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ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Θα ήθελα 

όπως έκανα και με τους υπόλοιπους Αρχηγούς, να σας δώσω αυτό που 

ζήτησα από τον Πρωθυπουργό και μου έστειλε για την οικονομική κατάσταση, 

να λάβετε γνώση και θα δείτε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και 

ίσως η κατάσταση αυτή να υπαγορεύει και τη δική μας συμπεριφορά, το τι 

πρέπει να κάνουμε, για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση.  

Σας ακούω. Πώς εκτιμάτε τα πράγματα;  

ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς): 

Κύριε Πρόεδρε, έχω και δημόσια δηλώσει ότι η χώρα χρειάζεται μια 

οικουμενική Κυβέρνηση. Έχω τη βεβαιότητα ότι ο ελληνικός λαός με την 

ετυμηγορία του στις 6 Μαΐου έδωσε ένα διπλό μήνυμα. Το πρώτο είναι ότι 

θέλει να εκφράσει την αντίθεσή του προς το μνημόνιο και τη δανειακή 

σύμβαση. Και το δεύτερο, διέταξε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο τις πολιτικές 

δυνάμεις. Επομένως, στο πλαίσιο της οικουμενικής Κυβέρνησης που 

υποστηρίζω και προτείνω θα πρέπει να ενσωματώνεται αυτό το διπλό 

μήνυμα, αυτή η διπλή εντολή του ελληνικού λαού, δηλαδή και ο σχηματισμός 

Κυβέρνησης οικουμενικού χαρακτήρα αλλά και η άμεση έναρξη μιας 

συστηματικής και σκληρής διαπραγμάτευσης για την αποδέσμευση από τη 

δανειακή σύμβαση και το μνημόνιο συνολικότερα.  

Στο πλαίσιο αυτής της πρότασης βρίσκεται και η επιμονή μου στην 

οικουμενική αυτή Κυβέρνηση να εκφράζονται και να συμμετέχουν όλες οι 

πολιτικές δυνάμεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένη την αναφορά, πρώτον στη 

διεκδίκηση της χώρας να αποδεσμευτούμε από το μνημόνιο και δεύτερο, της 

συμμετοχής τους, με το δεδομένο ότι οι δυνάμεις αυτές που υποστηρίζω ότι 

πρέπει εκ των ων ουκ άνευ να συμμετέχουν, έχουν και την αντίθεσή τους στο 

μνημόνιο αλλά έχουν ταυτόχρονα και την επιλογή της σταθερής παραμονής 

της χώρας στην Ευρώπη και στην Ευρωζώνη. Ακριβώς γι’ αυτό το λόγο είπα 

ότι θα πρέπει να μετέχει στην οικουμενική αυτή Κυβέρνηση και η Νέα 

Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και η Δημοκρατική Αριστερά αλλά 

και όποια άλλη δύναμη έχει την ίδια πολιτική άποψη γι’ αυτά τα δυο ζητήματα. 

Γνωρίζω, όπως έχουν δημοσιοποιηθεί, τις μέχρι τώρα αντιρρήσεις. 

Εγώ, κύριε Πρόεδρε, θα επιμείνω στην πρότασή μου αυτή, διότι θεωρώ ότι 

είναι εκείνη η οποία αντιστοιχείται και με την εντολή του λαού, αλλά και με την 

ανάγκη η χώρα να μην προσφύγει σε νέες εκλογές. 
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ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Και αν αυτή 

η προσπάθεια δεν έχει την υποστήριξη του ΣΥΡΙΖΑ; 

ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς): 

Θεωρώ εκ των ων ουκ άνευ τη συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι το δεύτερο 

Κόμμα σύμφωνα με την κατάταξη που του έκανε ο ελληνικός λαός και θεωρώ 

ότι στο περιεχόμενο αυτής της οικουμενικής Κυβέρνησης βρίσκεται και η δική 

του συμμετοχή. 

Δεν έχω άλλη πρόταση να προσφέρω, κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι αυτή 

είναι η πράξη υπευθυνότητας από τη μεριά μου, να υποστηρίζω μέχρι την 

τελευταία στιγμή την ανάγκη να υπάρξει αυτή η οικουμενική Κυβέρνηση. 

