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Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Η εναλλακτική 
πρόταση για ομόλογα

Η παραλλαγή της γαλλικής πρότα
σης που βρίσκεται υπό συζήτηση 
και την έχουν στα χέρια τους και οι 
Ελληνες τραπεζίτες προβλέπει ε 
ναλλακτικά:
1. Για κάθε 100 ευρώ ελληνικών ο
μολόγων οι ιδιώτες θα εισηράξουν 
στη λήξη τα 30 ευρώ. Από τα υπι 
λοιηα 70, τα 50 θα τα επανεπενδυ- 
σουν σε ελληνικά 30ετή ομόλογα.
Το επιτόκιο προτείνεται να είναι 
5,5% ή χαμηλότερο συν τον ελληνι
κό πληθωρισμό (αντί του ρυθμού α
νάπτυξης που πρότεινε η Γαλλία).
Με τα υπόλοιπα 20 ευρώ προτείνε- 
ται να αγορασθούν άλλα ομόλογα 
με άριστη πιστοληπτική αξιολόγηση 
(ΑΑΑ), τα οποία θα εισφερθούν για 
30 χρόνια σε ένα όχημα ειδικού 
σκοπού (SPV). Αυτά μαζί με τους τό
κους της 30ετίας θα συνιστούν την 
εγγύηση των 50 ευρώ, που τοποθε
τήθηκαν σε ελληνικούς τίτλους.
Στην πρόταση σημειώνεται ότι θα 
μπορούσαν να ανανεωθούν και τίτ
λοι που λήγουν πέραν του 2014, έ 
ως το 2020 και ανέρχονται σε 205 
δισ. ευρώ. Για την επιτυχία του εγ
χειρήματος θα πρέπει να συμμεπ· 
σχει το 8 0 %  των ομολογιούχων.
2. Να γίνει ανανέωση των ομολόγων 
που λήγουν με νέα δετούς διάρκει
ας και με επιτόκιο 5,5%. Σε αυτή 
την περίπτωση, για να είναι επιτυ
χές το εγχείρημα θα πρέπει να συμ- 
μετάσχει το 9 0 %  τουλάχιστον των 
ομολογιούχων.
Επίσης, πέραν της επανατοποθέτη
σης με οποιοδήηοτε από τους δύο 
τρόπους, προτείνεται να υπάρξει έ
να πρόγραμμα επαναγοράς ελληνι
κών ομολόγων από τη δευτερογενή 
αγορά από κάποιον επίσημο φορέα 
(π.χ. EFSF). Με αυτό τον τρόπο, λό
γω των χαμηλών αποτιμήσεων, θα 
μειωθεί το ονομαστικό χρέος της 
Ελλάδας (με ένα ευρώ αγοράζει κα
νείς σήμερα δύο ευρώ ονομαστικού 
χρέους). Η πρόταση τελεί υπό συζή
τηση με τις κυβερνήσεις.

«Ράλι» στο υττ. Οικονομικών τον Ιούλιο

Του ΒΑΣΙΛΗ  ΖΗΡΑ

Η επόμενη ημέρα τηε ψηφιστώ του με
σοπρόθεσμου δημοστονομικού πλαι
σίου και του εφαρμοσττκού νόμου βρί
σκει τουε πάντεε σε μια εξαιρετικά δύ
σκολη θέση: την κυβέρνηση γιατί πρέ
πει να εφαρμόσει μέτρα που δεν θέ
λει και εν πολλοίε δεν πιστεύει και 
τουε Ευρωπαίουε επειδή πρέπει να 
βρουν χρήματα για το νέο πακέτο βοή- 
θειαε, που δεν θέλουν να δώσουν. Την 
ανάγκη φιλοτιμία ποιούμενοι, σήμε
ρα το  βράδυ το Ε ιη ^ του ρ  σε έκτα
κτη τηλεδιάσκεψη θα κάνει ό, τι 
χρειάζεται για να αποδεσμευθεί η 5η 
δόση. Ωστόσο, η αγωνία για το νέο 
σχήμα χρηματοδότησηε πιθανότατα 
θα παραταθεί (έωε τιε 11 Ιουλίου στην 
καλύτερη ή έωε το ν  Σεπτέμβριο στη 
χειρότερη περίπτωση) έωε ότου κυ- 
βερνήσειε τηε Ευρωζώνηε και τρά- 
πεζεε συμφωνήσουν στο πώε και 
πόσο τηε συμμετοχήε του καθενόε. Το 
παραπάνω σχήμα είναι μάλλον υπε
ραπλουστευμένο σε σχέση με την κρι-

Η  Ευρωζώνη θα πρέπει 
να βρει το σημείο τομής 
μεταξύ πολιτικών 
επιδιώξεων και οικονομι
κών συμφερόντων, ώστε 
να κλείσει το νέο πακέτο 
βοήθειας προς την Ελλάδα.

σιμότητα τηε κατάστασηε και την πο- 
λυπλοκότητα του προβλήματοε, γε- 
γονόε που υποχρεώνει τουε εμπει- 
ρογνώμονεε τηε τρόικαε να κάνουν ε- 
κόντεε - άκοντεε «διακοπέε» στην 
Ελλάδα. Θα έρθουν στο τέλοε Ιουλί
ου σ τη ν Αθήνα για έναν ενδιάμεσο έ
λεγχο. Σε ό, τι αφορά την κυβέρνηση:

1. Πρέπει να εφαρμόσει μέτρα ε- 
κτιμώμενηε δημοσιονομικήε απόδο- 
σηε 6,7 δισ. ευρώ σε διάστημα λιγό
τερο τω ν  έξι μηνών. Το ασφυκτικό 
χρονικό πλαίσιο αρκεί από μόνο του 
για να  συντηρήσει τη ν  αβεβαιότητα. 
Δεν αρκεί να επιβάλειε φόρουε, πρέ
πει και να τουε εισπράξειε κι αυτό 
προϋποθέτει ότι κάποιοε έχει να  τα  
δώσει και κάποιοε άλλοε μπορεί να τα 
εισπράξει. Στην παρούσα φάση δεν 
έχει εισπραχθεί ακόμη ούτε το  ΕΤΑΚ 
του 2009, ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί 
η υποβολή τω ν  φορολογικών δηλώ
σεων. Το να εκτροχιασθεί το  πρό
γραμμα τουε επόμενουε μήνεε απλώε 
και μόνο λόγω τηε αδυναμίαε τηε πο- 
λιτικήε ηγεσίαε και τηε δημόσιαε δι- 
οίκησηε να  προσαρμοσθούν σ το  
χτ τδιάγραμμα είναι έναε πράγμα
τι*.-^ κίνδυνοε.

