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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΕΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΜΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Αναταράξεις 
προκαλεί 
η ανακοίνωση 
για τα 50 δισ.
Εντονες αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό 
της κυβέρνησης και ένταση με την τρόικα

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Στη δίνη τηε τρόικαε βρίσκεται τα τε
λευταία 24ωρα η κυβέρνηση. Αίφνηε, 
τιε πρώτεβ πρωινέε ώρεε του Σαββάτου 
οδηγήθηκε σε μερική αναδίπλωση έ
ναντι των αρχικών εξαγγελιών για α-

κρατικοποιήσειε, ύψουε 50 δισ. ευ- 
κ ω, και ταυτόχρονα επιτέθηκε κατά τηε 
τρόικαε, μετά τη θύελλα των αντιδρά
σεων που προκάλεσαν οι τοποθετήσετε 
των εκπροσώπων του ΔΝΤ, τηε Ευρω- 
παίκήε Ενωσηε και τηε ΕΚΤ. Η σκληρή 
ανακοίνωση που εξέδωσε η κυβέρνη
ση εναντίον τηε τρόικαε, συνδέεται α
πό πολλούε υπουργούε και με τα εκλο
γικά σενάρια τα οποία αναπόφευκτα α
ναζωπυρώθηκαν. Το κλίμα που δημι-

Υπουργοί αποδίδουν 
ευθύνες στον 
κ. Παπακωνσταντίνου, 
αλλά το Μαξίμου 
τον καλύπτει απολύτως.
ουργήθηκε έχει προκαλέσει τριπλό αρ
νητικό αντίκτυπο:

Πρώτον, καλλιεργήθηκε κλίμα πανι
κού στη χώρα. Οτι δηλαδή έχει τοπο
θετηθεί πωλητήριο σε κάθε κομμάτι τηε 
δημόσιαε περιουσίαε, και τούτο βεβαί- 
ωε υπονοεί ότι η κυβέρνηση οδηγείται 
στη λύση αυτή, διότι απέτυχε ο τρόποε 
ενσωμάτωσα και εφαρμογήε του Μνη
μονίου ώβ τώρα.

Δεύτερον, είναι δεδομένη η επιβά
ρυνση των σχέσεων Ελλάδαε με την 
τρόικα. Αφενόε λόγω τ α  σκληρήε α
νακοίνωσα που εξεδόθη το Σάββατο. 
Αφετέρου διότι ο ίδιοε ο πρωθυπουργόε 
κ. Γ. Παπανδρέου προχώρησε σε δια
βήματα έναντι των κ. Ντομινίκ Στροε- 
Καν, Ζοζέ Μπαρόζο και Ζαν-Κλοντ Τρι- 
σέ. Έγινε μάλιστα γνωστό αργά χθεε το 
μεσημέρι ότι ο κ. Στροε Καν συμφώνησε 
ότι η Τρόικα δεν έπρεπε να εκφραστεί 
κατ’ αυτό τον τρόπο.

Τρίτον, αποστέλλεται αρνητικό μή
νυμα στιε αγορέε. Αλλά και σε ενδο- 
κομματικό επίπεδο επιτείνονται οι α- 
ντιδράσειε για τον πολιτικό αντίκτυπο.

Ηδη από το βράδυ τ α  Παρασκευήε 
υπουργοί και κυβερνητικά στελέχη τη
λεφωνούσαν στουε κ. Γ. Ραγκούση και 
Ρεγγίνα Βάρτζελη και τουε έλεγαν ότι 
μοιάζει η κυβέρνηση να «ξεπουλάει» τα 
πάντα. Κριτική ασκείται και στον κ. Γ. 
Παπακωνσταντίνου ιδίωε ωε προε το ε- 
πικοινωνιακό. Θεωρούν ότι τιε ανα
κοινώσει για τιε αποκρατικοποιήσει 
έπρεπε να τιε κάνει ο ίδιοε ώστε να τε
θεί το πλαίσιο όπωε το επιθυμεί η κυ
βέρνηση (δηλαδή αξιοποίηση και όχι εκ-

