
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ■γ ΓΝΩΜΕΣ ΤΑ ΝΕΑ 7Κυριαρχία και xpéos ̂Το ιεράσπο λάθος που διέπραξαν οι ξένοι παρέχοντας αφειδώς δάνεια στην Ελλάδα
Μ ίκης Θεοδω ράκης, Μ ανώ λης Γλέζος, Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος (και αρκετοί άλλοι), πρόσωπα καθ’ όλα σεβαστά για την ιστορία, την προσφορά τους, την ευαισθησία τους, έχουν φθάσει, όπως προκύπτει από τα κείμενά τους, στην ακλόνητη διαπίστωση ότι οι ξένοι φταίνε για όσα επώδυνα και θλιβερά συμβαίνουν. Και η ακόμη πιο βαθυστόχαστη διαπίστωσή τους είναι ότι οι ξένοι, κυρίως Ευρωπαίοι αυτή τη φορά, έχουν βαλθεί με σχέδιο και στρατηγική να υπονομεύσουν ή και να καταλύσουν την κυριαρχία της χώρας. «Είναι προκλητικές οι αξιώσεις τους εις βάρος της εθνικής μας κυριαρχίας», γράφει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στην επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό. Αλλά γιατί άραγε οι ξένοι/Ευρωπαίοι έχουν βαλθεί να καταλύσουν την ανεξαρτησία της Ελλάδας; Τι επιτέλους θέλουν να κερδίσουν; Ποιες καταχθόνιες σκοπιμότητες εξυπηρετούν; Ποια άνομα συμφέροντα θέλουν να προωθήσουν; Τι τέλος πάντων επιθυμούν, τα βουνά, τη θάλασσα, τον αέρα, τις πέτρες, αρχαίες και νέες, την Ιστορία, τον Παρθενώνα; Τι απ’ όλα;Η απλή απάντηση είναι ότι δεν θέλουν τίποτα από όλα αυτά. Ούτε τη θάλασσα ούτε τα βουνά ούτε την Ιστορία ούτε, βεβαίως, την κυριαρχία μας. Ενα πράγμα θέλουν: να απαλλαγούν από το ελληνικό χρέος και από το πρόβλημα που λέγεται Ελλάδα, που απειλεί το ευρωπαϊκό, ακόμη και το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα και τη σταθερότητά του.Και το πρόβλημα αυτό δεν το δημιούργησαν οι ξένοι. Εμείς το δημιουργήσαμε. Με τον ασύστολο δανεισμό προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε χυδαίες μορφές υπερκατανάλωσης και μια lifestyle κοινωνία χωρίς σταθερές και αξίες. Οι ξένοι διέπραξαν βεβαίως

ένα τεράστιο λάθος: παρείχαν αφειδώς δάνεια στην Ελλάδα. Μ έχρι το 2009 μας μεταχειρίζονταν, ως προς τον δανεισμό, σαν να ήμασταν Γερμανία! Η Ελλάδα είχε την ίδια αξιολόγηση πιστο- ληπτικής ικανότητας όπως η Γερμανία (ΑΑΑ) και δανειζόταν σχεδόν με το ίδιο επιτόκιο με αυτό της Γερμανίας! Και θα συνέχιζαν ενδεχομένως για κάποιο διάστημα ακόμη να μεταχειρίζονται τη χώρα σαν Γερμανία, αν η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν φρόντιζε το φθινόπωρο του 2009 να τους υπενθυμίσει και να επισημάνει με τον τρόπο της ότι είχαν να κάνουν με την... Ελλάδα. Τότε κατάλαβαν και τα πράγματα πήραν τον δρόμο που όλοι τόσο καλά γνωρίζουμε.Δεν ξέρω αν το ότι μας δάνειζαν τόσο άνετα και γενναιόδωρα συνιστούσε καταχθόνιο σχέδιο υπονόμευσης της ελληνικής κυριαρχίας. Ξέρω όμως ότι ήταν λάθος και αφέλεια. Αλλά την αφέλειά τους αυτή όμως την πληρώνουν σήμερα με το κούρεμα χρέους μέσω του πολυσυζητημένου PSI (συμμετοχή ιδιωτικού τομέα στην ελάφρυνση του χρέους).
Μ ε άλλα λόγια, ο παράγω ν που υπονομεύει την ελληνική κυριαρχία λέγεται χρέος. «Να αποκρούσουμε», όπως γράφει ο Αρχιεπίσκοπος, «τους έξωθεν εκβιασμούς απορρίπτοντας τις θανατηφόρες συνταγές τους», αλλά με το χρέος των 360 δισ. ευρώ τι θα γίνει; Γιατί αν απορρίψουμε τις «φονικές συνταγές», με μαθηματική βεβαιότητα ακολουθούν η άτακτη χρεοκοπία, η  έξοδος της χώρας από το ευρώ και πιθανότατα από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Δηλαδή, η απόλυτη καταστροφή για τη χώρα, χειρότερη ίσως και από τη Μικρασιατική Καταστροφή -  και τότε οι σημερινοί «απογοητευμένοι, απελπισμένοι και ανήσυχοι Ελληνες» θα γνωρίσουν τη μοίρα κατοίκων χωρών της υποσαχάρι- ας Αφρικής και χωρίς καμιά προοπτική.Βεβαίως όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι οι ξένοι, ΕΕ, τρόικα ή μη, δεν διαπράτ- τουν λάθη και αστοχίες. Διαπράττουν.

