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Επίδομα. Δεν έχει κανένα νόημα 
να το παίρνουν μόνο αυτοί που το 
δικαιούνται. Οπως και ο νόμος, άπαξ 
και ψηφίζεται, τι σημασία έχει να 
εφαρμόζεται; Ή, ο φόρος, από την 
ώρα που καταλογίζεται, γιατί πρέπει 
και να εισπράττεται; Τα πράγματα 
στη Μεσόγειο περιβάλλονται πάντα 
από κάτι το φευγαλέο, το ημιτελές, 
το ανολοκλήρωτο. Αυτό δεν πρέπει 
να το χάσουμε επ ’ ουδενί. Δεν πρέ
πει να μας το στερήσει η συμμόρ
φωση στις επιταγές οποιασδήποτε 
τρόικας.

Κίρκεγκωρ. Δανός φιλόσοφος. 
Ελεγε: «Οταν κάποιος σου λέει "έχω 
την τάδε άποψη", να τον ρωτάς τι 
τίμημα κατέβαλε για να τη σχημα
τίσει». Προφανώς δεν είχε υπόψη 
του το κυρίαρχο μεταπολιτευτικό 
ήθος του ακαδημαϊκού, ψευτοεπα- 
ναστατικού και «αντιστασιακού» 
παραγοντισμού και του αντίστοιχου 
διάχυτου παρασιτισμού. Γνώρισμα 
του εν λόγω ήθους είναι βέβαια το 
δωρεάν. Το άνευ κόστους. Δωρεάν 
μαγκιά. Δωρεάν λέξεις. Δωρεάν 
«πιστεύω». Και, από την άλλη, πό
στα, θέσεις, θεσούλες, θεσαρες, με 
αντίκρισμα χρηματικές απολαβές, 
«τυχερά» και «συμβολικό γόητρο». 
Από αυτήν την άποψη ο μεταπολι
τευτικός «παράγων» δεν παρήγε, 
μόνον εξαργύρωνε. Ταυτόχρονα 
ενσάρκωνε τον τερατώδη συνδυ
ασμό του μηδενικού προσωπικού 
κόστους με το μέγιστο ίδιον όφελος. 
Αυτός ο παράγων άσκησε εξουσία 
και διοίκηση όλ’ αυτά τα χρόνια. 
Προφανώς, λοιπόν, δεν είναι της αρ- 
μοδιότητος του μεγάλου φιλοσόφου 
αλλά του σπουδαίου πεζογράφου 
Μπαλζάκ, ο οποίος και τον γνώρισε 
και τον περιέγραψε μοναδικά ήδη 
από τον 19ο αιώνα.

Λογκάρντ (1). Με δήλωσή της 
συνέκρινε τους κατώτατους μισθούς 
στην Ελλάδα με αυτούς της Ισπανίας 
και της Πορτογαλίας. Δεν περιορί
στηκε σ’ αυτό. Πρόσθεσε στον κα
τάλογο και την Κροατία. Κατ’ αυτόν 
τον τρόπο έπληξε καίρια το φιλότιμο 
μιας μερίδας συμπατριωτών μας. Η 
αντίδραση υπήρξε άμεση (βλ. παρα
κάτω).

Λογκάρντ (2). «Η χώρα μας έχει 
να επιδείξει μια υπερτριακονταετή 
δημιουργική πορεία στον χώρο 
της νυν Ευρωπαϊκής Ενωσης και 
πρώην Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
Κοινότητας και μια δεκαετή λαμπρή 
σταδιοδρομία στο πλαίσιο της 
ευρωζώνης. Δεν μπορεί, λοιπόν, 
να συγκρίνεται με μια βαλκανική 
χώρα που θα ενταχθεί στην Ενωση 
το 2013. Η χώρα αυτή, όταν εμείς 
μπαίναμε στην ΕΟΚ, το 1981, μπο
ρεί να μην έτρωγε Γ ανίδια, αλλά 
σχημάτιζε ουρές γπτενα κομμάτι 
κρέας, ενώ αγνοούσε, φυσικά, τι 
θα πει ψάρι. Επίσης, δεν διαθέτει 
Παρθενώνα και Δελφούς. Δεν είν 
λίκνο κανενός πράγματος, ενώ η 
δική μας είναι Όυ παντός. 
Ανακάλυψε δήθεν ί —V τουρισμό κα
θυστερημένα. Επίσης, σφάχτηκε με 
τη Σερβία, ενώ εμείς σφαχτήκαμε 
μεταξύ μας. Η προσβολή της κυ( 
ας γενικής διευθύντριας του ΔΝΤ, 
εφόσον δεν ανακληθεί, δικαιολογεί 
εκ μέρους μας τις εξής κινήσεις: 1) 
Απέλαση του κυρίου Πολ Τόμσεν 
από την Ελλάδα, 2) Απόσυρση του 
έλληνα εκπροσώπου στο ΔΝΤ, 3) 
Αποχώρηση της χώρας μας από 
την Ευρωπαϊκή Ενωση, που δεν 
πήρε θέση απέναντι σ' αυτήν την 
ιταμή πρόκληση, 5)..., 6)... κ.τ.λ. Εν 
ολίγοις, απαιτούμε να μας αφήσουν 
τα λεφτά τους, να μας στέλνουν τις

δόσεις ταχυδρομικώς, να πάνε στο 
καλό και να μην τους ξαναδούμε 
στα μάτια μας». (Από ανακοίνωση 
της κίνησης πολιτών Υπερήφανοι 
Ελληνες, που αναμένεται να πάρει 
τη μορφή πολιτικού κόμματος και 
να διεκδικήσει την ψήφο μας στις 
προσεχείς εκλογές).

Πανεπιστήμιο. Ολα δείχνουν ότι 
αφομοίωσε πλήρως την ένδοξη 
κληρονομιά των μεγάλων αντιστα
σιακών στιγμών της νεοελληνικής 
ιστορίας. Κυρίως, το πνεύμα της θυ
σίας. Κατά τα φαινόμενα το νέο ‘21 
θα προέλθει από τα σπλάγχνα του.

