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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΕΜΑ ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΜΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Με πολιτική 
απόφαση 
η αλλαγή 
των όρων
Αρχίζουν σκληρές διαπραγματεύσεις 
-  Τι θα ζητήσουν άμεσα οι Βρυξέλλες

Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Επίπονες και σκληρέ$ διαπραγματεύσειε 
ρε τουε Ευρωπαίους εταίρους μας και 
το  Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα α
παιτηθούν τις επόμενες εβδομάδες, ώ
στε να υλοποιηθεί ο διακηρυγμένος 
στόχος της νέας κυβέρνησης για τη ν 
αναθεώρηση του Μνημονίου. Ωστόσο, 
μετά το αποτέλεσμα τω ν  εκλογών της 
περασμένης Κυριακής, το  κλίμα που ε
πικρατεί στις Βρυξέλλες έναντι της χώ
ρας μας έχει αρχίσει να  βελτιώνεται ε
λαφρώς και, εφ ’ όσον οι ελληνικές αρ
χές δώσουν άμεσα πειστικά δείγματα 
γραφής, μπορούν να ελπίζουν σε αίσια 
κατάληξη τω ν  διαβουλεύσεων εντός 
του καλοκαιριού. Σύμφωνα με ασφα
λείς πληροφορίες, η βελτίωση του 
κλίματος και της αντιμετώπισης που έ
χει η χώρα μας διεφάνη και στη  συ
νεδρίαση του Eurogroup, τη ν Πέ-

Θα προηγηθεί πλήρης και 
αναλυτική «απογραφή» 
της κατάστασης από την 
αποστολή της τρόικας, που 
καταφθάνει τις επόμενες 
ώρες στην Αθήνα.

μπτη, αλλά και στο Κολέγιο τω ν  Επι
τρόπων, την Τρίτη.

Το σοβαρό πρόβλημα με το  οποίο εί
να ι αντιμέτωποι τόσο η Ευρώπη όσο 
και το  οικονομικό επιτελείο της Αθή
νας περιέγραψε με απολύτως σαφή 
τρόπο ο υπηρεσιακός επικεφαλής του 
Ειιπ^τουρ, Τόμας Βίζερ, τη ν  Πέμπτη: 
«Τ ο  Δεύτερο Πρόγραμμα βρίσκεται 
πολλούς μήνες πίσω από τους στόχους 
του. Οπότε, είτε επιμένουμε στην ε
πίτευξη τω ν συμπεφωνημένων στό
χων, λαμβάνοντας επιπλέον μέτρα, εί
τε  δίνεται παράταση, σ τη ν  οποία πε
ρίπτωση θα χρειαστούν επιπλέον χρή
ματα [από τη ν  Ευρώπη] για να  καλυ
φθεί το παραπάνω έλλειμμα».

Η επιβολή επιπλέον μέτρων δεν θε
ωρείτα ι αυτή τη  στιγμή κοινωνικά ε
φ ικτή  στην Ελλάδα, ενώ η εκταμίευ- 
ση  περισσότερων χρημάτων από τις ευ
ρωπαϊκές κυβερνήσεις συναντάει ε
πίσης πολλές αντιδράσεις. Ερωτώμε- 
νη  σχετικά πριν από τη  συνεδρίαση 
του  Ευπ^τουρ τη ν  Πέμπτη, στο  Λου
ξεμβούργο, η υπουργός Οικονομικών 
της Φινλανδίας, Γιούτα Ουρπιλάινεν, 
δήλωσε ότι η παράταση του χρόνου 
προσαρμογής «δ εν  είναι καλή ιδέα». 
Ανάλογες θέσεις έχουν εκφράσει ε
πανειλημμένους η Ολλανδία και η Γερ
μανία, ενώ η Γαλλία, το Βέλγιο και οι 
χώρες του Νότου εμφανίζονται πολύ

) ανοιχτές στο  ενδεχόμενο να δοθεί 
Ιε  παράταση 1 +  1 χρόνου είτε κά- 
οιας άλλης μορφής διευκόλυνση 
ιούς όρους της δανειακής σύμβασης. 
|ιν ίδια άποψη, για τη ν  ανάγκη ανα- 
ιπραγμάτευσης του Μνημονίου, ε- 

έφρασε και ο επικεφαλής της Σοσια
λιστικής Ομάδας στην Ευρωβουλή, Χά- 
νερ Σβόμποντα, με ανοιχτή επιστολή 
του προς τον κ. Μπαρόζο, την Πέμπτη.

Οπως γίνεται αντιληπτό, η πολιτική 
διαπραγμάτευση μεταξύ Αθήνας και 
Βρυξελλών, αλλά και μεταξύ τω ν  ευ
ρωπαϊκών κυβερνήσεων, είναι ανα
γκαία ώστε να βρεθεί κοινός τΛιος. Της 
όποιας διαπραγμάτευσης, ο icos, θα 
προηγηθεί πλήρης και αναλι :ική «α- 
πογραφή» της κατάστασης ατ ό τη ν α
ποστολή της τρόικας που και κρθάνει 
τις επόμενες ώρες σ τη ν  Αθήι ι. Οπως 
ανακοίνωσε τη ν Πέμπτη ο π ιόεδρος 
της Κομισιόν, Ζοζέ Μανουέ? Μπαρό
ζο, «η τρόικα θα επιστρέψει στην Αθή-
να προκειμένου να υπάρξει ανταλλα
γή απόψεων με τη  νέα κυβέρνηση και 
να αρχίσει η αξιολόγηση του τι έχει γί
νει και του τι πρέπει ακόμη να γίνει, 
σε σχέση με τις βασικές μεταρρυθμί
σεις που προβλέπονται στο  δεύτερο 
πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής 
για τη ν Ελλάδα». Σύμφωνα με πληρο
φορίες, η τρόικα υπολογίζει ότι η α
πόκλιση μεταξύ σ τόχω ν και πραγμα
τικότητας βρίσκεται κοντά στο 2% του 
ΑΕΠ, αλλά αυτό μένει να  επιβεβαιω
θεί από τα στοιχεία.

Αφού καταγραφεί η κατάσταση, θα 
ακολουθήσει διαβούλευση με τη ν 
τρόικα για το  τ ι είναι τεχνικά εφικτό 
να  γίνει ώ στε  να επανέλθει το  Πρό
γραμμα σε πορεία επίτευξης τω ν  στό
χων. Στις Βρυξέλλες υποστηρίζουν ό
τι η εκτροπή που παρατηρείται σήμερα 
δεν οφείλεται μόνο σ τη ν επιδείνωση 
του μακροοικονομικού κλίματος σε 
Ελλάδα και Ευρώπη, αλλά και στην 
προεκλογική παράλυση και σ τη ν πα- 
ρατεταμένη αδυναμία ή απροθυμία 
τω ν  ελληνικών αρχών να εφαρμόσουν 
τα  συμπεφωνημένα. Εξ ου και οι α
ντιδράσεις τω ν  βορειοευρωπαϊκών 
χωρών σ τη ν  εκταμίευση επιπλέον 
χρημάτων, αφού δεν κρύβουν ότι έ
χουν κουραστεί και θέλουν να  δουν 
«έργα και όχι λόγια».

Με δεδομένο, λοιπόν, το  κλίμα που 
επικρατεί, η διαπραγμάτευση θα γίνει 
μεν με την τρόικα, αλλά η αλλαγή τω ν 
όρων του Μνημονίου θα είναι μία α- 
μιγώς πολιτική απόφαση. Και το  πο
λιτικό κλίμα αυτή τη στιγμή επιτρέπει, 
σ τη ν  καλύτερη περίπτωση, τη  διεκ
δίκηση παράτασης ενός χρόνου. Ο δεύ
τερος χρόνος που ζητάει η Αθήνα θα 
μπορούσε να διεκδικηθεί με επιτυχία 
αργότερα και εφ ’ όσον πείσουμε τους 
εταίρους μας.

«Η τρόικα θα επιστρέφει στην Αθήνα προκειμένου να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων με τη νέα κυβέρνηση και να αρχί 
σει η αξιολόγηση του τι έχει γίνει και του τι πρέπει ακόμη να γίνει», ανακοίνωσε την Πέμπτη ο πρόεδρος της Κομισιόν, 
Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο.

Ενα... παγκόσμιο
ρεκόρ της Ελλάδας
Σύμφωνα με πληροφορίες της 
«Κ», κατά τη διάρκεια της συνε
δρίασης του ΕιιΐΌβΓουρ, την Πέ
μπτη, ο πρώην πλέον υπουργός 
Οικονομικών κ. Ζανιάς περιέγρα- 
ψε στους εταίρους μας την πο
ρεία υλοποίησης του προγράμμα
τος και υπερασπίστηκε τις επιδό
σεις των προηγούμενων ελληνι
κών κυβερνήσεων. Συγκεκριμένα, 
ο κ. Ζανιάς φέρεται να τόνισε ότι 
η πρωτογενής διόρθωση του ελ
λείμματος φτάνει τις 10 μονάδες 
του ΑΕΠ, κάτι που αποτελεί «πα
γκόσμιο ρεκόρ», αφού επιτεύχθη
κε μέσα σε δύο χρόνια βαθιάς ύ
φεσης. Υποστήριξε επίσης ότι α
κόμη και σήμερα το πρόγραμμα 
βρίσκεται σε γενικές γραμμές ε
ντός στόχων ως προς το δημοσιο
νομικό του κομμάτι, όπου έχουμε 
διανύσει τα 2/3 της προσαρμογής. 
Σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση 
της ανταγωνιστικότητας, ο κ. Ζα- 
νιάς παρουσίασε στους εταίρους 
μια αισθητά βελτιωμένη εικόνα, 
λέγοντας ότι το έλλειμμα τρεχου- 
σών συναλλαγών μειώθηκε, μόνο 
τους πρώτους μήνες του 2012, κα
τά 34,5%, ενώ και η κυβέρνηση 
Παπαδήμου υποστήριζε ότι η 
Ελλάδα έχει ανακτήσει ένα πολύ 
μεγάλο ποσοστό της ανταγωνιστι
κότητας που είχε απολέσει.
Η Αθήνα παραδέχεται μόνο ότι 
βρισκόμαστε πίσω στο κομμάτι 
των μεταρρυθμίσεων, ενώ ακόμη 
δεν έχει ολοκληρωθεί το νέο Με
σοπρόθεσμο και το νέο φορολογι
κό. Στους άλλους τομείς, θεωρεί 
ότι οι αποκλίσεις οφείλονται κυ
ρίως στη μεγαλύτερη του αναμε
νομένου ύφεση.

Σχάση αναμονής από το Βερολίνο
Της απεσταλμένης μας στο ΒΕΡΟΛΙΝΟ 
ΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ

Εξαιρετικά διατακτική είναι η στήριξη 
που παρέχει το Βερολίνο στη νέα ελ
ληνική κυβέρνηση, καθώβ η Γερμανία 
περιμένει να δει τα  πρώτα δείγματα 
νοαωήε τη$. Η στάση αναυονήε είναι 
έκδηλη στιε προσεκτικέε δηλώσειε 
Γερμανών αξιωματούχων που επιχαί- 
ρουν μεν για το  εκλογικό αποτέλεσμα 
τηε 17ηε Ιουνίου, αλλά καθιστούν σα- 
φέε ότι η υπομονή του Βερολίνου α
πέναντι σ τη ν Αθήνα τείνει να εξα
ντληθεί. Μπορεί η καγκελάριοε Αγκε- 
λα Μέρκελ να προσκάλεσε το ν  νεοε- 
κλεγέντα πρωθυπουργό Αντώνη Σα
μαρά στο Βερολίνο, η νέα ελληνική κυ
βέρνηση όμωε δημιουργεί ήδη προ
βλήματα σ τη ν  εσωτερική πολιτική 
σκηνή τηε Γερμανίαβ: το αίτημα για χα
λάρωση τω ν  όρων του προγράμματο3 
δημοσιονομυαίε προσαρμογήε (λέγε με 
διετή παράταση) έχει διχάσει το κυ
βερνητικό στρατόπεδο αφού στην πε
ρίπτωση τηε Ελλάδαε «ο χρόνοε ισο- 
δυναμεί με πολύ χρήμα», όπωε είπε χα
ρακτηριστικά ο κοινοβουλευτικ05 εκ- 
πρόσωπο5 τω ν  Χριστιανοδημοκρα
τών, Φόλκερ Κάουντερ.