ΤΟΥΠ.Κ.
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ

Μέχρι ιο 2009 μα$ μεταχειρίζονταν, ω$ προ$ τον δανεισμό, σαν να ήμασταν Γερμανία!Η  Ελλάδα είχε την ίδια αξιολόγηση πιστοληπτική? ικανότηια$ όπω5 η Γερμανία (ΑΑΑ) και δανειζόταν σχεδόν με το ίδιο επιτόκιο με αυτό τη? Γερμανία$!

Αλλά βρίσκονται και αυτοί σε απόγνωση γιατί διαπιστώνουν ότι, παρά τις προσπάθειες και τη στήριξη δύο χρόνων στην Ελλάδα, η χώρα λίγο - πολύ βρίσκεται σε χειρότερο σημείο. Η απόγνωση, π.χ., ερμηνεύει την άγαρμπη, άστοχη πρόταση για την τοποθέτηση ευρωπαίου επιτρόπου, αρμόδιου να επιτηρεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Και η απόγνωση προέρχεται από το ότι, σχεδόν σταθερά, η χώρα χάνει τους δημοσιονομικούς στόχους της. Και προφανώς η στρατηγική των οικονομικών περικοπών και της λιτότητας δεν αποδίδει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ενώ βαθαίνουν ύφεση και κοινωνική αποσύνθεση. Γιατί όμως η ελληνική πλευρά δεν παρουσιάζει το εναλλακτικό, πειστικό, ρεαλιστικό, εφαρμόσιμο πρόγραμμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ως απάντηση στο πρόβλημα; Πρόγραμμα, όχι εξαγγελίες. Γιατί, π.χ., δεν συλλαμβάνει τη φοροδιαφυγή;
Ο ρθώς ο Α ρχιεπίσκοπος λέει ότι οι Ελληνες «ρωτούν τι τους ξημερώνει η επόμενη ημέρα». Αλλά την απάντηση όφειλε να την είχε δώσει η ελληνική πλευρά -  όχι οι ξένοι -  και δεν το κάνει. Γιατί, όπως γράφαμε και την περασμένη εβδομάδα, η ελληνική πολιτική τάξη έχει απο- τύχει να εμπλαισιώσει τη διαδικασία διαχείρισης εξόδου από την κρίση με μια νέα αφήγηση-σχέδιο ελληνικής ιδιοκτησίας.Αυτό που θέλουν επομένως οι ξένοι, Ευρωπαίοι και άλλοι, δεν είναι να υπονομεύσουν την ελληνική κυριαρχία. Να απαλλαγούν από την Ελλάδα ως πρόβλημα θέλουν -  και από το χρέος της. Και στο σημείο αυτό η Εκκλησία θα μπορούσε να συμβάλει περισσότερο θετικά, ευεργετικά και χριστιανικά και λιγότερο με λαϊκιστικούς αφορισμούς (που άλλωστε συσκοτίζουν και το έργο αλληλεγγύης που επιτελεί)...
Ο Π.Κ. Ιωακειμίδηε είναι καθηγητήετου Πανεπι
στημίου Αθηνών και μέλοε του ΔΣ του ΕΛΙΑΜΕΠ

