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Το μαρτύριο 
του ΣίσυφουΕξω δεν πάμε καλά, και μάλλον θα πάμε... χειρότερα. Η νέα υποβάθμιση από τον οίκο 
Moody's, λίγεε ημέρεε πριν από τη σύνοδο κορυφήε m s Ε.Ε., δείχνει ότι, παρά ns ενέ- σειε αισιοδοξίαβ oris οποίε5 συστηματικά καταφεύγει η κυβέρνηση, η αξιοπιστία ms χώ- 
pas στο εξωτερικό παραμένει στο ναδίρ. Ο Γ. Παπακωνστα
ντίνου χαρακτήρισε «ακατανόητη» την κίνηση ms Moody's, λέγοντα5 ότι εγείρει σοβαρά ερωτήματα ros npos ns σκοπι- μότητε3 που υποκρύπτει. Δικαιολογημένη και αναμενόμενη η αντίδραση, αλλά με ελάχιστα πρακτικά αποτελέσματα. Οι 
ayopés δίνουν μεγαλύτερη σημασία ans α ξιολογήσει των διεθνών οίκων παρά ons αντι- δράσειε του Ελληνα υπουργού Οικονομικών. Και όσο το κλίμα για ns npoomiKés ανάκαμψηε 
ms ελληνική5 oiKOvopías παραμένει αρνητικό, τόσο οι προ- σπάθειε5 ms κυβέρνησηε θυμίζουν ολοένα περισσότερο το μαρτύριο του Σίσυφ ου...

Ούτε οτο εσωτερικό, 
όμωε, πάμε καλά... Η δη
μόσια αντιπαράθεση Βε- 
νιζέλου - Ραγκούση για 
t o u s  μετανάστεε απερ- 
YOÚs π ε ivas ανέδειξε το 
σοβαρότατο πρόβλημα 
συντονισμού στο εσωτε
ρικό Tns κυβέρνησηε.
Και έδωσε αφορμή σε 
πολλούε να πουν ότι, σε 
τελική ανάλυση, κάποια 
κυβερνητικά στελέχη 
ακολουθούν πλέον προ- 
σωπικέε στρατηγικέε με 
το βλέμμα στραμμένο 
στην «επόμενη μέρα»...

Εκτόε... βαρέων και ανθυγιει
νών μένουν 2 5 0 .0 0 0  εργαζό
μενοι, καθώ$ στόχοε του 
υπουργείου Εργασίαε είναι να 
μειωθεί ο αριθμόε των δικαιού
χων από τιε 7 0 0 .0 0 0  στιε 
4 5 0 .0 0 0  Σύμφωνα με τα 
όσα έχουν γ ίνει γνωστά, η νέα 
λίστα θα τ εθ ε ί σ ε ισχύ από την 
1η Ιουλίου, ενώ μέχρι τον Μάιο 
αναμένεται να παραδοθεί το πό
ρισμα τηε επιτροπήε που συ

γκροτεί το υπουργείο , η οποία 
θα κρίνει ποια επαγγέλματα θα 
παραμείνουν στη λίστα ■>- Το 
νέο καθεστώε θα είναι επώδυ- 
νο για πολλούε εργαζόμενουε, 
καθώε σε όσα επαγγέλματα θα 
αποχαρακτηριστούν θα υπάρ
ξουν περικοπέε σε μισθούε και 
συντάξειε, ενώ θα αυξηθούν 
και τα όρια ηλικία5 για τη συ- 
νταξιοδότηση Τη διαπραγ
ματευτική στρατηγική που θα

ακολουθήσει στη σύνοδο κορυ- 
φήε Tns Ε .Ε . προσπαθεί να χα
ράξει ο Γ. Παπανδρέου, την ίδια 
ώρα που η ελλη ν ική  οικονομία 
ξαναμπαίνει στο στόχαστρο των 
οίκων αξιολόγησηε Η χθε
σινή υποβάθμιση από τον οίκο 
Moody’s, η οποία έριξε την Ε λ 
λάδα στο Β1 (κατηγορία «σκου
πίδια»), προκάλεσε έντονο 
εκνευρισμό στην Αθήνα, καθώε 
σημειώνεται σε μια ιδιαιτέραν
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κρίσιμη συγκυρία, με δεδομένο 
ότι το κλίμα για την Ελλάδα, εν 
όψει τηε συνόδου κορυφή5, 
παραμένει αρνητικό...

Εχετε ένα
xpéos...
να!

