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Ολονΰκαο θρίλερ στο Μαξίμου
Στον Παπαδήμο j ^ 
κ φόικα μετά τη 1 
διαφωνία αρχηγών 
για τις συντάξεις
Σε συμφωνία στο  σύνολο σχεδόν τω ν  ε- 
πώδυνων μέτρων που αποτελούν προα- 
παιτούμενο για τη  νέα δανειακή σύμβαση 
και το  PSI κατέληξε η μαραθώνια σύσκε
ψη τω ν  κ. Γιώργου Παπανδρέου, Αντώνη  
Σαμαρά και Γιώργου Καρατζαφέρη υπό τον 
πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο, με μόνο 
το ν  πρόεδρο του ΛΑΟΣ να έχει εκφράσει 
σοβαρέε επκρυλάξειε. Μοναδικό «αγκάθι» 
μεταξύ τω ν  κ. Γιώργου Παπανδρέου και 
Α ντώ νη  Σαμαρά μετά τη ν  επτάωρη συνε
δρίαση, παρέμενε ο τρόποε μείωσηε τω ν  
συντάξεων. Αργά το  βράδυ, μετά τη ν  α
ποχώρηση τω ν πολιτικών αρχηγών, στο Μέ- 
γπ Μαξίμου έφθασαν οι επικεφαλήε τηε 
τμ .as, προκειμένου να  έχουν διαβου- 
λεύσειε με τον κ. Παπαδήμο και τον κ. Ευάγ
γελο Βενιζέλο, σε μια προσπάθεια αναζή- 
τησηε λύσηε που θα ικανοποιεί όλα τα  εν
διαφερόμενο μέρη. Σύμφωνα με πληρο- 
φορίεε, βάση τηε συζήτησηε αποτελούσε 
πρόταση τηε ελληνική5 πλευράε να περι- 
κοπούν περαιτέρω οι αμυντικέε δαπάνεε 
και το  πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 
προκειμένου να μη θιγούν οι κύριεε συ- 
ντάξειε, όπωε επέμενε ο κ. Παπανδρέου και 
να μην υπάρξουν μεγάλεε μ ε ιώ σ ε ι στιε ε- 
πικουρικέβ, όπωε ζητούσε ο κ. Σαμαρά5. Σε 
κάθε περίπτωση, το  Μέγαρο Μαξίμου με
τέδιδε ότι μέχρι σήμερα το  πρωί το  σύνο
λο τηε συμφωνίαε θα έπρεπε να  έχει 
«κλειδώσει», είτε μέσω τηλεφωνικήε επι- 
Koivcovias του πρωθυπουργού με τουε πο- 
λιτικούε αρχηγού s, είτε με νέα  σύσκεψη, 
καθώε για το  απόγευμα είναι προγραμμα
τισμένο το  καθοριστικό Eurogroup, για τη  
νέα βοήθεια και τη ν ολοκλήρωση του PSI. 
Εξάλλου, σε τηλεφωνική επικοινωνία που 
είχε ο κ. Παπαδήμοε με το ν  κοινοτικό ε
πίτροπο Ολι Ρεν, στουε πολιτικούε αρχη- 
γούε διαμηνύθηκε πωε δεν υπάρχουν πε
ριθώρια νέω ν καθυστερήσεων ή επικοι- 
νωνιακών ελιγμών. Σελ. 3 έως 6

Η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. 0  πρωθυπουργός Λουκάς Παηαδήμος εν μέσω των κ. Γιώργου Παπανδρέου, Αντώνη Σαμαρά και Γιώργου Καρατζαφέρη,

Παράταση έως ίο 2015 για το έλλειμμα
Εναν επιπλέον χρόνο, έωε το  2015 αντί του 2014, 
εξασφαλίζει η Ελλάδα με το  νέο Μνημόνιο προ
κειμένου να μειώσει το  έλλειμμα κάτω από το  3% 
του ΑΕΠ. Ωστόσο, παρά τη  σχετική χαλάρωση του 
ρυθμού δημοσιονομικήε προσαρμογήε, θα χρει- 
ασθούν επιπλέον μέτρα 14 δισ. ευρώ έωε το  2015, 
εκ τω ν  οποίων τα 3 δισ.. πεοίπου. ωέτοε. via να 
επιτευχθούν οι στόχοι.

Μεταξύ άλλων, με το  νέο Μνημόνιο, η κυβέρ
νηση  δεσμεύεται να  προχωρήσει αναδρομικά α-

πό το ν  Ιανουάριο στη  μείωση τω ν  επικουρικών 
συντάξεων και τω ν  συντάξεων τηε ΔΕΗ, του OTE 
και τω ν  τραπεζών κατά 15%, σ τη ν περικοπή τω ν  
ειδικών μισθολογίων και τη ν απόλυση 15.000 δη
μοσίων υπαλλήλων. Επιπλέον, καταργείται η μο
νιμότητα στιε ΔΕΚΟ.

Δοαστικέε αλλανέε επέοχονται στο εονασιακό 
καθεστώε σ τον  ιδιωτικό τομέα. Οι βασικοί μισθοί 
μειώνονται κατά 22% και ειδικά για τουε νέουε 
έωε 25 ετώ ν κατά 32%. Οι ωριμάνσειε «παγώνουν»

έωε ότου μειωθεί η ανεργία κάτω από το  10%. Η 
επέκταση ισχύοε τω ν  κλαδικών συμβάσεων με
τά  τη  λήξη τουε περιορίζεται σε τρειε από έξι μή- 
νεε. Επίσηε, καλείται η κυβέρνηση να επανεξε- 
τάσει, έωε το τέλοε Ιουλίου, την Εθνική Γενική Συλ
λογική Σύμβαση Εργασίαε. Εωε τον Ιούνιο θα πρέ
πει να ποοχωοήσει η φορολογική μεταρρύθμιση, 
με την οποία θα καταργούνται ή θα περιορίζονται 
φοροαπαλλαγέε και το  ειδικό φορολογικό καθε
στώε στα  νησιά. Σελ. 4

Τα νέα  μέτρα

1. Μείωση 15%  επικουρικών 
συντάξεων, ΔΕΗ, OTE, τραπεζών.

2. Μείωση 7 %  συντάξεων ΝΑΤ.

3. Περικοπή βασικών μισθών 
κατά 22%.

4. Επιπρόσθετη μείωση 1 0 %  
για νέους έως 25 ετών.

5. Πάγωμα του κατώτατου μισθού 
έως το 2015.

6. Πάγωμα ωριμάνσεων μέχρι
τη μείωση της ανεργίας στο 10%.

7. Μείωση εισφορών 2 %  φέτος 
και 3 %  το 2013.

8. Κλείσιμο Οργανισμού Εργατικής 
Κατοικίας - Οργανισμού Εργατικής 
Εστίας.

9. Κατάργηση μονιμότητας στις ΔΕΚΟ.

10. Μείωση ειδικών μισθολογίων 
στο Δημόσιο.

11. Απόλυση 15.000 δημοσίων 
υπαλλήλων.

12. «Μόνιμος» γ.γ. φορολογικών 
εσόδων.

13. Κατάργηση φοροαπαλλαγών.

14. Κατάργηση χαμηλού ΦΠΑ 
στα νησιά.

15. Απλοποίηση φορολογίας φυσικών 
και νομικών προσώπων.

16. «Λουκέτο» σε 200  εφορίες έως 
το τέλος του έτους.

17. Ιδιωτικοποίηση ΕΥΔΑΠ. ΕΥΑΘ. 
ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ΕΛΠΕ, ΟΠΑΠ 
στο α ' όμηνο 2012.

ΣΗΜΕΡΑ

ΥΒΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡ0ΠΗΛΑΚΙΣΜ0Ι___

Θλιβερά επεισόδια 
σιο Αρισιοτέλειο
Νέα επεισόδια κατά του νόμου για τα 
ΑΕΙ σημειώθηκαν, χθες, στο Αριστοτέ- 
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η ε 
φορευτική επιτροπή, που συνεδρίαζε 
για τις διαδικασίες εκλογής του Συμβου
λίου Ιδρύματος, δέχθηκε επίθεση με ύ
βρεις και προπηλακισμούς από ομάδα 
φοιτητών και πανεπιστημιακών. Σελ. 16

• Μέρκελ στα ύψη: Η δημοτικότη
τα της καγκελαρίου Μέρκελ κινείται 
στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταί
ων δύο ετών, ενώ σχεδόν το 7 5%  των 
Γερμανών εγκρίνει τους χειρισμούς 
της στην κρίση του ευρώ. Σελ. 8

• Συρία: Την επίθεση στη Χομς συνέ- 
χι( α πέμπτη ημέρα ο στρατός, με 
την ιουρκία να ξεκαθαρίζει ότι θα συ
γκροτήσει μέτωπο υποστηρικτών του 
συριακού λαού. Σελ. 9

• Ιράν: Πρόταση βουλευτών έκανε 
δεκτή το Κοινοβούλιο της Τεχεράνης, 
σύμφωνα με την οποία το Ιράν θα δια- 
κόψει οικειοθελώς και πριν την επιβο
λή των σχετικών κυρώσεων, τις εξαγω
γές πετρελαίου προς Ευρώπη. Σελ. 9

• Τα ΣΚΟΠΙΟ και την Αθήνα θα επι- 
σκεφθεί στις 20 και 22 Φεβρουάριου, 
αντιστοίχως, ο ειδικός μεσολαβητής 
του 0ΗΕ για το θέμα της ονομασίας 
της ΠΓΔΜ, Μάθιου Νίμιτς. Σελ. 6

• Αθωνίάς: Να βρεθεί λύση για τις 
ελλείψεις εκπαιδευτικών στην Αθω- 
νιάδα Σχολή του Αγίου Ορους, ζητούν 
μαθητές και διδάσκοντες, αρνούμενοι 
τη* ι της μετεγγραφής των μαθη
τών της Γ ' Λυκείου στο Γενικό Εκκλη
σιαστικό Λύκειο Θεσσαλονίκης. Σελ. 7

• Ιδρυμα Πολιτισμού: την παραί
τησή τους υπέβαλαν χθες τα μέλη του 
Δ.Σ. του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτι
σμού προς τον υπουργό Πολιτισμού και 
Τουρισμού, Παύλο Γερουλάνο. Η πα
ραίτηση έγινε δεκτή. Σελ. 13

LINKS
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• Η Κίνα ωθεί ανοδικά την παγκόσμια
αγορά έργων τέχνης__________________

www.kathimerini.gr

Τρεις νίκες 
Σαντόρουμ 
έναντι Ρόμνεϊ
Για το προεδρικό χρίσμα
Τρεις συναπτέε προκριματικέε αναμετρή- 
σειε σε Μινεσότα, Κολοράντο και Μιζούρι, 
κέρδισε χθεε το πρωί ο υπερσυντηρητικόε 
πρώην γερουσιαστήε τηε Πενσιλβάνια Ρικ 
Σαντόρουμ, προκαλώνταε νέα προβλήμα
τα στο φαβορί τηε κούρσαε για το χρίσμα 
τω ν  Ρεπουμπλικανών, τον μετριοπαθή 
πρώην κυβερνήτη τηε Μασαχουσέτηε Μιτ 
Ρόμνεϊ. Η επιτυχία του ακραίου συντηρη
τικού ρωμαιοκαθολικού Σαντόρουμ δείχνει 
ότι ο πρώην γερουσιαστήε πέτυχε να προ- 
σελκύσει τιε ψήφουε τω ν μελών τω ν «Πάρ- 
τι τσαγιού», για να αναδετχθεί ωε ιδεολο- 
γικόε εκπρόσωποε τηε σημαντικήε αυτήε 
τάσηε στο εσωτερικό του κόμματοε. Η ε
ξέλιξη αυτή δημιουργεί τώρα νέα δεδομέ
να ενόψει τηε 6ηε Μαρτίου, γνωστήε και 
ωε «Σούπερ Τρίτηε», ημερομηνία διεξαγωγήε 
κρίσιμων προκριματικών εκλογών σε έντεκα 
πολιτείεε ταυτόχρονα. Σελ. 9

Δεσμεύτηκε η οικία Τσοχατζόηουλου

Τη δέσμευση του ακινήτου του κ. Ακη Τσοχατζόηουλου επί της οδού Διονυσίου 
Αρεοπαγίτου των Αθηνών διέταξε ο εφέτης ανακριτής Θεόδωρος Κανελλόπουλος μετά 
τη χθεσινή απολογία του πρώην υπουργού για τη δήλωση «πόθεν έσχες» που είχε 
υποβάλει το 2010 .0  κ. Κανελλόπουλος επέβαλε επίσης στον πρώην υπουργό καταβολή 
εγγύησης 150.000 ευρώ και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Σελ. 7

Σ Χ Ο Λ Ι Ο  I Τ ο υ  Κ ώ σ τ α  Ι ο ρ δ α ν ι δ η

Πραγματικότης και άυλες αξίες
Η δημιουργία του ελληνικού κράτους 

υπήρξε αποτέλεσμα ανορθολογικής επιλο
γής. Σε πείσμα του συστήματος που 

δημιούργησε το Συνέδριο της Βιέννης το 

1815, οι Ελληνες επαναστάτησαν το 1821, η 

χώρα λεηλατήθηκε, αλλά αναδύθηκε μία 
νέα κρατική οντότητα. Η ανορθολογική 

εκείνη απόφαση είναι η μεγάλη εθνική 

εορτή των Ελλήνων.
Η δεύτερη εθνική εορτή είναι η απόφαση 

του Ιωάννη Μεταξά, στις 28 Οκτωβρίου 

1940, να απορρίψει το τελεσίγραφο της 
Ιταλίας του Μπενίτο Μουσολίνι. Για μία φο

ρά ακόμη η χώρα κατεστράφη από τις 
δυνάμεις του Αξονος, αλλά και από τον εμ 

φύλιο πόλεμο που ακολούθησε, όταν οι 
κομμουνιστές αρνήθηκαν να καταθέσουν 

τα όπλα που τους προμήθευσε η Βρετανία 
του Ουίνστον Τσόρτσιλ, για άλλους φυσικά 
σκοπούς.

