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Ρεπορτάζ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ της εθνικής κυριαρχίας(Ι) και 
νέα λιτότητα πρόκειται να είναι το «διπλό σοκ» 
της τρόικας με (υποτιθέμενο) στόχο την «επα
νεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας»! Η αφαί
ρεση από το ελληνικό κράτος του δικαιώματος 
διαχείρισης της περιουσίας του και η επιβολή 
εκτάκτων μέτρων ύψους 10 δισ. ευρώ(!) γιο την 
επίτευξη του σιόχου του ελλείμματος του προϋ
πολογισμού του 2011 αναμένεται, σύμφωνα με

ασφαλείς πηγές του «Βήματος της Κυριακής», 
να είναι η «αδιαπραγμάτευτη προσφορά» της 
τρόικας προς την κυβέρνηση. Σύμφωνα με τις 
ως σήμερα πληροφορίες, η τρόικα προσανα
τολίζεται να αποχωρήσει από την Αθήνα την 
προσεχή Πέμπτη αποφεύγοντας να εισηγηθεί 
την εκταμίευση της πέμπτης δόσης ύψους 12 
δισ. ευρώ παρά μόνο αν οι παραπάνω απαιτή
σεις ψηφιστούν από τη Βουλή. Εκείνο το οποίο 
συζητείται αυτές τις ώρες σας εσωτερικές συ
σκέψεις της τρόικας είναι αν θα ζητηθεί ή όχι

ενισχυμένη πλειοψηφία 180 βουλευτών έτσι 
ώστε το «νέο μνημόνιο» να είναι πλήρως δε
σμευτικό στο διηνεκές και ανεξαρτήτως κυ- 
βερνήσεως. Σε περίπτωση που η πρόταση υπε- 
ρισχύσει, τότε αυτό θα σημαίνει ότι οι δανειστές 
αποφάσισαν να αναλάβουν το μέγιστο (και ως 
χθες απευκταίο) ρίσκο της πρόκλησης εκλογών 
προκειμένου, όπως μεταφέρεται, να καταδει- 
χθεί πλήρως ο κίνδυνος της κατάρρευσης και 
να οδηγηθεί το ελληνικό πολιτικό σύστημα προ 
των ευθυνών του.

ι Η τρόικα ετοιμάζεται να θέσει εξαιρετικά επώδυνουε όρουβ και μόνο αφού ψηφιστούν θα συναινέσει στην εκταμίευση τηε 5ηε δόσηε

Ενέχυρο η δημόσια περιουσία
Παρά τη συστηματική προσπάθεια των κκ. Γ. Παπακων
σταντίνου και Φ. Σαχινίδη να δια- ψεύσουν ότι υπάρχει βαρύτατο πρόβλημα, αναμένοντας την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης για να τοποθετηθούν εκ των υστέρων, οι κκ. Ματθίας Μορς (ΕΕ), Πόουλ 
Τόμσεν (ΔΝΤ) και Κλάους Μαζούχ (ΕΚΤ) δεν κρύβουν την εκτίμησή τους ότι η Ελλάδα έχει αποτύχει παταγωδώς στα μεγάλα κεφάλαια του Προγράμματος Σταθεροποί- ησης.■ Οι ιδιωτικοποιήσει*» σπε ΒρυέέλλεεΚατ’ αρχάς το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων ύψους 50 δισ. ευρώ δεν έχει εξειδικευ- θεί και εκτιμάται ως «γενικολόγο» και «χωρίς ίχνος φιλοδοξίας». Οι αρχικές σκέψεις να επιβληθεί η ιδιωτικοποίηση των δημοσίων επιχειρήσεων μέσα από την ενσωμάτωση ειδικού οδικού χάρτη στο μνημόνιο θεωρούνται σήμερα ανεπαρκείς. Το σχέδιο της τρόικας που συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να προταθεί ως «τελεσίγραφο» στην κυβέρνηση είναι η ίδρυση ενός Αυτόνομου Οργανισμού Ιδιωτικοποιήσεων ο οποίος θα διαχειρίζεται τη δημόσια περιουσία και θα οργανώνει τις αποκρατικοποιήσεις χωρίς τη συμμετοχή του ελληνικού κράτους και χωρίς την υπογραφή των υπουργών. Συζητείται μάλιστα ο οργανισμός αυτός να έχει έδρα (ή μία από τις έδρες του) στις Βρυξέλλες και ουσιασπκά να διοικείται από εμπειρογνώμονες της τρόικας.Τα κεφάλαια που θα συγκεντρώνονται θα κατευθύνονται από την τρόικα στην αποπληρωμή του δημοσίου χρέους μέσω ενός προγράμματος επαναγοράς ομολόγων (στην υποτιμημένη κατά 30%-40% σημερινή αξία τους), πράξη που αναμένεται να πιέσει τα spreads προς τα κάτω. Υπενθυμίζεται ότι η ιδέα αυτή εδράζεται σε σχετική φινλανδική πρόταση, η οποία αρ- χικώς απορρίφθηκε από τις υπόλοιπες δανείστριες χώρες αλλά προσφάτως επανήλθε. Πρόκειται αναμφισβήτητα για μια ταπεινωτική επιλογή, η οποία, εφόσον η κυβέρνηση δεν κατορθώσει να την αποκρούσει, αναμένεται να προ- καλέσει πολύ σοβαρούς πολιτικούς κλυδωνισμούς.■ Νέα μέτρα ύψουβ 10 δισ. ευρώΤο δεύτερο προβληματικό πεδίο είναι τα δημοσιονομικά, όπου έχει διαπιστωθεί ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού έχει τεθεί εκτός
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ελέγχου πολύ περισσότερο απ’ όσο εκτιμά το υπουργείο Οικονομικών. Η απόκλιση από τον στόχο του ελλείμματος για το 2011 υπολογίζεται ότι θα είναι τουλάχιστον τρεις φορές μεγαλύτερη από εκείνη που υπολογίζει σήμερα η κυβέρνηση (1,2%). Κατά συνέπεια, στις 200 ημέρες που μεσολαβούν ως το τέλος του έτους αναμένεται να ζητηθούν διορθωτικά μέτρα συνολικού ύψους 10 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ενός απο-
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θεματικού για απρόβλεπτες δαπάνες.Εκείνο που έχει προκαλέσει προβληματισμό και «εκλογική ανασφάλεια» στα υπουργικά γραφεία είναι η εμπέδωση της βεβαιότητας ότι η παραπάνω γιγαντιαία διόρθωση είναι αδύνατον να επιτευχθεί χωρίς καταργήσεις δημοσίων οργανισμών, αθρόες απολύσεις προσωπικού και νέο πακέτο οριζόντιων περικοπών στους μισθούς και σπς συντάξεις. Σε αυτά θα πρέ

