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■  ΣΤΗ ΜΕΓΚΕΝΗ ΤΟ Υ Δ Ν Τ

Στΐ8 10 Μαΐου οι προκαταβολέ8
Διαβουλεύσε^ Τρισέ και Στροε-Καν με την κυρία Μέρκελ σήμερα στο Βερολίνο καθώε κλιμακώνονται οι π ιέσει στο ευρώ

Στόχοε του επικεφαλήε ίου Δ Ν Τ  κ. Ντομινικ Στροε-Καν (αριστερά) και του διοικητή xns Ευρωπαϊκήε 
Κεντρικήε Τράπεζαε κ. Ζαν-Κλοντ Τρισέ (δ ε ίιά ) στη σημερινή συνάντησή τουε με την κυρία Ανγκελα 
Μ έρκελ είναι να κάμψουν τη σθεναρή αντίσταση που προβάλλει η γερμανΐδα καγκελάριοε όσον αφορά 
τη βοήθεια πριν από την 9η Μαΐου (ερα / olivier hoslet)

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
Μ. Σ π ινθ ο υρα κ η ς

Σ ε συναγερμό έχει τεθεί από 
χθεε η Ευρώπη για να αντι
μετωπίσει ns συνέπειεε που 

προκάλεσαν στην ελληνική οικονο
μία, αλλά και στο ευρώ, η νέα έκρη- 
Εη τω ν  spreads και οι διαδοχικέ5 
υποβαθμίσει από διεθνείε οίκουε. 
Σήμερα το πρωί μεταβαίνουν εσπευ
σμένα στο Βερολίνο ο επικεφαλήε 
τηε Ευρωπαϊκήε Κεντρικήε Τράπε- 

Εαε κ. Ζαν-Κλο- 
νχ Τρισέ και ο 
επικεφαλή5 του 
ΔΝ Τ  κ. Ντομι- 
νίκ Στροε-Καν 
για να κάμψουν 
τη σθεναρή αντί
σταση που προ
βάλλει η κυρία 
Ανγκελα Μέρ
κελ να  συ νε ι
σφέρει στην ευ
ρωπαϊκή βοή 
θεια πριν από ns 
9 Μαΐου και την 
εκλογική αναμέ
τρηση σε Ρηνα
νία και Βεστφα
λία. Στόχοε m s 
ΕΕ και του ΔΝΤ 

είναι να κλειδώσει η ευρωπαϊκή 
βοήθεια το ταχύτερο δυνατόν για να 
αποκλιμακωθεί η ένταση ons αγο
ρέε, και οι π ιέ σ ε ι στο ευρωπαϊκό 
νόμισμα.

Σύμφωνα με πληροφορίε5 που 
διέρρευσαν χθεε από ns ΒρυΕέλλεε, 
η ΕΕ θα κάνει και επισήμωε δεκτό 
το αίτημα m s ελληνικήε κυβέρνη- 
ons για ευρωπαϊκή βοήθεια τη με
θεπόμενη Δευτέρα 10 Μαΐου για να 
αρχίσει αμέσωε και η εκταμίευση 
τω ν πρώτων κονδυλίων. Μία μόλιε 
ημέρα μετά ns εκλογέ5 σε Ρηνανία 
και Βεστφαλία, που αναγκά&υν τη 
Γερμανία να αποφεύγει οποιαδή
ποτε δέσμευση για βοήθεια, θα συ
νεδριάσουν εκτάκτωε οι αρχηγοί 
τω ν  κρατών m s ΕΕ που μετέχουν 
στην ευρωδώνη (πιθανώε με τηλε
διάσκεψη).

Ωε τότε η ελληνική κυβέρνηση θα 
έχει ορισπκοποιήσει και τη νέα δέ
σμη τω ν οικονομικών μέτρων που 
θα συμπεριληφθούν στο νέο Πρό
γραμμα Σταθερότηταε, μεταΕύ των 
οποίων θα είναι πλέον με βεβαιότη

τα οι περικοπέε στιε συντάΕειε, πι
θανότατα και οι μ ειώ σει μισθών και 
επιδομάτων στον δημόσιο τομέα. Εν 
τω  μεταΕύ θα έχουν μεσολαβήσει 
και οι εαρινέε εκημήσεΐ5 ms Ευρω- 
παϊκήε Επιτροπήε για mv πορεία των

ευρωπαϊκών οικονομιών (προβλέ- 
πονται για τιε 5 Μαΐου), ενώ  παράλ
ληλα θα συνταχθούν και οι εκθέσειε 
για τη βελτίωση τηε ανταγωνισηκό- 
mταs τηε ελληνικοί οικονομίαε τα 
επόμενα χρόνια και για την προώ

θηση τω ν διαρθρωτικών αλλαγών, 
αρχήε γενομένηε από το Ασφαλι- 
σηκό και το ΣυνταΕιοδοηκό. Το σύ
νολο αυτών τω ν  κειμένων θα εΕε- 
ταστεί από το Συμβούλιο των υπουρ
γών σε πρώτη φάση τον Μάιο και σε 
δεύτερη τον Ιούνιο, οπότε ενδεχο
μένου θα αποφασιστεί και η παρο
χή επιπλέον χρόνου στην Ελλάδα 
(δηλαδή ωε το 2013) για να συρρι
κνώσει το έλλειμμά τηε στο 3% του 
ΑΕΠτη3.

Την ανάγκη να συνειδητοποιή
σουν οι Ελληνεε 
ότι κινδυνεύουν 
να βρεθούν σε 
«α φ ό ρη τη  κα
τά σ τα σ η »  επ ι
σημαίνει σε συ- 
νέντευΕή του 
στη  γαλλική 
εφημερίδα «Λα 
Τριμπιούν» ο γε- 
ν ικόε διευθυ: 
ν τή ε  του Διε- 
θνούε Νομισμα- 
πκού Ταμείου κ.
Ντομινικ Στροε- 
Καν, τονίΕονταε 
ταυτόχρονα ότι 
όσο  περισσότε
ρο συ νε ιδη το 
ποιήσουν (οι 
Ελληνεε) το πώε έχουν τα πράγμα
τα τόσο καλύτερη και αποτελεσμα
τικότερη θα είναι η δράση του Τα
μείου στην Ελλάδα.

Ειδικότερα ο κ. Στροε-Καν ανα
φέρει ότι αν δεν υπήρχε η διεθνήε 
αρωγή  προ$ την Ελλάδα η κατά
σταση  θα γ ινό τα ν  αφόρητη , συ- 
μπληρώνονταε ωστόσο όπ ούτωε ή 
άλλωε τα πράγματα θα είναι στο εΕήε 
δύσκολα για τουε Ελληνεε. «Η  εξυ
γίανση των δημοσίων οικονομι
κών ύστερα από τόσα χρόνια εκτρο- 
χιασμών θα είναι δύσκολη και επί
πονη, αλλά δεν υπάρχει άλλη λύ
ση » αναφέρει ο διευθυνχήε του ΔΝΤ, 
ενώ  συμπληρώνει χαρακτηριστικά 
ότι «ε ίνα ι αυταπάτη να πιστεύειε 
πωε μπορείε να θεραπευτείε όταν 
διώχνειε τον γιατρό σου επειδή δεν 
σου αρέσουν οι συνταγέε του».

