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«Πράσινο φακ» από τον Αλμούνια για 
χαλάρωση του Συμφώνου Σταθερότητά

πρώτο σήμα για χαλάρωση  
υυ Συμφώνου Σταθερότητας 
όωσε χθες η Ευρωπαϊκή Επ ι

τροπή διά του αρμοδίου επ ι
τρόπου Χοακίν Αλμούνια, κα
θώς 12 χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης βρίσκονται π λέον στη 
ζώ νη  των υ π ε ρ β ο λ ικ ώ ν  ε λ 
λ ειμ μ ά τ ω ν και η α νά γκ η  να  
αντιμετωπίσουν την επ ερ χό -  
μενη ύφεση είναι μεγάλη. Ο  κ. 
Α λμούνια αναφ ερόμενος στο 
ζή τ η μ α  της εφ α ρ μ ο γ ή ς στο  
εξής του Συμφώνου Σταθερό

τητας που διέπει τις χώρες του 
ευρώ δήλω σε ότι θα εφ αρμό
ζεται με αυξημένη ελαστικό
τητα. Ξεκαθάρισε όμως ότι αν 
μια χώρα εμφανίζει έλλειμμα  
υψηλότερο του 3% η Επιτρο
πή θα τη θέτει υπό κοινοτική 
επιτήρηση. Ωστόσο το χρονι
κό όριο για τη δημοσιονομική  
εξυ γ ία νσ η  δ εν θα είναι ένας  
χρόνος, όπως ίσχυε παλαιότε- 
ρα, αλλά μεγαλύτερο, τουλά
χιστον ώσπου να ξεπεραστεί η 
οικονομική κρίση. (Αναλυτικό

ρεπορτάζ στην Οικονομία, σελ. 
1, 3). Το ζήτημα απασχόλησε  
χθες το βράδυ τους υπουργούς 
Ο ικονομικώ ν της ευρωζώνης 
(ΕιίΓΟβΓοιιρ), ενώ σήμερα, μ ε
τά τη συνεδρίαση του συμβου
λίου υπουργών Ο ικονομικώ ν  
και των 27 χωρών-μελών της 
Ε Ε  (Ε ε ο / Π η ), θα γίνουν ανα
κ οιν ώ σ ει για τις κατευθύνσεις 
οικονομικής πολιτικής. Η δια
δικασία θα ολοκληρω θεί την  
Παρασκευή στην έκτακτη σύ
νοδο κορυφής.

0  αρμόδιος για την Οικονομία επίτροπος κ. Χοακίν Αλμούνια (αριστερά) 
με τον διοικητή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κ. Ζαν-Κλοντ Τρισέ 
χθες στη συνεδρίαση του Eurogroup στις ΒρυΕέλλες

