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Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΗΛΩΝΕΙ ΠΩΣ ΑΠΟΔΕΧΘΗΚΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΑΛΛΗ ΕΠΙΛΟΕΗ · ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ

Νέο μηχανισμό στήριξης χωρίς ΔΝΤ 
ζητεί τώρα ο Γιώργος από τον Ρόμπαϊ
Δεν έχει κλείσει για την κυβέρνηση το θέμα 
του μηχανισμού τηε Ευρωπαϊκή5 Ενωσηβ 
για τη δανειακή στήριξη τη$ χώραβ μα$ ή ό
σων χωρών έχουν ανάγκη, παρά την από
φαση που έλαβε η σύνοδοβ κορυφήβ με τη 
σύμφωνη γνώμη του πρωθυπουργού πριν 
από οχτώ μέρεβ στκ Βρυξέλλε$.
Του ΠΑΝΟΥ ΣΩΚΟΥ

Μπορεί ο Γ. Παπανδρέου να έχει χαρα
κτηρίσει, λόγω ανάγκης, τη συμφω
νία σημαντική για τη χώρα, όμως ό

πως όλα δείχνουν, ψάχνει να βρει τον καταλλη
λότερο χρόνο και τρόπο να επαναφέρει το θέμα 
με νέο σχέδιο, προκειμένου ο μηχανισμός να 
βελτιωθεί ή να αλλάξει.

Το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση θα 
το κάνει, όπως ο ίδιος έχει πει, όταν θα συνε
δριάσει η ομάδα εργασίας που θα συστήσει για 
το θέμα ο πρόεδρος της Ε. Ε. βαν Ρόμπαϊ.

Π ρ ό β λ η μ α ,  η  δ ια μ ά χ η
Στην κυβέρνηση δεν κρύβουν πλέον ότι η 

συμφωνία δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 
χώρας και ότι η διαμάχη που έχει ξεσπάσει με
ταξύ Ε.Ε. και ΔΝΤ για το ποιος θα έχει το πάνω 
χέρι, κάνει κακό παρά καλό. Εκτιμούν βεβαίως 
ότι ο μηχανισμός θα αποδώσει από το καλοκαίρι 
και μετά. Ομως κι αυτό είναι αμφίβολο, γιατί ό
σο οι αγορές ξέρουν πως η χώρα μας τα επόμενα 
δύο χρόνια θα αναγκαστεί να δανειστεί πάνω α
πό i 50 .o o o .o o o  ευρώ, δεν έχουν λόγο να ρί
ξουν τα επιτόκια. Επιπλέον οι αυστηροί όροι ε
φαρμογής της συμφωνίας των Βρυξελλών δίνουν

πρόσωπος Γ. Πεταλωτής μιλώντας την Τετάρτη 
στο Αλτερ είπε ότι η κυβέρνηση αποδέχθηκε τη 
συμφωνία των Βρυξελλών γιατί δεν είχε άλλη ε
πιλογή .

Η  ν έ α  π ρ ό τ α σ η

Τα βασικά χαρακτηριστικά τής «πιο αποτελε
σματικής πρότασης», για την οποία μιλάει ο κ. 
Παπανδρέου αλλά και οι Ευρωπαίοι σοσιαλιστές, 

ν είναι τα εξής:
μηχανισμός να είναι μόνο ευρωπαϊκός χωρίς 

τη συμμετοχή του ΔΝΤ, που έχει δικούς του κα
νόνες και θέλει να τους επιβάλλει όπου κι όσο ε
μπλέκεται.