Και στις δύο περιπτώσεις προετάχθησαν οι 
άυλες αξίες έναντι του αμέσου υλικού συμ

φέροντος και της κοινής λογικής. Επί της 
βάσεως αΰλων αξιών οικοδομήθηκε, κατά 

συνέπεια, η αντίληψη και η ύπαρξη του

εθνικού κράτους των Ελλήνων. Αλλά επει
δή η φύση του έθνους είναι 

συναισθηματική, άναρχη και ευμετάβλητη, 

χρήσιμη είναι η υπόμνηση οικτρών συνε
πειών της αντιπαραθέσεως του βασιλέα 

Οθωνα με την εγγυήτρια Μεγάλη Βρετα

νία, από την πλήρη ανάληψη των 
καθηκόντων του, το 1835, έως την εκθρόνι- 

σή του, το 1862.

Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι οι ηγέτες 
των τριών πολιτικών κομμάτων που στηρί
ζουν την κυβέρνηση του κ. Λουκά 

Παπαδήμου αποφάσισαν να λειτουργήσουν 

«ορθολογικά». Χαιρετίζουμε τη στάση 
«ωριμότητος»του πολιτικού συστήματος, 

που κατά πάσα βεβαιότητα θα υπερψηφί
σει τις προτάσεις της τρόικας, με την 
προσωρινή αναστολή κάποιων «επαχθών» 

ρυθμίσεων οι οποίες θα υιοθετηθούν και 
αυτές μετά από λινούς μήνες.
Το πρόβλημα είναι εάν θα υπάρξει «πολιτι

κή τάξη» στη χώρα για να διαχειρισθεί μία 
κοινωνική αναταραχή. Η τελευταία δημο

σκόπηση της «Κ» και του ΣΚΑΪ δείχνει ότι το 

ΠΑΣΟΚ, με ποσοστό 8 % ,  απλώς εξαερώνε

ται. Η Ν.Δ. διατηρεί, με 31%, κάτι λιγότερο 

από τον σκληρό πυρήνα της Δεξιάς, και μέ
νει να διαπιστωθεί εάν η δυναμική αυτή θα 

διατηρηθεί μετά την υπερψήφιση των νέ

ων μέτρων. Το εξωπραγματικό είναι το 
ποσοστό του 42,5%  που συγκεντρώνουν τα 

τρία μαρξιστικά κόμματα της Αριστερός, 

διαφόρων αποχρώσεων.
Εάν τα ποσοστά αυτά ισχύσουν, η «μεγάλη 

συμμαχία» Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ στην οποία προ- 
σέβλεπαν ορισμένοι δεν είναι δυνατόν να 

ισχύσει ηρακτικώς. Εξ ου και οι σκέψεις πε

ρί παρατάσεως του βίου της κυβερνήσεως 
του κ. Παπαδήμου, που θα ενισχύσει τη ρο

πή των Ελλήνων ψηφοφόρων προς την 
άκρα Αριστερά και την άκρα Δεξιά - ο λόνος 

φυσικά περί της Χρυσής Αυγής. Κατά συνέ
πεια, και από άποψη πολιτική η κατάσταση 

εμφανίζεται αδιέξοδη. Οπως αδιέξοδη είναι 
και η ρήξη με το σύστημα της Ευρωπαϊκής 
Ενώσεως. Πλησίστια η χώρα τω θανάτω 

προελαύνει, κατά μία ρήση του παρελθό
ντος. Παρά ταύτα, ας παραμείνουμε 

αισιοδοξούντες, έστω νενικώς και αορί- 
στως. Είναι και η αισιοδοξία μία άυλη αξία.

________ Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο ________

Το πολιτικό σύστημα 
πληρώνει ό,η δεν έκανε

Το νέο Μνημόνιο αποδεικνΰει περίτρανα έναν α
πλό νόμο: ό,τι δεν έκανε εγκαίρωε το πολιτικό σύ
στημα φοβούμενο το πολιτικό κόστοε, αναγκάζεται 
τώρα να το πράξει με πολύ πιο σκληρό τρόπο, υ
πό την απειλή τηε χρεοκοπίαε. Διαδοχικέε κυ- 
βερνήσειε άφησαν ανεξέλεγκτεε τιε αυξήσειε και 
τα προνόμια των ΔΕΚΟ και δεν τόλμησαν να α
ντιμετωπίσουν δραστικά το ασφαλιστικό. Κάθε 
φορά που τολμούσε να σκεφθεί κάτι τέτοιο έναε 
πρωθυπουργόε, παρενέβαιναν συνδυταλιστέε και 
κομματικοί για να γειώσουν την προσπάθεια με 
τη βοήθεια τηε εκάστοτε αντιπολίτευσηε. Αυτά 
πληρώνει σήμερα το πολιτικό σύστημα, που κα
λείται να διορθώσει τιε αμαρτίεε του.

. - ( 
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

γαστρονομος
Α π ό  την  τσ ίκνα  
στη  νηστεία
ΣσγονΛκ», δοα λογιών ικύόόκιο, μμμι&λτς, 
αουβλάκκ», τηγανιά Mu άλλοι » κ λ* te toi μι:ζί 8rç, 
μου μι: ψητπ και μαγορτ.υτά γιο »Κ μ/ρίς ίης 
Αποκριά?. Εηίοπς, Αοκτορκηίς Οολαοοινι ? 
ναστφκς, και όχι μονά, για to τροηέζι της Καθαρόν 
âjtuupaç αηό tou? ottp tou at ριοΛιτου
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Ο εξορθολογισμός ως εθνική ταπείνωση
Του Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Υ  Κ Α Σ ΙΜ Α Τ Η

« Μεταξύ τηε εθνικήε ια- 
πείνωσηε και τηε χρε- 
οκοπίαε, θα επιλέ- 

ξουμε χο δεύτερο», δήλωσε προ- 
σφάτωε βουλευτήε του ΠΑΣΟΚ, με 
σοβαροφάνεια ασυνήθιστη για 
τη ν περίπτωσή του, ίσωε όμωε δι
καιολογημένη εκ του λόγου ότι ή
τα ν  η πρώτη φορά που δοκίμαζε 
έναν νέο  ρόλο, ξεφεύγονταε από 
τη ν  κωμική παράδοση τη ν  οποία 
επί χρόνια διακονεί, με σεμνότητα 
και όχι τελείως ασήμαντες επι- 
δόσεις, σ τη γ  πολιτική σκηνή.

Δεν αμφιβάλλω ότι πολλοί συ
μπολίτες μας θα συμφωνούσαν με 
τη ν  επιλογή που κάνει ο βου
λευτής στο  δίλημμα το  οποίο θέ
τει - ενδεχομένως και ο γράφων. 
Υπό μία απαραίτητη προϋπόθεση 
όμως: ότι η σημασία τω ν  λέξεων 
που χρησιμοποιεί ανταποκρίνεται 
τη ν  πραγματικότητα τη ν  οποία 
περιγράφουν. Εθνική ταπείνωση, 
όπως τη ν καταλαβαίνω εγώ, θα ή
ταν, φέρ’ ειπείν, κάτι ανάλογο της 
περιπέτειας του 1897. (Παρεμπι
πτόντως, για τη ν  ή ττα  του 1897, 
συνήθως προτιμούμε, αν το  έχε
τε  προσέξει, το ν  βολικό όρο «πε
ριπέτεια», διότι υπαινίσσεται το  
ακαταλόγιστο της νεότη τας και, 
επομένως, κατά κάποιο τρόπο δι
καιολογεί το  φιάσκο...) Αν, δη
λαδή, είχαμε η ττηθεί σε έναν ε
πιθετικό πόλεμο και είχε χρεια- 
σθεί η αγαθή παρέμβαση τω ν  ξέ
νω ν  δυνάμεων, ώ σ τε  να  πληρώ
σουμε τη ν  απερισκεψία μας μό
νον  με πολεμικές αποζημιώσεις 
και όχι με τη ν  απώλεια εδαφών, 
τότε, ναι! Αυτό θα ήταν μια εθνική 
ταπείνωση, από τη ν  οποία ίσως 
η χρεοκοπία να ή ταν προτιμότε
ρη. (Μολονότι, σ το  συγκεκριμέ
νο  ιστορικό παράδειγμα, εθνική 
ταπείνωση και οικονομική κα
τάρρευση είναι άρρηκτα συνυ- 
φασμένες, αφού η χρεοκοπία εί

Η θλιβερή παρακμή ιού κάποτε εκσυγχρονιστικού ΠΑΣΟΚ: ο Δημήτρης Ρέππας με το ύφος ανθρώπου που έφαγε 
πολύ βαριά το μεσημέρι και δυσκολεύεται στη χώνεψη...

χε προηγηθεί το  1893 και η επι
βολή του Διεθνούς Οικονομικού 
Ελέγχου ήλθε ως αποτέλεσμα 
της ήττας του 1897...)

Σήμερα όμως για ποια εθνική τα 
πείνωση μιλάμε; Αν καταλαβαίνω 
καλά, ο βουλευτικός «στόμας» 
που αμόλησε την κοτσάνα για την 
οποία συζητούμε, αλλά και πολλοί 
άλλοι υπερήφανοι Ελληναράδες 
που δεν σηκώνουν μύγα στο σπα

θί τους, εννοούν ως εθνική τα 
πείνωση την αφόρητη πίεση (είτε 
με απειλές που διατυπώνονται πί
σω από κλειστές πόρτες είτε με τις 
εξευτελιστικές λοιδορίες του διε
θνούς Τύπου εις βάρος της χώρας), 
ώστε να περιορίσουμε τις δαπάνες 
του κράτους μας στα όρια τω ν δυ
να τοτή των μας: περί αυτού πρό
κειται και τίποτε περισσότερο. 
Ομως αυτό δεν είναι κάτι το οποίο 
εμείς οι ίδιοι, ούτως ή άλλως, το ο

φείλουμε σ τον  εαυτό μας; Υπο
χρέωση έναντι του εαυτού μας δεν 
είναι να συμμαζέψουμε ένα Δη
μόσιο που χρηματοδοτεί τη  σπα
τάλη του με δανεισμό και μάλιστα 
όταν δεν υπάρχει κανείς παλαβός 
τριγύρω για να μας δανείσει;

Συγχωρήστε με που θα αναφερθώ 
στα προσωπικά μου, αλλά έχοντας 
ήδη υποστεί σοβαρή μείωση τω ν  
αποδοχών μου, εξαιτίας τω ν  αλ

λεπάλληλων φόρων, αντιλαμβά
νομαι πάρα πολύ καλά ότι αυτό το 
συμμάζεμα είναι δυσάρεστο για 
τους περισσότερους από εμάς 
και πρόκειται να γίνει ακόμη ο
δυνηρότερο για το ν  καθένα μας 
- με τη ν  εξαίρεση, ασφαλώς, τω ν  
λίγων πλουσίων. Επώδυνο είναι, 
αλλά εθνική ταπείνωση δεν είναι. 
Λοιπόν, ας αντιμετωπίσουμε ευ
θέως το  πρόβλημα ότι ζούμε με πε
ρισσότερα από όσα βγάζουμε, ας 
εξετάσουμε μεταξύ μας πώς θα το 
διευθετήσουμε καλύτερα και δι
καιότερα, αλλά ας μην κρυβόμα
σ τε  πίσω από λέξεις και μάλιστα 
εκείνες που αναφέρονται στον πα
τριωτισμό μας. Α ν κάποιοι θεω
ρούν εθνική ταπείνωση τη ν  διε
θνή πίεση για το ν  εξορθολογισμό 
της οικονομικής λειτουργίας του 
κράτους μας, τό τε  προφανώς θε
ωρούν εθνικό θρίαμβο το ν  παρα- 
λογισμό της αέναης χρηματοδό
τησης τω ν  ελλειμμάτων με δα
νεισμό. Εφόσον το  εννοούμε αυ
τό  και εκπέμπουμε προς τα  έξω 
τη ν  εικόνα ότι αυτή η αντίληψη 
εκφράζει τη ν  πλειονότητα, τό τε  - 
επιτρέψτε μου- αλλά αξίζουμε να 
μας χαρακτηρίζουν οι ξένοι ως έ
θνος απατεώνων!

Εθνική ταπείνωση δεν είναι ο ι- 
σοσκελισμός δαπανών και εσόδων 
το ν  οποίον μας πιέζουν να κά
νουμε. Είναι το  ότι δεν το ν  κά
νουμε εμείς με πρωτοβουλία μας 
και χρειάζεται να  υφιστάμεθα 
τις σημερινές πιέσεις. Ταπείνωση 
είναι οι δεσμεύσεις που δίνουμε 
αφειδώς και μετά δεν τις τηρού
με, είναι οι παιδαριώδεις δικαιο
λογίες που σκαρφιζόμαστε για να 
κερδίζουμε χρόνο, είναι σε τε 
λευταία ανάλυση η ανωριμότητά 
μας και η απροθυμία μας να σώ 
σουμε εμάς τους ίδιους. Ταπεί
νωση είναι να γράφονται στον διε
θνή Τύπο για τη  χώρα σου αυτά

Shiny happy people
Αλήθεια, τι κάνει ο Γιώργος 
μας; Κοιτάξτε, αν εξαιρέσου
με ότι του λείπει η Κοσταρίκα 
και ότι τον τρέχουν σε αυτές 
τις βαρετές συσκέψεις στο 
Μαξίμου, όπου δοκιμάζεται η 
σοσιαλιστική ευαισθησία 

„ του, κατά τα λοιπά είναι μια 
χαρά το παιδί. Το περασμένο 
Σάββατο, φέρ’ ειπείν, απο
λάμβανε το sushi του σε μο- 
δάτο ασιατικό εστιατόριο της 
Κηφισιάς, με την συντροφιά 
νεαρού φίλου του υπουργού 
(ο οποίος απεχθάνεται το κί
τρινο χρώμα στα καπέλα...), 
μετά των συζύγων τους. Ηταν 
σε εμφανώς καλή διάθεση 
και πολύ ομιλητικός, ανεπη
ρέαστος από τα σκοτεινά 
βλέμματα που έπεφταν επά
νω του από τα γύρω τραπέ
ζια. Αναρωτιέμαι αν το επί
τευγμα της εσωτερικής ατα
ραξίας του οφείλεται στο ζεν 
ή την αντικειμενική δυσκολία 
κατανόησης της πραγματικό
τητας και των ευθυνών του.
Ως στάση, πάντως, δεν δια
φέρει από εκείνη ορισμένων 
χαριτόβρυτων που χρωστούν 
ΦΠΑ, ΙΚΑ, μισθοδοσία και ε 
πιταγές, αλλά αυτό δεν τους 
εμποδίζει να πηγαίνουν στα 
μπουζούκια...

