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"Ενέσεις" αισιοδοξίας από Φ. Κουβέλη – E. Βενιζέλο
«Ενέσεις» αισιοδοξίας επιχείρησαν ο Φώτης Κουβέλης και ο Ευάγγελος Βενιζέλος µε τις
δηλώσεις τους µετά την σύσκεψη που είχαν στο Μαξίµου µε τον πρωθυπουργό Αντώνη
Σαµαρά. Και οι δύο τόνισαν κατηγορηµατικά ότι τη σύσκεψη δεν απασχόλησε ούτε ο
ανασχηµατισµός ούτε ζητήµατα που σχετίζονται µε την λειτουργία της
της κυβέρνησης. Αντιθέτως,
είπαν ότι, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο πως η απόφαση του Eurogroup θα βρει την προέκτασή
της στην ανάπτυξη, στην δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και, κατά τον κ. Κουβέλη, στην
δηµιουργία ενός δικτύου προστασίας ενός µεγάλου τµήµατος
τµήµατος της κοινωνίας της οποίας το βιοτικό
επίπεδο έχει επιδεινωθεί δραµατικά. Ο κ. Βενιζέλος σηµείωσε αρχικά ότι έχει αλλάξει το κλίµα
µετά την προχθεσινή απόφαση και συνεπώς οι Έλληνες πρέπει να νιώσουν πιο σίγουροι επειδή η
χώρα έχει σταθεί όρθια και µπορείί να ξανακερδίσει το χαµένο έδαφος. ∆ιευκρίνισε ότι το βάρος
πρέπει να πέσει «στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και όχι των τραπεζιτών» ώστε να πέσει
χρήµα στην αγορά. Tο
ο µεσηµέρι συνεδριάζει το υπουργικό συµβούλιο στη Bουλή.
ουλή.
Σε 48ωρη απεργία την Πέµπτη
η και την Παρασκευή οι εφοριακοί
Σε 48ωρη απεργία την Πέµπτη και την Παρασκευή προχωρούν οι εφοριακοί, µετά από απόφαση
της Εκτελεστικής Επιτροπής της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργαζοµένων στ
στις ∆ηµόσιες
Οικονοµικές Υπηρεσίες (ΠΟΕ-∆ΟΥ).
∆ΟΥ). Οι εργαζόµενοι στις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες
αντιδρούν «στα όποια σχέδια για ιδιωτικοποιήσεις των φορολογικών τους αντικειµένων, στις
συνενώσεις-συγχωνεύσεις
συγχωνεύσεις των υπηρεσιών χωρίς κριτήρια και ιδίως στην κα
κατάργηση των
νησιωτικών ∆ΟΥ, στη µείωση των αποδοχών τους µε όποιο πρόσχηµα, νόµο, κ.λπ.».
Στο 1,22 δισ. ευρώ έφθασαν οι ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τη ∆ΕΗ, λέει η ΓΕΝΟΠ
Στο 1,22 δισ. ευρώ έφθασαν τον Σεπτέµβριο οι ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τη ∆ΕΗ, σύµφω
σύµφωνα µε
τη ΓΕΝΟΠ. Από αυτά τα 696 εκατ. είναι ληξιπρόθεσµες οφειλές νοικοκυριών, µικροµεσαίων
επιχειρήσεων και όσων καταναλωτών τροφοδοτούνται από το δίκτυο χαµηλής τάσης, οφειλές οι
οποίες σχεδόν διπλασιάστηκαν σε διάστηµα µικρότερο του έτους, καθώς το Νοέµ
Νοέµβριο του 2011
ήταν 388,9 εκατ.
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Θα ήταν ανεύθυνο να µη δίδονταν στην Ελλάδα τα χρήµατα, λέει η Α.Μέρκελ
Θα ήταν ανεύθυνο να µη δίδονταν στην Ελλάδα τα χρήµατα και η χώρα να αφηνόταν να
αποχωρήσει αναγκαστικά από το ευρώ είπε η ΆνγκελαΜέρκελ υπερασπιζόµενη την στάση που
ακολούθησε η Γερµανία στο Eurogroup,
Eurogroup, κατά την συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
(CDU/CSU).
Από την πλευρά του ο υπουργός Οικονοµικών Βόλφανγκ Σόιµπλε απαντώντας στις επικρίσεις
φέρεται να δήλωσε ότι η κυβέρνηση «κάνει τα πάντα προκειµένου
προκειµένου να ελαχιστοποιήσει τους
κινδύνους και το κόστος και να µεγιστοποιήσει τις πιθανότητες (επιτυχίας)». Αύριο η γερµανική
Βουλή θα ψηφίσει επί της συµφωνίας για την Ελλάδα, χωρίς να αποκλείεται µικρή αναβολή, µε
δεδοµένου ότι το SPD ζητά πλήρη ενηµέρωση πριν
πριν ψηφίσει, αµφισβητώντας ότι η Μέρκελ και ο
Σόιµπλε λένε την αλήθεια για το κόστος της ελληνικής διάσωσης, αλλά και το ότι τελικά θα
αποφευχθεί νέο κούρεµα του ελληνικού χρέους.
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