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Η εθνική αποστολή  
του κ. Τσίπρα 
Εν μέσω των κρίσιμων διαπραγματεύσεων με 

το κουαρτέτο εταίρων και δανειστών εξελίσσο-

νται φθοροποιές για την κυβέρνηση εσωκομμα-

τικές διαδικασίες εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Στη δεύ-

τερη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας ο 

πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και Πρωθυπουργός της 

χώρας δεν κατάφερε να υπερψηφίσει αποφά-

σεις για τη διενέργεια συνεδρίου του κόμματος 

τον προσεχή Σεπτέμβριο και μπρος στο αδιέξο-

δο επέλεξε την έκτακτη σύγκληση της Κεντρικής 

Επιτροπής την Πέμπτη.

Ωστόσο, είναι γνωστό σε όλους ότι ο κ.Τσίπρας 

δεν ελέγχει την πλειοψηφία του ευρύτατου αυ-

τού κομματικού οργάνου. Κατά τα φαινόμενα 

στην Κεντρική Επιτροπή επικρατούν οι απόψεις 

της Αριστερής Πλατφόρμας, η οποία απαιτεί δι-

ακοπή των διαπραγματεύσεων με τους εταίρους 

και επιστροφή στη λογική του «ΟΧΙ» και της ρή-

ξης.

Ανώτεροι πολιτικοί παράγοντες εκτιμούν - πι-

θανότατα εύχονται - ότι οι εσωκομματικές δι-

αδικασίες δεν επηρεάζουν την πορεία των δια-

πραγματεύσεων με τους εταίρους και έχουν τις 

διαβεβαιώσεις ότι ο Πρωθυπουργός κινείται 

σταθερά προς την επίτευξη συμφωνίας με τους 

εταίρους στα μέσα του Αυγούστου.

Παρά ταύτα όμως η εσωκομματική πίεση που 

δέχεται ο κ. Τσίπρας δεν είναι αδιάφορο γε-

γονός. Επιδρά στις διαπραγματεύσεις, εντείνει 

την καχυποψία των εταίρων και επιβάλλει στον 

Πρωθυπουργό να μεταφέρει καθαρό μήνυμα 

στους πολλούς πια διαφωνούντες. Να ξεκαθα-

ρίσει δηλαδή τη θέση του, ακόμη κι αν χρεια-

σθεί να συγκρουσθεί ευθέως μαζί τους.

Καθίσταται σαφές ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει 

παρά να κάνει ότι περνά από το χέρι του προ-

κειμένου να ασφαλίσει τη χώρα.

Να ολοκληρώσει, δηλαδή, εγκαίρως τις δια-

πραγματεύσεις για το νέο πρόγραμμα, να ψη-

φίσει τα προαπαιτούμενα και τη συμφωνία μέ-

χρι τις 18 Αυγούστου και να λάβει τη δόση των 

€12,5 δισ. που θα απομακρύνει το ενδεχόμενο 

της χρεοκοπίας και θα βγάλει οριστικά το Grexit 

από το ευρωπαϊκό τραπέζι.

Άλλο δρόμος δεν υπάρχει για τον Αλέξη Τσί-

πρα, ακόμη κι αν απειληθεί με έξωση από το 

κόμμα του. 

Βρίσκεται πλέον στην υπηρεσία της χώρας, 

εκτελεί εθνική αποστολή και αυτή προέχει.

