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Απηγγέλθησαν 
κατηγορίες 
στον Στρος-Καν
Αντιμέτωπος με απόπειρα βιασμού 
και σιδηροδέσμιος στη Νέα Υόρκη

0 επικεφαλής του ΔΝΤ
στη δίνη σεξουαλικού σκανδάλου
1949 
Γεννιέται 
στο προάστιο 
Νεϊγί του 
Παρισιού.

1991
Παντρεύεται 
σε τρίτο γάμο 
τη δημοσιογράφο 
της τηλεόρασης 
Αν Σινκλέρ.

2006
Ο ϋ5Κ διεκδικεί 
το χρίσμα των 
Σοσιαλιστών για 
τις προεδρικές 
εκλογές.
Ηττάται από 
την Σεγκολέν 
Ρουαγιάλ.

< Χ )—Κ Χ > * - - (>
I1986 I199?-1999

2007 
Διορίζεται 
εκτελεστικός 
διευθυντής του ΔΝΤ, 
χάρη στη στήριξη 
του πολιτικού του 
αντιπάλου, 
προέδρου 
Νικολά Σαρκοζί.

2011 
Οι δημο
σκοπήσεις 
τον θεωρούν 
φαβορί στην 
κούρσα για 
την γαλλική 
προεδρία 
το 2012.

Εκλέγεται Αναλαμβάνει το υπουργείο
στη Γαλλική Οικονομίας στη σοσιαλιστική
Εθνοσυνέ- κυβέρνηση του Λιονέλ
λευση με το Ζοσπέν. Μειώνει το δημόσιο
Σοσιαλιστικό έλλειμμα και επιτρέπει την
Κόμμα. είσοδο της Γαλλίας στο ευρώ.

Παραιτείται λόγω υπονοιών για 
μεσιτική απάτη, για την οποία 
αθωώνεται αγότερα.

2008 I
Εξασφαλίζει επαίνους 
για τις πρωτοβουλίες 
του ΔΝΤ προς αντιμε
τώπιση της κρίσης. 
Επιπλήττεται απάτη 
διοίκηση του ΔΝΤ 
για εξωσυζυγική του 
σχέση με Ουγγαρέζο 
συνάδελφο.

15 ΜαΤου 
Συλλαμβόνεται 
στη Νέα Υόρκη 

κατηγορούμενος 
για απόπειρα 

βιασμού.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ

Το Διεθνές
Νομισματικό
Ταμείο

ΕΚΛΕΓΕΙ

Επιτροπή Διοικητών 
Κεντρικό Οργανο του ΔΝΤ

Ενας διοικητής ανό χώρα, 
με ποσόστωση ψήφων. 

Συνέρχεται ετηαίως.

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ

Εκτελεστική Επιτροπή
(24 διευθυντές)

Αναλαμβάνουν τις καθημερινές 
λειτουργίες

ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ

Εκτελεστικός Διευθυντής
(παραδοσιακά Ευρωπαίος)

Πρώτος Υποδιευθυντής

Γραφεία ΔΝΤ (2.490 υπάλληλοι)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ

ΔΙΟΡΙΖΕΙ

Αναπτυξιακή Επιτροπή
(24 μέλη)

Υπεύθυνη για τις ανάγκες 
φτωχότερων χωρών, διορίζεται 

από το ΔΝΤ και 
την Παγκόσμια Τράπεζα.

185 κράτη-μέλη

Κράτη με τα μεγαλύτερα ποσοστά 
ψήφων (σύμφωνα με το ΑΕΠ)

Περιφερειακές Διευθύνσεις
(περιοχές του κόσμου)

ΠΗΓΕΣ: Graphic News, Reuters

Διευθύνσεις Ειδικών θεμάτων
(οικονομία, στατιστική, 
νομική υπηρεσία κ.λπ.)

Ενημέρωση 
και συνεργασία

Διοίκηση
(γραμματεία, προσωπικό, 

τεχνολογία)

.4ΕΑ ΥΟΡΚΗ. Αντιμέτωποε με βα- 
ρύτατεε κατηγορίεε απόπειραε 
βιασμού, που επισείουν ποινή 
κάθειρξηε έωε και 20 ετών, βρί
σκεται ο επικεφαλήε του Διε- 
θνούε Νομισματικού Ταμείου και 
μέχρι χθεε φαβορί για το χρίσμα 
του Σοσιαλιστικού Κόμματοε για 
τιε προεδρικέε εκλογέε του 2012 
στη Γαλλία, Ντομινίκ Στροε - 
Καν, του οποίου την προσωρινή 
κράτηση διέταξε χθεε δικαστήε 
τηε Νέαε Υόρκηε. Ο Γάλλοε πρώ
ην υπουργόε Οικονομίαε συνε- 
λήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου 
μέσα σε αεροσκάφοε με προορι
σμό το Παρίσι, λίγα λεπτά πριν α
πό την απογείωσή του και κρα
τείται έκτοτε από τιε αρχέε τηε Νέ- 
αε Υόρκηε.

:ύμα με την κόρη»
Στον κ. Στροε - Καν απαγγέλ

θηκαν επισήμωε κατηγορίεε από 
την Εισαγγελία τηε Νέαε Υόρκηε, 
ενώ ο κατηγορούμενοε πρέπει τώ
ρα να εμφανισθεί ενώπιον του 
«σώματοε των ενόρκων» στιε 20 
Μαΐου. Ο 62χρονοε Γάλλοε πολι- 
τικόε φέρεται να επιτέθηκε σε 
32χρονη καμαριέρα του ξενοδο
χείου δοήίθΐ στην πλατεία Τάιμε 
τηε Νέαε Υόρκηε το μεσημέρι του 
Σαββάτου, παρότι ο ίδιοε αρνείται 
τιε κατηγορίεε και ισχυρίζεται ό
τι την ώρα του περιστατικού βρι
σκόταν σε γειτονικό εστιατόριο ό
που γευμάτιζε με την κόρη του.

Η 32χρονη καμαριέρα, η ο
ποία ονομάζεται Οφηλία και κα
τάγεται από τη Σενεγάλη, δήλω
σε στην κατάθεσή τηε ότι όταν ει- 
σήλθε στη σουίτα του διουςητή 
του ΔΝΤ είδε τον κ. Στροε-Καν να 
εξέρχεται γυμνόε από το λουτρό. 
Ο Στροε-Καν φέρεται να την κυ
νήγησε στο δωμάτιο, αλλά και 
στον διάδρομο, προτού την πιό- 
σει και τη σύρει πίσω στο δωμά
τιό του. Το θύμα περιέγραψε πώε 
προσπάθησε να παλέψει με τον

Στροε-Καν, ο οποίοε πέτυχε όμωε 
να τη σύρει στο μπάνιο και εκεί 
να την υποχρεώσει σε στοματικό 
έρωτα, ενώ προσπαθούσε να σκί
σει τα εσώρουχά τηε. Σύμφωνα με 
τη συνήθωε καλά πληροφορημέ- 
νη σκανδαλοθηρική «N ew  York 
Post», ο Στροε-Καν προέβη σε σο
δομισμό τηε άτυχηε καμαριέραε, 
προτού αυτή καταφέρει να απε
λευθερωθεί για να ειδοπουΐσει το 
προσωπικό του ξενοδοχείου για το 
συμβάν.

