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Μεια ία εσωκομματικά πυρά 
από Διαμανχοπούλου, Παπουτσή 
και Λοβέρδο τπ σκυτάλπ 
τπς κριτικής πήρε ο αδελφός 
του πρώπν πρωθυπουργού
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ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: «ΚΑΡΦΩΝΕΙ» ΤΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΖΑΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΙΚΑ

«Στέλναμε το δικηγόρο 
στουε οικονομολόγοι»»

Σ
το κλίμα απαισιοδοξίας 
και προβληματισμού που 
επικρατεί στο ΠΑΣΟΚ και 
των ενστάσεων που διατυπώνουν 

-ακόμα και δημοσίως πλέον- κορυ
φαία στελέχη του κόμματος για τη 
στρατηγική αλλά και την παρουσία 
του νέου προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην 
προεκλογική μάχη, ο κ. Βενιζέλος 
αντιμετωπίζει και χτυπήματα κάτω 
από τη μέση από το στενό οικογε
νειακό περιβάλλον του Γ. Παπαν- 
δρέου.

«Ως τώρα η μάχη του Μνημονίου, 
εν γένει, υποφέρει από μία στρατη
γική ασυμμετρία: εκείνοι στέλνουν 
τους οικονομολόγους τους (σ.σ: 
αναφέρεται στην Τρόικα) και εμείς 
απαντάμε με τους δικηγόρους μας», 
γράφει στο τελευταίο του άρθρο 
στην «Οικονομική Επιθεώρηση» ο 
αδελφός του πρώην πρωθυπουρ
γού και προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νί
κος Παπανδρέου.

Σαφής υπαινιγμός
Ο υπαινιγμός είναι κάτι παραπάνω 
από σαφής και δεν αναφέρεται 
μόνο στο -κατά  την άποψή το υ - 
χρόνιο πρόβλημα των ελληνικών 
κυβερνήσεων να μη στελεχώνουν 
με ικανούς οικονομολόγους τα οικο
νομικά επιτελεία και να μην τίθενται 
επικεφαλής αυτών των οικονομικών 
επιτελείων ως υπουργοί Οικονομι
κών γνωστοί οικονομολόγοι της 
χώρας. Με τη λέξη «δικηγόροι» ο
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κ. Νίκος Παπανδρέου αναφέρεται 
εμμέσως πλην σαφώς και στον ίδιο 
τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος, 
αν και γνωστός συνταγματολόγος 
και με σπουδές στα Νομικά, μετά 
από πρόσκληση του αδελφού του 
ανέλαβε το υπουργείο Οικονομικών 
και διαπραγματεύτηκε επί μήνες στο 
ίδιο τραπέζι με το επιτελείο των οι
κονομολόγων της Τρόικας.

Βεβαίως, στο ενδιαφέρον άρθρο 
του στην «Οικονομική Επιθεώρηση», 
ο αδελφός του Γιώργου Παπανδρέ
ου Νίκος -γ ια  τον οποίο όπως και 
για τον αδελφό του Αντρικό πολ
λά στελέχη του ΠΑΣΟΚ αποδίδουν 
ρόλο κορυφαίων συμβούλων του 
Γ. Παπανδρέου όσο ήταν πρωθυ
πουργός και μιλούν για την ισχυρή

επιρροή που είχαν στη λήψη καίριων 
αποφάσεων για τη χώρα- αναφέρει 
και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα: 
όπως ότι ποτέ δεν κατάλαβε γιατί 
τόσα χρόνια το πολιτικό σύστημα αρ- 
νείται να χρησιμοποιήσει τόσους και 
τόσους λαμπρούς οικονομολόγους 
από τα πανεπιστήμιά μας ή και γιατί

Ο αδελφός του 
Γιώργου επιχειρεί 
να εμφανίσει ως 
ανίκανο να χειριστεί 
τα οικονομικά 
τπς χώρας 
το νέο πρόεδρο 

I του ΠΑΣΟΚ I
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κανένας υπουργός δεν εξασφαλίζει, 
για το δικό του καλό, την απίστευτη 
εμπειρία και ικανότητα του εγχώριού 
μας think tank, δηλαδή του ΚΕΠΕ 
(Κέντρο Προγραμματισμού και Οι
κονομικών Ερευνών).

