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Μύθοι και αλήθειες στην εποχή ΔΝΤ
Ριζικές αλλαγές σε συμβάσεις και απολύσεις

Ζητούμενο, η επάρκεια των πολιτικών ΠαρεμβάσειςΔιαβάστε σήμερα

• Ποια νέα μέτρα φέρνει η προσφυγή

• Τι συμβαίνει με τις καταθέσεις

• Επτά ερωτήσεις - απαντήσεις για το ΔΝ Τ  

)Τα  πρόσωπα - κλειδιά στην Ουάσιγκτον

• Τρία σενάρια για τη διαχείριση του χρέους

• Οι αλλαγές που θα επέλθουν σε φόρους, 
ταμεία, δάνεια και αγορά

• Ατυπη στάση πληρωμών από το Δημόσιο

Σε μια νέα, δύσκολη, αλλά ενδεχομένου συ- 
νοδευόμενη από ευκαιρίεε, εποχή εισέρχεται 
η Ελλάδα, μετά την επιβεβλημένη από τιε 
εξελίξετε επιλογή του πρωθυπουργού Γιώρ
γου Παπανδρέου να ζητήσει-προχθέε από 
το Καστελλόριζο- την ενεργοποίηση του μη
χανισμού διάσωσηε από την Ευρωπαϊκή 
Ενωση και το Διεθνέε Νομισματικό Ταμείο. 
Η εμπλοκή του ΔΝΤ στα «ελληνικά πράγ
ματα» συνοδεύεται από σκληρέε αλήθειεε, 
ταυτόχρονα όμωε και από πολλούε μύθουε. 
Είναι βέβαιο πωε πολιτική ηγεσία και πολίτεε 
θα υποχρεωθούν σε βαθιέε και επώδυνεε αλ- 
λαγέε, οι περισσότερεε εκ των οποίων όμωε 
ήταν εκ των πραγμάτων επιβεβλημένεε, κα-

θώε το μοντέλο που είχε υιοθετήσει η χώ
ρα εξάντλησε προ πολλού τα όριά του. Ηδη, 
το κλιμάκιο του ΔΝΤ ζήτησε πλήρη ανα
τροπή στιε εργασιακέε σχέσειε, ενώ αδι- 
ευκρίνιστοε παραμένει ακόμα ο τρόποε χρη- 
ματοδότησηε. Το μεγάλο στοίχημα, πάντωε, 
είναι τα όποια μέτρα συνοδεύσουν την έ
λευση του ΔΝΤ να υλοποιηθούν με επάρκεια 
από το πολιτικό προσωπικό, ώστε η Ελλά
δα να αντιμετωπίσει το φάσμα τηε χρεο- 
κοπίαε και να εξέλθει από τον φαύλο κύκλο 
των εκρηκτικών ελλειμμάτων και του υπέ
ρογκου δημόσιου χρέουε, για το οποίο υ
πάρχουν σενάρια αναδιάρθρωσηε. Σελ. 4 - 
10, Οικονομική Κ, σελ. 2 - 3

• Ρόμπερτ Μαντέλ
Οικονομολόγος, Νομηέλ Οικονομίας 
το 1999: «Θα χρειαστεί σκληρή δουλειά 

για αρκετά χράνια» Σελ. 10

• Μιράντα Ξαφά
Σύμβουλος επενδύσεων στην IJ Partners: 
«Λιτότητα, χρέος και ΔΝΤ» Σελ. 21

• Παναγής Βουρλούμης
Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του 
OTE: «Τι είδους βοή είναι τούτη...»

Σελ. 9

Σ Η Μ Ε Ρ Α
ΑΡΘ ΡΟ  ΣΤΗΝ «Κ»

Ιπακογιάννη: Αλλαγή, 
εν ανάγκη, και ίου 
κομματικού συστήματος
Σε άρθρο της με αντικείμενο το συνταγ
ματικό πλαίσιο ασκήσεως οικονομικής 
πολιτικής, η πρώην υπουργός Εξωτερι
κών Ντάρα Μπακογιάννη επισημαίνει την 
ανάγκη πολιτικού εκσυγχρονισμού της 
χώρας, «ακόμα κι αν καταστεί άθ ίβςίο α
ναγκαία η αλλαγή του σημερινού πολιτι
κού και κομματικού συστήματος». Σελ. 21

Α Ρ Θ Ρ Ο  ΣΤΗΝ  «Κ»

Ραγκούσης: Ούτε ένα ευρώ 
σε δήμους χωρίς έλεγχο
Τις στοχεύσεις του σχεδίου «Καλλικρά
της», που τίθεται προς έγκριση την Τετάρ
τη στο Υπουργικό Συμβούλιο, αναδεικνύει 
με άρθρο του στην «Κ» ο υπουργός Εσω
τερικών κ. Γιάννης Ραγκούσης, τονίζοντας 
πως «στους δήμους πια ούτε ένα ευρώ 
δεν θα μπορεί να ξοδευτεί χωρίς έλεγχο. 
Ούτε μια απόφαση χωρίς διαφάνεια. Ούτε 
μια πρόσληψη χωρίς ΑΣΕΠ». Σελ. 22

ΣΥ Ν ΕΝ ΤΕΥ ΞΗ  Κ Ο Ν -Μ Π Ε Ν Τ ΙΤ _____

Να επαναπροσδιοριστεί 
το ευρωπαϊκό εγχείρημα
«Το ευρωπαϊκό εγχείρημα συγκρούεται 
με την πραγματικότητα και έχει ανάνκη 
διαρκή επαναπροσδιορισμό», τονίζει σε 
συνέντευξή του στην «Κ» ο Ντανιέλ Κον- 
Μπεντίτ, εμβληματική φυσιογνωμία της 
ευρωπαϊκής Αριστερός και νυν επικεφα- 

των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο. 
Ιεχνες και Γράμματα, σελ. 15

ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΕΣ

Σειρά σοβαρών λαθών 
στην αγορά του C4I
Στοιχεία από το παρασκήνιο της προμή
θειας του συστήματος ασφαλείας C4I 
φέρνουν στο φως σειρά σοβαρών λαθών 
Ελλήνων πολιτικών και τεχνοκρατών, κα
τά τη διαδικασία παραλαβής. Σελ. 12

Αποστολή στην Κίνα, τον γίγαντα του 21ου αιώνα

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Η  αποδόμηση
Το σημερινό πολιτικό προσωπικό τηε 
χώραε περνάει τιε τελευταίεε του ε
ξετάσει. Είναι προφανέε πωε το σύ
στημα τηε μεταπολίτευσηε κατέρ- 
ρευσε υπό το βάροε τηε ανεΰθυνηε 
διαχείρισηε του δημοσίου χρήματοε, 
των λαϊκισμών και τηε έλλειψηε ε
παγγελματισμού. Τώρα, το κλειδί για 
το δημόσιο ταμείο θα το έχουν άλλοι. 
Το πολιτικό, όμωε, προσωπικό καλεί
ται, σε συνεργασία με την Ε.Ε. και το 
ΔΝΤ, να κτίσει θεσμούε, αποτελε- 
σματικούε μηχαντσμοΰε κατά τηε φο- 
ροδιαφυγήε και να βάλει τιε βάσειε για 
μιαν υγιή ανάπτυξη. Αν αντιμετωπίσει 
την έλευση ελεγκτών και ειδικών ωε 
εξωτερική απειλή, ο κίνδυνοε τηε ο- 
ριστικήε κατάρρευσηε είναι ορατόε. 
Ασχέτωε ΔΝΤ ή Ε.Ε., εμείε οι ίδιοι ο
φείλουμε να αντιληφθούμε ότι πρέπει 
να φροντίσουμε ώστε η χώρα να μην 
αποτελεί τριτοκοσμική απομίμηση 
ευρωπαϊκού κράτουε. Ο στόχοε είναι 
δΰσκολοε, μεγάλοε, αλλά εθνικόε. Αν 
η κυβέρνηση αποδειχθεί ανεπαρκήε 
στην υλοποίησή του και η Ν.Δ. απο- 
δυθεί σε άσφαιρουε λαϊκισμοΰε, θα έ
χει ανοίξει ο δρόμοε για την αποδό
μηση του σημερινού πολιτικού κατε
στημένου.

Κινέζοι αστυνομικοί παρελαύνουν μπροστά από το ελληνικό περίπτερο στην έκθεση Εχρο 2010 της Σαγκάης. 0  πρόεδρος της Οοεεο, Κάπτεν Γουέι, μιλάει 
για τις ελληνοκινεζικές σχέσεις και την επένδυση στον Πειραιά. Σελ. 15 -17 και περιοδικό «Κ»

Προς αναβολή 
ο διαγωνισμός 
ΑΣΕΠ για τους 
εκπαιδευτικούς
Θα αναμορφωθεί ριζικά
προς αναβολή οδηγείται, σύμφωνα με πλη- 
ροφορίεε τηε «Κ», η διεξαγωγή του φετι
νού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για προσλή 
ψειε εκπαιδευτικών, τη ν ώρα που το υ
πουργείο Παιδείαε δρομολογεί ριζική α
ναμόρφωσή του, με επίκεντρο την εξέταση 
τω ν  εκπαιδευτικών για τη ν παιδαγωγική 
τουε επάρκεια. Η αναβολή του διαγωνι
σμού -με δεδομένη τη μεγάλη μείωση του 
αριθμού τω ν  προσλήψεων- προκρίνεται 
ωε αναγκαίο βήμα, ώστε να απορροφηθούν 
οι διοριστέοι του προηγούμενου διαγω
νισμού ΑΣΕΠ (2008) και όσο το  δυνατόν 
περισσότεροι αναπληρωτέε εκπαιδευτικοί, 
με βάση τη ν  προϋπηρεσία τουε. Σελ. 27

Νέα παρτίδα τρομοκρατών
«Δείχνουν» τα ευρήματα από την οδό Αιγίνης
Τα ευρήματα από το  δώμα τηε ο
δού Αιγίνηε στη ν Κυψέλη πιθα
νότατα  φωτίζουν τη  συμμετοχή 
και άλλων προσώπων, με εμπλο
κή στη  δράση του «Επαναστατι
κού Αγώνα», ενώ  ανοίγουν διαύ- 
λουε για «ταυτοποίηση» συνερ- 
γασίαε τω ν  κατηγορουμένων ωε 
τρομοκρατών με μέλη άλλων ορ
γανώσεων. Είναι θέμα ημερών η 
έκδοση νέω ν  ενταλμάτων και 
συλλήψεων. Σελ. 13

Εργαλειοθήκη-βόμβα, από χο
δώμα χης Κυψέλης.

Δραματική αλλαγή τοπίου
Από την άναρχη επέλαση της παραθεριστικής κατοικίας
Τη δραματική αλλαγή του τοπίου 
σε πολλέε περιοχέε τηε Ελλάδαε 
-ιδ ια ίτερα  τηε παράκτιαε ζώ- 
νη ε- τη ν  τελευταία εικοσαετία 
κατέγραψαν ειδικοί επιστήμονεε, 
χαρακτηρίζονταε. μεγαλύτερο 
καρκίνωμα τη ν άναρχη επέλαση 
τηε παραθεριστικήε κατοίκισε. 
Ετσι, ορισμένα από τα  πάλαι 
ποτέ ωραιότερα τοπία τηε ελλη- 
νικήε γηε είναι πια «μη αναγνω
ρίσιμα». Σελ. 28

w  - ■■■

Εικόνα αλλοίωσης σιον ορεινό όγκο 
της Γκιώνας.

