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Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Πώς και γιατί ερρίφθη ο κύβος του Δ Ν Τ
Το παρασκήνιο της απόφασης του πρωθυπουργού να ζητήσει ενεργοποίηση του μηχανισμού διάσωσης
Των ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

ο κύβος ερρίφθη τελικά χθεε το με¡έρι αιφνιδιαζονταε ακόμη και
υπουργούε που έμαθαν το αί
τημα ενεργοποίησή του μηχανι
σμού βοήθειαε από την κυβέρνηση
μέσω sms! Το γραπτό μήνυμα από
το Μαξίμου έφτασε λίγο μετά tis ο
κτώ το πρωί στα υπουργικά κινητά
ακρνιδιάζονταε to u s παραλήπτεε
to u s

Οι περισσότεροι υπουρ
γοί ενημερώθηκαν χθες
το πρωί μέσω SMS,
ενώ ελάχιστοι γνώριζαν
τις προθέσεις
του κ. Γ. Παπανδρέου
από την προηγουμένη.
τ ' \ καίτοι οι περισσότεροι είχαν
ε .γηθεί ήδη από το προχθεσινό
άτυπο υπουργικό συμβούλιο την ε
πίσπευση m s σχετικήε επιλογής. Η
τελική απόφαση, ωστόσο, κατά
πληροφορίεε ελήφθη αργά προχθές
το βράδυ σε κλειστή σύσκεψη που
έγινε και στην οποία μετείχαν οι κ.
Γ. Παπακωνσταντίνου, Χαρ. Παμποϋκης, Γ. Ραγκοΰσηε, Π. Γερουλάνοε και Ν. Αθανασάκη5.
Κατά tis ίδιεε πηγέ5, τρεΐ5 ήταν
οι βασικοί λόγοι που επικράτησαν
για να επισπευσθεί χθεε η σχετική
ανακοίνωση. Πρώτον, μια δήλωση
του Ντομινικ Στροε-Καν ο onoios υπογραμμίζονταε αργά χθες το α
πόγευμα ncos θα πορευθούμε όλοι
μαζί -ΔΝΤ, κυβέρνηση, συνδικάτα,
επιχειρήσει και λαός- για να βρού
με γρήγορα tis λΰσεΐ5 που χρειά
ζονται στο «πολύ σοβαρό ελληνικό
πρόβλημα», έστειλε ένα σαφές μή

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ

νυμα στην Αθήνα πώε αποβαίνει ε
πί ζημία τηε Ελλάδος κάθε περαι
τέρω καθυστέρηση. Δεύτερον, η ε
κρηκτική άνοδος των σπρεντ και η
ασφυξία που αυτή επέφερε στην ελ
ληνική αγορά, την οποία πλέον ό
λοι απέδιδαν στην αναβλητικότη
τα τηε κυβέρνησή να πράξει το αυ
τονόητο. Και τρίτον (και κυριότερο),
η κυβέρνηση αντελήφθη πωε αν κα
θυστερούσε λίγε5 ακόμη ημέρες θα
βρισκόταν πιθανότατα σε κατά
σταση πλήρου5 αδυναμίας πληρω
μών στΐ5 20 Μαΐου, καθώς δεν θα
υπήρχε πλέον χρόνοε να εισρεύσουν στο «ταμείο» βοήθειας τα

χρήματα που έχουν υποσχεθεί οι ε
ταίροι pas. Τούτο, δε, κατέστη σα
φές και στον ίδιο τον πρωθυπουρ
γό προχθές βράδυ από την αδυνα
μία που δήλωσε το Παρίσι όταν βολιδοσκοπήθηκε από το Μέγαρο
Μαξίμου για την τυχόν άμεση πα
ράδοση των 3,9 δισ. που έχουν ή
δη εγκριθεί για την Ελλάδα από τη
γαλλική κυβέρνηση. Καθώς μάλιστα
οι παριστάμενοι στη σύσκεψη επισήμαναν στον κ. Παπανδρέου ότι
η νέα 0vo6os του ελλείμματος από
τη Eurostat στο 13,6% προσέφερε
μια ακόμη αφορμή απόδοσης ευ
θυνών στη Ν. Δ. για το σημερινό α

διέξοδο, ο πρωθυπουργός επείσθη.
Και έδωσε την εντολή στους συ
νεργάτες του να προετοιμάσουν το
κείμενο που ανέγνωσε χθε5, αλλά
και να προετοιμάσουν την επικοινωνιακή διαχείριση της απόφα
σης, προκειμένου να μην προκληθεί πανικός στην κοινή γνώμη.
Αλλωστε, αυτή ήταν και η «λογική»
της επιλογή5 του γραφικού Καστελλόριζου ως σημείου ανάγνωση5
της απόφασης, σε μια προσπάθεια
να «υποβαθμισθεί» ως προειλημμένη η σημασία της απόφασης. Στο
δε Καστελλόριζο μετά τΐ5 ανακοι
νώσεις ο πρωθυπουργό5 είχε επι

