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Δύο τοποτηρητές του ΔΝΤ στην Αθήνα
Θα εγκατασταθούν μόνιμα, θα συμβουλεύουν και θα παρακολουθούν τον έλεγχο των δημοσίων δαπανών και την είσπραξη φόρων

Τοποτηρητές για την αναμόρφωση του 
φοροεισπρακτικού μηχανισμού και 
του συστήματοε ελέγχου τω ν δαπανών 
θα τοποθετήσει μόνιμα στην Αθήνα το 
Διεθνέε Νομισματικό Ταμείο.

Το ΔΝΤ κατέληξε, σύμφωνα με πλη- 
ροφορίεε, σε αυτήν την απόφαση κα
θώε διαπίστωσε ότι παρά τη ν πολιτική 
Βούληση τηε κυβέρνησηε, η δημόσια δι- 

ιηση αδυνατεί να εφαρμόσει με την 
ταχύτητα που απαιτούν οι περιστάσειε 
τιε αλλαγέε που προβλέπει το Μνημό
νιο για τη φορολογική διοίκηση, τη  συλ
λογή οικονομικών στοιχείων του ευ
ρύτερου δημόσιου τομέα ή τη ν κα

τάρτιση νέόυ τύπου προϋπολογισμών. 
Επίσηε, διαπίστωσε ότι η όποια πρόο- 
δοε σημειώνεται στα διαστήματα πού 
βρίσκονται στην Ελλάδα οι ομάδεε τε- 
χνικήε βοήθειαε παγώνει αμέσωε μόλιε 
οι ξένοι εμπειρογνώμονεε φύγουν από 
τη χώρα μαε και έωε ότου επιστρέφουν.

Ετσι, αποφάσισε να εγκαταστήσει μό
νιμα στην Αθήνα δύο εκπροσώπουε του, 
εξειδικευμένουε ο έναε σε θέματα φο
ρολογήστε διοίκησηε και ο δεύτεροε σε 
θέματα δημοσίων δαπανών. Οι δύο αυ
τοί θα συμβουλεύουν τα  στελέχη του 
υπουργείου Οικονομικών, ενώ ταυτό
χρονα θα παρακολουθούν και θα πιέ

ζουν για αλλαγέε που θα βελτιώσουν την 
αποτελεσματικότητα τηε διοικητικήε 
μηχανήε. Παράλληλα, σύντομα θα έρ
θουν για να εγκατασταθούν μόνιμα πλέ
ον στη ν Αθήνα ωε μόνιμοι απεσταλ
μένοι τηε τρόικαε οι κ. Μ. Τράα από το 
ΔΝΤ και Κ. Βάιε από τη ν Κομισιόν, οι 
οποίοι θα παρακολουθούν και θα πιέ-

Θα πιέζουν και για 
αλλαγές ώστε να βελτιωθεί 
η αποτελεσματικότητα 
της διοικητικής μηχανής.

ζουν για τη ν υλοποίηση του Μνημονί
ου σε πολιτικό επίπεδο.

Η τρόικα θεωρεί ότι η ανεπάρκεια τηε 
δημόσιαε διοίκησηε και κυρίωε του φο- 
ροεισπρακτικοΰ μηχανισμού είναι από 
τιε μεγαλύτερεε απειλέε σ τη ν εφαρμο
γή του προγράμματοε διάσωσηε, καθώε 
η υστέρηση τω ν  εσόδων μπορεί να ο
δηγήσει σε νέα μέτρα, τα οποία ωστό
σο ούτε η οικονομία ούτε η κοινωνία 
αντέχει. Η όξυνση τω ν  κοινωνικών α
ντιδράσεων είναι πλέον μία από τιε ι- 
σχυρότερεε ανησυχίεε τηε τρόικαε. 
Γι’ αυτόν τον  λόγο και με τη ν ελπίδα ό
τι θα βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα

τηε δημόσιαε διοίκησηε δέχονται προε 
το παρόν μέτρα αύξησηε εσόδων και συ- 
γκράτησηε δαπανών που δεν έχουν μό
νιμο χαρακτήρα, όπωε η περαίωση και 
η καθυστέρηση στην παραλαβή εξο- 
πλιστικών προγραμμάτων. Χθεε τα 
στελέχη τηε τρόικαε είχαν επαφέε με 
την ηγεσία του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτουε. Σύμφωνα με τιε προβολέε που 
έχουν κάνει για να μη χρειαστούν ε
πιπλέον μέτρα, πέραν τηε συγκράτησηε 
τω ν δαπανών που έχει ήδη επιτευχθεί, 
θα πρέπει τα έσοδα να αυξηθούν κατά 
10% το τελευταίο τετράμηνο. Κάτι τέ 
τοιο θεωρείται δύσκολο, αφού ακόμη και

από τη ν περαίωση δεν αναμένονται έ
σοδα άνω τω ν 500 εκατ. ευρώ φέτοε (α
πό τα 1,5 δισ. ευρώ που προσδοκά το 
οικονομικό επιτελείο συνολικά). Συνε- 
πώε, είναι πολύ πιθανό να απαιτηθεί πε
ραιτέρω περικοπή δαπανών έωε το τέ- 
λοε του έτουε. Επίσηε, σημαντική κα
θυστέρηση διαπιστώνεται και στη ι 
λογή στοιχείων για τον  ευρύτερο δη
μόσιο τομέα. Είναι ενδεικτικό ότι από 
τουε 1.000 δήμουε τηε χώραε στο ΓΛΚ 
έχουν αποστείλει στοιχεία μόνο 340, μό
λιε πέντε ημέρεε πριν από τη  λήξη τηε 
σχετικήε προθεσμίαε.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΗΡΑΣ

«Δυνατή αρχή», 
αλλά παραμένουν 
δέκα βασικά ρίσκα
Η Ελλάδα μπορεί να  έχει κάνει 
«δυνα τή  αρχή» σ ε  ό, τ ι αφορά 
τη ν  εφαρμογή του Μνημονίου, 
'■'~π:όσο το  Δ ιεθνέε Νομισματι-

Ταμείο (ΔΝΤ) εντοπ ίζει μία 
σειρά από ρίσκα για  τη ν  υλο
ποίησή  του  και αποτυπώνει 
τουε π έντε κινδύνουε για το ν  ε- 
κτροχιασμό του χρέουε.

Ταυτόχρονα, το  Ταμείο θεωρεί 
δεδομένη τη ν  περαιτέρω  μείω
ση  τω ν  δαπανών του Προγράμ- 
ματοε Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ) κατά 1 δισ. ευρώ και τη ν  
αναθεώ ρηση  τω ν  αμυντικών 
δαπανών κατά 900 εκατ. ευρώ, 
ενώ  αφήνει ανοικτό το  ενδεχό
μενο να  υπάρξουν νέεε περικο- 
πέε στιε αναποτελεσματικέε δη- 
μόσιεε δαπάνεε.

Η έκθεση αυτή έρχεται σε συ-

Περαιτέρω μείωση 
των δαπανών 
του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων 
κατά 1 δισ. ευρώ.

νέχεια τηε εκταμίευσηε τηε δεύ- 
τερηε δόσηε δανεικών από το  
ΔΝΤ, ύψουε 2,5 δισ. ευρώ. Υπεν
θυμίζει το  ζήτημα τηε υπεροχήε 
τω ν  επιχειρησιακών συμβάσεων 
εργασίαε ένα ντι τω ν  κλαδικών 
και τιε αλλαγέε που προωθούνται 
με σχέδιο προεδρικού διατάγ- 
ματοε σ τη  διαδικασία μεσολά- 
βησηε και διαιτησίαε τω ν  εργα
σ ιακών διαφορών.

Επίσηε, οι αναλυτέε του Τα
μείου σημειώνουν ότι η κυβέρ
νη ση  πρέπει να  είναι έτοιμη να  
λάβει έκτακτα μέτρα σ το  σκέλοε 
τω ν  δαπανών για  το  2011, εάν 
προκύψει κάποιο πρόβλημα, ε
νώ  υποστηρ ίζουν ότι οι ελληνι- 
κέε αρχέε δεν σχεδιάζουν να  εκ- 
δώ σου ν ομόλογα σ το  άμεσο 
μέλλον. Παράλληλα, εντοπ ίζουν 
10 βασικά ρίσκα:

1, Εσοδα: Το ΔΝ Τ θεωρεί ότι ό
σο η οικονομία θα βρίσκεται σε 
ύφεση, τα  έσοδα  θα αποτελούν 
ρίσκο, ενώ  κάνει λόγο και για α
ν τ ίσ τα σ η  τω ν  φοροελεγκτικών

■ανισμών σ το  να  εκτελέσουν 
υ ^ σ τά  τη  δουλειά τουε. Κάτι το  
οποίο μπορεί να  οδηγήσει σε νέα 
επ ίπονα μέτρα  σ τα  επόμενα 
χρόνια.

2. Δαπάνες: Ωε απαραίτητο 
για  να  διασφαλιστεί η μείωση 
του ελλείμματοε κρίνεται από το 
Ταμείο η συντήρηση  του «μαξι
λαριού» τω ν  4 δισ. ευρώ που εί
να ι η επιπλέον τω ν  σ τόχω ν μεί
ω ση  τω ν  δαπανών. Γ ίνετα ι ιδι
α ίτερη  αναφορά στιε  δαπάνεε 
τηε γενικήε κυβέρνησηε (νοσο
κομεία, OTA, ασφαλιστικά Τα

μεία) και τω ν  ΔΕΚΟ. Πάντωε, το  
ΔΝ Τ σημειώνει πωε υ ιοθετεί 
τη ν  άποψη τω ν  ελληνικών αρ
χώ ν ότι δεν χρειάζονται νέα  μέ
τρα  και ό τι η διασφάλιση τηε ε- 
πίτευξηε τω ν  στόχων θα γίνει α
πό τη ν  περαιτέρω περικοπή του 
ΠΔΕ και τη ν  αναθεώρηση τω ν  
αμυντικών δαπανών.

3. Ανάπτυξη: Οι αναλυτέε του 
ΔΝ Τ εμμένουν σ το  ότι η ύφεση 
φέτοε θα είναι τηε τάξηε του 4% 
και του χρόνου θα περιοριστεί 
σ το  2,5%, παρά το  γεγονόε ότι 
ο υψηλόε πληθωρισμόε θα ενι- 
σχύσει το  ονομαστικό ΑΕΠ. Πά
ντω ε, δεν  π ιστεύουν ό τι η πα
ραοικονομία θα στηρίξει τη ν  ελ
ληνική οικονομία όσο θεωρούν 
οι ελληνικέε αρχέε. Α ντιθέτω ε, 
χρειά ζετα ι η  προώθηση  τω ν  
δ ιαρθρω τικώ ν μεταρρυθμίσε
ων. Μάλιστα, σ τη ν  έκθεση ση
μειώνετα ι ό τι πλέον η κυβέρ
νηση  θα πρέπει να  μεταφέρει 
τη ν  προσοχή τη ε από τη ν  προ
σπάθεια δημοσιονομικήε προ- 
σαρμογήε σε  αυτήν τηε ανα- 
διάρθρωσηε τηε πραγματικήε οί
κο νομίαε.

Σ το  πλαίσιο αυτό, το  ΔΝ Τ  υ
πενθυμίζει ότι μέσα σ το ν  Οκτώ
βριο θα πρέπει να  είναι έτοιμο 
το  νομοσχέδιο για  τη ν  απελευ
θέρωση τω ν  κλειστώ ν επαγγελ
μάτων (δικηγόροι, συμβολαιο
γράφοι, φαρμακοποιοί, ορκωτοί 
λογιστέε, αρχιτέκτονεε και μη
χανικοί), μέσω του οποίου θα κα- 
ταργούνται οι ελάχιστεε αμοιβέε, 
γεωγραφ ικοί περιορισμοί και 
θα μειώνοντα ι οι διαδικασίεε α- 
δειοδότησήε τουε.

4. OTA: Σύμφωνα με το  Ταμείο, 
η κυβέρνηση θα πρέπει να  έρ
θει σε συμφωνία με τουε δήμουε 
τηε χώραε, βάσει τηε οποίεε αυ
το ί δ εν  θα ξεπερνούν ένα  συ
γκεκριμένο ποσό δαπανών. Εί
να ι ενδεικτικό, ό τι το ν  Ιούνιο 
προβλεπόταν πλεόνασμα 900 
εκατ. ευρώ από τουε OTA και 
προέκυψε πλεόνασμα 200 εκατ. 
ευρώ. Για τα  τέλη  Σεπτεμβρίου 
η νέα  πρόβλεψη δείχνει ότι το  
πλεόνασμα θα είναι επίσηε 200 
εκατ. ευρώ, αντί του  1 δισ. ευ
ρώ που αρχικώε υπολογιζόταν.

5. Υγεία: Η ενδυνάμωση του οι
κονομικού ελέγχου και του συ- 
στήματοε προμηθειών τω ν  νο 
σοκομείων χαρακτηρίζεται «ση 
μαντική». Μάλιστα, σ τη ν  έκθε
ση  αναφέρεται ό τι ο συγκεκρι- 
μένοε τομέαε είναι ο κυριότεροε 
παράγων που ασκεί πιέσειε στιε 
κρατικέε δαπάνεε.

6. ΔΕΚΟ: Την άμεση αναδιάρ
θρωση τω ν  δημοσίων επιχειρή
σεω ν ζητεί το  ΔΝΤ, δεδομένου ό
τ ι οι ΔΕΚΟ είναι μόνιμη «πληγή» 
για  το ν  προϋπολογισμό. Οι κα- 
ταπ τώσειε τω ν  εγγυήσεων από

Ποσά σε δισ. ευρώ A Θ
Συνολικά έσοδα 58,4 1 56,8

Αμεσοι φόροι 55,1 53,8

Εμμεσοι φόροι 34,1 32,9

ΦΠΑ 18,5 18,4

Φόροι κατανάλωσης 12,9. 12,5

Σύνολο δαπανών 79,8 76,4

Πρωτογενείς δαπάνες 54,9 52,7

Μισθοί και συντάξεις 22,5 22,9

Ασφάλιση και υγεία 18,1 17

Δαπάνες για τόκους 13 13,4

Δαπάνες ΠΔΕ 9,2 8,2

Αμυντικές δαπάνες 2,7 1,8

Ισοζύγιο 0TA 0,1 0

Ισοζύγιο ασφαλιστικών Ταμείων 2,6 2,3
Ταμειακό έλλειμμα 18,7 17.2

γενικής κυβέρνησης

A

i WÊËÊm

O
Πραγματικό ΑΕΠ -4 ,0 %

Εγχώρια ζήτηση -7 ,1% -6 ,5=,.

