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Το Βερολίνο είπε όχι στην άμεση βοήθεια
Η  «επόμενη ημέρα» της απόφασης χαρακτηρίζεται από έλλειψη σαφών λεπτομερειών για τον τρόπο διάσωσης της Ελλάδας

Κάθε άλλο παρά ενθουσιώδηε ήταν 
η υποδοχή που επιφύλαξε ο διεθνήε 
Τύποε στην απόφαση του Ευρω
παϊκού Συμβουλίου για τη στήριξη 
τηε Ελλάδαε, που ουσιαστικά θέτει 
την Αθήνα σε ένα τρίγωνο αυστη- 
ρήε δημοσιονομικήε επιτήρησηε 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το 
Διεθνέε Νομισματικό Ταμείο. Τα 
δυο σημεία στα οποία εστιάζουν οι 
αναλύσειε τηε «επόμενηε ημέραε» 
τηε απόφασηε είναι η έλλειψη σα
φών λεπτομερειών για τον τρόπο διά- 
σωσηε τηε Ελλάδαε, αλλά και η έωε 
τέλουε άρνηση τηε Γερμανίδαε κα
γκελαρίου Αγκελα Μέρκελ στην ά
μεση οικονομική στήριξη τηε Αθή- 
ναε. «Το πολυαναμενόμενο σχέδιο 
τηε Ευρώπηε είναι λιγότερο σχέδιο 
διάσωσηε και περισσότερο μια θο
λή διακήρυξη προθέσεων», είναι η 
χαρακτηριστική εκτίμηση τηε στή- 
ληε Lex των Financial Timea. Το βρε
τανικό δίκτυο BBC στην ιστοσελίδα 
του σημειώνει ότι «οι χρηματοπι- 
στωτικέε αγορέε δεν έχουν πειστεί 
από τη  δέσμευση τηε στήριξηε για

Η  Γερμανίδα 
καγκελάριος έκανε λόγο 
για συνταγματικά 
κωλύματα στην παροχή 
διμερούς βοήθειας.

την Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι η α
πουσία τω ν λεπτομερειών».

«Καταστροφικό», ήταν εξάλλου η 
ετυμηγορία «ενόε διπλωμάτη, που έ
μοιαζε θλιμμένοε» μετά τη  σύνοδο 
κορυφήε, όπωε αναφέρει ο Eco
nomist.

«Αξιωματούχοι που ενημερώθη
καν για τιε συνομιλίεε τω ν ηγετών 
ανέφεραν ότι η κ. Μέρκελ έκανε λό
γο για συνταγματικά κωλύματα που 
εμποδίζουν τη  Γερμανία να παρέχει 
διμερή βοήθεια στην Ελλάδα. Πα
ράλληλα εξέφρασε επιφυλακτικό- 
τητα ωε προε τα σχέδια του κ. Πα- 
πανδρέου για τη  μείωση του ελ- 
λείμματοε και ηγήθηκε τω ν  εκκλή
σεων να υποβληθεί η Ελλάδα σε ά- 
νευ προηγουμένουε μηνιαίουε ε- 
λέγχουε των δημόσιων οικονομικών 
τηε από την ΕΚΤ και το ΔΝΤ», ανα
φέρει η βρετανική επιθεώρηση που 
παραθέτει και φαρμακερό σχόλιο εκ
προσώπου του Ελεύθερου Δημο
κρατικού Κόμματοε: «Δ εν βοηθάμε 
έναν αλκοολικό με το να του δίνουμε 
άλλο ένα μπουκάλι σναπε».

Αγκελα Μέρκελ

Οι κανόνες να 
ακολουθούνται
Η καλύτερη λύση για την Αθήνα εί
ναι να αντιμετωπίσει μόνη τηε τα 
προβλήματά τηε, ήταν η άποψη τηε 
Γερμανίδαε καγκελαρίου Αγκελα 
Μέρκελ, η οποία ανατάχθηκε σθε
ναρά στην ιδέα τηε άμεσηε στήρι
ξηε τηε Ελλάδαε, με αποτέλεσμα α- 
νώτατοε διπλωμάτηε να σχολιάσει 
ότι «δεν ανέμισε τιε επιταγέε τηε». 
Παρ’ όλεε τιε προσπάθειεε τω ν κ. 
Σαρκοζί και Ρομπέι, η Γερμανίδα κα- 
γκελάριοε δέχτηκε μόνο να προβεί 
σε δήλωση πολιτικήε στήριξηε: 
«Αναγνωρίζουμε την ευθύνη που έ
χουμε για τη σταθερότητα τηε Ευ- 
ρωζώνηε... θα σταθούμε στο πλευ
ρό τηε Ελλάδαε, η οποία δεν απαι
τεί χρήματα από εμάε». «Η Ελλάδα 
δεν θα αφεθεί μόνη τηε, αλλά υ
πάρχουν κανόνεε και αυτοί πρέπει 
να ακολουθούνται», είναι ίσωε η 
πλέον γενναιόδωρη φράση τηε. «Η 
Γερμανία πάτησε γερά το φρένο σε 
ό, ή  αφορά την οικονομική βοήθεια», 
φέρεται να δήλωσε ανώτατοε αξιω- 
ματούχοε τηε Ε. Ε. «Γιαλόγουε νο- 
μικούε και για λόγουε αρχήε». Οι λό
γοι έχουν να κάνουν και με το ότι 
η κοινή γνώμη τηε Γερμανίαε είναι 
εχθρική στην πιθανότητα να χρη
ματοδοτήσει το ελληνικό έλλειμμα, 
αλλά και με τιε αντιρρήσειε εντόε του 
κυβερνητικού συνασπισμού. Ή , ό
πωε το θέτει ο ΰυαπϋθη, «η  Γερ
μανίδα καγκελάριοε είναι προφανώε 
οργισμένη που τηε ζητούν να σώσει 
μια χώρα που έχει παραβιάσει όλουε 
τουε κανόνεε τηε Ε. Ε., την ώρα που 
οι Γερμανοί φορολογούμενοι εξα
κολουθούν να υποφέρουν».

