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Η Daimler 
δωροδόκησε 
και Ελληνες

Ελλάδα συμπεριλρμβάνεται ανάμε
σα στις 22 χώρες, αξιωματούχους των 
οποίων φέρεται να δωροδόκησε η 
γερμανική εταιρεία Daim ler κατά την 
περίοδο 1998-2008. Σύμφωνα με πλη
ροφορίες, οι δωροδοκίες αφορούν την 
αγορά 6.500 στρατιωτικών τζιπ, ενώ η 
Daimler ήρθε σε συμφωνία να καταβά
λει πρόστιμο ύψους 185 εκατομμυρίων 
δολαρίων στις αμερικανικές αρχές 
προκειμένου να κλείσουν οι σχετικές 
έρευνες. Σελ. 5

ΑΥΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕ I Η ΙΕ ΡΑΡΧIA

Παραμένει ο φόρος 20% 
σε έσοδα ιης Εκκλησίας
Αμετάβλητος παραμένει τελικά ο 
συντελεστής φορολόγησης του 20% 
νια τα έσοδα των εκκλησιαστικών 

ωμικών προσώπων, σύμφωνα με το 
.έλικό κείμενο του φορολογικού νο
μοσχεδίου, που κατατέθηκε χθες στη 
Βουλή. Στο μεταξύ, ο Αρχιεπίσκοπος 
Ιερώνυμος, λίγες ώρες πριν από την 
αυριανή συνεδρίαση της Ιεραρχίας, α
πάντησε χθες σε όλους όσοι μιλούν 
για μεγάλη εκκλησιαστική περιουσία, 
ότι θα αποδειχθεί «άνθρακας ο θη
σαυρός». Σελ. 4

•  Φορολογικό: Τεκμήριο θα αποτε
λεί πλέον η αγορά πρώτης κατοικίας 
ανεξαρτήτως εμβαδού, σύμφωνα με 
το σχέδιο νόμου για το φορολογικό 
σύστημα που κατατέθηκε χθες, ύστε
ρα από τέσσερις μήνες επεξεργασίας 
και αλλεπάλληλες τροποποιήσεις στη 
Βουλή. Με το υφιστάμενο θεσμικό 
πλαίσιο, εξαιρούνταν από το πόθεν έ- 
σχες η αγορά πρώτης κατοικίας έως 
120 τ.μ. Σελ. 26

•  Πτώση ίου ευρώ: η ανησυχία 
ότι μία προσφυγή της Ελλάδας στο 
Δ ιεθνές Νομισματικό Ταμείο θα πλή- 
ξε ι την εμπιστοσύνη προς την Ευρω
ζώνη προκάλεσε χθες την πτώση του 
ευρώ στα 1,3355 δολάρια, επ ίπεδα 
που είνα ι τα χαμηλότερα δέκα μηνών. 
Σελ. 36

•  52 επιδόματα: Στο στόχαστρο 
των υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών 
τίθενται 52 επιδόματα που λαμβάνουν 
ορισμένες κατηγορίες δημόσιων υπαλ
λήλων, με σκοπό τον εξορθολογισμό 
τους, αλλά και το κλείσιμο της «ψαλί- 
δας» στις αμοιβές μεταξύ των εργαζο
μένων σε υπουργεία, OTA και νομικά 
πρόσωπα. Σελ. 7

•  Μπερλουσκόνι: Επίθεση στην υ
ποψήφια της Κεντροαριστεράς στο Πε- 
δεμόντιο Μερσέντες Μπρέσο, για την 
εξωτερική της εμφάνιση, έκανε ο Ιτα

λός πρωθυπουρ
γός Σίλβιο Μπερ
λουσκόνι, λίγες 
ημέρες πριν από 
τις περιφερεια
κές εκλονές. Η 
Μπρέσο απάντη
σε ότι χρειάζεται

Λ λιγότερο μέικ-απ 
I από τον Μπερ- 
s λουσκόνι. Βέλη 

'  ος δέχεται ο Καβαλιέρε και από τον 
«πρόεδρο της κυβέρνησης Τζιαν- 

ψ- ιάνκο Φίνι, που δήλωσε ότι οι προ- 
τεινόμενες θεσμικές μεταρρυθμίσεις 
δεν θα πρέπει να έχουν προπαγανδι
στικό χαρακτήρα. Σελ. 12

•  Α Λ Κάΐντα: Την εξάρθρωση ΙΟΙμε- 
λούς «πυρήνα» της οργάνωσης Αλ Κάι- 
ντα που δρούσε στη Σαουδική Αραβία, 
ανακοίνωσαν χθες οι σαουδαραβικές 
αρχές. Σελ. 10

•  Κινηματογράφος: Ενας Γάλλος 
κατακτά τον ουρανό του Μανχάταν και 
μια παρέα παιδιών από την Πάτρα 
διεκδικεί το δικαίωμα στο παιχνίδι.
Σελ. 16

•  Η Μονή Χελανδαρίου στον 
Αθω, εθνική «κιβωτός» για τους Σέρ- 
βους, είναι θέμα μεγάλης έκθεσης στο

ιγρόδι, για πρώτη φορά μετά την 
4 ..ιϋστροφική πυρκαγιά που έηληξε τη 
Μονή το 2004. Η αποκατάστασή της 
προχωράει με ελληνο-σερβική συνερ
γασία. Σελ. 17

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, λόγω της αργίας για την 
επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης, 
δεν θα εκδοθεί αύριο Παρασκευή. Θα κυ
κλοφορήσει και πάλι το Σάββατο 27 
Μαρτίου.LINKS
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•«Φουντώνει» η μάχη για τα προσωηι- 
κά δεδομένα στην Ε.Ε.________________
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Σε νευρική κρίση η Ευρώπη
Ο ρόλος του ΔΝ Τ στη στήριξη της Ελλάδος διχάζει τους Ευρωπαίους -  Υποβάθμισα της Πορτογαλίας
Συνεχίζονταν μέχρι αργά χθεε το  βρά
δυ οι πυρετώδειε διαβουλεύσειε με
ταξύ  Βρυξελλών, Π αρισίων και Βε
ρολίνου προκειμένου να  επ ιτευ
χθεί συμφωνία για το ν  μηχανισμό 
σχήριξηε τηε Ελλάδαε, αλλά και ο
ποιοσδήποτε άλλου κράχουε-μέλουε 
τηε Ευρωζώνηε το  οποίο αντιμετω 

πίζει πρόβλημα σ τη ν  εξυπηρέτηση 
του δημόσιου χρέουε του.

Ω στόσο, η εμπλοκή του Διεθνοϋε 
Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) που α
παιτεί το  Βερολίνο για να  εγκρίνει 
το ν  μηχανισμό προσκρούει σ τη ν  α
ντίδραση  τω ν  Παρισίων, που αρχι- 
κώε εφέροντο να συμφωνούν. Εν τω

μεταξύ, η Κομισιόν πιέζει για επί
τευξη  συμφωνίαε αυτήν τη ν  εβδο
μάδα, αν όχι σ τη  σημερινή Σύνοδο 
Κορυφήε, και μαζί με τη ν  Ευρωπαϊ
κή Κεντρική Τράπεζα τον ίζουν ότι 
ακόμη και αν υπάρξει εμπλοκή του 
Διεθνούε Νομισματικού Ταμείου, η 
Ευρώπη πρέπει να  έχει το ν  ηγετικό

ρόλο. Η αδυναμία εξεύρεσηε μιαε 
κοινά αποδεκτήε λύσηε ενισχύει την 
αβεβαιότητα για  το  αποτέλεσμα 
τηε Συνόδου Κορυφήε, στην ατζέντα 
τηε οποίαε, επισήμωε τουλάχιστον, 
δ εν  υπάρχει το  θέμα τηε Ελλάδαε.

Πάντωε, σ τη ν  Ευρώπη διευρύ
νετα ι η έκφραση ανησυχίαε για

τα  δημοσιονομ ικά προβλήματα 
τω ν  α σ θ εν έσ τερ ω ν  οικονομικά 
χωρών- μελών τηε Ευρωζώνηε και 
τουε κραδασμούε στιε αγορέε, καθώε 
χθεε ο οίκοε πιστοληπτικήε αξιο- 
λόγησηε Fitch Ratings υποβάθμισε 
το  χρέοε τηε Πορτογαλίαε σ ε  ΑΑ-. 
Σελ. 3 και 36

Υψώνοντας τη γαλανόλευκη στην εορτή του έθνους

Μητέρες, γιαγιάδες, αδελφές, θείες, περήφανες και γελαστές, αισιόδοξες, ακατάβλητοι στυλοβάτες της ελληνικής οικογένειας, μη πτοούμενες από τα νέφη της 
κρίσης και την καταστροφολογία. Καμαρώνουν τους τρυφερούς βλαστούς, που υψώνουν αμέριμνα τη γαλανόλευκη· θα τους προστατεύσουν ό,τι κι αν τύχει.

«Σύγκρουση» 
Ομπάμα και 
Νετανιάχου
Κατά τη συνάντηση
Η κεκλεισμένων τω ν  θυρών συνά
ντηση του Ισραηλινού πρωθυπουρ
γού Μπέντζαμιν Νετανιάχου με τον 
πρόεδρο τω ν ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα 
στον Λευκό Οίκο, κάθε άλλο παρά άμ
βλυνε το  κλίμα έντασηε μεταξύ τω ν 
δύο παραδοσιακών συμμάχων.

Αντιθέτωε, πηγέε προσκείμενεε 
στον  Λευκό Οίκο άφηναν να διαρ- 
ρεύσει ότι η αμερικανική πλευρά θε
ωρεί ανεπαρκείε τιε κινήσειε που 
προτίθεται να κάνει ο κ. Νετανιάχου 
στην κατεύθυνση τόσο τηε αποκα- 
τάστασηε τω ν διμερών σχέσεων, ό
σο και τηε προώθησηε τηε ειρη- 
νευτικήε διαδικασίαε στη  Μέση 
Ανατολή. Σελ. 10

Σατιρίζουν ιούς Εργατικούς και το χρέος

£8575bn debt
ΜLabour

Βρετανοί διαδηλω
τές ποζάρουν ως υ
πουργοί της κυβέρνη
σης του Γκόρντον 
Μπράουν μέσα σε 
μαύρο ταξί στο κέ
ντρο του Λονδίνου, 
την ημέρα κατάθεσης 
του προϋπολογισμού. 
Σκοπός τους, να υ
πενθυμίσουν στους 
περαστικούς το χρέος 
που κληροδότησε στη 
χώρα το Εργατικό 
Κόμμα, ύψους 857,5 
δισεκατομμυρίων 
στερλινών. 0  προε
κλογικός προϋπολογι
σμός, ενόψει της α
ναμέτρησης της 6ης 
Μαΐου, έχει στόχο να 
βοηθήσει την οικονο
μική ανάκαμψη της 
Βρετανίας. Σελ. 35

Αναβλήθηκε 
η επίσκεψη 
Ελλήνων 
υπουργών 
στην Τουρκία
Εξ αιτίας της έντασης

Πρόσκαιρο σκηνικό κρίσηε διαμορ
φώθηκε χθεε, όταν διακινήθηκε, από 
λάθοε, η πληροφορία ότι η τουρκική 
κορβέτα Βείτε, που από προχθέε εκι- 
νείτο στο Αιγαίο, προέβη σε διαδικασία 
αναγνώρισηε εμπορικού πλοίου στα 
στενά  του Καφηρέα, ενέργεια που θα 
συνιστούσε παραβίαση τηε εθνικήε κυ- 
ριαρχίαε. Το περιστατικό επιβεβαιώνει 
την εύθραυστη ισορροπία που επικρατεί 
λόγω τηε εντεινόμενηε τουρκικήε προ- 
κλητικότηταε. Η Αθήνα «απαντά» στέλ- 
νονταε μήνυμα δυσαρέσκειαε, καθώε 
η επίσκεψη του αναπληρωτή υπουργού 
Εξωτερικών Δημήτρη Δρούτσα στην 
Τουρκία μετατίθεται για τον Απρίλιο. 
Ταυτόχρονα, ο υπουργόε Προστασίαε 
του Πολίτη Μιχάληε Χρυσοχοΐδηε α
νέβαλε την προγραμματισμένη για αύ
ριο επίσκεψή του στη  γείτονα. Σελ. 5

Κ Υ Ρ Ι Ο Α Ρ Θ Ρ Ο

Ψυχραιμία
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πωε 
η τουρκική προκλητικότητα κλι
μακώνεται τελευταία σ το  Αιγαίο, 
καθώε η γείτων βλέπει τη  δεινή οι
κονομική και διεθνή θέση στην ο
ποία έχει περιέλθει η Ελλάδα. 
Οπου εκδηλώνεται η τουρκική 
προκλητικότητα πρέπει να υπάρ
χει ψύχραιμη και άμεση απάντη
ση. Σε καμία, όμωε, περίπτωση δεν 
πρέπει να επιτρέπεται η δημιουρ
γία εντυπώσεων με βάση λανθα- 
σμένεε εκτιμήσειε, όπωε συνέβη 
χθεε με τη ν εντελώε αβάσιμη φή
μη περί ελέγχου ελληνικού εμπο- 
ρικού πλοίου από τουρκικό πολε
μικό σ τον  Καφηρέα. Μπορεί κά
ποιοι να θέλουν να τροφοδοτήσουν 
τη ν ένταση και ορισμένα μέσα ε- 
νημέρωσηε να θέλουν να αυξήσουν 
την τηλεθέασή τουε, αλλά σ το  τέ- 
λοε τηε ημέραε κανείε δεν μπορεί 
να παίζει με τόσο σοβαρά και λε
πτά εθνικά ζητήματα.

Αρνήθηκε βραβείο ενός εκατομμυρίου δολαρίων
Ο ευφυέστερος ίσωε εν ζωή μαθη- 
ματικόε στον κόσμο, Γκριγκόρι Πέ- 
ρελμαν, εξέπληξε τουε συμπατριώ- 
τεε του στη Ρωσία, αλλά και την α
καδημαϊκή κοινότητα του πλανήτη,

αρνούμενοε να αποδεχθεί χρηματικό 
έπαθλο αξιαε ενόε εκατομμυρίου δο
λαρίων. Το έπαθλο του απονεμήθηκε 
από το Ινστιτούτο Κλέι, επειδή κα- 
τάφερε να επιλύσει έναν από τουε

δυσκολότερουε μαθηματικούε γρί- 
φουε όλων τω ν εποχών, την περί
φημη «Υπόθεση Πουανκαρέ». Ο 
44χρονοε Πέρελμαν είναι κατ’ επι
λογήν του άνεργοε. Σελ. 24

Σ Χ Ο Λ Ι Ο  I Τ ου  Κ ώστα  Ι ο ρ δ α ν ι δ η

Η  ώρα της αλήθειας
Επειτα από άπειρα ταξίδια σε ξένες πρωτεύ
ουσες, ακατάσχετη φλυαρία ειδημόνων και 
αυτόκλητων αναλυτών, αντιφατικές τοποθετή
σεις των πάσης φύσεως στελεχών της 
κυβερνήσεως του κ. Γιώργου Παπανδρέου και 
του ίδιου προσωπικώς, έφθασε τελικώς η ώρα 
της αλήθειας σήμερα στις Βρυξέλλες, ημέρα 
της επετείου της Επαναστάσεως που οδήγησε 
στην ανεξαρτησία της Ελλάδος. Οι συμβολισμοί 
έχουν πάντα τη σημασία τους.
Εάν δεν υπάρξουν δυσάρεστες ανατροπές, 
που όμως δεν αποκλείονται, σήμερα ίσως ανα
κοινωθεί πακέτο στηρίξεως της Ελλάδος, για 
την περίπτωση που η χώρα αντιμετωπίσει το 
φάσμα της πτωχεύσεως, πράγμα που όμως 
δεν συμβαίνει ή δεν επίκειται τουλάχιστον. 
Αμεση ενίσχυση δεν θα υπάρξει, αλλά ούτε η 
ελληνική κυβέρνηση ζήτησε -δημοσίως- δά
νειο οιασδήποτε μορφής από την Ενωση.
Σε αυτή την περίπτωση, το Ευρωπαϊκό Συμ
βούλιο θα κλείσει με μια νέα «επιτυχία». 0  κ. 
Παπανδρέου θα επιστρέφει στην Αθήνα έχο
ντας λάβει την πολιτική στήριξη της

Ενώσεως, το «ένσφαιρο περίστροφο επάνω 
στο τραπέζι». Η καγκελάριος κ. Αγκελα Μέρ- 
κελ θα επιστρέφει στο Βερολίνο δίχως να 
είναι αναγκασμένη να εκταμιεύσει ένα ευρώ 
προς χάριν της Ελλάδος, ικανοποιώντας την 
κοινή γνώμη της χώρας της και του γερμανι
κού κατεστημένου.
Υπάρχουν Ευρωπαϊκά Συμβούλια καθοριστικά 
για την πορεία της Ενώσεως· υπάρχουν όμως 
και άλλα που διευκολύνουν τους ηγέτες να 
επιστρέφουν στις πρωτεύουσές τους διασώζο
ντας τα προσχήματα. Στη δεύτερη κατηγορία 
εντάσσεται, ενδεχομένως, το σημερινό Συμ
βούλιο πρωθυπουργών και αρχηγών κρατών 
της Κοινότατος.
Το ερώτημα βεβαίως είναι πώς θα αντιδράσουν 
οι αγορές όταν η κυβέρνηση του κ. Γιώργου Πα
πανδρέου κινηθεί προς εξασφάλιση του νέου 
δανείου. Η προσδοκία είναι ότι μετά τα μέτρα 
ηου ελήφθησαν και εάν υπάρξει απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για στήριξη της Ελλά
δος σε περίπτωση επικείμενης πτωχεύσεως, τα 
επιτόκια θα είναι χαμηλότερα από 6%.

Η πιθανότητα μίας τέτοιας εξελίξεως είναι ση
μαντική, εκτός εάν στόχος των λεγομένων 
«κερδοσκόπων» ήταν ο συνετισμός της Ελλά
δος και όχι η υπονόμευση του ευρώ- διότι στη 
δεύτερη περίπτωση τα περίφημα «σηρεντ» 
μπορεί να εκτιναχθούν σε νέα ύψη.
Τελικώς, όμως, μπορεί να αποκαλυφθεί ότι οι 
«κερδοσκόποι» ουδέποτε υπήρξαν. Ολα αυτά 
τα μάλλον «αισιόδοξα», υπό την προϋπόθεση 
ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα καταλήξει σή
μερα σε απόφαση. Σε οποιαδήποτε 
περίπτωση, βέβαια, παραμένει το ερώτημα, τι 
θα συμβεί στο εσωτερικό μέτωπο. Είναι αλή
θεια ότι η κυβέρνηση επέτυχε να υιοθετήσει 
αυστηρότατα μέτρα λιτότητος, αδιανόητα πριν 
από λίγους μήνες. Αλλά τα μέτρα οριοθετούν 
την αρχή και όχι το τέλος μίας πορείας περικο
πών. 0 κ. Παπανδρέου κέρδισε νίκη 
περίλαμπρο τον περασμένο Οκτώβριο με το 
σύνθημα ότι «λεφτά υπάρχουν». Μέχρι στιγ
μής, σύμφωνα με την άποψη ορισμένων, 
φαίνεται ότι εννοούσε τους μισθούς των δημο
σίων υπαλλήλων.
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Πυρετώδεις 
διαβουλεύσεις 
έως ίο πάρα 5 *
Το Παρίσι απορρίπτει την απαίτηση 
του Βερολίνου να εμπλακεί το ΔΝΤ

«Υπάρχει η αίσθηση ίου καιεπείγονιος. Αναζητούμε μια λύση η οποία θα έπρεπε να βασίζεται στον σαφώς η
γετικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ενωσης», τόνισε ο επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων της Ε.Ε. Ολι Ρεν στη χθεσινή 
συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες, για το δεύτερο μέρος των προγραμμάτων σταθερότητας και σύγκλισης.

Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
*  ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ

Συνεχίζονται μέχρι τη ν τελευταία 
στιγμή οι πυρετώδειε διαβουλεύ- 
σειε μεταξύ Βρυξελλών - Παρισι
ού και Βερολίνου προκειμένου να 
επιτευχθεί συμφωνία για το ν  μη
χανισμό βοήθειαε προε την Ελλά
δα. Ωστόσο η εμπλοκή του ΔΝΤ 
που απαιτεί το Βερολίνο για να ε
γκρίνει τον μηχανισμό βοήθειαε 
προε τη ν  Ελλάδα προσκρούει 
στην αντίδραση του Παρισιού. «Η 
αλληλεγγύη που επέδειξαν οι Ευ
ρωπαίοι προε τη  Γερμανία τη ν ε-

Ανοικτά όλα 
τα ενδεχόμενα 
στη σημερινή σύνοδο 
κορυφής της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης.

ποχή τηε επανένωσηε τω ν δύο 
Γερμανιών ισχύει σήμερα και για 
την Ελλάδα. Αυτό η κ. Μέρκελ το 
γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα 
διότι προέρχεται από την πρώην 
Ανατολική Γερμανία», δήλωσε 
χθεε ο Γάλλοε υπουργόε Ανάκαμ- 
ψηε, κ. Πατρίκ Ντεβετζιάν, από 
τουε στενότεροε συνεργάτεε του 
κ. Νικολά Σαρκοζί. Εν τω  μεταξύ 
η Κομισιόν πιέζει για ολοκλήρω
ση τηε συμφωνίαε αυτή την ε
βδομάδα και μαζί με την Ευρω
παϊκή Κεντρική Τράπεζα τον ί
ζουν ότι ακόμη και αν υπάρξει ε
μπλοκή του ΔΝΤ, η Ευρώπη πρέ
πει να έχει τον  ηγετικό ρόλο.

«Η  Κομισιόν ενθαρρύνει τα 
κράτη-μέλη τηε Ευρωζώνηε να λά
βουν την πολιτική απόφαση για τη 
δημιουργία του μηχανισμού που 
θα διασφαλίζει τη ν  οικονομική 
σταθερότητα στην Ευρωζώνη συ
νολικά. Ενα μηχανισμό που θα

μπορούσε να ενεργοποιηθεί γρή
γορα σε περίπτωση ανάγκηε και 
θα είναι σύμφωνοε με τιε ευρω- 
πα'ΐκέε συνθήκεε, το άρθρο περί 
μη οικονομικήε διάσωσηε και 
χωρίε οποιονδήποτε αυτοματι
σμό», δήλωσε χθεε ο επίτροποε για 
τιε Οικονομικέε και Νομισματικέε 
Υποθέσειε κ. Ολι Ρεν. «Υπάρχει η 
αίσθηση του κατεπείγοντοε. Ανα
ζητούμε μια λύση η οποία θα έ
πρεπε να βασίζεται σ τον  σαφώε 
ηγετικό ρόλο τηε Ευρωπαϊκήε 
Ενωσηε», τόνισε ο κ. Ρεν.

Η επιμονή τηε Γερμανίαε να έ
χει ηγετικό ρόλο το ΔΝΤ στον μη
χανισμό διάσωσηε προκάλεσε 
χθεε και την αντίδραση τηε Ευ- 
ρωπαϊκήε Κεντρικήε Τράπεζαε. 
«Αν υπάρξει προσφυγή στο ΔΝΤ 
τότε η εικόνα του ευρώ θα είναι 
αυτή ενόε νομίσματοε που δεν 
μπορεί να επιβιώσει παρά μόνο 
χάρη στη  βοήθεια ενόε διεθνούε 
οργανισμού όπου οι Ευρωπαίοι δεν 
έχουν πλειοψηφία», δήλωσε χθεε 
στη γερμανική εφημερίδα Die 
Welt ο κ. Λορέντσο Μπίνι Σμάγκι, 
μέλοε τηε διοίκησηε τηε Ευρω- 
παϊκήε Κεντρικήε Τράπεζαε. Ο ’ 
πρόεδροε τηε ΕΚΤ Ζαν Κλοντ 
Τρισέ έχει δηλώσει αντίθετοε 
στην ανάμειξη του ΔΝΤ πέρα α
πό το «τεχνικό επίπεδο». Προχθέε 
έγινε γνωστό  από Γερμανούε α- 
ξιωματούχουε ότι το Βερολίνο 
θέτει τρειε όρουε για να συναι- 
νέσει στη  δημιουργία του μηχα
νισμού βοήθειαε. Ο μηχανισμόε θα 
ενεργοποιηθεί μόνο στην περί
πτωση που η Ελλάδα δεν μπορεί 
να δανειστεί από τιε αγορέε, λέ
ει το Βερολίνο.

Δεύτεροε όροε είναι να υπάρξει 
«σημαντική συμβολή του ΔΝΤ» και 
τρίτοε να συμφωνηθεί αλλαγή 
τω ν κανόνων του Συμφώνου Στα- 
θερότηταε, ώστε να εξασφαλιστεί 
αυστηρότερη εφαρμογή του. Ενα 
από τα σενάρια για τη βοήθεια που

έγιναν γνωστά  χθεε στιε Βρυξέλ- 
λεε προβλέπει το ν  δανεισμό 22 
δισ. ευρώ από κοινοτικούε εταί- 
ρουε και 13 δισ. ευρώ από το ΔΝΤ.

Δήλωση Σότμπλε
Εν τω  μεταξύ ο υπουργόε Οι

κονομικών τηε Γερμανίαε, Βόλ- 
φγκανγκ Σόιμπλε, δήλωσε στην ε
φημερίδα Frankfurter Allgemeine 
Zeitung ότι «μόνο έπειτα από 
σημαντική ενίσχυση τω ν κανόνων 
του Συμφώνου Σταθερότηταε 
μπορεί να τεθεί το  θέμα τω ν  πό
ρων (για τον ευρωπαϊκό μηχανι
σμό βοήθειαε)».

Το Βερολίνο επιθυμεί σημα- 
ντική αλλαγή τω ν κανόνων, όπωε 
αυτοματοποίηση τηε διαδικασίαε 
για επιβολή κυρώσεων κατά χω
ρών που παραβιάζουν συστημα
τικά τουε κανόνεε. Ακόμη προ
τείνει αφαίρεση του δικαιώματοε 
ψήφου ενόε κράτουε-μέλουε στο

Συμβούλιο Υπουργών. Ομωε η 
γερμανική απαίτηση για αλλαγή 
τηε Συνθήκηε τηε Λισσαβώναε (α
παιτήθηκαν επτά χρόνια για την 
έγκρισή τηε) προσκρούει στην α
ντίρρηση πολλών κρατών-μελών. 
Πάντωε χθεε από το Βερολίνο γι
νόταν γνωστό ότι ενισχύεται η υ
ποστήριξη για ανάμειξη του ΔΝΤ 
σ τον  μηχανισμό βοήθειαε.

Μάλιστα η γερμανική πλευρά υ
ποστηρίζει ότι δεν θα υπάρξει συ
νάντηση του Ε ιιπ ^ ου ρ  σήμερα. 
Η κ. Μέρκελ αναμένεται στιε 
Βρυξέλλεε στιε δύο το μεσημέρι. 
Την ίδια στιγμή ο πρόεδροε του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Χέρ- 
μαν βαν Ρομπέι, δεν ανακοίνωνε 
επίσημα ότι θα συγκαλέσει συ
νάντηση του Eurogroup σε επί
πεδο αρχηγών κρατών σήμερα το 
πρωί, όπωε ζήτησαν από κοινού 
ο Γάλλοε πρόεδροε και ο Ισπανόε 
πρωθυπουργόε. Ωστόσο, ανώτα-

τοε αξιωματούχοε τηε Ε.Ε. ση
μείωνε ότι βρισκόμαστε ακόμη στο 
ίδιο σημείο, δηλαδή «ο κ. Βαν Ρο- 
μπέι εξετάζει το ενδεχόμενο να συ- 
γκαλέσει συνεδρίαση του 
Eurogroup».

Ενδεικτικό του διαπραγματευ
τικού πυρετού που επικρατεί στιε 
Βρυξέλλεε είναι το  γεγονόε ότι ο 
κ. Ρομπέι ακύρωσε χθεε όλα τα 
προγραμματισμένα ραντεβού του 
προκειμένου να ασχοληθεί απο
κλειστικά με το θέμα τηε βοήθει- 
αε προε την Ελλάδα. Σύμφωνα με 
πληροφορίεε, μέχρι αργά χθεε 
το  απόγευμα, εξεταζόταν το σε
νάριο να αρχίσουν από τιε 8 π.μ. 
διμερείε συναντήσειε μεταξύ του 
κ. Βαν Ρομπέι και αρχηγών κρα
τών. Στόχοε είναι να επιτευχθεί 
συμφωνία πριν από την έναρξη 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και 
να  μη γίνει έκτακτη συνεδρίαση 
του Eurogroup.

«Χρυσό» κλειδί 
η εμπιστοσύνη 
των αγορών...
Του ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Εν αναμονή τω ν ανακοινώσεων τηε συνόδου κορυφήε τελεί 
το οικονομικό επιτελείο, για να λάβει με τη σειρά του τιε τε- 
λικέε αποφάσειε για την επόμενη κίνηση στο πρόγραμμα δα
νεισμού. Οπωε όλα δείχνουν, η Ελλάδα θα κληθεί να απο
δείξει για μία ακόμα φορά ότι μπορεί να δανειστεί από τιε 
αγορέε, έστω κι αν το κόστοε είναι υψηλό.

Μάλιστα, υπάρχουν σενάρια τα  οποία θέλουν το υπσ. 
γείο Οικονομικών να εκδίδει νέο ομόλογο τη ν ερχόμενη 
βδομάδα. Ωστόσο, στο οικονομικό επιτελείο σημειώνουν ό
τι «για να δανειστούμε, θέλουμε μία ήρεμη αγορά» και ότι 
«από τη  σύνοδο κορυφήε περιμένουμε να μη γίνει κάποια 
μεγαλύτερη ζημιά». Χθεε, η δια
φορά απόδοσηε Spread) του ελ- 
ληνικού Ιθετούε ομολόγου με το 
αντίστοιχο γερμανικό υποχώ
ρησε αρχικά έωε και τιε 318 μο- 
νάδεε βάσηε, από 328 μονάδεε 
που ήταν την Τρίτη. Ομωε, η εί
δηση τηε υποβάθμισηε τηε Πορ- 
τογαλίαε από τον διεθνή οίκο πι- 
στοληπτικήε αξιολόγησηε Fitch 
οδήγησε σε άνοδο το ελληνικό 
spread, που επανήλθε στην περιοχή τω ν 325 - 330 μονάδων.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλήε οικονομολόγοε για την 
Ευρωζώνη τηε ιαπωνικήε τράπεζαε Nomura κ. Λοράν Μπίλ- 
κε σημειώνει, μιλώνταε στην «Κ», ότι μια εξωτερική βοήθεια, 
όπωε αυτή από το Διεθνέε Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), «πρέ
πει να παραμείνει μία προσφυγή έκτακτηε ανάγκηε». Το ζη
τούμενο αυτή τη  στιγμή είναι, σύμφωνα με το ν  ίδιο, )- 
ποδείξει η Ελλάδα ότι την εμπιστεύονται οι αγορέε. «Η αΐά- 
δικασία δανεισμού από τιε αγορέε θα γίνει και πάλι μία δια
δικασία ρουτίναε», επισημαίνει ο κ. Μπίλκε και προσθέτει 
ότι «τώρα δεν υπάρχει τίποτε άλλο που να χρειάζεται, πα
ρά μια τέτοια επίδειξη εμπιστοσύνηε».

Τα έντοκα γραμμάτια ενόβ έτουε
Η Ελλάδα καλείται να αναχρηματοδοτήσει μέσα στον Απρί

λιο υποχρεώσειε ύψουε 12,5 δισ. ευρώ. Στα τέλη Μαρτίου, στο 
«ταμείο» του Δημοσίου αναμένεται ότι θα υπάρχουν περίπου 
7,2 δισ. ευρώ, κάτι το οποίο σημαίνει ότι για τον επόμενο μή
να ο Οργανισμόε Διαχείρισηε Δημοσίου Χρέουε (ΟΔΔΗΧ) θα 
πρέπει να αντλήσει από τιε αγορέε περί τα 5,3 δισ. ευρώ. Να 
σημειωθεί ότι στιε 7 Απριλίου λήγουν τα έντοκα γραμμάτια 
ενόε έτουε και ύψουε περίπου 1 δισ. ευρώ που είχε εκδώσει 
ο ΟΔΔΗΧ πέρυσι τέτοια ημέρα. Ο «Γολγοθάε», όμωε, τηε ε- 
ξυπηρέτησηε του χρέουε δεν σταματάει τον Απρίλιο, καθώε 
τον Μάιο οι υποχρεώσειε ανέρχονται σε 11,6 δισ. ευρώ. Δη
λαδή, στο δίμηνο Απριλίου - Μαΐου, η Ελλάδα χρειάζεται συ
νολικά να δανειστεί τουλάχιστον 16,9 δισ. ευρώ (με δεδομένο 
ότι στα τέλη Μαρτίου θα έχει στην «άκρη» 7,2 δισ. ευρώ). Πά
ντωε, χθεε, επανήλθαν τα σενάρια καταστροφολογίαε, με τον 
αντιπρόεδρο του τμήματοε επενδύσεων τηε UBS κ. Π. Ντό- 
νοβαν να δηλώνει: «Η Ελλάδα κάποια στιγμή θα χρεοκοπή
σει. Νομίζω ότι η όλη υπόθεση υποδεικνύει ότι η Ευρώπη α- 
πέτυχε να αντιμετωπίσει την πρώτη σοβαρή κρίση τηε».

Η Ελλάδα καλεί
ται να αναχρημα- 
τοδοτήσει μέσα 
στον Απρίλιο υπο
χρεώσεις ύψους 
12,5 δισ. ευρώ.

ΑΠΟΨΕΙΣ

«Μ ην υπαναχωρήσετε από το όχι σας»!
Του Ν. BLOME 
BILD ZEITUNG

Οχι χρήματα για την Ελλάδα που α
πειλείται με χρεοκοπία! Κερδίστε 
χρόνο! Με την πλάτη σ τον  τοίχο τα 
ξιδεύει η καγκελάριοε στη  σύνοδο κο
ρυφήε. Και θέλει να  πει ΟΧΙ. Η λογι
κή τηε: οι Ελληνεε δεν έχουν καν ζη
τήσει βοήθεια. Και αν το  κάνουν, πα
ρακαλώ, πρώτα στην πόρτα του Διε
θνούε Νομισματικού Ταμείου. Η ε
σπευσμένη κοινοτική βοήθεια απο
δυναμώνει την εμπιστοσύνη στο ευ
ρώ: όποιοε βοηθήσει τώρα την Ελλά
δα, δεν μπορεί να ξαναπεί ΟΧΙ.

Ωστόσο, μέχρι στιγμήε η Γαλλία, οι 
Νοτιοευρωπαίοι και η Κομισιόν έχουν 
άλλη άποψη. Πιστεύουν ότι οι χώρεε 
τηε Ε. Ε. θα πρέπει να παράσχουν κα- 
ά βούληση έκτακτεε πιστώσειε. Από 

μόνη τηε αυτή η προθυμία διευκολύ
νει τη ν  υπό πτώχευση χώρα να δα
νειστεί φθηνότερα στο  μέλλον. «Ευ
ρωπαϊκή αλληλεγγύη» το  ονομάζει ο 
επικεφαλήε τηε Κομισιόν, Ζοζέ Μα- 
νουέλ Μπαρόζο. Και προσθέτει: «Χω-

ρίε αλληλεγγύη δεν υπάρχει σταθε
ρότητα του ευρώ». Ουδέποτε υπήρξε 
μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ τω ν μελών 
τηε Ε. Ε. Η «Μαντάμ Νο» (το παρα
τσούκλι τηε στην Ενωση) έχει την πλει
οψηφία εναντίον τηε. Μόνο ο Ολλαν- 
δόε πρωθυπουργόε βρίσκεται αυτή τη 
στιγμή σ τη ν  πλευρά τηε Μέρκελ. 
Εκείνου του απαγόρευσε το κοινο-

Μια ανοιχτή «σφαγή»  
στη σύνοδο κορυφής 
θα μπορούσε να οδηγήσει 
το ευρώ σε νέα ελεύθερη 
πτώση.

βούλιό του να αποφασίσει πιστώσειε 
προε την Ελλάδα. Η Μέρκελ, σκοπεύει 
σύμφωνα με πληροφορίεε τηε Bild, να 
εξηγήσει στουε Ευρωπαίουε εταίρουε 
τηε ότι στη  Γερμανία θα μπλοκάρει το 
Συνταγματικό Δικαστήριο οιαδήποτε 
βοήθεια προε τουε Ελληνεε.

Μόλιε προχθέε τηλεφώνησε η Μέρ-

κελ στον πρωθυπουργό του Λουξεμ
βούργου, Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ, επί σει
ρά δεκαετιών διαμεσολαβητή μεταξύ 
Γερμανίαε και Γαλλίαε. Το προσωρινό 
αποτέλεσμα είναι πωε Παρίσι και Βε
ρολίνο κατάφεραν να συμφωνήσουν 
σε ένα μηχανισμό που θα μπορούσε 
να βοηθήσει τουε Ελληνεε σε περί
πτωση ύψιστηε ανάγκηε.

Στη συμφωνία προβλέπεται ενερ
γοποίηση του ΔΝΤ (εθελοντική), πρό
σθετη βοήθεια μεμονωμένων χωρών 
τηε Ε. Ε. και έναρξη διαπραγματεύ
σεων για αυστηρότερεε ποινέε όσων 
επιμένουν να παραβιάζουν τη  Συν
θήκη (συμπεριλαμβανομένηε τηε έ- 
ξωσηε από τη ν Ευρωζώνη).

Ο μηχανισμόε αυτόε θα μπορούσε 
να ενεργοποιηθεί αν πράγματι υπάρ- 
ξει απειλή για ελληνική χρεοκοπία, που 
θα μπορούσε να συμπαρασύρει ολό
κληρο το ευρώ. Η πίεση είναι ισχυρή 
για έναν τέτοιου είδουε γαλλογερμα- 
νικό συμβιβασμό. Μια ανοιχτή σφα
γή στη σύνοδο κορυφήε θα μπορού
σε να οδηγήσει το  ευρώ σε νέα ελεύ
θερη πτώση.

Μις Ευρώπη ή Φράου Γερμανία;
Του ΓΙΟΣΚΑ ΦΙΣΕΡ,
πρώην υπουργού Εξωτερικών 
και ηγέτη των Γερμανών Πρασίνων,
THE GUARDIAN

Η Αγκελα Μέρκελ οδήγησε τη Γερμανία 
σε αναδίπλωση στο καβούκι τηε α- 
κριβώε τη  στιγμή που όλη η Ευρώπη 
Λχει ανάγκη από μια αποφασιστική η- 
,εσία εκ μέρουε τηε ισχυρότερηε οι- 
κονομίαε τηε. Τι ακριβώε συμβαίνει με 
την Μέρκελ; Πριν από λίγο καιρό, η Γερ
μανίδα καγκελάριοε εθεωρείτο η «Μιε 
Ευρώπη». Τώρα, δίνει όλο και συχνό
τερα την εντύπωση μιαε «Φράου Γερ
μανίαε». Η Γερμανία ανέκαθεν υπήρ
ξε η ατμομηχανή τηε ευρωπαϊκήε ε- 
νοποίησηε, σε συμφωνία με τα πολιτικά 
και οικονομικά τηε συμφέροντα. Κάθε 
μεταπολεμική κυβέρνηση υπήρξε πρό
θυμη να εκμεταλλευθεί την οικονομι
κή ισχύ τηε Γερμανίαε για να προω
θήσει τον σκοπό αυτό, την αποπλη
ρωμή του λογαριασμού για ολόκληρη 
την Ευρώπη. Το σύνθημα ήταν απλό: 
η Γερμανία δίνει και επωφελείται για 
αντάλλαγμα. Αν η Γερμανία ανέτρεπε 
το πρώτο σκέλοε αυτήε τηε εξίσωσηε, 
το ευρωπαϊκό σχέδιο θα υφίστατο σο-

βαρέε ζημίεε -  το ίδιο και τα γερμανι
κά συμφέροντα. Παρ’ όλα αυτά, η Μέρ
κελ μοιάζει να βαδίζει προε αυτήν την 
κατεύθυνση. Πράγματι, στη σκιά τηε 
ελληνικήε κρίσηε, μίλησε δημοσίωε για 
την ανάγκη αποκλεισμού από την Ευ
ρωζώνη μελών που δεν τηρούν τουε κα
νόνεε. Πιστεύει ειλικρινά ότι το ευρώ 
και η Ε. Ε. θα επιβίωναν μιαε τέτοιαε

Την ευθύνη για την τρέχου
σα σύγκρουση στο εσωτερι
κό της Ε.Ε. έχουν κυρίως 
το Βερολίνο και το Παρίσι.