που σήμερα διαβάζουμε για τη ν 
Ελλάδα- και, ό ταν βρίσκεσαι στο 
εξωτερικό, να  ντρέπεσαι να πεις 
ότι είσαι Ελληνας. Τα άλλα είναι 
κουτοπονηριά, ιδιοτέλεια και κοι
νή  βλακεία, που μεταμφιέζονται 
σε πατριωτισμό.

ΦΑΛΗΡΕΥΣ
kassimatis@kathimerini.gr

Ο Φ Ι Λ Ι Σ Τ Ω Ρ
Επιλογή: Μ ίΧ Α Λ Η Σ  Ν. Κ ΑΤΣΙΓΕΡΑΣ

49 χρόνια πριν... 9.11.1963

ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ 
ΕΙΣ ΤΟ ΙΡΑΚ: Λονδί- 
νον, 8.- Εις την πρω
τεύουσαν του Ιράκ, 
Βαγδάτην, εξερράγη 
ενωρίς σήμερον την 
πρωίαν κεραυνοβόλος 

επανάστασις εναντίον του Κάσεμ εκδη- 
λωθείσα διά βομβαρδισμού υπό αερο
πλάνων και τανκς της ωχυρομένης έ
δρας του αρχηγού του Ιράκ. Οι νέοι α
ξιωματικοί οι οποίοι ωργάνωσαν την ε- 
πανάστασιν εδήλωσαν ότι συνεχίζουν 
την αντιμοναρχικήν επανάστασεν του 
1958, τας αρχάς της οποίας επρόδωσεν 
ο Κάσεμ, ο οποίος φέρεται φονευθείς. 
[...] Την νύκτα μεταδόθη από την Βα
γδάτην ότι ο άλλοτε αντιπρόεδρος του 
Ιράκ Αμπντέλ Σαλάμ Μωχάμετ Αρεφ 
διωρίσθη πρόεδρος της Δημοκρατίας 
του Ιράκ, πρωθυπουργός δε ο συνταγ
ματάρχης Αχμέτ Χάσαν Μπαντρ επί κε
φαλής του Υπουργικού Συμβουλίου εξ 
21 μελών.
«ΤΣΟΥΝΑΜΙ» ΕΙΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΝ:
Πάτραι, 8.- Οι κάτοικοι των ακτών του 
Κορινθιακού από του Αίγιου μέχρι του 
Ψαθοπύργου και των αντίπεραν της 
Στερεάς από του Γαλαξειδίου μέχρι της 
Ναυπάκτου, παρέστησαν την νύκτα 
χθες μάρτυρες ενός αιφνίδιου φαινομέ
νου όταν τεράστιον παλιρροϊκόν κύμα 
εσάρωσε κυριολεκτικούς ακτάς μήκους 
20 χιλιομέτρων, παρέσυρε και εξαφάνι
σε 4 άτομα, εκατοντάδας μικρών και με
γάλων ζώων, εκρήμνισεν οικίας και γε
νικώς επροξένησε ανυπολογίστους μέ
χρι της στιγμής ζημίας. Η θεομηνία εξέ
σπασε την 9.25 νυκτερινήν ακριβώς και 
επί των δύο ακτών. Το τεράστιον παλιρ- 
ροϊκόν κύμα, ύψους 7 έως 10 μέτρων 
διέδραμεν εντός ελάχιστων λεπτών θα- 
λασσίαν απόστασιν 11 χιλιομέτρων, ό
σον το πλάτος του Κορινθιακού εις το 
σημείον εκείνο, διά να σκορπίση τον 
θάνατον και την ερήμωσιν. Τα ακραία 
σημεία του Γαλαξειδίου και τα χωρία 
Μοναστηράκι, Μαραθιάς, Κάτω Μαρα- 
θιάς, Γλύφα, Παραλία Σεργούλα, Χάνια 
Τριζονίων και Καράίσκος εκαλύφθησαν 
από τα ύδατα ταυτοχρόνως με τας α
κτάς της Αιγιαλείας. Αλιευτικά πλοιά
ρια, λέμβοι, έπιπλα και σκεύη, ζώα μι
κρά και μεγάλα παρεσύρθησαν, οικίαι 
κατεκρημνίσθησαν και οι κάτοικοι αφυ- 
πνισθέντες έντρομοι από την φοβεράν 
βοήν εξήλθον ημίγυμνοι των οικιών των 
και ανεζήτουν την σωτηρίαν των εις τα 
πέριξ υψώματα.

Το ταξίδι της μεγάλης μέρας στη μεγάλη νύχτα...

Από τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών στο Μέγαρο Μαξίμου, χθες. Από αριστερά με το μολύβι στο χέρι (για την υπογραφή;) Αντώνης Σαμαράς, 
πρόεδρος Ν.Δ., Γιώργος Καρατζαφέρης, πρόεδρος ΛΑΟΣ. Η μοναξιά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ κ. Γιώργου Παπανδρέου. 0  πρωθυπουργός κ. Λουκάς 
Παπαδήμος και οι τρεις πρόεδροι προ των αποφάσεων (φωτο από NET TV, 8/2/12).

Με την εφημερίδα ξυπνήσαμε και 
κοιμηθήκαμε, με το ραδιόφωνο α
νοιχτό κάναμε όλεε τιε δούλεψε 
μαε, πλήρωε εξαρτημένοι από την 
τηλεόραση, μόνιμα ανοιχτή και λα- 
λέουσα. Ο λόγοε: να μη χάσουμε

Της ΕΛΕΝΗΣ ΜΠΙΣΤΙΚΑ

ούτε δευτερόλεπτο από τιε συ- 
νταρακτικέε εξελίξειε που αναμέ
νονται, και που θα μαε βγάλουν α
πό το τούνελ κατευθείαν στον ε
ναγκαλισμό Μέρκελ - Σαρκοζϊ! 
Το κείμενο του τι πρέπει να γίνει 
για να υπάρξει νέα συμφωνία και, 
επιτέλουε, νέα δόση έχει 50 σελί- 
δεε, τό  ’χαν στα χέρια τουε οι πο
λιτικοί αρχηγοί στιε 9.30 χθεε το 
πρωί. Ανάγνωση και βαθιά περί
σκεψη στα γραφεία Ν.Δ. τηε Συγ- 
γρού, δύο συσκέψειε επ’ αυτού 
στην Ιπποκράτουε με Γιώργο Πα
πανδρέου, Βενιζέλο και Κουτρου- 
μάνη, μήπωε βρουν άκρη.

Στην Καλλιρρόηε, στα γραφεία 
του ΛΑΟΣ, ζητείται επειγόντωε... 
καλαπόδι, γιατί, όπωε δήλωσε στα 
τηλεοπτικά μικρόφωνα ο Γιώργοε 
Καρατζαφέρηε, «τα  στενά  περι
θώρια χρόνου είναι σαν τα  στενά 
παπούτσια, δεν βλέπειε την ώρα να 
τα ξεφορτωθείε!». Στιε 5 παρά κά
τι, ξεκίνησε το κομβόι τω ν  πολι
τικών αρχηγών από διαφορετικέε 
κατευθύνσειε, με σημείο συνά- 
ντησηε τιε νεραντζιέε έξω από το 
Μαξίμου. Οι δημοσιογράφοι, από 
το  πρωί έξω στο ξεροβόρι, μετα
δίδουν, με... κομμένη τη ν ανάσα, 
ότι «έφθασε το αυτοκίνητο του 
προέδρου του ΠΑΣΟΚ κ. Γιώργου 
Παπανδρέου» στιε 5,5 και 1 φθά
νει ο κ. Αντώνηε Σαμαράε, πρόε- 
δροε Ν.Δ., και λίγο μετά ο κ. Γιώρ
γοε Καρατζαφέρηε του ΛΑΟΣ με 
τουε πρέσβειε κ.κ. Γεωργίου και Κο-

ράντη. Ο Γιώργοε Παπανδρέου, με 
παλτό και κόκκινο κασκόλ, χαι
ρέτησε τον (προφανώε αστυνόμο) 
έξω από τη ν είσοδο του Μαξίμου, 
αλλά και μέσα τούε επί τηε υπο- 
δοχήε.

Με το ελαφρό μπλε κοστούμι, 
πάντα ο κ. Αντώνηε Σαμαράε μπαί
νει, ακολουθούμενοε από τον κ. Γ. 
Μιχελάκη (που αποσϋρεται) για να 
μπει στην αίθουσα σύσκεψηε ο κ. 
Σαμαράε, όπωε κι έγινε. Στην πόρ
τα, έχονταε αφήσει κάπου το χα
μόγελό του, ο πρωθυπουργόε κ. 
Λουκάε Παπαδήμοε υποδέχεται 
τουε πολιτικούε αρχηγούε, που 
μπαίνουν και παίρνουν θέση. Σκύ
βει στην πόρτα ο κ. Παπαδήμοε, να 
δει εάν έρχεται ο Γ. Καρατζαφέρηε, 
τον  βλέπει και του γνέφει «έλα». 
Οπωε κι έγινε. Εβγαλε κι αυτόε το 
στυλό του και μοιάζουν έτοιμοι να 
βάλουν την υπογραφή τουε! Αλλά, 
ώε τότε, η αναμονή δημιουργεί έ
νταση. Το σκοτάδι πέφτει έξω από 
το Μαξίμου στην Ηρώδου Αττικού, 
αντίθετα ησυχία και ερημιά έξω α
πό το Προεδρικό Μέγαρο, απένα
ντι. Η NET άλλαξε τη ροή του προ- 
γράμματόε τηε, όχι λόγω

ΠΟΣΠΕΡΤ, αυτή τη  φορά, αλλά για 
να γίνει κανονικά το Δελτίο Ειδή
σεων τω ν 9, που επρόκειτο, λόγω 
απευθείαε μετάδοσηε του αγώνα 
μπάσκετ Αναντολού ΕΦΕΣ - Ολυ
μπιακού, να αναβληθεί. Τελικά το 
ματε μεταδόθηκε από την ΕΤ1, ο 
ΑΝΤΙ έδειξε σε επανάληψη το 
τουρκικό σίριαλ με τον Εζέλ, καπάκι 
με την εντύπωση που προκάλεσε 
η ταινία «Η καταστροφή τηε κο- 
σμοπολίτικηε Σμύρνηε», και η 
NET έβγαλε το Δελτίο. Τι ειδήσειε... 
μοιράσθηκαν, τώρα που διαβάζε
τε τιε χθεσινοβραδινέε γραμμέε, τιε 
ξέρετε. Με τη ν ευχή να ξαναβρή- 
κε το χαμόγελό του ο πρωθυ
πουργόε κ. Λουκάε Παπαδήμοε 
κλείνουμε αυτό το  αμήχανο ώε α
πελπισμένο σημείωμα που έχει 
κολλήσει στη  διαπίστωση ότι 3 ε
κατομμύρια Ελληνεε βρίσκονται, 
και δεν το ξέρουν, στο κατώφλι του 
κοινωνικού αποκλεισμού. «Τ ’ είχεε 
Γιάννη, τ ’ είχα πάντα!».

Πάλι συνωστισμόβ, πάλι 
«τι είχαμε, και τι χάσαμε!»

Οι αναγνώστεε, που ζουν αυτήν 
την εφιαλτική κατάσταση, κατα

λαβαίνουν πωε δεν υπάρχει κέφι 
για τη  συνήθη ενημερωτική ύλη 
του Τήλεφου, πολιτιστική, εικα
στική, φιλανθρωπική.

Χαρακτηριστικά, μπαίνονταε 
χθεε στο γραφείο, έλεγα να δώσω 
φωτογραφίεε από τη γιορτή τηε πί- 
ταε τηε Ενώσεωε Σμυρναίων που 
έγινε φέτοε στη  Λέσχη 
τω ν  Αξιωματικών, με 
κόκκινο χαλί, όπωε στα 
Οσκαρ, αλλά και με πι
στόλια στιε βιτρίνεε! Κο
σμοσυρροή, βραβεύσειε, 
χορόε, τραγούδι, και ου
ρά για το  Ημερολόγιο 
2012, «Το ταξίδ ι τηε 
Carte-Postale ποτέ δεν 
τελειώνει». 83 ημερολό
για αγοράσθηκαν και υ- 
πεγράφησαν και «ήδη 
ταξιδεύουν για το  εξω 
τερικό μερικά», όπωε 
μαε είπε η αρχιτέκτων κ. Φωτο- 
πούλου, νέο μέλοε τηε Ενώσεωε, 
στην οποία έπεσε το χρυσό φλου
ρί, προσφορά τηε κ. Λίλαε Ηλία Λα- 
λαούνη, μέλοε μαε, με ρίζα από την 
Καισάρεια. «Η  Μέλισσα», έμβλη
μα εργατικότητοε και προκοπήε,

ήταν στα  πιτάκια με τη  σφραγίδα 
του Δικέφαλου, τα γνωστά  ωε 
«Αετουδάκια».

Τιμήθηκαν οι φιλόλογοι Θεό- 
δωροε Κοντάραε και Χρήστοε Σολ- 
δάτοε και αναμνηστική πλακέτα ε- 
πιδόθηκε στον Χορευτικό Ομιλο Ν. 
Ερυθραίαε. Ηλθε, μαε τίμησε με το 

γλυκό τηε χαμόγελο η 
Μαρία Ηλιού, που θα 
γραφεί κι αυτή μέλοε τηε 
Ενωσηε γιατί όπωε είπε, 
τη ν  εντυπώσιασε η α
πήχηση που έχει το έρ
γο τήε Ενωσηε (  'ε 
πρόσφυγεε ώε πέμπατε 
γενιάε! «Ταιριάζει, γράψ’ 
το » είπε ο φωτογράφοε 
τηε «Κ » Γιάννηε Μπαρ- 
δόπουλοε. «Κ ι εμείε 
στριμωγμένοι είμαστε 
στη  μικρή πατρίδα μαε 
από ξένουε! Θα ’χει και 

μήνυμα, ότι θα ξαναφτιάξουμε τη  
ζωή μαε, στο πείσμα τω ν καιρών!». 
Φωτιά μπορεί να μην υπάρχει, αλ
λά ούτε και πλοία διαφυγήε. Για 
τουε νέουε, ίσωε... Αυτά, λοιπόν, τα 
νέα, εκεί που φθάσαμε, και μη χει
ρότερα... ΤΗΛΕΦΟΣ

Το Αετουδάκι,
σφραγίδα με δι
κέφαλο.