Ιδιωτική κατανάλωση -4 ,0 % -3,0  η

Δημόσια κατανάλωση -1 0 ,6% -10,6%

Επενδύσεις -12 ,0% -11,7

Εξαγωγές 4 ,5 % 3,0 %

Ε ισαγω γές -9 ,7 % 8,6

Ανεργία 11,8% ' Jl,8%
Ελλειμμα τρεχουσών συναλλαγών* 8 , 4 %

Y
10,8 %

Ονομαστικό ΑΕΠ -2 ,8 % -0 ,6

A Αρχικές 
προβλέψεις

©  Νέες 
εκτιμήσεις

Οι αστοχίες
tou
Μνημονίου
Τέσσερις μήνες μετά 
την έναρξη υλοποίησης 
του Μνημονίου, 
το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο (ΔΝΤ) 
προχώρησε 
σε νέες εκτιμήσεις 
για βασικά μεγέθη 
τόσο της ελληνικής 
οικονομίας, όσο και 
του προϋπολογισμού. 
Πάντως, αυτό 
θα συμβαίνει συχνά, 
αφού όλοι (τρόικα 
και ελληνικές αρχές) 
έχουν δηλώσει κατ’ 
επανάληψη ότι 
το Μνημόνιο 
θα αναθεωρείται 
διαρκώς και αναλόγως 
με τις συνθήκες.

'ως ποσοστό του ΑΕΠ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

300 εκατ. ευρώ που είχαν προ
ϋπολογιστεί για φέτοε θα ξεπε- 
ράσουν το  1,5 δισ. ευρώ τελικά.

7. Αποκρατικοποιήσεις: Το ΔΝΤ
αναμένει σ τα  τέλη  του έτουε το  
αναλυτικό πρόγραμμα αποκρα
τικοποιήσεων, το  οποίο θα πρέ
πει να  είναι πολύ πιο συγκεκρι
μένο, καθώε προε το  παρόν εί
να ι π ερ ιορ ισμ ένο . Π άντω ε, 
κρούει τω ν  κώδωνα του κινδύ
νου ότι θα υπάρξει αντίσταση α
πό τα  «περιχαρακωμένα κατε
στημένα συμφέροντα», η οποία 
θα πρέπει να  αντιμ ετωπ ιστεί α
πό τη ν  κυβέρνηση.

8. Τράπεζες: Η ρευσ τό τη τα  
του  τραπεζικού συστήματοε εί
να ι «περιορισμένη», αλλά δια- 
χειρίσιμη. Αναφορικά με τιε ε- 
πικείμενεε αλλαγέε, το  ΔΝ Τ ση
μειώνει ότι υπάρχει πιθανότητα 
να  πωληθεί ένα σημαντικό μέ- 
ροε τω ν  κρατικών μεριδίων στιε 
τράπεζεε σ το  πλαίσιο τω ν  ανοι
κ τώ ν  και δ ιαφ ανώ ν διαδικα
σιών, όπώε προβλέπονται από 
τουε κανονισμούε τηε Ε. Ε.

9. Χρέος: Ε ντοπ ίζοντα ι πέντε 
κ ίνδυνοι σ τη ν  πορεία μείωσηε 
του  χρέουε. Η πλήρηε αναγνώ 
ριση όλων τω ν  υποχρεώσεων

(μεταξύ τω ν  οποίων και συμβά- 
σειε 8wap ύψουε 5 δισ. ευρώ), το 
ενδεχόμενο χαμηλότερηε τηε α- 
ναμενόμενηε δημοσιονομικήε 
προσαρμογήε, η πιο αδύναμη α
νάπτυξη, η περίπτωση του α
ποπληθωρισμού και η άνοδοε 
τω ν  επ ιτοκ ίων δανεισμού.

ΙΟ. Πολιτική στήριξη: Το ΔΝΤ α
ναφέρει ότι μέχρι τώρα  είναι «α- 
πογοητευτική» η σ τάση  τηε μη 
στήριξηε τηε οικονομικήε πολι- 
τικήε από τα  άλλα πολιτικά κόμ
ματα και εκφράζει τη ν  ανησυχία 
του για κοινωνικέε αναταραχέε.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΑΣ

Εμμεσες αιχμές 
και απογοήτευση 
για τη στάση της Ν.Δ.
Του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΙΣ

Δυσφορία για τη ν  επιλογή τηε Νέαε Δημοκρατίαε να μη'7 
υποστηρίξει το  Μνημόνιο εκφράζεται με διακριτικό αλ 
σαφή τρόπο σ τη ν  ενδιάμεση έκθεση-αποτίμηση του 
ΔΝΤ για τη  μέχρι τώρα πορεία εφαρμογήε του προγράμ- 
ματοε σταθεροποίησηε. Επισημαίνεται, συγκεκριμένα, ό
τ ι «προκαλεί απογοήτευση το  γεγονόε πωε σε αυτή τη ν 
καθοριστική στιγμή για τη ν  Ελλάδα, οι οικονομικέε με
ταρρυθμ ίσει δεν έχουν τύχει μεγαλύτερηε υποστήριξηε 
από άλλα πολιτικά κόμματα». Καθώε η αντίθεση τω ν  κομ
μάτων τηε Αριστεράε χαρακτηρίζεται αναμενόμενη και ο 
ΛΑΟΣ υπερψήφισε το  Μνημόνιο, είναι σαφέε ότι η επι
σήμανση αφορά συγκεκριμένα τη  Ν.Δ.

Το κλίμα σ τη ν  έδρα του ΔΝΤ για το  κόμμα τηε αξιωμα- 
τικήε αντιπολίτευσηε είναι εδώ και μήνεε βαρύ. Λίγο με
τά  τη  συζήτηση και ψήφιση του Μνημονίου σ τη ν  ελλη
νική Βουλή το ν  Μάιο, στέλεχοε του ΔΝΤ, που δεν ασχο- 
λείται με τη ν  Ελλάδα, εμφανίσθηκε σε ιδιωτυαί συνομι
λία έντονα ενοχλημένο από τη  στάση τηε Ν.Δ., τονίζονταε 
ότι «δ εν  είναι δυνατόν ένα κόμμα εξουσίαε που επαγγέλ
λεται αφοσίωση σ τη ν ελεύθερη αγορά να καταψηφίζει το

Ακομψες 
χαρακτήρισε 
τις συστάσεις 
η αξιωματική 
αντιπολίτευση.

ιδεολογικά συγγενών κομμάτων τα  οποία συμμετέχουν στο 
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.

Ο εκπρόσωποε του κόμματοε τηε αξιωματικήε αντιπο- 
λίτευσηε Πάνοε Παναγιωτόπουλοε χαρακτήρισε το  λιγό
τερο άκομψεε τιε συστάσειε τηε έκθεσηε του ΔΝΤ και ε- 
πεσήμανε πωε «η  Ν.Δ. δεν στηρίζει μέτρα που οδηγούν 
τη ν οικονομία σε ύφεση και τη ν κοινωνία σε μαρασμό, αλ
λά προτείνει το ν  δρόμο τηε ανάπτυξηε που μαε βγάζει α
πό τη ν  κρίση». Τη δυσφορία του ΔΝΤ έχει εκφράσει και 
σε πρόσφατη συνέντευξή  του σ τη ν  «Κ » ο διευθυντήε Ευ- 
ρώπηε του Ταμείου και επικεφαλήε τηε ομάδαε που συ
νέταξε το  Μνημόνιο για τη ν Ελλάδα, Πόουλ Τόμσεν. Κλη- 
θείε να σχολιάσει τη  συνάντηση που είχε με το ν  κ. Αντώ- 
νη Σαμαρά, ο κ. Τόμσεν, αφού σημείωσε ότι «η  κυβέρνη
ση έχει επιδείξει εντυπωσιακή αφοσίωση και χαίρει ε- 
ντυπωσιακήε διεθνούε υποστήριξηε», έσπευσε να τονίσει 
ότι «η  παγκόσμια κοινότητα θα περίμενε ευρύτερη πολι
τική υποστήριξη μέσα σ τη ν  Ελλάδα» και να υπογραμμί
σει πωε «αυτοί δεν είναι καιροί για πολιτικά παιχνίδια στα 
θέματα αυτά».

Μπακογιάννη και ΛΑΟΣ
Πέραν τηε καλήε συνεργασίαε που έχουν με τη ν  κυ

βέρνηση, στο  ΔΝΤ εκτιμούν θετικά και τη  στάση  μεμο
νωμένων πολιτικών που δεν δίστασαν να ψηφίσουν υπέρ 
του Μνημονίου και επέλεξαν να αναλάβουν το  όποιο πο
λιτικό κόστοε παρότι δεν βρίσκονται οι ίδιοι σ τη ν  εξου
σία. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη μνεία γίνεται σ τη ν  επι
λογή τηε κ. Ντόραε Μπακογιάννη. Πάντωε και η πρώιπτ 
υπουργόε Εξωτερικών επισήμανε πρόσφατα τη ν  ανάγ 
επαναδιαπραγμάτευσή συγκεκριμένων προβλέψεων του 
Μνημονίου που αφορούν τιε αυξήσειε στιε συντάξειε, προ- 
κειμένου να διαφυλαχθεί το  εισόδημα τω ν  συνταξιούχων 
από το ν  υψηλό πληθωρισμό, ο οποίοε αποδεικνύεται υ- 
ψηλότεροε σε σχέση με τιε αρχικέε προβλέψειε.

Στη σχετική επισήμανση τηε έκθεσηε αναφέρθηκε σε 
ανακοίνωσή του ο ΛΑΟΣ, σημειώνονταε ότι «δυστυχώε οι 
δανειστέε έχουν λόγο. Και στην περίπτωση τω ν  δανειστών 
τηε χώραε υπό καθεστώε απειλήε πτώχευσηε, η τρόικα πα
ρεμβαίνει. Ανεξαρτήτωε τηε οχλήσεωε εκ τω ν  λεγομένων 
τουε, μπαίνει θέμα ουσίαε. Κάποιοι, λοιπόν, σ τη ν  προ- 
σπάθειά τουε για επιθετικό παιχνίδι βγαίνουν οφσάιντ».

Μνημόνιο που αποσκοπεί στη  διά
σωση τηε ελληνικήε οικονομίαε μέ
σα από αποκρατικοποιήσει και σει
ρά άλλων μέτρων τα  οποία θα τη ν 
απελευθερώσουν και θα τη ν  κα
ταστήσουν περισσότερο ανταγω
νιστική και παραγωγική». Ανάλογο 
προβληματισμό προκάλεσε η στά
ση τηε Νέαε Δημοκρατίαε και σε η- 
γέτεε ευρωπαϊκών χωρών, όπωε και

«Αντάρτικο» από εφοριακούς και εφορίες υπό διάλυση
Καρφώνει τουε εφοριακούε για 
τη ν  υστέρηση τω ν  δημοσίων ε- 

5ων το  Διεθνέε Νομισματικό 
ιαμείο σ τη ν  πρώτη του έκθεση 
για τη ν  πορεία εκτέλεσηε του 
Μνημονίου.

Συγκεκριμένα σ τη ν  έκθεση 
του ΔΝΤ η φοροδιαφυγή προ
σεγγίζετα ι ωε παγιωμένο χαρα
κτηριστικό τηε ελληνικήε κουλ- 
τούραε, διάχυτο σ τη ν  ελληνική 
κοινωνία, ενώ  σημειώνεται ότι η 
ηγεσία του υπουργείου Οικονο
μικών δέχεται αντιπολίτευση α
πό το  εσωτερικό, δηλαδή το ν  φο- 
ροελεγκτικό και φοροεισπρα- 
κτικό μηχανισμό, η λειτουργία 
του οποίου είναι άμεσα συνδε- 
δεμένη με τη ν  υστέρηση που κα
ταγράφεται σ τα  δημόσια έσοδα, 
γεγονόε το  οποίο αναπόφευκτα 
θα φέρει νέουε φόρουε και μεί
ωση  δαπανών.

Η αλήθεια είναι ότι οι εφορίεε

Ιστορίες... ανεπάρκειας, 
αδράνειας, ανυπαρξίας 
προϊσταμένων και 
«λευκών απεργιών».

βρίσκονται υπό διάλυση, με τουε 
υπαλλήλουε να  διεκπεραιώνουν 
υποθέσειε καθημερινήε ρουτίναε, 
ενώ  δεν είναι λίγεε οι περιπτώ- 
σειε που οι εφοριακοί προτρέ
πουν τουε φορολογουμένουε «να 
περάσουν άλλη μέρα».

Για παράδειγμα, φορολογού- 
μενοε επισκέφθηκε τη ν  εφορία 
του για να καταβάλει το ν  ΦΠΑ 
και ο αρμόδιοε υπάλληλοε τον... 
ενημέρωσε ότι δεν χρειάζεται 
να  πληρώσει σήμερα το ν  ΦΠΑ 
και να περάσει σ το  τέλοε του 
μήνα.

Βέβαια, σ το  σημείο αυτό έ-

φθασαν οι εφορίεε εξαιτίαε τηε 
απουσίαε τηε ηγεσίαε του υ
πουργείου Ο ικονομικών. Κο
ντεύει έναε χρόνοε από τη ν  α
νάληψη τηε διακυβέρνησηε τηε 
χώραε από το  ΠΑΣΟΚ και οι αλ
λαγέε στιε εφορίεε ακόμα δεν έ 
χουν ολοκληρωθεί.

Δηλαδή για έναν ολόκληρο 
χρόνο αρκετέε εφορίεε δεν είχαν 
διευθυντή λόγω συνταξιοδότη- 
σηε τω ν  προηγουμένων, σε άλ- 
λεε εφορίεε ο προϊστάμενοε είχε 
σταματήσει να  δουλεύει περι- 
μένονταε τη ν  αντικατάστασή  
του, με αποτέλεσμα κανείε να μη 
δίνει εντολέε σ το  προσωπικό 
τηε εφορίαε.

Χωρίε αντικαχαστάχεε
Μ άλιστα σ τη ν  Α ττική περισ

σότεροι από 70 διευθυντέε και υ- 
ποδιευθυντέε συνταξιοδοτήθη- 
καν χωρίε να  αντικατασταθούν.

Σε εφορία μάλιστα που συντα- 
ξιοδοτήθηκε τόσο  ο διευθυντήε 
όσο και ο υποδιευθυντήε, υπεύ- 
θυνοε ανέλαβε ο επόπτηε που δεν 
ή ταν αρεστόε στουε υπόλοιπουε 
υπάλληλουε, με αποτέλεσμα η ε
φορία να λειτουργεί σ το ν  ρυθμό 
του κάθε υπαλλήλου.

