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Η μεγάλη θυσία
^ * Κόβουν μισθούς

και συντάξεις
Βιάζεται τώρα 
η Μέρκελ 
να εγκρίνει 
το πακέτο 
στήριξης... για €110 δισ.

Με τη λήψη πρωτοφανών μέτρων, που εξα- να συμφωνήσει η κυβέρνηση, προκειμένου με 110 δισ. ευρώ για τα επόμενα τρία χρό- 
νεμίζουν τις αποδοχές των δημοσίων υπαλ- να εξασφαλίσει την αποδοχή του προγράμ- νια. Υστερα από έντονο παρασκήνιο, δεν θα 
λήλων και των συνταξιούχων, αναγκάστηκε ματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας, υπάρξουν περικοπές στον ιδιωτικό τομέα.

ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ, ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΦΟΡΟΙ

■ Καταργούνται 13ος και 14ος μισθός για μεικτές απο
δοχές άνω των €3.000 και για συντάξεις άνω των 
€2.500 ■ Αύξηση ορίων ηλικίας για τις γυναίκες στο 
Δημόσιο ώς 15 χρόνια ■ Απελευθέρωση των απολύσε
ων και μείωση της αποζημίωσης ■ Αυξάνεται ο ΦΠΑ σε 
23% ■ Νέο καπέλο 10% σε καύσιμα, τσιγάρα και ποτά

Με μπαράζ απεργιών 
απαντούν στα μέτρα 
-  σοκ τα συνδικάτα

Σαμαράς: Βατερλώ 
της κυβέρνησης 
τοΔ Ν Τ
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Πώς σώθηκαν 
13ος και 14ος 
μισθός στον 
ιδιωτικό τομέα

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

Τηλεφώνημα 
στήριξης στον 

* Γιώργο από 
τον Ομπάμα
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a Τα Νέα σε
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Α ντώ νη ς  Ρ εν ιέρ η ς

e -g a llu p ;
Σχετικά με τη συνένωση δήμων και 
κοινοτήτων σύμφωνο με το σχέδιο 
«Καλλικράτης», πιστεύετε ότι:

(Μ ερώτηοπ oto siten«» «ΝΕΠΜ» 
gr)

ΨΗΦΙΣΑΝ: 5.906
Συμφωνώ, θα μειωθεί 
η γραφειοκρατία και οι δημότες 
θα εξυπηρετούνται καλύτερα

Διαφωνώ, οι περιοχές θα χάοουν 
την ταυτότητά τους και κανείς δεν 
θα ασχολεπαι με τοπικά προβλήματα

27, 82%  (1.643)
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. 
Αποτυπώνει τις ννώμες εκείνων μόνο των 
χρηστών που επιλέγουν να ψηφίσουν, και όχι 
των χρηστών εν γένει ή του κοινού 
ως συνόλου γ Α  Ν Ε Α
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 765,166,260
ΣΑΒΒΑΤΟ: 079,983,982
ΚΥΡΙΑΚΗ: 976,694,158
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[Η εποχή μας]
ΕΥΤΥΧΩΣ δεν φυγαδεύτηκαν όλα στο ε
ξωτερικό: 357 έργα ζωγραφικής, χαρακτι
κά, σχέδια και γλυπτά τα οποία βρίσκονται 
στα υπόγεια των Ανακτόρων του Τατοΐου, 
κηρύχθηκαν μνημεία πολιτισμού. Ολα απο
τελούσαν μέρος της συλλογής της τέως βα
σιλικής οικογένειας και ανάμεσά τους βρί
σκονται πίνακες του Νικολάου Γύζη, του 
Κωνσταντίνου Βολάνάκη (φωτογραφία), 
του Γεώργιου Ιακωβίδη, του Νικηφόρου 
Λύτρα, τού Παναγιώτη Τέτση, του Ιωάννη 
Αλταμούρα και άλλων. Πάντως λείπουν 14 
έργα τα οποία οι ειδικοί θεωρούν ότι πρό
κειται για τα σημαντικότερα.
Η  Μαίρη Αδαμοπούλου στην «Εποχή μας». 
ΣΕΑ. 37-39

[Συνέντευξη]

ΑΝΝΑΔΙΑΜΑ-
ΝΤΟΠΟΥΛΟΥ,

υπουργός Παιδείας: 
Υπάρχει κρίση μέσα 
στην κρίση. Η κυβέρ
νηση αντιμετωπίζει τη 
μεγαλύτερη ιστορικά 
οικονομική κρίση της 
χώρας. Προεκλογικά 
δεν φανταζόμασταν ό
τι θα βρεθούμε μπρο
στά στην απειλή χρεο

κοπίας. Οι ευθύνες 
για τα λεφτά, που βε
βαίως υπήρξαν και 

βεβαίως χάθηκαν, θα 
αποδοθούν αλλά αυ
τήν την ώρα προέχει 

η πατρίδα.
Η  συνέντευξη στη  

Β ούλα Κεχαγιά στη
ΣΕΛ. 21

Η · « -------------------[ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ] ----------------------

ΑΝΤ
Κύριε Διευθυντά,

Τελικά, λεφτά υπάρχουν -  μισθοί και συντάξεις δεν 
υπάρχουν.

Με τιμή
Νεόκοπος

[20 Ερωτήσεις]
PENA ΔΟΥΡΟΥ,

a  _ ¡ j  μέλος της Κεντρικής 
ι Η  ^  ·  Επιτροπής και υπεύθυ- 
* * ' νη Διεθνών Σχέσεων

του ΣΥΝ: Στο δίλημμα 
«σοσιαλισμός ή βαρ

βαρότητα» ο Πρωθυπουργός απάντη
σε «βαρβαρότητα». Το πολιτικό σύστη
μά μας είναι μέρος της κρίσης. Από το 
συνέδριο του ΣΥΝ περιμένουμε επα
νεκκίνηση του κόμματος. Να φύγει η 
κυβέρνηση; Οχι για να έρθει ο κ. Σαμα
ράς. Η βία είναι το αριστερό χέρι της 
καταστολής.
Οι «2 0  Ερω τήσεις» της Βούλας  
Κεχαγιά στη  
ΣΕΛ. 42

ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ παραδοσιακές γεύσεις 
από όλη την Ελλάδα δοκίμασαν στην

Τεχνόπολι, στο Γκάζι, όσοι έσπευσαν α
πό την περασμένη Πέμπτη μέχρι και 
χθες, στο Φεστιβάλ Γαστρονομίας του 
Αγροτικού Χωριού. Παραγωγοί και νοι
κοκυρές πρόσφεραν σπάνιες γαστρο
νομικές απολαύσεις, δείγμα της ελληνι
κής παραδοσιακής κουζίνας.
Η  Α γγελ ικ ή  Καραγεώργου στην  
«Εποχή μας».
ΣΕΛ. 22 ΚΑΙ 35

ΟΙ τηλεοπτικές σειρές όχι μόνο δημι
ουργούν τους σύγχρονους ήρωες, αλ
λά και φανατίζουν τόσο πολύ μεγάλη 
μερίδα των τηλεθεατών, σε βαθμό 
που να δημιουργούνται κλαμπ θαυμα
στών οι οποίοι αγωνιούν για την τύχη 
των ηρώων και αφήνουν κάθε άλλη α
σχολία τους για να δουν τη συνέχεια 
του σίριαλ.
Ο Χρήστος Ιερείδης στους  
Ο Ρ ΙΖ Ο Ν Τ Ε Σ . ΣΕΛ. ιο -ιΐ.

ΤΑ ΝΕΑ / Δευτέρα 3 Μαΐου 2010

ΔΥΣΚΟΛΑ μπορώ να χα
ρακτηρίσω τα χθεσινά μέ
τρα «σχέδιο διάσωσης». Α- 
ντιθέτως, πολύ φοβούμαι 
ότι μάλλον πρόκειται για 
«σχέδιο τιμωρίας», θα 

μπορούσα να δεχθώ μια κυβέρνηση που α- 
ποδεικνύεται αδύναμη να προστατεύσει τη 
χώρα της. Αλλά δεν έχω σε υπόληψη την 
κυβέρνηση και τη χώρα που δεν καταφέρ
νουν να προστατεύσουν τα γεροντάκια 
τους.
Ο Γ ιά ννης Πρετεντέρης  
στα «Εμηιστευτικά».
ΣΕΛ. 56

ΣΤΙΣ κρίσιμες αυτές μέ
ρες που καλείται ο Ελλη
νας να θυσιαστεί για να ι
σοσταθμίσει το δημοσιο
νομικό έλλειμμα, αιτία του 
οποίου, εν πολλοίς, είναι 

η συσσώρευση διαφθοράς, έρχεται στο 
προσκήνιο πιο επιτακτική από ποτέ η ανά
γκη αναδιάρθρωσης των μηχανισμών της 
Δικαιοσύνης.
Η  Σ ίλα  Α λεξίο υ  στους «Προβολείς».
ΣΕΛ. 6

ΜΕΤΑ τη λαίλαπα των μέ
τρων που έπεσε στην κε
φαλή μας, απαιτείται ριζική 
αναδιευθέτηση της σχέσης 
ανάμεσα στην πολιτική και 
την κοινωνία, που πηγαίνει 

πολύ πέρα από την τρέχουσα ρητορική της 
«προστασίας του πολίτη». Τη σχετική πρω
τοβουλία μπορεί να αναλάβει η συντεταγμέ
νη πολιτική ή ασύντακτα η κοινωνία.
Ο Α λέξη ς  Καλοκαιρινός  
στην «Τρίτη Αποψη».
ΣΕΛ. 6

Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ είναι πολι
τική και πρέπει να παρα- 
μείνει. Το χρέος της Ευ
ρώπης απέναντι στην Ελ
λάδα δεν έχει σχέση με τη 
γέννηση της αθηναϊκής 

δημοκρατίας, αλλά με την οικοδόμηση της 
ευρωζώνης. Ας δώσουμε λοιπόν ένα τέ
λος στους μύθους.
Ο Μ ιχάλης Μ ητσός στις «Διαστάσεις». 
ΣΕΛ. 49

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α

3
ΜΑΪΟΥ 2010
Τιμοθέου και Μαύρας, Πέτρου 
επισκ. Αργους

Α Ν Α ΤΟ Λ Η  ΗΛΙΟ Υ: 6.27 
Δ Υ Σ Η  ΗΛΙΟ Υ: 20.17 
Σ ε λ ή ν η  19  η μ ε ρ ώ ν

Δ Α Κ Τ ΥΛ ΙΟ Σ

Σήμερα τα μονά 
αύριο τα ζυγά

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευ
ση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική 
ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, 
ή διασκευή απόδοσης του περιε-

ονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλε
κτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογραφή- 
σεως ή άλλο, χωρίς προηγούμενη 
γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμοι 
238/1970,4301/1979, Ν. 100/1975, 
Ν.Δ. 3565/1956 και 4254,1962 και 
κανόνες του Διεθνούς Δικαίου.

____________ Αναλυτική πρόγνωση στο www.tanea.gr/kairos

[Σ Η Μ Ε Ρ Α ]
Καλός καιρός με τοπικές 
νεφώσεις από το μεσημέ
ρι. Η θερμοκρασία από 11 
ώς 26 βαθμούς στη Β. Ελ
λάδα, 13-27 στην Κεντρι
κή και Νότια, 12 - 28 στη 
Δυτική, 16-23 στα νησιά 
του Αιγαίου και στην Κρή
τη. Ασθενείς έως μέτριοι 
νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι 
στο Αιγαίο.
ΑΤΤΙΚΗ
Τοπικές νεφώσεις. Η θερ
μοκρασία στους 26 -  27 
βαθμούς. Ασθενείς μετα
βλητοί άνεμοι στον Σαρω- 
νικό και στον Ν. Ευβοϊκό. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Τοπικές νεφώσεις. Η θερ
μοκρασία στους 26 βαθ
μούς. Ασθενείς μεταβλητοί 
άνεμοι στον Θερμαϊκό.

[Α Υ Ρ ΙΟ ]
Ζεστός καιρός 
με αραιές νε
φώσεις, κατά 

διαστήματα πιο 
πυκνές στα δυ

τικά. Ανεμοι στα 
δυτικά νοτιοα
νατολικοί 3 - 4 

μποφόρ με τάση 
ενίσχυσης από 
το βράδυ. Στα 

ανατολικά από 
βόρειες διευ
θύνσεις 3 -  4 

και πρόσκαιρα 
τοπικά 5 μπο
φόρ. Η θερμο

κρασία σε μικρή 
άνοδο.

[Τετάρτη 5/5]
Ζεστός καιρός με αραιές νε
φώσεις. Ανεμοι στα δυτικά 
νοτιοανατολικοί 4 - 6 και στο 
Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα 
ανατολικά από βόρειες διευ
θύνσεις 3 - 5, πρόσκαιρα το
πικά στο Βόρειο Αιγαίο 6 
μποφόρ. Η θερμοκρασία σε 
μικρή άνοδο.

[ Πέμπτη 6/5 ]
Τοπικές νεφώσεις παροδικά 
αυξημένες στα ηπειρωτικά. 
Ανεμοι στα δυτικά νότιοι νο
τιοδυτικοί 4 - 6 μποφόρ 
στρεφόμενοι σε δυτικούς 
βορειοδυτικούς. Στα ανατο
λικά ανατολικοί βορειοανα- . 
τολικοί 4 -  6 μποφόρ, θ ε ρ - · .  
μοκρασία σε υψηλά επίπεδα.'’

V W
ΑΝΕΜΟΙ ΘΑΛΑΣΣΑ: Λίγο Ταραγμένη Κυματώδης Πολύ Τρικυμιώδης

(Μπωφόρ) ταραγμένη κυματώδης

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ σ. 52-53 · ΓΙΑ ΩΡΑ ΑΝΑΓΚΗΣ σ. 55 ·  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ σ. 9-12 · *ΈΑΜΑΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ σ. 13-15 · ΣΚΑΚΙ σ. 54 ·  SUDOKU a  54

ΤΑ ΝΕΑ
Δευτέρα
3
Μαΐου
2010

I ΕΓΡΑΦΑΝ 1

Αντώνης
Καρακούσης
(ο αρθρογράφος εξηγεί γιατί οι 
επιλογές της κυβέρνησης 
συνιστούν μονόδρομο)

Í6
Οποιαδήποτε άλλη 
επιλογή προϋποθέτει την 

πτώχευση και βεβαίως την 
ανατροπή τω ν  πάντων, του ίδιου 
του συστήματος και τω ν 
συνθηκών που το  συνοδεύουν. 
Οσοι λοιπόν μιλούν για άλλες 
λύσεις είναι φανερό ότι 
επιλέγουν την πτώχευση και 
συμφωνούν με την έξοδο από 
την ΟΝΕ, με την αντικατάσταση 
του ευρώ, και βεβαίως με τη 
διεθνή περιθωριοποίηση, - 
τουλάχιστον σε πρώτη φάση.
Αν αυτό είναι το  μέλλον που 
διεκδικούν όσοι οικτίρουν τη 
συμφωνία διάσωσης, ας το 
προπαγανδίσουν και, αν 
εξασφαλίσουν τη συναίνεση του 
ελληνικού λαού, ας το  επιβάλουν. 
Εως τότε  όμως οφείλουν να 
γνωρίζουν ότι το  παρόν σύστημα 
δεν έχει άλλη επιλογή, παρά 
μόνο αυτήν της γενικευμένης 
υποτίμησης και του 
αποπληθωρισμού τω ν  πάντων. 
Και αν πραγματικά θέλει να 
διασωθεί, θα την επιβάλει Α Α  
με όποιο τίμημα. 7 7

(«Το  Βήμα της Κυριακής»)

Τ Δ  Ν Ε Δ ΕΤΟΣ64°I M  Π  Β Μ  ΑΡ. Φ ΥΛΛΟΥ 19.716

Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  Λ Α Μ Π Ρ Α Κ Η Σ  (1922-1957)
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  Δ . Λ Α Μ Π Ρ Α Κ Η Σ  (1957-2009)
Σ Τ Α Υ Ρ Ο Σ  Π. Ψ Υ Χ Α Ρ Η Σ  Εκδότης _______

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  Μ Ε Μ Η Σ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΗΛ. Κ. Μ Α Τ Σ ΙΚ Α Σ  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Ν .Λ .  Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  

ΣΤ ΕΦ . ΣΤ. Τ Ζ Α Ν Α Κ Η Σ
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Ε Υ Α Γ Γ .  ΣΤ. Λ ΙΑ Λ ΙΟ Υ Τ Η Σ

Δ η μ ο σ ιο γ ρ α φ ικ ό ς  Ο ρ γ α ν ισ μ ό ς  Λαμ ττρά κη  Α .Ε.

Διο ικητικό  Συμβούλιο

Σταύρος Π. Ψυχάρης Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος. Παναγιώτης Στ. Ψυχάρης Εκτελε
στικός Αντιπρόεδρος, Μέλη: Παντελής I. Καψής, 
Νικόλαος Κορίτσας, Τρύφων I. Κουταλίδης, Ιω
άννης Μάνος, Στέργιος Νέζης, Ιωάννης Παρά- 
σχης, Νικόλαος Πεφάνης, Βίκτωρ Ρέστης, Α
ντώνιος Τριφύλλης, Χριστίνα Τσούτσουρα - Ψυ- 
χάρη, Juan Luis Cebrian, Jean-Marie Colombani

ΓΡΑΦΕΙΑ: Μιχαλακοπούλου 80, T.K. 115 28, ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (211) 36.57.000 - (210) 77.66.000 
FAX: (211)36.58.301 
INTERNET: http://www.tanea.gr 

http://dlgital.tanea.gr 
e-mall: info@tanea.gr 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΤΑ: 1767

ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟ ΣΤΗΡΙΞΗ: 
M U L T IM E D IA  Α .Ε.

[ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

■  Αισιόδοξος, λίγο πριν αναγγελθεί το ποσόν της οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα, 
ο ευρωπαίος επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων Ολι Ρεν, χθες το μεσημέρι στις Βρυξέλ
λες, στο κτίριο του Ευρωκοινοβουλίου, δείχνει έναν πίνακα με την καμπύλη μείωσης του 
ελλείμματος πτωτική. Μένει, φυσικά, η αισιοδοξία της πρόβλεψής του να επιβεβαιωθεί 
στο πύρινο έδαφος της πραγματικότητας

Ασφυξία για 
τρία χρόνια
θυσίες στον βωμό της βοήθειας των 110 δισ.
Εβρεξε μέτρα επί δικαίους και αδίκους στο χθεσινό έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο. 
Μέτρα-σοκ για τον δημόσιο τομέα όπου περικόπτονται 13ος και 14ος μισθός, αλλά 
και για τους συνταξιούχους των οποίων περικόπτεται η 13η και 14η σύνταξη.

Τπς Βούλας Κεχαγιά

Η χθεσινή παρέμβαση του Πρωθυπουργού 
στο Υπουργικό Συμβούλιο είχε δραματι
κά στοιχεία. Λέξεις όπως πόνος, οργή, 

φωτιά, θυσίες διάνθισαν την παρέμβαση του Γιώρ
γου Παπανδρέου, ο οποίος κατέστησε σαφές ό
τι η μη λήψη τω ν νέων επώδυνων μέτρων θα σή- 
μαινε την καταστροφή της χώρας. Παράλληλα 
διαβεβαίωσε ότι θα κάνει τα πάντα για να μην ο
δηγηθούμε σε χρεοκοπία χωρίς να λάβει υπόψη 
το  πολιτικό κόστος. «Δεν με ενδιαφέρει η εξου
σία για την εξουσία», είπε χαρακτηριστικά.
ΠΑΡ’ ΟΛΑ αυτά οι νέες ρυθμίσεις για τις συντά
ξεις μόνο ανατριχίλα προκαλούν. Ο υπουργός Οι
κονομικών ανακοίνωσε χθες ότι προαπαιτούμε- 
νο για να βγει κάποιος στη σύνταξη είναι να έχει 
τουλάχιστον 40 χρόνια ασφάλισης. Αυτό πρακτι
κά σημαίνει ότι ακόμη κι αν κάποιος αρχίσει να 
εργάζεται με ένσημα από τα 20, θα πρέπει να δου
λεύει αδιαλείπτως ώς τα 60 για να κατοχυρώσει 
το δικαίωμα συνταξιοδότησης. Από τα μέτρα δεν 
λείπουν οι αυξήσεις στη φορολόγηση των ποτών, 
τω ν τσιγάρων και τω ν καυσίμων, εξέλιξη που ε
πιτρέπει σε πολλούς να βλέπουν ύφεση για τα ε

πόμενα χρόνια. Αυτός ήταν άλλωστε και ένας α
πό τους λόγους που το  ΔΝΤ έδειξε... επιείκεια 
στον ιδιωτικό τομέα και περιορίστηκε στις περι
κοπές στους μισθούς του Δημοσίου.
ΟΛΑ ΑΥΤΑ για τα 110 δισεκατομμύρια ευρώ που 
αποφάσισε χθες το ΕυΓθ{μτηιρ να πάρουμε ως δά
νειο με το αζημίωτο βεβαίως, δηλαδή 5% επιτό
κιο. Η ανακοίνωση τω ν μέτρων προκάλεσε οξύ- 
τατες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολί
τευσης. Ο Αντώνης Σαμαράς επέκρινε δριμύτατα 
τον Πρωθυπουργό, άφησε όμως ανοιχτό το ενδε
χόμενο υπερψήφισης από τη Νέα Δημοκρατία του 
«πακέτου» διάσωσης της ελληνικής οικονομίας. 
Ούτε λόγος για υπερψήφιση του σχετικού νομο
σχεδίου όμως από τα κόμματα της Αριστερός που 
σφυροκόπησαν χθες την κυβέρνηση Παπανδρέ
ου. Την ίδια ώρα που μισθωτοί και συνταξιούχοι 
«ματώνουν», η Βουλή εξακολουθεί να λειτουργεί 
ως κράτος εν κράτει. Ο 15ος και 16ος μισθός ψα
λιδίζονται μόνο κατά 20% - 25%, ενώ οι βουλευ
τές αναβάθμισαν τον εξοπλισμό του γραφείο τους 
έως το ποσό τω ν 5.500 ευρώ! Κατά τα άλλα, η υ
πουργός Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου διαβε- 
βαιώνει με συνέντευξή της στα «ΝΕΑ» ότι για τα 
λεφτά που χάθηκαν θα αποδοθούν ευθύνες...

[Ρ ΙΠΕΣ]

Το στοίχημα
0 ΤΡΟΠΟΣ που ξέραμε να ζούμε, να εργα

ζόμαστε, να αποκτούμε αγαθά και να 
οργανώνουμε εν γένει τη ζωή μας, εδώ 
στη νότια πλευρά της Βαλκανικής, από 
χθες δεν υπάρχει πια.

ΕΠΙΣΗΜΟΣ το Υπουργικό Συμβούλιο απο
φάσισε ότι αυτός ο τρόπος πρέπει να 
αλλάξει. Για να αντέξει η λεπτή κλωστή 
από την οποία κρέμεται εδώ και μήνες 
η δημοσιονομική υπόσταση της χώρας.

ΤΟ εξήγησε με δραματικό τρόπο ο Πρωθυ
πουργός.

ΤΟ αντιλαμβάνεται -  και ας πελαγοδρομεί 
στις εσωτερικές αντιφάσεις του -  το 
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 
Το εξηγούν σε όλο τον πλανήτη αναλυ
τές, πολιτικοί ηγέτες και τεχνοκράτες.
Το αποκαλύπτουν οι αριθμοί.

ΒΕΒΑΙΩΣ είναι πολύ δύσκολο να το δεχθεί 
η κοινωνία.

ΙΔΙΩΣ όσοι πολίτες θα δουν το επίπεδο δια
βίωσής τους να υποβαθμίζεται με την 
εφαρμογή των μέτρων που αξιώνουν οι 
δανειστές μας για να συμβάλουν στην 
απομάκρυνση της χώρας από το χείλος 
του γκρεμού.

ΚΑΙ όσοι αισθάνονται αδικημένοι, καθώς 
καλούνται, πάλι αυτοί, να καταβάλουν 
το κόστος της εξόδου από την κρίση.

ΤΑ πράγματα επιδεινώνονται και από την α
δυναμία της πολιτικής και των πολιτικών 
να εξηγήσουν πώς φτάσαμε ώς εδώ.

ΚΑΙ πώς θα κρατήσουμε ανοικτό τον δρόμο 
της ελπίδας για τη μελλοντική ανάκτηση 
όσων χάθηκαν από τα -  ατιμώρητα εν 
πολλοίς -  λάθη τους στο παρελθόν.

Η ΩΙΚΟΝΟΜΙΑ... η πολιτική... η κοινωνία.

ΠΑΝΩ σ ’ αυτά τα τρία μεγέθη διαμορφώνε
ται το στοίχημα του μέλλοντος μας. Η α
ποκατάσταση του ενός είναι προϋπόθε
ση και αποτέλεσμα ταυτοχρόνως για την 
αποκατάσταση των υπολοίπων.

ΩΣΤΕ και τα τρία μαζί να αποτελέσουν στη 
συνέχεια τη βάση για το τελικό ζητούμε
νο: την ανάπτυξη!

ΟΤΙ αυτό το στοίχημα πρέπει να κερδηθεί εί
ναι κοινός τόπος πλέον. Εθνική επιδίωξη.

ΑΛΛΑ για να κερδηθεί πρέπει να τηρηθούν 
χωρίς εκπτώσεις οι υγιείς κανόνες που 
πρέπει να διέπουν πλέον τη διοίκηση και 
την παραγωγή.

Η ΤΗΡΗΣΗ αυτών των κανόνων εφεξής θα 
είναι η μόνη ικανή διαβεβαίωση ότι οι 
σημερινές θυσίες θα επιστραφούν κάπο
τε, ως ανταπόδοση.

Ή ΕΣΤΩ ως δημιουργία καλύτερων προϋ
ποθέσεων για τις επόμενες γενιές.

http://www.tanea.gr/kairos
http://www.tanea.gr
http://dlgital.tanea.gr
mailto:info@tanea.gr


Ορθοπεταλιά

Δ υο λέξεις είναι: «Λεφτά
υπάρχουν». Κι αυτές οι δυο λέξεις 
που τις είπε ο Γιώργος 

Παπανδρέου με σιγουριά, προεκλογικά, 
έχουν γίνει καλαμπούρι, επιθεωρησιακό 
σκετς, βέλος στη φαρέτρα της 
αντιπολίτευσης, χλευαστικό 
«επιχείρημα» τω ν  βουλευτών της στις 
κόντρες τω ν  τηλεοπτικών παραθύρων. 
Και όμως. Λεφτά υπάρχουν. Οχι πολλά, 
αλλά υπάρχουν. Τουλάχιστον 23,4 δισ. 
ευρώ. Που τα  χρωστάνε στο  Δημόσιο 
827.396 φυσικά πρόσωπα και 
επιχειρήσεις. Χρήματα που αν τα είχε 
στα  συρτάρια του το  κράτος δεν θα ήταν 
ανάγκη να επιβάλει η κυβέρνηση τα 
βάρβαρα μέτρα που επέβαλε σε μισθούς, 

συντάξεις, 
επιδόματα, ΦΠΑ 
και έμμεσους 
φόρους, 
υποχρεώνοντας 
έτσ ι το ν  λαό να 
στέκεται σ το  ένα 
πόδι, ανήμπορος, 
απελπισμένος, 
εξοργισμένος.
«Και γιατί δεν 
εισπράττονται 
αυτά τα  λεφτά;» θα 
ρωτήσετε. 
Απάντηση: γιατί οι 

φορολογικές υπηρεσίες έχουν διαλυθεί 
και στο επτάμηνο που πέρασε, από τις  4 
Οκτωβρίου, η κυβέρνηση δυστυχώς -  και 
δεν είναι καθόλου εύκολο άλλωστε -  δεν 
κατάφερε να τις αναδιοργανώσει. 
Είμαστε για κλάματα βέβαια, αλλά έτσ ι 
έχουν τα πράγματα. Μπαταχτσήδες από 
τη μια μεριά κι από την άλλη ένα κράτος 
ξεχαρβαλωμένο, που δεν μπορεί, δεν 
ξέρει ή δεν θέλει να κάνει τη δουλειά 
του.
Φαίνεται, πάντως, ότι ο Γιώργος έχει 
αποφασίσει να βάλει μια τάξη, παντού. 
Προσπαθεί -  είναι βέβαιο. Δ εν λουφάρει, 
όπως κάποιοι προηγούμενοι. Είναι 
μονίμως μέσα σε ένα αεροπλάνο, 
βρίσκεται σε συνεχή τηλεφωνική επαφή 
με ηγέτες άλλων χωρών, κοντεύει να 
στείλει τους συνεργάτες του στο 
σανατόριο με τα  Υπουργικά Συμβούλια 
που συγκαλεί κάθε τόσο. Δ εν έχω δει 
άλλον Πρωθυπουργό, εδώ και πάρα 
πολλά χρόνια, να δουλεύει τόσο  πολύ. 
Σκέτη ορθοπεταλιά σ ’ έναν ανήφορο 
που ποτέ δεν τελειώνει! Τον έβλεπα χθες 
το  πρωί στην τηλεόραση, τη ν ώρα που 
μιλούσε στους υπουργούς του και 
καταλάβαινα ότι ο άνθρωπος έχει φ τάσει 
σ τα  όριά του. Το ίδιο και ο 
Παπακωνσταντίνου και ο Λοβέρδος και 
ο Ραγκούσης και άλλοι.
Από τη  χθεσινή ομιλία του δύο ήταν, 
κατά τη  δική μου άποψη, οι κορυφαίες 
στιγμές: η κατηγορηματική δήλωσή του 
ότι δεν το ν  απασχολεί διόλου το  αν θα 
ξαναγίνει Πρωθυπουργός. Και η 
συναίσθηση ότι ο λαός έχει φ τάσει στο 
μη περαιτέρω. Δηλαδή, δεν ανέχεται 
πλέον ούτε αδικίες ούτε αβάντες στο 
άρρωστο και διεφθαρμένο πολιτικό 
σύστημα. Συγκρότησα επίσης κι αυτά 
που είπε ο υπουργός Οικονομικών, 
απαντώντας σε ερώτηση συναδέλφου: 
ότι θα τιμωρηθούν οι ένοχοι του 
σημερινού ναυαγίου. Μακάρι.
Πριν φτάσουμε όμως στις τιμωρίες, ας 
φροντίσουμε να εισπράξουμε τα  23,4 
δισ. Που ισοδυναμοϋν, επαναλαμβάνω, 
«με το  πακέτο τω ν  μέτρων λιτότητας, το  
οποίο επέβαλε στην κυβέρνηση και τη 
χώρα το  Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και 
αντιστοιχεί σ το  10% του ΑΕΠ» («Το  
Βήμα», 2/5). Το κυνήγι τω ν  οφειλετών, 
διαβάζω, αρχίζει από σήμερα. ΓΓ αυτό 
και εύχομαι κουράγιο και καλή επιτυχία 
στον  παλιό μου γνώριμο Δημ. 
Γεωργακόπουλο που έχει αναλάβει αυτό 
το  -  εξαιρετικά δύσκολο -  έργο.

