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Συμφωνία ή χρεοκοπία το διακύβευμα
Σήμερα η καθοριστική σύσκεψη των αρχηγών, υπό τον κ. Παπαδήμο, για τα μέτρα που θα συνοδεύουν τη νέα δανειακή σύμβαση

Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Σήμερα Τετάρτη, και έχονταε εξαντλήσει κάθε 
δυνατή χρονική προθεσμία, οι πολιτικοί αρχηγοί 
και ο κ. Α  Παπαδήμοε θα προσέλθουν στην κρί
σιμη σύσκεψη τω ν  πολιτικών αρχηγών με α
ντικείμενο τη ν έγκριση τηε συμφωνίαε για τη 
σωτηρία τηε χώραε. Ωε αργά χθεε το βράδυ πα
ρέμεναν δύο αγκάθια. Το πρώτο αφορούσε τη 
δημοσιονομική εξοικονόμηση στον τομέα τω ν 

'πήξεων, με τη ν τρόικα να απαιτεί μεγάλεε 
, ίκοπέε στιε επικουρικέε, αλλά και παρεμ- 

βάσειε στιε κύριεε, κάτι που αναμένεται να δυ
σκολέψει τον κ. Αντ. Σαμαρά. Το δεύτερο είναι, 
ότι η τρόικα θα ζητήσει εγγυήσειε για την υ
λοποίηση τω ν  συμφωνηθέντων προσωπικά α
πό τουε τρειε αρχηγούε. Σύμφωνα με κυβερ- 
νητικέε πηγέε, η πρόθεση που έχει εκδηλώσει

η τρόικα είναι να συναντηθεί -μ ετά  τη  σύσκε
ψη τω ν  αρχηγών με τον  πρωθυπουργό- κατ’ ι
δίαν με κάθε έναν. Το τι είδουε εγγυήσειε θα δο
θούν, επρόκειτο να προσδιοριστεί στιε συνα- 
ντήσειε αυτέε. Από τη  Ν.Δ. δεν υπήρξε κάποιο 
σχόλιο. Ο κ. Παπανδρέου πάντωε σηματοδότησε 
ότι θα αποδεχθεί και τη συνάντηση και την πα
ροχή εγγυήσεων. Αντίθετα, ο κ. Καρατζαφέρηε 
φάνηκε να παίρνει αποστάσειε από το νέο Μνη
μόνιο. Σύμφωνα με πηγέε στο Μαξίμου, δεν υ
πάρχει η εικόνα ότι σήμερα κάποιοε από τουε 
δύο αρχηγούε θα αρνηθεί την αποδοχή τηε νέ- 
αε δανειακήε σύμβασηε.

Τα χρονικά περιθώρια άλλωστε είναι ασφυ
κτικά, σε βαθμό που κυβερνητικά στελέχη να 
εκτιμούν ότι οι πολιτικοί αρχηγοί δεν έχουν χρό
νο να υπαναχωρήσουν. Το κείμενο, που ανα- 
μενόταν να οριστικοποιηθεί σε συνάντηση του

κ. Παπαδήμου με την τρόικα χθεε το βράδυ στο 
Μαξίμου, θα σταλεί σήμερα στο Euroworkin- 
group, ενώ την Πέμπτη θα συνεδριάσει το 
Eurogroup για να εγκρίνει τη  συμφωνία. Το 
Corpus του Μνημονίου θα προσδιορίζει με δε
σμευτικό τρόπο τουε στόχουε, χωρίε όμωε να 
εμπεριέχει συγκεκριμένα μέτρα, που θα ψηφι
στούν με εφαρμοστικούε νόμουε. Θα εμπεριέ-

Η  τρόικα έχει ζητήσει συναντή
σει ς με τους κ. Παπανδρέου, 
Σαμαρά και Καρατζαφέρη, 
προκειμένου να συζητηθεί 
η δέσμευσή τους στην εφαρμογή 
του νέου προγράμματος.

χει τη  δέσμευση, να έχουν ψηφιστεί αυτοί οι νό
μοι πριν από τη ν εκταμίευση τηε πρώτηε δό- 
σηε. Θα εισαχθεί τη ν  Παρασκευή με τη μορφή 
του κατεπείγοντοε και θα ψηφιστεί ώε την Κυ
ριακή. Καθώε δεν θα περιέχει συγκεκριμένα μέ
τρα, τούτο αναμένεται να διασφαλίσει την α
ποδοχή του από τιε Κ.Ο. τω ν κομμάτων. Σύμ
φωνα με πληροφορίεε, μαζί του θα ψηφιστεί ό,τι 
σχετίζεται με το  PSI και στο πλαίσιο αυτό α
ναμένεται να θεσμοθετηθούν ρήτρεε συλλογι- 
κήε δράσηε στα ελληνικά ομόλογα. Η πρόσκληση 
για συμμετοχή τω ν  ιδιωτών στο PSI αναμένε
ται να γίνει τη  Δευτέρα και γ ι’ αυτό ο κ. Πα- 
παδήμοε συνάντησε χθεε εκ νέου το ν  κ. Ντα- 
λάρα, αλλά και το ν  πρόεδρο του IIF, κ. Γιόζεφ 
Ακερμαν. Η συνάντηση των πολιτικών αρχηγών 
με τον  πρωθυπουργό χρειάστηκε να ανασταλεί 
εν τέλει για την Τετάρτη, επειδή ώε αργά το α

πόγευμα χθεε η διαπραγμάτευση συνεχιζόταν 
και πολλά κεφάλαια παρέμεναν ανοικτά. Η τε 
λική συμφωνία θα αποτελεί το προϊόν μιαε ε- 
πίπονηε διαπραγμάτευσηε, η οποία διεξαγόταν 
σε παράλληλα επίπεδα, το  ένα ανάμεσα στην 
τρόικα και την κυβέρνηση και το δεύτερο στην 
προσπάθεια να ικανοποιηθούν «κόκκινεε γραμ- 
μέε» τω ν αρχηγών σε θέματα όπωε οι επικου- 
ρικέε και τα μισθολογικά, με αποτέλεσμα να δη- 
μιουργούνται δημοσιονομικά κενά. Σε κάθε πε
ρίπτωση, ο κ. Παπαδήμοε φέρεται έντονα εν^ 
χλημένοε από τη  στάση τω ν  κομμάτων και . 
διαίτερα τη ν ανοικτή αντιπαράθεση ανάμεσα 
στον κ. Ευ. Βενιζέλο και το ν  κ. Αντ. Σαμαρά για 
το ποιοε έσωσε τον 13 και 14 μισθό, επειδή θε
ωρεί ότι σε μια τόσο κρίσιμη φάση αντί να ε- 
πιδειχθεί η μέγιστη δυνατή ενότητα, τα κόμματα 
διαγκωνίζονται για επικοινωνιακά οφέλη.

Μείωση έως 22% 
των κατώτατων μισθών 
στον ιδιωτικό τομέα
Της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΨΙΝΗ

ίναλλακιικών προτάσεων και για 
οσοστό μείωσηε στουε κατώτα- 

τουε μισθούε θα κληθούν να απο
φασίσουν οι πολιτικοί αρχηγοί. Η ε
πιλογή θα γίνει ανάμεσα σε μειώσειε 
τηε τάξεωε του 20% έωε 22% και θα 
αφορά όλα τα  κλιμάκια που αμείβο
νται με μισθούε εθνικήε γενικήε 
συλλογικήε σύμβασηε εργασίαε.

Σε αυτήν τη ν περίπτωση, ο κα- 
τώτατοε (εισαγωγτκόε) μισθόε θα δια
μορφωθεί το  πολύ στα  601,11 ευρώ 
μεικτά, από 751,39 που είναι σήμε-

Συμβιβασμός στο θέμα της μετενέρ- 
γειας ίων συλλογικών συμβάσεων ερ
γασίας επήλθε μεταξύ τρόικας και κυ
βέρνησης.