πει να προστεθεί η εκτίμηση της τρόικας ότι το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο που υποτίθεται ότι θα οδηγούσε τη χώρα σε δημοσιονομικό πλεόνασμα ως το 2015 στερείται οποιοσδήποτε εξει- δίκευσης και δεν εμπνέει την παραμικρή εμπιστοσύνη. Δεν αποκλείεται ως εκ τούτου να επικρατήσει η θέση υπέρ της τοποθέτησης ξένων επιτρόπων στα νευραλγικά

υπουργεία οι οποίοι θα έχουν θεσμική ισχύ ανάλογη με εκείνη ενός «μόνιμου υφυπουργού» κατά το αγγλικό πρότυπο. Επιστρέφουμε, λοιπόν, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, στην εποχή του Εδουάρ- 
δου Λο.Σύμφωνα με πληροφορίες που διακινούνται ευρέως σε υπουργικά γραφεία, ο Πρωθυπουργός σε επικοινωνία του με γερμανούς αξιωματούχους πριν από το Πάσχα φέρεται να υπονόησε ότι η αυστηρή πολιτική της τρόικας ενδέχεται να ωθήσει την Ελλάδα εκτός ευρωζώνης. Υπεύθυνα χείλη με γνώση των εξελίξεων στη Γερμανία επιβεβαιώνουν ότι η έμμεση αυτή απειλή «ελήφθη σοβαρά υπόψη στο Βερολίνο» και προκάλεσε την έκτακτη συνάντηση του Λουξεμβούργου. Υποστηρίζουν ακόμη ότι η απότομη σκλήρυνση της στάσης της τρόικας εξηγείται ως μια απόφαση των Γερμανών να «γυρίσουν το τραπέζι» στην Ελλάδα, ενώ έντονα εκνευρισμένος φέρεται ο κ. Ζαν- 
Κλοντ Τρισέ.Τέλος, απογοήτευση προκαλεί στην τρόικα ή αδυναμία των ελληνικών τραπεζών να χαράξουν «νέα στρατηγική» καθώς αποδυναμώνονται ταχύτατα από τις συνεχείς υποβαθμίσεις των ξένων οίκων. Αναφέρεται, π.χ., ότι τα 10 από τα 30 δισεκατομμύρια του νέου πακέτου θα διατεθούν στην ΕΚΤ για να συμπληρωθούν οι απώλειες των (υπό διαρκή υποβάθμιση) προγενέστερων εγγυήσεων. Δηλαδή, εκείνων που έχουν ήδη κατατεθεί ως ενέχυρο για τη ρευστότητα η οποία ως σήμερα έχει δοθεί! Με τα υπόλοιπα 20 δισ. μπορούν να αντλήσουν ρευστότητα όχι μεγαλύτερη των 14 δισ. ευρώ και μόνο με «αυστηρή αιρεσιμότητα», που πρακτικά σημαίνει εσπευσμένες πωλήσεις των επεκτάσεων στα Βαλκάνια, απαξίωση και αναγκαστικοί γά- μοι, στο πρότυπο της κινηματογραφικής ταινίας «Νύφες» του 

Παντελή Βούλγαρη.
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Σύμφωνα με τις ι̂ ς σήμερα συζητήσεις, 
αν οι απαιτήσεις της τρόικας δεν ψηφι
στούν από τη Βουλή, ενδεχομένως, μάλι
στα, με πλειοψηφία 180 βουλευτών, δεν 
θα εκταμιευθεί η επόμενη δόση, ενώ 
ώσπου να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις 
η τρόικα θα καλύπτει μόνο τις λήξεις των 
ομολόγων αφήνοντας την κυβέρνηση να 
καλύπτει μισθούς και συντάξεις με τα ρα- 
γδαίως μειούμενα ταμειακά διαθέσιμα. Η 
Νέα Δημοκρατία, από την πλευρά της, 
αποκλείει την υπερψήφιση του μεσοπρό

θεσμου σχεδίου, πολύ περισσότερο των 
παραπάνω μέτρων. Ο κ. Αντ. Σαμαράς 
αντιλαμβάνεται ότι τα μέτρα δεν εξαρτώ- 
νται πλέον από τις βουλές της οποιοσδή
ποτε ελληνικής κυβέρνησης, αλλά εκτιμά 
ότι ο ίδιος δεν μπορεί να συναινέσει και να 
ψηφίσει στη Βουλή την εφαρμογή τους 
παρά μόνο έπειτα από εκλογές. Κατόπιν 
τούτων η τρόικα, η οποία υπό κανονικές 
συνθήκες δεν επιθυμεί εκλογές, ενδέχεται 
να οδηγήσει με τις πιέσεις της σε εκλογική 
εκτόνωση.
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σχεδίου 
από 180 
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■ Από τα μούτρα άρπαΣαν tous επικεφαλήε ms TpôiKas οι έλληνεε βουλευτέβ που tous είπαν ότι το μνημόνιο «δεν περπατάει»

Τι άκουσε ο Γερμανός και... έφριΣε
Ρεπορτάζ Ν. ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

