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cnv κόψη του ξυραφιού τώρα το PSI
ρή γραμμή από όλες τις πλευρές, με βασικό σημείο τριβής το ύψος των επιτοκίων των νέων ομολόγων που θα εκδοθούν

Η ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ

ι του ξυραφιού βρίσκονται οι δια- 
loeis τρόικαε - Ελλάδαβ με tous ιδιώτεε 
xous για τη ν ολοκλήρωση tos συμ- 
την ανταλλαγή ομολόγων (PSI). Οι 
s ακολουθούν σκληρή γραμμή, προ- 
ινησυχΐα για το  ενδεχόμενο αποτυ- 
ιηραγματεύσεων, εξέλιξη που θα μπο- 
υροδοτήσει αλυσιδωτές αντιδράσε«. 
uis του IIF, Τσαρλ5 Νταλάρα, σε δη- 
ι αναφέρθηκε στην μεγάλη απόστα- 
άρχει μεταξύ τω ν δύο πλευρών ανα- 
το úiJjos τω ν  επιτοκίων τω ν νέων ο

πού θα εκδοθούν. Κατηγόρησε tous 
jus ηγέτε5 ότι επιδιώκουν την ανατροπή 
jomas που επετεύχθη στη σύνοδο κο- 
cou περασμένου Οκτωβρίου: «Προ- 

ϋν ότι ο ιδιωτικός τομέαε θα αποδεχθεί 
a που οι ίδιοι δεν αποδέχονται, κάτι που 
ντελώε παράλογο», υπογράμμισε. Ηδη ο 

pos του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπει

ρογνωμόνων κ. Γ. Zaviàs και ο επικεφαλής του 
ΟΔΔΗΧ κ. Π. Χριστοδούλου βρίσκονται στην 
Ουάσιγκτον και θα έχουν επαφές με στελέχη του 
ΔΝΤ, το  οποίο φέρεται να επιδιώκει μεγαλύτε
ρο κούρεμα. Αργά χθεβ η Κομισιόν υπογράμμισε 
τη  βεβαιότητά tos ότι οι διαπραγματεύσεις για 
το  PSI θα ολοκληρωθούν σύντομα.

Την αισιοδοξία του για τη ν έγκαιρη επίτευ
ξη tos συμφωνίας Ελλάδαε - ιδιωτών τόνισε σε 
συνέντευξη του στο αμερικανικό δίκτυο CBNC 
ο κ. Α. Παπαδήμοβ, σημειώνοντας ότι «παρά τη 
μικρή παύση σ τ «  συ ζη τήσει, είμαι πεπεισμέ- 
vos ότι θα συνεχιστούν και θα καταλήξουμε σε 
αμοιβαία« αποδεκτή συμφωνία έγκαιρο«». Επι
τελικό στέλεχος εγχώριας τράπεζας που παρα
κολουθεί την πορεία των διαπραγματεύσεων ση
μειώνει σ την «Κ » ότι οι τράπεζε5 ήταν αποφα
σισμένες την περασμένη Παρασκευή να προ- 
βούν σε νέες υποχωρήσει, αποδεχόμενε5 επι
τόκιο κοντά στο 5% έναντι 5,2% - 5,3% που ζη
τούσαν για τα ομόλογα που λήγουν μετά το 2020. 
«Ωστόσο, η ελληνική πλευρά, η οποία απηχεί

τ «  αντιλήψεις tos τρόικας, πρόσφερε επιτόκιο 
κοντά στο 3%, μην αφήνονταε περιθώρια για 
συζήτηση. Είναι σαν να είχε αποφασιστεί η δια
κοπή τω ν  διαπραγματεύσεων», υπογραμμίζει. 
Ο iôios εκφράζει την ανησυχία του για το  εν
δεχόμενο η τρόικα να επιθυμεί το ναυάγιο και 
του PSI+ θεωρώνταβ ότι η συμφωνία του πε
ρασμένου Οκτωβρίου δεν αρκεί για τη ν αντι
μετώπιση του ελληνικού xpéous. «Φαίνεται ό
τι, ενώ η τρόικα επιδιώκει μια εθελοντική συμ
φωνία, μόλ« αντιλαμβάνονται ncos η συμμετοχή 
τω ν ιδιωτών θα είναι περιορισμένη, φλερτάρει 
με την ιδέα tos κανονικής χρεοκοπία5», τονί-

Ο κ. Τσαρλς Νταλάρα κατηγόρη
σε τους Ευρωπαίους ηγέτες 
ότι επιδιώκουν την ανατροπή 
της συμφωνίας στη σύνοδο 
κορυφής του Οκτωβρίου.

ζει. Αναλυτές υπογραμμίζουν ότι βρισκόμαστε 
στη δύσκολη στιγμή, που μετά τη  διάψευση των 
αισιόδοξων στόχων που είχαν τεθεί για την πο
ρεία τω ν  εσόδων και την απόδοση τω ν  μεταρ
ρυθμίσεων στην Ελλάδα, τρόικα και ομολογι
ούχοι συνειδητοποιούν ότι πρέπει να πληρώσουν 
περισσότερα από όσα επιθυμούν για τη διάσωση 
τηε Ελλάδα5. Σημειώνεται ότι με επιτόκια που 
δεν θα ξεπερνούν το 4% η επίπτωση στην πραγ
ματική καθαρή αξία τω ν  τραπεζών θα ξεπερά- 
σει το  75%. Οι τράπεζε5 θεωρούν υπερβολική 
την επιβάρυνση αυτή και απειλούν με μη συμ
μετοχή στο πρόγραμμα. Ηδη οι περισσότεροι 
οίκοι αξιολόγησή  προειδοποιούν για το ν  αυ
ξημένο κίνδυνο μη ελεγχόμενης χρεοκοπίαε τηε 
Ελλάδα5, με πιθανή ακόμα και τη ν έξοδο από 
την Ευρωζώνη. Από την πλευρά τους, αναλυτές 
επισημαίνουν πα« πλέον μεγάλο μέρος του χρέ- 
ου5 έχει αποκτηθεί από κερδοσκοπικά κεφάλαια 
υψηλού κινδύνου, σε πολύ χαμηλή τιμή, και εί
ναι παράλογο να του5 επιτραπεί να επιβάλουν 
τουε όρουε τους. «Ακόμα και με τουε όρουβ που

προτείνονται για το PSI, τα περισσότερα hedge 
funds θα αποκομίσουν σημαντικά κέρδη καθά« 
έχουν αγοράσει τα ελληνικά ομόλογα σε πολύ 
χαμηλότερεβ τιμέ5», τονίζουν. Τραπεζικοί πα
ράγοντες εκφράζουν τη  συγκρατημένη αισιο
δοξία tous ncos Tis επόμενες ημέρε5 θα ολο
κληρωθεί η συμφωνία για το  PSI και προδικά
ζουν ότι η κυβέρνηση θα εισαγάγει τα Collective 
Action Clauses (CAC’s), σύμφωνα με τα οπ» 
εάν μια ορισμένη πλειοψηφία τω ν  ομολογία^ 
χων αποδεχθεί την πρόταση, τότε οφείλει να α
κολουθήσει και να αποδεχθεί την πρόταση και 
η μειοψηφία. Οι ρήτρες auTés εκτιμάται ότι θα 
δράσουν αποτρεπτικά σε ôoous παίζουν με την 
ιδέα μη συμμετοχή5 στο πρόγραμμα και θα ε
ξασφαλίσουν την επιτυχία tos συναλλαγής, χω- 
pis την ενεργοποίησή tous. Σύμφωνα με δη- 
λ ώ σ ε «  Ευρωπαίων αξιωματούχων, η θεσμοθέ
τηση τω ν CAC’s δεν πυροδοτεί τα  ασφάλιστρα 
κινδύνου έναντι χρεοκοπίας (CDS) ωστόσο, αν 
τελικά ενεργοποιηθούν, τότε τα ασφάλιστρα κιν
δύνου είναι πιθανό να πυροδοτηθούν.