Η αναφορά του ωστόσο σε «δικη
γόρους με τους οποίους απαντάμε 
στους οικονομολόγους που στέλνει 
η Τρόικα» είναι σαφής υπαινιγμός 
στον Ευ. Βενιζέλο και σύμφωνα με 
στελέχη του ΠΑΣΟΚ που διάβασαν 
το άρθρο του Νίκου Παπανδρέου 
στην «Οικονομική Επιθεώρηση» «έμ
μεση πλην σαφή αιχμή εναντίον του 
Βενιζέλου για την περίοδο που ήταν 
επικεφαλής του οικονομικού επιτε
λείου αλλά και για το μέλλον, καθώς 
επιχειρεί να εμφανίσει ως αδύναμο 
το νέο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να χειρι
στεί τα οικονομικά της χώρας, επειδή 
δεν είναι οικονομολόγος». Την ίδια 
ώρα, σε συνέντευξή του στην εφη

μερίδα «Πελοπόννησος», ο πρώην 
πρωθυπουργός και πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ Γ. Παπανδρέου υποστηρίζει 
ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη σοβαρή 
επιλογή, αν θέλουμε να μην κινδυ
νεύσει η παρουσία της χώρας μας 
στο ευρώ» και ζητά ετεροχρονισμέ- 
να συγγνώμη από τους πολίτες για 
τπν πολιτική μείωσης μισθών και 
συντάξεων.

Αυτοκριτική
Ο Γ. Παπανδρέου δηλώνει, ωστόσο, 
ότι οι βασικές πολιτικές του επιλογές 
της τελευταίας διετίας δικαιώθηκαν 
και απαντώντας στην κριτική που 
δέχθηκε ακόμα και από κορυφαία 
στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ότι άργησε να 
πάρει μέτρα μετά τον Οκτώβριο του 
2009, απαντά ότι «και καμία καθυ
στέρηση να μην είχαμε πουθενά, η 
κατάσταση δεν θα άλλαζε ριζικά 
προς το καλύτερο». ■

Εκτός από τα εσωκομματικά «καρφιά» των κορυφαίων στο ΠΑΣΟΚ, ο Ευ. Βενιζέλος 
αντιμετωπίζει και χτυπήματα κάτω από τπ μέση από το στενό οικογενειακό περιβάλλον 

του Γ. Παπανδρέου και συγκεκριμένα από τον αδελφό του Νίκο.
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Για ία Σώματα 
Ασφαλείας είπε πως 
θα πρέπει να υπάρξει 
αποκατάστασπ των 
ειδικών μισθολογίων

Παρασκευή 27 Απριλίου 2012 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟ Σ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠ Ο Σ Παρασκευή 27 Απριλίου 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ν.Δ.: ΡΙΖΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΥΣ ·  ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΟΒΑ!

προτάσεΐδ Σαμαρά

Από την ομιλία Σαμαρά στη Σπάρτη.

ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ γεμάτη από πάθος και παλμό μίλησε 
χθες το βράδυ ο Αντώνης Σαμαράς. Από το Κλειστό Γυμναστή
ριο της Σπάρτης κάλεσε τους πολίτες και κυρίως τους νέους 
να πιστέψουν στην Ελλάδα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Ο 
καθένας από εμάς μπορεί να κάνει θαύματα, ελάτε να αποδεί
ξουμε ότι π Ελλάδα θα τα καταφέρει».