Εκτός περικοπών παρα
μένουν ο 13ος και ο 14ος 
μισθός -  Συμβιβασμός 
μεταξύ τρόικας - κυβέρ
νησης στο θέμα της μετε- 
νέργειας των συλλογικών 
συμβάσεων.

ρα. Οι αποδοχέε τω ν εργαζομένων με 
καθεστώε μερικήε απασχόλησηε θα 
μειωθούν κατά 50%, στα 300,55 ευ
ρώ, ενώ στα 480 ευρώ μεικτά θα δια
μορφωθεί ο μισθόε για τουε νέουε η- 
λικίαε έωε 25 ετών. Στο ποσό τω ν  369 
ευρώ θα υποχωρήσει και το  επίδο
μα ανεργίαε, το οποίο είναι συνδε- 
δεμένο με τη  εθνική γενική συλλο- 

"ή σύμβαση εργασίαε και δεν 
,/ρεί να υπερβαίνει το 55% του κα- 

τώ τατου  μισθού.
Συνολικά, από τη  μείωση τω ν  κα

τώ τα τω ν μισθών οι εργαζόμενοι που 
αμείβονται με τα  κλιμάκια τηε εθνι-

κήε γενικήε συλλογικήε σύμβασηε ερ- 
γασίαε θα απολέσουν 2,8 μισθούε των 
751 ευρώ. Οι μειώσειε αγγίζουν και 
τουε μισθωτούε με προϋπηρεσία ε
φόσον δεν αμείβονται με ισχύουσεε 
κλαδικέε συμβάσειε. Μάλιστα, σε μι- 
σθωτούε που έχουν έωε και 15ετή 
προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα, αν 
συνυπολογισθεί και η άρση τηε με- 
τενέργειαε στα επιπλέον επιδόματα, 
η μείωση μπορεί να  υπερβεί το 30%

Μεγάλεε μειώσειε που μπορεί να 
ανέλθουν στο ύψοε τω ν  2,8 δισ. ευ
ρώ θα έχουν και τα  ασφαλιστικά τα 
μεία, ενώ οι μισθωτοί συνολικά από 
τιε περικοπέε θα χάσουν πάνω από 
5 δισ. ευρώ.

Συμβιβασμόε ανάμεσα στην τρόι
κα και τη ν  κυβέρνηση επήλθε στο 
θέμα τηε μετενέργειαε τω ν  συλλο
γικών συμβάσεων εργασίαε. Από 6 
μήνεε που είναι σήμερα η παράτα
ση ισχύοε τω ν συμβάσεων που έχουν 
λήξει μειώνονται σε τρειε. Ταυτο- 
χρόνωε, η μετενέργεια τω ν  συμβά- 
σεω ν θα αφορά το ν  βασικό μισθό, I  
τιε ωριμάνσειε, καθώε και το επίδομα 
τέκνων, γάμου, πτυχίου και βαρέων 
και ανθυγιεινών, ενώ  δεν θα καλύ
πτοντα ι πλέον τα  συμπληρωματικά 
επιδόματα που χορηγούνται κυ- 
ρίωε από ΔΕΚΟ και τράπεζεε.

Ο 13οε και ο 14οε μισθόε παρα
μένουν εκτόε τω ν  περικοπών, ενώ 
επιβάλλονται πιο ευέλικτεε εργα- 
σιακέε σχέσειε για τη  διεύρυνση του 
συστήματοε εκ περιτροπήε εργασίαε 
με δυνατότητα διευθέτησηε του 
χρόνου εργασίαε και για τουε ερ- 
γαζόμενουε με καθεστώε μερικήε α
πασχόλησηε. Σημαντικέε αλλαγέε 
συμφωνήθηκαν σ τον  τομέα τω ν  ερ
γασιακών σχέσεων σε ΔΕΚΟ και τρά
πεζεε. Οι αλλαγέε αφορούν τη ν  κα
τάργηση και αλλαγή τω ν κανονισμών 
εργασίαε προκειμένου να αποδε
σμευτούν οι επιχειρήσειε από τη  δυ
σκολία που προκαλούν σε απολύσειε 
οι συμβάσειε ορισμένου χρόνου. 
Ταυτοχρόνωε, με την αλλαγή τω ν κα
νονισμών θα καταργηθούν μια σει
ρά επιδόματα, μεταξύ των οποίων και 
το  επίδομα Ισολογισμού, το οποίο ε- 
πιχειρήθηκε ανεπιτυχώε να καταρ- 
γηθεί και το 2011.

Να σημειωθεί ότι, παρά τα  υψηλά 
ποσοστά που ανακοίνωσε χθεε η 
ΓΣΕΕ για την πανελλαδική απεργία η 
κατά τω ν μέτρων, η συμμετοχή τω ν  | 
εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και 5 
δη στιε τράπεζεε ήταν σχετικά χα- | 
μηλή. Χωρίε ιδιαίτερη συμμετοχή α- | 
περγών πραγματοποιήθηκαν και τα  | 
συλλαλητήρια πόυ διοργάνωσαν τα < 
συνδικάτα στην Αθήνα και σε άλλεε 
μεγάλεε πόλειε.

Ο πρωθυπουργός κ. Λουκάς Παπαδήμος φέρεται έντονα ενοχλημένος από τη στάση που τηρούν τα κόμμα 
τα της κυβέρνησης και ιδιαιτέρως από την αντιπαράθεση Βενιζέλου - Σαμαρά.

Ο κ. Τσαρλς Νιαλόρα, επικεφαλής του ΜΕ, καταφθάνει στο Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να συναντηθεί 
με τον πρωθυπουργό κ. Λουκά Παπαδήμο.

«Εκπτωση» 
στα νέα μέτρα 
από την τρόικα
Του ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Λιγότερα, αλλά και πάλι πάρα πολλά, είναι τα  νέα μέ 
τρα που ζη τεί η τρόικα από τη ν  ελληνική κυβέρνηση 
ώστε να  εξασφαλιστεί η μείωση του ελλείμματοε του 
2012. Σύμφωνα με πληροφορίεε, η τρόικα ζη τεί συνο
λικά μέτρα ύψουε 2,8 δισ. ευρώ για φέτοε (αντί 3,3 δισ. 
ευρώ που αρχικώε απαιτούσε), καθώε προε το  παρόν 
αποδέχεται την εκτίμηση τω ν  υπηρεσιών του υπουρ
γείου Οικονομικών για έλλειμμα τηε τάξηε του 9% του 
ΑΕΠ το  2011.

Ω στόσο, ακόμα και αυτά δεν είχαν ξεκαθαρίσει μέ
χρι χθεε το  βράδυ. Από το  υπουργείο Οικονομικών α
νέφεραν ότι δεν είχε οριστικοποιηθεί το  ακριβέε ύψοε 
ούτε είχαν προσδιοριστεί με σαφήνεια τα μέτρα με τα 
οποία θα εξοικονομηθεί το  ποσό αυτό. Πληροφορίεε ή
θελαν να  παραμένουν αδιευκρίνιστα περίπου 500 εκατ. 
ευρώ. Πάντωε, η τρόικα εκφράζει ισχυρέε επιφυλάξειε 
για τη ν  εκτίμηση του οικονομικού επιτελείου και θε
ωρεί ότι τελικώε το  περυσινό έλλειμμα θα κλείσει στα 
επίπεδα του 9,5% 
του ΑΕΠ. Ομωε, όσο 
η εικόνα για το έλ
λειμμα του 2011 δεν 
έχει οριστικοποιη- 
θεί, και σε μια προ
σπάθεια να  ολοκλη
ρωθούν οι διαπραγ- 
ματεύσειε που γίνο
ντα ι τώρα (η τρόικα 
είναι έτοιμη να αποχωρήσει από τη ν Ελλάδα αμέσωε 
μόλιε υπάρξει συμφωνία), αποδέχεται χην εκτίμηση του 
υπουργείου Οικονομικών. Παρ’ όλα αυτά, έχει ζητήσει 
-και φαίνεται πωε έχει λάβει- τη  δέσμευση τηε ηγεσίαε 
του υπουργείου, ότι εάν προκύψει απόκλιση σε σχέση 
με τη ν  εκτίμηση του οικονομικού επιτελείου για το  έλ
λειμμα (δηλαδή εάν ξεπεράσει το  9% του ΑΕΠ), τό τε  η 
κυβέρνηση θα λάβει νέα μέτρα. Το μέγεθοε τω ν  μέτρων 
αυτών θα προσδιοριστεί ανάλογα με το  «κενό» που θα 
υπάρξει και θα περιληφθούν στον συμπληρωματικό προ
ϋπολογισμό, που θα πρέπει να  καταθέσει η κυβέρνη
ση σ τη  Βουλή και να ψηφιστεί έωε το ν  Μάρτιο.

