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ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Από χαράισι σε χαράτσι 
κι όποιος αντέξει

Ενώπιοι
ενώπιον

«Τουλάχιστον ένας εργαζόμενος σε κάθε οικογένεια»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τ ην έναρξη ερευνών για πετρέλαιο και φυσικό αέριο οτο Ιό- 
νιο πέλαγοε και στη νότια Κρήτη ανακοίνωσε ο πρωθυ- 

πουργόε Γιώργοε Παπανδρέου κατά τηνομιλία του το βράδυ 
του Σαββάτου στο συνεδριακό κέντρο«I. Βελλίδηε» τηε ΔΕΘ.

Επίσηε, από αύριο, ξεκινά η διαδικασία για την παραχώ
ρηση γηε σε νέουε που θέλουν να ασκήσουν το αγροτικό ε
πάγγελμα για ποιοτικέε καλλιέργειες..

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι το πρώτο εξάμηνο του 
2011 οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 40%, άνοιξαν νέες αγο
ρές και στον τουρισμό, ενώ ξεκίνησε η ανατροπή του αρ
νητικού ισοζυγίου στα αγροτικά προϊόντα.

Με το σχέδιο «Ηλιοε», όπωε είπε, η Ελλάδα γίνεται ηρω-

τοπόροε στην παραγωγή ηλιακήε ενέργειαε, που θα εξα
χθεί στη Βόρεια Ευρώπη καθώε τόνισε: «Ηδη, ενδιαφέρεται 
η Γερμανία».

Η απόφαση τηε κυΒέρνησηε είναι όποια τράπεζα χρεια
στεί κεφαλαιακή ενίσχυση από το κράτοε, να τη λάβει μέσα 
από κοινέε μετοχέε.

Προβληματισμό, ακόμη και μεταξύ υπουργών και βου
λευτών του ΠΑΣΟΚ, πάντωε, προκάλεσε η αποστροφή του 
Γ. Παπανδρέου ότι ο στόχοε είναι σε κάθε οικογένεια να υ
πάρχει τουλάχιστον έναε εργαζόμενοε και να μη μείνει χω- 
ρίε εισόδημα. Στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου επιχείρησε 
να διορθώσει λέγονταε ότι αυτόε δεν είναι ο Βασικόε στό
χοε, αλλά το ελάχιστο.

Ενα θρίλερ 48 ωρών, με πιέσειε τηε 
τρόικαε να βρει η κυβέρνηση μέ
χρι χθεε με ποιον τρόπο θα κλείσει 
την τρύπα του 1,7 δισ. ευρώ για τη 
μείωση του φετινού ελλείμματοε 
στο ποσοστό που προβλέπει το 
Μνημόνιο (7,6%), με Ευρωπαίουε 
παράγοντεε να θέτουν πλέον ευ- 
θέωε θέμα παραμονήε τηε χώραε 
στο ευρώ, με δημοσιεύματα ξένων 
εντύπων και πρακτορείων για χρε
οκοπία και επιστροφή στη δραχμή 
μέσα στο Σαββατοκύριακο, κατέ
ληξε στην απόφαση και ανακοί
νωση του νέου χαρατσιού για το 
ειδικό τέλοε ακίνητηε περιουσίαε. 
Του ΠΑΝΟΥΣΩΚΟΥ

Αυτή η απόφαση της κυβέρνη
σης να υποκύψει στις απαιτή
σεις της τρόικας και να επιβά

λει ένα νέο χαράτσι σε πολιτικό ε
πίπεδο:
■  Επιβεβαιώνει την αποτυχία της 
προσπάθειας που έκανε το τελευ
ταίο δεκαήμερο η κυβέρνηση να 
διαπραγματευθεί με την τρόικα χα
λάρωση του στόχου για το έλλειμ
μα του 2θΐι.
■  Αποτελεί ομολογία της κυβέρνη
σης να υλοποιήσει αποτελεσματι
κά τη συμφωνία που έχει κάνει με 
την τρόικα, με συνέπεια να κατα
φεύγει σε διορθωτικά μέτρα.
■  Αποτελεί και ακόμη μία ομολο
γία αποτυχίας της ίδιας της πολιτι
κής του Μνημονίου.

Η τελική φάση αυτής της εξέλι
ξης άρχισε να παίζεται από την Πα
ρασκευή το μεσημέρι, όταν, σύμ
φωνα με κυβερνητική πηγή, η 
τρόικα έστειλε μήνυμα ότι αυτή η 
τρύπα θα πρέπει να βρεθεί τρόπος 
μέχρι την Κυριακή να καλυφθεί, 
πριν ανοίξουν τη Δευτέρα οι αγο
ρές. Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές 
πιέσεις στη χώρα για πιστή τήρηση 
του Μνημονίου, ή αλλιώς θα ήταν 
ορατός ο κίνδυνος για έξοδο από το 
ευρώ, γίνονταν όλο και πιο έντονες 
και ένα τέτοιο κλίμα εισέπραξε και 
ο ίδιος ο αντιπρόεδρος της κυβέρ
νησης Ε. Βενιζέλος στις συνομιλίες 
που είχε με τον επίτροπο Ολι Ρεν. 
Αυτό το κλίμα μετέφερε χθες στο 
άτυπο υπουργικό συμβούλιο.

Να μη δώσει αφορμή
Κυβερνητικές πηγές μάς έλεγαν 

χθες ότι περισσότερο από την τρόι
κα ήταν η κυβέρνηση που ήθελε 
πόση θυσία αυτό το θέμα να κλεί
σει εντός της Κυριακής για να στα
ματήσει «η οργανωμένη σπέκου- 
λα», όπως τη χαρακτήρισε και ο κ. 
Βενιζέλος, εις βάρος της Ελλάδας 
και για να μη γίνει η χώρα πρόσχη
μα και δήθεν επιχείρημα για εξελί
ξεις εις βάρος του ευρώ που δεν 
την αφορούν, αλλά θα λειτουργή
σουν εις βάρος της. Επί της ουσίας 
η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι δεν

θέλει να δώσει αφορμή σε κυβερ
νήσεις και άλλες πολιτικές δυνά
μεις της Ευρώπης να μπλοκάρουν 
την επικύρωση και υλοποίηση των 
αποφάσεων της 2ΐης Ιουλίου.

Πίσω απ’ όλο αυτό το κλίμα εις 
βάρος της χώρας, η κυβέρνηση 
βλέπει καθαρά δάκτυλο της Γερμα
νίας. Το υπονόησε σαφώς ο κ. Βε
νιζέλος, ο οποίος δεν απέδωσε μό
νο στις αγορές ευθύνες γι’ αυτή την 
οργανωμένη σπέκουλα εις βάρος 
της χώρας μας. Αφού εξαίρεσε την 
τρόικα, είπε ότι είναι η στάση ορι
σμένων χωρών που οδηγούν τα 
πράγματα σε αυτή την εξέλιξη, υ
πονοώντας με καθαρό τρόπο ως 
πρώτη απ’ όλες τη Γερμανία. Οπως 
είπε, «είναι η στάση ορισμένων πο
λύ σημαντικών κρατών-μελών που 
παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ευ
ρωζώνη γιατί κάθε κράτος, κάθε 
κυβέρνηση, η κάθε Βουλή αν >

τωπίζει τα δικά της προβλήματα 
και έχει τις δικές της προτεραιότη
τες. Μπορεί να έχει μεσολαβήσει 
ένα κακό εκλογικό αποτέλεσμα 
(σ.σ. η κ. Μέρκελ έχασε πριν από 
μερικές μέρες σε μια σημαντική ε
κλογική διαδικασία), μπορεί να 
μην υπάρχει ομοφωνία μεταξύ 
κομμάτων που μετέχουν σε συμ
μαχικές κυβερνήσεις (σ.σ. π.χ. 
Φινλανδία)».

Εκτός απ’ όλο αυτό το πολιτικό 
περιτύλιγμα με το οποίο η κυβέρ
νηση κάλυψε το νέο χαράτσι, δια- 
ψεύδοντας για ακόμα μια φορά τον 
εαυτό της, καθώς επανειλημμένους 
είχε τονίσει ότι δεν θα ελάμβανε 
νέα εισπρακτικά μέτρα, είχε προη- 
γηθεί πλούσιο παρασκήνιο:
■  Η τρόικα μέσα στην εβδομάδα 
που πέρασε δεν είχε βρει ικανοποι
ητικό το επιχείρημα της κυβέρνη
σης ότι τα μέτρα που είχαν αποφα-

σιστεί την περασμένη Τρίτη στο υ
πουργικό συμβούλιο για τις διαρ
θρωτικές αλλαγές θα έχουν και για 
το τρέχον έτος δημοσιονομικό α
ποτέλεσμα, όπως π.χ. η εργασια
κή εφεδρεία, και είχε ζητήσει μέ
τρα άμεσης απόδοσης. Ειδάλλως, 
σύμφωνα με τις ίδιες πληροφο
ρίες, θα ζητούσε να εκταμιευθεί 
μόνο ένα μικρό μέρος της έκτης 
δόσης, εξέλιξη που θα δημιουρ
γούσε μεγάλο πρόβλημα ρευστό
τητας στη χώρα και στην πληρωμή 
μισθών και συντάξεων. Αυτό θορύ
βησε έντονα την κυβέρνηση.
■  Ηδη είχαν αρχίσει στην Ευρώπη 
οι δημόσιες προειδοποιήσεις προς 
την Ελλάδα Ευρωπαίων παραγό
ντων περί και αποχώρησης ακόμα 
της Ελλάδας από το ευρώ, όπως 
του Γερμανού υπουργού Οικονομι
κών κ. Σόιμπλε, και οι προειδοποι
ήσεις άλλι όπως του προέδρου

τουΓιούρογκρουπ, κ. Γιουνκέρ, ό
τι δεν είναι δεδομένη η έκτη δόση 
για την Ελλάδα.
■  Επίσης την Παρασκευή αργά το α
πόγευμα είδαν το φως της δημοσιό
τητας από το πρακτορείο Μπλού- 
μπεργκ πληροφορίες περί γερμανι
κού σχεδίου Β' για την Ελλάδα, με 
άξονα τη χρεοκοπία της, που δια- 
ψεύσθηκε από τον υπουργό Οικονο
μικών Ε. Βενιζέλο, και δημοσίευμα 
με ανάλογο περιεχόμενο του γερμα
νικού περιοδικού «Σπίγκελ» που δη- 
μοσιεύθηκε χθες, αλλά είχε γίνει 
γνωστό από προχθές τι θα έγραφε.
■  Επίσης, λίγες μέρες πριν, η τρόι
κα είχε πει όχι και στην προσπά
θεια της κυβέρνησης και ειδικά 
του υπουργού Οικονομικών να γί
νει πολιτική διαπραγμάτευση, ού
τως ώστε να χαλαρώσει ο στόχος 
μείωσης του ελλείμματος για το 
τρέχον έτος, για να μην αναγκαστεί 
η κυβέρνηση να πάρει νέα εισπρα
κτικά μέτρα.