Α υτό το οποίο ίσως δεν πρόκει
ται ποτέ να ξεχάσουν από την 

Ελλάδα τα μέλη της τρόικας είναι 
η επαφή που είχαν την περασμένη 
Πέμπτη με τους βουλευτές-μέλη της 
Διακομματικής Επιτροπής Οικονο
μικών. «I ’m shocked» αναφώνησε 
σε κάποια στιγμή ο γερμανός εκ
πρόσωπος της Ευρωπαϊκής Κε
ντρικής Τράπεζας κ. Κλάους Μα- 
ζούχ, ακούγοντας τους βουλευτές 
να ρωτάνε την τρόικα γιατί ήρθαν 
σιη Βουλή. Το πρώτο σοκ που υπέ- 
στησαν οι τροϊκανοί ήταν όταν αντί
κρισαν μόνον πέντε βουλευτές και 
την πρόεδρο της Επιτροπής κυρία 
Βάσω Παπανδρέου, η οποία αντί 
για καλωσόρισμα τους είπε ότι δεν 
τους κάλεσε και ότι δεν μπορεί να 
καταλάβει γιατί πήγαν στη Βουλή. 
Τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής 
δεν προσήλθαν.

Η μόνη πράξη αβροφροσύνης 
προς τους τροϊκανούς ήταν όταν 
τους κέρασαν καφέ και ένα μπου- 
καλάκι νερό. Και μετά το κέρασμα 
ακολούθησε το ερώτημα: «Μα για
τί ήρθατε εδώ;».

Την απάντηση στους κκ. Α. Μα- 
κρυπίδη, Αθ. Αλευρά (ΠαΣοΚ), 
Εμμ. Κεφαλογιάννη (ΝΔ), I. Βρού-

τση (αναπληρωτή τομεάρχη Οικο
νομικών της ΝΔ) και Μ. Βορίδη 
(ΛΑΟΣ) ανέλαβε να δώσει ο επι
κεφαλής τωντροϊκανών κ. Πόουλ 
Τόμσεν, ο οποίος τους είπε ορθά- 
κοφτά ότι βρίσκονται στη χώρα 
μας για άλλη μία φορά γιατί η Ελ
λάδα βρίσκεται στην πιο δύσκολη 
στιγμή της. «Χρωστάτε», είπε στους 
βουλευτές, «πολλά, το έλλειμμα 
ήταν το 2009 στο 15%, το 2010 
ήταν ακόμα υψηλό, στο 10,5%, 
τα (ρορολογικά σας έσοδα δεν πά
νε καλά, οι δαπάνες δεν έχουν πε
ρ ιοριστεί και ήρθαμε εδώ να

«Γπι shocked» 
αναφώνησε 
αγανακτισμένος 
από τη στάση 
των βουλευτών 
ογερμανός 
εκπρόσωπος 
τηςΕΚΤ 
Κλάους Μαζούχ

ακούσουμε τις σκέψεις σας, τις 
προτάσεις σας για το πώς θα προ
χωρήσει η χώρα σας». Στην πραγ
ματικότητα, όπως έλεγαν ορισμέ
να μέλη της Επιτροπής, η τρόικα 
ήθελε να διακριβώσει τις προθέ
σεις των βουλευτών για το κατά 
πόσο θα μπορούσε να υπάρξει ένα 
μίνιμουμ συναίνεσης.

Η κυρία Παπανδρέου είπε στους 
τροϊκανούς ότι επιβάλλουν ιδιαί
τερα σκληρούς όρους που οδηγούν 
σε μεγαλύτερη ύφεση. Το μνημό
νιο δεν βγαίνει, τους είπε, και επε- 
σήμανε ότι «δεν οδηγεί αυτό που

θενά, αλλά μόνον στην ύφεση. Το 
δεχθήκαμε γιατί ήμασταν με την 
πλάτη στον τοίχο. Ο λαός δεν 
αντέχει άλλο, πρέπει να το κατα
λάβατε». Οταν έφτασε η ώρα να 
πάρει τον λόγο ο κ. Κεφαλογιάν- 
νης είπε: «Εμείς δεν ψηφίσαμε το 
μνημόνιο και δικαιώνονται τώρα 
οι προβλέψεις μας», ενώ στη συ
νέχεια αναφέρθηκε στο πρόγραμ
μα της ΝΔ, αυτό που παρουσιά
στηκε ως «Ζάττπειο II». Εκανε λόγο 
για την ανάγκη μείωσης των φ ο 
ρολογικών συντελεστών ώστε να 
υπάρξει ανάπτυξη.

«Είναι σαν να βάζετε
το κάρο μπρο

στά από το άλο
γο, όταν λέτε 

ότι θα μειώ
σετε τη φο

ρολογία» εϊ- 
πε ο Πόουλ 

Τόμσεν στη ΝΔ

Η απάντηση της τρόικας ήρθε 
από τον εκπρόσωπο του ΔΝΤ κ. 
Πόουλ Τόμσεν: «Είναι σαν να βά
ζετε το κάρο μπροστά από το 
άλογο, όταν λέτε ότι θα μειώσε
τε τη φορολογία».

«Εάν σταματήσουν οι μεταρ
ρυθμίσεις», τόνισε, «και οι αγο
ρές μ ε τη σειρά τους σταματή
σουν να δανείζουν την Ελλάδα, 
δύο δυνατότητες έχει η χώρα: Ή  
θα κηρύξει πτώχευση ή θα γίνει 
παραγωγική. Αλλη επιλογή δεν 
έχει». Ο κ. Τόμσεν είπε επίσης ότι 
δεν άκουσε τίποτε από κανέναν 
για το πώς θα δημιουργηθούν νέ
ες θέσεις εργασίας, πώς θα γίνει 
ανταγωνιστική η οικονομία, πώς 
θα αναπτυχθεί η παραγωγικότητα. 
«Αυτό που μου λέτε είναι ότι θέ
λετε περισσότερο χρήμα και πε
ρισσότερο χρόνο».