Για να εξευρεθούν τα  2,8 δισ. ευρώ η κυβέρνηση προ
σανατολίζεται κυρίωε στη  μείωση τηε φαρμακευτικήε 
δαπάνηε κατά 1,1 δισ. ευρώ, σ τη ν  περικοπή του Προ- 
γράμματοε Δημοσίων Επενδύσεων κατά 300-400 εκατ. 
ευρώ, στη  μείωση τω ν  εξοπλιστικών δαπανών κατά πε
ρίπου 300 εκατ. ευρώ, σ τη ν  περικοπή κατά 200 εκατ. 
ευρώ τω ν  επιχορηγήσεων προε τουε φορείε του κρά- 
τουε, σ το  «ψαλίδισμα» του εκλογικού επιδόματοε (κα
τά  70 εκατ. ευρώ), τω ν  πολυτεκνικών επιδομάτων (κα
τά  45 εκατ. ευρώ) και τω ν  εφημεριών τω ν  γιατρών (κα
τά  50 εκατ. ευρώ).

Για τη ν πορεία τω ν  διαπραγματεύσεων με τη ν  τρόι
κα αναφορικά με το νέο πρόγραμμα, ενημερώθηκαν χθεε 
και οι εκπρόσωποι τω ν  ιδ ιω τών ομολογιούχων (κ. Τσ. 
Νταλάρα, Jean Lemierre και Γ. Ακερμαν) κατά τη  διάρ
κεια τηε σύσκεψηε που είχαν με το ν  κ. Λ. Παπαδήμο 
και το ν  κ. Ευ. Βενιζέλο. Οι εκπρόσωποι τω ν  ιδιωτών (IIF) 
συνεχίζουν να συνδέουν τιε όποιεε ανακοινώσειε για 
τη ν  αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέουε (PSI) με τη ν  
ολοκλήρωση τω ν  νέω ν μέτρων, παραπέμπονταε στιε ο 
ποφάσειε του ερχόμενου Eurogroup. Σήμερα, τα  πα
ραπάνω υψηλόβαθμα στελέχη του IIF θα βρίσκονται στο 
Παρίσι για να συζητήσουν με τουε π ιστωτέε τηε Ελλά- 
δαε τιε τελευταίεε εξελίξειε.

Προς το παρόν αποδέ
χεται την εκτίμηση 
του υπουργείου Οικο
νομικών για έλλειμμα 
9% του ΑΕΠ το 2011.

Τέσσερα εναλλακτικά σενάρια για τις συντάξεις Πιθανή η συμμετοχή της ΕΚΤ στο «κούρεμα»
Αιφνίδια στροφή από το  εργασιακό 
προε το  ασφαλιστικό επιβεβαιώθηκε 
χθεε, με ορατό πλέον το  ενδεχόμενο 
να  επιβληθούν νέεε μειώσειε στιε κύ
ριεε συντάξειε που υπερβαίνουν τα 
ποσά 1.000 -1.100 ευρώ εάν δεν ευ- 
οδωθεί το σχέδιο για περικοπέε στιε 
επικουρικέε, από τιε οποίεε πρέπει 
να  εξοικονομηθούν 650 εκατομμύ
ρια ευρώ.

Η στροφή τηε τρόικαε προε το  ο
λιστικό είχε ήδη παρατηρηθεί α- 

ι. τιε επαφέε τηε περασμένηε Κυ- 
ριακήε και συνεχίστηκε χθεε στιε ν έ 
εε συναντήσειε που είχαν οι υπουρ
γοί Οικονομικών και Εργασίαε και Κοι- 
νωνικήε Ασφάλισηε, κ. Ευ. Βενιζέλοε 
και Γ. Κουτρουμάνηε, με τα  τεχνικά 
κλιμάκια τω ν  ελεγκτών.

Δραματικοί τόνοι
Οι πιέσειε και τα  θέματα που ετέ- 

θησαν για τα  ταμεία κύριαε σύνταξηε, 
«τα  οποία συνεχίζουν να έχουν μεγάλα 
ελλείμματα», περιγράφονται με δρα- 
ματικούε τόνουε από συμμετέχοντεε 
στιε  συσκέψειε, οδηγώνταε σ το  συ
μπέρασμα ότι η κατάσταση παραμέ
νει εξαιρετικά ρευστή μέχρι να  κα
ταλήξουν οι πολιτικοί αρχηγοί στα  ε-

Εξαιρετικά ρευστή 
η κατάσταση -  Στο τραπέζι 
πλέον και μείωση στις 
κύριες που υπερβαίνουν 
τα 1.000 ευρώ.

ναλλακτικά σενάρια που τουε κατα
τίθεντα ι για το ν  τρόπο που θα μειω
θεί συνολικά η συνταξιοδοτική δα
πάνη από κύριεε και επικουρικέε.

Σύμφωνα με πληροφορίεε, οι πολι
τικοί αρχηγοί καλούνται να εττιλέξουν 
συνθετικά μεταξύ τω ν  εξήε σενα
ρίων που κατατέθηκαν από το  υ
πουργείο Εργασίαε και Κοινωνικήε 
Ασφάλισηε:

α. Μείωση 15% μεσοσταθμικά στιε 
επικουρικέε συντάξειε άνω τω ν  150 
ευρώ.

β. Μ είωση 5% στιε επικουρικέε 
και 10% σε όλεε τιε κύριεε συντάξειε 
άνω τω ν  1.000 ευρώ.

γ. Μείωση 10% στιε επικουρικέε και 
5% στιε κύριεε συντάξειε, με υψηλό- 
τερεε περικοπέε (έωε και 20%) στιε συ- 
ντάξειε που χορηγούνται από τα  Τα
μεία τω ν  τραπ εζών και τω ν  ΔΕΚΟ.

Επίσηε, με άλλο σενάριο του Εργα- 
σίαε προτείνεται για το  2012 να γίνουν 
μειώσειε τηε τάξηε του 20% σταδια
κά, στιε επικουρικέε έωε το  2014.

Αναφορικά με το  πλαφόν, και προ
κειμένου να υπάρξει συμφωνία με τη  
Νέα Δημοκρατία και τη ν  τρόικα, προ- 
τάθηκε να  επιβληθούν περικοπέε ά
νω  τω ν  200 ευρώ.

Ωστόσο, έωε και χθεε το  βράδυ πλη
ροφορίεε έφεραν τη  Ν.Δ. να  επιμένει 
σε περικοπέε τω ν  επικουρικών μόνο 
πάνω από το  ύψοε τω ν  300 ευρώ.

Στο  επίκεντρο τηε προσοχήε τηε 
τρόικαε παραμένει η προσπάθεια 
μείωσηε τηε επιχορήγησηε που κα
ταβάλλει ο κρατικόε προϋπολογισμόε 
σ το  ΤΑΠ-ΟΤΕ. Υπενθυμίζεται ότι και 
σ το  Μνημόνιο προβλεπόταν μείωση 
τω ν  συντάξεων του OTE, αλλά στη συ
νέχεια επελέγη αντί αυτήε τηε μείω
σηε να περικοπούν οι συντάξειε τω ν  
συνταξιούχων κάτω τω ν  55 ετών.

