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ΒΕΛΛΙΔΕΙΟ

Εκλεισε 
ιο μάη στους 
συντηρητικούς 
ψηφοφόρους
ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ σύνθημα «Οι Ελληνες 
μπορούμε», ξεδίπλωσε ο Αντώνης 
Σαμαράς το βράδυ του Σαββάτου 
από το Βελλίδειο Συνεδριακό Κέ
ντρο τον νέο σχεδίασμά της ΝΔ, 
η οποία  κινείται πλέον με αιχμή 
του δόρατος το αίτημα για άμεση 
προσφυγή στις κάλπες. «Οι εκλο
γές είναι η μόνη λύση», ανέφερε, 
πλαισιώ νοντας το αίτημα με την 
πρόταση για επαναδιαπραγμάτευ
ση του Μ νημονίου κι ένα σχέδιο 
φοροελαφρύνσεων.

Μ ιλώντας κατά βάση σε κομ
ματικό ακροατήριο, επεδίω ξε να 
ενεργοποιήσει τα αντανακλαστικά 
των συντηρητικών ψηφοφόρων και 
να περιορίσει τις δεξαμενές του 
ΛΑΟΣ, που εμφανίζεται ιδιαίτερα 
ανθεκτικός στις δημοσκοπήσεις. 
Εξαπέλυσε βολές για τη στάση της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης και ιδίως της 
Γερμανίας, ξιφούλκησε κατά του 
πρόσφατου νόμου για την ιθαγένεια 
και τα δικαιώματα των μεταναστών, 
δεσμεύθηκε για  αλλαγές στον νό
μο για τα ναρκωτικά, αλλά και στο 
περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων 
ενώ επικαλέστηκε τον πατριωτισμό 
των Ελλήνων και τις παρακαταθή
κες των αγωνιστών του 1821 για 
τη μάχη απέναντι στην οικονομική 
κρίση.

Αποκορύφωμα ήταν η προσφυγή 
στο θρησκευτικό συναίσθημα των 
Ελλήνων που προκάλεσε ποικίλα 
σχόλια και μεταξύ των στελεχών 
της ΝΔ.

ΜΝΗΜΟΝΙΟ

«Επαναδιαπραγμάτευση 
ίων όρων τώρα...»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΝΔ επέμεινε ότι 
είναι επιτακτική ανάγκη η πολιτική 
επαναδιαπραγμάτευση των όρων του 
Μνημονίου, διαμηνύοντας ότι αυτός 
είναι και ο πρωταρχικός στόχος του 
κόμματός του. Υποστήριξε ότι βασικά 
όπλα στην προσπάθεια για επαναδια
πραγμάτευση είναι η «διαπιστωμένη 
αποτυχία» του Μνημονίου, η «αξιο
πιστία» της γαλάζιας πρότασης ¿αι η 
«ισχυρή λαϊκή εντολή» που θα έχει στα 
χέρια του για επαναδιαπραγμάτευση, 
την οποία δεν μπορεί να αγνοήσει η 
τρόικα, όπως ανέφερε. «Η Ευρώπη 
γνωρίζει ότι το Μνημόνιο απέτυχε και 
θα θελήσει να δώσει μία ευκαιρία σε 
μία κυβέρνηση που είναι κατ’ εξοχήν 
φιλοευρωπάίκή και θα έχει ισχυρή 
λαϊκή εντολή μετά από εκλογές», 
αποφάνθηκε.

Απέφυγε, ωστόσο, να παρουσιά
σει τον σχεδίασμά του εάν η τρόικα 
κλείσει τον δρόμο στην επαναδι
απραγμάτευση και επιμείνει στην

πλήρη εφαρμογή της’υπάρχουσας 
συμφωνίας, ενώ έκανε γενική αναφο
ρά σε «θυσίες», χωρίς να παρουσιάσει 
κάποια αντισταθμιστικά, επώδυνα 
μέτρα στην περίπτωση που ο κεντρι
κός σχεδιασμός της ΝΔ δεν βρει πεδίο 
εφαρμογής. «Για ποιο ισοδύναμο απο
τέλεσμα να μιλήσω όταν οι αυξήσεις 
οι δικές τους στους φόρους μειώνουν 
τα έσοδα;», ήταν το ερώτημα που έθε
σε. Αναγνώρισε όμως ότι «υπάρχει 
διάσταση απόψεων» ανάμεσα στην 
πρόταση της ΝΔ για τους φόρους 
και των θέσεων της τρόικας, αλλά 
«οι αριθμοί είναι αμείλικτα υπέρ της 
ΝΔ», όπως είπε.

