
ΤΡΙΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΓΝΩΜΕΣ TANCA 7

πού πήγαν οι«Αγανακτισμένοι»;
Γιατί φυλλορόησε το πολυσυζητημένο κίνημα ins nXaieías ΣυνιάΥμαιος

ΤΟ ΥΘΑΝΑΣΗ 
ΧΕΙΜΩΝΑ

Τα τελευταία βράδια περνάω συ
χνά από την πλατεία Συντάγμα
τος. Κάποιες φορές, απέναντι 

από το ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταν- 
νία», υπάρχει μια επιγραφή που γρά
φει «300 Ελληνες» -  ή κάτι τέτοιο. Στην 
πραγματικότητα πρόκειται για δυο- 
τρία άτομα, ένα από τα οποία φοράει 
πάνω του μια μεγάλη ελληνική σημαία 
με τρόπο που δεν μου επιτρέπει να κα
ταλάβω αν το κάνει λόγω συμπάθει- 

άς του προς την πα
τρίδα ή απλώς επει
δή κρυώνει. Τις προ- 
άλλες παρατηρούσα 
καμιά δεκαριά γυναί
κες στο πεζοδρόμιο 
που βρίσκεται φ ά
τσα από τη  Βουλή. 
Ενα CD player ouv- 
δεδεμένο με τηλεβόα 

έπαιζε στη διαπασών (και αρκετά πα
ραμορφωμένα) την αγαπημένη επιτυ
χία του Γιάννη Μηλιώκα «Για το καλό 
μου, για το καλό μου...».

Τι έγιναν λοιπόν οι «Αγανακτισμέ- 
νοι»; Λίγοι μόνο μήνες έχουν περάσει 
από την εποχή που η πλατεία Συντάγ
ματος ήταν κατάμεστη από κόσμο σε 
ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κοινω
νικά φαινόμενα που παρατηρήθηκε 
στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Η 
μυστηριώδης εξαφάνιση αυτών των 
ανθρώπων δεν έχει, φυσικά, να κά
νει με την ανάληψη της πρωθυπουρ
γίας από τον Λουκά Παπαδήμο. Η συ
γκεκριμένη «κίνηση» ατόνησε επιδει
κτικά μετά την ψήφιση του δεύτερου 
Μνημονίου και όλες οι προσπάθειες 
ανάνηψής της μετά τα «μπάνια του 
λαού» κατέληξαν σε οικτρή αποτυχία.

Με μια πρώτη ματιά, η εξέλιξη αυ
τή μοιάζει πολύ παράξενη. Μην ξεχνά
με ότι τους τελευταίους μήνες όχι μό
νο είχαμε νέα, ιδιαιτέρως επαχθή, μέ
τρα αλλά και μια πρωτοφανή πολιτική 
αστάθεια, η οποία έπιασε κόκκινο με
τά την ανακοίνωση από τον τότε πρω
θυπουργό Γιώργο Παπανδρέου ότι θα 
προσφύγει σε δημοψήφισμα. Επίσης,

είδαμε να ξεδιπλώνεται στις ΗΠΑ (και 
όχι μόνο, σε πολλές ευρωπαϊκές πρω
τεύουσες ξεδιπλώθηκαν ανάλογες συ
γκεντρώσεις διαμαρτυρίας) η κίνηση 
«Occupy Wall Street» η οποία θα μπο
ρούσε κανείς να πει (λίγο ιερόσυλα, 
είναι η αλήθεια) ότι παρουσίαζε αρ
κετές ομοιότητες με τους εδώ «Αγα- 
νακτισμένους».

Γιατί λοιπόν οι εδώ «Αγανακτισμέ- 
νοι» εξαφανίστηκαν;

Στα μάτια μου, οι λόγοι είναι προ
φανείς. Ενα από τα θετικά στοιχεία 
των «Αγανακτισμένων» της πλατείας 
Συντάγματος το περασμένο καλοκαίρι 
ήταν η εντυπωσιακή μαζικότητα που 
επέδειξαν. Στο peak τους μετρούσαν 
αρκετές δεκάδες χιλιάδες κόσμου. 
Επρόκειτο για ένα πλήθος το οποίο 
προφανώς δεν αποτελούνταν μόνο 
από τους διάφορους ακραίους που 
κράδαιναν απειλητικά τις κρεμάλες.

Ισα ίσα, ένα μεγάλο κομμάτι των 
«Αγανακτισμένων» της πλατείας ήταν 
άνθρωποι όντως προβληματισμένοι. 
Μερικοί α π ’ αυτούς, αλλά όχι όλοι, 
ήταν άνεργοι ή με σοβαρές οικονομι
κές δυσκολίες. Οι περισσότεροι, κατά 
τα φαινόμενα, ήθελαν να βρουν έναν 
τρόπο να διαμαρτυρηθούν για τη δι
αφθορά και την έλλειψη αξιοκρατί
ας που τους (μας) οδήγησαν ώς εδώ.