Πασχα. Μεγάλη κινητή εορτή της 
Χριστιανοσύνης. Φέτος διασταυ
ρώνεται έμμεσα με τις εκλογές, την 
εξίσου μεγάλη κινητή γιορτή της 
Δημοκρατίας και της Ελληνοσύνης. 
Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει 
κάποια προβλήματα, ενόψει των 
γενικότερων συνθηκών που επικ,. _- 
τούν στην Ελλάδα, αφού η Μεγάλη 
Εβδομάδα γίνεται εξ αντικειμένου 
μέρος της προεκλογικής περιόδου. 
Ετσι, η Ιερά Σύνοδος, προκειμένου 
να διασφαλιστεί η ομαλή τέλεση τ ' νν 
ακολουθιών σ' όλη τη χώρα, ζήτι. 
να μη συνυπάρξουν, σε επίπεδο εκ
κλησιάσματος, οι υποψήφιοι με τους 
ψηφοφόρους. Γι’ αυτό οι μέρες χωρί
στηκαν ως εξής: Κυριακή των Βαΐων, 
Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τετάρτη, 
Μεγάλη Παρασκευή ανήκουν στον 
λαό. Μεγάλη Τρίτη (λόγω Κασσια
νής) και Μεγάλη Πέμπτη (λόγω Πα
θών, Ιούδα, κ.τ.λ.) παραχωρήθηκαν 
στους πολιτικούς. Στην Ανάσταση 
(όπως το καλεί το μήνυμα της Αγά
πης) θα επιχειρηθεί μια ελεγχόμενη 
μείξη των δύο κόσμων στη βάση του 
μοντέλου που δοκιμάστηκε στις πα
ρελάσεις της 25ης Μαρτίου.

ΟΡΘΟΔΟΞΑ

Του ΘΑΝΑΣΗ ΧΕΙΜΩΝΑ

Εχω πολλές φορές αναφερθεί στο 
εξωφρενικό όργιο παραπληρο
φόρησης που εκτυλίσσεται στο 

ελληνικό Ιντερνετ. Κάποιες φορές είναι 
διασκεδαστικό, όπως π.χ. η «αποκλει
στική πληροφορία» πω ς ο ΓΑΠ είχε 
προσλάβει 100 νοματαίους για να χει
ρίζονται το προφίλ του στο facebook. 
Αλλες φορές μακάβριο και κακόγουστο 
σαν την πολύκροτη «αυτοκτονία» του 
παλιόφιλου Χρήστου Χωμενίδη. Ενίοτε 
επικίνδυνο, όπως ο δήθεν ξυλοδαρμός 
ταπεινής και καταφρονεμένης αστέγου 
σε κεντρικό σουβλατζίδικο της Αθήνας.

Η «αρβύλα» όμως που έσκασε μύτη 
λίγο πριν από την παρέλαση της 25ης 
Μαρτίου ξέφυγε από τα όρια. Σύμφωνα 
λοιπόν με inside information (και καλά),

Αρβύλα σιο Ινιερνει
το ελληνικό κράτος, για να αποφύγει 
κινήσεις αποδοκιμασίας εις βάρος των 
πολιτικών, αποφάσισε να γεμίσει τις τα
ράτσες του Συντάγματος με ελεύθερους 
σκοπευτές! Και σαν να μην έφτανε αυτό, 
η συνταρακτική αυτή «είδηση» σύντο
μα εμπλουτίστηκε με μια φωτογραφία 
η οποία απεικόνιζε δύο πάνοπλους 
ράμπο, με αυτόματα τελευταίας τεχνο
λογίας, σκαρφαλωμένους στα κεραμίδια 
και έτοιμους να εκτελέσουν εν ψυχρώ 
αυτόν που θα τολμούσε να εκτοξεύσει 
το παραμικρό γιαούρτι. Φυσικά, η εν 
λόγω φωτογραφία αποδείχτηκε γρήγο
ρα πως προερχόταν από τη Γερμανία. 
Who cares όμως; Το κλίμα είχε πλέον 
διαμορφωθεί.

Δεν είμαι σε θέση να ξέρω ποιος

ξεκίνησε αυτή την ιστορία. Κάποιος 
χωρατατζής; Κάποιος παντελώς λάθος 
πληροφορημένος; Κατά καιρούς όμως 
μου καρφώνονται παράξενες ιδέες 
στο μυαλό. Ορισμένοι ενδεχομένως να 
συνέλαβαν ένα αποκρουστικό σχέδιο: 
«Αφήνουμε να κυκλοφορούν φήμες για 
ελεύθερους σκοπευτές και, όταν έρθει η 
ευλογημένη ώρα, ανεβάζουμε κάποιον 
"δικό μας" σε μια ταράτσα και, με δυο- 
τρεις μπιστολιές προς το πλήθος, ξεκι
νάμε την "Επανάσταση”. Ισως βέβαια να 
υπάρξουν αθώοι νεκροί. Δεν βαριέσαι 
όμως... Παράπλευρες απώλειες. Στο 
κάτω κάτω, πρώτη φορά θα είναι;».

Μοιάζει με σενάριο επιστημονικής 
φαντασίας. Πολλοί όμως σε αυτήν τη 
χώρα έχουν ξεφϋγει προ πολλού...

Το γενναίο ψεύδος
Ο ταν ο Σωκράτης, στην «Πολιτεία», φτάνει 

στο σημείο να τακτοποιήσει την οργάνωση 
της ιδανικής του πόλης, ο συνομιλητής 

του τον ρωτάει με ποιον τρόπο θα πεισθούν οι 
πολίτες της να τηρήσουν την ιεραρχία που έχει 
ορίσει, χωρίς την οποία, πάντα κατά τον Πλάτωνα 
εννοείται, η δικαιοσύνη δεν είναι εφικτή. Και τότε 
ο Σωκράτης απαντάει ότι θα πρέπει να ειπωθεί 
ένα «γενναίο ψεύδος» το οποίο να είναι πιστευ
τό από όλους. Το περί ου ο λόγος «ψεύδος» έχει 
δύο σκέλη. Το πρώτο είναι πως όλοι οι πολίτες 
γεννήθηκαν από την ίδια μητέρα, από τη γη, πως 
είναι δηλαδή αυτόχθονες, το δεύτερο είναι πως 
τη θέση τους μέσα στην πόλη την όρισαν οι θεοί.