Ολοι οι υπουργοί
■  Ολα αυτά σήμαναν συναγερμό 
στην κυβέρνηση και το βράδυ της 
Παρασκευής ο πρωθυπουργός έδω
σε εντολή στη γραμματέα του να ει
δοποιήσει όλους τους υπουργούς να 
ανεβούν στη Θεσσαλονίκη, όπως 
και έγινε. Μέχρι τότε ίσχυε παλιό- 
τερη εντολή του να ανεβούν στη 
ΔΕΘ μόνο οι οικονομικοί υπουργοί.
■  Παράλληλα, το οικονομικό επιτε
λείο υπό τον κ. Βενιζέλο κινητοποι
ήθηκε για να βρεθεί τρόπος να κα
λυφθεί το ζητούμενο ποσόν. Πρω
θυπουργός και υπουργός Οικονομι
κών είχαν το Σαββατοκύριακο στο 
περιθώριο των δημόσιων εμφανίσε- 
ώντους συνεχή συνεργασία. Το ίδιο 
έγινε και την Κυριακή το πρωί, κα
θώς είχαν συνάντηση δύο ωρών 
πριν αρχίσει η συνεδρίαση του υ
πουργικού συμβουλίου. Σε αυτές 
τις επαφές έκλεισε το μέτρο για το 
ειδικό τέλος, και εγκρίθηκε τυπικά 
από το υπουργικό συμβούλιο.
■  Αξίζει να σημειωθεί ότι το ειδικό 
τέλος στα ακίνητα είχε τεθεί στο 
τραπέζι του υπουργικού συμβουλί
ου και τον περασμένο Μάιο, όταν 
ακόμα οι συζητήσεις για το Μεσο
πρόθεσμο ήταν ανοιχτές, αλλά τότε 
δεν προχώρησε. ♦



4 I ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Πολιτική
Ο Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΦΗΣΕ ΝΑ ΕΝΝΟΗΘΕΙ ΟΤΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΕΧΤΗΚΕ ΑΠΕΙΛΕΣ

Φταίνε όλοι οι άλλοι

«Οι θυσίεε πιάνουν τόπο»

Με τη φράση «είμαστε στο μέσον  
μιαε οικονομικήε θύελλαε και δεν 
θα αφήσουμε κανέναν να μαε α
πειλήσει, η Ελλάδα δεν θα γίνει το 
εξιλαστήριο θύμα» ο πρωθυπουρ- 
γόε επιχείρησε να δικαιολογήσει 
τηναπόφασητηεκυΒέρνησηεγια  
την επιβολή του ειδικού τέλουε 
στα ακίνητα, αφήνονταε ταυτό
χρονα να εννοηθεί ότι η κυβέρνη
σή του δέχτηκε απειλέε τα τελευ
ταία 24ωρα για μη υλοποίηση των 
αποφάσεων τηε 21 ηε Ιουλίου αλ
λά ακόμα και έξοδο από το ευρώ, 
αν δεν συμμορφωνόταν με τιε υ- 
ποδείξειε τηε τρόικαε για πιστή τή
ρηση του Μνημονίου.

Του ΠΑΝΟΥ ΣΩΚΟΥ

Σ ύμφωνα με τον πρωθυπουρ
γό, «ήταν απαραίτητη από
φαση», θα εφαρμοστεί με 

«κοινωνική δικαιοσύνη» και δεν 
είναι μια πρόσθετη επιβάρυνση, 
αλλά ελήφθη γιατί δεν κατέστη 
δυνατό το ποσό αυτό, που είχε 
προβλεφθεί στον συνολικό δημο
σιονομικό στόχο για το 2 θ ΐι, να 
καλυφθεί με άλλο τρόπο.

Ο κ. Παπανδρέου στη συνέ
ντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 
ΔΕΘ, που φέτος έγινε σε χώρο του 
λιμανιού και όχι στο «Βελλίδειο» 
και με καθυστέρηση τρεισήμισι ω
ρών λόγω των έκτακτων εξελίξε
ων, υποστήριξε ότι ο ίδιος και η 
κυβέρνησή του είναι αποφασι
σμένοι να λάβουν όποια απόφαση 
χρειαστεί «για να μην απειληθεί η 
πατρίδα, όποιο κι αν είναι το τί
μημα» και για να υλοποιηθεί η α
πόφαση της συνόδου κορυφής

της 2ΐης Ιουλίου για τη ρύθμιση 
του ελληνικού χρέους και το νέο 
δάνειο και να σταθεί η χώρα στα 
πόδια της.

«Η Ελλάδα θα τιμήσει τις δε
σμεύσεις της, δεν θα γίνει το εξι
λαστήριο θύμα των προβλημάτων 
της ευρωζώνης και των εθνικιστι
κών τάσεων ορισμένων κρατών»

είπε ο πρωθυπουργός.
Ο πρωθυπουργός ακόμα:

■  Διαμήνυσε ότι την προσπάθεια 
εξόδου της χώρας από την κρίση 
η κυβέρνησή του δεν θα την αφή
σει στη μέση. Για το λόγο αυτό α- 
πέρριψε το ενδεχόμενο πρόωρων 
εκλογών με το επιχείρημα «δεν 
φυγομαχούμε όπως έκανε η

Ν.Δ.», αλλά και τη συγκυβέρνη
ση με τη Ν.Δ.
■  Επιχειρώντας να στείλει ένα μή
νυμα αισιοδοξίας, είπε ότι οι θυ
σίες πιάνουν τόπο και ότι το πρό
γραμμα (Μνημόνιο) είναι σε καλό 
δρόμο και η Ελλάδα εντός του 2012 
να έχει πρωτογενές πλεόνασμα.
■  Επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν σε
νάρια εξόδου της χώρας από το 
ευρώ, αλλά με κομψό τρόπο απέ
φυγε να πει ότι αυτά τα σενάρια 
προέρχονται κι από χώρες της ευ
ρωζώνης. Ωστόσο υποστήριξε ότι 
αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί θα 
προκαλούσε ντόμινο πιέσεων οε 
άλλες χώρες και διάλυση της ευ
ρωζώνης.
■  Κατηγόρησε τη Ν .Δ . για την 
κακή οικονομική κατάσταση της 
χώρας επειδή σπατάλησε τα λε
φτά που υπήρχαν.
■  Υπογράμμισε ότι «θα κάνουμε 
ό,τι απαιτείται για να κλειδώσει η 
συμφωνία του Ιουλίου σε όλα τα 
Κοινοβούλια και να συμφωνή
σουν οι περίπου 400 τράπεζες 
που θα συμμετάσχουν από τον ι
διωτικό τομέα».
■  Εκανε γνωστό ότι αναμένεται 
συμφωνία με την Ελβετία για να 
φορολογηθούν οι καταθέσεις των 
Ελλήνων καταθετών στις τράπε
ζες της.

■  Αφησε ανοιχτό το θέμα της άρ
σης της μονιμότητας των δημο
σίων υπαλλήλων λέγοντας ότι εί
ναι ταμπού. Είπε όμως ότι σήμερα 
δεν υπάρχει φόβος για απολύσεκ 
στον στενό δημόσιο τομέα, ούτε 
ο μισθός των δημοσίων υπαλλή
λων θα πάει στο μισό. Εγγυήθηκε 
τη συνέχιση της καταβολής μι
σθών και συντάξεων λέγοντας ότι 
για το λόγο αυτό «δίνουμε τη μάχη 
συνεχώς».
■  Είπε ότι είναι κυριαρχικό δικαί
ωμα της Κύπρου και κάθε χώρας 
να αξιοποιήσει τους φυσικούς πό
ρους τους και να ασκήσει το δι
καίωμά της στην ΑΟΖ και τόνισε 
ότι αυτή είναι μια θέση ευρωπαϊ
κή και σε κάθε περίπτωση είναι 
«μια ξεκάθαρη θέση απέναντι και 
στην Τουρκία».
■  Για τις ΑΟΖ στο Αιγαίο είπε ότι 
«μέσα στο πλαίσιο της συνεργα
σίας και του διεθνούς δικαίου ε
μείς διεκδικούμε όλα τα δικαιώ- 
ματά μας· όπως το θέμα της υφα
λοκρηπίδας και της επέκτασης 
των χωρικών υδάτων και το θέμα 
ΑΟΖ είναι θέμα δικαιώματος».

Στη συνέντευξη πήραν ακόμα 
το λόγο για θέματα της αρμοδιό- 
τητάς τους οι υπουργοί Ε. Βενίζέ- 
λος, Μ . Χρυσοχοΐδης, Γ. Κου- 
τρουμάνης, Δ.Ρέππας.»

Είπε ία ίδια, σαν να μην πέρασε ένας χρόνος
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΕΛΙΑ

Κατά την π ερ σ ινή  ομ ιλ ία  
του στη Δ ΕΘ , ο Γ ιώ ργοε 

Παπανδρέου έκανε πολλέε ε- 
ξαγγελίεε. Φέτοε απέφυγε. Ισωε 
διότι οι περισσότερεε από αυ- 
τέε δεν υλοποιήθηκαν. Πέρσι ο 
πρω θυπουργόε υποσχέθηκε 
ανελέητο αγώνα κατά τηε φο- 
ροδιαφυγήε. Φέτοε απηύθυνε 
έκκληση στουε ελεύθερουε ε- 
παγγελματίεε να πληρώ νουν 
τουεφόρουετουε...

Βασική ιδέα τόσο τηε περσι- 
νήε όσο  και τηε φ ετινήε πα- 
ρουσίαε του πρωθυπουργού 
στη Θ εσσαλονίκη ήταν η σω 
τηρία τηε χώραε από τη χρεο
κοπία. Είπε στιε 11 Σεπτεμβρί
ου του 2 0 1 1 : «Δ ώ σαμε ένα 
σκληρό, τιτάνιο αγώνα για να 
σώ σουμε την πατρίδα μαε α
πό τη χρεοκοπία». Φαίνεται, ό- 
μωε, ότι ο αγώναε αυτόε δενα-

Γ. Παπανδρέου στη ΔΕΘ

1 » «Δώσαμε σκληρό 
αγώνα για τη σωτηρία 
της χώρας από τη 
χρεοκοπία»

2 . «Δίνουμε ανελέητο 
αγώνα κατά της 
φοροδιαφυγής»

3 . Εξήγγειλε την 
αναδιάρθρωση του 
φοροεισπρακτικού

1 . «Πρώτη προτεραι
ότητα, να σώσουμε τη 
χώρα από τη χρεοκοπία 
και να μείνει στο ευρώ»

2 . Εκκληση στους 
ελεύθερους 
επαγγελματίες να 
πληρώνουν τους 
φόρους τους...

3 .  Επανέλαβε την 
εξαγγελία... ^

4 .  Καμία δεν έχει μπει 
σε τροχιά υλοποίησης

πέδω σε. Χθεε ο πρω θυπουρ- 
γόε (ξανα)είπε: «Πρώτη προτε
ραιότητα μαε είναι να σώ σο' ·

με τη χώρα από τη χρεοκοπία». 
Φέτοε, μάλιστα, ο στόχοε α υ 
τόε συνοδεύτηκε από έναν άλ

λον : «Να μείνει η Ελλάδα στη 
ζώ νη του ευρώ». 

