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Το παρασκήνιο των συζητήσεων του προέδρου του ΠαΣοΚ με τους κκ. Σαμαρά και Κουβέλη και το πόκερ με τα ονόματα των υποψήφιων υπουργών

Ο κ. Βενιζέλο« κάνει στο Π αΣοΚ.. αποτοξίνωση
Σύγκρουση εντ08 του κόμματο8 προκάλεσε η απόφαση του προέδρου να μη χρησιμοποιήσει γνωστά πολιπκά πρόσωπα στο κυβερνηηκό σχήμα

Ενα βήμα πίσω από τους 
αρχικούς σχεδιασμούς του 
έκανε ο κ. Ευ. Βενιζέλος στη 
σύσκεψη των τριών αρχηγών 
για τον σχηματισμό της νέας 
κυβέρνησης, όταν διαπίστωσε ότι 
ο κ. Αντ. Σαμαράς επιθυμούσε 
να φτιάξει το δικό του σχήμα 
και δεν είχε διάθεση να ζητήσει 
την ευρύτερη συμμετοχή των 
άλλων δύο κομμάτων σε αυτήν. 
Ετσι από τα πρόσωπα που 
περιλαμβάνονταν στη λίστα του 
παρέμειναν αυτοί των οποίων το 
βιογραφικό ανταποκρινόταν στο 
χαρτοφυλάκιο που ανέλαβαν, 
επιλογές όμως που προκάλεσαν 
εσωτερικές αναδράσεις στο 
ΠαΣοΚ, καθώς προέρχονται 
από τον στενό φιλικό κύκλο 
του προέδρου του κόμματος. Το 
ΠαΣοΚ, παρά τα προβλήματά 
του, φιλοδοξεί να μην είναι 
θεατής των εξελίξεων. Το 
επόμενο διάστημα ως και τον 
Ιούλιο θα βρίσκονται σε εξέλιξη 
κρίσιμες διαπραγματεύσεις με 
την τρόικα για την αναθεώρηση 
του μνημονίου, στις οποίες ο κ. 
Βενιζέλος θα παίξει ενεργό ρόλο, 
μεταβαίνοντας σας Βρυξέλλες 
για τη Σύνοδο Κορυφής (28-29 
Ιουνίου) μαζί με τον πρωθυπουργό 
κ. Σαμαρά και τον πρόεδρο 
της ΔΗΜΑΡ κ. Φ . Κουβέλη. Η  
συνεργασία των τριών κομμάτων 
βασίζεται στην προγραμματική 
συμφωνία που επεξεργάστηκαν 
οι εκπρόσωποί τους, η οποία 
έχει στον πυρήνα της την 
αναθεώρηση του μνημονίου. 
Ακόμη και αν η διαπραγμάτευση 
εξελιχθεί με τον καλύτερο τρόπο, 
η συμφωνία αυτή παραμένει 
υπό την αίρεση της εκπλήρωσης 
των μακροοικονομικών και 
δημοσιονομικών στόχων που 
έχουν τεθεί, με απλά λόγια όλα 
θα κριθούν στην εφαρμογή των 
μέτρων και των δεσμεύσεων του 
μνημονίου.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗ

ΗπρωτοβοιΜα^ΐίτήτησηγμή βρίσκεται στα χέρίατιουκ· Αντ. Σαμαρά, οοποίος θα θέσειχφρίςεμπόδια τις προτεραιότητες της κυβέρνησης, με δεδομένο ότι περίοδος χάριτος δεν υπάρχει. Σε περίπτωση όμως που έπειτα από ένα εύλογο χρονικό διάστημα το κυβερνητικό έργο δεν αποδώσει τα προσδοκώμενα, το ΠαΣοΚ δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια και είναι πολύ πιθανό να ζητήσει να γίνουν αλλαγές μέσω ανασχηματισμού.0  κ. Βενιζέλος ενδεχομένως να ήταν όμηρος των συνθηκών, παράλληλα όμως δεν ήθελε να εμφανιστεί ότι επιδιώκει επίμονα τη συμμετοχή του ΠαΣοΚ στην κυβέρνηση, σαν να μην κατάλαβε το κόμμα π συνέβη σπς εκλογές. «Κάναμε ένα 
βήμα πίσω στην κυβέρνηση αλλά θα 
βοηθήσουμε ενεργά στη διαπραγμά

τευση μ ε την τρόικα» εξήγησε. Αν χρειαστεί να παίξει πιο ισχυρό ρόλο το ΠαΣοΚ, θα το κάνει σε δεύτερη φάση και θα είναι προϊόν αιτήματος και ανάγκης, όχι διαπραγμάτευσης με κομματικό κριτήριο. Υπό αυτές τις συνθήκες το βάρος θα πέσει στην εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης, μια πρόταση του κ. Βενιζέ- λου προκειμένου να γίνει αντιληπτό σε όλους ότι η λύση για τη χώρα μας πρέπει να επιδιωχθεί σε υψηλό πολιτικό επίπεδο και άμεσα.
ΙΙΙΙΙΙΙΙ«Κοντόφθαλμη

λογική»Ο  πρόεδρος του ΠαΣοΚ προσήλθε στη σύσκεψη των τριών αρχηγών αναμένοντας να δει ποια υπουργεία θα πάρει το ΠαΣοΚ ώστε να προτείνει τα κατάλληλα άτομα. Οταν αντιλήφθηκε ότι ο πρωθυπουργός δεν είχε διάθεση να ζητήσει ευ

ρύτερη συμμετοχή από το ΠαΣοΚ και τη ΔΗΜΑΡ και έδειχνε ότι τον διευκόλυνε η μικρή συμμετοχή και όχι με πολιτικά πρόσωπα, περιορίστηκε σε αυτό το πλαίσιο. «Κατά την άποψή μου είναι μια κο
ντόφθαλμη λογική» φέρεται να σχολίασε ο κ. Βενιζέλος σε συνομιλητές του για τον χειρισμό του κ. Σαμαρά, ο οποίος υποβάθμισε το υπουργείο Πολιτισμού και κατάργησε το υπουργείο Υποδομών, τα οποία ζητούσε το ΠαΣοΚ μαζί με το υπουργείο Αμυνας. Αντ’ αυτών πρότεινε στον κ. Βενιζέλο τα υπουργεία Υγείας, Εργασίας και Περιβάλλοντος, και όπως ήταν αναμενόμενο ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ προτίμησε το τελευταίο. Αναρρήσεις όμως πρόβαλαν το ΠαΣοΚ και η ΔΗΜΑΡ για την τοποθέτηση του κ. X . Αθανασίου στο υπουργείο Δικαιοσύνης.Στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠαΣοΚ την Τετάρτη ο κ. Βενιζέλος ανέφερε τρία ονόματα εξω

κοινοβουλευτικών προσωπικοτήτων που θα μπορούσε να προτείνει για υπουργούς: τους κκ. Γ. Ζανιά, I. Στουρνάρα και Αν. 
Γιαννίτση. Κανένας από τους τρεις δεν μπήκε στην κυβέρνηση. Ο  πρώτος δεν ήθελε, ο δεύτερος χάθηκε στα παζάρια και ο τρίτος δεν προτάθηκε ποτέ. Επίσης διευκρινίζεται από την Ιπποκράτους ότι η πρόταση για την τοποθέτηση του κ. Θ . 
Παπαθεοδώρου στο υπουργείο Παιδείας, που προκάλεσε τη σφοδρή ανάδραση της κυρίας Αννας Διαμανιοπούλου επειδή επιλέχθηκαν για το υπουργείο Παιδείας οι πολέμιοι της μεταρρύθμισής της, προήλθε από τη ΔΗΜΑΡ.Επιλογή του κ. Σαμαρά ήταν και ο κ. 
Β. Ράπανος, ο οποίος προτού αποδεχθεί την πρόταση του Πρωθυπουργού επικοινώνησε τηλεφωνικώς με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. «Αν σ ε πρότεινε ο 
Σαμαράς, εγώ δεν έχω αντίρρηση» φέρεται να του είπε ο κ. Βενιζέλος. Θετική

ήταν η ανάδραση και του κ. Κουβέλη. Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ κατέληξε στην επιλογή των κκ. Αθ. Τσαυτάρη (υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης), Ευ. Λιβιεράτου (υπουργός Περιβάλλοντος), Δ. Κούρκου- 
λα (υφυπουργός Εξωτερικών), Δ. Ελευ- 
σινιτότη (υφυπουργός Αμυνας), Γ. Βερ- 
νίκου (υφυπουργός Ναυτιλίας) όχι μόνο εξαιάας της αντιμετώπισης που είχε από τον κ. Σαμαρά. Εκπμά ότι τα πρόσωπα που πρότεινε φέρουν εγγυήσεις επιστημονικής και επαγγελματικής επάρκειας, και επιπλέον ότι το ΠαΣοΚ χρειάζεται κάποιο διάστημα μακριά από την εξουσία για να «ανασάνει».
ΙΙΙΙΙΙΙΙΚομμάτια 

και θρύψαλαΤο ΠαΣοΚ, έπειτα από τη συντριβή που υπέστη σπς εκλογές, ελπίζει να χωθεί στο θερινό κουκούλι του και το φθινόπωρο

να περάσει επιτυχώς από το στάδιο της χρυσαλίδας στην ολική μεταμόρφωσή του. Η διαδικασία (ραίνεται ότι θα είναι επώδυνη. Ο  κ. Βενιζέλος δέχεται εσωτερική κριτική ότι επέλεξε πρόσωπα του φιλικού του περιβάλλοντος για την κυβέρνηση, ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ οργισμένος απαντά όττ το κριτήριό του ήταν τα ισχυρά βιογραφικά και όχι η γνωριμία του μαζί τους, και έτσι συντηρείται ένας κύκλος έντασης, ο οποίος ξεκίνησε πριν από τις εκλογές με αφορμή τον τρόπο συμμετοχής του κόμματος στην κυβέρνηση.Η αντιπαράθεση των κκ. Α . Λοβέρ- 
δου και Μιχ. Χρυσοχοΐδη με τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ έφθασε στα άκρα στη συνεδρίαση του επταμελούς επιτελείου την Τρίτη. Ο ι δύο πρώην υπουργοί υποστήριζαν ότι αν χρειαστεί το ΠαΣοΚ θα πρέπει να σχημαάσει κυβέρνηση με τη ΝΔ και ότι στην όποια κυβέρνηση σχηματιστεί πρέπει να συμμετάσχει με κο-

ρυφαία στελέχη. Ο  κ. Λοβέρδος είπε όττ κάποιοι υπουργοί στήριξαν τις μεταρρυθμίσεις με μεγάλο κόστος και ο αποκλεισμός τους από την κυβέρνηση μοιάζει με αποδοκιμασία της προσπάθειάςτους. Ο κ. Χρυσοχοΐδης, έχοντας μεγάλη εσωτερική ένταση, όπως περιγράφουν οι παρι- στάμενοι, σηκώθηκε όρθιος και κραδαί- νοντας το iPad του διερωτήθηκε τι πρόβλημα υπάρχει σε αυτή τη χώρα με τους επιτυχημένους. «Γιατί εσύ είσαι επιτυχη
μένος;» πετάχτηκε ο κ. Μ. Ανδρουλάκης, προκαλώντας ανάφλεξη.Ο  κ. Β ενιζέλος, με μεγάλη αυστηρότητα, ανέπτυξε την άποψή του ότι δεν βοηθά η χρησιμοποίηση εμβλημα- τικών προσώπων στην κυβέρνηση και ότι το Π αΣοΚ  χρειάζεται αποτοξίνω ση. Μ αζί του συμφώνησαν οι κκ. Μ. Ανδρουλάκης, Κ. Σκανδαλίδης και η κυρία Φώφη Γεννηματά, ενώ η κυρία Αννα Διαμανιοπούλου ήταν υπέρ της μη συμμετοχής του κόμματος στην κυβέρνηση. Η άποψη των δύο πρώην υπουργών δεν βρήκε ανταπόκριση ούτε στην Κοινοβουλευτική Ο μάδα, καθώ ς οι βουλευτές θεω ρούν ότι πρέπει να μείνουν μακριά από την εξουσία. Διακριτή πρόταση κατέθεσε ο κ. 
Π . Ευθυ»-'' 'y : να ακολουθηθεί το ιρλανδικό V - ντέλο, με ευθεία πολιτική συνεργασία των τριών κομμάτων και αντιπροέδρους τους κκ. Β ενιζέλο και Κουβέλη. Ο  πρόεδρος του ΠαΣοΚ βρήκε ενδιαφέρουσα την πρόταση και τη- λεφώνη ττον κ. Κουβέλη, ο οποίος όμω ς αβνηθηκε να αναλάβει τέτοια θέση στην κυβέρνηση.Στη διάρκεια της συνεδρίασης ο κ. Σκανδαλίδης δέχθηκε ένα αναπάντεχο τηλεφώνημα από τον κ. Γ. Παπανδρέ- 
ου, ο οποίος ήθελε να συζητήσει μαζί του κάποια θέματα που θεωρούσε σημανπκά εν όψει της έναρξης των συζητήσεων για την προγραμματική συμφωνία. Η συνομιλία τελικώς δεν πραγματοποιήθηκε, αλλά δόθηκε η αφορμή να ενημερωθούν οι παριστάμενοι ότι το συνολικό χρέος του ΠαΣοΚ δεν είναι 130 εκατ. ευρώ αλλά 155 εκατ., καθώς εντοπίστηκε μια σειρά κονδυλίων που ενώ υπήρχε η εντύπωση ότι αφορούν τη Σοσιαλισπκή Διεθνή είναι χρεωμένα στο ΠαΣοΚ.
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Το αυστηρό μήνυμα Ολάντ και Μόντι προς την ηγεσία του ΠαΣοΚ το βράδυ της προηγούμενης«Μην
ΡΕΠΟΡΤΑΖ 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ

Το εκλογικό αποτέλεσμα της προηγούμενης Κυριακής προξένησε αρχικώ ς ένα αίσθημα ανακούφ ισης στην Ευρώπη. Η  επιβεβαίωση της δυνατότητας δημιουργίας μιας «φιλοευρω- παϊκής» κυβέρνησης έστειλε ένα σήμα προς τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για το ότι η Ελλάδα παραμένει (μέχρι νεω- τέρας) εντός τροχιάς και έτσι εξασφαλίζεται μια αναγκαία συνθήκη για τη συνέχιση της συζήτησης περί του μέλλοντος του ενιαίου νομίσματος.Παρά ταύτα, η αριθμητική δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης στην Ελλάδα συνοδεύτηκε και από μια ανησυχία των ευρωπαίων παραγόντων βασική πηγή της ανησυχίας αυτής ήταν η στάση του Π αΣοΚ και του προέδρου