Εννέα βαπόρια 
μονίμως δεμένα ^
Κρίση ακτοπλοΐας και αστοχίες
«Εχω καπετανεύσει σε αρκετά ποστάλια. 
Βλέποντάε “αραγμένα” βαπόρια ματώνει η 
καρδιά μου. Πριν από αρκετά χρόνια ήμουν 
καπετάνιοε σε ένα από αυτά...» Ο καπετάν 
Γιάννηε, βλέπει εννέα πλοία, δεμένα στο 
λιμάνι του Πειραιά, που περιμένουν τον ναύ
λο ο οποίοε δεν θα έλθει. Η κρίση στην α
κτοπλοΐα, αλλά και μια σειρά από άστοχεε 
επιχειρηματικέε αποφάσειε, τα καταδίκα
σαν σε αργό θάνατο. Οικονομική Κ, σελ. 7
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Κάθε μήνα αποδίδουν και περισόάτερο

• Εγγυημένεε αποδόσειε που αυξάνονται κάθε μήνα

• Μηνιαία πληρωμή τόκων, για να συμπληρώνετε 
το εισόδημά σαε

• Κάθε μήνα τα χρήματά σαε διαθέσιμα

Ισχύει για ελάχιστο ποσό κατάθεσηε €10.000 

Ενημερωθείτε στο κοντινό σαε κατάστημα ΕυΐΌδβηΙτ

V. J

Τρίτη 27 Απριλίου 2010

ΛΥΩΝ-ηηΠΑΓΕΡΝ
και επιπλέον ειδικά στοιχήματα

http://www.kathimerini.gr
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Παραδέχθηκε το λάθος του. Να ελπίζουμε ότι το κατάλαβε κιόλας;
Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Δικαιώθηκε. «Λεφτά υπάρχουν», τα έχει το ΔΝΤ. Τι κρίμα που δεν υπάρχει ένας διεθνής οργανισμός να 
εξασφαλίζει και σοβαρή ηγεσία στις χώρες που δεν τη διαθέτουν...

Α νεπιγνώστως (δεν έχω την 
παραμικρή αμφιβολία περί 
αυτού...) ο Γιώργοε παρα

δέχθηκε, στο διάγγελμα από το Κα- 
στελλόριζο, την προσωπική ευθύ
νη του για τον ιστορικά εξευτελισμό 
τηε χώραε, που ανακοίνωσε την πε
ρασμένη Παρασκευή: «Και εμείε 
και οι εταίροι μαε στην Ε.Ε. ελπί
ζαμε», είπε, «ό τιη  απόφαση (σ.τ.σ.: 
για τη σύσταση του μηχανισμού 
χρηματοδότησηε) θα αρκούσε γιαΛ 
να ηρεμήσει και να συνετίσει τιε α- 
γορέε, ώστε να μπορέσουμε να συ- 
νεχίσουμε τη  χρηματοδότηση τηε 
χώραε μαε με χαμηλότερα επιτόκια. 
Να υπάρξει, δηλαδή, η απαραίτητη 
νηνεμία, ώστε να αφιερωθούμε στο 
έργο μαε, στιε μεγάλεε αλλαγέε 
που χρειάζεται η χώρα, για να κά
νουμε την οικονομία μαε βιώσιμη, 
ανταγωνιστική. [...] Οι αγορέε δεν 
ανταποκρίθηκαν».

Πώς να ανταηοκριθούν, κουτό
χορτο τρώνε; Για να ανταποκρι- 
θούν, η σωστή  σειρά τω ν  πραγ
μάτων έπρεπε να ήταν η αντί
στροφη. Πρώτα όφειλε να δείξει η 
κυβέρνηση ότι καταπιάνεται δυ
ναμικά «με τιε μεγάλεε αλλαγέε που 
έχει ανάγκη η χώρα» και έπειτα να 
περιμένει ότι οι αγορέε θα αντα- 
ποκριθούν. Αντί γι’ αυτό, παρα
κολουθήσαμε τον πρωθυπουργό να 
σπαταλά πολύτιμο χρόνο σε ε- 
πουσιώδειε έωε και σαχλέε ενα- 
σχολήσειε (από το Santo Domingo 
και την ηλεκτρονική διακυβέρνη
ση ώε τη ν  ατέρμονεε διαβουλεύ- 
σειε), έπειτα να περνά ένα προε έ
να τα στάδια αναγνώρισηε τηε α- 
ναπόφευκτηε πραγματικότηταε 
(άρνηση, θυμόε, διαπραγμάτευ
ση, κατάθλιψη) και είναι πολύ αμ
φίβολο αν έχει φθάσει ακόμη στο 
τελικό στάδιο τηε αποδοχήε. Εκτόε 
από τα  μέτρα τηε 3ηε Μαρτίου, 
(που τα  έλαβε απαρηγόρητη η κυ
βέρνησή του...), επί έξι μήνεε η κυ
βέρνηση δεν έχει κάνει τίποτε το 
ουσιαστικό, ούτε έχει δείξει -πα
ρά τα μεγάλα λόγια περί «πολέμου» 
και «έκτακτηε ανάγκηε»- διάθεση 
προσαρμογήε στην κρισιμότητα

τω ν  συνθηκών. Ακόμη και σήμε
ρα, αρκούν εκατό ασύδοτοι και η- 
μιπαράφρονεε συνδικαλιστέε για 
να καταλύσουν το κράτοε ανά πά
σα στιγμή! Παρά ταύτα, προσδο
κούσε ότι οι αγορέε θα «συνετι- 
σθούν» από εξαγγελίεε, αποδει- 
κνύονταε πόσο δίκιο είχε ο Φ. Σ. 
Φιτζέραλντ, που θεωρούσε ότι η αι
σιοδοξία δεν είναι παρά η ικανο
ποίηση τω ν  μικρών ανθρώπων 
που κατέχουν μεγάλεε θέσειε...

Το βαρόμετρο τηε Public Ιεεπε για 
τον  ΣΚΑΪ έδειξε ότι, για μία ακόμη 
φορά, οι πολίτεε προηγούνται του 
πολιτικού κόσμου. Το 91% των ε- 
ρωτηθέντων γνωρίζει ότι χρειάζο
νται σκληρότερα μέτρα και, για 
πρώτη φορά, το ποσοστό εκείνων 
που δεν εμπιστεύονται τον πρω
θυπουργό (52%) υπερβαίνει εκείνο 
όσων συνεχίζουν να του έχουν ε
μπιστοσύνη. Αυτό μπορεί να ση
μαίνει ότι ο κόσμοε αντιλαμβάνε
ται την αιτία τηε εξοργιστικήε α- 
βελτηρίαε τω ν κυβερνώντων: ότι 
προτεραιότητα τηε κυβέρνησηε ή

ταν η εξασφάλιση τηε μακροημέ- 
ρευσήε τηε στην εξουσία, όχι η διά
σωση τηε χώραε. Σύντομα ο πρω- 
θυπουργόε θα αρχίσει να κλαίει σ τ ’ 
αλήθεια -  για τον εαυτό του και την 
οικογενειακή επιχείρηση...

Θράσοβ!
Αφού περιέγραψε με τα  μελα- 

νότερα χρώματα την κατάσταση 
που παρέλαβε η κυβέρνησή του, 
στην περίφημη δήλωση από το Κα- 
στελλόριζο, ο Γιώργοε πρόσθεσε το 
εξήε: «Καταστρώσαμε σχέδιο, πή
ραμε δύσκολα μέτρα, που πολλέε 
φορέε πόνεσαν, αλλά ανακτήσαμε 
την αξιοπιστία μαε»! Μα, πού βρί
σκει τη  διάθεση για αστεία, την ώ
ρα που ανακοινώνει την προσφυ
γή στο ΔΝΤ;

Ο Κλεγκ και ο «διάδοχος»
Είναι δύσκολο να προδικάσει 

κανείε την πορεία του Νικ Κλεγκ, 
του αρχηγού τω ν  Φιλελεύθερων 
Δημοκρατών τηε Βρετανίαε, ώε 
το τέλοε τηε προεκλογικήε περιό
δου, παρότι κέρδισε τιε εντυπώσειε

στο πρώτο debate και τα κατάφε- 
ρε ικανοποιητικά στο  δεύτερο. 
Αφενόε μεν, για τον λόγο ότι η προ
εκλογική εκστρατεία στη Βρετανία 
είναι πολύ απαιτητική διαδικα
σία, που συχνά επιφυλάσσει ανα- 
τροπέε, αφετέρου δε, επειδή έχω 
υπ’ όψιν μια αστεία ιστορία από το 
μακρινό 1992, που ίσωε τη  βρείτε 
ενδιαφέρουσα...

Ο Ν. Κλεγκ ήταν τότε  25 ετών, 
δηλαδή «mature 8tudent» για τα 
βρετανικά μέτρα. Είχε τελειώσει 
Αρχαιολογία και Ανθρωπολογία 
στο Κέμπριτζ, είχε μετεκπαιδευθεί 
στο Πανεπιστήμιο τηε Μινεσότα 
στιε ΗΠΑ και ολοκλήρωνε τιε 
σπουδέε του σ το  College d ’ 
Europe, στη  βελγική πόλη Bruges 
-  ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο με ε
ξαιρετική φήμη, το οποίο δέχεται 
μόνον περί τουε 450 μεταπτυχια- 
κούε κάθε χρόνο.

Μια ωραία ημέρα, μια ομάδα Ελλή
νων φοιτη του πανεπιστημίου, 
που όλοι τουο ενημερώνονταν για

τιε εξελίξειε σ την πατρίδα από 
τη ν «Καθημερινή», διάβασαν ένα 
άρθρο περί βασιλείαε, στο οποίο α
ναφερόταν εν παρόδω και το  ό
νομα Υψηλάντηε. Στη συγκεκρι
μένη παρέα τω ν φοιτητών υπήρ
χε και έναε με αυτό το επώνυμο, 
αλλά χωρίε καμία σχέση με τη 
γνωστή  για την προσφορά τηε 
στην Παλιγγενεσία φαναριώτικη οι
κογένεια τω ν ηγεμόνων τηε Μολ- 
δοβλαχίαε. Τουε ήλθε, λοιπόν, η ι
δέα να πείσουν το ν  Νικ Κλεγκ ό
τι ο δικόε τουε Υψηλάντηε ήταν... 
ο διάδοχοε του θρόνου τηε Ελλά- 
δοε και ότι, κάποια μέρα, ήταν εν
δεχόμενο να φορέσει και το στέμ
μα! Το κατάφεραν και ώσπου να α
ποφοιτήσουν, ο καλόπιστοε Ν. 
Κλεγκ πίστευε ότι ο συμφοιτητήε 
τουε, με το ιστορικό για τα ελλη
νικά δεδομένα επώνυμο, ήταν ο 
διάδοχοε («heir apparent») του ελ
ληνικού θρόνου. Δεν αποκλείω, πό
τε πότε, να  τον προσφωνούσε και 
«your Highness» -  ο φίλοε, που ή
ταν στην παρέα και μου αφηγή
θηκε την ιστορία, δεν ήταν απο- 
λύτωε σίγουροε επ’ αυτού. Μαζί με 
το ν  Ν. Κλεγκ, είχαν πείσει και 
τουε υπόλοιπουε Βρετανούε τηε 
παρέαε του για το  ίδιο.