Η καθυστέρηση του νόμου 
Ραγκούση για τιε κρίσειε τω ν  δι
ευθυντών βοήθησε παράλληλα 
σ τη  δημιουργία αυτήε τηε κα- 
τάστασηε, τη ν  οποία αντελή- 
φθησαν και τα στελέχη του Διε- 
θνούε Νομισματικού Ταμείου σε 
επισκέψειε που πραγματοποίη
σαν σε ορισμένεε εφορίεε τηε 
χώραε.

Σημειώνεται ότι σε δέκα ημέ
ρεε θα γίνουν οι αλλαγέε τω ν  
προϊσταμένων στιε εφορίεε τηε 
Αττικήε.

Από τη ν  άλλη πλευρά, η κα
τάργηση τηε αυτοτελούε φορο-

λόγησηε τω ν  επιδομάτων που 
λαμβάνουν οι εφοριακοί, καθώε 
και η μείωση τω ν  δώρων και τω ν  
επιδομάτων οδήγησε αρκετούε 
σε λευκή απεργία.

Το κάρφωμα από το  Διεθνέε 
Νομισματικό Ταμείο λύνει τα  
χέρια του υπουργού Ο ικονομ ιών 
Γ. Παπακωνσταντίνου για τη ν εκ 
βάθρων αναδόμηση του φοροε- 
λεγκτικού και φοροεισπρακτι- 
κού μηχανισμού.

Καχάθεση νομοσχεδίου
Το προσεχέε διάστημα ανα

μένεται να κατατεθεί σ τη  Βουλή 
σχέδιο νόμου το  οποίο θα αλλά
ζει ριζικά τη  δομή του υπουργείου 
Οικονομικών, τιε διευθύνσειε 
που υπάρχουν σήμερα, ενώ  οι ε
φορίεε θα αναλάβουν κυρίωε 
χρέη εξυπηρέτησηε τω ν  φορο- 
λογουμένων.

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι εφοριακοί προτρέπουν 
τους φορολογούμενους «να περάσουν άλλη μέρα».
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Κρίσιμος ρόλος 
στον κ. Ραγκούση
Ελαβε από τον κ. Παπανδρέου σημαντικές αρμοδιότητες

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

Πρόσωπο-κλειδί ins κυβέρνησή  
ε και επισήμωε από χθεε ο κ. 

I iuwns Ραγκούσηε καθώε με α
πόφαση του κ. Γ. ΐίαπανδρέου τού 
εκχωρήθηκαν αρμοδιότητεε που 
μόνον ο πρωθυπουργόε έχει, γε- 
γονόε που καθιστά πλέον τον  υ
πουργό Εσωτερικών δυνάμει α
ναπληρωτή του. Σύμφωνα με την 
απόφαση που δημοσιεύθηκε σε 
ΦΕΚ, ο κ. Ραγκούσηε αναλαμβά
νει τόσο «τη ν  ευθύνη του συνε
κτικού, στρατηγικού, πολιτικού και 
επικοινωνιακού σχεδιασμού για 
την προώθηση του κυβερνητικού 
έργου», (στουε τομείε που θα του 
ανα τίθεντα ι από το ν  πρωθυ
πουργό), όσο «και τη ν  παρακο
λούθηση τηε εφαρμογήε του». 
Επιπλέον, δε, σ τον υπουργό Εσω
τερικών εκχωρείται η δυνατότη
τα  να συγκαλεί (και επομένωε να 
ποοεδρεύει) συσκέψειε υπουρ- 

ν και υφυπουργών, ενώ ανά
λογο ρόλο θα έχει και σε επιτρο- 
πέε, και ομάδεε εργασίαε που θα 
συγκροτεί ο πρωθυπουργόε.

Κυβερνητικοί κύκλοι ερμήνευ
αν την πρωθυπουργική απόφαση 
ωε εκχώρηση στον υπουργό Εσω
τερικών όχι μόνον τηε εποπτείαε, 
αλλά επί τηε ουσίαε και του συ
ντονισμού του κυβερνητικού έρ
γου. Γι’ αυτό και εξέφραζαν την ά
ποψη ότι είναι επιβεβαιωτική τηε 
πολιτικήε υποβάθμισηε κ. X. Πα- 
μπούκη, καθώε εκείνοε μέχρι πρό- 
τινοε καλείτο να ανταποκριθεί 
στο νέο ρόλο του κ. Ραγκούση, ωε 
υπουργόε Επικρατείαε. Οι περισ
σότεροι υπουργοί, ωστόσο, δεν έ
κρυβαν την ανησυχία τουε κυρίωε 
για την αντίδραση του κ. Θ. Πά
γκαλου. Και τούτο διότι ο αντι- 
πρόεδροε έχει μέχρι σήμερα την 
ευθύνη συντονισμού του Μνημο
νίου, το οποίο, καλώε ή κακώε, εί
ναι ο κεντρικόε άξοναε τω ν  κυ
βερνητικών επιλογών. Χώρια, δε, 
που η χθεσινή απόφαση γεννά αυ-

Εντονο προβληματισμό δημιουρ
γεί στο ΠΑΣΟΚ ο πολιτικός χειρι
σμός των «πράσινων» στελεχών 
που δήλωσαν ήδη υποψήφιοι στις 
αυτοδιοικητικές εκλογές χωρίς να 
λάβουν την επίσημη έγκριση της 
Ιπποκράτους. Ο επικεφαλής της 
Επιτροπής Καταστατικού και Πι
στοποίησης (ΕΚΑΠ) κ. Γ. Ανωμερί- 
της χθες (στο Real) υπονόησε ότι 
επί της ουσίας έχουν ήδη διαγρά
φει από το κόμμα οι κ. Αλ. Μητρό- 
πουλος και Γ. Δημαράς, καθώς 
αυτό προβλέπει το καταστατικό 
για όσα στελέχη τυχόν θέτουν υ
ποψηφιότητα σε αντίπαλους (του 
ΠΑΣΟΚ) συνδυασμούς. 0  ίδιος ω
στόσο ηρόσθεσε ότι δεν προτίθε- 
ται να τους καλέσει σε απολογία, 
προφανώς γιατί η πρωτοβουλία 
αυτή θα πρέπει να αναληφθεί α
πό τον νέο γραμματέα κ. Καρχιμά- 
κη. Μια άλλη προσέγγιση εξέ
φραζαν πηγές της Ιπποκράτους

τονοήτωε το ερώτημα ποιο νόημα 
θα έχει στο εξήε η κοινωνική και 
η οικονομική επιτροπή στην οποία 
προεδρεύει ο κ. Πάγκαλοε, όταν α- 
ντίστοιχεε και συχνότερεε συ- 
σκέψειε θα συγκαλεί προφανώε ο 
κ. Ραγκούσηε. Παρεμπιπτόντωε υ
πενθυμίζεται ότι μόλιε προχθέε ο 
αντιπρόεδροε έκρινε σκόπιμο να 
«υπομνήσει» δημοσίωε τον συ
ντονιστικό ρόλο που του έχει α
ναθέσει ο πρωθυπουργόε στον το 
μέα τω ν  επενδύσεων. Γεγονόε 
που μόνον προβλέψιμη δεν καθι
στά την επόμενη αντίδρασή του 
μετά τη  χθεσινή εξέλιξη.

Αν κάτι, ωστόσο, γεννά και 
πρακτικήε φύσεωε ερωτήματα α
πό το νέο ρόλο του κ. Ραγκούση 
είναι η τελευταία παράγραφοε 
τηε πρωθυπουργικήε απόφασηε. 
Σύμφωνα με αυτήν, στιε αρμο
διότητεε του υπουργού τω ν Εσω-

ρου υποστήριζαν πως η διαγραφή 
του κ. Δημαρό δεν είναι απαραί
τητη, καθώς ο ανεξάρτητος πλέον 
βουλευτής θέτοντας εαυτόν εκτός 
της Κ. 0. του ΠΑΣΟΚ αυτομάτως 
έχασε και την ex officio θέση που 
είχε στο Εθνικό Συμβούλιο. Κάτι 
που συνέβη -όπως προσέθεταν- 
και με τους κ. Οικονόμου και Σα- 
κοράφα σε αντίθεση με τον κ. 
Μητρόπουλο ο οποίος θα πρέπει 
να διαγράφει από την ΕΚΑΠ. Η 
έκδηλη αμηχανία με την οποία α
ντιμετωπίζει το κυβερνών κόμμα 
όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι 
επιβεβαιωτική της ανησυχίας που 
υπάρχει για δεκάδες «πράσινους» 
αντάρτες σε όλη τη χώρα. Ενδει
κτικά, χθες, ο κ. Γ. Καλούδης υπέ
βαλε την παραίτησή του από μέ
λος του Ε. Σ., καθώς ενημέρωσε 
τον κ. Καρχιμάκη για την πρόθεσή 
του να διεκδικήσει ως ανεξάρτη
τος την περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Ερώτημα αποτελεί 
η αντίδραση του 
κ. Θ. Πάγκαλου 
που προεδρεύει 
στην Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή.

τερικών περιλαμβάνονται επι
πλέον «η  νομοθετική πρωτοβου
λία και οι λοιπέε κοινοβουλευτικέε 
αρμοδιότητεε, η πρόταση έκδοσηε 
διαταγμάτων και η έκδοση ατο
μικών και κανονιστικών αποφά
σεων στιε οποίεε (θα) προβαίνει μό- 
νοε ή με άλλουε υπουργούε ή υ- 
φυπουργούε».

Ακόμη και έμπειροι νομικοί α
δυνατούσαν να κατανοήσουν το 
νόημα τηε εν λόγω παραγράφου,

δεδομένου ότι οι περισσότερεε απ’ 
όσεε περιγράφονται ωε εκχωρη- 
θείσεε αρμοδιότητεε από τον κ. 
Παπανδρέου στον κ. Ραγκούση, α
ποτελούν ούτωε ή άλλωε υφιστά- 
μενεε ευθύνεε όλων τω ν  υπουρ
γών. Τα δε κυβερνητικά στελέχη 
με τα οποία επικοινώνησε η «Κ » 
δεν ήθελαν καν να συζητήσουν μια 
ερμηνεία που δόθηκε στην ακρο
τελεύτια φράση που θέλει πιθανώε 
το ν  κ. Ραγκούση να συν-νομοθε- 
τεί με άλλουε υπουργούε ακόμη και 
για ενέργειεε τω ν δικών τουε χαρ
τοφυλακίων.

Κατά τα λοιπά, ο κυβερνητικόε 
εκπρόσωποε έσπευσε χθεε να υ
ποβάθμισα τον «δημοψηφισματικό 
χαρακτήρα» που έδωσε προχθέε ο 
ίδιοε ο πρωθυπουργόε στιε αυτο- 
διοικητικέε εκλογέε. Ετσι, ενώ ο κ. 
Παπανδρέου μίλησε στο Εθνικό 
Συμβούλιο για «δημοψήφισμα υπέρ

ή κατά τω ν  μεγάλων αλλαγών» ε- 
ντάσσονταε σε αυτέε πλην του 
Καλλικράτη και «όλεε τιε αξίεε τηε 
διακυβέρνησήε μαε, όπωε η λο
γοδοσία, η διαφάνεια, η ευνομία, 
η αποτελεσματικότητα...», χθεε ο 
κ. Πεταλωτήε περιόρισε το δια- 
κύβευμα τω ν εκλογών μόνον στον 
Καλλικράτη. «Οι αυτοδιοικητικέε 
εκλογέε δεν είναι δημοψήφισμα υ
πό την στενή  έννοια του όρου, έ
χουν τον δικό τουε χαρακτήρα που 
σχετίζεται και με τα πρόσωπα», εί
πε ο κ. Πεταλωτήε. Τηε διόρθωσηε 
αυτήε είχαν προηγηθεί δεκάδεε 
μηνύματα στο Μαξίμου από υ- 
πουργούε που εξέφραζαν την α
πορία τουε για την επιλογή του κ. 
Παπανδρέου να υπονοήσει ότι σε 
περίπτωση ήτταε του ΠΑΣΟΚ θα 
οδηγήσει τη χώρα σε εθνικέε ε- 
κλογέε, εξ ου χθεε το ενδεχόμενο 
αυτό ανασκευάστηκε...

Παραβίαση εργατικής νομοθεσίας εντός της Βουλής

Αν και οι περισσότεροι βουλευτές απέχουν από τις εργασίες της Βουλής, για τις οποίες όμως ανελλιπώς λαμβά
νουν αποδοχές, εξακολουθούν να αποτελούν παράδειγμα αυτοεξαίρεσης από κανόνες και νόμους... όπως ο ΚΟΚ.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΔ

Στο χειρότερο σημείο τουε δεί
χνουν να βρίσκονται οι ρυθμοί με 
τουε οποίουε κινείται το  ελληνι
κό Κοινοβούλιο.

Σε πολλά επίπεδα, νομοθετικό 
αλλά και γενικότερηε εσωτερτκήε 
λειτουργίαε, τα  σημάδια είναι ε- 
ξόχωε αρνητικά, με το  «κερασά
κι σ τη ν  τούρτα » να είναι ο έ- 
λεγχοε που πρόσφατα έκανε η 
Επιθεώρηση Εργασίαε στουε χώ- 
ρουε εστίασηε τηε Βουλήε: Ελεγ-

Τα ευρήματα ελέγχου 
της Επιθεώρησης 
Εργασίας στους χώρους 
εστίασης.

χοε ο οποίοε σύμφωνα με πλη- 
φορίεε κατέδειξε τη ν  ατιμω

τική για το ν  Ναό τηε Δημοκρα- 
τίαε μη π ιστή  τήρηση τηε ερ- 
γατικήε νομοθεσίαε, από το ν  ε
πιχειρηματία σ τον  οποίο δόθη
κε η εκμετάλλευση εστιατορίου 
και κυλικείων από το  Ταμείο 
Αλληλεγγύηε τω ν  Υπαλλήλων 
τηε Βουλήε (ΤΑΥΒ). Ωε γνωστόν, 
αυτό το  ταμείο έχει -από τη ν  εν 
λόγω εκμετάλλευση- έσοδα, γε- 
νικώε αγνώστου ύψουε. Το πό
ρισμα του ελέγχου, σύμφωνα με 
τιε πρώτεε πληροφορίεε, αναμέ

νετα ι έπειτα από λίγο καιρό. Οι 
ίδιεε πληροφορίεε, εξάλλου, α
ναφέρουν ότι οι ελεγκτέε προ
σκλήθηκαν από το  γραφείο του 
προέδρου τηε Βουλήε, καθώε ό
λα όσα με τη  μορφή καταγγελιών 
ήταν από καιρό γνωστά (υπήρξαν 
σχετικά δημοσιεύματα, και τηε 
«Κ », προ μηνών) φαίνεται ότι πο
λύ συχνά το  τελευταίο διάστημα 
έφθαναν με τη  μορφή ανεπίση

μων διαμαρτυριών και σ το  γρα
φείο του κ. Φιλ. Πετσάλνικου. Ση
μειώνεται ότι για το  γνω σ τό  αυ
τό  θέμα ουδείε βουλευτήε τόσο  
καιρό εξέφρασε τη  διαμαρτυρία 
του. Ούτε όμωε καταγράφηκε και 
επίσημη αντίδραση από πλευράε 
του Ταμείου «αλληλεγγύηε» υπέρ 
τω ν  εργαζομένων σε αυτέε τιε ε- 
πιχειρήσειε.

