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Αυξάνεται η δυσπιστία Γερμανών για την Ελλάδα
Η αδυναμία της Αθήνας να προωθήσει τις διαρθρωτικές αλλαγές ισχυροποιεί τις φωνές κατά των μηχανισμών διάσωσης

Του ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ

Εν όψει τω ν  κρίσιμων Συνόδων Κορυφήε 
του Μαρτίου, οι πιέσειε προε τη  γερμα
νική κυβέρνηση να  μην δεχθεί τη ν  ενί- 

υση τω ν  μηχανισμών δ ιά σ ω σ ή  τω ν  α- 
ούναμων κρατών τηε Ευρωζώνηε ενι- 
σχύονται. Μ ετά τη ν  Bundesbank και τον 
πρόεδρό τηε Αξελ Βέμπερ, που τάχθηκαν 
κατά τηε επαναγοράε ομολόγων και τηε 
μείωσηε του επιτοκίου δανεισμού, χθεε 
200 Γερμανοί οικονομολόγοι συνυπέ
γραψαν δήλωση με την οποία καλούν την 
κ.'Μέρκελ να  μην συναινέσει σε προτά- 
σειε που θα οδηγήσουν στο να αναλάβουν 
-διά τω ν  ευρωπαϊκών μηχανισμών- οι φο
ρολογούμενοι τω ν  πλούσιων κρατών το 
κόστοε διάσωσηε τω ν  αδύναμων. Αντί-

θετα, ζη τούν να  επιμείνει σε ένα σχέδιο 
που θα περιλαμβάνει και τη ν ελεγχόμενη 
χρεοκοπία τω ν  υπερχρεωμένων ετα ίρων 
τηε Ευρωζώνηε. Τα κράτη με ισχυρά δη
μοσιονομικά και μακροοικονομικά μεγέ
θη, όπω3 η Γερμανία, η Ολλανδία και η 
Φινλανδία, φοβούνται ότι θα κληθούν να 
αναλάβουν οι πολίτεε τουε το  κόστοε διά- 
σωση5 τω ν  ασθενέστερων χωρών, καθώε 
θεωρούν βέβαιο ότι, παρά τα προγράμματα 
λιτότηταε που εφαρμόζουν, θα λυγίσουν 
κάτω από το  βάροε του υπέρογκου χρέ-. 
ουε τουε και τηε χαμηλήε ανταγωνιστι- 
κότητάε τουε. Σε ό,τι αφορά τη ν  Ελλάδα, 
ο φόβοε αυτόε ενισχύεται και από το  γε- 
γονόε ότι η κυβέρνηση αδυνατεί να προ
ωθήσει τιε διαρθρωτικέε αλλαγέε και ό
που το  κάνει, το  κάνει με εκπτώσειε και

υπό τη ν πίεση τηε τρόικαε. Μπορεί ο πρω- 
θυπουργό5 κ. Γ. Παπανδρέου να  ισχυρί
στηκε κατά τη ν  πρόσφατη επίσκεψή 
του σ το  Βερολίνο ότι έχει υλοποιηθεί το 
95% τω ν  μεταρρυθμίσεων, ω σ τόσο  η έκ
θεση τηε Ευρωπαϊκήε Επιτροπήε, που συ
νόδευε το επικαιροποιημένο Μνημόνιο άλ
λα μαρτυρούσε: καθυστέρηση σ τη ν  α
ναδιάρθρωση του φοροεισπρακτικού μη
χανισμού και στη λειτουργία ελέγχου τω ν

Η  εικόνα που εκπέμπει 
η χώρα μας είναι 
ότι δεν μπορεί η δεν θέλει 
να εφαρμόσει το Μνημόνιο.

δημοσίων δαπανών, υπ οχω ρήσει σ το  ά
νοιγμα τω ν  κλειστών επαγγελμάτων, υπό 
τη ν  πίεση τω ν  συντεχνιών. Η απελευθέ
ρωση τηε αγοράε ενέργειαε καθυστερεί 
επειδή αντιδρά η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ και στο  νέο 
θεσμικό πλαίσιο για τι$ εργασιακέε σχέ- 
σειε δεν περιελήφθησαν όλεε οι προβλέ- 
ψειε του Μνημονίου, αλλά και αυτέε που 
περιελήφθησαν, όπωε οι επιχειρησιακέε 
συμβάσειε δεν υλοποιούνται. Η άρση τω ν 
εμποδίων για την επιχειρηματικότητα πα
ραμένει εξαγγελία. Ο νόμο$ για τη ν  α
πλοποίηση τηε ίδρυσηε επιχειρήσεων, που 
ψηφίστηκε το ν  περασμένο Ιούνιο δεν ε
φαρμόζεται, ενώ  το  νομοσχέδιο για τη ν 
αδειοδότηση είναι ακόμη σ το  στάδιο 
τηε διαβούλευσηε. Και σαν να  μην έφτα
να ν  αυτά, η κυβέρνηση εμφανίστηκε να

υπαναχωρεί από τη ν  απόφαση για απο
κρατικοποιήσει ύψουε 50 δισ. ευρώ, 
ζη τώνταε να  απαλειφθεί η σχετική μνεία 
από το  Μνημόνιο.

Η εικόνα που εκπέμπει η Ελλάδα (κν 
βέρνηση, αντιπολίτευση, Δημόσια Διο> 
κηση και συντεχνίεε) είναι ότι την ώρα που 
ζη τεί διευκολύνσειε για τη ν  εξυπηρέτη
ση του χρέουε, όπωε η επιμήκυνση, η ε
παναγορά ομολόγων και η μείωση του ε
πιτοκίου, δεν μπορεί ή δεν θέλει να  ε
φαρμόσει το  Μνημόνιο. Ετσι, ενισχύεται 
η επιχειρηματολογία εκείνων που υπο
στηρίζουν ότι έναε μηχανισμόε διάσωσηε 
θα αυξήσει το ν  ηθικό κίνδυνο και θα λει
τουργήσει ωε μηχανισμ05 ανάληψηε του 
ελληνικού χρέουε από τουε Γερμανούε φο- 
ρολογούμενουε.

Κάνετε περισσότερα 
και βασιστείτε 
^ε δικές σας δυνάμεις
Του ΤΑΣΟΥ ΤΕΛΛΟΓΛΟΥ

Μπορεί η Γερμανίδα καγκελάριοε 
Αγκελα Μέρκελ να εξαιρεί δημόσια 
τιε προσπάθειεε τηε ελληνικήε κυ- 
βέρνησηε να τιθασεύσει τα ελ
λείμματα και να ελέγξει το χρέοε, ό- 
μωε το γερμανικό υπουργείο Εξω
τερικών και η πρεσβεία τηε χώραε 
σ τη ν  Αθήνα προσεγγίζουν τη ν  
Ελλάδα ωε ασταθή χώρα με σοβα
ρή πιθανότητα εσωτερικήε έκρηξηε. 
Η θέση αυτή δεν εκφράζεται μόνο 
στην ενημέρωση του γραφείου οι
κονομικών υποθέσεων εξαιτίαε τηε 
αδυναμίαε να χρηματοδοτηθεί ο
ποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη επέν
δυση στην Ελλάδα και τω ν χρεών 
του Δημοσίου προε τιε γερμανικέε 
εταιρείεε, αλλά αποτελεί πλέον ά
ποψη και του πολιτικού τμήματοε 
τηε πρεσβείαε. Σε ορισμένεε περι-

0 Γερμανός υπουργός Οικονομικών 
κ. Βόλφγκανγκ Ιόιμπλε.

Σ ' > γερμανικό υπουρ- 
γ^^ο Οικονομικών είναι 
βέβαιοι ότι η Ελλάδα 
θα χρειαστεί να αναδιαρ- 
θρώοει το χρέος της.

πτώσειε έχουν εκφραστεί επιφυ- 
λάξειε για την ασφάλεια Γερμανών 
πολιτών στην Αθήνα, σε άλλεε πα
ρουσιάζεται η ελληνική κοινωνία 
στα  πρόθυρα μιαε σύγκρουσηε «ό 
λων εναντίον όλων». Ταυτόχρονα οι 
Γερμανοί διπλωμάτεε θεωρούν ότι 
η ελληνική κυβέρνηση κάνει ακό
μα πολύ λίγα.