Τον ρόλο του «καλού» στο Βερολίνο 
παίζει αυτήν τη  φορά ο ΥΠΕΞ, Γκίντο? 
Βεστερβέλε, ο οποίοε σε {  :θεσινι 
του συνέντευξη στην «Κ» άφησε εκ νέ
ου ανοιχτό το  ενδεχόμενο διετούε ε
πιμήκυνσή του προγράμματοε. «Απο
τελεί απλή περιγραφή τηε πραγματι- 
κότηταε ότι χάθηκε χρόνοε λόγω των 
δύο αναμετρήσεων και τω ν  προεκλο
γικών περιόδων. Πώ5 θα αντιμετωπί-

Τον ρόλο του «καλού» στο Βερολίνο 
παίζει αυτή τη φορά ο υπουργός Εξωτε
ρικών Γκίντο Βεστερβέλε.

σουμε αυτήν τη ν κατάσταση, πρέπει 
να συζητηθεί. Στη συζήτηση αυτή θα 
συνδράμει και η έκθεση ras τρόι- 
Kas», είπε χαρακτηριστικά στην «Κ». 
Παρόμοια δήλωσή του το βράδυ τω ν ε
κλογών είχε προκαλέσει ταχύτατη διά
ψευση εκ μέρουε ras προεδρίαε.

Η γερμανική έκδοση ms Wall Street 
Journal συνδέει την απροθυμία ras κα
γκελαρίου Αγκελα Μέρκελ να προβεί σε 
υποχωρήσει npos την Αθήνα με την 
κρίσιμη ψηφοφορία που διεξάγεται eras 
29 Ιουνίου στη γερμανική Βουλή και α
φορά το δημοσιονομικό σύμφωνο και 
τον μόνιμο μηχανισμό στήριξηε ESM. 
Προτού επικυρωθούν από το Μπού- 
ντεσταγκ, το  σύμφωνο και ο ESM δεν 
θα πρέπει να αναμένεται καμία πρόο-

Το αίτημα για διετή 
παράταση έχει διχάσει 
το κυβερνητικό στρατόπεδο 
στη Γερμανία, αφού 
στην περίπτωση της Ελλά
δας «ο  χρόνος ισοδυναμεί 
με πολύ χρήμα».

ôos oxis συζητήσει περί επέκτασή του 
προγράμματοε, προειδοποιεί η εφη
μερίδα. Ο αναπληρωτή5 κυβερνητικόε 
εκπρόσωπο5, Γκέοργκ Στράιτερ, δή
λωσε εξάλλου ότι η ομοσπονδιακή κυ
βέρνηση θα αποφασίσει επί του θέ- 
paras όταν λάβει την έκθεση ras 
τρόικαε.

Ολα τα σοβαρά γερμανικά MME 
συμφωνούν πάντωε ότι η συζήτηση για 
διετή παράταση έχει ήδη ανοίξει και δύ
σκολα θα κλείσει, αφού ακόμη και στε
λέχη του Eurogroup και ras Ε.Ε. συμ
φωνούν ότι πρέπει ν ο η θ ε ί  πίστωση 
χρόνου#rTfiv Ελλάδοζγια να^αλύψει το 
χαμένο έδαφοε. Σύμφωνα μΧ εκτιμή- 
σειε/τίύο ακόμη χρόνια για γ ιν  υλο
ποίηση του προγράμματοε σημαίνουν 
τοτ/άχιστον 16 δισ. ευρώ ετριλέον. Η 
πρίοπτική δημιουργεί έ/ιαση στη 
Γερμανία, όπου λίγο πριν από tis  ε- 
κλογ^^α  δύο τρίτρ^Των πολιτών ras 
xciipas τασΐητνΕΟνυπέρ ras εξόδου ras 
Ελλάδα5 από την Ευρωζώνη.

Η επίκληση τω ν  θυσιών τω ν Γερ
μανών φορολογουμένων επανέρχε
ται σε κάθε συνομιλία με Γερμανούε 
αξιωματούχουε, που εξοργίζονται μά-

λιστα όταν αμφισβητείται η επίδειξη 
αλληλεγγύη του Βερολίνου npos τη ν  
Αθήνα. «Δ εν  είναι δυνατόν να μην α
ναγνωρίζετε τη συνδρομή ύψουε 40 
δισ. ευρώ από raus Γερμανούε πολίτεε 
npos μια χώρα, η οποία δημιούργησε 
τόσα χρέη όχι εξαιτίαε pas, αλλά μό
νη ras, Δ εν  φταίνε φυσικά οι Ελληνεε 
που τα πολιτικά κόμματα δεν πήραν 
t is  σωστέε αποφάσειβ. Αλλά η κατα
νόηση τελειώνει σε αυτό το σημείο»,/ 
είπε χαρακτηριστικά στη  συνέντευξή \  
του στην «Κ » ο Βεστερβέλε. Από την 
πλευρά του ο χριστιανοδημοκράτη 
Φόλκερ Κάουντερ ζήτησε από την κα
γκελάριο μηδενική επιείκεια npos την 
Ελλάδα και όχι μόνο απέκλεισε οποί- * 
αδήποτε επιμήκυνση, αλλά κάλεσε την 
ελληνική κυβέρνηση να επιταχύνει 
tous ρυθμούε ras ειδικά στο θέμα τω ν 
ιδιωτικοποιήσεων.

Σοσιαλδημοκράτεε (SPD) και Πρά
σινοι βλέπουν όμωε με καλό μάτι την 
επιμήκυνση του προγράμματο5. Ο η- 
γέτηε του SPD, Ζίγκμαρ Γκάμπριελ, πα
ραδέχθηκε την περασμένη Πέμπτη ό
τι δεν είναι δυνατή κάποια τροποποί
ηση τω ν όρων του προγράμματοε, αλ- / 
λά έσπευσε να διευκρινίσει ότι μπορεί/ 
να δοθεί στη  χώρα pas περισσότεροελ 
xpovos. «Onus στην περίπτωση ras ) 
Ianavias, έτσι και σε αυτήν ras Ελλά- 
δαε θα μπορούσε να καταστεί αναγκαία 
μια πίστωση χρόνου για την επίτευξη 
τω ν στόχων ras. Η μέχρι τούδε πορεία 
προσαρμογή5 σπρώχνει απλά τη χώρα 
βαθύτερα στην ύφεση», ήταν εξάλλου 
το σχόλιο του πρώην υπουργού Περι- 
βάλλοντοε και στελέχουε του κόμμα- 
tos τω ν Πρασίνων, Γιούργκεν Τριτίν.

Ανοχή από τις ΗΠΑ και το ΔΝΤ Τι θα συνέβαινε τη Δευτέρα αν...
Του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΙΣ

Το μήνυμα από το  ΔΝΤ και το  ισχυρό
τερο  μέλοε του, τιε ΗΠΑ, για το ν  χει
ρισμό του «ελληνικού προβλήματο5» 
είναι σαφέ5: οι συνθήκεε επιβάλ
λουν τροποποίηση πτυχών του προ- 
γράμματοε προσαρμογήε τηε ελλη- 
νικήε οικονομίαε, κυρίαν σε ό,τι αφορά 
τη  χρονική του διάρκεια, όπω5 και ε
πανεξέταση κάποιων συγκεκριμένων 
μέτρων, αλλά η Αθήνα πρέπει να σε
βαστεί το συνολικό πλαίσιο τω ν  δε
σμεύσεων που έχει αναλάβει, κάτι 
που δήλωσε ότι θα πράξει ο Αντώνηε 
Σαμαράε.

Τόσο το Ταμείο όσο και η Ουάσι- 
γκ τον παίρνουν αποστάσεΐ5 από την 
επιμονή τηε Γερμανίαε σ τη ν αυστη
ρή λιτότητα  και πιέζουν άμεσα ή έμ
μεσα την Αγκελα Μέρκελ να επιδείξει 
μεγαλύτερη ευελιξία στιε επικείμενε5 
διαπραγματεύσειε με τη  νέα ελληνι
κή κυβέρνηση, αλλά και να υιοθετή
σει μια περισσότερο επεκτατική πο
λιτική η οποία θα δίνει μεγαλύτερη έμ
φαση στην ανάπτυξη. Η απάντηση τηε 
Γερμανίδαε καγκελαρίου στιε πιέσειε 
από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού 
ή ταν να διαμηνύσει ότι η στάση του 
Βερολίνου θα κριθεί από τη ν  αξιολό
γηση τηε τρόικαε, η οποία θα λάβει χώ
ρα το  αμέσου προσεχέ5 διάστημα και 
η οποία καθίσταται καθοριστική για 
τη  συνέχεια.

Παίρνουν αποστάσεις 
από τη Γερμανία 
και δέχονται τροποποίηση 
πτυχών του προγράμματος 
προσαρμογής.

Στο πλαίσιο αυτό, η τρόικα θα επι
χειρήσει να ισορροπήσει ανάμεσα 
στη ν έντονη δυσφορία του παρελθό- 
ντοε για την εναντίωση του Αντώνη 
Σαμαρά στο πρώτο Μνημόνιο και 
στη ν αναγνώριση ότι ο νέσε πρωθυ- 
πουργόε διαδραματίζει ρόλο «κλει
δί», καθώε ηγείται μιαε τρικομματική5 
κυβέρνησή που καλύπτει ένα ευρύ πο
λιτικό και ιδεολογικό φάσμα και απο
τελεί τη  μόνη εναλλακτική λύση στο 
ιδιότυπο «αντιμνημονιακό μέτωπο» 
που έχει διαμορφωθεί στη  χώρα.

Σε ό,τι αφορά το ΔΝΤ, η Κριστίν Λα- 
γκάρντ διεμήνυσε την ανάγκη χαλά
ρ ω σ ή  τηε δημοσιονομικήε λιτότηταε 
με τρόπο που να προσαρμόζεται στΐ5 
ανάγκεε κάθε οικονομίαε, αν και επέ- 
μεινε ότι δεν πρέπει να υπάρξει ριζι
κή αναδιαπραγμάτευση βασικών πτυ
χών του Μνημονίου. Σε έκθεσή του το 
Ταμείο τάχθηκε υπέρ τηε έκδοσηε ευ
ρωομολόγων ή τηβ όποια$ άλληε δια- 
δικασίαε μέσω τηε οποία5 η Ευρωζώ
νη θα εγγυάται συνολικά τον δανεισμό 
τηε από τιε αγορέβ. Υποστήριξε επίσηε

την τραπεζική ενοποίηση εντόε τηε Ευ
ρ ω ζώ νη  και ζήτησε περισσότερη νο
μισματική ενσωμάτωση, αλλά και βα
θύτερη δημοσιονομική ενοποίηση με 
εγγύηση τω ν τραπεζικών καταθέσεων 
σε ολόκληρη τη ν Ευρωζώνη.

