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την πορεία της ελληνικής οικονομίας 
και αν θα ξεκινά από το 1996, το 
1981, το 2001 ή το 2004 ενισχύει 
την άποψη δεκάδων βουλευτών και 
μερικών υπουργών του ΠΑΣΟΚ ότι

«Αν το κάνει, 
θα φανεί ότι 
παραδέχεται 
την αποτυχία του 
και προσπαθεί 
να ρίξει τπν μπάλα 
στην εξέδρα», 
λένε πολλοί .

μία τέτοια πρωτοβουλία δεν θα έχει 
αποτέλεσμα, παρά μόνο την «περαι
τέρω απαξίωση του πολιτικού συ
στήματος και των θεσμών». Αυτό το 
κλίμα, αλλά και δημόσιες δηλώσεις, 
όπως του Π. Οικονόμου, του X. Πα- 
μπούκη και πιο πρόσφατα (με δήλω
σή του στην «Κυριακάτικη Ελευθερο
τυπία») του Γ. Φλωρίδη, που τηρούν 
σαφείς αποστάσεις από τπ σύστα

ση Εξεταστικής για την οικονομία, 
κάνει το Μαξίμου να προβαίνει σε 
δεύτερες σκέψεις. Στο ίδιο πλαίσιο 
βρίσκουν έδαφος απόψεις στελεχών 
που λένε ότι μία Εξεταστική για την 
οικονομία τώρα «ή θα λειτουργούσε 
υπονομευτικά στην εικόνα της χώ
ρας ή θα δημιουργούσε την εικόνα 
μίας κυβέρνησης που αποτυγχάνει 
και προσπαθεί να στρέψει αλλού 
το ενδιαφέρον των πολιτών», αλλά 
πιο σημαντικό ακούγεται αυτό που 
λέει, μιλώντας στον Ελεύθερο Τύπο, 
υπουργός της κυβέρνησης, ότι «με 
την απογοήτευση να χτυπάει κόκκινο, 
άλλος ένας τέτοιος καβγάς όπως η 
Εξεταστική για την οικονομία θα μας 
βούλιαζε όλους μαζί και άλλα μέτρα 
πιο κάτω».

Στελέχη του Μαξίμου διαβεβαιώ- 
νουν πάντως ότι η σύσταση Εξετα
στικής Επιτροπής για την οικονομία 
είναι ειλημμένη απόφαση που δεν 
αλλάζει. «Αυτό που προέχει για τους 
Ελληνες πολίτες είναι να μάθουν 
τους υπεύθυνους της παρ’ ολίγον 
χρεοκοπίας», λένε και τονίζουν ότι 
είτε λίγο μετά, «αλλά με συγκεκρι
μένο σκεπτικό και χρονοδιάγραμμα, 
το αίτημα της πλειοψηφίας θα κα
τατεθεί». ■

► ► ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

«Φουντώνει» η λαϊκή δυσαρέσκεια
ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜ Ο να αναφερθεί ότι σημαντικό επι
χείρημα όσων υποστηρίζουν ό τι κατηγορίες περί 
κομματικού ρεβανσισμού ή συμψηφισμών δύσκολα 
θα αντέξει η δοκιμαζόμενη κυβέρνηση του Γ. Πα- 
πανδρέου είναι τα στοιχεία των τελευταίων φανε
ρών ή κρυφών δημοσκοπήσεων. Είναι αληθές ότι 
η Ν.Δ. σε κάποιες δημοσκοπήσεις δεν κερδίζει και 
σε κάποιες κερδίζει λ ίγο από τη φθορά της κυβέρ
νησης, αφού π δ ιαφορά μεταξύ ΠΑΣΟΚ κα ι Ν.Δ. 
παραμένει σημαντική. Είναι κοινό σημείο όμως όλων 
των μετρήσεων ότι η φθορά της κυβέρνησης, όπως 
προκύπτει από τα ποσοστά της απογοήτευσης ή των 
όσων διαφωνούν με την οικονομική πολιτική, είναι 
σημαντική. Ιδιαιτέρως ανησυχητικό για  το Μαξίμου

ήταν εύρημα μέτρησης του Σαββατοκύριακου, που 
έδειξε ότι ένα ποσοστό πάνω από 60% της ελληνι
κής κοινής γνώμης πιστεύει ότι η χώρα θα μπορούσε 
να αποφύγει την υποταγή στο μηχανισμό στήριξης 
και το Δ NT.

Κυβερνητικοί βουλευτές, πάντως, θεωρούν κατα
λυτικές για τις πολιτικές εξελίξεις τις εκλογές της 7ης 
Νοεμβρίου, την ίδια στιγμή που στελέχη του Μαξίμου 
στέκονταν χθες στη μεγάλη διαφορά που δείχνει ότι 
διατηρεί το ΠΑΣΟΚ έναντι της Ν.Δ. στη δημοσκόπηση 
της PUBLIC ISSUE, επιχειρώντας να υποβαθμίσουν 
-για παράδειγμα- στοιχεία της ίδια δημοσκόπησης, 
όπως το 78% πού δηλώνει δυσαρεστημένο από την 
πολιτική της κυβέρνησης.