Στον πρόεδρο ms Ε.Ε. Βαν Ρόμπαϊ (αριστερά) στηρίζει τώρα tis ελπίδε5 του ο Γ. Παπανδρέου Ka66s είναι πιο γρήγορος, που σημαίνει ότι η ε
Μέρκελ, Σαρκοζί και θαπατέρο δεν έδωσαν τη λύση που περίμενε για το μηχανισμό στήριξή

στις αγορές τεράστια περιθώρια αντίστασης. Επ’ 
αυτού την περασμένη Τρίτη ο υπουργός Οικο
νομικών Γ. Παπακωνσταντίνου, μιλώντας σε 
δημοσιογράφους, είπε ότι οι αγορές έχουν τη δι
κή τους λογική και δεν υπακούουν στον μηχανι
σμό επειδή βλέπουν ότι το κείμενο της απόφα
σης έχει πολλές ασάφειες.

Μέχρι στιγμής αυτές οι δεύτερες σκέψεις της 
κυβέρνησης έχουν εκφρασθεί τόσο από τον ίδιο 
τον πρωθυπουργό όσο και από κορυφαία κυβερ
νητικά στελέχη, όπως ο αντιπρόεδρος της κυ
βέρνησης©. Πάγκαλος, που δήλωσε προχθές ό
τι δεν είναι ικανοποιημένος.

Ο Γ. Παπανδρέου, όπως έγραψε την Τετάρτη 
η «Ε», κράτησε για πρώτη φορά στο υπουργικό 
συμβούλιο της περασμένης Τρίτης σαφείς απο
στάσεις από τη συμφωνία, λέγοντας: «Στο τρα
πέζι υπάρχουν και οι δικές μας προτάσεις, όπως

και οι προτάσεις των σοσιαλιστών για έναν μη
χανισμό στήριξης πιο αποτελεσματικό, πιο πρα
κτικό και πιο γρήγορο για τις δανειακές ανάγκες 
των χωρών. Η συζήτηση θα ανοίξει με την ομά
δα εργασίας που προτάθηκε και υιοθέτησε ο 
πρόεδρος της Ε.Ε. βαν Ρόμπαϊ. Εκεί θα συμμε- 
τάσχουμε για να μπορέσουμε να προωθήσουμε 
μια πιο αποτελεσματική πρόταση».

Μια μέρα μετά, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνη
σης Θ. Πάγκαλος, μιλώντας στην εκπομπή 
Press της NET, είπε: «Δεν είμαι ικανοποιημέ
νος από τη συμφωνία στις Βρυξέλλες. Η Ε.Ε. 
δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα ότι χρειάζεται 
ισχυρή άμυνα εναντίον των κερδοσκόπων. Δεν 
είμαι ικανοποιημένος και πρέπει να κάνουμε 
προσπάθειες όλοι όσοι συνειδητοποιούμε την α
νάγκη ισχυροποίησης του ευρώ για την ευρω
παϊκή ενοποίηση». Επίσης ο κυβερνητικός εκ-
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/^εργοποίησή του να γίνεται με απόφαση της Κο
μισιόν μόλις το αΐτηθεί η χώρα που τον έχει ανά
γκη και να μην απαιτούνται: πρώτον, ομόφωνη 
απόφαση της συνόδου κορυφής και δεύτερον, 
η χώρα που χρειάζεται στήριξη να έχει φθάσει σε 
σημείο που να μην μπορεί πλέον να δανειστεί α- 

τις αγορές.
μηχανισμός να δίνει τη δυνατότητα στην Κο- 
ιόν να δανείζεται αυτή για λογαριασμό της 

χώρας που έχει ανάγκη και με την εγγύηση των 
χωρών-μελών και στη συνέχεια να αποδίδει τα 
χρήματα.