Τ ι είδαν λοιπόν όλοι αυτοί οι 
«Απαυδισμένοι» (κατά την τα
πεινή μου άποψη, είναι πιο σω

στή απόδοση στα ελληνικά του ισπα
νικού «Indignados» από τον όρο «Αγα- 
νακτισμένοι» που επικράτησε, και βε
βαίως παραπέμπει σε άλλες σκοτει
νές εποχές); *

Κατ’ αρχάς, συνάντησαν ουσιαστι
κά δύο πλατείες: την «πάνω», η οποία, 
γιομάτη Κολοκοτρωναίους και Λεω
νίδες, θύμιζε εμποροπανήγυρη την 
εποχή της ενδόξου «Επαναστάσεως» 
του Γεωργίου Παπαδοπούλου, και την 
«κάτω», ένα κράμα δηλαδή του Μάη 
του ‘68 και του «Καφενείου των φ ι
λάθλων», χωρίς φυσικά το μεγαλείο

Η αδυναμία 
ΐου5 να
υπερασπιστούν
ιον
(εντυπωσιακά)
ειρηνικό
χαρακτήρα
του$ από του5
(προερχόμενου$
από άλλου)
κουκουλοφόρου$
τραμποήκου5,
που κάποια
στιγμή
παρεισέφρησαν 
σε αυτούς 
υπέγραφε
τη ληξιαρχική 
πράξη
θανάτου του*

του πρώτου αλλά ούτε και το χιού
μορ του δεύτερου. Αντίθετα μάλιστα 
με τους πιονιέρους του συγκεκριμέ
νου κινήματος, τους Ισπανούς, οι έλ- 
ληνες «Αγανακτισμένοι» στην ουσία 
δεν παρουσίασαν ποτέ το παραμικρό 
αίτημα. Αρκέστηκαν σε συνθήματα τύ
που «Ε-ε-ε, ο-ο-ο, πάρτε το Μνημόνιο 
και φύγετε από δω»...

Ε νας άνθρω πος όμως που δεν 
«βγαίνει» οικονομικά, που δεν 
ξέρει αν αύριο θα έχει σπίτι, 
φαγητό, δυνατότητα να σπουδάσει 

τα παιδιά του και που ψάχνει εναγω- 
νίως για δουλειά (ή προσπαθεί, επί
σης εναγωνίως, να μειώσει τις απώ
λειες) έχει σοβαρότερα πράγματα να 
κάνει από το να ξημεροβραδιάζεται 
στις πλατείες μόνο και μόνο για να 
τραγουδάει καλαμπούρια για την κοι
λιά του Πάγκαλου. Γι’ αυτό οι «Αγα- 
νακτισμένοι» της πλατείας Συντάγμα
τος έχασαν σύντομα την ταυτότητα, 
τον λόγο ύπαρξης και το λαϊκό έρει
σμά τους. Μάλιστα η αδυναμία τους 
να υπερασπιστούν τον (εντυπωσι
ακά) ειρηνικό χαρακτήρα τους από 
τους (προερχόμενους από αλλού) κου- 
κουλοφόρους τραμπούκους, που κά
ποια στιγμή παρεισέφρησαν σε αυ
τούς, υπέγραψε τη ληξιαρχική πρά
ξη θανάτου τους.

Τι ήταν όμως οι «Αγανακτισμένοι»; 
Ακόμα μία μόδα; Είναι αλήθεια ότι για 
ένα διάστημα το Σύνταγμα εθεωρείτο 
πιο trendy και από την πλατεία Καρύ- 
τση... Κατά τη γνώμη μου, όμως, ήταν 
μια τεράστια χαμένη ευκαιρία. Σε μια 
δύσκολη περίοδο της χώρας οι Ελλη
νες είχαν την ευκαιρία να πάρουν την 
τύχη τους στα χέρια τους -  με την κα
λή έννοια. Να κινηθούν μακριά από 
χειραγωγήσεις και δημαγωγίες, να 
καταθέσουν μια ουσιαστική εναλλα
κτική πρόταση.

Η καλή πρόθεση υπήρχε. Η ευκαι
ρία όμως χάθηκε.

Ο Θανάσηε Χειμωνάε είναι συγγραφέαδ

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ
θα  σε δω 
στην κόλαση

Κ ρίμα που  δεν μπορώ να 
σας τα τραγουδήσω. Από 
τα  δύο β ιντεοκλίπ  που 

δημιούργησαν αυτές τις μέρες 
πλειοψηφικό ρεύμα στη γαληνο- 
τάτη δημοκρατία του You Tube, 
προτιμώ την μπαλάντα της Βά- 
σως Π απανδρέου μιξαρισμένη 
σε ηλεκτρονικό ήχο που θυμί

ζει Λένα Π λά
τωνος. Δεν ξέρω 
ποια είναι αυτά 
τα μαμούνια που 
μπήκαν στον κό
πο να φτιάξουν 
το ξεκαρδιστικό 
α ρ ισ τούργη μ α  
«Vaso tragoudi» 
με lyrics την τε
λευτα ία  ομιλία 
της στο Κοινο

βούλιο. Οποιοι και να είναι, τα 
σέβη μου.

Το ακούω εναλλάξ με το «See 
you in hell», όπου ο μεταλλάς που 
βρυχάται είναι κλώνος του Βαγ
γέλη Βενιζέλου με ηλεκτρική κι
θάρα, κολάν και μαλλί Νίκου Χορ- 
ταρέα. Εν τω μεταξύ ο Γιώργος 
Παπανδρέου δεν έτρεξε στον Μα
ραθώνιο και τα διαγγέλματα του 
Αντώνη Σαμαρά έχουν τηλεοπτι
κό γκελ ισοδύναμο με αυτό του 
Παναγιώτη Μεντρέκα. Τι λες κι 
εσύ, γιατρέ μου; Μήπως παραέ
χω γίνει ευφορική;

Εκεί που όλοι χάνουν το χιού
μορ τους και προεξοφλούν τα 
χείριστα είναι όταν εμφανίζεται 
στο φέισμπουκ η φωτογραφία 
του Βορίδη ματσουκοφόρου. Σο
βαρά; Δεν τους είδα να το παίρ
νουν και τόσο κατάκαρδα τότε 
που τον επιβράβευαν με δυσθε
ώρητα νούμερα τηλεθέασης. Για 
να το πω κι αλλιώς: αγαπητοί μου 
τηλεθεατές, «μαζί τον κάναμε νο
ματαίο». Ψέματα;