κοινωνία με την κ. Αγκελα Μέρκελ,
τον κ. Χοσέ Θαπατέρο και τον κ. Ζαν
Κλοντ Γιουνκέρ. Στο Μέγαρο Μα
ξίμου βέβαια έχουν απόλυτη συ
νείδηση ότι οι δύσκολες ημέρες έρ
χονται. Και δεν είναι καθόλου τυ
χαίο ότι χθε5 το απόγευμα ανακοι
νώθηκε έκτακτη κοινοβουλευτική
ομάδα την Τρίτη που μετέθεσε το
υπουργικό συμβούλιο για την Τε
τάρτη, σε μια προφανή προσπάθεια
του κ. Γ. Παπανδρέου να ελαχι
στοποιήσει κάθε παραφωνία.
• Ολη η δήλωση του πρωθυπουργού
στη σελ. 4

Οι αγορές
Σε διαρκή ταλάντευση βρι
σκόταν χθες το κόστος δανει
σμού του Δημοσίου και ο Γε,νικός Δείκτης του Χρηματι
στηρίου Αθηνών (X. Α.). Η
διαφορά απόδοσης (spread)
του ελληνικού ΙΟετούς ομο
λόγου με το αντίστοιχο γερ
μανικό άνοιξε χθες στις 595
μονάδες βάσης.
Η ανακοίνωση της ενεργοποί
ησης του μηχανισμού στήρι
ξης από την Ελλάδα έρ ιξε το
spread μέχρι και τις 502 μο
νάδες. Ωστόσο, το απόγευμα
και εν αναμονή της στάσης
που θα κρατούσε η Γερμανία,
το spread αναρριχήθηκε και
πάλι στην περιοχή των 580
μονάδων. Παρόμοια ήταν και
η εξέλιξη των spreads στις
άλλες διάρκειες, ενώ και το
δετές ασφάλιστρο κινδύνου
(CDS) αν και αρχικώς υποχώ
ρησε ηρος το τέλος έφτασε
στα επίπεδα που είχε ξεκινή
σει χθες το πρωί. Η αρχική α
νοδική αντίδραση του X. Α.
ηου ξεπέρασε το +4% μόλις
ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός
την προσφυγή της χώρας
στον μηχανισμό στήριξης της
Ε. Ε. - ΔΝΤ έδωσε τη θέση της
στον προβληματισμό των ε 
πενδυτών για την επόμενη
μέρα στην ελληνική οικονο
μία. Ετσι, ο Γενικός Δείκτης με
έντονη μεταβλητότητα στη
συνεδρίαση της Παρασκευής
έκλεισε τελικά με απώλειες
0,15% και διαμορφώθηκε
στις 1.857,96 μονάδες. Η αξία
των συναλλαγών διαμορφώ
θηκε στα 316,78 εκατ. ευρώ.
Αυτό που τονίζουν οι χρηματι
στές είναι ότι με την ενεργο
ποίηση του μηχανισμού η
χρηματιστηριακή αγορά πα
ραμένει σε εγρήγορση, ωστό
σο εκτιμάται ότι θα μειωθεί ο
δείκτης μεταβλητότητας εφ ό
σον όμως καταγράφεται η αηοκλιμάκωση των spreads.

Υπό κηδεμονία έως το 2014
σφαλίσει τη σταθερότητα του ευ
ρώ. Η εκταμίευση του δανείου θα
γίνεται σε δόσεις και υπό την
προϋπόθεση ότι θα υλοποιούνται
οι δεσμεύσει που έχει αναλάβει η
ελληνική πλευρά. Ετσι, η πρώτη δό
ση θα δοθεί τον Μάιο και η δεύτερη
πιθανότατα τον Σεπτέμβριο.
Τα μέτρα που θα ζητηθούν από
την κυβέρνηση θα είναι και δη
μοσιονομικά και διαρθρωτικά:
• Επιπλέον περικοπή των δη
μόσιων δαπανών φέτος, εάν υ
πάρξουν αποκλίσεΐ5 στον στόχο για
τα έσοδα, κυρίως στον ευρύτερο
δημόσιο τομέα (Τοπική Αυτοδιοί
κηση, νοσοκομεία, ΔΕΚΟ), όπου εκτιμάται ότι υπάρχουν μεγάλα
περιθώρια περιορισμού της σπα-

Του ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ
Υπό την κηδεμονία του Διεθνούς

Νομισματικού Ταμείου και της
Ευρωζώνη5 βρίσκεται από χθες η
ελληνική οικονομία και θα παραμείνει για τέσσερα ή ακόμη και για
πέντε χρόνια, έως το 2014. Στη
διάρκεια αυτών των ετών και κυ
ρίως φέτος και το 2011, ο διεθνή5
οικονομικός έλεγχος θα ζητήσει
σκληρά μέτρα για τη μείωση του
ελλείμματος και την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητα5 της ελληνικής
οικονόμισε, που θα επηρεάσουν ό
χι μόνο τον στενό και τον ευρύτερο
δημόσιο τομέα, αλλά και τον
ιδιωτικό.
Το Διεθνέε Νομισματικό Ταμείο
φέρεται αποφασισμένο να επιβά
λει το δικό του μοντέλο διάσωσης
κρατών. Ετσι, παρά τις όποιες πε
ρί του αντιθέτου προσδοκίες της
κυΡ^νησηε, θα είναι οι Ευρωπαί
οι
θα προσαρμοστούν στις α
παιτήσει του Ταμείου.