Moody’s προβλέπει 
dû ρέμα άνω του 50%
ιάχυτη φημολογία ότι η τελι- 
πίπτωση otous ιδιώτες ομο- 
toùxous που θα συμμετά- 

juv στο  PSI θα είναι μεγαλύ- 
ρη του 50%, υπογραμμίζει ο oi
ls M oody’s. Σε ανάλυσή του ο 
ikos επισημαίνει ότι σε ένα τέ- 
310 ενδεχόμενο οι επιπτώσεις για 
is ελληνικές τράπεζες θα ήταν 

ιδιαίτερα σοβαρέ5. Η Moody’s α
ναφέρει τρία σενάρια αναφορικά 
με τη ν  έκβαση του PSI: το  πρώ
το  περιλαμβάνει «κούρεμα» 50%, 
το  δεύτερο το  «κούρεμα» να κυ
μανθεί μεταξύ 60% και 70%, ενώ 
το  τρ ίτο  σενάριο κάνει λόγο για 
πτώχευση με πιθανή έξοδο tos 
Ελλάδαε από το ευρώ. Η Moody’s 
αναφέρεται σ τη  διακοπή τω ν  
συνομιλιών Ελλάδας και τω ν  ι
διω τών ομολογιούχων τη ν  προη-

Σε ανάλυσή του, 
ο οίκος επισημαίνει 
ότι σε ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο οι επιπτώ
σεις στις ελληνικές 
τράπεζες θα είναι 
ιδιαίτερα σοβαρές.

γούμενη εβδομάδα και τη ν  προ
οπτική νέω ν  διαπραγματεύσε
ω ν  καθά« και σ τ «  πιέσεις του 
ΔΝ Τ ’ tos ΕΚΤ και tos Κομισιόν 
για τη  γρήγορη ολοκλήρωση τω ν 
διαπραγματεύσεων.

Αναλυτικότερα, τα  σενάρια 
που εξετάζει η Moody’s περι
λαμβάνουν:

• Πρώτον: «Κούρεμα» χρέους 
κατά 50%. Σε αυτή τη ν περί
πτωση οι πρόσθετες κεφαλαιακέε 
ανάγκες τω ν  τραπεζών υπολογί
ζοντα ι περί τα  15 δισ. ευρώ. Σή
μερα, η κεφαλαιακή βάση τω ν  ελ
ληνικών τραπεζών, με βάση υ
πολογισμού το ν  δείκτη βασικών 
ιδ ίων κεφαλαίων (core tier 1), α
νέρχεται σε 27 δισ. ευρώ. «Α να 
μένουμε», τον ίζει η Moody’s, «η  
ανακεφαλαιοποίηση τω ν  τραπε
ζώ ν  να γίνει μέσω τω ν 30 δισ. ευ
ρώ που έχουν δεσμευτεί για το 
Τ ' είο Χρηματοπιστωτικής Στα-

θερότηταε, κάτι που θα οδηγήσει 
σε μερική κρατικοποίηση τω ν  
τραπεζών». Ωστόσο, το  σενάριο 
αυτό οδηγεί σ τη ν  πιο ήπια επί
πτωση για tis ελληνικέ s τράπεζες 
και οι μέτοχοι τω ν  τραπεζών θα 
μπορέσουν να  διατηρήσουν κά
ποιο ποσοστό συμμετοχής σ τ «  
τράπεζεε.

• Δεύτερον: «Κούρεμα» tos τά- 
ξηβ του 60-70%. Σε ένα τέτοιο εν
δεχόμενο θα απαιτηθούν κεφά
λαια 24 δισ. ευρώ για την ανακε- 
φαλαιοποίηση τω ν  ελληνικών 
τραπεζών. Το ποσό μπορεί να εί
ναι και υψηλότερο, δεδομένου ό
τι δεν είναι γνω στά  τα αποτελέ
σματα του διαγνωστικού ελέγχου 
που διενήργησε στα  χαρτοφυλά
κια τω ν  τραπεζών η BlackRock. 
Με το σενάριο αυτό, το ΤΧΣ θα α
ποκτήσει μεγαλύτερη συμμετοχή 
Otis τράπεζες, ενώ σε ορισμένες 
π ερ ιπ τώ σε« θα αποτελέσει το ν  
μοναδικό μέτοχο, καθιστώνταε λι
γότερο ελκυστική τη ν προοπτική 
εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα 
σ τ «  τράπεζες αυτέε.

• Τρ ίτον: Π τώχευση και πι
θανή έξοδο από τη ν  Ευρωζώνη. 
Σ την περίπτωση που τρόικα και 
ελληνικέ5 apxés αποτύχουν στην 
επίτευξη συμφωνίας για το  PSI, 
τό τε  σύμφωνα με τη  M oody’s 
οι πολιτικοί ηγέτεβ tos Ευρωζώ- 
vns θα βρεθούν ενώπιον δύσκο
λων αποφάσεων: είτε να  χρημα
τοδοτήσουν τη ν  Ελλάδα με με
γαλύτερα κεφάλαια είτε να επι
τρέψουν τη χρεοκοπία tos xciipas. 
Μια μη ελεγχόμενη χρεοκοπία θα 
προκαλούσε μαζική απόσυρση 
καταθέσεων και θα ανάγκαζε 
tis Apxés να επιβάλουν περιορι
σμού s.

Εnions, είναι πιθανό να οδη
γούσε τη ν  Ελλάδα εκτ05 Ευρω
ζώνης και θα ακολουθούσε μια 
μεγάλη υποτίμηση του νέου ε
θνικού νομίσματος. Σύμφωνα 
με το ν  διεθνή οίκο, σε ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο θα ση μ ειω νό τα ν 
δραματική επιδείνωση τω ν  οι
κονομ ικών συνθηκώ ν σ τη ν  
Ελλάδα, με τη ν  κατάρρευση tos 
ιδιωτικής κ α τα νά λω σή  και τη  
ραγδαία αποδυνάμωση του τρα
πεζικού συστήματος.

23
23 Ιανουάριου

Συνεδριάζει ίο  Ε ιίΓΟ β ΓΟ ϋ ρ  και 
θα πρέπει να υπάρχει και’ 
αρχήν συμφωνία για τους 

όρους του ΡΘΙ+

6-10
6 - 1 0  Φεβρουάριου

θα πρέπει να γίνει από 
την Ελλάδα η δημόσια 

πρόταση για ίο  ΡΘΙ+

14
Εως 14 Μαρτίου 

Ολοκλήρωση ΡΘΙ+ και νέας 
δανειακής σύμβασης, 

αξιολόγηση έκβασης ΡΞΙ+ 
και νέας δανειακής 

σύμβασης, καθώς

ία 89 δισ. ευρώ

18
18 Ιανουάριου 
Αναμένεται στην Αθήνα 
ο επικεφαλής του ΙΨ 
κ. Τσάρλς Νταλάρα 
για να ξαναρχίσουν 
οι διαπραγματεύσεις 
για το ΡΘΙ+

29
29 Ιανουάριου
Σύνοδος Κορυφής 
με επίκεντρο τις 
εξελίξεις γύρω από 
το ελληνικό χρέος

10-29
10 -  29 Φεβρουάριου
θα έχει ξεκαθαρίσει 
το πόσοι ιδιώτες επενδυτές 
θα συμμεχάσχουν 
στο ΡΞΙ+

20 Μαρτίου 
Εάν δεν έχουν γίνει 
όλα τα παραπάνω, 
θα πρέπει η Ελλάδα 
να αποπληρώσει 
λήξεις ομολόγων ύψους 
14,5 δισ. ευρώ

Οι κρίσιμες 
ημερομηνίες

Σενάρια χρεοκοπίας 
από τον διεθνή Τύπο
Επανέρχονται στον διεθνή Τύπο τα ζοφερά σενάρια για ε
πιστροφή στη δραχμή και χρεοκοπία tos xcopas μετά τη  δια
κοπή τω ν διαπραγματεύσεων για το PSI μεταξύ tos ελλη
νικής κυβέρνησης και τω ν ιδιωτών πιστωτών. Ο δε Βρετανός 
unoupYÔs Οικονομικών, Τ ζορτζ Οσμπορν, προειδοποίησε 
ncos μεγαλύτερο κίνδυνο για τη  σταθερότητα στην Ευρώ
πη έχει η αβεβαιότητα για το  ελληνικό xpéos παρά η πρό
σφατη υποβάθμιση tos πιστοληπτικής ικανότητας εννέα 
χωρών tos Ευρωζώνη . Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η χώρα 
του θα στηρίξει το  ΔΝΤ για τη ν ενίσχυση tos παγκόσμιας 
οικονομίας, εάν χρειαστεί.