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. εξαπέλυσε πυρά κατά του Ευάγγελου 
Βενιζέλου και του Γιώργου Παπανδρέου επισημαίνοντας: 
«Ακούμε τη συγγνώμη του πρώην και του νυν ηγέτη του ΠΑ-

ΣΟΚ. Για ποιο πράγμα ζητούν συγγνώμη, γιατί μας έσωσαν και 
μετά μας ξανα-έσωσαν π μήπως γιατί θέλουν να μας σώσουν 
και πάλι;». Και επεσήμανε: «Οταν εγώ μιλούσα για ανάπτυξη, 
όπως κάνει τώρα ο Ολάντ στη Γαλλία, οι σύντροφοί του στην 
Ελλάδα με αποκαλούσαν μαθητευόμενο μάγο». Αναφερόμενος 
στα μικρά κόμματα, ο Αντώνης Σαμαράς τόνισε πως προσπα
θούν να σταματήσουν την καθαρή εντολή που ζητά η Ν.Δ. και 
πρόσθεσε πως «κάθε ψήφος σε μικρά κόμματα είναι ψήφος 
ασυλίας στο ΠΑΣΟΚ και κανείς δεν πρέπει να τζογάρει».
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ην ανάγκη να υπάρξει ισχυ
ρή εντολή του ελληνικού 
λαού στις εκλογές για τη 
μεγάλη ανατροπή επεσήμανε ο 

Αντώνης Σαμαράς καλώντας τους 
πολίτες να επιλέξουν τη σταθερό
τητα και όχι τη στασιμότητα. «Στα
θερότητα σημαίνει ισχυρή εντολή 
από το λαό και σχέδιο από τη νέα 
κυβέρνηση για να αλλάξουμε τα 
πάντα», τόνισε ο πρόεδρος της Ν.Δ. 
παρουσιάζοντας το πρόγραμμά του 
για ριζικές αλλαγές στους θεσμούς, 
στο κράτος, στην κοινωνία και την 
ασφάλεια.

Από το Ζάππειο ο κ. Σαμαράς, 
ανταποκρινόμενος στο αίτημα της 
κοινωνίας για ουσιαστικές αλλαγές 
στον τρόπο άσκησης της εξουσίας 
αλλά και στην ανάγκη να εμπεδω
θεί πλέον ένα ξεκάθαρο αίσθημα 
ασφάλειας στους πολίτες, έστειλε 
το μήνυμα πως ο λαός με την ψήφο 
του θα δώσει τη σταθερότητα που 
χρειάζεται ο τόπος καλώντας την 
κοινωνία να πιστέψει στις δυνάμεις 
της και παρουσιάζοντας, όπως είπε, 
το όραμα της νέας Μεταπολίτευσης.

0  πρόεδρος της Ν.Δ. εμφανίστηκε 
ενωτικός καλώντας σε συστράτευ- 
ση όλους τους Ελληνες, τόνισε πως 
η χώρα θα τα καταφέρει να βγει 
από την κρίση και ξεκαθάρισε πως 
«πέρα από τη συναίνεση, κάποιος 
θα πρέπει να παίρνει τις αποφά
σεις. Δεν θέλω να αθροίσουμε τις 
αδυναμίες των κομμάτων, θέλω να 
ενώσουμε τις δυνάμεις όλων των 
Ελλήνων», δήλωσε χαρακτηριστι
κά τονίζοντας πως οι προτάσεις του 
αποτελούν ουσιαστικά μια ειρηνι
κή επανάσταση. Παρουσιάζοντας 
λύσεις για τα ουσιαστικά και καθη
μερινά προβλήματα των πολιτών 
ο κ. Σαμαράς ξεκαθάρισε πως δεν 
υπάρχουν αριστερές και δεξιές προ
τεραιότητες αλλά μόνο οι ανάγκες 
των καθημερινών ανθρώπων που 
βιώνουν την κρίση.

«Σπάσαμε την ιδεολογική τρο
μοκρατία της Αριστερός», είπε χα
ρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ν.Δ. 
και υπεραμύνθηκε της ανάγκης να 
επικρατήσουν στη χώρα ο νόμος 
και η τάξη. Θέλοντας ουσιαστικά
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να αποτελέσει τη φωνή της ελλη
νικής οικογένειας που αντιμετωπίζει 
τεράστια προβλήματα, ο κ. Σαμαράς 
παρουσίασε συγκεκριμένες προτά
σεις δίνοντας λύσεις σε όλα αυτά τα 
ζητήματα και επιμένοντας στο ότι «η 
κοινωνική δικαιοσύνη δεν είναι μο
νοπώλιο της Αριστερός», όπως και 
«η ασφάλεια του πολίτη δεν είναι 
εμμονή της Δεξιάς. Ολα αυτά είναι 
ανάγκες της κοινωνίας και όλα αυτά 
πρέπει να τα συνθέσουμε», είπε χα
ρακτηριστικά.