τιμωρίαε; Αντί να διατυπώνονται πρω- 
τοβουλίεε για την ενίσχυση τηε αλλη- 
λεγγύηε και τηε σταθερότηταε στην Ευ
ρωζώνη, παράλογεε προτάσειε κυκλο
φορούν στο Βερολίνο.

Η ιδέα ότι η Γερμανία θα έδειχνε αλ
ληλεγγύη απέναντι σε αποδυναμωμέ
να μέλη τηε Ευρωζώνηε μόνο αν απο
δεχθούν δρακόντεια μέτρα σταθερο- 
ποίησηε είναι εξίσου μη ρεαλιστική. Τα 
μέτρα αυτά απλώε θα εκτοξεύσουν τον 
αποπληθωρισμό σε αυτέε τιε χώρεε,

που είναι οι σημαντικότερεε αγορέε για 
τιε γερμανικέε εξαγωγέε.

Αυτό που είναι απαραίτητο είναι ο 
σωστόε συνδυασμόε οικονομικήε και 
σταθεροποιητικήε βοήθειαε, ακόμη 
κι αν η πρώτη είναι εξαιρετικά αντι- 
δημοφιλήε στιε τάξειε τηε γερμανικήε 
κοινήε γνώμηε. Ωε πρώτο βήμα, λοιπόν, 
πρέπει να δοθεί βοήθεια στην Ελλάδα 
μέσω τηε οικονομικήε αλληλεγγύηε των 
κυβερνήσεων τηε Ε. Ε.

Το κρίσιμο σημείο είναι αν η Γερ
μανία θα χρησιμοπουϊσει την ισχύ τηε 
προε όφελοε τηε Ευρώπηε ή προε το δι
κό τηε συμφέρον. Δυστυχώε, η Μέρκελ 
φαίνεται ότι έχει αποφασίσει να ακο
λουθήσει τη  δεύτερη οδό, επειδή ενέ
χει λιγότερα πολιτικά ρίσκα. Την ευ
θύνη για την τρέχουσα σύγκρουση στο 
εσωτερικό τηε Ε. Ε. έχουν κυρίωε η Γερ
μανία και η Γαλλία, οι δύο ισχυρότερεε 
οικονομίεε τηε ζώνηε. Αντί να ηγούνται, 
Γαλλία και Γερμανία επιτίθενται διαρ- 
κώε μεταξύ τουε. Ενώ η διένεξη αφο
ρά την αρωγή προε την Ελλάδα, το 
πραγματικό ζήτημα είναι η αμοιβαία δυ
σπιστία μεταξύ τω ν δύο εταίρων, που 
εγκυμονεί τον  κίνδυνο μόνιμηε απο- 
ξένωσηε.
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Με χαμηλές 
προσδοκίες 
στις Βρυξέλλες
Ο πρωθυπουργός επιδιώκει σειρά 
επαφών πριν από τη σύνοδο

Του ΒΑΣΙΛΗ  ΝΕΔΟΥ
f

[Π λύση ins μ ε ικ τά  δανειοδό
τ η σ ή  από Ε.Ε. και ΔΝΤ ωε πιθα
νότερο σενάριο, ο πρωθυπουργόε 
κ. Γ. Παπανδρέου θα συμμετάσχει 
σήμερα στη σύνοδο κορυφήε στιε 
Βρυξέλλεε. Πριν από την έναρξη 
τηε συνόδου, είναι προγραμματι
σμένη η συνάντηση του κ. Πα
πανδρέου με τουε σοσιαλιστέε ο- 
μολόγουε του. Με το πέραε αυτών

Η  κυβέρνηση έχει 
αποφασίσει να 
αποδεχθεί σχέδιο που 
θα προβλέπει εμπλοκή 
και του ΔΝΤ.

τω ν  επαφών ο πρωθυπουργόε θα 
σ ττήσει σε διμερέε επίπεδο 
τοοο άλλουε ομολόγουε του, πέρα 
βέβαια από το ν  κ. Χοσέ Θαπατέ- 
ρο, με τον οποίο θα έχουν ήδη μι
λήσει στο τραπέζι τω ν  σοσιαλι
στών. Εωε αργά χθεε το  απόγευ
μα, υφίστατο ωε πιθανότητα η συ
νεδρίαση του Eurogroup, ωστό 
σο η ανακοίνωση ότι η κ. Αγκε- 
λα Μέρκελ θα μεταβεί στιε Βρυ
ξέλλεε λίγο πριν από τη ν έναρξη 
τηε κανονικήε συνόδου, αφήνει 
λίγα περιθώρια για κάτι τέτοιο. Συ- 
νεργάτεε του πρωθυπουργού α
νέφεραν ότι είναι εξαιρετικά πι
θανό, πριν από την έναρξη τω ν ερ
γασιών τηε συνόδου, να πραγ
ματοποιηθεί και συνάντηση με 
τουε τρειε κατ’ εξοχήν αξιωμα- 
τούχουε τηε Ε.Ε., το ν  κ. Ρομπέι, 
το ν  πρόεδρο τηε Κομισιόν κ. Ζο-

ζέ Μπαρόζο και το ν  επικεφαλήε 
τηε ΕΚΤ κ. Ζαν-Κλοντ Τρισέ. Ο κ. 
Παπανδρέου έφθασε στιε Βρυ
ξέλλεε χθεε το απόγευμα. Στη ση
μερινή σύνοδο θα το ν  συνοδεύ
ουν οι υπουργοί Οικονομικών κ. 
Γ. Παπακωνσταντίνου, Επικρα- 
τείαε κ. X. Παμπούκηε, ο ανα- 
πληρωτήε ΥΠΕΞ κ. Δ. Δρούτσαε 
και ο κυβερνητικόε εκπρόσωποε 
κ. Γ. Πεταλωτήε.

Στο Μέγαρο Μαξίμου γενικώε 
αναφέρουν ότι επιθυμούν λύση με 
ευρωπαϊκό προσανατολισμό και α
παντούν πωε θα υιοθετήσουν το 
μεικτό σχήμα (Ε.Ε.-ΔΝΤ) εφόσον 
τελικά προταθεί. Λένε ότι το σχή
μα αυτό ουσιαστικά ήδη υφίστα- 
ται, αναφέρονταε ωε χαρακτηρι
στικό παράδειγμα τη ν τριπλή ε
πιτήρηση υπό την οποία βρίσκε
ται η Ελλάδα (ΕΚΤ, Κομισιόν, 
ΔΝΤ). Προσθέτουν επίσηε πωε για 
την ίδια τη  φύση τηε επιτήρησηε 
δεν αποφάσισε η Ελλάδα, αλλά οι 
Ευρωπαίοι εταίροι τηε. Μάλιστα, 
ακριβώε επειδή η απόφαση για το 
είδοε του μηχανισμού στήριξηε ε- 
παφίεται σ την κρίση τω ν Ευρω
παίων εταίρων, προσπαθούν να 
κρατούν τιε προσδοκίεε χαμηλά.

Ενδεικτικά, συνεργάτηε του 
πρωθυπουργού ανέφερε ότι «εμείε 
θέλουμε λύση ευρωπαϊκή. Αν οι 
υπόλοιποι όμωε θέλουν ΔΝΤ, δεν 
ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε κά
τι». Επισήμωε, διά του κυβερνη
τικού εκπροσώπου, η κυβέρνηση 
εμφανίζεται ικανοποιημένη από 
το γεγονόε ότι στιε Βρυξέλλεε δεν 
πρόκειται να γίνει συζήτηση για 
μηχανισμό στήριξηε τηε Ελλάδαε, 
αλλά οποιοσδήποτε χώραε βρεθεί 
στην ανάγκη για οικονομική βοή

θεια. «Είναι πλέον η ώρα τηε Ευ- 
ρώπηε να μιλήσει για το  μέλλον 
τηε Ευρωζώνηε, να ξαναδώσει 
τη ν  αρχή τηε κοινοτικήε αλλη- 
λεγγύηε με το ν  καταλληλότερο 
τρόπο», ανέφερε, μεταξύ άλλων, 
ο κ. Πεταλωτήε.

Την κυβερνητική τακτική για το 
κρίσιμο διήμερο που ξεκινά σή
μερα ο κ. Παπανδρέου συζήτησε 
προχθέε με στενούε συνεργάτεε 
στο γραφείο του στη  Βουλή. Στη 
διάρκεια τηε πολύωρηε σύσκεψηε 
ο πρωθυπουργόε διέκοψε τουλά
χιστον τρειε φορέε προκειμένου 
να μιλήσει αρχικά με τον  κ. Ρο- 
μπέι, στη  συνέχεια με τον  πρόε
δρο τηε Κομισιόν κ. Ζοζέ Μπαρόζο 
και τέλοε με το ν  επικεφαλήε τηε 
ΕΚΤ κ. Ζαν-Κλοντ Τρισέ. Στη σύ
σκεψη αυτή αποφασίστηκε, δίχωε 
καμία ένσταση αυτή τη  φορά, ό
τι είναι συνετό η κυβερνητική τα
κτική για προσφυγή στο ΔΝΤ, ε
φόσον δεν υπάρξει ευρωπαϊκή λύ
ση, να παραμεριστεί, καθώε πλέ
ον δεν έχει καμία χρησιμότητα.

Παπούλιας: Ιστορική πρόκληση
Ως πρόκληση η ο
ποία ισοδυναμεί 
με ιστορική μετά
βαση, παρομοίασε 
χθες ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας κ.
Κ. Παπούλιας την 
παρούσα συγκυ
ρία. «Δεν είναι 
εύκολο ούτε ανώ
δυνο. Είναι, όμως, αναγκαίο», 
δήλωσε ο κ. Παπούλιας. Ξεκα
θάρισε, ωστόσο, ότι μια τέτοια 
μετάβαση θα ήταν δυνατή «αν 
αλλάξουν νοοτροπίες, αντιλή
ψεις και διαχρονικές παθογέ- 
νειες, εάν εξυγιανθεί η λεπουρ- 
γία του ελληνικού κράτους και 
ενωθούν οι δημιουργικές δυνά
μεις της πατρίδας μας για να εκ
πληρώσουν ένα ιστορικό χρέος 
απέναντι στις επόμενες γενιές». 
Στις επισημάνσεις αυτές προχώ

ρησε ο κ. Παπού- 
I  λιας, με αφορμή 
| τη σημερινή επέ- 
* τειο της 25ης 
| Μαρτίου, τον συμ- 
|  βόλισμά της οποί- 
| ας επέλεξε να 
1 χρησιμοποιήσει 

νια να αποστείλει 
και ένα μήνυμα · 

στους Ελληνες του εξωτερικού 
σχετικά με την οικονομική κρί
ση και τις επιπτώσεις της. Ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας α
νέφερε ότι «η εθνική ανεξαρτη
σία είναι εξασφαλισμένη», αλλά 
διευκρίνισε ότι υφίστανται «α
νοιχτά εθνικά θέματα, οικονομι
κές και κοινωνικές προκλήσεις, 
ένα σύνθετο και ευμετάβλητο 
περιβάλλον από το οποίο απου
σιάζουν οι σταθερές του παρελ
θόντος».

Ο κ. Κάρ. Παπούλιας
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Επιμένει σε ευρωπαϊκή λύση ο κ. Ανι. Σαμαράς

Καμία «έκπτωση» 
για την Εκκλησία 
στη φορολογία
Του ΝΙΚΟΥ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

Χωρίς αλλαγέε και «εκπτώσειε» για τα εκκλησιαστικά νο
μικά πρόσωπα, κατατέθηκε χθεε το φορολογικό νομοσχέδιο, 
το οποίο προβλέπει η φορολόγηση τω ν εσόδων τουε να 
γίνεται, όπωε είχε προβλεφθεί, με συντελεστή 20%. Η σχε
τική διάταξη θα έχει εφαρμογή «και για τα εισοδήματα που 
αποκτούν στην Ελλάδα αντίστοιχα αλλοδαπά νομικά πρό
σωπα, καθώε και φορείε ξένων θρησκευμάτων και δογ
μάτων». Ωστόσο νωρίτερα, κυβερνητικά στελέχη άφηναν 
ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξετάσει η κυβέρνηση «ορι- 
σμένεε κατηγορίεε δαπανών να εκπίπτουν από τον φό
ρο». Η εξέλιξη αυτή φαίνεται να επιτείνει το κλίμα δυ- 
σαρέσκειαε και τον  έντονο προβληματισμό στη ν Ιεραρ
χία, η οποία θα συνεδριάσει αύ
ριο για να λάβει αποφάσειε.

Στο μεταξύ ο Αρχιεπίσκοποε 
Ιερώνυμοε, σε μια προσπάθειά 
του, χθεε, να απαντήσει σε ό- 
λουε όσοι μιλούν για μεγάλη εκ
κλησιαστική περιουσία, υπο
στήριξε ότι θα αποδειχθεί «άν- 
θρακαε ο θησαυρόε». Στη δή
λωση αυτή προέβη αμέσωε με
τά τη χθεσινή συνάντηση του με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, 
κατά την οποία ετέθη το ζήτημα. Πρόσθεσε δε, ότι αδι
κείται η Ιεραρχία από την επιθετικότητα κατά τηε 
Εκκλησίαε. «Δίνεται μια ευκαιρία λοιπόν να ξετυλιχθεί το 
παραμύθι, ο μύθοε τηε μεγάληε εκκλησιαστικήε περιου- 
σίαε που τελικά, εγώ χαίρομαι να τελειώσει αυτή δοκιμασία, 
η οποία θα αποδείξει ότι ο θησαυρόε είναι άνθρακαε, ο 
οποίοε είναι όμωε χρήσιμοε για πολλούε που θέλουν να 
τον χρησιμοποιήσουν» είπε ο Αρχιεπίσκοποε, ζητώνταε 
να πραγματοποιηθεί διάλογοε με τη  συμμετοχή όλων των 
κομμάτων και άλλων παραγόντων σχετικά με τη  συνερ
γασία Πολιτείαε και Εκκλησίαε. Ερωτηθείε για το εάν κα
τά την έκτακτη συνεδρίαση τηε Ιεραρχίαε θα επιβεβαι
ωθεί η ενότητά τηε, ο κ. Ιερώνυμοε εκτίμησε ότι είναι α
ναγκαία η σύνθεση τω ν απόψεων. Από την πλευρά του, 
ο κ. Αλ. Τσίπραε επισήμανε ότι ο διάλογοε δεν πρέπει να 
περιοριστεί στη φορολογία τηε Εκκλησίαε, αλλά να επε
κταθεί στο ζήτημα τηε εκκλησιαστικήε περιουσίαε καθώε 
και τω ν σχέσεων Κράτουε - Εκκλησίαε. «Να υπάρξει έναε 
ουσιαστικόε διάλογοε προκειμένου να καταγραφεί η εκ
κλησιαστική περιουσία και να καταγραφεί η συμβολή του 
Κράτουε και η συμβολή τηε Εκκλησίαε σ’ αυτή τη δύσκολη 
για την Κοινωνία περίοδο», είπε.

Ανήσυχος 
ο κ Κ. Σημίτης

Χωρίς αλλαγές 
το νομοσχέδιο 
στη Βουλή - 
Αντιδράσεις 
στην Ιεραρχία.

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. κ. Αντ. Σαμαράς, έπειτα από πρόσκληση της Γερμα
νίδας καγκελαρίου, θα είναι ο κεντρικός ομιλητής στη σύνοδο του ΕΛΚ.

Του ΓΙΩ ΡΓΟ Υ  Π. ΤΕΡΖΗ

Αποφασισμένος να εξαντλήσει κά
θε περιθώριο παρέμβασηε προε τα 
ευρωπαϊκά «αδελφά» κόμματα 
προσέρχεται σήμερα ο κ. Αντώνηε 
Σαμαράε στη  σύνοδο του Ευρω
παϊκού Λαϊκού Κόμματοε, λίγη 
ώρα πριν από την έναρξη τηε κρί- 
σιμηε συνόδου κορυφήε που θα α
πασχοληθεί και με το ελληνικό 
πρόβλημα δανεισμού. Ο πρόε- 
δροε τηε Ν.Δ. θα είναι, έπειτα και 
από σχετική πρόσκληση τηε Γερ- 
μανίδαε καγκελαρίου κ. Αγκελα 
Μέρκελ, κεντρικόε ομιλητήε τηε 
συνόδου, προκειμένου να παρου
σιάσει την κατάσταση τηε ελλη- 
νικήε οικονομίαε και προτάσειε τό
σο για την έξοδο από την κρίση ό
σο και για το ν  περιορισμό τω ν  ε
πιτοκίων δανεισμού τηε χώραε.

Ωστόσο, στο επιτελείο του κ. Σα
μαρά κυριαρχούσε τιε τελευταίεε 
ώρεε έντονοε προβληματισμόε, 
υπό το βάροε τω ν πληροφοριών 
που ήθελαν Βερολίνο και Παρίσι 
\\ μφωνοΰν ή, κατ’ άλλουε, να 
πρυκρίνουν εμπλοκή του Διε- 
θνούε Νομισματικού Ταμείου 
στην αντιμετώπιση του «ελληνικού 
προβλήματοε». Ο πρόεδροε τηε Νέ-

αε Δημοκρατίαε έχει επανειλημ
μένα ταχθεί κατά τηε εμπλοκήε 
του ΔΝΤ, κρίνονταε μια τέτοια λύ
ση αρνητική τόσο για την Ελλάδα 
όσο και για την Ευρωζώνη. Αντι- 
θέτωε, προκρίνει ή να παρασχε-

Φόβοι για το πολιτικό 
κόστος που θα έχει και 
για τη Ν.Δ. λύση με 
εμπλοκή του ΔΝΤ.
θούν στην Ελλάδα οι απαραίτητεε 
εγγυήσειε, ώστε να μπορέσει η χώ
ρα μαε να δανειστεί με όρουε α- 
νάλογουε με τω ν  υπολοίπων ευ
ρωπαϊκών χωρών, ή να υπάρξει οι
κονομική βοήθεια, η οποία μπορεί 
να διακανονιστεί σε διμερέε επί
πεδο, ώστε να μην προσκρούει 
στιε κοινοτικέε προβλέψειε.

Συνομιλητέε του κ. Σαμαρά 
διεμήνυαν ότι θα ασκηθεί κάθε δυ
νατή  πίεση για τη ν εξεύρεση 
μιαε εθνικά συμφέρουσαε λΰσηε, 
ενώ παράλληλα θα γίνει υπόμνη
ση τω ν  θέσεων τηε Νέαε Δημο
κρατίαε για τη ν ανάγκη ΰπαρξηε 
μέτρων τόνωσηε τηε οικονομίαε 
ώστε να αποφΰγει να περιέλθει σε

μακρόχρονη δίνη ύφεσηε.
Στη Νέα Δημοκρατία παρακο

λουθούν από κοντά το  διπλωμα
τικό μπρα ντε φερ που βρίσκεται 
σε εξέλιξη σχετικά με την ελλη
νική οικονομία, ενώ στελέχη του 
κόμματοε βρίσκονται σε ανοιχτή 
επαφή με το γερμανικό CDU.

