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Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ: «Δεν θα υπάρξει δόση αν δεν υπάρξει εφαρμογή». Χαρακτηριστικό είναι το ú<pos με το οποίο απευθύνεται στον Ευ. Βενιζέλο, στη φωτογραφία 
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I I I Ενας, δύο, τρεις 
μέχρι την Τετάρτη! 

Τι ζήιησαν οι Ευρωπαίοι προκειμένου να πουν ΤΌ τελικό «ναι» σιο δάνειο 
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗΣ 

Ν α ψηφίσει η Βουλή την Κυ
ριακή το νέο πρόγραμμα με 
τα μέτρα και να αναλάβουν οι 

αρχηγοί των κομμάτων της κυβέρνη
σης «ισχυρές πολιτικές δεσμεύσεις» 
για την εφαρμογή του είναι το τελεσί
γραφο που έστειλε χθες η ευρωζώνη 
στην Ελλάδα, προκειμένου να εγκρί
νει το νέο πακέτο βοήθειας. 

Λίγο αργότερα ο υπουργός Οικονο
μικών Ευάγγελος Βενιζέλος αποκάλυ-

Πούνκερ: Αν δεν είχε 
συγκληθεί to Eurogroup, δεν 
θα υπήρχε TO σχέδιο για ιην 
εξεύρεση ιων 325 δια ευρώ 

ψε ότι ζητήθηκαν «έγγραφες, ρητές και 
ανεπιφύλακτες δεσμεύσεις» εκ μέρους 
των πολιτικών αρχηγών. 

Στο πενθήμερο της αγωνίας που θα 
ακολουθήσει ώς την ερχόμενη Τετάρ
τη πρέπει να προσδιοριστούν οι πη
γές από τις οποίες θα προέλθουν τα 
325 εκατ. ευρώ που «αφαιρέθηκαν» 

από την εξοικονόμηση των επικου
ρικών συντάξεων μετά την παρέμβα
ση Σαμαρά. 

Αν ικανοποιηθούν οι προϋποθέσεις 
αυτές, θα συνέλθει ξανά το Eurogroup 
για να λάβει την πολυπόθητη απόφα
ση την Τετάρτη. Εν τω μεταξύ, θα δι
εξαχθεί και νέα μελέτη για το χρέος, 
προκειμένου να προσδιοριστεί αν αυ
τό είναι βιώσιμο. 

Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και Ολι Ρεν έκα
ναν σαφές, όπως προηγουμένως και 
οι υπουργοί Οικονομικών, ότι δεν εί
ναι διατεθειμένοι να ανεχθούν άλλο 
την τακτική να μην εφαρμόζει η Ελ
λάδα τις αποφάσεις για τις οποίες δε
σμεύεται. «Δεν θα υπάρξει δόση αν δεν 
υπάρξει εφαρμογή», είπε χαρακτηρι
στικά ο κ. Γιούνκερ. 

«Οι στιγμές είναι κρίσιμες για τη χώ
ρα και απαιτούν υπευθυνότητα - και 
μόνο υπευθυνότητα - από όλους», σχο
λίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πα
ντελής Καψής. 

Ερωτηθείς από «ΤΑ ΝΕΑ» για ποιον 
λόγο συνεδρίασε χθες η ευρωζώνη, 
σύμβουλος του γερμανού υπουργού 
Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε 
απάντησε μάλλον ενοχλημένος «ρωτή-
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«Δεν TOUS εμιησιεύονιαι» 
Το αποτέλεσμα Tris αλλοπρόσαλλα, 
κατά noMoús, συμπεριφοράε των 
επικεφαλήβ των ελληνικών κομμάτων 
είναι η εξάπλωση των αμφιβολιών 
cos npos την ικανότητα TOUS να 
διαχειριστούν την κρίση και τα 
δάνεια,σύμφωνα με διπλωματικέε 
nnyés. Αποτέλεσμα αυτών των 
αμφιβολιών είναι η κλιμάκωση των 
πιέσεων μέσω τηε δημοσιοηοίησηε 
διαφόρων ιδεών και προτάσεων (όπωβ 
π.χ. o opiopós επιτρόπου) επαχθών για 
την ελληνική πολιτική ηγεσία. Το κλίμα 
αυτό εισέπραξε «μεγαλόπρεπα«» χθεε 
o unoupYÓs OiKOvopías Ευάγγελοε 
Βενιζέλοβ o onoíos προσπάθησε να 
πείσει TOUS ομολόγουβ του ότι η Ελλάδα, 
με τα δυσβάστακτα μέτρα που έχουν 
ήδη υιοθετηθεί, έχει πραγματοποιήσει 
σημαντικά Βήματα προόδου. 

