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Ποιος ανέβασε τα σπρεντ;

Η Ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα -  κατά τη διαπίστωση που αποδίδεται στον Καρλ 
Μαρξ. Πάλι καλά, γιατί υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος τηςτραγωδίας.ΠΡΙΝ από δυο μήνες κυβερνητικός αξιωματουχος μίλησε ανωνΰμως στους «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς και αποκάλυψε ότι η Κίνα θα αγόραζε μέρος του ελληνικού χρέους με διαμεσολαβητή τον αμερικανικό επενδυτικό οίκο Γκόλντμαν Σακς. Το αποτέλεσμα ήταν να θυμώσουν οι Κινέζοι και να διαψευσουν το δημοσίευμα που μετά διέψευσε αναγκαστικά ο Γιώργος 

Παπακωνσταντίνου. Το τάιμινγκ δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερο, αφού ένα εικοσιτετράωρο αργότερα ο υπουργός Οικονομικών και ο Πρωθυπουργός πετοΰσαν για Νταβάς.
Πλήρωσε το μάρμαρο

ΗΤΑΝ δεν ήταν αυτός υπεύθυνος για τη διαρροή, το μάρμαρο το πλήρωσε ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ -  του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 
-  Σπυρος Παπανικολάου. Λίγο καιρό αργότερα, αντικαταστάθηκε από τον Πέτρο 
Χριστοδούλου, ο οποίος μετακινήθηκε από την Εθνική Τ ράπεζα. Τον ήθελαν τόσο ο 
Γιώργος Παπακωνσταντίνου όσο και ο υφυπουργός Φίλιππος Σαχινίδης, που είχε θητεάσει μαζί του στην «Εθνικάρα». Ε- θεωρείτο γνώστης της αγοράς, με καλό βιογραφικό, και από τα «παιδιά του Θόδω
ρου Καρατζά». Ήταν άλλωστε ο αείμνηστος διοικητής της Εθνικής που τον είχε φέρει από τα εξωτερικά.ΟΙ κακές γλώσσες πάλι -  και στους τραπεζικούς και οικονομικούς κύκλους είναι πολλές -  έλεγαν ότι ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Απόστολος 
Ταμβακάκης «ήθελε ούτως ή άλλως να ξεφορτωθεί τον Χριστοδούλου». Αφηναν
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ΚΑΘΥΣΤΕ
ΡΗΜΕΝΟ,
αλλά εύθυ
μο στιγμιό
τυπο από 

τις ημέρες των εορτών. 
Το μεταφέρω μπας και 
διασκεδάσω λίγο το 
κλίμα. Η Φάνη Πάλλη ε- 
θεάθη με μεγάλη παρέα 
στην Αλκηστη Πρωτο
ψάλτη. Μάλιστα, η 
πρώην υπουργός Εργα
σίας και οι συνδαιτυμό
νες της ευφράνθηκαν 
όταν η τραγουδίστρια 
ερμήνευσε το γνωστό -  
από το σάουντρακ ελλη
νικής τηλεοπτικής σει
ράς -  άσμα με τη λέξη 
«Πάλι» στο ρεφρέν. Για 
προφανείς λόγους ηχη
τικής συνωνυμίας.

δε υπαινιγμούς ότι ο Χριστοδούλου είχε συνεργαστεί μια χαρά και με το καθεστώς 
Τάκπ Αράπογλου την περίοδο 2004-2009, αλλά και με τον υφυπουργό Οικονομίας 
Πέτρο Δούκα.

Εδραιώθηκε στον Ο Δ Δ Η Χ
|  ΠΑΡΑ τις κακίες, ο Χριστοδού- λου εδραιώθηκε στον ΟΔΔΗΧ. Απολαμβάνει την εμπιστοσύ- 7  νη του οικονομικού επιτελεί- 0 ®  ου, αλλά και του Μεγάρου Μα- ξίμου που έχει άμεση εικόνα της διαχείρισης του χρέους.ΟΛΑ αυτά θα ήταν νερό στον μύλο αν δεν είχαμε χθες επανάληψη της τραγωδίας του Ιανουάριου. Η μέρα ξεκίνησε καλά. Το οικονομικό επιτελείο επέστρεφε από την Πελοπόννησο ή τις Κυκλάδες για να αναλάβει εργασία. Υπήρχε, άλλωστε,

προγραμματισμός να γίνει σήμερα νέος δανεισμός σε ομόλογα. Είχαν όμως υπολογίσει χωρίς το Market News International, στο οποίο «κυβερνητικός αξιωματούχος» είχε ανοίξει την ψυχή του. Και τι δεν είπε: ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν μας αρέσει, ότι τα μέτρα που προτείνει είναι σκληρά και θα προκαλέσουν αντιδράσεις, αλλά και ότι η Ελλάδα θέλει να επαναδιαπραγματευτεί το σχέδιο σωτηρίας που μετά κόπων και βασάνων συμφωνήθηκε στις Βρυξέλλες στις 25 Μαρτίου, ώστε να μη συμμετάσχει το ΔΝΤ. Το αποτέλεσμα ήταν να γίνουν πύραυλος τα σπρεντ.
«Δεν είναι από εμάς»

ΑΥΤΗ τη φορά το υπουργείο Οικονομικών είναι κατηγορηματικό. Ο μεν Χριστοδούλου θεωρείται υπεράνω υποψίας, ενώ δί

νεται διαβεβαίωση πως «η διαρροή δεν είναι από εμάς!». Έψαχναν μάλιστα χθες βράδυ να εντοπίσουν ποιος ήταν υπεύθυνος για το φιάσκο -  αν και χωρίς επιτυχία. Για την ιστορία, υπάρχουν τουλάχιστον δύο εκδοχές για το ποιος μίλησε στο Market News International, του οποίου το δημοσίευμα έκαναν βούκινο το Ρώυτερ και τα άλλα πρακτορεία. Η μια λέει πως δεν είναι υπουργός -  αλλά «σύμβουλος υπουργού» και δείχνει το υπουργείο Οικονομίας. Μάλλον για ξεκάρφωμα μού φαίνεται. Η άλλη, πιο απόκρυφη, εστιάζεται στο Μέγαρο Μαξίμου και φωτογραφίζει πρόσωπο που «μιλάει πολύ την τελευταία περίοδο, ενώ δεν ξέρει οικονομικά, έχει δε μια τάση να τα φουσκώνει». Το ενδιαφέρον είναι πως χθες το βράδυ το Πρωθυπουργικό Γραφείο δεν έψαχνε το θέμα. Βγάλτε τα συ- μπεράσματά σας.
Δύο
χιλιάδες 
ευρώ μείον
Η κρίση αρχίζει και φαίνεται στα σημειώματα μισθοδοσίας. Παράδειγμα οι βουλευτές. Από τα 5.800 ευρώ οι αποδοχές τους είναι πλέον στα 3.800. Δηλαδή 2.000 ευρώ μείον. Σαν μη συμφέρει πλέον το βουλευτιλίκι. Από την άλλη, φαντάζομαι πως οι περισσότεροι μπήκαν στην πολιτική για να υπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον.

