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Της Νίκης Ζορμπά
Μετον Όρμπαν και τον Κουρτς ταύτισε ο Αλέξης Τσίπρας τον πρόεδρο της αξιωματικής
αντιπολίτευσης, Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά την εισήγησή του στο πρώτο υπουργικό συμβούλιο
που συνεδριάζει μετά την απόφαση του Eurogroup της 21ης Ιουνίου και στη σκιά της περιδίνησης
στην οποία βρίσκεται η Κυβέρνηση, λόγω της φυλλορροής των ΑΝΕΛ και των δολιχοδρομιών του
προέδρου τους.
Η απουσία Καμμένου
Ενδεικτική πάντωςτης δύσκολης συγκατοίκησης Τσίπρα- Καμμένου, είναι η απουσία του
προέδρου των ΑΝΕΛ και υπουργού Εθνικής Αμύνης από το σημερινό υπουργικό συμβούλιο.
Ηαπουσία του κ. Καμμένου από τη συνεδρίαση ήταν ηχηρή. Τις φωτιές επιχείρησαν να σβήσουν
κυβερνητικές πηγές, οι οποίες ανέφεραν ότι ο κ. Καμμένος είχε "ένα σημαντικό ραντεβού", για το
οποίο ήταν ενήμερος και ο πρωθυπουργός.
Νωρίτερα, και ενώ ήταν σε εξέλιξη το υπουργικό συμβούλιο, το γραφείο Τύπου του Υπουργείου
Εθνικής Αμύνης με το οποίο επικοινώνησε το Capital.gr, ανέφερε ότι ο κ. Καμμένος θα
παραστεί στην ορκωμοσία των Ναυτικών Δοκίμων μεν χωρίς ωστόσο να δίνει σαφή απάντηση
σχετικά με το εάν εξαιτίας αυτής δεν παρέστη ο υπουργός Αμύνης στο υπουργικό Συμβούλιο.
Οσυγκυβερνήτης του κ. Τσίπρα πάντως, κατά την ώρα που ο πρωθυπουργός εκφωνούσε την
εισήγησή του στους υπουργούς, βρισκόταν στο γραφείο του στη Βουλή.
Μιλώνταςο ίδιος στους δημοσιογράφους ανέφερε ότι έλειπε από το υπουργικό γιατί είχε
"επείγοντα τηλεφωνήματα" λόγω του χαρτοφυλακίου του.
Το στίγμα Τσίπρα
ΟΑλέξης Τσίπρας αφού περιέγραψε στους υπουργούς του τη συμφωνία για την επιμήκυνση του
χρέους με τα φωτεινότερα των χρωμάτων, έθεσε τους κυβερνητικούς στόχους της προσεχούς

περιόδου ενώ αναφέρθηκε (για μια ακόμη φορά) στα προεκλογικά διλήμματα που θα τεθούν όταν
ανοίξει και επισήμως η προεκλογική αυλαία.
Στοπλαίσιο αυτό, ήταν εμφανής η απόπειρά του να εμφανίσει τον ΣΥΡΙΖΑ τον ευρωπαικό,
δημοκρατικό πόλο γύρω από τον οποίο θα κληθούν να συσπειρωθούν οι "προοδευτικές δυνάμεις"
του τόπου, τοποθετώντας την Ν.Δ στις παρυφές σχεδόν της άκρας δεξιάς με νεοφιλελεύθερα
χαρακτηριστικά.
Σταχυολογώντας την ομιλία του κ. Τσίπρα, είπε για:
Συμφωνία Eurogroup
*Με την επιμήκυνση των ωριμάνσεων των ελληνικών ομολόγων αλλά και την περίοδο χάριτος
αποπληρωμών κεφαλαίου και τόκων για τα δάνεια του EFSF ύψους 100 δισεκατομμυρίων Ευρώ,
γίνεται το αποφασιστικό βήμα ώστε μεσοπρόθεσμα οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες του
ελληνικού δημοσίου να μην υπερβαίνουν το 15% του ΑΕΠ.
*Η συνολική σε χρήμα αποτίμηση αυτού του μέτρου είναι αδύνατη αυτή τη στιγμή. Αλλά αν σκεφτεί
κανείς ότι τα πολύ πιο περιορισμένα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος που ήδη εφαρμόζονται
αποτιμώνται αυτή τη στιγμή από τον ESM σε 60 δις ευρώ, μπορεί κανείς να συλλάβει την τάξη
μεγέθους.
*Επιστροφή των κερδών των Ευρωπαικών Κεντρικών Τραπεζών και της ΕΚΤ από τα ελληνικά
ομόλογα που έχουν αγοράσει, ύψους 4,8 δις ευρώ.
Επιστροφές που θα γίνονται σε ετήσιες δόσεις εφόσον η Ελλάδα τηρεί τους δημοσιονομικούς
κανόνες που συμφωνήθηκαν.
*Χρηματοδοτικό μαξιλάρι ύψους περίπου 25 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Πρόκειται εδώ για ένα απολύτως κρίσιμο μέτρο, μια δικλείδα ασφαλείας που καλύπτει
χρηματοδοτικά τις ανάγκες της χώρας για τουλάχιστον δύο έτη μετά το τέλος του προγράμματος
στήριξης.
Έτσιοι έξοδοι στις αγορές θα γίνονται χωρίς χρηματοδοτική πίεση και θα αποσκοπούν στη
βέλτιστη διαχείριση του χρέους μας.
Μεταμνημονιακή επιτήρηση
*Η μεταμνημονιακή παρακολούθηση της Ελλάδας θα γίνεται στο γνωστό πλαίσιο που έχει
δημιουργηθεί για όλα τα κράτη μέλη της ΕΖ που εξέρχονται από πρόγραμμα.
Η μόνη διαφορά είναι ότι οι εκθέσεις των ευρωπαϊκών θεσμών θα είναι κατά δύο περισσότερες, με
τον πρωταρχικό ρόλο στη Κομισιόν.
Και βάση της παρακολούθησης δεν είναι κάποια νέα ή επιπλέον προαπαιτούμενα αλλά τα
κριτήρια που τέθηκαν στην απόφαση του EG.

