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Δέκα ανοιχτά μέτωπα σε έξι εβδομάδες
Μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα πρέπει να κλείσει μια σειρά από καυτά θέματα, για το Δημόσιο, τα μισθολογικά και τα φορολογικά

Του ΒΑΣ ΙΛΗ  ΖΗΡΑ

' ιριστικές για την τύχη τ ι «  χώραε θα 
ε . . αΐ οι επόμενεε έξι εβδομάδεε, έωε το 
τέλοε Οκτωβρίου, καθώε θα πρέπει να 
κλείσουν μια σειρά από θέματα που α
ποτελούν προϋπόθεση για τη ν ενερ
γοποίηση τρυ δεύτερου πακέτου βοή- 
θειαε προε τη ν Ελλάδα. Η κυβέρνηση 
προσδοκά ότι η έναρξη τηε εκταμίευ- 
σηε του νέου πακέτου θα δώσει μια βα
θιά ανάσα σ τη ν οικονομία, καθώε η

Στο Ευχοξτοιφ, 
οι υπουργοί Οικονομικών 
κατέστησαν σαφές 
στον κ. Βενιζέλο ότι 
είτε θα λάβει τις αναγκαίες 
πολιτικές αποφάσεις είτε 
η χώρα Θα εγκαταλειφθεί.

τιρώτη του δόση θα είναι αρκετά μεγάλη 
(20 δισ. ευρώ τουλάχιστον) ώστε να ε
ξοφληθούν οι υποχρεώσειε του Δημο
σίου προε ιδιώτεε, οι οποίεε προσεγ
γίζουν τα 7 δισ. ευρώ. Επίσηε, θα α
παλλάξει τιε τράπεζεε από ένα μέροε 
τω ν εντόκων γραμματίων, ύψουε 13 δισ. 
ευρώ, που έχουν «φορτώσει» στα  χαρ
τοφυλάκιά τουε. Ετσι, πέραν του ότι θα 
λήξει η αβεβαιότητα για τη  χρηματο
δότηση τηε Ελλάδαε, με την ενεργο
ποίηση του δεύτερου πακέτου βοήθεκ ε 
θα διοχετευθεί σημαντική ρευστότη- α 
στη ν πραγματική οικονομία.

Στο Eurogroup τηε Παρασκευήε, η 
υπουργοί Οικονομικών τω ν  «17» κα
τέστησαν για μια ακόμη φορά σαφ ·ε 
σ τον  κ. Βενιζέλο ότι είτε θα λάβει ■ ιε 
αναγκαίεε πολιτικέε αποφάσειε, ό< ιο 
σκληρέε κι αν είναι, είτε η χώρα θα ε- 
γκαταλειφθεί σ τη ν τύχη τηε από το υε 
εταίρουε. Ετσι, το  επόμενο διάστη ία 
θα πρέπει να γίνουν τα  εξήε:
1. Προϋπολογισμός 2012. Οι διαπριγ- 
ματεύσειε με το  τεχνικό κλιμάκιο τηε 
τρόικαε για το  2011 ολοκληρώνονται. 
Μ ετά τα  μέτρα που ανακοίνωσε η κυ
βέρνηση (έκτακτο τέλοε στα  ακίνητα, 
ενιαίο μισθολόγιο, μισθωτή εφεδρεία 
κ. λπ.), τιε δύο πλευρέε χωρίζει ένα πο

Κανένα από ία  υπουρνεία δεν είχε στείλει τον προϋπολογισμό του για το 2012. Ετσι η κατάρτιση του προϋπολογισμού πάει πίσω. Και αυτός ήταν ο λόγος που η τρόικα 
δεν ήρθε στην Αθήνα.

