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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΕΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡ0ΤΗΤΑ ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΜΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Σε κινούμενη ^ 
άμμο θα βαδίζει 
ώς την Τετάρτη 
ο κ. Παπαδήμος
Αντιμέτωπος με νέο κύκλο διαπραγματεύσεων 
μετά τον σκόπελο της ψηφοφορίας στη Βουλή

Του Κ. Π. Π ΑΠ ΑΔ ΙΟ ΧΟ Υ

Αλλεπάλληλους σκοπέλουε καλείται να υπερβεί ο πρωθυπουργόε κ. Λουκάε Παπαδήμοε μέχρι η χώρα να βρεθεί στο «ξέφωτο» τηε οριστικοποίησηε τηε νέαε δανειακήε σύμβασηε και τηε δρο- μολόγησηε τηε διαδικασίαε για το PSI.Από σήμερα και μέχρι την προσεχή  Τετάρτη, για την οποία είναι κατ’ αρχήν προγραμματισμένο το Eurogroup, ο κ. Παπαδήμοε θα πρέπει να αντιμετωπίσει κρίσιμα μέτω- ι, εντόε και εκτόε τηε χώραε. Και μάλιστα εν μέσω ενόε πολιτικού σκηνικού που εμφανίζει εικόνα κι- νούμενηε άμμου, μετά τη μίνι κυβερνητική κρίση, που πυροδότησαν η αποχώρηση του κ. Γ. Καρα- τζαφέρη από την κυβέρνηση, οι ε- πικοινωνιακοί τακτικισμοί τηε Ιππο- κράτουε και τηε Συγγρού, αλλά και η ανταρσία στουε κόλπουε τηε Κοι-
Ο ανασχηματισμός 
και η σύγκρουση 
Σαμαρά - Βενιζέλου 
θα απασχολήσουν 
τον πρωθυπουργό 
μετά το Eurogroup.νοβουλευτικήε Ομάδαε του ΠΑΣΟΚ.Στο εσωτερικό, τα δύο μεγάλα «ορόσημα» είναι:• Η προγραμματισμένη για σήμερα ψηφοφορία στη Βουλή επί του νέου Μ νημονίου.• Η συμφωνία με τουε πολιτικούε αρχηγούε για τιε έγγραφεε δεσμεύ- σειε που απαιτούν οι εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ενωση.Παράλληλα, ο πρωθυπουργόε θα πρέπει να εμπλακεί σε ένα νέο κύκλο διαπραγματεύσεων με την τρόικα, τιε Βρυξέλλεε και τιε μεγάλεε ευρωπαϊ- κέε πρωτεύουσεε ενόψει των τελικών αποφάσεων για τη νέα δανειακή σύμβαση. Διαπραγματεύσειε, που θα είναι εκ των πραγμάτων επίπονεε, με δεδομένη την υπονομευμένη αξιοπιστία του εγχώριου πολιτικού συ- στήματοε -που εκ των πραγμάτων ε- πλήγη περαιτέρω τιε τελευταίεε η- μ έρ εε - αλλά και τη σκλήρυνση τηε στάσηε του Βερολίνου, το οποίο κατ’ ορισμένεε πληροφορίεε φλερτάρει πλέον με την ιδέα τηε ελληνι- κήε χρεοκοπίαε.
«Πράσινο φωε»Τα μηνύματα που φθάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου είναι πωε κατά τη σημερινή κρίσιμη ψηφοφορία στη Βουλή, ο κ. Παπαδήμοε και ο υπουργόε Οικονομικών κ. Ευ. Βενιζέλοε θα λάβουν το «πράσινο φωε» προκειμένου να υπογράψουν το νέο Μνημόνιο, πα

ρά το μπαράζ των παραιτήσεων που έπληξε το ΠΑΣΟΚ και την καταψήφιση των μέτρων από τον ΛΑΟ Σ.Στη συνάντηση που είχαν οι κ κ.. Βενιζέλοε, Λοβέρδοε, Αννα Διαμα- ντοπούλου, Παπουτσήε και Σκαν- δαλίδηε την περασμένη Παρασκευή, συμφώνησαν πωε θα ασκήσουν όλη τουε την επιρροή στην «πράσινη» Κοινοβουλευτική Ομάδα, ώστε η νέα δανειακή σύμβαση να υπερψηφιστεί. Εξάλλου, κάθε άλλη εξέλιξη θα οδηγούσε όχι μόνο στην κατάρρευση τηε κυβέρνησηε Παπαδήμου, αλλά και στην πλήρη αποδιάρθρωση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ούτωε ή  άλλωε κινείται πλέον δημοσκοπικά σε μονοψήφια ποσοστά. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται ήδη και ο κ. Γ. Πα- πανδρέου με τουε επιτελείε του, με αποτέλεσμα στην Ιπποκράτουε να εκφράζεται συγκρατημένη αισιοδοξία, ότι οι συνολικέε «διαρροέε» από την «πράσινη» Κ. Ο. δεν θα υπερβούν τε- λικώε τιε δεκαπέντε.Μικροί εκτιμάται ότι θα είναι οι κραδασμοί στουε κόλπουε τηε Κ. Ο. τηε Ν. Δ. Εξάλλου, οι μεγαλύτερεε αντι- δράσειε στην επιλογή του κ. Αντ. Σαμαρά να συμφωνήσει στουε όρουε τηε νέαε δανειακήε σύμβασηε δεν προήλθαν από τουε βουλευτέε, αλλά από τον συνδικαλιστικό βραχίονα, και κυ- ρίωε την κομματική βάση τηε Ν. Δ.
ί)ι έγγραφεβ δεσμευσειβΣε σχέση με τιε έγγραφεε δε- ιμεύσειε των αρχηγών, ο κ. Πα- I τανδρέου έχει ήδη διαμηνύσει προε 

το Μέγαρο Μ αξίμου, πωε είναι έ- Ιτοιμοε να αποδεχθεί την όποια φόρ- / μούλα επιλέξουν ο πρωθυπουργόε και \ οι δανειστέε τηε χώραε. Από τη Συγ- γρού, αντιθέτωε, εκφράζονται ζωη- ρέε επιφυλάξειε για τη σκοπιμότητα έγγραφηε δέσμευσηε των πολιτικών αρχηγών, όταν τα νέα μέτρα όχι μόνον έχουν εγκριθεί ήδη από τον κ. Σαμαρά, αλλά και υπερψηφιστεί από τη «γαλάζια» Κ. Ο. Πάντωε, οι ε- τπτελείε του κ. Παπαδήμου εκτιμούν πωε εάν η σημερινή ψηφοφορία εξελιχθεί ομαλά, το θέμα των υπογραφών με τον ένα ή  τον άλλο τρόπο θα διευθετηθεί.Τέλοε, μετά την κρίσιμη συνεδρίαση του EuΓogroup, ο κ. Παπαδήμοε καλείται να απαντήσει σε δύο κρίσιμα ερωτήματα για την περαιτέρω λειτουργία τηε κυβέρνησηε. Πρώτον, εάν θα προχωρήσει σε ανασχηματισμό, σε μια λογική σχηματισμού «κυβέρνησηε Μόντι». Δεύτερον, πώε θα «προστατεύσει» τη λειτουργία τηε κυβέρνησηε από την αντιπαράθεση μεταξύ του κ. Σαμαρά με τον κ. Ευ. Βενιζέλο, καθώε μεταξύ τουε το τελευταίο δεκαήμερο διαμορφώνεται μια κλιμακούμενη σύγκρουση με φόντο τιε επερχόμε- νεε εθνικέε εκλογέε.

Προβληματισμένος προσέρχεται στο υπουργικό συμβούλιο την Παρασκευή ο πρωθυπουργός κ. Λουκάς Παπαδήμος. «Ορόσημο» για τον ίδιο, την κυβέρνηση και τη χώρα 
αποτελεί η προγραμματισμένη για σήμερα ψηφοφορία στη Βουλή με θέμα το νέο Μνημόνιο.

«Φρένο» στα σενάρια περί 
επιμήκυνσης του βίου της 
κυβέρνησης Παπαδήμου πέ
ραν της 6ης Μαΐου βάζουν 
οι τελευταίες πολιτικές ε ξε 
λίξεις. Ο πρόεδρος της Ν. Δ. 
κ. Αντ. Σαμαράς επιμένει ότι 
οι εθνικές εκλογές θα πρέ
πει να προκηρυχθούν μόλις 
ολοκληρωθούν οι συζητή
σεις για τη νέα δανειακή 
σύμβαση και το PSI και ανα
μένεται να επιμείνει στη συ
γκεκριμένη θέση. Εξάλλου, 
η προοπτική των εκλογών σε 
σύντομο χρόνο εκτιμάται 
πως λειτουργεί «εκτονωτι- 
κά» στην πίεση της κομματι
κής βάσης, ένα μέρος της ο 
ποίας αντιδρά έντονα στην 
επιλογή στήριξης της συμ
φωνίας με την τρόικα. Επί
σης, υπέρ της διεξαγωγής 
των εκλογών σε σύντομο 
χρόνο φέρεται να τάσσεται 
ο κ. Ευάγν. Βενιζέλος, ο ο 
ποίος στην παρούσα φάση 
εμφανίζεται ως ο επικρατέ
στερος διάδοχος του κ. Γ. 
Παηανδρέου στην ηγεσία 
του ΠΑΣΟΚ.
Η επίσπευση όλων των διαδι
κασιών εκ των πραγμάτων 
ευνοεί τον κ. Βενιζέλο στη 
μάχη της διαδοχής, ενώ προ
εκλογικά, ο υπουργός Οικο
νομικών θα μπορεί να «κε- 
φαλαιοποιήσει» τη συμφωνία 
για το PSI. Εξάλλου ο κ. Βενι
ζέλος φέρεται να αποδέχεται 
την προοπτική, εάν η Ν. Δ. ε ί
ναι πρώτο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ 
να μετάσχει μετεκλογικά σε 
μια κυβέρνηση συνεργασίας, 
αρκεί να μην αναλόβει μνη- 
μονιακά υπουργεία.

Του Π ΑΝ ΑΓΗ  ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Υπό την απειλή τηε ανεξέλεγκτηε χρεοκοπίαε και στη σκιά τηε έντονηε δυ- σπιστίαε των δανειστών μαε διεξάγεται σήμερα στη Βούλή η κρίσιμη ψηφοφορία για τη νέα δανειακή σύμβαση. Η κατάσταση είναι τόσο κρίσιμη, ώστε να υποχρεώσει τον κ. Λουκά Πα- παδήμο να απευθυνθεί το βράδυ τηε Παρασκευήε σε ασυνήθιστα δραματικό τόνο στουε υπουργούε τηε κυβέρ- νησήε του και στην ίδια την κοινή γνώμη: «Η χρεοκοπία τηε Ελλάδαε δεν είναι επιλογή που μπορούμε να επιτρέψουμε», είπε ο πρωθυπουργόε, ο οποίοε αφιέρωσε ένα εκτεταμένο μέροε τηε ει- σήγησήε του ώστε να προειδοποιήσει τουε Ελληνεε για τα δεινά μιαε ανεξέ- λεγκτηε χρεοκοπίαε.Την απόφαση να απευθυνθεί και στουε πολίτεε, την πήρε ο ίδιοε μετά τη δημοσιοποίηση τηε απόφασηε του κ. Γιώργου Καρατζαφέρη να καταψηφίσει τη δανειακή σύμβαση, κάτι που οδήγησε σε παραίτηση τουε υπουργούε του ΛΑΟΣ και λειτούργησε ωε θρυαλλίδα και για άλλεε παραιτήσειε υπουργών, αλλά και δηλώσειε βουλευτών τηε πλειοψηφίαε ότι θα καταψηφίσουν τη νέα δανειακή σύμβαση.Η δραματοποίηση απέδωσε και η νέα δανειακή σύμβαση πήρε την ομόφωνη έγκριση του Υπουργικού. Προε στιγμήν μόνο δημίου ργήθηκε εμπλοκή με τη στάση του κ. Παπουτσή, ο οποίοε, τελικά, όμωε, έβαλε την υπογραφή του κάτω από το κείμενο. Μάλιστα, υπήρξε συνάντηση των κ. Παπαδήμου και Παπουτσή στην οποία ο δεύτεροε μετέφερε την ανησυχία του για τιε κοινω- νικέε αντιδράσειε στη νέα δανειακή σύμβαση. Η έκταση και η σφοδρότη- τα που θα πάρουν οι διαδηλώσειε και οι αντιδράσειε προκαλεί έντονο προβληματισμό στην κυβέρνηση.Ο σχεδιασμόε του πρωθυπουργού ώσπου να ξεπεραστεί ο σκόπελοε του

Εππ^ΐΌυρ τηε Τετάρτηε έχει ορίζοντα τεσσάρων ημερών: «Αυτήν την ώρα προέχει η ανάγκη να κάνουμε ό, τι χρειαστεί για να εγκριθεί το νέο οικονομικό πρόγραμμα και να προχωρήσει η νέα δανειακή σύμβαση. Κάθε άλλη εξέλιξη θα ήταν καταστροφική». Η συναίσθηση τηε εγγύτηταε μιαε πιθανήε κα- ταστροφήε που μετέφερε ήταν ίσωε το αποκορύφωμα μιαε δραματικότηταε που δεν θα πίστευε πωε διαθέτει κα- νείε ο κ. Παπαδήμοε: «Είμαστε σε απόσταση αναπνοήε από το σημείο μηδέν», είπε ο πρωθυπουργόε.Με το πολιτικό σύστημα σε νευρικό κλονισμό και ιστορικά κόμματα στα
«Προέχει να εγκριθεί 
το νέο οικονομικό πρό
γραμμα και να προχωρήσει 
η νέα δανειακή σύμβασπ. 
Κάθε άλλη εξέλιξη 
θα ήταν καταστροφική».

