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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΕΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΜΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Οι όροι της τρόικας προς την Αθήνα
Λεν προτίθεται να έρθει και να αρχίσει διαπραγματεύσεις για το νέο πακέτο βοήθειας, εάν η Ελλάδα δεν ικανοποιήσει τις δεσμεύσεις

Του ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ

Η τρόικα δεν προτίθεται να  έρθει 
στην Αθήνα και να  αρχίσει διαπραγ
ματεύσεις για το νέο πακέτο βοήθει- 
as, εάν η Ελλάδα δεν ικανοποιήσει 
προηγουμένου τιε δεσμεύσεφ που α
νέλαβε τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με απόλυτα διασταυρω- 
μένεε πληροφορίες από την Αθήνα και 
tis Βρυξέλλεε, οι εμπειρογνώμονες τηε 
TpàiKas, otis επικοινωνίες που είχαν 
με tous αρμόδιους παράγοντε3 του οι
κονομικού επιτελείου μετά tis δια
κοπές των Χριστουγέννων και Tns 
Πρωτοχρονιά3, κατέστησαν σαφέ3 
ότι η 16η Ιανουάριου ois ημερομηνία 
έναρξή  Tcov£ianpay*ïCfÎ&ïes«v είντμ· 
ενδεικτική'ΓΓΜθόδός Tns στηνΆθη- 
να θα εξαρτηθεί από το εάν η Ελλά
δα θα έχει προωθήσει tis ρυθμίσει 
που προέβλεπε το Μνημόνιο. Κάποι-

Εάν δεν ολοκληρωθούν 
το PSI και η συμφωνία 
για το νέο Μνημόνιο, 
η άτακτη χρεοκοπία 
είναι ουσιαστικά 
μονόδρομος για τη χώρα.

os από αυτές περιελήφθησαν στο πο- 
λυνομοσχέδιο που πέρασε την Πέμπτη 
από το υπουργικό συμβούλιο, όπως για 
παράδειγμα η πλήρηε απελευθέρωση 
του επαγγέλματο5 των δικηγόρων 
και η κατάργηση Tns μεταβατικής πε
ριόδου για το άνοιγμα Tns αγοράς των 
φορτηγών. Ωστόσο, τα κόμματα τα ο
ποία στηρίζουν την κυβέρνηση δεν έ
χουν κατορθώσει ακόμη να  συμφω
νήσουν στη μεταρρύθμιση των επι
κουρικών συντάξεων. Το συγκεκρι
μένο θέμα είναι μείζονος σημασίαε ό
χι μόνο γιατί προβλεπόταν από το 
Μνημόνιο να έχει θεσμοθετηθεί στο  
τέλθ5 του προηγούμενου χρόνου, αλ
λά και επειδή έχει προβλεφθεί μια μεί
ωση των δαπανών για συντάξεις κα
τά 400 εκατ. ευρώ φέτος.

Το μήνυμα που έστειλαν τα στελέ
χη Tns TpàiKas προοιωνίζεται τη 
σκληρή στάση την οποία θα κρατή
σουν στιε επικείμενεε διαπραγμα
τεύσεις, όποτε αυτέε ξεκινήσουν. Η κυ>» 
ρίαρχη άποψη στιε ευρωπαϊκέε πρω ■ 
τεύουσε5, όπου λαμβάνονται οι απο ■ 
cpàoois, είναι ncos ήρθε η ώρα για τη Γ 
τελική λύση του ελληνικού ζητήματο:.

Ωστόσο, οποιαδήποτε καθυστέρι - 
ση στην έναρξη των διαπραγματει - 
σεων, εξαιτίας Tns αδυναμίας του κι -

16 ΐΜϋυαρίου
Εναρξη διαπραγματεύσεων
με χην τρόικα για 
το Μνημόνιο II και τη 
νέα δανειακή σύμβαση.

Συμφωνία με τους ιδιώτες
επενδυτές για τους όρους 
του Ρ5Ι+

ο ο

6-10 Φεβρουαρίομ 
Δημόσια πρόταση
για το Ρβΐ+

Συμφωνία με 
την τρόικα
για τους όρους 
του Μνημονίου και 
προσύμφωνο με τρόικα 
για προκαταβολή μέρους 
της δόσης των 89 δισ. ευρώ

Απρ ίλ ιο ς  
Ανακεφαλαιοποίηση 

τραπεζών

13-17 Φεβρουάριου 
Δημόσια εγγραφή
ιδιωτών επενδυτών 
στο PSI+

20-29
Φεβρουάριου 
Υλοποίηση 
του PSI+.
Ανταλλαγή
ομολόγων

Μάρτιος
Ολοκλήρωση της συμφωνίας 
για το νέο Μνημόνιο

Κατάρτιση νέου 
χρηματοδοτικού προγράμματος

Εγκριση από Ε.Ε., ΔΝΤ, 
εθνικά κοινοβούλια

Καταβολή του υπολοίπου 
της πρώτης δόσης

Οι κρίσιμες 
ημερομηνίες

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

βερνητικού συνασπισμού να συμ
φωνήσει στα μέτρα που πρέπει να λη/·, 
φθούν, κινδυνεύει να τινάξει στον c - 
έρα το χρονοδιάγραμμα για τη νέα δ< - 
νειακή σύμβαση και την ολοκλήρα - 
ση ms αναδιάρθρωσή του xpéous kc ι 
να βάλει σε μεγάλε3 περιπέτειες τη χά - 
ρα, με προφανή κατάληξη την άτακτ: ι 
χρεοκοπία.

Σύμφωνα με το ενδεικτικό χρονο 
διάγραμμα που έχει καταρτισθεί, ο . 
διαπραγματεύσειε με την τρόικα θ' ι 
αρχίσουν στιε 16 Ιανουάριου. Την ί 
δια περίοδο θα πρέπει να  έχει επι
τευχθεί η συμφωνία με tous ομολο- 
Yioùxous για tous àpous του «κουρέ
ματος» του xpéous (PSI+).

Την πρώτη εβδομάδα του Φεβρου
άριου αναμένεται να γίνει η δημόσια 
πρόταση για το PSI. Οι ιδιώτες επεν- 
δυτέε θα έχουν προθεσμία μιας εβδο- 
μάδα$ για να  την αποδεχθούν και να  
συμμετάσχουν στη δημόσια εγγραφή.

Παράλληλα, θα ολοκληρωθούν οι 
διαπραγματεύσεις με tous àpous του 
νέου Μνημονίου και θα υπογράφει έ
να προσύμφωνο με την τρόικα ώστε 
να καταβληθούν 60 δισ. ευρώ από το 
νέο πακέτο βοήθειας, που είναι ανα
γκαία για την ολοκλήρωση του PSI. 
Πρόκειται για τα 30 δισ. ευρώ που θα 
πάρουν σε μετρητά οι ομολογιούχοι 
και τα 30 δισ. ευρώ για την ανακε- 
φαλαιοποίηση των ελληνικών τρα
πεζών. Enions, για ένα μικρό χρονι
κό διάστημα θα χορηγηθούν εγγυή
σεις 35 δισ. ευρώ από το EFSF για να  
αντικαταστήσουν τα ομόλογα που έ
χουν δώσει οι τράπεζες στην ΕΚΤ eus 
εγγύηση προκειμένου να αντλήσουν 
ρευστότητα. Τα ενέχυρα των τραπε
ζών δεν θα είναι επιλέξιμα από την 
ΕΚΤ για όσο διάστημα, μετά το PSI, η 
Ελλάδα θα είναι υποβαθμισμένη σε κα- 
Θεστώ3 επιλεκτική5 χρεοκοπία5 
(selective default).

Στο τέλος Φεβρουάριου θα γίνει η 
ανταλλαγή των ομολόγων και με βά
ση το αποτέλεσμά του θα οριστικο- 
ποιηθεί η νέα δανειακή σύμβαση, δη
λαδή οι δάσεΐ3, το χρονοδιάγραμμα 
καταβολήβ tous κ. λπ.

Στη συνέχεια, εντόε του Μαρτίου, 
θα υπογράφει το νέο Μνημόνιο και η 
νέα δανειακή σύμβαση, τα οποία θα 
πρέπει να ψηφιστούν από την ελλη
νική Βουλή. Θα πρέπει, επίση3, να ε- 
γκριθούν από τα ευρωπαϊκά όργανα 
και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και 
σε Kânoies xcopes (π. χ. τη Φινλανδία) 
από τα Κοινοβούλιά tous.

Κατόπιν αυτών μπορεί να γίνει η ε- 
κταμίευση του υπόλοιπου μέρου5 
Tns nporens ôôons του νέου προ- 
γράμματοε. Ορόσημο για τη διαδι
κασία είναι η 15η Μαρτίου, όταν θα 
πρέπει να  αποπληρωθεί ομόλογο 
14,5 δισ. ευρώ. Εάν το PSI έχει ολο
κληρωθεί, τότε δεν υπάρχει πρόβλη-

μα, αφού το οφειλόμενο ποσό θα έ
χει μειωθεί στο μισό και η αποπλη
ρωμή του υπολοίπου θα έχει μετατεθεί 
για 30 χρόνια. Εάν όμω5 δεν έχει ο
λοκληρωθεί το PSI και η συμφωνία για 
το νέο Μνημόνιο, δεν υπάρχουν  
χρήματα για την αποπληρωμή του ο
μολόγου. Ακόμη κι αν δοθεί η δόση  
από το πρώτο πακέτο βοήθειας τον 
Μάρτιο, αυτή είναι μόλΐ3 5 δισ. ευρώ 
και είναι ουσιαστικά αδύνατο να  ε- 
ξευρεθεί το υπόλοιπο ποσό και όποια 

άλλα χρειάζονται για tis χρηματοδο- 
Tucés ανάγκεβ Tns xcopas από εκδόσεις 
εντόκων γραμματίων. Σε αυτήν την  
περίπτωση, η άτακτη χρεοκοπία εί
ναι ουσιαστικά μονόδρομοε. Αυτό το 
ενδεχόμενο εξηγεί και tous δραμα- 
tikoùs Tôvous που χρησιμοποίησε ο 
npcoOunoupYôs τόσο oris συναντήσει 
του με tous κοινωνικούς εταίρους, ό
σο και στο υπουργικό συμβούλιο 
Tns Πέμπτης.