Νικολά Σαρκοζί

Οικονομική
διακυβέρνηση
«Η Γαλλία και η Γερμανία συμφωνούν 
απόλυτα στο ζήτημα τηε παροχήε 
στήριξηε προε την Ελλάδα», δήλω
σε χθεε ο Γάλλοε πρόεδροε Νικολά 
Σαρκοζί και μάλλον πρέπει να κό
πιασε πολύ για να καταφέρει να πεί
σει την κ. Μέρκελ να προσυπογρά
ψει αυτά την πολιτική γραμμή. Ο κ. 
Σαρκοζί υπογράμμισε ότι οι «27» κα
τέληξαν σε συμφωνία, με την οποία 
εκφράζουν την αλληλεγγύη τουε 
προε την Ελλάδα και αρκεί για να 
σταματήσουν οι κερδοσκοπικέε ε- 
πιθέσειε τω ν  αγορών. Οταν ρωτή
θηκε πόσα χρήματα θα δώσουν 
Γαλλία και Γερμανία στην Ελλάδα, 
απάντησε ότι δεν θα καθορίσουν οι 
αγορέε ποια θα είναι η συνεισφορά. 
«Εργο μαε είναι να παίρνουμε τιε κα- 
τάλληλεε αποωάσειε τη στινυή που 
χρειάζεται. Αυτή είναι η απάντηση 
τηε Ε. Ε., η στρατηγική μαε είναι ξε
κάθαρη και οι αγορέε θα την κατα
λάβουν». Θα συνεχίσουμε να αξιο
λογούμε την πρόοδο τηε Ελλάδαε, 
προσέθεσε ο κ. Σαρκοζί, «έχουμε 
συμφωνήσει κατ’ αρχήν να τη  στη
ρίξουμε». Η χρηματοπιστωτική κρί
ση «καταδεικνύει ότι υπάρχει ακό
μη μεγαλύτερη ανάγκη για καλύτε
ρη οικονομική διακυβέρνηση στην 
Ευρώπη», συνέχισε ο Γάλλοε πρόε
δροε. Αυτή ακριβώε η οικονομική 
διακυβέρνηση, στο πλαίσιο τηε ο- 
ποίαε θα δοθεί και η όποια βοήθεια 
προε την Ελλάδα, είναι ο απώτεροε 
στόχοε του Γάλλου προέδρου. Σε αυ
τό το ενδεχόμενο να περιοριστεί η 
οικονομική τηε ελευθερία, αντιδρά 
η κ. Μέρκελ.

Ζαν-Κλοντ Τρισέ

Επιπλέον μέτρα, 
αν χρειαστεί
Ηταν από τουε πρώτουε που άφη
σε τον «πέλεκυ» να επιπέσει στο κε
φάλι τηε Ελλάδαε, διατρανώνο- 
νταε ότι δεν θα πρέπει να  περιμέ
νει προνομιακή αντιμετώπιση ε- 
ξαιτίαε τω ν επαχθών βαρών τηε στα 
δημόσια οικονομικά τηε.

Σήμερα ο Ζαν-Κλοντ Τρισέ συμ
μετέχει σ τη ν κατάρτιση τηε συμ- 
φωνίαε διάσωσηε τηε Ελλάδαε και 
δηλώνει ότι ωε πρόεδροε τηε Ευ- 
ρωπαϊκήε Κεντρικήε Τράπεζαε θα 
συνεργαστεί με την Κομισιόν, ώστε 
να παρακολουθεί την εφαρμογή του 
προγράμματοε δημοσιονομικήε 
πειθαρχίαε τηε χώραε μαε.

Υιοθετώνταε μια περισσότερο 
«αλληλέγγυα» προε την Ελλάδα θέ
ση, ο κ. Τρισέ τόνισε ακόμα ότι θα 
επεΕεοναστεί και επιπλέον υέτοα. 
εάν κριθεί αναγκαίο.

Είναι αλήθεια ότι το ύφοε του κε
ντρικού τραπεζίτη, ο οποίοε αγα
πάει τη ν  ποίηση, έχει διαφορο
ποιηθεί επαρκώε απ’ ό,τι στο πρό
σφατο παρελθόν.

Σήμερα, ο κ. Τρισέ με τη  μακρά 
του εμπειρία στα  ευρωπαϊκά όρ
γανα και συμμέτοχοε στη  διαδι
κασία οικοδόμησηε τηε ευρωπαϊ- 
κήε ενοποίησηε, αναγνωρίζει τη δέ
σμευση τηε ελληνικήε κυβέρνησηε 
να πράξει ό,τι είναι αναγκαίο.

«Αυτό σημαίνει ότι θα λάβει και 
επιπλέον μέτρα, εάν αποδειχθεί α
παραίτητο, ώ στε να εκπληρώσει 
τουε στόχουε τηε συνολικά και ει
δικότερα τη  μείωση του ελλείμμα- 
τοε κατά 4 ποσοστιαίεε μονάδεε έ
ωε το  2011», υπογράμμισε.

Νχομινίκ Σιρος-Καν

Προσφέρει
τεχνογνωσία
Ο επικεφαλής του Διεθνούε Νομι
σματικού Ταμείου (ΔΝΤ) διευκόλυ
νε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην «ε
πιχείρηση» διάσωσηε τηε Ελλάδαε, 
προσφέρονταε την τεχνογνωσία 
για την παρακολούθηση του Προ- 
γράμματοε Σταθερότηταε, αλλά και 
την «κάλυψη» για τα σκληρά μέτρα 
που μπορεί να ακολουθήσουν. Οι ρί- 
ζεε τηε δημοσιονομικήε κρίσηε τηε 
Ελλάδαε εντοπίζονται «σ τη ν πολι
τική που ασκείται τα τελευταία 40 
χρόνια στη χώρα», είχε δηλώσει ο 
Ντομινίκ-Στροε Καν σε συνέντευξη 
που έδωσε στιε αρχέε Φεβρουάριου 
στο γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό 
RTL. Πάντα διπλωματικόε, αλλά και 
εύστοχοε στιε τοποθετήσειε του, ο 
κ. Στροε-Καν ουδέποτε αρνήθηκε να 
στηοίΕει την Ελλάδα εάν και εφόσον 
ζητηθεί, εκφράζονταε, παράλληλα, 
την πεποίθηση ότι η χώρα μπορεί να 
διαφύγει τον κίνδυνο χρεοκοπίαε αν 
και «το  έργο τηε κυβέρνησηε είναι 
εξαιρετικά δύσκολο».

