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ΓΝΩΜΕΣ

Αλλάζουν όλα μετά την προσφυγή
Οι όροι που θα Θέσουν ΔΝΤ, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Κομισιόν θα ανατρέξουν ασφαλιστικό σύστημα και εργασιακές σχέσεις
Του ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ

Ανατροπές στο ασφαλιστικό και στην
αγορά εργασίαε που θα οδηγήσουν σε
μειώσειε μισθών και συντάξεων ακόμη
πό φέτοε θα ζητήσει μεταξύ άλλων
το μικτό κλιμάκιο του Διεθνούε Νομι
σματικού Ταμείου, τηε Ευρωπαϊκήε Επιτροπήε και τηε Ευρωπαϊκήε Κεντρικήε
Τράπεζαε που φτάνει αύριο στην Αθή
να, προκειμένου να διαπραγματευτεί
τουε όρουε δανεισμού τηε Ελλάδαε με
το υπουργείο Οικονομικών.
Η κυβέρνηση σύρθηκε στην ενερ
γοποίηση του μηχανισμού, όταν διαψεύσθηκαν οι προσδοκίεε ότι η ύπαρξή
του και μόνο ήταν αρκετή για να υ
ποχωρήσει το κόστοε δανεισμού. Αυ
τό που ερμηνεύθηκε -όχι μόνο από την
Ελλάδα- ωε ένα παιχνίδι κερδοσκόπων,
αποδείχθηκε ή εξελίχθηκε σταδιακά εξαιτίαε και τω ν χειρισμών από τη ν ελ
ληνική πλευρά, σε πεποίθηση ότι χωρίε διεθνή οικονομικό έλεγχο η χώρα

Ία θέλουν όλα τώρα»,
Ελεγε υψηλόβαθμος Ευρω
παίος αξιωματούχος
για τους τρεις οργανισμούς.
μαε δεν θα μπορέσει να αναστρέψει τη
δυναμική του χρέουε και θα χρεοκο
πήσει. Ετσι, οι αγορέε έκλεισαν για το
ελληνικό Δημόσιο και τιε ελληνικέε τράπεζεε και δείχνουν πλέον απρόθυμεε
να ανοίξουν όσο υψηλέε και αν είναι
οι αποδόσειε τω ν ομολόγων.
Αντιμέτωπη με το εφιαλτικό και πο
λύ πιθανό πλέον σενάριο μιαε αποτυχημένηε έκδοσηε ομολόγων και με το
τραπεζικό σύστημα σε ασφυξία, η κυ
βέρνηση αποφάσισε να κινήσει τιε διαδικασίεε για την ενεργοποίηση του μη
χανισμού, καλώνταε μέσω τηε επιστολήε Παπακωνσταντίνου το ΔΝΤ, την
ΕΚΤ και τη ν Ε.Ε. για διαβουλεύσειε.
Πρόκειται για μια απόφαση που προ
οιωνίζεται μεγάλεε ανατροπέε σε όλο
το φάσμα τηε οικονομικήε δραστηριότηταε, τόσο σ το ν δημόσιο όσο και
στον ιδιωτικό τομέα. Οτιδήποτε εθεωρείτο μέχρι σήμερα δεδομένο στο α
σφαλιστικό σύστημα, στιε εργασιακέε
σχέσειε, στο σύνολο του αναπτυξιακού
προτύπου τηε χώραε.
«Τα θέλουν όλα τώρα», έλεγε υψηλόβαθμοε Ευρωπαίοε αξιωματούχοε
που γνωρίζει το πλαίσιο τω ν προϋπο
θέσεων που συνδιαμορφώνουν κυρίωε
το Διεθνέε Νομισματικό Ταμείο και η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με την
Κομισιόν να περιορίζεται σε δευτερεύοντα ρόλο. Και οι τρειε οργανισμοί
θεωρούν ότι είναι ευκαιρία για να υ

λοποιηθούν οι συστάσειε που απηύθυναν σ τη ν Ελλάδα τα προηγούμενα
χρόνια και αγνοούνταν από τιε ελλη
νικέε κυβερνήσειε.