Κατά tous Sunday Times, τώρα, επίκειται η χρεοκοπία 
tos Ελλάδας τ «  επόμενες δέκα εβδομάδες, εάν δεν επιτευχθεί 
συμφωνία για το «κούρεμα». Η χώρα θα εξερχόταν tos Ευ
ρω ζώ νη , ενώ οι π ιέσε« npos την Πορτογαλία και την Ιρλαν
δία θα εντείνονταν, με tous επενδυτές να στοιχηματίζουν 
και στη δική tous έξοδο. Σε ανάλογο συμπέρασμα καταλήγει 
και ο Μ όριτζ Κρέμερ, επικεφαλής tos povâôas αξιολόγη- 
ans τω ν ευρωπαϊκών χωρών tos S&P, ο onoios θεωρεί ncos 
μια χρεοκοπία θα έχει επ ιπ τώ σε« και σε άλλες χώρες. Ο α
ναλυτής του Reuters, Ούγκο Ντίξον, περιγράφει τη ν κα
τάσταση τη ν Ελλάδα και τη ν Ευρωζώνη cos ένα σισύφειο 
μαρτύριο. Επικαλούμενοι

Ως ένα σισύφειο 
μαρτύριο περιγράφει 
την κατάσταση 
στην Ελλάδα 
και την Ευρωζώνη 
το Κειιίετε.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Eupconaious αξιωματού- 
xous, οι New  York Times α
ναφέρουν neos τώρα πλέον 
προτεραιότητα γι’ αυτούε 
δεν είναι τόσο να βοηθηθεί 
η Ελλάδα σ τη ν επίλυση 
τω ν προβλημάτων tos, όσο 
να αποτραπεί μια μη συ
ντεταγμένη χρεοκοπία ε
πικίνδυνη για το παγκόσμιο
χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οι αξιωματούχοι φέρεται να 
πιστεύουν neos η χώρα ούτε τη  βούληση έχει ούτε τη ν ι
κανότητα να εφαρμόσει τ «  υπεσχημένες ευρείε5 μεταρ
ρύθμ ισε« με αντάλλαγμα τη  διεθνή βοήθεια.

Η γαλλική Le Monde σε αφιέρωμά tos στην ελληνική κρί
ση υπογραμμίζει ότι, λόγω τω ν  πενιχρών αποτελεσμάτων 
στο πεδίο τω ν μεταρρυθμίσεων -ôncos λ.χ. στην πάταξη tos 
φοροδιαφυγής-, η χώρα έχει ένα σοβαρό έλλειμμα εμπι
στοσύνης στα  μάτια τω ν Ευρωπαίων εταίρων tos, ένα έλ
λειμμα τόσο σοβαρό όσο και το δημοσιονομικό. Σε άλλες 
γαλλικές εφημερίδε5 υπογραμμίζεται ο «αδιαφανής ρόλοε» 
τω ν  hedge funds σ τ «  διαπραγματεύσε« για το PSI, με τη 
Liberation να επισημαίνει ότι «τα  κερδοσκοπικά κεφάλαια 
ελπίζουν να αποφύγουν την αναδιάρθρωση του xpéous, αλ
λά o xpôvos είναι πιεστικός». Ο Μπιλ Txops, δ ια χ ε ίρ ισ ή  
tos Pimco, του μεγαλύτερου επενδυτικού οίκου σε κρατι
κά ομόλογα, θεωρεί τ «  υποβάθμισε« οικονομιών tos Ευ
ρ ω ζώ ν η  προάγγελο «tos αναμ ενόμ ενέ πτώχευσηε m s 
Ελλάδας», ενώ ο Κριστιάν Μάσικ του γερμανικού επενδυ
τικού οίκου Silvia Quandt Research, εκτιμά neos εάν το  ύ
ψος του «κουρέματοε» φθάσει το  75%, τότε οι πιστωτές θα 
σκεφθούν πολύ σοβαρά τη  συμμετοχή tous. Τέλος, η Wall 
Street Journal τονίζει ότι η μη επίτευξη συμφωνίας για το 
PSI θα σήμαινε nias η Ελλάδα θα χρειαζόταν πρόσθετε5 πι- 
σ τώ σ ε «  πολλών δισ. ευρώ για τ «  υποχρεώσε« ms.

Το Βερολίνο θέλει μεταρρυθμίσεις και τήρηση των συμφωνιών
Χαρακτήρα ενθάρρυνσης m s προ- 
σπάθεια5 m s  κυβέρνη σή  να 
προωθήσει τ «  αναγκαίες μεταρ
ρύθμισε« ώστε να τονωθεί η α
νταγωνιστικότητα m s ελληνικής 
οικονομία3, έδωσε στην επίσκεψή 
του στην Αθήνα ο unoupYÔs Εξω
τερικών Γκίντο Βεστερβέλε, σε συ
νέντευξη  που παραχώρησε στην 
εκπομπή «Ν έο ι Φάκελοι» του 
ΣΚΑΙ. Απέφυγε, εξάλλου, οποιο- 
δήποτε σχόλιο σχετικά με τη  δια
πραγμάτευση για το PSI και υπο
γράμμισε ότι «η  Ελλάδα είναι μέ
λσε m s Ε.Ε. και μέρος του ευρω
παϊκού μέλλοντος». Τα βασικότε
ρε υεία tos συνέντευξης του κ. 
Βε^ .¿ρβέλε έχουν cos εξή5:
-  Κύριε υπουργέ, αποκλείετε α
κόμη την έξοδο tos Ελλάδαε α
πό το ευρώ;

-  Δουλεύω με τη  γερμανική κυ
βέρνηση, για να παραμείνουμε ό
λοι μαζί στην Ευρώπη, για να γνω
ρίζουμε τι έχουμε από κοινού 
κατακτήσει. Η Ελλάδα είναι μέλοε 
tos Ε.Ε., μέρος tos ευρωπαϊκής 
ιστορίας και μέροε του ευρωπαϊ
κού μέλλοντος.
-  Στην περίπτωση αποτυχίας 
των συνομιλιών για το PSI, το Βε
ρολίνο είναι διατεθειμένο να συ
νεχίσει τη χρηματοδότηση m s  
Ελλάδα5 ακόμη και αν αυτή κά
νει μονομερο« ένα «κούρεμα»;

-  Δ εν απαντώ σε υποθετικές ε- 
ρ ω τή σ ε « .  Στέκομαι απέναντι 
στην κατάσταση όπως είναι. Είμαι 
εδώ για να δώσω μήνυμα ενθάρ
ρυ νσή  στουε Ελληνεβ πολίτεβ και 
ταυτόχρονα μια προσδοκία πως οι 
μεταρρύθμισε« θα συνεχιστούν. 
Η πολιτική τω ν μεταρρυθμίσεων 
δεν είναι πρώτα προς στο συμ
φέρον τω ν άλλων ευρωπαϊκών χω
ρών, αλλά προπάντων είναι προς 
το συμφέρον τηβ Ελλάδα5. Η ύ
φεση στην Ελλάδα διαρκεί ήδη πο
λύ και θα είναι προ3 το συμφέρον 
τω ν  πολιτών να γίνουν μεταρ
ρύθμ ισε« που θα φέρουν μεγα
λύτερη ανταγωνιστικότητα.
-  Εδώ και δύο χρόνια η Ελλάδα 
ακολουθεί πρόγραμμα αυστηρήε 
δημοσιονομική5 προσαρμογής. 
Οι αριθμοί, όμωβ, δεν μιλάνε για 
πρόοδο. Ηταν αυτό το πρό
γραμμα λάθθ5;

-  Οι αριθμοί δείχνουν ότι οι με
ταρρύθμισε« είναι απαραίτητε5. 
Η ελληνική κυβέρνηση συναπο
φάσισε με τουε Ευρωπαίουε ε- 
τα ίρ ο έ  ένα πακέτο μεταρρυθμί
σεων, και αυτό το πακέτο είναι δύ
σκολο, είναι μια πρόκληση, ένα βά- 
ροβ για πολλούβ πολίτε5, γ ι’ αυτό 
εκφράζω τον σεβασμό μου για τον 
ελληνικό λαό, που σε αυτήν τη δύ
σκολη φάση προχωράει και θέλει 
να συνεχίσει να προχωράει τ «  με-

μανίας κ. Γκίντο Βεστερβέλε.

Μήνυμα στήριξης 
από τον Γκίντο 
Βεστερβέλε σε συνέ
ντευξή του στον ΣΚΑΪ. 
-  Κανένα σχόλιο 
για το PSI.