Το Μεσοπρόθεσμο εκτόε από επι

πλέον φορολογικά έσοδα 2 δισ. ευρώ 
για φέτοε προβλέπει ότι πρέπει να 
κλείσουν ή να  συγχωνευθοΰν οργα
νισμοί ώ στε να εξοικονομηθούν έωε 
το  τέλοε του έτουε επιπλέον 540 εκατ. 
ευρώ. Τα ασφαλιστικά Ταμεία πρέπει 
να μειώσουν τιε δαπάνεε τουε και τιε 
κοινωνικέε παροχέε κατά 1,2 δισ. ευ
ρώ και παράλληλα να αυξήσουν τα  έ
σοδά τουε κατά 629 εκατ. ευρώ.

2. Πρέπει να προωθήσει άμεσα δύ
σκολα νομοθετήματα (το ενιαίο μι
σθολόγιο και οι περικοπέε στα  κοι
νωνικά επιδόματα είναι τα  βασικό
τερα) που είναι δεδομένο ότι θα τη  φέ
ρουν αντιμέτωπη με το ν  σκληρό πυ
ρήνα τηε εκλογικήε τηε βάσηε και με 
τον  βαθιά ριζωμένο λαϊκισμό που δια
μόρφωσε την κατ’ ευφημισμόν κοι
νωνική πολιτική τηε μεταπολίτευσηε.

3. Να προχωρήσει τιε ιδιωτικο- 
ποιήσειε, που αποτελούν μέροε του 
νέου πακέτου χρηματοδότησηε. Ο υ- 
πουργόε Οικονομικών κ. Ευάγγελοε 
Βενιζέλοε έλαβε ήδη επιστολή από 
τη ν τρόικα, που του ζητεί να είναι ε- 
πιχειρησιακά έτοιμο εντόε 15 ημερών 
το  Ταμείο Αξιοποίησηε Δημόσιαε 
Περιουσίαε, ώστε ένα μήνα μετά να 
εισφερθούν σε αυτό περιουσιακά 
στοιχεία (σε πρώτη φάση ποσοστά ει
σηγμένων και μη δημοσίων επιχει
ρήσεων) ώστε να αρχίσει η πώληση 
σύμφωνα με το  χρονοδιάγραμμα.

Από τη ν  άλλη, θα πρέπει η Ευρω
ζώνη  να βρει το  σημείο τομήε μετα
ξύ πολιτικών επιδιώξεων και οικο
νομικών συμφερόντων ώστε να κλεί
σει το  νέο πακέτο βοήθειαε προε την 
Ελλάδα. Τα δεδομένα είναι:

1. Η Ελλάδα χρειάζεται συνολικά 
172 δισ. ευρώ από τα  μέσα του 2011 
έωε τα  μέσα του 2014. Από αυτά τα 
57 δισ. ευρώ θα προέλθουν από το  υ
φιστάμενο πακέτο και άλλα 30 δισ. ευ
ρώ από αποκρατικοποιήσει. Τα υ
πόλοιπα 85 - 90 δισ. ευρώ θα πρέπει 
να τα  μοιραστούν κυβερνήσειε, ΔΝΤ 
και ιδιώτεε.

2. Η συμμετοχή τω ν  ιδ ιω τών δεν 
θα πρέπει να θεωρηθεί πιστωτικό γε- 
γονόε.

Το γαλλικό σχέδιο αποτελεί βάση 
συζήτησηε, αλλά θα πρέπει να υπο- 
σ τε ί σημαντικέε αλλαγέε, για να  γί
νει αποδεκτό από τιε τράπεζεε. Οι τρά- 
πεζεε θέλουν να υπάρξει μια συνολική 
λύση για το ελληνικό χρέοε και όχι μια 
προσωρινή μετακύλιση στο  μέλλον 
τω ν  δανειακών αναγκών. Γι’ αυτό, το 
International In8titute o f Finance (IIF) 
προτείνει μια παραλλαγή του γαλλι
κού σχεδίου που προβλέπει μικρότερο 
επιτόκιο, μεγαλότερεε εγγυήσειε, αλ
λά κυρίωε ένα πρόγραμμα επαναγο- 
ράε ελληνικού χρέουε από κάποιον ευ
ρωπαϊκό φορέα στιε τρέχουσεε χα- 
μηλέε αποτιμήσειε, που θα οδηγήσει 
σε ένα έμμεσο haircut.

Του ΣΩΤΗΡΗ Ν ΙΚΑ

Στη σκληρή πραγματικότητα του Μνη
μονίου, του Μεσοπρόθεσμου και τω ν 
νέω ν μέτρων θα πρέπει να προσγειω
θεί πλέον ο νέοε υπουργόε Οικονομι
κών κ. Ευ. Βενιζέλοε. Η προώθηση τριών 
σημαντικών νομοσχεδίων, αλλά και η 
προετοιμασία για τιε αλλαγέε στο φο- 
ρολογικό σύστημα και στον περιορισμό 
του κράτουε μέσω τω ν  καταργήσεων 
φορέων του Δημοσίου και την περαι
τέρω εξυγίανση τω ν ΔΕΚΟ, είναι οι προ- 
τεραιότητεε του οικονομικού επιτελείου 
για τον Ιούλιο. Ο κ. Βενιζέλοε, έφερε ειε 
πέραε το δύσκολο έργο τηε ψήφισηε του 
μεσοπρόθεσμου προγράμματοε και 
του πρώτου εφαρμοστικού του νόμου, 
αλλά τώρα καλείται να φέρει ειε πέραε 
το  ακόμα δυσκολότερο έργο τηε ε- 
φαρμογήε τω ν νέων μέτρων.

Οι πολιτικέε αναταράξειε, η αλλαγή 
φρουράε και το ζήτημα τηε ψήφισηε 
τω ν  νόμων, δημιούργησαν μια 15νθή- 
μερη «χαλάρωση» στουε μηχανισμούε 
του υπουργείου Οικονομικών αναφο
ρικά με το ν  έλεγχο υλοποίησηε του οι
κονομικού προγράμματοε. Πλέον το οι
κονομικό επιτελείο θα πρέπει να  «α 
νασυνταχθεί» και να περάσει στην ου
σία τω ν  πραγμάτων, καθώε μέσα στον  
Ιούλιο:

1. Πρέπει να ολοκληρωθεί και να ψη
φιστεί το νέο ενιαίο μισθολόγιο. Το πρώ-

το βήμα ποοε τη ν κατεύθυνση αυτή ή
ταν η αναστολή από την 1η Ιουλίου των 
μισθολογικών ωριμάνσεων και τω ν 
προαγωγών που πέρασε σ τον  εφαρμο- 
στικό νόμο του μεσοπρόθεσμου προ- 
γράμματοε. Στόχοε τω ν  παρεμβάσεων 
που θα γίνουν θα είναι η εξοικονόμη
ση 1-1,5 δισ. ευρώ έωε το  2014. Η δο
μή του νέου μισθολογίου θα προβλέπει 
πολύ χαμηλούε βασικούε μισθούε (στα 
επίπεδα του ιδιωτικού τομέα), σαρωτι-

Εντός του μηνός πρέπει 
να περάσει από τη Βουλή 
το ενιαίο μισθολόγιο, 
η σύσταση του Ταμείου 
αποκρατικοποιήσεων 
και η τακτοποίηση 
των αυθαιρέτων.