Ταυτόχρονα, οικονομικοί σύμ
βουλοι τηε κ. Μέρκελ, όπωε ο κα- 
θηγητήε στο Πανεπιστήμιο του 
Βίρτσμπουργκ, Πέτερ Μπόφιγκερ, 
προβλέπουν ότι η Ελλάδα πολύ δύ
ο  λα θα μπορέσει να κρατηθεί στο 
,ι μπ του ευρώ. Ο κ. Μπόφιγκερ, 
υπέρμαχοε του ευρωομολόγου και 
από τουε θιασώτεε ενόε κεϊνσιανι- 
κού μοντέλου για την Ευρώπη με χα
λαρότερα δημοσιονομικά κριτήρια, 
γνωρίζει καλά τη  χώρα μαε -είχε συ
ναντηθεί το καλοκαίρι με τον υ
πουργό Οικονομικών κ. Γ. Παπα
κωνσταντίνου- και ανήκει στη  με
γάλη πλέον πλειοψηφία τω ν Γερ
μανών ειδικών που πιστεύουν ότι το 
ελληνικό πρόβλημα είναι κάτι που 
δεν αντιμετωπίζεται -εξαιτίαε του με- 
γέθουε του- στο πλαίσιο μιαε «ευ-

ρωπαϊκήε λύσηε». Δ εν είναι τυ
χαίο ότι ταυτόχρονα με το ν  κ. 
Μπόφιγκερ ο επικεφαλήε του Ινστι
τούτου Ifo Χάνε Βέρνερ Ζιν, ο συ- 
ντηρητικόε αντίποδαε του καθη
γητή, υποστήριζε αυτή την εβδο
μάδα (την ημέρα τηε συνάντησηε 
Μέρκελ-Παπανδρέου) την ανάγκη 
να επανέλθει η Ελλάδα στη δραχμή 
με μια προσωρινή αποχώρησή τηε 
από το ευρώ.

Στο γερμανικό υπουργείο Οικο
νομικών είναι παραπάνω από βέ
βαιοι ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί να 
αναδιαρθρώσει το χρέοε τηε, για αυ
τό και προτείνουν μια αναδιάρ
θρωση, που ήδη μεγάλεε γερμανι
κέε τράπεζεε «τιμολογούν» στο 
50%. Σημειώνεται ότι η Deutsche 
Bank αγόραζε την περασμένη ε
βδομάδα το  τριετέε ελληνικό ομό
λογο, που λήγει στιε 22 Δεκεμβρί
ου 2013, στο 59% τηε αξίαε του.

Υπάρχουν όμωε και άλλεε φωνέε, 
όπωε εκείνεε του κ. X. Σταρκ, επι- 
κεφαλήε οικονομολόγου τηε ΕΚΤ, 
που θεωρούν πολύ βιαστικά τα ο
ποιαδήποτε συμπεράσματα από το 
ελληνικό πρόγραμμα που συνδέεται 
με το  Μνημόνιο. Υποδεικνύουν, 
δε, την αργή μεν αλλά θετική για την 
Ελλάδα εξέλιξη στιε αγορέε.

Πολύ δύσκολα
Και όλα αυτά, εν μέσω μιαε εσω- 

τερικήε πολιτικήε κατάοτασηε στην 
οποία οι πολιτικοί πολύ δύσκολα μι
λούν στουε πολίτεε για την ανάγκη 
να δώσουν χρήματα, ακόμα και για 
να βοηθήσουν άλλουε Γερμανούε υ- 
πηκόουε. Δεν είναι τυχαίο ότι η κ. 
Μέρκελ θα προσέλθει στη σύνοδο 
κορυφήε στα τέλη Μαρτίου ταυτό
χρονα με τιε εκλογέε στο συντη
ρητικό κρατίδιο τηε Βάδηε-Βυρ- 
τεμβέργηε, την ιδιαίτερη πατρίδα 
του Γερμανού υπουργού Οικονομι
κών κ. Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Στην 
προεκλογική εκστρατεία, το κόμμα 
τηε ζητεί να μην πληρώσουν τα 3 
πλουσιότερα γερμανικά κρατίδια για 
υπερχρεωμένα γερμανικά κρατί
δια, όπωε το Ζάαρλαντ, η Βρέμη και 
το Βερολίνο. Μάλιστα οι κυβερνή- 
σειε τω ν τριών κρατιδίων καθαρών 
πληρωτών (Εσση, Βαυαρία και Βά- 
δη-Βυρτεμβέργη) έχουν ανακοινώ
σει ότι θα προσφύγουν στο συ
νταγματικό δικαστήριο τηε Γερμα- 
νίαε προκειμένου οι πολίτεε τουε να 
μην επιβαρύνονται υπέρμετρα ε
ξαιτίαε τω ν μεταφορών κεφαλαίων 
(ύψουε 6,5 δισ. ευρώ τα επόμενα 
χρόνια) στα φτωχότερα, υπερχρε
ωμένα κρατίδια. Ο υπουργόε Οικο
νομικών τηε Βαυαρίαε, Χριστιανο- 
κοινωνιστήε Γκέοργκ Φάρενσον, 
είπε πριν από δέκα ημέρεε, μιλώνταε 
σε ανοιχτή εκδήλωση ιδρύματοε στο 
Μόναχο, ότι «η μεταρρύθμιση τηε 
νομισματικήε και οικονομικήε έ- 
νωσηε δεν θα πρέπει να οδηγήσει 
σε μόνιμεε μεταφορέε κεφαλαίων σε 
χώρεε-μέλη με δημοσιονομικά προ
βλήματα... Το εμπορικό πλεόνα
σμα χωρών, όπωε η Γερμανία, δεν 
προκαλεί τιε ανισορροπίεε στην Ευ
ρωζώνη, αλλά η περιορισμένη α
νταγωνιστικότητα τω ν χωρών με ελ
λείμματα. Για αυτό οι χώρεε με ελ
λείμματα θα πρέπει να προχωρή
σουν στιε αναγκαίεε προσαρμογέε 
με δικέε τουε δυνάμειε».

Η καγκελάριος της Γερμανίας κ. Αγκελα Μέρκελ εξαιρεί δημόσια τις προσπάθειες της Ελλάδας, αλλά οικονομικοί 
σύμβουλοί της προβλέπουν ότι πολύ δύσκολα θα μπορέσει να κρατηθεί σιο κλαμπ του ευρώ.

Καλό κλίμα, 
αλλά...
παρά τα περιορισμένα απο
τελέσματα που είχε για την 
Ελλάδα η επίσκεψη του κ. Γ. 
Παπανδρέου στη Γερμανία, 
το κλίμα στη συνάντηση του 
με την κ. Αγκελα Μέρκελ ή
ταν εμφανώς βελτιωμένο σε 
σύγκριση με την αντίστοιχη 
του περσινού Μαρτίου. Ιδιαι
τέρως στις δύο ώρες του δεί
πνου, η κ. Μέρκελ έδειχνε 
ευδιάθετη, όσο βέβαια γίνε
ται για την άκρως φειδωλή 
στην έκφραση των συναι
σθημάτων της καγκελάριο 
της Γερμανίας. Οι δύο ηγέτες 
συζήτησαν για τα πολιτικά 
προβλήματα τα οποία αντιμε
τωπίζουν στο εσωτερικό, ε 
νώ για πρώτη φορά μετά αρ
κετό καιρό διεφάνη ότι το 
πεπρωμένο των δύο χωρών 
είναι περισσότερο δεμένο α
πό ποτέ.
Η αρνητική ατμόσφαιρα (δη
μοσιεύματα, εκθέσεις εμπει
ρογνωμόνων που ζητούσαν 
έξοδο της Ελλάδας από το 
ευρώ, δηλώσεις στελεχών) 
δεν πτόησαν τον κ. Παπαν
δρέου, ο οποίος στις δημό
σιες εμφανίσεις του υπήρξε 
ιδιαίτερα θερμός, ευχαρι
στώντας τον νερμανικό λαό 
για την αλληλεγγύη του. 
Παρατηρητές από τη Γερμα
νία αποδίδουν αυτή τη μετα
στροφή στη συμπεριφορά 
του Ελληνα πρωθυπουργού, 
όχι τόσο στην ανάγκη που έ 
χει η Ελλάδα, όσο στην αντί
ληψη ότι οι δανειστές μας α
ντιλαμβάνονται με πολύ δια
φορετικούς όρους τη διαδι
κασία της αποπληρωμής. Γι’ 
αυτό άλλωστε και ο κ. Πα
πανδρέου, παρότι έχει εντε
λώς αντίθετη γνώμη, δεν 
πίεσε ιδιαιτέρως την κ. Μέρ
κελ για έστω και οριακή μεί
ωση του επιτοκίου δανει
σμού από την τρόικα.