ποίηση τηε δημόσια περιουσίαε) και να 
μην αφήσα την πρωτοβουλία στην τρόι
κα. Από το Μέγαρο Μαξίμου πάντωε τον 
καλύπτουν απόλυτα και επισημαίνουν 
ότι δεν τίθεται θέμα για τον υπουργό Οι- 
κονομικών, την παραίτηση του οποίου 
ζητεί από χθεε το πρωί η Ν.Δ. Ο πρώ- 
tos ακρνιδιασμόε για την κυβέρνηση εί
χε προηγηθεί από το πρωί τ α  Παρα
σκευήε, όταν ο μόνιμοε εκπρόσωποε του 
ΔΝΤ στην Ελλάδα κ. Μπομπ Τράα, εί
χε ζητήσει να πωληθεί κρατική περι
ουσία και με τα χρήματα αυτά να επα- 
ναγορασθεί το χρέοε. Αρχικά στην κυ
βέρνηση θεώρησαν ότι δεν υφίσταται 
πρόβλημα, καθώε η Ν.Δ. θριαμβολο
γούσε ότι η «τρόικα ήρθε στα λόγια ms». 
Μετά όμωε απ’ όσα έχουν προηγηθεί, 
άπαντεε τονίζουν πωε απαιτείται επεί
γουσα στροφή στρατηγική3, ώστε να ε- 
ξοβελισθεί από την ατζέντα η λέξη «πώ
ληση» και να αντικατασταθεί με την έν
νοια m s «αξιοποίησή» m s δημόσια5 
περιουσίαε. Ωε παράδειγμα μάλιστα α
ναφέρουν εκείνο του αεροδρομίου του 
Ελληνικού, το οποίο δεν θα πωληθεί, αλ
λά πιθανότατα θα παραχωρηθεί η εκ
μετάλλευση των εσόδων του omus ι- 
διώτεε επενδυτέε για μακρύ χρόνο 
(π.χ. 40 ή 50 χρόνια). Το απόγευμα m s 
Παρασκευή3 πάντωε δενυφίστατο κλί
μα έντασηε. Το θετικό κλίμα θρυμμα
τίστηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, 
όταν ο κυβερνητικόε εκπρόσωποε εξέ
δωσε απροειδοποίητα μια ανακοίνωση 
με την οποία σε σκληρούε τόνουβ τό
νιζε ότι: «η συμπεριφορά των εκπρο
σώπων m s Ε.Ε., του ΔΝΤ και m s ΕΚΤ, 
κατά τη σημερινή mus συνέντευξη, ή
ταν απαράδεκτη. Tous ζήτήσαμε να βοη
θήσουν και τιμάμε στο ακέραιο τιε δε
σμεύσει μαε. Δεν ζητήσαμε όμωε από 
κανένα να παρεμβαίνει στα εσωτερικά 
m s χώραε. Θα πρέπει όλοι να αντιλη- 
φθούν τον ρόλο raus. Και αυτό θα το κα
ταστήσουμε σαφέε σε όλουε tous ε- 
ταίρουε μαε. Εχουμε ανάγκη αλλά έ
χουμε και όρια. Και τα όρια m s αξιο- 
πρέπειάε μαε δεν τα διαπραγματευό
μαστε με κανέναν. Εντολέε παίρνου
με μόνο από τον ελληνικό λαό». Εν συ
νεχεία ο κ. Πεταλωτήε υπογράμμιζε neos: 
«είναι προφανέε ότι η αξιοποίηση m s 
aKivnms περιουσίαε του Δημοσίου σε 
καμία περίπτωση δεν σημαίνει εκποί
ηση δημόσιαε γηε. Εξίσου προφανέε εί
ναι ότι για τη λήψη αυτών των απο
φάσεων μόνη αρμόδια είναι η ελληνι
κή κυβέρνηση». Tns τελικήε εντολή5 για 
m  σκληρή ανακοίνωση του κ. Πεταλωτή 
είχε προηγηθεί σειρά τηλεφωνημά
των μεταξύ του πρωθυπουργού και των 
κ. Παπακωνσταντίνου, Ραγκούση και 
Βάρτζελη. Πρώτη ειδοποίησε τον πρω
θυπουργό για τιε δηλώ σει των εκ
προσώπων m s τρόικαε η κ. Βάρτζελη.

