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Ανταπόκριση, Βρυξέλλες

Του ΘΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ο
ροφή στις συντάξεις στα 1.500 ευρώ, 
κατάργηση εφάπαξ και απολύσεις µέ-
σω ιδιωτικοποιήσεων ζήτησε η τρόικα 

από την κυβέρνηση, η οποία αντιπροτείνει φο-
ρολογική αφαίµαξη ελεύθερων επαγγελµατιών 
και ιδιωτικών υπαλλήλων. Αυτό προκύπτει από 
την ενδιάµεση έκθεση της τρόικας που παρου-
σιάστηκε στο Eurogroup της Πέµπτης, τα συ-
µπεράσµατα της οποίας έχει στην κατοχή της 
η Realnews. 

Αργά το βράδυ της Πέµπτης, πηγή του συµ-
βουλίου ενηµέρωσε την «R» ότι «τα συµπερά-
σµατα της έκθεσης Τόµσεν στο µπλογκ του ∆ΝΤ 
και της ενδιάµεσης έκθεσης της τρόικας ταυτίζο-
νται». Η πηγή διάβασε πολλαπλά αποσπάσµα-
τα των δύο κειµένων και εξήγησε ότι «το διατα-
κτικό µέρος και των δύο είναι το ίδιο». 

Για όλα αυτά, ο Πόουλ Τόµσεν ενηµέρωσε 
τον Ευκλείδη Τσακαλώτο σε κατ’ ιδίαν συνά-
ντηση που είχαν πριν από το Eurogroup. Περί-
µενε να διαβαστεί στην αίθουσα της συνεδρία-
σης η ενδιάµεση έκθεση και µόλις ήταν βέβαι-
ος ότι 5-6 σηµεία ήταν πια κτήµα των υπουρ-
γών, πάτησε το κουµπί και ανάρτησε το κείµε-
νό του. Ο Π. Τόµσεν είχε µπει στην αίθουσα µε 
τον Ελληνα υπουργό µε κάποια λεπτά διαφορά 
πριν από τη συνάντηση Τσακαλώτου-Μοσκο-
βισί, µιας και ο κοινοτικός επίτροπος είχε την 
ευκαιρία να θυµίσει στον Ελληνα υπουργό Οι-
κονοµικών «για τι πράγµα µιλάµε», όπως είπε η 
πηγή που ενηµέρωσε την «R».

Στην πράξη αυτό σηµαίνει ότι η κυβέρνηση 
ναι µεν έχει βάλει την ατζέντα των συζητήσε-
ων στο τραπέζι, ναι µεν έχει προοδεύσει στα 
διαδικαστικά, όµως αν θέλει δόση, τότε πρέπει:
f Να τροποποιήσει το ασφαλιστικό σε σηµείο 
που να καταργεί πλήρως το εφάπαξ, να µειώσει 
τη µέγιστη σύνταξη στα 1.500 ευρώ, να προχω-
ρήσει σε σηµαντικότερες µειώσεις στις σηµερι-
νές υψηλές συντάξεις και όχι µόνο στις µελλοντι-
κές, να επαναπροσδιορίσει στο ρεαλιστικότερο 
τις αναµενόµενες εισπράξεις από εισφορές του 
ιδιωτικού τοµέα. 
f Να βρει πρόσθετα µέτρα, κυρίως από περι-
κοπή δαπανών του ∆ηµοσίου και όχι από προσ-
δοκώµενα έσοδα (φόρους) και να συγκεκριµε-

Ζητούν απολύσεις στο ∆ηµόσιο
Με την ενδιάµεση έκθεση η τρόικα απαιτεί κατάργηση εφάπαξ και συντάξεις µε πλαφόν στα 1.500 ευρώ

