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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η αλυσιδωτή αντίδραση ξεκίνησε. Μένουν 12 μέρες για να την σταματήσουμε.
Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της Δράσης
"Η Δράση σέβεται την απόφαση της πλειοψηφίας, που εξουσιοδότησε την κυβέρνηση
να κάνει μια διαπραγμάτευση για μια καλύτερη συμφωνία από αυτή που απέρριψε
στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου. Ευχόμαστε ολόψυχα να μην συμβεί τίποτε απ’
όσα προβλέψαμε. Μακάρι να υπάρξει συμφωνία και όχι καταστροφή. Μακάρι η
συμφωνία να μην είναι πολύ χειρότερη από αυτή που ήδη απορρίφθηκε. Συμφωνία
που στηρίξαμε καταναγκαστικά, γιατί εμείς δεν έχουμε σταματήσει να ζητάμε
πραγματικές μεταρρυθμίσεις, με μείωση του κράτους και των δαπανών του, αντί
για νέα βάρη στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, τους μικρομεσαίους και την
επιχειρηματικότητα.
Η κυβέρνηση άργησε υπερβολικά να ζητήσει την στήριξη της μείζονος
αντιπολίτευσης, προκειμένου να καταλήξουν από κοινού απλώς στα αυτονόητα,
όπως έγινε μόλις χθες. Δηλαδή σε μια στοιχειώδη εθνική συνεννόηση και τη
διακήρυξη της επιθυμίας για έναν ρεαλιστικό συμβιβασμό. Αν συνεννόηση και
στοιχειώδης ρεαλισμός είχαν επιτευχθεί από την αρχή της κρίσης ή σε οποιαδήποτε
φάση στη διάρκειά της, δεν θα είχαμε φτάσει ποτέ εδώ. Κι ευχόμαστε η διάθεση της
κυβέρνησης για συνεννόηση να μην είναι προσχηματική και να μην έγινε απλώς για
να αποσείσει τις τεράστιες δικές της ευθύνες σε περίπτωση οριστικής αποτυχίας
της.
Κανείς δεν γνωρίζει αν είναι ήδη πολύ αργά, όμως έστω και τώρα η κυβέρνηση έχει
την ευθύνη, με τη βοήθεια όλων, να περισώσει ό,τι μπορεί να περισωθεί. Η
αλυσιδωτή αντίδραση της πλήρους οικονομικής καταστροφής έχει ξεκινήσει και
μένουν 12 μόλις μέρες για να την σταματήσουμε.
Σε ό,τι αφορά τις πολιτικές εξελίξεις η Δράση είναι υπερήφανη για τον αγώνα που
έδωσε υπέρ του NAI. Τιμά τα 2,2 εκ. πολίτες που έλαβαν τη δύσκολη απόφαση να
εγκρίνουν συνειδητά με την ψήφο τους και να υπομείνουν επαχθή μέτρα και θυσίες,
για να μην διακινδυνεύσουν την ευρύτερη προοπτική της χώρας. Θεωρεί όμως ότι
άξιζαν και αξίζουν συνολικά μιας καλύτερης πολιτικής εκπροσώπησης. Το ίδιο και
εκείνοι οι πολίτες που ψήφισαν αρνητικά, όχι για να αποδοκιμάσουν την ευρωπαϊκή
προοπτική της χώρας, αλλά για να απορρίψουν μια ολόκληρη πολιτική νοοτροπία,

που οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία και τη διαχειρίστηκε με τρόπο ιδιοτελή και
αναποτελεσματικό. Ήταν τόση η απέχθειά τους που προτίμησαν μια
παρακινδυνευμένη ελπίδα που προσέφεραν άνθρωποι αναξιόπιστοι, από την
ρεαλιστική επιλογή, που την υπεράσπιζαν όμως σχηματισμοί και άνθρωποι που
σφράγισαν με τη στάση τους τη ζωή τους.
Ο μεταρρυθμιστικός κόσμος, που αυθόρμητα συνέρρευσε στο Σύνταγμα την
περασμένη Τρίτη, δεν μπορεί να βρίσκεται στο άλλο στρατόπεδο σε σχέση με όλους
αυτούς τους ανθρώπους. Γι' αυτό και οφείλει, ολόκληρος ο μεταρρυθμιστικός
χώρος, μηδενός εξαιρουμένου, να προβληματιστεί βαθύτατα για τον διχασμό της
χώρας, στη βάση ενός οδυνηρού ταξικού και ηλικιακού διαχωρισμού, που προέκυψε
από τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος. Πρόκειται για μια ιστορική αποτυχία
όλων μας (με διαφοροποιημένα σίγουρα τα μερίδια ευθύνης), ιδίως γιατί προκύπτει
από το χώρο του ιδιωτικού τομέα, τόσο σε ό,τι αφορά τους απλούς εργαζομένους
που βιώνουν την απόλυτη αδικία, όσο και τους επαγγελματίες και μικρούς
επιχειρηματίες, που βρέθηκαν στο αδιέξοδο και την απόγνωση.
Η γεφύρωση του διπλού αυτού χάσματος εκπροσώπησης, που οδήγησε στο
αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου, αποτελεί σήμερα ύψιστη
προτεραιότητα. Είναι ο μόνος δρόμος για να αποκτήσει η χώρα μια πραγματική
εναλλακτική λύση, την οποία επειγόντως θα χρειαστεί στους επόμενους μήνες. Η
Δράση θα συνεισφέρει ανιδιοτελώς και χωρίς καμία υστεροβουλία σ’ αυτή την
προσπάθεια. Η μεγάλη ευθύνη όμως ανήκει στα κοινοβουλευτικά κόμματα, τα οποία
οφείλουν να επιδείξουν πραγματική γενναιότητα και να υπερβούν τον εαυτό τους,
αναζητώντας μια τελείως νέα και μη προβλέψιμη ηγεσία ολόκληρου του ευρύτερου
αυτού χώρου, για να έχει ελπίδα κάτι πραγματικά καινούριο να γεννηθεί."
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