Από την πλευρά τηε, η Ουάσιγκτον, 
αφού χαιρέτισε τον σχημα^ ηαό κυ
βέρνησή στην Ελλάδα, κατέ. ..σε σα- 
φέε ότι προσβλέπει στην ταχύτατη προ
ώθηση τω ν διαρθρωτικών μεταρρυθ
μίσεων, για τιε οποίεε όλοι συμφωνούν 
ότι θα ενισχύσουν την ανάπτυξη. 
«Υπάρχουν μεγάλα περιθώρια ώστε οι 
δύο πλευρέ5 (η Ελλάδα και οι διεθνείε 
πιστωτέ5 τηβ) να καθήσουν ξανά γύρω 
από ένα τραπέζι», δήλωσε η Αμερικα
νίδα υφυπουργ05 Οικονομικών αρμό
δια για τιε διεθνείε σχέσειε, Λάελ 
Μπρέιναρντ, που χαρίζεται το θέμα και 
πριν από λίγεε εβδομάδεε επισκέφθη- 
κε τέσσερα ευρωπαϊκέ3 χώρε5, συ- 
μπεριλαμβανομένη5 και τηε Ελλάδαε.

«Υπάρχει πάντοτε στα προγράμ
ματα σταθεροποίησή, στα  οικονομι
κά, δημοσιονομικά και διαρθρωτικά 
προγράμματα, η δυνατότητα να ανα- 
γνωρισθεί ότι πρέπει να δοθεί λίγο πε- 
ρισσότεροε χρόνοε και ότι η οικονο
μία δεν είχε τη  συμπεριφορά που εί
χε αρχικά προβλεφθεί», τόνισε η κ. 
Μπρέιναρντ, υπογραμμίζονταβ το γε- 
γονόε ότι και οι συνθήκεβ σ τη ν πα
γκόσμια οικονομία ήταν περισσότερο 
δυσμενεί5 από το  προβλεπόμενο.

Καθώς η μαζική απόσυρση καταθέσεων 
από τιε ελληνικέε τράπεζεε πριν από 
τιε εκλογέα τηε περασμένα Κυριακήε 
λάμβανε ανεξέλεγκτε5 διαστάσεΐ5, η 
Αθήνα υπέβαλε το  εξήε ερώτημα στιε 
Βρυξέλλεε: «Είναι νόμιμη η επιβολή πε
ριορισμών στιε κ ινή σ ε ι κεφαλαίων 
/ ι ν  ενιαία αγορά;».

Λ  απάντηση που πήρε από τιε αρ- 
μόδιεε νομικέε υπηρεσίεε τηε Κομισιόν 
ήταν ότι κάτι τέτοιο προβλέπεται μό
νο σε περιπτώσειε σοβαρήε διαταρα- 
χή5 τη5 δημόσιαε τάξηε, κάτι που θα 
μπορούσε να συμβεί αν το αποτέλε
σμα τηε αναμέτρησή προκαλούσε πα
νικό τη  Δευτέρα το  πρωί.

Στο μεταξύ, άνθρωποι τηε τρόικαε 
στην Αθήνα, αλλά και αξιωματούχοι 
τω ν  Βρυξελλών και του Βερολίνου εί
χαν αναπτύξει δ ιαύλου  επικοινω- 
νίαε με τα  επιτελεία και τω ν  δύο βα
σικών διεκδικητών τη5 εξουσίαε στην 
Ελλάδα.

Σκοπόε τω ν  επαφών αυτών ήταν να 
αποτραπούν εμπρηστικέε τοποθετή
σ ε ι  που θα μπορούσαν να πυροδο
τήσουν ανεξέλεγκτεε καταστάσειε το 
πρωί τη3 Δευτέραε. Την ίδια στιγμή, 
όι υπηρεσίεε του Ολι Ρεν σ τη ν Κομι
σιόν, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπε
ζα και οι κυβερνήσει τη3 Ε.Ε. πέρα
σαν το Σαββατοκύριακο με κομμένη 
τη ν ανάσα.

Η αντίδρασή τουε σε τυχόν εκλογικό 
αποτέλεσμα που θα οδηγούσε σε κα-

Οι υπηρεσίες του Ολι Ρεν 
στην Κομισιόν, η ΕΚΤ και 
οι κυβερνήσεις της Ε.Ε. 
πέρασαν το Σαββατοκύρια
κο με κομμένη την ανάσα.

ταγγελία του Μνημονίου θα κλιμα
κωνόταν ανάλογα με τη ν αντίδραση 
τω ν  αγορών. Τα μάτια όλων επρόκει- 
το να στραφούν στη Νέα Ζηλανδία, ό
που άνοιγε το  πρώτο χρηματιστήριο 
για τη  Δευτέρα, στη συνέχεια στην Αυ
στραλία και την Ασία. Αν η έκβαση τηε 
αναμέτρησηε στην Ελλάδα οδηγούσε 
σε μίνι κραχ εκεί, τό τε  οι κεντρικέε 
τράπεζε5 του πλανήτη είχαν σχεδιά
σει σαρωτική παρέμβαση στιε αγορέ5.

Και μείωση επιτοκίου
Οπωε είναι φυσικό, η ΕΚΤ θα πα- 

ρενέβαινε για να στηρίξει τη ν  Ισπα
νία  και τη ν Κύπρο, παρά τιε επιφυ
λ ά ξ ε ι  που και πάλι εξέφρασε το Βε
ρολίνο για το  εύροβ τηε αντίδρασηε. 
Σε δεύτερη φάση, η ΕΚΤ θα προχω
ρούσε σε μείωση του βασικού τη5 ε
πιτοκίου, ενώ  ωβ έσχατο μέτρο συ
ζητήθηκε, αλλά δεν συμφωνήθηκε, η 
άμεση προώθηση τηε κοινή5 πανευ- 
ρωπαϊκήε εγγύησηε τω ν  καταθέσεων.

Σε ό,τι αφορά τη  χώρα μαε, αν ο 
ΣΥΡΙΖΑ κέρδιζε τιε εκλογέε, πολλά θα

εξαρτώνταν από τον επινίκιο λόγο του 
κ. Τσίπρα. Εφόσον σε αυτόν αναφε
ρόταν η πρόθεση καταγγελίαε του 
Μνημονίου, τό τε  το  σχέδιο προέβλε- 
πε εντατικέε διαπραγματεύσεΐ5 με την 
Αθήνα, τιε πρώτεε 24 ώρε3.

Σημειώνεται ότι κατά πάσα πιθα
νότητα, η παροχή στήριξηε στιε ελ- 
ληνικέε τράπεζεε θα συνεχιζόταν, ώ
σ τε  να μην επιμολυνθεί με πανικό το 
ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύ
στημα. Κι αυτό γιατί μια ενδεχόμενη 
διακοπή τω ν  δόσεων προε τη ν Ελλά
δα θα σήμαινε έλλειψη ρευστότηταε 
και η χώρα μαε θα αναγκαζόταν να ξε
κινήσει τιε διαδικασίεε αποχώρησή 
από τη ν Ευρωζώνη.

Τέλοε, «σχέδια Β» για την περίπτωση 
επιβολή5 περιορισμού στιε κ ινήσει κε
φαλαίων, τραπεζικού πανικού και 
χρηματιστηριακού κραχ είχαν εκπο
νήσει και οι μεγάλεε κυβερνήσει του 
κόσμου. Εντούτοιε, επειδή η αποχώ
ρηση τηε Ελλάδαε από τη ν Ευρωζώ
νη  θα ήταν εξέλιξη χωρί5 προηγού
μενο, τα περισσότερα από αυτά τα σχέ
δια ήταν «Θεωρητικέ5 α σ κ ή σ ε ι»  που 
είναι αμφίβολο αν θα είχαν οποιοδή- 
ποτε αποτέλεσμα.

Στην πράξη -ευτυχώε- δεν θα χρει
αστεί, κατά πάσα πιθανότητα, να το 
πληροφορηθούμε ποτέ. Τουλάχιστον 
αυτό προκύπτει από τη ν  έωε τώρα α
ντίδραση τω ν  αγορών.

ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ
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Οδικός χάρτης 100 ημερών για συνομιλίες
Προθεσμία ώς τον Σεπτέμβριο για το νέο Μεσοπρόθεσμο θα ζητήσει η κυβέρνηση - Ποιες είναι οι «κόκκινες γραμμές» της τρόικας

Του ΓΙΠΡΓΟΥ Π.ΤΕΡΖΗ

Ως τελευταία ευκαιρία όχι μόνον για τη  χώρα, onus ισχυρί
ζονται πολλοί, αλλά και για τον ίδιο, αντιμετωπίζει ο Αντώ- 
vns Σαμαράς την πρωθυπουργία του που ξεκίνησε, τυπικά, 
την προηγούμενη Τετάρτη. Παρά την αμηχανία που προ- 
κάλεσαν κάποιες από -as επιλογές για το υπουργικό συμβούλιο, 
απόρροια ms «σκιώδους» σ τή ρ ιξή  από ΠΑΣΟΚ και Δημ. Αρι
στερά, αλλά και τω ν γαλάζιων εσωκομματικών ισορροπιών, 
ο κ. Σαμαράς μοιάζει αποφασισμένος να μην αφήσει την ευ
καιρία να πάει χαμένη. Αλλωστε, από την έκβαση m s προ
σπάθειας να κερδηθεί το στοίχημα σταθεροποίησης m s χώ- 
pas, τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, κρί- 
νονται για τους πάντες, τα πάντα.

Με ελάχιστο, πρακτικά, χρόνο προετοιμασίας εν όψει ms 
κρίσιμης συνόδου κορυφής ins προσεχούς Πέμπτης, όταν και 
θα πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσημη εμφάνιση στις 
Βρυξέλλες ως πρωθυπουργόΒ, ο κ. Σαμαράς θέλει να προε
τοιμάσει το έδαφος αποδοχής, σε δεύτερη φάση βέβαια, του 
αιτήματος του για επέκταση του χρόνου προσαρμογής. Καί- 
τοι η διαρροή του πλαισίου προγραμματικής σύγκλισης τω ν  
τρ ιώ ν πολιτικών αρχηγών προκάλεσε... ανησυχία στις Βρυ
ξέλλες, καθώς περιγράφει ανατροπές του Μνημονίου ακόμη 
και στο  πεδίο m s εσωτερικής υποτίμησης και τω ν μισθών, 
από το  Μέγαρο Μαξίμου «δείχνουν» τόσο την πρώτη δήλω
ση του Αντ. Σαμαρά μετά τη νίκη ras περασμένα Κυριακής 
όσο και την ομιλία του npos το  υπουργικό συμβούλιο, όταν 
και δήλωσε τη δέσμευση ras χώρας o ra  υποχρεώσει ms, 
ζητώντα5 παράλληλα την υποστήριξη τω ν εταίρων. Την ίδια 
θέση, παράλληλα με την αναγκαιότητα σταθεροποίησή και 
ανάπτυξης ras οικονομίας, αναμένεται να επαναλάβει και 
oraus εκπροσώπους ms τρόικας κατά την πρώτη συνάντη
ση που θα έχει, m  επόμενε5 ώρες, μαζί tous ως πρωθυπουργός.