Το οικονομικό επιτελείο πιέζει να γίνει πράξη η εξαγγελία 
για σύσταση μέσα στο 2010.

[ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ 1
gkampourakis@e-typos.com *4

ελληνική κοινή γνώμη.
Δεύτερον, με την κυβέρνηση να 

δέχεται ένα χρόνο μετά ισχυρή κρι
τική για τις δικές της αποφάσεις και 
πράξεις στην οικονομία και το κυρί
αρχο συναίσθημα της πλειοψηφίας

της κοινωνίας να είναι η απογοήτευ
ση, μία τέτοια πρωτοβουλία δύσκο
λα μπορεί να εκληφθεί ως καθαρών 
προθέσεων και εύκολα να συνδεθεί 
με μικροκομματικές σκοπιμότητες.

Τρίτον, το γεγονός ότι με ευθύνη 
της ίδιας της κυβέρνησης δεν έχει 
ξεκαθαριστεί αν η επικείμενη Εξετα
στική Επιτροπή θα ασχοληθεί με τα 
«greek statistics» ή γενικότερα με

Χάρης Παμπούκης, Παντελής Οικονόμου και Γιώργος Φλωρίδης 
κρατούν σαφείς αποστάσεις από την πρόταση για σύσταση 

Εξεταστικής για την οικονομία.

Παράταση μέχρι.,.νεωτέρας 
είναι η τελευταία εντολή 
του πρωθυπουργού για 
τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής 

για τπν οικονομία, παρά το γεγονός 
ότι το οικονομικό επιτελείο πιέζει να 
γίνει πράξη η εξαγγελία για σύσταση 
μέσα στο 2010. Η αρχική σκέψη για 
τπ σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής 
για τα «greek statistics» αφορού
σε το σχέδιο της κυβέρνησης, στη 
δύσκολη στιγμή της εφαρμογής 
των σκληρών μέτρων, να... αποδεί
ξει μέσω της Εξεταστικής ότι για την 
υπαγωγή της Ελλάδας στην τρόικα 
και το ΔΝΤ ευθύνεται η κυβέρνηση 
Καραμανλή.

«Τώρα είναι αργά»
Η τακτική αυτή ευνοούσε το περα
σμένο φθινόπωρο μία νέα κυβέρνη
ση με υψηλή δημοτικότητα και τον 
πολιτικό της αντίπαλο στο καναβά
τσο, τώρα όμως δεν βρίσκει υποστη- 
ρικτές ούτε ανάμεσα στα μέλη του 
Υπουργικού Συμβουλίου. Στελέχη της 
κυβέρνησης, αλλά και βουλευτές του 
ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι:

Πρώτον, έχει χαθεί οριστικά το 
tim ing  ώστε μία τέτοια κίνηση να 
κριθεί πολιτικά επιτυχημένη από την

Εξεταστική για οικονομία: 
Ενα βήμα μπροε, τρία πίσω

mailto:gkampourakis@e-typos.com
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►► Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

Οι κυβερνήσεις ίου ΠΑΣΟΚ 
υπεύθυνες για το χάος

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΙΟΥΝΚΕΡ ΣΤΟΝ «Ε.Τ.» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ «ΚΥΒΕΡΝΩ ΜΙΑ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΗ ΧΩΡΑ»

Μ ΙΑ  ΠΡΟ ΣΕΚ ΤΙΚ Η  ανάλυση 
πάντως των δημοσιονομικών 
μεγεθών από τη δεκαετία του 
’80 και μετά αποδεικνύει πλήρως 
τους ισχυρισμούς της αξιωματι
κής αντιπολίτευσης, ότι δηλαδή 
την αποκλειστική ευθύνη για το 
χάος που βιώνουμε σήμερα την 
έχουν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ 
και κυρίως αυτές του Ανδρέα Πα- 
πανδρέου. Στην πρόταση που κα
τέθεσε η Ν.Δ. για την οικονομία 
πριν από 6 μήνες και με την οποία 
ζητούσε να εξεταστεί αναλυτικά 
η περίοδος μετά το ’81 παρου
σιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία 
αυτά.

Ετσι ως προς την πορεία των 
δημοσιονομικών μεγεθών τη δε
καετία του 1980 είναι σαφές πως 
αναπτύχθηκαν έντονες δημοσι
ονομικές ανισορροπίες και ακο
λουθήθηκε μια επεκτατική πολι
τική με αποτέλεσμα την εκρηκτική 
διόγκωση του δημόσιου χρέους.