Πενταετέβ πρόγραμμα
Κατ’ αρχάς, το ΔΝΤ έχει προ
τείνει ένα πενταετέ5 πρόγραμμα
μείωσης του ελλείμματος, που α
νατρέπει το εγκεκριμένο -τον πε
ρασμένο Φεβρουάριο- από το
Εεοήη Πρόγραμμα Σταθερότητας.
Το Ταμείο θεωρεί ότι πρόκειται για
ένα πιο ρεαλιστικό και εφικτό σε
νάριο δημοσιονομικής προσαρ
μογής, υπό το φως μάλιστα και των
τελευταίων αναθεωρημένων στοι
χείων για το έλλειμμα και το χρέ
ος του 2009 και των μακροοικο
νομικών προοπτικών.
Η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Κε
ντρική Τράπεζα συζητούν μια πα
ράταση τη5 προθεσμίας προσαρ-
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τάλη5.
Ο γενικός διευθυντής του ΔΝΤ
Ντομινικ Στρος-Καν.

Ποια μέτρα ζητεί το
Δ Ν Τ για τη μείωση του
ελλείμματος και την ενί
σχυση της ανταγωνιστι
κότητας της ελληνικής
οικονομίας.
μογή5, τουλάχιστον για ένα χρόνο
(έω5 το 2013).
Σε γενικές γραμμές άλλωστε
αυτά που ζητεί το ΔΝΤ δεν απέχουν
πολύ από αυτά που απαιτούν και
οι ίδιοι, και κυρίως η γερμανική κυ
βέρνηση, η οποία αντιμετωπίζει
πολλές εσωτερικές αντιδράσεις. Η
καγκελάριος Μέρκελ ζήτησε χθες
από την Ελλάδα ένα αξιόπιστο πρό
γραμμα λιτότητα5, που θα δια

Η επιστολή ενεργοποίησης
«Προς πρόεδρο Eurogroup, κύριο Jean-Claude Juncker, Ευρωπαϊκή Επι
τροπή, επίτροπο Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, κύριο Olli Reh,
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, πρόεδρο κύριο Jean-Claude Trichet
Αγαπητοί κύριοι, σύμφωνα με την απόφαση των αρχηγών κρατών και κυ
βερνήσεων της 25ης Μαρτίου 2010 για την παροχή οικονομικής βοήθει
ας στην Ελλάδα, όταν χρειαστεί, και την επακόλουθη απόφαση των υ
πουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης της 11ης Απριλίου 2010, η Ελλάδα
ζητάει την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης.
Με εκτίμηση, Γιώργος Παπακωνσταντίνου».

• Ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα
εξυγίανσης των δημόσιων επιχει
ρήσεων και οργανισμών
• «Λουκέτο» σε δημόσιους φο
ρείς που δεν έχουν ουσιαστικό έρ
γο και μετάταξη ή ακόμη και α
πόλυση των εργαζομένων σε
αυτού5.

• Μείωση του αριθμού των δη
μοσίων υπαλλήλων, μέσω της πλήρου5 κατάργησης των συμβάσεων
έργου και του παγώματος των
προσλήψεων για δύο ή τρία έτη.
• Μείωση του κόστους εργασίας
ανά μονάδα προϊόντος, που ση
μαίνει μείωση -όχι απλώς πάγωματων μισθών και στον ιδιωτικό το
μέα, μέσω της περικοπής κατά 30%
των δώρων Χριστουγέννων και Πά
σχα και του επιδόματος αδεία5, ό
πως έγινε και στον δημόσιο τομέα.
• Αρση τη5 υποχρεωτικής ε
φαρμογής των κλαδικών συμβά
σεων και διατήρηση μόνο της ε
θνικής γενική5 συλλογικής σύμβαση5 εργασίας.
• Ευέλικτο θεσμικό πλαίσιο για
τις απολύσεις, τη μερική ή εκ περιτροπή5 απασχόληση και χαμηλότερου5 εισαγωγικούς μισθούς για
τους νεοεισερχόμενους στην αγορά
εργασίας.
• Εφαρμογή των αλλαγών στο α
σφαλιστικό από φέτος ή το 2011
και όχι από το 2018.
• Αποκρατικοποιήσει δημό
σιων επιχειρήσεων.
• Απελευθέρωση αγορών και
κλειστών επαγγελμάτων.
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· Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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ΑΠΟΨΕΙΣ

Το ΔΝ Τ
Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΝΟΥ *

σενάρια αναδιάρθρωσης του χρέους
«καμία απολύτου αμ
φιβολία» ότι η Ελλάδα θα έχει τα κε
φάλαια που χρειάζεται για να εξυ
πηρετήσει το χρέοε τηε τον Μάιο,
δήλωσε χθεε ο υπου ργόε Οικονο
μικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου.
Οπωε εξήγησε, με την επιστολή ενεργοποίησηε του μηχανισμού στήΔεν υπάρχει