Διαφορετικά, κύριε Πρόεδρε, έχω την άποψη ότι χωρίς τη συμμετοχή του 

Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς δεν θα υφίσταται η αναγκαία και 

κοινωνική και κοινοβουλευτική στήριξη. Και μια τέτοια κυβέρνηση, μια 

οικουμενική κυβέρνηση χρειάζεται οπωσδήποτε και τα δυο αυτά στοιχεία: και 

της κοινωνικής αλλά και της κοινοβουλευτικής στήριξης.  

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Μια 

παραλλαγή αυτού θα ήταν μια κυβέρνηση από πολιτικές προσωπικότητες, 

δηλαδή μια κυβέρνηση προσωπικοτήτων.  

ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς): 

Αυτό κατά τη γνώμη σας μπορεί να εξασφαλίζει και πάλι τη στήριξη όλων των 

δυνάμεων στις οποίες λίγο πριν αναφέρθηκα;  

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Νομίζω ότι ο 

κ. Βενιζέλος και ο κ. Σαμαράς θα το υποστήριζαν αυτό και ίσως να 

προχωρούσαμε με ανοχή του ΣΥΡΙΖΑ. 

ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς): 

Κύριε Πρόεδρε, εγώ επιμένω ότι η ενεργή συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ, είτε στη μια 

Κυβέρνηση είτε στην άλλη, δηλαδή είτε στην οικουμενική είτε στην Κυβέρνηση 

εκ προσωπικοτήτων, είναι αναγκαία για τους λόγους που ανέφερα. Διότι και 

μια Κυβέρνηση εκ προσωπικοτήτων αν δεν εξασφαλίζει με τον τρόπο που 

λίγο πριν ανέφερα, αυτήν την κοινοβουλευτική και κοινωνική στήριξη, θα είναι 

έτοιμη να καταρρεύσει την επόμενη μέρα. Επί της ουσίας θα καταρρεύσει -όχι 

τυπικά- την επόμενη μέρα της δημιουργίας της. Γι’ αυτό και επιμένω.  

Και βεβαίως, αν ήθελε συγκροτηθεί αυτή η οικουμενική Κυβέρνηση, 

όπως την περιέγραψα, είμαι έτοιμος να σας πω και ποια θα έπρεπε να είναι 
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τα άμεσα που πρέπει να κάνει, τις άμεσες ενέργειες. Θα μπορούσε αμέσως 

να ξεκινήσει την επόμενη μέρα η διαπραγμάτευση για το μνημόνιο και τη 

δανειακή σύμβαση, να ζητήσει η χώρα τη χρονική επιμήκυνση της 

δημοσιονομικής προσαρμογής, να ζητήσει άμεσα την άρση της νομοθεσίας 

που γκρέμισε τους κατώτατους μισθούς και συμπαρέσυρε το σύνολο των 

αμοιβών, να ζητήσει σε κάθε περίπτωση να ενταχθεί στη στήριξη ένα 

αναπτυξιακό πακέτο, διότι χωρίς ανάπτυξη δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.  

Και βεβαίως, θεωρώ εκ των ων ουκ άνευ, κύριε Πρόεδρε, επειδή θα 

προκύψει άμεσα, ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η αποκατάσταση των 

εργασιακών δικαιωμάτων με τις συλλογικές διαπραγματεύσεις διότι έχουμε 

μπροστά μας τη γνωστή μετενέργεια. Όχι ότι εξαντλώ την κλίμακα των 

θεμάτων, αλλά θεωρώ ότι αυτά είναι τα άμεσα και τα κύρια που πρέπει να 

γίνουν. Και θεωρώ ότι όποιος θέλει πράγματι να αποδεσμευτεί η χώρα από το 

μνημόνιο, πρέπει να προσέλθει σε μια οικουμενική Κυβέρνηση ακριβώς για να 

αντιπαλέψει και να αντιμετωπίσει αυτό που έχει δημιουργηθεί σε σχέση και με 

τη δανειακή σύμβαση και με το μνημόνιο συνολικότερα.  

Θα προσέθετα ακόμα, κύριε Πρόεδρε –διότι κι αυτό είναι ένα στοιχείο- 

ότι αυτή η οικουμενική Κυβέρνηση θα μπορούσε να συγκροτηθεί από πολιτικά 

πρόσωπα τα οποία δεν ευθύνονται με συμμετοχή σε όλα εκείνα τα οποία 

αναδεικνύουν αυτή την πολιτική του μνημονίου και τη δανειακή σύμβαση. Θα 

είχαμε και αυτό ως πρόσθετο στοιχείο, το οποίο πράγματι θα διευκόλυνε τις 

πολιτικές δυνάμεις να συγκροτήσουν την οικουμενική αυτή Κυβέρνηση. Και 

βεβαίως, αυτό θα αντανακλούσε θετικά και προς τον ελληνικό λαό. Δεν μιλάω 

για πρόσωπα τα οποία είναι κατ’ ανάγκη τεχνοκράτες. Μιλάω και για πολιτικά 

πρόσωπα. Θα μπορούσαν να εξαιρεθούν από αυτό το σχήμα εκείνα τα 

πρόσωπα τα οποία πράγματι έχουν μια έντονη σηματοδότηση συμμετοχής σε 

πολιτικές πράξεις οι οποίες οδήγησαν στη συγκεκριμένη κατάσταση.  

