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Μ έτρα 6,5 δια. με επίκεντρο το κράτος
Τα 2 αφορούν το 2011 και τα 4,5 το 2012 -  Στη σημερινή νέα τηλεδιάσκεψη Βενιζέλου-τρόικας αναμένεται η οριστικοποίηση της συμφωνίας

Του ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Σκληρά μέτρα ύψουε 6-6,5 δισ. ευρώ για φέτοε (2 δισ. ευρώ) και ίου χρόνου (4-4,5 δισ.) καλείται να λάβει η κυβέρνηση με επίκεντρο τη μείωση των δαπανών του κράτουε. Νέεε μειώσειε μισθών και συντάξεων καθώε και η εφαρμογή του θεσμού τηε εργασιακήε εφεδρείαε (ακόμα και στον στενό δημόσιο τομέα), με ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνουν απολύσειε, είναι τα βασικά μέτρα που αναμένεται να προχωρήσουν άμεσα.Η χθεσινή τηλεδιάσκεψη του υπουργού Οικονομικών κ. Ευ. Βενιζέλου με τουε εκπροσώ- πουε τηε τρόικαε δεν έφτασε σε τελικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, πληροφορίεε αναφέρουν ότι οι δύο πλευρέε είναι κοντά σε συμφωνία, η οποία μπορεί να κλείσει και σήμερα το βράδυ στιε 7, αφού πρώτα τα τεχνικά κλιμάκια τηε τρόικαε «επεξεργαστούν περαιτέρω ορισμένα στοι

χεία», όπωε ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών. Επί τηε ουσίαε, αφού πρώτα γίνει η πο- σοτικοποίηση των μέτρων που παρουσίασε ο υπουργόε χθεε. Πριν από τη χθεσινή συνάντηση, οικονομικό επιτελείο και τρόικα χώριζε ένα «κενό» ύψουε 1 δισ. ευρώ στα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν φέτοε, δεδομένου ότι οι δανειστέε μαε αρνήθηκαν να υιοθετήσουν την πρόβλεψη τηε κυβέρνησηε για έσοδα ύψουε 2,6 δισ. από το νέο τέλοε επί των ακινήτων. Η τρόικα έχει καταστήσει σαφέε πωε δεν πρέπει να ληφθεί νέο εισπρακτικό μέτρο (με εξαίρεση ενδεχομένωε την εξίσωση του ειδικού φόρου κα- τανάλωσηε στο πετρέλαιο θέρμανσηε και κί- νησηε). Θέλει να δει παρεμβάσειε που θα έχουν σίγουρο αποτέλεσμα στο τελευταίο τρίμηνο και να εφαρμοστεί για το 2012 ο κανόναε μείωσηε του ελλείμματοε κατά τα 2/3 από τιε δαπάνεε και κατά το 1/3 από τα έσοδα. Στο πλαίσιο αυτό, το οικονομικό επιτελείο προωθεί:

1. Εργασιακή εφεδρεία - αναδιάρθρωση φορέων. Το μέτρο θα εφαρμοστεί και στον στενό δημόσιο τομέα, με τιε πληροφορίεε να κάνουν λόγο για 70.000 «έφεδρουε» φέτοε και του χρόνου. Για το 2011 έχει υπολογιστεί ότι το μέτρο θα αποδώσει περί τα 100 εκατ. ευρώ και για να επιτευχθεί ο στόχοε αυτόε, θα πρέπει το αργότερο τον Νοέμβριο να εφαρμοστεί ο θεσμόε. Χθεε, ο κ. Βενιζέλοε, μιλώνταε σε συνέδριο του Economist, δήλωσε πωε «υπάρχει πλεονάζον προσωπικό και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στον στενό δημόσιο τομέα» και ότι θα γίνει «εκλογίκευση» του προσωπικού με «διαφάνεια» και με τιε «εγγυήσειε του ΑΣΕΠ». Το υπουργείο Διοικ. Μεταρρύθμισηε «καταγράφει την πραγματική κατάσταση παντού στον στενό δημόσιο τομέα» και το υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με τα άλλα υπουργεία, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ανέφερε ο υπουργόε.Από την πλευρά του, ο υπουργόε Διοικ. Με-

ταρρύθμισηε, κ. Δ. Ρέππαε, έχει ήδη στείλει ε- πιστολέε στουε συναδέλφουε του με τιε οποί- εε τουε ζητεί να τον ενημερώσουν για το προσωπικό των υπουργείων τουε και να προχωρήσουν στη μείωση κατά 30% των οργανικών μονάδων που εποπτεύουν.Από το βήμα του ίδιου συνεδρίου, ο εκπρό- σωποε τηε μόνιμηε αντιπροσωπείαε του ΔΝΤ στην Ελλάδα, κ. Μπ. Τράα, υποστήριξε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν «ταμπού» σε ό,τι αφορά το «κλείσιμο αναποτελεσματικών κρατικών εταιρειών» και στο ζήτημα «των απολύσεων». Στη συνέχεια, ο ίδιοε εξήγησε' ότι ο στόχοε να αποχωρήσουν 150.000 υπάλληλοι έωε το 2015 θα πρέπει να επιτευχθεί νωρίτερα. Δηλαδή, να φύγουν από το Δημόσιο οι εργαζόμενοι αυτοί πριν από το 2015.Για το κλείσιμο των φορέων του Δημοσίου, ο κ. Βενιζέλοε δήλωσε ότι εντόε τηε εβδομάδαε θα δημοσιευθούν οι αποφάσειε για την ανα

διάρθρωση των φορέων που περιλαμβάνονται στουε τελευταίουε δύο εφαρμοστικούε νόμουε του Μεσοπρόθεσμου.2. Μισθοί - συντάξειε. Από Ιηε Οκτωβρίου θα πρέπει να εφαρμοστεί το νέο μισθολόγιο, ακόμα κι αν δεν έχει ψηφιστεί, καθώε θα απο- τελέσει βασικό μέτρο του προϋπολογισμού του 2012 που θα κατατεθεί στιε 3 Οκτωβρίου. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να υπάρξει και ετερο- χρονισμόε στην καταβολή μισθών και συντάξεων ή του δώρου των Χριστουγέννων, με στόχο να «χαθεί» ένα δεκαπενθήμερο και να προκόψει μεγαλύτερη εξοικονόμηση.Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίεε αναφέρουν ότι από το νέο μισθολόγιο θα υπάρξουν για ορισμένεε περιπτώσειε εργαζομένων απώ- λειεε τηε τάξηε του 40%-50%, ενώ για φέτοε έχει υπολογιστεί όφελοε 200 εκατ. ευρώ και για του χρόνου 1 δισ. Ο κ. Βενιζέλοε εκτίμησε ότι η ύφεση φέτοε θα φθάσει στο 5,5%.Εξετάζεται περικοπή συντάξεων, δραστική στις επικουρικές
|  Απολύσεις και εργασιακή εφεδρεία για 70.000 υπαλλήλους 

ίου στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα

2  Εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου, με μεγαλύτερες περικοπές έως 50% 
χχ  από τον Οκτώβριο, ακόμα κι αν δεν έχει ψηφιστεί