Επισπεύδει ns διαδικασίε8 και η Γερμανία
ΒΕΡΟΛΙΝΟ, ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ Γ. ΓΑΛΙΑΝΟΣ_____________

«Ολη η Ευρώπη προετοιμάζει πυρετωδώε βοήθεια 
για την Ελλάδα. Μόνο η Γερμανία και η Ολλανδία 
σφυρίζουν στον αέρα. Οι κυβερνήσειε τουε δηλώ
νουν ότι αν δεν πάρουν πιο μπροστά το πρόγραμμα 
του ΔΝΤ, δεν πρόκειται να μπουν σε δράση». Η άπο
ψη αυτή, που εΕέφρασε οικονομικό3 αναλυτήε, ήταν 
κοινόε τόποε χθεε στο Βερολίνο. Ω στόσο η εσκεμ- 
μένη ολιγωρία δεν επιφέρει ηρεμία. Η πίεση από τιε 
ΒρυΕέλλεε αυΕάνεται και αυτό οδηγεί την κυβέρνη
ση σε σπασμωδικέε κινήσειε. Παράδειγμα η «μυστι

κή» σύσκεψη τω ν κορυφαίων κυβερνητικών στελε
χών, που γίνεται σήμερα στην καγκελαρία μετά τη συ
νεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. Το θέμα, ωε 
λέγεται, θα είναι αφενόε οι απαραίτητεε δ ιορθώ σει 
στην επικοινωνιακή γραμμή τηε κυβέρνησή  στο 
«Ελληνικό» και αφετέρου η ψήφιση του νόμου για τη 
βοήθεια. Ο νόμοε αυτόε, θα κατατεθεί την ερχόμενη 
Δευτέρα στην Επιτροπή Προϋπολογισμού τηε Βου- 
λή5. Η ψήφισή του αναμένεται στιε αρχέε τιε μεθε- 
πόμενηε εβδομάδαε. «Για όλα αυτά υπάρχει προ- 
συμφωνία των κομμάτων» δήλωσε ο κοινοβουλευ- 
τικ05 εκπρόσωποε των Χρισπανοδημοκρατών.

Οι Ελληνεε 
πρέπει να 
καταλάβουν 
ότι
κινδυνεύουν 
να βρεθούν 
οε «αφόρητη 
κατάσταση» 
τονίζει ο 
επικεφαλήε 
του ΔΝΤ 
Ντομινικ 
Στροε-Καν

Μεταξύ των 
μέτρων που 

θα συμπε- 
ριληφθούν 

στο νέο 
Πρόγραμμα 

Σταθερότηταε 
θα είναι 

οι περικοπέε 
στιε ουντάξειε 

και οι 
μειώσειε 

μισθών

Η κυβέρνηση ποντάρει στο Βερολίνο
Κοινή δήλωση σ τή ρ ι^  από Γερμανία, ΔΝΤ και ΕΚΤ αναμένει 
το Μαχίμου -  Διάγγελμα από το Ναύπλιο προετοιμάζει ο Πρωθυπουργόβ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗ

Σ ε νέεε πρωτοβουλίεε προχω
ρεί από σήμερα η κυβέρνηση 
προκειμένου να πείσει την Ευ

ρώπη και τιε αγορέε για m v αΕιοπι- 
στία ms πολιτικήε ms, αναμένονταε 
ταυτόχρονα σήμερα ομόθυμη ευρω
παϊκή στήριΕη από το Βερολίνο.

Η συμφωνία για τον  μηχανισμό 
στήριΕηε δεν ανησυχεί τόσο πολύ την 
κυβέρνηση όσο τα μηνύματα πανι
κού που στέλνουν οι αγορέε και πλήτ
τουν την εικόνα τηε χώραε. Στελέχη 
του επιτελείου του Πρωθυπουργού 
έλεγαν όπ αποδίδουν μεγάλη σημα
σία σπε δηλώσειε που θα κάνουν σή
μερα οι κκ. Ζαν-Κλοντ Τ ρισέ, Ντο- 
μινϊκ Στροε-Καν και η κυρία Ανγκε- 
λα Μέρκελ έπειτα από τη συνάντη
σή τουε στο Βερολίνο. Η κυβέρνηση 
πάντωε προσπαθεί να καθησυχάσει 
τουε πολίτεε και επισημαίνει ότι τα 
σενάρια που κυκλοφορούν δεν είναι 
αθώα και ότι εκπορεύονται από το 

:ρδοσκοπικό παιχνίδι τω ν αγορών 
ά και από την έλλειψη αΕιοπιστίαε 

ώραε.

Σύμφωνα με πληροφορίεε ο Πρω- 
θυπουργόε θα επιχειρήσει και σήμε
ρα να καθησυχάσει τουε Ελληνεε με 
δηλώσειε του κατά τη συνεδρίαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά 
και με παρεμβάσειε που έχει προ
γραμματίσει για αύριο και μεθαύριο 
από το Ναύπλιο, στο οποίο θα μετα
βεί συγκαλώνταε συνεδρίαση του Πο- 
λιπκού Συμβουλίου για συμβολικούε 
λόγουε.

Σύμφωνα με πε ίδιεε πληροφορίεε 
ο Π ρωθυπουργόε έχει ήδη προ
γραμματίσει συνέντευΕη Τύπου για 
αύριο το βράδυ, στην οποία κατά πά
σα πιθανότητα θα απευθύνει νέο  
«διάγγελμα» στον ελληνικό λαό, ανα- 
κοινώνονιαε και πε λεπτομέρειεε τηε 
συμφωνίαε με την Ευρώπη για την 
οικονομική βοήθεια από την πρώτη 
πρωτεύουσα του ελληνικού κράτουε.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου και άλ

Η  συμφωνία για τον μηχανισμό 
στήριΕηε θα έχει κλείσει ωε 
την Κυριακή, διαβεβαιώνει 
ο κ. Γ. Παπακωνσταντίνου <απει

λα κυβερνητικά στελέχη παραδέ
χονται ότι έτσι όπωε διαμορφώνε
ται η κατάσταση στην οικονομία δεν

είναι διαχειρίσιμη χωρίε την ύπαρ- 
Εη του μηχανισμού στήριΕηε. Οι δια- 
πραγματεύσειε για την ολοκλήρω
ση τηε συμφωνίαε φθάνουν προε 
το τέλοε και, όπωε δήλωσε ο υπουρ- 
γόε Οικονομικών στο Mega, η συμ
φωνία θα έχει κλείσει «με άνεση ωε 
την Κυριακή». Η κυβέρνηση δεν 
έχει λάβει ακόμη απόφαση αν θα 
φ έρ ε ι τη  συμ φ ω ν ία  στη  Βουλή, 
ω σ τόσο  στελέχη του πρωθυπουρ- 
γικού επιτελείου δεν απέκλειαν να 
¿ητηθεί η έγκριση του Κοινοβουλί
ου στιε αρχέε Μαΐου και είναι πιθα
νόν να μετατραπεί η ψηφοφορία σε 
παροχή ψήφου εμπιστοσύνηε. Πά
ντω ε η τελική συμφωνία θα εγκρι- 
θεί από το  ΔΣ του Διεθνούε Νομι
σματικού Ταμείου, αλλά και από την 
έκτακτη Σύνοδο Κορυφήε τω ν πρω
θυπουργών τηε ευρωδώνηε στιε 10 
Μαΐου. Ο ταν συμβούν αυτά η κυ

βέρνηση εκτιμά ότι θα ηρεμήσουν 
και οι αγορέε.

Χθεε τόσο ο κ. Παπακωνταντίνου 
όσο και ο κ. Γ. Πεταλωτήε κατέβα
λαν μεγάλεε προσπάθειεε για να με
ταδώσουν κλίμα ψυχραιμίαε και αι- 
σιοδοΕίαε. Ο κυβερνητικόε εκπρό- 
σωποε σχολίαΖε ότι η υποβάθμιση 
τηε πιστοληππκήε ικανότηταε τηε χώ- 
ραε αποδεικνύει πωε το πρόβλημα 
δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά 
έχει ευρύτερεε διαστάσειε και ότι η 
κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορη- 
μαπκά κάθε συΖήτηση για αναδιάρ
θρωση του χρέουε. 0  κ. Παπακων
σταντίνου αποσαφήνισε στην τηλε
οπτική συνέντευΕή του όπ αν χρεια
στεί τα χρήματα θα εκταμιευθούν νω 
ρίτερα και ότι η Γερμανία ίσωε κα
θυστερήσει αλλά οι υπόλοιπεε ευ- 
ρωπαϊκέε χώρεε και το ΔΝΤ θα είναι 
εκεί για να μην υπάρΕει πρόβλημα. 
«Είναι σημαντικό το τελικό ποσό και 
οι όροι τηε συμφωνίαε να είναι πει
στικοί για τιε αγορέε» επισήμανε. 
Χαρακτήρισε «χαζά » τα σενάρια για 
επιβολή πλαφόν στιε αναλήψειε και 
τόνισε ότι οι καταθέσειε τω ν Ελλή
νων είναι εγγυημένεε.
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Θέμα ■ στη μεγκενη του δντ