Συγκρίνονταε όσα η κ. Πα

πανδρέου είχε πει πέροι με αυ
τά που είπε χθεε, καταλήγουμε 
στιε εξήε διαπιστώσειε:
■ Ο σεε δ ιαπ ιστώ σειε έκανε 
πέρσι (φοροδιαφυγή, ανομία, 
καθυστερήσειε στην απονομή 
τηε δικαιοσύνηε κ.ά.) τιε επανέ
λαβε και φέτοε. Αποτελέσματα 
στην πάταξη τηε φοροδιαφυ- 
γήε δεν έχουμε, πλην τηε πρό- 
σφατηε ανακοίνωσηε 6.000 ε
ταιρειών που έχουν ληξιπρό- 
θεσμεε οφειλέε, αλλά χωρίε α
πό αυτέε να έχει εισπραχθεί μέ
χρι στιγμήε ούτε ένα ευρώ. Ετσι 
μένει η μονίμωε προβαλλόμε
νη «πολιτική βούληση». Η ανο
μία δεν καταπολεμήθηκε, ό- 
πωε ομολόγησε και ο πρωθυ- 
πουργόε, επιρρίπτονταε ευθύ- 
νεε και στουε δικαστέε.
■ Οσεε εξαγγελίεε έκανε πέρσι 
(α π ελευθ έρ ω ση  επ α γγελμά 
των, αναδιάρθρω ση του φο

ρολογικού μηχανισμού, «γρή- 
γορεε επενδύσειε» κ.ά.) τιε επα
νέλαβε και φέτοε. Αν και ψηφί
στηκαν νόμοι για το άνοιγμα ε
παγγελμάτων (π.χ. φορτηγά), η 
εφ αρμογή τουε ετεροχρονί- 
στηκε. Σε άλλουε τομείε (Ενιαίο 
Μ ισ θ ο λό γ ιο  στο Δ η μ όσ ιο , 
συγχωνεύσειε οργανισμών και 
φορέων του Δημοσίου κ.ά.) α
κόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Κα
μιά «γρήγορη επένδυση» δεν 
έχει γίνει. Οι «δυναμικέε απο
κρατικοποιήσει» έχουν μείνει 
ακόμη στο επίπεδο των εξαγγε
λιών. Και, φυσικά, η περσινή ε
ξαγγελία για «ίδρυση επιχείρη- 
σηε σε μια ημέρα», έχει μείνει 
στα χαρτιά. Από τιε περσινέε ε- 
ξαγγελίεε υλοποιήθηκαν (για 
την α κρ ίβεια  ψ ηφίστηκαν οι 
νόμοι) ορισμένεε, μεταξύ των 
οποίων οι αλλαγέε στην ανώ
τατη εκπαίδευση.
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Κάθε νέα απόκλιση 
φέρνει νέα μέτρα

«Ναι» στην ψήφιση του προϋπολογισμού του 
2012, εντόε του Οκτωβρίου, δήλωσε χθεε η Ν.Δ., 
μέσω του εκπροσώπου τηε-Γιάννη Μιχελάκη.

Ταυτόχρονα, έ-

«Ναι» της Ν.Δ. για " Γ 
ιο ν  προϋπολογισμό πολιτικήε μέσα

από εκλογέε.
Από την πλευρά τηε Ν.Δ. δεν έγινε καμία ανα

κοίνωση για τιε συζητήσειε που είχαν ο πρωθυ
πουργόε και ο υπουργόε Οικονομικών με τον 
Αντώνη Σαμαρά.'

Τα διορθωτικά μέτρα δεν τε
λειώνουν εδώ, καθώε οι στό
χοι μείωσηε του ελλείμματοε 
φέτοε και τα επόμενα χρόνια 
δεν πρόκειται να αλλάξουν 
και οι όποιεε αποκλίσειε πρέ
πει να καλύπτονται.
Τηε ΕΛΕΝΗΣ ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ

Η βαθιά ύφεση, που 
ττροβλέπεται να κινη
θεί στο 5,3%, ρίχνο

ντας το ΑΕΠ κάτω από τα 
220 δισ. ευρώ, αλλά και οι 
καθυστερήσεις στην εφαρ
μογή των διαρθρωτικών μέ
τρων προκάλεσαν απόκλιση 
της τάξης του ο , 5% με 
ο,7%, ήτοι ι,2  -ι,6  δισ. ευ
ρώ, φέρνοντας νέο πακέτο 
μέτρων περίπου 2,2 δισ. ευ
ρώ ή κοντά ι% του ΑΕΠ. 
Και αυτό δεν μπορεί να ει
πωθεί με βεβαιότητα πως 
θα είναι το τελευταίο, κα
θώς τα διορθωτικά μέτρα 
λαμβάνονται για να παρα
μένουν οι οτόχοι σταθεροί, 
κατά την κυβέρνηση. Χα
ρακτηριστική ήταν η επισή
μανση του πρωθυπουργού 
στη ΔΕΘ: «Οι διορθώσεις ε
ξυπηρετούν την αξιοπιστία 
της χώρας γι’ αυτά που έχει 
αποφασίσει να κάνει».

Αμεση ήταν η αντίδραση 
του επιτρόπου Ολι Ρεν, ο ο
ποίος εξέφρασε την ικανο
ποίησή του για τη δέσμευ
ση της ελληνικής κυβέρνη
σης να εκπληρώσει πλήρως 
τους σύμφωνη μένους δη
μοσιονομικούς στόχους.

Είναι προφανές ότι η ελ
ληνική κυβέρνηση εισέπρα- 
ξε την απόρριψη της Ευρώ
πης στο αίτημα για πολιτι
κή λύση ως προς το επίμα-

χο ζήτημα της μη επίτευξης 
του στόχου του ελλείμματος 
στο 7,6% φέτος. Παραμέ
νουν οι στόχοι του ελλείμ
ματος ΐ7 , ι  δισ. φέτος και 
14,9 δισ. του χρόνου, με το 
πρωτογενές πλεόνασμα να 
φτάνει στα ι,8  δισ. το 2011 
και 3 δισ. ευρώ το 2012.

Η  κυβέρνηση, κατά τις ε
πιταγές της τρόικας, κατέ
φυγε για άλλη μια φορά 
στην εύκολη λύση των ει
σπρακτικών μέτρων επί δι
καίους και αδίκους. Ο πρω
θυπουργός και ο υπουργός 
Οικονομικών ξεκαθάρισαν 
με κάθε τρόπο ότι θα υπάρ
ξει πλήρης εφαρμογή του 
προγράμματος, μετά την ο

μολογία περί αποτυχίας τού 
πρόσφατα ψηφισθέντος 
Μ εσοπρόθεσμου. Σε μια 
προσπάθεια πειθούς, ο 
πρωθυπουργός κάλεσε τους 
πάντες «να αναλογιστούν τι 
κόστος διακυβεύεται και τι 
κόστος καλούμαστε να επι
βάλουμε».

Στην εργασιακή εφε
δρεία, που οδηγεί σε από
λυση δημοσίων υπαλλήλων, 
και στο ενιαίο μισθολόγιο, 
που εκτιμάται ότι μπορεί να 
αποφέρει ακόμη και 500 ε- 
κατ. ευρώ φέτος, αν υλο
ποιηθεί από ιη ς Οκτωβρί
ου, η κυβέρνηση αποφάσι
σε χθες να προσθέσει και 
άλλα τρία μέτρα:

ι .  Το ειδικό τέλος επί 7,2 
εκατ. ηλεκτροδοτούμενων 
ακινήτων, στοχεύοντας, 
σύμφωνα με τις πρώτες ε
κτιμήσεις αρμοδίων παρα
γόντων του υπουργείου Οι
κονομικών, σε έσοδα 4-6 
δισ. ευρώ στη διετία 2011- 
2012. Θα πληρωθεί άμεσα, 
μαζί με το τριπλό εκκαθαρι
στικό του κεφαλικού φό
ρου, των έκτακτων εισφο
ρών και του τέλους επιτη
δεύματος, οδηγώντας σε 
αρπαγή τουλάχιστον ενός 
μισθού ακόμα.

2. Στο κόψιμο ενός ολό
κληρου μισθού για αιρετούς 
και μετακλητούς, δηλαδή 
από Πρόεδρο της Δημοκρα

τίας, πρωθυπουργό, υπουρ
γούς, βουλευτές, περιφε
ρειάρχες, δημάρχους, γενι
κούς γραμματείς κ .ά . Δεν 
έχει ξεκαθαριστεί αν θα α
φορά το σύνολο των μηνιαί
ων αποδοχών τους ή μόνο 
τη βουλευτική αποζημίωση 
ή τη χορηγία.

3. Στην έκκληση προς 
τους έχοντες να εισφέρουν 
άμεσα με τον οβολό τους 
στο κρατικό ταμείο. Η αρχή 
θα γίνει με τους εφοπλι
στές, με τους οποίους θα 
συζητήσουν τόσο ο πρωθυ
πουργός όσο και ο υπουρ
γός Οικονομικών τον τρόπο 
συνεισφοράς τους. Στο 
πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση

κάνει έκκληση και στον α
πανταχού Ελληνισμό της 
διασποράς να δώσει τη συ
νεισφορά του.

Από τις χθεσινές δηλώ
σεις του υπουργού Οικονο
μικών έχουν ενδιαφέρον 
και τα εξής σημεία:
■  Συνεχίζεται η περικοπή 
των δημοσίων δαπανών, 
που αφορά κυρίως μισθούς, 
συντάξεις, προνοιακές πα
ροχές και ιατροφαρμακευτι
κή περίθαλψη, που καλύ
πτουν το μεγαλύτερο τμήμα 
των δημοσίων δαπανών, 
καθώς και λειτουργικές δα
πάνες, που έχουν μειωθεί 
σ ε 7 δισ. ευρώ.
■  Το φετινό ΑΕΠ θα περιο
ριστεί γύρω στα 2ΐ8 δισ. ευ
ρώ, έναντι αρχικού στόχου 
225,4 δισ. ευρώ ή ύφεσης 
3,5%·
■  Ο προϋπολογισμός θα 
ψηφιστεί μέχρι 31 Οκτωβρί
ου, μετά και τη σύμφωνη 
γνώμη της Ν .Δ ., για την ο
ποία ενημερώθηκε ήδη και 
ο Ολι Ρεν.
■  Η πλήρης εφαρμογή του 
Μεσοπρόθεσμου θα επιτρέ
ψει και την εξόφληση των 
χρεών 6,5 δισ. ευρώ του Δη
μοσίου προς τρίτους.
■  Δεν έλειψε και πάλι το κλί
μα εκφοβισμού, μέσω των 
κυβερνητικών διαβεβαιώσε
ων ότι «προσπάθειά μας εί
ναι να καταβάλλονται μισθοί 
και συντάξεις, να έχουμε τα
μειακά διαθέσιμα».