^  Ετεροχρονισμός στην καταβολή 
του δώρου Χριστουγέννων

^  Περαιτέρω μείωση των υψηλών συντάξεων 
άνω των 1.500 έως 1.800 ευρώ

2  Αύξηση της ασφαλιστικής εισφοράς στον ΟΓΑ
και στα Ταμεία των ελεύθερων επαγγελματιών και επιστημόνων

6  Δραστικές μειώσεις σε επικουρικά και εφάπαξ

"7 Εξετάζεται μείωση των συντάξεων οριζόντια 
και αναστολή σε συνταξιούχους κάτω των 55 ετών

Ο  Είσπραξη της εισφοράς αλληλεγγύης του 2012
μέσω της μηνιαίας παρακράτησης σε μισθούς και συντάξεις

9  Εξίσωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης
ν σε πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης από φέτος τον Οκτώβριο

1 °  Αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών

11 Δραστική περικοπή των φοροαπαλλαγών 
\  κατά 3,4 δισ. ευρώ

12 Επανεξέταση κοινωνικών επιδομάτων

13 Επιβολή τέλους επί των ακινήτων

ΤΑ ΝΕΑ 
ΜΕΤΡΑ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΑμεσα η εξίσωση φόρων στο πετρέλαιο

Της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΨΙΝΗ

«Ουδέποτε axis σ υ να ντή σ ει με την τρόικα ετέθη ζήτημα αναστολής των συντάξεων σε όλου s όσοι αποχώρησαν από την εργασία xous πριν από το 55ο éxos xns ηλικίας xous» διαβεβαίωνε χθες o unoupYós Εργασίαε κ. Γ. Kouxpoupávns, την ώρα που όλα παρέπεμπαν σε νέεε παρεμ- βάσεΐ5 στο σκέλοε των συντα- ξιοδοτικών δαπανών. Η αλήθεια είναι ότι η χθεσινή φήμη για αναστολή των συντάξεων σε όλου s όσοι αποχώρησαν νωρίε (μητέρεε Δημοσίου, εργαζόμενοι σε ΔΕΚΟ και ιδιαίτερα στον OTE, πρώην εργαζόμενοι στην Ολυμπιακή και στα MME) προήλθε από πη- Yés του υπουργείου Οικονομικών, οι οποίεε διατείνονταν ότι το σχετικό αίτημα ετέθη στον υπουρ- νό Οικονοηικών κ. Ευ. Βενιζέλο
Το υπουργείο Εργασίας 
καλείται να αναζητήσει 
μέτρα κάλυψης ποσού 
1,2 δισ. ευρώ, που προ- 
έκυψε από την υστέρη
ση των ασφαλιστικών 
εισφορών.

κατά τη διάρκεια xns συνεδρία- ans του Eurogroup στην Πολωνία. Αλλωστε, είναι γνωστό ότι η δυνατότητα σ υντα ξιοδότησ α  πριν από το 60ό éxos ηλικίας αποτελεί κόκκινο πανί για xous ε- xaipous στην Ε. Ε. Το βέβαιο είναι ότι ενώ στο Δημόσιο ακόμη και σήμερα δεν υπάρχει aacpñs εικόνα για xis συντάξειε και τα πραγματικά εισοδήματα των συνταξιούχων, το μπαλάκι των περικοπών -για τη στήριξη του προϋπολογισμού και τη μείωση των ελλειμμάτων- πέφτει και πάλι axous σ υ ντα ξιο ύ χο ι του ιδιωτικού τομέα.Το υπουργείο EpYaoias καλείται και πάλι να αναζητήσει μέτρα κάλυψης xns uaxépnans 1,2 δισ. ευρώ, που προέκυψαν από την υστέρηση των ασφαλιστικών εισφορών, την καλαπάζουσα ανεργία και τη μείωση των μισθών. Συνθήκεε που πλήττουν πρωτίστου τα ασφαλιστικά Ταμεία και τον ΟΑΕΔ για τον οποίο ανοίγει εκ νέου το κεφάλαιο μείωσηε των επιδομάτων.Σύμφωνα με όλεε xis ενδείξεις και παρόλο που δεν έχουν ορι- στικοποιηθεί ακόμη οι τελικές αποφάσεις, o véos κύκλο s περι

κοπών προβλέπει περαιτέρω ψα- λίδισμα των «υψηλών» συντάξεων με την οροφή να κατεβαίνει τώρα στο ύψοε 1.800 - 1.500 ευρώ. Σημειώνεται ότι ήδη οι υψη- λέ3 συντάξειε (έωε 2.500 ευρώ) έχουν υποστεί μείωση 20% - 30% και δεν αποτελούν πάνω από το 3% του συνόλου. Επομένου, ο περαιτέρω περιορισμός xous θα έχει ελάχιστη επίπτωση στη μείωση των δαπανών για το 2011.Τα περιθώρια είναι πολύ περιορισμένα ακόμη και αν γίνει δεκτό το σενάριο που εξετάζεται για μια οριζόντια μείωση σε όλες xis συντάξεΐ5. Σύμφωνα με πηγέε του υπουργείου Εργασίας, μία αποτελεσματική μείωση θα έπρεπε να κινηθεί γύρω στο 5% κατά μέσο όρο. Αλλωστε, το 40% του συνόλου των συντάξεων είναι θανάτου και avannpias και δεν επιδέχεται άλλεε παρεμβάσειε.
Encböuves ρύθμισε»Υπό την πίεση αυτών των περιορισμών η μείωση xns συνταξιοδοτήστε δαπάνης θα υλοποιηθεί με συνδυαστικές ρυθμίσ ε ι ,  εξίσου επώδυνεε για συγκεκριμένες κατηγορίε5 ασφαλισμένων. Σε auxés xis ρυθμίσει περιλαμβάνονται μείωση xns κρατικής χρηματοδότησή npos το ΝΑΤ (με μεταφορά στο ΕΚΑ και μείωση των συντάξεων), αύξηση xns εισφοράβ στον Ο ΓΑ  μειώ σει oxis συντάξειε του ΟΑΕΕ. Δεδομένη θεωρείται η δραστική περικοπή των επικουρικών συντάξεων (έωε και 50% στο ΙΚΑ - ΕΤΕΑΜ), με σχέδιο νόμου που θα προωθηθεί σύντομα στη Βουλή, η  θέσπιση νέου πλαφόν στο εφάπαξ των δημόσιων υπαλλήλων, Ka0Gis και η  δραστικότερη περικοπή των προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής KaxoiKias και EpYaxums Eaxias.Δεδομένη θεωρείται και η περικοπή των συντάξεων του ΤΑΠ - ΟΣΕ μετά και την αφαίρεση 40 εκατομμυρίων ευρώ από την εγγεγραμμένη πίστωση στον κρατικό προϋπολογισμό για τον κλάδο σύνταξης του πρώην ΤΑΠ - ΟΣΕ που έχει ενταχθεί στο ΙΚΑ.Eöacpos κερδίζει και το σενάριο ετεροχρονισμού στην ημερομηνία καταβολής του ποσού που έχει απομείνει από το «δώρο» των Χριστουγέννων, apxñs γενομένης από τον Δεκέμβριο, ενώ αντίστοιχο μέτρο δεν αποκλείεται να εφαρμοστεί και για το σύνολο των συντάξεων του ΙΚΑ και του ΟΑΕΕ, παρά xis διαψεύ- oxis από την πλευρά των διοικήσεων.