Διαπιστώσεις του ΟΟΣΑ
Οπως διαπίστωνε ο ΟΟΣΑ «το πιο 
καταπληκτικό και ίσως πιο κατα
στροφικό χαρακτηριστικό της μα
κροοικονομικής διαχείρισης στην 
Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της δε
καετίας του 1980, ήταν η απότο
μη αύξηση του ελλείμματος του 
δημόσιου τομέα, ενώ τα τεράστια 
δημοσιονομικά ελλείμματα οδή
γησαν στην έκρηξη του δημόσιου 
χρέους, από το 22% το 1980 στο 
71% το 1990. Ετσι, ενώ στις αρ
χές της δεκαετίας η Ελλάδα ήταν 
η λιγότερο χρεωμένη χώρα της 
σημερινής ευρωζώνης, στο τέλος 
της, μετά από δύο υποτιμήσεις 
της δραχμής, μετά από μια διετία 
ασφυκτικής λιτότητας και αφού 
η χώρα απορρόφησε τα Κοινο
τικά Μεσογειακά Προγράμματα, 
βρέθηκε με τριπλάσιο χρέος. Αυτό 
είχε ως αποτέλεσμα οι δαπάνες 
για τόκους του δημόσιου χρέους 
να αποκτήσουν τη δική τους δυ
ναμική και να αυξηθούν από το 
2% του ΑΕΠ το 1980 στο 10%  
του ΑΕΠ το 1990 (δεδομένου, 
μάλιστα, ότι το 1990 ένα μεγάλο 
μέρος του δημόσιου χρέους ήταν 
αφανές και μη εξυπηρετούμενο, 
τα επίσημα στοιχεία υποεκτιμούν 
το κόστος εξυπηρέτησής του).

Από το 1990, ξεκίνησε μια 
συστηματική προσπάθεια αντι
μετώπισης των ανισορροπιών 
και στρεβλώσεων της ελληνικής 
οικονομίας. Η Ελλάδα υιοθέτησε 
ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης 
των δημοσιονομικών ελλειμμά
των με στόχο την ονομαστική 
σύγκλιση και έκανε συγκεκριμέ

να βήματα απελευθέρωσης τη< 
οικονομίας.

Ομως, κατά τη δεκαετία του 
1980 είχε σημειωθεί και μια 
εκρηκτική αύξηση στα χρέη των 
δημόσιων επιχειρήσεων και ορ 
γανισμών και των αγροτικών 
συνεταιρισμών. Τα χρέη αυτί 
εντάχθηκαν στο επίσημο δημό
σιο χρέος μεταγενέστερα, σψς 
αρχές της δεκαετίας του 1990. 
Μετά την περίοδο 1990-1993, 
το ποσοστό του δημόσιου χρέους 
ως προς το ΑΕΠ σταθεροποιήθη
κε. Αφενός ο κύριος όγκος των 
«αφανών» χρεών της δεκαετίας 
του 1980 ενσωματώθηκε στο 
επίσημο χρέος μέχρι το 1993 και 
αφετέρου είχαν δημιουργηθεί τα 
πρώτα πρωτογενή πλεονάσματα 
(από πρωτογενές έλλειμμα της 
τάξεως του 5,6%  του ΑΕΠ το 
1989). Αυτά, όμως, τα πρωτογενή 
πλεονάσματα, που είχαν δημιουρ- 
γηθεί στη δεκαετία της ονομαστι
κής σύγκλισης, άρχισαν σταδιακά 
να περιορίζονται και το 2003 η 
Ελλάδα είχε και πάλι πρωτογενές 
έλλειμμα, με αποτέλεσμα τη διεύ
ρυνση των δανειακών αναγκών 
της γενικής κυβέρνησης.

Στη συνέχεια, οι κυβερνήσεις 
της Νέας Δημοκρατίας κατάφε- 
ραν να μειώσουν το χρέος ως 
ποσοστό του ΑΕΠ, μέχρι το ξέ
σπασμα της διεθνούς κρίσης. Η 
πραγματικότητα δείχνει ότι ως τα 
τέλη του 2007 τόσο τα δημοσι
ονομικά ελλείμματα όσο και το 
δημόσιο χρέος μειώθηκαν σημα
ντικά ως ποσοστό του ΑΕΠ. Μετά 
το 2008 τα ελλείμματα πράγματι 
διευρύνθηκαν, κυρίως ως αποτέ
λεσμα της διεθνούς κρίσης.

Αναπόφευκτα
Ωστόσο, ό,τι και να είχε γίνει πριν 
από το 2008, η διεύρυνση των 
ελλειμμάτων και του χρέους ως 
αποτέλεσμρ της κρίσης δεν θα 
μπορούσε να αποφευχθεί. Ακόμη 
και χώρες που το 2007 είχαν δη
μοσιονομικά πλεονάσματα και χα
μηλό χρέος, είδαν μετά το 2008, 
λόγω της κρίσης, τα ελλείμματα 
και το χρέος τους να εκτοξεύονται 
στα ύψη. Το μέσο δημοσιονομικό 
έλλειμμα των χωρών της ευρω
ζώνης δεκαπλασιάστηκε ως πο
σοστό του ΑΕΠ μεταξύ 2007 και 
2009. Από το 0,6% του ΑΕΠ το 
2007, ανέβηκε στο 6,4% του ΑΕΠ 
το 2009. Χώρες όπως η Ιρλανδία, 
η Ισπανία, η Μεγάλη Βρετανία και 
οι Ηνωμένες Πολιτείες παρουσι
άζουν ελλείμματα που το 2009  
ξεπερνούν το 11 % του ΑΕΠ.

Δ. Κ.