Τα 10 βασικά αιτήματα του ΔΝΤ
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Τα βασικά σημεία
«Το πλαίσιο που θέτουν είναι γνω 
στό, σε αυτό θα κινούνται και οι προτάσειε επί τω ν οποίων θα συζητή
σουμε», λέει κορυφαίο στέλεχοε του οι
κονομικού επιτελείου. Το ΔΝΤ και η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν καταλήξει στα βασικά σημεία τω ν όρων που
θα θέσουν:
• Πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα
για το 2010 δεν θα ζητηθούν παρά μό
νο σ το ν βαθμό που θα υπάρξουν αποκλίσειε από τουε στόχουε. Στη Φραν
κφούρτη θεωρούν, ωστόσο, ότι δεδομένηε τηε πορείαε τω ν εσόδων του
πρώτου τριμήνου, είναι πολύ πιθανό
να ζητηθεί επιπλέον περικοπή τω ν δα
πανών τον Μάιο.
• Υλοποίηση τω ν δημοσιονομικών
στόχω ν του ΠΣΑ για το 2011 και το
2012 μέσω κυρίωε τηε περιστολήε τω ν
δημοσίων δαπανών. Στο πλαίσιο αυ
τό θα ζητηθούν: α) μείωση του αριθ
μού τω ν δημοσίων υπαλλήλων, μέσω
τηε πλήρουε κατάργησηε τω ν συμ
βάσεων έργου και του παγώματοε τω ν
προσλήψεων, β) το κλείσιμο τω ν ζη
μιογόνων δημόσιων επιχειρήσεων
και οργανισμών ή τηε ιδιωτικοποίησήε τουε.
• Μείωση του κόστουε εργασίαε ανά μονάδα προϊόντοε που σημαίνει μεί
ωση -όχι απλώε πάγωμα- τω ν μισθών
και σ το ν ιδιωτικό τομέα. Αυτό μπορεί
να επιτευχθεί με: α) αναστολή τηε υποχρεωτικήε εφαρμογήε τω ν κλαδικών
συμβάσεων εργασίαε, β) περικοπή
τω ν δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα
και επιδόματοε αδείαε, στα πρότυπα
του δημόσιου τομέα. Ο επίτροποε Οι
κονομικών και Νομισματικών Υποθέ
σεω ν κ. Ολι Ρεν είπε ότι θα ήταν καλό
να μειωθούν οι μισθοί στον ιδιωτικό το
μέα κατά 10% όπωε και στο Δημόσιο.
Το νούμερο δεν είναι τυχαίο. Στιε Βρυξέλλεε εκτιμούν ότι απλώε πάγωμα αυ
ξήσεων θα οδηγήσει σε μικρή αύξηση
λόγω τω ν τριετιών (ωριμάνσεων).
• Ελαστικότερο θεσμικό πλαίσιο για
τιε απολύσετε, τη ν μερική ή εκ πεηιτροπήε απασχόληση και τουε μισθούε
τω ν νεοεισερχομένων σ τη ν αγορά
εργασίαε.
• Αμεση, από φέτοε, εφαρμογή κά
ποιων αλλαγών στο ασφαλιστικό και ό
χι από το 2013 ή το 2018 όπωε προβλέπει
το σχέδιο νόμου του κ. Λοβέρδου.
• Απελευθέρωση αγορών και κλει
στώ ν επαγγελμάτων, αρχήε γενομένηε
από τιε οδικέε μεταφορέε που εκτιμάται ότι επιβαρύνουν τιε τιμέε τω ν
προϊόντων.

ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ
Π Ρ Ο Σ ΤΟ ΔΝΤ
Βλέπε ειδικό Φάκελο στην Οικονομική «Κ» σελ. 7,8,9, ΙΟ

Πρόσθετα
δημοσιονομικά

Πρόσθετα
δημοσιονομικά

μέτρα για το 2010 εάν
υπάρξουν αποκλίσεις
από τους στόχους

μέτρα για το 2011
και το 2012
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δημόσιων
επιχειρήσεων και
οργανισμών ή της
ιδιωτικοποίησής τους

e
Περικοπή
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Πάσχα και του
επιδόματος αδείας, στα
πρότυπα του Δημόσιου
τομέα

Επικοινωνία Παπανδρέου με Στρος-Καν
Μπορεί επισήμως π κυβέρνηση να υποστηρίζει ότι η πρόσκληση προς το
ΔΝΤ, την ΕΚΤ και την Ε.Ε. δεν σημαίνει ενεργοποίηση του μηχανισμού, ωστό
σο η κινητικότητα στο παρασκήνιο δείχνει ότι μόλις καθοριστούν οι όροι, ε 
ντός της εβδομάδος, θα υποβληθεί και επισήμως το σχετικό αίτημα. Σύμφω•να με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός κ. Γ. Παπανδρέου έχει ήδη ξεκινήσει
ιιιπ άτυπη διηπππνιιήτευπη. πέσω συχνότατων τηλειραινηυάτων. υε τον νενικό διευθυντή του ΔΝΤ κ. Ντομινίκ Στρος-Καν σχετικά με τα μέτρα που θα ζη
τήσει ο διεθνής οργανισμός. Ωστόσο, παρά την καλή προσωπική σχέση των
δύο ανδρών, ο κ. Στρος-Καν είναι υποχρεωμένος να κινηθεί εντός του πλαι
σίου των όρων και των αρχών του ΔΝΤ. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει υπόψη
του ότι σε αυτό το σχέδιο διάσωσης θα συνεργαστεί με την Κομισιόν και την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ειδικά η τελευταία φέρεται να είναι πιο σκλη
ρή από το ΔΝΤ σε ορισμένα θέματα, όπως το κόστος εργασίας. Επίσης, το
ΔΝΤ θεωρεί ότι το τριετές χρονοδιάγραμμα μείωσης του ελλείμματος που έ 
χει θέσει η Κομισιόν (2010 - 2012) είναι ασφυκτικό, αλλά είναι υποχρεωμένο
να το υιοθετήσει. Ασαφές είναι ακόμη τι θα γίνει σε περίπτωση που η Ελλά
δα ζητήσει άμεσα βοήθεια. Το ΔΝΤ έχει μηχανισμό άμεσης ενίσχυσης, σε α
ντίθεση με την Ευρωζώνη, όπου οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες. Θεωρητικώς ο κοινός μηχανισμός θα ενεργοποιηθεί και από τα δύο μέρη. Χθες το με
σημέρι, πάντως, μετά το τέλος του Εεοξίη στη Μαδρίτη, ο κ. Παπακωνσταντί
νου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αναθεώρησης του ελλείμματος,
προς τα πάνω, διευκρινίζοντας όμως ότι κάτι τέτοιο δεν συνεπάγεται τροπο
ποίηση του ΠΣΑ. Επίσης, από ελληνικής πλευράς διεψεύδετο ότι έγινε δή
λωση από τον κ. Τρισέ, σύμφωνα με την οποία το πρόβλημα ρευστότητας
των ελληνικών τραπεζών θα ενταθεί περαιτέρω.

Ι

Της ΕΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Με ένα επεξεργασμένο στιε λεπτομέρειέε
τ'7" ’ πακέτο προτάσεων για τη ν αξιοιση τηε κινητήε και ακίνητηε περιουσίαε του Δημοσίου -το οποίο κα
τά τουε υπολογισμούε τηε Ρηγίλληε μπο
ρεί να συνδράμει δραστικά στη μείω
ση του ελλείμματοε και να διευκολύνει
σημαντικά τουε χειρισμούε στο πεδίο
του δανεισμού- και με μία στρατηγική
δύο ταχυτήτων προετοιμάζεται η Νέα
Δημοκρατία για τιε επικείμενεε εξελί-

Ετοιμάζει πακέτο προτάσε
ων για αποτελεσματική
αξιοποίηση της κινητής
και ακίνητης περιουσίας
του Δημοσίου.

