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Το τραύμα του ΣΥΡΙΖΑ  
και το μέλλον της χώρας
Η σαφής δέσμευση του πρωθυπουργού, 
στη χθεσινή συνέντευξη του, να κάνει ότι 
χρειαστεί για να παραμείνει η χώρα στο 
ευρώ, είναι η επιλογή στην οποία συγκλί-
νουν τόσο η συντριπτική πλειονότητα των 
πολιτών, όσο και το σύνολο σχεδόν των 
πολιτικών δυνάμεων του δημοκρατικού τό-
ξου. Από την ώρα που όπως παραδέχτηκε ο 
ίδιος ο κ.Τσίπρας, το σενάριο ενός Grexit, 
δεν μπορεί ακόμα να αποκλειστεί με βε-
βαιότητα, η επικύρωση από τη βουλή και 
η ολοκλήρωση της συμφωνίας, αποτελεί τη 
μοναδική επιλογή και για τη χώρα και για 
την κυβέρνηση.
Σκληρή και επώδυνη η συμφωνία, αλλά δυ-
στυχώς οποιαδήποτε άλλη επιλογή, όπως 
ομολόγησε  ο πρωθυπουργός, έστω με κα-
θυστέρηση, θα είναι απολύτως καταστροφι-
κή, ιδιαίτερα για τα πιο αδύναμα στρώματα 
της κοινωνίας. Είναι προφανές όμως ότι 
δεν αρκεί η ψήφιση της. Χρειάζονται  και 
δυνάμεις που να μπορούν να την υπηρετή-
σουν και να την μετατρέψουν σε ένα εθνικό 
σχέδιο ανασυγκρότησης.
Δυνάμεις που φαίνεται ότι δεν υπάρχουν, 
αρκετές τουλάχιστον, στην κυβερνητική 
πλειοψηφία. Γιατί ακόμα και όσοι την ψη-
φίζουν, την καταγγέλλουν προκαταβολικά, 
ακόμα και ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Αν επι-
κρατήσει αυτή η λογική πολύ γρήγορα θα 
βρεθούμε ξανά μπροστά σε ένα νέο αδιέξο-
δο. Και τότε  δυστυχώς το Grexit δεν θα εί-
ναι απλώς ένα σχέδιο ή επιθυμίες κάποιων 
κύκλων, αλλά ορατή πραγματικότητα.
Η χώρα δεν χρειάζεται άλλη αβεβαιότητα, 
ούτε μια νέα εκλογική περιδίνηση. Το απαι-
τούν και  οι συνθήκες μετατραυματικού σοκ 
που βρισκόμαστε, κατά τον κ.Τσίπρα, το 
ζητούν και οι πολίτες, όπως φαίνεται από 
τη δημοσκόπηση που δημοσίευσε χθες το 
«Βήμα». Τα εσωκομματικά προβλήματα και 
οι ιδεοληψίες  ενός σημαντικού τμήματος 
του Σύριζα, δεν επιτρέπεται να οδηγήσουν 
τη χώρα σε νέες περιπέτειες.
Ο πρωθυπουργός που δήλωσε χθες σε 
όλους τους τόνους, ότι  έχει την ιστορική 
ευθύνη να οδηγήσει τη χώρα με ασφάλεια 
στην έξοδο από το σημερινό  αδιέξοδο, έχει 
την ευθύνη και την υποχρέωση να πάρει 
όλες τις  αναγκαίες πρωτοβουλίες, για να 
κάνει πράξη την υπόσχεση του.

ΤΟ ΒΗΜΑ

Αποφασισμένος να προωθήσει τη συμφωνία της Κυ-
ριακής, ώστε να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα ηπιότη-
τας και κοινωνικής δικαιοσύνης δήλωσε χθες ο Αλέ-
ξης Τσίπρας, αναλαμβάνοντας προσωπικά την ευθύνη 
τόσο για τη συμφωνία όσο και για τις κακές εκτιμήσεις 
και τα λάθη στη διάρκεια της πεντάμηνης διαπραγμά-
τευσης.
Ο Αλέξης Τσίπρας παραδέχτηκε ότι φέρνει μια συμ-
φωνία με την οποία δεν συμφωνεί καθώς περιλαμβά-
νει λιτότητα και σκληρές διαρθρωτικές αλλαγές και η 
οποία ήταν αποτέλεσμα οριακών εκβιασμών για άμεση 
χρεοκοπία και έξοδο απο το ευρώ, για την οποία η 
χώρα δεν ήταν προετοιμασμένη. Ο ίδιος, ωστόσο, εξή-
γησε ότι η συμφωνία είναι καλύτερη από αυτήν που 
προσφερόταν στη χώρα πριν από το δημοψήφισμα, 
διότι έχει με τα ίδια μέτρα μεγαλύτερο δάνειο, με ανα-

