
ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΜΙΚΡΟ φ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣKivoúpeves -  yaXázies -  καρέκλεΐ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ νίκης κάνει ακόμη και τις καρέκλες να κινούνται μόνες τους. Το φαινόμενο ετησημάνθηκε στην εμφάνιση του ΑντώνηΣαμα- 

ρά στη Θεσσαλονίκη. Υποδηλώνει | ότι κάποιοι -  στη συ ντηρητική παράταξη -  δεν βάζουν μυαλό.
ΤΟ ΛΕΩ ΓΙΑΤΙ δεν τηρήθηκε καν έ ν α ς  κ α ν ό ν α ς  τ α ξιθ εσ ία ς  στο Βελλίδειο. Διάφοροι ήθελαν οπωσδήποτε ν α  κάτσουν στην πρώ τη σειρά για να τους δει ο Αντώνης και προφανώς να τους θυμηθεί όταν θα μοιράζει -  τρομάρα τους -  θέσεις. Οπότε έστειλαν από νωρίς οδηγούς καισυνεργάτεςνατιςκαταλάβουν. | Μετά ήρθε ένα δεύτερο κύμα. Αυτοί | πήραν καρέκλες από την προηγούμενη σειρά και τις έβαλαν μπροστά απότους άλλους. Το ίδιο επαναλή- φθηκε με τους πρω τοκλασάτους που είχαν δικαιωματικά θέση στην πρώτη σειρά.
Η ΠΡΟΕΛΑΣΗ των καρεκλών είχε ω ς απ οτέλεσμα  ορ ισ μ ένο ι ν α  βλέπουν διαγωνίως την πλάτη του Αντώνη. Δηλαδή οι επίδοξοι καρε- κλοκένταυροι της Ν Δ  προσπέρα- σαν τον πρόεδρό της!
Ηθελημένο lapsus

O LAPSUS LINGUAE δηλώ νει, | σύμφωνα με την ψυχαναλυτική ) θεωρία, τι πραγματικά σκέφτεται κάποιος. Ωστόσο, όταν ο Αντώνης 
Σαμαράς μίλησε εκ παραδρομής | για «μνημόσυνο» αντί για Μ νημό- :[ ν ιο , κάπ οιοι αισθάνθηκαν ότι το σφάλμα ήταν ηθ ελημ ένο. Ο ύτω ς ή άλλως, άρεσε στο ακροατήριο.
Εστησε τον Πανίκα

Ο ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΟ κλου του | Σαββάτου, πά ντω ς, είνα ι ότι

Το «Σακάκι που βελάζει» 
είναι ένα θεατρικό έργο του 
βουλγάρικου ρεπερτορίου και 
enoxiis σοσιαλιστικού ρεαλισμού. 
Σατιρίζει τη γραφειοκρατία 
των δημοσίων υπαλλήλων.
Στη φωτογραφία, ο υπουργέ« 
Διοικητική* Μεταρρύθμιση* και 
Ηλεκτρονική* Διακυβέρνηση* 
Δημήτρηδ Pénnas παραλαμβάνει 
το δικό του σακάκι καθώ$ 
προσέρχεται στη συνεδρίαση 
Tns Κυβερνητικής Επιτροπή*.
Χθεΐ έκανε ζέστη και προφανώς 
ο Pénnas το είχε βγάλει στο 
αυτοκίνητο. Σε σημείο βρασμού 
είναι και η κυβέρνηση Παπανδρέου 
που καλείται πλέον από tous ξένου* 
εταίρου* να βάλει πολύ βαθιά το 
μαχαίρι στο Δημόσιο προκειμένου 
να αποφευχθεί η χρεοκοπία. 
Αρμόδιοί είναι ο Pénnas, évas εκ 
των λεγομένων «κοινωνιστών» 
υπουργών, που υποστηρίζουν μια 
πιο ήπια γραμμή ans οικονομικές 
παρεμβάσεις. Ετσι όπως πάνε τα 
πράγματα, όμως, δεν θα έχουμε 
βελάσματα, αλλά οιμωγέ*...

ο π ρ ό ε δ ρ ο ς  τ η ς  Ν Δ  έσ τη σ ε τον  
Παναγιώτη Ψωμιάδη. Ο  -  έ κ πτω τος λόγω  τη ς γνω στής δικά- | στικής απόφ ασης -  Π α νίκα ς είχε | π ά ρει θ έσ η μπρος στο περίπ τερο | της Περιφέρειας Κεντρικής Μ ακεδονίας και π ερίμενε τον Σαμαρά. Είχε έτοιμα δώρα, συγκρότημα με χά λκ ινα  και ω ρα ίες κ ο π έλες για  ν α  χ ο ρ έψ ο υ ν  τ ο π ικ ο ύ ς χ ο ρ ο ύ ς . | Αλλά ο Αντώνης μπήκε από τη ν  | Α νατολική Π ύ λη , π ή γε στο περί- | π τερό τη ς Π ερ ιφ έρ εια ς Δ υ τική ς ί Μ α κ εδο νία ς, έκατσε δέκα λεπτά | και μετά έφ υγε.

Τ Ο  Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α  είν α ι ν α  π ε ριφ έρεται ο Ψ ω μ ιά δ η ς ελαφ ρώ ς α να ψ ο κ ο κ κ ινισ μ ένο ς, μιλώ ντας διαρκώ ς σε έν α  κ ινη τό . Κ α ι στη βραδινή ομιλία, πάντως, ήταν μουδιασμένος. Προτίμησε ένα τραπέζι περιφ ερειακό.
Χωρκ κλακαδόροι^Α Ι Π Α Λ Ι με όρους παίκτη πουπ α ίζ ε ι σ τη ν έδ ρ α  του εμ φ α νίστηκε ο Κώστας Καραμανλής στην ομιλία του Αντώνη Σαμαρά στη Δ Ε Θ . Χ ε ιρ ο κ ρ ο τή θ η κ ε στην είσοδο και εντός της αιθούσης του

| Βελλιδείου. Π αρ’ όλα αυτά, υπήρξε προσοχή και δεν δημιουργήθηκε η  ί π ερσινή εντύπω ση ότι στήθηκαν | κλακαδόροι για να επευφημήσουν I τον πρώ ην πρωθυπουργό.
| ΣΕ ΕΝΑ κ ά π ω ς « ξε κ ο ύ δ ο υ ν ο »  | στιγμιότυπο, η  κάμερα έπιασε τον | Κ αραμανλή σε κοντινό π λά νο να ί κουνάει επιδοκιμαστικά το κεφάλι | του, όταν ο Σαμαράς εξηγούσε το I π λη θ υ σ μ ικό  κριτήριο  επ ικ α λο ύ μ ενο ς τους φ α ρμα κοπ οιούς που ] του είπαν ότι η  Θ εσσαλονίκη έχει I περισσότερα φαρμακεία από την Αυστρία.

Δύο τραπέζια, άλλη ατμόσφαιρα
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ επικρατούσε χ θ ες το από- γευ μα στον πυρήνα συνεργατών του Αντώνη 
Σαμαρά. Το διήμερο της Θ εσσα λονίκης είχε κυλήσει άνετα και, κατά την εκτίμησή τους, επ ιτυχημένα. Μ άλιστα, ο π ρ όεδρος τη ς Ν Δ πήγε κι έφαγε με τους ανθρώ πους του στις «Επτά Θάλασσες». Π αρόντες και τοπικοί π α ράγοντες της οικονομίας που παραδοσιακά και διαχρονικά συνδέονται με τον Αντώ νη. Αντιθέτως, αργά το Σάββατο το βράδυ ο Σαμαράς προτίμησε να φάει τετ α τετ με τη σύζυγό του Γεωργία στο εστιατόριο π ου βρίσκεται στον τελευταίο όροφ ο του «Μ ακεδονία  Π α- λάς» όπου έμεινε. Είχε πραγματοποιήσει την ομιλία κι ήθελε μια στιγμή προσω πικής αλλά και πολιτικής περισυλλογής, ενόψ ει και της κυριακάτικης σ υ νέντευ ξης Τ ύπου.

-  χειροτερα_  ¿en πηεταιε.
-  ΜΠΟΡΕΙ! SA Μου ΤΟ fcASEIt Λ1ΑΗΑ·_
-  SAI AME/.. E1SAL ΙΑ  SA EXOUME TOS Π2ΡΓΟ 

ÍTHS ESTATUAS, SA XPEIA2ETAI EHEiroSTSl 
METAMOÍXEUtH MUAAOU fcAl O MOSOÍ 
iUM&ATOÍ AOTH1 SA EISAIO iAMAPAÍ/..

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΝΕΑ 5

«Na πάρω ίο πρώιο αεροπλάνο;»
ΣΤΗ ΜΑΔΡΙ
ΤΗ βρήκε τον 
Αλέξη Τσίτιρα τοτηλεφ ώ νημα  του 
Ευάγγελου Βενι- 
ζέλου. Ο τα ν τον π ή ρε ο α ντιπ ρ ό εδρ ος και υ π ο υ ρ γ ό ς  Ο ικ ο νο μ ικ ώ ν τη ς κ υ β έρ ν η σ η ς, ο π ρ ό εδ ρ ο ς του Σ Υ Ν  μ ιλού σ ε στο φ εστιβάλ M u n d o O brero του Κ ομμουνιστικού Κ όμματος Ισ π α ν ία ς. Ε ίχε δίπλα τον γραμματέα των ισ π ανώ ν κ ομ μο υ νιστώ ν Σεντέγια. Ο  Α λ έξη ς  διέκοψ ε για να π ά ρει την κ λή σ η  κι α κολού θ ησ ε η  εξή ς στιχομυθία: Τ Σ ΙΠ Ρ Α Σ : «Τι 
έγινε; Να πάρω το 
πρώτο αεροπλάνο 
και να γυρίσω;». Β Ε Ν ΙΖΕ Λ Ο Σ : «Οχι 
να μείνεις. Είναι 
πολύ ωραία πόλη η 
Μαδρίτη...». Τ Σ ΙΠ Ρ Α Σ : «Ετσι 
όπως τρομοκρα
τείτε τον κόσμο θα 
προκαλέσετε χρε
οκοπία από μόνοι 
σας...».

ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕη εν η μ έρ ω σ η  για τη ν  ο ικ ο νο μ ικ ή  κατάσταση της χώ ρα ς. Ο λα  αυτά σ τη ν εορταστική ατμόσφ αιρα για τα 80 χρόνια  του Κ Κ  Ισ π α νία ς. Α ξ ιοσημείω το είνα ι ότι δ εν  π α ρέσ τη κ ά π οιος από τον Π ερ ισ σ ό .

mikropolitikos@dolnet.gr
m
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ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Π Ρ Ο Ε Κ Τ Α Σ Ε ΙΣ«Κρεμάλες»
Τ ι συμβαίνει στην πρώην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία που τώρα ονομάζεται Ελληνική Στατιστική Αρχή; Το πρώτο που συμβαίνει είναι ότι πρόκειται για υπηρεσία - μπάχαλο. Τα -  πρώην -  μέλη της δεν μιλούν μεταξύ τους και με τον επικεφαλής και οι σχέσεις με το υπουργείο Ο ικονομικώ ν είναι οι χειρότερες δυνατές. Σε ωραία παρέα βρήκαν να αναθέσουν την αποκατάσταση της στατιστικής αξιοπιστίας της χώρας.Τώρα ξέσπασε ο θόρυβος για μια κρίση που υπέβοσκε από καιρό. Μ έλος της Αρχής καταγγέλλει αλλοίωση του δημοσιονομικού προφίλ της Ελλάδας από τη σημερινή κυβέρνηση. Αλλοίωση προς το χειρότερο. Δεν ακούγεται για πρώτη φορά. Τα είπε και στα τέλη του 2009 και ο -  επί ΝΔ -  επικεφ αλής της Στατιστικής Υ π ηρεσίας. Γιατί να το κ ά ν ε ι α υ τό  μια κυβέρνηση στον εαυτό της; Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες. Η  πιο εύκολη είναι για να φορτώσει όλες τις αμαρτίες στην προηγούμενη κυβέρνηση ή για να δικαιολογήσει την αθέτηση των προεκλογικών της υποσχέσεων. Το προέβαλε ως κίνητρο και ο τελευταίος υπουργός Οικονομικών της ΝΔ σε ένα βιβλιαράκι που εξέδωσε για να απαντήσει στις κατηγορίες περί εξαπάτησης των Ευρωπαίων. Η πιο δύσκολη είναι ότι το φούσκωμα έγινε για να δικαιολογηθεί η -  προαποφασισμένη -  προσφυγή στο ΔΝΤ. Μπορεί να βρεθούν και άλλες ερμηνείες. Αλλά εδώ δεν θέλουμε ερμηνείες. Θέλουμε να ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη.Επ’ αυτού δεν υπάρχουν π εριθώρια για παρανοήσεις. Ή  έχει δίκιο η καθηγήτρια που καταγγέλλει αλχημείες ή δεν έχει. Ή  μπορεί να το α π οδείξει ή  δεν μπορεί. Π ρος το παρόν η ίδια μένει στις καταγγελίες, χωρίς στοιχεία. Οπως και ο τότε υπουργός Οικονομικών μένει σε γενικές και αόριστες πολιτικές απαντήσεις.Αλλά αφού άνοιξε αυτή η συζήτηση πρέπει να φτάσει ώς το τέλος. Οσα υπέστη η ελληνική κοινωνία τα δύο τελευταία χρόνια τα υπέστη με βάση αυτά τα στοιχεία. Αν ήταν αλλοιωμένα, θέλουν «κρέμασμα» εκείνοι που τα αλλοίωσαν. Αν δεν ήταν αλλοιωμένα, πρέπει να «κρεμαστούν» εκείνοι που τους κατηγορούν αδίκως. Ή  το ένα θα συμβεί ή το άλλο. Γιατί ή το ένα ισχύει ή το άλλο. Είναι ανάγκη να ξέρουμε την αγνή και απλή αλήθεια. Εχοντας υπόψη βεβαίως τη φράση του Οσκαρ Ουάιλντ: «Η αγνή και απλή αλήθεια σπάνια είναι αγνή και π οτέ δεν είναι απλή».
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ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τ Ρ ΙΤ Η  Α Π Ο Ψ ΗΕνα* ατέλειωτο* μετεωρισμόςΓιατί η διεθνής κοινότητα έχει αμφιβολίες αν η Ελλάδα θα τα καταφέρει
Π οτέ άλλοτε η ματαίωση ενός ταξιδιού δεν έδωσε λαβή για τόσο δυσοίωνες προβλέψεις. Σίγουρα δεν είναι το ίδιο το γεγονός που ανησυχεί, όσο η αίσθηση ματαιότητας που αποπνέει. Οσα μέτρα κι αν λαμ- βάνονται, όσες προσπάθειες και αν αναγγέλλονται, όσες έξωθεν διαβεβαιώσεις και αν μας παρέχονται (αφού εδώ και καιρό δεν είμαστε κύριοι της μοίρας μας), ού-

Μ
τε η πορεία παραλλάσσε- ται, ούτε η αίσθηση ότι αυτή η πορεία οδηγεί σε ένα οδυνηρά προδιαγεγραμμένο αποτέλεσμα. Ούτε ορίζοντας υπάρχει, ούτε δυνάμεις να τον αντικρύσαυμε.

ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ Κι όμω ς, η  εβδομάδα
ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ π0υ πέρασε, και που οδήγησε σε αυτό το Σαββατοκύριακο όλων των φόβων, δεν είχε μόνο, ούτε καν κυρίως, κακές εξελίξεις. Ο ι εταίροι μας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η μοίρα μας είναι για πάντα δεμένη με την ευρωζώ νη, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσαν ότι συνεχίζουν να μας στηρίζουν, οι ευρω- παίοι τοποτηρητές αφίχθηκαν στην Ελλάδα και ανακάλυψαν πνεύμα συνεργασίας, ο Ομπάμα έστειλε τον νεαρό υπουργό του Τίμοθι Γκάιτνερ να κάνει μάθημα αλλά και να ηρεμήσει το Ειιπ^Γοιιρ, Κίνα και Βραζιλία γνω στοποίησαν επίσημα την πρόθεση να τονώσουν την ευρωπαϊκή -  άρα και την ελληνική -  οικονομία (δεν θα μπορούσε να υπάρξει πιο εύγλωττη εικονογράφηση της παγκόσμιας αλλαγής φρουράς από τον συνδυασμό των δύο τελευταίων γεγονότων: μια Αμερική σε ρόλο φραστικού καθοδηγητή και ται«ία μεγαθήρια που βάζουν

φρέσκο χρήμα και ενέργεια στη γηραιό και φθίνουσα ήπειρο).Αντί να σβήσουν τη φωτιά, όλες οι παραπάνω καταπραϋντικές κινήσεις τη θέριεψαν: στο Ειιπ^Γοιιρ της Πολωνίας το κλίμα ήταν παγωμένο κατά της χώρας μας, το «μεγάλο» μέτρο της ΔΕΟ για τα ακίνητα αντιμετωπίστηκε με κριτική και σκεπτικισμό, η ελληνική αδυναμία επίτευξης των στόχων τέθηκε εμφα- τικά στο προσκήνιο -  και μάλιστα σε αντιπαραβολή με τις εκ διαμέτρου αντίθετες επιδόσεις των δύο ετέρων χωρών του Μ νημονίου, της Ιρλανδίας δηλαδή και της Πορτογαλίας. Την ίδια -  ασφαλώς όχι τυχαία -  στιγμή έκαναν την εμφάνισή τους μεγάλες δυνητικά απειλές στα κρισιμότερα από τα «εθνικά» μας μέτωπα.
Τ ο συμπέρασμα είναι σχεδόν αυτονόητο: η διεθνής κοινότητα -  καθώς και η ελληνική κοινωνία -  ψάχνουν και δεν βρίσκουν λόγους να πιστέψουν ότι η Ελλάδα είναι ικανή να αναστρέψει την πορεία της κρίσης. Κι αυτό, όχι γιατί δεν βλέπουν ή γιατί δεν θέλουν να δουν την προσπάθεια, αλλά γιατί η ελληνική προσπάθεια διαρκώς αυτού- πονομεύεται. Την ίδια στιγμή που αναγγέλλεται νέος, αναπάντεχος και διπλασιαζόμενος την επαύριο της εξαγγελίας του φόρος στα ακίνητα, μαθαίνουμε ότι δεν έχει καν αποσταλεί προς είσπραξη ο εντελώς συγγενής ΕΤΑΚ παλαιών χρόνων. Δεν προλαβαίνουμε καν να χαρούμε που, τουλάχιστον, υπ’ αυτήν την κυβέρνηση, αποκτήσαμε ανεξάρτητη στατιστική υπηρεσία και αξιά“ *στα στοιχεία και μαθαίνουμε ότι, από τη’ ¿τη στιγμή, μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Βλέπουμε τα πρώτα απτά βήματα στο επί δύο χρόνια χρο- νίζον μέτωπο της συγχώνευσης οργανισμών και της «αξιολόγησης» υπαλλήλων, μόνο για να διαπιστώσουμε ότι ο κατάλογος που δόθηκε στη δημοσιότητα έβριθε άσχετων ή μη

κρατικών οργανισμών, έβαζε στο ίδιο τσουβάλι μεγαθήρια με μικρά κέντρα βοήθειας (τι κράτος είναι αυτό που εγκαταλείπει στη μοίρα τους τα άρρωστα παιδιά;) κι έριχνε το βάρος της «αξιολόγησης» σε πρόσωπα και όχι σε αντικειμενικά κριτήρια.
Ι σως το τελευταίο βήμα είναι αυτό που όλα δείχνουν ότι ετοιμάζεται να γίνει: το σπάσιμο του ταμπού των απολύσεων στο Δημόσιο. Ω ς δείγμα, όμως, όχι λελογισμένης απόφασης ή πολιτικού θάρρους, αλλά αδυναμίας: αυτό το αίμα ζητάει η τρόικα για να συνεχίσει να μας «στηρίζει». Μόνο που πια έχει φανεί το αποτέλεσμα μιας τέτοιας στήριξης: είναι κάθε άλλο παρά ασήμαντη, αλλά πέφτει σε έδαφος που -  εξαιτίας μας -  είναι αδύνατο να καρπίσει.
Ο Κώσταδ Μηοτόηουλοδ είναι συνταγματολόγοδ, πρώην
ευρωβουλευτήδ του ΠΑΣΟΚ
www.botopoulos.gr

Ισω$ ιο τελευταίο βήμα είναι αυιό που όλα δείχνουν όιι ετοιμάζεται να γίνει: ιο σπάσιμο ίου ταμπού ίων απολύσεων στο Δημόσιο. Ω$ δείγμα, όμως, όχι λελογισμένα  απόφαση* ή πολιτικού Θαρρου*, αλλά αδυναμία*: αυτό το αίμα ζητάει η τρόικα για να συνεχίσει να μα* «στηρίζει»

http://www.botopoulos.gr
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ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ

Η πίεση που ασκείται κάθε λίγο στην Ελλάδα δείχνει τι θα ακολουθήσει τους επόμενους μήνες με αποκορύφω μα τον Δεκέμβριο, όταν θα κρίνονται ταυτόχρονα οι επόμενες δόσεις, οι προϋπολογισμοί των κρατών και η στρατηγική της Ευρω παϊκής Κ εντρικής Τράπεζας για τον επόμενο χρόνο. Ηδη με αφορμή την απροσδόκητη διακοπή των διαπραγματεύσεων με την τρόικα πριν από έναν μήνα ζητήθηκαν πρόσθετα μέτρα και, λί- , γο μετά, επιβλή-
§1 θηκε νέο τέλοςστις κατοικίες, ενώ το Σαββατο κ ύ ρ ια κ ο  με τις συζητήσεις στο Βρότσλαβ προ- κάλεσε τις χθεσινές εξελίξεις. Τι ήταν άραγε αυτό που ανέτρεψε το κλίμα ευφορίας το οποίο επικρατούσε μετά τις αποφάσεις της 21ης Ιουλίου; Τουλάχιστον τρία πράγματα έπαιξαν ρόλο:Π ρώ τον, υπ ά ρχει μία μεγάλη ευρωπαϊκή ευθύνη όταν, αντί να υλοποιηθεί αμέσως η Συμφωνία του Ιουλίου παραπέμφ θηκε στα Κοινοβούλια και έδωσε ευκαιρία στο κάθε μικρό κόμμα και στον κάθε τοπικό παράγοντα να ξιφουλκεί για την τύχη της Ελλάδας προκει- μένου να ανέβει μερικούς πόντους στην εκλογική του βάση. Εάν η Κομισιόν ήθελε καλά και σώνει κοινοβουλευτική έγκριση, θα μπορούσε να την είχε ζητήσει πάραυτα από το Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο τουλάχιστον θα αποφάσιζε με πιο σοβαρά κριτήρια και όχι με όρους τοπικής ψηφοθηρίας.Το δεύτερο ζήτημα είναι η πολύ πιο αποτελεσματική και οργανωμένη πολιτική που εφαρμόζουν η Ιρλανδία και η Πορτογαλία και έτσι έχει ντε φάκτο διαμορφωθεί