σό τηε τάξηε τω ν 700 εκατ. ευρώ ή 0,3% 
του ΑΕΠ, το οποίο η τρόικα έχει δεχθεί 
ότι μπορεί να  καλυφθεί από την κα
λύτερη εφαρμογή του Μεσοπρόθε
σμου. Πρόκειται για πολλά μικρά πο
σά που, για να  αποδοθούν είτε ωε έ
σοδα είτε ωε δαπάνεε, θα πρέπει να εκ- 
δοθούν υπουργικέε αποφάσειε, εγκύ
κλιοι κ. λπ. Σε ό, τι αφορά το  2012, ό- 
μωε, η κατάρτιση του προϋπολογισμού 
είναι ακόμη μια λευκή σελίδα, αφού κα
νένα  από τα  υπουργεία δεν έχει στεί
λει ακόμη στο  Γενικό Λογιστήριο τον 
προϋπολογισμό του. Ολα έχουν υπο- 
σχεθεί ότι θα το  κάνουν αύριο Δευτέ
ρα. Αυτόε είναι ο λόγοε που δεν ήρθαν 
χθεε, όπωε αρχικώε εκτιμάτο, οι επι- 
κεφαλήε τηε τρόικαε. Η κατάρτιση του 
προϋπολογισμού του 2012 σε συνερ
γασία με την τρόικα και η ψήφισή του 
από τη Βουλή αποτελεί προϋπόθεση για

την ενεργοποίηση του πακέτου. ΓΓ αυ
τό  και η κυβέρνηση ζή τησε τη ν επί
σπευση τηε ψήφισηε του προϋπολο
γισμού έωε το  τέλοε Οκτωβρίου.
2. Μισθολόγιο. Εντόε τω ν  επόμενων η
μερών πρέπει να έχει εγκριθεί από την 
τρόικα και να  τεθεί σε εφαρμογή. Ο υ- 
πουργόε Οικονομικών, Ευάγγελοε Βε- 
νιζέλοε, έχει υποσχεθεί στουε ομολό- 
γουε του δραστική περικοπή τω ν  α
ποδοχών. Χωρίε μεταβατικό στάδιο και 
προσωπική διαφορά, η μισθολογική δα
πάνη του Δημοσίου εκτιμάται ότι θα 
μειωθεί κατά 200 εκατ. ευρώ φέτοε και 
κατά 1,1 δισ. ευρώ το  2012.
3. Ιδιωτικοποιήσεις. Ο στόχοε για 1,3 δισ. 
ευρώ έωε τα  τέλη Σεπτεμβρίου είναι α- 
διαπραγμάτευτοε για τη ν  Ευρωζώνη. 
Ταμειακά ο στόχοε δύσκολα δεν θα ε
πιτευχθεί, αλλά με τιε συμφωνίεε που 
θα κλείσουν έωε τό τε  (οι δύο συμβά-

σειε του ΟΠΑΠ) θα μπορεί να  υπο
στηρίξει το  Δημόσιο πωε έχει εξα
σφαλίσει αυτά τα έσοδα, έστω κι αν μέ
ροε τηε καταβολήε του θα έρθει σε δό- 
σειε αργότερα.
4. Φορολογικό νομοσχέδιο. Θα πρέπει να 
κατατεθεί και να ψηφιστεί ταυτόχρο
να με το ν  νέο προϋπολογισμό και να 
περιλαμβάνει κατάργηση φοροαπαλ
λαγών, αντικειμενικά κριτήρια για 
τουε ελεύθερουε επαγγελματίεε, αλ- 
λαγέε στην είσπραξη του ΦΠΑ και τουε 
συντελεστέε τουε. Επίσηε, θα περι
λαμβάνει νέα φορολογική κλίμακα για 
τα εισοδήματα φυσικών προσώπων.
5. Εργασιακή εφεδρεία. Εντόε του 
Οκτωβρίου θα πρέπει να βγουν σ τη ν  
εργασιακή εφεδρεία οι πρώτοι εργα
ζόμενοι του ευρύτερου δημόσιου το 
μέα. Δ εν  αναμένεται κάποιο ουσια
στικό δημοσιονομικό όφελοε για  φέ