Στρος-Καν: «Είμαστε
προετοιμασμένοι
να κινηθούμε ταχέως
στο αίτημα της Ελλάδας».
ριξηε, ουσιαστικά «αφαιρείται η α
βεβαιότητα στιε αγορέε» για το
κατά πόσον η χώρα θα προχωρού
σε τελικά σε αυτή την κίνηση ή ό
χι, και πλέον δίνεται το «σήμα για
να ξεκινήσουν οι διαδικασίεε που
ενέχουν και τιε διαβουλεύσειε για
το τριετέε πρόγραμμα» που θα ε
φαρμόσει η Ελλάδα.
Ο ίδιοε ανέφερε ότι υπάρχει πλέ
ον «ένα απάνεμο λιμάνι» και ότι τα
πρώτα χρήματα θα αρχίσουν να εισ
ρέουν με την ολοκλήρωση τηε συμφωνίαε. Πάντωε, δεν διευκρίνισε το
πώε θα λειτουργήσει το σχέδιο δανειοδότησηε τηε χώραε, καθώε οι λεπτομέρειεε του προγράμματοε χρη-

ματοδότησηε είναι αντικείμενο των
συζητήσεων που γίνονται αυτή τη
στιγμή με το Διεθνέε Νομισματικό
Ταμείο (ΔΝΤ), την Ε.Ε. και την Ευ
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).
Η κρίσιμη ημερομηνία είναι η 19η
Μαΐου, οπότε και η Ελλάδα θα πρέ
πει να αποπληρώσει χρέη ύψουε 8,5
δισ. ευρώ, και ο υπουργόε σημείω
σε ότι θα βρεθούν, είτε αυτά α
ντληθούν από τον μηχανισμό, είτε
από τιε αγορέε.
Ο κ. Γ. Παπακωνσταντίνου ανέφερε όχι τα 8,5 δισ. που απαιτούνται για

Οικονομική πολιτική
Το τριετέε πρόγραμμα που συζητείται αυτέε τιε μέρεε, εκτόε α
πό τουε όρουε χρηματοδότησηε, πε
ριλαμβάνει και την οικονομική
πολιτική που θα ακολουθήσει η
Ελλάδα στο διάστημα αυτό, σύμ
φωνα με τον υπουργό. Δηλαδή, τα
μέτρα που θα κληθεί να λάβει η κυ
βέρνηση τόσο για τη μείωση του
ελλείμματοε, όσο και για την ανά
καμψη τηε οικονομίαε από την ύ
φεση την οποία βιώνει. Πάντωε, ο
υπουργόε επισήμανε ότι «δεν υ
πάρχουν μέτρα ΔΝΤ», αλλά ένα κοι
νό τριετέε πρόγραμμα.
Ο κ. Παπακωνσταντίνου σημείωσε
επίσηε ότι δεν απαιτείται χωριστή
επιστολή προε το ΔΝΤ, αφού η α
πόφαση βοηθείαε είναι απόφαση του
Ευπ^τουρ και η διαδικασία θα ε
νεργοποιηθεί από αυτό. Ωστόσο, ο

την αποπληρωμή χρεών τον Μάιο, θα αντληθούν είτε από τον μηχανισμό
είτε από τις αγορές.

ειτικεφαλήε του Ταμείου κ. Ντομινίκ
Στροε-Καν δήλωσε χθεε ότι «λάβα
με το αίτημα τηε Ελλάδαε» και συ
μπλήρωσε πωε «είμαστε προετοι
μασμένοι να κινηθούμε ταχέωε στο
αίτημα τηε Ελλάδαε».
Πλέον, η Ε.Ε. και η ΕΚΤ θα πρέ
πει να συντάξουν έκθεση στην οποία
θα αποδεικνύεται ότι η Ελλάδα δεν
είναι σε θέση να δανειστεί από μό
νη τηε. Η έκθεση αυτή -αν και δεν
προβλέπεται στη συμφωνία τηε συ
νόδου κορυφήε- θα συνταχθεί σε συ
νεργασία με το ΔΝΤ. Μετά την α
ποστολή τηε επιστολήε, ο κ. Παπα
κωνσταντίνου είχε τηλεφωνική συ
νομιλία με τον επίτροπο Οικονομι
κών και Νομισματικών Υποθέσεων
τηε Ε.Ε. κ. Ολι Ρεν, τον κ. Γιουνκέρ,

τον αντιπρόεδρο τηε ΕΚΤ κ. Λ. Παπαδήμο, καθώε και με μερικούε ομολόγουε του. Παράλληλα, διέψευσε ότι έχει τεθεί από οποιοδήποτε
μέροε ζήτημα διαχείρισηε ή αναδιάρθρωσηε του χρέουε, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι τώρα θα στα
ματήσει η κερδοσκοπία.
Σήμερα, ο κ. Παπακωνσταντίνου
θα βρεθεί στιε ΗΠΑ για την ετήσια
εαρινή σύνοδο του ΔΝΤ, στο πλαί
σιο τηε οποίαε θα έχει διμερείε συναντήσειε με τον Αμερικανό υ
πουργό Οικονομικών κ. Τ. Γκάιτνερ
και τον κ. Στροε-Καν, ενώ θα συ
ζητήσει και με Ευρωπαίουε ομολόγουε, αλλά και με τουε ομολόγουε
από Ρωσία και Κίνα για τα ζητήμα
τα τηε Ελλάδαε.