Ο εορτασμός της κοπής της πίτας της 
Ενώσεως Σμυρναίων. Την πίτα ευλόγησε 
ο πρωθιερεύς κ. Πέτρος Μελιδώνης, α
πό την προσφυγική ενορία Νίκαιας. Την 
έκοψε και την μοίρασε (από αριστερά) 

ο πρόεδρος αντιστράτηγος κ. Ευάγγελος 
Τσίρκας, ο αντιπρόεδρος πολεοδόμος - 
χωροθέτης κ. Φαίδων Παπαθεοδώρου, 

η φιλόλογος κ. Μάρλεν Βαϊόννη, η έφο
ρος Δημοσίων Σχέσεων κ. Γεωργία Κα- 
τσιγιάννη, η σκιτσογράφος Ελλη Σολο- 
μωνίδη-Μπαλάνου, η δημοσιογράφος 

της «Κ» Ελένη Μπιστικά (φωτο Π. Σμυρ- 
ναίος, μέλος Ε.Σ., 2/2/12).

Κοσμοσυρροή στη μεγάλη αίθουσα της Λέ
σχης Αξιωματικών και στο τραπέζι του δημάρ
χου Κηφισιάς κ. Νίκου Χιωτάκη, μέλους της Ε.Σ.

Ο συγγραφέας Βασίλης Βασιλικός, 
η σκηνοθέτις Μαρία Ηλιού στην υ
πογραφή του «Ημερολογίου 2012».

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Διευθυντής: Αλεξης Παπαχεαας · Διεύθυνση συντάξεως: Ν ικος Κωνςτανταρας - Κωςτης Φαφούτης 

Αρχισυντάκτες: Γιάννης Βαθυας - Ταςουλα Καραϊςκακη - Νικος Ξυαακης ■ Σύμβουλοι εκδόσεως: Αγγελος Σταγκος - Ν ικος Ναουμης

Ιδιοκτησία - Εκδοση 
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ» Α.Ε.

Εδρα: Εθνάρχου Μακαρίου και Δημητρίου Φαληρέως 2, Ν . Φάληρο 185 47 

Τηλ.: 210-4808.000 —  FAX: 210-4808.055

Λογιστήριο ■ Διαφημίσεις ■ Συνδρομές:
Εθνάρχου Μακαρίου και Δημητρίου Φαληρέως 2, 

Τηλ. 210-4808.000 fax: 210-4808.202.

Ισολογισμοί ■ Προκηρύξεις ■ Κοινωνικά ■ Μικρές Αγγελίες: 
Τηλ. 210-4808.160 fa x : 210-4808.164

Μικρές Αγγελίες ■ Προσφορές: 
Στοά Αρσακείου 5 (Πανεπιστημίου 47) 

Τηλ.: 210-5233.333, 210-3316.825 
fa x : 210-5223.880, 210-3316.826

Αρχείο: Τηλ.: 210-5239.339

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή 
διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, 
φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 
και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Εάν δεν βρίσκετε την «Κ» τηλεφωνήστε μας στο 210-4808.000, ή στο Πρακτορείο Εφημερίδων στο 210-5199.755.

mailto:kassimatis@kathimerini.gr
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Μαραθώνια διαπραγμάτευση σχο Μαξίμου
Στη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό κ. Λ. Παπαδήμο, οι κ. Γ. Παπανδρέου και Αντ. Σαμαράς συμφώνησαν σε όλα πλην των συντάξεων

Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Συμφωνία τηε Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ για τη  νέα 
δανειακή σύμβαση με μόνη εκκρεμότητα το 
θέμα τω ν  επικουρικών συντάξεων σημειώθηκε 
κατά τη  διάρκεια τηε πολύωρηε και επίπονηε 
συνάντησηε τω ν  πολιτικών αρχηγών με τον 
πρωθυπουργό κ. Λουκά Παπαδήμο. Ο πρόεδροε 
του ΛΑΟΣ κ. Γ. Καρατζαφέρηε πάντωε, όπωε 
επιβεβαίωσε και το Μέγαρο Μαξίμου, εξέφρασε 
(  ιρ έε  επ ιφυλάξει. Μ ετά μια επτάωρη συ- 
ν^ ,τη σ η  και πολύωρη συζήτηση για τα  τω ν  
συντάξεων, οι αρχηγοί εξουσιοδότησαν το ν  κ. 
Παπαδήμο να το διαπραγματευτεί με τη ν τρόι
κα και αποχώρησαν.

Ο πρωθυπουργόε, συνεπικουρούμενοε από 
τουε υπουργούε Οικονομικών κ. Ευάγγελο Βε- 
νιζέλο και Εργασίαε κ. Κουτρουμάνη, οι οποίοι 
έφτασαν στο Μαξίμου από κοινού με τη ν τρόι
κα μετά την αποχώρηση τω ν  αρχηγών, θα προ

σπαθούσε να διαπραγματευτεί με τη ν  τρόικα 
μεγαλύτερη περικοπή στιε δημόσιεε επενδύ
σ ε ι ,  τιε αμυντικέε δαπάνεε και άλλα κονδύ
λια του προϋπολογισμού ώστε να τεθεί ένα πλα- 
φόν στούψ οε από το  οποίο θα ισχύει η περι
κοπή τω ν  επικουρικών συντάξεων. Στη διάρ
κεια τηε πολύωρα  συ νά ντη σ ή  τω ν  αρχηγών 
υπήρξε μεγάλη προσπάθεια να υπερκεραστεί 
τό  αγκάθι τω ν  επικουρικών συντάξεων.

Μάλιστα σε κάποια σημεία υπήρξαν δια- 
κοπέε ώστε να μπορεί ο κ. Παπαδήμοε να ε
πικοινωνήσει με τουε εκπροσώπου3 τω ν  δα
νειστών, δηλαδή τουε κ. Ντράγκι και Ρεν. Σύμ
φωνα με πληροφορίεε στη  συνομιλία με το ν  
επίτροπο Ρεν, ο κ. Παπαδήμο3 ζήτησε να  υ
πάρξει μεγαλύτερη ευελιξία στο θέμα αυτό και 
εκείνοε του συνέστησε να το  εξετάσει με τη ν 
τρόικα. Κυβερνητικέε πηγέε άφηναν ανοιχτό 
το  ενδεχόμενο σε περίπτωση που η διαπραγ
μάτευση αυτή θα κατέληγε μέσα στη  νύχτα,

να  κληθούν εκ νέου οι αρχηγοί σ το  Μέγαρο 
Μαξίμου ή να υπάρξει κάποιαε μορφήε συ
νεννόηση, ώστε η συμφωνία να είναι έτοιμη 
να σταλεί σ το  Eurogroup σήμερα.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε χθεε το  γρα
φείο του πρωθυπουργού αναφέρεται ότι «οι πο
λιτικοί αρχηγοί συναντήθηκαν και εξέτασαν 
σε βάθοε το  περιεχόμενο του νέου οικονομι
κού προγράμματο3 που συνοδεύει τη  χρημα
τοοικονομική στήριξη τηε χώρα3 για τα  επό
μενα χρόνια» και ότι «συμφώνησαν σε όλα τα

Μεταμεσονύχτια διαπραγμάτευ
ση με την τρόικα προκειμένου 
να « κλειδώσει»  η συμφωνία, 
ενόιβει της σημερινής κρίσιμης 
συνεδρίασης του Eurogroup.

σημεία του προγράμματοε με εξαίρεση ένα, το 
οποίο απαιτεί περαιτέρω επεξεργασία και 
συζήτηση με τη ν τρόικα. Η συζήτηση αυτή θα 
γίνει αμέσωε ώστε να ολοκληρωθεί η συμφωνία 
ενόψει τηε συνεδρίασή του Ευτο^ουρ. Ο πρό- 
εδρο3 του ΛΑΟΣ κ. Γ. Καρατζαφέρηε εξέφρα
σε σοβαρέε επ ιφυλάξει».

Ο κ. Παπαδήμοε επιδίωκε ευθύε εξαρχήε να 
καταλήξει η σύσκεψη τω ν  πολιτικών αρχηγών 
χθεε, καθώε και οι προθεσμίεε ήταν πιεστικέε 
αλλά και οι συνεχείε καθυστερήσειε στιε δια- 
πραγματεύσειε είχαν προκαλέσει τη  δυσφορία 
τω ν  εταίρων. Τιε πρώτεε ώρεε τηε σύσκεψηε 
αυτόε ο στόχοε φάνηκε να επιτυγχάνεται και 
σύμφωνα με κυβερνητικέε πηγέε, με εξαίρε
ση τιε επιφυλάξειε που εξέφρασε ο κ. Καρα- 
τζαφέρηε, ο οποίοε ζή τησε να ελεγχθεί η νο 
μιμότητα τηε νέαε σύμβασηε από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο και την Τράπεζα τηε Ελλάδοε, υπήρξε 
ανάμεσα στουε αρχηγούε μια κατ’ αρχήν α

ποδοχή τηε δανειακήε σύμβασηε. Αυτή η πλη
ροφορία μεταφέρθηκε στιε Βρυξέλλεε και το  
Λουξεμβούργο και οδήγησε το ν  κ. Ζαν-Κλοντ 
Γιουνκέρ να ορίσει Ευκ^τουρ για σήμερα το  
απόγευμα.

Επίσηε, παράθυρο για να παρακαμφθεί ο 
σκόπελοε τω ν  πρόσθετων εγγυήσεων που ε- 
φέρετο να ζητεί η τρόικα από τουε πολιτικούε 
αρχηγούε φαίνεται να αποτελεί μια παρά- 
γραφοε σ τη ν  επ ιστολή που απευθύνεται 
στουε επικεφαλήε του ΔΝΤ, τηε ΕΚΤ, τ  
EuΓogroup και το ν  αρμόδιο Επίτροπο Ρεν και 
σ τη ν οποία αναφέρεται ότι «αυτή η επιστολή, 
το μνημόνιο και τα συνημμένα έχουν θεωρηθεί 
από τουε επικεφαλήε τω ν  κομμάτων του συ
νασπισμού οι οποίοι στηρίζουν τη ν κυβέρνηση 
και οι οποίοι στηρίζουν τιε πολιτικέε και τουε 
στόχουε και έχουν σηματοδοτήσει ότι δεν πρό
κειται να ακολουθήσουν πολιτικέε που είναι 
ασυνεπείε με αυτά».

Γιώργος Παπανδρέου

Αρνητικός 
στην περικοπή 
κύριων συντάξεων

ΤΑ ΜΕΤΡΑ
ΤΟΥ
ΝΕΟΥ
ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ
Δημοσιονομικά μέτρα

Τον ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Τη βασική θέση ότι οι κύριεε συ- 
ντάξειε δεν πρέπει να περικοπούν 
στήριξε χθεε το  βράδυ ο κ. Γ. Πα
πανδρέου κατά τη  σύσκεψη τω ν  
πολιτικών αρχηγών υπό τον κ. Λ. 
Παπαδήμο. Η θέση αυτή ανα
πτύχθηκε από το ν  κ. Παπανδρέ
ου όταν άνοιξε το θέμα περί μη πε- 
ρικοπήε τω ν  επικουρικών ύψουε 
μικρότερου τω ν 300 ευρώ ο κ. Αντ. 
Σαμαράε. Η συζήτηση αυτή απα
σχόλησε μεγάλο τμήμα τηε χθε- 
σινήε σύσκεψηε και, κατά πλη- 
ροφορίεε, ήταν αντικείμενο α- 
ντιπαράθεσηε μεταξύ τω ν  κ. Πα
πανδρέου και Σαμαρά.

Πληροφορίεε αναφέρουν ότι ο 
κ. Παπανδρέου απείλησε με 
«σπάσιμο» τηε συμφωνίαε αν το 
κόστοε για τη  διάσωση τω ν  επι-

Ο πρόεδρος 
του ΠΑΣΟΚ ανέφερε 
σε συνεργάτες του 
πως είναι ανοικτός σε 
εναλλακτικά σενάρια.

κουρικών μεταφερθεί στιε κύριεε 
συντάξειε. Το βασικό επιχείρημά 
του στηρ ιζόταν στο  γεγονόε ότι, 
αν δεν μπει πλαφόν στιε επικου- 
ρικέε συντάξειε, τό τε  τα ταμεία 
που τιε χορηγούν κινδυνεύουν με 
άμεση κατάρρευση. Και τούτο 
διότι σ τηρ ίζοντα ι σ τη  διαρκή 
χρηματοδότηση από τον  κρατικό 
προϋπολογισμό.

Ο πρόεδροε του ΠΑΣΟΚ τόνι
σε επίσηε ότι η διάσωση τω ν  ε
πικουρικών θα είχε ωε αποτέλεσμα 
την αναγκαστική περικοπή τω ν 
κυρίων συντάξεων. Η κίνηση αυ
τή, εκτόε από τιε απώλειεε που θα 
επέφερε στο εισόδημα τω ν  συ
νταξιούχων, θα δημιουργούσε 
κατά το ν  κ. Παπανδρέου και ένα 
επικίνδυνο προηγούμενο, στο ο
ποίο πιθανότατα η τρόικα να ε
πανερχόταν σε επόμενη επίσκε
ψη ή εμπλοκή κατά τη ν εφαρμο
γή -"ου νέου προγράμματοε. Στο 
ί. βάλλον του κ. Παπανδρέου 
θεωρούν ότι το θέμα τω ν  επικου
ρικών αναβαθμίστηκε σε κεντρι
κό ζήτημα συζήτησηε από τον κ. 
Σαμαρά για λόγουε επικοινωνια- 
κούε, οι οποίοι εξυπηρετούν τη  
στρατηγική περί «πραγματικήε 
διαπραγμάτευσηε», κάτι που ο

πρόεδροε τηε Ν.Δ. προβάλλει τιε 
τελευταίεε ημέρεε.