Ο κ. Στροε-Καν είναι σήμερα μια 
από τιε ισχηρότερεε προσωπικότη- 
τεε τηε διεθνούε πολιτικήε και οι- 
κονομικήε σκηνήε, επαναφέρονταε 
στο προσκήνιο το ΔΝΤ εν μέσω τηε 
βαθύτερηε οικονομικήε κρίσηε, πα- 
γκοσμίωε, τω ν τελευταίων δεκαε
τιών. Πέραν τηε οικονομικήε βοή- 
θειαε που παραχώρησε τελευταία το 
ΔΝΤ σε πολλέε χώρεε, με ευνοϊκό- 
τερουε όρουε σε σχέση με παρελθόν, 
έχει ανοίξει και μια συζήτηση για τη 
διεύρυνση τω ν δικαιωμάτων που έ
χουν οι αναδυόμενεε οικονομικέε δυ- 
νάμειε στον οργανισμό.

Ολι Ρεν

Μηχανισμοί
πρόληψης
Ζήτησε την αυστηρή παρακολού
θηση τηε ελληνικήε οικονομίαε, αλ 
λά ταυτόχρονα υπογράμμισε την α
νάγκη ξεκάθαρηε στήριξηε από 
την Ε. Ε. Πρόκειται για ένα από τα 
βασικά πρόσωπα που πήραν μέροε 
στιε μαραθώνιεε και δραματικέε δια- 
βουλεύσειε στιε Βρυξέλλεε για το 
σχέδιο στήριξηε τηε Ελλάδαε. Είναι 
ο Ολι Ρεν, ο οποίοε θεωρείται άξιοε 
διάδοχοε του Χοακίν Αλμούνια στη 
νευραλγική θέση του επιτρόπου για 
τιε οικονομικέε και νομισματικέε υ- 
ποθέσειε τηε Κομισιόν, καθώε δια
θέτει την εμπειρία, τη ν  πυγμή, αλ
λά και τον θεωρητικό οπλισμό. Ο 
Ρεν υποστήριξε ότι «το  καίριο μά
θημα από την κρίση είναι πωε η Ε. 
Ε. χρειάζεται επειγόντωε καλύτερη 
παρακολούθηση τηε οικονομικήε 
πολιτικήε και μηχανισμούε πρόλη- 
ψηε τω ν  ανισορροπιών». Πριν από 
λίγο καιρό είχε διατυπώσει την α
νησυχία του για τη μακροπρόθεσμη 
σταθερότητα τω ν δημόσιων οικο
νομικών τηε Ελλάδαε, αποκλείονταε, 
ωστόσο, την έξοδό τηε από την Ευ
ρωζώνη. Ενα προσόν του, πάντωε, 
θεωρείται ότι δεν προκαλεί τιε α
γορέε με τιε δηλώσειε του. Ο 47χρο- 
νοε πολιτικόε ξεκίνησε τη σταδιο
δρομία του ωε δημοτικόε σύμβουλοε 
στο Ελσίνκι. Διαθέτει αναλυτικό 
μυαλό και επικεντρώνεται στην 
καρδιά του εκάστοτε θέματοε. Η 
Ελλάδα και η Κύπροε τον γνωρίζουν 
καλά ωε επίτροπο Διεύρυνσηε, ο ο
ποίοε ολοκλήρωσε και τιε διαδικα- 
σίεε εισδοχήε τηε Ρουμανίαε και τηε 
Βουλγαρίαε.

«Να αποχωριστούν οι Ελληνες κακές συνήθειες»

«Η υποστήριξη προς την Ελλάδα πυροδοτεί ισχυρή αντιπολίτευση στη Γερ
μανία», διαπιστώνει η Monde.

Αντιδράσεις και συνέπειες 
από την εμπλοκή του ΔΝΤ«Η ελληνική κυβέρνηση σχεδιάζει 

υπό την πίεση τηε Ε.Ε. ένα εξαι
ρετικά φιλόδοξο σχέδιο περικοπήε 
δαπανών, για το  οποίο όλοι γνω- 
Γ:” 'ιυν ότι δεν πρόκειται να λει- 
. ργήσει. Η Γερμανία πρέπει να 
βάλει πλάτη για τα χρέη μιαε άλληε 
χώραε. Ουδείε τολμάει να  ανακοι
νώσει τα δυσάρεστα νέα στουε Γερ- 
μανούε φορολογουμένουε». Αυτό εί
ναι το πρώτο σχόλιο του Χένρικ Μί- 
λερ, συντάκτη τηε ηλεκτρονικήε έκ- 
δοσηε του περιοδικού Der Spiegel. 
«Είναι δυνατόν να πετύχει το  σχέ
διο;», αναρωτιέται ο Μίλερ για να 
απαντήσει αμέσωε ότι «αυτό θα ή
ταν εφικτό αν η ελληνική κοινωνία 
αποφάσιζε σε μια έξαρση πατριω
τισμού να επιφέρει μια νέα ισορ
ροπία μεταξύ κρατικών δαπανών 
και εσόδων». Με δεδομένο ότι το 
μεγαλύτερο μέροε του κρατικού δα
νεισμού προέρχεται από ξένεε 
τράπεζεε, «γιατί να  αποταμιεύσει 
κανείε μόνο και μόνο για να ανα
κτήσει τα χρήματά του κάποιοε κά- 
τ στο εξωτερικό;». Αυτή είναι η 
λογική τη ν  οποία επικαλούνται 
λαϊκιστέε πολιτικοί και συνδικάτα, 
σύμφωνα με τον Μίλερ. «Σε λίγο θα 
κληθούν και οι Ελληνεε να πλη
ρώσουν φόρουε», είναι ο ειρωνικόε 
τίτλοε του χθεσινού ρεπορτάζ τηε 
γερμανικήε έκδοσηε τω ν  Financial 
Timea.

Για να  γεμίσει η μαύρη τρύπα 
του προϋπολογισμού και να εκ
πληρωθούν οι απαιτήσειε τω ν  Βρυ
ξελλών, θα πρέπει η κυβέρνηση τηε 
Αθήναε να υποχρεώσει τουε πολί- 
τεε να αποχωριστούν κάποιεε κα- 
κέε συνήθειεε, όπωε τιε φοροα-

Δυσηιστία και 
προβληματισμός 
στα σχόλια 
του διεθνούς Τύπου.