Πάντωε, θέμα μείωσηε τω ν  εφάπαξ 
τουλάχιστον σ το  προσεχέε χρονικό 
διάστημα δεν φαίνεται να προκύπτει, 
καθώε τα  Ταμεία που χορηγούν το  
βοήθημα είναι σ τη ν  πλειονότητά  
τουε ΝΠΙΔ.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΨΙΝΗ

Ανοιχτό άφησε το  ενδεχόμενο συμμε- 
τοχήε τηε ΕΚΤ στην αναδιάρθρωση του 
ελληνικού χρέουε ο υπουργόε Οικο
νομικών τηε Γερμανίαε Β. Σόιμπλε, ε
ξέλιξη που εκτιμάται ότι θα βοηθήσει 
αποφασιστικά τη ν επιτυχή ολοκλή
ρωση και του PSI. Με τη ν  υπογραφή 
τηε νέαε δανειακήε σύμβασηε και 
τω ν υποχρεώσεων που τη συνοδεύουν, 
ανοίγει ο δρόμοε για την υλοποίηση του 
προγράμματοε ανταλλαγήε ομολόγων 
(PSI), ενώ  η συμμετοχή τηε ΕΚΤ εξα
σφαλίζει τη  μείωση του χρέουε σε ε
πίπεδα που το  ΔΝΤ θεωρεί βιώσιμα. 
«Δ εν  είμαστε αντίθετοι σ τη  συμμετο
χή τηε ΕΚΤ», φέρεται να είπε σε Γερ- 
μανούε βουλευτέε ο κ. Σόιμπλε.

Σημειώνεται ότι η ΕΚΤ και οι κε- 
ντρικέε τράπεζεε κατέχουν ελληνικά 
ομόλογα ύψουε περίπου 55 δισ. ευρώ, 
και σύμφωνα με εκτιμήσειε τραπεζικών 
παραγόντων είναι αγορασμένα κατά μέ
σον όρο στο 80% τηε ονομαστικήε τουε 
αξίαε. Α ν η συμμετοχή τηε ΕΚΤ ανέλ- 
θει στο σύνολο τω ν  ομολόγων που κα
τέχει και γίνει με τουε ίδιουε όρουε που 
θα ισχύουν για τουε ιδιώτεε, τό τε  όχι 
μόνο θα επιτευχθούν οι στόχοι που έ
χει θέσει το  ΔΝΤ (μείωση του χρέουε 
σ το  120% του ΑΕΠ μέχρι το  2020), αλ-

Ο  Γερμανός υπουργός 
Οικονομικών Β. Σόιμπλε 
ανέφερε ότι «δεν είμαστε 
αντίθετοι στη συμμετοχή 
της Τράπεζας».

λά η ανακούφιση του δημόσιου χρέουε 
θα είναι σημαντικά μεγαλύτερη.

Σύμφωνα με πληροφορίεε, τιε επό- 
μενεε ημέρεε αναμένεται η θεσμοθέ
τηση  τω ν  ρητρών υποχρεωτικήε συμ- 
μετοχήε. Πρόκειται για τα  Collective 
Action Clau8e8 (CACs), σύμφωνα με τα 
οποία, εάν μια ορισμένη πλειοψηφία 
τω ν  ομολογιούχων αποδεχθεί τη ν  
πρόταση, τό τε  είναι υποχρεωμένη να 
ακολουθήσει και η μειοψηφία. Οι ρή
τρεε αυτέε εκτιμάται ότι θα δράσουν 
αποτρεπτικά σε όσουε παίζουν με 
τη ν ιδέα μη συμμετοχήε στο πρό
γραμμα και θα εξασφαλίσουν τη ν ε
πιτυχία τηε συναλλαγήε, χωρίε τελικά 
τη ν ενεργοποίησή τουε. Σε ό,τι αφο
ρά τουε όρουε του PSI, το μέσο επιτόκιο 
τω ν  νέω ν τίτλων θα διαμορφωθεί στο 
3,75%, ενώ θα προβλέπεται ειδική ρή
τρα ανάπτυξηε που θα ενεργοποιείται

εάν το  ΑΕΠ επιτύχει έναν ορισμένο 
ρυθμό αύξησηε. Οι νέοι τίτλοι θα είναι 
30ετούε διάρκειαε, ενώ προβλέπεται 
ΙΟετήε περίοδοε χάριτοε, όπου οι ο
μολογιούχοι θα λαμβάνουν μόνο τόκο, 
ενώ μετά τη ν  περίοδο αυτή το  Δημό
σιο θα αποπληρώνει τόκουε και κε
φάλαιο. Οπωε προβλέπει η συμφωνία, 
η απομείωση («κούρεμα») θα φτάσει το 
50%, ενώ από το υπόλοιπο 50%, το 15% 
(του συνόλου) θα δοθεί σε διετή ομό
λογα του EFSF (αντί για μετρητά) κ 
το υπόλοιπο 35% σε νέα 30ετή ομόλογέ 
του Δημοσίου. Η επίπτωση στην πραγ
ματική παρούσα αξία υπολογίζεται σε 
70%, ωστόσο, σύμφωνα με εκτιμήσειε 
τραπεζικών στελεχών, η τελική πραγ
ματική επιβάρυνση μπορεί να περιο
ριστεί μεταξύ 58% και 65%. Αυτό θα 
επιτευχθεί διότι ήδη οι εγχώριεε τρά
πεζεε έχουν υποστεί τιε ετππτώσειε του 
21% από το αρχικό PSI, ενώ επίσηε αμ
βλύνει τιε απώλειεε η φορολογική με
ταχείριση τω ν  ζημιών που προβλέπει 
τη  δυνατότητα συμψηφισμού τω ν  ζη
μιών με μελλοντικά κέρδη σε διάρκεια 
τηε 5ετίαε. Η κυβέρνηση εξετάζει τη ν  
επιμήκυνση του χρόνου συμψηφι
σμού στα  10 με 15 χρόνια.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ
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Θετικός 
στη συμφωνία 
ο Παπανδρέου
Παρά τα άκρως επώδυνα μέτρα 
αποφεύγεται η χρεοκοπία της χώρας,

Με τον υπουργό Ευρώπης της Μ. Βρετανίας κ. Ντέιβιντ Λίντινγκτον συναντήθηκε χθες ο κ. Γ. Παπανδρέου.

«Παγωμένη» η Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Υπέρ τηε επικύρωσή μιαε συμ
φωνίαε μεταξύ τω ν πολιτικών αρ
χηγών στη σύσκεψη η οποία ανα
μένεται να πραγματοποιηθεί σή
μερα, τάσσεται κατ’ αρχήν ο κ. Γ. 
Παπανδρέου. Αν και στο επιτελείο 
του προέδρου του ΠΑΣΟΚ επιφυ
λάσσονται έωε ότου λάβουν το κεί
μενο που διαμορφώθηκε χθεε το 
βράδυ, στην τελευταία συνάντηση 
του κ. Παπαδήμου με την τρόικα, 
τονίζουν ότι όσα είναι μέχρι στιγ- 
μήε γνωστά είναι μεν επίπονα, συ- 
νιστούν δε προτιμότερη επιλογή α
πό την καταστροφή, που θα επέ
φερε μια ανεξέλεγκτη χρεοκοπία.

Πληροφορίεε αναφέρουν ότι ο 
κ. Παπανδρέου επιθυμεί να στη
ρίξει ενεργά την κυβέρνηση Πα-

Στη σύσκεψη των πο
λιτικών αρχηγών υπό 
τον κ. Παπαδήμο θα 
ζητήσει να μη θίγουν 
οι κύριες συντάξεις.