Ο κ. Σαμαράς είναι πεπεισμένος ότι το ΔΝΤ θα ζητήσει από την Αθήνα να λάβει
μέτρα που δεν αντέχουν ούτε η κοινωνία, ούτε και η οικονομία.
ντηση που είχαν στιε αρχέε τηε εβδομάδαε, ο κ. Σαμαράε δεν συμμερί
ζεται στο ελάχιστο τη ν εκτίμηση κυ
βερνητικών και άλλων στελεχών τα ο
ποία θεωρούν ότι η εμπλοκή του ΔΝΤ
θα λειτουργήσει εξυγιαντικά για την ελ
ληνική οικονομία και θα οδηγήσει στα
διακά σ τη ν πλήρη ανάρρωσή τηε.
Αντιθέτωε, ο αρχηγόε τηε αξιωματικήε
αντιπολίτευσηε είναι πεπεισμένοε ό
τι το ΔΝΤ θα ζητήσει από τη ν Αθήνα

Απελευθέρωση
αγορών
και κλειστών
επαγγελμάτων, αρχής
γενομένης από τις οδικές
μεταψορές που εκτιμάται
ότι επιβαρύνουν τις τιμές
των προϊόντων
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Μείωση
του αριθμού
των δημοσίων υπαλλήλων,
μέσω της πλήρους
κατάργησης των συμβάσεων
έργου και του παγώματος
των προσλήψεων

Αναστολή της
υποχρεωτικής
εψαρμογής
των κλαδικών
συμβάσεων
εργασίας

W

Ελαστικότερο
θεσμικό πλαίσιο

Αμεση, από φέτος,
εφαρμογή

για τις απολύσεις, την
μερική ή εκ περιτροπής
απασχόληση, τους
μισθούς των
νεοεισερχομένω ν στην
αγορά εργασίας

κάποιων αλλαγών στο
ασφαλιστικό και όχι από
το 2013 ή το 2018 όπως
προβλέπει το σχέδιο
νόμου του κ. Λοβέρδου
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Οχι στο ΔΝΤ, επιμένει ο κ. Σαμαράς

ξειε στο εύφλεκτο πεδίο του δανεισμού.
Οπωε προκύπτει από τιε δημόσιεε
V
θετήσειε αλλά και όσα αναλύονται
ο
αλλεπάλληλεε κλειστέε συσκέψειε
του κ. Σαμαρά με τουε συνεργάτεε του,
ο αρχηγόε τηε Ν.Δ. επιμένει κυριολε
κτικά μέχρι τη ν τελευταία στιγμή
σ τη ν ανάγκη να επιδιώξει η κυβέρ
νηση τον δανεισμό του Μάΐου από τιε
αγορέε και να μη ζητήσει τη ν ενερ
γοποίηση του μηχανισμού στήριξηε,
που προβλέπει τη ν εμπλοκή του Διεθνούε Νομισματικού Ταμείου. Α ν αυ
τό δεν καταστεί δυνατό, τότε η Νέα Δη
μοκρατία θα ανασύρει το πλάνο Β, το
οποίο προβλέπει ασφυκτικό πρέσινγκ
σ τη ν κυβέρνηση προκειμένου να αναλάβει πρωτοβουλίεε που θα επι
τρέψουν στη χώρα να απεγκλωβιστεί
από τη μέγγενη του ΔΝΤ το ταχύτερο
δυνατόν.
Οπωε είπε και στον πρωθυπουργό
Γ. Παπανδρέου στη ν κατ’ ιδίαν συνά-
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να λάβει μέτρα που δεν αντέχουν ού
τε η κοινωνία, ούτε όμωε και η οικο
νομία. «Θα μπούμε σε ένα φαύλο κύ
κλο ακόμη μεγαλύτερηε ύφεσηε και ελ
λειμμάτων, όπου τα μέτρα θα μεγα
λώνουν την ύφεση και η ύφεση τα ελ
λείμματα», λένε χαρακτηριστικά συνεργάτ,εε του κ. Σαμαρά, μνημονεύονταε τι έγινε στιε περισσότερεε από τιε
χώρεε που ενεπλάκη το ΔΝΤ και στιε
οποίεε, σημειωτέον, υπήρχε το περι