ένας πήχυς σύγκρισης εις βάρος μας. Η  Ιρλανδία μάλιστα εφαρμόζοντας γρήγορα και καλά σχεδιασμένα μέτρα κέρδισε τη σύγκρουση που είχε με τη Μ έρκελ για την αύξηση της φορολογίας επιχειρήσεων και πέτυχε την απάλειψή της από το αρχικό Μ νημόνιο. Η υστέρηση της Ελλάδας, εύκολα τώρα μεταφράζεται από τους κάθε λο- γής σεναριολόγους ως παραίτηση και υπεκφυγή, προκαλώντας έτσι το τρίτο και πιο απειλητικό πρόβλημα στο εσωτερικό της χώρας: Η αργοπορία από τη μια προκα- λεί περαιτέρω εκνευρισμό στους δανειστές που εκβιαστικά πλέον ζητούν όλο και νέα  μέτρα, αλλά ταυτόχρονα επιφ έρει και π ερ α ιτέρω ασφυξία στην οικονομία της χώρας επειδή διαρκώς οι ίδιοι και οι ίδ ιοι δέχονται τις ν έες  επ ιβαρύνσεις.Για να βγει από τη μέγγενη, η ■Ελλάδα πρέπει επειγόντως να αλλά- _ξει τα δεδομένα και στα τρία αυτά μέτωπα, δημιουργώντας μια θετική προοπτική αντιμετώπισής τους με τους εξής τρόπους:
Τ ο πρώτο και σημαντικότερο πρόλαβε και το είπε την περασμένη εβδομάδα ο αμε- ρικανός υπουργός Ο ικονομικώ ν, όταν επισκέφθηκε τους ευρωπαί- ους συναδέλφους του: η Ευρώπη δεν μπορεί να μετατρέπει το πρόβλημα του ελληνικού χρέους, που είναι μόλις το 4% του συνολικού τής ευρωζώνης, σε παράγοντα αποσταθεροποίησης της ίδιας και της παγκόσμιας οικονομίας. Ας το αντιμετωπίσει πρώτα ως ενιαία οικονομική δύναμη με μαζικές επαναγορές ομολόγων μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή με κάποιου είδους ευρωομόλογο και μετά ας διαπραγματευτεί τα ζητήματα καθυστερήσεων με την Ελλάδα ως εσωτερικά μεταξύ εταίρων και

Για ναδιασφαλιστεί ότι δεν θα προκληθούν νέε$ ανεξέλεγκτες δαπάνες, η καλύτερη επιλογή που υπάρχει τη στιγμή αυτή είναι η Ελλάδα να υιοθετήσει ■ τον συνταγματικό περιορισμό του ελλείμματος, όπως ακριβώς έκανε και η Ισπανία πριν από έναν μήνα, ανατρέποντας σε μεγάλο βαθμό τις κερδοσκοπικές πιέσειςΜ

όχι ως θρυαλλίδα του ευρώ  που κινδυνεύει να αναφλέγει από ένα τυχαίο πολιτικό γεγονός ή από μια άστοχη δήλωση.I  τ δεύτερο είναι η Ελλάδα «να κόψι ι δρόμο» για να βγει από την ύφει τι με την άμεση ανάθεση και εκκί 'ηση «εδώ και τώρα» μεγάλων έργω ν υποδομής από το πακέτο των 15 δισ. ευρώ του Ιουλίου, που για επικοινω νιακούς λόγους ΰπο- κλήΒηκε νέο «Σχέδιο Μάρσαλ». Αν δεΜ εμπιστεύονται την Ελλάδα να το κάνει, ας το αναλάβει απευθείας τ Δύναμη Δράσης που έστειλε η I ομισιόν, αντί να σχεδιάζει επί χά »του και να νομ ίζει ότι με διάτας ές που θυμίζουν άλλες εποχές θα Αναμορφώσει τη δημόσια διοί- κηο η. Θα είναι καλύτερα για όλους να ι ναμορφώσει το τραγικό τοπίο της/ύφεσης, κατευθύνοντας τα ευρωπαϊκά κονδύλια σε πραγματικά αναπτυξιακά έργα με επείγουσες διαδικα σίες, όπως έγινε και στο πραγματικό Σχέδιο Μ άρσαλ.
Α υτό θα δη μ ιο υ ρ γ ή σ ει και καλύτερες π ρ οϋ π ο θ έσ εις για τη μείωση του ελλείμματος, πράγμα που ποτέ δεν θα γ ίνει σε μόνιμη βάση με όλο και π ερισσότερους' νέους φόρους. Για να διασφαλιστεί ότι δεν θα προκληθούν νέες ανεξέλεγκτες δαπάνες, η καλύτερη επιλογή που υπάρχει τη στιγμή αυτή είναι η Ελλάδα να υιοθετήσει τον συνταγματικό π εριορισμό του ελλείμματος, όπως ακριβώς έκανε και η Ισπανία πριν από έναν μήνα, ανατρέποντας σε μεγάλο βαθμό τις κερδοσκοπικές π ιέσ εις. Η απόφαση μάλιστα της ισπανικής κυβέρνησης υποστηρί- χθηκε και από την αντιπολίτευση, πράγμα που αν εφαρμοστεί και εδώ θα ενισχύσει συνολικά την αξιοπιστία της χώρας, αντί για τις μάταιες επικλήσεις για συναίνεση χωρίς στόχους και προσανατολισμό.

ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ 
ΤΣΙΝΤΣΙΝΗ

Π Ρ Ο Β Ο Λ Ε ΙΣΗ μοίρα του πιγκουΐνου
Ο λοι το έλεγαν. Θέλουμε χρόνο. Η χώρα δεν αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη. Ο,τι δεν έγινε σε τριάντα χρόνια, δεν μπορεί να γίνει σε τρεις μήνες.Το έλεγαν, πριν εξαντληθεί η υπομονή τους, και είχαν δίκιο. Δεν απαιτούσαν απλώς να τακτοποιήσουμε το ταμείο. Μας ζητούσαν να αλλάξουμε ιστορική φάση. Να κόψουμε τον λώρο με το κράτος. Να πληρώνουμε φόρους. Να αποδρά- σουμε από το φαντα- σιακό του εύκολου διορισμού, του παχέος επιδόματος, της γρήγορης σύνταξης. Μας ζητούσαν να γίνουμε από πελάτες πολίτες.Στην απονενοημένη του προσπάθεια να αποφύγει τη χρεοκοπία, το έθνος βρέθηκε αντιμέτωπο με τον εαυτό του. Υπέστη φόρους επί φόρων και περικοπές επί περικοπών, αλλά ποτέ δεν πείστηκε για την ανάγκη μιας ιστορικής στροφής. Η  ευθύνη για την οδυνηρή ενηλικίωσητου συλλογικού υποκειμένου έμεινε ορφανή. Εντός κι εκτός Βουλής, επιβίωσε και πλειοψηφεί η ψευδαίσθηση ότι μπορεί να παραταθεί η εφηβεία μας: η δημοσιονομική μας φτώχεια, η λαθραία μας ευημερία, η κραυγαλέα πτωχαλαζονεία μας.Την πατήσαμε σαν τον πιγκουΐνο που χάθηκε και ξεβράστηκε σε άλλη ήπειρο. Οι διασώστες που τον φρόντισαν, τον παρέδωσαν ξανά στον ωκεανό. Ομως αυτός υπέκυψε στη φύση του. Και ξαναχάθηκε.Ετσι κι εμείς. Δεν μας έδωσαν χρόνο να υπερβούμε τη φύση μας. Ισως μας είχαν πολιτογραφήσει σε λάθος ήπειρο. Δεν φταίμε. Οι Ελληνες είναι Ευρωπαίοι όσο ο πιγκουΐνος είναι πουλί. Δεν φταίει ό,τι δεν κάναμε. Φταίει ό,τι δεν είμαστε.

mtsintsinis@dolnet.gr

Α Ν Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ξ Α

Η  κυβέρνηση διαπραγματεύεται με τους δανειστές και εταίρους αυτά που οι δανειστές έχουν δι- απραγματευθεί μεταξύ τους και κατόπιν διαπραγματεύσεων έχουν αποφασίσει πως είναι αδιαπραγμά- \  τευτα. Μετά η κυβέρνηση διαπραγματεύεται τα αδιαπραγμάτευτα με τον εαυτό της και, αφού αποφασίσει πως είναι διαπραγματεύσιμα, τα διαπραγματεύεται με το υποσυνείδητό της, που στη δημοτική το ονομάζουμε «κοινωνικό εταίρο» -  στον πληθυντικό.Οταν, δε, το υποσυνείδητό της ύστερα από κάτι μήνες ψυχανάλυσης, διαβου- λεύσεων και ανακοινώσεων την πείσει επιτέλους πως το οιδιπόδειό του είναι αδιαπραγμάτευτο κι αφού έχει καταξο

Η  αέναη διαπραγμάτευση
ΤΟ ΥΤΑΧΗ
ΘΕΟΔΩ-
ΡΟΠΟΥΛΟΥ

1 |  0Ϊ§§
Μ ΜΟι δανειστέ$ μτκ έχουν αποφασίσει πω$τα μέτρα είναι αδιαπραγμάτευτα και η κυβέρνηση τα διαπραγματεύεται με τον εαυτό τικ

δευτεί πληρώνοντας το ντιβάνι του ψυχαναλυτή, επανέρχεται να διαπραγματευτεί τα αδιαπραγμάτευτα με τους εταίρους και τους δανειστές. Κι έτσι όλα αρχίζουν από την αρχή γιατί η ζωή δεν τελειώνει εδώ και, ως γνωστόν, η ζωή είναι μια αέναη διαπραγμάτευση.Η λεγάμενη «μείζων αντιπολίτευση» επιμένει πως όλα αυτά είναι διαπραγματεύσιμα και το μόνο αδιαπραγμάτευτο γι' αυτήν είναι η διαπραγματευσιμότητα του αδιαπραγμάτευτου. Κατόπιν τούτου εγκαλεί την κυβέρνηση και την καλεί να επαναλάβει πάραυτα τις διαπραγματεύσεις που δεν διαπραγματεύτηκε. Διότι η ζωή δεν τελειώνει εδώ και, ως γνωστόν, η ζωή είναι μια αέναη διαπραγμάτευση.Η λεγάμενη «ελάσσων αντιπολίτευση» με τα πολλά ντεσιμπέλ που έχει στη διάθεσή της φωνάζει πως όλη αυτή η διαπραγμάτευση δεν καταλήγει πουθενά, <Μ0τι είναι διαπραγμάτευση-μάίμού, και

πως μόνο εκείνη ξέρει πως αν δεν καταγγείλεις στεντόρεια τη φωνή το αδιαπραγμάτευτο κανείς δεν σε παίρνει στα σοβαρά. Γι’ αυτό ζητάει από την κυβέρνηση να καταγγείλει πρώτα το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, σε δεύτερη φάση τον φιλελευθερισμό και σε τρίτη τον καπιταλισμό κι αφού τους έχει κουφάνει στο ατράνταχτο επιχείρημα να διαπραγματευθεί επί της ουσίας. Αν αυτοί δεν πεισθούν και επιμένουν, να τους απειλήσει πως θα κλείσει όλους • τους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και θα φωνάζει τόσο πολύ που θα τους κουφάνει για τα καλά. Υπάρχει και το άλλο τμήμα της ελάσσονος, το πιο οργανωμένο και περισσότερο συγκροτημένο: αυτό, με πολύ λογικά επιχειρήματα και χωρίς φωνές; θα τους εξηγήσει πως για όλα αυτά φταίει η αποστα- λινοποίηση η οποία κατέστρεψε τις σοσιαλιστικές δημοκρατίες και είναι φως