πρόθυρα τηε κατάρρευσηε, η ψηφοφορία στη Βουλή δεν θα είναι χωρίε ρίσκο για την κυβέρνηση. Πόσω μάλλον καθώε η δανειακή σύμβαση θα έρθει ολόκληρη προε ψήφιση στη Βουλή, δεν θα χωριστεί σε στόχουε και εφαρμο- στικούε νόμουε που θα ψηφιστούν αργότερα, πράγμα που θα διευκόλυνε πολ- λούε βουλευτέε, που έχουν ενστάσειε σε επιμέρουε μέτρα, να υπερψηφίσουν στην ψηφοφορία τηε Κυριακήε. Σύμφωνα με πληροφορίεε, ο κ. Ευάγγελοε Βενιζέλοε βρέθηκε αντιμέτωποε με αυτό το αίτημα από τουε δανειστέε στο τελευταίο EurogΓoup. Το επιχείρημά τουε ήταν ότι δεν υπάρχει καθόλου χρό- νοε, στην πραγματικότητα όμωε αντανακλά και τη δυσπιστία τουε απέναντι στο ελληνικό πολιτικό σύστημα.Αν ο σκόπελοε τηε ψηφοφορίαε ξε

περαστεί, το αμέσωε επόμενο ζήτημα που θα τεθεί για τον κ. Παπαδήμο αποτελεί η έγγραφη δέσμευση που θα ζητηθεί από τουε πολιτικούε αρχηγούε. Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρωθυπουργόε, ο οποίοε αντιλαμβανόμενοε τιε εθνικέε ευαισθησίεε κατέβαλε προσπάθεια να αποτρέψει αυτό το αίτημα, ανέφερε αυτό το σημείο στην εισήγησή του και ζήτησε απ’ όλουε να κάνουν την υπέρβασή τουε. Το ποια ακριβώε μορφή θα έχουν αυτέε οι δεσμεύσειε δεν είναι ακόμα γνωστό στο Μέγαρο Μαξίμου. Πριν από μερικέε μέρεε, πάντωε, είχε γίνει γνωστό ότι η τρόικα προγραμμάτιζε για το θέμα αυτό συναντήσειε με τουε πολι- τικούε αρχηγούε μετά τη συμφωνία τουε στη δανειακή σύμβαση.
Τα 325 εκαχ. ευρώ
ί' Χαρακτήρα κατεπείγοντοε έχει επί- (σηε για τον πρωθυπουργό η εύρεση των 325 εκατ. ευρώ που λείπουν λόγω ήων ενστάσεων τηε Ν. Δ. στο θέμα των επικουρικών συντάξεων, ώστε την Τετάρτη στο Επκ^τοπρ η Ελλάδα να έ^ει ικανοποιήσει όλεε τιε απαιτήσειε και να πάρει την έγκριση των εταίρων τα τη δανειακή σύμβαση.Σύμφωνα με κυβερνητικέε πηγέε, ορού κλείσει επιτυχώε αυτή η εκκρε- ιότητα, τότε ο πρωθυπουργόε θα μπο- ιέσει πάλι να σκεφτεί το μέλλον. Οι πα- ιαιτήσειε που υπεβλήθησαν την Πα- ασκευή θέτουν επιτακτικά, άλλω- τε, επί τάπητοε το θέμα του ανασχηματισμού. Η κίνηση αυτή υπήρχε στον σχεδίασμά του κ. Παπαδήμου και επανήλθε στο προσκήνιο μετά τη σύ- εψη των πολιτικών αρχηγών, καθώε ττο Μαξίμου εκτιμούσαν ότι ο κ. Κα- ιατζαφέρηε απλά θα αποσύρει τουε υ- τουργούε του. Τόσο ωε προε τη χρονική στιγμή, όσο και ωε προε την έκταση και τα πρόσωπα, το Μαξίμου ρατά κλειστά τα χαρτιά του, θεωρείσαι πάντωε πιθανό ότι θα χρησιμο- οιηθούν τεχνοκράτεε.Πώς χάσαμε ένα χρόνο δημοσιονομικής χαλάρωσης vu.

Των ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ, ΣΩΤΗΡΗ Ν ΙΚΑ

Ακριβά κόστισε ήδη στη χώρα η στάση των πολιτικών αρχηγών κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με την τρόικα. Σύμφωνα με πληροφορίεε, από το τελικό κείμενο του Μνημονίου αφαιρέ- θηκε, με απόφαση του ίδιου του πρωθυπουργού κ. Λουκά Παπαδήμου, η πρόβλεψη για μετάθεση κατά ένα έτοε, από το 2014 στο 2015, τηε περιόδου για τη μείωση του ελλείμματοε κάτω από το 3% του ΑΕΠ. Ενδεχόμενη χαλάρωση συ- ναρτάται πλέον με την ύφεση και θα ε- ξετασθεί μόνο στην περίπτωση που η. ύφεση θα είναι μεγαλύτερη απ’ όση προ- βλέπεται στο Μνημόνιο (άνω του 4%). Η απόφαση ελήφθη επειδή κρίθηκε ότι με το κλίμα που υπάρχει στην Ευρωζώνη έναντι τηε Ελλάδαε, οι εταίροι όχι μόνο δεν θα εγκρίνουν μια τέτοια διευκόλυνση (που απαιτεί μεγαλύτερη χρηματοδότηση από την πλευρά τουε), αλλά υπήρχε ο κίνδυνοε το σχετικό αίτημα και οι επιπτώσειε του στη βιωσιμότητα του χρέουε να προκαλέσει ι- σχυρέε αντιδράσειε και να ενισχύσει ό- σουε στην Ε. Ε. και το ΔΝΤ θεωρούν τη χώρα «χαμένη υπόθεση».Στα προσχέδια και των δύο Μνημονίων (ένα συνομολογείται με το ΔΝΤ και ένα με την Ε. Ε.) υπήρχε η σχετική πρόβλεψη. Σε αυτό του ΔΝΤ (Memorandum o f Economic and Financial Policiea) a-

H  στάση των αρχηγών 
κόστισε τη μετάθεση 
από το 2014 στο 2015 
της περιόδου για 
τη μείωση του ελλείμματος 
κάτω από το 3% του ΑΕΠ.ναφέρεται σαφώε ότι προκειμένου να μετριαστούν οι επιπτώσειε από την πα- ρατεταμένη ύφεση και τιε βαθύτερεε δη- μοσιονομικέε προσαρμογέε θα παρα- ταθεί η περίοδοε δημοσιονομικήε προ- σαρμογήε έωε το 2015. Στο προσχέδιο τηε Κομισιόν (Memorandum of U ndem anding on Specific Economic Policy Conditionality) αναφερόταν ωε στόχοε πρωτογενέε έλλειμμα 2,063 δισ. ευρώ (περίπου 1% του ΑΕΠ), αντί προηγούμενου στόχου για πλεόνασμα 2,3 δισ. ευρώ (1,1% του ΑΕΠ).Τη χαλάρωση τηε δημοσιονομικήε πολιτικήε υποστήριζε και κ. Πόουλ Τόμ- σεν, ο οποίοε, στη συνέντευξή του στην «Κ», στιε 29/1, σημείωνε ότι «θα πρέπει να προχωρήσουμε με λίγο αργότερο ρυθμό όσον αφορά τη δημοσιονομική εξυγίανση και να προχωρήσουμε ταχύτερα -πολύ ταχύτερα- με την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων». Τρειε ημέρεε νωρίτερα, και ο επίτροποε Ολι Καταιγισμό επικριτικών σχολίων δέχθηκαν, το απόγευμα της Πέμπτης στο 

Ευιτ^τουρ, ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος και ο πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών 
Εμπειρογνωμόνων κ. Γιώργος Ζανιάς.

Ρεν είχε αναφέρει ότι «προετοιμάζουμε ένα πακέτο που θα ανοίξει τον δρόμο προε μια βιώσιμη λύση για την Ελλάδα και, ναι, σε αυτό το πακέτο είναι πιθανό να υπάρξει κάπωε αυξημένη ανάγκη για επίσημη χρηματοδότηση, όχι όμωε κάτι δραματικό». Με αυτή τη λογική, η ελληνική πλευρά είχε αρχίσει να προωθεί το σχετικό αίτημα.
Tous εξόργισανΩστόσο, όσο περνούσαν οι ημέρεε και καθυστερούσε η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων,με την τρόικα, το κλίμα στιε ευρωπαϊκέε πρωτεύουσεε γινόταν όλο και πιο βαρύ έναντι τηε Ελλάδαε. Το αποκορύφωμα ήταν οι θεατρινισμοί κατά τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών το βράδυ τηε Τετάρτηε έωε το ξημέρωμα τηε Πέμπτηε, που εξόργισαν τουε Ευρωπαίουε. Τα μηνύματα που έφταναν στην Αθήνα ήταν ότι δεν υπήρχε η παραμικρή διάθεση για διευκολύνσειε. Αντίθετα, ενισχύο- νταν οι ενδείξειε ότι κάποιοι που πιστεύουν ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να υλοποιήσει ούτε αυτό ούτε οποιοδήπο- τε άλλο πρόγραμμα εξυγίανσηε, αναζητούσαν αφορμή να την εξωθήσουν στην έξοδο από το ευρώ. «Είναι καλύτερα να παραμείνουμε στουε στόχουε τηε 5ηε αναθεώρησηε», συμβούλευσε Ευρωπαίοε αξιωματούχοε.Την Πέμπτη, οι αρχικοί στόχοι του

Μνημονίου που προέβλεπαν πρωτο- γενέε πλεόνασμα έωε 4,5% το 2015 επανήλθαν, με επιπλέον μέτρα 15 δισ. ευρώ στην τριετία (2012 - 2014).Υπό τιε παρούσεε συνθήκεε, με τη διαπραγματευτική ισχύ τηε χώραε στο ναδίρ (παρά τα όσα «αντιστασιακά» α- κούγονται από τουε πολιτικούε ηγέτεε στην Αθήνα) και με το ΔΝΤ να «βλέπει» το χρέοε στο 136% του ΑΕΠ το 2020, (παρά το PSI), το αίτημα για ηπιότερη προσαρμογή δεν είχε τύχη. Το απόγευμα τηε Πέμπτηε στο Eurogroup, ο κ. Ευάγγελοε Βενιζέλοε και ο πρόεδροε του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων κ. Γιώργοε Ζανιάε δέχθηκαν καταιγισμό επικριτικών-προσβλητικών σε αρκετέε περιπτώσειε- σχολίων. Πίσω από τιε παρατηρώ ~ιε και τιε ερωτήσειε διαφαινόταν η . .α αμφισβήτηση τηε ικανότηταε του πολιτικού συστήματοε να βγάλει την Ελλάδα από την κρίση.Ο κ. Βενιζέλοε επέστρεψε στην Αθήνα κομίζονταε στουε πολιτικούε αρχηγούε το αίτημα για έγγραφεε δε- σμεύσειε και την απόφασή τουε να ε- κταμιεύσουν τιε δόσειε μόνο αφού θα ψηφιστούν τα επώδυνα μέτρα. Ο χρό- νοε είναι ελάχιστοε, αλλά κατά την άποψη των δανειστών, οι πολιτικοί ηγέτεε στην Αθήνα τον σπατάλησαν, θέ- τονταε σε κίνδυνο όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη.
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΕΜΑ ΕΠΙ ΚΑΙ ΡΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΜΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Οι 10 ημέρες που συγκλόνισαν τη χώρα
Το θρίλερ της πορείας προς τη νέα δανειακή σύμβαση -  Ο ι προσπάθειες τον πρωθυπουργού να πείσει Βερολίνο, Βρυξέλλες και Δ Ν Τ

Του ΠΑΝ ΑΓΗ  ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Η πορεία προε τη νέα δανειακή σύμβαση υπήρξε και παραμένει ένα ατελείωτο θρίλερ με ανοικτό τέλοε.Η τελευταία πράξη του παίζεται τιε τελευ- ταίεε δέκα μέρεε, δηλαδή από την επιστροφή του πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου από τιε Βρυξέλλεε.Ηδη από τότε υπήρχε η αίσθηση στο Μα- ξίμου, που ενισχυόταν μέρα με την ημέρα, ότι αφενόε το ΔΝΤ λόγω και των διαμαρτυριών Ρωσίαε, Βραζιλίαε, Κίναε, αλλά και των Ρε- πουμπλικανών των ΗΠΑ δεν ήθελε να δανειοδοτεί άλλο ευρωπαϊκέε χώρεε και αφετέρου ότι οι Ευρωπαίοι «μαε είχαν βαρεθεί». Η διάθεση αυτή εκδηλώθηκε με μια έντονη δυσπιστία απέναντι στην Ελλάδα, η οποία δεν διευκόλυνε τη διαπραγμάτευση.Η αρχική προθεσμία των πέντε ημερών αποδείχτηκε αδύνατο να τηρηθεί. Η άτυπη ημερομηνία που είχε οριστεί για τη σύσκεψη

