
ΤΑ ΝΕΑ ( Γιατρέ μου, 
φαρμάκι είναι 

το φάρμακό σου... )
[ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ]

Πτι φουρ
ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ άλλοι επισκέπτες. Α ν η  επίσκεψη Ντομινίκ Στρος-Καν ήταν «talk o f the town» -  το θέμα συζήτησης -  στην π α ρά ξενα  ηλιόλουστη Α θήνα, το χιονισ μένο και ομ ιχλώ δες Π α ρ ίσ ι υ π ο δέχθ η κ ε π ρ ιν  από μ ερ ικές η μ έρ ες τον  Α ξε λ  Β έμ π ερ . Π ρ ό κ ειτα ι γ ια  τον  δ ιο ικ η τή  τη ς Μ πούντεσμπανκ, της γερμα νικής Κεντρικής Τράπεζας. Του Εκλεκτός της Ανγκελα Μ έρκελ, ο Βέμπερ θέλει να κάτσει

Δ π μ ή τ ρ π  σε £να  χρόνο  στην καρέκλα του Ζα ν-Κ λο ντ Τρισέ στην
Μ π τ ρ ό π ο υ λ ο υ  Ευρω παϊκή Κ εντρική Τ ρά π εζα . Δ εν τον θέλουν όμω ς οι mhtro@dolnet.gr γάλλοι. Εξ ου και πέρασε μια βόλτα από τη γερμανική π ρ εσβεία στο Παρίσι για να γνω ριστεί με την τοπική ελίτ σε μια δεξίω ση με -  τι άλλο; -  σαμπάνια και πτι φουρ.

ΟΣΟ ΚΙ ΑΝ φ αίνεται π α ρά ξενο , το αμάρτημα του Α ξελ  στα μάτια των Γάλλων είναι η  συμπεριφορά του πέρσι την άνοιξη. Διαφώ νησε με την απόφαση της ΕΚΤ να μπει στο παιχνίδι διάσωσης της Ελλάδας και να αγοράσει ελληνικά ομόλογα. Εσπασε μάλιστα μια παράδοση σιωπής σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις της ΕΚΤ, όταν βγήκε και το είπε δ η μόσια. Αυτό και διάφορες στυφές κουβέντες που έχει πει κατά καιρούς, κάνουν τους Ευρω παϊστές να  υποπτεύονται ότι οι Γερμανοί θέλουν να «σπάσουν» την ευρω ζώ νη. Στο Π αρίσι, ο Βέμπερ προσπάθησε να αφοπλίσει την καχυποψία που τον περιβάλλει: «Θα συνεχίσω  να πηγαίνω στην Ελλάδα για διακοπές και να πληρώνω σε ευρώ», είπε.
Ο ΣΤΡΟΣ-ΚΑΝ δεν έρχεται στα ελληνικά νησιά. Το εξοχικό του είναι στο Μ αρακές. Εκεί ξεκουράζεται με τη σύντροφό του πρώ ην παρουσιάστρια της γαλλικής τηλεόρασης Α ν Σενκλέρ ή  συζητά με τους κολλητοϋς του για το π ολιτικό του μέλλον. Για τον διευθυντή του ΔΝ Τ η Αθήνα δεν είχε πτι φουρ και δεξιώ σεις, αλλά διάφορες διαδηλώ σεις -  λες και μας χρώσταγαν οι ξένοι τα λεφτά. Κι αυτό γιατί ο οργανισμός της Ουάσιγκτον έχει αποδειχθεί ο αναπτυξιακός εταίρος της τρόικας. Αυτό συνάδει με έναν πιο π ρ οοδευτικό αέρα που έχει φ έρει ο Ν τομινίκ  στο Δ Ν Τ . Δ εν πρότεινε πέρσι ο κορυφαίος οικονομολόγος του Ο λιβιέ Μ πλανσάρ να ανέβει ο πήχυς του πληθωρισμού στο 4% προκαλώντας εγκεφαλικά στη Φρανκφούρτη;
ΚΑΚΑ ΤΑ  ψ έμ α τα -ο ι Γάλλοι είναι αυτοί που έχουν σκι ψει πάνω από το ελληνικό πρόβλημα. Εκεί που οι Γερμανοί έ χ ο υ ν  κ ο λ λ ή σ ε ι στα  δ η μ ο σ ιο ν ο μ ικ ά  κα  όι Α γγλοσ άξονες επ ιμένουν πω ς η  πόρτα ¿ξό- δου γράφει επάνω «αναδιάρθρωση χρέους», αναλυτές όπως ο Ζαν Π ιζανί Φερί χθες σι ϊυς «Financial Times» επιμένουν ότι η  Ε.Ε. χ ιει- άζεται μια στρατηγική ανάπτυξης για χώρες όπως η  Ελλάδα. Στην πραγματικότι/τα, η ανάπτυξη είναι η  λέξη-κλειδί της επίσκεψης Στρος-Καν στην Αθήγα. Η Ευρώπη εκεί ήδη διαπιστώσει κάτι για το οποίο αμφέβαλλε: ότι μια αποφ ασισμένη κυβέρνηση μπορεί να περάσει μια πολιτική λιτότητας αν πείσει τον πληθυσμό για την αναγκαιότητά της. Αυτό είναι το κεκτημένο του διδύμου Π απ ανδρέου - Παπακωνσταντίνου. Η  επίσκεψ η Στρος-Καν στην Α θήνα έχει σαφώς τον συμβολισμό της πολιτικής επ ιβράβευσης. Ω σ τόσο, η  π ρ όκλησ η για το ΔΝ Τ  και την Ε.Ε. -  και η  αναγκαιότητα για μας -  είναι να μην ισχύσει για την ελληνική οικονομία το «η εγχείρηση πέτυχε, ο ασθενής απέθανε».

[ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ]

Το φάρμακο του Ντομινίκ

Του
I. κ.
Π ρ ε τ ε ν χ έ ρ ηipretenteris@dolnet.gr

Η ΔΙΑΦΟΡΑ του Ν τομινίκ Στρος-Καν με τον Μ ω υσή είναι ότι ο Ντομινίκ δεν είναι Μ ω υσής. Οταν, λοιπόν, λέει «μη μάχεστε εναντίον του γιατρού» έχει ενδεχομένω ς δίκιο. Αλλά με τον γιατρό δεν έχουμε τίποτα προσω πικό. Αναρωτιόμαστε απλώς αν διέγνω σε σωστά την ασθένεια κι αν δίνει το σωστό φάρμακο.
ΓΙΑ ΕΝΑΝ πολύ απλό λόγο: ακριβώς επειδή δεν είναι Μ ωυσής, ο Ν τομινίκ δεν κατέβασε από το Ο ρ ος Σινά  τίποτα θ εόπνευστες εντολές. Π ροτείνει απλώς μια διάγνω ση και μια θεραπεία  στο π ρόβλημα της ελληνικής οικονομίας για τις οπ οίες  ο καθένας μπορεί ν α  έχει αντίθετη ή  απλώ ς διαφ ορετική άποψη.
ΔΕΝ ΑΜΦΙΒΑΛΛΩ, λοιπόν, ότι ο γενικός διευθυντής του ΔΝ Τ πιστεύει αυτά που λέει. Το ερώτημα, όμως, είναι αν σε αυτά που λέει έχει δίκιο. Και επ' αυτού δεν ακούω καμία συγκροτημένη άποψη από την πλευρά όσων υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη θεραπεία.
ΓΙΑ ΤΗΝ ακρίβεια ακούω πολλές διαφορετικές απαντήσεις.
ΜΕΡΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ότι αυτό είναι το σωστό φάρμακο και ότι π ρ έπ ει να  το καταπιούμε χω ρίς πολλές γκριμάτσες διότι μπορεί να μας πικράνει αλλά θα μας γιατρέψει. Είναι οι υποστηρικτές της χρησιμότητας του Μ νημονίου.

Πώς θα αηοφύγει 
τη χρεοκοπία μια 

υπερχρεωμένη 
χώρα που 

βυθίζεται στην 
ύφεση; Εδώ σε 
θέλω κάβουρα, 

να περπατάς 
στα κάρβουνα

ΑΛΛΟΙ ΛΕΝΕ ότι ανεξαρτήτως αντο φάρμακο είναι το σωστό, αυτό ζήτησαν οι δανειστές μας. Αρα, πρέπει να το πάρουμε προκειμένου να μη χρεοκοπήσει η  χώρα. Είναι οι υποστηρι- κτές της αναγκαιότητας του Μ νημονίου.
ΚΑΙ, ΤΕΛΟΣ, υπάρχουν εκείνοι που θεωρούν ότι το φάρμακο ενδεχομένω ς βοηθάει αλλά έχει και σοβαρές παρενέργειες. Κι ότι ακόμη κι αν εφαρμόσουμε τη θεραπεία, θα π ρέπει να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις παρενέργειες ώστε να μη συμβεί να  πεθάνει ο ασθενής μας... υγιής!
ΠΟΛΥ ΦΟΒΟΥΜΑΙ ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η  Ελλάδα δεν είναι «Μ νημόνιο ή  χρεοκοπία». Είναι ότι το Μ νημόνιο δεν τη σώ ζει από τη χρεοκοπία. Αρα, μια πολύ π ιθανή εξέλιξη  σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα είναι και το Μ νημόνιο να εφαρμοστεί και η  χώρα να  χρεοκοπήσει.
Ο ΝΤΟΜΙΝΙΚ επανέλαβε χθ ες ότι εξετάζεται (αν συμφω νήσουν οι Γερμανοί...) το ενδεχόμενο της επιμήκυνσης της αποπληρω μής του δανείου. Είναι, όμω ς, αυτή η λύση; Δ εν είναι!
ΔΙΟΤΙ ΟΛΟΙ οι ειδικοί και όλα τα εγχειρίδια οικονομίας συμφω νούν ότι λύση στο πρόβλημα του χρέους είναι μόνο μία: η  α ν ά π τυ ξη . Α λλά  η  βα σ ική  π α ρ εν έρ γ εια  του φ αρμάκου που επιβάλλει ο Ν τομινίκ είναι ακριβώς ότι βυθίζει τη χώρα στην ύφεση.
ΠΩΣ, ΛΟΙΠΟΝ, θα αποφύγει τη χρεοκοπία μια υπερχρεω μένη  χώρα που βυθίζεται στην ύφεση; Εδώ σε θέλω κάβουρα, να περπατάς στα κάρβουνα. Αλλά γΓ αυτό ο γενικός διευθυντής του ΔΝ Τ δεν μας είπε λέξη . Ε, δεν είναι και Μ ω υσής ο άνθρωπος!

¡ΤΡΑΠ
ΙΠΕΙΡ,

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

___ :

■ Μ ■ H I
Τέλη... διά του 3, για δική σας ευκολία!
Εξοφλήστε τα τέλη κυκλοφορίας του Ι.Χ. αυτοκινήτου ή της μοτοσικλέτας σας 
για το 2011, και σε 3 δόσεις, με πιστωτική κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς!

118 28  3 8  www.piraeusbank.gr

mailto:mhtro@dolnet.gr
mailto:ipretenteris@dolnet.gr
http://www.piraeusbank.gr


3

■ΕΑ /  Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2010

Π ά σ χ ε ιΜανδραβέλΓβ
(ο αρθρογράφος, για την κρί
ση και τις γενναίες αποφά
σεις που απαιτεί ο εκσυγχρο
νισμός της οικονομίας)^  Ο μεγαλύτερος κίνδυ- νος όλων είναι να επα- ναπαυθεί πάλι το σύστημα στην παράταση που θα πάρουμε για την αποπληρωμή του δανείου των 110 δισ. Να μη βουλιάξουμε, αλλά ούτε να αλλάξουμε. Να τακτοποιήσουμε λίγο τα νούμερα χωρίς να εκσυγχρονίσουμε την ελληνική οικονομία και την κοινωνία σε βάθος. Να βολευτούμε και πάλι σε εκείνη τη μίζερη κατάσταση μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, μέχρι τη στιγμή που η διεθνής συγκυρία θα στραφεί πάλι εναντίον μας και θα ξανατρέχουμε. Καλώς ή κακώς, ο εκσυγχρονισμός απαιτεί μεγάλες και γενναίες αποφάσεις. Η ακύρωσή τους όμως μπορεί να γίνει από τις μικρές και μίζερες, που όλοι -  και όχι μόνο οι υπουργοί -  θα χα- ρούν να τις πάρουν. 99

(«Η Καθημερινή της 
Κυριακής»)

ΤΑ ΝΕΑ Ε ΤΟ Σ  65ο 
ΑΡ. Φ ΥΛΛΟ Υ 
19.897

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ( 1922- 1957) 
ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ( 1957-2009) 
ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΨΥΧΑΡΗΣ Εκδότης
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΜΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:
Ν. Λ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΣΤΕΦ. ΣΤ. ΤΖΑΝΑΚΗΣ 
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ:
ΕΥΑΓΓ. ΣΤ. ΛΙΑΛΙΟΥΤΗΣ

Δημοσιογραφικός Οργανισμός 
Λαμπράκη Α.Ε.