κάνετε κανένα ασιείο, φτιάξτε
του κ. Ευ. Βενιζέλου, ο οποίος με την πρώτη του δήλωση έθεσε στην ουσία εν αμφιβόλω την προοτπική σχηματισμού κυβέρνησης, καθώς εμφανίστηκε να επτμένει και να συναρτά τη συμμετοχή του Π αΣοΚ  από τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ.
ΙΙΙΙΙΙΙΙΤα μηνύματαΗ στάση αυτή του κ. Βενιζέλου προκάλεσε πραγματικό συναγερμό στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και κυρίως σε εκείνες που φ ιλοδοξούν να παρουσιάσουν ένα αξιόπιστο σχέδιο εναλλακτικό απέναντι σπς γερμανικές εμμονές λιτότητας.Πρώτες μεταξύ αυτών το Παρίσι και η Ρώμη. Τόσο ο κ. Φρανσουά Ολάντ όσο και ο κ. Μάριο Μόντι θεωρούσαν τις ελληνικές εκλογές καθορισπκές, κυρίως για έναν λόγο: για το αν και κατά πόσο το αποτέλεσμα θα παρείχε τον ανα-

« Υ π ά ρ χ ο υ ν  σ χ έ δ ια  για τη χώρα σας, υπάρχει διάθεση να δοθεί διέξοδος και να προχωρήσει όλη η  Ευρώπη. Αλλά πρέπει να σχηματίσετε κυβέρνηση το συντομότερο δυνατόν»
γκαίο χρόνο ώστε να προχωρήσουν οι συζητήσεις και οι προσπάθειες για την εξομάλυνση στην ευρωζώνη.Η στάση του κ. Βενιζέλου προβλημάτισε και οδήγησε σε άμεσες παρεμβάσεις. 
«Μην κάνετε κανένα αστείο. Η  Ελλάδα 
πρέπει απαραιτήτως να αποκτήσει κυ
βέρνηση και μάλιστα χω ρίς καθυστέρη

ση» ήταν η κοινή συνισταμένη των επισημάνσεων του γάλλου προέδρου την Κυριακή το βράδυ και του ιταλού πρωθυπουργού, ο οποίος επικοινώνησε με τον κ. Βενιζέλο τη Δευτέρα το πρωί από το Μ εξικό, όπου βρισκόταν για να συμ- μετάσχει στη σύνοδο του Θ20. Σύμφωνα δε με πολιτικά στελέχη στην Ελλάδα που διατηρούν ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας με τη Ρώμη και το Παρίσι οι δύο ξένοι ηγέτες ξεκαθάρισαν ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για την Ελλάδα να μπει σε άλλου είδους περιπέτειες. «Υπάρχουν 
σχέδια για τη χώρα σας, υπάρχει διάθε
ση να δ ο θ εί δ ιέξο δ ο ς και να προχω
ρήσει όλη η Ευρώπη. Αλλά πρέπει να 
σχηματίσετε κυβέρνηση το συντομότε
ρ ο  δυνατόν» υπογράμμισαν στον πρόεδρο του ΠαΣοΚ.
ΙΙΙΙΙΙΙΙΟι αιχμές ΣημίτηΟ ι διαθέσεις της Ευρώπης και η αγο>

Κυριακήςκυβέρνηοη τώρα!»
νία για την εξέλιξη  στην Ελλάδα ήταν γνωστές κατ σε εγχώ ριους πολιτικούς παράγοντες. Μεταξύ αυτών ο κ. Λ . Πα- 
παδήμος, ο οποίος είχε ούτως ή άλλω ς μεταφέρει εγκαίρω ς τα μηνύματα στις κομματικές ηγεσίες.Π ολλοί όμω ς σημείω σαν την παρ έμ β α σ η  έπ ειτα  α π ό π ολύ  κ α ιρ ό  του πρώ ην π ρω θυπ ουργού κ . 
Κ . Σημίτη το πρω ί της Δ ευ τέρ α ς, στην οπ οία  δ ιέκ ρ ιν α ν  κ α ι σ α φ είς α ιχ μ ές γ ια  τη στάση του Π α Σ ο Κ . «7α κόμμα τα π ου υποστήριξαν στις 
εκ λ ο γ ές την ευρω π αϊκή π ρ οοπ τική  
της χώ ρα ς (Ν Δ, Π α Σ ο Κ , Δ η μ ο κ ρ α 
τική Αριστερά) έχουν στην υπάρχου- 
σα συγκυρία  κ ρ ίσ η ς την υποχρέω 
ση να συνεργασθούν. Δ ια φ ορετικά  
θα οδη γή σ ουν την Ελλάδα στην έ ξ ο 
δ ο  από την ευρω ζώ νη κα ι στη δραχ
μ ή » τόνισε ο  κ . Σημίτης και πρόσθε-

σε: «Εχουν επ ίσ η ς χ ρ έ ο ς  να δια μ ο ρ 
φ ώ σουν μ ια  σταθερή κα ι α π οτελε
σ μα τική κυ β έρ νη σ η . Η  αντιμετώ πι
ση της κ ρ ίσ η ς είναι υπόθεση πολιτι
κο ύ  σ χεδια σ μού, σ οβ α ρ ή ς διαπ ραγ
μάτευσης και δη μ ιου ρ γία ς εμπ ιστο
σ ύ νη ς. Δ ε ν  επιτυγχάνεται μ ε  πολιτι- 
καντισμούς. Π ρ οσπ ά θ ειες εν ό ς κ ό μ 
μ α τος να επ ικυρια ρχήσει των άλλω ν 
θα δ είξο υ ν  έλλειψ η υπευθυνότητας. 
Δ ύ σ εις  μ έσ ω  “ψ ήφ ου α ν ο χ ή ς” ή  τα
κτικώ ν απ ουσίας από τη Β ουλή απο
τελούν υ π εκφ υ γές. Χ ρ ειά ζετα ι θάρ
ρ ο ς  κα ι όχι φ ό β ο ς, ουσ ια σ τική  συ
νεννό η σ η  κα ι όχι π ρ ο σ π ο ίη σ η ».Ο ι αναφορές πολλών πρώην και νυν στελεχών του Π αΣοΚ  στη δήλωση αυτή του κ. Σημίτη είναι όλο και περισσότερες, όπως και η εκτίμηση πολλών ότι η τοποθέτηση του κ. Β . Ράπανου στο υπουργείο Ο ικονομικώ ν ήταν εν

γνώσει (τουλάχιστον) του πρώην πρωθυπουργού.Τα μηνύματα για την άμεση αναγκαιότητα σχηματισμού κυβέρνησης είχαν καταφθάσει ήδη και στις ηγεσίες της Ν Δ  και της ΔΗ Μ ΑΡ. Ο ι επικεφ αλής τους, κκ. Αντ. Σαμαράς και 
Φ . Κουβέλης, έσπευσαν να δηλώσουν από πολύ νωρίς τη βεβαιότητά τους για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας και έτσι ο κ. Βενιζέλος έμεινε μόνος την Κυριακή το βράδυ.Ηταν μοιραίο ότι κατόπιν όλων αυτών και έπειτα από την επικοινωνία με τον κ. Ολάντ θα μετέβαλλε τη στάση του, όπερ και συνέβη λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Κ υριακής, όταν οι π ληροφ ορίες από το Π α Σ ο Κ  συνέ- κλιναν στο ότι ήταν ειλημμένη πλέον απόφαση η στήριξη της κυβέρνησης συνεργασίας.

ΟΙ ΝΕΟΙ υπουργοί Περιβάλλοντος κ. Ευ. Λιβιεράτος 
(αριστερά) και Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αθ. Τσαυτάρης 
αποτέλεσαν προσωπικές επιλογές του κ. ΒενιζέλουΜ ια ντουζίνα τεχνοκράτεβ για την κυβέρνηοη

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΙΩΤΗΣ

Με μ ια ... ντουζίνα τεχνοκρά- τες οι οποίοι έχουν διακρι- θεί στο ανπκείμενό τους αλλά είναι αμφίβολο αν θα κατορθώσουν να συνυπάρξουν με τους βουλευτές, η κυβέρνηση Σαμαρά φ ιλοδοξεί να είναι η πρώτη που θα επιτύχει αυτό το εγχείρημα. Ω ς τώρα όσ^ ’ ‘'επ ιχείρησαν απέτυχαν παταγω.ως και το πολιτικό κατεστημένο τους κατάπιε σε λίγους μήνες. Ο  νέος πρωθυπουργός πιστεύει ότι θα καταφέρει ό,τι δεν κατόρθωσαν οι π γ  'άτοχοί του, παρακολουθώντας σ ^ α τ ο  κυβερνητικό έργο και δίνοντας συχνά συγκεκριμένες οδηγίες.Κατά γενική ομολογία, οι τεχνο- κράτες που κλήθηκαν να αναλάβουν υπουργικό αξίωμα είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους που γνωρίζουν καλά τον τομέα που θα εποπτεύουν. Το πρόβλημα είναι ότι τα πρόσωπα αυτά (με εξαίρεση τον υπουργό Ο ικονομικών κ. Β. Ράπανο) προτάθη- καν από το ΠαΣοΚ και τη ΔΗΜΑΡ, ενώ τον πρώτο λόγο στην κυβέρνηση θα τον έχει η Ν Δ και συνεπώς και οι υπουργοί που την εκπροσωπούν.Από τους πέντε υπουργούς που κλήθηκαν ως τεχνοκράτες, το επιτελείο του Πρωθυπουργού εκπμά ότι οι τρεις δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα, επειδή έχουν προηγούμενη πολιτική εμπειρία: ο υπουργός Οικονομικών κ. Β. Ράπανος, ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Αντ. Μανιτάκης που συμμετείχε στην κυβέρνηση Πι- κραμμένου και ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Αντ. Ρουπακιώτης, ως πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και μέλος της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.Αναγκασπκά λοιπόν τα βλέμματα στρέφονται στον υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Ευ. Λιβιεράτο και στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. 
Αθ. Τσαυτάρη.Ο  πρώτος είναι καθηγητής στο Τμήμα Ανωτέρας Γαιω δαισίας και Χαρτογραφίας του ΑΠ Θ  και προτάθηκε από τον κ. Ευ. Βενιζέλο καθώς γνωρίζονται απάτη Θεσσαλονίκη. Ο  δεύτερος προτάθηκε επίσης από τον πρόεδρο του Π αΣοΚ και έχει βραβευτεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την προσφορά του στη γενετική.Π ιο πολλές από τις ελπίδες του

πάντως στηρίζει ο κ. Σαμαράς σε ορισμένους υφυπουργούς του οι οποίοι διαθέτουν εντυπωσιακό βιογραφικό. Το βαρύ φορτίο της περικοπής των κρατικών δαπανών αναλαμβάνει ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Γ. Μαυ- 
ραγάνης, προσωπική επιλογή του κ. Σαμαρά και γενικός διευθυντής της ΚΡΜΘ που ειδικεύεται σπς ελεγκτικές και φορολογικές υποθέσεις.Τις σχέσεις της χώρας μας με την Ευρωπαϊκή Ενωση θα αναλάβει ο υφυπουργός Εξωτερικών κ. Δ. Κούρ- 
κουλας, υποψήφιος ευρωβουλευτής της Πολιτικής Ανοιξης, ο οποίος όμως προτάθηκε από το ΠαΣοΚ και είναι αδελφ ός της κυρίας Ελένης 
Κούρκουλα!Ο  κ. Κούρκουλας έχει διατελέσει πρέσβης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Βουλγαρία και στη Βοσνία/ Ερζεγοβίνη και μέχρι χθες εργαζόταν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως επικεφαλής της Διεύθυνσης Πολιτικής και Στρατηγικής Διεύρυνσης του επιτρόπου κ. 
Στέφαν Φούλε.Προσωπική επιλογή του κ. Σαμαρά είναι και η τοποθέτηση του κ. Α  Παπαγεωργίου στο αξίωμα του υφυπουργού ΥΠΕΚΑ με αρμοδιότητα την ενέργεια. Ο  κ. Παπαγεωργίου έχει διατελέσει διευθύνων σύμβουλος της Προασπακός ΑΕ και στη συνέχεια της ΔΕΠΑ και θεωρείται ειδικός στη διαχείριση των φυσικών πόρων. Τον χειμώνα είχε συνοδεύσει τον κ. Σαμαρά στην επίσκεψή του στη Μόσχα και είχε προετοιμάσει τις επαφές του με ρώσους επιχειρηματίες και επενδυτές.Ισχυρός θεωρείται και ο υφυπουργός Παιδείας κ. Θ . Παπαθεοδώρου, πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και επικεφαλής των πρυ- τάνεων που ενανπώθηκαν στον νέο νόμο-πλαίσιο για τα ΑΕΙ, αλλά και οι δύο υφυπουργοί Εθνικής Αμυνας κκ. 
Π . Καράμπελας και Α  Ελευσιντώ- 
της, καθώς ο πρώτος είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία και ο δεύτερος επίτιμος αρχηγός ΓΕΝ.