Οικονομολόγοι κατά της διεύρυνσης του EFSF
Το πνεύμα τηε... επανάστασηε έχει 
χτυπήσει τη  Γερμανία, με το  συ
ντηρητικό ακαδημαϊκό και πολιτικό 
κατεστημένο τηε χώραε να «εξε- 
γείρεται» απέναντι σ το  ενδεχόμε
νο αύξησηε τηε βοήθειαε προε τιε 
σπερχρεωμένεε χώρεε τηε Ευρω- 
ζώνηε. Οικονομολόγοι αλλά και 
βουλευτέε του κυβερνητικού συ
νασπισμού έλαβαν θέση απέναντι 
σ τη ν καγκελάριο Αγκελα Μέρκελ, 
ενόψει τηε συνολικήε λύσηε στην 
κρίση χρέουε τηε Ευρωζώνηε που 
επιχειρούν να χαράξουν οι ηγέτεε 
τηε Ε.Ε.

Υπό το ν  καθηγητή Οικονομι
κών του Πανεπιστημίου του 
Αμβούργου Μπερντ Λούκε, μια ο
μάδα Γερμανών οικονομολόγων 
με τη ν  ονομασία «Plenum o f 
Economists» αντιτάσσεται στην α
γορά ομολόγων χωρών τηε Ευρω
ζώνηε από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικήε Σταθερότη- 
ταε (EFSF) και τη ν Ευρωπαϊκή Κε
ντρική Τράπεζα. Οπωε υποστηρί
ζουν, αυτό θα έθετε σε κίνδυνο την 
αξιοπιστία και την ανεξαρτησία τηε 
ΕΚΤ. Συνολικά 189 οικονομολόγοι, 
μεταξύ τουε και ο ευρωσκεπτικι-

στήε επικεφαλήε του Ifo Χάνε Βέρ
νερ Ζιν, υπογράφουν επιστολή η ο
ποία δημοσιεύθηκε χθεε στιε 
Frankfurter Allgemeine Zeitung και 
Handelsblatt. Με αυτή καλούν τη  
γερμανική κυβέρνηση να αρνηθεί 
τη  διεύρυνση του EFSF και να ε
ξαναγκάσει τιε υπερχρεωμένεε χώ-

Βουλευτές του κυβερνη
τικού συνασπισμού 
ζητούν να αποκλεισθεί 
η αγορά κρατικών 
ομολόγων με πόρους 
του μηχανισμού.

ρεε σε μια διαδικασία χρεοκοπίαε. 
Συγκεκριμένα, γράφουν ότι μια 
μόνιμη εγγύηση πίστωσηε για τιε 
αναξιόχρεεε χώρεε θα τουε έδινε 
«τεράστια  κίνητρα» να επαναλά- 
βουν τα λάθη του παρελθόντοε, ση- 
μειώνονταε ότι οι μεταρρυθμίσειε 
που προβλέπονται στο Σύμφωνο 
Σταθερότηταε αλλά και το  προτει- 
νόμενο Σύμφωνο Ανταγωνιστικό- 
τηταε είναι πολύ αδύναμα για να τα

αντισταθμίσουν. Οπωε τονίζουν, 
μια μακροπρόθεσμη στρατηγική ε
ναντίον τω ν  κρίσεων χρέουε προ
ϋποθέτει τη  δυνατότητα χρεοκο
πίαε. Αν και αποδέχονται ότι πρέ
πει να προσφέρεται η δυνατότητα 
πίστωσηε σε χώρεε τηε Ευρωζώνηε 
που βρίσκονται σε δυσκολίεε, αυ
τό  θεωρούν ότι θα πρέπει να  γίνε
ται αφού οι τελευταίεε έχουν ανα- 
διαρθρώσει το χρέοε τουε. Θεωρούν 
ότι η κήρυξη του αναξιόχρεου δεν 
θα πρέπει να γίνεται από τη ν ίδια 
τη  χώρα, αλλά από έναν διεθνή ορ
γανισμό, όπωε το ΔΝΤ. Οσο για την 
ΕΚΤ, δεν θα πρέπει να δίνει απε
ριόριστη υποστήριξη στιε αναξιό
χρεεε χώρεε μέσω τω ν  αγορών ο
μολόγων.

Οπωε προειδοποιούν, από τιε 
τρειε λύσειε που ανοίγονται ωε ε- 
πιλογέε για την αντιμετώπιση μιαε 
εθνικήε κρίσηε χρέουε -τη μείωση 
του χρέουε διά τηε ανάπτυξηε, τη 
χρεοκοπία και τη  διάσωση- η τε 
λευταία υποκρύπτει υψηλότερουε 
φόρουε και πληθωρισμό.

Ο αρθρογράφοε τηε FAZ Χόλγκερ 
Στέλτζνερ γράφει ότι η Ευρωζώνη 
πνίγεται στα χρέη και επικρίνει την

πολιτική επιλογή τηε αντιμετώπι- 
σηε τηε κρίσηε διά του υψηλότε
ρου δανεισμού. Οπωε εκτιμά, μά
λιστα, η ΕΚΤ έχει μετατραπεί σε μια 
κακή τράπεζα, το  ενεργητικό τηε 
οποίαε έχει αυξηθεί σ τα  1,8 τρίο, 
ευρώ και περιλαμβάνει κυρίωε χα- 
μηλήε ποιότηταε χρέοε.

Αντιδρώνταε σ το  ενδεχόμενο 
ενίσχυσηε τηε βοήθειαε του μόνι
μου Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στα
θερότηταε (EMS) προε τιε αδύνα- 
μεε χώρεε, βουλευτέε του κυβερ
νητικού συνασπισμού κατέθεσαν 
ψήφισμα, με το  οποίο ζητούν να α
ποκλεισθεί η αγορά κρατικών ο 
μολόγων με πόρουε του μηχανι 
σμού και καλούν τη  γερμανική κυ
βέρνηση να μη συμφωνήσει σε ο- 
ποιοδήποτε μέτρο θα οδηγούσε σε 
μια «Ενωση μεταβίβασηε πόρων». 
Αυτό αναμένεται να ψηφισθεί από 
τη ν Ολομέλεια στιε 17 Μαρτίου, λί
γο πριν από τη ν κρίσιμη σύνοδο 
κορυφήε τηε Ε.Ε., «ώ σ τε  να ενι- 
σχύσει τη ν  κυβέρνηση στιε δύ- 
σκολεε διαπραγματεύσειε τω ν  
Βρυξελλών». Στην πράξη, ωστόσο, 
μάλλον τηε δένει τα  χέρια...

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΩΚΟΥ
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Πυρά κατά των διαδηλωτών στην Τρίπολη
Χάος επικρατεί στους δρόμους της λιβυκής πρωτεύουσας -  Εκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

ΤΡΙΠΟΛΗ. Γύρω από τη ν Τρίπολη ε- 
πρόκειτο κατά τα  φαινόμενα να 
παιχθεί η τελευταία, ίσωε, πράξη 
του δράματοε στη  Λιβύη. Οι δυ- 
νάμειε του καθεστώτοε άνοιξαν 
πυρ αδιακρίτωε εναντίον διαδη
λωτών, σε διάφορα σημεία τηε 
πρωτεύουσαε, με αποτέλεσμα να 
σκοτωθούν πολλοί, σύμφωνα με αυ- 
τόπτεε μάρτυρεε. Ενοπλοι είχαν α
ναπτυχθεί γύρω από τα  τεμένη, 
προκειμένου να παρεμποδίσουν ό- 
σουε σκόπευαν να  ανταποκρι- 
θούν στο  κάλεσμα τηε αντιπολί- 
τευσηε για μια «Πορεία προε την 
Τρίπολη», μετά τη ν προσευχή.

«As κάνουμε αυτή τη ν  Παρα
σκευή, τη ν Παρασκευή τηε ελευ- 
θερίαε» ήταν το  μήνυμα που έ
φθανε απο νωρίε στα  κινητά τω ν 
κατοίκων τηε πρωτεύουσαε.

Η Τρίπολη, όπου συγκεντρώνε
τα ι σχεδόν το  ένα τρ ίτο του πλη-

Διπλωματικές 
ντιπροσωπείες 

στο εξωτερικό 
εγκαταλείπουν 
το καθεστώς Καντάφι.

