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Η  χώρα omv κόψη του Συραφιού
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Ρήγματα τα οποία απειλούν με 
κατάρρευση όλο το πολιτικό 
σύστημα της Ελλάδας προκαλούν 
οι οδυνηρές απαιτήσεις του 
νέου μνημονίου, προκειμένου να 
συνεχιστεί η χρηματοδότηση της 
Ελλάδας με 130 δισ. ευρώ και να 
μειωθεί το δημόσιο χρέος κατά 
περίπου 100 δισ. ευρώ. Ο  ΛΑΟΣ  
αποχώρησε από την κυβέρνηση, 
η οποία στηρίζεται πλέον από το 
ΠαΣοΚ και τη ΝΔ. Εξι υπουργοί 
και υφυπουργοί παραιτήθηκαν 
και οι Κοινοβουλευτικές 
Ομάδες των δύο μεγάλων 
κομμάτων δοκιμάζονται από 
σεισμικές δονήσεις, οι οποίες 
δεν αποκλείεται να οδηγήσουν 
στον ακρωτηρτασμό τους. Η  
σημερτνή ψηφοφορία στη Βουλή 
είναι ιστορικά κρίσιμη καθώς θα 
καθόρισα τον προσανατολισμό 
της χώρας, αν δηλαδή θα 
παραμείνει στο ευρώ ή αν θα 
ανοίξα ο δρόμος της επιστροφής 
στη δραχμή. Ο ι εξελίξεις εκπμάται 
ότι θα οδηγήσουν σε βίαιο 
μετασχηματισμό του πολιτικού 
συστήματος υπό την πίεση των 
κοτνωνικών εντάσεων.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡΟΥΠΑΛΛΗ

Χθες ξεκίνησε στη Βουλή η συζήτηση για τη νέα δανειακή σύμβαση και τη συμφωνία με την τρόικα αλλά όχι το PSI, το οποίο ακόμη συναντά εμπόδια για την ολοκλήρωσή του. Ξεκίνησε έτσι ένα 48ωρο ενδεχόμενων ρήξεων και αβεβαιότητας για την εξέλιξη της ψηφοφορίας εντός της Βουλής -  η αποδοχή των μέτρων αποτελεί προϋπόθεση για την εκταμί-

ευση της επόμενης δόσης του δανείου -  αλλά και την κατάσταση πολιορκίας που θα υπάρχει έξω από αυτή.Στελέχη του Π α Σ ο Κ  και της Ν Δ  υπολόγιζαν ότι τα μέτρα θα συγκέντρωναν 180 - 200 ψήφους, ανέμεναν δηλαδή σημαντικές απώλειες. Χθες, ο κ. Αντ. Σαμαράς στην ΚΟ όχι μόνο έθεσε θέμα κομματικής πειθαρχίας αλλά ξεκαθάρισε ότι όποιος δεν βουλευτής ή πολιτευτής δεν στηρίξει τα νέα μέτρα θα μείνει εκτός ψηφοδελτίων. Λίγο αργότερα ο κ. Γ. Πα- πανδρέου, πιεζόμενος από μεγάλο κομμάτι της δικής του Κ Ο , έθεσε και εκείνος θέμα κομματικής πειθαρχίας και ζήτησε από όσους βουλευτές έχουν πραγματικό πρόβλημα συνείδησης να παραιτηθούν από το βουλευτικό τους αξίω μα. Αυτή η σκληρή κομματική πειθαρχία θα περιορίσει τις διαρροές χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο ορισμένοι να επιχειρήσουν ηρωική έξοδο.Ενδεικτική του κλίματος που υπάρχει σιο Υπουργικό Συμβούλιο είναι η τοποθέτηση του κ. Τ. Γιαννίτση στη συνεδρίαση της Παρασκευής, όπου εγκρίθηκε ομοφώνως το νέο πακέτο μέτρων. «Αν επιβάλλοντας τέτοια 
επαχθή μέτρα πετύχουμε να βγάλου
μ ε τη χώρα από την κρίση τότε τα 
ονόματα του Παπαδήμου, του Βενι- 
ζέλου και των αρχηγών που στήρι
ξαν την κυβέρνηση θα μείνουν στην 
Ιστορία. Αν αποτύχουμε, τα ονόμα
τα όλων μας θα γραφτούν μ ε μαύ
ρο μελάνι» φέρεται να είπε.
ΙΙΙΙΙΙΙΙΟι ενδοιασμοί 

ΠαπουτσήΑν τα πράγματα εντός Βουλής φαίνεται ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο μπορούν να τεθούν υπό έλεγχο, η κατάσταση στους δρόμους όπου τα

«Αν επιβάλλοντας τέτοια 
επαχθή μέτρα πετύχουμε να 
βγάλουμε τπ χώρα από τπν 
κρίσπ τότε τα ονόματα του 
Παπαδήμου, του Βενιζέλου 
και των αρχπγών που 
στήριξαν τπν κυβέρνπσπ θα 
μείνουν στην Ιστορία. Αν 
αποτύχουμε, τα ονόματα 
όλων μας θα γραφτούν με 
μαύρο μελάνι» φέρεται να 
είπε ο κ. Γιαννίτσπς

κόμματα της Αρισιεράς και οι αγανα- κτισμένοι πολίτες έχουν δώσει ανιι- μνημονιακό ραντεβού ενδέχεται να οδηγήσει σε έκρηξη. Αυτόν τον κίνδυνο της κοινωνικής ανάφλεξης επι- σήμανε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο κ. Χρ. Παπουτσής, ο οποίος ζήτησε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον κ. Πα- παδήμο για θέματα της αρμοδιότη- τάς του λέγοντας ότι από τη συζήτηση αυτή θα εξαρτηθεί η παραμονή του στην κυβέρνηση.Ο  υπουργός Προστασίας του Π ολίτη δεν υπέβαλε παραίτηση μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό, ωστόσο νωρίτερα είχε ζητήσει να καταγραφούν στα πρακτικά του Υπουργικού Συμβουλίου οι ενστάσεις του για τα μέτρα περιορισμού του εργασιακού κόστους στον ιδιωτικό τομέα προειδοποιώντας ότι θα καταπέσουν σιο Ευρωπαϊκό Δ ικαστήριο. Ο  υπουργός Επικράτειας κ. Γ. Σταυρόπουλος του απάντησε ότι τα μέτρα θα γίνουν δεκτά εξαιτί- ας του εξαιρετικού και προσωρινού χαρακτήρα τους. «Πού τη βρίσκεις
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την προσωρινότητα;» έθεσε το ρητορικό ερώτημα ο κ. Παπουτσής προκα- λώνιας ερωτήματα για τη μελλοντική στάση του. Λίγες ώρες νωρίτερα είχε παραιτηθεί η Μαριλίζα Ξενογιαννα- 
κοπούλου με την οποία τον συνδέει μακρά πολιτική φιλία, τα κυβερνητικά στελέχη του Λ Α Ο Σ (Μ. Βορίδης, 
Α . Γεω ργιάδης, Α . Ροντούλης και 
Γ. Γεωργίου) ενώ την προηγούμενη ημέρα υπέβαλε την παραίτησή του ο 
I. ΚουτσούκοςΑνεξαρτήτως του αποτελέσματος

της ψηφοφορίας, ο πρωθυπουργός κ. Λ . Παπαδήμος έχει για πρώτη φορά την ευκαιρία να σχηματίσει μια κυβέρνηση η οποία να τον αντιπροσωπεύει περισσότερο. Ο  ανασχηματισμός έχει προεξοφληθεί από το Μέγαρο Μαξίμου και το πιθανότερο είναι να γίνει μετά την ψήφιση του νέου μνημονίου. Θ α επιλέξει ο κ. Παπαδήμος μια κυβέρνηση τεχνοκρατών όπως ο ιταλός πρωθυπουργός Μά
ριο Μ όνη, θα προσανατολιστεί σε ένα μεικτό σχήμα τεχνοκρατών και

Ε
ξ ο ρ γ ίζ ο ν τ α ι, δ ικ α ίω ς , οι πολίτες από τις α λλεπάλληλες περικοπές, από τη διαρκή εισοδηματική υποχώρηση και α φ α ίμα ξη , από τις δουλειές που χάνονται, από τις επιχ ειρ ή σ εις  που κ λ είνο υ ν , από την ανεργία που ακινητοποιεί και εξουθενώ νει τους νέο υ ς, από της π ολιτικής την αμηχανία και την αδυναμία  και από τη σχάση τω ν δ α ν ε ιστών και τω ν εταίρω ν, που τιμω ρούν και δ εν  θεραπεύουν, μη α να γνω ρίζοντας την προσπάθεια που ανέλαβε και τις θυσίες που υπομένει ο  ελλη νικό ς λ α ό ς.Ωστόσο η πίκρα και η οργή μαζί δεν λύνουν το πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι υπαρκτό και μεγάλο.Η Ελλάδα, εξαιτίας δικών μας λαθών, βρίσκεται στο κέντρο μιας διεθνούς οικονομικής θύελλας, είναι ο
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ασθενέστερος κρίκος μια ς παγκόσμιας αλυσίδας χρεών.Και ως ασθενέστερος κρίκος μπορεί να  είναι το πρώτο θύμα της εξελισσόμενης ευρωπαϊκής κρίσης χρέους. Π ολλοί στην Ελλάδα θεωρούν ότι αυτό είναι και το όπλο μα ς, το οπ οίο αν χρησιμοποιήσουμε μπορεί να  τρομάξουμε τους εταίρους και να  επιτύχουμε έναν καλύτερο συμβιβασμό.Α ν  κ α ι κ α ν είς  δ ε ν  μ π ο ρ εί να  προσδιορίσει με ασφάλεια πόσο θα επηρεάσει την Ευρώπη μια ενδεχόμενη δική μας χρεοκοπία, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι και ιδιαιτέρω ς οι πλούσιες χώ ρες των τριών «Α» που μα ς δανείζουν, πιστεύουν ότι μια δική μας άτακτη χρεοκοπία θα ήταν μια ελεγχόμενη κατάσταση για αυτούς.

Ανεξαρτήτως αν η εκτίμησή τους είναι ορθή, τίποτε δεν επιτρέπει σε εμάς να ακολουθήσουμε έναν τόσο τυχοδιωκτικό δρόμο.Κι αυτό γιατί η χώρα και οι πολίτες της δεν είναι προετοιμασμένοι, ούτε και αποφ ασισμένοι να  α κ ο λουθήσουν τον άλλον, σκληρό και μοναχικό, δρόμο μιας άτακτης χρεοκοπίας, ο  οπ οίος με μαθηματική βεβαιότητα θα μας οδηγήσει στην έξο δ ο  από το ευρώ και από την Ευρώπη την ίδια.
1 7  ανείς σήμερα στην Ελλάδα δεν I  μπορεί να  φαντασθεί την Ελλά δα  ως βορειοαφρικανική χώρα.Γιατί, κακά τα ψέματα, η Ελλάδα της δραχμής θα θυμίζει κάτι α νά μεσα στην Αίγυπτο και στην Τυνησία ή στην καλύτερη περίπτωση το Μ αυροβούνιο.

Θ α  είναι μια χώ ρα του λα θρ εμ π ο ρ ίο υ  κ α ι του  ο ρ γ α ν ω μ έν ο υ  εγκλήματος, ανίκανη να  προσφ έρει και αυτά ακόμη τα θεω ρούμενα  βασικά αγαθά της ελευθερία ς, της δη μοκρ α τία ς, της α σφ ά λεια ς και της τά ξη ς.Δ εν είναι αυτό το μέλλον που μ α ς  τ α ιρ ιά ζε ι. Π ρ ά γ μ α  που σημαίνει ότι δεν έχουμε παρά να σφ ίξουμε τα δόντια, να  διεκδική- σουμε πιο λιτό β ίο , με π ερ ισ σ ό τερη π ροσ π ά θ εια  κα ι ακόμη περισσότερη αλληλεγγύη για μ ερ ικά χρόνια , μέχρι να  ανακτήσουμε τη χα μένη  παραγω γική μ α ς  ικ α νότητα. Υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις αυτό μπ ορεί να  γίνει σε δυο-τρία χρόνια . Εμπνευση θέλει, μέθοδο, πειθαρχία και συστηματική δουλειά .
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Αγώνας δρόμου
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Τ ο  χρονοδιάγραμμα 
του P S I

Αγώνα δρόμου με τον χρόνο θα πρέπει να δώσει η κυβέρνηση για την ολοκλήρωση του PSI. Καταληκτική ημερομηνία είναι η Τρίτη 27η Μαρτίου, μία εβδομάδα μετά τη λήξη του ομολόγου ύψους 14,5 δισ. ευρώ της 20ής Μαρτίου, καθώς οι όροι έκδοσης του τίτλου προβλέπουν το περιθώριο αυτό για την εξόφλησή του.Ω ς τότε και ξεκινώντας αντίστροφα θα χρειαστεί η εβδομάδα πριν (Δευτέρα 19 - Παρασκευή 23 Μαρτίου) για τον διακανονισμό του ομολόγου. Αν συμπεριληφθούν ρήτρες συλλογικής δράσης (CACs), τότε θα χρειαστεί μία εβδομάδα (Δευτέρα 12 - Παρασκευή 16 Μαρτίου) για τη γενική συνέλευση των ομολογιούχων, η οποία θα αποφασίσει την υποχρεωτική συμμετοχή όλων των ιδιωτών κατόχων του τίτλου.Για να γίνει αυτό όμως, σημαίνει ότι το προηγούμενο διάστημα των προσφορών, που θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο εβδομάδων (Δευτέρα 27 Φεβρουάριου - Παρασκευή 9 Μαρτίου), θα πρέπει να έχει προσέλθει σε εθελοντική βάση ένα ποσοστό της τάξεως του 75%-80% των ομολογιούχων, το οποίο θα συγκαλέσει τη γενική συνέλευση και θα επιβάλει τις ρήτρες. A pa το PSI μπορεί αρχίσει να τρέχει στα τέλη Φεβρουάριου.Ω ς τότε όμως θα πρέπει να έχουν αποφασισιεί οι τελικοί όροι των νέων ομολόγων, η Βουλή να έχει ψηφίσει τις ρήτρες και φυσικά τη συμφωνία, να έχει εγκριθεί από το Eurogroup και το ΔΝΤ το νέο δάνειο των 130 δισ. ευρώ και να έχει εκταμιευθεί η πρώτη δόση.
πολιτικών, όπως έχει προτείνει η κυρία Αννα Διαμαντοπούλου, ή θα διατηρήσει το σημερινό σχήμα με κάποιες διορθωτικές αλλαγές; Τι στάση θα κρατήσουν σε αυτόν τον ανασχηματισμό τα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση; Τον Νοέμβριο, τα βέτο και οι πιέσεις από τους εκπροσώπους του ΠαΣοΚ, της ΝΔ και του Λ Α Ο Σ οδήγησαν εκτός κυβέρνησης όλες τις επιλογές του κ. Παπαδήμου πλην του κ. Τ. Γιαννίτση και κατέληξαν σε ένα από τα πιο πολυμελή σχήματα των τελευταίων ετών.
ΙΙΙΙΙΙΙΙΗ αντιπάθεια 

των ξένω νΤο πολιτικό πρόβλημα απειλεί να ρίξει τη χώρα σε ξέρα. Ο ι ευρωπαίοι εταίροι έχουν χάσει σε τέτοιο βαθμό την υπομονή και την εμπιστοσύνη τους στο σύνολο των πολιτικών δυνάμεων ώστε πλέον δεν διστάζουν να προσβάλλουν τους υπουργούς και να μιλούν με απα- ξιωτικό ύφος για τους Ελληνες. Οι κκ. 
Ευ. Βενιζέλος και Γ. Ζαννιάς έχουν πικρή εμπειρία από τις συνεδριάσεις του Ειιτομτοιιρ όπου έχουν επανειλημμένους ακούσει τη φράση «δεν σας 
εμπιστευόμαστε».Και άλλοι υπουργοί όμως συνάντησαν ανάλογη αντιμετώπιση από τους ομολόγους τους. Κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης διηγείται πως βρέθηκε σε μια ιδιωτική συνάντηση με υπουργό ισχυρής χώρας της ΕΕ, ο οποίος όταν άρχισε να του μιλά για τις μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα τον διέκοψε με μια περιφρονητική κίνηση των χεριών του και του είπε ότι δεν ενδιαφέρεται να ακούσει επειδή δεν πιστεύει ότι η ελληνική κυβέρνηση θα τα καταφέρει. Ακόμη και οι εκπρόσωποι του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου (ΙΙΡ) μεταφέρουν την εικόνα ενός «γελοίου πολιτικού συστήματος» στους εκτός Ελλάδας συνομιλητές τους.