Η υφυπουργός Υγείας κυρία Φωτεινή Σκοπούλη είναι καθηγήτρια Παθολογίας και κόρη βουλευτή της ΕΔΑ, ενώ ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Γ. Βερνίκος είναι ο γνωστός επιχειρηματίας - εφοπλιστής που αυτοαποκαλείται και ακπβιστής, ο οποίος στρατολόγησε τον κ. Βενιζέλο στα 18 του στον φοιτητικό συνδικαλισμό, ως μέλος της γενιάς του Πολυτεχνείου.
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ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ2012

!Ι!ΙΙΙ!Ι!Ι1ΙΙ!ΙΙΙΙΙ!)«Είμαστε η αντιμνημονιακή συνιστώσα της κυβέρνησης» λένε στη ΔΗΜΑΡ και παραπέμπουν σε Κύρκο και Μπερλιγκουέρ

«Χωροφύλακας ms εξουσίας»
IIoioos έκοψε ο κ. Κουβέλια cms διαπραγματεύσεΐ8 με Σαμαρά και Βενιζέλο και ποιοι ήταν οι ôucés του επιλογές

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΙΤΠΚΑ

τους διαδρόμους των γραφείων 
Λ β  της ΔΗΜΑΡ, μετά τη συγκρότηση της νέας κυβέρνησης, στελέχη του ηγετικού επιτελείου όλο και πιο έντονα μιλούν για παρακαταθήκες του Λεω νίδα  
Κύρκου αλλά και για ελληνικό... άρωμα 
Μ περλιγκουέρ. Αλλες συνθήκες, άλλες εποχές, όμως αναζητούνται και συμβολισμοί που να σηκώσουν το βάρος της επιλογής του προέδρου της κ. Φ . Κου- βέλη για να μετάσχει ως «Αριστερά της 
ευθύνης» δίπλα στη ΝΔ και στο ΠαΣοΚ.Παραπέμπουν στην ανάγκη ενότητας της κοινωνίας απένανπ στον κίνδυνο κατάρρευσης και χρεοκοπίας της χώρας, ανασύροντας την Εθνική Αντιδι- κτατορική Δημοκρατική Ενότητα, που πρότεινε ο Λ . Κύρκοςτο 1974, αλλά και τον Ιστορικό Συμβιβασμό του Ιταλικού ΚΚ στη δεκαετία του 7 0 .Κεντρικό στοιχείο της «υπέρβασης» των διαχωρισπκών γραμμών «Δεξιά - Αριστερά» για κυβερνητική λύση είναι η κρισιμότητα της σπγμής και «ας μ ην  
ξέρουμε εκ  π ροοιμίου τι κατάληξη  
θα έχει η  κυβέρνηση», λέει κορυφαίο στέλεχος της ΔΗΜΑΡ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι «θα κάνουμε τα πάντα για 
πετυχει», σημειώνει. Και προσθέτει: «Εί
μαστε η ανπμνημονιακή συνιστώσα 
της κυβέρνησης εθνικής ευθύνης. Α ν  
απστύχει, θα είναι η τελευταία κυβέρνη
ση του ευρώ. Η  επόμενη θα είναι της 
δραχμής. Να το πω αλλιώς, θα είμαστε 
ο ... χωροφύλακας της κυβέρνησης».Για τη ΔΗΜΑΡ το πιο επίπονο στάδιο ήταν η διαπραγμάτευση για την προγραμματική συμφωνία. Ο  κ. Κουβέλης και η αντιπροσωπεία της ΔΗΜΑΡ -  κκ. Δημ. Χατζησωκράτης και Σάκης Π απαθανασίου -  στην ομάδα εργασίας που κατέγραψε τα προγραμματικά σημεία σύγκλισης προσπάθησαν να ισορροπήσουν σε τεντωμένο σκοινί για να «μη χαθεί η ευκαιρία» εφαρμογής μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη η χώρα.

Ο χ. Φώτης 
Κουβέλης
οτη συνε
δρίαση της 
Κεντρικής 
Επιτροπής 
της ΔΗΜΑΡ, 
όπου αποφα- 
σίστηκε 
η συμμετοχή 
του κόμμα
τος στη νέα 
κυβέρνηση

εμπιστοσύνης

Η  δύσκολη νύχτα ms ψηφοφορίας
' κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία διήρκεσε πάνω από πέντε ώ ρες, αποφασίστηκε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία η ΔΗΜ ΑΡ να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.Η εισήγηση του κ. Κουβέλη είχε ξεκάθαρη υπεροχή. Γ  ιψήφηαε η πρόταση για το «ναι» οτη συμμετοχή συ ιν κυβέρνηση με 58 ψήφους. Μεταξύ άλλων υπέρ της απόφασης αυτής τάχθηκαν ο Γραμματέας της ΔΗΜ ΑΡ και βουλευτής Επικράτειας κ. Σ π όρος Λ υκ ούδη ς, οι κκ. Δ ημήτρης Χατζησω κράτης, Θ όδω ρ ο ς Μ αργαρίτης, Γιά ννης Π απαθεοδώ ρου, η πανεπιστημιακός κυρία Ευγενία  Μ π ουρνόβα, ο  πρώην βουλευτής κ. Θ α ν ά σ η ς Λ εβ έντη ς, ο  εκπρόσω πος Τύπου κ . Α ν- δ ρ έα ς Π α π α δόπ ουλος, ο  κ. Χ ρ ησ τός Μ ιχα ηλίδης (Τομέας Υγείας), οι βουλευτές κκ. Ν ίκ ο ς Τσούκαλης (Αχάίας), Γρηγόρης Ψ α ρια νός (Β’ Αθηνών), Γιάννης

Π α νούσ η ς (Α’ Αθηνών) και η κυρία Ν ίκ η  Φ ούντα (Αιτωλοακαρνανίας). Καταψήφισαν την πρόταση για συμμετοχή της ΔΗΜ ΑΡ στην κυβέρνηση, τασσόμενοι υπέρ της προγραμματικής ανππολίτευσης, 18 στελέχη, μεταξύ »γ οποίων τα μέλη της Εκτελεσπκής Επιτροπής κκ. Α νν.,,εα ς Ν εφ ελούδης, Στέφ ανος Μ παγεώ ργος, Βαγγέλης Ζ ορκά δη ς, ο  γραμματέας της οργάνωσης Π ειραιά κ. Στέφ ανος Κ ασαπ ίδης, ο γραμματέας της οργάνωσης Πάτρας κ. Τάκης Π απαθεοδω ρόπουλος.Τέλος, μεταξύ των 8 μελώ ν της Κεντρικής Επιτροπής που τάχθηκαν με την πρόταση για ψήφο ανοχής είναι η πανεπιστημιακός κυρία Ελένη Κ α ρα τζόλα , η βουλευτής Α ’ Π ειραιώ ς κυρία Μ αρία Ρεπούση, η βουλευτής Β ’ Π ειραιώ ς κυρία Μ α ρ ία  Για ννα κάκη καθώ ς και ο  βουλευτής Β ’ Αθηνώ ν κ . Ο δ υ σ σ έα ς Β ουδού ρη ς.

Το ηγετικό επιτελείο της ΔΗΜΑΡ παραδέχεται ότι η σύνθεση της νέας κυβέρνησης είναι περισσότερο «μπλε» από όσο θα έπρεπε, κατά την άποψή του. Λέει ότι θα ήταν χρήσιμο να είχαν αναζητηθεί από πλευράς ΝΔ πρόσωπα ευρύτερης αποδοχής, ενώ επιρρίπτει ευθύνες και στον κ. Ευ. Βενιζέλο, θεωρώντας ότι «θα έπρεπε να είναι πιο ενεργός». Ωστόσο και η ΔΗΜΑΡ επέλεξε να μη συμμετέχει με κομματικά της στελέχη για πολιτικούς και εσωκομματικούς λόγους.Καθώς ακοόγεται ότι ο κ. Κουβέλης «έκοψε» με το «καλημέρα» τους κκ. Μά- κη Βορίδη και Αδωνι Γεωργιάδη, από τη ΔΗΜΑΡ επιμένουν ότι δεν έπεσαν τα ονόματά τους στο τραπέζι και προσθέτουν ότι «δεν υπήρξαν από πλευράς 
Κουβέλη προγραφές».Ο  κ. Κουβέλης επέμεινε για δύο πρόσωπα εξαρχής: για τον δικηγόρο κ. Αντ. Ρουπακιώτη (είτε στο υπουργείο Εργασίας είτε στο υπουργείο Δικαιοσύνης) και για τον συνταγματολόγο κ. Αντ. Μανττάκη (είτε στο υπουργείο Εσωτερικών είτε στο Διοικητικής Μεταρρύθμισης). Δικές του επιλογές ήταν και οι υφυπουργοί Υγείας κυρία Φωτεινή Σκοπούλη και Παιδείας κ. Θόδω ρος Παπαθεοδώρου (τον οποίο απεδέχθη και ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος).Καθώς ο κ. Ρουπακιώτης δεν ήθελε το υπουργείο Εργασίας, ο κ. Κουβέλης πρότεινε τον νυν διοικητή του ΟΑΕΔ κ. Η λ. Κ ικίλια, ο οποίος επίσης αρνή- θηκε. Ο  κ. Κουβέλης πρότεινε επίσης να παραμείνει στη θέση του υπουργού Περιβάλλοντος ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου κ. Γρ. Τσάλτας, ο οποίος δεν το θέλησε.Α ξίζει να σημειωθεί ότι η καθηγή- τρια Παθολογίας - Ανοσολογίας κυρία Φωτεινή Σκοπούλη είναι γνωστή στον ιατρικό κόσμο για το επιστημονικό της έργο. Παράλληλα όμως προέρχεται από οικογένεια με μακρά πολιτική παράδοση. Πατέρας της ήταν ο γιατρός Ν ίκος 
Σ κο π ο ύ λη ς  που εξελέγη δύο φορές βουλευτής (1958,1964) με την ΕΔΑ.

Η
 π ολιτική ένταση κα ι π ίεση των τελευταίων ημερώ ν έστειλαν τον Πρω θυπουργό και τον προεπιλεγέντα υπουργό Οικονομικώ ν στο νοσοκομείο. Τα δύο ιατρικά περιστατικά προφανώς δεν επιτρέπουν σε κανέναν να χαρακτηρίσει τη νέα κυβέρνηση ασθενή. Ωστόσο η σύνθεσή της δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι η καλύτερη. Πολύ περισσότερο μάλιστα όταν διεκ δικ εί τον τίτλο της κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας. Κακά τα ψέματα, το σχήμα που αναλαμβάνει την κρισιμότερη αποστολή των τελευταίων δεκαετιώ ν διακρίνεται από ασυμμετρί- ες και ελλείμματα, τόσο εμπειριώ ν όσο και δυνατοτήτων.Το οικονομικό επιτελείο, το κρισιμότερο για τον συντονισμό των προσπαθειών σταθεροποίησης και ανόρθω σης της οικονομίας, δεν φαίνεται να έχει την

Το σχήμα που αναλαμβάνει την κρισιμότερη αποστολή των τελευταίων δεκαετιών δια- κρίνεται από ασυμμετρίες και ελλείμματα, τόσο εμπειριών όσο και δυνατοτήτων

απαιτούμενη δύναμη και ορμή που οι περιστάσεις απαιτούν. Ο  κ. Ράπα- νο ς, παρά τις πολλές δυνατότητες και εμπειρίες που διαθέτει, είναι μόνος, χω ρίς έμπ ειρους χειρισ τές ελέγχου των δαπανώ ν και συγκέντρωσης των εσόδω ν. Ισως να αποτελεί εξαίρεση ο Γιώργος Μ αυραγάνης που προέρχεται από τον ιδιω τικό τομέα και να μπορεί να μεταφέρει εμπειρίες και συστήματα από εκεί. Ο  άμεσα σχετιζόμενος με την οικονομία κ. Κ . Χατζηδάκης που ηγείται του νέου υπερυπουργείου Ανάπτυξης, Υποδομώ ν και Μ εταφορώ ν έχει να χειρισθεί έναν τεράστιο τομέα, όπου πρέπει να προω θηθούν ταυτόχρονα οι περισσότερες μεταρρυθμίσεις και αποκρατικοποιήσεις, και μ α ζί να επιταχυνθεί η εισροή των κοινοτικώ ν πόρων. Για τον συντονισμό του έργου και μόνο θα χρειασθούν κόπ ος και

χρόνος, που δεν (ραίνεται να υπάρχει. Από εκεί και πέρα ο συγκρουσιακός και προβληματικός τομέας της απασχόλησης και των ασφ αλισπκώ ν ταμείω ν πέρασε σε πρόσωπα δεύτερα, τα οποία θα ταίριαζαν περισσότερο σε πολιτικάνπκη κυβέρνηση παρά σε μια κυβέρνηση εθνικής σω τηρίας. Αντι- στοίχω ς ο  υπ ερδα π α νηρός τομ έα ς της Υγείας προσφ έρθηκε σε πρόσωπα χω ρίς αντίστοιχες εμπ ειρίες και το αναγκαίο π ολιτικό βά ρος που η διοίκησή του επιβάλλει. Ταυτόχρονα διατυπώ νονται π ολλές επ ιφ υλά ξεις για τις μετα ρρυθμισιικές δια θ έσ εις του κ . Μ ανιτάκη, ο οπ οίος καλείται να σηκώ σει το βάρος της διοικητικής αναδιοργάνω σης του κράτους και της επαναξιολόγησης του προσωπικού των δημοσίω ν υπηρεσιώ ν. Ακόμη ουδείς μπ ορεί να υπερασπίσει με σιγουριά

τις προοππκές του κ. Λιβιεράτου στο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, και πολύ περισσότερο ουδείς μπορεί να φανταστεί ποια κουλτούρα θα μεταφ έρει στον πολιτισμό ο κ . Τ ζα β ά ρ α ς. Από εκεί κα ι πέρα αρκετοί διερω τώ νται γιατί ο  κ . Δ ένδια ς έμεινε μόνος του στο κρίσιμο υπουργείο Δημόσιας Τ ά ξη ς κ α ι, αντίθετα, γιατί στο νεοσύστατο υπουργείο Ναυτιλίας χρειάζονται δύο και στο υπουργείο Αμυνας τρεις. Απορίας άξιον είναι επίσης ποιες εμπειρίες θα μεταφέρει η κυρία Κεφαλογιάννη στον τουρισμό και πόσο αναγκαία είναι η επανασύσταση του υπουργείου Μ ακεδονίας - Θ ράκης. Εν κατακλείδι ουδείς μπορεί να ισχυρισθεί ότι πρόκειται για πανίσχυρη ομάδα. Ανπθέ- τω ς, της τα ιριά ζει ο χαρακτηρισμός «ασθενής κυβέρνηση».
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Αφού δεν έπαιζε ο Τσίπρας, προφανώς τους ταύτισε ο Σαμαράς

«Πο)Μ ψέματα είπαμε...»Η  τελευταία ευκαιρία m s xcopas και η  συλλογική ψυχοθεραπείαΟαχημαασμόςτης κυβέρνησης *. ,αρά ολοκλήρωσε μια σχεδόν επτάμηνη προεκλογική περίοδο, η οποία ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2011 με την πτώση κυβέρνησης Παπανδρέου.

