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Το βαρύ τίμημα  
του νέου μνημονίου
Μετά από παλινωδίες, άκαρπες συγκρούσεις και τις δρα-
ματικές επιπτώσεις  που ακολούθησαν το δημοψήφισμα, 
το νέο μνημόνιο φαίνεται ότι είναι πλέον γεγονός.Με μια 
σειρά δυσβάστακτα βάρη για πολλές κατηγορίες πολιτών, 
παρά την προσπάθεια εξωραϊσμού που καταβάλλει η κυ-
βέρνηση, αλλά και αρκετές ακατανόητες  αντιρρήσεις από 
τη γερμανική  πλευρά και τους συμμάχους της.
Η κυβέρνηση της αριστεράς, αναγκάστηκε μετά από μια 
αντιφατική και αδιέξοδη διαπραγμάτευση,να προσαρμο-
στεί στη σκληρή πραγματικότητα. Με επώδυνο  κόστος κα-
ταρχήν για την οικονομία και την κοινωνία,αλλά και για 
τον ίδιο τον Σύριζα, που πληρώνει σήμερα το  ανάλογο 
τίμημα που κατέβαλλαν και τα άλλα κόμματα που διαχειρί-
στηκαν τις συνέπειες της κρίσης.
Ήδη η ρήξη στο εσωτερικό του είναι δεδομένη καθώς ένα 
σημαντικό μέρος της κοινοβουλευτικής του ομάδας κα-
ταγγέλλει τη συμφωνία και αρνείται να την ψηφίσει, ενώ 
η πρόεδρος της Βουλής συνεχίζει να υπονομεύει τη δια-
δικασία. Παρά τις αντιδράσεις αυτές το νέο μνημόνιο θα 
εγκριθεί από τη Βουλή, καθώς είναι δεδομένη η στήριξη  
της αντιπολίτευσης στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της 
χώρας.
Μπορεί η κυβέρνηση να  βρίσκεται μπροστά σε μια δύ-
σκολη μάχη τόσο στη Βουλή, όσο και στο Εurogroup για 
την τελική επικύρωση  της συμφωνίας, αλλά η συνέχεια 
προβλέπεται ακόμα πιο δύσκολη. Το φθινόπωρο αναμέ-
νεται ιδιαίτερα θερμό, καθώς θα αρχίσουν να γίνονται 
έντονα ορατές τόσο οι επιπτώσεις των μέτρων, όσο και οι 
συνέπειες της  κατάρρευσης της οικονομίας από τα capital 
control και την παράλυση του τραπεζικού συστήματος.
Ο πειρασμός των εκλογών  που ελλοχεύει σε μέρος του-
λάχιστον της κυβέρνησης, μπορεί να αποκαταστήσει την 
ισορροπία στο εσωτερικό του Σύριζα, αλλά θα προκαλέσει 
νέα τραύματα στην οικονομία και επιπλέον δεν πρόκειται 
να λύσει το πολιτικό πρόβλημα που ταλανίζει τη χώρα.
Το οδυνηρό μάθημα των τελευταίων μηνών δεν μπορεί 
όμως να επαναληφθεί. Με την οικονομία και την κοινω-
νία στα όρια της, με ένα βαρύ πακέτο μέτρων να έρχεται 
,περιθώρια για άλλους πειραματισμούς και άλλες πολιτι-
κές παλινωδίες δεν υπάρχουν. Όσο είναι καιρός ακόμα, 
ας αναλάβουν λοιπόν τις ευθύνες τους να διαχειριστούν 
τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας και ας 
αφήσουν επιτέλους τους πειραματισμούς στις πλάτες των 
πολιτών και της οικονομίας.