Αν λάβουμε υπ’ όψιν ότι, μέσεε ά- 
κρεε, και οι Ελληνεε φοιτητέε και 
οι Βρετανοί ήσαν παιδιά του ίδιου 
επιπέδου, μορφωμένα σε καλά 
σχολεία και πρώτηε τάξεωε πανε
πιστήμια και, επίσηε, ισάξιοι βάσει 
τω ν κριτηρίων με τα οποία τουε εί
χε δεχθεί το College d’ Europe, η 
ιστορία μάε επιτρέπει να πάρουμε 
μια ιδέα για τιε διαφορέε στην α
νάπτυξη τηε προσωπικότηταε, 
που οφείλονται στιε διαφορέε του 
ευρύτερου κοινωνικού περιβάλ- 
λοντοε, όπου είχαν ανατραφεί οι 
μεν και οι δε. Είναι αυτέε οι δια
φορέε, όπωε λχ. στιε αντιλήψειε για 
τουε θεσμούε, που κάνουν τουε Ευ- 
ρωπαίουε (με την πολιτισμική έν
νοια του όρου) να αγανακτούν με 
την αποκάλυψη τηε συστηματικήε 
εξαπάτησηε τηε Ευρωπαϊκήε Επι- 
τροπήε από τη ν  Ελλάδα με τα

Τι ειρωνεία!
καλλιιέχνις η τύχη, το θέλη
σε η Ελλάδα να ηροσφύγει 
στο ΔΝΤ στις 23 Απριλίου, 
την επέτειο του θανάτου του 
Κωνσταντίνου Καραμανλή, 
του πολιτικού που συνέβαλε 
στην πορεία προς τον εξευ- 
ρωπαϊσμό της χώρας, περισ
σότερο κάθε άλλου κατά την 
περίοδο της Μεταπολίτευ
σης. Καλλιτέχνης, όμως, και 
ο Πολ Τζερούλανος, που 
σκηνοθέτησε τον πρωθυ
πουργό! Διότι ο υπουργός 
Πολιτισμού συνέλαβε τη με
γαλοφυή ιδέα να ανακοινώ
σει ο Γιώργος την προσφυγή 
στο ΔΝΤ από το Καστελλόρι- 
ζο, «για συμβολικούς λό
γους». Βλέπετε, τα ταπεινά 
σπιτάκια στο φόντο, το καΐκι 
στο οποίο ανέβηκε και, βε
βαίως, η γειτνίαση με την 
Τουρκία δείχνουν την πο
ρεία που έχει πάρει η Ελλά
δα. (Παρεμπιπτόντως, στο 
προχθεσινό μνημόσυνο του 
θείου του, ο Κώστας Καρα
μανλής -μαυρισμένος- έ- 
φθασε τελευταίος και έφυγε 
πρώτος...)

πλαστά στοιχεία για την οικονομία 
μαε- και, από την άλλη πλευρά, κά
νουν εμάε να μην μπορούμε να 
συλλάβουμε τη  γνησιότητα τηε 
αγανάκτησήε τουε και να τη  θεω
ρούμε υποκριτική.

Δεν γνωρίζω, αν κάποια στιγμή 
αργότερα, ο Ν. Κλεγκ έμαθε την α
λήθεια. Αν, πάντωε, αυτό δεν έχει 
συμβεί, παρακαλώ μην του πείτε τί
ποτε, γιατί στην περίπτωση όπου γί
νει πρωθυπουργόε τηε Βρετανίαε θα 
μαε αλλάξει τον αδόξαστο! (Αν και 
δεν είναι απαραίτητο, αφού τα κα
ταφέρνουμε θαυμάσια μόνοι μαε...)

ΦΑΛΗΡΕΥΣ
kassimati5@kathimerini.gr

)

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α Ρ Ι Ο

Από τον συνωστισμό των αναμνήσεων στον κήπο του καλλιμάρμαρου Ιδρύματος 
«Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής» για τα 12 χρόνια απουσίας, η προσγείωση...

Ανηφορίζοντας την Ελευθερίου Βενιζέ- 
λου στη Φιλοθέη, δεν μπορούσεε παρά 
να θυμηθείε, δώδεκα χρόνια πριν, τη λα
οθάλασσα που ακολουθούσε τη σορό του 
Κωνσταντίνου Καραμανλή, από τον ναό 
τηε Αγίαε Φιλοθέηε ώε τον χώρο τηε τα- 
φήε στον κήπο του Ιδρύματοε που φέ-

Τ ης ΕΛΕΝΗΣ ΜΠΙΣΤΙΚΑ

ρει το όνομά του. Εναε ήλιοε αδυσώπητοε 
και τότε. Η ανοιξιάτικη φύση ολόγυρα, 
η ανηφόρα και ο συνωστισμόε τω ν χι
λιάδων πεζών που έφθασαν, σαν το κύ
μα, ώε τα κάγκελα και έμειναν απέξω, λό
γω τω ν δρακόντειων μέτρων, να απο
χαιρετούν τον ιδρυτή τηε Νέαε Δημο- 
κρατίαε, τον πρωθυπουργό τηε Ενταξηε, 
τον λαοφιλή Πρόεδρο τηε Δημοκρατίαε 
που, όπωε γράφει πάνω στο γρανίτινο 
μνήμα του, «για να δικαιώσω το πέρα
σμά μου από τον κόσμο αυτό, αφιέρω
σα τη ζωή μου στην υπηρεσία του ελ
ληνικού λαού»...

Δώδεκα χρόνια μετά, στο πρωινό τηε 
23ηε Απριλίου 2010, ανήμερα του Αγίου 
Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, ο μόνοε συ- 
νωστισμόε είναι των αναμνήσεων, και η 
σιωπή έχει αντικαταστήσει τον αχό τηε 
συγκίνησηε. Πρώτοε έφθασε και περίμενε 
στο κεφαλόσκαλο ο κ. Θόδωροε Χαρι- 
τόπουλοε, που υποδεχόταν 
τουε φίλουε και συνεργά- 
τεε ζωήε με τα μικρά τουε 
ονόματα. Μέσα στο γρα
φείο του Ιδρύματοε «Κων- 
σταντίνοε Γ. Καραμανλήε» 
ο πρόεδροε κ. Πέτροε Μο- 
λυβιάτηε, πρέσβηε ε.τ., υ- 
πουργόε και γενικόε γραμ- 
ματέαε επί τηε Προεδρίαε 
:ου Κ. Κ., έριχνε μια ματιά 
στο «Σημειωματάριο» τηε 
«Κ», που αναφερόταν στο 
ετήσιο μνημόσυνο, το ο
ποίο σε κλειστό κύκλο τε
λούσε το Ιδρυμα «Κ.Γ.Κ.».
Μαζί του η ευρωβουλευτήε 
κ. Μαριέττα Γιαννάκου και ο γενικόε δι- 
ευθυντήε, ακαδημάΐκόε κ. Κωστήε Σβο- 
λόπουλοε. Ο αγαπημένοε μικρότεροε α- 
δελφόε τού Προέδρου κ. Αχιλλέαε Κα
ραμανλήε, υπουργόε, βουλευτήε Σερρών,

ήταν ήδη εκεί με τη σύζυγό του κ. Νίκη 
Καραμανλή, τον γιο τουε Κώστα, την κό
ρη τουε Φωτεινή Χριστοδούλου, ενώ η 
μικρή εγγονή τουε Αναΐε-Νίκη, σε ά
γρυπνη επίβλεψη τηε μητέραε τηε Μι- 
ράνταε Κ. Καραμανλή, έδινε οικογενει
ακό τόνο στο μνημόσυνο και απάλαινε 
τιε εντυπώσειε.

Γιατί μέσα σε αυτά τα δώδεκα χρόνια 
έχουν φύγει πολλοί, έχουν αλλάξει πά
ρα πολλά πράγματα. Ακόμη και η θέα α
πό ψηλά τηε Αθήναε, στα πόδια του ο

λάνθιστου τάφου, ήταν 
σκεπασμένη με ομίχλη 
από τη ν τέφρα του ι
σλανδικού ηφαιστείου. 
«Γι’ αυτήν δεν φταίτε ε- 
σείε, κύριε Καραμανλή», 
είπε, με το θάρροε πολύ- 
χρονηε οικειότητοε, δη- 
μοσιογράφοε φίλη τηε οι- 
κογένειαε. «Μην είστε τό
σο σίγουρη...», είπε γε- 
λώνταε, με χιούμορ, ο τέ- 
ωε πρωθυπουργόε κ. Κώ- 
σταε Αλ. Καραμανλήε, 
που έφθασε στιε 11 α- 
κριβώε και ηγήθηκε τηε 
μικρήε πομπήε προε το 

μνήμα, ακολουθώνταε τον πατέρα Βα
σίλειο τηε Αγίαε Φιλοθέηε, που τέλεσε 
την επιμνημόσυνη δέηση. Είχε προη- 
γηθεί θερμή χειραψία του με τον πρόε
δρο τηε Νέαε Δημοκρατίαε κ. Αντώνη Σα

«Δώρημα εις μνήμην 
Προέδρου», λεπτομέρεια 
από τον πίνακα Παναγιώτη 
Τέτσπ στα νραφεία του 
Ιδρύματος.

Ο τέως πρωθυπουργός
κ. Κώστας Αλ.
Καραμανλής
προπορεύεται στη μικρή 
πομπή για την 
επιμνημόσυνη δέηση στο 
μνήμα. Ακολουθούν ο 
πρώην Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας κ. Κωστής 
Στεφανόπουλος, ο 
αντιπρόεδρος του 
Ιδρύματος κ. Αχιλλέας Γ. 
Καραμανλής, ο πρόεδρος 
της Νέας Δημοκρατίας κ. 
Αντώνης Σαμαράς, η κ. 
Γεωργία Σαμαρά, ο 
καθηγητής Ευτύχιος 
Βορίδης (φωτογραφίες 
ΕΛΜΠΙ - «Κ», 23/4/2010).

Ο πρόεδρος του Ιδρύματος «Κ.Γ.Κ.» κ. Πέτρος Μολυβιάτης με τον Στο γραφείο του Ιδρύματος ο πρόεδρος κ. Πέτρος
βουλευτή κ. Δημήτρπ Αβραμόπουλο, και τον διευθυντή Πολιτικού Μολυβιάτης, ο αντιπρόεδρος κ. Αχιλλέας Γ. Καραμανλής, η
Γραφείου προέδρου Ν. Δημοκρατίας, κ. Κώστα Αρβανιτόπουλο. ευρωβουλευτής κ. Μαριέττα Γιαννάκου (φωτο ΕΛΜΠΙ).