θώριο τηε υποτίμησηε που δεν υπάρ
χει για τη ν Ελλάδα.
Ο κ. Σαμαράε πιστεύει βαθύτατα
-και για το ν λόγο αυτό έχει επεξερ
γαστεί ένα μεγάλο πακέτο προτάσεωνότι ακόμη υπάρχουν περιθώρια να γί
νουν κινήσειε που θα επιτρέψουν
σ τη ν Αθήνα να δανειστεί από τιε α
γορέε το ν Μάιο και να μη ζητήσει α
κόμη τη ν ενεργοποίηση του μηχανι
σμού στήριξηε. Τη γενική κατεύθυν
ση τω ν προτάσεων αυτών τη φωτο
γράφισε χθεε ο κ. Σαμαράε με τη ν ο
μιλία του στο προσυνέδριο τηε Ν.Δ. για
τη ν οικονομία στο Ναύπλιο. Στιε λε
πτομέρειέε τηε θα τη ν παρουσιάσει
σταδιακά το επόμενο διάστημα και α
νάλογα με τιε εξελίξειε στο πεδίο του
δανεισμού. Η φιλοσοφία τω ν προτά
σεω ν αυτών στηρίζεται στην αποτελεσματυαί αξιοποίηση τηε κινητήε και
ακίνητηε περιουσίαε του Δημοσίου, κα
τά τρόπο που μπορεί να επηρεάσει ση
μαντικά το κλίμα στιε αγορέε αλλά και
την ίδια τη δυναμική του δημόσιου χρέ
ουε. Στιε προτάσειε περιλαμβάνονται
εναλλακτικά σενάρια, είτε για πώληση
είτε για μακροχρόνια μίσθωση τηε δημόσιαε περιουσίαε είτε για αξιοποίη
σή τηε κατά τρόπο που μπορεί να δια
σφαλιστούν ευνοϊκοί όροι δανεισμού
(σ.σ. να δοθούν, δηλαδή, ωε πλήρη εγ
γύηση για τη χορήγηση δανείων).
Ο αρχηγόε τηε Ν.Δ. και το επιτελείο
του θεωρούν ότι για την αξιοποίηση τηε
περιουσίαε του Δημοσίου απαιτείται μό
νον μία πολιτική απόφαση για τη ν ε
πίλυση θεσμικών και νομικών ζητη
μάτων, η οποία μπορεί να υλοποιηθεί
άμεσα. Ο κ. Σαμαράε πιστεύει ότι με
τη ν ανάληψη πρωτοβουλιών όπωε οι
παραπάνω και με ταυτόχρονη ταχεία
υλοποίηση μεγάλων μεταρρυθμίσε
ων, είναι δυνατόν να αποφευχθεί η ε
μπλοκή του ΔΝΤ και οι συνέπειεε που
αυτή θα επιφέρει.