ΤΗΣ ΡΟΥΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΑ-
ΚΟΠΟΥΑΟΥ

ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΑ

Θα παρατήρησες, βέβαια, φίλε ανα
γνώστη, πως η αντίσταση κατά 
των δυνάμεων κατοχής παρουσί

ασε κάμψη στη διάρκεια των προηγούμε
νων ημερών. Το φρόνημα παρέμεινε υψη

λό, πλην όμως τα τεκται- 
νόμενα σης σφαίρες τής 
εξίσου υψηλής πολιτι
κής διοχέτευσαν τον ιό 
του δισταγμού ακόμη 
και στους πλέον απο
φασισμένους να μην πα
ραχωρήσουν ούτε σπι
θαμή γης, ούτε ρανίδα 
ύδατος.

Αλήθεια, δεν σου 
έκανε εντύπωση πώς «όλοι εκείνοι» εσιώ- 
πησαν όσο κρινόταν η υπόθεση του δη
μοψηφίσματος; Πώς αντί, στεντόρεια τη 
φωνή, να επιμείνουν να δοθεί η ευκαιρία 
σε όλους μας να διώξουμε μια και καλή 

'τοχή, δανειστές και χρέη, αρκέστηκαν

ΤΟ ΥΤΑΚΗ
ΘΕΟΔΩ-
ΡΟΠΟΥΛΟΥ

Το φάντασμα του τρωγλοδύτη

Εδώ και 
μέρε$ 
κάποιοι 
προεξοφλούν 
το σκηνικό 
π κ  βία5 που 
θα στηθεί 
μεθαύριο 
στον
εορτασμό του 
Πολυτεχνείου

σε μερικές μάλλον χλιαρές δηλώσεις για 
το «Οχι»; Πώς, για να τηρήσουν τα προ
σχήματα του ύφους τους, το χρησιμοποί
ησαν, όχι για να επιμείνουν στο δημοψή
φισμα, αλλά για να καταγγείλουν τις δυ
νάμεις κατοχής που μας επέβαλλαν τον 
χρόνο διεξαγωγής του και το ερώτημα;

Φοβήθηκε μήπως η Αριστερά του ΣΥ- 
ΡΙΖΑ και του ΚΚΕ ότι το «Οχι» θα καταπο- 
ντιζόταν και στις κάλπες, όπως καταπο- 
ντίσθηκε και στις δημοσκοπήσεις; Ή  μή
πως φοβήθηκε το χειρότερο, πως αν το 
«Οχι» επικρατούσε, τα στρατεύματα κα
τοχής θα αναγκάζονταν να αποχωρήσουν 
και θα άφηναν εμάς στο έλεος της δραχ
μής και την Αριστερά μας στο έλεος του 
κενού της; Αν έφευγαν, τότε σε ποιους 
θα έλεγαν τα «δεν χρωστάω» και τα «δεν 
πληρώνω» τους; Ασε που θα έπρεπε να 
προτείνουν κάτι παραπάνω από την απλή 
αναλογική για να ζεστάνουν την πτωχευ- 
μένη, βαλκανική μας μοναξιά.

Δεν σου κάνει εντύπωση πως μόλις 
ησύχασαν, μόλις βεβαιώθηκαν ότι το δη
μοψήφισμα δεν παίζει, ότι τα στρατεύμα
τα κατοχής δεν σκοπεύουν να αποχωρή
σουν, επανήλθαν ανακουφισμένοι; Η κ. 
Παπαρήγα καταγγέλλει την κυβέρνηση 
των τραπεζιτών και αναγγέλλει τη δημι
ουργία επιτροπών σε κάθε συνοικία. Με 
ποιον σκοπό άραγε; Μήπως για να ανα
γκαστεί να βγει στους δρόμους η πλειο- 
ψηφία των συμπολιτών μας που υποφέρει 
σιωπηλά γιατί δεν πείθεται απ’ τα συλ
λαλητήρια και τη ρητορική της; Οσο για 
τους υπόλοιπους, ε, αυτοί εδώ και μέρες 
τώρα προεξοφλούν το σκηνικό της βίας 
που θα στηθεί μεθαύριο στον εορτασμό 
του Πολυτεχνείου.

Και δεν εννοώ μόνο τους συνήθεις 
ύποπτους. Εννοώ όλους αυτούς που τοι- 
χοκολλούν ημέρες τώρα τα αγγελτήρια 
των επεισοδίων και των ταραχών. Για
τί ημέρες τώρα δεν περνάει τηλεοπτική

εκπομπή χωρίς να γίνει αναφορά στα 
επεισόδια που πρόκειται να γίνουν στην 
επέτειο, στο βομβαρδισμένο τοπίο που 
θα ακολουθήσει, σε ένα ακόμη στρώ
μα καταστροφής που θα στρωθεί πά
νω στα όσα προηγήθηκαν. Κανείς δεν 
αναρωτιέται πια ποιοι κρύβονται πίσω 
από τις κουκούλες, γιατί δεν βγαίνουν οι 
κουκούλες και πού οδηγούν οι κουκού
λες. Κανείς δεν μιλάει πια για το κοινω
νικό κόστος της κουκούλας, για τον εκ- 
χυδαϊσμό της βίας, για την καταπόνηση 
του ηθικού ενός πληθυσμού που όλα και 
όλοι γύρω του τον σπρώχνουν στον πό
λεμο όλων εναντίον όλων. Εγινε κομμά
τι της ζωής μας.

