμία άλλη πολιτική διαδικασία ή συνδυασμός.
Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει προσπάθεια διάσωσης της χώρας που να μην περνάει από την
κάλπη. Ενας δρόμος εκτόνωσης και ταυτοχρόνως
νομιμοποίησης.
Αλλά δεν αρκεί.
Πρώτον, πρέπει να διασφαλίσουμε όπ οι εταίροι θέλουν ακόμη να μας σώσουν. Μετά τα τελευταία γεγονότα τίποτε δεν είναι λιγότερο βέβαιο...
Δεύτερον, πρέπει να θέλουμε και εμείς να σωθούμε-με όποιο κόστος απαιτήσει η σωτηρία μας.
Λυπάμαι αλλά εδώ που φτάσαμε άλλος δρόμος
δεν υπάρχει. Μόνο κοινοί απατεώνες μπορεί να
ισχυρίζονται το αντίθετο. Και μόνο η κατασιροφή θα ανταμείψει όσους τους πιστέψουν.
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ανάγκης, όπως δεν έχουμε ςήσει μετά
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
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ο λλο ί οι μνηστήρες
για τη θέση του προ
έδρου του Π α ΣοΚ σε
περίπτωση που ο κ. Γ.
Παπανδρέου αποφασίσει να απο
χωρήσει. Κάποιοι λένε ότι η μά
χη θα δοθεί μεταξύ του κ. Ευ. Βενιζέλου και του κ. Α . Λοβέρδου,
εκτός αν οι δύο συμμαχήσουν.
Σφοδρό ενδιαφέρον για τον προ
εδρικό θώκο θα επιδείξουν οι κυ
ρίες Αννα Διαμανιοπούλου και
Λούκα Κατσέλη, καθώς και οι
κκ. Χρ. Παπουτσής, Μ . Χρυσοχοΐδης και Κ . Σκανδαλίδης (ο
οποίος βάζει πάνιοτε υποψηφιό
τητα όταν τίθεται θέμα διαδοχής).
Κάποιοι εκπμούν ότι σε περίπιωση που χρειασιεί «μειαβατικός
πρόεδρος» αυτός πρέπει να είναι
ο κ. Απ. Κακλαμάνης, αφού βρί
σκεται σε μεγάλη φόρμα έχονιας
διαπρέψει εσχάτως ως υμνητής
του Πρωθυπουργού. Ο ι προαναφερθένιες, όπως λένε οι άσπον
δοι φίλοι τους, θα πάρουν τη χώ
ρα από τη δραχμή και θα την οδη
γήσουν όχι ξανά στο ευρώ, αλλά
σιην... ανταλλακτική οικονομία,
όπως γίνεται σπς φυλές της Σουμάτρα σιην Ινδονησία.

■■■
τα θρανία επέσιρεψ ε ο νέ
ος πρόεδρος του διοικητικού
συμβουλίου της Επιτροπής Κεφα
λαιαγοράς κ. Κ . Μποτόπουλος,
ενθυμούμενος τα φοιτητικά του
χρόνια στη Σορβόννη. Δεν κυρι
ολεκτώ. Οπως πληροφορούμαι, ο
συνιαγματολόγος κ. Μποτόπουλος
(πρώην ευρωβουλευτής και πρώ
ην παπανδρεϊκός που «αυτομόλησε» το 2007 σιον κ. Βενιζέλο και
από τότε καταδικάστηκε σιην Κό
λαση από το «σύστημα Παπανδρέ
ου») εγκαταστάθηκε σπς αρχές της
εβδομάδας στην Ανεξάρτητη Αρ
χή και από τότε ξεκίνησε το διά
βασμα προκειμένου να ενημερω
θεί επί της χρηματιστηριακής και
φορολογικής νομοθεσίας.
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Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι οι
πρώτες δαπάνες που ενέκρινε με
τη νέα θεσμική του ιδιότητα αφο
ρούσαν την προμήθεια της δίτο
μης έκδοσης «Η νομοθεσία της
Κεφαλαιαγοράς», αλλά και την
απόκτηση συνδρομής στο περιο
δικό «Δελτίο Φορολογικής Νομο
θεσίας». Ο ι πληροφορίες μου λέ
νε ότι ο κ. Μποτόπουλος δεν γνω
ρίζει πολλά για τα νέα του καθή
κοντα, αλλά το καλό είναι ότι μα
θαίνει γρήγορα.