Είναι αμφίβολο μέχρι τη σύνοδο κορυφής του 
Ιουνίου να υπάρξει κάποια εξέλιξη. Ολα βέβαια 
εξαρτώνται από τη Γερμανία, τις πολιτικές εξε
λίξεις στη χώρα αυτή και την καγκελάριο Μέρ
κελ, που μέχρι τότε θα έχει ξεπεράσει τον κάβο 
των εκλογών στη Βεστφαλία, που ήταν το μεγά
λο της πρόβλημα μέχρι τώρα. ♦

Τηε ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΡΑΗ

Α ργεί πολύ η ανάσταση για τη Ν.Δ. Ο Σαμαράς συνεχίζει να 
πληρώνει ακριβά τον Καραμανλή. Πέντε μήνες μετά την αλ

λαγή της ηγεσίας, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης συ
νεχίζει να βρίσκει μπροστά του το αμαρτωλό κυβερνητικό του 
παρελθόν. Η δημοσκοπική εικόνα της Ν.Δ. παραπέμπει στα ε
πίπεδα της ταπεινωτικής ήττας της 4ης Οκτωβρίου 2009 και ό

ποια πρωτοβουλία κι 
αν αναλαμβάνεται, 
στην ουσία πέφτει 
στο κενό. Ο Κώστας 
Καραμανλής εξελίσ
σεται το μεγαλύτερο 
βαρίδι της νέας ηγε
σίας. Η αρχική αμη
χανία που προκα- 
λούσε η ηχηρή απου

σία του άρχισε να μετατρέπεται σε έντονη δυσαρέσκεια. Οι αρ
νητικές αντιδράσεις στο πρόσωπό του είναι πολλές. Είναι σαφές 
ότι η συμπεριφορά του πρώην πρωθυπουργού φέρνει σε δύσκολη 
θέση τη Ρηγίλλης. Γίνεται αντικείμενο συζήτησης σε πολιτικές 
και κοινωνικές συναθροίσεις. Ξεκινάει από την πολιτική κριτική 
για το πώς έχει καταντήσει να συμπεριφέρεται ένας Καραμαν
λής και φτάνει στα όρια του κουτσομπολιού για τις πολύωρες πα

ρουσίες του σε γνωστά στέκια, τις πολυήμερες διακοπές του σε 
ημέρες κρίσης και ενώ το κόμμα του δίνει μια δύσκολη μάχη να 
ανακάμψει μετά το ιστορικά χαμηλότερο ποσοστό που πήρε.

Η Ρηγίλλης είναι έντονα προβληματισμένη και αναζητάει τη 
στρατηγική ώστε να προσπεράσει τον ύφαλο Καραμανλή. Τέσ
σερις είναι οι λόγοι που την κάνουν να αισθάνεται αδύναμη να 
το παλέψει:

1 Γίνεται μια συνεχής σύγκριση ανάμεσα στον Καραμανλή και 
τον Παπανδρέου. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αν και έκανε 

λάθη, έβαλε σκληρά μέτρα και ετοιμάζεται για δυσκολότερα (φο
ρολογικό, Ασφαλιστικό κ.λπ.), συνεχίζει να έχει ανοχή. «Οι πο
λίτες αισθάνονται ότι ο πρωθυπουργός, ανεξαρτήτως αποτελέ
σματος, το παλεύει» είπε στην «Ε» πολιτικός αναλυτής. «Στους έ
ξι μήνες έκανε τόσα μίλια και τόσες συσκέψεις στο Μαξίμου που 
δεν έκανε ο Καραμανλής στα πεντέμισι χρόνια. Ο ένας ήταν εξα
φανισμένος και ο άλλος πανταχού παρών».

2 Η Ν.Δ. αναγκάζεται να απολογείται για τις επιλογές του πρώ
ην προέδρου της. Δεν είχε τι να απαντήσει την ημέρα της συ

ζήτησης του προϋπολογισμού, όταν ο Καραμανλής, αντί να είναι 
στη Βουλή, προτίμησε την μπάρα σε γνωστό στέκι του Κολωνα- 
κίου όπου πέρασε ίο  ώρες. Το ίδιο έγινε με την πρόσφατη απου
σία του από την προ ημερησίας συζήτηση που έγινε στη Βουλή 
για την οικονομία και βέβαια με την αναχώρησή του για τις πο
λυήμερες πασχαλινές διακοπές του στην Ιταλία, την 25η Μαρτί

ου, ημέρα που ο Γ. Παπανδρέου έδινε σκληρή μάχη στις Βρυξέλ
λες για το σχέδιο διάσωσης της ελληνικής οικονομίας και ο Α. 
Σαμαράς βοηθούσε όσο μπορούσε μέσα στους κόλπους του Ευ
ρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. «Δεν κρατάει ούτε τα στοιχειώδη 
προσχήματα» είπε στην «Ε» στέλεχος της νέας ηγετικής ομάδας 
για τον Κ. Καραμανλή.