Αλήθεια, είναι περίεργο να ακοής κάποιον σαν 
τον Σωκράτη, ο οποίος θυσίασε τη ζωή του για την 
αλήθεια, να θεμελιώνει την ιδανική του πολιτεία σε 
ένα ψεύδος, έστω γενναίο. Οχι και τόσο περίεργο 
όμως αν κοιτάξεις το τοπίο της Ιστορίας για να δι
απιστώσεις πως καμιά κοινωνία δεν μπόρεσε ποτέ 
να συγκροτηθεί χωρίς την κοινή πίστη σε κάποιο 
«γενναίο ψεύδος» -  αυτό που οι μεταμοντέρνοι 
θα ονόμαζαν «αφήγηση». Η Γαλλική Επανάσταση 
είχε το δικό της, πως όλοι οι άνθρωποι έχουν ίσα 

αιώματα, η Ρωσική το δικό της, πως οι τάξεις 
υα καταργηθούν. Ο οικονομικός φιλελευθερισμός 
στηρίζεται στο γενναίο ψεύδος μιας αγοράς που 
αυτορυθμίζεται και οδηγεί το παγκόσμιο πάρτι 
των συναλλαγών στον δρόμο της ευημερίας. Αυτά 
για την Ιστορία, λίγο σύντομα και σίγουρα άκρως 

'ηματικά.

Γ ιατί το πρόβλημα που αντιμετωπίζει σή
μερα η ελληνική κοινωνία είναι ακριβώς 
ότι το ψεύδος που τη συγκροτεί από γεν

ναίο έχει γίνει αγενές, κοινώς ψεματάκι, σχεδόν 
πρωταπριλιάτικο αστειάκι. Κι αν η πολιτική ζωή 
τσαλαβουτάει στα λασπόνερα της αναξιοπιστίας, 
αυτό το οφείλει στην ποιότητα του ψεύδους που 
τη στηρίζει. Από το μνημειώδες «λεφτά υπάρ
χουν», στην κρίση που θα έχει ξεπεραστεί μέσα 
σε δύο χρόνια και θα επιστρέψουμε στις αγορές, 
ώς την επαναδιαπραγμάτευση του Μνημονίου 
που παραμένει αδιαπραγμάτευτο, το «δουλειά 
περισσότερη δουλειά» για να γλιτώσουμε, χωρίς 
να σου λέει πού θα τη βρεις τη δουλειά, ώς την 
ατίθαση Αριστερά που λέει «όχι» σε όλα, χωρίς 
να λέει «ναι» σε τίποτα. Εχεις την εντύπωση πως 
σου λένε το πρώτο ψεματάκι που τους έρχεται 
στο μυαλό για να γλιτώσουν από το μικρόφωνο, 
χωρίς να το πιστεύουν ούτε οι ίδιοι. Εκτός πια κι 
αν το πιστεύουν, οπότε τα πράγματα μοιάζουν 
ακόμη πιο δυσοίωνα.

Ψ άχνουν το «γενναίο ψεύδος» οι άνθρωποι; 
Γενναίο ψ εύδος δεν ήταν η Μεγάλη Ιδέα που 
λανσάρισε κάποτε ο Ιωάννης Κωλέττης και είδαμε 
ώς πού μας έφτασε; Γενναίο ψεύδος δεν ήταν και 
το περίφημο κοινωνικό κράτος που θα φρόντιζε 
για τα πάντα, από το παρατεταμένο συνάχι, την 
αποζημίωση των αυθαιρέτων που πλημμύρισαν 
στη ρεματιά, ώς τις μεταθανάτιες συντάξεις, και γι’ 
αυτό χρειαζόταν έμψυχο υλικό, υπαλλήλους, όλο 
και περισσότερους υπαλλήλους; Θα μου πείτε, οι 
καιροί δεν προσφέρονται για Μεγάλες Ιδέες, εδώ 
μας λείπουν κι οι μικρές, όσο για το κοινωνικό 
κράτος αυτό έχει μείνει πια μόνον με το χρέος του 
και τους υπαλλήλους του και ψάχνει τρόπους για 
να τους ξεφορτωθεί.

Επειδή δε, ασχέτως της αυριανής Πρωταπριλιάς, 
η πολιτική μας τάξη δεν δείχνει και μεγάλη διάθε
ση να αλλάξει τις απόψεις της περί ψεύδους, θα 
μπορούσε, ενδεχομένως, να κάνει μια προσπάθεια 
προς την πλευρά της γενναιότητας.
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Βασικό ζητούμενο για τη χώρα παραμένει η εφαρμογή των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει 
έναντι των δανειστών, κάτι που συνεπάγεται σειρά μέτρων σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. 

Ποιες είναι οι τέσσερις υποχρεώσεις της τωρινής αλλά και της επόμενης κυβέρνησης

0 Γολγοθάς συνεχίζεται
και μετά τις εκλογές

Στρωμένος με... 
αγκάθια θα είναι ο 
δρόμος ώς τις εκλογές, 
αλλά και το αμέσως 
επόμενο διάστημα, 
καθώς μια σειρά από 
δύσκολες αποφάσεις 
πρέπει να ληφθούν, με 
βάση τις δεσμεύσεις 
του Μνημονίου.
Οι αποφάσεις όμως 
αυτές, όπως λέει ο 
Λουκάς Παπαδήμος 
στους συνεργάτες του, 
είναι απαραίτητες 
προκειμένου να 
προσβλέπει η χώρα 
σε ένα καλύτερο 
αύριο. Ενα αύριο που 
δεν τοποθετείται -  
παρ' όλα αυτά -  στο 
άμεσο μέλλον, αλλά 
σε μια προοπτική 
διετίας περίπου.
Είναι χαρακτηριστικό 
ότι στη συνέντευξή 
του στην ιταλική 
εφημερίδα «II Sole 
24 Ore» ο Λουκάς 
Παπαδήμος αφήνει 
ανοικτό το ενδεχόμενο 
να υπάρξει και τρίτο 
Μνημόνιο...