Ο κ. Γ. Παπανδρέου δεν θα λάβει οριστικές αποφάσεις για το θέμα των πρόωρων εκλογών μέχρι να «καθαρίσει το το
πίο» στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Το κλίμα στο εσωτερικό της χώρας θα παίξει, όμως, καθοριστικό ρόλο.

Η αντίδραση 
των Βρυξελλών

Το πρόγραμμα ιδιωτικοποιή- 
σεων ύψους 50 δισ. ευρώ 
για την περίοδο 2011-2015 θα 
περιλαμβάνεται στην επόμε
νη επικαιροποιημένη έκδοση 
του Μνημονίου μεταξύ της 
ελληνικής κυβέρνησης και 
των πιστωτών. Συνεπώς συ
ζητήθηκε, διαπραγματεύτηκε 
και τελικώς συμφωνήθηκε 
με την ελληνική κυβέρνηση 
κατά τη διάρκεια των επα
φών με τους επικεφαλής της 
τρόικας στη διάρκεια της ε
βδομάδας ανέφεραν πηγές 
από τις Βρυξέλλες χθες. 
Πρόκειται για τη διαδικασία 
που ακολουθείται σε όλες τις 
αποστολές της τρόικας όχι 
μόνο στην Αθήνα, αλλά και 
στην Ουγγαρία, τη Ρουμανία 
και την Ιρλανδία ή όπου αλ
λού εφαρμόζονται αντίστοιχα 
προγράμματα. Το ελληνικό 
Μνημόνιο είναι ένα πρόγραμ
μα που αλλάζει ανά τρίμηνο. 
Κάθε φορά οι αντιπρόσωποι 
της τρόικας αξιολογούν την 
πορεία εκτέλεσης του προ
γράμματος και εντοπίζουν 
σημεία όπου για διάφορους 
λόγους προκύπτουν προβλ 
ματα. Στη συνέχεια, οι επικε
φαλής της αποστολής αξιο
λόγησης τα συζητούν με την 
ελληνική κυβέρνηση και συ
ναποφασίζουν με ποιο τρόπο 
θα αντιμετωπιστούν τα προ
βλήματα. Το αποτέλεσμα της 
διαπραγμάτευσης αποτυπώ- 
νεται στην επικαιροποιημένη 
έκδοση του Μνημονίου. Το 
μόνο ζήτημα που δεν έχει α
ποσαφηνιστεί είναι αν είχε 
συμφωνηθεί ποιος θα ανα
κοινώσει το πρόγραμμα απο
κρατικοποιήσεων: η ελληνική 
κυβέρνηση ή οι επικεφαλής 
της τρόικας...

Εισηγήσεις για πρόωρες εκλογές την άνοιξη
Του Κ. Π. ΠΑΠΑΛΙΟΧΟΥ

Με τη φράση «δεν έχω στο μυαλό μου 
εκλογέε» φέρεται να σχολίασε σε εξ α
πορρήτων συνεργάτη του ο πρωθυ- 
πουργόε κ. Γιώργοε Παπανδρέου τα ε
πίμονα εκλογικά σενάρια των τελευ
ταίων ημερών. Ομοιε, πληροφορίεε α
ναφέρουν πωε ο πρωθυπουργόε θα 
σταθμίσει όλα τα δεδομένα με «ορό
σημο» τη Σύνοδο Κορυφή5 τηε Ευρω- 
παϊκήε Ενωσηε τηε 25η3 Μαρτίου, ο
πότε και αναμένεται να ληφθούν οι τε- 
λικέε αποφάσεΐ3 για τον Ευρωπαϊκό Μη
χανισμό Στήριξηε.