Αλλάζουν τα μεγέθη του προϋπολογισμούΑυξάνονται οι δημόσιε5 επενδύσει και αναθεωρούνται οι αισιόδοξε$ προβλέψεκ για τα έσοδα
ΡΕΠΟΡΤΑΖ Β. ΧίΩΤΗΣΑ ν α δ ια ν έ μ ο ν τ α ς  ία  ήδ η  υπάρχοντα κονδύλια του π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ισ μ ο ύ  και αξιοποιώντας τη χαλάρωση του σ υ μ φ ώ ν ο υ  σ τ α θ ερ ό τη τα ς, το οποίο θα επικυρώσουν στα τέλη της εβδομάδας οι ευρωπαίοι ηγέτες, η κυβέρνηση προετοιμάζει ήδη τη νέα δέσμη μέτρων που θα ανακοινώσει σε δεκαπέντε ημέρες για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης. Ο  Πρω θυπουργός έχει ήδη στα χέρια του το οριστικό σχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο διαφέρει σε αρκετά σημεία από το προσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή έτσι ώστε να είναι πιο ευέλικτη η διανομή των κρατικών πόρων, προκειμένου αν χρειαστεί να μπορούν να χρηματοδοτηθούν κοινωνικές δ ρ ά σ ε ι και να στηρι- χθούν τα νοικοκυ ριά  και οι μι- κρομεσαίες επ ιχ ειρ ή σ ει, όπως ο ίδιος έχει δεσμευτεί.Μετά τις χθεσινές αποφάσεις των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ, ο κ. Γ. Α λογ ο σ κ ο ύφ η ς θα προχωρήσει σε αναθεώρηση κάποιων μεγεθών του προϋπολογισμού, όπως αποκάλυψ ε πρώτο «Το Βήμα», αυξάνοντας το πρόγραμμα δημοσίω ν επενδύσεω ν (κάτι που έχει προτείνει ο κ. Γ. 
Σουφ λιάς, αλλά προγραμματί&ι ήδη από καιρό και ο ίδιος) και μειώνοντας ταυτόχρονα τις υπερβολικά αισιόδοξες προβλέψεις που υπάρχουν για τα έσοδα τον επόμενο χρόνο.Τ ην αναθεώρηση του προϋπολογισμού επιβεβαίωσε χθες και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Ευ. Αντώναροε, ο οποίος απαντώντας σε σχετική ερώτηση υπογράμμισε ότι «ο προ- 
ϋπ ολογισ μόε θα κ ινείτα ι στο 
πλαίσιο του προσχεδίου», αφ ήνοντας σαφώς να εννοηθεί ότι θα υπάρξουν αλλαγές.Ο υπουργός Ο ικ ο νο μ ία ε πα- ραλλήλωε έχει ήδη εισηγηθεί στον Πρωθυπουργό την αναπροσαρμογή των κονδυλίων που θα διατεθούν από το ταμείο κατά τηε φτώχειαε, έτσι ώστε να ενισχυ- θούν οι κατηγορίεε των πολιτών που έχουν πραγματικά ανάγκη. Για παράδειγμα, το οικονομικό

Ο Πρωθυπουρνόε κ. Κ. Καραμανλής έχει ήδη στα χέρια του το οριστικό σχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο διαφέρει 
σε αρκετά σημεία από το προσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομίαε κ. Γ. ΑλογοσκούφηεΣΧΕΔΙΑ

Στα σκαριά η μείωση του φορολογικού συντελεστή
Το «π ρ ά σ ιν ο  φ ω ε»  
από τιε Βρυξέλλες για 
τη χαλάρωση του Συμ
φώνου Σταθερότηταε 
περιμένει η κυβέρνη
ση για να προχωρή
σει σε μείωση του κε
ντρικού φορολογικού 
σ υ ν τ ελ εσ τ ή , που  
εφ α ρ μ ό ζετ α ι στην  
κ λίμ α κ α  φ υ σ ικ ώ ν  
προσώπων, κατά μία 
ποσοστιαία μονάδα  
(από 25% σε 24%) το 
2009 και σε αύΕηση 
του Επιδόματος Κοι
νωνικής Αλληλεγγύη  
Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) 
στα 300 ευρώ  από  
230 ευρώ σήμερα.

Το υπουργείο Ο ι
κονομικών σχεδιάζει 
να εφαρμοστεί αντί
στοιχη μείω σ η  των 
φορολογικών συντε
λ εσ τ ώ ν και γ ια  τα 
κέρδη των ΑΕ και των 
Εταιρειώ ν Π ε ρ ιο ρ ι
σ μ έ ν α  Ε υ θ ύ ν η ς , 
προκειμένου να βελ
τιώσει την ανταγωνι
στικότητα των ελλη
νικών επιχειρήσεων.

Η επ ίσ π ευ σ η  της 
μ ε ίω σ α  των φ ο ρ ο 
λογικών συντελεστών 
κατά ένα χρόνο και η 
διαμόρφωση του κε
ντρικού φορολογικού 
συντελεστή σε 24% το

2009, αυξάνει σημα
ντικά το διαθέσιμο ει
σόδημα των φορολο- 
γουμένων.