Οργιο κερδοσκόπων με... «σκουπίδια»
Κατάρρευση ομολόγων και μετοχών από την υποβάθμιση m s m aroAnrrtiKns iK avom Tas m s  Ελλάδαε στην κατηγορία junk

ΡΕΠΟΡΤΑΖ Τ. Μ αντικ ιδη ς

Η επιθετική υποβάθμιση ins 
πιστοληπτικήΞ ικανότηχαε 
m s Ελλάδαε στην κατηγο

ρία junk (σκουπίδι) από τη Standard 
& Poor’s οδήγησε σε κατάρρευση 
τόσο τα ελληνικά ομόλογα όσο και 
ns μετοχέ5 στο Χρηματιστήριο ms 
Αθήναδ. Το «όρ γ ιο » φημών, σενα
ρίων τρόμου και κερδοσκοπία5 <ms 
αγορέε οδήγησε χθεδ το «καπέλο» 
τω ν  ελληνικών 1 θετώ ν ομολόγων 
ένανπ των αντίστοιχων γερμανικών 
στο  απαγορευτικό επίπεδο δανει
σμού τω ν 712 μονάδων βάσηδ, την 
ώρα που αρκετοί επενδυτέε προτι

μ ούσαν να  
μην υπ οβά
λουν τιμ έε 
στη δευτερο
γενή αγορά, 
ώ σ τε  να  π ε
ριορίσουν ns 
ζημιέδ τουε. 
Τη ν ίδια 
στιγμή η κα
τρακύλα τω ν 
τρα π εζικ ώ ν 
μ ετοχώ ν  (- 
9,23%) οδη 
γο ύ σ ε  σε  
πτώση 6% το 
Χρηματιστή
ριο, το οποίο 
έχανε ακόμη 
και 7,40%, 
καθώδ στη ν 

πλευρά τω ν πωλητών βρέθηκαν και 
αρκετοί μικροεπενδυτέ5, σημάδι και 
του πανικού που επικράτησε.

Η χθεσινή κατάρρευση τω ν ομο
λόγων και μετοχών σηματοδοτεί πά- 
ντωδ τη νέα  φάση  σ τη ν οποία ει- 
σήλθε ουσιασπκά το «ελληνικό πρό
βλημα», καθώδ το παιχνίδι έχει με
ταφερθεί πλέον στο γήπεδο m s ευ
ρωζώνη« και κυρίωε ms Γερμανίαε.

Αν λοιπόν άμεσα (ακόμη και σή
μερα) δεν υπάρξουν, oncos λέγεται, 
ουσιασπκέε διαβεβαιώσειε από m v 
τρόικα (ΔΝΤ - ΕΚΤ - ΕΕ) και τη Γερ
μανία σχεπκά με τη χρηματοδότηση,

Υπάρχει 
πιθανότητα να 
ανοίξει το κουτί 
τιτε Πανδώραε σε 
όλη την
ευρωζώνη αν δεν 
υπάρξουν 
ουσιαστικέ« 
διαβεβαιώσεκ 
για τη
χρηματοδότηση 
από την τρόικα 
(ΔΝΤ-ΕΚΤ-ΕΕ) 
και τη Γερμανία

Εικόνα κατάρρευση« χθε« στο Χρηματιστήριο με πτώση 6% και τ ι«  τραπεζικέ« μετοχέδ να κατρακυλούν 
(-9,23%). Ενδεικτικό του πανικού από τ ι«  φήμεε και την υποβάθμιση από την δ& Ρ το ότι αρκετοί 
μικροεπενδυτέδ έσπευσαν να πουλήσουν <αρ / θαναςης ςταυρακης)

αλλά και το νέο πακέτο μέτρων, τότε 
υπάρχει η πιθανότητα τηδ μετάδοση« 
τηδ κρίση« ανοίγονταδ το κουτί τηε 
Πανδώραδ σε όλη m v ευρωζώνη.

Οι συ ζη τή σ ε ι τηε Ελλάδα« με το 
ΔΝΤ και την Κομισιόν στην Αθήνα 
δείχνουν π ά ντο » ότι έχουν σχεδόν 
ολοκληρωθεί, ενώ  ορισμένοι στην 
αγορά εκτιμούν πωδ το  συνολικό 
πακέτο σε  βάθοδ τρ ιε τ ία « θα κυ
μανθεί στα  80-100 δισ. ευρώ (από 
45 δισ. ευρώ εφέτοδ). Με τΐδ δανει
ακέ« ανάγκεδ τηδ Ελλάδαδ στα 150 
δισ. ευρώ για τα επόμενα τρία χρό
νια και ο οικονομολόγοδ Ερικ Νίλ- 
σ ε ν  τηδ Θοΐάηιαη δβεήδ εκτίμησε 
ότι το ΔΝ Τ  και οι χώ ρε« τηε ευρω- 
ζώνηε θα πρέπει να δώσουν κεφά
λαια υπερτριπλάσια του ύψουε του 
πακέτου διάσωση«.

Η επιθετική υποβάθμιση τηδ πι- 
στοληππκήδ ικavόmτas ms Ελλάδα« 
κατά τρείδ βαθμίδεδ, σε «ΒΒ+» από

«ΒΒΒ+», από τη Standard & Poor’s, 
μετά μάλιστα την υποβάθμιση m s 
Πορτογαλία5, απειλεί να μεταδώσει 
κρίση κρατικού xpéous σε όλη m v ευ
ρωζώνη και αυτό δεν είναι καλό σε
νάριο για κανέναν. Μπορεί σήμερα 
π.χ η Γερμανία να νιώθει η πιο ασφα
λή«, δανειζόμενη  ευνοϊκά από ns 
ομολογιακέ« αγορέδ, αν όμωδ γύρω 
m s αρχ ίζουν να  μαγεύονται συ 
ντρίμμια, δύσκολα θα μπορέσει και 
αυτή να ξεφύγει από m v κατρακύλα, 
ανέφερε ο κ. Δ . Σκαπινάκηδ, υπεύ- 
0uvos στρατηγική« ms Marfin.

Η υποβάθμιση m s Ελλάδα5 
και m s Πορτογαλία5 απει
λεί να μεταδώσει m v κρίση 

σε όλη την ευρωζώνη, ανέφερε και 
ο κ. ΑΕελ Μ πόιε, στρατηγικό« ανα
λυτή« ms AXA Investment Managers 
σ το  Bloomberg, σημειώνονταδ το 
ρίσκο οι αγορέδ να κερδοσκοπούν

τώρα κατά οποιοσδήποτε περιφε
ρειακή« χώρα« με μεγάλο χρέοε.

Την ώρα  που ο ο ίκο« δ&Ρ υπο
βάθμιζε και τη ν α ξιολόγηση  τω ν  
τεσσάρων μεγάλων ελληνικών τρα
πεζών ο υπουργό« Οικονομικών κ. 
Γ. Π α π α κ ω νσ τα ν τ ίνο υ  τόν ιζε  σε 
ανακοίνωσή του ότι η υποβάθμιση 
δεν  «αντανακλά τα πραγματικά  
δεδομένα» τηδ οικονομία« και το 
τραπεζικό σύστημα δεν αντιμετω
πίζει πρόβλημα.

Ο επικεφαλή« οικονομολόγο« ms 
ΟίΙί κ. Βίλεμ Μ πού ιτερ  προβλέπει 
«χρεοκοπία» τη5 χώρα« και σημα
ντικέ« ζημιέδ στουε π ιστω τέε τπ5, 
αν δεν τηε δοθεί ένα πακέτο στήρι
ξη « με πιο γενναιόδωρου3 όρου«. 
Για την δ&Ρ, μάλιστα, στο ενδεχό
μενο αναδ ιάρθρω σή  του χρέουδ ή 
παύση« πληρωμών οι επενδυτέ5 θα 
μπορέσουν να ανακτήσουν μόνο το 
30%-50% τω ν  χρημάτων του«.