«I’m shocked» ακούστηκε κά
ποια στιγμή να λέει ο κ. Μαζούχ. 
Ηταν η στιγμή που οι τροϊκανοί 
αναρωτήθηκαν τι θα γράψουν σπς 
αναφ ορές τους προς τους προϊ
σταμένους τους. «Αντί να ακούμε 
από την κυβέρνηση και από την 
αντιπολίτευση προτάσεις για το 
πώς θα αντιμετωπίσουν το πρό
βλημα», είπε ο κ. Μαζούχ, «ακού
με άλλα πράγματα».

Η ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ 
ΚΟΝΤΑ ΑΠ’ ΟΣΟ ΝΟΜΙΖΕΤΕ.

Σε πολλούς ανθρώπους η Απόλαυση μοιάζει με κάτι απόμακρο, κάτι άπιαστο. Κι όμως είναι πάντα εκεί και περιμένει να την ανακαλύψετε. Αναζητήστε την 
και θα την βρείτε σε κάθε ευθεία, οε κάθε στροφή, οε κάθε βουνό, σε κάθε μοντέλο BMW Σειρά 3. Ξεκινώντας από €22.900* και εξοπλισμένη με κινητήρες 
απόδοσης από 122 hp (βενζίνη), η BMW Σειρά 3 χάρη οτην τεχνολογία BMW EfficientDynamlcs περιορίζει την κατανάλωση οε μόνο 6,3** λίτρα ανά 100 χλμ. 
Επισκεφθείτε, οήμερα κιόλας, το Δίκτυο Επίσημων Εμπόρων της BMW Hellas και διαπιστώστε το μόνοι σας.

ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΕΙΝΑΙ Η BMW ΣΕΙΡΑ 3 ΑΠΟ €22.900*.

BMW EfficientDynamics
Λιγότεροι ρύποι. Μεγαλύτερη οδηγική απόλαυση.

Χρηματοδοτικές και Ασφαλιστικές υπηρεσίες παρέχονται από την BMW Financial Services.
BMW Σειρά 3 Sedan - Κατανάλωση (St/100km): Κύκλος πόλης 5/17,7 - Κύκλος εκτός πόλης 3,619,3 - Μικτός κύκλος 4,1/12,4 Εκπομπές ρύπων CO;> (gr/km): 109/290

*Στην τιμή έχει υπολογιστεί και το όφελος από την απόσυρση. **Η αναγραφόμενη κατανάλωση αφορά στο μοντέλο BMW 316ί με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων.
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Γαλάζια επιστροφή
στο... «Λεφτά υπάρχουν»

Υποσχέσειδ για φορολογικά ελαφρύνσεΐδ και αυΕήσεΐδ σε χαμηλοσυνταΕιούχουδ περιλαμβάνει το νέο 
οικονομικό πρόγραμμα π\δ Ν Δ , χωρίδ όμωδ να εξηγεί από πού θα βρει τουδ απαπούμενουδ πόρουδ

M eta το Ζαππειο II
- m s m —

—
»<= Αξιοποίηση -  ακόμη και πώληση - 

6®® ακίνητης δημόσιας περιουσίας

Κατάργηση «πόθεν έσχες» 
στα ακίνητα

Κατάργηση «πόθεν έσχες» 
για επαναπατρισμό κεφαλαίων

Νομιμοποίηση αυθαιρέτων

Αποκρατικοποιήσεις

Συμψηφισμός οφειλών Δημοσίου 
έναντι οφειλών προς ιδιώτες

Συμβάσεις παραχώρησης 
αεροδρομίων, λιμανιών 
και μαρινών

_ ^  ,6 Εφαρμογή του κανόνα 
» 1 προς 5 στις προσλήψεις

Απλοποίηση φορολογικού 
συστήματος

Αξιοποίηση Εγνατίας 
, και άλλων αυτοκινητοδρόμων

Πού διαφωνεί
r n  Μείωση φορολογικών 

συντελεστών

Μείωση ΦΠΑ

Πάγωμα προσλήψεων 
στο Δημόσιο

Ενιαίος συντελεστής κερδών 15% 
- ' και φορολόγηση 15% 

στα μερίσματα

Ρεπορτάζ Α· ΡΑΒΑΝΟΣ______

Πολλαπλά ερωτήματα, ανπφά- 
σεις και «γκρίζες ζώνες» απο

καλύπτει η αποκωδικοποίηση της 
οικονομικής πρότασης της ΝΔ με 
τον κωδικό «Ζάππειο Π», σιην οποία 
επενδύει ο κ. Αντ. Σαμαράς για την 
επισιροφή τού κόμματός του σιην 
τροχιά της εξουσίας. Στο παρα
σκήνιο έχουν αρχίσει να καταγρά
φονται και οι πρώτες αναδράσεις, 
αν και η αρχική εικόνα για το γα
λάζιο σχέδιο ήταν θετική από εκ
προσώπους της αγοράς και του 
επιχειρηματικού κόσμου, παρα
δοσιακούς ιδεολογικούς συμμά
χους της ΝΔ. Και αυτό γιατί σε πά
ρα πολλά σημεία το «Ζάππειο Η» 
συμβαδίζει με το Μεσοπρόθεσμο 
Δημοσιονομικό Πρόγραμμα, με το 
οποίο όμως διαφωνεί η αξιωματι
κή αναπολίτευση. Ο κ. Σαμαράς με 
τις εξαγγελίες για την αποκατάστα
ση των αδικιών σε χαμηλοσυνιαξι- 
ούχους και πολύτεκνους, τη μείω
ση της φορολογίας, του ΦΠΑ, κ.ά. 
έδειξε ότι κινείται σιη λογική του 
«λεφτά υπάρχουν». Επαρκείς εξη
γήσεις όμως για το πού θα εξερευ- 
θούν οι απαιτούμενοι πόροι δεν δό
θηκαν από το «γαλάζιο» οικονομικό 
επιτελείο, δίνοντας λαβή σπ|ν κυ
βέρνηση να μιλήσει για «υποσχέσεις 
χωρίς αντίκρισμα», αλλά και να υπο
στηρίξει ότι εάν υιοθετηθεί το «Ζάπ- 
πειο II», το έλλειμμα θα φθάσει τα 
36 δ ια  ευρώ, δηλαδή στο ύψος που 
το παρέδωσε το 2009 η κυβέρνηση 
του κ. Κ. Καραμανλή.