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΣΤΑ 

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΣΕΛ. 50-51

Εσωτερική στάση πληρωμών
Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΓΑ

Με τιε χθεσινέε εξαγγελίεε επιβεβαιώθηκε 
ότι δεν υπάρχει πεδίον επαναδιαπραγ- 

μάτευσηε με την τρόικα . Η συμφ ω νία  είναι 
«παρ' την και τρέχα». Σε  σημείο μάλιστα που, 
σε αντίθετη περίπτωση, δεν διστάζουν οι δα- 
νειστέε μαε να στραγγαλίσουν, πραγματικά, 
την οικονομία  στερώνταε άνω των 110 δ ισ . 
που παρέχει η ΕΚΤ στιε ελληνικέε εμπορικέε 
τράπεζεε.

Ηδη η παραίτηση Σταρκ δίνει μια τέτοια γεύ
ση καλβινιστικού σαδισμού. Αρα μετριάζει και 
το επιχείρημα τηε Ν.Δ. περί αναπτυξιακήε δια- 
δικασίαε.

Η θλιβερή παραδοχή είναι ότι για τα επόμενα 
τουλάχιστον δέκα χρόνια το απερχόμενο -και 
το επόμενο- πολιτικό προσωπικό δεν έχει πα
ρά να εξυπηρετεί, πρωτίστωε, τα συμφέροντα 
των δανειστών.

Αυτό ήταν γνωστό από το (πρώτο) Μ νημό
νιο. Μόνο κάποιοι στην κυβέρνηση και πολλοί 
στην αξιωματική αντιπολίτευση καμώνονταν 
ότι δεν καταλάβαιναν. Ετσι, κατά τιε τελευταίεε 
ημέρεε χρησιμοποιήθηκαν κατά σειρά η πολι
τική διαπραγμάτευση, ο συνυπολογισμόε τηε 
Βαθύτερηε -του αναμενομένου- ύφεσηε κ.ά. 
Αλλά όλα προσέκρουσαν στο απαιτητικό τεί- 
χοε των δανειστών. Για να καταλήξουμε στα 
πρόσθετα-πρόσφατα μέτρα. Γιατί, εκτόε των 
άλλω ν, απλούστατα τα αρμόδια όργανα τηε 
πολιτείαε δεν έπραξαν το χρέοε τουε: δεν μά
ζεψαν τουε φόρουε.

Το παραδέχτηκε ο πρωθυπουργόε, αλλά το 
χρέωσε στη δ ιοίκηση. Ομωε,

-  Ποιοε διόρισε τιε φορολογικέε αρχέε;
-  Αν φταίνε (που ώε ένα Βαθμό φταίνε) οι δη

μόσιοι υπάλληλοι που δεν μαζεύουν φόρουε, 
γιατί δεν έγιναν απολύσειε όπωε στην Πορτο
γαλία πριν από μια δεκαετία, ενώ τώρα -και μό

νο για δημοσιονομικούε λόγουε- προτείνεται 
η εργασιακή εφεδρεία;

-  Μήπωε δεν εισπράχθηκε ο φόροε μεγάληε 
ακίνητηε περιουσίαε (ούτε του 2009, παραδέ
χτηκε ανερυθρίαστα ο πρω θυπουργόε) γιατί 
οι πολιτικοί προϊστάμενοι δεν κατέληξαν, εν 
μέσω διασταυρούμενω ν μιζών, σε ποια εται
ρεία θα ανατεθεί η μηχανοργάνωση του Ε-9;

-  Γ ιατί η κυβέρνηση (ούτε χθεε) δεν αποφά
σισε τη φορολόγηση -μέσω  τηε Τραπέζηε τηε 
Ελλάδοε- των κεφαλαίων που τουε τελευταί- 
ουε 18 μήνεε έφυγαν μαζικά αλλά και... νόμι
μα από τη χώρα;

-  Πώε η μαφία που διακινεί το αφορολόγητο 
(και ναυτιλιακό) πετρέλαιο «κρατάει» το πολι
τικό προσωπικό;

-  Πώε ανέχεται η κυβέρνηση μια επ έμβα σ η ' 
στο «Ωνάσειο» να κοστίζει 1.800 ευρώ και στον 
«Ερυθρό Σταυρό» 13.000;

Και όλα αυτά, ενώ η χθεσινή φορολόγηση

των ακινήτων μοιάζει η πλέον δίκαιη -εά ν  δεν 
υπήρχαν όλεε οι προηγούμενεε αποφάσειε- 
εντόε μιαε φοροκαταιγίδαε άδικων μέτρων το 
τελευταίο 18μηνο.

Ομω ε, αυτό που έκανε χθεε η κυβέρνηση 
-καθώε δεν θέλει να πατάξει τη φοροδιαφυγή 
γιατί εκεί αναπτύσσεται η εκλογική τηε Βάση 
και από εκεί αντλείται το πολιτικό χρήμα- είναι 
να αποδεχτεί τη μερική-εσωτερική στάση πλη
ρωμών. Στο εξήε, η κάθε δόση θα ποικίλλει στο 
ύψοε εξυπηρέτησηε των δανείων.

Οσον αφορά τιε α νάγκεε στο εσωτερικό (πρω- 
τογενέε έλλειμμα), αυτέε θα καταστούν απόλυ
τα ελαστικέε και θα προσαρμόζονται στα έσοδα. 
Ο,τι μαζεύουμε θα τρώμε. Αυτό δεν είναι, κατ’ αρ
χήν, κακό. Αρκεί να μην υπήρχαν όλα τα προη
γούμενα ερωτήματα. Γ ιατί, εάν δεν πληρώνουν 
φόρουε οι έχοντεε και, παράλληλα, δαπανούν 
ασκόπωε οι επιτήδειοι, η εσωτερική στάση πλη
ρωμών αφορά τουε πλέον αδύναμουε...
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Με τον ΑΝΔΡΕΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ

Τα χάπια μου!
ΑΝ ΔΕΝ έχω λεφτά για να πάρω τα χάπια μου -πιστεψτε με-, 
μπορεί να γίνω πολύ επικίνδυνοε. Για τον εαυτό μου, για tous 
άλλουε (φταίνε -  δεν φταίνε), για το κοινωνικό σύνολο. Γ ια το 
σύστημα. Ούτε εγώ δεν φαντάζομαι τι μπορώ να κάνω. Μέχρι 
πού μπορεί να φτάσω στην απόγνωσή μου. Φοβάμαι μήπω5 
γίνει μεγάλο κακό. Στα καλά του καθουμένου. Χωρίε να το θέ
λ ω ...
ΜΙΚΡΟ το κακό, αν ήμουν έτσι μόνον εγώ- έοτω και μερικοί 
άλλοι απροσάρμοστοι, θ α  έρχονταν κάτι κύριοι με άσπρεε 
μπλούζεε και θα μαε έβγα ζα ν ... βόλτα στο πάρκο. Με κάποιο 
μαγικό χαπάκι, δυο ενεσούλεε κι ένα ηλεκτροσόκ στη ν .. .  πίσω 
πτέρυγα, θα μαε έκαναν φύτουλεε και δεν θα αποτελούσαμε, 
για κανέναν, απρόβλεπτη απειλή. Ελα όμωε που, πλέον, δεν 
είμαι μ ό νο ε ... Ηδη του 38,2%  του πληθυσμού τηε Ευρώπηε 
έχει μια κάποια ... ψυχική διαταραχή και ώ ετ ο 2 0 2 0 ,θα είμα
στε, λέει, πλειοψηφία!
ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ περίπου 165 εκατομμύρια Ευρωπαίοι εμφα
νίζουν αγχώδειε διαταραχέε, αϋπνία, μείζονα κατάθλιψη, υ- 
περκινητικότητα, σωματοφορμικέε διαταραχέε, ανία, εξάρτη
ση από αλκοόλ και ουσίεε, διαταραχέε ελλειμματικήε προσο- 
χή ε ... Η διαρκώε επιδεινούμενη κατάσταση τηε ψυχικήε μαε υ- 
γείαε, που διαπίστωσε το 2008 ο Π αγκόσμιοε Ο ργανισμόε 
Υγείαε, ανακοινώνονταε πωε ο έναε στουε τρειε ενήλικουε Ευ- 
ρωπαίουε πολίτεε πάσχει από κάποια ψυχική διαταραχή, επι
βεβαιώνεται τώρα από τη μεγαλύτερη έρευνα που διεξήγα- 
γαν τα τελευταία τρία χρόνια σε 30 ευρωπαϊκέε χώρεε με πλη
θυσμό 514 εκατομμυρίων ψυχών το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο  
Εγκεφάλου και το Ευρωπαϊκό Κολέγιο Νευροψυχοφαρμακο- 
λογίαε, με επικεφαλήε το διευθυντή του Ινστιτούτου Κλινικήε 
Φυχολογίαε και Ψυχοθεραπείαε του Πανεπιστημίου τηε Δρέσ- 
δηε δρ Χάνε Ούρλιχ Βίτκεν.
ΝΑ ΣΤΟ ΠΩ πιο λιανά; Είμαστε περίπου 200 εκατομμυριό- 
πουλα ατομάκια στην Ευρώπη που, για κάποιο περίεργο λόγο, 
δεν νιώθουμε καθόλου -μα  καθόλου!- καλά εδώ χάμου. Από 
εμάε, ο έναε στουε τρειε δεν έχει ζητήσει ποτέ Βοήθεια από για
τρό και δεν ξέρει τι του φταίει. . .  Οι μισοί, λέει, παίρνουν λάθοε 
φάρμακα.. .  Οσο συνεχίζουν να πιέζουν τον πληθυσμό με μεί
ωση εισοδημάτων, απολύσειε, ανεργία, φτώχεια, μιζέρια, για 
να δώ σουν πίσω στουε ζάμπλουτουε με πανωτόκια τα εικο
νικά λεφτά που «δά νεισα ν» τα κράτη, το 38 ,2 %  των αλα- 
φροΐσκιωτων θ' αυξάνει με γεωμετρική πρόοδο και γρήγορα 
θα αναδειχθεί μια νέα πλειονότητα. Που θα γυαλίζει το ματάκι 
τηε ...
ΜΠΟΡΕΙΣ να στερήσειε από την πλειονότητα τα χάπια τηε; 
Αδύνατον! Αδιανόητον... Διότι, λέγω και ερώ, η νέα ευρωπαϊ
κή πλειονότητα των σαλταρισμένων θα επιτεθεί στα φαρμα
κεία, στα νοσοκομεία, στιε τράπεζεε, στα κυβερνητικά κτήρια, 
παντού!
ΔΥΣΤΥΧΩΣ, δεν μπορεί να το καταλάβει ο κάθε Πρετεντέρηε' 
αυτό. Βλέπει μόνο πασοκονεοδημοκράτεε,αριστερούε και α- 
ναποφάσιστουε. Αντε το πολύ πολύ να τον πείσουν ότι υπάρ
χουν και κάτι αγανακτισμένοι. Τι θα συμβεί όμωε αν η πλειο
νότητα είναι, όντωε, σαλιαρισμένη ;
ΝΟΥΜΕΡΑ είναι οι νεο-φιλελεύθεροι που μαε κυβερνούν. Με 
τη «δημοσιονομική προσαρμογή» προσπαθούν να αντιμε
τωπίσουν τα χρέη, προκαλώνταε βαθύτερη οικονομική ύφε
ση, που δημιουργεί περισσότερα χρέη. Απολύουν χίλιουε και 
βουλιάζουν άλλοι χίλιοι που ζούσαν από το μισθό των απο
λυμένων. Και το χειρότερο τηε οικονομικήε θεωρίαε τουε; Τα 
χρήματα που «γλιτώνουν» από τιε περικοπέε είναι λιγότερα α
πό εκείνα που χρειάζεται να δαπανήσουν για να εξασφαλί
σουν τη θεραπεία και να πάρουν τα χάπια τουε οι νέοι, οι γυ- 
ναίκεε, οι μεσήλικοι, όσοι σπρώχνονται βιαίωε στο «κλαμπ» 
τηε κατάθλιψηε και των ψυχικών διαταραχών.
ΦΑΥΛΟΣ κύκλοε! Αν μειωθούν δραματικά τα κονδύλια για 
την ψυχική υγεία του πληθυσμού και όσοι στριμώχνονται στο 
περιθώριο δεν μπορούν να πάρουν τα. . .  χάπια τουε, τότε οι ε- 
παναστάσειε που γνωρίσαμε θα μοιάζουν με λάιτ πολιτιστικά 
χάπενινγκ. Οταν βγουν στουε δρόμουε οι πραγματικά σ αλια
ρισμένοι, πολύ φοβούμαι πωε θα γίνει μεγάλο κακό. Το σ ύ 
στημα δεν θα 'ναι σε θέση να αντιμετωπίσει αυτή την α σύμ
μετρη απειλή .Την πάνδημη ιαχή: «Τα χάπια μου»!