Πολιτικό πρόβλημα στη Ρηγίλλης δημιουργεί ο «αναχωρητι- 
σμός» του όπως τον αποκάλεσε στενός συνεργάτης του προ

έδρου της Ν.Δ. «Δεν είναι πια ένα θέμα που απλώς άπτεται της 
σφαίρας της ψυχολογίας» είπε. «Προκαλεί ουσιαστικό πρόβλημα 
στη Ν.Δ. Υπήρξε πρόεδρος του κόμματος για 12 χρόνια, πρωθυ
πουργός για πεντέμισι και με υψηλή δημοτικότητα πέραν της ε
κλογικής βάσης της Ν.Δ. Αντί να φροντίσει για την υστεροφημία 
του, κάνει τα αδύνατα δυνατά για να στείλει το μήνυμα ότι αδια
φορεί για τους πάντες και τα πάντα...». Δυσανασχετεί και ο κό
σμος της Ν.Δ. που την τιμώρησε στις εκλογές ακριβώς γιατί πρό- 
δωσε τις ελπίδες του.

Η οικονομία και η ασφάλεια, που αποτελούν την πρώτη προ
τεραιότητα στην πολιτική ατζέντα Σαμαρά, προσκρούουν 

καθημερινά στα λάθη και τις παραλείψεις της διακυβέρνησης 
Καραμανλή. «Ντρέπομαι για τον Δεκέμβρη του 2008» δήλωσε ο 
ΠάνοςΠαναγιωτόπουλος. Οση κριτική και να γίνεται στον Χρυ- 
σοχοΐδη, ο Παυλόπουλος είχε κάνει τα χειρότερα και αφού ήταν 
χρόνια υπουργός. korai@enet.gr

Η Ν.Δ. πληρώνει 

ακόμα τα λάθη 

του Κ. Καραμανλή

mailto:korai@enet.gr
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΚΑΡΕΛΙΑ

Δυο panés την εβδομάδα
Το ρεκόρ των Καγιέν και 
ο ανίκητος (;) φαύλος κύκλος

Το παράδειγμα Ομπάμα 
για Παπανδρέου-Σαμαρά

Tns ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ 
ΚΟΡΑΗ

Η συμβατική ανάγνωση όσων έγιναν 
στη μέχρι τώρα πορεία της κυβέρνη
σης μπορεί να αποτυπωθεί στον τίτ

λο «εξάμηνος Γολγοθάς». Χωρίς καμιά υπερ
βολή, οι συνθήκες που αντιμετώπισε ήταν 
πρωτοφανείς, δύσκολα προβλέψιμες και γι’ 
αυτό μπορεί να επικαλεστεί δικαιολογίες, για 
τους τρόπους αντιμετώπισης που χρησιμο
ποίησε.

Ομως, αν αναλογιστεί κανείς αυτά που α
κολουθούν, συνδυάζοντάς τα με τους εφιαλ
τικούς αριθμούς, κάλλιστα μπορεί να πει ότι 
όοα είδαμε ώς τώρα είναι μόνο ένα μέρος της 
νεοελληνικής οικονομικής μας τραγωδίας. 
Με άλλα λόγια «σιγά τον Γολγοθά», που έ
χουμε διανύσει. Τι θα γίνει αν ο εξάμηνος 
Γολγοθάς χρειαστεί να γίνει τετράχρονος;