Του
Λ εύ τερ η  Π. 
ΠαηαδόηουΛου

[ Ε ί π α ν ]
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Τίνα Μπιρμπίλη:
(η υπουργός Περιβάλλοντος, στη 

«Real News»)

«Δεν φοβάμαι σε καμία περίπτωση 
μήπως στον πρώτο ανασχηματισμό 

βρεθώ εκτός κυβερνητικού σχή
ματος. Ωστόσο, αν συνέβαινε 

κάτι τέτοιο, θα σεβόμουν το 
σκεπτικό του προέδρου».

Γιώργος Φλωριδης

I Μ
(ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, για 
την οικονομική κατάσταση 
της χώρας, στον Real FM)

«Πρέπει ο κόσμος να καταλά
βει ότι υπάρχει ανάγκη επι

στράτευσης, όπως αυτής της 28ης Οκτω
βρίου του 1940».

Νίκος Δένδιας:
(ο πρώην υπουργός της 
Ν.Δ., για τις διαγραφές, 
στον «Τύπο της Κυριακής»)

«Η γενική μου θέση είναι 
ότι σαφώς και δεν πρέπει 

"μαζί με τα ξερά να καούν και τα χλω
ρά". Αλλά και σαφώς δεν πρέπει να 
παριστάνουμε ότι όλα πήγαιναν καλά».

[Σαν σήμερα]

θολή ατμόσφαιρα στην Εκκλησία

1960: «Η Σύνοδος της Ιεραρχίας της Ελλάδος συνέρ
χεται αύριον εις ατμόσφαιραν εκτάκτως θολήν και συ- 
γκεχυμένην. Ενώ το μεσολάβησαν από των τελευταί
ων εργασιών της χρονικόν διάστημα θα έπρεπε να 
δημιουργήση μίαν ομαλότητα και να επιφέρη προσέγ- 
γισιν αντιλήψεων Κυβερνήσεως και Ιεραρχών, αντιθέ- 
τως εσημειώθησαν ζυμώσεις και συναλλαγαί αι οποί
οι κατέληξαν εις την δημιουργίαν ατμοσφαίρας ήκι
στα συντελεστικής τής ομαλής συζητήσεως και λύσε- 
ως των ζητημάτων διά τα οποία συνεκλήθη η Ιεραρ
χία». («ΤΑ ΝΕΑ»)

■  Θα πουλήσω το ρολόι και θα πάρω κομπολόι να 
μετράω τους καημούς και τους αναστεναγμούς

Ραγδαίες πολιτικός εξελίξεις

Τυχαίο τροχαίο...

1980: «ΔΥΟ εικοσιτετράώ- 
ρα πριν από την τρίτη και τε
λευταία ψηφοφορία για την 
εκλογή Προέδρου της Δη
μοκρατίας οι κ.κ. Ευ. Αβέ- 
ρωφ και Γ. Ράλλης(φωτό) 
είναι έτοιμοι για την τελική 
αναμέτρηση για την εξα

σφάλιση της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας και, κατ’ 
επέκταση, της πρωθυπουργίας. Η αναμέτρηση αυτή 
θα γίνει αμέσως μετά την εκλογή και είναι πια αναπό
φευκτη δεδομένου ότι η εκλογή του διαδόχου του κ. 
Καραμανλή δεν θα γίνει "διά βοής", αλλά με ψηφο
φορία. Μέχρι σήμερα εθεωρείτο βέβαιο ότι η Κοινο
βουλευτική Ομάδα της Ν.Δ. θα εξέλεγε "διά βοής” 
διάδοχο που θα υποδείκνυε ο κ. Καραμανλής. Η επι
μονή όμως των κ.κ. Αβέρωφ και Ράλλη να είναι υπο
ψήφιοι αλλάζει τους σχεδιασμούς...». («ΤΑ ΝΕΑ»)

Γ)ΑΤ| fÁ\AAU6 ΟΛΟ) 
Π A  ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟ 
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■  Το αυτοκίνητο του Α. Παναγούλη μετά το 
«ατύχημα»

1976: «0 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ σκοτώθηκε τις 
πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτομαγιάς, κάτω από 
συνθήκες που δημιουργούν σχεδόν τη βεβαιότητα ότι 
πρόκειται για μια νέα τραγική πολιτική δολοφονία, α
νάλογη προς εκείνη του Γρηγόρη Λαμπράκη... 0 Αλέ
ξανδρος Παναγούλης επρόκειτο σήμερα να κάνη συ
νταρακτικές αποκαλύψεις στη Βουλή καταθέτοντας ε- 
περώτηση σχετική με τα θέματα του υπουργείου Αμύ- 
νης... 0 ξαφνικός θάνατος του Αλέξανδρου Παναγού- 

λη συγκλόνισε προχθές ολόκληρο 
τον ελληνικό λαό, χωρίς διά

κριση πολιτικών φρονημά
των ή κομματικής εντά- 
ξεως...». («ΤΑ ΝΕΑ»)

ΠΟΙΑ  Λ Ι Α Κ Α Δ Α  Sa Hm A ;  
Κ Α Τ Α Κ Λ Υ Σ Μ Ο Σ  έ ιΝ Α Ι Γ  

f A A t  ΠΗΡς- Τ ο  Π Ο ΤΑΜ Ι
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«H κοινή γνώμη 
καταδικάζει την πολιτική 
της Ε.Ε. και της 
κυβέρνησης στην κρίση»
EL PAIS

«Τα σημάδια ανάκαμψης 
της γερμανικής οικονομίας 
θέτουν ένα δίλημμα στην 
Ευρώπη»
INTERNATIONAL HERALD 
TRIBUNE

«Η μαύρη κηλίδα 
κινητοποιεί τις ΗΠΑ»
LE MONDE

«Παγιδευμένο αυτοκίνητο 
οδηγεί σε εκκένωση την 
Τάιμς Σκουέαρ»
THE NEW YORK TIMES

«Σε συναγερμό τα 
συνδικάτα για το 
πρόγραμμα λιτότητας 
της κυβέρνησης»
PUBLICO

«Ναρκαλιευτές: ο θάνατος 
κάτω από τα πόδια τους»
TORONTO STAR

«0 Μπράουν επιτίθεται 
στον Κλεγκ για το 
"τηλεοπτικό του σόου"»
THE OBSERVER

«Μαύρο κύμα στις 
αμερικανικές ακτές»
LA STAMPA

ΚΑΤοΥΡΗθΗΚ.Α 
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ΠΑΣΟΚ εν Ληξουρίω
Π Ι Α Η έ Ι ί  Τ Ο Η  W 3 ÍM O  fcAI T O U  ΛΕ1...
uriAPxei μια κηφιηη γραμμή 

Τ0001Η Me το τυΜΠΑθίο 
και Aeη serouMe που ha τη BAAouMe.. 

exete üamia iaba·,...

ΚΑΘΕΙΣ με τον πόνο του και κάποιοι 
υπουργοί με τον «Καλλικράτη». Ούτε ένας 
ούτε δυο, αλλά τέσσερις υπουργοί της 
κυβέρνησης αυτής είναι Ληξουριώτες. 
Πρόκειται για τη Λουκά Κατσέλη, τη 
Μαριλίζα Ξενογιαννακοπουλου, τον 
ΑνδρέαΛοβέρδο και τον Παύλο Γερουλάνο 
(στις φωτογραφίες κάτω). Ωστόσο, η 
κυβερνητική υπερ-εκπροσώπηση δεν 
διέσωσε αυτοδιοικητικά το Ληξούρι. Η 
τοπική αρχή καταργήθηκε και ενσωματώ
θηκε στον Δήμο Αργοστολιού. Με δεδομένη 
την ιστορική αντιπαλότητα Ληξουρίου - 
Αργοστολιού πρόκειται -  τουλάχιστον! -  για 
τοπικό όνειδος. Υπενθυμίζω ότι το άγαλμα 
του Ανδρέα Λασκαράτου στο Ληξούρι είναι 
έτσι τοποθετημένο, ώστε να έχει στραμμένα 
τα νώτα του στο Αργοστόλι!

ΜΕ υποκινητή τον Γερουλάνο, οι τέσσερις 
επιχείρησαν να κινηθούν και να 
προκαλέσουν ένα ενδοκυβερνητικό κίνημα. 
Κάτι σαν τη «συμμορία των τεσσάρων» που 
άφησε εποχή στην κινεζική πολιτική. Οι 
κινήσεις τους όμως δεν είχαν ιδιαίτερο 
αντίκτυπο. 0 μεν υπουργός Εσωτερικών 
Γιάννης Ραγκούσης τους αντιμετώπισε με 
ειρωνική κατανόηση. «Σας καταλαβαίνω», 
τους είπε, «διότι το επώνυμο της γιαγιάς μου 
είναι Κουνάδη». Πρόκειται για γνωστό

ληξουριώτικο επώνυμο. Αλλά ώς εκεί. 0 
θυμόσοφος Δημιίτρης Ρέππας, πάλι, τους 
συνέστησε να δείξουν στωικότητα: «Δεν λέτε 
καλά που έμεινε ο δήμος στην Ελλάδα...», 
τους είπε.

Πρωθυπουργικές
σωματοποιήσεις
ΚΑΘΕΙΣ και οι σωματοποιήσεις του. Θυμίζω 
πως η ψυχολογία ορίζει τη σωματοποίηση 
ως σωματική έκφραση ψυχικών 
συναισθημάτων - ιδίως δε άγχους. Την 
τελευταία περίοδο, η δοκιμασία της χώρας 
φαίνεται επάνω στον Γιώργο Παπανδρέου. 
Οσοι ξέρουν καλά τον Πρωθυπουργό, λένε 
πως όταν αντιμετωπίζει μεγάλη πίεση, 
κοκκινίζει το δέρμα γύρω από τα μάτια του. 
Είναι η υπεραιμία στα αγγεία. Χθες στο 
Υπουργικό Συμβούλιο ήταν εμφανής στα 
χείλη του Παπανδρέου μια πληγή από έρπη. 
0 έρπης είναι, ως γνωστόν, αγχογενές 
νόσημα. Ασχέτως αλοιφής θέλει κάποιες 
μέρες μέχρι να κάνει τον κύκλο του. Μετά το 
ξαναπαθαίνεις, αλλά κάθε φορά σε 
μικρότερο βαθμό.

Η αλήθεια είναι πως η τελευταία εβδομάδα 
ήταν από τις πιο δύσκολες από καταβολής 
νεώτερου ελληνικού κράτους.

ΚΟΥΙΖ για έχοντες βαθιά πρόσβαση σε 
εκσυγχρονιστικούς κύκλους. Ποιος 
πανεπιστημιακός -  με πόδι στην Ελλάδα 
αλλά και στο εξωτερικό -  εόρτασε την 
Παρασκευή τα γενέθλιά του σε πάρτι 
«ΒΠ» (Βορείων Προαστίων για τους 
αμύητους); Αν δεν μπορείτε να το 
βρείτε, δεν πειράζει. Ηταν εκεί όλη η 
εκσυγχρονιστική αφρόκρεμα, 
αρχίζοντας από την κορυφή. Το 
αξιοσημείωτο είναι πως πέρασε αργά 
κορυφαίος υπουργός μετά συζύγου. 
Κάθησε λίγο, ήταν ευγενής και 
προσηνής, ενώ τα ’πε με όλους. 
Λεπτομέρεια: έφυγε αφού χόρεψε με τη 
στωική συμβία του το τραγούδι «Sex 
bomb» στην πληθωρική ερμηνεία του 
Τομ Τζόουνς. Λογικό. Ολη η 
εκσυγχρονιστική ομήγυρις συζητούσε 
όλο το βράδυ για τη βόμβα του δημόσιου 
χρέους -  που δεν είναι πια 
βραδυφλεγής.

Το πορτρέτο 
της Μαρίας
ΕΝΑ εκτενές προφίλ της Μαρίας Δαμανάκη 
δημοσιεύεται στο εβδομαδιαίο «European 
Voice». Το υπογράφει η ανταποκρίτρια της 
λονδρέζικης εφημερίδας «Guardian» στην Αθήνα 
Ελενα Σμιθ. Το «European Voice» είναι έντυπο 
αναφοράς στις Βρυξέλλες, όπου διαβάζεται 
ενδελεχώς από τους Κοινοτικούς. Το πορτρέτο 
της Μαρίας σκιαγραφεί την πολιτική της πορεία 
από το Πολυτεχνείο και το ΚΚΕ ώς το 
χαρτοφυλάκιο Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ενωσης, 
με τις αναγκαίες στάσεις στην προεδρία του ΣΥΝ 
και το πέρασμα στο ΠΑΣΟΚ. Είναι κολακευτικό, 
εναλλάσσοντας το πολιτικό με το προσωπικό 
στοιχείο -  άλλωστε το ανθρώπινο στοιχείο της 
Δαμανάκη είναι εξαιρετικά έντονο.

ΤΟ δημοσίευμα συνοδεύεται με σκίτσο της 
Μαρίας να ψαρεύει επάνω σε καΐκι.

“ 'profile MARIA DAMANAW -------- ------

G re e k  
c o m ra d e

[ ΔΝΤ ]
Κριτική και 
σιωπητήριο

ΑΠΟ όλες τις κυβερνητικές συ
σκέψεις της περασμένης εβδομά
δας, η πιο έντονη ήταν αυτή που 
έγινε την Παρασκευή το μεσημέρι 
και μάλιστα εν απουσία του Πρω
θυπουργού. Εκεί ανέβηκαν οι τό
νοι και ειπώθηκαν πολλά. Ορισμέ
νοι και ορισμένες εξ όσων εκλή- 
θησαν, άσκησαν κριτική για τους 
χειρισμούς πριν, κατά και μετά 
την προσφυγή στον κοινό μηχανι
σμό ΔΝΤ - Ε.Ε. Παρ’ όλα αυτά, ή
ταν από τις περιπτώσεις που τηρή
θηκε μια κυβερνητική «ομερτά» 
και όσα ειπώθηκαν μέσα δεν βγή
καν έξω. Ακόμη περισσότερο: δη
λώσεις και τηλεοπτικές εμφανί
σεις όσων άσκησαν κριτική ήταν 
σε κλίμα πλήρους στήριξης της 
κυβερνητικής πολιτικής.
ΕΧΩ όμως την αίσθηση πως η ε
μπειρία της Παρασκευής δεν ήταν 
άσχετη με την απόφαση που ελή- 
φθη για το ποιοι θα έπαιρναν τον 
λόγο στο Υπουργικό Συμβούλιο 
της Κυριακής. Εκεί μίλησε μόνον 
ο Γιώργος Παπανδρέου, ενώ έκα
νε μια ενημέρωση για τη συμφω
νία με το ΔΝΤ ο υπουργός Οικονο
μικών Γιώργος Παπακωνσταντί
νου (φωτογραφία). Για το νομικό 
κομμάτι της σύνταξης του νομο
σχεδίου που ενσωματώνει όλα τα 
μέτρα που αναλαμβάνει να υλο
ποιήσει η κυβέρνηση έδωσε κά
ποιες διευκρινίσεις ο Ευάγγελος 
Βενιζέλος (φωτογραφία). Δεν είχε 
προβλεφθεί να μιλήσει ουδείς άλ
λος. Γιατί; Για να μην υπάρξει κρι
τική ή επιφυλάξεις που θα διαρ- 
ρεύσουν και θα χαλάσουν το κλί
μα όχι στο εσωτερικό, αλλά στο ε
ξωτερικό. Μέχρι να εγκριθεί το 
πακέτο, υπάρχει -  πώς να το πω;
-  μια νευρικότης.

Αισθάνθηκε
ανακούφιση

f  ΠΟΙΟΣ ένιωσε χθες 
μεγάλη ανακούφιση; 
0 Γιώργος Πεταλω
τής (φωτογραφία).

Γ ιατί; Διότι ο κυβερ
νητικός εκπρόσωπος αυτή τη φο
ρά δεν σήκωσε το βάρος να ανα
κοινώσει το πακέτο του ΔΝΤ. Υ
πενθυμίζω πως ο κλήρος αυτός 
τού είχε πέσει τον Μάρτιο με το 
πακέτο μέτρων λιτότητας. Αρα εί
χε λόγους ο άνθρωπος να φοβά
ται ότι θα τον «χώσουν».

mikropolitikos @ dolnet.gr
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[ Π Ρ Ο Β Ο Λ Ε ΙΣ  ]

Κάθε κατερ
γάρης στη  
θέση του!

Της ΣίΛας 
Αλεξίου

ΤΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕ ο γενικός 
επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, 
αλλά είναι βέβαιο ότι δεν έπεσε 
από τα σύννεφα. Υπηρέτησε 
πολλά χρόνια τη Δικαιοσύνη ο κ. 
Λέανδρος Ρακιντζής και ασφαλώς 
δεν εξεπλάγη όταν πληροφορήθηκε 
ότι την τελευταία εξαετία δεν έχει 
εκκαθαριστεί δικαστικά ούτε μία 
από τις 450 σημαντικές υποθέσεις 
εις βάρος επίορκων κρατικών 
λειτουργών για χρηματισμό, 
διαφθορά και άλλες παράνομες 

δραστηριότητες.
Και όταν στον 
επόμενο 
απολογισμό 
καταλήξει στην 
ίδια θλιβερή 
διαπίστωση, πάλι 
δεν θα εκπλαγεί.
Το καθεστώς 
ατιμωρησίας, 

αρνησιδικίας ή όπως αλλιώς μπορεί 
να χαρακτηριστεί το αποτέλεσμα της 
βραδύτητας της Δικαιοσύνης, που 
ακυρώνει το έργο των ελεγκτικών 
μηχανισμών (όταν αποφασίζουν 
κι αυτοί να δικαιώσουν τον 
ρόλο τους), θα είναι πάλι εκεί. 
Ενθαρρύνοντας τη διαφθορά, 
από τη μια πλευρά, εντείνοντας 
τη δυσπιστία του πολίτη, από την 
άλλη. Ευνόητο είναι λοιπόν ότι όσα 
μέτρα και αν ληφθούν υπέρ της 
διαφάνειας στον δημόσιο βίο, αν 
δεν επιταχυνθεί η απονομή της 
Δικαιοσύνης, ουδείς θα νιώσει 
να απειλείται. Με σημαία την 
παραγραφή - για τους υπουργούς 
συνταγματικά κατοχυρωμένη, για 
τους απλούς θνητούς σφόδρα 
πιθανή - οι κάθε κατηγορίας 
επίορκοι θα εξακολουθήσουν να 
κάνουν αυτό που ξέρουν καλά.
Και άσε το ΔΝΤ να χτυπιέται! Τα 
περιθώρια όμως στένεψαν πολύ.
Και η ελληνική κοινωνία δεν έχει 
άλλη ανοχή στην ατιμωρησία.
Στις κρίσιμες αυτές μέρες που ο 
Ελληνας καλείται να θυσιαστεί για 
να ισοσταθμίσει το δημοσιονομικό 
έλλειμμα, αιτία του οποίου εν 
πολλοίς είναι η συσσώρευση της 
διαφθοράς, έρχεται στο προσκήνιο 
πιο επιτακτική από ποτέ η ανάγκη 
αναδιάρθρωσης των μηχανισμών 
της Δικαιοσύνης. Με βαθιές 
τομές. Μπορεί να πονέσουν. Ομως 
εδώ που φτάσαμε δεν γίνεται 
διαφορετικά. Πρέπει κάποτε να 
μπει κάθε κατεργάρης στη θέση 
του. Και να το γνωρίζει εκ των 
προτέρων. Κυρίως όμως πρέπει να 
καλλιεργηθεί στον πολίτη αυτής της 
χώρας η εμπιστοσύνη στην απονομή 
της δικαιοσύνης. Η βεβαιότητα 
ότι οι παρανομίες πληρώνονται.
Το βάρος εν προκειμένω πέφτει 
στους ώμους του υπουργού 
Δικαιοσύνης X. Καστανίδη, ο 
οποίος έχει ήδη στα χέρια του 
τις ρηξικέλευθες προτάσεις των 
νομοπαρασκευαστικών επιτροπών. 
Ας τολμήσει!

Του Κώ στα Μ ητρόπουλου

[ [FINANCIAL TIMES ]

Οι κυβερνήσεις 
της Ε.Ε. πρέπει
να δείξουν θάρρος
ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ εβδομάδα οι οίκοι χρηματοπιστωτικής αξιο
λόγησης έπαιξαν τον παραδοσιακό ρόλο τους σε περιόδους 
κρίσης: έκαναν τα πράγματα χειρότερα για όσες χώρες 
έχουν ανάγκες δανεισμού χωρίς να προσφέρουν καμία χρή
σιμη πληροφορία. Η Standard & Poor’s υποβάθμισε την 
Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία, δημιουργώντας 
ακόμα περισσότερες αμφιβολίες για την πιστοληπτική αξιο
πιστία των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Οι χώρες όμως δεν 
είναι επιχειρήσεις. Η φερεγγυότητα μιας χώρας εξαρτάται 
από την πολιτική - από την ικανότητα να εισπράττει αρκε
τούς φόρους και να κρατά τις δαπάνες σε λογικά επίπεδα.
Η κυβέρνηση της Ελλάδας δεν έκανε όσα ζητούσαν οι αδη
φάγες αγορές και τώρα η σκυτάλη περνά στην Πορτογαλία. 
Και οι δύο χώρες ελπίζουν ότι με την ανάπτυξη θα ξεχαστεί 
ο πόνος. Καλό είναι όμως να ξανασκεφτούν τα σχέδιά τους 
και να υιοθετήσουν πιο απαισιόδοξα σενάρια, θα πρέπει να 
διευκολύνουν τον περιορισμό του δημόσιου τομέα και την 
ανάπτυξη του ιδιωτικού. Η κρίση χρέους της ευρωζώνης 
αφορά περισσότερα από τη δημοσιονομική πολιτική.

[ Τ Ρ Ι Τ Η  Α Π Ο Ψ Η ]  .

Ζωντανοί μέσα στο Βάραθρο
Ούτε μετάθεση ευθυνών, ούτε αυτομαστίγωση: λίγη αυτοκριτική

Φ ταίει η Ανγκελα Μέρκελ για τη λαίλαπα 
τω ν  μέτρων που έπεσε στο  κεφάλι μας; 
Αρκετοί είναι εκείνοι που θα ήθελαν να 

μας κάνουν να το  πιστέψουμε. Και η χθεσινή 
ομιλία του  Π ρωθυπουργού  σ το  Υπουργικό 
Συμβούλιο συ νέτε ινε  προς αυτή τη ν  κατεύ
θυνση. Σύμφωνα με την πρωθυπουργική αφή
γηση, «εμείς» στήσαμε έγκαιρα το ν  ευρωπα
ϊκό μηχανισμό και προειδοποιήσαμε για  τις 
ευρύτερες καταστροφ ικές συνέπειες της μη 
έγκαιρης ενεργοποίησής του. Ομως οι ε τα ί

ροι μας δ ίστασαν και αναλώ 
θηκαν σε αμφισημίες. Ωσπου, 
ξαφνικά, και ενώ η χώρα έπαιρ
νε το ν  απότομο κατήφορο της 
χρεοκοπίας, οι Ευρωπαίοι συ
νειδητοποίησαν πόσο δίκιο εί
χαμε σε όσα τους λέγαμε και 

Του Α λέξη  ακόμα περισσότερο: διά μιας 
Καλό- προσφέρθηκαν να καλύψουν
κα ιρ ινού · τ ι? δανειακές μας ανάγκες για
-----------  μία τριετία και ταυτόχρονα μας
έθεσαν σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρι
σης, απ οσπώντας από τη ν  ελληνική κυβέρ
νηση  και αναλαμβάνοντας οι ίδ ιο ι το  απο
φ ασισ τικότερο  μέρος τη ς ελληνικής πολ ιτι
κής εξουσίας.

Είναι αλήθεια ότι στην κρίση που διανύου
με αναδείχθηκαν οι αδυναμίες του ευρωπαϊ
κού οικοδομήματος. Σ το  βάθος, φάνηκε ότι η 
έννοια  του κοινού ευρωπαϊκού συμφέροντος 
παραμένει θολή. Τα συμφέροντα τω ν  εθνικών 
κρατών που απαρτίζουν την Ενωση δεν συντί
θενται αυτόματα και, οπωσδήποτε, μια κοινή 
νομισματική πολιτική δεν αρκεί για τη  σύνθε
σή τους. Το δαιδαλώδες ευρωπαϊκό σύστημα 
θεσμών και αντιπροσώπευσης αντανακλά αυτή 
τη ν κατάσταση. Αλλά αυτό σημαίνει, επίσης, 
ότι οι εθνικές κυβερνήσεις που λογοδοτούν σε 
αντίστοιχα εθνικά εκλογικά σώματα διατηρούν 
την ευθύνη τω ν  επ ιλογών τους. Κατά τούτο, η 
βίαιη μετατόπιση εξουσίας που συντελέστηκε 
μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα από την Αθήνα 
στις Βρυξέλλες (και στην Ουάσιγκτον) αποκτά 
ακόμα πιο δραματικό χαρακτήρα.

Στο σημείο αυτό δεν φτάσαμε μέσα σε μια 
νύχτα. Τους τελευταίους μήνες, η Ευρώπη και 
η Ελλάδα χόρεψαν μαζί το  ταγκό της συμφο
ράς. Και τα  βήματα του χορού τα  οδηγούσα
με εμείς. Το Πρόγραμμα Σ ταθερότη τας που 
καταθέσαμε το ν  Μ άρτιο ήταν ανεπαρκές και 
αδιευκρίνιστο για  τα  επόμενα, μετά το  τρέ- 
χον, χρόνια. Ομως, οι εταίροι μας το  αποδέ
χθηκαν μετ’ επαίνων. Στη συνέχεια, τους ζη 
τούσαμε με έμφαση «πολιτική στήριξη» και κα
θόλου δανεικά. Πάλι, οι ετα ίροι μας βολεύτη
καν με μια ανέξοδη  «στήρ ιξη ». Στην επόμενη 
φάση εφευρέθηκε το  περίφημο «π ιστόλι πά
νω  στο  τραπέζι». Και τό τε  η κατάσταση άρχι
σε να μυρίζει μπαρούτι. Οι ευρωπαίοι εταίροι 
μας άργησαν πολύ να συνειδητοποιήσουν τις

■
Μ ΟΝΤΕΛΟ ΑΝ Α Π ΤΥΞΗ Σ
Το κρίσιμο ερώτημα παραμένει αν η 
κυβέρνηση μπορεί να ενστερνιστεί 
ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης 
και να το εμφυσήσει στην κοινωνία

δυνητικές επιπτώσεις του ελληνικού προβλή
ματος στην ευρωπαϊκή οικονομία και να  πά
ρουν την κατάσταση στα  χέρια τους. Οταν το  
έκαναν πια, ήταν αναμενόμενο ότι θα επικε
ν τρώ νοντα ν  σ τη ν απλούστερη δυνατή διευ
θέτηση τω ν  μακροοικονομικών παραγόντων. 
Από μια διαφορετική σκοπιά, αυτή η διευθέ
τηση  έχει έντονα  χαρακτηριστικά κοινωνικής 
αδικίας. Αλλά τη ν κοινωνική δικαιοσύνη εί
ναι εύλογο να  τη ν απαιτεί ένας λαός από την 
εθνική του  κυβέρνηση και όχι από ε ξω τερ ι
κούς «κηδεμόνες».