Στη χθεσινή σύσκεψη, ο κ. Πα
πανδρέου ήταν αρκετά αναλυτι- 
κόε ωε προε το θέμα τω ν  συντά
ξεων. Τόνισε επανειλημμένωε ό
τι σε κανένα από τα  εναλλακτικά 
σενάρια που είχαν εκπονήσει οι 
κ. Ευ. Βενιζέλοε και Γ. Καρατζα- 
φέρηε δεν διασώζονταν οι επι- 
κουρικέε, δίχωε σοβαρέε επιπτώ- 
σειε στο σώμα τω ν  κύριων συ
ντάξεων. Κάθε ένα από τα σενά
ρια αυτά επέφεραν μειώσειε από 
5% έωε και 20% στιε κύριεε. Πέ
ραν τω ν παραπάνω πρακτικών και 
μετρήσιμων λόγων, ο κ. Παπαν
δρέου δεν επιθυμεί τη ν περικοπή 
τω ν κύριων συντάξεων και για λό
γουε πολιτικών και ενδοκομματι- 
κών ισορροπιών. Ουκ ολίγοι βου- 
λευτέε έχουν δηλώσει ρητώε ότι 
θα καταψηφίσουν εκ νέου περί
κοπτε στο εισόδημα τω ν  πηντη- 
ξιούχων και ο κ. Παπανδρέου 
γνωρίζει πωε στο πακέτο του β' 
Μνημονίου ζητείται ήδη η έγκρι
ση για βαρύτατεε και αντιδημο- 
φιλείε αποφάσειε.

Ο κ. Παπανδρέου εμφανίζεται 
επίσηε να θεωρεί οριακά ανεκτή 
τη  ρύθμιση που αφορά την εκ νέ
ου κεφαλαιοποίηση των τραπεζών. 
Υπενθυμίζεται ότι αυτό το θέμα α
ποτελούσε μια από τιε «κόκκινεε 
γραμμέε», τόσο για το ν  πρόεδρο 
του ΠΑΣΟΚ όσο και για αρκετά 
στελέχη του κόμματοε. Ο πρόε
δροε του ΠΑΣΟΚ συμφώνησε και 
με την απόλυση 15.000 υπαλλήλων 
εντόε του 2012, τονίζονταε ω
στόσο ότι θα πρέπει να γίνουν α- 
πολύτωε σεβαστά το πλαίσιο τηε 
εφεδρείαε και η αξιολόγηση, ώστε 
οι όποιεε απομακρύνσειε να γίνουν 
με αξιοκρατικό τρόπο.

Μετά το πέραε τηε σύσκεψηε ο 
κ. Παπανδρέου αναχώρησε, ό- 
νταε ο τελευταίοε από τουε πολι- 
τικούε αρχηγούε που άφησε το Μα
ξίμου, ζητώνταε από το ν  κ. Βενι- 
ζέλο και τον κ. Κουτρουμάνη να 
τον  ειδοποιήσουν όταν θα επι
τευχθεί συμφωνία. Αργά χθεε τη 
νύχτα, συνεργάτεε του κ. Παπαν
δρέου τόνιζαν ότι ο πρόεδροε του 
ΠΑΣΟΚ παραμένει δεσμευμένοε 
στη λύση και είναι διατεθειμένοε 
να δεχθεί εναλλακτικά σενάρια, ε- 
παναλαμβάνονταε ωστόσο πωε 
αυτά θα πρέπει να υπακούουν σε 
μια λογική, που δεν θα θίγει ει
σοδήματα τα  οποία έχουν ήδη υ- 
ποστεί σημαντικέε μειώσειε.

Νέα μέτρα 6,5% ίου ΑΕΠ ή 14 δισ. 
ευρώ έως ίο 2015

Μόνο για το 2012 νέα μέτρα 3,1 
δισ. ευρώ (λειτουργικές δαπάνες, 
Παιδεία, Γεωργία, αμυντικές 
δαπάνες, φάρμακα, ΠΔΕ, 
κατάργηση θέσεων 
αναπληρωτών δημάρχων)

Εάν υπάρξει εκτροχιασμός
φέτος, τότε θα πρέπει να 
ληφθούν μέτρα περικοπής 
αμυντικών δαπανών, κοινωνικών 
μεταβιβάσεων και μισθών

Επικοιιρικές συντάξεις

Μείωση 15% με στόχο εξοικονόμηση 
600 εκατ. ευρώ

Κύριες συντάξεις

Μείωση 15% σε ΔΕΗ, OTE, τράπεζες 

Μείωση 7% σε ΝΑΤ

Εφάπαξ________________

Επανεξέταση τον Ιούνιο

Επιδόματα______________

Καταργήσεις και εισοδηματικά κριτήρια

Βασικοί μισθοί

Μείωση κατά 22% σε όλα τα επίπεδα 
της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης

Επιπρόσθετη μείωση 10%
για νέους έως 25 ετών

Πάγωμα του κατώτατου
μισθού έως το 2015

Αναθεώρηση της ΕΓΣΣΕ
έως τα τέλη Ιουλίου 2012

Ασφαλιστικές εισφορές

Μείωση 2% και κλείσιμο 0ΕΚ - 0ΕΕ

Από 1/1/2013 μείωση 3%
στην εισφορά του ΙΚΑ και μείωση 
συντάξεων εάν χρειαστεί

ΑΕΚΟ______________________

Μετατροπή συμβάσεων ορισμένου 
χρόνου σε αορίστου

Ιδιωτικοποιήσεις

Στα 19 δισ. ευρώ τα έσοδα έως το 2015

ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ΕΛΠΕ, 
ΟΠΑΠ εντός του α’ εξαμήνου του 2012

Συμβάσεις

Μέγιστη διάρκεια συλλογικών
συμβάσεων τρία χρόνια

Οι υφιστάμενες λήγουν εντός ενός έτους

Μετενέργεια: μείωση σε τρεις 
από έξι μήνες

Εάν δεν υπάρξει νέα σύμβαση,
ισχύει η ΕΓΣΣΕ

Διατηρούνται έως τη σύναψη νέας 
σύμβασης επιδόματα προϋπηρεσίας, 
παιδιών, εκπαίδευσης, επικινδυνότητας

Πάγωμα ωριμάνσεων μέχρι τη μείωση 
της ανεργίας στο 10%

Κατάργηση μονομερούς προσφυγής
στη διαιτησία και μόνο για βασικό μισθό

Δημόσιος τομέας

Εισαγωγικός 
μισθός ΕΓΣΣΕ

από

751,39

σια

586,08
(μεικτά)

Για τους νέους 
έως 25 ετών 

ο μισθός 
διαμορφώνεται

στα

525,97
(μεικτά)

Μείωση ειδικών μισθολογίων έως
τον Ιούνιο (εξοικονόμηση 450 εκατ. 
ευρώ ετησίως)

Μείωση δημοσίων υπαλλήλων
κατά 150.000 έως το 2015

Προσλήψεις 1:5. Αν δεν τηρηθεί, άμεσο 
«πάγωμα» προσλήψεων

Εργασιακή εφεδρεία
για 15.000 υπαλλήλους

Μείωση συμβασιούχων

Μείωση εισαγωγών
σε στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές

Φορολογικό μέτρα

Ανεξάρτητος γενικός γραμματέας
Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων

Κατάργηση φοροαπαλλαγών

Κατάργηση ειδικών προνομιακών 
καθεστώτων (ΦΠΑ και φορολογία 
εισοδήματος στα νησιά)

Απλοποίηση ΦΠΑ

Απλούστευση της δομής
του φόρου ακίνητης περιουσίας

Απλούστευση της φορολογίας εισοδήματος 
φυσικών και νομικών προσώπων

Κατώχαιο
ημερομίσθιο

από

33,57

“ ξ Γ
στα

26,19

Μισθός 
ύστερα 

από Ι5ετία 
στο εμπόριο

(με ειδικό 
επίδομα 
και τρία 
παιδιά)

από

1.374,87

στα

962
Ενιαία φορολογική μεταχείριση
στη φορολογία εισοδήματος κεφαλαίου 
(τόκοι καταθέσεων, μερίσματα)

«Λουκέτο» σε 200 εφορίες
έως το τέλος του έτους

Κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων
και Στοιχείων και απλούστευση της 
φορολογικής νομοθεσίας

Οριστικό τέλος στις ευνοϊκές ρυθμίσεις
στη φορολογία και την κοινωνική ασφάλιση

Επίδομα
ανεργίας

από

461,50

Τ Γ
στα

322,34
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ανιώνης Σαμαράς

«Θα συνεχίσουμε 
τη δύσκολη 
διαπραγμάτευση»
Γων ΕΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ - ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ

«Τα πράγματα είναι δύσκολα. Θα συνεχίσουμε τη  διαπραγ
μάτευση για τιε συντάξειε. Αυτή είναι η θέση που πρέπει 
να  έχουμε σε ώρεε μεγάληε κρίσεωε και μεγάλου πόνου», 
δήλωσε τιε πρώτεε πρωινέε ώρεε σήμερα ο πρόεδροε τηε 
Νέαε Δημοκρατίαε, Αντώνηε Σαμαράε, διευκρινίζονταε ό
τι η τελική φάση τηε διαπραγμάτευσηε αφορά τόσο τιε κύ
ριεε όσο και τιε επικουρικέε συντάξειε. Ο κ. Σαμαράε επι
βεβαίωσε ότι το  ζήτημα τω ν  συντάξεων αποτελεί το μόνο 
ζήτημα που παραμένει σε εκκρεμότητα και, απαντώνταε 
εμμέσωε σε όσουε του ασκούν κριτική για την απόφασή του 
να υπογράψει το νέο Μνημόνιο, σημείωσε ότι ουδόλωε τον 
ενδιαφέρει αν κάποιοι προσπαθούν να διαστρεβλώσουν την 
προσπάθειά του, διότι αυτό που προέχει είναι η προστα
σία τω ν  συνταξιούχων.

Σε ερώτηση αν έχει δώσει το  «πράσινο φωε» στον πρω
θυπουργό για τη ν τελική διαπραγμάτευση με τη ν τρόικα, 
ο κ. Σαμαράε απάντησε: «Αφήστε το “πράσινο φωε” . Αυτή 
τη  στιγμή ο Παπαδήμοε μιλάει με την τρόικα». Σύμφωνα 
με πληροφορίεε από το περιβάλλον του, κατά τη ν επτάω
ρη παραμονή του στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κ. Σαμαράε είχε 
ενεργή συμμετοχή στιε τηλε- 
φωνικέε διαβουλεύσειε που 
πραγματοποιήθηκαν με τουε κ. 
κ. Γιουνκέρ και Κριστίν Λα- 
γκάρντ σε μια προσπάθεια άμ- 
βλυνσηε τω ν σκληρών μέτρων 
του νέου Μνημονίου.

Κατά τιε ίδιεε πηγέε, ο κ. Σα
μαράε είχε εξαρχήε αποφασί
σει να  επικεντρώσει τη ν  προ- 
σπάθειά του κυρίωε στο ζή
τημα τω ν  επικουρικών συ
ντάξεων, καθώε στο επιτελείο 
του θεωρούσαν ότι, παρά τη ν πρόσθετη μείωση που ε
πέρχεται, δεν μπορεί να υποστηριχθεί σθεναρά το ζήτημα 
τω ν μειώσεων τω ν κύριων συντάξεων στα  «ευγενή» ταμεία 
(ΔΕΗ, OTE, τράπεζεε). Μάλιστα, λέγεται ότι υπήρξε ζωηρή 
αντιπαράθεση επιχειρημάτων μεταξύ του αρχηγού τηε Ν.Δ 
και του προέδρου του ΠΑΣΟΚ κ. Γ. Παπανδρέου, ο οποίοε 
από τη ν  πλευρά του παρέμεινε κάθετα αντίθετοε σε πα- 
ρεμβάσειε στιε κύριεε συντάξειε.

Για τα  εργασιακά, η προσπάθεια επικεντρώθηκε στην α
νάγκη η μείωση του κατώτατου μισθού να αφορά μόνο τουε 
νεοπροσλαμβανόμενουε και να μην επηρεάσει τα άλλα μι- 
σθολογικά κλιμάκια τω ν εν ενεργεία εργαζομένων, κάτι που 
σύμφωνα με τη Ν.Δ. επιτεύχθηκε. Κατά τιε ίδιεε πληροφορίεε, 
ο κ. Σαμαράε εκδήλωσε έντονο προβληματισμό για σειρά 
ρυθμίσεων, όπωε η κατάργηση τηε Εργατικήε Εστίαε και 
τηε Εργατικήε Κατοικίαε, για τα οποία, στην τελική επι
κοινωνία που είχε το βράδυ τηε Τρίτηε ο αρχηγόε τηε Ν.Δ 
με το ν  πρωθυπουργό, ουδεμία σχετική νύξη είχε γίνει.

Ο κ. Σαμαράε προσήλθε στο Μαξίμου έχονταε ανά χεί- 
ραε φάκελο με μέτρα ισοδύναμηε δημοσιονομικήε απόδο- 
σηε, τα οποία κατά τη  Ν.Δ. θα μπορούσαν να αποτρέψου·'' 
ορισμένα τουλάχιστον από τα μέτρα που ζητεί η τρόικα. Ε 
εξ αυτών ή ταν η απαίτηση για κατάργηση τω ν  πολυτεχνι
κών επιδομάτων, για το  οποίο εκτιμήθηκε ότι θα μπορού
σε να αποτραπεί, διότι το  ποσό 40 εκατ. ευρώ που θα ε
ξοικονομηθεί είναι μικρό. Με τη ν επιστροφή του στη  Συγ- 
γρού, ο κ. Σαμαράε ενημέρωσε τουε στενούε του συνεργάτεε 
αλλά και τα  μέλη τηε Εκτελεστικήε Γραμματείαε για όσα έ
γιναν στο  Μαξίμου.

Ο πρόεδρος της 
Ν.Δ. είχε ενεργό 
συμμετοχή 
στις τηλεφωνικές 
διαβουλεύσεις 
με Γιουνκέρ 
και Λαγκάρντ.