Οι βουλευτέε, τώρα, οι οποίοι

στη  συντριπτική τουε πλειοψη- 
φία «απέχουν» μονίμωε από τιε 
εργασίεε για τιε οποίεε ανελλιπώε 
λαμβάνουν αποδοχέε (συνεδριά- 
σειε στην αίθουσα τηε ολομέλειαε 
και τιε νομοπαρασκευαστικέε ε- 
πιτροπέε), εξακολουθούν να  α
ποτελούν και προκλητικό παρά
δειγμα αυτοεξαίρεσήε τουε από 
κανόνεε και νόμουε: Δεν τιμω
ρούνται, ωε έπρεπε, κατά τη ν

προσέλευσή τουε σ τον  χώρο του 
Κοινοβουλίου από τουε τροχο- 
νόμουε, παρότι παραβιάζουν κα
τά συρροή τον Κώδικα Οδικήε Κυ- 
κλοφορίαε, ενώ ούτε... δέχονται 
να περάσουν από το  στοιχειώδη 
έλεγχο τω ν  ιδίων ή τω ν  χειρα- 
ποσκευών τουε από τα  μηχανή
ματα που ελέγχουν όλουε τουε υ- 
πόλοιπουε κατά τη ν  είσοδο στο 
κτίριο.

Αλλά και σε αυτά τα  σημεία ε
λέγχου το  κωμικοτραγικό του 
πράγματοε συνεχίζεται: Για πα
ράδειγμα, χρειάστηκε περισσό
τερο από ενάμισηε μήναε για  να 
αποφασίσουν οι υπεύθυνοι να 
γράψουν και στην αγγλική γλώσ
σα τη ν  προειδοποίηση προε ό
λουε όσοι έχουν βηματοδότη ή 
προε τιε εγκύουε ότι η διέλευσή 
τουε από τιε μαγνητικέε πύλεε α- 
νίχνευσηε μεταλλικών αντικει
μένων μπορεί να τουε προκαλέ- 
σει σοβαρό πρόβλημα υγείαε.

Από τα  ελάχιστα, πάντωε, που 
δουλεύουν «ρολόι» είναι η δρο
μολόγηση διαδικασιών για τιε νέ- 
εε προσλήψειε (στενογράφων), 
καθώε και η ταχεία προώθηση 
διαγωνισμού για τη ν  προμήθεια 
νέω ν  «μαγνητικών πυλών ελέγ
χου», ειδικών μηχανημάτων για 
τιε χειραποσκευέε - α, ναι, και ε- 
νόε φωτοτυπικού... Η αποσφρά
γιση τω ν  προσφορών προγραμ
ματίστηκε να γίνει άμεσα, στιε 10 
Σεπτεμβρίου.

Παπαρήγα κατά πάντων εν όψει δημοτικών εκλογών
Τ '"1Π ΑΝ ΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Ισοδύναμες με τιε βουλευτικέε ε- 
κλογέε χαρακτήρισε η κ. Αλέκα 
Παπαρήγα τιε εκλογέε για την Το
πική Αυτοδιοίκηση. Σε συνέ
ντευξη  Τύπου που παραχώρησε 
σ το  πλαίσιο τηε ΔΕΘ, ζήτησε α
πό το ν  λαό να  καταψηφίσει 
ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ., δίνονταε τη ν  ί
δια γραμμή και για το ν  δεύτερο 
γύρο, τόνισε πωε η μόνη ψήφοε 
που εκφράζει τη ν  αντίθεση στο 
Μνημόνιο είναι στα  ψηφοδέλτια 
τηε Λάίκήε Συσπείρωσηε που 
στηρίζει το  ΚΚΕ, ενώ έκανε λόγο 
για «στημένα» ψηφοδέλτια και 
«δήθεν αντάρτεε», αναφερόμενη 
στιε υποψηφιότητεε Δημαρά και 
Μητρόπουλου.

Η κ. Παπαρήγα δήλωσε ότι «οι

Χαρακτήρισε την 
αναμέτρηση για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση 
«ισοδύναμη» με τις 
εθνικές εκλογές.

εκλογέε για τα τοπικά κρατικά όρ
γανα είναι ισοδΰναμηε πολιτικήε 
σημασίαε με τιε εθνικέε, επειδή 
διεξάγονται σε συνθήκεε οικο- 
νομικήε κρίσηε και Μνημονίου, 
και επειδή αφορούν τη  νέα δομή 
του αστικού κράτουε, που φέρει 
το όνομα Καλλικράτηε. Ζήτησε να 
υποστούν τα δύο αστικά κόμμα
τα  βαριά ήττα, και υπογράμμισε 
ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν

Η γ.γ. του ΚΚΕ κ. Αλέκα Παπαρή
γα έκανε λόγο για «στημένα» ψη
φοδέλτια και «δήθεν αντάρτες».

το μεγαλύτερο δυνατό μέροε τηε 
λάίκήε δυσαρέσκειαε εκφραστεί 
με τη ν υπερψήφιση τω ν  συν
δυασμών τηε Λάίκήε Συσπείρω
σηε, που στηρίζει το  ΚΚΕ. Μάλι
στα, ζήτησε και σ τον  δεύτερο γύ
ρο, να υπερψηφιστούν οι συν
δυασμοί τηε Λ.Σ. και όπου δεν εί
ναι, «έδωσε γραμμή» για λευκό ή 
άκυρο.

Στο στόχαστρο...
Η γραμματέαε του ΚΚΕ εξαπέ

λυσε σφοδρή επίθεση κατά του 
ΛΑΟΣ, χαρακτηρίζοντάε το  κόμ- 
μα-δεκανίκι τηε Ν.Δ. και του 
ΠΑΣΟΚ, ενώ έβαλε στο στόχαστρο 
και ψηφοδέλτια που προέρχονται 
από τα  στελέχη μεγάλων κομμά
των, όπωε αυτά τω ν  κ. Μητρό
πουλου και Δημαρά: «Τα ψηφο

δέλτια που προέρχονται από τον  
χώρο τηε Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ, έ- ) 
σ τω  και αν δεν έχουν αποσπάσει 
τη ν  επίσημη στήριξη τω ν  δύο α
στικών κομμάτων, εμφορούνται 
από τη  στρατηγική και τιε επι- 
λογέε τουε. Είναι το  δίχτυ ε- | 
γκλωβισμού και η ασπίδα για 
το ν  δεύτερο γύρο και όχι μόνο», 
είπε η κ. Παπαρήγα και πρόσθε- 
σε: «Ακόμα και όταν οι επικεφα- 
λήε υποψήφιοι δηλώνουν ότι δεν 
ανήκουν σε κανένα κόμμα, σ την 
πραγματικότητα ωε πολιτικά πρό
σωπα έχουν ιδεολογικοπολιτική 
ένταξη  και αυτό μετράει. Η πει- | 
ρα έχει δείξει ότι οι εκλεγμένοι α
νεξάρτητοι και αντάρτεε είναι βα
σιλικότεροι του βασιλέωε στην ε
φαρμογή και προώθηση αντιλαϊ
κών μέτρων».

Κομβική 
η παρουσία 
Σαμαρά στη ΔΕΘ
Των ΕΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ -  ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ

Την κρισιμότερη ομιλία από τη ν εκλογή του στην ηγεσία τηε 
Ν.Δ. θα εκφωνήσει το Σάββατο το βράδυ ο κ. Αντώνηε Σα- 
μαράε, αφού μετά και τον δημοψηφισματικό χαρακτήρα που 
έδωσε ο πρωθυπουργόε στιε επικείμενεε εκλογέε για την αυ
τοδιοίκηση, το αποτέλεσμα τηε κάλπηε θα προσδιορίσει σε 
μεγάλο βαθμό το πολιτικό κλίμα τηε επόμενηε περιόδου. Η 
Ρηγίλληε φιλοδοξεί, με εφαλτήριο τη  ΔΕΘ, να εμπεδωθεί 
εικόνα του κ. Σαμαρά ωε υπεύθυνου ηγέτη, ικανού να ο
δηγήσει τη χώρα σε έξοδο από την οικονομική κρίση και 
τιε δεσμεύσειε του Μνημονίου. Το μεγάλο στοίχημα είναι 
να πείσει το ακροατήριο ότι όχι μόνο δεν επενδύει πολιτι
κά στη  χρεοκοπία τηε χώραε, όπωε του χρεώνει ή κυβέρ
νηση, αλλά αντιθέτωε ότι είναι το ακολουθούμενο μείγμα 
πολιτικήε που οδηγεί σε χρεοκοπία και αδιέξοδο.

Για να κερδίσει τη ν  προσοχή τω ν  παραγωγικών τάξεων 
και, κυρίωε, τηε κοινήε γνώμηε, ο αρχηγόε τηε Ν.Δ. θα εί
ναι εξαιρετικά αιχμηρόε έ
ναντι τηε κυβέρνησηε και του 
πρωθυπουργού, ο οποίοε, 
κατά το ν  κ. Σαμαρά, φέρει 
σημαντική'αν όχι απόλυτη 
ευθύνη για την προσφυγή 
μαε στο ΔΝΤ. Ο κ. Σαμαράε θα 
αναφερθεί αναλυτικά στα 
ψεύδη του ΠΑΣΟΚ, ήδη από 
την προηγούμενη ΔΕΘ, όταν 
ο κ. Παπανδρέου είχε πει «λε
φτά υπάρχουν». Παράλληλα 
θα ρίξει το βάροε του στα ό
σα θα πρέπει να γίνουν ε- 
φεξήε, τόσο για τη ν ταχύτε
ρη απεμπλοκή μαε από τουε 
όρουε του Μνημονίου όσο 
κυρίωε για την αναπτυξιακή 
προοπτική τηε χώραε. Σύμ
φωνα με πληροφορίεε, η κα
τακλείδα τηε ομιλίαε του αρ
χηγού τηε Ν.Δ. θα είναι η α
νάγκη υλοποίησηε ενόε οι
κονομικού προγράμματοε το 
οποίο θα υπερβαίνει τιε βα- 
σικέε οικονομικέε συνιστώ- 
σεε του Μνημονίου και θα ε
π ικεντρώνετα ι σ τη ν  ανά
πτυξη. Ο κ. Σαμαράε θα απαριθμήσει τιε προτεραιότητεε που 
θα πρέπει να έχει το σχέδιο τηε απεμπλοκήε -με ορίζοντα 
διετίαε- από τουε όρουε του Μνημονίου, ενώ θα εξειδικεύ- 
σει το  άλλο μείγμα πολιτικήε που προτείνει, το οποίο, πέ
ραν τηε δημοσιονομικήε προσαρμογήε, θα περιλαμβάνει α
ντισταθμιστικά μέτρα χαμηλού δημοσιονομικού κόστουε, 
τρόπουε αύξησηε τηε ανταγωνιστικότηταε και διάχυσηε τω ν 
ευκαιριών. Ο αρχηγόε τηε αξιωματικήε αντιπολίτευσηε θα 
αξιοποιήσει την τριήμερη παρουσία του στη  Θεσσαλονίκη 
για να ενισχύσει τη ν  εκλογική μάχη του υποστηριζόμενου 
από τη  Ν.Δ. υποψηφίου για τον δήμο κ. Κ. Γκιουλέκα, αλλά 
και του υποψηφίου περιφερειάρχη Κ. Μακεδονίαε κ. Παν. 
Ψωμιάδη, μετά το πρόσφατο μπρα ντε  φερ για τη  συμμε
τοχή του αδελφού του στον συνδυασμό.

Ο Β. Μιχαλολιάκος υποψήφιος στον Πειραιά
Χθεε, ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τον Δήμο 

Πειραία ο γραμματέαε Αυτοδιοίκησηε κ. Βασ. Μιχαλολιάκοε, 
ο οποίοε, προκειμένου να πείσει τη ν  κοινή γνώμη τηε πό- 
ληε για τιε προθέσειε του, δήλωσε ότι θα παραιτηθεί πριν 
από τιε εκλογέε από το  βουλευτικό αξίωμα. Σε μια πρώτη 
μάχη εντυπώσεων μέ τον... αιώνιο εχθρό του Π. Μαντού- 
βαλο που κατέρχεται ωε ανεξάρτητοε, επέλεξε να ανακοι
νώσει τη ν  υποψηφιότητά του από το ν  ίδιο χώρο που είχε 
διαλέξει και ο αντίπαλόε του, αν και επεσήμανε ότι η βεντέτα 
θέλει δύο και «ο ίδιοε δεν προσφέρεται». Ο κ. Μιχαλολιά
κοε επεχείρησε να αντιπαρέλθα ωε «αστειότητεε» τα αρνητικά 
σχόλια για τιε επιδόσειε του ωε γραμματέα Αυτοδιοίκησηε 
και σημείωσε ότι ήθελε εξαρχήε να «προσφέρει σ την πόλη 
ωε δήμαρχοε», αλλά λόγω τηε κομματικήε του ιδιότηταε α
ναγκάστηκε να «αναστείλει αυτή τη  θερμή του επιθυμία». 
Τη θέση του στη Βουλή θα πάρει ο κ. Π. Μελάε.