παλλαγέε, επισημαίνει η εφημερί
δα σ τη ν ιστοσελίδα τηε. Ιδιαίτερα 
απαισιόδοξη η εφημερίδα Ζείΐ, 
διαπιστώνει ότι η Ευρώπη εισέρ
χεται σ τη ν επόμενη φάση τηε οι- 
κονομικήε κρίσηε, που μπορεί να 
αποδειχθεί η πλέον επικίνδυνη.

Πρώτα οι τράπεζεε, μετά το  πα-

κέτο στήριξηε, τώρα τα  κράτη. «Τι 
θα συμβεί όταν ο ίδιοε ο διασώστηε 
αρχίσει να αντιμετωπίζει δυσκο- 
λίεε;», είναι η αναπάντητη απορία 
τηε γερμανικήε εφημερίδαε.

«Πυροδοτεί αντιπολίτευση»
«Η υποστήριξη προε την Ελλάδα 

πυροδοτεί ισχυρή αντιπολίτευση 
στη  Γερμανία», τιτλοφορείται ένα 
από τα  άρθρα τηε Monde, ενώ ένα 
δεύτερο υπογραμμίζει ότι «οι χώρεε 
τηε Ευρωζώνηε παραμένουν δια- 
φοροποιημένεε σε ό,τι αφορά τα 
στοιχεία ενόε σχεδίου βοηθείαε τηε 
Αθήναε».

«Η  Ευρώπη θα στηρίξει τη ν  
Ελλάδα και ολόκληρη τη  ζώνη του 
ευρώ», έγραψε η Figaro. «Τα μέτρα 
δεν έχουν ακόμη καθοριστεί με λε
πτομέρεια, αλλά ένα είναι βέβαιο: 
δεν θα υπάρξει οικονομική βοήθεια 
καθώε η Ελλάδα δεν το ζήτησε». Οι 
χώρεε του ευρώ, σημείωσε η εφη
μερίδα, προέβησαν σε μια «διακή
ρυξη υποστήριξηε, με λέξειε που α
ποσκοπούν αφ’ ενόε στον  τερμα
τισμό τηε αναστάτωσηε στην αγορά 
και αφ’ ετέρου σ τη ν αποτροπή εν- 
δεχόμενηε μετάδοσηε στην υπό
λοιπη Ευρωζώνη». «Η Ελλάδα πρέ
πει πρωτίστωε να τηρήσει τιε δε- 
σμεύσειε.τηε», είναι ο τίτλοε τηε 
Liberation.

Η Wall Street Journal χαρακτη
ρίζει «σταθμό» τη ν αναγνώριση α
πό τακράτη-μέλη τηε Ευρωζώνηε 
ότι τα δημοσιονομικά προβλήματα 
ενόε αποτελούν πρόβλημα για όλα. 
«Εωε σήμερα, είχα υπερασπιστεί με 
σθένοε τη ν κυριαρχία τουε σε θέ
ματα φορολογίαε καί δαπανών, 
παρόλο που μοιράζονται το ευρώ 
και την ίδια κεντρική τράπεζα», α
ναφέρει η εφημερίδα.

Ο αρθρογράφοε τηε βρετανικήε 
Guardian, Ν τέιβιντ Γκόου, επιση
μαίνει ότι «ενώ  στουε Γερμανούε 
και τουε Γάλλουε επιτρεπόταν πα
ραδοσιακά να  παραβιάζουν ατι
μωρητί τουε κανόνεε τηε Ε.Ε. για 
τα ελλείμματα του προϋπολογι
σμού, σ τη ν Ελλάδα αυτό δεν θα ε- 
πιτραπεί και η οικονομία τηε θα ε
πιτηρείται από τη  μεγαλύτερη χώ
ρα και μεγαλύτερη οικονομία τηε 
Ε.Ε., με λίγη βοήθεια από το  ΔΝΤ 
και τη ν Ουάσιγκτον».

Η εμπλοκή του Διεθνούε Νομι
σματικού Ταμείου (ΔΝΤ) στο «πα
κέτο» τηε παρακολούθησηε και 
του σχεδίου διάσωσηε τηε Ελλά
δαε από τη ν Ευρωπαϊκή Επιτρο
πή προκάλεσε ποικίλεε αντιδρά- 
σειε. Η επίσημη εκδοχή είναι ότι 
το  ΔΝΤ κατέχει τη ν  απαραίτητη 
τεχνογνωσία  για τη ν  παρακο
λούθηση τηε πορείαε και τηε ε- 
φαρμογήε του Προγράμματοε 
Σταθερότηταε τηε Ελλάδαε.

Ορισμένοι ερμήνευσαν αυτό 
ωε αποδοχή τηε Ε.Ε. και τηε 
Euroatat να ελέγξει αποτελεσμα
τικά την Ελλάδα. Αλλοι, πιστεύουν 
ότι με την εμπλοκή του ΔΝΤ, η Ε.Ε. 
«μοιράζεται» το πολιτικό κόστοε, 
μρτατοπίζονταε τη  δυσαρέσκεια 
στο Ταμείο που έτσι κι αλλιώε συν
δέεται με την επιβολή σκληρών μέ
τρων. Εχει συνδεθεί με αυστηρά 
προγράμματα λιτότηταε, που τιε 
περισσότερεε φορέε περιλαμβά
νουν αύξηση τηε φορολογίαε, α
κόμα και όταν έχουν να κάνουν με 
ιδιαίτερα εξασθενημένεε οικονο- 
μίεε (π.χ. Ρουμανία, Λ εττονία  
προσφάτωε). Το ΔΝΤ ιδρύθηκε το 
1945 στην Ουάσιγκτον, με μέλη α
πό 182 χώρεε. Αποτελεί έναν διε
θνή οργανισμό που επιβλέπει το 
παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύ
στημα και παρεμβαίνει για τη  μα
κροοικονομική σταθερότητα, χρη- 
ματοδοτώνταε οικονομίεε όταν 
χρειάζεται. Αυτό άλλωστε έγινε και 
πρόσφατα, όταν η πιστωτική κρί
ση οδήγησε οικονομίεε όπωε σε 
Ισλανδία, Ουκρανία, Ρουμανία,

Λεττονία  και Ουγγαρία να ζη
τούν δάνειο από το  ΔΝΤ. Σε αυτό 
έχουν προσφύγει επίσηε η Τουρ
κία και η Αργεντινή. Από το ν  Νο
έμβριο του 2007 και έπειτα, χρέη 
διευθυντή του ΔΝΤ εκτελεί ο Γάλ
λοε Ντομινίκ Στροε-Καν. Τα επι
πλέον κεφάλαια, αλλά και η αξιο
πιστία που προσδίδει το  ΔΝΤ 
στην ομάδα στήριξηε τηε Ελλάδαε 
θα πρέπει να σταθμιστούν προ-

Η  δυνατότητα 
των Αμερικανών 
να εμπλακούν 
στην ευρωπαϊκή 
οικονομική πολιτική.

