
4 ·  Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Τετάρτη 6 Ιουλίου 2011

Καλοκαιρινός 
μαραθώνιος 
για το Μαξίμου
Με στόχο την υλοποίηση
του μεσοπρόθεσμου προγράμματος

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ
/ ·

Εμφαση στο  εσωτερικό και τη ν  ε
πιτάχυνση όσω ν πρέπει να  γί
νουν εντόε του διμήνου για τη ν  
υλοποίηση του Μεσοπρόθεσμου 
δίνει πλέον ο πρωθυπουργόε. Ο 
κ. Γ. Παπανδρέου θέλει έωε το τέ- 
λοε του  καλοκαιριού να  έχει 
προχωρήσει η υλοποίηση τω ν  
προβλέψεων του Μ εσοπρόθε
σμου. Βασικόε στόχοε είναι να μη 
βρίσκεται πάλι η Ελλάδα το ν  Σε-

Στη σημερινή 
συνεδρίαση τον υπουρ
γικού συμβουλίου, 
ο πρωθυπουργός ανα
μένεται να αναφερθεί 
στα φαινόμενα 
βίας κατά πολιτικών.

πτέμβριο εκτόε χρονοδιαγράμ- 
ματοε και για έναν πρόσθετο λό
γο: ότι ώε τό τε  υπολογίζεται να 
διευθετηθεί και το πλαίσιο του νέ
ου δανεισμού.

Παράλληλα, θα προχωρούν 
και οι διεργασίεε για το  σχέδιο α- 
νασυγκρότησηε, το  οποίο εκτόε 
από το  Μεσοπρόθεσμο θα περι
λαμβάνει δράσειε για τη ν  α
πασχόληση και τη ν  ανάπτυξη.

Σ το  περιβάλλον του  πρωθυ
πουργού επιθυμούν με το ν  τρό 
πο αυτό να  αλλάξουν και τη ν  α
τζέντα, η οποία τουε τελευταίουε 
μήνεε μονοπωλείται από τα  δη
μοσιονομικά.

Τον κ. Παπανδρέου απασχολεί 
επίσηε ιδιαιτέρωε και η κλιμα
κούμενη βία εναντίον βουλευτών, 
αλλά και η περιρρέουσα ατμό
σφαιρα αιτιολόγησηε τω ν  πρά
ξεω ν  αυτών. Για το ν  λόγο αυτό, 
το  πρώτο μέροε του σημερινού 
υπουργικού συμβουλίου θα είναι 
αφιερωμένο σ το  πρόβλημα και 
σύμφωνα με πληροφορίεε ο πρω- 
θυπουργόε αναμένεται να  ανα
κοινώσει πρωτοβουλίεε για τη ν  
αντιμετώπισή του.

Επιπλέον, σύμφωνα με πλη
ροφορίεε, η ηγεσία  του υπουρ
γείου Προστασίαε του Πολίτη με
λετά τρόπουε επίτευξηε διακομ- 
ματικήε συνεννόησηε σχετικά με 
τη ν  ΕΛ.ΑΣ.

Στο πλαίσιο τηε γενικευμέ- 
νηε βίαε, το  Μαξίμου εντάσσει 
και τιε επιθέσειε τω ν  κουκουλο- 
φόρων και τα  περιθωριακά ε
πεισόδια τω ν  γηπέδων. Πιθανόν 
ο πρωθυπουργόε να  αναφερθεί 
σήμερα και στην ανάγκη για προ
σήλωση σ τη ν  ουσία τω ν  μεταρ
ρυθμίσεων, θέλονταε να  προλά
βει και άλλεε αρρυθμίεε μεταξύ 
κυβερνητικών στελεχών, όπωε 
αυτή που ήλθε σ τη ν  επιφάνεια

μετά τη ν  απόφαση του κ. Γ. Ρα- 
γκούση να  αποσύρει το ν  νόμο 
του προκατόχου του κ. Δ. Ρέππα 
ωε προε τη ν  απελευθέρωση του 
επαγγέλματοε τω ν  αυτοκινητι
σ τώ ν  ταξί.

Εντόε τηε εβδομάδοε αναμέ
νετα ι επίσηε και συνεδρίαση 
τηε κυβερνητικήε επιτροπήε (θα 
συγκαλείτα ι τουλάχ ιστον μία 
φορά τη ν εβδομάδα), σ τη ν  οποία 
ο κ. Παπανδρέου αποδίδει ιδιαί
τερη σημασία κυρίωε ωε προε τη  
χάραξη τηε στρατηγικήε.

Χθεε, πάντωε, ο πρωθυπουργόε 
συγκάλεσε σειρά διαφορετικών 
συσκέψεων, με βασικούε άξονεε

τα  δύο μείζονα προβλήματα τηε 
χώραε: τη ν  ανεργία και τη ν  α
νάπτυξη. Δεν θα είναι η τελευταία 
φορά που αυτά θα συζητηθούν 
και αφορούν βεβαίωε τιε δράσειε 
που η κυβέρνηση θεωρεί θεμε- 
λιώδειε για τη ν  αναστροφή του 
κλίματοε. Εγινε ακόμη σύσκεψη 
με τη  συμμετοχή τω ν  «νομ ι
κών» τηε κυβέρνησηε, με αντι
κείμενο τη ν  επιτάχυνση τω ν  δι
κών που αφορούν θέματα δημο
σίου συμφέροντοε.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσο 
νται οι αλλαγέε σ τη ν Παιδεία, οι 
οποίεε έσ τω  και με μικρή καθυ
στέρηση  θα προωθηθούν εντόε

του μηνόε. Η κ. Αννα  Διαμαντο- 
πούλου θα ενημερώσει σήμερα 
το ν  σχετικό κοινοβουλευτικό το 
μέα του ΠΑΣΟΚ, σε μια προ
σπάθεια να πείσει και όσουε δύ- 
σπ ιστουε βουλευτέε ότι είναι α
νάγκη να προχωρήσει η μεταρ
ρύθμιση σ τη ν  τριτοβάθμια εκ
παίδευση. Προεξοφλείται, πά
ντω ε, ότι η κ. Διαμαντοπούλου 
θα δεχθεί τροποποιήσειε, εφό
σον αυτέε δεν αλλοιώνουν τη  βα
σική φιλοσοφία του νομοσχεδί
ου. Ωε το ν  Σεπτέμβριο αναμένε
τα ι επίσηε να έχει έτοιμο το  πο- 
λυνομοσχέδιο για τη ν  Υγεία ο κ. 
Α. Λοβέρδοε.