Ποια συνεννόηση;Περιττό να ειπωθεί ότι αυτή η κατάσταση καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη να ανα- λάβει δράση ο ίδιοε ο Γ. Πα
πανδρέου. Διότι, εκτόε όλων των άλλων, παν είναι δυνατόν να ζητεί ο πρωθυπουργόβ τη συναίνεση και τη συνεννόηση με την αντιπολίτευση, όταν οι ίδιοι οι υπουργοί του δεν έχουν την παραμικρή διάθεση να συ- νεννοηθούν μεταξύ τουε; Πόντον, τα σενάρια για την πιθα- · νή αντίδραση του πρωθυπουργού (εκλογέε, ανασχηματισμόε κ.ο.κ.) δεν φαίνεται να ανταπο- κρίνονται στην κρισιμότητα των καταστάσεων. Μεγάλο ζητούμενο είναι η ανάκαμψη π ν  κυ βέρ νησ ή , αλλά ακόμη μεγαλύτερο να σωθεί η χώρα από την πλήρη κατάρρευση...

ΠροσαρμογέεΣε αυτό το κλίμα του γενικού αποσυντονισμού m s κυβέρνησηε θα πρέπει να ενταχθεί μάλλον και η δήλωση m s AoÚKas Κατσέλη («Túnos m s Κυριακήε») ότι «στην εφαρμογή του μνημονίου υπάρχουν περιθώρια για προσαρμογέε, έπειτα από διαπραγματεύσεν». Την ίδια ώρα που ο πρωθυπουργόβ και ο υπουργόβ Οικονομικών

έχουν αναδείξει την εφαρμογή του μνημονίου σε «λυδία λίθο» τη5 κυβερνητικήε πολιτικήε, η υπουργόε Εργασίαε διαφοροποιείται, επιμένο- νταβ ότι υπάρχουν περιθώρια για προσαρμογέ5 και διαπραγματεύσειε. Υπάρχει κανείε που πιστεύει ότι τέτοιεε «φιλολαϊκέε» διαφ οροποιήσει συμβάλλουν στη συνοχή τη5 κυβέρνηση5;

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ
Το μαρτύριο του Η δήλωση

Σίσ’ υ

«Και πέρυσι ήθελαν οι πολίτεε 
αποτελέσματα. Και εμεί5 τότε 
προσφέραμε στήριξη στην 
κυβέρνηση. Αλλά η 
κυβέρνηση δεν εμφάνισε 
"αποτελέσματα". Πήγε και 
υπέγραψε το μνημόνιο χωρί5 
να ξέρει τι υπογράφει και 
χωρί5 να διαπραγματευθεί το 
παραμικρό. Πέρυσι ήταν η 
εποχή τπ5 συναίνεσηε. Το 
ΠΑΣΟΚ την αρνήθηκε και την 
τορπίλισε. Τώρα είναι η ώρα 
αλλαγή5 των όρων του 
μνημονίου».

Ο πρόεδροε Tns Néas 
Δημοκρατιαε, Αντώνηβ 

Σαμαράε, στο «Βήμα Tns 
Κυριακήβ»
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ανεβάζει tous tôvous ο rtùpyos εν όψει Tns Συνόδου

Καιτοβέτο
στο τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων
Γενναίεδ αποφάσειε, και όχι ημίμετρα, με συνολική λύση πακέτο που θα 
συμπεριλαμβάνει και την ελληνική «ατζέντα» θα ζητήσει στη Σύνοδο 
Κορυφήε τηε 25ηε Μαρτίου ο πρωθυπουργόε