σεκτικά έναντι του αρνητικού 
μηνύματοε που θα στείλει, καθώε 
και τηε δυνατότηταε που θα δώ
σει στουε Αμερικανούε να ε
μπλακούν σ τη ν ευρωπαϊκή οικο
νομική πολιτική, σύμφωνα με 
σειρά χθεσινών δημοσιευμάτων 
του διεθνούε Τύπου. Οπωε ανα
φέρουν οι Financial Timea «κατά 
τη  διάρκεια του προηγούμενου έ- 
τουε, το  ΔΝΤ βγήκε από το  περι
θώριο για να αναλάβει κεντρικό 
ρόλο στην προσπάθεια διάσωσηε 
χωρών τηε Κεντρικήε και Ανατο- 
λικήε Ευρώπηε. Ωστόσο, πιο συ
χνά βρισκόταν πίσω από το  τιμό
νι παρά στο  κουπί, χωρίε απα- 
ραιτήτωε να αναλάμβανε το  ίδιο 
τη  χρηματοδότηση».

ί ί *  »4
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Αιχμές Παπανδρέου κατά Ε.Ε.
Κριτική για τον τρόπο προσέγγισης του «ελληνικού προβλήματος» προ του Συμβουλίου

«Σήμερα δοκιμάζεται η αξιοπιστία της Ε. Ε.», δήλωσε ο πρωθυπουργός, ο οποίος πάντως χαρακτήρισε θετικές τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Του κ. π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Σφοδρή κριτική στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση και στουε θεσμούε τηε, για 
τον τρόπο με τον  οποίο προσέγγι
σαν το  «ελληνικό πρόβλημα» τουε 
προηγούμενουε μήνεε, άσκησε ο 
πρωθυπουργόε κ. Γ. Παπανδρέου, 
παρότι χαρακτήρισε θετικέε τιε 
προχθεσινέε αποφάσειε του Συμ
βουλίου Κορυφήε.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργόε α- 
πέστειλε σαφέε μήνυμα ότι «τα  δύ
σκολα έπονται», καθώε είπε χαρα
κτηριστικά ότι «η μάχη δεν τελείω
σε)» και προειδοποίησε πωε «αφού 
σήμερα δοκιμάζεται η αξιοπιστία και 
τηε ίδιαε τηε Ε.Ε. θα είναι ιδιαιτέρωε 
αυστηρή» έναντι τηε Αθήναε.

Ο κ. Γ. Παπανδρέου, σε μια προ
σπάθεια να «ισορροπήσει» τιε ε- 
ντυπώσειε που δήμιου ργήθηκαν, ό
τι συμφώνησε στη ν τριπλή επιτή
ρηση τηε χώραε από την Κομισιόν, 
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
και το  ΔΝΤ, χωρίε απτό αντάλλαγ
μα υπό μορφή δανεισμού, απέδω
σε κατά την εισήγησή του προε το 
υπουργικό συμβούλιο μέροε τηε ευ- 
θύνηε για το αδιέξοδο στο οποίο πε

ριήλθε η χώρα στην Κοινότητα, αλ
λά πρωτίστωε στη ν κυβέρνηση 
τηε Ν.Δ.

«Τουε τελευταίουε μήνεε αυτήε 
τηε κρίσηε, η Ε. Ε. έδωσε την πολι
τική τηε στήριξη. Ομωε, στη μάχη 
απέναντι στιε εντυπώσειε και στην 
ψυχολογία τηε αγοράε, υπήρξε του
λάχιστον άτολμη», ανέφερε ο πρω-

Σφοδρή κριτική 
στις κυβερνήσεις Ν.Δ. 
και μήνυμα προς 
τις συντεχνίες.

θυπουργόε. Για να προσθέσει αμέ- 
σωεμετά: «Για το τι μέλλει γενέσθαι 
απέναντι στην κρίση, υπήρξε τουε 
προηγούμενουε μήνεε στην Ε.Ε.: 
πολυφωνία. Εικασίεε για τη χώρα 
μαε, που δημιούργησαν ψυχολογία 
επικείμενηε κατάρρευσηε. Προφη- 
τείεε που έτειναν να γίνουν αυτοε- 
πιβεβαιούμενεε».

Μάλιστα, ο κ. Παπανδρέου έκανε 
ευθέωε λόγο για «έλλειψη συντονι
σμού μεταξύ των διαφόρων οργάνων

τηε Ενωσηε, την Επιτροπή, τα κρά- 
τη-μέλη, την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα, ακόμη και διχογνωμία ε- 
ντόε τω ν οργάνων αυτών», ενώ υ
ποστήριξε πωε μέσω τω ν επιθέσε
ων στην Ελλάδα επιχειρήθηκε να συ
γκαλυφθούν ευθύνεε τηε Κομισιόν 
και τηε Eurostat για την «ασυλία» 
που είχε δοθεί στην κυβέρνηση τηε 
Ν.Δ. Τέλοε, ο κ. Παπανδρέου υπο
γράμμισε πωε «μπροστά σε ένα 
πρωτόγνωρο για την Ευρωζώνη 
φαινόμενο, γίναμε εν πολλοίε και πει
ραματόζωο σε μια μάχη μεταξύ Ευ- 
ρώπηε και τω ν διεθνών αγορών».