Αλλωστε, η Ρηγίλληε είχε επεν
δύσει σημαντικά στιε διεθνείε 
πρωτοβουλίεε του κ. Σαμαρά (ε- 
πισκέψειε σε Βρυξέλλεε, τηλε
φωνική επικοινωνία με Αγκελα 
Μέρκελ) και πλέον δεν είναι λίγοι 
σ τη ν  Αθήνα που εκτιμούν πωε 
σ τη ν περίπτωση που η προτει-

νόμενη προε την Ελλάδα λύση 
προβλέπει, εν τέλει, εμπλοκή του 
ΔΝΤ, πλην του πρωθυπουργού Γ. 
Παπανδρέου στην πλευρά τω ν 
«χαμένων» θα βρεθεί και ο αρχη- 
γόε τηε αξιωματικήε αντιπολί- 
τευσηε. Σε κάθε περίπτωση, η Νέα 
Δημοκρατία θα επιμείνει, το προ- 
σεχέε διάστημα, στην προσπάθεια 
να αποδοθεί σημαντικό μερίδιο ευ- 
θύνηε για τιε εξελίξειε στουε χει- 
ρισμούε του οικονομικού επιτε
λείου του ΠΑΣΟΚ αλλά και στα δια
χρονικά προβλήματα που οι «πρά- 
σ ινεε» κυβερνήσειε κληροδότη
σαν. Στην προσπάθεια αυτή, ο Πο- 
λιτικόε Σχεδιασμόε του κόμματοε 
επιστράτευσε χθεε και το ν  πρώ
ην πρόεδρο τηε Κομισιόν κ. Ζακ 
Ντελόρ. Στα «Σημεία Επικαιρό- 
τη τα ε » του Πολιτικού Σχεδια- 
σμού υπενθυμίζεται επιστολή 
που είχε στείλει, το 1990, προε τον 
τότε πρωθυπουργό Ξενοφώντα Ζο- 
λώτα ο κ. Ντελόρ, υπογραμμίζο- 
νταε ότι εξαιτίαε τηε οικονομικήε 
κατάστασηε «επιβάλλεται η λήψη 
χωρίε καθυστέρηση δραστικών μέ
τρω ν και η εκπόνηση και εφαρ
μογή πολυετούε προγράμματοε α- 
νόρθωσηε τηε οικονομίαε το τα
χύτερο δυνατόν».

Το ΔΝΤ, η αυτοκριτική του Στρος-Καν και η σκληρή πραγματικότητα
Του ΠΕΤΡΟ Υ Π Α Π ΑΚ Ω Ν ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Υ

Κάτι αλλόκοτο συνέβη σε ορισμέ- 
νεε μέχρι χθεε αθώεε λέξειε, που 
απέκτησαν ξαφνικά απειλητικό πε
ριεχόμενο, θυμίζονταε τιε εφιαλ- 
τικέε μεταμορφώσειε τα ινιών ε- 
πιστημονικήε φαντασίαε, του τύ
που ο άνθρωποε- μύγα. Αρχετυ- 
τηκή περίπτωση ήταν η περιπέτεια 
τηε έννοιαε «μεταρρύθμιση», η ο- 
ποία, ενώ μέχρι χθεε μεταφραζό- 

/ υποσυνείδητα ωε υπόσχεση ή- 
πιαε αλλαγήε επί τα βελτίω, σή
μερα προκαλεί, εν είδει εξαρτη
μένου αντανακλαστικού, ανατρι
χίλα στη σπονδυλική στήλη και αυ
θόρμητη μετατόπιση τηε δεξιάε 
χειρόε στην αριστερή τσέπη για 
να βεβαιωθούμε ότι το πορτοφό
λι βρίσκεται ακόμη στη θέση του.

Στη χορεία τω ν δυστοπικών 
μεταλλάξεων ήρθε να προστεθεί 
και η λέξη «τεχνογνωσία» από τη 
στιγμή που ο Γιώργοε Παπαν
δρέου, απογοητευμένοε από τουε 
Γερμανοΰε φίλουε μαε και το ε
πωαζόμενο Ευρωπαϊκό Νομισμα
τικό Ταμείο («θάλαμο βασανι
στηρίων του κ. Σόιμπλε», σύμφωνα 
με αρθρογράφο τω ν Financial 
Times), ανακοίνωσε ότι ενδέχεται 
να αναζητήσουμε δάνεια και «τε 
χνογνωσία» από το Διεθνέε Νο-

μισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Οι εντε- 
λώε κακοπροαίρετοι, εκείνοι δη
λαδή που δεν σταθμίζουν ωε ο
φείλουν το γεγονόε ότι του διε- 
θνιστικού αυτού θεσμού προΐστα- 
ται ο σοσιαλιστήε Ντομινίκ Στροε 
- Καν, θα υποστηρίξουν ενδεχο- 
μένωε ότι το να ζητεί μια μικρή χώ
ρα την «τεχνογνωσία» του ΔΝΤ για 
τη ν αντιμετώπιση τηε κρίσηε εί
ναι σαν να ζητάει το  πρόβατο τη 
γνώμη του λύκου για το τι θα φά
νε το  βράδυ. Αλλά έξεστι Κλαζο- 
μενίοιε ασχημονείν...

«Ο ταν μια κυβέρνηση εξαρτά- 
ται από τραπεζίτεε για πιστώ- 
σειε, τότε αυτοί, οι τραπεζίτεε και 
όχι η κυβέρνηση, ελέγχουν τη χώ
ρα. Το χρήμα δεν έχει πατρίδα και 
οι τραπεζίτεε δεν διαθέτουν ούτε 
πατριωτισμό ούτε αξιοπρέπεια: ο 
μόνοε τουε στόχοε είναι το  χρή
μα». Ο αφορισμόε προέρχεται α
πό τον Ναπολέοντα και μάλλον δεν 
διαψεύσθηκε ιστορικά από το 
ΔΝΤ, για το οποίο έναε κεντρώοε, 
σύμμαχοε τω ν Αμερικανών πρόε
δροε τηε Βενεζουέλαε, ο Κάρλοε 
Αντρέε Πέρεε, δήλωσε ότι «λει
τουργεί σαν βόμβα νετρονίου, 
που εξοντώνει τουε ανθρώπουε, 
αλλά αφήνει άθικτα τα κτίρια» και 
ότι οι πολιτικέε του συνιστούν «οι
κονομικό ολοκληρωτισμό, ο ο-

ποιοε σκοτώνει όχι με σφαίρεε, αλ
λά με τη ν  πείνα».

Ο Νομπελίσταε Τζόζεφ  Στί- 
γκλιτε, πρώην ανώτατατο στέλε- 
χοε τηε Παγκόσμιαε Τράπεζαε, ωε 
οικονομικόε σύμβουλοε τηε Σο- 
σιαλιστικήε Διεθνούε είχε αρκετέε 
ευκαιρίεε να μεταφέρει τη δική του 
«τεχνογνωσία» στον Γιώργο Πα-

Τι συνέβη στην 
Ουγγαρία, στη Λεττονία 
και στη Ρουμανία, που 
υποχρεώθηκαν να 
προσφύγουν στον 
διεθνή οργανισμό.

πανδρέου. Ο Στίγκλιτε έχει γράψει 
ένα αποκαλυπτικό βιβλίο («Η με
γάλη αυταπάτη», εκδόσειε Λιβά- 
νη), πραγματικό καταπέλτη για τιε 
θύελλεε που ξεσήκωσε το ΔΝΤ στο 
πέρασμά του: Απίστευτη λεηλασία 
τηε μετακομμουνιστικήε Ρωσίαε, 
μαζική εξαθλίωση τω ν  «Δράκων 
του Ειρηνικού» (μόνο στην Ινδο
νησία, το πρόγραμμα που επέβα
λε το ΔΝΤ προκάλεσε πτώση του 
ΑΕΠ κατά 45% το 1998 - 99), κοι
νωνική έκρηξη στην Αργεντινή, ό-

που ο κεντροαριστερόε πρόεδροε 
Φερνάντο ντε  λα Ροΰα, συνομι- 
λητήε του Κλίντον σε διεθνή φό
ρουμ περί παγκόσμιαε διακυβέρ- 
νησηε, έφυγε με ελικόπτερο από 
τη ν ταράτσα του προεδρικού με
γάρου, κυνηγημένοε από το εξα
γριωμένο πλήθοε, και πάει λέγο- 
νταε. Από εδώ και τα  διαδεδομέ
να προσωνΰμια που παίζουν με το 
αγγλικό ακρωνύνιο του ΔΝΤ, IMF: 
Το κλασικό International Misery 
Fund (Διεθνέε Ταμείο Εξαθλίωσηε) 
και το αθυρόστομο International 
Mother F......!

Η αλήθεια είναι ότι ο Ντομινίκ 
Στροε - Καν, ο οποίοε φιλοδοξεί να 
εκλεγεί πρόεδροε τηε Γαλλίαε, 
ωε υποψήφιοε όχι μόνο τω ν  αγο
ρών, αλλά και τω ν  Σοσιαλιστών, 
δεν είναι φειδωλόε στην αυτο
κριτική του για το παρελθόν του 
ΔΝΤ. Οπωε συμβαίνει όμωε και με 
τη ν εξομολόγηση, η αυτοκριτική 
συχνά μηδενίζει ιδεατά το κοντέρ 
τω ν  παλιών αμαρτιών, έτσι ώστε 
να μπορεί κανείε να επιδοθεί, με 
ανανεωμένη ορμή, σε καινούργιεε. 
Αυτό τουλάχιστον διαμηνύει η τύ
χη τριών χωρών-μελών τηε Ε. Ε. 
που υποχρεώθηκαν πρόσφατα να 
χτυπήσουν την πόρτα του ευαγούε 
ιδρύματοε.

Αίφνηε, οι Ούγγροι υποχρεώ-

θηκαν να καταργήσουν την 13η 
σύνταξη, τω ν  Χριστουγέννων, 
και να περικόψουν κατά 20% έωε 
30% τουε μισθοΰε τω ν  δημοσίων 
υπαλλήλων. Στη Λεττονία, η κυ
βέρνηση μείωσε τιε συντάξειε 
κατά 10%, τουε μισθοΰε τω ν  δη
μοσίων υπαλλήλων κατά 20% και 
εκείνουε εκπαιδευτικών και για
τρών κατά 40%, προκαλώνταε οι
κονομική καταβαράθρωση, με 
μείωση του ΑΕΠ κατά 24% μέσα 
σε δύο χρόνια. Οσο για τη  Ρου
μανία, προχώρησε στην απόλυση 
100.000 δημοσίων υπαλλήλων (έ- 
πονται 10.000 σιδηροδρομικοί), 
στη συρρίκνωση τηε αυτοκινη- 
τοβιομηχανίαε και τηε μεταλ- 
λουργίαε, ενώ το ΑΕΠ μειώθηκε 
9% μέσα σε ένα χρόνο.

Στοιχεία ρεαλισμού
Μ ’ αυτά και μ’ αυτά, αναγκάζε

ται κανείε να αναγνωρίσει στοιχεία 
ρεαλισμού στην κυνική διαπί
στωση  του πρωτοπόρου τηε αμε- 
ρικανικήε αυτοκινητοβιομηχα- 
νίαε, Χένρι Φορντ: «Είναι ευτύ
χημα που ο κόσμοε δεν καταλα
βαίνει το τραπεζικό και νομισμα
τικό μαε σύστημα, γιατί αν το  κα
ταλάβαινε σήμερα, πιστεύω ότι θα 
είχαμε επανάσταση προτού ξη
μερώσει η αυριανή μέρα»!

;
«Σοβαρή υπόσταση και εφεδρεία για την Ελλάδα» χαρα
κτήρισε χθεε τον πρώην πρωθυπουργό κ. Κ. Σημίτη ο κ. 
Γ. Καρατζαφέρηε, προσθέτονταε ότι «ο κ. Σημίτηε θα μπο
ρούσε να προσκληθεί κάτω από τιε αντίξοεε συνθήκεε 
που επικρατούν και να πει τη ν  άποψή του». Ο πρόεδροε 
του ΛΑΟΣ πραγματοποιεί κύκλο συναντήσεων με τουε 
πρώην πρωθυπουργούε τηε χώραε, με αντικείμενο τη δη
μοσιονομική κρίση, και χθεε άφησε ανοιχτό να ζητήσει, 
μετά τιε επαφέε του με τουε Κ. Μητσοτάκη και Κ. Σημί
τη, να συναντηθεί και με το ν  κ. Κ. Καραμανλή.

Σύμφωνα με πληροφορίεε, ο κ. Σημίτηε εμφανίστηκε 
ιδιαίτερα προβληματισμένοε για τιε εξελίξειε στο οικο
νομικό μέτωπο και φέρεται να επισήμανε στον πρόεδρο 
του ΛΑΟΣ ότι, εφόσον του ζητηθεί, θα καταθέσει τιε προ- 
τάσειε του για την υπέρβα
ση του δημοσιονομικού α
διεξόδου. Πάντοτε κατά τιε 
ίδιεε πηγέε, ο πρώην πρω
θυπουργόε απέκλεισε κάθε 
ενδεχόμενο να παρέμβει, 
με δική του πρωτοβουλία, 
στην τρέχουσα κρίσιμη συ
γκυρία.

Ο πρόεδροε του ΛΑΟΣ 
εμφανίζεται εξαιρετικά συ- 
γκρατημένοε ωε προε τα 
προσδοκώμενα αποτελέ
σματα από τη  σημερινή σύνοδο κορυφήε τηε Ε.Ε. με α
ντικείμενο και το ελληνικό ζήτημα. Ο ίδιοε θεωρεί ότι η 
Ευρώπη χάνει την ευκαιρία να επιδείξει αποφασιστικό 
τη τα  στην αντιμετώπιση μιαε πρώτηε, μικρών διαστά
σεων, κρίσηε και συνεπώε καθίσταται πλέον πιο εύκο- 
λοε στόχοε στα παιχνίδια τω ν  αγορών.

Νωρίτερα στη Βουλή, ο κ. Καρατζαφέρηε εμφανίστη
κε ανήσυχοε για τη συνεχιζόμενη και κλιμακούμενη τουρ
κική προκλητικότητα στο Αιγαίο. Παρεμβαίνονταε στη  
συζήτηση νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομίαε, ο κ. 
Γ. Καρατζαφέρηε υποστήριξε ότι η τακτική τηε Αγκυραε 
καταδεικνύει διαθέσειε εκ μέρουε τηε να προκληθούν προ
βλήματα και εντάσειε στιε σχέσειε με τη χώρα μαε. «Ακό
μα και οι δευτεροετείε φοιτητέε τηε Σχολήε Δοκίμων γνω
ρίζουν πολύ καλά “τη  διπλωματία τηε κανονιοφόρου” », 
είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδροε του ΛΑΟΣ και συνέχι
σε: «Μια χώρα, όταν επιβουλεύεται μια άλλη, κλιμακώ
νει την ένταση. Βγάζει τα πολεμικά πλοία στη θάλασσα. 
Και θέλω να καταλάβουν όλοι ότι έρχεται θερμό επεισόδιο. 
Μόνο τυφλοί δεν μπορούν να το δουν».

Φέρεται να εξεδή- 
λωσε τον προβλη
ματισμό του για 
τις εξελίξεις στην 
οικονομία, κατά τη 
συνάντηση με τον 
κ. Καρατζαφέρη.

|

Στάση εργασίας 
στο υπ. Εξωτερικών

I
Τετράωρη στάση εργασίαε από τιε 8 π.μ. χθεε και συγκέ
ντρωση διαμαρτυρίαε στο προαύλιο του υπουργείου 
Εξωτερικών πραγματοποίησε το διπλωματικό και πολιτι
κό προσωπικό του υπουργείου. Η κινητοποίηση, στην ο
ποία συμμετείχαν και οι διπλωματικέε αρχέε εξωτερικού, 
σηματοδοτεί, όπωε αναφέρουν οι εκπρόσωποι τω ν  δι
πλωματικών υπαλλήλων, την αφετηρία κινήματοε δια- 
μαρτυρίαε για τη φορολόγηση του επιδόματοε αλλοδαπήε. 
Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι δεν αντιτάσσονται στη φορο-

| λόγηση των αποδοχών τουε, δεν ζητούν εξαίρεση, ζητούν 
όμωε δίκαιη και ίση μεταχείριση, δηλαδή φορολόγηση κα
τά 12%. Προσθέτουν ότι με την ένταξη του ειδικού επι- 
δόματοε αλλοδαπήε στην ενιαία φορολογική κλίμακα, οι 
αποδοχέε τουε μειώνονται κατά 35%-45%. Τιε επόμενεε 
ημέρεε θα αποφασιστεί η μορφή συνέχισηε τω ν κινητο
ποιήσεων, με έσχατο βήμα την προκήρυξη απεργίαε.

I
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Σ Χ Ο Λ Ι Ο
Τ ου Κωνσταντίνου  Ζουλά Οι ισορροπίες του Σαμαρά
Ακατανόητη

τακτική

Δ εδομένου ότι οι περισσότερεε ευρω- 
πάίκέε χώρεε ουδέποτε αρνήθηκαν να 
oas δώσουν την πολιτική tous στήριξη, : 

μπορεϊε να μου εξηγήσειε τι ακριβώε θέλει η I 
κυβέρνησή oas, όταν εκείνη είναι που ισχυ
ρίζεται ότι δεν έχει ανάγκη οικονομικήε ενί
σχυσή ; Και σε' κάθε περίπτωση, γιατί εξακο
λουθεί να «διαφημίζει» το πρόβλημα m s χώ- ; 
pas aas διεθνώε;». Τα μάλλον aufovônm αυ
τά ερωτήματα μου έθεσε προ ημερών φίλοε δη- 
μοσιογράφο3 από τη Γαλλία και προσπαθεί τΐ5 
τελευταίεε εβδομάδεε να αντιληφθεί τη δια
πραγματευτική λογική τηε ελληνικήε κυβέρ- 
vnans. Δεν έχει άδικο να απορεί. Ο κ. Γ. Πα- 
πανδρέου δεν αρκείται εδώ και περίπου δύο μή- 
νε5 να διατείνεται ότι «οι Ελληνεε έχουμε α- 
ντιληφθεί το πρόβλημά μα5 και ότι θα βγούμε 
μόνοι pas από το αδιέξοδο το οποίο οι ίδιοι δη
μιουργήσαμε». Σπεύδει σε όλεε του τιε συνα
ν τή σ ε ι  και τιε διεθνείε συνεντεύξειε να εκ- 
πέμψει και ένα εξόφθαλμα αντιφατικό μήνυ- · 
μα. Αν μπορούσε να κωδικοποιήσει κανείε τα 
ετηχειρήματά του σε με ρικέε λέξειε θα κατέληγε 
στην εξήε σουρεαλιστική φράση που ευλόγωε 
δυσκολεύεται να κατανοήσει η ευρωπαϊκή κοι
νή γνώμη. Η χώρα pas με λίγα λόγια λέει otous 
εταίρουε pas ότι «εμείε δεν aas ζητάμε χρήματα, 
αλλά αν δεν pas δώσετε αυτά που δεν aas ζη
τάμε, θα πάμε να δανειστούμε από το ΔΝΤ, ό
σα δεν παραδεχόμαστε ότι pas λείπουν»...