Νέα φορολογικά μέτρα για να στηριχθούν οι προϋπολογισμοί του 2011, αλλά και του επόμενου έτου5 σχεδιάζει η κυβέρνηση. Στα σχέδια του υπουργείου Οικονομικών είναι η εξίσωση των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσηε σε πετρέλαιο θέρμανσηε και κίνησηε. Αν και το Μεσοπρόθεσμο προβλέπει τη σταδιακή εξίσωση των φόρων, η ανάγκη για περισσότερα έσοδα αναγκάζει την κυβέρνηση στην άμεση εφαρμογή του μέτρου και μάλιστα από τιε 15 Οκτωβρίου. Με την εξίσωση των φόρων, το πετρέλαιο θέρμανσηε εκτιμάται πωε θα πωλείται ακριβότερα τουλάχιστον κατά 40 λεπτά το λίτρο.Ταυτόχρονα, εξετάζεται η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων. Στην περίπτωση αυτή, όλοι οι φόροι που υπολογίζονται με βάση τιε αντικ ε ίμ ε ν ο ύ  αξίεε θα αυξηθούν, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο ιδιοκτήτε5 και ενοικιαστέε. Εφόσον αποφασιστεί η αναπροσαρμογή του5 όλοι οι ιδιοκτήτεε

ακινήτων θα κληθούν το 2012 να καταβάλουν περισσότερα χρήματα μέσω του λογαριασμού τη3 ΔΕΗ για το τέλθ5 ακινήτων. Σημαντικές αλλαγές αναμένενοται και ωε προ την είσπραξη και απόδοση των φόρων. Στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο, που θα συνοδεύει τον προϋπολογισμό, θα συμπεριληφθούν διατάξει προ-
Σημαντικές αλλαγές ως 
προς την είσπραξη και 
απόδοση των φόρων -  
Καταργούνται πολλές 
φοροαπαλλαγές.κειμένου το Δημόσιο να διασφαλίσει την είσπραξη των φόρων και ιδιαίτερα των έκτακτων εισφορών.Σύμφωνα με πληροφορίεε, αλλάζει ο τρόποε πληρωμήε τηε ει- σφοράε αλληλεγγύη5 που επιβάλλεται στα εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ. Φέτοε οι υπόχρεοι μπορούν να καταβάλουν τον σχετικό φόρο μέσω των τραπεζών

και τηβ εφορίας. Από το νέο έτοε εξετάζεται η  είσπραξη τηβ ει- σφοράε αλληλεγγύη μέσω του φόρου που παρακρατείται κάθε μήνα σε μισθούς και συντάξειε. Αυτό σημαίνει ότι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι με εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ θα έχουν μεγαλύτερη μηνιαία παρακράτηση φόρου. Δηλαδή η εισφορά θα πα- ρακρατείται και θα αποδίδεται από τα λογιστήρια των επιχειρήσεων και των ασφαλιστικών Ταμείων. Ωστόσο, θα υπάρξουν προβλήματα για όσους έχουν και άλ- λεβ πηγές εισοδημάτων. Σε αυτέε τιβ περιπτώσειε η επιπλέον εισφορά θα καταβάλλεται με την εκκαθάριση τηβ φορολογικής δή- λωσηε των υποχρέων.Δραστική θα είναι και η περικοπή των φοροαπαλλαγών. Το Μεσοπρόθεσμο προβλέπει μείωση των φοροαπαλλαγών κατά 3,38 δισ. ευρώ το 2012. Σύμφωνα με υπηρεσιακούς παράγοντες οι εκπτώσεις θα καταργηθούν πλήρω5 για τα υψηλά εισοδήματα.
ΠΡ. ΧΑΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Το γερμανικό σχέδιο και η αλλαγή στάσης από την τρόικα
Οι εσωτερικές πολιτικές εξελίξειε στη Γερμανία, αλλά και η αμφισβήτηση xns δυνατότητας xns xcopas να θέσει υπό έλεγχο τα δημόσια οικονομικά xns, έχουν αλλάξει δραματικά τα δεδομένα cos npos τον τρόπο αντιμετώπισηε xns ελληνικής κρίσης και διαμορφώνουν καθοριστικά τη στάση xns τρόικαε στη νέα φάση xns διαπραγμάτευσή που ξεκίνησε χθεε. Υστερα από αλλεπάλληλες εκλογικές ήττε5, ο κυβερνητικός συνασπισμός του Βερολίνου απειλείται με κατάρρευση. Η Αγκελα Μέρκελ δυσκολεύεται ολοένα και περισσότερο να αγνοήσει ôoous ζητούν από την κυβέρνηση και την Ευρωζώνη εναλλακτικές λύσειε σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση xns Ελλάδας.Οι δη λώ σ ει και οι διαρροές περί σχεδίου Β για ελεγχόμενη χρεοκοπία ms xciipas, με μεγαλύτερο κούρεμα του xpéous, υποδηλώνουν ότι οι Γερμανοί επεξεργάζονται εναλλακτικές λύσεις, που θα xis εφαρμόσουν ανάλογα με xis εξε λ ίξε ι. Το κεντρικό σενάριο του σχεδίου Β φαίνεται πωε είναι μια ελεγχόμενη χρεοκοπία xaipis έξοδο από το ευρώ. Αυτό περιλαμβάνει τη χορήγηση βοήθεια5 για την ανακεφαλαίωση των τραπεζών και την ενίσχυση των ασφαλιστικών ταμείων, καθώε και για την αναχρηματοδό- τηση των ομολόγων που λήγουν. Η Ελλάδα, από την πλευρά xns, θα πρέπει να καλύπτει τα ελλείμματά xns. Για την ακρίβεια, θα πρέπει να μηδενίσει άμεσα το έλλειμμά xns. Μια τέτοια λύση βεβαίου έχει υψηλό βαθμό αβεβαιότητας, Ka0cos είναι δύσκολο να προβλέψει κανείβ ποιες θα είναι οι KoivcûviKés αντιδράσεις, η συμπεριφορά των καταθετών και φυσικά οι επιπχώοειε σε άλλες xcbpes xns Ευρωζώνης. Η αδυναμία ασφαλού5 εκτίμ η σ ή  για xis συνέπειε5 μιας τέτοιαε απόφασης είναι ο βα- aiKös Xöyos για τον οποίο το εναλλακτικό σχέδιο, παραμένει npos το παρόν εναλλακτικό. Ωστόσο, επί xns oucrias, η συμφωνία xns Συνόδου Κο- pucpàs xns 21ns Ιουλίου βρίσκεται στον αέρα, npos αυτή την κατεύθυνση συνέτεινε και η απόπειρα xns ελληνικής πλευράς να επαναδιαπραγ- μετευθεί xous oxôxous του Μεσοπρόθεσμου και xous öpous του δεύτερου χρηματοδοτικού πακέτου. Σύμφωνα με πληροφορίεε, η κυβέρνηση αντι- λαμβανόμενη τον κίνδυνο προσπάθησε να προσεγγίσει τη Γαλλία. Ομωε και εκεί έχει αρχίσει να κερδίσει έδαφος η αμφισβήτηση xns δυνατότητας xns Ελλάδα5 να φέρει σε népas το Μεσοπρόθεσμο. Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Monde, ο Γάλλος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί είναι έξαλλος, επειδή θεωρεί ότι οι παλινωδίε5 xns Ελλάδας ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στην ψηφοφορία στο γερμανικό Κοινοβούλιο για την υιοθέτηση των διευρυμένων δυνατοτήτων χρηματοδότησή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.Η χώρα έχει χάσει auxoùs που μέχρι πρόσφατα συγκαταλέγονταν στουε παραδοσιακούς φίλους xns, ενώ axis χώ- ρεε που εξαρχή5 είχαν μια αρνητική στάση απέναντι xns (Ολλανδία, Φινλανδία, Σλοβακία) προστίθενται άλλες, μεταξύ αυτών και τα κράτη xns ευρωπαϊκής περιφέρειας που θεωρούν ότι απειλούνται εξαιτία5 των ολιγωριών xns Αθή- vas. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνουν να μην μπορούν να αντισταθούν στιε αποφάσεις των ισχυρών κυβερνήσεων.Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα αρνητικό περιβάλλον, η ελληνική πλευρά αποφάσισε να λάβει όλα εκείνα τα μέτρα που είναι αναγκαία για να επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι και να αρθεί η  αμφισβήτηση. Η στάση xns τρόικαε, αλλά και οι δηλώ σει των στελεχών xns δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνειών.