κή περικοπή επιδομάτων (με κριτήριο 
τη θέση και την εμπειρία κάθε υπαλ
λήλου) κ.λπ. Οι νέεε διατάξειε θα ισχύ- 
σουν αμέσωε για τουε νεοπροσλαμβα- 
νομένουε, ενώ για τουε υφιστάμενουε 
υπαλλήλουε το μεταβατικό στάδιο θα εί
ναι ανάλογο τηε μείωσηε αποδοχών που 
θα υποστούν (3 - 5 χρόνια). Να σημει
ωθεί ότι όλα αυτά θα ισχύσουν και για 
τουε εργαζόμενουε στιε ΔΕΚΟ.

2. Μέσα σε 20 ηέοεε το πολύ πρέπει 
να έχει συσταθεί το νέο Ταμείο για τιε 
αποκρατικοποιήσειε. Η Ν.Δ. ψήφισε τιε 
διατάξειε για τη  δημιουργία του και τώ
ρα απομένει να βρεθούν τα πρόσωπα 
κοινήε αποδοχήε που θα «τρέξουν» του 
Ταμείου και να περάσουν σ τον  έλεγχό 
του τα σχέδια τω ν  ιδιωτικοποιήσεων. 
Πρώτα στη  λίστα, είναι εκείνα που έ
χουν να κάνουν με την αποκρατικο
ποίηση επιχειρήσεων (ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, 
ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, ΟΛΠ, ΟΛΘ κ.λπ.), ενώ ο κ. 
Βενιζέλοε καλείται να λάβει αποφάσειε 
για το μέλλον τω ν  συμβάσεων παρα
χώ ρησηε και τηε αξιοποίησηε τηε α- 
κίνητηε περιουσίαε.

Η δημιουργία του Ταμείου είναι ένα 
«καυτό» ζήτημα για τρειε λόγουε. Πρώ
τον, πρέπει το συντομότερο δυνατόν να 
βρεθούν τα άτομα που θα αναλάβουν 
τη  διοίκησή του. Δεύτερον, θεωρείται 
βέβαιο ότι θα υπάρξουν έντονεε κοι- 
νωνικέε και συνδικαλιστικέε αντιδρά- 
σειε. Τρίτον και σημαντικότερον το Τα
μείο πρέπει να λειτουργήσει άμεσα για 
να ξεκινήσει η εισροή κεφαλαίων, που 
θα αποτελόσουν μάλιστα και μέροε τηε 
χρηματοδότησηε τηε Ελλάδαε στο νέο 
πακέτο στήριξηε που ετοιμάζεται από 
την Ευρώπη.

3. Τα υπουργεία Οικονομικών και Πε- 
ριβάλλοντοε πρέπει να περάσουν το νο
μοσχέδιο για την τακτοποίηση τω ν αυ
θαιρέτων εντόε του μηνόε το αργότε-

ρο. Η κυβέρνηση έχει υπολογίσει έσο
δα τηε τάξηε τω ν  600 εκατ. για φέτοε.

Πέραν αυτών τω ν  νομοσχεδίων, το 
οικονομικό επιτελείο θα ανοίξει και τον 
διάλογο για την αναμόρφωση του φο
ρολογικού συστήματοε. Απώτεροε στό
χοε είναι να γίνει λιγότερο γραφειο
κρατικό, ενώ αναμένεται η μείωση τηε 
φορολογίαε τω ν  επιχειρήσεων, τω ν 
συντελεστών ΦΠΑ και η προώθηση δρά
σεων για τον περιορισμό τηε φορο- 
διαφυγήε. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται 
και το να δοθεί σε ιδιώτεε (ελεγκτικέε 
εταιρείεε, λογιστικά και φοροτεχνικά 
γραφεία) ο μηχανισμόε είσπραξηε τω ν 
φορολογικών εσόδων. Επίσηε, δεν α
ποκλείεται μέσα στον  Ιούλιο να κατα
τεθεί και το νομοσχέδιο για την κα
τάργηση 40 μικρών φορέων του Δη
μοσίου, τη  συγχώνευση άλλων 25 και 
το κλείσιμο, συγχώνευση ή εξυγίανση 
άλλων 10 στουε οποίουε απασχολούνται 
7.000 εργαζόμενοι (περιλαμβάνεται η 
κρατική τηλεόραση, ο ΕΟΜΜΕΧ, η ΕΤΑ, 
η ΚΕΔ, ο ΟΔΔΥ κ.ά.).

Στο μέτωπο τω ν  ΔΕΚΟ, θα επανεξε
ταστούν τα πλάνα αναδιάρθρωσηε 
τω ν ΟΣΕ και ΟΑΣΑ, ενώ έχει ζητηθεί α
πό κάθε επιχείρηση να καταρτίσει έν. 
πρόγραμμα μείωσηε δαπανών τηε κα
τά 10% (λειτουργικέε, μισθολογικέε 
κ.λπ.). Πάντωε, για φέτοε εκτιμάται ό
τι τα  οικονομικά τω ν ΔΕΚΟ κινούνται 
εντόε στόχων.

Οι τέσσερις στόχοι της κυβέρνησης για το καλοκαίρι
Του ΒΑΣΙΛΗ  ΝΕΔΟΥ

Η υπερψήφιση του Μεσοπρόθεσμου 
και του πρώτου από τουε εκτελεστικούε 
νόμουε που συνοδεύουν την εφαρμο
γή του, έδωσε μια ανάσα σ τη ν  α- 
σθμαίνουσα από τον  Μάρτιο κυβέρ
νηση. Ωστόσο, πολλά είναι τα μέτωπα 
-πέραν τω ν οικονομικών- που παρα
μένουν ανοιχτά.