Διοικητικό Συμβούλιο

Σταύρος Π. Ψυχάρης Πρόεδρος και Διευ- θύνων Σύμβουλος. Παναγιώτης Στ. Ψυ- 
χάριις Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Μέλη: 
Παντελής I. Καψής, Νικόλαος ΚορΙτσας, 
Τρύφων I. Κουταλίδης, Ιωάννης Μάνος, 
Στέργιος Νέζης, Ιωάννης Παράσχης, 
Νικόλαος Πεφάνης, Βίκτωρ Ρέστης, 
Αντώνιος Τριφύλλης, Χριστίνα Τσού- 
τσουρα - Ψυχάρη, Juan Luis Cebrian, 
Jean-Marie Colombani

ΓΡΑΦΕΙΑ: Μιχαλακοπούλου 80, 
Τ.Κ. 11528, ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (211) 36.57.000 

(210) 77.66.000 
FAX: (211)36.58.301 
INTERNET: http://www.tanea.gr 

http://digital.tanea.gr 
e-mail: info@tanea.gr 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΤΑ: 1767

ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: 
MULTIMEDIA Α.Ε.

[ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ]

■ 0  γάλλος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί και η σύζυγός του Κάρλα Μπρούνι παρίστανται σε τελετή 
κατάθεσης στεφάνου σε μνημείο που έχει στηθεί στο κέντρο του Μουμπάι (Βομβάη) προς 
τιμήν των 166 ανθρώπων (ανάμεσά τους και δύο Γάλλοι) που σκοτώθηκαν τον Νοέμβριο του 
2008 στην επιχειρηματική πρωτεύουσα της Ινδίας σε συντονισμένες επιθέσεις τρομοκρατών. 
0 Σαρκοζί, που πραγματοποιεί επίσημη τετραήμερη επίσκεψη στην Ινδία, δήλωσε πως η 
Γαλλία στηρίζει πλήρως τις προσπάθειες της χώρας να φέρει ενώπιον της Δικαιοσύνης τους 
εγκεφάλους των επιθέσεων.Θ α  πληρώ νουμε μέχρι το 2024

Ο...γιατρός Στρος-Καν έφυγε, ο Ολι Ρεν έρχεται
Η Ελλάδα βρήκε τον... γιατρό της. 0 οποίος κατά δήλωση Ντομινίκ Στρος-Καν δεν είναι 
άλλος από το ΔΝΤ! Μάλιστα ο ισχυρός άνδρας του ΔΝΤ μάς υπέδειξε χθες - με κομψότητα 
ομολογουμένως - πως είναι μάταιο να μαχόμαστε εναντίον του γιατρού αφού τα φάρμακα 
που χορηγεί είναι αυτά που θα οδηγήσουν στη θεραπεία της χώρας.

Της Β ο ύ λα ς  Κ ε χ α γ ιάΚ ατά τα άλλα, ο πολύς κ. Στρος-Καν είπε ότι τα χειρότερα δεν έχουν περάσει, πως ακολουθεί ένα δύσκολο 2011, όμως αυτό δεν σημαίνει απαραιτήτως και λήψη νέων μέτρων. Σε ό,τι αφορά την επιμήκυνση αποπληρωμής του δανείου είπε ότι είναι ένα τεχνικό θέμα, το οποίο έχει πολλές και συγκεκριμένες επιπτώσεις, για να προσθέσει ότι «αν και δεν είναι επείγον θέμα, δεν χρειάζεται να περιμένουμε πολύ». 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ του οικονομικού επιτελείου παρουσίαζαν χθες ως δεδομένη την επιμήκυνση της αποπληρωμής λέγοντας ότι πέραν των τεχνικών ζητημάτων πολιτικά η εκκρεμότητα αφορά το πότε θα το περάσει από το Κοινοβούλιό της η Γερμανία. Εκαναν δε λόγο για επιμήκυνση 11 ετών με την τελευταία δόση το 2024.
Η ΑΦΙΞΗ του Ντομινίκ Στρος-Καν, ο οποίος μετά το γεύμα εργασίας με τον Πρωθυπουργό συναντήθηκε και με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αντώνη Σαμαρά, προκάλεσε όμως... παράπλευρες απώλειες στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο  πρόεδρος της Κοινοβουλ κής του Ομάδας Αλέξης

Τσίπρας υπέστη προσωπική ήττα αφού οι βουλευτές απέρριψαν την πρότασή του να είναι παρόν το κόμμα στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων όπου ο επικεφαλής του ΔΝΤ επρόκειτο να κάνει ενημέρωση στους βουλευτές.
ΑΥΡΙΟ,πάντως, ανάλογη ενημέρωση στην ίδια επιτροπή της Βουλής αναμένεται να κάνει ο επίτροπος της Ε.Ε. για τα οικονομικά Ολι Ρεν. Ο  κ. Ρεν είπε χθες ότέ οι τράπεζες χρειάζονται νέα, πιο ουσιαστικά, στρες τεστ, τα οποία θα αρχίσουν από τον Φεβρουάριο.
ΦΟΡΟΚΑΡΤΑ χωρίς ΑΦΜ και ονοματεπώνυμο αλλά μόνο με έναν Ιθψήφιο κωδικό θα μπορούν να προμηθεύονται οι πολίτες από την τράπεζα (χωρίς κόστος). Οσοι την προμηθευτούν θα πρέπει μετά να στέλνουν SMS σε ειδικό 5ψήφιο αριθμό για την αντιστοίχιση της κάρτας με τον ΑΦΜ ή να κάνουν την αντιστοίχιση μέσω Διαδικτύου σε ειδική εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
ΚΑΤΟΠΙΝ... ραντεβού συνελήφθη χθες το πρωί ο Τζούλιαν Ασάνζ του Wikileaks. Η διαδικασία έκδοσής του μπορεί να διαρκέσει πολλές εβδομάδες έως και μήνες. Εως ότου η Wikileaks μπορεί να συνεχίζει κανονικά τις αποκαλύψεις...

ΤΑ ΝΕΑ
__________ 8 Δεκεμβρίου 2010___________ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ,ΤΕΛΟΣ!
Ενα ερώτημα πλανάται πάνω από τις 

πόλεις-σκουπιδότοπους το τελευ
ταίο διάστημα:

Τι παιχνίδι παίζεται και από ποιους στις 
χωματερές και τις υπηρεσίες αποκομιδής 
των δήμων και ανακυκλώνεται το πρόβλη
μα των σκουπιδιών;

Ισως μάθουμε αν ο υπουργός Εσωτερικών 
υλοποιήσει την πρόθεσή του να στείλει 
στον εισαγγελέα τον σχετικό φάκελο του 
Δήμου Αθηναίων, όπου άλλωστε υπάρχει 
και το μεγαλύτερο πρόβλημα.

Πάντως στην κοινή γνώμη εδραιώνεται δι
αρκώς η πεποίθηση ότι το πρόβλημα είναι 
περισσότερο πολιτικό παρά συνδικαλιστι
κό ή οτιδήποτε άλλο.

Είναι κατά βάση ένα άσχημο πολιτικό παι
χνίδι που παίζεται αυτήν τη μεταβατική 
περίοδο από δημάρχους που έχασαν στις 
τελευταίες εκλογές αλλά μένουν στη θέ
ση τους ώς την 1η Ιανουάριου, οπότε και 
θα αναλάβουν επισήμως οι διάδοχοί τους.

Αυτοί οι δήμαρχοι φαίνεται να λησμονούν 
ότι εξακολουθούν να είναι υπόλογοι ένα
ντι του νόμου και των δημοτών για την τρέ
χουσα διαχείριση.

Οπως είναι βεβαίως και υπεύθυνοι για 
την ομαλή μετάβαση του καθεστώτος της 
Αυτοδιοίκησης στις νέες συνθήκες που δη
μιουργεί ο «Καλλικράτης».Α λλοι από αδιαφορία, άλλοι από υπο- 

βόσκουσα πικρία και άλλοι από σκό
πιμη διάθεση πολιτικών παιγνίων, 

αφήνουν στην τύχη τους τη λειτουργία των 
δημοτικών υπηρεσιών.

Ή , ακόμη χειρότερα: υποκινούν αντιδρά
σεις από τους κομματικούς στρατούς τους 
οποίους οι ίδιοι είχαν δημιουργήσει κατά 
τη θητεία τους.

Ιδίως στον τομέα της καθαριότητας, παρ’ 
ότι είχαν και τον χρόνο και την αρμοδιότη
τα, αλλά και τους πόρους κατά τις κυβερνη
τικές διαβεβαιώσεις, αμέλησαν να αντιμε
τωπίσουν τρέχοντα εργασιακά ζητήματα.

Το αποτέλεσμα είναι ότι οι δρόμοι κινδυ
νεύουν στην περίοδο των εορτών να «στο
λιστούν» με λόφους σκουπιδιών αντί για 
χριστουγεννιάτικα δέντρα.

Ηδη νέες απεργίες απειλούν να ακινητο- 
ποπίσουν τη διαδικασία περισυλλογής πριν 
καν απομακρυνθούν τα σκουπίδια από την 
προηγούμενη κινητοποίηση και δημιουρ
γούν ζοφερή προοπτική.

Δημιουργούν όμως και ζητήματα ευθύνης 
για όλες τις πλευρές.

Ο ι απερχόμενοι δήμαρχοι να καταλά
βουν ότι είναι ακόμη δήμαρχοι και 
να μην κάνουν παιχνίδια εις βάρος 

της υγείας των πολιτών και της τραυματι
σμένης, ούτως ή άλλως, οικονομικής ζω
ής των πόλεων.

Και η Πολιτεία να μη διστάσει να εξαντλή
σει κάθε περιθώριο που παρέχει ο νόμος 
για ομαλή λειτουργία των αρμόδιων δημο
τικών υπηρεσιών και μετάβαση στο νέο αυ- 
τοδιοικητικό τοπίο.

Αν μη τι άλλο ο «Καλλικράτης» πρέπει να 
ξεκινήσει από τον καινούργιο χρόνο χω
ρίς αυτή τη δυσώδη παθογένεια που τα
λαιπωρεί την Αυτοδιοίκηση και τους πο
λίτες εδώ και πολλά χρόνια.

http://www.tanea.gr
http://digital.tanea.gr
mailto:info@tanea.gr


Ο χι πια λόγιαΔεν περνάει μέρα χωρίς να δω τον Καμίνη και τον Μπουτάρη στην τηλεόραση. Λογικό είναι, βέβαια. Γιατί οι δυο αυτοί άνθρωποι νίκησαν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, στις αυτοδιοικητικές εκλογές, που εθεωρού- ντο χρόνια και χρόνια «προπύργια της Δεξιάς». Ώ ς εδώ, καλά. Καλές και οι συνεντεύξεις, καλά και τα προγράμματα, καλές και οι συζητήσεις με τους ψηφοφόρους. Αλλά το πράγμα νομίζω παρατράβηξε. Σε λίγα εικοσιτετράωρα, οι δυο νέοι δήμαρχοι πρέπει να φορέσουν άρ- βυλα και μπαλάσκες και να ριχτούν στη μάχη. Είναι πολλά τα ερείπια, είναι πολλά τα προβλήματα. Και οι «ψηφοφόροι» έχουν επενδύσει επάνω τους πάρα πολλά.Ελεγα σ' έναν στενό φίλο του Καμίνη, συνάδελφό του: «Κι αν του σκάσει σ’ αυτήν την περίοδο των θριαμβολογιών μια απεργία των σκουπιδιάρηδων, τι θα κάνει;». Δεν ήταν σε θέση να μου απαντήσει. Θέλω να πω; αντί ο νέος δήμαρχος να δίνει αβέρτα συνεντεύξεις, δεν θα έπρεπε να προετοιμάζεται, με κάθε λεπτομέρεια, γι’ αυτά που θα συναντήσει, τα δύσκολα και τα κρίσιμα, από την ώρα που θα εγκατασταθεί στο δημαρχείο;Περνάω στον Μπουτάρη. Γνωρίζω πολύ καλά, από οικογενειακές και φιλικές πηγές, ότι είναι 68 ετών. Το ‘χουμε πει και μαζί. Ωστόσο, γράφοντας ένα χρονογράφημα γι’ αυτόν, του φόρτωνα τρία χρόνια στην πλάτη. Σημείωνα, στον τίτλο παρακαλώ, «Νέος 71 ετών»! Πώς μου 'ρθε; Ψάξε με! Ασυναίσθητα, το χέρι μου έγραψε 71. Κι είναι βαριά η καλογερική, όταν πατήσεις τον σατανικό αριθμό 70.Είτε 68 πάντως είτε 71, το πρόβλημα παραμένει πρόβλημα και για τον Μπουτάρη. Η πόλη έχει τα χάλια της.Και μόνο με φρέσκιες ιδέες και σκληρή δουλειά, μπορεί να ξαναβρεί τον εαυτό της. Εμένα (που δεν είμαι μόνιμος κάτοικος, η γυναίκα μου συμβαίνει να έχει ένα σπίτι στην παραλία, αλλά μένουμε στην Αθήνα) μου τη σπάει το ότι πουθενά στη γειτονιά μου δεν υπάρχει χώρος (γκαράζ, μάντρα) για να παρκάρει κανείς το αυτοκίνητό του. Μπορείς να φας μια μέρα ψάχνοντας. Αλλ’ αυτό είναι πρόβλημα πολυτελείας. Δεν είναι από τα προβλήματα που πιάνουν τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης από τον λαιμό.Στον Καμίνη, τώρα: μου τη σπάει η Δημοτική Αστυνομία. Κατά τη γνώμη μου, ελάχιστα πράγματα προσφέρει στην πόλη. Και δεν επεμβαίνει, ακόμη κι όταν γίνονται εγκλήματα μπρος στα όργανά της: η γυναίκα μου έχει ένα θέατρο, το «Δίπυλον», στη γωνία Διπϋλου και Καλ. Σαμουήλ. Εχει δει, δεκάδες φορές, νεαρά πρεζόνια να καρφώνονται σε διάφορες γωνιές, ειδοποιεί τους αστυνομικούς, αλλ' αυτοί δηλώνουν ότι «δεν έχουν δικαίωμα να επέμβουν».Αλλο: σε ένα θέατρο, όποιο και να 'ναι, σταματάνε αυτοκίνητα για να τα φορτώνουν με σκηνικά, ξύλα, πανιά, υλικά, γενικώς, που χρειάζονται σε μια παράσταση. Οι δημοτικοί αστυνομικοί, μόλις δουν το αυτοκίνητό μας έξω από το θέατρο, το γράφουν και πληρώνουμε «ογδοντάρια»! Τα αυτοκίνητα όμως των Κινέζων που έχουν ένα σωρό καταστήματα και αυτοκίνητα στην οδό Διπύλου και τα διάφορα στενάκια, δεν τα γράφουν! Μίλησα σχετικά δυο φορές στον Κακλαμάνη, έκανε αυστηρές παρατηρήσεις, μπροστά μου, στην αστυνομική διεύθυνση, αλλ’ από... τηγανίτα τίποτα!
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Μικρό φ  ποΑπτκόε
Κώστας Γείτονας

(ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, στο Ράδιο 
Erna)

«Ολοι έχουμε να χάσουμε κάιι 
στην αρχή και όλοι μαζί θα κερδί

σουμε αν βγει πέρα αυτό το παιχνί
δι. Αν δεν βγει πέρα δεν κερδίζει 

κανένας. Δεν θα σωθούν 
Β  οι επιχειρηματίες και οι 

I  βιομήχανοι που λένε βρή- 
1|1| κάμε παπά, να θάψουμε 

τα πάντα. Ας βάλουν και 
, το χέρι στην τσέπη».

