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Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Μ Ε ΠΡΟΣΩΠΟ
Σε μια εξομολόγηση εκ βαθέων ο κ. Ευ. Βενιζέλος, ο οποίος
σήμερα εισηγείιαι σιο Υπουργικό Συμβούλιο το μέτρο της
εργασιακής εφεδρείας και άλλες δυσάρεστες αποφάσεις,
περιγράφει τις αγωνίες, τους προβληματισμούς και τα
αδιέξοδα των «κολασμένων μηνών» που έρχονται για όλους.
Ο υπουργός Οικονομικών αναγνωρίζει ότι τα μέτρα που
λαμβάνει η κυβέρνηση σε συμφωνία με την τρόικα είναι πολλά
και δύσκολα αλλά, όπως επισημαίνει, έπρεπε να σταλεί ένα
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μήνυμα σιο εξωτερικό ότι η Ελλάδα και θέλει και μπορεί να βγει
από την κρίση. Σημειώνει ότι κάθε νέα διαρθρωτική αλλαγή
δημιουργεί μια εστιασμένη κοινωνική αντίδραση και ότι ο ίδιος
έχει στοχοποιηθεί προσωπικά από τη Νέα Δημοκρατία και από
ένα σύστημα φιλικών προς αυτή μέσων και δημοσιογράφων.
Μιλάει για τον ασύμμετρο αγώνα που δίνει η κυβέρνηση,
διαβεβαιώνει ότι η έκτη δόση είναι εξασφαλισμένη και εξηγεί
τι θα γίνει τελικά με την εργασιακή εφεδρεία
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ΑΝΤΩΝΗΚΑΡΑΚΟΥΣΗ

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών διαβεβαιώνει ότι είναι
εξασφαλισμένη η έκτη δόση και εξηγεί τι θα γίνει με τη ν εργασιακή εφεδρεία

Α 8 ταπεινωθώ, αρκεί
να σωθεί η χώρα ->
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΥΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡΟΥΠΑΛΛΗ
ΖΩΗΤΧΩΛΗ

■ Τι είναι αυτό που συμβαίνει τις τε
λευταίες εβδομάδες στην ευρωζώνη;
Γ ιαπ υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα και
η ασάφεια; Γίαπ' τίθεται σε αμφισβή
τηση η απόφαση της ζιης Ιουλίου;
«Αυτό είναι ένα ερώτημα που
συνδέεται με όλα όσ α αφ ορούν
και τη χώρα μας, αλλά όχι μόνον
ή κυρίως τη χώρα μας. Στην πραγ
ματικότητα παρακολουθούμε την
ένταση που δημιουργείται ανάμε
σα στην ανάγκη το ευρώ να υποστηριχθεί από ένα ανάλογο επίπε
δο πολιτικής και θεσμικής ολοκλή
ρωσης και την αίσθηση του εθνι
κού συμφέροντος και των εθνικών
προτεραιοτήτων που έχουν όλα τα
κράτη-μέλη και πρωτίστως τα με
γαλύτερα και ισχυρότερα. Η από
φαση της 21ης Ιουλίου έχει μία θε
σμική αλλά και μία οικονομική δι
άσταση, εμπεριέχει μια κατανομή
βαρών, βασίζεται σε μια “χρημα
τοοικονομική μηχανική” , η οποία
εξαρτάται από τη διακύμανση δια
φόρων παραμέτρων, όπως είναι
π.χ. τα επιτόκια. Αυτό έχει ως απο
τέλεσμα να γίνονται συνεχώς νέοι
υπολογισμοί, νέες αξιολογήσεις.
Αυτό όμω ς σε καμία περίπτω
ση δεν αφ ορά το θεσμικό κέλυφ ο ς που έχει δ ια μ ο ρ φ ω θ εί και
που συνδέεται με τον νέο ρό λο
του ΕΡδΡ, ο οποίος ήδη κυρώνε
ται από τα κοινοβούλια κρατώνμελών και κυρώθηκε από τη Βουλή
των Ελλήνων με πλειοψηφία που
υπερβαίνει τα 2/3. Δεν αφορά την
ανάγκη να στηριχθεί το ελληνικό
πρόγραμμα με νέους πόρους από
τον επίσημο τομέα, δηλαδή από
τους θεσμικούς μας εταίρους, με
τη συμμετοχή του ιδιω τικού το
μέα που είναι αναπόσπαστο πλέ
ον τμήμα της όλης διαδικασίας».
■ Την Πέμπτη το υπουργείο Οικο

νομικών βρέθηκε υπό κατάληψη με
την τρόικα στην Αθήνα. Η κυβέρ
νηση μπορεί να αντέξει την κοινω
νική πίεση;
«Αν κάποιος έχει στο μυαλό του
ένα σχήμα όπου από τη μία μεριά
υπάρχει η κυβέρνηση και από την
άλλη η κοινωνία, η οποία ανπδρά
ή πιέζει, τότε φ οβάμαι ότι είναι
δύ σ κολο να συ νεννοη θ ούμ ε. Η
κυβέρνηση ενεργεί χά ρ ιν ποιου
και προς όφ ελος ποιου; Πιστεύε
τε πραγματικά ότι υπάρχει μια κυ
βέρνηση η οποία, ενώ θα μπορού
σε να λάβει αποφάσεις ήπιες, φ ι
λικές για τον πολίτη, με λιγάτερους
φόρους, με περισσότερες αναπτυ

ξια κές παρεμβάσεις, με μεγαλύ
τερες παροχές, δεν το κάνει γιατί
αυτό ικανοποιεί τι;... Την ιδεολη
ψία της ή την υποχρέωσή της να
υπηρετήσει το διεθνές κεφ άλαιο
ή την τρόικα;
Πρόκειται για μια χυδα ία δ η 
μαγωγική π ροσέγγιση, η ο π ο ία
δεν επιτρέπει στην κοινω νία να
σκεφθεί γύρω από την κατάστα
ση στην οποία βρισκόμαστε. Αντι
μετωπίζουμε μια κατάσταση ανά
γ κη ς, ενεργού με υπό συ νθ ή κες
εξαιρετικά πιεστικές, προκειμένου να διαφυλάξουμε την υπόστα
ση και την προοπτική της χώ ρας
και προκειμένου να ξαναδώσουμε στη χώρα το κύρος και την ισχύ
που έχει χάσει, όχι μόνο οικονομι
κά αλλά δυστυχούς και πολιτικά».
ΜΜ ε την εργασιακή εφεδρεία τι θα

Η εργασιακή εφεδρεία δεν ολο
κληρώνεται όμως θεσμικά αν δεν
συνδεθεί με μια μεγάλη και πλή
ρη διοικητική μεταρρύθμιση, με
τη συνολική αναδιοργάνωση του
κράτους, της δημόσιας διοίκησης
και του ευρύτερου δημόσιου το
μέα, με τη δραστική μείωση φ ο
ρέων και υπηρεσιών και με τη συ
νολική, αξιοκρατική, επαναξιολό
γηση του προσωπικού».
■ Σας κατηγορούν για τρία μεγάλα

γίνει τελικά;

«Είναι προφανές ότι η Ν έα Δ η 
μοκρατία και ένα σύστημα φ ιλι
κών προς αυτή μέσων και δημο
σιογράφων με στοχοποιούν προ
σωπικά γιατί ίσως νιώθουν ότι η
παρουσία μου σ ιο υπουργείο Ο ι
κονομικών και στην ανππροεδρία
της κυβέρνησης αλλάζει κάπως τα
πολιτικά δεδομένα και μειώνει την
πιθανότητα να ικανοποιηθούν οι
σχεδιασμοί του κ. Σαμαρά.
Ε ίναι μάλιστα α π ορία ς ά ξιο ν
πώς με έναν σχεδόν αυτόματο, για
να μην πω μαγικό, τρόπο η γενικευμένη συζήτηση για τη βαθιά δι
αρθρωτική κρίση του κομματικού
συστήματος αντικαταστάθηκε από
μια συζήτηση για την πιο συμβα
τική λύση που μπορεί να φαντα
στεί κανείς, την επάνοδο της πιο

«Εχουμε με πάρα πολύ μεγάλο
κόπο και πολύ μεγάλη προσοχή,
και έπειτα από πολλές συζητήσεις
με την τρόικα, διαμορφ ώ σει ένα
σχήμα για την εργασιακή εφεδρεία
που βασίζεται σε διαφανή, αντικει
μενικά και απροσωπόληπτα κριτή
ρια. Δημιουργεί το μικρότερο δυ
νατό κοινωνικό κόστος και οδηγεί
στην εφεδρεία αυτούς που έχουν
συγκριτικά τις περισσότερες προϋ
ποθέσεις να αντεπεξέλθουν στις δυ
σκολίες της νέας αυτής κατάστασης.
Για να καταλήξουμε στο σχήμα
της εφεδρείας συζητήσαμε διάφ ο
ρες προτάσεις, μεταξύ των οποίων
και τις προτάσεις της Ν έα ς Δημο
κρατίας που θέσαμε υπ’ όψιν της
τρόικας.

σφάλματα στους τρεις μήνες που
αναλάβστε το υπουργείο Οικονομι
κών: για τον τρόπο που χειριστήκα
τε το θέμα των εγγυήσεων που ζη
τούσε η Φινλανδία, για την απόπειρα
πολιτικής διαπραγμάτευσης με την
τρόικα και για τη σπουδή να ανακοι
νώνετε νέα μέτρα, όπως αυτό με τις
αποδείξεις. Τι απαντάτε;

συντηρητικής εκδοχής του κομμα
τικού συστήματος που χειρίστηκε
τη χειρότερη, δημοσιονομικά, πε
ρίοδο της χώ ρας, δηλαδή την πε
ρίοδο 2004-2009.
Εχω εξηγήσει και στον κ. Σ α 
μαρά ότι ο ισχυρισμός του σε σχέ
ση με το ζήτημα των εγγυήσεων
με τη Φ ινλανδία είναι προκλητι
κά αβάσιμος και αντιβαίνει προς
ρητές και επίσημες αποφάσεις του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του
Ε ιυχ^ Γ ο ιιρ, τις ο π ο ίες κλήθηκε
να εφ αρμόσει και σωστά εφ άρ
μοσε η Ε λλά δα προστατεύοντας
τον εαυτό της.
Και θα καλούσα τον κ. Σαμαρά
να κάνει υπομονή λίγων ημερών
για να καταδειχθεί το μέγεθος της
ανυπομονησίας του να μου ασκή
σει κριτική και του σφάλματός του.
Η κατηγορία για απόπειρα πολι
τικής διαπραγμάτευσης με την τρό
ικα θα ήθελα να μου εξηγηθεί πώς
συνάδει με τη θεμελιώδη πολιτική
υπόσχεση και διακήρυξη του κ. Σα
μαρά ότι θα επαναδιαπραγματευθεί το μνημόνιο. Αυτός θα επαναδιαπραγματευθεί το μνημόνιο και

εμείς δεν μπορούμε να θέσουμε
στο τραπέζι των συζητήσεων τη
βαθιά ύφεση και τις θυσίες του
ελληνικού λαού; Το δε μέτρο για
τις αποδείξεις είναι ένα πολύ με
γάλο δίλημμα, ένα κριτήριο σο
βαρότητας και υπευθυνότητας.
Πρέπει ο κ. Σαμαράς να απα
ντήσει αν είναι υπέρ ή κατά του
μέτρου αυτού, για να δούμε αν
είναι υπέρ της οριστικής δημοσι
ονομικής διάσωσης και της φ ο
ρολογικής δικαιοσύνης ή αν εν
θαρρύνει τη μάχη οπισθοφ υλα
κής που δίνουν οι δυνάμεις της
φ οροδιαφ υγής και της παραοι
κονομίας».
■ Σας έχει περάσει ποτέ από το μυα

ζήτημα δεν είναι αν η χώρα θα
χρεοκοπήσει στα χέρια μου, αλ
λά αν η χώρα θα χρεοκοπήσει
επειδή δεν κινήθηκαν έγκαιρα
τα χέρια και το μυαλό των πο
λιτών της».
■ Εκτιμάτε ότι η έκτη δόση είναι

Οκ. Σαμαράςπρέπει να απαντήσει

λό το ενδεχόμενο να χρεοκοπήσει η
χώρα στα χέρια σας και να αναγκα
στείτε να πείτε το νέο «δυστυχώς
επτωχεύσαμεν»;

ζι την αναθεώρηση της συμφω
νίας της ζιης Ιουλίου. Επιπλέον
επτά χώρες της ευρωζώνης φέ
ρονται να συζητούν το ενδεχόμε
νο «κουρέματος» του ελληνικού
χρέους ως και 5ο% . Αυτά τα σε
νάρια είναι υπαρκτά;

αν είναι υπέρ π ις δ ημ οσ ιονομ ικής
διάσω σπς και π ις φ ορολογικής
δικαιοσύνπς ή αν ενθαρρύνει π ι
μάχπ οπισθοφ υλακής που δίνουν οι
δυνάμεις π ις φ οροδιαφ υγής και π ις
παραοικονομίας

«Εχει ποτέ περάσει από το δι
κό σας μυαλό και το μυαλό κά
θε άλλου έλληνα πολίτη το ενδε
χόμενο αυτό; Α ν λοιπόν έχει πε
ράσει από το μυαλό κάποιου, τό
τε αυτός πρέπει να στηρίξει την
προσπάθεια που γίνεται να απο
φύγουμε αυτή την κατάσταση. Το

εξασφαλισμένη;
«Εφ όσον εμείς λαμβάνουμε
τόσο δύσκολες αποφάσεις και ο
ελληνικός λα ός επωμίζεται τόσο
μεγάλες θυσίες, ναι, η έκτη δόση
είναι εξασφαλισμένη. Οχι όμως
επειδή υπάρχει κάποιος αυτομα
τισμός, α λλά επειδή εμείς κά
ναμε και θα κάνουμε αυτά που
πρέπει».
■ Ο κ. Σόιμπλε έβαλε στο τραπέ

«Εμείς σεβόμαστε και εφαρ
μόζουμε τις αποφάσειςτης 21ης
Ιουλίου. Δεν κινούμαστε μονο
μερούς, κ ινο ύ μ α σ τε ω ς κ ρ ά τος-μέλος της ευρω ζώ νης κα ι

σε απόλυτο συντονισμό με τους
θεσμικούς μας εταίρους. Δεν εί
ναι δουλειά του έλληνα υπουρ
γού Οικονομικών να συζητεί για
σενάρια που βλέπουν το φως της
δημοσιότητας στα διεθνή μέσα
ενημέρωσης, ούτε για φ ήμες ή
υπαινιγμούς.
Σημασία έχει να εφαρμοστούν
αποφάσεις οι οποίες διασφαλί
ζουν τη μακροπρόθεσμη, πραγ
ματική βιωσιμότητα του ελληνι
κού δημόσιου χρέους. Γι’ αυτό
έχει πάρα πολύ μεγάλη ση μ α 
σία να εφαρμοστεί το νέο Π ρό
γραμμα, γιατί η εφαρμογή του
θα αλλάξει τα επίπεδα ρευστό
τητας. Γιατί χω ρίς ρευστότητα