Τσούγκρισαν αβγά
ΜΕ τον υφυπουργό Αμυνας Πάνο Μπεγλίτηβρέθηκε την Κυριακή του ΠάσχαοΑντώνης 
Σαμαράς στο 6ο Σύνταγμα Πεζικού στην Κόρινθο. Ο μεν Μπεγλίτης εκλέγεται στην Κόρινθο. Ο δε πρόεδρος της Ν.Δ. έκανε Πάσχα στο Ναύπλιο -  άρα ήταν κοντά. Αντώνης και Πάνος τα είπαν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων. Γνωρίζονται, άλλωστε, αφού ήταν αμφότεροι ευρωβουλευτές μεταξύ 2004 και 2007. Αμφότεροι έφυγαν, από την Ευρωβουλή στην τριετία

για να πολιτευθοϋν, ο μεν Μπεγλίτης στην Κορινθία, ο δε Σαμαράς στη Μεσσηνία.
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ:Μπεγλίτης και Σαμαράς τσούγκρισαν και αβγά καθώς το επέβαλε το έθιμο. Δεν ξέρω ποιος υπερίσχυσε. Φαντάζομαι όμως ότι ο Πάνος ως φιλοξενών -  τόσο από τοπική όσο και από κυβερνητική άποψη -  έδειξε αβρότητα.
ο

ΓηΝποροΙώΙιοβ @ dolnet.gr
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[ Π Ρ Ο Β Ο Λ Ε Ι Σ ]

Χάσαμε 
και τον 
μαθητικό 
τουρισμό!

Του Γιώργου 
Ζαχαρώδη

ΔΥΣΤΥΧΩΣ φέτος χάσαμε και τον 
μαθητικό τουρισμό!... Οι μαθητές και 
οι μαθήτριες από τα λύκεια της χώ
ρας δεν προτιμούν πια τα ελληνικά 
νησιά για τις πενθήμερες εκδρομές 
τους, αλλά το Παρίσι, τη Ρώμη, την 
Πράγα και άλλους τουριστικούς προ

ορισμούς του ε
ξωτερικού. Εί
ναι μάλιστα χα
ρακτηριστικό ό
τι η Ρόδος, που 
τα προηγούμε
να χρόνια δεχό
ταν περίπου 
40.000 μαθη
τές, φέτος ήταν 

ζήτημα εάν συγκέντρωσε 2.000!.. 
Πολλοί είναι οι λόγοι που προκάλε- 
σαν την κατάσταση αυτή, αλλά ο βα
σικότερος είναι ένας: μέχρι τώρα κα
νένας επίσημος φορέας, είτε λέγεται 
υπουργείο Παιδείας είτε υπουργείο 
Τουρισμού, δεν αντιμετώπισε με την 
αρμόζουσα σοβαρότητα τον μαθητι
κό τουρισμό που για πολλά νησιά α
ποτελούσε μια τονωτική ένεση πριν 
από την έναρξη της τουριστικής σε- 
ζόν, δεδομένου ότι ο τζίρος ανερχό
ταν σε πολλά εκατομμύρια ευρώ. 
Βέβαια, τα τελευταία χρόνια συνέβη- 
σαν και διάφορα δυσάρεστα περιστα
τικά, ενώ ο μαθητικός τουρισμός είχε 
εξελιχθεί σε μια κερδοσκοπική επι
χείρηση όπου οργίαζαν οι μίζες και οι 
κατευθυνόμενες επισκέψεις σε συ
γκεκριμένα καταστήματα και νυχτερι
νά κέντρα, γεγονός που είχε ως απο
τέλεσμα να υποβιβαστεί η ποιότητα 
των εκδρομών. Και παρά το γεγονός 
ότι οι τιμές των εκδρομών στη Ρόδο, 
την Κρήτη και τα άλλα νησιά είναι χα
μηλότερες από πέρυσι, οι μαθητές 
προτιμούν το εξωτερικό, αφού -  συν 
τοις άλλοις -  το υπουργείο Παιδείας 
τούς δίνει και μία μέρα παραπάνω.
Οι εκδρομές στο εξωτερικό έχουν γί
νει... μόδα!.. Και ο λόγος δεν είναι οι 
τιμές, αλλά το γεγονός ότι πολλά παι
διά προτιμούν τα ταξίδια αυτά γιατί 
πιστεύουν ότι τους δίνεται η μοναδι
κή ευκαιρία να επισκεφθούντη Ρώ
μη, το Παρίσι ή τη Βαρκελώνη, πράγ
μα που ίσως δεν καταφέρουν να κά
νουν όταν τελειώσουν το σχολείο. 
Μέχρι τώρα δεν υπήρξε κανένας α
πολύτως σχεδιασμός για τις μαθητι
κές εκδρομές. Τα αρμόδια υπουρ
γεία άφησαν την εκμετάλλευσή του 
στα χέρια και τα συμφέροντα κάθε 
λογής «επιχειρηματία» και δεν υπήρ
ξε ποτέ κανένα απολύτως πλαίσιο 
που να καθορίζει τον τρόπο με τον 
οποίο πρέπει να γίνονται, με αποτέ
λεσμα να σημειώνονται πολλά παρα
τράγουδα.
Δυστυχώς οι αρμόδιοι δεν έχουν α- 
ντιληφθεί τη σημασία του μαθητικού 
τουρισμού και για τα παιδιά αλλά και 
για τους ελληνικούς προορισμούς 
και τον άφησαν να ταξιδεύει σε άλ
λες χώρες!..

[ W H E  INDEPENDENT ]
Το χρέος δεν πρέπει 
να επισκιάσει 
την εκπαίδευση
ΠΡΙΝ ΑΠΟ δεκατρία χρόνια, όταν οι Εργατικοί πήραν την εξουσία, τα σχολεία ήταν από τα σημαντικότερα θέματα της εκστρατείας τους. «Εκπαίδευση, εκπαίδευση, εκπαίδευση», έλεγε το σύνθημα του Τόνι Μπλερ. Καθώς τώρα οδεύουμε στις εκλογές, είναι σημαντικό η εκπαίδευση να μη θεωρηθεί δευτερεύον θέμα, επειδή έχουν σημειωθεί μεγάλες κοινωνικές αλλαγές και έχει διαβρωθεί η προπολεμική κουλτούρα που ήθελε τη μόρφωση έναν από τους βασικούς μοχλούς για την πρόοδο της Βρετανίας. Καθώς το χρέος της χώρας γιγαντώνεται, είναι προφανές ότι θα πρέπει να γίνουν περικοπές από τη νέα κυβέρνηση. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δεχθούμε υπαναχωρήσεις στο θέμα της εκπαίδευσης. Εάν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από το να μειώσουμε το χρέος, αυτό είναι να βελτιώσουμε την εκπαίδευση.