Ρωσία: Συστημικοί κίνδυνοι εάν πτωχεύσει χώρα της Ε.Ε.
ΜΟΣΧΑ
Του ΘΑΝΑΣΗ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ

ΗΕ.Ε. πρέπει όχι μόνο να επιλύσει τα ο- 
ξυμμένα οικονομικά τηε προβλήματα, 

αλλά και να ενωθεί για να διασώσει όλεε τιε 
χώρεε-μέλη τηε που κινδυνεύουν, όπωε η 
Ελλάδα, διαφορετικά, αν επιδείξει αδυναμία 
ή «δώσει» κάποια από τιε χώρεε αυτέε, θα 
γεννηθούν νέοι συστημικοί κίνδυνοι και η 
παγκόσμια οικονομία θα κινδυνεύσει με την 
επόμενη Βαθιά κρίση τηε.

Αυτό εκτίμησε ο αναπληρωτήε του πρω
θυπουργού και υπουργόε Οικονομικών τηε 
Ρωσίαε, Αλεξέι Κούντριν, ο οποίοε φέρεται

και ωε ο πιθανότεροε αντικαταστάτηε του 
Βλαντίμιρ Πούτιν στην πρωθυπουργία, εάν 
τελικά εκείνοε επανεκλεγεί πρόεδροε τηε χώ- 
ραε τον Μάρτιο του 2012.

Αναφερόμενοε σε παλαιότερη, σχετικά 
πιο αισιόδοξη πρόβλεψή του στιε αρχέε του 
καλοκαιριού, περί 25% πιθανότηταε να ξε
σπάσει ένα νέο δεύτερο κύμα κρίοηε, ο κ. 
Κούντριν διαπίστωσε ότι σήμερα η κατά
σταση χειροτέρευσε αρκετά, γι' αυτό και ο 
κίνδυνοε για μια νέα κρίσηέχει αυξηθεί, κα- 
θώε «τα παλαιό προβλήματα δεν επιλύθη
καν πλήρωε, αλλά εκδηλώθηκαν τώρα πο
λύ οξύτερα και ο κινητήραε τηε αμερικανι-

κήε οικονομίαε δεν δούλεψε»· Αντιθέτωε οι 
ΗΠΑ δεν άλλαξαν το οικονομικό τουε μο
ντέλο και θυμίζουν «διασωληνωμένο άρ
ρωστο με ορό».

Οπωε επιβεβαίωσε ο κ. Κούντριν, βρίσκο
νται σε εξέλιξη διαπραγματεύσειε με την Κύ
προ για τη χορήγηση δανείου, σε απάντη
ση σχετικήε αίτησηε τηε κυπριακήε κυΒέρ- 
νησηε, απέφυγε ωστόσο να αναφερθεί στο 
μέγεθοε του ρωσικού δανείου, το οποίο ρω
σικά MME εκτιμούν ότι θα έχει μέγεθοε 2-2,5 
δισεκατομμυρίων ευρώ με επιτόκιο 4,5% για 
διάρκεια πενταετίαε.

avgerinos@ellada-russia.gr

Ο ΡΕΣΛΕΡ ΓΡΑΦΕΙ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Σενάρια χρεοκοπίας 
made in Germany
Ο υπουργόε Οικονομικών  
τηε Γέρμανίαε, Φίλιπ Ρέσλερ, 
δεναποκλείει μια ελεγχόμενη 
πτώχευση τηε Ελλάδαε, προ- 
κειμένου να διασωθεί το ευ
ρώ, σε άρθρο του, που δημο
σιεύει σήμερα η συντηρητική 
εφημερίδα «Βελτ».
Του ΠΑΝΤΕΛΗ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Οπως γράφει στο άρθρο 
αυτό -μεταξύ άλλων- 
«προκειμένου να σταθε

ροποιηθεί το ευρώ, δεν πρέ
πει να υπάρχουν πλέον βρα
χυπρόθεσμα απαγορευτικές 
σκέψεις. Σε αυτές, εν ανά
γκη περιλαμβάνεται και μια 
ελεγχόμενη πτώχευση της 
Ελλάδας, αν είναι διαθέσιμα 
τα προς αυτό αναγκαία εργα
λεία».

Προσθέτει δε ότι «σε χώρες 
σαν την Ελλάδα υπάρχουν 
μέχρι σήμερα ανεπαρκείς 
προσπάθειες δημοσιονομι-, 
κής εξυγίανσης. Αυτό μειώ/ 
νει την εμπιστοσύνη των αν
θρώπων και των αγορών στο 
ευρώ. Η ελληνική κυβέρνη
ση πρέπει να γνωρίζει πως ε
μείς θα εξαρτήσουμε την 
προγραμματισμένη βοήθεια 
από το πόσο υπεύθυνα η\ 
Ελλάδα μεταρρυθμίζει τον ε
αυτό της».

Σενάρια χρεοκοπίας πα
ρουσιάζει για ακόμη μία φο
ρά και το περιοδικό «Σπί- 
γκελ», σε ρεπορτάζ του που 
στηρίζεται σε ανώνυμες πη
γές.

Ρεπορτάζ για διαδπλώσειε, απεργίεε στη σελ. 11
Το ρεπορτάζ έχει τίτλο «Ο 

Σόιμπλε ετοιμάζεται για χρε
οκοπία της Ελλάδας» και υ
ποστηρίζει ότι «οι υπάλληλοι 
του Σόιμπλε εξετάζουν όλα 
τα σενάρια, που μπορεί να 
π ρ οκύψ©υν--θ€·-περί πτώση 
στάσης πληρωμών της Ελλά
δας. Σύμφωνα με αυτά, υ- 

ίρχουν δύο παραλλαγές 
μιας ελληνικής χρεοκοπίας. 
Στην πρώτη, η χώρα παραμέ
νει στην ΟΝΕ, ενώ στη δεύ
τερη αφήνει το ευρώ και ε
πανέρχεται στη δραχμή. Ρό- 
λο-κλειδί αναλαμβάνει το 
ΕΣΕΣ, το οποίο και θα πρέπει 
το ταχύτερο δυνατό να θωρα- 
κισθεί με νέες αρμοδιότη

τες».
.«Σπίγκελ», που καισ; 

παρελθο\Γ^χΘΗχρίτστ[Ιόπο ιή - 
σει πηγές του υπουργείου 
Οικονομίας, για να δημοσι
εύσει σενάρια περί ελληνικής 
χρεοκοπίας -σε περιόδους 
μάλιστα που κορυφώνονταί

οι πιεσεις ενάντιον της χω
ράς και πάντα στις παραμο
νές νέας δόσης δανείου- α
ναφέρει και τα εξής: «Οι υ
πάλληλοι του Σόιμπλε ποντά
ρουν σε προληπτικά δάνεια, 
για να βοηθηθούν χώρες σαν 

-την Ισπανία ή την Ιταλία, αν 
οι επενδυτές έπειτα από χρε
οκοπία της Ελλάδας δεν τις 
δανείζουν καθόλου».

Επίσης, στο ίδιο άρθρο, με 
δηλώσεις του ο πρωθυπουρ
γός τηςΙΕσης, Χριστιανοδη
μοκράτης, Φόλκερ Μπου- 
φιέρ, μιλά για ταχύτερη δυ
νατή δημιουργία δυνατοτή- 
των/εξόδου μιας χώρας από 
την ευρωζώνη.

Οπως χαρακτηριστικά ση
μειώνει: «Αν οι προσπάθειες 
για λιτότητα της ελληνικής 
κυβέρνησης δεν είναι επιτυ
χείς, θα πρέπει να δούμε μή- 

ως χρειαζόμαστε νέους κα- 
όνες, που θα καθιστούν δυ

νατή την έξοδο μιας χώρας α

πό τη ζώνη του ευρώ».
Το ίδιο περιοδικό δημοσι- 

ύει και συνέντευξη του 
ρώην υπουργού Οικονομι- 

ιν της Γερμανίας, Σοσιαλ- 
μοκράτη, Πέερ Στάιν- 

άπρουκ, ο οποίος και ζητά 
τ ην άμεση τροποποίηση των 
ευρωπαϊκών Συνθηκών, κα
θώς όπως λέει: «Οσα λέγο
νται για το ότι καμιά χώρα 
οεν πρέπει να εγγυάται για 
:α χρέη μιας άλλης, είναι 
ιλάνη, που κατέπεσε μπρο

στά στην πραγματικότητα 
ης κρίσης. Οι πολιτικοί πρέ- 
ει να εξηγήσουν στον κό

σμο ότι η Γερμανία επωφε
λείται πολιτικά, οικονομικά 
και κοινωνικά από τη συνέχι
ση της ευρωπαϊκής ολοκλή
ρωσης. Αυτό σημαίνει ότι 

υσικά και πρέπει οι Γερμα
νοί να πληρώσουν».

Ο Στάινμπρουκ θεωρεί ότι 
καθιέρωση ευρωομολόγων 

3α έχει νόημα, μόνον ύστε- 
σα από μια τροποποίηση των 
ευρωπαϊκών Συνθηκών.

Οπως πιστεύει, πρέπει να 
.ιπάρχει ένας ευρωπαϊκός θε
σμός, που θα τα εκδίδει, θα 
τα ελέγχει και θα επιβάλλει 
κυρώσεις σε περιπτώσεις πα
ράβασης.