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ

Πες το όπως 
το νιώθει

Π αλιά  θ εω ρ ο ύ σ α  σ η μ ά δι μεγάλου σ νομπ ισμού να κρίνω τον άλλον από τον τρόπο που χειρ ίζετα ι την ελ λ η ν ικ ή  τη γλώ σσα . Α π ό π ρ ο χ θ ές που άκουσα τον Αντώνη τον Σ α μαρά να μιλάει για «τον απλό το λαό» οπισθοχωρώ και οργανώνω σκληρή αμυντική γραμμή. Ε, δεν θα μας ντριμπλά- ρ ο υ ν  κ ιό λ α ς  οι νεοσύλλεκτοι της πολιτικής επικοιν ω ν ία ς . Π ο ιο υ ς ; Εμάς που φάγαμε με το κουτάλι την α γ ρ ιο π α σ ο κ ικ ή  άνευ διδασκάλου και στραμπουλή- ξαμε τα προφορικά και τα γραπτά μας στα αριστερά καλούπια μιας αγρίως επινοημένης «μαλλιαρής».Γιατί, αν το καλοσκεφτείς, η π ολιτική αργκό δεν είναι κανονική γλώ σσα με Τζάρτζανο και Τρια- νταφυλλίδη, αλλά «ρούχο», στολή παραλλαγής, ενίοτε δε και λούφας. Α π α ξ και τη μιλάς καλά μπορείς να τουμπάρεις όποιον θέλεις. Από «τον απλό το λαό» μέχρι τον πιο σύνθετο. Εξ ου και από καιρού εις καιρόν το δημαγωγικό ιδίωμα αλλάζει πλευρό και ανανεώνεται. Μ ετά τις μ εζού ρ ες μαγκιάς που ενστάλαξε η Λιάνα η Κανέλλη στη διάλεκτο του ΚΚΕ, έχουμε τώρα και το κοκτέιλ δικονομικού και «πατε- ρικού» λόγου που τραβιέται τ’ άτιμο σαν τα δημοσκοπικά ποσοστά της ΔΗΜ ΑΡ. Από αυτής της απόψεως, κατανοώ τον Γιώργο τον Καρατζα- φέρη που έβαλε στο ίδιο μπλέντερ τον Καβάφη και τους Μπιτλς. Γιατί όχι; Ας ήμουν κι εγώ η Σπεράντζα Βρανά να τους κοιτάξω αφ’ υψηλού σαν να είναι όλοι τους ο Ρίζος και να πω «τς τς τς, κοίτα ρε πώς ξεφτιλίστηκε το έγκλημα...».

ΤΗΙ ΡΟΥΛΑΖ
ΓΕΩΡΓΑ-
ΚΟΠΟΥΛΟΥ

I ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΑ Δεν δέχομαι εκβιασμού^
Ω ς αυτεξούσιος, πρόεδρος της δημοκρατίας του εαυτού μου, «κύριος» μέχρι νεωτέρας, προκειμένου να προστατεύσω τα ελάχιστα ερείπια της φαιάς ουσίας μου, μερικά ντουβάρια και κάτι ψιλά σε μπάζα, αποφάσισα να εφαρμόσω τα κάτωθι έκτακτα μέτρα προκειμένου να περιορίσω κατά το δυνατόν το έλλειμμα της ψυχικής μου υγείας. Επαναστατικοί δικαίω, λοιπόν, ως άνθρωπος κι εγώ, μου απαγορεύω τις εξής εκφράσεις και λέξεις:«Κόκκινες γραμμές», «τρόικα τόμσεν και νταλλάρα», λέξεις της ελληνικής κι αυτές, «δεύτερος γύρος», «μέγαρο Μαξίμου», «στην κόψη του ξυραφιού», «ψαλίδι», «νέα μέτρα», «μείωση

ΤΟ ΥΤΑ Κ Η
ΘΕΟΔΩ-
ΡΟΠΟΥΛΟΥ

Εκτακτο μέτρα για να ... περιορίσουμεκατάτο δυνατόν ίο έλλειμμα ms fuxucÉs pas UYElas

