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μηχανή της Ε£ 
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡΟΥΠΑΛΛΗ

Σ τις 11 Νοεμβρίου 2011 ο κ. Λ . Πα
παδήμος πέρασε ω ς πρωθυπουργός το κατώφλι του Μ εγάρου Μ αξίμου έπειτα από μια επεισοδιακή διαδικασία διαβούλευσης διάρκειας δύο εβδομάδω ν, σε μια σπγμή που η χώ ρα βρισκόταν στο χείλος του γκρεμού. Ε ξι μήνες μετά, η κυβέρνηση Παπαδήμου ολοκλήρωσε το μεγαλύτερο «κούρεμα» χρέους στην ιστορία αφ αιρώ νιας από τη χώρα βάρος 109 δ ια  ευρώ. Ενδεχομένω ς, το P SI, το οποίο προέκυψε μέσα από δια- πραγματεύσεις-θρίλερ με τους ιδιώ τες ομολογιούχους, την ευρωζώ νη και το ΔΝ Τ, να αρκούσε για έναν θετικό απολογισμό. Πρώτη φορά λειτούργησε αποτελεσματικά μια κυβέρνηση συνεργασία ς σιη μεταπολίτευση, παρά τις δυσκολίες συνεννόησης ανάμεσα σ ια  κόμματα που τη στήριζαν και οδήγησε ομαλά  τη χώ ρα σε εκλογές. Ω στόσο, ο  κ . Παπαδήμος έχει ετοιμάσει για τον διά δοχό του έναν «οδικό χάρτη» ω ς το τέλος Ιουνίου για να μην προχω ρεί σ ια  τυφ λά, καθώς το πρώτο ραντεβού του νέου πρωθυπουργού με την τρόικα έχει προγραμματιστεί στις 15 Μ αΐου, εννέα μόλις ημέρες μετά τις εκλογές.Α ν κοιτάξει κανείς τις υποχρεώ σεις της χώ ρας και αφ ήσει κατά μέρος τις πολιτικές σκοπιμότητες, γίνεται φ ανερό γιατί τη Δευτέρα θα πρέπει η Ελλάδα να έχει κυβέρνηση και μάλιστα βιώ σιμη. Και μόνο ο  απολογισμός Παπαδήμου αναδεικνύει τη συνθειότητα της κατάστασης: Στο σύνολο των 210 μέτρων που περιέχει το μνημόνιο ω ς το τέλος Ιουνίου έχει υλοποιηθεί το 70% και το 25% βρίσκεται σε δια δικα σ ία  ολοκλήρω σης. Το 5% που απομένει, όμω ς, αφ ορά σημανπκές διαρθρω τικές αλλαγές και μάλιστα στα δύο πιο επιβαρυμένα, από αλευράς μνημονια- κών υποχρεώσεις, υπουργεία, το Εργασία ς και το Ο ικονομικώ ν.

ΙΙΙΙΙΙΙΙΚλίμα σύγχυσηςΕργασιακές σχέσεις, Ασφαλιστικό, αναδιάρθρω ση των εισπρακτικών μηχανισμών, θα έρθουν στο προσκήνιο τις επόμενες ημέρες, μ α ζί με την εξειδίκευση

των μέτρων ύψ ους 11,6 δ ισ . ευρώ για το 2013 - 2014. Ο  επ όμενος πρωθυπουργός είναι βέβαιο όπ  θα χρειαστεί πυξίδα, όχι μόνο για να βρει άκρη στον κυκεώνα του μνημονίου αλλά για να διαχειριστεί τις διαπραγματεύσεις με την τρόικα. Ο ι συζητήσεις με τους εμπειρογνώ μονες της τρόικας, όπως διαπίστωσαν τον Ιανουάριο στην πρώτη τους συνάντηση μ α ζί τους οι νέοι ένοικοι του Μ εγάρου Μ αξίμου, γινόταν σε ένα κλίμα σύγχυσης.Ο ι «Τροϊκανοί» ανέμεναν από την ελληνική κυβέρνηση να παρουσιάσει ένα δικό της σχέδιο με προτάσεις και λύσεις για τα ζητήματα που ανέκυτπαν, πάνω στο οποίο αυτοί θα διατύπωναν τις ενστάσεις τους ή θα έδιναν την έγκρισή τους. Ο ι περισσότεροι υπουργοί περίμε- ναν να διαμορφώσει το σχέδιο η τρόικα. 
«Κανένας δεν αναλαμβάνει την “ιδιο
κτησία ’’(ownership) των μεταρρυθμί
σεων» διαμαρτυρήθηκαν στον Πρωθυ-