φανάρι πως όλα αυτά είναι μάταια μια και έχει επιστημονικά αποδειχθεί πως στο τέλος μάς περιμένει η αταξική κοινωνία. Κι αυτοί θα συμφωνήσουν μια κι αυτοί οι ίδιοι δεν ξέρουν τι να κάνουν μ’ αυτήν τη μεσαία τάξη που όλο μπαίνει στη μέση των διαπραγματεύσεων.Κι εσύ, φίλε αναγνώστη, κατόπιν τούτου μπορείς να συνεχίσεις να διαπραγματεύεσαι με την τσέπη σου και να συνεχίζεις τις διαπραγματεύσεις με την αύριο εκλιπαρώντας την να μη σε αφήσει έτσι και να σου φέρει έστω και λίγη απ’ τη μεθαύριο. Κι αν δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει και δεν μπορείς να κλεί- σεις μάτι, σκέψου πως οι ώρες της νύχτας προσφέρονται για διαπραγματεύσεις με τον εαυτό σου -  ούτως ή άλλως δεν σου έχει μείνει και κανένας άλλος.Διότι η  ζωή δεν τελειώνει εδώ και τώρα πια το ξέρεις, πως η ζωή είναι μια αέναη διαπραγμάτευση.

mailto:mtsintsinis@dolnet.gr
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Ο αντιπρόεδρο* τ π ϊ κυβέρνηση* 
και υπουργό* Οικονομικών λίγο 
πριν από τη συνέντευξη Τύπου που 
παραχώρησε χθεί στη Βουλή, μετά 
τη συνεδρίαση τπϊ Κυβερνητική* 
Επιτροπή*

Tpeis στρατηγικοί στόχοι

Οπω* δήλωσε otous 
δημοσιογράφου* ο κ. Βενιζέλοΐ, 
«αν θέλουμε να αποτραπεί η 
χρεοκοπία και να πάψει η χώρα 
να εκβιάζεται και να ταπεινώνεται, 
πρέπει να πάρουμε τρείί κρίσιμε* 
αποφάσει*: να εκπληρώσουμε 
tous δημοσιονομικού* 
στόχουί, να πετύχουμε 
πρωτογενή πλεονάσματα και να 
προχωρήσουμε αμέσω* όλεΐ 
tis διαρθρωτικέ* αλλαγέΐ». 
Πρόσθεσε επίση* «να 
συμφωνήσουμε ότι πρέπει να 
πετύχουμε tous δημοσιονομικού* 
στόχου*, να διαμορφώσουμε 
προϋπολογισμό του 2012 
που οδηγεί σε πρωτογενή 
πλεονάσματα και να δείξουμε 
ότι έχουν γίνει βήματα και θα 
κάνουμε και άλλα πιο γρήγορα 
και αποφασιστικά βήματα»

Με την πλάτη 
στον τοίχο για 
την έκτη δόση

Συναγερμός σιην κυβέρνηση, καθώς η ιρόικα απαιιεί απολύσεις καί νέες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

Σ ε κρίσιμη κατάσταση εισέρχεται από σήμερα η χώρα, με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά και τον κίνδυνο της χρεοκοπίας προ των θυρών, όπως τουλάχιστον διεφάνη μετά τη χθεσινή δραματική συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής. Πολλά θα κριθούν από το αποτέλεσμα της σημερινής τηλεδιάσκεψης του Ευάγγ. Βενιζέλου με την τρόικα, η οποία αρνείται να έρθει στην Αθήνα, εάν δεν υπάρξει ξεκάθαρη και ολοκληρωμένη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης για νέα μέτρα σοκ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται:
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με παράλληλη εφαρμογή της εργασιακής εφεδρείας όχι μόνο στις ΔΕΚΟ, τους OTA κ.λπ. αλλά και στον στενό δημόσιο τομέα. Οι απολύσεις, για τις οποίες δεν δεσμεύθηκε ο κ. Βενιζέλος, μπορεί να ξεπεράσουν και τις 100.000.
Α Μ ΕΣ Η  ΕΦ ΑΡΜ Ο ΓΗ  του ενιαίου μισθολογίου, η οποία θα συμπιέσει τους μισθούς στο Δημόσιο προς τα κάτω, ίσως και κατά 30%.
ΝΕ|Σ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ στις συντάξεις που κινούνται στα επίπεδα του μέ- π ο υ ίιισ θ ο ύ  ενός δημοσίου υπαλ- λιίλοιι.

ΘΕΣΠΙΣΗ φόρων άμεσης απόδοσης, όπως η εξομοίωση του φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης με του πετρελαίου κίνησης.Κ εντρικός π υρήνα ς των αποφάσεων της κυβέρνησης είναι «να κλείσουν τα στόματα» όσων στην Ευρώπη ζητούν είτε να αφεθεί η Ελλάδα να χρεοκοπήσει είτε να εκ- διωχθεί από την ευρωζώνη.Ο Ευάγγ. Βενιζέλος απέφυγε να παρουσιάσει ολοκληρωμένο πακέτο

μέτρων στην Κυβερνητική Επιτροπή, πριν διαπραγματευθεί σήμερα με την τρόικα. Οπως αναμένεται μετά την τηλεδιάσκεψη με την τρόικα, θα πραγματοποιηθεί νέα συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής. Αυτό μπορεί να συμβεί απόψε ή αύριο το πρωί, και στη συνέχεια θα υπάρξουν οι κυβερνητικές ανακοινώσεις, υπό την προϋπόθεση φυσικά, ότι θα επέλθει συμφωνία κατά τη διαπραγμάτευση. Σε αντίθετη περίπτωση,
«Αίμα, δάκρυα και îôpcôias»
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΝ Τ ΙΠ ΡΟ ΕΔΡΟ  της κυβέρνησης η εκταμίευση της 6ης δόσης του δανείου, από την οποία συναρτάται άμεσα αν η χώρα θα χρεοκοπήσει ή θα πάρει ανάσα ώς το τέλος του χρόνου, συνδέεται με «αίμα, δάκρυα, και ιδρώτα». Ο  Ευ. Βενιζέλος επιτέθηκε στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αντώνη Σαμαρά δηλώνοντας ότι ένιωσε «οδυνηρή έκπληξη» με όσα είπε στη Θεσσαλονίκη, παρότι είχε την ίδια ενημέρωση με εκείνη που έχει ο Πρωθυπουργός για την κατάσταση. Και σημείωσε με έμφαση: «Καθετί που λέγεται έχει οδυνηρές συνέπειες για το εισόδημα του κάθε έλληνα πολίτη (...) Εάν πιστεύει ο κ. Σαμαράς ότι μπορεί να πάει και να γοητεύσει τους ευρωπαίους συνομιλητές του με τις προτάσεις του για μείωση της φορολογίας, νομίζω ότι δεν έχει καθαρή εικόνα για το τι συμβαίνει». Σκληρά αντέδρασε η ΝΔ, με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος'Γ. Μιχελάκη να δηλώνει: «Αν νομίζει ο κ. Βενιζέλος ότι κάθε φορά που επικοινωνεί με τον κ. Σαμαρά θα εξασφαλίζει τη σιωπή της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ζει σε άλλες εποχές και σε άλλα καθεστώτα», αναφέρει. Ο κ. Βενιζέλος κατηγόρησε και τα MME (αλλά και κάποιους συνδικαλιστές) ότι υπονομεύουν την εφαρμογή των μέτρων.

θα πυροδοτηθούν καταιγιστικές εξελίξεις , μη αποκλεισμένης και αυτής της πρόω ρης προσφ υγής στις κάλπες.Στη δραματική τετράωρης 1<αι πλέον διάρκειας συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής, τόσλ ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδ( έ- ου όσο και ο υπουργός Οικονομικ >ν Ευάγγελος Βενιζέλος περιέγραψ ιν με τα μελανότερα χρώματα τη δει /ή θέση στην οποία έχει περιέλθε η χώρα, η οποία βαδίζει πλέον σε έ /α ιδιαίτερα εχθρικό περιβάλλον, με την ευρωζώνη κατακερματισμέ η και τη Γερμανία να εισέρχεται < ιε περίοδο πολιτικής αστάθειας, καθας φαίνεται να δοκιμάζεται έντονα η  συνοχή του κυβερνητικού συνασπισμού υπό την Ανγκελα Μέρκε)Σύμφωνα με τα λεγόμενο του κ Παπανδρέου, αλλά και του κ. Βενι ζέλου, οι συνθήκες που διαμορφώ νονται θέτουν σε αμφισβήτηση τι ι Συμφωνία της 21ης Ιουλίου, για την οποία η κυβέρνηση θεωρεί ότι θα έβγαζε τη χώρα από την κρίση. «Η Συμφωνία, όπως μας παρουσιάστηκε η κατάσταση, ουσιαστικά είναι νεκρό γράμμα», δήλωσε στα «ΝΕΑ», μέλος της Κυβερνητικής Επιτροπής μετά το τέλος της συνεδρίασης. Αλλη πηγή υπογράμμισε ότι «το θέμα μας τώρα δεν είναι τι μέτρα θα πάρουμε, αλλά το αν θα δεχθούμε τις απαιτήσεις της τρόικας, όποιες και αν είναι αυτές».Πιθανολογείται ότι αν οι απαιτή-

σεις αυτές υπερβαίνουν τις αντοχές της κυβέρνησης, η τηλεδιάσκεψη του κ. Βενιζέλου με την τρόικα θα διακοπεί, προκειμένου να συγκληθεί εκ νέου η Κυβερνητική Επιτροπή και εκείνη να αποφασίσει τι θα συμβεί. Πάντως, η Κυβερνητική Επιτροπή δεν παρείχε χθες στον κ. Βενιζέλο εξουσιοδότηση να συμφωνήσει άνευ όρων.
Η ΑΠ Ο Φ ΑΣΗ . Κατ’ αρχήν οι αποφάσεις που έλαβε η Κυβερνητική Επιτροπή, και ο κ. Βενιζέλος θα τις παρουσιάσει σήμερα στην τρόικα είναι:■ Να επιταχυνθεί η υλοποίηση του Μ εσοπρόθεσμου. Ετσι, μέτρα που κλιμακώνονταν από το 2012 έως το 2015, θα αρχίσουν να υλοποιούνται αμέσως. Στο πλαίσιο αυτό αποφασί- στηκε, ώς την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου -  και εφόσον υπάρξει συμφωνία με την τρόικα σήμερα -  να ψηφιστούν οι νομοθετικές ρυθμίσεις για την εργασιακή εφεδρεία και το ενιαίο μισθολόγιο.■ Να κατατεθεί αμέσως στη Βουλή το νομοθετικό πλαίσιο για τον περιορισμό των βαρέων και ανθυγιεινών επιδομάτων. ·■ Ν α περιοριστούν περαιτέρω οι δαπάνες στην υγεία (ιατρικό υλικό και φάρμακα).■ Να προχωρήσει αμέσως η ιδιωτικοποίηση 11 φορέων, με τόχο τα 5 δισ. ευρώ ώς το τέλος τι Ό11.

AáBos χειρισμοί
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ κυβέρνηση πή

γε στη Βαρσοβία για τις συ
νεδριάσεις του Ευτο^τουρ 

και του ΕΟΟΕΙΝ προτάσσοντας την 
αισιοδοξία της για το αποτέλεσμα.

Η  γενική π επ οίθη ση  ήταν ότι 
ειρησον από ελληνικής πλευράς  
επαναβεβαιώθηκε εμπράκτως -  με 
τηλΙ επιβολή έκτακτης εισφοράς στα 
ακί /ητα, την επίσπευση του μισθο- 
λογ συ, την εργασιακή εφεδρεία κ.λπ. 
-  η υλοποίηση των ανειλημμένων 
δεσ ιευσεων, το κλίμα θα ήταν αν όχι 
ευ\|οϊκό πάντως ανεκτικό.

υλόγως η κοινή γνώμη ανέμενε 
σε αυτές τις συνθήκες θα γίνει 

το/τελικό βήμα προς την εφαρμογή 
των αποφάσεων της 21ης Ιουλίου 

ι σε κάθε περίπτωση η ελληνική 
προσωπεία θα επέστρεφε με την 

δόση του δανείου των 110 δισ. 
ρώ στις βαλίτσες της.
Αλλά τα πράγματα εξελίχθηκαν 

ιαφορετικά.Ε κτου αποτελέσματος, προκύ
πτει ότι η ελληνική επιχειρη
ματολογία δεν ήταν επαρκής 

ώστε να διαλύσει τις επιφυλάξεις 
των δανειστών μας.