διάρθρωση χρέους και εμπροσθοβαρείς επενδύσεις, 
καθώς και τη δυνατότητα να ξεδιπλωθούν τα μέτρα 
εντός τριών ετών ώστε να είναι ηπιότερα.
Προ του δημοψηφίσματος, όπως είπε ο πρωθυπουρ-
γός, αυτά τα μέτρα απαιτούνταν για την κάλυψη απλώς 
και μόνο των δόσεων του καλοκαιριού.
Προβληματισμένος εμφανίστηκε επίσης για την κατά-
σταση της δημοκρατίας στην Ευρώπη, αν και, όπως 
είπε, το τελευταίο πεντάμηνο δημιούργησε ρωγμές 
στην κυριαρχία της αντίληψης της λιτότητας ως μόνης 
εναλλακτικής.
Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε ότι δεν είναι στην κουλ-
τούρα του ΣΥΡΙΖΑ τα διοικητικά μέτρα και ότι όλοι 
αναλαμβάνουν την ευθύνη τους, αφήνοντας ανοικτό το 
πώς θα κινηθούν η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την 
οριστική υπογραφή της συμφωνίας.

Αυτό που έγινε το βράδυ της 12ης 
Ιουλίου ήταν πολύ χειρότερο από 
μία κάκιστη συμφωνία για την 
Ελλάδα και τον Αλέξη Τσίπρα. Ο 
στόχος των δανειστών μας μπο-
ρεί να ήταν πρωταρχικά η τιμωρία 
της χώρας και της κυβέρνησης της 
Αριστεράς μέσα από μία ταπεινωτι-
κή συμφωνία, όμως πέτυχαν ίσως 
άθελα τους πολλά περισσότερα. 
Πολύ απλά κατέστρεψαν την Ευ-
ρώπη όπως την ξέραμε. Η ιδέα της 
νομισματικής ένωσης δημιουργή-
θηκε με απώτερο σκοπό την πορεία 
προς μία δημοκρατική πολιτική 
ομοσπονδοποίηση των Ευρωπαϊ-
κών κρατών. Η κατεδάφιση αυτής 
της ιδέας χθες το βράδυ, είναι το 
πρώτο βήμα προς την επαναφορά 
του μακροχρόνιου σκληρού οικο-
νομικού ανταγωνισμού μεταξύ των 
κρατών της Ευρώπης, που οδήγη-
σε στους ολέθριους πολέμους του 
προηγούμενου αιώνα. Ουσιαστικά 
οι δανειστές μας, χθες μετέτρεψαν 
την ευρωζώνη σε μία ασφυκτική οι-
κονομική ένωση λιτότητας η οποία 
λειτουργεί προς το συμφέρον της 
Γερμανίας, με μία συνεκτικότητα 
εξασφαλισμένη κάτω από τον φόβο 
των τιμωρητικών επιπτώσεων 
οποιασδήποτε αμφισβήτησης της 
λειτουργίας της.
Όμως οι σκληρότατοι όροι της νέας 

συμφωνίας δεν είναι αυτοί που 
ξαφνιάζουν. Η κυνική πρόταση της 
Γερμανίας για έναν «προσωρινό» 
μηχανισμό εξόδου της Ελλάδος από 
την ευρωζώνη είναι πραγματικά 
αδιέξοδη. Το γεγονός ότι το Grexit 
έχει αποφευχθεί για την ώρα είναι 
πραγματικά δίχως σημασία. Με το 
παραμικρό πρόβλημα θα είναι τε-
χνηέντως ή μη και πάλι πάνω στο 
τραπέζι. Και πραγματικά πιστεύει 
κανείς πως με μία πενταετή έξοδο η 
χώρα θα είναι σε άμεση θέση ή θα 
έχει την πολιτική βούληση να επα-
νέλθει στην ευρωζώνη; προφανώς 
όχι. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός 
όμως δεν φτιάχτηκε μόνο για την 
Ελλάδα. Είναι ένα ξεκάθαρο μήνυ-
μα προς οποιοδήποτε άλλο κράτος 
της ευρωζώνης σκεφτεί, για μια 
στιγμή και μόνο, να αμφισβητήσει 
τη γερμανική κυριαρχία. Η κατεδά-
φιση του πολιτικού δημοκρατικού 
ιδεώδους της ενωμένης Ευρώπης 
θα κάνει πολύ σύντομα και άλλους 
πέρα από μας να αναρωτηθούν αν 
η συμμετοχή τους σε αυτήν αξίζει 
πραγματικά τις θυσίες. Για παρά-
δειγμα, η Μεγάλη Βρετανία έχει 
πλέον πολλούς παραπάνω λόγους 
να αποχωρήσει από την Ενωμένη 
Ευρώπη στο προσεχές διάστημα.
Και όλα καταλήγουν σε ένα κρίσιμο 
ερώτημα. Τι κάνουμε τώρα; Η πα-