παδήμου, καθώε κατανοεί την 
κρισιμότητα τω ν  στιγμών και των 
διαπραγματεύσεων, που βρίσκο
νται σε εξέλιξη. Ο κ. Παπανδρέου 
αναμένεται να πει και στη σημε
ρινή σύσκεψη ότι βασικό μέλημά 
του είναι να διασωθούν οι κύριεε 
συντάξειε δίχωε περικοπέε, προ- 
κειμένου να επιτευχθούν οι στό
χοι που έχουν τεθεί. Τούτο βεβαί- 
ωε σημαίνει ότι ο κ. Παπανδρέου 
είναι διατεθειμένοε να δεχθεί κά- 
ποιεε μεγαλύτερεε περικοπέε στιε 
επικουρικέε συντάξειε, κατά το ε
ναλλακτικό σενάριο. Φαίνεται ε- 
πίσηε (πάντα υπό την αίρεση τω ν 
τελικών διατυπώσεων, οι οποίεε λέ
γεται ότι θα παραδοθούν σήμερα 
το  πρωί) ότι ανεκτέε για το ΠΑΣΟΚ 
είναι και οι ρυθμίσειε που τελικά 
γίνονται για το  καθεστώε επανα- 
κεφαλαιοποίησηε των τραπεζών. 
Στο περιβάλλον του προέδρου 
του ΠΑΣΟΚ θεωρούν επίσηε θετι- 
κέε τιε βελτιώσειε που φαίνεται ό
τι τελικά θα γίνουν στιε αλλαγέε 
που αφορούν το  καθεστώε μετε- 
νέργειαε. Ολα αυτά τα ζητήματα

συζητήθηκαν χθεε στη διάρκεια 
σύσκεψηε υπό τον  κ. Παπανδρέ
ου με τη  συμμετοχή τω ν κ. Ευ. Βε- 
νιζέλου, Γ. Κουτρουμάνη και κομ
ματικών στελεχών (Χρ. Πρωτό- 
παπα, Π. Ευθυμίου, Mu. Καρχι- 
μάκη κ.ά.). Μεταξύ όσων ετέθησαν 
χθεε, κυριάρχησε και η ανάγκη για 
πιο επιθετική αντιμετώπιση τηε 
Ν.Δ. Πληροφορίεε αναφέρουν ότι 
ο κ. Παπανδρέου είπε ότι «δεν μπο
ρεί να παραμένουν αναπάντητεε 
οι αδικαιολόγητεε αιχμέε τηε 
Ν.Δ.». Στη σύσκεψη διαπιστώθη
κε ότι υπήρχε πρόοδοε στα εργα
σιακά ζητήματα, αλλά και σε ό,τι 
αφορά την πρόοδο τηε δημοσιο- 
νομικήε προσαρμογήε. Ο κ. Κου- 
τρουμάνηε επανέλαβε πωε οι σο- 
βαρότερεε εκκρεμότητεε υφίστα- 
νται στη συζήτηση περί το μέλλον 
τω ν συντάξεων. Μάλιστα, υπήρξε 
και ο πρώτοε υπουργόε, ο οποίοε 
αποχώρησε από τη  χθεσινή σύ
σκεψη, προκειμένου να μεταβεί 
στη Ζαλοκώστα, όπου εξακολου
θούσε να παραμένει η τρόικα.

Ο κ. Παπανδρέου επανέλαβε 
χθεε ότι οι κύριεε συντάξειε συ- 
νιστούν «κόκκινη γραμμή» για το 
ΠΑΣΟΚ, κάτι με το  οποίο συμφώ
νησαν άπαντεε οι παρευρισκόμε- 
νοι. Σήμερα το πρωί, αμέσωε μό- 
λιε το  τελικό κείμενο φθάσει στα 
χέρια τω ν επιτελών του κ. Πα
πανδρέου, θα πραγματοποιηθεί σύ
σκεψη ώστε να εντοπιστούν δια- 
τυπώσειε οι οποίεε -π ιθανόν- 
βρίσκονται εκτόε του πλαισίου που 
στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν αποδεκτό. 
Εφόσον πραγματοποιηθεί η σύ
σκεψη των πολιτικών αρχηγών, αλ
λά και το ραντεβού του προέδρου 
του ΠΑΣΟΚ με τουε εκπροσώ- 
πουε τηε τρόικαε, το αμέσωε επό
μενο μέτωπο για τον  κ. Παπαν
δρέου είναι η Κ.Ο. Ο πρόεδροε του 
ΠΑΣΟΚ θα συγκαλέσει την Κ.Ο. ό
ταν επέλθει η τελική συμφωνία, ό
που αναμένεται να επαναλάβει πε
ρίπου όσα είπε και τη ν προηγού
μενη εβδομάδα, κατά την τελευ
ταία συνεδρίαση. Θα τονίσει, εν ο- 
λίγοιε, την ανάγκη να craipu0oùv 
διά τηε ψήφου τω ν  βουλευτών τα 
νομοσχέδια τα οποία αναμένεται 
να κατατεθούν τιε αμέσωε επό- 
μενεε ημέρεε, αρχήε γενομένηε α
πό τη ν Κυριακή.

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

Σε κατάσταση αμηχανίαε τελούσε 
μέχρι αργά το  βράδυ σύσσωμη η 
κοινοβουλευτική ομάδα του 
ΠΑΣΟΚ, με τουε περισσότερουε 
πράσινουε βουλευτέε να απο
φεύγουν μεν τιε δημόσιεε τοπο- 
θετήσειε, αλλά να δηλώνουν κατ’ 
ιδίαν ότι καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
δεν είναι διατεθειμένοι να ψηφί
σουν μέτρα τα  οποία θα βυθίσουν 
ακόμη π ερ ισσότερο  τη  χώρα 
σ τη ν ύφεση. Είναι μάλιστα χα
ρακτηριστικό ότι αρκετοί βου
λευτέε δεν έκρυβαν το ν  προβλη
ματισμό τουε για το  πιθανό σε
νάριο η τελική συμφωνία να έρ
θει προε ψήφιση στη Βουλή με τη 
μορφή του «πακέτου» και όχι 
κατ’ άρθρο, υπονοώνταε ότι σε μια 
τέτοια  περίπτωση θα εξετάσουν 
ακόμη και τη  «λύση» τηε παραί- 
τησηε από τιε έδρεε τουε.

Το βαρύ κλίμα έμελλε να ε
ντείνουν οι δηλώσειε του εκπρο
σώπου Τύπου κ. Πάνου Μπεγλί- 
τη, ο οποίοε απροσδόκητα πα
ραδέχθηκε χθεε (ΣΚΑΪ) ότι τα  υ
πό δημοσιοποίηση μέτρα «δεν  εί
ναι τα τελευταία», καθώε «τον  Ιού
νιο», όπωε προανήγγειλε, «ανα
μένονται νέα, τα  ειδικά μισθολό
για, και πρέπει να πούμε τη ν  α
λήθεια στον  λαό». Βουλευτέε, αλ

λά και υπουργοί του ΠΑΣΟΚ εξέ
φραζαν τη ν απορία τουε για την 
ασυνήθιστη ειλικρίνεια του κ. 
Μπεγλίτη, δεδομένου, όπωε έλε
γαν, ότι ο εκπρόσωποε εννοεί την 
επιβολή κάποιων επιπλέον μέτρων 
για τη  διετία 2013 - 2015 σε πε
ρίπτωση που το  2012 δεν απο- 
δ ε ^ ε ί  πλεονασματικό. Αλλά α
κόμη και σε μια τέτοια  περίπτω
ση, όπωε πρόσθετον, είναι απο- 
ρίαε άξιον ο κ. Μπεγλίτηε να προ-

Πολλές συζητήσεις 
ηροκάλεσε η τοποθέτη
ση του κ. Π. Μπεγλίτη 
ότι τον Ιούνιο θα απαι
τηθούν νέες περικοπές.