τοε (το πολύ 100 εκατ. ευρώ), αλλά για 
τη ν  Ευρωζώνη και το  Διεθνέε Νομι
σματικό Ταμείο το  ενιαίο μισθολόγιο 
και η εργασιακή εφεδρεία είναι κινή- 
σειε με ισχυρό συμβολισμό. Ωστόσο, 
ο αριθμόε τουε θα διευρυνθεί το ν  ε
πόμενο χρόνο.
6. Συγχωνεύσεις και καταργήσεις οργα
νισμών. Ηδη ετοιμάζεται νέα λίστα, που 
θα ανακοινωθεί και αυτή το ν  επόμενο 
μήνα. Στο πλαίσιο τω ν καταργήσεων, 
η τρόικα πιέζει για απολύσειε.
7. Ρευστότητα. Η ρευστότητα του τρα
πεζικού συστήματοε είναι εξαιρετικά 
περιορισμένη. Εντόε τω ν επόμενων ε
βδομάδων αναμένεται να κατατεθεί 
τροπολογία, που θα επιτρέψει στο 
Δημόσιο να χορηγήσει τιε εγγυήσειε, 
ύψουε 30 δισ. ευρώ, οι οποίεε θα χρη
σιμοποιηθούν ωε ενέχυρο για το ν  δα
νεισμό τω ν  τραπεζών από τη ν  ΤτΕ.

Ομόλογα 
και εγγυήσεις

8. Ανταλλαγή ομολόγων (PSI).
Στις 3 η στις 10 Οκτωβρίου θα ανοί
ξει το βιβλίο των δεσμευτικών προ
σφορών. Μέχρι στιγμής η συμμετο
χή φτάνει τα 110 δισ. ευρώ μαζί με 
τα ομόλονα των ελληνικών ασφαλι
στικών ταμείων έναντι στόχου 135 
δισ. για ομόλογα που λήγουν έως 
το 2020. Για τα ομόλογα που λή
γουν έως το 2014, ενώ ο στόχος εί
ναι 54 δισ. ευρώ, η συμμετοχή α
νέρχεται στα 40 δισ. ευρώ περί
που. Χρειάζεται να αυξηθεί η συμ
μετοχή, και να φτάσει κοντά στα 
135 δια, ώστε να μπορεί να καλυ
φθεί η διαφορά από το EFSF.
9. Εγγυήσεις. Το θέμα της χορή
γησης εγγυήσεων που ζητάει η 
Φινλανδία φαίνεται πως βαίνει 
προς λύση. Σύμφωνα με την πρό
ταση που φαίνεται να υιοθετείΤ~  
ως εγγυήσεις θα δοθούν οι με 
χές των τραπεζών που θα προ- 
σφύγουν στο ΤΧΣ. Το επιτόκιο που 
θα πάρουν οι χώρες που θα ζητή
σουν εγγυήσεις θα είναι χαμηλό, 
ώστε να λειτουργήσει ως αντικί
νητρο σε τέτοια αιτήματα. Ωστό
σο, ακόμη και αυτή η λύση είναι 
πιθανό να ενεργοποιήσει ρήτρες 
που υπάρχουν σε ελληνικά ομό
λογα ύψους 18 δισ. ευρώ και οι ο
ποίες προβλέπουν ότι εάν δοθούν 
εγγυήσεις σε κάποιον θα πρέπει 
να δοθούν και στους κατόχους 
αυτών των ομολόγων.
ΙΟ. Η ψήφιση του νέου ρόλου 
του EFSF από τα εθνικά Κοινο
βούλια. Οι νέες δυνατότητές του 
θα πρέπει να εγκριθούν από τα 
Κοινοβούλια των «17». Αυτό επρό- 
κειτο να γίνει έως τα τέλη Σεπτεμ
βρίου. Η Σλοβακία λέει ότι κάτι τέ
τοιο δεν είναι εφικτό μέχρι τον Δε
κέμβριο. Στην Αυστρία μπλόκαρε 
σε μια κοινοβουλευτική επιτροπή 
και στη Γερμανία ενδεχομένως να 
είναι η θρυαλλίδα για τη διάσπαση 
του κυβερνητικού συνασπισμού.



«Η χρεοκοπία της ελληνικής οικονομίας είναι αναπόφευκτη»

Ο Βόλφγκανγκ Μίνχαου (δεξιά) συμβουλεύει την Αγκελα Μέρκελ να αποκτήσει ηγετικό προφίλ, πιστεύει ότι ο Βόλφγκανγκ Σόι- 
μπλε έχει σχέδιο Β για την Ελλάδα και συμφωνεί με το όραμα του Γκέρχαρντ Σρέντερ περί Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης.