■■ Η
ούιξαν τα ελληνικά μπλογκ
σπς αρχές της εβδομάδας, με
τά την ανακοίνωση της ανεπανά
ληπτης ιδέας του Πρωθυπουργού
για τη διενέργεια δημοψηφίσμα
τος με ανπκείμενο τη συμφωνία
της 27ης Οκτωβρίου (που ισοδυναμούσε με «ναι» ή «όχι» στο ευ
ρώ, όπως διευκρίνισε με εγκωμιασπκό τρόπο ο κ. Ευ. Βενιζέλος, αλλά και η κυρία Ανγκελα
Μέρκελ και ο κ. Νικολά Σαρκοζί). Κυκλοφορούσαν πληροφορί
ες ότι βουλευτές του Π αΣοΚ επι
σκέπτονταν τον κ. Κ. Σημίτη σιο
Κορακοχώρι και αρκετοί υπουρ
γοί τού τηλεφώνησαν ανήσυχοι.
Ω ς γνωστόν, ο κ. Σημίτης απομα
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τους κκ. Μιλτ. Βαρβιτοιώτη, Κυρ.
Μητσσιάκη, Α . Σπηλιωτόπουλο
και Κ . Χατζηδάκη.
Ο κ. Ανιώναρος βρίσκεται πο
λύ κονιά σιον πρώην πρωθυπουρ
γό κ. Κ . Καραμανλή, ενώ οι υπό
λοιποι νεοδημοκράτες διατηρούν
προνομιακό δίαυλο επικοινωνίας
με την πρόεδρο της Δημοκρατικής
Συμμαχίας κυρία Ντάρα Μπακογιάννη. Πληροφοριοδότης μου με
ενημερώνει ότι Ντάρα και Καρα
μανλής συνομιλούν τακτικά, εκτι
μούν ότι ο σχηματισμός κυβέρνη
σης εθνικής σωτηρίας είναι απο
λύτως απαραίτητος και γνώριζαν
την πρωτοβουλία των παραπάνω
την οποία και ενθάρρυναν.

■■■

Του Κ Ω Σ Τ Α

κρύνθηκε από το Π αΣοΚ τον Ιού
νιο του 2008 επειδή διαφώνησε
με την ιδέα του κ. Παπανδρέου
για τη διενέργεια δημοψηφίσμα
τος για τη Συνθήκη της Λισαβό
νας. Δεν θα διαφωνούσε περισ
σότερο με ένα δημοψήφισμα για
«ναι» ή «όχι» στο ευρώ;
Η αλήθεια είναι ότι ο κ. Σημί
της διέβλεψε αμέσως τον κίνδυ
νο από μια τέτοια πρόταση, αλλά
δεν δέχθηκε επισκέψεις βουλευ
τών, ούτε μίλησε με υπουργούς.
Ο ι ψευδείς «πληροφορίες» αποδί
δονται από πολλούς σπς τηλεκα
τευθυνόμενες διαρροές του κ. Μ.
Καρχιμάκη που έγιναν για να δημιουργηθεί σύγχυση ότι δήθεν «ο

Σημίτης θέλει να ρίξει τον Γιώρ
γο». Παλιά κόλπα που υποτιμούν
τη νοημοσύνη των υποσιηρικιών
του κ. Παπανδρέου, που καλό θα
ήταν να εγκαταλείψει η Ιπποκράτους. Το σίγουρο είναι ότι ο κ. Ση
μίτης δεν ενδιαφέρεται «να ρίξει
τον Γιώργο», αφού ο Πρωθυπουρ
γός έχει αποκτήσει τη δυνατότη
τα να το καταφέρει μόνος του.

τους Ολυμπιακούς Αγώνες
του Λονδίνου το 2012 πρό
κειται να συμμειάσχει ο κ. Ευ. Βενιζέλος και συγκεκριμένα στην
ενόργανη γυμνασπκή. Ο αντιπρό
εδρος της κυβέρνησης κατά την
ομιλία του στην Κοινοβουλευτική
Ομάδα του Π αΣοΚ σπς 31 Οκτω
βρίου αναρωτήθηκε: «Είμαστε
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Μ Η ΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

υπέρ της Ευρώ πης; Υπέρ της
ευρωζώνης; Θεω ρούμε άτι δεν
πρέπει να γυρίσουμε στη δραχ
μ ή ; Θεω ρούμε ότι το ισοζύγιο
είναι θετικό; Θεω ρούμε ότι πρέ
πει να μείνουμε σε αυτή την ομά
δα των ανεπτυγμένων κρατών
και δεν πρέπει να γυρίσουμε πί
σω στην Ελλάδα της δραχμής ή
στην Ελλάδα του ‘6 0 ή του ‘50;
Α ν η απάντηση είναι ‘\>αι ” τότε
η απάντηση αυτή πρέπει να δι
ατυπωθεί».
Τ ρεις η μέρες αργότερα, και
αφού επέσιρεψε από τις Κάννες,
ο κ. Βενιζέλος, δήλωσε ότι «η θέ