Τα κλιμακούμενα επεισόδια εις βάρος βουλευτών θα αποτελέσουν το βασικό θέμα συζήτησης στο υπουργικό 
συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, υπό τον πρωθυπουργό κ. Γ. Παπανδρέου.

Ν.Δ.: «Οχι» σε απολύσεις, «ναι» σε ευνοϊκή εφεδρεία

Την εργασιακή εφεδρεία, όπως την εισηγήθηκε ο κ. Αντ. Σαμαράς στο 
Ζάππειο II, εξειδικεύει η Νέα Δημοκρατία, απορρίπτοντας τις απολύσεις.

Της ΕΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Επιμένει στο  «όχι» για απολύσειε 
σ το ν  ευρύτερο δημόσιο τομέα η 
Νέα Δημοκρατία, αντιπροτείνο- 
ν τα ε  τη ν υιοθέτηση τηε εργα- 
σιακήε εφεδρείαε, όπωε τη ν  ει- 
σηγήθηκε ο κ. Αντώνηε Σαμαράε 
σ το  Ζάππειο II. Η θέση αυτή τηε 
αξιωματικήε αντιπολίτευσηε πά
ν τω ε , που λήφθηκε υπό τη ν  πίε
ση  και συνδικαλιστών του κόμ- 
ματοε, προβληματίζει σειρά σ τε 
λεχών του κόμματοε που δεν κρύ
βουν ότι θα επιθυμούσαν μία πιο 
ξεκάθαρη στάση . Είναι χαρα
κτηριστικό ότι μόλιε προ ημερών 
ο τομεάρχηε τηε Ν.Δ. κ. Nue. Δέν- 
διαε τοποθετήθηκε υπέρ τηε α- 
πόλυσηε του πλεονάζοντοε προ
σωπικού, ενώ  αντίστοιχεε θέ- 
σειε έχουν διατυπώσει και άλλα 
στελέχη στο παρελθόν. Αν και ο 
ηγετικόε πυρήναε τηε Συγγρού ε
πιμένει ότι το οικονομικό όφελοε 
από τη ν πρόταση είναι σημαντι
κό, άλλα στελέχη θεωρούν ό τι η 
θέση αυτή είναι αποτέλεσμα τηε 
εσωτερικήε διελκυστίνδαε σ το  
κόμμα και τηε ισχυρήε πίεσηε τω ν  
συνδικαλιστών και ¡των εκπρο
σώ π ω ν τηε λαϊκήε δεξιάε.

Αρμόδια κομματικά στελέχη έ
δω σαν χθεε εξηγήσειε για τη ν

πρόταση τηε Ν.Δ., η οποία μετά 
τη ν επεξεργασία που έγινε με 
βάση τη ν  ηλικία, καταλήγει σ τα  
εξήε:

α) Για όσουε είναι πάνω από τα 
50 έτη προτείνει εφεδρεία με το ν  
βασικό μισθό ώε τη  σύνταξη ε
κτόε κι αν βρουν δουλειά αλλού.

β) Για όσουε είναι από τα  40 έ
τη  έωε τα  50 έτη, δύο τριετίεε και 

γ) Για όσουε είναι από τα  30 έ
τη  έωε τα  40 έτη, μία τριετία.

Συνεργάτεε του κ. Σαμαρά ση
μειώνουν ότι για τιε δύο τελευ- 
ταίεε κατηγορίεε, τα  όρια εφε- 
δρείαε θα ισχύουν εφόσον στο

Ελήφθησαν υπόψη 
οι θέσεις των συνδικα
λιστών -Προβληματι
σμένα ορισμένα 
κορυφαία στελέχη.

μεταξύ υπάρχει ανάκαμψη, δη- 
μιουργούνται θέσειε εργασίαε 
και μπορούν να τιε διεκδική- 
σουν, ενώ  σε αντίθετη περίπτω
ση, θα παρατείνονται.

Οι ίδιοι κύκλοι τον ίζουν ότι 
μπαίνονταε σε εργασιακή εφε
δρεία οι εργαζόμενοι που θα κρι- 
θούν υπεράριθμοι ή οι υπηρεσίεε 
τουε θα κλείσουν, θα προκαλέ- 
σουν σημαντική μείωση τω ν  δα
πανών του Δημοσίου, για μία σει
ρά από λόγουε, όπωε π.χ. ότι ο 
εργαζόμενοε που μπαίνει σε ερ
γασιακή εφεδρεία παίρνει μόνο 
τιε βασικέε αποδοχέε, χωρίε υ- 
περεργασία, υπερωρίεε, επιδό
ματα, κ.λπ., τα Ασφαλιστικά Τα
μεία δεν χάνουν τιε εισφορέε, ό
πωε θα γινόταν σε περίπτωση α
πολύσεων, το  Δημόσιο δεν επι
βαρύνεται με τα  επιδόματα α- 
νεργίαε, που θα κατέβαλλε σε πε
ρίπτωση απολύσεων, ενώ  εξοι
κονομεί και το  λεγόμενο μη μι-

σθολογικό - λειτουργικό κόστοε, 
που φθάνει σχεδόν το  25% του 
κόστουε λειτουργίαε ενόε Οργα
νισμού (ενοίκια κτιρίων, θέρ
μανση, τηλέφωνα, ρεύμα, κό
στοε καθαριότηταε, λειτουργι
κά κ.λπ.).