των πολιτικών αρχηγών αναβλήθηκε οκτώ φο- ρέε, σε πέντε μέρεε. Αυτό πάντωε δεν ήταν υπαιτιότητα των αρχηγών. Οφειλόταν κυρίωε στο ότι ο κ. Παπαδήμοε προσωπικά δεν ήταν αποφασισμένοε να αποδεχτεί όλα όσα ζητούσε η τρόικα και ήθελε όσο το δυνατόν να περιορίσει τη ζημιά για την ελληνική οικονομία και τουε Ελληνεε πολίτεε.Παρά την ανεπαρκή στελέχωσή του, το επιτελείο του πρωθυπουργού δούλεψε πολύ σκληρά ώστε να μπορέσει να συλλέξει ακριβή στοιχεία και να αντιπροτείνει μέτρα στην τρόικα, αποδίδονταε έμφαση στην προσπάθεια να μετριαστούν οι υφεσιακέε συνέπειεε από τη νέα δανειακή σύμβαση. Ετσι δόθηκε έμφαση στην προστασία του 13ου και 14ου μισθού. Σύμφωνα με κυβερνητικέε πηγέε, το θέμα έκλεισε το πρωί του περασμένου Σαββάτου. Ωστόσο, στη δήλωσή του την Πέμπτη, ο κ. Σαμαράε υποστήριξε ότι το θέμα ήταν ακόμα στο τραπέζι στη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών και σώθηκε την ύστατη στιγ

μή. Γεγονόε είναι ότι όταν το άκουσε, ο κ. Παπαδήμοε δεν έκρυβε την έκπληξή του.Αξιοσημείωτο είναι επίσηε ότι πρώτη φορά υπήρξε τέτοια ενεργή εμπλοκή του Μαξίμου, αλλά και του ίδιου του πρωθυπουργού σε διαπραγμάτευση μιαε νέαε δανειακήε σύμβασηε. Ταυτόχρονα, ο κ. Παπαδήμοε διατηρούσε ανοιχτή γραμμή με τουε προϊσταμένουε τηε τρόι- καε στιε Βρυξέλλεε, τη Φρανκφούρτη και την Ουάσιγκτον, αλλά και την κ. Μέρκελ στο Βερολίνο, με στόχο πολιτική στήριξη και ευμενή διάθεση για τιε ελληνικέε διεκδικήσειε. Αυτά ουδέποτε δημοσιοποιήθηκαν, ώστε να μη θεωρήσουν οι τηε τρόικα, ότι επιχειρείται να
Οι αναβολές είχαν να κάνουν 
με το ότι ο κ. Παπαδήμος δεν 
ήταν αποφασισμένος να αποδε
χτεί όλα όσα ζητούσε η τρόικα.

παρακαμφθούν. Ο κ. Παπαδήμοε καταλάβαινε από ισορροπίεε.Η περίοδοε αυτή έφτασε στη δραματική τηε κορύφωση την Τετάρτη, όπου συμφωνήθηκε και το τελικό κείμενο. Την ίδια μέρα έγινε η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών που κράτησε 7 ώρεε, με διαλείμματα, στα οποία ο κ. Παπαδήμοε επικοινώνησε με τουε κ. Ντράγκι, Γι- ουνκέρ, Ρεν, καθώε και την κ. Λαγκάρντ. Το κλίμα ανάμεσα στουε αρχηγούε ήταν πολύ ψυχρό και υπήρχε έντονοε εκνευρισμόε.Ο κ. Παπαδήμοε είχε ήδη μιλήσει δύο φο- ρέε με την κ. Μέρκελ το πρωί τηε Τετάρτηε. Μετά την εμπλοκή που προκάλεσε η εμμονή του κ. Σαμαρά στο θέμα των επικουρικών συντάξεων, ο κ. Παπαδήμοε συμφώνησε με τουε αρχηγούε να ξανατηλεφωνήσει -γύρω στα μεσάνυχτα- στην κ. Μέρκελ. Πιστεύονταε ότι είχε κλείσει η συμφωνία για τη δανειακή σύμβαση, η κ. Μέρκελ χαρακτήρισε λογικό τον συμβιβασμό που πρότεινε ο κ. Παπαδήμοε, ώστε να μοιραστεί η μείωση των επικουρικών σε δύο

χρόνια. Οταν αποχώρησαν οι αρχηγοί, ο κ. Παπαδήμοε κάλεσε εκ νέου την τρόικα και τουε κ. Κουτρουμάνη και Βενιζέλο και κατέληξαν σε ένα συμβιβασμό στη βάση αυτή, που άφηνε ένα κενό 325 εκατ. ευρώ. Την Πέμπτη τηλεφώνησε στον Σαμαρά και εκείνοε το αποδέ χτηκε. Οι Ελληνεε είχαν συμφωνήσει, οι εταίροι όμωε έθεταν προαπαιτούμενα. Ενα από αυτά ήταν οι έγγραφεε δεσμεύσειε, τιε οποίεε η τρόικα ήθελε να αποσπάσει στιε συναντήσειε με τουε πολιτικούε αρχηγούε.Σύμφωνα με πληροφορίεε, ο κ. Παπαδήμοε ξόδεψε αρκετέε ώρεε στο τηλέφωνο για να πείσει το Βερολίνο, τιε Βρυξέλλεε και το ΔΝΤ ότι δεν θα έπρεπε να απαιτηθεί η υπογραφή του κ. Σαμαρά στο τελευταίο Eurogroup. Δεν το κατάφερε. Οι συνομιλητέε του επισήμαναν ότι τα ποσά που θα δοθούν στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ μεγάλα και και δεν υπάρχει τρό- ποε να πεισθούν τα κοινοβούλια και η κοινή γνώμη τουε χωρίε ρητέε δεσμεύσειε του αρχηγού τηε Ν.Δ.Τι ζήτησε ο Παπανδρέου από Παπαδήμο
Του ΒΑΣ ΙΛΗ  ΝΕΔΟΥ

Τις τελευταίες ημέρεε στο επιτελείο του κ. Γ. Παπανδρέου επικρατούσε μια παράξενη ηρεμία. «Ξένη» με τουε συνήθωε φρε- νήρειε ρυθμούε των συσκέψεων και συναντήσεων που απαιτεί ο πρόεδροε του ΠΑΣΟΚ. Η ηρεμία αυτή οφειλόταν κυρίωε στο γεγονόε ότι ο ίδιοε είχε λάβει τιε προσωπικέε του αποφά- σειε. Κι έτσι, όλα τα προηγούμενα κρίσιμα 24ωρα, διαχειρίστηκε την παρουσία του ΠΑΣΟΚ στον κυβερνητικό συνασπισμό χα- ράσσονταε δύο «κόκκινεε γραμμέε» και αφήνονταε την ουσία των διαπραγματεύσεων στον κ. Ευ. Βενιζέλο.Ποιεε ήταν οι δύο βασικέε επιδιώξειε του;Πρώτον, ένα «ανεκτό» καθεστώε για τον τρόπο ανακεφα- λαιοποίησηε των τραπεζών και, δεύτερον, η διαφύλαξη των κυρίων συντάξεων, ακέραιων, δίχωε περαιτέρω περικοπών.Ωε προε την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, ο κ. Παπανδρέου υπήρξε ιδιαίτερα πιεστικόε από την πρώτη στιγμή.Σε όλουε τουε συνομιλητέε του δεν κουραζόταν να επαναλαμβάνει ότι το ζήτημα αυτό αγγίζει την ουσία τηε πολιτικήε συ- ζήτησηε για τη διάσωση του χρηματοπιστωτικού συστήμα- τοε. Ο κ. Λ. Παπαδήμοε, με τον οποίο συζήτησε επανειλημμένωε το θέμα, φέρεται να τον διαβεβαίωσε, από τα μέσα τηε εβδο- μάδαε, πωε οι απαιτήσειε του ικανοποιούνται.Πέραν τούτου, ο κ. Παπανδρέου, ήδη από την προηγούμενη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, είχε εκφράσει την άποψη πωε ο πρωθυπουργόε πρέπει να πιέσει τουε εταίρουε μαε αλλά και την τρόικα, ακόμη και με διακοπή των διαπραγματεύσεων και άτακτη χρεοκοπία, ώστε να διασφαλίσει καλύτερα αποτελέσματα. Σε αυτή την τακτική απέδωσε, για παράδειγμα, την ευνοϊκότερη ρύθμιση για τη μετενέργεια.Των συναντήσεων με τον κ. Παπαδήμο προηγήθηκαν αρκετέε συνεννοήσειε σε κομματικό επίπεδο. Για παράδειγμα, σε κομματική σύσκεψη την περασμένη Τρίτη, με τη συμμετοχή των κ. Ευ. Βενιζέλου, Γ. Κουτρουμάνη, Π. Μπεγλίτη, Β. Εξαρχου, Χρ. Πρωτόπαπα, Π. Ευθυμίου, Mix. Καρχιμάκη κ. ά. αποφασίστη- κε, κατ’ αρχάε, η εξερεύνηση των τρόπων με τουε οποίουε μπορεί να κατευναστεί η Κ. Ο. δίχωε να σημειωθούν αποσκιρτή- σειε (όπωε λ. χ. αυτή του βουλευτή Αρταε κ. Π. Στασινού).Ηταν στην αντίστοιχή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι τηε Τετάρτηε (για την ανάγνωση και ανάλυση των μέτρων του κειμένου τηε συμφωνίαε με την τρόικα), που ο κ. Παπανδρέου πρότεινε τη διενέργεια μυστικήε ψηφοφορίαε για υπολογισθούν οι ισορροπίεε στο εσωτερικό τηε Κ. Ο. Λίγοι 
νάό τουε συνομιλητέε του συμφώνησαν με την ιδέα. Οι περισσότεροι έκριναν ότι θα μπορούσε εύκολα να μετατραπεί από «βαλβίδα» εκτόνωσηε τηε πίεσηε σε ισχυρό μήνυμα αμφι- σβήτησηε. Το μέτρο, πάντωε, δεν αποκλείστηκε.Το επόμενο μεγάλο θέμα για το επιτελείο του κ. Παπανδρέου ήταν το ενδεχόμενο επιμήκυνσηε τηε κυβέρνησηε Παπαδήμου ή αν η χώρα πρέπει να οδηγηθεί ταχύτατα σε εκλογέε με πιθανότερεε ημερομηνίεε τιε δύο Κυριακέε που ακολουθούν το Πάσχα. Σε αυτή την περίπτωση, πιθανώε να αναπροσαρμοστεί και το χρονοδιάγραμμα που αφορά τιε διαδικασίεε ανάδειξηε προέδρου στο ΠΑΣΟΚ.

Ο  πρόεδρος του 
Π Α Σ Ο Κ  είχε ορίσει 
τις «κόκκινες» 
γραμμές για τις 
συντάξεις και την 
ανακεφαλαιοποίη- 
ση των τραπεζών.
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*

Από 50 ευρώ
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πέρα από τις διαρροές που υπήρχαν, το κλίμα ανάμεσα στους αρχηγούς ήταν πολύ ψυχρό, ενώ υπήρχε εκνευρισμός.Τι συμβαίνει στον ΛΑΟΣ
Του Γ ΙΩΡΓΟ Υ Π. ΤΕΡΖΗ

Σχεδόν τρειε μήνεε διήρκεσε η κυβερνητική περιπέτεια του ΛΑΟΣ, που ξεκίνησε, επίσημα, στιε 11 Νοεμβρίου με την ορκωμοσία τηε κυβέρνησηε Παπαδήμου. Αντιμέτωποε με μια σκληρή -στα όρια του εκβιασμού- διαπραγμάτευση, τη διελκυστίνδα μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέαε Δημοκρατίαε, αλλά και τη μει- ούμενη, όπωε αποτύπωναν οι δη- μοσκοπήσειε, απήχηση του κόμ- ματόε του, ο κ. Γιώργοε Καρατζα- φέρηε εξήλθε, το μεσημέρι τηε Πα- ρασκευήε, του κυβερνητικού πλοίου. Ο ίδιοε υπαινίχθηκε ότι δέχθηκε πλήθοε πιέσεων προκειμένου να μεταβάλει στάση, ωστόσο -όπωε σημειώνουν έμπειρα πολιτικά στελέχη- το κυβερνητικό εγχείρημα που, σε άλλεε περιόδουε θα λογιζόταν ωε επιτυχία για το κόμμα, αποδείχθηκε ασήκωτο φορτίο για το κόμμα που ίδρυσε στιε 14 Σεπτεμβρίου 2000 ο κ. Καρατζαφέρηε.Η επιλογή εξόδου του κ. Καρα- τζαφέρη λειτούργησε ωε θρυαλλίδα για τον αναμενόμενο κυβερνητικό ανασχηματισμό αλλά και ωε κατα- λύτηε εξελίξεων στον ευρύτερο χώρο τηε Κεντροδεξιάε. Ηδη, τρία