ση της Ελλάδας μέσα στο ευρώ
είναι μια ιστορική κατάκτηοη
της χ ώ ρ α ς... Το κεκτημένο αυ
τό του ελληνικού λαού δεν μπο
ρ ε ί να εξαρτηθεί από τη διεξα
γω γή δημοψ ηφ ίσματος». Συγ
χαρητήρια και για τις δύο τοπο
θετήσεις, που δείχνουν τη συνέ
πεια και τη σταθερότητα του πο
λιτικού, ιδίως σε αυτές τις κρίσι
μες στιγμές για τον τόπο.

■■■
η στιγμή που η σωτηρία
της χώρας είναι ακόμη ζη
τούμενο, κάθε συζήτηση για τη
διεξαγωγή δημοψηφίσματος εί
ναι εκτός τόπου και χρόνου» εί
πε η κυρία Μιλένα Αποστολάκη
σιη συνεδρίαση της Διαρκούς Επι
τροπής Δημόσιας Διοίκησης σπς
30 Σεπτεμβρίου 2011 και το είχε
επισημάνει ο «Βηματοδότης» σιο
«Βήμα της Κυριακής» (2.10.2011).

«Η βαθιά κρίση που μασπζει τη
χώρα καθιστά τέτοιες πρωτοβου
λίες ανομιμοποίητες» προσέθεσε
η Μιλένα. Η τοποθέτηση ξεχάσιηκε, αλλά προφανώς δεν την ξέχασε η ίδια η βουλευτής, η οποία,
όπως επιμένουν ορισμένοι φίλοι
της, προφανώς δεν έχει την πρό
θεση να συνεχίσει να χειροκροτεί
την κηδεία της χώρας.

■■■
υσπκή σύσκεψη υπό συνθή
κες «κρυφού σχολειού» έγινε
την Πέμπτη τη νύχια στην επί της
οδού Ζαλοκώ σια αναπροεδρία
της κυβέρνησης. Ο κ. Ευ. Βενι
ζέλος υποδέχθηκε τους κκ. Ν ό 
σο Αλευρά, Κ . Καριάλη, Ν . Σαλαγιάννη, Δ . Λιντζέρη και τις κυ
ρίες Σούλα Μερενιίτη και Τόνια
Αντωνίου μεταξύ άλλων. Η «λε
πτομέρεια» είναι ότι έγινε μια πο
λιτική συνάντηση χωρίς πολιτικό
περιεχόμενο, με αποτέλεσμα να
μην καταλάβει κανείς π ακριβώς
συζήτησαν, πέραν της εκ νέου δι
απίστωσης της έμπρακτης αδυνα
μία ς τους να προκαλέσουν την
παραίτηση του Πρωθυπουργού.

Μ

■■■
κ. Ευ. Ανιώναρος συντάχθηκε με την «πρωτοβουλία» άλ
λων βουλευτών της ΝΔ που επιθυ
μούν κυβέρνηση εθνικής σωτηρί
ας και υπέγραψαν κοινή επιστο
λή με συναδέλφους τους σιο Πα
ΣοΚ, την οποία ετοίμασε η κυρία
Βάσω Παπανδρέου. Πρόκειται για
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δ

