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Οχι ιδιαιτέρως «αριστερά» πράγµατα…
Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ για το 2017 περιλαμβάνει νέα βά-
ρη ύψους 3,3 δισ. ευρώ. Τα 2,5 δισ. ευρώ αφορούν σε νέ-
ους φόρους και τα 500 εκατομμύρια περικοπές σε συντά-
ξεις και δαπάνες πρόνοιας. Η νέα αφαίμαξη έρχεται να 
επιβληθεί σε μια χώρα όπου ήδη: 

f Το 37,8% των παιδιών ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή 
κοινωνικού αποκλεισμού. 

f Πάνω από 3 εκατομμύρια μισθωτοί και συνταξιούχοι, 
σε σύνολο 5,4 εκατομμυρίων, διαβιούν κατά μέσο όρο με 
5.546 ευρώ τον χρόνο, ήτοι 462 ευρώ τον μήνα. 

f Οι θέσεις μερικής απασχόλησης εκτινάχτηκαν στο 
61,7% του συνόλου. 

f Οι απασχολούμενοι την περίοδο 2008-2015 μειώθηκαν 
κατά 839.000 και οι (επισήμως) άνεργοι από 376.300 άτο-
μα τον Αύγουστο του 2008 μετρήθηκαν τον ίδιο μήνα του 
2016 στα 1.126.500 άτομα.

f Οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας μειώθηκαν από το 
2008 κατά 25,8 δισ. ευρώ, ποσοστό 31,1%.

f Οι καταναλωτικές δαπάνες, δηλαδή το «καλάθι της νοι-
κοκυράς», μειώθηκαν την περίοδο 2008-2015 κατά 37%.

f Το ΑΕΠ της χώρας μειώθηκε την ίδια περίοδο κατά 
66,3 δισ. ευρώ, ποσοστό 27,4%. 

f Το ισοζύγιο γεννήσεων - θανάτων το 2015 ήταν αρνητι-
κό κατά 29.365 άτομα, που αποτελεί αρνητικό ρεκόρ των 
τελευταίων 85 χρόνων. 
Σε αυτό το οικονομικό και κοινωνικό έρεβος -μόνο μέσα 
στο 2015 η νέα απώλεια λαϊκού εισοδήματος ξεπέρασε τα 
5 δισ. ευρώ- είναι που η «αριστερή» κυβέρνηση προϋπο-
λογίζει νέα μέτρα ύψους 3,3 δισ. ευρώ για το 2017. Οπως 
ακριβώς το είχε δηλώσει ο κ. Τσακαλώτος πέρυσι στους 
«Financial Times»: «Μπορώ να κάνω πράγματα -είχε πει- 
που δεν είναι ιδιαίτερα αριστερά»…
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Σ
ενάρια για πρόωρες κάλπες φέρνουν οι 
τρελές απαιτήσεις του ∆ιεθνούς Νοµισµα-
τικού Ταµείου προκειµένου να συµµετά-

σχει στο ελληνικό πρόγραµµα, ενώ το κλείσιµο 
της δεύτερης αξιολόγησης εξελίσσεται σε πολύ 
δύσκολο σταυρόλεξο για την ελληνική κυβέρ-
νηση - η λύση του οποίου, µάλιστα, δεν εξαρ-
τάται αποκλειστικά από την ίδια.

