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Σε οριακό σηµείο οι σχέσεις µε την τρόικα - Η κυβέρνηση αντιστέκεται στις πιέσεις για νέα µέτρα. Πλεόνασµα, χρηµατοδοτικό κενό και κόντρα ∆ΝΤ - Ε.Ε. για το χρέος - Τα τρία σηµεία τριβής
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για τη ρύθµιση στα 50 χρόνια της αποπληρωµής του 
χρέους, καθώς επίσης και τι είδους επιτήρηση θα 
επιβάλλουν οι Ευρωπαίοι εταίροι. Οι Ευρωπαίοι ανα-
µένεται ότι θα επαναφέρουν τις πιέσεις ώστε οι 
αποκρατικοποιήσεις να περάσουν σε µηχανισµό που 
θα λειτουργεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο έστω κι αν δια-
τηρηθεί το ΤΑΙΠΕ∆ σαν φύλλο συκής. Παροµοίως θα 
υπάρξουν πιέσεις για απελευθέρωση των πλειστηρι-
ασµών πρώτης κατοικίας και για όφελος των τραπεζών 
διαχείριση των κόκκινων στεγαστικών δανείων.

Αισιοδοξία για «διαρθρωτικές παρεµβάσεις» 
Η συµπεριφορά της τρόικας, όπως και οι δηλώσεις 
Ευρωπαίων ανέδειξαν για µία ακόµη φορά τη διά-
σταση που υπάρχει ανάµεσα στον σχεδιασµό του 
πρωθυπουργού και τα κελεύσµατα Βερολίνου και 
Βρυξελλών που αναιρούν τον πολιτικό σχεδιασµό που 
άρχισε να ξετυλίγει ο κ. Σαµαράς από τη ∆ΕΘ και 
προσδιορίζεται από το τετράπτυχο «πρωτογενές 
πλεόνασµα - απαλλαγή από την τρόικα - έξοδος στις 
αγορές - µακροπρόθεσµη ρύθµιση του χρέους». Είναι 
χαρακτηριστικό το δηµοσίευµα των «Financial Times» 
την περασµένη Παρασκευή, το οποίο υποστηρίζει 
ότι «η Ελλάδα αντιµετωπίζει σκληρές διαπραγµατεύσεις 

από τους διεθνείς πιστωτές της ως προς το προβλεπό-
µενο δηµοσιονοµικό κενό στον Προϋπολογισµό του 
2014, γεγονός που θα µπορούσε να υπονοµεύσει τις 
πιθανότητες εξόδου της χώρας από την 6ετή πλέον 
ύφεση». 

Το Μέγαρο Μαξίµου επιµένει στο αισιόδοξο σε-
νάριο σύµφωνα µε το οποίο η τρέχουσα διαπραγµά-
τευση µε την τρόικα θα κλείσει χωρίς νέα οριζόντια 
µέτρα. Επίσης, ότι τα όποια διαρθρωτικά µέτρα και η 
πρόβλεψη για διορθωτικές παρεµβάσεις που θα πε-
ριλαµβάνονται στο µεσοπρόθεσµο θα περάσουν από 
τη Βουλή. 

Για την κυβέρνηση είναι θέµα επιβίωσης η δια-
πραγµάτευση για το χρηµατοδοτικό κενό και την 
επιµήκυνση του χρέους να κλείσει πριν από τις ευρω-
εκλογές ώστε να έχει να παρουσιάσει κάτι θετικό στην 
ελληνική κοινωνία για να µην καταποντιστεί ο κυβερ-
νητικός συνασπισµός. 

Αν ΠΑΣΟΚ και Ν.∆. δεν συγκεντρώσουν ένα αξιο-
πρεπές ποσοστό στις ευρωεκλογές, θα καταγραφεί 
δυσαρµονία της κυβέρνησης µε το εκλογικό σώµα και 
θα ανοίξει εκ των πραγµάτων ο δρόµος για εθνικές 
εκλογές αµέσως µετά την ολοκλήρωση της προεδρίας 
της Ε.Ε. 

