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ΤΟ ΒΗΜΑ

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Στα όριά του επιχειρεί να φέρει το πολιτικό σύ
στημα η τρόικα, επιλέγοντας ένα θέμα-ταμπού
όπω ς αυτό της κατάργησης του κατώτατου
μισθού στον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να
κάμψει τις αντιστάσεις των κομμάτων και να
τα υποχρεώσει να υλοποιήσουν άμεσα τις δε
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σμεύσεις που συνεπάγεται η αποδέσμευση των
130 δισ. ευρώ. Η πίεση αυξάνεται εξαιτίας του
εξαιρετικά περιορισμένου χρονικού περιθωρί
ου των δύο ή τριών ημερών, αλλά και του σκλη
ρού μετώπου που έχουν συμπήξει το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική

Τράπεζα και το γερμανικό υπουργείο Οικονο
μικών. Σε αυτό το πλαίσιο ο πρωθυπουργός κ.
Λ . Παπαδήμος επιχειρεί να συνθέσει ένα πακέ
το συμβιβασμού ανάμεσα στις απαιτήσεις της
τρόικας και στα όρια που έχουν θέσει οι πολι
τικοί αρχηγοί που στηρίζουν την κυβέρνηση.
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Ο κ. Παπαδήμος σε σταυροδρόμι
Στα όρια μεταξύ απαιτήσεων τη8 τρόικα8 και κόκκινων γραμμών των αρχηγών ισορροπεί για λύση ο Πρωθυπουργ08
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ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡΟΥΠΑΛΛΗ

Η

αναβολή του ΕιιΐΌμτουρ (θα συ
νεδριάσει εντός της εβδομάδας
καθώς αναβλήθηκε και η προγραμ
ματισμένη συνεδρίαση για αύριο Δευ
τέρα) επειδή δεν υπήρχε η βεβαιότη
τα ότι θα έκλεινε η συμφωνία της ελ
ληνικής κυβέρνησης με την τρόικα ως
σήμερα καταδεικνύει το μέγεθος των
δυσκολιών, αλλά και το έλλειμμα α ξι
οπιστίας του ελληνικού πολιτικού συ
στήματος στο εξωτερικό.
Η έλλειψη εμπιστοσύνης αναδεικνύεται όσο περνά ο καιρός στο ση
μαντικότερο πρόβλημα των διαπραγ
ματεύσεων. Ο ι δανειστές μας εξάντλη
σαν τα όρια της υπομονής τους με την
κυβέρνηση Παπανδρέουτον περασμέ
νο Οκτώβριο με το δημοψήφισμα και
φλέρταραν με την ιδέα να εγκαταλείψουν τη χώρα στη μοίρα της. Ο κ. Ανι.
Σαμαράς δεν έχει αποκατασιήσει ένα
προφίλ φερέγγυου διαχειριστή της κρί
σης και ο κ. Λ. Παπαδήμος βλέπει τη
δημοφιλία του να εξανεμίζεται και τη
δυσπιστία των ξένων να μεγαλώνει.
Ο ι διαρροές από τη Ν Δ ότι ο Πρω
θυπουργός ανπ να διαπραγματευτεί
σθεναρά σας Βρυξέλλες θέτει εκβια
στικά διλήμματα στον ελληνικό λαό δυ
σχεραίνουν την κατάσταση. Πάντως, ο
κ. Παπαδήμος δεν αποκλείεται πέραν
της συνάντησης με τους κκ. Γ. Παπανδρέου, Α νι. Σαμαρά και Γ. Καρατζαφέρη να καλέσει για ενημέρωση στο
Μέγαρο Μ αξίμου και τους επικεφα
λής των κομμάτων της Αριστερός (την
κυρία Αλέκα Παπαρήγα και τους κκ.
Αλ. Τσίπρα και Φ. Κουβέλη).