Ο Αλέξης Τσίπρας, µιλώντας στην Κοινοβου-
λευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν αναφέρθηκε 
τυχαία -για πρώτη φορά δηµοσίως- στο ενδε-
χόµενο προσφυγής σε πρόωρες κάλπες, σε πε-
ρίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγµατεύσεις 
για τη δεύτερη αξιολόγηση ή σε περίπτωση 
που οι δανειστές ζητήσουν πρόσθετα µέτρα, 
που δεν συµπεριλαµβάνονται στη συµφωνία 
του καλοκαιριού του 2015. Ανάλογη δήλωση, 
άλλωστε, είχε κάνει και ο υπουργός Οικονοµι-
κών Ευκλείδης Τσακαλώτος την προηγούµενη 
ηµέρα, όταν, ερωτώµενος από τη «Wall Street 
Journal» αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα προκηρύξει εκλογές, 
απάντησε: «Υπό την αίρεση ότι δεν θα προκύ-
ψει το χειρότερο σενάριο για το χρέος και την 
ανάκαµψη, δεν µπορώ να δω τον ΣΥΡΙΖΑ να 
πηγαίνει σε εκλογές το 2017».

Ο πρωθυπουργός δεν έχει ως plan Α την προ-
σφυγή στις κάλπες, αλλά το κλείσιµο της αξιο-
λόγησης χωρίς µεγάλες υποχωρήσεις και την 
ανακοίνωση των βραχυπρόθεσµων µέτρων 
για το χρέος, ώστε η Ελλάδα να ενταχθεί στο 
πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μάλιστα, όλα δεί-
χνουν πως -µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο- η 
αξιολόγηση θα κλείσει, καθώς δύσκολα νοµο-
σχέδια θα κατατεθούν προς ψήφιση µετά την 
πολιτική απόφαση του Eurogroup, ώστε τυχόν 
µη υπερψήφισή τους από τους βουλευτές της 
πλειοψηφίας να καταστεί δυσκολότερη, καθώς 
µια τέτοια επιλογή θα είχε ως αποτέλεσµα και 
την απόρριψη ουσιαστικά της µείωσης του χρέ-
ους, που θα περιέχεται στην απόφαση.

Εφόσον τα γεγονότα εξελιχθούν µε τον τρό-
πο που προγραµµατίζει το Μαξίµου και δεν 
επιµείνει ο Βόλφγκανγκ Σόιµπλε στην άποψή 
του να αποφασιστεί η συµµετοχή του ∆ΝΤ στο 
πρόγραµµα πριν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, 
το πρόβληµα µεταφέρεται στα µέτρα που θα 
ζητήσει το Ταµείο προκειµένου να οριστικοποι-
ήσει τη συµµετοχή του.

Τα µέτρα, ωστόσο, που φέρεται να ζητά το 

Οι «τρελές» απαιτήσεις 
του ∆ΝΤ φέρνουν σενάρια 
για πρόωρες κάλπες
Επανέρχεται στο τραπέζι το «χαρτί» των εκλογών, στην περίπτωση 
που η τρόικα επιµείνει σε ακραία µέτρα

πάλληλες εκλογικές αναµετρήσεις, οι οποίες δεν 
αποκλείεται να οδηγήσουν χώρες σε πολιτική 
αποσταθεροποίηση (π.χ. Ιταλία) ή την ακρο-
δεξιά σε πολιτειακά αξιώµατα (π.χ. Αυστρία και 
Γαλλία). Ο πρωθυπουργός, άλλωστε, στοχεύ-
ει σε πολιτική διαπραγµάτευση µε τους δανει-
στές, θέτοντας όλα τα θέµατα στο τραπέζι, ενώ 
ξεκινά επαφές µε Ευρωπαίους ηγέτες, όπως η 
Γερµανίδα καγκελάριος Αγκελα Μέρκελ και ο 
Γάλλος Πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ. Την Πέ-
µπτη το βράδυ, µάλιστα, συνοµίλησε σε θερ-
µό κλίµα, σύµφωνα τουλάχιστον µε τις πλη-
ροφορίες, µε τον πρόεδρο της Κοµισιόν Ζαν-