εξοφλεί την αποτυχία τω ν  υπό α
νακοίνωση μέτρων, διαψεύδο- 
νταε έτσ ι και όσα μέχρι πρότινοε 
ισχυρίζονταν οι κ. Γ. Παπανδρέ
ου και Ευ. Βενιζέλοε, όταν εκτι
μούσαν ότι η χώρα θα έχει πρω- 
τογενέε πλεονάσματα ήδη από 
τον Μάρτιο του 2012. «Οσοι δεν 
αντέχουν την αλήθεια είναι αυτοί 
που μαε οδήγησαν εδώ» αντα
παντούσαν συνεργάτεε του κ. 
Μπεγλίτη, εμμένονταε μέχρι κε- 
ραίαε στη  δυσοίωνη πρόβλεψή

του. Αξιοσημείωτο είναι, πάντωε, 
ότι ο εκπρόσωποε του ΠΑΣΟΚ έ- 
σπευσε να εξηγήσει και το  αίτη
μα του κ. Παπανδρέου να παρα- 
ταθεί ο βίοε τηε κυβέρνησηε Πα
παδήμου μέχρι το 2013. «Στιε ση- 
μερινέε συνθήκεε καμία μονο
κομματική κυβέρνηση δεν θα 
μπορούσε να λύσει τα  προβλή
ματα» είπε και αφού προδίκασε ό
τι από τιε εκλογέε δεν θα προκό
ψει αυτοδυναμία, αναρωτήθηκε 
αν η χώρα έχει την πολυτέλεια να 
μπει σε μια τέτοια  περιπέτεια. 
Ωστόσο και αυτή η άποψη του κ. 
Μπεγλίτη σχολιααζόταν δυσμενώε 
από κορυφαία στελέχη του  
ΠΑΣΟΚ, τα οποία υποστήριζαν ό
τ ι ο εκπρόσωποε επιτείνει το  αί
σθημα ηττοπάθειαε και κατάρ- 
ρευσηε του κόμματοε, αντί να  ε- 
π ^ ιρ ε ί  να δημιουργήσει συν
θήκεε αλλαγήε του κλίματοε.

Χθεε, τέλοε, επιβεβαιώθηκαν 
πλήρωε οι πληροφορίεε περί τηε 
συμφωνίαε τω ν κ. Ευ. Βενιζέλου 
και Ανδ. Λοβέρδου το  ΠΑΣΟΚ να 
στηρίξει (από θέσειε μη ευθύνηε) 
μια κυβέρνηση τηε Ν.Δ. αν ο κ. 
Σαμαράε εξασφαλίσει τη ν  πρώτη 
θέση, αλλά όχι τη ν αυτοδυναμία, 
καθώε την πρόθεσή τουε αυτή δεν 
έκρυψαν όταν ρωτήθηκαν από 
το ν  κ. Δ. Αβραμόπουλο σε πρό
σφατη υπουργική σύσκεψη.

Ο κ. Σαμαράς σταθμίζει τις νέες αξιώσεις της τρόικας

Λίγο πριν από τις εννέα χθες το βράδυ ο κ. Αντ. Σαμαράς και το επιτελείο 
του έλαβαν το προσχέδιο του Μνημονίου προκειμένου να το μελετήσουν.

Της ΕΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Μια δύσκολη διαπραγμάτευση 
προοιωνίζονται οι χθεσινέε εξε- 
λίξειε ωε προε τη  διαμόρφωση τηε 
νέαε δανειακήε σύμβασηε. Αργά 
χθεε βράδυ, από τη  Συγγρού εκ- 
πέμπονταν κλίμα έντονου προ
βληματισμού, αλλά και ισχυρήε κα- 
χυποψίαε, αν όχι ενόχλησηε, έ
ναντι τω ν χειρισμών του υπουρ
γού Οικονομικών κ. Ευ. Βενιζέλου, 
τη ν ίδια στιγμή που αυξανόταν η 
ασκούμενη πίεση προε την ηγεσία 

ια την απόρριψη σειράε ρυθμί
σεων του νέου πακέτου.

«Εξακολουθούμε να έχουμε διά
θεση συμβολήε για την επίτευξη 
τηε συμφωνίαε προε όφελοε τηε 
χώραε», διεμήνυε κορυφαίο στέ- 
λεχοε του κόμματοε αργά χθεε βρά
δυ, κρατώνταε επιφυλάξειε για την 
τελική στάση έναντι του κειμένου 
συμφωνίαε, που επρόκειτο να 
κοινοποιηθεί τιε πρώτεε πρωινέε 
ώρεε σήμερα.

Η δαμόκλειοε σπάθη τηε πτώ- 
χευσηε, η οποία χθεε ορθώθηκε α
πό τουε δανειστέε με το ν  πλέον 
δραματικό τρόπο πάνω από το εγ

χώριο πολιτικό σύστημα, τα α
σφυκτικά περιθώρια για τη  λήψη 
τω ν τελικών αποφάσεων, αλλά και 
η καταιγίδα πληροφοριών περί νέ
ων απαιτήσεων τηε τρόικαε, ενέ- 
τειναν τον εκνευρισμό του γαλά
ζιου επιτελείου, το  οποίο βρισκό
ταν από το πρωί τηε Τρίτηε σε 
διαρκή σύσκεψη. Οπωε και τα

προηγούμενα εικοσιτετράωρα, ο 
πρόεδροε τηε Ν.Δ. ήταν σε συνε
χή επαφή με τον  κ. Λ. Παπαδήμο, 
ενώ τα αρμόδια στελέχη του κόμ
ματοε του μετέφεραν διαρκώε 
την εικόνα που αποκόμιζαν από τη 
διαβούλευση τηε τρόικαε με την 
κυβέρνηση.

Ιδιαίτερη ένταση και προβλη-

Πιέσεις για απόρριψη 
ορισμένων αιτημάτων 
των δανειστών και 
αιχμές της Συγγρού 
κατά του κ. Ευάγγ. 
Βενιζέλου.

ματισμό προκάλεσε αργά χθεε το 
απόγευμα η πληροφορία που έ
φερε την τρόικα να επαναφέρει 
στο τραπέζι το αίτημα για μειώσειε 
και στιε κύριεε συντάξειε, λόγω τηε 
εμμονήε τηε Ν.Δ. να μην αγγίξουν 
οι μειώσειε τιε επικουρικέε συ- 
ντάξειε μέχρι 300 ευρώ. Επίσηε, η 
πληροφορία για περιορισμό τω ν 
πολυτεχνικών επιδομάτων, που α
ποτελούν μια από τιε βασικέε δε- 
σμεύσειε που έχει αναλάβει ο κ. Σα
μαράε. Τα στελέχη τηε αξιωματι- 
κήε αντιπολίτευσηε έβαλαν ενα
ντίον του υπ. Οικονομικών κ. Ευ. 
Βενιζέλου, ο οποίοε, όπωε έλεγαν, 
ε™χειρεί να φορτώσει στη Ν.Δ. τη 
δική του ανεπάρκεια να καλύψει 
το ποσοστό του ΑΕΠ που λείπει α-

πό το ν  προϋπολογισμό του 2012. 
Οι ίδιοι κύκλοι σχολίαζαν ότι «τέ 
τοια σενάρια δεν τα γνωρίζει ού
τε  ο κ. Παπαδήμοε» και υπενθύ
μιζαν πωε ο κ. Βενιζέλοε τον Νο
έμβριο διαβεβαίωνε τον  ελληνικό 
λαό ότι έχουν ψηφιστεί όλα τα μέ
τρα που αφορούν το 2012 και πρό
σθετον με έμφαση ότι «το  θέμα 
τω ν  κύριων συντάξεων ήρθε στο 
τραπέζι μόλιε χθεε (Δευτέρα) ωε α
ποτέλεσμα τηε άρνησηε - αδυνα- 
μίαε υπουργών να περικόψουν δα- 
πάνεε τω ν υπουργείων τουε, αλλά 
και λόγω τηε τρύπαε στην εκτέ
λεση του προϋπολογισμού του 
2011». Στη Συγγρού θεωρούν ότι 
έχουν «κατοχυρώσει» τη διατή
ρηση 13ου και Μου μισθού, ω
στόσο προβληματίζονται εντό- 
νωε για την επίδραση που, ενδε- 
χομένωε, θα έχει στο σύνολο τω ν 
κλιμακίων η μείωση του κατώτα- 
του ορίου. Υπενθύμιζαν, δε, πωε 
η δική τουε πρόταση αφορά μόνο 
τουε νεοεΐσερχόμενουε. Ωε προε 
το  αίτημα για απολύσειε στο Δη
μόσιο, η Ν.Δ. αντιπροτείνει εφε
δρεία, μείωση εποχικών υπαλλή
λων και συμβασιούχων.

