
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011Το θρίλερ ίων βάσεωνΗ μάχη ίων υποψηφίων oils IlaveXXaôiKés δίνεται με κοινωνικούς όρους
Θ α πέσουν ή θα ανέβουν οι βάσεις; Σε αυτό το ερώτημα επικεντρώνονται εκπαιδευτικοί φορείς και πρόσωπα, στον άξονα αυτού του ερωτήματος π εριστρέφονται κάθε τέτοια εποχή όλες οι δημόσιες και ιδιωτικές συζητήσεις για το σχολείο. Η κίνηση των βάσεων περιβάλλεται με μια θαυματουργική δύναμη, άλλοτε θεία και άλλοτε διαβολική, και αναδεικνυεται φορέας είτε σωτηρίας είτε ολοκληρω τικής καταστροφής. Η κίνηση των βάσεω ν εισ α γω γ ής δεν συνδέεται, σε καμιά περίπτωση, 
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ με κάποια βελτίω- 
ΚΑΤΣΙΚΑ ση των άρων λειτουργίας της ελληνικής εκπαίδευσης. Η άνοδος όπως και η πτώση των βάσεων είναι τεχνητή κατασκευή του «μαγικού φίλτρου» των πολυδιαφ ημισμένω ν σταθμισμένων θεμάτων της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων και δεν συνδέεται καθόλου με το επίπεδο σπουδών των μαθητών.
Η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης έχει καταδείξει ότι, είτε με άνοδο είτε με πτώση των βάσεων, η  μάχη των υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις δίνεται με κοινωνικούς όρους καθώς η επίδοση των υποψηφίων και η πρόσβασή τους στα ΑΕΙ καθορίζονται κατά πολύ από την κοινωνική προέλευσή τους. Είναι φανερό ότι το όποιο άνοιγμα των πανεπιστημίω ν, με την αύξηση του αριθμού των εισακτέω ν, δεν μ έτριασε τις ανισότητες πρόσβασης για τους υποψηφίους που προέρχονται από τα αγροτικά και εργατικά στρώματα.ΕΙ έρευνα α ποκαλύπ τει ότι στις σπουδές που οδηγούν σε επαγγέλματα υψηλού κοινωνικού κύρους

και μεγάλων εσόδων, όπως ιατρικές, πολυτεχνικές, Η/Υ, κ .λπ ., παρουσιάζονται σχεδόν ακραίες κοινω νικές διαφορές όσον αφορά τη σύνθεση των φοιτητών. Π .χ ., ενώ οι φοιτητές αγροτικής καταγωγής δεν ξεπερνούν το 1%-2,5% του συνόλου των φοιτητών της Ιατρικής ή του Πολυτεχνείου, φτάνουν και ξεπερνούν το 10% στο σύνολο των φοιτητών των ΤΕΙ ή διαφόρων τμημάτων ΑΕΙ χαμηλής επαγγελματικής προοπτικής.Επίσης οι φοιτητές εργατικής καταγω γής, ενώ α π οτελού ν μόλις το 10%-12% κατά μέσο όρο στις περιζήτητες σχολές, στις σχολές χα μ ηλή ς ζήτησ ης ξεπ ερ νο ύ ν  το 25%. Αντίθετα, οι φοιτητές με πατέρα στα «επιστημονικά - ελεύθερα επαγγέλματα» αποτελούν το 40%-50% στις σχολές πρώτης ζή τησης και μόλις το 1/10 των φοιτητών στα ΤΕΙ.
Η  κίνηση των βάσεων εισαγω γής και ο «κατάλογος των επιτυχόντων» δεν μπορεί να φωτίσει το μαύρο φόντο των χιλιάδων μαθητών του λυκείου και των ΕΠΑΛ που δεν «χωρούν» στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ούτε μπορεί να εξαφανίσει τα χιλιάδες παιδιά που συνεχίζουν να εγκαταλείπουν κάθε χρόνο την Υποχρεωτική Εκπαίδευση και δεν έχουν τη δυνατότητα να παρουσιαστούν ούτε ως υποψήφιοι για τη διεκδίκηση μίας θέσης στα ΑΕΙ -  ΤΕΙ.Η κίνηση των βάσεων δεν μπορεί, σε καμιά περίπτωση, να συγκαλύ- ψει το γεγονός ότι περίπου 200.000 πτυχιούχοι ΑΕΙ -  ΤΕΙ καταγράφονται στους σκοτεινούς καταλόγους της ανεργίας.Ο ι πύλες του πανεπιστημίου που φαίνεται να α νοίγου ν διάπλατα για τους 80.000 νέο υ ς φ οιτητές, δεν είναι εκείνες που τις προηγούμενες δεκαετίες συγκέντρωναν το πάθος της υπερβάλλουσας ζήτη
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σης χιλιάδων άλλων υποψηφίων. Πρώτη φορά σε τέτοια κλίμακα, η φοίτηση σε κάποια εκπαιδευτική βαθμίδα αποσυνδέεται και τυπικά από το δικαίωμα κατάληψης θέσης στην αγορά εργασίας, αναιρώντας ολοκληρωτικά κάθε θεσμική μορφή που κατοχυρώνει τα επαγγελματικά δικαιώματα των εκπαιδευτικών τίτλων.
Α υτή η πραγματικότητα σημ α ίνει και τη ν  α να ίρ εσ η  οποιοσδήποτε εγγυημένης δυνατότητας κοινωνικής κινητικότητας μέσω της πρόσβασης στην εκπαίδευση, γεγονός που προκα- λεί τη διάλυση των παραδοσιακών αντιλήψεων που συγκροτούνται γύρω από τον εκπαιδευτικό μηχανισμό. Ακυρώνεται ένα ολόκληρο φάσμα κοινωνικών προσδοκιών, συγκροτημένο εδώ και αρκετές δεκαετίες για τη δυνατότητα εργασιακής απασχόλησης μέσω της πρόσβασης στην εκπαίδευση και των διαπιστευτηρίων της.
Π ολύ περισσότερο, η κίνηση των βάσεων δεν μπορεί να απαλύνει τα χαρακτηριστικά ενός εξεταστικού συστήματος παρακυβέρνησης της εκπαίδευσης το οποίο, ενώ στενεύει σε γερμανικά ωράρια την εφηβεία, ροκανίζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς στο τρίγωνο «εξετάσεις -  φροντιστήριο -  ιδιαίτερο» και οικοδομεί την εκπαίδευση της αμάθειας, που υπό συνθήκες διδακτικού ολοκληρωτισμού απονεκρώνει κάθε διαδικασία κατανόησης, αμφιβολίας, κρίσης με αποτέλεσμα τον αφανι- σμό της διδασκαλίας, το καλούπωμα των εκπαιδευτικών σε «διδακτικά φέρετρα» και τη μετατροπή των μαθητών σε καταναλωτές-πελάτες, ένα είδος «προσοντοϋχων αγράμματων» σήμερα, κατακερματισμένων ανθρώπων-υπηκόων αύριο.