ταρρυθμίσε«. Ομως, αυτόε είναι 
ο μοναδικό5 δρόμος για μόνιμη ε
πιστροφή στην ευημερία και σε 
καλού5 ρυθμούε ανάπτυξε«, σε αυ- 
ξή σ ε «  μισθών και σίγουρεε συ- 
ν τά ξε « ,  στη  δημιουργία ενόε πιο 
σίγουρου κοινωνικού κράτους.
-  Μήπωε δώσαμε περισσότερο 
βάρος σ τ «  περικοπέ5 και στη 
φορολογία και λιγότερο σ τ «  
διαρθρωτικέε αλλαγές;

-  Η εντύπωσή μου μετά τη  συ
νάντηση με τον πρωθυπουργό εί
ναι ότι οι διαρθρωτικέε αλλαγέε ό
χι απλώε τον  απασχολούν, αλλά ό
τι είναι πολύ σημαντικές για τον 
ίδιο. Θέλω να συμβάλω ώστε να 
προσελκύσω όσο περισσότερες 
γερμανικές εταιρείες να επενδύ
σουν στην Ελλάδα. Αυτό προϋ
ποθέτει ύπαρξη ενόε αξιόπιστου 
πλαισίου, αύξηση της αποτελε- 
σματικότητας της διοίκησης, αυ
τό είναι στόχοβ τηβ ελληνικήε κυ
βέρνησή , και κάνω έκκληση σε 
όλουε να υποστηρίξουν αυτή την 
πορεία.
-  Συναντήσατε τον κ. Αντ. Σα
μαρά, ο οποίος δεν κρύβει πως, 
αν εκλεγεί, θέλει να επαναδια- 
πραγματευθεί το πρόγραμμα 
προσαρμογής.

-  Ωε Γερμανός ΥΠΕΞ δεν μπο
ρώ να πάρω θέση στον εκλογικό 
αγώνα, αυτό θα το αποφασίσει κυ

ρίαρχα ο ελληνυαΐ« λαόε. Ομως, εί
ναι αποφασιστικήβ σημασίαε να α
κολουθήσουμε από κοινού τον 
δρόμο που συμφωνήσαμε στην Ευ
ρώπη. Η ευημερία προέρχεται α
πό την ανάπτυξη και η ανάπτυξη 
χρειάζεται ανταγωνιστικέε δομέ5, 
αυτό έχει να κάνει σε μεγάλο βαθ
μό με την κουλτούρα τω ν  επιχει
ρήσεων, αλλά και με τη ν αποτε- 
λεσματικότητα ή «  κρατικήε δι
οίκησης και πάνω σε αυτό πρέπει 
να χτίσουμε. Οι διαρθρωτικέ5 αλ- 
λαγέβ είναι σωστέε και σημαντικές 
και ποντάρω ότι θα υποστηριχθούν 
από όλουβ στην Ελλάδα και σ τ «  
άλλε5 χώρες της Ευρώπη.
-  Η υποβάθμιση της Γαλλίας και 
της Αυστρίας από τη δ&Ρ συ
νοδεύτηκε από την αιτιολόγηση 
ότι λείπει ευρωπαϊκή στρατη
γική εξόδου από την κρίση. 
Θεωρείτε ότι σαε αφορά αυτή η 
κριτική;

-  Μας συμβουλεύω να αντιμε
τωπίσουμε με αυτοπεποίθηση 
και χαλαρότητα τουβ οίκου5 α
ξιολόγησή. Υποβάθμισε« που δύ
σκολα μπορώ να εξηγήσω υπήρ
ξαν και στο  παρελθόν. Θεωρώ α
παραίτητο να προωθήσουμε τη ν 
ευρωπαϊκή αυτοδιάθεση με τη δη
μιουργία ενό3 δικού μαβ, ανε
ξάρτητου ευρωπαϊκού οίκου α
ξιολόγησή .

Πρώτη παρέμβαση 
ΕΚΤ, μέσω Ντράγκι
Παρέμβαση για το  PSI έκανε για πρώτη φορά χθεε και ο πρό
εδρος της ΕΚΤ κ. Μάριο Ντράγκι. «Το ρεαλιστικό αποτέλεσμα 
για το “κούρεμα” του ελληνικού xpéous θα πρέπει να είναι 
αυτό που θα το  οδηγήσει στα  επίπεδα του 120% του ΑΕΠ 
το 2020», είπε. Σημειώνεται ότι η ΕΚΤ έχει ταχθεί κατά του 
PSI. Χθεε ήταν η πρώτη φορά που ο πρόεδρόε tos φάνηκε 
να αποδέχεται τη  διαδικασία και tous στόχους που έθεσαν 
οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Ωστόσο, η δήλωση δεν είναι σαφές ε
άν σημαίνει και αλλαγή m s στάσης m s ΕΚΤ. Σημειώνεται, 
επίσηε, ότι πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν ένα είδοβ συμ
μετοχής m s στο «κούρεμα» του ελληνικού xpéous. Κάποι
οι σ την Ευρώπη προτείνουν να ανταλλάξει τα ελληνικά ο- 
μολόγα που έχει στην κατοχή m s με νέα, στην τιμή που 
αγόρασε ώστε να μην έχει ζημίεε.

Την Τετάρτη αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα για 
επανέναρξη τω ν  διαβουλεύσεων ο κ. Τσαρλε Νταλάρα. Το 
χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη mpepeovias για το PSI και 
κατ’ επέκταση για το νέο πακέτο βοήθεια5 είναι ασφυκτι
κό. Εάν βρεθεί συμβιβαστική λύση για το «κούρεμα», θα πρέ
πει να εγκριθεί κατ’ αρχήν από το  Eurogroup στις 23 Ια
νουάριου και στη συνέχεια από τη  σύνοδο κορυφής σ τ «  29 
του μήνα. Μεταξύ 6 και 10 Φεβρουάριου, η Ελλάδα θα πρέ
πει να κάνει και επισήμα« τη  δημόσια πρόταση για το PSI 
npos tous lôicoTTS επενδυτές, ενώ écos το τέλοε του μήνα θα 
έχει φανεί πλέον το  ύψος tos συμμετοχής. Eus τότε θα έ
χει συναφθεί ένα προσωρινό Μνημόνιο με την τρόικα ώστε 
να εκταμιευθεί μέροε tos βοήθειας που θα επιτρέψει τη  χρη
ματοδότηση tos ανταλλαγής τω ν  ομολόγων, καθώς και την 
ανακεφαλαιοποίηση τω ν τραπεζών. Η διαδικασία του PSI και 
η υπογραφή του τελικού Μνημονίου θα πρέπει να έχουν ο
λοκληρωθεί écos τ «  14 Μαρτίου, πριν η Ελλάδα κληθεί να 
αποπληρώσει ένα ομόλογο ύψουε 14,5 δισ. ευρώ.
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Κυβερνητικός «γολγοθάς» ενόψει
Κρίσιμες διαπραγματεύσεις με την τρόικα, ενώ επικρατεί προβληματισμός για την ολοκλήρωση του PSI

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Ακόμη δύο χρόνια δύσκολων και 
απαιτητικών μέτρων προανήγ
γειλε χθεε ο κ. Λ. Παπαδήμοε, κα
τά την πρώτη συνέντευξή του στο 
αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο 
CNBC. Ο πρωθυπουργόε εξέφρα- 
σε πάντωε την αισιοδοξία του για 

ν  παραμονή τηε χώραε στο ευ- 
.. Στο πεδίο τηε κρίσηε, ο κ. Πα- 

παδήμοε και η κυβέρνηση βρί
σκονται αντιμέτωποι με ένα ει- 
κοσαήμερο στο οποίο κρίνονται 
όλα τα σημαντικά ζητήματα που 
αφορούν τη  συνολική πορεία τηε 
χώραε. Η διαπραγμάτευση με την 
τρόικα, η οποία φθάνει στην Αθή
να και θα εξετάσει εξονυχιστικά 
όλεε τιε λεπτομέρειεε που αφο
ρούν το  ελληνικό πρόγραμμα, θα 
κρίνει εν πολλοίε τα μέτρα που 
χρειάζεται να ληφθούν και οσο- 
νούπω να ανακοινωθούν. Σχε-

δόν παράλληλη θα είναι η προ
εργασία για τη  λήψη τω ν  μέτρων 
που είναι απαραίτητα για την προ
ώθηση τηε νέαε δανειακήε σύμ- 
βασηε. Το μείζον θέμα βεβαίωε πα
ραμένει η διευθέτηση τω ν  προ
βλημάτων που έχουν προκύψει ωε 
προε την ολοκλήρωση του PSI. Στο 
Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι, πα
ρά τα  προβλήματα που υφίστα- 
νται, η συνδυασμένη πίεση από 
την Ε.Ε. (ιδίωε τη Γερμανία) και το 
ΔΝΤ θα οδηγήσει τελικά στην α
πεμπλοκή τω ν διαπραγματεύσεων 
που αφορούν το  εθελοντικό κού
ρεμα στα ομόλογα που διακρατούν 
οι ιδιώτεε επενδυτέε.

