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«ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ̂ ΑΝΟΥΝ ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ»
Ο πρώην επικροτεί το έργο του σημερινού πρωθυπουργού στο εξωτερικό και του υπουργου Οικονομικών στην ' οικονομία: «Η κατάσταση θα είναι μίζερη μέχρι το 2020, αλλά θα έχουμε το κεφάλι έΕω από το νερά»

! * » «  *
asj, —  Του Γριτγόρη Τζιοβάρα

k  tziovaras@protothema.gr

Σταθερή αλλά αργή θα είναι η πορεία βελτίωσηβ 
που θα διαγράψ ει η ελληνική οικονομία τα 
επόμενα χρόνια, εκτιμά ο πρώην πρωθυπουργοί 
κ. Κώσταί Σημίτηί, ο  οποί os θεωρεί ότι π pos 
αυτή την κατεύθυνση, e k t ó s  από τη δεδομένη  
στήριΕπ των Ευρωπαίων εταίρων m s χώρα$, 
χρειάζεται να γίνουν πολλά από την ίδια την 
Ελλάδα για να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη 
στο διεθνέε στερέωμα, αλλά και να αυΕήσει την 
εγχώρια παραγωγικότητα και παραγωγή τηε.

«Είμαι αισιόδοΕος, πιο αισιόδοΕος απ' όσο ήμουν πα- 
λαιότερα», εκμυστηρεύεται crtous συνομιλητέβ του ο π ρ ώ η ν π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ία , o  o n o io s, μ ε  τη  γνω στή εγκράτεια που τον διακρίνει σπ εύδει να συμπληρώσει: «Ξέρετε ότι η δική μου αισιοδοΕία κυμαίνεται στο 
όριο που από άλλους μπορεί να θεωρείται απαισιοδο- 
Εία». Ο  κ. Σημίτηβ διαπιστώνει σημάδια βελτίωσηβ στο οικονομικό περιβάλλον, αλλά προσγειώνει óoous συνομιλούν μ α ζί του, επισημαίνονταβ ότι για τα επόμενα χρόνια «η κατάσταση θα είναι μίζερη» και 
«οι δυσκολίεs δεν θα Εεπεραστούν πριν από το 2020».

«Τελευταία γίνεται καλή δουλειά από τον Σαμαρά 
μ ε τα ταΕίδια του στο εΕωτερικο και τον Στουρνάρα 
στην οικονομία», είναι η  άποψη που εκφράζει, δίνο- vras έμφ αση στην προσπάθεια που γίνεται για να ανακτήσει η  Ελλάδα το KÚpos m s  και να αποκατασταθεί το κλίμα εμ π ισ το σ ύ νη  στην οικονομία, που θα φέρει ε π ε ν δ ύ σ ε ι και θα συμβάλει στην ανάπτυξη  και την καταπολέμηση m s  ανεργίαβ.Ο  π ρώ η ν πρω θυπουργόβ, o onoios υ π ή ρ ξε  ο 
npcoros που χτύπησε, τον Δεκέμβριο του 2008, το καμπανάκι για την πιθανή έλ ευ σ η  του Δ Ν Τ  στην Ελλάδα, δ εν  θεω ρεί ότι η  διαφωνία του διεθνούβ οργανισμού με την Ευρωπαϊκή Ενωση για τη βιωσιμότητα του ελληνικού δημόσιου xpéous θα αποβεί eis βάροβ m s  xcopas pas, ούτε ενστερνίζεται τη δια- κινούμενη φημολογία περί επιβο/ns νέω ν εισπρακτικών μέτρων ή  οριζόνηω ν εισοδηματικών περικοπών. Εκημά μεν ότι θα συνεχιστεί η  πίεση Kupicos για την εφ αρμογή διαρθρωτικών μέτρων, αλλά, óticos ση μ ειώ νει χαρακτηριστικά, «θα μας αφ ήσουν να 
έχουμε το κεφάλι έΕω από το νερό». Γι’ αυτό και πιστεύει ό π  «για πολιτικούς λόγους» θα δεχθούν την επίτευξη evos μικρού πρωτογενούβ πλεονάσματοβ στον φ επνό Προϋπολογισμό, π αρόπ , óraos επ ισημαίνει, «με τεχνικούς όρους, θα μπορούσαν ακόμη και 
έλλειμμα να βγάλουν».