Ο επικεφαλήε του ΔΝΤ είχε ε- 
γκαταλείψει το δωμάτιο, όταν έ- 
φθασαν εκεί οι άνδρεε τηε αστυ- 
νομίαε τηε Νέαε Υόρκηε. Ο εκ- 
πρόσωποε τηε αστυνομίαε Πολ 
Μπράουν είπε: «Φαινόταν ότι έ
φυγε από το δωμάτιό του βιαστι
κά. Είχε ξεχάσει εκεί το κινητό του 
τηλέφωνο». Μόλιε η αστυνομία έ
μαθε ότι ο Στροε-Καν είχε προ
γραμματίσει να αναχωρήσει την 
ίδια ημέρα, ειδοποίησαν την α
στυνομία του αεροδρομίου JFK, η 
οποία συνέλαβε τον Γάλλο πρώην 
υπουργό. Η καμαριέρα μεταφέρ
θηκε σε νοσοκομείο, ενώ εκπρό- 
σωποε του ξενοδοχείου Sofitel ε
ξήρε το ήθοε τηε, λέγονταε υπήρξε 
υποδειγματική εργαζόμενη τα τε
λευταία τρία χρόνια.

Δείγμα γενετικού υλικού
Σύμφωνα με τον σκανδαλοθη- 

ρικό Τύπο τηε Νέαε Υόρκηε, ο 
Στροε-Καν εξοργίσθηκε από τιε 
συνθήκεε κράτησήε του στο α
στυνομικό τμήμα του Χάρλεμ, ό
που μετήχθη από το αεροδρόμιο 
JFK, απαιτώνταε ειδική μεταχεί
ριση, προσήκουσα στη θέση του. 
«Οι συνάδελφοι δεν ενθουσιά
στηκαν με αυτό τον Γάλλο βλάκα», 
είπε αστυνομικόε του τμήματοε 
του Ανατολικού Χάρλεμ στην ε
φημερίδα «N ew  York Ροεΐ». Οι α- 
νακριτικέε αρχέε εξασφάλισαν 
χθεε δικαστικό ένταλμα, που ε
πιτρέπει τη λήψη δείγματοε γε-

Λιετάχθη η προσωρινή 
κράτησή τον, ενώ 
το κατηγορητήριο 
επισύρει ποινή 
κάθειρξης έως 20 ετών.

νετικοΰ υλικού του Στροε-Καν, αλ
λά και δείγματοε από τα νύχια του 
φερόμενου ωε δράστη, καθώε το 
θύμα εμφάνιζε γρατζουνιέε σε πολ
λά σημεία του σώματόε του.

Η υπερασπιστική ομάδα του 
Στροε-Καν, που αποτελείται από 
ορισμένα από τα πιο λαμπρά νο
μικά αστέρια του Μανχάταν, προ
σπάθησε ανεπιτυχώε την Κυρια
κή να πετύχει την υπό όρουε α- 
ποφυλάκιση του πελάτη τουε, έ
ναντι χρηματικήε εγγύησηε 
250.000 δολαρίων. «Η  ανησυχία

μαε είναι ότι δεν υπάρχει συμ
φωνία δικαστικήε αρωγήε με τη 
Γαλλία και γι’ αυτό ο ύποπτοε μπο
ρεί να  ακολουθήσει το παράδειγ
μα του Ρομάν Πολάνσκι», ανέφε
ρε χθεε πηγή τηε Εισαγγελίαε τηε 
Νέαε Υόρκηε.

Η Εισαγγελία απήγγειλε χθεε κα
τηγορίεε απόπειραε βιασμού, σω
ματικών βλαβών και παράνομηε 
κράτησηε κατά του επικεφαλήε 
του ΔΝΤ, που αντιμετωπίζει τώρα 
μέχρι και είκοσι χρόνια ειρκτήε για 
την πράξη του, ενώ ο εισαγγελέ- 
αε άφησε να εννοηθεί ότι οι αρ
χέε τηε Νέαε Υόρκηε ερευνούν άλ
λο περιστατικό σεξουαλικήε πα- 
ρενόχλησηε με πρωταγωνιστή 
τον ίδιο. Η Εισαγγελία προειδο
ποίησε για τον κίνδυνο φυγήε του 
Στροε-Καν, επισημαίνονταε ότι ο 
κατηγορούμενοε διαθέτει μεγάλη 
προσωπική περιουσία.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Από τη μεριά τηε, η υπερασπι- 
στική ομάδα του επικεφαλήε του 
ΔΝΤ υπογράμμισε ότι ο πελάτηε 
τηε υπήρξε ιδιαίτερα συνεργάσι- 
μοε με τιε αρχέε και ότι είναι πρό- 
θυμοε να παραμείνει στη Νέα Υόρ- 
κη, όπου άλλωστε ζει και η κόρη 
του, μέχρι τη διαλεύκανση τηε υ- 
πόθεσηε.

Στο πλευρό του κατηγορούμε
νου τάχθηκαν χθεε ανώτατα στε
λέχη του Σοσιαλιστικού Κόμματοε 
Γαλλίαε. Σε χθεσινέε τηε δηλώσειε, 
η πρώτη γραμματέαε του Σοσια
λιστικού Κόμματοε Μαρτίν Ομπρί 
τόνισε την έκπληξή τηε. «Θέλω ω
στόσο να υπενθυμίσω στουε Γάλ- 
λουε, ότι ανεξάρτητα από τιε 
συνθήκεε τηε υπόθεσηε, οφεί
λουμε να παραμείνουμε ενωμένοι 
και να αντιμετωπίσουμε τη θλι
βερή αυτή υπόθεση με υπευθυ
νότητα», είπε η κ. Ομπρί.