Κοινωνία θυµάτων
ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ δεν ζητούν να κοπούν συντάξεις, αλλά 
το ΔΝΤ το απαιτεί. Η κυβέρνηση επ’ αυτού είναι ακόμα 
ανυποχώρητη. Σφίγγεται άλλωστε η ψυχή όλων μας 
σε σχέση με τους συνταξιούχους, οι οποίοι μια ζωή 
κατέβαλαν εισφορές για να λάβουν σύνταξη κι εντού-
τοις συνεχώς τη βλέπουν να μειώνεται δραματικά. Σε 
ποιον κάτι τέτοιο χρώσταγαν; Να ζουν στα στερνά με 
αγωνία! «Ισοδύναμο μέτρο» πάντως θέλουν οι Ευρω-
παίοι, για να μην πετσοκοπούν αυτές, ήτοι να επιβα-
ρυνθούν με αύξηση ασφαλιστικών εισφορών οι ενερ-
γοί παραγωγικά πολίτες. Μήπως όμως κι αυτοί δεν 
έχουν καταληστευτεί; Αν επωμιστούν τέτοιο βάρος, 
το εισόδημά τους δεν θα εκμηδενιστεί; Δουλειά, λοι-
πόν, χωρίς κίνητρο; Γιατί κάπου εκεί φτάνουμε. Η κυ-
βέρνηση, δεσμευθείσα από το μνημόνιο, προτιμά τού-
το, γι’ αυτό προτείνει η παράλογη επιβάρυνση να γίνει 
νόμος του κράτους. Πάρτε τα απ’ όπου θέλετε, κάντε 

μεταρρύθμιση, φωνάζουν οι πιστωτές, αλλιώς θα σας 
βγάλουμε την οικονομία σας από την πρίζα. Ετσι όμως 
πλέον μπορούμε να συζητάμε σοβαρά ότι υπάρχει οι-
οδήποτε συμφέρον συνολικά της κοινωνίας μας που η 
κυβέρνηση, όσο και αν το επιθυμεί, μπορεί να προστα-
τέψει; Και ποια δημόσια διαβούλευση επί μιας τέτοιας 
βάσης μπορεί να γίνει μεταξύ κοινωνίας, σ’ αντίθεση 
δικαιολογημένη με τέτοιες αξιώσεις, και κυβέρνησης 
που βλέπει κυρίως τον κίνδυνο της πλήρους οικονομι-
κής μας συσκότισης; Η κοινωνία συνειδητοποιεί πως 
δεν μπορεί ν’ απειλείται διαρκώς ότι θα πάθει ακόμα 
μεγαλύτερο κακό, τη στιγμή που η απληστία των δα-
νειστών αυξάνει διαρκώς. «Πάλι θύματα;», αναρωτιό-
μαστε. Η κυβέρνηση έπαψε να είναι απρόσβλητη από 
αποδοκιμασίες. Οι προηγούμενες μας θεωρούσαν πο-
λίτες «οπισθοδρομικούς». Αυτή μας αποκαλεί «εγωι-
στές»! Θύματα είναι το σωστό, θύματα!

του ΜΑΚΗ ΤΖΙΦΡΑ*

η άποψη

*Νοµικού

νοποιήσει το 1,1% του ΑΕΠ (2 δισ. ευρώ) για το οποίο έχει ήδη δεσµευθεί και άλ-
λη µια µονάδα του ΑΕΠ (1,8 δισ. ευρώ) για την οποία δεν έχει δεσµευθεί. ∆ηλα-
δή επιπλέον µέτρα 3,8 δισ. ευρώ.
f Να ετοιµάσει και να καταστήσει λειτουργικό το Ταµείο Αποκρατικοποιήσεων 
και να το «προικίσει» µε εταιρείες και οργανισµούς του ∆ηµοσίου που θα προε-
τοιµαστούν προς αποκρατικοποίηση.

Αυτό το τελευταίο σηµαίνει µειώσεις στον αριθµό και τις αµοιβές του προσω-
πικού των προς πώληση οργανισµών και εταιρειών. Οι δανειστές ουσιαστικά 
ζητούν από την κυβέρνηση να επανεξετάσει την τακτική της και να κάνει απο-
λύσεις, αλλιώς τα νούµερα δεν βγαίνουν. Μεταξύ των σηµείων του άρθρου 
του Π. Τόµσεν και των διαπιστώσεων της τρόικας ως σύνολο, αξίζει να σηµει-
ωθεί το ποσοστό 10%, που αποτελεί τη δαπάνη του Προϋπολογισµού για τις 
συντάξεις, τις παραδοχές για τη διασύνδεση αυτού του ποσοστού µε το ύψος 
και τη βιωσιµότητα του χρέους, αλλά και το ίδιο το εύρος της δηµοσιονοµικής 
προσαρµογής (πόσο µπορεί να πέσει το έλλειµµα και τι πρωτογενές πλεόνα-
σµα µπορεί ποτέ να υπάρξει). 