«Δέλεαρ» οι αποκρατικοποιήσεις
Ο κ. Σαμαράς προτίθεται, πιθανότατα πριν από τη μετά

βασή του στη βελγική πρωτεύουσα, να παίξει το  χαρτί τω ν 
αποκρατικοποιήσεων ως δείγμα προθέσεων έναντι τω ν  Ευ
ρωπαίων αλλά και ως δέλεαρ για την εκ μέρους tous έμπρακτη 
υποστήριξη ras προ- 
σπάθεια5 ras ελληvirais 
κυβέρνησης. Υπ ’ αυ
τή ν  τη ν  έννοια, μία α
πό τις πρώτες ανακοι
νώ σ εις  του πρωθυ- 
πουργικού γραφείου θα 
είναι η κατά προτεραι
ό τη τα  πώληση m s 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ (σ.σ. για το 
ζήτημα είχε συζητήσει 
ο κ. Σαμαρά5 με τον 
Ρώσο πρόεδρο Βλ. Πού- 
τ ιν  κατά την επίσκεψή του στη  Μόσχα) αλλά και η επιτά
χυνση τω ν διαδικασιών μεγαλύτερης εμπλοκή5 ιδιωτών σε 
επ ιχειρήσει, όπως οι ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΔΕΠΑ, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Σαμαρά5, eras περιπτώσεις 
που η τρέχουσα αξία τω ν  npos πώληση εταιρειών είναι ιδι
α ιτέραν χαμηλή, προκρίνει τη ν  παραχώρηση του 
management σε ιδιώτες και την ιδιωτικοποίησή τους σε δεύ
τερο χρόνο με προτίμηση έναντι του ιδιώτη - επενδυτή που 
θα αναλάβει τη  διοίκηση. Παράλληλα, βάρος θα πέσει στην 
ταχεία τοποθέτηση τω ν  στελεχών που θα αναλάβουν τις κρί
σιμες θέσεις σ τον  κρατικό μηχανισμό και τις ΔΕΚΟ.

Η κοινωνική βόμβα
Ο πρωθυπουργός μοιάζει να  έχει πλήρη επίγνωση ότι ναι 

μεν η δανειακή σύμβαση είναι καθοριστικής σημασίας, ω
σ τόσο  ο κίνδυνος κατάρρευσης του δημόσιου μηχανισμού 
-ειδικά στους τομείς της Υγείας, της ασφάλειας και, πιθα
νώς, τον Σεπτέμβριο ras Παιδείας- είναι άμεσος, απαιτώντας 
άμεσες λύσεις. Πέραν ras άσκησης πίεσης προς τους... γα
λάζιους συνδικαλιστές του φαρμάκου ώστε το  νέο σχήμα να 
λάβει πίστωση χρόνου, το πρωθυπουργικό γραφείο αναζη
τε ί άμεσες λύσεις για την αποκατάσταση της ομαλής τρο
φοδοσίας σε υλικά και φάρμακα τω ν  νοσοκομείων, αλλά και 
τω ν  ασθενών. Η κατάσταση είναι κρίσιμη όχι μόνον στον 
ΕΟΠΥΥ, αλλά και στο ΙΚΑ, καθώς εκτιμάται ότι θα απαιτη
θούν επιπλέον 2,5 δισ. ευρώ, αρκετά εκ τω ν  οποίων άμεσα, 
για να  βγάλουν τη  χρονιά.

Η αποτροπή του κινδύνου κατάρρευσης ms Υγείας και ras 
ομαλής καταβολής συντάξεων είναι η μία πτυχή του προ
βλήματος που θα κληθεί να αντιμετωπίσει διά τω ν υπουργείων 
Υγείας και Εργασίας η κυβέρνηση. Η άλλη αφορά την απα
σχόληση, όπου μόνος εφικτός στόχος είναι, εφ’ όσον βέβαια 
εξευρεθούν οι ευρωπαϊκοί πόροι, ο κατευνασμός τω ν  ανέρ
γων που δοκιμάζονται, μέσω ras επέκτασης τω ν επιδομάτων 
ανεργίας και της ενεργοποίησης προγραμμάτων του ΟΑΕΔ.

Πώληση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ 
και επιτάχυνση των δια
δικασιών μεγαλύτερης 
εμπλοκής ιδιωτών 
σε επιχειρήσεις όπως 
οι ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ,
ΔΕΠΑ, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ.

Των ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ, ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Εναν οδικό χάρτη εκατό ημερών για τις δια
πραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν μέσα στο 
καλοκαίρι θα καθορίσουν οι επικεφαλής της 
τρόικας που καταφθάνουν σ τη ν Αθήνα αύριο, 
σε συνεργασία με τη ν  ελληνική κυβέρνηση. 
Ωστόσο, από τα  μέλη της, έως και χθες το  α
πόγευμα, διατυπώνονταν ερωτήματα ως προς 
τα  ραντεβού που θα έχουν, αφού λόγω αντι
κειμενικών δυσκολιών (όπως η εγχείρηση 
του κ. Α ντώ νη  Σαμαρά και η νοσηλεία του κ. 
Βασίλη Ράπανου) δεν μπορούσε να οριστικο- 
ποιηθεί κανένα.

Επίσης, η τρόικα εμφανιζόταν ιδιαιτέρως δυ- 
σαρεστημένη από το  περιεχόμενο της Προ
γραμματικής Συμφωνίας τω ν  τρ ιών κομμάτων 
που στηρίζουν την κυβέρνηση Σαμαρά, καθώς 
θεωρεί ότι σε πολλά σημεία δεν είναι συμβατή 
με τις προβλέψεις του Μνημονίου και τω ν  δα
νειακών συμβάσεων. 1

Στελέχη της εξέφραζαν και χθες τη ν  α ιο- 
ρία τους αναφορικά με κρίσιμες προβλέψ :ις 
του και δεν έκρυβαν τη  δυσφορία τους για το 
ότι, για  παράδειγμα, προβλέπονται καταρ ή- 
σεις φορέων, χωρίς απολύσεις προσωπικι ύ,

ενώ  ειδικά σε ό,τι αφορά τις εργασιακές < 
σεις, η τρόικα δεν φαίνεται διατεθειμένη^ 
δεχτεί αλλαγές που θα ανατρέψουν τα  όσα 
χουν συμφωνηθεί για το ν  κατώτατο μισ(| 
Υπάρχουν δηλαδή «κόκκινες γραμμές».

Επιδίωξη της ελληνικής πλευράς είναι να λϊι- 
βει προθεσμία έως το ν  Σεπτέμβριο για τη ν κο) 
τάρτιση  του νέου Μεσοπρόθεσμου Προγράμ 
ματος με τα μέτρα για τη  διετία 2013-2014, < 
λά και τη ν προώθηση αλλαγών στα  μέτρα το Ι 
Μνημονίου. Η τρόικα δεν είναι αρνητική σ ’ έ\ 
να  τέτοιο ενδεχόμενο, ωστόσο θα πρέπει ν α ' 
ξεπερασθεί το πρόβλημα της χρηματοδότησης { 
ενδιαμέσως, καθώς κάποια κάποια κράτη-μέ- 
λη έχουν προειδοποιήσει ότι δεν θα εγκρίνουν^ 
νέα εκταμίευση δόσης, εάν δεν έχει ολοκ 
ρωθεί η αναθεώρηση του Μνημονίου και η κα
τάρτιση του Μεσοπρόθεσμου. Σε κάποια ι 
λα κράτη-μέλη θα αρκούσε μια θετική γνω 
μοδότηση της τρόικας.

Σε κάθε περίπτωση, οι επικεφαλής τω ν  Ε.Ε. 
(Μ. Mops), ΕΚΤ (Κ. Μαζούχ) και ΔΝΤ (Π. Τόμ- 
σεν) θα βρεθούν στη ν Αθήνα αύριο, θα συνα
ντηθούν με τις πολιτικές ηγεσίες τω ν  κομμά
τω ν  που στηρίζουν τη ν  κυβέρνηση (και ά
γνωστο ακόμα με ποιους άλλους) και αναμένεται

Οι πρώτες 
ανακοινώσεις 
ίου κ. Σαμαρά 25 Ιουνίου

Ερχονται οι επικεφαλής 
της τρόικας

έως 29 Ιουνίου
Επαφές με τις ηγεσίες των πολιτικών 
κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση, 
τον υπουργό Οικονομικών και άλλα 
νευραλγικής σημασίας υπουργεία

2 Ιουλίου
Αρχίζουν τον έλεγχο τα τεχνικά
κλιμάκια της τρόικας

—  15 Ιουλίου
Θα πρέπει να έχει τελειώσει η «διάγνωση» 
του τι έχει γίνει από τον Μάρτιο έως τώρα

30 Ιουλίου
Θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η πρώτη 
αξιολόγηση της τρόικας

τέλη Ιουλίου
Ελλειμμα στα ταμειακά διαθέσιμα του κράτους 
ύψους 230 εκατ. ευρώ

αρχές Αυγούοτου
Τα κρατικά ταμεία θα έχουν έλλειμμα 
1,2 δισ. ευρώ

Σεπτέμβριος
Πιθανή η ταυτόχρονη κατάθεση νέου 
Μεσοπρόθεσμου και πραΜτεδίου ^  
προϋπολογισμού 2013 ™  w

Ποιους θα δει 
και πότε 
η τρόικα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Η παρουσία ίου κ. Ράπανου
Επιπλοκές στη ν  άσκηση της οικο
νομικής πολιτικής, σ τον  νέο κύκλο 
επαφών με τη ν τρόικα, αλλά και 
στους σχεδιασμούς της ελληνικής 
πλευράς για επανεξέταση πτυχών 
της δανειακής συμφωνίας, με κύριο 
στόχο τη ν  επέκταση του χρόνου 
προσαρμογής, ενδέχεται να προ- 
καλέσει η αιφνίδια ασθένεια του υ
πουργού Οικονομικών, κ. Βασίλη 
Ράπανου, ο οποίος το απόγευμα της 
Παρασκευής εισήχθη εσπευσμένα 
στο  νοσοκομείο. Σύμφωνα με το α
νακοινωθέν του Σαββάτου, πά
ντως, «η  κατάσταση του κ. Ράπα
νου είναι σταθεροποιημένη και 
βαίνει βελτιούμενη, ενώ τα  αποτε
λέσματα τω ν  εξετάσεων υπήρξαν ά- 
κρως ικανοποιητικά. Η θεραπευτι
κή αγωγή θα συνεχιστεί και τις ε
πόμενες ώρες». Ο κ. Ράπανος, τη ν  
Παρασκευή, εμφάνισε συμπτώμα
τα  έντονω ν κοιλιακών πόνων, ι
λίγγων, ναυτίας, εφιδρώσεων και κα
ταβολής, ενώ κρίθηκε απαραίτητη 
η παραμονή του στο νοσοκομείο για 
περαιτέρω εξετάσεις.

Ολα αυτά έλαβαν χώρα την ημέρα 
που ο κ. Ράπανος επρόκειτο να  ορ- 
κισθεί και να αναλάβει επισήμως τα 
καθήκοντα του υπουργού Οικονο-

Προβληματισμένος για την τελική 
σύνθεση της κυβέρνησης εμφανιζό
ταν ο κ. Βασίλης Ράπανος.

μικών, προκειμένου να  υποδεχθεί 
αρχές της εβδομάδας τη ν τρόικα 
στην Αθήνα και ενώ, παράλληλα, έ
μπαινε σ τη ν  τελική ευθεία και η 
προετοιμασία της ελληνικής πλευ
ράς ενόψει της συνόδου κορυφής 
της Ε.Ε., τη ν  προσεχή Πέμπτη 
στις Βρυξέλλες, όπου πλην του

πρωθυπουργού Α ντώ νη  Σαμαρά 
και του Β. Ράπανου, επρόκειτο να 
μεταβούν για επαφές με στελέχη 
της Ε.Ε. και τω ν  ευρωπαϊκών κομ
μάτων και οι Ευάγγελος Βενιζέλος 
και Φώτης Κουβέλης.