θυσμού τηε Λιβύηε, παραμένει υ
πό το ν  έλεγχο του Καντάφι μετά 
τη ν  εξέγερση τηε 15ηε Φεβρουά
ριου, που σάρωσε σχεδόν ολό
κληρο το ανατολικό τμήμα τηε χώ- 
ραε. Οι πιστοί που βγήκαν χθεε α
πό τέμενοε σ το  κέντρο τηε πόληε 
φωνάζονταε συνθήματα κατά του 
Καντάφι βρέθηκαν αντιμέτωποι με 
δυνάμειε του στρατού και τηε πο- 
λιτοφυλακήε, κοντά σ τη ν  Πράσι
νη  Πλατεία, όπωε είπε αυτόπτηε 
μάρτυραε. «Επικρατεί χάοε» είπε ο 
ίδιοε και πρόσθεσε ότι ένοπλοι ο
παδοί του Λίβυου ηγέτη περιφέ
ρονται στουε δρόμουε και πυρο
βολουν. Επίθεση τω ν δυνάμεων του 
καθεστώτοε περίμεναν και οι κά
τοικοι τηε Βεγγάζηε, η οποία βρί
σκεται σ τα  χέρια τηε αντιπολί- 
τευσηε, πραγματοποιήθηκαν δε ε
κεί χθεε μεγάλεε συγκεντρώσειε 
διαμαρτυρίαε.

«Να ζήσει ή να πεθάνει»
Η οικογένεια του Μουαμάρ Κα

ντάφ ι είναι αποφασισμένη να μεί
νει στη χώρα και «να ζήσει ή να πε- 
θάνει» δήλωσε σε συνέντευξή του 
στο  CNN-Turk ο γιοε του Καντάφι, 
Σαΐφ αλ Ισλάμ. Στο ερώτημα, αν η 
οικογένεια εξετάζει και άλλεε ε- 
ναλλακτικέε σε περίπτωση που τα 
πράγματα χειροτερέψουν γι’ αυτήν, 
απάντησε: «Το σχέδιο Α  είναι να 
μείνουμε και να πεθάνουμε στη  Λι
βύη, το  σχέδιο Β είναι να μείνου
με και να πεθάνουμε στη Λιβύη, το 
σχέδιο Γ είναι να μείνουμε και να 
πεθάνουμε σ τη  Λιβύη». Σε μια 
πρώτη, χειροπιαστή προσπάθεια να

Τρόποι για
THE NEW YORK TIMES

Αν δεν βρεθεί κάποιοε τρόποε για να 
σταματήσει, ο Καντάφι πρόκειται 
να  σφαγιάσει εκατοντάδεε, έωε 
και χιλιάδεε άτομα του ίδιου του του 
λαού, σ τη ν  απεγνωσμένη προ- 
σπάθειά του να αγκιστρωθεί στην 
εξουσία.

Οι Λίβυοι έχουν επιδείξει εκ
πληκτική τόλμη και μερικά μέλη του 
στρατού επίσηε μπορεί να στρέ
φονται κατά του καθεστώτοε. Δεν 
γνωρίζουμε εάν θα είναι σε θέση να 
ρίξουν τον  δικτάτορα οι ίδιοι. Εί
μαστε βέβαιοι ότι χρειάζονται πε
ρισσότερη υποστήριξη και ήδη τη 
λαμβάνουν από τιε ΗΠΑ και άλλεε 
δυτικέε δημοκρατίεε. Χρειάστη
καν τέσσεριε ημέρεε για να  κατα
δικάσει ο Μπαράκ Ομπάμα τιε βι- 
αιότητεε. Ακόμη και τότε, μίλησε α- 
ορίστωε για την ευθύνη που φέρουν 
οι Λίβυοι αξιωματικοί, οι οποίοι πρέ
πει να λογοδοτήσουν για τα  ε- 
γκλήματά τουε. Στον Καντάφι δεν 
αναφέρθηκε καθόλου. Κατανοούμε 
τη ν ανησυχία του κ. Ομπάμα για 
τουε εκατοντάδεε Αμερικανούε οι 
οποίοι περιμένουν να  φύγουν από 
τη ν Τρίπολη. Η κυβέρνηση τηε Λι- 
βύηε αρνήθηκε να δώσει δικαιώ
ματα προσγείωσηε και η κακοκαι-

mssmm

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας Λίβυων στο Λονδίνο με αίτημα «να φύγει ο Μουαμάρ Καντάφι». Η τελευταία πράξη του δράματος στη Λιβύη φαίνεται ότι θα παιχτεί στην Τρίπολη

Παπανδρέου: «Ενεργά παρούσα στις εξελίξεις η Ελλάδα»

Η Ελλάδα είναι και θα είναι ενερ
γά παρούσα στις εξελίξεις που συ
γκλονίζουν σήμερα την ευρύτερη 
περιοχή μας, δήλωσε χθες από το 
βήμα της Βουλής ο πρωθυπουρ
γός κ. Γ. Παπανδρέου με αφορμή 
την ελληνική συνδρομή στον απε- 
γκλωβισμό και ξένων πολιτών από 
τη Λιβύη.
«Θα συνεχίσουμε σταθερό την πο
ρεία μας για την ανθρωπιστική 
βοήθεια, αυτές τις ημέρες - ελπίζω 
να μην είναι βδομάδες και μήνες», 
είπε ο κ. Γ. Παπανδρέου για να 
προσθέσει: «Και η επόμενη ημέρα

για μας θα είναι μια μέρα ανασυ
γκρότησης, για την ειρηνική μετά
βαση σε δημοκρατικές λειτουργίες 
και θεσμούς, όπου και εδώ η Ελλά
δα θα είναι ενεργά παρούσα. Και 
ως πόλος σταθερότητας στην ευρύ
τερη περιοχή και ως μέλος της 
Ε.Ε.». 0  κ. Παπανδρέου με αφορμή 
ερώτηση του προέδρου του ΛΑΟΣ 
κ. Γ. Καρατζαφέρη, αναφέρθηκε 
ειδικότερα και στη συνεργασία με 
την Κίνα. «Συντονίσαμε», είπε, «με 
επιτυχία τη δική τους αποστολή, 
καθώς τρία ελληνικά πλοία συνέ
βαλαν στο να απεγκλωβιστούν χι-

λιάδες Κινέζοι και να φτάσουν στην 
Κρήτη». Στο πλαίσιο αυτό αναφέρ
θηκε επίσης στις προσπάθειες που 
κατέβαλε η κυβέρνηση και οι κρα
τικές υπηρεσίες, προκειμένου να 
απεγκλωβιστούν από τη φλέγόμε
νη Λιβύη και 300 Ελληνες και πολί
τες άλλων χωρών.
«Είναι κρίσιμες ώρες και για την 
Ευρωπαϊκή Ενωση, καθώς πρέπει 
να πάρει ιστορικές αποφάσεις και 
για την παρουσία της στη Μεσόγειο 
και για τον επαναπροσδιορισμό των 
σχέσεών της με τον αραβικό κό
σμο», κατέληξε ο πρωθυπουργός.

πάρει τον κόσμο με το  μέροε του, 
το  καθεστώε Καντάφι ανακοίνωσε 
αυξήσειε μισθών και χορήγηση ε
πιδομάτων, για πρώτη φορά από 
τη ν  έναρξη τηε εξέγερσηε.

Η ύπατη αρμοστήε του ΟΗΕ για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα Νάβι Πι- 
λάι δήλωσε χθεε ότι υπάρχουν κα- 
ταγγελίεε για μαζικέε δολοφονίεε 
και έκανε λόγο για χιλιάδεε νε- 
κρούε, καλώνταε τη  διεθνή κοι
νό τη τα  να  παρέμβει αμέσωε. Μι- 
λώνταε ενώπιον τηε έκτακτηε συ- 
νεδρίασηε του Συμβουλίου του

ΟΗΕ για τα  Ανθρώπινα Δικαιώμα
τα  σ τη  Γενεύη, η κ. Πιλάι ζήτησε 
τη  σύσταση ανεξάρτητηε επιτρο- 
πήε για τιε αγριότητεε του καθε
στώ τοε Καντάφι.

Σ την ίδια συνεδρίαση ο Λίβυοε 
απεσταλμένοε ανακοίνωσε ότι δια
κόπτει κάθε δεσμό με το καθεστώε 
Καντάφι και ότι ολόκληρη η λιβυ- 
κή αντιπροσωπεία εκπροσωπεί 
τη  «ελεύθερη βούληση» του λιβυ- 
κού λαού. Στο πλευρό του εξεγερ- 
μένου λαού τηε Λιβύηε τάχθηκε 
και η λιβυκή αντιπροσωπεία σ τον

Αραβικό Σύνδεσμο, σ το  Κάιρο.
Παράλληλα, το  Συμβούλιο 

Ασφαλείαε του ΟΗΕ επρόκειτο ε
πίσηε να  συνεδριάσει χθεε και να 
εξετάσει μια γαλλο-βρετανική πρό
ταση για την επιβολή κυρώσεων 
εναντίον τηε Λιβύηε, τιε οποίεε 
προσυπογράφει και η Ε. Ε. Εκτα
κτη σύνοδο συγκάλεσε χθεε το 
ΝΑΤΟ στιε  Βρυξέλλεε, με πιθανό 
αντικείμενο τω ν  συζητήσεων την 
ανάπτυξη πλοίων και αεροσκαφών 
στη  Μεσόγειο.