Η σπουδή για napoxés 
από το πλεόνασμαΟ  πρώην πρωθυπουργοί, ωστόσο, θεωρεί απολύια« λανθασμένη τη σπ ουδή ορισμένω ν κυβερνητικών παραγόντων να σπεύσουν να εξαγγείλουν διανομή του πρωτογενούβ πλεονάοparos μέσω παροχών. «Δεν 
καταλαβαίνω γιατί βιάστηκαν να το μοιράσουν πριν 
καν το έχουν», σχολιάζει και υποστηρίζει όπ  εφόσον αυτό δεν πάει για τη μείωση του xpéous, πρέπει να κατευθυνθεί σε επ εν δ ύ σ ει που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την α ύ ξη σ η  m s  απασχόλησηβ. Μ ε  κριτική διάθεση στέκεται και στον τρόπο με τον οποίο προχωρά το πρόγραμμα κινητικότηταβ και διαθεσι- μότηταβ στο Δημόσιο. «Δεν έχουν εΕηγήσει επαρκώς 
τα οφέλη για την κοινωνία από τη μείωση του αριθμού 
των δημοσίω ν υπαλλήλων και ότι οι πόροι που θα

εΕοικονομηθούν από τις απολύσεις του υπεράριθμου 
και ακατάλληλου προσωπικού θα πάνε για τη βελτίω
ση των υποδομών στην ιταιδεία και την υγεία», επισημαίνει, ενώ αποδίδει την έλλειψη πεισπκότηταβ και στο γεγονόβ όπ  δενπροηγήθηκε ουσιαστική αξιολόγηση. Αναγνωρίζει ό π  το εγχείρημα είναι δύσκολο, ενθυμούμενοβ n s αντιδράσε« -«πιέσεις, τηλεφωνή
ματα, καταγγελίες»- που είχαν παρατηρηθεί όταντην εποχή που κυβερνούσε αποφάσισε να καταργήσει το Ιδρυμα Παλιννοστούντων από την πρώην Σοβιετική Ενωση, καθώβ είχε εκπληρωθεί ο σκοπόβ του.
«Οσοι δεν θέλουν να αλλάΕει τίποτε, δεν θεωρούν ποτέ 
κατάλληλο τον χρόνο για αλλαγές», α ναφ έρει, και , συμπληρώ νει:«Οταν τα πράγματα πάνε καλά, λένε ότι  ̂
“δεν χρειάζονται αλλαγές αφού πάμε καλά”, και όταν 
δεν πάνε καλά, λένε ότι “τώρα δεν μπορούμε να τα 
αλλάΕουμε γιατί έχουμε δυσκολίες”».