Ανεξαρτήτως, πάντως, του αιφ
νίδιου προβλήματος υγείας, ο κ. Ρά
πανος, μέχρι πρότινος πρόεδρος της 
Εθνικής Τράπεζας και της Ενωσης 
Ελληνικών Τραπεζών, πληροφο
ρίες αναφέρουν ότι εμφανιζόταν 
προβληματισμένος για τη ν τελική 
σύνθεση της κυβέρνησης. Και τού
το  διότι είχε διαμορφώσει τη ν ά
ποψη (ή εφέρετο να  έχει λάβει δια
βεβαιώσεις) ότι σε κεντρικά υ
πουργεία, που συνδέονται άμεσα με 
τη ν υλοποίηση του Μνημονίου, ό
πως ενδεικτικά τα υπουργεία Εργα
σίας και Υγείας, θα έπρεπε να το 
ποθετηθούν τεχνοκράτες με άμεση 
και βαθιά γνώση του αντικειμένου 
και όχι πολιτικά πρόσωπα, όπως τε 
λικά συνέβη.

Επιπλέον, είχε την αίσθηση ότι ο 
κ. Γ. Στουρνάραε και ο κ. Γ. Ζανιάς 
-ο οποίος επέστρεψε το  βράδυ της 
Παρασκευής από τη  συνεδρίαση 
τω ν  EιnΌgΓOup και Εεοίϊη- θα πα
ρέμεναν άμεσοι συνεργάτες του...

Δύο «αγκάθια» 
για τη διετή 
παράταση
Η παράταση της διάρκειας της δημοσιονομικής προσαρμογής 
είναι ίσως το  μοναδικό ζήτημα που μπορεί να διαπραγ
ματευτεί η ελληνική κυβέρνηση με τη ν τρόικα, έχοντας 
πολλές πιθανότητες επιτυχίας, υπό τις σημερινές προϋ
ποθέσεις. Συγκεκριμένα, αυτό που θα επιδιώξει η ελλη
νική πλευρά είναι να παραταθεί κατά δύο χρόνια το  πρό
γραμμα ώ στε  να μειωθεί το έλλειμμα κάτω από το  3% του 
ΑΕΠ το  2016, αντί του 2014. Η τρόικα είναι ανοικτή σε 
αυτή τη  συζήτηση και μάλιστα θεωρεί ότι είναι η μονα
δική «λογική» αλλαγή που μπορεί να  γίνει.

Υπάρχουν, όμως, δύο «αγκάθια»:
1. Από πού θα προελθεί η επιπλέον χρηματοδότηση της Ελλά

δας κατά περίπου 20 δισ. ευρώ για τα επιπλέον δύο χρόνια. 
Κάποιες χώρες της Ευρωζώνης δεν είναι διατεθειμένες αυ
τή  τη  στιγμή να συζητήσουν νέο δάνειο προς τη ν  Ελλά
δα. Ωστόσο, ακόμα κι αν βρεθούν τα  επιπλέον κεφάλαια, 
η κυβέρνηση θα πρέπει να αποφασίσει για το  εάν θα α- 
ξιοποιήσει τα  νέα δάνεια για να «χαλαρώσει» τα  μέτρα λι
τότητας ή εάν θα συνεχίσει σ τον δρόμο τω ν  σκληρών μέ
τρων, χρησιμοποιώντας την επιπλέον χρηματοδότηση για 
αναπτυξιακά έργα και προστασία τω ν  ευάλωτων κοινω
νικών ομάδων. Στην πρώτη περίπτωση, δεδομένου ότι για 
να μειωθεί το  έλλειμμα κάτω από το 3% του ΑΕΠ, η Ελλά
δα θα έχει στη διάθεσή της συνολικά τέσσερα χρόνια (2013- 
2016) αντί δύο (2013-2014), θα μπορεί να περιορίσει τα 
μέτρα που πρέπει να  λάβει υπό τη ν  έννοια ότι μπορεί να 
τα υλοποιήσει σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου. Δηλαδή, να 
μην εξειδικεύσει σ το  νέο Μεσοπρόθεσμο μέτρα περικο
πής δαπανών ύψους 11,7 δισ. ευρώ έως το  2014, αλλά να 
τα  δρομολογήσει έως το  2016. Ετσι, αντί να  αποφασίσει 
μέτρα ύψους 7 δισ. ευρώ για το 2013, θα μπορεί να ε
φαρμόσει μέτρα ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ. Επί της ου
σίας, θα γίνει ηπιότερη η δημοσιονομική προσαρμογή, κά
τι που εκτιμάται ότι θα «περάσει» πιο εύκολα στους πο
λ ίτες  που ήδη έχουν υποστεί σημαντικές απώλειες στα  ει-

ιοδήματά τους.
Στη δεύτερη περίπτωση, από τη  στιγμή που θα βρεθούν 
επιπλέον 20 δισ. ευρώ που απαιτούνται για τη  χρη- 

ιτοδότηση της επιμήκυνσης του χρόνου μείωσης του 
ιείμματος, η κυβέρνη- 

Ιη θα μπορούσε να επι- 
Ιέξει τα  κεφάλαια αυτά 
[α τα κατευθύνει προς 
ιν ανάπτυξη και την 
ηνωνική προστασία, 

ίόσο οι αναπτυξιακές 
ιρωτοβουλίες, όσο και 

!η ενίσχυση τω ν  αδύνα
μων ομάδων της κοινω
νίας που πλήττονται από
ιτην κρίση (κυρίως η αντιμετώπιση της ανεργίας και ειδικά 
Ιτων νέω ν  σε ηλικία) είναι στις προτεραιότητες. Το ζήτη- 
|μα είναι από πού θα βρεθούν τα  κεφάλαια για να προω
θηθούν δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Η χρήση της 
επιπλέον χρηματοδότησης θα μπορούσε να είναι μία λύ
ση, αλλά ταυτόχρονα η κυβέρνηση θα πρέπει να  αποφα
σίσει σκληρά μέτρα λιτότητας για το σύνολο της επόμε
νης τετραετίας.

2. Πώς θα εξασφαλιστεί η μείωση του χρέους στο 120% του 
[ΑΕΠ το 2020 (από 160,6% του ΑΕΠ φέτος), δεδομένου ότι

προσαρμογή θα παραταθεί και τα  πρωτογενή πλεονά- 
ιματα που θα μείωναν το  χρέος, θα αργήσουν. Η λύση σε 
μπό το  πρόβλημα θα μπορούσε να είναι διπλή.

•  Πρώτον, να αποποιηθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά- 
:ζα (ΕΚΤ) τα κέρδη της επί τω ν ελληνικών ομολόγων που 
ιτέχει. Τα ομόλογα αυτά τα είχε αγοράσει η ΕΚΤ σε τι-
που αναλογεί περίπου στο 60% της ονομαστικής αξίας 

ι ων ομολόγων και η Ελλάδα τα αποπληρώνει σ το  100%. 
ί  ,ρα, η Κεντρική Τράπεζα θα μπορούσε να μην έχει κέρ- 
I η και αυτά να χρησιμοποιηθούν για τη ν ονομαστική μεί- 
ι ση του ελληνικού χρέους.

•  Δεύτερον, να λάβει η Ευρωζώνη τη ν  απόφαση να  γί
νονται οι ανακεφαλαιοποιήσεις τω ν τραπεζών από μία ευ
ρωπαϊκή αρχή και όχι από τα  κράτη-μέλη. Για παράδειγ
μα, τα  50 δισ. ευρώ που θα δανειστεί η Ελλάδα για τον 
σκοπό αυτό, να  τα  δανειστούν απευθείας οι τράπεζες α
πό τη ν  ευρωπαϊκή αρχή (είτε αυτή είναι η ΕΚΤ, είτε ο ευ
ρωπαϊκός μηχανισμός στήριξης). Ετσι, δεν θα αυξηθεί το 
ελληνικό χρέος κατά 50 δισ. ή περίπου 25% του ΑΕΠ. Πά
ντως, και οι δύο λύσεις απαιτούν πολιτική απόφαση από 
την Ευρωζώνη.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η διαπραγμάτευση 
πόυ ξεκινά μέσα σ τη ν  ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται ό
τ ι θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη για τη  χώρα και θα δώσει 
ένα πρώτο δείγμα γραφής, σχετικά με το  τι έχει να αντι
μετωπίσει η νέα κυβέρνηση.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΑΣ

Πώς θα εξασφαλιστεί 
η επιπλέον χρηματο
δότηση κατά 20 δισ. 
ευρώ και η μείωση 
του χρέους στο 120% 
του ΑΕΠ το 2020.

να με πληροφορίες, η διάθεση της δόσης στα  
τέλη Ιουλίου είναι απαραίτητη για τη ν Ελλά
δα, καθώς τα  ταμειακά διαθέσιμα στα  τέλη του 
μήνα θα βρίσκονται στο  «κόκκινο» κατά 230 
εκατ. ευρώ και στις αρχές Αυγούστου το κρά
τος θα είναι «μέσα» κατά 1,2 δισ. ευρώ. Μάλι
στα, δεν αποκλείεται να «κλείσουν» όλα στα 
τέλη Ιουλίου, εάν διαφανεί ότι κάποιες χώρες 
της Ευρωζώνης θέλουν να υπάρχει η νέα συμ
φωνία για να  δώσουν το  Ο.Κ. σ τη ν  εκταμίευ
ση τω ν  δανείων. Τρόικα και υπουργείο Οικο
νομικών έχουν επεξεργαστεί εναλλακτικές 
λύσεις σε περίπτωση που δεν εκταμιευτούν οι 
δόσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι μεγαλύ
τερες εκδόσεις εντόκων γραμματίων εντός του 
Ιουλίου και η χρήση τω ν  κεφαλαίων που είναι 
για την ανακεφαλαιοποίηση τω ν τραπεζών και 
δεν έχουν χρησιμοποιηθεί.

Πάντως, αυτή τη  στιγμή υπάρχουν σκέψεις 
για ταυτόχρονη κατάθεση του νέου Μ εσο
πρόθεσμου με το  προσχέδιο του προϋπολογι
σμού του 2013 μέσα στον  Σεπτέμβριο (αντί της 
πρώτης Δευτέρας του Οκτωβρίου). Με αυτό τον 
τρόπο η Ελλάδα θα δείξει ότι είναι προσηλω
μένη στη ν επίτευξη τω ν  στόχων του Μνημο
νίου και θα διευκολυνθούν οι χώρες της Ευ

ρωζώνης σ το  να εγκρίνουν τις δόσεις και να 
αναθεωρήσουν κάποιους όρους του Μνημονίου, 
κυρίως τη ν επιμήκυνση.

Το πότε θα είναι έτοιμο το  αναθεωρημένο 
Μεσοπρόθεσμο εξαρτάται από το πόσο γρήγορα 
η νέα κυβέρνηση θα έχει καταλήξει σ τη ν  πο
λιτική που θα εφαρμόσει για την οικονομία. Σύμ
φωνα με πληροφορίες, η τρόικα είναι ανοικτή 
σε κάθε συζήτηση για αλλαγές μέτρων, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα υπάρχει σαφής επιχειρη
ματολογία. Ωστόσο, θέτει ως «κόκκινη γραμ
μή» την οποιαδήποτε αλλαγή στο καθεστώς που 
ισχύει πλέον για τις εργασιακές σχέσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν δέχεται να αυ
ξηθούν οι κατώτατοι μισθοί, ενώ θεωρεί ότι ε
άν δεν προχωρήσουν οι μειώσεις στις αποδο
χές τω ν ειδικών μισθολογίων στο Δημόσιο, δεν 
θα υπάρχει ίση μεταχείριση τω ν εργαζομένων.