Εφηβονεμείς
λαμβάνουμε τόσο
δ ύ σ κ ο λες αποφ άσεις
και ο ελλπνικός λα ός
επωμίζεται τό σ ο μεγάλες
θυσίες, ναι π έ κ π ι δ όσπ
είναι εξασφ αλισμένα

στο τραπεζικό σύστημα, δεν θα
μπορέσουμε να πετύχουμε τους
αναπτυξιακούς στόχους.
Τ ο σχέδιο που α κολουθεί η
χώ ρα είναι: α) λήψ η των α να 
γκαίων μέτρων για την επίτευξη
των δημοσιονομικών στόχων του
2011 και του 2012, β) επιτάχυν
ση των διαρθρωτικών αλλαγών,
γ) θετική αποτίμηση της τρόικας,
δ) εκταμίευση της έκτης δόσης, ε)
κύρωση του νέου θεσμικού πλαι
σίου του E F S F , στ) ολοκλήρωση
της ουσιασπκής συμμετοχής του
ιδιωτικού τομέα στο σχέδιο για
τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα
του ελληνικού δημόσιου χρέους,
ζ) έναρξη της πλήρους εφ αρμο
γής του νέου Προγράμματος και
αλλαγή των επιπέδων ρευστότη
τας στην ελληνική πραγματική
οικονομία».
■ Στις συνεδριάσεις του Eurogroup

έχει επιστρέφει ένα κλίμα απαξίω
σης για την Ελλάδα. Η ΚριστίνΛαγκάρντ απαίτησε από εσάς και από
τον Πρωθυπουργό να δώσετε γρα
πτές διαβεβαιώσεις. Δεν αισθάνεσθε ταπεινωμένος μπροστά σε αυ
τή την κρίση αξιοπιστίας;
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διαδικασία ελεγχόμενηςχρεοκσπίας μέσα στην ευρωζώνη;

Τ α νέα μέτρα

Μ ε όπλα το καθολικό πόθεν έσχε5 και το ηλεκτρονικό
■ Τις τελευταίες ημέρες η κυ
βέρνηση έλαβε νέα μέτρα. Τ ι
α παντάτε σ το υ ς π ο λίτε ς που
πιστεύουν ότι π ληρώ νουν άδι
κους φόρους εξαιτίας της ανι
κανότητας της κυβέρνησης;
«Η κυβέρνηση, πράγματι, έλα
βε τις τελευταίες εβδομάδες πολ
λά και δύσκολα μέτρα γιατί έπρε
πε να επιβεβαιώσουμε τη δέσμευσή
μας σας υποχρεώσεις που απορρέ
ουν από το Πρόγραμμα. Επρεπε να
στείλουμε διεθνώς ένα μήνυμα ότι
η Ελλάδα και θέλει και μπορεί. Και
έπρεπε να διασφαλίσουμε τη δημι

ουργία πρωτογενών πλεονασμάτων
ήδη από το 2012 προκειμένου να
θωρακίσουμε τη χώρα μας.
Αν δούμε όμως πιο συγκεκριμέ
να τα πράγματα, θα δούμε ότι για το
2011 το κρίσιμο μέτρο είναι ένα: το
ειδικό τέλος ακινήτων που εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της
ΔΕΗ . Αυτό είναι ένα μέτρο βαρύ
αλλά δίκαιο. Αφορά μια τεράστια
συσσωρευμένη εθνική ιδιωτική πε
ριουσία, στην οποία έχει ενσωμα
τωθεί, εκ των πραγμάτων, λόγω της
διαφοράς μεταξύ αντικειμενικών
και αγοραίων αξιών, ένα πολύ με

γάλο μέρος της φοροδιαφυγής και
της παραοικονομίας. Είπα πολλές
φορές ότι, αν θέλουμε να διασώσουμε την αίσθηση που υπήρχε το
2009 πως η αγοραία αξία της ιδι
ωτικής ακίνητης περιουσίας είναι
1 τρία ευρώ, πρέπει να πληρώσου
με ένα ελάχιστο ασφάλιστρο κινδύ
νου της τάξεως του 2%ο προκειμέ
νου να μπορέσουμε να διασώσουμε τη χώρα και να διασώσουμε τη
δυνατότητα να υπάρξει ξανά αυτή
η αγορά ακινήτων.
Η υπόλοιπη δέσμη μέτρων αφο
ρά το 2012, την ανάγκη να διαμορ

φώσουμε έναν προϋπολογισμό ο
οποίος μας οδηγεί επιτέλους σε
πρωτογενή πλεονάσματα και ολο
κληρώνει τη δημοσονομική προ
σαρμογή. Σίγουρα είναι πάρα πο
λύ βαρύ υπό συνθήκες ύφεσης και
μείωσης των εισοδημάτων και υπό
συνθήκες αυξημένης ανεργίας να
καλείσαι να εκπληρώσεις μεγαλύ
τερες φορολογικές υποχρεώσεις.
Ωστόσο η συνολική επιβάρυνση της
ελληνικής οικονομίας με άμεσους
φόρους εξακολουθεί να υπολείπε
ται του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
Ο ι διαρθρωτικές αλλαγές, αν εί

χρήμα θα παλαίψουμε τη φοροδιαφυγή
χαν προχωρήσει πιο αποφασιστι
κά, αναμφίβολα θα ανέκοπταν
την ύφεση και θα διευκόλυναντην
εφαρμογή ενός νέου αναπτυξια
κού μοντέλου. Αλλά κάθε νέα δι
αρθρωτική αλλαγή δημιουργεί μια
εστιασμένη κοινωνική αντίδραση,
η οποία μετατρέπεται σε μεγάλο
επικοινωνιακό γεγονός. Η μάχη
κατά της φοροδιαφυγής και της
παραοικονομίας προϋποθέτει συ
νολική αλλαγή των συμπεριφορών,
των πρακπκών και των νοοτροπι
ών. Αναρωτηθήκατε γιατί υπήρξε
όσο έντονη ανάδραση στην ανα

«Μα προφανώς υπάρχουν βα
θιά ριζω μένα, αρνητικά στερε
ότυπα για την Ε λλά δα και τον
Ελληνα , στερεότυπα προσβλη
τικά, ταπεινω τικά. Ο τα ν είσαι
δ η μ ο σ ιο ν ο μ ικ ά εκτροχια σμέν ο ς και εξα ρτά σ α ι από τη βο
ήθεια των θεσμικώ ν σου εταί
ρων, εξαρτάσαι από τον δανει
σμό, εξαρτάσαι από αποφάσεις
που παίρνουν άλλοι - τις οποί
ες πρέπει να εξηγούν στα κοι
νοβούλιά τους και στους λα ούς
τους - , τότε προφανώς υπάρχει
και πρόβλημα εκβιασμού εκ μέ
ρους του ανεξέλεγκτου τμήμα
τος της διεθνούς αγοράς, υπάρ
χει κα ι πρόβλημα ταπείνω σης
της χώ ρας.
Προσωπικά οφείλω να αποδε
χθώ ταπεινώσεις, αν αυτές ωφε
λούν τη χώρα μου. Σημασία έχει
η χώρα μου να μην ταπεινώνεται.
Αλλά οι ταπεινώσεις που μπορεί
να δεχθεί κανείς στο εξωτερικό
δεν είναι τίποτα μπροστά στην
ταπείνωση που προκαλεί η αδι
κία του ασυγκράτητου λαϊκισμού
και της δημαγωγίας σιο εσωτερι
κό. Δυστυχώς, για πολλούς ισχύει
το “ου γαρ οίδασι τι ποιούσι”».
■ Πιστεύετε σπ μπορεί να υπάρξει

κοίνωση ότι θα πρέπει να τεκμηρι
ώνεται συνολικά ο τρόπος διάθε
σης του εισοδήματος που απομέ
νει μετά τους φόρους, το οποίο εί
τε καταναλώνεται είτε αποταμιεύ
εται; Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να
συλληφθεί η φοροδιαφυγή και να
περιοριστεί η παραοικονομία, με
απλούς και πρακτικούς τρόπους;
Π ώ ς μπορούν να χτυπηθούν τα
φαινόμενα αυτά στη ρίζα τους;
Μόνο με γενικευμένη εφαρμογή
του ηλεκτρονικού χρήματος, του
ηλεκτρονικού τιμολογίου, με αλ
λαγή των όρων με τους οποίους

συναλλάσσονται οι επιχειρήσεις
και, κυρίως, με την υποχρέωση να
τεκμηριώνεται ο τρόπος διάθεσης
του εισοδήματος.
Τέλος, για τις αποκρατικοποιή
σεις, είναι μια ευκαιρία να πω ότι
βρισκόμαστε τώρα στα 1,3 δια και
ως τα μέσα Οκτωβρίου θα έχουμε
καλύψει τον στόχο των 1,7 δια ευ
ρώ που υπήρχε για τα τέλη Σεπτεμ
βρίου. Ωστόσο τα έσοδα των απο
κρατικοποιήσεων δεν αφορούντο
δημοσιονομικό έλλειμμα, θα χρη
σιμοποιηθούν για τη μείωση του
δημόσιου χρέους».

«Οποιαδήποτε συζήτηση για
χρεοκοπία είναι είτε αφελής και
ανιστόρητη είτε επικίνδυνη, εκτός
και αν κάποιοι παίζουν με τις λέ
ξεις χωρίς να γνωρίζουν το περι
εχόμενό τους. Εγώ γνωρίζω ότι
η πλειονότητα των Ελλήνων θέ
λει να διαφ υλάξει τις δουλειές
της, τις περιουσίες της, το εισό
δημά της, τις προοππκές των παι
διών της. Γι’ αυτό αγωνιζόμαστε
εμείς. Και έχω πει ότι ο αγώνας
μας είναι ασύμμετρος γιατί αν πε
τύχουμε - και μπορούμε να πετύ
χουμε - στη μνήμη των πολιτών
θα μείνουν μόνο οι περικοπές
και οι θυσίες. Α ν αυτός ο αγώ
νας χαθεί, τότε θα βρεθούμε σε
συνθήκες που θα καθιστούν πε
ριττή οποιαδήποτε συζήτηση του
τύπου “εγώ σ’ τα έλεγα, αλλά δεν
με άκουγες”».

I ην περασμένη Παρασκευή το Ωνάσειο
Καρδιοχειρουργικό Κέντρο δεν μπόρε
σε να καταβάλει μισθούς στο προσω
πικό του και έδωσε υπόσχεση σε για
τρούς και νοσηλευτές ότι η μισθοδοσία τους θα
μπει στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την
προσεχή Τρίτη.
Πριν από λίγες ημέρες επίσης ο υφυπουργός Οι
κονομικών κ. Φ. Σαχινίδης χρειάστηκε να επιστρα
τεύσει όλες τις τράπεζες και να εξαντλήσει την επι
νοητικότητα του προκειμένου να εξασφαλίσει τις
συντάξεις του ΙΚΑ.
Αντίστοιχες αγωνιώδεις ημέρες έχουν περάσει το
προηγούμενο διάστημα οι περισσότεροι των διοι
κητών κρατικών οργανισμών και επιχορηγούμενων
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
Κάτι ανάλογο αντιμετώπισαν τις προηγούμενες
ημέρες πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες με
μεγάλη δυσκολία συγκέντρωσαν τα απαιτούμενα
ρευστά διαθέσιμα προκειμένου να καλύψουντη
μισθοδοσία τους.
Δεν είναι τυχαίο ότι στον ιδιωτικό τομέα της οι
κονομίας μαζικά πια εφαρμόζονται προγράμματα
περιορισμού του κόστους και συμφωνούνται χαμη
λότερες αμοιβές με τους εργαζομένους.
Ακόμη και ισχυρά συνδικάτα, που άλλοτε οδη
γούσαν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, τηρούν
τώρα αμυντική στάση, ακριβώς επειδή αντιλαμβά
νονται το κενό και την αδυναμία των επιχειρήσεων.
Αλλωστε κατανοούν και οι συνδικαλιστές ότι οι
ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν έχουν την τρόικα να τις
δανείσει και οι τράπεζες μας είναι στεγνές, δεν εί
ναι σε θέση να εξυπηρετήσουν ούτε τους υγιέστε
ρους των πελοτών τους.
Με άλλα λόγια, όσο περνά ο καιρός όλοι, άλλος
λιγότερο, άλλος περισσότερο, έρχονται αντιμέτω
ποι με την κρίση και τις βαρύτατες συνέπειές της.
Η κατάρρευση του ιδιότυπου ελληνικού μετα
πολιτευτικού οικονομικού μοντέλου είναι εμφα
νής διά γυμνού οφθαλμού. Και τη βιώνουν όλοι.
Στα σπίτια, σπς επιχειρήσεις, σπς δημόσιες υπη
ρεσίες, στους κρατικούς οργανισμούς, σπς γειτο
νιές, στους δρόμους, παντού καταγράφονται οι συ
νέπειες αυτής της κατάρρευσης.
Και όσο θα περνά ο καιρός και δεν θα οδηγού
μαστε σε μια ολοκληρωμένη επέμβαση μεταβολής
του οικονομικού μοντέλου, οι επιπτώσεις της κρί
σης θα γίνονται ολοένα και εντονότερες.
Υπό αυτή την έννοια δεν υπάρχουν πλέον χρο
νικά περιθώρια αναβολών ή αναστολών.
Η χώρα οφείλει να λάβει το ταχύτερο γενναίες
αποφάσεις, αποφασίζοντας ταυτόχρονα ποιον δρό
μο θα ακολουθήσει. Και οι δρόμοι δεν είναι πολλοί.
Αν θέλει να παραμείνει στην ευρωζώνη, δεν έχει
παρά να αποδεχθεί και να εφαρμόσει συντεταγμένα
το πρόγραμμα εσωτερικής αναδιάρθρωσης που κα
τατείνει σε αυτό που οι οικονομολόγοι ονομάζουν
εσωτερική υποτίμηση της τάξεως του 25%-30%.
Κάτι που σημαίνει ότι αμοιβές, τιμές, ενοίκια
και αξίες θα υποχωρήσουν ανάλογα, ώστε να δι
αμορφωθεί μια νέα ισορροπία, σε χαμηλότερη και
πιο πραγμαπκή προς τις δυνατότητές μας βάση.
Σε άλλη περίπτωση, αν δεν αντέχουμε να ζούμε
στην ευρωζώνη, αν δεν μπορούμε να σηκώσουμε το
βάρος των υποχρεώσεων που απορρέουν απ’ αυ
τήν, δεν έχουμε παρά να αποφασίσουμε οργανω
μένη και συντεταγμένη επιστροφή στο εθνικό μας
νόμισμα, αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη της
επιλογής και γνωρίζοντας βεβαίως ότι για πολλά
χρόνια θα ζήσουμε πραγματικά φτωχοί και εσωστρεφείς, μακριά από τις εξελίξεις στον κόσμο και
χωρίς τη βεβαιότητα ότι θα πετύχουμε.
Εδώ που έχουμε φθάσει, ενδιάμεσοι δρόμοι
δεν υπάρχουν. Και είναι ζήτημα εθνικής επιβίωσης
ποιον δρόμο θα διαλέξουμε. Η δε επιλογή μας δεν
μπορεί να βραδύνει.
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Ο ι επιβεβλημένες από την τρόικα ανατροπές στην
ελληνική οικονομική πολιτική, η προγραμματισμέ
νη υλοποίηση της συμφ ω νίας της 2 1 η ς Ιουλίου η
οποία ανππροσω πεύει τη μεγαλύτερη αναδιάρθρω 
ση κρατικού χρέους στην Ιστορία και η επερχόμενη αναδιοργάνωση της ευρω παϊκής χρηματοοικο
νομικής αρχιτεκτονικής διαμορφ ώ νουν τις πολιτι