«Ολα θα γίνουν γρήγορα και χωρίς εμπόδια»
Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΔΓΙΑΝΝΗ
«Ολα θα γίνουν γρήγορα, χωρίε ε

μπόδια», διαβεβαίωσε χθεε η Ευ
ρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την
ενεργοποίηση του κοινού μηχανι
σμού βοήθειαε Ευρωζώνηε και Διεθνούε Νομισματικού Ταμείου. Πα
ράλληλα, η Κομισιόν υποστηρίζει ό
τι κατά τιε διαπραγματεύσειε στην
Αθήνα, το ΔΝΤ θα κινηθεί στιε παραμέτρουε που έχουν ορίσει οι αποφάσειε του Ευπ^τουρ.
«Τα πάντα θα γίνουν με τέτοιο
τρόπο ώστε ο μηχανισμόε (βοήθειαε) να ενεργοποιηθεί το συντομό
τερο», διαβεβαίωσε χθεε ο Αμαντέο
Αλταφάιγ, εκπρόσωποε Τύπου του
επιτρόπου Οικονομικών και Νομι
σματικών Υποθέσεων κ. Ολι Ρεν,
που βρίσκεται στην Ουάσιγκτον.
Από τη στιγμή που η Ελλάδα υ
πέβαλε επίσημο αίτημα για ενερ
γοποίηση του μηχανισμού ξεκινά
ει η διαδικασία έγκρισήε του, λέει
η Κομισιόν και προσθέτει ότι τιε τελευταίεε εβδομάδεε εργάζεται πυρετωδώε για τον μηχανισμό. Πολύ
σύντομα, εντόε λίγων ημερών, η Επι
τροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα θα αποστείλουν εκθέσειε
προε το Ειιιτ^Γοιιρ σχετικά με την

Ο επίτροπος Οικονομικών και Νομι

σματικών Υποθέσεων κ. Ολι Ρεν.

Διαβεβαιώσεις
της Κομισιόν επί
της διαδικασίας ενεργο
ποίησης του μηχανισμού.
αναγκαιότητα ενεργοποίησηε του
μηχανισμού διμερών δανείων. Αν
δηλαδή η χρηματοδότηση που μπο
ρεί να αντλήσει η Ελλάδα από τιε
διεθνείε αγορέε είναι πλέον «ανεπαρκήε», όπωε ορίζεται στην από
φαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
τηε 26ηε Μαρτίου. «Η Κομισιόν πα-

ο πρωθυπουργόε
αποφάσισε να προσφύγει
στον μ ηχα νισ μ ό στήριξηε
Ε.Ε./ΔΝΤ! Εκανε πολύ καλά! Η ε
μπλοκή του ΔΝΤ εξυπηρετεί το
γενικό συμφέρον. Η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού θα
ωφεληθεί. Η μειοψηφία που εί
χε καταφέρει να ζει σε βάροε τηε
πλειοψηφίαε θα θίγει στην αρχή,
αλλά στη διάρκεια του χρόνου θα
βγει και αυτή κερδισμένη.
Με ένα παράδειγμα θα προ
σπαθήσω να εξηγήσω τον ισχυ
ρισμό μου. Στην πρωτοβάθμια
και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
η αναλογία εκπαιδευτικών προε
μαθητή είναι 4 φορέε μεγαλύτε
ρη από ό,τι στη Φινλανδία που
θεωρείται ότι έχει το καλύτερο
εκπαιδευτικό σύστημα του κό
σμου. Ενώ είναι έτσι, η κ. υ
πουργόε Παιδείαε απασχολεί τη
Βουλή με νομοσχέδιο για προσλήψειε εκπαιδευτικών. Η κοινή
λογική θα επέβαλε τη ν αντιμε
τώπιση του περιορισμού του α
ριθμού των εκπαιδευτικών, είτε
δι’ απολύσεων, είτε διά μετατά
ξεων σε θέσειε όπου θα μπο
ρούσαν να προσφέρουν χρήσιμεε
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Ο υπουργός Οικονομικών διαιρεύδει
Του ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ
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ρακολουθεί πολύ στενά τιε εξελίξειε
στιε αγορέε και η ανάλυσή τηε θα
είναι έτοιμη πολύ σύντομα», διαβεβαιώνει ο Αλταφάιγ.
Στη συνέχεια το Eurogroup θα
πρέπει να συμφωνήσει αν η προ
σφυγή στον μηχανισμό βοήθειαε
είναι το «έσχατο μέτρο» (ultima
ratio) και με ομοφωνία να δώσει
την τελική έγκριση ώστε να ενερ
γοποιηθεί ο μηχανισμόε. «Δεν θα
έχουμε εκπλήξειε», απαντάει πη
γή τηε Ετπτροπήε στο ερώτημα μήπωε υπάρξουν αρνητικέε ψήφοι.
Ολα τα κράτη-μέλη τηε Ευρωζώνηε
έχουν δεσμευτεί ότι θα συμμετέ
χουν στον μηχανισμό στήριξηε και
αυτό ακριβώε περιμένουμε, συ
μπληρώνει.
Αναφερόμενοε στο επιτόκιο δα
νεισμού ο Αλταφάιγ παρέπεμψε
στην απόφαση του Eurogroup τηε
11ηε Απριλίου. Το ακριβέε επιτόκιο
θα καθοριστεί την ημέρα που θα ε
κταμιευτούν τα δάνεια, εξηγεί πη
γή τηε Κομισιόν, προσθέτονταε ό
τι ο βασικόε παράγονταε για τον υ
πολογισμό του θα είναι το Euribor.
Αναφορικά με την εκταμίευση των
δανείων από τα κράτη-μέλη τηε Ευ
ρωζώνηε και το ΔΝΤ, η ίδια πηγή ε
ξηγούσε ότι αποτελεί αντικείμενο
τηε διαπραγμάτευσηε που διεξάγε-