Στο διάστημα αυτό ο ελληνικός λαός εκλή- θη όχι μία αλλά δύο φορές σε άλπεςγιανα καταλήξει (μετά πολλά) στην ε, ,^εβαίωση της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας.Δεν είναι τυχαίο ότι η νέα κυβέρνηση (παρά τις χτυπητές αδυναμίες της) συγκροτήθηκε από τα τρία κόμματα του «ευρωπαϊκού 
τόξου» πέρα και πάνω από τις επί μέρους πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές τους.Κανείς προφανώς δεν αμφισβητεί ότι πρόκειται για την τελευταία ευκαιρία ενός αποδυναμωμένου πολιτικού συστήματος να ελέγξει την κρίση.Μόνο που είναι ταυτοχρόνως και η τελευταία ευκαιρία της χώρας να σταθεί στα πόδια της και να επιμείνει στις βασικές συντεταγμένες που κατέκτησε η μεταπολιτευτική περίοδος. Δημοκρατία, Ευρώπη, πλουραλισμός, κοινωνική συνοχή, ελεύθερη οικονομία...Αυτή η επτάμηνη προεκλογική περίοδος λειτούργησε περίπου σαν μια συλλογική ψυχοθεραπεία. Κατά την οποία (όπως έλεγε το παλιό εκείνο παιδικό τραγουδάκι...) «πολλά ψέματα 
είπ α μ ε ...» .

Μ ε κορυφαίο ψέμα το τελευταίο. Οτι ο ελληνικός λαός ψήφισε όπως ψήφισε στις 17 Ιουνίου επειδή, δήθεν, τον φόβισαν τα μέσα ενημέρωσης και οι παρεμβάσεις των Ευρωπαίων.
«Ολόκληρη η Ευρώπη και τα ελληνικά μέσα έκαναν εκστρα

τεία πάνω στον φ όβο των πολιτών, άσκησαν έναν εκβιασμό 
μ ε την έξοδο από το ευρώ. Είναι αυτό δημοκρατία;» δήλωνε μετά τις εκλογές στον «Le M onde» μια νεαρή Ελληνίδα -  εκφράζοντας υποθέτω αρκετούς ομόφρονες συνομηλίκους της...Ε λοιπόν, ναι. Αυτό ακριβώς είναι η δημοκρατία. Να ψηφίζεις έχοντας απόλυτη επίγνωση των συνεπειών της ψήφου σου και ξέροντας πού ακριβώς σε οδηγεί η κάθε επιλογή. Δωρεάν ψήφος δεν υπάρχει.Υπό αυτήν την έννοια λοιπόν, οι Ελληνες πράγματι φοβήθηκαν. Αλλά δεν τους φόβισαν ούτε οι Ευρωπαίοι ούτε τα μέσα ενημέρωσης. Τους φόβισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ή , για να είμαι πιο ακριβής, ο κίνδυνος εκτροπής που ερχόταν μαζί του.Και ο φόβος του ΣΥΡΙΖΑ οδήγησε σας πιο απίθανες εκλογικές διεργασίες, ακόμη και σε μια κυβερνητική συνεργασία που ίσως ήταν αδιανόητη πριν από μερικές εβδομάδες.Αν ο ΣΥΡΙΖΑ θελήσει να κοιτάξει κατάματα την αλήθεια και όχι να ψάχνει πραγματικούς ή φαντασπκούς εχθρούς, θα καταλάβει ότι τη νίκη τού τη στέρησε ο εαυτός του - και κανένας άλλος.Το δεύτερο ψέμα αφορά τα κόμματα της κυβερνητικής συμ- μαχίας, κυρίως τη ΝΔ και το ΠαΣοΚ. Δεν ψηφίστηκαν επειδή

αρέσουν, ούτε επειδή εμπνέουν. Ψηφίστηι για να εμποδιστούν οι άλλοι.Ο  σχηματισμός της κυβέρνησης προσγείωσε απότομα ακόμη κι όσους ήλπιζαν ότι μπροστά στην ανάγκη θα μπορούσαν ίσως να υπερβούν τους εαυτούς τους. Δυστυχώς, δεν μπορούν.Γ » _  0 ε κ ^ ο γ ικ 5  αΠοΓΐέλεσμα λοιπόν δεν » α  πρέπει να κρύ- | ψει τη δική τους αλήθεια.5 Οτι πρόκειται για δύο κόμματα και ένα πολιτικό ί προσωπικό τα οποία έχουν ολοκληρώσει προ πολλούX  τη διαδρομή τους.Οτι βρίσκονται σε απόλυτη αναντιστοιχία με τις ανάγκες, τις απαιτήσεις, ακόμη και με την αισθητική της ελληνικής κοινωνίας.Κι ότι παραμένουν «ζω ντανοί στη σκηνή» μόνο και μόνο επειδή δεν έχουν προκόψει ακόμη ξεκάθαρα εκείνοι που θα τους αντικαταστήσουν.Το τρίτο ψέμα αγκαλιάζει το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Η οποία έχει πειστεί ότι ως το 2009 ζούσε στον επίγειο παράδεισο κι ότι εντελώς αναίτια ή απροειδοποίητα όρμησε«η  
ξένη ακρίδα» να της χαλάσει τη ζαχαρένια.Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα του 2009 ήταν μια χρεοκοπημένη και διαλυμένη χώρα, η οποία (ό,τι κι αν κάνει, όπως κι αν προσπαθήσει, με όποιο κόστος) αποκλείεται πλέον να επιστρέψει στα δεδομένα του 2009. Πάνε, έφυγαν.Αλλά αν δεν συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι ο παράδεισος χάθηκε, αποκλείεται να καταφέρουμε να βγούμε από την κόλαση.Στη φύση η επιβίωση προκύπτει από την προσαρμογή στα μεταβαλλόμενα δεδομένα κι όχι από την άρνηση ή την αδυναμία αποδοχής τους. Η άρνηση οδηγεί στον θάνατο.Το τέταρτο ψέμα αφορά τους ξένους εταίρους, τους τροϊκα- νούς και τους εγχώριους φίλους τους.Είναι ψέμα ότι υπάρχει μόνο ένας δρόμος εξόδου από την κρίση. Υπάρχουν πολλοί. Ακριβώς όπως υπάρχουν πολλές μέθοδοι για να προσαρμοστεί μια κοινωνία σε νέα δεδομένα.Καλώς ή κακώς, ο δικός τους δρόμος και η δική τους μέθοδος απέτυχαν. Η τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποδίδει την αποτυχία «στην πολιτική αβεβαιότητα και την κοινω
νική αναταραχή».Αλλο ψέμα κι αυτό! Αντιθέτως: είναι η πολιτική τους και η αποτυχία της που προκάλεσαν και την αβεβαιότητα, και την αναταραχή και όλα τα ακραία φαινόμενα που τις συνοδεύουν. Μια χαρά ζούσαμε τόσα χρόνια χωρίς τη Χρυσή Αυγή  στη Βουλή!Κι επειδή «πολλά ψέματα είπαμε», να πούμε και μια αλήθεια: 
η χώρα βρίσκεται κυριολεκτικά μ ε την πλάτη στον τοίχο.Μόνη της αποκλείεται να τα βγάλει πέρα αν δεν τη στηρίξει ουσιαστικά και αποτελεσματικά η υπόλοιπη Ευρώπη.Αλλά και αποκλείεται να σωθεί αν δεν προσπαθήσει πρώτα η ίδια.

| Δύο Kaiàpes
ΞΞ ποθέτω πως όλοι συμφωνούμε ότι το πο-
ΞΞ \ /  λιτικό σύστημα κουβαλάει διαχρονικά και 
=  διακομματικά δύο κατάρες: τη φαυλότητα
ΞΞ και την αναξιοπισιία.

X  Νομίζω πως το έχουν ανπληφθεί όλοι 
ΞΞ -  πλην ίσως των ίδιων των πολιτικών... Ετσι, ενώ η 
ΞΞ κοινωνία βοά, αυτοί συνεχίζουν να φορτώνουν στην 
ΞΞ πλάτη του τις ίδιες κατάρες με την ίδια κουτοπόνηρη
ΞΞ αμεριμνησία.
ΞΞ Θα πάρω ένα τυπικό παράδειγμα από τον σχημα- 
ΞΞ τισμό της κυβέρνησης: την υπουργοποίηση τον πρύ-
Ξ  τανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Πριν από έναν χρόνο, η συντριπτική πλειοψηφία 
ΞΞ των κομμάτων και των βουλευτών της τότε Βουλής 
ΞΞ ψήφισε έναν νέο νόμο για τα πανεπιστήμια.

Ο  νόμος αυτός επιχειρούσε να βάλει τέλος στο κλί- 
ΞΞ μα ανοργανωσιάς, δοσοληψίας και εκπαιδευτικής 
ΞΞ ανεπάρκειας που (κατά γενική παραδοχή) επικρατού- 
ΞΞ σε στα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
ΞΕ Δεν θα σταθώ στο περιεχόμενο του νόμου, δεν είναι
ΞΞ αυτό σήμερα το ζητούμενο. Υποθέτω θα περιέχει κα- 
ΞΞ λές και λιγότερο καλές προβλέψεις - όπως άλλωστε 
ΞΞ όλοι οι νόμοι...

Θα σταθώ στην αντίδραση της λεγάμενης πανεπι- 
ΞΞ στημιακής κοινότητας και στην άρνησή της να απο- 
ΞΞ δεχτεί τη νομοθεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας. Για
ΞΞ διάφορους λόγους που επικαλείται ο καθένας αλλά 
ΞΞ κυρίως επειδή κανένας δεν θέλει να αλλάξει τίποτα 
ΞΞ στην παθογένεια που τον τρέφει.
ΞΞ Μεταξύ των πρωτοσιατούντων στο κύμα αντίδρα- 
ΞΞ σης ήταν οι εν ενεργεία πρυτανικές αρχές και μεταξύ
ΞΞ αυτών ο αγωνιστής πρύτανης του Πανεπιστημίου Πε- 
ΞΞ λοποννήσου.

Ως εδώ, κανένα πρόβλημα. Δικαίωμά του να αγω- 
ΞΞ νίζεται για ό,τι φρονεί σωσιό ή απλώς για ό,τι τον 
ΞΞ συμφέρει.

Το πρόβλημα προκύπτει όταν, δέκα μήνες αργάιε- 
ΞΞ ρα, ο αγωνιστής πρύτανης (του δημοκρατικού, δημό- 
ΞΞ σιου κτλ. πανεπιστημίου) αναλαμβάνει υφυπουργός ΞΞ Παιδείας - ας πούμε ότι από κάποιους εκτιμήθηκαν 
ΞΞ κάποια προσόντα του.
ΞΞ Αλλά εδώ αρχίζει το παπατζιλίκι.
ΞΞ Διότι τι θα κάνει πλέον ο αγωνισιής-πρύτανης- 
ΞΞ υφυπουργός;
ΞΞ Θα εφαρμόσει ως υφυπουργός τον νόμο με τον 
ΞΞ οποίο διαφωνούσε ως πρύτανης;

Ή  δεν θα εφαρμόσει ως υφυπουργός τον νόμο 
ΞΞ επειδή διαφωνούσε ως πρύτανης;

Αν συμβεί το πρώτο, ο πρύτανης εκιός από αγωνι- 
ΞΞ στής θα αποδειχτεί και πρωταθλητής της κωλοτού- 
ΞΞ μπας.
ΞΞ Αν συμβεί το δεύτερο, τότε είναι η δημοκρατική 
ΞΞ πολιτεία που καλείται να κάνει κωλοτούμπα απέναντι
ΞΞ σας οργανωμένες, βίαιες μειοψηφίες των πανεπιστη-
ΞΞ μίων.
ΞΞ Ο,τι από τα δύο κι αν συμβεί όμως ποιο θα είναι 
=  το αποτέλεσμα; Οτι η κοινωνία θα συνεχίσει να αντι- 
ΞΞ λαμβάνεται την πολιτική ως ένα σύστημα φαυλότητας
ΞΞ και αναξιοπισιίας.
ΞΞ Ενα σύστημα δηλαδή όπου άλλα έλεγες χθες, άλλα 
ΞΞ σκέφτεσαι σήμερα κι άλλα θα κάνεις αύριο.
ΞΞ Στο όνομα μιας ατέρμονης συναλλαγής που καθο- 
=  ρίζεται από αναρίθμητα συμφέροντα. Και από καμία
ΞΞ πεποίθηση!

Ξ  θ α  ε ψ ψ μ ά ο η  ως υφυπουργός ¡ ϊ  τον νόμο με τον οποίο διαφωνούσε =  ως πρύτανης; Ή  δεν θα εφαρμόσει ¡ ξ ως υφυπουργός τον νόμο επειδή 
εξ διαφωνούσε ως πρύτανης; Ψ.
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ρ ά κ τ ο ρ ά ς  μ ο υ  που π ερ ιπ ο λεί στο « In te rco n tin e n ta l»  συνέλαβε την Π αρασκευή το απόγευμα τον πρώην πρωθυπουργό κ. Λουκά Παπα- 
δήμο να πίνει καφ έ και να συ- ζητεί χαμηλόφωνα με τον πρώην υπουργό των κυβερνήσεω ν του ΠαΣοΚ κ. Αλέκο Παπαδόπουλο. Είμαι βέβαιος ότι ο κ. Παπαδήμος και ο σερ Αλεκ συζητούσαν για τις εξαιρετικές προοππκέςτης κυβερ- νήσεω ς συνεργασίας της Δ εξιάς με τα «ολίγων έγκυος» μικρά κόμματα της Κεντροαριστεράς και τη σιγουριά την οποία αυτή εμπνέει για τη διάσωση της χώ ρας...
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Σίμ ος Κεδίκογλου για σύντομο χρονικό διάστημα ήταν νυμφευμένος με την ηθοποιό Τζί- 
να Αλοιμόνου. Οπω ς με διαβε- βαιώ νει πράκτωρ μου, αυτός ο γάμος είναι κάτι που θέλουν να ξεχάσουν και ο ι δύο. Σημειώνω ότι μετά το πέρας της ευτυχούς συνύπαρξης ο Σίμος προχώρησε σε δυναμική ανιαλλαγή απόψεων με εκπροσώπους του ωραίου φύλου από τη χώρα της βότκας και του κ. Βλαντίμιρ Πούτιν.

■ Μ
Ο υφυπουργός Εξωτερικών κ.