Για π α ρ ά δ ε ιγ μ α , 
ένα ς σ υ ντα ξιο ύ χο ς  
του Δ η μ ο σ ίο υ  με  
ετήσια εισοδήματα  
20.000 ευρώ θα κλη
θεί να πληρώσει φ ό
ρο 2.160 ευρώ καθώς 
το κλιμάκιο εισ οδή 
ματος από 12.000 ευ
ρώ ως 30.000 ευρώ  
φορολογείται εφέτος 
με συντελεστή 27%. 
Σ ε περίπτω ση κατά 
την οποία ο συντελε
σ τή ς δ ια μ ο ρ φ ω θ εί  
σ ε  24% το 2 0 0 9 , ο

ίδιος σ υνταξιούχος  
για τα εισ ο δ ή μ α τ α  
των 20.000 ευρώ θα 
πληρώσει φόρο 1.920 
ευρώ. Δηλαδή θα έχει 
φορολογική ωφέλεια 
240 ευρώ.

Σ τ η ν  π ερ ίπ τ ω σ η  
άγαμου μισθωτού ο 
οποίος έχει ετήσια ει
σοδήματα 30.000 ευ
ρώ, ο φ όρος που θα 
πληρώσει εφέτος θα 
είναι 4.860 ευρώ και 
από το επόμενο έτος 
4.320 ευρώ. Δηλαδή  
μείω σ η φ όρου  540 
ευρώ.

Κ. Σ'ΊΜΟΙΙΟΥΛΟΣ

επιτελείο μελετά ήδη το ενδεχόμενο να μη χορηγηθεί τελικώς επίδομα θέρμανσης στους ανέργους και στους χαμηλοσυνταξιούχους, μετά την κάθετη πτώση της τιμής του πετρελαίου, έτσι ώστε τα σχετικά κονδύλια να διατεθούν για την επιμήκυνση του χρόνου χ ο ρήγησης του επιδόματος α ν ερ γίας στους μ ακροχρόνια  α ν έρ γους, καθώς η διεθνής κρίση εκτι- μάται ότι θα δημιουργήσει νέα έκρηξη της ανεργίας.Α κ ό μ η  και σ την περίπ τω ση όμως που το επίδομα θέρμανσης χορηγηθεί κανονικά, η κυβέρνηση θα δαπανήσει πλέον μικρότερα ποσά από αυτά που είχε προϋ π ολογίσει, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα μικρό πλεόνασμα στο ταμείο κατά της φτώχειας το οποίο μπορεί να διατεθεί για άλλα μέτρα διατήρησης της κοινωνικής σταθερότητας.Σ ε κάθε περίπτωση πάντως κορυφ α ίοι κυβερνητικοί παράγοντες τόνιδαν χθες ότι δεν πρόκειται η κυβέρνηση να προχωρήσει σε παροχές, επειδή ούτε οι αποφάσεις της ΕΕ το επιτρέπουν, αλλά και επειδή είναι έξω  από τη νοοτροπία του Πρωθυπουργού.Οπως πληροφορείται άλλωστε «Το Βήμα», η κυβέρνηση πιστεύει ότι οι τράπεζες θα κάνουν τε- λικώς χρήση του σχεδίου εγγυοδο σ ία ς που α να κ ο ίνω σ ε η κυβέρνηση, παρά τις περί του αντιθέτου δηλώσεις στις οποίες προβαίνουν τραπεζίτες.Εφόσον συμβεί αυτό, το οικονομ ικ ό  επιτελείο εκτιμά ότι θα υπάρξει ομαλοποίηση της αγοράς, καθώς μέσω της εγγύησης των δανείων που προσφέρει η κυβέρνηση θα υπάρξει τόνωσή της και τόνω ση της κατανάλω σης, αφού θα επανέλθουν οι ρυθμοί χορήγησης των τραπεάκώ ν δανείων.Ταυτοχρόνους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε επίσης ότι το ίδιο εγγυημένες με τις τραπεζικές καταθέσεις είναι και οι συντάξεις όλων των ασφαλιστικών φ ορέω ν, διαψεύδοντας τις πληροφορίες ότι το Ταμείο Π ρόνοιας των δημοσίων υπαλλήλων αδυνατεί να καταβάλει το εφάπαξ στους δικαιούχους του.
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Πάγωμα των δανείων ακ το τέλο5 
του 2009 ζητεί ο Γ. ΠαπανδρέουΠροτείνει το Δημόσιο να έχει στρατηγικό και διαχειριστικό ρόλο στκ τράπεζε5
ρεπορτάζ A i t . Κ ω β α ιο ς