μαρά, που είχε έρθει εγκαίρωε στιε 11 πα
ρά τέταρτο, συνοδευόμενοε από τη  σύ
ζυγό του Γεωργία, στην οποία ο κ. Κώ- 
σταε Αλ. Καραμανλήε ευχήθηκε «Χρόνια 
Πολλά» για την ονομαστική τηε εορτή. 
Ευγενική ανταλλαγή χαιρετισμών στο 
πλακόστρωτο δίπλα στον μαρμάρινο 
ανδριάντα του Κωνσταντίνου Γ. Καρα
μανλή, καθώε προσέρχονταν οι πρώην 
υπουργοί του, με κορυφαίο ανάμεσά 
τουε τον πρώην Πρόεδρο τηε Δημο
κρατίαε κ. Κωστή Στεφανόπουλο, την κ. 
Λένα Γ. Ράλλη, την κ. Λένα Τριανταφύλλη, 
τουε κ.κ. Γιώργο Παναγιωτόπουλο και τη 
σύζυγό του, Γιάννη Βαρβιτσιώτη, Ιω. 
Παλαιοκρασσά, Αλέκο Παπαδόγγονα, 
τον καθηγητή κ. Ευτύχιο Βορίδη, τον πρέ-

σβη ε.τ. κ. Ιω. Μπουρλογιάννη-Τσαγγα- 
ρίδη, και από τη νεότερη «φρουρά» τουε 
κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο, Προκοπή 
Παυλόπουλο, πρέσβη Γιώργο Αναστα- 
σόπουλο, Κων. Αρβανιτόπουλο, Λευτέ- 
ρη Ζαγορίτη, την κ. Λώρα Μολυβιάτη, 
τουε δημοσιογράφουε Στάμο Ζούλα, 
Δημ. Παπαναγιώτου, Κώστα Σερέζη, 
τουε κ. Γιώργο Τακόπουλο, Ανδρέα Κα- 
νελλόπουλο, Φωστηρόπουλο, τον ζω
γράφο και γλύπτη Μιχάλη Βαφειάδη, τιε 
κ. Πέγκυ Βεζανή, Μαίρη Βέτση, Γεωργία 
Χρ. Σκρέκα.

Στη συνέχεια, σιγή και με συννεφια
σμένα πρόσωπα η οικογένεια και οι συ- 
νεργάτεε μιαε μεστήε σε γεγονότα και κο- 
ρυφώσειε ζωήε, στέκονται μπροστά στο

μνήμα, βυθισμένοι στιε σκέψειε τουε, κα
θώε η επιμνημόσυνοε δέηση έφθανε 
στο τέλοε τηε μέσα στην εκτυφλωτική 
αττική λιακάδα. Καφέε, τα κόλλυβα τηε 
παράδοσηε, λίγη συζήτηση στη σκιά 
τω ν Γραφείων του Ιδρύματοε απέναντι 
στον νέο πίνακα του Παναγιώτη Τέτση, 
«δώρημα μνήμηε», που έχει κρατήσει ζω
ντανή την έκφραση του Κωνσταντίνου 
Καραμανλή σε περίσκεψη... Και μετά τιε 
ευγενικέε ευχαριστίεε προε τα μέλη του 
Ιδρύματοε, για τον άρτιο και πολιτισμέ
νο τρόπο που τελέσθηκε το μνημόσυνο 
τηε ηγετικήε προσωπικότηταε που δέ
σποσε του εικοστού αιώνα, η οδόε τηε 
επιστροφήε.

Στο ραδιόφωνο τα νέα από το Κα-

Ο αντιπρόεδρος του Ιδρύματος κ. 
Αχιλλέας Καραμανλής με τις κ. Λένα 
Γεωργίου Ράλλη, Ελένη Μπιστικά και 
Γεωρνία Αντ. Σαμαρά. Πίσω, η κ.
Γεωργία Χρ. Σκρέκα.

στελλόριζο, με τον πρωθυπουργό κ. 
Γιώργο Παπανδρέου, ανήμερα τηε ονο- 
μαστικήε του εορτήε, ωε τρόπαιο, να α
ναγγέλλει τη στήριξη τηε οικονομίαε τηε 
Ελλάδοε από τον ευρωπαϊκό μηχανι
σμό. «Τη γνωρίζουμε την Ιθάκη, έ χ τ  "ε  
χαρτογραφήσει τα νερά, σαν τον Ο. 
σέα θα φθάσουμε στο ποθητό αποτέλε
σμα». Στη Βασιλίσσηε Σοφίαε συνδικα- 
λιστέε με ένα πανό έχουν αποκλείσει την 
Ηρώδου Αττικού «με ΜΑΤ και Αστυνο
μία, Δεν Γίνεται Ναυτιλία», σειρήνεε πε
ριπολικά, αύρεε στη Βουλή, πλήρηε προ
σγείωση στο τρέχον κλίμα, και γι’ αυτό, 
σίγουρα, δεν φταίει η ισλανδική τέφρα...

ΤΗΛΕΦ0Σ

Συγκινητική σιγή και περίσκεψη στην επιμνημόσυνη δέηση από τον ιερέα της Αγίας Φιλοθέης 
πατέρα Βασίλειο (φωτο «Κ»),
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Ο έλεγχος θα φέρει οδυνηρές αλλαγές
από το Δ Ν Τ  και την Ευρωζώνη Θα εξαρτηθεί από την ικανότητα της κυβέρνησης να εφαρμόσει τα μέτραΗ διάρκεια της κηδεμονίας

Του ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ

Εκ βάθρων ανατροπέε σε ό,τι μέχρι σήμερα θε
ωρείται δεδομένο στο αναπτυξιακό πρότυπο, τον 
δημόσιο τομέα, τιε εργασιακέε σχέσειε, το α
σφαλιστικό σύστημα και όχι μόνο, σηματοδο
τεί η απόφαση που έλαβε η κυβέρνηση να ζη
τήσει την άμεση ενεργοποίηση του μηχανισμδύ 
στήριξηε, όταν κατέστη σαφέε ότι η Ελλάδα κιν
δύνευε να γίνει άμεσα η Lehman Brothers m s 
Ευρωζώνη.

Η εποχή του διεθνούε ελέγχου στην ελληνι
κή οικονομία συνοδεύεται από μύθου5, όπα« το 
σχήμα του «κακού» ΔΝΤ και τω ν «καλών» 
-πλην Γερμανίαε- Ευρωπαίων ή ότι μετά την 
προσφυγή εξαλείφθηκε ο κίνδυνοε m s χρεο- 
Konias. Συνοδεύεται, όμα«, και από πραγματι- 
κότητεε, onus ότι η ζωή όλων θα είναι διαφο
ρετική στο τέλοε aums m s εποχήε, καθο« θα 
λάβουν χώρα -οδυνηρέε συχνά- αλλαγέε. Κυ
ρία« είναι έμπλεη αβεβαιοτήτων, με πρώτεε το 
πότε θα κλείσει ο κύκλοε m s κηδεμονία5 από

το  ΔΝΤ και την Ευρωζώνη και το εάν θα κα
τορθώσει τελικά η Ελλάδα να ξεπεράσει τη  με
γαλύτερη οικονομική κρίση τω ν τελευταίων ε
πτά δεκαετιών.

Η αντίδραση των αγορών την Παρασκευή, με
τά την ανακοίνωση ms προσφυγήε, κατέδειξε 
ότι η αβεβαιότητα για την εξυπηρέτηση του χρέ- 
ous μεσοπρόθεσμα (τα spreads αποκλιμακώθη- 
καν σημαντικά στην αρχή, αλλά αυξήθηκαν στη 
συνέχεια) θα διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διά
στημα ακόμη και θα χρειαστεί να γίνουν πολλά 
για να αποκατασταθεί η αξιοπιστία ms xcbpas.

10  συνδυασμό5 m s χαμηλή5 ανάπ τυξή  και 
τω ν  υψηλών επιτοκίων δανεισμού του Δη

μοσίου αυξάνει με ισχυρό ρυθμό το xp0os' us 
ποσοστό του ΑΕΠ. Σύμφωνα με τιε εκτιμήσει 
m s Τ ρ α π έ ζ ι  m s Ελλάδθ5, που περιλαμβάνο
νται στην έκθεση του διοικητή, η οποία θα 
δημοσιοποιηθεί στιε 28 Απριλίου, το ΑΕΠ θα 
συρρικνωθεί τουλάχιστον κατά 2% φέτθ5. Ο 
ρυθμόε ανάπτυξηΞ θα παραμείνει αρνητικόε 
και το  2011, ενώ στη συνέχεια η ανάκαμψη

θα είναι ασθενή5. To kootos δανεισμού θα 
διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά επίπεδα και δεν 
αναμένεται να υποχωρήσει πολύ κάτω τω ν 
300 μονάδων βάσηε έω5 το τέλοε του έτουε. 
Ετσι, το χρέοε από 115,3% το 2009 θα ανέλθει 
στο 130% το 2013. Αν μάλιστα η Eurostat α
ναθεωρήσει εκ νέου τα στοιχεία, εκτιμάται ό
τι θα ξεπεράσει το  137% του ΑΕΠ.

Οι λήξεΐ5 ομολόγων του Δημοσίου ανέρ
χονται σε 150 δισ. ευρώ για την ερχόμενη 

3ετίά· Τα χρήματα του πακέτου στήριξηε δεν 
θα ξεπεράσουν στο διάστημα αυτό τα 80 δισ. 
ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα θα πρέπει 
είτε να καλύψει μόνη ms από τ «  αγορέ5 τη 
διαφορά είτε να βρει τρόπο να περιορίσει τ «  
μεσοπρόθεσμε5 δανειακέε ανάγκεε ms.

3 Τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη περισ
σότερο εάν η κρίση επεκταθεί και σε άλ- 

λε5 χώρεε του ευρωπαϊκού νότου, ή ακόμη 
και του Βορρά.

4 Οι κοινωνικέε αντιδράσε« θεωρούνται 
βέβαιεβ, καθο« το ΔΝΤ φέρεται αποφασι-

σμένο να επιβάλει το δικό του επώδυνο μο
ντέλο διάσωσηε και να επιβάλει σκληρά δημο
σιονομικά και διαρθρωτικά μέτρα, όπα«:

• Επιπλέον περικοπή τω ν δημοσίων δαπα
νών φέτοε, εάν υπάρξουν αποκλίσειε στον 
στόχο για τα έσοδα. Η περικοπή δαπανών θα ε- 
στιασθεί, κυρία« στον ευρύτερο δημόσιο τομέα 
(τοπική αυτοδιοίκηση, νοσοκομεία, ΔΕΚΟ).

• Αυστηρό χρονοδιάγραμμα εξυγίανσή των 
δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, απο
κρατικοποιήσει ή εναλλακτικά κλείσιμο και με
τάταξη ή ακόμη και απόλυση τω ν εργαζομένων 
σε αυτέε.

• Μείωση του αριθμού τω ν δημοσίων υ
παλλήλων, μέσω τηε πλήρουε κατάργησή τω ν 
συμβάσεων έργου και του παγώματοε τω ν προ
σλήψεων για δύο ή τρία έτη.

• Μείωση τω ν μισθών και στον ιδιωτικό το
μέα, με περικοπή κατά 30% τω ν δώρων Χρι
στουγέννων και Πάσχα και του επιδόματοε α- 
δείαε, όπα« και στον δημόσιο τομέα.