Ολα αυτά τα θέματα, σε συν
δυασμό με τιε πρόσθετεε επι- 
πλοκέε που δημιουργούν εξ α- 
ντανακλάσεωε και στο ελληνικό 
πρόβλημα, αναμένεται να συζη
τήσει τιε αμέσωε επόμενεε ημέρεε 
με τουε πολιτικούε αρχηγούε ο κ.

Λ. Παπαδήμοε. Ο πρωθυπουργόε 
αναμένεται να μιλήσει με τουε κ. 
Γ. Παπανδρέου, Α. Σαμαρά και Γ. 
Καρατζαφέρη είτε κατ’ ιδίαν είτε 
τηλεφωνιΚώε, δίχωε ωστόσο να έ
χει καθοριστεί το  ακριβέε χρονι
κό σημείο που οι επαφέε αυτέε θα

Ο κ. Λ. Παπαδήμος 
ανέφερε ότι θα 
χρειαστούν δύο ακόμη 
χρόνια απαιτητικών 
μέτρων.

πραγματοποιηθούν. Στο Μαξί
μου επιμένουν ότι με δεδομένη τη 
(φαινομενική) δρομολόγηση τω ν 
πραγμάτων στο ΠΑΣΟΚ, η κυ
βέρνηση θα πρέπει τώρα να α- 
φοσιωθεί στο κρίσιμο έργο τηε και 
να μην «αλληθωρίζει» σε δευτε-

ρεύουσαε σημασίαε διαδικασίεε. 
«Είναι μια κρίσιμη περίοδοε για 
την οικονομία και απαιτείται η μέ- 
γιστη απόδοση τηε κυβέρνησηε 
και του κρατικού μηχανισμού» εί
πε ενδεικτικά χθεε ο κ. Π. Καψήε.

Ο κυβερνητικόε εκπρόσωποε ε
πανέλαβε ότι μόνο μετά τη ν ολο
κλήρωση τω ν συγκεκριμένων υ
ποχρεώσεων τηε κυβέρνησηε θα 
γίνουν εκλογέε. Ερωτηθείε για την 
πρόταση επτά στελεχών τηε κυ
βέρνησηε (από το ΠΑΣΟΚ) που ζή
τησαν να επιμηκυνθεί έωε και το 
2013 η θητεία τηε, ο κ. Καψήε ά
φησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, μό
νον εφόσον οι τρειε εταίροι απο
φασίσουν κάτι άλλο πέρα από ό,τι 
μέχρι στιγμήε περιλαμβάνεται 
στην προγραμματική συμφωνία 
τουε. «Α ν  υπάρξει άλλου τύπου 
συμφωνία, αυτό είναι θέμα τω ν 
κομμάτων να το αποφασίσουν με
ταξύ τουε. Αλλά για τη ν κυβέρ-

νηση ισχύει η αρχική συμφωνία», 
είπε χαρακτηριστικά ο κ. Καψήε.

Εν τω  μεταξύ, στη  χθεσινή συ
νέντευξή  του στο  CNBC ο κ. Πα
παδήμοε υπογράμμισε ότι για 
τη ν Ελλάδα η δραχμή «δεν είναι 
επιλογή», χαρακτηρίζονταε την 
παραμονή στο ευρώ ωε «100% πο
λιτική επιλογή» του. Ο πρωθυ
πουργόε εκδήλωσε επίσηε την αι
σιοδοξία του για το PSI, λέγονταε 
ότι οι διαπραγματεύσειε βρίσκο
ντα ι σε καλό δρόμο. Ο κ. Παπα
δήμοε υποδέχθηκε στο Μέγαρο 
Μαξίμου τη ν Κυριακή τον  ομο
σπονδιακό υπουργό Εξωτερικών 
τηε Γερμανίαε κ. Γκίντο Βεστερ- 
βέλε. Η συνάντηση διεξήχθη σε 
καλό κλίμα και ο κ. Βεστερβέλε εκ
δήλωσε την αλληλεγγύη τηε Γερ
μανίαε στην Ελλάδα, τονίζονταε 
ωστόσο ότι είναι απαραίτητο να 
προχωρήσουν οι διαρθρωτικέε 
μεταρρυθμίσειε.

Το ΠΑΣΟΚ 
αποφασίζει 
τις ημερομηνίες

Με τους κοινωνικούς εταίρους θα συναντηθεί την Πέμπτη ο κ. Γ. Παπανδρέου για το φλέγον ζήτημα των μισθών.

Διχάζει ία στελέχη η στάση Παπανδρέου

Τη χαρτογράφηση τω ν  αμέσωε ε
πόμενων διαδικασιών στον ενδο- 
κομματικό στίβο επιχειρούν στο 
περιβάλλον του κ. Γ. Παπανδρέου. 
Την ίδια στιγμή στα στρατόπεδα 
τω ν διεκδικητών κυριαρχούν μει
κτά συναισθήματα για το αποτέ
λεσμα τω ν  αποφάσεων του διή
μερου Εθνικού Συμβουλίου. Χθεε 
το μεσημέρι οι στενοί συνεργάτεε 
του κ. Παπανδρέου (Mix. Καρχι- 
μάκηε, Ρεγγίνα Βάρτζελη, Ν. Αθα- 
νασάκηε, Π. Μπεγλίτηε, Γ. Ελενό- 
πουλοε) συναντήθηκαν στο γρα
φείο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη 
Βουλή και κατέληξαν στο ότι το 
Πολιτικό Συμβούλιο θα πρέπει να 
συνεδριάσει ειε διπλούν (σήμερα 
και αύριο). Σήμερα, για τα ζητή
ματα απασχόλησηε, υπό το  φωε 
των εξελίξεων που αφορούν την πι
θανότητα νομοθετικήε ρύθμισηε 
για τα  μισθολογικά στον  ιδιωτικό 
τομέα και αύριο, για τη ν εξειδί-

Αύριο, στο Πολιτικό 
Συμβούλιο, θα συζητη
θεί ο χρόνος εκλογής 
νέου προέδρου.

κευση τω ν  αποφάσεων του Εθνι
κού Συμβουλίου (κυρίωε τιε ημε- 
ρομηνίεε για την εκλογή προέδρου, 
η οποία τοποθετείται στιε αρχέε 
Μαρτίου).

Το πρωί τηε Πέμπτηε ο κ. Πα
πανδρέου θα συναντηθεί με τουε 
κοινωνικούε εταίρουε για το φλέ
γον ζήτημα τω ν  μισθών. Το ερώ
τημα που το Εθνικό Συμβούλιο ά
φησε αναπάντητο είναι το  τι α- 
κριβώε θα συμβεί αν προκύψει 
αιφνίδια κυβερνητική κρίση. Η 
πρόταση τηε κ. Ανναε Διαμαντο- 
πούλου για εκλογή υποψήφιου 
πρωθυπουργού από τη ν  Κ.Ο. ε
φόσον προκληθεί τέτοια κρίση συ- 
νιστά  μια επιλογή, η οποία πιθα- 
νώε ενεργοποιηθεί. Δεδομένου ό
τι το  Εθνικό Συμβούλιο δεν ενέ-

ινε αυτή τη ν πρόταση, άρχισε 
,α  αποκτά σε κύκλουε του κομ
ματικού οργάνου δυναμική η ά
ποψη πωε ο κ. Παπανδρέου εν- 
δεχομένωε χρησιμοποιεί τη  ρευ
στή  τούτη κατάσταση για να πα- 
ραμείνει πρόεδροε. Από την πλευ
ρά του κ. Παπανδρέου, πάντωε, 
τόνιζαν ακόμη και χθεε ότι ο πρό-

εδροε του ΠΑΣΟΚ έχει λάβει τιε 
αποφάσειε του. Και ανέφεραν ό
τι σε περίπτωση κρίσηε, ή  οποία 
θα υπαγόρευε προκήρυξη εκλο
γών σε χρόνο νωρίτερα από το ν  
Απρίλιο (τον οποίο έχει περιγρά- 
ψει ωε πιθανότερο μήνα διεξα- 
γωγήε τουε ο κ. Ευ. Βενιζέλοε), υ
πάρχει το  Σύνταγμα και το κατα
στατικό, παραπέμπονταε σε α
νάδειξη του υποψηφίου πρωθυ
πουργού του ΠΑΣΟΚ από την Κ.Ο. 
Και υπενθύμιζαν ωε παράδειγμα 
τιε διαδικασίεε που ακολουθή
θηκαν το  1996, κατά τη  διαδοχή 
του Ανδ. Παπανδρέου από τον  κ. 
Κ. Σημίτη.