Σύμφωνα με κορυφαία κυβερνητικά 
στελέχη, εάν διασφαλιστεί οριστικά η 
αντιμετώπιση τη5 κρίσηε χρέουε που 
αντιμετωπίζει η χώρα, και με δεδομέ
νο ότι ούτωε ή άλλωε η ελληνική οι
κονομία θα παραμείνει σε τροχιά αυ- 
στηρότατηε δημοσιονομικής πειθαρ
χίας μέχρι το 2015, δεν θα πρέπει να 
αποκλειστεί το ενδεχόμενο των «εα
ρινών» πρόωρων εκλογών.

Οι θιασώτεε του σεναρίου τηε πρό- 
ωρη5 προσφυγής στην κάλπη επικα
λούνται κατά βάση δύο επιχειρήματα. 
Πρωτίστου, ότι με βάση τιε τρέχουσεε 
δημοσκοπήσεις ο κ. Γ. Παπανδρέου έ
χει βάσιμεε ελπίδε5 μιαε νέαε αυτοδυ
ναμίας, ενώ εάν αφήσει τον χρόνο να 
«τρέξει», τα υφιστάμενα δεδομένα

μπορεί να ανατραπούν, λόγω του πο
λιτικού κόστουε που επισωρεύει για την 
κυβέρνηση η ασκούμενη πολιτική. 
Δεύτερον, ότι με τη διενέργεια των ε
κλογών ο πρωθυπουργόε θα απαντήσει 
στην κριτική τη5 αντιπολίτευσή, αλ
λά και μερίδα5 στελεχών του ίδιου του 
ΠΑΣΟΚ, ότι ασκεί μια πολιτική για την 
οποία δεν διαθέτει την απαιτούμενη 
λαϊκή εντολή. Ομωε, εντό5 του επιτε
λείου του πρωθυπουργού υπάρχει ι-

Ισχυρή και η αντίθετη 
άποψη, που προκρίνει 
εκλογές ή στις αρχές 
του 2012 ή στο τέλος 
της τετραετίας.
οχυρή και η αντίθετη άποψη, που προ
κρίνει εκλογέ5 ή στιε αρχέε του 2012, 
οπότε το Μέγαρο Μαξίμου προσδοκά 
ότι θα είναι ορατά τα πρώτα σημάδια 
ανάκαμψή τηε ελληνικής οικονομίας, 
ή στο τέλοε τηε τετραετίαε. Οπωε λέ
γεται, η κυβέρνηση έχει πλήρη νομι
μοποίηση να συνεχίσει την πολιτική 
τηε μετά το εκλογικό δίλημμα που έ
θεσε, επιτυχώε, στην αναμέτρηση για 
την τοπική αυτοδιοίκηση του περα
σμένου Νοεμβρίου. Επίσηε, η προσφυγή

στιε κάλπεε αποτελεί κίνηση υψηλού 
πολιτικού ρίσκου. Αφενόε, διότι ο κ. Γ. 
Παπανδρέου διατρέχει τον κίνδυνο να 
κληθεί την επομένη των εκλογών να 
διαχειριστεί μια οριακή αυτοδυναμία. 
Και αφετέρου, επειδή δυνητικοί του 
«σύμμαχοι», όπωε η Δημοκρατική Συμ- 
μαχία τηε κ. Ντόραε Μπακογιάννη και 
η Δημοκρατική Αριστερά του κ. Φώτη 
Κουβέλη, με βάση τΐ3 τρέχουσεε δη
μοσκοπήσεις δεν διασφαλίζουν την πα
ρουσία τουε στην επόμενη Βουλή. 
Τρίτον, εάν ο κ. Παπανδρέου επιλέξει 
τιε εκλογέε στην παρούσα φάση μειώνει 
τον συνολικό του χρόνο στην πρωθυ
πουργία στην καλύτερη των περιπτώ
σεων στα 5,5 χρόνια, καθώε ουδείε στο 
Μέγαρο Μαξίμου θεωρεί ρεαλιστική την 
επιδίωξη το ΠΑΣΟΚ να επιτύχει τρεΐ5 
διαδοχικέε εκλογικέε νίκεε.