ρομοίωση του διλήμματος από τον 
Αλέξη Τσίπρα για τις διαπραγμα-
τεύσεις με τη φράση «Τα λεφτά ή τη 
ζωή σου» είναι πέρα για πέρα πραγ-
ματική. Πέρα από τις αδιέξοδες 
κραυγές της άναρχης επιστροφής 
στη δραχμή, πρέπει να στραφού-
με στον δρόμο των μεταρρυθμίσε-
ων με κοινωνικό πρόσημο και της 
ανάκαμψης της ελληνικής οικονο-
μίας, όχι για να καταδείξουμε ότι η 
νέα συμφωνία είναι βιώσιμη, αλλά 
για να προετοιμαστούμε ως χώρα 
κατάλληλα για κάθε επόμενη μέρα. 
Είμαι πεπεισμένος πως η Ευρώπη 
θα αλλάξει. Η μόδα του φιλελεύθε-
ρου μοντέλου των δέκα τελευταίων 
ετών ήδη έχει αρχίσει να ξεφτίζει.
Η ελληνική κυβέρνηση, παρά τα ξε-
κάθαρα λάθη που έχει κάνει κατά 
τη διάρκεια των διαπραγματεύσε-
ων, πέτυχε κάτι πολύ σημαντικό. 
Έθεσε το θέμα της δημοκρατικής 
λειτουργίας της ευρωζώνης σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο. Με βάση τη δική 
μας Εθνική περιπέτεια, θα πρέπει 
να καλλιεργήσουμε συνέργειες σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο ταγμένες στο 
όραμα της Ευρώπης των λαών και 
της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης 
και της πραγματικής οικονομικής 
ενοποίησης και γιατί όχι, αν είναι 
απολύτως απαραίτητο, χωρίς την 
Γερμανία...  

ΑΥΓΗ

Αποφασισμένος

Φίλιππος ΓκανούληςΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Πώς το όραμα της Ενωμένης Ευρώπης κατεδαφίστηκε σε μία νύχτα

Από τον Γιώργο Χατζηβασίλη

TALK OF THE CITY

Η συμφωνία των Βρυξελλών είναι 
προβληματική, αλλά ταυτόχρονα και 
η μόνη που διασφαλίζει την παρα-
μονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. 
Δικαιολογημένη είναι, ωστόσο, η 
οργή των πολιτών που πληρώνουν 

τους φόρους τους και είναι εντάξει 
στις υποχρεώσεις τους, καθώς βλέ-
πουν ότι θα ξαναφορτωθούν μεγάλα 
βάρη. Ο θυμός είναι μεγαλύτερος 
όταν διαπιστώνουν ότι οι φόροι τους 
πηγαίνουν σε μια μεγάλη μαύρη τρύ-

πα, με στόχο τη διατήρηση ενός με-
γάλου, αναποτελεσματικού και φαύ-
λου Δημοσίου. Ο πρωθυπουργός 
οφείλει, βεβαίως, να πείσει πως θα 
υλοποιήσει τη συμφωνία και ότι θα 
σχηματίσει αξιόπιστη κυβέρνηση. Η 

υπεύθυνη αντιπολίτευση προφανώς 
και θα την ψηφίσει. Είναι όμως ώρα 
να πείσει ο κ. Τσίπρας, με απτό τρό-
πο, ότι τον ενδιαφέρει η εθνική συ-
νεννόηση και πως θα γυρίσει σελίδα 
σήμερα.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Να πείσει ότι θα γυρίσει σελίδα