στελέχη του κόμματόε του, όλωε τυ- χαίωε τα πλέον προβεβλημένα, εμφανίζουν τάσειε ευθείαε αμφισβή- τησηε τηε θέσηε Καρατζαφέρη περί μη παροχήε ψήφου στα νομοθε- τήματα που σχετίζονται με τη δανειακή σύμβαση και το PSI.Οι κ. Μάκηε Βορίδηε και Αδωνιε
Οι επιλογές Καρατζαφέρη 
λειτουργούν καταλυτικά 
στο πολιτικό σκηνικό 
και οδηγούν σε αλλαγές 
στην Κεντροδεξιά.Γεωργιάδηε υπέβαλαν μεν τιε πα- ραιτήσειε τουε από το υπουργικό συμβούλιο, ωστόσο φέρονται αποφασισμένοι να υπερψηφίσουν τη νέα σύμβαση, παρά το ζήτημα «κομ- ματικήε πειθαρχίαε» που έθεσε ο κ. Καρατζαφέρηε. Στην ίδια λογική φέρεται να κινείται και ο κ. Αθανάσιοε Πλεύρηε. Εφόσον επαληθευθούν οι πληροφορίεε, ο κ. Καρατζαφέρηε θα πρέπει είτε να αποφασίσει την αποπομπή τουε από το κόμμα είτε -αν δεν το πράξει- να αποδεχθεί την de facto αμφισβήτησή του ωε ηγέτη

του. Απορρίπτονταε το νέο Μ νημόνιο και υιοθετώνταε υψηλούε τό- νουε έναντι των ξένων πιστωτών και δη τηε Γερμανίαε («πεινασμένοε ζειε, ταπεινωμένοε όχι», επισήμανε), ο κ. Καρατζαφέρηε μοιάζει να επιχειρεί να καλύψει τον «αντιμνημονιακό» χώρο τηε Δεξιάε που, εκ των πραγμάτων, αφήνει ακάλυπτο η Νέα Δημοκρατία (συμφωνώνταε στη σύμβαση) και μοιάζει να επιχειρεί- ται να καταληφθεί είτε από τη Χρυσή Αυγή είτε από τον φορέα που θα εξαγγείλει ο Πάνοε Καμμένοε. Μένει να αποδειχθεί αν, εκλογικά, η στρατηγική κίνηση του κ. Καρατζαφέρη θα αναδειχθεί επωφελήε για το κόμμα του.Στον αντίποδα, η πιθανή «απελευθέρωση» στελεχών όπωε οι Μ. Βορίδηε, Α. Γεωργιάδηε και Θαν. Πλεύρηε οδηγεί, εκ των πραγμάτων, σε ανασύνθεση τηε Κεντροδεξιάε, η οποία -ούτωε ή άλλωε- τέμνεται οριζοντίωε από το Μνημόνιο. Η αλλαγή στάσηε του κ. Σαμαρά στην οικονομία και οι εθνικοί τόνοι που υιοθετεί, φέρνει τουε τρειε πολύ πιο κοντά απ’ όσο στο παρελθόν στη Ν.Δ., ωστόσο, όπωε σε όλο το πολιτικό φάσμα, κάθε πρόβλεψη είναι α- πλώε παρακινδυνευμένη...

Ο «σταυρός» και η έκπληξη του κ. Σαμαρά
Της ΕΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦ ΥΛΛΟΥ

«Πίστευα ότι είχα μάθει πόσο βαρύε είναι ο σταυρόε του μαρτυρίου. Δεν ήταν τίποτα μπροστά σε αυτόν τον σταυρό», εξομολογήθηκε με ένταση στουε συνεργάτεε του ο αρχη- γόε τηε Ν. Δ. κ. Αντώνηε Σαμαράε, λίγο πριν ξεκινήσει για την καθοριστική σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών υπό τον πρωθυπουργό την Τετάρτη.Είχαν προηγηθεί τρία 24ωρα πολύωρων συσκέψεων, κατά τη διάρκεια των οποίων ο ίδιοε και οι κ. Χρ. Λαζαρίδηε, Γιαν. Μουρμούραε, Χρ. Σταϊκούραε, Νοτ. Μηταράκηε και Νικ. Νικολόπουλοε τελούσαν εν αναμονή του τελικού κειμένου με τιε απαιτήσειε τηε νέαε δανειακήε σύμβασηε. Ο εκνευρισμόε κορυφώθηκε λίγο πριν από τη μετάβαση του κ. Σαμαρά στο Μαξίμου, όταν ο αρχηγόε τηε Ν. Δ. ανακάλυψε ότι στο ελληνικό κείμενο περιλαμβάνεται η περικοπή του 13ου και Μου μισθού, που δεν υπάρχει στο αγγλικό κείμενο.Ο κ. Σαμαράε τηλεφώνησε στον κ. Παπαδήμο για να εκ- φράσει την έκπληξή του. 0  πρωθυπουργόε δεν είχε δει, όπωε και κανείε άλλοε από το γραφείο του, το «μεταφρασμένο Μνημόνιο» που έστειλε το υπουργείο Εξωτερικών στον κ. Καρατζαφέρη, που το ζήτησε, αλλά και στουε άλλουε αρχηγούε. Εκπληκτοε ο κ. Παπαδήμοε του απάντησε ότι «το θέμα του 13ου - Μου έχει τελειώσει από την περασμένη εβδομάδα, όπωε είχαμε πει». Το μυστήριο παρέμεινε, πάντωε, για το ποιοε μετέφρασε παλαιότερο σχέδιο Μ νημονίου, γιατί το έπραξε και γιατί επίσηε ήταν τόσο κακότεχνα μεταφρασμένο.Ακολούθησε η συνεδρίαση του συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών. Περίπου στα μισά τηε επτάωρηε διαβούλευσηε στο Μαξίμου, ο κ. Σαμα- ράε ζητεί να ανοίξουν το , παράθυρο τηε αίθουσαε,I διότι ο «αέραε δεν έχει ο- / ξυγόνο». «Δεν στο είχα 'πει; Δεν υπάρχει πιο πνι-Ερή ατμόσφαιρα από αυ- που επικρατεί στο Μα- ιου», σχολιάζει ο Γ. Παπανδρέου. Η συζήτηση έχει κολλήσει στο ζήτημα των περικοπών σε μι- σθοΰε και συντάξειε. Ο αρχηγόε τηε Ν. Δ. απευθύνεται στον(πρωθυπουργό: «Λουκά, πρέπει να διασφαλίσειε τιε δύο δε- σμεύσειε που έχω πάρει έναντι του λαού: την προστασία χαμηλοσυνταξιούχων και πολύτεκνων. Είσαι πρωθυπουργόε. Πάρε τηλέφωνο τουε ομολόγουε σου». Παρεμβαίνει ο Ευάγγ. Βενιζέλοε, ο οποίοε επιτίθεται στον αρχηγό τηε Ν.Δ. με τον γνωστό πληθωρικό του τρόπο, και ακολουθούν οι γνωστοί διάλογοι. Ο πρωθυπουργόε αντιλαμβάνεται ότι μπο- , ρεί να τιναχτούν όλα στον αέρα και ζητεί από τον κ. Βενιζέλο να τον αφήσει με τουε αρχηγούε. Ο κ. Σαμαράε επι- ι μένει: «Πρέπει να κάνουμε τα αυτονόητα, που δεν έκαναν | οι προηγούμενοι». Ο κ. Παπανδρέου ακούει χωρίε να σχο- 1 λιάζει. Τα μάτια του είναι διαρκώε καρφωμένα στο ίΡαά. Οι διαβουλεύσειε συνεχίζονται. Μόλιε κλείνει το κεφάλαιο μισθών και συντάξεων, ο κ. Σαμαράε επισημαίνει με έμφαση στον πρωθυπουργό ότι θα πρέπει η Αθήνα να εξασφαλίσει ότι τα 6 δισ. από την πρώτη δόση του δανείου θα πέσουν στην αγορά. Επισημαίνει, μάλιστα, ότι θα πρέπει να προστατευτούν και οι ιδιώτεε ομολογιούχοι. Ο κ. Παπανδρέου μιλάει για εγγύηση μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ. Ο πρωθυπουργόε ανεβάζει το ποσό μέχρι 500.000.0  αρχηγόε τηε Ν. Δ. επιμένει ότι θα πρέπει η εξασφάλιση να είναι στο 100%, διότι «αύριο θα ζητήσει πάλι η πατρίδα από Ελληνεε ή ξένουε να τη δανείσουν καν οι ιδιώτεε δεν είναι κερδοσκόποι ούτε πιστωτικά ιδρύματα».Τιε παραπάνω σκηνέε διηγείται αργά τη νύχτα τηε ίδιαε ημέραε ο αρχηγόε τηε Ν. Δ. στουε στενούε του συνεργά- τεε που τον περιμένουν στο γραφείο του. Δεν μπαίνει σε λεπτομέρειεε, παρότι του το ζητούν επιμόνωε. Το κλίμα μεταξύ των πολλών στελεχών που βρίσκονται στο κτίριο - έ χουν φτάσει στη Συγγρού και τα μέλη τηε Εκτελεστικήε Γραμ- ματείαε από όλη την Ελλάδα- είναι τεταμένο. Ορισμένοι από τουε κοντινούε του νομίζουν ότι φέρνει το «όχι». Κάποιοι «ακροαστικοί», μάλιστα -έτσι λέει στη Συγγρού τουε προ- ερχόμενουε από την Π ΟΛΑΝ- έχουν ετοιμάσει το «άσπρο άλογο» να ανέβει ο πρόεδροε και να κατέβει τη Συγγρού, αφού λένε, ο Ντ’ Εστέν την ανέβηκε. Οι πιο ψύχραιμοι σχολιάζουν ότι «θα γελάσουμε για λίγο, αλλά θα κλαίμε για πολύ αν γίνει αυτό»... Μπαίνει στο κτίριο, σκυθρωπόε, ο κ. Σαμαράε. Μιλάει χαμηλόφωνα. Κάποιοι δεν ακούν και του ζητούν λίγο πιο δυνατά. «Δεν μπορώ», απαντά. Πέφτει νεκρική σιγή. Είναι προσεκτικόε στην αφήγησή του. «Εγώ πρέπει να διαχειριστώ ένα θέμα που δεν το δημιούργησα. Και δεν μπορώ να πω όχι. Εχω την ευθύνη τηε χώραε. Δεν έχει ξα- ναγίνει αυτό σε κόμμα τηε αντιπολίτευσηε. Πρέπει να ξα- ναστήσω τη χώρα και όχι να τη διαλύσω. Οσοι είστε αποφασισμένοι να το κάνουμε, σαε θέλω δίπλα μου. Να μου έχετε εμπιστοσύνη»...

Το χρονικό των συζη
τήσεων του προέδρου 
της Ν .Δ ., οι διάλογοι 
των πολιτικών 
αρχηγών και το 
κλίμα στη Συγγρού.

http://www.zoIotas.gr
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΕΜΑ ΕΠ1 ΚΑΙ ΡΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΜΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που ίο  ΠΑΣΟΚ λάβει ένα ποσοστό της τάξεως του 20%, θο εκλέξει μόνον 54-56 βουλευτές από τους 160. Για ποσοστό μικρότερο δεν θέλουν νο το σκέφτονται.