ΑΠΟΨΗ

Δυσχέρειες 
για την Ελλάδα

Του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΙΣ

Η διαφ αινόμενη... απόσυρση του Ντομινίκ Στροε-Καν από 
την ηγεσία του ΔΝΤ αναπόφευκτα θα επηρεάσει την προ
σέγγιση τηε ελληνικήε κρίσηε, καθώε από την περίπλο
κη οικονομικο-πολιτική εξίσωση που εδώ και ένα χρόνο 
αναζητεί πιεστικά βιώσιμη λύση, θα απουσιάζει πλέε 
ναε άνθρωποε ο οποίοε γνώριζε προσωπικά τον Ελληνα 
πρωθυπουργό, είχε έγκαιρα προειδοποιήσει για την ανά
γκη να στηριχθεί η ελληνική οικονομία και άσκησε δημόσια 
κριτική στη Γερμανία και την Ε.Ε. για την καθυστερημέ
νη αντίδρασή τουε. Ο επίδοξοε επόμενοε πρόεδροε τηε Γαλ
λίαε είχε ετηδείξει μεγαλύτερη ευελιξία στην αντιμετώπιση 
τηε Ελλάδαε από ό,τι η Γερμανίδα καγκελάριοε και οι Ευ
ρωπαίοι εταίροι, και είχε επικρίνει τιε ασάφειεε και τιε α- 
ναβολέε που συνέβαλαν στην επιδείνωση μιαε ήδη βε- 
βαρημένηε κατάστασηε. Σύμφωνα με πηγέε του ΔΝΤ, ο κ. 
Στροε-Καν ήταν αποφασισμένοε να πιέσει και πάλι την κ. 
Μέρκελ, στη συνάντηση που επρόκειτο να έχουν την πε
ρασμένη Κυριακή στο Βερολίνο, υποστηρίζονταε μια άμεση 
και συνολική αντιμετώπιση του προβλήματοε και την πα
ροχή νέου δανείου.

Φλεγματική προσωπικότητα με πολυετή παρουσία και ι- 
σχυρέε διασυνδέσειε στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι ο πρώην υ
πουργόε Οικονομικών τηε Γαλλίαε ήταν γνώστηε τηε Ελλά
δαε από τη θητεία του στη 
γαλλυςή πολιτική ζωή, και εί
χε αναπτύξει αποτελεσματι- 
κούε διαύλουε επικοινωνίαε 
με την ελληνική κυβέρνηση 
όπωε φάνηκε από τιε επαφέε 
που είχε από πολύ νωρίε με 
τον Γιώργο Παπανδρέου, ενώ 
διατηρούσε προσωπική φιλία με τον εκπρόσωπο τηε Ελλά
δαε στο Ταμείο, κ. Ρουμελιώτη. Δεν είναι καθόλου βέβαιο 
ότι σε μια ενδεχόμενη νέα κρίση, όπωε αυτή του περασμένου 
Φεβρουάριου με αφορμή τη δημοσιοποίηση από την τρόι
κα τηε πρότασηε για αξιοποίηση τηε δημόσιαε περιουσίαε, 
ο Ελληναε υπουργόε Οικονομικών θα έχει τη δυνατότητα 
άμεσηε πρόσβασηε στον νέο διευθυντή του ΔΝΤ και συ
ντονισμού κινήσεων με την αποστολή SMS στο κινητό του 
που πέτυχε να αποτρέψει μια σύγκρουση κορυφήε με ανε- 
ξέλεγκτεε συνέπειεε για την Ελλάδα.

Με αφορμή τιε προεδρικέε φιλοδοξίεε του κ. Στροε-Καν 
τουε τελευταίουε μήνεε είχε για πρώτη φορά συζητηθεί το 
ενδεχόμενο ανατροπήε τηε μεταπολεμικήε παράδοσηε 
που ήθελε ωε πρόεδρο τηε Παγκόσμιαε Τράπεζαε, Αμερικανό, 
και ωε γενικό διευθυντή του ΔΝΤ, Ευρωπαίο. Εναε μη Ευ- 
ρωπαίοε, ο οποίοε μάλιστα δεν θα έχει και πολιτικέε βλέψειε 
στη Γηραιά Ηπειρο, ίσωε δεν επιδείξει την ίδια ευαισθησία 
για τη διάσωση μιαε ευρωπαϊκήε χώραε και του ευρώ. Πα
ρά την ανακοίνωση του ΔΝΤ ότι η επιχειρησιακή λειτουρ
γία του Ταμείου δεν θα επηρεασθεί, αλλά και τιε διαβεβαι- 
ώσειε τηε Αθήναε ότι η στινεργασία με το ΔΝΤ είναι θεσμική 
και δεν θα αλλάξει τίποτα, η αβεβαιότητα και το έστω και 
προσωρινό κενό ηγεσίαε στο Ταμείο, στην πιο λεπτή περίοδο 
για την Ελλάδα, όταν οι εβδομάδεε ή ακόμη και οι ημέρεε 
έχουν πλέον σημασία, δεν βοηθά την Ελλάδα.

Ο Στρος-Καν είχ? 
αναπτύξει διαύλ. λς 
επικοινωνίας με 
την κυβέρνηση.

Ιστορίες αποσιώπησης σκανδάλων
Στα τέλη του περασμένου Απριλίου, ο 
Ντομινίκ Στροε - Καν είχε συνομιλή
σει με δημοσιογράφουε τηε γαλλικήε 
εφημερίδαε Liberation. Είχε πει τότε 
ότι θεωρεί πιθανό ότι τώρα, που οι 
Γάλλοι σοσιαλιστέε ετοιμάζονται να ε- 
πιλέξουν τον υποψήφιό τουε για τιε 
προεδρικέε εκλογέε του 2012, να εμ
φανιστεί μια γυναίκα που υποτίθεται 
ότι ο ίδιοε είχε βιάσει σε ένα πάρκιν- 
γκ και την οποία κάποιοι να έχουν πλη
ρώσει 500.000 ή ένα εκατομμύριο ευ
ρώ, για να πει μια τέτοια ιστορία. Οι 
δηλώσειε του αντανακλούν το κοινό 
μυστικό στουε γαλλικούε πολιτικούε 
και δημοσιογραφικούε κύκλουε, την  
αδυναμία του στιε γυναίκεε.

Οι φήμεβ τον ακολουθούσαν
Αδυναμία που ούτε οι αντίπαλοί του 

στο Σοσιαλιστικό Κόμμα χρησιμοποί
ησαν ποτέ ούτε οι εφημερίδεε και τα 
Μ* ' Τ7 στη Γαλλία, που κατά τη συνή- 
£?., .ουε αποσιωπούν σκάνδαλα τηε 
προσωπικήε ζωήε των πολιτυςών.

Οι φήμεε περί τηε γοητείαε του 
Στροε - Καν άρχισαν σαν αστείο. Κα-

Στη Γαλλία, τα σκάνδαλα 
της προσωπικής ζωής 
των πολιτικών είναι 
στο απυρόβλητο.

τόπιν κυκλοφόρησαν βιβλία, στα οποία 
ο αναγνώστηε καταλάβαινε ότι ο πο- 
λιτικόε που δεν κατονομαζόταν και πε- 
ριγραφόταν ωε μανιακόε του σεξ, 
που σύχναζε σε κλαμπ ανταλλαγήε ε
ρωτικών συντρόφων στο Παρίσι, είναι 
πιθανότατα ο Στροε - Καν.