κ ές συνθήκες για έναν «ιστορικό Οκτώβριο» στην
Αθήνα και σ α ς υπόλοιπες ευρω παϊκές πρωτεύου
σες. Η τρόικα, έπειτα από ένα απροσδόκητο «εμπάρ
γκο 27 ημερών» που επέβαλε στην κυβέρνηση, επέ
στρεψε σε ένα κράτος με ταμεία «διψασμένα» για
την έκτη δόσ η , αποφασισμένη να μην απελευθερώ 
σ ει τα «πολυπόθητα» κ εφ ά λα ια χω ρίς α π οφ ά σ εις
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ακ ραίας λιτότητας που αναμένεται να σφραγίσουν
τις επόμενες εβδομ άδες. Η κυβέρνηση, έπειτα από
«παρασκηνιακούς πειραματισμούς» για την εξασφ ά
λιση περικοπής χρ έους ύψ ους 50%, ανπλήφ θηκε
ότι διακινδυνεύει τη διολίσθηση στην άβυσσο και
υπαναχώρησε στα συμφωνηθέντα την 21η Ιουλίου
Ο υ δ είς στην κυβέρνηση αμφ ιβάλλει ότι η υλοποί

Ασφυκτικό μαρκάρισμα για να προχωρήσει η εφεδρεία στο Δημόσιο. Η έκτη δόση θα εγκριθεί το αργότερο δυνα

ΤΟ ΒΗ Μ Α

ηση της συμφ ω νίας εξαρτάται απ ό την εφ αρμογή
ων μέτρων που θα επιβάλει η τρόικα, ενώ όλα αυτά
'μβαίνουν την ίδια ώ ρα που η ενίσχυση του Π ρ ο•ρινού Μ ηχανισμού κρίνεται ταυτοχρόνως «επιβεΐμένη» και «προβληματική»!!) και ο κίνδυνος μιας
:γχόμενης χρεοκοπίας» δεν αναμένεται ότι θα πάό επικρέμαται.

ώστε να ασκηθεί η μεγίστη πίεση

«Λίστα προγραφών» απαιτεί
Προβλημαιισμ08 υπουργών για τΐ8 σκλπρέε αποφάσειε που πρέπει να λπφθούν. Γιατί εγκαταλειφθηκε η «μεγάλη ιδέα» γκ*
τά 50% ισοδυναμεί με απώλειες πάνω
από 30 δ ια ευρώ. Καθώς η Γερμανία
δεν εμφανίστηκε πρόθυμη να τις κα
λύψει, η «μεγάλη ιδέα» για την «εξα
φάνιση του χρέους» εγκαταλειφθηκε.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Π. ΠΑΠΑΔ0Π0ΥΛ0Σ
^τρόικα ζη τεί ονό μα τα » είI I I I ν α ι η φ ρά σ η που α κού γεται εσχάτως μεταξύ υψ ηλόβαθμω ν
κυ β ερνη τικώ ν σ τελεχώ ν, κ ά θ ώ ς
οι δα νεισ τές ζητούν μια αρνητική
«λίστα του Σ ίντλερ» με τα « ν ά μ α 
τα όσω ν θα β ρεθ ού ν εκτόα Δ η μ ο 
σίου. Είναι κοινή η εκτίμηση ότι η
τρ ό ικ α θα επ ιβ ά λει κατα ιγήσεις
οργανικώ ν θέσεω ν και απ ιλ ύ σ εις
3 0 .0 0 0 υπαλλήλω ν, τις οι ο ίε ς θα
α κ ο λ ο υ θ ή σ ο υ ν αντίστοί) ε ς α π ο 
φ ά σ εις για α νά λογο αριθ μό α π ο 
λύ σ εω ν εντός των επ ό μ ε ^ων μ η 
νώ ν. Ε κ ε ίν ο που π ρ ο β λι μ α τ ίζει
το υ ς π ερ ισ σ ό τ ερ ο υ ς υπτ υ ρ γ ο ύ ς
ε ίν α ι ότι μ ια τ έ τ ο ια ε ξ έ ίιξ η σ ε
σ υ νδ υ α σ μ ό με την επ ιβ ο ίή «αυ
στηρού» ενια ίο υ μ ισ θ ο λο ίο υ , με
περικοπές απολαβώ ν πέρτ ν όσω ν
επισήμω ς παραδέχεται το υπουρ
γ είο Ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν , θα ο ί ηγήσει
στην οριστική δ ιά ρ ρ η ξη τ|ων σχέ
σεων του Π α Σ ο Κ με το υ ς δ η μ ο σ ί
ο υ ς υ π α λλή λους κα ι στη\| επ ’ α ό 
ριστον «κα τα δίκη» του να π α ρα μ είνει εκτός ε ξ ο υ σ ία ς .
Σύμφ ω να με ασφαλείς^ πηγές, η
τρόικα θα εμφανιστεί ανυποχώρητη
ενώ η έκτη δόση θα εγκριθεί το α ρ
γότερο δυνατόν, έτσι ώ σιανα ασκη
θεί η μέγισιη δυνατή πίεσή. Καθώ ς
το μονα δικό μέτρο που φ(ει νο μ ο 
θετη θεί είν α ι το «ηλεκτ ιο φ ο ρ ο »
τέλος ακινήτω ν κα ι με |ϊε δ ο μ έ ν ο
ότι το έλλειμμα του 2011|0 πλησιάζει «πανηγυρικά» το 10? I του Α Ε Π ,
η τρόικα θεω ρεί ότι ο στόχος του
2011 (για 7,6% του ΑΕΠ) είναι πρα-

ΙΙΤο μεγάλο «κούρεμα»
αργότερα
Η περικοπή κατά 21% που προβλέπει η
συμφωνία της 21ης Ιουλίου εκτιμάται
από κορυφαίους οικονομολόγους ότι
θα αποτελέσει το πρώτο στάδιο μιας
μεγαλύτερης περικοπής που θα επέλθει αργότερα. «Το σχέδιο που αναμέ

νεται να εφαρμοστεί είναι εκείνο της
21ης Ιουλίου, αφού μια μεγαλύτερη
περικοπή δεν θα ήταν εθελοντική»
επισημαίνει μιλώντας στο «Βήμα της
Κυριακής» ο επικεφαλής οικονομολό
γος της U B S και επικεφαλής στρατηγι
κής της U B S Investment κ. Λάρι Χάθγουεϊ. «Ωστόσο οι δανειστές μπορεί

να αποδεχθούν αργότερα μεγαλύτε
ρη περικοπή». Ο κ. Χάθγουεϊ υποστη
Υ Σ Τ Ε Ρ Α Α Π Ο θ ρ ίλερ π ο υ κ ρ ά τ η σ ε σ χ ε δ ό ν έν α ν μ ή ν α η τρόικα ε π έ σ τ ρ ε ψ ε σ τ η ν Α θ ή ν α , α λ λ ά
π ο λ λ ά ζη τή μ α τα είναι α κ ό μ η α νοιχτά
κτικώς αδύνατον να επιτευχθεί. Ο
στόχος του 2012 παραμένει στο 6%
του Α Ε Π , οπότε η τρόικα θα απαι
τήσει μέτρα που θα εφ αρμοστούν
ά μεσ α για να αποδώ σουν επιπλέ
ο ν 10 δ ισ . ευρώ εντός των επόμε
νω ν 15 μηνών.

ΙΙΙΙΙΙΙΙΦτώ^εια
ή πτώχευση;
Κ α τά σ υ ν έ π ε ια , ό λ α ό σ α έ χ ο υ ν
ή δ η α ν α κ ο ιν ω θ ε ί ε ν δ έ χ ε τ α ι ν α
α π ο δ ε ιχ θ ο ύ ν πρόγευση ό σ ω ν θα

νο μ ο θ ε τ η θ ο ύ ν εντ ό ς του π ρ ο σ ε
χ ο ύ ς δ ια σ τή μ α τ ο ς.
Η μεγαλύτερη λιτότητα μετά τον Πό
λεμο έρχεται με «έπαθλο» τη μεγαλύτε
ρη αναδιάρθρωση χρέους στην Ιστο
ρία: την υλοποίηση της συμφωνίας της
21ης Ιουλίου. Οι προβληματισμοί περί
μεγαλύτερης περικοπής, ύψους 50%,
που, παρά τις διαψεύσεις, ετέθη από
την ελληνική κυβέρνηση και αρχικώς
συζητούσε το Βερολίνο, φαίνεται ότι
απορρίφθηκαν. Συνάντησαν την πλή
ρη ανάθεση των επικεφαλής των μεγά

λων ευρωπαϊκών τραπεζών, οι οποίοι
κατά τις επαφές τους με τον κ. Ευ. ΒενιζεΧο στην Ουάσιγκτον το περασμένο
Σαββατοκύριακο κατέστησαν σαφές
ότι αποκλείεται να αποδεχθούν τρο
ποποίηση της συμφωνίας. Ανπστοίχως, η Γερμανία δεν διέθετε κάποιο
έκτακτο σχέδιο διάσωσης για τις ελ
ληνικές τράπεζες και τα ασφαλιστικά
ταμεία τα οποία έχουν «αξιοποιήσει»
τις εισφορές και τις καταθέσεις των
ελλήνων πολιτών για να δανείσουν
το ελληνικό κράτος. Η περικοπή κα-

ρίζει ότι μια «ελεγχόμενη χρεοκοπία»
που θα απαλλάξει την Ελλάδα από
μεγάλο τμήμα του δημόσιου χρέους
της, με ταυτόχρονη υποστήριξη των
ελληνικών τραπεζών και των Ταμεί
ων, ισοδυναμεί με επιχείρηση οικο
νομικής εξυγίανσης η οποία εδραιώ
νει τη χώρα εντός της ευρωζώνης αντί
να υπονομεύει τη θέση της σε αυτήν.
Ο αμερικανός οικονομολόγος, ο
οποίος συνυπέγραψε την πρόσφα
τη διάσημη μελέτη της U B S για το
κόστος της διάσπασης της ευρωζώ
νης, εκτιμά ότι το κόστος αποχώρη
σης ενός μέλους είναι τόσο απαγο
ρευτικά μεγάλο για τα υπόλοιπα που
η λύση της οικονομικής υποστήρι-

«Α ν φύγετε από το ευρώ, θα ζήσετε ακόμη βαθύτερη ύφεση»
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ

Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
γκριτος οικονομολόγος με επιρροή στο
Βερολίνο και διαρκή συνεργασία με το επι
τελείο της κυρίας Ανγκελα Μέρκελ, ο επικεφα
λής του Κέντρου Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής
(Centre for European Policy Studies - CEPS) των
Βρυξελλών κ. Ντάνιελ Γκρος μιλάει στο «Βήμα
της Κυριακής» για την υλοποίηση της συμφω
νίας της 21ης Ιουλίου, για το μέλλον της Ελλά
δας εντός (ή εκτός) της ευρωζώνης και για τις
αναμενόμενες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση
του Προσωρινού Μηχανισμού (EFSF).

Ε

■

Π ιστεύετε ό τι ο Π ρ οσω ρ ινός Μ η χ α νι
σμός (EFSF) θα μετασχηματιστεί τελικά σε
τράπεζα, όπως προτείνατε με μ ελέτη σας
από τις ί 8 Α υγούστου;
«Ναι, θα πρέπει αυτό να γίνει, αλλά μόνον

“τελικά”, δηλαδή όταν οι γερμανοί πολιτικοί
θα έχουν εξαντλήσει όλες τις άλλες επιλογές
και η αντίστασή τους θα συνθλίβει μπροστά
σε ακόμη μία χρηματοοικονομική κατάρρευ
ση. Είναι πιθανό ότι προς το παρόν ο Προσω
ρινός Μηχανισμός θα αναχρηματοδοτηθεί μέ
σω των εμπορικών τραπεζών οι οποίες με τη
σειρά τους θα αναχρηματοδστούνται από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Αυτή η
επιλογή θα αποδώσει το ίδιο, αλλά αποτελεί
μια λιγότερο αξιόπιστη λύση».
■

Π ιστεύετε ότι η ζτί Ιουλίου σηματοδο
τε ί τη διάσωση της Ελλάδας ή είναι η πρώ
τη πράξη μιας μεγαλύτερης περικοπής του
χρέους;
«Η συμφωνία της 21^ Ιουλίου έγινε για να
προσφέρει στην Ελλάδα μια ανάσα για δύο
χρόνια έτσι ώστε να αποφασιστεί με ηρεμία
μια μεγαλύτερη περικοπή μεταξύ του 2013 και

του 2015, όταν η Ιρλανδία (και ίσως ακόμη και
η Πορτογαλία) θα έχουν ξεπεράσει την κρίση.
Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση μπορεί να λειτουρ
γήσει μόνο εάν η Ελλάδα τηρήσει τις δεσμεύ
σεις της προς την τρόικα, έστω μερικώς. Εφό
σον αυτό δεν ισχύει κατά έναν μεγάλο βαθμό
είναι σήμερα αμφίβολο αν η συμφωνία της 21^
Ιουλίου μπορεί να εφαρμοστεί».
■

Πιστεύετε ότι η εγκατάλειψη του κοινού
νομίσματος από τη ν Ελλάδα μπορεί να αποδειχθεί ως η μοναδική διέξοδος από μια βα
θιά ύφ εση που καθιστά «μ η λειτουρ γικά »
όλα τα σταθεροποιητικά μέτρα;

«Η Ελλάδα ποτέ δεν θα “αναγκαστεί” να
αποχωρήσει από το ευρώ. Η Λετονία δεν “ανα
γκάστηκε” να εγκαταλείψει τη σταθερή ισοτι
μία του νομίσματος της με το ευρώ παρ’ ότι
πολλοί οικονομολόγοι (και το ΔΝΤ) το πρότειναν. Αντί γι’ αυτό η κυβέρνηση (με την υπο

στήριξη του Κοινοβουλίου και του λαού) απο
φάσισε ότι η διατήρηση της σταθερής ισοτι
μίας άξιζε πολλές θυσίες συμπεριλαμβανομένης μιας ύφεσης πολύ μεγαλύτερης εκείνης
που έχει υποστεί η Ελλάδα μέχρι σήμερα. Η
βαθιά ύφεση καθιστά τη σταθεροποίηση δυ
σκολότερη, αλλά δεν την καθιστά “μη λειτουρ
γική” . Αν η Ελλάδα αποχωρήσει από το ευρώ
θα αναγκαστεί να υποστεί μια ακόμη βαθύ
τερη ύφεση γιατί θα αναγκαστεί να ισοσκε
λίσει αμέσως το ισοζύγιο τρεχουσών συναλ
λαγών (σ.σ.: τη σχέση εισαγωγών-εξαγωγών),
το οποίο εξακολουθεί να παρουσιάζει μεγά
λο έλλειμμα».
■ Π ισ τεύ ετε ό τι η Ευρώ πη έχει τ η ν π ο λ ι

τική βούληση να υποστηρίξει το κοινό νό
μισμα μέσα από τ η ν α λλα γή τω ν θεσμώι
της, δη λα δ ή επιτρ έπ οντα ς σ τ η ν Ε Κ Τ ντ
αγοράσει κρα τικό χ ρ έ ο ς (ευθέω ς ή εμ
μ έ σ ω ς ) και να μ ετα φ έρει σ τ ις Βρυξέ? .