Μεταξύ δημοσκοπήσεων 
και σύμβασης στο Π ΑΣΟ Κ
Πολύ προσεκτικές κινήσεις από τους βουλευτές, αλλά και από πολλούς υπουργούς

Του ΚΩ Ν ΣΤΑΝ Τ ΙΝΟ Υ  ΖΟΥΛΑ

Μ ε  το  ένα βλέμμα στη δανειακή σύμβαση και το άλλο crus δημοσκοπήσειε βρίσκονται οι «πράσινοι» βουλευτέε, κα- θώε μπορεί μεν να μην ομολογείται δη- μοσίωε, αλλά η διαφαινόμενη εκλογική κατάρρευση του ΠΑΣΟΚ έχει επι- κυριαρχήσει στιε επιλογέ3 των στελεχών του. Πολύ περισσότερο όσων γνωρίζουν ότι έχουν ελάχιστεε πιθα- νότητεε ή και καμία τύχη επανεκλογήε, καθώε σε περίπτωση π.χ. που το ΠΑΣΟΚ λάβει ένα ποσοστό τηε τάξεωε του 20%, θα εκλέξει μόνον 54-56 βουλευτέε από t o u s  160(!) που εξέλεξε το 2009. Σημειωτέον δε, ότι u s  τελευταίεε εβδομάδεε το 20% θεωρείται για πολ- λούε άκρωε αισιόδοξη πρόβλεψη, καθώε οι τελευταίεε έρευνεε προβλέπουν ότι το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ εν- δεχομένωε θα αποδειχθεί μονοψήφιο!Το τελευταίο αυτό σενάριο, βέβαια, ουδείε θέλει να το σκέφτεται στο πράσινο στρατόπεδο. Και κυρίωε όσοι έχουν ήδη στοιχηθεί υπό τον κ. Ευ. Βε- νιζέλο. Η  συγκεκριμένη ομάδα που φαίνεται ήδη να είναι πλειοψηφούσα στο ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι το 20% είναι το κατώτατο όριο που θα επέτρεπε στο κόμμα να ελπίζει στη δυνατότητα α- νάταξήε του. Αυτό άλλωστε παραδέχεται εσχάτωε ακόμη και ο κ. Λοβέρ- δοε υπονοώνταε ότι αν δεν υπάρχει το «2» μπροστά από το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει κανέναε λόγοε προσπάθειαε π α ρ ά τα σ ή  του βίου του μετά u s εκλογέε. Ο υπουργόε Υγεί- as αφήνει έτσι να εννοηθεί ότι το 20% είναι και ο κατώτατο5 πήχυε που έθεσε ω5 όριο όταν πήρε την πολιτική απόφαση να αποσύρει τη δική του υποψηφιότητα καθιστώνταε τον κ. Ευ. Βε- νιζέλο αδιαμφισβήτητο φαβορί για τη διαδοχή του κ. Γ. Παπανδρέου.Την πρωτόγνωρη αγωνία που δια

κατέχει τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ μπορεί να διακρίνει κανείε και ou s πολύ προσεκτικέε κ ιν ή σ ε ι των άλλων κορυφαίων υπουργών του και κυρίωε m s κ. A w a s  Διαμαντοπούλου. Με u s  μέχρι τώρα τοποθετήσει m s αποφεύγει με κάθε τρόπο να αποσαφηνίσει ότι θα στηρίξει τελικόν τον κ. Ευ. Βενιζέλο, όπωε πολλοί προεξοφλούν, ενώ την ίδια στιγμή φροντίζει να δημοσιοποιεί ότι κρατά ανοιχτή επικοινωνία με ό- λεε σχεδόν u s ανεξάρτητε5 κ ιν ή σ ε ι πολιτών. Η υπουργόε Παιδείαε δηλαδή -ηθελημένα ή μη- δίνει την εντύ-
Η  πλειοψηφούσα ομάδα 
θεωρεί ότι το 20% είναι 
το κατώτατο όριο που 
θα επέτρεπε στο κόμμα 
να ελπίζει στη δυνατότητα 
ανάταξής του!πωση ότι δεν αποκλείει καθόλου ακόμη και την πιθανότητα m s πλήρουε κα- τάρρευσηε του κόμματό5 τηε...Ενδεικτικό είναι επίσηε ότι και οι κ. X0pns Καστανίδηε, Χρ. Παπουτσή5 και Λούκα Κατσέλη δεν κατόρθωσαν να συμφωνήσουν σε μια κοινή «αντιμνη- μονιακή» γραμμή. Ο πρώτοε ενώ διέδιδε ότι η υποψηφιότητά του για την προεδρία του κόμματοε είναι δεδομένη (αν ο κ. Παπανδρέου αποσυρθεί), απέφυγε u s  τελευταίεε ημέρεε να το ε- παναλάβει. Για τον κ. Παπουτσή, πάλι, ακούστηκε ότι προσχώρησε στο στρατόπεδο Βενιζέλου χωρίε όμωε ο ίδιοε να το επιβεβαιώνει. Η μόνη που έδειξε ότι θα επιχειρήσει το μεγάλο «άλμα» είναι η κ. Λούκα Κατσέλη. Ηδη από προ- χθέε με την ομιλία m s σε διημερίδα που είχε τίτλο «Ελλάδα 2012- 2020, προοδευτική επανεκκίνηση, από την κρίση

στη λύση» επί τηε ουσίαε κατέστησε σαφή την πρόθεσή τηε να ηγηθεί τηε «αντιτροϊκανήε» (και επομένωε... α- ντιβενιζελικήε) πτέρυγα5 του ΠΑΣΟΚ.
Εκλογική κατάρρευσηΟλα τούτα, ωστόσο, όπω5 εύκολα συμπεραίνει κανείε, συναρτώνται άμεσα με το ποιο θα είναι αυτό το ΠΑΣΟΚ στο όνομα του οποίου όλοι εξακολουθούν να ομιλούν. Και για να γίνει κατανοητό τι θα σήμαινε μια εκλογική κατάρρευση για το κόμμα που έχει κυβερνήσει τη χώρα τα 21 από τα τελευταία 30 χρόνια, αρκεί η παράθεση κάποιων ενδεικτικών προβλέψεων (σ.σ. προκύπτουν από τον τρέχοντα εκλογικό νόμο) και τΐ5 οποίεε γνωρίζουν, βέβαια, όλοι οι βουλευτέε του.Αν λοιπόν το συγκεκριμένο κόμμα λάβει π.χ. ένα 20% σε πανελλαδική κλίμακα, για πρώτη φορά μετά το 1981 δεν θα εκλέξει ούτε ένα βουλευτή σε τουλάχιστον 15 περκρέρειεε τηε χώραε (Μαγνησία, Καρδίτσα, Πέλλα, Ημαθία, Καβάλα, Κορινθία, Πιερία, Βοιωτία, Θεσπρωτία, Φωκίδα, Γρεβενά, Σάμο κ.α.). Επιπλέον θα περιοριστεί κατ’ ανώτα- τον σε 2 βουλευτέε στην Α' Αθήναε, Α' Θεσσαλονίκηε, στο Υπόλοιπο Αττι- κήε, στην Αχαΐα και στο Ηράκλειο, ενώ σε όλεε τιε άλλεε περκρέρειεε θα εκπροσωπηθεί μόνον από έναν βουλευτή. Στην δε πολυπληθέστερη Β' Αθήναε το ΠΑΣΟΚ θα εκλέξει το πολύ 7 βουλευτέε (από 20 που έχει σήμερα) και στο Επικρατείαε 3 (από 5).Οσοι τυχόν αναρωτιούνται πόσο ακόμη μπορούν να μειωθούν οι έδρεε του ΠΑΣΟΚ στην περίπτωση που επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη ότι το ποσοστό του μπορεί να υποχωρήσει κάτω του 10%, μάλλον «ξεχνούν» ότι σε μια τέτοια περίπτωση, άλλο κόμμα θα είναι η αξιωματική αντιπολίτευση και επομένωε αλλού στραμμένη η προσοχή μαε...

Δέλεαρ ΔΗΜΑΡ 
και ΣΥΡΙΖΑ

Για πολλούς από τους βουλευτές του 
ΠΑΣΟΚ που εμφανίζονται ως αμφιτα- 
λαντευόμενοι μεταξύ υπερψήφισης 
ή καταψήφισης της νέας δανειακής 
σύμβασης, βασικό επιχείρημα,είναι η 
απώλεια του «κεντροαριστερού» χα
ρακτήρα του κόμματός τους. Μόνιμο 
δέλεαρ για όλους αυτούς συνιστά η 
παρουσία της «Δημοκρατικής Αριστε
ρός» στα κοινοβουλευτικά έδρανα. Το 
«ανέκδοτο» που τακτικά αναφέρεται 
μεταξύ βουλευτών είναι ότι βάσει 
τουλάχιστον των δημοσκοπήσεων, ο 
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ο κ. Φ. 
Κουβέλης... ακόμη και αν δεν το θέ
λει ο ίδιος. Στη λαμβάνουσα χώρα με
ταξύ σοβαρού και αστείου αυτή συζή
τηση κάποιοι αναφέρουν ότι εκτός α
πό το κόμμα του κ. Κουβέλη υπάρχει 
και ο ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο πρακτικά ή
δη έχει προσχωρήσει η πρώην βου
λευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Σοφία Σακορά- 
φα. Και ούτε λόγος για την «Ενωτικό 
Κίνηση» του κ. Π. Κουρουμπλή, τον ο
ποίο στηρίζει εμπράκτως ο κ. Ν. Κο- 
τζιάς, άλλοτε στενός φίλος του κ. Γ. 
Παπανδρέου και συνομιλητής, καθώς 
και τακτικός συνδαιτυμών πολλών εκ 
των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, που σή
μερα το βράδυ θα δυσκολευτούν να 
εγκρίνουν τη νέα δανειακή σύμβαση. 
Τις τελευταίες ημέρες κάποιοι βου
λευτές του ΠΑΣΟΚ -εξ αυτών που θε
ωρούνται «επιρρεπείς» - έχουν συνα
ντηθεί σε εστιατόριο και έχουν εξε
τάσει το ενδεχόμενο πιθανής απο
σκίρτησής τους, δίχως, ωστόσο, να έ 
χουν διερευνήσει αν ο κ. Κουβέλης ή 
ο κ. Τσίπρας θα επιθυμούσαν να τους 
δεχθούν στα κόμματά τους...

Ο επόμενος βασικός στόχος για τη Ν.Δ.
Του ΓΓΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ

Ρόλο εγγυητή τηε σταθερότηταε και τη5 πορείαε τη5 χώρα5 θα επιδιώξει να αναλάβει ο πρόεδροε τηε Ν.Δ. κ. Αντώνη5 Σαμαράε, απέναντι στην εικόνα προϊούσαε διάλυσηε που εμφανίζει το ΠΑΣΟΚ και στιε παλι- νωδίεε του ΛΑΟΣ.Εχονταε, ήδη από τον Νοέμβριο, διαβεί τον Ρουβίκωνα του αντιμνη- μονίου, ο πρόεδροε τηε Ν.Δ., ωε ε- πικεφαλήε του μόνου -βάσει δημοσκοπήσεων- κόμματοε εξουσίαε στο υπάρχον πολιτικό σκηνικό, ετοιμάζεται να παίξει το χαρτί τη5 υπευ- Θυνότητα5, το οποίο και θα κυριαρχήσει καθ’ όλη την πορεία μέχρι τιε εκλογέε, και να επιμείνει ότι -παρά τιε μείζονεε ευθύνε5 του ΠΑΣΟΚ- η προσφερόμενη συμφωνία αποτελεί τη μόνη εφικτή λύση αυτή τη στιγμή για την αποφυγή τηε χρεοκοπίαε.Η υποστολή πιε αντιμνημονιακήε σημαία5 και η αντικατάστασή τηε με αυτή του κυβερνητικού ρεαλισμού αποδεικνύεται δύσκολη όχι μόνον για την ηγεσία του κόμματοε αλλά, κυρίωε, για μερίδα οπαδών και οργανωμένων μελών. Ο πρόεδροε τηε Ν.Δ. εκτιμά ότι θα μπορέσει να υπερκεράσει τιε αντιδράσειε αλλά και τιε ενδεχόμενε5 απώλειεε, ε- πενδύοντα5 στην κυβερνητική προοπτική του κόμματοε.
Αυτοδυναμία και πειθαρχίαΑλλωστε, στο επιτελείο τηε λεωφόρου Συγγρού αποτελεί πλέον εδραία πεποίθηση ότι -ανεξαρτήτωε του προσώπου του πρωθυπουργού κ. Λουκά Παπαδήμου- το εγχείρημα τηε συγκυβέρνησηε απεδείχθη εκ των πραγμάτων αναποτελεσματικό. Εκτιμούν, δε, ότι την ώρα τηε κάλπηε και παρά τιε κοινωνικέε α- ντιδράσειε στα μέτρα, σημαντικό τμήμα των πολιτών θα επιλέξει σταθερότητα και άρα κόμμα δια- κυβέρνησηε, εξασφαλίζονταε στη Νέα Δημοκρατία υψηλά ποσοστά.Υπό την έννοια αυτή, ο κ. Σαμα- ράε θέλει να αποτρέψει το ενδεχόμενο τα φαινόμενα διάλυσηε που κυριαρχούν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ να μεταδοθούν σε αυτήν τηε Νέαε Δημοκρατίαε.Η κομματική πειθαρχία θεωρείται δεδομένη κατά την κρίσιμη ψηφοφορία που θα διεξαχθεί τιε επόμε- νεε ώρεε στη Βουλή, ενώ σύμφωνα με τιε τελευταίεε εκτιμήσειε του επιτελείου του κ. Σαμαρά, οι όποιοι αντάρτεε θα περιοριστούν σε μονοψήφιο αριθμό.Η προσπάθεια πειθούε βουλευτών και ψηφοφόρων του κόμματοε δεν