«Παγω μένο» κλίμα
Το Σαββατοκύριακο που πέρα

σε, πάντωε, οι εργασίεε του Εθνι
κού Συμβουλίου κινήθηκαν σε 
μάλλον υποτονικό, αν όχι «παγω
μένο» κλίμα. Σε αυτό συνέβαλαν 
δύο παράγοντεε: κατ’ αρχήν η στά
ση του κ. Ευ. Βενιζέλου να μην ε- 
πιμείνει στην πρότασή του για τα- 
χείεε -εντόε του Ιανουάριου- δια- 
δικασίεε. Αυτό διεφάνη και στην 
ομιλία του υπουργού Οικονομικών. 
Η στάση του αυτή επιβεβαιώθη
κε και στη συνάντησή του με τον 
κ. Παπανδρέου, το μεσημέρι τηε 
Κυριακήε σε δωμάτιο του ξενο
δοχείου όπου συνεδρίασε το Εθνι
κό Συμβούλιο. Εκεί οριστικοποι- 
ήθηκε ότι το κομματικό όργανο θα 
καλούνταν (όπερ και εγένετο) να 
αποφασίσει υπέρ τηε εισήγησηε 
για διαδικασίεε τον  Μάρτιο, από 
τη  βάση. Στην ψηφοφορία που α
κολούθησε αργά το βράδυ τηε Κυ- 
ριακήε καταψήφισαν ελάχιστα 
στελέχη, μεταξύ τω ν οποίων οι κ. 
Π. Ευθυμίου, Λ. Γρηγοράκοε, Στ. 
Τσιλίκηε και Ιω. Βαρδακαστάνηε.

Εναε ακόμη λόγοε για τη ν α
τμόσφαιρα περισυλλογήε σ το  
Εθνικό Συμβούλιο ήταν και τα  α
ποτελέσματα του Βαρόμετρου 
τηε Public l88ue, σύμφωνα με 
τη ν  οποία το  ΠΑΣΟΚ συγκε
ντρώνει μόλιε 14% του εκλογικού 
σώματοε, κρατώνταε βραχεία κε
φαλή από τη  ΔΗΜΑΡ (13,5%), το 
ΚΚΕ (12,5%) και το ν  ΣΥΡΙΖΑ 
(12%). Η εικόνα εκλογικήε κα- 
τάρρευσηε συνιστούσε το  βασικό 
αντικείμενο συζητήσεων μεταξύ 
όσων βρέθηκαν στην Καισαριανή.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΕΔΟΣ

Μεικτές αντιδράσειε προκαλούν 
στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ οι α- 
ποφάσειε του Εθνικού Συμβουλί
ου. Σε μερίδα βουλευτών και σ τε
λεχών έχει δημίου ργηθεί η εντύ
πωση ότι ο κ. Γ. Παπανδρέου δεν 
έχει δρομολογήσει τιε διαδικασίεε. 
Ωστόσο κορυφαίοι υπουργοί και 
στελέχη του ΠΑΣΟΚ θεωρούν ό
τι ο πρόεδροε του ΠΑΣΟΚ ήταν 
σαφήε ωε προε τιε προθέσειε 
του. Συγκεκριμένα, ο κ. Μιχ. Χρυ- 
σοχοΐδηε χαρακτήρισε χθεε (Βή
μα fm) ωε «σωστή , δίκαιη και έ
ντιμη» την πρόταση του κ. Γ. Πα
πανδρέου για ενδοκομματικέε ε- 
κλογέε το ν  Μάρτιο, κρίνονταε ό
τι ο πρόεδροε του ΠΑΣΟΚ έχει σα- 
φώε απαντήσει πωε δεν θα είναι 
υποψήφιοε ούτε για το κομματι
κό αξίωμα ούτε για την πρωθυ
πουργία. Αναλόγωε συμπέρανε και 
ο κ. Α. Λοβέρδοε, ο οποίοε μάλι
στα  δήλωσε χθεε (ΑΝΤΙ) πωε 
«δεν  προέκυψε στη  συνεδρίαση 
του Εθνικού Συμβουλίου ότι ο κ. 
Παπανδρέου θα είναι υποψήφιοε, 
αλλά το αντίθετο». Στο ίδιο συ
μπέρασμα κατέληξε και η κ. Λού- 
κα Κατσέλη, η οποία ωστόσο έ
κρινε ότι προέχει (ΣΚΑΪ) «το  
ΠΑΣΟΚ να κατέβει στιε εκλογέε με 
ένα ξεκάθαρο πολιτικό στίγμα, μέ
σα σ τη ν  καινούργια συγκυρία 
που έχει διαμορφωθεί». Η κ. Κα
τσέλη άφησε εκ νέου ανουαή την

πιθανή κάθοδό τηε σ τον  ενδο- 
κομματικό στίβο. Σχολιάζονταε ό- 
σουε θεωρούν ότι ο κ. Παπαν
δρέου δεν ήταν σαφήε, ο κ. Β. 
Εξαρχοε τόνισε ότι «κάποιοι πρέ
πει να διαβάσουν τη ν ομιλία του 
προέδρου του ΠΑΣΟΚ, διότι στην 
ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ 
προσδιορίζονται με σαφήνεια τα 
επόμενα βήματα».

Υπάρχουν ωστόσο στελέχη που

Οι κ. Λοβέρδος και 
Χρυσοχοΐδης εκτιμούν 
πως έχει αποφασίσει ο
ριστικά να αποχωρήσει, 
αλλά διατυπώνονται και 
διαφορετικές απόψεις.

κρίνουν διαφορετικά. Οπωε ο κ. Λ. 
Γρηγοράκοε, ο οποίοε εκτίμησε ό
τ ι «ο  κ. Παπανδρέου είναι κυ- 
ρίαρχοε του παιχνιδιού και ο Γ. Πα
πανδρέου θα πάει στιε επόμενεε 
εκλογέε, αυτόε θα οδηγήσει το 
ΠΑΣΟΚ». Ο κ. Γρηγοράκοε εκτι
μά ότι οι καταιγιστικέε εξελίξειε 
θα αποθαρρύνουν τουε κορυφαί- 
ουε υπουργούε από τη  διεκδίκη
ση τηε προεδρίαε, κάτι που θα α
φήσει το κόμμα σ τον  κ. Παπαν
δρέου. Ο κ. Π. Ευθυμίου εξήγησε 
επίσηε χθεε γιατί καταψήφισε

την πρόταση του Εθνικού Συμ
βουλίου και τόνισε ότι θα επιθυ
μούσε καθαρέε αποφάσειε. Αφη
σε μάλιστα αιχμέε εναντίον του κ. 
Παπανδρέου, καθώε όπωε είπε 
(Φλαε) «δ εν  μπορούμε να σφυρί
ζουμε αδιάφορα, δεν μπορούμε να 
λέμε απλώε ότι σώσαμε τη  χώρα, 
που είναι ακριβέε μεν όσον αφο
ρά το θεμελιώδεε ότι η χώρα δεν 
έχει χρεοκοπήσει, δεν έχει πτω- 
χεύσει, αλλά από τη ν άλλη μεριά 
μπορείε να σώζειε τη  χώρα χωρίε 
να σώζειε τον Ελληνα πολίτη;». Δη- 
κτικόε ήταν ο κ. Δ. Λιντζέρηε. «Το 
δικό μου συμπέρασμα είναι ότι 
φεύγει μένονταε και μένει φεύ- 
γονταε», είπε ο βουλευτήε και πρό- 
σθεσε: «Φοβάμαι ότι έπονται χει
ρότερα για τη  δημοκρατική πα
ράταξη και για το ΠΑΣΟΚ. Ακρι- 
βώε επειδή δεν τολμά εδώ και τώ 
ρα να πάρει τιε αποφάσειε του».