Πώς θα ανπσιραφεί αυτό το κλίμα; Οι συνθήκες που δημιουργούνιαι στη χώρα εκκολάπτουν τον σπόρο του εθνικού διχασμού. Από τη μια πλευρά η Αριστερά και διάφορες υπερσυντηρητικές και ακροδεξιές ομάδες προπαγανδίζουν την επιστροφή στη δραχμή. Από την άλλη πλευρά, η προσήλωση στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας συνεπάγεται μέτρα που γονατίζουν τα νοικοκυριά, εκτοξεύουν στη στρατόσφαιρα την ανεργία, θολώνουν τις προοπτικές της νέας γενιάς. Αυτή «η γενιά της τρόικας» παραμένει αχαρτογράφητη αυτή τη στιγμή αλλά αν δεν ξεκινήσει η ανάκαμψη της οικονομίας θεωρείται βέβαιο ότι θα μετατραπεί σε μια αποθήκη πυρίτιδας για τα κόμματα της μεταπολίτευσης.Την Παρασκευή στο Υπουργικό Συμβούλιο ο κ. Παπαδήμος επισήμα- νε ότι η κυβέρνηση έχει απόλυτη επίγνωση ότι το πρόγραμμα που καλείται να εφαρμόσει συνεπάγεται οδυνηρές θυσίες για τους Ελληνες. «Λένε ορι
σμένοι: από ένα τέτοιο οικονομικό  
πρόγραμμα που περιλαμβάνει επώ- 
δυνα μέτρα, προτιμότερη θα ήταν η 
χρεοκοπία. Πλανιόνται οικτρά όσοι 
υποστηρίζουν κάτι τέτοιο ή δημαγω
γούν επικίνδυνα. Μια άτακτη χρεο
κοπία θα έριχνε τη χώρα μας σε μια 
καταστροφική περιπέτεια».

ΙΙΙΙΙΙΙΙΟ εφιάλτης  
της χρεοκοπίαςΟ  Π ρω θυπουργός ανέλυσε με λεπτομέρειες τα δεινά της χρεοκοπίας: στάση πληρωμών από το κράτος, κλειστά σχολεία και νοσ οκομεία , ελλείψ εις σε βασικά αγαθά όπως φάρμακα, πετρέλαιο, μηχανήματα, κ .ά ., μαζικά λουκέτα σε επιχειρήσεις. Η μείωση των εισοδημάτων, όμως, στερεί ήδη από όλο και περισσότερους πολίτες τα αγαθά αυτά, οπότε η γραμμή που χωρίζει τη
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1  *  Μείωση 22% στους κατώτατους μισθούς

Ο κατώτατος μισθός για όποιον μπαίνει 
/  πρώτη φορά στην αγορά εργασίας από €751 

·  θα φθάσει στα €586 μεικτά (€489 καθαρά)
Επιπλέον μείωση 10% στους μισθούς 
των νέων ηλικίας κάτω των 25 ετών 

® -  Νέος μισθός €527 μεικτά (€440 καθαρά)4 Μείωση ως 15% στις επικουρικές 
« συντάξεις πάνω από ένα όριο

Μείωση 15% στις κύριες συντάξεις ΔΕΗ, 
« 3  *  OTE και 7% στις συντάξεις ΝΑΤ7 Διατηρούνται τα επιδόματα αρχαιότητας, 

•  τέκνων, σπουδών και επικινδυνότηταςΟ Παγώνουν οι ωριμάνσεις ώσπου 
Ο *  να πέσει η ανεργία στο 10%

1 0 ,
11,

12,

13,

14Α  |Γ 4
15.

Μ
17,

Μπαίνει μαχαίρι σε κοινωνικά επιδόματα 
με καθιέρωση εισοδηματικών κριτηρίων

Καταργούνται σταδιακά όλες οι κλαδικές συ 
και αντικαθίστανται με επιχειρησιακές ή ατομικές

«Λουκέτο» στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας 
και στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας

Καταργούνται οι εισφορές 2% υπέρ ΟΕΚ 
και Οργανισμού Εργατικής Εστίας

Από την 1η Ιανουάριου 2013 
μείωση 3% των εισφορών ΙΚΑ

Καταργείται η μονιμότητα 
σε ΔΕΚΟ και τράπεζες

Απολύσεις στον δημόσιο τομέα, επανεξέταση 
ειδικών μισθολογίων, εργασιακή εφεδρεία, 
μειώσεις συμβασιούχων

Κατάργηση φοροαπαλλαγών

Κατάργηση χαμηλών συντελεστών 
ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου

Αύξηση συντελεστών ΦΠΑ σε φάρμακα, τρόφιμα, ηλεκτρισμό, 
φυσικό αέριο, εισιτήρια μέσω 
μεταφοράς, ύδρευση, περίθαλψη

Αντικατάσταση όλων 
των φόρων ακινήτων σε έναν

Ανοιγμα όλων των 
κλειστών επαγγελμάτων

18Ία
20.

6 .
Η μετενέργεια των συμβάσεων λήγει σε τρεις αντί 
έξι μήνες. Μετά τους τρεις μήνες αν δεν υπάρξει 
νέα σύμβαση ο μισθός θα ξεκινά από πολύ χαμηλά

σημερινή κατάσταση από την άτακτη χρεοκοπία γίνεται δυσδιάκριτη. Σήμερα η Βουλή αναμένεται να πολι- ορκηθεί, ενδεχομένως βιαίως, από όσους βλέπουν να ανατρέπεται εξίσου βίαια ο τρόπος της ζωής τους.Ο  κ. Π απαδήμος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνος του το τσουνά- μι που έρχεται. Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, ωστόσο, τα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση έχουν να αντιμετωπίσουν τα εσωτερικά τους προβλήματα. Στο Π αΣοΚ το κενό ηγεσίας οδηγεί σε ελεύθερη πτώση τα ποσοστά του κόμματος ενώ στην Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει χαθεί κάθε αίσθηση πειθαρχίας. Ο  κάθε βουλευτής πράττει ό,τι του λέει η συνείδησή του και η ανάγκη του χω ρίς να υπάρχει καθοδήγηση. Την Παρασκευή, εν μέσω παραιτήσεων και δηλώσεων καταψήφισης των μέτρων, ο κ. Βενιζέλος κάλεσε σιο γραφείο του στην οδό Ζαλοκώσια τους κκ. Α . 
Λοβέρδο, Κ. Σκανδαλίδη, Χρ. Π απουτσή και την κυρία Αννα Διαμα- ντοπούλου, σε μια προσπάθεια να

συντονιστούν. Την ίδια  ώρα ο εκπρόσωπος Τύπου του Π αΣοΚ  κ. Π . 
Μπεγλίτης ζητούσε από τους βουλευτές του Π α Σ ο Κ  ψήφο εθνικής ευθύνης, αλλά οι βουλευτές διερω- τώνταν πού βρίσκεται ο κ. Παπαν- δρέου, ο οποίος αντί να συγκροτήσει ενωμένο το κόμμα έχει επιλέξει μια προσωπική αφήγηση της προηγούμενης διετίας η οποία δεν διευρύνει το ακροατήριό του.
ΙΙΙΙΙΙΙΙΟι ισορροπίες  

του κ. Σαμαρά

Ο  κ. Αντ. Σαμαράς έκανε με τον δικό του αμφίσημο τρόπο σημαντική υπέρβαση συμφωνώντας με τα νέα μέτρα και αποφασίζοντας να αγνοήσει τη σκληρή αντιμνημονιακή πτέρυγα της ΝΔ. Βασικός στόχος του τώρα είναι να εξασφαλίσει τη συνοχή της Κ Ο , πολλά μέλη της οποίας δυσανασχετούν με τη στάση που τηρεί. Ταυ- τοχρόνως, όσο πλησιάζει η ώρα της κάλπης, θα πρέπει να συμβιβάσει τις αποκλίνουσεΓ τάσεις μεταξύ των με

τριοπαθών στελεχών και της λαϊκής Δεξιάς. Επιπλέον θα χρειαστεί να πείσει την κομματική βάση του, η οποία είχε επενδύσει σιο  αντιμνημονιακό χρηματιστήριο, ότι η προοπτική της εξουσίας περνά μέσα από την υλοποίηση της συμφωνίας για τη σταθεροποίηση της οικονομίας. Ακόμη και αν οι διαρροές της ΝΔ στη Βουλή ελαχιστοποιηθούν, το επόμενο διάστημα θεωρείται βέβαιο ότι θα δοκιμαστεί η ενότητα και της συντηρητικής παράταξης, παρ’ ότι δεν υπάρχει το στοιχείο της ιδεολογικής ασυμβατό- τητας με τη φιλοσοφία των μέτρων, όπως συμβαίνει στο ΠαΣοΚ.Ο  κ. Παπαδήμος, στην ομιλία του στο Υπουργικό Συμβούλιο φρόντισε να δώσει επιχειρήματα σε όσους θέλουν να στηρίξουν αυτή την ύστατη προσπάθεια. «Εχουμε κορυφαία 
ιστορική ευθύνη» επισήμανε. Θ α είναι τεράστια αδικία για την Ελλάδα, πρόσθεσε, «να φτάσει στην πτώχευ
ση και να βρεθεί από ένα ακόμα λά
θος σε εθνική απομόνωση και εθνι
κή ταπείνωση».



Α 6 ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ

«Φειρα, 19 Ιουνίου 2000. Στους ισχυρούς της 
Ευρώπης συγκαταλέγεται πλέον η Ελλάδα, κα
θώς οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης ενέκρι- 
ναν το μεσημέρι της Δευτέρας την ένταξη της 
χώρας μας στην ευρωζώνη από την 1η Ιανου
άριου 2001. Αργότερα την ίδτα ημέρα θα συ
νεδριάσει το Εεο/Ριπ προκειμένου να επικυρώ
σει και από νομικής πλευράς την πολιτική από

φαση που ελήφθη σε επίπεδο αρχηγών κρα
τών και κυβερνήσεων. Στην ίδια συνεδρίαση 
θα οριστεί η κεντρική ισοτιμία της δραχμής 
με το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα σ α ς 340,75 
δραχμές / ευρώ». Αυτό είναι το τηλεγράφημα 
που μετέδωσε το in.gr όταν η είδηση για την 
ένταξη της Ελλάδας στην Οικονομική και Ν ο
μισματική Ενωση έκανε τον γύρο του κόσμου.

Π α ρ ά θ υ ρ ο  δ ια π ρ α γ μ ά τ ε υ σ η ς  μ ετ ά  τ η  θ ύ ε λ λ α  α ν τ ιδ ρ ά σ ε ω ν

Νέο μνημόνιο
αλλίώδ επόμενηστάση η δραχμήΤ α  5 επ ιχειρ ή μ α τα  τω ν Ε υ ρ ω π α ίω ν  γ ια  π ιν  κ α τά ρ ρ ευ σ η  του π ρ ώ του  μ ν η μ ο ν ίο υ  κ α ι η  ε κ τ ίμ η σ η  τω ν κ υ β ε ρ ν η τ ικ ώ ν  σ τελ εχώ ν

ΤΟ ΒΗΜΑ
KYPIAKHÍ12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΤΟ ΒΗΜ Α
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Ο  Β Ο Α Φ Γ Κ Α Ν Γ Κ  Σόιμπλε 
(αριστερά) με τον Ζαν-Κλοντ

κερ(δεξ* ά > τ τ ο ν
αξιωματούχο της 6Ε Τόμας 
Βίζερ στο Eurogroyp 
της ¿ης Φεβρουάριου

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΖΩΗΣΤΣΩΛΗΣΑώδεκα χρόνια μετά την είσοδό της στο ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα, η Ελλάδα αντιμετωπίζεται πλέον από τους εταίρους ως ο παρίας της Ευρώπης και σύμφωνα με τις πιο έγκυρες φωνές, όπως του νομπελίστα Πολ Κρούγκμαν, η «θανατηφόρος λιτότητα» που επιβάλλεται από την τρόικα ωθεί τους Ελληνες να κατέβουν από το τρένο του ευρώ.Απέναντι στην κριτική των επιλογών της τρόικας που μπορεί να λάβει διαστάσεις «τσουνάμι», καθώς η συνταγή της ευρωλιτότητας επιβάλλεται από τον γαλλογερμανικό άξονα σε όλους τους Ευρωπαίους, πηγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απαντούν με σειρά επιχειρημάτων, αποδίδοντας ευθύνες για την τροπή που πήρε η ελληνική κρίση στο πολιτικό σύστημα και στην προηγούμενη κυβέρνηση.Τα επιχειρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διατυπώνονται ως εξής:1  Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προς την 1  Ελλάδα χτίστηκε με ■ 150 δισ. ευρώ επιχορηγήσεις από την ένταξη στην Ο Ν Ε για επενδύσεις, υποδομές και για τη γεωργία,■ 110 δισ. ευρώ δάνειο από το Ιο  πακέτο διάσωσης με επιτόκιο κάτω από 4%, χαμηλότερο απ’ ό,τι για τις άλλες χώρες Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία,■ 130 δισ. ευρώ δάνειο από το 2ο πακέτο διάσωσης.
*"% Την τρόικα την κάλεσε η ελληνι- Ζ . κή κυβέρνηση για να αποφευχθεί η πτώχευση.Η ελληνική κρίση είναι ιδιαίτερα με- 
.3 γάλη γιατί συνδυάζει την κρίση του χρέους με τη μεγάλη απώλεια ανταγω- νισπκότηταςτης οικονομίας.40  «λογαριασμός» ανέβηκε λόγω απουσίας ή ελλιπούς εφαρμογής διαρθρωτικών αλλαγών στην οικονομία, οι οποίες είναι οι μόνες που φέρνουν αποτελέσματα διάρκειας.£“  Η τρόικα είχε συμφωνήσει με την .3 κυβέρνηση Παπανδρέου την προετοιμασία από την Ελλάδα μέτρων βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, τα οποία ούτε ετοιμάστηκαν ούτε φυσικά εφαρμόστηκαν με αποτέλεσμα να καταλήξουμε στη μείωση του κατώτατου μισθού.
ΙΙΙΙΙΙΙΙΑναδιαπραγμάτευσηΤαυτόχρονα όμως αφήνουν ανοιχτό τη θέμα της αναδιαπραγμάτευσης των μέτρων οικονομικής πολιτικής και του μνημονίου, που προκάλεσε σάλο αντιδράσεων. Στο ερώτημα αν το νέο μνημόνιο είναι αδιαπραγμάτευτο απαντούν ως εξής:

Μεγάλο «α γκϋι» οι 
αυξημένες χρηματοδοτικές 
ανάγκες των Ταμείων: 1 δισ. 
ευρώ το 2012,1,1 δισ. ευρώ 
το 2013 και από 1,2 δισ. 
ευρώ το 2014 και το 2015

«Οχι, είναι διαπραγματεύσιμο. Μπο
ρεί να τροποποιηθεί κάθε τρίμηνο όταν 
γίνεται επικαιροποίηση και να αλλά
ξουν τα μέτρα. Τα προτεινόμενα μ έ
τρα πρέπει να είναι ισοδύναμου απο
τελέσματος και ρεαλιστικά».Ακόμη υποστηρίζουν ότι στο μνημό-

νιο υπάρχουν και αναπτυξιακά μέτρα τα οποία είναι «οι διαρθρωτικές αλλαγές 
που καταπολεμούν τη γραφειοκρατία, 
ανοίγουν τα επαγγέλματα, καθώς και 
οι πόροι 15 δισ. ευρώ από τα ευρω
παϊκά ταμεία για δημόσιες και ιδιω
τικές επενδύσεις».

ΙΙΙΙΙΙΙΙΑσφυκτική επιτήρησηΗ ουσία όμως είναι ότι το νέο μνημόνιο που τίθεται πλέον στην κρίση του ελληνικού Κοινοβουλίου επιβάλλει στην Ελλάδα ασφυκτικό πλαίσιο επιτήρησης, από το οποίο η χώρα μας δεν μπορεί να βγει νωρίτερα από το 2015 και αφού επιτύχει να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό και να εξυπηρετεί το χρέος των περίπου 270 δισ. ευρώ που θα

Η ύφεση, η αύξηση, 
της ανεργίας και τα τεράστια 
ελλείμματα οδηγούν 
αργά ή γρήγορα 
σε νέες αλλαγές στο 
ασφαλιστικό σύστημα

μείνει μετά το «κούρεμα».Στο διάστημα αυτό η τρόικα θα διενεργήσει 12 τριμηνιαίους ελέγχους, παρακολουθώντας την υλοποίηση των μέτρων που έχουν συμφωνηθεί. Αυτό όμως είναι το τίμημα για το νέο δάνειο των 130 δισ. ευρώ που απαιτείται για να απο-

τραπεί η χρεοκοπία της χώρας, όπως είπε και ο πρωθυπουργός κ. Λουκάς Πα- 
παδήμος στο Υπουργικό Συμβούλιο.Είναι προφανές ότι στον βαθμό που το πολιτικό σύστημα «δεν αντέξει» την εφαρμογή του μνημονίου που τέθηκε από το Ε ϋ π ^ ο ιιρ  ως προϋπόθεση για την έγκριση του νέου πακέτου, ή στην πορεία καταρρεύσει και το νέο πρόγραμμα, τότε η «επόμενη στάση για την Ελ
λάδα θα είναι η δραχμή».