Γιώργος Καρατζαφέρης

Επιφυλάξεις για τη συμφωνία, αλλά δεν θα σταθεί εμπόδιο
Με επιθετική διάθεση, ενστάσειε, α- 
στερίσκουε και αφήνονταε ανοικτά 
όλα τα ενδεχόμενα για την τελική 
του στάση έναντι του νέου Μνη
μονίου προσήλθε στο Μέγαρο 
Μ ~'υου ο πρόεδροε του ΛΑΟΣ. Ο 
κ. ωργοε Καρατζαφέρηε αποχώ
ρησε πρώτοε, 40 λεπτά μετά τα με
σάνυχτα, από το Μέγαρο Μαξίμου, 
επιβεβαιώνονταε τιε πληροφορίεε 
που το ν  ήθελαν να κρατά καθ’ ό
λη τη  διάρκεια τω ν διαπραγμα
τεύσεων αποστάσειε από την τε 
λική συμφωνία. Οι αποστάσειε 
αυτέε καταγράφηκαν τελικά και 
στην ανακοίνωση του πρωθυ- 
πουργικού γραφείου, κατόπιν α- 
παίτησηε του ίδιου του κ. Καρα- 
τζαφέρη. Στην αρχική ανακοίνω
ση γινόταν λόγοε για συμφωνία σε 
όλα εκτόε ενόε σημείου, ενώ στη 
δεύτερη προστέθηκε η φράση «ο 
κ. Καρατζαφέρηε εξέφρασε επι- 
φυλάξειε». Λίγο αργότερα, με γρα

πτή δήλωσή του τόνισε ότι δεν θα 
σταθεί εμπόδιο στη σύναψη τηε 
συμφωνίαε και ότι θα είναι «σύμ- 
μαχοε» τηε κυβέρνησηε Παπαδή- 
μου στιε αποφάσειε τηε.

Αποχωρώνταε από το  Μέγαρο 
Μαξίμου, ο πρόεδροε του ΛΑΟΣ ε- 
πέλεξε να απαγγείλει στίχουε ποι- 
ήματοε του Καβάφη: «Ο αρνηθείε 
δεν μετανιώνει... Αν ρωτιούνταν 
πάλι, όχι θα ξαναέλεγε... κι όμωε 
τον  καταβάλλει εκείνο το όχι, το 
σωστό σε όλη του τη  ζωή».

«Κοντά στην κυβέρνηση»
Προσπαθώνταε να τον  ερμη

νεύσουν, αρκετοί ομιλούσαν για 
πλήρη ρήξη στη διαδικασία τω ν 
διαπραγματεύσεων αλλά και για πι
θανή αποχώρηση τω ν  μελών του 
ΛΑΟΣ από την κυβέρνηση, κάτι 
που δεν επιβεβαιωνόταν, όμωε, α
πό στελέχη του κόμματοε, ούτε α
ποτελούσαν εκτίμηση του Μεγά-

«Δ εν  μπορώ σε μία 
ώρα να απαντήσω 
σε κάτι που θα καθορί
σει το μέλλον 
της χώρας για τα επό
μενα 30-40 χρόνια».

ρου Μαξίμου και τω ν επιτελείων 
ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. Αλλωστε, ο ίδιοε 
ο κ. Καρατζαφέρηε σε νέεε δηλώ- 
σειε του, έξω από τα γραφεία του 
κόμματοε του, επισήμανε πωε «θα 
είμαι κοντά στην κυβέρνηση σε ό- 
ποιεε σωστέε αποφάσειε».

Κατά πληροφορίεε, από τη ν 
πρώτη ώρα τηε σύσκεψηε ο κ. Κα
ρατζαφέρηε επανέφερε στο τραπέζι 
τω ν πολιτικών αρχηγών την άπο
ψη ότι, πριν τοποθετηθεί, θέλει να 
έχει σαφή γνωμάτευση από το Νο

μικό Συμβούλιο του Κράτουε και το 
Ελεγκτικό Συνέδριο για τη  νομι
μότητα τηε σύμβασηε αλλά και α
πό την Τράπεζα τηε Ελλάδαε σχε
τικά με τη  βιωσιμότητα του προ- 
γράμματοε και αν αποτρέπει την 
αναγκαιότητα λήψηε νέων μέ
τρων στο μέλλον. «Τιμώ τον αγώ
να και την προσπάθεια όλων, δεν 
μπορώ όμωε μέσα σε μία ώρα να 
απαντήσω σε κάτι που θα καθο
ρίσει το μέλλον τηε χώραε για τα 
επόμενα 30-40 χρόνια», πρόσθεσε 
ο κ. Καρατζαφέρηε, εξηγώνταε ό
τι παρέμεινε μέχρι τέλουε στη σύ
σκεψη προκειμένου να «συμπα
ρασταθεί στον Αντώνη Σαμαρά στο 
θέμα των επικουρικών συντάξεων».

Το ζήτημα τω ν συντάξεων και, 
δευτερευόντωε, αυτό τω ν αποδο
χών στον ιδιωτικό τομέα βρέθηκε 
και στον πυρήνα τω ν ενστάσεων 
του κ. Καρατζαφέρη όλεε αυτέε τιε 
ημέρεε κατά τον κύκλο επικοινω

νιών που είχαν με τον  πρωθυ
πουργό. Ο κ. Καρατζαφέρηε είχε 
προειδοποιήσει για τιε προθέσειε 
του, προσερχόμενοε στη σύσκεψη 
με τη  δήλωση «τα  στενά περιθώ
ρια είναι σαν τα στενά παπούτσια, 
κάποια στιγμή θέλειε να απαλλα- 
γείε από αυτά». Αλλωστε, ήταν η 
εμπλοκή με το μεταφρασμένο κεί
μενο του μνημονίου που είχε ζη
τήσει ο κ. Καρατζαφέρηε που είχε 
προκαλέσει την πρώτη καθυστέ
ρηση στην έναρξη τηε χθεσινήε 
σύσκεψηε. Εν τέλει, το κείμενο που 
πήρε στα χέρια του μιάμιση μόλιε 
ώρα πριν από την προσέλευσή του 
στο Μέγαρο Μαξίμου αποδείχθη
κε ότι δεν ήταν το  τελικό αλλά 
προηγούμενο προσχέδιο, εντεί- 
νονταε έτσι τον εκνευρισμό του κ. 
Καρατζαφέρη και προσφέρονταε, 
κατά κάποιουε, αφορμή στον πρό
εδρο του ΛΑΟΣ να διαφοροποιηθεί.

ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΤΕΡΖΗΣ

Συνεδριάζει το Ειιι^Γοιιρ

Σήμερα στις 7 μ.μ. ώρα Ελλάδας θα συγκληθεί τελικά η 
έκτακτη σύνοδος των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώ
νης, όπως ανακοίνωσε χθες ο πρόεδρος του Ευπ^τουρ 
Ζ. Κ. Γιουνκέρ. Στη σύνοδο θα συζητηθεί σχεδόν το σύνολο 
των ζητημάτων ηου σχετίζονται με το δεύτερο πρόγραμμα 
βοήθειας ηρος την Ελλάδα και τη συμφωνία με τους ιδιώ
τες επενδυτές για την εθελοντική αναδιάρθρωση του ελ
ληνικού χρέους. Το πρώτο θέμα θα είναι η συμφωνία μετα
ξύ τρόικας και κυβέρνησης και οι δεσμεύσεις των Ελλήνων 
πολιτικών αρχηγών ότι θα εφαρμόσουν τα μέτρα και μετά 
τή διεξαγωγή των εκλογών. Παράλληλα, οι υπουργοί Οικο
νομικών αναμένεται να έχουν στα χέρια τους επικαιροηοι- 
ημένη περίληψη της έκθεσης βιωσιμότητας του ελληνικού 
χρέους με βάση την οποία θα συζητήσουν το χάσμα στη 
χρηματοδότηση του νέου πακέτου, που υπολογίζεται 
σε περίπου 15 δισ. Με το ζήτημα συνδέεται άμεσα η στάση 
που θα τηρήσει η ΕΚΤ, που δέχεται πιέσεις για να συμφω
νήσει στην παραχώρηση των ελληνικών ομολόγων που κα
τέχει. Αν το Ευπ^τουρ της απευθύνει πρόσκληση να συμ- 
μετάσχει στην αναδιάρθρωση του χρέους, μάλλον δύσκολα 
θα την απορρίψει. Παράλληλα, οι υπουργοί Οικονομικών 
θα πρέπει να αποφασίσουν πώς και πότε θα δοθούν 
τα 30 δισ. στους ιδιώτες επενδυτές, προκειμένου να γίνει 
η ανταλλαγή των παλιών ελληνικών ομολόγων με νέα. 
Τέλος, αναμένεται να συζητηθεί και η γερμανο-γαλλική 
ιδέα περί δημιουργίας δεσμευμένου λογαριασμού. κ.κ.
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Πλήρης ανατροπή στα εργασιακά
Κατά 22% μείωση κατώτατου μισθού -  Πάγωμα των αυξήσεων στα κατώτατα όρια ώς το 2015

Της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΨΙΝΗ

Μείωση, με νομοθετική ρύθμιση, 
του κατώτατου μισθού κατά 22% 
για όλα τα  κλιμάκια που ακο
λουθούν τη ν  Εθνική Γενική Συλ
λογική Σύμβαση. Ακόμη υψηλό
τερη  μείωση κατά 32% για τουε 
νέουε. Πάγωμα τω ν  αυξήσεων 
σ τα  κα τώ τα τα  όρια μέχρι το

Λ15 και αναθεώρηση  τηε 
_*ΣΣΕ, έτσ ι ώ σ τε  να εναρμονί
ζετα ι με τουε μισθούβ τηε Πορ- 
τογαλίαε και τω ν  χωρών τηε κε- 
ντρικήε, ανατολικήε Ευρώπηε. 
Αυτέε είναι ορισμένεε από τιε 
δραματικέ3 αλλαγέ3 που προ
βλέπει μεταξύ άλλων για μι- 
σθού3 και εργασιακά το  νέο  
μνημόνιο.

Εάν τα  μέτρα, με τα  οποία ε- 
πιχειρείται διοικητική παρέμβα
ση σ τη  διαδικασία τω ν  συλλογι-

Του ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Ενα επιπλέον έτοε θα έχει η Ελλά
δα για να επιτύχει τη  μείωση του 
ελλείμματοε κάτω από το 3% του 
ΑΕΠ, σε μια προσπάθεια να προ
ωθήσει τιε δύσκολε3 διαρθρωτικέε 
μεταρρυθμίσει χωρί3 ταυτόχρο
να να πρέπει να ληφθούν περισ
σότερα δημοσιονομικά μέτρα. 
Ακόμα, όμωε και με αυτή τη  «δ ι
ευκόλυνση», ο δρόμοε μέχρι το 
2015 παραμένει δύσβατοε, αφού 
η κυβέρνηση θα πρέπει να υιο
θετήσει μέτρα ύψουε 14 δισ. ευ
ρώ για να μειώσει εντόε τω ν νέων 
στόχων το έλλειμμα.

Ολα αυτά θα γίνουν σε ένα πε
ριβάλλον μεγαλύτερα ύφεσηε α
πό ό,τι αρχικώε προβλεπόταν. 
Πλέον, η νέα εκτίμηση είναι ότι η 
ελληνική οικονομία θα συρρι- 
κνωθεί κατά 4-5% στη  διετία 
2012-2013. Τα παραπάνω περι
λαμβάνονται σ το  νέο Μνημόνιο, 
που συζητήθηκε χθεε στο συμ
βούλιο των πολιτικών αρχηγών και

Εως, ιο 2015 πρέπει 
να ληφθούν μέτρα 
ύφους 14 δισ. ευρώ, 
εκ των οποίων τα 3 δισ. 
φέτος -  Υφεση 4-5% 
τη διετία 2012-13.

είναι προγραμματισμένο να απο
σταλεί στο Διεθνέε Νομισματικό 
Ταμείο (ΔΝΤ).

Σε αυτό το κείμενο περιλαμβά
νοντα ι τα νέα σκληρά μέτρα που 
θα πρέπει να λάβει η Ελλάδα τό 
σο φέτοε όσο και τα επόμενα χρό
νια. Απολύσειε, κα ταργήσει φο
ρέων, μισθολογικέε μ ειώσει, λει- 
τουργικέ3 δαπάνεε και επιδόματα 
βρίσκονται σ τη ν  πρώτη γραμμή 
τω ν  νέων μέτρων. Για το 2012 θα 
πρέπει να εφαρμοστούν επιπλέον 
παρεμβάσειε:

1. Στιε λειτουργικέε δαπάνεε, με 
Λφελοε 200 εκατ. ευρώ. Σε αυτέε πε-

λαμβάνονται μ ειώ σει στιε δα
πάνεε των υπουργείων Παιδεία3 και 
Γεωργία3, στο εκλογικό επίδομα και 
στιε επιχορηγήσει φορέων.

2. Στο Πρόγραμμα Δημόσιων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ) κατά 400 εκατ. 
ευρώ.

κών διαπραγματεύσεων, δεν α
ποδώσουν και «εφόσον το  μο
ναδιαίο εργασιακό κόστοε δεν 
μειωθεί» θα ακολουθήσει και 
νέο κύμα παρεμβάσεων. Σχετικέε 
οδηγίε3 θα δοθούν από τη ν τρόι
κα στο  τέλθ3 του χρόνου, «αφού 
αποδειχθεί ότι η αγορά εργασία3 
παραμένει απατηλή». Πάντωε, και 
οι πρόσθετεε παρεμβάσειε θα α- 
ποσκοπούν «σ τη  διευκόλυνση 
τω ν  συλλογικών διαπραγματεύ
σεω ν προκειμένου να διασφαλι
στε ί η ευελιξία μ ισθών και αύ
ξηση τηε απ ασχόλησή ».

Τι προβλέπεται
Αναλυτικότερα, το  νέο μνη

μόνιο προβλέπει τα  εξήε:
• Μ ετά  τη  μείωση  κατά 22% 

ο κατώτατοε μισθό3 θα παγώσει 
σε αυτό το  επίπεδο έωε το  τ έ 
λοε τη3 προγραμματικήε πε-

3. Στα εξοπλιστικά προγράμμα
τα  κατά 300 εκατ. ευρώ.

4. Στουε δήμουε με τη ν κατάρ
γηση 550 θέσεων αναπληρωτών 
δημάρχων.

5. Στιε φαρμακευτικέε δαπάνεε.
6. Στιε επικουρικέε και κύριεε 

συντάξειε τω ν  OTE, ΔΕΗ και τρα
πεζών κατά 15% και του ΝΑΤ κα
τά 7%.