Για παράδειγμα, στο κοινοβουλευτικό 
πεδίο απομένει η προετοιμασία και έ- 
γχ ι από την κυβερνητική πλειο- 
ψηφια πολλών ακόμη εκτελεστικών νό
μων, οι οποίοι θα κατατίθενται και ε
ντόε του Αυγούστου. Οι βασικέε προ- 
τεραιότητεε τηε κυβέρνησηε είναι:

Πρώτον, η εκτόνωση τηε κοινωνι- 
κήε έντασηε. Οι δύο ημέρεε του Με
σοπρόθεσμου και οι σφοδρέε συ- 
γκρούσειε στην πλατεία Συντάγματοε, 
ξύπνησαν τιε εφιαλτικέε μνήμεε του 
Μαΐου 2010, ό ταν τρειε άνθρωποι 
βρήκαν τραγικό θάνατο στο υποκατά
στημα τηε Μαρφίν. Στο Μέγαρο Μα- 
ξίμου «τρέμουν» στην ιδέα του τι μπο
ρεί να συμβεί αν τα πράγματα ξεφύγουν 
από το  έλεγχο τηε Αστυνομίαε, όπωε 
φάνηκε να γίνεται την προηγούμενη Τε
τάρτη. Ο κ. Γ. Παπανδρέου έχει ζη τή
σει εξαιρετικά λεπτοΰε χειρισμοΰε α
πό το ν  κ. Χρ. Παπουτσή. Παρασκη-

νιακώε, πάντωε, αρκετοί συνάδελφοί 
του σχολιάζουν αρνητικά τιε έωε τώ 
ρα κινήσειε του. Με δεδομένη τη ν τε 
ταμένη κατάσταση στουε δρόμουε, ο
ρισμένοι υπουργοί εμφανίζονται σκε
πτικοί ωε προε τη ν  αναγκαιότητα κα- 
τάθεσηε του νόμου για τιε αλλαγέε στα 
πανεπιστήμια σε τούτη τη  φάση. Από 
το  άτυπο Υπουργικό τηε Πέμπτηε φά
νηκε ότι τουλάχιστον ο ίδιοε ο πρω-

Εκτόνωση κοινωνικής 
έντασης, πλάνο ανασυ
γκρότησης, διαρθρωτικές 
μεταρρ ρυθμίσεις 
σε κράτος και πολιτικό 
σύστημα, νέο δάνειο.

θυπουργόε (ο οποίοε ώε τώρα είχε πα
γώσει τον νέο νόμο-πλαίσιο), έχει ξε- 
περάσει αυτέε τιε ενστάσειε και θα προ
χωρήσει σε όλεε τιε διαρθρωτικέε αλ
λαγέε, περιλαμβανομένων και αυτών 
σ τη ν Παιδεία.

Δεύτερον, η κυβέρνηση και με την 
ενθάρρυνση από τιε αποφάσειε του Ευ
ρωπαϊκού Συμβουλίου και δη του κ. Ζο- 
ζέ Μπαρόζο, προσδοκά στην κατάρτιση 
ενόε παράλληλου σχεδίου ανασυ-

Γιο  άτυπο Υπουργικό της Πέμπτης φάνηκε ότι ο πρωθυπουργός είναι αποφασισμέ
νος να προχωρήσει σε όλες τις διαρθρωτικές αλλαγές, περιλαμβανομένων και αυ
τών στην Παιδεία.

γκρότησηε με κάποια αναπτυξιακά 
χαρακτηριστικά. Φιλοδοξούν στο Μα- 
ξίμου ότι, εκτόε απροόπτου, ο κ. Πα
πανδρέου θα καταφέρει να παρουσιά
σει στη ΔΕΘ ένα συνεκτικό πλάνο. Δεν 
αναμένεται, όπωε είναι φυσιολογικό, η 
ανακοίνωση μέτρων ενίσχυσηε (άλ
λωστε κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν), 
αλλά έστω προσπάθειαε για στήριξη τηε 
ανάπτυξηε, ώστε τουλάχιστον να συ
γκρατηθεί ο διαρκώε ανοδικόε δείκτηε 
τηε ανεργίαε.

Τρίτον, οι διαρθρωτικέε μεταρρυθ
μ ίσ ε ι στο κράτοε και το πολιτικό σύ
στημα. Ο κ. Δ. Ρέππαε θα προχωρήσει 
μέχρι το τέλοε του καλοκαιριού και στην 
υλοποίηση του νόμου για το ενιαίο μι
σθολόγιο, που σε μεγάλο βαθμό ήταν 
ήδη έτοιμοε από τον προκάτοχο του κ. 
Ιω. Ραγκούση. Στην περίπτωση τω ν δύο 
ανδρών ισχύει και μια αντίστροφη εκ
κρεμότητα. Εκείνη τηε εξυγίανσηε των 
ΔΕΚΟ του υπουργείου Υποδομών, που 
ξεκίνησε βέβαια ο κ. Ρέππαε, αλλά θα 
πρέπει να ολοκληρώσει ο κ. Ραγκούσηε. 
Ωστόσο, όποιεε αλλαγέε γίνουν στον δη
μόσιο τομέα θα γίνουν με τρόπο στα
διακό, ώστε να αποφευχθούν εντάσειε 
εντόε του θέρουε. Οι σημαντικότερεε 
αλλαγέε που επιθυμεί να κάνει ο κ. Πα
πανδρέου αφορούν το πολιτικό σύ
στημα. Ο πρωθυπουργόε συζήτησε

πρόσφατα με τουε κ. Δ. Ρέππα, X. Κα- 
στανίδη και Μιλτ. Παπαϊωάννου τιε τε- 
χνικέε λεπτομέρειεε του δημοψηφί- 
σματοε. Ο κ. Παπανδρέου επιθυμεί ώε 
το Σεπτέμβριο να είναι έτοιμεε όλεε ε- 
κείνεε οι τεχνικέε προυποθέσειε, οι ο- 
ποίεε θα επιτρέψουν τη διεξαγωγή ενόε 
δημοψηφίσματοε με πολλαπλά ερωτή
ματα. Αποδίδει μεγάλη βαρύτητα στο 
συγκεκριμένο σχέδιο και ασχολείται με 
αυτό τουε τελευταίουε δύο μήνεε. Από. 
την επιτυχία του εγχειρήματοε αυτού 
θα κριθεί και η τύχη του εκλογικού νό
μου, τον  οποίο ο κ. Ραγκούσηε έχει ε
τοιμάσει προ έτουε και αποτελεί επίσηε 
μια από τιε επίμονεε θέσειε του πρω
θυπουργού. Πιθανότατα θα υπάρξει και 
μια σύνθεση προτάσεων, όπωε εκείνη 
που πρώτοε ο κ. Ρέππαε προ καιρού έ
κανε, για μείωση του αριθμού τω ν βου
λευτών στουε διακόσιουε.