ΙΙΙΙΙΙΙΙΑδιέξοδοΘ α τα καταφέρουμε όμως;Οπως εκπμούν ακόμη και κυβερνητικά στελέχη που συμμετείχαν στη διαπραγμάτευση, τα μέτρα λιτότητας θα προκαλέσουν τουλάχιστον κατά τον πρώ-

11 τρόικα θα διενεργήσει
12 τριμηνιαίους ελέγχους 
ως το 2015, 
παρακολουθώντας
την υλοποίηση των μέτρων 
που έχουν συμφωνηθεί

το χρόνο της εφαρμογής τους ακόμη βαθύτερη ύφεση στην οικονομία και θα οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση της ανεργίας, που έφτασε ήδη στο 21%, ήτοι 1.030.000 άνεργοι. Η πραγματική οικονομία για ένα διάστημα θα επιδεινώνεται και οι ίδιοι οι στόχοι του μνη-

μονίου θα υπονομεύονται, όπως συνέβη τον Ιανουάριο με την πτώση (18%) των εσόδων από τον ΦΠΑ.Πέραν όμως του δημοσιονομικού κενού που δημιουργεί η αβεβαιότητα, το σοβαρότερο πρόβλημα είναι τα τεράστια ελλείμματα που δημιουργούνται στον κοινωνικό προϋπολογισμό. Μόνο για το 2012 η ίδια η τρόικα αναμένει ότι το έλλειμμα των Ταμείων θα είναι υψηλότερο κατά 706 εκατ. ευρώ, ενώ για το αντίστοιχο των οργανισμών κοινωνικής πολιτικής (ΟΑΕΔ, ΘΕΕ, ΟΕΚ) εκτιμά ότι θα είναι υψηλότερο κατά 329 εκατ. ευρώ. Γι’ αυτό τον λόγο προτάθη- κε το κλείσιμο των Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας, ενώ de facto ανοίγει και το Ασφαλιστικό.
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ο κ. Ντερούζ 
και η συνταγή 
ms συμφοράς
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ 
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Από τα τέλη Δεκεμβρίου ο πρωθυπουργός κ. A  Παπαδήμος είχε πλήρη επίγνωση για την έκταση της δυσκολίας της επερχόμενης διαπραγμάτευσης για τη νέα δανειακή σύμβαση και το PSI, και οι πολιτικοί αρχηγοί γνώριζαν επακριβώς ότι εκείνο που θα επιβληθεί ήταν η εντατικοποίηση της εσωτερικής υποτίμησης και η βίαιη μετατροπή της Ελλάδας σε «Λετονία του Νότου». Εξι εβδομάδες μετά οι επιφανείς του λεγάμενου «πολιτικού συστήματος» παριστάνουν με επιτυχία ότι αιφνιδιάστηκαν από τη σφοδρό- τητα των νέων μέτρων.

Η «σωτήρια» οικονομική πολιτική «βαλτικού τύπου» διαμορφώνει συνθήκες φόβου και απαισιοδοξίας για τη βιωσιμότητα της χώρας στην ευρωζώνη, την ώρα που η αήθης συμπεριφορά στελεχών και υπουργών άλλων κρατών-μελών προσβάλλει βάναυσα την ατομική και την εθνική αξιοπρέπεια των Ελλήνων. Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί ότι ο «γρίφος του PSI», παρά τις διαβουλεύσεις μηνών, παραμένει άλυτος.
ΙΙΙΙΙΙΙΙΟ «αόρατος  

Φ λα μα νδός»Λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα του 2011 έγινε μια κρίσιμη σύσκεψη των ευρωπαίων εμπειρογνωμό-

Οι πολιτικοί αρχηγοί 
γνώριζαν τα εηερχόμενα 
πολλές εβδομάδες προτού 
εκδηλωθούν -  και οι 
περισσότεροι υποτίμησαν 
τη σοβαρότητα της 
κατάστασης

νων της τρόικας στις Βρυξέλλες υπό τον κ. Σερβάς Ντερούζ, τον φλαμαν- δό επικεφαλής του ελληνικού και του πορτογαλικού προγράμματος. Ο  κ. Ντερούζ εκπροσωπούσε το ευρωπαϊκό τμήμα της τρόικας στην Αθήνα ως

Ι Τ Ο Ι Ι »

τον Φεβρουάριο του 2011, όταν αποχώρησε μετά την «εν ψυχρώ» μετατροπή του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων ύψους 15 δισ. ευρώ σε πρόγραμμα «αναγκαστικής εκποίησης» ύψους 50 δισ. ευρώ. Ο  κ. Ντερούζ διατηρούσε από τότε εμπιστευτική -  και απόρρητη -  επαφή με τον κ. Παπαδήμο και πολλοί εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι εξακολουθούν να επικοινωνούν.Ο  «αόρατος Φλαμανδός» λοιπόν (αφού αποφάσισε να μην επιστρέφει ποτέ στην Αθήνα αλλά να ελέγχει το πρόγραμμα από τις Βρυξέλλες) ανακοίνωσε στους εμπειρογνώμονες ότι θα πρέπει να εφαρμόσουν την «τελική λύση», μια έκφραση η οποία προέρχεται από την... πλούσια προσφορά των Γερμανών στον πολιτισμό του 20ού αιώνα. Ωστόσο η «τελική λύση», η οποία αποκαλύφθηκε από «Το Βήμα της Κυριακής» της 1ης Ιανουάριου 2012, δεν ήταν μια έμπνευση του κ. Ντερούζ. Ηταν η ρητή εντολή του κ. 
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε προς τον επίτροπο κ. Ολι Ρεν.Ασφαλώς εντυπωσιάζει αφενός η ευκολία με την οποία ο κ. Ρεν εκτε- λεί τις γερμανικές εντολές και αφετέρου το πώς οι σημερινοί Γερμανοί τολμούν να χρησιμοποιούν τέτοιες κατάπτυστες εκφράσεις για να περιγράφουν τα «σχέδια λύσεων» που μαγειρεύουν για τους εταίρους τους. Το σίγουρο πάντως είναι ότι οι βασικοί έλληνες υπουργοί, οι πολιτικοί αρχηγοί και οι στενοί συνεργάτες τους δεν μπορούν να αρνηθούν ότι γνώρι

ζαν τα επερχόμενα πολλές εβδομάδες προτού εκδηλωθούν -  και οι περισσότεροι υποτίμησαν τη σοβαρότητα της κατάστασης παρά τις προειδοποιήσεις του Μεγάρου Μαξίμου.
ΙΙΙΙΙΙΙΙΗ γερμανική  

αδιαλλαξίαΗ τρόικα έχει αποφασίσει ότι η μοναδική λύση είναι η μετατροπή της Ελλάδας σε «Λετονία του Νότου». Πρόσωπο με γνώση των όσων λέγονται σπς κλειστές συσκέψεις των εμπειρογνωμόνων μιλώντας προς «Το Βήμα της Κυριακής» εξήγησε ότι «οι Ελληνες 
πρέπει να κερδίζουν λιγότερα έτσι 
ώστε να αγοράζουν δυσκολότερα 
τα πολλά εισαγόμενα προϊόντα και 
παράλληλα η εργασία τους να είναι 
τόσο φθηνή ώστε τα αγαθά που θα 
παράγουν να εξάγονται ευκολότερα». Μόνο που πρόκειται για μια συνταγή της συμφοράς. Οι Γερμανοί αδιαφορούν για το γεγονός ότι μια νέα αντα- γωνισπκή ελληνική οικονομία προσανατολισμένη σπς εξαγωγές προϋποθέτει δραστήριο τραπεζικό σύστημα, εύκρατο κλίμα σπς αγορές του εξωτερικού και πολύ χρόνο προκειμένου να ωριμάσουν οι μεταρρυθμίσεις και να αποδώσουν οι επενδύσεις. Ακόμη και αν υπήρχαν τα πρώτα δύο, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που απευθύνονται στην εσωτερική αγορά δέν θα είχαν τη δυνατότητα να αντέξουν για πολύ την κατάρρευση της εσωτερικής ζήτησης. Πολύ περισσότερο όταν δεν υπάρχει τίποτε από τα τρία και η κρί-

ση εξουθενώνει την οικονομία οδηγώντας την ανεργία να ξεπεράσει τον αριθμό του ενός 1 εκατομμυρίου)!).Κατά συνέπεια πολλοί εκπμούν ότι η υπερψήφιση του νέου μνημονίου, απαραίτητη για την αποφυγή της βίαιης επιστροφής στη δραχμή, ισοδυ- ναμεί με καταδίκη των Ελλήνων σε οξύτατη κρίση και αναγκασπκή έξοδο από την ευρωζώνη σε κάποια μεταγενέστερη φάση του φαύλου κύκλου. Ο  επικεφαλής του ΙΟΒΕ κ. I. Στουρ- 
νάρας δηλώνει «συγκροτημένα αισιό
δοξος», καθώς εκπμά ότι «το μέλλον 
θα είναι δύσκολο και το βιοτικό επί
πεδο θα πέσει προτού ανέβει, αλλά 
από την άλλη πλευρά έχουμε μια τε
λευταία ευκαιρία να βάλουμε τα οι
κονομικά μας σε τάξη».Ωστόσο ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Φ . Σαχινίδης έγινε το πρώτο μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου που σε ομιλία του στη Βουλή σπς 8 Φεβρουάριου εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη βιωσιμότητα της ευρωζώνης: «Η απουσία στην 
ΟΝ Ε εργαλείων και μηχανισμών που 
θα επιτρέψουν χώρες σε ανισορρο
πία να αποκαταστήσουν αυτές τις 
ανισορροπίες μ ε τρόπο συμμετρι
κό οδηγεί την Ο Ν Ε να συμπεριφέ- 
ρεται όπως ο κανόνας του χρυσού... 
Ιστορικά είναι επιβεβαιω μένο ότι 
τα νομισματικά συστήματα που λει
τούργησαν ασύμμετρα στην αποκα
τάσταση τατν ανισορροπιών δεν κα- 
τάφεραν να διατηρηθούν στο πέρα
σμα του χρόνου».
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ΑΝΤ και Γερμανία 
παίζουν με το xpeos

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Μ  μφιβολίες για το αν το οικονομι- f l  κό πρόγραμμα που καλείται να ψηφίσει η Βουλή μπορεί να ικανοποιήσει τον στόχο για χρέος 120% του ΑΕΠ το 2020 εκφράζουν τόσο το ΔΝΤ όσο και το Βερολίνο. Σύμφωνα με ορισμένες πηγές αυτός ήταν ο βασικός λόγος που το Eurogroup της περασμένης Πέμπτης δεν ενέκρινε τη συμφωνία για τη νέα δανειακή σύμβαση. Το ΔΝΤ και η γερμανική κυβέρνηση θεωρούν ότι το «κούρεμα» κατά 50% των ομολόγων που κατέχει ο ιδιωτικός τομέας (PSI) δεν αρκεί για να καταστεί βιώσιμο το χρέος και ότι θα χρειαστεί και πρόσθετο «κούρεμα» στο μέλλον.Ω ς εκ τούτου εκπμούν ότι θα χρειαστεί να διευρυνθεί η «περίμετρος» του PSI και να συμπεριληφθούν στο «κούρεμα» και ομόλογα που κατέχουν η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες. Οι τελευταίες όμως δεν είναι διατεθειμένες να υποστούν ζημιές, με αποτέλεσμα η Γερμανία και το ΔΝΤ να εμφανίζονται προβληματισμένες και να αυξάνουν τις πιέσεις προς την Ελλάδα σε σημείο που να θεωρείται ότι προσπαθούν να τορπιλίσουν το εγχείρημα.
«Η Εερμανία και το Δ Ν Τ  βλέπουν 

ότι η λύση της 26ης Οκτωβρίου δεν 
καθιστά βιώσιμο το χρέος και θέλουν 
να μεταφέρουν στην Ελλάδα την ευ-

Για να υποχωρήσει το χρέ
ος στο 120% του ΑΕΠ, η 
Γερμανία συνεχίζει τις πιέ
σεις για χαμηλότερο επιτό
κιο στο PSI, ακόμη και κά
τω από 3% τα πρώτα χρόνια, 
ενώ τελικά δεν αποκλείεται 
στο «κούρεμα» να συμμετέ
χουν και κεντρικές τράπεζες

θύνη για ενδεχόμενη αποτυχία του 
προγράμματος αξιώνοντας υπερβο
λικές απαιτήσεις» αναφέρουν τραπεζικές πηγές.Μάλιστα ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινσπτούτου 
(IIF) Τσαρλς Νταλάρα φέρεται να έχει εκφράσει την άποψη ότι «κάθε φορά 
που ολοκληρώνουμε μια συμφωνία 
μ ε το Ελληνικό Δημόσιο για το P SI 
εμφανίζεται το Δ Ν Τ  και εγείρει ζητή
ματα δημιουργώντας προβλήματα».

ΙΙΙΙΙΙΙΙΤακτική εξώ θ η σ η ς  
από το ευρώΗ τακπκή αυτή εξυπηρετεί τη Γερμανία και το ΔΝΤ στην περίπτωση κατά την οποία θελήσουν να οδηγήσουν την Ελλάδα εκτός ευρωζώνης ή θεωρήσουν ότι η επιλογή της 26ης Οκτωβρίου και του PSI plus δεν αποτελεί λύση στο ελ-

ληνικό ζήτημα και αναζητήσουν διέξοδο για την εφαρμογή ενός νέου πακέτου που θα περιλαμβάνει μεγαλύτερο «κούρεμα».Την εγκατάλειψη της 26ης Οκτωβρίου και την υιοθέτηση ενός νέου «κουρέματος» με τη συμμετοχή όχι μόνο του ιδιωτικού τομέα (τράπεζες, επενδυτικά κεφάλαια κλπ) αλλά και κρατών, οργανισμών και κεντρικών τραπεζών, με παράλληλη βοήθεια μέσω ενός προγράμματος τύπου Σχεδίου Μάρσαλ, υποστήριξε την περασμένη εβδομάδα σε άρθρο του το γερμανικό περιοδικό «Der Spiegel». Σε κάθε περίπτωση, Βερολίνο και ΔΝΤ με αυτή τη στάση τους αυξάνουν την πίεση προς το ελληνικό πολιτικό σύστημα για την ψήφιση και υλοποίηση της συμφωνίας.
ΙΙΙΙΙΙΙΙΜεγαλώνει 

η «μαύρη τρύπα»Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι ο γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε και το επιτελείο του εκπμούν πως το ελληνικό χρέος θα διαμορφωθεί σε 128% του ΑΕΠ το 2020. Σύμφωνα μάλιστα με δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters την εκτίμηση αυτή εξέφρασε την Παρασκευή ο γερμανός υπουργός σε βουλευτές του κόμματος των Χριστιανοδη- μοκρατών (CDU). Η πρόεδρος του ΔΝΤ 
Κρισιίν Λαγκάρνι τοποθετεί το ποσοστό λίγο υψηλότερα, στο 130% του ΑΕΠ. Αν και οι Γερμανοί φέρονται διατεθειμένοι να αποδεχθούν έναν αναθεωρημένο στόχο περί το 125% του ΑΕΠ, το ΔΝΤ από τον κανονισμό του δεν συμβιβάζεται με τίποτε περισσότερο από το 123% του ΑΕΠ.Κοινοτικοί κύκλοι σχολιάζοντας τη στάση των Γερμανών και του ΔΝΤ αναφέρουν ότι «οι όποιοι υπολογισμοί γί
νονται από οικονομικά μοντέλα με συ
γκεκριμένες παραδοχές και το ενδε
χόμενο λάθους, όπως ήδη έχει απο- 
δειχθεί από πς εκτιμήσεις της τρόι
κας για την πορεία της ελληνικής οι
κονομίας, είναι αρκετά υψηλά. Αλλω
στε» αναρωτιούνται οι ίδιοι «πώς μπο
ρείς να βάλεις σε ένα μοντέλο τη μα
κροχρόνια πορεία μιας οικονομίας;».