Εδώ που φτάσαμε είναι δύσκολο να 
φανταστείς πώς θα ‘ναι η Ελλάδα, όχι σε 
δύο χρόνια, αλλά σε δύο μήνες. Το φάντα
σμα του τρωγλοδύτη κυκλοφορεί απει
λητικό στον χειμωνιάτικο ορίζοντα σαν 
τον χειρότερο εαυτό μας.
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Συστράτευση
για να μείνουμε στο ευρώ
Πρεμιέρα Παπαδήμου με εκκλήσεις για ενότητα και αισιοδοξία
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ 

ΜΑΡΙΑ ΝΤΑΛΙΑΝΗ

Το μεγάλο διακύβευμα της χώ
ρας αυτή την ώρα είναι η πα
ραμονή της Ελλάδας στη ζώ

νη του ευρώ, διακήρυξε ο Λουκάς 
Παπαδήμος στην παρθενική ομιλία 
του στη Βουλή ως Πρωθυπουργού 
της χώρας, αλλά αν πρέπει κανείς 
να αντλήσει κάτι αισιόδοξο από την 
ομιλία αυτή, είναι ασφαλώς η πρό
βλεψή ταυ ότι η Ελλάδα θα βγει από 
το τούνελ το 2015.

Ο κ. Παπαδήμος επιχείρησε να 
παρουσιάσει χωρίς ωραιοποιήσεις 
τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 
Ελλάδα της κρίσης, στέλνοντας ταυ
τόχρονα το μήνυμα ότι απαιτείται η 
συστράτευση όλων των πολιτικών 
δυνάμεων και του λαού για να πετύ- 
χει η προσπάθεια και να αποφϋγει η 
χώρα τη χρεοκοπία. «Μόνος μου δεν

μπορώ να διεκπεραιώσω αυτό το έρ
γο», τόνισε ο Πρωθυπουργός και πρό- 
σθεσε: «Παρόμοιες καταστάσεις αντι
μετωπίζονται όταν ενώνονται όλες οι 
δυνάμεις του έθνους».

Η ομιλία του, που χειροκροτήθη
κε στο τέλος από τους περισσότερους 
βουλευτές, χαρακτηρίστηκε από τις 
σκληρές αλήθειες που είπε και απ' 
ό,τι φαίνεται θα αποτελόσουν και τον 
τρόπο που θα λειτουργήσει στη συ
νέχεια ως Πρωθυπουργός. «Θέλω», 
είπε, «να γνωρίζει ο λαός την αλή
θεια για το πού βρισκόμαστε και πού 
μπορούμε να πάμε» καθώς, εκτός από 
την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης 
των εταίρων προς εμάς, υπάρχει και 
το «να ανακτήσουμε την εμπιστοσύ
νη στις δικές μας δυνάμεις».

Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος απο- 
κάλεσε την κυβέρνησή του «κυβέρ
νηση συνεργασίας» -  σε αντίθεση με 
τα περί «μεταβατικής ^έρνησης»

που είχε αναφέρει νωρίτερα σε ομι
λία του προς την Κοινοβουλευτική 
Ομάδα της ΝΔ ο πρόεδρός της Αντ. 
Σαμαράς -, άφησε ανοιχτό το θέμα 
του προσδιορισμένου χρόνου ζωής 
της στις 100 ημέρες.

Χ αρακτήρισε την κυβέρνησή 
του «γέφυρα» και όχι «παρένθε
ση», δηλώνοντας «γι,α όσο διάστη
μα θα εκτελώ τα καθήκοντά μου», 
για να προσθέσει: «Θα το κάνω με 
αποκλειστικό γνώμονα το συμφέ
ρον της χώρας».

Αναφορικά με το θέμα που έχει 
προκύψει σχετικά με την άρνηση του 
κ. Σαμαρά να υπογράψει το κείμενο 
δέσμευσης προς την ΕΕ, είπε: «Δεν 
πρέπει να τις δούμε ως μια απαίτη
ση απρόσωπων οργανισμών. Αντί
θετα εκφράζουν το αίτημα και την 
προσδοκία των λαών και των φορο- 
λογουμένων που άμεσα ή έμμεσα μας 
στηρίζουν».

0  ■
Βάσω
Π απανδρέου
και Ευάγγελον 
Βενιζέλοε σε 
έντονο υε δ ιαλόγουε 
μετά την ομ ιλ ία  του 
Λουκά  Παπαδήμου, 
με αφορμή το 
υπό κατάθεση 
νομοσχέδ ιο  γ ια το 
χρηματοπιστωτικό 
σύστημα. «Ασε, 
θα τα πούμε στην 
Επιτροπή από 
Δευτέρα», είπε 
στη βουλευτή 
καθησυχαστικά 
ο  υπουργόε 
Ο ικονομ ικών.

Φ
«Πώ5 σ α : φ άνηκε
ο κ. Παπαδήμοε,», 
ρωτήθηκε ο 
πρόεδροε του 
Λ Α Ο Σ  Γιώργοε 
Καρατζαφέρηε μετά 
την ομιλ ία. «Ωε 
Πρωθυπουργόε», 
απάντησε σ ιβυλλικά. 
«Μ ακράε πνοήε;», 
συνέχισαν οι 
δημοσ ιογράφο ι.
« Μ ' αυτά που 
έχει να κάνει...», 
ήταν η απάντηση 
Καρατζαφέρη.