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: 
ΦΩΦΗ ΓΙΩΤΑΚΗ

Τ ο «παγωμένο τοπίο» τη 5 καγκελαρία επιχειρεί να διασχίσει ο Γιώργοε Παπαν- δρέου, εν όψει τηε κρίσιμηε Συνόδου Κορυφήε τηε 25ηε Μαρτίου και των «σταθμών» που μεσολαβούν, έχονταε αποφασίσει να δι- εκδικήσει λόση-πακέτο για την κρίση χρέουε, που να συμπεριλαμβάνει και την ελληνική «ατζέντα».«Είναι δεδομένη η ισχυρή απο-\ φασιστικότητατου πρωθυπουργού / για μια συνολική λύση, που θα ) συμπεριλαμβάνει και τιε δικέε μαε ( διεκδικήσειε»,) τονίζει χαρακτη-/ ριστικά κυβερΛ. νητικόε παρά- / γονταε, προα- \ ναγγέλλονταε I ότι ο Γ. Παπαν- / δρέου θα φτάσει \ στιε Βρυξέλλεε ί μετιε«κόκκινεε / γραμμέε» που ) θα θέσει στουε / εταίρουε και θα \  α φ ο ρ ο ύ ν  τη στάση τηε ελληνικήε κυβέρνησηε. Είναι πασιφανέε ότι ο πρωθυπουρ- γόε έχει προσχωρήσει οτη λογική τηε «σκληρήε γραμμήε», ενώ, σύμ- φωνα με εγκυρότατεε πληροφορί- εε, στο τραπέζι των διαβουλεύσεων έχει θέσει προε εξέταση και το χαρτί του βέτο. Προηγήθηκε κύκλοε διαβούλευσηε με κυβερνητικά στελέχη, με κορυφαίουε παράγοντεε τηε Ευρώπηε και «πρωταγωνιστέε» στιε οικονομικέε εξελίξειε, όπου αναλύθηκαν όλα τα σενάρια για την υπέρβαση τηε κρίσηε χρέουε

που απειλεί συνολικά την Ευρώπη. Ο κ. Παπανδρέου επιχειρεί στην πραγματικότητα να πείσει τουε εταίρουε ότι μόνο με «γενναίεε αποφάσειε» για το κοινό μέλλον τηε Ευρώπηε μπορεί να υπάρξει προοπτική ανάκαμψηε και υπέρ- βασηε του θολού τοπίου πανευρωπαϊκά.Ο «δραματικόε χαρακτήραε» των αποφάσεών του αποτυπώθηκε στη συνεργασία που είχε με το στενό επιτελείο του, καθώε και με τουε συναρμόδιουε υπουργούε, κ. Παπακωνσταντίνου, Δρούτσα και την αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών. «Το μνημόνιο ήταν και είναι αναγκαίο - και τώρα προσπαθούμε να βελτιώσουμε τουε όρουε αποπλη- ρωμήε του δανείου και τηε εξόδου στιε αγορέε», φέρεται ότι είπε ο πρωθυπουργόε κατά τη διάρκεια των απανωτών συσκέψεων μέσα στο τριήμερο. Η υποβάθμιση από τη Μοοάγ'ε αντιμετωπίστηκε από το Μέγαρο Μαξίμου και το οικονομικό επιτελείο ωε μια «πισώπλατη μαχαιριά» αλλά και ωε «σημείο των δύσκολων καιρών, όπου πρέπει να προβλέπεται κάθε «παράλογοε» αιφνιδιασμόε». Στο Μέγαρο Μαξίμου επιμένουν, αν και διατηρούν συγκρατημένη αισιοδοξία, ότι από το ταξίδι του πρωθυπουργού μεθαύριο στο Παρίσι (για το τετ α τετ με τον Νικολά Σαρκοζί), τη Σύνοδο αυτήε τηε Παρασκευήε και μέχρι την 25η Μάρτη, υπάρχουν περιθώρια για να πειστεί η Ευρωζώνη για μια «μεγάλη απόφαση». «Τα ημίμετρα θα είναι καταστροφικά για την Ευρωζώνη», δηλώνει, εν τακ μεταξύ, κορυφαίοε υπουργόε που γνωρίζει καλάτιε «διαδρομέε» μέχρι την καθοριστική ημερομηνία.Τοτρίπτυχο,τοοποίο’ ιυργέί