Παπανδρέου μιλούσε για διαφθορά»
Ο ίδιος ο Γιώργος Παπαν

δρέου ήταν αυτός που 
είπε δημόσια το 2009 ότι 

η Ελλάδα έχει σοβαρό πρόβλημα δι
αφθοράς, δήλωσε χθες στον «Ε.Τ.» 
ο εκπρόσωπος τύπου του προέ
δρου της ευρωζώνης, Ζαν-Κλοντ 
Γιούνκερ. 0  «Ε.Τ.» ζήτησε, γραπτώς, 
διευκρινίσεις από τον εκπρόσωπο 

Γκι Σουλέρ αναφορικά με 
τηλεγράφημα από τον Ου- 

άσιγκτον του Γαλλικού 
Πρακτορείου Ειδήσε
ων (AFP) την Παρα
σκευή το απόγευμα, 
το οποίο έφερε τον 
κ. Γιούνκερ να έχει 
δηλώσει ότι Ελ
ληνας πρω θυ
πουργός (δεν τον 

ι κατονόμαζε) του 
' είπε ότι κυβερνά 

μια διεφθαρμένη 
χώρα.

Στην απάντησή 
του ο εκπρόσωπος 

αναφέρει τα εξής: «0 
κ. Γιούνκερ δεν αναφε

ρόταν σε συνομιλία του με 
τον πρωθυπουργό Γιώργο 
Παπανδρέου, αλλά υπεν
θύμισε (ο κ. Γιούνκερ) ότι 
ο ίδιος ο κ. Παπανδρέου 
δήλωσε δημόσια ότι η 
Ελλάδα είχε ένα σοβαρό 
πρόβλημα διαφθοράς, 
τη στιγμή που είχαμε 
αρχίσει να αντιλαμβα
νόμαστε το μέγεθος της 
κρίσης των δημόσιων

[ Βρυξέλλες, ανταπόκριση 
ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ]

οικονομικών της Ελλάδας, δηλαδή 
το 2009».

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην 
ερώτηση που του έθεσε ο «Ε.Τ.» δεν 
υπήρχε καμία αναφορά στο όνομα 
του κ. Παπανδρέου, αλλά για το αν 
μίλησε με Ελληνα πρωθυπουργό και 
πότε και αν αυτός του είπε πως κυ
βερνά μια διεφθαρμένη χώρα.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται 
και προχθεσινό δημοσίευμα της 
εφημερίδας «Irish Times», στο οποίο 
φιλοξενούνται οι ακριβείς δηλώσεις 
που έκανε το περασμένη Παρασκευή 
ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στο Ευρωπα
ϊκό Ινστιτούτο τπς Ουάσιγκτον. Σε 
αυτές ξεκαθαρίζει ότι ο Ελληνας 
πρωθυπουργός, στον οποίο ανα- 
φέρεται, δεν είναι άλλος από τον 
Γιώργο Παπανδρέου.

Η ακριβής δήλωση
Το απόσπασμα από τις δηλώσεις του 
έχει ως εξής:

«Δεν μπορούσα να αποκαλύψω 
τα όσα γνώριζα (για την ελληνική 
οικονομία). Ηξερα ότι ένα από τα 
βασικά ελληνικά χαρακτηριστικά 
ήταν η διαφθορά. Τώρα ο Ελληνας - 
πρωθυπουργός λέει: “ Κυβερνώ μια 
διεφθαρμένη χώρα”. Η ελληνική κρί
ση θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, 
αν π Ελλάδα είχε φερθεί τελείως 
διαφορετικά, ξεκινώντας πριν από 
δεκαετίες».

Εν τω μεταξύ, σάλο έχουν προ-

ΚΥΒΕΡΝΩ μ ια  « g
ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΗ
ΧΩΡΑ

ιιΨΗΦΟΣ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ ΣΗΜΑΙΝΕΙ» ΛΕΥΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ»
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Το σαββατιάτικο πρωτοσέλιδο 
του «Ε.Τ.»

καλέσει στις Βρυξέλλες, αλλά και σε 
μεγάλες κοινοτικές πρωτεύουσες, οι 
δηλώσεις του προέδρου της ευρω
ζώνης, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, για την 
ελληνική οικονομία.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Γιούνκερ 
αποκάλυψε την Παρασκευή το από
γευμα, στην Ουάσιγκτον, ότι οι εταίροι 
γνώριζαν πως κάποια μέρα η ελληνι
κή οικονομία θα έφτανε στο σημερινό 
πρόβλημα, δεδομένου ότι βρισκόταν 
σε καθοδική πορεία τις τελευταίες 
2-3 δεκαετίες, και πως ο ίδιος δεν 
είπε τότε τίποτα, διότι γνώριζε ότι η 
Γερμανία και η Γαλλία βγάζουν πολλά 
χρήματα από την Ελλάδα μέσω των 
εξαγωγών τους.

Η εκ των υστέρων ειλικρίνεια του κ. 
Γιούνκερ έχει προκαλέσει εντονότατη 
δυσφορία στις Βρυξέλλες, στο Παρί
σι, στο Βερολίνο και στη Φρανκφούρ-

De: "Νικόλαός Μπελλος'' <nibelariS>omail.com>
Objet: Nikos Bellos Journaliste Grec a Bruxelles 
Date: 10 octobre 2010 
Heure: 18:35:11

Cher Monsieur Schuller.