ΙΙΙΙΙΙΙΙΜέτωπα
εντός κι εκτός
Ο κ. Παπαδήμος αντιλήφθηκε ότι οι
ευρωπαίοι ηγέτες έχουν ελλιπή ενη
μέρωση για όσα άλλαξαν στην Ελλά
δα και γι’ αυτό παρουσίασε στη Σύνο
δο Κορυφής συγκεκριμένα στοιχεία
για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί
σε διάφ ορα μέτωπα. Επιπλέον ξεκ ί
νησε σειρά επαφών με τους πιο ισχυ
ρούς, αλλά και με τους πιο σκληρούς
πρωθυπουργούς στην ΕΕ προκειμένου

να τους εξηγήσει τι διακυβεύεται αυ
τές τις ώρες.
Ο ι διαπραγματεύσεις την περασμένη
εβδομάδα πέρασαν σε φάση τόσο λε
πτών χειρισμών ώστε είναι ενδεικπκό
το γεγονός ότι το υπουργείο Εργασίας
τις τελευταίες ημέρες εξαιρέθηκε από
αυτές. Την Πέμπτη μοιράστηκαν στα
υπουργεία τα τμήματα του νέου μνη
μονίου που αφορούν τις δραστηριότητές τους προκειμένου να διατυπώ
σουν τις παρατηρήσεις τους.
Στο υπουργείο Εργασίας έφτασαν
μόνο οι προτάσεις για τις επικουρικές
συντάξεις, με μειώσεις που κυμαίνο
νται από 15% ως 30% αναλόγως του
Τ αμείου, και για την άμεση περικο
πή του εφάπαξ στη βάση της ανταποδοτικότητας των εισφορών από τους
ασφαλισμένους. Για το ζήτημα του μισθολογικού κόστους ούτε κουβέντα,
αφού οι συζητήσεις με την τρόικα γί
νονταν σε υψηλότατο επίπεδο, από τον
κ. Ευ. Βενιζέλο και τον κ. Παπαδήμο.

4 σενάρια για τον Πρωθυπουργό
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Ομαλή ολοκλή
ρωση των δια
πραγματεύσε
ων, ανταλλαγή
των ομολόγων
ως τις ίο Μαρτί
ου και βουλευτι
κές εκλογές πριν
ή μετά το Πά
σχα.
Νέος γύρος διαβουλεύσεων
αν η συμβιβα
στική πρόταση
ικανοποιεί τον
κ. Παπαδήμο
και την τρόικα
αλλά όχι τους
πολιτικούς αρ
χηγούς.

ΙΙΙΙΙΙΙΙΣτη σκακιέρα
του Μαξίμου

Ενδεχόμενο
παραίτησης αν
οι πολιτικοί αρ
χηγοί δεν απο
δέχονται λύ
ση την οποία ο
ίδιος θεωρεί βι
ώσιμη και λει
τουργική.
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Πολιτικές
περιπέτειες
• αν οι απαιτή
σεις της τρόι
κας είναι
εξωφρενικές
και προσβλητι
κές για τον
ελληνικό
λαό.
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M npos γκρεμόε και πίσω ρέμα για τα εργασιακά

Η

κυβέρνηση ήταν υποψιασμένη για
την ακαμψία της τρόικα ς, καθώς
λίγο πριν από την άφ ιξή της ο εκπρό
σωπος του ΔΝ Τ στην Ελλάδα κ. Μπομπ
Τράα ανέπτυξε σε συνάντηση που είχε
με παράγοντες του υπουργείου Ο ικονο
μικών την επιχειρηματολογία υπέρ της
κατάργησης του κατώτατου μισθού και
της μείω σης του 13ου και του 14ου μ ι
σθού, την οποία επανέλαβε στη συνέ
χεια ο κ. Πόουλ Τόμσεν. Και στους δύο
παραδόθηκαν στοιχεία που έδειχναν ότι

Ο κ , Α , Παπα
δήμος ήταν
πιο κοντά
στη λύση της
απελευθέρω
σης της αγο
ράς εργασίας
προκειμένου
να σωθούν
οι μισθοί