Στην εκδήλωση της Πέμπτης ο 
πρόεδρος της ΝΔ κ. Αντ. Σαμαράς 
έκανε πολύ μεγάλη στροφή σε σχέ
ση με το «Ζάππειο I» -  για το οποίο 
τακτικός του συνομιλητής είπε στο 
«Βήμα» ότι «είναι καλύτερα να το 
ξεχύσουμε» -  και είχε αρκετά πιο 
φιλελεύθερο χρώμα η νέα του πρό
ταση. Αρκετοί βουλευτές και στε
λέχη της ΝΔ, αν και δεν διαφωνούν 
με τον πυρήνα του ((γαλάζιου» σχε
δίου, προβάλλουν τις ενστάσεις 
τους όσον αφορά τον τρόπο και τις 
διαδικασίες που θα απαιτηθούν 
προκειμένου να εξευρεθούν τα χρή
ματα και να δοθούν όσα εξήγγειλε 
ο κ. Σαμαράς.

Ο φόβος να κατηγορηθεί και η 
ΝΔ ότι ακολουθεί το «λεφτά υπάρ
χουν» -  κάτι για το οποίο καταγ
γέλλει τον Πρωθυπουργό κ. Γ. Πα- 
πανδρέου για τα όσα έλεγε 
προεκλογικά -  είναι υπαρκτός για 
αρκετούς ψύχραιμους νεοδημο- 
κρατικούς παράγοντες. «Πρέπει να 
πείσουμε τους πολίτες επαρκώς 
ότι το πρόγραμμά μας είναι κο
στολογημένο, εφαρμόσιμο και ρε
αλιστικό» λένε.

Παράλληλα, καταγράφονται 
πολλές συζητήσεις για τις... «δύο 
βάρκες» που πατάει ο πρόεδρος της 
ΝΔ, αφού προσπαθεί να ισορρο
πήσει ανάμεσα στα φιλολαϊκά μέ
τρα για τα οποία δεσμεύτηκε και 
στις συνταγές του οικονομικού φ ι
λελευθερισμού που πρότεινε.

Την ίδια στιγμή αναδεικνύεται 
ότι σε πάρα πολλά σημεία το «Ζάπ- 
πειο II» συμβαδίζει με το Μεσο

πρόθεσμο Δημοσιονομικό Πρό
γραμμα, με το οποίο όμως διαφω
νεί η ηγεσία της ΝΔ και διαμηνύει 
ότι δεν το ψηφίζει. Μια προσεκτι
κή εξέταση των προτάσεων τής ΝΔ 
δείχνει ότι το «Ζάππειο II» υιοθετεί 
τους βασικούς άξονές του και η μό
νη ουσιασπκή απόκλιση είναι ως 
προς τα προσδοκώμενα έσοδα.

Στην ηγετική ομάδα βασικός 
στόχος ήταν το ((Ζάππειο II» να αττο- 
τελέσει κεντρικό άξονα το επόμε
νο διάστημα για την πορεία της ΝΔ. 
Πολλοί εξάλλου ήθελαν να ξεχα- 
σιεί πλήρως το «Ζάππειο I» και κυ-
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Με το «Ζάππειο Π» ο κ. 
Σαμαράς πατά σε δύο 

βάρκες καθώς σε πολλά 
σημεία συμβαδίζει με 
το πρόγραμμα της κυ
βέρνησης, με το οποίο 
όμως διαφωνεί η ΝΔ

ρίως η περίφημη εξαγγελία για τον 
μηδενισμό του ελλείμματος μέσα 
σε 18 ως 24 μήνες, κάτι που είχε 
αποδειχθεί ότι ήταν η αχίλλειος 
πτέρνα της ΝΔ.

Αυτό επιτεύχθηκε, αφού πρό
βλεψη για μηδενισμό του ελλείμ
ματος δεν υπήρξε, απλώς επιση- 
μαίνεται ότι στόχος είναι η μείωση 
του ελλείμματος στο 1% στα τρία 
χρόνια, αναγνωρίζοντας πλέον και 
τις προβλέψεις της ΕΕ για το ύψος 
του ελλείμματος.

Το μόνο κοινό σημείο είναι ότι 
πολλά μέτρα που περιλαμβάνονταν

στο «Ζάππειο I» και εξαγγέλθηκαν 
στο «Ζάππειο II» θεωρείται από πο
λιτικούς και οικονομολόγους ανέ
φικτο να εφαρμοστούν σε τόσο μι
κρό χρονικό διάστημα.

Πολλοί συνομιλητές του δια
δραμάτισαν σημαντικό ρόλο στο 
να υπάρξει αλλαγή στάσης σε σχέ
ση με το «Ζάππειο I», αφού ο κ. Σα
μαράς θέλησε με το «Ζάππειο II» να 
στείλει και μήνυμα στον επιχειρη
ματικό κόσμο, με τον οποίον είχαν 
διαρραγεί οι σχέσεις τους τους τε
λευταίους μήνες, λόγω της έντονης 
αντιμνημονιακής του στάσης.