Το χρονοδιάγραμμα 
ίων εκλογών

Τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια 
για την ολοκλήρωση του PSI και τη 
συμφωνία για τη νέα δανειακή 
σύμβαση καθορίζουν και το χρονο
διάγραμμα για τις εκλογές. Το κλεί
σιμο της Βουλής και η διενέργεια 
εκλογών, πριν ολοκληρωθούν οι 
δύο παράλληλες διαδικασίες, ενέ
χουν τον κίνδυνο χρεοκοπίας στα 
μέσα Μαρτίου. Θεωρητικώς, μόνο 
εάν προκηρυχθούν εκλογές σήμε
ρα ή αύριο για να διεξαχθούν στις 
29 Ιανουάριου, μπορεί η νέα κυ
βέρνηση που θα προκύψει να προ
λάβει να ολοκληρώσει τις συμφω
νίες στο διάστημα που απομένει. 
Υπό την αίρεση, βέβαια, ότι θα 
σχηματισθεί κυβέρνηση άμεσα και 
πως όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες 
(τρόικα, ιδιώτες επενδυτές κ. ά.) 
δεχθούν ότι η απόφαση της συνό
δου κορυφής της 26ης-27ης Οκτω
βρίου εξακολουθεί να ισχύει και 
πάρουν το νήμα των διαπραγμα
τεύσεων από το σημείο που το ά
φησαν, πράγμα μάλλον απίθανο.
Επί της ουσίας, η Ελλάδα έχει ει- 
σέλθει σε μια περίοδο κατά την ο
ποία η μόνη επιλογή που έχει είναι 
να υλοποιήσει όλα αυτά για τα ο
ποία έχει δεσμευθεί από τον Δε
κέμβριο με το εηικαιροποιημένο 
Μνημόνιό, να διαπραγματευτεί 
τους όρους του νέου προγράμμα
τος και παράλληλα να ολοκληρώσει 
τις διαβουλεύσεις με τους ιδιώτες 
επενδυτές για το «κούρεμα» του 
χρέους.
Τον προηγούμενο μήνα, φεύγοντας, 
οι εμπειρογνώμονες της τρόικας 
κατέστησαν σαφές στην ελληνική 
πλευρά ότι τον Ιανουάριο θα πρέπει 
πριν απ’ οτιδήποτε άλλο να συμφω- 
νηθούν τα δημοσιονομικά μέτρα, με 
τα οποία θα καλυφθεί η απόκλιση 
από τους στόχους του ελλείμματος 
του 2011. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει 
να ψηφιστούν εντός του πρώτου 
τριμήνου, ώστε να προλάβουν να α
ποδώσουν τα αναμενόμενα.
Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τους 
πιστωτές, τα συγκεκριμένα μέτρα 
πρέπει να αποφασιστούν από τη 
σημερινή κυβέρνηση και να ψηφι
στούν από τη σημερινή Βουλή. Και 
στην απαίτηση αυτή δεν φαίνονται 
προς το παρόν διατεθειμένοι να 
κάνουν πίσω.

Κοντά σε συμφωνία για το PSI Το σχέδιο Μέρκελ - Σαρκοζί
Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ

Ορισιικοποιείιαι, σύμφωνα με ôAos tis 
ενδείξειβ, tis αμέσου επόμενεε ημέρες 
η συμφωνία κυβέρνησή - ιδιωτών ο
μολογιούχων για την υλοποίηση του 
σχεδίου εθελοντικής ανταλλαγής των 
ελληνικών ομολόγων (PSI).

Τραπεζικές πηγέ3, μιλώντα3 στην 
«Κ», προδικάζουν ότι η συμφωνία θα 
ολοκληρωθεί εντός Tns εβδομάδας. Σε 
ό, τι αφορά τη δομή Tns συμφωνία5, 
σημειώνουν ότι σε γενικές θα περι
λαμβάνει «κούρεμα» στην ονομαστι- 
;ή αξία των ομολόγων κατά 50%, ό

πως αποφασίστηκε στη σύνοδο κο
ρυφής Tns 27ns Οκτωβρίου, ενώ η ε
πίπτωση στην καθαρή παρούσα αξία 
(NPV) θα προσεγγίσει, xcopis όμωε να 
ξεπεράσει, το 60%. Τα επιτόκια των νέ
ων ομολόγων που θα εκδοθούν θα ξε
κινούν από το 4% και θα φτάνουν μέ
χρι το 5%, ανάλογα με τη χρονική διάρ
κεια του κάθε τίτλου. Σε ό, τι αφορά 
το νομικό καθεστώ5, οι νέοι τίτλοι θα 
απολαμβάνουν το ίδιο καθεστώς με 
αυτό των δανείων που έχει λάβει η χώ
ρα μα$ από την τρόικα, δηλαδή θα διέ- 
πονται από το βρετανικό δίκαιο.

Tis προηγούμενε5 ημέρες τράπεζε5 
και θεσμικά χαρτοφυλάκια είχαν ε
ντείνει tis προσπάθειέε tous για την 
επίτευξη συμφωνία3, καθώς αναγνω
ρίζουν ότι ο xpôvos κυλά εναντίον tous 
και, φυσικά, για τη χώρα pas η οποία 
r ~ δεν ολοκληρώσει το PSI και δεν ο

μαλίσει τη νέα δανειακή σύμβα
ση απειλείται με άμεση χρεοκοπία. Την 
προηγούμενη εβδομάδα παρενέβη 
για το θέμα ο επικεφαλήε του IIF κ. 
ToapAs Νταλάρα, ο onoios υπογράμ
μισε την ανάγκη να ολοκληρωθεί ά
μεσα η συμφωνία ανταλλαγής. Την πε
ρασμένη Πέμπτη, ο οικονομικός σύμ
βουλος του πρωθυπουργού κ. Γκίκαε 
Χαρδούβελης, μιλώνταε στο ραδιό
φωνο του ΣΚΑΙ, σημείωσε ότι οι δια
πραγματεύσεις για το PSI πρέπει να 
ολοκληρωθούν το επόμενο διάστημα, 
προσθέτοντας πω s οι δανειστές θέ
λουν να κλείσει η συμφωνία το συ
ντομότερο δυνατόν για να μη χάσουν 
τα χρήματά tous.

Στελέχη τραπεζών εκτιμούν ότι η α
νταπόκριση των ιδιωτών στο πρό
γραμμα ανταλλαγής θα είναι ικανο-

0  επικεφ αλής του IIF κ. Τσαρλς Ντα
λάρα έχει υπογραμμίσει την ανάγκη να 
ολοκληρωθεί άμεσα η συμφωνία α
νταλλαγής.

Θα περιλαμβάνει 
«  κούρεμα»  στην 
ονομαστική αξία κατά 50% 
με επιτόκια μέχρι 5%, ενώ 
οι νέοι τίτλοι θα διέπονται 
από το βρετανικό δίκαιο.

ποιητική, καθώε η ραγδαία επιδείνωση 
των οικονομικών συνθηκών διεθνώ5 
και η εξασθένιση των τραπεζών σε ό
λη την Ευρώπη καθιστούν την Ελλά
δα εξαιρετικά ευάλωτη. «Αν το PSI δεν 
ολοκληρωθεί γρήγορα, τότε οι ιδιώτεε 
πιστωτές κινδυνεύουν να χάσουν ό
χι το 50%, αλλά το σύνολο των κε
φαλαίων που είχαν δανείσει στη χώ
ρα μαβ» τονίζουν οι τράπεζες. Για την 
ταχεία ολοκλήρωση Tns συναλλαγή3 
πιέζουν ακόμα Ε. Ε. και ΔΝΤ, ανα
γνωρίζοντας tous κινδύνου s που δη
μιουργεί η επιδείνωση των οικονομι

κών συνθηκών. Ωστόσο, υπογραμμί
ζεται ότι το ΔΝΤ tous τελευταίους μή- 
νε3, αντιδρώνταε στη συνεχιζόμενη 
αδράνεια Tns xcopas και την αδυναμία 
επίτευξης των στόχων τόσο για τη δη
μοσιονομική προσαρμογή όσο και tis 
μεταρρυθμίσει, έχει σκληρύνει τη 
στάση του και ζητεί έμπρακτα απο
τελέσματα προκειμένου να δώσει το 
πράσινο φωε για τα επόμενα βήματα.

Για να διασφαλιστεί η επιτυχία 
Tns συναλλαγή3 και να ασκηθεί πε
ραιτέρω πίεση otous πιστωτές, η κυ
βέρνηση σχεδιάζει να θεσμοθετήσει 
τα Collective Action Clauses (CAC’s) 
σύμφωνα με τα οποία εάν μια ορι
σμένη πλειοψηφία των ομολογιούχων 
αποδεχθεί την πρόταση, τότε οφείλει 
να ακολουθήσει και να αποδεχθεί την 
πρόταση και η μειοψηφία. Στελέχη 
τραπεζών υπογραμμίζουν στην «Κ» ό
τι πλέον το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι 
η επιτυχία ή όχι του PSI, αλλά το αν 
η Ελλάδα θα κατορθώσει να ολοκλη
ρώσει με επιτυχία tis διαπραγματεύ
σεις για τη λήξη του νέου πακέτου οι
κονομικής βοήθειας. Xcopis αυτό, το 
PSI θα καταρρεύσει αυτόματα, καθώς 
για την πραγματοποίηση Tns συναλ- 
Aayôs η Ελλάδα θα πρέπει να δώσει 
otous ομολογιούχου3 περί τα 30 δισ. 
ευρώ. Σημειώνουν ότι tis επόμενε5 λί
γες εβδομάδε5 θα πρέπει να γίνουν πά
ρα πολλά πράγματα, ειδικά στον χώ
ρο των μεταρρυθμίσεων.