τα επιχειρήματά τους δεν ευσταθούν,
αλλά εκείνοι παρέμειναν ανυποχώρη
τοι στις θ έσ εις τους και τώ ρα κυβερ
νητικοί παράγοντες διατυπώνουν υπο
ψ ίες ότι ο κ. Τόμσεν ήρθε στην Αθήνα
με συγκεκριμένη αποστολή.
Πάνω στο τραπέζι των συζητήσεων
βρίσκονται ο κατώτατος μισθός και τα
δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, όπως
και το επίδομα α δ εία ς. Κάτω από αυ
τό, η κατάργηση της διαιτησίας και της
μετενέργειας των συμβάσεω ν, που αν

υιοθετηθούν θα απορρυθμίσουν πλή
ρω ς τις εργα σ ια κές σ χέσ εις. Η κατά
σταση είνα ι μπ ρος γκρεμός και πίσω
ρέμα για τα κόμματα, καθώ ς δεν ε ί
ναι βέβαιο ότι οι βουλευτές θα αποδε
χτούν τη θυσία των θεσμικών κεκτημένω ν έναντι της διάσω σης των μισθώ ν
στον ιδιω τικό τομέα . Ο Π ρω θυπουρ
γ ό ς, σύμφ ω να με π λη ροφ ορίες, ήταν
πιο κοντά στη λύση της απελευθέρω 
σ ης της α γορά ς εργα σ ία ς π ροκειμ έ
νου να σω θούν ο ι μ ισ θ ο ί.
\

Τέσσερα είναι τα σενάρια στα οποία ανα
μένεται να κινηθεί το Μέγαρο Μαξίμου.
Το πιο αισιόδοξο προβλέπει ότι οι δια
πραγματεύσεις θα λήξουν ομαλά, οι πο
λιτικοί αρχηγοί θα καταλήξουν σε συμ
φωνία και θα τεθούν αμέσως σε εφαρ
μογή όλες οι προαπαιτούμενες ενέργει
ες. Αν συμβεί αυτό, προς τις 10 Μαρτίου
θα έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα, ακόμη
και η ανταλλαγή των ομολόγων, οπότε
οι βουλευτικές εκλογές μπορούν να προ
κηρυχθούν είτε πριν είτε μετά το Πάσχα.
Στην περίπτωση που η συμβιβαστική
πρόταση ικανοποιεί τον κ. Παπαδήμο
και την τρόικα αλλά όχι τους πολιτικούς
αρχηγούς, ο Πρωθυπουργός πρστίθεται
να αναζτμήσει τη συναίνεσή τους μέσα
από έναν ακόμη γύρο διαβουλεύσεων.
Αν υπάρχει λύση την οποία ο ίδιος
θεωρεί βιώσιμη και λειτουργική αλλά
παρ’ όλα αυτά δεν γίνεται αποδεκτή από
τους αρχηγούς, τότε το ενδεχόμενο πα
ραίτησής του παραμένει ανοιχτό, παρά
τις επίσημες διαψεύσεις από το Μέγα
ρο Μαξίμου.
Το πιο ζοφερό σενάριο είναι να απο
δειχτούν τόσο βαριές οι απαιτήσεις των
ξένων ώστε να μην μπορεί να τις δεχτεί
ούτε ο κ. Παπαδήμος. Στην περίπτωση
αυτή, όπως μεταδίδεται, θα επωμιστεί
ο ίδιος το βάρος της άρνησης να υπο
χωρήσει σε εξωφρενικές και προσβλη
τικές για τον ελληνικό λαό απαιτήσεις,
ενώ παράλληλα θα ασκήσει την προ
σωπική του επιρροή στο εξωτερικό ως
ένα μέσο ύστατης πίεσης στις ευρωπα
ϊκές κυβερνήσεις.
Οπως και να έχει όμως, η χώρα '
μπει σε μια οδυνηρή περιπέτεια, με ι
τικές αναταράξεις, εκλογές και τη'
ζήτηση ενός δανείου-«γέφυραΛ
μένου να καλυφθεί το ομόλτ
δ ια ευρώ που λήγει σ Αυτή τη σπγμή ω α"'
λου βέβαιο ότι σουνναδό
καίτε
να (