Ανεξαρτήτου τηε απόληξηε που θα έχει η 
σημερινή Σύνοδοε Κορυφήε, παραμένει ά
γνωστο noios ακριβοί εισηγήθηκε στον πρω
θυπουργό την ανεξήγητη αυτή τακτική. Αυτό, 
ωστόσο, που δεν είναι άγνωστο είναι ότι η έμ- I 
μέση απειλή ότι η χώρα θα προσφύγει μόνη ms 
στο ΔΝΤ απεδείχθη μέχρι στιγμήε άκρωε επι
ζήμια για τον στόχο που υποτίθεται ότι εξυ
πηρετούσε. Τα περιβόητα σπρεντ αντί να υ
ποχωρήσουν εκτινάχθηκαν και πάλι σε πρω
τοφανή επίπεδα εξ ου και υπήρξε άτακτη α
ναδίπλωση τω ν κυβερνητικών λεονταρισμών.

Πριν από ακριβώε 12 χρόνια η χώρα έδινε | 
τη  μάχη να ενταχθεί στην ΟΝΕ και όλοι οι οι- j 
κονομικοί παράγοντεε (διεθνείε και εγχώριοι) j 
γνώριζαν ότι μια «άγραφη», στη Συνθήκη του 
Μάαστριχτ, προϋπόθεση ήταν να υποτιμηθεί 
δραστικά η δραχμή, έναντι του ευρώ. Τέσσε
ρα στελέχη του τότε υπουργείου Οικονομικών j 
ανέλαβαν τη καθοριστική (και φυσικά μυστι
κή) διαπραγμάτευση με tous εταίρουε pas για 
την οριστικοποίηση ms τελική5 ισοτιμίαε. Ακό
μη και κορυφαία στελέχη ms τότε κυβέρνησηε, 
όπωε ο κ. Θ. Πάγκαλθ5, πληροφορήθηκαν έκ- I 
πληκτοι την υποτίμηση ms δραχμήε κατά 14% 
το μεσημέρι ms 14ns Μαρτίου του 1998 μαζί 
με tous δημοσιογράφουε.

Η υπόμνηση ms συγκεκριμένη^ ιστορίαε δεν 
γίνεται τυχαία. Οσοι έχουν ασχοληθεί με την I 
οικονομική διπλωματία εκφράζουν σήμερα την 
απορία tous όχι μόνον με τη αμφίσημη τακτι
κή ms κυβέρνησηε, αλλά κυρίωε με την εμμονή 
ms να συντηρεί στη διεθνή δημοσιότητα το 
πρόβλημα ms χώραε. Oncos λένε χαρακτηρι
στικά, «ό ταν είσαι ο αδύναμοε κρίκοε για ns 
διεθνείε αγορέε το χειρότερο που μπορείε να 
κάνειε είναι να το δια τρανώνει δημοσίωε και 
υπερηφάνωε»...

0 πρόεδρος τηε Ν.Δ. καλείται το τελευ
ταίο διάστημα να ισορροπήσει σε πολ
λά «μέτωπα» δίνονταε εξετάσειε για τιε 

ηγετικέε του ικανότητεε. Κατ’ αρχάε καλείται 
να πάρει αποστάσειε από τα λάθη τη5 δια- 
κυβέρνησηε Καραμανλή, χωρίε όμωε να α
φήσει εκτεθειμένο τον πρώην πρωθυπουργό, 
στο περιβάλλον του οποίου οφείλει εν μέρει 
και την αναρρίχησή του στην ηγεσία τηε Ν.Δ. 
Ταυτόχρονα, επιχειρεί να αποτρέψει την 
πλήρη ρήξη με την Ντάρα Μπακογιάννη η ο
ποία επιμένει να διαφοροποιείται, προτάσ- 
σονταε Θέσεΐ5 και απόψεΐ5 που δεν εντάσ
σονται απαραίτητα στην κομματική γραμμή.

Ομω5, οι σημαντικότερε5 εξετά σ ει δίνο
νται στο εξωτερικό. Σήμερα θα κληθεί ενώ
πιον του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματοε να ι
σορροπήσει ανάμεσα στη σοβαρότητα που ο
φείλει να επιδείξει στη διεθνή σκηνή, σε μια 
στιγμή κατά την οποία δοκιμάζεται το μέλλον 
τηε χώραε, και στη στήριξη που υπόσχεται στο 
εσωτερικό σε συγκεκριμένεε κοινωνικέε ο- 
μάδεε οι οποίέε πλήττονται από τα επώδυνα 
μέτρα τη5 κυβέρνησή.

Ο κ. Σαμαρά5 δείχνει να έχει διδαχθεί α
πό τα λάθη του κ. Παπανδρέου. Η ανακολουθία 
ανάμεσα στον προεκλογικό λαϊκισμό του «λε
φτά υπάρχουν» και στον μετεκλογικό ρεαλι
σμό του προέδρου του ΠΑΣΟΚ αποτελεί πα
ράδειγμα προ3 αποφυγήν. Υπό αυτό το πρί
σμα, η πρόσφατη εμφάνιση του αρχηγού τηε 
αξιωματική3 αντιπολίτευσηε κατά τη συζή
τηση στη Βουλή ήταν ενθαρρυντική, τόσο σε 
ύφο5 όσο και σε ουσία. Απέφυγε την ισοπε- 
δωτική κριτική, επανέλαβε την πρόθεσή του 
«να βάλει πλάτη», και επικεντρώθηκε στην α-

Γ Ν Ω Μ Η

Τ ου Α θανασίου Ελλις

νάγκη να υπάρξει και αναπτυξιακή διάσταση 
στην πολιτική που εφαρμόζεται διότι σε α
ντίθετη περίπτωση οι δύσκολεε και θαρραλέεε 
κινήσειε τηε κυβέρνησηε θα αποβούν ανα- 
ποτελεσματικέ5.

Η αλήθεια είναι πω5 το ΠΑΣΟΚ, με την α
τυχή επιλογή τηε σύστασηε Ε ξ έ τα σ η ^  Επι- 
τροπήε για την οικονομία μόνο για την περίοδο 
τηε διακυβέρνησηε τηε Ν.Δ., δεν βοηθάει τον

Η  «πλάτη» που θα βάλει ο 
πρόεδρος της Ν.Δ. δεν είναι 
ρητορική διατύπωση, αλλά 
εθνική επιλογή και ως τέτοια 
πρέπει να αποτιμηθεί.

κ. Σαμαρά να στηρίξει την κυβέρνηση. Παρά 
τούτα, ο πρόεδροε τηε Ν.Δ. οφείλει να στα
θεί στο ύψοε των περιστάσεων. Σήμερα έχει 
προσκληθεί από την Αγκελα Μέρκελ να είναι 
ο κεντρικόε ομιλητήε στη σύνοδο του ΕΛΚ 
προκειμένου να διατυπώσει προτάσειε εξό
δου τηε Ελλάδαε από την κρίση, ενώ σε πρό
σφατη τηλεφωνική συνομιλία του με τη Γερ
μανίδα καγκελάριο κλήθηκε να αξιολογήσει 
την κατάσταση τηε ελληνική5 οικονομίαε, ε- 
πιτρέπονταε σε συνεργάτεε του προέδρου τηε 
Ν.Δ. να εκτιμήσουν ότι «η Μέρκελ συνάντη

σε τον Παπανδρέου, αλλά θεωρεί ότι πρέπει 
να ενημερώνεται από τον Σαμαρά». Στον βαθ
μό που αυτό ισχύει, έστω και εν μέρει, η ευ
θύνη του τελευταίου είναι τεράστια και απαιτεί 
σοβαροϋε χειρισμοΰε.

Ο κ. Σαμαράε εμφανίζεται αποφασισμέ- 
νοε στιε επαφέ5 του με την κ. Μέρκελ και χουε 
άλλουε συντηρητικούε ηγέτεε τηε Ευρώπηε 
να συμβάλει ώστε να πεισθούν να συναινέ- 
σουν στην εξεύρεση μια5 λύσηε στο πλαίσιο 
τηε Ευρωζώνηε, με την παροχή προε την 
Ελλάδα τω ν απαραίτητων εγγυήσεων, ώστε 
να μπορέσει να δανειστεί με τουε ίδιουε ό- 
ρουε που δανείζονται και οι υπόλοιπεε ευ- 
ρωπαϊκέε χώρεε, ή να υπάρξει διμερήε οι
κονομική βοήθεια που να μην προσκρούσει 
στιε κοινοτικέε απαγορεύσει.

Η σημερινή τοποθέτηση του κ. Σαμαρά 
στο ΕΑΚ και οι επαφέε του με άλλουε αρ
χηγού ε κεντροδεξιών κομμάτων έχουν ιδι
αίτερη σημασία. Εάν ο ηγέτηε τη5 συντη- 
ρητικήε αντιπολίτευσηε δείξει να στηρίζει τη 
σοσιαλιστική κυβέρνηση τηε χώραε απο
φορτίζει ιδεολογικά το δίλημμα ορισμένων 
ξένων ηγετών, διευκολύνει τον  κ. Παπαν
δρέου στουε χειρισμού5 του, ενώ προσδίδει 
μια διάσταση συνέπειαε και συνέχειαε στην 
εφαρμογή τω ν μέτρων, καθώε οι Ευρωπαί
οι θα γνωρίζουν ότι αυτά θα εφαρμοσθούν 
σε βάθοε χρόνου όποιοε και αν κυβερνά την 
Ελλάδα. Στη σημερινή συγκυρία, οι αγορέ5 
δεν παρακολουθούν μόνο τον κ. Παπανδρέου, 
αλλά και τον κ. Σαμαρά. Η «πλάτη» που θα 
βάλει ο πρόεδροε τηε Ν.Δ. δεν είναι ρητορική 
διατύπωση, αλλά εθνική επιλογή. Και ωε τέ
τοια πρέπει να αποτιμηθεί.

Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ

Τ ου Παντελή Μ πουκαλα

Του κύκλου 
τα γυρίσματα

Α ς ίο  μετρήσουμε κι αυτό στα παράδοξα τηε 
ιστορίαε, ή μάλλον στουε μικρούε σαρ- 
καστικούε αυτοσχολιασμοΰε ή« :  Σήμερα, 

ημέρα τηε εθνικήε μαε εορτήε, οπότε τιμούμε 
τη  χαραυγή τη5 ελευθερίαε και τηε ανεξαρτη- 
σίαε μαε, έστω και ράθυμα πια και στερεοτυ- 
πικά, η σύνοδθ5 κορυφήε τηε Ευρωπαϊκήε Ενω- 
σηε καλείται να αποφασίσει πόση ακ >ε α
νεξαρτησία (και όχι μόνο οικονομική) δικαι
ούμαστε και πόση ελευθερία μάε πέφτει, αφού 
υποτίθεται ότι όση είχαμε κατακτήσει τη δια- 
σπαθίσαμε με την ανωριμότητά μαε και με τον 
ανεύθυνο βέβαια και απείθαρχο μπονβιβερισμό 
που μαε καταλογίζουν οι αυστηροί εταίροι μαε, 
με κάμποση υπερβολή, ίσωε και ζηλοφθονία.

Παράδοξο μέσα στο παράδοξο το εξήε: Ωβ σο
βαρότεροι αντίπαλοι σήμερα στου5 ναυαγοσω- 
στικούε σχεδιασμούε τηε ελληνικήε κυβέρνησή 
εμφανίζονται οι Γερμανοί πολιτικοί, που έχουν 
τα δικά τουε συμφέροντα και τΐ5 δικέε τουε ε- 
σωτερικέε προεκλογικέε ανάγκεε, άρα και τιε δι- 
κέ5 τουε προτεραιότητεε. Σχεδόν δύο αιώνεε πριν, 
στα χρόνια τηε Επανάσταση5, λένε οι ιστοριο
γράφοι, στο σώμα των εθελοντών-φιλελλήνων 
(σε 1.200 υπολογίζονται όσοι συμμετείχαν στον 
πόλεμο) κυριαρχούσαν αριθμητικά οι Γερμανοί, 
και ακολουθούσαν οι Γάλλοι και οι Ιταλοί. Δεν 
χρειάζεται να προστεθεί εδώ πόσα χρωστάει η 
αρχαιογνωσία μαε σε κορυφαίουε Γερμ^ ">05 ελ- 
ληνιστέε για να συμφωνήσουμε πόσο > () και
ανιστόρητο είναι το τσουβάλιασμα λαών ή χω
ρών κάτω από απόλυτουε και αφοριστικούε χα- 
ρακτηρισμούε («οι ανθέλληνεε Γερμαναράδεε», 
«οι Ελληνεε τεμπελχανάδεε»).

Αλλά με του κύκλου τα γυρίσματα αλλάζουν 
και τα αισθήματα και οι αντιλήψειε, ιδίωε όσε5 
είναι ρηχέε και δεν υποστηρίζονται από την κα
λή γνώση τηε ιστορίαΞ, μιαε ιστορία5 που δεν 
είναι βέβαια ευθύγραμμη αλλά γεμάτη «παρά
δοξα» και εκπλήξεΐ5. Εχει, βέβαια, και τιε στα- 
θερέε τηε η εκδίπλωση τη5 ιστορίαε. Και μία α
πό αυτέε, ίσωε η κρισιμότερη, είναι η ύπαρξη, 
σε κάθε εποχή, χωρών (όχι πολιτισμών) κυ
ρίαρχων, «μεγάλων», και χωρών (όχι λαών ού
τε πολιτισμών) αδύναμων. Τιε αυτοκρατορικέε 
τηε στιγμέβ τιε έζησε και η Ελλάδα, κάποια Ελλά
δα που δεν ταυτίζεται γεωγραφικά ή εννοιο- 
λογικά με τη σημερινή, και καθόλου πιθανό δεν 
φαίνεται ότι θα τιε ξαναζήσει, κι αΞ ονειρεύο
νται ξύπνιοι ορισμένοι κάπηλοι την τρίτη ή την 
πέμπτη αυτοκρατορία τηε (χάνει κανεί5 τον λο
γαριασμό από κανάλι σε κανάλι και από τον έ
ναν τηλεέμπορο ελληνικότηταε στον άλλογ), Να 
συμφωνήσουμε με αυτό που τώρα είμαστε, ι| 
δού το ζητούμενο- να το αγαπήσουμε μήπωε καί 
το προωθήσουμε, κι όχι να παραδιδόμαστε σε! 
φρεναπάτεβ υπεροχήβ ή στιε δημοκοπικέε 
ψευδαισθήσειβ ότι μαε αδικεί ο κόσμοε όλοε, 
ενώ μαε χρωστάει και θα μαε χρωστάει εσαεί. 
Να απελευθερωθούμε από τουε μύθουε και να 
γνωρίσουμε την ιστορία μαε, σπουδαία επειδή 
έχει και τιε σκοτεινέε τηε πτυχέε.

Το 1821 ή το 1940 συνηθίζουμε να τα απο- 
καλούμε τηλαυγείε φάρουε στουε πανηγυρικού5 
μαε. Καθόλου δεν θα τα αδικούσαμε αν τα θε
ωρούσαμε λυχναράκια, ταπεινά λυχναράκια- αρ
κεί να μελετούσαμε με τίμια προσοχή το θαυ
μάσιο φωε τουε κι όσα δείχνει.
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Υπερκομματικά κριτήρια

Κύριε διευθυντά

Κ αλοδεχούμενο το νέο ήθοε που 
διακήρυξε ο κ. πρωθυπουργόε 

και οι διαδικασίεε ανοιχτήε διακυ- 
βέρνησηε, όμωε ο κ. Νικήταε Κα- 
κλαμάνηε όταν ανέλαβε το έτοε 
2004 υπουργόε Υγείαε διατήρησε στο 
Λεκανοπέδιο τουλάχιστον τρειε δι- 
οικητέε νοσοκομείων τηε προηγού- 
μενη5 κυβέρνησηε, τουε οποίουε θε
ώρησε επιτυχημένου5.

Διερωτώμαι, λοιπόν, κανείε από 
τουε διοικητέε τηε προηγούμενηε κυ- 
βέρνησηε δεν θεωρήθηκε επιτυχη- 
μένοε ώστε να χρησιμοποιηθεί από 
τη νέα κυβέρνηση;

Ούτε ο διοικητήε του Ιπποκρα- 
τείου Δημ. Βανδώροε του οποίου εί
ναι γνωστό στο πανελλήνιο το σπου
δαίο έργο ανακαίνισηε που πέτυχε;

Ούτε ο κατά γενική ομολογία ε- 
πιτυχημένοε διοικητήβ του Γενικού 
Κρατικού Αντ. Αυγερινό5;

Φαίνεται, όμωε, αφού το έργο τουε 
είναι γνωστό, ότι ο κομματικόε μη- 
χανισμόε δεν επέτρεψε τη χρησι
μοποίησή τουε, κάτι που θα έδιδε και 
επιχειρήματα στην κυβέρνηση ότι ό- 
ντωε επέλεξε τουε άξιουε με υπερ
κομματικά κριτήρια.

ΚΛΑΙΡΗ ΤΣΟΛΙΑ
Κορυδαλλός

Τόιε και τώρα
Κύριε διευθυντή

Μετά την αποτίναξη του τουρκικού 
ζυγού με την Επανάσταση του 

1821 η Ελλάδα προσπαθούσε να συ
γκροτηθεί σαν ανεξάρτητο κράτοε και 
να καθιερωθεί ωε κρατική οντότητα στη 
διεθνή κοινότητα. Επιζητούσε, λοιπόν, 
την ηθική, πολιτική και οικονομική στή
ριξη τω ν ευρωπαϊκών κρατών.

Στο κλίμα αυτό, εκείνηε τηε εποχήε, 
γράφτηκε το ποίημα του Διονυσίου Σο- 
λωμού «Υμνοε ειε τη ν  Ελευθερίαν», το 
οποίο μελοποίησε ο Μάντζαροε και κα
θιερώθηκε ωε Εθνικόε Υμνο3 το  έτθ5 
1864.

Είναι χαρακτηριστική μια στροφή του 
Εθνικού Υμνου που λέει «δεν είναι εύ- 
κολεε οι θύρεε όταν η χρεία τε$ κουρ
ταλεί», εκφράζονταε προφανή^ τη δύ
σκολη θέση και αγωνία τηε πατρίδαε να 
ζητεί βοήθεια για να επιβιώσει από την 
εξαθλίωση των 400 χρόνων σκλαβιά,ε υ
πό την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Δυστυχία, σήμερα έπειτα από ενά- 
μιση περίπου αιώνα αυτή η πατρίδα βρί
σκεται σε ανάλογη και ίσωε χειρότερη 
κατάσταση, αναμένονταε βοήθεια από 
την οικογένεια των ευρωπαϊκών κρατών 
και όχι μόνο, στην οποία μάλιστα εί
μαστε εντεταγμένοι θεσμικά.

Είναι δυσάρεστα εντυπωσιακό για
τί τότε μαε αντιμετώπιζαν με κάποια κα
τανόηση, λόγω των μεγάλων θυσιών του 
λαού για την ελευθερία του, σήμερα γνω
ρίζουμε την αυστηρή μέχρι χυδαιότη- 
τοε επικριτική και προσβλητική συ
μπεριφορά του5.

Βεβαίωε, γι’ αυτή την κατάσταση που 
θίγει και πληγώνει τον απλό λαό δεν εί
μαστε άμοιροι ευθυνών σαν χώρα και 
αυτό οφείλεται στην αλόγιστη οικονο
μική και κοινωνική πολιτική τω ν κυ
βερνήσεων των τελευταίων 30-35 ετών.

Ο λαόε εξέφρασε επανειλημμένοι 
την εμπιστοσύνη του και στήριξε τιε ελ- 
πίδε5 του στα δύο μεγάλα κόμματα, τα 
στελέχη τω ν  οποίων απεδείχθησαν ε
πίορκα, αφού διαχειρίστηκαν τιε τύχεε 
του με εγκληματική αδιαφορία, αλλά και 
με ιδιοτέλεια, αποκομίζονταε οικονομικά 
και χαριστικά οφέλη.