Ιδιαίτερα αιχμηρόε υπήρξε πάντωε 
ο πρωθυπουργόε και έναντι τηε Ν.Δ.

«Καλά θα κάνουν οι υπαίτιοι να 
είναι πιο σοβαροί και μετρημένοι 
στα λόγια τουε, να μην προκαλούν 
τουε Ελληνέέ που σήμερα στριμώ
χνονται, γιατί αυτοί είχαν επιλέξει 
να περνάνε καλά στιε πλάτεε τουε 
τόσα χρόνια», ανέφερε χαρακτηρι
στικά ο κ. Γ. Παπανδρέου, για να 
προσθέσει ότι «λεηλατούσαν μέχρι 
το παρά πέντε χωρίε καμία ντροπή 
απέναντι σ τον ελληνικό λαό, που 
σήμερα παρακολουθεί άναυδοε τη 
χώρα να διασύρεται διεθνώε λόγω

τω ν επιλογών τουε». Τέλοε, ο πρω
θυπουργόε, που επισήμανε με έ
νταση πωε η Ευρωπαϊκή Ενωση θα 
μπορούσε να μαε παραπέμψει στο 
Διεθνέε Νομισματικό Ταμείο, ζήτησε 
συντεταγμένη δράση τω ν υπουργών 
προειδοποιώνταε πωε θα υπάρξουν 
πολλέε δυσκολίεε κατά την υλο
ποίηση του Προγράμματοε Σταθε- 
ρότηταε. «Θα τα καταφέρουμε να 
φτάσουμε στην Ιθάκη. Αλλά δεν εί
ναι στο χέρι μαε τι θα συναντήσουμε 
στο δρόμο, ποιουε Κύκλωπεε, Λαι- 
στρυγόνεε και άλλουε», ανέφερε συ
γκεκριμένα.

Τέλοε, ο κ. Παπανδρέου, απευ- 
θυνόμενοε στο  υπουργικό συμ
βούλιο, η συνεδρίαση του οποίου 
συνεχιζόταν μέχρι νωρίε το από
γευμα, απηύθυνε μήνυμα αποφα- 
σιστικότηταε ότι δεν θα καμφθεί α
πό τυχόν αντιδράσειε. «Μαζί με 
τουε πολίτεε δεν έχουμε να φοβη
θούμε τίποτα. Ούτε συντεχνιακά 
συμφέροντα, που μαε κράτησαν δε- 
καετίεε πίσω, ούτε εξωθεσμικά κέ
ντρα ούτε παθογένειεε που πολλοί 
εσφαλμένα εξακολουθούν να ονο
μάζουν “πολιτικό κόστοε” », κατέ
ληξε ο πρωθυπουργόε.

Φως στο τούνελ βλέπει ο Παπακωνσταντίνου

Ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου πίστωσε προσωπικά στον 
πρωθυπουργό τις θετικές, όπως τις χαρακτήρισε, εξελίξεις των Βρυξελλών.

Του Γ ΙΩ ΡΓΟ Υ Σ. Μ Π Ο ΥΡΔΑΡΑ

Με ενέσεις αισιοδοξίαε η κυβέρνη
ση επιχειρεί από χθεε να τονώσει 
το ηθικό τηε ελληνικήε κοινω- 
νίαε, εν μέσω τηε οξύτατηε οικο- 
νομικήε κρίσηε και με τη ν προο
πτική λήψηε νέω ν επώδυνων μέ
τρων να βρίσκεται στην κορυφή τηε 
ατζένταε. «Η  χώρα θα βγει από τη

Διαβεβαίωσε πως η 
χώρα θα αντιμετωπίσει 
την κρίση, παρότι 
χαρακτήρισε εξαιρετικά 
δύσκολη την κατάσταση.

στενωπό, τα  εισοδήματα θα αυξη
θούν, η χώρα θα ξαναμπεί σε τρο
χιά ανάπτυξηε, θα υπάρχουν νέεε 
θέσειε εργασίαε και επενδύσειε», 
είπε χαρακτηριστικά από το βήμα 
τηε Βουλήε ο υπουργόε Οικονομι
κών κ. Γιώργοε Παπακωνσταντίνου. 
Ο ομόλογόε του επί τω ν  Μεταφο
ρών, κ. Δημήτρηε Ρέππαε, από την 
πλευρά του συμπλήρωσε ότι η α
κολουθούμενη πολιτική τηε κυ- 
βέρνησηε θα φέρει «συγκεκριμένο 
αποτέλεσμα». Οι δηλώσειε αυτέε, 
που ήρθαν ωε απάντηση σε ερω- 
τήσειε τω ν κ. Γιώργου Καρατζαφέρη 
(προέδρου του ΛΑΟΣ) και Αλέξη 
Τσίπρα (επικεφαλήε του ΣΥΡΙΖΑ), 
έγιναν μόλιε μία ημέρα μετά τη ν ε
ξασφάλιση, όσον αφορά τη ν Ελλά
δα, πολιτικήε στήριξηε τω ν εταίρων 
στην Ε.Ε.

«Α ν ήταν άλλοε πρωθυπουργόε, 
αυτή τη  μείζονα απόφαση κοινο- 
τικήε αλληλεγγύηε δεν θα τη ν  εί

χαμε πετύχει», σχολίασε, πιστώ- 
νονταε προσωπικά σ τον  κ. Γιώργο 
Παπανδρέου τιε θετικέε εξελίξειε 
τω ν  Βρυξελλών, ο υπουργόε Οικο
νομικών.