Συνέντευξη στην ΞΕΝΙΑ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ

Μ ε τρενάκι του τρόμου έμοιαζαν αυτήν 
εβδομάδα τα  δημοσιεύματα του γερ
μανικού Τύπου για ενδεχόμενη ελλη
νική χρεοκοπία. Τη μια μέρα ήταν βέ
βαιη, τη ν επομένη έπρεπε πάση θυσία 
να αποφευχθεί ωε ασύμφορη και δυ
νάμει επικίνδυνη για τη  συνοχή τηε Ευ- 
ρωζώνηε. Μέσα σε αυτό το  συγκεχυ
μένο τοπίο αναλύσεων έχει ενδιαφέ
ρον να ακουστεί η φωνή ενόε έγκυρου 
Γερμανού αρθρογράφου, του Βόλ- 
φγκανγκ Μίνχαου, ο οποίοε είναι αρ- 
χν ιάκτηε και διατηρεί εβδομαδιαία 
στήλη στουε Είηεηαεί Τίιηεε. Πα
ράλληλα, υπήρξε ιδρυτικό στέλεχοε τηε 
γερμανικήε έκδοσηε τω ν  ΕΤ.

«Οχι» απαντά κατηγορηματικά στην 
ερώτηση αν η σημερινή κυβέρνηση έ
χει ελπίδεε επιτυχίαε. Οσον αφορά στιε 
προοπτικέε τηε ελληνικήε οικονο- 
μίαε, ο κ. Μίνχαου εκτιμά πωε «η  ση
μερινή στρατηγική καταδικάζει την 
Ελλάδα σε μια ημι-μόνιμη ύφεση. Μια 
χρεοκοπία είναι αναπόφευκτη. Πρέπει 
όμωε το  κούρεμα να είναι αρκετά με
γάλο ώ στε  να δρομολογήσει τη ν  ανα
συγκρότηση τηε ελληνικήε οικονομίαε, 
δηλαδή από 160% του ΑΕΠ σε 80% ή 
και λιγότερο. Το ερώτημα σε αυτήν την 
περίπτωση είναι αν η Ελλάδα θα ήταν

καλύτερο να παραμείνει σ τη ν Ευρω
ζώνη  ή να  τη ν  εγκαταλείπει».

Υπάρχει πράγματι σχέδιο Β στο  
συρτάρι του Γερμανού υπουργού Οι
κονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε; 
«Αναμφίβολα, υπάρχουν ποικίλα σχέ
δια. Δ εν πιστεύω όμωε ότι είναι δυνα
τόν  να πραγματοποιηθεί συντεταγμέ
να μια χρεοκοπία κράτουε. Είναι βέβαιο 
ότι θα υπάρξουν κραδασμοί στο χρη
ματοπιστωτικό σύστημα. Η Ελλάδα βρί

σκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο ερώ
τημα: είναι η επιστροφή στην ανάπτυξη 
ευκολότερη εντόε ή εκτόε Ευρωζώνηε; 
Αν παραμείνει σ την Ευρωζώνη εξα
σφαλίζει την αναγκαία ρευστότητα για 
τιε τράπεζεε και περαιτέρω πιστώσειε. 
Θα είναι όμωε ταυτόχρονα δύσκολη η 
δημιουργία ανάπτυξηε σε αυτήν τη  δύ
σκολη μεταβατική περίοδο».