ρ  ΓΝΩΜΗ----

Στα μάτια 
| των παιδιών

Του Γ. Π. Μαλουχου

Σ το  ηλεκτρονικό τα 
χυδρομείο  έφ τα σ ε  
χ0εδ το  βράδυ ένα  

κείμενο από Ελληνίδα τη « 
Αμερική«, που ίσωε αξίζει 
να  το  διαβάσουν περισσό
τεροι και πιο αρμόδιοι από 
το ν  αποδέκτη του:

«... κάποιο« θα πρέπει να 
μιλήσει στα παιδιά για όσα 
συμβαίνουν. Θα πρέπει να 
του5 εξηγήσουν την κατά
σταση και να τα καθησυχά
σουν για  το  μέλλον. Εδώ 
εγώ, που δεν ¿ω στην Ελλά
δα και, ασφαλώε, δεν είμαι 
παιδί, καταθλίβομαι ό ταν 
ακούω στίδ αμερικανικέ« 
ειδήσεΐ5 για την ελληνική 
οικονομία, τόσο  που κλεί
νω  την τηλεόραση ή ακόμα 
και το  ραδιόφωνο, γιατί ωδ 
και τα τοπικά ραδιόφωνα το 
κάνουν συχνά πρώτο θ έ 
μα!... Δ ε ν  ξ έ ρ ω , ίσω ε  θα 
πρέπει να γίνει κάτι μέσα 
από τα σχολεία, να σταλεί 
μια εγκύκλιο« και να τη δια
βάσουν στΐ5 τάξεΐ5... Τελι
κά, πέρα από το  φόβο που 
του5 προκαλεί, μεγαλώνουν 
με καταρρακωμένη εθνική 
συνείδηση. Και αισθάνονται 
εξευτελισμένα...».

Μπορεί κάποιοι όλα αυ
τά να  τα βρουν ασήμαντα 
μέσα σ το  χάοδ που επικρα
τεί. Α ν  όμωδ τα σκεφτούν 
για λίγο, θα δουν ότι δεν εί
ναι. Το  αντίθετο μάλιστα.

gmalouchos@tovima.gr

ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ

Να χτυπηθεί το πρόβλημα στη ρίζα
γ  τ '  αθησυχαστικόδ εμφανίστηκε χθεε 

' ... από το  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο 
ι V ,  αντιπρόεδρο.« τηε Ευρωπαϊκή« Κε

ντρική« Τράπεζα « (ΕΚΤ) κ. Αουκάδ Πα- 
παδήμοδ αναφορικά με τΐδ διαπραγμα- 
τεύσεΐδ που διεξάγονται μεταξύ τω ν ελλη
νικών αρχών, τηδ ΕΕ και του ΔΝΤ, εκφρά- 
ξονταε την πεποίθηση ότι δεν θα υπάρξουν 

δυσκολίεδ στην επίτευξη 
συμφωνία«.

Μιλώνταδ στην Επι
τροπή  Ο ικονομ ικών 

και Ν ομ ισμ α τικώ ν 
Υπ οθέσεω ν του Ευ

ρωπαϊκού Κοινοβουλί
ου ο απερχόμενο« αντι
πρόεδρο« τη « ΕΚΤ επι- 

σήμανε τΐδ μεγά
λ ε «  δημοσιονο
μικέ« ανισορρο- 
πίεδ που έφερε 
στην επιφάνεια 
η αναθεώρηση

του ελληνικού ελλείμματοδ για το 2009. Επι
πλέον, ο κ. Παπαδήμοδ δήλωσε: «Είναι πο
λύ σημαντικό να προσδιοριστούν -  μέσω 
του προγράμματοε που επεξεργάζεται η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΚΤ και το Δ Ν Τ  μα
ζί με τιε ελληνικέε αρχέε -  συγκεκριμένα 
δημοσιονομικά μέτρα και διαρθρωτικέε 
αλλαγέε που θα χτυπήσουν τη ρίζα των 
δημοσιονομικών ανισορροπιών και διαρ
θρωτικών αδυναμιών τηε Ελλάδαε». Με 
τον τρόπο αυτόν, πρόσθεσε ο κ. Παπαδή- 
μοδ, «θα διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των 
δημοσίων οικονομικών και θα βελτιωθεί 
η ανταγωνιστικότητα τηε χώραε διεθνώε».

Τέλοδ, σχετικά με τουδ κινδύνου« που 
ενδέχεται να αντιμετωπίσουν και άλλεε χώ
ρ ε« τηδ ευρω ζώνη «, ο αντιπρόεδρο« τηε 
ΕΚΤ ανέφερε ότι τα προβλήματα είναι δια
φορετική« φύσεωδ για την κάθε οικονομία 
και με δεδομένη την υπάρχουσα εμπειρία 
θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειεδ 
κυρίωδ για τη βελτίωση τηδ ανταγωνιστι
κότητα«.

Την πεποίθησή του όχι δεν θα υπάρξουν δυσκολΐεδ
στην επίτευξη συμφωνία« εξέφρασε χθε«
στο Ευρωκοινοβούλιο ο κ. Λ. Παπαδήμοε <αρ / Thierry charueri

Εγγυημένε8 ο ι κ α τα θ έσ ει 
διαβεβαιώνει η κυβέρνηση

Κ αθησυχασπκοί εμφανίζονται τόσο η 
κυβέρνηση όσο και οι τραπεζίτεδ για 
το ζήτημα τω ν καταθέσεων, τονίζο- 

νταε ότι δεν τίθεται κανένα θέμα απώλειάδ 
τουδ από τα νοικοκυριά και τιε επιχειρήσει. 
Συγκεκριμένα, επισημαίνουν ότι το εγχώριο 
τραπεζικό σύστημα διατη
ρεί ικανοποιητική ρευστό
τητα, η οποία εξασφαλίζε
ται τόσο  από την ΕΚΤ όσο 
και μέσω του πακέτου τω ν 
28 δισ. ευρώ που πήρε πα
ράταση ωδ τον  Ιούνιο. Χα
ρακτηριστική είναι επίσηδ 
δήλωση του υπουργού Οι
κονομικών κ. Γ. Π απακων
σ τα ντίνου , ο οποίοδ είπε ότι «ο  κόσμοε δεν 
πρέπει να ανησυχεί για τιε καταθέσειε του» 
και πωδ «βάσει νόμου ισχύει η εγγύηση των 
καταθέσεων μέχρι του ποσού των 100.000 
ευρώ ανά καταθέτη ανά τράπεζα». .

Ανάλογε« εκτιμήσει« διατύπωσε και ο δι
οικητή« τη« Τράπεζα« τηδ Ελλάδοε κ. Γ. Προ- 
βόπουλοδ, ο οποίοδ χθεδ τόνισε ότι «τα  εγ
χώρια τραπεζικά ιδρύματα παρά τα προ
βλήματα που υπάρχουν, βρίσκονται σε κα-

λή κατάσταση». Χαρακτηριστική είναι επίση« 
η έκθεση m s UBS που είδε το epos ms δη
μοσιότητα« πριν από λίγεε ημέρε«, σύμφω
να με m v οποία δεν αναμένονται σημανπκέε 
εκροέε καταθέσεων από το σύστημα. Η τρά
πεζα χαρακτηρίζει τεράστια m v εγχώρια κα- 

ταθετική βάση των 271 δισ. 
ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί 
στο 113% του ΑΕΠ και απο
τελεί μία από ns μεγαλύτε
ρε« στην ΕΕ. Επιπλέον, υπο
γραμμίζουν όη από το σύ
νολο τω ν  καταθέσεων το 
71% ή 193 δισ. ευρώ απο
τελούν «κολλημένε«» απο
ταμιεύσει« νοικοκυριών.