αρχικά ωε αιχμή του δόρατοε τηε ελληνικήε πλευράε, αφορά την πρόταση για την επιμήκυνση τηε αποπληρωμήε του δανείου, χαμηλότερο επιτόκιο και την επαναγορά του χρέουε. Εγκυρεε πληροφορίεε αναφέρουν ότι ενώ η Γερμανία μιλά για επιμήκυνση επτά χρόνων, η ελληνική κυβέρνηση ζητεί τουλάχιστον δέκα, σαφώε χαμηλότερο επιτόκιο και συνολικέε αποφάσειε που να επιτρέπουν στην πράξη την «ασφαλή» έξοδο τηε χώραε στιε αγορέε το συντομότερο δυνατό. «Στόχοε μαε είναι να γίνει βιώσιμο το χρέοε μαε», προσθέτει υπουργόε, επισημαίνονταε ότι μια «μεσοβέζικη» απόφαση δεν εξασφαλίζει τη δυνατότητα για την Ελλάδα να δει φωε στην άκρη του τούνελ.Στη μαραθώνια συνεδρίαση, που άρχισε χθεε το απόγευμα και «ζήλεψε» τιε μεταμεσονύχπεε ώρεε, ο πρωθυπουργόε μίλησε για το διακύβευμα, ο υπουργόε Οικονομικών περιέγραψε το πλαίσιο των επιδιώξεων, ενώ όσοι πήραν τον λόγο ανέδειξαν την ανάγκη τηε δέσμευσηε για την προάσπιση του ενωτικού και συλλογικού κλίματοε που απαιτείται για τιε ιστορικέε μάχεε. Υπουργοί, που άκουσαν προσεκτικά την περιγραφή με ενάργεια από τον πρωθυπουργό τηε καθημερινά μεταβαλλόμενηε πολιτικήε βούλησηε στην Ευρώπη σχετικά με τιε ενδεδειγμένεε απο- φάσειε από την ηγεσία τηε ΕΕ, εγκατέλειψαν τιε επιμέρουε δια- φωνίεε και υπογράμμισαν τη σημασία τηε «γροθιάε» εν όψει τηε Συνόδου, που θα κρίνει βιώσιμο το ελληνικό χρέοε.«Κινούμαστε από το... κάπωε θετικό μέχρι το πλέον αρνητικό σενάριο», είπε κυβερνητικόε παράγονταε.

Τώρα προσπα
θούμε να βελ
τιώσουμε TOUS 
ôpous αποπλη
ρωμήε του δα
νείου καιTns 
εξόδου otis α
γορέε, τόνισε 
ο Γ. Παπαν
δρέου

ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΠΟΥ ΘΕΤΕΙ Ο Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Κόκκινη γραμμή για λύση- 
πακέτο ή καθόλου λύση
«ΛΥΣΗ-ΠΑΚΕΤΟ για το
ευρώ και το χρέοε ή κα
θόλου λύση» είναι το δί
λημμα που βάζει ο Γιώρ- 
γοε Παπανδρέου και περι- 
έγραψε στη χθεσινή σύ
σκεψη εν όψει τηε Συνό
δου Κορυφήε στιε 25 
Μαρτίου.
«Υπάρχει από την ΕΕ συ
νολικά η ευθύνη να δια
μορφώσουμε ένα ασφα- 
λέε περιβάλλον για το ευ
ρώ, επομένωε και για τη 
διαχείριση του χρέουε, 
προκειμένου να πειστούν 
οι αγορέε», είπε ο πρωθυ
πουργόε, απευθυνόμενοε 
στουε συμμετέχοντεε στη 
χθεσινή μαραθώνια σύ
σκεψη. Εκτόε από την

ομάδα των υπουργών, στη 
σύσκεψη συμμετείχαν ο 
κοινοβουλευτικόε εκπρό- 
σωποε, Π. Ευθυμίου, ο 
γραμματέαε τηε KO του 
ΠΑΣΟΚ, Β. Εξαρχοε και ο 
γραμματέαε του ΠΑΣΟΚ, 
Μ. Καρχιμάκηε, οι οποίοι 
«άκουσαν» μαζί με τουε 
άλλουε για τιε «κόκκινεε 
γραμμέε» που έχει απο
φασίσει να θέσει ο Γ. Πα
πανδρέου στη Σύνοδο- 
ορόσημο.
0  κ. Παπανδρέου, μιλώ- 
νταε στα κυβερνητικά 
στελέχη, υπενθύμισε ότι 
η «πηγή» που διαμόρφω
σε το κλίμα ήταν η από
φαση, το ρίσκο για πιθα- 
νέε μελλοντικέε αναδιαρ-

θρώσειε, το οποίο μετα- 
φέρεται σε ιδιώτεε. «Δη
λαδή στιε ίδιεε τιε αγο
ρέε, στιε ίδιεε τιε τράπε- 
ζεε», σημείωσε ο πρωθυ
πουργόε. Αξίζει να σημει
ωθεί ότι η χώρα προσέρ
χεται, όπωε τόνισε ο κ. 
Παπανδρέου, στη 
Σύνοδο για «διάλογο» 
σχετικά με την αλλαγή 
τηε Συνθήκηε (απομένει 
η τελική διατύπωση από 
τον Δεκέμβριο), το πακέ
το ανταγωνιστικότηταε 
και τη διαχείριση του χρέ
ουε (όπου η χώρα εντάσ
σει την αύξηση των πό
ρων του μηχανισμού και 
τιε δικέε τηε διεκδική- 
σειε).