«Ας τα βρουν ο Παπανδρέου, ο Παπακων
σταντίνου και ο επικεφαλής του Οργανισμού 
που είναι υπεύθυνος να βρίσκει δάνεια» είναι 
μια προφανής απάντηση. Αλλωστε, γι’ αυτό 
εκλέξαμε τους δύο πρώτους 
και γι’ αυτό εκείνοι διόρισαν 
τον τρίτο. «Να κόψουν τον 
λαιμό τους και να βρουν τη 
λύση». Φοβάμαι ότι, ακόμη 
κι αν το κάνουν, τέτοια λύση 
δεν θα βρουν. Εκτός αν γί
νουν, γρήγορα και αποφασι
στικό, δυο-τρία πράγματα 
που δεν έχουν γίνει στην 
Ελλάδα εδώ και δεκαετίες.
Αν γίνουν μέσα σε ένα-δυο 
χρόνια, η αίωνία Ελλάς θα έ
χει καταφέρει άλλο ένα θαυ
μαστό επίτευγμα, το οποίο 
θα ισοδυναμεί με τετραγωνι
σμό του κύκλου.

Φέτος (2οτο) η χώρα θα 
δανειστεί παραπάνω από 50 δισεκατομμύ
ρια ευρώ. Του χρόνου θα χρειαστεί άλλα 65 
και το 2012 άλλα 65 έως 70 δισεκατομμύρια. 
Αν συνυπολογίσουμε ότι το συνολικό χρέος 
της είναι σήμερα περί τα 300 δισεκατομμύ
ρια ευρώ, το συμπέρασμα είναι ανατριχια- 
στικό: η χώρα είναι βυθισμένη στον φαύλο 
κύκλο του δανεισμού, από τον οποίο είναι 
δύσκολο να ξεφύγει. Με αποτέλεσμα να 
πληρώνει υπέρογκους τόκους, λόγω της ε
κτίναξης των επιτοκίων, τα οποία, κατά τα 
φαινόμενα, δεν μπορούν να τα τιθασσεύ- 
σουν ούτε οι ευρωπαϊκές δηλώσεις συμπα
ράστασης ούτε ο Τρίσέ.

Ο πότε η επαναλαμβανόμενη εοχότως δή
λωση του πρωθυπουργού «μόνοι μας θα 

αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της χώρας», 
αποκτά πρόσθετη αξία. Αρκεί να καταφέρει 
να την περάσει και στη συνείδηση όσων 
Ελλήνων δεν πλήρωναν μέχρι τώρα. Εύκολο 
να το λες, δύσκολο να το κάνεις πράξη. Αλλο 
τόσο δύσκολο είναι να κάνει πράξη η κυβέρ
νηση αυτό που λέει και ξαναλέει ο πρωθυ
πουργός; «Περιορίζουμε τις δαπάνες, μπαί
νει μαχαίρι στη σπατάλη». Διότι η λύση του 
οικονομικού προβλήματος της χώρας συνί- 
σταται ακριβώς σ’ αυτό το δίδυμο: έσοδα και 
σπατάλη.

Και για τα δυο υπάρχουν λύσεις και, προ
φανώς, το ξέρουν οι εντεταλμένοι να τις 
βρουν. Μέχρι τώρα έχουν βρει δυο πηγές ε
σόδων: περιορισμός εισοδημάτων και αύξη

ση φόρων. Ομως και τα δυο είναι εύκολα, κα
θώς οι πηγές είναι δεδομένες. Αλλά δεν αρ- 
κούν. Αν και αυτή τη φορά το υπουργείο Οι
κονομικών αποτύχει να εντάξει κανονικά στο 
φορολογικό σύστημα εκατοντάδες χιλιάδες 
«αγνώστους», το αποτέλεσμα θα είναι μια α
πό τα ίδια. Μόνο που σή μέρα κάτι τέτοιο δεν 
το αντέχει το ημι-πτωχευμένο κράτος.