• Αρση τη5 υποχρεωτικέ« εφαρμογήε των

κλαδικών συμβάσεων και διατήρηση μόνο τη5 
Εθνική5 Γενικήε Συλλογικήε Σύμβαση5 Εργασία5.

• Ευέλικτο θεσμικό πλαίσιο για τ «  απολύσει, 
τη μερική ή εκ περιτροπήε απασχόληση και χα- 
μηλότερουε εισαγωγικούε μισθούε για τουε ν " 
οεισερχόμενουε στην αγορά εργασίαε.

• Εφαρμογή τω ν  αλλαγών στο ασφαλιστι
κό από φέτοε ή το 2011 και όχι από το  2018.

• Απελευθέρωση αγορών και κλειστών ε
παγγελμάτων.

Πρόκειται για σκληρά μέτρα, που είναι βέ
βαιο ότι θα προκαλέσουν συγκρούσειε με κα- 
τεστημένεε νοοτροπίε5 και οργανωμένα συμ
φέροντα και θα δοκιμάσουν τΐ5 αντοχέε του πο
λιτικού συστήματοε.

5 Η αποφασιστικότητα τηε κυβέρνησή και 
η ικανότητα τη$ δημόσιαε δ ιοίκησή να 

εφαρμόσει τα μέτρα που θα τ μ  υποδείξει ο 
διεθνήε οικονομικόε έλεγχο$. Οι εμπειρογνώ- 
μονεε θα ελέγχουν εάν επιτυγχάνονται οι 
στόχοι που έχουν τεθεί, εντ05 του χρονοδια- 
γράμματοε που έχει συμφωνηθεί.

Παρίσι, Βερολίνο 
και Ουάσιγκιον 
έστειλαν το μήνυμα
Του Κ.Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Τρεις τηλεφωνικέε επικοινωνίε5 που εί
χε το Μέγαρο Μαξίμου την Πέμπτη το 
απόγευμα με Ουάσιγκιον, Παρίσι και Βε
ρολίνο υπήρξαν καταλυτικέ3 στην επι
λογή του πρωθυπουργού κ. Γιώργου Πα- 
πανδρέου να ζητήσει την Παρασκευή, 
από το Καστελλόριζο, την ενεργοποίη
ση του μηχανισμού δ ιάσω σή  m s ελ- 
ληνικήε οικονομίαε από την Ευρωπαϊ
κή Ενωση και το ΔΝΤ. Σύμφωνα με πλη- 
pocpopies, το μήνυμα που έλαβε ο πρω- 
θυπουργόε από ms δύο πλευρέε του 
Ατλαντικού ήταν ότι εmßάλλεται να μην 
υπάρξουν άλλεε καθυστερήσει, καθο« 
είχε αρχίσα να εδραιώνεται η πεποίθηση 
πωε η Ελλάδα θα μπορούσε να εξελιχθεί 
«σε μια νέα Lehman Brothers» συνολι
κά για το διεθνέε οικονομικό σύστημα.

Λίγεε ώρεε νωρίτερα, στο υπουργι
κό συμβούλιο, ο πρωθυπουργό5 κ. Γιώρ- 
Yos Παπανδρέου, απαντώνταε στο επί
μονο «αίτημα» πολλών υπουργών του να 
υποβληθεί άμεσα το αίτημα αρωγήε eras 
Βρυξέλλεε και την Ουάσιγκιον, είχε εμ
φανιστεί άκρα« επιφυλακτικόε, επικα-

Σε δραματικό «διάβημα» προς τον κ. 
Παπανδρέου είχε προβεί την Πέμπτη ο 
υπ. Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου.

Διαφωνίες στην κυβέρνηση 
για τους επικοινωνιακούς 
χειρισμούς, σενάρια για 
ανασχηματισμό ή εκλογές.

λούμενοε tis εκλογέε ms 9ns Μάίου στη 
Γερμανία. Ομωε στη συνέχεια, onus προ- 
αναφέρθηκε, μετέβαλε άποψη. Πέραν 
τω ν τηλεφωνικών επικοινωνιών με tis 
ξένεε πρωτεύουσεε, είχε προηγηθεί έ
να δραματικό «διάβημα» από τον υ
πουργό Οικονομικών κ. Γιώργο Παπα
κωνσταντίνου που του μετέφερε την εί
δηση m s νέα$ υποβάθμισηε ms ελλη- 
vums οικονομίαε από τη Moodys και τον 
κίνδυνο «ασφυξίαε» στην αγορά εάν η 
εκκρεμότητα ms προσφυγήε παρατει- 
νόταν επί μακρόν. Enians, στενοί του συ- 
νεργάτε$ επισήμαναν στον  πρωθυ
πουργό ότι ο προσδιορισμόε του ελ- 
λείμματοε του 2009 στο 13,6% από τη 
Κομισιόν, αποτελούσε ένα παράθυρο ευ- 
Kaipias για την κυβέρνηση προκειμένου 
να υποστηρίξει ότι η χώρα οδηγήθηκε 
στο ΔΝΤ λόγω των βαρών που κληρο
δότησε στο ΠΑΣΟΚ η διακυβέρνηση Ν.Δ.

Το έμαθαν με SMS
Σε κάθε περίπτωση, το ότι ο «κύβθ5 

ερρίφθη» για την προσφυγή, σχεδόν ό
λα τα κυβερνητικά στελέχη το πληρο- 
φορήθηκαν με SMS την Παρασκευή το 
πρωί, λίγη ώρα πριν από το δραματικό 
διάγγελμα του κ. Παπανδρέου npos τον 
ελληνικό λαό. Από το βράδυ ms προη- 
γουμένηε το γνώριζαν οι πλέον στενοί 
του συνεργάτεε, και από τα μέλη του υ
πουργικού συμβουλίου, οι κ. X. Πα- 
μπούκηε, Γ. Παπακωνσταντίνου, Γ. Ρα- 
γκούσηε και Π. Γερουλάνοε.

Οι ανακοινώσει του πρωθυπουργού

από το Καστελλόριζο ικανοποίησαν 
mus unoupYoús που είχαν ταχθεί υπέρ 
ms άμεσηε npoocpuyás στον μηχανισμό, 
από mus κ. Ευάγγ. Βενιζέλο, Λούκα Κα- 
τσέλη και Μ. Χρυσοχοΐδη, μέχρι tous κ. 
Ανδρ. Λοβέρδο, Γ. Ραγκούση, Δ. Ρέππα 
και Π. Μπεγλίτη παρότι ορισμένοι εξ αυ
τών εκφράζουν σε κατ’ ιδίαν συνομιλίεε 
tous αμφιβολίε5 για το κατά πόσον το 
υφιστάμενο κυβερνητικό σχήμα μπορεί 
να αντεπεξέλθει σ τ «  δυσκολίεε του εγ- 
χειρήματοε διάσωση5 ms ελληνική5 οί
κο vopias. Πάντα«, τη  θέση να τηρηθεί 
στάση αναμονήε από την Αθήνα μέχρι 
να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύ- 
σεΐ5 με την Κομισιόν και το ΔΝΤ, στο 
υπουργικό συμβούλιο ms Πέμπτηε, εί
χαν στηρίξει μόνον οι κ. Γ. Παπακων
σταντίνου, Θ. Πάγκαλοβ και Αννα Δια- 
μαντοπούλου, με τον κ. X. Παμπούκη να 
επιλέγει να μη λάβει το ν  λόγο.

Ο «διχασμόε» του κυβερνητικού ε
πιτελείου δεν υπήρξε η μόνη ενδοκυ- 
βερνητική περιπλοκή που προκάλεσαν 
οι δραματικέ5 εξελ ίξε « τω ν  τελευταί
ων εβδομάδων. Στα υπουργικά γραφεία 
ασκείται εντονότατη  κριτική για tous 
επικοινωνιακούε χειρισμούε, που δεν 
επικεντρώνεται σ τον  κ. Γ. Πεταλωτή, 
αλλά επεκτείνεται συνολικά στο επι
τελείο του Μεγάρου Μαξίμου. Onus λέ
γεται, η διαμόρφωση του μηχανισμού 
στήριξηε αντί να έχει πιστωθεί cos ε
πιτυχία στον  πρωθυπουργό, έχει κα
ταγράφει στην κοινή γνώμη cos όχημα 
για την «ομηρία» ms χώραε από το ΔΝΤ 
και για τη ν επιβολή νέω ν  άκρωε επώ- 
δυνων μέτρων.

Οξύτατη κριτική
Enians, οξύτατη είναι η κριτική 

npos το οικονομικό επιτελείο, ενώ 
πλέον έντονα αμφισβητείται και η 
«γραμμή» ms κυβέρνησηε να επιρρίπτει 
το σύνολο τω ν ευθυνών για το υφι
στάμενο αδιέξοδο στην περίοδο δια
κυβέρνησή ms Ν.Δ. Oncos χαρακτη
ριστικά αναφέρει Kopucpaios υπουργόε, 
«παραλάβαμε τα spreads oris 150 μο- 
νάδεε βάσηε και έχουν φθάσει σχεδόν 
oris 600. Αρα, κάποια λάθη έχουμε κά
νει και εμείε». Μάλιστα, cos τέτοια α- 
ναφέρονται οι καθυστερήσει στη δια
μόρφωση του προγράμματοε αποκρα
τικοποιήσεων από τον  κ. Γ. Παπακων
σταντίνου, η αναβλητικότητα σ τ «  συγ- 
χωνεύσειε φορέων που έχει αναλάβει 
ο κ. Θ. Πάγκαλοε και τα ελλείμματα στον 
συντονισμό του κυβερνητικού έργου α
πό τον κ. X. Παμπούκη.

Υπό το ανωτέρω πρίσμα, δεν είναι πα
ράλογο να διακινούνται πλέον στο πα
ρασκήνιο σενάρια περί πολιτικών πρω
τοβουλιών εκ μέρουε του κ. Γ. Παπαν
δρέου. Το πλέον επίμονο tis τελευταί- 
εε ημέρεε είναι αυτό του ανασχηματι
σμού m s κυβέρνησή. Το δεύτερο κά
νει λόγο για προσφυγή του πρωθυ
πουργού ακόμη και σε εκλογέε προ
κειμένου να λάβει «καθαρή εντολή» να 
εφαρμόσει τη  συμφωνία διάσωσηε ms 
ελληνικήε οικονομίαε που θα λάβει τη 
μορφή μνημονίου μεταξύ m s Ελλάδαε 
και τω ν Βρυξελλών και του ΔΝΤ. Ομα«, 
αμφότερα απορρίπτονται κατηγορη
ματικά από το Μέγαρο Μαξίμου. Τυχόν 
ανασχηματισμόε στην παρούσα φάση 
θα συνιστούσε ομολογία εσφαλμένων 
κυβερνητικών χειρισμών το τελευταίο 
εξάμηνο, ενώ τονίζεται πα « ο κ. Γ. Πα
πανδρέου αισθάνεται απολύτα« loxupós 
πολιτικά και άρα δεν έχει λόγο να εξε
τάζει σενάρια npócopns προσφυγήε 
aTis κάλπεε.