Ο κ. Σαμαράς αποκήρυξε την 
έκτακτη φορολόγηση στα ακίνητα 
και, εμμέσως πλην σαφώς, έδωσε 
νομιμοποιητική βάση σε όσους επι
καλεστούν αδυναμία πληρωμής: «Δεν 
είπα να μην πληρώσει κανείς. Ο νό
μος είναι νόμος. Είπα, όμως, ότι δεν 
μπορούν να πληρώσουν...»

θέση... συμβούλου 
στον Καραμανλή
Μια θέση...συμβούλου, όπα« 
σχολίαζαν και κομμαηκοί 
παράγοντε5, επεφύλαξε στον 
Κώστα Καραμανλή ο Αντώνηε 
Σαμαρά$ από τη Θεσσαλονίκη 
στέλνονταβ ένα έμμεσο μήνυμα 
ότι τουλάχιστον στην παρούσα 
φάση ο δικόχ του σχεδιασμό$ δεν 
προβλέπει έναν ειδικό πολιτικό 
ρόλο για τον πρώην πρωθυπουργό. 
«Η εμπειρία και η γνώμη ενόε 
πρώην πρωθυπουργού είναι πάντα 
πολύτιμεβ» αρκέσθηκε να αναφέρει 
ο πρόεδροετηε ΝΔ.

ΑΙΧΜΕΣ Λάβαρα
Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ έχει δί
κιο όταν διαμηνύει στην κυβέρνη
ση και στην τρόικα ότι στην ύφεση 
δεν αυξάνεις τους φόρους. Εχει 
επίσης δίκιο όταν παραπέμπει για 
τον κανόνα στον οποιονδήποτε 
πρωτοετή φοιτητή των Οικονο
μικών. Δεν είναι βέβαιο, 
ωστόσο, πω ς θα δικαι
ωθεί και η θέση του ότι 
η μείωση των φόρων θα 
αυξήσει τα έσοδα, επειδή 
τους μειωμένους φόρους 
θα σπεύσουν να πληρώ
σουν περισσότεροι -  του
λάχιστον στην Ελλάδα.

Το πρόβλημα γ ια  
τον πρόεδρο της ΝΔ δεν είναι 
οι ενστάσεις της κυβέρνησης ή 
οι αντιρρήσεις της τρόικας. Την 
αξιοπιστία της πρότασης για φο- 
ροελαφρύνσεις, τουλάχιστον ως 
προς την αποτελεσματικότητά 
τους, πλήττει η εμπειρία από την 
τελευταία κυβέρνηση της δικής 
του παράταξης.

Από το 2005 η κυβέρνηση

Καραμανλή αποκλιμάκωνε τους 
φορολογικούς συντελεστές για τις 
επιχειρήσεις και τα φυσικά πρό
σωπα, είχε μειώσει τα φορολογικά 
βάρη στα ακίνητα, με ιδιαίτερα 
ευνοημένη μάλιστα τη μεγάλη ακί
νητη περιουσία, αλλά στα δημόσια 

ταμεία δεν έγιναν ουρές.
Το αποτέλεσμα ήταν 

το ακριβώς αντίθετο, 
αναγκάζοντας το καλο
καίρι του 2008 τον τότε 
υπουργό  Ο ικονομίας 
Γιώργο Αλογοσκούφη να 
αναφωνήσει στη Βουλή 
το περίφημο «πιάσαμε 
πάτο στα έσοδα»!

Χωρίς ένα ριζικά αναθεωρη
μένο φορολογικό σύστημα, που 
θα χτυπά καίρια τη φοροδιαφυγή, 
είναι αμφίβολο εάν η μείωση των 
φόρων θα οδηγήσει σε άλλο απο
τέλεσμα. Μακάρι να ήταν ζήτημα 
πατριωτισμού. Με τα λάβαρα του 
1821 υψωμένα, όμως, μπορεί πολ
λοί να βγουν στις πλατείες, αλλά 
κανείς δεν πάει στην Εφορία...

ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗ 
ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
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Πάνοβ Μπεγλίτη5
«Η χώρα χρειάζειαι ένα κοινωνικό συμβόλαιο 

για να δημιουργήσουμε, συλλογικά, ιις συνθήκες 
ανασυγκρόιησης» λέει σια «ΝΕΑ» ο υπουργός

Εθνικής Αμυνας

Να αποδεχθούμε 
όπ θα ζήσουμε
πιο φιωχά όλοι
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΑΚΑΣ

Δ ραματική προειδοποίηση ότι 
πρέπει όλοι να αποδεχθούμε 
πως «θα ζήσουμε πιο φτωχά» 

για να δημιουργήσουμε, συλλογικά, 
τις συνθήκες ανασυγκρότησης και ότι 
αν δεν προχωρήσουμε αμέσως σε θυ
σίες, ανοίγει ο δρόμος «για εσωτερι
κές κοινωνικές συγκρούσεις», απευ
θύνει με συνέντευξή του στα «ΝΕΑ» 
ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Πάνος 
Μπεγλίτης με αφορμή τα νέα δεδομέ
να που διαμορφώνονται. Ταυτόχρο
να επισημαίνει ότι γ ι’ αυτές τις «συ
ντεταγμένες και συνειδητές» θυσίες, 
που πρέπει αμέσως να αναληφθούν 
«οργανωμένα και με δίκαιο τρόπο», 
η χώρα χρειάζεται ένα «κοινωνικό 
συμβόλαιο».