Το «χαμένο» πρόγραμμα του 1981Q s  γερμανοτραφήβ, ο πρώ ην πρωθυπουργοί εκθειάζει n s  λεπτομερείβ διαβουλεύσειβ που βρίσκονται σε εξέλιξη  στο Βερολίνο για την κατάρπση m s  προ- γραμματικήβ oupipcovias που θα προηγηθεί m s  συγ κ ρ ό τ η σ ή  του δε κυβερνητικού συνασπισμού. Μ ι- λώνταβ δε με συνεργάτεβ του, n s  αντιπαραβάλλει με το «γενικόλογο», oraos το χαρακτηρίζει, κείμενο στο οπ οίο κα τέλη ξα ν π έρ υ σ ι τον Ιούνιο τα τρία τότε κυβερνητικά κόμματα «που δεν δέσμευε κανέναν και 
σε τίποτε». Προεξοφ λεί, cos εκ  τούτου, ό π  ανάλογου περιεχομένου «ευχολόγιο» θα είναι και η  νέα  ετπκαι- ροποιημένη προγραμματική συμφωνία που ετοιμάζεται από τη δικομματική συγκυβέρνηση.«Δυστυχώς 
στην Ελλάδα δεν υπάρχει τέτοια κουλτούρα», σχολιάζε ι και διηγείται orous συνομιλητέβ του μια μικρή π ικρή ιστορία που διημείφ θη n s  παραμονέβ των εκλογώντου 1981.«ΟΠαπανδρέου έλεγε τότε ότι “το 
πρόγραμμα είναι το τελευταίο που πρέπει να μας εν
διαφέρει", αλλά επειδή κάποιοι, όπως εγώ που θεω
ρούμουν “απόβλητος”, επιμέναμε, ανέθεσε σε μια  
επιτροπή υπό τον Απόστολο Λάζαρη να κάνει ένα 
κυβερνητικό πρόγραμμα», θυμάται. «Οταν κάποια 
στιγμή το ζήτησα για να Εέρουμε τι λέμε προεκλογικά, 
ο Λάζαρος μου είπ ε “δεν μπορώ να στο δώσω γιατί 
είναι μυστικό”», λέει ο πρώην πρωθυπουργός και 
συνεχίζει. «Μ ετά τις εκλογές και αφού ανέλαβα το 
υπουργείο Γεωργίας, το Εαναζήτησα για να Εέρω τι 
κάνουμε. Ο  Λάζαρης τότε μου είπ ε ότι το έχει χάσει 
κάπου μαζί μ ε  κάποιες σημειώ σεις και το έψαχνε. 
Αλλά όπως μου ομολόγησε τις επόμενες ημέρες ο 
υπεύθυνος του κόμματος για τα αγροτικά που συμμε
τείχε στην επιτροπή, “πρόγραμμα δεν είχε γίνει ποτέ" 
και ο ίδιος είχε κρατήσει μόνο κάποιες σημειώσεις από 
τις συζητήσεις που είχαν γίνει».Ο  πρώ ην πρωθυπουργοί εκφράζει ανησυχία για το ενδεχόμενο να εκφραστεί o ils  επερχόμενεβ ευ- ρω εκλογέί ένα μεγάλο κύμα διαμαρτυρίαβ και με αφορμή τα οικονομικά προβλήματα να ενιαχυθούν εθνικολαϊκιστικέβ και αντιευρωπαϊκέβζ δ υ ν ά μ ε ι. 
Επιμένει, ωστόσο, με κατηγορηματικό τρόπο ότι 
«απατώνται όσοι πιστεύουν ότι τα προβλήματα θα 
ρυθμιστούν σε εθνικό επίπεδο». Κατά την άποψή του,
«η υστέρηση της Ευρώπης παρατηρείται επ ειδή η 
ηγεσία της δεν αντιλαμβάνεται ότι σε μια παγκοσμιο- 
ποιημένη αγορά η δυναμική που έχουν τα οικονομικά . 
και κοινωνικά ζητήματα και οι πολύπτυχες δυνάμεις 
που επενεργούν δεν επιτρέπει την αντιμετώπισή τους 1 
από ένα κράτος». ΓΓ αυτό και oraos τονίζει «χρειάζονται 
συνεργασίες και πάνω απ’ όλα συλλογική αντιμετώπι
ση». Φ έρνονταβ cos π α ρά δειγμα  m s  ανάγκηβ γιαι

συλλογική ανημετώ πιση το πρόβλημα m s  μετανάσ τ ε υ σ ή , εξηγεί ό π  δ εν  μπ ορεί να συνεχιστεί το ση- k μερ ινό  καθεστώβ μ ε  το οποίο επω μίζονται όλο το βάροβ m s  υ π οδοχή ί των μεταναστών οι χώρεβ του Νότου. «Απαιτείται και η Γερμανία και οι άλλες βόρειες 
χώρες να αναλάβουν ένα μέρος του προβλήματος και να 
μην περιορίζονται μόνο στη χρηματοδότηση των δυ
νάμεων αποτροπής των μεταναστευτικών ρευμάτων, ^ που στο τέλος-τέλος αποδεικνύονται ανεπαρκείς», επισημαίνει.

f  «Να πάψει o Boppás να απομυζά τον Νότο»Δ Από το 2007 που ξεκίνησε η  οικονομική κρίση η  Ευ- [ ρώ πη -óraos υπ ογραμμίζει ο κ. Σημίτηβ- «δεν έχει κ καταφέρει νασυλλάβει ένα σχέδιο γιατηναντιμετώπι- |  σή m s», γεγονός που έχει ios αποτέλεσμα την ασθε- '  νική ανάπτυξη που παρατηρείται στην ευρωζώνη. Ο  iáios υποστηρίζει ένθερμα την ιδέα m s  ευρωπαϊκήβ οικονομικήί δ ια κ υ β έ ρ ν η σ ή , βα σικοί πυλώναβ m s  onoias αποτελεί η  τραπεζική ένωση «που όσο καθυ
στερεί, τόσο επιτείνει τα προβλήματα της φυγής κεφα-

«Εγινε το απολύτωβ σωστό 
με τηΧρυσή Αυγή»
Επαινετικοί npos την κυβέρνηση είναι ο κ. Σημίτηί για tous χειρισμοί» που έγιναν στο ζήτημα ras αντιμετωπιστώ ras Xpucras Auyns. «Το χαιρετίζω. Έγινε το απολύτακ αναγκαίο και σωστό», τονίζει και συνεχίζει: «Δεν μπορούσε να αφεθεί αυτή η εγκληματική ομάδα να παρεμποδίζει την ομαλή λειτουργία του δημοκρατικού πολπεύμαηκο.Ιτο ερώτημα, μάλιστα, αν υπήρξε καθυστέρηση στην αντίδραση που εκδηλώθηκε από την οργανωμένη Πολιτεία, είναι κατηγορηματικοί: «Οχι, το