στετον Γιούνκερ», επιβεβαιώνοντας με 
τα λόγια αυτά την κυρίαρχη χθες στις 
Βρυξέλλες αίσθηση ότι η Γερμανία 
δεν επιθυμούσε την Υπουργική Σύνο
δο. Ο κ. Γιούνκερ ρωτήθηκε πράγματι 
στη συνέντευξη Τύπου και είπε ότι αν 
δεν είχε συγκληθεί το Eurogroup δεν 
θα υπήρχε το σχέδιο για την εξεύρε
ση των 325 δισ. ευρώ, που παρουσία
σε ήδη η Ελλάδα. 

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές ο 
βασικός λόγος για τον οποίο τελικώς 
συνεδρίασε χθες το Eurogroup στις 
Βρυξέλλες ήταν για να αντιληφθούν 
οι πολιτικοί αρχηγοί της Ελλάδας το 
μέγεθος της ενόχλησης που έχει προ
καλέσει η ακατανόητη σε πολλές ευ
ρωπαϊκές πρωτεύουσες συμπεριφο
ρά τους. Στους κόλπους της ευρωζώ-
νης κυριαρχεί η εντύπωση ότι ενώ 
τα πολιτικά κόμματα της χώρας γνώ
ριζαν εδώ και εβδομάδες, αν όχι μή
νες, τις απαιτήσεις της τρόικας,τελι-
κά στο παρά πέντε ο Πρωθυπουργός 
Λουκάς Παπαδήμος αναγκάστηκε να 
διαπραγματευτεί ακόμη και με τα χα-
μηλόβαθμα στελέχη της τρόικας, κά
τι που έπρεπε από καιρό να είχαν κά
νει οι υπουργοί της κυβέρνησης του. 

«Παράρτημα» 
3 δια ευρώ οίον 
προϋπολογισμό 
ΨΗΦΙΣΗ συμπληρωματικού 
προϋπολογισμού που θα πε
ρικόπτει δαπάνες 3 δισ. ευρώ 
και υιοθέτηση των σχετικών 
νομοθετικών ρυθμίσεων, κα
θώς και άνοιγμα σειράς κλει
στών επαγγελμάτων απαιτεί 
το νέο Μνημόνιο προκειμένου 
να εκταμιευτεί η πρώτη δόση 
του δανείου και να αποφύγει 
η χώρα τη χρεοκοπία. Στο ειδι
κό κείμενο που αφορά τις προ
ϋποθέσεις για την εκταμίευση 
κάθε δόσης καταγράφονται οι 
εξής βασικές κινήσεις. 

ΨΗΦΙΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΠΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΕΙΣ: 

• 1,076 δισ. ευρώ από φαρμα
κευτική δαπάνη. 

• 50 εκατ. ευρώ από υπερωρί
ες γιατρών. 

• 300 εκατ. ευρώ από αμυντι
κές δαπάνες. 

• 30 εκατ. ευρώ από κατάργη
ση θέσεων 550 αντιδημάρχων. 

• 270 εκατ. ευρώ από κατανα
λωτικές και εκλογικές δαπάνες. 
• 190 εκατ. ευρώ από περικο
πές επιδομάτων απομακρυσμέ
νων περιοχών και επιχορηγή
σεων από διάφορα υπουργεία. 

• 400 εκατ. ευρώ από το Πρό
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

• 200 εκατ. ευρώ από τη μείω
ση κατά 15% των συντάξεων 
σε OTE, ΔΕΗ. 

• 50 εκατ. ευρώ από τη μεί
ωση κατά 7% των συντάξεων 
του NAT. 

• Ερωτηματικό παραμένει το 
συνολικό ποσό των περικοπών 
από επικουρικές συντάξεις, το 
οποίο αρχικώς είχε προσδιορι
στεί σε 375 εκατ. ευρώ. 

ΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ 
ΠΡΙΝΑΠΟΤΗ&ΟΣΗ 

• Παροχή υπηρεσιών πρωτο
βάθμιας υγείας 

• Παροχή υπηρεσιών πρωτο
βάθμιας φροντίδας 

• Ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα 
• Κέντρα φυσικοθεραπείας 
• Μονάδες τεχνητού νεφρού 
• Οδοντιατρεία 

• Καταστήματα οπτικών 
• Ινστιτούτα αισθητικής 

• Ινστιτούτα αδυνατίσματος 
• Φορτοεκφορτωτές 
• Ορκωτοί εκτιμητές 

• Λογιστές και φοροτεχνικοί 
• Αναλογιστές 

• Εταιρείες υπηρεσιών προσω
ρινής απασχόλησης 

• Συμβουλευτικές επιχειρήσεις 
• Ξεναγοί 

• Μεσίτες ακινήτων 