Ενδεχομένως υπήρξε λανθασμένη 
εκτίμηση για τις πολιτικές διεργασίες 
στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες -  ιδί
ως εκεί όπου κρίνεται ακόμη και η 
τύχη κυβερνήσεων από τη στάση τους 
απέναντι στο ελληνικό πρόβλημα.

Αλλά πέραν της απόστασης που 
διαπιστώθηκε ανάμεσα στις προσδο
κίες και τα γεγονότα, ο χειρισμός των 
εξελίξεων εντός της χώρας υπήρξε 
προβληματικός. Δεν είναι κατανοητό 
γιατί η κυβέρνηση, ενώ είχε υπόψη 
της τα γεγονότα, επέτρεψε να δραμα- 
τοποιηθουν τα πράγματα με την ανα
χώρηση και εσπευσμένη επιστροφή 
του Πρωθυπουργοή. Οπως δεν έχει 
καμία λογική εξήγηση γιατί άφησε να 
μεσολαβήσει ένα 24ωρο κενό ενημέ
ρωσης στο οποίο η φημολογία και οι 
ανεύθυνες διαδόσεις έφεραν την κοι
νή γνώμη στα πρόθυρα του πανικού.Δ εν είναι η πρώτη φορά που  

ο ατυχής επικοινω νιακός  
χειρισμός συμπαρασυρει τα 

πραγματικά περιστατικά και δημι
ουργεί σύγχυση και αγωνία, όπως 
επεσήμαναν μόλις προ ημερών με το 
κύριο άρθρο τους «ΤΑ ΝΕΑ». Για όλα 
αυτά πρέπει να δοθούν ειλικρινείς 
και καθαρές απαντήσεις. Για να μη 
βρεθούμε εκ νέου μπροστά σε δυσά
ρεστες εκπλήξεις στο εξωτερικό. Και 
για να μη δημιουργείται ατμόσφαιρα 
ανησυχίας στο εσωτερικό.

ΤΑ ΝΕΑ

Στη διάρκεια τη$ 
συνεδρίαση* τ π ϊ 
Κυβερνητική* 
Επιτροπή* 
τέθηκε από τον 
Κ. Σκανδαλίδη 
(πάνω), τον Α. 
Αοβέρδο(στη 
μέση) και τον Χρ. 
Παπουτσή (κάτω) 
το ερώτημα 
μέχρι πού μπορεί 
να φτάσει η 
κυβέρνηση 
με τη συνεχή 
λήψη μέτρων 
κατ' απαίτηση 
τ π ϊ τρόικα*, 
αλλά όπω$ 
επισημάνθηκε 
αυτή είναι μια 
άλλη* τάξεωδ 
συζήτηση, 
η οποία θα 
γίνει αφού 
ολοκληρωθεί η 
σημερινή κρίσιμη 
διαδικασία τηε 
διαπραγμάτευση*
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Κυβερνητικό μπλακάουτ ίο Σάββατο
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΒΟΥΛΑ ΚΕΧΑΓΙΑ

Δ ΙΩ Ρ Ο  μττλακάουτ που προκάλεσε αναστάτωση και πανικό σημειώθηκε στην κυβερνητική ενημέρωση το απόγευμα του Σαββάτου κι ενώ είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν οι πρώτες φήμες περί ακύρωσης του πρωθυπουργικού ταξιδιού σε Νέα Υόρκη και Ουάσιγκτον.Το κρίσιμο δίωρο μεταξύ 4 και 6 το απόγευμα ελάχιστοι κυβερνητικοί παράγοντες ήταν σε θέση να δώσουν κάποιες -  έστω και ελάχιστες -  πληροφορίες για το τι ακριβώς είχε συμβεί. Είναι ενδεικτικό ότι ακόμη και υπουργοί της κυβέρνησης αλλά και βουλευτές επιχειρούσαν να ενημερωθούν από εκπροσώπους των MME για το τι είχε συμβεί. Το όλο σκηνικό προκάλεσε μια χαώδη κατάσταση, δίνοντας τροφή σε πολλά σενάρια. Ενα από αυτά τα σενάρια ήταν ότι «φάγαμε χαστούκι» από τους δανειστές μας στο Eurogroup στην Πολωνία και ότι ταυτόχρονα μας ανακοίνωσαν ότι θα μας αφήσουν ως χώρα να οδηγηθούμε στην χρεοκοπία.Ενα δεύτερο σενάριο σχετιζόταν με την τεταμένη κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο εξαιτίας των απειλών της Τουρκίας για τις δρομολογούμενες γεωτρήσεις στην περιοχή. Ενα άλλο σενάριο εμφάνιζε τον Πρωθυπουργό να επιστρέφει στην Αθήνα, θορυβημένος από τις δραματικές εξελίξεις στην Πολωνία και να προκηρύσσει πρόωρες εκλογές ή να ζητάει τη συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής ενότητας από τη Νέα Δημοκρατία.Ενα ακόμη σενάριο ανέφερε ότι οι εταίροι μας ανακοίνωσαν ρητώς ότι δεν πρόκειται να υλοποιηθεί η Συμφωνία της 21ης Ιουλίου.Υπήρξαν και άλλα πιο τραβηγμένα σενάρια που έκαναν λόγο για ακύρωση του ραντεβού του Πρωθυπουργού με την επικεφαλής του ΔΝΤ Κρίσην Λαγκάρντ, κάτι που θα αποδυνάμωνε το ταξίδι του κ. Παπανδρέου στις ΗΠΑ.Είναι ενδεικτικό ότι ακόμη και στις 17.30, όταν εκδόθηκε η επίσημη ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού για την αναβολή του ταξιδιού του στις ΗΠΑ, δεν γίνονταν απολύτως κατανοητοί οι λόγοι της ακύρωσής του.
Η Δ Η Λ Ω ΣΗ . «Επειδή η ερχόμενη εβδομάδα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την εφαρμογή των αποφάσεων της 21ης Ιουλίου στην ευρωζώνη και τις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλάβει η χώρα, ο Πρωθυπουργός Γιώργος Α. Παπανδρέου αποφάσισε να αναβάλει την προγραμματι- σμένη επίσκεψή του στις ΗΠΑ», ανέφερε η κυβερνηηκή ανακοίνωση προκαλώντας νέα ερωτηματικά: «Αφού γνωρίζαμε ότι επρόκειτο για κρίσιμη εβδομάδα, γιατί ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να πάει στις ΗΠΑ;», «Τι είδους πρωτοβουλίες θα πρέπει να πάρει; Μήπως έρχονται νέα μέτρα;». Να σημειωθεί ότι αργά το απόγευμα κυβερνητικές πηγές έλεγαν ότι ενδεχομένως ο Πρωθυπουργός να συγκαλούσε την Κυριακή κάποιο όργανο για να ληφθούν αποφάσεις, όμως η επίσημη ανακοίνωση για τη συνεδρίαση της διευρυμένης Κυβερνητικής Επιτροπής έγινε μόλις χθες το πρωί ( 11.15) και πάλι από το γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού, ενώ οι υπουργοί είχαν ενημερωθεί τηλεφωνικά αργά τη νύχτα του Σαββάτου.
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Ο γερμανό* υπουργό* Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε (αριστερά) συνομιλεί με τον πρόεδρο του Ευιχ^τουρ Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, το Σάββατο, στο περιθώριο τηβ Συνόδου των υπουργών 
Οικονομικών στο Βρότσλαβ τη$ Πολωνία*Το «κολασμένο» σαρανιαοκιάωρο0  παρασκηνιακός μαραθώνιος σιο τρίγωνο Βρότσλαβ - Λονδίνο - Αθήνα
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΒΟΥΛΑ ΚΕΧΑΓΙΑΤ ο βράδυ της π ερα σ μ ένη ς Π έμ π της στο ξεν ο δ ο χείο  «Monopol» της πόλης Βρότσλαβ ήρθε η πρώτη ψυχρολουσία για την ελληνική αντιπροσωπεία που ταξίδεψε στην Πολωνία για τη συνεδρίαση Eurogroup και ECOFIN.Το «άγριο» ιει-α-τετΟ γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε είχε ήδη ειδοποιήσει τον Ευάγγελο Βενιζέ- λο ότι ήθελε να τον συναντήσει. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών, αξιολογώντας την κρισιμότητα της συνάντησης, ακούστηκε να λέει στους Γιώργο Προβόπουλο και Γιώργο Ζανιά που τον συνόδευαν στο ταξίδι ότι «όλα θα κριθούν απόψε». Το ραντεβού είχε κλειστεί για τις 8.30 το βράδυ, ο γερμανός αξιωματούχος όμως εμφανίστηκε με μία ώρα καθυστέρηση. Η συνάντηση Σόιμπλε - Βενιζέλου διήρκεσε δύο ώρες στο prive room του λόμπι του ξενοδοχείου. Ωστόσο ο χρόνος δεν στάθηκε αρκετός ώστε ο γερμανός υπουργός να πει- σθεί για την αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της.Στο τετ-α-τετ των δύο ανδρών ο

κ. Σόιμπλε εμφανίστηκε αυστηρός, είπε στον κ. Βενιζέλο ότι «έχετε πέσει έξω» και εξέφρασε τις αμφιβολίες του για την επίτευξη των στόχων του μέτρου για τα ακίνητα με δεδομένες τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης και των συνδικαλιστών της ΔΕΗ. Επιπλέον, ανέφερε στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης ότι υπάρχουν σοβαρά εσωτερικά προβλήματα στη χώρα του και ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός στην ουσία σύρεται από τις εξελίξεις στην Ελλάδα, γι’ αυτό και «δεν υπάρχει πλέον καμία ανοχή». Από την πλευρά του ο κ. Βενιζέλος, που περισσότερο άκου- γε, διαβεβαίωσε ότι «όλα θα εφαρμοστούν», ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι «μπορεί να υπάρξει στη χώρα μία υποδόρια συναίνεση».Τα τηλεφωνήματαΗ καθόλου ικανοποιητική εξέλιξη του ραντεβού ώθησε τον κ. Βενιζέλο να ανέβει στο δωμάτιό του και να τηλεφωνήσει αμέσως στον Πρωθυπουργό. Στη συνομιλία τους που διήρκεσε μία ώρα ο κ. Βενιζέλος μετέφερε στον κ. Παπανδρέου το κλίμα αμφισβήτησης που εισέπραξε από τον κ. Σόιμπλε. Ακολούθως, ο κ. Βενιζέλος επέστρεψε σΤο λόμπι όπου πραγματοποιούνταν μία μίνι δεξίωση και συνομίλησε και με άλ

λους ομολόγους του, διαπιστώνοντας ότι η αμφισβήτηση και η δυσφορία των ευρωπαίων εταίρων μας ήταν γενικευμένη.Το Ευπ^Γοπρ άρχισε στις 7.30 το πρωί της Παρασκευής με τους ευ- ρωπαίους αξιωματούχους να βομβαρδίζουν την ελληνική πλευρά με αρνητικά σχόλια για τη μη αποδο- τικότητα των μέτρων, παρά την παρουσία του αμερικανού υπουργού Οικονομικών Τίμοθι Γκάιτνερ που προσπάθησε να λειτουργήσει υποστηρικτικά προς τη χώρα μας. Στο Ευπ^τουρ συμμετείχε και ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ στην τρόικα Πολ Τόμσεν.Σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών οι ευρωπαίοι εταίροι μας δεν μπο-

«Εχειε πέσει έξω» ήταν ιο μήνυμα που έστειλε ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε στον Ευάγγελο Βενιζέλο