[ ΤΡΙ ΤΗ Α Π Ο ΨΗ ]

Απέναντι στις αγορές
Μικρότερη από όσο θέλαμε η ευρωπαϊκή προστασία

Ε φόσον οι υπεύθυνοι μας διαβεβαιώ- νουν ότι οι ανάγκες χρηματοδότησης του ελληνικού Δημοσίου έχουν καλυφθεί για τον Απρίλιο, ίσως να έχουμε μερικές ημέρες ηρεμίας για να σκεφτούμε πού βρισκόμαστε, ό,τι και αν κάνουν τα spreads. Ας πάρουμε λίγη απόσταση από τον βομβαρδισμό με πληροφορίες που τόσο γρήγορα είναι αδύνατο να σταθμιστούν και μόνο ταραχή προκαλούν. Και ας πάμε νοερά ενάμιση χρόνο πίσω, τότε που στην Ελλάδα ακόμα αγνοούσαμε τι μελλόταν να συμβεί σε εμάς ειδ ικά , αλλά στον πλούσιο, ανεπτυγμένο δυ- Της Ελίζας τικό κόσμο -  στον οποίο
Παπαδάκη ανήκουμε -  επικρατούσεδέος μπροστά στο ενδεχόμενο ολοσχερούς κατάρρευσης της οικονομίας. Εκεί, τους τελευταίους μήνες του 2008 Αμερικανοί και Ευρωπαίοι ανακάλυπταν ξαφνικά και πάλι, ύστερα από ογδόντα χρόνια, ότι «οι αγορές μπορούσαν να αποτύχουν, να πέσουν έξωι να χρεοκοπήσουν, να προδώ- σουν (την εμπιστοσύνη ταυ κόσμου)», ή όπως αλλιώς θα μετέφραζε κανείς την πολυσήμαντη αγγλική λέξη fail. Οι αγορές όχι των αγαθών βέβαια αλλά των κεφαλαίων, που γεννούν τις μεγάλες κρίσεις. Εντέλει δεν αυ- τορρυθμίζονταν, παραδέχθηκε συντετριμμένος ο υπέρμαχός τους Αλαν Γκρίνσπαν. Που σημαίνει επίσης ότι δεν έκαναν σωστές διαγνώσεις: λάθος εκτιμούσαν τους κινδύνους και λάθος τους κοστολογούσαν.Δόθηκε τότε η εντύπωση ότι θα άνοιγε μια ουσιαστική συζήτηση για τον ρόλο των αγορών κεφαλαίων, για τη λειτουργία τους, τη σχέση τους με την πραγματική οικονομία της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, για τη μεταρρύθμισή τους ώστε να μην αποσταθεροποιούν το όλο σύστημα. Λίγο προχώρησε όμως. Συνέβη το παράδοξο η επιτυχία των κυβερνήσει τη διάσωση των τραπεζών,

μέσω αυτών και της οικονομίας ολόκληρης, να παραμερίσει το ζήτημα, καθώς μοιάζει να επανέρχεται η ομαλότητα -  σαν να γυρίσαμε στην προ της κρίσης κατάσταση. Επιμέρους ρυθμιστικές παρεμβάσεις έγιναν, ακολουθούν και άλλες. Αναμένεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να προτείνει τη δημιουργία ενός νέου Παγκόσμιου Ταμείου με πόρους των ίδιων των τραπεζών (δηλαδή να τους επιβληθεί ένας φόρος για τη χρηματοδότησή του), που θα ασφαλίζει από μελλοντικές χρεοκοπίες.Σ υνολικά ωστόσο οι όροι για τις κυβερνήσεις έναντι των αγορών διαμορφώνονται τώρα δυσμενέστεροι. Τα κράτη δανείστηκαν υπέρμετρα για να στηρίξουν τον τραπεζικό τομέα πρώτα, την παραγωγή και την απασχόληση κατόπιν, σε συνθήκες βαθιάς ύφεσης. Διεύρυναν ελλείμματα, έχουν
ΕΝΑΣ ΔΡΟΜΟΣ
Εφόσον πρόσθετη αλληλεγγύη δεν 
πήραμε από την Ευρωπαϊκή Ενωση, 
έναν δρόμο έχουμε: να τονώσουμε 
τη δική μας, εσωτερική αλληλεγγύη

αυξήσει το χρέος τους και εξαρτώνται από τις αγορές για την αναχρηματοδότησή του. Για να το επαναφέρουν σε διατηρήσιμα επίπεδα θα απαιτηθούν συσταλτικές δημοσιονομικές πολιτικές, λιγότερες δαπάνες, περισσότεροι φόροι, γι’ αυτό και προβλέπεται χαμηλή μεγέθυνση για αρκετά χρόνια. Τόσο χειρότερα θα γίνονται τα πράγματα όσο υψηλότερα ανεβαίνει το κόστος του δανεισμού, και τα επιτόκια τα διαμορφώνουν οι αγορές, ανάλογα με το πώς αξιολογούν σε κάθε περίπτωση τον κίνδυνο χρεοκοπίας οπότε οι πιστωτές θα έχαναν τα λεφτά τους. Μα πρόσφατα δεν είδαμε να πέφτουν έξω μης αξιολογήσεις τους,