του ελλείμματος», «η διαπραγμάτευση στην τελική ευθεία», «η διαπραγμάτευση» σκέτη χωρίς τελική ευθεία, «περικοπές», «πόλεμος για επικουρικές συντάξεις», «για αύριο αναβάλλεται το συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών», «πολιτικός αρχηγός» σκέτος χωρίς αύριο ούτε συμβούλιο, «κλειδώνει η συμφωνία με τους δανειστές», «ντόμινο περικοπών», «στάση πληρωμών», «κούρεμα», PSI, το οποίο ενίοτε συγχέεται με το PSAtou ανδρικού προστάτη, «άτακτη χρεοκοπία», «συντεταγμένη χρεοκοπία» και «δραχμή». Κρατώ μόνον τη λέξη «φτωχοποίηση», όχι μόνον γιατί είναι εύηχη αλλά γιατί αποδεικνύει πως η αριστερά έχει ακόμη πολλά να προσφέρει στον πολιτισμό. Να μην ξε- χάσω και την υπέροχη «λυκοσυμμαχία».Η απαγόρευση εκτείνεται και σε όλες τις εκφράσεις που συνοδεύουν τις ως άνω λέξεις, στα συνώνυμα και συγγενικά

τους. Μου απαγορεύω να τις προφέρω και μου απαγορεύω να τις ακούω.Εάν, δε, βρεθώ σε στιγμή αδυναμίας, μετά τη δύση του ηλίου, και μπω σε πειρασμό να πατήσω το κουμπί της τηλεόρασης για να αντιμετωπίσω όλους αυτούς που με μαλώνουν, που με λένε ποίσο και δείξο, «και να δεις τι έχεις να πάθεις», τότε, στη θέση τους, για να μην λέω «μπιπ» και με πάρει για βλαμμένο η γυναίκα μου, να βάζω κενό. Το τίποτε, το μηδέν του ήχου, την απόλυτη σιγή, κάτι σαν την τρύπα της γραβιέρας στο περιβάλλον με τα πολλά λιπαρά που με απειλεί. Διότι αυτές οι εκφράσεις και τα πρόσωπα που τις συνοδεύουν λεηλατούν τη λογική μου. Και αν συνεχίσω να τις δέχομαι παθητικά κι ας μην τις καταλαβαίνω, γνωρίζοντας δε πως αυτοί που μου τις πετάνε δεν καταλαβαίνουν, τότε θα καταρρεύσει και το τελευταίο οχυρό της αξιοπρέπειάς μου, η

δυνατότητα να θεωρώ τον ημέτερο εαυτό μου «έλλογο ον».Γι' αυτό και εκτιμώ όλο και περισσότερο όσους καταβάλλουν προσπάθειες να απελευθερώσουν τη φαντασία μου από τη μέγγενη των εκβιαστών της. Και αισθάνθηκα μεγάλη ανακούφιση όταν προχθές μου δόθηκε ακόμη μια φορά η ευκαιρία να διαπιστώσω πως στα μέρη μας το εθιμικό δίκαιο υπερισχύει πάσης στυγνής πραγματικότητας.Οχι, ουσία δεν είναι μόνον η πράσινη ανάπτυξη. Ουσία είναι κυρίως η έμφυτη κλίση της πολιτικής σκηνής του τόπου για το απαλό ή λιγότερο απαλό πορνό, πασπαλισμένο με λίγο από μελό. Οι μονομαχίες με τα ξύλινα σπαθιά. Ο ηγέτης πάνω στο πράσινο άλογο που πονάει γιατί φτώχυνες. Οσο όλα αυτά υπάρχουν μπορώ να ελπίζω πως τίποτε δεν χάθηκε ακόμη.
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Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ: «Δεν θα υπάρξει δόση αν δεν υπάρξει εφαρμογή». Χαρακτηριστικό είναι το ύφοε με το οποίο απευθύνεται στον Ευ. Βενιζέλο, στη φωτογραφία

σιμε5 ώρε5

Ενας, δύο, τρεις όροιμέχρι πιν Τετάρτη!Τι ζήτησαν οι Ευρωπαίοι προκειμένου να πουν το τελικό «ναι» στο δάνειο
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΜΑΝΟΛΗΣ ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗΣ

Ν α ψηφίσει η Βουλή την Κυριακή το νέο πρόγραμμα με τα μέτρα και να αναλάβουν οι αρχηγοί των κομμάτων της κυβέρνησης «ισχυρές πολιτικές δεσμεύσεις» για την εφαρμογή του είναι το τελεσίγραφο που έστειλε χθες η ευρωζώνη στην Ελλάδα, προκειμένου να εγκρίνει το νέο πακέτο βοήθειας.Λίγο αργότερα ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος αποκάλυ-Γιούνκερ: Αν δεν είχε συγκληθεί ιο Ειικ^τοιιρ, δεν θα υπήρχε ιο σχέδιο για ιην εξεύρεση των 325 δια  ευρώψε ότι ζητήθηκαν «έγγραφες, ρητές και ανεπιφύλακτες δεσμεύσεις» εκ μέρους των πολιτικών αρχηγών.Στο πενθήμερο της αγωνίας που θα ακολουθήσει ώς την ερχόμενη Τετάρτη πρέπει να προσδιοριστούν οι πηγές από τις οποίες θα προέλθουν τα 325 εκατ. ευρώ που «αφαιρέθηκαν»

από την εξοικονόμηση των επικουρικών συντάξεων μετά την παρέμβαση Σαμαρά.Αν ικανοποιηθούν οι προϋποθέσεις αυτές, θα συνέλθει ξανά το Επιτ^ππιρ για να λάβει την πολυπόθητη απόφαση την Τετάρτη. Εν τω μεταξύ, θα δι- εξαχθεί και νέα μελέτη για το χρέος, προκειμένου να προσδιοριστεί αν αυτό είναι βιώσιμο.Ζαν-Κλοντ Γ ιούνκερ και Ολι Ρεν έκαναν σαφές, όπως προηγουμένως και οι υπουργοί Οικονομικών, ότι δεν είναι διατεθειμένοι να ανεχθούν άλλο την τακτική να μην εφαρμόζει η Ελλάδα τις αποφάσεις για τις οποίες δεσμεύεται. «Δεν θα υπάρξει δόση αν δεν υπάρξει εφαρμογή», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γιούνκερ.«Οι στιγμές είναι κρίσιμες για τη χώρα και απαιτούν υπευθυνότητα -  και μόνο υπευθυνότητα -  από όλους», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παντελής Καψής.Ερωτηθείς από «ΤΑ ΝΕΑ» για ποιον λόγο συνεδρίασε χθες η ευρωζώνη, σύμβουλος του γερμανού υπουργού Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε απάντησε μάλλον ενοχλημένος «ηωτή-

«Δεν tous εμπιστεύονται»
Το αποτέλεσμα m s αλλοπρόσαλληε, 
κατά noMoûs, συμπεριφοράε των 
επικεφαλήβ των ελληνικών κομμάτων 
είναι η εξάπλωση των αμφιβολιών 
ois npos την ικανότητά tous να 
διαχειριστούν την κρίση και τα 
δάνεια,σύμφωνα με διπλωματικέε 
πηγέε. Αποτέλεσμα αυτών των 
αμφιβολιών είναι η κλιμάκωση των 
πιέσεων μέσω m s δημοσιοποίησηε 
διαφόρων ιδεών και προτάσεων (όπωε 
η.χ. ο ορισμόε επιτρόπου) επαχθών για 
την ελληνική πολιτική ηγεσία. Το κλίμα 
αυτό εισέπραξε «μεγαλόπρεπα«» χθεβ 
ο υπουργόβ OiKovopias Ευάγγελοε 
Βενιζέλοε ο onoios προσπάθησε να 
πείσει tous ομολόγουε του ότι η Ελλάδα, 
με τα δυσβάστακτα μέτρα που έχουν 
ήδη υιοθετηθεί, έχει πραγματοποιήσει 
σημαντικά Βήματα προόδου.