Φέρνουν, μάλιστα, ωε παρά
δειγμα έναν δημόσιο υπάλληλο 
που παίρνει 1.200 ευρώ το ν  μή
να και απολύεται. Το κράτοε 
κερδίζει τα  1.200 ευρώ αλλά πλη
ρώνει 500 ευρώ επίδομα ανεργίαε, 
ενώ  ταυτόχρονα δεν εισπράττει 
πλέον φόρο εισοδήματοε (περίπου 
220 ευρώ), ενώ  χάνει και τουλά
χ ιστον 80 ευρώ από τη ν  είσπρα
ξη ΦΠΑ, αφού μοιραία ο άνεργοε 
θα καταναλώνει λιγότερο. Αρα, το 
ταμειακό όφελοε για το κράτοε θα 
είναι 400 ευρώ. Οπωε σημειώνουν 
στη  Ν.Δ., αν ο ίδιοε εργαζόμενοε 
τεθεί σε εργασιακή εφεδρεία, 
τό τε  θα πληρώνεται περίπου το  
70% τω ν  αποδοχών του, άρα το  
Δημόσιο θα κερδίσει 360 ευρώ, 
χωρίε να οδηγήσει ανθρώπουε 
σ τη ν  ανεργία και να επιδεινώσει 
αισθητά τη ν  ύφεση. «Η  ανάγκη 
για τη  μείωση τω ν  δαπανών του 
δημοσίου τομέα δεν μπορεί να α- 
ντιμετωπισθεί με τη ν  αιφνίδια α
πόλυση χιλιάδων εργαζομένων», 
δήλωσε ο κ. Γ. Μιχελάκηε.

ΚΚΕ κατά ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τα επεισόδιαΣε επιφυλακή το Λιμενικό 
για τα «Καράβια της Γάζας»

Τα πυρά του προς τον ΣΥΡΙΖΑ έστρεψε το κόμμα της κ. Αλέκας Παπαρή- 
γα, ενώ διακομματική επιτροπή ζητεί η κ. Ντάρα Μπακογιάννη.

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

Σε εγρήγορση βρίσκονται οι λιμε- 
νικέε αρχέε σ το  Πέραμα, τη ν  
Κρήτη και τη ν Κέρκυρα εν όψει 
του ενδεχομένου να αποπλεύσει 
παρανόμωε κι άλλο πλοίο τηε ε- 
πιτροπήε «Ενα καράβι για τη  Γά
ζα». Είναι χαρακτηριστικό ότι πα
ρά τη  σχετική απαγόρευση, αλλά 
και τη ν πρόταση τηε κυβέρνησηε

Ο γ.γ. του ΥΠΕΞ 
ενημέρωσε τους πρέ
σβεις των αραβικών 
χωρών για τις αποφά
σεις της κυβέρνησης.

να αναλάβει εκείνη τη  μεταφορά 
τηε ανθρωπιστικήε βοήθειαε αντί 
του «Στολίσκου τηε Ελευθερίαε», 
τα  μέλη τηε επιτροπήε (στην οποία 
μετέχουν ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Οικο- 
λόγοι) έδωσαν χθεε συνέντευξη υ- 
ποστηρίζονταε ότι η χώρα μαε «κα
ταπατάει το  διεθνέε δίκαιο» και 
αρνήθηκαν κάθε συνεργασία με 
το  ΥΠΕΞ.

Ενδεικτικό είναι επίσηε ότι και 
οι 43 επιβαίνοντεε στο πλοίο «Τα- 
χρίρ», που υποχρεώθηκε προ- 
χθέε από το  Λιμενικό να επι-

στρέψει στην Κρήτη, αρνούνταν 
να εγκαταλείψουν το  σκάφοε, ε
νώ προκειμένου να μη συλληφθεί 
ο καπετάνιοε δήλωναν ότι όλοι εί
ναι καπετάνιοι!

Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρ
νηση φαίνεται αποφασισμένη να 
αποτρέψει με κάθε τρόπο τυχόν 
νέο απόπλου για τη  Γάζα και στο 
πλαίσιο αυτό, ο γ.γ. του ΥΠΕΞ κ. 
Γ. Ζέποε κάλεσε χθεε τουε πρέσβειε 
τω ν αραβικών χωρών και τουε ε
νημέρωσε πλήρωε για την πρω
τοβουλία τηε κυβέρνησηε, η οποία, 
σημειωτέον, έχει ήδη χαιρετισθεί 
τόσο από τον ΟΗΕ όσο και από τον 
ηγέτη τηε Παλαιστινιακήε Αρχήε 
Μαχμούντ Αμπάε. Προκειμένου δε 
να απαντήσει στην κριτική που α
σκείται σ την Ελλάδα ότι ταυτίζε
ται πλέον με το Ισραήλ, ο κ. Ζέποε 
επιβεβαίωσε στουε Αραβεε πρέ- 
σβειε και τη  σταθερή άποψη τηε 
χώραε σε ό, τι αφορά τη  δημι
ουργία παλαιστινιακού κράτουε.

Ολα τούτα, ωστόσο, ουδόλωε α- 
πεδείχθησαν ικανά να αμβλύνουν 
τιε αντιδράσειε τω ν  ξένων ακτι- 
βιστών που μετέχουν στον «Σ το
λίσκο τηε Ελευθερίαε» και βρί
σκονται στη χώρα μαε, με κάποι- 
ουε Ισπανούε, μάλιστα, να πραγ
ματοποιούν ακόμη και συμβολική 
κατάληψη τηε πρεσβείαε τουε, εν 
είδει πίεσηε στο ΥΠΕΞ.

Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Παρέμβαση στην αντιπαράθεση α
νάμεσα στην κυβέρνηση και τον 
ΣΥΡΙΖΑ για τουε προπηλακισμούε 
και τιε επιθέσειε κατά βουλευτών 
πραγματοποίησε χθεε το ΚΚΕ, 
στρέφονταε τα πυρά του προε το 
κόμμα τηε Αριστεράε. Από την 
πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ απέδωσε 
στην κυβέρνηση στρατηγική έ- 
ντασηε, που οδηγεί σε επικίνδυ
νο και ολισθηρό δρόμο, επωάζο- 
νταε αντιδημοκρατικέε εξελίξειε. 
Στην Κουμουνδούρου ανησυχούν 
για τη ν τροπή τηε υπόθεσηε και 
είναι ενδεικτικό ότι ο κ. Αλ. Τσί- 
πραε προειδοποίησε για επικεί
μενη προβοκάτσια ειε βάροε του 
κόμματόε του.

Το ΚΚΕ υποστήριξε χθεε ότι «η 
κυβέρνηση και οι άλλοι μηχανι
σμοί του συστήματοε εκμεταλ
λεύονται τιε μεγάλεε αντιφάσειε 
και παλινωδίεε του ΣΥΝ, που α
πό τη  μία δεν αμφισβητεί το  σύ
στημα και εχθρεύεται την ταξική 
πάλη, ενώ από την άλλη γοητεύ
εται από μικροαστικέε αντιδρά- 
σειε και εκτονώσειε ορισμένων 
δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ, επιδιώ- 
κονταε να εμποδίσουν τη  ριζο- 
σπαστικοποίηση τω ν  συνειδή
σεων και να παγιδεύσουν σε δι
λήμματα και καταστάσειε που εί
ναι χρήσιμα για το  σύστημα». 
Σύμφωνα με το ΚΚΕ, οι μηχανι-

Ο κ. Τσίπρας 
υποστήριξε πως 
σχεδιάζεται« προβοκά
τσια»  εις βάρος 
της Κουμουνδούρου.

σμοί επιδιώκουν «νομιμοποίη
ση τηε καταστολήε τηε οργανω- 
μένηε λαϊκήε ανυπακοήε».

Η Κουμουνδούρου προτίμησε 
να μην απαντήσει και παρέπεμ- 
ψε σε ανακοίνωση τηε Γραμμα- 
τείαε του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία μιλά
ει για «γελοίο αλλά και επικίνδυ
νο σίριαλ εναντίον του κόμματοε».

Η ανακοίνωση ξεκαθαρίζει ότι 
«η  θέση του ΣΥΡΙΖΑ για τιε αδιέ- 
ξοδεε πρακτικέε βίαε είναι από
λυτα σαφήε. Δεν τιε υιοθετούμε 
και είναι έξω από τιε παραδόσειε

και την κουλτούρα τηε Αριστε- 
ράε». Ωστόσο, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ό
τι είναι παρών και αλληλέγγυοε 
«στουε ειρηνικούε, μαζικούε, μα- 
χητικούε αγώνεε ενάντια στην πιο 
σκληρή και άδυτη πολιτική των τε
λευταίων δεκαετιών. Δεν πρό
κειται να απολογηθούμε για τη μα
χητική στάση μαε και δεν θα γί
νουμε λογοκριτέε τηε λαϊκήε α- 
γανάκτησηε». Ο ΣΥΡΙΖΑ προχω- 
ράει σε πανελλαδική σύσκεψη 
στιε 16/17 Ιουλίου.

Εν τω μεταξύ, με αφορμή τα γε
γονότα τηε περασμένηε Πέμπτηε, 
η πρόεδροε τηε Δημ. Συμμαχίαε 
κ. Ντ. Μπακογιάννη ζήτησε τη συ
γκρότηση διακομματικήε Επι- 
τροπήε, με αντικείμενο τον  σχε
δίασμά νέου θεσμικού πλαισίου 
και εθνικήε στρατηγικήε για την 
εσωτερική ασφάλεια και την προ
στασία τω ν  δικαιωμάτων.

Απειλές δέχεται 
η οικογένεια 
του κ. Παπουτσή
Απειλές κατά του σπιτιού του και τηε οικογένειάε του κα
τήγγειλε από το  βήμα τηε Βουλήε ο υπουργόε Προστα
σίαε του Πολίτη κ. Χρ. Παπουτσήε, ιχνογραφώνταε χω
ρίε να κατονομάσει τον ΣΥΡΙΖΑ και αποδίδονταε ευθύ
νη αφενόε «σε αυτούε που ενθαρρύνουν τουε “Αγανα- 
κτισμένουε” στην πλατεία και διοργανώνουν τιε επιθέ- 
σειε κατά βουλευτών» και αφετέρου ονομαστικώε στον 
σκηνοθέτη κ. Δ. Κολλάτο, ο οποίοε διοργανώνει για αύ
ριο πορεία προε το σπίτι του υπουργού: «Ολουε εκείνουε 
τουε ανήθικουε, ανέντιμουε και δειλούε προειδοποιώ: μα
κριά τα χέρια από τη  γυ
ναίκα μου και το παιδί μου.
Εχω επανειλημμένωε δη
λώσει ότι δεν αποδέχομαι 
καμία ιδεολογική ή πολι
τική τρομοκρατία».