Παράλληλα, μέσα στο 2012 θα 
πρέπει να έχουν απολυθεί 15.000 
εργαζόμενοι σ το  Δημόσιο, για 
τουε onoious θα έχει λήξει η πε- 
ρίοδοε τηε εργασιακήε εφεδρεία3. 
Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα 
πρέπει να θέσει σε εφεδρεία 
15.000 εργαζόμενουε αναδρομικά 
από τιε apxés του έτουε. Μάλιστα, 
στο κείμενο αναφέρεται ότι, εάν 
παρ’ όλα αυτά τα μέτρα αποδευαεί 
πωε ο προύπολογισμό3 κινείται ε- k i ó s  στόχων, τό τε  θα πρέπει η κυ
βέρνηση να περικόψει επιπλέον 
δαπάνε3 από εξοπλιστικά προ
γράμματα, μισθοΰ3 και κοινωνικέε 
μεταβιβάσει. Enians, σημαντικέε 
είναι και οι μειώσειε σε συντάξειε 
για φέτοε, ενώ ανοικτό παραμένει 
και το  ενδεχόμενο επιπλέον πε
ρικοπών εάν αυτό κριθεί ανα
γκαίο στα  μέσα τηε xpoviás.

Στο στόχαστρο για τη ν τριετία 
2013-2015 βρίσκονται και τα κοι
νωνικά επιδόματα, που θα πρέπει 
να μειωθούν κατά τουλάχιστον 3,2 
δισ. ευρώ, ενώ το  ίδιο ποσό προ- 
βλέπεται cos όφελο3 και από το 
κλείσιμο τω ν  φορέων του Δημο
σίου για το  αντίστοιχο διάστημα. 
Τα μέτρα αυτά και όχι μόνο θα 
πρέπει να εξειδικευτούν écos το ν  
Ιούνιο.

Αυστηρόε θα είναι και ο έλεγ- 
xos τω ν  προσλήψεων, με τη ν κυ
βέρνηση να δεσμεύεται στο εν λό
γω κείμενο ότι θα ακολουθήσει πι
στά  το ν  κανόνα m s  μιαε πρό
σ λ η ψ ή  για κάθε πέντε αποχω
ρ ή σε ι. Στην περίπτωση που δια
πιστωθεί παρέκκλιση από αυτό 
το ν  κανόνα, τό τε  θα προχωρήσει 
άμεσα στο  «πάγωμα» όλων τω ν  
προσλήψεων.

Enions, στο κείμενο που συζη
τήθηκε χθεε, το νέο πρόγραμμα θα 
παρακολουθείται από την τρόικα 
με τριμηνιαίε3 επιθεωρήσει, ενώ 
διατηρείται πάντα ανοικτό το εν
δεχόμενο λήψηε πρόσθετων μέ
τρω ν εάν υπάρξει απόκλιση από 
τουε στόχουβ που έχουν τεθεί.

ριόδου. Ο σ τόχ ο3 είναι να  μει
ωθεί το  μοναδιαίο εργασιακό κό
σ τοε  κατά 15%.

•Επιπρόσθετη μείωση κατά 
10% θα ισχύσει για τουε κατώ- 
τατουε μισθούε τω ν  νέω ν ηλικίαε 
έωε 25 ετών.

•Εωε τέλη  Ιουλίου του 2012 
ήρέπει να  υπάρξει σαφέε χρο
νοδιάγραμμα για τη ν  αναθεώ
ρηση τη3 ΕΓΣΣΕ με σκοπό τη ν  
ευθυγράμμιση τηε με ανταγω- 
νιστικέε χώρεε. Στο τελικό κεί
μενο αναφέρονται χαρακτηρι
στικά η Πορτογαλία και οι χώρεε 
τηε Ανατολικήε και τηε Κεντρι- 
κήε Ευρώπηε.

•Μ έγιστη  διάρκεια συλλογι
κών συμβάσεων ορίζεται η τριε
τία. Οι ισχύουσεε συμβάσεΐ3 λή
γουν ένα χρόνο μετά τη  νομο
θέτηση  του προγράμματοε, ενώ  
η  μετενέργεια  τω ν  συμβάσεων
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Με την έκδοση κοινών μετοχών, με 
αυστηρά περιορισμένα δικαιώ
ματα για περίοδο 5 ετώ ν  και με
τατρέψιμα ομόλογα θα πραγμα
τοποιηθεί η ανακεφαλαιοποίηση 
τω ν  εμπορικών τραπεζών που θα 
κριθούν βιώσιμεε.

Αντίθετα, οι τράπεζεε που θα 
κριθούν μη βιώσιμεε ή δεν κα
ταφέρουν να  συγκεντρώσουν τα 
αναγκαία εποπτικά κεφάλαια θα 
τεθούν σε καθεστώε εκκαθάρισηε, 
με οργανωμένο τρόπο ώστε να 
διασφαλιστούν τα  συμφέροντα 
του Δημοσίου και οι καταθέτε3.

Σύμφωνα με το  Μνημόνιο, για 
τη ν  ανακεφαλαιοποίηση θα εκ- 
δοθούν από το  Ταμείο Χρηματο- 
πιστωτικήε Σταθερότηταε (ΤΧΣ) 
κοινέ3 μετοχέε οι οποίεε θα έχουν 
περιορισμένα δικαιώματα, για 
πέντε χρόνια, σε ό,τι αφορά συ- 
γκεκριμένεε στρατηγικέε απο- 
φάσειε. Οι μετοχέε του ΤΧΣ δεν 
θα μπορούν να πουληθούν ή με
ταβιβαστούν σε καμία άλλη ο
ντότητα του Δημοσίου. Οι παλαιοί 
μέτοχοι τω ν  τραπεζών θα έχουν 
το ν  πρώτο λόγο σ τη ν απόκτηση 
τω ν  μετοχών του ΤΧΣ.

Ωστόσο, οι τράπεζεε για να κά
νουν χρήση τηε ευνοϊκήε αυτήε 
δυνατότητα3 -η  οποία εξασφα
λίζει τη ν  επιχειρηματική αυτο
τέλειά του ε- θα πρέπει να συ
γκεντρώσουν μέσω τηε αγοράε έ
να ορισμένο ποσοστό από το σύ-

εργασίαε περιορίζεται από έξι σε 
τρειε μήνεε.

• Σ τον  βαθμό που δεν υπάρ
ξει νέα συλλογική σύμβαση εντόε 
τρ ιών μηνών ωε βάση θεωρείται 
ο βασικόε μισθόε τηε ΕΓΣΣΕ. 
Ω στόσο , παρά τη  μετάβαση  
σ το ν  βασικό μισθό θα διατηρη
θούν βασικά επιδόματα (προϋ- 
πηρεσίαε, τέκνων, εκπαίδευσηε, 
επικινδυνότηταε) έωε τη  σύνα
ψη νέαε συμφωνία3 (συλλογικήε 
ή ατομικήε).

•Καταργείται η μονιμότητα 
σε όλεε τιε εταιρείεε (ΔΕΚΟ, τρά
πεζεε) με τη  μετατροπή όλων τω ν 
συμβάσεων ορισμένου χρόνου 
(που παρείχαν μια ιδιότυπη μο
νιμότητα) σε αορίστου. Οι απο- 
λύσειε θα γίνουν με όρουε που ι
σχύουν σε όλο τον ιδιωτικό τομέα 
κι όχι μόνο για πολύ σοβαρή αι
τία ή με τη  λήξη του εργασια-

νολο τω ν  κεφαλαίων που θα 
χρειαστούν. Το ακριβέ3 ποσοστό 
που θα πρέπει να εισφέρουν οι ι- 
διώτεε μέτοχοι θα προσδιορι
στε ί μέχρι το  τέλοε Μαρτίου.

Α ν  δεν καταφέρουν να  α
ντλήσουν από τη ν  αγορά κεφά
λαια, τό τε  οι μετοχέε που θα εκ- 
δώσει το  ΤΧΣ θα έχουν διευρυ- 
μένα δικαιώματα και θα οδηγούν 
ακόμα και σε πλήρη έλεγχο τηε 
τράπεζαε. Οι τράπεζεε θα πρέπει

Για την
επανακεφαλαιοποίηση 
των εμπορικών 
τραπεζών, που 
θα κριθούν βιώσιμες.

να διαθέτουν δείκτη κεφαλαια- 
κήε επάρκειαε (Core Tier 1) 7%, 
ο οποίοε θα πρέπει να ανέλθει 
σ το  9% μέχρι το  τέλοε Σεπτεμ
βρίου 2012 και σ το  10% το ν  Ιού
νιο του 2013.

Αφού η ΤτΕ προσδιορίσει τιε 
κεφαλαιακέε ανάγκεε τηε κάθε 
τράπεζαε όπωε θα δημιουργη- 
θούν μετά τη ν ολοκλήρωση του 
PSI, αλλά και τη ν εξέλιξη τω ν κα
θυστερήσεων (όπωε προσδιορί
στηκαν από τη ν  BlackRock), τα 
πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να 
υποβάλουν επιχειρησιακά σχέδια

κού βίου όπωε γίνετα ι σήμερα.
•Προβλέπεται πάγωμα τω ν  

μισθολογικών ωριμάνσεων μέχριε 
ότου η ανεργία μειωθεί κάτω α
πό 10%. Σήμερα το  ποσοστό α- 
νεργίαε έχει ξεπεράσει το  19%.

•Κατάργηση μονομερούε προ- 
σφυγήε σ τη  διαιτησία. Στη διαι
τησία  εξετά ζοντα ι μόνο οι βασι
κοί μισθοί αφού ληφθεί υπόψη η 
οικονομική κατάσταση τηε ε- 
ταιρείαε.

Τα επιδόματα
Σημαντικέε ανατροπέε προ- 

βλέπονται και σ τα  επιδόματα 
με στόχο τη ν  εξοικονόμηση πο
σού που θα αναλογεί σ το  1,5% 
του ΑΕΠ για τη ν  περίοδο 2013- 
2015. Στα μέτρα που θα λη
φθούν περιλαμβάνονται διακοπέε 
προγραμμάτων και εισοδηματι
κά κριτήρια για τα  επιδόματα.

(business plan) -πρέπει να ε- 
γκριθούν το αργότερο μέχρι το τέ
λοε Απριλίου- σ τη ν  ΤτΕ, που θα 
περιλαμβάνουν δράσειε και ε- 
νέργειεε για τη ν  εύρεση κεφα
λαίων. Οι τράπεζεε θα έχουν πε
ριθώριο μέχρι το ν  Σεπτεμβρίου 
να  υλοποιήσουν τα  business 
plan και να αντλήσουν τα  απα
ραίτητα κεφάλαια, προκειμένου 
να ανταποκριθούν οτιε εποπτικέε 
απαιτήσειε. Αν δεν καταφέρουν 
να αντλήσουν το  σύνολο ή τμή
μα τω ν  αναγκαίων κεφαλαίων θα 
πρέπει να καταφύγουν στο  ΤΧΣ. 
Στο Μνημόνιο υπογραμμίζεται η 
δέσμευση για τη ν απρόσκοπτη 
στήριξη τηε ρευστότηταε του εγ
χώριου χρηματοπιστωτικού συ- 
στήματοε από την ΕΚΤ. Ειδική α
ναφορά γίνεται σ τη ν  ATE και τη  
διενέργεια νέαε μελέτηε, από α- 
νεξάρτητουε συμβούλουε, για 
το  πώε θα αντιμετωπιστεί η πε
ρίπτωσή τηε. Η μελέτη θα περι
λαμβάνει τιε νομικέε, λειτουργι- 
κέε και χρηματοοικονομικέε πτυ- 
χέε τω ν  διάφορων εναλλακτι
κών δυνατοτήτων.

Τέλοε, το Μνημόνιο προβλέπει 
τη ν  αναδιοργάνωση και ενίσχυ
ση του ΤΧΣ με έμψυχο δυναμικό 
προκειμένου να ανταποκριθεί 
σ το  μεγάλο έργο τηε αναδιάρ- 
θρωσηε του τραπεζικού συστή- 
ματοε.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

Παράταση ενός έτους 
για έλλειμμα κάτω 
του 3% του ΑΕΠ
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Κοινές μετοχές και μετατρέψιμα ομόλογα

Είσπραξη εσόδων υπό την εποπτεία ανεξάρτητου γενικού γραμματέα
Τον ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Μετά τιε σκληρέε παρεμβάσειε στα 
εργασιακά με τιε μειώσειε μισθών 
και επικουρικών συντάξεων έρ
χονται επιβαρύνσειε στη  φορο
λογία, καθώε μειώνεται περαιτέ
ρω το διαθέσιμο εισόδημα τω ν φο- 
ρολογουμένων. Ολεε οι αλλαγέε, 
_Λλά και η είσπραξη τω ν εσόδων, 

. εποπτεύεται πλέον από ανε
ξάρτητο γενικό γραμματέα. Σύμ
φωνα με το  νέο  Μνημόνιο, έωε 
το ν  Ιούνιο θα πρέπει να έχουν αλ
λάξει τα σημερινά φορολογικά δε
δομένα με τη ν  κατάργηση φο
ροαπαλλαγών, εκ νέου αλλαγέε 
σ τον  Φόρο Προστιθέμενηε Αξίαε 
και ενοποίηση τω ν  φόρων στα  α
κίνητα. Οι π ιστω τέε ζητούν επί- 
σηε αλλαγέε σ τη  φορολογία ει- 
σοδήματοε φυσικών προσώπων, 
που δεν αποκλείεται να σημαίνει 
μείωση του αριθμού τω ν  φορο
λογικών κλιμακίων.

Ταυτόχρονα, με το  νέο Μ νη
μόνιο επιδιώκεται η δημιουργία 
ενόε νέου μοντέλου συναλλαγήε

τω ν  πολιτών με τιε φορολογικέε 
αρχέε, δεδομένου ότι προτείνε- 
ται η κατάργηση 200 εφοριών, 
παύση πληρωμών φόρου στιε 
ΔΟΥ και η αντικατάστασή τουε 
με τραπεζικά εμβάσματα, αλλά 
και απαγόρευση εφαρμογήε ο
πο ιοσδήποτε αμνηστευτικήε 
ρύθμισηε.

Στόχοε, όπωε τον ίζετα ι χαρα
κτηριστικά, είναι να  υπάρξει μια 
φορολογική μεταρρύθμιση άνευ 
μεταβολών στον προϋπολογισμό 
προε απλοποίηση του φορολογι
κού συστήματοε, διεύρυνση τηε 
φορολογικήε βάσηε ώστε να είναι 
δυνατέε οι μειώσειε σε επιλεγ- 
μένουε φορολογικούε συντελε- 
στέε και αναδιάρθρωση του φο
ρολογικού βάρουε κατά μήκοε των 
φορολογικών κατηγοριών προε 
ενθάρρυνση τηε ανάπτυξηε και 
τηε ανταγωνιστικότηταε.