Τ Ο  Α Ι Τ Η Μ Α  Γ Ι Α  Π Ρ Ο Ω Ρ Ε Σ  Ε Κ Λ Ο Γ Ε Σ
Μεγάλη συζήτησή είχε γίνει στο εσωτερι
κό της ηγετικής ομάδας εάν θα έπρεπε ή 
όχι ο κ. Σαμαράς να ζητήσει πρόωρες εκλο
γές στο «Ζάππειο II». Η συζήτηση είχε προ
χωρήσει αρκετά, αλλά τελικά ο κ. Σαμαράς 
αποφάσισε ότι μια τέτοια επιλογή δεν ήταν 
σωστή, αφού όλοι θα συζητούσαν το αίτη
μά του για εκλογές και όχι τις προτάσεις 
του. Αν και είπε ότι «οι πρόωρες εκλογές εί
ναι καλοδεχούμενες», δεν έκανε το βήμα 
να ρίξει το γάντι και να τις ζητήσει, αφού 
κυριάρχησε στις συσκέψεις η άποψη ότι 
δεν ήρθε ακόμα η ώρα. Το κρίσιμο στοίχη

μα για τη ΝΔ είναι πώς θα γίνουν αποδε
κτές οι προτάσεις του κόμματος στην κοι
νωνία και να αρχίσει αυτό να καταγράφεται 
και στις δημοσκοπήσεις. Το επόμενο βήμα 
θα είναι ο κ. Σαμαράς να ζητήσει πρόωρες 
εκλογές, μια κίνηση που δεν θα αργήσει να 
κάνει και εκτιμάται ότι θα γίνει πριν αρχί
σουν τα... «μπάνια του λαού».
Η ΝΔ με όπλο, όπως λένε στην ηγετική 
ομάδα, τις δημοσκοπήσεις που καταγρά
φουν σε πολύ μεγάλα ποσοστά την απόρ
ριψη της πολιτικής του μνημονίου, θεω
ρεί ότι με το «Ζάππειο II» θα ξεκινήσει η

πολιτική και δημοσκοπική ανάκαμψη. Ο 
ίδιος ο κ. Σαμαράς, προβλέπουν έμπειρα 
στελέχη, δεν θα αργήσει να ζητήσει εκλο
γές, αν και χθες με συνέντευξή του στα 
«Νέα» προχώρησε στην έμμεση παραδο
χή ότι η ΝΔ χρειάζεται τον χρόνο της και 
δεν είναι ακόμη έτοιμη να αναλάβει τη 
διακυβέρνηση της χώρας. «Δεν μας εν
διαφέρει απλώς ν’ αντικαταστήσουμε μια 
κυβέρνηση που έχει χάσει τον έλεγχο» 
τονίζει, εξηγώντας γιατί δεν ζητεί εκλο
γές, ενώ αρνείται κάθε ενδεχόμενο συ
γκυβέρνησης.
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Σ Α Τ  Ι Ρ Ι Ζ Ε Ι  Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Α  
Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η  Κ Α Ι  Α Ν Τ Ι Π Ο Λ Ι Τ Ε Υ Σ Η

ΑΘΗΝΑ, ανοχύρωτη πόλη!

3

0  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ; ΜΕ ΣΥΓΧΑΡΕΙΤΕ ΠΟΥ ΣΑ Σ  
ΕΝΟΧΛΩ ΓΙΑ Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η  ΦΟΡΑ...ΑΛΛΑ ΤΟ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ

ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΜΙΑ ΤΡΑΚΟΣΑΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΠΑΝΪΕΛΕΗΜΟΝΑ και ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ κ. ΠΑΠΟΥΤΣΗ
ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΕΙ ΑΣΥΛΟ ΣΓΟ ΜΕΓΑΡΟ ΥΠΑΤ1Α...

Η ΑΘΗΝΑ Ε ΙΝ Α Ι 
"ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΕΤΡΑ π η ς  ΓΗΣ 

ΤΟ ΔΑΧΤΥΛ ΙΔ Ι » /

ΕΚΕΙ ΕΧΕ ΙΣ  ΜΕΙΝΕΙ/ 
ΠΑΕΙ ΑΥΤΟ ’

ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ
τ η  ( - Ά Γ ί ΙΜ ΙΛ Γ  1

Η ΖΩΗ ΕΧΕΙ Φ Θ Η Ν Υ Ν Ε Ι/
ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΆΜΕΡΑ 
ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΜΑΧΑΙΡΙΑ για ΜΑ ΚΑΡΕΚΛΑ.

ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ/0  ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Μ Η Χ Α Ν Ο Κ ΙΝ Η Τ Η  Μ Ο Ν ΑΔΑ  Α Μ ΕΣΟ Υ  Δ ΡΑ ΣΕΩ 2  
ΠΟΥ ΘΑ ΟΔΗΓΟνΝ IΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΙ και ΘΑ ΠΡΟΣΤΡΕΧΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τα ΘΥΜΑΤΑ τβν  ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ  

Η ΜΟΝΑΔΑ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΘΗΝΑ, ΚΑΛΑ ΣΑΡΑΝΤΑ»

ΞΑΦΝΙΚΑ 
ΜΟν ΟΡΜΗΣΑΝ ΚΑΤΙ 
ΛΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΟν
ΚΛΕΨΑΝΕ ™  ΤΣΑΝΤΑ

ΠΑΛΙ Κ Α Λ Α 'ΕΜΕΝΑ 
ΜΟΥ ΟΡΜΗΣΑΝ ΚΑΤΙ 

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ και ΜΟΥ
ΑΡΠΑΞΑΝ τη ΣΥΝΤΑΞΗ

ΣΑΣ ΧΤνΠΗΣΑΜ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ)

ΚΑΜΙΝΗ... ΚΡΑΤΑ© ΜΑΧΑΙΡΙ/.
ΟΧΙ ...ΕΓΩ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΚΟΥΚΟνΛΟΦΟΡΟΣ/

ΦΟΡΑΩ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΓΙΑΤΙ ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ ΝΑ ΒΛΕΠΩ 
ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕ Η ΠΟΛΗ ΠΟΥ Μ ΕΓΑ ΛΩ ΣΑ ...

οποα
οοσα
οααα
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-Ποιο;

Avenimos, 
(lava)τπωχεύσαμε!

«Βρείτε τα!»