ΙΙΙΙΙΙΙΙΣενάριο
μ ε ομ όλο γα  της ΕΚΤΠάντως, για να υποχωρήσει το χρέος στο 120% του ΑΕΠ, η Γερμανία συνεχίζει τις πιέσεις για χαμηλότερο επιτόκιο στο PSI, ακόμη και κάτω από 3% τα πρώτα χρόνια, ενώ τελικά δεν αποκλείεται στο «κούρεμα» να συμμετέχουν και κεντρικές τράπεζες. Σύμφωνα με ένα σενάριο το Ελληνικό Δημόσιο θα μπορούσε να αγοράσει τα ελληνικά ομόλογα που κατέχει η ΕΚΤ στην τιμή που αυτή τα αγόρασε, διαγράφοντας έτσι χρέος 10-12 δισ. ευρώ. Η ΕΚΤ έχει αγοράσει ελληνικά ομόλογα ύψους 50 δ ια  ευρώ σε χαμηλότερη τιμή από την ονομασπκή τους αξία και ως εκ τούτου δεν θα ζημιωθεί αν τα πουλήσει στην τιμή που τα αγόρασε. Επιπλέον, τα ελληνικά ομόλογα που κατέχουν εθνικές κεντρικές τράπεζες ύψους 12 δισ. ευρώ θα μπορούσαν να συμμετέχουν στο PSI, προσφέροντας πρόσθετο όφελος ύψους 6 δ ια  ευρώ στην Ελλάδα. Με τον τρόπο αυτόν η βοήθεια προς την Ελλάδα από 130 δια  ευρώ θα μπορούσε να ανέλθει σε 145-150 δ ια  ευρώ.

ΠΑΛΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ χ α ρ το ν ο μ ίσ μ α τα  σ ε  δ ια φ η μ ισ τ ικ ή  π ινα 
κίδα σ τ η ν  Α θ ή ν α , ε ικ ό να  σ υ μ β ο λ ικ ή  α πό  τ η  σ τ ιγ μ ή  που  Β ε ρ ο λ ίνο  
και Δ Ν Τ  α υ ξά ν ο υ ν  τ η ν  π ίεσ η  προς τ ο  ε λ λ η ν ικ ό  π ο λ ιτ ικ ό  σ ύ σ τη μ α  
γ ια  τ η ν  ψ ή φ ισ η  και υ λ ο π ο ίη σ η  τη ς  σ υ μ φ ω νία ς
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«Μη μας παρουσιάζετε στόχους. Θέλουμε να δούμε μέτρα άμεσης εφαρμογήρ>. Αμέτρητες ήταν οι φορές που η τρόικα εκστόμισε τις φράσεις αυτές στους έλληνες συνομιλητές της κατά τις δραματικές διαβουλεύσεις των τελευταίων εικοσιτετραώρων στην Αθήνα για την κατάρτιση του νέου μνημονίου. Μέλη της κυβέρνησης Παπαδήμου αλλά και στελέχη της Διοίκησης που είχαν την... ατυχία να βρεθούν αντιμέτωποι με τα «γκρίζα κοστούμια» του ΔΝΤ, της Επιτροπής και της ΕΚΤ κάνουν λόγο για «προσβλητική συμπεριφορά» που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπέρασε τα εσκαμμένα. «Ηταν σαν να ξεκινούσαμε από την αρχή. Σαν να μη μας ήξεραν. Η σκληρσιητά τους ήταν πρωτοφανής» σημειώνει έλληνας αξιωμαιούχος. Ακόμη και προτάσεις όπως η επέκταση του θεσμού των επιχειρησιακών συμβάσεων που φέρεται να κατέθεσε ο πρωθυπουργός κ. Λ. Παπαδήμος απορρίπτονταν χωρίς πολλή σκέψη από τους κκ. Πολ Τόμσεν, Μαιίας Μορς και Κλάους Μαζούχ. Ο ι εντολές των πολιτικών τους προϊσταμένων ήταν να πιέσουν μέχρι τελικής πτώσεως.
¡1 ¡1  ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΙΙϋΙΠΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΓΓα «γ κ ρ ίζα  κ ο σ τ ο ύ μ ια »  τ ο υ  Δ Ν Τ , τ η ς  Ε π ιτρ ο π ή ς και τ η ς  Ε Κ Τ  έ χ ο υ ν  σ α φ ή  ε ν τ ο λ ή

Πιέστε ταυρί μέχρι 
τελικής ητώΓ ια τ ί π  τ ρ ό ικ α  ε μ φ α ν ίζε τ α ι τ ό σ ο  σ κ λ η ρ ή  κ α ι α ν υ π ο χ ώ ρ η τ η  α η έ ν α ν η  σ τ η ν  Ε λ λ ά δ α

ο κακό συνεχίστηκε στη συνεδρί- 
Λ  αση του Ευτο^ουρ το βράδυ της Πέμπτης, όταν ο αντιπρόεδρος και υπουργός Οικονομικών κ. Ευ. Βεντζέ- λος βρέθηκε ανπμέτωπος με τους ευ- ρωπαίους ομολόγους του. Ιδιαίτερα οι υπουργοί Οικονομικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, της Ολλανδίας Γιαν Κ ις ντε Γιάγκερ και της Φινλανδίας Γιούτα Ουρπιλάινεν εξαπέλυσαν ευθεία επίθεση ενανποντου κ. Βενιζέλου. Τον μετέτρεψαν ουσιασπ- κά σε «σάκο του μποξ» για την ανα- ξιοπισπα που θεώρησαν ότι για άλλη μία φορά επέδειξε η ελληνική πολιτική ηγεσία.

ΙΙΙΙΙΙΙΙ«Η υπ ομονή μας  
εξαντλείται συνεχώ ς»Είχε προηγηθεί η δήλωση του διοικητή της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι ότι «η Ελλάδα 

είναι μοναδική περίπτωση σε όλα», αποτυπώνοντας ξεκάθαρα την αυξανόμενη απώλεια υπομονής για το ελληνικό ζήτημα. Παραμένει επίσης απορίας άξιον πώς είναι δυνατόν ο  κ. Βε- νιζέλος να ανέλαβε, μόνος του, το βάρος να πάει στο Ευτο^ουρ, όταν ήταν απολύτως σαφές το μήνυμα του Βερολίνου άπ χωρίς τις ενυπόγραφες δεσμεύσεις των τριών αρχηγών και την έγκριση της Βουλής δεν θα εγκρινό- ταν καμία συμφωνία.

Η  άποψη κοινοτικού αξιωματούχου με γνώση των διαπραγματεύσεων, που μίλησε στο «Βήμα», δεν άφησε περιθώριο παρερμηνειών για τη συμπεριφορά της τρόικας: «Το σημείο- “κλειδί”μέ
χρι στιγμής παραμένει η εφαρμογή 
των μέτρων και όχι απλώς η θέσπι
σή τους. Είχατε έλλειμμα 10% στις 
αρχές του 2011 και έπειτα από τό
σους φόρους και μέτρα που επιβά
λατε δεν το μειώσατε ούτε κατά 1% 
μέσα σε έναν χρόνο. Ελπίζουμε λοι
πόν ότι όσα θα συμβούν προσεχώς 
θα είναι πιο ενθαρρυντικά από όσα  
συνέβησαν κατά τις τελευταίες δύο 
ή τρεις επισκέψ εις της τρόικας διό
τι έχουμε κουραστεί να ακούμε δια
λέξεις στο Ευτομτουρ».

Και πρόσθεσε: «Αν η συμπεριφο
ρά αυτή θεωρείται σκληρή, μην έχετε 
αυταπάτες. Αυτή σχετίζεται μ ε το ότι 
η υπομονή μας εξαντλείται συνεχώς. 
Αυτή είναι πραγματικά η τελευταία ευ
καιρία να γυρίσει ο τροχός. Ο σο για 
τα μέτρα, δεν είμαι σίγουρος ότι εί
ναι σκληρότερα απ’ ό , π προηγουμέ
νως. Υπήρξαν άλλωστε και υποχωρή
σεις εκ  μέρους μας -  σώθηκαν ας 
πούμε ο  13ος και 14ος μ ισ θ ό ς...» .Γιατί φτάσαμε εδώ όμως; Τι ακριβώς επιδιώκουν οι δανειστές μας; Εκτελούν εντολές και αν ναι, ποιες; Πώς διαμορφώνεται ο νέος ρόλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και πώς αυτό επηρεάζει τις ισορροπίες με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς; Ποιες εί

ναι οι επιδιώξεις του Βερολίνου και του Παρισιού και η θέση της Ουάσιγκτον;
ΙΙΙΙΙΙΙΙ«Το Δ Ν Τ  θα

πάρει το πάνω χέρι»Από τον περασμένο Οκτώβριο και μετά, όταν οι ηγέτες της ευρωζώνης συμφώνησαν να προχωρήσουν σε κούρεμα 50% του ελληνικού χρέους, υψηλόβαθμοι κοινοτικοί αξιωματούχοι ήξεραν ότι «το παραμύθι για την Ελ
λάδα τελείωσε. Δ εν είναι πλέον μ ό
νο η Γερμανία που θα είναι σκληρή. 
Το Δ Ν Τ  θα πάρει το πάνω χέρι και οι 
Ευρωπαίοι θα υποχωρήσουν σε δεύ
τερο πλάνο».Αυτός θεωρείται από ενημερωμένες

πηγές σπς Βρυξέλλες, με τις οποίες συνομίλησε «Το Βήμα» τις τελευταίες ημέρες, ένας από τους βασικότερους λόγους που η τρόικα είναι τόσο ανυποχώρητη. Στην έδρα της ΕΕ μάλιστα ο νέος ρόλος του ΔΝΤ έχει προκαλέ- σει ανπδράσεις, που δεν έχουν δημοσίως εκδηλωθεί, τόσο στην Επιτροπή όσο και στο Συμβούλιο.Στην Ουάσιγκτον, έδρα του ΔΝΤ, σημειώθηκε μία στροφή στα τέλη του 2011 υπέρ της εθελονπκής αναδιάρθρωσης του χρέους ως βασικής προϋπόθεσης για να καταστεί αστό βιώσιμο και να μπορεί το ταμείο να συνεχίσει να συμμετέχει στη χρηματοδότηση της Ελλάδος. Απόψεις όπως εκείνες που είχε διατυπώσει τον Σεπτέμβριο του 2010 ο διευθυντής του τμήματος δημοσιονομικών υποθέσεων του ΔΝΤ, ο Κάρλο Κοταρέλι, ότι η χρεοκοπία σπς αναπτυγμένες οικονομίες είναι πλέον απίθανη, μπήκαν στο χρονοντούλαπο.Σε απόλυτη σύμπνοια με αυτή τη θέση βρέθηκε το Βερολίνο, κάπ που έστω και δύσκολα συμπαρέσυρε τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ και τους κοινοπκούς θεσμούς. Επειτα μάλιστα από το περισταπκό των Κανών ο Νι- κολά Σαρκοζί, που έβλεπε με κάποια συμπάθεια την ελληνική υπόθεση, ευθυγραμμίστηκε πλήρως με το Βερολίνο. Ο  γάλλος πρόεδρος διεκδικεί πλέον την επανεκλογή του με «ατζέντα Μέρκελ» (δημοσιονομική πειθαρχία και περισσότερη Ευρώπη), οπότε τα περιθώρια διαφοροποίησής του είναι περιορισμένα. Στη σκληρή γραμμή, προς ενίσχυση του κ. Σαρκοζί, κινείται και η «σιδηρά κυρία» του ΔΝΤ Κ ρίσήν Λαγκάρντ.

Αύξηση του πακέτου των 130 δισ. ευρώ

«Π ρέπει να “ δέσουμε”  tous EAAnvss»

Ηδη άλλωστε κοινοτικοί αξιωματούχοι σημειώνουν ότι ακόμη και στη νέα έκθεση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους που συγγράφεται αυτή τη σπγμή από το ΔΝΤ προκύπτει ότι ο στόχος για χρέος 120% του ΑΕΠ  ως το 2020 μοιάζει ανέφικτος. «Θα κινείται κοντά στο 130%, 
ίσως και παραπάνω, ακόμη και μετά το PSI» εκτιμά προς «Το Βήμα» ένας εξ  αυτών. Αυτό θα σημάνει ότι ίσως χρειαστεί αύξηση του χρηματοδοτικού πακέτου των 130 δισ. ευρώ που συμ- φωνήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο.Στο γραφείο του επιτρόπου Ο λι Ρεν έχει συ- σταθεί ομάδα που υπολογίζει το επιπλέον ποσό (πιθανόν 15-20 δισ. ευρώ) που ίσως χρειαστεί να πληρώσουν οι Ευρωπαίοι. Στελέχη του

γερμανικού υπουργείου Οικονομικών όμως δεν επιτρέπουν ψευδαισθήσεις: «Περισσότεραχρή
ματα χω ρίς άμεσες μεταρρυθμίσεις; Θα πρέ
πει να αστειεύεστε. Αυτά δεν περνούν από 
τη Μπούντεσταγκ». Για αυτό και το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών διοχέτευσε αρχικά το κείμενο περί ενός επιτρόπου επί του προϋπολογισμού, για να «υποχωρήσει» στην κοινή γαλλογερμανική πρόταση περί ενός λογαριασμού. εκτός Ελλάδος (escrow account) για να ελέγχεται η καταβολή των δόσεων βάσει της προόδου εφαρμογής του ελληνικού προγράμματος. «Πρέπει να “δέσουμε ” τους Ελληνες» τονίζουν γερμανικές πηγές.Η στάση του Ταμείου επηρεάστηκε και από τη

στροφή της Ουάσιγκτον που πλέον δεν προσφέρει λευκή επιταγή για τον ρόλο του στην Ευρώπη. Αρκεί μία ματιά στα λόγια του αμερικανού προέδρου Μ παράκ Ο μπάμα για να καταλάβει κάποιος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν να αναμειχθεί περισσότερο το ΔΝΤ στην Ευρώπη, αν οι Ευρωπαίοι δεν αποφασίσουν πρώτα να χρησιμοποιήσουν τους πόρους που μπορούν να διαθέσουν για τη σωτηρία όσων χωρών αντιμετωπίζουν κρίση χρέους. Ανθρωποι που ήταν παρόντες στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός λένε ότι οι Αμερικανοί διεμήνυαν σε όλους τους τόνους ότι θα. .. πολεμήσουν οποιαδήποτε πρόταση για αύξηση συμμετοχής του ΔΝΤ στο ελληνικό χρηματοδοτικό πακέτο.
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Πέντε μερόνυχτα συνεχούς διαπραγμάτευσης με μια  
τρόικα σχεδόν ανάλγητη και ανυποχώρητη στις απαι
τήσεις της, επίμονη στις εντολές της, σκληρή, σχεδόν 
απαξιωτική για τους Ελληνες σ α ς απαντήσεις της, δεν 
ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση για τον υπουργό Ερ 
γασίας κ. Γ . Κουτρουμάνη: «Αυτή τη φ ορά έδειξα ν το 
πραγματικό τους πρόσω πο, έτριξαν τα δόντια τους, 
αλλά δεν πέρασαν τα όρια . Εφ ερνες αντίρρηση σ’ ένα 
θέμα, άνοιγαν αμέσω ς άλλα πέντε. Ηταν κάτι σαν τη 
Λ ερνα ία  Υδρα» έλεγε ο  υπουργός Εργα σία ς στο τέ
λο ς των διαπραγματεύσεω ν, εκεί γύρω  στις 5 τα ξη 
μερώματα της Πέμπτης, όταν ανακοινώ θηκε ότι ο λο
κληρώ θηκαν ο ι διαπραγματεύσεις.