Τέταρτον, ο τρόποε έγκρισηε του νέ
ου δανείου. Είναι γνωστό  ότι οι κ. Ευ. 
Βενιζέλοε και X. Καστανίδηε τάσσονται 
σταθερά υπέρ τηε έγκρισηε από πλει- 
οψηφία 180 βουλευτών. Ο κ. Παπαν
δρέου προε το  παρόν θεωρεί αρκετή 
την απλή πλειοψηφία τω ν 151. Εφόσον 
ο πρωθυπουργόε συμφωνήσει με την 
άποψη περί 180, θα πρέπει να θεωρείται 
σχεδόν αναπόφευκτη η προσφυγή σε 
πρόωρεε κάλπεε το  φθινόπωρο.
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Απομακρύνονται οι πρόωρες εκλογές
Ο Γ. Παπανδρέου δεν θα πάρει το ρίσκο, εφόσον δεν επιβαρυνθεί δραματικά το πολιτικό και κοινωνικό κλίμα

Του ΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Πολιτικό σχεδίασμά που δεν προβλέπει 
ι ιη προσφυγή στιε κάλπεε το φθι
νόπωρο, παρά τα  περί του αντιθέτου 
σενάρια που κυκλοφορούν σε όλα τα 
κομματικά γραφεία, περιλαμβανόμενων 
αυτών του ΓΙΑΣΟΚ, φέρεται να  εκπο
νεί ο πρωθυπουργόε κ. Γ. Παπανδρέ
ου. Απαραίτητη προϋπόθεση, όμωε, για 
τη ν  υλοποίησή του, είναι να  μην επι
βαρυνθεί δραματικά το  πολιτικό και 
κοινωνικό κλίμα, το  κρίσιμο δίμηνο Σε
πτεμβρίου - Οκτωβρίου, όταν θα αρ
χίσουν να γίνοντα ι ορατέε οι επιπτώ- 
σειε τω ν  νέω ν μέτρων, και θα αρχίσει 
να  υλοποιείται το «επώδυνο» πολιτικά 
πρόγραμμα ιδ ιω τικοποιήσεων που 
συμφωνήθηκε με τη ν  τρόικα.

Ο κ. Γ. Παπανδρέου φέρεται να κα
τέληξε στην απόφαση να μην πάρει το

Αηιιοψήφισμα για 
ή ιαγματικές αλλαγές, 
εκλογικό νόμο και θέματα 
μέσων ενημέρωσης.

«ρίσκο» τω ν  πρόωρων εκλογών τα  τε 
λευταία εικοσιτετράωρα, μετά τη  στα
θεροποίηση του κλίματοε σ τη ν Κοι
νοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, και 
την υπερψήφιση, έστω  με την απώλεια 
ενόε ακόμη «πράσινου» βουλευτή -του 
κ. Π. Κουρουπλή- του μεσοπρόθε
σμου προγράμματοε και του εφαρμο- 
στικού νόμου. Οι επιτελείε του πρω
θυπουργού εκτιμούν πωε υπό προϋ- 
ποθέσειε ο κ. Γ. Παπανδρέου είναι σε 
θέση να ανατάξει τουε επόμενουε 
μήνεε το πολιτικό κλίμα και να εκμη
δενίσει το  δημοσκοπικό προβάδισμα 
το οποίο καταγράφει στην παρούσα συ- 
γκυρία η Ν. Δ. Ωε εργαλεία σ τη ν α
νω τέρω  κατεύθυνση αναφέρονται:

• Η έγκριση τηε νέαε βοήθειαε προε 
τη  χώρα ύψουε περίπου 120 δισ. ευρώ, 
η οποία θα απομακρύνει από τη ν η
μερήσια ατζέντα  το  ενδεχόμενο χρε- 
οκοπίαε τηε χώραε.

• Η δρομολόγηση σειράε δημο
ψηφισμάτων το  φθινόπωρο, που κα
τά  πληροφορίεε θα αφορά τη ν  αλλα
γή του εκλογικού νόμου, πιθανέε τρο-

Με 151 ψήφους έχει αποφασίσει να φέρει προς έγκριση ίο νέο Μνημόνιο στη Βουλή ο πρωθυπουργός κ. Γιώργος Παπανδρέ
ου, παρότι κορυφαίοι υπουργοί φέρονται να τάσσονται υπέρ της αυξημένης πλειοψηφίας των 180 ψήφων.

ποποιήσειε του Συντάγματοε, αλλά και 
θέματα όπωε ο τρόποε λειτουργίαε 
τω ν  MME. Μάλιστα, σ το  Μέγαρο Μα- 
ξίμου εκτιμούν πωε το  εργαλείο του 
δημοψηφίσματοε, εάν αξιοποιηθεί 
σωστά , είναι π ιθανόν να  δήμιου ργή-

σει ρήγματα σ το  εσωτερικό τηε Ν. Δ.
• Η διαμόρφωση όρων εξόδου τηε 

οικονομίαε από τη βαθιά ύφεση τηε πε- 
ρασμένηε διετίαε. Στη συγκεκριμένη 
κατεύθυνση ο κ. Γ. Παπανδρέου ανα
μένει τη ν  αρωγή τηε Ευρωπαϊκήε

Ενωσηε, σε συνέχεια σχετικών δηλώ
σεων τω ν  κ. Γιουνκέρ, Μπαρόζο και 
Σόιμπλε, για τη  διοχέτευση κονδυλίων, 
αλλά και τη ν  πραγματοποίηση επεν
δύσεων σ τη ν  Ελλάδα, αλλά και στην 
ενεργοποίηση υπουργών όπωε οι κ. Μ.

Χρυσοχοΐδηε, Γ. Ραγκούσηε και Γ. 
Παπακωνσταντίνου.

Βασικοί θιασώτεε τηε άποψηε να μην 
πραγματοποιηθούν εκλογέε το  φθι
νόπωρο είναι κορυφαίοι υπουργοί, ό
πωε οι κ. Δ. Ρέππαε, Ανδρ. Λοβέρδοε, 
Mix. Χρυσοχοΐδηε, Γ. Ραγκούσηε και 
Αννα Διαμαντοπούλου, αλλά και σ τε 
νοί συνεργάτεε του πρωθυπουργού, ό
πωε η κ. Ρεγγίνα Βάρτζελη η οποία πι
στώ νετα ι τόσο ότι συνέβαλε καθορι
στικά στη  σταθεροποίηση του σκηνι
κού το  διάστημα αμέσωε μετά το  πε
ρίφημο τηλεφώνημα Παπανδρέου - Σα
μαρά, όσο και τη ν  επιτυχή διαχείριση 
τηε Κοινοβουλευτικήε Ομάδαε του 
ΠΑΣΟΚ στιε κρίσιμεε ψηφοφορίεε 
του τελευταίου δεκαημέρου σ τη  Βου
λή. Στο τελευταίο αυτό «μέτωπο» κα
θοριστική ήταν πάντωε και η συμβο
λή τω ν  κ. Β. Εξαρχου, Π. Ευθυμίου και 
Χρ. Πρωτόπαπα, που πλέον καλούνται 
από το ν  πρωθυπουργό στα  άτυπα υ
πουργικά συμβούλια.