Μ ιλώνταε σ τη ν  Επι
τροπή Θεσμών και Δια- 
φάνειαε τηε Βουλήε ο υ
πουργόε Προστασίαε του 
Πολίτη είπε ότι «η  Ελλη
νική Αστυνομία σχεδιάζει, 
δρα και επιχειρεί», ότι ο ί
διοε επέλεξε να μιλήσει μό
νον στην Ολομέλεια τηε 
Βουλήε, υπογραμμίζονταε 
ότι «αυτά που είπε προ- 
φανώε σε κάποιουε δεν ά
ρεσαν». Ο υπουργόε απο
κάλυψε ότι ο ίδιοε έχει μπει 
στο στόχαστρο και προει
δοποίησε: «Εχει σκεφθεί 
κανείε από αυτούε που 
καθοδηγούν τα φραστικά 
και όχι μόνον επεισόδια τι 
πρόκειται να γίνει, αν κά
ποιοι από εμάε απευθυν
θούμε στουε ψηφοφόρουε 
μαε και ζητήσουμε να ε
παναβεβαιώσουν την ψή
φο και την εμπιστοσύνη 
τουε στο πρόσωπό μαε;».
Ο υπουργόε διερωτήθηκε αν υπάρχουν κόμματα ή τοπι- 
κέε αρχέε και δήμαρχοι που ανέχονται στιε περιοχέε τουε 
επιθέσειε στα σπίτια πολιτικών και κατονόμασε ευθέωε 
το ν  σκηνοθέτη κ. Δ. Κολλάτο: «Υπάρχουν πολιτικοί χώ
ροι που να μην καταδικάζουν τέτοιεε πρακτικέε;»

Καταδίκη των φαινομένων
«Καταδικάζουμε απερίφραστα τα πρωτοφανή φαινό

μενα σε βάροε βουλευτών» έσπευσε να πει ο πρώην α- 
ντιπρόεδροε τηε Βουλήε κ. Γ. Τραγάκηε, ενώ  αυτονόη
τα  χαρακτήρισε τα αισθήματα καταδίκηε όλων αυτών που 
συμβαίνουν ο κ. Π. Παυλόπουλοε. Ο ίδιοε τάχθηκε υπέρ 
τηε διαχρονικήε καταδίκηε τέτοιων συμπεριφορών υ- 
πενθυμίζονταε ότι «κάποιοι το  2008 επέχαιραν γιατί η 
Αθήνα έγινε Καμπούλ».

Από το ν  ΛΑΟΣ ο κ. Θ. Πλεύρηε όχι απλώε κατεδίκα- 
σε τα φαινόμενα, αλλά μίλησε για απαράδεκτο χάϊδεμα 
αυτών τω ν  συμπεριφορών, σημειώνονταε ότι είναι α
παράδεκτη η ανοχή του προεδρείου τηε Βουλήε στο γε- 
γονόε ότι επί 38 ημέρεε υπάρχει πανό στην πρόσοψη τηε 
Βουλήε με κρεμάλεε κατά τω ν  βουλευτών και απειλέε για 
«νέο Γουδί».

ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Επαναξιολόγηση 
ζητεί η ΔΗΣΥ
Αμεση επαναξιολόγηση τω ν  συντάξεων εθνικήε αντί- 
στασηε ζητεί με ερώτησή τηε η πρόεδροε τηε Δημο- 
κρατικήε Συμμαχίαε κ. Ντόρα Μπακογιάννη. Οπωε α
ναφέρει, 67 χρόνια μετά τη  λήξη του πολέμου, το ποσό 
που προβλέπεται για την πληρωμή τω ν  «αντιστασιακών 
συντάξεων» φθάνει τα  173 εκατ. ευρώ, ποσό που είναι 
σχεδόν το  ήμισυ αυτού που φιλοδοξεί να εισπράξει το 
υπουργείο Οικονομικών από την αναδρομική επιβολή για 
το  2010 του φόρου επιτηδεύματοε στουε ελεύθερουε ε- 
παγγελματίεε. Η καταβολή τηε σύνταξηε, συνεχίζει στην 
ερώτησή τηε η κ. Μπακογιάννη, αφορά συνολικά
250.000 πολίτεε οι οποίοι έχουν δηλωθεί ωε αντιστασιακοί, 
ενώ ο παραλογισμόε είναι ότι το 1/3 -δηλαδή περίπου
80.000 άνθρωποι- αναγνωρίστηκαν ωε αντιστασιακοί στη 
δεύτερη φάση εφαρμογήε του μέτρου, μετά τη ν επανα
φορά του από την κυβέρνηση το 1995.

Η κ. Μπακογιάννη ερωτά τον υπουργό Εργασίαε για
τί δεν προχωράει άμεσα στην επανεξέταση όλων τω ν δα
πανών οι οποίεε αφορούν συντάξειε που έχουν εγκριθεί 
με πολιτικά κριτήρια μέσα 
από πελατειακέε διαδικα- 
σίεε, χωρίε τη ν καταβολή 
τω ν  ανάλογων εισφορών, 
πέραν του ότι σε πολλέε 
περιπτώσειε υπάρχουν υ- 
ποψίεε πλασματικών δι- 
καιολογητικών, όπωε ότι 
δίδονται συντάξειε σε αν
θρώπουε που γεννήθη
καν μέσα στη  δεκαετία 
του ’30, δηλαδή δεν είχαν περάσει τα  δέκα χρόνια τουε 
στη ν Κατοχή. Ζητεί επίσηε η κ. Μπακογιάννη Κατάθε
ση στη  Βουλή τω ν  σχετικών στοιχείων.