περιορίζεται μόνον στην κυβερνητική προοπτική, αλλά στα βασικά επιχειρήματα που ανέπτυξε και θα συνεχίσει να αρθρώνει ο κ. Σαμαράε, ότι δηλαδή ήταν η δική του παρέμβαση που απέτρεψε τα χειρότερα και ότι, σε κάθε περίπτωση, το αίτημα τηε επαναδιαπραγμάτευσηε, τηε αναπροσαρμογήε δηλαδή πτυχών του προγράμματοε κατέστη από σύνθημα πραγματικότητα.Εφόσον τιε επόμενεε ημέρεε «κλειδώσει» η νέα δανειακή σύμβαση και το P S I+ , θα πρέπει να αναμένεται και απευθείαε αντιπαράθεση Βενιζέλου - Σαμαρά, όπωε αυτή που εκτυλίχθηκε προ ημερών πίσω από τιε κλειστέε πόρτεε του Μεγάρου Μαξίμου και, κατά πολ- λούε, αποτέλεσε την πρόβα τζενε-Ο αρχηγός της Ν .Δ . θα 
επιδιώξει να αναλάβει 
πρωτεύοντα ρόλο 
έχοντας απέναντι του 
ένα αποδιοργανωμένο 
Π Α Σ Ο Κ  και ένα Λ Α Ο Σ  
να παλινωδεί.ράλε για την προεκλογική αντιπαράθεση των δύο ανδρών.Για να φθάσουμε, ωστόσο, στιε ε- κλογέε τιε οποίεε επισήμωε η Νέα Δημοκρατία επιμένει να τοποθετεί στιε 8 Απριλίου (έστω κι αν κατ’ ιδίαν κορυφαία στελέχη αναγνωρίζουν ότι εξαιτίαε των οριακών χρονοδιαγραμμάτων πιθανότεροε χρό- νοε εκλογών είναι η τελευταία Κυριακή του Απριλίου), ο κ. Σαμαράε θα πρέπει να «αντιμετωπίσει» το πιεστικό αίτημα των πιστωτών για την παροχή ρητών, έγγραφων δεσμεύσεων τήρησηε των στόχων του νέου μνημονίου.Ο πρόεδροε τηε Νέαε Δημοκρατίαε κρατά κλειστά τα χαρτιά του, όπωε άλλωστε και ο ομόλογόε του του ΠΑΣΟΚ, καθώε δεν έχουν διευκρινιστεί το είδοε και ο τρόποε δέ- σμευσηε που απαιτούν οι εταίροι.Στη Ν.Δ. προκάλεσε αίσθηση η πληροφορία ότι στο πρόσφατο Eurogroup ετέθη αίτημα για επι- στολέε συμμόρφωσηε από το σύνολο των κομμάτων τηε ελληνικήε Βουλήε, περιλαμβανομένηε m s Αρι- στεράε, το οποίο και προφανώε α- πορρίφθηκε. Ο κ. Σαμαράε θα επιθυμούσε να αποφύγει την υπογραφή του συνυποσχετικού, εκτιμάται ωστόσο ότι δεν θα θέσει σε κίνδυνο την υλοποίηση τηε συμφωνίαε.

Ο Α. Σαμαράς εκτιμά ότι θα μπορέσει να υπερκεράσει τις αντιδράσεις στε
λεχών και οπαδών για τις θέσεις του στην κυβέρνηση.

ΑΠΟΨΗ

Η  στροφή Καρατζαφέρη και η αποδόμηση της Ν .Δ .
Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΥΓΕΡΟΥ

Οπως διαφαινόταν, ο Καρατζαφέρηε έκανε το αποφασιστικό βήμα και ε- γκατέλειψε το στρατόπεδο του Μ νημονίου. Επιστρατεύονταε μια στέρεη επιχειρηματολογία, που για τιε ανάγκεε του δανείσθηκε απ’ όσουε εξ αρχήε έχουν προειδοποιήσει για τα καταστροφικά αποτελέσματα τηε εφαρμο- ζόμενηε συνταγήε, πραγματοποίησε μία στροφή που δημιούργησε ρήγμα στην κυβέρνηση Παπαδήμου.Μπορεί προε το παρόν να μην τίθεται σε αμφισβήτηση η ευρεία κοινοβουλευτική βάση τηε, αλλά οι πο- λιτικέε διαστάσειε του ρήγματοε είναι πολύ μεγαλύτερεε από τιε θεσμικέε. Για την ακρίβεια δημιουργήθηκε μία δυναμική αποσταθεροποίησηε που δεν περιορίζεται μόνο στο κυβερνητικό επίπεδο, αλλά και στο ευρύτερο επίπεδο του κομματικού συστήματοε. Μ ετά την παραίτηση των τεσσάρων υπουργών του ΛΑΟΣ και τηε Ξενο-

γιαννακοπούλου την Παρασκευή, ο πρωθυπουργόε προσπάθησε να ανακτήσει τον έλεγχο τηε κατάστασηε. Την ώρα που γράφονται αυτέε οι γραμμέε, το πολιτικό τοπίο είναι εξαιρετικά θολό, αλλά είναι σαφέε ότι έχουμε περάσει το σημείο μη επιστροφήε.Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Καρατζαφέρηε μεταπηδάει στην αντιπολίτευση ακριβώε την ώρα που ο Σαμαράε εντάσσεται και πολιτικά στο στρατόπεδο του Μνημονίου. Το γεγονόε αυτό αντιστρέφει την κατάσταση που είχε δημιουργήσει στον χώρο τηε Δεξιάε η ψηφοφορία για την έγκριση του πρώτου Μ νημονίου. Σε δύσκολη θέση περιέρχεται τώρα η Ν. Δ.Τον Μάιο 2010, στόχοε του Καρατζαφέρη ήταν να καταστήσει το κόμμα του αποδεκτό από το κατεστημένο, να ανασκευάσει την εικόνα του ακραίου και βεβαίωε να το μετατρέψει από εν μέρει απόβλητο σε κεντρικό παίκτη στα παιχνίδια εξουσίαε. Οπωε προκύπτει από τα γεγονότα, πέτυχε τον

στόχο του. Το αντίτιμο ήταν η  συρρίκνωση τηε εκλογικήε επιρροήε του ΛΑΟΣ, την ώρα που η επιρροή του Χρυ- σήε Αυγήε εκτοξεύεται.Η στροφή του Καρατζαφέρη έχει στόχο να αντιστρέψει την πολιτικοε- κλογική φθορά του κόμματοε του. Περνώνταε στην αντιμνημονιακή όχθη, ελπίζει ότι θα πιέσει τη Χρυσή Αυγή και κυρίωε θα πλαγιοκοπήσει πολιτικά και εκλογικά την εκτεθειμένη πια Ν. Δ. Τα εμφανή καιροσκοπικά κίνητρα του αρχηγού του ΛΑΟΣ δεν αλλάζουν το γεγονόε ότι με τη στροφή του οξύνει την πολιτική αντίφαση τηε Ν. Δ. και τη στριμώχνει άσχημα.
Εσωκομματικέ5 αντιδράσειβΑπό τη στιγμή που ο Σαμαράε προσχώρησε, έστω και υπό πίεση, στο στρατόπεδο του Μ νημονίου, είναι πολύ δύσκολο να κάνει πίσω. Δεν είναι τυχαίο ότι για να υπερασπιστεί την επιλογή του, μετατρέπεται σταδιακά σ’ αυτό που μέχρι τον περασμένο Νο

έμβριο κατηγορούσε. Αυτό δεν είναι χωρίε εσωκομματική αντίδραση και μάλιστα αντίδραση από τιε κομματι- κέε δυνάμειε που αποτελούν το στήριγμα του Σαμαρά.Α ν και είναι παρακινδυνευμένη κάθε πρόβλεψη, η κομματική πειθαρχία που πιθανότατα θα επιβληθεί στη Ν. Δ. θα έχει μεγαλύτερη αποτε- λεσματικότητα απ’ ό, τι στο ΠΑΣΟΚ. Οι «γαλάζιοι» βουλευτέε δεν έχουν υ- ποστεί τουε αλλεπάλληλουε εκβια- σμούε που υπέστησαν οι «πράσινοι» συνάδελφοί τουε για να ψηφίσουν τιε κατά καιρούε δέσμεε μέτρων. Εκτόε αυτού, η προσδοκία τηε υπουργικήε λιμουζίναε και των πλεονεκτημάτων από τη νομή τηε εξουσίαε ενισχύει την τάση ευθυγράμμισηε με τιε επιλογέε του αρχηγού.Ολα αυτά, όμωε, είναι πολιτικά ασταθή. Ακόμα και ένα εξωτερικό γε- γονόε είναι σε θέση να προκαλέσει ό- ρουε ανατροπήε. Με άλλα λόγια, τίποτα δεν αποκλείεται. Είναι αξιοσημείωτο

ότι μεταξύ βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και τηε Ν. Δ. αναπτύσσονται όχι μόνο δίαυλοι συνέννόησηε, αλλά και ένα κλίμα κοινήε μοίραε. Η στροφή του Καρατζαφέρη δεν επηρεάζει μόνο τιε ι- σορροπίεε στο εσωτερικό τηε Ν. Δ. Τροφοδοτεί και το ρεύμα αποστασιοποί- ησηε από το νέο Μ νημόνιο που αναπτύσσεται στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.Αρκετοί «πράσινοι» βουλευτέε έχουν φθάσει στα όριά τουε και έχουν την τάση να το δείξουν εμπράκτωε. Η μεγάλη πλειοψηφία τουε, άλλωστε, δεν έχει καμία ελπίδα επανεκλογήε. Εχονταε, μάλιστα, βιώσει τιε αποδοκιμασίεε και τουε προπηλακισμούε στιε εκλο- γικέε περιφέρειέε τουε, αρχίζουν να κινούνται με κριτήριο την επόμενη ημέρα, όταν θα έχουν χάσει την έδρα και θα πρέπει να επιστρέψουν στο επάγγελμά τουε στιε τοπικέε κοινωνίεε.Υπάρχει και έναε πρόσθετοε παρά- γονταε που διευκολύνει τιε διαρροέε. Μέχρι τον σχηματισμό τηε κυβέρνη-

σηε Παπαδήμου, η διακυβέρνηση του τόπου ήΐαν αποκλειστική ευθύνη του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα, στο κυβερνητικό στρατόπεδο συμμετέχει καί η Ν. Δ. Αυτό σημαίνει ότι η κοινοβουλευτική πλειοψηφία είναι ευρεία. Με άλλα λόγιο «πράσινοι» βουλευτέε νιώθουν δεν εξαρτάται μόνο απ’ αυτούε η ψήφιση του νέου Μνημονίου και κατά συνέπεια έχουν μεγαλύτερα περιθώρια να καταψηφίσουν.Ετσι όπωε διαμορφώνεται το τοπίο, η Ν. Δ. εισέρχεται σ’ ένα δρόμο, ο ο- ποίοε κατά πάσα πιθανότητα θα την οδηγήσει σε πολιτικοεκλογική αποδόμηση. Είναι ο ίδιοε δρόμοε που διέρ- ρηξε τη σχέση του ΠΑΣΟΚ με την κοινωνική βάση του, με αποτέλεσμα να εμφανίζει μονοψήφιο εκλογικό ποσοστό στιε τελευταίεε δημοσκοπήσειε. Η μόνη διαφορά είναι ότι για την αποδόμηση του ΠΑΣΟΚ χρειάστηκαν δύο χρόνια, ενώ για την αποδόμηση τηε Ν. Δ. θα πάρει πολύ λιγότερο, επειδή έχει πυκνώσει πολύ ο πολιτικόε χρόνοε.
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΕΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΜΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Ο ΤΣΑΡΛΣ ΝΤΑΛΑΡΑ ΣΤΗΝ «Κ»

Ψηφίστε το πρόγραμμα και τα μέτρα
■  Π έρ α  από τη λιτότητα υπ ά ρχουν απτά οφ έλη για τον ελληνικό λαό ■  Η  συμφωνία θα οδηγήσει πολύ σύντομα  

στην εισροή κεφαλαίων μ  Η  εικόγα θα αρχίσει να ανατρέπεται το 2013 και θα δείτε σημαντική ανάπτυξη το 2014

«Η Ελλάδα έχει επιτύχει μια δραματική δημοσιονομική προσαρμογή που φθάνει το 
10%, μία από τις πιο εντυπωσιακές που έχω δει. Ξέρω ότι πολλά μένουν να γίνουν, 
αλλά είναι λάθος να λένε μερικοί ότι η Ελλάδα δεν έχει κάνει τίποτα», τονίζει ο διευ
θυντής του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου, Τσαρλς Νταλάρα.

