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Ανησυχούν 
τον Παπανδρέου
οι «ευρωεξελίξεις»
Εκτιμά πως υπάρχουν εμπόδια για 
ουσιαστικές αποφάσεις στην Ε.Ε.

Θερμή χειραψία μεταξύ του κ. Γ. Παπανδρέου και του επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Οικονομι
κές και Νομισματικές Υποθέσεις κ. Ολι Ρεν, κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Φινλανδία.

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Ο κ. Γ. Παπανδρέου επέστρεψε 
χθεε στην Ελλάδα δίχωε ιδιαίτε
ρα κέρδη στιε αποσκευέε του, ό- 
πωε δηλαδή ακριβώε είχε ανα
χωρήσει. Ούτε ο ίδιοε ούτε ο υ- 
πουργόε Οικονομικών που τον συ
νόδευε δεν ανέμεναν κάποια θε
αματική στήριξη από την κ. Αγκε- 
λα Μέρκελ, ούτε βέβαια κάποια 
μεταστροφή τω ν  συνδεδεμένων 
με το «γερμανικό άρμα» Φινλαν- 
δών, έναντι του ελληνικού προ- 
βλήματοε. Επέστρεψε πάντωε με 
ακόμη περισσότερο εδραιωμένη 
την πεποίθηση ότι η σωτηρία τηε 
χώραε περνά από τιε συνόδουε τηε 
11ηε και τηε 24ηε Μαρτίου και ό
χι κατ’ ανάγκη από το Βερολίνο.

Μέχρι τότε ο πρωθυπουργόε, ό- 
πωε φάνηκε ξεκάθαρα και μετά το 
δείπνο του με την κ. Μέρκελ, δεν 
μπορεί να είναι σίγουροε για τί
ποτα. Γι’ αυτό και ο κ. Παπαν
δρέου αναμένεται να  επισκεφθεί 
και κάποιεε άλλεε πρωτεύουσεε 
στιε δύο εβδομάδεε που απομέ
νουν. Για τον  ίδιο σκοπό θα επι- 
στρατευθούν και υπουργοί (πι
θανότατα οι κ. Γ. Παπακωνστα
ντίνου και Δ. Δρούτσαε). Το βα
σικό πρόβλημα για την Ελλάδα εί
ναι ότι η έγκριση τηε «συνολικήε 
λύσηε» περνά από τη ν προϋπό

θεση πωε νωρίτερα θα έχει ε- 
γκριθεί το  περίφημο πακέτο α- 
νταγωνιστικότηταε από τιε υπό- 
λοιπεε, μικρότερεε βόρειεε ή κε- 
ντροευρωπάΐκέε χώρεε. Οι χώρεε 
αυτέε είτε θεωρούν το  γερμανο- 
γαλλικό πακέτο ανταγωνιστικό- 
τηταε πολύ αυστηρό για τιε ίδιεε 
(πστ. Αυστρία) είτε ελλιπέε ωε προε 
τιε περιοριστικέε πολιτικέε που 
προτείνει (π.χ. Ολλανδία).

Προε το  παρόν, πάντωε, φαί
νεται ότι ο κ. Παπανδρέου θα ε- 
πισκεφθεί το  Παρίσι όπου θα συ
ναντηθεί με τον κ. Νικολά Σαρκοζί, 
ενώ υπό προσδιορισμό βρίσκεται 
το  υπόλοιπο πρόγραμμά του (υ
πάρχουν σκέψειε για επίσκεψη και 
στην Ισπανία). Σε κάθε περίπτω
ση, όπωε φάνηκε τόσο στη Γερ
μανία όσο και στη  Φινλανδία, η 
κοινή γνώμη είναι μάλλον εχθρι
κή. Ο κ. Παπανδρέου το αντιλή- 
φθηκε αυτό ήδη από την πρώτη 
ημέρα παραμονήε του στη  Γερ
μανία, όταν ο μειλίχιοε κοσμήτο- 
ραε τηε σχολήε του Πανεπιστη
μίου Χούμπολτ, προλογίζονταε 
το ν  πρωθυπουργό, υπογράμμισε 
ότι στο ερώτημα αν η Ελλάδα θα 
ξεπληρώσει τα δάνειά τηε δεν α
ναμένει ωε απάντηση τίποτε λι
γότερο από «ναι».

Ο πρωθυπουργόε κατανοώνταε 
ότι το κλίμα αυτό διαπερνά κάθετα

Νέες επισκέψεις 
του πρωθυπουργού 
σε ευρωπαϊκές 
πρωτεύουσες, 
με πρώτο σταθμό 
το Παρίσι.