Β
εβαίως, η παρούσα κυβέρνηση φέρει ελά
χιστη ευθύνη για τη σημερινή δημοσιονο
μική και οικονομική κατάσταση της χώ 

ρας. Στο βάραθρο μάς οδήγησε η απερίγραπτη 
καραμανλική διακυβέρνηση. Ενας διαφορετι
κός χειρισμός από την πλευρά της νέας κυβέρ
νησης, που θα προλάβαι· αι θα ανέκοπτε

την πορεία προς τον γκρεμό, θα απαιτούσε την 
ανάληψη ενός τεράστιου  πολιτικού κόστους, 
όπως αυτό υπολογίζετα ι σ τη  μεταπολιτευτι
κή ΕΜάδα και το  οποίο, όπως αποδεικνύεται, 
οποιαδήποτε πολιτική δύναμη στη  χώρα μας 
είναι ανέτοιμη να αναλάβει. Ω στόσο, μια ισο- 
πεδωτική κριτική θα παραγνώριζε την ποιοτι
κή διαφορά ανάμεσα σ το  πολιτικό προσωπι
κό της κυβερνώσας παράταξης και τω ν  αντι
πάλων της. Και είναι κατανοητό ότι η κυβέρ
νηση του Γιώργου Παπανδρέου δεν πρόκει
τα ι να βγει και να αυτομαστιγωθεί.

Χ ρησιμότερο για  το ν  τόπ ο θα είναι να 
εμπεδωθούν στο κυβερνητικό επιτελείο 
τα συμπεράσματα μιας σιωπηρής αυτο

κριτικής. Διότι, παρά το  «πρω τόγνω ρο» ύψος 
της βοήθειας που μας χορηγείται και τις αντί
στοιχα πρω τόγνωρες θυσίες που μας επιβάλ
λονται, τίποτε δεν έχει οριστικά κερδηθεί. Και 
είναι προφανές ότι, σ το  μέτρο που μας αφο
ρά, το στοίχημα περνά από την αντικατάσταση 
προσώπων και τη  διόρθωση πρακτικών που 
δεν μπορεί να βραδύνουν ούτε στιγμή. Η επί
κληση ενός «νέου πατριωτισμού» δεν αρκεί, αν 
προηγουμένως η κυβέρνηση δεν δώσει πρώ
τη  το  στίγμα του. Και τού το  δεν μπορεί, βέ
βαια, να περιορίζετα ι σ τη ν οικειοθελή παραί
τηση  τω ν  πολιτικών μας από τα «δώρα» τους.

Το κρίσιμο ερώτημα παραμένει αν η κυβέρ
νηση μπορεί να ενστερνιστεί ένα διαφορετικό 
μοντέλο ανάπτυξης και να το  εμφυσήσει στην 
κοινωνία . Δηλαδή, να  πεισ τε ί και νά  πείσει 
ότι το  οικονομικό μας μοντέλο δεν αντιμετω 
π ίζει ηθικό, αλλά δομικό πρόβλημα. Οτι η δι
αφθορά και η διασπάθιση του εθνικού πλού- 
τού δεν είναι αίτιο, αλλά αποτέλεσμα τω ν  επι
λογώ ν ενός στρεβλού πλαισίου οικονομικής 
ζωής. Και ότι απαιτείται μια ριζική αναδιευθέ- 
τηση  της σχέσης ανάμεσα στην πολιτική και 
τη ν  κοινωνία, που πηγαίνει πολύ πέρα από 
την τρέχουσα ρητορική της «προστασίας του 
πολίτη». Τη σχετική πρωτοβουλία μπορεί να 
αναλάβει συντεταγμένα η πολιτική ή ασύντα
κτα η κοινωνία. Στη δεύτερη περίπτωση, τα 
αποτελέσματα θα είναι εντελώς απρόβλεπτα.

«Αιματηρή» διάσωση
Τρία χρόνια άγριας λιτότητας το τίμημα για τη στήριξη από Ε.Ε. - ΔΝ Τ
Με την παραδοχή ότι πάνω απ’ όλα είναι το εθνικό συμφέρον και τη διαβεβαίωση ότι θα κάνει τα πάντα για να μη χρεοκοπήσει 
η χώρα, επισφράγισε ο Γιώργος Παπανδρέου τη συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την επιβολή των σκληρότερων 
μέτρων που έλαβε ποτέ ελληνική κυβέρνηση για την οικονομία της χώρας και τους πολίτες.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Γιώ ρ γος Χρ . Π α παχρήστος

Μ έτρα που ισχύουν κατ’ αρ
χήν για την επόμενη τριε
τία, θίγουν κατά κύριο λό

γο τους εργαζομένους στον δημό
σιο τομέα και τους συνταξιούχους 
με περικοπές μισθών και συντάξε
ων. Πλήττουν όμως και τους εργα
ζομένους στον ιδιωτικό τομέα από 
την αύξηση της φορολογίας και την 
ελαστικοποίηση τω ν  εργασιακών 
σχέσεων.

Ως τη νέα «εθνική κόκκινη γραμ
μή» χαρακτήρισε την αποφυγή της 
χρεοκοπίας. Και σε μια συνεδρία
ση του Υπουργικού Συμβουλίου, η

ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Οξύτατες ήταν οι πρώτες ανακοινώ
σεις των συνδικάτων, που απειλούν 
με μπαράζ απεργιών

οποία έγινε σε ιδιαίτερα βαρύ κλί
μα, ο Γιώργος Παπανδρέου κάλεσε 
τους Ελληνες που πληρώνουν τις 
«αμαρτίες άλλων» να στηρίξουν την 
προσπάθεια παρά τα επώδυνα μέ
τρα που εξαναγκάστηκε να λάβει η 
κυβέρνησή του. «Δ εν ήταν επιλογή 
μας τα  μέτρα αυτά. Η οικονομική 
πραγματικότητα μας υποχρέωσε να 
πάρουμε πολύ σκληρές αποφάσεις», 
είπε και έκανε λόγο για θυσίες «σκλη
ρές αλλά αναγκαίες».

ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ αντέδρασαν με 
οξύτατες ανακοινώσεις και δίνουν 
ραντεβού με τους εργαζομένους 
σ τη ν καθολική απεργία  τη ς 5ης 
Μαίου, προαναγγέλλοντας παράλ
ληλα την οργάνωση και άλλων. Η 
αντιπολίτευση επίσης αντέδρασε 
έντονα. «Βατερλώ» τω ν  προβλέψε
ω ν και τω ν  πολιτικών της κυβέρ
νησης χαρακτήρισε τα μέτρα ο πρό
εδρος της Νέας Δημοκρατίας Αντ. 
Σαμαράς και πρόσθεσε: «Σήμερα 
κινδυνεύουμε περισσότερο από την 
υπερβολική δόση του “φαρμάκου” 
παρά από την ίδια την "ασθένεια”». 
Σκληρές ήταν και οι αντιδράσεις 
της αριστερής αντιπολίτευσης: Η 
γενική γραμματέας του ΚΚΕ Αλέκα 
Παπαρήγα κάλεσε σε προσκλητή
ριο για τη δημιουργία ενός πλειο
ψηφικού παλλαϊκού ρεύματος και 
τόνισε: «Μπορούμε να τους σαρώ
σουμε». Ο πρόεδρος της Κ.Ο. του 
ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας ζήτησε τη 
διενέργεια δημοψηφίσματος «για 
να επιλέξει ο ίδιος ο λαός τον  δρό
μο για το μέλλον του».

Ο Γιώργος Παπανδρέου, ο ο 
ποίος ανήγγειλε την επικύρωση της 
συμφωνίας με φωνή που μόλις α- 
κουγόταν και σε εμφανώς άσχημη 
ψυχολογική κατάσταση, δήλωσε 
πως αδιαφορεί παντελώς για το  πο- 
λιπκό κόστος, για το ότι αυτά τα μέ-

0 Πρωθυπουργός onto χθεσινό 
Υπουργικό Συμβούλιο: «Δεν με 
ενδιαφέρει το πολιτικό κόστος. Στο 
τέλος της θητείας μου η Ελλάδα δεν θα 
είναι χρεοκοπημένη, θα είναι 
αναγεννημένη», τόνισε σε μια 
συναισθηματικά φορτισμένη ομιλία

τρα δεν συνάδουν με τις αρχές και 
τον χαρακτήρα του ΠΑΣΟΚ και για 
το  αν αυτή θα είναι και η μοναδική 
του θητεία στη διακυβέρνηση της 
χώρας. Οπως είπε, μοναδική του α
ποστολή πλέον είναι το πώς θα δια
σωθεί η χώρα από τη  χρεοκοπία. 
Πρόσθεσε δε σε έντονα φορτισμέ
νο συναισθηματικά κλίμα: «Δεν με 
ενδιαφέρουν οι θητείες, με ενδκ> 
φέρει όταν παραδώσω τη  σκυτάλ ι 
να έχω κάνει το  σωστό. Στο τέλο ; 
της θητείας μου, η Ελλάδα δεν θ ι 
είναι χρεοκοπημένη αλλά αναγε’ - 
νημένη».

Ιδιοχείρως...
Το συγκεκριμένο απόσπασμα 

αλλά και αρκετά ό Λ'  α, όπως οι πε

ρικοπές τω ν  δώρων Χριστουγέν
νω ν και Πάσχα τω ν  βουλευτών, η 
πρωτοβουλία για την αλλαγή του 
εκλογικού νόμου και αί τομές στο 
πολιτικό σύστημα γραφτήκαν σύμ
φωνα με πληροφορίες από το ν  ί
διο, θέλοντας έ τσ ι να  δώ σει π ε
ρισσότερο πολιτικό και προσωπι
κό τόνο στην ιστορική ομιλία που 
εκφώνησε στο χθεσινό Υπουργικό 
Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός που 
αναλώθηκε χθες, αλλά και προχθές, 
σε έναν μαραθώνιο τηλεφωνικών 
διαβουλεύσεων με ευρωπαίους ε
τα ίρους και το ν  επικεφαλής του 
ΔΝΤ Ντ. Στρος - Καν, φέρεται μεν 
πολύ στενοχωρημένος και απο
γοητευμένος από τις εξελίξεις αλ
λά παράλληλα βέβαιος ότι έπραξε

το  σω σ τό  μπροστά στην κρίσιμη 
κατάσταση στην οποία βρίσκεται 
η χώρα.

Οι συνεργάτες του υποστήρι
ζα ν χθες ότι τώρα η μόνη ανησυ
χία που έχει είναι «να τα  καταφέ
ρει» η γερμανίδα καγκελάριος Αν- 
γκελα Μέρκελ με το γερμανικό Κοι- 
νο β ο ύ λ ιο  όπου  θα φ τά σ ε ι το  
νομοσχέδιο για  τη  βοήθεια προς 
τη ν Ελλάδα. Πάντως, η καγκελά
ριος σε δηλώσεις της χθες χαιρέ
τισ ε  το  πρόγραμμα λιτότητας ως 
«υψηλής ποιότητας» και «βιώσιμο», 
ενώ  εξέφρασε και την ελπίδα ότι 
μέχρι την Παρασκευή θα έχουν ο
λοκληρωθεί οι κοινοβουλευτικές 
διαδικασίες για τη  χορήγηση τω ν 
δανείων προς την Ελλάδα.

Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ομπάμα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ επικοινωνία με τον αμερικανό πρόε
δρο Μπαρόκ Ομπάμα είχε χθες το βράδυ ο πρωθυ
πουργός Γ. Παπανδρέου. Ο κ. Ομπάμα συνεχάρη τον 
Πρωθυπουργό για τη δύσκολη απόφαση που πήρε 
και τη χαρακτήρισε αναγκαία αν και επώδυνη προκει- 
μένου να μην επεκταθεί η ελληνική κρίση και σε άλ
λες χώρες. Κατά πληροφορίες ο κ. Παπανδρέου α- 
πηύθυνε με τη σειρά του συγχαρητήρια στον κ. 
Ομπάμα για τις προσπάθειές του για τον περιορισμό 
των πυρηνικών όπλων και για τον τρόπο με τον οποίο

αντιμετωπίζει το μεγάλο οικολογικό πρόβλημα στον 
Κόλπο του Μεξικού. Οι πληροφορίες από το Μέγαρο 
Μαξίμου φέρουν τον Πρωθυπουργό να έχει μιλήσει 
τηλεφωνικά με τον ισπανό πρωθυπουργό Χοσέ Λουίς 
θαπατέρο, τη γερμανίδα καγκελάριο Ανγκελα Μέρ
κελ, τον αμερικανό υπουργό Τίμοθι Γκάιτνερ, τον 
πρόεδρο της Ε.Ε. Βαν Ρόμπαϊ, τον πρόεδρο της Κο
μισιόν Ζοζέ Μπαρόζο, τον επικεφαλής του Γιουρο- 
γκρούπ Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, τον διοικητή της Ευρω
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας Ζαν-Κλοντ Τρισέ κ.ά.

Μέτρο
φωτιά
ΜΙΣΘΟΙ-ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
■ 0 13ος και ο 14ος μισθός 

των δημοσίων υπαλλήλων 
περιορίζονται συνολικά σε 
€1.000 τον χρόνο και κό
βονται εντελώς για μισθούς 
άνω των €3.000.

■ Κόβονται κατά 8% επιπλέ
ον τα επιδόματα των δημο
σίων υπαλλήλων.

■ Η 13η και η 14η σύνταξη 
περιορίζονται συνολικά σε 
800 ευρώ τον χρόνο και 
κόβονται εντελώς για συ
ντάξεις άνω των €2.500.

■ Συντάξεις πάνω από 
€1.400 θα επιβαρυνθούν 
με τον ΛΑΦΚΑ.

ΦΟΡΟΙ
■ Αυξάνεται ο συντελεστής 

ΦΠΑ από 21% σε 23% και 
από 10% σε 11%.

■ Αυξάνεται ο ειδικός φόρος 
κατανάλωσης οε καύσιμα, 
τσιγάρα και ποτά κατά 10%

■ Αυξάνονται οι αντικειμενι
κές τιμές ακινήτων.

■ Επιβάλλεται νέος ειδικός 
φόρος στις πολύ κερδοφό- 
ρες επιχειρήσεις.

■ Φόροι στα τυχερά και τεχνι
κά παιχνίδια.

ΕΡΓΑΣΙΑ
■ Χαμηλότερες αποζημιώσεις
■ Υψηλότερο όριο απολύσεων
■ Κατάργηση κατώτατων α

ποδοχών για τους νέους 
μακροχρόνια ανέργους.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
■ Αυξάνονται τα όρια ηλικίας 

συνταξιοδότησης των γυ
ναικών στον δημόσιο τομέα 
στα 65 χρόνια ώς το τέλος 
του 2013 με έναρξη το 
2011.

■ Οι συντάξεις θα καθορίζσ 
νται με βάση τις αποδοχές 
στο σύνολο του εργασια
κού βίου.

■ Αυξάνεται ο ελάχιστος χρό
νος εισφορών σε 40 χρόνια 
από 37 που είναι σήμερα.

■ Ελάχιστο όριο συνταξιοδό- 
τησης τα 60 χρόνια.



Οδοστρωτήρας για Δημόσιο -
Περίπου 3 εκατομμύρια Ελληνες θα υποστούν μια άνευ προηγουμένου επιδρομή και θί
Δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι τόσο του Δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα είναι τα μεγάλα θύματα του πακέτου των μέτρων που 
ανακοινώθηκαν χθες. Πρόκειται για περίπου 3 εκατ. Ελληνες (περίπου 2.350.000 συνταξιούχοι και περίπου 512.000 δημόσιοι υπάλληλοι), οι 
οποίοι θα υποστούν μια άνευ προηγουμένου επιδρομή και θα δουν απώλειες εισοδήματος 10%-25% περίπου μέσα σε έναν χρόνο.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Ε ιρ ή νη  Χρυσολω ρά

Σ τη ν  κορυφή τω ν  «χ α μ ένω ν » βρ ί
σκονται οι συνταξιούχοι με συντά 
ξε ις  πάνω  από 2.500 ευρώ  οι οπο ί

οι θα δουν το  εισόδημά τους να μ ειώνε
τα ι κατά 1/4 μέσα σε έναν χρόνο, καθώς 
θα επιβαρυνθούν με ΛΑΦΚΑ (5%-10%), 
ενώ  θα χάσουν και 2 συ ντά ξε ις  από τις 
14.

Οι χαμηλότερες συ ν τά ξε ις  θα έχουν 
απ ώλειες από τα  δώρα  Χ ρ ισ του γέννω ν  
και Πάσχα και το  επίδομα αδείας που θα 
περικοπούν σ τα  800 ευρώ συνολικά.

ΛΑΦΚΑ θα π λη ρώ σουν όλοι ό σο ι έ 
χουν σύνταξη  πάνω  από 1.400 ευρώ.

Υψηλά σ τη ν κλίμακα τω ν  χαμένων ε ί
ναι και οι δημόσιοι υπάλληλοι με συνο
λικές ονομαστικές αποδοχές πάνω  από 
3.000 ευρώ  το ν  μήνα, που θα χάσουν 2 
μισθούς από τους 14 και 20% τω ν  επ ιδο
μάτων τους.

Οι πιο χαμηλόμισθοι θα πάρουν, αντί

ΚΑΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ
Κανένας μισθωτός του Δημοσίου ή συνταξιού
χος δεν θα πάρει αύξηση μισθού για τουλάχι
στον 3 χρόνια, όσο διαρκεί το πρόγραμμα

του 13ου και 14ου μισθού, 1.000 ευρώ συ
νολικά ενώ  θα έχουν και απώλειες 20% 
από τα  επιδόματά τους.

Και οι περικοπές
Σ ’ αυτές τ ις  απώλειες πρέπει να προ

στεθούν περικοπές υπερωριών, εκτός έ 
δρας κ.λπ. που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Επιπλέον, κανένας μ ισθω τός του  Δη 
μοσίου ή συνταξιούχος δεν  θα πάρει αύ
ξηση για τουλάχιστον 3 χρόνια, όσο διαρ- 
κεί το  πρόγραμμα.

Την ίδια ώρα, άλλωστε, τα  ίδια ε ισο 
δήματα θα χτυπηθούν και από τ ις  πρό
σθ ετες  φορολογικές επ ιβαρύνσεις, τη ν  
αύξηση του  ΦΠΑ και τω ν  ειδ ικών φάρων 
κατανάλωσης.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι
Αναλυτικότερα, για τους δημοσίους υ

παλλήλους το  πακέτο προβλέπει τα  εξής:

ΙΟ 13ος και ο 14ος μισθός π ερ ιορ ίζο 
ντα ι δραστικά και διαμορφώνοντα ι ο 
ρ ιζόντια  σ τα  500 ευρώ ο καθένας ή στα  

1.000 ευρώ  συνολικά, (250 ευρώ  δώρο 
Πάσχα, 250 ευρώ επίδομα αδείας και 500 
ευρώ δώρο Χριστουγέννων). Κόβονται δε 
εντελώς για  τους δημοσίους υπαλλήλους 
με μεικτές αποδοχές ά νω  τω ν  3.000 ευ
ρώ το ν  μήνα.

2 Τα επιδόματα τω ν  δημοσίων υπαλλή
λω ν κόβονται π ερα ιτέρω  κατά 8%, ε 

νώ  το ν  Μάρτιο είχαν περικοπεί κατά 12%. 
Ετσι, σε σύγκριση  με το ν  προηγούμενο 
χρόνο, τα  επ ιδόμ ατα  μ ε ιώ νο ντα ι κατά 
20%.

3 Οι αποδοχές τω ν  υπαλλήλων τω ν  ΔΕΚΟ 
που είχαν περικοπεί κατά 7% το ν  Μάρ

τιο, κόβονται επ ιπλέον τώ ρα  κατά 3%, έ 
τσ ι ώ σ τε  οι συνολικές μειώσεις να  φ τά 
σουν το  10%.

■ 0 υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου ανακοινώνει από το υπουργείο του το πακέτο των μέτρων που 
προβλέπει η συμφωνία για τη χρηματοδότηση της Ελλάδας από Ε.Ε. - ΔΝΤ. Δίπλα του ο υφυπουργός Φίλιππος Σαχινίδης 
και στο φόντο συνδυασμός της ελληνικής με τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ενωσης

«Γκρίζες ζώνες» για έντεκα ζητήματα
ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ αναπάντητα ερω
τήματα άφησαν οι χθεσινές α
νακοινώσεις του υπουργού 
Οικονομικών Γ. Παπακων
σταντίνου, εντείνοντας την α
νησυχία όσων θίγονται από 
τα μέτρα.
Ενδεικτικά, υπάρχουν «γκρί
ζες  ζώ νες » για τα εξής θέμα
τα:
■  Τι θα γίνει με όσους δημο
σίους υπαλλήλους βρίσκονται 
οριακά πάνω από τα  3.000 ευ
ρώ, μαζί με τα  επιδόματα, αλ
λά κάτω από αυτά μετά τη 
μείωση τω ν  επιδομάτων.

Δεν διευκρινίστηκε αν θα χά
σουν τα  δώρα Χριστουγέννων 
και Πάσχα και το  επίδομα α
δείας.
■  Πώς θα φορολογηθούν τα 
αυθαίρετα.
■  Πόσο θα αυξηθούν οι αντι
κειμενικές αξίες.
■  Με τι ποσοστό θα επιβλη
θεί η εισφορά ΛΑΦΚΑ στις 
συντάξεις.
■  Ποιος θα είναι ο ειδικός 
φόρος στις πολύ κερδοφόρες 
επιχειρήσεις.
■  Τι θα περιλαμβάνει η απε
λευθέρωση τω ν  κλειστών ε-

παγγελμάτων και τω ν  μετα
φορών.
■  Τι θα περιλαμβάνει η απε
λευθέρωση της ενέργειας. 
Επίσης, όσον αφορά το  Ασφα
λιστικό και τις εργασιακές 
σχέσεις, θολό είναι το τοπίο:
■  Για την αναμόρφωση του 
πλαισίου της εργασιακής νο
μοθεσίας ως προς τις αποζη
μιώσεις (ουσιαστικά μείωση 
αποζημιώσεων).
■  Για το  όριο απολύσεων (αύ
ξηση ορίου 2% για επιχειρή
σεις που απασχολούν 200 ερ
γαζομένους και άνω).

■  Για την εισαγωγή νέου ύ
ψους κατώτατων αποδοχών 
για νέους και μακροχρόνια α
νέργους και για προϋποθέ
σεις που ευνοούν και προ
στατεύουν μορφές εργασίας 
μερικής απασχόλησης.
■  Για το  χρονοδιάγραμμα ε
φαρμογής του νέου ασφαλι
στικού νομοσχεδίου. 
Πάντως, πρέπει να διευκρι
νισ τεί ότι δεν τίθεται θέμα 
κατάργησης της εφάπαξ α
ποζημίωσης, τόσο στον  ι
διωτικό, όσο και στον δημό
σιο τομέα.

Ετσι π.χ. δημόσιος υπάλληλος με μι
σθό 2.000 ευρώ, εκ τω ν  οποίων τα  500 ευ
ρώ  είνα ι επίδομα, θα έχει μείωση  κατά 
100 ευρώ το ν  μήνα από τη ν περικοπή του 
επιδόματος.

Επιπλέον, από το ν  13ο και το ν  14ο μι
σθό που είναι περίπου 3.000 ευρώ θα πά
ρει μόνο τα  1.000 ευρώ  και άρα θα χάσει 
άλλα 2.000 ευρώ. Συνολικά, θα χάσει 3.200 
ευρώ ή 12%.

Για το ν  α ντίσ το ιχο  υπάλληλο ΔΕΚΟ, 
χωρίς επίδομα, η μείωση είναι 200 ευρώ 
το ν  μήνα από τη ν  απευθείας περικοπή 
του  μισθού του , συ ν τη ν  περικοπή του  
13ου και 14ου μισθού κατά 3.000 ευρώ  
(από τα  4.000 ευρώ σ τα  1.000 ευρώ).

Συνολικά η περικοπή φ τάνει τα  5.400 
ευρώ ή σχεδόν σ το  20%.

Πόσα χάνουν οι συνταξιούχοι
Για τους συνταξιούχους, ανεξάρτητα α

πό το  Ταμείο τους, προβλέπονται τα  εξής:

ΙΤα επιδόματα Πάσχα, Χ ρ ισ τουγέννω ν 
και αδείας περιορίζοντα ι δραστικά και 
δ ιαμορφώνοντα ι ορ ιζόντια  σε 200 ευρώ, 

200 ευρώ  και 400 ευρώ  αντίστοιχα , δη 
λαδή συνολικά σε 800 ευρώ.

Κόβονται δε εντελώ ς  για  συντα ξιού 
χους που ξεπ ερνούν τα  2.500 ευρώ  το ν  
μήνα.

Οι συντά ξε ις  πάνω  από ένα  όριο επ ι
βαρύνονται επ ιπ ' *ον με ΛΑΦΚΑ. Σύμ-

φ ω να  με τ ις  πληροφορίες, όλες ο ι συ 
ντά ξεις  πάνω  από 1.400 ευρώ θα επιβα
ρυνθούν με ΛΑΦΚΑ 7%-10%.

Ετσι, π.χ. ο συντα ξιούχος τω ν  1.000 
ευρώ θα χάσει 1.200 ευρώ το ν  χρόνο α
πό τα  επιδόματα Πάσχα, αδείας και Χρι
σ το υ γέννω ν  ή 8% τω ν  ε τή σ ιω ν  αποδο
χών του, ενώ  ένας συνταξιούχος τω ν  2.600 
ευρώ  θα χάσει από το  ΛΑΦΚΑ (αν είναι 
9%) 234 ευρώ το ν  μήνα ή 2.808 ευρώ το ν  
χρόνο.

Επιπλέον, από τα  επιδόματα Πάσχα, 
αδείας και Χ ρ ισ τουγέννω ν θα χάσει συ 
νολικά 5.200 ευρώ το ν  χρόνο. Ετσι, οι συ
νολικές του  απώλειες θα ξεπεράσουν τα 
8.000 ευρώ ή το  22%.

συνταξιούχους
δουν απώλειες εισοδήματος 10%-25% περίπου μέσα σε έναν χρόνο

Πόσο χάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι
από περικοπές σ ε  επιδόματα, 13ο και 14ο μ ισ θ ό
Ολα τα ποσά σε ευρώ

Υπάλληλοι υπουργείου Οικονομικών ^ΑΠΟΔΟΧΕΣ 2009 ΑΠΟΔΟΧΕΣ 2010 X n

Υπηρεσία
Βασικός
μισθός

Κίνητρο
απόδοσης)

1
Επιδόματα

Μεικτές
μηνιαίες

αποδοχές

Μεικτές
μηνιαίες

αποδοχές

Μηνιαία
διαφορά
Ό9/Ί0

Ετήσια
απώλεια

επιδομάτων

Ετήσια 
απώλεια 

13ου ·  14ου

Συνολική
ετήσια

απώλεια

ΥΕ με 3 έτη 769 ! 57 ! 1.093 1.919 1.700,4 -218,6 2.623,2 538 3.161,2
ΥΕ με 15 έτη 945 57 1.419 2.421 2.137,2 -283,8 3.405,6 890 4.295,6
ΥΕ με 33 έτη 1.208 57 1.858 3.123 2.751,4 -371,6 4.459,2 1.416 5.875,2
ΠΕ με 3 έτη 1.065 ιοο 1 1.305 2.470 2.209,0 -261,0 3.132,0 1.130 4.262,0
ΠΕ με 15 έτη 1.305 ιοο Ii.............. 1.677 3.082 2.746,6 -335,4 4.024,8 1.610 5.634,8
Π Ε με 33 έτη 1.666 100 2.171 3.937 3.502,8 434,2 5.210,4 3.332 8.542,4

' Λ

Υπάλληλοι κεντρικής κυβέρνησης 'ΑΠΟΔΟΧΕΣ 2009 ΑΠΟΔΟΧΗ 2010

Φτωχότερη η ελληνική οικογένεια
Παράδειγμα ζευγαριού μισθωτών στο Δημόσιο
(σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση)

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΟΣ 1 ΕΤΗΣΙΟΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΚΟΠΗ 13ου 
ΚΑΙ 14ου ΜΙΣΘΟΥ

€ 70,4) € 844,8 ϊ  € 2.420

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΟ 2010

Επιφυλακτικός για το αν θα είναι τα τελευταία μέτρα
ΠΕΡΙΠΟΥ 30 δισ. ευρώ θα «αποσύ
ρει» από την ελληνική οικονομία η 
κυβέρνηση τα επόμενα τρία χρόνια, 
κόβοντας μισθούς και συντάξεις και 
επιβάλλοντας νέους φόρους, φιλο
δοξώντας να μειωθεί το έλλειμμα κά
τω  από το 3% του ΑΕΠ, το 2014.ΤΟ 
σκηνικό που περιέγραψε χθες ο υ
πουργός Οικονομικών παρουσιάζο
ντας το πακέτο τω ν μέτρων, περιέ
χει εφιαλτικά στοιχεία, καθώς προ
βλέπει μείωση του ρυθμού ανάπτυ
ξης κατά 4% φέτος και κατά 2,6% το

2011 και ανάκαμψη από το 2012, ε
νώ  το  δημόσιο χρέος θα συνεχίζει 
να καλπάζει ώ ςτο  2013 που θα πλη
σιάσει το 150% του ΑΕΠ, για να αρ
χίσει μετά να αποκλιμακώνεται.

«Δύσκολο και οδυνηρό»
Είναι γεγονός ότι παρά το «δύ

σκολο και οδυνηρό πρόγραμμα», ό
πως το  χαρακτήρισε, ο κ. Παπα
κωνσταντίνου ήταν χθες επιφυλα
κτικός ως προς το  αν αυτά θα είναι 
και τα τελευταία μέτρα και πεοιο-

ρίστηκε να πει ότι η βοήθεια που 
θα έχει η χώρα θα την προστατεύ
σει από τις διεθνείς αγορές και θα 
τη ς επ ιτρέψ ει να κάνει τ ις  προ
σαρμογές που χρειάζεται και να τα
κτοποιήσει τα του οίκου της.