με τόσο οδυνηρά αποτελέσματα για τις κοινωνίες; Γιατί η αξιολόγηση των αγορών να διατηρείται αδιαμφισβήτητο κριτήριο για το κόστος με το οποίο θα δανείζεται μια χώρα, να επηρεάζει σε τέτοιο βαθμό το μέγεθος της ανεργίας και της φτώχειας; Αυτό το ερώτημα, δυστυχώς, δεν τίθεται στην κεντρική πολιτική συζήτηση.Σε αυτό το διεθνές και ευρωπαϊκό κλίμα έφτασε τον περασμένο Οκτώβριο η Ελλάδα, όταν μέσα από δικούς της δρόμους είχε διογκώσει εκρηκτικά πλέον το δημόσιο έλλειμμα και τα χρέος, διατηρώντας παράλληλα μεγάλο εξωτερικό έλλειμμα και χρέος, σε ύφεση ύστερα από δώδεκα χρόνια έντονης μεγέθυνσης. Οι αγορές άρχισαν να στοιχηματίζουν στο ενδεχόμενο χρεοκοπίας της χώρας, σε ντόμινο με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες, μέχρι και στη διάλυση της ευρωζώνης. Επί μήνες η μικρή Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο διεθνών οικονομικών αναλύσεων, ενώ ταυτόχρονα δανειζόταν ακριβά. Ολο αυτό το διάστημα ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να εξασφαλίσει κάλυψη από την Ευρωπαϊκή Ενωση για να συγκρατηθεί χαμηλότερα το κόστος δανεισμού, και υπήρξαν σημαντικές φωνές που τον στήριξαν. Αλλά η ιστορία έληξε στις 25 Μαρτίου. Οι επίσημες δηλώσεις άφησαν αδιάφορες τις αγορές, που δεν έβλεπαν συγκεκριμένο μηχανισμό εγγύησης. Η έκβαση δεν εκπλήσσει όποιαν διάβαζε γερμανικό Τύπο, τη φρικαλέα ηθικολογία για «άσωτους αμαρτωλούς» που πρέπει τώρα «να πληρώσουν». Μένει ο πρόεδρος της ΕΚΤ Ζαν-Κλοντ Τρισέ να διαβεβαιώ- νει ότι η «πειστική» πολιτική της κυβέρνησης θα γίνει τελικά αντιληπτή από τις αγορές.Ε φόσον πρόσθετη αλληλεγγύη δεν πήραμε από την Ευρωπαϊκή Ενωση -  κρα- τάμε βέβαια τη διόλου ευκαταφρόνητη των πόρων του ΕΣΠΑ και της νομισματικής σταθερότητας -  έναν δρόμο έχουμε για να τα βγάλουμε πέρα: να τονώσουμε τη δική μας, εσωτερική αλληλεγγύη. Ας αρχίσουμε από το φορολογικό και το ασφαλιστικό νομοσχέδιο.
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16.16
Τα spreads εκτοξεύονται σε 

ιστορικά υψηλά μετά το 
δημοσίευμα του Market 

News International
ότι η Ελλάδα επιδιώκει την 

τροποποίηση της Συμφωνίας 
της Συνόδου Κορυφής για τον 

μηχανισμό στήριξης ώστε 
να παρακαμφθεί j  

το ΔΝΤ

Το ασανσέρ
Τα spreads 

υποχωρούν μετά 
την ανακοίνωση
του υπουργείου 
Οικονομικών,

που διέψευσε ότι 
υπάρχει τέτοιο

θέμα
09.30% . U ηΙ.όηπΗ ημέρα άρχισε με 

δημοσίευμα των 
Φαϊνάνσιαλ Τάιμς»

ότι η Ελλάδα θα 
εκδώσει ομόλογο 
έως 10 δισ. δολ. 

για επενδυτές 
στις Η ΠΑ

Ράλι κερδοσκοπίας 
στη σκιά του ΔΝΤ
Τα σενάρια για προσφυγή εκτόξευσαν τα spreads
Διαστάσεις θρίλερ έχει ηροσλάβει η λειτουργία της αγοράς των ελληνικών ομολόγων, με αποτέλεσμα η τύχη της 
ελληνικής οικονομίας να κρέμεται από μια κλωστή, όπως έδειξε η χθεσινή εκτίναξη των spreads σε ύψος - ρεκόρ 408 
μονάδων, με φόντο την αναθέρμανση του σεναρίου για προσφυγή στον μηχανισμό στήριξης της Ε.Ε. και του ΔΝΤ.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Ειρήνη Χρυσολωρά_______

Την αφορμή για το άλμα των spreads και το σχετικό πάρ- τι κερδοσκοπίας έδωσε δημοσίευμα του διεθνούς οικονομικού πρακτορείου ειδήσεων Market News, σύμφωνα με το οποίο η κυβέρνηση επιδιώκει να επαναδιαπραγματευθεί τη συμφωνία της Συνόδου Κορυφής για
ΤΑ ΒΑΡΗ
Η αναθεώρηση του ελλείμματος 
πάνω από το 12,7% επιβάρυνε 
το κλίμα στις αγορές

τη στήριξη της Ελλάδας, με στόχο να αποκλείσει τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και να μην υποχρεωθεί να υποστεί τους αυστηρούς του όρους. Μάλιστα, το δημοσίευμα επικαλείται ως πηγή υψηλόβαθμο κυβερνητικό αξιωματούχο.Το απόγευμα, η διάψευση της είδησης από το υπουργείο Οικονομικών οδήγησε σε υποχώρηση των spreads στις 375 μονάδες ενώ έκλεισαν στις 384. Εν τω μεταξύ και το Χρηματιστήριο είχε υποχωρήσει κατά 2,21%.Την ίδια ώρα χθες το σενάριο για την πιθανή προσφυγή τε

λικά στον κοινό μηχανισμό βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ενωσης με το ΔΝΤ εμφανιζόταν ενισχυ- μένο. Οι αναλυτές το στήριζαν τόσο στο υψηλό κόστος δανεισμού («με επιτόκιο 7% δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να δανειζόμαστε», έλεγαν) όσο και σε μια σειρά από πληροφορίες για αρνητικές εξελίξεις στην οικονομία. Κυρίως, απασχόλησε η αναθεώρηση προς τα πάνω του ύψους του ελλείμματος του 2009.
Η αναθεώρησηΣύμφωνα με πηγές του υπουργείου Οικονομικών, η αναθεώρηση έναντι του 12,7% του ΑΕΠ της αρχικής εκτίμησης περιορίζεται σε μερικά δέκατα της μονάδας και συγκεκριμένα σε 0,2% του ΑΕΠ λόγω της αναθεώρησης της εκτίμησης για τον ρυθμό ανάπτυξης συν μερικά δέκατα της μονάδας επιπλέον, λόγω των νοσοκομειακών χρεών. Στις 22 Απριλίου η Eurostat, στελέχη της οποίας ενημερώθηκαν την περασμένη εβδομάδα από τη Στατιστική Αρχή, θα ανακοινώσει τις τελικές της εκτιμήσεις.Το πρακτορείο Market News, μέλος του ομίλου του γερμανικού Χρηματιστηρίου, ανέφερε στο χθεσινό δημοσίευμά του -  πάντα επικαλούμενο κυβερνητική πηγή -  ότι ο Πρωθυπουργός έχει ανησυχήσει εξαιτίας