Φ
Δίπλα στον 
Γρηγόρη Ψ αριανό, 
τον «αντάρτη» 
τηε Δημοκρατικήε 
Αριστεράε, βρήκε 
καταφύγιο ο 
πρώην υπουργόε 
Εθνικήε Αμυναε 
Πάνοε Μπεγλίτηε.
Ο  υπουργόε που 
άναψε φωτιέε στο 
«Πεντάγωνο» με 
τιε χθεσ ινέε του 
δηλώσειε ήταν από 
τιε σπάνιεε φορέε που 
«απομακρύνθηκε» 
χωροταξικά από την 
Κοινοβουλευτική 
Ο μ ά δα  του Π Α Σ Ο Κ .

Τρί'-ομματική εκπροσώπηση για πρώτη φορά χθεε στα κυβερνητι»

ΣΚΗΝΕΣ ΣΤΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΟ
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Τι είπε ο Λ. Παπαδήμοε... ...και η εννοούσε

ΓιαιοΕΣΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ 14 ΔΙΣ.
«Προωθείται η αναδιάρθρωση του ΕΣΠΑ και η 
ενίσχυσή του ώστε να προσαρμοστεί στα σημε
ρινά δεδομένα και να χρηματοδοτηθούν ανα
πτυξιακές προτεραιότητες. Στους επόμενους 
μήνες θα αρχίσει η διάθεση σημαντικών πόρων 
από τα διαθέσιμα 14 δισ. ευρώ, προκειμένου 
να χρηματοδοτηθεί η ολοκλήρωση μεγάλων έρ
γων και να ενισχυθεί η ρευστότητα των επιχει
ρήσεων».

ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΑΓΚΑΘΙΑ
Οι πόροι του ΕΣΠΑ είναι οι μόνοι που έχουν απο- 
μείνει διαθέσιμοι για την τόνωση της ανάπτυξης, 
αλλά η απορρόφησή τους (στο 23% με βάση στοι
χεία τέλους Σεπτεμβρίου) καθυστερεί για διάφο
ρους λόγους, μεταξύ των οποίων η έλλειψη ώρι
μων έργων, η γραφειοκρατία, το κλείσιμο της 
στρόφιγγας του τραπεζικού δανεισμού και η δυ
σκολία διάθεσης της απαιτούμενης εθνικής συγ- 
χρηματοδότησης. Για την επιτάχυνση της απορ
ροφητικότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μείωσε

δραστικά στο 5% το απαιτούμενο ποσοστό της 
εθνικής συγχρηματοδότησης. Βασικό εργαλείο 
θα αποτελέσει επίσης η παροχή κεφαλαίων του 
ΕΣΠΑ 500 εκατ. ευρώ ως εγγυήσεων για τη χρη
ματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με 1,2 
δισ. ευρώ. Ανάλογο εργαλείο χορήγησης εγγυή
σεων στις τράπεζες μέσω των πόρων του ΕΣΠΑ 
προωθείται για τα μεγάλα αυτοχρηματοδοτού- 
μενα έργα υποδομής που έχουν σκαλώσει λόγω 
έλλειψης τραπεζικού δανεισμού.

Γιο ία
διαρθρωηκά

Για ιην ανεργία

ΤΑΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
«Ταχεία και αποτελεσματική πρέπει να είναι η 
εφαρμογή των διαρθρωτικών αλλαγών που ήδη 
συνιστούν νόμους του κράτους». Μεταξύ άλ
λων αναφέρθηκε στις αλλαγές στην αγορά ερ
γασίας, την ολοκλήρωση του ανοίγματος των 
κλειστών επαγγελμάτων και το δικαστικό σύ
στημα.

ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΤΟ ΔΙΧΤΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
«Η κοινωνική συνοχή δοκιμάζεται. Οι έλληνες 
πολίτες δυσανασχετούν και αγανακτούν διότι 
παρά τις θυσίες τους η προοπτική αποτελεσμα
τικής αντιμετώπισης της κρίσης διαγράφεται 
αβέβαιη». «Στις βασικές προτεραιότητες περι
λαμβάνεται η ενίσχυση των ενεργητικών πολι
τικών απασχόλησης». «Πρέπει να προσφέρουμε 
δίχτυ ασφαλείας στους πολίτες που βρίσκονται 
στην πιο αδύναμη θέση. Στη σημερινή καταιγί
δα, κανείς δεν πρέπει να νιώθει μόνος του».

ΜΕΤΕΩΡΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων δεν 
ήταν επαρκές. Ετσι, η τρόικα ζήτησε και η κυ
βέρνηση συμφώνησε -  όπως προκύπτει από 
το νέο Μνημόνιο -  σε νέες αλλαγές για τα τα
ξί, τα φορτηγά αυτοκίνητα, τους δικηγόρους 
και τους συμβολαιογράφους. Για την αγορά 
εργασίας, οι αλλαγές που πρέπει να ενεργο
ποιηθούν αφορούν τη δυνατότητα των εκπρο
σώπων των εργαζομένων να διαπραγματεύο

νται επιχειρησιακές συμβάσεις καθώς και την 
αναστολή της επέκτασης των κλαδικών συμ
βάσεων σε αυτούς που δεν εκπροσωπούνται 
στις διαπραγματεύσεις. Για το δικαστικό σύ
στημα, οι στόχοι είναι να μειωθούν οι εκκρε
μείς φορολογικές υποθέσεις (κατά 15% ώς το 
τέλος του χρόνου, σύμφωνα με το Μνημόνιο), 
να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να επι- 
σπευσθεί η εκδίκαση υποθέσεων.