Αναλυτέε υπογραμμίζουν ότι η με
γαλύτερη εστία αβεβαιότητα5 και 
προβληματισμού για την έκβαση Tns 
δημοσιονομική3 Kpions ήταν και πα
ραμένει το πολιτικό σύστημα και η α
δυναμία να εφαρμόσει tis πολιτικές για 
tis οποίες έχει δεσμευτεί. Είναι χα
ρακτηριστικό ότι σχετικά απλά τεχνικά 
ζητήματα, όπως η απελευθέρωση 
κλειστών επαγγελμάτων (φορτηγών 
δημόσιας xpàons, φαρμακοποιών, 
ταξί κ. λπ.) έχουν μετατραπεί σε «γε- 
φύρι Tns Αρτας» με tous unoupYOÜs 
να εξαντλούν την ευρηματικότητά 
tous σε τεχνάσματα που ακυρώνουν 
την ουσία των μεταρρυθμίσεων. Το
νίζουν ότι μόνο με έμπρακτα αποτε
λέσματα θα μπορέσει η χώρα να λά
βει τη νέα οικονομική βοήθεια.
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Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ

Με τα απειλητικά σύννεφα να πολλα- 
πλασιάζονται στον ορίζοντα της Ευ
ρωζώνης και την κρίση εμπιστοσύ
ν η  να βαθαίνει ύστερα από κάθε συ
νάντηση κορυφής, οι ηγέτε5 της 
Γερμανία5 και της Γάλλισε συνα- 
ντώνται τη Δευτέρα στο Βερολίνο. 
Επισήμως, στο επίκεντρο τη5 συνά
ντησής τους θα βρεθεί η προετοιμα
σία της συνόδου κορυφής στο τέλος 
Ιανουάριου, που θα έχει αντικείμενο 
την προώθηση του νέου Δημοσιο
νομικού Συμφώνου.

Ωστόσο, αναμένεται να εξετάσουν 
και δυνητικές απειλές για την Ευ
ρωζώνη, όπως την πορεία των δια
πραγματεύσεων της Ελλάδας με τους 
ιδιώτε5 πιστωτές τη5, τις απειλές για 
υποβάθμιση της πιστοληπτικήε ικα- 
νότηταε τηε Γαλλίαε και άλλων ευ
ρωπαϊκών κρατών.

Το καθιερωμένο, πλέον, ραντεβού 
τηε Γερμανίδα$ καγκελαρίου κ. 
Αγκελα Μέρκελ με τον Γάλλο πρό
εδρο κ. Νικολά Σαρκοζί πριν από τιε 
συνόδου ε κορυφής της Ευρωπαϊκήε 
Ενωσηε θα βρει την Ευρωζώνη σχε
δόν στο ίδιο σημείο που βρισκόταν 
και πριν από ένα μήνα. Πρώτοε στό- 
χοε των δύο ηγετών αναμένεται ό
τι θα είναι η επίλυση των διαφωνιών 
σχετικά με το νέο Δημοσιονομικό  
Σύμφωνο που συμφωνήθηκε επί 
τηε αρχής στις 9 Δεκεμβρίου. «Ο  διά
βολος κρύβεται στην έλλειψη λε
πτομερειών», λέει το ρητό και α- 
κριβώε οι λεπτομέρειες του νέου Συμ
φώνου θα βρεθούν στο επίκεντρο 
τηε συνόδου κορυφής στΐ5 30 Ια
νουάριου.

Σημαντικότερη «λεπτομέρεια» που 
μένει να αποσαφηνιστεί είναι ο ρό- 
λθ5 που θα διαδραματίσει το Δικα
στήριο τηε Ευρωπαϊκή5 Ενωση5 
(ΔΕΕ) στην εφαρμογή του νέου Συμ
φώνου. Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι 
των 17 κρατών-μελών τηε Ευρωζώνηε 
έχουν λάβει εντολή να ολοκληρώσουν 
το προσχέδιο της νέας, διακρατική5 
και όχι ευρωπαϊκής, συμφωνίαβ μέ
χρι τις 20 Ιανουάριου. Δέκα ημέρες 
αργότερα, οι ηγέτες τηβ Ευρωζώνηε 
και των εννέα ακόμη (πλην Βρετανίας)

Μ έρκελ και Σαρκοζί στη συνάντηση 
του Βερολίνου θα ξεκαθαρίσουν τις 
λεπτομέρειες της συνόδου της 9ης 
Δεκεμβρίου.

κρατών τηε Ε.Ε. που δηλώνουν πρό
θυμοι να  προσυπογράψουν το Σύμ
φωνο θα έχουν την ευκαιρία να συ
ζητήσουν διαφωνίες που δεν κατέστη 
δυνατό να  επιλυθούν σε υπηρεσιακό 
επίπεδο.

Η Γερμανία προσπαθεί να βάλει στο 
παιχνίδι τηε δημοσιονομική5 επιτή- 
ρησηε των κρατών-μελών τηε Ευ- 
ρωζώνηε υπερεθνικούς οργανισμούε, 
όπως το ΔΕΕ και σε μικρότερο βαθ
μό την Κομισιόν, ενώ η Γαλλία επι
θυμεί οι τελικέε αποφάσεις να λαμ 
βάνονται σε μεγάλο βαθμό από \ 
Συμβούλιο, δηλαδή από τα ίδια τα  
κράτη-μέλη. Ερώτημα παραμένει κα
τά πόσον η Βρετανία θα επιτρέψει την 
ανάμειξη ευρωπαϊκών θεσμικών ορ
γανισμών (Κομισιόν, ΔΕΕ) στην ε
φαρμογή μιας συμφωνίαε που δεν εί
ναι ευρωπαϊκή.

Σύμφωνα με Γάλλους υπουργούς, 
Μέρκελ και Σαρκοζί είναι αποφασι
σμένοι να προωθήσουν και την ε
φαρμογή του φόρου επί των χρημα
τοπιστωτικών συναλλαγών, ιδανικά 
σε επίπεδο Ε. Ε. και σε περίπτωση που 
δεν καταστεί δυνατό (αντιρρήσεις 
Βρετανία5, Σουηδίας), σε επίπεδο 
Ευρωζώνηε.

Η κ. Μέρκελ στο πρωτοχρονιάτι
κο μήνυμά τη3 .προ5 τον γερμανικό 
λαό δεσμεύθηκε να  «πράξει οτιδή
ποτε χρειαστεί» προκειμένου να  
διαφυλάξει τη σταθερότητα του 
ρώ. Ωστόσο, η δέσμευσή τη5 πλ<_ 
δεν πείθει τις αγορές, που αντί για «ο
τιδήποτε», ζητούν συγκεκριμένες 
δεσμεύσεις.

Η ελπίδα των περισσοτέρων οικο
νομικών και πολιτικών αναλυτών 
είναι ότι η προώθηση του Δημοσιο
νομικού Συμφώνου θα είναι απλώε το 
πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση της 
κρίσηε δημοσίου χρέους και εμπι
σ το σ ύ ν η  που πλήττει την Ευρωζώ
νη. Το δεύτερο βήμα ελπίζουν ότι θα 
είναι η ενεργότερη παρέμβαση στην 
κρίση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα, σε συνδυασμό με μέτρα και 
πολιτικέε πρωτοβουλίεε για την ενί
σχυση τηε ανάπτυξηε και της αντα- 
γωνιστικότητα5 - τα παραπάνω α
ποτελούν το δεύτερο θέμα τη3 συ
νόδου κορυφήε τηε Ε.Ε. στιε 30 Ια
νουάριου.

Λαγκάρνχ: Θα μείνει 
στο ευρώ η Ελλάδα

Την πεποίθησή της ότι η Ελλάδα 
θα παραμείνει «εντός της Ευρω
ζώνης» εξέφρασε χθες η διευθύ
ντρια του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου (ΔΝΤ) Κριστίν Λαγκόρντ, 
τονίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι εταί
ροι έχουν βεβαιώσει τη θέλησή 
τους να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ, 
κάτι που υποστηρίζει σθεναρώς 
και το ΔΝΤ. Την ίδια ώρα, ο μεγα- 
λοεπενδυτής Τζορτζ Σόρος δήλω
νε ότι η ευρωπαϊκή κρίση χρέους 
είναι περισσότερο σοβαρή σε σχέ
ση με την κρίση του 2008, προει
δοποιώντας ότι σε περίπτωση κα
τάρρευσης του ευρώ οι συνέπειες 
θα ήταν καταστροφικές για το σύ
νολο του παγκόσμιου χρηματοπι
στωτικού συστήματος.

% i
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Η επιστολή 
των δανειστών 
και οι σκέψεις 
στο Μαξΐμου
Ζητούν μείωση κατώτατου μισθού
και πάταξη της εκτεταμένης φοροδιαφυγής

Της ΕΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Ευθέως ζητεί η τρόικα από την κυβέρ
νηση τη μείωση του κατώτατου μισθού 
πε την επιστολή που απέστειλε προ η- 
,Ιερών, με την οποία ουσιαστικά θέτει 
όλη την ατζέντα των ζητημάτων που 
θα πρέπει να αντιμετωπιστούν το ε
πόμενο κρίσιμο διάστημα, τα οποία δια
τρέχουν το σύνολο πτυχών τηε οικο- 
νομικήε πολιτικήε.

Σύμφωνα με πληροφορίεε τηε «Κ», 
στην επιστολή επισημαίνεται ότι «ο κοι- 
νωνικόε διάλογοε που η κυβέρνηση 
προτίθεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο, 
θα πρέπει να καλύπτει πολλέε κρίσιμεε 
πλευρέε για την αποκατάσταση τηε α- 
νταγωνιστικότηταε, πε ριλαμβανομέ- 
νου και του κατώτατου μισθού». Οι εκ
πρόσωποι τηε τρόικαε σημειώνουν α
κόμη ότι υπάρχει μια σειρά από δυ· 
σλειτουργίεε στην αγορά εργασίαε 
τιε οποίεε θα πρέπει να ρυθμίσει η κυ
βέρνηση νομοθετικά ύστερα από διά
λογο με τουε κοινωνικούε φορείε (σ.σ. 
δεν αναφέρονται στον κατώτατο μισθό

«Για μένα, κόκκινη 
γραμμή είναι η σωτηρία 
της χώρας και η διασφάλι
ση ενός ασφαλούς μέλλο
ντος για τους πολίτες της», 
διαμηνύει ο κ. Παπαδήμος.

αλλά σε μη εργασιακό κόστοε), ενώ ζη
τούν «να προχωρήσει πιο γρήγορα η α
πελευθέρωση των κλειστών επαγγελ
μάτων».