Μανώλης Κεφαλογιάννης
(ο κοινοβουλευτικός 
εκπρόσωπος της 
Ν Α , στο Κανάλι 1 
του Πειραιά)

I «Η κυβέρνηση της 
■ Ν.Δ. έπεσε διότι θα 

έπρεπε να κάνει πράγματα περισ
σότερα από μια απλή διαχείριση 
και μια ήπια προσαρμογή, που κι 
εμείς ανοήτως υιοθετήσαμε».

Γιάννης Μπουτάρης
(ο νεοεκλεγείς δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης, στη «Sabah»)

«Εάν εμείς μπορούμε και επισκεπτά 
μαστέ τα μνημεία των προγόνων μα 
στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη 
και στο Μοναστήρι της Παναγίας 

Σουμελά, έχουν και οι Τούρκοι το δικαίωμα ερχό
μενοι στη Θεσσαλονίκη να επισκέπτονται τα μνη
μεία των προγόνων τους. Δεν μπορεί να παραβλε- 
φθεί ότι έχουν γεννηθεί σε αυτήν την πόλη ο Ναζι'ι 
Χικμέτ και ο Ατατούρκ, καθώς επίσης και ότι από 
εδώ ξεκίνησε το κίνημα των Νεότουρκων».

[ Σ α ν  σ ή μ ε ρ α  ]lupípooviesTixo - Καραμανλή
l i t t

ν ν  ’ ί
1956: «ΠΑΡΙΣΙ:0ι ραδιοσταθμοί των κομμουνιστικών χωρών της Ανατολικής Ευρώπης μετέδιδον σήμερον ως πρώτην είδησιν το ανακοινωθέν των ελληνογιουγκο- σλαβικών συνομιλιών... Αι πληροφορίαι από το Βελιγράδι βεβαιώνουν ότι οι κ.κ.Τίτο και Καραμανλής (μαζί στη 
φ ω τό) δεν συνήψαν μυστικός συμφωνίας, αλλά εξήτασαν και συνεφώνησαν την τακτικήν και την δράσιν την οποίαν αι δύο χώραι θα αναλάβουν εις πάσαν ενδεχο- μένην περίπτωοιν. Ζήτημα ελ- ληνογιουγκοσλαβικής επεμ- βάσεως οιασδήποτε μορφής εις τα εσωτερικά των γειτόνων Αλβανίας και Βουλγαρίας ουδαμώς'συνεζητήθη...»
(«Τ Α  Ν ΕΑ»)

Αγρια μωρά

Γ ί£  ευρωπ ,

•ε ζ η κ ω β
ΡΕΟΡ

OF EURd
B I S E

I Και τα ομοιώματα με δανεικά έγιναν!flévGos στην Κρήτη
1966: «Συγκλο ν ισ τ ική  θαλάσσια τραγωδία εκτυλίσσε
ται από τ ις  πρω ινές ώ ρες στην περιοχή της νησίδας  
Φ αλκονέρα. Βυθίστηκε το φέρυ - μπώτ “ Η ράκλειο”
(η φω τό πριν τον απόπλου) που μετέφερε από τα 
Χανιά στον Πειραιά 266 άτομα (206 επιβάτες και 60 

άνδρες του πληρώματος). Δραματική αγωνία κατέχει τους πάντες από το 
πρω ί για την τύχη τω ν 266 ατόμων...» («Τ Α  Ν ΕΑ»)Ελλάδα - Ιταλία 0-2

1980: «“Πρόσκληση σε γεύμα" έκαναν προχθές οι Έλληνες διεθνείς στους Ιταλούς συναδέλφους τους.Κι η φροντίδα τους για άνετη και ευχάριστη 90λεπτη παραμονή στο τραπέζι άγγιξε το άριστα. Ετσι η ήπα με 2 - 0 ήρθε φυσιολογικά, ψαλιδίζοντας τις φτερούγες των Ελλήνων φιλάθλων.Οι Ιταλοί υπολόγισαν σοβαρά τον αγώνα με την Εθνική μας -  για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1982 -  στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Προβληματίστηκαν και έδωσαν λύσεις που αποδείχτηκαν πετυχημένες... Κι αν οι Ιταλοί προετοιμάστηκαν για ένα πολύ δύσκολο αγώνα, εμείς τους κάναμε πρόσκληση σε γεύμα...Τα γκολ του αγώνα σημείωσαν ο Τζιανκάρλο Αντονιόνι (φ ω τό αριστερά) στο Α’ ημίχρονο και ο Γκαετάνο Σιρέα (φ ω τό δεξιά) στο Β’ ημίχρονο». («Τ Α  ΝΕΑ»)

υ  ξ έ ν ο ς  
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Μία δόση ασπιρίνης την 
ημέρα μειώνει τον κίνδυνο 
καρκίνου
•THE TIMES»

Η HSBC «πήρε μίζες ώστε 
να συνεχίσει ο Μέιντοφ τις 
μπίζνες» στη διάρκεια της α
πάτης των 65 δισ. δολαρίων
«THE INDEPENDENT»

Η Αστυνομία θα ανακρίνει 
τον ιδρυτή του Wikileaks 
σε σχέση με την προσπάθεια 
έκδοσής του
«THE GUARDIAN»

Μπετανκοιίρ, η μεγάλη 
συμφιλίωση
«LE FIGARO»

Οι Αφγανοί είναι απογοητευ
μένοι από τον γερμανικό 
στρατό
«DIE WELT»

0ι Αφγανοί δεν εμπιστεύο
νται πλέον τους Δυτικούς
«DER TAGESSPIEGEL»

EL PAIS
US IOS «OIOS MIMI0S MR» MOSCÚ Mttliri ■»*«»»La OTAN ocultó a Rusia un plan para defender ios países bálticas

To NATO έκρυψε από τη Ρω
σία ένα σχέδιο υπεράσπισης 
των χωρών της Βαλτικής
«EL PAIS»

Γιάρα, ξαναρχίζουν όλα 
από το μηδέν
«LA REPUBBLICA»

Μ θ Ύ θ ^ / K A e r é ^ 'Π Ο ΔΗ ΛΑΤΑ -  IX  
3 £ θ Υ Π \ Δ Ό Ε Α  X O Y A é z r  Z H T i A E J O l  , 
Γ ΐ Α Λ ο Υ Κ ί Α - Τ έ ί Χ Λ έ ^ Κ Α Γ κ β Λ Α  ί 

Γ ίΑ Τ ι e e t  μ ο υ ! Πα τ ι !

//ΙΑ Τ6ΡΘΙ 
ΤΗΝ ΑθΗΚΙΑ

o  e e o £ j
όχι/

ο μ ν ζ ί
Τ η Η  K C M A 2 K Í

Του Κ ώ σ τ α  Μ π τ ρ ό π ο υ λ ο υ



5'Λ ΝΕΑ /  Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2G10 Μ ικρο π ο λ ιτ ικ ό ςlepipévovxas τα Wikileaks
ιΙΑΡΑΦΡΑΖΟΝΤΑΣ τη γνωστή ταινία του Φρανκ Κάττρα, «Ο κ. Αντώναροςπάει Ουάσιγκτον». Φυσικά, ο Βαγγέλης δεν έχει κοψιά Τζέιμς Σιιούαρι που ήταν ο πρωταγωνιστής του φιλμ. Αλλά είναι στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ από την περασμένη Παρασκευή, συμμετέχοντας σε κοινοβουλευτικό υπερατλαντικό φόρουμ.
ΤΟ ΛΕΩ για να προλάβω τους κακεντρεχείς που λένε ότι στο πολιτικό γραφείο του Κώστα Καραμανλή κάνουν τους φακίρηδες στα καρφιά, περιμένοντας τα χίλια και παραπάνω αρχεία του Wikileaks που αφορούν την Ελλάδα. Η πενταετία 2004-2009, ιδίως τα πρώτα δύο χρόνια της, είχε πλούσιο διπλωματικό παρασκήνιο. Μη φαντάζεστε μόνο το Κυπριακό, τα μυστήρια των υποκλοπών, τις ανακρίσεις Πακιστανών στα πέριξ της Νέας Μά- κρης και τέτοια. Είναι και άλλα. Ας πούμε διάφορες διευκολύνσεις που δόθηκαν στον πόλεμο του Ιράκ το 2003. Τότε, πέραν του γνωστού ρόλου της Σούδας, λέγεται πως έγινε χρήση και του λιμανιού του Αστακού. Υπάρχει επίσης το θέμα των υπερπτήσεων των αεροσκαφών της CIA που μετέφεραν διαφόρους ύποπτους για συμμετοχή στην Αλ Κάιντα σε χώρες φιλικές προς τα βασανιστήρια, μπας και τους αποσπάσουν κάτι.ΟΣΟ ΙΊΑ τις επισκέψεις διαφόρων επωνύμων της πολιτικής στην πρεσβεία των ΗΠΑ -  ε, κάθε τούρτα, έστω και δηλητηριασμένη, έχει το κερασάκι της.Θα φάνε στο «Κεντρικόν»

ΤΕΛΟΣ ΚΑΛΟ, όλα καλά για « ¡É H #  το ΠΑΣΟΚ-παρότιλαχτά-ρήσε-στιςπεριφερειακές ε- '  i 8 L ¡  κλ0^ ·  Αυτ°  οφείλεται και ■ ■ ¿ 2 1 1  στο ότι ανέβασε στροφές ο
Γιάννης Ραγκούσης (φωτογραφία). Στο υπουργείο Εσωτερικών ε- παίρονται και γιατί τα εκλογικά αποτελέσματα -  παρότι οριακά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη-δεν αμφισβητήθηκαν. Ουδείς έβαλε δε θέμα για την εγγραφή μεταναστών στους δημοτικούς καταλόγους ως στοιχείο αλλοίωσης του αποτελέσματος.

ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ, αύριο το βράδυ, στο εστιατόριο «Κεντρικόν», της οδού Κολοκο- τρώνη, θα έχουμε μια συνεστίαση χωρίς κλίμα πανηγυρισμών, αλλά σε σαφή ατμόσφαιρα επινικίων. Ο υπουργός Ραγκούσης, ο υφυπουργός Γιώργος Ντό- 
λιος και ο γενικός γραμματέας του ΥΠΕΣ 
Δημήχρης Στεφάνου θα συμφάγουν με όλους εκείνους που το ΠΑΣΟΚ στήριξε και νίκησαν. Διοργανωτές ο Λάμπρος 
Μίχος -  ο άνθρωπος της Ιπποκράτους που κατάφερε να συντονίσει το ΠΑΣΟΚ με τον Γιώργο Καμίνη, ο οποίος ήταν έτοιμος να τα βροντήξει -  και ο δήμαρχος της Καλλιθέας Κώστας Ασκούνης από τηΤΕΔΚΝΑ.
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-ΒΓΑΛΤΕ ΜΙΑ £ΟΛΛΑ ΧΑΡΤΙ.
-Τ Η  ΒΓΑΛΑΜΕ *.iTPO l ÜAH/..
—£Α1 ΓΡΑΨΤΕ..
—ΓΡΑΦΟυΜΕ κ,ίΤΡΟί fcAHÍ. 
—ΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ υΨΟΊ, Η ΔΙΑΠΛΑΤΙΙΗΙΗ 

£ΑΙ Η ΕΠΙΜΗΜΜΙΗ EHOÍ XPEOUl. 
ΗΑ ΕυΡΕΘΕΐ Η ΔΙΟΓΜίΗ/..