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙίΙΙΗΗΟι ε π ώ δ υ ν ε ς  δ ια π ρ α γ μ α τ ε ύ σ ε ις  
Κ ο υ τ ρ ο υ μ ά ν η  μ ε  τ η ν  τρόικα

Θα τα 
χάσετε όλα 
έτσι arms
επιμένετε y

«ΕΦΕΡΝΕΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ σ ' ένα  θ έμ α , ά ν ο ιγ α ν  α μ έσ ω ς
ά λλα  π έ ν τ ε »  λέ ε ι ο  κ. Κ ο υ τρ ο υ μ ά νη ς
γ ια  τ ις  σ κ λ η ρ έ ς  δ ια π ρ α γμ α τεύ σ ε ις  μ ε  τ η ν  τρ ό ικ α

Ο ι  a n e iA é s τ ω ν  δ α ν ε ισ τ ώ ν , π  μ ά χ η  τ ω ν  μ ισ θ ώ ν  κ α ι η  μ ε τ ε ν έ ρ γ ε ια
ΡΕΠΟΡΤΑΖ 

ΝΙΚΟΣ ΧΑΣΑΠ0Π0ΥΛ0Σι ι  «4  εν έχετε συνειδητοποιήσει β  το μέγεθος του προβλήμα
τος που αντιμετωπίζετε ω ς χώ ρα. 
Θα τα χάσετε όλα έτσι όπ ω ς επ ι
μένετε» ήταν η συνηθισμένη απάντηση που έδιναν οι τροϊκανοί όταν οι υπουργοί έφερναν αντιρρήσεις, πότε για να διασώσουν τον 13ο και τον 14ο μισθό, πότε για να διαφ υλάξουν τις επικουρικές ή τις κύριες συντάξεις και πότε για να περισώ σουν την περίφ ημη «μετενέρ- 
γεια», την οποία οι Τ ροϊκανοί ούτε καν γνώ ριζαν πώς να την προφέρουν και περιορίστηκαν να την αποκαλούν στα αγγλικά περίπου σαν «σ υνέχισ η τη ς σ ύ μ β α σ η ς» , χω ρίς να π ροσ διορίζουν μάλιστα τι ακριβώς εννοούσαν.
ΙΙΙΙΙΙΙΙΟι «πρόθυμοι 

μαρτυριάρηδες»
«Α λήθεια , π ο ιο ς τους είπ ε για τη 
μετενέργεια;»  ήταν η πρώτη αντίδραση των υπουργών όταν άκου- σαν τους Τροϊκανούς να την περιγράφ ουν στο περίπου κα ι να  ζη τούν την άμεση κατάργησή της. Και όπως ήταν αναμενόμενο, έγινε κάποια συζήτηση για πιθανούς «κου- 
κουλοφόρους», ή «πρόθυμους μαρ
τυριάρηδες» από την πλευρά των εργοδοτών, από τους υπουργούς, πλην όμως ούτε αυτοί θέλησαν να επεκταθούν, ούτε καν εισήλθαν στη διαδικασία της ονοματολογίας.Το θέμα της μετενέργειας και η κατάργησή της ήταν από τις πλέον σκληρότερες απαιτήσεις των Τρο- ϊκανών και δεν έκαναν πίσω με τίποτε. Από τη δερμάτινη τσάντα του κ. Π όουλ Τόμσεν (εκπροσώπου του ΔΝΤ) έβγαιναν συνεχώς έγγραφα, σημειώματα, αποκόμματα εφ ημερίδω ν για το ζήτημα αυτό και ζη τούσαν επίμονα την κατάργησή της, ως μοναδικού ελληνικού εργασια

κού φ αινομένου που δεν συνάντησαν, όπως έλεγαν, σε άλλη ευρωπαϊκή χώ ρα.Η ταν τόση η επιμονή τους για το ζήτημα αυτό που, όταν δεν βρήκαν ανταπόκριση στο αίτημά τους από τον κ. Κουτρουμάνη, το μετέφεραν στο Μέγαρο Μ αξίμου και το διαπραγματεύθηκαν με τον πρωθυπουργό κ. Λ . Π α π α δ ή μ ο  και τον κ. Ε υ . Β ε ν ιζέ λ ο . Τελικά δεν πέτυ- χαν την κατάργησή της, αλλά αντί να ισχύει για έ ξι μήνες δέχθηκαν να ισχύει για τρεις μήνες. Τ έσσ ερις ώ ρες σπατάλησαν διαπραγμα- τευόμενοι για τη μετενέργεια, ξ ε χνώντας το βασικό τους δόγμα, ότι 
«οι έλληνες αξιω ματούχοι δ εν  εί
χα ν σ υ ν ειδ η το π ο ιή σ ει το μ έ γ ε 
θ ο ς του π ρ οβλή μ α τος τους και

διαπραγματεύονταν για μ η  βασ ι
κά θέματα».Το δεύτερο θέμα για το οποίο έγινε σκληρή διαπραγμάτευση ήταν, όπω ς αποκαλύπτει ο  κ. Κουτρουμάνης, το ζήτημα της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών. Ζήτησαν εδώ και τώρα τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, ήθελαν, όπως ειπώθηκε, «μια και έξω  να κλείσει το 
ζήτημα μ ε  αντίστοιχη μείω ση των 
δαπανών π ρος τα ασφαλιστικά τα
μεία», ένα ζήτημα για το οποίο δόθηκε μάχη.Ο σ ο ν αφ ορά τις περιβόητες δ ιαπραγματεύσεις για τη διατήρηση του 13ου και του 14ου μισθού, δεν φάνηκε (και εκ του αποτελέσματος) να έγινε και τόσο σκληρή διαπραγμάτευση: «Τους είχαμε α π οδείξει

ότι αυτή θα ήταν μια βίαιη μεταβο
λή στους μισθούς μ ε πραγματική 
μέση μείω ση 15% στους μισθούς 
του ιδιω τικού τομέα, που θα προ- 
καλούσαν και άλλο αρνητικό απο
τέλεσμα, ένα έλλειμμα 2  δισ . ευ
ρώ  στα ασφαλιστικά ταμεία». Δεν το δέχθηκαν βεβαίως αμέσως δ ιό τι, όπως έλεγαν, είχαν πληροφορίες ότι πολλές επιχειρήσεις στην περίοδο των Χριστουγέννων δυσκολεύτηκαν να πληρώσουν το δώ ρο κατ έτστ μειώθηκε η ανταγωνιστικότητά τους: «Αντί να καταργήσουμε τον 
13ο και 14ο μισθό», τους ανιιπρο- τάθηκε, «θα ήταν καλύτερο να γίνει 
μια ήπια μισθολογική προσαρμο
γή μ ε τις συλλογικές συμβάσεις».Τ ο  μ ισ θ ο λ ο γ ικ ό  π α ρ α λίγο  να κ λ ε ίσ ε ι ε κ ε ί ό τα ν ο ι Τ ρ ο ϊκ α ν ο ί
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Επαιρναν οδηγίες από το τηλέφωνο

jjP ||  ρες διαπραγματεύσεων έγραψαν οι Τρο- 
m m  ϊκανοί, κυρίως με τους κκ. Βενιζέλο και Κουτρουμάνη, που έφθαναν ακόμη και ως το πρωί. Τόσο που ορισμένες φορές όταν ερχόταν η ώρα του αποχαιρετισμού έλεγαν «πάλι 
φεύγουμε από εδώ μ ε τα μάτια πρησμένα» και «καλημέρα, θα τα ξαναπούμε σε μερι
κές ώρες». Τις περισσότερες φορές χωρίς να κάνουν βήμα από τις απαιτήσεις τους.Σ ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων δεν ζήτησαν τίποτε άλλο παρά μόνο νερό και καφέδες, ενώ ορισμένες φορές έτρωγαν για να ξεγελάσουντην πείνα τους... φιστίκια αράπικα τα οποία έφερναν μαζί τους από το Hilton. Ποτέ δεν ζητούσαν κάτι έξτρα, παρά μόνο μία φορά στην ανππροεδρία έφαγαν με όρεξη την πίτσα μαργαρίτα που τους προσφέρθηκε.Σημαντικό ρόλο σα ς διαπραγματεύσεις έπαιξαν τα κορίτσια-βοηθοί των Τροϊκανών

που φέρονταν στους ημετέρους κάπως πιο ανθρώπινα. Αυτά ρωτούσαν αν ξεκουράστηκαν ή κοιμήθηκαν καθόλου οι υπουργοί, αυτά όμως επεξεργάζονταν και τις τεχνικές λεπτομέρειες (αυτές που ήταν σαν «μαχαίρι 
στην πλάτη των μισθών» -  όπως ειπώθηκε) για το μισθολογικό κόστος και τις επικουρικές συντάξεις.Ο ι Τροϊκανοί σπς διαπραγματεύσεις με τον Πρωθυπουργό εμφανίζονταν πιο ήπιοι αλλά αμετακίνητοι στις θέσεις τους. Δεν ήταν λίγες οι φορές άλλωστε που έπαιρναν οδηγίες στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων απευθείας από κέντρα του εξωτερτκού. Αλλος (ο κ. Τόμσεν) στα αγγλικά και άλλος (ο κ. Μαζούχ) στα γερμανικά. Ο ι περισσότεροι κρατούσαν σημειώσεις σε μπλοκάκια, ενώ οι κυρίες-βοηθοί τους είχαν μπροστά τους τα laptop και τα iPad.

Οι Τρόικα
ν«« στις δι
απραγμα
τεύσεις με 
τον Πρω
θυπουργό 
εμφανίζο
νταν πιο 
ήπιοι αλλά 
αμετακί
νητοι στις 
θέσεις 
τους

Ο κ , Κουτρουμάνης 
πρότεινε στον κ. Τόμσεν: 
«Μπορείτε να μας 
εγγυηθείτε εγγράφως ότι αν 
μειώσουμε τον κατώτατο 
μισθό θα υπάρξει αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας;». 
Ο κ. Τόμσεν ρώτησε: «Και 
αν δεν συμβεί αυτό;». «Ε, 
τότε θα χάσετε τα λεφτά 
σας» απάντησε ο υπουργός

ά ν ο ιξα ν  ευθύς αμέσω ς θέμα για τη μείωση του κατώτατου μισθού. Ζητούσαν επιμόνως να μειωθεί κατά 25% και τελικά ύστερα από δ ιαπραγματεύσεις (και με τον Π ρω θυπουργό και με τον κ. Ε υ . Β ε ν ιζέλο) συμφ ώ νησαν στο 22% (και για τους νεοπ ροσλαμβανομένους στο 23%).Για τον κατώτατο μισθό έγινε άλλη μία μάχη. Κάποια στιγμή, όταν οι συνομιλίες φαίνονταν να φ θάνουν σε α διέξοδο, ο  κ. Κουτρουμάνης πρότεινε στον κ. Τόμσεν: «Μπο
ρείτε να μας εγγυηθείτε εγγράφως, 
ένα είδ ο ς συμφ ω νητικού, ότι αν 
μειώ σουμε τον κατώτατο μισθό θα 
υπάρξει αύξηση της ανταγωνιστι
κότητας στις επ ιχειρή σ εις;» . Εκπληκτος ο κ. Τόμσεν ρώτησε: «Και 
αν δεν σ υμβεί αυτό;». «Ε, τότε θα 
χάσετε τα λεφτά σας» του είπε χαμογελώντας ο υπουργός.
ΙΙΙΙΙΙΙΙΟ σκληρός  
διαπραγματευτής
«Αρχιμάστορας», όπως τον απεκάλε- σαν, των Τροϊκανών σιτς διαπραγματεύσεις ήταν ο Δα νός κ. Πόουλ Τόμσεν, ένας τεχνοκράτης του ΔΝΤ που ως τώρα οι υπουργοί τον θεω ρούσαν ως έναν ευγενικό, ήπιο άνθρωπο. Η  «μετάλλαξή» του έγινε στην τελευταία κάθοδό του στην Αθήνα, στις διαπραγματεύσεις για τη νέα δανειακή σύμβαση: «Οι υπό
λοιποι της τρόικας απλώς τον ακο
λουθούσαν, ευθυγραμμίζονταν στη 
σκληρή γραμμή που ακολουθού
σε και ενώ στην αρχή φαίνονταν 
πιο επιφ υλακτικοί στους μισθούς 
και στις συντάξεις, π ρος το τέλος 
ένωσαν τις απαιτήσεις τους μ ε τον 
εκπ ρόσω πο του Δ Ν Τ  σ ε μία  ενι
αία γραμμή χω ρίς ρήγματα» έλεγε σε συναδέλφους ο υπουργός Εργασίας. Και οι Τροϊκανοί γνώριζαν τα πάντα από τις αντιδράσεις της κο ινω νία ς, τι έλεγαν και τι έγραφαν τα MME, επέμεναν ότι τα MME στην Ελλάδα πολιτεύονται, διαμορφώνουν καταστάσεις και έχουν πα- ρεμβατικότητα. Εδειχναν να δυσπι- στούν στο ότι όσα έχουν συμφωνη- θεί θα τηρηθούν ή, ακόμη περισσότερο, θα εφαρμοσθούν.Το μόνο θέμα για το οποίο έδειξα ν να προβληματίζονται όλες τις ημέρες που βρίσκονταν στην Αθήνα δεν ήταν τόσο οι διαπραγματεύσεις, ούτε η αντίσταση σε ορισμένα θέματα που κρατούσαν οι υπουργοί, αλλά η αντίδραση της κοινω νίας. Μ ια ημέρα καθυστέρησαν να έρθουν στο ραντεβού τους για τέσσερις ώρες επειδή έξω από το Hilton (όπου διέμεναν) είχαν αποκλείσει την είσοδο μέλη του ΠΑΜΕ: «Το θέ
μ α  της π ροσω π ικής τους ασφά
λεια ς και της μ ετα κίνη σ ή ς τους 
τούς απασχολούσε συνεχώ ς» ε ίπαν μέλη της κυβέρνησης που ήρθαν σε επαφή μα ζί τους.
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«Τα300 εκατομμύρια ευρώ θα κοστίσουν σιη 
χώρα 7 δισ. ευρώ!». Αυτή η εκτίμηση υπήρ
χε στο Μέγαρο Μαξίμου μετά την αποχώρη
ση των τριών πολιτικών αρχηγών τα μεσάνυ
χτα της Τετάρτης, όταν έγινε ορατός ο κίν-

δυνος να χαθεί η δόση του δανείου και του 
PSI για τον Μάρτιο (ή ακόμη χειρότερα να 
τιναχτούν όλα στον αέρα) προκαλώντας πι
στωτική ασφυξία στη χώρα Λίγες ώρες προ
τού συνεδριάσει το Eurogroup, σε ένα απα-

ξιωτικό κλίμα για την Ελλάδα, η ατμόσφαι
ρα στο πρωθυπουργικό μέγαρο ήταν ήδη 
βαριά. Επτά ώρες συνεδρίασης κατέληξαν 
αντί για τη συμφωνία που ανέμεναν οι εταί
ροι σε μια νέα, μεταμεσονύκτια, διαπραγμά

τευση με την τρόικα ως τις έξι τα ξημερώμα- 
τα της Πέμπτης. Η  φόρτιση από την εξέλιξη 
της συνάντησης, η κόπωση αλλά και η αδιαλ
λαξία της τρόικας δημιούργησαν ένα εύφλε
κτο πεδίο μεταξύ της ελληνικής πλευράς και

των εκπροσώπων των δανειστών μας, που 
ήταν θέμα χρόνου να πάρει φωτιά. Κάποια 
σπγμή οι Τροϊκανοί έθεσαν αιφνιδίως ζή
τημα μεγαλύτερης μείωσης στους μισθούς. 
Τις μειώσεις των μισθών όμως τις είχε δια

πραγματευτεί προσωπικά μαζί τους ο κ. Λ . 
Παπαδήμος και η συμφωνία είχε κλείσει. 
Στο άκουσμα του αιτήματος αυτού ο Πρω
θυπουργός εξερράγη: «Μην πάτε να με ξε
γελάσετε! Αναλαμβάνομαι α  συμβαίνει!»

τους είπε σε τόσο αυστηρό ύφος που μάζε
ψαν τους φακέλους τους και πήγαν σε δι
πλανή αίθουσα για να ηρεμήσουν τα πνεύ
ματα. Το θέμα των μισθών φυσικά δεν ετέ- 
θη ξανά σιη διαπραγμάτευση.

II1111!!1111111111IIΙΤο π α ρ α σ κ ή νιο  τ η ς  μ α ρ α θ ώ ν ια ς σ υ ν ε δ ρ ία σ η ς  τ η ν  π ε ρ α σ μ έ ν η  Τ ετά ρτη -  Η ο ρ γ ή  τ ο υ  κ. Π α π α ν δ ρ έο υ , οι κόκκινες γ ρ α μ μ έ ς  του κ. Σ α μ α ρ ά  και οι π ιρ ο υ έτες τ ο υ  κ . Κ α ρα τζα ψ έρη

Η άγρια νύχια των αρχηγών στο Μέγαρο ΜαχίμουΤ ο  ξ έ σ π α σ μ α  τ ο υ  κ . Π α π α δ ή μ ο υ  γ ια  ί α  π α ιχ ν ίδ ια  τη 8  ιρ ό ικ χ ^ , τ ο  κ ρ η τ ικ ό  μ α χ α ίρ ι κ α ι η  φ ρ α σ τ ικ ή  α ν τ ιπ α ρ ά θ ε σ η  τ ο υ  α ρ χ η γ ο ύ  τ η ς  Ν Δ  μ ε  τ ο ν  κ . Β ε ν ιζ έ λ ο
ΡΕΠΟΡΤΑΖ 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗ, 
ΑΡΗΣ ΡΑΒΑΝΟΣ

Οκ. Παπαδήμος προτού ξεκινήσει ο επόμενος γύρος συζητούσε σιο γραφείο του με τους συνεργάτες του και τους κκ. Ευ. Βενιζέλο και Γ. Κου- 
τρουμάνη. Οταν αποφάσισαν να συ- νεχίσουντη συζήτηση με την τρόικα, ο Πρωθυπουργός σηκώθηκε από την καρέκλα του, πήρε ένα κρητικό μαχαίρι που βρισκόταν πάνω σιο γραφείο του -  χριστουγεννιάτικο δώρο του Συλλόγου Βρακοφόρων Κρήτης - ,  το έβγαλε από το θηκάρι του και είπε σιους πα- ρισταμένους: «Ας πάμε τώρα να συ
νετίσουμε τις διαπραγματεύσεις...».

ΙΙΙΙΙΙΙΙ«Οι εκλεκτικοί 
επαίτες»Το χιούμορ είναι αγχολυτικό αλλά εκείνη τη στιγμή ήταν πολύ δύσκολο να αποφορτίσει μια κατάσταση που την πυροδοτούσε από τη μια πλευρά ο κ. 

