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ΐ Το σχέδιο θαπατέρο κι spcis
Σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα ε- 

; κτόείσπανίαε το όνομα του Ισπανού 
» πρωθυπουργού ΧοσέΛουίεΡοντρί- 
< γκεζ θαπατέρο δεν θα είναι σε λίγο 
ΐ καιρό τόσο γνωστό όσο στην Ελλά- 
! δα αν οι αναφορέε στο σχέδιό του 
: συνεχιστούν. Κι ενώ όλοι μιλάνε για 
; το σχέδιο ανακούφισηε των δάνειο
ί ληπτών από τον κ. θαπατέρο, ελάχι- 
; στοι γνωρίζουν ακόμη και τιε Βασι- 
■ κέε πτυχέε του σχεδίου και την κατά-
* στάση τηε ισπανικήε οικονομίαε και
* κτηματαγοράε. Σημειωτέον ότι η α- 
! νακούφιση των δανειοληπτών με ει- 
: δικά χαρακτηριστικά είναι μέροε ε- 
; νόε ευρύτερου πακέτου τόνωσηε 
; τηε ισπανικήε οικονομίαε που περι-
* λαμβάνει κίνητρα σε εργοδότεε να
* προσλάΒουν ανέργουε. Το πρό-
* γραμμα ανακούφισηε για στεγαστι- 
ί κά δάνεια προβλέπει ότι άνεργοι ι- 
! διοκτήτεε σπιτιών και μερικέε κατη- 
; γορίεε συνταξιούχων που έχουν λά- 
; Βει στεγαστικό δάνειο θα μπορούν

να αναβάλουν την πληρωμή τηε μι- 
σήε μηνιαίαε δόσηε για τα επόμενα 
δύο χρόνια αρχήε γενομένηε από

τονΙανουάριο.Τοποσόντηεδόσηε ; 
που αναβάλλεται δεν μπορεί να ξε- * 
περάσει τα 500 ευρώ τον μήνα και α- * 
ναφέρεται σε δάνεια μέχρι του πο- * 
σού των 170.000 ευρώ κατ' ανώτε- Î 
ρο. Το πρόγραμμα εκτιμάται ότι α- I 
φορά μισό εκατομμύριο άτομα. Η I 
κυβέρνηση θα εγγυηθεί την πληρώ- : 
μή των αναβληθεισών δόσεων. Ο κ. ; 
θαπατέρο όμωε δεν έχει διευκρινί- * 
σει ποιο θα είναι το κόστοε για τιε * 
τράπεζεε ή αν η κυβέρνηση πρόκει- · 
ται να το καλύψει. Λεπτομέρειεε α να- j 
μένεται να γίνουν γνωστέε σήμερα I 
μετά τη συνεδρίαση τηε ισπανικήε : 
κυβερνητικήε επιτροπήε και η στή- : 
λη φαντάζεται ότι η ελληνική πλευ- * 
ρά θα είναι όλο αυτιά. Σημειωτέον » 
ότι η ισπανική κυβέρνηση είχε δια- * 
Βουλεύσειε με την Ενωση Ισπανι- · 
κώνΤραπεζώνπρινανακοινώσειτο « 
πρόγραμμα, κάτι που δεν έχει γίνει I 
μέχρι στιγμήε στην Ελλάδα. Εδώ η : 
κυβέρνηση διαΒουλεύεται μόνο την ; 
Τράπεζα τηε Ελλάδοε, καλώνταε ε- : 
νίοτε τουε εκπροσώπουε των μεγά- ; 
λων τραπεζών για ενημέρωση. *