Στον αέρα οι απο
φάσεις της 21ης 
Ιουλίου -  Το κε
ντρικό σενάριο του 
σχεδίου Β φαίνεται 
πως είναι μια ε
λεγχόμενη χρεο
κοπία χωρίς έξοδο 
από το ευρώ.

Η Μέρκελ αιστοδοξεί, παρά τις διαρκείς αναταράξεις στη Γερμανία
Πόσο αξιόπιστη και αποτελεσματική μπορεί να είναι η κυβέρνηση συνασπισμού στο Βερολίνο που βρίσκεται στο τιμόνι xns Ευ- pconns όταν ο βασικόε εταίρο5 xns καγκελαρίου Αγκελα Μέρκελ, οι Ελεύθεροι Δημοκράτεε (FDP), πνέει τα λοίσθια και η έγκριση xns ευρωπαϊκής xns πολιτικήε εξαρτά- ται πλέον ανοιχτά από την κεντροαριστερή αντιπολίτευση; «Η κυβέρνηση θα συνεχίσει κανονικά το έργο xns» δήλωσε με βεβαιότητα η Μέρκελ στη διάρκεια χθεσινής σ υ ν έντ ευ ξή  Τύπου, προβλέπονταε ότι στην κοινοβουλευτική ψηφοφορία για το νέο πακέτο npos την Ελλάδα cms 29 Σεπτεμβρίου το κυβερνητικό στρατόπεδο θα έχει την απαραίτητη πλειοψηφία.Η αισιοδοξία xns είναι μάλλον

αβάσιμη, αφού σε μία πρόβα ψη- φοφορίαε πριν από δύο εβδομάδες είχαν καταγραφεί σχεδόν 25 α- ντάρτε5 βουλευτέ5, με αποτέλεσμα να εξαρτάται η έγκριση του πακέτου από τΐ5 ψήφους τηε αντιπολίτευσης. Παρά την εκτίμηση Γερμανών αναλυτών πωε αν η Μέρκελ δεν συγκεντρώσει τιε απαραίτητες ψήφουε θα προσφύγει στιε κάλπες, ο Σόιμπλε διέψευσε το Σαββατοκύριακο την προοπτική αυτή. Πάντωε, το αλαλούμ στουε κυβερνητικούς χειρισμούς και η κακοφωνία στουε κόλπους του συνασπισμού αντανακλώνται στιε σφυγμομετρήσεις τη5 κοινή5 γνώμη5, που δεν έχει πειστεί για την κυβερνητική πολιτική στο ζήτημα τηε κρίσηε χρέου5. Το 82% θεωρεί μάλλον κακούς του5 χειρισμούς τη5 κυβέρνη-

Προβλέπει ότι στην 
ψηφοφορία για το νέο 
πακέτο προς την Ελλά
δα θα έχει την απαραί
τητη πλειοψηφία.ons, το 66% πιστεύει ότι είναι λά- 0os η νέα βοήθεια npos την Ελλάδα και το 60% έχει αποφασίσει ότι τα ρίσκα από τη συμμετοχή xns Γερμανία5 στην Ε.Ε. είναι περισσότερα από τα πλεονεκτήματα.Το Βερολίνο έγινε την Κυριακή το πέμπτο κατά σειρά κρατίδιο, στο οποίο το FDP απέτυχε να εξασφαλίσει το εκλογικό όριο του 5% (μόλιε 1,8% από 7,6% στιε προηγούμενεε εκλογέ5) με συνέπεια να μην εκπροσωπείται στην

τοπική βουλή. Η εξέλιξη προκά- λεσε προσωρινή ανακούφιση crxous Χριστιανοδημοκράτε5, που ελπίζουν ότι με το χαστούκι αυτό οι Ελεύθεροι Δημοκράτεε θα συνετιστούν και θα εγκαταλείψουν την ευρωσκεπτικιστική πολιτική, που ακολουθεί xis τελευταίεε εβδομάδες ο ηγέτη3 xous και υ- πουργόε Οικονομίας, Φίλιπ Ρέσλερ. Πανηγυρίζουν οι Ελληνεε για την πανωλεθρία του FDP, έγραψε χθε3 στην ιστοσελίδα xns η Handelsblatt.Στελέχη των Χριστιανοδημοκρατών προέβλεπαν χθεε ότι «η αντιπαράθεση θα κοπάσει και η Γερμανία θα επιστρέψει στα θέματα oucrias». Ωστόσο, η οξεία διαμάχη μεταξύ υπουργών xns κυβέρνησηε, συμπεριλαμβανομέ- vns xns Μέρκελ, με τον υπουργό

OiKovopias, που κορυφώθηκε με τη δηλητηριώδη κυριακάτικη δήλωση του προϊσταμένου του, υπουργού Οικονομικών, Βόλ- φγκανγκ Σόιμπλε ότι ο Ρέσλερ είναι... αναρμόδιοε για ευρωπαϊκά ζητήματα, απηχεί το ßä0os xns εν- δοκυβερνητικήε xpians και αναζωπυρώνει τα σενάρια είτε περί πρόωρων εκλογών είτε περί συ- γκρότησηε μεγάλου συνασπισμού, Χριστιανοδημοκρατών - Σοσιαλδημοκρατών. Ακόμη και αν διαψευστούν οι σχετικέΒ πληρο- φορίεε, το βέβαιο είναι πωε οι Σο- σιαλδημοκράτεε στηρίζουν με μεγαλύτερη σαφήνεια την ευρωπαϊκή πολιτική xns κυβέρνησηε σε σχέση με xous μικρότερους εταί- pous xns, το FDP και xous Βαυα- poüs Χριστιανοκοινωνιστέε.
ΞΕΝΙΑ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ

Στην κρίσιμη καμπή, στην οποία βρίσκεται η χώρα μας ανα
φέρθηκε ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ Μπομπ Τραά στην ημερίδα του 
Εεοηοπιίεή Εκτενή αποσπάσματα της ομιλίας του στη σελ. 11.