Σαφές ήταν το μήνυμα του κ. 
Σαμαρά και προς τα μέλη των Σω
μάτων Ασφαλείας, για τους οποίους 
είπε πως θα πρέπει να υπάρξει απο
κατάσταση των ειδικών μισθολογί
ων ενώ θέλησε να ανεβάσει και την 
ψυχολογία τους λέγοντας πως «δεν 
υπάρχει πατρίδα χωρίς πατριωτισμό 
και δεν υπάρχει πατριωτισμός χωρίς 
υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια».

Εγκληματικότητα
Με στόχο την ανακατάληψη των 
πόλεων και την εμπέδωση της 
ασφάλειας στην ύπαιθρο ο Αντώ
νης Σαμαράς παρουσίασε τις προ
τάσεις του για την πάταξη της βίας 
και της εγκληματικότητας. Ο πρό
εδρος της Ν.Δ., αφού ξεκαθάρισε 
πως θα βγάλει τις κουκούλες από 
τους κουκουλοφόρους, δεσμεύτηκε 
για αλλαγές στους νόμους και τους 
δικονομικούς κανόνες έτσι ώστε να 
είναι πιο ισχυροί καθώς ακόμα και 
αν υπήρξαν συλλήψεις οι συλλη- 
φθέντες έπεφταν στα μαλακά. Πα
ράλληλα, ανακοίνωσε τη χρησιμο
ποίηση υδροφόρων για την πάταξη 
της βίας στις διαδηλώσεις αλλά και 
τη χρησιμοποίηση του υλικού από 
τις κάμερες ασφαλείας στους δη
μόσιους χώρους. «Αυτά όλα είναι 
απλά πράγματα, δοκιμασμένα, γίνο
νται παντού και θα γίνουν και εδώ», 
δήλωσε ο κ. Σαμαράς τονίζοντας 
πως έχει την πολιτική βούληση να 
τα πραγματοποιήσει.

Ασυλο
Με τη φράση «τα πανεπιστημιακά 
ιδρύματα θα αναπνεύσουν και θα 
ηρεμήσουν», ο κ. Σαμαράς δεσμεύ
τηκε για την εφαρμογή του νόμου 
όσον αφορά το άσυλο στα πανεπι
στήμια και ξεκαθάρισε πως θα πά- 
ψουν να λειτουργούν ως φωλιές 
τρομοκρατών. Μάλιστα, σύμφωνα 
με το σχέδιο της Ν.Δ., τα ίδια τα πα
νεπιστήμια θα αποκτήσουν τα μέσα 
να προστατεύουν την ασφάλεια των

“1 Ασυμβίβαστο του αξιώμα- 
X  τος βουλευτή-υπουργου.

Ί  Ενίσχυση του ρόλου του 
Ζ  βουλευτή.

ι7  Ενίσχυση του ελεγκτι- 
3  κού ρόλου του Προέδρου 
της Δημοκρατίας με πιθανή 
εκλογή του από το λαό.

Συνταγματικός έλεγχος 
! του «πόθεν έσχες» των 

πολιτικών από ειδικό σώμα 
δικαστικών.

4 ;

Π  Μείωση του αριθμού των 
3  βουλευτών.

Γ  Ουσιαστικός εκδημοκρα- 
Ό τισμός των πολιτικών 
κομμάτων με διαφάνεια στα 
οικονομικά τους.

Γ7 Αλλαγή του νόμου για 
/  την παραγραφή της ποι

νικής ευθύνης των υπουρ
γών.

Αλλαγές στη διάταξη για 
* την ασυλία των βουλευ

τών.

Ενίσχυση της ανεξαρτη
σίας της Δικαιοσύνης.

-1 Α  Διεξαγωγή δημοψη- 
Χ υ  φισμάτων με λαϊκή 
πρωτοβουλία.