Εξάλλου, όπωε προκύπτει από απάντηση του υπουρ
γού Εθνικήε Αμύνηε κ. Π. Μπεγλίτη σε ερώτηση τω ν βου
λευτών τηε Ν. Δ. κ. κ. Μ. Τζίμα και Α. Δερμεντζόπουλου, 
το  τελευταίο δωδεκάμηνο ξεπερνούν τα  6.22 εκατ. ευ
ρώ τα έξοδα τω ν  πτητικών μέσων τηε Πολεμικήε Αερο- 
πορίαε και του Στρατού Ξηράε για την εξυπηρέτηση τω ν 
μετακινήσεων κυβερνητικών στελεχών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Επιτελείου Αε- 
ροπορίαε, στο διάστημα του χρόνου εκτελέστηκαν από 
τα VIP και όχι μόνον αεροσκάφη και ελικόπτερα τηε Πο
λεμικήε Αεροπορίαε (EMBRAER 209, GULFSTREAM, 
LEGACY, Β-212 και SUPER PUMA) 134 αποστολέε διαρ- 
κείαε 864,4 ωρών πτήσηε, με συνολικό κόστοε 5.80 εκατ. 
ευρώ. Οι πτήσειε αεροσκαφών και ελικοπτέρων στο ε
ξωτερικό, συνεχίζει η υπουργική απάντηση, επιβαρύνονται 
επιπλέον με δαπάνεε αποζημιώσεων εξωτερικού τω ν πλη
ρωμάτων και τα  τέλη προσγειώσεωε - διανυκτερεύσεωε. 
Ετσι, για τιε αποζημιώσειε προσωπικού πληρώθηκαν ε
πιπλέον 122.000 ευρώ και για τέλη προσγείωσηε και ε*· 
ξυπηρέτησηε 256.306 ευρώ.

φ. κ.

Για τις συντάξεις 
εθνικής αντίστα
σης, το συνολικό 
κόστος των οποίων 
ανέρχεται σε 
173 εκατ. ευρώ.

«Δεν αποδέχομαι καμία ιδε
ολογική ή πολιτική τρομοκρα
τία», τόνισε ο κ. Παπουτσής.

Ο υπουργός απέ
δωσε ευθύνες σε 
όσους ενθαρρύνουν 
τους «Αγανακτισμέ- 
νους» και αναφέρ
θηκε ονομαστικά 
στον κ. Κολλάτο.
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Οι ψηφίδες μιας εκτροπής
Α Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ ο υ  Π α ς χ ο υ  Μ α ν δ ρ α β ε λ ηΚ άποιοι δηλώνουν έκπληκτοι από 
την καταγγελία του κ. Αλέκου Αθα- 
νασιάδη, ο όποιοε είπε σε τοπικό 

σταθμό ότι κάποιοι -και δη του εξω τε
ρικού- τον  απείλησαν να ψηφίσει «να ι» 
στο Μεσοπρόθεσμο. Κραυγάζουν «ω, σε 
τι κοινοβουλευτισμό ζούμε, μπαμπά, που 
εκβιάζεται η ψήφοε τω ν  βουλευτών;».

Δ εν γνωρίζουμε κατά πόσο ευστα- 
θούν οι καταγγελίεε του βουλευτή 
ΠΑΣΟΚ Κοζάνηε. Αρμοδιότεροι πρέπει 
να το  ελέγξουν. Αυτοί, όμωε, που προ
βληματίζονται, δεν έχουν περάσει από 
το Σύνταγμα; Το πανό που «προειδο
ποιεί» τουε βουλευτέε «όπου και να πά
τε θα σαε βρούμε» δεν το  έχουν δει; Το 
άλλο που γράφει για «Γουδί» γιατί το 
προσπερνάνε; Εκτόε αν οι εκβιασμοί των 
πανό καθαγιάζονται επειδή προέρχονται 
από κάποιο απροσδιόριστο «κίνημα» ή 
επειδή δεν γίνονται... «τηλεφωνικά α
πό το  εξωτερικό».

Από τη ν άλλη, οι μόνοι βουλευτέε 
που προπηλακίζονται από το ν  όχλο εί
ναι μόνο όσοι ψήφισαν «ναι». Δεν είδαμε

νεοκοτζαμάνηδεε κατά βουλευτών τηε 
Αριστεράε, που ψήφισαν «όχι». Επο- 
μένωε οι μόνοι που είναι υπό πραγμα
τικό και διαρκή εκβιασμό είναι όσοι ψή
φισαν «ναι».

Αυτέε τιε μέρεε βλέπουμε τη  μεγα
λύτερη κατάκτηση τηε μεταπολίτευσή 
να γκρεμίζεται κομμάτι-κομμάτι. Το φα
σιστικό σύνθημα «να καεί, να  καεί», με
ταμορφώθηκε σε μούντζα κατά του Κοι
νοβουλίου και έγινε βίαιεε ετπθέσειε κα
τά βουλευτών. Κυκλοφόρησαν αφίσεε 
με υπογραφή «Αμεση Δημοκρατία» 
που καλούσαν τουε πολίτεε να πάνε σε 
μπλόκα πέριξ του κέντρου. Μπλόκα 
στην Αθήνα είχαμε να δούμε από την 
εποχή τηε Κατοχήε και το  δικαίωμα ε- 
λεύθερηε μετακίνησηε πολιτικών μόνο 
κατά τη  διάρκεια τηε χούνταε φαλκι
δεύτηκε. Κι όμωε! Αυτόε ο φασισμόε πέ

ρασε ασχολίαστοε, άσχετα αν μία βου- 
λευτήε του ΚΚΕ, η κ. Λιάνα Κανέλλη, 
προπηλακίστηκε και γιαουρτώθηκε. 
Οι οχλοκρατικέε συμπεριφορέε απο
στειρώνονται ωε «οργή λαού», με απο
τέλεσμα να γίνονται όλο και πιο βίαιεε.