Γ Ν Ω Μ Η  ΤΑ ΝΕΑ 7

Χαμένοι στη μετάφραση
Ε χοντας για  κάποια χρόνια  δια- πραγματευθεί στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.) έχω διδαχθεί μερικά σημαντικά (νομίζω) πράγματα. Πρώτον, όταν ένα κείμενο θεσμού, οργάνου της Ε.Ε. (π.χ. Συμβουλίου, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Eurogroup, κ.ά.) παραπέμπει ένα θέμα για εξέταση σε «ομάδα εργασίας» χωρίς συγκεκριμένη εντολή, κατευθυντήριες οδηγίες και χρονοδιάγραμμα, τότε αυτό σημαίνει ότι το εν λόγω όργανο είτε δεν θέλει είτε δεν μπορεί να λάβει τις αναγκαίες αποφάσεις στη δ εδ ο μ ένη  στιγμή. Αυτό ισ χύει ιδιαίτερα όταν οι απαιτούμενες αποφ άσεις έχου ν κυρίως πολιτικό και λιγότερο τεχνοκρατικό χαρακτήρα. Δεύτερον, ένα κείμενο / δήλωση της Ενωσης θα πρέπει να διαβάζεται τόσο για τα όσα ρητώς λέγει αλλά όσο οπωσδήποτε και για όσα όλα δεν λέει. Οι παραλείψεις, ή ορισμένες απ' αυτές δεν είναι ποτέ αθώες, ιδιαίτερα όταν παραλείπουν αναφορές από προηγούμενα κείμενα της Ε.Ε. Τρίτον, όταν μερικές φορές δεν πρέπει να ενοχληθεί ξεχωριστά μια χώρα - μέλος, τότε προωθείται μια γενικόλογη διατύπωση που υποτίθεται καλύπτει το σύνολο, όλες τις χώρες - μέλη. Αλλά κανένας δεν πρέπει να αυταπατάται ως προς το ποια χώρα στοχεύει. Μ ε αυτά υπόψη διαβάζω και τις τελευταίες αποφάσεις του Eurogroup. Τέταρτον, όταν αποστέλ- λονται πολιτικά κείμενα στην πολιτική ηγεσία της Ε .Ε. (πρωθυπουργούς, υπουργούς κ .λπ .), καλό και σκόπιμο είναι να μην ξεπερνούν τη μία σελίδα. Οπως λένε οι Αγγλοσάξονες, «ministers never turn a page - οι υπουργοί ποτέ δεν γυρίζουν σελίδα». Μ ε άλλα λόγια διαβάζουν πάρα μόνο πολύ σύντομα κείμενα μίας σελίδας. Επομένως τα πολύ σημαντικά πράγματα και μηνύματα θα πρέπει να συμπυκνωθούν σε μία σελίδα για να διαβαστούν. Διαφορετικά χάνονται στη μετάφραση...