των μέτρων που αναμένεται να ζητήσει το ΔΝΤ και τα οποία θα οδηγήσουν σε κοινωνικές και πολιτικές αναταραχές. Η ελληνική κυβέρνηση, συνέχιζε το δημοσίευμα που άναψε φωτιές, θα ζητήσει έναν πιο ξεκάθαρο μηχανισμό, χωρίς τη συμμετοχή του ΔΝΤ, ο οποίος θα είναι ταχύτερος και θα απαντά άμεσα στο επίσημο αίτημα της χώρας για οικονομική στήριξη. Οι πληροφορίες αναπαρήχθησαν από τα διεθνή μέσα και το spread ξε- πέρασε το ρεκόρ των 405 μονάδων βάσης του περασμένου Ιανουάριου, όταν ακόμη δεν είχαν καν ανακοινωθεί τα κυβερνητικά μέτρα.Πηγές του υπουργείου Ο ικονομικών διέψευσαν την πληροφορία, αλλά μόνο το απόγευμα βγήκε επίσημη ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται ότι «ουδέποτε υπήρξε οποιαδήποτε ενέργεια εκ μέρους της χώρας μας για την αλλαγή των όρων της πρόσφατης συμφωνίας».Επίσης, στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών επι- σημαίνεται ότι «η Ελλάδα δεν έχει ζητήσει την ενεργοποίηση αυτού του μηχανισμού», ότι «ο προϋπολογισμός εκτελείται κανονικά και εντός του στόχου που έχει τεθεί» και ότι η κυβέρνηση συνεχίζει την υλοποίηση του Προγράμματος Σταθερότητας

και Ανάπτυξης χωρίς απολύτως καμία παρέκκλιση.Ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, εξάλλου, μιλώντας χθες στο Mega είπε ότι «δεν υπάρχει κανένας λόγος να ενεργοποιηθεί αυτός ο μηχανισμός» και ότι «η κυβέρνηση δεν έχει πρόθεση να πάει στο ΔΝΤ». Μάλιστα, σημείωσε ότι όλες οι δανειακές ανάγκες του Απριλίου έχουν καλυφθεί και ότι μεσολαβεί ένας μήνας ώς την επόμενη δημοπρασία, τον Μάιο, κατά τον οποίο θα χρειασθούμε λίγο περισσότερα από 11 δισ. ευρώ.
Στις ΒρυξέλλεςΔιευκρινίσεις για τον μηχανισμό στήριξης της Ελλάδας αναμένεται να δώσουν σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ενωσης κ. Χέρμαν βαν Ρόμπαϊ και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ζ. Μ. Μπαρόζο, στο πλαίσιο συζήτησης για τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής.Αύριο, εξάλλου, στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο πρόεδρός της κ. Ζαν Κλοντ Τρισέ αναμένεται να αναφερθεί στον νέο κανονισμό που θα ισχύσει για να γίνονται δεκτά ομόλογα με χαμηλή βαθμολογία μετά τα τέ/-' του 2010.

Ο ι όροι που 
βάζει το Ταμείο 
στην Ελλάδα
ΑΠΟ ΚΟΣΚΙΝΟ περνούν από σήμε
ρα την ελληνική οικονομία τα 12 
στελέχη του ΔΝΤ, τα οποία έχουν 
μεν τυπικά ρόλο παροχής τεχνικής 
βοήθειας στην κυβέρνηση, αλλά 
στην πράξη θα κάνουν μια πρώτη ε
κτίμηση της δημοσιονομικής κατά
στασης της χώρας. Η εκτίμηση αυ
τή θα μετρήσει τόσο για τις αγορές 
όσο και για το ίδιο το Ταμείο, προ- 
κειμένου να αξιολογήσει τις πιθα
νότητες ενεργοποίησης του μηχανι
σμού στήριξης της Ελλάδας.

0 όροι
Πληροφορίες από την Ουάσιγκτον, 
όπου τη Μ. Πέμπτη συζητήθηκε το 
θέμα της Ελλάδας, αναφέρουν τα 
εξής σχετικά με μια πιθανή ενεργο
ποίηση του μηχανισμού στήριξής 
της:
1. Δεν πρόκειται να ζητηθούν πρό
σθετα μέτρα για φέτος, αλλά μόνο 
για το 2011 και το 2012.
2. Δεν έχει προσδιορισθεί το ποσό 
που θα δοθεί, αν και οι δυνατότη
τες του Διεθνούς Νομισματικού Τα
μείου φτάνουν στα 20 δισ. ευρώ. 
Δεδομένου, όμως, ότι η απόφαση 
της Συνόδου Κορυφής προβλέπει 
ότι η αναλογία της βοήθειας που 
θα δώσει η Ευρωπαϊκή Ενωση με 
αυτήν του ΔΝΤ πρέπει να είναι 2 
προς 1, θεωρείται απίθανο να εξα
ντληθεί το πλαφόν αυτό, διότι τότε 
η Ενωση θα έπρεπε να συνεισφέ
ρει 40 δισ. ευρώ.
3. Ος προς το ύψος του επιτοκίου, 
το ΔΝΤ κυμαίνεται στο 2,5-3% στις 
χώρες που στηρίζει μέσω του υφι
στάμενου μηχανισμού του. Ωστόσο 
και εδώ υπάρχει αβεβαιότητα, κα
θώς πρέπει να υπάρξει συνεννόη
ση με την Ευρωπαϊκή Ενωση και η 
γερμανίδα καγκελάριος κ. Ανγκελα 
Μέρκελ μίλησε προχθές για επιτό
κια αγοράς 6-6,5%.
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AtraCrιτείκιι το «Βαθι
jr  ■

«Φροντιστήριο»
** για φοροελέγχους

λαρύγγι» στο spreads-γκέιτ
Ερευνες για το ποιος μίλησε σε διεθνές οικονομικό πρακτορείο
Το «βαθύ λαρύγγι» που μίλησε (;) στο Market News International και 
εκτόξευσε τα spreads στα ιστορικά μεγαλύτερα επίπεδα αναζητεί η 

κυβέρνηση, αλλά οι έως τώρα έρευνες δεν έχουν αποδώσει.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Γιώργος Χρ. ΠαπαχρήστοςΟ ι «υψηλόβαθμες κυβερνητικές πηγές» που μίλησαν στο συγκεκριμένο διεθνές οικονομικό πρακτορείο ειδήσεων και τίναξαν στον αέρα κάθε κυβερνητικό σχεδίασμά για τον δανεισμό της χώρας «σε λογικά επίπεδα», αποτελούν αυτή τη στιγμή αντικείμενο συντονισμένης έρευνας, προ- κειμένου να διαπιστωθεί για ποιον λόγο παρενέβη- σαν, τι επιδίωκαν και σε τι απέβλεπαν. Στο πλαίσιο αυτό, γίνονται διάφορες υποθέσεις, ορισμένες από τις οποίες πραγματικά δίνουν την εικόνα μιας κυβέρνησης η οποία αδυνατεί να αντιδράσει αποτελεσματικά απέναντι σε καταστάσεις που προκα- λούνται από διαρροές, σκόπιμες ή τυχαίες.Μέρος των υποθέσεων αυτών κάνουν λόγο όχι για πραγματικές δηλώσεις «υψηλόβαθμου κυβερνητικού στελέχους», αλλά για ερμηνεία των σχετικών δηλώσεων που έκανε πρόσφατα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Θεόδωρος Πάγκαλος σε πορτογαλική εφημερίδα. Πληροφορίες που δεν κατέστη δυνατόν να επιβεβαιωθούν, μιλούσαν και για τηλεφωνική επικοινωνία χθες το απόγευμα μεταξύ του
«ΦΑΙΝΑΝΣΙΑΛ ΤΑΙΜΣ»;
Στην έκδοση ομολογιακού δανείου έως $ 10 δισ. 
με όρους όχι ανεπτυγμένης αλλά αναπτυσσόμενης 
οικονομίας ετοιμάζεται να προχωρήσει η Ελλάδα

Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου και του κ. Πάγκαλου, σε όχι και τόσο καλό κλίμα. Βάση της συζήτησης υποστηρίζεται ότι αποτέλεσε ένα διάγραμμα που έχει στη διάθεσή του το Μέγαρο Μαξίμου και συσχετίζει την πορεία των επιτοκίων με τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών. Σύμφωνα με το διάγραμμα αυτό τα spreads πήραν την κάτω βόλτα για τέσσερις ημέρες, μετά τη συμφωνία των Βρυξελλών, επειδή δεν υπήρξαν δηλώσεις από πλευράς κυβέρνησης σχετικά με τη συμφωνία ή με το ΔΝΤ.
Το ίδιο πρόσωποΑλλες πληροφορίες υποστηρίζουν ότι το «υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος» είναι το ίδιο που προ εβδομάδων (και προ της απόφασης της Ε.Ε.) είχε κάνει δηλώσεις στο αμερικανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg, διαβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα θα προσφύγει σίγουρα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με αποτέλεσμα να εκτοξευθούν και πάλι τα spreads και η Ελλάδα να δανειστεί με επιτόκια 6,25% -  και έδειχναν προς την πλευρά της υπουργού Οικονομίας Δούκας Κατσέλη, χωρίς ωστόσο να τεκ- μαίρονται με κάποιο στοιχείο αυτοί οι ισχυρισμοί.• Στην έκδοση ομολογιακού δανείου έως 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων με όρους μάλιστα όχι ανεπτυγμένης αλλά αναπτυσσόμενης οικονομίας ετοιμάζεται να προχωρήσει η ελληνική κυβέρνηση μέσα στον μήνα, σύμφωνα με χθεσινό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα των «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς».Στόχος της Αθήνας με την κίνηση αυτή είναι να προσελκύσει επενδυτές από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου θα διοργανώσει παρουσίαση (roadshow) στις Η- ΠΑ μετά τις 20 Απριλίου. Η Ελλάδα επιδιώκει -  σύμφωνα με την εφημερίδα -  να συγκεντρώσει 5 έως 10 δισ. δολάρια από αμερικανούς επενδυτές προκειμέ- νου να καλύψει τις ανάγκες της σε δανεισμό για τον Μάιο.

I Κάποιοι κάνουν λόγο όχι για πραγματικές δηλώσεις «υψηλόβαθμου κυβερνητι
κού στελέχους», αλλά για ερμηνεία των σχετικών δηλώσεων που έκανε πρό
σφατα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Θεόδωρος Πάγκαλος σε πορτογαλική 
εφημερίδα. Το θέμα πάντως θα θέσει σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Γ. 
Παπανδρέου

Συστάσεις Παπανδρέου για «λίγα λόγια»
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για το θέμα 
που προέκυψε χθες και 
προκάλεσε νευρική κρίση 
στην κυβέρνηση αναμένεται 
να κάνει στο σημερινό Υ
πουργικό Συμβούλιο ο Γ. 
Παπανδρέου. Κυβερνητικές 
πηγές υποστήριζαν χθες το 
βράδυ ότι «η κατάσταση α
παιτεί μεγάλη ψυχραιμία, λί
γα λόγια και πάνω απ’ όλα 
σοβαρότητα στον χειρισμό 
της». Παραδέχονταν πάντως 
ότι υπήρξε αιφνιδιασμός α-

πό την αντίδραση των κερ- 
δοσκόπων μετά τη δημοσιο
ποίηση των δηλώσεων του 
κυβερνητικού στελέχους 
στο διεθνές οικονομικό 
πρακτορείο Market News 
International και εμμέσως 
πως «έγινε κακός χειρι
σμός» στην υπόθεση.
Η κυβέρνηση αρχικά επέ- 

λεξε να απαντήσει στο δη
μοσίευμα της ιστοσελίδας 
με διαψεύσεις (δύο φορές 
μάλιστα) ανώνυμων κυβερ

νητικών κύκλων που δεν εί
χαν κανένα πρακτικό αποτέ
λεσμα. Και έπειτα από την 
πάροδο αρκετών ωρών, και 
αφού τα spreads «χρειά
στηκε» να σπάσουν το 
φράγμα των 400 μονάδων, 
υπήρξε παρέμβαση του υ
πουργού Οικονομικών 
Γ ιώργου Παπακωνσταντί
νου, ο οποίος διέψευσε κά
θετα την προοπτική επανα
διαπραγμάτευσης της συμ
φωνίας.[ Α Ι Χ Μ Ε Σ ]ΤηΛεστάρ

Του
Γιώργου Χρ. 
Παπαχρήστου
gpapachristos@dolnet.gr

Οταν οι γιαγιάδες μας 
έλεγαν ότι «τα πολλά λό
για είναι φτώχεια», προ
φανώς δεν είχαν υπό
ψη τους ούτε από 
spreads ούτε από διε
θνείς αγορές ούτε από 

σπεκουλαδόρους. Αυτά τα ξέρουν ο Γιώρ
γος, ο Πάγκαλος, ο Παπακωνσταντίνου, η 
Κάτσέλη, η κυβέρνηση στο σύνολό της. Κι ε
πειδή καλώς ή κακώς δεν κυβερνούν οι για
γιάδες μας, αλλά οι προαναφερόμενοι, τι πρέ
πει να κάνει κάποιος για να τους υπενθυμί
ζει τη συγκεκριμένη λαϊκή σοφία; Επιτέλους,

ας σταματήσουν να μιλάνε. Τι άγχος είναι αυ
τό πια, να βγαίνουν συνεχώς και να κάνουν 
δηλώσεις επωνύμως ή ανωνύμως; Ελεος. 
Βαρέθηκε ο κόσμος να τους βλέπει να πρω
ταγωνιστούν στα παράθυρα. Αν θέλαμε κυ
βέρνηση τηλεστάρ, θα βγάζαμε τον Πρετε- 
ντέρη, τον Χατζηνικολάου, τονΤσίμα, και δεν 
ξέρω ποιον άλλον. Αλλά τον Οκτώβριο ε
κλέξαμε κυβέρνηση για να κυβερνήσει και 
να σώσει τη χώρα από την καταστροφή που 
την οδήγησε η υπό τον Καραμανλή νεοδη- 
μοκρατική συμφορά, θα κυβερνήσουν επι
τέλους ή θα συνεχίσουν να πιάνουν στασίδι 
στα δελτία των 8;