Οπωε προαναφέρθηκε, ο κ. Γ. Πα
πανδρέου δεν πρόκειται να λάβει ορι- 
στικέε αποφάσεΐ3 μέχρι να «καθαρίσει 
το τοπίο» στουε κόλπουε τηε Ευρω- 
παϊκήε Ενωσηε. Ομω3, κρίσιμο ρόλο για 
τιε επιλογέε του θα παίξει και το κλί
μα στο εσωτερικό τηβ χώραβ.

Νέα μέτωπα
Παρά την αίσθηση ότι με την ψή

φιση, την προσεχή εβδομάδα, των 
νομοσχεδίων για τα Μέσα Μαζική3 Με- 
ταφοράε και για τα κλειστά επαγγέλ

ματα η κυβέρνηση ολοκληρώνει το πιο 
δύσκολο κομμάτι των διαρθρωτικών αλ
λαγών, η αλήθεια είναι πωβ την ανα
μένουν και νέα δύσκολα μέτωπα. Πέ
ραν τηε συνεχιζόμενηβ έντασηβ στον 
χώρο τηε υγείαε και του κινήματοε «Δεν 
πληρώνω», το επόμενο διάστημα η κυ
βέρνηση καλείται να διαχειριστεί: Τιε 
πιέσειε τη3 τρόικαε για νέεε αλλαγέε 
στιε εργασιακέε σχέσειε, το ζήτημα των 
επικουρικών συντάξεων, την προώθηση 
του ενιαίου μισθολογίου για του5 δη- 
μοσίουε υπαλλήλουε, ενώ κατά πλη- 
ροφορίεε από την Ευρωπαϊκή Ενωση 
ζητείται στο παρασκήνιο και γενναία 
περικοπή σειράε επιδομάτων των τρα- 
πεζοϋπαλλήλων. Επίσηε, σε μείζον 
πρόβλημα έχει αναδειχθεί η διάχυτη 
στην κοινή γνώμη αίσθηση ότι η κυ
βέρνηση εφαρμόζει «τυφλά» τιε επι- 
ταγέε τη5 τρόικα5 και δεν έχει δική τηβ 
πολιτική ατζέντα. Δεν πέρασε, για πα
ράδειγμα, απαρατήρητη η έκπληξη 
που ομολόγησε ότι ένιωσε ο κυβερνη- 
τικόβ εκπρόσωποε κ. Γ. Πεταλωτήε ό
ταν διαπίστωσε ότι ο κ. Γ. Ραγκούσηε 
επέλεξε, την περασμένη εβδομάδα, να 
αντιμετωπίσει τουε εκπροσώπουε των 
δανειστών μαε ωε «μία ομάδα υπαλ
λήλων τηε Ε.Ε. και του ΔΝΤ, και τίπο
τα παραπέρα» και όχι ωε υποβολείε των 
κυβερνητικών αποφάσεων, κλίμα που 
μεταδίδουν άλλοι υπουργοί.

Το παρασκήνιο ιης έντασης για τις... εξαγγελίες της τρόικας
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Το οικονομικό επιτελείο φέρεται να ζήτησε αρχικώς να τοποθετηθεί λίγο χαμηλότερα από τα 50 δισ. ευρώ ο πήχυς των εσό
δων από τις αποκρατικοποιήσεις. Η τρόικα όμως ήθελε ένα νούμερο για να εντυπωσιάσει τις αγορές.