Δημιούργησαν, λοιπόν, ένα κράτοε

καταχρεωμένο με τουε κατοίκουε του 
και αυτούε χρεωμένουε, που αδυνατούν 
να εκπληρώσουν στο μεγαλύτερο μέροε 
τουε τιε δανειακέ5 υποχρεώσει του ε- 
ξαιτίαε τηε αυξημένηε ανεργίαε και τηε 
εν γένει οικονομικήε ύφεσηε, που έχει 
ω5 συνέπεια μειωμένα και χαμηλά ει
σοδήματα, αρνητικό για τη  λειτουργία 
τη5 αγοράε και την οικονομική ανά
πτυξη που θα βελτιώσει το βιοτικό ε
πίπεδο τω ν πολιτών.

Υπήρξε πλήρηβ σχεδόν αδιαφορία, 
σε συνδυασμό με την ανεξέλεγκτη 
γραφειοκρατία, για την επιχειρηματική 
και επενδυτική δραστηριότητα, με α
ποτέλεσμα τη μεγάλη αναντιστουάα ει
σαγωγών - εξαγωγών ωθώντα5 το δη
μόσιο χρέοε σε ύψοε που μόνο με τον 
εξωτερικό κυρίωε, αλλά και με τον ε
σωτερικό δανεισμό προσπαθεί να α
ντιμετωπίσει η σημερινή διοίκηση.

Γενικά, ο λαόε μαε σήμερα βιώνει τη 
χειρότερη μεταπολεμικά οικονομική 
και κοινωνική κρίση, αφού καλείται με 
δυσανάλογε5 με τιε δυνατότητέε του θυ- 
σίεε, να καλύψει ελλείμματα που δήμι
ου ργήθηκαν, όπωε προελέχθη, από 
την αλόγιστη διακυβέρνηση τηε χώραε 
κατά τΐ5 τελευταίεε περίπου τέσσεριε δε- 
καετίεε.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΙΔΗΣ
Μαρούσι

Στην Ελλάδα του 2010...
Κύριε διευθυντή

ΗΕλλάε, από την Επανάσταση του 
1821 κατά τη3 οθωμανικήε αυτο- 

κρατορίαε μέχρι και σήμερα, είναι ο- 
λότελα εξαρτημένη από τουε Ευρω- 
παίουε. Γιατί μαε κάνει τόσο μεγάλη ε
ντύπωση τώρα; Προφανώε το πρόβλη
μα δεν είναι ότι οι Ελληνε5 ξαφνιάζονται 
από τα χρέη τη5 χώρα5 τουε, αλλά ότι 
οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να κατα
νοήσουν το ιστορικό παρελθόν τηε Ελλά- 
δαε. Ενα βαλκανικό, μεσογειακό έ- 
θνο5, το οποίο δεν γνώρισε την Ανα
γέννηση, τη Μεταρρύθμιση, τον Δια
φωτισμό, τη  Γαλλική και Βιομηχανική 
Επανάσταση του 17ου αιώνα, αντιμε
τωπίζει τώρα πιέσειε από τουε ίδιου5,

οι οποίοι κατάφεραν την οικονομική και 
πνευματική τουε ανάπτυξη τα χρόνια 
που η Ελλάδα υπέφερε. Αν το πνεύμα 
τω ν Ευρωπαίων ήταν όντωε τόσο ανα
πτυγμένο όσο οι ίδιοι νομίζουν, τότε θα 
είχαν καταλάβει ένα πράγμα: Ο λόγο5 
για τον οποίο ο Ελληναε καταφέρνει να 
επιβιώνει δεν είναι η ταυτοποίηση του 
εαυτού του με βάση την εργασία του, 
αλλά με βάση το Είναι του, τον χαρα
κτήρα του, την οικογένειά του. Πώ3 αλ- 
λιώε θα μπορούσε ο Γερμανόε να κα
ταφέρει την αποκατάσταση ενόε δια
λυμένου έθνου3 μετά τον Β' Παγκόσμιο 
Πόλεμο μέσα σε μόλιε 65 χρόνια και η 
Ελλάδα δεν μπορεί να το καταφέρει 189 
χρόνια μετά την Επανάσταση; Ο Γερ- 
μανόε κατάφερε να ενσωματώσει την 
εργασία στο Είναι του, τον χαρακτήρα 
του, τόσο ώστε οι προσωπικέε κουβέ- 
ντεε να μην έχουν θέση στιε επαγγελ- 
ματικέε συ ζητήσει. Το προσωπικό ε
πίπεδο δεν είναι όμωε αυτό που επι
τρέπει μια μακροχρόνια συνεργασία ε-

πιστοσύνηε και φιλίαε; Ο Ελληναε έχει 
τον χαρακτήρα του -αυτό που οι Γερ
μανοί ζηλεύουν όταν κάνουν διακοπέε 
στην Ελλάδα, τη φιλοξενία, τη ζεστασιά, 
το φιλότιμο- αλλά αυτό που του λείπει 
είναι η ταυτοποίηση του Εγώ του με την 
εργασία του. Οσο υπάρχει η νοοτροπία 
του δημοσίου βολέματοε, δύσκολα θα 
καταφέρει η Ελλάδα να απεξαρτητο- 
ποιηθεί από τουε Ευρωπαίουε. Οπωε εί
χε πει και ο λογοτέχνηε Εμμανουήλ 
Ροΐδηε, το 1875: «Αλλού τα κόμματα δη- 
μιουργούνται γιατί οι άνθρωποι δια
φωνούν μεταξύ τουε και ο καθέναε θέ
λει διαφορετικά πράγματα. Στην Ελλά
δα συμβαίνει ακριβοί το αντίθετο. Αυ
τό που προκαλεί τη δημιουργία και τον 
ανταγωνισμό τω ν κομμάτων είναι η α
γαστή συμφωνία με την οποία όλοι ε
πιδιώκουν το ίδιο πράγμα: να τρέφονται 
εΐ3 βάροε του Δημοσίου».

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΒΛΑΜΗΣ 
μεταπτυχιακός φοιτητής 

Πολυτεχνείο Βερολίνου

Η εκπαίδευση
Κύριε διευθυντή

Προ ολίγων ημερών ακούσαμε την 
υπουργό Παιδεία5 να μιλάει για την 

πληθώρα του προσωπικού που υπάρχει 
στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Αν η κυβέρνηση έχει την 
πολιτική βούληση και βάλει τάξη στη 
σωστή κατανομή του προσωπικού εντόε 
τριών ετών, θα εξοικονομηθούν πάνω 
από τετρακόσια εκατομμύρια ευρώ.

Πρώτη ανάγκη στην εκπαίδευση, και 
μάλιστα σε εποχή οικονομικήε κρίσηε, 
δεν είναι η ψηφιακή εποχή, για την ο
ποία θα διατεθούν 1,4 δισ. ευρώ, αλλά 
σχολικέε αίθουσεε.

Αναδιάρθρωση τόσο στα σχολεία τηε 
πρωτοβάθμιαε όσο και τη5 δευτερο- 
βάθμιαε εκπαίδευσή. Σε μερικέε πόλειε 
ο αριθμόε τω ν λυκείων συναγωνίζεται 
αυτόν τω ν νηπιαγωγείων.

Τα τελευταία τριάντα χρόνια έχου
με μια πλουσιοτάτη διοίκηση ανωτάτων 
υπαλλήλων, αλλά είναι πάντα κομματική 
και υπηρεσιακή. Και αυτό για να υπη
ρετεί το κόμμα και όχι το κράτοε.

Η διοίκηση είναι διαλυμένη γιατί δεν 
διαθέτει καμιά δομή. Δεν είναι εξέλιξη 
για τον υπάλληλο η κομματική τοπο
θέτηση σε θέση προϊσταμένου για μια 
τετραετία ή πενταετία. Η διοίκηση δεν 
είναι παιχνίδι με στρατιωτάκια, που τη 
μια μέρα ο σ τρ α τιώ τη  γίνεται στρα- 
τηγόε και την άλλη το αντίθετο.

Υπάρχει ελπίδα για νοικοκυριό; Δεν 
μα5 μένει παρά να ελπίζουμε.

Ωσπου να φανεί όμωβ κάποια ακτί
να ελπίδαε, θα διατυπώσουμε κάποιε5 
απορίεε. Γιατί από το 1980 μέχρι σήμερα 
διπλασιάστηκε το εκπαιδευτικό προ
σωπικό, ενώ αντίθετα οι μαθητέε τηε 
πρωτοβάθμιαε εκπαίδευσηε μειώθη
καν περίπου κατά 30%.

Γιατί η εποπτεία τηβ πρωτοβάθμιαε 
εκπαίδευσή, από 300 προϊσταμένουε 
που είχε, έφτασε τουε 600 με σχεδόν α
νύπαρκτη τη διοίκηση. Γιατί έχουμε μου
σικά γυμνάσια και λύκεια αντί να έχουμε 
ανεξάρτητα ωδεία με πολύ μικρότερο κό- 
στοε. Γιατί, τέλο5, μοιράζουμε βιβλία κά
θε χρόνο. Το μέτρο, εκτόε από το κόστοε, 
είναι και αντιπαιδαγωγικό.

Και, τέλοε, μήπωε το 1,4 δισ. ευρώ θα

έδινε μια λύση στη μεγάλη ανεργία που 
αντιμετωπίζει η χώρα, αντί να αγορά
σουμε ηλεκτρονικό υλικό, το οποίο θα 
επιβαρύνει το δημοσιονομικό έλλειμμα;

Θ. ΚΑΝΤΖΑΒΕΛ0Σ 
Μαρούσι

Ατιμωρησία
Κύριε διευθυντή

Θα πρέπει κάποτε οι συμπτ μαε 
να αποκτήσουν αυτογνωσία και να 

προσπαθήσουν να διορθωθούν, ώστε να 
πάψει πλέον να χύνεται τόσο άσκοπα αί
μα στη άσφαλτο.

Η πρόσφατη ταξιδιωτική οδηγία του 
υπουργείου Εξωτερικών τηε Αυστραλίαε, 
αναφέρει μεταξύ άλλων, τα αυτονόητα, 
όταν περιγράφει ότι οι Ελληνεε οδηγοί, 
οδηγούν επιθετικά και δεν εφαρμόζουν 
τον κώδικα οδικήε κυκλοφορία3 και ό
τι εξ αυτού κινδυνεύουν και οι τουρίστε5, 
που έρχονται για διακοπέε στην Ελλά
δα. Παρατηρώ τον τελευταίο καιρό ότι 
πράγματι έχει επιδεινωθεί η κατάστα
ση, καθώε ένα μεγάλο ποσοστό αυτο
κινήτων κυκλοφορεί με ελλιπή φωτισμό 
ασφαλείαε, καταστρατηγούν μονοδρο- 
μημένουε δρόμουε, δεν υπακούουν 
στουε φωτεινούε σηματοδότεε. Ακόμη 
σταθμεύουν όπου δει, παράνομα και ειε 
βάροε τηε πλειοψηφία5 τω ν γ  ν  πο
λιτών μαε. Προσπερνούν αδιαν ^ρα εκ 
δεξιών, δεν φορούν κράνη, ζώνεε, οδη
γούν και συνομιλούν με κινητό τηλέ
φωνο στο χέρι, καθώ5 και χίλιεε δυο άλ- 
λεε παρανομίε5, που δεν συνάδουν ου- 
δόλω5 με πολιτισμό. Στη δύσκολη αυτή 
οικονομική συγκυρία που ευρισκόμεθα, 
που θα πρέπει όλοι να υποστηρίξουμε 
το βασικό έσοδο στη χώρα, τον τουρι
σμό μα5, δεν είναι αυτέε εικόνεε που δί
δουμε προε τον έξω κόσμο.

Η αστυνόμευση είναι αναποτελε
σματική και η ατιμωρησία ο κανόναβ.

Κάποιοε κάποτε πρέπει να βάλει τά
ξη και να φρονήσει για την τήρηση των 
νόμων. Τουρισμ05 δεν είναι ο ήλιο5, η 
θάλασσα και το συρτάκι.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ 
Διπλωματούχος Μηχ/γος Μηχανικός 

Βριλήσσια

Θερμή παράκληση προς τους επιστολογράφους της 
«Καθημερινής». Τα γράμματά σας να είναι δακτυλογραφημένα 

ή με στρωτό γραφικό χαρακτήρα, ώστε να διευκολύνεται η δημοσίευση, 
αλλά και η διόρθωσή τους στο τυπογραφείο. Σε διαφορετική περίπτωση 

βρίσκει πεδίο δράσεως ο... δαίμων του τυπογραφείου.

\ A *i I %



Forthnet Χωρίς τη Nova οι συζητήσεις για συγχώνευση με την hellas Online Σελ. 29 
Τουρισμός Δέσμη 16 μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης προτείνουν οι ξενοδόχοι Σελ. 28

Δείκτης & Ογκος του Χ.Α.
Q  7 3 %  Γ ε ν ικ ό ς  Δ ε ίκ τη ς

2 .0 6 2 ,9 4

I I I
Ογκος συναλλαγών

Διατηρήθηκε σε θετική τροχιά 
ίο Χρηματιστήριο Αθηνών με 
τον Γενικό Δείκτη να ενισχύεται 
0,78% και να διαμορφώνεται 
στις 2.062,94 μονάδες.
Η αξία των συναλλαγών έφθασε 
τα 130,50 εκατ. ευρώ.
Σελ. 36

ΔΕΙΚΤΕΣ FTSE 
ΧΡΗΜΑΤΙ- Eurotop 100  
ΣΤΗΡΙΩΝ ^
24/3/10 ¿ j r

MSCI
World

Nikkei 225 FTSE100 Dax CAC40

H r H r H r ♦ #
Κλείσ ιμο 2 . 276,06 1. 20 0 ,8 6 10.815,03 5.682 6 .039 3.949

Μ εταβολή 0 , 0 4 % 0 ,6 % 0 ,38% 0 ,15% 0 ,36% - 0 ,0 7 %

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
8 4 .................

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
24.3.10

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METAB.

%
% ΑΠΟ 
1.1.10

ΕΥΡΩ/Δ0ΛΑΡΙ0 1,3341 -1,14 -6,86
Δ0ΛΑΡΙ0/ΓΙΕΝ 92,09 1,85 -0,98
ΕΥΡΩ/ΓΙΕΝ 122,85 0,67 -7,81
Δ0Λ./ΕΛΒ. ΦΡΑΓΚΟ 1,0698 1,18 3,45
ΣΤΕΡΛΙΝΑ/Δ0ΛΑΡΙ0 1,4898 -0,92 -7,86
ΕΥΡΩ/ΕΛΒ. ΦΡΑΓΚΟ 1.4271 0,00 -3,65
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0.8954 -0.22

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

«Οξυγόνο» 60 δισ. ευρώ 
στις τράπεζες από την ΕΚΤ
Κεφάλαια άνω των 60 δια ευρώ έχουν αντλήσει 
οι εγχώριες τράπεζες μέσω της Ευρωπαϊκής Κε
ντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Η συνδρομή της ΕΚΤ δια
σφαλίζει τη σταθερότητα των εγχωρίων τραπεζών 
και τις καθιστά ανθεκτικές στην αντιμετώπιση της 
σημερινής ακραίας κατάστασης. Οπως υπογραμμί
ζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), η δυ
σμενής επίπτωση στη ρευστότητα των ελληνικών 
τραπεζών εξαιτίας των δημοσιονομικών ανισορ
ροπιών αντιμετωπίστηκε χάρη στη στήριξη της 

', η οποία παρείχε στις εγχώριες τράπεζες ά- 
, τη και χαμηλού κόστους ρευστότητα. Σελ . 28

Με λουκέτο απειλούν 
ίο  Πάσχα οι βενζινοπώλες

Οι πρατηριούχοι σε Κρήτη, 
Δωδεκάνησα, Θεσπρωτία, 
Πρέβεζα και Φωκίδα απει
λούν με λουκέτο μέσα στη 
Μεγάλη Εβδομάδα εάν δεν 
αρθεί το πλαφόν που επέ
βαλε η κυβέρνηση. Κατά 
της μονομερούς επιβολής 
πλαφόν μόνο στη λιανική 
στρέφεται και η Ομοσπον

δία Βενζινοπωλών Ελλάδος (ΟΒΕ), η οποία προτεί
νει πλαφόν σε όλα τα στάδια (διύλισης, εμπορίας 
και λιανικής) και καλεί την κυβέρνηση να τροποποι
ήσει τον σχετικό νόμο. Σελ. 26

•  Ανεργία. Για εκρηκτική αύξηση της ανεργίας 
των νέων προειδοποιεί ο ΟΟΣΑ προβλέποντας ότι 
μέχρι το τέλος του 2010, το ποσοστό της ανεργίας 
σε αυτήν την ηλικιακή κατηγορία θα εκτιναχθεί 
στο 28% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, έ 
ναντι ποσοστού 25% τον Σεπτέμβριο του 2009. Ο 
Οργανισμός προτείνει την εισαγωγή ενός «υπο- 
κατώτατου» μισθού για τους νέους και τη μείωση 
του κόστους εργασίας για τους χαμηλά αμειβόμε- 
νους εργαζομένους». Σελ . 26

•  Ασφαλιστικές. Μέχρι τα τέλη Μαρτίου οι α
σφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να υποβάλουν 
πλήρεις οικονομικές καταστάσεις, έχοντας καλύ
ψει τα αυξημένα αποθέματα που προβλέπει η νο
μοθεσία. Το επιπλέον απόθεμα υπολογίζεται σε 
μερικές δεκάδες εκατομμύρια και έχει προβλε- 
φθεί από το 2009, όταν η Επιτροπή Εποπτείας 
Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠΕΙΑ) έθεσε σε εφαρμογή 
τους νέους εποπτικούς κανόνες. Την ίδια στιγμή, 
στον αέρα βρίσκεται η εποπτεία των ασφαλιστι
κών εταιρειών, καθώς καταργείται η Επιτροπή 
Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠΕΙΑ). Σελ. 29

•  Υφεση. Στα επίπεδα του 2,8% θα κινηθεί η ύ
φεση φέτος, «αν και πιστεύουμε ότι υπάρχει κίν
δυνος για ακόμη ταχύτερη επιβράδυνση», εκτιμά 
έκθεση της Eurobank EFG. Οι αναλυτές της τράπε
ζας θεωρούν ότι η οικονομική βοήθεια από την Ε. 
Ε. ή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) «δεν 
είναι απολύτως απαραίτητη». Ωστόσο, υποστηρίζει 
ότι η παρουσία των συγκεκριμένων οργανισμών 

αι «απαραίτητη περισσότερο για λόγους εποπτι- 
ελέγχου» και κυρίως στο σκέλος της προώθη

σης των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων. Σελ. 26

•  Αεροπορικές. Η αεροπορική Lufthansa θα 
είναι πιθανότατα το επόμενο θύμα απεργιακών κι
νητοποιήσεων, την ίδια ώρα που οι εργαζόμενοι 
στην British Airways προετοιμάζονται για νέες κι
νητοποιήσεις, μετά την τριήμερη απεργία τους το 
Σαββατοκύριακο. Αν το κύμα απεργιών εξαπλωθεί

υνεχιστεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού,
μπορούσε να υπονομεύσει την τουριστική πε

ρίοδο στον ευρωπαϊκό νότο. Σελ . 3 0

•  Τρόφιμα. Η κρίση έχει πλήξει και τη βιομηχα
νία τροφίμων και ποτών ήδη από το 2008, εξέλιξη 
η οποία συνεχίστηκε πέρυσι και αναμένεται να ε- 
νταθεί ακόμη περισσότερο φέτος. Σύμφωνα με 
έκθεση του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχα
νικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για τον κλάδο ο αριθμός 
των ζημιογόνων επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 
11,68% σε σχέση με το 2007. Παράλληλα, αλμα
τώδης είναι η διείσδυση των προϊόντων ιδιωτικής 
ετικέτας. Το μερίδιο των προϊόντων ιδιωτικής ετι
κέτας στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ ξεπερνάει το 
15%, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης είναι 30%, τριπλά
σιος σε σχέση με τον ευρωπαϊκό. Σελ . 28
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• H Βρετανία «χτυπάει» την κρίση από το Διάστημα