ρούσαν να κατανοήσουν τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μη συναινέσει στα μέτρα και επικαλούνταν μονίμως το παράδειγμα της Ισπανίας και της Πορτογαλίας.Αμέσως μετά την επώδυνη συνεδρίαση του Ευκ^Γοσρ ο κ. Βενιζέλος ενημέρωσε για δεύτερη φορά τον Πρωθυπουργό. Από τις δηλώ σεις του που είχαν προηγηθεί -  «πρέπει να πάρουμε τώρα αποφάσεις γιατί αργότερα θα έχουν ιστορικό χαρακτήρα» -  έγινε αντιληπτό το κλίμα που είχε διαμορφωθεί στο Ευπ^τουρ για την Ελλάδα. Στο δεύτερο τηλεφώνημα, Παπανδρέου και Βενιζέλος άρχισαν να σκέφτονται σοβαρά το ενδεχόμενο επιστροφής του Πρωθυπουργού στην Αθήνα. Το σκηνικό της πίεσης και της αμφισβήτησης επαναλήφθηκε το πρωί του Σαββάτου στο ΕΩΟΗ Ν.Στην τρίτη τηλεφωνική επικοινωνία Παπανδρέου - Βενιζέλου-το Σάββατο το πρωί -  οριστικοποιή- θηκε η απόφαση για ακύρωση του ταξιδιού στις ΗΠΑ και η επιστροφή του Πρωθυπουργού στην Αθήνα από το Λ ονδίνο όπου βρισκόταν. Η δη ο κ. Βενιζέλος είχε ενη μερώσει για την κατάσταση όπως διαμορφωνόταν τον πρόεδρο της ΝΔ Αντώνη Σαμαρά. Εξ αυτού του λόγου χθες εξέφρασε την έκπληξή του ν 9 περιεχόμενο της ομιλίας

του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το βήμα της ΔΕΘ.Η επιστροφήΗ ελληνική αντιπροσωπεία που βρισκόταν στην Πολωνία επίσπευσε την επιστροφή της στην Αθήνα. Η προγραμματισμένη αναχώρηση για τις 3.30 μετά το μεσημέρι έγινε στις 12.30. Το αεροπλάνο τροχοδρόμησε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» περίπου στις 4 το απόγευμα και ο κ. Βενιζέλος επικοινώνησε αμέσως με τον υπουργό Επικράτειας Ηλία Μό- σιαλο ώστε να εκδοθεί κυβερνητική ανακοίνωση για την ακύρωση του πρωθυπουργικού ταξιδιού σε Νέα Υόρκη και Ουάσιγκτον.Το πρωί του Σαββάτου ενημερώθηκαν από τον Πρωθυπουργό για την επιστροφή του στην Αθήνα οι συνεργάτες του Ρεγγίνα Βάρτζελη και Νίκος Αθανασάκης.Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι περί το τέλος της εβδομάδας κατατέθηκε ως σκέψη η αναβολή του ταξιδιού του κ. Παπανδρέου στις ΗΠΑ, με το σκεπτικό ότι η συνάντηση με την επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λα- γκάρντ θα μπορούσε να γίνει οποιαδήποτε στιγμή, με βάση όμως τις διαβεβαιώσεις Μέρκελ - Σαρκοζί στην τηλεδιάσκεψη εκτιμήθηκε ότι δεν θα γινόταν κάτι δραματικό στην Πολωνία.
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«Μειώσιε ιώρα το κράκ«»Αμεση καιάργηση ιων δαπανών που προβλέπειαι στο Μεσοπρόθεσμο ζηιουν οι δ ά νεισ α

μειρα μέσα στο 2011
1 Π ερ ικ ο π ή  συμβάσεων 

αορίστου και ορισμένου 
χρόνου, συμπεριλαμβανομένων 
των εκπαιδευτικών2 Εκ δ ο σ η  διαταγμάτων για 

την εφεδρεία3 Σ ταδ ια κή  εξίσωση του φόρου 
στο πετρέλαιο θέρμανσηε με 
του κίνησηε

4 Ν ο μ ο θ έτη σ η  ms παρακράτη- 
ons για την έκτακτη εισφορά

Π ερ ικοπέε συντάξεων 
ΝΑΤ και OTE

Γ * Π ερ ικοπή  επιχορηγήσεων 
υ  ΕΑΤΑ για τη διακίνηση του Τύπου

7 Ν έ ο  μισθολόγιο 
με περικοπέε

Π ά γ ω μ α  συντάξεων 
ώβ το 2015ΘΕ π α ν α κ α θ ο ρ ισ μ ό ε
προστίμων για αυθαίρετα

Κ λ ε ίσ ιμ ο /σ υ γ χ ώ ν ε υ 
σ η  35 οργανισμών που πε- 
ριγράφονται στο Μεσοπρό
θεσμο και κλείσιμο επιπλέον 
τριάνταΠ Κ λ ε ίσ ιμ ο /σ υ γ χ ώ ν ε υ σ η
των ΚΕΔ, ΕΤΑ, ΟΔΔΥ,
Εθνικού Οργανισμού 
Νεότηταε, ΕΟΜΜΕΧ, ΙΓΜΕ, 
ΟΣΚ, Δ ΕΠ Α Ν Ο Μ , Θέμιδοε 
Κατασκευαστικήε, ΕΡΤ

Κ α τα γ ρ α φ ή  ms περιουσίαε 
του κράτουε

Κ α θ ο ρ ισ μ ό ε  όλων των κοι
νωνικών επιδομάτων και υγεί- 
as, υπογραφή συλλογικών 
συμβάσεων σε 16 νοσοκο
μεία, υπογραφή συμβάσεων 
μεταξύ του ΕΣΥ και ιδιωτικών 
νοσοκομείων για το λίζινγκ 
κλινών

Ν έο ε  νόμοβ για τη μείωση 
των συντάξεων του ΟΓΑ

Ν ο μ ο θ ετ ικ ή  ρύθμιση για 
μειώσειε στιε τιμέε των φαρ
μάκων και υπογραφή συμβά 
σεων με φαρμακευτικέε για 
την άμεση εφαρμογή τηε

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Π ερισσότερες περικοπές δαπανών, που μεταφράζονται σε π ερισ σ ότερες α π ολύσ εις, κλείσιμο φορέω ν και μειώ σεις αποδοχών στον δημόσιο τομέα ζητά τώρα η τρόικα, εγκατα- λείποντας την έμφαση στα εισπρακτικά μέτρα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη της έθεσαν θέμα επιστροφής στον αρχικό κανόνα του 2:1, δηλαδή να προέρχονται οι μειώσεις του ελλείμματος κατά τα 2/3 από περικοπές δαπανών και μόνο κατά το 1/3 από νέους φόρους. Δεδομένου ότι τα π εριθώρια περικοπών λειτουργικών δαπανώ ν έχου ν εξα ντληθ εί, α υτό σημαίνει, όπως επισημαίνουν στελέχη του υπουργείου Ο ικονομικών, ότι πρέπει να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο, δηλαδή να μειωθεί το Δημόσιο.Σημειώνεται ότι με βάση το Μ εσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, τα μέτρα μοιράζονται σχεδόν εξίσου μεταξύ δαπανών και εσόδων, τόσο φέτος όσο και το 2012. Αν, όμως, εφαρμοστεί ο κανόνας του 2:1 θα απαιτηθούν πρόσθετες περικοπές δαπανών περίπου 1 δισ. ευρώ.Η μεταστροφή αυτή μειώνε

ται επειδή η τρόικα αμφισβητεί πλέον ευθέως την αποτελεσματικότη- τα των εισπρακτικών μέτρων, ενώ θεωρεί «υγιέστερο» το μέτρο της περικοπής των δαπανών. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από την αποδοτικότητα του τέλους ακινήτων, αμφισβητείται επίσης η απο- τελεσματικότητα της περαίω σης, της είσπραξης ληξιπρόθεσμων χρε

ών, αλλά και των προστίμων από τα αυθαίρετα. Συγκεκριμένα, η τρόικα εκτιμά ότι από τα μέτρα αυτά θα υπάρξει υστέρηση της τάξης του 0,3-0,4% του ΑΕΠ ή κατά περίπου 800 εκατ. ευρώ. Εξάλλου, από το τέλος ακινήτων ο ίδιος ο υπουργός Ο ικονομικώ ν Ευάγγελος Β ενιζέ- λος είπε χθες ότι η τρόικα περιμένει μειωμένα έσοδα κατά 20%-50%

σε σχέση με τις προβλέψεις. Δηλαδή εκτιμά ότι θα λείπουν έσοδα 520 εκατ. ευρώ έως 1,3 δισ. ευρώ.Είναι προφανές, κατόπιν αυτών, ότι τα μέτρα της εφεδρείας και εν τέλει των απολύσεων υπαλλήλων θα είναι πολύ πιο δραστικά από τον μέχρι χθες σχεδίασμά της κυβέρνησης που προέβλεπε ότι στον σχετικό κατάλογο θα έμπαιναν 14.000 υπάλληλοι σε πρώτη φάση και 20.000 στη συνέχεια. «Αυτά δεν είναι πια αρκετά», αναγνωρίζουν τα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών.Ε π ίσ ης, άγριες π ερικοπ ές θα π ροέλθ ου ν από τις αμοιβές των υπαλλήλων του Δημοσίου, με βάση το νέο  μισθολόγιο, καθώς οι «προσωπικές διαφορές» θεωρούνται πλέον παρελθόν.
Η ΑΠΟΤΙΜ ΗΣΗ. Τεχνικό κλιμάκιο της τρόικας αρχίζει σήμερα το πρωί στο υπουργείο Ο ικονομικώ ν την αποτίμηση των μέτρων που έχει σχεδιάσει η κυβέρνηση και αυτών που πρέπει να υποκατασταθούν με άλλα, ασφαλέστερα. Οι κρισιμότερες αποφ άσεις , βεβαίως, θα λη- φθούν το απόγευμα στην τηλεδιάσκεψη του υπουργού Ο ικονομικών με τους επικεφαλής της αντιπροσωπείας της τρόικας.

ΕΓΓΡΑΦ Ο - Φ Ω Τ ΙΑΟι ενιολές ms ipóiras
ΑΠ Ο Κ ΑΛ ΥΠ Τ ΙΚ Ο  είναι το έγγραφο της τρόικας, με τις 15 εκκρεμότητες - ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων του Μ εσοπρόθεσμου Προγράμματος, το οποίο δημοσίευσε χθες η ιστοσελίδα www.tovima.gr. Το έγγραφο αυτό, το οποίο προώθησε με μορφή e-mail ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών Ηλί- ας Πεντάζος στους αρμόδιους φορείς, επικεντρώνεται στα σημεί- α-φωτιά που αφορούν την περικοπή δαπανών, όπως η μείωση των συμβασιούχων, όχι μόνο ορισμένου χρόνου και έργου, αλλά και αορίστου χρόνου, την εφαρμογή του συστήματος της εφεδρείας, το μισθολόγιο, το κλείσιμο δημοσίων φορέων, τη μείωση συντάξεων του ΟΓΑ, του ΝΑΤ και του OTE αλλά και την εξίσωση του φόρου πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Ολα είναι μέτρα που περιλαμβάνονται στο Μεσοπρόθεσμο αλλά δεν έχουν εξειδικευθεί και κυρίως δεν έχουν εφαρμοσθεί. Τώρα η τρόικα ζητεί αυτό να γίνει άμεσα.