όλη τη  γερμανική κοινωνία, στιε 
συνεντεύξειε που παραχώρησε 
στα MME και τω ν δύο χωρών χρη
σιμοποίησε ωε βασικό άξονα την 
υπόσχεση ότι η Ελλάδα θα απο
πληρώσει το  χρέοε τηε. Αυτό τό 
νισε και στη  συνέντευξή του η ο
ποία δημοσιεύθηκε χθεε στη  με
γαλύτερη σε κυκλοφορία γερμα
νική εφημερίδα Bild, που πάντωε

εξακολουθεί να μεταδίδει το  α
ντίθετο. Οι συντάκτεε μάλιστα τηε 
συνέντευξηε στοιχηματίζουν ότι 
η Ελλάδα δεν θα κατορθώσει να 
ξεπληρώσει τα  δάνεια. Στιε αιχ- 
μηρέε ερωτήσειε τω ν  δημοσιο
γράφων για την άποψη τηε κοινήε 
γνώμηε έναντι τηε Ελλάδαε, ο κ. 
Παπανδρέου απάντησε: «Κατανοώ 
τη ν οργή ορισμένων Γερμανών. 
Εκείνο που μπορώ να κάνω είναι 
να τουε ευχαριστήσω».

Συναντήσει
Στη Φινλανδία ο πρωθυπουργόε, 

εκτόε από την ομόλογό του κ. Μά- 
ρι Κιβινιέμι, συνάντησε και τον  ε
πίτροπο κ. Ολι Ρεν, ο οποίοε τιε η- 
μέρεε αυτέε βρισκόταν στη ν πα
τρίδα του. Η κ. Κιβινιέμι, ωε προε 
το  θέμα τηε επιμήκυνσηε απο-

πληρωμήε του χρέουε, ακολού
θησε -τουλάχιστον στιε δημόσιεε 
δηλώσειε τη ε- τη ν άποψη που ε- 
ξέφρασαν νωρίτερα τόσο η κ. Μέρ
κελ όσο και ο κ. Παπανδρέου.

Συνέδεσε δηλαδή την επιμή
κυνση με τη λήψη ενόε συνολικού 
πακέτου, ενώ τόνισε με νόημα: 
«Βεβαίωε, η φινλανδική κυβέρ
νηση θα λάβει μόνο αποφάσειε οι 
οποίεε θα προστατεύουν τουε 
Φινλανδοΰε πολίτεε».

•  Στην πρόσκληση για διάλο
γο με την κυβέρνηση για το  με
σοπρόθεσμο σχέδιο φαίνεται ότι 
έχουν ανταποκριθεί μόνο τρία 
κόμματα (ΛΑΟΣ, Δημοκρατική 
Αριστερά, Δημοκρατική Συμμα- 
χία), οι αρχηγοί τω ν  οποίων ανα
μένεται να συναντηθούν με τον 
κ. Παπακωνσταντίνου.

Αγωνία και σκληρή κριτική από βουλευτές ΠΑΣΟΚ

Η κ. Βάσω Παπανδρέου υπήρξε ιδιαίτερα αιχμηρή για τους χειρισμούς 
της κυβέρνησης στον τομέα της οικονομίας.

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

Με μια πρόγευση για το τι θα «συ
ναντά» στο εξήε η κυβέρνηση σε 
κάθε τηε «επαφή» με την κοινο
βουλευτική τηε ομάδα μπορεί να 
παρομοιαστεί η θυελλώδηε προ
χθεσινή συνεδρίαση του Κοινο
βουλευτικού Τομέα Οικονομίαε 
του ΠΑΣΟΚ, καθώε ο αρμόδιοε υ- 
πουργόε κ. Γ. Παπακωνσταντίνου 
προκλήθηκέ επί λέξει «να  πει επι- 
τέλουε την πλήρη αλήθεια στουε 
πολίτεε για το τι τουε περιμένει»! 
Την «έκκληση» αυτή μάλιστα ο κ. 
Παπακωνσταντίνου την άκουσε 
τουλάχιστον δέκα φορέε από τουε 
τριάντα «πράσινουε» βουλευτέε 
που τον «βομβάρδιζαν» επί 4,5 ώ- 
ρεε με ερωτήσειε, οι οποίεε θα μπο
ρούσαν κάλλιστα να συνοψισθούν 
στο εναγώνιο μήνυμα που ανα- 
παρήγαγαν και μετά τη  συνε
δρίαση οι μετέχοντεε: «Α ν η κυ
βέρνηση δεν αποδειχθεί αντάξια 
τηε ωριμότηταε που εξακολουθεί 
να επιδεικνύει η σιωπηλή πλειο- 
ψηφία τω ν πολιτών θα καταρρεύ- 
σει σύντομα, συμπαρασύρονταε 
μαζί τηε και τη  χώρα».