Ο λόγοε που ο κ. Παπανδρέου επι
θυμεί να αποφύγει την εκλογική περι
πέτεια είναι ότι τη  θεωρεί επιζήμια για 
τη χώρα, αλλά και ότι πιθανότατα οι κάλ- 
πεε θα τον οδηγήσουν σε προσωπικό 
αδιέξοδο. Με βάση τιε υφιστάμενεε δη- 
μοσκοπήσειε το  ΠΑΣΟΚ είτε θα ηττη- 
θεί είτε θα προκόψει κυβέρνηση συ- 
νεργασίαε με πιθανότερη εκδοχή την 
ανάληψη τηε πρωθυπουργίαε από τρί
το πρόσωπο κοινήε αποδοχήε. Πα
ράλληλα, η θητεία του κ. Γ. Παπανδρέου 
ωε προέδρου του ΠΑΣΟΚ λήγει τον 
προσεχή Νοέμβριο, οπότε είναι ορατό 
το σενάριο εκτόε από την πρωθυ
πουργία, σε μικρό διάστημα να χάσει 
και τη ν ηγεσία του κόμματοε.

Πάντωε, κρίσιμοε παράγονταε σε ό- 
λεε τιε εξελίξειε θα είναι ο ρόλοε του 
κ. Ευ. Βενιζέλου, που πολλοί εντόε του 
ΠΑΣΟΚ εκτιμούν πωε έχει στρατηγι
κή ταχείαε προσφυγήε στιε κάλπεε, 
προκειμένου να αποφύγει τη φθορά τηε 
μακράε παραμονήε στο υπουργείο 
Οικονομικών. Στο Μέγαρο Μαξίμου α
ναγνωρίζουν αυτή την πραγματικό
τητα. Προσθέτουν, όμωε, πωε εάν α
πό το  φθινόπωρο δημιουργηθούν όροι 
ουσιαστικήε ανάκαμψηε τηε ελληνικήε 
οικονομίαε θα είναι προε το  συμφέρον 
του κ. Βενιζέλου να  «βρίσκεται και ο 
ίδιοε στο  κάδρο».

Οι κινήσεις Πάγκαλου

«Μια νύχτα μαγική, σαν χην 
Αργεντινή, να δούμε στο ελικό
πτερο, ποιος θα πρωτομπεί». Το 
σύνθημα αυτό της πλατείας Συ
ντάγματος ήταν η αφορμή του 
νέου ξεσπάσματος του κ. Θ. Πά
γκαλου, ο οποίος επιστράτευσε 
στην επιχειρηματολογία του ακό
μη και τα... τανκς, προκαλώντας 
θύελλα αντιδράσεων. Πίσω, ω
στόσο, από τις συνεχείς και α
προσδόκητες παρεμβάσεις του α
ντιπροέδρου, φαίνεται πλέον να 
αποσαφηνίζονται και οι πραγμα
τικές του στοχεύσεις. Οποιος συ
νομιλεί τον τελευταίο καιρό με 
τον κ. Πάγκαλο έχει αντιληφθεί 
ότι ουδόλως σκέφτεται τον οικει- 
οθελή παροπλισμό του. Το αντί
θετο μάλιστα. 0  κ. Πάγκαλος φαί
νεται να διεκδικεί πλέον έναν ρό
λο που θεωρεί ως τη σημαντικό
τερη παρακαταθήκη της μακράς 
πολιτικής του καριέρας. Να λέει 
ευθαρσώς την πλήρη αλήθεια, ό
πως τουλάχιστον εκείνος την α
ντιλαμβάνεται. Εχει βάλει μάλι
στα και ένα προσωπικό στοίχημα: 
να επανεκλεγεί με σταυρό, όπο- 
τε νίνουν εκλογές. Ενας εκ των 
συνομιλητών του εξήγησε και την 
τελευταία του παρέμβαση. «Ο 
Πάγκαλος μίλησε για τανκς γιατί 
θέλησε να διαμηνύσει στους πο
λίτες ότι μετά την “μαγική” νύχτα 
της Αργεντινής, ακολούθησαν το 
πρωί τα τανκς που μπήκαν μπρο
στά στις τράπεζες σε μια απέλπι- 
δα προσπάθεια των κυβερνώ- 
ντων να προστατευθούν οι τρά
πεζες για να μην καταρρεύσει η 
χώρα». Η ίδια πηγή ήταν απόλυτη 
και για το αν οι παρεμβάσεις Πά
γκαλου βοηθούν την κυβέρνηση. 
«Προφανώς και βοηθούν τον κ. 
Παπανδρέου», είπε, «φτάνει να 
εννοεί και ο πρωθυπουργός τις 
ριζικές αλλαγές που πρέπει να 
γίνουν στο Δημόσιο για να δια
σωθεί η Ελλάδα».

Κ. ΖΟΥΛΑΣ

Πέντε ρόλοι σε τρεις ώρες Το παρασκήνιο των «ανταρτών»

Ουδείς μεν αμφισβητεί τις εγνωσμένες ικανότητες του κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, ό
λοι όμως ανησυχούν για τον τρόπο που ο ίδιος θα τις διαχειρισθεί.

Στους διαδρόμους της Βουλής ακούγονταν πολλά ονόματα... ανταρτών, όλοι όμως 
είχαν αντιληφθεί τη στάση του κ. Π. Κουρουμπλή.

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

«Πραγματικά είναι μοναδική περίπτω
ση ο Βενιζέλοε. Μέσα σε μόλιε τρειε 
ώρεε, κατόρθωσε στη  Βουλή να  παί
ξει με επιτυχία πέντε εντελώε διαφο- 
ρετικούε ρόλουε. Μιλούσε σ τη ν αντι
πολίτευση ωε πρωθυπουργεύων, α
πευθυνόταν στουε συναδέλφουε του 
με το ν  αέρα του αντιπροέδρου, εξη
γούσε στουε πολίτεε τα  μέτρα ωε α- 
πολύτωε καταρτισμένοε υπουργόε Οι
κονομικών, ταυτιζόταν απολύτωε με 
τα  βάρη που νιώθουν οι απλοί βου- 
λευτέε και ενδιαμέσωε διένειμε και τον 
λόγο σε όλουε, υποκαθιστώνταε επί τηε 
ουσίαε τον  πρόεδρο τηε Βουλήε».