AFP, AP, REUTERS

να σταματήσει τώρα η αιματηρή βία
Ο στρατός της Λιβύης
Ο Καντάφι έχει ζητήσει τη βοήθεια μισθοφόρων 
από άλλες χώρες της Αφρικής για  να καταπνίξει 
την εξέγερση.

Μ ϋ  76.000 40.000
Σύνολο στρατευσίμων Εφεδροι

Στρατός 50.000 Ναυτικό 8.000

Αρματα μάχης 2.205 *  Υποβρύχια 2

' Τεθωρακισμένα 1.945

-¿ Τ ' Πυροβόλα 2.421 ** *  Ακταιωροί/ελικόπτερα 14

Αεροπορία 18.000 Αεράμυνα

Μαχητικά/
βομβαρδιστικά 227

Αυτοκινούμενα/
ρυμουλκούμενα 216

Ελικόπτερα 120
Πύραυλοι
εδάφους-αέρος 216+

Πηγή: Military Balance 2010, Reuters
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ρία δεν επέτρεψε τον απόπλου. Κυ
βερνητικοί αξιωματούχοι επιμέ
νουν ότι εργάζονται σκληρά για να 
βρουν τρόπουε να σταματήσουν 
την αιματοχυσία. Την Πέμπτη, ο κ. 
Ομπάμα μίλησε με τον ομόλογό του

τηε Γαλλίαε, Νικολά Σαρκοζί, τον 
Βρετανό πρωθυπουργό, Ντέιβιντ 
Κάμερον, και το ν  Σίλβιο Μπερ- 
λουσκόνι τηε Ιταλίαε για να σχε
διάσουν κοινή στρατηγική. Δεν υ
πάρχει πολύε χρόνοε. Ο συνταγ-

ματάρχηε Καντάφι και οι άνδρεε του 
πρέπει να ενημερωθούν, με πολύ 
σαφείε όρουε, για το τίμημα που θα 
πληρώσουν εάν συνεχίσουν τουε 
σκοτωμούε. Πρέπει να αρχίσουν να 
πληρώνουν πάραυτα.

Αμεσα μέτρα
Θα ήταν καλύτερα για το Συμ

βούλιο Ασφαλείαε του ΟΗΕ να επι
βάλει κυρώσειε, αλλά αυτό είναι μια 
χρονοβόρα διαδικασία. Η Ουάσι- 
γκτον και η Ευρώπη μπορούν να πα
γώσουν αμέσωε τιε καταθέσειε τιε 
Λιβύηε στιε αμερικανικέε και τιε ευ- 
ρωπαϊκέε τράπεζεε και να συνερ
γαστούν ώστε να τη ν αποκλείσουν 
από το παγκόσμιο οικονομικό σύ
στημα. Η Ευρώπη και οι Ηνωμένεε 
Πολιτείεε μπορούν να αρνηθούν τιε 
θεωρήσειε διαβατηρίων κορυφαίων 
Λίβυων αξιωματούχων και υπο- 
στηρικτών τηε κυβέρνησηε. Η Ευ
ρώπη, που πωλεί όπλα στη Λιβύη, 
μπορεί να επιβάλει εμπάργκο όπλων. 
Η Ουάσιγκτον έχει και πιο ήπιουε 
τρόπουε να ασκήσει πίεση, να ε
μποδίσει π. χ. τιε στρατιωτικέε ε- 
πικοινωνίεε. Θα έπρεπε να το κάνει. 
Η Λιβύη, που μόλιε εξήλθε από χρό
νια απομόνωσηε, πρέπει να αντι- 
ληφθεί ότι μπορεί να καταλήξει εκ 
νέου σε πλήρη απομόνωση.

Βεγγάζη, το λίκνο 
της επανάστασης
Του MARTIN CHULOV 
THE GUARDIAN

Το νευραλγικό κέντρο τηε επανά: 
στασηε στη Λιβύη, η Βεγγάζη, έχει 
καταληφθεί από άγχοε. Στο δικα
στικό μέγαρο τηε πόληε, ομάδα ε- 
παγγελματιών -δικηγόροι, ιατροί, 
χειρουργοί και μηχανικοί- βρέθη
καν στο επίκεντρο κινήματοε με 
στόχο τη ν ανατροπή ενόε αυταρ
χικού καθεστώτοε.

Π έντε ημέρεε μετά τη ν εξέγερ
ση στη Βεγγάζη, η Λιβύη μοιάζει να 
καταρρέει πολύ ταχύτερα από όσο 
περίμεναν -και ήλπιζαν- οι εξε- 
γερμένοι στη Βεγγάζη. Η πραγμα
τικότητα έχει ξεπεράσει τουε ηγέ- 
τεε τηε εξέγερσηε. Η μισητή παλαιό 
φρουρά του καθεστώτοε βρίσκεται 
πια αποκλεισμένη σε στενή  γεω
γραφική ζώνη γύρω από τη ν πρω
τεύουσα, Τρίπολη. Η κυριαρχία του 
Καντάφι έχει γίνει πια αντικείμε
νο γελοιοποίησηε στη Βεγγάζη, που 
μαζί με το  απελευθερωμένο ανα
τολικό τμήμα τηε χώραε εμφανί
ζεται έτοιμη για ριζική ανανέωση.

«Μπορούμε να  γίνουμε ό,τι θέ
λουμε τώρα πια. Μαε καταπίεζε α
φόρητα γιατί δεν ήθελε καμία αμ
φισβήτηση. Ετσι λειτούργησαν 
παραδοσιακά οι δεσπότεε. Αν μαε 
δοθεί μία ευκαιρία, θα αποδείξου
με ότι οι Λίβυοι μπορούν να είναι 
παραδείγματα προε μίμηση για ό
λη την περιοχή», λέει κάτοικοε τηε 
Βεγγάζηε έξω από το δικαστήριο.

Κάθε βράδυ χιλιάδεε κάτοικοι 
συγκεντρώνονται μπροστά στο 
δικαστικό μέγαρο, για να φωνάξουν 
αντικαθεστωτικά συνθήματα και 
να υψώσουν τιε γροθιέε τουε με το 
σήμα τηε νίκηε. Ο λαόε τηε πόληε 
αναζητεί τώρα πολιτική κατεύ
θυνση, ενώ  πολλοί είναι εκείνοι 
που εκφράζουν τη ν εμπιστοσύνη 
τουε στουε ανθρώπουε που αγω
νίζοντα ι να δώσουν λύσειε στα  
προβλήματα, κλεισμένοι στο δι
καστικό μέγαρο.

Προτεραιότητα η ασφάλεια
Πρωταρχικό μέλημα τω ν  κατοί

κων τηε πόληε είναι η ασφάλεια. 
Απόντεε είναι, όμωε, ο φόβοε και 
η απογοήτευση, χάρη στα  μπλόκα 
που έχουν στήσει νέοι άνθρωποι 
στιε διασταυρώσειε. Η ευφορία 
και η ανακούφιση είναι στο μετα
ξύ έκδηλεε ακόμη και στιε ουρέε υ
πομονετικών πελατών που περι
μένουν μήπωε λειτουργήσουν οι 
τράπεζεε.

«Επέστρεψα πριν από τρειε μή- 
νεε», λέει ο χειρουργόε Χάιτεμ

Πανηγυρισμοί ρτη Βεγγάζη.

Κάθε βράδυ χιλιάδες 
κάτοικοι συγκεντρώνο
νται μπροστά 
στο δικαστικό μέγαρο

Γκεριάνι, που σπούδασε σ τη ν 
Ιρλανδία. «Χαίρομαι που το  απο
φάσισα και γιατί βρίσκομαι εν μέ
σω ιστορικών εξελίξεων στη  χώρα 
μου», καταλήγει ο Γκεριάνι στον 
πρώτο όροφο του δικαστικού με
γάρου. Στον τρίτο, στα παλιά κρα- 
τητήρια, κρατούνται μισθοφόροι 
του Καντάφι που πιάστηκαν νω 
ρίτερα σ τη ν πόλη.

