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Στα όριά του επιχειρεί να φέρει το πολιτικό σύ
στημα η τρόικα, επιλέγοντας ένα θέμα-ταμπού 
όπως 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

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.

Hill 1111IIΙΠΙΙΙΙΙΙΣε φάση λεπτών χειρισμών οι διαπραγματεύσεις με το συμπαγές μέτωπο των άτεγκτων πιστωτών

Ο κ. Παπαδήμος σε σταυροδρόμιΣτα όρια μεταξύ απαιτήσεων τη8 τρόικα8 και κόκκινων γραμμών των αρχηγών ισορροπεί για λύση ο Πρωθυπουργ08
ΡΕΠΟΡΤΑΖ 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡΟΥΠΑΛΛΗ 4 σενάρια για τον Πρωθυπουργό

Η αναβολή του ΕιιΐΌμτουρ (θα συνεδριάσει εντός της εβδομάδας καθώς αναβλήθηκε και η προγραμματισμένη συνεδρίαση για αύριο Δευτέρα) επειδή δεν υπήρχε η βεβαιότητα ότι θα έκλεινε η συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης με την τρόικα ως σήμερα καταδεικνύει το μέγεθος των δυσκολιών, αλλά και το έλλειμμα α ξιοπιστίας του ελληνικού πολιτικού συστήματος στο εξωτερικό.Η έλλειψη εμπιστοσύνης αναδει- κνύεται όσο περνά ο καιρός στο σημαντικότερο πρόβλημα των διαπραγματεύσεων. Ο ι δανειστές μας εξάντλησαν τα όρια της υπομονής τους με την κυβέρνηση Παπανδρέουτον περασμένο Οκτώβριο με το δημοψήφισμα και φλέρταραν με την ιδέα να εγκαταλεί- ψουν τη χώρα στη μοίρα της. Ο  κ. Ανι. 
Σαμαράς δεν έχει αποκατασιήσει ένα προφίλ φερέγγυου διαχειριστή της κρίσης και ο κ. Λ. Παπαδήμος βλέπει τη δημοφιλία του να εξανεμίζεται και τη δυσπιστία των ξένων να μεγαλώνει.Ο ι διαρροές από τη ΝΔ ότι ο Πρωθυπουργός ανπ να διαπραγματευτεί σθεναρά σας Βρυξέλλες θέτει εκβιαστικά διλήμματα στον ελληνικό λαό δυσχεραίνουν την κατάσταση. Πάντως, ο κ. Παπαδήμος δεν αποκλείεται πέραν της συνάντησης με τους κκ. Γ. Παπαν- 
δρέου, Α νι. Σαμαρά και Γ. Καρατζα- 
φέρη να καλέσει για ενημέρωση στο Μέγαρο Μ αξίμου και τους επικεφαλής των κομμάτων της Αριστερός (την κυρία Αλέκα Παπαρήγα και τους κκ. 
Αλ. Τσίπρα και Φ. Κουβέλη).

ΙΙΙΙΙΙΙΙΜέτωπα 
εντός κι εκτόςΟ  κ. Παπαδήμος αντιλήφθηκε ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες έχουν ελλιπή ενημέρωση για όσα άλλαξαν στην Ελλάδα και γι’ αυτό παρουσίασε στη Σύνοδο Κορυφής συγκεκριμένα στοιχεία για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε διάφορα μέτωπα. Επιπλέον ξεκίνησε σειρά επαφών με τους πιο ισχυρούς, αλλά και με τους πιο σκληρούς πρωθυπουργούς στην ΕΕ προκειμένου
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Η κυβέρνηση ήταν υποψιασμένη για την ακαμψία της τρόικας, καθώς λίγο πριν από την άφ ιξή της ο  εκπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα κ. Μπομπ 
Τράα ανέπτυξε σε συνάντηση που είχε με παράγοντες του υπουργείου Ο ικονομικών την επιχειρηματολογία υπέρ της κατάργησης του κατώτατου μισθού και της μείω σης του 13ου και του 14ου μ ισθού, την οποία επανέλαβε στη συνέχεια ο κ. Πόουλ Τόμσεν. Και στους δύο παραδόθηκαν στοιχεία που έδειχναν ότι
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τα επιχειρήματά τους δεν ευσταθούν, αλλά εκείνοι παρέμειναν ανυποχώρητοι στις θέσεις τους και τώρα κυβερνητικοί παράγοντες διατυπώνουν υποψ 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 αυτό, η κατάργηση της διαιτησίας και της μετενέργειας των συμβάσεω ν, που αν

υιοθετηθούν θα απορρυθμίσουν πλήρω ς τις εργασιακές σ χέσ εις. Η  κατάσταση είνα ι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για τα κόμματα, καθώ ς δεν ε ίναι βέβαιο ότι οι βουλευτές θα αποδεχτούν τη θυσία των θεσμικών κεκτημέ- νω ν έναντι της διάσω σης των μισθώ ν στον ιδιω τικό τομέα. Ο  Πρω θυπουργ ό ς, σύμφω να με π ληροφ ορίες, ήταν πιο κοντά στη λύση της απελευθέρω σης της αγοράς εργασίας προκειμένου να σω θούν οι μ ισ θ οί.

να τους εξηγήσει τι διακυβεύεται αυτές τις ώρες.Ο ι διαπραγματεύσεις την περασμένη εβδομάδα πέρασαν σε φάση τόσο λεπτών 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 μνημονίου που αφορούν τις δραστηριό- τητές τους προκειμένου να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους.Στο υπουργείο Εργασίας έφτασαν μόνο οι προτάσεις για τις επικουρικές συντάξεις, με μειώσεις που κυμαίνονται από 15% ως 30% αναλόγως του Ταμείου, και για την άμεση περικοπή του εφάπαξ στη βάση της ανταπο- δοτικότητας των εισφορών από τους ασφαλισμένους. Για το ζήτημα του μι- σθολογικού κόστους ούτε κουβέντα, αφού οι συζητήσεις με την τρόικα γίνονταν σε υψηλότατο επίπεδο, από τον κ. Ευ. Βενιζέλο και τον κ. Παπαδήμο.
ΙΙΙΙΙΙΙΙΣτη σκακιέρα 

του ΜαξίμουΤέσσερα είναι τα σενάρια στα οποία αναμένεται να κινηθεί το Μέγαρο Μαξίμου. Το πιο αισιόδοξο προβλέπει ότι οι διαπραγματεύσεις θα λήξουν ομαλά, οι πολιτικοί αρχηγοί θα καταλήξουν σε συμφωνία και θα τεθούν αμέσως σε εφαρμογή όλες οι προαπαιτούμενες ενέργειες. Αν συμβεί αυτό, προς τις 10 Μαρτίου θα έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα, ακόμη και η ανταλλαγή των ομολόγων, οπότε οι βουλευτικές εκλογές μπορούν να προκηρυχθούν 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 παραίτησής του παραμένει ανοιχτό, παρά τις επίσημες διαψεύσεις από το Μέγαρο Μαξίμου.Το πιο ζοφερό σενάριο είναι να αποδειχτούν 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 υποχωρήσει σε εξωφρενικές και προσβλητικές για τον ελληνικό λαό απαιτήσεις, ενώ παράλληλα θα ασκήσει την προσωπική του επιρροή στο εξωτερικό ως ένα μέσο ύστατης πίεσης στις ευρωπαϊκές 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 ν α (
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