Τ Ο Μ Ε Τ Ω Π Ο Τ Η Σ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ
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τρόικα
ιν «εξαφάνιση του χρέου8» και το παρασκήνιο

Σ τ ις

μ ιο «

Εκτακτη
Σ ύ ν ο δ ο ς για
την Ε λλά δ α
| Φ * ε έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της
ευρωζώνης που προγραμματί? ν ε τ α ι να γίνει σπς 18 Οκτωβρίου θα
συζητηθούν εκ νέου το πακέτο βο
ήθειας προς την Ελλάδα και η δι
ευθέτηση του ελληνικού χρέους με
οριστικό τρόπο. Θα έχει προηγηθεί
έκτακτη συνεδρίαση του Eurogroup
Υ χ τ ιις 13 Οκτωβρίου όπου αναμένεται
Λ να εγκριθεί η έκτη δόση.
Ο κ. Γ. Παπανδρέου μετά τις συ
ναντήσεις που είχε με την κυρία Ανγκελα Μέρκελ στο Βερολίνο και τον
γάλλο πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί την
Παρασκευή στο Παρίσι εξασφάλισε
τη στήριξή τους για τη συνέχεια της
προσπάθειας και την πλήρη εφαρ
μογή των αποφάσεων της 21ης Ιου
λίου που προβλέπουν την αναδιάρ
θρωση του χρέους (PSI) σε εθελοντι
κή βάση και τη δραστική παρέμβα
ση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (EFSF) στην επαναγο
ρά ελληνικών ομολόγων. «Δεν θα
εγκαταλείψουμε την Ελλάδα. Εχου
με ηθική και οικονομική υποχρέω
ση να τη βοηθήσουμε» ήταν το μή
νυμα του γάλλου προέδρου
μετά τη συνάντηση με τον κ.
Παπανδρέου.

ξη ς μιας χώρας ώστε να χρεοκοπή
σει χωρίς να αναγκαστεί να αποχω
ρήσει θα κριθεί ως προτιμότερη από
τις διαθέσιμες εναλλακτικές. Κοντο
λογίς, η επιλογή για όλους τους πολί
τες της ευρωζώνης (και όχι μόνο για
τους Ελληνες) είναι ανάμεσα στην
επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου
και στην καταστροφή!!).

«Καταδικασμένη»
να σωθεί
Ο κ. Χάθγουεϊ εκτιμά ότι είτε θα επέλθει μεσοπρόθεσμα μεγαλύτερη περι
κοπή του ελληνικού χρέους, η οποία
θα απαιτήσει ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών από τον πλούσιο Βορρά, εί
τε η Ελλάδα θα χρειαστεί περισσότε
ρη υποστήριξη από τις χώρες του Βορ
ρά για να αποπληρώσει το μεγαλύτε
ρο χρέος της. Και σπς δύο περιπτώ
σεις ο «λογαριασμός» για την ευρω
ζώνη θα είναι ο ίδιος, ενώ το συμπέ
ρασμα που εμμέσως προκύπτει είναι
ότι η ευρωζώνη δεν έχει άλλη επιλο
γή πέραν της αμέριστης υποστήριξης
της Ελλάδας, αρκεί βεβαίως να υπο
στηρίζει και η ίδια τη διάσωσή της. Τέ
λος, αναγνωρίζει ότι ο κ. Βόλφγκανγκ
Σότμπλε ανησυχεί για την υπονόμευ
ση της πιστολητπικής ικανότητας της
Γερμανίας και γι’ αυτό εκφράζει με
γάλες επιφυλάξεις απένανπ σπς προ
τάσεις για την ενίσχυση του Προσωρι
νού Μηχανισμού, οι οποίες δεν γίνε
ται παρά να επιβαρύνουν το Βερολί
νο. «Ωστόσο» λέει «είναι προτιμότε

ρος για τη Γερμανία ο κίνδυνος της
πιστοληππκής υποβάθμισης από τον
κίνδυνο να πλήξει την ευρωζώνη μια
ανεξέλεγκτη χρεοκοπία».

Ο Ν Τ Α Ν Ι Ε Λ Γκρος λέει ότι «αν η
Ελλάδα δεν τηρεί τις δεσ μ εύ σ εις της είναι
αμφ ίβολο αν η συμφ ω νία της 2ΐη ς Ιουλίου
μπορεί να εφαρμοστεί»

λ ε ς τ η ν εξουσία ά σκησης δ η μ ο σ ιο νο μ ι

κής π ολιτικής;
«Η Ευρώπη δεν διαθέτει ακόμη την πολιτική
βούληση να κάνει το πρώτο. Βεβαίως, είναι η
Γερμανία εκείνη που πρέπει να τη βρει. Εί
μαι σίγουρος ότι η Γερμανία θα βρει
αυτή τη βούληση, αλλά μόνο μετά
από ακόμη μία κρίση. Οσο για τη
μεταφορά της άσκησης της δη
μοσιονομικής πολιτικής στις
Βρυξέλλες, δεν υπάρχει στο
τραπέζι επί του παρόντος.
Μπορεί να υπάρξει στο μέλ
λον μόνο μεταξύ μιας μι
κρής ομάδας ομοίων κρα
τών, η οποία είναι απίθα
νο να περιλαμβάνει την
Ελλάδα ή την Πορτογα
λία και την Ιταλία».

ΈΜΒΑΣΗ

fit*!' .
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Μικρότερο κρότοs,
λιγότεροι φ όροι...
κρουστικό για τους «εφέδρους». Αρα
και πολύ πιο δύσκολο να εφαρμο
στεί...
Ακόμη, το κυβερνητικό σχέδιο δεν
λαμβάνει υπόψη τις απώλειες ασφα
λιστικών εισφορών. ΓΓ αυτό και στοι
χίζει περισσότερο απ’ ό,τι το δικό μας
σχέδιο εφεδρείας.

κυβέρνηση υποτίθεται ότι
«πασχίζει» για τη δραστι
κή περιστολή των δαπαJ L
- J L νώ ν. Κ ά νει όμω ς α κρι
βώς τα αντίθετα:

ιευρύνει το κράτος! Ιδρύει πά
νω από 70 νέες Γενικές και Ειδι
κές Γραμματείες, Διευθύνσεις, Τμήμα
τα, Γραφεία, Αρχές, Διοικητικά Συμ
βούλια...
Συστήνει θέσεις και αποδεδειγμέ
να διορίζει χιλιάδες «ημετέρους» με
διαβλητές διαδικασίες.
Το αποτέλεσμα είναι το κράτος
να μεγαλώνει και οι δαπάνες να δι
ογκώνονται...
Το μεγάλο κράτος όμως για να συ
ντηρηθεί απαιτεί και μεγάλους φ ό
ρους. Και επειδή η κυβέρνηση αυτή
δεν μπ ορεί να εισ π ρά ξει τους φ ό 
ρους που η ίδια βάζει, φέρνει συνε
χώς νέους φ όρους...
• Ανεβάζει συνεχώς τους φόρους για
τί δεν θέλει ή δεν μπορεί να μειώ
σει τη δημόσια σπατάλη.
• Εμείς, αντίθετα, θέλουμε μικρότε
ρ ο κράτος και λιγότερους φόρους.
Και στην πρόταση «Ζάππειο II» που
υποβάλαμε περιλαμβάνονται μέτρα

περιστολής δαπανών ύψους 18,4
δισ. ευρώ, σε τέσσερα χρόνια!
Κι αυτό - μικρότερο κράτος, λιγότεροι φόροι - μπορεί να γίνει χω 
ρ ίς να στείλουμε την κοινωνία στον

«Καιάδα»!
Χα ρα κτηριστικό παράδειγμα: η
πρότασή μας για την εργασιακή εφε
δρεία, σε συνδυασμό με τη θέση μας

να «παγώσουν» οι προσλήψεις για
τρία χρόνια:
ύμφωνα με τη δική μ α ς πράτα-

j L i ση, το προσωπικό του Δ η μ οσ ί
ου μπορεί να μειωθεί συνολικά κα
τά 90.000 την πρώτη χρονιά (60.000
μόνο από την εφεδρεία και οι υπόλοι
ποι από τη συνταξιοδάτηση), και κα
τά 230.000 σε πέντε χρόνια (100.000
από την εφεδρεία).
•Αντίθετα, σύμφωνα με την κυβερνη
τική πρόταση, το προσωπικό του Δη
μοσίου θα μειωθεί κατά 55.000 την
πρώτη χρονιά (30.000 από την εφε
δρεία) και 145.000 σε πέντε χρόνια,
ε τη δική μας πρόταση το έλλειμ
μα μειώνεται κατά 850 εκατομ
μύρια την πρώτη χρονιά και κατά 4 δι
σεκατομμύρια την πέμπτη.
• Σύμφωνα με την κυβερνητική πρό
ταση, το έλλειμμα θα μειωθεί κατά
614 εκατομμύρια την πρώτη χρονιά
και κατά 3 δισεκατομμύρια την πέ
μπτη.
Λ /f ετη δική μας πρόταση, ο «έφεί ¥1δρος» θα παίρνει τον βασικό
του μισθό και δεν θα υπάρξει από
λυση.
• Η πρόταση της κυβέρνησης δίνει
στον «έφεδρο» την πρώτη χρονιά το
60% του βασικού του μισθού και στη
συνέχεια τον απολύει.
Γ ι’ αυτό και η δική μας πρόταση
είναι πολύ πιο ελκυστική για τον
«έφ εδρο», και μπ ορεί να εφ α ρμο
στεί χωρίς προβλήματα. Γιατί είναι

πιο ρεαλιστική...
• Ενώ το κυβερνητικό σ χέδιο τον
στέλνει στον «Καιάδα» και είναι απο-

Του
Α Ν ΙΟ Ν Η ΣΑΜ ΑΡΑ

Κι όλα αυτάχωρίς να λογαριάσου
μ ε ότι με την ανεργία που θα προκαλέσει η κυβερνητική πρόταση το
έλλειμμα θα επιβαρυνθεί ακόμη πε
ρισσότερο.
δική μας πρόταση μειώνει το έλ
λειμμα δρασπκά, χωρίς να προκαλέσει φ οβ ερά προβλήματα στην
κοινωνία.
• Η κυβερνητική πρόταση πυροδοτεί
εκρήξεις και μειώνει το έλλειμμα πο
λύ λιγότερο (αν εφαρμοστεί τελικά)...
Εδώ φαίνεται πλήρως η διαφορά
μας με την κυβέρνηση:
Γ ιατί εμείς είμαστε Κ όμμα του

κοινω νικού φιλελευθερισμού, φι
λελεύθερο κόμμα της ανάπτυξης
και της κοινω νικής συνοχής. Ενώ

€€
Ιρ « *5

«μαστέ
Κ όμ μ α του
κοινωνικού
φιλελευ
θερισ μού,
φ ιλελεύθερο
κό μ μ α της
ανάπτυξης
και της
κοινω νικής
σ υ νο χή ς.
Ενώ η
κ υ β έρ νη σ η
εξακολουθεί
να
υπερασπίζεται
τον κρατισμό
και τις
ιδεοληψ ίες
τη ς. Ο χι,
δεν είμαστε
«ίδιοι».
Κ αθόλου
ίδιοι...

ff

η κυβέρνηση εξα κολουθεί να υπε
ρα σ π ίζετα ι τον κρατισμό κα ι τις
ιδεοληψ ίες της.
Ο χ ι, δεν είμαστε «ίδιοι». Κ α θ ό 
λου ίδ ιο ι...

ικρότερο κράτος, χωρίς περτττό
λίπος, εισηγούμασιε εμείς - με
γάλο κράτος, επιμένει η κυβέρνηση.
< ικρότερους φόρους πρσιείνουi με εμείς - περισσότερα φορο
λογικά βάρη φέρνει συνέχεια η κυ
βέρνηση.
D εαλιστική μείωση του ελλείμματος
προτείνουμε εμείς, με ανάκαμψη.
Ενώ η κυβέρνηση εξαπολύει συ
νεχώς φορομπηχτικά μέτρα που, εί
τε είναι ισοπεδωτικά για την οικο
νομία , είτε αποδεικνύονται ανέφι
κτα, είτε και τα δ ύ ο ...
Ενώ συνηθέστατα διαλύουν και

την οικονομία και την κοινωνία.
Και πάνω απ’ όλα διαλύουν τη με
σαία τάξη!
Π ου αποτελεί τον στυλοβάτη και
της μακροχρόνιας ανάπτυξης και της

δημοκρατίας.
Ο κ. Π α πα νδρέου το 2009 υπο
σχόταν σιον ελληνικό λαό ψεύτικους
παραδείσους με το αξέχαστο εκείνο

«λεφτά υπάρχουν»!
Και σήμερα τους φέρνει την Κ ό

λαση για να τους «σώσει».
Εμείς δεν λέμε ψέματα στον κό
σμο. Απλώς υποστηρίζουμε ότι η Ελ
λάδα μπορεί να σωθεί χω ρίς να πε-

θάνουν οι Ελληνες.
Με θυσίες ασφαλώς. Α λλά θυσί
ες με προοπτική. Χ ω ρ ίς να διαλυ-

θεί η χώρα, η οικονομία και η κοι
νωνία της.
Μ όνο αν πιστέψει η ίδ ια η κ ο ι
νω νία στις απαραίτητες θυσίες θα
τις αποδεχθεί και θα έχουν αποτέ
λεσ μ α ...
Ο π οιος επιμένει ότι πρέπει να ρί
ξουμε τη μισή Ελλάδα στον «Καιά
δα» για να σώσουμε την άλλη μισή,
απλώς ματαιώνει κάθε προσπάθεια

ανόρθωσης της χώρας.
Ο κ. Αντώνης

Σαμαράς είναι
πρόεδρος της ΝΔ

Και το προπαγανδιστικό σύνθη
μα «όλοι ίδιοι είναι» εξυπηρετεί μό
νον όσ ου ς δεν θέλουν να αλλάξει

τίποτε!