Αυτέε οι φήμεε ακολουθούσαν διαρ- 
κώε τον Στροε - Καν μέχρι που για πρώ
τη φορά, το 2007, όταν διορίστηκε δι- 
ευθυντήε του ΔΝΤ, ο Ζαν Κατρεμέρ, 
δημοσιογράφοε τηε Liberation, έ
γραψε ότι «το μοναδικό πρόβλημα του 
Στροε - Καν είναι η σχέση του με τιε 
γυναίκεε, με τιε οποίεε συχνά είναι πιε- 
στικόε, στα όρια τηε σεξουαλυατε πα- 
ρενόχλησηε». Την ίδια εκείνη χρονιά, 
η Τριστάν Μπανόν, δημοσιογράφοε 
και συγγραφέαε, είχε πει δημοσίωε ό-

τι το 2002 ο Στροε - Καν είχε προ- 
ςιπαθήσει να τη βιάσει. Η ιστορία τηε 
Μπανόν δεν είχε συνέχεια, τώρα όμωε, 
σύμφωνα με την εφημερίδα Le 
Monde, η 31χρονη δημοσιογράφοε ε
ξετάζει το ενδεχόμενο να καταθέσει 
μήνυση εναντίον του Στροε - Καν.

Το 2008, η Γαλλίδα βουλευτήε Ορε- 
λί Φιλιπετί είχε αναφέρει στην εφη
μερίδα Le Τειηρε ότι ο Στροε - Καν την 
είχε κορτάρει επίμονα και «ότι φρό
ντισε να μη βρεθεί μαζί του σε κλει
στό χώρο».

Το φθινόπωρο του 2008, απεκαλύ- 
φθη η εξωσυζυγική σχέση του Στροε 
- Καν με την υφισταμένη του, Ουγ
γαρέζο οικονομολόγο στο ΔΝΤ, Πι- 
ρόσκα Νάγκι. Εσωτερική έρευνα στο 
ΔΝΤ κατέληξε ότι επρόκειτο για σχέ
ση συναίνεσηε και έτσι ο Στροε - Καν 
απηλλάγη των κατηγοριών, ενώ η σύ- 
ζυγόε του, η διάσημη Γαλλίδα δημο- 
επογράφοε Αν Σινκλέρ, τον στήριξε λέ
γονταε ότι «αγαπιόμαστε όπωε την 
πρώτη ημέρα τηε γνωριμίαε μαε».

Σκάνδαλα του παρελθόντοε
Η τωρινή υπόθεση Στροε - Καν ε

παναφέρει στην επικαιρότητα το ότι 
στη Γαλλία, τα σκάνδαλα τηε προ
σωπικήε ζωήε των πολιτικών, ανε- 
ξαρτήτωε ιδεολογίαε, είναι στο απυ
ρόβλητο. Τα σκάνδαλα αποσιωπούνται 
ακόμη και όταν αφορούν προέδρουε 
τηε Γαλλίαε και για τη συγκάλυψή τουε 
δαπανώνται κρατικά κονδύλια. Ηταν 
κοινό μυστικό στουε δημοσιογραφι- 
κούε κύκλουε τηε Γαλλίαε ότι ο σο- 
σιαλιστήε πρόεδροε Φρανσουά Μιτε- 
ράν είχε δύο ουωγένειεε. Αυτή που α
πέκτησε με τη σύζυγό του Ντανιέλ Μι- 
τεράν και αυτή που δημιούργησε με 
την ερωμένη του, την Αν Πενζό, με την 
οποία απέκτησε μία κόρη, τη Μαζα- 
ρίν. Το 1994, δύο χρόνια πριν από τον 
θάνατο του Μιτεράν, αποκαλύφθηκε 
η ύπαρξη τηε Μαζαρίν. Γνωστό ήταν 
επίσηε ότι ο προκάτοχοε του Μιτεράν, 
ο δεξιόε πρόεδροε Βαλερί Ζισκάρ ντ ’ 
Εστέν, είχε διάφορεε εξωσυζυγικέε πε- 
ριπέτειεε -  μια από τιε φήμεε αφο
ρούσε υποτιθέμενη σχέση του Ν τ’ 
Εστέν με τη σύζυγο του δικτάτορα τηε 
Κεντροαφρικανικήε Δημοκρατίαε 
Μποκάσα.

Τα γαλλικά MME γνώριζαν επίσηε 
ότι τον Αύγουστο του 1997, όταν η πρι- 
γκίπισσα Νταϊάνα σκοτώθηκε στο 
Παρίσι, οι συνεργάτεε του δεν μπο
ρούσαν να ενημερώσουν τον τότε 
πρόεδρο τηε Γαλλίαε, τον δεξιό Ζακ Σι- 
ράκ, στο Μέγαρο των Ηλυσίων, διότι 

< ο πρόεδροε δεν βρισκόταν εκεί αλλά 
στο σπίτι τηε ερωμένηε του.
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Πρωτοσέλιδα για τον διοικητή tou Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
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Αριστερά: 0  πρόεδρος του Eurogroup Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ σε κατ’ ιδίαν συζήτηση με τον επίτροπο για τις Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις Ολι Ρεν και τον πρόεδρο της ΕΚΤ Ζαν- 
Κλοντ Τρισέ, στο περιθώριο της συνεδρίασης του ΕϋΓ0§Γ0υρ. Δεξιά: Ο Ελληνας υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου συνομιλεί με τη Γαλλίδα ομόλογό του κ. Κριστίν Λαγκάρντ.

Σαφής όρος χης Ε.Ε. και η συναίνεση
Για τη συνέχιση της βοήθειας -  Επιμονή σε αποκρατικοποιήσεις εξπρές και σκληρά μέτρα

Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΚΟΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ

Η  »μευση ins αντιπολίτευσή  
-κυρίαν δε m s Neos Δημοκρατίαε- 
ότι συναινεί otous otoxous του 
Μνημονίου και του μεσοπρόθε
σμου σχεδίου ζήτησε χθεε το 
Eurogroup, Börovrüs τη ms όρο 
για τη συνέχιση m s χρηματοδό
τη σ ή  m s Ελλάδαε. «Είναι ζήτημα 
εθνικό, όχι κομματικό», δήλωσε 
ο πρόεδρο5 του Eurogroup Ζαν- 
Κλοντ Γιουνκέρ και πρόσθεσε ό
τι «δεν πρόκειται μόνο για την  
Ελλάδα, μόνο για το ΠΑΣΟΚ, αλ
λά αφορά την Ευρώπη». Παράλ
ληλα, μετά το τέλοε m s συνε
δ ρ ία σ ή  του Eurogroup, ο κ. Γι
ουνκέρ δήλωσε ότι η επιμήκυνση 
του xp0ous npos mus ιδιώτεβ ε
ξετάζεται από tous Eupamaious ε- 
mipous, αλλά μόνο ω5 αντάλ
λαγμα για τη λήψη δημοσιονομι
κών μέτρων το 2011, την επιτά
χυνση και την αύξηση του πακέ
του ιδιωτικοποιήσεων και ενδε
χομένου επιπρόσθετα μέτρα, αν 
αυτό κριθεί αναγκαίο από την α
ξιολόγηση m s τρόικαε. «Μόνο ε-

φόσον εκπληρωθούν αυτέε οι 
προϋποθέσει θα μπορούσαμε 
να σκεφτούμε την επιμήκυνση. 
Δεν είναι επιμήκυνση ή τίποτα. Εί
ναι μέτρα, μέτρα, μέτρα και μετά 
επιμήκυνση».