Ο στόχος των 50 δισ. ευρώ από τιβ α
ποκρατικοποιήσει, αλλά κυρίωβ ο 
τρόποε με τον οποίο δημοσιοποιήθη
κε η εξέλιξη αυτή -και όχι μόνο- από 
τουε εκπροσώπουε τηε τρόικαε άναψε 
«φωτιέε» στην κυβέρνηση. Είναι γε- 
γονόε ότι στην προσπάθειά τουε να δεί
ξουν πωε η Ελλάδα μπορεί να εξυπη
ρετήσει μόνη τηε το υπέρογκο δημό
σιο χρέοε τηε, οι απεσταλμένοι του 
ΔΝΤ, κ. Π. Τόμσεν και τηε Ε.Ε., κ. Σ. Ντε- 
ρούζ, εισήλθαν σε αρκετέε λεπτομέρειεε 
για το τι πρέπει να γίνει με τη δημόσια 
περιουσία. Σε λεπτομέρειεε, επίσηε, 

πήκαν αναφορικά και με τιε κοινω- 
- ικέε αντιδράσειε. Κάτι το οποίο προ- 
κάλεσε κατόπιν την ένταση.

Το γεγονόε και μόνον ότι το νέο πο
σό, των 50 δισ. ευρώ, ακούστηκε πρώ
τα από τα χείλη των ανθρώπων τηε 
τρόικαε, δημιούργησε «κακή» εντύ
πωση. Ο κ. Ντερούζ, μάλιστα, στιε δη- 
λώσειε του ανέφερε ότι γνωρίζει πωε 
η κυβέρνηση έχει έρθει σε επαφέε με 
πολλούε και ότι έχει εξετάσει το θέμα 
του προγράμματοε αποκρατικοποιή
σεων διεξοδικά και για τον λόγο αυτό 
ο νέοε στόχοε είναι «ρεαλιστικόε».

Οι πληροφορίεε αναφέρουν ότι η 
πρόταση για την οριοθέτηση ενόε νέ
ου «εντυπωσιακού» στόχου από τα έ
σοδα των αποκρατικοποιήσεων ήταν 
μία ιδέα του μόνιμου αντιπροσώπου του 
ΔΝΤ στην Ελλάδα, του «σκληρού» κ. 
Μπ. Τράα. Η συγκεκριμένη πρόταση

δεν έγινε αυτή την εβδομάδα, αλλά την 
προηγούμενη. Τιε τελευταίεε, όμωε, μέ- 
ρεε συζητήθηκε έντονα μεταξύ του υ
πουργείου Οικονομικών και των υψη
λόβαθμων στελεχών τηε τρόικαε.

Μάλιστα, το οικονομικό επιτελείο φέ
ρεται να ζήτησε αρχικώε να τοποθε
τηθεί λίγο χαμηλότερα από τα 50 δισ.

ευρώ ο πήχυε των εσόδων από τιε α- 
ποκρατικοποιήσειε έωε το 2015. Τελι
κά, όλοι συμφώνησαν, όμωε, στο ότι 
θα πρέπει να είναι ένα νούμερο το ο
ποίο εκτόε από εφικτό θα είναι και αρ
κετά «εντυπωσιακό» και «πειστικό» για 
τιε αγορέ3.