Και η φερεγγυότητα των προσώπων, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, θεωρώ 

ότι είναι αναγκαίο στοιχείο με την έννοια ότι τα φερέγγυα πρόσωπα μπορούν 

να ασκούν φερέγγυες πολιτικές για να εφαρμόζουν την όποια προγραμματική 

συμφωνία ήθελε αποφασισθεί, εάν αποφασιστεί.  

Αισθάνομαι την ανάγκη να σας πω ότι αυτό που μπορούσα να κάνω, 

το έκανα από υπεύθυνη θέση απέναντι στη χώρα και στην κοινωνία, να 

καταθέσω αυτή την πρόταση, να έχω τη δυνατότητα να την αναπτύξω και σε 
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εσάς. Από εκεί και πέρα οι πολιτικές δυνάμεις ας αναλάβουν την ευθύνη τους. 

Λυπάμαι αλλά δεν έχω άλλη σκέψη και άλλη πρόταση.  

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Θα σας 

παρακαλέσω να διαβάσετε το κείμενο.  

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς): Θα 

το διαβάσω.  

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Διαβάστε το, 

όμως. Είναι πολύ σημαντικό. 

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς): Το 

διάβασα, κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, τα στοιχεία τα οποία καταγράφονται είναι 

εκείνα τα οποία αναδεικνύουν και την ειδική κατάσταση στην οποία βρίσκεται 

η χώρα. Αυτό μπορώ να το κρατήσω;  

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Όχι, πρέπει 

να σας το δώσω, όπως το έδωσα και το διάβασαν και οι άλλοι.  

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς): 

Μάλιστα. Σας ευχαριστώ.  

Κύριε Πρόεδρε, σκέπτεσθε να κάνετε και νέο κύκλο επαφών με όλους 

τους πολιτικούς Αρχηγούς ή με κάποιους οι οποίοι δηλώνουν ότι μπορεί να 

επανεξετάσουν ενδεχομένως τη θέση τους;  

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Θα κάνω μία 

τελευταία προσπάθεια. Όμως, θέτετε έναν όρο, που από την κουβέντα που 

είχα με τον κ. Τσίπρα, δεν τρέφω πολλές ελπίδες ότι θα γίνει αποδεκτός, 

δηλαδή τη συμμετοχή σε μία οικουμενική κυβέρνηση, μία κυβέρνηση 

στήριξης, όπως λέγαμε, εκ προσωπικοτήτων. Και μέσα σε αυτήν την 

κατάσταση που πάρα πολύ καθαρά περιγράφει ο κ. Παπαδήμος, ότι βλέπει ο 

Ιούνιος να είναι πλέον μήνας της τραγωδίας της Ελλάδος, εμείς δεν μπορούμε 

να συγκροτήσουμε μία κυβέρνηση. Δηλαδή, θέλω να πω ότι προσωπικά δεν 

το αντέχω και δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει.  

Θα υποχρεωθώ και εγώ να μιλήσω στον ελληνικό λαό, να πω ότι αυτή 

είναι η κατάσταση, αυτά είναι τα δεδομένα, αυτές είναι οι απόψεις των 

κομμάτων. Από εκεί και πέρα, και εγώ είμαι συνυπεύθυνος για την κατάσταση 

που μπορεί να δημιουργηθεί. Μπορεί κανείς να αναρωτηθεί: «Τι έκανε ο 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας; Δεν μπόρεσε να τους πείσει να συγκροτήσουν 

μία κυβέρνηση, η οποία στο κάτω-κάτω να ήταν μία κυβέρνηση εθνικής 
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σωτηρίας; Άφησε τον τόπο να πάει προς την καταστροφή;». Είναι μεγάλο το 

φορτίο. Δεν μπορώ να το ανεχθώ.  