Η εκδοχή τηε λιβυκήε επανά- 
στασηε, που παρουσιάζει ο Γκεριάνι 
και με την οποία συμφωνούν οι πε
ρισσότεροι πολίτεε τηε Βεγγάζηε, 
ξεκινά με απλή διαδήλωση δια- 
μαρτυρίαε που εξελίσσεται σε ε
ξέγερση, λόγω τηε βίαιηε αντί- 
δρασηε του καθεστώτοε. Οι αυ- 
θόρμητεε επιθέσειε σε στρατιωτι- 
κέε βάσειε και κυβερνητικά κτίρια 
συνέλαβαν το  καθεστώε απ -- 
τοίμαστο.

Η αλλαγή στη  Βεγγάζη υπήρξε 
ταχύτατη. Την τρίτη ημέρα τηε ε- 
πανάστασηε, ελεύθεροε ραδιο- 
σταθμόε άρχισε να εκπέμπει από 
την πόλη και νέεε εφημερίδεε κυ
κλοφόρησαν στουε δρόμουε τηε. 
Επαναστατικό τραγούδι, που ηχο- 
γραφήθηκε προχθέε έχει ήδη γίνει 
επιτυχία. Η ταχεία εξέλιξη τρομά
ζει, όμωε, και τουε ίδιουε τουε ε- 
παναστάτεε, που προειδοποιούν 
τουε πολίτεε ότι ήλθε η ώρα τηε υ- 
πομονήε και τηε μεθοδικότηταε.
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ΔΗΚΤΗΣ

Καθημερινές ιστορίες 
γραφειοκρατικής τρέλας

Μετρήστε πόσεε γραφειοκρατικά αγκυλώσει 
συνοδεύουν τη ν εξήε κίνηση: φορολογού- 
μενοε ζητά από την εφορία πιστοποιητικό ό
τι έχει δηλώσει τα  εισοδήματα από μισθώ
ματα για δικαστική χρήση. Εχουμε και λέμε:

1. Δεν αρκούν οι φορολογητέε δηλώσειε και 
το  εκκαθαριστικό για να αποδείξουν ότι δή
λωσε τα  μισθώματα.

2. Αν οι φορολογητέε δηλώσειε έχουν υ
ποβληθεί ηλεκτρονικά, τό τε  η εφορία θα του 
ζητήσει αντίγραφο ή χειρόγραφεε δηλώσειε 
για να βγάλει το  πιστοποιητικό.

3. Απαιτούνται συνήθωε δύο εργάσιμεε η- 
μέρεε για να εκδοθεί το πιστοποιητικό ή τρειε 
αν μεσολαβεί Παρασκευή.

Αυξάνεται
με γεωμετρική πρόο
δο ο αριθμός των ει
σηγμένων που βρί
σκονται σε καθεστώς 
επιτήρησης (οι μετο
χές τους αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγ
μάτευσης 1 ώρα κα
θημερινά). Το Νεώ- 
ριον Σύρου αποτελεί 
την 33η εισηγμένη 
στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών που εισέρχε
ται σε καθεστώς επι
τήρησης. Η επιχείρι- 
ση αντιμετωπίζει θέ
μα με τις ανείσπρα
κτες οφειλές και κυ
ρίως δεν έχει κατορ
θώσει να έλθει σε 
συμφωνία με τις πι- 
στώτριες τράπεζες.

Οι στόχοι 
δεν αρκούν
Στην εκτίμηση ότι οι έλληνικέε εξαγωγέε 
θα αυξηθούν περαιτέρω το  2011 κατά 
5,5% σε σχέση με το  2010 διατυπώνει με 
άρθρο του στην ιστοσελίδα Social Europe 
Journal ο υπουργόε Περιφερειακήε Ανά
π τυ ξή  και Ανταγωνισ τικότη ταε.

Σ το  ίδιο άρθρο ο κ. Μ. Χρυσοχοΐδηε 
επαναλαμβάνει και το ν  μεσοπρόθε
σμο στόχο που έχει τεθεί, δηλαδή οι ε- 
ξαγωγέε να  αντιστοιχούν το  2012 στο  
10% του ΑΕΠ και το  2014 σ το  16% 
του ΑΕΠ.

Το γεγονόε ότι έχουν τεθεί συγκεκρι
μένοι ποσοτικοί στόχοι είναι θετικό. Δεν 
αρκεί, όμωε, όσο το  κράτοε θα συνεχίζει 
να  χρωστά  το ν  ΦΠΑ σ τ «  εξαγωγικέε ε
π ιχ ε ιρήσει και να  βάζει πολλαπλά γρα
φειοκρατικά εμπόδια που κοστίζουν χρό
νο  και χρήμα crus εταιρείεε.

Μέχρι
τις 31 Μαρτίου ηαρα- 
χείνεται η προθεσμία 
ηλεκτρονικής υποβο
λής των προτάσεων 
έργων προς ένταξη 
στο πρόγραμμα «Πρά
σινος Τουρισμός» του 
Επιχειρησιακού Προ
γράμματος Ανταγωνι
στικότητα και Επιχει
ρηματικότητα. Την πα
ράταση του προγράμ
ματος, το οποίο έχει 
προϋπολογισμό 30 ε- 
κατ. ευρώ, είχαν ζη
τήσει ενδιαφερόμε
νοι και φορείς του 
τουρισμού.

Οι τραπεζίτες 
δείχνουν ψύχραιμοι
Μπορεί η αγορά να τρέχει και οι πάντεε να 
ψάχνουν t o u s  συνδυασμούε τω ν  δυνητικών 
συγχωνεύσεων, ωστόσο οϊ τραπεζίτεε εμ
φανίζονται ιδιαίτερα συγκροτημένοι. Την 
Πέμπτη ο διευθύνων σύμβουλθ5 m s 
Eurobank, κ. Ν. Νανόπουλοε, διέψευσε ns 
φήμε$ για συγχώνευση Eurobank - Alpha. 
Ο κ. Νανόπουλοε υπενθύμισε ris πολύ δύ- 
σκολε5 συνθήκεε, επισημαίνονταε ότι στο 
περιβάλλον αυτό είναι δύσκολο να δούμε 
κ ινή σ ει. Στο ίδιο μήκοε κύματο5 ο διευ- 
θύνων σύμβουλο5 rns Credit Agricole, κ. 
Chifïlet, υπογράμμισε ότι η Emporiki Bank 
δεν θα εμπλακεί σε τυχόν αναδιάρθρωση 
του ελληνικού τραπεζικού συστήματοε.

Παραχωρήσεις από Τουριστικά 
Ακίνητα στον Δήμο Χανιών

Τον εφιάλτη rns apvmuois προβολή5 ms χώ- 
pas από τα  διεθνή δίκτυα επαναφέρει στο 
προσκήνιο η πρόσφατη απόφαση του υ
πουργείου Οικονομικών για τη ν περικοπή 
τω ν κονδυλίων του EOT για τουριστική προ
βολή, ανέφερε χθεε σε συνέντευξη Τύπου 
στην Κρήτη ο πρόεδροε του Ξενοδοχειακού 
Επιμελητηρίου Ελλάδα5 (ΞΕΕ) κ. Γιώργοβ Τσα- 
Kipns. Σήμερα, σε εκδήλωση του ΞΕΕ θα μι

λήσει ο υπουργόβ Πολιτισμού και Τουρισμού, Παύλοε Γερουλάνοε, 
ο onoios σε συ να ντή σ ει που είχε, χθεε, με φορεί5 του νησιού α
νακοίνωσε, μεταξύ άλλων, ότι παραχωρούνται από την Εταιρεία Του- 
piomais Α νάπ τυ ξή  στον Δήμο Χανιών η έκταση του Ξενία, η ακτή 
rns πόλη5, οι Αγιοι Απόστολοι και το τουριστικό περίπτερο Ομαλού.