Στην ίδια επιστολή χαρακτηρίζουν 
πολύ σημαντικό στοιχείο τη μάχη ε 
ναντίον τηε φοροδιαφυγήε, προσθέ- 
τονταε ότι «πρέπει να προωθηθεί με α 
πτό και συγκεκριμένο τρόπο». Σημει
ώνουν ακόμη ότι στον χρηματοοικο
νομικό και τραπεζικό τομέα η Ελλάδτ 
χρειάζεται ένα δίκτυο για να ενισχύσει 
την στρατηγική τήε επανακεφαλαιο- 
ποίησηε του συστήματοε. Τέλοε, τονί
ζουν ότι στην ατζέντα πρέπει να πε
ριλαμβάνονται μέτρα δημοσιονομικήε 
προσαρμογήε. Αφήνουν, ωστόσο, να εν
νοηθεί ότι στο τελευταίο είναι ανοιχτοί 
σε συζήτηση και ισοδύναμεε αντι- 
προτάσειε.

Το ασφυκτικό πλαίσιο το οποίο προ
οιωνίζεται η επιστολή τηε τρόικαε δεν 
άφησε κανένα περιθώριο εφησυχα
σμού στο Μέγαρο Μαξΐμου. Εξ ου και 
το προχθεσινό δραματικό ξέσπασμα -  
προειδοποίηση του πρωθυπουργού ε
νώπιον των κοινωνικών εταίρων για το 
μέγεθοε του κινδύνου με το οποίο βρί
σκεται αντιμέτωπη η χώρα. Μία προ
ειδοποίηση που, κατά πολλούε, πέραν

τηε αγωνίαε για την τύχη τηε χώραε, α
ντανακλούσε και τον εκνευρισμό για τα 
προβλήματα συνοχήε και λειτουργίαε 
που εξακολουθεί να παρουσιάζει το κυ
βερνητικό σχήμα.

Πληροφορίεε από το περιβάλλον του 
πρωθυπουργού φέρουν τον κ. Παπα- 
δήμο έντονα προβληματισμένο με την 
αδυναμία, όπωε σημειώνει, κατανόησηε 
τηε κρισιμότηταε τηε συγκυρίαε.

Ο εκνευρισμόε του Μαξΐμου φάνηκε 
στιε πρόσφατεε συναντήσαε με τουε εκ- 
προσώπουε των κοινωνικών εταίρων, 
αλλά και στην υπόθεση των επικουρι
κών συντάξεων, όπου δεν κατέστη τε- 
λικώε δυνατή η μείωση τηε απόστασηε 
που χωρίζει το υπουργείο Εργασίαε 5ΐ ι 
τη Ν.Δ. Το ναυάγιο τηε συνάντησηε το j 
κ. Γ. Κουτρουμάνη με την αντιπροσα - 
πεία τηε αξιωματικήε αντιπολίτευση:, 
το οποίο επιβεβαιώθηκε και από τιε μι ■ 
τέπειτα δηλώσειε των γαλάζιων στε
λεχών, αποτελεί μία ακόμη ισχυρή ιν- 
δειξη των δυσκολιών που αντιμετωπί
ζει ο κ. Παπαδήμοε στην προσπάθειά 
του να πετύχει ευρεία συμφωνία, όπωε 
ο ίδιοε είχε ζητήσει προ των εορτών, 
προκειμένου να ολοκληρωθεί η με
ταρρύθμιση ώε τα μέσα Ιανουάριου και 
να μην υπάρξει ένα ακόμη μεγάλο α
γκάθι στη διαπραγμάτευση για τη δό
ση - μαμούθ των 89 δισ. ευρώ.

Πέραν των επικουρικών συντάξεων, 
στο Μέγαρο Μαξΐμου δεν περνάει α
παρατήρητη η συστηματική έμμεση α
πειλή του προέδρου του ΛΑΟΣ Γ. Κα- 
ρατζαφέρη πωε θα αποσύρα τη στήριξή 
του από την κυβέρνηση, αν τα δύο άλ
λα κόμματα που συμμετέχουν, «δεν σο
βαρευτούν», ενώ συζητήσειε προκάλεσε 
και η τελευταία παρέμβασή του, με την 
οποία είπε ότι «η τρόικα δεν ζητάει μει- 
ώσειε στουε κατώτατουε μισθούε και 
στιε συντάξειε». Ισχυρισμό, που, ειρή- 
σθω εν παρόδω, επανέλαβε και η επί- 
τροποε στην Ε.Ε. Μαρία Δαμανάκη -  πα- 
ρότι στην επιστολή τηε τρόικαε η σχε
τική απαίτηση διατυπώνεται με σαφή
νεια. Ενδεικτική του κλίματοε που ε
πικρατεί στο Μέγαρο Μαξΐμου αλλά και 
τηε απόφασηε του πρωθυπουργού να 
εξαντλήσει την πίεση ώστε, έστω και 
στο παρά πέντε, να δημιουργηθούν οι 
αναγκαίεε συνθήκεε για την προώθη
ση όλων όσων έχει δεσμευτεί η χώρα, 
ήταν η παρέμβασή του στην προχθε
σινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμ
βουλίου. «Ακούω από διάφορεε πλευρέε 
για “κόκκινεε γραμμέε”. Για μένα, κόκ
κινη γραμμή είναι η σωτηρία τηε χώ
ραε και η διασφάλιση ενόε ασφαλούε 
μέλλοντοε για τουε πολίτεε τηε», είπε 
ο κ. Παπαδήμοε, ζητώνταε να μη... σκο
ντάφτει το κυβερνητικό έργο στα «μι
κρά», αλλά η αναγκαία διαβούλευση με 
τα κόμματα να εστιάζεται στα μεγάλα 
και σοβαρά.

Η «έκρηξη» 
Παπαδήμου

Το κλίμα που επικράτησε στις 
πρόσφατες συναντήσεις του 
πρωθυπουργού με τους εκ
προσώπους των κοινωνικών 
εταίρων και οι ζωηροί διάλο
γοι που διημείφθησαν είναι α
πολύτως ενδεικτικοί του προ
βληματισμού που επικρατεί 
στο Μέγαρο Μαξΐμου εν όψει 
της επανόδου της τρόικας 
στην Αθήνα.
«Αύριο κινδυνεύουμε να μην 
έχουμε τίποτα», διεμήνυσε 
στους συνομιλητές του ο κ. 
Λουκάς Παπαδήμος, ενώ για 
πρώτη φορά από την ανάληψη 
των καθηκόντων του «εξερρά- 
γη», όταν, σύμφωνα με πληρο
φορίες, ο πρόεδρος της 
ΓΣΕΒΕΕ κ. Δημ. Ασημακόπου- 
λος εξέφρασε την έντονη α
ντίρρησή του στην προοπτική 
μείωσης των μισθών.
0 διάλογος που ακολούθησε 
είναι ενδεικτικός του κλίμα
τος. «Αν είναι να μειωθούν 
τόσο οι μισθοί, τότε καλύτερα 
να επιστρέφουμε στη δραχ
μή», φέρεται να είπε ο κ. 
Ασημακόπουλος στον πρωθυ
πουργό (σ.σ. το είπε δημόσια 
ένα εικοσιτετράωρο αργότερα 
και ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ,
Γιάννης Παναγόπουλος), για 
να εισπράξει την απάντηση 
ότι «αυτό δεν γίνεται, γιατί 
θα ισοδυναμούσε με κατα
στροφή». Στην επιμονή του 
προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ ότι «ε
γώ δεν μπορώ να αλλάξω τους 
μισθούς, γιατί έχω υπογράψει 
μία σύμβαση», ο κ. Παπαδή
μος φέρεται να απάντησε πως 
«π Ελλάδα έχει υπογράψει μία 
σύμβαση και πρέπει να τηρή
σει την υπογραφή της».

Λεπτές ισορροπίες από τη Συγγρού
Ο πρωθυπουργός Λ. Παπαδήμος είναι έντονα προβληματισμένος με την αδυναμία κατανόησης της κρισιμότητας της συγκυρίας.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ

Στάση αναμονής προκειμένου να δια
πιστώσει το εύροε χων πρόσθετων μέ
τρων που θα τεθούν από την τρόικα 
ωε προαπαιτούμενα για την ομαλή ε
ξέλιξη του προγράμματοε ανταλλαγήε 
ομολόγων και τηε νέαε δανειακήε 
σύμβασηε τηρεί η Νέα Δημοκρατία. 
Επειτα από αρκετέε εβδομάδεε, κα
τά τη διάρκεια των οποίων η κυβέρ
νηση υπό τον κ. Λουκά Παπαδήμο έ
μοιαζε, τουλάχιστον, αμήχανη, η η
γεσία τηε Νέαε Δημοκρατίαε βρέθη
κε αντιμέτωπη με το ταυτόχρονο, σχε
δόν, άνοιγμα σειράε «μετώπων» αλ
λά και την πίεση του Μεγάρου Μα- 
ξίμου για εξεύρεση λύσεων πριν από 
τη νέα έλευση τηε τρόικαε.

Η κατάργηση τηε μεταβατικήε 
περιόδου στιε οδικέε εμπορευματικέε 
μεταφορέε, οι ενοποιήσειε ταμείων 
και το νέο «ψαλίδι» στο ύψοε των ε
πικουρικών συντάξεων αλλά και το 
μέτωπο των μισθών στον ιδιωτικό το
μέα (εφόσον επιμείνει η τρόικα) με 
την επαπειλούμενη περικοπή του 
13ου και 14ου μισθού και την κα
τάργηση του κατώτατου κλιμακίου, 
συνιστούν το πολιτικό ναρκοπέδιο ε- 
ντόε του οποίου καλείται να κινηθεί 
η αξιωματική αντιπολίτευση.

Η λεπτή ισορροπία που επιδιώκει 
η ηγεσία τηε Ν.Δ. αποτυπώνεται 
στη φράση στενού συνεργάτη του κ. 
Αντώνη Σαμαρά. «Ούτε επιθυμούμε

να μην υπογράφει το νέο μνημόνιο, 
ούτε βέβαια θέλουμε να το μπλοκά- 
ρουμε, γιατί στόχοε μαε είναι να πά
με γρήγορα σε εκλογέε», σημειώνει, 
διευκρινίζονταε πάντωε πωε «αυτό 
δεν σημαίνει ότι θα παραδοθούμε α
μαχητί στιε βουλέε τηε τρόικαε, α
ποδεχόμενοι ό,τι ζητήσουν».