Je lis la dépêche de AFP sur les déclarations de Mr Juncker à Washington 
sur l'économie grecque Un point m'intéresse fortement est le dernier 
paragraphe du texte ou le Premier Ministre fait référence a la conversation 
qu'il a eue avec un Premier Ministre grec qui a répondu « Je gouverne un 
pays de corruption ».

Ma question concerne la période à laquelle cette conversation a eu lieu.

Dans l'attente de votre réaction, je vous prie de recevoir mes salutations 
distinguées.

Nikos Bellos

Coirespondeni du Journal grec «.Eleftheros Typop,» a Bruxelles,

From: Schuller Guy <guv,schu8er©sip.etat.lu>
Date 2010/10/10
Subject: RE: » o s  Bellos Journaliste Grec a Bruxelles 
Το: Νικόλαός Μπελλος snibelar¡8k¡mail.som>

Cher Monsieur. M. Juncker n'a pas fa1 allusion à un entretien particulier avec 
le PM Papandreou. il a rappelé que M. Papandreou a lui-meme 
publiquement que le Grèce avait un grave problème de corruption, au 
moment ou on commençai a entrevoir famplitude de la crise des finances 
publiques de la Grèce, c'est-â-dire en 2009.

Guy Schuller

Guy Schuller
Service information et presse du gouvernement

H ερώτηση του «Ε.Τ.» και η 
απάντηση από τον εκπρόσωπο 
του κ. Γιούνκερ, Γκι Σουλέρ.

Ο επικεφαλής 
του eurogroup 

Ζαν-Κλοντ 
Γιούνκερ.

Το ρεπορτάζ του 
«Ε.Τ.» επιβεβαιώνεται 
και από δπμοσίευμα 
ιρλανδικής 
εφπμερίδας που 
φιλοξενεί τις δηλώσεις 
του Γιούνκερ

τη, έδρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας (ΕΚΤ). Δηλαδή, σε όλους 
εκείνους που κατηγορούνται ότι γνώ
ριζαν και έκαναν το κορόιδο...

Η πρώτη αντίδραση ήρθε από 
τον πρόεδρο της ΕΚΤ Ζαν-Κλοντ 
Τρισέ, ο οποίος ερωτηθείς σχετικά

στο περιθώριο των εργασιών της 
Συνόδου του ΔΝΤ, στην Ουάσιγκτον 
που βρίσκεται το Σάββατο, δήλωσε 
«έκπληκτος» με τις δηλώσεις αυτές, 
αλλά δεν προτίθεται να κάνει κανένα 
σχόλιο.

«Ουδέν σχόλιο», λένε και στην 
έδρα της Κομισιόν στις Βρυξέλλες, 
εξαιρετικά ενοχλημένοι με τις δηλώ
σεις του προέδρου της ευρωζώνης.

Βερολίνο και Παρίσι είναι βέβαιο 
ότι έχουν κάνει εντονότατες παρα
στάσεις στον κ. Γιούνκερ, σε πρώτη 
φάση παρασκηνιακά, ενώ είναι πολύ 
πιθανό να υπάρξουν και δημόσι
ες τοποθετήσεις. Η Γερμανία και π 
Γαλλία ενοχλήθηκαν ιδιαίτερα, διότι 
με τις δηλώσεις του ο πρόεδρος της 
ευρωζώνης εμφανίζει τις κυβερνή
σεις τους στη διάρκεια των τελευ
ταίων 15 ετών ως αδίστακτες, αφού

υπερχρέωσαν ένα 
λαό για τις επό
μ εν ες  γ ε ν ιέ ς  
προκειμένου να 
πουλήσουν τα
προιοντα τους.

Σ τ ις  Β ρ υ 
ξέλλες, χωρίς 
να είναι σε θέση 
να αμφισβητήσουν 
τις αποκαλύψεις Γι
ούνκερ, προσάπτουν στον 
πρόεδρο της ευρωζώνης και 
μακροβιότερο (από το 1995) 
εν ενεργεία πρωθυπουργό 
κράτους-μέλους, ότι με τις 
δηλώσεις δημιούργησε μεί- 
ζον πολιτικό θέμα, ενώ διε- 
ρωτώνται γιατί δεν τις έκανε 
όταν έπρεπε και τις κάνει 
τώρα. ■

► ► ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ -  ΤΙ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ Κ. ΣΗΜΙΤΗ

Στο κενό και η νέα σκευωρία του ΠΑΣΟΚ κατά Καραμανλή
ΣΑΛΟ με πολλαπλές παρενέργειες και στο εσωτε
ρικό πολιτικό σκηνικό αναμένεται να προκαλέσει η 
αποκάλυψη του «Ε.Τ.» ότι ο πρωθυπουργός που, 
σύμφωνα με τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, χαρακτήρισε 
διεφθαρμένη χώρα την Ελλάδα είναι ο Γιώργος 
Παπανδρέου.