Η υποχώρηση του ελλείμματος 
γίνεται με βασανιστικά αργούς ρυθ
μούς, παρά την καταιγίδα μέτρων, 
εξαιτίας της ύφεσης. Σύμφωνα με 
τους σχεδιασμούς, το  έλλειμμα θα 
μειωθεί φέτος στο 8,1% του ΑΕΠ με 
πρόσθετα μέτρα 5,8 δισ. ευρώ (ε

πιπλέον όσων έχουν ήδη ανακοι
νωθεί), ενώ  το  2011 θα υποχωρή
σει στο 7,6% του ΑΕΠ με μέτρα 10 
δισ. ευρώ, το 2012 στο 6,5% του Α
ΕΠ με μέτρα 5 δισ. ευρώ και το 2013 
στο 4,9% με μέτρα 4,8 δισ. ευρώ. Το 
2014 ευελπιστεί η κυβέρνηση να 
μειωθεί το  έλλειμμα στο 2,6% του 
ΑΕΠ.

Η ύφεση εξάλλου είναι αυτή που 
κρατά και το  χρέος υψηλά, αφού 
αυτό υπολογίζεται ως ποσοστό του 
ΑΕΠ.

[ Α Ι Χ Μ Ε Σ ]

Σε τεντωμένο 
σκοινί

Της
Ε ιρήνη
Χρυσολω ρά

ΤΑ ΧΘΕΣΙΝΑ μέτρα, παρά τη σκληρό
τητα τους, δεν είναι απαλλαγμένα από 
κάθε κίνδυνο αποτυχίας. Αντίθετα, η ε
πιτυχία τους απειλείται:
■ Αν η ύφεση αποδειχθεί μεγαλύτερη 

από αυτή που προ
βλέπει η κυβέρνη
ση και συνεπώς συ
γκεντρωθούν λιγό
τερο φορολογικά έ
σοδα και αυξηθούν 
οι δαπάνες για επι
δόματα ανεργίας.
■ Αν ο μηχανισμός 
του Δημοσίου απο- 
δειχθεί ανεπαρκής 

και δεν μπορέσει να συλλέξει τα έσοδα 
ούτε να βάλει τάξη στη σπατάλη, π.χ. 
στα νοσοκομεία.
Αν συμβεί κάτι από αυτά, ή και τα δύο, 
και δεν μειωθεί το έλλειμμα σύμφωνα 
με το χρονοδιάγραμμα, τότε θα διακσ 
πει η χρηματοδότηση από τον μηχανι
σμό και θα χρειαστεί να λάβουμε πρό
σθετα μέτρα για να επαναληφθεί -  δια
φορετικά χρεοκοπούμε. Αυτό όμως 
μπορεί να βυθίσει την οικονομία σε α
κόμη μεγαλύτερη ύφεση και να μπούμε 
έτσι σε ένα φαύλο κύκλο χωρίς τέλος. 
Με άλλα λόγια, για αρκετό καιρό όχι α
πλώς θα είμαστε φτωχότεροι, αλλά και 
θα ισορροπούμε σε τεντωμένο σκοινί. 
Στο τέλος, αν δεν πέσουμε, θα είμα
στε και ευχαριστημένοι...

Δίχτυ ασφαλείας 
για τις τράπεζες
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Δ ή μ η τρ α  Σ κο ύ φ ο υ

ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ασπίδας για την 
προστασία και τη σταθερότητα του χρη
ματοπιστωτικού συστήματος της χώρας 
περιλαμβάνουν τα μέτρα που ανακοινώ
θηκαν χθες. Στόχος, η διασφάλιση της 
σταθερότητας, της ρευστότητας, της 
κεφαλαιακής επάρκειας των ελληνικών 
τραπεζών, καθώς και της εποπτείας 
του χρηματοπιστωτικού και ειδικά του . 
τραπεζικού συστήματος.
Συγκεκριμένα η «τρόικα» των εκπροσω- 
πώντου Διεθνούς Νομισματικού Ταμεί
ου, της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας απο
φάσισε να προχωρήσει στη δημιουργία 
ενός fund που θα έχει στόχο την παρο
χή κεφαλαίων προς τις ελληνικές τρά
πεζες, συνολικού ποσού 9 - 9,5 δια. ευ
ρώ. Με τα κεφαλαία αυτά θα παρέχεται 
δίχτυ ασφαλείας σε περιπτώσεις έκτα
κτης ανάγκης σε τράπεζες οι οποίες έ
χουν ανάγκη ενίσχυσης των κεφαλαίων 
τους.

Εκδοση ομολόγων
Επίσης αναμένεται και περαιτέρω διεύ
ρυνση των εγγυήσεων προς τις ελληνι
κές τράπεζες κατά 15 δια. ευρώ. Οι εγ
γυήσεις αυτές θα μπορούν να δοθούν 
σε περίπτωση κατά την οποία οι ελληνι
κές τράπεζες χρειαστούν εκ νέου χρη
ματοδότηση για την ενίσχυση της ρευ- 
στότητάς τοιις. Συγκεκριμένα, εφόσον 
κριθεί αναγκαίο οι τράπεζες θα μπο
ρούν να προβαίνουν στην έκδοση ομο
λόγων με την εγγύηση του ελληνικού 
Δημόσιου, τα οποία στη συνεχεία θα 
διαθέτουν για να δανειστούν από την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να ε
νισχύουν περαιτέρω τη ρευστότητά 
τους.



Φοροθύελλα για να γεμίσουν τα ταμεία
Πρόσθετα έσοδα 1,250 δισ. ευρώ φέτος και 1,6 δισ. ευρώ το 2011 μόνο από την αύξηση του Φ ΠΑ και των ειδικών φόρων σε τσιγάρα, ποτά, καύσιμα
Πρόσθετους φόρους 7,850 δισ. ευρώ τη διετία 2010-2011 φέρνει το πακέτο μέτρων που 
ανακοίνωσε η κυβέρνηση, με το μεγαλύτερο μέρος των επιπλέον εσόδων να έρχεται από 
το μέτωπο έμμεσων και έκτακτων φόρων.

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Ελενα Λ ά σκα ρη_______

Μ όνο από την αύξηση τω ν  συντε
λεστών ΦΠΑ και τω ν ειδικών φό
ρων κατανάλωσης σε τσιγάρα, 

ποτά και καύσιμα, το  οικονομικό επιτε
λείο προσδοκά πρόσθετα έσοδα 1,250 δισ. 
ευρώ φέτος και επιπλέον 1,6 δισ. ευρώ 
το 2011, ενώ  η μεταφορά αγαθών και υ
πηρεσιών από τους χαμηλούς στον  υψη
λό συντελεστή 23% που σχεδιάζεται για 
το επόμενο έτος σε συνδυασμό με τη δι
εύρυνση της φορολογικής βάσης -  μέσω 
ελέγχων -  εκτιμάται πως θα αποφέρει ε
πιπλέον έσοδα 1 δισ. ευρώ.

Αναλυτικά, όπω ς ανακο ίνω σε ο υ 
πουργός Οικονομικών, με νομοσχέδιο το 
οποίο κατατίθεται σήμερα ή το  αργότε
ρο αύριο στη Βουλή και αναμένεται να

Η Α ΥΞΗ ΣΗ  ΤΩΝ ΣΥΗ ΤΕΛΕΣΤΩ Ν  ΦΠΑ
Αν δεν αηορροφηθεί από την αγορά, θα φέ
ρει σημαντικές αυξήσεις στις τιμές προϊό
ντων, αλλά και νέα πτώση της κατανάλωσης

ψηφιστεί άμεσα με τη διαδικασία του κα- 
τεπείγοντος προβλέπεται:

1 Αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ από το 
21% στο  23%, από 10% σε 11% και α

πό 5% σε 5,5%. Πρόκειται για τη  δεύτε
ρη αύξηση τω ν  συντελεστώ ν ΦΠΑ από 
τις αρχές του έτους, η οποία αν δεν α- 
πορροφηθεί από την αγορά θα οδηγήσει 
σε σημαντικές επιβαρύνσεις στις λιανι
κές τιμές προϊόντων και υπηρεσιών, αλ
λά και σε νέα πτώση της κατανάλωσης. 
Συνολικά από τη  νέα αύξηση του ΦΠΑ 
στη διετία 2010-2011 προβλέπονται πρό
σθετα έσοδα 1,8 δισ. ευρώ. Επιπλέον 1 
δισ. ευρώ προβλέπεται για το  2011, από 
τη μεταφορά προϊόντων και υπηρεσιών 
από τους χαμηλούς σ τον  υψηλό συντε
λεστή  23% αλλά και τη ν επέκταση του 
ΦΠΑ σε υπηρεσίες που μέχρι πρότινος ε
ξα ιρούνταν (π.χ. δικηγόροι όπως προ- 
βλέπεται στον τελευταίο φορολογικό νό
μο).

2 Αύξηση τω ν  ειδικών φόρων σε καύ
σιμα, τσιγάρα και ποτά κατά 10%. Πρό

κειται για την τρ ίτη  διαδοχική αύξηση 
τω ν  φόρων αυτών από τις αρχές του έ 
τους και αναμένεται να αποδώσει άμεσα 
στα  ταμεία του Δημοσίου, μόνο για φ έ
τος πρόσθετα έσοδα 450 εκατ. ευρώ. Για 
το  2011, τα πρόσθετα έσοδα φτάνουν τα 
600 εκατ. ευρώ.

3Φορολόγηση τω ν  αυθαίρετων και ε
πιβολή τέλους διατήρησης ημιυπαί- 
θριων χώρων. Από τις δύο απτές πηγές, 

το  2011 εκτιμάται πως θα εισπραχθούν 
επιπλέον έσοδα 1,3 δισ. ευρώ.

Οι φόροι πολυτελείας

4 Αύξηση 10% τω ν  συντελεστών στους 
φόρους πολυτελείας. Με το ν  τελευ

ταίο φορολογικό νόμο επεβλήθη φόρος 
πολυτελείας με συντελεστές από 10% έ
ως 30% στα αυτοκίνητα εργοστασιακής 
αξίας άνω τω ν  17.000 ευρώ, 10% για με
ταξω τά  χαλιά, δερμάτινα είδη, κοσμήμα
τα και σκάφη αναψυχής και με συντελε
στή 20% για αεροπλάνα, υδροπλάνα και

Οι αυξήσεις στο ΦΠΑ ανά κατηγορία
Από 21% σε 23%
■  Καύσιμα

Από 10% σε 11%
I Είδη διατροφής

ΙΜη αλκοολούχα ποτά

I Λογαριασμοί σε εστιατόρια και 
καφέ (εκτός των ποτών), αλυσίδες 
μαζικής εστίασης, ταβέρνες, 
ζαχαροπλαστεία κ.λπ.___________

IΛογαριασμοί ΔΕΗ 
και ΕΥΔΑΓΊ, φυσικό αέριο

(Φάρμακα

I Ξενοδοχειακές υπηρεσίες 

I Εισιτήρια μεταφορικών μέσων

I Υπηρεσίες από επισκευές 
(υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι κ.λπ.)

I Υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων 
και των αποσκευών τους

IΕισιτήρια για θέατρα,

ελικόπτερα. Οι συντελεστές αυτοί θα αυ
ξηθούν περαιτέρω και τα επιπλέον έσο
δα εκτιμώνται σε 100 εκατ. ευρώ.

5 Λογιστικός προσδιορισμός τω ν  εισο
δημάτων. Προβλέπεται ήδη με τον τε 

λευταίο φορολογικό νόμο ο λογιστικός 
προσδιορισμός όλων τω ν  εισοδημάτων, 
που προσδιορίζονταν μέχρι πρότινος ε- 
ξωλογιστικά. Ανοιχτό, το  ενδεχόμενο ε
πέκτασης και σε άλλες περιπτώσεις, ό
πως π.χ. οικοδομικές επιχειρήσεις. Τα ε
πιπλέον έσοδα ανέρχονται σε 50 εκατ. 
ευρώ.

6 Από τις άδειες που θα δοθούν για τυ 
χερά και τεχνικά παιχνίδια και την ε

πιβολή σχετικών φόρων, το  υπουργείο 
Οικονομικών προβλέπει πρόσθετα έσο
δα 700 εκατ. ευρώ το  2011.

7 Ειδικός φόρος στις πολύ κερδοφόρες 
επιχειρήσεις. Στα πρότυπα της έκτα

κτης εισφοράς που επεβλήθη πέρυσι στις 
πολύ μεγάλες επιχειρήσεις με τζίρο  πά
νω  από 5 εκατ. ευρώ, η έκτακτη εισφορά 
θα διατηρηθεί για τουλάχιστον μία ακό
μη χρονιά. Θα επιβληθεί με συντελεστές 
από 5% έως 10% ανάλογα με το ν  τζίρο  
τω ν  επιχειρήσεων και αναμένεται να α
ποδώσει 600 εκατ. ευρώ το  2011.

8 Φορολόγηση με βάση τα τεκμήρια. Με 
την καθιέρωση αυστηρών τεκμηρίων 

που προβλέπονται σ το ν  τελευτα ίο  φο
ρολογικό νόμο (ακίνητα, αυτοκίνητα, σκά
φη αναψυχής, αεροπλάνα, δίδακτρα ι-

ΙΤσιγάρα

κινηματογράφους, συναυλίες, 
αθλητικές εκδηλώσεις και 
παρόμοιες πολιτιστικές εκδηλώσεις

I Δικαίωμα χρήσης αθλητικών 
εγκαταστάσεων

I Παροχή υπηρεσιών από φιλανθ
ρωπικούς οργανισμούς ή από 
οίκους ευγηρίας που ενεργείται 
στα πλαίσια της κοινωνικής πρό
νοιας, εφόσον δεν καλύπτονται με 
το άρθρο 22 του Ν. 2859/2000

I Παροχή ιατρικών και 
οδοντιατρικών υπηρεσιών, εφόσον 
αυτές δεν απαλλάσσονται με το 
άρθρο 22 του Ν. 2859/2000

I Παροχή υπηρεσιών κατ' οίκον 
φροντίδας ηλικιωμένων, παιδιών, 
ασθενών και ατόμων με αναπηρία

διωτικών σχολείων, πισίνες, οικιακοί βοη
θοί), το  οικονομικό επιτελείο προσδοκά 
πως θα «συλλάβει» φορολογουμένους που 
μέχρι σήμερα δήλωναν χαμηλότερα ε ι
σοδήματα, αποφεύγοντας τους φόρους 
που τους αναλογούσαν. Π ιάνοντας αυ
τούς τους φορολογουμένους στην «τσ ι
μπίδα» τω ν  τεκμηρίων, το  υπουργείο Οι
κονομικών προσδοκά επ ιπλέον έσοδα 
400 εκατ. ευρώ το  επόμενο έτος.

9 Αύξηση αντικειμενικών αξιών. Το σχέ
διο του υπουργείου Οικονομικών προ

βλέπει τη  σταδιακή εξίσωση  αντικειμε
νικών και αγοραίων τιμών ακινήτων που 
σήμερα αποκλίνουν μεταξύ τους σε α
κραίες περιπτώσεις έως και κατά 200%. 
Το πρώτο βήμα αύξησης τω ν  αντικειμε
νικών αξιώ ν αναμένεται από 1-1-2011, 
με μέση αύξηση 25%-30%.
4 Α  Φορολόγηση αμοιβών σε είδος. Ε- 
III πίσης στον  τελευταίο φορολογικό 

νόμο προβλέπεται ότι παροχές σε είδος 
που απολαμβάνουν μεγαλοστελέχη επι
χειρήσεων θα φορολογούνται ως ε ισό 
δημα, όπως για παράδειγμα τα αυτοκί
νητα που παραχωρούνται από τις ετα ι
ρείες στα στελέχη τους. Από αυτή την πη
γή το  υπουργείο Οικονομικών προσδοκά 
επιπλέον έσοδα 650 εκατ. ευρώ το  επό
μενο έτος.
4 4  Πράσινα τέλη. Από την αναδιαμόρ- 

I  φωση τω ν  πράσινων τελών προβλέ- 
πονται έσοδα 300 εκατ. ευρώ το  2011.

I Αυτοκίνητα - 
μοτοσυκλέτες

I Είδη ένδυσης και 
υπόδησης_________

I Λογαριασμοί 
σταθερής και κινητής 
τηλεφωνίας

I Αρώματα και 
καλλυντικά

(Υπηρεσίες σε 
κομμωτήρια

I Υπηρεσίες που 
σχετίζονται με αθλη
τικές δραστηριότητες

(Υπηρεσίες μανικιούρ 
και πεντικιούρ

ΙΟινοπνευματώδη
ποτά

(Είδη νοικοκυριού 
(απορρυπαντικά, 
χαρτικά κ.λπ.)

(Ηλεκτρικά και 
ηλεκτρονικά είδη

¡Παιχνίδια

I Επιπλα_______

| Είδη σπιτιού_______

¡ Κοσμήματα________

¡Οικοδομικά υλικά 

¡Παροχή υπηρεσιών

Από 5% σε 5f5%
■  Βιβλία ■  Εφημερίδες ■  Περιοδικά
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2009 2010 Διαφορά

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 
Κόστος οε ετήσια βάση αγορών 
για τετραμελή οικογένεια

€ 6 .0 3 7 ,2 € 6 .1 6 4 ,1 6 €126,96

ΒΕΝΖΙΝΗ
Ετήσιο κόστος για αυτοκίνητο 1.400 κ.εκ. 
που πραγματοποιεί 13.000 χιλιόμετρα  
τον χρόνο και καίει 8 λίτρα ανά 100 χλμ.

€ 1 .1 5 4 € 1 .6 6 4 €510

ΤΣΙΓΑΡΑ
Ετήσιο κόστος για αγορά 1 πακέτου 
ακριβών τσιγάρων ημερηοίως

€ 1 .3 7 0 € 1 .9 4 0 €570

ΣΥΝΟΛΟ € 8 .5 6 1 ,2 € 9 .7 6 8 ,1 6 €1.206,96

r ■■'"Jl"
^  " W k  ■

Το νέο τοπίο
στα καύσιμα και τα ποτά
Μέση τιμή βενζίνης (€/λίτρο)

Σήμερα 1,44 I

Επειτα από
τις αυξήσεις 1,60
των φόρων

Αλκοολούχα ποτά
Ενα ευρώ επιπλέον 
ο φόρος ανά φιάλη

* Ο υπολογισμός έγινε με βάση τις αυξήσεις του ΦΠΑ από 9% σε 11% 
και από 19% σε 23%, καθώς και τις τρεις αυξήσεις του ΕΦΚ από πέρσι

Παφ και... τάλιρο και
Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :

Γ ιώ ρ γος  Φ ινττκόκης___________

ΤΣΙΓΑΡΑ σε τιμές... Βρετανίας και 
βενζίνη σε τιμές... Ολλανδίας, χώρες 
δηλαδή από τις ακριβότερες πανευρω
παϊκά στα συγκεκριμένα προϊόντα, θα 
βρίσκει στο εξής ο έλληνας καταναλω
τής.
Για να επιτευχθεί η εν λόγω «σύγκλιση» 
χρειάστηκαν τρεις αυξήσεις του ειδι
κού φόρου σε καύσιμα και τσιγάρα. 
Μέχρι και πριν από την τελευταία αύξη
ση, η Ελλάδα κατείχε την 4η θέση στην 
ευρωπαϊκή λίστα με τις πιο υψηλές τι
μές στη βενζίνη. Επειτα από αυτήν, 
περνάει στην... 1η θέση, αφήνοντας 
πίσω της ακόμη και την παραδοσιακά 
πιο ακριβή στην Ε.Ε. (επίσης λόγω φό
ρων) Ολλανδία. Με βάση τα στοιχεία 
του Ευρωπαϊκού Δελτίου Τιμών Καυσί
μων (Europa Oil bulletin), στις 23 Α
πριλίου ο μέσος όρος τιμής βενζίνης 
στην Ολλανδία ήταν 1,589 ευρώ, ένα
ντι 1,60 ευρώ που θα είναι πλέον στην 
Ελλάδα. Το ποσό των 1,60 ευρώ το λί
τρο προκύπτει αν αθροίσει κανείς στην 
τιμή διυλιστηρίου που έχει κάνει άλμα

την τελευταία εβδομάδα (0,492 ευρώ) 
την αύξηση του ειδικού φόρου κατανά
λωσης και του ΦΠΑ, μαζί με τα υπόλοι
πα τέλη, καθώς επίσης τον μέσο όρο 
των περιθωρίων κέρδους στη χονδρι
κή (0,06 ευρώ) και στη λιανική (0,10 
ευρώ).
Στα τσιγάρα, ανάλογες αυξήσεις με τις 
ακριβές μάρκες αναμένεται να υπάρ
ξουν τόσο στα φθηνά, όσο και στα με
σαία από πλευράς κόστους ελληνικά 
ως επί το πλείστον σήματα. Από τα 
2,50 ευρώ τα πολύ φθηνά θα φτάσουν 
στα 2,80 ευρώ τον Ιούνιο και στα 3,60 
ευρώ τον Ιούλιο, ενώ στα μεσαίου κό
στους οι τιμές αναμένεται αντίστοιχα 
να αυξηθούν από τα 2,80 ευρώ σήμε
ρα στα 3,20 ευρώ και στα 4,10 ευρώ. 
Επειτα από τα απανωτά κύματα αυξή
σεων, οι φόροι στα τσιγάρα από το 
80,4% της τελικής τιμής τους -  ένα α
πό τα υψηλότερα ούτως ή άλλως ποσο
στά πανευρωπαϊκά -  θα αντιστοιχούν 
από τον Ιούλιο στο 88% της λιανικής τι
μής τους! Ακόμη και στη Βρετανία, ό
που η πιο δημοφιλής μάρκα τσιγάρων 
κοστίζει περίπου 6,3 λίρες (7,2 ευρώ), 
οι φόροι αντιστοιχούν στο 77%, δηλα

δή είναι χαμηλότεροι των ελληνικών.

Κίνδυνος λαθρεμπορίου
Η κατακόρυφη άνοδος των τιμών ενέχει 
τον κίνδυνο εκτίναξης του λαθρεμπορί
ου τσιγάρων -  προειδοποιούν οι ειδικοί 
-  με τα πρώτα κρούσματα να έχουν ήδη 
κάνει την εμφάνισή τους τον Φεβρουά
ριο, όταν ανακοινώθηκε το πρώτο κύμα 
αύξησης του ειδικού φόρου. Σύμφωνα 
με τον Αλέξανδρο Φλέγκα, αντιπρόεδρο 
της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Καπνο
βιομηχανιών Ελλάδος, οι παραγγελίες 
τσιγάρων σε μεγάλες καπνοβιομηχανίες 
έχουν αυξηθεί κατά 30% τους τελευταί
ους μήνες, χωρίς αυτό να δικαιολογεί
ται από μια γενικότερη αύξηση της ζήτη
σης. Το γιατί είναι απλό: μία κούτα δέκα 
πακέτων της πιο δημοφιλούς μάρκας 
κοστίζει σήμερα 38 ευρώ, όταν στο λα
θρεμπόριο μπορεί κάποιος να τη βρει 
προς 15-20 ευρώ. Σύμφωνα μάλιστα 
με πληροφορίες, πρόοφατα η διοίκηση 
καπνοβιομηχανίας εκλήθη από το αρμό
διο τελωνείο να δώσει εξηγήσεις για υ
πόθεση λαθρεμπορίας που αφορά δι
κές της παρτίδες οι οποίες εντοπίστη
καν στο εξωτερικό.

ε
Ι% Ρ ε κ α τ ,

ακίνητα σε όλη 
την Ελλάδα δεν 
έχουν ούτε 
οικοδομική άδεια

εκατ,
κτίρια και 
πλέον έχουν 
κλειστούς 
ημιυπαίθριους

90%
των διαμερισμάτων 
έχουν κλειστούς 
ημιυπαίθριους

10 τ .μ .
είναι περίπου 
είναι το εμβα
δόν κάθε 
κλειστού 
ημιυπαίθριου

Σαφάρι για έσοδα από 
αυθαίρετα - ημιυπαίθριους
Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Π ρ ο κο π ή ς Γ ιό γ ια κα ς prok@doinet.gr

ΣΑΦΑΡΙ για τον εντοπισμό αυθαιρέτων με στόχο τη συγκέ
ντρωση χρημάτων-από τα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρη
σης -  αλλά και το «ξεπάγωνα» των ήδη επιβληθέντων προστί
μων ανοίγει με τα νέα μέτρα που εξαγγέλθηκαν χθες από το υ
πουργείο Οικονομικών.
Στα μέτρα που αφορούν την προσαρμογή και εξυγίανση της 
δημοσιονομικής διαχείρισης έγινε αναφορά και στο τέλος δια
χείρισης των ημιυπαίθριων χώρων, ανοίγοντας έτσι «παράθυ
ρο» αν παραστεί ανάγκη να βγουν κονδύλια από το Πράσινο 
Ταμείο -  που προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος -  προκει- 
μένου να καλυφθούν οι μαύρες τρύπες τού προϋπολογισμού.

Ψήνουν ρύθμιση για τα αυθαίρετα
Την ίδια ώρα, στο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής φαίνεται να μην... προλαβαίνουν τις εξελί
ξεις και πλέον προσπαθούν να τρέξουν πίσω από το υπουρ
γείο Οικονομικών. Στελέχη του ΥΠΕΚΑ έλεγαν χθες ότι ετοίμα
ζαν «συνολική ρύθμιση για τα αυθαίρετα με χρονικό ορίζοντα 
το τέλος τού 2010, αλλά τώρα θα πρέπει να επισπευσθούν οι 
διαδικασίες...». Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη, «μετά τις τελευ
ταίες εξελίξεις περιμένουν πρόταση από το υπουργείο Οικονο
μικών για τα αυθαίρετα».
Η εκτίμηση είναι ότι σήμερα στην Αττική υπάρχουν 1,5 εκατ. 
αυθαίρετα. Από αυτά περίπου 150.000 βρίσκονται σε δασι
κές εκτάσεις. Οι έλεγχοι τα τελευταία χρόνια είχαν αδρανήσει 
από τις Πολεοδομίες -  με το πρόσχημα της έλλειψης προσωπι
κού -  και γίνονταν έπειτα από καταγγελία είτε στην Πολεοδο
μία είτε στην Αστυνομία.
Τα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης είναι ιδιαίτερα τσου
χτερά για τα αυθαίρετα που χτίστηκαν μετά τις 31-12-2003, 
σε σχέση με αυτά που χτίστηκαν το διάστημα 1983-2003. Για 
παράδειγμα, για ένα αυθαίρετο κτίσμα (κατοικία) 100 τετρα
γωνικών μέτρων, σε περιοχή με τιμή ζώνης 1.250 ευρώ, το 
πρόστιμο ανέγερσης είναι 125.000 ευρώ (τιμή ζώνης X τ.μ.) 
και το πρόστιμο διατήρησης 62.500 ευρώ τον χρόνο (πρόστι
μο ανέγερσης: 2). Για το ίδιο αυθαίρετο, αν έχει χτιστεί πριν α
πό το 2004, το πρόστιμο ανέγερσης είναι 2.900 ευρώ και το 
πρόστιμο διατήρησης 580 ευρώ τον χρόνο.

Αν δεν τους δηλώσουν
Σε ό,τι αφορά τους παράνομα κλειστούς ημιυπαίθριους, η ε
κτίμηση είναι ότι πάνω από το 90% των διαμερισμάτων έχει 
κλειστούς ημιυπαίθριους. Οσοι από τους ιδιοκτήτες δεν δηλώ
σουν τους παράνομα κλειστούς χώρους (ημιυπαίθριοι, σοφί
τες, πιλοτές και γκαράζ), τότε οι χώροι τους, με βάση τη νέα 
ρύθμιση του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα
τικής Αλλαγής, θα υπάγονται στις διατάξεις περί αυθαιρέτων. 
Σε αυτούς τους ιδιοκτήτες θα επιβάλλεται πρόστιμο ανέγερ
σης ίσο με το 30% της αξίας τού αυθαιρέτου με βάση την τιμή 
ζώνης κατά τον χρόνο που διαπιστώνεται η παράβαση και πρό
στιμο διατήρησης 5%.

mailto:prok@doinet.gr
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Μπαράζ απεργιών με αρχή 
την 48ωρη της ΑΔΕΛΎ την Τρίτη
ΜΠΑΡΑΖ απεργιών -  αρχής γενομένης από 
την Τρίτη με την 48ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ 
-  προκαλούν τα νέα οικονομικά μέτρα, ενώ  
την Τετάρτη μαζί με το  Δημόσιο απεργεί και 
η ΓΣΕΕ.