Στη λεωφόρο Συγγρού αποτελεί πε
ποίθηση ότι η κυβέρνηση Παπαδή- 
μου ουδεμία διάθεση να διαπραγ-

Η  Ν.Δ. επιμένει στη μη 
αποδοχή της πρότασης 
Κουτρουμάνη για 
μεσοσταθμική μείωση 
των επικουρικών 
συντάξεων κατά 15%.

ματευθεί με την τρόικα έχει. Αντι- 
θέτωε, κρίνουν ότι στο επιτελείο του 
πρωθυπουργού κυριαρχεί η λογική 
τηε, πάση θυσία, ολοκλήρωσηε του 
«κουρέματοε» και τηε διαπραγμά- 
τευσηε για τη νέα δανειακή σύμβα
ση, προκειμένου να αποφευχθεί το 
σενάριο μιαε άτακτηε χρεοκοπίαε. 
Την εικόνα αυτή, σύμφωνα με πλη
ροφορίεε, απεκόμισαν (και, φυσικά, 
μετέφεραν προε τον κ. Αντώνη Σα
μαρά) τα στελέχη τηε Ν.Δ. που συμ
μετείχαν στη συνάντηση τηε Πέ- 
μπτηε με τον υπουργό Εργασίαε κ.

Γιώργο Κουτρουμάνη, παρουσία και 
του οικονομικού συμβούλου του 
πρωθυπουργού κ. ΓκίκαΧαρδούβελη. 
«Μοιάζουν να επιθυμούν ακόμη και 
να υπερβάλουμε σε μέτρα προκει
μένου να εντυπωσιασθουν οι εκ
πρόσωποι των δανειστών», σημείω
νε το ίδιο βράδυ στενόε συνομιλητήε 
του κ. Σαμαρά.

Η Νέα Δημοκρατία επιμένει στη μη 
αποδοχή τηε πρότασηε Κουτρουμά
νη για μεσοσταθμική μείωση των ε
πικουρικών συντάξεων κατά 15%, ε
νώ στελέχη του κόμματοε διέγνωσαν 
πίσω από τη δήλωση του υπουργού 
Εργασίαε πωε δεν πρόκειται να προ
χωρήσει χωρίε τη συναίνεση των δύο 
άλλων κομμάτων που στηρίζουν την 
κυβέρνηση, την πρόθεσή του να πα- 
ραπέμψει τη ρύθμιση του ζητήματοε 
στην απευθείαε διαπραγμάτευση με
ταξύ τρόικαε και Ν.Δ. Οι επιτελείε του 
κ. Σαμαρά δεν κρύβουν ότι, στον βαθ
μό που η τρόικα εμμείνει στη λήψη 
άμεσων μέτρων περικοπήε των επι
κουρικών, η τελική γραμμή άμυναε 
τηε Ν.Δ. θα είναι η επιβολή ενόε ε
λάχιστου πλαφόν μηνιαίου εισοδή- 
ματοε, ύψουε περί τα 1.200 ευρώ α
θροιστικά από κύρια και επικουρική 
σύνταξη, κάτω από το οποίο δεν θα 
πρέπει να υπάρξουν απώλειεε. Το σε
νάριο των περικοπών είναι, προφα- 
νώε, το απευκταίο για τη Νέα Δημο
κρατία, τα γραφεία τηε οποίαε κα
τακλύζονται ήδη από διαμαρτυρίεε

πολιτών για τιε προηγούμενεε μειώ- 
σειε συντάξεων, που αποφάσισε η κυ
βέρνηση Παπανδρέου. «Δεν θέλω ού
τε να φανταστώ τι θα συμβεί αν κλη
θούμε να συναινέσουμε σε νέεε πε- 
ρικοπέε», σχολιάζει στέλεχοε του 
κόμματοε.

Η Ν.Δ. ελπίζει σε απεμπλοκή από 
το μέτωπο των επικουρικών όχι μό
νον εξαιτίαε τηε απουσίαε, όπωε λέ
νε, επαρκών αναλογιστικών μελετών, 
αλλά και λόγω τηε πρότασηε που η 
ίδια θα παρουσιάσει στην τρόικα για 
την αναμόρφωση του συστήματοε μέ
σα και από τη δημιουργία νέων α
τομικών λογαριασμών για κάθε α
σφαλισμένο. Επιπλέον, η Συγγρού φι
λοδοξεί να προσέλθει σε αυτό τον κύ
κλο διαπραγμάτευσηε με ενισχυμέ- 
νη αξιοπιστία, μετά την ενεργή ε
μπλοκή τηε στη διαμόρφωση τηε τρο- 
πολογίαε για την άμεση απελευθέ
ρωση τηε αγοράε φορτηγών και βυ
τιοφόρων, που αποτελούσε κεντρικό 
αίτημα των δανειστών. .

Η ηγετική ομάδα του κόμματοε ε
πιχειρεί να διαγνώσει ποια επιπρό
σθετα μέτρα ενδεχομένωε ζητήσει η 
τρόικα, για να κλειδώσει η νέα συμ
φωνία. Στελέχη τηε Ν.Δ. δεν κρύβουν 
ότι επικουρικέε και μισθολογικό κό
στοε αποτελούν, αυτή τη στιγμή, τα 
μεγαλύτερα αγκάθια, έωε τουλάχιστον 
την τελική, πριν από τιε κάλπεε, δη 
κιμασία. Αυτή τηε έγκρισηε του νέ- 
μνημονίου και όσων θα περιλαμβάνει.

«Εχουμε χρέος να αποτρέψουμε μια εθνική καταστροφή»

Ο κ. Παπούλιας έχει πλήρη συναίσθηση της ευθύνης του απέναντι στη χώρα και έ 
χει αποφασίσει πως δεν θα γίνει ο Πρόεδρος της δραχμής.

Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Ηταν η αιχμηρότερη παρέμβαση Προ
έδρου τηε Δημοκρατίαε στην ιστορία 
του θεσμού, και ταυτόχρονα η πιο πο
λιτική. Μετά την ολοκλήρωση τηε κα- 
θιερωμένηε τελετήε ευχών στο Προε
δρικό Μέγαρο για το νέο έτοε, ο κ. Κά- 
ρολοε Παπούλιαε πήρε κατά μέροε τουε 
δημοσιογράφουε και προσέφερε την α- 
μέριστη υποστήριξή του στον πρω
θυπουργό Λουκά Παπαδήμο, επιση- 

αίνονταε ότι «του γίνεται πόλεμοε». 
Οσοι τον ξέρουν καλά, δεν αιφνιδιά- 
στηκαν: Ο κ. Παπούλιαε έχει πλήρη συ
ναίσθηση τηε ευθύνηε του απέναντι 
στη χώρα και έχει αποφασίσει πωε δεν 
θα γίνει ο Πρόεδροε τηε δραχμήε.

Η πορεία τηε χώραε, εδώ και πολ
λούε μήνεε, προκαλεί έντονη ανησυ
χία στον κ. Παπούλια, ο οποίοε ήδη α
πό τον περασμένο Μάιο -και διαπι- 
στώνονταε την αδυναμία του ΠΑΣΟΚ- 
είχε προσπαθήσει να διευκολύνει τη 
συνεννόηση των δύο υπεύθυνων κομ
μάτων εξουσίαε σε ένα σχήμα σωτη- 
ρίαε. Ο,τι δεν μπόρεσε να ευοδωθεί τό
τε, κατέστη αναγκαίο τον Νοέμβριο. 
Ο κ. Παπούλιαε συνετέλεσε ενεργά 
στην επίτευξη τηε συμφωνίαε και έ
γινε ο θεματοφύλακάε τηε. Απόλυτα 
ικανοποιημένοε με το αποτέλεσμα των 
διεργασιών δεν ήταν όμωε. Σύμφωνα 
με πληροφορίεε, θεωρούσε ότι μια κυ

βέρνηση τύπου Μόντι χωρίε χρονικούε 
περιορισμούε στη θητεία τηε θα ήταν 
πιο ενδεδειγμένη.

Την ημέρα τηε ορκωμοσίαε τηε νέ
αε κυβέρνησηε, τον άκουσαν να ψι
θυρίζει πικρόχολα σε συνεργάτη του: 
«Παραείναι πολλοί και παραδείχνουν 
χαρούμενοι».

Οι επιφυλάξειε του δεν άργησαν να  
επιβεβαιωθούν: Αντί να επιδείξουν 
πνεύμα συνεργασίαε, τα κόμματα

Ο Πρόεδρος της Δημοκρα
τίας, Κάρολος Παπούλιας, 
τονίζει ότι «το  μέτωπο 
εναντίον της εξόδου 
της Ελλάδας από 
την Ευρωζώνη πρέπει 
να είναι αρραγές».

που συμμετείχαν στην κυβέρνηση έ
δειξαν τη διάθεση να κάνουν τη ζωή 
τηε κυβέρνησηε Παπαδήμου δύσκο
λη. Ο Πρόεδροε παρακολουθούσε με 
μεγάλη ανησυχία τιε εξελίξειε και 
γρήγορα διαπίστωσε ότι η λειτουργία 
τηε κυβέρνησηε πολύ απείχε από τιε 
απαιτήσειε τηε ιστορικήε στιγμήε. «Το 
κάρο κόλλησε στη λάσπη», είχε πει χα
ρακτηριστικά σε μια βραδινή συνά

ντηση με φίλουε και συνεργάτεε του 
στην Καισαριανή. Θεώρησε ευθύνη 
του, όμωε, να συμβάλει ώστε το κάρο 
να ξεκολλήσει.

Λίγο πριν από από τα Χριστούγεννα 
τηλεφώνησε στον κ. Παπαδήμο. Από

τον σχηματισμό τηε κυβέρνησηε συ- 
νεργασίαε είχαν περάσει 40 μέρεε, τα 
λειτουργικά προβλήματα ήταν ορατά και 
το ενδεχόμενο ενόε ανασχηματισμού 
είχε αναδειχθεί στη δημόσια συζήτη
ση. Ο κ. Παπούλιαε τόνισε στον πρω

θυπουργό ότι βρίσκεται στη διάθεσή του 
για τη σύγκληση συμβουλίου πολιτικών 
αρχηγών, αν κάτι τέτοιο κριθεί απα
ραίτητο. Η κίνηση αυτή ερμηνεύτηκε 
ωε έμμεση στήριξη στον κ. Παπαδήμο. 
Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του, όπου 
ανέφερε ότι «με τον σχηματισμό τηε κυ
βέρνησηε Παπαδήμου έγινε ένα ση
μαντικό βήμα που δεν πρέπει να μείνει 
μετέωρο» και ότι «το 2012 είτε θα πε- 
τύχουμε είτε θα αποτύχουμε οριστικά», 
κατέστησε σαφέε ότι η στήριξη δεν θα 
είναι μόνον έμμεση.