Η «ΑΛΓΕΒΡΑ» ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ
Η πολιτική λιτότητας δεν μπορεί να συνεχιστεί αν 
δεν εμπεδωθεί ένα αίσθημα δικαιοσύνης στους 
πολίτες, ότι δηλαδή καθένας πληρώνει ανάλογα 
με τις δυνατότητές του. Αυτό δεν έχει γίνει μέχρι 
τώρα. Καθοριστική στην κατεύθυνση της αποκα
τάστασης της εμπιστοσύνης θα είναι η καταπο
λέμηση της φοροδιαφυγής με σειρά μέτρων που

προωθούνται σε συνεργασία κυρίως με το Διε
θνές Νομισματικό Ταμείο, ενώ τώρα θα προστε
θεί και η Ομάδα Δράσης του Χορστ Ράιχενμπαχ. 
Εν τω μεταξύ, όμως, και επειδή προωθούνται μέ
τρα μείωσης των δαπανών κοινωνικής πρόνοι
ας, πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε αυτά να μην 
πλήξουν αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη.

Για ία Ταμεία ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΡΩΝ
Βασική προτεραιότητα η διασφάλιση της βιω
σιμότητας των ασφαλιστικών ταμείων. Τίθεται 
σε πλήρη λειτουργία ο Ενιαίος Οργανισμός Πα
ροχής για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. 
Επεκτείνεται η ηλεκτρονική συνταγογράφη- 
ση, προωθείται νέα μείωση της τιμής των φαρ
μάκων.

ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ
Η διασφάλιση της βιωσιμότητας των ασφαλιστι
κών ταμείων προϋποθέτει κάλυψη των απωλει
ών εσόδων που θα έχουν λόγω κουρέματος των 
ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου τα οποία κα
τέχουν. Στο υπουργείο Οικονομικών υπολογί
ζουν ότι αυτές θα είναι περίπου 600 εκατ. ευ
ρώ τον χρόνο. Για την κάλυψή τους εξετάζεται 
είτε η μεταβίβαση ακινήτων του Δημοσίου στα

πτει από το αναθεωρημένο Μνημόνιο, το οποίο 
δεν αποκλείει μια νέα αναθεώρηση του Ασφα
λιστικού. Εν τω μεταξύ, πρέπει να δημοσιευθεί 
άμεσα η νέα λίστα των βαρέων και ανθυγιεινών 
επαγγελμάτων (η προθεσμία έληξε στο τέλος 
Οκτωβρίου), καθώς και να μειωθούν οι επικου
ρικές συντάξεις και τα εφάπαξ, όπως έχει συμ- 
φωνηθεί με την τρόικα. Ως την 1.1.2012 ο ΕΟ-

Ταμεία, ώστε να εισπράττουν αντίστοιχα έσο- ΠΥΥ πρέπει να μειώσει τις αμοιβές των εξωτε- 
δα, είτε η απευθείας χρηματοδότηση από τον ρικών γιατρών, ενώ ως τις 31/12 να εξοικονο- 
προϋπολογισμό. Και μακροπρόθεσμα, όμως, η μηθεί 1 δισ. ευρώ από φαρμακευτικές δαπά- 
βιωσιμότητα των Ταμείων είναι αβέβαιη, παρά νες και να μειωθεί κατά 15% η δαπάνη ιατρι- 
την ασφαλιστική μεταρρύθμιση, όπως προκύ- κών υπηρεσιών που παρέχονται από ιδιώτες.

Για ίο Δηιιόσιο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ μ ισ θ ο λ ο γί ο υ
Πρέπει να προωθηθεί η εφαρμογή του μισθολο- 

‘ ^  γίου-βαθμολογίου και της εργασιακής εφεδρεί- 
ας. Επίσης, κάλεσε όλους τους δημόσιους λει- 

if ·' τουργούς της χώρας, και κυρίως όσους εργάζο- 
1 kÆÊÊ νται στις εφορίες και στα σχολεία, να δώσουν

τον καλύτερό τους εαυτό για να μην πάνε χαμέ- 
^  νες οι θυσίες του λαού και οι δικές τους.

ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το μισθολόγιο και βαθμολόγιο προβλέπεται να συνιστά ένα βαρύ καθήκον για την κυβέρνηση, 
εφαρμοσθούν άμεσα, οδηγώντας σε μειώσεις μι- Επιπλέον 11 μεγάλοι φορείς και 15 μικρότεροι θα 
σθών 17%, ενώ 30.000 υπάλληλοι πρέπει να τε- κλείσουν ή θα συγχωνευθοΰν. Μάλιστα, η δοκιμα- 
θούν σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας (ή προ- σία θα συνεχισθεί και τον επόμενο χρόνο με νέες 
συνταξιοδοτικό) ώς το τέλος του χρόνου, κάτι που τοποθετήσεις υπαλλήλων σε καθεστώς εφεδρείας.

T"1 -i/-t γΑ/-ι ΙΙΓΤΠΠ ΙΟ PSI ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΑΝΑΣΑ
Ή- 1 Εχουν ήδη ληφθεί και άρχισαν να εφαρμόζο- 

νται μέτρα τα οποία είναι ικανά να οδηγήσουν 
.g É H H È k . σε επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων στο 

τέλος του 2012. Η εφαρμογή του PSI σημαίνει 
Ê m ç  περαιτέρω μείωση του ελλείμματος το 2012 και 

περιορισμό της ανάγκης λήψης πρόσθετων μέ- 
\  ’ ■ '  ' /  τρων το 2013 και 2014 για την επίτευξη των 