Υπενθυμίζεται όη οι καταθέσειε στην Ελλά
δα είναι εγγυημένε« από το Ταμείο Εγγυή- 
σεωδ Καταθέσεων (ΤΕΚ), το οποίο χορηγεί 
αποζημίωση (ανώτατο όριο σε 100.000 ευ
ρώ, ενώ  περιλαμβάνονται και οι δεδουλευ
μένοι τόκοι cos m v ημέρα που η κατάθεση 
κατέστη μη διαθέσιμη) εντόδ τριμήνου στουε 
καταθέτεε. Στίδ περιπτώσεΐδ κοινών λον· 
ριασμών το ΤΕΚ εγγυάται αποζημίωση 
100.000 ευρώ) ανά καταθέτη.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
271 δισ. ευρώ η καταθετική 

βάση, αντιστοιχεί 
στο 113% του ΑΕΠ 

και αποτελεί μία από τιε 
μεγαλύτερε« στην ΕΕ

mailto:gmalouchos@tovima.gr
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Θέμα ** στη μεγκενη τουδντ

«Το Ταμείο δεν φεύγει με πέτρες»
Τον αναγκαστικό χαρακτήρα ms προσφυγής στον μηχανισμό omprêns επισήμανε ο Γ. Παπανδρέου

«Περνάμε μαζί τη δυσκολότερη στιγμή ms Ελλάδαβ των τελευταίων δεκαετιών» είπε στουβ βουλευτέε 
του ΠαΣοΚ χθεε ο κ. Γ. Παπανδρέου <απε)

ρεπο ρτάζ  Α γγ. Κωβαιος

Ο λεε τουε τιε ελπίδε3 σ τον  
μηχανισμό στήριξηε ενα- 
πόθεσαν χθεε ο Πρωθυ- 

πουργόε κ. Γ. Παπανδρέου και 
ο υπουργόε Ο ικονομ ικών κ. Γ. 
Παπακωνσταντίνου απευθυνό
μενοι σ τη ν ΚΟ του ΠαΣοΚ, την 
ώ ρ α  που έκ λεινα ν  ορ ισ τικά  οι 
πόρτεε τω ν  αγορών για την Ελλά
δα, υποβαθμιζόταν εκ νέου η ελ

λη ν ική  ο ικ ο 
νομία από την 
δ&Ρ και κατα- 
κρη μ νιΖ ό τα ν  
το  ελλην ικ ό  
Χ ρ η μ α τ ισ τή 
ριο. Και οι δύο 
π α ρ α δ έ χ θ η 
καν ότι πλέον 
δεν είναι η κυ
β έρ ν η σ η  η 
οποία λαμβά
νει τΐ5 αποφά- 
σειε, ε νώ  χα
ρακτηρ ιστικό 
ή τα ν  ό τι από 
τ ιε  ομ ιλ ίεε  
τουε έλειψε η 
δ ια β εβ α ίω ση  
ότι δ εν  συΖη- 
τε ίτα ι α ν α 
δ ιά ρ θ ρ ω σ η  
του χρέουε.

Ο κ. Παπαν
δρέου είπε ότι 

η κυβέρνηση θα δημ ιουργήσει 
έ να  δ ίκ τυο  α σ φ α λ ε ία ε  γ ια  τ ιε  
α σθ ενέσ τερ εε  κοινωνικέε ομά- 
δεε και τόν ισε ότι «περνάμε  μα
τ-/ τη δυσκολότερη στιγμή  τηε  
Ελλάδα ε τω ν τελευταίων δεκαε
τιών. Οι προκλήσειε που η πα
τρίδα  μαε αντιμ ετω π ίζε ι είνα ι 
πρωτόγνωρεε, όχι μόνο για την  
Ελλάδα, αλλά και για την  Ευρώ
πη, ακόμη και για τη ν  παγκό
σμια οικονομία ».

Οσο εξελ ισσόταν η συνεδρία
ση, το οικονομικό επιτελείο επλη- 
ροφορείτο συνεχώε τιε εξελίξειε 
στιε αγορέε, όμωε χαρακτηριστικό 
τηε αμηχανίαε που επικρατεί ήταν 
ότι σ τιε  συΖητήσειε που έγ ιναν 
στουε διαδρόμουε στέλεχοε του 
υπουργείου Οικονομικών έλεγε ότι 
στόχοε τηε κυβέρνησηε παραμέ
νει να επιστρέφει η χώρα στον δα
νεισμό από τιε αγορέε ακόμη και 
ωε το τέλοε του έτουε!

«Σήμερα  καλούμαστε σε έναν 
αγώνα για τη ν  απελευθέρωση  
τηε Ελλάδαε από την κηδεμονία» 
είπε ο Πρωθυπουργόε και στο ση-

Η συζήτηση για τιε «κόκκι- 
ν ε ε  γρ α μ μ έε», τη ν  ε νη 
μέρωση τω ν  πολιτών για 

το  τι επακολουθεί, τη ν  τιμωρία  
ό σ ω ν  ευθύνονται για τη  σημερι
νή  κα τάσ ταση , τη ν  αλλαγή του  
μοντέλου διακυβέρνησηε και το  
ενδεχόμενο ανασχηματισμού κυ
ριάρχησε σ τιε  παρεμβάσειε δ ε 
κάδων βουλευτών που μ ίλησαν 
στη  χθεσινή  συνεδρ ίαση . Ζήτη
μα ορίου υποχώρησηε στιε αξιώ- 
σειε του ΔΝ Τ  έθεσαν μεταξύ άλ
λω ν η κυρία Σοφία Σακοράφα 

οι οι κκ. Δ. Κουσελάε και Π. 
■κουλόπουλοε, θέτονταε ωε 

■η γραμμή τιε μειώσειε μι-

μείο αυτό τηε ομιλίαε του α να 
φέρθηκε στιε αντιδράσειε από τα 
κόμματα τη ε  Α ρ ισ τερ ά ε . «Σ τα  
συνθήματα των διαδηλωτών που 
λένε “έΕω το Δ Ν Τ " θα μπορούσε 
να προσθέσει κανείε, γιατί είναι 
μισό το σύνθημα, “έΕω και η Ευ
ρωπαϊκή Επιτροπή”. Μπορώ να 
το προσυπογράφω, γιατί στόχοε 
όλων μαε είναι να φύγουμε από 
την επιτήρηση, να φύγουμε από 
την  κηδεμονία», τόν ισε και συ
μ π λή ρ ω σ ε : «Η  δ ια φ ο ρ ά  μαε 
όμωε είνα ι θεμελιακή. Δ εν  θα

σ θ ώ ν  σ τ ο ν  ιδ ιω τ ικ ό  τομ έα .
Ο κ. Κουκουλόπουλοε είπε επί- 

ση ε ότι ό σο ι δα ιμ ονοπ ο ιούν το  
Δ Ν Τ  θ εω ρ ο ύ ν  ότι οι υπόλοιποι 
έχουν  υ π οσ τε ί λοβ ο τομ ή , ε ν ώ  
όσο ι το  ωρα ιοποιούν θέλουν να 
κάνουν λοβοτομή στον  κορμό του 
ΠαΣοΚ, και επανέλαβε ότι χρει
ά ζε τα ι μ ετάλλα ξη  του  D NA του 
κόμματοε ώ σ τε  να  δημιουργηθεί 
ένα  νέο  πολιτικό πρόγραμμα. Το 
θέμα του μοντέλου διακυβέρνη- 
σηε έ θ εσ α ν  ο κ. Ν. Σαλαγιάν- 
vns, ο οπο ίοε Ζήτησε απ όδοση  
ευθυνών για την οικονομική κα
τά σ τα σ η  και π α ρό τρυ νε  το ν  κ. 
Π απανδρέου να  μην ακολουθή-

φύγουν όσο σήμερα ουσιαστικά 
σ υ ν α π ο φ α σ ίζο υ ν  κ ά π ο ιο ι με 
εμάε, με πέτρεε, ούτε με βία οποι
οσδή ποτε  μορφήε. Μάλιστα, η 
βία ενισχύει την εικόνα τηε ανα- 
Ειοπιστίαε τηε χώ ραε μαε. Θα 
φύγουν όταν εμείε θα έχουμε βά
λει τάΕη στη χώρα μαε».