στε τον Γιούνκερ», επιβεβαιώνοντας με τα λόγια αυτά την κυρίαρχη χθες στις Βρυξέλλες αίσθηση ότι η  Γερμανία δεν επιθυμούσε την Υπουργική Σύνοδο. Ο κ. Γιούνκερ ρωτήθηκε πράγματι στη συνέντευξη Τύπου και είπε ότι αν δεν είχε συγκληθεί το Ε π ^ τ ο υ ρ  δεν θα υπήρχε το σχέδιο για την εξεύρεση των 325 δισ. ευρώ, που παρουσίασε ήδη η Ελλάδα.Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές ο βασικός λόγος για τον οποίο τελικώς συνεδρίασε χθες το Ευιτ^τοπρ στις Βρυξέλλες ήταν για να αντιληφθούν οι πολιτικοί αρχηγοί της Ελλάδας το μέγεθος της ενόχλησης που έχει προ- καλέσει η ακατανόητη σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες συμπεριφορά τους. Στους κόλπους της ευρωζώνης κυριαρχεί η εντύπωση ότι ενώ τα πολιτικά κόμματα της χώρας γνώριζαν εδώ και εβδομάδες, αν όχι μήνες, τις απαιτήσεις της τρόικας,τελικά στο παρά πέντε ο Πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος αναγκάστηκε να διαπραγματευτεί ακόμη και με τα χαμηλόβαθμα στελέχη της τρόικας, κάτι που έπρεπε από καιρό να είχαν κάνει οι υπ^'Όγοίτης κυβέρνησής του.

«Παράρτημα»3 δισ. ευρώ σιον προϋπολογισμό
ΨΗΦΙΣΗ συμπληρωματικού προϋπολογισμού που θα π ερικόπτει δαπάνες 3 δισ. ευρώ και υιοθέτηση των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων, καθώς και άνοιγμα σειράς κλειστών επαγγελμάτων απαιτεί το νέο Μνημόνιο προκειμένου να εκταμιευτεί η πρώτη δόση του δανείου και να αποφύγει η χώρα τη χρεοκοπία. Στο ειδικό κείμενο που αφορά τις προϋποθέσεις για την εκταμίευση κάθε δόσης καταγράφονται οι εξής βασικές κινήσεις.
ΨΗΦΙΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΕΙΣ:■ 1,076 δισ. ευρώ από φαρμακευτική δαπάνη.■ 50 εκατ. ευρώ από υπερωρίες γιατρών.■ 300 εκατ. ευρώ από αμυντικές δαπάνες.■ 30 εκατ. ευρώ από κατάργηση θέσεων 550 αντιδημάρχων.■ 270 εκατ. ευρώ από καταναλωτικές και εκλογικές δαπάνες.■ 190 εκατ. ευρώ από περικοπές επιδομάτων απομακρυσμένων περιοχών και επιχορηγήσεων από διάφορα υπουργεία.■ 400 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.■ 200 εκατ. ευρώ από τη μείωση κατά 15% των συντάξεων σε OTE, ΔΕΗ.■ 50 εκατ. ευρώ από τη μείωση κατά 7% των συντάξεων του ΝΑΤ.■ Ερωτηματικό παραμένει το συνολικό ποσό των περικοπών από επικουρικές συντάξεις, το οποίο αρχικώς είχε προσδιοριστεί σε 375 εκατ. ευρώ.
ΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ · 
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΣΗ■ Παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας■ Παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας■ Ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα■ Κέντρα φυσικοθεραπείας■ Μονάδες τεχνητού νεφρού■ Οδοντιατρεία■ Καταστήματα οπτικών■ Ινστιτούτα αισθητικής■ Ινστιτούτα αδυνατίσματος■ Φορτοεκφορτωτές■ Ορκωτοί εκτιμητές■ Λογιστές και φοροτεχνικοί■ Αναλογιστές■ Εταιρείες υπηρεσιών προσωρινής απασχόλησης■ Συμβουλευτικές επιχειρήσεις■ Ξεναγοί■ Μεσίτες ακινήτων
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Αδιευκρίνιστο παρέμενε μέχρι αργά χθες το βράδυ ίο ιι αποδέχτηκαν οι αρχηγοί έπειτα από το ολονύχτιο θρίλερ των διαπραγματεύσεων Παπαδήμου - τρόικας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣΣ το «και ένα» της σύγκλησης του Eurogroup, οι πολιτικοί αρχηγοί πέτυχαν αυτό που δεν είχαν επιτύχει ύστερα από 8 ώρες διαπραγματεύσεων προχθές: συμφώνησαν τηλεφωνικά για μερική περικοπ ή των επικουρικώ ν συντάξεων.Ετσι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών Ε. Βενιζέλος εμφανίσθηκε στη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης στις Βρυξέλλες με τη συμφωνία υπό μάλης -  αλλά μια συμφωνία η οποία μέχρις αργά το βράδυ παρέμενε αδιευκρίνιστο το τι περιλαμβάνει!Σύμφωνα με τα όσα διακινήθηκαν από τα επιτελεία των δύο μεγάλων κομμάτων, η συμφωνία επιτεύχθηκε ύστερα από τριγωνικές τηλεφωνικές επαφές Παπαδήμου - Παπαν- δρέου - Σαμαρά, αλλά με εκ διαμέτρου αντίθετα χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, η συμφωνία κατέστη δυνατή μετά την υποχώρηση του Αντ. Σαμαρά, ο οποίος αποδέχθηκε την περικοπή των επικουρικών συντάξεων για τα 300 εκατ. που απαιτούσε η τρόικα.Κατά τη ΝΔ, η συμφωνία επετεύ- χθη μετά την άρση του βέτο που είχε θέσει ο Γ. Παπανδρέου να μη θιγούν οι κύριες συντάξεις. Δ έχθηκε να πε- ρικοπούν οι σ υ ν τ ά ξ ε ις  των λεγάμεν ω ν  ευ γ ε- νώ ν Τ α μ είων ΔΕΗ, OTE κ.λπ. Το ενδιαφέρον είναι ότι το Μέγαρο Μαξίμου τήρησε σιγή ως προς τις δυο εκδοχές, περι- γράφοντας απλώς ότι “επιτεύχθηκε συμφωνία" χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για το περιεχόμενό της. Την ίδια στάση τήρησε και για τις πληροφορίες ότι η συμφωνία επιτεύχθηκε αφού είχε προη- γηθεί απειλή του Πρωθυπουργού Λ. Παπαδήμου προς τους δύο πολιτικούς αρχηγούς για άμεση παραίτησή του «αν δεν συμφωνήσουν».