από το κλιμάκιο 
τουΛΝΤ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Μαρία Βασιλείου

ΦΟΡΟΕΛΕΓΧΟΥΣ με τη βούλα 
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμεί
ου προωθεί το υπουργείο Οικονομι
κών. Η πολυμελής αντιπροσωπεία 
του διεθνούς οργανισμού, που συ- 
ναντάται σήμερα με τον υπουργό Οι
κονομικών, αναμένεται να προβεί 
σε αυστηρές συστάσεις για την πά
ταξη της φοροδιαφυγής, αλλά και 
για την εκτέλεση φορολογικών ε
λέγχων. Αλλωστε, οι δημοσιονομι
κές εξελίξεις της χώρας θα βρε
θούν στο επίκεντρο της συζήτησης 
μεταξύ των ειδικών του ΔΝΤ και του 
κ. Γιώργου Παπακωνσταντίνου, ενό- 
ψει της πιθανότητας να ενεργοποιη
θεί τελικά ο κοινός μηχανισμός στή
ριξης Ευρωπαϊκής Ενωσης και ΔΝΤ, 
εξέλιξη που θα οδηγήσει στην επι
βολή επιπλέον μέτρων λιτότητας. 
Καθώς το μεγάλο στοίχημα για το 
οικονομικό επιτελείο είναι να συνε
χιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του έ
τους η αύξηση των δημοσίων εσό
δων, στο επίκεντρο των συστάσεων 
που θα απευθύνουν σήμερα οι ειδι
κοί του ΔΝΤ στο οικονομικό επιτε
λείο βρίσκονται η διεξαγωγή φορο
ελέγχων σε τομείς που εμφανίζουν 
υψηλή φοροδιαφυγή, οι έλεγχοι και 
η αποτελεσματικότητά τους σε με
γάλες επιχειρήσεις, αλλά και ο τρό
πος διεξαγωγής αυτών καθαυτών 
των φοροελέγχων.

Καλύτερη διαχείριση
Οι εκπρόσωποι του ΔΝΤ θα προτεί
νουν μηχανισμούς για την καλύτερη 
διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
και για την είσπραξη βεβαιωθέντων 
φόρων, όπου οι μέχρι σήμερα επι
δόσεις της χώρας δεν αποφέρουν 
τα αναμενόμενα, με αρνητικά απο
τελέσματα για τα δημόσια έσοδα. Ε
πιπλέον, και η απόδοση της φορσ 
λογικής διοίκησης θα βρεθεί στο 
στόχαστρο του κλιμακίου του ΔΝΤ, 
που αναμένεται να συζητήσει με τον 
υπουργό Οικονομικών ζητήματα 
που αφορούν το κόστος και το πα- 
ραγόμενο έργο των εφοριακών αρ
χών, αλλά και ο τρόπος κατάρτισης 
και εκτέλεσης στρατηγικών προ
γραμμάτων φορολογικής πολιτικής. 
Οι έλεγχοι του προϋπολογισμού 
Επιπλέον, το οικονομικό επιτελείο 
φιλοδοξεί ότι με τη βοήθεια των 
προτάσεων του ΔΝΤ θα βελτιώσει 
τους ελέγχους εκτέλεσης του προϋ
πολογισμού, οι οποίοι θα γίνονται 
σε μηνιαία βάση μέσω των μόνιμων 
διμερών διυπουργικών ομάδων ερ
γασίας. Παράλληλα, οι ειδικοί του 
ΔΝΤ αναμένεται να μεταφέρουν την 
τεχνογνωσία τους όσον αφορά τη 
δημοσιοποίηση σε συγκεκριμένες 
ημερομηνίες της μηνιαίας εκτέλε
σης του προϋπολογισμού, καθώς 
και να συζητήσουν την προοπτική 
υιοθέτησης τριετών προϋπολογι
σμών ανά υπουργείο, αλλά και της 
κατάρτισης του προϋπολογισμού 
του 2012 βάσει προγραμμάτων, 
δύο θέματα που αποτελούν ζητού
μενα της οικονομικής πολιτικής της 
χώρας εδώ και αρκετά χρόνια.

mailto:gpapachristos@dolnet.gr
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Αλγη

Του
Δημήτρη
Μ ητρόπουλου
mhtro@dolnet.gr

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να παίζεις με τον πόνο κανενός. Ωστόσο, η  περιπ έτεια  υγείας του Α νδρέα  - περαστικά! - Λοβέρδου λέει πολλά.
ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ περιστατικό είναι γνωστό. Ο  υπουργός Εργασίας έκανε Πάσχα στην Ημαθία. Το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα ο Ανδρέας είχε κοιλιακά άλγη. Πήγε στο νοσοκομείο Βέροιας, αλλά εκεί δεν δούλευε ο αξονικός τομογράφος. Οπότε - έτσι απλά - τον πήγαν στη Νάουσα. Τελικά - όπως συμβαίνει συνήθως - οΛοβέρδος κατέληξε στην Αθήνα.
Η ΙΣΤΟΡΙΑ η χεί τραγικά γνώ ριμη σε όσους ζουν στην περιφέρεια. Νοσοκομεία υπάρχουν, δεν υπάρχουν όμως γιατροί ή νοσηλευτές να λειτουργήσουν τα μηχανήματα. Εκτός Αθηνών το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι καράβι - φάντασμα που αρμενίζει στους αγρούς. Οσοι δεν ζουν στην πρωτεύουσα - ιδίως δε οι νησιώτες - ζουν με τον φόβο ότι θα τους τύχει κάτι και δεν θα προλάβουν να φθάσουν σε νοσοκομείο κατάλληλο να τους σώσει. Σε πολλά άλλωστε περιστατικά - όπως τα εγκεφαλικά - ο χρόνος είναι εξαιρετικά κρίσιμο μέγεθος για την τύχη του ασθενούς. 
ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΕ ΝΑ νοσήσει - και να ταλαιπωρηθεί - ένας υπουργός για να γίνουν όλα αυτά είδηση πανελλήνιας εμβέλειας. Είναι όμως δυνατόν να αποτελούν πραγματικότητα; Είναι. Γιατί η  κατάσταση της ελληνικής οικονομίας δεν είναι τυχαία. Τα άθλια δημοσιονομικά μας αντανακλούν την αποτυχία του κράτους. Μια αποτυχία σχεδόν καθολική. Σε βαθμό που το Δημόσιο να μην αδυνατεί απλώς να ανταπο- κριθεί στις ανάγκες των πολιτών. Αλλά να μην είναι σε θέση να μαζέψει καν έσοδα.
ΣΕ ΠΟΙΑ χώρα της ευρωζώνης οι πολίτες της περιφέρειας έχουν το άγχος ότι θα πεθάνουν στον δρόμο; Πρόκειται για τριτοκοσμική κατάσταση. Αρα δεν είναι και τόσο παράλογο να συζητείται η έξοδος της χώρας από το ευρώ. Ούτε και στερείται ρεαλισμού η αποδιδόμενη στο οικονομικό επιτελείο έμπνευση να απευθυνθεί σε επενδυτές ομολόγων χωρών του Τρίτου Κόσμου, κάτι που έστειλε το σπρεντ στο τετρακόσια.