ο ιο ς συμβούλευσ ε τον κ. Γ . Π απ ανδρέ
ου να α να κο ινώ σ ει δη μοψ ή φ ισ μα για τη
συμφ ω νία της 2 7η ς Ο κτω βρίου; Π λ η ρ ο φ ο ρ ί
ες συγκλίνουν ότι πρόκειται για τον λέκτορα
του Χ ά ρ β α ρ ντ κ. Ρίτσαρντ Π ά ρ κ ερ , ο ο π ο ί
ο ς α νή κει στην άτυπη ο μ ά δ α των ξένω ν συμ
β ο ύ λω ν του Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ο ύ . Ο ε ξ η ν τ ά ρ η ς
κ. Π ά ρ κ ερ δεν είνα ι τυ χα ίος, αφ ού γνω ρ ίζε
ται με τον κ. Π α π α νδ ρέο υ από την εποχή της
χούντας κα ι είνα ι φ ίλ ο ς της ο ικ ο γένεια ς Π α 
π α νδρέου εδώ κα ι σαράντα χρ ό νια αφ ού β ρι
σκόταν σ ιο ίδ ιο αεροπ λά νο που μετέφ ερε τον
Α νδ ρ έα Π α π α νδρέου σ ιη ν Ε λλ ά δ α το 1974.
Ο κ. Π ά ρ κ ε ρ , ο ο π ο ίο ς τους τελευταίους μή
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ράκτορές μου συνέλαβαν την
κυρία Βάσω Παπανδρέου
να γευματίζει στην «Μπρασερί»
της οδού Βαλαωρίτου με τον πρώ
ην πρόεδρο του Συνασπισμού κ.
Ν . Κωνστανιόπουλο την ημέρα
που η Βάσω κάλεσε τον Π ρόε
δρο της Δημοκρατίας να αναλάβει πρωτοβουλίες για τη συγκρό
τηση κυβέρνησης εθνικής σωτηρί
ας. «Βρήκατε τον επόμενο πρω
θυπουργό;» ρώτησε κάποιος αναι
δής την κυρία Παπανδρέου δεί
χνοντας τον συνδαιτυμόνα της,
αλλά αμέσως παρενέβη ο κ. Κωνστανιόπουλος: «Μα τώρα είναι

ν ες βρίσκεται συχνά στην Α θ ή να κα ι δειπ νεί
με τον Πρωθυπουργό, φέρεται να πισιεύει ότι
το πρόγραμμα σταθεροπ οίησης είναι α φ όρη 
το, καταδικάζει τη χώρα σε μόνιμη ύφεση και
γι’ αυτό η επιστροφή στη δραχμή θα έπρεπε να
α ξιοπ οιη θεί ω ς το απόλυτο όπλο για την τρο
ποποίηση των όρων του προς το ευμενέστερο.
Το πρόβλημα με τους αμερικανούς συμβούλους
βεβαίω ς, όπως λένε οι έλληνες σύμβουλοι του
Πρωθυπουργού που τους ανέχονται, είναι ότι
αντιμετωπίζουν την Ε λλά δα σαν να πρόκειται
για χώρα της Λατινικής Αμερικής και δεν έχουν
την παραμικρή ιδέα από Ευρώπη. ΓΓ αυτό και
η τραγωδία που ακολούθησε...

η ώρα για μια γυναίκα πρωθυ
πουργό» είπε.
Ο κ. Κωνσιανιόπουλος ερωτηθείς με τη σειρά του για την κα
τάσταση της χώρας δεν ήθελε να
προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο
πλην των δύο πρώτων στίχων από
το ποίημα «Εν Μ εγάλη Ελληνική

Αποικία, 2 0 0 π .Χ .»το υ Κ . Π . Καβάφη. «Οτι τα πράγματα δεν βαί
νουν κατ’ ευχήν στην Αποικία δεν
μ έν ’ η ελάχιστη αμφιβολία » είπε
με τον γνωστό στόμφο και αποχώ
ρησε από το εσπατόριο.

■■■
ι πραίτορες του πρωθυπουργικού γραφείου επιχείρησαν
να αποκλείσουν τον κ. Ηλία Μόσιαλο από την πρόσβαση σιον
Πρωθυπουργό μετά το «ατόπη
μα» του κυβερνητικού εκπροσώ
που να αρχίσει να συνομιλεί με
τη νεοσύστατη ομάδα της κυρίας
Αννας Διαμανιοπούλου και των
κκ. I. Ραγκούση και Α . Λοβέρδου.
Τι συνέβη σιον Ηλία; Την ημέρα
της επίσκεψης του Πρωθυπουρ
γού και του αντιπροέδρου στις
Κάννες ο κ. Μ όσιαλος μετέδιδε
σε δημοσιογράφους αυτό που πί
στευαν σ ιο Μαξίμου: ότι οι ξένοι
ηγέτες θα δέχονταν με ενθουσια
σμό το δημοψήφισμα, και μάλι
στα θα έρχονταν στην Ελλάδα ο
κ. Νικολά Σαρκοζί και η κυρία
Ανγκελα Μέρκελ για να υποστη
ρίξουν το «ναι» σια μπαλκόνια(!)
μαζί με τον Γιώργο. Προφανώς
σύντομα συνειδητοποίησε ότι σε
όψεις του πρωθυπουργικού περι
βάλλοντος επικρατεί το τέλος της
λογικής και αποφάσισε να λάβει
τα μέτρα του.
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