Ειδικότερα, το μεταρρυθμιστι- 
κό πακέτο θα περιλαμβάνει:

• Την ακύρωση του ΚΒΣ και 
τη ν  αντικατάστασή του με α- 
πλούστερη νομοθεσία.

• Την εξάλειψη ορισμένων φο
ροαπαλλαγών και προνομιακών 
καθεστώτων.

• Την απλοποίηση του ΦΠΑ και 
τηε δομήε του φορολογικού συ
ντελεστή  ιδιοκτησίαε. Δεν απο
κλείεται να υιοθετηθεί η πρότα
ση του ΔΝΤ για ενιαίο συντελε
στή  ΦΠΑ.

Μεταβολές στη φορολό- 
γηση, αλλαγές στον 
Φόρο Προστιθέμενης 
Αξίας και ενοποίηση 
των φόρων στα ακίνητα.

• Μια πιο ενιαία φορολογική α
ντιμετώπιση του ατομικού κε
φαλαιακού εισοδήματοε.

• Ενα απλοποιημένο πρό
γραμμα φορολόγησηε προσωπι
κού και εταιρικού εισοδήματοε.

Τα μέτρα άμεσηε εφαρμογήε:
1. Σύστημα επίλυσηε διαφο

ρών: έωε τέλοε Μαρτίου 2012 θα

πρέπει να εγκριθεί η νομοθεσία 
που θα καθιστά αναγκαίο για τιε 
μεγάλεε φορολογικέε υποθέσειε 
να εξαντλούνται οι διαδικασίεε για 
τη  φορολογική επίλυση τηε διοι- 
κητικήε διαφοράε πριν προχω
ρήσουν σε δικαστικέε εφέσειε.

2. Αυστηρότεροι κανόνεε για 
προσφυγή στα  δικαστήρια και ε
νίσχυση του θεσμού τηε φορο- 
λογικήε διαιτησίαε.

3. Διαφθορά: Συγκρότηση έωε 
το τέλοε Μαρτίου μηχανισμού που 
να διασφαλίζει ότι οι καταγγελίεε 
που έχουν σχέση με απλήρωτα 
χρέη διαβιβάζονται για δίωξη 
στη  Μονάδα Χρηματοπιστωτι
κών Πληροφοριών. Επίσηε, έωε το 
τέλοε Ιουνίου 2012 θα συστηθούν 
υπηρεσίεε εσωτερικών υποθέ
σεων και θα ενισχυθεί ο ρόλοε τηε 
αρχήε του ξεπλύματοε χρήματοε. 
Βελτίωση συστήματοε για τη  
προστασία όσων καταγγέλλουν 
περιπτώσειε διαφθοράε στη  φο
ρολογική διοίκηση και εισαγωγή 
διαδικασιών για τη ν εναλλαγή δι
ευθυντών. Εωε το  τέλοε Σεπτεμ

βρίου θα πρέπει να έχει θεσμο
θετηθεί ένα ολοκληρωμένο σχέ
διο κατά τηε διαφθοράε.

4. Κλείσιμο 200 εφοριών έωε 
το ν  Δεκέμβριο.

5. Είσπραξη τω ν  μεγάλων ο
φειλών απευθείαε από κεντρικό 
φορέα που θα εποπτεύει τιε 35 με- 
γαλύτερεε εφορίεε.

6. Παύση πληρωμών στιε ΔΟΥ. 
Εωε το  τέλοε Σεπτεμβρίου 2012 
σταματάνε οι πληρωμέε φόρου 
στιε εφορίεε. Οι πληρωμέε θα γί
νονται υποχρεωτικά με τραπεζικά 
εμβάσματα μέσω τω ν  τραπεζών 
ή δημοσίων υπηρεσιών.

7. Ανεξάρτητοε γενικόε γραμ- 
ματέαε. Εωε τον  Σεπτέμβριο 2012 
θα διοριστεί επικεφαλήε τηε δι- 
οίκησηε εσόδων ένα εξωτερικό ά
τομο με άψογα αξιολογικά στο ι
χεία φορολογικήε συμμόρφωσηε 
και σημαντική εμπειρία σε φο
ρολογικά θέματα.

8. Οριστικόε τέλοε σε νέεε ευ- 
νοϊκέε ρυθμίσειε ή αμνηστίεε 
για τη ν  είσπραξη φόρων και ει
σφορών κοινωνικήε ασφάλισηε.

Μείωση 15% 
σε επικουρικές και 
συντάξεις ΔΕΗ, OTE
Περικοπές συντάξεων όχι μόνο στιε επικουρικέε αλλά και 
στιε κύριεε, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που χορη
γεί το  ΝΑΤ, καθώε και κατάργηση τω ν  δύο βασικών οργα
νισμών άσκησηε κοινωνικήε πολιτικήε του υπουργείου Εργα- 
σίαε, του ΟΕΚ και τηε Εστίαε, με πιθανή παύση τηε επι- 
χορήγησηε τω ν συνδικαλιστικών οργανώσεων, περιλαμβάνει 
το  νέο Μνημόνιο που συζήτησαν οι πολιτικοί αρχηγοί. Στο 
κείμενο προβλέπεται και δεύτερο κύμα αναπροσαρμογήε 
σε όλεε τιε κύριεε συντάξειε, εάν αποδειχθεί ότι από τη \  
ωση ασφαλιστικών εισφορών προκύπτει πρόβλημα στα  ν  
μεία. Αναλυτικότερα, το τελικό κείμενο προε έγκριση πε- 
ριελάμβανε τιε εξήε προτάσειε:

•  Μεσοσταθμική μείωση 15% στιε επικουρικέε συντά- 
ξειε από 1.1.2012, με στόχο τη  μείωση τηε ασφαλιστικήε 
δαπάνηε κατά 0,4% του ΑΕΠ (600 εκατ. ευρώ).

•  Περικοπή 15% στιε συντάξειε που χορηγούν τα  κύρια 
ταμεία ασφάλισηε τω ν ΔΕΗ, OTE, τραπεζών, καθώε και 7% 
μείωση στιε συντάξειε που χορηγεί το ΝΑΤ.

•  Οι παρεμβάσειε για τα  ασφαλιστικά ταμεία που χορη
γούν το  εφάπαξ αναβάλ
λονται για τα τέλη Ιουνίου, 
αφού επανεξεταστεί η οι
κονομική τουε κατάσταση.

•  Αναθεώρηση του συ
στήματοε συλλογήε α
σφαλιστικών εισφορών. Ο 
στόχοε είναι να διαμορ
φωθεί από τον Μάρτιο έ
να νέο ενιαίο σύστημα εί- 
σπραξηε και ελέγχου α
σφαλιστικών εισφορών 
και φόρων. Το νέο σύστη
μα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τον  Σεπτέμβριο του 2012.

•  Σημαντικέε περικοπέε προβλέπονται στο μη μισθολο- 
γικό κόστοε που αφορά ασφαλιστικέε εισφορέε και κρατήσειε 
για τον Οργανισμό Εργατικήε Κατοίκισε, την Εργατική Εστία 
και το ν  ΟΑΕΔ. Ειδικότερα, η μείωση τω ν  ασφαλιστικών ει
σφορών προτείνεται να γίνει ωε εξήε:

•  Με τη ν κατάργηση τηε Εργατικήε Κατοικίαε και τηε 
Εργατικήε Εστίαε. Από το  κλείσιμο τω ν  οργανισμών θα ε
ξοικονομηθεί η εισφορά 2% και καταργείται η συνδικαλι
στική εισφορά που καταβάλλεται μέσω τηε Εργατικήε Εστίαε 
στιε συνδικαλιστικέε οργανώσειε. Πρόκειται για σοβαρή με
ταβολή που θα οδηγήσει σε μειώσειε προσωπικού και α
ποδέσμευση κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώε οι οργανώσειε 
θα πρέπει να στηριχθούν σε συνδρομέε μελών και κοινο
τικά προγράμματα. Σε αυτό το  θέμα έχουν διατυπωθεί σο- 
βαρέε ενστάσειε από τον κ. Αντ. Σαμαρά.

•  Με περικοπή κατά 3% τω ν  εισφορών ΙΚΑ από 1.1.2013 
χωρίε να επιβαρύνεται ο προϋπολογισμόε. Εάν από τη  μεί
ωση τω ν εισφορών προκύψει επιπρόσθετο κόστοε στον προ
ϋπολογισμό, προβλέπεται αναπροσαρμογή όλων τω ν  συ
ντάξεων.

Επίσηε, παρεμβάσειε προβλέπεται να γίνουν και σ τα  ει
δικά επικουρικά ταμεία προκειμένου οι ασφαλιστικέε ει- 
σφορέε που καταβάλλονται σε αυτά να εξομοιωθούν με τιε 
εισφορέε επιχειρήσεων που καλύπτει το ΙΚΑ. Η ρύθμιση, 
όπωε αναφέρεται και στο κείμενο, προϋποθέτει αναλογι- 
στικέε μελέτεε και διάλογο.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΨΙΝΗ

15.000 απολύσεις 
φέτος στο Δημόσιο
Της ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΑΛΛΙΡΗ

Απολύσεις κατά «κύματα» μέσα στα επόμενα χρόνια στον δη
μόσιο τομέα, νέεε μειώσειε μισθών, αλλά και κατάργηση, α
πό τον Ιούνιο, τω ν ειδικών μισθολογίων που αφορούν στρα- 
τιωτικούε, διπλωμάτεε, γιατρούε, πολιτικούε, πανεπιστη- 
μιακούε, δικαστικούε και ένστολουε προβλέπει το νέο Μνη
μόνιο. Το μέτρο τηε εργασιακήε εφεδρείαε δεν είναι τελι- 
κώε προσωρινό, καθώε θα εφαρμοστεί και τα επόμενα χρό
νια, ενώ η επανεξέταση τω ν  μισθολογικών κλιμακίων και 
του συστήματοε προαγωγών που ζητείται, αφήνει ανοιχτό 
το  ενδεχόμενο νέων περικοπών στο μισθολόγιο τω ν  δημο
σίων υπαλλήλων. Ο επαναπροσδιορισμόε όλων τω ν ειδικών 
μισθολογίων θα έχει στόχο τη ν εξοικονόμηση ποσού 
0,25% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση, επιπλέον του ποσοστού που 
είχε ήδη προβλεφθεί με το Μεσοπρόθεσμο. Στο κείμενο α- 
ναφέρεται ότι θα πρέπει η μισθολογική δαπάνη του Δημο
σίου συνολικά να ευθυγραμμιστεί με τιε χώρεε του ΟΟΣΑ, 
που δαπανούν περίπου το 9% του ΑΕΠ τουε (σε μισθούε και 
συντάξειε δίνουμε 20 δισ., άρα περίπου 10% του ΑΕΠ)

Με τιε νέεε ρυθμίσειε, επίσηε πλήττεται ευθέωε η , 
μότητα σε ΔΕΚΟ και τράπε
ζεε. Αναλυτικά στο σχετικό 
κείμενο επισημαίνεται η α
νάγκη μείωσηε τω ν  δημο
σ ίω ν υπαλλήλων κατά
150.000 έωε το τέλοε του
2015, ενώ ανοικτά τίθεται θέ
μα 15.000 απολύσεων ώε το 
τέλοε του τρέχοντοε έτουε α
πό οργανισμούε, που θα κα- 
ταργηθούν ή θα συγχωνευ- 
θούν. Για τουε 15.000 υπαλ- 
λήλουε που θα απολυθούν 
πρόκειται να ισχύσει η εργασιακή εφεδρεία, κατά τη  διάρ
κεια τηε οποίαε θα λαμβάνουν για ένα χρόνο το 60% του βα
σικού μισθού τουε, ενώ κατά πληροφορίεε δεν θα δικαιού
νται αποζημίωση. Η τρόικα εμμένεκιτη  δέσμευσή μαε να 
μειώσουμε τουε εργαζομένουε στο Δημόσιο κατά τουλάχι
στον 150.000 την περίοδο 2011-2015, και όπωε αναφέρει-χα- 
ρακτηριστικά: «Για να επιτευχθεί αυτόε ο στόχοε, θα πρέ
πει να συνεχιστεί να εφαρμόζεται αυστηρά ο κανόνα·· -’ ία 
πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσειε, να μειωθεί ο αρ >ε
τω ν  συμβασιούχων και να τεθούν σε εφεδρεία οι περίπου
15.000 υπεράριθμοι δημόσιοι υπάλληλοι μέχρι το τέλοε τουε 
2012». Η έξοδοε τω ν  15.000 θα προέλθει από καταργήσειε 
οργανισμών (στουε οποίουε απασχολούνται υπάλληλοι α
ορίστου χρόνου) και από υπηρεσίεε του στενού δημόσιου 
τομέα, οι οποίεε θα καταργηθούν ή οι δραστηριότητέε τουε 
θα περάσουν σε χέρια ιδιωτών. Για τον λόγο αυτό το υ
πουργείο Διοικητικήε Μεταρρύθμισηε επισπεύδει τιε δια- 
δικασίεε αξιολόγησηε δημόσιων υπηρεσιών, οργανισμών και 
προσωπικού, ώστε να ισχύουν αυτή τη  φορά αντικειμενι
κά και αξιοκρατικά κριτήρια στην εφαρμογή του καθεστώτοε 
τηε εφεδρείαε. Ακόμη, προβλέπεται περιορισμόε όσων ει- 
σάγονται κάθε χρόνο, μέσω πανελληνίων εξετάσεων, σε στρα- 
τιωτικέε και αστυνομικέε σχολέε. Με τον δραστικό περιο
ρισμό τω ν συμβασιούχων, την επανεξέταση τω ν ειδικών μι
σθολογίων, τιε απολύσειε και τιε καταργήσειε φορέων, ε- 
κτιμάται ότι θα περισταλούν οι δαπάνεε στο Δημόσιο.

Επανεξέταση 
ειδικών μισθολο
γίων και μισθολογι- 
κών κλιμακίων, ε
παναφορά της εφε
δρείας και κλείσιμο 
οργανισμών.

Καταργούνται η 
Εργατική Κατοικία 
και η Εργατική Εστία 
-  Προβλέπεται και 
δεύτερο κύμα ανα
προσαρμογής στις 
κύριες συντάξεις.