Ιδρυση μη κρατικών 
πανεπιστημίων.

Ο  Αξιοποίηση δημόσιας 
περιουσίας.

Ί  >7 Εξορθολογισμός οργά- 
1 3  νωσης μη Ανεξάρτη

των Αρχών.

Μ  Προστασία της ελλη
νικής γλώσσας και 

ταυτότητας.

► ► ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ Ν.Δ. ΜΕ ΠΑΘΟΣ ΚΑΙ ΠΑΛΜΟ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ

Πυρά καιά Βενιζέλου και Παπανδρέου

για «μια
ΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ειρηνική επανάσταση»
^ ------

να ολοκληρωθεί η απέλασή τους, 
κάτι που θα γίνεται εντός 4 μηνών 
το πολύ. Θέλοντας να καθησυχά
σει μάλιστα τις τοπικές κοινωνίες, 
ο κ. Σαμαράς δεσμεύτηκε για ικανά 
ανταλλάγματα προς αυτές. Στόχος 
του είναι και η απλοποίηση και επι
τάχυνση της διαδικασίας εκδίκασης 
των αιτήσεων ασύλου αλλά και της 
απέλασης ενώ ανακοίνωσε την ανά
ληψη διπλωματικής πρωτοβουλίας 
με τους Ευρωπαίους εταίρους μας 
για τον επαναπατρισμό των πα
ράνομων μεταναστών στις χώρες 
τους, καθώς, όπως είπε, «το πρό
βλημα είναι πλέον ευρωπαϊκό».

Δικαιοσύνη
Την ανάγκη να εμπεδωθεί πλέον 
στη χώρα το αίσθημα της ισονο
μίας και τπς δικαιοσύνης τόνισε 
ο πρόεδρος της Ν.Δ. παρουσιά
ζοντας τις προτάσεις του για την 
καλύτερη λειτουργία της. Ετσι, ο κ. 
Σαμαράς δεσμεύτηκε για την επί
σπευση του χρόνου απονομής της 
Δικαιοσύνης, την ενθάρρυνση των

ανοίξουν τα πανεπιστήμια την 1 η 
Σεπτεμβρίου. Παράλληλα έθεσε ως 
κατεύθυνσή του τη διατήρηση του 
αυτοδιοίκητου των πανεπιστημίων 
όπως προβλέπεται από το Σύνταγ
μα με αυτονόητη την εποπτεία του 
κράτους.

Υγεία
Με τη φράση «θα τα αλλάξουμε 
όλα» ο κ. Σαμαράς έβαλε ψηλά τον 
πήχυ όσον αφορά το σχέδιό του για 
την Υγεία.

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. έκανε λόγο 
για ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις δί
νοντας έμφαση στην ηλεκτρονική 
κάρτα υγείας του κάθε πολίτη, έτσι 
ώστε να υπάρχει πρόσβαση στο αρ
χείο του ασθενούς από τον ιατρό 
του, αλλά και στη λειτουργία ενός 
δικτύου πρωτοβάθμιας περίθαλψης 
που θα φ ιλτράρει τα περιστατικά, 
θα αντιμετωπίζει επιτόπου αυτά που 
μπορούν να αντιμετωπιστούν και θα 
στέλνει στα νοσοκομεία μόνο αυτά 
που πραγματικά το χρειάζονται.

Παράλληλα ανακοίνωσε τη συγ
χώνευση δημόσιων νοσοκομείων, 
αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του 
ΕΟΠΥΥ, αλλαγές στις αμοιβές των 
γιατρών και ενίσχυση των μικρών 
φαρμακοποιών.

Σύνταγμα
Μια μεγάλη συνταγματική μεταρ
ρύθμιση που θα καταστήσει το πο
λίτευμα πιο διάφανο, πιο δίκαιο, πιο 
αξιόπιστο και πιο λειτουργικό στη 
διακυβέρνηση προτείνει ο κ. Σαμα
ράς.