ται στην Αθήνα μεταξύ τηε Επιτροπήε, τηε ΕΚΤ, τηε ελληνικήε κυβέρνησηε και του ΔΝΤ. Ο εκπρό
σωποε τηε Κομισιόν τόνισε ότι δεν
έχουν προκόψει εμπόδια στιε διαπραγματεύσειε με το ΔΝΤ, «βαδί
ζουμε χέρι χέρι» μαζί του, ανέφερε
χαρακτηριστικά. Η ροή τηε χρη
ματοδότησηε θα είναι ανάλογη με
τιε ανάγκεε που έχει η Αθήνα για να
αναχρηματοδοτήσει το χρέοε τηε.
Σε κάθε περίπτωση το Eurogroup
δεν δεσμεύεται από κανένα για να
αποφασίσει την ενεργοποίηση του
μηχανισμού βοήθειαε.
Η γερμανική κυβέρνηση είναι «έ
τοιμη να αναλάβει δράση», δήλωσε
χθεε ο εκπρόσωποε Τύπου του υ
πουργείου Οικονομικών κ. Μίκαελ
Οφερ. «Υποσχεθήκαμε να δείξουμε
αλληλεγγύη και θα το κάνουμε...
προκειμένου να σταθεροποιήσου
με το ευρώ, γεγονόε που σημαίνει
ότι είναι και προε το δικό μαε συμ
φέρον». Την προσεχή Δευτέρα ο Γερμανόε υπουργόε Οικονομικών κ.
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε θα ενημερώ
σει για το θέμα τουε αρχηγούε των
κομμάτων, ενώ την ίδια ημέρα θα
συναντηθεί και με τον κ. Ρεν. Η ι
σπανική βοήθεια (3,6 δισ. ευρώ) εί
ναι «έτοιμη να διατεθεί», δήλωσε η
ισπανική κυβέρνηση.

πιτέλους,

υπηρεσίεε. Τ ην ίδια στιγμή που
η κ. υπουργόε μελετά προσλήψειε
υπεράριθμων εκπαιδευτικών, ο
κ. υπουργόε Πολιτισμού κλείνει
μουσεία επειδή δεν μπορεί
προσλάβει φύλακεε και δεν μπο
ρεί να μετατάξει στα μουσεία μερικούε αργόμισθουε εκπαιδευτικούε, μολονότι τα μουσεία εί
ναι από τουε βασικούε πόλουε έλξηε του τουρισμού.
Α ν λοιπόν το ΔΝΤ υποδείξει
στην κ. υπουργό Παιδείαε ποιο
είναι το γενικό συμφέρον (και ό
χι το συμφέρον των συνδικαλι
σμένω ν εκπαιδευτικώ ν του
ΠΑΣΟΚ) και την αναγκάσει να το
υπηρετήσει, δεν θα βγει κερδι
σμένη η πλειοψηφία του ελλη
νικού λαού; Τιε επόμενεε εβδο
μάδεε και μήνεε συνιστώ σε όλουε να μ ην παρασύρονται από
τιε προτροπέε των πολιτικών
και των M M E που κατά σύστη
μα παραπλανούν τον ελληνικό
λαό για να υπηρετήσουν τιε ί οψηφίεε που έχουν κάτσει l ν
σβέρκο τηε πλειοψηφίαε.
*0 κ. Στέφανος Μόνος έιναι πρόεδρος
της ΔΡΑΣΗΣ

Μεγάλη ευκαιρία ανόρθωσης
Του ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ*
προσφυγή στον μηχανισμό
στήριξηε είναι μια ορθή
και αυτονόητη ενέργεια που θα
βοηθήσει την Ελλάδα να ξεπεράσει το βραχυπρόθεσμο ταμει
ακό πρόβλημά τηε και να δώσει
στην κυβέρνηση το αναγκαίο
χρονικό περιθώριο αφενόε να
αρχίσει να παράγει αποτελέσμα
τα το Πρόγραμμα Σταθερότηταε
και αφετέρου να προωθήσει μια
σειρά από πρωτοβουλίεε, που α
φορούν το ασφαλιστικό νομο
σχέδιο, το άνοιγμα των αγορών,
την επιτάχυνση τηε απορρόφησηε των πόρων του ΕΣΠΑ, τη συγ
χώνευση δημοσίων φορέων και
οργανισμών, εκτεταμένεε ιδιω
τικ ο π ο ιή σ ει, την αξιοποίηση
τηε δημόσιαε ακίνητηε περιουσίαε και την οριστική και αμετάκλητη εξυγίανση δημοσίων επι
χειρήσεων, όπωε ο ΟΣΕ, που α
ποτελούν πηγέε δημιουργίαε ελ
λειμμάτων και αναποτελεσματικήε διαχείρισηε. Πρέπει να δού
με τη σημερινή κρίση ωε μεγάλη