Ο υπουργόε Οικονομικών κ. Γ. 
Παπακωνσταντίνου έκανε γνωστό 
ότι το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα 
δεν θα κατατεθεί την Τετάρτη, 
διότι πρέπει να  υπάρξουν σημα- 
ντικέ$ αλλαγέε που θα πείσουν 
του5 εταίρουε μαε για την αξιο
πιστία του. Παραδέχτηκε ότι η 
τρόικα ζητεί να  προχωρήσουν ά
μεσα οι ιδιωτικοποιήσει με επι
χειρησιακό σχέδιο και ότι οι ει- 
σηγμένε5 θα επιδιωχθεί να πω- 
ληθούν εντόε του 2011. Η ελλη
νική πλευρά συμφώνησε να δη- 
μιουργηθεί Οχημα Ειδικού Σκο
πού, που θα αναλάβει την ιδιω
τικοποίηση τηε περιουσία5 του 
Δημοσίου.

Με το θέμα τηε επιμήκυνσή  
του συνόλου του ελληνικού δη
μοσίου χρέουε ανοιχτά πλέον 
στο τραπέζι των διαπραγματεύ
σεων, οι υπουργοί Οικονομικών 
τη5 Ευρωζώνη προσπάθησαν να

επιλύσουν το πρόβλημα m s επι
πλέον χρηματοδότησή που χρει
άζεται η Αθήνα το 2012-2013, ω
στόσο οι αποφάσειε θα ληφθού r 
otis 20 Ιουνίου. Οι εταίροι μ α ; 
στην Ευρωζώνη συνδέουν ευθέ 
cos την παροχή επιπλέον βοήθει 
as με την ταχύτερη εφαρμογή 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων,

Γιουνκέρ: «Είναι μέτρμ
μέτρα, μέτρα
και μετά επιμήκυνση».

με σκληρέ5 περικοπέε otis κρα- 
τικέ5 δαπάνεε και ακόμη με γεν- 
ναίεε κ ινήσει στο μέτωπο των ι- 
διωτικοποιήσεων που θα αποδώ
σουν ήδη από φέτοβ. Χθε3 tous u- 
πουργούε Οικονομικών ενημέ
ρωσαν οι επικεφαλή5 m s τρόικαε 
κ. Σερβά5 Ντερόουζ, Πολ Τόμσεν, 
MaTias Mops και KMous Μα- 
ζούχ, που παρουσίασαν προκα
ταρκτική έκθεση με τα αποτελέ
σματα m s αξιολόγησηε και σύμ
φωνα με πληροφορίε5 ενημέρω
σαν ότι από τα 26 δισ. ευρώ που

περιλαμβάνει σε μέτρα το μεσο
πρόθεσμο πρόγραμμα, τα περίπου 
10 δισ. δεν γίνονται αποδεκτά και 
θα πρέπει να αντικατασταθούν με 
άλλα, πιο αξιόπιστα μέτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίε5, η 
τρόικα φαίνεται ότι είναι διατε
θειμένη να  προτείνει την υιοθέ
τηση ενόε νέου, αυστηρότατου 
Μνημονίου τριετού5 διάρκειαε, το 
οποίο θα είναι το αντάλλαγμα για 
την παροχή νέων δανεικών προ5 
την Ελλάδα. Το νέο Μνημόνιο θα 
περιλαμβάνει σκληρά μέτρα, όπωε 
απολύσει σε φορεί5 του Δημο
σίου που καταργούνται και επι
θετική πολιτική στΐ5 ιδιωτικο
ποιήσει, με σημαντική πώληση 
δημοσίων οργανισμών από το 
2011. Διεθνέε Νομισματικό Ταμείο 
και Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνε
ται ότι πλέον δεν είναι τόσο κα
τηγορηματικά αντίθετα σε επι
μήκυνση τη5 περιόδου αποπλη- 
ρωμήε των δανείων που έχει λά
βει η Ελλάδα από ιδιώτε5, αρκεί 
η συμμετοχή των ιδιωτών να γί
νει σε εθελοντική βάση. Επιπλέ
ον, ένα τουλάχιστον τμήμα τηε 
Ευρωζώνη, με επικεφαλήε τη γερ

μανική κυβέρνηση, πιέζει ανοιχτά 
για συμμετοχή των ιδιωτών ε
πενδυτών στην επιμήκυνση του 
χρέου5. Χθεε η Γερμανίδα κα- 
γκελάρΐ05 κ. Αγκελα Μέρκελ ε
πανέλαβε ότι δεν πρόκειται να υ
πάρξει αναδιάρθρωση χρέουε 
κράτου3-μέλου3 τη3 Ευρωζώνη  
μέχρι το 2013. Πρόσθεσε, όμωβ, 
ότι μέχρι τότε οι ιδιώτε5 επενδυ- 
τέε θα μπορούσαν συμμετάσχουν 
σε εθελοντική βάση. Επισήμου, 
πάντω3, η Ευρωζώνη θα περιμέ
νει την επίσημη έκθεση τηε α- 
ποστολήε αξιολόγησή προκει- 
μένου να δει αν εφαρμόζεται ι
κανοποιητικά το ελληνικό Μ νη
μόνιο και αν το ελληνικό δημόσιο 
χρέοε είναι βιώσιμο. Κατηγορη
ματικά αντίθετη σε οποιαδήποτε 
επιμήκυνση εξακολουθεί να πα
ραμένει η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα.

Η Γερμανία προωθεί την ιδέα 
τη$ επιμήκυνσή του συνόλου του 
ελληνικού χρέου5, επαδή θέλει να  
αποφύγει πάση θυσία να δανείσει 
επιπλέον χρήματα στην Ελλάδα 
ή τουλάχιστον να καταφέρει να  
δώσει όσο το δυνατόν λιγότερα.

Προβληματισμός Μαξίμου ενόψει επιβολής νέων μέτρων
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Μ ε το ενδεχόμενο των σκληρό
τερων και σε βάθθ5 χρόνου μέ
τρων βρίσκεται αντιμέτωπη η κυ
βέρνηση, η οποία τιε ημέρεε 
αυτέ5 τελεί υπό την ασφυκτική 
πίεση τηε τρόικα5. Το αναπά
ντεχο γεγονό5 τη5 σύλληψηε 
του κ. Ντομινίκ Στροε - Καν 
προκάλεσε αμηχανία στην κυ
βέρνηση, καθώε οδήγησε στο  
προσωρινό πάγωμα των δια
πραγματεύσεων μεταξύ ΔΝΤ και 
Ε.Ε. περί λύση5 στο ελληνικό πρό
βλημα. Στο Μαξίμου αντιμετω
πίζουν το γεγονό3 διατηρώνταβ 
χαμηλούε τόνουβ, αν και συ- 
νεργάτεε του πρωθυπουργού α
ναγνωρίζουν ότι ο κ. Στρο3 - Καν 
αποτελούσε μια φωνή σχετικά 
φιλική προε τα  ελληνικά συμφέ
ροντα, σε σύγκριση βεβαίωβ με

Ο κ. Παπανδρέου 
παραμένει αρνητικός 
στην παροχή εγγυήσεων 
από τη δημόσια 
περιουσία για νέα βοή
θεια προς την Ελλάδα.