Για να το αποφύγουν, ο κ. Παπακωνστα
ντίνου και όσοι συντάσσουν το φορολογικό 
νομοσχέδιο πρέπει να βάλουν καλά στο μυαλό 
τους ένα πρόσφατο αποκαλυπτικό στοιχείο: 
η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο, κατά κεφαλήν, 
ποσοστό πολυτελών αυτοκινήτων στην Ευρώ
πη (και δη στα περίφημα Πόρσε Καγιέν). Φυ
σικά, θα ήταν λαϊκισμός να ισχυριστεί κανείς 
ότι θα λυθεί το οικονομικό πρόβλη μα της χώ
ρας αν συλληφθούν οι λίγες χιλιάδες που απο
λαμβάνουν αυτά τα καταπληκτικά μηχανή
ματα. Ομως, θα μπορούσε να λυθεί αν η Εφο
ρία κατάφερνε να εντοπίσει τις εκατοντάδες

χιλιάδες, ίσως και εκατομμύρια, συμπολίτες 
μας, που συνδυάζουν σπίτια, αυτοκίνητα, 
σκάφη, πισίνες κ.λπ. με μια φορολογική δή
λωση λίγων χιλιάδων ευρώ. Να τους καλέσει, 
βρε αδερφέ, να εξηγήσουν πώς καταφέρνουν 
και τα συντηρούν. Και μετά όλοι μαζί να ανα- 
φωνήσουμε «θαύμα, 
θαύμα»!

Α ρα, πρέπει να ανα
θεωρήσουν τα τεκ- 

μήρια-χάδία, που έχουν 
ανακοινώσει μέχρι στιγ
μής ότι θα ισχύσουν.
Με χάδια δεν γίνεται τί
ποτα. Ούτε στα έσοδα 
ούτε στις σπατάλες 
(π.χ. στα νοσοκομεία, 
στη φαρμακευτική δα
πάνη, οτους εξοπλι
σμούς κ.λπ.).

Αλλιώς, οι συνεπείς 
φορολογούμενοι θα συ- 
νεχίσουν να πληρώνουν, 
το κράτος να δανείζεται 
αφειδώς, τα σπρεντ να 
μας βγάζουν τη γλώσσα.
Και όλοι μαζί να τρέχου
με προς τη χρεοκοπία 
και προς την αγκαλιά 
του Διεθνούς Νομισμα
τικού Ταμείου. Ερχεται 
έτσι η ανάσταση;

kareHas@enet.gr

Δ εν λειτούργησε σαν πιστόλι πάνω  
στο τραπέζι η απόφαση των ηγετών 
της ευρωζώ νης για το σχέδιο διά

σωσης της ελληνική ς ο ικ ονομ ία ς με τη 
συνδρομή και Δ NT. Τα spreads συνεχίζουν 
την ανιούσα. Ξέσπασε και πόλεμος μεταξύ 
Ε.Ε. και ΔΝΤ για το ποιος θα έχει τον πρώ
το λόγο στους όρους του δανεισμού. Πολύ 
κακό για το τίποτα, όπως είπε ο Σέξπιρ. 
Δαπανήθηκε ένα σημαντικό κεφάλαιο του 
διπλωματικού οπλοστασίου για ένα σχέδιο 
το οποίο:

ι .  Θα φτάνει τα 22 δισεκατομμύρια ευ
ρώ, όπως μας είπε υψηλόβαθμη κυβερνη
τική πηγή. «Φιστίκια», δηλαδή. Οι δανει
ακές ανάγκες της χώρας μόνο για το 2010 
θα φτάσουν τα 55 δισεκατομμύρια και θα 
χρειαστεί άλλα 135 δισ. για το 2θ ΐ ι  και το 
2012, όπως προέβλεψε ο Π. Χριστοδούλου, 
γενικός διευθυντής του Οργανισμού Δια
χείρισης Δημοσίου Χρέους.