4 ·  Η  Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2011

Προωθείται το δημοψήφισμα
Ο κ. Πα πανδρέου φέρεται να το εξετάζει ως μοχλό νομιμοποίησης της κυβερνητικής πολιτικής

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Στη διενέργεια δημοψηφίσματος το συντομότερο δυνατόν προσανατολίζεται η κυβέρνηση, προκει- μένου να εκτονώσει την πολιτική πίεση που τηε ασκείται από κάθε πλευρά τιε τελευταίεε ημέρεε. Αν και το ερώτημα δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό, περιγράφεται πωε βασικά θα ζητείται από τουε πο- λίτεε να'"εγκρίνουν ή όχι τον δρόμο που, βάσει του Μεσοπρόθεσμου και τηε δημοσιονομικήε προσαρμογήε, έχει χαραχθεί από τουε δανειστέε μαε.Πρακτικά, θα πρόκειται για ένα ερώτημα υπέρ ή  κατά τηε λΰσηε
Το ενδεχόμενο πρόω
ρων εκλογών συζητή
θηκε στην προχθεσινή 
κυβερνητική επιτροπή.

μέσα στο ευρώ ή εναντίον αυτήε, όπωε είχαν εισηγηθεί ήδη από το καλοκαίρι στον κ. Γ. Παπανδρέου ορισμένοι στενοί συνεργάτεε του. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματοε είναι αρνητικό, η κυβέρνηση θα οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρεε εκλογέε. Το νομοσχέδιο για τη διενέργεια δημοψηφίσματοε κατατέθηκε μάλιστα χθεε στη Βουλή.Ολη αυτή η κινητικότητα καθιστά -πέραν κάθε αμφιβολίαε- σα- φέε ότι η κυβέρνηση έχει πλέον αγγίξει τα όρια των πολιτικών αντοχών τηε. Οι πιέσειε των δανειστών μαε για τήρηση των συμ- φωνηθέντων του Μεσοπρόθεσμου είναι η μια πλευρά του νο- μίσματοε. Η άλλη πλευρά αφορά την κοινωνία, τον αποδέκτη δηλαδή των μέτρων που λαμβάνο- νται και τον φόβο ότι η  κλιμακούμενη ανεργία σε συνδυασμό με

την ύφεση θα οδηγήσουν σε σο- βαρέε κοινωνικέε εντάσειε με ό, τι αυτό συνεπάγεται για τη διεθνή θέση τηε χώραε. Δεν είναι τυχαίο ότι για πρώτη φορά τέθηκε με τόση ένταση στην κυβερνητική επιτροπή τηε Κυριακήε το ενδεχόμενο προκήρυξηε εκλογών από αρκετοϋε υπουργούε.
Αντιστάσειβ στην Κ.Ο.Οι υπουργοί, εκτόε από την αυτονόητη πίεση που δημιουργεί η προοπτική για ξήλωμα του κρά- τουε, αντιλαμβάνονται ότι μέτρα όπωε η  επέκταση τηε εφεδρείαε

(ενδεχομένωε και διπλασιασμόε) συναντούν σοβαρέε αντιστάσειε και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, μέλη τηε οποίαε εμφανίζονται απρόθυμα να εγκρίνουν περαιτέρω σκληρά μέτρα. Την αβεβαιότητα ενίσχυσε και η εσπευσμένη επιστροφή του κ. Γ. Παπανδρέου από το Λονδίνο, μετά τη γνωστοποίηση των δυσμενών εξελίξεων στο Βρότσλαφ, από τον κ. Ευ. Βε- νιζέλο. Το ζήτημα των εκλογών με το επερχόμενο δημοψήφισμα συνέδεσε πρώτοε στην προχθεσινή κυβερνητική επιτροπή ο κ. X . Κα- στανίδηε, ο οποίοε πρακτικά προ

ανήγγειλε τι ακριβώε ακολουθεί. Οτι δηλαδή αρνητική απάντηση σε δημοψήφισμα θα σημάνει εκλογέε. Ο κ. Κ. Σκανδαλίδηε, α- ντιθέτωε, παρέκαμψε τη λογική του δημοψηφίσματοε και απηύ- θυνε παραίνεση για άμεση προσφυγή σε πρόωρεε εκλογέε, κα- θώε, όπωε είπε, η κυβέρνηση δεν διαθέτει επαρκή νομιμοποίηση για τη λήψη και άλλων μέτρων. Η κ. Αννα Διαμαντοπούλου εξέφρασε -όπωε και άλλοι συνάδελφοί τηε -την ανησυχία για τη συνοχή τηε Κ. Ο. και έθεσε ζήτημα αναζήτη- σηε ευρύτερων συναινέσεων, έ-

χονταε πάντα κατά νου την περίπτωση του νομοσχεδίου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τούτο ερμηνεύθηκε από τον πρωθυπουργό ωε νύξη για την υπερψήφιση νόμων (όπωε λ. χ. το ενιαίο μισθολόγιο και το φορολογικό) με ειδική πλειοψηφία των 180, κάτι το οποίο η κ. Διαμαντοπούλου θεωρεί ωε πιθανότητα που δεν θα πρέπει να παραβλέπεται.Ο κ. Α. Λοβέρδοε συνέδεσε την όποια σκέψη για πρόωρεε ε- κλογέε με τιε πιθανότητεε χρεο- κοπίαε. Εν ολίγοιε συμφώνησε με τιε εκλογέε, μόνο με την προϋπόθεση ότι αν προκηρυχθούν, τούτο δεν θα σημάνει και άμεση χρεοκοπία. Κατά των εκλογών τάχθηκε με κατηγορηματικό τρόπο ο κ. I. Ραγκούσηε, ο οποίοε μάλιστα ζήτησε να γνωστοποιηθεί στουε βουλευτέε ολόκληρο το πακέτο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν, ώστε να κατανοήσουν ότι η καταψήφισή του θα οδηγούσε τη χώρα στη χρεοκοπία.Οι υπουργοί που έθεσαν το ζήτημα τηε Κ.Ο. έχουν βέβαια εικόνα όσων σκέφτονται και συζητούν οι βουλευτέε. Ενδεικτικό του πόσο έχει προχωρήσει η συζήτηση στο εσωτερικό του κυβερνώντοε κόμματοε είναι ότι πλέον πολλοί βουλευτέε επικροτούν ωε μοναδική λύση τη συγκυβέρνηση για ένα σύντομο χρονικό διάστημα και έπειτα την προκήρυξη εκλογών. Αλλοι βλέπουν ωε μοναδική λύση το «άλμα προε τα εμπρόε», να κάνει δηλαδή η κυβέρνηση όσα δεν υλοποίησε τουε τελευταίουε μήνεε, προκειμένου να πείσει τουε δα- νειστέε για τιε προθέσειε τηε. Ενδεικτικό παράδειγμα χθεε ο κ. Χρ. Πρωτόπαπαε, ο οποίοε ζήτησε (Φλαε) μείωση του κράτουε και δη «το κλείσιμο επιχειρήσεων οι οποίεε τελικά δεν προσφέρουν τίποτα στην ανάπτυξη και την προοπτική τηε χώραε».
Σε άρνηση πληρωμής των φόρων καλεί η  Αριστερά
Στο κενό έπεσε η προειδοποίηση του Ευ. Βενιζέλου, μετά την Κυβερνητική Επιτροπή τηε Κυριακήε, να μη λέγονται πράγματα που υπονομεύουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των μέτρων. Τα κόμματα τηε Αριστε- ράε σκλήρυναν ακόμα περισσότερο τηε στάση τουε, καλώνταε σε άρνηση πληρωμήε των φόρων.Μετά τον πρόεδρο του ΣΥΝ κ. Αλ. Τσίπρα, και η γ.γ. του ΚΚΕ κ. Αλέκα Παπαρήγα συναντήθηκε χθεε με το προεδρείο τηε ΓΕΝΟΠ- ΔΕΗ, στηρίζονταε την αντίδραση του συνδικάτου στην είσπραξη των φόρων στα ακίνητα. «Ούτε βήμα πίσω στον εκβιασμό που κάνει η κυβέρνηση», τόνισε, ενώ συμπλήρωσε ότι ενδεχομένωε να προστεθούν και άλλοι φόροι στουε λογαριασμούε τηε ΔΕΗ.Η κ. Παπαρήγα σημείωσε ότι το ΚΚΕ στηρίζει κάθε πρωτοβουλία η οποία αποβλέπει στο να μην πληρώσουν και να μην έχουν συνέπειεε «όσοι δεν μπορούν, αλλά και όσοι ενδεχομένωε, κό- βονταε κάτι άλλο, μπορούν να τα πληρώσουν». Προέβλεψε μάλι-