Η κριτική προέρχεται από παλαιό 
βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και είναι απο- 
ύ τωε ενδεικτική του τρόπου που α

ντιμετωπίζετα ι ήδη ο κ. Βενιζέλοε α
πό ένα σημαντικό τμήμα τηε πράσι- 
νηε Κοινοβουλευτικήε Ομάδαε. Οποι
οι συνομίλησαν τιε τελευταίεε ημέρεε 
με βουλευτέε του ΠΑΣΟΚ κατέληξαν 
μάλλον στο ίδιο συμπέρασμα. Οτι 
ουδείε μεν αμφισβητεί τιε εγνωσμένεε 
ικανότητεε του νέου πανίσχυρου αν- 
δρόε τηε κυβέρνησηε, αλλά όλοι α- $ 

. νησυχούν για το ν  τρόπο που ο ίδιοε | 
θα τιε διαχειρισθεί. §

Την ίδια αγωνία δεν είναι, προφανώε, 
τυχαίο ότι μοιράζονται και πολλοί υ
πουργοί στιε κατ’ ιδίαν συζητήσειε 
τουε. Στο κυβερνητικό στρατόπεδο εί
ναι πλέον κοινό μυστικό ότι με τον α
νασχηματισμό ο κ. Γ. Παπανδρέου κατ’ 
ουσίαν παρέδωσε τη ν πολιτική τύχη 
τηε κυβέρνησηε -και πιθανώε του 
ΠΑΣΟΚ- στον  μέχρι πρότινοε εσω
κομματικό του αντίπαλο. Οι περισσό
τεροι πιστεύουν ότι τούτο συνέβη εί
τε  τυχαία είτε και σχεδόν αναγκαστι
κά, ύστερα από την άρνηση του κ. Λου
κά Παπαδήμου να αναλάβει την ευθύνη 
τηε οικονομικήε πολιτικήε. Υπάρχουν, 
ωστόσο, και υπουργοί που εκτιμούν ό
τι η επιλογή Βενιζέλου ήταν απολύτωε 
συνειδητή επιλογή του πρωθυπουργού. 
Με τη ν έννοια ότι τυχόν επιτυχία του 
νέου υπουργού Οικονομικών θα επι- 
χειρηθεί από τον κ. Παπανδρέου να πι- 
στωθεί και στον  ίδιο. Ενώ σε περί
πτωση αποτυχίαε του, ο πρωθυπουρ- 
γόε θα προβάλει το πολιτικό άλλοθι ό
τι μετά την άρνηση του κ. Σαμαρά να 
του προσφέρει τη ν  στήριξή του, κα
τέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια να α
ντιμετωπίσει τη ν  κρίση, επιδιώκο- 
νταε, έστω, την ευρύτερη δυνατή συ
ναίνεση στο κόμμα του.

Σε κάθε περίπτωση, η επιτυχία ή μη 
του «πειράματοε Βενιζέλου» δεν συ- 
ναρτάται μόνον από τιε σχέσειε του με

Στοίχημα η συνεργασία 
Βενιζέλου με τον 
πρωθυπουργό, αλλά και 
τους άλλους υπουργούς.

τον πρωθυπουργό, αλλά και από τη συ
νεργασία του με τη ν  «υπόλοιπη» κυ
βέρνηση. Και σ το  πλαίσιο αυτό, υπο
γραμμίζεται ότι ήδη καταγράφονται οι 
σοβαρέε επιφυλάξειε τουλάχιστον 
δύο υπουργών για το ν  τρόπο που α
σκείται ο συντονισμόε του κυβερνη
τικού σχήματοε. Πληροφορίεε θέ
λουν τουε κ. Mix. Χρυσοχοΐδη και Χρ. 
Παπουτσή να μην κρύβουν τη ν  έκ
πληξή τουε όταν την εβδομάδα που πέ
ρασε ο υπουργόε Οικονομικών λέγε
ται ότι τουε τηλεφώνησε -ω ε  αντι- 
πρόεδροε- για να  τουε δώσει κατευ- 
θύνσειε για τα χαρτοφυλάκιά τουε, χω- 
ρίε να  είναι σαφέε αν τούτο έγινε κα
τόπ ιν συνεννόησήε του με τον κ. Πα
πανδρέου. Σημειωτέον δε, ότι και άλ
λοι υπουργοί ήδη αντιδρούν στην πα
ράδοξη αυτή νέα λειτουργία τηε κυ
βέρνησηε, προτιμώνταε στιε δημόσιεε 
παρεμβάσειε τουε (όπωε π. χ. η κ. Αννα

Διαμαντοπούλου) να εστιάζουν μόνον 
στιε πρωτοβουλίεε που αναλαμβά
νουν στο πλαίσιο τω ν τομέων ευθύνηε 
τουε. Ο δε έτεροε αντιπρόεδροε κ. Θ. 
Πάγκαλοε αποφεύγει μεν επί του πα- 
ρόντοε οποιαδήποτε αναφορά θα μπο
ρούσε να  εκληφθεί ωε αμφισβήτηση 
του κ. Βενιζέλου, πλην όμωε ήδη επι
χειρεί να  καταστήσει σαφέε ότι δεν εί
ναι διατεθειμένοε να συνεπωμισθεί το 
κόστοε τυχόν εσφαλμένων επιλογών 
του ομολόγου του.

Ολα τούτα, που ευλόγωε εκλαμβά
νοντα ι από τουε πολίτεε ωε παρωχη
μένοι μικροκομματισμοί, μικρή ση
μασία έχουν, βέβαια, μπροστά στη 
σκληρή πραγματικότητα τω ν αριθμών. 
Τιε πρώτεε ημέρεε του Σεπτεμβρίου, 
όπωε όλοι στην κυβέρνηση παραδέ
χονται, θα γίνει ούτωε ή άλλωε το  ε
πόμενο «ταμείο», καθώε τό τε  θα κα- 
ταδειχθεί αν το μεσοπρόθεσμο σχέδιο 
έχει τύχη βάσει και τω ν  εσόδων που 
προσδοκώνται από τουριστικό ρεύμα 
Ιουλίου και Αυγούστου. Τότε, όπωε εί
πε και ο βουλευτήε του προλόγου, θα 
κριθεί αν ο κ. Βενιζέλοε θα αναγκαστεί 
να  «παίξει» και πρωταγωνιστικό ρόλο 
σε ένα δράμα με συμπρωταγωνιστή 
το ν  κ. Γ. Παπανδρέου...

Του ΓΙΩΡΓΟΥ Σ. Μ ΠΟΥΡΔΑΡΑ

Τελικώς, μόνον οι... έμπρακτεε προει- 
δοποιήσειε-απειλέε ανταρσίαε απο
δείχθηκαν στο εσωτερικό τηε κυβερ- 
νώσαε πλειοψηφίαε αξιόπιστεε: Ο μο- 
ναδικόε εκ τω ν  πρασίνων που σήκω
σε το  πολιτικό βάροε τηε καταψήφι- 
σηε του μεσοπρόθεσμου προγράμ- 
ματοε ήταν ο κ. Π. Κουρουμπλήε, ο ο- 
ποίοε είχε δώσει πρόγευση τω ν  «α- 
ντικυβερνητικών» διαθέσεών του, ό
ταν πριν από μερικέε εβδομάδεε έδι
νε μια ακόμα αρνητική ψήφο σε νο
μοθετική πρωτοβουλία του οικονομι
κού επιτελείου. Τότε, ήταν μια διάταξη 
-κρίσιμη κι εκείνη- που αφορούσε την 
παροχή νέω ν εγγυήσεων στιε τράπε- 
ζεε. Προχθέε ήταν το Μεσοπρόθεσμο.