Βανδαλισμοί στη Γενεύη
ΤΩΡΑ το έχουμε ξεχάσει. Ωστόσο, τον Δεκέμβριο του 
2008 η αναταραχή για τη δολοφονία του Αλέξαν
δρου Γρηγορόπουλου πήγε να εξαπλωθεί στη νεο
λαία όλης της Ευρώπης με αποτέλεσμα να έχουμε 
ταραχές σε ξένες πρωτεύουσες. Μάλιστα ο Νικολά 
Σαρκοζί εγκατέλειψε άρον-άρον μια εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση που είχε ξεκινήσει στη γαλλική Δευ
τεροβάθμια Εκπαίδευση. Η φωτογραφία είναι από 
βανδαλισμούς εις βάρος του κτιρίου της ελληνικής 
διπλωματικής αντιπροσωπείας στη Γενεύη που συ
νέπεσαν με τις προχθεσινές ταραχές στην Αθήνα.

Πολιτικό k i t sΓΕΡΜΑΝΟΙ που μαςχρειάζονται! Με κοστούμι και μπλουζά- κι είχε στηθεί χθες (και φωτογραφιζόταν) ο Πόνος Κομ
μένος περιμένοντας την έλευση του Ντο- 
μινίκΣτρος-Καν στη Βουλή. Η ροκ αυτή εμφάνιση είχε στοιχεία τοπικού πολιτικού κιτς, αφού το μπλουζάκι ανέγραφε τη φράση:«Greece is not for sale» -  η Ελλάδα δεν είναι για πούλημα. Ο Πάνος δεν είναι μέλος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής που ακροάσθηκε τον διευθυντή του ΔΝΤ, άρα έκανε σιωπηλή διαμαρτυρία. Πλην όμως μένει η απορία. Ποιος ενδιαφέ- ρεται να αγοράσει την Ελλάδα; Προς το παρόν, κανείς. Η αλήθεια είναι πως με τύπους σαν τον βουλευτή Β’ Αθηνών της Ν.Δ. ποιος έρχεται να επενδύσει στη χώρα μας;
Greek statistics
ΔΕΝ ΞΕΡΩ αν θα γίνει Εξεταστική για την οικονομία. Διαβλέπω όμως συγγραφικό οίστρο στους διατελέσαντες υπουργούς Οικονομίας την περίοδο διακυβέρνησης Καραμανλή. Ηξερα πως ο Γιώργος Αλογοσκοόφης τελείωσε το δεύτερο βιβλίο του -  το πρώτο «Η Ελλάδα στην κρίση» είχε κυκλοφορήσει το καλοκαίρι του 2009 κι έγινε best seller -  και ετοιμάζεται να το παραδώσει στον εκδότη. Αιφνιδιάστηκα όμως λαμβάνοντας ηλεκτρονικό βιβλίο -  τίτλος: «Με τη γλώσσα των αριθμών» -  από τον Γιάννη Παπαθανασίου. Αυτός επιχειρεί να υπερασπιστεί την εννιάμηνη θητεία του που, εκ των υστέρων, σημαδεύεται από την αναθεώρηση του ελλείμματος προς τα πάνω -  ώς το 15,4% έφθασε. Ο Γιάννης επιχειρεί να απαντήσει σε ΠΑΣΟΚ, αλλά και Eurostat επικαλούμενος πίνακες και -  π  άλλο-στοιχεία.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: τα Greek statistics έγιναν τώρα και βιβλίο!

Δεν θέλειμεγάλοτζαμί
ΔΕΝ ΕΧΕΙ άδικο η Αννα Νταλάρα(φωτογραφία). Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που έχει αρμοδιότητα για τους μετανάστες είναι επιφυλακτική στο θέμα της οικοδόμησης ενός μεγάλου τζαμιού, θα προτιμούσε πολλούς μικρούς λατρευτικούς χώρους για τους μετανάστες. Τα είπε στην ενημέρωση που έκανε χθες στους βουλευτές, θα τα πει και στον νεοεκλεγέντα δήμαρχο Αθηναίων 
Γιώργο Καμίνη, τον οποίο βλέπει σήμερα.
Η ΝΤΑΛΑΡΑ προωθεί επίσης το πρότζεκτ μιας «Χάρτας Μεταναστών» που θα συνιστά μια ανθρωπογεωγραφία του ξένου στοιχείου στη χώρα μας. Το 2011 δημιουργούνται επίσης ΚΕΠ μεταναστών σε συνεργασία με το υπουργείοΕσωτερικών, αλλά και υποδομές υποδοχής και προστασίας ευπαθών ομάδων. Η υφυπουργός έχει, πάντως, επίγνωση ότι, πέραν της διαχείρισης του μεταναστευτικού εν Ελλάδι, πρέπει να εντατικοποιηθεί και η επαναπροώθηση των ανεπιθύμητων ξένων στη χώρα προέλευσής τους.

ο  ΐΜ Κ ρβ-T to jtW ó í
mikropolitikos @ dolnet.gr
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[ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ]Σωσίβιο για τα χρέη το ευρωομόλογο
Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ λύση μακράν για τα δεινά της Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης συνολικά, θα ήταν η έκδοση ευρωομόλογου και πολύ καλά κάνει ο Πρωθυπουργός και συ- ντάσσεται στην ομάδα αυτών που την υποστηρίζουν θερμά.Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για να γίνει αντιληπτό πόσο σημαντική ανακούφιση θα πρόσφερε στο πρόβλημα της εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους της, δηλαδη του μεγαλύτερου προβλήματος της. Αν γινόταν αποδεκτή η κοινή πρόταση του ιταλού υπουργού Οικονομικών κ. Τζούλιο Τρεμόντι και του λου- ξεμβούργιου Πρωθυπουργού και προέδρου του Eurogroup κ. Ζαν- Κλοντ Γιούνκερ, σύμφωνα με την οποία χρέος αντίστοιχο με το 40% του ΑΕΠ κάθε χώρας θα καλύπτεται με ευρωομόλογα, η Ελλάδα θα «απαλλασσόταν» από την αγωνία εξυπηρέτησης χρέους 120 δισ. ευρώ, με βάση τα σημερινά μεγέθη. Γιατί το ποσό αυτό θα μπορούσε να καλυφθεί εύκολα από τις αγορές, με ευρωπαϊκά, δηλαδή χαμηλά, επιτόκια.Το ίδιο θα ίσχυε φυσικά για όλα τα άλλα «γουρούνια» της ευρωπαϊκής περιφέρειας που δοκιμάζονται σήμερα από τις αγορές. Με τις πλάτες -  ομολογουμένως -  της δημοσιονομικά αξιόπιστης Κεντρικής Ευρώπης, θα μπορούσαν κι αυτά να ξεφύγουν από τη δίνη που τα καταπίνει ένα ένα.Με αυτόν τον τρόπο ο κίνδυνος που απειλεί σήμερα την ίδια την ευρωζώνη συνολικά θα απομακρυνόταν και τα κράτη-μέλη της θα μπορούσαν σταδιακά να επιστρέφουν από τα πρόθυρα της κοινωνικής κατάρρευσης, όπου βρίσκονται σήμερα, στον δρόμο της ευημερίας. Αυτής δηλαδή που συνιστά, σε τελική ανάλυση, τον θεμελιώδη λόγο ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της ευρωζώνης.Δυστυχώς, η Γερμανία και οι δορυφόροι της βρίσκονται εδώ και μερικά χρόνια μακριά από τη λογική της εξυπηρέτησης του κοινού ευρωπαϊκού ιδεώδους. Ετσι, δύσκολα θα μπορούσαν να δεχθούν να καταβάλουν το κόστος ενός υψηλότερου γι’ αυτούς επιτοκίου δανεισμού, όπως συνεπάγεται το ευρωομόλογο.Βεβαίως, όπως θύμισε τη Δευτέρα ο κ. Γιούνκερ, στην Ευρώπη ανέκαθεν χρειαζόταν χρόνος για να μετατραπεί ένα αρχικά κατηγορηματικό «όχι» σε «ναι». Ισως αυτό ισχύ- σει και στην περίπτωση του ευρωομόλογου, αν και ο διαθέσιμος χρόνος είναι πολύ περιορισμένος, αν θέλουμε να αποφύγουμε να θρηνήσουμε θύματα.

Της
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[ jO Io n a t ]M ade in Germany
ΠΑΡ’ ΟΛΟ που ο Μ παρόκ Ομπάμα ανακοίνωσε ότι θα απονείμει προσεχώ ς στην Ανγκελα Μ έρκελ το Presidential M edal o f Freedom , την ανώτατη αμερικανική διάκριση για πολίτες, η  γερμανίδα καγκελάριος εξακολουθεί να είναι αδιάλλακτη. Οπω ς είχε συμβεί και με τη γαλλίδα υπουργό Ο ικονομικώ ν Κριστίν Λαγκάρντ πριν από μερικούς μήνες, ο Ομπάμα δεν μπόρεσε να κάνει με τη Μ έρκελ μια πραγματική συζήτηση για τις γερμανικές εξαγω γές, που, κατά την άποψή του, είναι πολύ υψηλές. Η  γαλλογερ- μανική συνάντηση, που θα γίνει στις 10 Δεκεμβρίου στο Φ ράιμπουργκ, δεν θα θ ίξει καν το θέμα. Γιατί στη Γερμανία οι εξαγω γές αποτελούν μέρος της εθνικής ταυτότητας και μόνο ένας καγκελάριος που θα ήθελε να αυτοκτονήσει θα αμφισβητούσε την αναγκαιότητά τους. «Δεν θα επιτρέψουμε να τεθεί υπό αμφισβήτηση το γεγονός ότι εξάγουμε καλά προϊόντα “made in Germ any” σε όλον τον κόσμο», είχε πει η  Μ έρκελ στο συνέδριο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. «Αν οι άλλοι δεν μπορούν να το κάνουν, ας προσπαθήσουν να μας φτάσουν. Υποστηρίζουμε τον παγκόσμιο ανταγω νισμό, αλλά δεν δεχόμαστε ότι πρέπει να τιμωρηθούμε επ ειδή κατασκευάζουμε καλά προϊόντα».

[ΤΡΙΤΗ ΑΠΟΨΗ ]Περιμένονταβ την ειδικότητα
Η επιλογή των γιατρών γίνεται με λίστα και όχι με εξετάσεις

«Π

Του
Γρηγόρη
Μακρή

όσο αντέχεις να περιμένεις» είναι ίσως η μόνη ερώτηση την οποία καλούνται να απαντήσουν όσοι επιθυμούν να ξεκινήσουν ιατρική ειδικότητα στην Ελλάδα. Η  ιστορία με τις ατέλειωτες αναμονές για έναρξη ειδικότητας αγγίζει πλέον τα όρια του γραφικού. Η προπτυχιακή ιατρική εκπαίδευση και οι απορρέου- σες γνώσεις φαίνεται να είναι ασύνδετες με τη μεταπτυχιακή εξειδίκευση, την απαραίτητη για την επαγγελματική ολοκλήρωση των γιατρών. Το σημερινό σύστημα αποτελεί ένα ακόμα παλαι- ολιθικό κατάλοιπο μιας κοινω- νιας όπου οι γιατροί ήταν λιγοστοί και οι θέσεις για ειδικότητα μπορούσαν να κατανε- μηθούν με βάση απλούς κανόνες προσφοράς και ζήτησης. Στη σημερινή πραγματικότητα αυτό το σύστημα έχει απο- τύχει ταλαιπωρώντας άμεσα τους γιατρούς και έμμεσα τους ασθενείς που βιώνουν τις συνέπειες ενός μη ανταγωνιστικού εκπαιδευτικού συστήματος.Η Ελλάδα πρέπει να είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα όπου η επιλογή των γιατρών για εξει- δίκευση βασίζεται ακόμα σε λίστες αναμονής κι όχι σε εξετάσεις που θα πιστοποιήσουν αν οι υποψήφιοι έχουν τις ανάλογες ικανότητες και την απαιτούμενη θέληση για να αντεπεξέλθουν σε ένα απαιτητικό πρόγραμμα εξειδίκευσης.Η υπάρχουσα κατάσταση έχει οδηγήσει σε ένα απίστευτο μεταναστευηκό ρεύμα επιστημονικού δυναμικού προς Ευρώπη και Αμερική με σκοπό την εξειδίκευση μέσα σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά συστήματα, τα οποία όμως ανταμείβουν όσους προσπαθούν. Ολο και λιγότεροι είναι διατεθειμένοι να περιμένουν, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να χάνει ένα σημαντικό και γόνιμο κομμάτι του επιστημονικού της δυναμικού. Ιδιαίτερα σήμερα, όπου η ανάπτυξη και η καινοτομία είναι ζωτικής σημασίας για την χώρα, κάτι τέτοιο αποτελεί τη χαριστική βολή σε όποια σενάρια αισιοδοξίας για το μέλλον της. Παράλληλα, η έλλε ανταγωνιστικότητας

στις διαδικασίες επιλογής αλλά και η μακροχρόνια αναμονή μόνο αρνητικές επιπτώσεις έχουν στο ιατρικό δυναμικό που επιλέγει να μείνει και να προσαρμοστεί.
Ο ι γιατροί οι οποίοι επιλέγουν να μείνουν στην Ελλάδα, εκτός από την απραξία και την πιθανή α(ν)εργία, έχουν να αντιμετωπίσουν και ένα αβέβαιο μέλλον. Στο υπάρχον σύστημα από τη στιγμή που καταθέτεις τα χαρτιά σου για ειδικότητα δεν υπάρχει τίποτα που να μπορείς να κάνεις ώστε να
■  :