Προσθέτει δε: «Μια χώρε 
που θέλει να επωφεληθεί τω\ 

υρωομολόγων, θα πρέπει ν 
ίναι έτοιμη να εκχωρήσει ί 
α μέρος της δημοσιονομ 
ής κυριαρχίας της σε αν 
ίρτητουςθεσμούς». ♦

mailto:avgerinos@ellada-russia.gr
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Σφυροκόπημα διάρκειας 
από δανειστές και αγορές
Η Ελλάδα αναμένεται να 
σφυροκοπηθεί ανελέητα  
και αυτή την εβδομάδα από 
tous εταίρουβ, ιδίωε του 
Βορρά, το ΔΝΤ και tis αγο- 
pés με απειλέε, σενάρια περί 
εξόδου Tns χώραε από την 
ευρωζώνη και π ιέσει σε μία 
κυ β έρ νησ η , που εδώ και 
καιρό καveis δεν την πάρνει 
στα σοβαρά, να ικανοποιή
σει tis συνεχώε αυξανόμε- 
νε$ ορέξεΐ5 tous.

Οι κρίσιμες ημερομηνίες 
για την ελληνική οικονομία

Ατυπο 
Eurogroup
στην Πολωνία

Κατάθεση στη Βουλή προσχεδίου 
του προϋπολογισμού 2012

Μ—

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Του ΚΩΣΤΑ ΜΟΣΧΟΝΑ

Την ερχόμενη Παρα- 
σκευή και τοΤαββάτο 
συνέρχονται στην Πο^ 

λωνία οι υπουργοί ΟικονΙ 
μικών της Ευρώπης των 17> 
με σχεδόν αποκλειστικό 
θέμα συζήτησης την περί
πτωση της Ελλάδας και τα 
προβλήματα που έχουν 
προκόψει σχετικά με την 
υλοποίηση των αποφάσε
ων της συνόδου κορυφής 
της 2ΐης Ιουλίου για τη χο
ρήγηση ενός δεύτερου πα
κέτου βοήθειας με σκοπό 
τη διάσωση της χώρας απόι 
τη χρεοκοπία. Δύο ημέρες! 
πριν, την Τετάρτη, συνέρ
χεται εκΤακτΠς-γία το ίδιι 
θέμα το ΔΝΤ. Και η τρόικα 
ετοιμάζει τις βαλίτσες της, 
για την Αθήνα, έχοντας 
κερδίσει σχεδόν σε όλα τα 
σημεία έναντι της στραπα- 
τσαριομένης κυβέρνησης 
μετά την αιφνίδια αποχώ
ρησή της για «τεχνικές δι
ευκρινίσεις» από το τραπέ
ζι των διαπραγματεύσεων.

Το ανησυχητικό για την 
Ελλάδα είναι ότι η άτυπη 
σύνοδος των υπουργών της 
ευρωζώνης, η έκτακτη συ
νεδρίαση του ΔΝΤ και η ε
πιστροφή της τρόικας στην 
Αθήνα αναμένεται να επη
ρεαστούν από το άνευ 
προηγουμένου επιθετικό 
κλίμα κατά'·ητς^λλάδ&φ’
που ΚσρτάρχήϋίττηντΤϊΤ’ΰ ^
σμένη εβδομάδαΓΊΒΐως α-

πό τις κυβερνήσεις χωρών 
του Βορρά.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο 
Γερμανός υπουργός Οικο
νομικών Βόλφγκανγκ Σόι- 
μπλε και ο Ολλανδός συνά
δελφός του Ντε Γιάνγκερ 
αναφέρθηκαν όσο ποτέ στο 
ενδεχόμενο εξόδου της 
Ελλάδας από την ευρωζώ
νη , ούτε το δημοσίευμα 
του «Spiegel» ότι το σενά
ριο αυτό εξετάζεπαι από το 
Βερολίνο. ¡£ρ

Πανικός
Οι γερμανοολλανδικές 

δηλώσεις πανικόβαλαν φυ
σικά την αδύναμη και χω
ρίς φωνή ελληνική κυβέρ
νηση, η οποία γνωρίζει ότι 

έξοδος από το ευρώ ση- 
,ίνει καταστροφή για τη 

[ώρα. Ακόμη και το κόμμα 
των «Αληθινών Φινλαν- 
δών» ζήτησε την περασμέ
νη Παρασκευή την έξοδο 
της Ελλάδας από το ευρώ, 
αλλά αυτό δεν αποτελεί έκ
πληξη.

Σε όλες τις σκανδιναβι
κές χώρες και στην Ολλαν
δία παρατηρείται δυστυ
χώς άνοδος των ακροδε
ξιών κομμάτων που ελέγ
χουν τις κυβερνήσεις συ
νασπισμών καιπροκαλούν 
κρούσματα ρατσισμού και 
εθνικισμού. Αυτό που συ
νέβη στη Νορβηγία δεν εί
ναι τυχαίο...

Ενδεικτική του κλίματος 
που έχει διαμορφωθεί στην

ευρωζώνη αλλά και των τά- 
οεων που κυριαρχούν είναι 
η επιμονή του Ολλανδού 
Ντε Γιάνγκερ για διορισμό 
ενός επιτρόπου που θα α- 
ναλάβει αποκλειστικά τον 
αυστηρό δημοσιονομικό έ
λεγχο των κρατών-μελών 
με το δικαίωμα, εκτός της 
επιβολής κυρώσεων, να ει- 
σηγείται την έξοδο μιας 
χώρας από την ευρωζώνη. 
Βέβαια, θα χρειαστεί τρο
ποποίηση της Συνθήκης, 
αλλά στην κατάσταση που 
βρίσκεται σήμερα η ευρω
ζώνη όλα είναι πιθανά. 
Αλλωστε, είναι φανερό ότι 
η «γερμανική ομοσπονδια
κή Ευρώπη», στην οποία 
θα αποφασίζουν για όλα οι 
Βρυξέλλες υπό την καθο
δήγηση του Βερολίνου και 
των συμμάχων του, κερδί
ζει συνεχώς έδαφος εις βά
ρος των κυβερνήσεων, 
στις οποίες ηγούνται πλέ
ον ηγέτες-νάνοι.

Η Ελλάδα παίζει αυτή τη 
στιγμή -χάρη στα δικά της 
λάθη- το ρόλο του αποδιο
πομπαίου τράγου στη με
γάλη αναταραχή που γνω
ρίζει η ευρωζώνη και στην 
ανάγκη επίδειξης δύναμης 
ορισμένων χωρών. Συνε
πώς, όχι μόνο αυτή η ε
βδομάδα, αλλά όλοι οι ε- 
ναπομείναντες μήνες του 
έτους θα είναι κρίσιμοι. 
Οποιος είναι αδύναμος οι- 

ικονομικά στην Ε.Ε. δεν έ
χει φ ω νή... ♦

Ζιπέ: «Δεν θα αφήσουμε 
ίο  ευρώ να διαλυθεί»
Του ΜΩΥΣΗ ΛΙΤΣΗ

Δεν θα αφήσουμε το ευρώ να καταρρεύσει, διαμηνύει από 
την Καμπέρα m s Αυστραλιαε ο Γάλλοε υπουργόε Εξωτερι

κών Αλέν Ζιπέ, εν μέσω αυξανόμενων σεναρίων περί αποπο- 
pnôs Tns EXAôôas από το κοινό νόμισμα.

«Ασφαλώε δεν μπορούμε να αφήσουμε το κοινό νόμισμα να 
διαλυθεί, γιατί η διάλυσή του θα επηρέαζε την Ευρώπη στο σύ
νολό Tns», δήλωσε από την Αυστραλία όπου πραγματοποιεί πε
ριοδεία ο Γάλλοε υπουργόε, απα vTcovras έμμεσα στο δημοσίευ
μα του περιοδικού «Σπίγκελ» για γερμανικό σχέδιο αποπομπήε 
Tns Ελλάδα5 από το ευρώ.

«Το κοινό νόμισμα δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματι
κά αν δεν υπάρξει οικονομική εξουσία και ευρωπαϊκή κυβέρνη
ση στην ευρωζώνη», πρόσθεσε. KàvovTas ειδική αναφορά στην 
Ελλάδα, ο Ζιπέ επανέλαΒε τη γνωστή ευρωπαϊκή επωδό των τε
λευταίων ημερών, ότι πρέπει να εκπληρώσει tis δ εσ μεύσ ει Tns. 
«Η Ελλάδα έκανε ορισμένα λάθη. Πρέπει να διορθώσει τα λάθη 
αυτά. Πρέπει επίσηε να τηρήσει tis δ εσ μ εύ σ ε ι otis ο π ο ί«  έχει 
προΒεί», τόνισε ο Ζιπέ μιλώντα5 otous δ η μ ο σ ιο γ ρ ά φ ο ι στην 
Καμπέρα.

Παρά tous ôpKOus niarns στο κοινό νόμισμα, εντείνονται οι 
π ιέσ ε ι npos τη χώρα pas να επιλέξει μεταξύ πλήρουε υποταγήε 
στα κελεύσματα των πιστωτών ή anonopnôs από το ευρώ. Ο Κα- 
vaôôs υπουργόε Οικονομικών Τζιμ Φλάχερτι, με δηλώ σ ει του 
otous δ η μ ο σ ιο γρ ά φ ο ι την Παρασκευή, με αφορμή τη σύνο
δο των υπουργών Οικονομικών Tns Opàôas των πιο Ανεπτυγ
μένων Οικονομιών του Κόσμου (G7) στη Μασσαλία, επισήμανε 
ότι αν η Ελλάδα δεν μπορεί να αντεπεξέλθει με τα σχέδια απη- 
νούελιτότηταε, iocos θα πρέπει να εγκαταλείψει το ευρώ.

«Είναι απαραίτητο για τηνελληνική κυβέρνηση να μηναναστεί- 
λει την πορεία. Η εναλλακτική λύση θα ήταν iocos να εγκαταλείψει το 
ευρώ. Περιμένω ότι η ελληνική κυβέρνηση θα ήθελε να συνεχί- 
σουν τη δημοσιονομική σταθερότητα», ανέφερε ο Φλάχερτι.

Σύμφωνα επίση$ με προχθεσινή ανταπόκριση του πρακτο
ρείου Ρόιτερ, το αδελφό στο κόμμα Tns Μέρκελ, κόμμα Tns Χρι- 
OTiavoKoivccviKÔs Evcoons Tns Bauapias, ετοιμάζει διακήρυξη 
με την οποία θα ζητείται η αποπομπή των υπερχρεωμένων χω
ρών από την ευρωζώνη.

«Τα κράτη-μέλη του ευρώ που δεν τηρούν tous koivoûs κα- 
νόνεε Tns δημοσιονομική5 πειθαρχίες και cos εκ τούτου προκα
λούν δυσκολίε5 στη νομισματική ένωση θα πρέπει να αποβάλ
λονται από την ΟΝΕ», αναφέρει διακήρυξη του κόμματοε Tns Χρι- 
στιανοκοινωνική5 Evcoons, η οποία θα τεθεί npos έγκριση από 
τα μέλη του κόμμακς.

