Τα τρία σενάρια της επόμενης ημέρας
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team

Διορία μέχρι την Παρασκευή από Παπανδρέου για το οριστικό «ναι» ή «όχι» στους
πολιτικούς αρχηγούς

Συνεργασία με τον Ευ. Βενιζέλο έχει αυτήν την ώρα ο πρωθυπουργός, ενώ αύριο συγκαλεί
εκτάκτως την κυβερνητική επιτροπή, ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης του Eurogroup. Είναι
προφανές ότι ο κ. Παπανδρέου θέλει να δείξει ότι σε αυτήν την κρίσιμη φάση η χώρα δε
μπορεί να μείνει χωρίς κυβέρνηση ώστε να δικαιολογήσει και τη θέση του ότι δεν πρέπει να
υπάρξει κενό εξουσίας.

Την ίδια ώρα ωστόσο ουδείς μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα τι θα γίνει την επόμενη
ημέρα, μετά την σαφή παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας υπέρ της κυβέρνησης
εθνικής συνεργασίας και τη δραματική προειδοποίηση Παπανδρέου ότι χωρίς συναίνεση
στην πράξη, η χώρα κινδυνεύει χάσει τη συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου και επομένως να
βγει και εκτός σκληρού πυρήνα του ευρώ.
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Τα τρία σενάρια της επόμενης ημέρας
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Παπανδρέου θα διαμηνύσει προς τον Α. Σαμαρά και
τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς ότι η διορία για οριστικό “ναι” ή “όχι” στην πρότασή του
για κυβέρνηση συνεργασίας ακόμα και χωρίς τον ίδιο, λήγει την Παρασκευή. Και υπό αυτήν
την έννοια, τα σενάρια είναι ανοικτά.

Από το να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας (συγκεντρώνει ελάχιστες με λίγες πιθανότητες
αν δεν υπάρξει εντυπωσιακή αλλαγή στάσης από τη ΝΔ) με πρόσωπο κοινής αποδοχής,
μέχρι αλλαγή ηγεσίας στην κυβέρνηση με Βενιζέλο πρωθυπουργό ή και παραμονή του Γ.
Παπανδρέου.

Οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχουν επαφές τόσο με τον ΛΑΟΣ, τη Δημοκρατική Αριστερά
και τη Δημοκρατική Συμμαχία, ενώ θα προσεγγιστούν και στελέχη όπως ο Γ. Φλωρίδης και ο
Αλ. Παπαδόπουλος ώστε να συμμετάσχουν σε μία κυβέρνηση συνεργασίας χωρίς
Παπανδρέου, εάν αυτή σχηματιστεί, ως πρόσωπα κοινής αποδοχής αλλά και υπέρ της
ανάγκης κυβέρνησης εθνικής συναίνεσης.
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