Πάντωε, πολλοί εκτιμούν πωε με τη 
δραματική τροχιά που ακολουθεί η 
χώρα, ο πρωθυπουργό5 θα υποχρεωθεί 
τελικά« να «ανακατέψει την τράπουλα», 
καθώε είναι πιθανό να αποδειχθεί στην 
πράξη πωε το υφιστάμενο κυβερνητικό 
σχήμα έχει χάσει οριστικά την εμπι
στοσύνη τω ν αγορών.

4  Οκτωβρίου 2009  
Το ΠΑΣΟΚ κερδίζει 

τις εκλογές με 
43,92%.

0 Γ. Παπανδρέου επιμένει 
ότι «λεφτά υπάρχουν».

Νοέμβριος 
Τα spread των ελληνικών 

ομολόγων αρχίζουν να 
παίρνουν χην ανιούσα,
υπερβαίνοντας για πρώτη 

φορά τις 150 μονάδες βάσης.

21 Οκτωβρίου
Η Ελλάδα ανακοινώνει όχι ίο έλλειμμα 
του 2009 είναι 12,5% του ΑΕΠ
αντί για περίπου 6 %  που αναφερόταν 
επισήμως. «Το παιχνίδι τελείωσε» 
δηλώνει ο πρόεδρος του ΕυτοΒΓουρ 
Ζαν- Κλοντ Πουνκέρ.

γεγονότα
ίου

κρίσιμου
εξαμήνου

)

24 Δεκεμβρίου
Ψηφίζεται ο κρατικός προϋπολογισμός του 2010
που προβλέπει μικρές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, 
περικοπή επιδομάτων, αύξηση φόρου κατανάλωσης. 
Κομισιόν και αγορές δεν πείθονται.

28 Ιανουάριου
Στο Νταβάς της Ελβετίας,
κατά τις διαδοχικές του συναντήσεις
με πολιτικούς ηγέτες
και τραπεζίτες ο Πρωθυπουργός συνειδητοποιεί
ότι το πρόγραμμα σταθερότητας
δεν αρκεί για την αντιστροφή του κλίματος.

3 Μαρτίου
Η κυβέρνηση ανακρινώνει 
το δεύτερο, σκληρό, πακέτο 
μέτρων που προβλέπει 
και αύξηση τού ΦΠΑ.
«Κάναμε το χρέος μας, 
περιμένουμε από την Ευρώπη 
να πράξει το δικό της» 
λέει ο Γ. Παπανδρέου.

15 Απριλίου 
Ο Γ. Παπακωνσταντίνου 
ζητά με επιστολή του 
προς την
Ευρωπαϊκή Ενωση,
την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα 
και το Δ.Ν.Τ. 
να ξεκινήσουν 
διαπραγματεύσεις 
για την οικονομική 
βοήθεια.

23 Απριλίου
«Βρισκόμαστε σε 
μια δύσκολη πορεία, 

ια νέα Οδύσσεια 
για τον Ελληνισμό».,
Ο Γ. Παπανδρέου επισημοποιεί 
το αίτημα της Ελλάδας για 
προσφυγή στο μηχανισμό.

* Τ

14 Ιανουάριου 2010 
Η κυβέρνηση ανακοινώνει το Πρόγραμμα 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης,
αναθεωρώντας τον προϋπολογισμό. Τα spreads 

των ΙΟετών ομολόγων στις 294 μονάδες.

11 Φεβρουάριου  
Ο Γ. Παπανδρέου με 

την Α. Μέρκελ, Ν. Σαρκοζί, 
Ζ.Κ. Τρισέ. X. ΐνπαρόζο 

και Β. Ρομπέι 
στις Βρυξέλλες, όπου 

| συζητήθηκε η οικονομική 
στήριξη της Ελλάδος, 

) προκειμένου να αποφευχθεί 
μετάδοση της κρίσης χρέους 

στην υπόλοιπη Ευρωζώνη.

25 Μαρτίου 
Οι κρίσιμες 

διαβουλεύσεις στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση

καταλήγουν στην 
απόφαση για τη 

συγκρότηση ενός μικτού 
μηχανισμού στήριξης 

με τη συμμετοχή 
της Ε.Ε. και του Δ.Ν.Τ.

11 Απριλίου
Εξειδίκευση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του μηχανισμού 

στήριξης για την ελληνική οικονομία. 
Οι αγορές «πείθονται» μόνον προσωρινά.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ευρωπαϊκή εμπλοκή στη χρηματοδότηση του ΔΝΤ
Των ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΙΣ 
-  ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ

Κρίσιμες διαβουλεύσε« του υπ. Οικο
νομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου 
με τον γενικό διευθυντή του ΔΝΤ Ντο- 
μινίκ Στρο3 - Καν, το ν  επίτροπο Οι
κονομικών τ ι «  Ε.Ε. Ολι Ρεν αλλά και 
τον Αμερικανό υπ. Οικονομικών Τίμοθι 
Γκάιτνερ βρίσκονται σε εξέλιξη στην 
έδρα του ΔΝΤ στην Ουάσιγκιον, στο 
περιθώριο τ ι «  εαρινήε συνόδου του Τα
μείου και τηε Παγκόσμιαε Τράπεζαε.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο προ- 
βληματισμό5 του ΔΝΤ, το  οποίο εμ
φανίζεται διατακτικό σε ό,τι αφορά 
τη ν παροχή δανείου προβ τη ν Ελλά
δα εάν προηγουμένου δεν έχει ξεκα
θαρίσει απόλυτα και δεν έχει ενερ
γοποιηθεί ο δανεισμόε ϋ «  Ελλάδαε α
πό τη ν Ε.Ε. Ο κ. Ρεν δήλωσε χθεε ό
τι ο μηχανισμόε σωτηρία5 θα είναι έ- 
τοιμοε να ενεργοποιηθεί στιε αρχέ5 
Μάίου, χωρί3 να διευκρινίσει ακριβό« 
πότε, αν και είχε προηγηθεί μια μάλ
λον δύσκολη τηλεφωνική συνομιλία 
του κ. Γ. Παπανδρέου με την κ. Αγκε- 
κελα Μέρκελ σχετικά με το  θέμα την 
Παρασκευή το απόγευμα. Το Ταμείο 
θέλει να γνωρίζει τα ακριβή ποσά που 
θα καταβάλουν και τ «  δεσμεύσε« που

θα αναλάβουν οι χώρεε τηε Ευρωζώ
ν η ,  για να προχωρήσει σ τον δικό του 
δανεισμό. Επίσηε, θέλει να ξέρει τι πο
σά θα δεσμεύσει η Ευρωζώνη για τα 
υπόλοιπα 2-3 χρόνια τη$ βοήθειαε, 
προκειμένου να κάνει το  ίδιο. Μόνο 
που κάτι τέτοιο είναι δύσκολο, καθο« 
καμία ευρωπαϊκή κυβέρνηση δεν 
μπορεί να  εξασφαλίσει έγκριση από 
το  εθνικό τη$ Κοινοβούλιο σε τέτοιο 
βάθοε χρόνου. Καθο« παρατηρούνται 
και πάλι καθυστερήσει από μεμο- 
νωμένεε ευρωπαϊκέε χώρε3, και κυρία« 
τη  Γερμανία, η οποία λόγω μεγέθουε 
επηρεάζει σημαντικά τη  διαδικασία 
δανεισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή α
ναζητεί νομικέ3 διεξόδουε που θα ε
πιτρέψουν την ενεργοποίηση βρα
χυπρόθεσμων πιστώσεων προε τη ν 
Ελλάδα, ώστε να  αποτραπεί το  ενδε
χόμενο π τώ χευσή .

Ο κ. Παπακωνσταντίνου έχει επί- 
ση5 επαφέε με υπουργούε Οικονομι
κών σημαντικών μελών του ΔΝΤ, όπα« 
η Βραζιλία, η οποία επηρεάζει το 
π ο « ψηφίζουν οι χώρεε τηε Λατινικήε 
Αμερική5 και εκφράζει αντιρρήσε« για 
το ν  δανεισμό τηε Ελλάδα5, αποσκο- 
πώνταε στη ν ικανοποίηση άλλων δι
κών τηε αιτημάτων. Πάντωε, οι ΗΠΑ, 
ο σημαντικότερο5 μέτοχο5 του ΔΝΤ και

η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό ψή
φων, γνωστοποίησαν ότι θα ψηφίσουν 
υπέρ του δανεισμού τηε Ελλάδαε.

Την ίδια στιγμή, αξιωματούχο3 του 
ΔΝΤ μετέφερε στην «Κ » την εκτίμηση 
πωε, με δεδομένα τα αρνητικά μηνύ
ματα που σταθερά εξέπεμπαν οι αγο- 
ρέε εδώ και μήνεε, η ελληνική κυβέρ
νηση καθυστέρησε υπερβολικά να 
προσφύγει στον μηχανισμό στήριξηε, 
στάση που αποδίδεται περισσότερο σε 
πολιτικούε παρά σε οικονομικού5 υ- 
πολογισμούε.

Παλινωδίεβ
Την ίδια ώρα στη ν Ευρώπη, λίγεε 

ώρεε αφότου ο πρωθυπουργόε Γιώρ- 
γοε Παπανδρέου ζήτησε την ενεργο
ποίηση του μηχανισμού οικονομικήε 
βοήθειαε, η Γερμανίδα καγκελάριοε 
του απάντησε ότι, για να δοθεί, θα 
πρέπει να  ικανοποιηθούν «πολύ αυ- 
στηρέ5 προϋποθέσε«».

Στην πραγματικότητα, η όποια 
βοήθεια θα δοθεί μόνον αφότου η Αθή
να συμφωνήσει με το ΔΝΤ (οι τελικέε 
υπογραφέε, μολονότι δεν υπάρχουν ση- 
μαντικέε διαφορέε, δεν πρόκειται να 
«πέσουν» πριν από ένα ΙΟήμερο) και 
την Κομισιόν σε ένα «αξιόπιστο πρό
γραμμα εξοικονόμησι«». Το ΔΝΤ, η Κο-

μισιόν και η ΕΚΤ θα πρέπει να απο
φασίσουν «εάν χρειάζεται ένα πρό
γραμμα βοήθειαε προκειμένου να δια
σφαλιστεί η σταθερότητα του ευρώ», 
κατέληξε η Γερμανίδα καγκελάρΐ05.

Στην ουσία, πρόκειται για αλλαγή ms 
απόφασηε του Eurogroup ms lin s  
Απριλίου, με την οποία έγιναν γνωστά 
το ποσό ms βοήθειαε npos την Ελλά
δα και το ùipos του επιτοκίου. ΦαίΥ 
ότι τα πράγματα άλλαξαν... Λίγη ώρα με
τά ms δηλώσε« ms κ. Μέρκελ εκδόθηκε 
κοινή ανακοίνωση τηε Κομισιόν, ms 
προεδρίαε του Eurogroup και ms ΕΚΤ, 
σύμφωνα με την οποία «η υποστήριξη 
θα βασίζεται στο πρόγραμμα που προ
ετοιμάζεται τώρα από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, σε συ
νεργασία με τιε ελληνικέε apxés».