Η Υ Π Α Ρ Χ Ο Υ Σ Α  Κ Α ΤΑ Σ Τ Α Σ Η
έχει οδηγήσει σε ένα απίστευ
το μεταναστευτικό ρεύμα επιστη
μονικού δυναμικού προς Ευρώπη 
και Αμερική με σκοπό την εξειδί- 
κευση μέσα σε ιδιαίτερα ανταγω
νιστικά συστήματα, τα οποία όμως 
ανταμείβουν όσους προσπαθούν

αυξήσεις τις πιθανότητες επιτυχίας. Οι συνέπειες είναι προφανείς. Αφού δεν υπάρχει κίνητρο για ανταγωνισμό και βελτίωση του μέσου επιπέδου, οι δεξιότητες των υποψηφίων είναι λογικό να φθίνουν στο πέρασμα του καιρού. Αποτέλεσμα; Κουρασμένοι (από την αναμονή) γιατροί που ύστερα από 3-5 χρόνια καλούνται να ξαναμπούν στο νοσοκομείο και να κάνουν σωστή ιατρική, έρευνα και να διδάξουν τους νεώτερους. Με ποια προσόντα, ποια υποδομή, ποια όρεξη;Εξάλλου, με το σημερινό σύστημα δεν δίνεται η δυνατότητα στους νέους γιατρούς να επιλέξουν με σωστά κριτήρια την ειδικότητά τους, καθώς το μόνο που χρειάζεται για να κάνεις, π.χ., καρδιοχειρουργική στην Ελλάδα είναι να έχεις υπομονή. Δεν είναι όμως όλες οι ειδικότητες ίδιες. Κάποιες είναι πιο απαιτητικές και πιο ανταγωνιστικές, κάποιες προσφέρουν καλύτερη ποιότητα ζω αι λιγότερο

άγχος, ενώ άλλες απαιτούν διαρκή αφοσίωση και θυσίες. Η σημερινή κατάσταση αποτελεί την εύκολη λύση για όλους. Η επιλογή της ειδικότητας γίνεται συνήθως πρόχειρα και χωρίς προετοιμασία, αφού δεν είναι προαπαιτού- μενο για να πετύχεις. Το μόνος κόστος είναι η αναμονή, χρόνος νεκρός και μη παραγωγικός. Κι έτσι, γιατροί που περίμεναν χρόνια φτάνουν να συνειδητοποιούν ότι τελικά αυτή η ειδικότητα ίσως δεν ήταν για εκείνους. Είναι όμως τόσο αργά για να γυρίσουν πίσω.Ε ίναι όμως καιρός να αλλάξει αυτή η μίζερη κατάσταση που μας κρατάει στους ουραγούς της εκπαίδευσης και της καινοτομίας. Αντιδράσεις και πάλι θα υπάρξουν, δυστυχώς και από μερίδα φοιτητών - συνδικαλιστών που φοβάται την αξιολόγηση και τον ανταγωνισμό προβάλλοντας στερεότυπα επιχειρήματα, όπως εκείνα της πιθανής αδιαφάνειας της αξιολόγησης και του δικαιώματος όλων των αποφοίτων στην απόκτηση ειδικότητας. Είναι στο χέρι μας και στο χέρι του υπουργείου Υγείας να καταστήσει την αξιολόγηση δίκαιη και διαφανή με απλά μέσα, όπως εκείνα των Πανελλαδικών. Παράλληλα και αναφορικά με το δικαίωμα όλων των αποφοίτων σε απόκτηση ειδικότητας, αυτό δεν μπορεί παρά σαν αστείο να ακούγεται καθώς ποτέ δεν θα αμφισβητούσαμε ένα τέτοιο δικαίωμα, όπως βέβαια δεν θα αμφισβητούσαμε και το δικαίωμα της έκφρασης ή του εκλέγειν και εκλέ- γεσθαι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα μπούμε και όλοι στη Βουλή... Το υπουργείο Υγείας και το υπουργείο Παιδείας πρέπει επιτέλους να συνεργαστούν, να εφαρμόσουν τα αυτονόητα, παρά τις αντιδράσεις συγκεκριμένων μειοψηφιών, και να σταθούν για μία φορά κοντά στους φοιτητές όχι ως απλοί εγγυητές του νόμου αλλά ως προασπιστές του δικαιώματος των φοιτητών για μια καλύτερη εκπαίδευση. Και για ένα καλύτερο αύριο, για εκείνους και τους ασθενείς τους.Ο Γρηγόρης Μακρύς είναι γιατρός, 
υποψήφιος διδάκτορας του Imperial College 
ofLondon
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■  Σε κλειστή σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, στην οποία μετείχαν οι υπουργοί Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου, Υποδομών και Δικτύων Δ. Ρέππας και 
Περιβάλλοντος Τ. Μπιρμπίλη (φωτογραφία αρχείου), αποφασίστηκε το νομοσχέδιο για τη δραστική μείωση των αμοιβών των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ να κατατεθεί από το υπουργείο 
Οικονομικών και στις διατάξεις του να περιληφθούν και οι 52 δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας

Ψαλίδι 40 %  σε μισθούς των Δ Ε Κ Ο
Δ εν θα πειραχτούν οι μισθοί κάτω από τα 1.800 ευρώ τον μήνα

Ηλεκτροσόκ για τους εργαζομένους των ΔΕΚΟ αποφάσισε χθες η κυβέρνηση, θα προχωρήσει 
σε άμεση μείωση των αμοιβών τους, μείωση που μπορεί να φτάσει έως και το 40% των 
συνολικών αποδοχών τους, σε μια προσπάθεια να περικόψει τα ελλείμματα των ΔΕΚΟ.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Γιώργος Χρ. Παηαχρπσχος

Π αράλληλα η κυβέρνηση θέλει να εξισορροπήσει έως έναν βαθμό με τις περικοπές αυτές, τις θυσίες στις οποίες έχουν υποβληθεί οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι. Επιβάλλεται πλαφόν στο σύνολο των αποδοχών τους, με αποτέλεσμα κανείς να μην αμείβεται με περισσότερα από 4.000 ευρώ μηνιαίως, αλλά δεν θα πειραχτούν καθόλου οι μισθοί κάτω από τα 1.800 ευρώ τον μήνα.Οπως αποφασίστηκε σε κλειστή σύσκεψη κυβερνητικών στελεχών υπό τον Πρω θυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, η κυβέρνηση θα «κουρέψει» άμεσα τις αμοιβές των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ,
Η Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η  ΘΑ «Κ Ο Υ Ρ Ε Ψ Ε Ι»
άμεσα τις αμοιβές στις ΔΕΚΟ, δείχνοντας 
την πρόθεσή της να προχωρήσει εδώ 
και τώρα στις διαρθρωτικές αλλαγές

δείχνοντας με τον τρόπο αυτό την πρόθεσή της να προχωρήσει εδώ και τώρα στις διαρθρωτικές αλλαγές που απαιτεί η τρόικα. Παράλληλα προωθεί άμεσα νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για τις εργασιακές αλλαγές που αφορούν όχι μόνο τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και τις ΔΕΚΟ. Σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου αύριο Πέμπτη, θα συζητηθεί και ο νέος αναπτυξιακός νόμος, με εισήγηση του αρμόδιου υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, προκειμένου να συμπληρωθεί το τρίπτυχο των παρεμβάσεων που επιχειρούνται έτσι ώστε η κυβέρνηση να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει βάσει του Μνημονίου.
Πρόβλημα στις εισηγμένεςΣτην ίδια σύσκεψη (στην οποία μετείχαν οι

υπουργοί Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου, Υποδομών και Δικτύων Δ. Ρέππας, Περιβάλλοντος Τ. Μπιρμπίλη, και η κ. Ρ. Βάρτζελη) αποφασίστηκε το νομοσχέδιο για τη δραστική μείωση των αμοιβών των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ να κατατεθεί από το υπουργείο Οικονομικών και στις διατάξεις του να περιληφθούν και οι 52 δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Εκτιμήθηκε ότι θα δημιουργηθεί ένα μικρό ίσως πρόβλημα με επιχειρήσεις όπως η ΔΕΗ, η ΕΥΔΑΠ, ο ΟΛΠ, ο ΟΛΟ κ.λπ. που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αλλά όπως αναφέρθηκε, η συμπερίληψή τους θα επιτευχθεί με άμεση σύγκληση των γενικών συνελεύσεων των μετόχων και πρόταση (για το «κούρεμα») του βασικού μετόχου που είναι το Δημόσιο. Αν και στη συζήτηση τέθηκε θέμα για το αν θα έπρεπε σε ορισμένες ΔΕΚΟ να υπάρξει λόγω της ιδιαιτερότητάς τους, μια διαφορετικού χαρακτήρα αντιμετώπιση (όπως για παράδειγμα στα μέσα μαζικής μεταφοράς), η απόφαση ήταν να υπάρξει «οριζόντια» μείωση, ώστε να μη δημιουργηθεί η εικόνα ότι εφαρμόζεται πολιτική δυο μέτρων και δυο σταθμών.Οπλο της κυβέρνησης για τη δραστική μείωση των αμοιβών, όπως αναφέρθηκε από κυβερνητική πηγή, είναι το γεγονός ότι σε αλλεπάλληλες μετρήσεις της κοινής γνώμης έχει καταγραφεί έντονη δυσφορία των ερωτηθέντων για τις υψηλές αμοιβές των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ, καθώς και για τα εργασιακά προνόμια που απολαμβάνουν. Η κυβέρνηση όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη της Ομάδας στρατηγικού σχεδιασμού, που συνεδρίασε υπό τον Γιώργο Παπανδρέου αμέσως μετά, θα αντιμετωπίσει με επιχειρήματα στην κοινωνία τις όποιες αντιδράσεις των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ.
Εξορθολογισμός του προσωπικούΘα τονιστεί επίσης ότι θα διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας όσων εκ των υπάλληλων στις ΔΕΚΟ εργάζονται σ ’ αυτές με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, ενώ θα υπάρξει εξορθολογισμός

Πλαφόν στο σύνο- 
I των αποδοχών των 

αλλήλων των ΔΕΚΟ, 
( αποτέλεσμα κανείς 

ην αμείβεται με πε
ρισσότερα από 4.000 

ευρώ μηνιαίως

Διασφάλιση των θέσε
ων εργασίας όσων εκ 
των υπαλλήλων στις 

ΔΕΚΟ εργάζονται σ’ αυ
τές με σχέση εργασίας 

αορίστου χρόνου

Οπλο της κυβέρνησης 
για τη δραστική μείω- 
ση των αμοιβών, όπως 
αναφέρθηκε από κυ
βερνητική πηγή, είναι 
το γεγονός ότι σε αλ

λεπάλληλες μετρήσεις 
της κοινής γνώμης έχει 
καταγραφεί έντονη δυ
σφορία των ερωτηθέ
ντων για τις υψηλές 
αμοιβές στις ΔΕΚΟ

του προσωπικού, έτσι ώστε όσοι εξ αυτών κριθεί ότι δεν προσφέρουν έργο ανάλογο των αμοιβών που εισπράττουν, να μεταταγούν σε άλλες θέσεις του Δημοσίου για την κάλυψη κενών που θα δη- μιουργηθούν από το πάγωμα των προσλήψεων.Στη σύσκεψη της Ομάδας στρατηγικού σχε- διασμού τονίστηκε από τον Πρωθυπουργό ότι το επόμενο διάστημα είναι πολύ κρίσιμο για την υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχουν αναλη- φθεί έναντι της τρόικας και πως πρέπει να επιταχυνθεί η προσπάθεια για να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα των αλλαγών.
Ανημένουν αντιδράσειςΕκτιμήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι οι αλλαγές θα προκαλέσουν σοβαρές αντιδράσεις μεταξύ των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ, με επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο, παραμονές εορτών, και ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να δείξει αποφασιστικότητα έναντι των πιέσεων που φυσιολογικά θα δεχτεί.Αυτό το κλίμα προκύπτει από τις επαφές που είχαν κομματικά στελέχη με συνδικαλιστές του Π ΑΣΟΚ που εκλέγονται στις ΔΕΚΟ, επαφές από τις οποίες προέκυψε ότι πολλά συνδικαλιστικά στελέχη εμφανίζονται ανένδοτα να δεχθούν τις αλλαγές που επέφερε η κυβέρνηση. Μάλιστα ορισμένα από τα στελέχη αυτά φέρεται να έχουν δια- μηνύσει ότι δεν έχουν πρόβλημα ακόμη και να τεθεί υπό αμφισβήτηση η κομματική τους ιδιότητα, αν είναι να δοθεί στους εργασιακούς τους χώρους η εντύπωση ότι «συμβιβάστηκαν» ή ότι «υπακού- ουν στην κομματική γραμμή»!Στη σύσκεψη της ομάδας στρατηγικού σχε- διασμού ο Πρωθυπουργός ζήτησε, σύμφωνα με πληροφορίες, να οργανωθεί όσο γίνεται καλύτερα η παρουσία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Π ΑΣΟΚ στη συζήτηση επί του προϋπολογισμού του 2011, συζήτηση την οποία χαρακτήρισε κρίσιμη για τη συνέχεια.
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ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

«Εά ν ήμουν Ελληνας, ίσως να 
Βρισκόμουν στους δρόμους»
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Δημήτρης Τζάθας

ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ να ευθυγραμμιστούν τα ημερομίσθια με την παραγωγικότητα επεσήμανε χθες στη Βουλή ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Ντομινίκ Στρος-Καν.Ενημερώνοντας για περίπου μία ώρα και στη συνέχεια απαντώντας σε ερωτήσεις τεσσάρων βουλευτών της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, ο επικεφαλής του ΔΝΤ επέμεινε στη συνέχιση των διαρθρωτικών αλλαγών, επειδή -  όπως είπε -  χάρη σ' αυτές θα υπάρξει απασχόληση και χαρακτήρισε ορόσημο τη μεταρρύθμιση του Ασφαλιστικού και του Φορολογικού. Την ίδια ώρα -  σύμφωνα με μέλη της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής -  ο Ντομινίκ Στρος-Καν ουσιαστικά ζήτησε επιπλέον μείωση των μισθών και των συντάξεων, καθώς επεσήμανε πως τα τελευταία χρόνια έχει απολεσθεί το 25% της παραγωγικότητας και, επειδή η Ελλάδα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ενωση και δεν μπορεί να κάνει υποτίμηση, πρέπει να εξομαλυνθεί η διαφορά προς τα πάνω που σημειώθηκε την τελευταία 5ετία από την αύξηση των μισθών και συντάξεων.Οι ερωτώντες βουλευτές κ.κ. Βάσω Παπανδρέου (πρόεδρος της αρμόδιας Επιτροπής), Μ ίμης Ανδρουλάκης (ΠΑΣΟΚ), Χρήστος Στάίκούρας (Ν.Δ.) και Μάκης Βορίδης (ΛΑΟΣ), ενώ απούσιαζαν οι εκπρόσωποι του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ, στάθηκαν ιδιαίτερα στην επιμήκυνση της αποπληρωμής του δανείου, στο ενδεχόμενο έκδοσης ευρωομολόγου και πότε η χώρα μας θα βγει από την κρίση.Απαντώντας ο γενικός διευθυντής του ΔΝΤ, εξέφρασε την άποψη ότι, εάν τα πράγματα εξελιχθούν όπως προβλέπει, το ποσό των 110 δισεκατομμυρίων ευρώ είναι επαρκές, ωστόσο την ίδια στιγμή σημείωσε πως, αν τυχόν συμβεί κάτι στην ευρωζώνη ή στην υφήλιο, τότε η κατάσταση για την Ελλάδα αλλά και για τις άλλες χώρες θα είναι χειρότερη και το δάνειο για τη χώρα μας δεν επαρκεί.

Πάντως ο Ντομινίκ Στρος-Καν εξαπέλυσε έμμεσες βολές -  με δόση ειρωνείας -  προς τη Νέα Δημοκρατία, καθώς, απαντώντας στην τοποθέτηση του εκπροσώπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είπε με νόημα: «Ούτε επικροτώ ούτε επικρίνω την απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να μην ψηφίσει το Μνημόνιο. Πιστεύω όμως πως το πρόγραμμα θα στεφθεί με επιτυχία, άρα πρέπει κανείς να αποφασίσει με ποιον θα ταχθεί. Αφού, όμως, στηρίζετε τα μέτρα, γιατί δεν τα ψηφίζετε; Ισως θα έπρεπε να είχατε ψηφίσει το Μνημόνιο, αλλά εγώ δεν μπορώ να παρέμβω στα εσωτερικά σας...».Νωρίτερα, όταν η Βάσω Παπανδρέου τον ρώτησε εάν από την εμπειρία του γνώριζε ότι «ο λογαριασμός δεν βγαίνει» και πως «υπογράψαμε με την πλάτη στον τοίχο», ο γενικός διευθυντής του ΔΝΤ απάντησε πως από την πρώτη στιγμή φάνηκε ότι η διάρκεια της αποπληρωμής ήταν βραδεία, τόνισε πως ακόμη και οι πιστωτές, που είναι άλλες χώρες, αντιλαμβάνονται το πρόβλημα και εξέφρασε την ελπίδα και την άποψη ότι τελικά θα υπάρξει διευθέτηση ώστε -  όπως είπε -  να καταστεί εφικτή η επιμήκυνση του δανείου όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για άλλες χώρες, χωρίς όμως να τεθούν νέοι όροι.
ΚατανόησηΠάντως, λίγο πριν ο Ντομινίκ Στρος- Καν έδειξε να κατανοεί τη δυσαρέσκεια του κόσμου από τη λήψη των μέτρων, λέγοντας χαρακτηριστικά πως, εάν ήταν Ελληνας, πιθανόν να βρισκόταν και αυτός στους δρόμους, ωστόσο σημείωσε ότι η προσφυγή στον μηχανισμό στήριξης έγινε επειδή «βρισκόσασταν με την πλάτη στον τοίχο». Επεσήμανε την ανάγκη για επιπλέον διαρθρωτικές αλλαγές, ώστε η Ελλάδα να καταστεί ανταγωνιστική και θελκτική για επενδύσεις, υποστήριξε πως το πρόγραμμα βρίσκεται σε σωστή τροχιά και εκτίμησε πως στο τέλος του 2011 - αρχές του 2012 θα αποκατασταθεί η ανάπτυξη στη χώρα.

Οχι Σ Υ Ρ ΙΖΑ  στην εισήγηση 
Τσίηρα να δουν τον Στρος-Καν
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Βούλα Κεχαγιά

Π Ρ Ο Σ Ω Π ΙΚ Η  Η Τ Τ Αυπέστη χθες ο π ρ ό εδρος του ΣΥΝ και της Κ ο ι ν ο β ο υ λ ε υ τ ι κ ή ς  Ο μ ά δ α ς του ΣΥ Ρ ΙΖΑ  Αλέξης Τσίπρας με αφορμή την... επίσκεψη Στρος- Καν στη Βουλή.Οι βουλευτές, ακόμη και οι λεγόμενοι προεδρικοί, της Κοινοβουλευτικής Ομάδας απέρριψαν την εισήγησή του να είναι παρών ο ΣΥΡΙΖΑ κατά την ενημέρωση του επικεφαλής του ΔΝΤ στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου μάλιστα σχεδίαζε να παραι και ο ίδιος

και να απευθύνει ερωτήματα στον κ. Καν.Υ π έρ τη ς π ρ ό τ α σ η ς  του π ρ ο έ δ ρ ο υ  της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τάχθηκε μόνον ο Δημήτρης Παπαδημούλης, ωστόσο οι υπόλοιποι βουλευτές, ακόμη και ο Τάσος Κουράκης που ανήκει στην ομάδα των προεδρικών, προέβαλαν ενστάσεις για την παρουσία του κόμματος στην ενημέρωση του επικεφαλής του ΔΝΤ και συντάχθηκαν με την πρόταση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματος Παναγιώτη Λαφαζάνη, ο οποίος απέρριψε κατηγορηματικά την εμφάνισ η  βουλευτών στην

ενημέρωση του Ντομινίκ Στρος-Καν.Είναι ενδεικτικό ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν δέχτηκαν ούτε καν τη συμβιβαστική πρόταση Τσίπρα να εμφανιστούν στη συνεδρίαση, να εκ- φράσουν την αντίθεσή τους με το ΔΝΤ και ακολούθως να αποχωρήσουν από αυτήν. «Είναι σαν να νομιμοποιούμε έναν αποι- κιοκράτη που έρχεται στη χώρα μας. Θα ήταν ξεφτίλα» είπε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, αρνούμενος οποιαδήποτε συζήτηση για εμφάνιση του ΣΥΡΙΖΑ στην Επιτροπή.Μετά τη συνεδρίαση βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μιλούσαν για «στραπάτσο» του Αλέξη Τσίπρα.

ΝΤΟΜΙΝΙΚ ΣΤΡΟΣ- ΚΑΝ
«Μ ην πολεμάτε 
τον γιατρό που 
σας δίνει φάρμακα»
Εντυπωσιασμένος από τις ελληνικές προσπάθειες

Απένειμε εύσημα αλλά και απηύθυνε «παραινέσεις», που θα μπορούσαν να 
ερμηνευθούν ακόμη και ως απαιτήσεις, ο επικεφαλής του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου Ντομινίκ Στρος - Καν στον Γιώργο Παπανδρέου.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Γιώργος Χρ. Παπαχρήστος

Ο ισχυρός άνδρας του ΔΝΤ, στη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό χθες στην Αθήνα (σε γεύμα εργασίας) δήλωσε εντυπωσιασμένος από τα όσα έγιναν στην Ελλάδα τους τελευταίους μήνες, ενώ ζήτησε, σύμφωνα με πληροφορίες, από τον Πρωθυπουργό να υλοποιηθεί άμεσα το χρονοδιάγραμμα των διαρθρωτικών αλλαγών, να χτυπηθεί καίρια η φοροδιαφυγή ώστε να αυξηθούν τα έσοδα του κράτους και να δρομολογηθεί «ενός είδους» ανάπτυξη στη χώρα, ως αντιστάθμισμα στην ύφεση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Και γενικεύοντας το θέμα της ανάπτυξης και δίνοντάς του παράλληλα ευρωπαϊκή διάσταση, είπε: «Το πρόβλημα είναι ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη. Οχι ανάπτυξη μόνο για την ανάπτυξη. Οχι αυτοσκοπός. Αλλά για θέσεις ερ-ί
ΣΥ Ν Ο Λ ΙΚ Η  Λ Υ Σ Η
«Η ευρωζώνη πρέπει να βρει ολοκληρω
μένη λύση στο πρόβλημα της κρίσης χρέ
ους και όχι λύση για κάθε χώρα χωριστά»

γασίας, για το μέλλον». «Βεβαίως», πρό- σθεσε, «οι ανεπτυγμένες χώρες δεν μπορούν να έχουν ρυθμούς ανάπτυξης 7% ή 8%, όπως είχε η Κίνα π.χ., αλλά, αν είχατε στην Ευρώπη ρυθμούς ανάπτυξης 3-4%, όπως οι ΗΠΑ, δεν θα είχατε πρόβλημα».Ο επικεφαλής του ΔΝΤ χαρακτήρισε «πολύ σοβαρή» την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ενωση και την ευρωζώνη, υποστήριξε ότι η ανάκαμψη θα είναι δύσκολη και σημείωσε ότι «η ευρωζώνη πρέπει να βρει περιεκτική και ολοκληρωμένη λύση σε αυτό το πρόβλημα της κρίσης χρέους, και όχι λύση για κάθε χώρα χωριστά (...). Είμαι πεπεισμένος ότι θα ληφθούν οι σωστές αποφάσεις για την ευρωζώνη».Κ ατά τη σ υ ν ά ν τ η σ ή  τ ο υ ς  ο Πρωθυπουργός φέρεται, σύμφωνα με τις πηγές που προαναφέρθηκαν, να εξήγησε στον κ. Στρος - Καν ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει με το Μνημόνιο, αλλά υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες στην υλοποίηση του χρονοδιαγράμματος που έχει τεθεί. Και τόνισε πως η κυβέρνηση κάνει το «ανθρωπίνως δυνατόν» για να είναι συνεπής με τα όσα απορρέουν από το Μνημόνιο.

Εχει τη σημασία του το γεγονός ότι αργότερα, σε δηλώσεις που έγιναν μετά το τέλος των συνομιλιών, ο Ντομινίκ Στρος - Καν απηύθυνε ουσιαστικά έκκληση για συναίνεση προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις, υποστηρίζοντας ότι πρέπει η κυβέρνηση να στηριχθεί ώστε να επιτύχει τους στόχους που έχουν τεθεί, διότι, όπως είπε, «δεν πρόκειται για μάχη των πολιτικών δυνάμεων, αλλά είναι μάχη για τη σωτηρία της χώρας σας». Και εξέφρασε την εκτίμησή του για την κυβέρνηση και τα «γενναία» μέτρα που έλαβε, προσπάθεια για την οποία είπε μια φράση που αργότερα προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας; «Αναγνωρίστηκε (η προσπάθεια) μέσω εκλογών από τον ελληνικό λαό, κάτι που δεν συμβαίνει συχνά».
«0  κίνδυνος δεν πέρασε»Κατά τον κ. Στρος - Καν, ο κίνδυνος για την Ελλάδα δεν έχει παρέλθει και δεν δικαιολογείται κανενός είδους εφησυχασμός. Ωστόσο, έσπευσε να διευκρινίσει ότι το ΔΝΤ δεν πιέζει για νέα μέτρα, ούτε συνδέει το θέμα της επιμήκυνσης της αποπληρωμής του δανείου με τη λήψη νέων μέτρων εις βάρος του κοινωνικού συνόλου. Μάλιστα, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Είπα μεν ότι τα χειρότερα δεν έχουν περάσει, αλλά δεν είπα ότι τα χειρότερα θα έλθουν. Τίποτα το καινούργιο δεν υπάρχει στο πρόγραμμα που συνεχίζεται κανονικά».Αναφερόμενος επίσης στην κριτική που δέχεται και ο ίδιος αλλά και το ΔΝΤ, ο κ. Στρος - Καν τόνισε: «Μη μάχεστε τον γιατρό που καμιά φορά δίνει φάρμακα που δεν σας αρέσουν». Και πρόσθεσε: «Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε, δεν πάμε κάπου απρόσκλητοι, ξέρουμε τους χαρακτηρισμούς για το ΔΝΤ, ξέρουμε ότι γίνονται διαδηλώσεις που μας λένε να φύγουμε, λέμε όμως ότι είναι καλύτερα να είμαστε εδώ, παρά να είμαστε έξω, και όσο το ταχύτερο μπορέσετε να πετάξετε με τα δικά σας φτερά τόσο το καλύτερο».Από την πλευρά του ο Γιώ ργος Παπανδρέου στις δηλώσεις του χαρακτήρισε «άθλο» τη μείωση του ελλείμματος κατά 5% το 2010 και υπογράμμισε ότι το 2011 θα είναι η χρονιά των διαρθρωτικών αλλαγών.«Ο δρόμος θα είναι δύσκολος», είπε. «Χρειάζεται να γίνουν πολλά, αλλά όσο πετυχαίνουμε τους στόχους μας οι επιτυχίες μας αναγνωρίζονται» υπογράμμισε και ενέταξε στην αναγνώριση της ελληνικής προσπάθειας την προοπτική επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής του δανείου.