Το χειρότερο είναι ότι δεν ανησυχεί 
κανείε. Την Κυριακή, 30 - 50 τραμπού
κοι επιτέθηκαν κατά του βουλευτή κ. Νί
κου Τσώνη. Παρόντεε ήταν στελέχη του 
ΣΥΡΙΖΑ στη Λαμία, οι οποίοι, κατά τον  
γραμματέα του κόμματοε, κ. Δημήτρη 
Βίτσα, «δημιούργησαν αλυσίδα για να 
μη χτυπηθεί ο κ. Τσώνηε».

Ετσι πρέπει να είναι. Στο βίντεο φαί
νετα ι καθαρά ότι κάποιοι δημιουρ
γούν αλυσίδα. Αλλά πώε βρέθηκαν έξω 
από τα  γραφεία του βουλευτή τα  σ τε 
λέχη του Συνασπισμού; Περνούσαν και 
παρεμπιπτόντωε έκαναν περιφρούρη

ση; Ή  μήπωε ήταν οργανωτέί 
πενινγκ, το  οποίο εξετράπη ε 
τητεε; Οπότε, ακόμη κι αν πισι 
ότι «όπου ΣΥΡΙΖΑ και μάλαμα», 
κόμμα ή θα πρέπει να μάθει \ 
φρουρεί καλύτερα τα  χάπενπ* 
διοργανώνουν τα  στελέχη το ι 
κόψει. Ούτε μπορεί υποψήφια 
τήε του Συνασπισμού να μπο'ί 
σε τηλεοπτικό σταθμό τω ν Τρικ« 
να  διακόψει συνέντευξη πολιτι 
αντιπάλου.

Λογικώε σκεπτόμενοι πρέπει 
μπεράνουμε ότι αυτοί οι τραμπο' 
δεν εκπορεύονται από μια κι 
γραμμή τηε Κουμουνδούρου. Τε 
μάλλον είναι ένα ιδιότυπο αντάρι 
μαρτυρίαε, το  οποίο, επειδή ακι 
Συνασπισμόε είναι χαλαρή ο 
επί, εκτραχύνεται -πιθανώε καΓα 
τουε- και καταλήγει σε φασι 
πρακτικέε. Ομωε, τελικά, το  αποτι 
μετράει και ο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται, έι 
θελά του, προαγωγόε τηε αντ 
κρατικήε εκτροπήε.
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Απειλές δέχεται 
η οικογένεια 
του κ. Παπουτσή
Απειλές κατά του σπιτιού του και τηε οικογένειάε του κα
τήγγειλε από το  βήμα τηε Βουλήε ο υπουργόε Προστα- 
σίαε του Πολίτη κ. Χρ. Παπουτσήε, ιχνογραφώνταε χω- 
ρίε να κατονομάσει τον  ΣΥΡΙΖΑ και αποδίδονταε ευθύ
νη αφενόε «σε αυτούε που ενθαρρύνουν τουε “Αγανα- 
κτισμένουε" στην πλατεία και διοργανώνουν τιε επιθέ- 
σειε κατά βουλευτών» και αφετέρου ονομαστικώε στον 
σκηνοθέτη κ. Δ. Κολλάτο, ο οποίοε διοργανώνει για αύ
ριο πορεία προε το σπίτι του υπουργού: «Ολουε εκείνουε 
τουε ανήθικουε, ανέντιμουε και δειλούε προειδοποιώ: μα
κριά τα χέρια από τη  γυ
ναίκα μου και το παιδί μου.
Εχω επανειλημμένωε δη
λώσει ότι δεν αποδέχομαι 
καμία ιδεολογική ή πολι
τική τρομοκρατία».

Μ ιλώνταε σ τη ν  Επι
τροπή Θεσμών και Δια- 
φάνειαε τηε Βουλήε ο υ- 
πουργόε Προστασίαε του 
Πολίτη είπε ότι «η Ελλη
νική Αστυνομία σχεδιάζει, 
δρα και επιχειρεί», ότι ο ί- 
διοε επέλεξε να μιλήσει μό
νον στην Ολομέλεια τηε 
Βουλήε, υπογραμμίζονταε 
ότι «αυτά που είπε προ- 
φανώε σε κάποιουε δεν ά
ρεσαν». Ο υπουργόε απο
κάλυψε ότι ο ίδιοε έχει μπει 
στο στόχαστρο και προει
δοποίησε: «Εχει σκεφθεί 
κανείε από αυτούε που 
καθοδηγούν τα φραστικά 
και όχι μόνον επεισόδια τι 
πρόκειται να γίνει, αν κά
ποιοι από εμόε απευθυν
θούμε στουε ψηφοφόρουε 
μαε και ζητήσουμε να ε
παναβεβαιώσουν τη ν ψή
φο και την εμπιστοσύνη 
τουε στο πρόσωπό μαε;».
Ο υπουργόε διερωτήθηκε αν υπάρχουν κόμματα ή τοπι- 
κέε αρχέε και δήμαρχοι που ανέχονται στιε περιοχέε τουε 
επιθέσειε στα  σπίτια πολιτικών και κατονόμασε ευθέωε 
το ν  σκηνοθέτη κ. Δ. Κολλάτο: «Υπάρχουν πολιτικοί χώ
ροι που να μην καταδικάζουν τέτοιεε πρακτικέε;»

«Δεν αποδέχομαι καμία ιδε
ολογική ή πολιτική τρομοκρα
τία», τόνισε ο κ. Παπουτσής.

Ο υπουργός απέ
δωσε ευθύνες σε 
όσους ενθαρρύνουν 
τους «Αγανακτισμέ- 
νους» και αναφέρ
θηκε ονομαστικά 
στον κ. Κολλάτο.