Παρά τΐδ επανειλημμένε* διαβεβαί
ωσες ότι δεν θα ληφθούν νέα μέ
τρα, το προάλλε* ήρθε νέα «κα
ταιγίδα» και τώρα, έπειτα από ένα 
δραματικό ·48ωρο που ακολούθη
σε τη συνάντηση των υπουργών Οι
κονομικών στην Πολωνία και την 
επιστροφή του Πρωθυπουργού, 
άνοιξε ξανά θέμα νέων μέτρων. Για
τί να σα% πιστέψουμε τώρα; Τι φταί
ει στην πολιτική σα* και δεν υλο
ποιείτε τιε αποφάσεις σαε;
Οι πολνπκές και οικονομικές εξελί

ξεις στην Ευρώπη τις τελευταίες ημέ
ρες δημιουργούν ένα δραματικό πε
ριβάλλον. Τόσο οι εσωτερικές εξελί
ξεις στη Γερμανία όσο και τα αποτε
λέσματα της συνάντησης των υπουρ
γών Οικονομικών στην Πολωνία δι
αμορφώνουν νέα δεδομένα και νέες 
ευθύνες για τη χώρα μας.

Ο ελληνικός λαός, όλες οι κοινω
νικές δυνάμεις και οι φορείς εκπρο
σώπησής τους, οφείλουν να συνει
δητοποιήσουν την εκρηκτική κατά
σταση, τους υπαρκτούς κινδύνους για 
την πατρίδα μας και να αναλάβουν τις 
ανάλογες ευθύνες τους. Η Ελλάδα θα 
αποτρέψει την περιθωριοποίηση και 
τις ανυπολόγιστες συνέπειες για τον 
συλλογικό μας βίο και την εθνική συ
νοχή μόνο με επώδυνες θυσίες που 
θα πρέπει να αναληφθούν οργανω
μένα και με δίκαιο τρόπο.

Οι τελευταίες ημέρες πιστεύω ότι 
ορίζουν το τέλος μιας εποχής για την 
Ευρώπη και την Ελλάδα. Εάν δεν προ
χωρήσουμε αμέσως σε συντεταγμέ
νες και συνειδητές θυσίες, ο δρόμος 
της εσωτερικής κοινωνικής σύγκρου
σης θα είναι ανοικτός. Πιστεύω ότι, 
αυτή την κρίσιμη ώρα, η χώρα χρειά
ζεται ένα «κοινωνικό συμβόλαιο» για 
τις αναγκαίες θυσίες. Αυτό σημαίνει 
ότι πρέπει όλοι να αποδεχθούμε ότι 
θα ζήσουμε πιο φτωχά για να δημι
ουργήσουμε, συλλογικά, τις συνθή
κες ανασυγκρότησης.

Την ώρα που ο κ. Σαμαράς κλεί
νει το ενδεχόμενο συγκυβέρνη
σ ή , από την παράταξή σαε ακού- 
γονται κάποιες φωνές -δειλά είναι 
αλήθεια -για συγκυβέρνηση. Εχει 
προοπτική ένα τέτοιο ενδεχόμενο;
Η βαθιά κρίση στην οποία βρίσκε

ται η χώρα απαιτεί εθνική συνεννόη
ση, αλλά και διακριτούς θεσμικούς ρό
λους για την αντιμετώπισή της, ώστε 
να μη μετεξελιχθεί σε συνολική πο
λιτική κρίση που θα οδηγούσε στην 
παρατεταμένη πολιτική αστάθεια και 
στο χάος. Η κατάσταση είναι εξαιρε
τικά κρίσιμη για να επιδιδόμαστε σε 
ασκήσεις επί χάρτου και διεργασίες 
ερήμην της λαϊκής βούλησης.

Το πώς θέλει να κυβερνηθεί και 
με ποιες μορφές συνεργασίας, μπο
ρεί να το πει μόνο ο λαός στις εκλο
γές, αλλά εμείς οφείλουμε να συνε- 
χίσουμε, χωρίς καθυστερήσεις, τη δι
ακυβέρνηση και την εθνική προσπά
θεια για να σωθεί η χώρα.