Δημήτρης Κούρκουλας, με αξιόλογη θητεία σιην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απολαμβάνει διακομματική υποσιήριξη. Δεν είναι μόνο αδελφός της ηθοποιού, έμπισιης φ ίλης του κ. Ευ. Βενιζέλου και πρώην βουλευτού κυρίας Ελένης 
Κούρκουλα. Είναι επίσης κουμπάρος του Χρύσανθου Λαζαρίδη καθώς έχει βαφτίσει την κόρη του στενού πρωθυπουργικού συνεργάτη από τον πρώτο του γάμο.
■ ■ ■Λ  ς  μη σπεύσουν να  α δειά - • ■ σ ο υ ν  τα γραφ εία τους στο υπουργείο Εξωτερικών. Μαθαίνω αρμοδίω ς ότι δεν προτίθεται να προχωρήσει σε αλλαγές ο  κ. Δ. 
Α βραμόπουλος. Τουλάχιστον όχι προς το π α ρόν...
■ Μ

υτό το κ ρ ά ν ο ς  έπ ρ ε
π ε να το π ρ ο σ φ έρ ετε  σ ’ εμένα» είπε ο νέος υπουργός Π ρ ο σ ια σ ία ς του Π ολίτη κ . Ν . 

Δένδιας όταν είδε ότι ο αρχηγός της Πυροσβεστικής έκανε δώρο ένα κράνος δασοπυρόσβεσης, κλεισμένο μέσα σε διάφανη προθήκη ασφαλώ ς, σιον απερχόμενο υπουργό κ. Ε λ . Οικονόμου. Τα κράνη δεν είναι τίποτα.Α ν τα πράγματα δεν πάνε καλά, οι υπουργοί της κυβέρνησης ενδεχομένως θα χρειασιούν ελικόπτερα που θα τους προμηθεύσει ο  κ . Δ ένδ ια ς για να αποχω ρήσουν από τα υπουργεία. Με την ευκαιρία, οφ είλω  να υπογραμμίσω ότι οι «τελετές πα ράδοσης - παραλαβής» με τα αυτάρεσκα δω ράκια και τα γελάκια σε περίοδο εθνικής κρίσης καλό θα ήταν να είχαν καταργηθεί.
mm»

Μίν ι Γουότεργκεϊτ σ ιη ν  Ιπ- ποκράτους. Μ αθαίνω  ότι

ενιοπ ίσ ιηκα ν πράκτορες εντός του γραφ είου του κ . Ευ. Βενιζέ
λου στο Π α ΣοΚ . Επειτα από συνεχή κρούσματα διαρροών, εισηγήσεων και προτάσεων σιελεχών του κόμματος που έφταναν σ ιο  γραφ είο του προέδρου του Π αΣοΚ  και αμέσως «προωθούνταν» μυσπκά προς συγκεκριμένη ηλεκτρονική εφημερίδα, διατάχθηκε έλεγχος και γρήγορα ενιοπίσιη- καν ο ι «ύποπιοι» υπολογιστές.Εικάζω ότι θα ακολουθήσουν κυρώ σεις και χτυπήματα προεδρικών χεριώ ν σιο  τραπέζι. Ω σιόσο το περιστατικό είνα ι το πρώτο σημάδι αισιοδοξίας για το κόμμα μετά τη συντριβή της 17ης Ιουνίου αφού δείχνει ότι υπάρχουν ακόμη άνθρω ποι που ενδιαφ έ- ρονται να υποκλέψ ουν και να χάσουν την ώρα τους δια βά ζοντας τις κατά κανόνα φ ρικτές εισηγήσεις τω ν... «κορυφαίων» προς τον κ. Β ενιζέλο .
Εντελώς διαφ ορετική μαθαίνω  ότι ήταν η αρχική πρόταση του κ. Α νι. Σαμαρά για το οικονομικό επιτελείο. Μ ου λένε ότι ο  Πρω θυπουργός ήθελε να συσιήσει μια οικονομική «νιριμ τιμ» υπό τον κ . Αλέκο Παπαδό
πουλο στην οποία θα συμμετείχαν ο κ. Β . Ράπανος, ο κ. Γ. Ζα- 
νιάς, ο κ. I. Στουρνάρας και ο κ. 
Ν . Μαραβέγιας, οι οποίοι διαθέτουν γνώση και ιδίαν πείραν της ευρω περιπέτειας της Ε λλά δα ς τα τελευταία 15 χρόνια , από τις

διαπραγματεύσεις το 1996 και τη μέθη της ένια ξη ς σ ιη ν Ο Ν Ε  το 2000 ως τις ταπεινώ σεις των διασώσεων κάθε τρεις μήνες της εποχής μ α ς. Ω σιόσ ο η πρόταση Σαμαρά προσέκρουσε σιην άρνηση του κ . Ε υ . Β ενιζέλου, ο οπ οίος προφ ανώ ς, σ ιο  πλαίσιο της τακτικής εξορκισμού του κυ- βερνητισμού, δεν ήθελε να δοθεί «  εικόνα ότι το οικονομικό επιτε- .ίο  θα αποτελούνιαν από σ ιε- λέχη προσκείμενα σ ιο  Π α ΣοΚ .
■ ■ ■Ί | πως αποκαλύπτει σε ειδικό ρεπορτάζ το «ΒΗπΒ§3ζίηο», ιο οποίο συμπεριλαμβάνειαι σιην «έκδοση με τις προσφορές» του «Βήματος της Κυριακής», η κα- τάκιηση της πρωθυπουργίας από τον κ. Α νι. Σαμαρά τον αναγκάζει να ανασιείλει την έκδοση του δίτομου έργου που ετοίμαζε με προσωρινό τίτλο «Συνημίτονα της Ισιορίας». Πρόκειται για μια προσέγγιση των διεθνών οικονομικών σχέσεων και τη θέση της Ελλάδας μέσα σε αυτές το οποίο ο  Πρωθυπουργός ετοιμάζει τα τελευταία χρόνια και ήταν έτοιμος να αφιερώσει σιη σύζυγό του Γεωργία.Δ εν είνα ι απαραιτήτω ς κακή η αναβολή της έκδοσ η ς για τον συγγραφέα Σαμαρά. Η περίοδος της πρωθυπουργίας του (ιδίως αν είναι σύντομη και τρικυμιώ δης, όπω ς οι απ αισιόδοξοι π ροεξοφλούν) σίγουρα θα εμπλουτίσει και θα εμβαθύνει κατά πολύ τη γνώση του για το θ έμ α ...

■ ■ ■
Κα νο νικ ά  μ α θα ίνω  ότι θα π ειά ξει την Τετάρτη για τις Β ρυ ξέλλες ο  κ . Α ν ι. Σαμαράς για να παρασιεί σιη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αλλά και σ ιην έκτακτη Σύνοδο Κ ορυφ ής της Ε Ε . Η  εγχείρηση σιο μάτι δεν θα τον κρατήσει σιην Αθήνα. Ο  Ανιώ νης δεν πρόκειται να χάσει με τίποτα τη' ιαιρία να κάνει το νιεμπούτο ιου σιην έδρα της ΕΕ με το κοστούμι του Πρωθυπουργού.Ω σ ιόσ ο, οι πιήσεις απαγορεύονται σε ανθρώπους ποι ιμετω-πίζουν προβλήματα υγείας όπως η αποκόλληση αμφ ιβληστροειδούς. Θ α κατασιεί όμω ς εφικτή με την τοποθέτηση επιθέματος σιλικόνης σ ιο  πρω θυπουργικό μάτι. Το τα ξίδι έτσι θα γίνει και η πάθηση θα αποκατασιαθεί ορι- σπκά με νέα επέμβαση που θα γίνει αργότερα.
■ Μ

Επειδή μόνο με τις Η Π Α  θέλουμε να  σ υ γ κ ρ ινό μ α σ ιε, δ εν  με εκ π λή σ σ ει που έν α ς ακόμη πρω θυπουργός, ο  κ . Σ α μα ρά ς, επιθυμεί να αντιγράψει το πρότυπο του Λευκού Ο ίκου και να εγκατασιήσει σ ιο  Μ αξί- μου «οβάλ γραφ είο». Αυτά βέβαια λέγονται σ ια  λόγια, γιατί οι γνω ρίζονιες υπογραμμίζουν ότι σιην πράξη το Μ αξίμου διοικεί- ται απλώς σαν ένα βουλευτικό γραφ είο (με τους έμπ ισιους και

τους παρατρεχάμενους), απλώς με περισσότερους αστυνομικούς. Κατά τα λοιπ ά, ο ι νέοι πρωθυ- πουργικοί έμπ ισιοι ακόμη ψάχνουν να βρουν τα e-mail του ς...■ ■ ■
Πολλά από όσα γράφ ονται σ ιο  Διαδίκτυο είναι ψευδή. Ενα από αυτά ήταν ότι ο  πρώην υπουργός Π ΕΧΩ ΔΕ Γιώργος 
Σουφ λιάς επικοινώ νησε με τον Πρωθυπουργό για να του ζητήσει να τοποθετήσει υφυπουργό Ανάπτυξης τον κ. Σταύρο Καλογιάν- νη . «Ο υδέν ψ ευδέσιερον» λένε άνθρωποι που γνω ρίζουν, αφού ο Σαρακατσάνος, αν και συνομιλεί με πολλούς νεοδημοκράτες, δεν διατηρεί επαφή με τον Σα μαρά εδώ και πάρα πολύ καιρό.
■ ■ ■
Η Δ εξιά  δεν αστειεύεται και π ά νιω ς, σε αντίθεση με το Π αΣοΚ , η παράταξη που κυβέρνησε από το 2004 ως το 2009 με τα γνωσιά αποτελέσματα δεν έχει καμία πρόθεση να «αποβάλει τον κυβερνητισμό». Στο πλαίσιο αυτό επιταχύνονται οι αλλαγές σιο κράτος με τοποθετήσεις ημετέ- ρων, αφού υπάρχει περίσσευμα αυτοθυσίας σε κύκλους κολλητών που φλέγονται από την επιθυμία να διασώσουν επαγγελματικά τον εαυτό τους με μια θέση σιον ευρύτερο κρατικό μηχανισμό.Μ ου λένε λο ιπ ό ν ότι α να κ ο ινώ σεις νέω ν τοποθετήσεων θα γίνουν και σ ιο ν χώ ρο των τραπεζώ ν. Κ άποιοι μά λισια  αμφ ισβητούν ότι ο κ . Σ α μ α ρ ά ς θα διατηρήσει σ ιη θέση του σιην Εθνική τον διευθύνονια σύμβουλο κ. Απ. Ταμβακάκη και ισχυρίζονται ότι θα τον αντικατασιή- σει με τον σημερινό υποδιοικητή της Τράπεζας κ. Αλ. Τουρκολιά.

M M
Οκ. I. Στουρνάρας ως υπουργός Ανάπτυξης, Ανιαγωνισπ- κόιηιαςκαι Ναυτιλίας μπορεί άνετα να διεκδικήσει θέση σιο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες. Η  θητεία του διήρκεσε από τις 17 Μαΐου 2012 ως τις 21 Ιουνίου 2012. Ω σιόσο, μαθαίνω ότι μέσα σε αυτές τις 36 ημέρες υπέγραψε συνολικά περισσότερες από 550 αποφάσεις και διευθέτησε πολύ μεγαλύτερο αριθμό υποθέσεων τις οποίες «ξεκόλλησε». Ανά ημέρα, περιλαμ- βανομένων και των Σαββατοκύριακων, υπέγραφε 15 αποφάσεις ενώ συγκαλούσε 3 4  υπηρεσιακά συμβούλια. Δεν απορώ λοιπόν που για την αποτελεσματικότητά του ανιαμείφθηκε με την επιστροφή σια προηγούμενα καθήκονιά του ως επικεφαλής του ΙΟ Β Ε ...■ηπ ορεί να  μην μπήκε σ ιη  
ΡΙ Βουλή, αλλά δεν έχασε το κέφ ι του ο  π ρόεδρ ος του Λ Α Ο Σ  κ. Γιώργος Καραιζαφέρης. Μ όλις έμαθε για το πρόβλημα υγείας του κ . Σαμαρά σ ιο  μάτι έσ ιειλε τηλεγράφημα όπου του έγραφε: «Ασ’ τους να λ έν ε ... Καλύτερα να σου βγει το όνομα παρά το μάτι. Τα οποία, εξάλλου, πρέπει να έχετε δεκατέσσερα με αυτά που θα δουν τα μάτια σας».

iillllHNIiilllllllllllllllll

Πώς επελέγη ο κ. Ευάγγελος Μ εϊμαράκης για τη θέση του Π ροέδρου της Β ουλής αντί να γίνει υπουργός; Η απάντηση είναι απλή. Πρώτον, ο κ. Μ εϊμαράκης διαπίσιω σε κατά τη διάρκεια  της προηγούμενης θητείας του σ ιη ν κυβέρνηση (υπουργός Α μυνας, 2007-2009) ότι τα κυβερνητικά καθήκοντα του προκαλούν αφόρητη πλήξη -  και κατά συνέπεια ήθελε να τα αποφ ύγει. Δ εύτερον, μια  Βουλή στην οπ οία  εξελέγησα ν 18 βουλευτές της Χρυσής Αυγής δεν μπορεί να ελεγχθεί παρά μόνο από έναν που έχει αποδείξει (σια νιάτα του) ότι μπορεί, αν χρ εια σ ιεί, να ρίξει ένα χέρι ξύλο για να υποστηρίξει τις πολιτικές απόψ εις του. Π α λιός κοινοβουλευτικός θυμάται

τις φ άπες με τις οπ οίες ο  παλαιός πάνθηρ του μητσοτακισμού κ . Μ εϊμαράκης «φ ιλοδώ ρησε» τον κ . Γ. Σ υ μ π ιλίδ η  σε διά δρομ ο της Β ουλής την ημέρα που ο τελευταίος αποχώρησε από τη Ν Δ  π ροκα λώ νια ς την πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ο  πρακτικός και ρεαλιστής «Βαγγέ- λα ς», λοιπ όν, ο  οπ οίος γνω ρίζει ότι το ξύλο δεν είναι πάνιοτε ασύμβατο με την πολιτική δράση, μαθαίνω  ότι έχει φ ροντίσει να ενημερώ σει μέσω τρίτων τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής ότι διαθέτει τη θεσμική δυνατότητα σε περίπτωση που βιαιοπραγήσουν ενιόςτου  Κοινοβουλίου να τους αποκλείσει από το Βουλευτήριο. Προφανώς επ ισιρατεύονιας κάθε μ έσ ο ...



Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΙΚΑΣ

Ποιοι και πώς έριξαν 
στα βράχια το μνημόνιο

Τη διετία 2010-2011 έγιναν 70.000 προσλήψι

* Τ0.ΒΗΜΑ τΑνάπτυξηΕΕΙΣι Επιταχύνονται οι εξελίξεις ανασυγκρότησης του >
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ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Ελληνικά  
σουπερμάρκετ 
στα Βαλκάνια
Ελληνικές αλυσίδες σουπερ
μάρκετ «δ ιασταυρώνουν τα  ξί
φη το υ ς » στις αγορές τω ν  
Βαλκανίων. Πρόκειται για τους 
ομίλους Βερόπουλου και Μαρι- 
νόηουλου και για τη  βελγική 
ϋθΐήειίζε, η οποία εκπροσωπεί
ται από την ΑΒ Βασιλόπουλος.

ησης του χρηματοπιστωτικού συστήματοςΕπιταχύνονται οι εξελίξεις ανα
Σενάρια για αλλαγές
και συγχωνεύσεις τραπεζών
Δημόσιος έλεγχος και νέα πρόσωπα στις διοικήσεις

ΣΕΛ. Β6-7 

ΑΝΑΚΑΜΨΗ

Ψηφίζουν 
πάλι Ελλάδα  
οι τουρίστες
Ελπίδες για καλύτερη τουρ ι
στική σ ε ζό ν  δίνει η συγκρό
τη ση  κυβέρνησης σ τη  χώρα. 
«Θ α  υπάρξει β ελ τίω ση » εκτι
μά ο π ρόεδρος τω ν  ξενο δ ό 
χων κ. Γ ιάννης Ρέτσος, 
προβλέπονταξ ότι τα  πρώτα  
σημάδια ανάκαμψης θα φα
νούν σύντομα.

ΣΕΑ. Β8

ΔΕΗ

Πυρετώδεις 
διαβουλεύσεις 
για το χρέος
Τ έλος Ιουνίου λήγουν δάνεια 
ύψους 525 εκατ. ευρώ  τη ς 
ΔΕΗ και οι τέσ σ ερ ις  ελληνι
κές π ιστώ τρ ιες τράπ εζες  βρί
σκοντα ι σ ε  διαπραγματεύσεις 
με τη  διοίκηση για τη ν  ανα- 
χρηματοδότησή  τους.

ΣΕΛ. Β5

III Π Ρ Ο Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι  Γ Ι Α  Ε Χ Ο Ν Τ Ε Σ  ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι

ΝΕΟΥΣ ΟΡΚΟΥΣ π ίσ τη ς  και α π ο φ α σ ισ τ ικ ό τη τα ς  για  τ ο ν  κ ο ινό  σ τό χ ο  να  π α ταχθούν οι φ ο ρολογ ικ ο ί 
π αράδεισο ι έ δ ω σ α ν  σ το  Λ ο ς  Κάμπος το υ  Μ εξικού  οι η γ έ τε ς  το υ  Θ20. Ω σ τό σ ο  οι παράδεισο ι, όπ ω ς  το υ  
Μ ονακό  (φ ω τογρ α φ ία ), α ντέχου ν  και δυναμώνουν. ΣΕΛ. Βΐο-11

ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ
και ραγδα ίω ν αλλαγώ ν σ το ν  τρ α 
π εζικό  χάρτη  επ ανέρχοντα ι σ το  
προσκήνιο  μ ετά  το ν  σχηματισμό 
κυβέρνησης, ο  οπ ο ίος  εκτιμάται 
ό τ ι  θα  επ ιταχύ νει τ ις  ε ξ ε λ ίξ ε ις  
α να συ γκ ρ ό τη ση ς  το υ  εγχώ ρ ιου  
χ ρ η μ α το π ισ τω τ ικ ο ύ  σ υ σ τή μ α 
το ς . Η δη κυκλοφ όρησαν πληρο
φ ο ρ ίες  σ ε  σχέση  με αλλαγές σ τις  
δ ιο ικ ή σ ε ις  τ ω ν  υπ ό  δ η μ ό σ ιο  
έλεγχο  τρ α π ε ζώ ν , ε ν ώ  πολύ σύ 
ν το μ α  εκ τιμ ά τα ι ό τ ι θα  κ λε ίσ ει 
και τ ο  θέμ α  με το υ ς  όρ ο υ ς  τη ς  
ανακεφαλα ιοποίησης.

Σελ. Β4

ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

«Ζητούμενο 
η πολιτική 
βούληση»
Την ανάγκη να υπάρ
ξει πολιτική βούληση 
για να προχωρήσουν 
οι αποκρατικοποιή
σεις επισημαίνει ο 
πρόεδρος του ΤΑΙ- 
ΠΕΔ κ. Κώστας Μη- 
τρόπουλος.

ΣΕΛ. Β5

hotels
Τώρα, κερδίζετε éajs και 2 0 %  Επιστροφή  
από τιε διακοπέε aas!
Εηιλέξτε ένα από τα 300 ξενοδοχεία οε όλη την Ελλάδα, που συμμετέχουν 
οχο πληρώστε με κάρτα Eurobank και κερδίστε έως
20% σε ευρώ. |

www.epistrofi-eurobank.gr Eurobank

http://www.epistrofi-eurobank.gr
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668.035 ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ 431.000 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

# .J  '·

Τέλος 2010 
(1)

Συνταξιο
δοτήσεις

(2α)

Ανεπίσημες
αποχωρήσεις

(2β)

Μετα
τάξεις

(3)

Σύνολο
(2α)+(2β)+(3)

Επίσημες
προσλήψεις

(5α)

Ανεπίσημες
προσλήψεις

(5β)

Μετατάξεις 
σε υπουργεία 

(6)

Μετατάξεις 
σε άλλους 
φορείς (7)

Σύνολο
(5α)+(5β)+(6)+(7)

(8)

(8)-(4)

(9)

Τέλος
2011

(10 )=(1)+(9 )

Γενική κυβέρνηση (σύνολο)? *692.301 40.025 1.850 16.787 58.662 9.598 3.023 4.090 17.685 34.396 -24.266 668.035
Κεντρική διοίκηση 446.789 19.859 953 11.243 32.055 5.079 955 2.342 3.339 11.715 -20.340 426.449
Προεδρία , ' ■ ái *  2 0 2 0 0 0 0 -2 59
Βουλή « 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1.369
Δημόσια διοίκηση *8 76 1 77 6 18 859 883 806 806
Υπ. Εσωτερικών 1.601 84 858 942 13 47 4 5 69 -873 728
Υπ. Εξωτερικών 2.445 166 1 167 1 6 0 0 7 -160 2.285
Αμυνα 93.090 4.093 327 17 4.437 1.033 16 8 1.057 -3.380 89.710
Υπ. Υγείας 1.018 435 31 4 470 63 91 142 296 -174 844
Δικαιοσύνη 16.000 901 19 920 197 10 326 58 591 -329 15.671
Παιδεία 206.797 7.073 134 6.291 13.498 1.872 218 112 2.202 -11.296 195.501
Πολιτισμός 7.845 684 14 698 22 294 583 ΙΟ 909 211 8.056
Υπ. Οικονομικών 19.637 1.694 2 1.696 18 24 16 25 83 -1.613 18.024
Γεωργία 2.524 339 2 341 12 11 3 0 26 -315 2.209
Περιβάλλον 1.050 180 0 180 2 2 46 7 57 -123 927
Εργασία 1.401 77 84 26 187 1 37 22 60 -127 1.274
Υπ. Ανάπτυξης 1.557 281 1 282 10 51 17 821 899 617 2.174
Κατασκευές 6.223 596 3 292 891 11 290 2 303 -588 5.635
Ναυτιλία 729 25 821 846 0 8 1 108 117 -729 0
Προστασία Πολίτη 72.577 2.257 1.000 3.257 1.756 502 39 6 2.303 -954 71.623
Γραμματεία Πληροφοριών 582 57 2 1 60 1 0 1 2 -58 524
Περιφέρειες 8.498 682 338 1.891 2.911 25 629 1.150 1.804 -1.107 7.391
Ανεξάρτητες Αρχές 1.785 157 34 2 193 36 8 3 47 -146 1.639
Αλλοι φορείς 245.512 20.166 897 5.544 26.607 4.519 2.068 1.748 14.346 22.681 -3.926 241.586
Νομικά πρόσωπα 6.034 681 110 94 885 124 64 80 268 -617 5.417
OTA 93.194 7.193 2.885 10.078 357 803 878 12.634 14.672 4.594 97.788
Νοσοκομεία 88.564 5.279 891 6.170 3.409 1.060 620 1.424 6.513 343 88.907
Ταμεία 29.471 2.292 1.674 3.966 485 205 186 208 1.084 -2.882 26.589
ΔΕΚΟ 28.239 4.721 777 0 5.498 144 0 0 144 -5.354 22.885

« Τι αποκαλύπτει η έκθεση της μόνιμης αντιπροσωπείας στην Αθήνα

Ποιοι έριξαν έξω το μνημόνιο
Η τρόικα καρφώνει τέσσερις υπουργούς για προσλήψεις δημοσίων υπαλλήλων από το «παράθυρο»

70.0.00
προσλήψεις 

εκ των οποίων

12.000 
έγιναν στους 

O TA  του 
«Καλλικράτη» 
τη διετία 2010 

- 2011, ενώ  
σπρώχθηκαν 

στην έξοδο

94.000
δημόσιοι 

υπάλληλοι και 
στρατιωτικοί

Ρ επ ο ρ τά ζ Ζ Ω Η Σ  ΤΣΩ Λ Η Σ

"V  ι τον «ποταμό» τω ν  πρό- 
\  ωρωνσυνταξιοδότησεων 
/  που οδηγήθηκαν χιλιάδες

Α ____ ι δημόσιοι υπάλληλοι (ενό-
ψει τω ν οριζοντίων περικοπών σε 
μισθούς, επιδόματα, συντάξεις και 
εφάπαξ) και στις περίπου 70.000 
προσλήψεις που έγιναν τα δύο τε
λευταία χρόνια για να καλυφθούν 
κενά και «πολιτικές υποχρεώσεις» 
χάθηκε κάθε πιθανότητα επιτυχί
ας του μνημονίου.

Σε αυτό το  συμπέρασμα κατα
λήγει η μόνιμη αντιπροσωπεία της 
τρόικας στην Αθήνα με έκθεσή 
της για την εξέλιξη του αριθμού 
τω ν  δημ οσίω ν υπαλλήλων α
ποκαλύπτοντας μάλιστα ότι σε 
τέσσερ ις  τομείς -  OTA, Υγεία, 
Αστυνομ ία  και υπουργείο Π ο
λιτισμού -  το  προσωπικό αντί 
να μειωθεί αυξήθηκε. Η τρόικα 
εν όψει τω ν  σκληρών διαπραγ
ματεύσεων που έρχονται με τη  
ν έα  κυβέρνηση  «κ α ρ φ ώ νε ι»  
τους παλαιούς συνομιλητές της 
υποστηρίζοντας ότι «ενώ  νομο
θετούσαν κανόνεε για μείωση  
του αριθμού τω ν δημοσίων υ
παλλήλων έκαναν προσλήψειε 
από το παράθυρο κι ενώ φήφι/αν 
τον “ΚαλλικράτηΓ για να γίνουν 
συνενώσειε τω ν δήμων και να 
εξοικονομηθεί 1,5 δισ. ευρώ  
έκαναν πάνω από 12.000 προ- 
σλήφειε στουε OTA».

Σύμφωνα με την έκθεση που 
παρέδωσε ο υπηρεσιακός υπουρ-

Οι... μεταρρυθμιστές 
και το ναυάγιο

Είναι προφανές ότι η μεταρρύθμιση του 
κ. Γιάννη Ραγκούση απέτυχε παταγω
δώς, όσο προφανείς είναι και οι ευθύνες 
για την αδυναμία ελέγχου της οικονο
μικής κατάστασης των OTA.

Ο δεύτερος μεγάλος τομέας όπου 
ναυάγησε η προσπάθεια μείωσης προ
σωπικού είναι ο χώρος της Υγείας όπου 
ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος εκτός από τις 
περίπου 300 προσλήψεις που έκανε 
στην κεντρική υπηρεσία του υπουρ
γείου για να καλύψει τα δύο τρίτα των 
θέσεων που έμειναν κενές λόγω συντα- 
ξιοδότησης, ενέκρινε περίπου 6.000 
προσλήψεις στο ΕΣΥ που πλέον απα
σχολεί (νοσηλευτικό, διοικητικό και βο
ηθητικό προσωπικό) συνολικά 88.907 
άτομα και παρά ταύτα το επίπεδο πα
ροχών υγείας φθίνει.

ξπίσης αύξηση του αριθμού των ερ
γαζομένων υπήρξε επί των ημερών του 
κ. Παύλου Γερουλάνου στο υπουργείο 
Πολιτισμού και Τουρισμού όπου εκτός 
από τις μετατάξεις εργαζομένων από τον 
ΟΣΕ έγιναν πάνω από 1.000 προσλήψεις.

Στο υπουργείο Προστασίας του Πο
λίτη ο πρώην υπουργός κ. Μιχάλης 
Χρυσοχοίδης κάλυψε με το παραπάνω 
όλα τα κενά που δημιουργήθηκαν λόγω 
πρόωρων συνταξιοδοτήσεων (2.257 μό
νο το 2010). Μάλιστα η τρόικα «ψάχνει» 
για 500 «απροσδιόριστες προσλήψεις»!

γό ς  Ο ικονομ ικών κ. Γ ιώ ργος 
Ζανιάς στη  νέα πολιτική ηγεσία 
του υπουργείου Οικονομίας και 
η οποία αποτέλεσε και τη  βάση 
τω ν  συ ζη τήσεων ανάμεσα στα  
τρία κόμματα που στηρίζουν την 
κυβέρνηση για να καταλήξουν 
στην προγραμματική συμφωνί
α, προκύπτει ότι το  2010 κι ενώ  
συνταξιοδοτήθηκαν 53.336 εργα
ζόμενοι ο  συνολικός αριθμός του 
μόνιμου προσωπικού του στενού 
και ευρύτερου δημόσιου τομέα 
(της γενικής κυβέρνησης) έμεινε 
σχεδόν σταθερός στις 692.301 
άτομα. Το  σύνολο σχεδόν τω ν  
κενών θέσεων καλύφθηκε με νέ
ες προσλήψεις.

Και τ ο  2011, ό τα ν  πλέον η 
τρ ό ικ α  επ έβαλε τη ν  α υ σ τη 
ρή εφαρμογή του κανόνα «μία 
πρόσληψη για κάθε πέντε απο
χωρήσεις», ενώ απομακρύνθηκαν 
από το  Δημόσιο 40.025 εργαζό
μενοι ο  συνολικός αριθμός τω ν 
δημοσίων υπαλλήλων μειώθηκε 
κατά 24.266 άτομα, καθώς οι υ
πόλοιπες θέσεις καλύφθηκαν με 
διορισμούς.