Ταυτόχρονα, πάντωε, επισήμα- 
νε  και πάλι το  κρίσιμο τηε δημο- 
σιονομικήε κατάστασηε τηε χώραε: 
«Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι 
η Ελλάδα βρίσκεται σε μια εξαι
ρετικά δύσκολη κατάσταση. Εχου
με απόλυτη συναίσθηση τηε κρι- 
σιμότηταε. Κάνουμε ό,τι μπορού
με για να ανατάξουμε τη ν ελληνι
κή οικονομία», υπογράμμισε ο κ. 
Π απακωνσταντίνου . «Από τη ν  
πρώτη μέρα που αναλάβαμε κα

θήκοντα διακυβέρνησηε τηε χώ
ραε, διαχειριζόμαστε μια πολύ
πλευρη κρίση», ανέφερε ο κ. Ρέπ
παε, ο οποίοε στο  πλαίσιο τηε αι- 
σθητήε -τα τελευταία 24ωρα- γραμ- 
μήε του ΠΑΣΟΚ για μετωπική σύ
γκρουση με τη ν αξιωματική αντι
πολίτευση, με στόχο να αναδειχθεί 
ωε απόλυτη ευθύνη τηε Ν.Δ. η ση
μερινή δραματική για τη ν  εθνική 
οικονομία πραγματικότητα, ση
μείωσε: «Σε όλουε τουε τομείε η κα
τάσταση  είναι εξαιρετικά δυσά-, 
ρέστη. Ακόμα και στουε τομείε ε- 
κείνουε στουε οποίουε η Ν.Δ. ε- 
παίρεται για δήθεν επιτυχίεε τηε». 
Νωρίτερα, και ο υπουργόε Οικο

νομικών τόνιζε: «Στη σημερινή δη
μοσιονομική κατάσταση μαε έφε
ραν οι πολιτικέε τηε Ν.Δ.». Στιε το- 
ποθετήσειε και τω ν  δύο υπουργών, 
οι αναφορέε στην πολύ άσχημη οι
κονομική κατάσταση, παρά την αι
σιοδοξία για τα  αποτελέσματα 
που θα φέρουν τα κυβερνητικά μέ
τρα, ουσιαστικά αφήνουν το  έδα- 
φοε ανοιχτό για μελλοντική λήψη 
επιπλέον μέτρων, εφόσον αυτό κρι- 
θεί απαραίτητο.

Αμφισβήτηση
Από την πλευρά τουε, πάντωε, τό

σο ο κ. Καρατζαφέρηε όσο και ο κ. 
Τσίπραε αμφισβήτησαν ευθέωε 
την ορθότητα τω ν κυβερνητικών ε
πιλογών, υποστηρίζονταε ότι με την 
ακολουθούμενη πολιτική ούτε α
νάπτυξη επιτυγχάνεται, αλλά και τα 
βάρη πέφτουν στουε ώμουε τω ν  α
δύναμων κοινωνικών ομάδων. 
«Κοιτάζετε μονομερώε το έλλειμμα., 
Πολύ φοβάμαι ότι δεν έχετε βρει 
το ν  δρόμο για να μαε βγάλετε από 
την κρίση», τόνισε ο πρόεδροε του 
ΛΑΟΣ και ουσιαστικά προανήγγειλε 
το  τέλοε τηε περιόδου κατά τη ν  ο
ποία το  κόμμα του δηλώνει διαθέ
σιμο να παράσχει στήριξη στην κυ
βέρνηση: «Θέλουμε να βοηθήσου
με. Αλλά δεν ακούτε καλά». Προ- 
φανώε ο ΛΑΟΣ εγκαταλείπει την τα
κτική τήε έστω  και υπό όρουε συ- 
ναίνεσηε υπό το  βάροε τηε κρίσηε 
και προσανατολίζεται σε ένταση 
τηε αντιπολιτευτικήε τακτικήε έ
ναντι τηε κυβέρνησηε.

Λίγο αργότερα, ο κ. Τσίπραε, α
πό την πλευρά του, κατηγορούσε 
τη ν κυβέρνηση ότι μεριμνά για το 
δημοσιονομικό έλλειμμα, αλλά 
«δεν ασχολείται και με το τεράστιο 
κοινωνικό έλλειμμα».

Μέτρα - «ανάσες» 
για την οικονομία 
προτείνει ο Σαμαράς
Του ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ

Στον αναπτυξιακό βραχίονα του 
σχεδίου αντιμετώπισηε τηε οικο- 
νομικήε κρίσηε εμμένει ο πρόεδροε 
τηε Νέαε Δημοκρατίαε κ. Αντώνηε 
Σαμαράε, εκτιμώνταε πωε αν δεν 
υπάρξουν οι απαραίτητεε «ανάσεε» 
στήν αγορά, η ύφεση και η ανερ
γία θα οξυνθούν. Εκ παραλλήλου, 
όμωε, όπωε διεφάνη και από την 
προχθεσινή δήλωση του κ. Σαμα
ρά, το κόμμα τηε αξιωματικήε α- 
ντιπολίτευσηε θα επιχειρήσει να 
περιορίσει το  μερίδιο ευθυνών 
που αποδίδονται στην κυβέρνηση 
Καραμανλή για τη σημερινή κα
τάσταση, καταδεικνύονταε τόσο 
τιε διαχρονικέε ευθύνεε τω ν κυ
βερνήσεων ΠΑΣΟΚ όσο και την α
ναβλητικότητα του κ. Γ. Παπαν
δρέου που, κατά τη  Ρηγίλληε, ο
δήγησε στην εκτόξευση τω ν επι
τοκίων δανεισμού τηε χώραε.

Είναι ενδεικτικό ότι χθεε, ο Πο- 
λιτικόε Σχεδιασμόε του κόμματοε 
κυκλοφόρησε ενημερωτικό δελτίο, 
σύμφωνα με το οποίο, η αύξηση 
του χρέουε κατά 80 δισεκατομ
μύρια ευρώ την περίοδο 2004-2008

συνοδεύονται από διαρθρωτικέε 
μεταβολέε για τη  μείωση του ελ- 
λείμματοε στο 3%. Ο κ. Ευ. Αντώ- 
ναροε σημείωσε πωε «η κυβέρνη
ση δεν φτάνει να καλεί τουε πο
λίτεε να συμβάλουν στη σταθε 
ροποίηση τηε οικονομίαε και μά
λιστα εκείνουε τουε πολίτεε που έ
χουν και τη μεγαλύτερη ανάγκη 
στη  χώρα μαε, χωρίε ταυτόχρονα 
να ανακοινώνει και μέτρα για την 
ανάπτυξη και την τόνωση αγοράε».

Εκλογή γραμματέα Κ.Ο.
Εν τω  μεταξύ, την προσεχή 

Παρασκευή αναμένεται να ανα- 
δειχθεί από τουε γαλάζιουε βου- 
λευτέε ο διάδοχοε του κ. Γιάννη 
Τραγάκη στη θέση του γραμματέα 
τηε Κοινοβουλευτικήε Ομάδαε.