Το γεγονός ότι ο επικεφαλής του Ευιτ^τουρ αρ- 
νήθηκε να αποκαλύψει πότε και με ποιον έγινε αυ
τός ο διάλογος οδήγησε τον υπουργό Οικονομικών 
να «φωτογραφίσει» τον Κώστα Καραμανλή, ενώ 
από το Μέγαρο Μαξίμου διέρρεαν πως ίο  θέμα 
δεν τους αφορά, σε μια σαφέστατη προσπάθεια 
να ρίξουν λάσπη στη Νέα Δημοκρατία και στον κ. 
Καραμανλή. Η αντίδραση του πρώην πρωθυπουρ
γού όμως ήταν άμεση και ξεκάθαρη. «Φυσικά ο κ. 
Καραμανλής ουδέποτε χρησιμοποίησε τέτοιους χα

ρακτηρισμούς και όσοι του αποδίδουν τέτοια 
λόγια ένα μόνο στόχο έχουν: Τον αποπροσα
νατολισμό», τόνιζαν συνεργάτες του πρώην 
πρωθυπουργού κλείνοντας άμεσα το θέμα.

Μετά λοιπόν τπν ξεκάθαρη παρέμβαση του 
κ. Καραμανλή, τη δεύτερη μέσα σε λίγες μέ
ρες μετά την επιστολή του για το Βατοπαίδι, 
παρενέβπ και ο Κώστας Σημίτης, ο οποίος 
επεσήμανε πως επί θητείας του η οικονομία 
πήγαινε μια χαρά οπότε δεν υπήρχαν λόγοι 
για να ειπωθεί κάτι τέτοιο.

Μετά την αποκάλυψη του «Ε.Τ.» όμως ότι ο 
συνομιλητής του κ. Γιούνκερ ήταν ο κ. Παπαν
δρέου καταλαβαίνει πλέον κανείς και το γιατί 
υπήρξε μια ξεκάθαρη προσπάθεια αρχικά να 
αποσιωπηθεί το θέμα το οποίο έφερε στο

φως της δημοσιότητας το Σάββατο ο «Ε.Τ.» 
αλλά και κυρίως γιατί ο Γιώργος Παπακω- 
σταντίνου είχε σπεύσει να ξεκαθαρίσει πως ο 
κ. Παπανδρέου δεν έχει καμία εμπλοκή στην 
ιστορία.

Να απολογηθεί
Ο πρωθυπουργός πρέπει πλέον να απολογη
θεί στον ελληνικό λαό γιατί αποκαλύπτεται 
πως, εκτός από τη συστηματική δυσφήμη- 
σπ τπς οικονομικής κατάστασης της χώρας 
στο εξωτερικό με τις δηλώσεις του, τους 
τελευταίους μήνες προέβπ και σε μια άνευ 
προηγουμένου δυσφήμησπ της Ελλάδας και 
της ελληνικής κοινωνίας. Και φυσικά είναι 
ανεπίτρεπτο να μιλά για διεφθαρμένη χώρα

ο γιος του Ανδρέα Παπανδρέου και στέλεχος 
των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ που έφεραν 
την Ελλάδα σε αυτά τα χάλια.

Στπ Νέα Δημοκρατία πάντως ο Αντώνης 
Σαμαράς αισθάνεται δικαιωμένος από τις 
δηλώσεις του κ. Γιούνκερ ότι οι Ευρωπαίοι 
ήξεραν τπν τραγική οικονομική κατάσταση 
της Ελλάδας επί δεκαετίες αλλά δεν έκαναν 
τίποτα, επειδή π Γερμανία και η Γαλλία πω- 
λούσαν τα προϊόντα τους εδώ και δεν ήθελαν 
να χάσουν την αγορά!

Σύμφωνα με τη Ρηγίλλης, το γεγονός και 
μόνο αυτό αποδεικνύει πως το πρόβλημα της 
χώρας μας δεν δημιουργήθηκε στην πενταε
τία των κυβερνήσεων του Κώστα Καραμανλή 
αλλά πολύ παλαιότερα και επί κυβερνήσεων

του Ανδρέα Παπανδρέου και του Κώστα Ση
μίτη. Σε αυτή τη λογική ο Αντώνης Σαμαράς 
επαναλαμβάνει το αίτημά του για τη σύσταση 
Εξεταστικής Επιτροπής για την οικονομία που 
θα αναζητά τα αίτια της ελληνικής χρεοκοπί
ας από το 1981 και μετά. Μεγάλο πολιτικό 
θέμα όμως προκύπτει και για τπ στάση τπς 
Ευρωπαϊκής Ενωσης καθώς από τις δηλώ
σεις του κ. Γιούνκερ είναι σαφές πως στις 
Βρυξέλλες γνώριζαν τα πραγματικά στοιχεία 
της ελληνικής οικονομίας και παρ’ όλα αυτά 
έκλειναν τα μάτια αποδεχόμενοι τα στοιχεία 
που έστελνε η Αθήνα, στοιχεία τα οποία αρ
γότερα κατήγγειλαν ως πλαστά.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ
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Τ ο ενδεχόμενο επιμήκυν
σης του χρόνου απο
πληρωμής των δανείων, 
συνολικού ύψους 110 δισ. ευρώ, 

που θα έχει λάβει π χώρα μας μέ
χρι τον Μάιο του 2013 από το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και 
τις υπόλοιπες χώρες- μέλη τπς 
Ευρωπαϊκής Ενωσης, εξετάζουν 
ήδη ανώτατα στελέχη του ΔΝΤ.