εγχείρημα τώρα γίνεται πιο κατανοητό από τον κόσμο». Δεν παραλείπει, όμωί, να παρατηρήσει ότι βία δεν ασκείται μόνον από tous Χρυσαυγίτεί. «Πρέπει να πάψει να γίνεται ανεκτή και η κουλτούρα ras βΐαί που δεν σχετίζεται με τη Χρυσή Αυγή. Οταν την εποχή των "Αγανακτισμένων" στήνονταν κρεμάλεε στο Σύνταγμα και ακουγόντουσαν φωνέί 
"να καεί η Βουλή", δημιουργούνταν ένα κλίμα βία5 που οι μεν νομίζουν ότι αφορούσε μόνο tous δε, και το αντίθετο», παρατηρεί.

λαίων και επιχειρήσεω ν από τον Νότο». «Π ρέπει να 
πάψει ο Βορράς να απομυζά τον Νότο και αυτό μπορεί 
να γίνει μ ε τη μεταφορά πόρων στην ευρωπαϊκή περι
φέρεια μέσα από διαρθρωτικά προγράμματα», υπ ογραμμίζει και τονίζει την ανάγκη «να χτιστούν από τους 
Βόρειους εργοστάσια στον Νότο» και να αναληφθούν μεγάλεε επενδυτικέβ πρωτοβουλίεβ στουε τομείί τηβ έρ ευ να ς τηβ καινοτομίαε και των νέω ν τεχνολογιών, τηβ ανάπτυξε« των ενεργειακώ ν πηγών, μ ε έμφαση ο τ «  Ανανεώσιμεβ Πηγέ8 Ενέργειαβ και την αγροτική παραγωγή. Δηλώνει, πάντα«, αντίθετοί -και για «ιστο
ρικούς λόγους», όπωβ διευκρινίζει- σε προτάσε« όπωε αυτή του σοσιαλδημοκράτη υποψήφιου καγκελάριου κ. Π έ ε ρ  Στάινμπρουκ για νέο  «σχέδιο Μάρσαλ», κα- ταλογίζονταβ «άγνοια» σε όσουε υποστηρίζουν τέτοιεβ ιδέεβ. «Και τότε προγράμματα ήταν, δεν ήταν λεφτά και 
υπήρχε ο έλεγχος από τις Η Π Α», εξηγεί και συνεχίζει. 
«Στο τέλος-τέλος, εμείς δεν χρειαζόμαστε λεφτά για να 
κάνουν οι δήμαρχοι πλατείες, χρειαζόμαστε κίνητρα 
για να δημιουργηθούν ιδιωτικές επενδύσεις και να βρουν 
οι νέοι δουλειές».

Η εμπειρία του καφέ μας 
είναι πλούσια, όχι ακριβή!

Espresso Solo €1,75 
Freddo Espresso €2,50 
Cappuccino €2,50 
Latte €2,95

S T A R B U C K S '
ασύγκριτη εμπειρία!

Στα Starbucks, δεσμευόμαστε ότι κάθε ρόφημα που 
απολαμβάνετε θα είναι τέλειο και γι' αυτό επιμένουμε 
στις λεπτομέρειες από την καλλιέργεια του καφέ μέχρι το 
σερβίρισμά του.
Επιλέγουμε μόνο το 3% της παγκόσμιας παραγωγής 
κόκκων arabica, που ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα 
Starbucks για να εξασφαλίσουμε ασύγκριτη ποιότητα. 
Φροντίζουμε σε κάθε ρόφημα που ετοιμάζουμε οι δόσεις 
εσπρέσο να προστίθενται αυστηρά μέσα σε 10” από την 
εκχύλισή τους από τη μηχανή, για να προσφέρουμε πάντα 
ασύγκριτη γεύση
Οι barista μας περνούν από εντατική εκπαίδευση και 
διαδικασία πιστοποίησης πριν ετοιμάσουν το πρώτο τους 
ρόφημα και συμμετέχουν σε συνεχείς εκπαιδεύσεις για να 
τελειοποιήσουν την τέχνη τους.
Προσφέρουμε την ιδανική σχέση ποιότητας, ποσότητας και 
τιμής για ασύγκριτη αξία μέσα από την κάθε σας επιλογή!
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