Η  Ρηγίλλης προσπα
θεί να περιορίσει 
το μερίδιο ευθύνης 
της κυβέρνησης 
Καραμανλή για τη 
σημερινή κατάσταση.

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. κ. Αντώνης Σαμαράς συναντήθηκε χθες με το 
προεδρείο του Οικονομικού£πιμελητηρίου Ελλάδος.

οφείλεται, κατά συντριπτικό πο
σοστό, σε όσα κληροδότησε η κυ
βέρνηση Σημίτη (τόκοι, εξοπλι- 
στικά κ. ο. κ.) και μόλιε κατά 
12,8%, δηλαδή περί τα 10 δισ., σε 
πράξειε ή παραλείψειε τηε κυβέρ
νησηε Ν.Δ.

Ο κ. Σαμαράε είχε χθεε συνά
ντηση με το προεδρείο του Οικο
νομικού Επιμελητηρίου Ελλάδοε, 
διατυπώνονταε εκ νέου τουε φό- 
βουε του -όπωε τουε μετέφερε ο α- 
ναπληρωτήε τομεάρχηε Χρ. Σταϊ- 
κούραε- ότι αυτή η ύφεση, με το 
πλέγμα τω ν μέτρων που έχει υιο
θετήσει η κυβέρνηση, μπορεί να ο
δηγήσει σε βαθύτερη μείωση τηε 
ανάπτυξηε, σε περισσότερα «λου- 
κέτα», σε αύξηση τηε ανεργίαε.

Η επικεφαλήε τω ν ευρωβου
λευτών τηε Ν.Δ. κ. Μαριέττα Γιαν- 
νάκου εκτίμησε («Real») πωε τελικά 
θα υπάρξει και βοήθεια οικονομι
κή, ύψουε 30 δισ., προε τη  χώρα 
μαε, ενώ εξέφρασε αμφιβολίεε για 
το εάν τα μέτρα αρκούν, χωρίε να

Επικρατέστεροε για τη  θέση 
εμφανίζεται ο βουλευτήε Αρκαδίαε 
Ανδρέαε Λυκουρέντζοε, για το ν  ο
ποίο, ωστόσο, αρκετοί βουλευτέε 
θεωρούν ότι υπάρχει, προσωρινό 
μόνον, κώλυμα, καθώε δεν έχει συ
μπληρώσει τα προβλεπόμενα έξι 
χρόνια θητείαε για να αναλάβει. Για 
την υπέρβαση του τυπικού ζητή- 
ματοε, ο κ. Λυκουρέντζοε αναμέ
νεται να αναλάβει επισήμωε σε 
δεύτερο χρόνο. Το ενδιαφέρον 
του για τη  θέση έχει εκδηλώσει ο 
βουλευτήε Γ. Βλάχοε, θεωρείται, ω
στόσο, αμφίβολο εάν θα επιμείνει 
απέναντι στην επίσημη επιλογή 
του κ. Αντ. Σαμαρά. Η μυστική ψη
φοφορία που θα διεξαχθεί αποτε
λεί το πρώτο κρίσιμο τεσ τ για τη 
νέα ηγεσία. Η ύπαρξη ή μη λευκών 
ψηφοδελτίων θα αποκαλύψει τό
σο τον  βαθμό που το κόμμα Λ~-°ι 
επουλώσει τα τραύματα από τί. 
δικασία εκλογήε αρχηγού όσο και 
το εύροε τηε αποδοχήε τω ν πρώ
τω ν επιλογών του κ. Σαμαρά.

Οι υπάλληλοι της Βουλής 
αποφάσισαν στάση εργασίας
Την πραγματοποίηση στάσηε ερ- 
γασίαε το  αμέσωε προσεχέε διά
στημα αποφάσισαν, σύμφωνα με 
πληροφορίεε, οι υπάλληλοι τηε 
Βουλήε κατά τη  χθεσινή γενική 
συνέλευσή τουε, ωε έκφραση 
διαμαρτυρίαε για τιε περικοπέε 
τω ν  αποδοχών τουε.

Η πρόταση για απεργία φάνηκε 
να  απορρίφθηκε, κατά τη  διάρ
κεια μιαε συνέλευσηε η οποία, 
πάντωε, χαρακτηρίστηκε από 
μεγάλη ένταση  και υψηλούε τό- 
νουε, με τα  βέλη να  στρέφονται 
κυρίωε σε βάροε τω ν  κοινοβου
λευτικών συντακτών: Και τούτο, 
διότι θεωρούν τουε δημοσιο- 
γράφουε υπεύθυνουε για τη  δυ
σμενή εξέλιξη αναφορικά με τιε 
αποδοχέε τουε, εξα ιτίαε τω ν  
σχετικών με το ν  μισθό και τα  ε- 
πιδόματά τουε δημοσιευμάτων 
τηε τελευταίαε περιόδου.

Αλλεε πληροφορίεε αναφέ
ρουν ότι «σ ιωπηρώε» αποφασί-

στηκε να  υπάρξει ένα είδοε «λευ- 
κήε απεργίαε», εκδήλωση τηε ο- 
ποίαε (θα) είναι μεταξύ άλλων η 
καθυστέρηση στην έκδοση πρα
κτικών και άλλου πληροφοριακού 
υλικού.

Οι εργαζόμενοι σ τη  Βουλή εί
χαν προειδοποιήσει με δυναμικέε 
κινητοποιήσειε από τη ν  πρώτη 
στιγμή που έγινε αναφορά σ 
ξαιρετικά προνομιακό μισθό,,ο- 
γικό καθεστώε που απολαμβά
νουν -είναι οι μόνοι εργαζόμενοι 
που λαμβάνουν 15ο και 16ο μι
σ θ ό - και σ το  ενδεχόμενο περι
κοπών.

Προχωρούν, δε, στιε κ ινητο
π ο ιή σ ε ι, παρά το  γεγονόε ότι η 
λήψη έκτακτων μέτρων επιβα
ρύνει το  σύνολο τω ν  εργαζομέ
νων, με τουε ίδιουε να  παραμέ
νουν και μετά τιε περικοπέε που 
ανακοινώθηκαν εξαιρετικά ευ
νοημένοι σε σύγκριση με άλλεε 
κατηγορίεε υπαλλήλων.

λ Iι ί