Ο λόγος είναι ότι οι δανειακές 
ανάγκες της Ελλάδος θα εκτοξευ- 
θούν στα ύψη από το 2014 και 
μετά, που θα έχουν αρχίσει να λή
γουν τα πρώτα δάνεια του «μηχα
νισμού στήριξης», και, σύμφωνα 
με τις εκτιμήσεις των στελεχών 
του ΔΝΤ, π χώρα μας ενδέχεται 
να μην μπορεί ούτε τότε να ανα- 
χρηματοδοτήσει το χρέος της με 
λογικά επιτόκια από τις διεθνείς 
αγορές.

Επαφές και συζητήσεις για το 
θέμα αυτό βρίσκονται ήδπ σε 
εξέλιξη μεταξύ του ΔΝΤ και της 
κυβέρνησης, παρά το γεγονός ότι 
επισήμως η ελληνική πλευρά δεν 
επιβεβαιώνει τίποτα.

Μια πιθανή συμφωνία επιμή
κυνσης της διάρκειας εξόφλησης 
των δανείων του «μηχανισμού 
στήριξης» θα έχει ως αποτέλεσμα 
η χώρα μας να κληθεί να αποδε-

Συζητούν για 7 επιπλέον 
χρόνια... φαγούραε

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ
gpalaitsakis@e-typos.com 1

χθεί ως όρο τη συνέχιση της αυ
στηρής δημοσιονομικής πολιτικής 
επί πολλά ακόμη έτη, μέσω της 
υπογραφής ενός νέου μνημονί
ου, ώστε να καταστεί δυνατή η 
ομαλή συνέχιση του δανεισμού 
της από την τρόικα!

Πρόσθετες δανειακές 
ανάγκες
Τα δάνεια τα οποία έχει συμφω
νήσει να λάβει η Ελλάδα από το 
ΔΝΤ και την Ε.Ε., στο πλαίσιο 
λειτουργίας του περίφημου «μη
χανισμού στήριξης», έχουν τριετή 
και πενταετή διάρκεια. Ενα με
γάλο μέρος των δανείων αυτών 
θα λήξει στη διετία 2014-2015, 
κατά τη διάρκεια της οποίας η

f Τι θα μας δώσουν...
Εκιαμιεύσεις από το Μηχανισμό Στήριξης
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...και τι θα δώσουμε
76,7

Τα δάνεια που πρέπει 
να αποπληρώσει 

το Ελληνικό Δημόσιο
(ποσά σε δια ευρώ)

χώρα μας θα κληθεί να εξοφλή
σει συνολικά 65,7 δ ια  ευρώ σε 
χρεολύσια και τόκους δανείων 
που θα έχει λάβει από το ΔΝΤ και 
την Ε.Ε. Λόγω της επιβάρυνσης 
με τις υποχρεώσεις για την απο
πληρωμή των δανείων του «μη
χανισμού στήριξης», οι συνολικές 
δανειακές ανάγκες του Ελληνικού 
Δημοσίου θα αυξηθούν απότομα 
από 53,2 δ ια  ευρώ το 2013 σε 
70,8 δ ια  ευρώ το 2014 και σε 
76,7 δ ια  ευρώ το 2015! Δηλα
δή, μέσα στη διετία 2014-2015 
το Ελληνικό Δημόσιο θα πρέπει 
να βρει από τις αγορές νέα «δα
νεικά» συνολικού ύψους 147,5 
δ ια  ευρώ για να αποπληρώσει 
παλαιότερα δάνεια στα οποία 
θα συμπεριλαμβάνεται και ένα 
μεγάλο μέρος των δανείων που 
θα έχει λάβει μέχρι τον Μάιο του 
2013 από την τρόικα!

Η Ελλάδα θα πρέπει 
να βρει 147,5 δια 
ευρώ εντός 
του 2014-2015 
για να ξεχρεώσει 
παλαιότερα δάνεια

Στο ποσό των 147,5 δ ια ευρώ 
δεν συνυπολογίζονται και οι πρό
σθετες δανειακές ανάγκες που θα 
προκύψουν εν τω μεταξύ εξαιτίας 
των ελλειμμάτων που θα έχουν οι 
προϋπολογισμοί του ελληνικού 
κράτους την περίοδο 2011 -2013. 
Συνεπώς, το τελικό ποσό των 
δανειακών αναγκών της χώρας 
μας τη διετία 2014-2015 ενδέ
χεται να εκτοξευθεί σε επίπεδα

Τυφλή υπακοή 
στην πολιτική λιτότητας
Η ΕΜΜΟΝΗ της κυβέρνησης στην καταστροφική πολιτική λ ι
τότητας που υπαγορεύει το μνημόνιο αποτυπώθηκε και κατά τη 
συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε προχθές στην Ουάσιγκτον ο 
υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, μετά το τέλος 
της ετήσιας Συνόδου της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΔΝΤ. 0  κ. 
Παπακωνσταντίνου υπογράμμισε την ανάγκη πιστής εφαρμογής 
των όσων προβλέπονται στο μνημόνιο για την επόμενη διετία, 
ενώ προσπάθησε γ ια  πολλοστή φορά να πείσει τους ακροα
τές του ότι δεν υπάρχει «κρυφή ατζέντα» πρόσθετων μέτρων, 
αφού, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «όλα περιγράφονται στο 
μνημόνιο»!