2. Το σχέδιο μπορεί να ζη
τηθεί μόνο  για  μία φορά.
Δ εν θα μπορούμε να το ζη
τάμε κάθε φορά που τα επι
τόκια θα είναι απαγορευτι
κά στις αγορές.

3 . Ούτε τα επιτόκια  του  
σχεδίου θα είναι φ θη νά .
«θα  διαμορφώνονται με μη 
χαριστικούς όρους», αναφέ- 
ρεται στο κείμενο της συμ
φωνίας.

Δ εινά  θα φ έρει αν το 
χρειαστούμε, παρά θα 

μας σώσει. Στο γήπεδο «ε
μείς και οι αγορές» θα κρι- 
θεί η εθνική μάχη. Γι’ αυτό και «πρέπει να 
τα καταφέρουμε μόνοι μας», όπως έχουν  
δηλώσει και ο Γ. Παπανδρέου και ο Α. Σα
μαράς.

Κανείς δεν αμφισβητεί ότι οι κερδοσκό- 
ποι καιροφυλακτούν. Οι πρακτικές των ελ

ληνικώ ν κ υ β ερ νή σ ε
ω ν, όμω ς, ήταν που  
τους άνοιξαν την πόρ
τα. Και για να μη φτά
σουμε στο .. .1821 και 
τις διαχρονικές ευθύ
νες των κυβερνήσεων 
ΠΑΣΟΚ και Ν .Δ .,  ας 
εστιάσουμε: Πρώτον, 
στην κυβέρνηση Κα
ραμανλή, ιδιαίτερα το 
20og  που άφ ησε το 
πλοίο «η Ελλάς» ακυ
βέρνητο ενώ το τσου- 
νάμι της κρίσης χτυ
πούσε ακόμη και ισχυ
ρές οικονομίες. Δ εύ 
τερον, στους πρώτες 
μή νες της κ υ β έρ νη 
σης Παπανδρέου. Πα- 
ραπαίοντας μεταξύ  
των σοσιαλιστικώ ν  
προθέσεων και της οι
κονομικής κατάρρευ
σης, καθυστέρησε να  
πάρει μέτρα. Χώρια

που οι δηλώσεις του πρωθυπουργού ότι η 
Ελλάδα βρίσκεται στο κατώφλι της χρεο
κοπίας και του υπουργού Οικονομικών ότι 
η προσπάθεια μοιάζει με εκείνη του Τιτα
νικού να αποφύγει το παγόβουνο εκτόξευ
σαν οτα ύψη τα spreads.

Ενοχα είναι και τα δύο κόμματα εξου
σίας. Τώρα όμως ήρθε η ώρα της κρίσης. 
Και της ευθύνης. Αν δεν πείθουμε τις αγο
ρές ότι δεν θα τους ξαναβγάλουμε τη γλώσ
σα και ότι όντως υπάρχει μια εθνική συ- 
στράτευση, το τούνελ  θα είναι πολύ πιο 
μακρύ και σκοτεινό για τους πολίτες που 
κλήθηκαν να κάνουν οδυνηρές θυσίες.

Ο πρόεδρος Ο μ πάμα , ζητώ ντας την  
ψήφο των βουλευτών του Δημοκρα

τικού Κόμματος για τη μεταρρύθμιση του 
συστήματος παροχής περίθαλψης, που ά
νοιξε τις πόρτες του σε 32 εκατομμύρια α
νασφάλιστω ν Α μερικανώ ν, τους είπε:

«Ερχονται κάποτε στιγμές που έχει κάποι
ος την ευκαιρία να πραγματώσει τις ελπί
δες που είχε για τον εαυτό του και την πα
τρίδα του, να υλοποιήσει τις υποσχέσεις 
που έδω σε. Σε αυτές τις ώρες πρέπει να 
αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Δεν εί
ναι σίγουρο ότι θα νικήσουμε, αλλά οφεί
λουμε να είμαστε ειλικρινείς με τους εαυ
τούς μας. Δ εν είναι σίγουρο ότι θα πετύ- 
χουμε, αλλά έχουμε υποχρέωση να αφή- 
οουμε όσο φως έχουμε μέσα μας να λάμ- 
ψει».