«Η Ε.Ε. δεν είναι έτοιμη για τη  θέ
σπιση ευρωομολόγου ούτε για την πε

ραιτέρω δημοσιονομική ενοποίηση, που 
συνιστά προϋπόθεση για μια τέτοια ε
ξέλιξη. Αν ήταν, το ευρωομόλογο θα α
ποτελούσε την απλούστερη λύση για 
την κρίση χρέουε και θα περιελάμβα- 
νε: την εκπόνηση ενόε ΙΟετούε σχεδίου 
για την εισαγωγή του και τη ν ταυτό
χρονη παραμονή τηε Ελλάδαε καθ’ ό
λη αυτή τη  διάρκεια σ τον  μόνιμο μη
χανισμό διάσωσηε (ΕΕδΕ-ΕδΜ)», λέει 
ο κ. Μίνχαου, ο οποίοε στην καθιερω-

Βόλφγκανγκ Μίνχαου: 
Εναπόκειται στην Ελλάδα 
αν θα το κάνει εντόε, 
ή εκτός Ευρωζώνης.
Το ευρωομόλογο θα σκο
ντάβει στο γερμανικό Συ
νταγματικό Δικαστήριο.

μένη στήλη του στουε ΕΤ την περα
σμένη εβδομάδα προέβλεψε ότι το ευ
ρωομόλογο θα σκοντάψει στο γερμα
νικό Συνταγματικό Δικαστήριο.

Κληθείε να σχολιάσει σειρά δημο
σιευμάτων που θέλουν τη  Γερμανία να 
εξετάζει τη  δημιουργία ενόε σκληρού 
πυρήνα με ένα νέο ενιαίο, σκληρό νό
μισμα, στα  πρότυπα του γερμανικού 
μάρκου, που διατυπώθηκε μέσω τω ν  
ΕΤ από το ν  Χάνε Ολαφ Χένκελ, έναν 
από εκείνουε που προσέφυγαν στο Συ
νταγματικό Δικαστήριο τηε Γερμανίαε 
κατά τηε βοήθειαε προε τη ν  Ελλάδα, 
απάντησε: «Είναι μια παντελώε ανε
δαφική ιδέα. Θα συνιστούσε το  τέλοε 
τηε Ε.Ε.».

Βρισκόμαστε τελικά μπροστά σε μια 
παγκόσμια οικονομική κρίση; «Οχι», λέ
ει ο Γερμανόε αναλυτήε: «Εχουμε πρό

βλημα υπερχρέωσηε, που καθιστά α
ναγκαία μια δυσάρεστη περίοδο προ- 
σαρμογήε. Το πρόβλημα δεν είναι τα 
χρέη αλλά η οικονομική πολιτική, η ο
ποία εν μέσω ύφεσηε επιμένει στη  μεί
ωση του χρέουε, επιδεινώνονταε το 
πρόβλημα». «Η ένταξη τηε Ελλάδαε στο 
ευρώ ήταν αναμφισβήτητα λάθοε, ό- 
πωε μπορούμε να  διαπιστώσουμε εκ 
τω ν  υστέρων», λέει. «Επελέγησαν α
ριθμητικά κριτήρια και οι κυβερνήσ 
προσπάθησαν να υλοποιήσουν αυτά ... 
κριτήρια. Αυτό όμωε που σόκαρε τουε 
Ευρωπαίουε ήταν η συστηματική αλ
λοίωση τω ν  δημοσιονομικών στοιχεί
ων. Κανείε δεν υπολόγιζε τη ν έκταση», 
επισημαίνει.

Σκληρά λόγια επιφυλάσσει και για 
τουε Γερμανούε πολιτικούε. Τι θα 
συμβούλευε τη ν Αγκελα Μέρκελ; «Να 
αποκτήσει ηγετικό προφίλ, αλλά δεν 
μπορεί», αποκρίνεται σ την ερώτηση 
πώε θα μπορούσε η καγκελάριοε να 
συνδυάσει τη ν  άσκηση μεγαλόπνοηε 
ευρωπαϊκήε πολιτικήε με το  βραχυ
πρόθεσμο εσωτερικό πολιτικό κό- 
στοε. Συμφωνεί με το  όραμα του Γκέρ
χαρντ Σρέντερ περί Ηνωμένων Πολι
τειών τηε Ευρώπηε, αλλά προσθέτει δη
κτικά: «Μ όνο που ο Σρέντερ ελάχιστα 
συνέβαλε στην ευρωπαϊκή ενοποίηση 
όσο βρισκόταν σ το ν  θώκο του».