Οι πολέμιοι
Τουε δημοσιογράφουε, που ήθελαν 

να μάθουν ποιοι πολεμούν τον κ. Πα
παδήμο, τουε παρέπεμψε σε πρωτο
σέλιδα εφημερίδων. Οπωε υποστηρί
ζουν πρόσωπα που τον γνωρίζουν κα
λά, το πιθανότερο είναι ότι εννοούσε 
κόμματα, πολιτικούε, οικονομικέε δυ- 
νάμειε, μιντιάρχεε και άλλουε παρά- 
γοντεε του τόπου, που σκοπίμωε υ
ποβαθμίζουν τουε κινδύνουε: «Το μέ
τωπο εναντίον τηε εξόδου τηε Ελλά- 
δαε από την Ευρωζώνη πρέπει να εί
ναι αρραγέε, γιατί έχουμε χρέοε να α
ποτρέψουμε μια εθνική καταστροφή 
-  με αφόρητεε συνέπειεε για τουε α- 
δύναμουε», είχε τονίσει άλλωστε στο 
μήνυμά του.

Συνομιλητέε του κ. Παπούλια βε
βαιώνουν ότι έχει ζητήσει αναλυτικά

στοιχεία για την κατάσταση τηε ελ- 
ληνικήε οικονομίαε, παρακολουθεί πο
λύ προσεκτικά όποια εξέλιξη αφορά το 
οικονομικό έγκλημα και τη μεγάλη φο
ροδιαφυγή και γνωρίζει τιε σοβαρέε με- 
λέτεε και αναλύσειε στιε οποίεε απο- 
τυπώνονται οι δραματικέε επιπτώσειε 
ενδεχόμενηε εξόδου από την Ευρω
ζώνη, ιδιαίτερα για τουε ασθενέστερουε. 
Ο Πρόεδροε τηε Δημοκρατίαε, όπωε λέ
νε συνομιλητέε του, εξοργίζεται για τιε 
ευκαιρίεε κερδοσκοπίαε που· θα πα
ρουσιαστούν σε όσουε φυγάδευσή τ 
κεφάλαιά τουε αν η χώρα γύρισε. „ _η 
δραχμή. Σε ιδιωτικέε συνομιλίεε του, 
λέει ότι αν χαθεί αυτή η εθνική μάχη, 
οι επόμενεε γενιέε θα μισήσουν τουε 
πατεράδεε και τουε παππούδεε τουε.

Η παρέμβασή του υπέρ τηε κυβέρ
νησηε Παπαδήμου προκάλεσε έντονεε 
αντιδράσειε, ιδιαίτερα από τον  
ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίοε του καταλόγισε «πο- 
λιτικέε τοποθετήσειε, που υπερβαίνουν 
τελικά τα όρια και τον ρόλο που προ
βλέπει το Σύνταγμα» για τον θεσμικό 
του ρόλο. Ωστόσο, όπωε έδειξε και η 
αντίδρασή του στα γεγονότα τηε 28ηε 
Οκτωβρίου, οι αντιδράσειε δεν τον τρο
μάζουν και ωε γνήσιοε Ηπειρώτηε εί
ναι και πείσμων. Στιε 2 Ιανουάριου, στη 
συνάντησή του με τον υπουργό Εξω
τερικών κ. Στ. Δήμα, ο κ. Παπούλιαε ζή
τησε να βάλουμε όλοι πλάτη για να ορ
θοποδήσει η χώρα.
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Οι κορυφαίοι λένε 
«όχι» στο μοντέλο 
της δυαρχίας

Η απόρριψη της πρότασης ίου κ. Γ. Παπανδρέου για δυαρχία από την πλειοψηφία των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου φαίνεται ότι αιφνιδίασε τον ίδιο, κυρίως 
όμως τους στενούς συνεργάτες του.

Εβδομάδα δοκιμασίας 
Παπανδρέου και ΠΑΣΟΚ
Τα σχέδιά του για το Εθνικό Συμβούλιο μετά την απόρριψη από το Πολιτικό Συμβούλιο

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Εβδομάδα δοκιμασίαε και προβλημα
τισμού ενόψει των κρίσιμων προ
γραμματισμένων κομματικών συνε
δριάσεων είναι η επόμενη για τον κ. 
Γ. Παπανδρέου. Η απόρριψη τηε 
πρότασήε του για δυαρχία από την 
πλειονότητα των μελών του Πολιτι
κού Συμβουλίου φαίνεται ότι αιφνι- 
δίασε τον ίδιο, κυρίωε όμωε τουε στε- 
νούε συνεργάτεε του. Ωστόσο, παρά 
την αρνητική τροπή στη συνεδρία
ση, ο κ. Παπανδρέου φέρεται απο- 
φασισμένοε να υποστηρίξει την πρό
ταση που κατέθεσε, σύμφωνα με την 
οποία ο ίδιοε θα παραμείνει πρόεδροε 
έωε και μετά τιε εθνικέε εκλογέε, ό
που ωε υποψήφιοε πρωθυπουργόε θα 
κατέλθει το στέλεχοε που θα εκλέξει 
η Κ. Ο. ή άλλο Σώμα (πρόταση την ο
ποία πρώτοε κατέθεσε προ δεκαη
μέρου ο κ. Φιλ. Πετσάλνικοε).

Συνεργάτεε του κ. Παπανδρέου έ
λεγαν ότι αν το Εθνικό Συμβούλιο δεν 
καταλήξει στην έγκριση τηε δυαρχίαε 
αλλά στη δεύτερη πρόταση, που ή
δη μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου 
κατέθεσαν, περί ανάδειξηε προέ
δρου πριν από τιε εθνικέε εκλογέε, τό
τε αυτόε θα σεβαστεί την απόφαση 
του οργάνου και θα παραμείνει πρό
εδροε έωε ότου τελεσιδικήσει η δια
δικασία η οποία θα επιλεγεί. Οι ίδιεε 
πηγέε ανέφεραν ότι εν αναθέσει προε 
κάποιουε συνεργάτεε του, ο κ. Πα
πανδρέου έχει προσλάβει πολύ πιο 
ψύχραιμα το αποτέλεσμα τηε συζή- 
τησηε στο Πολιτικό Συμβούλιο.

Τιε πρώτεε ώρεε μετά την ολο
κλήρωση τηε συνεδρίασηε του Πο
λιτικού Συμβουλίου στην Ιπποκρά- 
τουε και το επιτελείο του κ. Παπαν-

ιέου ξεκίνησε να  συζητά τιε πιθα-

νότητεε που υπάρχουν για τον νυν 
πρόεδρο να περάσει τη θέση του α
πό το Εθνικό Συμβούλιο. Κατέληξαν 
ότι τα πράγματα είναι ρευστά, καθώε 
η σύνθεση δεν έχει αλλάξει δραμα
τικά τα τελευταία δύο χρόνια.

Το παράδειγμα Ξυνΐδη
Το πλέον χαρακτηριστικό παρά

δειγμα, το οποίο ανέσυραν άπαντεε 
από το σχετικά πρόσφατο παρελθόν, 
είναι εκείνο τηε εκλογήε γραμματέα 
πριν από δυόμισι χρόνια. Τον Οκτώ
βριο του 2009, μόλιε τρειε εβδομάδεε 
μετά τη σαρωτική επικράτηση του 
ΠΑΣΟΚ έναντι τηε Ν. Δ. στιε εθνικέε 
εκλογέε, ο πανίσχυροε τότε Παπαν
δρέου πρότεινε για γραμματέα του 
Εθνικού Συμβουλίου τον κ. Σ. Ξυνί- 
δη, ο οποίοε -κατά παράβαση του κα
ταστατικού- εξελέγη δίχωε να έχει συ
γκεντρώσει το 50+1% , αλλά με τον 
κανόνα τηε απλήε πλειοψηφίαε, έ
ναντι του κ. Γ. Παναγιωτακόπου-

λου που λίγο έλειψε να εκλεγεί.
Ορισμένεε πληροφορίεε αναφέ

ρουν ότι μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη, 
όταν δηλαδή θα συνεδριάσει το Πο
λιτικό Συμβούλιο για να διατυπώσει 
τιε πολιτικέε αλλά και οργανωτικέε 
θέσειε που θα συζητηθούν στο Εθνι
κό Συμβούλιο, δύο ημέρεε αργότερα, 
ίσωε ο κ. Παπανδρέου κατέλθει με μία 
«βελτιωμένη» εκδοχή τηε πρότασήε 
του. Στην οποία μάλιστα θα ξεκαθα
ρίζονται και ζητήματα που σύμφωνα 
με πολλούε έμειναν ανοιχτά κατά τη 
συνεδρίαση τηε Τετάρτηε, με κρισι
μότερο εκείνο που αφορά το εύροε 
των αρμοδιοτήτων του «υποψήφιου 
πρωθυπουργού». Σε αυτή τη συζή
τηση εντάσσεται βεβαίωε και η κα
τάρτιση των ψηφοδελτίων, η οποία 
είναι προνόμιο του προέδρου του 
ΠΑΣΟΚ. Πηγέε προσκείμενεε στον κ. 
Παπανδρέου τόνιζαν, πάντωε, ότι 
προφανώε ο πρόεδροε του ΠΑΣΟΚ  
δεν θα προχωρούσε -σε αυτήν την πε

ρίπτωση- σε κατάρτιση ψηφοδελτίων, 
δίχωε προηγούμενη συνεννόηση με 
όποιον είχε εκλεγεί υποψήφιοε πρω
θυπουργόε.

Ενα άλλο σενάριο για τη στάση του 
προέδρου, στο οποίο αποδίδονται μι- 
κρότερεε πιθανότητεε, είναι να μην 
επαναλάβει την πρότασή του την ερ
χόμενη Πέμπτη, αλλά να δεχθεί την 
πρόταση που διατυπώθηκε στο Πο
λιτικό Συμβούλιο από τον κ. Π. Κου- 
κουλόπουλο περί εκλογήε προέδρου 
στιε 29 Ιανουάριου.