J.**«*5'* ' ' X
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Σ τιε εναλλακτικέε προχάσεΐ5 του για την αντιμετώπιση τηε οικονομικήε κρίσηε θα επι- μείνει το προσεχέε διάστημα ο κ. Γ. 
Παπανδρέου. Ερωτηθείε χθεε σχετικά με τιε προτάσειε του κ. Κ. Κα
ραμανλή εν όψει τηε συνόδου κο- ρυφήε τηε ΕΕ και ειδικότερα για το αν αυτέε θα είναι αντιγραφή των προτάσεων του κ. Νικολά Σαρκο- ζ ϊ ,  ο κ. Π απανδρέου είπε από τη Βιέννη ότι ο Πρωθυπουργόε «ούτε 
στην αναγραφή δεν είναι καλόε».Η αντιπρόταση του κ . Π απ ανδρέου, όπωε διατυπώθηκε χθεε μέσω τηε συνέντευ&ίε του στην «Ελευθεροτυπία», περιλαμβάνει ένα νέο στοιχείο: έναντι τηε ρευστότηταε που δίνεται στιε τράπεζεε, να εξεταστεί το πάγωμα των δανειακών υποχρεώσεων για τουε ασθενέστε- ρουε οικονομικά και τιε μικρομε- σαίεε επιχειρήσετε ωε το τέλοε του 2009, με μετατόπιση των υποχρεώσεων το διάστημα μετά το τέλοε του συμβατικού χρόνου αποπληρωμήε των δανείων. Ειδικότερα όσον αφορά τιε τράπεζεε, ο κ. Παπανδρέου μίλησε καθαρά για μερική κρατικοποίηση, με το Δημόσιο να αναλαμβάνει στρατηγικό και διαχειριστικό ^όλο.Πέραν αυτού όμωε, ο πρόεδροε του ΠαΣοΚ θα επιμείνει και στα εξήε σημεία:•  Στήριξη του χρηματοπιστωτικού τομ έα, μ ό νο  για όσ εε τράπ εζεε έχουν ανάγκη και μόνο με εγγυημένο ρόλο του Δημοσίου στιε απο- φάσειε.•  Στήριξη των μεσαίων και χαμηλότερων εισοδηματικών ομάδων με έκτακτο επίδομα αλληλεγγύηε, επίδομα θέρμανσηε, αύξηση του συντελεστή επ ιστροφ ήε του ΦΠΑ στουε αγρότεε, αύξηση των δικαιούχων του ΕΚΑΣ, κατάργηση του ΕΤΑΚ.•  Ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, επαναφορά του αφορολογήτου για τουε ελεύθερουε επαγγελματίεε, ενίσχυση του συ- στήματοε εγγυοδοσίαε και των δημοσίων επενδύσεων.

Ο πρόεδροε του ΠαΣοΚ κ. Γ. Παπανδρέου συνομιλεί με τον αμερικανό οικονομολόγο και επικεφαλήε τηε επιτροπήε τηε Σοσιαλιστικήε 
Διεθνούε για την οικονομική κρίση κ. Τζόζεφ Στίγκλιτε (δε&ά), μετά την πρώτη συνεδρίαση τηε επιτροπήε που έγινε στη Βιέννη•  Κίνητρα για α π ορ ρόφ η σ η ν έ ων στην αγορά εργα σία ε, επ ιδοτούμενη κοινω νική εργα σία  και αύξηση του επιδόματοε ανεργίαε.Στο πολιτικό πεδίο και όσο οι επι- πτώσειε τηε κρίσηε θα αρχίσουν να γίνονται αισθητέε, ο κ. Παπανδρέου θα στρέφεται προε την Αριστερά με νέουε όρουε. Πληροφορίεε αναφέρουν ότι σε αυτό το πλαίσιο η πρόταση που εξετάζεται εκ μέρουε

του ΠαΣοΚ είναι στην κατεύθυνση τηε προεκλογικήε συνεργασίαε και όχι του μετεκλογικού αθροίσματοε εδρών. Μια τέτοια πρόταση τηε Χαριλάου Τρικούπη πάντωε δεν στερείται και των πολιτικών σκοπιμοτήτων, ειδικώε όσο τα δημοσκοπι- κά δεδομένα εμφανίζουν το ΠαΣοΚ να προηγείται στην πρόθεση ψ ήφου ή/και στην παράσταση νίκηε.Με αφ ορμή τη συνεδρίαση τηε