«Αρκετά λοιπόν κοροϊδέψαμε 
αλλήλουε. Οι πολιτικέε τω ν τε
λευταίων ετώ ν μαε έφεραν κο
ντά στη χρεοκοπία -  ο ικονομ ι
κή, πολιτική και ηθ ική», είπε ο 
κ. Παπανδρέου και εν  όψει τηε

σ ε ι το  παράδειγμ α  Καραμανλή 
που κυβερνούσε ω ε  πρίγκιπαε σε 
πριγκιπάτο, και ο κ. Μ. Ανδρου- 
λάκηε, ο οπο ίοε επ ισήμανε ότι 
ότι δ εν  πρέπει να  γ ίνετα ι λόγοε  
γ ια  α να σ χ η μ α τισμ ό , ο ο π ο ίο ε  
ό ταν γίνει θα πρέπει να  είναι ρι- 
Ζικόε. Η κυρία Σούλα Μερεντί- 
τη έθ εσ ε  Ζήτημα καθυστερήσε
ω ν  στη  στελέχωση  του κρατικού 
μηχανισμού, ενώ  ο κ. Δ. Βαρβα- 
ρίγοε π α ραπ ονύθη κε ό τι έχει 
υποβαθμιστεί ο ρόλοε τω ν  βου
λευ τώ ν. Ο κ. Γ. Φλωρίδηε είπε 
ότι πρέπει να «γ ίνουμε η αλλαγή 
που θέλουμε εμείε», τονίΖονταε 
ό τι πρέπ ει να  ε ξο β ε λ ισ το ύ ν  οι

π ερ ιόδου  που α κ ολουθε ί είπε 
στου ε βουλευτέε τού κόμματόε 
του: «Σ ε  αυτή την πορεία δεν πε
ρισσεύει κανέναε. Κανένα μέλοε 
τηε κυβέρνησηε, κανέναε βου- 
λευτήε μαε, κανένα στέλεχοε του 
κόμματοε δεν έχει δικαίωμα να 
απέχει από αυτή τη μάχη». Σε 
μια προσπάθεια  να  ξορκ ίσει το 
πολιτικό κόστοε είπε ότι αυτό βα
ρύνει όποιον δεν αναμετράται με 
τιε προκλήσειε και τα προβλήμα
τα, όπωε έκανε η προηγούμενη 
κυβέρνηση.

«α π α ιτή σ ε ιε  επ ί δημ οσ ίω ν  δα
ν ε ικ ώ ν »  και ό τι δ ε ν  πρέπει να  
υπάρχει η «α υ τα πά τη  τηε γρή- 
γορηε εΕόδου».

«Ν α  σκεφθούμε τουε πεζικά- 
ριουε του πολέμου » Ζήτησε ο κ. 
Π. Ρήγαε, «ν α  αναδιανείμουμε 
εισοδήματα και όχι δάνε ια » εί
πε ο κ. Κ. Καρτάληε, ενώ  ο κ. I. 
Διαμαντίδηε επ ισήμανε καθυ
σ τ ε ρ ή σ ε ι  και α σ υ νεννο η σ ίε ε . 
«Ν α  μ η ν  εμ φ α ν ιζό μ α σ τε  ω ε  
εντολοδόχοι του Δ Ν Τ »  επέμεινε 
ο κ. Χρ. Πρωτόπαπαε, ενώ  η κυ
ρία Ελπίδα Τσουρή είπε ότι κυ
βέρνηση εθνικήε σωτηρίαε είναι 
η κυβέρνηση Παπανδρέου.

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Γιατην 
προσφυγή 
φταίει 
το ΠαΣοΚ

Σ τον  Πρωθυπουργό κ. Γ. 
Παπανδρέου συνεχί
ζει να  επιρρίπτει τιε ευ- 

θύνεε η Νέα Δημοκρατία για 
την εμπλοκή του ΔΝΤ. Ο εκ- 
πρόσωποε του κόμματοε κ. Π. 
Παναγιωτόπουλοε, με αφορ
μή τα  όσα  είπε ο κ. Παπαν
δρέου μιλώνταε στην ΚΟ του 
ΠαΣοΚ και κυρίωε την επίθε
ση που εξαπέλυσε κατά του 
προέδρου τηε ΝΔ κ. Αντ. Σα
μαρά, ειδικά για τη «συ γγνώ 
μη» που Ζήτησε, ανταπάντησε 
σε ιδιαίτερα σκληρό ύφοε: 

«Τ ο  ότι ο κ. Αντ. Σαμαράε 
είχε την τόλμη να ζητήσει συγ
γνώμη για τα όποια λάθη τηε 
κυβέρνησηε τηε Νέαε Δημο- 
κρατίαε είναι πράΕη ευθύνηε 
και δείγμα νέαε πολιτικήε συ- 
μπεριφοράε, που απαιτεί ολό- 
κληροε ο ελληνικόε λαόε. Αντί
θετα ο κ. Παπανδρέου δεν έχει 
το  θάρροε να ζη τή σε ι συγ
γνώμη για τα δεινά που έφε
ρε στη χώρα επί δεκαετίεε το 
ΠαΣοΚ. 0  λαόε βλέπει τη δια
φ ορ ά » τόν ισε ο κ. Παναγιω- 
τόπουλοε και συμπλήρωσε σε 
επιθετικό τόνο: «Ο ι τεράστιεε 
ευθύνεε του κ. Παπανδρέου 
για το Δ Ν Τ  και για τιε ψεύτι
κ ε «  προεκλογικέε του υπο- 
σχέσειε ότι δήθεν “τα λεφτά 
υπάρχουν”, δεν καλύπτονται 
σήμερα με φ θηνούε λαϊκι- 
σμούε».

Κ. Π ΑΓΙΟΥ ΑΙΑΣ

Πικρές θυσίες 
από τους 
αδύναμους

Μ ε πολλέε θυσίεε 
και δυστυχώε πι- 
κρέε θυσίεε από 

τουε αδύναμουε» η Ελλάδα θα 
καταφέρει να ξεπεράσει την 
κρίση, είπε χθεε ο Π ρόεδροε 
τηε Δημ οκρατίαε κ. Κ. Πα- 
πούλιαε στην πρώτη του πα
ρέμβαση μετά την ενεργοποί
ηση του μηχανισμού στήριξηε. 
Σε δηλώσειε του μετά τη συ
ν ά ν τη σ η  που είχε με τ ο ν  
υ π ου ργό  Ε ξω τε ρ ικ ώ ν  τω ν  
Η νωμένων Αραβικών Εμιρά
τω ν  κ. Αμπντουλάχ μπιν Ζα- 
γέντ αλ Ναχιάν, ο Πρόεδροε 
τηε Δημοκρατίαε είπε ότι οι 
δύσκολεε στιγμέε που περνά 
η χώρα μαε «δ ε ν  οφείλονται 
ολοκληρωτικά σε εμάε, αλλά 
σε πολλούε λόγουε και αιτίεε 
όπωε η κερδοσκοπική μανία 
ορισμένων κύκλων» συμπλη- 
ρώ νοντα ε: «Κ α ι η γειτονιά  
σαε δοκίμασε αυτό το πικρό 
παιχνίδι αυτών των κύκλων» 
(ε ν νο ώ ν τα ε  τη ν οικονομική 
κρίση που κτύπησε το  Ντου- 
μπάι). «Ε σειε  είχατε πολλέε 
δυνά μειε  και πολλέε εφ ε- 
δρείεε και τα καταφέρατε. 
Εμείε είμαστε αισιόδοΕοι ότι 
θα κερδίσουμε με πολλέε θυ
σίεε και δυστυχώε με πικρέε 
θυσίεε από τουε αδύναμουε. 
Ε ίμαστε α ισ ιόδοΕ οι ότι θα 
κερδίσουμε τη μάχη».

ΕΙΠΕ:
«Σε αυτή 
την πορεία δεν 
περίσοεΰει 
κανέναε. 
Κανένα 
μέλοε τηε 
κυβέρνησηε, 
κανέναε 
βουλευτήε μαε, 
κανένα 
στέλεχοε του 
κόμματοε δεν 
έχει δικαίωμα 
να απέχει από 
αυτή τη μάχη»

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

«Ο ταν χρωστάς, δεν είσαι ελεύθερος»

Τ ην κηδεμονία που έχει επιβληθεί σ τον  ίδιο 
και στην κυβέρνηση παραδέχθηκε ενώπιον 
τηε ΚΟ ο κ. Γ. Παπακωνσταντίνου. «Ολοι 

καταλαβαίνουμε ότι, όταν χρωστάε, δεν είσαι 
ελεύθεροε. Οταν χρωστάε, εΕαρτάσαι από τουε πι- 
στωτέε σου και είσαι αναγκασμένοε να ακούε 
και αυτά που λένε. Είσαι αναγκασμένοε να πα- 
ρακολουθείε τιε αγορέε, πόσω  μάλλον όταν οι 
ίδιεε οι αγορέε κάποια στιγμή έρχονται και λέ
νε: “Δ εν  μπορείε πια να δανειστείε από εμάε"» 
τόνισε.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου είπε ότι η διαπραγμά
τευση θα έχει ολοκληρωθεί την επόμενη εβδο
μάδα και όρ ισε ω ε κρίσιμη ημερομηνία τη 19η 
Μαΐου, οπότε και λήγει ένα ομόλογο 9 δισ. ευρώ: 
«Εωε εκείνη την ημέρα πρέπει όλα να έχουν τε
λειώσει. Δεδομένηε τηε αδυναμίαε μαε για πρό
σβαση στιε αγορέε, έωε εκείνη την ημέρα η δια
δικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, συμφω- 
νηθεί, υπογράφει και να έχει αρχίσει η εκταμί- 
ευση των ποσώ ν τόσο από το Δ Ν Τ  όσο και από 
τουε ευρωπαίουε εταίρουε».