Το μεγάλο πάρτι τω ν  προσλή
ψεων έγινε στους OTA όπου μόνο 
το  2011 ηροσλήφθηκαν 12.000 
άτομα. Στην έκθεση εκφράζεται 
έκπληξη για το  «εντυπωσιακό» 
όπως χαρακτηρίζεται αποτέλε
σμα της «καθαρής αύξησης» των 
υπαλλήλων στους OTA κατά 5% 
ή κατά 4.500 άτομα, δηλαδή του 
αριθμού μετά και τις συνταξιοδο
τήσεις, παρά την εφαρμογή του

σχεδίου «Καλλικράτης» που είχε 
σχεδιαστεί για εξοικονόμηση 1,5 
δισ. ευρώ σε βάθος τριετίας, που 
θα προερχόταν και από τη μείω
ση του μισθολογικού κόστους.

Τα βασικά συμπεράσματα της 
έκθεσης (δημοσιεύεται ολόκληρη 
στην ιστοσελίδα www.tovinia.gr) 
έχουν ω ς εξής:
•  Παραβιάστηκε ο  κανόνας «1 
προς 5». Αντί για 8.000 προσλή
ψεις που ηροέβλεηε ο  κανόνας 
του «1 προς 5 » για το  2011 τελι- 
κώς έγιναν 16.711.
•  Χαραμάδες και παράθυρα. Στην 
έκθεση σημειώνεται ότι «υπάρ
χουν αδιευκρίνιστες ροές  και 
προσλήψεις».
•  Π αραλλήλως εντοπ ίζοντα ι 
χάσματα στα  στοιχεία για τις με
τατάξεις. Ορισμένοι υπάλληλοι 
που μετατέθηκαν... «χάθηκαν», 
τουλάχιστον από τα  «μάτια» του 
αρμόδιου υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης.

Τ ο  αποτέλεσμα  αυτής τη ς  
πολιτικής ήταν το  σύνολο τω ν α- 
μειβομένων από το Δημόσιο, τους 
OTA, τους ένστολους να αυξάνε
ται χρόνο με το ν  χρόνο αντί να 
μειώνεται και να υπερβαίνει στα
θερά το  1.130.000 άτομα.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ο α
ριθμός τω ν  συνταξιούχων του 
Δημοσίου ανήλθε σ τις  15 Μαΐ- 
ου 2012 στις 431.000 άτομα από 
403.033 άτομα που ήταν σ το  τέ
λος του  2010 και 389.735 που 
ήταν το  φθινόπωρο του 2009 πριν 
από τις εκλογές του Οκτωβρίου.

http://www.tovinia.gr
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Καιέρρευσε 
το πρόγραμμα 
μεταρρύθμισης 
του κράτους
Η τρόικα επαναφέρει τη δέσμευση για απομάκρυνση 
75ο.οοο δημοσίων υπαλλήλων ως το 2015

Ρ επ ορ τά ζ
Δ Η Μ Η ΤΡ Η Σ
ΝΙ Κ Ο ΛΑΚΟ Π Ο ΥΛΟ Γ

“ ΐ πανέρχεται μετ’ επιτάσε- 
, ως στο προσκήνιο από τα 

μέλη της τρόικας που ε- 
_ι πανακάμπτουν μετά και

τ ο ν  σχηματισμό κυβέρνησης 
η απομάκρυνση από το  Δημό
σ ιο  150.000 υπάλληλων ω ς  το  
τέλ ο ς  του  2015, μετά και τη ν  
κατάρρευση όλων σχεδόν τω ν  
προγραμμάτων για τη μεταρρύθ
μιση του Δημοσίου και τη μείωση 
τω ν  κρατικών δαπανών.

Οι απολύσεις τω ν  δημοσίων 
υπαλλήλων -  α νεξά ρ τη τα  α
πό το  αν λάβουν τη  μορφή της 
«εφεδρείας» -  θα πρέπει να θεω
ρούνται δεδομένες, ανεξαρτήτως 
της επιμήκυνσης της εφαρμογής 
τω ν δεσμεύσεων του μνημονίου, 
μετά και τη  διαπίστωση ότι οι συ
νταξιοδοτήσεις τω ν  υπαλλήλων 
και η μείωση του αριθμού τω ν  
προσλήψεων υπολείπονται κατά 
πολύ ώ στε να «καλυφθεί» ο αριθ
μός των 150.000 απομακρύνσεων 
που αποτελεί μνημονιακή δέσμευ
ση της κυβέρνησης.

Τ ο  μ εταρρυθμ ιστικό  π ρό 
γραμμα του  κράτους, από τη ν  
άλλη πλευρά, απειλείται με κα
τάρρευση, μετά το  πάγωμα του 
σχετικού νομοσχεδίου, το  οποίο 
αν και κατατέθηκε προεκλογικά 
σ τη  Βουλή, δεν ψηφίστηκε, με 
αποτέλεσμα να προκαλέσει τη  
δυσφορία  τω ν  μελών τη ς  task

force που επανεξετάζουν ακόμη 
και την παραμονή τους στη  χώρα 
μας. Το νομοσχέδιο προέβλεπε, 
εκτός τω ν  άλλων, την κατάργη
ση  υπηρεσιακών μονάδων τω ν  
υπουργείων και κυρίως τη ν  ε
πιτάχυνση τω ν  διαδικασιών για 
την αξιολόγηση του προσωπικού 
που θα έπρεπε να ολοκληρωθεί 
εντός του τρέχοντος έτους, έτσι 
ώ σ τε  να καταστεί δυνατή και η 
απομάκρυνση περίπου 15.000 
δημοσίων υπαλλήλων που θα κρί- 
νονιαν ακατάλληλοι για τις θέσεις 
που κατέχουν.

Η υπόθεση αυτή παραπέμπεται 
πλέον στο μέλλον. Στο μέλλον πα- 
ραπέμπεται, όπως όλα δείχνουν, 
και η υλοποίηση της δέσμευσης 
της χώρας μας για τη  μείωση της 
γραφειοκρατίας κατά 25% ω ς  το  
2012, κάτι το  οποίο ανατέθηκε 
τελικά σε εμπειρογνώμονες του 
ΟΟΣΑ, αντί του  ποσού τω ν  1,2 
εκατ. ευρώ, μετά την αδυναμία 
της χώρας μας να υλοποιήσει το  
σχετικό πρόγραμμα.

Είναι γεγονός ότι η... ραστώ 
νη  τ ω ν  εκ λο γώ ν  επ ιδ ε ίνω σε  
όλους σχεδόν τους δείκτες που 
έχουν σχέση με τη  διαχείριση του 
προσωπικού σ το  Δημόσιο και τη 
μείωση τω ν  κρατικών δαπανών. 
Η τρόικα, όπως αναφέρουν πλη
ροφορίες που έχει σ τη  διάθεσή 
του «Τ ο  Βήμα», ανεξαρτήτως της 
επιμήκυνσης του  μνημονίου ή, 
ακριβώς, εξαιτίας της επιμήκυν
σης, επιμένει ότι θα πρέπει να 
προχωρήσουν με ταχείς ρυθμούς

Οι συνταξιο
δοτήσεις των 
υπαλλήλων 
και η μείωση 
του αριθμού 
των προσλή
ψεων υπολεί
πονται κατά 
πολύ ώστε να 
«καλυφθεί» 
ο αριθμός 
των 150.000 
απομακρύν
σεων που 
αποτελεί 
μνημονιακή 
δέσμευση

τα  λουκέτα στους οργανισμούς 
και η απομάκρυνση ω ς  το  τέλος 
του  2015 150.000 δημοσίων υ
παλλήλων.

Τυχόν υλοποίηση αυτών τω ν 
δεσμ εύ σεω ν  εκτιμάται ό τι θα  
οδηγήσει σ ε απολύσεις προσω
πικού, ανεξάρτητα αν κάτι τέτοιο 
θα πραγματοποιηθεί μέσω  της 
«εργασιακής εφεδρείας» η οποία 
προβλέπει την καταβολή τω ν  α
ποδοχών τω ν  υπαλλήλων για ένα 
χρονικό διάστημα που θα «συμ
ψηφίζονται» όμως με το  ποσό της 
αποζημίωσης που δικαιούνται.

Ο στόχος της απομάκρυνσης 
150.000 υπαλλήλων σημαίνει ότι 
κάθε χρόνο θα πρέπει να απομα
κρύνονται 45.000 υπάλληλοι. Ο 
αριθμός αυτός δεν μπορεί να επι- 
ευχθεί χωρίς απολύσεις, καθώς, 

όπως προκύπτει και από σχετική 
μελέτη του υπουργείου Διοικητι
κής Μεταρρύθμισης, ο  αριθμός 
τω ν συνταξιοδοτήσεων κυμαίνε
ται πλέον σε 22.000 τον χρόνο. 
Α υ τό  σημαίνει ότι κάθε χρόνο 
θα πρέπει να απολύονται από το  
Δημόσιο περίπου 25.000 δημό
σιοι υπάλληλοι.

Ο σ τό χ ο ς  τη ς  μείωσης τω ν  
υπαλλήλων κατά 150.000 δεν 
μπορεί να  επιτευχθεί, από την 
άλλη πλευρά, ούτε από τη μείωση 
του  αριθμού τω ν  προσλήψεων. 
Ηδη ο  κανόνας πέντε προς ένα 
μεταξύ τω ν  αποχωρήσεων και 
τω ν  προσλήψεων παραβιάζεται 
υπέρ τω ν  προσλήψεων, γεγονός 
που προκαλεί νευρικό κλονισμό

στα μέλη της τρόικας που ζητούν 
πλέον μετ’ επιτάσεως απολύσεις 
προσωπικού σ το  Δημόσιο.

Σύμφωνα με τα  στοιχεία του 
υπουργείου Διοικητικής Μεταρ
ρύθμισης από τον Ιανουάριο 2012 
ω ς  και το ν  Απρίλιο 2012 έχουν 
αποχωρήσει 7.809 άτομα και έ
χουν προσληφθεί 1.872. Α ν  σε 
αυτό το  νούμερο προστεθούν και 
457 υπάλληλοι που προέρχονται 
από μετατάξεις από τις ΔΕΚΟ και 
προσμετρώνται, ω ς  εκ τούτου, 
στις προσλήψεις, τό τε  ο  συνολι
κός αριθμός τω ν  προσλήψεων 
για το  πρώτο τετράμηνε 'υ  έ
τους ανέρχεται σ ε 2.329 ̂ ,όμα.

■Ταέ> χάσε
η task force

Η υπόθεση της μεταρρύθμισης 
του  κράτους όμως και μεί
ω σ η ς  τω ν  κρατικών δαπανών 
έχει και την κωμικοτραγική της 
πλευρά. Ηδη τα  μέλη τη ς  task 
force, που παρέμειναν σ την Ελ
λάδα  κατά  τη ν  προεκλογική  
περίοδο, έχουν εκφράσει έντονες 
επιφυλάξεις για την πορεία της 
μεταρρύθμισης και διεμήνυσαν 
στην κυβέρνηση ότι προτίθενται 
να επανακαθορίσουν τη  στάση  
τους. Η αιτία θα πρέπει να ανα
ζητηθεί σ το  πάγωμα του σχεδίου 
νόμου για τη  μεταρρύθμιση τω ν 
υπουργείων που κατατέθηκε πριν 
από τις εκλογές της 6ης Μαΐου 
2012 σ τη  Βουλή και ουδέποτε 
ψηφίστηκε.

Το νομοσχέδιο επιτάχυνε, κατ’

αρχάς, τη  διαδικασία αξιολόγη
ση ς  του  προσωπικού, που θα 
έπρεπε να ολοκληρωθεί το  τρέ- 
χον έτος με σκοπό να καταστεί 
δυνατόν να προκόψει ο ακριβής 
αριθμός τω ν  υπαλλήλων που θα 
απομακρυνθούν από το  Δημόσιο. 
Κατά δεύτερο λόγο το  νομοσχέ
διο έδ ινε το  πράσινο φ ω ς  για 
την αναδιοργάνωση 11 από τα 
15 υπουργεία, και τω ν  μεγάλων 
νομικών προσώπων (ΟΑΕΔ, ΟΓΑ, 
Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης 
Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ).

Το εν λόγω νομοσχέδιο προέ
βλεπε, δηλαδή, την κατάργηση 
1.894 οργανικών μονάδων, γε
γονός το  οποίο, μόνον από τη 
μείωση τω ν  του  αριθμού τω ν  
επ ιδομάτω ν για θ έσ ε ις  ευθύ
νης, θα επέφερε εξοικονόμηση 
6.211.200 ευρώ τον χρόνο. Η ε
λάφρυνση του προϋπολογισμού 
θα ήταν πολύ μεγαλύτερη αν συ- 
νυπολογισθούν τα  ποσά που θα 
εξοικονομούνταν από τη μείωση 
τω ν λειτουργικών εξόδων.

Η μη ψήφιση του  νομοσχε
δίου και κυρίως η απόφαση της 
κυβέρνησης που προέκυψε α
πό τις εκλογές της 17ης Ιουνίου 
2012 να συστήσει νέα υπουργεία 
(Τουρισμού, Εμπορικής Ναυτι
λίας, Βορείου Ελλάδας) και να 
ενοπο ιήσει ήδη  υφ ισ τάμ ενα  
(Υποδομών με Ανάπτυξης και 
Παιδείας με Πολιτισμού) τίναξε 
κυριολεκτικά σ τον  αέρα όλο το  
μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της 
task force.