Απαντώντας σε ερώτηση για  το χρόνο επιστροφής της χώρας 
στις διεθνείς αγορές, ο κ. Παπακωνσταντίνου ισχυρίστηκε ότι 
αυτό θα γ ίνει κάποια στιγμή μέσα στο 2011 όσον αφορά στις 
ομολογιακές εκδόσεις. Οπως τόνισε μάλιστα, τα πρώτα αισιόδοξα 
μηνύματα έρχονται με την πτώση των spreads κατά περίπου 200 
μονάδες τις τελευταίες ημέρες. Ωστόσο, αμέσως μετά έσπευσε 
να διευκρινίσει ότι «δεν μπορούμε ακόμη να εηανέλθουμε στις 
αγορές με ομολογιακές εκδόσεις, καθώς το κόστος δανεισμού θα 
είναι υψηλό, άλλωστε δεν υπάρχει ακόμη ανάγκη, καθώς, μέσω 
της συμφωνίας με την τρόικα, έχουν εξασφαλιστεί τα κεφάλαια 
που χρειαζόμαστε μέχρι και το 2012»!

Ερωτπθείς σχετικά με το τ ι θα ακολουθήσει στον τομέα των 
μεταρρυθμίσεων, ο κ. Παπακωνσταντίνου επανέλαβε ότι θα υλο
ποιηθεί ό,τι προβλέηεται από το μνημόνιο, δηλαδή το άνοιγμα 
των κλειστών επαγγελμάτων, η αναδιάρθρωση των ΔΕΚΟ, καθώς 
και περαιτέρω νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Υποστήριξε δε ότι «δεν υπάρχει 
κρυφή ατζέντα που θα αποκαλυφθεί ως διά μαγείας μετά τις 
εκλογές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως μερικοί αφήνουν να 
υπονοηθεί, αλλά όλα περιγράφονται στο μνημόνιο».

υψηλότερα των 150 δισ. ευρώ! 
Σε ερώτηση που του υπεβλήθη 
προχθές στην Ουάσιγκτον, για το 
πώς βλέπει η κυβέρνηση τη λύση 
της επιμήκυνσης του χρόνου απο
πληρωμής των δανείων της τρό
ικας, ο υπουργός Οικονομικών κ. 
Γ. Παπακωνσταντίνου απέφυγε 
να απαντήσει ευθέως, προβάλλο
ντας υπεραισιόδοξες εκτιμήσεις 
ότι τα επόμενα έτη, λόγω «των 
μεγάλων αλλαγών που γίνονται», 
οι προϋπολογισμοί θα εμφανίζουν 
μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα 
(!) και ταυτόχρονα η οικονομία θα 
επανέλθει σε υψηλούς ρυθμούς 
ανάπτυξης (!), οπότε θα δημι- 
ουργηθεί «ένα περιβάλλον εμπι
στοσύνης, μέσα από το οποίο η 
Ελλάδα θα μπορεί να αντλήσει τα 
κεφάλαια που χρειάζονται για να 
ξεπεράσει ακόμη και τις χρονιές 
που όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι 
είναι πιο δύσκολες από άλλες»!

Μεγάλα λόγια
Οπως γίνετα ι αντιληπτό, αυτές 
οι υπεραισιόδοξες προβλέψεις 
του υπουργού δεν μπορούν να 
πείσουν κανέναν Ελληνα πολίτη 
ότι το 2013 τελειώνει η σκληρή 
λιτότητα του μνημονίου. Απένα
ντι στο αστρονομικό ποσό των 
147,5 δ ια  ευρώ, στο οποίο η... 
σοσιαλιστική κυβέρνηση των κ.κ. 
Γ. Παπανδρέου και Γ. Παπακων
σταντίνου εκτόξευσε μέχρι στιγ
μής τις δανειακές υποχρεώσεις 
της χώρας μας, για τπ διετία που 
ακολουθεί την υποτιθέμενη λήξη 
του μνημονίου, η λύση της επιμή
κυνσης του χρόνου αποπληρωμής 
των αρχικών δανείων του «μηχα
νισμού στήριξης» με παράλληλη 
συμφωνία για παράταση της λ ι
τότητας του μνημονίου πιθανό
τατα μέχρι και το 2020 φαντάζει 
πλέον... μονόδρομος!

Εκτός εάν ο ελληνικός λαός 
αντιληφθεί το λάθος που έκανε 
να φέρει στην εξουσία το ΠΑ- 
ΣΟΚ των κ.κ. Γ. Παπανδρέου και 
Γ. Παπακωνσταντίνου και στις 
προσεχείς εκλογές για  την Το
πική Αυτοδιοίκηση στείλει στην 
κυβέρνηση του μνημονίου ένα 
ηχηρό μήνυμα το οποίο θα της 
ξεκαθαρίζει ότι δεν νομιμοποι
είται πλέον από τη βούληση του 
ελληνικού λαού να συνεχίζει να 
υπονομεύει κατ’ αυτό τον τρόπο 
το μέλλον της χώρας! ■
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