«Ας φέρουν όσα νέα µέτρα θέλουν. ∆εν θα βρουν βουλευτές να τα 
ψηφίσουν!». Με το σκωπτικό και αυτοσαρκαστικό αυτό σχόλιο 
αντιµετωπίζουν οι περισσότεροι εντός του ΠΑΣΟΚ το ενδεχόµενο 
να πιεστεί η κυβέρνηση από την τρόικα και να οδηγηθεί στην 
επιβολή νέου πακέτου οδυνηρών µέτρων προκειµένου να καλυφθεί 
το όποιο δηµοσιονοµικό κενό διαπιστωθεί ότι υπάρχει στην εκτέ-
λεση του µνηµονιακού προγράµµατος. Το κλίµα στο ΠΑΣΟΚ είναι 
βαρύ από τα διαφαινόµενα αδιέξοδα στην οικονοµική πολιτική. 
∆εν είναι µόνο η σαφής προειδοποίηση που έχει απευθύνει ο 
πρόεδρος του κόµµατος κ. Ευάγγελος Βενιζέλος ότι η ελληνική 
κοινωνία δεν αντέχει άλλα µέτρα. Είναι κυρίως η Κοινοβουλευτική 
Οµάδα του Κινήµατος που διαµηνύει ότι δεν πρόκειται να ακολου-
θήσει στη λήψη νέων µέτρων. Σύµφωνα µε πληροφορίες, τουλά-
χιστον έξι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ φέρονται αποφασισµένοι να µην 
ψηφίσουν «σε κάθε περίπτωση» νέα µέτρα. Ακόµη και στην περί-
πτωση που δεν συγκεντρώσουν τα µέτρα την απόλυτη 
πλειοψηφία στη Βουλή, µε ό,τι σηµαίνει αυτό, διαµηνύουν 
ότι θα µείνουν ανυποχώρητοι σε αυτή τη θέση. Ορισµένοι 
σηµειώνουν ότι «τα µέτρα µπορούν να ληφθούν και µε 
σχετική πλειοψηφία -δηλαδή µε λιγότερες από 151 ψήφους-, 
άρα ας προχωρήσει έτσι η κυβέρνηση». Σηµειώνουν δηλα-
δή ότι τυχόν καταψήφιση από ορισµένους βουλευτές δεν 
θα σηµάνει κατ’ ανάγκη και πτώση της κυβέρνησης, αλλά 
απλώς θα πυροδοτηθούν πολιτικές εξελίξεις, για τις οποί-
ες όµως η τρόικα έχει προειδοποιηθεί από τους πάντες. 

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι βουλευτές όπως η 
κυρία Θεοδώρα Τζάκρη, η κυρία Αντζελα Γκερέκου και 
οι κύριοι Κώστας Σκανδαλίδης, Μιχάλης Κασσής, Γιάν-
νης Κουτσούκος και Θάνος Μωραΐτης θα µείνουν µέχρι 
τέλους σταθεροί στην άρνησή τους να µην εγκρίνουν νέα 
µέτρα. Στη λίστα όµως υπάρχουν και άλλοι για τους οποί-
ους υπάρχει φόβος ότι µπορεί να απέχουν, όπως ο κ. 
Γιώργος Ντόλιος, ο κ. Κώστας Τριαντάφυλλος, ακόµη 
και ο κ. Φίλιππος Σαχινίδης. Ο τελευταίος δηλώνει µάλι-
στα «ας έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ για να δούµε όλο το έργο».

Θα διχαστεί ή θα σκορπίσει... 
«Αν βρεθούµε σ’ αυτό το δίληµµα, το ΠΑΣΟΚ θα διχαστεί, αν δεν 
σκορπίσει κιόλας...» παραδέχονται στελέχη που βρίσκονται κοντά 
στην ηγεσία και εύχονται να αποφευχθεί το «µοιραίο». Τα ίδια 
στελέχη οµολογούν ότι, εφόσον δεν βρεθεί τρόπος για να υπάρξει 
µια αξιοπρεπής συµφωνία µε την τρόικα και µία ουσιαστική στή-
ριξη της ελληνικής προσπάθειας από τους δανειστές, «όλα τελειώ-
νουν εδώ». Εξάλλου συµφωνούν ότι δεν υπάρχει νόηµα να συνε-
χιστεί αυτή η κατάσταση, που έτσι κι αλλιώς θα οδηγήσει και 
πάλι σε αδιέξοδο, αλλά και το σηµερινό πολιτικό σύστηµα, που 
έδωσε τη µάχη αυτή -µε το ΠΑΣΟΚ στην πιο δύσκολη θέση-, στην 
πλήρη κατάρρευση.

Μάλιστα ορισµένα στελέχη, που φέρονται αποφασισµένα να 
διαχωρίσουν τη θέση τους, αρχίζουν να οριοθετούν την πολιτική 
τους παρουσία απέναντι στη ∆εξιά. Ο κ. Μωραΐτης δήλωσε µάλιστα 
προ ηµερών ότι «στόχος είναι η χώρα να έχει στη µετά µνηµόνιο 
εποχή προοδευτικό πρόσηµο. Αυτό δεν µπορεί να το υλοποιήσει η 
σηµερινή κυβερνητική συµµαχία. Αρα χρειαζόµαστε µια µεγάλη 
Κεντροαριστερά. Το κάλεσµα πρέπει να απευθύνεται σε όλους. Ας 
αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους µπροστά σε µια επέλαση της ∆εξιάς 
και της Ακροδεξιάς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη»

 

ΠΑΣΟΚ

Ποιοι ψηφίζουν 
«όχι» σε νέα µέτρα
«Ας φέρουν όσα µέτρα θέλουν. Βουλευτές δεν θα βρουν 
να τα ψηφίσουν», λένε µε νόηµα στη Χαριλάου Τρικούπη 

Τουλάχιστον
 6 βουλευτές 
του ΠΑΣΟΚ, 
µεταξύ των 
οποίων η 
Αντζελα 
Γκερέκου και 
ο Κώστας 
Σκανδαλίδης, 
φέρονται 
αποφασισµένοι 
να µην 
ψηφίσουν «σε 
κάθε 
περίπτωση» 
νέα µέτρα
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