■ ομίζω  ότι δεν υπάρχει πιο αμήχανη 
προτροπή αλλά και π ιο  άχρηστη  
συμβουλή από αυτήν που ακούω  
από πολλούς, μεταξύ των οποίω ν  

εσχάτω ς ο Ολι Ρεν και ο  Π όουλ Τόμσεν: 
«Βρείτε τα!». Δηλαδή, τι έχουμε χάσει και 
ψάχνουμε να το βρούμε;

Είναι αμήχανη διότι στερείται πολιτικού  
περιεχομένου. Και ελλείψει πολιτικού περι
εχομένου επιστρέφουμε στην παλιά, δοκιμα
σμένη συνταγή της μαμάς όταν έφευγε από  
το σπίτι και έλεγε «να είστε καλά παιδιά και 
να μην τσακώνεστε». Τουλάχιστον θα είχε  
το κεφάλι της ήσυχο!

Είναι άχρηστη διότι αυτό που λείπει είναι 
η κυβερνητική αποτελεσματικότητα, όχι το 
πνεύμα φ ιλ ία ς  και α μ ο ιβ α ία ς  εκτίμησης. 
Ο πως έχει πει και ο  Ορσον Γουέλς στον  
«Τρίτο άνθρωπο»: «Η Ιταλία των Βοργία 
έζησε πόλεμο, τρόμο, δολοφονίες και αι
ματοχυσίες αλλά έβγαλε την Αναγέννηση. 
Ενώ η Ελβετία σε πεντακόσια χρόνια αδελ
φικής αγάπης, δημοκρατίας και ειρήνης τι 
έβγαλε; Το ρολόι με κούκο».

Είναι αλήθεια ότι όσο 
προβληματίζει μια 

αδιέξοδη πολιτική τόσο 
περισσότερο και τόσο 

περισσότεροι θυμούνται 
την ανάγκη συναίνεσης

ι εμπειρογνώμονες του ΔΝΤ εκτιμούν ότι (χω- 
Μ  - - “λ ρίς πρόσθετα μέτρα) ο προϋπολογισμός του

', · 2011 θα υπολείπεται των στόχων του ελλείμ
ματος κατά 7 δ ια  ευρώ. Πράγμα που σημαί
νει ότι, λαμβάνοντας υπόψη και τη μείωση του 

■ Ρ  ΑΕΠ λόγω της ύφεσης, το έλλειμμα θα κινη
θεί στα επίπεδα του 2010: κάπου στο 10%-11%.

Πιο επιεικής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεωρεί ότι η αστοχία 
είναι λίγο μικρότερη και με τους σημερινούς ρυθμούς το έλλειμ-ι Λ 
μα του 2011 θα πάει στο 9,5%. V

Και οι δύο όμως λένε, με διαφορετικούς αριθμούς, το ίδιο 
πράγμα: η Ελλάδα δεν πιάνει τους στόχους του μνημονίου. 
Υπενθυμίζω ότι ο αρχικός στόχος για το 2011 ήταν έλλειμμα 
7,6%.

Τι σημαίνει αυτό; Οτι η βασική επιδίωξη του μνημονίου, που 
ήταν να βγάλει την Ελλάδα σας αγορές μέσα στο 2012, παρα- 
πέμπεται ήδη στις ελληνικές καλένδες. Και ως εκ τούτου η χώ
ρα υποχρεώνεται να αναζητήσει άλλες μεθόδους για να ανπμε- 
τωπίσει τις δανειακές ανάγκες της. Νέα δάνεια, νέο μνημόνιο, 
επιμήκυνση του χρέους, αναδιάρθρωση του χρέους και όλες οι 
εκδοχές που έχουν πέσει στο τραπέζι. Ολα αυτά, όμως, δεν εί
ναι παρά τα παρεπόμενα της αποτυχίας και εξηγούν την ανα
στάτωση των τελευταίων εβδομάδων.

Τι φταίει, όμως; Φταίέι η Ελλάδα ή το μνημόνιο;

ι φίλοι του μνημονίου και των οικονομικών 
συνταγών στις οποίες στηρίζεται έχουν αρχί- 

. . σει ήδη να αποδίδουν ευθύνες στην Ελλάδα. 
«Το μνημόνιο δεν αποδίδει επειδή δεν 

*>;.■ ϊν^' . εφαρμόζεται» είναι η μονότονη επωδός όσων
βιάστηκαν να ταυτιστούν με τη συνταγή του. 

Μια άποψη που περιέχει ένα ποσοστό αλήθειας, αφού το με- 
ταρρυθμισπκό σκέλος του μνημονίου έχει όντως ατονήσει. Αλ
λά περιλαμβάνει και ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό οικονο
μικού δογματισμού -  κοινώς, δεν βλέπουν την τύφλα τους...

Οι εχθροί του μνημονίου έχουν προαποφασίσει με ανάλογο 
δογματισμό ότι το μνημόνιο φταίει ακόμη και για τη διαρροή 
ραδιενέργειας στη Φουκουσίμα. Συνεπώς, ούτε εδώ υπάρχει 
περιθώριο συζήτησης.

Η αλήθεια, φυσικά, βρίσκεται κάπου στη μέση.
Είναι γεγονός ότι υπάρχει πρόβλημα κυβερνητικής ανεπάρ

κειας στην εφαρμογή του μνημονίου τόσο στη δημοσιονομική 
προσαρμογή όσο και στην προώθηση των χρήσιμων μεταρρυθ
μίσεων που περιέχει. Αλλά είναι εξίσου γεγονός ότι το μνημό-

νιο πέφτει θύμα της οικονομικής συνταγής του, για την οποία 
είχαμε από την αρχή προειδοποιήσει ότι είναι καταστροφική.

Αφενός δεν αντιμετώπιζε το πρόβλημα του χρέους, απλώς 
το έκανε πιο δυσβάσιαχτο -  κάτι που τώρα αποδεικνύεται πε
ρίτρανα...

Αφετέρου έβαζε τη χώρα σε μια βαθιά ύφεση, η οποία υπο- 
:υε τους δημοσιονομικούς στόχους που το ίδιο το μνημόνιο 
:. Με άλλα λόγια, το μνημόνιο το σκότωσε η ύφεση. Αυτό 

ιιβώς παρατηρεί πλέον σύσσωμος ο διεθνής Τύπος, από τη 
«Wall Street Journal» και τον «Economist» οχ; την «Handelsblatt» 
και τον «Guardian» -  ο τελευταίος, μάλιστα, σημειώνει σε κύριο 
άρθρο ότι αυτό που επιβάλλεται στην Ελλάδα «μόνο ο Τόνι Σο
πράνο θα μπορούσε να το ονομάσει οικονομική πολιτική»...