την πιεστική γραμμή που από 
κοινού ακολουθούσαν Κομισιόν 
και ΕΚΤ.

Ιδιαιτέραν σκεπτυαν για το θέ
μα αυτό εμφανίστηκε χθε5 ο κ. Θ. 
Πάγκαλοβ, ο οποίοε προσερχό- 
μενοε στο υπουργικό συμβούλιο 
τόνισε ότι ο κ. Στροε - Καν «είναι 
επί πολλά χρόνια φιλέλληναε». Σε 
κάθε περίπτωση, προτού τελει
ώσει η τρέχουσα εβδομάδα και δη 
πριν από την Πέμπτη, όταν α

ναμένεται να παρουσιαστεί η 
τελική μορφή του μεσοπρόθε
σμου, θα είναι γνωστά και τα α
νταλλάγματα που καλείται να  
παράσχει η Ελλάδα, προκειμένου 
να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη 
συνέχιση τηβ κοινοτική3 βοή- 
θειαε. Ο πρωθυπουργόε εμφανί
ζεται αρνητικόε στη χορήγηση εγ
γυήσεων δημόσια5 περιουσίαε, ε
νώ κυβερνητικέε πηγέε αναφέ
ρουν ότι η Ελλάδα έχει ουσια
στικά δεχθεί και απολύσειε στον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα και κα
τά κύριο λόγο σ τ ν  ΔΕΚΟ. Εμμέ
σου περιέγραψαν την κατεύ
θυνση αυτή χθεε τόσο ο κ. Ιω. Ρα- 
γκούσηε (Βήμα ήη) όσο και ο κ. 
Γ. Πεταλωτή5, μιλώντα3 για α
ξιολόγηση των δημοσίων υπαλ
λήλων που θα μεταταγούν.

Στο Μαξίμου κρατούν χαμη
λού ε τόνου5 και στην αντιπαρά

θεση με τη Ν. Δ., δήμιουργώνταβ 
ευλόγωβ συζήτηση περί του αν 
στην κυβέρνηση επιχειρούν κατ’ 
αυτόν τον τρόπο να προετοιμά
σουν το έδαφοε για τη συναίνε
ση. Η γνωστοποιηθείσα τηλε
φωνική συνομιλία των κ. Πα
πανδρέου και Αντ. Σαμαρά συ- 
νέτεινε στη  συζήτηση αυτή. 
Ωστόσο, συνεργάτεε του πρω
θυπουργού αναφέρουν ότι οι 
δύο άνδρεε γνωρίζονται δεκαε- 
τίε3 και είναι φυσιολογικό να συ
νομιλούν από καιρού εΐ5 καιρόν, 
δίχω5 αυτό να σημαίνει ότι υφί- 
σταται κάτι πιο ουσιαστικό, όπωε 
βέβαια η εύρεση κοινών τόπων.

Στο κυβερνών κόμμα όμωε εί
ναι ζητούμενο και η ενδοκομ- 
ματική συνεννόηση, η οποία 
φαίνεται ότι εξακολουθεί να δια
φεύγει. Η κ. Αννα Διαμαντοπού- 
λου άφησε χθεε έμμεσεε αιχμέε

εναντίον του κ. Ανδρ. Λοβέρδου. 
Είπε (ΣΚΑΙ) ότι «σήμερα το να εί
ναι κάποιοε υπουργόε είναι πά
ρα πολύ μεγάλη απόφαση με σκο
πό να βγάλει τη χώρα από την  
κρίση και όχι να βάλει τον εαυ
τό του στο κάδρο τηε επ ό μ ενέ  
ημέραβ». Πρόσθεσε επίσηε πωε 
«κανείε δεν υποχρεούται να είναι 
υπουργό5, αλλά αν είναι ξέρει τι 
θα αντιμετωπίσει και δεν χρειά
ζεται να το λέει στην κοινωνία».

Εμμέσωε εναντίον των κ. κ. 
Λούκαε Κατσέλη και Α. Λοβέρδου 
τάχθηκε χθεε και ο κ. Ραγκούσηε, 
ο οποίοε για ακόμη μια φορά τό
νισε ότι το υπουργείο Εσωτερικών 
συμπίεσε τιε δαπάνε3 στο μι
σθολόγιό  κόστο5 από τα 22 στα 
16 δισ. ευρώ, ενώ η υγεία, η α
σφάλιση και η πρόνοια «παρα
μένουν και θα παραμείνουν και 
τα επόμενα χρόνια στα 55 δισ.».

Στήριξη σε επιμέρους μέτρα του Μεσοπρόθεσμου από Σαμαρά
Των ΕΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΑΑΟΥ - 
ΠΟΡΤΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ

Αποφασισμένος να μη μετακινηθεί 
από τη μέχρι σήμερα θέση του ε
νάντια στο Μνημόνιο και σε κά
θε προοπτική διατήρησηε του ί
διου μείγματοβ πολιτική5 -χωρί5 
ωστόσο να αρνηθεί στήριξη σε με- 
ταρρυθμιστικά μέτρα που περι
λαμβάνονται στο μεσοπρόθεσμο

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. 
θα συνεχίσει να κάνει 
κριτική στο Μνημόνιο 
:αι το ασκούμενο 

μείγμα πολιτικής.

πρόγραμμα τηε κυβέρνησηε- 
προσέρχεται σήμερα στο Προε
δρικό Μέγαρο ο κ. Αντ. Σαμαράβ. 
Παρά την αναζωπύρωση τηε συ
ζή τη σ ή  στο εσωτερικό τηε Ν.Δ. 
αλλά και των πολυεπίπεδων πιέ
σεων που ασκούνται προκειμένου 
να συμβάλει η αξιωματική αντι
πολίτευση στη δημιουργία κλί- 
ματοε συναίνεσή , στον σκληρό 
πυρήνα του γαλάζιου επιτελείου 
δεν έχει προκληθεί ρήγμα. «Απά
ντηση στο αίτημα για συναίνεση 
υπάρχει και θα επαναληφθεί όπου 
και όποτε χρειαστεί», υπογράμ
μιζαν στενοί συνεργάτεε του κ. Σα
μαρά, υπονοώνταε, χωρίε να  το 
συνδέουν άμεσα, ότι αν απαιτη-

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. κ. Αντ. Σαμαράς υπογράμμισε χθες, κατά χην ομιλία του σε συγκέντρωση της ΔΑΠ στη 
Θεσσαλονίκη, ότι «λέμε “όχι” σε θυσίες του λαού χωρίς αντίκρισμα».

θεί, ο αρχηγόβ τηε Ν.Δ. θα επα- 
ναλάβει τη θέση του και κατά την 
έξοδο από το Προεδρικό Μέγαρο 
και τη συνάντησή του με τον κ. 
Κάρ. Παπούλια.

Δεν είναι τυχαίο ότι η Συγγρού 
επεχείρησε να ακυρώσει, εν τη γε- 
νέσει του5, τα σενάρια συνεν
ν ό η σ ή  που άρχισαν να κυκλο
φορούν όταν δημοσιοποπϊθηκε η 
τηλεφωνική επικοινωνία που εί
χαν, την προηγούμενη Τετάρτη,

ο πρωθυπουργόε με τον αρχηγό 
τηε Ν.Δ. «Ο πρόεδροε τηε Ν.Δ. εί
πε στον πρωθυπουργό αυτά που 
είπε και την επομένη, στο Ζάπ- 
πειο, σε ολόκληρο τον ελληνικό 
λαό», επεσήμανε ο Γ. Μιχελάκη5.

«Λέμε “όχι” σε θυσίεε του λα
ού χωρίβ αντίκρισμα», υπογράμ
μισε χθεβ ο κ. Σαμαρά5 από την  
κεντρική προεκλογική συγκέ
ντρωση τηβ ΔΑΠ στη Θεσσαλο
νίκη, αποτυπώνονταε πλήρωε τη

γραμμή που θα τηρήσει εφεξήβ. 
Ταυτόχρονα, συνεργάτε3 του ά
φηναν να εννοηθεί ότι θα είναι 
προ5 το συμφέρον τηε χώραε αλ
λά και τηε κ υ β ερ νή τη ^  πλειο- 
ψηφίαε να πάρει ο κ. Παπανδρέ
ου την πρωτοβουλία και να υιο
θετήσει, μέροε έστω, τηε γαλάζιαβ 
πρότασηε. «Οταν λέμε να υιοθε
τήσει το δικό μαβ πακέτο, δεν εν
νοούμε και στην τελευταία του λε
πτομέρεια. Αλλωστε, η πρόθεσή

μαε να  αφήσουμε περιθώρια ευ- 
ελιξίαε είναι προφανή3», λένε 
στελέχη m s Συγγρού. Υπό την έν
νοια αυτή, η χθεσινή αναφορά του 
αναπληρωτή τομεάρχη του κόμ- 
ματο3 κ. Χρ. Σταϊκούρα, ο onoios 
και περιέγραψε μια διαδικασία 
συναίνεσή κατά περίπτωση, μοι
άζει να αποτυπώνει την εφεξήε 
στρατηγική m s Ν.Δ. «Εάν η κυ
βέρνηση υιοθετήσει προτάσεΐ5 
που εμείε καταθέσαμε, γιατί να  
μην υπάρχει συναίνεση; ΓΓ αυτό 
και καταθέσαμε την πρόταση, για 
να συμβάλουμε», σημείωσε (NET) 
ο κ. Στα'ίκούραε. Είχε προηγηθεί, 
ένα 24ωρο νωρίτερα, ο κ. Δημ. 
Αβραμόπουλοε ο onoios μέσω  
m s «Κ» ζήτησε υποστολή των κυ
βερνητικών και κομματικών ση
μαιών χάριν του εθνικού συμφέ- 

g povros, θέση που προκάλεσε αί- 
1 σθηση στο πολιτικό προσωπικό 
s m s xcbpas. Αν και στελέχη m s  

Συγγρού δεν έκρυβαν, αρχικώε, 
κάποιον εκνευρισμό για tis ανα- 
φορέε του κ. Αβραμόπουλου, ο κ. 
Γ. Μιχελάκηε δήλωσε ότι ουδεμία 
απόκλιση υπάρχει.

Πέραν m s οικονομίαε, η Ν.Δ. ε
πεκτείνει το πεδίο αντιπαράθεσηε 
με την κυβέρνηση και στην «κα
θημερινότητα». Χθε$ ο κ. Σαμαράε 
κατέθεσε ερώτηση npos τον πρω
θυπουργό σχετικά με την κατά
σταση στο κέντρο m s Αθήναε, την 
ώρα που ο Γ. Μιχελάκηε ζητούσε, 
εμμέσου πλην oacpcos, αποπομπή 
του υπουργού Χρ. Παπουτσή.

Προς ναυάγιο 
η κατασκευή 
των υποβρυχίων
Της ΔΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Στα άκρα οδηγείται η εδώ και καιρό υποβόσκουσα σύ
γκρουση ανάμεσα στον γερμανικό όμιλο HDW  και την 
εταιρεία Abu Dhabi Mar (ADM), με επιπτώσειε στο πρό
γραμμα κατασκευή5 υποβρυχίων για το Πολεμικό Ναυ
τικό και ενδεχόμενε5 επιπτώσειε στο μέλλον των ναν 
πηγείων Σκαραμαγκά. Χθεε, η γερμανική πλευρά προ 
χώρησε σε καταγγελία m s σύμβασηε υποκατασκευήε που 
είχε συνάψει με τα ΕΝΑΕ για το πρόγραμμα «Ποσειδών», 
το οποίο αφορά την κατασκευή δύο επιπλέον υποβρυχίων 
τύπου 214 (πέραν των τεσσάρων του αρχικού προγράμ- 
ματοε «Αρχιμήδηε») και τον εκσυγχρονισμό του υπο
βρυχίου «Ωκεανόε». Για tis εξελίξει, ο υπουργόε Εθνικήε 
Αμυναε κ. Ευ. Βενιζέλοβ πρόκειται να ενημερώσει σήμερα 
την ειδική διαρκή Επιτροπή Αμυντικών Εξοπλισμών και

Μετά τη ρήξη της 
με τους Αραβες, 
η γερμανική HDW  
προχώρησε στην 
καταγγελία της σύμ
βασης με τα ΕΝΑΕ.

που έχουν προκύψει ανάμεσα στη HDW  και την ADM, 
διαφωνίεβ που δεν σχετίζονται μόνο με το συγκεκρ’ 
νο πρόγραμμα αλλά επεκτείνονται ευρύτερα στη συ
νεργασία των δύο ομίλων.

Η διαταραχή otis σχέσειε ms HDW και ms ADM φαί
νεται ότι κλιμακώθηκε το τελευταίο διάστημα και, όσον 
αφορά το πρόγραμμα «Ποσειδών», σχετίζεται με αγεφύ- 
ρωτεε διαφορέε cos npos την κατανομή των κονδυλίων που 
θα χορηγηθούν στο πλαίσιο ms σύμβασηε. Παράλληλα, 

j óraos αναφέρουν καλά ενημερωμένεε πηγέε, διαφωνίεβ προ- 
έκυψαν και ω3 npos την τακτοποίηση οφειλών που προ- 
έκυψαν από τη λειτουργία των ναυπηγείων Σκαραμαγκά.