ΤΟ ΒΗΜΑ

Οι επιθέσεις των αστικών ΜΜΕ στον Γ. Βαρουφάκη 
αλλά και κατά της ηγεσίας της Α.Π. του ΣΥΡΙΖΑ ως 
«Συμμορία της δραχμής» είναι εμετικές και διαστρε-
βλώνουν την πραγματικότητα. Είναι ταυτόχρονα γελοί-
ες στο μέτρο που στηρίζονται στις κραυγές ανθρώπων 
που έχουν εισαγάγει το βρετανικό δίκαιο, έχουν αθωώ-
σει τον Παπακωνσταντίνου και τη Ζήμενς, έχουν προ-
τείνει στη Γερμανία πώς να πνίξει την Ελλάδα μέσω 
των τραπεζών κλπ. Όλοι αυτοί οι τύποι έχουνε φορέσει 
ήδη τα γουνάκια...
Δεν είναι η κανιβαλική διάθεση των καναλιών όμως, 
ούτε ο συμψηφισμός, δια της απειλής, που επιχειρεί 
το πολιτικό κατεστημένο, ο λόγος για τον οποίο βομ-
βαρδιζόμαστε από καταγγελτικά ρεπορτάζ. Ο λόγος εί-
ναι η άσκηση πίεσης στον ΣΥΡΙΖΑ για να σπάσει και 
για να πέσει και από την κυβέρνηση. Δεύτερος στόχος, 
η απονομιμοποίηση ακόμα και η ποινικοποίηση του 
προβληματισμού σχετικά με το νόμισμα.
Με την ασφάλεια της συντελεσμένης ιστορίας, γνωρί-
ζουμε πως ο πρωθυπουργός έκρινε στο Eurosummit 
οτι η άμεση απειλή και ο εκβιασμός προς τη χώρα δεν 
μπορούσε να αντιμετωπιστεί με ίδια μέσα, και προχώ-
ρησε σε μια ετεροβαρή και εκτός πλαισίου ΣΥΡΙΖΑ, 
συμφωνία. Η Βουλή ψήφισε, και υπάρχει σε εξέλιξη 
μια διαδικασία. Ούτε έγινε ούτε επιχειρήθηκε εσωτερι-
κό πραξικόπημα από κανέναν. Το μόνο πραξικόπημα 
ήταν το #thisisacoup εναντίον της κυβέρνησης Τσί-
πρα, το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί.
Πάρα πολύ καλά έκανε το υπουργείο Οικονομικών και 
επεξεργαζόταν σχέδιο αντιμετώπισης της τραπεζικής 
ασφυξίας και ακόμα καλύτερα έκανε που το σχέδιο 
αυτό ήταν κρυφό, αλλιώς θα πυροδοτούσε την κατά-
σταση που ήθελε να αντιμετωπίσει.  Η ρητή αναφορά 
σε αμυντικό σχεδιασμό για την παραμονή στην Ευρω-

ζώνη, αρκεί για να διαψεύσει την συνωμοσιολογία. To 
YΠΟΙΚ και η κυβέρνηση διαθέτουν την εξουσιοδότη-
ση να εξασφαλίσουν τη νομιμότητα στην υιοθέτηση 
κυβερνητικών σχεδίων. Μια μελέτη μιας ομάδας κυ-
βερνητικών στελεχών μπορεί να εγκριθεί και να κατα-
στεί κυβερνητική πολιτική, μπορεί και όχι.Το συνεχές 
σπινάρισμα του Γ. Βαρουφάκη όχι μόνον δεν βοηθάει, 
αλλά παρέχει στον αντίπαλο ευκαιρίες για επίθεση.
Πολύ καλά έκαναν και όσοι μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ και 
στην κυβέρνηση επεξεργάζονταν άλλο σχέδιο, πιο 
«προωθημένο» για άμεση δημιουργία εθνικού νομί-
σματος . Αν ήταν να το υιοθετήσει και να το εφαρμόσει 
κάποιος, αυτή θα ήταν η κυβέρνηση και η Βουλή, όχι 
μια τάση του κυβερνώντος κόμματος.
Αν υπάρχει κάπου ευθύνη, αυτή είναι για το ότι δεν 
υπάρχει σχεδιασμός και εναλλακτικά σενάρια για κάθε 
ενδεχόμενο από την ίδια τη Δημόσια Διοίκηση. Και το 
ΥΠΟΙΚ και η ΤτΕ και το ΥΠΕΞ θα έπρεπε να διαθέτουν 
τέτοιον σχεδιασμό. Είναι αυτοεγκλωβισμός να επαίρε-
σαι οτι είσαι η μόνη χώρα χωρίς σχέδιο grexit, όταν 
έχουν όλοι οι άλλοι (και η Κύπρος) με τους οποίους 
διαπραγματεύεσαι.
Κανένα από τα σχέδια αυτά δεν θα μπορούσε να τεθεί 
σε εφαρμογή, χωρίς την ενημέρωση του πρωθυπουρ-
γού, και τη ρητή έγκριση του και όσων άλλων οργάνων 
είναι υπεύθυνα. Είναι αρμοδιότητα του πρωθυπουρ-
γού να αξιολογεί και να λαμβάνει πολιτικές αποφάσεις. 
Η κυβέρνηση και οι υπουργοί της κινήθηκαν λοιπόν 
νόμιμα.
Από κει και πέρα, στο επίπεδο του ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα-
τος, είναι θεμιτό ή και απαραίτητο να υπάρχουν και 
άλλα πολιτικά σχέδια. Υπό μια προϋπόθεση: Να είναι 
σχέδια συμπληρωματικά ή εναλλακτικά και όχι αντίθε-
τα που τρέχουν ταυτόχρονα.