,
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Η ευρωζώνη έγινε αγνώρισιη
από την περασμένη
εβδομάδα. Η ψήφιση της
ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (EFSF) από
τα κοινοβούλια μιας σειράς
χωρών, με πρώτη τη Γερμανία,
την ισχυρότερη οικονομία της
Ευρώπης, άλλαξε ριζικά το
πολιτικό σκηνικό. Η νομισματική
ένωση, και κυρίως ο πάμπλουτος
πυρήνας της, οπλίζεται έτσι με
έναν... οικονομικό Eurofighter
για την αντιμετώπιση της κρίσης.
Το ότι ορισμένες χώρες, όπως
η Ολλανδία και η Σλοβακία,
συνεχίζουν να πατάνε «πόδι» στην
έγκριση του Ταμείου, δεν αλλάζει
την κατάσταση. Σύμφωνα με
τους ειδικούς, το E F S F μπορεί να
τεθεί σε ισχύ και χωρίς το «ναι»
των κοινοβουλίων τους.
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
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Η Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Δ Α καγκελάριος περιστοιχίζεται από β ο υ λευ τές κατά την ψ ηφ οφ ορία ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Χρηματοπιστω τικής Σταθερότητας (ΕΡδΡ), με το οποίο θα αποτρέπονται αλυσιδω τές αντιδράσεις στην ευρω ζώ νη

ΙΙΙΙΙΙΙϋΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΨηφίζουν τον μηχανισμό βοήθειας στην Ευρώπη, αλλά η βοήθεια μπαίνει «στο ν πάγο»

Ν. ΧΕΙΛΑΣ

Στην αίθουσα αναμονή*»
με φόβητρο τη χρεοκοπία

ΒΕΡΟΛΙΝΟ

kono μαχαίρι αποτελεί για την Ελ
λάδα το EFSF. Από τη μία, η ψή
φιση της προσφέρει πρόσθετη ανάσα
ζωής. Από την άλλη, την αιχμαλωτίζει
σιον φαύλο κύκλο της υπερχρέωσης.
Παράλληλα όλα δείχνουν ότι οι ευρωπαίοι εταίροι προετοιμάζουν τη χρε
οκοπία της ελληνικής οικονομίας - σύμ
φωνα με την εφημερίδα «Die Welt» αυ
τή θα είναι από τα θέματα της συνά
ντησης των υπουργών Οικονομικών
του Eurogroup σας 3 Οκτωβρίου στο
Λουξεμβούργο. Με το E FSF στο χέρι
θα μπορούν τώρα να αποτρέπουν ευ
κολότερα αλυσιδωτές αντιδράσεις σε
άλλες χώρες της ευρωζώνης.

Ä

Το πόριομα ΤΠ8 τρόικα δίνει λαβή να τρενάρουν τη λήψη απόφασή ω8 το τέλοβ του χρόνου
Θολή είναι και η προοπτική για την
έγκριση του δεύτερου πακέτου βοήθει
ας. Σύμφωνα με τον ως τώρα προγραμ
ματισμό, η συζήτησή του σια ευρω
παϊκά κοινοβούλια θα έπρεπε να αρ
χίσει μετά την υποβολή του πορίσμα

τος της τρόικας. Ωστόσο το πόρισμα
θα μπορούσε να φέρει τα πάνω κά
τω αν οι συντάκτες του αποφανθούν
ότι η Ελλάδα απέχει παρασάγγας από
την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της
και βάλουν φρένο στην εκταμίευση

της έκτης δόσης του πρώτου δανείου.
Το επόμενο θα είναι αναθεώρηση
της συμφωνίας της 21ης Ιουλίου, νέοι
γύροι διαπραγματεύσεων, εκβιασμοί,
αναβολές. Η υπόθεση θα μπει στην αί
θουσα αναμονής, η λήψη της απόφα

σης θα μπορούσε να τρενάρει ως τα
τέλη του χρόνου.
Ο ι συνεντεύξεις που έκανε «Το Βή
μα» με τους εκπροσώπους των δύο με
γαλύτερων γερμανικών κομμάτων, επι
βεβαιώνουν αυτή την εκτίμηση.

Ε λκ εΦ έρ ν ε

«Η σωτηρία aas δεν εξαρτάται από εμάε»

«Πάλι eis ßäpos m s Ελλάδα? το “καζίνο”»

■ Η γερμανική Βουλή ψήφισε
τη ν περασμένη Πέμπτη το ν νό
μο για το ΕΡδΕ Μ παίνει τώρα
σ τη ν ατζέντα της η ψήφιση του
δεύτερου πακέτου βοήθειας για
τη ν Ελλάδα;

■ Ψηφίστηκε με μεγάλη πλειο
ψηφία ο νόμος για το ΕΕδΕ Θ ρί

«Το δεύτερο πακέτο θα τεθεί
προς συζήτηση αφού παρουσιά
σει το πόρισμά της η τρόικα και
αφού θα ληφθεί η απόφαση για
την έκτη δόση του πρώτου δανεί
ου. Θ α επιθυμούσαμε πολύ ένα
θετικό πόρισμα, επειδή οι καλές
ειδήσεις από την Ελλάδα θα κά
νουν πιο εύκολη την έγκρισή του.
Πισιεύω πάντως ότι η απόφαση
θα ληφθεί εντός του έτους».
■ Είναι σωστό το ότι η απόφα
ση για το ΕΡδΡ ελήφθη εσκεμ-

Ο Γ Ε Ν ΙΚ Ο Σ
γρ α μμ α τέ
ας της κοινο
βουλευτικής
ο μ ά δα ς των
Χριστιανο
δημοκρατώ ν

μένα πριν από εκείνη για το δεύ
τερο πακέτο βοήθειας, έτσι ώστε
το ΕιιτοβΓουρ να έχει στα χέρια
ένα καλό εργαλείο αποτροπής
κινδύνων σε άλλες χώρες σε πε
ρίπτωση ξαφνικής χρεοκοπίας
της Ελλάδας;
«Οχι. Θέλουμε να εμποδίσουμε
οπωσδήποτε τη χρεοκοπία της Ελ
λάδας με μέσο τις οικονομικές με
ταρρυθμίσεις και τις ιδιωτικοποι
ήσεις. Ωστόσο η επίτευξη αυτού
του στόχου εξαρτάται από πάρα
πολλούς παράγοντες, τους οποί
ους δεν μπορούμε να επηρεάσουμε
εμείς από τη Γερμανία. Ω ς υπεύθυ
νοι πολιτικοί πρέπει όμως να είμα
στε προετοιμασμένοι για κάθε εν
δεχόμενο. Και ακριβώς γι’ αυτόν
τον λόγο δημιουργήσαμε το ΕΡδΡ.

« θ α επιθυ
μούσα στε
νότερη συ
νεργασία
της αντιπο
λίτευσής
σας με την
κυβέρνη
ση»

Ταυτόχρονα μας δίνει τη δυνατό
τητα, σε περίπτωση που θα έπρε
πε να γίνει “κούρεμα” σε μια χώρα
της ευρωζώνης, να εμποδίσουμε
την καταστροφή στις άλλες χώρες
που συμμετέχουν σε αυτήν. Αυτό
δεν σημαίνει όμως ότι επιδιώκου
με το “κούρεμα” . Αυτό θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις των επόμενων
εβδομάδων».
■ Ο λ ο ι μ ιλο ύ ν για ένα « Πλά νο

Β '» από το γερμανικό υπουργείο
Οικονομικών με στόχο τη ν από
κρουση τω ν κινδύνων από εν
δεχόμενη ελληνική χρεοκοπία.
Εχει αυτό το πλάνο επιχειρησι
ακή αξία σ τη ν πολίτική της γερ
μανικής κυβέρνησης;
«Δεν ξέρω τέτοιο πλάνο. Π ι
στεύω ότι για θέματα που αφο
ρούν την Ελλάδα το ορθό είναι να
μιλάμε κατευθείαν με την ελληνι
κή κυβέρνηση. Θέλουμε να βοη
θήσουμε, αλλά για αυτό χρειαζό
μαστε και τη βοήθεια του ελληνι
κού Κοινοβουλίου. Θ α επιθυμού
σα πολύ μια πολύ στενότερη συ
νεργασία της κυβέρνησης με την
αντιπολίτευση όταν πρόκειται για
το μέλλον του ευρώ».
■ Η παρατήρηση αυτή στρέ

φεται κατά της αντιπολίτευσης
σ τη ν ελληνική Βουλή;
«Ακριβώς».
■ Συμφωνείτε με την άποψη της
καγκελαρίου άπ η Ελλάδα πρέ
πει να μείνει με κάθε τρόπο στην
ευρωζώνη;
«Συμφωνώ απόλυτα».

αμβος για τηνΑνγκελα Μ έρκελ;

«Δεν νομίζω. Θα έπρεπε να εί
χε ψηφιστεί πριν από έναν χρόνο.
Η καθυστέρησή του κόσπσε πολ
λά δισεκατομμύρια και στη Γερ
μανία και στην Ελλάδα».
Μ Α ρκεί το ΕΡδΡγια να καταπο
λεμηθεί η κρίση;
«Ασφαλώς όχι. Σε αυτό θα πρέ
πει να προστεθούν μια σειρά εργα
λεία, όπως η εισφορά τραπεζών,
ο φόρος σας διεθνείς χρηματοπι
στωτικές συναλλαγές και, υπό συ
γκεκριμένους όρους, τα ευρωομό
λογα. Το κυριστερο είναι όμως η
επιβολή αυστηρού ελέγχου στο πα
γκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστη
μα. Η κερδοσκοπία άρχισε πάλι να
φουντώνει. Το “καζίνο” λειτουργεί
όπως παλιά, εις βάρος της ευρω
ζώνης και της Ελλάδας».
■ Π ό τε πιστεύετε ότι θα έρθει

Η Α Ν Τ Ι
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
της κοινο
βουλευτι
κής ομάδας
των γερμανών Σοσιαλ
δημοκρατών

προκαλέσει νέα ένταση εντός
του κυβερνητικού συνασπισμού;

φορίες, στο Eurogroup σκοπεύ
ου ν να συζητήσουν το «κούρε
μ α » του ελληνικού χρέους.
«Εμείς ζητάμε το “κούρεμα”
από τον περασμένο χρόνο. Η Ελ
λάδα αδυνατεί να ξεπληρώσει το
χρέος της, γι’ αυτό και η αναδιάρ
θρωση θα ήταν η καλύτερη λύση
για όλους. Τώρα, μετά την ψήφι
ση του EFSF, οι προϋποθέσεις γι’
αυτό είναι καλύτερες».
■ Ο υπουργός ΟικονομικώνΦί-

λπτ Ρέσλερ και ο Σύνδεσμος Γερ
μανών Βιομηχάνων (B D I) σχε
διά ζουν ένα νέο σχέδιο Μ ά ρ σα λ για τη ν ανάπτυξη της ε λ
ληνικής οικονομίας. Το βρίσκε
τε καλή ιδέα;

προς συζήτηση στη γερμανική
Βουλή το δεύτερο πακέτο βοή
θειας για τη ν Ελλάδα;
«Ενας Θ ε ό ς ξέ ρ ε ι. Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε (σ.σ: ο γερμανός υπουργός Οικονομικών) δη
λώνει όπ αυτό θα γίνει μετά την
υποβολή του πορίσματος της τρόι
κας. Αν η τρόικα αποφανθεί όπ οι
όροι που έθεσε στην Αθήνα έχουν
εκπληρωθεί, η συζήτηση θα αρ
χίσει μάλλον τέλη Οκτωβρίου».
■ Πιστεύετε ό π τ ο θέμα αστό θα

«Πολύ πιθανόν. Η Μέρκελ ανα
γνώρισε μόλις την τελευταία εβδο
μάδα τις προσπάθειες που γίνονται
εδώ και έναν χρόνο στην Ελλάδα.
Επόμενο έτσι πολλοί βουλευτές της
να συνεχίζουν να βλέπουν τη βοή
θεια με στραβά μάτια».
■ Κατά δημοσιογραφικές πληρο

«Ο ι γερμανοί βιομήχανοι
επενδύουν
μόνο όταν
είναι σί
γουροι ότι
θα έχουν
κέρδος»

«Το βασικό δεν είναι τι λένε οι
άλλοι, αλλά τι λέει η ελληνική κυ
βέρνηση για τους βασικούς τομείς
της μελλοντικής ανάπτυξης. Αλλά
χωρίς ευρωπαϊκές επενδύσεις δεν
γίνεται. Μόνη της η Ελλάδα δεν
μπορεί να τα βγάλει πέρα».
■ Πιστεύετε ότι ο BDI θα κάνει

επενδύσεις στην Ελλάδα υπό τις
σημερινές χαοτικές συνθήκες;
«Οι γερμανοί βιομήχανοι επεν
δύουν μόνο όταν είναι σίγουροι
ότι θα έχουν κέρδος».
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Το έκτο φιλί της ζωής
Η εκδίκηση της τρόικα ς ήταν ζ ε 
στό πιάτο - ήταν η ανακούφιση που
ένιω σαν α κόμα και οι χειρότεροι
εχθροί της όταν έμαθαν την Τετάρ
τη πως «αύριο έρχεται». Υστερα από
25 ημέρες «προσυμφωνημένης δ ι
ακοπής των συνομιλιών» και αφού
το αν και πότε θα επιστρέφει απα
σχόλησε όλα τα κέντρα αποφάσεων
του πλανήτη, από την Ουάσιγκτων
ως το Πεκίνο, χωρίς να ξεχνάμε και
το επαρχιακό Ελσίνκι, η τρόικα ήταν
πάλι εδώ την Πέμπτη για να αντιμε
τωπίσει στωικά τους ολιγάριθμους
-ανακουφισμένους και αυτούς - που
την εμπόδισαν να μπει στο υπουρ
γείο Οικονομικώ ν για να συζητήσει
με τον Βαγγέλη Βενιζέλο.
Ο λ ο ι είχαμε κατανοήσει στις 3
εβδομάδες που μας έλειψε πως χω
ρίς την έλευσή της δεν θα άνοιγε ο
δρόμος για το έκτο φ ιλί της ζω ής
προς τους ξέπνοους ναυαγούς της
βουλιαγμένης χώρας. Ο λο ι γνωρί
ζουμε πως τα κρατικά ταμεία είναι
αδειανά, πως στις 15 Οκτωβρίου το
κράτος δεν θα έχει (ή θα έχει ο ρι
ακά) χρήματα για να πληρώσει συ
ντάξεις και μισθούς - όσο για άλ
λες πληρωμές, αυτές έχουν εδώ και
μήνες παγώσει. Για πρώτη φορά η
«στάση πληρωμής μισθών και συ
ντάξεων» γινόταν κάτι το απτό - για
τους δημοσίους υπαλλήλους, στον
ιδιωτικό τομέα το ζουν το φαινόμε
νο μήνες τώρα.
Ηρθε, αφού ο Βενιζέλος ανακοί
νωσε μέτρα και ημίμετρα, αφού δη
μοσίως παραδέχθηκε πως η χώρα
πληρώνει σήμερα «για λάθη τον πα

ρελθόντος για τα οποία ευθύνονται
πρωτίοτως οι κυβερνήσεις και ο πο
λιτικός κόσμος » - πρώτη φορά πο
λιτικός επαναλαμβάνει την περσινή
φράση του Προέδρου της Δημοκρα
τίας - , αφού ο ίδιος και ο Πρωθυ
πουργός υπέγραψαν προσωπικές επι
στολές ότι θα τηρηθούν κατά γράμμα
όσα συμφωνήθηκαν και όσα ανακοι
νώθηκαν. Αν οι επιστολές αποτελούν
ισχυρότερη δέσμευση από τα λόγια,
γιατί συνεχώς επαναλαμβάνουν και
οι δύο ότι «η Ελλάδα θα εκπληρώσει
όλες τις υποχρεώσεις τηρ>, μένει να
το δούμε, ημερολόγιό μου.