Η ελληνική κρίση χρέους
■ f

απειλεί την κυβέρνηση της κ. Μέρκελ
7 ΠΔΝΑΓΗ  ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Η κυβέρνηση Παπανδρέου βάλλεται 
πανταχόθεν και πιέζεται από τα  μέτρα 
που καλείται να  εφαρμόσει. Παρά 
ταύτα, μια άλλη κυβέρνηση μπορεί να 
γίνει το  πρώτο θύμα τηε «ελληνικήε 
κρίσηε χρέουε», εκείνη τηε καγκελα
ρίου Αγκελα Μέρκελ.

Η αποχώρηση τηε τρόικαε από την 
Αθήνα ήρθε στην πιο ακατάλληλη στιγ
μή για την κυβέρνηση Μέρκελ: δύο μέ- 
ρεε αργότερα έγινε η δοκιμαστική ψη
φοφορία για τη ν  εισαγωγή τηε συμ- 
φωνίαε τηε 21ηε Ιουλίου στη γερμανική 
Βουλή, όπου φάνηκε ότι για το  ελλη- 
νυ ώ  ζήτημα δεν υπήρχε πια κυβερ
νητική πλειοψηφία. Η συνέπεια αυτήε 
τηε εξέλιξηε ήταν έναε βομβαρδισμόε 
οργισμένων προειδοποιήσεων από τη 
γερμανική κυβέρνηση (τηε κυρίαε 
Μέρκελ και του υπουργού Οικονομικών

Σόιμπλε συμπεριλαμβανομένων) με 
το  μήνυμα ότι η Ελλάδα οφείλει τα  ε
φαρμόσει απαρέγκλιτα το  πρόγραμμα 
για να πάρει τη  δόση, αλλά και σωρεία 
διαρροών ότι το.Βερολίνο ετοιμάζεται 
για τη  χρεοκοπία τηε Ελλάδαε. Στο 
πλαίσιο αυτήε τηε τακτικήε, οι κορυ
φαίοι τηε γερμανικήε πολιτικήε απέ
φευγαν μέρεε να βγουν στο  τηλέφω
νο στουε Ελληνεε ομολόγουε τουε.

Ολα αυτά είχαν ώε το  περασμένο 
Σαββατοκύριακο το ν  χαρακτήρα ενόε 
μπρα ντε  φερ ανάμεσα σε Αθήνα και 
Βερολίνο. Τότε όμωε έγινε γνωστό  ό
τι ο επικεφαλήε τω ν  Ελεύθερων Δη
μοκρατών (FDP), αντικαγκελάριοε και 
υπουργόε Οικονομικών Φίλιπ Ρέσλερ 
είχε δώσει συνέντευξη στη  «Βελτ», 
σ τη ν  οποία, ωε πρώτο μέλοε τηε κυ- 
βέρνησηε Μέρκελ, μιλούσε ανοιχτά για 
τη  χρεοκοπία τηε Ελλάδαε. Στο σημείο 
αυτό, το  ελληνικό πρόβλημα μετα-

Πρόβλημα με το κόμμα 
των Ελεύθερων Δημοκρα
τών -  Δεν αποκλείεται 
κυβέρνηση μεγάλου 
συνασπισμού με 
τους σοσιαλδημοκράτες.

τράπηκε σε εσωτερική κρίση τηε γερ
μανικήε κυβέρνησηε.

Το FDP αποτελεί το ν  αδύναμο κρί
κο του κυβερνητικού συνασπισμού του 
Βερολίνου. Αν και με 14,6% το 2009 πέ
τυχε το  καλύτερο αποτέλεσμα σ τη ν  ι
στορία του, ποτέ δεν κατάφερε να  βρει 
βηματισμό ωε εταίροε τηε Μέρκελ. Το 
αποτέλεσμα ήταν μια σειρά από συ- 
ντριπτικέε ήττεε σ τα  ομοσπονδιακά 
κρατίδια Σαξονία - Ανχαλτ, Ρηνανία -