Καταδίκη των φαινομένων
«Καταδικάζουμε απερίφραστα τα  πρωτοφανή φαινό

μενα σε βάροε βουλευτών» έσπευσε να πει ο πρώην α- 
ντιπρόεδροε τηε Βουλήε κ. Γ. Τραγάκηε, ενώ αυτονόη
τα χαρακτήρισε τα αισθήματα καταδίκηε όλων αυτών που 
συμβαίνουν ο κ. Π. Παυλόπουλοε. Ο ίδιοε τάχθηκε υπέρ 
τηε διαχρονικήε καταδίκηε τέτο ιω ν συμπεριφορών υ- 
πενθυμίζονταε ότι «κάποιοι το  2008 επέχαιραν γιατί η 
Αθήνα έγινε Καμπούλ».

Από το ν  ΛΑΟΣ ο κ. Θ. Πλεύρηε όχι απλώε κατεδίκα- 
σε τα  φαινόμενα, αλλά μίλησε για απαράδεκτο χάϊδεμα 
αυτών τω ν  συμπεριφορών, σημειώνονταε ότι είναι α-' 
παραδεκτή η ανοχή του προεδρείου τηε Βουλήε στο γε- 
γονόε ότι επί 38 ημέρεε υπάρχει πανό στην πρόσοψη τηε 
Βουλήε με κρεμάλεε κατά τω ν  βουλευτών και απειλέε για 
«νέο  Γουδί».

ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΛΙΑΓΚ0Π0ΥΛ0Σ

Επαναξιολόγηση 
ζητεί η ΔΗΣΥ
Αμεση επαναξιολόγηση τω ν  συντάξεων εθνικήε αντί- 
στασηε ζητεί με ερώτησή τηε η πρόεδροε τηε Δημο- 
κρατικήε Συμμαχίαε κ. Ντόρα Μπακογιάννη. Οπωε α
ναφέρει, 67 χρόνια μετά τη  λήξη του πολέμου, το  ποσό 
που προβλέπεται για τη ν πληρωμή τω ν  «αντιστασιακών 
συντάξεων» φθάνει τα  173 εκατ. ευρώ, ποσό που είναι 
σχεδόν το  ήμισυ αυτού που φιλοδοξεί να εισπράξει το 
υπουργείο Οικονομικών από την αναδρομική επιβολή για 
το  2010 του φόρου επιτηδεύματοε στουε ελεύθερουε ε- 
παγγελματίεε. Η καταβολή τηε σύνταξηε, συνεχίζει στην 
ερώτησή τηε η κ. Μπακογιάννη, αφορά συνολικά
250.000 πολίτεε οι οποίοι έχουν δηλωθεί ωε αντιστασιακοί, 
ενώ ο παραλογισμόε είναι ότι το  1/3 -δηλαδή περίπου
80.000 άνθρωποι- αναγνωρίστηκαν ωε αντιστασιακοί στη 
δεύτερη φάση εφαρμογήε του μέτρου, μετά τη ν επανα
φορά του από τη ν κυβέρνηση το  1995.

Η κ. Μπακογιάννη ερωτά το ν  υπουργό Εργασίαε για
τί δεν προχωράει άμεσα στην επανεξέταση όλων τω ν  δα
πανών οι οποίεε αφορούν συντάξειε που έχουν εγκριθεί

Για τις συντάξεις 
εθνικής αντίστα
σης, το συνολικό 
κόστος των οποίων 
ανέρχεται σε 
173 εκατ. ευρώ.

του ’30, δηλαδή δεν είχαν περάσει τα  δέκα χρόνια τουε 
στη ν Κατοχή. Ζητεί επίσηε η κ. Μπακογιάννη κατάθε
ση στη  Βουλή τω ν  σχετικών στοιχείων.

Εξάλλου, όπωε προκύπτει από απάντηση του υπουρ
γού Εθνικήε Αμύνηε κ. Π. Μπεγλίτη σε ερώτηση τω ν βου
λευτών τηε Ν. Δ. κ. κ. Μ. Τζίμα και Α. Δερμεντζόπουλου, 
το  τελευταίο δωδεκάμηνο ξεπερνούν τα  6.22 εκατ. ευ
ρώ τα  έξοδα τω ν  πτητικών μέσων τηε Πολεμικήε Αερο- 
πορίαε και του Στρατού Ξηράε για την εξυπηρέτηση τω ν 
μετακινήσεων κυβερνητικών στελεχών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Επιτελείου Αε- 
ροπορίαε, στο διάστημα του χρόνου εκτελέστηκαν από 
τα  VIP και όχι μόνον αεροσκάφη και ελικόπτερα τηε Πο
λεμικήε Αεροπορίαε (EMBRAER 209, GULFSTREAM, 
LEGACY, Β-212 και SUPER PUMA) 134 αποστολέε διαρ- 
κείαε 864,4 ωρών πτήσηε, με συνολικό κόστοε 5.80 εκατ. 
ευρώ. Οι πτήσειε αεροσκαφών και ελικοπτέρων στο ε
ξωτερικό, συνεχίζει η υπουργική απάντηση, επιβαρύνονται 
επιπλέον με δαπάνεε αποζημιώσεων εξωτερικού τω ν πλη
ρωμάτων και τα τέλη προσγειώσεωε - διανυκτερεύσεωε. 
Ετσι, για τιε αποζημιώσειε προσωπικού πληρώθηκαν ε
πιπλέον 122.000 ευρώ και για τέλη προσγείωσηε και ε- 
ξυπηρέτησηε 256.306 ευρώ.

με πολιτικά κριτήρια μέσα 
από πελατειακέε διαδικα- 
σίεε, χωρίε τη ν καταβολή 
τω ν  ανάλογων εισφορών, 
πέραν του ότι σε πολλέε 
περιπτώσειε υπάρχουν υ- 
ποψίεε πλασματικών δι- 
καιολογητικών, όπωε ότι 
δίδονται συντάξειε σε αν- 
θρώπουε που γεννήθη
καν μέσα στη  δεκαετία

φ . κ.