Διμέτωπος ΛΑΟΣ 
σε ΠΑΣΟΚ - Ν.Δ.
Την πρόβλεψη ότι ο πρωθυπουργόε κ. Γ. Παπανδρέου μό- 
νοε του δεν θα μπορέσει να αποφύγει τη ν  πτώχευση έκα
νε χθεε ο πρόεδροε του ΛΑΟΣ κ. Γ. Καρατζαφέρηε, εμμέ- 
νονταε στην πρότασή του για ευρύτερη πολιτική συνεννόηση 
έναντι τηε κρίσηε. Ο κ. Καρατζαφέρηε θα επιμείνει στο «δι- 
μέτωπο» έναντι ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ., σε μια προφανή προσπάθεια 
διακριτού ρόλου στο μεταβαλλόμενο πολιτικό σκηνικό. Ενδει
κτικά είναι όσα ανέφερε χθεε σ τον  Fla8h. «Είμαι ο πρώτοε 
που θα διώξω κλωτσηδόν την τρόικα, αρκεί να μου πει κά- 
ποιοε με ποιο τρόπο θα πληρωθούν μισθοί και συντάξειε 
τη ν πρώτη του μηνόε. Αν ξέρει ο κ. Σαμαράε, γιατί το κρα
τά μυστικό; Ο ίδιοε ο προσωπικόε σύμβουλοε του κ. Σαμαρά, 
ο κ. Βάρδαε, ομολόγησε σε συνέντευξή του ότι θα ψήφιζαν 
το Μνημόνιο εάν χρειάζονταν 181 ψήφοι. Οι προηγούμε- 
νεε κυβερνήσειε ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. έχουν τεράστια ευθύνη 
που μαε έφεραν στη ν πτώχευση». Ο κ. Καρατζαφέρηε ε- 
πέμεινε στη  θέση του για τον Παν. Ψωμιάδη, για τον οποίο, 
αν και αποκάλεσε φίλο του, σημείωσε μωε ο πρόεδροε τηε 
Ν.Δ. το ν  κατέστησε υπάλληλό του, ενώ εκτίμησε ότι η υ
ποψηφιότητα του Κ. Βελόπουλου για την Κ. Μακεδονία θα 
έχει ισχυρά ερείσματα.

Η μάχη της Κρήτης
Με επίσημη δήλωσή τηε και παράλληλη κάθοδο στην Κρή

τη, όπου και θα αρχίσει κύκλο περιοδειών σε πόλειε και χω
ριά, η κ. Ντάρα Μπακογιάννη μπαίνει από σήμερα ενεργά 
στην προεκλογική μάχη υπέρ του υποψήφιου περιφερειάρχη 
Κρήτηε Δημ. Γιαννουλάκη. Στην Κρήτη μεταβαίνει τη  Δευ
τέρα και ο Ευ. Μεϊμαράκηε προκειμένου να στηρίξει τον  
υποψήφιο τηε Ν.Δ. κ. Γ. Πλακιωτάκη, με τουε δύο «συμ- 
μάχουε» κατά την εκλογική διαδικασία τηε Ν.Δ. να βρίσκονται 
πλέον «απέναντι». Η κ. Μπακογιάννη, η οποία χθεε τοπο
θέτησε τη ν ίδρυση του νέου κόμματοε μετά τιε αυτοδιοι- 
κητικέε εκλογέε, είχε συνάντηση με τον  υποψήφιο περι
φερειάρχη Αττικήε κ. Γ. Δημαρά, χωρίε -όπωε διευκρινίζε
ται- να ζητηθεί από τη ν πλευρά του στήριξη. Στη συνέχεια 
συναντήθηκε με τον  υποψήφιο δήμαρχο Θεσσαλονίκηε κ. 
Γ. Μπουτάρη. Ωε προε το ν  κ. Μπουτάρη, η κ. Μπακογιάν- 
νη σημείωσε μεν ότι «οι πολίτεε στιε τοπικέε κοινωνίεε δεν 
πρέπει να κατευθύνονται από χρίσματα και υποδείξειε», ω
στόσο τοπικά στελέχη επιρροήε τηε δεν αποκλείεται να κι
νηθούν υπέρ τηε υποψηφιότητάε του. γ.π.τ.

Ιδιαίτερα αιχμηρός έναντι 
του ΠΑΣΟΚ θα είναι ο κ. Αντ. 
Σαμαράς στη ΔΕΘ.

Επιθυμεί να πείσει 
πως δεν επενδύει 
στη χρεοκοπία, 
αλλά ότι η πολιτι
κή της κυβέρνησης 
είναι αδιέξοδη.
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Περαιτέρω μείω ση £ > 
μισθώ ν συστήνει 
ο επίτροπος Ολι Ρεν
Η  τρόικα έχει διαμηνύσει ότι θέλει να δει άμεσα 
αλλαγές στο καθεστώς των εργασιακών σχέσεων

Περαιτέρω μείωση του εργατικού 
κόστουε στον ιδιωτικό τομέα 
ζητεί ο αρμόδιοε κοινοτικόε ε- 
πίτροποε, κ. Ολι Ρεν, που επί τηε 
ουσίαε θεωρεί ότι οι περικοπέε 
στο Δημόσιο θα πρέπει να ε
φαρμοστούν και στουε μισθούε 
των ιδιωτικών υπαλλήλων.

Οπωε δήλωσε χθεε ο κ. Ρεν, τα 
μέτρα περιστολήε των δαπανών 
που έχουν ληφθεί για τον δη
μόσιο τομέα θα πρέπει να επε- 
κταθούν και στον ιδιωτικό, δι- 
ευκρινίζονταε όμωε πωε αυτό ε- 
ξαρτάται από την ελληνική κυ
βέρνηση και τουε κοινωνικούε 
εταίρουε. Παρ’ όλα αυτά, η τρόι
κα (που έρχεται την άλλη εβδο
μάδα) έχει διαμηνύσει ότι θέλει 
να δει άμεσα αλλαγέε στο κα- 
θεσ ' ε των εργασιακών σχέσε
ων, ώ ο κ. Ρεν απαντώνταε σε 
σχετική ερώτηση, υποστήριξε ό
τι η μείωση κατά 6,8% του ερ
γατικού κόστουε που σημειώ
θηκε στο πρώτο τρίμηνο του έ- 
τουε «δεν είναι επαρκήε για να 
καλύψει την απώλεια ανταγω- 
νιστικότηταε τηε προηγούμενηε 
δεκαετίαε», που υπέστη η  ελ
ληνική οικονομία.

Για να μειωθεί το κόστοε ερ- 
γασίαε, υπάρχουν δύο τρόποι. Ο 
έναε προβλέπει την προώθηση 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 
που θα καταστήσουν πιο ελκυ
στική και ανταγωνιστική την 
ελληνική οικονομία. «Διατηρή
σιμη αύξηση» τηε παραγωγικό-

τηταε «μπορεί να·επιτευχθεί μό
νο με τιε διαρθρωτικέε μεταρ
ρυθμίσει», δήλωσε ο κ. Ρεν και 
ανέφερε ωε παραδείγματα τιε ι
διωτικοποιήσει και την ανα
διάρθρωση των ΔΕΚΟ.

Ο δεύτεροε τρόποε για τη μεί
ωση του εργατικού κόστουε

Ζητεί ία μέτρα 
περιστολής 
των δαπανών που 
έχουν ληφθεί για 
τον δημόσιο τομέα 
να επεκταθούν 
και στον ιδιωτικό.
περνάει μέσα από τη μείωση του 
μισθολογικοϋ κόστουε. Ετσι, ο 
κ. Ρεν συστήνει τη ν  περικοπή 
των μισθών στον ιδιωτικό τομέα 
(κατά τα  πρότυπα του Δημόσι
ου), ώστε να  μειωθούν και οι τι- 
μέε τω ν προϊόντων και των υ
πηρεσιών και να γίνουν κατ’ ε
πέκταση πιο ανταγωνιστικέε 
σε σχέση με τα αντίστοιχα 
προϊόντα που παράγουν άλλεε 
χώρεε.

Ονομαστικές αποδοχές
Μάλιστα, ο κ. Ρεν σημείωσε 

χθεε πωε, σύμφωνα με τα στοι
χεία τηε Eurostat, ο ρυθμόε αύ-

ξησηε του εργατικού κόστουε 
στην Ελλάδα από το 2000-2009 
ξεπέρασε κατά 20% το αντί
στοιχο ποσοστό στην Ευρωζώνη, 
το ίδιο διάστημα. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία τηε Κομισιόν, τόσο το 
εργατικό κόστοε όσο και οι ονο- 
μαστικέε αποδοχέε κατ’ άτομο 
στο σύνολο τηε ελληνικήε οικο- 
νομίαε, όντωε αυξήθηκαν με 
πολλαπλάσιουε ρυθμούε την τε
λευταία δεκαετία.

Ωστόσο, από τότε που ξεκίνησε 
ουσιαστικά η κρίση στην Ελλά
δα, τόσο το εργατικό κόστοε ό
σο και οι ονομαστικέε αποδοχέε 
έχουν μειωθεί σημαντικά σε 
σχέση με ό,τι έχει γίνει στην Ευ
ρωζώνη το ίδιο διάστημα. Βάσει 
των στοιχείων τηε Κομισιόν, το 
μεν εργατικό κόστοε στην Ελλά
δα την περίοδο 2009-2011 έχει 
μειωθεί κατά σχεδόν 4%, ενώ οι 
ονομαστικέε αποδοχέε κατά 
4,5%. Την ίδια ώρα, στην Ευρω
ζώνη το εργατικό κόστοε έχει υ
ποχωρήσει κατά 1,9% και οι ο
νομαστικέε αποδοχέε έχουν αυ
ξηθεί κατά 3,9%.

Η αντίστροφη πορεία που α
κολουθεί η Ελλάδα τα τελευταία 
τρία χρόνια αποδεικνύει ότι με 
τα μέτρα που έχει λάβει η κυ
βέρνηση, η οικονομία σταδιακά 
προσαρμόζεται, καθώε επί τηε 
ουσίαε η διαδικασία που ακο
λουθείται είναι μία διαδικασία ε- 
σωτερικήε υποτίμησηε τηε αξίαε 
του νομίσματοε, ώστε να γίνει
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πιο ανταγωνιστική η ελληνική 
οικονομία. Ενδεικτικό τηε σύ- 
γκλισηε που φαίνεται ότι επι
τυγχάνεται, είναι ότι στο διά
στημα 2000-2011, η Κομισιόν 
προβλέπει ότι το εργατικό κόστοε 
θα έχει μειωθεί κατά 1,8% στην 
Ευρωζώνη, ενώ στην Ελλάδα θα

έχει αυξηθεί κατά 2,1%. Κι αυτό 
όταν, στη δεκαετία 2000-2009, τα 
αντίστοιχα ποσοστά είχαν πολύ 
μεγαλύτερη διαφορά, αφού στην 
Ευρωζώνη το εργατικό κόστοε εί
χε αυξηθεί μόλιε κατά 0,1% και 
στην Ελλάδα κατά 6,4%.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΑΣ

Το ΔΝΤ ζητεΤνα πληροίθεΐ
Του ανκίπσκριτή μας σης ΒΡΥΞΕ 
ΚΟΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ

Είναι στο χέρι τηε Ελλάδαε να πεί
σει τουε εταίρουε τηε στην Ευ
ρωζώνη ότι τα μέτρα που ανα
κοινώθηκαν πρόσφατα θα ε
φαρμοστούν και θα καλύψουν τιε 
αστοχίεε στην εκτέλεση του 
προϋπολογισμού, δήλωσε χθεε ο 
επίτροποε Οικονομικών Υποθέ
σεων κ. Ολι Ρεν, ενώ η γενική δι
ευθύντρια του ΔΝΤ κ. Κριστίν Λα- 
γκάρντ σημείωσε ότι η Ελλάδα έ
χει ήδη εφαρμόσει μέροε του προ- 
γράμματοε τηε Ε.Ε./ΔΝΤ, αλλά 
πρόσθεσε ότι πρέπει να δείξει με
γαλύτερη αποφασιστικότητα 
στιε μεταρρυθμίσειε. «Η διατή
ρηση τηε Ελλάδαε στην Ευρω
ζώνη έχει τίμημα», τόνισε χα
ρακτηριστικά.

Το πρώτο αποφασιστικό βήμα 
θα γίνει σήμερα στην άτυπη

Σήμερα η άτυπη 
συνεδρίαση 
των υπουργών 
Οικονομικών 
της Ευρωζώνης 
στο Βρότσλαβ 
της Πολωνίας.
συνεδρίαση των υπουργών Οι- 
κονομικών τηε Ευρωζώνηε στο 
Βρότσλαβ τηε Πολωνίαε, όπου ο 
κ. Ευάγγελοε Βενιζέλοε θα πρέ
πει να πείσει τουε ομολόγουε του 
ότι τα μέτρα επαρκούν προκει- 
μένου να μειωθεί το έλλειμμα του 
2011 στο 7,7%-7,8%.

Τα μέτρα που ανακοίνωσε το 
προηγούμενο Σαββατοκύριακο η 
ελληνική κυβέρνηση επαρκούν

ίο τίμημα για παραμονή στο ευρώ
ώστε να καλυφθεί σε σημαντικό 
βαθμό ο δημοσιονομικόε στόχοε 
για .μείωση του ελλείμηατοε το 
2011, τόνισε χθεε ο κ. Ρεν, απα
ντώνταε σε ερώτηση κατά πόσο 
είναι πιθανή η εκταμίευση τηε έ- 
κτηε δόσηε των οκτώ δισ. ευρώ. 
«Είναι ουσιώδουε σημασίαε να 
συνεχίσουν μέχρι τέλουε και να 
πείσουν τουε εταίρουε τουε προ- 
κειμένου να ληφθεί η απόφαση 
(σ.σ. για την καταβολή τηε δόσηε) 
από την Ευρωζώνη και το ΔΝΤ ε- 
γκαίρωε», τόνισε ο κ. Ρεν. Σε ση
μαντικό βαθμό η Κομισιόν φαί
νεται ότι είναι ικανοποιημένη α
πό τα πρόσθετα μέτρα λιτότηταε, 
ωστόσο υπενθυμίζει ότι η τελική 
απόφαση είναι στα χέρια των υ
πουργών Οικονομικών τηε Ευ
ρωζώνηε. Αν λοιπόν ο κ. Βενιζέ
λοε απαντήσει σήμερα πειστικά 
στα δικαιολογημένα ερωτήματα 
των ομολόγων του, οι επικεφαλήε

τηε τρόικαε θα επιστρέψουν 
στην Αθήνα, με στόχο να ολο
κληρώσουν την αξιολόγηση του 
προγράμματοε μέχρι το τέλοε Σε
πτεμβρίου. Υπό την προϋπόθεση 
ότι η τρόικα θα κρίνει ότι εκ
πληρώθηκαν όλοι οι στόχοι, «θα 
ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και θα 
προχωρήσουμε για την εκταμί
ευση τηε έκτηε δόσηε και την ε
φαρμογή του νέου προγράμματοε 
με τη συμμετοχή του ιδιωτικού 
τομέα», κατέληξε ο κ. Ρεν. Εκτόε 
από την καταβολή τηε επόμενηε 
δόσηε, ένα από τα βασικά θέμα
τα τηε σημερινήε συνεδρίασηε 
του Eurogroup θα είναι η πρόο- 
δοε των διαπραγματεύσεων για 
τη συμμετοχή του ιδιωτικού το
μέα στη χρηματοδότηση τηε 
Ελλάδαε τα επόμενα χρόνια.