»
Στο σύνολο των 210 μέτρων που περιέχει το μνημόνιο ως το τέλος Ιουνίου έχει υλοποιηθεί το 70% και το 25% βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης
πουργό ο ι κκ. Πόουλ Τόμσεν, Κλάους 
Μαζούχ και Ματίας Μορς.Η  δυσκολία σπς συζητήσεις αναδεί- χτηκε σε όλο της το μεγαλείο κατά τη διάρκεια των ατελείωτων μεταμεσονύκτιων διαπραγματεύσεων στο Μ έγαρο Μ αξίμου για τη νέα δανειακή σύμβαση και το P S I, τον Φ εβρουάριο. Ηταν τότε που ο  κυβερνητικός εκπρόσωπος κ . Π. 
Καψής προειδοποιούσε ό π  «έρχονται 
διαβολοβδομάδες», αλλά λίγοι καια-

νοούσαν τι ακριβώ ς εννοούσε.Ο ι Τ ρ οϊκ α νο ί ζητούσαν με επ ιμονή να  μειω θεί ο  κατώ ταιος μισθός κατά 35%  χ ά ρ ιν ιη ς  ανταγωνιστικότητας και να  καταργηθεί το ένα από τα δύο δώ ρα. Τελικώ ς έπειτα από σκληρή διαπραγμάτευση συμβιβάστηκαν στην περικοπή του κατώτατου μισθού κατά 22% με αλλαγή όμως στο καθεστώς των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ο ι διαπραγματεύσεις απαιτούσαν ατσάλινα  νεύρα. Η  τρόικα απέρριπτε όλες τις εναλλακτικές προτάσεις της κυβέρνη σ ης. «Δυστυχώς μ ε αυτά τα δεδο
μένα δεν μπορούμε να εισηγηθούμε 
στο συμβούλιο υπουργίαν στις Βρυ
ξέλλες ότι μπορούμε να συνεχίσου- 
με» έλεγαν και παρέπεμπαν στους πολιτικούς τους προϊσταμένους. Ο  κ. Π α παδήμος διέκοπ ιε τη συζήτηση για να κάνει κύκλο τηλεφωνικών επαφών με 
Μέρκελ, Γιούνκερ, Ντράγκι, Μπαρό- 
ζο, Ρεν, Λαγκάρντ. Ο λο ι ήταν ευγενέ-

στατοι, ιδίω ς η κυρία Ανγκελα Μ έρκελ, η οποία έληγε τη συζήτηση με την προτροπή: «Μα αφού έχετε τους εμπειρο
γνώμονες εκεί, γιατί δεν καταλήγετε 
σε συμφωνία;».

ΙΙΙΙΙΙΙΙΚαβγάς αρχηγώνΗ  ένταση και τα α διέξοδα  κατέληξαν στον μεγάλο καβγά των κκ. Ε υ . Βενιζέ- 
λου και Αντ. Σαμαρά ενώπιον του Πρωθυπουργού. Ο  αρχηγός της Ν Δ  πρότει- νε μέτρα χω ρίς αντίκρισμα τα οποία η τρόικα απέρριπτε επί τόπου και έπειτα έθεσε πλαφόν για τις επικουρικές συντάξεις προκαλώντας μια «τρύπα» 325 εκατ. ευρώ, η κάλυψη της οποίας έφερε σε οριακό σημείο τις διαπραγματεύσεις.Το ίδιο  διάστημα, ο αρχηγός της Ν Δ παρ’ όπ έβλεπε τις δυσκολίες και τα αδιέξοδα , κάθε φορά που ετίθετο στο τραπέζι θέμα εκλογών έλεγε στον Πρωθυπουργό: «Μ η μ ο ύ λεςΑ ..» , εννοώντας το ενδεχόμενο εκλογώ ν τον Α π ρίλιο. Επέμενε να  γίνουν οι εκλογές όσο το δυνατόν πιο κοντά στη 19η Φ εβρουάριου, όπως είχαν αποφασίσει τα κόμματα.Η  εμμονή της τρόικας για τους μισθούς όμω ς δεν έχει πάψει να υπάρχει. Ο  μόνιμος εκπρόσωπος του ΔΝ Τ στην Ελλάδα κ . Μπομπ Τράα περιγράφεται ως «υστερικός» στο θέμα αυτό από έλ- ληνες συνομιλητές του. Και αυτό γιαιί η μόνιμη επω δός σε όλες τις αναλύσεις του για το ελληνικό πρόβλημα είναι όπ η χώ ρα μας ζει πάνω από τις δυνάμεις της, αφού το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρε- χουσών συναλλαγών δεν μειώνεται και ότι για να  μηδενιστεί πρέπει να κοπούν κι άλλο οι μισθοί. (Δεν αναλαμβάνεται 
όπ αν γίνει αυτό θα ανατιναχτεί η κοι- 
νιονία και η χώρα στον αέρα» προσθέτουν οι ίδιες πηγές.Ελλειψ η διάθεσης για συνεννόηση όμω ς συνάντησε ο  κ . Παπαδήμος και στο εσω τερικό, μεταξύ των κομμάτων που στήριζαν την κυβέρνησή του. Στα πρώτα Υπουργικά Συμβούλια αρκούσε μια σπίθα για να τα μετατρέψει σε πεδίο  μάχης. Το Π α ΣοΚ  επιχειρούσε με κάθε τρόπο να βάλει και τη Ν Δ  στο κάδρο του μνημονίου, η Ν Δ απέρριπτε κάθε νομοσχέδιο που δεν είχε σχέση με το μνημόνιο και τη νέα δανειακή σύμβαση και ο  Λ Α Ο Σ  ώσπου να αποφασίσει τι ήθελε αποχώρησε από την κυβέρνηση.