ΤΟ ΒΗΜΑ

Πριν από λίγο καιρό ο πρωθυπουργός Αλέξης 
Τσίπρας, στη συνέντευξή του στον ραδιοφωνι-
κό σταθμό «Στο Κόκκινο», υπογράμμισε ότι «θα 
δώσουμε τη μάχη, θα στηρίξουμε τους πιο αδύ-
ναμους, θα ενεργοποιήσουμε την αλληλεγγύη, 
θα διεκδικήσουμε κοινωνικά αντισταθμίσματα» 
ώστε να εξηγήσει τη δρομολόγηση μιας αρκετά 
επώδυνης συμφωνίας με τους δανειστές.
Από χθες έχουμε πλέον την ολοκλήρωση των 
επίπονων διαπραγματεύσεων και την κατάληξη 
σε μια «βαριά» συμφωνία, για την οποία η προ-
σπάθεια υλοποίησης -τηρουμένων των πρωθυ-
πουργικών δεσμεύσεων- θα είναι επίσης ιδιαί-
τερα «βαρύ» καθήκον.
Πράγματι η τωρινή συμφωνία δεν εμπεριέχει 
«εξόντωση» μισθών και συντάξεων ούτε φέρνει 
τον χαμό των ομαδικών απολύσεων ή τον δι-
ωγμό των δημοσίων υπαλλήλων.
Στα δημοσιονομικά αποτυπώνει μια σχετικά 
ήπια προσαρμογή αφήνοντας περιθώρια για 
προσπάθεια ανάταξης της χώρας, για μια επα-
νεκκίνηση της οικονομίας με ανάπτυξη. Με 
μεγάλες ευθύνες των ακραίων κύκλων των δα-
νειστών, αλλά και εγχώρια ελλείμματα, η οικο-

νομία βρίσκεται «γονατισμένη» και η κοινωνία 
ανήσυχη και μουδιασμένη.
Σ’ αυτές τις συνθήκες είναι ιστορικό και βαρύ 
το καθήκον για στήριξη της προσπάθειας της 
κυβέρνησης της Αριστεράς για αντιστροφή της 
πορείας της χώρας, παρά τις επώδυνες πλευρές 
της συμφωνίας.
Οι εκλογές του Ιανουαρίου και το δημοψήφι-
σμα στις αρχές Ιουλίου έδειξαν ότι οι συμπολί-
τες μας συνεχίζουν να εμπιστεύονται την (άνι-
ση) προσπάθεια του πρωθυπουργού και την 
απόφασή του να συνεχίσουμε τις μάχες μέσα 
στην Ευρώπη.
Όπως ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση της 
Αριστεράς δεν μπορούν και δεν αφήνουν «ξε-
κρέμαστη» τη χώρα και την κοινωνία, κι εμείς 
«χρωστάμε» στήριξη στη συνέχιση των προ-
σπαθειών, των αγώνων της Αριστεράς και της 
σημερινής κυβέρνησης για ένα καλύτερο αύριο. 
Είναι «βαρύ» το καθήκον όλων όσοι συμμερί-
ζονται και στηρίζουν την αριστερή διακυβέρνη-
ση και δεν «αυτοπαγιδεύονται» σε κινήσεις που 
ντε φάκτο την αποδυναμώνουν ή την αφήνουν 
«μετέωρη»...

Οσο η κυβέρνηση αρνείται 
να μιλήσει με τη γλώσσα της 
αλήθειας στον ελληνικό λαό, 
τόσο δυσκολεύει η δική της 
αποστολή και φυσικά η προ-
σπάθεια για τη διάσωση της 
χώρας.
Η κυβέρνηση θριαμβολόγησε 
χθες για το πόσο καλύτερο θα 
είναι το δικό της Μνημόνιο 
από εκείνο των κ. Σαμαρά 
και Βενιζέλου, επιδιώκοντας 
προφανώς να ξεχαστούν τα 
βασικά: ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι 
ΑΝΕΛ ήταν οι δυνάμεις που 
θα έκαιγαν τα Μνημόνια και 
τώρα υπογράφουν το δικό 
τους, στο οποίο μάλιστα ανα-
καλύπτουν και τουλάχιστον 
14 θετικά σημεία.
Δηλώνει ακόμη ότι με το τρι-
ετές Μνημόνιο για το νέο δά-
νειο των 85 δισ. γλιτώσαμε 
τη χρηματοδότηση-γέφυρα 