Και έρχονται τώρα όλοι οι εμπειρογνώμονες (συμπεριλαμβα
νομένων του υπουργείου Οικονομικών και της Ευρωπαϊκής Επι
τροπής) να παραδεχτούν ότι υποτίμησαν τον παράγοντα της ύφε
σης και αυτό υπονόμευσε το συνολικό εγχείρημα. Ηδη η Ευρω- 
τάίκή Επιτροπή αναθεώρησε την εκτίμηση της ύφεσης για το 
2011 από 3% σε 3,5%.

»-> -

» υσιυχώς, λοιπόν, (ξανα)πτωχεύσαμε. Και το ερώ
τημα είναι τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Πολύ 
απλό: το «νέο μνημόνιο» που ετοιμάζουν οι Γερ- 
μανοί και ο Γιούνκερ να είναι ένα «άλλο μνημό
νιο». Αρα, χρειάζεται κάποιας μορφής επαναδι
απραγμάτευση...

Αυτό θα έκαναν, τουλάχιστον, οι έξυπνοι άνθρωποι. Διότι 
έξυπνοι άνθρωποι δεν είναι αυτοί που δεν κάνουν λάθη -  όλοι 
κάνουν λάθη! Είναι εκείνοι που αντιλαμβάνονται τα λάθη τους 
και δεν επιμένουν σε αυτά.

Μόνο που η οιαδήποτε επαναδιαπραγμάτευση προϋποθέτει 
ένα πράγμα: εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη ότι η Ελλάδα δεν ψά
χνει αφορμή για να την κάνει γυριστή. Εμπιστοσύνη όπ όσα συμ· 
φωνηθούν θα εφαρμοστούν. Και εμπιστοσύνη ότι αυτά που θα 
εφαρμοστούν θα αποδώσουν. /

Μόνο που σήμερα κανείς στην Ευροόπη δεν εμπιστεύεται την 
ελληνική κυβέρνηση σε κανένα από αυτά τα επίπεδα. Αλλοι δυ- 
σπισιούν πολύ, άλλοι αμφιβάλλουν λίγο, αλλά κανείς δεν βά
ζει το χέρι του στη φωτιά ότι «οι Ελληνες θέλουν να σωθούν!» 
-  όπως είπαν και στον Γ. Παπακωνσταντίνου στην περίφημη 
συνάντηση του Λουξεμβούργου.

Και εδώ προκύπτει το κρίσιμο πολιτικό ερώτημα. Ποιος μπο
ρεί να κάνει αυτήν την κρίσιμη και απαραίτητη διαπραγμά
τευση; Αυτή η κυβέρνηση ή κάποια άλλη;
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Είναι αλήθεια ότι όσο  προβληματίζει μια 
αδιέξοδη πολιτική τόσο περισσότερο και τό
σο περισσότεροι θυμούνται την ανάγκη συ
ναίνεσης. Με τη σχεδόν μεταφυσική πεποί
θηση ότι η συναίνεση είνα ι από μόνη της 
ικανή να αναπληρώσει τις αστοχίες και τα 
λάθη.

Και ας πούμε ότι οι ξένοι τρέφ ουν τέτοιες 
ψ ευδαισθήσεις από άλλες κοινω νίες. Τι να  
πεις για τους δικούς μας; Ο Πρωθυπουργός 
διαπίστωσε ότι «υπάρχει ανάγκη ευρύτερης 
ενότητας» και ο  Ευ. Β ενιζέλος μιλάει για  
«ευρύτατη εθνική συναίνεση και ενότητα».

Αν όμω ς το πιστεύουν, γιατί μένουν στα 
λόγια; Π οιος τους εμποδίζει να  συγκροτή
σουν μια κυβέρνηση «ευρύτερης ενότητας»; 
Στο χέρι τους είναι. Εκτός κι αν με τη συναί
νεση εννοούν ότι αυτοί θα κυβερνούν και άλ
λοι θα βάζουν τα χειροκροτήματα.

Τα πράγματα όμως δεν γίνονται έτσι στις 
δημοκρατίες. Εκεί υπάρχουν δύο δρόμοι:

Είτε η κυβέρνηση θεω ρεί πως δεν επαρ- 
κεί, πως χρειάζεται ένα ευρύτερο σχήμα για  
να τα βγάλει πέρα και καλεί όποιον προσφέ- 
ρεται να  κυβερνήσουν μαζί.

Είτε η κυβέρνηση κυβερνά όπω ς νομίζει 
και η αντιπολίτευση την αντιπολιτεύεται 
όπω ς θέλει. Οπου συμφ ω νήσουν, έχει κα
λώς. Οπου διαφω νήσουν, κρίμα.

Ακόμη περισσότερο (και για να είμαι απο
λύτως ειλικρινής) που δεν έχω δει ακόμη σε 
τι έχει εμποδίσει την κυβέρνηση η αντιπολί
τευση. Ο,τι νόμο θέλησε τον πέρασε. Οποιο  
μέτρο έκρινε σωστό το πήρε. Αλλά αν αυτά 
δεν εφαρμόζονται ή δεν αποδίδουν, δεν νο 
μίζω ότι φταίει ο Σαμαράς ούτε η Παπαρή- 
γα.

Να τα βρουν, λοιπόν; Να τα βρουν -  αν και 
όπου συμφω νούν. Να διαφω νήσουν στα άλ
λα. Και στο τέλος, ο  λαός θα κρίνει τις προ
τάσεις τους και τη στάση τους. Αν δεν απα- 
τώμαι, αυτό είναι η ουσία της δημοκρατίας. 
Εκτός αν ο Ρεν και ο Τόμσεν έχουν κάτι άλ
λο στο μυαλό τους.
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