επιτροπήε τηε Σοσιαλιστικήε Διεθνούε υπό τον κ. ΎΖόΖεφ Στίγκλιτε στη Βιέννη, ο κ. Παπανδρέου είπε χθεε ότι εξετάστηκε πρόταση για τη δημιουργία ταμείου κοινωνικήε προ- στασίαε ύψουε 50 δισ. δολαρίων, σε συνεργασία με τον ΟΗΕ. Ωε πρόεδροε τηε Σοσιαλιστικήε Διεθνούε συνα ντήθ ηκε επ ίσηε με τον αυστριακό καγκελάριο κ. Αλφρεντ  
Γ κουΖενμπάουερ.

Μ έτρα Θαπατέρο για τα στεγαστικά και την ανεργία
Ο πρωθυπουργόε τηε 
Ισπανχαε Χοσέ Λουίε Ρο- 
ντριγκεθ Θαπατέρο ανα
κοίνωσε χθεε μια σειρά 
από άμεσα μέτρα, που 
αναμένεται να υιοθετη
θούν την Παρασκευή, για 
να αντιμετωπίσει την κρί
ση και ειδικότερα η ανερ
γία που αναμένεται με βά
ση τιε εκτιμήσετε τηε Ευ- 
ρωπαϊκήε Επιτροπήε να 
εκτιναχθεί ωε και το 15%. 
Τα κυρτότερα από αυτά

αφορούν την ανακούφι
ση των δανειοληπτών 
στεγασπκών δανείων και 
την επιδότηση εταιρειών 
που συμβάλλουν στρατη
γικά στην αντιμετώπιση 
τηε ανεργίαε.

«Η  προσωρινή ανα
στολή τηε υποχρέωσηε 
εΕόφλησηε των μηνιαίων 
δόσεων των στεγασπκών 
δανείων θα ισχύσει από 
την 1 η Ιανουάριου του 
2009 ωε τιε 31 Δεκεμβρί

ου του 2 0 1 0 »δήλωσε ο 
πρωθυπουργόε και θα 
αφορά ανέργουε ή ανε- 
ξάρτητουε εργαζόμενουε 
που αντιμετωπίζουν οι- 
κονομικέε δυσκολίεε και 
αυξημένα οικογενειακά 
βάρη (όπωε χηρεία), ενώ 
η αναστολή που θα είναι 
εθελοντική θα αφορά το 
50% τηε δόσηε, με όριο τα 
500 ευρώ μηνιαίωε και για 
δάνεια ωε 170.000 ευρώ. 
Το μέτρο αυτό αφορά κά

που 500.000 ανθρώπουε.
Επιπλέον, η κυβέρνη

ση θα επιδοτήσει με 1.500 
ευρώ ετησίωε τιε εταιρεί- 
εε που θα προσλάβουν 
ανέργουε με οικογενεια
κά βάρη, καθώε και εται- 
ρείεε «στρατηγικήε» ση- 
μασίαε (π.χ. ανανεώσιμεε 
πηγέε ενέργειαε), με την 
προϋπόθεση ότι θα δε
σμευτούν να διατηρή
σουν τιε θέσετε απασχό- 
λησηε.

Πυρά του Ν . Κακλαμάνη κατά διοικητών ΔΕΚΟ  για τα τιμολόγιαΜ ε πυρά κατά προέδρω ν ΔΕΚΟ -  όπωε ο κ. Π. Αθα- 
νασόπουλοε τηε ΔΕΗ -  και την προτροπή προε την κυβέρνηση «να τουε μαζέψει», ακόμη και να τουε αντικαταστήσει, συνοδέυσε τη χθεσινή ανακοίνωση για μηδενική αύξηση στα δημοτικά τέλη τηε πρωτεύουσαε ο δήμαρχοε Αθηναίων κ. Ν. Κακλαμάνηε. Σε σχετική συνέντευξη Τύπου, αντικείμενο τηε οποίαε ήταν η γνωστοποίηση «πακέτου» εννέα κοινωνικών μέτρων προε ανακούφιση των οικονομικά ασθενεστέρων δημοτών, εν μέσω τηε διεθνούε χρηματοπιστωτικήε κρίσηε, ο κ. Κακλαμάνηε εξέφρασε ριζική διαφωνία με τιε επικείμενεε αυξήσετε στα τιμολόγια ορισμένω ν ΔΕΚΟ, χωρίε να διστάσει να παροτρύνει -  έστω και φωτογραφικά -  τον υπουργό Ανάπτυξηε και αρμόδιο πο-