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Προσγειώνουν τις προσδοκί
ες για χαλάρωση που άρχι
σαν να καλλιεργούνται και 

αναμένεται να ενταθούν ακόμη πε
ρισσότερο στα πλαίσια της προε
κλογικής περιόδου πηγές της κυ
βέρνησης επισημαίνονΓ̂ '" ότι το 
βασικό ζητούμενο για χώρα, 
τώρα και μετά τις εκλογές, παρα
μένει «να εφαρμόσουμε το πρό
γραμμα, κάτι που  συνεπάγετα ι 
σειρά μέ-* ν».

Παρά το γεγονός ότι οι. ίδιες πη
γές μεταφέρουν την έ\ η ενό
χληση του Πρωθυπουργού Λουκά 
Παπαδήμου για τις «απαράδεκτες» 
συνεχείς παρεμβάσεις της τρό ι
κας, με τι( ιοίες τα στελέχη της 
αμφισβητούν την ικανότητα της 
Ελλάδας να τα βγάλει πέρα με το 
πρόγραμμά της και να επανέλθει 
σε δρόμο δημοσιονομικής σταθε
ρότητας και ανάπτυξης, προσθέ
τουν ότι αυτό δεν αναιρεί το γε
γονός ότι «εμείς πρέπει να κάνου
με τη δουλειά μας».

Τα άμεσα καθήκοντα της κυβέρ
νησης τώρα και την περίοδο αμέ
σως μετά τις εκλογές -  όποιος και 
αν εκλεγεί -  είναι τα εξής, σύμφω
να με την περιγραφή των πηγών 
από το Μέγαρο Μαξίμου:

ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ οι δ ια 
πραγματεύσεις για το θέμα της 
ανακεφαλαιοποίησης των τραπε
ζών και να εκδοθεί η σχετική πρά
ξη του Υπουργικού Συμβουλίου, 
με την οποία θα ορίζεται πώ ς θα 
γ ίνει η ανακεφαλαιοποίηση. Το 
θέμα κρύβει έντονο παρασκήνιο 
και αυτή τη στιγμή οι τραπεζίτες 
εκφράζουν έντονη ενόχληση και 
ανησυχία καθώς θεωρούν ότι οι 
απαιτήσεις που τους μεταφέρο- 
νται από την κυβέρνηση και την

Και νέε$ περικοπέ5
Ερχονται: ψαλίδι 3,2 δισ. 
από τα κοινωνικά 
προγράμματα, 2,1 δισ. 
από την αναδιάρθρωση 
των διοικητικών δομών 
του κράτουε και 6,3 δισ. 
από περικοπέε κάθε είδουε 
τηε γενικήε κυΒέρνησηε. 
Στόχοε να εξοικονομηθούν 
11,6 δισ. ευρώ για τη διετίι 
2013-14.

Τράπεζα της Ελλάδος για  νέα κε
φάλαια είναι τόσο μεγάλες ιε 
θα οδηγήσουν σε κρατικοποΐιιση 
του συστήματος. Ωστόσο από την 
κυβέρνηση διαμηνύουν ότι θα βρε
θεί λύση, πως ώς τα μέσα Απριλίου 
πρέπει να κλείσει το θέμα και ότι 
οι ρυθμίσεις για τον τρόπο αύξη
σης των κεφαλαίων θα κινηθούν 
αυστηρά «στο πλαίσιο του προ
γράμματος».

ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΘΟΥΝ οι μελέτες 
σχετικά με τις περ ικοπές δαπα
νών 11,6 δισ. ευρώ κατά τη διετία 
2013-14. Πρόκειται για το δυσκο- 
λότερο καθήκον που έχει αναλά- 
βει το υπουργείο Οικονομικών κα
θώς οι περικοπές πρέπει να προ- 
έλθουν κατά 3,2 δισ. ευρώ από τα 
κοινωνικά προγράμματα- κατά 2,1 
δισ. από την αναδιάρθρωση των 
διοικητικών δομών του κράτους 
στο πλαίσιο της διοικητικής με
ταρρύθμισης που περιλαμβάνει 
συγχω νεύσεις, το κλείσιμο φο
ρέων και απολύσεις- κατά 6,3 δισ. 
ευρώ από την περικοπή δαπανών 
κάθε είδους της γενικής κυβέρ
νησης. Ο υπουργός Οικονομικών 
Φίλιππος Σαχινίδης έχει ζητήσει

από τα συναρμόδια υπουργεία να 
συμβάλουν στον εντοπισμό των 
πιθανώ ν πηγώ ν εξοικονόμησης, 
σε κάθε περίπτωση όμως αναμέ
νεται να είναι το μεγάλο αγκάθι 
μετά τις εκλογές.

Οι προτάσεις πρέπε ι να είναι 
έτοιμες ώς το τέλος Μάίου, όταν 
θα έ) " η  η τρόικα και θα ληφθούν 
οι αι. ψάσεις τον Ιούνιο.

ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ τα μέτρα για 
την τόνωοιι της ανάπτυξης που 
αφορούν τα δύο Ταμεία Εγγυή
σεων ^ε συνεργασία με την Ευ- 
ρωπ ή Τράπεζα Επενδύσεων, 
για τις μικρομεοαίες επιχειρήσεις 
και για τα  έργα υποδομής. Ειδι
κά για το τελευταίο επισημαίνε- 
ται ότι εκτός από τις αποφάσεις 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να 
προωθηθούν μια σειρά ρυθμίσεων 
από την ελληνική κυβέρνηση. Αυ
τές αφορούν μεταξύ άλλων την τι
μολογιακή πολιτική των διοδίων, 
τις απαιτήσεις των παραχωρησι- 
ούχων κ.λπ.

ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ με απόλυτη συ- 
νέπεπι ο προϋπολογισμός, ώστε 
να μην υπάρξουν υπερβάσεις στο 
έλλειμμα και απαιτηθούν ενδεχο
μένως πρόσθετα μέτρα.

Το κλίμα του μετριασμού των 
προσδοκιών και της σκιαγράφη
σης ενός δύσκολου αύριο προκει
μένου να έλθει ένα πιο ρόδινο... 
μεθαύριο, δεν αντανακλάται φυ
σικά στις προεκλογικές εξαγγε
λίες τω ν κομμάτων. Ωστόσο, οι 
ίδιες πηγές εκτιμούν ότι ο ελλη
νικός λαός έχει πλέον αντιληφθεί 
τη σκληρή πραγματικότητα και δεν 
θα παγιδευτεί, ούτε θα δώσει βά
ση, αντίθετα θα καταλάβει ότι δεν 
έχουν βάση ενδεχόμενες ουτοπι
κές εξαγγελίες.

Συνέντευξη στην ιταλική εφημερίδα «II Sole 24 Ore»

Ανοιχτό το ενδεχόμενο και για τρίτο 
Μνημόνιο άφησε ο Πρωθυπουργοί

«Περισσότερα 
μέτρα» υπέδειξε 
ξανά ο Τόμσεν
Νεα υπόδειξη για 
«περισσότερα μέτρα 
και αυστηρή εφαρμογή 
του προγράμματοε» 
έκανε στην Ελλάδα ο 
επικεφαλήε του ΔΝΤ 
στην αντιπροσωπεία τηε 
τρόικαε Πολ Τόμσεν 
(φωτογραφία επάνω) σε 
συνέντευξή του στην ΕΤ3. 
Ο αξιωματούχοε του ΔΝΤ 
εκτίμησε ότι θα χρειαστεί 
τουλάχιστον μία δεκαετία 
για να ολοκληρωθεί 
το πρόγραμμα 
αναδιάρθρωσηε και 
να γίνει η χώρα ξανά 
ανταγωνιστική.

ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ να χρειαστεί η 
χώρα νέο, τρίτο πακέτο βοήθειας 
-  που συνεπάγεται και τρίτο Μνη
μόνιο -  μετά το 2015 αφήνει ανοι
χτό, σε συνέντευξή του στην ιταλική 
εφημερίδα «II Sole 24 Ore» ο Πρω
θυπουργός Λουκάς Παπαδήμος.

«Δεν μπορούμε να προβλέψου- 
με τις προσδοκίες και τις συνθήκες 
των αγορών το 2015. Δεν μπορού
με να αποκλείσουμε ότι μπορεί να 
χρειαστεί κάποια μορφή οικονομι
κής στήριξης», λέει. Ωστόσο, προ
σθέτει πω ς πρέπει να εργαστούμε 
σκληρά για να αποφύγουμε αυτό 
το ενδεχόμενο.

Με τον τρόπο αυτό, ο Π ρωθυ
πουργός τάχθηκε σαφώς υπέρ της 
αυστηρής εφαρμογής του πακέτου 
προειδοποιώντας ότι διαφορετικά 
θα αυξηθούν οι κίνδυνοι να συνεχι
στούν η αστάθεια και οι δυσκολίες.

Μάλιστα, σημειώνει ότι πλέον του 
70% του ελληνικού λαού συνεχίζει 
να στηρίζει τη συμμετοχή στο ευ
ρώ και «καταλαβαίνει ότι παρά τις 
θυσίες, τα μακροπρ εσμα οφ έ
λη είναι μεγαλύτερα ^πό το άμε
σο κόστος».

Ο κ. Παπαδ ς εκφράζει εμμέ
σως πλην σαφώς τη δυσαρέσκειά 
του για τις αμφισβητήσεις που δια
τυπώνουν στελέχη της τρόικας και 
άλλοι αξιωματούχοι αναλυτές 
για την ικανότητα της Ελλάδας να 
σταθεροποιήι :ην οικονομία της.

«Ο συνεχής σκεπτικισμός σχετι
κά με την ικανότητά μας να σεβα
στούμε τις δεσμεύσεις και η υπερ
βολική έμφαση επί των κινδύνων, 
έστω και αν η χώρα έχει κάνει ήδη 
πολλά πράγματα για να σταθερο
ποιήσει την οικονομία και να προ
χωρήσει σε μεταρρυθμίσεις, δεν βο
ηθούν. Διατηρούν υψηλή την αβε
βαιότητα και επηρεάζουν αρνητικά 
την εμπιστοσύνη», τονίζει.

Ο Π ρω θυπουργός επισημαίνει 
την πρόοδο που έχει συντελεσθεί 
τα δύο τελευταία χρόνια, κατά τα 
οποία η χώρα ανέκτησε το 50% της 
ανταγωνιστικότητάς της (με βάση 
το κόστος εργασίας) και μείωσε 
το πρωτογενές της έλλειμμα κατά 
8% του ΑΕΠ. Επιπλέον, εκτιμά ότι 
έως τα τέλη του 2013 θα έχει ανα
κτήσει όλη την ανταγωνιστικότη
τα που έχασε τα πρώτα δέκα χρό
νια της νομισματικής ένωσης. «Εκ
πλήσσομαι από το γεγονός ότι κά
ποιοι σχολιαστές και αναλυτές δεί-

χνουν να αγνοούν κάποια γεγονό
τα», λέει.

Ωστόσο, ο κ. Παπαδήμος δεν καλ
λιεργεί κλίμα αισιοδοξίας για την 
οικονομία στο άμεσο μέλλον. Στην 
ερώτηση της ιταλικής εφημερίδας 
αν «τα χειρότερα πέρασαν», απα
ντά ότι «η πραγματική οικονομία 
είναι ακόμη αδύναμη και η υψηλή 
ανεργία απειλεί να συνεχιστεί στο 
εγγύς μέλλον». Προσθέτει ότι μας 
περιμένει ακόμη μια δύσκολη φάση 
και ότι το φως στην άκρη του τού
νελ που περιμένουν να δουν οι π ο 
λίτες, οι οποίοι υποφέρουν εξαετί
ας της μείωσης των εισοδημάτων 
τους, «δεν θα είναι πολύ εμφανές 
τους επόμενους 6-9 μήνες».