~ j1 j f  στόχων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

ΟΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ ΤΩΝ 4,5 ΔΙΣ.
Ο στόχος για μείωση του ελλείμματος κάτω από ψεων) όσο και τα επόμενα δύο χρόνια. Ωστόσο 
3% του ΑΕΠ το 2014 δεν αλλάζει. Δεν αποκλείε- υποστήριξε ότι, αν ολοκληρωθεί με επιτυχία το 
ται να χρειασθούν πρόσθετα μέτρα τόσο το 2012 πρόγραμμα συμμετοχής των ιδιωτών (PSI), θα 
(ιδίως μάλιστα καθώς προέβλεψε ότι το έλλειμ- εξοικονομηθούν δαπάνες τόκων (της τάξεως 
μα φέτος θα κλείσει στο 9%, αντί του 8,5% του των 4,5 δισ. ευρώ ετησίως), κάτι που θα περιο- 
ΑΕΠ των προηγούμενων κυβερνητικών προβλέ- ρίσει τις σχετικές ανάγκες νέων μέτρων.
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Ευρω-πίεση
σε Σαμαρά για 
ns unoypcKpes
Η Κομισιόν απειλεί με μπλόκο σιην 6η δόση

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Σ τη μέγκενη της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης μπαίνει ο Αντώνης Σα
μαράς, με την επίμονη άρνη

σή του να δεσμευτεί εγγράφως ως 
προς την εφαρμογή της συμφωνίας 
των Βρυξελλών για το ελληνικό χρέ
ος και την υλοποίηση της νέας δα
νειακής σύμβασης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδο
ποιεί ανοικτά με νέο «μπλόκο» στην 

εκταμίευση της 
Μήνυμα πρ05 ΐη ΝΔ έκτης δανεια-
έστειλε εμμέσω$ και δόση? αιτό

„ λ , την τρόικα, εάνο Πρωθυπουργέ« σιην δεν έχει τις υπο.
ομιλία ίου στη Βουλή γραφές της ελ

ληνικής πολιτι
κής ηγεσίας, ενώ ένα έμμεσο μήνυ
μα για την αναγκαιότητα έγγραφων 
δεσμεύσεων έστειλε χθες ο Λουκάς 
Παπαδήμος, αφήνοντας παράλληλα 
να εννοηθεί ότι γίνονται προσπάθει
ες για άρση του αδιεξόδου.

«Θα δούμε πώς θα γίνει...», ανέφε
ρε χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός, 
ερωτηθείς για το θέμα των υπογρα
φών, στο περιθώριο των προγραμ
ματικών δηλώσεων της νέας κυβέρ
νησης. Νωρίτερα, από το βήμα της 
Βουλής, είχε σημειώσει ότι οι έγγρα
φες δεσμεύσεις «δεν είναι απαίτηση

απρόσωπων εξουσιών και οργανι
σμών», αλλά «η ζητούμενη δέσμευ
ση εκφράζει το αίτημα και την προ
σφορά των φορολογούμενων πολι
τών των κρατών που μας στηρίζουν, 
οι οποίοι αναλαμβάνουν κινδύνους 
και υποχρεώσεις αν δεν επιτευχθεί 
η δημοσιονομική εξυγίανση». «Εί
ναι υποχρέωση στους άλλους λαούς 
έναντι της αλληλεγγύης που μας δί
νουν...», ήταν το δικό του μήνυμα.

Από την πλευρά του, ωστόσο, ο κ. 
Σαμαράς διαμήνυσε εκ νέου χθες ότι 
δεν θα συνυπογράψει μια κοινή δή
λωση για την εφαρμογή της συμφω
νίας. «Εγώ τέτοιου είδους δηλώσεις 
δεν υπογράφω», είπε σε υψηλούς τό
νους μιλώντας στην Κοινοβουλευτι
κή Ομάδα της ΝΔ και παρέπεμψε στις 
υπογραφές που συνοδεύουν τη συμ
φωνία στο Προεδρικό Μέγαρο για τον 
σχηματισμό νέας κυβέρνησης, καθώς 
και στις προφορικές δεσμεύσεις του, 
θεωρώντας ότι «αυτά αρκούν». «Ο,τι 
υπογράφηκε από τη χώρα δεν το αμ
φισβητώ. Το είχα πει από την πρώτη 
στιγμή: το κράτος έχει συνέχεια και 
η Ελλάδα έχει φιλότιμο», κατέληξε 
σε μια νέα προφορική διαβεβαίωση 
προς τις Βρυξέλλες.

Οσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επι
τροπή, πάντως, το αίτημα όχι μόνο 
αποσύρεται, αλλά συνδέεται ευθέως

Ο  Αντώνηί Σαμαρά5 συγχαίρει την 
Ελενα Κουντουρά λίγο μετά την 
ορκωμοσία τηί. Η βουλευτήί τηε 
Ν Δ  αντικατέστησε τον Δημήτρη 
Αβραμόπουλο

α
Στη γραμμή ότι 
δεν υπογράφει και 
δεν συγκυβερνά με 
το ΠΑΣΟΚ επεμεινε 
ο πρόεδρτ« ms ΝΔ

με την εκταμίευση της έκτης δόσης. 
Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Αμα- 
ντέου Αλταφάζ, επέμεινε χθες ότι η 
Επιτροπή αναμένει τις «ξεκάθαρες 
και έγγραφες δεσμεύσεις» της νέας 
ελληνικής κυβέρνησης αλλά και των 
«βασικών πολιτικών δυνάμεων» της 
Ελλάδας ότι θα τηρήσουν τη συμφω
νία της 26ης Οκτωβρίου, προκειμέ- 
νου να κινηθούν οι διαδικασίες για 
την αποδέσμευση της έκτης δόσης 
του δανείου της τρόικας. Κι από την 
πλευρά του, όμως, άφησε να εννοη
θεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί 
να επιδείξει ελαστικότητα ως προς τη 
διαδικασία και τη μορφή των επιστο
λών που αναμένει, καθώς αυτό, όπως 
είπε, δεν είναι το βασικό ζητούμενο.