ΤΟΥΠ.Κ.
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ

I ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΑ Η αγοραπωλησία ins pizépias
Θ α μου πείτε, αυτό που έγινε προχθές στη Ζάκυνθο παντού μπορεί να συμβεί. Και όταν λέω παντού, εννοώ παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα της καθημερινής βίας, του τσαμπου- κά, στην Ελλάδα όπου η συνύπαρξή μας στηρίζεται στο ποιος θα προλάβει να βγάλει πρώτος το άχτι του στην πλάτη του άλλου.Παντού υπάρχουν μεθυσμένοι που ασχημονούν, παντού υπάρχουν νέα παιδιά που δεν σηκώνουν κουβέντα, πανιού στις τρεις τα ξημερώματα κυκλοφορούν και κάποιοι με κρυμμένα μαχαίρια έτοιμα να βγουν με το παραμικρό. Αυτό όμως δεν σημαίνει και πολλά, εδώ που τα λέμε. Γιατί αυτό το

Τι dôous τουρισμό θέλουμε; É μήπω$ τι dôous τουρισμό δικαιούμαστε;

«παντού» δεν είναι μια γενική κοινωνιολογική κατηγορία που σου επιτρέπει να κάνεις παρατηρήσεις για τη βία στον 21ο αιώνα.Αυτό το «παντού» της προχθεσινής συμπλοκής είναι μια περιοχή που ζει από τον τουρισμό, η παραλία του Λαγανά, και απολογισμός της είναι ένας νεκρός από χτύπημα με μαχαίρι στην καρδιά και τρεις τραυματίες. Ας θυμηθούμε, επί τη ευκαιρία, εκείνο το παιδί από την Αυστραλία που είχαν ξεκάνει πριν από δϋο ή τρία χρόνια οι φουσκωτοί στη Μ ύκονο. Και ας προσθέσουμε στον λογαριασμό και όλα τα άλλα επεισόδια που συμβαίνουν ανά την επικράτεια καθημερινά και δεν τα παίρνουμε είδηση γιατί δεν είναι τόσο τρανταχτά.Μπορείς βέβαια, ευλόγως, να αναρωτηθείς πώς είναι δυνατόν μια τόσο τουριστική περιοχή, περιώνυμη για τους με

θυσμένους τουρίστες της, να μένει αφύλακτη σε μια τόσο κρίσιμη ώρα από την Αστυνομία; Και μετά μπορείς να απαντήσεις στον εαυτό σου πως είσαι αφελής γιατί αυτά τα πράγματα δεν γίνονται στην Ελλάδα. Λείπουν οι βάρδιες, έγιναν περικοπές, ή μήπως οι δυνάμεις της Προστασίας του Πολίτη δεν θέλουν να κόψουν τη δουλειά στους επαγγελματί- ες της περιοχής απειλώντας τους μεθυσμένους με αλκοτέστ και άλλα τέτοια; Ακόυσα κάποιον να λέει πως για την ποιότητα του τουρισμού φταίνε όσοι πουλάνε τα πακέτα στις διεθνείς εκθέσεις. Το υπονοούμενο είναι μάλλον σαφές: αν σου έρχονται τέτοιοι που σου έρχονται, κάποια στιγμή θα βγάλεις και μαχαίρι. Κοινώς, φταίει ο Αγγλος που δολοφονήθηκε, γιατί προκάλεσε. Ακόμη μία φορά ψάχνουμε εξιλαστήρια θύματα για τη μιζέρια μας, μόνο και μόνο για

να αθωώσουμε εαυτούς και αλλήλους. Ακόυσα και τον δήμαρχο της Ζακύνθου να λέει πως θα πρέπει επιτέλους να αποφασίσουμε τι είδους τουρισμό θέλουμε. Τι είδους τουρισμό θέλουμε, ή μήπως τι είδους τουρισμό μπορούμε να έχουμε, τι είδους τουρισμό δικαιούμαστε; Ας αφήσουμε κατά μέρος επιτέλους όλα αυτά τα περί υπέροχου τόπου, μοναδικού στον κόσμο. Είναι όντως υπέροχος ο τόπος, είναι όντως μοναδικός, ναι, όντως η  Ελλάδα θα μπορούσε να είναι ένα καταφύγιο, το πολιτισμένο τοπίο όλης της Ευρώπης. Πλην όμως τον κακοποιήσαμε τον τόπο, τον ασχημύναμε, τον οδηγήσαμε στα όρια της αντοχής του.Και κάπου ανάμεσα στις χωματερές και τα αυθαίρετα, κάπου ανάμεσα στα καμένα δάση και την αγοραπωλησία της μιζέριας, η βία δεν θέλει και πολύ για να φυτρώσει.