Η τρόικα εκτιµά -και το έχει µεταφέρει αυτό στην κυβέρνηση- ότι αν η δαπά-
νη για τις συντάξεις δεν πέσει, τότε οι στόχοι του 2017, του 2018 και του 2019 
δεν θα επιτευχθούν. Μάλιστα, προχώρησε ένα βήµα παραπέρα από το σηµείω-
µα Τόµσεν και θεωρεί δεδοµένο ότι τα συνολικά 9 δισ. µέτρων που αναφέρει ο 
επικεφαλής του ευρωπαϊκού τοµέα του ∆ΝΤ θα προέλθουν κυρίως από την από-

δοση του σχεδίου για τις συντάξεις. Αν όλα αυ-
τά συµβούν και όλα αυτά αποτελούν τη µετά-
φραση της φράσης «µένει ακόµα αρκετή δου-
λειά» των Ντάισελµπλουµ και Μοσκοβισί, τότε, 
ναι, η ολοκλήρωση της αξιολόγησης είναι πιθα-
νή και το καθολικό Πάσχα. 

Η τακτική του ώριµου φρούτου
Η Κοµισιόν έχει αποφασίσει ότι δεν θα κάνει 
και φέτος τα περσινά λάθη. Οι δηµόσιες δηλώ-
σεις θα είναι φειδωλές και οι παρεµβάσεις µε-
τρηµένες. Πολύ, όµως, περισσότερο η υποµο-
νή της δεν πρόκειται να εξαντληθεί. Η Κοµισιόν 
έχει υιοθετήσει µια «ζεν» στάση σε σχέση µε την 
Ελλάδα, κατά την οποία ούτε οι τόνοι ανεβαί-
νουν, ούτε καµία εικόνα ρήξης παρουσιάζεται 
στον Τύπο. Η Κοµισιόν πιστεύει ότι «τα µέτρα 
θα έρθουν, όπως και η συµφωνία µε την τακτι-
κή του ώριµου φρούτου». Η Ελλάδα θεωρείται 
ο επισπεύδων της υπόθεσης και «όταν δει πως 
ο χρόνος τελειώνει, θα κάνει αυτό που πρέπει». 
Παρόµοια στάση έχουν και οι άλλοι εκπρόσωποι 
των δανειστών και οι εταίροι. Εκεί, όµως, ήδη 
υπάρχει µια θεµελιώδης διαφορά: ΕSM, EKT, 
∆ΝΤ και κράτη-µέλη έχουν συµφωνήσει σε πιο 
σκληρή γραµµή σε όλα τα θέµατα, µε την Κο-
µισιόν, επικοινωνιακά τουλάχιστον, να κρατά-
ει αποστάσεις. Η Κοµισιόν προσπαθεί να δείξει 
καλό προφίλ και να αποκτήσει την έξωθεν κα-
λή µαρτυρία πως «τα πάει καλά µε ριζοσπαστι-
κές κυβερνήσεις», κάτι που θα χρησιµοποιήσει 
ως πολιτικό κεφάλαιο σε Ισπανία και Πορτογα-
λία. ∆εν διαφωνεί µε την ουσία των µέτρων, αλ-
λά σκοπεύει να αφήσει το Eurogroup να βγάλει 
το φίδι από την τρύπα. 

Οι «153» ακλόνητη πλειοψηφία
Την ίδια ώρα, ανώτερη κυβερνητική πηγή µετέ-
φερε και επισήµως στους δανειστές ότι η κυβέρ-
νηση θεωρεί πως η πλειοψηφία των 153 βου-
λευτών είναι ισχυρή και ακλόνητη και δεν πρέ-
πει να ποντάρουν σε πολιτικές εξελίξεις. Η ίδια 
πηγή θεωρεί πως το να περάσουν τα συµφωνη-
µένα µέτρα από τη Βουλή είναι θέµα χρόνου. 