ΥΨΗΛΟΙ ΤΟΝΟΙ. Από το βήμα της 
γαλάζιας Κοινοβουλευτικής Ομάδας 
ο κ. Σαμαράς σήμανε εκ νέου τη λή
ξη του βίου της νέας κυβέρνησης 
στις 19 Φεβρουάριου και ανέφερε 
σε υψηλούς τόνους ότι η ΝΔ «δεν 
συγκυβερνά». Παράλληλα έδωσε 
έμφαση στην αποχώρηση του Γιώρ
γου Παπανδρέου από την πρωθυ
πουργία, τονίζοντας ότι ήταν βασι
κός στόχος της ΝΔ, και χαρακτήρι
σε «πράξη υπευθυνότητας» τη στή
ριξη και συμμετοχή του κόμματος 
στη νέα κυβέρνηση.

Η Αννα Διαμαντοηούλου μοιάζει να 
εκπλήσσεται από την ευφορία του 
«νεοφώτιστου» Μάκη Βορίδη

Το κλίμα, οι διάλογοι και η ιαξιθεσία σιην πρεμιέρα ins νέας κυβέρνησης

Συναινετικές αβρότητες και αμηχανία
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Κ ρύο και βροχή αναγκάζουν 
τους βουλευτές να ανεβαί
νουν τα μαρμάρινα σκαλιά 

του περιστυλίου τρία τρία. Οι π ε 
ρισσότεροι καταφθάνουν λίγο πριν 
από την έναρξη της συζήτησης για τις 
προγραμματικές δηλώσεις και περ
νούν σχεδόν απαρατήρητοι μπροστά 
από τις κάμερες. Μοναδική εξαίρε
ση ο άρτι διαγράφεις Σωτήρης Χα- 
τζηγάκης. «Ολοι στις θέσεις τους;» 
λέει χαμογελαστός στους δημοσιο
γράφους που τον κυκλώνουν με το 
που βγαίνει από το αυτοκίνητό του. 
Αφού κατακεραυνώνει τον Αντώνη 
Σαμαρά, κάνει μεταβολή, ξαναμπαί
νει στο αυτοκίνητό του και αποχω
ρεί από τη Βουλή.

Στο καφενείο και το εντευκτή
ριο ελάχιστοι μετέχουν στα πηγα
δάκια. Οι περισσότεροι βουλευτές

πηγαίνουν κατευθείαν στην αίθου
σα της Ολομέλειας. Οι φωτορεπόρ
τερ έχουν ήδη πάρει θέση μάχης στα 
θεωρεία όταν μπαίνει από την πόρ
τα πίσω από τα κυβερνητικά έδρα
να ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Μοι
ράζει χαμόγελα δεξιά και αριστερά 
δεχόμενος συγχαρητήρια. «Μπορώ 
να έρθω;» ρωτά τον Μανώλη Κεφα- 
λογιάννη δείχνοντας τα έδρανα των 
γαλάζιων βουλευτών. Παρ’ όλα αυ
τά αμέσως πιάνει στασίδι στην πρώ
τη σειρά των κυβερνητικών δερμάτι
νων πολυθρόνων χαιρετώντας διά συ
ναινετικής χειραψίας τους Λοβέρδο, 
Παπακωνσταντίνου και Παπουτσή.

Στην ίδια σειρά μετά τους δύο 
αντιπροέδρους θα κατευθυνθεί και 
ο Μάκης Βορίδης. Δίπλα του θα κα- 
θήσει λίγο αργότερα ο Τάσος Γιαν- 
νίτσης, προκαλώντας στα θεωρεία 
σχόλια του τύπου «αυτή η κυβέρνη
ση είναι ποίημα». Ο Αδωνις Γεωρ'’'ά-

Η  π ρ ότα σ η
«Αϊβαλιώτη! 
Α ν α λ α μ β ά ν ε ι εσύ 
εκπρόσωποε τώρα;
Ν α  εισηγηθώ στον 
πρόεδρο;» προτείνει με 
περιπαικτικό αλτρου ισμό 
ο κοινοβουλευτικόε 
εκπρόσωποε του 
Π Α Σ Ο Κ  Χρήστοε 
Πρωτόπαπαε στον 
βουλευτή του Λ Α Ο Σ .

δης, πριν αποσυρθεί στη γαλαρία των 
κυβερνητικών οργάνων, θα φιλήσει 
το χέρι του ιερέα που βρισκόταν εκεί 
για να ορκίσει την Ελενα Κουντου
ρά βουλευτίνα, στη θέση του Δημή
τρη Αβραμόπουλου.

Η αίθουσα έχει σχεδόν γεμίσει 
όταν μπαίνει ο Γιώργος Παπανδρέου 
με πλατύ χαμόγελο και -  βεβαίως -  το 
iPad ανά χείρας. Πρώτη στάση του; Η 
Βάσω Παπανδρέου, της οποίας τον 
ώμο χτυπά φιλικά. Οταν επιτέλους 
κάνει την εμφάνισή του ο νέος Πρω
θυπουργός το χειροκρότημα ξεκινά 
από τους εθνοπατέρες του ΠΑΣΟΚ. 
Με πρώτον τον Απόστολο Κακλαμά- 
νη, οι βουλευτές καβγαδίζουν επί της 
διαδικασίας με τον πρόεδρο του Σώ
ματος. Ο Λουκάς Παπαδήμος περιμέ
νει αμήχανα. Κοιτά μια τα χαρτιά το> 
και μια την αίθουσα. Δεν μιλά. Α ν  
παίσθητα μειδιά για μια στιγμή. Σ 
να σκέφτεται «τι γυρεύω εγώ εδο