Με αυτές τις αλλαγές ο πρόε
δρος της Ν.Δ. θέλει να απαντήσει 
στις ανάγκες των καιρών βάζοντας 
ισχυρά θεμέλια στη Νέα Μεταπολί
τευση κλείνοντας παράλληλα τους 
λογαριασμούς με το παρελθόν και 
φέρνοντας την πολιτική και τους 
πολιτικούς κοντά στην κοινωνία και 
τους πολίτες. ■
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εξωδικαστικών συμβιβασμών και 
την επανεξέταση των παραγραφών. 
Εχοντας ως γενική του κατεύθυνση 
το τέλος στην ατιμωρησία, ο κ. Σα
μαράς έστειλε πολλαπλά μηνύματα 
βάζοντας τέλος στα προνόμια των 
βουλευτών με στόχο, όπως είπε, «να 
αποκαταστήσει ξανά π πολιτική την 
εμπιστοσύνη του λαού».

Δέσμευσπ για 
ιπν εφαρμογή 
του νόμου όσον 
αφορά το άσυλο 
στα πανεπιστήμια

Παιδεία
Ριζικές αλλαγές στην Παιδεία πε
ριλαμβάνει το πρόγραμμα της Ν.Δ. 
δίνοντας έμφαση στην παραγωγή 
γνώσης και στην αναμόρφωση των 
σχολικών βιβλίων. Σε ό,τι αφορά τα 
πανεπιστήμια, ο κ. Σαμαράς ανα
κοίνωσε την επανεξέταση του νό
μου 4009 και έθεσε ως στόχο να

καθηγητών και των φοιτητών με τη 
βοήθεια της Αστυνομίας.

Λαθρομετανάστευση
Αμεση προτεραιότητα της κυβέρ
νησης της Ν.Δ. θα είναι η αντιμε
τώπιση της λαθρομετανάστευσης, 
την οποία χαρακτήρισε «άοπλη ει
σβολή». Ο Αντώνης Σαμαράς τόνισε 
πως θα προχωρήσει στην κατάρ
γηση του νόμου Ραγκούση για την

ιθαγένεια και στην αντικατάστασή 
του με νομική ρύθμιση παρόμοια 
με αυτή των άλλων ευρωπαϊκών 
χωρών έτσι ώστε να μη νομιμοποι
ούνται αυτόματα όσα παιδιά μετα
ναστών γεννιούνται στην Ελλάδα. 
Η νέα κυβέρνηση θα προχωρήσει 
στην ολοκλήρωση των έργων προ
στασίας στα σύνορα αλλά και στη 
δημιουργία των χώρων προστασίας 
- φιλοξενίας των μεταναστών μέχρι

Η Λένα Τριανταιρύλλη, γραμματέας του Εθνάρχη, Κων/νου Καραμανλή, 
ανάμεσα στη σύζυγο του Α. Σαμαρά, Γεωργία, και τον Γ. Μιχελάκη.
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Σύμφω νο ανάπτυξικ και
Ε

κτακτη Σύνοδο Κορυφής με 
αποκλειστικό θέμα την ανά
πτυξη σχεδιάζει ο πρόεδρος 
της Ε.Ε. και της ευρωζώνης Χέρμαν 

Βαν Ρομπέι, ενώ σε ένα συνολικό 
«πακέτο» μέτρων θα μπορούσε να 
συμπεριληφθεί και η χρονική παρά
ταση κατά 1 -2 χρόνια της επίτευξης 
των δημοσιονομικών στόχων από τις 
μνημονιακές χώρες.

Φαίνεται ότι η γραμμή Ολάντ 
κερδίζει καθημερινά έδαφος και 
απομονώνει όλο και περισσότερο 
το Βερολίνο, δεδομένου ότι κορυ
φαίοι κοινοτικοί αξιωματούχοι, αλλά 
και ηγέτες χωρών βγαίνουν επίσης 
δημόσια και ζητούν «εδώ και τώρα» 
μέτρα για ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
οικονομίας. Προχθές ήταν ο πρόε
δρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας Μάριο Ντράγκι που ζή
τησε ένα «σύμφωνο ανάπτυξης», ενώ 
χθες μπήκε δυνατά στη συζήτηση 
και ο Χέρμαν Βαν Ρομπέι, ο οποίος, 
μιλώντας σε συνέδριο στις Βρυξέλ
λες για την επιχειρηματικότητα και 
την ανάπτυξη, αποκάλυψε ότι είναι 
πολύ πιθανή η σύγκληση έκτακτης 
Συνόδου των Ευρωπαίων ηγετών. 
Δεν προσδιόρισε την ακριβή ημερο
μηνία, αλλά είπε ότι θα είναι πριν από 
την τακτική Σύνοδο (28-29 Ιουνίου) 
και θα έχει αποκλειστικό θέμα την 
ανάπτυξη. Πρόσθεσε μάλιστα ότι «π 
συζήτηση για την ανάπτυξη λαμβάνει 
καίρια θέση στην Ευρώπη».