Η ΑΔΕΔΥ το ν ίζε ι ότι η κυβέρνηση προ
χώρησε στην τυπική ανακοίνωση της χρεο
κοπίας της ζωής τω ν  μισθωτών, τω ν  συντα
ξιούχων, τω ν  ανέργων. Οταν η κοινωνία δια
λύεται, όταν ο πολίτης οδηγείται όλο και πε
ρισσότερο σε μεγαλύτερη φτώχεια και στην 
τελική οικονομική του εξαθλίωση, κανένα 
μέλλον ευοίωνο δεν δημιουργεί αυτή η πο
λιτική, αυτή η οικονομική επιλογή για τη χώ
ρα και για τους πολίτες. Κατά την ΑΔΕΔΥ, η 
κρίση φαίνεται ότι πράγματι θα είναι μια ευ
καιρία και πάλι για τους έχοντες και κατέχο- 
ντες, για τις επιχειρήσεις και τις τράπεζες, 
για τους γνωστούς κερδοσκόπους και τους 
εκβιαστές της κοινωνίας και τω ν  πολιτών.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ κ. Γιάν. Παναγό- 
πουλος, σε δήλωσή του τον ίζει ότι «πρόκει
ται για τα πλέον κοινωνικά άδικα και σκλη

ρά μέτρα της σύγχρονης ιστορίας της χώρας. 
Δεν είναι μόνο κοινωνικά άδικα αλλά και οι
κονομικά υφεσιακά. Θα οδηγήσουν την οι
κονομία σε βαθιά κατάψυξη και το ν  κόσμο 
της εργασίας σε πολύ δύσκολες μέρες», πα
ρατήρησε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ. «Καλούνται 
να πληρώνουν οι φτωχοί, οι άνεργοι, οι μι
σθωτοί, οι συνταξιούχοι. Δ εν ακούσαμε να 
καλούνται να πληρώνουν αυτοί που τόσα  
χρόνια ενθυλάκωναν το ν  πλούτο του ελλη
νικού λαού και λεηλατούσαν την οικονομία. 
Ακούσαμε ότι θα πληρώσουν οι μη προνομι
ούχοι. Δεν ακούσαμε τίποτα για τους έχοντες 
και κατέχοντες. Αντιθέτως τα εργασιακά και 
κοινωνικά μας δικαιώματα παραδίδονται βο
ρά στις ορέξεις τους», είπε. Και πρόσθεσε: 
«Είναι ώρα να αναπτύξουμε έντονους κοι
νωνικούς αγώνες. Είναι αδιανόητο αυτοί που 
έκλεψαν, που λεηλάτησαν αυτή τη  χώρα να 
πίνουν στην υγειά τω ν  κορόιδων. Επιτέλους, 
να κινηθούν οι διαδικασίες, να αλλάξουν οι 
νόμοι περί ευθύνης υπουργών και οι υπεύ
θυνοι να βρεθούν στη  φυλακή».

■Συγκρούσεις αστυνομικών με διαδηλωτές στη διάρκεια των εκδηλώσεων για την 
Πρωτομαγιά το Σάββατο στην Αθήνα

Στον εισαγγελέα 9 συλληφθέντες 
για τα επεισόδια την Πρωτομαγιά
ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ οδηγού
νται για να απολογηθούν οι 
εννιά  συλληφθέντες για  ε 
πεισόδια και λεηλασία κατα
στήματος στο κέντρο της Α
θήνας κατά τη διάρκεια τω ν 
συλλαλητηρίων για την Ερ
γατική Πρωτομαγιά.

Κατά τα επεισόδια που προ- 
κάλεσαν νεαροί ανηεξουσια- 
στες πυρπολήθηκε ένα βαν 
τηλεοπτικού σταθμού το  ο 
ποίο ήταν σταθμευμένο στην 
Κοραή και προκλήθηκαν ζη
μιές σε τρία κτίρια. Το πιο σο
βαρό επεισόδιο έγινε σης 2.20 
το  μεσημέρι, όταν ομάδα νε

αρών κινήθηκε απειλητικά ε
ναντίον του πρώην προέδρου 
του Κοινοβουλίου κ. Απόστο
λου Κακλαμάνη, ενόσω  βάδι
ζε  στη συμβολή τω ν οδών Κο
ραή και Πανεπιστήμιου. Α
στυνομικοί αμέσως σχημάτι
σαν κλοιό προστασίας και τον 
συνόδευσαν σε παρακείμενο 
κατάστημα από όπου μετα
φέρθηκε για  προληπτικούς 
λόγους σε νοσοκομείο.

Κατά τη  διάρκεια τω ν  συ
μπλοκών προσήχθησαν στην 
Ασφάλεια 27 νεαροί εκ τω ν ο
ποίων συνελήφθησαν εννιά, 
ανάμεσα τους ένας Ελληνας,

τέσσερις Παλαιστίνιοι και έ
νας Ρουμάνος επειδή λεηλα
τούσαν κατάστημα.

Σοβαρά επεισόδια, με α
ποτέλεσμα να επέμβουν τα 
ΜΑΤ τα οποία έκαναν χρήση 
δακρυγόνων σημειώθηκαν 
στην Κοραή και στο ύψος της 
Βουλής, όπου νεαροί επ ιτέ
θηκαν σε αστυνομικούς τω ν 
ΜΑΤ με πέτρες, ξύλα και μο
λότοφ. Επεισόδια έγιναν και 
στη Στουρνάρη, όπου αντιε- 
ξο υ σ ια σ τές  έ σ τη σ α ν  ο δ ο 
φράγματα και ακολούθησε πε
τροπόλεμος γύρω απο το  Πο
λυτεχνείο.

Αγριο ψαλίδι στις
Από το 2018 οι συντάξεις θα καταβάλλονται μετά

Μέτρα-φωτιά στο Ασφαλιστικό και τα εργασιακά που θα επιφέρουν μειώσεις 
συντάξεων έως 30%, καθώς και αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης 
(προσθήκη έως 15 ετών). Τα μέτρα αυτά θίγουν το σύνολο των εργαζομένων.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Η λίας Π. Γεω ρ γά κη ς

Α πό το  2018 οι συντά ξεις θα κατα
βάλλονται έπειτα από 40 χρόνια δου
λειάς, ενώ από το 2015 αυξάνεται στο 

60ό το  έτος ηλικίας για πρόωρη συνταξιο- 
δότηση.

Παράλληλα επέρχονται ανατροπές στον 
τομέα τω ν  εργασιακών σχέσεων με κατάρ
γηση του ορίου του κατώτατου μισθού (και 
κατ’ επέκταση της Εθνικής Γενικής Συλλο
γικής Σύμβασης Εργασίας), καθιέρωση συμ
βάσεων «α λα καρτ» (ατομικών συμβάσεων) 
στον ιδιωτικό τομέα, (με μισθούς κατά πο
λύ χαμηλότερους του σημερινού ορίου τω ν

ΟΙ ΓΥΝ Α ΙΚ ΕΣ Σ ΤΟ  ΔΗΜ ΟΣΙΟ
Αύξηση των ορίω ν ηλικίας των γυναικών 
στο δημόσιο στα 65 χρόνια έω ς το 
τέλος του 2013 με έναρξη το 2011

739 ευρώ τον  μήνα), ενίσχυση τω ν ευέλι
κτων μορφών απασχόλησης, καθώς και ευ
ελιξία στις απολύσεις.

Τα 10 μέτρα-σοκ για το Ασφαλιστικό και 
τα εργασιακά που ανακοινώθηκαν χθες εί
ναι τα εξής:

1 Αναμόρφωση του πλαισίου της εργα
σιακής νομοθεσίας ως προς τις αποζη
μιώσεις, το όριο απολύσεων, την εισαγωγή 

νέου ύψους κατώτατων αποδοχών για νέ
ους και μακροχρόνια ανέργους και προϋ
ποθέσεις που ευνοούν και προστατεύουν 
μορφές εργασίας μερικής απασχόλησης.

2 Ενίσχυση της ευελιξίας στην αγορά ερ
γασίας με την εισαγωγή ετήσιων ορίων 

για τον χρόνο εργασίας μειώνοντας το κό
στος της υπερωριακής απασχόλησης.

3 Αύξηση τω ν ορίων ηλικίας συνταξιοδό- 
τησης τω ν γυναικών στον δημόσιο το

μέα στα 65 χρόνια έως το τέλος του 2013 με 
έναρξη το 2011.

4 Ενίσχυση της ανταποδοτικότητας με
ταξύ εισφορών και συντάξεων.

5 Οι συντάξεις θα καθορίζονται με βάση 
τις αποδοχές στο σύνολο του εργασια

κού βίου.

6 Αυτόματος μηχανισμός προσαρμογής 
τω ν συντάξεων στο προσδόκιμο ζωής 

από το 2020.

7 Αύξηση της ελάχιστης περιόδου εισφο
ρών από τα 37 στα 40 έτη από το 2018.

8 Περιορισμός της πρόωρης συνταξιοδό- 
τησης και αύξηση του ελάχιστου ορίου 

στα 60 έτη έως το 2015.

9 Αναθεώρηση του πλαισίου χορηγήσε
ω ν συντάξεων αναπηρίας, καθώς και 

περικοπές στη λίστα βαρέων και ανθυγιει
νών επαγγελμάτων.

Ελάχιστη εγγυημένη σύνταξη για ά
τομα άνω τω ν 65 ετών με βάση εισο

δηματικά κριτήρια. -

Οι μεγάλες χαμένες
Ολα τα παραπάνω σημαίνουν ότι:
Για την αύξηση του μέσου πραγματι

κού ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, θα 
επιβληθεί από το  2011 η αύξηση εντός 
τριετίας τω ν  ορίων ηλικίας συνταξιοδό- 
τησης τω ν  γυναικών δημοσίων υπαλλή
λων. Με την εξίσωση τω ν  ορίων, περίπου 
140.000 εργαζόμενες στο Δημόσιο θα ε ί
ναι πλέον υποχρεωμένες να συνταξιοδο- 
τούνται είτε στα 60 με μειωμένη σύνταξη 
είτε στα  65 με πλήρη. Μεγάλες χαμένες 
θα είναι οι «παλαιές ασφαλισμένες», δη
λαδή όσες άρχισαν να εργάζοντα ι την 1η 
Ιανουάριου 1983 έω ς και τ ις  31 Δεκεμ
βρίου 1992. Ενόψει αυτών τω ν  αλλαγών, 
επικρατεί αναστάτωση  και κύμα φυγής 
προς τη  σύνταξη. Τονίζετα ι ότι η αύξηση 
αυτή θα «τρ έ ξε ι»  παράλληλα με τη ν  ε 
φαρμογή του νόμου. Πετραλιά που αυξά
νει τα όρια και τα έτη εργασίας σε ΔΕΚΟ, 
τράπεζες και ιδιωτικό τομέα (από το 2011 
θα αυξηθεί κατά 1 έτος, από τα 50 στα 51, 
το  όριο για τις μητέρες ανηλίκων στο ΙΚΑ 
και από το  2013 στα υπόλοιπα ταμεία ώ 
στε το  2017 να μη συνταξιοδοτείτα ι κα
μία μητέρα πριν από τα 55 έτη και στα 60 
έτη με 35ετία στο ΙΚΑ).

Οι ανατροπές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης 
τω ν γυ να ικ ώ ν σ το  Δ η μόσ ιο  από ι-ι-2 0 ΐι έω ς 3 1 -12-2013

Ασφ αλισμένες από 1 Ιανουάριου 1983 έω ς και 31 Δεκεμβρίου 1992

Γυναίκες

Μητέρες ανηλίκων

Γυναίκες με τρία παιδιά

Μειωμένη 
σύνταξη γενικά

ΤΙΙΣΧΥΕ ΤΙ ΘΑ ΙΙΧΥΣΕΙ

Ετη
υπηρεσίας

Ασφ αλισμένες μετά το 1993

Ορια
ηλικίας

ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ

Μητέρες ανηλίκων - 
πλήρη σύνταξη

Ετη
υπηρεσίας

Οριο
ηλικίας

ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ

Μητέρες ανηλίκων - 
μειωμένη σύνταξη

συντάξεις -  αύξηση ορίων ηλικίας
από 40 χρόνια δουλειάς, ενώ από το 2015 μόνο όταν έχει συμπληρωθεί το 60ό έτος της ηλικίας

Οι 10 ανατροπές στο Ασφαλιστικό και τα Εργασιακά
Μείωση συντάξεων έως 30% 
από το 2018. Οι συντάξεις θα 
καθορίζονται με βάση τις 
αποδοχές στο σύνολο του 
εργασιακού βίου. Ελάχιστη 
εγγυημένη σύνταξη για πρόσωπα 
άνω των 65 ετών με βάση 
εισοδηματικά κριτήρια ενώ από 
το 2015 καταργούνται οι 
πρόωρες και καθιερώνεται το 60ό 
έτος ως όριο συνταξιοδότησης

Σταδιακή απάτην 1.1.2011 (και 
σε μία τριετία) εξίσωση των 
ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης 
γυναικών στο Δημόσιο

Εκτακτη εισφορά για όλες τις 
συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ 
(από τον Ιούνιο) 5%-10%

Τ - 4
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Οι συντάξεις για το τμήμα 
ασφάλισης που διανύεται από την 
1/1/2013 και μετά θα 
υπολογίζονται με συντελεστή 2% 
ετησίως (αντί του 3%-3,5% σήμερα), 
οδηγώντας σε σημαντικές μειώσεις

Από το 2012 θα αρχίσει και η 
περικοπή των επικουρικών 
συντάξεων στα ελλειμματικά Ταμεία 
των μισθωτών, ώστε να μην ξεπερνά 
η επικουρική σύνταξη το 20% της 
κύριας

Από την 1/1/2011 θα επεκταθεί 
και στους πρόωρα 
συνταξιοδοτούμενους από το 
Δημόσιο η ποινή μείωσης των 
συντάξεων που ήδη ισχύει στον 
ιδιωτικό τομέα

ι ύ ύ  ' Λ ' Ι · *

Νέο αυστηρό πλαίσιο χορήγησης 
συντάξεων αναπηρίας, καθώς και 
περικοπές στη λίστα των βαρέων και 
ανθυγιεινών επαγγελμάτων

Απελευθέρωση των απολύσεων και 
μείωση της αποζημίωσης

Κατάργηση της ΕΓΣΣΕ (Εθνικής 
Γενικής Συλλογικής Σύμβασης 
Εργασίας) και του κατώτερου μισθού. 
Καθιέρωση συμβάσεων «α λα καρτ» 
(ατομικών συμβάσεων) στον ιδιωτικό 
τομέα, με μισθούς κατά πολύ 
χαμηλότερους του σημερινού ορίου 
των 739 ευρώ τον μήνα

Αύξηση των εργαζομένων 
με μερική απασχόληση 
και ωρομίσθιο

.Ν ΙΩ Ν ΙΚ Η * Α Ν Τ ΙΣ Τ Α Σ Η  
Για το εισόδημα· Γις εργασιακές σχέσεις

ασφάλιση
! ΝΕΑ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2018

Με βάση τις αποδοχές στο σύνολο του εργασιακού τους βίου
ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΤΑΙ νέος τρόπος υπολογι
σμού όλων τω ν συντάξεων. Από το 2018 
οι συντάξεις θα καθορίζονται με βάση 
τις αποδοχές στο σύνολο του εργασια
κού βίου. Μάλιστα προβλέπεται ο αυ
τόματος μηχανισμός προσαρμογής των 
συντάξεων στο προσδόκιμο ζωής από 
το 2020.

ΙΑπό το  2013 θα υπολογίζονται (χα
μηλότερα) οι συντάξεις τω ν  ελεύ
θερων επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) και άλ

λων Ταμείων. Οι συντάξεις για το  τμή
μα ασφάλισης που διανύεται από την 
1/1/2013 και μετά θα υπολογίζονται με 
συντελεστή 2% ετησίως (αντί του 3% - 
3,5% σήμερα, οδηγώντας σε σημαντι
κές μειώσεις).

Περικοπή επικουρικών

2 Από το 2012 θα αρχίσει και η περι
κοπή τω ν επικουρικών συντάξεων 

στα ελλειμματικά Ταμεία τω ν μισθωτών, 
ώστε να μην ξεπερνά η επικουρική σύ
νταξη το 20% της κύριας.

3 Από την 1/1/2011 θα επεκταθεί και 
στους πρόωρα συνταξιοδοτούμε- 

νους από το Δημόσιο η ποινή μείωσης

τω ν συντάξεων που ήδη ισχύει στον ι
διωτικό τομέα (με τον νόμο Πετραλιά) 
και είναι 6% ετησίως και έως 30% για 
συνταξιοδότηση 5 έτη νωρίτερα από τα 
γενικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης 
(πριν από τα 65 οι άνδρες και πριν από 
τα 60 οι γυναίκες).

Νέος τύπος ΛΑΦΚΑ

4 Καθιερώνεται νέος τύπος ΛΑΦΚΑ, 
δηλαδή έκτακτη εισφορά, για συ

ντάξεις άνω τω ν 1.400 ευρώ (άμεσα με

τη δημοσίευση του νέου νόμου). Η κρά
τηση θα γίνετα ι κλιμακωτά κατά 5%, 
7% και 9%.

5 Από φέτος, προβλέπεται η μείωση 
κατά 3%-8% τω ν συντάξεων που ξε- 

περνούντα 1.500 ευρώ σε OTE και ΔΕΗ 
λόγω περικοπής της κρατικής χρημα
τοδότησης, καθώς και η επιβολή ενιαί
ας ποινής στους συνταξιούχους που α
πασχολούνται (αναστολή της καταβο
λής της σύνταξης αν είναι κάτω από τα 
55 και μείωση για τους μεγαλύτερους

σε ηλικία, για ποσά πάνω από τα 730 
ευρώ, όπως ήδη ισχύει για όσους έχουν 
συνταξιοδοτηθεί από τον ιδιωτικό το 
μέα και δεν απασχολούνται με Δελτίο 
Παροχής Υπηρεσιών).

6 Απαγόρευση προγραμμάτων εθε
λούσιας εξόδου ενώ εφ’ εξής δεν θα 

αναγνωρίζεται ο πλασματικός χρόνος 
ασφάλισης ή η πλασματική προσαύξη- 
ση τω ν  πραγματικών ημερών ασφάλι
σης που προβλέπονται σε προγράμμα
τα επιχειρήσεων για εθελούσια αποχώ
ρηση του προσωπικού τους προκειμέ- 
νου να συνταξιοδοτηθούν οι εργαζόμενοι.

7 Προβλέπεται η αλλαγή του θεσμού 
της διαδοχικής ασφάλισης(σύνταξη 

από δύο Ταμεία και άνω) από το 2011.

8 Θεσμοθετείται τρόπος ασφάλισης 
του οικόσιτου προσωπικού μέσω 

ειδικών διπλότυπων επιταγών συγκε
κριμένης χρηματικής αξίας στην οποία 
συμπεριλαμβάνονται το  ποσό της α
μοιβής του εργαζομένου, το  ποσό της 
εργοδοτικής εισφοράς, καθώς και το 
ποσό της εισφοράς του εργαζομένου 
υπέρ του οικείου φορέα κοινωνικής α
σφάλισης.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ-ΣΟΚ

Ενα εκατ. άνεργοι στο τέλος του 2011
ΠΡΟΒΛΕΨΗ-ΣΟΚ για ένα εκατομμύριο ανέργους στο τέλος του 2011 διατυ
πώνει ο καθηγητής και επιστημονικός διευθυντής του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ κ. Σάββας Ρο
μπόλης. Μιλώντας για τα νέα μέτρα, ο κ. Ρομπόλης σημειώνει ότι θα υπάρξει 
παράταση της ύφεσης και έκρηξη της ανεργίας η οποία θα φθάσει στο 20% στο 
τέλος του επόμενου έτους. 0 ίδιος σημειώνει ότι το νέο Ασφαλιστικό θα επιφέ
ρει μείωση συντάξεων έως 30%, ενώ στην ουσία καταργείται η Εθνική Γενική 
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μέσω της κατάργησης του κατώτατου μισθού.

[ Α Ι Χ Μ Ε Σ ]

Του Γιάννη
Λ. Π ολ ίτη

Πράξη
δικαίου

Οι ισοπεδωτικές γενι
κεύσεις δεν είναι μόνο 
άδικες αλλά και γελοίες, 
θα ήταν γελοίο λοιπόν 
να πει κανείς ότι όλοι οι 
εφοριακοί και οι πολεο- 
δόμοι είναι διεφθαρμέ
νοι. Πολύ περισσότερο 
δεν μπορεί να πει κά
ποιος πως όλοι οι δη
μόσιοι υπάλληλοι είναι 
τεμπέληδες και αυτοί -  
από μόνοι τους -  οδή
γησαν τη χώρα στη χρε
οκοπία. Το γεγονός ότι 
ξεπέραοαν το ένα εκα
τομμύριο δεν φταίνε οι 
ίδιοι αλλά εκείνοι που 
τους διόρισαν. Δεν ξέρω 
κανέναν που να του δί
νουν μια δουλειά να κά
θεται και να λέει δεν τη 
θέλω. Εκείνο ωστόσο που 
δεν μπορεί να αμφισβη
τήσει κανείς είναι ότι και 
οι τεμπέληδες και οι ερ
γατικοί και οι διεφθαρ
μένοι και οι αδιάφθοροι 
δημόσιοι υπάλληλοι εί
ναι εδώ και δεκαετίες 
προνομιούχοι έναντι των 
ιδιωτικών υπάλληλων για 
πολλούς λόγους και τον 
εξής ένα: Οι πρώτοι έ
χουν εξασφαλισμένο τον 
μισθό βρέξει χιονίσει εί
τε προσπαθήσουν είτε 
δεν προσπαθήσουν γι’ 
αυτό. Οι δεύτεροι δίνουν 
καθημερινά εξετάσεις για 
να διατηρήσουν το με
ροκάματο.
Είναι πράξη δικαίου λοι
πόν ότι οι ιδιωτικοί υ
πάλληλοι διέσωσαν τον 
13ο και το 14ο μισθό 
τους. Χάνουν άλλωστε α
πό αύριο τόσα άλλα με 
πρώτο τον ύπνο τους, α
πό την αγωνία εάν θα έ
χουν δουλειά τους προ
σεχείς μήνες.



Μεγάλες θυσίες για να αποφύγουμε
Ολόκληρη η δραματική ομιλία του Πρωθυπουργού στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο

■  Ο Πρω
θυπουρ
γός προ
σέρχεται 
στην άτυ
πη συνε
δρίαση 
του
Υπουργι
κού Συμ
βουλίου 
χθες το 
πρωί στη 
Βουλή

Κυρίες και κύριοι, αυγκάλεσα σήμερα το 
Υπουργικό Συμβούλιο σε μια ιστορική 
συνεδρίαση. Ολοι οι Ελληνες συναι

σθάνονται την κρισιμότητα τω ν στιγμών και 
όλοι μας το βάρος της ιστορικής μας ευθύνης. 
Να μη ζήσει η ελληνική οικογένεια τις συνέ
πειες μιας χρεοκοπίας.

Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη 
διακυβέρνηση της χώρας βάλαμε πάνω απ’ ό
λα το εθνικό συμφέρον και την προστασία των 
ελλήνων πολιτών. Η αποφυγή της χρεοκοπίας 
είναι η εθνική κόκκινη γραμμή.

Θέλω να είμαι ξεκάθαρος προς όλες τις κα
τευθύνσεις. Εκανα και θα κάνω τα πάντα για 
να μη χρεοκοπήσει η χώρα. Και δίνουμε μαζί 
έναν σκληρό και αδυσώπητο αγώνα απένα
ντι σε προβλήματα, το μέγεθος τω ν οποίων 
κανένας δεν ήταν ποτέ σε θέση να φανταστεί. 
Ναι, εμείς μιλήσαμε πρώτοι για την κρίση. Κρί
ση πολιτικής, κρίση θεσμών, κρίση αξιών που 
έφεραν και τη μεγάλη κρίση στην οικονομία.

Αλλά κανένας Ελληνας δεν μπορούσε να 
διανοηθεί το μέγεθος του χρέους και του ελ
λείμματος που διαμόρφωσε και έκρυβε κατά 
την αποχώρησή της η προηγούμενη κυβέρ
νηση. Ομως, δεν είναι ώρα για απόδοση ευ
θυνών. Τις γνωρίζει καλά ο ελληνικός λαός. 
Αλλά οι συνέπειες είναι πολλαπλές. Πρώτα 
απ’ όλα, έλλειψη εμπιστοσύνης του έλληνα 
πολίτη στους θεσμούς και στο σημερινό πο
λιτικό σύστημα. «_

Και η έλλειψη της αξιοπιστίας του πολιτι
κού μας συστήματος είναι τόσο μεγάλη, ώστε 
οι πολίτες να αντιμετωπίζουν και εμάς, αυτή 
την κυβέρνηση, με δυσπιστία. Ομως, από την 
πρώτη κιόλας μέρα, δίνω και όλοι μας δίνου
με, και το ζούμε καθημερινά, τη μία μάχη με
τά την άλλη. Να δημιουργήσουμε επιτέλους 
με βαθιές αλλαγές ένα κράτος υπεύθυνο, μια 
κοινωνία όπου επικρατεί το  δίκαιο, όπου τα 
χρήματα του ελληνικού λαού πιάνουν τόπο 
και όπου η δημοκρατική πολιτεία προστατεύει 
τα δικαιώματα του έλληνα πολίτη.

Για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια, μία 
κυβέρνηση λειτουργεί με τόσο μεγάλη αφρ- 
σίωση στο έργο το οποίο της ανέθεσαν οι πο
λίτες. Το λέω ειλικρινά, είμαστε μια κυβέρνη
ση διαφορετική. Παρά την παρατεταμένη μά
χη με την κρίση χρεών και δανεισμού, κάνουμε 
καθημερινά μικρές ή και μεγάλες ανατροπές, 
σε ένα σύστημα που δεν υπηρετούσε το  (Συμ
φέρον της χώρας. Και αυτό θα το  συνεχίΑιυ- 
με με ένταση, ξεπερνώντας τον κάβο, τον κά
βο της οικονομικής κρίσης, για να μην ξανα- 
βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση ποτέ πια. 
Πρώτο μας μέλημα ήταν να ανακτήσουμε την 
αξιοπιστία μας απέναντι στους πολίτες. Από 
την πρώτη στιγμή είπαμε όλη την αλήθεια 
στον ελληνικό λαό.

Δ εύτερος στόχος μας, να ανακτήσουμε 
την αξιοπιστία μας διεθνώς και κυρίως 
στην Ευρώπη. Γιατί τον Οκτώβριο του 

2009 δεν μας άκουγε κανείς. Δεν μας πίστευε 
κανείς. Κάναμε αυτό τον αγώνα, γιατί ξέραμε 
ότι χωρίς αξιοπιστία δεν θα βρίσκαμε καμία 
κατανόηση, πόσω μάλλον και υποστήριξη. Θα 
ήμασταν στο πουθενά, θα παλεύαμε εγκατα- 
λελειμμένοι στα πελώρια χρέη. Χρέη δικά μας. 
Μόνοι απέναντι στους πιστωτές μας, μόνοι α
πέναντι και σε κερδοσκόπους.

Αλλά στήριξη δεν θα μπορούσαμε να εξα
σφαλίσουμε λόγω της προηγούμενης ανα- 
ξιοπιστίας μας. Μόνη πιθανή βοήθεια -  και 
αυτός θα ήταν ένας ακόμη πιο δύσκολος δρό
μος -  θα ήταν μία βοήθεια 10-20 δισ. ευρώ, 
που στην καλύτερη περίπτωση θα τα  εξα 
σφαλίζαμε από το ΔΝΤ, τη στιγμή που το κρά
τος που παραλάβαμε είχε και έχει δανειακές 
ανάγκες 60 δισ. ευρώ τον χρόνο.

Τη μάχη της αξιοπιστίας τη  δώσαμε και

την κερδίσαμε και παρουσιάσαμε σχέδιο για 
μια διαφορετική Ελλάδα, για να πείσουμε ότι 
δεν ήταν μόνο λόγια, προωθώντας άμεσα μέ
τρα έκτακτης ανάγκης. Βάλαμε μπροστά ρι
ζικές τομές, όπως στο φορολογικό σύστημα, 
στη διαφάνεια, στη λειτουργία του κράτους, 
στη δομή του.

Λάβαμε σκληρά και επώδυνα μέτρα, που 
ήταν όμως απαραίτητα για να αυξήσουμε τα 
έσοδα, να περιορίσουμε τις δαπάνες, να συ
νεχιστεί η λειτουργία του κράτους και να ε
ξασφαλίσουμε το μείζον, να είμαστε σε θέση 
να συνεχίζουμε να καταβάλουμε μισθούς και 
συντάξεις.

Προσωπικά, έχω πει και το ξα- 
ναλέω: δεν έχω ποτέ ζητήσει να 
έρθω στην εξουσία για την ε
ξουσία, αλλά μόνο για προσφο
ρά. Στο τέλος της θητείας μου, 
η Ελλάδα δεν θα είναι χρεοκο
πημένη. Θα είναι αναγεννημένη

Αποδείξαμε ότι ο ελληνικός λαός δεν φυ
γομαχεί. Κάναμε μαραθώνιο και επαφών και 
διαπραγματεύσεων. Με αυτή τη  μάχη ανά
κτησης της αξιοπιστίας μας, καταφέραμε να 
δώσει σημασία η διεθνής κοινότητα στις θαρ
ραλέες προσπάθειες του ελληνικού λαού. Κα
ταφέραμε να πείσουμε τους εταίρους μας πως 
το πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι μόνο δι
κό μας, αφορά και στο πώς λειτουργούν οι α
γορές, αφορά στην προστασία του ίδιου του 
ευρώ.

Ετσι, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ενωση να 
στήσει έναν τελείως καινούργιο μηχανισμό 
για να στηρίξει την Ελλάδα. Η απόφαση της

Ευρωπαϊκής Ενωσης της 25ης Μαρτίου ήταν 
καθοριστική και ιστορική και για την Ελλάδα 
και για την Ευρώπη. Σκεφτείτε σήμερα πού 
θα ήμασταν. Χωρίς αυτό τον ευρωπαϊκό μη
χανισμό στήριξης, τα προβλήματά μας θα ή
ταν ανυπέρβλητα.