Μπορεί να περιμένει 
η Ελλάδα την ανάκαμψη;
Τα χειρότερα έπονται, ενώ το χρέος συνεχίζει να διογκώνεται

Της ΚΑΤΙΝΚΑ BARYSCH*

Θα χρειαστεί η Ελλάδα να ανα- 
διαρθρώσει το  χρέθ5 τηε; Για τουε 
περισσότερουε Δυτικοευρωπαίουε 
οικονομολόγου ε και επενδυτέδ, 
φαίνεται πλέον αναπόφευκτο. Οι ί
διοι οι Ελληνεβ δεν είναι τόσο σί
γουροι. Σε πρόσφατη επίσκεψιι 
σ τη ν Αθήνα, κανέναε από τουε οι- 
κονομολόγου3 και πολιτικού5 με 
του5 οποίου5 μίλησα δεν θεωρού
σε πωε η αναδιάρθρωση ήταν α
ναπόφευκτη ή επιθυμητή. Η κυ
βέρνηση Παπανδρέου μοιάζει α
ποφασισμένη. Αλλά για να απο- 
φύγει τη  στάση πληρωμών, η Ελλά
δα θα χρειαζόταν δύο πράγματα: οι
κονομική ανάπτυξη και περισσό
τερη βοήθεια από του5 Ευρωπαίοι 
γείτονέε τηε. Από πέρυσι, όταν ι 
χώρα διαπραγματεύθηκε το  πακέ
το  σ τή ρ ιξή  τω ν  110 δισ. ευρώ με 
τη ν Ε.Ε. και το  ΔΝΤ, μείωσε το έλ 
λειμμά τηε κατά ένα εντυπωσιακ*
6% του ΑΕΠ. Η κυβέρνηση περιέ 
κόψε μισθούε του Δημοσίου και συ 
ντάξε«, αύξησε τον ΦΠΑ και άλλου: 
φόρου5 και πάταξε τη ν ευρύτατι 
φοροδιαφυγή. Με εξαίρεση μερικέ 
μεγάλε5 απεργίε5 και ενίοτε κάποιι 
επεισόδια στουε δρόμου5, οι Ελλη 
νεε έχουν πρθ5 το παρόν μείνε 
στωικοί. Οι περισσότεροι συνει 
δητοποιούν ότι απαιτείται αλλαγι 

και π ο « η δοκιμασία είναι αναπό| 
φευκτή. Αλλωστε, τα χειρότερα δεν 
έχουν έλθει ακόμη. Η Ελλάδα, ω
στόσο, δεν έχει ολοκληρώσει ούτε 
το ήμισυ του προγράμματοε μείω- 
σηε του ελλείμματο5.

Η συνολική ανάγκη προσαρμο- 
γή5 ανέρχεται σ το  13-15% του 
ΑΕΠ. Η μείωση του πρώτου 
20-30% στον όποιο προϋπολογισμό 
είναι σχετικά εύκολη -  ιδία« σε έ
ναν προϋπολογισμό με τόση  «φύ- 
ρα» όσο τηε Ελλάδα5. Ο δημόσιοβ 
τομέαε είναι υπερστελεχωμένοε 
και πολλέε φορέε υπεραμειβόμενοε.
Οι συντά ξε« γενναιόδωρεε. Παρότι 
το  50% του πληθυσμού ζει στην 
πρωτεύουσα, η Ελλάδα διαθέτει πε- 
ρισσότερουε από 1.000 δήμου5
και 52 περιφέρειεε (νέθ5 νόμοε θα I Με εξαίρεση μερικές μεγάλες απεργίες και ενίοτε κάποια επεισόδια στους 
μειώσει τουε αριθμούε αυτούβ κα-Ι δρόμους, οι Ελληνες έχουν προς το παρόν μείνει στωικοί. Οι περισσότεροι αυ
τά  τα  δύο τρίτα). νειδητοποιούν ότι απαιτείται αλλαγή και πως η δοκιμασία είναι αναπόφευκτη.

«Υποτίμηση»

Μόλις, ωστόσο, διορθωθούν τα 
πιο εξόφθαλμα μειονεκτήματα, οι 
περαιτέρω περικοπές θα γίνουν α
κόμη πιο δύσκολες. Μόλις αφαιρε- 
θεί το «λίπος», η κυβέρνηση θα 
χρειαστεί να κόψει «κόκαλο». 0  κ. 
Παπανδρέου θα πρέπει να πραγ
ματοποιήσει αυτή την επέμβαση 
σε εποχή βαθιάς ύφεσης: στα τέ
λη του τρέχοντος έτους, το ΑΕΠ θα 
έχει συρρικνωθεί έως και κατά 
10%. Η ανεργία οδεύει προς το 
15%. Στα νεότερης ηλικίας άτομα, 
ένας στους τρεις βρίσκεται εκτός 
εργασίας. Χιλιάδες επιχειρήσεις 
κλείνουν κάθε μήνα. Ακόμα και αν 
η κυβέρνηση κατόρθωνε να εφτ 
μόσει τα σχέδια δημοσιονομικής 
προσαρμογής, το δημόσιο χρέος 
θα συνέχιζε να αυξάνεται αμείλι
κτα, για να ξεπεράσει το 150% του 
ΑΕΠ στα τέλη του τρέχοντος έ
τους. Η Ελλάδα θα έχει την ευκαι
ρία να αποκομίσει τα έσοδα που α
παιτούνται για την εξυπηρέτηση 
τόσο υψηλού χρέους μόνο αν επι
στρέφει στην οικονομική ανάπτυ
ξη, και μάλιστα σύντομα. Το κακό 
είναι ότι, για να ανακτήσει την α- 
νταγωνιστικότητά της, η Ελλάδα θα 
χρειαστεί εσωτερική «υποτίμηση»
- μια μείωση των πραγματικών μι
σθών σε σχέση με των εμπορικών 
εταίρων της. Κάτι τέτοιο θα επιδεί
νωνε την κατανάλωση και θα οδη
γούσε ακόμη και σε καταστροφικό 
αποπληθωρισμό. Χωρίς μάλιστα να 
επιλύσει το βαθύτερο πρόβλημα 
ότι η Ελλάδα παράγει ελάχιστα 
πράγματα που να θέλουν να αγο
ράσουν άνθρωποι σε άλλες χώ
ρες. Η ανάπτυξη από τη δεκαετία 
του '90  τροφοδοτήθηκε από την 
κατανάλωση και τις φθηνές ξένες 
πιστώσεις. Για να μεταβεί σε ένα 
πιο βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο, 
η χώρα απαιτείται να αποκτήσει 
βιομηχανίες υψηλότερης προστι
θέμενης αξίας και μαζικές ξένες 
επενδύσεις. Τίποτε από τα δύο 
δεν θα πραγματοποιηθεί χωρίς πο
λύ βαθιές οικονομικές και θεσμι
κές μεταρρυθμίσεις.

Φόβοι για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας
«Σε ό, τι αφορά Θεσμσύ5, υποδομή και 
διαφθορά, η Ελλάδα μοιάζει κάπυ« 
με χώρα του Τρίτου Κόσμου», πα 
ραδέχεται Ελληναβ διαχειριστή.”! 
κεφαλαίων στο Λονδίνο. Το κάπω: 
καλύτερο είναι πα « η ελληνική οι 
κονομία είναι τόσο αναποτελεσμα 
τική ώστε μια σειρά ξεκάθαρων αλ 
λαγών θα πυροδοτούσε ευθύ5 ανά 
πτύξη. «Σε πολλούε τομεί5, η οι 
κονομία μαβ μοιάζει με τον  σοβιε 
τικό κεντρικό σχεδίασμά», εξηγεί < 
Γιάννηε Στουρνάραε, γενικόε διει 
θυντήβ του ΙΟΒΕ. «Αν αποσύροι 
με τη ν άκαμπτη νομοθεσία και τι 
γραφειοκρατία, ο δυναμισμόε ή «  ο

κονομία5 θα ξεδιπλωθεί». Εχονταε 
εφαρμόσει έναν πρώτο γύρο δημο
σιονομικών περικοπών, η κυβέρ
νηση Παπανδρέου αρχίζει τώρα 
να επεξεργάζεται διαρθρωτικέε με
ταρρύθμισε«. Περίπου 70 «κλειστά» 
επαγγέλματα θα χάσουν τα προνό
μιά τουε. Οι προσλήψε« και οι α- 
π ολύσε« θα διευκολυνθούν. Οι 
κρατικέε επιχειρήσε« θα αναδιαρ- 
θρωθούν, θα συρρικνωθούν και θα 
πωληθούν. Νέα κίνητρα θα τονώ 
σουν τ «  επενδύσε« στην «πράσι
νη» ενέργεια, τον υψηλού επιπέδου 
τουρισμό και άλλε5 βιομηχανίεε 
με αναπτυξιακέε δυνατότητεε.