Μερίδα «γαλάζιων» στελεχών αντιδρά στα επερχόμενα μέτρα
ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ

Σημείο ισορροπίαε μεταξύ του, μέ
χρι πρότινοε, δημόσιου λόγου 
τουε και τηε νέαε πραγματικότη- 
ταε, που δημιουργεί η διαφαινό- 
μενη συνυπογραφή τω ν σκληρών 
μέτρων που περιλαμβάνει η νέα 
δανειακή σύμβαση, αναζητούν 
οι βουλευτέε τηε Νέαε Δημοκρα- 
τίαε, εν αναμονή και τηε συνε- 
δρίασηε τηε Κοινοβουλευτικήε 
Ομάδαε του κόμματοε εντόε τω ν 
προσεχών ημερών. Την ίδια στιγ
μή, σημαντικόε αριθμόε στελεχών 
κάνουν «δεύτερεε σκέψειε» σχε
τικά με το ν  χρόνο τω ν εκλογών, 
καθώε αυξάνεται ο προβληματι- 
σμόε για τη ν «αντοχή» τω ν  γα

λάζιων βουλευτών να υπερψηφί
σουν σειρά επώδυνων μέτρων 
και, αμέσωε μετά, να διεκδικήσουν 
τη ν ψήφο στιε περιφέρειέε τουε.

Ο πρόεδροε τηε Ν.Δ. φέρεται να 
δηλώνει σε συνομιλητέε του ότι 
δεν πρόκειται να  μεταβάλει στά 
ση επιμένονταε σε ταχεία προ
σφυγή στιε κάλπεε, καίτοι ανα
γνωρίζει ότι η προσπάθεια, τόσο 
προεκλογικά όσο και μετεκλογικά, 
θα είναι δύσκολη. Την ίδια θέση, 
αναμένεται να δημοσιοποιήσει και 
κατά τη  συνεδρίαση τηε συνε- 
δρίασηε τηε εκτελεστικήε γραμ- 
ματείαε του κόμματοε, πιθανότατα 
απόψε.

Στην ηγεσία τηε Ν.Δ. υπάρχει 
προβληματισμόε όχι μόνο για τη

στάση τηε κοινήε γνώμηε, αλλά 
και τιε αντιδράσειε τω ν  ίδιων 
τω ν βουλευτών του κόμματοε, 
αρκετοί εκ τω ν  οποίων έχουν δη- 
μοσίωε δηλώσει ότι δεν πρόκειται 
να στηρίξουν νέεε περικοπέε, ε
νώ  άλλοι είναι θέσει αντίθετοι 
στην πολιτική που χάραξε ο κ. Σα
μαράε από τον Νοέμβριο με τη 
στήριξη τηε κυβέρνησηε Παπα
δήμου. Το κλίμα είναι τεταμένο και 
πολλά θα κριθούν απ’ όσα θα πει 
ο κ. Σαμαράε στουε βουλευτέε. Ει
κάζεται, ωστόσο, ότι οι περισσό
τεροι εξ αυτών θα πειθαρχήσουν, 
εν τέλει, σ την κομματική γραμμή 
με τη ν προσδοκία και τηε επανε- 
κλογήε, δεδομένου ότι η Ν.Δ. θα 
είναι σίγουρα πρώτο κόμμα και, ά-

ρα, με μεγαλύτερο αριθμό βου
λευτών από τον  σημερινό. Στο ε
σωτερικό του κόμματοε, αλλά και 
στουε διαδρόμουε τηε Συγγρού, 
πάντωε, οι περισσότεροι ειση- 
γούνται να υπάρξει κάποιο επι- 
μέρουε «όχι» εκ μέρουε του κ. Σα
μαρά, προκειμένου να σηματο- 
δοτηθεί η διαφοροποίησή του α
πό το ΠΑΣΟΚ και τον  «κούριερ 
τω ν Βρυξελλών», όπωε χαρακτή
ρισε χθεε τον πρωθυπουργό ο στε- 
νόε συνομιλητήε του κ. Σαμαρά 
και εκπρόσωποε του «πατριωτικού 
μπλοκ» κ. Φ. Κρανιδιώτηε (Real). 
Σε σαιρώε «αντιμνημονιακούε» 
τόνουε κινήθηκε χθεε και ο κ. Γ. 
Μανώληε (σ.σ. σήμερα πρωτο
στατεί σε «αντιμνημονιακή» εκ-

δήλωση στο Περιστέρι), ενώ α
νοικτό το τι θα πράξει αλλά και au- 
μέε για τη μη ενημέρωση τω ν βου
λευτών άφησε ο κ. Γερ. Γιακου- 
μάτοε (Mega): «Δ εν  μπορούν να 
κοπούν άλλο μισθοί και συντά- 
ξειε... Περιμένω από τον  Σαμαρά 
να μου εξηγήσει. Ωε βουλευτήε 
δεν έχω ενημέρωση».

Η ηγεσία μοιάζει να επιθυμεί 
τη ν ύπαρξη τέτο ιω ν φωνών προ
κειμένου να μην απολέσει τη ν  ε
παφή με ένα σημαντικό τμήμα τηε 
κοινωνίαε. Αλλωστε, σ τη  Ν.Δ. 
δεν παραγνωρίζουν το ν  κίνδυνο 
μερίδα υποστηρικτών του κόμ
ματοε να μετακινηθεί είτε προε το 
υπό σύσταση κόμμα Κομμένου εί
τε  ακόμη και προε τη ν Αριστερά.

Την Κυριακή 
η ψηφοφορία 
στη Βουλή
Του ΓΙΩΡΓΟΥ Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ

Με καζάνι που βράζει μοιάζει, τιε τελευταίεε ημέρεε και ώ 
ρεε τω ν  δραματικών για τη  χώρα διαπραγματεύσεων, η ε
ντόε  του Κοινοβουλίου εκπροσώπηση του πολιτικού συ- 
στήματοε.

Η πρόθεση η υπό κατάρτιση νέα δανειακή συμφωνία - 
Μνημόνιο -μαζί με το  προμνημόνιο για το  PSI- να έ ρ Ρ -  
προε κύρωση σ τη  Βουλή με τη  διαδικασία του «κατε. 
γοντοε», και μάλιστα να ψηφιστεί σε ειδική συνεδρίαση 
τη ν ερχόμενη Κυριακή, επιταχύνει τιε παρασκηνιακέε διερ- 
γασίεε και εκτιμάται σε συζητήσειε στο Περιστύλιο ότι θα 
πολλαπλασιάσει τιε περιπτώσειε αρνητικήε ψήφου, κυρίωε 
από δυσφορούντεε βουλευτέε 
του ΠΑΣΟΚ - και, σε πιο πε
ριορισμένη κλίμακα, γαλάζιουε.

Κεντρικό επιχείρημα τω ν  
δυσφορούντων είναι ότι όχι μό
νο δεν φαίνεται να συνυπάρ
χουν μέτρα αναπτυξιακά, αλ
λά και δεν δίνεται περιθώριο 
χρόνου για ενημέρωση - συ
ζήτηση ή και επεξεργασία τω ν  
μέτρων από τουε νομοθέτεε.