Σε ό,τι αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές (α
ποκρατικοποιήσεις, απελευθέρωση κλειστών 
επαγγελμάτων, ρύθμιση αγοράς ενέργειας, α
γορές προϊόντων και υπηρεσιών, επιχειρη
ματικό περιβάλλον, αλλαγές στο εκπαιδευτι
κό και δικαστικό σύστημα κ.λπ.) αναμένεται 
να ζητήσει η τρόικα περισσότερη εξειδίκευ- 
ση του πώς θα γίνουν.

να αποχωρήσουν έπειτα από δύο - τρεις μέρες, 
ενώ  στις 2 Ιουλίου θα αρχίσουν τον  «διαγνω
στικό» έλεγχο τα  τεχνικά κλιμάκια.

«Διάγνωση» έωβ 15 Ιουλίου
Στόχος ς είναι έως τι » Ιουλίου να έχει

ολοκληρώσει η «διάγνωση». Δηλαδή το  τι έχει 
γίνει από το ν  Μάρτιο έως τώρα στην ελληνι
κή οικονομία και πως τ ι δεν έχει γίνει, ώ
σ τε στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα να 
έχει ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση της ε
φαρμογής του Μνημονίου.

Ο λόγος για τον  οποίο θα πρέπει να έχει τε 
λειώσει μέχρι τό τε  η αξιολόγηση, είναι για να 
εγκρίνουν τη ν επόμενη δόση προς τη ν Ελλά
δα τα  κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, που αυτή 
τη  στιγμή αρνούνται να το  πράξουν. Σύμφω-

Δυσαρεστημένη η τρόικα 
από το περιεχόμενο 
της προγραμματικής συμφωνίας 
των τριών κομμάτων που 
στηρίζουν την κυβέρνηση.
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Οι 88 ώρες που «έβγαλαν» κυβέρνηση
Το παρασκήνιο, οι διεργασίες και οι συμβιβασμοί που έγιναν ανάμεσα στα επιτελεία Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

Μπορεί να ηχεί παράδοξο, αλλά πιο πολύ κι α
πό τιε αναμενόμενεε τριβέε ανάμεσα στουε τρειε 
κυβερνητικούε εταίρουε, η επιτυχία ή μη τηε 
νέοε κυβέρνησηε θα κριθεί στιε ενδοκομματι- 
κέε ισορροπίεε που καλούνται να τηρήσουν οι 
κ. Σαμαράε, Βενιζέλοε και Κουβέληε. Αυτό ε
πιβεβαιώθηκε πριν ακόμη και από τον  σχημα
τισμό του υπουργικού συμβουλίου, με κορυφαία 
στελέχη τηε Ν.Δ., του ΠΑΣΟΚ και τηε ΔΗΜΑΡ 
να μην κρύβουν τιε σοβαρέε ενστάσειε τουε για 
τον τρόπο που χειρίστηκαν οι πολιτικοί αρχη

γοί την πρωτόγνωρη αυτή συνεργασία.
Αρκεί και μόνον να διαβάσει κανείε πόσεε πα

ράμετροι καθόρισαν τιε οριστικέε επιλογέε τω ν 
προσώπων που υπομργοποίησε ο κ. Σαμαράε. 
Ο πρωθυπουργόε κλήθηκε να μην απογοητεύσει 
όσα στελέχη τον υποστήριξαν στη διάρκεια τηε 
πρόσφατηε, αλλά και πολυκύμαντηε διαδρομήε 
του, να μη δυσαρεστήσει τουε λεγόμενουε πρω- 
τοκλασάτουε του κόμματοε (άφησε, ωστόσο, ε- 
κτόε τουε κ. Στ. Δήμα και Αρ. Σπηλιωτόπουλο...), 
να τηρήσει γεωγραφικέε ισορροπίεε για να εκ
προσωπείται κατά το δυνατόν όλη η χώρα και 
παράλληλα να κάμψει συγκεκριμένεε επιθυμίεε

στελεχών του για υπουργεία τα  οποία διεκδι- 
κούσαν μετ’ επιτάσεωε οι κυβερνητικοί εταί
ροι του. Το αποτέλεσμα των συγκεκριμένων ε
πιλογών θα κριθεί ούτωε ή άλλωε σύντομα. 
Ωστόσο, δεν είναι λίγοι όσοι προβλέπουν ότι 
η πρώτη αμφισ' ίση  θα προέ? ¡μάλλον α
πό την κ. Ντόρα Μπακογιόννη, η οποία α
διαμφισβήτητα συνέβαλε στη νίκη τηε Ν.Δ., κα- 
θώε ο κ. Σαμαράε δεν υπν, γοποίησε ούτε τον  
αδελφό τηε Κυρ. Μητσσΐόκη, χόριν του οποί
ου ελέχθη ότι η πρώην υπουργόε δεν διεκδι- 
κούσε κυβερνητική θέση.

Ακόμη πιο εύθραυστεε μοιάζουν οι ισορρο-

πίεε στο ΠΑΣΟΚ. Η δημόσια αμφισβήτηση που 
δέχθηκε ο κ. Ευ. Βενιζέλοε από τουε κ. Ανδρ. 
Λοβέρδο και Mix. Χρυσοχοίδη για τη ν επιλο
γή του να μην αξιοποιήσει πολιτικά πρόσωπα 
θα κριθεί και αυτή σύντομα. Ηδη ωστόσο αρ
κετοί βουλευτέε και πρώην υπουργοί του 
ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν ότι ο κ. Βενιζέλοε έπραξε 
απερίσκεπτα αυτό ακριβώε που καταλογίζει στον 
κ. Σαμαρά στην κυβέρνηση Παπαδήμου, πα- 
ραβλέπονταε τη  ζημία που υπέστη η Ν.Δ. για 
την παρελκυστική πολιτική τηε. Σημειωτέον δε 
ότι τον  θέτουν από τώρα προ τω ν  σοβαρότα
τω ν ευθυνών για τυχόν αποτυχία τηε κυβέρ-

νησηε, υπογραμμίζονταε ότι οι άχρωμεε επιλογέε 
του είναι αμιγώε προσωπικέε.

Πιο πολιτικέε, τέλοε, είναι οι ισορροπίεε που 
θα κληθεί να κρατήσει στο εσωτερικό του κόμ- 
ματόε του ο κ. Κουβέληε. Υπογραμμίζεται ότι 
μια ισχυρή μειοψηφία στελεχών αλλά και βου
λευτών τηε ΔΗΜΑΡ μέχρι τέλουε τασσόταν υ
πέρ τηε ψήφου ανοχήε και τηε μη συμμετοχήε 
στην κυβέρνηση και ουδείε θέλει να φαντάζε
ται πώε θα αντιδρόσει στιε «νεοφιλελεύθερεε» 
επιλογέε στιε οποίεε τυχόν θα υποχρεωθεί α
πό τη ν τρόικα ο κ. Σαμαράε -  βλέπε μαζικέε α
ποκρατικοποιήσει...

>ο J  V.J  Κ /'■.............  \

Κυριακή βράδυ Δευτέρα πρωί Δευτέρα απόγευμα Τρίτη πρωί Τρίτη απόγευμα Τετάρτη πρωί Τετάρτη απόγευμα

Ο

17 Ιουν ίου  2012
Η δήλωση ίου Ευ. Βενιζέλου
και κάποιων πράσινων 
στελεχών δίνουν την 
εντύπωση ότι το ΠΑΣΟΚ δεν 
θα στηρίξει τη Ν.Δ., αν στην 
κυβέρνηση δεν συμμετέχει 
ο ΣΥΡΙΖΑ. Τη σύγχυση που 
ανοπαράγεται στα ξένα MME 
διαλύουν συνεργάτες του 
κ. Βενιζέλου που διευκρινί
ζουν ότι το ΠΑΣΟΚ θέτει ως 
όρο τη συμμετοχή κυρίως 
της ΔΗΜΑΡ.

18 Ιουν ίου  2012
0 Αντ. Σαμαράς παίρνει 
την εντολή σχηματισμού 
κυβέρνησης και συναντάται 
με τους πολιτικούς αρχηγούς. 
Οι κ. Τσίπρας και Κομμένος 
προαναγγέλλουν σκληρή 
αλλά υπεύθυνη αντιπολίτευση 
και κυρίαρχη είναι η αίσθηση 
μια τριμερούς συνεργασίας 
Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ. 0  Κ. 
Σαμαράς μιλάει για επαναδια
πραγμάτευση του Μνημονίου 
που είχε αποφύγει την 
Κυριακή το βράδυ.

0 κ. Βενιζέλος δεν θέτει 
βέτο για να αναλάβει την

• πρωθυπουργία ο κ. Σαμαράς,
• εν αντιθέσει με στελέχη
;της ΔΗΜΑΡ που υποστηρί
ζουν ότι η συμφωνία

ί θα εξαρτηθεί τόσο από ένα 
κοινό προγραμματικό πλαίσιο 
όσο και από τα πρόσωπα.

19 Ιουν ίου  2012
Συνάντηση Βενιζέλου -
Κουβέλη απάτην οποία 
διαφαίνεται ως σίγουρη 
η συμμετοχή τους 
στην τριμερή κυβέρνηση. 
Και ο κ. Κουβέλης υπονοεί 
ότι αποδέχεται τον 
κ. Σαμαρά για πρωθυπουρ
γό, διευκρινίζοντας όμως 
ότι η ΔΗΜΑΡ θα μετέχει με 
μη πολιτικά πρόσωπα.

Σε σύσκεψη των κορυφαίων 
του ΠΑΣΟΚ, Λοβέρδος και 
Χρυσοχο'ίδης διαφωνούν 
ριζικά με την επιλογή 
Βενιζέλου να τοποθετήσει 
μόνον τεχνοκράτες 
στο σχήμα. Την ίδια ώρα 
συνέρχεται για πρώτη φορά 
όμελής διακομματική 
επιτροπή -Μεϊμαράκης, 
Λαζαρίδης, Σκανδαλίδης, 
Αγγελούδης, Χατζησωκρά- 
της, Παηαδόπουλος- για 
την επεξεργασία κοινών 
προγραμματικών θέσεων.

20 Ιουν ίου  2012
Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα 
του ΠΑΣΟΚ ψηφίζεται η 
πρόταση Βενιζέλου για μη 
πολιτική συμμετοχή στο 
κυβερνητικό σχήμα με τους 
Χρυσοχοίδη - Λοβέρδο να 
διαφοροποιούνται εκ νέου. 
Οι κ. Βενιζέλος και 
Κουβέλης συναντώνται και 
πάλι με τον Αντ. Σαμαρά 
και ο πρώτος προοναγγέλλει 
ως τετελεσμένη την 
κυβερνητική συνεργασία.

0  Αντ. Σαμαράς ορκίζεται 
παρουσία του Προέδρου της 
Δημοκρατίας πρωθυπουργός 
και αρχίζει η γνωστή 
ονοματολογία για τα 
πρόσωπα της νέας 
κυβέρνησης. Η εξαμελής 
διακομματική επιτροπή 
συνεχίζει τη συγγραφή 
των κοινών προγραμματικών 
θέσεων στη Βουλή.

Πέμπτη μεσημέρι
21 Ιουν ίου  2012
Ανακοινώνονται τα ονόματα της νέας 
κυβέρνησης. Πρόκειται κατ' ουσίαν 
για ένα υπουργικό σχήμα της Ν.Δ. 
με τη συμμετοχή κάποιων άγνωστων 
στο ευρύ κοινό καθηγητών που 
εισηγήθηκε ο κ. Βενιζέλος και 
κάποιων γνωστότερων -των 
κ. Μανιτάκη και Ρουηακιώτη- 
ηου πρότεινε η ΔΗΜΑΡ. Το 39μελές 
σχήμα ορκίζεται το απόγευμα 
με συγκρατημένα χαμόγελα, 
που πρόδιδαν την αμηχανία για 
το δεύτερο πείραμα διακομματικής 
συνεργασίας της μεταπολίτευσης...

II ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ν.Δ.: οι εντός, οι εκτός 
και οι «καραμττόλες»

ΠΑΣΟΚ: οι πρώην 
και οι «επιτυχημένοι»

ΔΗΜΑΡ: οι οργανώσεις, 
η αλλαγή και ο Μπέζος

Της ΕΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Η «σκιώδης συμμετοχή» του ΠΑΣΟΚ 
και τηε ΔΗΜΑΡ και κυρίωε η συμ
μετοχή εμπίστων του πρωθυπουργού 
σ το  νέο κυβερνητικό σχήμα προσ
διόρισαν σε μεγάλο βαθμό τιε τελι- 
κέε επιλογέε του κ. Αντώνη  Σαμαρά. 
Στιε περίπου 88 ώρεε που μεσολά
βησαν από τη ν  επιβεβαίωση τηε ε- 
κλογικήε νίκηε τηε Ν.Δ. και τιε δη- 
λώσειε του κ. Σαμαρά στο Ζάππειο μέ
χρι την Πέμπτη το  μεσημέρι, οπότε 
ανακοινώθηκε η σύνθεση τηε νέαε 
κυβέρνησηε, εκτυλίχθηκε ένα πο- 
λυεπίπεδο παρασκήνιο διαβουλεύ- 
σεων, εσωκομματικών αλλά και δια
κομματικών.

Ο πρώτοε γύροε, αυτόε δηλαδή που 
αφορούσε τη  συμμετοχή τω ν  δύο 
κομμάτων τηε αντιπολίτεησηε στην 
κυβέρνηση, ήταν ίσωε και ο πιο δύ- 
σκολοε για τον κ. Σαμαρά, που έπρεπε 
να  διαπραγματευθεί και τη ν  τελευ
ταία λεπτομέρεια του εγχειρήματοε

Η  άρνηση Κικίλια, 
η εμπλοκή με Αθανασίου, 
οι ειδικοί χειρισμοί 
τον κ. Σαμαρά και 
η δυσαρέσκεια της οικο
γένειας Μητσοτάκη.

και κυρίωε να συνθέσει, προκειμένου 
να  μην τιναχτεί στον αέρα το όλο εγ
χείρημα. «Θα κάνω κυβέρνηση όσο 
κι αν χρειαστεί να διαβουλευθώ», φέ
ρεται να διαβεβαίωσε τουε συνερ- 
γάτεε του τη ν  περασμένη Κυριακή ο 
κ. Σαμαράε μετά τη ν επιστροφή του 
στη  Συγγρού από το  Ζάππειο.

Οι διαπραγματεύσειε με τουε κ. Ευ. 
Βενιζέλο και Φ. Κουβέλη ήσαν σκλη- 
ρέε και τελούσαν υπό το  άγρυπνο 
βλέμμα τω ν  Ευρωπαίων. Η ξεκάθα
ρη θέση του κ. Σαμαρά για κυβέρ
νηση  με βασικό κορμό τη  Ν.Δ., πά- 
ντωε, διευκόλυνε τουε άλλουε δύο πο- 
λιτικούε αρχηγούε, οι οποίοι δεν ε
πιθυμούσαν ισχυρή παρουσία τω ν  
στελεχών τουε στο  σχήμα.

Στον σχηματισμό του κυβερνητικού 
σχήματοε, η πρώτη εμπλοκή σημει
ώθηκε στο υπουργείο Δικαιοσύνηε, 
όταν η επιθυμία του κ. Σαμαρά για το
ποθέτηση γαλάζιου στελέχουε και συ
γκεκριμένα του αρεοπαγίτη κ. Χαρ. 
Αθανασίου προσέκρουσε στη ν άρ
νηση του κ. Κουβέλη. Σε ένα νέο χει
ρισμό, ο πρωθυπουργόε αντιπρότει- 
νε  τον  κ. Κων. Τζαβάρα. Του τηλε

φώνησε, μάλιστα, προκειμένου να τον 
ενημερώσει ότι ορκίζεται υπουργόε 
Δικαιοσύνηε. Η αντίδραση του κ. Κου
βέλη ήταν σθεναρή και το αίτημά του 
να έχει η ΔΗΜΑΡ λόγο στο Δικαιο- 
σύνηε, επίμονο. Ο πρωθυπουργόε δέ
χθηκε την τοποθέτηση του κ. Αντ. 
Ρουπακιώτη, παρ’ ότι θα επιθυμούσε 
να έχει παραμείνει στο Απασχόλησηε, 
χο οποίο υπήρξε και το μεγαλύτερο 
ίσωε «αγκάθι» τηε κυβέρνησηε. Η άρ
νηση  Ρουπακιώτη έφερε στο  τραπέ
ζι το  όνομα του προέδρου του ΟΑΕΔ 
κ. Ηλία Κικίλια, ο οποίοε, ωστόσο, δεν 
δέχθηκε το  πόστο. Κατόπιν εσωτε- 
ρικήε διαβούλέυσηε στο  Μαξίμου 
και αφού πέρασαν από το πρωθυ- 
πουργικό «τεφ τέρ ι» διάφορα ονόμα
τα, ο κ. Σαμαράε κατέληξε στη  λύση 
του κ. Ν. Βρούτση.

Το επόμενο πρόβλημα προέκυψε 
με τη ν  άρνηση του κ. Κυρ. Μ ητσο
τάκη να αναλάβει αναπληρωτήε υ
πουργόε Περιβάλλοντοε υπό το ν  
καθηγητή κ. Ευ. Λιβιεράτο. Ο βου- 
λευτήε Β' Αθηνών αντέδρασε έντο 
να  σ το  τηλεφώνημα του πρωθυ
πουργού και χωρίε δεύτερη σκέψη 
απέρριψε τη  θέση, με το  σκεπτικό ό
τι έχει επιμεληθεί τηε γαλάζιαε πε- 
ριβαλλοντικήε πολιτικήε και ότι το 
πόστο απαιτεί πολιτική διαχείριση 
και όχι τεχνοκρατική. Η απάντηση 
που λέγεται ότι πήρε ή ταν πωε το 
ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι πρέπει να  ανα- 
λάβει υπουργόε ο καθηγητήε. Η ε
ξέλιξη προκάλεσε δυσαρέσκεια στην 
οικογένεια Μητσοτάκη, καθώε η υ- 
πουργοποίηση του κ. Κυριάκου Μη
τσοτάκη  ήταν η μόνη σ τη ν  οποία 
προσέβλεπε. Η πιθανότητα συμμε
τοχήε τηε κ. Μπακογιάννη είχε α
ποκλειστεί προκαταβολικά, με τον  κ. 
Σαμαρά να μη συζητάει ούτε τη ν πι
θανότητα ανάληψηε τω ν  καθηκό
ν τω ν  προέδρου τηε Βουλήε.

Εκτόε από τη ν  Ν τόρα Μπακο- 
γιάννη  και το ν  Κ. Μ ητσοτάκη, αρ
κετά ήταν τα πρωτοκλασάτα στελέχη 
τηε Ν.Δ. που έμειναν επίσηε εκτόε 
κυβέρνησηε και συγκεκριμένα οι 
Αρηε Σπηλιωτόπουλοε, Μιλτιάδηε 
Βαρβιτσιώτηε, Ντκήταε Κακλαμάνηε, 
Βύρων Πολύδωραε, Μανώληε Κε- 
φαλογιάννηε -  ο οποίοε λέγεται ό
τ ι πλήρωσε τη ν  καταψήφιση του 
Μνημονίου κ.ά. Χωρίε υπουργικό θώ
κο έμεινε ο γ.γ. τηε Κ.Ο. Κώσταε Τα- 
σούλαε για το ν  οποίο ακούγεται ό
τ ι πλήρωσε τουε άστοχουε χειρι- 
σμούε που έγιναν σ τη ν  ψηφοφορία 
για  το  Μνημόνιο 2, με αποτέλεσμα 
να  υπάρξουν πολλέε διαγραφέε βου
λευτών.

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Η τελευταία σύσκεψη τω ν  τρ ιώ ν πο
λιτικών αρχηγών που στηρίζουν τη  
νέα κυβέρνηση ήταν η λιγότερο αγ- 
χωτική για το ν  κ. Ευάγγελο Βενιζέ
λο. Τα δύσκολα για τον πρόεδρο του 
ΠΑΣΟΚ είχαν περάσει ήδη από την 
προηγούμενη μέρα, ό ταν η Κ.Ο. τον  
στήριξε έναντι τηε γραμμήε τω ν  κ. 
Α. Λοβέρδου και Μ. Χρυσοχοίδη για 
τοποθέτηση τω ν  «επιτυχημένων» 
σ τη ν  κυβέρνηση. Στην ίδια συνε
δρίαση, λόγω τω ν  αντιδράσεων που 
εξέφρασε σημαντική μερίδα τηε 
Κ.Ο., πρακτικά ακυρώθηκε και η 
αρχική σκέψη για συμμετοχή -σε θέ
ση υφυπουργών- πρώην βουλευτών 
που προέρχονταν από περιφέρειεε 
στιε οποίεε δεν εκπροσωπείται το 
ΠΑΣΟΚ σ το  Κοινοβούλιο.

Το κυβερνητικό σχήμα και η πολύ 
χαμηλή εκπροσώπηση του ΠΑΣΟΚ σε 
αυτό οφείλεται σε σημαντικό βαθμό 
και στην εξ αρχήε εκδηλωθείσα στά-

Η  γραμμή Λοβέρδου - 
Χρυσοχοίδη,
ο αποκλεισμός Στουρνάρα 
και η πρόταση Βενιζέλου 
για υπουργοποίηση 
καθηγητών.

ση του πρωθυπουργού να σχηματίσει 
μια κυβέρνηση κατ’ εξοχήν «νεοδη- 
μοκρατική». Η στάση αυτή είναι που 
οδήγησε εκτόε σχήματοε το ν  κ. Γ. 
Στουρνάρα. Ο κ. Αντώνηε Σαμαράε τό
νισε στον  κ. Βενιζέλο ότι επιθυμεί να 
τοποθετήσει στο «υπερυπουργείο» 
Ανάπτυξηε τον κ. Κ. Χατζηδάκη. Κά
τι ανάλογο διαδραματίσθηκε και στην 
περίπτωση του υπουργείου Πολιτι
σμού. Ελέω τηε συγχώνευσηε του υ
πουργείου Πολιτισμού με εκείνο τηε 
Παιδείαε, αλλά και τηε πίεσηε που ά
σκησε ο κ. Σαμαράε για τη ν αξιοποί
ηση του κ. Κ. Τζαβάρα, οδηγήθηκε ε
κτόε κυβέρνησηε η κ. Λίνα Μενδώνη. 
Με δεδομένο αυτό το πολύ στενό 
πλαίσιο, ο κ. Βενιζέλοε ούτε καν 
πρότεινε τουε κ. Ν. Μαραβέγια και κ. 
Τ. Γιαννίτση (τα ονόματα τω ν οποίων 
-όπωε και του κ. Γ. Ζανιά που είχε εκ 
τω ν προτέρων διακριτικά αρνηθεί- ου
δέποτε τέθηκαν στη  σύσκεψη τω ν 
τριών αρχηγών).