Σε επίπεδα ρεκόρ ο δανεισμός της Ιαπωνίας

Στο  κ έν τρ ο  της φωτογραφίας, ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Γιουκίο Χατογιάμα και δίπλα, δεξιά του, ο υ
πουργός Οικονομίας της χώρας Ναότο Καν υποκλίνονται στην Ανω Βουλή του ιαπωνικού Κοινοβουλίου, ευ
χαριστώντας την που υπερψήφισε έναν προϋπολογισμό-ρεκόρ, ύψους ενός τρισ. δολαρίων, για το οικονομι
κό έτος που ξεκινάει τον Απρίλιο. Πρόκειται για τον πρώτο προϋπολογισμό της ιαπωνικής κυβέρνησης, η ο
ποία έχει υποσχεθεί να περικόψει μη αποδοτικές δαπάνες σε δημόσια έργα και να ενισχύσει τη χρηματοδό
τηση για κοινωνικές δαπάνες. Προκαλεί, ωστόσο, ανησυχία για την κατάσταση των δημοσίων οικονομικών 
της χώρας, καθώς προβλέπει επίσης ρεκόρ εκδόσεων ομολόγων, που πλησιάζουν τα 500 δισ. δολάρια. Τον 
προϋπολογισμό της για το επόμενο οικονομικό έτος παρουσίασε χθες και η βρετανική κυβέρνηση. Προκει- 
μένου, ωστόσο, να τον εφαρμόσει, θα πρέπει να υπερβεί τον σκόπελο των επικείμενων εκλογών. Σ ελ . 35

Επιβάλλεται 
πόθεν έσχες 
στην αγορά 
α' κατοικίας
Ανεξαρτήτως εμβαδόν -  Αυστηρότερα 
τεκμήρια για μεγάλα και ακριβά ακίνητα

Τεκμήριο θα αποτελεί πλέον η αγο
ρά πρώτηε κατοίκισε ανεξαρτήτου 
εμβαδού, σύμφωνα με το σχέδιο νό
μου για το φορολογικό σύστημα που 
κατατέθηκε χθεε, ύστερα από τέσ 
σερα μήνεέ επεξεργασίαε και αλ- 
λεπάλληλεε τροποποιήσετε στη Βου
λή. Με το υφιστάμενο θεσμικό πλαί
σιο, εξαιρούνταν από το πόθεν έσχεε 
η αγορά πρώτηε κατοίκισε έωε 120 
τ. μ. Αυτή η ευνοϊκή, για φοροφυ- 
γάδεε, ρύθμιση καταργείται. Με το 
νομοσχέδιο, θεσπίζονται αυστηρό
τερα, σε σχέση με ό, τι αρχικώε προ- 
βλεπόταν, τεκμήρια διαβίωσηε για 
όσουε έχουν μεγάληε επιφάνειαε κα-

τοικίεε σε ακριβέε περιοχέε. Σύμ
φωνα με το νομοσχέδιο, για τιε κα- 
τοικίεε άνω τω ν  200 τ. μ. το  τεκμή
ριο διαβίωσηε διαμορφώνεται σε 150 
ευρώ/τ. μ., από 120 ευρώ, ενώ για τιε 
κατοικίεε άνω τω ν 300 τ. μ. καθο
ρίζεται στα 200 ευρώ από 150 ευρώ. 
Το τεκμήριο προσαυξάνεται κατά 
40% έωε 70% (αντί 30% και 50%) για 
κατοικίεε σε περιοχέε με αντικει
μενική αξία άνω τω ν 2.800 ευρώ α- 
νά τ. μ. Τέλοε, το αφορολόγητο όριο 
για την αποζημίωση απόλυσηε ορί
ζεται στιε 60.000 ευρώ, αντί 30.000 
ευρώ που προέβλεπε το αρχικό σχέ
διο νόμου. Σελ. 26

Ο οίκος Fitch Ratings 
υποβάθμισε την Πορτογαλία
Ο οίκος πιστοληπτικήε αξιολόγησηε 
Fitch Rating3 υποβάθμισε χθεε το χρέ- 
οε τηε Πορτογαλίαε στο ΑΑ- με «αρ
νητική» προοπτική, εντείνονταε το 
αρνητικό κλίμα για τα δημοσιονομι
κά προβλήματα του ευρωπαϊκού νό
του. Οπωε εξήγησε ο υποδιευθυντήε 
του οίκου, Ντάγκλαε Ρένγουικ, οι προ- 
οπτικέε τηε πορτογαλικήε οικονομίαε

να ανακάμψει παραμένουν μικρότε- 
ρεε από εκείνεε των εταίρων τηε στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση. Αυτό, εκτίμησε, 
«θα ασκήσει μεσοπρόθεσμα πιέσειε 
στα δημόσια οικονομικά τηε». Η ε
ξέλιξη ώθησε χθεε το κόστοε ασφά- 
λισηε τω ν ομολόγων του πορτογαλι
κού δημοσίου στα υψηλότερα επίπεδα 
σχεδόν ενόε μηνόε. Σελ. 36

Η εμπλοκή του ΔΝΤ κλόνισε την εμπιστοσύνη στο ευρώ
Δέχθηκε ισχυρές π ιέσεις ύστερα από τις διαρροές περί γαλλογερμανικής συμφωνίας

Η αβεβαιότητα για την ελληνική κρί
ση οδήγησε χθεε το πρωί το ευρώ 
στα χαμηλότερα επίπεδα τω ν τε
λευταίων 10 μηνών έναντι του δο
λαρίου, ενώ υποχώρησε και ένα
ντι του γιεν. Αναλυτέε τηε αγοράε 
υπογραμμίζουν πωε η φημολογία 
περί επικείμενηε προσφυγήε τηε 
Ελλάδαε στο ΔΝΤ υπονομεύει την 
αξιοπιστία τηε Ευρωζώνηε και α
ποβαίνει ειε βάροε του ευρώ. «Αν 
η Ελλάδα προσφύγει στο ΔΝΤ, θα 
είναι τρομερό για την πολιτική δια
δικασία στην Ευρώπη» σχολιάζει 
σχετικά ο Στιούαρτ Μπένετ ανα- 
λυτήε στην Credit Agricole 
Corporate and Inve3tment Bank

Γερμανικά κέρδη
Την ίδια στιγμή η αποδυ- 
νάμωση του ευρώ ώθησε 
την επιχειρηματική εμπι
στοσύνη στη Γερμανία τον 
Μάρτιο στα υψηλότερα ε 
πίπεδα από τον Ιούνιο του 
2008. Οπως χαρακτηριστι
κά επισήμαναν προ ημε
ρών ηγετικά στελέχη της 
γερμανικής βιομηχανίας, 
«έχουμε κάθε λόγο να α
τενίζουμε το μέλλον με αι
σιοδοξία». Σ ελ . 31

του Λονδίνου, που θεωρεί πιθανόν 
να υποχωρήσει το ευρώ στο 1,28 
τον Σεπτέμβριο. «Αν υποκύψει η 
Ελλάδα, οι Γερμανοί και οι άλλοι 
Ευρωπαίοι θα καταλήξουν να πλη
ρώνουν περισσότερα από όσα θα 
πλήρωναν στην περίπτωση μιαε 
προσωρινήε οικονομικήε στήρι- 
ξηε», προειδοποίησε σε συνέ
ντευξή του στη γερμανική εφη
μερίδα ϋίε Ζείί το μέλοε του δι
οικητικού συμβουλίου τηε Ευρω- 
παϊκήε Κεντρικήε Τράπεζαε, Λο- 
ρέντζο Μπίνι Σμάγκι. Επιπλέον, 
πιέσειε δέχθηκε το ευρώ και από 
την υποβάθμιση τηε Πορτογα- 
λίαε από τον οίκο Είΐεή. Σελ. 36 Το ευ ρ ώ  υποχώρησε χθες κατά 1%, φτάνοντας στα 1,335 δολάρια.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η  του Β Α Σ ΙΛ Η  Ζ Η Ρ Α

Ενα άχρηστο όπλο
Σήμερα, στην καλύτερη περίπτωση, οι ηγέτεε 
τηε Ευρωζώνηε θα υιοθετήσουν το γαλλο- 
γερμανικό σχέδιο στήριξηε με τη συμμετοχή 
του Διεθνούε Νομισματικού Ταμείου. Σε αυ
τήν την περίπτωση η Ελλάδα έχει αυτό που 
ζητούσε: ένα όπλο πάνω στο τραπέζι. Πρό
κειται, όμωε, για ένα μάλλον άχρηστο όπλο. 
Κατ’ αρχάε γιατί η Ευρωζώνη, και κυρίωε η Γερ
μανία, δεν έχει διάθεση να το γεμίσει με σφαί- 
ρεε. Γι’ αυτό και θέτει ωε όρο ότι θα χρησι
μοποιηθεί μόνο εάν η Ελλάδα δεν μπορέσει να 
δανειστεί από τιε αγορέε. Η χρεοκοπία δεν α
ποκλείεται, αλλά δεν είναι και το πιθανότερο 
σενάριο. Τουε τελευταίουε μήνεε, όποτε α
πευθύνθηκε στιε αγορέε η Ελλάδα άντλησε κε
φάλαια αλλά με υψηλό κόστοε.

Το όπλο είναι επίσηε άχρηστο, επειδή η 
Ελλάδα δεν μπορεί να το σηκώσει για να α
πειλήσει ή πολύ περισσότερο να πυροβολήσει. 
Ο μηχανισμόε διάσωσηε, ειδικά εάν εμπλέκεται 
το Διεθνέε Νομισματικό Ταμείο, θα συνοδεύ
εται από απαιτήσειε και προϋποθέσειε που θα 
προκαλέσουν πολιτικέε ανατροπέε και κοι- 
νωνικέε εκρήξειε οι οποίεε τελικά θα υπονο
μεύσουν την προσπάθεια δημοσιονομικήε προ-

Η Ελλάδα ήθελε ένα όπλο 
πάνω στο τραπέζι.
Της το έδωσαν κι επειδή 
δεν μπορεί να
το χρησιμοποιήσει, κινδυνεύει 
να στραφεί εναντίον της.
σαρμογήε και υλοποίησηε τω ν αναγκαίων με
ταρρυθμίσεων. Γι’ αυτό η κυβέρνηση λέει ό
τι δεν προτίθεται να το χρησιμοποιήσει. Θα 
βγει στιε αγορέε να δανειστεί χωρίε βοήθεια.

Τότε, προε τι όλοε αυτόε ο σαματάε τω ν τε
λευταίων εβδομάδων; Προε τι η απειλή προ
σφυγήε στο ΔΝΤ, που ερέθισε τιε αγορέε και 
εξανέμισε το όποιο -μικρό είναι αλήθεια- ό- 
φελοε είχαν τα μέτρα δημοσιονομικήε εξυ- 
γίανσηε στα ερτεπάε; Υποτίθεται ότι η Ελλά
δα ήθελε το όπλο πάνω στο τραπέζι για να φο
βηθούν οι αγορέε. Ωστόσο, όλοι οι γνωρίζο- 
ντεε την αγορά ομολόγων, αλλά και στελέχη 
του οικονομικού επιτελείου δεν περίμεναν τα

χεία αποκλιμάκωση του κόστουε δανεισμού. 
Οι αγορέε γνωρίζουν ότι οι δανειακέε ανάγκεε 
τηε χώραε στο δίμηνο Απριλίου - Μαΐου είναι 
μεγάλεε (καθώε λήγουν πολλά ομόλογα). 
Ετσι, διατηρούν σε υψηλά επίπεδα τα ερτεπάε 
για να αποκομίσουν μεγαλύτερο όφελοε από 
τιε μεγάλεε εκδόσειε που υποχρεωτικά θα κά
νει το ελληνικό Δημόσιο. Μετά τον Μάιο, ό
μωε, το δανειακό πρόγραμμα γίνεται πολύ ο
μαλότερο (μικρότερεε λήξειε σε μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα), οπότε διαμορφώνονται 
συνθήκεε αποκλιμάκωσηε τω ν 3pread3. Υπό 
την προϋπόθεση, βεβαίωε, ότι θα εφαρμόζε
ται και θα παράγει αποτελέσματα το Πρό
γραμμα Σταθερότηταε.

Υποτίθεται, ότι η κυβέρνηση ήθελε το όπλο 
στο τραπέζι γιατί το κόστοε δανεισμού είναι 
δυσβάστακτο, ότι εξουδετερώνει το δημο
σιονομικό όφελοε των μέτρων. Το επιπλέον κό
στοε για τα 18 δισ. ευρώ που πρέπει να δα
νειστεί τον Απρίλιο και τον Μάιο είναι 150 - 
200 εκατ. ευρώ. Δεν είναι λίγα, αλλά δεν είναι 
αρκετά για να εξηγήσουν την ανάλωση πολι
τικού κεφαλαίου και αξιοπιστίαε σε πιέσειε 
προε την Ε. Ε. για τον μηχανισμό στήριξηε.

Στην πραγματικότητα* η κυβέρνηση ήθε
λε ένα εργαλείο μείωσηε του κόστουε δανει
σμού για να μπορεί να πει στην κοινή γνώ : 
μη ότι τα σκληρά μέτρα που πόρε έχουν κά
ποιο αντίκρισμα.

Στο άγχοε τηε να «δικαιολογήσει» πολιτι- 
κέε που δεν πίστευε, αλλά τηε επιβλήθηκαν, 
προέβαλε το ανήκουστο επιχείρημα ότι «εμείε 
κάναμε το χρέοε μαε και συνεπώε η Ευρωζώνη 
πρέπει να κάνει το δικό τηε», ωσάν η μείω
ση του ελλείμματοε να μην είναι υποχρέωση 
έναντι του εαυτού μαε, για να βγούμε απά τα 
δικά μαε αδιέξοδα, αλλά κάτι που το κάνου
με για χάρη τω ν Γερμανών, τω ν Γάλλων, τω ν 
Ιταλών. Και επιπλέον τουε απειλούσαμε ότι ε
άν δεν έκαναν το χρέοε που κατά την άποψή 
μαε είχαν απέναντι μαε, θα τουε τιμωρούσα
με προσφεύγονταε στο ΔΝΤ.

Οι Αραβεε λένε ότι εάν τραβήξειε όπλο πρέ
πει να είσαι έτοιμοε να το χρησιμοποιήσειε, 
αλλιώε μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο άλλοε 
εναντίον σου. Η Ελλάδα ήθελε ένα όπλο πά
νω στο τραπέζι. Τηε το έδωσαν και, επειδή δεν 
μπορεί να το χρησιμοποιήσει, κινδυνεύει να 
στραφεί εναντίον τηε.

L V
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«Πόθεν έσχες» 
για την αγορά 
πρώτης κατοικίας
Μ έχρι σήμερα απαλλάσσονταν από το τεκμήριο 
ακίνητα μέχρι 120 τετραγωνικά μέτρα

Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Αυστηρότερα τεκμήρια ακόμα και για 
την αγορά πρώτηε κατοίκισε προ
βλέπει το τελικό -ίσωε- σχέδιο νό
μου που κατατέθηκε χθεε στη Βου
λή, σε σχέση με το αρχικό σχέδιο. 
Η ηγεσία του υπουργείου Οικονο
μικών αντιλήφθηκε ότι με τα μέτρα 
που αρχικώε είχε προτείνει, άφηνε 
εκτόε τεκμηρίων τουε «έχοντεε». Με 
τιε αλλαγέε που προτείνονται, αυ
ξάνονται τα τεκμήρια για κατοικίεε 
άνω των 200 τ.μ. καθώε και η προ- 
σαϋξηση για τιε ακριβέε περιοχέε. 
Βέβαια, παραμένει το πρόβλημα για 
τουε χαμηλόμισθουε τουε οποίουε 
σε αρκετέε περιπτώσειε «πιάνουν» 
τα τεκμήρια λόγω στρέβλωσηε του 
συστήματοε.

Σύμφωνα με το τελικό σχέδιο, η 
ετήσια αντικειμενική δαπάνη, που 
εκτιμάται με βάση τιε δαπάνεε συ- 
•τήρησηε, τιε πάγιεε καταναλώσειε 

και τιε δαπάνεε λειτουργίαε και ο
ρίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέ
τρα τηε ιδιοκατοικούμενηε ή μι- 
σθωμένηε κύριαε κατοικίαε, ορί
ζεται κλιμακωτά, για τα 80 πρώτα

τ.μ. κύριων χώρων αυτήε, με 60 ευ
ρώ το τ.μ., από 81 μέχρι και 200 
τ.μ., με 80 ευρώ το τετραγωνικό μέ
τρο, από 201 μέχρι και 300 τε
τραγωνικά μέτρα με 150 ευρώ το 
τετραγωνικό μέτρο και για τα πλέ
ον τω ν τριακοσίων τετραγωνικών 
μέτρων κύριων χώρων αυτήε, 200 
ευρώ το τ.μ.

Για τον υπολογισμό τηε ετήσιαε 
αντικειμενικήε δαπάνηε τω ν βοη-

Αύξηση του 
αφορολογήτου ορίου 
στα 60.000 ευρώ για 
τις αποζημιώσεις.
Οπτικών χώρων τηε κύριαε κατοι
κίαε ορίζεται ποσό τριάντα ευρώ το 
τετραγωνικό μέτρο. Τα παραπάνω 
ποσά προσαυξάνονται, προκειμένου 
για κατοικίεε που βρίσκονται σε πε- 
ριοχέε με τιμή ζώνηε, σύμφωνα με 
τον αντικειμενικό προσδιορισμό 
των ακινήτων, από 2.800 ευρώ έωε 
4.999 ευρώ το τετραγωνικό μέ

τρο, κατά 40% και για περιοχέε με 
τιμή ζώνηε από 5.000 ευρώ και ά
νω το τετραγωνικό μέτρο, κατά 
70%. Ολα τα παραπάνω ποσά προ
σαυξάνονται, προκειμένου για μο- 
νοκατοικίεε, κατά 20%.

Ταυτόχρονα ενεργοποιείται το 
«πόθεν έσχεε» για την απόκτηση 
πρώτηε κατοικίαε. Μέχρι σήμερα 
απαλλασσόταν η πρώτη κατοικία 
από το τεκμήριο μέχρι 120 τετρα
γωνικά μέτρα. Με τιε προτεινόμε- 
νεε διατάξειε η εφορία θα λαμβά
νει υπόψη τηε και την αγορά πρώ
τηε κατοικία από το πρώτο τετρα
γωνικό μέτρο, προκειμένου να ε
ξακριβώσει την προέλευση τω ν 
χρημάτων. Ταυτόχρονα και εφόσον 
η αγορά ή ανέγερση τηε κατοικίαε 
δεν καλύπτεται από το εισόδημα η 
εφορία θα υπολογίζει τον φόρο με 
τεκμαρτό τρόπο.

Στο μεταξύ, μετά τη θύελλα α
ντιδράσεων που προκάλεσε η φο
ρολόγησα των αποζημιώσεων, η κυ
βέρνηση αποφάσισε την αύξηση 
του αφορολογήτου ορίου στα
60.000 ευρώ. Από τιε 60.000 έωε
100.000 τα ποσά που προέρχονται

Μ ε τις  αλλαγές που προτείνονται αυξάνονται τα τεκμήρια για κατοικίες 
άνω των 200 τ.μ. καθώς και η προσαύξηση για τις ακριβές περιοχές.

από αποζημιώσετε θα φορολογού
ντα ι με συντελεστή 10%, από
100.000 μέχρι 150.000 με συντε
λεστή 20% και για ποσά άνω των
150.000 ευρώ με συντελεστή 30%. 

Οσον αφορά τιε φοροαπαλλαγέε
και ειδικότερα για την έκπτωση των 
τόκων στεγαστικών για δάνεια 
που έχουν συναφθεί μέχρι 31-12- 
2008 δεν υπάρχει καμία αλλαγή, δη
λαδή διατηρείται το υφιστάμενο κα- 
θεστώε.