Η

ευκαιρία ανόρθωσηε τηε οικονομίαε τηε χώραε και αλλαγήε κα
τεστημένων νοοτροπιών που επί
δεκαετίεε εξέθρεψαν ένα στρεβλό
αναπτυξιακό υπόδειγμα. Η κυ
βέρνηση δεν πρέπει να ανησυ
χήσει για ενδεχόμενεε αντιδράσειε ορισμένων τμημάτων τηε κοινωνίαε και του πολιτικού κό
σμου. Πρέπει να ανασκουμπωθεί
και να δουλέψει με σχέδιο, αξιοποιώνταε το καλύτερο δυναμικό
που διαθέτει η χώρα, χωρίε στε
νά κομματικά κριτήρια. Πρέπει,
επίσηε, να αποκρούσει προτάσειε
περί αναδιάρθρωσηε του χρέ
ουε, που όχι μόνο δεν χρειάζεται,
αλλά είναι και επικίνδυνη για τη
χρηματοοικονομική ευστάθεια
τηε χώραε. Η Ελλάδα θα ξεχρεώ
σει με δημοσιονομική προσπάθεια
και με δημιουργία νέων πηγών ανάπτυξηε.
*0 κ. Γ. Στουρνάρας είναι καθηγητής
Οικονομικών Πανεπιστημίου Αθηνών,
Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ

Το πρώτο βήμα
Του Μ. Ε. ΜΑΣΟΥΡΑΚΗ*

του μηχανι
σμού στήριξηε είναι μια
σημαντική απόφαση τηε ελλη
νικήε κυβέρνησηε που γεφυρώνει το χάσμα με τιε προσδοκίεε
των αγορών. Είναι το πρώτο βή
μα για την αποκατάσταση των
περιθωρίων των ελληνικών ο
μολόγων σε επίπεδο συμβατό με
τη μέγάλη προσπάθεια δημοσιονομικήε εξυγίανσηε που κα
ταβάλλει η ελληνική κυβέρνηση.
Η ενεργοποίηση του μηχανι-
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ενεργοποίηση

σμού ενισχύει την απαιτούμενη
προσαρμογή, κυρίωε στον διαρ
θρωτικό τομέα τηε οικονομίαε,
μακροπρόθεσμα, έτσι ώστε να α
ποκατασταθεί η δημοσιονομική
πειθαρχία και να αναδειχθο·'” ' οι
μεγάλεε αναπτυξιακέε δτ
,ότητεε τηε οικονομίαε μαε τα ε
πόμενα χρόνια.
* 0 κ. Μ. Ε. Μασουράκης είναι ανώτε
ρος διευθυντής Οικονομικών Μελετών
της ALPHA BANK
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Με «μια νέα Οδύσσεια για τον Ελλη
νισμό» παρομοίασε ο πρωθυπουρ
γόε Γιώργοε Παπανδρέου την πο
ρεία που θα ακολουθήσει η χώρα με
τά την προσφυγή στον μηχανισμό
στήριξηε του Διεθνούε Νομισματι
κού Ταμείου και τηε Ε.Ε., προσθέ
τονταε όμωε ότι «ξέρουμε τον δρό
μο για την Ιθάκη». Ολόκληρη η δή
λωση του πρωθυπουργού από το Καστελλόριζο έχει ωε εξήε:
«Χθεε, ανακοινώθηκαν τα στοι
χεία για το πραγματυώ μέγεθοε του
ελλείμματοε του 2009. Θύμισαν σε
όλουε μαε τα ακατανόητα λάθη, τιε
παραλείψειε, τιε εγκληματικέε επιλογέε και την καταιγίδα των προ
βλημάτων που μαε κληροδότησε η
προηγούμενη κυβέρνηση.
Ολοι μαε κληρονομήσαμε -η ση
μερινή κυβέρνηση και ελληνικόε λαόε- ένα σκάφοε έτοιμο να βυθιστεί.
Μια χώρα χωρίε κύροε και αξιοπι

στία, που είχε χάσει τον σεβασμό
ακόμα και των φίλων και των εταί
ρων τηε. Μια οικονομία εκτεθειμέ
νη στο έλεοε τηε αμφισβήτησηε και
των ορέξεων τηε κερδοσκοπίαε.
Από την πρώτη μέρα σηκώσαμε
τα μανίκια και με σκληρή δουλειά
βαλθήκαμε να ανατρέψουμε αυτό
το αρνητικό κλίμα. Καταστρώσαμε
σχέδιο, πήραμε δύσκολα μέτρα,
που πολλέε φορέε πόνεσαν, αλλά α
νακτήσαμε την αξιοπιστία μαε.
Δημιουργήσαμε νέεε συμμαχίεε.
Μετά από έναν πραγματικό μα
ραθώνιο, διεκδικήσαμε και κατα
φέραμε να οδηγηθούμε σε μια ι
σχυρή απόφαση τηε Ε.Ε. για τη στή
ριξη τηε χώραε μαε, με ένα πρω
τόγνωρο, για την ιστορία και τα δε
δομένα τηε Ε.Ε., μηχανισμό. Και εμείε και οι εταίροι μαε στην Ε.Ε., ελ
πίζαμε ότι αυτή η απόφαση θα αρκούσε για να ηρεμήσει και να συ