Αν δεν υπάρξει ξανά ανάπτυξη, 
η Ελλάδα θα αγωνιστεί να  αντιμε
τωπίσει το  δυσβάσταχτο χρέοε 
τηε. Οι Ελληνεε ελπίζουν ότι η Ε. 
Ε. θα σπεύσει ξανά να βοηθήσει τη 
χώρα ώσπου να  ανακάμψει η οι
κονομία. Αν, όμωε, δεν συμβεί αυ
τό ή αν το χρέθ5 αποδειχθεϊ μη βιώ
σιμο, τό τε  η Ελλάδα μπορεί να α
ναγκαστεί να διαπραγματευθεί α
ναδιάρθρωση. Η Ελλάδα υπήρξε α
νέκαθεν φιλοευρωπαϊκή, και όχι μό
νο επειδή ήταν έναε από τουε με- 
γαλύτερουε αποδέκτεε διαρθρωτι
κών κεφαλαίων από τη  δεκαετία 
του ’80. Αν η χώρα υποχρεωθεί να

αναδιαρθρώσει το  χρέοε τηε, πο
λιτικοί και κοινή γνώμη θα στρα
φούν αμέσα« κατά τηε Ε. Ε., με το 
αιτιολογικό ότι «περάσαμε δεινά και 
λ ιτότητα και τώρα μα5 εγκαταλεί
πετε». Κάποιοι Ελληνεε φοβού
ντα ι ότι μετά τη  στάση πληρωμών 
η ιδιότητα τηε χώραε ωε μέλουε τηβ 
Ευρωζώνηε, αλλά και τηε ίδια5 
τη5 Ε. Ε. μπορεί να τεθεί εν  σ  ·- 
βάλω. ΓΓ αυτό και οι Ελληνεε έ 
ντίσταθούν σθεναρά σ τ «  όποιεε 
πιέσειε για αναδιάρθρωση.

* Αναηληρώτρια διευθύντρια του Κέντρου 
Ευρωπαϊκών Μεταρρυθμίσεων

Η Δ Ι Ε ΘΝΗΣ  Α Γ Ο Ρ Α . AY A ΛΥΣΗ απάτη  ΖΕΖΑ ΖΗΚΟΥ

ρά λι του  πετρελα ίου, σύρμ α *ος του Π ο ύ τιν  και τω ν  επενδυ τώ ν
Ο Ρώσος πρωθυπουργόε Βλαντιμίρ 
Πούτιν, κατέκτησε την τέταρτη θέ
ση στη  διάσημη λίστα του περιο
δικού ΡοτήεΒ, με το σκεπτικό ότι «έ
χει τον  τελικό λόγο για το ένα ένατο 
τηε συνολικήε έκτασηε τηε γηε και 
ελέγχει τεράστιουε ενεργειακούε 
και ορυκτούε πόρουβ». Φυσικά η ι- 
σχύε τηε Ρωσίαε του Πούτιν είναι 
ο ενεργειακόε τηε πλούτοβ. Τώρα 
ο πλούτοε αυτόε που είχε εξασθε- 
νήσει ραγδαία λόγω τηε κρίση5 και 
τηε κατάρρευση5 τω ν  τιμών... άρ
χισε ξανά να πολλαπλασιάζεται.

Αξίζει να  επισημανθεί ότι η Ρω
σία, που πρόσφατα ακόμη -μόλ« το 
1998- κήρυξε αδυναμία εξυπηρέ
τ η σ ή  χρεών ύψουβ 40 δισ. δολα
ρίων όταν κατάρρευσε το τραπεζικό 
τη5 σύστημα, σώθηκε από τη ν  ε
κρηκτική άνοδο τω ν  ενεργειακών

τιμών και του πετρελαίου, καθώβ τα 
πλεονάζοντα έσοδα από το ν  τομέα 
ενέργειαε επέτρεψαν να εξυπηρε
τήσει τ «  υποχρεώσε« rns.

Η αιματηρή εξέγερση στη  Λιβύη 
και οι αναδυόμενοι γεωπολιτικοί 
κίνδυνοι, προκάλεσαν τη  βίαιη ε
κτίναξη ms τιμήβ του αργού τύπου 
Brent στα  επίπεδα τω ν  119,79 δο
λαρίων το βαρέλι. Απλά« να  θυμί
σω  ότι το ν  Ιούλιο του 2008 το  τρε
λό άλμα τω ν  τιμών ώθησε το  πε
τρέλαιο στα ιστορικά επίπεδα όλων 
τω ν εποχών, στα 147,27 δολάρια το 
βαρέλι. Και μετά οι τιμέε να  κα- 
τέρρευσαν το ν  Φεβρουάριο του 
2009 στα  32,70 δολάρια το  βαρέλι.

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι 
η σχέση αλληλεξάρτησή τιμών πε
τρελαίου και οικονομικών αλλαγών 
στη  Ρωσία. Tis δύο προηγούμενεε

Ενώ η συμφωνία της 
βρετανικής πετρελαϊκής 
ΒΡ, του κύριου προμη
θευτή του αμερικανικού 
στρατού, με τη ρωσική 
Rosneft έχει εξοργίσει 
την Ουάσιγκτον.

μεγάλεε π τώ σ ε « τω ν  τιμών rns ε- 
λευταίαε 25ετκ« ακολούθησαν cn- 
μαντικέε οικονομικέε και πολιτιιέε 
αλλαγέε, που άνοιξαν τον δρόμο 
σ τη  μελλοντική ανάπτυξη. Η :ε- 
λευταία πτώση φάνηκε ότι θα ν- 
θαρρύνει τη  Μόσχα να εφαρμόιει 
οικονομικέε πολιτικέε πέραν του ιε-

τρελαίου για να σταθεροποιήσει 
την οικονομία τηβ, πα τάσσσνκ« τη 
διαφθορά και τη  γραφειοκρατία. 
Τώρα, με το  πετρέλαιο και πάλι πά
νω  από τα  100 δολάρια, οι π ιέσ ε « 
χαλαρώνουν.

Στην πρόσφατη ιστορία τηε Ρω- 
σίαβ, οι δύο περίοδοι εντονότερων 
οικονομικών αλλαγών -που υπήρ
ξαν προϋπόθεση για τη ν έκρηξη 
τηβ περασμένηε δεκαετϊα5- ακο
λούθησαν βαθιέε και παρατεταμέ- 
νεβ κάμψε« τω ν  πετρελαϊκών τ ι
μών. Σε μελέτη του για τ «  σ χ έσ ε « 
τιμών και αλλαγών πολιτικήε στα 
τέλη τηβ σοβιετικήε περιόδου, ο 
πρώην πρωθυπουργόβ τηε Ρωσίαε, 
Γιεγκόρ Γκαϊντάρ, υποστηρίζει πωε 
το  σοκ του ισοζυγίου πληρωμών 
στα  μέσα τη5 δεκαετία5 του ’80 υ
πήρξε σημαντικόε παράγονταε για

τη ν κατάρρευση rns ΕΣΣΔ. Αντί- 
στοιχο σοκ πυροδότησε τ «  σαρω- 
τικέε μεταρρύθμισε«, τη ν  απε
λευθέρωση τω ν  τιμών καταναλω
τή  και την υιοθέτηση μετατρέψιμου 
νομίσματοε σ τ «  αρχέε rns δεκαε- 
rias του ’90, μεταρρύθμισε« που εν 
τέλει εκσυγχρόνισαν τη  ρωσική οι
κονομία.

Ετσι, εκτιμάται και η πρόσφατη 
συμφωνία δήμιουργία$ κοινοπρα- 
ξίαε μεταξύ m s βρετανικήε πε- 
τρελα'ϊκή5 ΒΡ και rns ρωσικήε 
Rosneft για τη ν  εκμετάλλευση 
τρ ιών υπεράκτιων κοιτασμάτων 
υδρογονανθράκων στη  βόρεια Ρω
σία. Υπολογίζεται ότι βρίσκεται σε 
αυτά τόσο πετρέλαιο και φυσικό α
έριο όσο τα  κοιτάσματα m s Βρε- 
ravias στη  Βόρεια Θάλασσα ή α
κόμη και το  1/5 τω ν  πετρελαϊκών

αποθεμάτων του πλανήτη που δεν 
έχουν ακόμη εντοπισθεί. Δεδομέ
νου, όμο«, noos η συμφωνία μετα
τρέπει τη  Rosneft σε υπ’ αριθμόν 
1 μέτοχο ms ΒΡ, του κύριου δηλαδή 
προμηθευτή ενέργειαε του αμερι
κανικού στρατού, η συμφωνία ύ- 
iJj o u s  16 δισ. δολαρίων έχει ι- 
καλέσει δυσαρέσκεια σ τη ν υυά- 
σιγκτον που διαβλέπει μια μορφή 
επέλασηε m s Pcoaias επί m s ΒΡ. Η 
κοινοπραξία δεν θα έχει το ν  έλεγ
χο τω ν  πετρελαιοπηγών, αλλά μό
νον το  δικαίωμα ανάπτυξηε και εκ- 
μετάλλευσήε rous, όπωε ισχύει 
και σ τ «  παρεμφερείε συμφωνίε5 
που συνήψε το  2008 η ρωσική 
Gazprom με τη  γαλλική Total και 
τη  νορβηγική Statoil για τη ν  ανά
πτυξη πετρελαιοπηγήε στη  Θά
λασσα του Μπάρεντε.