Καλύτερα αποτελέσματα ζήτησαν οι βουλευτές
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Θέμα ■ στη μεγκενη του δντ

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

«M as φόβισαν, για να μας οδηγήσουν στο Δ Ν Τ »

Η κρίση είναι «τεχνητή» εκτιμά 
o MÍKns Θεοδωράκηε, καθώε, 
όπωε επισημαίνει, γίνεται για 
«να φτωχύνει o λαόε»
(ΑΠΕ/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΛΤΕΣ)

Π ρομήνυμα μεγάλων συμ
φορών για την Ελλάδα χα
ρακτηρίζει με χθεσινή δή

λω σή  του  τη ν εμπλοκή του Διε- 
θνούε Νομισματικού Ταμείου ο 
γνω στόε  μουσ ικοσυνθέτη  κ. Μί- 
κηε Θεοδωράκηε. «Μ ε  τον κοι
νό νου που διαθέτω, δεν μπορώ  
να εξηγήσω  και ακόμα περ ισσό
τερο να δικαιολογήσω την ταχύ
τητα με την οποία κατρακύλησε η 
χώ ρα μαε από τα επ ίπεδα  του  
2009 σε τέτοιο σημείο, ώ στε με 
το Δ Ν Τ  να απολέσουμε ένα μέ- 
ροε τηε εθνικήε μαε κυριαρχίαε 
και να τεθούμε σε καθεστώε κη- 
δεμονίαε» αναφέρει ο κ. Θ εοδω 
ράκηε και σημειώνει πωε η σημε
ρινή πρωτοφανήε και ιλιγγιώδηε 
εξέλιξη στην οικονομική διαδρομή

τηε χώραε έχει «αποτέλεσμα την  
απώλεια τηε εθνικήε μαε αυτοτέ- 
λε ια ε » και τη «δ ιεθ ν ή  ταπείνω 
ση ».

Ο κ. Θεοδωράκηε υποστηρίζει 
ότι «κάποιοι μαε ντρόπιασαν και 
μαε φόβισαν, για να μαε οδηγή
σουν στο ΔΝΤ, που αποτελεί βα
σικό παράγοντα τηε επεκτατικήε 
πολιτικήε των ΗΠΑ και όλα τα άλ
λα περί ευρωπαϊκήε αλληλεγγύηε 
ήταν στάχτη στα μάτια μαε...» και 
υπογραμμίζει πωε πρόκειται για 
μια «τεχνητή οικονομική κρίση». 
Στη συνέχεια αφού επεσήμανε ότι 
αυτό γίνεται για «να  φοβηθεί ο λα- 
όε μαε, να φτωχύνει, να χάσει πο- 
λύτιμεε κατακτήσειε και τέλοε να 
γονατίσει, έχονταε δεχθεί να τον 
κυβερνούν ξένοι», διερωτήθηκε:

«Ο μω ε γιατί; Για να εξυπηρετη
θούν ποια σχέδια και ποιοι στό
χοι;».

Με την επισήμανση ότι παρα
μένει οπαδόε τηε ελληνοτουρκι- 
κήε φιλίαε, συνδέει την ο ικονο
μική κρίση με την επίσκεψη του 
τούρκου πρωθυπουργού Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν και εκφ ρά ζει 
φ όβο για την «α ιφ ν ίδ ια  σύσφ ιγ
ξη τω ν  σχ έσεω ν » και τιε «επ α - 
φέε τω ν  υπουργώ ν και άλλων 
παραγόντων». «Υποψιάζομαι ότι 
πίσω  απ ’ αυτά κρύβεται η αμε
ρικανική πολιτική με τα ύποπτα 
σχέδιά τηε, που αφορούν τον γε
ωγραφ ικό μαε χώρο, την  ύπαρ
ξη υποθαλάσσιων κοιτασμάτων, 
το καθεστώε τηε Κύπρου, το Α ι
γαίο, τουε βόρειουε γείτονέε μαε

και τη ν  αλαξονική στά ση  τηε  
Τουρκίαε, με μόνο εμπόδιο την  
καχυποψία και την  εναντίω ση  
του ελληνικού λαού» σημείωσε.

Σε άλλο σημείο τηε δήλωσήε 
του, αφού αναφέρεται στην ύπαρ
ξη  μιαε «δ ιεθνούε συνω μοσίαε» 
για  να  προχωρήσει το  «μεγάλο  
κόλπο », ώ σ τε  έναε «ελεύθεροε  
λα όε» να  «υποβαθμιστεί σε υπο
τελή », προέβλεψε: «Η  οικονομι
κή κρίση δεν είναι παρά το πρώ 
το πικρό ποτήρι στο λουκούλλειο 
γεύμα που θα ακολουθήσει και 
που αυτή τη φορά θα αφορά ξω
τικά και κρίσιμα εθνικά μαε θέ
ματα, που δεν θα ήθελα ούτε να 
φ ανταστώ  πού θα μαε οδ η γή 
σουν».

Α. Ρα β α ν ο ς

«Οχι ans nepiKonés» λέει ο... ΣΕΒ
Κάθετα αρνητικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Συνδέσμου των 
βιομηχάνων κ. Δ. Δασκαλόπουλος στην απελευθέρωση των απολύσεων 
και στη μείωση μισθών που του πρότεινε η τρόικα ΕΕ - ΔΝΤ - ΕΚΤ

Οι εκπρόσωποι τηε τρόικαε ΕΕ - Δ Ν Τ  - Ε Κ Τ  εισέρχονται στην έδρα του Συνδέσμου Ελληντκών 
Βιομηχανιών, εκεί όπου ο επικεφαλήε του ΣΕΒ κ. Δ . Δασκαλόπουλοε απέκρουσε τιε προτάσετε τουε για 
απελευθέρωση τω ν απολύσεων και για άμεση μείωση μισθών στον ιδιωτικό τομέα! (χρ η στό ς  μ πο ν η ς  / ευροκίΝίεβΐ)

Α μεση μείωση μ ισθώ ν και 
απελευθέρωση απολύσεων 
στον ιδιωηκό τομέα ζήτησε 

χθεε το μεικτό επιτελείο ΕΕ - ΔΝ Τ - 
ΕΚΤ από τον Σύνδεσμο Ελληνικών 
Βιομηχανιών (ΣΕΒ), ενώ ο κ. Δ. Δα
σκαλόπουλοε προσπαθούσε να 
τουε πείσει ότι δεν είναι αυτή η εν- 
δεδειγμένη λύση στα προβλήματα 
τηε χώραε! Επίσηε ο κ. Δασκαλό
πουλοε τουε διευκρίνισε: «Από την 

π λ ευ ρ ά  
μαε δεν 
θέτουμε 
ξή τη μ α  
αλλαγήε 
του υ- 
π ά ρ χ ο -  
ντοε θε
σ μ ι κ ο ύ  
πλαισίου 
για το 
ό ρ ι ο  
απολύσε
ω ν ».  Η 
ά π ο ψ η  

αυτή απηχεί τιε ανπλήψειε τω ν πα
ραδοσιακών βιομηχάνων που έχουν 
υιοθετήσει μια περισσότερο κοινω
νική συμπεριφορά.