Παλατινάτο, Βρέμη, Μεκλεμβούργο - 
Πομερανία, όπου το  FDP βρέθηκε εκτόε 
Βουλήε, αλλά και στο  προπύργιό του, 
στη  Βάδη - Βυρτεμβέργη όπου υποδι
πλασιάστηκε η δύναμή του. Τον Μάρ
τιο του 2011, σε μια προσπάθεια να αλ
λάξουν το  κλίμα, τα  στελέχη του FDP 
υποχρέωσαν το ν  αρχηγό τουε Βε- 
στερβέλε σε παραίτηση. Χωρίε απο
τέλεσμα: Ο νέοε πρόεδροε του FDP, ο 
Ρέσλερ, μετράει ήδη δύο εκλογικέε πα- 
νωλεθρίεε. Είναι αντιμέτωποε με την 
προοπτική να βρεθεί τό κόμμα του ε
κτόε Κοινοβουλίου και στο Βερολίνο, 
που ψηφίζει τη ν  Κυριακή.

Ο Ρέσλερ και η ηγετική ομάδα α
ποφάσισαν να αναπροσαρμόσουν την 
τακτική τουε και να αλιεύσουν ψήφουε 
στουε ευρωσκεπτικιστέε Γερμανούε, 
που αρνούνται κάθε βοήθεια στην 
Ελλάδα, αλλά και στιε άλλεε χώρεε τηε 
Ευρωζώνηε. Με πρωτοβουλία του βου

λευτή του FDP Σέφλερ, μάλιστα, οι ορ- 
γανώσειε βάσηε του κόμματοε ετοι
μάζουν δημοψήφισμα κατά του μόνι
μου μηχανισμού στήριξηε ESM.

Τα όσα είπε ο Ρέσλερ για τη  χρεο
κοπία τηε Ελλάδαε αποσταθεροποίη
σαν το  Χρηματιστήριο τηε Φραν- 
κφούρτηε και τορπίλισαν τη ν επίση
μη κυβερνητική προσπάθεια για δια
τήρηση τηε συνοχήε τηε Ευρωζώ
νηε. Ο Ρέσλερ προκάλεσε τη ν οργι
σμένη αντίδραση τω ν στελεχών και υ
πουργών τηε χριστιανοδημοκρατίαε. 
Η καγκελάριοε Μερκελ το ν  ανακάλε
σε δημοσίωε σ τη ν  τάξη. Ο Ρέσλερ ό
μωε αποφάσισε να τη ν αγνοήσει. Το 
αποτέλεσμα ήταν να βγουν σ τον  αφρό 
οι μύχιεε σκέψειε πολλών χριστιανο
δημοκρατών, οι οποίοι έχουν απηυ- 
δήσει από τιε παλινωδίεε του FDP και 
τη ν αρνητική του στάση σ το  ευρω
παϊκό ζήτημα. Στουε κόλπουε τουε γί

νοντα ι ανοικτά συζητήσειε για την α
ποπομπή του FDP από τη ν  κυβέρνη
ση και για μια κυβέρνηση μεγάλου συ
νασπισμού με τουε σοσιαλδημοκράτεε. 
Οι τελευταίοι δεν έχουν κανέν μ- 
φέρον σε μια τέτοια  εξέλιξη, δύσκολα 
όμωε θα μπορέσουν να αρνηθούν μια 
πρόσκληση τηε κ. Μέρκελ, αν η κρί
ση στην Ευρώπη επιδεινωθεί. Από την 
άλλη πλευρά, και στο εσωτερικό του 
FDP πολλοί πιστεύουν ότι ο μόνοε τρό- 
ποε να διασωθεί εκλογικά είναι να φύ
γει από τη ν κυβέρνηση.

Η ώρα τηε κρίσηε μπορεί να  σημά- 
νει πολύ πριν από την ψηφοφορία για 
τη  συμφωνία τω ν  Βρυξελλών, στιε 29 
Σεπτεμβρίου. Και ενδεχομένωε, το  α
ποτέλεσμα τω ν  εκλογών σ το  Βερολί
νο σήμερα να είναι καθοριστικό. Αν το 
FDP βρεθεί για μια ακόμα φορά εκτόε 
Βουλήε, οι εξελίξειε μπορεί να είναι α- 
πρόβλεπτεε...