Επομένα«, η συνολική χρηματοδό
τηση και η εκταμίευση τω ν δανείων, 
όπα« φαίνεται, θα γίνει μόνο μετά την 
ολοκλήρωση τω ν  διαπραγματεύσεων 
στην Αθήνα. Η ελληνική κυβέρνηση θα 
κληθεί να δεσμευτεί με ποιον τρόπο και 
πόσο θα μειώσει το  έλλειμμα τηε χώ- 
pas τα  επόμενα χρόνια. Ο Γερμανόε υ- 
noupYôs Οικονομικών Βόλφγκανγκ 
Σόιμπλε δήλωσε την Παρασκευή ότι α
ναμένει απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου «σ ε  δύο εβδομάδεε».
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Επτά μύθοι και αλήθειες για το ΔΝΤ
Οι τεχνοκράτες, οι περικοπές μισθών και συντάξεων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι καταθέσεις, η αναδιάρθρωση του χρέους

Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΣΩΚΟΥ

Η προσφυγή στο  ΔΝΤ σημαίνει δυσά
ρεστα μέτρα που θα αγγίξουν κυρίωε 
το Δημόσιο αλλά και το ν  ιδιωτικό το- 
ηέα, με μειώσειε μισθών και συντά
ξεων. Από την άλλη πλευρά, όμωε, δια
σφαλίζει όχι μόνο το υ »  ξένουs ομο- 
λογιούχουε, που βλέπουν να απομα
κρύνεται (σ.σ. αλλά να  μη διαγράφε
ται) το ενδεχόμενο αναδιάρθρωσηε του 
χρέουε, αλλά και τιε καταθέσειε στιε 
ελληνικέε τράπεζεε. Οσο για τιε ρη- 
τορείεε περί απώλειαε τηε ανεξαρτη- 
σίαε και εισβολήε του αμερικανικού κα
πιταλισμού και του νεοφιλελεύθερου 
εξτρεμισμού, ανήκουν είτε στη  σφαί
ρα του μύθου, είτε σ την ιστορία...

1 Κινδυνεύουν οι καταθέσεις στις 
τράπεζες. Μύθος
Από τη  στιγμή που εκλήθη το  ΔΝΤ, 

όχι. Ο διεθνήε οργανισμόε προσφέρει 
πολύτιμη χρηματοδότηση και προφύ
λαξη τω ν ομολόγων τηε χώραε -άρα και 
τω ν  τραπεζών τη ε - από τιε ασφυκτι- 
κέε πιέσειε τω ν  αγορών. Σε καμιά πε- 

!πτωση παρέμβασηε του ΔΝΤ δεν έ
χουν χαθεί καταθέσειε. Είναι γεγονόε 
όμωε ότι σ την περίπτωση τηε Αργε- 
ντινήε, η κυβέρνηση τηε χώραε μπλό-

Ο διεθνής οργανισμός 
προσφέρει χρηματοδότηση 
και προφύλαξη των ομολό
γων της χώρας από 
τις ασφυκτικές πιέσεις 
των αγορών. Σε καμιά περί
πτωση παρέμβασής τον 
δεν έχουν χαθεί καταθέσεις.

καρέ τιε καταθέσειε. Αυτό έγινε προ- 
κειμένου να αποτραπεί η φυγή κεφα
λαίων, καθώε προχώρησε σε υποτίμηση 
του νομίσματοε, που μέχρι τό τε  είχε 
σταθερή ισοτιμία με το δολάριο!

2 Επίκειται αναδιάρθρωση του χρέ
ους. Ανοιχτό ενδεχόμενο

Το σενάριο φέρεται να  συζητήθη
κε σ τη ν κυβέρνηση, κάποια στελέχη 
τηε μάλιστα το  έθεσαν και δημοσίωε. 
Η εμπλοκή του ΔΝΤ φέρεται να  απο- 
μακρύνει αυτό το ενδεχόμενο, αλλά δεν 
το αποκλείει. Καθώε όμωε κυκλοφό
ρησαν εκθέσειε ξένων τραπεζών με ε- 
κτιμήσειε περί αναδιάρθρωσηε του 
χρέουε ακόμη και κατά την περίοδο 
τω ν  διαπραγματεύσεων με το  ΔΝΤ, ο 
γενικόε διευθυντήε του οργανισμού 
Ντομινίκ Στροε-Καν χρειάσθηκε να το
νίσει κατηγορηματικά ότι δεν τίθεται 
ζήτημα αναδιάρθρωσηε του ελληνικού 
δημοσίου χρέουε. Είναι πάντωε ένα εν
δεχόμενο.

3 Στο εξής θα κυβερνούν οι τεχνο- 
κράτες του ΔΝΤ. Μύθος

Οι εκπρόσωποι του ΔΝΤ θα παρα
κολουθούν τη ν εφαρμογή τω ν  συμ- 
φωνηθέντων με τη ν  ελληνική κυβέρ
νηση, ώστε να εγκρίνουν τη ν  απε
λευθέρωση τω ν  δόσεων του δανείου. 
Στο πλαίσιο τηε συμφωνίαε με το ΔΝΤ, 
και κατόπιν διαπραγματεύσεων με 
την ελληνική κυβέρνηση, οι δύο πλευ- 
ρέε θα καταλήξουν σε μία επιστολή 
προθέσεων. Σε αυτήν, η ελληνική κυ
βέρνηση θα αναφέρει τα μέτρα που θα

λάβει σε αντάλλαγμα για τη  βοήθεια 
του ΔΝΤ. Η εμπλοκή τω ν στελεχών του 
ΔΝΤ περιορίζεται σ τη ν παρακολού
θηση τω ν  υποχρεώσεων που θα ανα- 
λάβει η κυβέρνηση, εφόσον επιθυμεί 
τα  χρήματα του ΔΝΤ.

4 Το ΑΝΤ είναι όργανο του αμερικα
νικού καπιταλισμού. Μύθος

Αν και εδρεύει στην Ουάσιγκτον, ο 
επικεφαλήε του ΔΝΤ είναι Ευρωπαίοε. 
Αυτή είναι, εδώ και δεκαετίεε, η άτυ
πη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαίων και 
Αμερικανών. Κάποιοι Ρεπουμπλικα- 
νοί, μάλιστα, θεωρούν το ΔΝΤ όργανο 
τω ν Ευρωπαίων και, υπό την ηγεσία ε- 
vos Γάλλου σοσιαλιστή όπωε ο Ντομι
νίκ Στροε-Καν, υπερβολικά προοδευ
τικό. Είναι χαρακτηριστική η απρο
θυμία που επέδειξε η προηγούμενη κυ
βέρνηση τω ν  ΗΠΑ να προικοδοτήσει 
με επιπλέον κεφάλαια τον  διεθνή ορ
γανισμό. Ο άνθρωποε που ηγείται του 
ευρωπαϊκού του τμήματοε επίσηε είναι 
Ευρωπαίοε, ο πρώην πρωθυπουργόε 
τηε Πολωνίαε Μάρεκ Μπέλκα.

5 Ακολούθησε νεοφιλελεύθερες, ε- 
πώδυνες συνταγές. Αλήθεια

Οι συνταγέε που ακολουθούσε στο 
παρελθόν το Ταμείο, τη δεκαετία του ’80 
στη Λατινική Αμερική και στα τέλη τηε 
δεκαετίαε του ’90 στην Ασία, ήταν πράγ
ματι νεοφιλελεύθερεε. Οπωε αποκαλύ
πτει ο οικονομολόγοε Τζόζεφ Στίγκλιτε, 
που είχε θητεύσει στο ΔΝΤ, υπήρχε μία 
εποχή που ο διεθνήε οργανισμόε ακο
λουθούσε χωρίε δεύτερη σκέψη λύσειε 
που και επώδυνεε ήταν και δεν είχαν α
ποτέλεσμα. Σήμερα, όμωε, έχει εγκα- 
ταλείψει κάποιεε από τιε ορθοδοξίεε του 
παρελθόντοε, όπωε το αίτημα απελευ- 
θέρωσηε τω ν κεφαλαιακών ροών, ενώ 
έχει εξαιρέσει από τιε προϋποθέσειε πο- 
λιτικέε όπωε οι ιδιωτικοποιήσει και η 
απελευθέρωση τω ν αγορών.

6 Θα ζητήσει αυστηρότερα μέτρα, 
όπως περικοπές στο Δημόσιο. 

Αλήθεια
Πολλοί οικονομολόγοι συμφωνούν 

ότι η άσκηση που καλείται να  λύσει η 
Ελλάδα είναι από τιε μεγαλύτερεε 
προσπάθειεε δημοσιονομικήε προ- 
σαρμογήε σ τη ν  ιστορία, Σύμφωνα με 
υπολογισμούε, θα κληθούμε να  εξοι
κονομήσουμε 10 ποσοστιαίεε μονάδεε 
του ΑΕΠ σε δύο χρόνια. Στο πλαίσιο 
αυτήε τηε προσπάθειαε, μεγάλη έμ
φαση θα δοθεί σ τον  περιορισμό του υ
πέρογκου δημόσιου τομέα. Αυτό δεί
χνει και η πρόσφατη εμπειρία χωρών 
όπωε η Ρουμανία, όπου επίσηε προω
θούνται περικοπέε μισθών και μείωση 
τω ν  εργαζόμενων στο  Δημόσιο.

7 Οι περικοπές μισθών και συντάξε
ων θα αγγίξουν και τον ιδιωτικό 

τομέα. Αλήθεια.
Το ΔΝΤ εστιάζει στη μείωση του κό- 

στουε παραγωγήε, και μία γεύση του 
τι έπεται δίνουν οι συστάσειε που εί
χε κάνει σ τη ν τελευταία του έκθεση 
για τη ν  Ελλάδα. Σε αυτή, το  ΔΝΤ ζη
τούσε τριμερέε κοινωνικό συμβόλαιο 
μεταξύ εργοδοτών, συνδικάτων και 
Δημοσίου, με στόχο τη  συγκράτηση 
τω ν  μισθών. Στο στόχαστρο έβαζε και 
τιε συντάξειε, προτείνονταε μείωση του 
ποσοστού αναπλήρωσηε και υπολο
γισμό τω ν συντάξεων με βάση τιε α- 
ποδοχέε όλου του εργασιακού βίου και 
όχι τω ν  τελευταίων πέντε ετών.

Ο σημερινός διευθυντής ίου Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Ντομινίκ Στρος - Καν.

Τρία πρόσωπα-κλειδιά της επιτήρησης
Ο Ντομινίκ Στρος - Καν, ο Ολιβιέ Μπλαν
σάρ και ο Μάρεκ Μπέλκα είναι τα τρία 
πρόσωπα-κλειδιά πίσω από τη ν ε
μπλοκή του Διεθνούε Νομισματικού 
Ταμείου (ΔΝΤ) σ το ν  μηχανισμό στή- 
ριξηε τηε ελληνικήε οικονομίαε από 
τη ν  Ε.Ε.

Ντομινίκ Στρος - Καν. Πολιτικόε ό
σο και τεχνοκράτηε (καθηγητήε στην

Ποιοι θα χειριστούν 
την εμπλοκή του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου 
στον μηχανισμό 
στήριξης της ελληνικής 
οικονομίας από την Ε.Ε.