Εν τω μεταξύ, ο Φινλανδόε 
πρωθυπουργόε, κ. Γίρκι Κάταϊνεν, 
δήλωσε στη γερμανική εφημε-

ρίδα Sueddeutsche Zeitung ότι εί
ναι κατά τηε αποχώρησηε τηε 
Ελλάδαε από την Ευρωζώνη και 
ότι εντόε εβδομάδων το αργότε
ρο θα λυθεί με «καινοτόμο» τρό
πο η φινλανδική απαίτηση για κα
ταβολή εγγυήσεων. Παράλληλα, 
η υπουργόε Προϋπολογισμού 
τηε Γαλλίαε, κ. Βαλερί Πεκρέε, ε
πανέλαβε ότι η ελληνική κυ
βέρνηση θα πρέπει να εφαρμό
σει τιε υποσχέσειε για «ιδιωτι- 
κοποιήσειε και σημαντικέε πε- 
ρικοπέε δαπανών» αν θέλει να 
λάβει την επόμενη δόση του δα
νείου. Τέλοε, ο κ. Μίκαελ Μάι- 
στερ, ανώτατο στέλεχοε του 
γερμανικού κυβερνητικού συ
νασπισμού, δήλωσε χθεε ότι η 
Ελλάδα καταβάλλει τιε μέγιστεε 
προσπάθειεε για να επιτύχει 
τουε στόχουε του προγράμματοε 
και ότι δεν αγωνιά για την αξιο
λόγηση τηε τρόικαε.

Σαρωηκές αλλαγές 
στο Δ.Σ. της ΕΛΣΤΑΤ
Στην αλλαγή των προσώπων που στελεχώνουν το διοικητικό συμ
βούλιο τηε ανεξάρτητηε Ελληνικήε Στατιστικήε Αρχήε (ΕΛΣΤΑΤ) 
προχωράει ο υπουργόε Οικονομικών, κ. Ευ. Βενιζέλοε, σχεδόν 
ένα χρόνο μετά την τοποθέτησή τουε. Από τιε επερχόμενεε αλ
λαγέε, σταθερόε στη θέση του παραμένει ο πρόεδροε τηε 
ΕΑΣΤΑΤ, κ. Αν. Γεωργίου, για τον οποίο ο κ. Βενιζέλοε ανα
φέρθηκε με εγκωμιαστικά λόγια για το έργο που έχει διατελέ- 
σει έωε τώρα. «Δυστυχώε, σε επίπεδο προσωπικών σχέσεων 
και λειτουργιών έχει προκόψει 
ένα πρόβλημα για το οποίο έχει 
ενημερωθεί και η κυβέρνηση αλ
λά και η Βουλή, αρμοδίωε, διά 
του προέδρου τηε Βουλήε» δή
λωσε χθεε από το βήμα τηε Βου
λήε ο υπουργόε και πρόσθεσε 
πωε «αυτό που κάνουμε είναι 
συμφωνημένο με τουε θεσμι- 
κούε μαε εταίρουε». Σύμφωνα με 
πληροφορίεε, κάποια από τα 
μέλη του διοικητικού συμβου
λίου τηε ΕΛΣΤΑΤ είχαν κατά και- 
ρούε δημιουργήσει αρκετά προ
βλήματα στιε αλλαγέε που προ
ωθούσε ο κ. Γεωργίου.

Το ζήτημα τηε αλλαγήε προσώπων «θα προτιμούσαμε να 
έχει λυθεί με μια πρωτοβουλία των προσώπων που εμπλέ
κονται, αλλά αυτό δεν έχει επιτευχθεί καθ’ ολοκληρίαν, έχει 
επιτευχθεί εν μέρει» ανέφερε ο υπουργόε, για να εξηγήσει 
ότι «επειδή δεν μπορούμε να αναμένουμε άλλο, έχουμε α- 
ναλάβει την υποχρέωση αυτό, πλέον, να το ρυθμίσουμε νο
μοθετικά». Σχετικά με τον κ. Γεωργίου, ο υπουργόε Οικονο
μικών δήλωσε πωε «το κύροε τηε ΕΛΣΤΑΤ είναι πάρε \ύ  
υψηλό και ο πρόεδροε τηε ΕΛΣΤΑΤ θεωρείται απ’ όλουε .ουε 
θεσμικούε μαε εταίρουε και κυρίωε από τη Eurostat, με την 
οποία και συνεργάζεται, ένα πρόσωπο που λόγω τηε εμπει- 
ρίαε του και τηε προϋπηρεσίαε του παρέχει όλα τα εχέγγυα 
για να ξεπεραστεί οριστικά αυτή η θλιβερή σελίδα των λε
γομένων greek είαΐίεΐίεε».

Μάλιστα, ο κ. Βενιζέλοε επισήμανε πωε δεν έχει συναντη
θεί ποτέ με τον κ. Γεωργίου και έχει μιλήσει μαζί του, ενώ δι
ευκρίνισε πωε «η κυβέρνηση δεν ενημερώνεται για το τι ε- 
πεξεργασίεε στοιχείων γίνονται και τι ανακοινώσειε στοιχείων 
γίνονται». Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε πωε «έχω και εγώ κά
θε λόγο να συνυπογράφω το αίτημα να κληθεί ο πρόεδροε τηε 
ΕΛΣΤΑΤ να παρουσιάσει τιε απόψειε του στην Επιτροπή και 
να απαντήσει στιε ερωτήσειε».

Δανεισμός επιχειρήσεων 
με κρατικές εγγυήσεις
Την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου θα μπορούν να χρησι
μοποιούν έωε το τέλοε του έτουε οι ελληνικέε επιχειρήσειε 
για να δανείζονται κεφάλαιο κίνησηε, αλλά και για επενδυ
τικά σχέδια. Το οικονομικό επιτελείο προχωράει στην ενερ
γοποίηση του μέτρου αυτού, καθώε με απόφαση τόύ ανα
πληρωτή υπουργού Οικονομικών, κ. Φ. Σαχινίδη, παρέχεται 
η εγγύηση του Δημοσίου, σε ποσοστό 70%, σε δανειακέε συμ- 
βάσειε σε ευρώ που θα καταρτιστούν μέχρι 31/12/2011 μεταξύ 
επιχειρήσεων όλων των εταιρικών μορφών και μεγεθών που 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτωε κλάδου 
δραστηριότηταε, οι οποίεε έχουν συσταθεί μέχρι τη 18η Ιου
λίου 2011.

Σημειώνεται πωε οι επιχειρήσειε αυτέε που θα κάνουν χρή
ση του μέτρου, δεν πρέπει να είναι προβληματικέε και τα εν 
λόγω δάνεια θα πρέπει να αφορούν:

1. Μικρομεσαίεε επιχειρήσειε για κεφάλαιο κίνησηε και για 
επενδυτικούε σκοπούε.

2. Μεγάλεε επιχειρήσειε για επενδυτικούε σκοπούε.
Η εγγύηση που θα παρέχει το Δημόσιο θα έχει μέγιστη διάρ

κεια 10 ετών, ενώ κατά τη διάρκεια τηε παρεχόμενηε εγγύη- 
σηε, η εξόφληση του δανείου θα γίνεται σε εξαμηνιαία βάση 
(στιε 30/6 και στιε 31/12 κάθε έτουε) και οι δόσειε θα είναι ι- 
σόποσεε.

Το μέγιστο ύψοε του δανείου αποτελεί συνάρτηση των οι
κονομικών μεγεθών τηε δανειολήπτριαε επιχείρησηε και δεν 
υπερβαίνει το ετήσιο μισθολογικό τηε κόστοε για το 2010.

Από τις 
επερχόμενες 
αλλαγές, σταθερός 
στη θέση του 
παραμένει 
ο πρόεδρος 
της ΕΛΣΤΑΤ, 
κ. Αν. Γεωργίου.

Το ενδεχόμενο χρεοκοπίας προκαλεί τρόμο στην Ευρώπη

Ορατός ο κίνδυνος για μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες, όπως οι γερμανικές 
Deutsche και Commerzbank, σε ενδεχόμενη χρεοκοπία της Ελλάδας, επιση
μαίνει άρθρο των Financial Times Deutschland.

Της ΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ

«Ολ> \ηρη η Ευρώπη τρέμει μια ελ- 
λην χρεοκοπία» είναι το τίτλο$ 
χθεσινήε ανάλυσηε των Financial 
Times Deutschland που απηχεί τη 
σταδιακή συνειδητοποίηση στη 
Γερμανία πωε η χρεοκοπία, αν συ- 
ντελεστεί, θα έχει επιπτώσεΐΒ σε ο
λόκληρη την Ευρωζώνη. Το οικο
νομικό φύλλο επισημαίνει εξάλ
λου ότι αν υπάρξει στάση πληρωμών 
στην Ελλάδα θα κινδυνεύσουν με
γάλεε ευρωπαϊκέε τράπεζεε, ανα- 
μεσά τουε και οι γερμανικέε 
Deutsche και Commerzbank, αλλά 
και η ίδια η ΕΚΤ.

«Είναι η χρεοκοπία m s Ελλάδαε 
η καλύτερη λύση;» αναρωτιέται α
πό την πλευρά του το γερμανικό πε
ριοδικό Der Spiegel και διοργανώ- 
νει στην ιστοσελίδα του μεγάλο ντι- 
μπέιτ για το θέμα με τη συμμετοχή 
έγκριτων οικονομολόγων και πολι- 
τ  τ στελεχών. Η έκταση που δί
νε στη δημόσια ανταλλαγή α
πόψεων επιβεβαιώνει πωε η επίμαχη 
δήλωση του Ελεύθερου Δημοκράτη 
(FDP) υπουργού Οικονομίαε, Φίλιπ 
Ρέσλερ την περασμένη Δευτέρα («η 
ελληνική χρεοκοπία είναι ένα από 
τα πιθανά σενάρια») έσπασε ένα τα
μπού, με αποτέλεσμα μια τόσο κρί
σιμη απόφαση για το μέλλον m s Ευ
ρωζώνηε να συζητείται μεταξύ τυ
ρού και αχλαδιού στη Γερμανία. Η 
εξέλιξη έχει ενοχλήσει σφόδρα μέ
λη τηε κυβέρνησηε, την αντιπολί
τευση, αλλά και μερίδα του Τύπου.

Η καγκελάριοε Αγκελα Μέρκελ ε- 
πέπληξε μεν τον Ρέσλερ, αλλά ο υ
πουργόε Οικονομίαε επιμένει ότι ει
δικά στον θώκο που βρίσκεται δεν 
μπορεί να αυτολογοκρίνεται και να 
μη μιλάει ανοιχτά. Ο ηγέτηε των σο
σιαλδημοκρατών (SPD), Φρανκ Βάλ-

Νιιμπέιτ διοργανώνει 
στην ιστοσελίδα του 
ιο  Der Spiegel με θέμα: 
«Είναι η χρεοκοπία 
της Ελλάδας η καλύτερη 
λύση;».
τερ Σταϊνμάγιερ, χρησιμοποίησε 
σκληρά λόγια κατά του Ρέσλερ α- 
ποδίδονταε την αδιαλλαξία του έ
ναντι τηε Ελλάδαε σε ψηφοθηρικά 
κίνητρα και ειδικότερα την προ
σπάθεια του FDP να υπερβεί το ε
κλογικό όριο του 5% στιε τοπικέε ε- 
κλογέε του Βερολίνου αυτήν την Κυ
ριακή. Η συμπεριφορά αυτή κατά 
τον επικεφαλήε του SPD «δεν συ- 
νάδει με τη θέση του υπουργού Οι- 
κονομίαε και αντικαγκελαρίου εν μέ
σω τηε χειρότερηε κρίσηε στην Ευ
ρώπη». Στο μεταξύ στην προτροπή 
του περί εξόδου m s Ελλάδαε από το 
ευρώ και την επιστροφή στη δραχ
μή επανήλθε ο συνήθηε ύποπτοε

Χάνε Βέρνερ Ζιν, διευθυντήε του 
Ινστιτούτου Ιίό. «Μόνο μέσα από 
την επαναφορά τηε δραχμήε και την 
υποτίμηση του εθνικού νομίσματοε 
μπορεί η χώρα να ξαναγίνει γρήγορα 
ανταγωνιστική» είπε χαρακτηρι
στικά στην εφημερίδα Welt.

Λιγότερο απλουστευτικέε είναι οι 
αναλύσειε που φιλοξενεί η ιστοσε
λίδα του Spiegel στο πλαίσιο του ντι- 
μπέιτ για πιθανή χρεοκοπία τηε 
Ελλάδαε. Ο Χριστιανοδημοκράτηε 
αντιπρόεδροε τηε κοινοβουλευτικήε 
ομάδαε στη Βουλή, Μίχαελ Μάιστερ, 
προειδοποιεί τουε συναδέλφουε 
του να σταματήσουν να φλυαρούν 
για το ενδεχόμενο χρεοκοπίαε. «Εί
ναι μία συζήτηση όχι απλώε περιττή 
αλλά επικίνδυνη. Για την Ευρώπη 
και τουε πολίτεε τηε, αλλά ταυτό
χρονα για την παγκόσμια οικονο
μία», υπογραμμίζει. «Ο αποκλεισμόε 
τηε Ελλάδαε από την Ευρωζώνη θα 
αποτελούσε πρόσκληση προε τουε 
κερδοσκόπουε» αναφέρει ο κοινο- 
βουλευτικόε εκπρόσωποε του SPD, 
Κάρστεν Σνάιντερ. «Η απάντηση 
βρίσκεται στα χέρια των Ελλήνων»

εκτιμά ο Ελεύθεροε Δημοκράτηε 
βουλευτήε Οτο Φρίκε, μέλοε τηε ε- 
πιτροπήε προϋπολογισμού του 
Μπούντεσταγκ. Ο αρμόδιοε τομε- 
άρχηε σε θέματα δημοσιονομικήε 
πολιτικήε των Πρασίνων Γκέρχαρ- 
ντ Σικ τονίζει ότι «χωρίε κούρεμα 
του χρέουε δεν γίνεται τίποτα. 
Ολοι το γνωρίζουν πλέον αυτό».

Ο Τόμαε Μάιερ m s Deutsche 
Bank θεωρεί ότι «είναι προτιμότε
ρη η αναδιάρθρωση του χρέουε, πα
ρά η διαρκήε χρηματοδότηση ελ
λειμμάτων». Ο Μίχαελ Χίτερ, διευ- 
θυντήε του Ινστιτούτου τηε Γερ- 
μανικήε Οικονομίαε, χαρακτηρί
ζει «αφελείε» όσουε πιστεύουν ότι 
μια χρεοκοπία τηε Ελλάδαε θα α- 
ποτελέσει πανάκεια για όλα τα δει
νά τηε Ευρωζώνηε. Ο Πέτερ Μπο- 
φίνγκερ από την επιτροπή σοφών 
τηε γερμανικήε οικονομίαε προ
βλέπει ότι «μία χρεοκοπία τηε Ελλά
δαε θα οδηγήσει στην αποσάθρω
ση του ευρωπαϊκού πυρήνα». Τέλοε, 
ο Χόλγκερ Σμίντινγκ m s Berenberg 
Bank διαμηνύει στουε συμπατριώ- 
τεε του ότι «η Ελλάδα χρειάζεται τη 
βοήθειά μαε».