Και μπορεί ο κ. Κουρουμπλήε να ή
τα ν  ο μόνοε που έκανε πράξη τιε α- 
πειλέε του, ωστόσο, δεν ήταν ο μόνοε 
που τιε εκτόξευε. Στουε διαδρόμουε 
τηε Βουλήε, σε κλειστέε κομματικέε 
παρέεε, κι άλλοι πράσινοι συνάδελφοί 
του εξομολογούνταν πωε προβλημα
τίζο ν τα ν  και ωε γνωστόν, δύο εξ αυ
τών, οι κ. Αλ. Αθανασιάδηε και Θ. Ρο- 
μπόπουλοε, σε εμφανίσειε τουε σε 
MME, εμφανίζονταν πιο «επ ιθετι
κοί» απ’ όλουε. Αργότερα, αποδεί
χθηκαν και «άσφαιροι».

Ο κ. Αθανασιάδηε έλαβε αρνητική 
θέση, χρονολογικά, πρώτοε. Στο πρό
σωπό του ήταν που έωε την τελευταία 
στιγμή επικεντρώνονταν κυρίωε οι 
προσπάθειεε να μεταπειστεί. Είναι χα
ρακτηριστικό πωε ο βουλευτήε Κοζά- 
νηε εξασφάλισε μέχρι και τε τ  α τε τ  συ
νάντηση με τον ισχυρό άνδρα τηε κυ
βέρνησηε, κ. Ευ. Βενιζέλο, τη ν  παρα
μονή τηε ψηφοφορίαε.

Στο διάστημα αυτό τηε αβεβαιότη- 
ταε ωε προε την «ψήφο Αθανασιάδη», 
μηνύματα στην ηγεσία τηε κυβερνώ- 
σαε πλειοψηφίαε έφταναν αναφορικά 
και με την κ. Χρΰσα Αράπογλου. Η βου
λευτήε Θεσσαλονίκηε εμφανιζόταν το 
ίδιο «επικίνδυνη». Την αβεβαιότητα άρ
χισε να διαδέχεται έναε εκνευρισμόε. 
Η κόκκινη γραμμή του ξεπεράστηκε 
μόλιε άρχισαν να γίνονται γνωστέε και 
οι «αντάρτικεε» διαθέσειε του κ. Θ. Ρο- 
μπόπουλου.

«Εγκαταλείπω! Τι να  πω;» αναρω
τιό ταν -ρητορικά, δίχωε να  περιμένει 
απάντηση- παλαιό στέλεχοε τηε Κ. Ο. 
του ΠΑΣΟΚ παραμονή τηε ψηφοφο
ρίαε. «Αε κάνουν ό, τ ι θέλουν. Αε κά
νει ο καθέναε ό, τ ι θέλει. Ολοι μαε έ
χουμε συνείδηση του τι διακυβεύεται 
εδώ» συμπλήρωσε, αποτυπώνονταε με 
εξαιρετική σαφήνεια τη ν  αίσθηση 
«εγκατάλειψηε» που φάνηκε να  χα-

Πώς οι... απειλές για 
καταψήφιση κατέληξαν 
σε ψήφιση του μεσοπρό
θεσμου προγράμματος.

ρακτηρίζει πλέον το τμήμα εκείνο τηε 
ηγετικήε ομάδαε η οποία, υποτίθεται, 
έχει και την ευθύνη του «ελέγχου» τηε 
πράσινηε Κ. Ο. Η κατάσταση έμοιαζε 
μη ελεγχόμενη...

Μια πιο ψύχραιμη φωνή, πάντωε, ψι
θύριζε στο Περιστύλιο ότι δεν θα πρέ
πει να  υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία, υ- 
ποστηρίζονταε πωε σε εξέλιξη βρι
σκόταν απλώε ένα παιχνίδι εντυπώ
σεων για «ψηφοθηρικούε λόγουε»: 
Αράπογλου και Ρομπόπουλοε εκλέγο
νται σ την ίδια εκλογική περιφέρεια, έ
λεγε χαρακτηριστικά.

Ο συντοπίτηε τηε κ. Αράπογλου εί
χε επίσηε τη ν ευκαιρία να έχει ιδιαί
τερη συνομιλία με τον  (επίσηε εκ Θεσ
σαλονίκηε!) κ. Βενιζέλο πριν από την 
ψηφοφορία τηε περασμένηε Τετάρτηε.

Και αν ο αντιπρόεδροε τηε κυβέρ
νησηε τα  κατάφερε με τουε κ. Αθα
νασιάδη και Ρομπόπουλο -καθώε αμ-

φότεροι και παρά τιε «απειλέε» τουε 
υπερψήφισαν το  Μ εσοπρόθεσμο- 
δεν αποδείχθηκε το  ίδιο αποτελε- 
σματικόε με το ν  κ. Κουρουμπλή. Οχι 
ότι δεν το  προσπάθησε, ακόμα και ε
ντόε τηε Ολομέλειαε: Ηταν δε τόσο το 
«πάθοε» του να  πείσει το ν  «αντιρ- 
ρησία», που κάθισε δίπλα του και συ
νομιλούσε επί ώρα μαζί του στα  βου-. 
λευτικά έδρανα, επιδεικνύονταε προε 
στιγμήν «αδιαφορία» για τα όστ .'ε
περί τη ν  οικονομική πολιτική ο μό
λιε ανελθών σ το  βήμα εκείνη τη ν  ώ 
ρα επικεφαλήε του ΣΥΡΙΖΑ. «Ακού
στε με, κύριε Βενιζέλο, και αφήστε τον 
κ. Κουρουμπλή που προσπαθείτε να 
το ν  πείσετε», παραπονέθηκε αστει- 
ευόμενοε ο κ. Αλ. Τσίπραε, κερδίζο- 
νταε πάντωε έτσι τη ν  προσοχή του υ
πουργού Οικονομικών...

Η επιλογή τηε κ. Αράπογλου, το  α
πόγευμα τηε Πέμπτηε, να καταψηφί
σει -εκτόε γραμμήε- ορισμένα από τα 
άρθρα του εφαρμοστικού νόμου, απλά 
ήρθε να επιβεβαιώσει τη  ρευστότητα 
που επικρατεί - και ωε προε το ν  «έ 
λεγχο» τω ν  βουλευτών, στην πράσινη 
πλειοψηφία. Πολλοί τη  θεωρούν προ- 
μήνυμα και άλλων, ανάλογου χαρα
κτήρα, μελλοντικών «διαρροών».