Πρόσθετο πρόβλημα στο στρατό
πεδό του κ. Παπανδρέου είναι η πε
νιχρή απήχηση τηε πρότασήε περί 
δυαρχίαε μεταξύ των κορυφαίων. Οι 
μοναδικοί που εμμέσωε εκδήλωσαν 
τη στήριξή τουε είναι οι κ. Χρ. Πα- 
πουτσήε και X. Καστανίδηε. Ο δεύ- 
τεροε ευθέωε και ο πρώτοε διά τηε 
τοποθέτησήε του στο υπουργικό 
συμβούλιο τηε Πέμπτηε, όπου άφη
σε αιχμέε εναντίον όσων ασχολού
νται με τα ενδοκομματικά σε μια πε
ρίοδο τόσο κρίσιμη για τη χώρα. Στο 
στρατόπεδο του κ. Παπανδρέου θε
ωρούν ότι υπέρ του προέδρου του 
ΠΑΣΟΚ λειτούργησε, τουλάχιστον σε 
επίπεδο Κοινοβουλευτικήε Ομάδαε, 
η επίθεση που δέχθηκε από μέλη του 
Πολιτικού Συμβουλίου. Στάθηκαν 
κυρίωε στιε τοποθετήσειε τηε κ. Τό
νισε Αντωνίου, και κατά βάση του κ. 
Ν. Σαλαγιάννη. Σε συζητήσειε και συ- 
ναντήσειε που έγιναν μεταξύ βου
λευτών το πρωί τηε Πέμπτηε, σχο
λιάστηκε δυσμενώε το «ανοίκειο» ύ- 
φοε που -όπωε λένε-χρησιμοποίησε 
ο κ. Σαλαγιάννηε. Παραδέχονταν, ω
στόσο, ότι τέτοιοι διαξιφισμοί γίνο
νται συχνά, πολλώ δε μάλλον ό
ταν πρόκειται για τόσο κρίσιμεε 
συνεδριάσειε.

Με εξ ορισμού απόρριψη του μοντέλου 
δυαρχίαε αντιδρούν οι περισσότεροι α
πό τουε κορυφαίουε υπουργούε στη 
σχετική πρόταση του κ. Γ. Παπανδρέου. 
Η ουσιαστική ακύρωση τηε πρότασήε α
πό το Πολιτικό Συμβούλιο απελευθέρω
σε τουε περισσοτέρουε (πλην του κ. Mix. 
Χρυσοχοΐδη) από την υποχρέωση να το
ποθετηθούν δημοσίωε επί αυτήε, ω
στόσο πληροφορίεε αναφέρουν ότι ά
παντεε θεωρούν πωε στην πράξη ένα μο
ντέλο δυαρχίαε θα σώρευε σοβαρά προ
βλήματα για την ενότητα του ΠΑΣΟΚ.

Σχεδόν όλοι οι κορυφαίοι υπουργοί 
πληροφορήθηκαν την απόφαση του κ. 
Παπανδρέου το μεσημέρι τηε Πέμπτηε, 
λίγεε ώρεε πριν από τη σχετική συνε
δρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου. Ο 
πρόεδροε του ΠΑΣΟΚ μίλησε, μεταξύ άλ
λων, με τουε κ. Ευ. Βενιζέλο, Α. Λοβέρ- 
δο και Αννα Διαμαντοπούλου. Εν συνε
χεία ο κ. Βενιζέλοε είχε εκτενείε τηλε- 
φωνικέε επαφέε με τουε περισσοτέ- 
ρουε εκ των συναδέλφων του, αλλά και 
με βουλευτέε και στελέχη, με τα οποία 
συνομιλεί τακτικά. Αντίστοιχεε επαφέε 
πραγματοποίησαν και οι υπόλοιποι υ
πουργοί, συζητώνταε βεβαίωε επί τηε 
πρότασήε του κ. Παπανδρέου.

Επαφέε και συναντήσειε, ιδίωε βου
λευτών και στελεχών που κατά τη διάρ
κεια χηε αναμέτρησηε το 2007 είχαν λά
βει,το μέροε του κ. Βενιζέλου, πραγμα
τοποιήθηκαν και μετά το πέραε του Πο
λιτικού Συμβουλίου. Κεντρικό θέμα τηε 
συζήτησηε ήταν η ψηφοφορία, η οποία 
θα νίνει στο Εθνικό Συμβούλιο το επό
μενό Σαββατοκύριακο, και τηε πρότασήε 
που θα σταθεί απέναντι σε εκείνη του κ. 
Παπανδρέου περί δυαρχίαε, αλλά και των 
συσχετισμών που υπάρχουν στο συ
γκεκριμένο όργανο. Κάποιοι εκτίμησαν 
ότι η επιρροή του κ. Παπανδρέου στο 
Εθνικό Συμβούλιο είναι μειωμένη. Σε κά
θε περίπτωση, η πλέον πιθανή «αντι
πρόταση» είναι εκείνη του κ. Π. Κου- 
κουλόπουλου περί εκλογήε προέδρου 
πριν από τιε εκλογέε.

Δύο ερωτήματα
Στην «αντιπρόταση» αυτή υπάρχουν 

δύο ακόμη ερωτήματα: αν οι διαδικασίεε 
θα δρομολογηθούν στιε 29 Ιανουάριου 
ή σε ημερομηνία που ενδεχομένωε συ
μπίπτει με την «καρδιά» των διαπραγ
ματεύσεων, που ξεκινούν την άλλη ε
βδομάδα με την τρόικα. Η πρόταση αυ
τή βρίσκει σύμφωνουε ακόμη και βου
λευτέε, οι οποίοι δεν συνομιλούν τακτι
κά με τουε άλλοτε «βενιζελικούε» συνα- 
δέλφουε τουε. Μένει βέβαια να αποδει- 
χθεί αν η πρόταση αυτή υποστηριχθεί α
πό όλουε τουε πιθανούε διεκδικητέε, κά
τι που ορισμένεε πηγέε δεν αποκλείουν, 
ακόμη και εντόε τηε εβδομάδαε. Βέβαια, 
παρότι οι κορυφαίοι επικοινωνούν μεταξύ 
τουε, δεν εντοπίζουν κοινέε προσεγγίσειε 
στα περισσότερα ζητήματα. Δεν είναι τυ
χαίο ότι το πρωί τηε Πέμπτηε παρότι προ
σωρινά συζητήθηκε η ιδέα μιαε πιθανήε 
κοινήε ανακοίνωσηε με την οποία θα γνω
στοποιούνταν η διαφωνία επί τηε δυαρ
χίαε, το σχέδιο ναυάγησε.

Με βάση τιε πληροφορίεε που υπάρ
χουν ώε τώρα, οι πιθανοί υποψήφιοι διεκ- 
δικητέε τελούν ωε εξήε:

Ευ. Βενιζέλος: Ο αντιπρόεδροε, παρά τιε 
συχνότατεε επαφέε του με συναδέλφουε 
του, αρνείται να εισέλθει σε οποιαδήποτε 
συζήτηση για τα διαδικαστικά θέματα 
που αφορούν την κούρσα διαδοχήε στο

ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Βενιζέλοε θα επιμείνει να 
μιλάει ωε αντιπρόεδροε και υπουργόε Οι
κονομικών, προτάσσονταε τα ζητήματα 
που αφορούν τιε προτεραιότητεε τηε χώ- 
ραε στουε επόμενουε μήνεε. Συνομιλη- 
τέε του κ. Βενιζέλου διέψευδαν επίσηε 
με τρόπο κατηγορηματικό ότι έχει προ- 
βεί σε οποιοσδήποτε είδουε συνεννόη
ση με τον κ. Παπανδρέου. Η διάψευση 
αυτή προέκυψε ήδη την Τετάρτη, όταν 
φήμεε έφεραν τουε κ. Παπανδρέου και 
Βενιζέλο να συμφωνούν για τη δυαρχία.

Ανδρ. Λοβέρδος: Ο υπουργόε Υγείαε το
νίζει ότι θα μιλήσει μόνο στα κομματι
κά όργανα. Μάλιστα, μετά τιε ανακοι- 
νώσειε του κ. Παπανδρέου, γνωστοποί
ησε ότι θα ξεδιπλώσει τιε θέσειε του το 
ερχόμενο Σαββατοκύριακο, στη συνε
δρίαση του Εθνικού Συμβουλίου, όπου τπ- 
θανώε θα τοποθετηθεί ανοιχτά ακόμη και 
σχετικά με τιε προθέσειε του. Ο κ. Ac 
βέρδοε εμφανιζόταν ενοχλημένοε απο 
την πρόταση τηε δυαρχίαε.

Mix. Χρυσοχοίδης: Ηδη από το μεσημέρι 
τηε Πέμπτηε, όταν ο κ. Παπανδρέου γνω
στοποιούσε τι επρόκειτο να προαναγ
γείλει στο Πολιτικό Συμβούλιο, τόνιζε ό
τι θα αντιδράσει. Ο κ. Χρυσοχοΐδηε κι
νήθηκε στην Πέμπτη σε υψηλούε τόνουε, 
όπωε άλλωστε έχει συνηθίσει να σχο
λιάζει τελευταία τιε κινήσειε του κ. Πα
πανδρέου. «Η  προσπάθεια μετάθεσηε 
του χρόνου ανάδειξηε νέου προέδρου με
τά τιε εθνικέε εκλογέε προδίδει μια α
μετανόητη εμμονή, που οδηγεί σε κα
τασπατάληση πολύτιμου χρόνου», ανέ- 
<μ|ερε και περιέγραψε πιθανή αποδοχή τηε
πρότασήε του κ. Παπανδρέου ωε «σύμ-
I

ψταντες των διεκδικητών 
θεωρούν πως στην πράξη 
θα σωρεύονταν σοβαρά 
προβλήματα yia την ενότητα 
τον κόμματος.

φωνο σιωπήε πάνω από συντρίμμια 
που οδηγεί σε μόνιμη ύφεση τη δημο
κρατική παράταξη».