νετίσει τιε αγορέε, ώστε να μπορέ
σουμε να συνεχίσουμε τη χρημα
τοδότηση τηε χώραε μαε με χαμη
λότερα επιτόκια.
Να υπάρξει, δηλαδή, η απαραί
τητη νηνεμία, ώστε να αφιερω
θούμε στο έργο μαε, στιε μεγάλεε
αλλαγέε που χρειάζεται η χώρα, για
να κάνουμε την οικονομία μαε βιώ
σιμη, ανταγωνιστική. Να σταθεί η
Ελλάδα στα πόδια τηε, δυνατή, για
να αισθανθούν όλοι οι Ελληνεε πε
ρήφανοι.
Οι αγορέε δεν ανταποκρίθηκαν.
Είτε γιατί δεν πίστεψαν στη βού
ληση τηε Ε.Ε. είτε γιατί κάποιοι α
ποφάσισαν να συνεχίσουν την κερ
δοσκοπία. Και σήμερα, η κατάστα
ση στιε αγορέε απειλεί να αποδομήσει, όχι μόνο τιε θυσίεε του ελ
ληνικού λαού, αλλά και την ομαλή
πορεία τηε οικονομίαε.
Και κινδυνεύει να χαθεί η προ

σπάθεια που καταβάλλουν οι Ελλη
νεε από τα ακόμη μεγαλύτερα επι
τόκια δανεισμού και ακόμη χειρό
τερα από τη δυσκολία δανεισμού.
Δεν θα το επιτρέψουμε.
Ηρθε η στιγμή, τον χρόνο που δεν
μαε δίνουν οι αγορέε, αυτόν τον χρό
νο να μαε τον δώσει η απόφαση που
πήραμε όλοι μαζί οι ηγέτεε των χω
ρών τηε Ευρώπηε για να στηριχθεί
η Ελλάδα. Είναι ανάγκη, ανάγκη ε
θνική και επιτακτική, να ζητήσου
με ετπσήμωε από τουε εταίρουε μαε
την ενεργοποίηση του μηχανισμού
στήριξηε, που από κοινού δημι
ουργήσαμε στην Ε.Ε.
Εχω ήδη δώσει εντολή στον υ
πουργό Οικονομικών να κάνει τιε απαραίτητεε ενέργειεε. Και οι εταί
ροι μαε θα συνδράμουν άμεσα και
αποφασιστικά, ώστε να παράσχουν
στην Ελλάδα το απάνεμο λιμάνι που
θα μαε επιτρέψει να ξαναχτίσουμε

το σκάφοε μαε με γερά και αξιόπι
στα υλικά. Αλλά και να στείλουν και
ένα ισχυρό μήνυμα στιε αγορέε, ό
τι η Ε.Ε. δεν παίζει και προστατεύ
ει το κοινό μαε συμφέρον και το κοι
νό μαε νόμισμα.

Δύσκολη πορεία
Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη
πορεία, μια νέα Οδύσσεια για τον
Ελληνισμό. Ομωε, πλέον, ξέρουμε
τον δρόμο για την Ιθάκη και έχου
με χαρτογραφήσει τα νερά. Μπρο
στά μαε έχουμε ένα ταξίδι με απαιτήσειε από όλουε μαε, αλλά με
μια νέα συλλογική συνείδηση και
κοινή προσπάθεια θα φθάσουμε ε
κεί ασφαλείε, πιο σίγουροι, πιο δί
καιοι, πιο περήφανοι.
Ο τελικόε μαε στόχοε, ο τελικόε
μαε προορισμόε είναι να απελευ
θερώσουμε την Ελλάδα από επιτηρήσειε και κηδεμονίεε. Να α

πελευθερώσουμε τιε δυνάμειε του
Ελληνισμού, τον κάθε Ελληνα και
Ελληνίδα από αντιλήψειε, πρακτικέε και συστήματα που τον ε
μποδίζουν παντού, εδώ και δεκα
ετίεε. Να δώσουμε οξυγόνο εκεί
που υπάρχει ασφυξία, δικαιοσύνη
και κανόνεε εκεί που υπάρχει α
δικία, διαφάνεια εκεί που υπάρχει
σκοτάδι, σιγουριά εκεί που
άρ
χει ανασφάλεια, και α ν ά ,.. ϋξη
για όλουε.
Η έμπνευση, η πίστη μαε είναι ετούτοε εδώ ο τόποε, από το Καστελλόριζο, μέχρι την Κέρκυρα, α
πό την Κρήτη μέχρι τον Εβρο, είναι
αυτόε ο υπέροχοε λαόε, είναι οι νέ
οι μαε με τιε δυνατότητεε και τα οράματά τουε. Είμαι απόλυτα βέβαιοε
ότι, θα τα καταφέρουμε.
Αρκεί εμείε οι Ελληνεε να πιστέ
ψουμε στιε δυνατότητέε μαε, στιε
αξίεε μαε, στον ίδιο μςε εαυτό».