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ. Ο Πρωθυπουρ
γός αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμε
νο να συνεχίσει την εμπλοκή του 
στην πολιτική ζωή της χώρας με
τά τις εκλογές. Λέει συγκεκριμένα, 
απαντώντας σε σχετική ερώτηση: 
«Αυτή η κυβέρνηση έχει μια απο
στολή, η οποία ολοκληρώνεται. Τις 
επόμενες εβδομάδες υπάρχει ακό
μη πολλή δουλειά για να φέρουμε 
εις πέρας, όπως η υιοθέτηση συ
γκεκριμένων μέτρων που περιλαμ
βάνονται στο πρόγραμμα προσαρ
μογής. Θα κάνω ό,τι μπορώ καλύ
τερο για να εξασφαλίσω ότι δεν θα 
διακοπεί η ροή των πολιτικών απο
φάσεων. Δεν πρέπει να ξοδέψουμε 
ούτε μία ημέρα».

Η πραγματική οικονομία 
είναι ακόμη αδύναμη 
και η υψηλή ανεργία απειλεί 
να συνεχιστεί στο εγγΰ$ 
μέλλον. Το φω$ στην άκρη 
του τούνελ δεν θα είναι 
πολύ εμφανέ$ tous 
επόρενου$ 6-9 μήνε$

θ α  αργήσουν να αποδώσουν 
οι προσπάθειε$ για τόνωση 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω 
των δυο Ταμείων Εγγυήσεων σε 
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων

Επίπονο σιοίχημα ίο θέμα τη5 ανάπτυξης
ΤΑ ΔΥΟ ΝΕΑ Ταμεία για τις μικρομεοαίες επιχειρήσεις και τα έργα υπο
δομής, καθώς και η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, εκτιμάται ότι 
θα συμβάλουν θετικά στην προσπάθεια τόνωσης της ανάπτυξης. Επί
σης, στο Μέγαρο Μαξίμου εναποθέτουν ελπίδες στην ενεργειακή πο 
λιτική, τα φωτοβολταϊκά, το Πρόγραμμα Ηλιος, τις έρευνες για π ε 
τρέλαιο και φυσικό αέριο και στους αγωγούς φυσικού αερίου. Ωστό
σο, οι ίδ ιες ανώτατες κυβερνητικές πη γές προειδοπο ιούν ότι όλες 
αυτές οι ενέργειες θα αποδώσουν αρκετά αργότερα, σε 2-3 χρόνια. Αυ
τό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει εμείς τώρα να σχεδιάσουμε για το μέλ
λον, προσθέτουν.

«Πρέπει να γίνει κάθε προσπάθεια η νέα κυβέρνηση να μειώσει ιη σπατάλη και όχι τους μισθούς»Ο Λουκάε Παπαδήμοε, 
στη Βουλή, απαντά σε 

ερωτήσειε στα πλαίσια τηε 
Ωραε του Πρωθυπουργού.

«Οι αποφάσειε τηε 
επόμενηε κυΒέρνησηε είναι 
δύσκολεε» προειδοποίησε, 

ενώ δεν απέκλεισε το 
ενδεχόμενο να περικοπούν 

εκ νέου οι μισθοί

ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ κυβέρνησηπαρέ- 
πεμψε ο Πρωθυπουργός για την εφαρ
μογή του νέου οικονομικού προγράμ
ματος, που αφορά τη μείωση των δα
πανών την περίοδο 2013-2014 κατά 
περίπου 12 δισ. ευρώ.

«Οι αποφάσεις αυτές δεν είναι εύ
κολες, αλλά είναι ευθύνη της σημερι
νής κυβέρνησης και υποχρέωσή της 
να προετοιμάσει το έδαφος προκει

μένου η ερχόμενη κυβέρνηση να λά
βει τις σχετικές αποφάσεις», είπε χα
ρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός χθες 
στη Βουλή, απαντώντας στον Γιώρ
γο Καρατζαφέριΐ*

Κατά τον κ. ΠατΛιδήμο, έχουν αρ
χίσει μελέτες^πτό την εποπτεία του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
και του Κέντρου Προγραμματισμού 
και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)

προκειμένου να γίνει κατηγοριοποί- 
ηση των δαπανών που μπορεί να πε- 
ρισταλούν. «Με βάση την εξέταση 
των στοιχείων και τη σχετική ανάλυ
ση θα γίνουν γενικές προτάσεις που 
θα ολοκληρωθούν πριν από το τέλος 
της θητείας αυτής της κυβέρνησης ού
τως ώστε η επόμενη να μπορέσει να 
λάβει τις σχετικές αποφάσεις», τόνι
σε ο Πρωθυπουργός. Και συμπλήρω

σε: «Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει κάθε 
προσπάθεια ώστε η μείωση των δα
πανών να είναι τέτοια ώστε να περι
ορίζεται η σπατάλη και να μην επιβα
ρύνονται περισσότερο τα εισοδήμα
τα των εργαζομένων στο Δημόσιο».

Και όταν του ζητήθηκε επιμόνως 
από τον Γιώργο Καρατζαφέρη να δε- 
σμευθεί ότι δεν θα υπάρξουν περαι
τέρω μειώσεις μισθών και συντάξε

ων, ο κ. Παπαδήμος απάντησε: 
«Είναι θέμα που πρέπει να αποφα

σίσουν η επόμενη κυβέρνηση και η 
ελληνική Βουλή, λαμβάνοντας υπό
ψη τα τελευταία στοιχεία και τις προ
οπτικές της οικονομίας όπως θα δια
μορφωθούν με βάση τις εξελίξεις. Το 
ανέφερα ως επιδίωξη, αλλά δεν μπο
ρεί να υπάρξει δέσμευση ανεξάρτητα 
από τις εξελίξεις και τις προοπτικές».
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Ελλάδα και Kùnpos,
πρωιαγωνιαιές
στην Αναι. Μεσόγειο
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΛΑΚΟΣ

Σ το όραμά του για μια Ελλάδα 
που θα διαδραματίζει πάντα 
ενεργό πρωταγωνιστικό ρό

λο για την ειρήνη, τη σταθερότητα 
και την ευημερία στην ευρύτερη 
περιοχή της Ανατολικής Μεσογεί
ου αναφέρθηκε ο πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ Βαγγέλης Βενιζέλος μετά 
τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο 
της Κύπρου Δημήτρη Χριστόφια 
και τον πρόεδρο της Βουλής των 
Αντιπροσώπων Γιαννάκη Ομήρου.