Ελπίζαμε ειλικρινά, τόσο εμείς όσο και οι 
ευρωπαίοι εταίροι μας, πως η ύπαρξη αυτού 
του μηχανισμού θα ήταν από μόνη της αρκε
τή για να διευκολύνει τις συνθήκες δανεισμού 
της Ελλάδας. Δυστυχώς, αυτό δεν έγινε. Από 
την πρώτη στιγμή, από το πρώτο Συμβούλιο 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στο οποίο συμμε
τείχα ως Πρωθυπουργός της Ελλάδας, χωρίς 
ούτε στιγμή να απεκδυθώ τω ν ευθυνών της 
χώρας μου, επεσήμανα πως το  πρόβλημα ή
ταν ευρύτερο και πολύ πιο σοβαρό. Πως α
φορούσε στην ευστάθεια του χρηματοπιστω
τικού συστήματος της Ευρώπης και του ευ
ρώ. Πως αφορούσε στη λειτουργία του διε
θνούς οικονομικού χρηματοπ ιστω τικού  
συστήματος και πως μια μικρή εστία φωτιάς 
θα μπορούσε να δημιουργήσει μια μεγάλη 
πυρκαγιά. Αλλοι συμφώνησαν, άλλοι όχι. Ισως 
και τα δικά μας λόγια κάποιοι να τα θεώρη
σαν άλλοθι για να μεταθέσουμε ευθύνες, αντί 
να αναλάβουμε τις δικές μας.

Ε μείς, όμως, τις αναλαμβάνουμε και πα
ρά τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ε
νωσης, θετικές αποφάσεις, οι αμφιση

μίες που υπήρξαν έδωσαν σήμα στην αγορά 
ότι υπήρχε έλλειψη αποφασιστικότητας. Κά
ποιοι έβαλαν στο στόχαστρο την Ελλάδα, που 
βεβαίως με τη δική της ευθύνη βρέθηκε στη 
θέση του αδύναμου κρίκου, αλλά και του πει
ραματόζωου. Και η Ελλάδα συνέχισε να είναι 
στόχος και πειραματόζωο σε ένα δυσμενές 
διεθνές οικονομικό κλίμα. Αδύναμος κρίκος 
και εύκολη λεία κερδοσκόπων.

Σήμερα, το  πρόβληιτα έχει πάρει πολύ με

γαλύτερες διαστάσεις. Σήμερα, βλέπουμε ότι 
η φωτιά αυτή απειλεί να εξαπλωθεί, κάνοντας 
μεγαλύτερη ζημιά και στην Ελλάδα, αλλά και 
στις άλλες χώρες και οικονομίες στην ευρω
ζώνη  και όχι μόνο. Το κόστος της κατάσβε
σης αναμένεται να είναι πολύ μεγαλύτερο, αλ
λά μεγαλύτερο δυστυχώς θα είναι και το βά
ρος που θα υποστούν οι έλληνες πολίτες. Η 
ανάγκη καταφυγής στον μηχανισμό σημαίνει 
αναπόδραστα πρόσθετες και πιο άμεσες προ
σπάθειες και θυσίες, που ζητούν και πιστω
τές και εταίροι μας, για να εγγυηθούν τη χρη
ματοδότηση τω ν αναγκών μας, αλλά και για 
να βγούμε ασφαλείς απ' αυτή την κρίση.

Γνωρίζω ότι, με τις σημερινές μας αποφά
σεις, οι συμπολίτες μας θα πρέπει να υπο
στούν μεγάλες θυσίες. Ομως η εναλλακτική 
πορεία θα ήταν η καταστροφή και μεγαλύτε
ρος πόνος για όλους. Γι' αυτό και είμαστε α
ποφασισμένοι να μην κάνουμε πίσω ούτε βή
μα. Δεν είναι για μένα, για κανέναν μας, ευ
χάριστη απόφαση. Αλλά είμαστε εδώ για να 
πάρουμε σωστές αποφάσεις για τον τόπο. Αυ
τή ήταν, αυτή είναι η ευθύνη μας.

Και αυτή την ευθύνη, και εγώ προσωπικά 
έχω ταχθεί να υπηρετώ. Την ευθύνη απένα
ντι στο συλλογικό συμφέρον του Ελληνισμού.

Αντιληφθήκαμε πολύ νωρίς την ανάγκη 
για τη σύσταση ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού, 
που θα είχε τη δυνατότητα να μας βοηθήσει 
στην αναχρηματοδότηση του χρέους, με πο
σά βεβαίως πρωτοφανή στα παγκόσμια χρο
νικά.

Στήσαμε αυτό τον μηχανισμό από το μη
δέν. Ζητήσαμε πριν από λίγες μέρες την ε
νεργοποίησή του. Και σήμερα, επικυρώνου-

Φ 0ι αμφισημίες που υπήρξαν από 
|| την Ε.Ε. έδωσαν σήμα στην αγο

ρά ότι υπήρχε έλλειψη αποφα
σιστικότητας. Κάποιοι έβαλαν 
στο στόχαστρο την Ελλάδα

με τη συμφωνία. Ενα χωρίς προηγούμενο πα
κέτο στήριξης, για μια χωρίς προηγούμενο 
προσπάθεια από την πλευρά τω ν Ελλήνων. Ε
πικριτές ή ακόμα και καλοπροαίρετοι φίλοι 
μού λένε, «θα έχεις πολιτικό κόστος. Το ΠΑΣΟΚ 
απαρνιέται τις πολιτικές του. Θα μείνεις μό
νο μια θητεία». Και απαντώ, το ΠΑΣΟΚ έχει 
πάντα στην κόκκινη γραμμή του το συμφέρον 
της πατρίδας και τίποτα άλλο. Προσωπικά έ
χω πει και το ξαναλέω: δεν έχω ποτέ ζητήσει 
να έρθω στην εξουσία για την εξουσία, αλλά 
μόνο για προσφορά. Δεν με ενδιαφέρουν οι 
θυσίες. Με ενδιαφέρει, όταν παραδώσω τη 
σκυτάλη, να έχω κάνει το σωστό και να πα
ραδώσουμε μαζί μια διαφορετική, πολύ κα
λύτερη Ελλάδα. Και γι' αυτό θα πάρω όποια 
απόφαση χρειαστεί. Στο τέλος της θητείας 
μου, η Ελλάδα δεν θα είναι χρεοκοπημένη. Θα 
είναι αναγεννημένη.

Δεν ήταν επιλογή μας να πάρουμε μέτρα 
επί δικαίους και αδίκους. Επιλογή μας ήταν 
να νοικοκυρέψουμε το κράτος, να ανατάξου
με την οικονομία, με κοινωνικά δίκαιο τρόπο. 
Η οικονομική πραγματικότητα όμως μάς υ
ποχρέωσε να πάρουμε πολύ σκληρές απο
φάσεις. Αυτό αναγνωρίζεται διεθνώς.

Τ αυτόχρονα όμως ήρθαν και τα πρώτα 
θετικά αποτελέσματα. Το έλλειμμα του 
προϋπολογισμού μειώθηκε το  πρώτο 

τρίμηνο κατά 40%, σε σχέση με πέρσι. Κυρίες 
και κύριοι, σήμερα ξέρω, ξέρουμε, ότι οι θυ
σίες αυτές είναι σκληρές, αλλά αναγκαίες. Διό
τι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να χρηματοδο
τήσουμε τα 300 δισ. ευρώ του χρέους μας. Αν 
δεν τα χρηματοδοτούσαμε, η Ελλάδα θα χρε-

την καταστροφή
σκοπούσε. Αύριο, ξεπερνώντας τον κάβο, μπο
ρούμε να αφοσιωθούμε στο έργο μας για μια 
πολύ διαφορετική Ελλάδα.

Κάλεσα το  Υπουργικό Συμβούλιο προκει- 
μένου να δώσει μια κατ' αρχήν έγκριση σε αυ
τές τις πρόσθετες δεσμεύσεις, που καλούμα
στε να αναλάβουμε. Πολλά από τα μέτρα είναι 
απολύτως θεμιτά, γιατί και εμείς θέλουμε να 
χτίσουμε μια νέα, ανταγωνιστική Ελλάδα, μια 
Ελλάδα οικονομικά βιώσιμη και αυτοδύναμη, 
που παίρνει την τύχη της στα χέρια της. Μια 
Ελλάδα που ορίζει το μέλλον της.

Αλλά πολλά από τα μέτρα είναι και έκτακτα. 
Καλούμαστε να τα λάβουμε. Θα τα είχαμε α- 
ποφύγει, αν είχαμε σήμερα την ελευθερία τω ν 
επιλογών μας, αλλά ιδιαίτερα αν είχαμε μπρο
στά μας τον χρόνο που θα χρειαζόμασταν και 
θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε βεβαίως, αν 
ήταν οι συνθήκες ομαλές, αν δεν βρισκόμασταν 
μπροστά στην τεράστια οικονομική κρίση.

Γι' αυτό σήμερα γίνονται θυσίες. Και αυτές 
οι θυσίες μάς επιτρέπουν να πάρουμε την α
νάσα που χρειαζόμαστε, να βρούμε δηλαδή τον 
απαραίτητο χρόνο, την απαραίτητη ηρεμία, για 
να κάνουμε τις ιστορικές αλλαγές στη χώρα 
μας, για τις οποίες εμπιστεύτηκε ο λαός το Πα
νελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα.

Να διαμορφώσουμε πράγματι έναν νέο πα
τριωτισμό. Νέος πατριωτισμός σημαίνει να αλ
λάξουμε πρακτικές και αντιλήψεις. Να αναδεί
ξουμε ό,τι καλύτερο έχει η Ελλάδα και ο Ελλη
νισμός: το  μεράκι, το  φιλότιμο, την αλληλεγ
γύη, τη ν  ανθρωπ ιά , τη  φ ιλο ξεν ία , τη ν  
ντομπροσύνη, τη φαντασία και τη δημιουργι
κότητα, την ευστροφία που χρειάζεται για την 
παραγωγικότητα. Μια Ελλάδα τω ν αξιών.

Ν έος πατριωτισμός σημαίνει ότι δεν υ
μνούμε μόνο τα σύμβολα και την ιστο
ρία μας, αλλά φροντίζουμε για τον δι

πλανό μας, φροντίζουμε για το συλλογικό μας 
συμφέρον, φροντίζουμε για το περιβάλλον μας, 
φροντίζουμε για την Ελλάδα που ανήκει σε ό
λους μας. Νέος πατριωτισμός σημαίνει, μία νέα 
συλλογική ελληνική συνείδηση. Και αυτό το 
μήνυμα το δίνουμε όλοι και το δίνουμε παντού. 
Το στέλνουμε και στην Ευρωπαϊκή Ενωση, αλ
λά και στη διεθνή κοινότητα, που μας παρακο
λουθεί και θα μας παρακολουθεί, όχι μόνο τις 
επόμενες μέρες, αλλά τους επόμενους μήνες. 
Θα παρακολουθεί την Ελλάδα, θα αξιολογεί τις 
αντιδράσεις μας, θα παρακολουθεί την ελλη
νική κοινωνία. Και εμείς θέλουμε ακριβώς να 
δείξουμε την Ελλάδα που αλλάζει, που ανα
γεννιέται, μια Ελλάδα για την οποία είμαστε πε
ρήφανοι.

Μιλάμε για ιστορικές αλλαγές για τον ποΤ 
λίτη. Ιστορικές αλλαγές που θα βγάλουν την| 
Ελλάδα οριστικά απ’ την κρίση. Στο σημερινοί 
ιστορικό σταυροδρόμι δεν υπάρχει άλλη επ ί! 
λογά από τη σωτηρία της πατρίδας, στο εξαι
ρετικά στενό διαπραγματευτικό πλαίσιο στο ο
ποίο βρεθήκαμε και έγιναν αυτές οι δύσκολες 
διαπραγματεύσεις. Είναι θετικό το γεγονός ό
τι δεν θίγονται οι μισθωτοί του ιδιωτικού το 
μέα. Αλλά αναγκαζόμαστε να λάβουμε πρό
σθετα επώδυνα μέτρα που θίγουν τους συντα
ξιούχους και τους μισθωτούς του δημόσιου το
μέα, γιατί ο «μεγάλος ασθενής» είναι ο δημόσιος 
τομέας, και όσο πιο γρήγορα τον αλλάξουμε τό
σο πιο γρήγορα θα ανακάμψουμε και τόσο πιο 
γρήγορα θα αποκαταστήσουμε αυτά που χά
νουμε, και είναι αυτά που δίνουν σήμερα οι έλ
ληνες πολίτες.

Οπως θα σας εξηγήσει και ο υπουργός Οι
κονομικών, το κάναμε προσπαθώντας να πε
ρισώσουμε ό,τι μπορούσαμε, προσπαθώντας 
να διαφυλάξουμε δηλαδή ότι οι επιπτώσεις για 
τους πλέον αδύναμους θα είναι οι μικρότερες 
δυνατές. Αυτό είναι στη φιλοσοφία μας, αυτές 
είναι οι αξίες μας ως Κίνημα. Θέλω να τονίσω

ότι αυτή η εθνική προσπάθεια προϋποθέτει 
πως το πολιτικό σύστημα πρέπει να δώσει πρώ
το το παράδειγμα. Γι' αυτό, θα ζητήσω από τον 
πρόεδρο της Βουλής να αναλάβει πρωτοβου
λίες, έτσι ώστε το Κοινοβούλιο να τεθεί στην 
πρώτη γραμμή της προσπάθειας και οι βου
λευτές να συμμετάσχουν στα βάρη και να πα
ραιτηθούν τω ν  δώρων τους. Είναι προφανές 
πως αυτό είναι ύμνο ένα δείγμα γραφής για τη 
συνολική αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του 
πολιτικοώόυστήματος, που καλούμαστε να φέ
ρουμε όε πέρας. Εχω δώσει εντολή σ τον  υ
πουργό Εσωτερικών να επιταχύνει τις διαδι
κασίες κατάρτισης του νέου εκλογικού νόμου, 
έτσι ώστε να θέσουμε το  πολιτικό σύστημα σε 
νέες υ γ ^ ζ  βάσεις. Πρέπει σήμερα να πούμε 
με κήθεειλικρίνεια στους έλληνες πολίτες πως 
έχουμε μια μεγάλη δοκιμασία μπροστά μας. 
Ξαναβρίσκοντας και δίνοντας νέο νόημα όμως 
στις δικές μας αξίες, όπως η ποιότητα, η αν
θρωπιά, η Δημοκρατία, η μεταξύ μας αλλη
λεγγύη, ανοίγουμε έναν διαφορετικό δρόμο. 
Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για το θάρ
ρος και το αίσθημα ευθύνης που ο καθένας α
πό εσάς έδειξε όλο αυτό το διάστημα. Σταθή
καμε και στεκόμαστε στο ύψος της ευθύνης 
μας, απέναντι στο μέλλον της πατρίδας μας, α
πέναντι στις μελλοντικές γενιές, στις οποίες 
οφείλουμε να παραδώσουμε μια χώρα απαλ
λαγμένη από τις παθογένειες και τα ελλείμμα
τα, που η δική μας γενιά δημιούργησε, και πά
ντοτε βγήκαμε όχι μόνο νικητές, αλλά και πιο 
δυνατοί από πριν. Εχουμε να φέρουμε σε πέ
ρας έναν άθλο. Θα περάσουμε δύσκολα χρό
νια, αλλά θα τα καταφέρουμε κάνοντας μια νέα 
αρχή σε όλα.

Οπως είπα, δεν υπόσχομαι, δεν υποσχόμα
στε ότι θα περάσουμε εύκολα και ανώδυνα το 
επόμενο χρονικό διάστημα. Υπόσχομαι όμως 
τρία βασικά πράγματα.

Οι θυσίες μας επιτρέπουν να πά
ρουμε την ανάσα που χρειαζόμα
στε, να βρούμε δηλαδή τον απα
ραίτητο χρόνο για να κάνουμε τις 
ιστορικές αλλαγές στη χώρα μας

Π ρώτα απ' όλα, να κάνω, και θα το  κά
νουμε μαζί, καθετί για να προστατεύ
σω τους πιο αδύναμους σ’ αυτή την κρί

ση. Δεύτερον, να εμπεδωθεί η αίσθηση Δικαί
ου, διότι αυτή έχει χαθεί, και είναι αυτονόητη 
η οργή. Την αισθανόμαστε, τη συμμεριζόμαστε 
όλοι, και εγώ προσωπικά. Συμμερίζομαι την ορ
γή του πολίτη, που σήμερα πληρώνει για α
μαρτίες άλλων. Η δικαιοσύνη, η ευνομία, η δί
καιη κατανομή βαρών και πλούτου είναι για 
μας καθημερινός αγώνας και δέσμευσή μας. 
Και τρίτον, υπόσχομαι να παλέψω μαζί με ό
λους σας, ώστε αυτή η κρίση να γίνει πραγμα
τικά μια ευκαιρία να αλλάξουμε. Να αλλάξου
με εμείς, να αλλάξει η Ελλάδα, να σκεφτούμε 
και να ονειρευτούμε διαφορετικά, αλλά και να 
κάνουμε την Ελλάδα διαφορετική. Μια νέα αρ
χή, που θα μας κάνει περήφανους για τη χώρα, 
αλλά και για το έργο μας.

Και πάλι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για 
το αίσθημα ευθύνης που ο καθένας σας δείχνει 
αυτό το διάστημα. Να ξανατονίσω ότι, από τις 
δυσκολίες, ο Ελληνισμός βγήκε πάντα και τπο 
δυνατός και νικητής. Αυτό θα εξακολουθήσει 
να συμβαίνει και συμβαίνει και σήμερα. ΓΓ αυ
τό και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις 
του Ελληνισμού. Αν δουλέψουμε όλοι μαζί, ό
λοι μαζί για την Ελλάδα που μας αξίζει και ο
νειρευόμαστε, θα πετύχουμε. Θα περάσουμε 
δύσκολες στιγμές, αλλά θα πετύχουμε. Και σ ’ 
αυτή τη μάχη θα είμαι πάντα μπροστά.

■  0 επικεφαλής
του ΔΝΤ Ντομι- 
νίκ Στρος-Καν 
συμφώνησε με 
τη διαπίστωση 
του Γ. Παπαν- 
δρέου ότι μια 
ενδεχόμενη πε
ρικοπή των 
«δώρων» στον 
ιδιωτικό τομέα 
θα έβαζε την 
Ελλάδα σε βα
θιά ύφεση

ΑΓΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

O 24ωρος πυρετός πριν 
από το ντιλ με Ε.Ε. και ΛΝΤ
Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :

Γιώ ργος Χρ. Παπαχρήστος

ΑΠΟ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΥΜΑΤΑ π έ
ρασαν οι δ ιαπραγματεύσεις 
μεταξύ της κυβέρνησης και 
τω ν  εμ π ε ιρογνω μ όνω ν τη ς  
«τρ ό ικ α ς» -  Ευρωπαϊκής Ε
νωσης, Ευρωπαϊκής Κ εντρ ι
κής Τράπεζας και Δ ιεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου -  μέ
χρι να  φ τάσει η ώρα της συμ
φωνίας, που επετεύχθη αρ
γά  τη  νύχτα  τη ς  Π ρω τομ α 
γιάς. Είναι ενδεικτικό ότι την 
Πέμπτη 29 Απριλίου, όπου ό
λοι (πολιτικοί, κόμματα και 
Τύπος) π ρ οεξοφ λού σα ν  τη  
συμφωνία, με βάση προφα
ν ώ ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ζα π ό  κυ 
βερνητικές πηγές, «όλα ήταν 
στον  αέρα», σύμφωνα με χθε
σ ιν ές  κυβερνητικές πηγές. 
Σύμφωνα με ίδιες πηγές 
η «τρό ικα » «ήθελε αίμα» -  ή 
το ι ντ^κοπούν ορ ιστικά  και

ε ξ  ολοκλήρου από μισθούς 
και συ ντά ξε ις  τα  δώρα Χρι
σ του γέννω ν  και Πάσχα, κα
θώ ς και το  επίδομα αδείας 
τό σο  σ το ν  δημόσιο όσο  και 
σ το ν  ιδ ιω τικό  τομέα. Σ το  ί
διο μοτίβο συνεχίστηκαν οι 
δ ια π ρ α γμ α τεύ σεις  και τη ν  
Παρασκευή, με τους εμπει
ρογνώμονες να ζητούν να δο
θεί «ένα  ισχυρό μήνυμα στην 
ελληνική κοινωνία  με μέτρα- 
σοκ», όπως αυτά που προα- 
ναφέρθηκαν για  το ν  13ο και 
το ν  14ο μισθό, και τη ν  κυ
βέρνηση να επιμένει ότι «δεν 
α ν τέχ ε ι ο κόσμος άλλα μέ
τρα». Ο συμβιβασμός που ε 
πήλθε με τη  μορφή επιδομά
τω ν  στους μισθούς και τις συ
ν τά ξε ις  του  Δημοσίου θ εω 
ρ είτα ι απμ τη ν  κυβέρνηση  
«σημ αντική  επ ιτυχ ία », ενώ  
για  τη  διάσωση  του 13ου και 
του  14ου μισθού σ το ν  ιδ ιω 
τικό τομέα φα ίνετα ι πω ς έ 

παιξαν ρόλο δύο πράγματα:
■  η τηλεφωνική επικοινωνία 
του Γιώργου Παπανδρέου με 
τον  επικεφαλής του ΔΝΤ Ντο- 
μινίκ Στρος-Καν το  Σάββατο, 
κατά τη  διάρκεια της οποίας 
με επιμονή του ζήτησε να αρ
θούν οι απαιτήσεις της «τρόι
κας» δ ιότι η Ελλάδα θα μπει 
σε βαθιά ύφεση, και
■  η παρέμβαση του  π ρ ο έ 
δρου του  ΣΕΒ Δ. Δασκαλό- 
π ου λου  σ το  κλιμάκ ιο  τη ς  
«τρό ικα ς», ο οπο ίος δ ιαβε
βαίωσε ότι οι εργοδότες δεν 
έχουν πρόβλημα να δ ίνουν 
τους δύο αυτούς μισθούς.

Σε κάθε περίπτωση, η κυ
βέρνηση θεω ρεί «μεγάλη ε
πιτυχία» τη  διάσωση τω ν  μι
σθ ώ ν  σ το ν  ιδ ιω τικό  τομέα, 
δεδομ ένου  η σ τάση  ειδικά 
τω ν  εκπροσώπων της Ευρω
παϊκής Ενωσης περιγράφε- 
τα ι «πολύ πιο σκληρή» από 
εκείνη του ΔΝΤ.

Η «επιστράτευση» Βενιζέλου
«GEMA» για την πολιτική ζω ή  αποτελεί ασφα
λώς η πλήρης εμπλοκή του Ευάγγελου Βενι
ζέλου στην κατάρτιση της συμφωνίας. Οπως 
έγινε γνω στό , ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, 
που για πρώτη φορά κλήθηκε σε κυβερνητική 
σύσκεψη για την οικονομία την περασμένη ε 
βδομάδα, είχε ως αντικείμενο στην τε 
λική φάση τω ν  διαπραγματεύσεων τη 
νομική επεξεργασία της συμφωνίας, 
τη ν  κατάρτιση  τω ν  νομοσχεδίων 
που περιελάμβαναν τη συμφωνία, 
αλλά και τα  αναγκαία Προ
εδρικά Διατάγματα. Ο 
κ. Βενιζέλος, ο οποίος 
μετείχε στην ολοήμε
ρη κυβερνητική σύ
σκεψη που πραγμα
τοποιήθηκε στα γρα
φεία του υπουργεί
ου Οικονομίας στην 
οδό Μ εσογε ίω ν  ε 
πεξεργάστηκε κάθε 
πτυχή τη ς συμ φ ω 
νίας και είχε ως αρ
μοδιότητα να σ τέλ
νε ι π ίσω  προς επα-

ναδιαπραγμάτευση με τους εμπειρογνώμονες 
της «τρόικας» ό,τι κατά την άποψή του προσέ- 
κρουε στο  Σύνταγμα. Στην ολοήμερη σύσκε
ψη στο υπουργείο Οικονομίας (πραγματοποι
ήθηκε εκεί λόγω τω ν  διαδηλώσεων στο κέντρο 
της Αθήνας) πλην του κ. Βενιζέλου έλαβαν μέ
ρος οι Χάρης Παμπούκης, Γιώργος Παπακων

σταντίνου, Λούκα Κατσέλη, Φίλιππος Σαχι- 
νίδης κ.ά.

Η συμφωνία οριστικοποιήθηκε κοντά στα 
εσάνυχτα του Σαββάτου και αφού έδωσε το 
Κ ο Ε. Βενιζέλος και ενημερώθηκε ο Γιώργος 

Παπανδρέου που ήταν σε ανοιχτή τηλε
φωνική γραμμή από το σπίτι του στο Κα- 

 ̂ στρί. Η ενεργοποίηση του Ε. Βενιζέλου 
και η προθυμία που επέδειξε, σύμφω
να με πηγές του Μεγάρου Μαξίμου 
βάζουν μια τελεία, όπως έλεγαν, στη 
μέχρι τώρα «τυπική» σχέση τω ν δύο 
ανδρών...

■ Η νομική επεξεργασία της 
συμφωνίας με την «τρόικα» α- 
νετέθη στον υπουργό Εθνικής 
Αμυνας Ευάγγελο Βενιζέλο



Κάθε τρίμηνο από τεστ
Αυστηροί έλεγχοι από ΔΝΤ και Ε.Ε. για να παρέχεται η οικονομική βοήθεια
Χωρίς προηγούμενο είναι η οικονομική βοήθεια που θα χορηγήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο στην Ελλάδα. Το πακέτο στήριξης θα ανέλθει στα 110 δισεκατομμύρια ευρώ, από τα οποία τα 30 δισ. ευρώ θα
προέλθουν από το ΔΝΤ, ποσό το όποιο θα διατεθεί στη χώρα μας μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Γπύργος Κ ανελλόπουλος
------------------------------------ --------------------------------------- ΒΙΑΖΕΤΑΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η εφαρμογή τω ν μέτρων που ανακοίνωσε χθες 
η κυβέρνηση θα ελέγχεται αυστηρά από τους 
εταίρους και το  ΔΝΤ προκειμένου να εξα 

σφαλίζεται η ροή της χρηματοδότησης. Οι πρώτες 
δόσεις του δανείου θα διατεθούν στην Ελλάδα πριν 
από τις 19 Μαίου, οπότε η χώρα μας θα πρέπει να α
ποπληρώσει δάνεια 8,5 δισ. ευρώ.

Στις αποφάσεις αυτές κατέληξε χθες το  Συμβού
λιο Υπουργών της ευρωζώνης που συνεδρίασε ειδι
κά για το  θέμα της χώρας μας και πλέον στις 7 Μαίου 
θα συγκληθεί Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες, ό
που θα συζητηθεί το πρόγραμμα στήριξης της ελλη
νικής οικονομίας και θα γίνει εκτίμηση της κατά
στασης στην Ελλάδα. Οι σχετικές ανακοινώσεις έγι
ναν χθες το βράδυ από τον επικεφαλής του Ε ιικ^ουρ 
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, τον πρόεδρο της ΕΚΤ Ζαν-Κλο- 
ν τ  Τρισέ, τον ευρωπαίο επίτροπο για Οικονομικές

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΔΟ ΣΕΙΣ
Οι πρώτες δόσεις  του δανείου των 
συνολικά 110 δισ. ευρώ  θα διατεθούν 
στην Ελλάδα πριν από τις 19 Μαίου

και Νομισματικές Υποθέσεις Ολι Ρεν και τον υπουρ
γό Οικονομικών Γιώργο Παπακωνσταντίνου, κατά 
τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου από τη βελ
γική πρωτεύουσα.

Δύσκολα και οδυνηρά τα μέτρα
Ο Ολι Ρεν, μετά την ανακοίνωση για το τεράστιο 

πακέτο βοήθειας, χαρακτήρισε τη χθεσινή ημέρα πο
λύ σημαντική για το  μέλλον της Ελλάδας και για τη 
λειτουργία και τη  σταθερότητα της ευρωζώνης, υ
πογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα βήματα που πρέπει 
να κάνουμε ως χώρα είναι δύσκολα και οδυνηρά, αλ
λά απαραίτητα. Ο επικεφαλής του ΔΝΤ Στρος-Καν α
πό την πλευρά του εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι 
προσπάθειες που καταβάλλει η ελληνική κυβέρνη
ση και η δέσμευσή της να εφαρμόσει τα μέτρα που 
ανακοινώθηκαν θα επαναφέρει την οικονομία της 
χώρας στη σωστή  κατάσταση και θα αποκαταστήσει 
την εμπιστοσύνη τω ν  αγορών. Για τα 30 δισ. ευρώ 

που θα δώσει το  ΔΝΤ, ο Στρος-Καν ανέφερε 
; - ότι συνοδεύονται από πολυετές πρόγραμ- 

/  ΤΪΔ μα που αρχίζει με σημαντικές προστχά-
Μ  θείες, οι οποίες έχουν ως στόχο να εξα- 

λειφθούν οι μεγάλες δημοσιονομικές α
νισορροπίες και να γίνει πιο ανταγωνι
στική  η ελληνική οικονομία. Ο Τρισέ 

χαρακτήρισε ειδική περίπτωση την 
Ελλάδα, ζητώντας ταυτόχρονα 

από τις  υπόλοιπες χώρες 
της ευρωζώνης -  εμμέσως 
πλην σαφώς την Ισπανία, 
την Ιταλία και την Πορ
τογαλία κυρίως -  να δώ
σουν ιδιαίτερη βαρύτη
τα στη δημοσιονομική 
τους πολιτική.