που επεδίωκε ο Σόιμπλε, την 
οποία παραδόξως ζητούσε 
λίγο πριν η ίδια η κυβέρνηση 
για να αποφύγει το Μνημό-
νιο.
Ακόμη και τώρα, τη στιγμή 
που η ελληνική οικονομία 
αποσυντίθεται και το τίμη-
μα γίνεται όλο και πιο βαρύ 
για τους εργαζομένους, τους 
ανέργους, τους συνταξιού-
χους, τους μικροεπαγγελ-
ματίες, η κυβέρνηση και ο 
πρωθυπουργός δείχνουν να 
λειτουργούν αποκλειστικά και 
μόνο με γνώμονα το κομμα-
τικό συμφέρον, την πολιτική 
επιβίωση. Και δεν αντιλαμ-
βάνονται αυτό που όλοι γνω-
ρίζουν: Δεν μπορεί η κυβέρ-
νηση να διασωθεί, εάν δεν 
σωθεί η χώρα. Χωρίς αυτό 
να σημαίνει ότι εάν σωθεί η 
χώρα, υποχρεωτικά θα δια-

σωθεί και η κυβέρνηση.
Από χθες η χώρα μπαίνει σε 
νέα φάση της περιπέτειάς της.
Οι παγίδες που στήνονται 
από τον Σόιμπλε, το ΔΝΤ, τη 
Ζωή, το εμπόδιο που ορθώ-
νει το DNA του ΣΥΡΙΖΑ είναι 
μπροστά...
Στο χέρι του κ. Τσίπρα είναι 
να κάνει λιγότερο επώδυνη 
αυτή τη δύσκολη πορεία στην 
οποία οδήγησε τον ελληνικό 
λαό. Ξεφεύγοντας από τον 
ρόλο που φαίνεται να έχουν 
επιλέξει γι’ αυτόν κάποιοι 
Γερμανοί αλλά και οι δραχ-
μιστές σύντροφοί του: το νέο 
Μνημόνιο και η πίεση στον 
ελληνικό λαό να καταστήσουν 
δελεαστική και αναπότρεπτη 
πια την κατάρρευση και την 
αποχώρηση από το ευρώ.

ΑΥΓΗ

ΕΘΝΟΣ

Βαρύ καθήκον για μια «βαριά» συμφωνία

Διάσωση της χώρας

Από τον Γιώργο Χατζηβασίλη

TALK OF THE CITY

Σύμφωνα με όλα τα στοιχεία, η επι-
βάρυνση των διδάκτρων στα ιδιω-
τικά σχολεία με ΦΠΑ 23% αποτελεί 
επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης. 
Δεν έχει νομοθετικά αποφασιστεί 
ακόμη και ελπίζεται ότι την τελευ-
ταία στιγμή θα επικρατήσει η λογική 

και όχι η επικοινωνιακή πρακτική 
των ιδεολογικών συμβολισμών, που 
μόνο καταστροφές έχει επιφέρει στη 
χώρα το τελευταίο εξάμηνο. Στα ιδι-
ωτικά σχολεία φοιτά περίπου το 6% 
του ελληνικού μαθητόκοσμου και δεν 
προέρχεται αποκλειστικά από πλού-

σιες οικογένειες. Πολλές οικογένειες 
από τα μεσαία στρώματα στερούνται 
για να στείλουν τα παιδιά τους σε 
ιδιωτικά σχολεία, προκειμένου να 
μάθουν γράμματα σε ένα καλύτερο 
μαθησιακό περιβάλλον. Η κυβέρνη-
ση θα σεβόταν τις αρχές της αν φρό-

ντιζε να βελτιώσει τις συνθήκες στη 
δημόσια εκπαίδευση, αντί να προ-
σπαθεί να εξαφανίσει την ιδιωτική 
με υπέρογκη φορολόγηση των γονέ-
ων που προσφεύγουν σε αυτήν. Τότε 
θα προσέφερε ίσες ευκαιρίες για όλα 
τα παιδιά!

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ιδιωτικά σχολεία