Εσείς δεν έχετε καμία άλλη ιδέα; Δηλαδή, επιμένετε ότι είναι sine qua 

non η συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ; Ούτε η ανοχή του σας καλύπτει; 

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς): 

Κύριε Πρόεδρε, εκτιμώ ότι μία κυβέρνηση που δεν θα έχει τη στήριξη και την 

ενεργή συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ, με δεδομένο ότι κατετάγη δεύτερο κόμμα, δεν 

θα παρέχει τη δυνατότητα ουσιαστικής βιωσιμότητας αυτής της κυβέρνησης. 

Σας το λέω με πόνο ψυχής, πολιτικής ψυχής, γιατί για εμένα εκείνο το οποίο 

προέχει είναι να υπηρετήσουμε το συμφέρον της χώρας και της κοινωνίας και 

όχι την οποιαδήποτε μικροκομματική σκοπιμότητα ή την οποιαδήποτε 

εκλογική αναμονή, αναμονή εκλογικού αποτελέσματος ακριβέστερα. Εκτιμώ 

ότι μία τέτοια κυβέρνηση δεν θα μπορεί να σταθεί επί της ουσίας, γιατί δεν θα 

έχει και κοινοβουλευτική και λαϊκή στήριξη. 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Δεδομένης 

της άρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, πηγαίνουμε για εκλογές, λέτε; Εάν προφθάσουμε 

να πάμε σε εκλογές. 

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς): Εάν 

προφθάσουμε. 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Και δεν 

γεμίσουμε ερείπια.  

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς): Το 

απεύχομαι. Βεβαίως, σε όλα εκείνα που λίγο πριν είχα τη δυνατότητα να σας 

εκθέσω για το τι θα μπορούσε να κάνει μία οικουμενική κυβέρνηση, με τη 

σύνθεση την οποία σας είπα, δεν συμπεριλαμβάνω και άλλα, τα οποία 

αφορούν σε άμεσες χρήσιμες ενέργειες, οι οποίες μπορούν να υπάρξουν για 

την αντιμετώπιση υπαρκτών προβλημάτων. Θα μπορούσε, για παράδειγμα με 

άμεσες ενέργειες να αντιμετωπισθεί το θέμα της μείωσης της παραοικονομίας, 

η οποία λεηλατεί το 30% του ΑΕΠ. Βέβαια, η διεκδίκησή μου, πιστεύω και η 

δική σας -είμαι βέβαιος και η δική σας- είναι να παταχθούν συνολικά και η 

παραοικονομία και η διαφθορά. Όμως, και σε μικρά ποσοστά να μπορέσουν 

να μειωθούν και η παραοικονομία και η διαφθορά, θα είχαμε έσοδα τα οποία 

θα μπορούσαν να προστεθούν μαζί με την περικοπή περιττών δημοσίων 

δαπανών. Και αναφέρομαι σε περιττές δαπάνες του δημοσίου, λειτουργικού 
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χαρακτήρα, που δεν αφορούν σε μισθούς. Όχι, δεν μιλώ για περικοπή 

μισθών.  

Θα μπορούσαμε να περικόψουμε στον αναγκαίο και επιτρεπτό βαθμό 

και αμυντικές δαπάνες. Θα μπορούσαμε, ταυτόχρονα, έτσι να έχουμε τη 

δυνατότητα κάποιων εσόδων που θα αντιρροπούσαν το πακέτο των 11,5 

δισεκατομμυρίων ευρώ που ξεκινά από τον Ιούνιο, όπως καλύτερα από εμένα 

γνωρίζετε.  

Θα μπορούσαμε να έχουμε μεταφορά εσόδων στο πλαίσιο της 

αποδέσμευσης από συγκεκριμένες ρυθμίσεις του μνημονίου, της δανειακής 

σύμβασης, για να μεταφερθούν, προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα δίκτυ 

κοινωνικής προστασίας, το οποίο είναι επείγουσα ανάγκη, κύριε Πρόεδρε. Το 

30% ζει κάτω από το όριο της φτώχειας και η ανεργία καλπάζει πλέον πάνω 

από το 22%-23%. Μιλώ για την επίσημη ανεργία, την καταγεγραμμένη. Γιατί 

δεν υπολογίζουμε ούτε την κρυπτόμενη ούτε τη λανθάνουσα.  