Σύμφωνα με to Π ΑΣΟΚ, τα βρήκαν ύσιερα από υποχώρηση Σαμαρά -  ενώ η ΝΔ λέει to αντίθετο!

ΛΙΤΗ ΑΝ ΑΚΟΙΝ Ω ΣΗ. Λίγο πριν τις 5 το απόγευμα, το γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού ανακοίνωσε με μια λιτή ανακοίνωση την επίτευξη της συμφωνίας:«Ολοκληρώθηκαν σήμερα το πρωί με επιτυχία οι διαβουλεύσεις της κυβέρνησης με την τρόικα σχετικά με το θέμα το οποίο είχε απομείνει ! ανοικτό για περαιτέρω επεξεργασία 1 και συζήτηση. Οι πολιτικοί αρχηγοί ισυμφώνησαν με το αποτέλεσμα των Βιαβουλεύσεων αυτών. Κατόπιν τούτου υπάρχει γενικότερη συμφωνία ' για το περιεχόμενο του νέου προγράμματος ενόψει και της αποψινής

Ολονύκτια μάχη με την τρόικα 
έδωσε ο Λουκά s Παπαδήμοε.

Σύμφωνα με πληροφορίεε, 
απείλησε tous δύο ηολιτικούβ 

apxnyoùs με άμεση παραίτησή 
του «αν δεν συμφωνήσουν» 

(φωτογραφία αρχείου)

Κρίσιμε$ ώρε$

Σιο καί ένα έκλεισανοι αρχηγοί m συμφωνία!
συνεδρίασης του Eurogroup. Οπως είναι γνωστό, το πρόγραμμα συνοδεύει τη νέα δανειακή σύμβαση με την οποία η Ελλάδα θα χρηματοδοτηθεί με 130 δισεκατομμύρια ευρώ». 

iΠΑΡΑΙΤΗΙΗ.Το Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο από χθες μετράει μια απώλεια (παραιτήθηκε ο υφυπουργός Εργασίας Γιάννης Κουτσούκος αρνούμενος να εφαρμόσει τα όσα περιλαμβάνει το νέο Μ νημόνιο για τις εργασιακές σχέσεις) ενδέχεται να είναι και το τελευταίο με αυτή την σύνθεση.Η εκτίμηση έχει να κάνει με το ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι ο ΛΑΟΣ του Γ. Καρατζαφέρη ίσως αποχωρήσει από την κυβέρνηση μετά την επιψήφιση της νέας δανειακής σύμβασης από τη Βουλή, και άρα εκ των πραγμάτων ο κ. Παπαδήμος θα κληθεί να προχωρήσει σε ανασχηματισμό της κυβέρνησης.Λ ιγότερες πιθανότητες συγκεντρώνει σ ’ αυτή τη φάση το σενάριο να θεωρηθεί η επικύρωση της νέας δανειακής σύμβασης και η κατάληξη της διαπραγμάτευσης για την ανταλλαγή των ομόλογων με τους ιδιώτες (PSI) ως ολοκλήρωση του έργου της κυβέρνησης, και να οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές, ίσως και πριν από το Πάσχα.
ΣΤΙΣ KO. Ω στόσο, επί του παρό- ν τ ο , ο  μέγ<Λ-  σκόπελος για την κυ-