Ο νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συ
ζήτησε με τον Πρόεδρο Χριστόφια 
τις εξελίξεις στο Κυπριακό, θέματα 
συνεργασίας Ελλάδας - Κύπρου 
στο ενεργειακό, την επανακεφα- 
λαιοποίηση των τραπεζών, την 
κατάσταση στην ευρωζώνη και 
την επικείμενη ανάληψη της προ
εδρίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
από την Κυπριακή Δημοκρατία. 
Μετά τη συνάντηση στην οποία 
παρευρίσκονταν ο κοινοβουλευτι
κός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Πέ
τρος Ευθυμίου και ο υφυπουργός

Ενέργειας Γιάννης Μανιάτης, οι 
δύο άνδρες συνέχισαν μόνοι τις 
συζητήσεις τους.

Ο Βαγγέλης Βενιζέλος χαρακτή
ρισε πάρα πολύ σημαντικό για την 
ελληνική περίπτωση το κυπριακό 
παράδειγμα ως προς τις έρευνες για 
την ανεύρεση υδρογονανθράκων 
και τόνισε ότι η Ελλάδα θα προχω
ρήσει στο θέμα αυτό με βάση τον 
σεβασμό προς το Διεθνές Δίκαιο 
και επισήμανε την ανάγκη οριοθέ- 
τησης της υφαλοκρηπίδας και των 
οικονομικών ζωνών της Ελλάδας. 
«Στην Ελλάδα έχουμε πλήρη αί
σθηση και των κυριαρχικών μας 
δικαιωμάτων, αλλά και των υπο
χρεώσεων που έχουμε απέναντι 
στις μελλοντικές γενιές» ανέφερε 
και πρόσ ε πως η οριοθέτηση 
όχι μόνο τιις υφαλοκρηπίδας, αλ
λά και της αποκλειστικής οικονο
μικής ζώνης και ον των άλλων 
θαλασσίων ζωνών είναι πράξη σε
βασμού προς το Διεθνές Δίκαιο. 
Ο πρόεδροι:· του ΠΑΣΟΚ σημείωσε 
πως η Ελ α θα πρέπει να προ
χωρήσει με απαράβατη αρχή τον

Χαμόγελα Βενιζέλου - Χριστόφια 
κατά τη συνάντησή tous 
στο Προεδρικό Μέγαρο.
Ο πρόεδροε του ΠΑΣΟΚ -  
ο onoios συναντήθηκε με όλουε 
tous πολιτικούε αρχηγούε 
στο νησί- ανέφερε ότι ξεκίνησε 
tis διεθνείε του επαφέε του 
από τη Λευκωσία, «όχι μόνο για 
λόγουε εθνικούε, ιστορικούε 
και συμΒολικούε, αλλά και για 
λόγουε Βαθύτατα πολιτικούε»

πλήρη σεβασμό στη εφαρμογή 
του Διεθνούς Δικαίου μέσα σε 
πνεύμα καλής γειτονίας, καλής 
πίστης και διάθεσης συνεργασίας 
με όλες τις χώρες της περιοχής 
Τόνισε πως η Ελλάδα ως δύναμ’ 
σταθερότητας και ευθύνης θα ν 
νηθεί στα θέματα αυτά θέλοντ 
να διαφυλάξει τον πλούτο της 
τα δικαιώματά της.

Ο Πρόεδρος Χριστόφιας ενη, 
ρωσε τον Βαγγέλη Βενιζέλο για 
κρίσιμο σταυροδρόμι στο οπι 
βρίσκεται σήμερα το Κύπρια 
καθώς οι συνομιλίες στην π· 
ραύσα φάση έχουν ολοκληρωθ 
και αναμένεται η υποβολή τ 
έκθεσης του ειδικού συμβούλ 
των Ηνωμένων Εθνών Αλεξάν 
Ντάουνερ με βάση την οπού 
γενικός γραμματέας του ΟΗΕ 
αποφασίσει αν θα συγκαλέσει, 
εθνή διάσκεψη ή όχι. Ο πρόεδρο, 
του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι το 
Κυπριακό είναι «για μας πάντα η 
πρώτη εθνική προτεραιότητα και 
ο καθοριστικός παράγοντας για 
την ελληνική εθνική στρατηγική».

Βενιζέλος: «Ούτε ώρα χαμένη»
Την ερχόμενη Παρασκευή ίο Εθνικό Συμβούλιο θα εγκρίνει ία ψηφοδέλτια ίου ΠΑΣΟΚ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡ.ΠΑΠ ΑΧΡΗΣΤΟΣ

Φουλ τις μηχανές ανεβάζει το 
ΠΑΣΟΚ ενόψει της επίσημης 
έναρξης της προεκλογικής 

περιόδου. Το «ούτε ώρα χαμένη» του 
Βαγγέλη Βενιζέλου προς τον οργανω
τικό πυρήνα του κόμματος, φαίνεται 
πως έχει ήδη αποτελέσματα καθώς αύ
ριο ολοκληρώνεται η συλλογή υποψη-

Επιχείρηση «επαναπαφισμού» 
ιων ψηφοφόρων ιου 2009 που 
ιο εγκαιέΧειψαν εξακίϊκ π κ  
πολιπκή$ ίων Μνημονίων
φιοτήτων από την αρμόδια επιτροπή 
που ο ίδιος σύστησε ώστε την προσεχή 
Παρασκευή, οπότε και συνέρχεται το 
Εθνικό Συμβούλιο του Κινήματος, να 
εγκριθούν τα ψηφοδέλτια.