Η ευρεία πλειοψηφία που 
διαμορφώνουν τα  μέλη τω ν  
κοινοβουλευτικών ομάδων τω ν 
τρ ιώ ν κομμάτων που συμμε
τέχουν σ τη ν κυβέρνηση Παπαδήμου, καθώε και όσων εκ 
τω ν  ανεξαρτήτων προσφέρουν έωε τώρα τη  στήριξή τσ 
έχει διαμορφώσει τη ν πεποίθηση ότι η ψήφιση του νε,_ „  
Μνημονίου δεν θα τεθεί σε κίνδυνο.

Τα πιθανά σενάρια
Ωστόσο, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν όσο το  δυ

να τόν  οι πιθανολογούμενεε «διαρροέε», εξετάζοντα ι διά
φορα «σενάρια» άμβλυνσηε τω ν  εντυπώσεων: Υπό αυτό 
το  πρίσμα πιθανότερο είναι το  ενδεχόμενο να μην έρθει 
άμεσα προε ψήφιση το  «πακέτο τω ν  συμφωνηθέντων μέ
τρων», αλλά ένα «πλαίσιο» συμφωνίαε γενικά ωε προε τουε 
«στόχουε δημοσιονομικήε σωτηρίαε τηε χώραε». Το σ ε 
νάριο αυτό παραπέμπει για αργότερα τιε οποίεε διαφο- 
ροποιήσειε «σ τα  επί μέρουε».

Μια άλλη εναλλακτική λύση -που πάντωε δεν φαίνεται 
να έχει πιθανότητεε να υιοθετηθεί- είναι να  ακολουθηθεί 
η διαδικασία τηε Πράξηε Νομοθετικού Περιεχομένου, η 
οποία όπωε έχει συμβεί κατά το  παρελθόν σε εξαιρετικά 
επείγουσεε (και δυσάρεστεε από ττλευράε πολιτικού κόστουε) 
περιπτώσειε πρόκειται να τεθεί προε κύρωση ύστερα α
πό μικρό χρονικό διάστημα και αφού σ το  μεταξύ θα έχει 
τεθεί σε εφαρμογή.

Σε κάθε περίπτωση είναι μη προβλέψιμη η κατάληξη τηε 
«μάχηε», η αντίστροφη μέτρηση τηε οποίαε μόλιε άρχισε. 
Το περιβάλλον, δε, εντόε του οποίου θα δοθεί έκανε αι
σθητή  χθεε τη ν  παρουσία του στη  Βουλή: Νέα Δημοκρα
τία  και ΠΑΣΟΚ συγκρούστηκαν μετωπικά, καθώε συ ζη 
τήθηκε ετεροχρονισμένα η κύρωση απολογισμού - ισο
λογισμού για το  2010 (έτοε πρώτου Μνημονίου).

Αμφίσημη στάση 
από τον ΛΑΟΣ
Περιθώρια υπαναχώρησηε από τη  διαμορφούμενη συμφωνία 
με τουε π ιστωτέε άφησε αργά χθεε το βράδυ ο πρόεδροε 
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κ. Γιώργοε Καρατζα- 
φέρηε, λίγεε μόνον ώρεε πριν από την κρίσιμη, και τελική 
όπωε όλα δείχνουν, νέα σύσκεψη τω ν πολιτικών αρχηγών.

Νωρίτερα, ο κ. Καρατζαφέρηε είχε συγκαλέσει εκτάκτωε 
την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματοε, λαμβάνονταε σχε
τική εξουσιοδότηση για τουε χειρισμούε του, δίχωε ωστό
σο και εκεί να καταστήσει σαφέε ποια ακριβώε στάση ε- 
πρόκειτο να τηρήσει τελικά.

Σε χθεσινοβραδινή του δήλωση, και πριν λάβει το  επί
σημο προσχέδιο του Μνημονίου, αλλά έχονταε γνώση τω ν  
μέτρων που προβλέπει, ο κ. Καρατζαφέρηε ενημέρωσε ό
τι με επιστολή του προε το ν  πρωθυπουργό κ. Λουκά Πα
παδήμο ζήτησε να υπάρξει 
σειρά γνωμοδοτήσεων επί 
τηε νέαε δανειακήε σύμβα
σηε, πριν ο ίδιοε την εγκρί
νει. «Ζήτησα, με επιστολή 
μου στον  πρωθυπουργό, α
πάντηση του Ελεγκτικού Συ
νεδρίου αν είναι σύννομη η 
σύμβαση, τη  ρητή διαβεβαί
ωση τηε Τραπέζηε τηε Ελλά- 
δοε ότι αυτά τα μέτρα θα βγά
λουν την Ελλάδα από τον ση
μερινό οικονομικό λαβύριν
θο, αλλά και τη  γνωμοδότη
ση του Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτουε εάν η συμφωνία 
αυτή είναι εναρμονισμένη με 
Σύνταγμα και νόμουε του 
κράτουε». «Εάν δεν είναι 
σύννομα τα μέτρα, δεν θα τα 
ψηφίσω» κατέληξε ο κ. Κα
ρατζαφέρηε.

Παρά το γεγονόε ότι μέχρι 
το  απόγευμα χθεε κορυφαία 
στελέχη του κόμματοε θεω
ρούσαν αυτονόητη τη ν έ
γκριση τηε νέαε δανειακήε 
σύμβασηε και από το ν  
ΛΑΟΣ, το κλίμα μεταβλήθη
κε στη  συνέχεια. Ερμηνεύο- 
νταε τη  νέα διαπραγματευτική στάση του κ. Καρατζαφ 
(«η  επιθετική ταπείνωση τηε Ελλάδοε αποτελεί συνειδητή 
πράξη και δεν μπορεί να μείνει έξω από τουε σχεδιασμούε 
μαε», επεσήμανε επίσηε), πολιτικά στελέχη τη ν απέδιδαν 
στην κάμψη τηε εκλογικήε δυναμικήε του κόμματοε και στην 
ανάγκη του προέδρου του να π ερ ^ ρ α κ ώ σ ε ι τη ν εκλογι
κή του βάση έναντι απωλειών είτε προε τη Ν.Δ. είτε, εσχάτωε, 
προε σχήματα όπωε η Χρυσή Αυγή και το  νέο κόμμα Κομ
μένου. Ο κ. Καρατζαφέρηε έβαλε και κατά τω ν Ευρωπαίων, 
σχολιάζονταε πωε «εάν η Γαλλία είχε άλλεε ηγεσίεε, όπωε 
ο Πομπιντού και ο Μιτεράν και η Γερμανία αν είχε ένα Σμιτ 
ή έναν Κολ, η τύχη τόσο τηε Ευρώπηε, όσο και τηε Ελλά
δοε θα ήταν διαφορετική». Στη συνεδρίαση τηε κοινοβου- 
λευτικήε ομάδαε υπήρξε κλίμα προβληματισμού για την πε
ραιτέρω στάση του κόμματοε, σε συνδυασμό βέβαια και με 
τιε πληροφορίεε που υπήρξαν για αντίστοιχη «σκλήρυνση» 
τηε στάσηε τηε Νέαε Δημοκρατίαε.

Γ.Π.Τ.

«Εάν δεν είναι σύννομα τα 
μέτρα, δεν θα τα ψηφίσω» 
είπε ο κ. Καρατζαφέρης.

Επιστολή
Καρατζαφέρη προς 
τον πρωθυπουργό, 
με την οποία ζητεί 
γνωμοδοτήσεις επί 
της νέας σύμβασης.

Οι βουλευτές 
θα κληθούν να 
υπερψηφίσουν 
το περίγραμμα 
των μέτρων που 
ζητεί η τρόικα για 
τη νέα δανειακή 
σύμβαση.