Πάντωε, το πώε θα αντιδράσουν πλέ

ον οι αγορέε τη Δευτέρα είναι άγνωστο, 
καθώε όσο θετικό κλίμα μπορεί να δη
μιουργούσε η ανακοίνωση των 50 δισ. 
από το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιή- 
σεων, τόσο αρνητικό μπορεί να προ- 
καλέσει η κυβερνητική αντίδραση στα 
λεγάμενα τηε τρόικαε. Να σημειωθεί 
στο σημείο αυτό, ότι από το υπουργείο

Οικονομιών σχολιάζονταε τιε εξελίξειε 
μετά τιε δηλώσειε τηε τρόικαε, ανα
φέρουν ότι η κυβέρνηση έχει εκφρα
στεί διά του εκπροσώπου τη5 και συ
μπληρώνουν ότι στην ανακοίνωση 
του κ. Πεταλωτή δεν γίνεται λόγοε για 
το μέγεθοε των αποκρατικοποιήσεων, 
αλλά για τον τρόπο με τον οποίο εκ
φράστηκε η τρόικα.

Μία από τιε «ατάκεε» τηε τρόικαε που 
προκάλεσε αίσθηση, ήταν η δήλωση

Το γεγονός και μόνον ότι 
το νέο ποσό, των 50 δισ. * 
ευρώ, γνωστοποιήθηκε 
από την τρόικα, 
δημιούργησε 

$ «κακή» εντύπωση.
Ζ
ο

3 του κ. Τόμσεν που ουσιαστικά προ
σπάθησε να «βγει από τα αριστερά» στο 
πολιτικό και κοινωνικό σύστημα. «Μην 
επιτρέπετε στουε λίγουε που κερδίζουν 
από την κρατική περιουσία να απο- 
κλείσουν τουε πολλούε» είπε ο κ. Τόμ
σεν και συμπλήρωσε ότι μέσω του προ- 
γράμματοε αποκρατικοποιήσεων θα 
μπορέσει να περιοριστεί η δημόσια 
σπατάλη. Και αν περιοριστεί -συνέχι
σε ο ίδιοε- δεν θα χρειαστούν νέεε κοι
νωνικά δύσκολεε αλλαγέε. Από την άλ

λη πλευρά, όταν κλήθηκε να απαντή 
σει αν μέσα στα 50 δισ. περιλαμβάν: 
ται και η πώληση κάποιου αρχαίου μν 
μείου, ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμ 
των αποκρατικοποπϊσεων θα αφορό 
θεσμικέε μεταρρυθμίσειε και δι 
θρωτικέε αλλαγέε και όχι σε μνημ 
δείχνονταε μάλιστα και «ενοχλημέ 
από το περιεχόμενο τηε ερώτηση

Σε άλλο σημείο τηε συνέντευξηε 
που που έδωσαν οι εκπρόσωποι 
τρόικαε, αναφέρθηκαν στα «εδρι 
μένα» συμφέροντα, σημειώνονταε 
κάποιεε κοινωνικέε ομάδεε είναι ι 
γριωμένεε γιατί θεωρούν ότι «τα γ. 
νόμιά τουε θίγονται». Τόσο ο κ. Ν 
τηε Ε.Ε., όσο και ο κ. Τόμσεν του η 
δήλωσαν ότι δεν έχουν εκπλαγεί ( 
το μέγεθοε των αντιδράσεων, καθώε 
«πρόγραμμα που εφαρμόζεται είναι ι  
νωνικά επώδυνο» και «όλοι θα π, 
ρώσουν κάποιο τίμημα», όπωε χα 
κτηριστικά σημείωσε ο κ. Τόμσεν.

Ωστόσο, όταν ερωτήθηκαν για τα 
κά τουε λάθη (δεδομένου ότι οι σ 
χοι του Μνημονίου έχουν πέσει 
πολλέε φορέε), ο εκπρόσωποε τηε Ε 
Κ. Μαζούχ, επιτέθηκε στην «μη α 
τελεσματική διοίκηση» τηε Ελλάδτ 
πί σειρά ετών και τιε «πολύχρονι 
σφαλμένεε πολιτικέε» που ακο' 
θήθηκαν.

ΣΩΤΗΡΗΣ !>
Αλλο ρεπορτάζ για τις εξαγγελίει 
της τρόικας στην Οικονομική Κ σε