Πάντωε, ούτε το FDP είναι συ
σπειρωμένο πίσω από τον ηγέτη 
του, Ρέσλερ. Ο ελληνικήε καταγω- 
γήε ευρωβουλευτήε του κόμματοε 
Γιώργοε Χατζημαρκάκηε καταφέρ
θηκε εναντίον του υπουργού Οι- 
κονομίαε, αναφέρονταε χαρακτη
ριστικά: «Το θέμα δεν είναι η επι
βολή λογοκρισίαε, αλλά τι βοηθάει 
την Ελλάδα και τι όχι. Οι δηλώσειε 
του Ρέσλερ ούτε τουε επενδυτέε 
βοηθούν ούτε τιε επενδυτικέε προ- 
σπάθειεε στην Ελλάδα. Δεν μπορεί 
κανείε να μιλάει για χρεοκοπία ωε 
υπουργόε Οικονομίαε τηε Γερμανίαε, 
χωρίε να ξέρει τιε ενδεχόμενεε συ- 
νέπειεε των λεγομένων του».
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011
ΚΑΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΠΑΡΤΙΑ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

στο Θέατρο Χωρέμη του Μπενακείου, στις 10.00 π.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ,

1. Εκλογή Προέδρου και Γενικού Γραμματέα Γενικής Συνελεύσεως.
2. Απολογισμός πεπραγμένων του απερχομένου Δ.Σ.

για την περίοδο 1 ης Σεπτεμβρίου 2010 έως και 31 Αυγούστου 2011.
3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την ίδια περίοδο.
4. . Απαλλαγή Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
5. Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής

για την περίοδο 1 ης Σεπτεμβρίου 2011 έως και 31 ης Αυγούστου 2013.
6. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

Μετά το πέρας της Γ.Σ. θα διεξαχθούν άμεσα οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Ι. για την πε
ρίοδο Σεπτεμβρίου 2011 - Αυγούστου 2013. Η εκλογική διαδικασία θα γίνει στον ισόγειο χώρο 
του Μπενακείου, θα ξεκινήσει μετά το πέρας της Γ.Σ. και το αργότερο μέχρι τις 2 μ.μ, θα περατωθεί 
δε στις 6 μ.μ.

Υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές στην Γραμματεία του ΣΑΚΑ μέχρι την Παρασκευή 
30 Σεπτεμβρίου 2011.

(Μέλη του ΣΑΚΑ είναι οι απόφοιτοι του Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού)
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Α λλάζει ενοικ ιαστή  
το ξενο δ ο χείο  K ing  
G eorge στο Σύνταγμα
Λύεται κοινή συναινέσει η συνεργασία Δασκαλαντωνάκη 
Eurobank, καθώς δεν υπήρξε συμφωνία για το μίσθωμα

. Του ΣΤΑΘΗ ΚΟΥΣΟΥΝΗ

Σε «διαζύγιο» κοινρ συναινέσει ο
δηγούνται σύμφωνα με τις μέχρι 
στιγμής πληροφορίες η εταιρεία 
Classical και η Eurobank σε ό,τι 
αφορά τη μη διατήρηση m s  μί
σθωσης και διαχείρισης m s  μο
νάδας King George ιδιοκτησίας 
m s  τράπεζας στην περιοχή m s 
πλατείας Συντάγματος από την 
ξενοδοχειακή αλυσίδα.

Οι εκπρόσωποι m s Classical 
και m s Eurobank συζήτησαν κα
τόπιν αιτήματος m s  πρώτης ε
παναπροσδιορισμό των όρων 
m s  μισθωτική5 σύμβασης του 
King George. Οι σ υζητήσει βό- 
σει των τελευταίων πληροφοριών 
δεν κατέληξαν σε θετικό αποτέ- 
λ ε ' και οι δύο πλευρές οδη
γού . .αι σε βελούδινο διαζύγιο.

Πηγέ5 προσκείμενε3 στη 
Eurobank αναφέρουν ότι το King 
George θα παραμείνει ανοιχτό 
και θα εξεταστούν όλες οι δυνα
τότητες για την καλύτερη δυνα
τή λειτουργία του.

Εξάλλου, ο όμιλθ5 Ν. Δασκα
λαντωνάκη υπό την ομπρέλα 
του οποίου βρίσκονται οι ξενο
δ ο χ ε ία ^  αλυσίδες Classical και 
η Grecotel βρίσκεται σε διαδι
κασία αναδιάρθρωσή του ξε
νοδοχειακού του δυναμικού.

Στο πλαίσιο αυτό ρίχνει μεγα
λύτερο βάρος στην ενίσχυση 
του ρόλου m s  ξενοδοχειακής α

λυσίδας uns Grecotel η οποία α
νήκει κατά 50% στον όμιλο και 
κατά 50% στην TUI και διαθέτει 
22 ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων σε 
παραθεριστικούς προορισμούς 
uns χώρας. Ουσιαστικό, ο στρα- 
unYiKös προσανατολισμός του ο
μίλου βρίσκεται περισσότερο 
στην ανάπτυξη uns αγοράς των 
παραθεριστικών ξενοδοχείων.

Στον αντίποδα η ξενοδοχεια
κή αλυσίδα uns Classical η οποία

To King George θα 
παραμείνει ανοιχτό, 
σύμιρωνα με πηγές 
της τράπεζας.
διαχειρίζεται μονάδε5 σε αστι- 
ko üs  προορισμούς περιορίζει, 
σταδιακά, την παρουσία uns 
στην Αθήνα.

To King George είχε μισθωθεί 
από την Classical auis αρχές 
m s  δεκαετίας του 2000. Πληρο
φορίες αναφέρουν ότι η τότε δι
οίκηση uns εταιρεία5 είχε λάβει 
υπόψη uns, για να συμφωνήσει 
crtous όρους uns μίσθωσης m s ξε
ν ο δ ο χ ε ία ^  μονάδας, uis προσ
δοκίες για την πορεία του αθη
ναϊκού προορισμού μετά τη διε
ξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώ
νων. Οι ίδιες πληροφορίες ανα
φέρουν ότι για τη μείωση m s πα-

ρουσίας uns αλυσίδα5 στην πρω
τεύουσα συνεκτιμήθηκαν η διά
ψευση των εν λόγω προσδο
κιών -καθώς τα όποια οφέλη ε
ξανεμίσθηκαν στην πρώτη τριε
τία μετά uous Αγώνες- και η 
διαρκής υποβόθμιση uns εικόνας 
του τουριστικού προορισμού uns 
Αθήνας ειδικά τα τελευταία χρό
νια.

Υπενθυμίζεται ότι στα επει
σόδια του περασμένου Ιουνίου 
στην περιοχή uns πλατείας Συ- 
ντάγματο5 η διοίκηση uns εται- 
ρεία5 είχε εκκενώσει το ξενοδο
χείο για λόγους ασφαλείας.

Να σημειωθεί ότι η ξενοδο
χειακή αλυσίδα uns Classical 
ouis αρχέ5 του έτου5 είχε απο
συρθεί και από την περιοχή uns 
πλατείας Ομονοίας αφήνοντα5 τη 
μίσθωση και διαχείριση δύο μο
νάδων του Fashion House Hotel 
και του Classical Acropol συνο- 
λική5 δυναμικότητας 550 κλινών.

Την απόφαση να αφήσουν τα 
δύο ξενοδοχεία είχαν αποδώσει 
στελέχη του ομίλου κυρίως, στο 
πρόβλημα uns διαρκούς υπο
βάθμισα που αντιμετωπίζει η ευ
ρύτερη περιοχή τ α  Ομόνοια. Τα 
δύο ξενοδοχεία παραμένουν σή
μερα κλειστά.

Πόντια, την τελευταία τριετία 
έχουν κλείσει για διάφορους λό- 
Yous, περίπου, δέκα ξενοδοχει
ακές μονάδες στην Αθήνα. Οι ξε
νοδόχοι τ α  Αθήνας θέτουν ως

To King George είχε μισθωθεί από την Classical στις αρχές της δε
καετίας του 2000. Η ξενοδοχειακή αλυσίδα της Classical, του ομίλου 
Δασκαλαντωνάκη, στις αρχές του έτους είχε αποσυρθεί και από την 
περιοχή της πλατείας Ομονοίας αφήνοντας τη μίσθωση και διαχείριση 
δύο μονάδων, του Fashion House Hotel και του Classical Acropol, συ
νολικής δυναμικότητας 550 κλινών.

υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα την 
αρνητική εικόνα που εμφανίζει 
η πρωτεύουσα στα μάτια των ξέ
νων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, 
ακόμη, και τη φετινή σεζόν που 
τα παραθεριστικό ξενοδοχεία 
στην περιφέρεια παρουσίασαν ά
νοδο στα οικονομικά τους απο
τελέσματα εξαιτίας της αύξησης 
τη5 εισερχόμενης ταξιδιωτικής κί

νησης, οι μονάδες της Αθήνας να 
μην μπορούν να ακολουθήσουν 
του5 αντίστοιχους ρυθμού5 α
νόδου στα μεγέθη τους.

Αλλη αιτία σφραγίσματος μο
νάδων στην πρωτεύουσα απο- 
τέλεσαν τα υψηλά ενοίκια που 
κατέβαλαν οι ξενοδόχοι στα Τα
μεία που είχαν την ιδιοκτησία 
των κτιρίων.

Σφραγισμένες επιταγές και 
συναλλαγματικές 1,7 δισ.
Στο 1,7 δισ. ευρώ ανήλθαν οι α
κάλυπτες επιταγέ5 και οι απλή
ρωτες συναλλαγματικές που 
σφραγίστηκαν το οκτάμηνο του 
2011, καταγράφοντας αύξηση 
κατά 29,7% σε σχέση με το α
ντίστοιχο περσινό διάστημα, ε
ξέλιξη που καταγράφει την επι
δείνωση των συνθηκών ρευ-

Στο οκτάμηνο του 
2011 καιαγράφηκε 
αύξηση 29,7% σε 
ετήσια βάση.
στότητας στην αγορά υπό το βά
ρος της εντεινόμενης ύφεσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Τειρεσίας, το ύψος των ακάλυ
πτων επιταγών ανήλθε στο τέ
λος Αυγούστου στο 1,5 δισ. ευ
ρώ, ενώ στα 157 εκατ. ευρώ δια
μορφώθηκε το ύψος των απλή
ρωτων συναλλαγματικών. Παρά 
το γεγονός ότι οι ακάλυπτες ε- 
πιταγέ5 μειώθηκαν τον Αύγου
στο κατά 19,7% και διαμορφώ
θηκαν στα 153,6 εκατ. ευρώ, το 
πρ ,υτικό σύνολο του οκτα
μήνου επηρεάζεται από την τε
χνητή αύξηση που είχε κατα
γράφει το πρώτο τρίμηνο σε σχέ
ση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 
2010, όταν είχε αλλάξει το σύ
στημα ένταξης των αθετούμενων 
υποχρεώσεων στη βάση δεδο
μένων της Τειρεσία5.

Να σημειωθεί, πάντως, ότι

το μέτρο που θεσμοθετήθηκε 
τον Απρίλιο του 2010, δεν απέ
δωσε τα αναμενόμενα, καθώς ή
δη τον Ιούνιο του 2011, το πο
σοστό αυτών που αθέτησαν εκ 
νέου κάποια οικονομική τους υ
ποχρέωση και επανεντάχθηκαν 
στο σύστημα ανήλθε στο 42,4%. 
Αντίστοιχη είναι η εξέλιξη του 
ποσοστού αυτών που διαγρά- 
φηκαν λόγω της μείωσης του 
χρόνου τήρησης των δεδομένων 
και οι οποίοι έως τον Ιούνιο του 
2011 επανεντάχθηκαν σε πο
σοστό 45,2%. Πρόκειται για τους 
μισούς περίπου από αυτούς που 
ευεργετήθηκαν και οι οποίοι 
δεν κατάφεραν να μείνουν συ- 
νεπεί5, αθετώντας εκ νέου κά
ποια οικονομική του5 υποχρέω
ση από επιταγή, συναλλαγματι
κή ή δάνειο, ή καθυστερώντας 
την εκπλήρωσή της για πάνω α
πό τρεις μήνες.

Με βάση τη γενική αμνηστία 
που χορηγήθηκε το 2010,54.000 
δεδομένα αθέτησης υποχρεώσε
ων, δηλαδή σφραγισμένες επι
ταγές, απλήρωτες συναλλαγμα
τικές, διαταγές πληρωμής, ακόμη 
και κατασχέσει ή πλειστηρια- 
σμοί, διαγράφηκαν υποχρεωτικά 
από τα αρχεία της Τειρεσία5, κα
θώς οι 32.000 οφειλέτε5 φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα, που είχαν δη
μιουργήσει τις αντίστοιχε5 υπο
χρεώσει, έσπευσαν και τις τα
κτοποίησαν μέσα στο χρονικό πε
ριθώριο των τριών μηνών που ό
ριζε ο σχετικός νόμο5.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

Αιού για τους Ελληνες εφοπλιστές 
τα νεότευκτα εμπορικά πλοία
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Του ΝΙΚΟΥ ΜΠΑΡΔΟΥΝΙΑ

Τα νεότευκτα εμπορικά πλοία α
ποτελούν τον «όσο στο μανίκι 
των Ελλήνων εφοπλιστών» έ
ναντι των ανταγωνιστών τους 
στις θαλάσσιες μεταφορέ5, κα
θώς και στην προσπάθειά m us 
να διατηρήσουν τη θέση m us 
στην κορυφή m s διεθνούς ναυ
τιλιακής βιομηχανίας. Ετσι, πα
ρά τη διεθνή οικονομική κρίση 
και τη μείωση των χρηματοδο
τήσεων από τις τράπεζες, σύμ
φωνα με τους Clarkson, οι Ελλη
νες εφοπλιστέ3 έχουν επενδύσει 
κατά το πρώτο επτάμηνο του 
2011 περί τα 12 δισ. δολ. για νέ
ες να υπηγήσ ει και αγορές με
ταχειρισμένων πλοίων μικρής η
λικίας , ενώ οι Κινέζοι παρου
σιάζουν σημαντική μείωση eras 
δραστηριότητες τους, επενδύο
ντας μόλις 2,4 δισ. δολ. Είναι χα
ρακτηριστικό το στοιχείο ότι οι 
στόλοι υπό ελληνική διαχείριση 
με πλοία ηλικίας έως 9 ετών το 
2011 έφθασαντους 151 έναντι 
μόλις 30 που ήταν το 1998.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοι
χεία, οι Ελληνε5 επένδυσαν 9,4 
δισ. δολ. για ναυπηγήσει 91 νέ
ων πλοίων και περίπου 3 δισ. 
δολ. για την αγορά 98 μεταχει
ρισμένων πλοίων όλων των τύ
πων. Συνολικά οι Ελληνες εφο
πλιστές εμφανίζεται να  ναυπη
γούν περί τα 654 πλοία συνολι- 
ims χωρητικότητα5 63,2 εκατ. 
τόνων dwt. Στελέχη m s  εται
ρείας XRTC ανέφεραν ότι στην

Εχουν επενδύσει το α ' επτάμηνο 
του 2011 περί τα 12 δισ. δολ. για νέ
ες ναυπηγήσεις και αγορές μετα
χειρισμένων πλοίων μικρής ηλικίας.