Κάνει την ανατροπή.
Γιατί παίρνετε τους τόκους 
προκαταβολικά.
• Μ ε επιλογή διάρκειας 1 , 3 , 6 , 9  και 12 μηνών
• Ελάχιστο ποσό κατάθεσης 7.500€

προθεσμιακή
κατάθεση
advance

186 καταστήματα σε όλη χην Ελλάδα. 
80111802  803 | wvAv.bankofcyprus.gr
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Υπουργείο και τρόικα θα αποφασίσουν για τους όρους της ανακεφαλαιοποίησης

Ραγδαίες 
αλλαγές 
στις τράπεζες
Ξεκίνησαν ενδελεχείς έλεγχοι για την κατάρτιση 
των σχεδίων ανασυγκρότησης του συστήματος

Ο πρόεδρος του 
Ταμείου Χρηματο
πιστωτικής Σταθε
ρότητας Παναγιώ
της θωμόπουλος

Ρεπορτάζ Α ΓΗ Σ Μ Α Ρ Κ Ο Υ

αγδαίες ε ξελ ίξεις  ανα
μ ένο ν τα ι τ ο  α μ έ σ ω ς  
επόμενο διάστημα στον 
τραπεζικό τομέα, καθώς 

μετά  το ν  σχηματισμό κυβέρ
νησης ανοίγει ξανά ο  φάκελος 
της αναπόφευκτης λόγω τω ν ζη 
μιών από το  PSI αναδιάρθρωσης 
του εγχώριου χρηματοπιστωτι
κού συστήματος. Κυβερνητικές 
πηγές σημειώνουν ότι τ ο  νέο  
οικονομικό επιτελείο θα δώ σει 
από τις πρώ τες του αποφάσεις 
το  στίγμα τω ν  προθέσεών του  
σε σχέση  με την επόμενη ημέ
ρα που «βλέπει» για το ν  κλάδο. 
Βασική προτεραιότητα αποτελεί 
η οριστικοποίηση σε συνεργα
σία  με τη ν  τ  κα τ ω ν  ό ρ ω ν  
της ανακεφαΛωοποίησης, η ο 
ποία μπαίνει σ τη  δεύ τερη  και 
πιο καθοριστική της φάση, ενώ  
παράλληλα εκτιμάται ότι θα υ
πάρξουν και αλλαγές προσώπων 
στις διοικήσεις /υπό δημόσιο 
έλεγχο τω ν  τραπεζών.

Μέσα σε αυτό το  κλίμα προσ
δοκιών για άμεσες κινήσεις στην 
τραπεζική σκακιέρα, κυκλοφό
ρη σαν εκ  νέο υ  σενάρ ια  περί 
παρασκηνιακών σ υ ζη τή σ εω ν  
για τη  συ νένω ση  μεγάλων πι
σ τω τικώ ν ιδρυμάτων, τα  οποία 
ω σ τό σ ο  δεν επιβεβαιώθηκαν. 
Την ίδια στιγμή το  Ταμείο Χρη
ματοπιστωτικής Σ ταθερότητας 
(ΤΧΣ) έχει αρχίσει να μπαίνει σ το  
«π ετσ ί» του ρόλου, συμμετέχο
ντας σ τα  διοικητικά συμβούλια 
τω ν  τεσσά ρω ν τραπεζών (Εθνι
κή, Alpha, Eurobank, Πειραιώς)

που έχει σ τηρίξει κεφαλαιακά 
με την πρώτη  δόση  τω ν  18 δισ. 
ευρώ. Ηδη τα  στελέχη  του, σ ε  
συνεργασ ία  με το υ ς  συμβού
λους (Ernst & Young, Pelo itte) 
που έχουν προσληφθεί, πραγμα
τοποιούν ενδελεχείς ελέγχους 
σ τα  συγκεκρ ιμ ένα  π ισ τω τικά  
ιδρύματα, ώ σ τ ε  τ ο  α ρ γό τερ ο  
ω ς  και το  ερχόμενο φθινόπωρο 
να είναι έτοιμα τα  σχέδια ανα
διάρθρωσής τους, τα  οποία θα 
κατατεθούν προς έγκριση στις 
Βρυξέλλες.

«Τ ο  τραπεζικό σύστημα όπως 
το  ξέρουμε ω ς  σήμερα θα αλλά
ξει δραματικά τους επόμενους 
μήνες» υπογραμμίζει έμπειρος 
τραπεζίτης, σημειώνοντας ότι σε 
αυτή τη  διαδικασία συγκέντρω
σης θα υπάρξουν και απώλειες 
σ ε  επ ίπ εδο  α νθ ρώ π ινου  δυ 
ναμικού, ε ν ώ  θα κα ταγραφ εί 
σημαντική συρρίκνωση του  δι
κτύου τω ν  καταστημάτων. «Ο ι 
ορκω τοί ελεγκτές που πρσέλα- 
βε το  ΤΧΣ βρίσκονται ήδη σ τα  
data rooms τω ν τραπεζών, όπου 
αντλούν κάθε πληροφορία που 
τους είναι απαραίτητη για την α
ποτύπωση της πλήρους εικόνας 
του  κάθε ιδρύματος» τονίζουν 
τραπεζικοί κύκλοι.

Τα στοιχεία αυτά, καθώς και 
τα  αποτελέσματα τη ς  μελέτης 
τη ς  BlackRock για τα  επ ισφα
λή δάνεια, θα χρησιμοποιηθούν 
από τα  στελέχη  του  ΤΧΣ, ώ σ τε  
να προχωρήσει η κατάρτιση τω ν 
πλάνων ανασυγκρότησής τους. 
Σύμφωνα με το ν  διευθύνοντα  
σύμβουλο του ΤΧΣ κ. X. Κύρκο, 
τα  σχέδια αυτά θα περιλαμβά-

Κυκλοφόρησαν εκ νέου σενάρια περί παρασκηνιακών 
συζητήσεων για τη συνένωση μεγάλων πιστωτικών 
ιδρυμάτων

νουν το ν  οδικό χάρτη για το ν  
αναγκαίο μετασχηματισμό τω ν 
τραπ εζώ ν που θα λάβουν κρα
τική βοήθεια.

Ο π ρόεδρος του  ΤΧΣ κ. Π. 
Θ ωμόπουλος έχει επανειλημ
μένα  το ν ίσ ε ι ό τ ι σ τό χ ο ς  τη ς  
διοίκησης του  Ταμείου είναι η 
ό σ ο  το  δυνατόν γρηγορότερη  
απεμπλοκή το υ  από τις  τρ ά 
π εζες. Για το ν  λόγο  αυτόν θα

επιλεγούν δραστικές πολιτικές 
προς την κατεύθυνση επ ιστρο
φής τω ν  π ιστωτικών ιδρυμάτων 
το  σ υ ν το μ ό τερ ο  δυ να τόν  σ ε  
κερδοφορία. Σ το  πλαίσιο αυτό, 
αναμένεται η υλοποίηση σχεδί
ω ν  περιορισμού τω ν  δαπανών 
μ έσω  του  κλεισ ίματος ακόμη 
και ολόκληρων επιχειρησιακών 
μονάδων.

Σε σχέση  με το  προσωπικό,

Οι όροι
της στήριξης

■  Στόχος του υπουργείου 
Οικονομικών είναι να 
βρεθεί η χρυσή τομή 
που θα διασφαλίζει
από τη μία πλευρά τα 
συμφέροντα του έλληνα 
φορολογουμένου, ενώ 
από την άλλη θα παρέχει 
τα απαραίτητα κίνητρα 
για τη συμμετοχή του 
ιδιωτικού τομέα στις 
επικείμενες αυξήσεις 
κεφαλαίου, παράμετρος 
που θεωρείται ιδιαίτερα 
κρίσιμη από την τρόικα 
για την αποφυγή 
του ενδεχομένου 
κρατικοποιήσεων.

■  Πρόκειται για μια 
εκκρεμότητα που 
παραμένει από τον 
περασμένο Απρίλιο 
καθώς η προηγούμενη 
ηγεσία του υπουργείου 
Οικονομικών θεώρησε 
σκόπιμο οι σχετικές 
αποφάσεις, οι οποίες θα 
καθορίσουν σε μεγάλο 
βαθμό τη φυσιογνωμία 
του τραπεζικού 
κλάδου τα επόμενα 
χρόνια, να ληφθούν 
από τη νεοεκλεγείσα 
κυβέρνηση.

■  Βέβαια, η καθυστέρηση 
ενός και πλέον μήνα 
λόγω της νέας εκλογικής 
αναμέτρησης του 
Ιουνίου έχει ρίξει έξω
τα χρονοδιαγράμματα 
καθιστώντας αναγκαία 
τη μετάθεση των 
προθεσμιών, ενώ για 
την επαναφορά των 
δεικτών Core Tier 1 στο 
9% εκτιμάται ότι θα 
δοθεί παράταση 
τουλάχιστον ως και 
το τέλος του χρόνου.

θα γίνει προσπάθεια  οι απο
χωρήσεις  να περιοριστούν σε 
όσους βρίσκονται πολύ κοντά  
σ τη  σύ ντα ξη  τα  επόμενα δύο 
χρόνια, το  ποσοστό τω ν  οποίων 
κινείται πέριξ του 10% στις μεγά
λες τράπεζες. Από εκεί και πέρα 
θα εξετασ τούν οι δυνατότητες 
συγχωνεύσεων με γνώμονα τη 
δημιουργία ισχυρών και χρημα
τοδοτικά αυτόνομων σχημάτων.
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Τ  ο πρώτο βήμα για ιη  χαλάρωση της λιτότητας
Ευήκοα ώτα συνάντησαν στο Ευτοηωυρ οι επισημάνσεις του Γ. Ζανιά για τα κοινωνικά αδιέξοδα στην Ελλάδα

Α ρχίζει αύριο η «αξιολόγη
ση γνωριμίας» της τρόικας 
προς τη  νέα κυβέρνηση. 

Η διερευνητική αποστολή τω ν  
τριών επικεφαλής -  Πόουλ Τόμ- 
σεν (ΔΝΤ), Ματίας Μορς (ΕΕ) και 
Κλάους Μαζούχ (ΕΚΤ) -  έχει ως 
στόχο την καταγραφή της δημο
σιονομικής κατάστασης, τον απο
λογισμό τω ν ενεργειών που έχουν 
γίνει τους τελευταίους μήνες και 
την κατάρτιση λίστας εκκρεμοτή
των. Θα οδηγήσει στη  σύνταξη 
μιας σύντομης έκθεσης, η οποία 
θα τεθεί υπόψη του  Ε ω τ^ ο π ρ  
και του διοικητικού συμβουλίου 
του ΔΝΤ. Ως το  τέλος της εβδο
μάδας οι τρ ε ις  επικεφαλής θα 
αποχωρήσουν από την Αθήνα. 
Θα τους διαδεχθούν τα  τεχνικά

κλιμάκια και οι «τρ ε ις » αναμένε
ται να επ ιστρέφουν σ τις  αρχές 
Ιουλίου για το  «κυρ ίω ς π ιάτο» 
της διαπραγμάτευσης.

Εν τω  μεταξύ  ο  απερχόμε
νος  υπουργός Οικονομικών κ. 
Γ. Ζανιάς έθ ε σ ε  τη ν  Π έμπτη  
σ το  Eurogroup το  ζή τημα τη ς 
αναθεώ ρησης του  μνημονίου. 
Κυβερνητική πηγή αναφέρει ότι 
ο  κ. Ζανιάς ζή τησε να χρησιμο
ποιηθεί η επόμενη αποστολή της 
τρόικας για την αναθεώρηση του 
Π ρογρ άμ μ α τος  Ο ικονομ ικής 
Πολιτικής και τη διόρθωση τω ν  
κακώς κειμένων. Στάθηκε κατ’ 
αρχάς σε δύο σημεία: πρώτον, 
σ τις  παρενέργειες το υ  μνημο
νίου για τη ν  ελληνική κοινωνία 
και, δεύτερον, σ το  γεγονός ότι

η δημοσιονομική κατάσταση δεν 
έχει ξεφύγει από το ν  έλεγχο κα
τά  το  πρώτο εξάμηνο του 2012. 
Στην ίδια συνεδρίαση απέσπασε 
τη  δέσμευση για την εκταμίευση 
του 1 δισ. ευρώ που «παρακρα
τήθηκε» από τη δόση του Μαΐου 
ως το  τέλος Ιουνίου.

Ο κ. Ζανιάς περιέγραψε στους 
ομολόγους του τα κοινωνικά προ
βλήματα που έχει δημιουργήσει 
το  Πρόγραμμα Οικονομικής Πο
λιτικής (ύφεση 20% σωρευτικά, 
ανεργία πάνω από 22%, ανεργία 
νέω ν πάνω από 50%) και επεσή- 
μανε την ανάγκη για βελτιώσεις 
και ενίσχυση της αναπτυξιακής 
διάστασης. Πιο συγκεκριμένα, 
ανέφερε ότι οι δύο στόχοι του  
Προγράμματος (δημοσιονομική

προσαρμογή και ανάκτηση απώ
λειας ανταγωνιστικότητας) έχουν 
επιτευχθεί από την Ελλάδα περί
που κατά τα  δύο τρίτα. Σημείωσε 
ότι εφ έ το ς  ο  προϋπολογισμός 
εκτελείται κανονικά και ότι το  
έλλειμμα τρεχουσών συναλλα
γώ ν το  πρώτο τρίμηνο του 2012 
μειώθηκε κατά 35%.

Παραλλήλως, ο απερχόμενος 
υπουργός έκανε εκτενή αναφορά 
στις πηγές-αιτίες του ελληνικού 
οικονομικοκοινωνικού προβλή
ματος, όπ ω ς  η ταχύ τη τα  τη ς  
δημοσιονομικής προσαρμογής, 
η έλλειψη ρευστότητας, το  κακό 
οικονομικό κλίμα, το  υψηλό ρί
σκο για επενδύσεις στη χώρα κτλ.

Σημαντικός για τη ν  ελληνι
κή υπόθεση παραμένει ο  ρόλος

του αμερικανού προέδρου Μπα
ρόκ Ομπάμα. Η αναπληρώτρια 
υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, 
υπεύθυνη για Διεθνείς Υποθέσεις, 
Λάελ Μπρέιναρντ διατηρεί ανοι
χτή γραμμή επικοινωνίας με τον 
κ. Ζανιά. Οι τελευταίες δημόσι
ες  δηλώ σεις  τη ς  οδηγούν σ το  
συμπέρασμα ότι οι ΗΠΑ θα στηρί
ζουν τη χαλάρωση της λιτότητας 
με προϋπόθεση την τήρηση τω ν 
δεσμεύσεων από την πλευρά της 
Ελλάδας. Αυτό που μένει να φανεί 
είναι ποια θα είναι η στάση  που 
θα τηρήσουν τα  ευρωπαϊκά κοι
νοβούλια, εφόσον τους ζητηθεί 
να στηρίξουν με επιπλέον 16-20 
δισ. ευρώ την Ελλάδα.

Α ΡΓΥ ΡΗ Σ Π ΑΠ ΑΣΤΑΘ Η Σ

35%
μειώθηκε 

το έλλειμμα 
τρεχουσών 

συναλλαγών 
το πρώτο τρίμηνο 

του 2012