Με τη χθεσινή εξέλιξη ουσιαστικά συνεπάγεται ότι πα
γώνει η κατασκευή των δύο επιπλέον υποβρυχίων τύπου 

I  214 και ο εκσυγχρονισμόε του «Ωκεανόε», με πηγέε του 
υπουργείου Εθν. Apuvas να μην αποκλείουν ακόμη και 

I οριστική ακύρωση m s σύμβασηε. Στην ανακοίνωση που 
εκδόθηκε χθεε από το υπουργείο, αναφέρεται ότι δεν ε- 

) πηρεάζεται η παραλαβή των τριών υποβρυχίων τύπου 214 
m s σύμβασηε «Αρχιμήδηε». Αναφέρεται, επίσηβ, ότι τα 
χρήματα που έχουν εκταμιευθεί μέχρι τώρα αφορούν στο 

I μεγαλύτερο pépos tous τη σύμβαση «Αρχιμήδηε».
Αύριο αναμένεται να συναντηθεί με τον κ. Βενιζέλο ο 

κ. Ισκαντάρ Σάφα, προκειμένου να ενημερώσει για τα σχέ
δια m s ADM όσον αφορά το μέλλον των ναυπηγείων Σκα- 
ραμαγκά. Από το υπουργείο Εθνικήε Apuvas αναμένουν 
ότι θα διαβεβαιώσει, óraos έκανε ήδη, τόσο εγγράφωε ό
σο και προφορικοί, για την επιθυμία του ομίλου να πα- 
ραμείνει στα ΕΝΑΕ. Ωστόσο, με δεδομένο ότι μία από tis 
βασικέε παραμέτρουε για να υπογράφει το πρόγραμμα «Πα- 
σειδών» ήταν να έχουν τα ΕΝΑΕ εξασφαλισμένη δουλειά 
για κάποιο χρονικό διάστημα, μένει να φανεί rails το πά
γωμά του και ενδεχόμενη ακύρωσή του θα επηρεάσουν 
την τύχη των ναυπηγείων Σκαραμαγκά.

Μαύρη Βίβλος 
από τον ΣΥΝ

Συμβάσεων τηε Βουλή5. 
Σε ανακοίνωση που εξέ
δωσε χθε3 το υπουργείο 
Εθνική5 Αμυνα5 αναφέ- 
ρεται ότι η καταγγελία 
τηε σύμβασηε από τον' 
γερμανικό όμιλο δεν σχε
τίζεται με πράξειε ή πα- 
ραλείψεΐ5 του ελληνικού 
Δημοσίου, αλλά οφείλεται 
σε σοβαρέβ διαφωνίεε

Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Μ ε μια εβδομάδα καθυστέρηση από ό,τι είχε αρχικά α
νακοινωθεί, ο κ. Αλ. Tcrtnpas παρουσιάζει σήμερα τη «Μαύ
ρη Βίβλο» για τα πεπραγμένα m s κυβέρνησηε στον πρώ
το χρόνο του Μνημονίου. Η καθυστέρηση κρίθηκε επι
βεβλημένη από την Κουμουνδούρου, ώστε να ξεκαθα
ρίσει το τοπίο σε σχέση με τα όσα έγιναν στη συνάντηση 
του Λουξεμβούργου. Πέρα από αυτό, η καθυστέρηση ή
ταν μια ευκαιρία για την Κουμουνδούρου να διασφαλί
ζει, ότι στιβ εναλλακτικέ5 
προτάσειε που θα πα
ρουσιάσει ο κ. Tainpas 
δεν θα υπήρχαν ενστάσειε 
από την πλευρά του 
ΣΥΡΙΖΑ. Για να είναι άλ
λωστε πιο ολοκληρωμένη 
η επεξεργασία των προ
τάσεων το θέμα συζητή- g I 
θηκε σε κοινή συνεδρία- Γ 
ση m s Π.Γ. του ΣΥΝ με : 
την Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ πριν ! 
από 15 μέρεε. ΐ

Στην Κουμουνδούρου 
εκτιμούν ότι αυτή η κα
θυστέρηση ήταν γόνιμη 
και για την ίδια την εκ
δήλωση, καθώβ το κλίμα 
μέσα στο οποίο διεξάγεται 
ενισχύει το ενδιαφέρον.
Ετσι σήμερα ο κ. Tainpas 
πέρα από την κριτική στα 
πεπραγμένα m s κυβέρ- 
vnons στον ένα χρόνο 
του Μνημονίου θα έχει 
την ευκαιρία να αναφερθεί και στο δεύτερο Μνημόνιο 
που ετοιμάζεται και να προειδοποιήσει ότι η κυβέρνη
ση στήνει σκηνικό εκβιαστικών διλημμάτων και κ >  
τρομοκράτησηε m s Koivovias. Αναμένεται να το. ει 
μάλιστα, ότι το δεύτερο Μνημόνιο θα είναι πολύ χειρό
τερο από το πρώτο, αφού θα περιλαμβάνει και tis απο- 
κρατικοποιήσειε.

Πάντωε, επιδίωξη είναι να παρουσιαστούν και εναλ- 
λακτικέε προτάσειε στην κυβερνητική πολιτική. Ετσι, πέ
ρα από την πρόταση για επαναδιαπραγμάτευση του χρέ- 
ous που αναμένεται να επαναλάβει ο κ. Tainpas, στην 
Κουμουνδούρου έχουν κωδικοποιήσει διάφορεε προτά- 
σειε άμεση$ υλοποίησηε μιαε εναλλακτικήε πολιτικήε, 
όπωε τη δημιουργία ενόε δημόσιου τραπεζικού πυλώνα, 
ο onoios όπωε η τράπεζα KfW  στη Γερμανία, θα μπορεί 
να δανείζεται με 1% από την ΕΚΤ και να χρηματοδοτεί 
την εξυπηρέτηση του χρέουε ή την ανάπτυξη m s οικο- 
νομία5. Σε κάθε περίπτωση, οι ιδέε3 που έχουν ακουστεί 
-μεταξύ άλλων και από τον Π. Λαφαζάνη- για έξοδο από 
το ευρώ απορρίπτονται από την Κουμουνδούρου, η ο
ποία πιστεύει ότι η συμμετοχή m s Ελλάδα5 στο ευρώ εί
ναι το σημαντικότερο διαπραγματευτικό m s χαρτί.

Ο κ. Αλ. Τσίπρας θα υπο
στηρίξει ότι το δεύτερο μνη
μόνιο θα είναι πολύ χειρότε
ρο από το πρώτο.

Θα την παρουσιάσει 
σήμερα ο πρόεδρος 
του κόμματος 
κ. Αλ Τσίπρας.