*Eμβάθυνση των θεσμικών μεταρρυθμίσεων των προγραμμάτων, όπως η ενοποίηση των
ασφαλιστικών ταμείων, η ανεξαρτησία αρχών, όπως η αρχή δημοσίων εσόδων και η στατιστική
αρχή και φυσικά την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων.
*Έχουμε Καθαρή έξοδο από τα μνημόνια, χωρίς πιστωτικές γραμμές, χωρίς νέα προαπαιτούμενα
έναντι μέτρων για το χρέος, χωρίς ασφυκτική επιτροπεία έναντι χρηματοδότησης.
*Από τις 21 αυγούστου που τελειώνει το πρόγραμμα στήριξης η Ελλάδα είναι μια χώρα που
στέκεται στα πόδια της ξανά.
Θα χρηματοδοτεί τις ανάγκες της με τις δικές της δυνάμεις.
Και οι κυβερνήσεις που θα εκλέγει ο ελληνικός λαός θα αποφασίζουν τα μέσα της πολιτικής
προκειμένου να καλύπτουν τους συμφωνημένους δημοσιονομικούς στόχους.
Στόχοι
• Eπαναρύθμιση της αγοράς εργασίας με την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων
• Aύξηση του κατώτατου μισθού
• Mόνιμες φοροελαφρύνσεις ύψους 700-750 εκ. ευρώ από το δημοσιονομικό χώρο που
δημιουργείται από το 2019 και μετά και για πρώτη φορά θα αποτυπωθούν στον επόμενο
προϋπολογισμό
• Στήριξη του κοινωνικού κράτους και ειδικά της υγείας αλλά και της πρόνοιας
• Επανάληψη και φέτος του μερίσματος κοινωνικής αλληλεγγύης στοχευμένα σε κοινωνικές
κατηγορίες που το έχουν ανάγκη
• Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα με συγκεκριμένα θεσμικά μέτρα
• Προσέλκυση επενδύσεων με τη δημιουργία φιλικού κλίματος στους για τους επενδυτές
• Διατήρηση του χαμηλού ΦΠΑ στα νησιά της προσφυγικής κρίσης, με ταυτόχρονη υιοθέτηση
του μεταφορικού ισοδύναμου για όλα τα νησιά και τον διπλασιασμό των κονδυλίων από
ευρωπαϊκούς πόρους για έργα ανάπτυξης στα νησιά του Αιγαίου, τα επόμενα χρόνια.
Προεκλογικά διλήμματα

*Υπέρ των εργαζομένων και την αύξηση του κατώτατου μισθού ή με την απορύθμιση της αγοράς
εργασίας, την κατάργηση του οχταώρου, με ένα δημόσιο τομέα αποτελεσματικό, ισχυρό και
ανταποδοτικό στην κοινωνία
Υπέρ της διάλυσης του δημοσίου τομέα ή των μεταρρυθμίσεων για την ανασυγκρότηση του;
Υπέρ της στήριξης του κοινωνικού κράτους και του ασφαλιστικού συστήματος ή με τις απολύσεις
γιατρών, την διάλυση του δημοσίου τομέα και την ρήτρα 5 προς 1 που θέλει να επαναφέρει ο κ.
Μητσοτάκης;
*Με αφορμή το θέμα της ΠΓΔΜ ο κύριος Μητσοτάκης έβγαλε οριστικά και αμετάκλητα την μάσκα
του φιλελεύθερου κεντροδεξιού μεταρρυθμιστή και αποφάσισε να ακολουθήσει τον κο Σαμαρά στο
εμπόριο του δήθεν πατριωτισμού.

*Είχαμε το μέτωπο της ανθρωπιστικής διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης και τις ηγεσίες που
διχάζουν με ακραία ρατσιστικό και σωβινιστικό λόγο. Σε αυτή τη σύγκρουση η ηγεσία της Ν.Δ
παίρνει το μέρος των ακραίων της ΕΕ του Όρμπαν και του Κουρτς. Του Κουρτς που συνδυάζει
αντιμεταναστευτικό λόγο με ακραία νεοφιλελεύθερη αντίληψη με την ανακοίνωση και του νόμο για
την υποχρεωτική 12ωρη εργασία. Αυτή είναι η νέα πολιτική οικογένεια του κου Μητσοτάκη.
*Διαβάστε ακόμα
Τι συζητήθηκε στο υπουργικό συμβούλιο
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