Αννα Διαμαντοπούλου: Η υπουργόε Παι- 
δείαε τάσσεται υπέρ τηε· ανάδειξηε νέαε 
ηγεσίαε πριν από τιε εκλογέε, λαμβάνο- 
νταε για πρώτη φορά ξεκάθαρη θέση ε
πί του ζητήματοε. Ωστόσο, επιφυλάσσε
ται και αυτή, προκειμένου να δει τι πρό
κειται να συμβεί σε ενδοκομματικά επί
πεδο τιε επόμενεε ημέρεε. Η κ. Διαμα- 
ν,τοπούλου έχει επίσηε επιλέξει να επα
ναφέρει διαρκώε το ζήτημα τηε ρευστήε 
γέωπολιτικήε κατάστασηε, σε μια περίοδο 
ιφτά την οποία η Ελλάδα έχει βυθιστεί 
σε μια επικίνδυνη ενδοσκόπηση.
1 Ιω. Ραγκούσης: Πληροφορίεε αναφέ

ρουν ότι ο αναπληρωτήε υπουργόε Εθνι- 
κήε Αμυναε θεωρεί πωε ο κ. Παπανδρέ
ου με την πρότασή του περί δυαρχίαε 
πρακτικά επιθυμούσε να αποφύγει μια 
πιθανότατα οδυνηρή εκλογική ήττα.

Τέλοε, στουε πιθανούε διεκδικητέε τηε 
προεδρίαε στο ΠΑΣΟΚ προστέθηκε πλέ
ον και η κ. Λούκα Κατσέλη, όπωε η ίδια 
παραδέχθηκε δημοσίωε. Στελέχη δεν α
πέκλειαν αυτό το ενδεχόμενο, σημειώ- 
νονταε ότι θα μπορούσε να συσπειρώ
σει κάποιουε απογοητευμένουε «πα- 
πανδρεϊκούε». Ωστόσο, η ίδια διευκρίνισε 
ότι θα κατέλθει μόνο κατόπιν πρόσκλη- 
σηε από μέλη του'κόμματοε.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΕΔΟΣ

Ο Ευ. Βενιζέλος αρνείται να εισέλθει σε οποιαδήποτε συζήτηση για τα διαδικα
στικά θέματα, ο Mix. Χρυσοχοίδης σχολίασε σε υψηλούς τόνους την πρόταση Πα
πανδρέου, ενώ ο Α. Λοβέρδος τονίζει ότι θα μιλήσει μόνο στα κομματικά όργανα.

Εκστρατεία για τον ελληνικό τουρισμό στην Αμερική από τρεις φίλους
Μ έσω κοινωνικής χρηματοδότησης θα στηθεί για 30 ημέρες μια γιγάντια υπαίθρια διαφήμιση στην καρδιά της Νέας Υόρκης

Της ΛΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ

Σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή για τη χώ
ρα, πόση δύναμη μπορεί να έχει ένα 
απλό σύνθημα; Πώε μπορεί το ρυτί- 
διασμα του νερού που προκαλεί μια κα- 
μπάνια για τη στήριξη τηε Ελλάδαε να  
εξελιχθεί σε χείμαρρο; Καμιά φορά αρ
κεί μια καλή ιδέα. Ενεργοποιώνταε τα  
ανακλαστικά τηε κοινωνίαε των πο
λιτών και τα εργαλεία των κοινωνικών 
ί τον, τρειε φίλοι αποφάσισαν να ξε
κινήσουν μια διαφημιστική εκστρατεία 
για τον ελληνικό τουρισμό στιε ΗΠΑ. 
Στόχοε η τοποθέτηση για 30 μέρεε μιαε 
γιγάντιαε υπαίθριαε διαφήμισηε 
(billboard) σε κεντρικό δρόμο τηε Νέ
αε Υόρκηε, στην «καρδιά» του οικο
νομικού κέντρου του κόσμου: «Οι 
Ελληνεε σαε προσκαλούμε να επι- 
σκεφθείτε την Ελλάδα».

«Η  πρωτοβουλία έχει δύο στόχουε: 
Αφενόε, την προώθηση του τουρισμού 
τόσο μέσω τηε διαφήμισηε όσο και μέ
σω τηε δημοσιότηταε που θα λάβει η 
εκστρατεία και, αφετέρου, την απο
στολή ενόε μηνύματοε προε όλεε τιε 
κατευθύνσειε ότι είναι στο χέρι μαε να  
κάνουμε τη διαφορά», λέει στην «Κ » 
ο κ. Γιώργοε Κλειβοκιώτηε, ο οποίοε 
από το 2005 εργάζεται στο εξωτερικό, 
αλλά ζει και αναπνέει για την Ελλάδα. 
Ηταν ο ίδιοε άλλωστε που το 2009 ά-

«Εάν ο καθένας καλέσει 
τους φίλους του να επισκε- 
φθούν τη χώρα μας, τότε 
αυτή η κινητοποίηση 
θα έχει ανυπολόγιστη αξία».

νοιξε εκείνη την περίφημη σελίδα στο 
Facebook για να προσκαλέσει αν- 
θρώπουε να κάνουν τιε διακοπέε τουε 
στην Ελλάδα, μια πρωτοβουλία που έ
φτασε σε 170.000 χρήστεε από όλο τον 
κόσμο. «Η  ιδέα τηε μαζικήε χρημα- 
τοδότησηε μιαε διαφημιστικήε κα
μπάνισε ήταν το επόμενο στοίχη
μα», λέει, πεποίθηση που μοιράζεται 
με τον αρμενικήε καταγωγήε Ελληνα 
επιχειρηματία Ονίκ Παλαντζών και τον 
Στάθη Χάίκάλη, ειδικό τηε επικοινω- 
νίαε και γνωστό μπλόγκερ.

Το nooô-oxôxos
Το εγχείρημα (πληροφορίεε μπορείτε 

να  βρείτε εδώ: w w w . facebook. 
com/UPGreekTouriam) θα πραγματο
ποιηθεί μέσω, κοινωνικήε χρηματο- 
δότησηε, δηλαδή από τιε μικρέε ή με- 
γαλύτερεε προσφορέε όσων επιθυ
μούν να συμμετάσχουν στην κοινή 
προσπάθεια. Εχει υπολογιστεί ότι για

την υλοποίηση του σχεδίου απαιτού
νται σε πρώτη φάση τουλάχιστον 
7.500 δολάρια. Τα χρήματα δεν θα πε
ράσουν από τα χέρια των διοργανωτών, 
αλλά θα συγκεντρωθούν μέσω τηε α- 
νεξάρτητηε πλατφόρμαε w w w . 
loudsauce.com, η οποία θα αγοράσει 
και τον διαφημιστικό χώρο στη Νέα 
Υόρκη (κρατώνταε μια μικρή προμή
θεια). Οσο διαρκεί η καμπάνια, τα χρή
ματα που προσφέρονται θα λειτουρ
γούν ωε υπόσχεση (pledge) και η χρέ- 
ωση των πιστωτικών καρτών θα γίνεται 
μόνον εφόσον συμπληρωθεί το πο- 
σό-στόχοε.

«Η  εμπειρία από αντίστοιχεε κα- 
μπάνιεε δείχνει ότι η δύναμη που δί
νει η συμμετοχή στο εγχείρημα 
400-500 προσώπων είναι πολύ μεγα
λύτερη από τη διαφημιστική δύναμη 
των 7.500 δολαρίων που θα συγκε
ντρωθούν», σημειώνουν οι διοργα- 
νωτέε (σ.σ. μια σκέψη είναι στην αφίσα 
να τυπωθούν και οι φωτογραφίεε όλων 
των συνδρομητών). «Ο στόχοε μαε εί
ναι να κινητοποιηθούν εκατοντάδεε 
και χιλιάδεε Ελληνεε, κυρίωε του ε
ξωτερικού. Εάν ο καθέναε καλέσει τουε 
φίλουε του να επισκεφθούν τη χώρα 
μαε, τότε αυτή η “από στόμα σε στό
μα” κινητοποίηση θα έχει ανυπολό
γιστη αξία».

Γιατί ο τουρισμόε; «Αποτελεί το πιο

προνομιακό πεδίο τηε Ελλάδαε. Οσο 
ο τουρισμόε τηε Ελλάδαε πάει καλά, 
τόσο μεγαλύτερεε οι προσδοκίεε για 
οικονομική ανάπτυξη. Επιπλέον, ο του- 
ρισμόε αναγνωρίζεται στο εξωτερικό 
ωε έναε χώροε όπου η Ελλάδα έχει, α
κόμα και στιε σημερινέε συνθήκεε, να  
προσφέρει». Δεν είναι τυχαίο ότι, σύμ
φωνα με τον Σύνδεσμο Ελληνικών 
Τουριστικών Επιχειρήσεων, η σχεδόν 
ανύπαρκτη προβολή του ελληνικού 
τουριστικού προϊόντοε στο εξωτερι
κό συγκρότησε την αύξηση του του
ρισμού το 2011.

Κίνημα συμπαράστασηβ
Η πρωτοβουλία των τριών φίλων έρ

χεται σε καλό «μομέντουμ» για την Ελλά
δα, καθώε σε εξέλιξη βρίσκεται κίνημα 
συμπαράστασηε προε τη χώρα μαε α
πό Ευρωπαίουε πολίτεε που ζητούν συμ
βολικά την ελληνική υπηκοότητα. Η ι
δέα ξεκίνησε από τη Ναντ τηε Γαλλίαε 
και ένα κείμενο με τίτλο «Για αλληλεγ
γύη είμαι κι εγώ Ελληναε», που σήμε
ρα κυκλοφορεί σε δεκάδεε γλώσσεε 
(jeε^liεgrec.blogεpot.com). Την ίδια ώ
ρα, πρωτοβουλίεε συγκέντρωσηε τρο
φίμων, όπωε η εκστρατεία «Ολοι μαζί 
μπορούμε», που υλοποιεί ο ΣΚΑΪ, «α
γκαλιάζεται» από Ευρωπαίουε πολίτεε, 
που μεταδίδουν το μήνυμα και οργα
νώνουν συλλογή ειδών πρώτηε ανάγκηε.

Αυτό που δεν μπορεί πλέον να κάνει (και λόγω της οικονομικής κρίσης) ο Ελληνι
κός Οργανισμός Τουρισμού, αποφάσισαν Ελληνες του εξωτερικού, οι οποίοι ξεκι
νούν μια διαφημιστική εκστρατεία για την προώθηση του ελληνικού τουρισμού στις 
ΗΠΑ. Η φωτογραφία, από παλαιότερπ καμπάνια του EOT στο Παρίσι.
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