Καλό θα ήταν να  το δ ια βά σ ουν το 
ΠΑΣΟΚ και η Ν . Δ .  Ο κοινω νικός α πο
κ λεισ μ ός (α π ολύ σ εις , ο ικονομική  δυ
σπραγία κ .λπ . )  απειλεί εκατοντάδες χι
λιάδες πολίτες. Οι συμμορίες αποθρασύ
νονται. Ο φ όβος της κοινωνικής ανατα
ραχής είναι υπαρκτός. Ιδιαίτερα αν υπάρ
ξει η ανάγκη για νέα  μέτρα από Σεπτέμ- 
βριο-Οκτώβριο.

Η αξιωματική αντιπολίτευση θα πρέπει 
να μη σκέφτεται μικροκομματικά και η κυ
βέρνηση να της δείξει ότι ακούει τις προ
τάσεις της, και κάποιες τις υιοθετεί. Η συ
ναίνεση είναι όπως το τάνγκο, θέλει δύο. 
Αν και τώρα δεν σταθούν στο ύψος των πε
ριστάσεων, θα συμβεί αυτό που είπε ο Κ. 
Μητσοτάκης: «Αν η Ελλάς πτωχεύσει αύ
ριο, αν υπάρχει βαθιά κοινωνική αναταρα
χή, θα θυμάται κανείς τα κόμματα; θ α  α
ποτελούν θλιβερή ανάμνηση».

«Κάρβουνο», μακαριότατε;

Λ ένε ψέματα οι άγιοι μητροπολίτες μας; Να πέσει φω
τιά να μας κάψει! Πολύ περισσότερο δεν μπορεί να 

λέει ψέματα ο αρχιεπίσκοπος, ο onoios φαίνεται σεμνός 
και λιτοδίαιτος άνθρωπος. Πρόσφατα μας είπε ότι τα περί 
αμύθητης εκκλησιαστικής περιουσίας είναι μύθος. «Ο 
θησαυρός είναι κάρβουνο», είπε επί λέξει. Ομως, πριν α
πό κάμποσα χρόνια (το 1993), οκτώ μοναστήρια, που 
προσέφυγα ν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αποτιμούσα ν 
την περιουσία τους σε εφτά τρισεκατομμύρια (τότε) 
δραχμές. Δηλαδή, σημερινά 20 και πλέον δισεκατομμύ
ρια ευρώ. Και μιλάμε μόνο για την περιουσία οκτώ μονα- 
στηριών. Οπότε υπάρχει πολύ... κάρβουνο να φορολο
γηθεί, θο υ  Κύριε...

θα το επέβαλε

ΟΑντ. Σαμαράς κατηγόρησε τον Γ. Παπανδρέου 
ότι πήγε να κάνει μπλόφα με το ΔΝΤ και η Μέρ- 

κελ του απάντησε «βλέπω τα χαρτιά σου». Είναι, ό
μως, μύθος αυτό, θ α  το επέβαλε η νέα «σιδηρά κυ
ρία», Ανγκελα Μέρκελ. Οι Γερμανοί αρνούνται να δε
χτούν ότι αυτοί, που είναι οι πλουσιότεροι της Ε.Ε., επί 
έξι χρόνια δεν πήραν αυξήσεις και Βγαίνουν στη σύ
νταξη στα 67, ενώ οι Ελληνες, που έχουν το υψηλότε
ρο δημόσιο χρέος, έχουν καλύτερη ζωή και περισσό
τερα δικαιώματα. Ο κυβερνητικός συνασπισμός βρί
σκεται σε πτώση, η κ. Μέρκελ έχει κρίσιμες εκλογές 
στις 9 Μαΐου σε Ρηνανία-Βεστφαλία και δίνει αγώνα 
να μην τη «μαυρίσουν».
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