Συνέντευξη στον ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΕΛΛΙΣ

Δραματική έκκληση npos t o u s  Ελληνεε βουλευτέε, να υπερψηφίσουν τη συμφωνία που θα ανοίξει τον δρόμο για τη νέα δανειακή σύμβαση npos την Ελλάδα, απευθύνει με συνέντευξή του στην «Κ» ο διευθυντήε του Διεθνούε Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου, Τσαρλε Νταλάρα, ο onoios μιλά για «τεράστιο βήμα των πολιτικών αρχηγών που δίνει στην Ελλάδα μια μεγάλη ευκαιρία» και υπογραμμίζει τα σημαντικά οφέλη που προκύπτουν από την απομείωση του χρέουε -τ η  μεγαλύτερη στην ιστορία- για την οποία τονίζει ότι θα α- φαιρέσει ένα σημαντικό βάροε από την πλάτη του ελληνικού λαού που αντιστοιχεί σε πάνω από το μισό εισόδημα κάθε Ελληνα πολίτη στη διάρκεια ~νόε εξαμήνου.Ταυτόχρονα, επικρίνει ôoous σκιαγραφούν μια υπερβολικά αρνητική εικόνα για την Ελλάδα, δηλώνει ότι εάν ληφθεί υπόψη η ύφεση, η χώρα έχει επιτύχει μέσα σε δύο χρόνια μια πρωτοφανή δημοσιονομική προσαρμογή και εμφανίζεται αισιόδοξοε ότι το «κούρεμα» του χρέουε, το οποίο θα φθά- σει κοντά στο 70%, σε συνδυασμό με 
t i s  μεταρρυθμίσει, θα ανοίξει τον δρόμο για εισροή σημαντικών κεφαλαίων, σταθεροποίηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματοε, δημιουργία θέσεων εργασίαε και, τελικά, την οικοδόμηση μιαε véas ανταγωνιστικήε Ελλάδα5. Εάν γίνουν όλα αυτά, εκτιμά ότι στιε apxés του 2013, τη σημερινή ύφεση και ε- πώδυνη λιτότητα θα αντικαταστήσουν η ανάπτυξη και μια νέα προοπτική για την ελληνική οικονομία.Ο κ. Νταλάρα, ο onoios συμμετείχε τιε τελευταίε-s εβδομάδε3 σε πολύωρεε διαπραγματεύσειε με την ελληνική κυβέρνηση αλλά και ευρωπαϊκούε θεσμού?, μιλά για σφικτό χρονοδιάγραμμα που δεν επιτρέπει πλέον την ελάχιστη διολίσθηση και τάσσεται εμ- μέσωε πλην σαφώε υπέρ τηε συμμε- τοχήε στο «κούρεμα» τηε ΕΚΤ και των κεντρικών τραπεζών χωρών m s Ευρω ζώ νη.
-  Πώε αποτιμάτε την απόφαση ή μάλ
λον την απουσία απόφαση? στο 
Eurogroup ras περασμένη? Πέ- 
μπτηε;-  Είναι ένα βήμα μπροστά. Δεν είναι πισωγύρισμα. Χρειάζεται υπομονή και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι σε αυτό το σημείο η Ευρώπη προσεγγίζει

το θέμα με πολύ μεγάλη προσοχή.
-  Πόσο αισιόδοξο? είστε ότι το νέο 
πρόγραμμα και τα μέτρα που το συ
νοδεύουν θα υπερψηφισθοΰν από το 
ελληνικό Κοινοβούλιο;-  Θέλω να τουε ενθαρρύνω να το ψηφίσουν. Η φωνή μου είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι αυτή5 τη5 διαδικασία3, αλλά είναι πολύ σημαντικό για τουε βουλευτέε να κατανοήσουν τι διακυβεύε- ται και να αναγνωρίσουν ότι πέρα από τη λιτότητα, που είναι μέροε τηε βραχυπρόθεσμέ διάστασηε αυτού του προγράμματοε, υπάρχουν πολλά και απτά οφέλη για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό.
Τα οφέλη
-  Η φωνή κάποιου που μιλά εκ μέ- 
ρουε τραπεζών και άλλων που έχουν 
επενδύσει άνω των 200 δισ. ευρώ δεν 
είναι «μικρή». Ποια είναι τα οφέλη 
που αναφέρετε;-  Είναι πολύ σημαντικό να δουν οι βουλευτέε και ο λαόε πέρα από την υπαρκτή βραχυπρόθεσμη πίεση. Υπάρχουν πολλά οφέλη, τα οποία μπορεί να μη βλέπ ει όταν είσαι στη μέση τηε ο- μίχληε. Το πρώτο είναι ότι ποτέ στην ιστορία δεν μειώθηκε το χρέοε μιαε χώ- ραε κατά 100 δισ. ευρώ, και όταν συνδυάσει αυτό με τη μείωση του κόστουε εξυπηρέτηση? του χρέουε και την επιμήκυνση τηε ωρίμανσηε του ενα- πομείναντο? χρέουε, αφαιρείται ένα τεράστιο βάροε από την πλάτη του ελληνικού λαού, που αντιστοιχεί σε πάνω από το μισό εισόδημα κάθε Ελληνα πολίτη στη διάρκεια ενόε εξαμήνου. Το ποσό είναι εκπληκτικό. Αντιστοιχεί στο 45% του ΑΕΠ. Εχω εργασθεί σε πολλέ5 αναδιαρθρώσεΐ5. Ποτέ δεν υπήρξε απομείωση που να φθάνει στο μισό του ΑΕΠ μια5 χώραε. Αντί όλο αυτό το τεράστιο ποσό να πηγαίνει στουε πιστωτέε, θα επιστρέφει στον ελληνικό λαό. Πρόκειται για ένα εκπληκτικό στοιχείο το οποίο έχει χαθεί σε αυτή τη δημόσια συζήτηση. Και είναι κάτι που είναι αδιανόητο να απο- λέσουν οικειοθελώε οι Ελληνεε. Επίσηε, η συμφωνία αυτή θα οδηγήσει πολύ σύντομα στην εισροή κεφαλαίων στην ελληνική οικονομία.
-  Ωε ξένεε επενδύσειε;-  Οχι, εννοώ τα κρατικά κεφάλαια που θα έρθουν από την Ε. Ε„ αλλά η διαδικασία αυτή θα οδηγήσει σταδιακά και στο άνοιγμα τηε ελληνικήε οικο- νομίαε σε επενδύσειε. Οι ξένεε τρά-

Ποτέ στην ιστορία δεν 
μειώθηκε το χρέος μιας 
χώρας κατά 100 δισ. ευρώ... 
Αφαιρείται ένα τεράστιο 
βάρος από την πλάτη 
του ελληνικού λαού, που 
αντιστοιχεί σε πάνω από 
το μισό εισόδημα κάθε 
Ελληνα πολίτη στη διάρ
κεια ενός εξαμήνου.

πεζεε είναι μέχρι τώρα πολύ διστακτι- κέε, ενώ οι ελληνικέε δεν έχουν ρευστότητα. Μετά τη συμφωνία για την απομείωση του χρέουε και το νέο πρόγραμμα, ξαφνικά το περιβάλλον θα ανατραπεί. Οι τράπεζεε θα αρχίσουν και πάλι να δανείζουν επιχειρήσειε και ι- διώτεε. Θα υπάρξει και πάλι ένα τραπεζικό σύστημα που θα λειτουργεί, κάτι που λείπει τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια. Συνεργάζομαι με τιε ελληνικέε τράπεζεε για περισσότερο από είκοσι χρόνια. Εχουν καλό όνομα διεθνώε. Αλλά έχουν εγκλωβισθεί σε ένα περιβάλλον όπου η χώρα τουε έχει μεγάλεε αδυναμίεε. Αν αφαιρέσουμε από την πλάτη του ελληνικού κράτουε όλο αυτό το χρέοε, θα αναζωογονηθούν και οι ελληνικέε τράπεζεε οι οποίεε διοι- κούνται αποτελεσματικά.
-  Οι θεωρητικέε εκτιμήσειε είναι σε-

βαστέε, αλλά η χώρα βιώνει μια 
σκληρή λιτότητα.-  Τα τελευταία δύο χρόνια η Ελλάδα ζει σε ένα περιβάλλον λιτότηταε και α- βεβαιότηταε. Η λιτότητα, φυσικά, συνεχίζεται, αλλά προχωράμε προε μια άλλη κατάσταση όπου θα αρχίσουν να γίνονται αισθητά τα οφέλη που ανέφερα, όπω5 η εισροή κεφαλαίων, που θα δώσουν σταδιακά τέλοε στην αβεβαιότητα. Δεν λέω ότι δεν θα υπάρχει πόνοε με την προσαρμογή. Κάθε φορά που κα- ταργούνται θέσειε εργασίαε ή μειώνονται μισθοί υπάρχει πόνοε, αλλά αυτόε θα περιορισθεί. Το μεσοπρόθεσμο ό- φελοε από τη στιγμή που περάσουν όλα αυτά τα μέτρα και υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσει, θα είναι η δημιουργία μιαε σαφώε περισσότερο ανταγωνι- στικήε και δυναμική5 οικονομίαε που θα αρχίσει να δημιουργεί θέσειε εργα- σίαε. Ξέρετε, τη δεκαετία του ’70 έζη- σα στην Ελλάδα ωε νεαρό5 αξιωματικόε του αμερικανικού ναυτικού και γνώρισα πολλούε Ελληνε5 σε προσωπικό επίπεδο. Εκανα πολλούε φίλουε εδώ. Και έχω ζήσει την πραγματικότητα των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό, σε άλλο περιβάλλον, όπου είναι πολύ δυναμικοί και δημιουργικοί. Δυστυχών, πολλά χρόνια δύσκολων πολιτικών συμπίεσαν αυτέε τιε αρετέε των Ελλήνων, γι’ αυτό πιστεύω ότι μερικέε από αυτέε τιε μεταρρυθμίσειε, παρά τιε δυσχέρειεε που αρχικά προκαλούν, θα δημιουργήσουν ένα πιο φιλικό για τη δημιουργία θέσεων εργασίαε περιβάλλον, και θα οδηγήσουν σε μια πιο ανταγωνιστική οικονομία, με πολύ βελτιωμένη παροχή υπηρεσιών που είναι απαραίτητη για την ανάκαμψη. Λυπάμαι που όλα αυτά τα δεδομένα έχουν χαθεί από τον δημόσιο διάλογο και όλοι επικεντρώνονται μόνο στη βραχυπρόθεσμη λιτότητα.
Η συρρίκνωση τελειώνει
-  Οσα αναφέρετε ακούγονται ω
ραία, μπορείτε όμωε να εκτιμήσετε 
με βεβαιότητα πότε θα επιστρέφει η 
χώρα στην πολυπόθητη ανάπτυξη, 
γιατί βρισκόμαστε σε μια μόνιμη ύ
φεση;-  Θα δείτε τη συρρίκνωση να τελειώνει φέτοε. Θα συνεχίσετε να έχετε αρνητική ανάπτυξη τουε πρώτουε μήνεε αυτού του έτουε και ίσωε μέχρι το δεύτερο εξάμηνο, αλλά την επόμενη χρονιά θα αρχίσετε να βλέπετε σημάδια α- νάπτυξηε. Πολλοί αναλυτέε είναι υπερβολικά αρνητικοί για την προοπτική

τηε ελληνικήε οικονομίαε. Εχω εμπειρία από ανάλογα οικονομικά προγράμματα τα τελευταία τριάντα χρόνια και είμαι πεπεισμένοε ότι λαμβάνονταε υπόψη την εισροή κεφαλαίων, τη σταθεροποίηση των καταθέσεων και τιε διαρθρωτικέε μεταρρυθμίσειε, η εικόνα θα αρχίσει να ανατρέπεται το 2013 και θα δείτε σημαντική ανάπτυξη το 2014. Θα πάρει λίγο χρόνο, αλλά τα πράγματα θα εξελιχθούν πολύ πιο γρήγορα απ’ ό, τι προβλέπουν κάποιοι. Οι κεφαλαιακέε αγορέε και οι διε- θνεϊε επενδυτέε θα αρχίσουν να αντιδρούν θετικά αλλά συγκρατημένα έπειτα από περίπου έξι μήνεε.
-  Μήπωε είστε υπερβολικά αισιόδο- 
ξοε;-  Κάτι που κάποιοι ξεχνούν ή αγνοούν είναι ότι στη διάρκεια του 2010, ό ταν η Ελλάδα σημείωνε πρόοδο στη δη μοσιονομική τηε προσαρμογή, πριν αρχίσουν οι Ευρωπαίοι να συζητούν για το ενδεχόμενο να επιβάλουν σε ιδιώ- τεε επενδυτέε «κούρεμα», σημειωνόταν σταδιακή μείωση των ελληνικών spreads καθώε υποχωρούσε το ρίσκο που αφορούσε την ελληνική οικονομία. Ετσι, πραγματικά πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει μια πολύ πιο θετική εξέλιξη από αυτήν που πολλοί εκτιμούν.
-  Λείπει, όμωε, το όραμα και η προ
οπτική.-  Εχετε δίκιο. Εχω κι εγώ την αίσθηση ότι κανεί5 δεν βλέπει φωε στην άκρη του τούνελ, αλλά θέλω να σαε πω ότι υπάρχει. Ξέρετε, πριν από περίπου μια δεκαετία ήμουν στο Νταβόε όταν η Βραζιλία κατέρρεε και όλοι συζητούσαν για το τέλοε τηε Βραζιλία5. Και, όμωε, σήμερα είμαστε μπροστά σε μια από τιε πιο δυναμικέε οικονομίεε του κόσμου.
-  Εμείε δεν έχουμε τη δυνατότητα υ- 
ποτίμησηε.-  Είναι αλήθεια, αλλά σε αυτό που είπατε θα απαντούσα με κάτι που σε κά- ποιουε περνά απαρατήρητο. Εάν ληφθεί υπόψη η ύφεση, η Ελλάδα έχει τα τελευταία δύο χρόνια επιτύχει μια δραματική δημοσιονομική προσαρμογή που φθάνει το 10%, μια από τιε πιο ε- ντυπωσιακέε που έχω δει. Ετσι, η Ελλάδα μέσα σε μία μόλιε διετία έχει ανακτήσει τη μισή ανταγωνιστικότητα από αυτήν που απώλεσε στη διάρκεια τηε προηγούμενηε δεκαετίαε. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Ξέρω ότι πολλά μένουν να γίνουν, αλλά είναι λάθοε να λένε μερικοί ότι η Ελλάδα δεν έχει κάνει τίποτα.Είναι εφικτή η έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών για το PSI