Ecole National d’ Admini8tration και 
μετέπειτα  υπουργόε Οικονομικών 
στην κυβέρνηση Σοσιαλιστών του Λιο- 
νέλ  Ζοσπέν) είναι ο σημερινόε γενι
κόε διευθυντήε του ΔΝΤ. Π ιστώνεται 
σε μεγάλο βαθμό τη ν αναγέννηση του 
ΔΝΤ από τιε «σ τάχτεε» στιε οποίεε εί
χε περιέλθει λόγω τω ν  αποτυχημένων 
συνταγών του σε παρελθούσεε οικο-

0 επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ 
Ολιβιέ Μπλανσάρ.

νομικέε κρίσειε. Ισωε, μάλιστα, να α
νήκουν σ ’ εκείνον τα  εύσημα για την 
αλλαγή στάσηε του Γάλλου προέ
δρου, Νικολά Σαρκοζί, σε ό,τι αφορά 
τη  συμμετοχή του ΔΝΤ σε ένα μηχα
νισμό στήριξηε τηε Ελλάδαε. Ο κ.

Ο υπεύθυνος του ΔΝΤ για την Ευρώπη 
Μάρεκ Μπέλκα.

Στροε - Καν φέρεται, ευρέωε, να α
ποχωρεί από το Ταμείο πριν από τη λή
ξη τηε θητείαε του για να τεθεί απέ
ναντι από το ν  κ. Σαρκοζί στιε προε- 
δρικέε εκλογέε του 2012. Και όπωε γρά
φουν οι Financial Τίηιεε, «η  σωτηρία

του ευρώ δεν ήταν καθήκον το οποίο 
θα ήθελε ο κ. Σαρκοζί να  αναθέσει σε

αντίπαλό του».
Ολιβιέ Μπλανσάρ. Είναι ο επικε- 

φαλήε οικονομολόγοε του ΔΝΤ. Η ρη
ξικέλευθη πρότασή του είναι εκείνη 
που έστρεψε τουε προβολείε τηε επι- 
καιρότηταε πάνω του. Ο στόχοε τω ν  
κεντρικών τραπεζών για πληθωρισμό 
2% θα πρέπει να διπλασιαστεί στο 4%, 
κατά τον  Μπλανσάρ. Αυτό θα λει
τουργήσει ωε εργαλείο μείωσηε του 
χρέουε και αύξησηε τω ν  περιθωρίων 
άσκησηε επεκτατικήε πολιτικήε. Ει
δικότερα για τη ν  Ελλάδα θεωρεί «ά- 
νευ νοήματοε» τον δανεισμό με υψηλά 
επιτόκια, ο οποίοε καθιστά αδύνατη 
τη ν ανάκαμψη.

Μάρεκ Μπέλκα. Είναι ο υπεύθυνοε 
του ΔΝΤ για τη ν Ευρώπη. Ο πρώην α- 
ναπληρωτήε γενικόε γραμματέαε του 
ΟΗΕ και πρώην πρωθυπουργόε τηε 
Πολωνίαε (2004 - 2005) είναι υπέρ- 
μαχοε ενόε μηχανισμού για τη  διά
σωση τω ν μελών τηε Ε.Ε. Επίσηε, τάσ
σεται υπέρ μιαε κοινήε αρχήε για την 
εποπτεία τω ν  ευρωπαϊκών τραπε
ζών, εκ τω ν  οποίων οι ελληνικέε κρί
νει ότι θα χρειαστούν δίχτυ ασφαλείαε.

ΣΟΦΙΑ ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗ

¡¡^..CARTIER,

C A L I B R E  B E  C A R T I E R
1 9 0 4  M C  M A N U F A C T U R E  M O V E M E N T

AS ITS N A M E  SU G G ES TS, T H E  C A L IB R E  1 9 0 4  MC IS  T H E  E M B O D IM E N T  O F  A C E N T U R Y  O F  C A R T IE R 'S  P A S S IO N  FO R  

T E C H N IC A L  E X C E L L E N C E . F E A T U R IN G  A N  A U T O M A T IC  M O V E M E N T  C R E A T E D , D E V E L O P E D  A N D  M A N U F A C T U R E D  
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Οι επιπτώσεις σε άλλες χώρες
Τ ης ΡΟΥΜΠΙΝΑΣ ΣΠΑΘΗ

Μολονότι η προσφυγή τηε Ελλάδαε εί
ναι η πρώτη επαφή του ΔΝΤ με την Ευ
ρωζώνη, η εμπειρία του από χώρεε τηε 
Ε.Ε. είναι επαρκήε για την άντληση συ
μπερασμάτων. Την ίδια ώρα που στο 
ΰ20 οι υπουργοί Οικονομικών διαβε- 
βαιώνουν ότι τα προβλήματα τηε 
Ελλάδαε δεν θα επεκταθοΰν σε άλλεε 
χώρεε τηε Ευρωζώνηε, η πρόσφατη ε
μπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ό
που η παρέμβαση του ΔΝΤ δεν ήταν 
μονομερήε αλλά σε συνδυασμό με την 
Ε.Ε., είναι διαφωτιστική.

Ουγγαρία. Μόλιε προ ολίγων ημερών 
έγινε γνωστή στο ελληνικό κοινό η ε
μπειρία τηε Ουγγαρίαε από την πα
ρέμβαση του ΔΝΤ, όταν στιε πρόσφα- 
τεε εκλογέε αναδείχθηκε η Ακρα Δεξιά 
τρίτη πολιτική δύναμη στη χώρα. Εί
χε προηγηθεί η πολιτική λιτότηταε που 
εφάρμοσε κατ’ εντολήν του Ταμείου η 
σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση, όταν 
η χώρα βρέθηκε στη δίνη τηε χρημα- 
τοπιστωτικήε κρίσηε και αφού είχαν 
προηγηθεί αλλεπάλληλεε υποβαθμίσειε 
τηε πιστοληπτικήε τηε ικανότηταε. 
Συμφώνησε μαζί του πακέτο διάσωσηε 
ύψουε 20 δισ. ευρώ με τη  συμμετοχή 
τηε Ε.Ε. και τηε Παγκόσμιαε Τράπεζαε 
και προχώρησε στην περικοπή του δώ
ρου των Χριστουγέννων για μισθωτούε 
και συνταξιούχουε, στην αύξηση του 
ΦΠΑ κατά 5% και στην άνοδο του ο
ρίου συνταξιοδότησηε κατά τρία χρό
νια. Ακολούθησε ύφεση με συρρί
κνωση του ουγγρικού ΑΕΠ κατά 7% σε 
σύγκριση με τα προ ΔΝΤ επίπεδα, αλ

λά με τα κριτήρια του Ταμείου η πα
ρέμβαση κρίθηκε επιτυχήε: το δημο
σιονομικό έλλειμμα προβλέπεται να 
συρρικνωθεί φέτοε στο 3,8% και το 
2011 στο 3%, ενώ η μείωση του ουγ
γρικού ΑΕΠ θα περιορισθεί στο 0,2%.

Λεττονία. Υπό παρεμφερείε συνθή- 
κεε η Λεττονία προσέφυγε σε πακέτο 
στήριξηε στο οποίο συμμετείχε το ΔΝΤ, 
η Σουηδία και άλλεε ευρωπαϊκέε χώ
ρεε και έλαβε δάνειο 7,5 δισ. ευρώ. Κατ’ 
εντολήν του ΔΝΤ, η κυβέρνηση προ
χώρησε άμεσα σε περικοπέε του προ-

Η  εμπειρία της Ουγγαρίας, 
της Λεττονίας, της Ρουμα
νίας και της Αργεντινής.

υπολογισμού για την υγεία κατά 40% 
κλείνονταε τεράστιο αριθμό νοσοκο
μείων. Εκλεισαν εκατοντάδεε σχο
λεία, οι μισθοί τω ν εκπαιδευτικών 
μειώθηκαν κατά 60% και των δημοσίων 
υπαλλήλων κατά 20%. Ακολούθησε 
συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 17,5% το 
2009 και συνολικά για την τελευταία 
διετία κατά 24%. Η ανεργία εκτινά
χθηκε στο 22,8% από το ποσοστό μό
λιε 5,6% του 2007.

Ρουμανία. Σε συνεργασία με την Ε.Ε. 
ήταν και η παρέμβαση του ΔΝΤ στη 
Ρουμανία, που έλαβε 20 δισ. ευρώ α
πό πακέτο στήριξηε, αλλά αναγκάστηκε 
να προχωρήσει σε 100.000 απολύσειε 
στον δημόσιο τομέα, ο οποίοε αντι
προσωπεύει το 1/3 τηε συνολικήε α- 
πασχόλησηε. Μόλιε την περασμένη Πέ-

μπτη προχώρησαν σε απεργιακέε κι
νητοποιήσει οι εκπαιδευτικοί, που α
πειλούν με απεργία διαρκείαε αν η κυ
βέρνηση προχωρήσει σε 15.000 απο- 
λύσειε στον κλάδο. Μετά την εφαρμογή 
τω ν  μέτρων, το ΑΕΠ τηε χώραε έχει 
συρρικνωθεί σχεδόν κατά 8%. Το ίδιο 
το ΔΝΤ, που καταφθάνει στο Βουκου
ρέστι την Τρίτη για να επανεξετάσει 
το πακέτο διάσωσηε, έχει αναθεωρή
σει την αρχική πρόβλεψή του πωε η οι
κονομία τηε Ρουμανίαε θα σημειώσει 
φέτοε ανάπτυξη 1,3% και περιορίζεται 
σε ένα 0,8%.

Αργεντινή. Στην ελληνική κοινή 
γνώμη, πάντωε, το ΔΝΤ είναι ευρύτε
ρα γνωστό από την ολέθρια παρέμβα
σή του στην Αργεντινή. Αφού τηε 
ρήγησε περισσότερα από 13 δισ. V . 
τη δεκαετία του ’90 και επέβαλε την ι
διωτικοποίηση τω ν στρατηγικών το
μέων τηε οικονομίαε τηε, το ΔΝΤ πα- 
ρενέβη ξανά το 2000 όταν η χώρα βρέ
θηκε σε δεινή θέση μετά την εκτίνα
ξη του δολαρίου με το οποίο διατηρούσε 
συνδεδεμένο το νόμισμά τηε. Τηε χο
ρήγησε εκ νέου 40 δισ. δολ. επιβάλλο- 
νταε, όμωε, την κατάργηση όλων των 
κοινωνικών προγραμμάτων και μείω
ση τω ν μισθών κατά 20%, με αποτέ
λεσμα να βυθιστεί η χώρα στη φτώχεια 
και να γεμίσει η πρωτεύουσα με α- 
στέγουε. Ακολούθησαν κοινωνικέε ε- 
κρήξειε και αναστολή πληρωμών τον 
Νοέμβριο του 2001. Στη συνέχεια, όμωε, 
η χώρα προχώρησε σε αναδιάρθρωση 
του χρέουε τηε με το 76% των πιστω
τώ ν τηε να έχει ουσιαστικά χαρίσει 
στην Αργεντινή τα 2/3 του χρέουε τηε.
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