«Αμήχανο κλίμα» στη συνάντηση
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Δ ιονύσης Νασόπουλος

«ΠΑΡΑΘΥΡΟ» για αλλαγές στη δοσολογία του Μνημονίου θεωρούν στη Ν.Δ. ότι άνοιξε ο Ντομινίκ Στρος-Καν κατά τη χθεσινοβραδινή συνάντησή του με τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς ζήτησε από την αξιωματική αντιπολίτευση να διαβιβάσει στο ΔΝΤ συγκεκριμένες προτάσεις για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Ακόμη προέτρεψε τον κ. Σαμαρά να επιμείνει στην ανάγκη αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας. Κατά την 50λεπτη συνάντηση που έγινε στο γραφείο του προέδρου της Ν.Δ. στη Βουλή -  μέσα σε «αμήχανο, αλλά

πολιτισμένο κλίμα», όπως ανέφεραν κομματικές πηγές -  ο επικεφαλής του ΔΝΤ δεν φάνηκε, ωστόσο, να ευνοεί τουλάχιστον στην παρούσα φάση αλλαγές στο «δημοσιονομικό κομμάτι» του Μνημονίου (περικοπές μισθών, αύξηση άμεσης και έμμεσης φορολογίας κ.ά.). Ο ίδιος επέμεινε ότι το πρόγραμμα που έχει κληθεί να εφαρμόσει η χώρα μας «θα πετύχει» και προεξόφλησε την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής του δανείου των 110 δισ. ευρώ προς την τρόικα. Κατά πληροφορίες, τόνισε ότι το ΔΝΤ από το περασμένο καλοκαίρι έχει επισημάνει πως η αποπληρωμή του συγκεκριμένου δανείου «δεν βγαίνει» με βάση τον αρχικό σχεδίασμά και, «φωτογραφίζοντας» τους Γερμανούς, πρόσθεσε

με Σαμαράότι «σήμερα αυτή την αδυναμία την αντιλαμβάνονται κι άλλοι».Ο πρόεδρος της Ν .Δ. ανέφερε από την πλευρά του ότι είναι αναγκαίο να αναθεωρηθούν βασικές πτυχές του Μνημομίου, κάνοντας λόγο για ένα σχέδιο που «είναι κοινωνικά άδικο και αποδεικνύεται οικονομικά αναποτελεσματικό». Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Σαμαράς πρόσθεσε ότι «τα αδιέξοδα αυτά δεν μπορεί να τα αποσοβήσει από μόνη της η επιμήκυνση της αποπληρωμής του δανείου», για την οποία η Ν.Δ. θα συναινέσει, όπως γνωστοποίησε στον κ. Στρος-Καν, υπό την προϋπόθεση ότι θα περιλαμβάνει το σύνολο του δανείου των 110 δισ. ευρώ και δεν θα συνο- δευθεί από «νέα επαχθή μέτρα».

■  0 Ντομινίκ Στρος-
Καν αποχωρεί 
από το Μέγαρο 
Μαξίμου μετά την 
ολοκλήρωση της 
συνάντησης του 
με τον Γιώργο 
Παπανδρέου. Στο 
«κάδρο» (δεξιά) 
και ο υπουργός 
Οικονομικών 
Γιώργος 
Παπακων
σταντίνου

Ρ Ο Υ Μ Π ΙΝ Ι

Ν α π λ η 
ρώσουν 
όσοι φορο
διαφεύγουν
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ καιανέφικτο χαρακτήρισε το ενδεχόμενο της εξόδου της χώρας μας από την ευρωζώνη ο διάσημος οικονομολόγος Νουριέλ Ρουμπινί (φωτογραφία κάτω), μιλώντας χθες στην Αθήνα σε δυο κλειστές συναντήσεις με επιχειρηματίες και στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων και επενδυτικών ομίλων.Ο γκουρού των αγορών που προέβλεψε πρώτος την παγκόσμια οικονομική κρίση τόνισε με έμφαση ότι η Ελλάδα θα βγει από το τούνελ με μία προϋπόθεση: ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας να ρίξουν όλο το βάρος στην ανάπτυξη, για την οποία μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ορατά αποτελέσματα. Αντίθετα, είπε, η κυβέρνηση κάνει πολύ καλή δουλειά στο νοι- κοκύρεμα του κράτους και στην περιστολή δαπανών. Τόνισε ωστόσο ότι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής πρέπει να είναι το βασικό εργαλείο από εδώ και πέρα για την εξασφάλιση νέων εσόδων. «Πρέπει να πληρώσουν φόρους αυτοί που δεν πληρώνουν» τόνισε με έμφαση.Οταν ρωτήθηκε για τις συνέπειες ενδεχόμενης επιστροφής της Ελλάδας στη δραχμή, επανέλαβε ότι αυτό είναι ανέφικτο. Εηισήμανε ότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο η υποτίμηση του εθνικού νομίσματος θα έφτανε στο 50%. «Δεν μπορεί όμως σε καμιά περίπτωση να γίνει στη Ελλάδα ό,τι έγινε στην Αργεντινή. Η Ελλάδα είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης με άλλα χαρακτηριστικά». 0 κ. Ρουμπινί βρίσκεται από χθες στην Αθήνα και σήμερα θα συναντηθεί με κυβερνητικά στελέχη και οικονομικούς παράγοντες.

%
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ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΙ

6 τριετίες

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

f e ]  Χωρίς προϋπηρεσία

€ 4 5 ,7 4
Σήμερα€ 739,56

1 τριετία € 801,17
2 τριετίες € 874 ,0 1
3 τριετίες € 946,84

f~ J  Χω ρίς προϋπηρεσία € 8 1 3 ,5 2
1 τριετία € 8 7 5 ,1 3
2 τριετίες € 9 4 7 ,9 6
3 τριετίες € 1 .0 2 0 ,8 0

1.7.2011 αύξηση 1,5%

+ € 0,50 

+ €  0,51 

+ € 0 ,54  

+ € 0,56 

+ € 0 ,59  

+ € 0,61 

+ € 0 ,64  

+ € 0,55

€33,54  

€  34,76 

€ 36,43 

€38,07  

€ 39,75 

€  41,39 

€ 43,07 

€  36,89

1.7.2012 εκημ. αύξηση 1,7% 

+ € 0,57 € 34,11ΙΙΓν: ■>: ' W ...
+ € 0,62 € 37,05

€38,72  

€ 40,41 

€42,10  

€43,80  

€ 37,51

+ € 0,68
+ € 0,73 

+ € 0,63

+ € 0,65 € 38,77

+ €  0,68 € 40,46

+ € 0,70 € 42,14

+ € 0,73 € 43,83

+ € 0,76 € 45,51

+ € 0,79 € 47,22

1.7.2012 εκημ. αύξηση 1,7%

+ €12,76 € 763,41

+ € 13,82 €  827,01

+ €15,08 €902,20

Η Νέα Εθνική Γενική Συλλογική 
Σύμβαση Εργασίας 2010-2013

Χωρίς προϋπηρεσία € 3 3 ,0 4
1 τριετία

2 τριετίες

3 τριετίες

4 τριετίες

Χωρίς προϋπηρεσία € 3 6 ,3 4
1 τριετία

2 τριετίες

3 τριετίες

4 τριετίες

Σήμερα

€ 3 4 ,2 5€ 3 5 ,8 9€ 3 7 ,5 1€ 3 9 ,1 5
5 τριετίες € 4 0 ,7 8
6 τριετίες € 4 2 ,4 3

€ 3 7 ,5 6 + € 0,56 € 38,12€ 3 9 ,2 0 + € 0,59 €  39,79€ 4 0 ,8 2 + €0,61 € 41,43€ 4 2 ,4 6 + € 0 ,64 € 43,10

€  750,65

+ € 12,20
€ 961,04

€ 825,72

€888,26

€ 962,18

€ 1.036,11

5 τριετίες € 4 4 ,0 9 + €  0,66 €44,75

+ €  11,09

+ € 12,02 € 813,19

+ €  13,11 € 887,12

+ € 14,20

+ € 13,13

+ € 14,22

+ € 15,31

+ € 0,69 €46,43

1.7.2011 αύξηση 1,5%

Εγγύηση μόνο για τα 740 ευρώ
Συμβάσεις εργασίας: απαλείφθηκε το 12% ω ς πλαφόν στη μείωση μισθών

Για τις εξελίξεις στο καυτό θέμα των συμβάσεων εργασίας ενημερώνει σήμερα η υπουργός Εργασίας κ. Λούκα Κατσέλη 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια μετά και την προχτεσινή της συνάντηση με τον εκπρόσωπο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην τρόικα, Σερβάξ Ντερουζ, στον οποίο επέδωσε το σχέδιο νόμου για τα εργασιακά.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Ηλίας Π. ΓεωργάκηςΣ ήμερα αναμένεται η απάντηση της τρόικας στο σχέδιο Κατσέλη για την υπερίσχυση των επιχειρησιακών συμβάσεων έναντι των κλαδικών σε ζημιογόνες επιχειρήσεις, ώστε το νομοσχέδιο να συζητηθεί στην αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το σχέδιο Κατσέλη προβλέπει τα εξής:■ Παραμένει η διατήρηση της δυνατότητας του υπουργού Εργασίας να επεκτείνει τις συλλογι-
■

ΣΧ ΕΔ ΙΟ  Κ Α ΤΣ Ε Λ Η
Σήμερα η απάντηση της τρόικας 
για την υπερίσχυση των επιχειρησιακών 
συμβάσεων έναντι των κλαδικών

κές συμβάσεις που υπογράφουν φορείς οι οποίοι εκπροσωπούν το 51% κάθε κλάδου σε μη μέλη των οργανώσεων. Για το θέμα αυτό υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας ότι θα γίνει αποδεκτό από την τρόικα.

■ Θα εξακολουθεί να ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις ο βασικός μισθός ασφαλείας της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (σήμερα κινείται στα 740 ευρώ).■ Θα υπερισχύουν οι συμφωνίες σε επιχειρησιακό επίπεδο των συμφωνιών σε κλαδικό ή επαγγελματικό επίπεδο χωρίς κανέναν αδικαιολόγητο περιορισμό. Πάντως αφαιρέθηκαν από το τελικό σχέδιο του υπουργείου οι αρχικοί περιορισμοί που προβλέπονταν όπως το όριο 12% για την απόκλιση - μείωση των μισθών, η υποχρεωτική συμφωνία των 2/3 των εργαζομένων για μείωση μισθού σε επιχειρήσεις κάτω των 20 ατόμων (σε αυτές τις επιχειρήσεις τη συμφωνία θα καλείται να υπογράψει η ομοσπονδία του κλάδου) και να μην υπάρχει καμία εμπλοκή του κράτους (το Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου του ΣΕΠΕ απλώς θα γνωμοδοτεί χωρίς να μπορεί να ^ιπορρίψει επιχειρησιακές συμφωνίες). Τονίζεται ότι η απάλειψη του 12% ως πλαφόν στη μείωση των μισθών κατά την υπερίσχυση των επιχειρησιακών έναντι των κλαδικών συμβάσεων εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα. Για παράδειγμα, ο μισθός ενός νέου εργαζομένου σε τράπεζα που δεν είναι μέλος ‘  ̂ νοδοτικής οργάνωσης και δεν δεσμεύεται απι ίδική σύμβαση θα μπορεί να μειωθεί στα

740 ευρώ από 1.000 που είναι σήμερα (-26%). Εφόσον όμως είναι σε ισχύ κλαδική σύμβαση, τα όρια ακόμη και για την ατομική συμφωνία θα είναι εκείνα της κλαδικής και όχι της ΕΓΣΣΕ.■ Εως 2 χρόνια θα εκτείνεται χρονικά η ισχύς των συμβάσεων ειδικών συνθηκών.■ Προβλέπεται ειδική ρήτρα για την αποφυγή ομαδικών απολύσεων■ Επέρχονται αλλαγές στη μερική απασχόληση και στην εκ περιτροπής εργασία, καθώς και στη διαδικασία προσφυγής στη διαιτησία.
H 0 T0 EΤρίωρη προειδοποιητική πανελλαδική στάση εργασίας (12.00 - 15.15) των τραπεζούπαλ- λήλων οργανώνει σήμερα η ΟΤΟΕ, απαιτώντας να σταματήσουν οι επιθέσεις στις συλλογικές συμβάσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων.Σήμερα γίνεται και η 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση του Συλλόγου των Εργαζομένων της Αγροτικής Τράπεζας. Κατά την ανώτατη τραπεζοϋπαλληλική οργάνωση, η απαίτηση της τρόικας και της κυβέρνησης για μείωση των αποδοχών κατά 10% των εργαζομένων στην Αγροτική Τράπεζα (ATE) αποτελεί επίθεση στις συλλογικές συμβάσεις π ' - 1  καταστρατηγούνται βάναυσα αλλά και στο σή\ ■"ων εργαζομένων στις τράπεζες.