βέρνηση είναι να εγκρίνει η Βουλή τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο νέο Μ νημόνιο.Στις Κοινοβουλευτικές Ομάδες και των τριών κομμάτων που αποτελού ν τον κυβερνητικό σ υ να σ π ισμό επικρατεί αναταραχή για το περιεχόμενο του νέου Μ νημονίου στο οποίο συμφώνησαν οι κ. κ. Παπανδρέου, Σαμαράς και Καρατζα- φέρης, και θεωρείται βέβαιο ότι θα υπάρξουν αρκετές διαρροές κατά την ψηφοφορία. Ο  κ. Παπανδρέου συγκαλεί για σήμερα το απόγευμα την Κοινοβουλευτική του Ομάδα σε μια προσπάθεια να προλάβει διεύρυνση του μετώπου των αντιρρησι- ών. Είναι αδιευκρίνιστο επί του παρόντος αν θα επιτραπεί στους βουλευτές να λάβουν τον λόγο.Στη Νέα Δημοκρατία, αν και είχε αρχικά προσδιοριστεί για σήμερα το μεσημέρι συνεδρίαση της ΚΟ, μετατέθηκε για απόψε στις 8 το βράδυ. Η ΝΔ μετράει ήδη ένα σοβαρό ρήγμα, την παραίτηση του γραμματέα Συνδικαλιστικού και στενού συνεργάτη του Αντ. Σαμαρά Γιάννη Μ ανόλη.Στον ΛΑΟΣ κυκλοφόρησαν πληροφορίες ότι δύο εκ των τεσσάρων υπουργών της κυβέρνησης, οι Μ. Βορίδης και Α . Γεω ργιάδης, διαφωνούν έντονα με τη διαφαινόμε- νη  πρόθεση του κ. Καρατζαφέρη να αποσύρει τους υπουργούς του από την κυβέρνηση ΙΙαπαδήπου.

Στη Βουλή
Καθόλου Βέβαιο δεν 
είναι ότι η συμφωνία 
θα ψηφιστεί από τη 
Βουλή την Κυριακή.
Από το περιβάλλον 
Παπαδήμου αναφερόταν 
ότι αυτό μπορεί να 
συμβεί τη Δευτέρα ή την 
Τρίτη και ότι από τον 
ακριβή προσδιορισμό 
τηε συμφωνίαε θα 
εξαρτηθεί το πότε θα 
πραγματοποιηθεί το 
Υπουργικό Συμβούλιο 
για την έγκρισή τηε

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣθολό 10 τοπίο για ns συντάξεις
Θ Ο Λ Ο  ΕΙΝΑΙ το τοπίο όσον αφορά το ακριβές ποσοστό μείωσης των επικουρικών συντάξεων. Το μοναδικό δεδομένο είναι οι μειώσεις στις συντάξεις ύψους 300 εκατ. ευρώ.Μ ετά τις ν έες  εξελ ίξεις  δεν «περπατάει» το σενάριο του υπουργείου Εργασίας, το οποίο προέβλεπε μεσο- σταθμική μείωση 15% στις επικουρικές (σε 2 ή 3 ετήσιες δόσεις και ανάλογα με το ύψος της σύνταξης), όπως και τα εναλλακτικά σενάρια της μείωσης κατά 10% των κύριων συντάξεων + 5% των επικουρικών ή 10% των επικουρικών +5% των κύριων συντάξεων ή κατά 15% των κύριων συντάξεων άνω των 1.200 ευρώ +7% του ΝΑΤ, ανάλογα με τα όρια τα οποία θα συμφωνούσαν οι αρχηγοί των τριών κομμάτων. Το τοπίο πάντως αναμένεται να ξεκαθαρίσει το επόμενο δεκαπενθήμερο.