Ενταση επικράτησε χθεβ έξω από τη Βουλή όταν μέλη τηβ κίνησηί Δεν Πληρώνω επιχείρησαν να διακόψουν την κυκλοφορία

http://www.tovima.gr
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Προβλέπεται μείωση m s Kpamms επιχορήγησή σιο Ταμείο tou OTE καχά 50 εκαχ. ευρώ

Μαχαίρι ous συνιάξεις NAT, ΟΓΑ και OTE
N A  ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ οι αποφάσεις για μειώσεις στις συντάξεις του ΝΑΤ και του OTE και να νομοθετηθεί και εφαρμοστεί η μείωση των συντάξεων του ΟΓΑ ζητεί η τρόικα στο έγγραφό της.Στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα προβλέ- πεται μείωση των συντάξεων του ΝΑΤ κατά 6%, κάτι που αναμένεται να οδηγήσει σε εξοικονόμηση 50 εκατ. ευρώ φέτος και 50 εκατ. ευρώ το 2012. Σχετική ρύθμιση έχει ψηφιστεί στο πλαίσιο του εφαρμοστικού νόμου του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος, προ- βλέποντας μάλιστα αναδρομική εφαρμογή της μείωσης από τις αρχές του χρόνου, με παρακράτηση του αντίστοιχου ποσού σε 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τη σύνταξη του μηνός Σεπτεμβρίου. Επί

σης, στο Μεσοπρόθεσμο προβλέπεται μείωση της δαπάνης για τις κύριες συντάξεις του ΟΓΑ, με προβλεπόμενη εξοικονόμηση από το 2012 κατά 100 εκατ. ευρώ και στη συνέχεια κατά 50 εκατ. ευρώ το 2013 και κατά 30 εκατ. ευρώ το 2014 και το 2015.Εξάλλου, στον εφαρμοστικό νόμο του Μεσοπρόθεσμου προβλέπεται μείωση της επιδότησης του ΤΑΠ-ΟΤΕ από το 2011 κατά 50 εκατ. ευρώ, κάτι που οδηγεί σε αντίστοιχη μείωση συντάξεων.
ΤΟ ΠΑΓΩΜΑ. Για το σύνολο των συνταξιούχων, η τρόικα ζητεί ενημέρωση σχετικά με τον νόμο που θα παρατείνει το πάγωμα τόσο των κύριων, όσο και των επικουρικών συντάξεων ώςτο 2015. Σημειώνεται ότι το υπουρ

γείο Εργασίας ετοιμάζει νόμο τον οποίο είχε σκοπό να καταθέσει τον Νοέμβριο προ- κειμένου να μειώσει το ύψος των επικουρικών συντάξεων για τα ελλειμματικά Ταμεία.Στο σημείωμά της η τρόικα ζητεί ακόμη να νομοθετηθεί η παρακράτηση ως μέσο για την είσπραξη της εισφοράς αλληλεγγύης, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε παρακράτηση της εισφοράς από τους μισθούς τόσο των δημοσίων όσο και των ιδιωτικών υπαλλήλων, όπως παρακρατείται σήμερα ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών.Ακόμη η τρόικα περιμένει τις υπουργικές αποφάσεις για το κλείσιμο ή τη συγχώνευση μιας σειράς από φορείς του Δημοσίου, καθώς και για τις περικοπές στον τομέα της υγείας.

Os ó p o s τίθεται 
και η  παρακράτηση  m s ÉKiaKtns 
EKKpopás αντί ms K a ta ß o M s  ms μετά 
την εκκαθάριση

Υπάλληλο* Evàs από tous 120 cpopsis του 
Δημοσίου otous onoious θα εφαρμοστεί 

το μέτρο τηε εργασιακή* εφεδρεία* σε 
διαμαρτυρία, έξω από το υπουργείο 

Οικονομικών, την περασμένη Τετάρτη

Ζητούν εφεδρεία σε όλο το ΔημόσιοΠερικοπή ίων μισών συμβασιουχων και επέκιαση ίου μέτρου για έμμεσεδ απολυσεΐδ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΙΩΛΟΡΑ

Α πολύσεις συμβασιούχω ν -  ακόμα και αορίστου χρόνου -  σε όλους τους φορείς του Δημοσίου, περιλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών, ζητά η τρόικα, σύμφωνα με το έγγραφο που έστειλε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών Ηλίας Πεντάζος. όπως επισημαίνεται, στόχος είναι επιτευχθεί η εξοικονόμηση δαπανών που προβλέπεται στο Μ εσοπρόθεσμο Πρόγραμμα.Συγκεκριμένα, στο Μεσοπρόθεσμο προβλέπεται μείωση των συμβασιούχων κατά 50% το 2011 και 10% κάθε επόμενο έτος. Στόχος να εξοικονομηθούν 245 εκατ. ευρώ φέτος, 35 εκατ. το 2012, 28 εκατ. το

2013 και από 21 εκατ. το 2014 και 2015 (σύνολο 350 εκατ. στην πενταετία). Μάλιστα, σχετική πρόβλεψη έχει νομοθετηθεί και στο πλαίσιο του εφαρμοστικού νόμου του Μ εσοπρόθεσμου.Εξάλλου, η τρόικα στο έγγραφό της αναφέρεται χωριστά στην εφεδρεία , ζητώ ντας να εκδοθούν τα απαραίτητα προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις, να επεκταθεί το σχήμα σε όλους τους υπαλλήλους της γενικής κυβέρνησης και να σταλούν επιστολές στους υπαλλήλους που θα υπαχθούν στο καθεστώς εφεδρείας.Με άλλα λόγια, ζητά να εφαρμο- σθεί άμεσα το επώδυνο αυτό μέτρο, για το οποίο η κυβέρνηση έχει δε- σμευθεί στο Μεσοπρόθεσμο Πρύ-

0  στόχτ« πριν από τη νέε$ πιέσεπ π η  τρόικα$ ήταν να οδηγηθούν στην έξοδο 20.000 υπάλληλοι
γραμμα, αλλά όπως θεωρεί η τρόικα δεν έχει προχωρήσει αποφασιστικά στην εφαρμογή του.Στον εφαρμοστικό νόμο του Μ εσοπρόθεσμου προβλέπεται ότι στο εξής το πλεονάζον προσωπικό των ΝΠΙΔ εντάσσεται σε πίνακες κατάταξης που καταρτίζονται από το ΑΣΕΠ με βάση αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια τα οποία καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα. Το προσωπικό που θα ενταχθεί σε αυτούς τους πίνακες θα αμείβεται για 12 μήνες

με το 60% του βασικού μισθού του. Προβλέπεται ότι οι υπάλληλοι αυτοί θα μπορούν στη συνέχεια να κα- λύψουν σε ποσοστό 10% προκηρύξεις θέσεων τακτικού προσωπικού, σε ποσοστό 30% προκηρύξεις ορισμένου χρόνου και θα προηγούνται για μερική απασχόληση.
Ο Ι ΦΟΡΕΙΣ. Μέχρι στιγμής, έχει εκ- δοθεί το ΠΔ για τον καθορισμό των κριτηρίων κατάταξης στους πίνακες της εφεδρείας και έχει ζητηθεί με εγκύκλιο του γενικού γραμματέα ΔΕΚΟ κ. Γιώργου Κυριάκού από 151 φορείς (έκτων οποίων ισχύουν, όμως, τελικά, μόνο οι 120) να απο- στείλουν ώς τις 26 Σεπτεμβρίου κα- ταλόγου«' ιιε το πλεονάζον προσωπικό το '.ο να αντιστοιχεί σε του

λάχιστον 10% του συνόλου. Δηλαδή, από τους περίπου 30.000 υπαλλήλους τους να ξεκινήσει η ένταξη στην εφεδρεία των πρώτων 3.000. Θ α  ακολουθήσει νέο κύμα ΔΕΚΟ στις οποίες θα περιλαμβάνονται και οι μεγάλες, όπως η ΔΕΗ, που απασχολούν συνολικά 200.000 εργαζόμενους.Στόχος της κυβέρνησης, όπως τα είχε σχεδιάσει μέχρι την περασμένη εβδομάδα, ήταν να οδηγηθούν σε εφεδρεία σε πρώτη φάση 14.000 υπάλληλοι και μετά το 2012 να φτάσουν τους 20.000. Προφανώς, όμως, όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Οικονομικών, αυτό τώρα δεν επαρκεί. Ετσι, η τρόικα ζητά περισσότερες και πιο άμεσες απολύσεις.
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ΔΕΥΤΕΡΑ 19ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΙΕ  ΠΡΩΤΟ Π Λ Α Ν Ο  ΤΑ ΝΕΑ 13Το πετρέλαιο «καίει» έναν μισθόΟ ι επιπτώσεις της διαφαινόμενης εξίσωσης στον φόρο κατανάλωσης
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ

Ν α προχω ρήσει από φέτος στη σταδιακή εξομοίω ση των φόρων του πετρελαίου θέρμανσης με εκείνων του πετρελαίου κίνησης ζητάει η τρόικα από την κυβέρνηση, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται και το δυσμενές σενάριο να απαιτήσει... αμέσως την πλήρη εξίσωση των φόρων.Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τα νοικοκυριά θα αναγκαστοήν να δώσουν έναν ακόμη μισθό σε ετήσια βάση, αφού το νέο χαράτσι μεταφράζεται σε αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης από τα 90 λεπτά/ λίτρο που έκλεισε τον Απρίλιο, στα... 1,35 -1 ,40 ευρώ/ λίτρο σε έναν μήνα από σήμερα, όταν και θα αρχίσει η περίοδος διάθεσής του.Ετσι, από τα περίπου 1.600 ευρώ που πλήρωσε πέρυσι μια μέσηΣτο Μεσοπρόθεσμο προβλέπεται η χορήγηση επιδόμαΐ05 θέρμανση$ σιοι« οικονομικά ασθενέστεροι«οικογένεια για να καλύψει τις ανάγκες της σε θέρμανση για τη σεζόν 2010-2011, θα αναγκαστεί να βάλει φέτος βαθύτερα το χέρι στην τσέπη, πληρώνοντας 2.500 ευρώ. Δηλαδή, θα υποχρεωθεί να δώσει 900 ευρώ επιπλέον ή έναν μισθό, για να αγοράσει τις ίδιες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης (1,5 τόνο ή 1.800 λίτρα) με εκείνες που χρειάστηκε να πάρει πέρυσι.Ολα αυτά θα ισχύσουν μόνο στην περίπτωση που η κυβέρνηση υποχρεωθεί σε αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, από τα 20 ευρώ/ χιλιόλιτρο στα 412 ευρώ/ χιλιόλιτρο, κάτι που σύμφωνα με το Μ εσοπρόθεσμο προβλέπεται να γίνει σταδιακά ώς το 2013.Διαφορετικά, και με βάση τα όσα έχουν γίνει γνωστά ήδη από το καλοκαίρι, στο πλαίσιο του εφαρμο- στικού νόμου, ο ειδικός φόρος στο πετρέλαιο θέρμανσης πρόκειται να αυξηθεί από τα 20 ευρώ/ χιλιόλιτρο στα 60 ευρώ/ χιλιόλιτρο τον Οκτώβριο. Αυτό σημαίνει 150 ευρώ επιπλέον επιβάρυνση σε ετήσια βάση για ένα μέσο νοικοκυριό, καθώς η τιμή λιανικής από τα 90 λεπτά το λίτρο που έκλεισε τον Απρίλιο, εκτι- μάται ότι θα ανέλθει στα 98 λεπτά/ λίτρο. Αυτό, για ένα μέσο νοικοκυριό μεταφράζεται σε περίπου 1.750 ευρώ για όλη τη σεζόν, από 1.600 ευρώ πέρυσι.
Μ Π ΡΟ Σ - Π ΙΣΩ. Η πλήρης εξομοίωση των φόρων στους δύο τύπους καυσίμου είναι ένα μέτρο που έχει εξαγγελθεί και αποσυρθεί πάρα πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Τελευταία φορά που είχε πέσει στο τραπέζι ήταν το 2010, αλλά αποσύρθηκε καθώς πλησίαζε η έναρξη