Πιέσεις στη Μέρκελ για λύση τώραΗ κυβέρνηση συζητάει υπό όρου5 και την επιλεκτική χρεοκοπία για να μπορεί να αρθεί το σημερινό αδιέξοδο
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

Κ λιμακώνει τις πιέσεις της στην Ευρώπη, αλλά κυρίως προς την Ανγκελα Μέρκελ, η ελληνική κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να υπάρξουν αποφάσεις που θα συμβάλλουν στη σταθερότητα της ευρωζώνης. Παράλληλα στέλνει το μήνυμα ότι συζητάει υπό όρους ακόμη και την επιλεκτική χρεοκοπία προκειμέ- νου να αρθεί όσο το δυνατόν γρηγο-
«Η αβεβοιόιηια που 
προκαλεί η έλλειψη 
αποφάσεων αποτελεί 
τροχοπέδη για την Ελλάδα»ρότερα το πρωτοφανές αδιέξοδο. Λίγες ημέρες μετά την επιστολή προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Ρόμπαϊ, με την οποία ζητούσε από τους ηγέτες της Ευρώπης να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να λάβουν επιτέλους αποφάσεις για την αντιμετώπιση των κερ-

δοσκόπων, ο Πρωθυπουργός με συνέντευξή του στη γερμανική έκδοση των «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς» προειδοποιεί ότι η αβεβαιότητα που προκαλεί η έλλειψη αποφάσεων στους επενδυτές αποτελεί τροχοπέδη για την Ελλάδα. «Η παρούσα ατμόσφαιρα δεν μας βοηθά να βγούμε από την κρίση», τονίζει ο Πρωθυπουργός και δηλώνει σαφώς ότι «αν δεν έχουμε σύντομα την απόφαση πως το δεύτερο πρόγραμμα θα προστατεύει την Ελλάδα και θα μπορεί η χώρα να προβεί στις βαθιές μεταρρυθμίσεις της, τότε το ίδιο το πρόγραμμα θα υπονομευτεί». Ο κ. Π α-ι πανδρέου σημειώνει επίσης ότι θα/ πρέπει κανείς να εξετάσει επακρι/ βώς το ζήτημα μιας μερικής αδυνο μίας πληρωμών εκ μέρους της Ε] - λάδας και προσθέτει: «Θεωρητικι ι, μπορεί να διαρκέσει δύο εβδομι - δες ή μπορεί να κρατήσει πολύ π ρισσότερο, προκαλώντας έτσι πο μεγαλύτερη ζημία».Οι δηλώσεις αυτές που αποτελο ακόμη μία προωθημένη εκδήλωι της νέας στρατηγικής που έχει επιλέ-

ξει η ελληνική κυβέρνηση, να δημοσιοποιεί τις αντιδράσεις και να μην αφήνει πολλά περιθώρια για παρα- σκηνιακές διαβουλεύσεις, συμπληρώνονται από νέα δημόσια τοποθέτηση που θα κάνει σήμερα ο κ. Πα- πανδρέου στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η  συνεδρίαση αποφασίστηκε χθες το βράδυ, μετά το τέλος της σύσκεψης που συγκάλεσε ο κ. Παπανδρέ- ου με τη συμμέτοχη του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Ευάγγ. Βενι- ζέλου, του υπουργού Εξωτερικών Στ. Λαμπρινίδη, και άλλων, κατά τη διάρκεια της οποίας τέθηκε επί τά- πητος η στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί στο εξής, με βάση την παραδοχή ότι η πρωτοφανής αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ενωσης να λάβει αποφάσεις βάζει τη χώρα σε μεγάλες περιπέτειες.
Τ Ρ Ε ΙΙ Ο Ρ Ο Ι. Η Αθήνα που εμφανίζεται ιδιαίτερα απογοητευμένη από την παρατεινόμενη αδυναμία των μεγάλων εταίρων στην Ε.Ε. να συμφωνήσουν σε λύση που θα οδηγήσει την Ελλάδα εκτός κρίσης και

ΗΜΑΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣ«Η Ε.Ε. δεν μπορεί να ασκεί μόνο νομισματική πολιτική»
Η ΚΥΒΕΡΝ Η ΣΗ , μπροστά στη διαφαινόμε- νη ματαίωση της έκτακτης αυριανής Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες (νεώτερες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθεί την Κυριακή), είχε προειδοποιήσει με δήλωση του εκπροσώπου της Ηλία Μόσιαλου ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση «δεν μπορεί να ασκεί μόνο νομισματική πολιτική και να διαχειρίζεται την αγορά της χωρίς να διαθέτει εργαλεία αντιμετώπισης κρίσεων, όπως έχουν όλες οι οικονομικές υπερδυνάμεις».Ο  κ. Μ όσιαλος είχε τονίσει ακόμη ότι η Ε.Ε. «οφείλει να πάρει αποφάσεις που δεν θα αντιμετωπίζουν μόνο έκτακτες κρίσεις, αλλά θα δημιουργούν ένα οικονομικό -και σε βάθος χρόνου π ολιτικό -  πλαίσιο για την οικοδόμηση μιας Ευρώπης ανταγωνιστικής στο παγκόσμιο περιβάλλον αλλά και αλληλέγγυας προς όλα τα μέλη της».

HAias M ôaiaAos

«Η ατμόσφαιρα δεν μαί βοηθά 
να βγούμε από την κρίση», 

τονίζει ο Γιώργο* Παπανδρέου 
σε συνέντευξή του στη γερμανική 
έκδοση των «Φαϊνάνσιαλ Τάιμε».

Στη φωτογραφία με την 
Ανγκελα Μερκελ

παράλληλα θα αποτρέψει το ντόμινο στις υπερχρεωμένες χώρες της ευρωζώνης, ξεκαθαρίζει ότι οι όρε ι της είναι τρεις και απολύτως σαφείι: Τ. Εξασφάλιση της βιωσιμότητα; του ελληνικού χρέους, με σημαντ ■ κή μείωσή του έως και 50%.2. Εξασφάλιση μικρότερου κόστους για το ελληνικό χρέος.3. Προστασία της χώρας, των πολιτών και των καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες.Αν αυτοί οι όροι εκπληρωθούν στε ακέραιο, μαζί προφανώς με τη\ απαλλαγή της χώρας από την υποχρέωση να λάβει και νέα πρόσθετα μέτρα λιτότητας, η ελληνική κυβέρνηση θα μπορούσε να συζητήσει το ενδεχόμενο μιας επιλεκτικής χρεοκοπίας, η οποία σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές θα μπορούσε να ση- μάνει -  σε εντελώς τεχνικό επίπεδο -  στάση πληρωμών για τους κατόχους ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου για μια - δυο ημέρες και αμέσως μετά επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας με το δεύτερο πακέτο βοήθειας.

Υποβάθμιση από Fitch
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΣΕ ΥΠΟΒΑΘΜ ΙΣΗ της μακροπρόθεσμης πιστοληπτι- κής ικανότητας της Ελλάδας κατά τέσσερις βαθμίδες, από Β+ σε C C C , προχώρησε χθες ο οίκος Fitch, αξιολογώντας πλέον το ελληνικό χρέος ως «υψηλού κινδύνου». Η νέα υποβάθ- μιση φέρνει την Ελλάδα μόλις τρεις βαθμίδες πριν από την αξιολόγηση D, που σηματοδοτεί ότι μια χώρα έχει κηρύξει στάση πληρωμών. Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, η  υποβάθμιση αντανακλά τη ν  α π ουσία  ενός νέου, πλήρως χρηματοδοτούμενου και α ξιόπ ιστου προγράμματος της Ε.Ε. και του ΔΝΤ για την Ελλάδα, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα για τον ρόλο των ιδιωτών πιστωτών σε μελλοντική χρηματοδότηση. «Είναι άξιο απορίας γιατί η Fitch προέβη στη σημερινή ανακοίνωσή της, παρό- τι το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών της ευρωζώνης και του ΔΝΤ είναι ήδη και αποφασισμένο και γνωστό», αναφέρεται σε απάντηση του υπουργείου Οικονομικών, όπου διευκρινίζεται ότι «όπως όμως αποφάσισε το Eurogroup τη Δευτέρα, το νέο πρόγραμμα θα έχει τεθεί σε εφαρμογή πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου, οπ ότε και πρέπει να καταβληθεί η νέα δόση στην Ελλάδα, ενώ το ακριβές σχήμα συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα διαμορφώνεται τώρα μέσα από εντατικές διαδικασίες και πάντα μέσα στο πλαίσιο της απόφασης του Eurogroup που ελήφθη παρουσία της ΕΚΤ και του ΔΝΤ». Κατά το υπουργείο Ο ικονομικώ ν η  ση μερινή  απόφαση της Fitch δεν επηρεάζει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και θα απαντηθεί εκ των πραγμάτων μόλις τεθεί σε εφ αρμογή το νέο πρόγραμμα.
ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ. Πάντως, οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών έπεσαν χθες κατακόρυ- φα, επηρεασμένες από τις πληροφορίες για επικείμενη υποβάθμιση από τη Fitch, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαπέντε ετών. Εξάλλου, υψηλές απώλειες σημείωσε το Χρηματιστήριο, που έκλεισε χαμηλότερα κατά 2,15% στις 1.190,30 μονάδες. Αντίθετα, καλύτερη ήταν η εικόνα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Αντίθετος ο Σαμαράς στην παροχή εμπράγματων εγγυήσεων«Η λέξη χρεοκοπία απαγορεύεται»