Νέα μέτρα προέβλεψε η γενική 
γραμματέας του ΚΚΕ κ. Αλέκα Πα
παρήγα.στα ότι έρχονται καινούργια μέτρα και θα πρέπει να υπάρξει αντίσταση: «Δεν υπάρχει άλλη λύση, αν σκύψουμε το κεφάλι τώρα, αλίμονο μαε».Το ΚΚΕ είχε αντιδράσει στιε δη- λώσειε Βενιζέλου ήδη από το βράδυ τηε Κυριακήε με ανακοίνωση στην οποία σημείωνε ότι «ο λαόε έχει χρέοε να μην υποκύψει στον

Σε νέες πολεμικές δηλώσεις κατά 
των έκτακτων φόρων προέβη ο 
πρόεδρος του ΣΥΝ κ. Αλ. Τσίπρας.ωμό εκβιασμό, στιε απειλέε και στη νέα πρόκληση τηε κυβέρνησηε». Η κ. Παπαρήγα ακύρωσε την προγραμματισμένη για την Τετάρτη επίσκεψή τηε στην Κοζάνη, ώστε να μπορεί να συμμετάσχει στη συζήτηση για το νομοσχέδιο που κυρώνει το θεσμικό πλαίσιο ΕΕδΕ, στο οποίο θα περιλαμβάνεται και το τέλοε των ακινήτων.

Σκληρές δηλώσεις 
κατά της κυβέρνησης 
από Α λ  Παπαρήγα 
κ α ιΑ λ  Τσίπρα.Ο κ. Τσίπραε από την πλευρά α του προχώρησε σε νέεε πολεμικέε 1 δηλώσειε κατά των νέων φόρων, β αλλά και τηε κυβέρνησηε, ζητώ- I  νταε από τουε κοινωνικούε φορείε, |  τα συνδικάτα, τουε νομικούε και I  όλο τον ελληνικό λαό να υψώσουν I  μια ασπίδα προστασίαε για τον κόσμο, η οποία θα λέει: «Δεν έχω, δεν πληρώνομαι και άρα δεν πληρώνω».Ο πρόεδροε του ΣΥΝ χαρακτήρισε την κυβέρνηση την πιο επικίνδυνη από τη Μεταπολίτευση και την κατηγόρησε ότι «απειλεί και εκβιάζει χυδαία την ελληνική κοινωνία». Κάλεσε, μάλιστα, όλεε τιε πολιτικέε δυνάμειε «που από προοδευτική σκοπιά αμφισβητούν το Μνημόνιο» να κάνουν το πρώτο σημαντικό και απαραίτητο βήμα στην αναγκαία

πλέον σύγκλιση για να μην πληρωθεί αυτό το απερίγραπτο χαράτσι. «Αυτά τα μέτρα δεν μπορεί και δεν πρέπει να περάσουν και αυτά τα χαράτσια δεν μπορεί και δεν πρέπει να πληρωθούν», είπε ο κ. Τσίπραε.Ο πρόεδροε τηε Δημοκρατικήε Αριστεράε κ. Φ. Κουβέληε ζήτησε όλεε οι πολιτικέε δυνάμειε από κοινού να αναλάβουν προσπάθεια α- ναδιαπραγμάτευσηε με τουε ε- ταίρουε προκειμένου να εκταμι- ευθεί η έκτη δόση και να υλοποιηθεί η απόφαση τηε 21ηε Ιουλίου, υποστηρίζονταε ότι θα ήταν άλλη η δυναμική αν οι προτάσειε στηριχθούν από όλεε τιε πολιτικέε δυνάμειε, ανεξάρτητα από δια- φορέε και αντιθέσειε για την ασκούμενη πολιτική. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα, ο κ. Κουβέληε τόνισε ότι «η χώρα καλείται σε καινούργια δυσβάστακτα μέτρα ε- ξαιτίαε των παραλήψεων, των αστοχιών και των τεράστιων λαθών που έκανε η κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα, όπωε για ότι δεν αντιμετώπισε το ζήτημα των κρατικών δαπανών».
Πρωτοβουλίες από Παπούλια ζητεί ο Λ Α Ο ΣΔιαχωριστικές γραμμές 

από Ν .Δ . χαράσσει η  Δ Η ΣΥ
Ως ευκαιρία οριοθέτησηε για λογαριασμό τηε Δημοκρατικήε Συμμαχίαε του χώρου τηε φιλε- λεύθερηε Κεντροδεξιάε αντιμετωπίζουν οι συνεργάτεε τηε κ. Ντόραε Μπακογιάννη το πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο που κατέθεσε στη ΔΕΘ ο κ. Αντώνηε Σαμαράε.Στη ΔΗ.ΣΥ. εκτιμούν ότι τόσο οι αόριστεε τοποθετήσειε του κ. Σαμαρά για την οικονομία και τα μέτρα που θα λάβει εφόσον εκλεγεί όσο και η επιλογή του να «σύρει», όπωε λένε, «δεξιά, συντηρητικά» το κόμμα τηε αξιω- ματικήε αντιπολίτευσηε ναι μεν μπορεί να κινητοποιήσουν ένα συντηρητικό ακροατήριο αλλά, ταυτόχρονα, θα προκαλέσουν α- ποσυσπείρωση στιε πιο κε- ντρογενείε δυνάμειε τηε Ν.Δ. Υπό την έννοια αυτή, οι τόνοι αντι- παράθεσηε αναμένεται να ο- ξυνθούν, καθώε βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ο διαγκωνισμόε των δύο κομμάτων να εξασφαλίσουν την κρίσιμη μάζα ψηφοφόρων, η μεν Ν.Δ. για πρωτιά - αυτοδυναμία, η δε ΔΗ.ΣΥ. για την άνετη είσοδό τηε στη Βουλή.Η σφοδρότητα τηε ανακοί- νωσηε τηε ΔΗ.ΣΥ. μετά την ομιλία του κ. Σαμαρά δεν προκά-