Ζητιάνος με μαγκούρα
■ Πέμπτη πρωί ήμουν και εγώ στην
ουρά της Εφ ορίας για να πληρώσω
την εισφορά αλληλεγγύης και τη δεύ
τερη από τις τρεις δόσεις του φόρου
εισοδήματος του 2010. Δ εν είμαι
της τελευταίας στιγμής αλλά Τρίτη
και Τετάρτη ήταν κλειστές οι εφορί
ες λόγω απεργίας. Ημουν εκεί στις
8 παρά τέταρτο για να πιάσω καλή
θέση - και τα κατάφερα, καμιά δε
καριά μόνο ήσαν πριν από εμένα.

«Πενήντα ευρώ έχω όλα κι όλα, με
370 δεκαπενθήμερο, τι να πληρώ
σω';» ακούω την κυρία μπροστά μου.
«Δεν δέχονται λιγότερο από 300»
την ενημερώνει η διπλανή της. Δ ί
κιο έχει, κάτι τέτοιο έχω ακούσει
και εγώ: ελάχιστη δόση 300 ευρώ.
Δώ στε όσα έχετε» της απαντά ο
προϊστάμενος που βγαίνει να μας ορ
γανώσει και να λύσει απορίες. Νιώ
θω σαν να γίνεται έρανος, σαν να
ζητιανεύει το κράτος: ό,τι έχετε ευ
χαρίστηση - αλλιώς δεν θα μας δώ
σουν το φιλί της ζωής. Οταν ύστε
ρα από μισή ώρα φεύγω, περιμέ
νουν στη σειρά πάνω από 50 άτο
μα. Το υπουργείο θα ανακοινώσει
Παρασκευή βράδυ, όταν δεκά δες
χιλιά δες έχουν ταλαιπωρηθεί στις
ουρές, ότι δίνει παράταση ως τις 6
Οκτωβρίου για την πληρωμή. Τουλά-

Αφού, βάλε και ξαναβάλε
το χέρι στην τσέπη μας
δεν άφησαν τίποτα, ας
μην εκπλαγούν όταν το
βάλουν την επόμενη φο
ρά αν πιάσουν κάτι άλλο.
Ιω ά ν νη ς ο α ν θ η ρ ό σ τ ο μ ο ς , <iPyahoo.gr
■ ■ ■
Τετάρτη σήμερα και κατα
φέραμε πάλι να μην κινεί
ται τίποτα στην Αθήνα.
Ετσι μπράβο παιδιά_εξαντλήστε την αγωνιστικό
τητα στο κόψιμο του κλα
διού που καθόμαστε. Να
δείτε κλάμα που θα κά
νουν οι Δανειστές μας, οι
Καπιταλιστές, το Κεφά
λαιο, οι Πολιτικοί και όλοι
α υ το ί που μ α ς έχ ο υ ν
στραγγαλίσει. Γιατί, πώς
να το κ ά ν ο υ μ ε , ά λλο
απεργία και άλλο μαζική
αυτοκτονία.
Α ισ ιό δ ο ξο ς Ο ),
<¡Potenet.gr
■ ■ ■

χισιον οι ζητιάνοι λένε «ευχαριστώ
πολύ, Θ εό ς σχωρέσ’ τ’ αποθαμένα
σου». Το κράτος-ζητιάνος μάς βά
ζει με τη μαγκούρα στη σειρά για να
του δώσουμε από το υστέρημά μας.
■ Η ρθε, λοιπόν, η τρόικα την Π έ 
μπτη και διαπίστωσε πως όλα ήσαν
όπως τα άφησε. Ο λα στο πόδι γίνο
νται: έπρεπε να φθάσει το θέμα στο
Υπουργικό Συμβούλιο για να δ ια 
πιστώσουν ότι υπάρχει θέμα αντι
συνταγματικότητας στην εφ εδρεία
των μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων.
Επρεπε να φθάσει η στιγμή της απο
στολής των λογαριασμών για να δ ι
απιστωθεί ότι οι αρμόδιοι δεν γνω
ρίζουν τους αριθμούς παροχών της
Δ Ε Η αυτών που εξαιρούνται από το
ειδικό τέλος. Επρεπε ακόμα και μέ
σα στο Π α Σ ο Κ να αρχίσουν να φω
νά ζουν για αυθαιρεσίες στον ο ρ ι
σμό των εφέδρων για να αναζητη
θούν αντικειμενικά κριτήρια. Επρε
πε να παρουσιάσουν κατάλογο με
3.000 εφ έδρους και παρουσίασαν
300 - και όσο καθυστερεί η κυβέρ
νηση, τόσο αυξάνεται ο αριθμός αυ
τών που θα πρέπει να απολυθούν.
Το ενιαίο μισθολόγιο ακόμα να γί
νει, τα κλειστά επαγγέλματα παρα
μένουν θεόκλειστα, οι απεργίες εί
ναι απανωτές, ο ι διαδηλώ σεις δ ι
αδέχονται η μία την άλλη ώστε να
είναι μονίμως αποκλεισμένο το κέ
ντρο της Αθήνας.
■ Π οιος δίνει σημασία στους μαγα
ζάτορες, τους απαίσιους κερδοσκόπους που έχουν στις βιτρίνες τους
όλα αυτά που θέλουμε να αποκτή
σουμε και δεν μας τα χαρίζουν; Κά
θε διαδήλωση, κάθε απεργία των με
ταφορικών μέσων είναι ένα ακόμα
καρφί στο φέρετρο όπου έχει μπει
η Α θήνα. Αλλά ποιος νοιάζεται; Ν ό
μος είναι το δίκιο του διαδηλωτή,
πρέπει να συνεχιστεί οπωσδήποτε
η παράδοση της αυτοκαταστροφική ς βία ς που ονομάζεται «αγωνι
στικότητα».
■ Α λή θ εια , γιατί εξα ιρ έθ η κ α ν τα
κόμματα και τα συνδικάτα από την

υποχρέωση της εφεδρείας; Δεν επι
χορηγούνται από τον κρατικό προϋ
πολογισμό; Δεν έχουν τεράστια χρέη
στις τράπεζες; Εδώ και τώρα εφ ε
δ ρ εία στα κόμματα - α ρχίζοντα ς
από όσους είναι κοντά στη σύντα
ξη . Μ όνο έτσι θα γλιτώσουμε από
άχρηστες και επικίνδυνες ηγεσίες.

Φ α νατισ μός χω ρ ίς ό ρ ια . Τ ι να
κάνουν τα φιλιά της ζωής σε όσους
δαγκώνουν, και θέλουν να μάθουν
και τα παιδιά τους να δαγκώνουν;
■ Σηκώνω τα χέρια ψηλά, δεν μπο
ρώ ά λλο να παρακολουθήσω την
κατάσταση.

«Ζάππειο 3»
Παιδιά-στρατιώτες
Εχουμε κράτος αποχαυνωμένο, είμα
στε κοινωνία που κατανοεί τον εαυ
τό της μέσα από την τηλεόραση. Χώ
ρα όπου οι απεργίες κρίνονται παρά
νομες και καταχρησπκές αφ ού γί
νουν, όπου οι «ειδικοί φρουροί» της
αστυνομίας διαδηλώνουν και κλεί
νουν τους δρόμου ς και αυτό θεω
ρείται νόμιμη και ειρηνική εκδήλω
ση, όπου οι απόστρατοι αξιωματικοί
εισβάλλουν στο υπουργείο Εθνικής
Αμυνας και απειλούν να το καταλά
βουν, όπου οι μαθητές κάνουν κατα
λήψεις στα σχολεία και αυτό θεωρεί
ται αγώνας «για μια άλλη εκπαίδευ
ση σε μια άλλη κοινωνία» όπως ανα
κοίνωσε ο Συνασπισμός - στην άλλη
ζωή, τη μετά τον θάνατο της χώρας.
■ Είμαστε χώ ρα που ονομά ζει τη
συνεχή βία «αγώνες» και τα μικρά
παιδιά οικοδόμους της νέας κοινω
νία ς. Μ α δ εν υπάρχει ντροπή και
όριο; Εγινε μέγα θέμα κάποιος που
υποστηρίζει ότι τα ΜΑΤ χτύπησαν το
μικρό παιδί του σε αγανακτισμένη
συνταγματική διαδήλωση. Και για
τί το πήρε μα ζί του στο πεδίο της
μάχης; Εμπειρος από συγκρούσεις
ήταν, διάβασα, δεν ήξερε τι θα γίνει;
Τ ο υ ς α για τ ο λά δ ες της Π ε ρ σ ί
α ς της εποχής του πολέμου με το
Ιράκ θυμήθηκα, που έστελναν παι
διά μπροστά από τους στρατιώτες
για να καθαρίζουν τα ναρκοπέδια
_ πατώντας τις νάρκες. Και τις δια 
δηλώσεις που έβαζαν τον υπέργηρο Μανώλη Γλέζο επικεφαλής, να
πάθει κάτι, να καταγγελθεί η αστυ
νομική βία.

Π αρουσίασε και η Ν Δ το πρόγραμ
μά της για «εφεδρεία χωρίς απολύ
σεις». Α ν κατάλαβα καλά, οι απο
λύσεις θα γίνουν μετά τριετία και
όχι μέσα σε έναν χρόνο, όπως προ
βλέπει το κυβερνητικό σχέδιο. Ητοι,
κλείνει το μάτι προς τους δυνητικούς
εφ έδρους «σε τρία χρόνια θα είμα

στε κυβέρνηση εμείς, θα σας βο
λέψουμε τότε, και ας λέει η τρό
ικα». Και θα ονομαστεί, δικα ίω ς,
«Ζάππειο 3» το τριετές πρόγραμμα
διαιώνισης της ρουσφετολογίας.
■ Στην τριετία ελπ ίζει και το κα 
θηγητικό κατεστημένο που αρνείται να εφ αρμόσει τον νόμο για τα
πανεπιστήμια, αυτήν προσπαθεί να
συντομεύσει ο Δικηγορικός Σύλλο
γο ς Α θηνώ ν που κά νει απανωτές
προσφυγές στο Συμβούλιο της Επι
κράτειας για κάθε κυβερνητικό μέ
τρο. Σαν το ΕΒ ΕΑ του Μίχαλου έχει
καταντήσει και αυτός, όργανο προ
παγάνδας της Ν έα ς Δημοκρατίας.
■ Πιστεύουν άραγε όλοι αυτοί πως
η τρόικα μας δίνει το φιλί του βρικό
λακα, πως μας ρουφά το αίμα κάθε
φορά που έρχεται; Μπα, στον βαθ
μό που ίσως σκέπτονται έξω από τα
μικροσυμφ έροντά τους, θεω ρούν
ότι είναι υποχρεωμένη να μα ς δ ί
νει ανάσες, γιατί αλλιώ ς θα πάθει
α σφ υ ξία η ίδ ια . Θ α κρατήσει την
αναπνοή της και θα σκάσει. Ισως,
αλλά εμείς δεν θα είμαστε ζωντα
νοί για να απολαύσουμε το θέαμα.
Και δεν με νοιάζει καθόλου η τύχη
των αγωνιζομένων υπέρ της κατα
στροφής· αλλά τα παιδιά, τι φταίνε;

Δ ιό δ ω ρ ο ς Κ ν ψ ε λ ιώ τ η ς

Αν οι βουλευτές, την ύστα
τη αυτή ώρα, θέλουν να
βοηθήσουν, ας νομοθε
τήσουν τον περιορισμό
τους σε εκατό και επίσης
τον χωρισμό κράτους - Εκ
κλησίας. Διακόσιοι βου
λευτικοί μισθοί λιγότεροι
και σαράντα χιλιάδες ρα
σοφόροι αμειβόμενοι από
τον οίκο τους θα έχουν ως
αποτέλεσμα την καλυτέ
ρευση των δημοσίων οι
κονομικών. Ολα τα άλλα
είναι μπουρμπουλήθρες.
Γ. Κ ., (iPotenet.gr
■ ■ ■
Με έκπληξη διαβάζω στις
πέντε το απόγευ μα τηςϊρίτηςόΤι «παράνομη κρίθηκε
από το δικαστήριο η 24ωρη
απεργία των εργαζομένων
στο μετρό», που ξεκίνησε
την...Τρίτη στις έξι τοπρωί!
Μετά την εξέλιξη αυτή, η
εταιρεία κάλεσε τους εργα
ζομένους να πιάσουν δου
λειά και αυτοί την «έγρα
ψαν» καταλλήλως. Είναι να
μη.χαρείς για την ταχύτητα
της αντίδρασης όλων των
εμπλεκομένων;
Ν ικ ό λ α ο ς εκ Β ό λ ο υ
■ ■ ■
Ακούγοντας τις δηλώσεις
Τσίπρα περί Βάρκιζας θυμή
θηκα τους προφητικούς
στίχους του Σαββόπουλου:
«Τώρα μεχειρουργεί η αλλή
θωρη νεολαία, μια τσογλανοπαρέα που κάνει κριτική».
Δ η μ ή τ ρ ιο ς Τ σ εχία ς

ΥΓ.: Κατά τον ίδιο, το 1944:
«Χάσαμε την ευκαιρία να
δοθεί μια άλλη προοπτική
στη χώρα μας» ή αλλιώς:
«Χάσαμε την ευκαιρία να
γίνουμεΑλβανία, Βουλγα
ρία, Ρουμανία...».
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«Ερχεσαι ή φ εύγεις;»