Ανι. Σαμαράς με τη συνεργασία του κ. Γ. Καρατζαφέρη και από την άλλη η τρόικα. Την επόμενη ημέρα ο διεθνής Τύπος ήταν ιδιαιτέρως επικρι- τικός για την Ελλάδα. Παραδείγματος χάριν οι «New York Times» έγραφαν όπ «καθώς ξημέρωνε η Πέμπτη η γραμμή ανάμεσα σιο ελληνικό πολιτικό θέατρο και σιο διεθνές οικονομικό τραύμα ήταν δύσκολο να διακριθεί». Ακόμη χειρότερα η «Wall Street Journal» δημοσίευε άρθρο με τίτλο: «Οι εκλε- κτικοί επαίτες των Αθηνών». Ανπσιοι- χο ήταν το κλίμα και σιις ευρωπαϊκές εφημερίδες. Ο  κ. Παπαδήμος διαπιστώνοντας ότι η χώρα οδεύει προς τον γκρεμό προσπάθησε να γεφυρώσει το χάσμα με τον κ. Σαμαρά, την ώρα που ο κ. Βενιζέλος βρισκόταν σιην πτήση προς Βρυξέλλες. Το απόγευμα το Μέγαρο Μαξίμου ανακοίνωσε ότι επετεύ- χθη συνολική συμφωνία με ευρύτερη αποδοχή εξαιρώντας με κομψό τρόπο τον κ. Καρατζαφέρη.
ΙΙΙΙΙΙΙΙΗ οργή

των Β ρυξελλώ νΗ κατάσταση της χώρας έγινε κατανοητή από όλους την Πέμπτη μέσα από τα μάτια των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης. Οι κκ. Βενιζέλος και 
Γ. Ζαννιάς πέρασαν τη χειρότερη νύχια της ζωής τους στις Βρυξέλλες. Η κριτική των ευρωπαίων υπουργών Ο ικονομικών ήταν ισοπεδωτική. «Οι Ελ
ληνες δεν καταλαβαίνουν τι τους συμ
βαίνει», «τα συνδικάτα σας ενδιαφέ- 
ρονται μόνο για τις Α Ε Κ Ο , όχι για 
τους ανέργους», το πολιτικό σύστημα είχαν την ενιύπωση ότι επιχειρεί με κωλυσιεργίες να τους κοροϊδέψει. 
«Αυτό που μας φέρατε δεν είναι συμ
φωνία!» έλεγαν.Είχε προηγηθεί η τηλεοπτική εμφάνιση του κ. Σαμαρά, η οποία όπως φάνηκε ήταν η σιαγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τους Ευρωπαίους. Οι δηλώσεις του προέδρου της ΝΔ, ερμηνεύτηκαν ως «δώστε πρώτα τα λεφτά και
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μετά βλέπουμε». Ηταν η χαρισπκή βολή σε ένα πολιτικό σύσιημα το οποίο ήδη θεωρείτο αναξιόπιστο.Στο Πολιτικό Συμβούλιο του Πα- ΣοΚ την περασμένη Κυριακή το βράδυ ο κ. Γ . Π α π α νδ ρ έο υ  διηγήθηκε έναν διάλογο από τη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών που είχε προηγηθεί στο Μέγαρο Μ αξίμου, ο οποίος έβαλε σε σκέψεις τα στελέχη του. Σε εκείνη τη συνάντηση ο κ. Καρατζαφέ- ρης έθιξε το ζήτημα της παράτασης της κυβέρνησης Παπαδήμου, ο κ. Παπανδρέου συμφώνησε και ανέπτυξε τη θέση του για εκλογές το 2013. Η έκπληξη ήταν ο κ. Σαμαράς, ο οποίος α νιί να εκφράσει τη συνηθισμένη του άρνηση, είπε: «Ας το αφήσουμε, 
δεν είναι αυτό το θέμα της συζήτη
σ η ς σήμερα».Στο Π αΣοΚ κάποιοι σκέφιηκαν ότι ενδεχομένως ο πρόεδρος της ΝΔ να έβαζε νερό σιο κρασί του. Σύνιομα οι ελπίδες τους διαψεύσιηκαν.
ΙΙΙΙΙΙΙΙ«Αληθινή

διαπραγμάτευση»Το ίδιο βράδυ ο κ. Σαμαράς είχε συνεχείς συσκέψεις με τους σιενούς του συνεργάτες και τους είπε πως δεν υποχώρησε από τις «κόκκινες γραμμές» του. Μάλιστα τους εξήγησε πως η μείωση του κατώτατου μισθού αφορά τους νε- οεισερχομένους στην αγορά. Για να ενισχύσει τη δημόσια εικόνα του, μίλησε μπροστά σ ιις  κάμερες για διαπραγμάτευση που έγινε πρώτη φορά, θέλοντας να περάσει την άποψη πως αυτός πάλεψε να μην υπάρξουν επώ- δυνα μέτρα.Στο παρασκήνιο είχαν διαμειφθεί

άλλα γεγονότα. Ο  πρόεδρος της ΝΔ είχε προτείνει σιον κ. Βενιζέλο να μην προσδιοριστεί ποιους αφορά η μείωση του κατώτατου μισθού και οι ενδιαφερόμενοι να το πληροφορηθούν κατευθείαν όταν θα ψηφίζεται ο σχετικός νόμος. Ο  αντιπρόεδρος και υπουργός Οικονομικών ανιέδρασε και του είπε ότι δεν γίνονται αυτά. «Δεν μπορού
μ ε να κοροϊδεύουμε τους πολίτες» πρόσθεσε.Πάνιως, ο κ. Σαμαράς συνεχίζει να υποστηρίζει ότι η μείωση αφορά τους νεοεισερχομένους σιην αγορά εργασίας, κάτι όμως που αμφισβητείται ακό

μη και στο εσωτερικό της ΝΔ.Στην Κ Ο  επικράτησε αμέσως σκεπτικισμός μετά τη δημόσια δήλωση. Πολλοί ξαφνιάστηκαν: «Τι έγινε τώ
ρα, διαπραγματευόμαστε;» έλεγαν και ήλπιζαν ότι ο κ. Σαμαράς θα επέμενε ως το τέλος στις «κόκκινες γραμμές».Η Δευτέρα δεν ξημέρωσε με τους καλύτερους οιωνούς για τη ΝΔ. Τα τηλεφωνήματα έπεφταν βροχή στη Συγ- γρού. Οργισμένοι ψηφοφόροι ζητούσαν από τον κ. Σαμαρά να τηρήσει σκληρή γραμμή και να μην υποχωρήσει. Πολιτικοί φίλοι του που μίλησαν μαζί του τηλεφωνικά του είπαν να μην εμφανιστεί διαλλακτικός και να επιμεί- νει στις απόψεις του.Ο  ίδιος επί πολλές ώρες προσπα

θούσε να συνθέσει τις αποκλίνουσες απόψεις των στελεχών του.
ΙΙΙΙΙΙΙΙΟι διακοπές  

των ΓερμανώνΤην Τρίτη ο Πρωθυπουργός συνομίλησε αρκετές φορές με τον κ. Σαμαρά, ο οποίος επέμενε πως οι επαφές τους αφορούσαν μόνο τον χρόνο διεξαγωγής της σύσκεψης. Την Τετάρτη το πρωί το δθσέλιδο κείμενο της συμφωνίας έφτασε στην αγγλική του εκδοχή στα γραφεία των κομμάτων. Στο γραφείο του προέδρου του Π αΣοΚ στη Βουλή παρέλα-

βαντο κείμενο οι κκ. Φ . Σαχινίδης, Μ. 
Καρχιμάκης, Β. Εξαρχος, Π . Ευθυμί
ου, Χρ. Πρωτόπαπας, Εμμ. Μπειενιώ- 
της, Π . Μπεγλίτης, Ν . Αθανασάκης και η κυρία Ρεγγίνα Βάρτζελη. Επειτα από την πρώτη επεξεργασία ακολούθησε και δεύτερη σύσκεψη στην οποία εκτός από τους παραπάνω προστέθηκαν ο κ. Παπανδρέου και οι κκ. Βενιζέλος και Κουτρουμάνης. Εκεί τέθηκαν πολιτικά ζητήματα.Ο  κ. Βενιζέλος εξήγησε ότι πρέπει να κλείσει οπωσδήποτε η συμφωνία την Πέμπτη καθώς από την Παρασκευή και έπειτα κλείνει για δύο εβδομάδες το γερμανικό Κοινοβούλιο, το οποίο θα πρέπει να εγκρίνει τις εγγυήσεις για το PS1. 
«Οπως καταλαβαίνετε, είναι επικίνδυ

νο να καλέσεις τους Γερμανούς από 
π ς διακοπές τους» είπε.Ο  κ. Παπανδρέου ζήτησε την άποψη των παρισιαμένων για το τι πρέπει να κάνει «ανο Σαμαράςτα σπάσει». Αφού τους άκουσε όλους συνόψισε: «Ωραία, 
θα πούμε ότι ανεύθυνος ήταν ως το 
2010, ανεύθυνος είναι και τώρα». Επίσης, ζήτησε τη γνώμη τους μήπως θα έπρεπε η συνεδρίαση της ΚΟ να λήξει με ψηφοφορία ώστε να ανοίξει η βαλβίδα και να φύγει ατμός από το καζάνι που κόχλαζε. Οι υπόλοιποι τον απέτρεψαν από μια τέτοια απόφαση.Στη Συγγρού το κόμμα αναστατώθηκε από νωρίς καθώς σπς 7.30 ανέβηκε σιο γραφείο του στον τρίτο άροτρο ο κ. Σαμαράς. Εκεί συγκεντρώθηκαν οι συνεργάτες του, κκ. Χρ. Λαζαρίδης, I. Μι- 
χελάκης, A  Σταμάτης, Κ. Μπούμας, οι τομεάρχες Κ. Χατζηδάκης και Ν . Νι- 
κολόπουλος, οι αναπληρωτές τομεάρχες Οικονομίας Ν . Μηταράκης και Χρ. 
Σταϊκούρας, ενώ ανοικτή γραμμή υπήρχε με τον υφυπουργό Οικονομικών κ. I. 
Μουρμούρα.Το αγγλικό κείμενο έφθασε περίπου τπις 9.30 π.μ. Εκπληκτοι είδαν ότι περιλάμβανε και απαιτήσεις πέραν των όσων είχαν προαναγγελθεί από τα MME. Σύμφωνα με συνομιλητές του ο κ. Σαμαράς εξοργίστηκε όταν το απόγευμα πήρε στα χέριατου και τη μετάφραση, βλέποντας και άλλες διαφορές. Αμέσως, επικοινώνησε με το Μέγαρο Μαξίμου για να διευκρινίσει ότι ισχύει το αγγλικό κείμενο.
ΙΙΙΙΙΙΙΙΑπειλές

α ποχώ ρησηςΤην ίδια σπγμή από το ΛΑΟΣ άφηναν να διαρρεύσει όπ ο κ. Καρατζαφέρη

«Δεν μπορώ να επιστρέφω στο κόμμα μου 
με αυτά τα μέτρα» φέρεται να είπε 
ο κ. Σαμαράς και απείλησε να αποχωρήσει

δεν θα προσέλθει στο Μέγαρο Μ αξίμου, στο οποίο τελικά μετέβη, δίνοντας όμως και μια διφορούμενη επικοινωνι- ακή «παράσταση».Οταν ξεκίνησε η συζήτηση στο Μέγαρο Μαξίμου, οι ώρες περνούσαν και πληροφορίες δεν υπήρχαν. Στην αίθουσα της σύσκεψης ο κ. Καρατζαφέρης, όπως αποκάλυψε ο ίδιος στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε την Παρασκευή, εξέφρασε π ς ανπρρήσεις του με έντονο τρόπο. «Ηθελα να φύγω από τις έξι. 
Μου είπαν ότι αυτό δεν γινόταν γιατί 
ήταν ανοιχτές οι αγορές. Ο  Σαμαράς 
μου ζήτησε να μείνω για να παλέψου
μ ε μαζί για πς επικουρικές».Αλλά και ο κ. Σαμαράς αισθανόταν ιδιαίτερα άβολα. Σύμφωνα με περιγραφές συνεργατών πολιτικών αρχηγών, ήταν πολύ νευρικός, ανοιγόκλεινε τους φακέλους του, ανακάτευε τα χαρτιά του, σηκωνόταν και περπατούσε πάνω-κάτω. 
«Δεν μπορώ να επιστρέφω στο κόμμα 
μου μ ε αυτά τα μέτρα» φέρεται να είπε. Κάποια σπγμή απείλησε να αποχωρήσει και εκείνος. Η στάση του εκνεύρισε τόσο τον κ. Παπαδήμο όσο και τους κκ. Γ. Παπανδρέου και Ευ. Βενιζέλο. «Σο- 
βαρέψου, πρέπει να αναλάβεις πς ευ
θύνες σου» φέρεται να του είπε ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ. Στη συνέχεια ξέσπασε άγριος καβγάς ανάμεσα στους κκ. Βε
νιζέλο και Σαμαρά. Ο  πρόεδρος της ΝΔ ότι εξαιτίας της δικής του παρουσίας έγινε για πρώτη φορά διαπραγμάτευση και ο κ. Βενιζέλος μέσω συνεργατών του έθετε τα ερωτήματα: «Με ποιον 
και πώς διαπραγματεύθηκε ο κ. Σαμα
ράς; Μ ε τον Πρωθυπουργό και τους 
άλλους δυο πολιπκούς αρχηγούς; Η  
διαπραγμάτευση γίνεται στο εσωτερι
κό της κυβέρνησης συνεργασίας ή με

την τρόικα, τα μεγάλα κράτη-μέλη και 
τους θεσμικούς εταίρους;».Από την πλευρά της ΝΔ μεταδόθηκε ο εξής διάλογος:

Βενιζέλος: «Με τις εμμονές σου σπς 
συντάξεις, βάζεις τη χώρα στη χρεο
κοπία».

Σαμαράς: «Ποιος είσαι εσύ που μι
λάς; Μ ε τη διαπραγμάτευση που κά
νεις δεν μπορούμε να μαζέψουμε τα 
ασυμμάζευτα. Είδαμε π έχεις κάνει. Τι 
είναι αυτά που κάνεις;».Στο σημείο αυτό κατά τη ΝΔ παρενέ- βη ο κ. Παπαδήμος, λέγοντας: «Κύριε 
ανππρόεδρε, σας παρακαλώ αφήστε 
μας μόνους».