Μέρκελ: Είχα δίκιο για το ΛΝΤ

■ 0  επίτροπος Οικο
νομικών της Ευρω
παϊκής Ενωσης 
Ολι Ρεν δήλω

σε πως είναι 
«οδυνηρά αλλά α

παραίτητα τα μέτρα»

ΔΙΚΑΙΩΜΕΝΗ για την επιλο
γή της να «σπρώξει» την Ελλά
δα στη λύση του ΔΝΤ (ενώ 
βιάζεται τώρα να εγκρίνει το 
πακέτο στήριξης της Ελλά
δας), πηγαίνοντας πολλές φο
ρές κόντρα με τους υπόλοι
πους ευρωπαΓ

ους πολιτικούς και τραπεζί
τες, εμφανίστηκε η «σιδηρά 
καγκελάριος» Α. Μέρκελ, η ο
ποία δήλωσε ικανοποιημένη 
που η Κομισιόν και το Ταμείο 
θα παρακολουθούν στενά την 
πρόοδο της εφαρμογής των 
μέτρων. Ανέφερε επίσης εμ

μέσως ηλην σαφώς ότι η 
Ελλάδα θα γίνει παρά

δειγμα προς απο- 
^  φυγήν για άλλες 

χώρες με μεγά
λα ελλείμματα 
όπως η Πορτο
γαλία, η Ισπα
νία κ.λπ. για να 
βάλουν τα του 

οίκου τους σε τά
ξη και απείλησε με 

αυστηρές κυρώσεις 
όσους παραβαίνουν το 

Σύμφωνο Σταθερότη
τας.

«Πριν από τρεις μήνες ή
ταν αδιανόητο ό-

τι η Ελλάδα θα αποδεχόταν τέ
τοιους σκληρούς όρους. Πρό
κειται για φιλόδοξο πρόγραμ
μα που περιλαμβάνει σκληρά 
μέτρα και από την άλλη πλευ
ρά έχει στόχο τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας της ελ
ληνικής οικονομίας», είπε η 
Μέρκελ από τη Βόννη μετά 
την ανακοίνωση από την ελλη
νική κυβέρνηση ότι προχωρά 
σε περικοπές 30 δισ. ευρώ 
(13% του ΑΕΠ) για να λάβει 
βοήθεια από την Ε.Ε. και το 
ΔΝΤ. «θα είναι ένα δύσκολο 
ταξίδι για την Ελλάδα. Αλλά εί
ναι απολύτως αναγκαίο», είπε 
η Μέρκελ, η οποία πιστεύει ό
τι το σχέδιο αποτελεί τον μο
ναδικό τρόπο διασφάλισης 
της σταθερότητας του ευρώ. 
Χαρακτήρισε ακόμη τα νέα 
μέτρα «υψηλής ποιότητας» και 
το πρόγραμμα «βιώσιμο».

Χωρίς δικαίωμα ψήφου
Σε ξεχωριστές δηλώσεις της 
οτην εφημερίδα «Bild» η 
γερμανίδα καγκελάριος ζή
τησε στο μέλλον να υφίστα- 
νται σοβαρές κυρώσεις οι 
χώρες που παραβαίνουν το 
Σύμφωνο Σταθερότητας και 
ανάπτυξης, οι οποίες σε τέ
τοια περίπτωση θα μπορού
σαν να χάνουν ακόμη και το 
δικαίωμα ψήφου τους στην 
Ε.Ε. Η γερμανίδα καγκελά
ριος είπε ακόμη ότι σήμερα 
θα πραγματοποιηθεί ειδική 
συνάντηση του Υπουργικού 
Συμβουλίου, όπου θα συ

ζητηθεί το ύψος της συμ
μετοχής του Βερολίνου 
στη βοήθεια για την Ελ
λάδα. Στόχος της Γερ

μανίας είναι να έχει 
εγκριθεί η χορήγη
ση βοήθειας μέχρι 

τις 7 Μαΐου.

Μττάφετ: Ταινία με 
κακό τέλος η Ελλάδα
ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ που έχει κακό τέλος παρομοίασε την κρίση στην Ελ
λάδα ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Γουόρεν Μπάφετ (φω 
τογραφία) ο οποίος είναι γνωστός για την ευθύτητά του και το 
κυνικό του χιούμορ. «Πρόκειται για δράμα. Δ εν ξέρω  πραγμα
τικά πώς θα τελειώσει το  έργο αυτό και προσπαθώ να μην πη

γαίνω σε τέτοιες ταινίες», είπε χαρακτηριστικά ο Μπάφετ λί
γες ώρες πριν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις της χώ
ρας μας με τη ν Ευρωπαϊκή Ενωση και το  Διεθνές Νομι
σματικό Ταμείο για τη χαοήγηση της οικονομικής βοήθειας.

Γερμανία  -  

Γαλλία 
ζητούν 
συμμετοχή 
των τραπεζών
ΜΕΤΩΠΟ για να
συμμετάσχουν οι ξένες 
ιδιωτικές τράπεζες στη 
χορήγηση βοήθειας προς 
την Ελλάδα έχουν 
δημιουργήσει Βερολίνο 
και Παρίσι. Η Α. Μέρκελ 
σε δηλώσεις της στο 
Reuters χαρακτήρισε 
«ευπρόσδεκτη» την 
πιθανή συμμετοχή 
ιδιωτικών ξένω ν 
τραπ εζών στην παροχή 
βοήθειας προς την 
Ελλάδα. Σύμφωνα 
μάλιστα με το  ίδιο 
πρακτορείο, ήδη ο 
επικεφαλής της Deutsche 
Bank Τζ. Ακερμαν έχει 
ξεκινήσει το ν  συντονισμό 
προσπάθειας για παροχή 
βοήθειας στη χώρα μας 
από τις ξένες αυτές 
τράπεζες. Σημειώνεται 
ότι το  θέμα της 
συμμετοχής εταιρειών 
(τραπεζών κ.λπ.) στη 
σωτηρία της Ελλάδας 
αποτέλεσε βασικό θέμα 
και στους «Φάίνάνσιαλ 
Τάιμς».
Από την πλευρά της η 
υπουργός Οικονομικών 
της Γαλλίας Κριστίν 
Λαγκάρντ κάλεσε χθες τις 
ευρωπαϊκές τράπεζες να 
συμμετάσχουν κι εκείνες 
στη  χορήγηση βοήθειας 
προς τη  χώρα μας 
κάνοντας λόγο για «μια 
προσπάθεια 
αλληλεγγύης». Η 
Λαγκάρντ έκανε τις 
δηλώσεις αυτές κατά την 
άφιξή της στη σύνοδο του 
Eurogroup στις 
Βρυξέλλες.

Στα πρωτοσέλιδα Σανό
Εκτεταμένη αναφορά στα 
σκληρά μέτρα που 
ανακοίνωσε χθες η Αθήνα 
προκειμένου να 
εξασφαλίσει τη 
χορήγηση βοήθειας 
έκαναν τα  ξένα  μέσα 
μαζικής ενημέρωσης. «Η 
Ελλάδα συμφωνεί για  το 
σχέδιο σωτηρίας με Ε.Ε. 
και ΔΝ Τ » ήταν ο τίτλος 
χθες στο  κύριο θέμα της 
«W all Street Journal» και 
κάνει λόγο για  «ιστορική 
συμφωνία».
Η ηλεκτρονική έκδοση 
τω ν  «Φ αϊνάνσιαλ Τάιμς» 
αναφέρεται σ την παροχή 
«τεράστια ς» βοήθειας 110 
δισ. ευρώ στην Ελλάδα, 
ενώ  οι «Τάιμς της Νέας 
Υόρκης» και όλα τα 
ειδησεογραφικά 
πρακτορεία είχαν ως 
βασικό τους θέμα τη  
χορήγηση της μεγάλης 
βοήθειας στην Ελλάδα.

Κι άλλα μέτρα στο σαρτάρι
Εάν το πρόγραμμα ξεφύγει έστω κι ελάχιστα, τότε αυτά θα τεθούν σε εφαρμογή
Την πιο δύσκολη ανακοίνωση της πολιτικής του καριέρας -  αλλά και της καριέρας οποιουδήποτε έλληνα υπουργού Οικονομικών από τη μεταπολίτευση και μετά 
-έκα νε  χθες ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Ωστόσο, για πολλούς στην κυβέρνηση ο υπουργός απέφυγε τα χειρότερα. Ολοκλήρωσε, όπως έλεγαν, μια 
διαπραγμάτευση με καλύτερους όρους από αυτούς με τους οποίους την άρχισε, αφού «διέσωσε» τον 13ο και τον 14ο μισθό στον ιδιωτικό τομέα.

Της
Ε ιρ ή νη ς Δ . Καρανασοπούλου

Ε ίναι όμως πράγματι έτσι; Κατά τα 
φαινόμενα, όχι ακριβώς ή, του
λάχιστον, είναι έτσι, προσωρινά 

και σε πρώτο επίπεδο: διότι η πολυή
μερη διαπραγμάτευση δεν είχε ως α
ντικείμενο απλώς τα μέτρα προσαρμο
γής που θα αναλάμβανε η ελληνική κυ
βέρνηση προκειμένου να χρηματοδο
τηθεί με δάνεια από την ευρωζώνη και 
το  ΔΝΤ. Ούτε, βέβαια, το  ύψος τω ν  δα
νείων αυτών το οποίο υπήρξε μια χω
ριστή διαπραγμάτευση, συνδεδεμένη 
με το ν  κίνδυνο ντόμινο στην ευρωζώ-

Η ΤΡΙΜ ΕΡΗΣ ΔΕΧΘΗΚΕ
να κρατηθούν τα μέτρα εφόσον η κυβέρ
νηση δεν υποχωρούσε από τη δέσμευση 
για απελευθέρωση της αγοράς εργασίας

νη και τις απαιτήσεις του Βερολίνου, 
όπου η Αθήνα δεν έπαιζε καθόλου μπά
λα. Η πιο σκληρή διαπραγμάτευση α
πό μέρους της Αθήνας -  όπως έλεγαν 
τεχνοκράτες της Κομισιόν -  αφορούσε 
τη... δοσολογία τω ν  μέτρων.

Η ελληνική κυβέρνηση παρουσία
σε πολλά επιχειρήματα στους συνομι
λητές τής γνωστής «τρόικας». Το πλέ
ον πειστικό, όμως, ήταν πως εάν ανα
κοινωθούν όλα όσα απαιτεί το ΔΝΤ και 
το  Βερολίνο μεμιάς, οι κοινωνικές α
ντιδράσεις θα είναι τέτοιες που ουδείς 
θα μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική ή 
την οικονομική σταθερότητα -  δεδο
μένου ότι κυρίως οι άνθρωποι του Τα
μείου έχουν κατ’ επανάληψη «καεί» α
πό κοινωνικές αντιδράσεις και πολιτι
κές αναταραχές λόγω  της «βαρβαρό
τη τα ς » τω ν  μ έτρων που επέβαλε. Η 
τριμερής δέχθηκε έναν επωφελή για ό
λα τα μέρη συμβιβασμό: θα μείνουν στο 
ντουλάπι κάποια από τα μέτρα -  κυρίως 
αυτά που αφορούν τη ν ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και πλήττουν μι
σθωτούς στον ιδιωτικό τομέα -  αλλά υ
πό δύο προϋποθέσεις: η μια, ότι δε θα 
υπάρξει καμιά υποχώρηση από τη  δέ
σμευση για απελευθέρωση της αγοράς 
εργασίας. Και η δεύτερη, πως είναι ξε 
κάθαρο ότι εάν το πρόγραμμα ξεφύγει 
έστω  κι ελάχιστα από τους στόχους του, 
τότε τα μέτρα που δεν ανακοινώθηκαν 
χθες θα τεθούν σε εφαρμογή.

Η ντρίμπλα του Βενιζέλου
Ο πρώτος όρος επετεύχθη διά της 

λακωνικής ανακοίνωσης του  κ. Πα
πακωνσταντίνου περί τω ν  νέω ν  ρυθ
μίσεων στην αγορά εργασίας -  άλως 
τυχαίως δεν αναφέρθηκε ούτε πόσο 
θα μειωθεί το  ποσό που θα λαμβάνει 
ο εργαζόμενος του  ιδιωτικού τομέα 
που απολύεται, ούτε πόσο αυξάνεται 
το  ποσοστό  τω ν  εργαζομένων που ο 
εργοδότης έχει δικαίωμα να απολύει 
ανά μήνα. Θα το  δούμε, λέει, τις επό
μενες ημέρες, αλλά μάλλον δεν πρό-
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■  Συνεχείς εξετάσεις. Οπως αποκαλύπτει ίο  περίφημο 
memorandum που συζήτησαν χθες το βράδυ οι υπουργοί 
Οικονομικών του Γιουρογκρούπ, θα υπάρχουν 
«τριμηνιαία και συνεχή ποσοστικοποιημένα κριτήρια 
απόδοσης κι ενδεικτικοί στόχοι, διαρθρωτικοί δείκτες - 
στόχοι, απολογισμός προγράμματος και ρήτρες 
διαβούλευσης για την ποτεία των μέτρων που έλαβε η 
ελληνική κυβέρνηση. Στη φωτογραφία ο Γιώργος 
Παπακωνσταντίνου εν μέσω τρισέ, Γιούνκερ και Ρεν

κειται, καθώς μια ντρίμπλα του Ευάγ
γελου Βενιζέλου φροντίζει ώ στε  αυτά 
τα  επίμαχα σημεία να ρυθμιστούν με 
προεδρικό διάταγμα.

Ο δεύτερος όρος επετεύχθη με άλ
λον τρόπο, ακόμη πιο ευκρινή: η Ευ
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα -  ο λ ιγό
τερο ευεπίφορος σε πολιτικά παιχνί
δια θεσμός -  έσπευσε σ τη ν ανακοί
ν ω σ ή  τη ς  να  σ η μ ε ιώ σ ε ι ό τ ι  ε ίνα ι 
ουσιαστικό η Ελλάδα «να  είναι έ το ι
μη να λάβει περαιτέρω μέτρα που μπο
ρεί να καταστούν κατάλληλα για την 
επ ίτευξη  τω ν  σ τόχω ν του  προγράμ
ματος».

Οι στόχοι αυτοί, τώρα, δεν θα βρί
σκονται απλώς σε μια τρίμηνη επιτή
ρηση έτσ ι όπως την έχουμε συνηθίσει 
μέχρι τώρα. Οπως αποκαλύπτει το  πε
ρίφημο memorandum που συζήτησαν 
χθες το  βράδυ οι υπουργοί Οικονομι
κών του  γιουρογκρούπ στη  σελ. 12, 
παράγραφο 23, θα υπάρχουν «τριμη
νιαία και συνεχή ποσοστικοποιημένα 
κριτήρια απόδοσης κι ενδεικτικοί σ τό 
χοι, δ ιαρθρω τικο ί δ ε ίκ τες  - σ τόχο ι 
(benchm arks), α π ολο γ ισμ ό ς  π ρ ο 
γράμματος και ρήτρες διαβούλευσης».

Το «δεύτερο πακέτο»
Κάποιος α ισιόδοξος, εκ φύσεως ή 

πεποιθήσεως, θα μπορούσε να  ισχυ
ριστεί «ουδέν πρόβλημα, όλοι θα πιά- 
σουμε δουλειά από αύριο και το  πρό
γραμμα θα δουλέψει ρολόι». Οι κά
πω ς πιο έμπειροι κο ινοτικο ί παρά
γο ν τε ς , ω σ τό σ ο , δ εν  κρύβουν το ν  
σκεπτικισμό τους. Κι αυτό διότι μό
νο ν  για  το  2010 προβλέπεται η μείω
ση του  ελλείμματος κατά π έντε  π ο
σοστιαίε ινάδες -  περίπου 11,5 δισ.

ευρώ. Κι αυτό σε μια συγκυρία κατά 
τη ν οποία η ύφεση θα κινείται με 4% 
αντί 2% που είχαν υ π οστηρ ίξε ι κά
ποιοι υπεραισιόδοξοι. Το χειρότερο, 
ωστόσο, είναι ότι αυτά τα  χρήματα θα 
πρέπει να εξοικονομηθούν τόσο  από 
το ν  τομέα τω ν  δαπανών όσο  κι από 
το ν  τομέα τω ν  εσόδω ν -  και όλη η Ελ
λάδα γνωρίζει σε ποια κατάσταση βρί
σκεται ο δημόσιος τομέας, ο φοροει- 
σπρακτικός μηχανισμός ειδικότερα, 
για  να μη μιλήσουμε για  το ν  μηχανι
σμό ελέγχων.

Ετσι, ε ίνα ι προφ ανές γ ια  όσους 
γνω ρ ίζου ν  τα  ελληνικά δεδομένα ότι 
κάπου -  είτε τον  Ιούλιο είτε το ν  Οκτώ
βριο -  θα υπ άρξει η εφαρμογή  του  
«δεύτερου πακέτου», συμπληρωματι
κού κι ε ξ  αναβολής, πλην εξίσου  α
ναγκαίου για  τη  δ ιάσωση της χώρας.

Αλλωστε, μια προσεκτική μελέτη 
του memorandum δείχνει ακόμη και 
σε αυτούς που δεν γνω ρ ίζου ν  οικο
νομικά πως ο χρόνος για  τους Ελλη
νες πολίτες θα είναι αδυσώπητος και 
μακρύς: για  τρία χρόνια η Ελλάδα, υ
πό το ν  όρο ότι θα τηρεί το  πρόγραμ
μα, θα λαμβάνει σε δόσεις δάνεια α
πό τη ν ευρω ζώ νη  και το  ΔΝΤ. Για π έ
ντε  χρόνια θα τηρεί το  πρόγραμμα λι
τό τη τα ς  και παράλληλα θα εξοφ λεί 
και τα δάνεια που έχει λάβει σ το  πλαί
σ ιο του μηχανισμού και τα  άλλα που 
πρέπει να εξοφλήσει. Και στη  συνέ
χεια -  ό ταν υποτίθεται ότι το  έλλειμ
μα θα έχει μειωθεί κάτω  από το  3% 
του ΑΕΠ στα  τέλη  του  2014 -  η χώρα 
θα πρέπει να φροντίσει να  έχει πρω 
τογενή  πλεονάσματα, ώ σ τε  να αρχί
σει να μειώνει το  δημόσιο χρέος ως 
ποσοστό  του  ΑΕΠ.

[ Α Ι Χ Μ Ε Σ ]

Προστασία
ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΙ απολύτως την προσπάθεια 
του προέδρου της Βουλής να προστατεύσει εκ 
καθήκοντος τους βουλευτές, αλλά φοβάμαι 
πως έτσι όπως το επιχειρεί, περισσότερη ζημιά 
τούς κάνει παρά καλό. Και προφανώς ο άνθρω

πος δεν έχει αντιληφθεί τις 
διαθέσεις της κοινωνίας απέ- 
ναντί τους. Αλλιώς θα έπρεπε 
να είχε τη γενναιότητα να α
νακοινώσει δραστικές περι
κοπές στις απολαβές τους, 
ως αντιστάθμισμα των θυ
σιών στις οποίες καλούνται 
να υποβληθούν συνταξιούχοι 
και εργαζόμενοι.
Τι νόημα έχουν πεντοχίλιαρα 

«δωράκια» του είδους «βοήθημα για τον εξοπλι
σμό γραφείου»; Αυτός που εξελέγη βουλευτής, 
έτσι εξελέγη; Χωρίς γραφείο; Σε πεζοδρόμιο εί
χε την έδρα του ως υποψήφιος; Μην τρελαθού
με τώρα. Και το άλλο: τι νόημα έχουν τα 300ά- 
ρια ως αμοιβή για τη συμμετοχή των βουλευτών 
στις κάθε είδους κοινοβουλευτικές επιτροπές; 
Δεν είναι μέσα στις υποχρεώσεις τους να μετέ
χουν;
Και οι αποσπάσεις στα γραφεία τους στρατιών 
δημοσίων υπαλλήλων, οι επιστημονικοί συνερ
γάτες των 3.000 ευρώ ο καθένας, και τόσα άλ
λα; Οι περικοπές όλων αυτών θα αποτελούσαν 
στοιχειώδη απόδειξη μεταμέλειας και συγγνώ
μης απέναντι σε μια κοινωνία που από χθες μα
τώνει. Αλλά ο πολιτικός κόσμος πορεύεται αμέ
ριμνος την «οδό της απωλείας»...

Του
Γ ιώ ρ γου  Χρ . 
Παπαχρήστου
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«Το ζήτημα είναι να πείσουμε»
Στόχος της κυβέρνησης να πειστεί η κοινωνία για την αντικειμενικότητα των μέτρων
Ζήτημα σωστού χειρισμού θεωρεί η κυβέρνηση πως είναι το αν θα περάσουν χωρίς μεγάλες αντιδράσεις 
τα μέτρα στην κοινωνία. Εκτιμάται ότι αν πειστούν οι πολίτες για την αντικειμενικότητα των μέτρων και για 
το ότι θα κληθούν όλοι να μετάσχουν στις θυσίες, θα είναι πιο εύκολο το έργο της κυβέρνησης.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Γ ιώ ρ γος  Χρ. Παπαχρήσχος

Ο Πρωθυπουργός, που επ ι
σκέπτεται σήμερα τον Πρό
εδρο της Δημοκρατίας Καρ. 

Παπούλια προκειμένου να του υ
ποβάλει και ετησήμως το αίτημα για 
τη σύγκληση του Συμβουλίου τω ν 
πολιτικών αρχηγών (το είχε υποβά
λει τηλεφωνικά κατά τη συνομιλία 
που είχαν από το Καστελλόριζο με 
την υποβολή της προσφυγής στον 
μηχανισμό στήριξης), φέρεται να 
μην ανησυχεί ιδιαίτερα για τις αντι
δράσεις της κοινωνίας, παρά το μπα
ράζ τω ν  απεργιακών κινητοποιή
σεων που έχουν εξαγγελθεί. Οι ίδιες 
πηγές ανέφεραν ότι «οι αντιδράσεις

ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
αποδεικνύουν στους εταίρους στην ευ
ρωζώνη, αλλά και το ΔΝΤ, ότι οι πολί
τες δεν αντέχουν άλλα επώδυνα μέτρα

αυτές απλώς αποδεικνύουν στους 
εταίρους στην ευρωζώνη, αλλά και 
το ΔΝΤ, ότι οι πολίτες δεν αντέχουν 
άλλα επώδυνα μέτρα και πως ήδη 
αυτά που έχουν ληφθεί είναι πολ
λά». Είναι ενδεικτικό ότι, παρά τις 
οξύτατες δηλώσεις τω ν προσκείμε
νων στο ΠΑΣΟΚ συνδικαλιστών, δεν 
έγινε η παραμικρή προσπάθεια για 
να τους «μαζέψουν».

Σ το ΠΑΣΟΚ
Ο κ. Παπανδρέου δεν ανησυχεί 

επίσης και για αντιδράσεις στο ε
σωτερικό του ΠΑΣΟΚ, δεδομένου ό
τι ττλην μιας ομάδας 15 στελεχών (Ν. 
Μπίστης, Γ. Νικολάου, Σωτ. Ζαρ- 
μπαλάς κλπ.) και της Αριστερής Πρω
τοβουλίας του Γ. Παναγιωτακόπου- 
λου που ζητάει από τους πολίτες «να 
βγουν στους δρόμους», ουσιαστικές 
αντιδράσεις στα μέτρα δεν υπάρ
χουν. Στο χθεσινό Υπουργικό Συμ-

αυτοί'
» ι ΐ ι ω ρ ^

■Συνδικαλιστές της ΟΛΜΕ στην πορεία της ΑΔΕΔΥ και της ΓΣΕΕ, την Πρωτομαγιά. Η κυβέρνηση και 
ο Γιώργος Παπανδρέου φέρονται να μην ανησυχούν για τις κινητοποιήσεις που έχουν εξαγγελθεί

βούλιο, που διήρκεσε λίγο περισ
σότερο από μία ώρα και στο οποίο 
μίλησαν μόνο ο Γ. Παπανδρέου και 
ο Γ. Παπακωνσταντίνου που ανέ
λυσε τα μέτρα, με παράκληση του 
Πρωθυπουργού δεν έλαβαν άλλοι 
τον  λόγο: «Να μη φανεί ότι υπάρ
χουν διαφοροποιήσεις αυτή την κρί
σιμη στιγμή», φέρεται να ζήτησε ο 
Πρωθυπουργός από τους υπουρ

γούς και εκείνοι υπάκουσαν. Με ε
ξαίρεση τον Ε. Βενιζέλο, που ενη
μέρωσε τους συναδέλφους του ότι 
η συμφωνία για τα μέτρα τελικά θα 
κατατεθεί στη Βουλή (μάλλον αύριο) 
ως ένα νομοσχέδιο, το οποίο θα συ
μπληρωθεί με διατάξεις για την α
νεργία και τον  Οργανισμό Εργατι
κής Κατοικίας. Τον λόγο ζήτησε και 
η υπουργός Οικονομίας Λ. Κατσέ-

λη, αλλά μόνο για να αναφέρει κάτι 
διαδικαστικό σχετικά με τα μέτρα.

Στη Βουλή
Το νομοσχέδιο με τα  μέτρα θα 

ψηφιστεί με απλή πλειοψηφία μάλ
λον την Τετάρτη στη Βουλή, και η 
κυβέρνηση αναμένει ότι θα το ψη
φίσει και η Νέα Δημοκρατία, όπως 
και ο ΛΑΟΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την 
προσεχή εβδομάδα η κυβέρνηση θα 
ανακοινώσει «ένα μικρό μεν, πλην 
όμως ουσιαστικό» πακέτο στήριξης 
κοινωνικών ομάδων οι οποίες πλήτ
τονται ιδιαίτερα από τα μέτρα που 
ανακοινώθηκαν χθες και έπεται η 
ανακοίνωση μέτρων αναπτυξιακού 
χαρακτήρα, προκειμένου να στηρι
χτεί η αγορά και η πραγματική οι
κονομία.

Κορυφαίος υπουργός δήλωσε 
χθες στα «ΝΕΑ» ότι τα μέτρα που α
νακοινώθηκαν χθες «είναι σκληρά, 
επώδυνα, αλλά ήταν ό,τι καλύτερο 
μπορούσε να γίνει σε ένα περιβάλ
λον ιδιαίτερα εχθρικό. Και κάποια 
στιγμή που θα γραφεί η πραγματι
κή ιστορία σχετικά με τις πιέσεις 
κάθε είδους που υπέστη η κυβέρ
νηση, θα φανεί πόσο αποτελεσμα
τική, στο μέτρο του δυνατού, ήταν 
η προσπάθεια που έγινε». Το ακρι
βές είναι ότι σοφά, όπως εκ τω ν  
πραγμάτων αποδεικνύεται, η κυ
βερνητική στρατηγική είχε θέσει 
πολύ ψηλά τον πήχυ σχετικά με τις 
απαιτήσεις της τρόικας (ΔΝΤ, Ε.Ε. 
και ΕΚΤ), με αποτέλεσμα τα χθεσι
νά μέτρα να φαίνονται ότι εμπε
ριέχουν ένα κέρδος για τους εργα
ζόμενους και τους συνταξιούχους 
που πλήττονται.

Διορθωτικές κινήσεις
Σύμφωνα με πληροφορίες και 

εκτιμήσεις που έχουν στη διάθεσή 
τους «ΤΑ ΝΕΑ», μετά την κατάλη
ξη τω ν  διαπραγματεύσεων και τη 
συμφωνία που επετεύχθη, ουσια
στικά η βίαιη στροφή στην οποία 
εξαναγκάστηκε η χώρα θα συνο
δευτεί και με κυβερνητικές αλλα
γές διορθωτικού χαρακτήρα. Το πό
τε αυτό θα γίνει δεν είναι ακριβές, 
αλλά φαίνεται πως η ολοκλήρωση 
της πρώτης προσπάθειας για φέ
τος για αναχρηματοδότηση του χρέ
ους (19 Μαΐου) θα σημάνει την α
ντίστροφη μέτρηση για το ν  ανα
σχηματισμό.