λιτικό προϊστάμενό τουε κ. Χρ. Φώ
λια να συνετίσει τουε ιθύνοντεε.«Δεν μπορεί, λοιπόν, εγώ να δια
βάζω ότι 1.1.2009 ετοιμάζονται κά- 
ποιεε ΔΕΚΟ να αυΕήσουν τα τιμο
λόγιά τουε. Να τουε μαζέψει αυτούε 
η κυβέρνηση» τόνισε ο δήμαρχοε, για να διευκρινίσει αμέσωε μετά ότι απευθύνεται στουε α ρμοδίουε υπουργούε.«Δεν μπορεί να ακούω ότι η ΔΕΗ  
θα κάνει αύΕηση 15% (...). Σ ε  μία 
εποχή που λόγω τηε οικονομικήε 
κρίσηε δεν Εέρουμε ακόμη τι θα μαε 
Εημερώσει σε ολόκληρη την Ευρώ
πη, δεν δέχομαι καμία δικαιολογία 
εκ μέρουε τουε, εννοώ  από την 
πλευρά των ΔΕΚΟ».Σε ανπδιαστολή, ο κ. Κακλαμάνηε έδωσε έμφαση στη μηδενική αύξηση των τελών καθαριότηταε και φωτισμού για 520.0Λ0 νοικοκυριά, από-

φαση με κόστοε για τον δήμο, όπωε είπε, καθώε του στερεί έσοδα τηε τά- ξεωε των 6 εκατ. ευρώ -  όταν μάλιστα με την αύξηση των επιτοκίων επιβαρύνεται με 1 εκατ. ευρώ ετησίωε ωε προε την εξόφληση προηγουμένων δανείων.
Επ ικα λούμενοε πάντωε την ιδιότητά του ωε μέλουε τηε Κε- ντρικήε Επιτροπήε τηε ΝΔ, ο κ. Κακλαμάνηε υπεραμύνθηκε τηε κυβερνητικήε πολιτικήε και συνέστησε υπομονή ωε και τη Σύνοδο Κο- ρυφήε τηε ΕΕ σπε 7 Νοεμβρίου, ημερομηνία που θα σημάνει την εξαγγελία σχετικών μέτρων.Στο «διά ταύτα», ο δήμαρχοε εξήγγειλε μεταξύ άλλων την καθιέρωση δύο νέων θεσμών, του Κοινωνικού Φαρμακείου και τηε Αθηναϊκήε Αγο- ράε, καθώε και τη διεύρυνση των προ

γραμμάτων σίησηε σε 1.500 μερίδεε καθημερινά. Σε συνεργασία με θε- σμικούε εκπροσώπουε του φαρμα- κευηκού κόσμου, ο Δήμοε Αθηναίων εγκαινιάζει εντόε του Δεκεμβρίου το Κοινωνικό Φαρμακείο που θα διαθέτει φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευηκά προϊόντα, με δι- καιούχουε όσουε βρίσκονται κάτω από το όριο τηε φτώχειαε και δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη. Προϊόντα ένδυσηε, υπόδησηε καθώε και «ελαφρό» οικιακό εξοπλισμό (νέα και όχι μεταχειρισμένα προϊόντα) θα παρέχει η Αθηναϊκή Αγορά.Τα μέτρα τηε δημοτικήε αρχήε στη- λίτευσε από την πλευρά τηε αντιπολί- τευσηε η Ανοιχτή Πόλη (ΣΥΡΙΖΑ) χα- ρακτηρίζοντάετα «αποσπασματικά, 
επικοινωνιακού χαρακτήρα, με έντο
νο το "φιλανθρωπικό" στοιχείο».