Υπόλοιπο
αδείας
μετά τις 31 
Δεκεμβρίου 
πληρώνεται 
από τον 
εργοδότη
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ θαπρέπει να χορηγεί στους εργαζομένους έως και την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος ημερολογιακού έτους το υπόλοιπο της αδείας που αναλογεί στον κάθε εργαζόμενο, έστω κι αν ακόμη δεν έχει ζητηθεί από αυτούς. Σε περίπτωση μη χορήγησης της άδειας από τον εργοδότη λόγω υπαιτιότητας του (άρνηση, πταίσμα, αμέλεια), υποχρεούται να καταβάλλει σε αυτούς αντίστοιχες αποδοχές αδείας με προσαύξηση 100% (εγκύκλιος 1/3/2005 του υπ; Απασχόλησης επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004). Σχετική ανακοίνωση εκδόθηκε από το ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ (www. kepea.gr)
Πότε θα 
δοθούν 
τα πολυτε
χνικά 
επιδόματα
ΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑπολυτεκνικά επιδόματα (επίδομα 3ου παιδιού, πολυτεκνικά επίδομα, πολυτεκνικό επίδομα τρίτεκνης οικογένειες Ν. 3631/08, ισόβιες συντάξεις και εφάπαξ παροχή 2.000 ευρώ Ν. 3454/2006) του στ’ διμήνου 2010 θα καταβληθούν σε 436.337 οικογένειες το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 10 έως Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2010.Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται σε 132.25 6.754,45 ευρώ. Σχετική ανακοίνωση εκδόθηκε από τον ΟΓΑ.
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ΕΛΜ Ο ΥΤ ΣΜ ΙΤ

' "•σπάσε εναντίον της Μ έρκελ ο πρώην καγκελάριος
4ΡΗ ΚΡΙΤΙΚΗ στην Ανγκελα κελ αλλά και στον κεντρικό τρα- ,ιτη  της Γερμανίας για τη στάση ις στην κρίση του ευρώ άσκησε ο πρώην καγκελάριος Χέλμουτ που παραμένει σύμφωνα και με σφατες δημοσκοπήσεις ο πολιτι- •ς με το μεγαλύτερο κύρος και δη- ιτικότητα στη Γερμανία.Ο 91χρονος πολιτικός, μιλώντας ην εφ ημερίδα «Ηβηάείβϋΐβΐί», νεξε το εγκώμιο του Ζαν-Κλοντ

Γιούνκερ, του κατ' εξοχήν υποστη- ρικτή της δημιουργίας ευρωομολόγου. Για τον υπουργό Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, υποστηρίζει ότι αν και είναι καλός σε θέματα εθνικής οικονομίας δεν είναι επαρκής σε θέματα διεθνούς οικονομικής πολιτικής, ενώ χαρακτήρισε αδιάλλακτη τη στάση της κ. Μέρκελ απέναντι στο ευρώ.Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίζεται ο πρώην καγκελάριος (φανατικός υποστηρικτής και τότε και σήμερα

του ευρώ) κατά της ηγεσία ς της Κεντρικής Τράπεζας της Γερμανίας, την οποία κατηγορεί για αντιδρα- στικότητα και συμπεριφ ορές και θέσεις που αντιστρατεύονται την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ο κ. Σμιτ ανέφερε ακόμη ότι η Ευρώπη σήμερα δεν διαθέτει ηγετικές προσωπικότητες που να κατανοούν τα διαδραματιζόμενα στην παγκόσμια οικονομία. Μοναδικές εξαιρέσεις ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, πρωθυπουργός

του Λουξεμβούργου και πρόεδρος του ΐιιπ ^ Γ ο ιιρ , και ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Ζαν-Κλοντ Τρισέ. Η θετική αποτίμηση των δυο αυτών προσω πικοτήτων της ευρωζώνης από τον Χέλμουτ Σμιτ αποτελεί ταυτόχρονα και ψήφο εμπιστοσύνης στην πρόταση για τη δημιουργία ευρωομολόγου, που θα λειτουργεί αποτρεπτικά σε κερδοσκοπικές επιθέσεις εναντίον χω- ρών-μελών της Ε.Ε.

'λι Ρεν: «Μ ην ανησυχείτε 
ια την επιμήκυνση»
εγκριθεί ούντομα, διαβεβαιώνει την Ελλάδα ο επίτροπος της Ε.Ε.

Η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων που έχει λάβει η Ελλάδα θα εγκριθεί σύντομα, ώστε 
η χώρα μας να ξεπεράσει τις όποιες δυσκολίες παρουσιάζονται για την αποπληρωμή του χρέους της, 
ανακοίνωσε μετά τον Ντομινίκ Στρος-Καν και ο επίτροπος της Ε.Ε. για την Οικονομία Ολι Ρεν.

■  Κάποια στιγμή τον Μεσαίωνα, στο σημείο που σήμερα βρίσκεται το Χρηματιστήριο της 
Φρανκφούρτης, πάλεψαν ένας ταύρος και μια αρκούδα. Η αρκούδα με τα μπροστινά 
πόδια της χτυπούσε από πάνω προς τα κάτω, ενώ ο ταύρος με τα κέρατά του αντεπιτί- 
θετο από κάτω προς τα πάνω. Ετσι συμβαίνει και στις αγορές, με τις «αρκούδες» να 
χαίρονται στην πτώση και τους «ταύρους» να πανηγυρίζουν στην άνοδο. Πλέον, έπειτα 
από αρκετό διάστημα κυριαρχίας των «αρκούδων» στις αγορές, οι «ταύροι» -  επιτέ
λους -  επανήλθαν στο προσκήνιο. 0 χρηματιστηριακός δείκτης Dax ξεπέρασε ύστερα 
από μήνες τις 7.000 μονάδες, έξω από το Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης τα φώτα 
της δημοσιότητας πέφτουν στον ταύρο και στο διπλανό «Bull&Bear Cafe» οι χρηματι
στές πίνουν τις μπίρες τους ευτυχισμένοι

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Γιώργος Κανελλόπουλος

Ο Ολι Ρεν «υποσχέθηκε» ότι θα πραγματοποιηθεί νέο «τεστ κοπώσεως» στις ευρωπαϊκές τράπεζες δείχνοντας σαφώς ότι τα προηγούμενα μόνο αρκετά δεν ήταν. Το επόμενο αυτό τεστ θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Φεβρουάριο και αυτή τη φορά, όπως είπε, θα πρέπει να αξιολογηθεί και η ρευστότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.Ε π ίσ ης ο Ρ εν ά σκησε π ιέσ ε ις  στην Πορτογαλία να διευκρινίσει «σύντομα» τα μέτρα λιτότητας που θα λάβει, επειδή αυτό είναι «σημαντικό» για τη μείωση του ελλείμματος. Η Ε.Ε. ανησυχεί μήπως η Πορτογαλία είναι το επόμενο θύμα των αγορών. Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης συμφώνησαν ότι πρέπει να εναρμονιστούν οι χρόνοι αποπληρωμής της εξωτερικής βοήθειας της Ιρλανδίας και της Ελλάδας.
Ράλι στο ΧρηματιστήριοΤο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά το «πράσινο φως» του επικεφ αλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Ντομινίκ Στρος-Καν και του Ολι Ρεν για επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής της εξωτερικής βοήθειας από την Ελλάδα, έκλεισε σημαντικά ενισχυμένο. Ο Γενικός Δείκτης σημείωσε άνοδο 2,74% και διαμορφώθηκε στις 1.533,76 μονάδες.Η προσδοκία ψήφισης του προϋπολογισμού λιτότητας του 2011 από την Κάτω Βουλή της Ιρλανδίας επέδρασε θετικά στις διεθνείς αγορές. Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια -  τα οποία έκλεισαν πριν αρχίσει η πρώτη από σειρά ψηφοφοριών οι οποίες θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες -  σημείωσαν κέρδη έως 1%, ενώ στη Φρανκφούρτη μάλιστα ο δείκτης DAX έσπασε το φράγμα των 7.000 μονάδων. Ανοδικά κινήθηκε και το ευρώ, που διαμορφώθηκε στα 1,333 δολάρια, για να υποχωρήσει ελαφρά στη συνέχεια.Στις διεθνείς αγορές χθες εξάλλου οι τιμές του χρυσού και του χαλκού σκαρφάλωσαν σε νέα επίπεδα -  ρεκόρ. Ο χρυσός έφτασε έως τα 1.428 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός έως τα 9.014 δολάρια ο τόνος. Σε υψηλά 30ετίας κυμάνθηκαν χθες εξάλλου οι τιμές του ασημιού (30,42 δολάρια η ουγγιά). Τα spreads της Ιρλανδίας υποχωρούσαν 20 μονάδες και

διαμορφώνονταν στις 510 μονάδες βάσης, ενώ σταθεροποιητικά κινήθηκαν τα spreads των υπόλοιπων περιφερειακών οικονομιών της ευρωζώνης.Το ξέφρενο ράλι στις τιμές των πολύτιμων μετάλλων φαίνεται ότι έχει αρχίσει να προ- καλεί ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και χθες ο Ολλανδός κεντρικός τραπεζίτης και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ Νουτ Βέλινκ, προειδοποίησε για κίνδυνο φούσκας στο χρυσό αναφέροντας

ότι οι τιμές «έχουν αυξηθεί υπερβολικά».
Στο  σύνολο του ποσούΠάντως, η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής του δανείου της τρόικας θα αφορά το σύνολο του ποσού, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή της Ε.Ε. Αυτό διαμηνύουν υψηλόβαθμες κυβερνητικές πηγές. Το ποσό που θα έχει δανείσει το ΔΝΤ στην Ελλάδα μετά και τη χορήγηση της δόσης του Δεκεμβρίου θα είναι 10,5 δισ. ευρώ στο σύνολο των 110 δισ.

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Προϋπολογισμός; 
λιτότητας για 
το 2011
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ στην Ιρλανδία κέρδισε την πρώτη ψηφοφορία στην Κάτω Βουλή με οριακή πλειοψηφία (82 υπέρ, 78 κατά) για τον προϋπολογισμό του 2011, ενώ η διαδικασία για την έγκριση μεμονωμένων άρθρων συνεχιζόταν μέχρι αργά το βράδυ. Στη συνέντευξη Τύπου για τον προϋπολογισμό, μάλιστα, ο υπουργός Οικονομικών της Ιρλανδίας Μη. Λένιχαν ζήτησε «ευρωπαϊκή απάντηση» στην κρίση που μαστίζει σήμερα τη Γηραιό Ηπειρο.Η έγκριση του προϋπολογισμού είναι απαραίτητο βήμα για να αρχίσει η χορήγηση της βοήθειας των 85 δισ. ευρώ προς τη χώρα από την Ευρωπαϊκή Ενωση και το ΔΝΤ. Χθες η συζήτηση και η ψηφοφορία στην Κάτω Βουλή αφορούσαν οικονομικά μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν αμέσως, όπως φόροι κ.λπ.. Τις επόμενες μέρες όμως θα πρέπει να ψηφιστούν οι προβλέψεις για την κοινωνική πρόνοια, τις κρατικές συντάξεις κ.ά., προκει- μένου να εφαρμοστεί πλήρως ο προϋπολογισμός.Σύμφωνα με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού, πλήττονται περισσότερο τα χαμηλά εισοδήματα και όσοι εξαρτώνται από το κράτος κοινωνικής πρόνοιας. Μέχρι σήμερα το 45% του εργατικού δυναμικού δεν πλήρωνε φόρους και το αφορολόγητο έφτανε τα 18.300 ευρώ.Οι περικοπές 6 δισ. ευρώ που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό που κατέθεσε η κυβέρνηση, οι οποίες ανέρχονται σε 4% του ΑΕΠ, μεταξύ άλλων αφορούν:■ Μείωση 10% των φοροαπαλλαγών■ Διεύρυνση της φορολογικής βάσης■ Μείωση 4% στις περισσότερες δαπάνες κοινωνικής προστασίας■ Αύξηση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κατά4 και 2 λεπτά το λίτρο αντίστοιχα■ Μείωση των επιδομάτων τέκνων κατά 10 ευρώ τον μήνα για το πρώτο και το δεύτερο παιδί και κατά 20 ευρώ για όσους έχουν από τρία παιδιά και πάνω■ Μείωση του ωρομισθίου κατά 1 ευρώ στα 7,65 ευρώ■ Οι συντάξεις του Δημοσίου πάνω από 12.000 ευρώ τον χρόνο να μειωθούν 4% κατά μέσο όρο■ Μειώσεις 10.000 ευρώ στις αποδοχές υπουργών■ Επιβολή πλαφόν 250.000 ευρώ στις ετήσιες αποδοχές όλων όσοι απασχολούνται στον δημόσιο τομέα και σε υπηρεσίες με συμμετοχή του Δημοσίου■ Μείωση 10% στις αποδοχές όσων προσλαμβάνονται από εδώ και στο εξής στο Δημόσιο.