-  Το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ 
σφικτό. Είναι επαρκήε ο χρόνοε για 
να αποφευχθεί η χρεοκοπία;-  Πρέπει να τον κάνουμε επαρκή. Αλλά έχετε απόλυτο δίκιο. Το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ σφικτό και δεν υπάρχουν περιθώρια για καμία διολίσθηση. Κατά την άποψή μου υπάρχει μεγάλη χρονική πίεση, αλλά είναι εφικτή η έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών. Η ψηφοφορία στη Βουλή σαε, η έγκριτου Eurogroup, η ολοκλήρωση του σημαντικού αυτού PSI που θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να μεταφέρει ταχύτατα στιε αγορέε, όλα αυτά πρέπει να γίνουν, αλλά είμαι βέβαιοε ότι θα γίνουν. Τα πολιτικά βήματα που πρέπει να γίνουν στην Αθήνα και την Ευρώπη τιε επόμενεε ημέρεε θα γίνουν, όπωε και εμείε από την οικονομική πλευρά θα κάνουμε αυτά που πρέπει.
-  Η υλοποίηση του PSI πρέπει να έ

χει ολοκληρωθεί εντόε των επομένων 
τριών εβδομάδων, έωε τιε αρχέε 
Μαρτίου;-  Θα σαε παρέπεμπα στην ελληνική κυβέρνηση για το ακριβέε χρονοδιάγραμμα διότι είναι στη δική τουε δικαιοδοσία, αλλά αυτό που αναφέρετε είναι όντωε το χρονοδιάγραμμα πάνω στο οποίο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, εργάζονται. Από την πλευρά μαε συνεργαζόμαστε πολύ στενά για τη σχηματο- ποίηση των κανόνων που θα διέπουν τα νέα ομόλογα και μπορώ να σαε διαβεβαιώσω ότι οι οικονομικέε πτυχέε αυ- τήε τηε εθελοντικήε ανταλλαγήε είναι καλά σχεδιασμένεε.
-  Ποιο θα είναι το επιτόκιο των νέ
ων ομολόγων;-  Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Είχαμε πολύ παραγωγικέε συζητήσειε με τον πρωθυπουργό Παπαδήμο και τον αντιπρόεδρο τηε κυβέρνησηε Βενιζέλο,

στη διάρκεια των προηγούμενων εβδομάδων και πιστεύουμε ότι τα χαρακτηριστικά τηε συμφωνίαε για την ανταλλαγή των ομολόγων των ιδιωτών πιστωτών (PSI) έχουν καταστεί απόλυτα σαφή, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω α- κριβώε για το επιτόκιο, γιατί θα πρέπει πρώτα να εγκριθεί το νέο πρόγραμμα από το κοινοβούλιό σαε και να τύχει τηε υποστήριξηε του Eurogroup την ερχόμενη Τετάρτη.
Απόλυτα αφοσιωμένοι
-  Είναι χρήσιμη η ενεργοποίηση 
των ρητρών συλλογικήε δράσηε 
(CACs);-  Σε ό,τι μαε αφορά είμαστε αφο- σιωμένοι σε μια εθελοντική συμφωνία. Εκπροσωπούμε ένα σημαντικό ποσοστό των επενδυτών και πιστωτών τηε Ελλά- δαε και είμαστε αποφασισμένοι να συνεργασθούμε με την ελληνική κυ

βέρνηση, αναγνωρίζονταε ότι αυτή θα πάρει τιε δικέε τηε αποφάσειε μέσα από τιε δικέε τηε νομικέε και επιχειρη- ματικέε διαδικασίεε, αλλά είμαστε απόλυτα αφοσιωμένοι στην επιτυχία αυτήε τηε συμφωνίαε σε εθελοντική βάση. Είμαι πεπεισμένοε ότι η συμφωνία έτσι όπωε διαμορφώνεται και με τη σημαντική στήριξη τηε Ε.Ε. θα βρει υποστήριξη στιε αγορέε.
-  Ποιο θα είναι το ποσοστό συμμε- 
τοχήε των κατόχων ομολόγων;-  Αυτό δεν μπορώ να σαε το πω, αλλά περιμένουμε ένα πολύ υψηλό ποσοστό εθελοντικήε συμμετοχήε. Είναι επώδυνο για πολλούε επενδυτέε να δεχθούν ότι μεγάλο μέροε τηε επένδυσήε τουε στην ελληνική κυβέρνηση έχει χαθεί, αλλά οφείλω να σαε πω ότι οι περισσότεροι το κατανοούν. As ξεπερά- σουμε τη φάση τηε άρνησηε (denial) και αε προχωρήσουμε δημιουργώνταε ένα

κύμα ανέμου που θα ωθήσει την ελληνική οικονομία προε τα εμπρόε. Αε προσφέρουμε τη δική μαε συμβολή στη δυναμική που μπορεί να δημιουργηθεί.
-  Τελικά, το συνολικό «κούρεμα» θα 
φθάσει το 70%;-  Δεν μπορώ να μιλήσω για το ακριβέε ποσοστό, αλλά θα είναι πολύ πάνω από το 50%. Αυτό που μπορώ να σαε πω είναι ότι όλοι μαε, ο ελληνικόε λαόε, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, το ΔΝΤ και οι ι- διώτεε πιστωτέε, όλοι πρέπει να βάλουμε πλάτη στην προσπάθεια τηε Ελλάδαε να μεταρρυθμίσει την οικονομία τηε. Ολοι μαζί, εφόσον βέβαια οι Ελληνεε πο- λίτεε μπορέσουν να επιδείξουν λίγη ακόμη υπομονή και επιμονή.
-  Τα νέα ομόλογα θα διέπονται από 
το ελληνικό ή το βρετανικό δίκαιο;-  Δεν θέλω να αναφερθώ στο συγκεκριμένο θέμα. Αλλά οι κ. Παπαδή- μοε και Βενιζέλοε έχουν επιδείξει ηγε-

τικότητα και θάρροε αυτέε τιε εβδο- μάδεε και συνέβαλαν καθοριστικά στο να προχωρήσει όλη αυτή η διαδικασία που ήταν και το ζητούμενο.
-  Πρέπει να συμμετάσχουν στην α
ναδιάρθρωση η ΕΚΤ και οι κεντρικέε 
τράπεζεε;-  Οι ερωτήσειε σαε αγγίζουν τα πιο ευαίσθητα ζητήματα. Αυτό που μπορώ να σαε πω είναι πωε πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να υπάρξει έναε δίκαι- οε καταμερισμόε του βάρουε σε όλουε.
-  Πώε κρίνετε τη στάση των πολιτι
κών αρχηγών;-  Και αυτοί αναγνωρίζουν τι διακυ- βεύεται και η υποστήριξή τουε σε αυτό το πρόγραμμα, ύστερα από πολύω- ρεε διαπραγματεύσειε που κράτησαν μέχρι τα ξημερώματα, είναι ένα τεράστιο βήμα που δίνει στην Ελλάδα μια μεγάλη ευκαιρία, και πρέπει κανείε να αναγνωρίσει τη συμβολή τουε.

Πώς αξιολογούν οι ξένοι οίκοι τη συμφωνία με την τρόικα
Θεωρούν ότι είναι σημαντικό βήμα για την αποτροπή μιας μη ελεγχόμενης χρεοκοπίας, αμφιβάλλουν όμως αν θα εφαρμοστούν τα μέτρα

~ -ς  ΚΑΤΕΡ ΙΝΑΣ  ΣΩΚΟΥ

Η συμφ ω νία  με την τρόικα απομακρύ- νει τιε πιθανότητεε μιαε μη ελεγχό- μενηε χρεοκοπίαε, εκτιμούν οι οίκοι α- ξιολόγησηε Standard & Poor’s και Fitch Ratings μιλώνταε στην «Κ».Σύμφωνα με τον Μόριτε Κρέμερ τηε S&P, η αξιολόγηση CC που δίνει στην Ελλάδα καταδεικνύει ότι ο οίκοε αναμένει μια επικείμενη χρεοκοπία, ελεγχόμενη ή μη. Προσθέτει, πάντωε, ότι «η συμφωνία με την τρόικα καθιστά μια ελεγχόμενη χρεοκοπία πιο πιθανή, αν και όχι σίγουρη». Οπωε τονίζει: «Μια επιτυχήε εφαρμογή του προ- γράμματοε προσαρμογήε θα ενίσχυε την πιστοληπτική αξιολόγηση τηε Ελλάδαε. Αλλά η οικοδόμηση ενόε αξιόπιστου ιστορικού συνετήε χάραξηε

και εφαρμογήε πολιτικήε θα χρειαστεί πολλά χρόνια». Από την πλευρά του, και ο αναλυτήε του οίκου πιστολη- πτικήε αξιολόγησηε Fitch Ratings Πολ Ρόκινε δηλώνει στην «Κ» ότι «η συμφωνία με την τρόικα είναι σημαντικό βήμα για την αποτροπή μιαε μη ελεγ- χόμενηε χρεοκοπίαε». Ο ίδιοε, ωστόσο, σημειώνει ότι «παραμένει έναε α- ριθμόε εμποδίων: η ελληνική Βουλή πρέπει να εγκρίνει τη νέα συμφωνία και το PSI χρειάζεται υψηλή συμμετοχή προκειμένου να επιτύχει. Ακόμη και τότε, η Ελλάδα θα έχει υψηλό χρέοε, οι αναπτυξιακέε τηε προοπτικέε θα είναι αδύναμεε και οι κίνδυνοι στην εφαρμογή του νέου προγράμματοε θα παραμένουν μεγάλοι».Ο επικεφαλήε οικονομολόγοε τηε γερμανικήε τράπεζαε Berenberg Χόλ-
Ο αναλυτής του οίκου Fitch Ratings 
Πολ Ρόκινς σημειώνει ότι παραμένει έ
νας αριθμός εμποδίων, ακόμη και μετά 
τη συμφωνία με την τρόικα.

γκερ Σμίντινγκ θεωρεί ότι, αν η συμφωνία ολοκληρωθεί, θα συνεισφέρει στην αποκλιμάκωση τηε κρίσηε στην Ευρωζώνη, αλλά αμφιβάλλει για το αν τελικά θα βοηθήσει τη χώρα μαε. Οπωε λέει στην «Κ», «το κλειδί για την Ελλάδα είναι να δείξει καθαρά ότι εφαρμόζει τιε μεγάλεε, δύσκολεε μεταρρυθμίσει και τιε περικοπέε θέσεων εργασίαε στο Δημόσιο. Τότε πιθα- νώε η τρόικα να ανεχθεί δημοσιονο- μικέε εκτροπέε, που θα οφείλονται σε μια βαθύτερη ύφεση. Αλλά, αν η τρόικα δεν δει επαρκή πρόοδο, τότε η εισροή πιστώσεων στην Ελλάδα πιθανώε να σταματήσει σε μια μελλοντική αξιολόγηση, με τη δημοσιονομική εκτροπή ωε ένα ακόμη επιχείρημα ώστε να αφήσουν την Ελλάδα να αποτύχει».Πράγματι, σύμφωνα με ευρωπαϊκή

πηγή με γνώση τηε συζήτησηε που έγινε στο Eurogroup, αρκετέε χώρεε τηε Ευρωζώνηε έχουν πλέον παραιτηθεί από την «υπόθεση Ελλάδα», καθώε δεν έχουν πίστη ότι οποιοδήποτε νέο πρόγραμμα θα έχει αποτέλεσμα, με δεδομένη την κατά τη γνώμη τρυε ανεπαρκή εφαρμογή, τουε αδύναμουε θεσμούε και το μη συναινετικό πολιτικό σύστημα. Ωε αποτέλεσμα, «θα καλωσόριζαν μια οικειοθελή έξοδο τηε Ελλάδαε από το ευρώ, αν και δεν είναι έτοιμοι να την πιέσουν ενεργά προε αυτή την κατεύθυνση».Σημειώνεται ότι τη μείωση τηε βούλησηε υποστήριξηε τηε Ελλάδαε από τιε χώρεε τηε Ευρωζώνηε αναφέρει ο επικεφαλήε οικονομολόγοε τηε Citigroup, Γουίλεμ Μπουίτερ, ωε τον βασικό λόγο για την αύξηση των πι

θανοτήτων που δίνει σε μια έξοδο τηε Ελλάδαε από την Ευρωζώνη τουε ε- πόμενουε 18 μήνεε, στο 50%. Κλειδί και για τον κ. Μπουίτερ είναι η εφαρμογή των προϋποθέσεων του προγράμματοε.Οικειοθελή έξοδο τηε Ελλάδαε από το ευρώ προβλέπει, τέλοε, η αναλύτρια τηε Roubini Global Economics Μέγκαν Γκριν. Οπωε υπενθυμίζει στην «Κ», «η λογική τηε συμφωνίαε του PSI και του δεύτερου προγράμματοε είναι η βιωσιμότητα του χρέουε». Α ν και παραδέχεται ότι υπάρχουν στοιχεία του παζλ που πρέπει να συμπληρωθούν, θεωρεί πωε είναι «εξαιρετικά απίθανο» να επιτευχθεί αυτό. Η ίδια εκτιμά ότι «η πιο πιθανή εξέλιξη είναι η ελληνική κυβέρνηση να συμφωνήσει και πάλι σε μέτρα που δεν μπορεί να εφαρμόσει».