Από 1-1-2009 ισχύει η νέα διά
ταξη του φορολογικού νομοσχεδί
ου που προβλέπει την έκπτωση των 
τόκων στεγαστικών δανείων για την 
απόκτηση πρώτηε κατοικίαε σε πο

σοστό 20% από τον αναλογούντα 
φόρο. Αυτό σημαίνει ότι καταρ- 
γείται η ευνοϊκή ρύθμιση Παπα
θανασίου που προέβλεπε τη μείω
ση του φόρου σε ποσοστό 40% των 
τόκων που χορηγούνται το 2009 και 
το 2010 για την απόκτηση οποι
οσδήποτε κατοικίαε κύριαε ή δευ- 
τερεύουσαε έωε 200 τ.μ. και μέχρι 
ποσού 350.000 ευρώ. Οσοι έλαβαν 
στεγαστικό δάνειο από την 1-1-2009 
μέχρι σήμερα θα έχουν μικρότερη 
φορολογική έκπτωση για την από
κτηση πρώτηε κατοικίαε, ενώ χά
νουν τελείωε την έκπτωση φόρου 
όσοι έλαβαν δάνειο για εξοχικό ή 
επαγγελματική στέγη.

Συζήτηση για το ΕΣΠΑ στη σκιά της Συνόδου Κορυφής
Η αγωνία για τιε εξελίξειε στιε 
Βρυξέλλεε αναφορικά με την τύχη 
του ελληνικού ζητήματοε και την 
προοπτική τηε ευρωπαϊκήε στή- 
ριξηε στην Αθήνα, υπήρξε διάχυ
τη χθεε στο Κοινοβούλιο, κατά τη 
δεύτερη ημέρα συζήτησηε του 
νομοσχεδίου για το Εθνικό Στρα
τηγικό Πλαίσιο Αναφοράε 
(ΕΣΠΑ)».

Υπό το πρίσμα αυτό, περισσό
τερο έντονα ακούστηκαν οι ευχέε 
στελεχών τω ν δύο μεγάλων κομ
μάτων προε τον πρωθυπουργό, 
προκειμένου να επιτύχα ένα θετικό

για τη χώρα μαε αποτέλεσμα στη 
Σύνοδο Κορυφήε, παρά οι φωνέε 
κριτικήε σε κυβερνητικέε ετηλογέε 
ή αποφάσειε. Τέτοιεε φωνέε υ
πήρξαν, ακόμα και από το εσωτε
ρικά τηε κυβερνώσαε παράταξηε, 
αλλά κινήθηκαν σε χαμηλούε τό- 
νουε. Ιδιαίτερα για το θέμα τηε τι- 
μολόγησηε τω ν φαρμάκων, βου- 
λευτέε όπωε οι κ. Θ. Παπαγεωργί- 
ου, Μαν. Στρατάκηε, Π. Αντωνα- 
κόπουλοε και Π. Κουρουμπλήε 
(ΠΑΣΟΚ) υποστήριξαν ουσιαστικά 
ότι οι προβλέψειε του νομοσχεδί
ου που τελικώε ψηφίστηκε, δεν αρ-

κούν: θα πρέπει, σημείωσαν, να υ
πάρξουν και άλλεε δράσειε και πα- 
ρεμβάσειε, προκειμένου η μάχη για 
την καταπολέμηση τηε σπατά- 
ληε να είναι αποτελεσματική. 
Αλλοι «πράσινοι» βουλευτέε -ανά- 
μεσά τουε και η κ. Μαρία Σκραφ- 
νάκη- τόνισαν πωε θα πρέπει να ε
πιταχυνθούν οι ρυθμοί υλοποίησηε 
τω ν προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Στο περιθώριο τηε χθεσινήε συ
ζήτησηε, τέθηκαν και ζητήματα 
σχετικά με τα λεγάμενα φαινόμενα 
δυσλειτουργίαε του κυβερνητικού 
σχήματοε και τηε κρατικήε μηχα-

νήε. Παράλληλα με τιε πυκνέε ε- 
πισημάνσειε βουλευτών τηε Ν.Δ. για 
ελλείψειε στη στελέχωση θέσεων 
γραμματέων σε φορείε και οργα- 
νισμούε, ο πρόεδροε του ΛΑΟΣ κ. 
Γ. Καρατζαφέρηε επικαλούμενοε δη
μοσιεύματα μίλησε για προβλημα
τική «κόντρα» ανάμεσα στο πρω- 
θυπουργικό γραφείο και την πολι
τική ηγεσία του υπουργείου Οικο- 
νομίαε. Σημείωσε μάλιστα ότι εν
δεικτικό τηε κατάστασηε είναι πωε 
δεν υπάρχουν ακόμα καθορισμένεε 
αρμοδιότητεε για τουε υφυπουρ- 
γούε τηε κ. Λούκαε Κατσέλη. Καθώε

η υπουργόε Οικονομίαε απούσιαζε 
τη στιγμή τηε παρέμβασηε του κ. 
Γ. Καρατζαφέρη (όπωε και κατά τη 
μεγαλύτερη διάρκεια τηε χθεσινήε 
συνεδρίασηε), ανέλαβε ο έναε εκ 
τω ν υφυπουργών κ. Σ. Αρναουτά- 
κηε να απαντήσει στον πρόεδρο του 
ΛΑΟΣ: «Εγώ έχω καθορισμένεε αρ
μοδιότητεε. Μπορεί να υπάρχει έ
να πρόβλημα με τον κ. Μπόλαρη, 
αλλά θα διευκρινιστούν οι αρμο
διότητεε», είπε, διατηρώνταε «α
νοιχτό» αυτό το ενδοκυβερνητικό 
θέμα.

Γ. Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ

Στο 2,8% η ύφεση 
φέτος, προβλέπει 
η Eurobank EFG
Η οικονομική βοήθεια από Ε.Ε. ή Διεθνέε Νομισματικό Τα
μείο (ΔΝΤ), «δεν είναι απολύτωε απαραίτητη», σημειώνει 
σε έκθεσή τηε η Eurobank EFG, η οποία όμωε υποστηρί
ζει ότι η παρουσία των συγκεκριμένων οργανισμών είναι 
«απαραίτητη περισσότερο για λόγουε εποπτικού ελέγχου» 
και κυρίωε στο σκέλοε τηε προώθησηε τω ν αναγκαίων με
ταρρυθμίσεων.

Παράλληλα, η διεύθυνση οικονομικών μελετών και 
προβλέψεων και τρέχουσαε οικονομικήε ανάλυσηε τηε τρά- 
πεζαε, εκτιμά ότι φέτοε η ύφεση θα είναι τηε τάξηε του 2,ί 
«αν και πιστεύουμε ότι 
υπάρχει κίνδυνοε για α
κόμη ταχύτερη επιβρά
δυνση». Μάλιστα, υπο
στηρίζει ότι η συρρί
κνωση του ελληνικού 
ΑΕΠ θα σταματήσει 
πριν από το τέλοε του 
2011 και έπειτα θα ακο
λουθήσει «αργή ανά
καμψη». Η επιστροφή σε 
θετικούε και διατηρήσιμουε ρυθμούε ανάπτυξηε «έχει ωε 
προαπαιτούμενο τη μετάβαση τηε ελληνικήε οικονομίαε προε 
ένα μοντέλο λειτουργίαε προσανατολισμένο στιε εξαγωγέε 
και την τόνωση τηε ανταγωνιστικότηταε» σημειώνει η τρά
πεζα και προσθέτει ότι «για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, εί
ναι απαραίτητεε οι διαρθρωτικέε αλλαγέε».

Επίσηε, ο πληθωρισμόε θα αυξηθεί στο 2,7% και το δη
μόσιο χρέοε μπορεί να ανέλθει έωε και το 133% του ΑΕΠ 
μέχρι το τέλοε του 2013. Σε ό,τι αφορά τιε εισοδηματικέε 
απώλειεε από τα μέτρα περικοπών στουε μισθούε. η 
Eurobank θεωρεί ότι τα διαθέσιμα εισοδήματα των ερ 
ζομένων στο Δημόσιο και σε πραγματικούε όρουε «ενι. /  
χεται να μειωθούν κατά 10%».

Τα πραγματικά εισοδήματα στον ιδιωτικό τομέα και των 
αυτοαπασχολούμενων αναμένεται, σύμφωνα με τιε προ- 
βλέψειε τηε τράπεζαε, να υποχωρήσουν «τουλάχιστον κα
τά τον ίδιο βαθμό» με τον οποίο θα αυξηθεί ο πληθωρισμόε, 
δηλαδή κατά περίπου 2,7%. Στην έκθεση προβλέπεται ό
τι οι εξελίξειε αυτέε στα εισοδήματα τω ν πολιτών θα οδη
γήσουν σε μείωση των καταναλωτικών δαπανών κατά 6,2% 
το 2010, ενώ η τράπεζα αναμένει μείωση των εισαγωγών 
κατά 10,5% και αύξηση τω ν εξαγωγών κατά 2,5% το 2010.

Στα δημοσιονομικά, η Eurobank κρίνει ικανή τη μείω
ση του ελλείμματοε φέτοε κατά 4% του ΑΕΠ, αλλά υπο
στηρίζει ότι η ακριβήε ποσοτικοποίηση τω ν επιπτώσεων 
του υφιστάμενου προγράμματοε προσαρμογήε για την πε
ρίοδο 2011-2012 και ενδεχομένωε η λήψη επιπρόσθετων 
μέτρων είναι απαραίτητη για την ταχύτερη σταθεροποίη
ση του λόγου χρέουε προε ΑΕΠ.

Σε ό,τι αφορά τα περιθώρια απόδοσηε Spread) τω ν ελ
ληνικών ομολόγων σε σχέση με τουε αντίστοιχουε γερμα- 
νικούε τίτλουε, οι αναλυτέε τηε τράπεζαε εκτιμούν ότι ό
σο μειώνεται το έλλειμμα, τόσο πιο γρήγορα θα αποκλι- 
μακώνονται και τα spread8. Μάλιστα, η τράπεζα επικα
λούμενη τη  διεθνή εμπειρία αναφέρει ότι χώρεε που ε
φάρμοσαν με συνέπεια τα προγράμματα δημοσιονομικήε 
αναδιάρθρωσηε «απόλαυσαν σημαντική μείωση του κόστουε 
δανεισμού τουε έπειτα από περίοδο μερικών μηνών».

Το δημόσιο χρέος 
μπορεί να ανέλθει 
έως και το 133% του 
ΑΕΠ μέχρι το τέλος 
του 2013.
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Στο 28% θα εκτιναχθεί η ανεργία των νέων 
στην Ελλάδα το 2010, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ
Της Χ Ρ ΙΣ Τ ΙΝ Α Σ  Κ Ο Ψ ΙΝ Η

Ευελιξία μ ισθώ ν τουε νέουε και ε
πίπεδα χαμηλότερα από αυτά που 
προσδιορίζουν οι εισαγωγικοί μισθοί 
τω ν  εκ ά σ το τε  εθν ικώ ν συλλογι
κώ ν συμβάσεων εργασίαε υποδει
κνύει ο Οργανισμόε για  τη ν  Οικο
νομική Συνεργασία  & Ανάπ τυξη  
(ΟΟΣΑ) για  τη ν  αντιμ ετώπ ιση  τηε 
ανεργίαε τω ν  ν έω ν  σ τη ν  Ελλάδα.

«Η  εισαγωγή  ενόε “υπο-κατώ- 
τα το υ ” μισθού για  τουε νέουε και 
η μείωση του κόστουε εργασίαε για 
τουε χαμηλά αμειβόμενουε εργα- 
ζόμενουε» αποτελεί μία από τιε  βα- 
σ ικότερεε συσ τά σε ιε  που κα τα 
γράψει έκθεση  του  Οργανισμού 
με θέμα τιε  εξελίξειε γύρω από τη ν  
ανεργία  τω ν  ν έω ν  σ τη ν  Ελλάδα.

Ο ΟΟΣΑ προειδοποιεί για  εκρη
κτική άνοδο τηε ανεργίαε τω ν  ν έ 
ων, προβλέπονταε ό τι μέχρι το  τ έ 
λοε του  2010, το  π οσοστό  τη ε  α
νεργίαε σε αυ τήν τη ν  ηλικιακή 
κατηγορία θα εκτιναχθεί σ το  28% 
του  οικονομικά ενεργού πληθυ
σμού, έναντι ποσοστού 25% το ν  Σε
πτέμβριο του 2009. «Η  κυβέρνηση 
θα έπρεπε να  επ ικ εντρώ σει τιε

Η ανεργία στους νέους
Ηλικίες 15-24 ετών, γ' τρίμηνο 2009
%  Ποσοστό απασχόλησης
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Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

προσπάθειέε τηε σε μεταρρυθμίσειε 
που θα επέφεραν ταχύτα τα  αποτε
λέσματα, χωρίε να  αυξάνονται οι δα
πάνεε», αναφέρεται σ τη  σχετική α
νακο ίνω ση  του ΟΟΣΑ. Σε αυτά τα  
μέτρα, ο Οργανισμόε περιλαμβάνει 
τη  βελτίωση  «τη ε  κατάρτισηε για 
τη ν  αναζήτηση εργασίαε και το ν  πε
ριορισμό τω ν  επιδομάτων για τη  μα

κροχρόνια απώλεια τηε εργασίαε».
Επίσηε, π ροτε ίνε ι βαθιέε τομέε 

σ το  σύστημα τω ν  συλλογικών συμ
βάσεω ν εργασίαε, με « τη  μετάβα
ση  προε τιε ατομικέε συμβάσειε ερ- 
γασίαε και τη ν  άρση τω ν  εμποδίων 
για  τιε  απολύσειε». Οι συντάκ τεε  
τηε έκθεσηε υπ οστηρ ίζουν ό τι οι 
ν έο ι ά νθρω ποι σ τη ν  Ελλάδα έ 
χουν διπλάσια π ιθα νό τη τα  να  υ
ποφέρουν από τη  μακροχρόνια α
νεργία  σε σύγκριση  με τουε συνο- 
μηλίκουε τουε στιε άλλεε χώρεε του 
ΟΟΣΑ. Από τουε νέουε ανέργουε μό
νο  το  6% λαμβάνει επίδομα ανερ 
γίαε τη ν  ώρα  που το  μέσο ευρω 
παϊκό π οσοσ τό  είνα ι 17%. «Ο ι ν έ 
οι άνθρωποι υποφέρουν ιδ ια ίτέ  '*  

από τη ν  κρίση τη ε  απασχόληση , 
δήλωσε ο γενικόε γραμματέαε του 
ΟΟΣΑ, Αν. Γκουρία, που πρόσφα
τα  επισκέφθηκε τη ν  Αθήνα  και εί
χε σειρά  σ υ να ν τή σ εω ν  με κυβερ
νη τικά  στελέχη . «Π ρέπει να  γ ίνε ι 
κάθε δυνατή  προσπάθεια  για  να  
δ ια τηρήσουν οι ν έο ι Ελληνεε τη ν  
επαφή τουε με τη ν  αγορά εργασίαε 
και να  αποφευχθούν τα  μακρο
χρόνια  πλήγματα  μιαε γεν ιά ε », 
π ρόσθεσε ο κ. Γκουρία.

Απειλούν με απεργία οι πρατηριούχοι
Με λουκέτο μέσα στη  Μεγάλη Εβδο
μάδα απειλούν οι πρατηριούχοι σε 
Κρήτη, Δωδεκάνησα, Θεσπρωτία, 
Πρέβεζα και Φωκίδα εάν δεν αρθεί το 
πλαφόν που επέβαλε η κυβέρνηση. 
Κατά τηε μονομερούε επιβολήε πλα
φόν μόνο στη  λιανική στρέφεται και 
η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδοε 
(ΟΒΕ), η οποία προτείνει πλαφόν σε 
όλα τα στάδια (διύλισηε, εμπορίαε και 
λιανικήε) και καλεί την κυβέρνηση να 
τροποποιήσει τον σχετικό νόμο. Η 
ΟΒΕ καταγγέλλει, τέλοε, την κυβέρ
νηση ότι αρνείται να ελέγξει τιε τιμέε 
χονδρικήε και διυλιστηρίου, αφήνο- 
νταε σαφείε αιχμέε για εξυπηρέτηση 
των αντίστοιχων συμφερόντων. Ωε πα
ράδειγμα άρνησηε να θίξει αυτά τα 
συμφέροντα αναφέρει μάλιστα τη 
μη επιβολή πλαφόν στα πρατήρια των 
εθνικών οδών εν όψει τω ν εορτών του 
Πάσχα, με διαπιστωμένη την κατά πο
λύ ακριβότερη τιμή από τιε μέσεε τι- 
μήε, διότι αυτά τα πρατήρια ελέγχο
ντα ι από μεγάλεε εταιρείεε.

Από την πλευρά τηε κυβέρνησηε,

ο γ.γ. εμπορίου Στ. Κομνηνόε μετέφερε 
την απόφασή τηε να διαφυλάξει «την 
εύρυθμη λειτουργία του μέτρου» και 
σε αυτή τη ν κατεύθυνση οι συναρ- 
μόδιοι υπουργοί έδωσαν εντολή για ε
ντατικοποίηση τω ν  ελέγχων.

Η υπόθεση του «πλαφόν» φαίνεται 
ότι ενώνει τη ν  ΟΒΕ και τη ν  Πανελ
λήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων 
Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΜΕΚ) που εί
χε διαχωρίσει τη  θέση τηε με τα  αι
τήματα για το  φορολογικό και δεν 
συμμετείχε σ τη ν  απεργία που είχε 
πραγματοποιήσει η ΟΒΕ τη ν  περα
σμένη εβδομάδα. Με ανακοινώσειε 
τουε και οι δύο συνδικαλιστικοί φο
ρείε του κλάδου σημειώνουν ότι η α
πόφαση του «πλαφόν» είναι λάθοε και 
δείχνει τη ν  ατολμία τηε κυβέρνησηε 
να συγκρουστεί με όσουε ευθύνονται 
για τιε εμφανέστατεε στρεβλώσειε 
τηε αγοράε.

Σύμφωνα με την ΟΒΕ, με βάση το 
δελτίο τιμών που εξέδωσε το υπουρ
γείο Περιβάλλοντοε και Κλιματικήε 
Αλλαγήε (ΥΠΕΚΑ) στιε 22 Μαρτίου

2010, το μέσο κέρδοε τω ν εταιρειών 
ανέρχεται σε 5,5 λεπτά ανά λίτρο, ε
νώ το μέσο κέρδοε τω ν πρατηρίων ‘η 
5,2 λεπτά το λίτρο. Παρομοίωε 
ΠΟΜΕΚ επικαλείται επίσηε στοιχεία 
του ΥΠΕΚΑ από τα οποία προκύπτει 
ότι από την Παρασκευή 5 Φεβρουά
ριου, πριν δηλαδή γίνει η πρώτη αύ
ξηση του ΕΦΚ μέχρι την Παρασκευή 
19 Μαρτίου που είχε ολοκληρωθεί και 
η αύξηση του ΦΠΑ, οι τιμέε διυλι
στηρίου αυξήθηκαν κατά 32,2 λεπτά 
το λίτρο, οι τιμέε τω ν  εταιρειών κατά 
31,3 λεπτά το λίτρο και οι λιανικέε τι
μέε κατά 31,8 λεπτά το λίτρο. ,

Σε ό,τι αφορά το  ΰψοε ανώτατηε 
τιμήε καταναλωτή που επέβαλαν 
χθεε οι νομαρχίεε στουε 8 νομούε έ
χει ωε εξήε: Στα Χανιά 1,538 ευρώ α
νά λίτρο, σ το  Ρέθυμνο 1,562 ευρώ, 
στο Ηράκλειο 1,521 ευρώ, στο Λασίθι 
1,544 ευρώ, σ τα  Δωδεκάνησα 1,517 
ευρώ, σ τη  Θεσπρωτία 1,493 ευρώ, 
στην Πρέβεζα 1,477 ευρώ και στη Φω
κίδα 1,491 ευρώ.

ΧΡΥΣΑ ΛΙΑΓΓ0Υ