Κλοντ Γιούνκερ, ενώ σηµαντικές θεωρούνται 
οι συναντήσεις που θα έχει αύριο στην Αθήνα 
µε τον επίτροπο Οικονοµικών Πιερ Μοσκοβι-
σί και τον Μπενουά Κερέ, κορυφαίο στέλεχος 
της ΕΚΤ, στο περιθώριο του συνεδρίου του Ελ-
ληνοαµερικανικού Επιµελητηρίου, στο οποίο 
θα µιλήσει και ο ίδιος ο Αλ. Τσίπρας, το βρά-
δυ της Τρίτης. Ο πρωθυπουργός, µάλιστα, από 
τις 2 έως τις 4 ∆εκεµβρίου θα πραγµατοποιή-
σει επίσκεψη στο Αµπου Ντάµπι, µε αφορµή 
τη ∆ιάσκεψη για την Προστασία της Πολιτιστι-
κής Κληρονοµιάς της UNESCO, την οποία συν-
διοργανώνουν τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα 
και η Γαλλία. Στο περιθώριο της ∆ιάσκεψης, ο 
Αλ. Τσίπρας θα πραγµατοποιήσει διµερείς συ-
ναντήσεις µε τον Φρ. Ολάντ, καθώς και µε το 
διάδοχο του θρόνου του Αµπου Ντάµπι, σεΐ-
χη Μοχάµεντ ΜπινΖάγεντ Αλ Νάχιαν, µε θέ-
µα τις επενδύσεις. Το Μέγαρο Μαξίµου, σύµ-
φωνα µε πληροφορίες της Realnews, δεν απο-
κλείεται να «τραβήξει» το χαρτί της συναίνεσης 
το επόµενο διάστηµα, πολύ περισσότερο κα-
θώς στις Βρυξέλλες έχει συζητηθεί η ανάγκη 
δέσµευσης και της αξιωµατικής αντιπολίτευ-
σης στους όρους πραγµατοποίησης της ελά-
φρυνσης του ελληνικού χρέους.

Τα «όχι» από πρώην
Στο εσωκοµµατικό τοπίο, όπως έδειξε και η συ-
νεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας την 
περασµένη ∆ευτέρα, επανήλθε η γκρίνια, ενώ 
αρχίζουν και δηµιουργούνται εσωτερικά µέ-
τωπα. Σύµφωνα, µάλιστα, µε πληροφορίες της 
«R», ο Νίκος Φίλης και ο Θοδωρής ∆ρίτσας αρ-
νήθηκαν προτάσεις του πρωθυπουργού, µετά 
από κατ’ ιδίαν συναντήσεις µαζί του, να ανα-
λάβουν ηγετικούς ρόλους στην Κοινοβουλευ-
τική Οµάδα, καταδεικνύοντας πως αναζητούν 
διακριτούς κοµµατικούς ρόλους.

∆ΝΤ, µεταξύ των οποίων η µείωση του αφορολόγητου στα 5.000 ευρώ και 
η κατάργηση της «προσωπικής διαφοράς» στις συντάξεις -που θα οδηγή-
σει, εάν υιοθετηθεί, σε σηµαντικές µειώσεις τις τωρινές κύριες συντάξεις- το 
Μαξίµου εκτιµά ότι η κυβέρνηση δεν τα αντέχει πολιτικά. Συνεπώς δεν θα 
υπάρχει άλλη επιλογή παρά η προσφυγή στις κάλπες, µέσα από σύγκρουση 
µε τους ακραίους κύκλους των δανειστών, αλλά και µε την ταύτιση του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη µαζί τους. Προς το παρόν, πάντως, ο Αλ. Τσίπρας, θέτο-
ντας στον δηµόσιο διάλογο -έστω και υπό προϋποθέσεις- το θέµα των πρό-
ωρων εκλογών, απειλεί τους δανειστές µε περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας, 
αν όχι πολιτικής αστάθειας, την ώρα που η Ευρώπη θα δοκιµαστεί από αλλε-

Ο πρωθυπουργός στοχεύει 
σε πολιτική διαπραγµάτευση 
µε τους δανειστές, θέτοντας 
όλα τα θέµατα στο τραπέζι 
ενόψει του Eurogroup