Οι εκτιμήσεις κνός μεθοδικού Πρωθυπουργού

«Δ ε ν  έχουμε κουλτούρα συνεργασίες»

Οκ . Λ . Παπαδήμος, όπω ς τον περιγράφουν όσοι τον έζησαν από κοντά το προηγούμενο δ ιά σ η μα , είνα ι ένα ς ιδιαίτερα σχολαστικ ό ς και μ εθ ο δ ικ ό ς άνθρω πος που δεν αφ ήνει τίποτα στην τύχη. «Ο,π  
και να συμβαίνει αυτός παραμένει 
προσηλωμένος στον στόχο του» σημειώ νουν. Αυτές οι ιδιότητες αποδεί- χιηκαν πολύτιμες σπς διαπραγματεύσ εις με την τρόικα , σ π ς Συνόδους Κορυφ ής και στο Ε ιιτο ^ ο ιιρ , αλλά στο εσωτερικό τού φόρτωσαν τη ρετσινιά της έλλειψ ης αποφ ασισπκό- τητας, κυρίους επειδή καθυστερούσε πολύ να  ανακοινώ σει τους μίνι ανασχηματισμούς που έκανε. Ο ι συνεργάτες του λένε όπ είχε να αντιμετωπίσει πραγματικές (αδιέξοδα σπ ς δια πραγματεύσεις) και πολιτικές δυσκολίες (βέτο και αρνήσεις) αλλά προσθέτουν όπ  αυτός είναι ο  χαρακτή

ρας του. Δεν κάνει βιασπκές κινήσεις προτού σταθμίσει όλα τα δεδομένα.Ο  κ . Π α π α δήμος, όπω ς έχει εκμυστηρευτεί σε συνομιλητές του, πιστεύει όπ  στην Ελλάδα δεν υπάρχει κουλτούρα μεθοδικής εργασίας ούτε συνεργασίας σε πολιπκό επίπεδο. Μ ε βάση την εξάμηνη εμπειρία του εκπμά όπ  μια ενδεχόμενη κυβέρνηση Ν Δ  - Π α ΣοΚ  θα είνα ι βραχύβια. Ο  ίδ ιο ς  ετοιμά ζεται για  ολιγοήμε- ρη ξεκούραση μετά π ς  εκλογές καθώ ς δεν αναμένει να  τον καλέσουν τα κόμματα (ο ένας αρχηγός εμφανίζεται πολύ αρνητικός, λέει, εννοώντας τον κ . Α ντ. Σαμαρά) και άλλω στε έχει ξεκαθαρίσει όπ  θα αναλάμβανε ξα νά  τέτοια ευθύνη μόνο υπό άλλους όρους και συνθήκες.Πιστεύει όπ  στο πρώτο μνημόνιο θα έπρεπε να είχε διεκδικηθεί μεγαλύτερη διάρκεια και διασφάλιση των

πόρων. Σ ε αυτή τη φάση θεω ρεί όπ η επέκταση του προγράμματος κατά ένα έτος, ω ς το τέλος του 2015, είνα ι ρεαλιστική και εφικτή και όπ το θέμα των πόρων είναι καλά προετοιμασμένο.Η  άγνωστη παράμετρος είνα ι η κάλπ η. Α ν προκόψ ει σκηνικό ακυβερνησίας εκπμά όπ  οι εταίροι μας θα  δώ σ ουν μ ια  μ ικρή  παράταση προκειμένου να  γίνουν ξα νά  εκλογ ές, υπάρχει όμω ς μεγάλη αγω νία μήπω ς η π ολιπ κή περιπέτεια ο δη γήσει σε ευρύτερη αποσταθεροποίηση. Ο  κ . Π απ αδήμος ελπ ίζει ό π  οι γα λλικές εκλογές και οι συνθήκες στην Ευρώ πη θα μεταβληθούν το επ όμενο διάστημα α λλά  προϋπόθεση γ ια  να  εκμετα λλευτεί η Ε λλ ά δ α  την α λλα γή π εριβ ά λλοντος είνα ι να  π α ρα μείνει συνεπής στις υποχρεώ σεις τη ς.