ΙΙΙΙΙΙΙΙ«Ασε τώρα  
να τελειώ νουμε»Από την πλευρά του κ. Βενιζέλου κυκλοφόρησε μια άλλη εκδοχή του διαλόγου με τον κ. Σαμαρά, ο οποίος κατά τους συνεργάτες του είναι ο πραγμα- πκός διάλογος. Η ένταση ξέσπασε όταν από την αρχική εκδοχή του μνημονίου, όπου η τρόικα επέμενε το σύνολο των 625 εκατ. ευρώ που παρέμεναν ακάλυπτα να προέρχονται από συντάξεις, έφτασαν να συζητούν για το ενδεχόμενο να προέλθουν τα 300 εκατ. από τις συντάξεις και τα υπόλοιπα 325 εκατ. ευρώ από άλλες πηγές -  π.χ. μεγαλύτερη περικοπή αμυντικών δαπανών και δαπανών του ΠΔΕ. «Μόλις ανακοινώθηκε», λένε οι συνεργάτες του κ. Βενιζέλου ο κ. Σαμαράς είπε: «Ωραία, ας τους πού

με ότι από την Αμυνα και το Πρόγραμ
μα Δημοσίων Επενδύσεων θα βρούμε 
και άλλα 2 00 εκατ. ευρώ». Δηλαδή συνολικά 525 εκατ. ευρώ, όταν είχε προηγηθεί περικοπή άλλων 425 εκατ. ευρώ

από την Αμυνα και 600 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ με απόλυτη άρνηση της τρόικας να θεωρήσει αξιόπιστες τις περικοπές αυτές χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένα μόνιμα μέτρα.
Σαμαράς: «Ας τους πούμε τώρα ότι 
θα κόψουμε ακόμη περισσότερα από 
Αμυνα και επενδύσεις και βλέπουμε». 
Βενιζέλος: «Ετσι γίνονταν οι προϋπολο
γισμοί ως τώρα και καταστρέψαμε την 
Ελλάδα μ ε το έλλειμμα και το χρέος». 
Σαμαράς: «Μου λες όπ καταστρέφω 
την Ελλάδα;».
Βενιζέλος: «Λέω ότι πρέπει να λέ
μ ε  σοβαρά, ειλικρινή και υπεύθυ
να πράγματα για τις π ερικοπές δα
πανών και τον προϋπολογισμό. Μά
λιστα μίλησα σ ε πρώτο πληθυντικό 
πρόσω πο, γιατί ό λες οι προηγού
μ ενες κυβερνήσεις έχουν ευθύνη». 
Παπαδήμος: «Βαγγέλη, άσε τώρα να 
τελειώνουμε...».Σύμφωνα με πηγές από το Μέγαρο Μαξίμου αυτός είναι ο αυθεντικός διάλογος, τον οποίο επειδή εκείνη τη σπγ- μή ήταν ανοιχτή η πόρτα τον άκουσαν όλοι οι συνεργάτες που συνόδευαν τους πολιτικούς αρχηγούς.Σε όλο το διάστημα των διαπραγματεύσεων ο κ. Παπαδήμος συνομίλησε με θεσμικούς παράγοντες της ΕΕ όπως τους κκ. Ολι Ρεν και Ζαν-Κλονι Γιούν- 
κερ, τη γερμανίδα καγκελάριο Ανγκελα 
Μέρκελ, τον διοικητή της ΕΚΤ Μάριο 
Νιράγκι και την επικεφαλής του ΔΝΤ 
Κρισιίν Λαγκάρνι. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κ. Γιούνκερ δήλωσε δημόσια ότι η συνεδρίαση του ΕϋΓο^ουρ ήταν μια κίνηση τακτικής, σημειώνοντας εμμέσως πλην σαφώς ότι αν δεντο είχε συγκαλέ- σει, δεν θα υπήρχε συμφωνία των πολιτικών αρχηγών.
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ψ~ ολιτική δεν είναι η τέχνη του εφικτού αλλά η επιλογή μεταξύ του καταστροφικού και του δυσάρεστου, σημείωνε ο  Τζον Κένεθ Γκαλμπρέιθ, στον οποίο αρέσκονιαι να παραπέμπουν διάφοροι επίδοξοι εγχώριοι σωτήρες. Αυτή τη δραματική επιλογή καλούνται να κάνουν, σε μια απολύτως οριακή σπγμή για τη χώρα, ένα πολιτικό σύσιημα που βρίσκεται υπό κατάρρευση και ένας λαός που βιώνει με ιδιαίτερα επώδυνο τρόπο τα αλλεπάλληλα πακέτα μέτρων που απαιτούν οι δανειστές μας.Δυστυχώς, όπως επεσήμανε και ο κ. Παπαδήμος, το δίλημμα είναι μεταξύ μιας οδυνηρής σωτηρίας και μιας εθνικής καταστροφής που θα μας οδηγήσει σε απομόνωση και εθνική απόγνωση.Ενα δίλημμα που γίνεται ακόμη χειρότερο καθώς καλούνται να το διαχειριστούν μια ανεπαρκής πολιτική ηγεσία και ένα πολιτικό σύστημα συνολικά που έχει ήδη χρεοκοπήσει. Το απίστευτο μικροκομματικό παζάρι που ζήσαμε τις προηγούμενες μέρες μέχρι να συμφωνήσουν στην αποδοχή της συμφωνίας με την τρόικα και οι κωμικοτραγικοί δεκάρικοι που το ακολούθησαν ανέδει- ξαν σε όλο του το «μεγαλείο» το μέγεθος των ανδρών που καλούνται να μας σώσουν.Αυτή η αναξιοπιστία και η προχειρότητα που κυριαρχούν στο ελληνικό πολιτικό στερέωμα αποτελούν βούτυρο σ ιο  ψωμί ενός σημαντικού τμήματος της ευρωπαϊκής ηγεσίας που μας βλέπει πλέον ως αποδιοπομπαίο τράγο που μόνο προβλήματα προκα- λεί, χωρίς να προσφέρει τίποτε. Ο ι ασφυκτικές πιέσεις που ασκούν οι, δημόσιες και μη, απαξιωτικές δηλώσεις και η αδυναμία οποιοσδήποτε κατανόησης των όποιων θετικών βημάτων έχουν γίνει, όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, δημιουργούν ένα περιβάλλον που μόνο στη διαιώνιση και σιην κορύφωση της κρίσης συμβάλλει.Αυτή η παρατεταμένη αβεβαιότητα δεν ανιέχειαι όμως άλλο. Ακόμη και με όλα αυτά τα αρνητικά δεδομένα πρέπει επιτέλους να κάνουμε μια καθορισπ- κή θεμελιακή επιλογή.Ν α αποφασίσουμε αν αντέχουμε όλες αυτές τις θυσίες, όλη αυτή τη δραματική επιδείνωση των συνθηκών ζωής μας για να μείνουμε στην Ευρώπη και σιο ευρώ ή διαφορετικά να οδηγηθούμε σε μια άτακτη χρεοκοπία και ο  σώζων εαυτόν σωθήτω. Το δίλημμα, όσο και να μη μας αρέσει, είναι υπαρκτό και μας προκαλεί. Και δεν μπορούμε πια ούτε να το προ- σπεράσουμε ούτε να το αγνοήσουμε, αν δεν θέλουμε να βρεθούμε μια μέρα σιην ουρά κάποιου ΑΤΜ για να προλάβουμε να πάρουμε όσα ευρώ μπορούμε, με την ελπίδα ότι θα αντέξουμε λίγο παραπάνω από κάποιους δυστυχείς συμπολίτες μας.Το πρόβλημα είναι ποιοι μπορούν να ηγηθούν σε αυτή την ύστατη προσπάθεια. Δεν χρειαζόμαστε πολιτικούς που να δεκαρολογούν ή να κλαυθμυρίζουν για κάποιες χαμένες κόκκινες γραμμές, ή ακόμη χειρότερα να διαμορφώνουν ένα κλίμα κατάθλιψης και μιζέριας στην κοινωνία. Με ένα Π α ΣοΚ  υπό διάλυση, με μια Ν Δ  σε σύγχυση και μόνο στόχο τις εκλογές, με μια Αριστερά στα κάγκελα της καταστροφολογίας, ο  δρόμος του κ. Παπαδήμου είναι πολύ μοναχικός και εξαιρετικά δύσβατος. Τουλάχιστον ας του αφήσουν μια ευκαιρία να προσπαθήσει να περισώσει ό,τι μπορεί...

Το οηίβηοι- το μικροκομ- 
ματικό παζά
ρι που ζήσαμε 
τις προηγού
μενες μέρες 
μέχρι να συμ
φωνήσουν 
στην αποδοχή 
της συμφωνί
ας με την τρό
ικα και οι κω
μικοτραγικοί 
δεκάρικοι που 
το ακολούθη
σαν ανέδειξαν 
σε όλο του το 
«μεγαλείο» το 
μέγεθος των 
ανδρών που 
καλούνται να 
μας σώσουν

sp olym ilis@ toviin a.gr

mailto:spolymilis@toviina.gr
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ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΤο κ ενό  η γεσ ία ς και οι α π ο χω ρ ή σ εις β ο υ λ ευ τ ώ ν  και υπ ο υ ρ γ ώ ν και οι διεργα σ ίεςΤο μνημόνιοδ ια λ ύ ε ι το Π αΣοΚΗ  α π ο υ σ ία  το υ  κ . Π α π α ν δ ρ έ ο υ  α π ό  Π 8 ε ξ ε λ ί ξ ε ι  ε π π ε ίν ε ι π 8  α ν α τ α ρ ά ξ ε ι

Η  πολιτική αποσύνθεση του Π α Σ ο Κ  συνιελείται εν 
τοις πράγμασι στην π ο ρεία  π ρ ος την ψ ήφ ιση του 
νέου μνημονίου. Στην κρισιμότερη ίσω ς στιγμή της 
ιστορίας της χώ ρας, το κόμμα που διαθέτει (;) την 
κοινοβουλευτική πλειοψ ηφ ία πα ρουσ ιά ζει εικόνα  
πλήρους διά λυσης, με βουλευτές και εκπροσώ πους 
του στην κυβέρνηση να παραιτούνται, να δηλώνουν 
την αντίθεσή τους με την ουσ ία  του μνημονίου και

να δηλώνουν αποφ ασισμένοι είτε να ακολουθήσουν 
μοναχική πορεία είτε να ενιαχθούν σε άλλους πολι
τικούς χώ ρους. Κ ά π οιοι ε ξ αυτών εμφ ανίζονται μά
λιστα διατεθειμένοι να διεκδικήσουν και με νέες πο
λιτικές πλατφ όρμες την πολιτική τους αναβάππση, 
έπειτα από δύο χρόνια πολιτικού εγκλω βισμού σ ια  
προηγούμενα μνημόνια και τις πολιτικοκοινω νικές 
τους επιπτώ σεις.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣίετα τις παραιτήσεις του υφυπουργού Εργασίας κ. I. Κουισούκου, της αναπληρώτριας υπουργού Εξωτερικών κυρίας Μαριλίζας Ξενογιαννα- κοπούλου, του βουλευτή Αρτας κ. Π . Στασινού και τις δηλώσεις ή υπαινιγμούς βουλευτών ότι δεν πρόκειται να ψηφίσουν κάποια σκέλη του μνημονίου ή το πρόγραμμα σιο σύνολό του (X. Κασιανίδης, Λούκα Κατσέλη, Χρ. Μαγκούφης, Α . Μακρυπίδης, Θ . Πα- ρασιατίδης, I. Μιχελογιαννάκης, Οδ. Βουδούρης, Δ . Καρύδης, Χ ρ . Πρω- τόπαπας, Τσετίν Μ ανιατζή, Ν . Ζω- ίδη ς, κ.ά.), το Π αΣοΚ  περιέπεσε σε μια δραματική πολιτική παραδοξό- τητα: από κόμμα που υπερασπίστηκε μαχητικά τον σχηματισμό της κυβέρνησης συνεργασίας μετατράπηκε σιον αδύναμο κρίκο της και σε πολιτικό οργανισμό χωρίς την παραμικρή πολιτική συνοχή.

Η ΕΙΚΟΝΑ α π ο σ ύ νθ ε σ η ς  που  π α ρ ο υ σ ιά ζε ι τ ις  τε λ ε υ τα ίε ς  η μ έρ ες  τ ο  Π α Σο Κ  δ ίνε ι νέα  τρ ο φ ή  σ τα  σενά ρ ια  γ ια  α λλα γ έ ς  και α να κα τα τά ξεις

ΙΙΚόμμα 
χωρίς ηγεσίαΟλα αυτά συντελέσιηκαν με την ηγεσία του Π αΣοΚ  να είναι επί της ουσίας απούσα, καθώς ο κ. Γ . Παπο δρέου μετείχε μεν στις συναντήσει! των πολιτικών αρχηγών, έδωσε τσ πράσινο φως για το μνημόνιο, ό\ιψς δεν ήταν σε θέση ή διάθεση να ανα- λάβει οποιαδήποτε πρωτοβουλία για την εξασφάλιση της συνοχής της Κοινοβουλευτικής Ο μάδας, της οποίας προεδρεύει.Υπό αυτές τις συνθήκες, νωρίς το

απόγευμα της Παρασκευής συγκλήθηκε σύσκεψη στο γραφείο του κ. Ευ. Βενιζέλου, στην οποία προσήλθαν η κυρία Αννα Διαμαντοπούλου, ο κ. Α . Λ ο β έρ δ ο ς και ο κ. Χ ρ . Παπουτσής. Ανπκείμενο της συζήτησης ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δυνατότητες διαφύλαξης στοιχειώδους συνοχής των βουλευτών του Π αΣοΚ  στην ψηφοφορία για το μνημόνιο, αλλά και η επόμενη ημέρα στο κόμμα με βάση τους συσχετισμούς που θα διαμορφωθούν και τα δεδομένα εντός ' της κυβέρνησης μετά τον πιθανολογούμενο ανασχηματισμό.\  Επειτα από αυτά το Π α ΣοΚ  βρίσκεται πλέον σε μια ανεξέλεγκτη περιδίνηση -  κατά πολλούς δε, έχει ει- σέλθει ανεπιστρεπτί στη φάση της πολιτικής εξαΰλωσής του.Τα φαινόμενα αυτά μέχρι στιγμής απεικονίζονται τόσο στις δημοσκοπήσεις όσο και στις δραματικά αντι

θετικές τάσεις και διαθέσεις που εκδηλώνονται μεταξύ βουλευτών και στελεχών.
ΙΙΧάσμα βουλευτώ ν  
και προέδρουΠαράλληλα, και με βάση τα διλήμματα που τίθενται πλέον με πρωτοφανούς πιεσπκό τρόπο από ξένες κυβερνήσεις και δανειστές, στο κόμμα ΠαΣοΚ ανα- δεικνύεται με δραματικό τρόπο το χάσμα που χωρίζει την ηγεσία του με την πλειονότητα των στελεχών.Σύμφ ω να με τις παρατηρήσεις πολλών βουλευτών, ένα από τα πλέον δραματικά χαρακτηριστικά της πολιτικής κρίσης που κατατρύχει το Π αΣ ο Κ  ήταν η δημόσια απουσία του κ. Γ. Π απανδρέου.Οπως επισήμαινε την Πέμπτη το μεσημέρι ένα από τα έμπειρα κοινοβουλευτικά στελέχη του κόμματος, μετά τη δραματική συνεδρίαση

των πολιτικών αρχηγών και τη διαφωνία μεταξύ των κκ. Παπανδρέου και Σαμαρά για το θέμα της περικοπής των επικουρικών συντάξεων, ο πρόεδρος του Π αΣοΚ  έλειπε από το κάδρο . «Π εριμέναμε από τον Μπε- 
γλίτη να απαντήσει στον Σαμαρά  
και στον Καρατζαφέρη και δεν ξέ
ραμε πού πατάμε και πού βρισ κό
μαστε» ανέφερε.Α λλα στελέχη, με διαφ ορετικές εσωκομματικές αναφορές το καθένα, σημειώνουν ότι η εικόνα των τελευταίων ημερών πιστοποιεί ούτως ή άλλως το πρόβλημα διεύθυνσης και κατεύθυνσης του μέχρι πρότινος κυ- βερνώντος κόμματος.Κοινή συνισιαμένη των παρατηρή- σεών τους είναι η εξής: στις συναντήσεις των αρχηγών προσέρχεται ο  κ. Παπανδρέου· οι κκ. Σαμαράς και Κα- ρατζαφέρης βγαίνουν ακολούθως και διαμορφώνουν κατά βούληση μια ει

Κομματική πειθαρχία υπό την απειλή ττβ αποσύνθεσήΚομματική πειθαρχία αναγκάστηκε να επιβάλει τελικώς ο κ. Γ. Παπανδρέου υπό την πίεση των φαινομένων αποσύνθεσης της ΚΟ του ΠαΣοΚ εν όψει της κρίσιμης ψηφοφορίας για το «μνημόνιο 2» σήμερα το απόγευμα. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της ΚΟ το μεσημέρι του Σαββάτου και ενώ στην αρχική τοποθέτησή του ο κ. Παπανδρέου είχε απλώς καλέσει τους βουλευτές να αναλογισιούν τις ευθύνες τους, επανήλθε με δεύτερη παρέμβαση και τόνισε: «Ζητώ από όλους σας να 
υπερψηφίσετε τη δύσκολη και επώδυνη 
συμφωνία και όποιος έχει συνειδησιακό 
πρόβλημα μπορεί να παραιτηθεί». Η παρέμβαση αυτή ακολούθησε επανειλημμένες εκκλήσεις του κ. Α  Λοβέρδου και του υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Θ . Μωραιτη.

Με τον τρόπο αυτόν ο  κ. Παπανδρέου επιχείρησε να περιορίσει τις διαφαινόμε- νες διαρροές από την ψηφοφορία του νέου μνημονίου, πρόβλημα για το οποίο είχε προηγηθεί εκτενής συζήτηση την προηγούμενη ημέρα σε σύσκεψη σιην οποία συμμετείχαν οι κκ. Ευ. Βενιζέλος, Κ. Σκανδαλί- δης, Α. Λοβέρδος, Χρ. Παπουτσής και η κυρία Αννα Διαμαντοπούλου.Ο  κ. Παπανδρέου απάντησε το Σάββατο και στην κριτική για την απουσία του τις τελευταίες ημέρες από δημόσιες δηλώσεις, παρά την κρισιμότητα της κατάστασης. Είπε σχετικά ότι ήταν επιλογή του, επειδή δεν ήθελε να συμμετάσχει στο επικοινω- νιακό παιχνίδι.Με δραματικούς τόνους μίλησε στη συνεδρίαση ο κ. Βενιζέλος, ο οποίος περιέ-

γραψε τις εναλλακτικές επιλογές πέραν της ψήφισης του μνημονίου, κάλεσε τους βουλευτές του ΠαΣοΚ να πουν και να περιγρά- ψουν με ειλικρίνεια την αλήθεια και επιτέθηκε με σφοδρότητα σε όσους «αντιλαμ
βάνονται πως η αποδοχή του προγράμ
ματος είναι η μόνη λύση, αλλά θέλουν να 
εμφανιστούν ως αθώοι του αίματος, θέ
λουν να πείσουν τον έλληνα πολίτη ότι αυ
τοί ήθελαν το καλύτερο, ότι αναγκάστη
καν, σύρθηκαν, δεν έχουν καμία ευθύνη 
ούτε για το παρελθόν ούτε για το παρόν, 
είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν το μέλλον».Η ψήφιση του μνημονίου συνισιά ανεύθυνη στάση, τόνισε η κυρία Λούκα Καισέ- λη λίγη ώρα αργότερα, λέγοντας ότι τα μέτρα στερούνται κάθε επιστημονικής και οικονομικής βάσης.