λεσε έκπληξη. «Πέρυσι υποσχέ- θηκε να μηδενίσει το έλλειμμα σε 18 μήνεε χωρίε θυσίεε. Φέτοε μαε είπε πωε θα το διπλασιάσει σε 18 μέρεε μοιράζονταε υπο- σχέσειε πάνω από 20 δισ. ευρώ, για αυξήσειε δαπανών και μει- ώσειε εσόδων», σημειώνεται.Στουε ίδιουε τόνουε ήταν και η τοποθέτηση του εκπροσώπου τηε ΔΗ.ΣΥ. Δ. Ζαφειριάδη, με βολέε τόσο προε την κυβέρνηση όσο και προε την αντιπολίτευση. «Η χώρα στην πιο δύσκολη στιγμή τηε βιώνει τον απόλυτο παραλογισμό. Η κυβέρνηση αδυνατεί να υλοποιήσει τιε δεσμεύσειε τηε και να προχωρήσει τιε μεγάλεε διαρθρωτικέε αλλαγέε. Η αξιωματική αντιπολίτευση προτάσσει το κομματικό συμφέρον, όπωε φάνηκε από τον αρχηγό τηε που είναι έτοι- μοε να οδηγήσει την Ελλάδα σε διαδοχικέε εκλογικέε αναμε- τρήσειε». Την ίδια στιγμή, ο γραμματέαε του κόμματοε Γ. Οικονόμου σημείωνε (Fla8h) ότι το κράτοε δεν μπορεί, πλέον, να πληρώνει όλουε τουε δημο- σίουε υπαλλήλουε, μη αποκλεί- ονταε ακόμη και απολύσειε προκειμένου να μειωθεί ο δημόσιοε τομέαε.

Πρωτοβουλίες από τον Πρόεδρο τηε Δημοκρατίαε κ. Κάρολο Παπούλια προε άρση του αδιεξόδου φέρεται να ζήτησε κατά τη χθεσινή τουε συνάντηση στο προεδρικό μέγαρο ο κ. Γ. Καρατζαφέ- ρηε. «Η χώρα στην ουσία δεν λειτουργεί. Εχουν πάψει να με ενδιαφέρουν, να με απασχολούν και να βασίζομαι στιε προθέσειε του πρωθυπουργού. Τουναντίον με ενδιαφέρουν οι προθέσειε του Προέδρου τηε Δημοκρατίαε και τιε αναμένω», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο πρόεδροε του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, αφήνο- νταε να εννοηθεί ότι απηύθυνε έκκληση προε τον Πρόεδρο να δράσει καταλυτικά με στόχο τη συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων τηε χώραε.Συνεργάτεε του κ. Καρατζαφέ- ρη, το ραντεβού του οποίου με τον κ. Παπούλια ορίστηκε από την Προεδρία αυθημερόν, απέφευγαν να επιβεβαιώσουν πληροφο- ρίεε που ήθελαν τον επικεφαλήε του ΛΑΟΣ να προτείνει στον Πρόεδρο τηε Δημοκρατίαε να προχωρήσει σε δημόσια παρέμβαση ή  ακόμη και να εξαντλήσει κάθε περιθώριο προκειμένου να κινητοποιηθούν τα πολιτικά κόμματα τηε χώραε. «Αυτό το σάπιο που συνοδεύει τη ζωή μαε δεν πρέπει να συνεχιστεί ούτε μία μέ-

Σκληρή κριτική κατά των κ. Γ. Πα
πανδρέου και Αντ. Σαμαρά άσκησε 
ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ.

«Μ ε ενδιαφέρουν 
οι προθέσεις του Προέ
δρου της Δημοκρατίας 
και τις αναμένω», δή
λωσε ο κ. Καρατζαφέ- 
ρης μετά τη μεταξύ 
τους συνάντηση.

ρα» πρόσθεσε ο κ. Καρατζαφέρηε, δείχνονταε σε περίπτωση μη συ- νεννόησηε τον δρόμο προε τιε κάλπεε. Μιλώνταε εξάλλου στον ρ/σ Α ν τ ί, ο κ. Καρατζαφέρηε ά

σκησε σκληρή κριτική στουε κ. Γ. Παπανδρέου και Αντ. Σαμαρά, ι- δίωε δε για τον αρχηγό τηε αξιω- ματικήε αντιπολίτευσηε. «Ο κα- θέναε παίζει το “ βιολί του” . Ο έ- ναε θέλει να γίνει πρωθυπουργόε με οποιοδήποτε τίμημα, άσχετα πόσοι εκλογικοί γύροι θα χρειαστούν, και ο άλλοε πιστεύει ότι με τον βερμπαλιστικό του λόγο μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα. Ο κ. Παπανδρέου έχει γίνει έναε “ιδιότυποε φυγάε” . Η Ελλάδα χάνεται και δεν μπορούν να συ- νεννοηθούν» επεσήμανε ο κ. Καρατζαφέρηε, προσθέτονταε για τον κ. Σαμαρά: «Αυτό που φαίνεται είναι ότι θέλει διακαώε να γίνει πρωθυπουργόε... σε ποια χώρα όμωε να γίνει πρωθυπουργόε; Στο Α ' Νεκροταφείο;».Εξέφρασε, δε, την ανησυχία του για τιε χθεσινέε δηλώσειε τηε κ. Αλέκαε Παπαρήγα για πρωτο- βουλίεε του ΚΚΕ ανά γειτονιά, χωρίε πάντωε να κατονομάσει. «Θα δημιουργηθεί “πολιτοφυλακή” κατά γειτονιά; Δημιουργείται ένα “κράτοε εν κράτει” ';» αναρωτήθηκε ο κ. Καρατζαφέρηε, σημει- ώνονταε ότι «οδηγούμαστε σε επικίνδυνα αδιέξοδα και φοβάμαι μήπωε δημιουργηθούν απρόβλε- πτεε καταστάσειε κάτω από την ανισορροπία των πολιτικών ηγεσιών μαε». Γ. Π. Τ.