Ακόμη και ο yvcootôs για tis έντονα «φιλοευρωπαϊκέε» του θέ
σεις πρώην Γερμανόε υπουργόε Εξωτερικών του κόμ paras των 
Πρασίνων Γιόσκα Φίσερ, με δηλώ σει του χθεε στην κυριακάτικη 
«Μπιλντ»εξέφρασε ανησυχία για πιθανή κατάρρευση του ευρώ. 
«Η κατάσταση στην Ευρώπη είναι πράγματι πολύ σοβαρή όσο 
ποτέ άλλοτε. Μέχρι τώρα δεν πίστευα ότι το ευρώ θα αποτύγχανε 
αλλά αν τα πράγματα συνεχιστούν με αυτό τον τρόπο, τότε θα 
καταρρεύσει».

«Ομολογούν 
επέκταση 
της ανεργίας»
Με κριτική υψηλών τό

νων εναντίον τηε κυ- 
Βέρνησηε, και προσωπικά 
του πρωθυπουργού, αντέ
δρασα ν το ΚΚΕ και τα κόμ
ματα τηε Αριστεράε, στην 
παρουσία του Γιώργου Πα- 
πανδρέου στο πλαίσιο τηε 
Διεθνού5 Εκθεσηε Θεσσα
λο ν ίκ η .
ΚΚΕ Το ΚΚΕ έκανε λόγο για 
«επιτάχυνση του σφαγια- 
σμού των δικαιωμάτων του 
λαού», που επιχείρησε να 
δικαιολογήσει ο πρωθυ- 
πουργόε «με γελοία επιχει
ρήματα». Στην ανακοίνωση 
που εξέδωσε με αφορμή τη 
συνέντευξη Τύπου που έ
δωσε ο πρωθυπουργόε, 
σχολίασε ότι «με όλεε τΐ5 το
ποθετήσει του επιχείρησε 
να πείσει τηνάρχουσα τάξη 
ότι έχει τη διάθεση και την ι
κανότητα να υπερασπιστεί 
με όλα τα μέσα τα συμφέ- 
ροντά τηε. Η πορεία προετο 
«ξέφωτο»του πρωτογενούε 
πλεονάσματοε, για το οποίο 
η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ 
καλεί σε πατριωτική συ- 
στράτευση, σημαίνει·, νέα 
πιο άγρια φοροεπιδρομή, 
εξαθλίωση των εργαζομέ
νων, Βάθεμα τη5 κρίσηε, 
συνεχή κρατική στήριξη τηε 
κερδοφορίαε των μονοπω
λίων».
ΣΥΡΙΖΑ Ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανα
κοίνωσή του, σ' ό,τι αφορά 
τον πρω θυπουργό, ανα
φέρθηκε ιδιαίτερα στην 
«κυνική ομολογία» του, ό- 
πω5 τη χαρακτήρισε, σύμ
φωνα με τη ν οποία «η ανερ
γία θα είναι ο μόνιμοε σύ- 
ντροφοε κάθε σπιτικού τηε 
χώραε μα$ τα επόμενα χρό
νια και αρκεί για να καταλά
βουμε το μέγεθοε τη5 κατα- 
στροφή5 που επέφερε ο ί- 
δ ιοε και η πολιτική του 
Μνημονίου».
ΑΝΤΑΡΣΥΑ ΗΑΝΤΑΡΣΥΑ, 
αναφερόμενη στον Γιώργο 
Παπανδρέου, σχολίασε ότι 
στη ΔΕΘ «εξήγγειλε προ
κλητικά μαζική επέκταση 
τη5 ανεργίαν "έναε εργαζό- 
μενο5 σε κάθε οικογένεια"! 
Δεν είχε καμία φιλολαϊκή ε
ξαγγελία, θα συνεχίσει την 
καταστροφική πολιτική του. 
Ζήτησε πάλι, για μια ακόμη 
φορά, "θυσίεε για να απο- 
φύγουμε τη χρεοκοπία, να 
μείνουμε στο ευρώ". Ομω5 
είναι η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ 
και η πολιτική ευρωζώνηε 
και Ε.Ε. που οδηγούν το λαό 
στη χρεοκοπία».
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Ανάλυση στα γεγονότα
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΟΤΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ
Ενα «βαρέλι» για Νόμπελ

Η Ελλάδα υποφέρει από τον τρόπο 
που λειτουργούν η δημόσια διοίκη
ση και η Δικαιοσύνη, γι’ αυτό και 

«έχει απόλυτη ανάγκη τη ριζοσπαστική α
ναθεώρηση του Συντάγματος».

Τόδη έφη «μετά λόγου γνώσεως», σε νέο 
φιλιππικό του κατά των δημοσίων υπαλλή
λων, την Παρασκευή στη Βουλή και σε ο- 
ξύτατους διαξιφισμούς με τον Αλέξη Τσί- 
πρα, που δεν του χαρίζεται, και καλό κά
νει, ο όλο και πιο ασυγκράτητος Ανδρέας 
Λοβέρδος (όπως πάει, θα ξεπερόσει σε α
μετροέπεια και γενιτσαρικό μένος κατά της 
Αριστερός τον Θ. Πάγκαλο).

Ούτε μία λέξη αυτοκριτικής, παρ’ ότι πια 
αποτελεί κοινό τόπο ότι τα δύο κόμματα ε
ξουσίας, με το «πράσινο» και το «γαλάζιο» 
κρότος εναλλάξ και τις πελατειακές σχέσεις

κοινή πολιτική πρακτική τους, κατέστησαν 
μεταπολιτευτικό υπερτροφική και πλαδα
ρή τη διοικητική μηχανή και γάγγραινα τη 
γραφειοκρατία -τόσο, που θέλει θράσος α
πύθμενο να ζητούν τώρα και τα ρέστα...

Ούτε ένας νυγμός, έστω, του (και) συ- 
νταγματολόγου υπουργού Υγείας για το ε
ξαχρειωμένο πολιτικό σύστημα, το διάχυτο 
αυταρχισμό, τη θεσμική παραλυσία και το 
διεφθαρμένο και ανίκανο πολιτικό προσω
πικό. Σαν να συμμερίζεταιτον αυτάρεσκης 
γελοιότητας ισχυρισμό τού τέως αρχηγού 
του Ευόγγ. Βενιζέλου, επίσης συνταγματο- 
λόγου, ότι «το κοινοβουλευτικό σύστημα 
στην Ελλάδα είναι το πιο απλό και λειτουρ
γικό της Ευρώπης»!

Σίγουρα, πάντως, όταν ο Α. Λοβέρδος ιε
ραρχεί έτσι τους στόχους μιας «ριζοσπαστι
κής»^ αναθεώρησης του Συντάγματος α
πέχει πολύ από τον προβληματισμό τού (και 
συνταγματολόγου) αείμνηστου Δημήτρη 
Τσάτσου, ο οποίος το 2006, όταν η κυβέρ
νηση του Κ. Καραμανλή άρχιζε την επιχεί
ρηση συνταγματικής αλλαγής με το άδοξο 
τέλος, έθετε ως αφετηρία για την αναθεώ
ρηση μία καίρια διαπίστωση: Οτι «το κύριο 
πρόβλημα είναι η συνεχώς αυξανόμενη α- 
ναξιοπιστία της πολιτικής ως λειτουργίας 
της δημοκρατικής πολιτείας».

Μίλησε ακροθιγώς και για την «επόμενη 
αναθεώρηση του Συντάγματος» ο 

μπαρουτοκαπνισμένος Γ. Παπανδρέου, το 
Σαββατόβραδο στο περικυκλωμένο από χι
λιάδες οργισμένους διαδηλωτές «Βελλίδειο» 
της αστυνομοκρατούμενης Θεσσαλονίκης 
(αναγκαία η παρένθεση: Εχει δίκιο ο δή
μαρχος Γ. Μπουτάρης να προβληματίζεται 
ότι πρέπει να τεθεί τέλος οριστικό στην κατ’ 
ευφημισμόν ΔΕΘ, που από γιορτή μετετρά- 
πη σε πληγή της πόλης, αφού ούτε εμπορι
κή έκθεση είναι πια ούτε ως, πολυδάπανη 
έστω, επικοινωνιακή φιέστα των πολιτικών 
αρχηγών μπορεί πλέον να λειτουργήσει).

Ισχυρίζόμενος ότι η κυβέρνησή του άνοι
ξε το δρόμο της αναθεώρησης, έθεσε ως έ
ναν από τους κύριους στόχους της την απο

κατάσταση της ευνομίας και της ισονομίας 
και την αποτελεσματική καταπολέμηση της 
πολιτικής διαφθοράς.

Δεν αληθεύει, βέβαια, ο ισχυρισμός (και 
δεν είναι η μόνη ανακρίβεια οφειλόμενη στη 
θολούρα από τα χημικά της ΕΛ. ΑΣ., αφού 
στη ρωμαλέα Ελλάδα, όπως την παρουσίασε 
στη γραπτή ομιλία του ο πρωθυπουργός 
μας, μοναδικός κάτοικος είναι ο ίδιος...). Η 
Ν .Δ. συνέστησε ήδη ειδική επιτροπή που 
δημοσιοποίησε προς διαβούλευση 31 προτά
σεις της για την αναθεώρηση. Και μάλλον έ
χει δίκιο ο πρόεδρος της επιτροπής και αντι
πρόεδρος του κόμματος Δ. Αβραμόπουλος, 
όταν γράφει («Καθημερινή», 14.8.11): «Πή
ραμε την πρωτουβουλία και αναδείξαμε την 
αναθεώρηση του Συντάγματος σε κορυφαία 
εθνική προτεραιότητα...».

Αν στο ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει α
ντίστοιχη προεργασία, παρ’ 

ότι είναι πολύ πιθανή η προσφυγή 
σύντομα στις κάλπες για την ανα
θεωρητική Βουλή, δεν οφείλεται 
μόνο στην ολιγωρία μιας κυβέρ
νησης παραπαίουσας από εγγενή 
ανικανότητα και το άγχος αν θα 
πάρουμε την έκτη δόση και με 
πόσα ακόμη επαχθή μέτρα θα γο
νατίσει τα συνήθη υποζύγια. 

Οφείλεται και στην αξίωση του 
πολυπράγμονος Ευάγγ. Βενιζέλου να έχει 
-ως κατ’ εξοχήνειδήμων-την εποπτείατης 
αναθεωρητικής διαδικασίας, ενώ αδυνατεί 
για το επόμενο δίμηνο, αφού ως υπεύθυ
νος για τα οικονομικά είναι οικειοθελώς ε
πιφορτισμένος να βγάζει καθημερινά τα 
κάστανα από τη φωτιά...