«Οποιος έχει
συνειδησιακό
πρόβλημα
μπορεί να
παραιτηθεί»
τόνισε ο κ. Γ.
Παπανδρέου

κόνα με τις δηλώσεις τους· οι απαντήσεις έρχονται από τον κ. Βενιζέλο και όλα αυτά γίνονται με φόντο τις ανακοινώσεις του Μεγάρου Μαξίμου περί επίτευξης συμφωνίας και σύμπνοιας μεταξύ των πολιτικών αρχηγών.
IIΚινήσεις και 
«πλατφ όρμες»Εν αναμονή της κρίσιμης ψηφοφορίας για το νέο  μνημόνιο, οι βουλευτές του Π α ΣοΚ  βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με το δικό τους, πιθανόν καθοριστικό, ραντεβού με την Ιστορία. Η  θέση που παίρνει ο  καθένας απέναντι σια διλήμματα διαμορφώνει και την εικόνα.Εν όψει αυτών, δεν είναι τυχαίο ότι από την προηγούμενη Παρασκευή, πέραν της παραίτησης της κυρίας Ξε- νογιαννακοπούλου, η κυρία Λ ούκα Κατσέλη έχει ουσιαστικά παρουσιάσει μια δική της πολιτική πλατφόρμα, σιο πλαίσιο συνεδρίου, με θέμα 

«Προοδευτική Επανεκκίνηση, Από 
την Κρίση στη Λύση» το οποίο κατά πολλούς παραπέμπει σε πολιτική πρόταση, είτε για τη διεκδίκηση της ηγεσίας του Π αΣοΚ  είτε για πρωτοβουλίες και εκτός του κόμματος. Στην ομιλία της της προηγούμενης Παρασκευής η κυρία Κατσέλη χαρακτήρισε το νέο μνημόνιο «θανάσιμο λάθος».Π αράλληλα, πολλοί αναμένουν τη στάση που θα τηρήσει εν τέλει το επόμενο διάστημα ο κ. X . Καστανί- δ η ς, ο οποίος έχει εκφράσει πολιτικές και νομικές επιφυλάξεις για το νέο μνημόνιο και τη διαδικασία ψήφισής του. Ενα από τα μεγάλα ερωτηματικά παραμένει η στάση της κυρίας Β ά σω ς Π απανδρέου, η οποία στην τελευταία ψηφοφορία του πο- λυνομοσχεδίου είχε δηλώσει πως ψηφίζει για τελευταία φορά.Τα στελέχη αυτά φαίνεται πλέον ξεκάθαρα πως δεν έχουν το παραμικρό κοινό πολιτικό στοιχείο με πρόσωπα όπως η κυρία Αννα Διαμαντοπούλου ή ο  κ. Α . Λοβέρδος, που κινούνται σε μια νεο-εκσυγχρονισπκή τροχιά.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΡΟΛΟ σ τ η  δ ια μ ό ρ φ ω σ η  τη ς  σ τά σ η ς  το υ  κ. Σα μ α ρ ά  δ ια δ ρ α μ ά τισ α ν  ο ι δ ύ ο  α ντ ιπ ρ ό ε δ ρ ο ι τ ο υ  κ ό μ μ α το ς , ο ι υ π ο υ ρ γ ο ί Ε θ ν ική ς  Α μ υ ν α ς  
και Ε ξω τερ ικ ώ ν κκ. Δ .  Α β ρ α μ ό π ο υ λ ο ς  (α ρ ισ τερ ά ) και Σ τ . Δ ή μ α ς , που  ε π έ μ ε ιν α ν  σ τ η ν  α νά γκ η  να  δ ια φ υ λα χ θ ε ί ο  ε υ ρ ω π α ϊκό ς  π ρ ο σ α να το λ ισ μ ό ς  τ η ς  χώ ρα ς

«Είμ ασιε η μόνη σταθερά του 
συστήματος. Η  χώ ρα πρέπει 
να μείνει ό ρ θ ια . Εμ είς θα το 
διασφ αλίσουμε». Μ ε αυτή τη 
φ ράση περιέγραφ ε ο  κ . Αντ. 
Σα μα ρά ς στους συνομιλητές 
του την πορεία της Ν Δ  το 
επόμενο κρίσιμ ο διάστημα της 
χώ ρας. Γ ια  την ηγετική ομάδα  
της Ν Δ  η Ελλάδα βρίσκεται σε 
μια εξαιρετικά δύσκολη καμπή 
και θεω ρούν ότι το κόμμα τους 
είναι η μόνη συντεταγμένη 
δύναμη στο πολιτικό σύστημα 
που μπορεί να διασφ αλίσει 
την ομαλή πορεία της χώ ρας. 
«Είμασιε το κατ’ εξοχήν  
αστικό και λα ϊκ ό κόμμα. Τι 
θέλουν; Ν α  επικρατήσει το 
πεζοδρόμ ιο;». Μ ε αυτή τη 
ρητορική ερώτηση απαντά η 
ηγετική ομά δα της Ν Δ  στις 
επισημάνσεις όσω ν θέτουν 
στο επίκεντρο την εικόνα του 
πολιτικού χάους που αρχίζει 
και διαμορφ ώ νεται. «Θέλουν  
να νοσήσει και η Ν Δ ; Αυτό δεν 
πρέπει να γίνει, για το καλό  
όλων» είναι η κυρίαρχη άποψ η  
σ ιο  γραφ είο του κ . Σα μ α ρά .

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 
ΑΡΗΣ ΡΑΒΑΝΟΣ

Η απόφαση, επώδυνη για πολλούς, του κ. Σαμαρά να στηρίξει το νέο πακέτο σωτηρίας της ελληνικής οικονομίας είναι ιδιαίτερα σημανπκή για την πορεία και της ΝΔ. Και αυτό διότι, υπό τις υπάρχουσες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, ο κ. Σαμαράς εκπμά, όπως είπε και στη χθεσινή του ομιλία στην Κ Ο  της ΝΔ, ότι το κόμμα που ηγείται προβάλλει ως «η μόνη συντεταγμένη δύνα
μη μέσα στο χάος».

«Εμείς πρέπει να σταθούμε όρθι
οι και να δώσουμε τη μάχη» είναι μια χαρακτηρισπκή φράση του κ. Σαμαρά, που τόνισε στην ΚΟ ότι η επιλογή του να στηρίξει τη συμφωνία ήταν αναπόφευκτη και μίλησε για τον άμεσο κίνδυνο της χρεοκοπίας. «Δεν τολμώ να δια- 
νοηθώ τη χώρα μου μ ε άδεια ράφια, 
χωρίς καύσιμα, μ ε δελτίο στα τρόφι
μ α ...»  σημείωσε μεταξύ άλλων. Κυρίαρχη είναι η άποψή του ότι «σήμερα 
διαχειριζόμαστε τη ζημιά που είχε γί
νει τα τελευταία δύο χρόνια» και με την τωρινή συμφωνία άνοιξε ο  δρόμος να κουρευτεί σημαντικά το ελληνικό χρέος για να αποτραπούν τα χειρότερα.Ο  ίδιος εκπμά ότι βγήκε νικητής από τη διαδικασία των συσκέψεων με τους

Ενταση στην κομματική 
βάση και φόβος διαρροών 
στην ψηφοφορία από 
βουλευτές παρά την 
κομματική πειθαρχία που 
ζήτησε ο κ. Σαμαράς

πολιτικούς αρχηγούς υπό τον πρωθυπουργό κ. Α  Παπαδήμο και κέρδισε όσα περισσότερα μπορούσε. Κυρίως όμως επέβαλε, όπως λένε συνομιλητές του, την επαναδιαπραγμάτευση στους δανειστές και προβάλλει το επιχείρημα ότι «αν είχε υπάρξει ουσιασπκή δι
απραγμάτευση εδώ και δύο χρόνια, 
δεν θα ήμασταν σήμερα μ ε την πλά
τη στον τοίχο».Παρά την κριτική ακόμη και «γαλάζιων» βουλευτών και στελεχών ότι ο κ. Σαμαράς υποχώρησε αρκετά από τις «κόκκινες γραμμές» που είχε θέσει εδώ και μήνες και ότι έχει βρεθεί σε στρατηγικό αδιέξοδο, ο πρόεδρος της ΝΔ αδιαφορεί και προέταξε -  όπως λέει στους συνεργάτες του -  το εθνικό συμφέρον πάνω από το κομματικό.Σημανπκό ρόλο στη διαμόρφωση της στάσης του κ. Σαμαρά διαδραμάτισαν οι δύο ανππρόεδροι του κόμμα

Η σχάση του Κ, Καραμανλή

«Ν α  στηρίζουμε τον Αντώνη»

Τη ν ανάγκη να  υποστηριχθεί ο  π ρ ό εδρος της Ν Δ  στις επιλογές του τονίζει σε όλους τους συνομιλητές του ο κ. Κ. Καραμανλής. Ο  τέως πρωθυπουργός, σε μια δύσκολη στιγμή για τη χώ ρα, πιστεύει ότι πρέπει οι βουλευτές του κόμματος με τη στάση τους να βοηθήσουν τον κ. Αντ. Σαμαρά. 
«Αυτή την κρίσιμη ώρα πρέπει να βοη θ ή 
σουμε τον Αντώνη» φέρεται να έχει πει σε όσους, βουλευτές και στελέχη, τον επισκέ- φθηκαν τις τελευταίες ημέρες ή επικοινώνησαν μαζί του τηλεφωνικά. Επιρρίπτει ευθύνες στον πρόεδρο του Π α Σ ο Κ  κ. Γ . Παπαν- 
δρέου για την κατάσταση στην οποία έφθα- σε η χώρα και μιλά για τα τραγικά, όπως τα χαρακτηρίζει, λάθη που έγιναν από τις εκλο-

τος, οι υπουργοί Εθνικής Αμυνας και Εξωτερικών κκ. Δ  Αβραμόπουλος και 
Στ. Δήμας που επέμειναν στην ανάγκη να διαφυλαχθεί ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της χώρας.Παράλληλα, ο κ. Αβραμόπουλος (στήριξε από την πρώτη σπγμή τον κ. Σαμαρά με δημόσια δήλωση) και ο κ. Δήμας, αλλά και ορισμένα στελέχη του επισημαίνουν ότι η υπερψήφιση του δανειακού πακέτου αποτελεί μονόδρομο, αφού ο στόχος είναι η διαμόρφωση συνθηκών οικονομικής σταθερότητας για τη χώρα.
ΙΙΙΙΙΙΙΙ Οι εκλογέςΗ στάση του Λ Α Ο Σ  δεν επηρεάζει τις κινήσεις του το επόμενο διάστημα, αλλά η κεντρική γραμμή είναι να ψηφισθεί το νέο πακέτο, να προχωρήσουν οι διαδικασίες για το πρόγραμμα ανταλλαγής των ομολόγων (PSI) και να οδηγηθεί η χώρα στις εκλογές, οι οποίες αποτελούν τη μόνη πολιτική λύση. «Ο μεγάλος κίνδυνος είναι να 
εκρα γεί η κοινω νία αν δεν γίνουν 
εκλογές. Α μεση διάλυση της Βου
λή ς μ όλις ολοκληρω θούν οι διαδι
κασίες για το PSI. Υστερα τελειώσα
μ ε. Είμαστε σε θέση να επιβάλου
μ ε τις εκλογές και θα το κάνουμε. 
Μετά το P S I πάμε σε εκλογές» τόνισε στην Κ Ο  ο κ. Σαμαράς.Στον δημόσιο διάλογο παραμένει η γραμμή για εκλογές σπς 8 Απριλίου, Κυριακή των Βαΐων, αλλά όσοι ξέρουν το παρασκήνιο εκπμούν ότι αυτή η ημερομηνία είναι οριακή. Εκλογές νωρίτερα θεωρούν ότι είναι δύσκολο να διεξαχθούν και ο απώτατος και πιο ρεαλισπκός στόχος είναι να στηθούν κάλπες στις 29 Απριλίου. Ο  κ. Σαμαράς προκρίνει τις εκλογές ως λύση γιατί θα εκτονωθεί η κοινωνία, θα νομιμοποιηθεί η νέα κυβέρνηση και θα υπάρξει μια νέα εθνική γραμμή. Αυτή τη νέα εθνική γραμμή προσπαθεί να εκπέμψει και στο εξωτερικό.Ηδη, σύμφωνα με απόλυτα ασφαλείς πληροφορίες, υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας της Ν Δ με στελέχη του χρισπανοδημοκρατικού κόμματος της κυρίας Ανγκελα Μέρκελ.

ΙΙΙΙΙΙΙΙ«Αν καεί η Ν Δ ...»Στο επιτελείο του κ. Σαμαρά υποστηρίζουν ότι είναι προς το συμφέρον

του ασπκού συστήματος να σταματήσουν οι αφόρητες πιέσεις προς το κόμμα. Μάλιστα, σημειώνουν ότι η Ν Δ  δεν πρέπει «να κ α εί πολιτικά», από τη σπγμή που «κάηκε το ΠαΣοΚ», γιατί μετά νομοτελειακά υπάρχει ο διάλογος με την... πλατεία. «Τι θέ
λουν, να κάνουν διάλογο μ ε τους δι
αδηλωτές;» λένε κορυφαία στελέχη. Επίσης, κρίνεται ιδιαίτερα υπερβολική η απαίτηση των πιστωτών να υπάρξουν έγγραφες δεσμεύσεις. «Η  τρόι
κα πρέπει να κάνει πίσω για να δεί
ξει ότι σέβεται αυτή την παράταξη 
του αστικού χώρου» λένε κορυφαία στελέχη της Ν Δ  και επιμένουν πως 
«ισχυρότερη δέσμευση από την ψή
φ ο στη Βουλή δεν υπάρχει».

ΙΙΙΙΙΙΙΙ Πειθαρχία και διαρροέςΣτην ΚΟ επικρατεί μεγάλη αναστάτωση εν όψει της ψήφισης από τη Βουλή της συμφωνίας, παρά την προσπάθεια του κ. Σαμαρά να κατευνάσει π ς εσωκομματικές φωνές. Στην ηγεσία θεωρούν ότι η κομματική πειθαρχία που έθεσε χθες ο κ. Σαμαράς και η προειδοποίησή του ότι όσοι βουλευτές καταψηφίσουν ή όσοι πολιτευ- τές υποστηρίζουν στις περιφέρειές του άλλη άποψη από αυτή που έχει η ηγεσία δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιοι, θα λειτουργήσει για να απο- κλιμακωθεί η ένταση.Μεγάλος φόβος για διαρροές δεν υπάρχει και κεντρικά στελέχη λένε ότι ο αριθμός των βουλευτών που ενδέχεται να διαφοροποιηθούν είναι μονοψήφιος. Μένει να αποδει- χθεί τι θα γίνει στην ψηφοφορία, καθώς βουλευτές παραμένουν αμετακίνητοι. Χθες στην Κ Ο  μάλιστα δήλωσαν ότι θα καταψηφίσουν οι βουλευτές κκ. Χρ. Ζώης, Μαργ. Τζίμας και 
Δ . Σταμάτης. Εξηγήσεις από τον κ. Σαμαρά ζήτησαν οι κκ. Κ. Τζαβάρας και Θ . Καράογλου, ενώ προβληματισμένοι είναι και άλλοι βουλευτές, όπως ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος κ. Κ . Μ αρκόπουλος.Η  πίεση από την κομματική βάση είναι μεγάλη και στελέχη, κυρίως συνδικαλιστές, σκέπτονται να παραιτηθούν από τα αξιώματά τους, όπως έπραξε ο κ. I. Μανώλης από τη θέση του γραμματέα συνδικαλισμού, ενώ ο κ. Π . Καμμένος ετοιμάζεται να αναγγείλει το νέο αντιμνη- μονιακό κόμμα.

γές του 2009 και μετά. «Εδώ που φθάσα- 
μ ε , πρέπει να ψ η φ ισ θ εί το νέο  πακέ
το. Είναι επιτακτική ανάγκη» ανέφ ερε, σύμφωνα με πληροφορίες, σε συνομιλητές του. Ο  κ. Κ αραμανλής θεωρεί ότι η καλύτερη λύση είναι να ψηφισθεί το νέο πακέτο συμφωνίας για τη χώρα, να  ολοκληρω θούν οι διαδικασίες για το PSI και η νέα δανειακή σύμβαση και αμέσως μετά να ζητήσει η Ν Δ  τη διεξαγωγή εκλογώ ν και να  επιταχυνθούν οι δια δ ικα σίες για να στηθούν κάλπες.