Οπωε σπεύδουν να διευκρινίσουν 
στελέχη τηε Ιπποκράτουε, με δεδο
μένη τη  στάση που τήρησε ο κ. Σα
μαράε για τήρηση τω ν  ενδοκομματι-

κών ισορροπιών τηε Ν.Δ., δεν ήταν δυ
νατόν να  πιέσει ο πρόεδροε του 
ΠΑΣΟΚ για αξιοποίηση τω ν κ. Στουρ
νάρα και Μαραβέγια. Αλλεε πηγέε έ
λεγαν ότι οι διαπραγματευτέε που 
συμμετείχαν στην εξαμελή επιτροπή 
διαχείρισηε κρίσεων γνώριζαν ότι οι 
εκ του ΠΑΣΟΚ κ. Κ. Σκανδαλίδηε και 
Στ. Αγγελούδηε είχαν διακηρύξει τη 
συμφωνία του κόμματοε στην αξιο
ποίηση προσώπων όπωε ο κ. Στουρ- 
νάραε, εφόσον ετίθετο θέμα. Αργά το 
βράδυ τηε Παρασκευήε το ΠΑΣΟΚ α
νακοίνωνε ότι ο κ. Βενιζέλοε έχει ε
πικοινωνήσει με τον  κ. Φώτη Κουβέ
λη, που διέψευδε οργισμένα την ύ
παρξη «non paper» τηε ΔΗΜΑΡ σύμ
φωνα με το  οποίο το κόμμα τηε Αρι- 
στεράε κατηγορούσε τον πρόεδρο του 
ΠΑΣΟΚ ότι ουδέποτε πρότεινε τουε 
κ. Στουρνάρα και Ζανιά. Στο ΠΑΣΟΚ 
"ΐλούν γι^ «μια ωμά κατασκευασμέ- 

είδησ, j πολύ συγκεκριμένη δια
δρομή δημοσίευσηε και αναπαραγω- 
γήε», αφήνονταε να εννοηθεί ότι αυ
τή διακινήθηκε από ιστότοπο ο οποίοε 
ταυτίζεται με τιε απόψειε πρώην στε
λέχουε του κόμματοε.

Τελικώε, με πρόταση ΠΑΣΟΚ, στην 
κυβέρνηση τοποθετήθηκαν κυρίωε 
καθηγητέε και δη οι κ. Ευ. Λιβιεράτοε 
και Αθ. Τσαυτάρηε ωε υπουργοί και 
Δ. Κούρκουλαε, Δ. Ελευσινιώτηε και 
Γ. Βερνίκοε. Γεγονόε που σημαίνει ό
τι το ΠΑΣΟΚ πρακτικά απουσιάζει α
πό το κυβερνητικό σχήμα. Στο υ
πουργικό συμβούλιο εισήλθε και έναε 
τακτικόε συνομιλητήε του κ. Βενιζέ
λου, ο πρώην πρύτανηε κ. Θ. Παπα- 
θεοδώρου, ο οποίοε ωστόσο προτά- 
θηκε αήά τη  ΔΗΜΑΡ, προκαλώνταε 
τον  εκνευρισμό τηε κ. Ανναε Διαμα- 
ντοπούλου.

Στελέχη τη  ποκράτουε εκτιμού
σαν ότι, αργά η γρήγορα, θα γίνουν αλ- 
λαγέε στο κυβερνητικό σχήμα. Τότε, 
τόνιζαν, είναι πολύ πιθανόν να πιεστεί 
εκ νέου το ΠΑΣΟΚ για την τοποθέτηση 
κυβερνητικών στελεχών. Η εκτίμηση 
αυτή αιτιολογεί και την επιμονή του 
κ. Βενιζέλου στην άρνηση παραχώ- 
ρησηε στελεχών τα οποία συνδέονται 
ευθέωε με το ΠΑΣΟΚ και τον κακώε 
εννοούμενο «κυβερνητισμό». Και τού
το διότι ο κ. Βενιζέλοε ήθελε πάση θυ
σία να αποφύγει τη  διαμόρφωση τηε 
εντύπωσηε ότι το ΠΑΣΟΚ σχεδόν 
«παρακαλάει» για να ενταχθεί στην κυ
βέρνηση. Αντιθέτωε, είναι πολύ προ
τιμότερο σε έναν ενδεχόμενο ανα
σχηματισμό να κληθεί το ΠΑΣΟΚ να 
συμμετάσχει. Τότε θα φανεί ότι το 
ΠΑΣΟΚ εισέρχεται στην κυβέρνηση 
λόγω εθνικήε αναγκαιότηταε.

Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Οι διεργασίες που οδήγησαν στη  συ
γκρότηση τηε «κυβέρνησηε εθνικήε 
ευθύνηε» -παρεμπιπτόντωε η πα
τρότη τα  του ονόματοε ανήκει σ τον  
Φώτη Κουβέλη- είχαν στη ΔΗΜΑΡ έ
να έντονο εσωκομματικό παρασκή
νιο. Προκάλεσαν μάλιστα αναταρά- 
ξειε, που ταλαιπώρησαν το  κόμμα 
πολύ περισσότερο απ’ ό,τι οι δια- 
πραγματεύσειε με τουε κ. Σαμαρά και 
Βενιζέλο.

Κομβικό σημείο για τη  ΔΗΜΑΡ α
ποδείχθηκε η αλλαγή του εκλογικού 
τηε συνθήματοε, μετά τιε 6 Μαΐου στο 
«εντολή για λύση», που προϊδέαζε για 
σχηματισμό κυβέρνησηε. Η αλλαγή 
πλεύσηε είχε συζητηθεί σ τη ν εκτε
λεστική γραμματεία, ωστόσο μια με
ρίδα στελεχών πίστευε ότι το  απο
τέλεσμα δεν θα έδινε και πάλι κυ
βέρνηση. Οταν συνειδητοποίησαν τι 
συνέβαινε, ήταν αργά και δεν είχαν 
καθόλου χρόνο στη  διάθεσή τουε.

Η  ηγετική ομάδα, 
το παράδειγμα του ΛΑΟΣ, 
η στάση της Μ. Ρεπούση 
και η παρ’ ολίγον 
εμπλοκή λόγω 
εμμονής Σαμαρά.

Αλλα στελέχη τηε ΔΗΜΑΡ, όπωε ο Ν. 
Μπίστηε, που είχε καθοριστική συμ
μετοχή σ τη ν επιτυχημένη προεκλο
γική καμπάνια με βάση την υπόσχε
ση ότι θα δοθεί λύση, είχαν εκδηλω
θεί από το βράδυ τηε Κυριακήε υπέρ 
τηε αποφασιστικήε συμμετοχήε στην 
κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφο- 
ρίεε, καθοριστική ήταν και η συμβολή 
του Γιάννη Μπέζου.

Στη συνεδρίαση τηε Εκτελεστικήε 
Γραμματείαε τη  Δευτέρα το πρωί, η 
ηγετική ομάδα ήταν μουδιασμένη και 
η σχετική πλειοψηφία εκφράστηκε 
κατά τηε συμμετοχήε: κάποιοι θεω
ρούσαν τη  συγκυβέρνηση εξ ορισμού 
θνησιγενή, άλλουε πάλι τρόμαζε η κα
τάληξη του ΛΑΟΣ. Ο Φ. Κουβέληε πή
γε στην πρώτη συνάντηση με τον αρ
χηγό τηε Ν.Δ., αλλά παρέμεινε δι- 
στακτικόε, παρά το  γεγονόε ότι απέ
σπασε τιε προγραμματικέε διαβε- 
βαιώσειε που ήθελε. Στο τηλεφωνικό 
κέντρο τηε Αγίου Κωνσταντίνου, τα 
μηνύματα από τιε οργανώσειε τηε πε- 
ριφέρειαε ήταν αντικρουόμενα. Στη 
συνεδρίαση τηε Κ.Ε., τη  Δευτέρα υ
πήρξε αμφιταλάντευση που εκφρά

στηκε (μεταξύ άλλων από τη ν κ. Μ. 
Ρεπούση) με ισχυρή άποψη υπέρ τηε 
ψήφου ανοχήε.

Εκεί έγινε όμωε και το  πρώτο βή
μα. Το όργανο εξουσιοδότησε ομό
φωνα τον κ. Κουβέλη να μπει στη διε
ρευνητική διαδικασία. Βεβαιότητα ό
τι η διεργασία αυτή θα κατέληγε, πά- 
ντωε, δεν υπήρχε. Ακόμα και τη  
Δευτέρα το  βράδυ, κορυφαία στελέ
χη του κόμματοε που τάσσονταν ξε
κάθαρα υπέρ τηε κυβερνητικήε συμ
μετοχήε έλεγαν κατ’ ιδίαν ότι δεν ξέ
ρουν τι θα γίνει.

Η νύχτα υπήρξε καταλυτική για τιε 
εξελίξειε, καθώε τότε, σύμφωνα με ό- 
λεε τιε εκτιμήσειε, καταστάλαξε στην 
άποψή του ο κ. Κουβέληε υπέρ του να 
δοθεί ψήφοε εμπιστοσύνηε στην κυ
βέρνηση, ενδεχομένωε και ωε απο
τέλεσμα τηε αίσθησηε που σχημάτι
σε από συζητήσειε με απλούε ψη- 
φοφόρουε του κόμματοε. Το καλό κλί
μα στη ν πρωινή συνάντηση με τον  
Βενιζέλο επέτρεψε σ το ν  κ. Κουβέλη 
να μιλήσει για επιτάχυνση τω ν  δια
δικασιών.

Ακόμη κι έτσι, όμωε, σε επίπεδο 
στελεχών παρέμενε μια διστακτίκό- 
τητα. Η Εκτελεστική Γραμματεία τηε 
Τρίτηε εμφανίστηκε μοιρασμένη. 
Ωστόσο, από τη  στιγμή που υπερί- 
σχυσε η εισήγηση του κ. Κουβέλη υ
πέρ τηε ψήφου εμπιστοσύνηε -η  πα
ραχώρηση στουε δισταγμούε που 
εκδηλώθηκαν ήταν να μη συμμετά- 
σχουν σ τη ν  κυβέρνηση πολιτικά 
στελέχη τηε ΔΗΜ ΑΡ- οι διαφωνού- 
ντεε ήξεραν ότι είχαν χάσει το παι
χνίδι. Στην Κ.Ε. που κατέληξε τα  ξη
μερώματα τηε Τετάρτηε, ή πρόταση 
Κουβέλη πέρασε με 58 ψήφουε ένα
ν τ ι 18 που στήριξαν πρόταση να κα
ταψηφιστεί η κυβέρνηση (ανάμεσά 
τουε τα  μέλη τηε Ε.Ε. Μπαγιώργοε, 
Νεφελούδηε, Ζορκάδηε και Σταυρό- 
πουλοε) και 8 τηε πρότασηε να δοθεί 
ψήφοε ανοχήε, την οποία πάντωε στή
ριξαν τρειε βουλευτέε (οι κυρίεε Μα
ρία Ρεπούση, Μαρία Γιαννακάκη και 
Ασημίνα Ξυροτήρη).

Το δύσκολο κομμάτι για τη  ΔΗΜΑΡ 
είχε ολοκληρωθεί εκεί, καθώε στιε α- 
πευθείαε διαπραγματεύσειε με τον  κ. 
Σαμαρά, η ΔΗΜΑΡ απέσπασε τόσο σε 
επίπεδο προσώπων όσο και σε προ
γραμματικό επίπεδο αυτά που επι
θυμούσε. Το μόνο σημείο τηε δια- 
πραγμάτευσηε στο οποίο απειλήθη- 
κε εμπλοκή αφορούσε στη ν εμμονή 
του κ. Σαμαρά να πάρει το υπουργείο 
Δικαιοσύνηε, για το  οποίο ο κ. Κου
βέληε προόριζε το ν  Αντ. Ρουπακιώ
τη. Τελικώε, όμωε, υπερίσχυσε...