Πολιτικό κόστος,
παράπλευρα κέρδη
Του Κ.Π. ΠΑΠΑΑΙΟΧΟΥ

Παρά τον διπλωματικό μαραθώνιο του
πρωθυπουργού κ. Γ. Παπανδρέου και
τα αλλεπάλληλα κύματα τω ν επώδυνων μέτρων, η ελληνική οικονομία
φαίνεται πωε χάνει οριστικά τη «μά
χη» με τιε αγορέε και ο χρόνοε για την
υποβολή αιτήματοε για τη ν ενεργο
ποίηση του μηχανισμού διάσωσηε α
πό την Ευρωπαϊκή Ενωση και το Διε
θνέε Νομισματικό Ταμείο μετράει α
πό τιε αρχέε τηε περασμένηε εβδομάδαε αντίστροφα.
Επισήμωε, το Μέγαρο Μαξίμου με
ταδίδει πωε οι τελικέε αποφάσειε δεν
έχουν ληφθεί. Ομωε, στουε κόλπουε
του υπουργικού συμβουλίου κυ
ριαρχεί η βεβαιότητα πωε για τον κ.
Γ. Παπανδρέου ο «κΰβοε έχει ριφθεί»
και είναι θέμα λίγου χρόνου να προ
χωρήσει στα κρίσιμα τηλεφωνήματα
προε τουε κ. Ρομπέι και Στροε Καν ζητώνταε τη διασφάλιση του δανεισμού
τηε Ελλάδαε μέσω διμερών δανείων
από τα κράτη - μέλη και το ΔΝΤ.
Σύμφωνα με στενούε του συνεργάτεε, ο κ. Παπανδρέου δεν αντιμε
τωπίζει «φοβικά» τη ν περαιτέρω ε
μπλοκή του ΔΝΤ στα ελληνικά πράγ
ματα. Συνομιλητέε του από το εξω 
τερικό, όπωε ο νομπελίσταε οικονομολόγοε κ. Στίνγκλιτε, αλλά και κο
ρυφαίοι κυβερνητικοί παράγοντεε, με
πρώτο το ν κ. X. Παμπούκη, που εδώ
και εβδομάδεε εισηγείτο την προ
σφυγή στο ν μηχανισμό, το ν έχουν
πείσει ότι η Ελλάδα δεν είναι Ουγ
γαρία ή Λεττονία. Ωε εκ τούτου είναι
πεπεισμένοε ότι τα μέτρα που θα ζη
τηθούν από τη ν κυβέρνηση για την
επόμενη τριετία δεν θα διαφέρουν
κατά πολύ από όσα θα ήταν υπο
χρεωμένη να εφαρμόσει ούτωε ή άλλωε η Αθήνα υπό τη ν τριπλή επιτή
ρηση τηε Κομισιόν, τηε Ευρωπάΐκήε
Κεντρικήε και του ΔΝΤ, ακόμη και ε
άν είχε διασφαλίσει τον απρόσκοπτο
δανεισμό τηε από τιε αγορέε.

Εκνευρισμό«
Η δυσφορία και ο εκνευρισμόε του
πρωθυπουργού προέρχονται κατά
κύριο λόγο από τιε πολιτικέε περιπλοκέε που δημιουργεί η έλευση του
ΔΝΤ. Πρώτον, ο ίδιοε ο κ. Γ. Πα
πανδρέου εμφανίζεται σ τη ν κοινή
γνώμη ανακόλουθοε, καθώε μέχρι
πριν από λίγεε εβδομάδεε διαβεβαί
ωνε ότι η Ελλάδα δεν θα χρειαστεί
και δεν πρόκειται να ζητήσει τη ν ε
νεργοποίηση του μηχανισμού διάσωσηε. Δεύτερον, στο Μέγαρο Μα
ξίμου θεωρείται βέβαιο ότι η ορατή
εμπλοκή του ΔΝΤ σ τα ελληνικά
πράγματα θα προκαλέσει νέο «σοκ»
στη ν κοινή γνώμη, καθώε είναι ά
μεσα συνυφασμένο με σκληρέε αποφάσειε, που θεωρείται βέβαιο ό
τι θα αναπτυχθούν σε βάθοε χρόνου,
ακόμη κι αν από την Ουάσιγκτον με
ταδίδεται πωε τα μέτρα που περι
λαμβάνονται στο Πρόγραμμα Στα-