Ω στόσο  υπάρχουν πολλοί επι- 
χειρηματίεε που δεν βρίσκονται 
σ το ν  πυρήνα τηε διοίκησηε του 
ΣΕΒ και δεν προέρχονται από την 
παραδοσιακή βιομηχανία, οι οποί
οι έχουν ε ν τε λ ώ ε  δ ια φ ορετικ ή  
αντίληψη από την επίσημη θέση 
του Συνδέσμου. Οι συγκεκριμένοι 
θεωρούν ότι «εδώ  που έχει φθά- 
σει η κατάσταση και με τη χώρα 
στο χείλοε τηε καταστροφήε πρέ
πει να... χυθεί αίμα για να ξανα-

βρούμε τιε αγορέε που χάνουμε. 
Δ εν  μπορεί να γίνει διαφορετι
κά, θα πάμε σε απολύσειε και σε 
μείωση αποδοχών όσω ν παρα
μένουν στη δουλειά τουε. Είναι 
μονόδρομοε!».

Τα κρούσματα παράκαμψηε τηε 
εργατικήε νομοθεσίαε είναι πασι
φανή τόσο στον τουρισμό όσο και 
σε άλλουε κλάδουε παροχήε υπη
ρεσιών, αλλά και στο λιανεμπόριο 
που δεν συμπεριλαμβάνεται στιε

τάΕειε του ΣΕΒ, πλην εξαιρέσεων. 
. Κατά τη διάρκεια τω ν  χθεσινών 
συζητήσεων ΣΕΒ - τρόικαε οι επι- 
χειρηματίεε πρόβαλαν το επιχεί
ρημα ότι το  κράτοε έχει χρεοκο
πήσει και όχι ο ιδιωτικόε τομέαε,

συνεπώε δεν πρέπει να «τιμωρη
θ ού ν » και οι εργα ζόμ ενο ι σ το ν  
ιδιωτικό τομέα με περικοπή του 
14ου ή ακόμη και του 13ου μισθού.

ο μεγάλο πρόβλημα  
στην Ελλάδα σήμερα 
είνα ι η ύπαρξη ενόε 

υπερτροφικού και αδιαφανούε 
κράτουε, που με τη δράση του και 
την παρεμβατικότητά του πνίγει 
τιε αναπτυξιακέε δυνατότητεε τηε 
χώραε. Η ανάπτυξη και η αντα
γωνιστικότητα θα προέλθουν από 
τιε διαρθρωτικέε αλλαγέε που θα 
απελευθερώσουν την επ ιχειρη 
ματικότητα» αντέτεινε χαρακτηρι
στικά ο κ. Δασκαλόπουλοε στιε αι- 
τιάσειε τω ν τεχνοκρατών για αύ
ξηση τηε ανταγωνιστικότηταε και 
στουε ιδ ιώτεε με μείωση του μι- 
σθολογικού κόστουε.

Βεβαίωε, δίνονταε τον τόνο των 
δ ιαπραγμ ατεύσεω ν με τη ΓΣΕΕ 
(οψέποτε αυτέε γίνουν) ξεκαθά
ρισε ότι αυξήσειε δεν πρόκειται 
να υπάρξουν: «Θέλουμε να δια
σφαλίσουμε το εισόδημα των  ερ
γα ζομ ένω ν  μαε. Αλλά πρέπει να 
παραμείνουμε εντόε πραγματι- 
κότηταε. Οταν παλεύουμε για να 
αποτρέψουμε τη μείωση, κάθε 
συξήτηση για αύξηση είναι εκτόε 
πραγματικότηταε». Ο σον αφορά 
την ευελιξία τω ν εργασιακών σχέ
σ εω ν , όπωε λένε οι εργοδότεε, 
δ εν  αποτελεί απειλή για τουε ερ- 
γαζομένουε, αλλά κίνητρο για τη 
διαφύλαξη τω ν  θέσεω ν απασχό- 
λησηε καθώε και για τη δημιουρ
γία νέων.

Α. Γ. Χ ριςτο δο υλακ η ς

Δ , Δ α ςκ α λ ο π ο υ α ο ς

«Η ανάπτυξη και η 
ανταγωνιστικότητα 
θα προέλθουν από 
τιε διαρθρωτικέε 
αλλαγέε που θα 
απελευθερώσουν 
την
εηκεφηματικότητα»

Στη Δικαιοσύνη η μείωση των επιδομάτων

Η πρώτη προσφυγή στη Δικαι
οσύνη για την περικοπή τω ν 
επιδομάτων και του δώρου 

του Πάσχα στον δημόσιο τομέα και 
στουε Οργανισμούε Τοπικήε Αυτοδι- 
οίκησηε κατατέθηκε χθεε στο  Συμ
βούλιο τηε Επικρατείαε. Εργαζόμε- 
νοε στον Δήμο Γλυφάδαε κατέθεσε 
αίτηση στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δ ι
καστήριο κατά τηε περικοπήε τω ν  
αποδοχών του κατ’ επιταγήν του πρό
σφατου Ν. 3833/2010 με τα «επεί
γοντα  μέτρα για την αντιμετώπιση 
τηε δημοσιονομικήε κρίσηε».

Ζητεί να ακυρωθεί η άρνηση του

δημάρχου Γλυφάδαε να του καταβά
λει πλήρειε τιε αποδοχέε του.

Σύμφωνα  με το  εκκαθαριστικό 
σημείωμα τού έγινε περικοπή κατά 
12% του επ ιδόματοε ειδικήε απα- 
σχόλησηε, κατά 12% τω ν  μηνιαίων 
κατ' αποκοπήν ε ξό δ ω ν  κ ινήσεω ε 
OTA και κατά 30% του επιδόματοε 
εορτώ ν του Πάσχα, όπωε και η πε
ρικοπή κατά 30% του επιδόματοε 
αδείαε και του δώρου Χ ριστουγέν
νων.

Η δικηγόροε του υπαλλήλου κυρία 
Βασιλική Σκορδάκη δήλωσε προε 
«Τ ο  Βήμα»: «Μ ε τα μέτρα αυτά, πα-

ραβιάξεται σαφώε η συνταγματικά 
κατοχυρωμένη αρχή τηε ισότηταε 
του άρθρου 4 nap. 1 του Συντάγ- 
ματοε, καθ’ ότι εργαξόμενοι και επι
δόματα διαχωρίξονται αυθαίρετα σε 
κατηγορίεε, ώστε ορισμένοι -  αν και 
ανήκοντεε σε ουσιωδώε όμοιο ή πα
ρόμοιο κλάδο -  να υπάγονται στιε 
εξαιρέσειε του νόμου και να εξακο
λουθούν να λαμβάνουν τα μέχρι τώ
ρα επιδόματα και αμοιβέε, ενώ άλ
λοι στο έλεοε τηε «προστασίαε τηε 
εθνικήε οικονομίαε» να υφίστανται 
περικοπέε».

Π. Τ ς ιμ π ο υ κ η ς

Η  τρόικα «ανέκρινε» yeviKoús 
Ypappaxeis στο Σύνταγμα

πό το «κόσκ ινο » τηε 
τρ ό ικ α ε  ΕΕ - Δ Ν Τ  - 
ΕΚΤ π έρασε χθεε ο 

σχεδιασμόε για μέτρα και με
τα ρ ρ υ θ μ ίσ ε ι σ το ν  ιδιωτικό 
και στον  δημόσιο τομέα. Σε 
αλλεπάλληλεε συσκέψειε στον 
3ο όροφο του υπουργείου Οι
κονομικών οι εμπειρογνώμο- 
νεε του ευρω-ατλαντικού κλι
μακίου συζήτησαν (από τιε 9 
χθεε το πρωί ωε τιε 8 το βρά
δυ) με γενικούε γραμματείε 
και συμβούλουε τω ν  υπουρ

γείων Οικονομικών, Οικονο- 
μίαε, Εσωτερικών, Υποδομών, 
Δικαιοσύνηε, Υγείαε και Πε- 
ριβάλλοντοε. Τα βασικά ζη 
τήματα που εξετάστηκαν ήταν 
το επιχειρημαηκό περιβάλλον 
και η λειτουργία τω ν αγορών, 
τα μέτρα δηλαδή για τον ιδιω
τικό τομέα, η μεταρρύθμιση 
του δημόσιου τομέα (συγχω- 
νεύσειε - καταργήσειε οργα
νισμών), τα κλειστά επαγγέ1 
ματα  και η εφ α ρμ ογή  
οδηγίαε για τιε υπηρε'