Τρόικα Λ υπουργοί;
η ν Π έμ π τη κ α ι την
Π α ρ α σ κ ε υ ή σ υνέβ η
I
στην Α θ ή ν α το ε ξ ή ς
|
π α ρ ά δ ο ξο . Δ η μ ό σ ιο ι
I
υπάλληλοι είχα ν κ α 
τ α λ ά β ε ι τα υ π ο υ ρ 
γεία τους και εμπ όδι
ζ α ν τη ν π ρ ό σ β α σ η
τη ς τρ ό ικ α ς, τη στιγμή που από την
α ξιολόγη σ η της τρ ό ικ α ς εξαρτάται
η εκταμίευση της έκτης δ ό σ η ς από
την οποία θα πληρω θούν ο ι υπάλ
λη λο ι που α πέκλειαν τα υπουργεία!
Αναφέρω το περιστατικό διότι δεν
είναι μεμονωμένο. Και επειδή χαρα
κτηρίζει τη γενικότερη παράκρουση
που έχει επικρατήσει στις σχέσεις της
ελληνικής κοινωνίας με τους δανειστές
και επιτηρητές μας. Ο ι ίδιοι που φω
νάζουν «ηάρτε το μνημόνιο και φύγε
τε από εδώ, ουστ!» είναι εκείνοι που
πρώτοι θα υποστούν τις συνέπειες μιας
στάσης πληρωμών αν το σύνθημά τους
γίνει πραγματικότητα.
Αποτέλεσμα αυτής της παράκρουσης; Η κυβέρνηση πήρε την πρωτο
βουλία μιας σύγκρουσης με την τρό
ικα και αμέσως μετά παρακαλάει επί
τρεις εβ δομά δες την τρόικα να επι
στρέφει μήπως και πάρουμε την έκτη
δόση. Στον βωμό της ικεσίας κατατέ
θηκε και το έκτακτο τέλος στα ακίνη
τα, το οποίο θα εισπραχθεί από τη
ΔΕΗ.
α πρεπει να σημειώ
σω εδώ ότι τα τρία
επαχθέστερα φοροεισπρακτικά μέτρα
που ελήφθησαν το
τελευταίο διάστημα
δεν τα ζήτησε καμία
τρόικα αλλά τα έλα
βε αυτοβούλως η κυβέρνηση για να
εξευμενίσει την τρόικα επειδή δεν μπό
ρεσε να ανιαποκριθεί σε προηγούμενες
δεσμεύσεις της.
- Η έκτακτη εισφορά (που μονιμοποιή
θηκε για μία τετραετία!) ήταν ιδέα του
Φ . Πεισάλνικου και αποφασίστηκε για
να καλυφθεί η υστέρηση εσόδων μέσα

στο 2011 και το έλλειμμα από τις επι
στροφές φόρων λόγω του λάθους που
είχε γίνει με τις αποδείξεις αλλά χωρίς
να μειωθεί το αφορολόγητο (όπως του
λάχιστον ισχυριζόταν ο Πετσάλνικος...).
- Το έκτακτο τέλος ακινήτων αποφασίστηκε λόγω αδυναμίας της κυβέρνησης
να εισπράξει τους άλλους πέντε φόρους
ακινήτων που έχει εξαγγείλει και για να
αντιμετωπιστούν οι αποκλίσεις του τρέ
χοντος προϋπολογισμού.
- Η δεύτερη συνεχής μείωση του αφο
ρολογήτου (από τις 8.000 στις 5.000 ευ
ρώ...) επιστρατεύτηκε και αιπή για να
πειστεί η τρόικα ότι η κυβέρνηση παίρ
νει και μόνιμης απόδοσης φοροεισπρακτικά μέτρα, όχι μόνο «αρπαχτές».
Η προχειρότητα του σχεδιασμού (αν
υπάρχει κάτι τέτοιο...) είναι πιο εντυπω
σιακή αν αναλογιστεί κανείς το εξής:
Η πρόταση Πετοάλνικον για την κα
θιέρωση έκτακτης εισφοράς διατυπώθη
κε με το επιχείρημα ότι δι’ αυτού του τρό
που και για κοινωνικούς λόγους θα απο
φευχθεί η μείωση του αφορολογήτου.
Τελικά, και η (μόνιμη) έκτακτη εισφορά
επιβλήθηκε και το αφορολόγητο μειώ
θηκε (όχι μία αλλά δύο φορές!).
Και αν προσθέσει κανείς ότι:
- Σύμφωνα με το πρώτο μνημόνιο και
ωςτον Σεπτέμβριο του 2010 η κυβέρνη-

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
Μετά την επίσκεψη της τρόικας στο
Πρωτοδικείο, ο πρόεδρος των Δι
καστών και Εισαγγελέων X . Αθα
νασίου δήλωσε ότι στη χώρα μας
η ποιότητα απονομής δικαιοσύνης
είναι υψηλή και ότι το πρόβλημα
με τις καθυστερήσεις δεν οφείλε
ται στο έμψυχο υλικό αλλά στην
έλλειψη υποδομής.
Απορία απλού ανθρώπου. Η έλ
λειψη υποδομής φταίει που ο ανα
κριτής άφησε ελεύθερο τον Μάκη
Ψωμιάδη και τον ψάχνουμε; Ή
μήπως ήταν ζήτημα υψηλής ποιότητας απονομής
δικαιοσύνης;

ση όφειλε να έχει εγκαθιδρύσει «ένα
αποτελεσματικό σχήμα διαχείρισης έρ
γου (που θα περιλαμβάνει την αυστη
ρή επίβλεψη του υπουργείου Οικονο
μικών και ειδικές ομάδες) ώστε να
εφαρμοστούν μέτρα εναντίον της φο
ροδιαφυγής». Μην το είδατε, μην το
απαντήσατε...
- Πάντα σύμφωνα με το πρώτο μνημό
νιο, το ενιαίο μισθολόγιο θα έπρεπε να
είχε ολοκληρωθεί ως τα τέλη του περα
σμένου Ιουνίου - ακόμη το κουβεντιά
ζουμε...
- Το πακέτο «αποκρατικοποιήσεις - αξι
οποίηση δημόσιας περιουσίας» εξαγγέλ
θηκε τον Φ εβρουάριο του 2011 και
έκιοτε ούτε αποκρατικοποιήθηκε ούτε
αξιοποιήθηκε το παραμικρό.
- Η εργασιακή εφεδρεία ψηφίστηκε από
τη Βουλή σπς 20 Ιουνίου και ακόμη δεν
ξέρουμε ούτε αν μπορεί να εφαρμοστεί,
ούτε πώς, ούτε με ποιες διαδικασίες.
Είναι προφανές ότι η ευθύνη γι’ αυτέςτις αποφάσεις και αυτέςτις καθυστε
ρήσεις βαρύνει κυρίως την κυβέρνηση.
Αλλά το κόστος το πληρώνει πολλαπλά
η κοινωνία.
Αφενός επειδή κάθε φορά χρειάζεται
ένα πιο επώδυνο μέτρο για να καλυφθεί
το μέτρο που δεν εφαρμόστηκε ή καθυ
στέρησε ή δεν απέδωσε. Κι αυτό θα
έπρεπε να προβληματίσει σοβαρά όσους
επαγγέλλονται «την ακύρωση των μ έ 
τρων».
φετέρου επειδή η
κρίση εμπιστοσύ
ν η ς σ τις σ χ έσ εις
της κυβέρνησης με
τ ο υ ς δ α ν ε ισ τ έ ς
σ τενεύ ει α π ελ π ι
στικά κά θ ε περι*
θώριο διαπραγμά
τευσης ή α νο χ ή ς ή ελαστικότητας
στην εφαρμογή των δεσμεύσεων.
Υπό αυτή την έννοια, ακόμη και αν
η οργή των δημοσίω ν υπαλλήλων εί
ναι κατανοητή, το ερώτημα είναι σε
ποιους θα έπρεπε να εμποδίσουν την
πρόσβαση στα υπουργεία.
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την ταινία «Απρίλης» του Νάνι Μορέπ ο πρωταγωνιστής παρακολουθεί από την τηλεόραση τον Μάσιμο ντ’ Αλέμα να εκφωνεί κάτι γενικόλογες και άχρωμες ομιλίες. Εξαλα · ....... .■ ■ ■ λος του φωνάζει:

-Ν τ ’Αλέμα, πες κάτι αριστερό!
Αναρωτιέμαι τι ταινία θα γύριζε ο Μορέπ αν ήξερε την Ελλάδα κι εκείνους που υποδύονται την ελληνική Αριστερά.
Διότι έτσι θα ανακάλυπτε μια Αριστερά (το ΚΚΕ,
τον ΣΥΡΙΖΑ και διάφορους παρατρεχάμενους...) η
οποία - και δεν κάνω πλάκα:
- ανατίθεται στη φορολόγηση της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας (αυτό θα πρέπει να αποτελεί παγκόσμια αριστερή πρωτοτυπία!..),
- υπερασπίζεται την πιο ακραία φαυλοκρατία στα
Πανεπιστήμια,
- βολεύεται με τα προνόμια των βουλευτών και την
ανεξέλεγκτη δημόσια χρηματοδότηση των κομμάτων,
η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ έβυσλε και σχετική ανακοίνωση,
- χαϊδεύει τους διμ. ,συς υπαλλήλους που η ίδια
παραδέχεται ότι διορίστηκαν ως επί το πλείστον με
φαυλοκραπκές και πελατειακές διαδικασίες και η
ίδια διαπιστώνει ότι συγκροτούν ένα άνππαραγωγικό και αναχρονισπκό Δημόσιο,
- ανπστρατεύεται τη μετατροπή των αδειών ταξί σε
δημόσιο αγαθό και την κατάργηση της μαύρης αγοράς που έχουν στήσει οι ταξιτζήδες,
-υπεραμύνεται όλων των προνομίων των λεγάμενων
«κλειστών επαγγελμάτων» και βάζει τις φωνές κάθε
φορά που πάει να γίνει ένα βήμα προς την κατάργησή τους,
- σκίζει τα ρούχα της υπέρ κάθε κεκτημένου - δίκαιου ή άδικου...
Γενικώς αυτή η «ντεμέκ Αριστερά» κάνει ακριβώς
το αντίθετο από αυτό που θα έπρεπε να κάνει μια παράιαξη η οποία επαγγέλλεται την αλλαγή, την κίνηση
και την πρόοδο: ανατίθεται στα πάντα, υιοθετεί τους

τιάντες (ακόμη και τους απόστρατους!..) και συ·
γκρστεί σήμερα την πιο λυσσαλέα υπερασπιστική
δύναμη όλων ττον αναχρονισμών, των στρεβλώσεων, των αυθαιρεσιών και των παραλογισμών ενός
καθεστώτος, το οποίο (εξ όσων γνωρίζω) ούτε είναι ούτε δήλωσε ποτέ σοσιαλιστικό.
Το σόι Αριστερά είναι λοιπόν αυτή; Και ποια είναι
η σύγχρονη αριστερή επαγγελία;
Διότι εγώ το μόνο που βλέπω είναι μια ακραία
εμπρηστική και λαϊκισπκή ρητορική που επισιρατεύεται απλώς για να καλύψει την πιο συντηρητική και
καθεστωτική πολιτική δύναμη που έχει γνωρίσει η
σύγχρονη Ελλάδα. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα - συνεπώς είναι μάλλον ευχαριστημένοι με
αυτά που ξέραμε ως τώρα!
Αυτό το συνονθύλευμα όμως δεν είναι Αριστερά.
Δεν είναι παράταξη του ορθού λόγου, ούτε είναι κληρονόμοι του Διαφωτισμού όσοι ξεφωνίζουν κάθε
προσπάθεια ξεβολέματος σαν προσβεβλημένες θεούσες. Και επειδή η κοινωνία χρειάζεται μια Αρισιερά, η Αριστερά σήμερα λείπει.
Γι’ αυτό ο πρωταγωνιστής του <Απρίλη» δικαιούται να φωνάξει με απόγνωση στην Παπαρήγα, στον
Τσίπρα, στον Αλαβάνο και στους υπόλοιπους:
- Πείτε επιτέλους κάτι αριστερό!

δεν θέλουν να αλλάξει τίποτά - συνεπώ ς είναι μάλλον ευχαριστπμένοι με αυτά που ξέρα με ω ς τώρα!

Στην τρόικα ή στους υπουργούς;

j p r e t e n t e r i s @ d o l n e t . g r ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!
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ιβ λ ίο σκέπτεται να
γράψ ει ο κ. Θ . Π ά 
γκαλος. Ο τίτλος του
νέου πονήματος έχει
βρεθεί: «Μ αζί τα φύγαμε». Ο
δεύτερος στο κυβερνητικό πρω
τόκολλο (αλλά μακράν πρώτος
στην καρδιά μας) αντιπρόεδρος
της κυβέρνησης δεν υπαναχω
ρ εί α π ό τη ν κ ο ιν ω ν ιο λ ο γ ικ ή
ανάλυσή του, που καταλήγει στο
συμπέρασμα ότι απλώ ς «μαζί
τα φάγαμε». Η μόνη υποχώρη
ση που έκανε ήταν να τροπο
ποιήσει εσχάτως την έκφραση
σε «μαζί τα δαπανήσαμε». Μ ου
λένε ότι ο κ. Πάγκαλος έχει πολ
λά παραδείγματα να αθροίσει
για να υποστηρίξει τη θέση του
και κορυφ αίο ανάμεσα σε αυ
τά είνα ι η ε ξέ λ ιξη πολιτικώ ν,
όπως ο κ. Α λ. Παπαδόπουλος
κα ι ο κ . Στ. Μ ά νο ς, που επι
χ είρ η σ α ν να θ έσ ο υ ν τον λα ό
προ των ευθυνών του. Απομα
κ ρ ύ ν θ η κ α ν π ρόω ρα α π ό την
εξο υ σ ία κα ι η «κοινω νία των
πολιτών» φρόντισε ώστε να μην
επ ιστρέφ ουν ω ς σ ή μ ερ α . Β ε 
βαίως δεν μπορώ παρά να συγ
χα ρώ τον κ. Π ά γ κ α λ ο , α φ ο ύ
π ρ ο φ α ν ώ ς α π έφ υ γε ν α δ ια πράξει τα ίδια λάθη με τους εν
λόγω, με αποτέλεσμα ο λα ό ς να
εξα κολουθ εί να του επιτρέπει
να τον υπηρετεί.

Ε

χει μέλλον η Ευρώπη;».