Περισσότερος χρόνος
Στην Κομισιόν είναι πλέον πεπει
σμένοι ότι η αυστηρή προσήλωση 
των Μνημονίων στη δημοσιονομική 
εξυγίανση στις τρεις χώρες (Ελλάδα,

[Βρυξέλλες, ανταπόκριση 
ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ

Ιρλανδία, Πορτογαλία), χωρίς ανα
πτυξιακά μέτρα, βαθαίνει την ύφεση, 
αυξάνει την ανεργία και οδηγεί σε 
ένα φαύλο κύκλο. Για την έξοδο από 
αυτό το «τούνελ» θεωρείται ότι είναι 
απαραίτητη η χορήγηση μιας χρονι
κής παράτασης 1 -2 ετών στην επα
ναφορά του ελλείμματος κάτω του 
3% του ΑΕΠ, ώστε να αποκτήσουν 
οι χώρες αυτές περιθώρια ελιγμών 
και να στραφούν σε αναπτυξιακές 
πρωτοβουλίες. Οι Γερμανοί, που

ήταν εντελώς αρνητικοί, τώρα το 
συζητούν, ενώ θεωρείται βέβαιο ότι 
εάν εκλεγεί στη Γαλλία ο Ολάντ οι 
εξελίξεις θα είναι ραγδαίες και στο 
θέμα αυτό.

Πάντως, προς το παρόν δεν έχει 
ανοίξει συζήτηση για επέκταση του 
μέτρου και σε άλλες προβληματικές 
χώρες, ώστε να μην περάσει το μή
νυμα στις αγορές ότι η ευρωζώνη 
επιστρέφει στην εποχή της δημοσι
ονομικής χαλάρωσης. Είναι, όμως, 
πιθανό ότι μια δημοσιονομική χα
λάρωση θα μπορούσε να επεκταθεί 
και στην περίπτωση της Ισπανίας, η 
οποία θα πρέπει να μειώσει το έλ-

Υποβάθμιση ιης 
Ισπανίας από Α σε 
ΒΒΒ+ ανακοίνωσε 
χθες ίο βράδυ π
Standard & Poor’s

λειμμά της από το 8,5% του ΑΕΠ 
το 2011 στο 3% μέχρι το τέλος του 
επόμενου έτους.

Στο μεταξύ η Standard &  Poor’s 
ανακοίνωσε την υποβάθμιση της 
Ισπανίας από Α σε ΒΒΒ+ προβλέ-

ποντας αρνητικές προοπτικές για το 
αξιόχρεο και ταυτόχρονα αναθεώ
ρησε προς τα κάτω την πρόβλεψη 
για την ανάπτυξη της Ισπανίας κατά 
1,5% το 2012.