Είτε γίνει δεκτή η αξίωση αυτή (και υ 
πάρχουν πολλές εσωκομματικές αντιδρά
σεις) είτε όχι, περί τη συνταγματική ανα
θεώρηση πιθανολογείται ότι θα εκδηλωθεί 
η νέα σύγκρουση Γ. Παπανδρέου και 
Ευάγγ. Βενιζέλου. Διότι έχουν διαμετρικά 
αντίθετες απόψεις σε καίρια θέματα όπως 
-ενδεικτικά:
• Η άμεση εκλογή, από το λαό, του Προέ
δρου της Δημοκρατίας, την οποία υποστη
ρίζει τώρα ο πρωθυπουργός όχι τόσο γιατί 
τςν έπεισε ο συνταγματολόγος Γ. Σωτηρέ- 
λης και είναι σημείο συναίνεσης με τη 
Ν .Δ ., όσο γιατί τον άκρατο πρωθυπουργο- 
κεντρισμό,τιου χρειάζεται θεσμικό αντίβα
ρο, τον θεσμοθέτησε (1986) ο .. .  πατέρας 
του, Ανδρέας... Και
• Πάνω από όλα η προκλητική εμμονή του 
Ευάγγ. Βενιζέλου που τροποποίησε το 2001 
επί τα χείρω (Μιχ. Σταθόπουλος) το διαβόη
το άρθρο 86 να μένουν ασύδοτοι οι υπουρ
γοί («ανήθικο προνόμιο», κατά το συνταγ- 
ματολόγο Ν. Αλιβιζάτο) στο ποινικό απυ
ρόβλητο -γ ι’ αυτό και κανείς τους δεν κά
θεται στο σκαμνί, παρά την καθολική κα
τακραυγή ...

Συμφωνώντας απόλυτα με το φίλο συ- 
νταγματολόγο Αντ. Μανιτάκη, ότι «μία 

αναθεώρηση χρειάζεται το άρθρο 86: την 
κατάργησή του», θεωρώ αναγκαία, συμπε
ρασματικά, μια γενικότερη επισήμανση:

Η αναθεώρηση του Συντάγματος είναι 
πολύ σημαντική υπόθεση για να την εμπι
στευτούμε στους πολιτικούς και τους συ- 
νταγματολόγους και δεν μπορεί να γίνεται 
(όπως έως τώρα) ερήμην της κοινωνίας, αν 
στόχος της είναι να την υπηρετήσει με τη 
θεσμική βελτίωση της ταλαίπωρης δημο
κρατίας.

Ατιμωρησία 
των υπουργών 
και Βενιζέλος

Ακόμη και αν δεν σώσουν την ελληνική 
οικονομία, ο πρωθυπουργός Γ. Παπαν
δρέου και ο αντιπρόεδρος Ευάγγ. Βενιζέ
λος έθεσαν χθες μια σοβαρή υποψηφιότη
τα για το Νόμπελ Οικονομικών.

Αμφότεροι υποστήριξαν ότι το νέο χαρά
τσι σε όλα τα ακίνητα δεν αποτελεί νέο φό
ρο, καθώς ο ετήσιος στόχος που έχει τεθεί 
για τα έοοδα του κράτους παραμένει αμε
τάβλητος. Κάθε φόρος ή έκτακτη εισφο
ρά, που επιβάλλεται για να καλυφθεί η α
στοχία ή η ανικανότητα της κυβέρνησης, 
αποτελεί -σύμφωνα με τον υπουργό Οικο
νομικών- απλώς «μηχανισμό υποκατάστα

σης μειωμένων αποδόσεων».
Με τέτοια σοφιστικέ τεχνάσματα, προ

φανώς, δεν μπορεί να εξωράίστεί η νέα α
φαίμαξη , την οποία θα υποστεί ολόκληρη 
η κοινωνία, και ας υποστηρίζει ο υπουρ
γός ότι «η συνολική επιβάρυνση των πολι
τών και της κοινωνίας παραμένει η ίδια».

Με αυτή τη λογική, για να γεμίσει το 
«βαρέλι» (σύμφωνα με την προσφιλή πα
ρομοίωση του κ. Βενιζέλου), σαφώς και 
δεν χρειάζεται να ρίξεις περισοότερο νερό 
απ’ ό,τι χωράει, όμως μήπως κάποιος θα 
έπρεπε να έχει μεριμνήσει πρωτίστως να 
βάλει πάτο σ’ αυτό; Χ.Ζ.

? Πώ$ το είπε ο Βενιζέλος; «Να κάνουμε ένα ντου προς τα 
εμπρός»! Για να αναγκάζεται να χρησιμοποιεί τέτοιες 
λέξεις του συρμού ο γνωστός για την καλλιέπειά του 
αντιπρόεδρος, πρέπει να είναι πολύ... στριμόκωλα! Γ.ΚΑΡ.

Το θρίλερ
Ενα θρίλερ άρχισε το βρά

δυ του Σαββάτου στη Θεσ
σαλονίκη , από την ώρα που 
οι υπουργοί ενημερώθηκαν 
για την απόφαση του πρω
θυπουργού να ορίσει άτυπο 
υπουργικό συμβούλιο για 
τις ίο  το πρωί της Κυρια
κής, τρεις ώρες πριν από 
την προγραμματισμένη συ
νέντευξη Τύπου του Γιώρ
γου Παπανδρέου.

Υπουργοί και δημοσιογρά
φοι ρωτούσαν οι μεν τους δε 
για το λόγο της συνεδρίασης 
και τα σενάρια φούντωσαν. 
Το άτυπο άρχισε με καθυ
στέρηση, λίγο πριν από τις 
12, τέλειωσε γύρω στις 3 και 
η συνέντευξη μετατέθηκε 
για τις 4.30 μ .μ ., αφού με
σολάβησε η δήλωση του 
Ευάγγ. Βενιζέλου. Οσο συ
νεδρίαζε το άτυπο υπουργι
κό, σε αίθουσα του ξενοδο
χείου «Μακεδονία Παλάς», 
οι δημοσιογράφοι στο λόμπι 
προσπαθούσαν να εκμαιεύ- 
σουν πληροφορίες από υ
πουργούς που έβγαιναν για 
λίγο, προκειμένου να τακτο
ποιήσουν εκκρεμότητες.

Το ύφος στα πρόσωπά 
τους τα έλεγε όλα για την ε
πιβολή του ειδικού τέλους 
στα ακίνητα, που ανακοι
νώθηκε αργότερα. Ν.Ρ.

Κουκούλες!
Με τους πρυτάνεις του 

Αριστοτελείου Πανεπιστη
μίου Γιάννη Μυλόπουλο 
και των Πανεπιστη μίων Πε
λοπόννησου Θεόδωρο Πα- 
παθεοδώρου και Ιωαννί- 
νων Τριαντάφυλλο Αλμπά- 
νη συναντήθηκε το πρωί του 
Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη 
ο Αλέξης Τσίπρας.

Το μεσημέρι τούς είδαμε 
να τρώνε στο ουζερί «Αγο
ρά» , παρέα και με τον βου
λευτή του ΣΥΡΙΖΑ Τάσο 
Κουράκη. Ο Μυλόπουλος 
θυμήθηκε την υπόθεση της 
«ζαρντινιέρας» και η συζή

τηση έφτασε στα συλλαλη
τήρια κατά της κυβέρνη
σης, καθώς ο Τσίπρας προ
ετοιμαζόταν για τη συγκέ
ντρωση ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ.

Τα πειράγματα μεταξύ 
τους ήταν αρκετά και ο πρόε
δρος του ΣΥΝ μάς είπε γελώ
ντας ότι μοίρασε στους πρυ- 
τάνεις... κουκούλες. Ν.Ρ.

Οι... επιτυχημένοι
«Απέτυχαν σε όλα, έχουν 

χάσει τον έλεγχο, βάζουν 
συνεχώς φόρους, πρέπει να 
γίνουν αμέσως εκλογές» ή
ταν τα πρώτα σχόλια που έ
κανε ραδιοφωνικώς («Σκάι») 
ο τελευταίος υπουργός Οι
κονομικών της κυβέρνησης 
Καραμανλή, Γιάννης Πα
παθανασίου, μόλις άκουσε 
τον νέο φόρο στα ακίνητα.

Ο Καραμανλής «άκουσε» 
τότε το αίτημα της αντιπο
λίτευσης και, αντί να πάρει 
κάποια μέτρα, έκανε πρόω
ρες εκλογές (φυσικά για να 
γλιτώσει ο ίδιος το τσουνά- 
μι που ερχόταν). Τη συνέ
χεια την είδαμε: φτάσαμε 
στα όρια της χρεοκοπίας.

Προφανώς ο πρώην υ
πουργός πιστεύει ότι, αν γί
νουν εκλογές, φύγει η κυ
βέρνηση Παπανδρέου και 
έρθουν ο ίδιος και οι γαλά

ζιοι σύντροφοί του ξανά 
στην κυβέρνηση, θα τα ε
λέγξουν όλα, χωρίς φόρους 
και περικοπές. Οπως τα έ
λεγξαν και τότε...  Γ.ΚΑΡ.

Θα πληρώσει...
Μάλλον αμήχανη ήταν η 

αντίδραση του ΛΑΟΣ στις 
ανακοινώσεις της κυβέρ
νησης για τον νέο φόρο 
που θα επιβάλει στα ακίνη
τα, κάνοντας χρήση των 
λογαριασμών της ΔΕΗ. 
«Είμαστε η μόνη χώρα της 
Ευρώπης που στην ουσία 
ακόμη κομμουνιστικοκρα- 
τείται μέσω των συντε
χνιών» σχολίασε μεταξύ άλ
λων ο ΛΑΟΣ, αποφεύγο- 
ντας την ουσία του μέτρου.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι 
ο πρόεδρος του κόμματος 
Γ. Καρατζαφέρης θα πλη
γεί από το φόρο. Σύμφωνα 
με το «πόθεν έσχες» του 
προέδρου του ΛΑΟΣ, που 
δόθηκε στη δημοσιότητα 
πέρσι, εμφανίζεται να δη
λώνει, μαζί με τη σύζυγό 
του, 21 ακίνητα και ένα υ
πό ανέγερση κτίριο. Τα 14 
από τα 21 ακίνητα είναι κα
τοικίες.

Εάν έχουν παραμείνει 
στην ιδιοκτησία του ίδιου 
και της συζύγου του, οι κα-

Σε καραντίνα οι υπουργοί
Σε... αυστηρό περιορισμό στο ξενοδοχείο «Μακεδονία Παλάε» πέ- 

ραοαν το τριήμερο στη Θεσσαλονίκη υπουργοί, υφυπουργοί και 
Βουλευτέε του ΠΑΣΟΚ, ιδίωε το βράδυ του Σαββάτου, μετά tis 
διαδηλώσειε στα εγκαίνια m s ΔΕΘ.

Σεμνά και ταπεινά, όμωε, κάποιοι έκαναν εξόδουε. Το βράδυ ms Πα- 
ρασκευήε ο Κ. Σκανδαλίδηε είδε τον αγώνα Ολυμπιακού-ΟΦΗ σε 
καφέ Tns οδού Αγγελάκη και αργότερα μαζί με tous uipunoupYOÙs 
Γ.ΔριΒελέγκα, Γ. Κουτσούκο, Μ.Τιμοσίδη δείπνησε σε ταβέρνα 
Tns KaXapapiôs. Σε διπλανό τραπέζι ήταν ο uipunoupYÔs Φ. Σαχι- 
νίδηε και αργότερα εμφανίστηκε η Ρεγγίνα Βάρτζελη

Η έξοδοε ήταν... εντόε γραμμήε του μεγάρου Μαξίμου! Ν.Ρ.