Αυτό αναρωτιέται το ΒΒΟ
και για να βρει την απάντηση κάλεσε σε πάνελ την αντιπρόεδρο
της ιταλικής Γερουσ ία ς κυρία
Εμα Μπονίνο, την αντιπρόεδρο
της γαλλικής Βουλής κυρία Ελιζαμπέτ Γκιγκού και τον καθη
γητή του Πανεπιστημίου του Βε
ρολίνου κ. Μάρκους Κέρμπερ.
Οταν όμω ς η Ελλά δα είναι το
ηφαίστειο που απειλεί να μετα
τρέψει σε Πομπηία ολόκληρη την
ευρωζώνη, η ερώτηση δεν μπο
ρεί να απαντηθεί χωρίς μια ελ
ληνική συμμετοχή. Η κυρία Αν
να Διαμαντοπούλου ήταν η επι
λογή του καναλιού. Η Αννα δεν
μίλησε ασφαλώς για την (άδικη
κατά την ίδια...) κριτική την οποία
δέχεται για τα «αόρατα» σχολικά
βιβλία, αλλά για τα προβλήμα
τα της ευρω ζώ νης υπογραμμί
ζοντας ότι όλα αυτά τα προβλή
ματα μπορούν να ξεπερασιούν
με «περισσότερη Ευρώπη». Δεν
πιστεύω πάντως ότι αυτή είναι η
λύση. Τ ο Π α Σ ο Κ κατόρθωσε να
αποτύχει τόσο απόλυτα που η
κρίση μεταδίδεται σε όλον τον
κόσμο ανεπηρέαστη από την πο
σότητα της «Ευρώπης» που πα
ράγουν οι ηγέτες της.

« Ρ · θ ενα ρά αντίθετος με τη
φ ορολόγηση των χώ ρω ν
λατρείας μαθαίνω ότι εμφ ανί
ζεται σε συζητήσεις του ο Γε
ν ικ ό ς Γ ρ α μ μ α τ έα ς Θ ρ η σ κ ε υ 
μάτω ν κ. Γ . Καλαντζής. Κ α ι
αντιτείνει ότι θα ήταν προτι
μότερο να ζητήσει το Κράτος
από την Εκκλησία (εις το ό νο 
μα της πα τρίδος α σ φ α λώ ς...)
να α ν α λ ά β ει π ρ ο σ ω ρ ινά ένα
μέρ ος των δαπανώ ν της, παρά
να επιβάλει φ ορολογία στους

περιθώριο συνεδρίασης της Κ Ο
του Π α Σ ο Κ «κατήγγειλε» τον κ.
I. Ραγκούση στον Πρωθυπουρ
γό λέγοντας ότι ο υπουργός Μ ε
ταφορών έχει συνωμοτήσει για
να τον ανατρέψει. Και προσθέ
τει ότι το σχόλιο αποσκοπούσε
στο να πληγεί προσωπικώς «ως
άνθρωπος και ως πολίτης ενερ
γός». Ενημερώνω τους βουλευ
τές του Π α Σ ο Κ αφ ενός να πάψ ουν να φ θ ο νο ύ ν τον κ. Κακλαμάνη, αφού ο ίδιος διαψεύδ ει ότι προέβη σε διορ ισμ ούς
στο Δημόσιο, αφετέρου να επα
νεξετάσουν την ακοή τους.

να ο ύ ς. Μ πράβο στον Γραμμα
τέα . Ε ίμ α ι β έβ α ιο ς ότι ιε ρ ε ίς
και ιεράρχες θα ενθουσιαστούν
μόλις ακούσουν την ιδέα, αφού
η γενναιόδω ρη κα ι αγόγγυστη
προσφορά στο Κράτος είναι το
Ν ο 1 μέλημα της Ε κκ λη σ ία ς.

| ούλησ ε το πρώτο «φ ιλέ
το» ο κ. Κ . Μ ητρόπουλ ο ς. Ο επ ικεφ α λής του Τ α μ εί
ου Α ποκρα τικοπ οιήσ εω ν α πέ
σπασε 1 δ ισ . ευρώ από πα ρα 
χ ώ ρ η σ η δ ικ α ιω μ ά τ ω ν τ ο υ
ΟΠΑΓΊ. «Τα πρώτα λεφτά στην
Ανγκελα» του είπε τηλεφ ω νικώ ς φ ίλ ο ς του που θέλησε να
το ν σ υ γ χ α ρ εί. Π ρ ό κ ε ιτ α ι για
εκπληκτική επιτυχία. Π ο ιο ς θα
π ερ ίμ ενε ότι υ π ά ρχει α γ ο ρ α 
στής για μηχανές τζόγου σε χώρα χω ρίς χρήμα;
Πάντως ο κ. Μητρόπουλος εί
να ι ιδ ια ιτέρ ω ς κινη τικό ς κ α ι,
όπως λένε οι φ ίλοι του, πρόκει
ται να μα ς εκπλήξει προσεχώς.
Ο ίδ ιο ς κρατά κλειστά τα χα ρ
τιά του, κατάφερε ό λο το προη
γούμενο διάστημα να ξεχαστούν
οι αποκρατικοποιήσεις κα ι κα
τά τα φ α ινόμενα ο ι ανακοινώ 
σεις του θα είναι καταιγιστικές
π ροσεχώ ς. Στους συμβούλους
που α να ζη το ύ ν υ π ο ψ ή φ ιο υ ς

αγοραστές υπενθυμίζει κάθε τό
σο ότι ω ς προχθές καθόταν στην
άλλη μεριά του τραπεζιού. Δ η 
λώνοντας προφ ανώ ς ότι γνωρί
ζε ι ποιοι ενδιαφ έρονται περισ
σότερο και πως μπ ορεί κα νείς
να το υ ς προσεγγίσει. Μ άλιστα
κάθε τόσο σημειώ νει με νόημα
ότι τη δουλειά την παίρνει όποι
ος δίνει τα περισσότερα. Α ν λ ο ι
πόν αληθεύουν όλα αυτά και η
προεργασία είναι πραγματική,
προσεχώ ς θα δούμε πράγματα
κ α ι θάματα στις α π ο κρ α τικ ο 
ποιήσεις. Θ α τα πουλήσει όλα ο .
κ. Μ η τρό π ο υ λο ς σιω πηλά κα ι
χω ρίς φ α νφ ά ρες. Οπότε θα ευ
χα ρισ τηθεί κα ι η Α νγκελα που
τόσ ο ενδ ια φ έρ ετα ι για τις ε λ 
λη νικές υποθέσεις.

κ. Ε υ . Βενιζέλος μπορεί
να β ρίσ κετα ι στη Φ ουκ ο υ σ ίμ α του υ π ο υ ρ γείο υ Ο ι
κονομικώ ν, α λλά δεν παύει να
μεριμνά π ροκειμένου να ε ξ α 
σ φ α λ ίσ ε ι στον κ . Γ . Π α π α ν δ ρ έ ο υ π ε ρ ίο π τ η θ έ σ η σ τ η ν
Ιστορία. Μ ου λένε ότι ο αντι
πρόεδρος της κυβέρνησης δ ια 
φ ω νεί έντονα με τον κ. Γ. Π α 
πακωνσταντίνου, ο οποίος δ ια 
τηρούσε για τον εαυτό του το
προνόμιο να υπογράφει το μνη
μ ό νιο (και κά θε επικαιροποί-

Ο

ησή του) στερώ ντας από τον
Π ρω θυπουργό το προνόμιο να
υπογράψ ει εκείνος το σύγχρο
ν ο ... «συμβόλαιο με τον λα ό»,
παρά το γεγονός ότι οι δ α νει
στές ζητούσαν πάντοτε και μετ’
επιτάσεω ς την πρω θυπουργική υ π ο γ ρ α φ ή . Αυτή η κ α τ ά 
φωρη α δ ικ ία κα ι η α προκάλυ
πτη προσπάθεια να παίρνει ο
εκάστοτε υπουργός Ο ικ ο ν ο μ ι
κ ώ ν ο λ ό κ λ η ρ η τη δ ό ξ α το υ
μνημ ονίου θα τερματιστεί από
τον κ. Β ε ν ιζέλ ο . Μ άλιστα στο
Μ α ξίμου υποψιάζονται ότι δεν
ζή τη σ ε η κ υ ρ ία Κριστίν Λ α γκ ά ρ ν τ τ η ν υ π ο γ ρ α φ ή τ ο υ
Π ρω θ υπ ουργού α λλά ο α ντι
π ρ ό εδ ρ ο ς, για την «αποκατά
σταση τη ς α δ ικ ία ς » α π ό την
επ ικεφ α λής του Δ Ν Τ .

αντελώς αναληθή» χα« Μ
ρακτηρίζει με επιστολή
του ο κ. Απ. Κακλαμάνης όσα
ανέφ ερα την περασμένη Κυρια
κή περί των απεριόριστων διο
ρισμών στο Δ η μ όσ ιο που πολ
λ ο ί βουλευτές του Π α Σ ο Κ θεω
ρούν ότι πέτυχε στην πολυκύ
μαντη δ ια δ ρ ο μ ή του. Ε ξίσ ο υ
«παντελώς αναληθή» χαρακτη
ρίζει την πληροφ ορία που μετέ
φ εραν άλλοι βουλευτές άτι στο
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ρωας επεισοδίου μέσα στο κτίριο του Ο Η Ε
έγινε, εμμέσως τουλάχιστον, ο τούρκος πρω
θυπουργός Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την περασμέ
νη εβδομάδα. Και μάλιστα σε επεισόδιο που όμοιο
του μέσα στο κτίριο του Οργανισμού δεν έχει συμ
βεί ποτέ ως σήμερα. Ο λα ξεκίνησαν όταν οι φρου
ροί εμπόδισαν την είσοδο στην αίθουσα της Γενι
κής Συνέλευσης στον κ. Ερντογάν επειδή δεν φο
ρούσε την ειδική κονκάρδα που δίνει ελευθερία κί
νησης μέσα στο κτίριο στους μη μονίμους. Ο ι πέ
ντε σωματοφύλακές του που τον συνόδευαν απώ
θησαν βίαια τους φρουρούς, εκείνοι ανπσιάθηκαν, ήρθαν στα χέρια, γρονθοκοπήθηκαν, έπεσαν
και κυλίστηκαν κάτω, και χρειάστηκε να επέμβουν
άλλοι κυανόκρανοι - χωρίς κράνος ευτυχώς - για
να τελειώσει η σύρραξη. Οχι δίχως απώλειες όμως.
Δύο φρουροί του Ο Η Ε βρέθηκαν στο νοσηλευτή
ριο με θλάση μαλακών μορίων και ένας πήγε να

αλλάξει... χιτώνιο επειδή στην «τουρκο-ΟΗΕδική»
σύγκρουση του σχίστηκε. Ο ι τούρκοι σωματοφύ
λακες δεν αστειεύονταν. Είχαμε όμως και νομικοπολιτικής φύσεως συνέχεια. Δύο φρουροί κα
τέθεσαν μήνυση εναντίον των τούρκων παλικα
ράδων, την οποία αργότερα ανακάλεσαν ύστερα
από παρέμβαση της Γραμματείας, και ο υπουργός
κ. Μεχμέτ Νταβούτογλου διαμαρτυρήθηκε στον
Γενικό Γραμμστέα για τη «συμπεριφορά» των φρου
ρών. ΓΓ αυτό άλλωστε καθυστέρησε - πράγμα
σπάνιο για τούρκο επίσημο - 1 0 λεπτά στο ραντε
βού του με τον έλληνα ομόλογό του κ. Σταύρο Λαμπρινίδη. Φαίνεται ότι οι Τούρκοι δεν τα πάνε κα
λά με τον Ο Η Ε . Γιατί και πέρυσι οι συνοδοί του κ.
Ερντογάν ήρθαν στα χέρια με τους φρουρούς του
κτιρίου, αλλά η σύγκρουση έγινε στον περίβολο,
όχι μέσα στο κτίριο και μάλιστα εμπρός από την
αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης.

όπ ο ιο ι «θαυμαστές» τού
κ. Π . Μπεγλίτη ενοχλού
νται επειδή ο υπουργός Αμυνας
χρησιμοποιεί υπερβολικά (όπως
λ έ ν ε ...) το κυβερνητικό α ερ ο 
σ κ ά φ ο ς για τις μ ετα κ ινή σ εις
του. Σημειώ νουν ότι δεν είναι
δυνατόν σε καιρό κρίσης να με
τακινούνται οι υπουργοί με ένα
μέσο που κοστίζει 6.000 ευρώ
ανά ώρα πτήσης. Π α ρ ’ όλα αυ
τά στο υπουργείο απαντούν άτι
δ εν είνα ι δυνατόν να μετα κι
νηθεί ο υπουργός Αμυνας με αε
ροπ λά νο της γ ρ α μ μ ή ς, ιδ ίω ς
όταν έχει πρόγραμμα επισκέ
ψεων όπως αυτό του Σαββατο
κύριακου σε Αττάλεια και Λευ
κω σία που πρέπει να ολοκλη
ρω θεί εντός ολίγων ωρών. Το
προσεχές ταξίδι στο Κατάρ, πά
ντως, λέγεται ότι θα μπορούσε
ν α γ ίν ει με κ α ν ο ν ικ ή πτήση,
εκτός αν ο κ. Μ πεγλίτης σκέ
πτεται επιστρέφ ονιας να κάνει
μια στάση erro Ισραήλ προκει
μένου να επεκταθεί η γνωστή
«μυστική συμφωνία» αμυντικής
συνεργασίας που υπέγραψε στο
πρόσφατο ταξίδι του.

Ε

νθουσ ια σμός επικράτησε
στο Μ έγαρο Μ α ξίμ ου μ ό 
λις έγινε γνωστή η μαχητική το
ποθέτηση της κυρία ς Μιλένας
Αποστολάκη στη συνεδρίαση
της Δ ια ρ κ ο ύ ς Επιτροπ ής Δ η 
μ ό σ ια ς Δ ιο ίκ η σ η ς , Δ η μ ό σ ια ς
Τ ά ξη ς και Δικαιοσύνης. Η βου
λ ευ τ ή ς α π ο κ ά λ ε σ ε το ν ο μ ο 
σ χ έ δ ιο γ ια το δ η μ ο ψ ή φ ισ μ α
που έχει εξελιχ θ εί σε έμμονη
ιδέα του Π ρω θυπουργού «ήσ-

σονος σημασίας και τεχνικού
χαρακτήρα». Π ροσέθεσε ότι «το
δημοψ ήφ ισμα δεν συνδέεται
μ ε τη νομιμοποίηση της εκά
στοτε κυβέρνησης». Και κατέ
λ η ξε ότι «τη στιγμή που η σω
τηρία της χώ ρας είναι ακόμη
ζητούμενο, κάθε συζήτηση για
διεξαγω γή δημοψηφίσματος
είναι εκτός τόπου και χρόνου»,
αναφ έροντας πως «αφενός το
κόσ τος του υπολογίζεται σε
100 εκατομμύρια ευρώ αλλά
και γιατί η βαθιά κρίση που
μαστίζει τη χώρα καθιστά τέ
τοιες πρωτοβουλίες ανομιμοποίητες». Αψ ογη η τοποθέτη
ση της Μ ιλένα ς, η οποία, όπως
λένε οι καχύποπτοι, αποκλείε
ται να μην απηχεί το «βενιζελικό πνεύμα» και το «εθνικό αί
τημα» για εκλογές.