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

τον χρονο

ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
ΣΤΑ€ 1,40

Ν'·:.-.. . .
Εκτιμήσει για την τιμή διάθεση5 
του πετρελαίου, με βάση τα όσα 

προβλέπει το Μεσοπρόθεσμο 
(δηλαδή, το 201 3, σταδιακή εξίσωση 

των φόρων με εκείνου$ του κίνησην) ■

·,4»Μ

ΒΑΣΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

€  0,90/λ ίτρο 
(Απρίλιοί 2011]

Παράδειγμα κόστουε 
πετρελαίου θέρμανσηε 
για οικογένεια που διαμένει 
σε μεσαίαε επιφάνειαε σπίτι

ΕΤΗΣΙΑ
ΔΑ Π Α Ν Η

€ 1.600

Το κακό σενάριο

ΚΟΣΤΟΣ Α Π Ο  ΟΚΤΩΒΡΙΟ 
€  0,98/λίτρο

ΚΟΣΤΟΣ Α Π Ο  ΟΚΤΩΒΡΙΟ
€  1 , 3 5  - €  1 ,40/λίτρο

ΕΤΗΣΙΑΔΑΠΑΝΗ

€ 2.500
ΕΤΗΣΙΑΔΑΠΑΝΗ

€ 1.750

Στόχτ« €500 εκαι.
Η εξίσωση των φόρων, εκτόε 
από εισπρακτικά οφέλη, 
αποσκοπεί στην καταπολέμηση 
του λαθρεμπορίου, που κατά την 
αγορά καυσίμων ανέρχεται σε 500  
εκατ. ευρώ τον χρόνο

της σεζόν διάθεσης του πετρελαίου και επανήλθε ξανά τώρα, καθώς όσο σκληρό και αν είναι, θεωρείται μέτρο με βέβαια αποτελέσματα από πλευράς εισπραξιμότητας.Επισημαίνεται πάντως ότι στον εφαρμοστικό νόμο του καλοκαιριού, προβλέπεται ότι με απόφαση του υπουργού Οικονομικών «είναι δυνατή η παροχή επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης».Σήμερα πάντως, λιγότερο από έναν μήνα από την έναρξη της νέας σεζόν πώλησης του πετρελαίου (15 Οκτωβρίου) δεν έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση που να ρυθμίζει τα

παραπάνω, κάτι που ακόμη και αν συμβεί, το όφελος για τους δικαιούχους θα είναι ελάχιστο μπροστά στη συνολική επιβάρυνση.
ΤΟ ΕΜ ΠΟ ΔΙΟ . Ενα ζήτημα που κατά τους φορείς της αγοράς ενδέχεται να ανοίξει παράθυρο στο λαθρεμπόριο, αφορά την πρόβλεψη που περιλαμβάνεται στο Μεσοπρόθεσμο, και η οποία κάνει λόγο για πλήρη εξομοίωση από φέτος τον Οκτώβριο του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης σε πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες θέρμανσης των επιχειρήσεων. Παράγοντες του χώρου εκτιμούν ότι θα προκληθεί χάος,

καθώς δεν υπάρχει μηχανισμός επι- μερισμού του φόρου για τις δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις ή τα συγκροτήματα γραφείων που στεγάζονται σε ορόφους πολυκατοικιών και μονοκατοικίες ανά την Ελλάδα.Και αυτό γιατί, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη αυτόνομης θέρμανσης σε μια πολυκατοικία όπου συστεγάζονται διαμερίσματα και γραφεία επιχειρήσεων, η προμήθεια πετρελαίου γίνεται στην ίδια δεξαμενή και δεν υπάρχει δυνατότητα ούτε η αγορά να γίνεται σε διαφορετικές τιμές ούτε να ακολουθεί επιμερισμός του κόστους ανάμεσα στα νομικά πρόσωπα και τα φυσικά πρόσωπα.
Νίκη Σάκκου

Ε λ έ γ χ ω  ι ΐ 5 γ ν ώ σ ε «  μ ο υ

στην Ορθογραφία, 
τη Γραμματική και το Λεξιλόγιο

Από ένα Βιβλίο 
για ιη Δ', 

την Ε' και τη 
ΣΤ' Δημοτικού

Ί ;

Ακολουθούν μάθημα-μάθημα τα σχολικά Βιβλία τηδ Γλώσσαδ Σαββάλας
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0  ΑνιώνΐΉ Σαμαρά$ ζήιησε «καθαρέ5 λύσεις» με εκλογές, καθισιώνιας σαφές όιι στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η επίτευξη αυτοδυναμίας ενώ απέκλεισε ακόμα και το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιώνΤέλος σια σενάριαγια συγκυβέρνηση
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Τ έλος στα σενάρια συγκυβέρνησ η ς ή συναινετικώ ν λ ύ σεων για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης έβαλε από τη Θεσσαλονίκη ο Αντώνης Σαμαράς, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά ότι θα απορρίψει και οποιαδήποτε κίνηση προς αυτήν την κατεύθυνση από την πλευρά του Γιώργου Παπανδρέου. Παράλληλα ο κ. Σαμαράς ζήτησε «καθαρές λύσεις» με εκλογές, υπογραμμίζοντας ότι πρωταρχικός στόχος του κόμματός του είναι η πολιτική επαναδιαπραγμάτευση των όρων του Μ νημονίουΣτο επιτελείο τιβ  ΝΔ εκτιμούν ότι η κυβέρνηση καταγράφει μη αναστρέψιμη πορεία εκλογική5 κατάρρευσήμετά τη «διαπιστωμένη αποτυχία» του προγράμματος της τρόικας.Ο πρόεδρος της ΝΔ, τραβώντας μια διαχωριστική γραμμή που οριοθετεί πλέον και τις δικές του κινήσεις, ζήτησε την άμεση προσφυγή στις κάλπες και κατέστησε σαφές ότι αποκλειστικός στόχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι η επίτευξη αυτοδυναμίας. Για να μην αφήσει περιθώρια παρερμηνειών, έσπευσε μάλιστα να α ποκλείσ ει και το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, τονίζοντας ότι στην περίπτωση που το κόμμα του δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία, τότε η χώρα θα οδηγηθεί σε νέα εκλογική αναμέτρηση -  κατά το προηγούμενο της περιόδου 1989-1990.«Το πρόβλημα δεν είναι η ένωση των δύο μεγάλων κομμάτων. Υπηρετούμε δύο διαφορετικές αντιλήψεις και πολιτικές. Εγώ δεν καίω το μεγαλύτερο όπλο του τόπου που είναι οι εκλογές. Θέλω  καθαρές

Είπε
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΩΡΕΣ 
ΕΚΛΟΓΕΣ«Είναι η μόνη λύση...Αν δεν υπάρξει αυτοδυναμίαμε ιην πρώτη θα υπάρξει με τη δεύτερη...»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ«θα τα καταφέρουμε με τη βοήθεια του θεού!.. Στα χαρακώματα δεν υπάρχουν άθεοι. Ολοι προσεύχονται!»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙΕΕ«Δεν είναι αυτή η Ελλάδα που με έμαθαν. Και δεν είναι αυτή η Ευρώπη που πιστεύω...»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ«Είναι φορολάτρε$. Οταν υπάρχει ύφεση δεν μπορεί$ να αυξάνει του? φόρου?. Δεν αρμέγουν την αγελάδα, τη σκοτώνουν...»

λύσεις», είπε σε υψηλούς τόνους και πρόσθεσε με έμφαση: «Αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία με την πρώτη θα υπάρξει με τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Πιστεύω πως θα γίνει με την πρώτη».Μ ε στόχο, εξάλλου, να ενισχύ- σει το μήνυμα της «γαλάζιας αυτοδυναμίας», ο κ. Σαμαράς απέκλεισε προκαταβολικά και το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας με τους υπόλοιπους ενοίκους της λεγάμεν η ς  δ εξιά ς π ολυκα τοικία ς -  τον Λ Α Ο Σ  του Γιώ ργου Καρατζαφ έ- ρη και τη Δημοκρατική Συμμαχία της Ντάρας Μ πακογιάννη. «Η Κεντροδεξιά δεν είναι πολυκατοικία, ούτε η  καλύβα του Κ α ρα γκιόζη . Η  Ν Δ καλύπτει όλο τον χώρο της Κ εντροδεξιάς. Δεν συνεργάζομαι ούτε με κ α ιρ οσ κ όπ ου ς, ούτε με λαϊκιστές...» ήταν το μήνυμα που εξέπ εμψ ε χθ ες, ενώ έκλεισε τον δρόμο και της επιστροφής στη ΝΔ για την κ. Μ πακογιάννη και όσους βουλευτές ή  κομματικά στελέχη την ακολούθησαν στη Δημοκρατική Συμμαχία.Ο πω ς εκτιμούσαν επιτελικά στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η στάση του κ. Σαμαρά υπα- γορεύθηκε εν πολλοίς και από την πεποίθησή του ότι η κυβέρνηση θα αναγκαστεί το επόμενο διάστημα να προσφϋγει σε πρόωρες κάλπες και πως το δημοσκοπικό προβάδισμα που διατηρεί η ΝΔ θα διευρυνθεί σημαντικά μέσα σε ένα σκηνικό πολιτικής κρίσης, οδηγώντας τελικώς και στην επίτευξη αυτοδυναμίας. Στο επιτελείο της Λεωφόρου Συγ- γρού καταλήγουν στην εκτίμηση ότι η  κυβέρνηση καταγράφει μια πορεία εκλογικής κατάρρευσης που είναι μη αναστρέψιμη, όπως λένε χαρακτηριστικά. Κατ’ ουσία, την εκτίμηση αυτή εξέφρασε χθες και δημόσια ο κ. Σαμαράς, αναφέροντας ότι «το Π ΑΣΟ Κ  ζει μια υπαρξιακή κρίση».

1

ι1

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑΑνοικιή απειλή για Εξειασπκή
ΜΕ ΑΦ ΟΡΜΗ και τις καταγγελίες πρώην στελεχών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για μεθοδευμένη α ύξη ση του ελλείματος του 2009, ο πρόεδρος της Ν .Δ. επανέλαβε ότι το κόμμα του, ως κυβερνητική πλειοψ ηφ ία, θα κάνει μόνο μία Εξεταστική Επιτροπή, διερευνώντας και τυχόν προσωπικές ευθύνες του Γιώργου Παπανδρέου για τη συμφωνία με την τρόικα και την υπαγωγή της χώρας στο Μ νημόνιο. «Για να κατηγορήσω οποιονδήποτε προσωπικά πρέπει να έχω ντοκουμέντα. Αλλά, πέραν αυτού, ό,π έχω πει ισχύει. Και ο λαός πρέπει να μάθει τι έγινε το τελευταίο τρίμηνο του 2009... Αν αποδειχθεί ότι υπήρχε οργανωμένο σχέδιο πλαστογράφησης των στοιχείων

για το έλλειμμα του 2009 από τους υπεύθυνους, εμείς θα είμαστε αμείλικτοι», ανέφερε.Ακόμη κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «το καλοκαίρι κοιμήθηκε στο θέμα των αποκρατικοποιήσεων» και σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο να «ξεπουλήσει» δημόσια περιουσία, ενώ επανέλαβε ότι η Ν .Δ. «δεν εκβιάζεται» και δεν πρόκειται να στηρίξει ένα δεύτερο μνημόνιο με την ίδια συνταγή, ακόμη κι αν η κυβέρνηση αποφασίσει να ζητήσει 180 ψήφους στη Βουλή για την επικύρωση της συμφωνίας. «Εάν το κάνουν, θα είναι ένα πρόσχημα για πρόωρες εκλογές», τόνισε, ενώ καταλόγισε στον κ. Βενιζέλο ότι επιχείρησε μια «ερασιτεχνική μπλόφα στην τρόικα».