θερότηχαε και Ανάπτυξήε για το 2010
είναι επαρκή. Τ ρ ίτο ν , η ενεργοποί
ηση του μηχανισμού διάσωσηε θα α
ποτελεί σταθερά εφ’ εξήε αντιπολι
τευτικό όπλο στα χέρια του κ. Αντ.
Σαμαρά, που εδώ και εβδομάδεε ε
πιμένει πωε η Αθήνα θα έπρεπε να
προβεί σε κινήσειε οι οποίεε θα δια
σφάλιζαν το ν δανεισμό τηε απο
κλειστικά από τιε αγορέε.
Πάντωε, συνεργάτεε του κ. Πα
πανδρέου ευελπιστούν πωε το πο
λιτικό κόστοε από τη ν προσφυγή
σ τη ν Ε.Ε. και το ΔΝΤ θα απορροφηθεί σχετικά γρήγορα. Οπωε λένε,
οι πολίτεε έχουν αντιληφθεί πωε ο
δανεισμόε τηε χώραε με επιτόκια τηε
τάξηε του 7% και άνω υπερβαίνει τιε
αντοχέε τηε ελληνικήε οικονομίαε
και υπονομεύει -εά ν δεν ακυρώνειτιε προσπάθειεε μείωσηε του ελ-

Στο Μέγαρο Μαξίμου
θεωρείται βέβαιο
ότι η ορατή εμπλοκή
του Δ Ν Τ θα προκαλέσει
νέο «σ ο κ »
στην κοινή γνώμη.
λείμματοε. Επίσηε, έχουν πεισθεί ό
τι ο πρωθυπουργόε έκανε τουε τελευταίουε μήνεε κάθε δυνατή προ
σπάθεια για να διαμορφωθεί το
σχέδιο σωτηρίαε τω ν Βρυξελλών κα
τά τέτοιο ν τρόπο που θα έκαμπτε
τη ν επιθετικότητα τω ν αγορών έ
να ντι τηε Ελλάδοε.
Μάλιστα, ο κ. Παπανδρέου φέ
ρεται οργισμένοε με συγκεκριμένουε
συνομιλητέε του στη ν Ευρωπαϊκή
Ενωση, με πρώτη τη Γερμανίδα κα
γκελάριο κ. Αγκελα Μέρκελ, καθώε
εκτιμά πωε εάν δεν είχαν υπάρξει τα
αντιφατικά μηνύματα και οι παλινωδίεε τω ν τελευταίων μηνών, η μά
χη μείωσηε τω ν ερτεπάε θα είχε κερδηθεί και η Αθμνα δεν θα ήταν υ
ποχρεωμένη να ζητήσει τη ν ενερ
γοποίηση του μηχανισμού διάσωσηε.
Επιπροσθέτωε, το Μέγαρο ,/'αξίμου εκτιμά πωε θα έχει ενδεχ
/ωε
και ορισμένα παράπλευρα κέρδη α
πό την έλευση του ΔΝΤ. Ωε τέτοια αναφέρονται η προώθηση τω ν διαρ
θρωτικών αλλαγών με μικρότερεε του
αναμενομένου αντιδράσειε -το α
σφαλιστικό, για παράδειγμα, πήρε την
Πέμπτη το «πράσινο φωε» από το υ
πουργικό συμβούλιο χωρίε να ση
μειωθούν μεγάλεε αναταράξειε- αλ
λά και η ενδεχόμενη δημιουργία
ρήγματοε στο εσωτερικό τηε Ν.Δ. Συ
γκεκριμένα, στο στενό επιτελείο του
κ. Γ. Παπανδρέου δεν πέρασε απα
ρατήρητη η τοποθέτηση τηε κ. Ντόραε Μπακογιάννη ότι «δεν πρέπει να
δαιμονοποιείται το ΔΝΤ», αλλά κυρίωε
η αποστροφή τηε ότι κάθε βουλευτήε
θα πρέπει να τοποθετηθεί επί του θέματοε κατά συνείδηση.