Ανεβάζει 
τους τόνους 
ο Τ. Ερντογάν
Τ η ςΔΩΡΑΣΑΝΤΩΝΙΟΥ

Την επίσπευση των τουρκικών ενεργειών για έναρξη ερευνών για κοιτάσματα υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή βορείωε τηε Κύπρου από την τουρκική κρατική εταιρεία πετρελαίου (ΤΡΑΟ), «ακόμη και εντόε τηε εβδομάδαε», ανακοίνωσε χθεε ο Τούρκοε πρωθυπουργόε Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκοε πρωθυπουργόε εμφανίσθηκε οργισμένοε από την έναρξη τηε γεώτρη- σηε τηε αμερικανικήε εταιρείαε Noble Energy, η οποία ερευνά εντόε τηε κυπριακήε Αποκλειστικήε Οικονομι- κήε Ζώνηε (ΑΟΖ) για λογαριασμό τηε Κυπριακήε Δημοκρατίαε. Παρά τιε προσπάθειεε τηε Αγκυραε, η οποία δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει ακόμα και απειλή για χρήση στρατιωτικών μέσων, η  γεώτρηση από την εξέδρα «Ομηροε» στο Οικόπεδο 12 τηε κυπριακήε ΑΟΖ άρχισε χθεε κανονικά. Ο κ. Ερντογάν στιε νέεε δηλώσειε j του επανέλαβε ότι η χώρα του δεν αναγνωρίζει την κυ- 1 πριακή ΑΟΖ και ότι η  κυβέρνησή του έχει δώσει εντολή στο πολεμικό ναυτικό και την πολεμική αεροπορία να «επιβλέπουν» την κυπριακή ΑΟΖ. Ωστόσο, χθεε, στην | ευρύτερη θαλάσσια περιοχή τηε γεώτρησηε και σε α- j πόσταση 40 έωε 50 ναυτικών μιλιών, στα διεθνή χωρι- | κά ύδατα, έπλευσε μόνο μία τουρκική τορπιλάκατοε, η  οποία, μάλιστα, συμμετέχει στην επιχείρηση «Mediterranean Shield», που αφορά τον έλεγχο για παράνομη διακίνηση οπλισμού.Σε λεκτικό επίπεδο, η Αγκυρα ανεβάζει τουε τόνουε. Ο Τούρκοε υπουργόε Ενέργειαε και Φυσικών Πόρων, Τανέρ Γιλντίζ, χαρακτήρισε «πρόκληση και προβοκάτσια» την έναρξη γεωτρήσεων από την Κυπριακή Δημοκρατία. Ο κ.Γιλντίζ επανέλαβε ότι η Τουρκία θα προχωρήσει σε υπογραφή συμφωνίαε | για καθορισμό ύφαλοί κρηπίδαε με το ψευδοί κράτοε. Πρόσθεσε, δε, ό- | τι τα σκάφη σεισμικών ε- j ρευνών τηε Του ρκίαε, που ί θα κατευθυνθούν στην περιοχή για έρευνεε,«μπορεί να τα συνοδεύει | και ο τουρκικόε στόλοε».Οπωε ανέφερε, η ΤΡΑΟ θα πραγματοποιήσει αρχικά έρευνεε σεισμικών δεδομένων μαζί με μία νορβηγική εταιρεία και αμέσωε μετά θα στηθούν οι πλατφόρμεε.Το θέμα απασχόλησε και τη σύσκεψη τηε ηγεσίαε του τουρκικού κυβερνώντοε κόμματοε (ΑΚΡ), που συνήλθε ενόψει τηε επίσκεψηε Ερντογάν στιε ΗΠΑ και τηε σσ- νάντησηε που θα έχει με τον Αμερικανό πρόεδρο Μπα- j ράκ Ομπάμα. Ο εκπρόσωποε Τύπου του κόμματοε και στε- | νόε συνεργάτηε του κ. Ερντογάν, Χουσέΐν Τσελίκ, δή- | λωσε ότι «η τουρκική κυβέρνηση δεν πρόκειται να επι- i τρέψει τη μετατροπή τηε Μεσογείου σε λίμνη τηε Κύπρου και του Ισραήλ».Εν τω μεταξύ, χθεε, η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε την Τουρκία, διαμέσου τηε εκπροσώπου του αρμοδίου για τη Διεύρυνση επιτρόπου Στέφαν Φούλε, «να απόσχει από οποιαδήποτε απειλή ή πηγή έντασηε ή ενέργεια η οποία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τιε σχέσειε καλήε γειτονίαε και την ειρηνική επίλυση συνοριακών διαφορών». Την ίδια στιγμή, ο υπουργόε Εθνικήε Αμυναε κ. Πάνοε Μπε- γλίτηε, σε συνέντευξη που παραχώρησε (ΒΗΜΑ FM), α- I νέφερε ότι, όπωε έχουν δηλώσει η  κυπριακή κυβέρνηση και ο πρόεδροε Χριστόφιαε και όπωε προβλέπεται από τιε αποφάσειε του Συμβουλίου Ασφαλείαε του ΟΗΕ, η αξιοποίηση των φυσικών πόρων, μετά την επίλυση του Κυπριακού, θα γίνεται σε ομοσπονδιακό επίπεδο και πρόσθεσε ότι οι φυσικοί πόροι ανήκουν σε όλο τον κυπριακό λαό, Ελληνοκύπριουε και Τουρκοκύπριουε.Μήνυμα X . Κλίντον σε Νταβούτογλου
Του απεσταλμένου μας στη ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΙΣ

Την υποστήριξη των ΗΠΑ στο δικαίωμα τηε Κύπρου να | αξιοποιήσει τιε πηγέε ενέργειαε που βρίσκονται στην ΑΟΖ τηε διεμήνυσε η Χίλαρι Κλίντον στον Τούρκο ομόλογό τηε, Αχμέτ Νταβούτογλου, σε ωριαία συνάντηση που είχαν χθεε στη Νέα Υόρκη. Η Αμερικανίδα ΥΠΕΞ κατέστησε επίσηε σαφέε ότι οι γεωτρήσειε που θα αρχίσουν τιε ε- πόμενεε ημέρεε δεν έχουν καμία σχέση με τιε συνομι- λίεε για λύση του Κυπριακού. Οι τουρκικέε απειλέε βρέθηκαν στο επίκεντρο και τηε συνάντησηε που είχε ο Ελλη- ναεΥΠΕΞ με τον γ. γ. του ΟΗΕ, Μπαν Κι Μουν, ο οποίοε φέρεται να εξέφρασε την ανησυχία του για φαινόμενα
Οι Η Π Α  στηρίζουν 
την επιλογή της 
Κύπρου να αξιοποι- 
ήσει τις πηγές ενέρ
γειας που διαθέτει.γέτη στον ΟΗΕ. Ο κ. Μπαν επρόκειτο να συναντηθεί και με τον Δ. Χριστόφια σήμερα τα ξημερώματα.Ο κ. Λαμπρινίδηε επανέλαβε ότι η Ελλάδα δεν στρα- τιωτικοποιεί τη συζήτηση και απαντά στιε τουρκικέε προ- κλήσειε με επιχειρήματα, σε αντίθεση με την έωλη προσέγγιση τηε Αγκυραε που δημιουργεί ένταση επικαλούμενη, χωρίε καμία βάση, τη διεθνή νομιμότητα. Κατέστησε δε σαφέε ότι αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα τηε Κύπρου να εκμεταλλευτεί τον φυσικό τηε πλούτο, ενώ καυτηρίασε την πρόσφατη ανακοίνωση ερευνών εκ μέ- ρουε τηε Τουρκίαε σε περιοχή που ακουμπά σε ελληνική υφαλοκρηπίδα. Ο γ. γ. φέρεται να εκτίμησε ότι Ελλάδα και Ευρώπη θα καταφέρουν να αντιμετωπίσουν την κρίση, ενώ συζητήθηκαν η  κρίσιμη κατάσταση στο Μεσανατολικό καθώε την Παρασκευή οι Παλαιστίνιοι θα ζητήσουν επίσημα την αναγνώρισή τουε ωε ανεξάρτητο κράτοε, όπωε και το θέμα των Σκοπιών.

που δημιουργούν αστάθεια στην περιοχή και τα οποία δυσχεραίνουν τιε συνομιλίεε οι οποίεε τον Οκτώβριο θα εισέλθουν σε πιο εντατική φάση με νέα τριμερή συνάντηση που προτίθεται να έχει ο γ. γ. με τον Κύπριο πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο η-

0 κ. Ερντογάν εμφανίζεται 
οργισμένος από την έναρξη 
της γεώτρησης.

Απειλεί ότι οι 
τουρκικές έρευνες 
βόρεια της Κύπρου 
θα επισπευσθούν -  
Αρχισε χθες η 
γεώτρηση από 
τη Noble Energy.