Από το βήμα του ίδιου συνεδρίου, ο 
Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Μόνα 
προειδοποίησε ότι οι διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις είναι απαραίτητες, 
αλλά δεν μπορούν από μόνες τους να 
οδηγήσουν σε ανάπτυξη. Χρειάζεται, 
όπως είπε, να προωθηθούν μεγάλες 
επενδύσεις σετομείς-«κλειδιά», όπως 
οι υποδομές και η ενέργεια. Από την 
πλευρά του, ο Βέλγος ομόλογός του 
Ελιο ντι Ρούπο έκανε έκκληση για 
ένα «σύμφωνο ανάπτυξης».
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Κρύβει παγίδες η επιμήκυνση για την Ελλάδα
ΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ της επέκτασης των καταστρο
φικών -για τους Ελληνες πολίτες- δήθεν δι
αρθρωτικών αλλαγών του νέου Μνημονίου 
μέχρι το 2016 ή το 2017 κρύβει για τη χώρα 
μας η έντεχνη δημοσιοποίηση «διαρροών» 
περί προθέσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης να 
επανεξετάσει τις κατευθύνσεις αυστηρής λι
τότητας των δημοσιονομικών πολιτικών που 
εφαρμόζονται στην Ελλάδα, στην Ιρλανδία 
και την Πορτογαλία και να επιμηκύνει τις πε
ριόδους δημοσιονομικής προσαρμογής που 
προβλέπονται για τις 3 αυτές χώρες.

Τη στιγμή, μάλιστα, που μια τέτοια -εμφα
νιζόμενη ως- «αλλαγή κατεύθυνσης» προϋ
ποθέτει συμφωνία όλων ανεξαιρέτως των 
χωρών-μελών της ευρωζώνης καθώς και

αύξηση της δανειακής χρηματοδότησης των 
τριών αυτών χωρών από την Κομισιόν, την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο, όπως παραδέχθηκε χθες 
και ο ίδιος ο υπουργός Οικονομικών κ. Φ. 
Σαχινίδπς, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Λιγότερο αυστηρή πολιτική
Η μόνη θετική συνέπεια μιας τέτοιας εξέλι
ξης θα μπορούσε να είναι, ενδεχομένως, η 
διαμόρφωση περιθωρίων για εφαρμογή μιας 
λιγότερο αυστηρής πολιτικής δημοσιονομικής 
προσαρμογής καθώς και για προώθηση ουσι
αστικών μέτρων οικονομικής ανάπτυξης.

Ομως, ειδικά για τη χώρα μας, η μέχρι 
τώρα πορεία των πραγμάτων δείχνει ότι

μια παράταση του χρόνου δημοσιονομικής 
προσαρμογής θα είναι -ούτως ή άλλως- κάτι 
αναπόφευκτο, καθώς, με την οικονομία να 
βυθίζεται κάθε χρόνο όλο και πιο βαθιά στην 
ύφεση (ακριβώς εξαιτίας των αντιαναπτυξι- 
ακών μέτρων του νέου Μνημονίου), είναι 
αδύνατο να έχει επιτευχθεί μέχρι το 2014 ο 
στόχος για μείωση του ελλείμματος κάτω από 
το 3% του ΑΕΠ.

Συνεπώς, ήδη με βάση τα ισχύοντα μέχρι 
τώρα δεδομένα, είναι βέβαιο ότι η χώρα μας 
θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο δημοσιονο
μικής προσαρμογής, όχι για να πάρει αναπτυ
ξιακές ανάσες, αλλά επειδή είναι σίγουρη η 
αποτυχία κι αυτού του Μνημονίου!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ

Οι προτάσεις της Κομισιόν
Τπν ίδια στιγμή, στην έδρα της Κο
μισιόν, έχει δοθεί εντολή σε όλες τις 
γενικές διευθύνσεις από τον πρόεδρο 
Μπαρόζο να προτείνουν μέτρα με 
στόχο την ανάπτυξη, ώστε να προ- 
κύψει ένα συνολικό «πακέτο».

Στις συζητήσεις που γίνονται 
σε επίπεδο Επιτροπής κυριαρχούν 
τέσσερις δράσεις: η εκμετάλλευση 
της εσωτερικής αγοράς, ο ρόλος 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επεν
δύσεων (ΕΤΕπ), τα ευρωομόλογα 
έργων και η επίτευξη των δημοσι
ονομικών στόχων από τις μνημονι- 
ακές χώρες.

Σχετικά με την εσωτερική αγορά, 
οι συζητήσεις επικεντρώνονται στην 
αγορά εργασίας, στη διευκόλυνση 
της κινητικότητας των εργαζομένων 
εντός της Ε.Ε. και στην περαιτέρω 
προώθηση των κεφαλαίων κινδύ-