—

0  αιφνιδιασμός είναι αγαπημένο παι
χνίδι της Ιστορίας. Ετσι έπεσε το 
Τείχος του Βερολίνου, έτσι πέφτουν 
και οι ελληνικές ψευδαισθήσεις. Σε 
έξι μήνες η Ελλάδα έγινε άλλη χώ
ρα -  χωρίς να είναι σαφές ποια α

κριβώς. Η διαρκής δραματοποίηση τω ν εξελί
ξεων κόβει την ανάσα. Κανείς δεν ξέρει ποιο 
θα είναι το τέλος -  ίσως να μην υπάρχει τέλος. 
Καμία αφήγηση τω ν πραγμάτων δεν είναι ε
παρκής για το χρονικό της προαναγγελθείσας 
χρεοκοπίας. Κυρίως δεν είναι επαρκείς οι α
φηγήσεις του πολιτικού προσωπικού. Αντί
θετα ορισμένες συμπεριφορές είναι εξοργι
στικές. Παράδειγμα: νυν και πρώην υπουργοί, 
βουλευτές -  ακόμη και πρώην πρωθυπουργοί 
-  αποφαίνονται ότι για τη δημοσιονομική χρε
οκοπία φταίει το... μεταπολιτευτικό μοντέλο

{ Π Ρ Ο Ε Κ Τ Α Σ Ε Ι Σ  }

Οι δύο 0ij)8is ins Kpions
και το  το  πολιτικό σύστημα! Παρα
λείπουν τη λεπτομέρεια ότι οι ίδιοι ή
ταν το «μοντέλο» και το «σύστημα».
Στην ούγια της δημοσιονομικής κα
ταστροφής υπάρχουν οι υπογραφές 
τους. Οτι έχουν προσαρμόσει τη ρη
τορική τους στη θεματολογία της κρί
σης δείχνει περιορισμένες διαθέσεις 
μετάνοιας. Αλλά χωρίς μετάνοια δεν 
υπάρχει συγχώρεση και χωρίς συγ- 
χώρεση δεν υπάρχει σωτηρία. Ούτε 
της ψυχής ούτε τηςοικονομίας. Ενδεχομένως 
ούτε και της χώρας.

Η αφασία τω ν  πολιτικών είναι η μια πρό
κληση της περιόδου. Αλλά υπάρχει κι άλλη:

το ενδεχόμενο να αποκτήσουν φω 
τοστέφανο «φίλων του λαού» οι σταυ
ροφόροι του λαϊκισμού και της δη
μαγωγίας, που ευδοκιμούν μέσα κι 
έξω  από το κομματικό σύστημα και 
το  μιντιακό τοπίο. Ηδη κραυγάζουν 
ο ένας εναντίον του άλλου και όλοι 
ενα ντ ίο ν  όλων. Π ροαναγγέλλουν 
συλλήβδην τιμωρία τω ν  πολιτικών 
-  με διατυπώσεις που υποκρύπτουν 
ιδέες κατά της πολιτικής που ασκείται 

από πολιτικούς. Σε περιόδους σαν αυτήν που 
μόλις τώρα άρχισε, συνθήματα του τύπου 
«κρεμάστε τους ψηλά» βρίσκουν ακροατή
ριο. Αλλά η επικράτησή τους θα ισοδυνα-

Του Γιώ ργου 
Λακοτιουλου
glakopoulos@dolnet.gr

μούσε με συλλογική οπισθοδρόμηση. Γιατί 
η μεγαλύτερη κατάκτηση του δυτικού πολι
τισμού τούς τρεις τελευταίους αιώνες είναι 
ο κοινοβουλευτισμός. Η κοινοβουλευτική δη
μοκρατία όμως για να λειτουργήσει χρειά
ζετα ι κόμματα. Και τα κόμματα αποτελού
νται από πολιτικούς. Οταν ευθύνονται -  α
τομικά ως πρόσωπα ή συλλογικά ως κόμμα
τα  -  π ρ ο β λ έπ ο ν τα ι σ τη ν  ίδ ια  τη ν  
κοινοβουλευτική διαδικασία, οι τρόποι εξο
βελισμού τους. Η απόσυρση πολιτικών προ
σώπων στον 21ο αιώνα δεν θα μπορούσε να 
επιβληθεί διά λιθοβολισμού -  ώστε να εξα
λείψει η κοινωνία τη  συνενοχή της. Αυτό θα 
ήταν φανατισμός. Και όπως έλεγε ο ισπανός 
φιλόσοφος Τ ζορτζ Σανταγιάνα, «φανατισμός 
είναι να διπλασιάζεις την προσπάθεια, όταν 
έχεις χάσει τον στόχο».
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Το ΚΚΕ και 
η δημοκρατία

Η πραγματικότητα δεν υπάρχει -  κι αν 
υπάρχει, δεν απασχολεί την ηγεσία του 
ΚΚΕ. Είναι, άλλωστε, πολύπλοκη. Δεν α
ναλύεται με το βολικό σχήμα, πάντα το 
ίδιο, που ακούγαμε από παιδιά: τα λε
φτά, που τα έχουν οι λίγοι, να μοιρα
στούν στους πολλούς.
Η Αλέκα Παπαρήγα δεν θα ήταν ό,τι εί
ναι αν άφηνε πίσω της τα σχήματα. Εί
ναι βολικά. Χρησιμεύουν σε όσους είναι 
διατεθειμένοι να την ακολουθήσουν χω
ρίς προϋποθέσεις. Γι’ αυτούς, που ζουν 
με την ηρωική αφήγηση της επανάστα
σης -  την ίδια αφήγηση που προβάρουν 
στις αέναες επιδείξεις επαναστατικής 

γυμναστικής, τις πρό
βες για την τελική ε
πίθεση προς τα θε
ρινά ανάκτορα. 
Ηρθε ή ώρα; Οχι, 
βέβαια. Αλλά το σύ
στημα έχει κλονι
στεί -  και η γραμ-

Ηλία Κ ανέλλη ματέας του ΚΚΕ κρϊ
-------------------------  νει ότι μπορεί να το

υπονομεύσει βα
θύτερα. Γι' αυτό προκρίνει απείθεια κι 
ανυπακοή. Ελεγχόμενο (από τις κομ
ματικές δυνάμεις) μπάχαλο. «Το δίκιο 
του αγώνα», όπως το συνόψισε και στις 
χθεσινές της δηλώσεις, μετά την ανα
κοίνωση των σκληρών μέτρων λιτότη
τας. Εστω κι αν ο αγώνας αυτός βλά
πτει το συλλογικό συμφέρον -  όπως 
αποδείχτηκε τις προάλλες με την ο- 
μηρεία από το ΠΑΜΕ του ισπανικού 
κρουαζιερόπλοιου στον Πειραιά που 
οδήγησε την πλοιοκτήτρια εταιρεία να 
κόψει το μεγάλο ελληνικό λιμάνι από 
τόπο προορισμού -  το ΚΚΕ δεν θα α- 
ναλάβει την ευθύνη της απώλειας. Το 
κόμμα δεν κάνει ποτέ λάθη, όπως άλ
λωστε κι ο Πάπας.
Η Αλέκα Παπαρήγα συστηματικά παρα
βλέπει την πραγματικότητα. Μεγάλες 
ευθύνες για την εκτροπή της οικονο
μίας επιμερίζονται και σε τμήματα του 
δυνάμει ακροατηρίου της. Τα αναχρο
νιστικά προνόμια των συντεχνιών, η γρα
φειοκρατία, η αναποτελεσματικότητα 
και η διαφθορά του Δημοσίου, όσοι ε- 
πωφελήθηκαν από τις ευνοϊκές συνθή
κες συνταξιοδότησης, δεν μπήκαν πο
τέ στο στόχαστρο της κριτικής της. Στον 
θαυμαστό κόσμο του κόμματος, «ένας 
είναι ο εχθρός, ο ιμπεριαλισμός», με 
τον ίδιο τρόπο που «νόμος είναι το δί
κιο του εργάτη».
Ας το πάρουμε λοιπόν απόφαση. Η πο
λιτική κουλτούρα του ΚΚΕ είναι αυτή της 
διαμαρτυρίας, της υπονόμευσης της συ
ναίνεσης, της όξυνσης της κοινωνικής 
έντασης. Η μόνη εποικοδομητική στάση 
που κατανοεί το κόμμα το οποίο συνε
χίζει, με απόφαση του συνεδρίου του, 
να λατρεύει τον Στάλιν, είναι η στάση της 
αποσταθεροποίησης του «αστικού κα
θεστώτος», η δομική ανατροπή του. Ναι 
μεν η δημοκρατία θεωρεί τμήμα της το 
ΚΚΕ, εκείνο όμως δεν δεσμεύεται από 
το πλαίσιο της δημοκρατίας. Γιατί; Διό
τι η μόνη δημοκρατία που πρεσβεύει εί
ναι η «λαϊκή» -  η οποία, ως γνωστόν, εί
ναι «λαϊκή» επειδή δεν αναγνωρίζει άλ
λο κόμμα πλην του ενός και μοναδικού.

Βατερλώ του ΠΑΣΟΚ το ΔΝΤ
Επίθεση Σαμαρά σε κυβέρνηση - Παπανδρέου για τα μέτρα

Οξύτατη επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Γ. Παπανδρέου εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς μετά την 
ανακοίνωση των μέτρων που συνοδεύουν τη συμφωνία δανειοδότησης από Ε.Ε. και ΔΝΤ, αλλά άφησε ανοικτό 
το ενδεχόμενο να υπερψηφίσει η Ν.Δ. στη Βουλή το «πακέτου» διάσωσης της ελληνικής οικονομίας.

ΡΕΠΟ ΡΤΑΖ: Δ ιο ν ύ σ η ς  Ν ασότιουλος
nasopoulos@dolnet.gr

«Δ
ιαφώνησα με την προσφυγή στο Διε
θνές Νομισματικό Ταμείο, όταν μπο
ρούσε ακόμα να αποφευχθεί. Σήμε

ρα, μοναδική μου έγνοια είναι η εφαρμογή πο
λιτικών που θα μας βγάλουν από αυτή τη μέγ
γενη μια ώρα αρχύτερα», ανέφερε ο πρόεδρος 
της Ν.Δ. και στο σημείο αυτό επικεντρώθηκαν 
και επιτελικά στελέχη του κόμματος που εκτι
μούσαν ότι η αξιωματική αντιπολίτευση δεν θα 
«τορπιλίσει» τη συμφωνία στη Βουλή.

Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Σαμαράς είναι α
ποφασισμένος να κινηθεί σε υψηλούς αντιπο
λιτευτικούς τόνους και τις ενστάσεις του για 
βασικά μέτρα της συμφωνίας στήριξης αναμέ
νεται να παρουσιάσει αναλυτικά στο Συμβού
λιο τω ν  πολιτικών αρχηγών, υπό τον  Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της Ν.Δ. εγκα- 
λεί την κυβέρνηση ότι «δεν δέχθηκε κανέναν

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗ Σ  Ν.Δ.
αναμένεται να παρουσιάσει αναλυτικά τις ενστά
σεις του για βασικά μέτρα τπς συμφωνίας στήρι
ξης στο Συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών

διάλογο πριν πάρει τις αποφάσεις της», αλλά 
-  όπως τόνιζαν χθες στενοί συνεργάτες του -  
δεν πρόκειται να απόσχει από το  Συμβούλιο 
τω ν  πολιτικών αρχηγών, έστω  κι αν θεωρεί ό
τι ο Πρωθυπουργός ανταποκρίνεται στο σχε
τικό αίτημα «κατόπιν εορτής».

Σε ό,τι αφορά το  σκληρό πακέτο λ ιτό τη 
τας, ο κ. Σαμαράς έκανε λόγο για  «ομολογία 
ενός αληθινού Βατερλώ προβλέψεων και πο
λιτικών της κυβέρνησης» και προανήγγειλε 
πρωτοβουλίες και προτάσεις από την πλευ
ρά του που θα καταδεικνύουν ότι υπάρχουν 
άλλες, λ ιγότερο επώδυνες λύσεις για  ταχύ
τερη έξοδο από τη ν κρίση. «Ξέρω πολύ καλά 
τ ι σημαίνει για  όλους τους Ελληνες αυτή η 
δραματική περιπέτεια. Ξέρω με ποιον τρόπο 
μπορεί να  τελειώ σει όσο γίνετα ι γρηγορότε
ρα και λιγότερο οδυνηρά. Και αποκλειστική 
μου προτερα ιότητα  είναι αυτό ακριβώς. Το 
μπορούμε. Και θα το  καταφέρουμε», ήταν το 
δικό του μήνυμα.

Πέντε ενστάσεις
Κατά τον κ. Σαμαρά, η κυβέρνηση έχει πλέ

ον «ξοδέψει κάθε απόθεμα αξιοπιστίας», ενώ  
η χώρα κινδυνεύει σήμερα «περισσότερο από 
την υπερβολική δόση του “φαρμάκου” , παρά 
από την ίδια την "ασθένεια”». Αμφισβήτησε δε 
έ ν το να  τη ν  απ οτελεσμ α τικότη τα  του  π ρο 
γράμματος λιτότητας που ανακοινώθηκε χθες, 
τονίζοντας ότι:

ΙΔεν υπάρχει αληθινός περιορισμός της σπα
τάλης.

2 Δεν υπάρχουν μέτρα ενίσχυσης της αντα
γωνιστικότητας, υπάρχουν μέτρα μείωσης 

συντάξεων.

3 Δ εν υπάρχει πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσε- 
ων.

4 Δεν υπάρχουν αντισταθμιστικά μέτρα που 
θα τόνω ναν τις αγορές, θα περιόριζαν τα 

«λουκέτα» και θα συγκροτούσαν την ανεργία.

5 Δ εν υπό π  προοπτική αξιοποίησης της 
περιούϊ». , του Δημοσίου.

■Αντώνης Σαμαράς. 0 πρόεδρος της Ν.Δ. προανήγγειλε πρωτοβουλίες και 
προτάσεις από την πλευρά του που θα καταδεικνύουν ότι υπάρχουν άλλες, 
λιγότερο επώδυνες λύσεις για ταχύτερη έξοδο από την κρίση

ΚΚΕ: «Να τους σαρώσουμε...»
ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ των κινητοποιήσεων 
δείχνει το ΚΚΕ, κατηγορώντας την 
κυβέρνηση για «αισχρά ψέματα». «Ηρθε 
η ώρα της ευθύνης. 0 καθένας από το 
πόστο του και όλοι μαζί σε ένα 
πλειοψηφικό, παλλαϊκό ρεύμα. 
Μπορούμε να τους σαρώσουμε...», 
δήλωσε η γενική γραμματέας του 
κόμματος κ. Αλέκα Παπαρήγα, 
εκτιμώντας παράλληλα ότι τα μέτρα δεν 
είναι για τρία χρόνια. «Σε λίγους μήνες 
θα τα αλλάξουν και θα τα 
ξαναλλάξουν. Αν το κίνημα βρεθεί με 
σκυμμένο το κεφάλι, τότε η τραγωδία θα 
είναι ανυπολόγιστη», κατέληξε.

ΣΥΝ: Δημοψήφισμα τώμα
Την πρόταση για τη διεξαγωγή 
δημοψηφίσματος, ώστε «ο λαός να 
επιλέξει ο ίδιος τον δρόμο για το μέλλον 
του», επανέφερε ο πρόεδρος της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ 
κ. Αλ. Τσίπρας, κατηγορώντας 
παράλληλα την κυβέρνηση για 
«εγκληματικές επιλογές». «Η κυβέρνηση 
του ΠΑΣΟΚ προχωρά πανικόβλητη και 
δίχως καμία δημοκρατική νομιμοποίηση 
στην άνευ όρων παράδοση της

ελληνικής κοινωνίας στις άγριες 
διαθέσεις του κεφαλαίου και των 
αγορών», σχολίασε.
Αίσθηση προκάλεσε και η νέα 
παρέμβαση του πρώην προέδρου του 
ΣΥΝ κ. Αλ, Αλαβάνου, ο οποίος σήμανε 
«ανένδοτο αγώνα για να πέσει αυτή η 
κυβέρνηση», την οποία και συνέκρινε με 
τη δικτατορία των Απριλιανών! «Η 
ελληνική κυβέρνηση του 2010 θα μείνει 
όντως στην ιστορία. Δίπλα στις μοιραίες 
κυβερνήσεις του 1987, του 1922, του 
1947, του 1967, του 1974 που 
οδήγησαν την Ελλάδα στην 
καταστροφή», υποστήριξε.

ΛΑΟΣ: Χωρίς εγγύηση
«Αδύναμη κυβέρνηση, αδύναμη 
διαπραγμάτευση, αδύναμα 
αποτελέσματα», δήλωσε από την πλευρά 
του ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ κ. Γ. 
Καρατζαφέρης, εκτιμώντας ότι ο 
Πρωθυπουργός «κατόρθωσε να γίνει 
πλέον μέρος του προβλήματος» και πως 
τα νέα μέτρα «συνθλίβουν την 
αξιοπρέπειά μας χωρίς καμία εγγύηση 
ότι θα μπορέσουμε να αποδράσουμε 
οριστικά από την κρίση».

mailto:glakopoulos@dolnet.gr
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Περικοπές -  χάδι στη Βουλή
Οι βουλευτές αναβάθμιοαντον εξοπλισμό του γραφείου τους έως €5.500
Κράτος εν κρατεί εξακολουθεί να είναι η Βουλή των Ελλήνων, καθώς ενώ ανακοινώνονται αιματηρές 
περικοπές στις συντάξεις των 500 και 1.000 ευρώ και στους μισθούς δημοσίων υπαλλήλων των 1.500 ευρώ 
τον μήνα, οι βουλευτές αναβάθμισαν κανονικά τον εξοπλισμό του γραφείου τους έως το ποσό των 5.500 ευρώ.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Μαρία ΙΜταλιάνη

Τ ην ίδια στιγμή περικόπτεται κατά μό
λις 20%-25% ο περίφημος «15ος και 
16ος» μισθός τω ν υπαλλήλων της Βου

λής και συνεχίζεται επίσης κανονικά η υλο
ποίηση τω ν (απ' το παράθυρο) διακομματι
κών προσλήψεων που είχαν αποφασιστεί ε
πί προεδρίας Δημ. Σιούφα.

Οπως ανακοίνωσε χθες ο ίδιος ο Πρωθυ
πουργός διακόπτεται η καταβολή τω ν δώρων 
Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόμα
τος αδείας τω ν βουλευτών, ενώ  όπως έγινε 
γνωστό λίγο αργότερα περικόπτεται και κα
τά 8% το  επίδομα κίνησης και οργάνωσης 
γραφείου του βουλευτή.

Με... ανακοίνωση
Κι επειδή εξαιτίας μιας διάταξης στο Σύ

νταγμα της οποίας ουδείς θέλησε καν να ζη 
τήσει την αναθεώρηση, η Βουλή «ρυθμίζει μό
νη τα του οίκου της» και γι' αυτή δεν ισχύουν 
οι νόμοι αλλά ο Κανονισμός, χρειάστηκε να 
εκδοθεί ειδική ανακοίνωση λίγο αργότερα α-

ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨ ΕΙΣ!
Μόλις 20% - 25% περικόπτονται ο 15ος και 
ο 16ος μισθός των υπαλλήλων της Βουλής 
και συνεχίζονται οι διακομματικές προσλήψεις

πό το  Κοινοβούλιο για να γίνει γνωστό  πως 
ό,τι ισχύσει για τα δώρα Χριστουγέννων και 
Πάσχα και το επίδομα αδείας σε όλους τους 
δημοσίους υπαλλήλους θα ισχύσει και για 
τους υπαλλήλους της Βουλής. Ακόμα ανα
κοινώθηκε επιπλέον 8% περικοπή στην πε
ρίφημη «έκτακτη αποζημίωση» που λαμβά
νουν περίπου ως 15ο-16ο μισθό οι υπάλλη
λοι της Βουλής, γεγονός που ανεβάζει τη συ
νολική περικοπή στο 20% με 25%, αλλά και 
άλλο 8% στα υπόλοιπα επιδόματα που είναι 
κοινά στον δημόσιο τομέα.

Αύξησαν τις συνεδριάσεις
Παρά τις περικοπές στα επιδόματα όμως, 

ήδη οι βουλευτές -  προφανώς σε συνεννόη
ση με τον πρόεδρο της Βουλής και τα κόμμα
τα -  έχουν βρει έναν τρόπο για να «πονέσουν» 
λίγο λιγότερο, καθώς από την τελευταία φο
ρά που ανακοινώθηκε περικοπή της αποζη
μίωσης που λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους 
στις διάφορες Επιτροπές της Βουλής κατά 
15%, έχει... αυξηθεί ραγδαία ο αριθμός συνε
δριάσεων τω ν  Επιτροπών! Εκεί που στην η
μερήσια διάταξη της Βουλής συνήθως γρά
φονταν δυο-τρεις Επιτροπές, τον  τελευταίο 
μήνα υπάρχουν και 8 και παραπάνω συνε
δριάσεις Επιτροπών καθημερινά, όπως και τη 
Δευτέρα και την Παρασκευή (ημέρες που πα
ραδοσιακά σπάνια έμπαιναν Επιτροπές) και 
μάλιστα χωρίς να αφορούν πάντα συζητήσεις 
νέων νομοσχεδίων που εισέρχονται στο Κοι
νοβούλιο, και θα μπορούσαν να αιτιολογη
θούν από την ταχύτερη ψήφιση νομοσχεδίων 
εξαιτίας της κρίσης. Είναι δε χαρακτηριστικό 
ότι υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι γράφουν 
στο προσωπικό τους «κοντέρ» από 10-14 Ε
πιτροπές την εβδομάδα, γεγονός που προ
σθέτει στα περίπου 5.700 ευρώ που είναι ο 
βασικός μισθός και άλλα 3.000-4.000 ευρώ μη- 
νιαίως, πλέον τω ν επιδομάτων.

■ Βασική αποζημίωση: 
περίπου €5.700
■ Συμμετοχή ανά επιτροπή: 
περίπου €270
■ Αποζημίωση εκπρο
σώπησης του Κοινοβουλίου 
στο εξωτερικό ίση με το 
1/20 της βουλευτικής 
αποζημίωσης
■ Επίδομα οργάνωσης 
γραφείου ίσο με το 20% της 
αποζημίωσης εφόσον 
εκλέγεται στο Λεκανοπέδιο 
ή με 25% για τις υπόλοιπες 
περιφέρειες
■ Ατέλεια για 7 ή 8 τηλεφω
νικές συνδέσεις (ανάλογα με 
την περιφέρεια και πάλι) και 
μέχρι €13.500 ετησίως
■ Κινητό έως €250 
μηνιαίως
■ Αποστολή 1.000 
επιστολών μηνιαίως
■ Εξοπλισμός γραφείου 
(υπολογιστές, εκτυπωτές 
κ.λπ.) έως €5.500 μηνιαίως, 
ανάλογα με την παλαιότητα 
του βουλευτή

■ Οι βουλευτές της 
περιφέρειας δικαιούνται να 
διαμένουν σε ξενοδοχείο ή 
να μισθώνουν κατοικία και 
να λαμβάνουν €1.000
■ Εξοδα κίνησης στους 
βουλευτές Επικράτειας, Α ’ 
και Β’ Αθηνών, Α ’ και Β’ 
Πειραιώς €450, στους 
βουλευτές των οποίων οι 
περιφέρειες είναι πιο κοντά 
στην πρωτεύουσα καταβάλ
λονται €600 και σε όσους 
οι περιφέρειες βρίσκονται 
μακριά καταβάλλονται 
€750, ενώ στους βου
λευτές Κυκλάδων και

Δωδεκανήσου καταβάλλεται 
το ποσό των €1.000

■ Αεροπορικά εισιτήρια: για 
όσους η περιφέρεια είναι 
πάνω από 200 χλμ. μακριά 
από την Αθήνα δικαιούνται 
52 αεροπορικά εισιτήρια, 
αλέ-ρετούρ

■ Οργάνωση γραφείου: για 
τους βουλευτές Επικρά
τειας, Α’ και Β’ Αθηνών, Α’ 
και Β’ Πειραιώς είναι ίσο 
με το 20% της αποζημίω
σής τους (€1.200) και για 
τους βουλευτές της 
περιφέρειας 25% (€1.500)

Δικαίωμα σύνταξης έχουν
; ■ Μέχρι το 1993:

με 4 χρόνια θητείας και στο 55ο έτος
■ Από το 1993 και μετά:
4 χρόνια θητείας στο 65ο έτος_____________________
■ Οι βουλευτές που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες στα 
2 χρόνια θητείας και στο 55ο έτος της ηλικίας τους
Η βουλευτική σύνταξη ισοδυναμεί με το 25% της βουλευ
τικής αποζημίωσης και προσαυξάνεται μέχρι το 17ο έτος 
θητείας, οπότε ο βουλευτής παίρνει πλήρη σύνταξη, η 
οποία αντιστοιχεί στο 80% της βουλευτικής αποζημίωσης

[ Α Ι Χ Μ Ε Σ ]

Το άβατο της Βουλής
ΣΗΜΕΡΑ οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί 
του δημόσιου τομέα θα διαβάσουν ανα
λυτικά τι σημαίνουν οι ανακοινώσεις του 
Πρωθυπουργού. Πόσα χάνουν από ’δώ, 
πόσα από ’κεί. Ενδεχομένως μερικοί από 
αυτούς να ζητήσουν πληροφόρηση και για 
τις περικοπές στους μισθούς των υπαλ
λήλων γης Βουλής και των βουλευτών. Αν 
τις βρουν όμως σφυρίξτε μου!
Ποιος είναι ο μισθός του νεοεισερχόμε- 
νου στη Βουλή; Ποιος του γενικού διευθυντή; Πόσοι 
είναι οι διευθυντές; Από πόσο μέχρι πόσο κυμαίνε
ται η περίφημη «έκτακτη αποζημίωση»; Γιατί αυξή
θηκε ο αριθμός συνεδριάσεων των Επιτροπών; Α

πλά ερωτήματα στα οποία την Κυριακή το 
μεσημέρι δεν μπορούσε να απαντήσει ού
τε το γραφείο του Προέδρου της Βουλής 
Φίλιππου Πετσάλνικου, ούτε του γενικού 
γραμματέα της Βουλής παρά τις εξαντλη
τικές συσκέψεις που έκαναν όλο το Σάβ
βατο για να καταλήξουν στις περικοπές, 
θα περιμένουν τις υπηρεσίες να ανοίξουν 
και έπειτα από λίγες μέρες ίσως είναι σε 
θέση να δώσουν μερικά παραδείγματα... 

0 πρόεδρος της Βουλής, όπως και οι περισσότεροι 
προκάτοχοί του, λειτουργεί περισσότερο ως προ
στάτης του αβάτου παρά ως υπέρμαχος της διαφάτ 
νειας την οποΆ διακηρύσσει (στα λόγια).

Διακοπή 
ζημιογόνων 
δρομολογίων 
και μετατάξεις 
στον ΟΣΕ
ΔΙΑΚΟΠΗ των ζημιογό
νων σιδηροδρομικών δρο
μολογίων, μετατάξεις του 
πλεονάζοντος προσωπι
κού σε άλλες υπηρεσίες 
του Δημοσίου και αξιοποί
ηση της μεγάλης ακίνητης 
περιουσίας του ΟΣΕ περι
λαμβάνει το σχέδιο της κυ
βέρνησης για τον Οργανι
σμό, σχέδιο για το οποίο υ
πάρχουν δεσμεύσεις ένα
ντι του ΔΝΤ, της Ευρωπαϊ
κής Κεντρικής Τράπεζας 
και της Ε.Ε.
Το ζήτημα της διαχείρισης 
των ζημιογόνων δρομολο
γίων του ΟΣΕ, του πλεονά
ζοντος προσωπικού και 
του χρέους του Οργανι
σμού, που έχει εκτοξευτεί 
στα 9,5 δισ. ευρώ, από 3,5 
δισ. ευρώ το 2003, είναι τα 
τρία «μέτωπα» που απαι
τούν άμεσες παρεμβάσεις. 
Ηδη, η κυβέρνηση αναζητά 
στρατηγικό επενδυτή-σύμ- 
μαχο για τον ΟΣΕ, χωρίς α
κόμη να έχουν ληφθεί ορι
στικές αποφάσεις για το αν 
θα εκχωρηθεί και το μάνα
τζμεντ. Ειδικότερα, για τις 
ζημιογόνες γραμμές σχε
διάζεται η κατάργησή τους. 
Ωστόσο, στο εξής, εφόσον 
κρίνεται αναγκαία η σιδη
ροδρομική εξυπηρέτηση 
περιοχών που δεν παρου
σιάζουν εμπορικό ενδιαφέ
ρον, θα υπάρξουν άγονες 
επιδοτούμενες σιδηροδρο
μικές γραμμές (κατά το 
πρότυπο των αεροπορι
κών) . Σε ό,τι αφορά τον 
σχεδίασμά για το προσωπι
κό, έως το 2012 προβλέπε- 
ται να συνταξιοδοτηθούν 
περίπου 2.000 εργαζόμε
νοι. Στη συνέχεια, το πλεο- 
νάζον προσωπικό (περί
που 500 εργαζόμενοι), ύ
στερα από ταχύρρυθμη εκ
παίδευση, θα μεταταγεί σε 
άλλες υπηρεσίες του Δημο
σίου. Για τους νέους εργα
ζόμενους που θα προσλη- 
φθούν από εδώ και στο ε
ξής στον ΟΣΕ θα υπάρξουν 
αλλαγές στις μισθολογικές 
αμοιβές, τις υπερωρίες και 
την υπερεργασία.

Συγχωνεύσεις
Ακόμα, στο πλαίσιο των αλ
λαγών που προετοιμάζει η 
κυβέρνηση για τον ΟΣΕ, οι 
πέντε υφιστάμενες εταιρεί
ες του ομίλου (ΕΡΓΟΣΕ, 
ΓΑΙΟΣΕ, ΟΣΕ, ΕΔΙΣΥ, 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ) θα συγχωνευ- 
θούν σε τρεις: ΤΡΑΙΝΟΣΕ, 
ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ. Συγχωνεύ
σεις ωστόσο θα γίνουν και 
στους υπόλοιπους συγκοι
νωνιακούς φορείς, όπου θα 
υπάρξουν δύο μητροπολι- 
τικοί συγκοινωνιακοί φο
ρείς, ένας στην Αθήνα και 
ένας στη Θεσσαλονίκη.