Ο κ. Π. Κουκουλόπουλοε εκτι
μά (9,84) ότι οι διαδικασίεε που α
κολουθούν θα δοκιμάσουν την ε
νότητα  του ΠΑΣΟΚ, ενώ επανέ
λαβε τη ν πρότασή του πωε κατά 
τη ν άποψή του ο νέοε πρόεδροε 
έπρεπε να αναδειχθεί πολύ νω 
ρίτερα του Μαρτίου. Ενδοκομ
ματικέε αιχμέε άφησε ο κ. Μ. Οθω- 
ναε, ο οποίοε εκτιμά ότι κάποιοι 
προσπαθούν να δρομολογήσουν 
«τη ν πολιτική απέλαση του κ. Πα
πανδρέου από τη  χώρα».

Χαμηλοί τόνο 
και συναίνεση 
στη Βουλή
Του ΓΙΩΡΓΟΥ Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ

Μέσα σε κλίμα εθνικήε συνεννόησηε, στον βαθι 
τή  σηματοδοτείται κυρίωε από τη  συναινετικ 
τηε Ν.Δ. και την καταγραφείσα διάθεση του Ο’ 
επιτελείου να κάνει αποδεκτέε παρατηρήσειε 
τηε αντιπολίτευσηε, ολοκληρώθηκε χθεε το  β 
αρμόδια επιτροπή τηε Βουλήε η συζήτηση ι 
λυνομοσχεδίου που προβλέπει μεγάλο αριθμ 
σε διάφορα μέτωπα, όπωε είναι εκείνο τηε ατ. 
σηε τω ν κλειστών επαγγελμάτων.

«Πρέπει να έχουμε μια συναντίληψη και μ 
χιστον διαδικαστικού χαρακτήρα, συναίνεση 
όγκου και τηε φύσηε του νομοσχεδίου», σημείο 
εξ αρχήε ο υπουργόε Οικονομικών. «Εχουν υι 
διάφορεε βουλευτικέε τροπολογίεε ή παρατηρ; 
οποίεε αξιολογούμε και είτε θα κάνουμε αυτούσιι 
ορισμένεε από αυτέε είτε, ειε αντικατάστασή τι 
αφορμή αυτέε, μπορεί να χρειαστεί να υποβληθεί > 
πολογία τω ν συναρμοδίων υπουργών για όλα αυτί 
ματα» συνέχισε ο κ. Ευ. Βενιζέλοε.

Λίγη ώρα μετά, εκ μέρουε τηε Ν.Δ. ο κ. Κ. Χατζή 
υπογράμμιζε: «Από τη  δική μαε πλευρά προφανώε ι 
νουμε ό,τι μπορούμε για να υπάρξουν οι μεγαλύτερ; 
νατέε συγκλίσειε και θα δουλέψουμε με πνεύμα επ 
δομητικό». Μάλιστα, ανα- 
φερόμενοε στιε επιμέρουε 
ενστάσειε που από την 
πρώτη στιγμή είχε εκφρά- 
σει η Ν.Δ., ο κ. Χατζηδάκηε 
είπε ότι προσέρχεται στην 
ολομέλεια (η έναρξη τηε 
συζήτησηε προγραμματί
στηκε να γίνει αύριο το 
πρωί) έχονταε προβεί σε κωδικοποίησή τουε, «προκεΐι. 
νου ο υπουργόε Οικονομικών και οι υπόλοιποι αρμόδι 
υπουργοί να τιε δουν, ώστε απαντώνταε αν μπορούν m 
στικά ή δεχόμενοι κάποιεε τροπολογίεε να δημιουργήσοι 
το  έδαφοε για να περιοριστούν τα σημεία διαφωνίαε, μ 
τη ν πλευρά τηε Ν.Δ. τουλάχιστον». Ενδεικτικό είναι ότ 
λαμβάνονταε το ν  λόγο και άλλοι υπουργοί, όπωε οι κ. Γ. 
Κουτρουμάνηε και Μ. Βορίδηε, σχολιάζονταε παρατηρή- 
σειε όσων εκ τω ν  βουλευτών έλαβαν τον λόγο, δεσμεύ
τηκαν να εξετάσουν ώε αύριο τιε προτάσειε και να επι
χειρήσουν, όπου είναι δυνατό, να τιε εντάξουν στο τελι
κό προε έγκριση ν/σ. Το συναινετικό κλίμα «τραυματίστηκε» 
κάποιεε στιγμέε και όχι σε πολιτικό, αλλά σε προσωπικό 
επίπεδο επί διαδικαστικών θεμάτων. Κυριότερη αφορμή 
στάθηκε η επί ώρα απουσία από την αίθουσα τηε Γερουσίαε 
-όπου και η πολύωρη συνεδρίαση- εκπροσώπου τηε πο- 
λιτικήε ηγεσίαε του υπ. Οικονομικών. «Δυστυχώε ο εκ
πρόσωποε του υπουργείου Οικονομικών έφυγε. Ισωε να 
έχει κάποια άλλη απασχόληση, άρα οι προτάσειε δεν μπο
ρούν να απαντηθούν», είπε καυστικά η πρόεδροε τηε ε- 
πιτροπήε Οικονομικών κ. Βάσω Παπανδρέου. Υποτίθεται 
πωε, και με δεδομένο ότι από νωρίε θα αποχωρούσε ο κ. 
Βενιζέλοε, στην αίθουσα θα ήταν παρών ο κ. Π. Οικονό
μου - ή κάποιοε άλλοε από το οικονομικό επιτελείο. «Η συ
ζήτηση επί του άρθρου 3 αναβάλλεται έωε ότου έρθει εκ
πρόσωποε του υπουργείου», είπε λίγο μετά η κ. Παπαν
δρέου. Η επί τω ν  οικονομικών συζήτηση άρχισε όταν ε
πέστρεψε αργότερα ο κ. Οικονόμου.

Επίθεση κατά 
Μπακογιάννη
Θύμα επίθεσηε αγνώστων -«μέλη γνω στώ ν αναρχοφα- 
σιστικών ομάδων» τα χαρακτήρισε η ίδια- έγινε το βρά
δυ του Σαββάτου η προεδροε τηε Δημοκρατικήε Συμμα
χία, κ. Ντόρα Μπακογιάννη, κατά τη  διάρκεια εκδήλω- 
σηε στο Ηράκλειο. Αγνωστοι, με καλυμμένα τα χαρα
κτηριστικά τουε, έσπασαν την τζαμαρία εστιατορίου και 
εκτόξευσαν αντικείμενα εναντίον τηε κ. Μπακογιάννη. 
«Για επιθέσειε αλητείαε, χουλιγκανικού τύπου, τιε οποί
εε έχει εκθρέψει η ανοχή τω ν  αριστερών κομμάτων και 
όχι μόνο», έγινε λόγοε από τη  Δημοκρατική Συμμαχία, η 
οποία και επισημαίνει πωε «χρόνια τώρα, κυβερνήσειε, 
πολιτικέε ηγεσίεε του αρμόδιου υπουργείου, δικαστικέε 
και αστυνομικέε αρχέε δεν έκαναν και δεν κάνουν τη δου
λειά τουε για τιε επαναλαμβανόμενεε παρακρατικέε ε- 
πιθέσειε κουκουλοφόρων... Η παράσταση είναι δωρεάν 
και κανείε δεν καλείται να πληρώσει εισιτήριο». Η κ. Μπα- 
κογιάννη, που τιε προσεχείε ημέρεε αναμένεται να έ^ει 
συνάντηση με το ν  πρωθυπουργό Λουκά Παπαί j 
προε τον οποίο κατέθεσε και επίκαιρη ερώτηση σχετι
κά με τη ν εξέλιξη τω ν  διαπραγματεύσεων για τη  νέα δα
νειακή σύμβαση, επισημαίνει σε συνομιλητέε τηε ότι, πλην 
τηε ομαλήε εξέλιξηε του PSI με συμμετοχή και τηε ΕΚΤ, 
απαιτείται η υιοθέτηση μέτρων που θα αποφορτίσουν την 

| κοινωνική ένταση και θα δώσουν «ανάσα» σε δοκιμαζό
μενα νοικοκυριά.