ΑΝ ΟΙ μυστικές υπηρεσίες είναι καθρέφτης του χαρακτήρα ενός λαού, τότε το σύστημα υγείας είναι ένδειξη του πολιτισμού του. Είναι χαρακτηριστικό πως ο Ντέιβιντ Κάμερον, ο σαραντάρης ηγέτης των βρετα- νώνΤόρις, θέλει να επιβάλει περικοπές στο κράτος με μια εξαίρεση, το N HS, δηλαδή το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πολιτική γραμμή και προσωπική εμπειρία συμβαδίζουν. Ο  αριστοκράτης - απόφοιτος του Ιτον - Κάμερον έχει προσωπική άποψη για το N HS, γιατί οι υπηρεσίες του φρόντισαν τον πρωτότοκο γιο του - που ήταν παιδί με ειδικές ανάγκες - τα χρόνια που έζησε.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: ΣΤΟΝ τομέα της Υγείας η κυβέρνηση Παπανδρέου πρέπει να αφήσει τα μεγάλα λόγια και να δει τι θα κάνει.

Του
I. κ.
Πρετεντέρη
¡pretenteris@dolnet.gr
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Φλύαροι «αξιωματούχοι»
ΧΘΕΣ ΤΟ πρωί, ένας «αξιωματούχος της κυβέρνησης» δήλωνε στο γερμανικό οικονομικό site Market News International (ανήκει στον όμιλο εταιρειώντου γερμανικού Χρηματιστηρίου...) ότι η ελληνική κυβέρνηση ψάχνει τρόπους να βγάλει το ΔΝΤ έξω από τις «διαδικασίες σωτηρίας» που συμφώνησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
ΜΕ ΑΛΛΑ λόγια, ότι καταλάβαμε τι ακριβώς συμφωνήθηκε στις Βρυξέλλες, πως αυτό που συμφωνήθηκε δεν μας συμφέρει και ότι η συμφωνία δεν αποτελεί «εθνική επιτυχία», όπως έλεγε τότε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για να διαψευσθεί μερικές μέρες αργότερα και από τον γενικό διευθυντή του ΔΝΤ και από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Κι αφού καταλάβαμε περί τίνος πρόκειται, προσπαθούμε τώρα να αλλάξουμε τη συμφωνία - ως συμπέρασμα δεν το βρίσκω παράλογο. Αποτέλεσμα; Λόγω των δηλώσεων αυτών, τα spreads εκτινάχθηκαν χθες πάνω και από τις 380 μονάδες, εκεί όπου βρίσκονταν προτού ανακοινωθούν τα μέτρα της 3ης Μαρτίου.
ΕΠΕΣΕ ΠΑΝΙΚΟΣ. Και λίγες ώρες αργότερα, εμφανίστηκε ένας «αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών» να διαψεύδει κατηγορηματικά τον «αξιωματοϋχο της κυβέρνησης» και να λέει ότι δεν υπάρχει θέμα επαναδιαπραγμάτευσης της συμφωνίας ή παράκαμψης του ΔΝΤ.
ΑΠΟΡΙΑ. ΠΑΙΖΟΥΝ με τέτοια πράγματα; Είναι δυνατόν ένας «αξιωματούχος της κυβέρνησης» να τινάζει το πρωί την αγορά στον αέρα ώστε να  εμφανιστεί μετά ένας «αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών» και να τινάξει στον αέρα τον «αξιω- ματούχο της κυβέρνησης»; Και τι εντύπωση δημιουργείται σε όσους ασχολούνται με αυτά τα πράγματα όταν οι διάφοροι αξι- ωματούχοι της ίδια κυβέρνησης λένε τόσο αντίθετα πράγματα;
ΘΕΛΩ ΝΑ ελπίζω ότι ο Πρωθυπουργός θα αναζητήσει και θα εντοπίσει τους εν λόγω «αξιωματούχους» για να αφαιρέσει κάθε αξίωμα από αυτόν που έκανε την... πατάτα και έβλαψε το δημόσιο συμφέρον. Οπως θέλω να ελπίζω ότι αρκετά πληρώσαμε έως τώρα τους πάσης φύσεως «αξιωματούχους» που αντιμετωπίζουν τη σοβαρότερη κρίση που πέρασε η  χώρα λες και είναι κουβέντα σε τηλεοπτικό πρωινάδικο. Κι ότι κάποιος θα τους σταματήσει.
ΤΙ ΝΑ πρωτοθυμίσω από τις δηλώσεις επί των δηλώσεων; Το δάνειο που θα παίρναμε από την Κίνα; Την εύστοχη παρομοίωση της Ελλάδας με τον «Τιτανικό»; Την επίσημη ανακήρυξη της χώρας σε πρωταθλήτρια της διαφθοράς; Την εμπλοκή του ΔΝΤ; Η  «Wall Street Journal» έφτασε στο σημείο να κάνει έκκληση στους πάσης φύσεως «αξιωματούχους» να κλείσουντο στόμα τους διότι «κάθε φορά που το ανοίγουν, η χώρα τους δανείζεται με χειρότερους όρους».
ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΑ τα κρούσματα; Φοβάμαι πως όχι. Φοβάμαι, δυστυχώς, ότι συντηρείται η  αντίληψη πως ακόμη και μια τέτοια κρίση είναι αντικείμενο «επικοινωνιακού χειρισμού». Να υποθέσω ότι δεν διδάχτηκαν τίποτα από τα παθήματα των προηγούμενων;

Αρκετά 
πληρώσαμε 

έως τώρα τους 
«αξιωματούχους» 

που αντιμε
τωπίζουν την 
κρίση λ ες και 

είναι κουβέντα σε 
πρωινάδικο

I I

ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Μόνο στην Τράπεζα Πειραιώς,
1 τυχερός, κάθε μέρα, διπλασιάζει τα'χρήματά του. 
Και στο τέλος του χρόνου,
1 μεγάλος τυχερός κερδίζει iL.000.000C.

■ *
Όροι συμμετοχής στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς, 
στο www.piraeusbank.gr και στο 18 2 18

«
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