Ε λ ευ θ ε ρ ία  Κ ο λ λ ια

Nits απεργίαν 
κινητοποιήσει 
σχεδιάζουν 
ΓΣΕΕκαι ΑΔΕΔΠ ροε νέεε απεργιακέε κ νητοπ οιήσειε οδεύ ου ν c συνδικαλιστικέε οργανώ - σειε, αντιδρώνταε στιε κυ- βερνητικέε επιλογέε γύρω από την εισοδηματική πολιτική, τον προϋπολογισμό και το Α σφ α λιστικό . Τ ην ίδια ώρα κορυφαία συνδικ α λισ τικ ά  σ τελ έχ η  α ν τιδρούν στη λογική των μ έτρων που λα μβάνει η κυβέρνηση για την ανακούφιση των πολιτών από την οικονομ ική κρίση, με τον πρόεδρο τηε ΓΣΕΕ κ. I. Πα- 
ναγόπουλο να χαρακτηρίζει τα μέτρα «ασπιρίνεε»  και τον γενικό γραμματέα κ . Κ. Π ο υ π ά κ η  να ζητεί 
«επιπλέον μέτρα ενίσχυσηε 
των χαμηλών και μεσαίων 
εισοδημάτων» και να επιτίθεται στιε τράπεζεε κατη- γορώνταε τεε για «πλιάτσικο».Τ ην ερ χόμ ενη  Δευτέρα συνεδριάζει η διοίκηση τηε Συνομοσπονδίαε για να καθορίσει τη μορφ ή των κινητοποιήσεων και τον χρόνο εκδήλωσήε τουε, ενώ σήμερα συνεδριάζει η Εκτελεστική Επιτροπή τηε ΑΔΕΔΥ για να λά βει αντίστοιχεε αποφάσειε.Η ΓΣΕΕ αντιδρά και στον τρόπο εφαρμογήε του νέου ασφαλιστικού νόμου, επι- σ η μα ίνοντα ε παρατυπίεε και σημειώνονταε πωε «δεν 
θα επιτρέψει και δεν θα 
ανεχτεί σε καμία περίπτω
ση αυτέε τιε παρανομίεε  
και τη δημιουργία επιπλέ
ον βλάβηε στουε ασφαλι- 
σμένουε από αυτή που ήδη 
προ καλέ ί αυτόε ο αντί a - 
σφαλιστικόε νόμοε».Ιδιαίτερη αναφορά έγινε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση τηε ΓΣΕΕ στην οικονομική πολιτική τηε κυβέρνη- σηε, αλλά και στιε ιδιωτι- κοποιήσειε. Ο  πρόεδροε τηε ΓΣΕΕ έκανε δριμύτατη επίθεση εναντίον του υπουργού Μεταφορών κ. Κ. Χα- 
τζηδάκη, τον οποίο χαρακτήρισε «πλασιέ τηε δημό- 
σιαε περιουσίαε» με αφορμή τιε εξελίξειε στην Ολυμπιακή, ενώ πρόσθεσε ότι ο υπουργόε ψεύδεται όταν υποστηρίζει πωε έχει συμφωνήσει για τιε συμβάσειε των εργαζομένω ν στα μ έσα μαζικήε μεταφοράε.Ο κ. Πουπάκηε, τέλοε, χαρακτήρισε εξοργιστική την 
«άρνηση των τραπεζιτών-  
με χρήματα του κράτουε -  
να διευκολύνουν όσουε συ- 
μπολίτεε μαε πλήττονται 
από την οικονομική κρί
ση». Και σημείωσε: «Δένε 
“όχι" για να μ ην υποχρεω
θούν σε έλεγχο των υπερ
κερδώ ν τουε από το κρά- 
τοε, για να συνεχίσουν ανε
νόχλητοι ανεΕέλεγκτα επι
τόκια, πλειστηριασμούε, πα- 
ράνομεε κατασχέσειε απο- 
λαμβάνονταε και τουε προ- 
κλητικούε -  για την κ ο ι
νωνία  -  παχυλούε μισθούε 
και μπόνουε».