Κυρίτσης ΓιώργοςΑΥΓΗ

Η βαθύτερη λογική της συνωμοσιολαγνείας

Η παραλυσία έχει επεκταθεί σε 
όλους τους τομείς του κυβερνητικού 
έργου με ανυπολόγιστες συνέπειες, 
που δεν αφορούν μόνο τη γενικό-
τερη πορεία της οικονομίας, αλλά, 
όπως έδειξαν οι χθεσινές συσκέ-

ψεις για τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, 
ακόμη και τη στοιχειωδώς εύρυθμη 
λειτουργία της εκπαίδευσης και του 
συστήματος υγείας. Το μόνο που 
έχει να επιδείξει η κυβέρνηση, η 
οποία εξελέγη στις 25 Ιανουαρίου, 

είναι η ενασχόλησή της με τη δια-
πραγμάτευση με τους εταίρους, που 
έφτασε εκεί που έφτασε με τα γνω-
στά αποτελέσματα και τώρα ξαναρ-
χίζει, και η ανάδειξη των εσωτερι-
κών της διαφορών, που προφανώς 

προϋπήρχαν. Ωστόσο, δεν εξελέγη 
ούτε για να διαπραγματεύεται αενά-
ως ούτε για να λύσει τα εσωτερικά 
της προβλήματα, αλλά για να κυβερ-
νήσει. Εκεί θα κριθεί και αυτό πρέ-
πει να κάνει.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Παραλυσία

Οι άνθρωποι που έβαλαν τη χώρα 
στα μνημόνια χωρίς να ζητήσουν 
την έγκριση του ελληνικού λαού 
που κατακρεούργησαν μισθούς 
και συντάξεις, αφάνισαν τη μεσαία 
τάξη, έριξαν το ΑΕΠ κατά 25%, εκτί-
ναξαν την ανεργία στα ύψη, οδήγη-
σαν χιλιάδες νέους ανθρώπους στη 
μετανάστευση, τα συστημικά μίντια 
που υποστήριξαν με φανατισμό αυ-
τές τις πολιτικές και συκοφάντησαν 
ως εξτρεμιστικό οτιδήποτε αντιστε-
κόταν και οι πολιτικές δυναστείες 
που έχουν λεηλατήσει τη χώρα, 
έχουν πλουτίσει και σήμερα δίνουν 
μαθήματα ηθικής, εγκαλούν τον 
Γιάνη Βαρουφάκη για προδοσία και 
καλούν τη Δικαιοσύνη να παρέμ-
βει. Αυτή τη Δικαιοσύνη που μέχρι 
τώρα τους συμπεριφέρθηκε πολύ 
φιλικά στα όρια της παρεξήγησης.
Τι έκανε ο Βαρουφάκης; Ό,τι επι-
βαλλόταν από τις περιστάσεις, δη-

λαδή ό,τι θα έκανε οποιαδήποτε 
επιχείρηση σε συνθήκε κρίσης προ-
κειμένου να προετοιμαστεί για κάθε 
ενδεχόμενο. Επεξεργάστηκε ένα 
σχέδιο αντίδρασης στην περίπτω-
ση που στην πλευρά των δανειστών 
κυριαρχούσε η σκληρή ομάδα Σόι-
μπλε και εξωθούσε τη χώρα εκτός 
ευρωζώνης.
Έπρεπε να το πράξει; Ασφαλώς. Αν 
δεν το είχε κάνει θα ήταν υπόλογος 
για εγκληματική αμέλεια. Την τελι-
κή ευθύνη θα την είχε ο πρωθυ-
πουργός.
Ο Αλέξης Τσίπρας έκρινε ότι η 
ρήξη θα έχει ολέθρια αποτελέσμα-
τα για την Ελλάδα, δεν είχε λάβει 
τέτοια εντολή από τους πολιτες και 
σταθμίζοντας τις συνέπειες κατέλη-
ξε να προκρίνει την, κατά τη γνώμη 
του, λιγότερο καταστροφική επιλο-
γή που είχε μπροστά του. Το λάθος 
του Γιάνη Βαρουφάκη είναι ότι κοι-

νοποίησε το σχέδιο. Αυτά τα πράγ-
ματα γίνονται, αλλά δεν λέγονται 
για ευνόητους λόγους.
Γιατί το έκανε; Νομίζω ότι έχει να 
κάνει με την ιδιοσυγκρασία του 
ανδρός. Οι άνθρωποι με μεγάλη 
αυτοπεποίθηση που νιώθουν ότι 
υπερέχουν έναντι όλων των άλλων, 
έχουν εξορίσει από το λεξιλόγιο 
τους τις φράσεις «δεν ξέρω», «δεν 
έχω άποψη», «δεν διαθέτω λύση για 
κάθε πρόβλημα».
Η αποκάλυψη του σχεδίου ήταν η 
απάντηση του σ’ όσους τον κατηγο-
ρούσαν ότι πήγαινε στις διαπραγμα-
τεύσεις δίχως εναλλακτικές προτά-
σεις, αφοπλισμένος σ’ ένα εχθρικό 
περιβάλλον όπου οι σφαίρες έπε-
φταν βροχή. Τέτοια κατάσταση δεν 
την άντεχε. Έπληττε βάναυσα την ει-
κόνα που είχε ο ίδιος κατασκευάσει 
για τον εαυτό του.

Τάσος ΠαππάςΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Η «προδοσία» Βαρουφάκη