Ο  AvTiôvns Zapapàs κατά τη διάρκεια Tns opiAias του στη συνεδρίαση 
Tns Πολιτική* Επιτροπή* του κόμματο*

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΜΑΡΙΑ ΝΤΑΛΙΑΝΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ αντίθετος στην παροχή εμπράγματων εγγυήσεων (δημόσιας ακίνητης περιουσίας) για τη μείωση του χρέους εμφανίστηκε χθες ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος επιτέθηκε προσωπικά στον Πρωθυπουργό για το θέμα αυτό, ενώ ταυτόχρονα διεμή- νυσε σε υψηλούς τόνους ότι η  λέξη  «χρεοκοπία» δεν θα πρέπει να εκφέρεται με κανέναν τρόπο και σε καμία γλώσσα από την Ελλάδα. Η  αναφορά του αρχηγού της α ξιω ματικής α ντιπ ολίτευσης στον υπουργό Οικονομικών ο οποίος και χρησιμοποίησε τον όρο «selective default», προκάλεσε την άμεση αντίδραση του κ. Β ενιζέλου, ο οπ οίος τον κατηγόρησε εμμέσως πλην σαφώς για ανεύθυνο τρόπο δια-
0  πρόεδροδ ms Ν.Δ.
εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά 
των κυβερνητικών χειρισμών 
και του Πρωθυπουργούχείρισης της κατάστασης. «Περί- μενα από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να στηρίξει την κυβέρνηση στην προσπάθειά της, να επικρατήσει ένας υπεύθυνος και ψύχραιμος τρόπος διαχείρισης των ζητημάτων αυτών προς όφελος της χώρας. Δυστυχώς, έγινε το τελείως αντίθετο», δήλωσε ο κ. Βενιζέλος.
ΕΓΓΥΗΣΗ. Νωρίτερα στη Συγγρού, στα κεντρικά γραφεία του κόμματος μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Ν .Δ ., ο Αντώνης Σαμαράς έστρεφε τα βέλη του κατά ταυ Πρωθυπουργού σε ό,τι αφορά τα εμπράγματα δικαιώματα. «Ο κ. Παπανδρέου είχε δημόσια δηλώσει ότι η μόνη εγγύηση που δίνει είναι το σπίτι του στο Καστρί. Τώρα το ξέχασε; Αν το ξέχασε εκείνος, εμείς δεν το ξεχύσαμε...», είπε ο Αντώνης Σαμαράς υπογραμμίζοντας ότι η Ν .Δ. θεωρεί απαράδεκτες τις εμπράγματες εγγυήσεις για το ελληνικό χρέος, τις οποίες δεν τις συζητάει καν.Κατηγόρησε μάλιστα την κυβέρνηση ότι, διά του υπουργού Οικονομικών Ευάγγελου Βενιζέλου, φέρνει την Ελλάδα σε θέση «αυτοεπι- βεβαιούμενης προφητείας». «Η λέξη “χρεοκοπία” απαγορεύεται στο λεξιλόγιό μας», είπε. «Δεν τη θέλουμε. Δεν τη χρησιμοποιούμε. Δεν την επιτρέπουμε καν ως σκέψη. Βεβαίως, υπάρχουν διαβαθμίσεις στο κακό. Αλλά ένα μικρότερο κακό μπορεί πολύ εύκολα να οδηγήσει στο πολύ μεγαλύτερο...», ανέφερε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κ. Σαμαράς σημείωσε ακόμη ότι

η Ελλάδα δεν είναι ο «αποδιοπομπαίος τράγος» της Ευρώπης αλλά «ο αδύνατος κρίκος μίας π α νευρωπαϊκής κρίσης που πρέπει να στηριχθεί για να βγει όλη η Ευρώπη ισχυρότερη». Και επιτέθηκε ξανά κατά του κ. Παπανδρέου λέγοντας ότι «μέχρι χθες κατηγορούσε όποιους χρησιμοποιούν τη λέξη “χρεοκοπία” , ότι εξυπηρετούν όσους θέλουν να κερδίσουν από την κατάρρευση της χώρας».Κι αφού προέβλεψε ότι τελικά η Ευρωπαϊκή Ενωση θα οδηγηθεί στη λύση των ευρωομολόγων και έκρου- σε τον κώδωνα του κινδύνου η Ελλάδα να επωφεληθεί από αυτό πριν καταρρεύσει, εξαπέλυσε νέα επίθε