Κατά τη συζήτηο 
επί του πολυνομ 
σχεδίου του υπ ο 
γείου Οικονομικ

Σκληρά μηνύματα από τον κ. Βεστερβέλε, με αποδέκτη τη Ν.Δ.
Των ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ - 
ΕΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Αντιμέτωπος με τη  γερμανική δυ
σπιστία προε το πρόσωπό του, αλ
λά και με τη ν  απόφαση του Βε- 
οολίνου να προωθηθεί, πάση θυ- 

, το γερμανικήε έμπνευσηε PSI 
βρέθηκε ο πρόεδροε τηε Ν.Δ. κ. 
Αντ. Σαμαράε κατά τη  συνάντη
σή του με το ν  κ. Γκίντο Βεστερ
βέλε. Ο υπουργόε Εξωτερικών 
τηε Γερμανίαε, που ούτωε ή άλλωε 
δεν φημίζεται για τουε διπλωμα- 
τικούε του τόνουε, φέρεται να υι
οθέτησε αυστηρή γλώσσα έναντι 
τηε γαλάζιαε αντιπροσωπείαε 
(πλην του κ. Σαμαρά, συμμετείχαν 
και οι Στ. Δήμαε, Π. Παναγιωτό- 
πουλοε και Χρ. Σταίκούραε), επι- 
σημαίνονταε τη ν ανάγκη στήρι- 
ξηε τω ν  προσπαθειών τηε κυ
βέρνησηε και προώθησηε όλων 
τω ν  απαιτούμενων μέτρων που 
θα καταστήσουν εφικτή τη ν έ
γκαιρη υλοποίηση τηε συμφω-

Ο Γερμανός ΥΠΕΞ ζή
τησε από τον κ. Σαμαρά 
να αποσαφηνίσει 
τη στάση του έναντι 
των διαρθρωτικών 
αλλαγών που ζητεί 
το Βερολίνο.

νίαε για το «κούρεμα» του χρέουε.
Ο Γερμανόε υπουργόε επισκέ- 

φθηκε την Αθήνα προκειμένου να 
δώσει μήνυμα στήριξηε στην κυ
βέρνηση Παπαδήμου, επιλέγο- 
νταε ωστόσο από τα τρία κόμμα
τα που τη  στηρίζουν να συνα
ντηθεί με τον ηγέτη ενόε εξ αυτών, 
τον  κ. Σαμαρά. Ο ίδιοε, εξερχόμε- 
νοε του Μαξίμου, ρωτήθηκε σχε
τικά από τη  γερμανική τηλεόρα
ση (ARD), χωρίε όμωε να δώσει σα
φή απάντηση. Είναι σαφέε ότι το 
Βερολίνο επιθυμούσε να έχει ιδία

Ο κ. Σαμαράς επανέλαβε στον 
Γερμανό ΥΠΕΞ ιη  θέση του υπέρ 
της δημοσιονομικής εξυγίανσης.

άποψη για τιε θέσειε του προέδρου 
τηε Ν.Δ. ενόψει των επόμενων κρί
σιμων εβδομάδων, αλλά και τηε με- 
τεκλογικήε περιόδου.

Κατά πληροφορίεε, ο κ. Σαμαράε 
δέχθηκε ερωτήσειε για τη  στάση 
που θα τηρήσει τόσο έναντι του 
Μνημονίου όσο και έναντι τω ν 
διαρθρωτικών αλλαγών που θέτει 
πλέον ωε προτεραιότητα τόσο το 
Βερολίνο όσο και συνολικά η Ευ
ρωπαϊκή Επιτροπή. Στο τραπέζι 
τω ν  συζητήσεων φέρεται ότι ετέ- 
θη το  σύνολο τω ν  μεταρρυθμίσε
ων, από την απελευθέρωση τω ν ε
παγγελμάτων -στην οποία επέμεινε 
ιδιαιτέρωε ο Γερμανόε υπουργόε- 
μέχρι το ασφαλιστικό, με τον κ. Βε
στερβέλε να ζητεί τιε θέσειε του 
κόμματοε τηε αξιωματικήε αντι- 
πολίτευσηε. Ο κ. Σαμαράε επανέ
λαβε τη  θέση υπέρ τηε δημοσιο- 
νομικήε εξυγίανσηε και του σε
βασμού τω ν διεθνών υποχρεώσε
ων τηε χώραε. Ωε προε την κατά
ληξη τηε συνάντησηε, ο τομεάρ-

χηε Εξωτερικών του κόμματοε Π. 
Παναγιωτόπουλοε επεσήμανε πωε 
ο Γερμανόε ΥΠΕΞ «ενημερώθηκε, 
προσωπικά, για τιε πραγματικέε θέ- 
σειε τηε Ν.Δ. και όχι αυτέε που πι
θανόν φτάνουν μέχρι το Βερολί
νο ωε προϊόντα παραπληροφόρη-' 
σηε από ορισμένα ξένα MME».

Στη Συγγρού αντέδρασαν με έ
νταση στα σενάρια παράτασηε του 
κυβερνητικού βίου που αναζωπυ
ρώθηκαν μετά και την αναφορά 
του κ. Ευ. Βενιζέλου για εκλογέε 
στιε 29 Απριλίου. Στη Ν.Δ. επιμέ
νουν για εκλογέε πριν από το  Πά
σχα, μη αποκλείονταε ακόμη και 
αποχώρηση του κόμματοε από την 
κυβέρνηση, εφόσον διαπιστω
θούν εσκεμμένεε κωλυσιεργίεε. 
«Για εμάε δεν υπάρχει καμία (νέα) 
ημερομηνία... θα πρέπει να τη
ρηθεί και θα τηρηθεί η συμφωνία 
που έχει γίνει ενώπιον του Προέ
δρου τηε Δημοκρατίαε» επεσήμανε 
(Ράδιο 9) χθεε ο σύμβουλοε του κ. 
Σαμαρά Δημ. Σταμάτηε.

«Κυβερνούσα Αριστερά» 
ο στόχος της ΔΗΜΑΡ
Κυβερνώσα Αριστερά επιθυμεί να  είναι ρ  Δημοκρατι
κή Αριστερά και χθεε ο πρόεδροε του κόμματοε κ. Φ. 
Κουβέληε (ΣΚΑΙ) περιέγραψε τιε προϋποθέσειε υπό τιε 
οποίεε το  κόμμα θα μπορούσε να  συμμετάσχει σε ένα 
κυβερνητικό σχήμα. Την περίοδο αυτή επιχειρείται με
γαλύτερη εξειδίκευση του προγράμματοε. Σάμε' θα 
συνεδριάσει η εκτελεστική επιτροπή και θα οριο ,ο- 
ποιήσει τα  ψηφοδέλτια σε όλη τη  χώρα. Ο κ. Κουβέληε 
έκανε λόγο για ανακαθορισμό τω ν  κοινωνικών συχε- 
τισμών, ενώ  σχολιάζονταε τη  δημοσκοπική άνοδο στο  
13,5% είπε ότι ο ίδιοε και το  κόμμα «διακατέχονται α
πό ευθύνη απέναντι στη  χώρα και τη ν κοινωνία». Ο πρό
εδροε τηε ΔΗΜΑΡ πρόσθεσε ότι «δεν μπορεί η Αριστερά 
να  μην θέλει να  μετέχει σ τη ν  άσκηση τηε κυβερνητι- 
κήε εξουσίαε». Σε σχέση με το  ενδεχόμενο συμμετο- 
χήε του κόμματοε σε κυβερνήσειε συνεργασίαε, έθε
σε ωε προϋπόθεση τιε προγραμματικέε συμφωνίεε, προ- 
σθέτονταε ό τι «ε ίνα ι εκείνεε που καθορίζουν το  χρώ
μα τηε πολιτικήε σε μια συμμαχία». Ωε πρόσθετο όρο 
έθεσε τη  «φερεγγυότητα τω ν  προσώπων», ενώ  για τη ν  
περίπτωση να βρεθεί η ΔΗΜΑΡ επικεφαλήε ενόε τέτοιου 
σχήματοε, το  χαρακτήρισε «συνάρτηση  πάρα πολλών 
παραγόντων».

ΠΑΝΑΓΗΙ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ