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Όλα αυτά, 

κύριε Πρόεδρε, θα αντιμετωπίζονταν από μία κυβέρνηση, όπως είπατε, 

οικουμενική ή εκ προσωπικοτήτων; Εκείνο, όμως, που δεν πρέπει να μας 

διαφεύγει είναι ότι εάν αποτύχουμε να συγκροτήσουμε μία τέτοια κυβέρνηση, 

μπορεί να βρεθούμε εκτός ευρώ, μπορεί να βρεθούμε εκτός Ευρωζώνης, 

μπορεί να βρεθούμε εκτός Ευρώπης.  

Είχα προχθές μια μακρά συνομιλία με τον κ. Ρομπάι και τον κ. Σουλτς. 

Νομίζω ότι και εκείνων τα νεύρα με την Ελλάδα έχουν φθάσει πλέον στο 

ακρότατο σημείο. Δηλαδή, η προσφορά μας στον τόπο θα είναι να βρεθούμε 

εκτός Ευρώπης και να διαλύσουμε τη χώρα. Γιατί; Γιατί δεν μπορέσαμε να 

συγκροτήσουμε μια κυβέρνηση, η οποία μπορούσε να αντιμετωπίσει όλα 

αυτά και να έχουμε και μία ελπίδα στον ελληνικό λαό ότι είμαστε σοβαροί.  

Λυπάμαι, αλλά σας το λέω ότι θα απευθυνθώ στον ελληνικό λαό και θα 

πω ότι έκανα την προσπάθεια να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί 

αυτήν την κατάσταση, η οποία είναι μία τραγωδία και δεν μπόρεσα να πετύχω 

τίποτα. Δεν ξέρω, εσείς να εκτιμήσετε τι φταίει.  

Φταίει η εμμονή μας σε κάποιο κομματικό συμφέρον; Φταίνε οι 

εγωισμοί μας; Φταίει η μη δυνατότητα να συνυπάρξουμε σε μία οικουμενική 

κυβέρνηση; Πρέπει να το πω. Και πρέπει να το πω, γιατί σχεδόν τώρα είμαι 

στο στόχαστρο όλων αυτών που περίμεναν ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 



 7 

θα πετύχει κάποια σύνθεση, για να αντιμετωπισθεί η κατάσταση. Δεν 

μπόρεσα να το κάνω. Προσέκρουσα σε μία άρνηση, την οποία δεν μπορώ να 

ανατέμνω. Δεν ξέρω. Πολλές φορές νομίζω ότι δεν βλέπουμε την καταστροφή 

που επέρχεται, τη χιονοστιβάδα που είναι σχεδόν μερικά μέτρα μακριά από 

εμάς.  

Τι να σας πω; Ξανασκεφθείτε το, όμως. Να επικοινωνήσουμε πάλι 

αύριο και να το δούμε, γιατί θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να βρεθεί μία λύση. 

Δεν υπάρχουν περιθώρια. 

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς): Εάν 

εσείς το κρίνετε να επανέλθετε με συναντήσεις, με όποια μορφή εσείς κρίνετε, 

μπορείτε να με καλέσετε και θα έρθω να σας δω. Όμως, σας λέω ότι αυτή 

είναι η θέση μου με τα στοιχεία που συγκροτούν την πρότασή μου ακριβώς 

στη βάση των όσων είχα τη δυνατότητα να σας εκθέσω και αντιλαμβάνομαι 

και τη δική σας θέση.  

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Τι να σας 

πω; Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι.  

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς): 

Κατά το μέτρο της ευθύνης ενός εκάστου.  

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Είναι 

δυσδιάκριτος αυτή τη στιγμή ο επιμερισμός της ευθύνης. Μας παίρνει όλους 

μέσα, γιατί δεν μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε μία εθνική ανάγκη. Ελπίζω να 

μπορέσουμε να μιλήσουμε και αύριο και μεθαύριο, για να μη μας προλάβουν 

οι καταστροφές, τις οποίες τις βλέπω να επέρχονται.  

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς): 

Κύριε Πρόεδρε, να το επαναλάβω. Εάν κρίνετε ότι πρέπει να επαναληφθεί 

αυτός ο κύκλος των συναντήσεων, με όποια μορφή εσείς αποφασίσετε, θα 

έρθω να μιλήσουμε, παρά το γεγονός ότι σας εξέθεσα πώς έχουν τα 

πράγματα και ποια είναι τα στοιχεία που συγκροτούν τη δική μου θέση και τη 

δική μου πρόταση.  

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Καλώς, 

κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ.  

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς): 

Εγώ σας ευχαριστώ.  
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