ση κατά των κυβερνητικών χειρισμών και του Πρωθυπουργού. «Μη μας λέτε κάθε λίγο και λιγάκι κ. Παπανδρέου ότι δεν είχατε άλλο δρόμο να διαλέξετε. Είχατε και παραείχατε... Ομως κάνατε ό,τι μπορούσατε για να μας οδηγήσετε εδώ. Σε απίστευτο αδιέξοδο».Αίσθηση προκάλεσαν ακόμα οι αναφορές του αρχηγού της Ν.Δ. για τα δημοψηφίσματα που έχει εξαγγείλει ότι θα κάνει η κυβέρνηση, τα οποία χαρακτήρισε ως προσπάθεια εκτόνωσης της λαϊκής αγανάκτησης με έναν παραπλανητικό τρόπο, για να προσθέσει ότι «το καλύτερο δημοψήφισμα είναι οι ίδιες οι εκλογές».
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50%
μείωση του επιδόματοβ
παραγωγικότηταβ

(!) Ενιαίο μισθολόγιο για όλο 
τον δημόσιο τομέα

(!) Οροφή του ανώτατου ορίου 
για τιε υπερωρίεε

(!) Μείωση τηβ αμοιβή$
των υπαλλήλων για συμμετοχή 
σε επιτροπέε

(1) Καταλογισμόε στον κανόνα 1:5 
των προσλήψεων που γίνονται 
σε ΔΕΚΟ , Ν Π ΙΔ  και 
όσων βρίσκονται σε εργασιακή 
εφεδρεία

ΔΗ Μ Ο ΣΙΟ Σ ΤΟΜ ΕΑΣ 
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

(!) Επαναξιολόγηση των 
προστίμων των αυθαίρετων 
κατοικιών και διακανονισμόβ 
για την αποπληρωμών των 
παραβάσεων

(!) Μείωση των κυρώσεων 
προκειμένου να επιτραπεί η 
καταγραφή α« ιδιωτικών σκαφών 
τα οποία επί του παρόντοε έχουν 
καταχωριστεί ο« εμπορικά

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ ΙΚ Ο  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α

(!) Εισαγωγή ατομικών 
αριθμών ασφάλιση5

(!)Ο ρ ιο  σ ™  συντάξευ σε 
ατομικό επίπεδο

(!) Χορήγηση του ΕΚΑ Σ έπειτα 
από υπολογισμό όλων των 
περιουσιακών στοιχείων

(!) Επέκταση του παγώματοε 
των κύριων και επικουρικών 
συντάξεων έωί το 2015

(!) Μείωση τηδ βασικήδ 
σύνταξηδ του ΟΓΑ 
και των βασικών συντάξεων 
των ασφαλιστικών ταμείων

ΔΗΜ Ο ΣΙΟ Ι ΦΟΡΕΙΣ

(1) Κατάργηση και μείωση του 
μεγέθουδ 40+1 1 δημόσιων
φορέων

(!) Συγχώνευση 25 φορέων 
τηδ Γενικήδ Κυβέρνησηδ«Δεν υπάρχει χρονο^ για χάσιμο»Βολέ5 ιου ΔΝ Τ σιην Ευρωπαϊκή Ενωση για ιην ανιιμειώπιση π κ  ελληνικής κρίσης χρέους

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ

Α υστηρές συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Ενωση να μην καθυστερήσει περαιτέρω  στην αντιμετώπιση της ελληνικής κρίσης χρέους απευθύνει το ΔΝΤ στην τέταρτη έκθεση αξιολόγησης που συνέταξε για την εφαρμογή του προγράμματος οικονομικής πολιτικής της χώρας μας. Το Ταμείο εμμέσως πλην σαφώς επικρίνει τους Ευρωπαίους και για τη μεγάλη καθυστέρηση που έχει σημειωθεί στη λήψη απόφασης για την αντιμετώ-
Ενδεχόμενη άιακαι 
χρεοκοπία ιιβ  Ελλάδα* 
θα απειλούσε ιη σιαθερόιηια 
οιη ζώνη ιου ευρώπιση του χρέους της Ελλάδας λόγω των διαφωνιών τους και προοειδο- ποιεί πως ενδεχόμενη άτακτη χρεοκοπία της Ελλάδας θα απειλούσε τη σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ και θα είχε επιδράσεις στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Στην έκθεση του ΔΝΤ αναφέρεται πως υπό τις υφιστάμενες συνθήκες η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους θεωρείται αβέβαιη. Επιση- μαίνονται οι διεθνείς προσπάθειες για τη διευθέτηση του χρέους και γίνεται αναφορά στη σχέδια--