· . '  V  ,

Οι πράξει$ υΐ5 
Τουρκίαν βρίσκονται 
σε απόσταση 
από ιΐ5 θεμελιώδες 
αρχέ$ τπ5 νομιμότητα': ν

*»«"£,£5Γ ,
καΐυιωλογιομω

Ελληνοτουρκικά: «Δράσεις και όχι αντιδράσεις»
Η Αγκυρα ανακοίνωσε έρευνες 
και σε περιοχή της υφαλοκρηπί
δας μας. Παράλληλα απειλεί και 
την Κύπρο για έρευνες σε περιο
χή της δικής της ΑΟ Ζ. Αυτό δεν 
αναδεικνύει, περισσότερο από 
ποτέ, την ανάγκη να οριοθετηθεί 
η ΑΟ Ζ Ελλάδας - Κύπρου;
Οι εξελίξεις στην περιοχή μάς 

επιβάλλουν ψυχραιμία και απο
φασιστικότητα στους χειρισμούς 
μας και όχι συναισθηματική δια
χείριση. Η ψύχραιμη στάση μας; 
που συνοδεύεται από πολιτικές 
και διπλωματικές πρωτοβουλίες, 
έχει δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό 
και διεθνές «ανάχωμα» στις μονο
μερείς διεκδικήσεις της Τουρκίας.

Ο χώρος της διεθνούς νομι
μότητας και του Διεθνούς Δικαί
ου αποτελεί το προνομιακό πεδίο 
για την υπεράσπιση των κυριαρ
χικών δικαιωμάτων της χώρας, τα 
οποία ασκούμε με βάση τα εθνικά 
μας συμφέροντα. Υποστηρίζουμε 
μια ενεργητική στρατηγική δράσε
ων και όχι αντιδράσεων και επι
λέγουμε τον χρόνο των αποφάσε- 
ών μας, σύμφωνα με το πρωτογε

νές συμφέρον της πατρίδας μας.

Παρά τι* συναντήσει κορυφή* 
Αθήνα* - Αγκυρα*, τη δημιουρ
γία κοινή* εππροηή* σε επίπεδο 
υπουργών, την αύξηση των οικο
νομικών συναλλαγών, στο επί
πεδο του Αιγαίου υπάρχει κά
ποια πρόοδο*; Εχουν μειωθεί οι 
προκλήσει* των Τούρκων;
Βούλησή μας είναι να συνεχί- 

σουμε την προσπάθεια που έχου
με αναλάβει για την επίλυση των 
προβλημάτων και την ομαλοποίη- 
ση των σχέσεων με την Τουρκία, 
προς όφελος της ευημερίας και της 
προόδου των δύο λαών.

Επιλέγουμε τον δύσκολο δρόμο 
της οικοδόμησης σχέσεων συνερ
γασίας, εμπιστοσύνης, ειρηνικής 
συνύπαρξης και καλής γειτονίας 
και όχι τον δρόμο της έντασης και 
της σύγκρουσης. Η πολιτική ηγε
σία της Τουρκίας αξιολογείται, κα
θημερινά, για τιζ πράξεις της και 
όχι για τη ρητορική των δηλώσεών 
της. Και οι πράξεις της βρίσκονται 
σε απόσταση από τις θεμελιώδεις 
αρχές της διεθνούς νομιμότητας.

Ακούγοντσι φωνέ* ότι 
πολεμικά πλοία, αεροπλάνα 
κ.λπ. δεν λειτουργούν λόγω 
έλλειψη* ανταλλακτικών 
εξαιτίαδ τη* οικονομική* 
κρίση*. Είναι έτσι;
Η δύσκολη οικονομική συγκυ

ρία έχει λειτουργήσει καταλυτικά 
στην επανεξέταση πολλών επί μέ
ρους οργανωτικών και λειτουργι
κών πτυχών και έχει συμβάλει στην 
αναθεώρηση αντιλήψεων και πρα
κτικών που κυριαρχούσαν μέχρι 
πρόσφατα.

Η ανάγκη για νοικοκύρεμα, για 
εξορθολογισμό και μείωση των πε
ριττών δαπανών, για αποτελεσμα
τική διαχείριση των διαθέσιμων πό
ρων, δεν εξασθενίζει την επιχει
ρησιακή ικανότητα των Ενόπλων 
Δυνάμεων. Η εικόνα που θέλουν 
να παρουσιάσουν ορισμένοι δή
θεν «ειδικοί» δεν ανταποκρίνεται 
στην πραγματικότητα. Είναι αυ
τοί που «θαυμάζουν» τις συνεχείς 
προμήθειες νέων οπλικών συστη
μάτων. Οφείλουν όμως να δείξουν 
μεγαλύτερη υπευθυνότητα και σο
βαρότητα.