Παρήγορο για το ΠΑΣΟΚ, υποστή
ριξε χθες στα «ΝΕΑ» μέλος της επι
τροπής, είναι ότι σε αρκετούς νομούς 
της χώρας «παρουσιάζεται μεγάλη 
προθυμία στην υποβολή υποψηφι

οτήτων». Οπως είπε, πρόκειται για 
νέους σε ηλικία υποψηφίους, οι οποίοι 
έχουν λίγη ή καθόλου συνάφεια με την 
προηγούμενη πολιτική περίοδο του 
κόμματος και τώρα θέλουν να διεκδι- 
κήσουν την είσοδό τους στη Βουλή.

Κατά το ίδιο στέλεχος, «υπάρχουν 
και προβλήματα σε άλλους νομούς, 
όπου η αναζήτηση υποψηφίων από 
τις Νομαρχιακές Επιτροπές του Κινή
ματος δεν έχει αποδώσει. Η υπό τον 
βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης Βασίλη 
Γερανίδη επιτροπή εκτιμά, πάντως, 
πως «τελικά θα επιτευχθεί ο στόχος 
για ανανέωση των ψηφοδελτίων κατά 
60%, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις 
που έχει δώσει ο πρόεδρος».

Στο Εθνικό Συμβούλιο της ερχό
μενης Παρασκευής αναμένεται να 
συζητηθούν η εκλογική στρατηγική 
του ΠΑΣΟΚ όπως και το κυβερνητικό 
πρόγραμμα που θα παρουσιάσει στους 
πολίτες, το οποίο επί του παρόντος 
βρίσκεται σε σπαργανώδη μορφή. 
Θα επιχειρηθεί με αυτό να δοθεί η 
εικόνα ότι το ΠΑΣΟΚ «γυρίζει σελίδα». 
Εκτιμάται επίσης ότι θα επιχειρηθεί να 
υπάρξουν «ευδιάκριτες» αποστάσεις

από την προ του περασμένου Ιουνίου, 
οπότε ο Βαγγέλης Βενιζέλος ανέλαβε 
αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, διακυ
βέρνηση. Πρόκειται, όπως είναι φυσι
κό, για δύσκολη προσπάθεια καθώς 
το κόμμα χρεώνεται εξ ολοκλήρου το 
Μνημόνιο και τα μέτρα που επέφερε 
εις βάρος των πολιτών.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα επι- 
μείνει ιδιαίτερα στο να καταστήσει 
σαφές ότι η προσφυγή στο Μνημό
νιο δεν ήταν παρά μονόδρομος και 
ότι κατά τη διαπραγμάτευση για το 
δεύτερο Μνημόνιο από τη θέση του 
υπουργού Οικονομικών προσπάθησε 
να διασώσει όσα περισσότερα μπο
ρούσε. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, 
ο Βαγγέλης Βενιζέλος δεν πρόκειται 
να αφήσει αναπάντητες τις επιθέσεις 
που αναμένεται να δεχθεί και όπως 
εξηγούν οι ίδιες πηγές, θα επικεντρω
θεί ιδιαίτερα στους «επιτήδειους ου
δέτερους» της Αριστερός, που ασκούν 
πολιτική εκ του ασφαλούς, λάίκίζουν 
και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι 
πως θα λεηλατήσουν τον χώρο του 
ΠΑΣΟΚ. Υπό την έννοια αυτή, δεν θα 
προξενήσει έκπληξη η αναμενόμενη

Ανοιγμα σιη μεσαία τάξη
Σε εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια 
να αποκαταστήσει το ΠΑΣΟΚ τιε 
σχέσειε του με παραδοσιακούε του 
συμμάχουε οτη μεσαία τάξη. Στο 
πλαίσιο αυτό, ελήφθη απόφαση 
από τον γραμματέα Οργανωτικού 
Βαγγέλη Αργυρή για την ενοποίηση 
όλων των τομέων δράσηε του 
κόμματοε (Αυτοδιοίκηση, μαζικοί 
χώροι, αγρότεε κ.λπ.) ώστε να 
υπάρξει ενιαία καθοδήγηση και 
δράση

επίθεση του ΠΑΣΟΚ τόσο κατά της 
Δημοκρατικής Αριστερός του Φώτη 
Κουβέλη όσο, δευτερευόντως, και 
του ΣΥΡΙΖΑ. Στόχος είναι ο «επανα
πατρισμός» τώρα όσο περισσότερων 
ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ του 2009, 
οι οποίοι εξαιτίας της πολιτικής των 
Μνημονίων το εγκατέλειψαν.

Δεν διαφεύγει την προσοχή κανενός 
ότι για το ΠΑΣΟΚ οι εκλογές αυτές θα 
αποτελέσουν πρόκριμα για το μέλλον, 
δεδομένου ότι τα χαμηλά ποσοστά 
στις δημοσκοπήσεις προοιωνίζονται 
δύσκολη πορεία για τη συνέχεια. Για 
τον λόγο αυτό, ήδη γίνονται σχεδια- 
σμοί για την επόμενη ημέρα καθώς 
προβάλλει ισχυρό το ενδεχόμενο να 
υπάρξει νέα κυβέρνηση συνεργασίας 
με τη Νέα Δημοκρατία. Στην Ιππο- 
κράτους, είναι κοινό μυστικό ότι κάτι 
τέτοιο δεν ευνοεί το κόμμα. Στη φάση 
της ανασυγκρότησης που διέρχεται 
(«βρήκαμε το απόλυτο τίποτα», ανέ
φερε χθες στα «ΝΕΑ», κομματικό στέ
λεχος που τοποθετήθηκε από τον νέο 
πρόεδρο) θέλει χρόνο για να σταθεί 
στα πόδια του και φυσικά καθόλου 
κυβερνητικές ευθύνες.