Η αδόκητη αυτή κριτική, καθώε 
επί τηε ουσίαε καλούσε τη ν κυ
βέρνηση να... σοβαρευτεί, αιφνι- 
δίασε τον κ. Γ. Παπακωνσταντί

νου. Καθώε μάλιστα η αμηχανία 
του ήταν εμφανήε και στο δια
φορετικό -από το  συνήθωε χαμο
γελαστό- ύφοε του, η κ. Βάσω Πα
πανδρέου έσπευσε να παρατη
ρήσει πώε «είναι η πρώτη φορά 
που σε βλέπω ευτυχώε πιο μαζε
μένο», για να προσθέσει ότι «ε ί
ναι τουλάχιστον θετικό που ανα-. 
γνωρίζετε επιτέλουε ότι το  Μ νη
μόνιο δεν είναι μονόδρ ! και ό
τι οι μονόδρομοι, όπωε κ ηοι σαε 
λέγαμε εξ αρχήε, οδηγούν συχνά

σε αδιέξοδα». Η έμπειρη βουλευ- 
τή$.που από τη ν αρχή σήκωσε το 
βάροε τηε κρνηκήε δεν δίστασε να 
πει σ τον  υπουργό ότι η κυβέρ
νηση «είναι εντελώε ασυντόνιστη, 
χωρίε σχέδιο και με υπουργοΰε 
που δεν είναι καν αλληλέγγυοι», 
αιχμέε που υιοθέτησαν και άλλοι 
βουλευτέε, εξαναγκάζονταε τονκ. 
Παπακωνσταντίνου να παραδε
χθεί πώε «ειδικώε στη  συνεν
νόηση με τη ν τρόικα για τη ν  α
ξιοποίηση δημοσίαε περιουσίαε 50

Σε συνάντηση με τον 
Γ. Παπακωνσταντίνου 
αναφέρθηκαν σε 
έλλειμμα συντονισμού 
της κυβέρνησης και 
αδιέξοδα στην 
οικονομία.

δισ. ευρώ υπήρξαμε άτολμοι και 
άγαρμποι». «Πείτε μαε κάτω από 
ποιεε συνθήκεε θα πάρετε και άλ
λα μέτρα για να ξέρουμε επιτέλουε 
και εμείε τ ι να λέμε στουε πολί
τεε» παρατήρησαν επίσηε πολλοί, 
ενώ υπήρξε και βουλευτήε που εί
πε ευθέωε σ το ν  υπουργό ότι «αν 
η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίσει 
με ειλικρίνεια τουε πολίτεε θα κα
ταντήσει σύντομα έρμαιο του 
λαϊκισμού»...

Εναι αξιοσημείω το ότι σ τη  
διάρκεια τηε συνεδρίασηε υπήρ
ξε καταιγισμόε παρατηρήσεων 
και προτάσεων περί τω ν  τρόπων 
αξιοποίησηε τηε δημόσιαε περι- 
ουσίαε για να μειωθεί το  δημόσιο 
χρέοε, γεγονόε που, επίσηε αιφ- 
νιδίασε τσ  Παπακωνσταντίνου, 
καθώε οι η._ σσότεροι βουλευτέε 
απεδείχθηο ,ν πολύ πιο προο

δευτικοί σε σχέση με τη  «συντη 
ρητική» επιλογή τηε κυβέρνη- 
σηε να αποκλείσει τη ν  πώλησηε 
δημόσιαε γηε.

«Θα το  λάβω υπ’ όψιν μου, το 
εξετάζουμε και αυτό» ήταν μερι- 
κέε από τιε απαντήσειε του υ
πουργού Οικονομικών, ενώ είναι 
χαρακτηριστικό πώε για πρώτη 
φορά έκρινε σκόπιμο να απαριθ
μήσει τιε δυσκολίεε που καλείται 
να υπερκεράσει η κυβέρνηση. 
«Εχουμε απέναντι μαε ολόκληρουε 
κλάδουε που θίγονται, συνδικα- 
λιστικέε συντεχνίεε που μάχονται 
για τα κεκτημένα τουε, όλα τα κόμ
ματα τηε αντιπολίτευσηε που μαε 
επικρίνουν χωρίε αντιπροτάσειε 
και τουε πολίτεε που δικαίωε α- 
γωνιούν γιατί δεν είναι ορατόε ο 
ορίζονταε» είπε κάποια στιγμή ο 
κ. Παπακωνσταντίνου, και ειδικώε 
η τελευταία αποστροφή του έκα
νε τουε περισσότερουε να σχο
λιάσουν πωε ακόμη και εκείνοε 
δεν είναι πλέον σίγουροε για το τι 
μέλλει γενέσθαι στη  χώρα. Αε ση
μειωθεί, τέλοε, ότι για πρώτη φο
ρά ο υπουργόε Οικονομικών έθι
ξε τη ν ανάγκη περαιτέρω περι
κοπών στουε τομείε υγείαε και 
παιδείαε, που βρίσκει κάθετα α- 
ντίθετουε και τουε δύο αρμόδιουε 
ομολόγουε του.
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