ζόμενη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στον νέο μηχανισμό στήριξης. Σημειώνεται δε πως το καθεστώς επιλεκτικής χρεοκοπίας ε ίναι μια εξέλιξη  που δεν μπορεί να αποκλειστεί σε προσω ρινή βάση για την Ελλάδα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Αίσθηση προκα- λεί η προειδοποίηση που εμπεριέχεται στην έκθεση ότι μια «πλημμελής» αντιμετώπιση της ελληνικής κρίσης χρέους θα μπορούσε να κλιμακώσει σημαντικά τους κινδύνους, ειδικά εάν δεν παρασχεθούν επ αρκείς εγ γυ ήσ εις και υπάρξει άτακτη χρεοκοπία. Οπως σημειώνεται στην έκθεση, αυτό θα μπορούσε να απειλήσει τη σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ, με σημαντικές δευτερογενείς επιδράσεις για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και τις διεθνείς ροές κεφαλαίων.Οπως αναφέρεται στην έκθεση του ΔΝΤ, η ψυχολογία της αγοράς έχει επιδεινωθεί απότομα προς το χειρότερο, εν μέσω αρνητικών προσδοκιών ότι η Ελλάδα θα αναδιαρ- θρώσει το χρέος της. Το ενδεχόμενο αυτό έχει κλονίσει ευρύτερα την εμπιστοσύνη και έχει οδηγήσει σε εκροή καταθέσεων, η οποία προ- καλεί πρόσθετο «άγχος» στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με το ΔΝΤ, καθιστά

επιτακτική την πρόσθετη στήριξη της τραπεζικής ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ώστε να διατηρηθεί η σταθερότητα.
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. Παρουσιάζοντας μέσω τηλεδιάσκεψης την τέταρτη έκθεση αξιολόγησης που συνέταξε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο Πολ Τόμσεν, επικεφαλής του κλιμακίου

ΔΝΤ στην Ελλάδα, κλήθηκε να σχολιάσει την εμπλοκή των ιδιωτών στο ευρωπαϊκό σχέδιο, ωστόσο απέφυγε να απαντήσει ευσχήμως, σημειώνοντας ότι είναι υπόθεση που συζητεί- ται στα ευρωπαϊκά όργανα. Δεν δε- σμεύθηκε δε για το ενδεχόμενο συμμετοχής του ΔΝΤ σε νέα χρηματοδότηση της Ελλάδας, χωρίς ωστόσο να το αποκλείει, στάση που είναι συνε

πής με το τελεσίγραφο που ήδη έχει αποστείλει το Ταμείο προς τους Ευρωπαίους -  από την περασμένη Παρασκευή -  ότι αν δεν βρεθεί λύση το αμέσως επόμενο διάστημα δεν πρόκειται να συμμετάσχει στην επόμενη αποστολή για την αξιολόγηση της οικονομίας τον Σεπτέμβριο προκειμένου να καταβληθεί η έκτη δόση του δανείου.

Ο  Πολ Τόμσεν, 
επικεφαλήδ του 
κλιμακίου του ΔΝ Τ 
στην Ελλάδα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣΜεγαλύτερη από το αναμενόμενο η ύφεση
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ τις συζητήσεις που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον. νέο χρηματοδοτικό μηχανισμό, εμείς πρέπει να φέρουμε εις πέρας το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής το οποίο έχει ακόμη δύο χρόνια ζωής», δήλωσε ο κ. Τόμσεν, εφιστώντας την προσοχή στην πιστή εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος που θα επιτρέψουν -  όπως είπε -  την επιστροφή της χώρας στην ανάπτυξη στο πρώτο εξάμηνο του 2012. Στην έκθεση του ΔΝΤ αναφέρεται πως η μακροοικονομική προσαρμογή της Ελλάδας συνεχίζεται εν μέσω ύφεσης, ωστόσο η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η αύξηση της παραγωγικότητας δεν είναι ακόμη εμφανείς. Ομοίως,

σημειώνεται πως η δημοσιονομική προσαρμογή και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις έχουν καταγράψει στασιμότητα και προβλήματα εφαρμογής. Ωστόσο, το ΔΝΤ αναγνωρίζει πως η κυβέρνηση έχει καθορίσει τις πολιτικές που απαιτούνται για να ξεπεραστούν οι καθυστερήσεις και τα όποια εμπόδια στην εφαρμογή της μεταρρύθμισης και ζητεί από τις ελληνικές Αρχές να εφαρμόσουν το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα και το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων.Ο δανός οικονομολόγος, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, παραδέχθηκε ότι η ύφεση είναι μεγαλύτερη από το αναμενόμενο και θα φθάσει το 3,8% φέτος, λόγω κυρίως της μεγάλης υποχώρησης της εγχώριας ζήτησ ης.