Κορέα «χτίζονται» 310 πλοία με 
χωρητικότητα 31,7 εκατ. τόνους 
dwt, στην Κίνα 297 πλοία χω
ρητικότητας 28,5 εκατ. τόνων 
dw t και στην Ιαπωνία 22 πλοία 
χωρητικότητας 1,3 εκατ. τό
νω ν dwt.

Είναι αξιοσημείωτο, επίσης, 
το στοιχείο που προέρχεται α
πό έρευνα m s  εταιρεία5 
Petrofin Research ότι το 2011 
οι 30 μεγαλύτεροι Ελληνες πλοι
οκτήτες είχαν υπό τον έλεγχό 
τους το 52% του ελληνόκτητου 
στόλου (πλοία υπό ελληνική 
και ξένη σημαία) έναντι ποσο
στού 50,7% που ήλεγχαν το 
2010. Σύμφωνα με τα ίδια στοι
χεία ο ελληνόκτητοε στόλθ5 το

πρώτο 6μηνο του 2011 έφθασε 
στα 4.714 πλοία από 4.655 που 
ήταν το 2010.

Ο υπό ελληνική σημαία ε
μπορικός στόλος τον Ιούνιο 
του 2011, σύμφωνα με την 
Εθνική Στατιστική Αρχή, αριθ
μούσε 2.046 πλοία έναντι 2.126 
πλοίων το αντίστοιχο χρονικό 
διάστημα πέρυσι. Τον Ιούνιο του 
2011 ο ελληνικός στόλθ5 απο
τελούνταν από: 567 φορτηγά 
πλοία χωρητικότητας
15.997.486 τόνων (το 2010 α
ποτελούνταν από 596 φορτηγά 
χωρητικότητα5 15.416.571 τό
νων), από 544 δεξαμενόπλοια 
χωρητικότητας 25.492.324 τό
νων (το 2010 υπήρχαν 563 δε
ξαμενόπλοια χωρητικότητας 
26.144.014 τόνων), από 705 ε
πιβατηγό πλοία χωρητικότητας 
1.532.406 τόνων (το 2010 τα ε
πιβατηγό πλοία ήταν 733 με χω
ρητικότητα 1.605.298 τόνους) 
και από 230 πλοία, διαφόρων κα
τηγοριών, συνολικής χωρητι- 
κότηταε 63.442 τόνων (τα λοιπά 
πλοία τον Ιούνιο του 2010 ήταν 
234 με χωρητικότητα 62.431 τό
νου s).

Εν τω μεταξύ στα έξι έφθασε 
ο αριθμός των πλοίων τύπου 
capes m s  εταιρεία5 Centrofln 
του Δημήτρη Προκοπίου, μετά 
την παραλαβή του νεότευκτου 
«Evgenia» χωρητικότητας 
175.800 dwt από τα ναυπηγεία 
New Times. Η εταιρεία διαχει
ρίζεται στόλο από έξι capes και 
17 δεξαμενόπλοια.

Μειώθηκαν κατά 17% οι πουλήσεις 
οπτικών ειδών το 2010 σε ετήσια βάση

Ο αριθμός των παραγωγικών επιχειρήσεων οπτικών ειδών στην Ελλάδα 
είναι περιορισμένος, και αφορά κυρίως την επεξεργασία οφθαλμικών 
φακών. Σύμφωνα με κλαδική μελέτη της ICAP, στη λιανική αγορά οπτι
κών ειδών δραστηριοποιούνται περίπου 2.000 επιχειρήσεις.

Ο κλάδος των οπτικών ειδών 
στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται α
πό έντονη εισαγωγική διείσδυ- 
σ~ Ο αριθμός των παραγωγικών 
ι ειρήσεων οπτικών ειδών εί
ναι περιορισμένος, η δε παρα
γωγική δραστηριότητα αφορά 
κυρίου την επεξεργασία οφθαλ
μικών φακών. Σύμφωνα με κλα
δική μελέτη της ΙΟΑΡ, στη λια
νική αγορά οπτικών ειδών (ο
πτικά καταστήματα) δραστη
ριοποιούνται περίπου 2.000 ε
π ιχειρήσει. Ο αριθμός των με
γάλων αλυσίδων (καταστήματα 
που λειτουργούν κάτω απ’ το ί
διο εμπορικό σήμα) είναι αρκε
τά περιορισμένο5.

Η ελληνική αγορά οπτικών 
ειδών κατά τη διετία 2009-2010 
επηρεάστηκε από τιε υπάρχου- 
σες οικονομικές συνθήκες και, ως 
αποτέλεσμα, η συνολική κατα
νάλωση ακολούθησε πτωτική 
πορεία σε όλες σχεδόν τις κα-

Η αγορά γυαλιών ήλι
ου παρουσίασε πτώση 
12,2%, ενώ
οι σκελετοί όρασης εμ
φάνισαν μείωση 16%.
τηγορίε5 οπτικών. Η μείωση ήταν 
πιο έντονη στα γυαλιά ήλιου και 
τους σκελετούς όρασης, ενώ σε 
μικρότερο, συγκριτικά, βαθμό 
επηρεάστηκαν και οι οφθαλμικοί 
φακοί. Οι τελευταίοι μαζί με 
τους φακούβ επαφής (οι συνολι- 
κέδ πωληθείσες ποσότητε5 των 
οποίων παρουσίασαν μικρές μό
νο μεταβολές τη διετία 2009- 
2010), συνδέονται άμεσα με την 
υγεία και την ανάγκη για διόρ
θωση της όρασης.

Η εγχώρια αγορά γυαλιών ή
λιου (σε τεμάχια) μειώθηκε κατά

12,2% το 2010 σε σχέση με το 
2009, ενώ οι σκελετοί όρασης εμ
φάνισαν μείωση 16% το ίδιο 
διάστημα. Πτωτική τάση ακο
λούθησε και η κατανάλωση των 
οφθαλμικών φακών (-7% το 
2010/09), ενώ η ζήτηση των φα
κών επαφής μειώθηκε κατά 
2,5%. Αντίστοιχα, η συνολική α
ξία των πωληθέντων οπτικών ει
δών (σε τιμές χονδρικής) μειώ
θηκε κατά 15,4% το 2010 σε 
σχέση με το προηγούμενο έτος. 
Οι εισαγόμενες ποσότητες κα
λύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό 
της εγχώριας κατανάλωσης, ενώ 
η εξαγωγική επίδοση του κλάδου 
είναι περιορισμένη.

Οι συνολικές πωλήσεις των κα
ταστημάτων οπτικών ειδών στην 
Ελλάδα παρουσίασαν μείωση 
της τάξης του 17% το 2010 σε 
σχέση με το προηγούμενο έτος. 
Το υφιστάμενο οικονομικό κλίμα 
έχει επηρεάσει τόσο το διαθέσι

μο εισόδημα όσο και την αγο
ραστική συμπεριφορά των κα
ταναλωτών. Οι τελευταίοι είναι 
πιο προσεχτικοί στην επιλογή 
των ειδών που τους ενδιαφέρουν, 
ενώ ταυτόχρονα προσπαθούν 
να επωφεληθούν από τις εκ
πτώσεις και τις προσφορές των 
καταστημάτων, οι οποίες έχουν 
αυξηθεί σε σημαντικό βαθμό

την τελευταία διετία.
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης 

μελέτης πραγματοποιήθηκε και 
χρηματοοικονομική ανάλυση 
των επιχειρήσεων εισαγωγής 
και παραγωγής οπτικών ειδών, 
καθώς και δείγματος επιχειρή
σεων λιανικής διάθεσης οπτικών 
ειδών, οι οποίες δημοσιεύουν οι
κονομικά στοιχεία.
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Αύξηση πελατολογίου 
και δραστηριοτήτων 
προωθεί η Hellas Power
Φιλόδοξους στόχους για την εγχώρια αγορά αλλά και την 
ευρύτερη αγορά των Βαλκανίων θέτει η Aegean Power, η 
οποία μετά την αποχώρηση του ομίλου Μελισσανίδη με
τονομάστηκε σε Hellas Power. Με τη νέα m s  εταιρική ταυ
τότητα η εταιρεία που δραστηριοποιείται από το 2009 στην 
εγχώρια αγορά λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας, στοχεύει 
να καταστεί η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία στον κλάδο 
της λιανικής, στρατηγική την οποία θα στηρίξει και στην 
επέκτασή της στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Τα σχέδια της εταιρεί
ας παρουσίασε χθες σε 
συνέντευξη Τύπου ο δι- 
ευθύνων σύμβουλος κ.
Βασίλης Μηλιώνης.

Περιέγραψε τις δυ
σκολίες του κλάδου ειδι
κά μετά την επιβολή του 
ειδικού φόρου κατανά
λωσης στο φυσικό αέριο 
για την ηλεκτροπαραγω
γή, μέτρο που όμως μετέφερε ότι είναι θέμα ημερών να 
αρθεί, σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των συναρμοδίων 
υπουργών.

Η Hellas Power έχει αποκτήσει ένα πελατολόγιο
116.000 πελατών και στοχεύει στην αύξησή του στους
200.000 πελάτες μέχρι το τέλος m s χρονιάς. Ο καταναλωτές
επιμερίζονται κατά το ήμισυ σε εμπορικούς και κατά το 
ήμισυ σε οικιακούς. Τα μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους βρί
σκονται αυτή τη στιγμή στα οικιακά τιμολόγια και η εταιρεία 
στρέφει τη στρατηγική της προς τα εκεί. Ο κ. Μηλ- '-vns 
εκτίμησε ότι η αγορά μόνο καθετοποιημένα μπορεί λει
τουργήσει, γ ι’ αυτό και η εταιρεία του έχει καταθέσει ά
δεια παραγωγής για μία μονάδα συνδυασμένου κύκλου ι
σχύος 119 MW στους Αγ. Θεοδώρους. Διαθέτει φωτοβολ- 
ταϊκά ισχύος 1,2 MW και στοχεύει στα 12 MW. Στόχος της 
εταιρείας για το 2012, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να πα- 
ραμείνει στην αγορά διευρύνοντας το πελατολόγιό της, με 
προσφορά πάντα χαμηλότερων τιμολογίων από τη ΔΕΗ 
για να μπορεί να παίξει ένα στρατηγικό ρόλο μετά το 2013 
οπότε η αγορά θα αναπτυχθεί. Η στρατηγική για το 2012 
θα επικεντρωθεί στην είσπραξη των λογαριασμών, τόνι
σε ο κ. Μηλιώνης, περιγράφοντας το μέγεθος του προ
βλήματος με τη δυσκολία των καταναλωτών να αποπλη
ρώσουν τους λογαριασμούς τους.

ΧΡΥΣΑ ΛΙΆΓΓ0Υ

Ανεξάρτητο αγωγό για 
Ελλάδα ζητεί ο TAP
Αίτηση για την κατασκευή Ανεξάρτητου Συστήματος Φυ
σικού Αερίου (ΑΣΦΑ) κατέθεσε στη ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας) ο Αδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου TAP. Το 
ελληνικό σκέλος του αγωγού TAP θα έχει μήκος περίπου 
465 χλμ. και θα έχει ως αφετηρία την Κομοτηνή, όπου και 
θα συνδεθεί με το εθνικό δίκτυο. Στη συνέχεια ο αγωγός 
θα διασχίσει την Ελλάδα, την Αλβανία και την Αδριατι- 
κή Θάλασσα και θα καταλήξει στις ακτές της Ν. Ιταλίας. 
«Η αίτηση για ΑΣΦΑ έρ
χεται σε συνέχεια m s αί
τησής μας για Εξαίρεση 
Πρόσβασης Τρίτων 
(Third Party Access) την 
οποία καταθέσαμε τον 
περασμένο μήνα και α
ποτελεί σημαντικό στοι
χείο όσον αφορά τα τε
λευταία στάδια για την ο
λοκλήρωση της διαδικα
σίας αδειοδότησης για 
την κατασκευή του αγω
γού TAP, δήλωσε ο διευ
θυντής του έργου κ.
Rikard Skouflas. Η ίδια η κατασκευή του αγωγού, η οποία 
θα υλοποιηθεί από ορισμένες από τις μεγαλύτερες ενερ
γειακές εταιρείες m s  Ευρώπης (Statoil, EGL και ΕΟΝ), συ
μπλήρωσε, θα αποφέρει στην Ελλάδα επένδυση άνω του 
1,5 δισ. ευρώ και θα δημιουργήσει περίπου 2.000 θέσεις 
εργασίας. «Είμαι πολύ ικανοποιημένος από τη σημαντι
κή πρόοδο που έχουμε σημειώσει με τις ελληνικές αρχές 
ως προς τις διάφορες άδειες. Η δέσμευσή μας στην Ελλά
δα παραμένει ακλόνητη και προσβλέπουμε σε μία μακρά 
και εποικοδομητική συνεργασία», κατέληξε ο κ. F’vard 
Skoufias. Ο TAP, σύμφωνα με την εταιρεία, θα είναι i ros
να ξεκινήσει τη λειτουργία του εγκαίρως, ώστε να υπο
δεχθεί τις πρώτες εξαγωγές φυσικού αερίου δυτικά της 
Τουρκίας από το κοίτασμα Shah Deniz, που αναμένονται 
το 2017-2018.

ΧΡ. ΛΙΑΓΓ0Υ

Ο Αδριατικός Αγω
γός Φυσικού Αερίου 
(TAP) κατέθεσε αίτη
ση στην ΡΑΕ για κα
τασκευή Ανεξάρτη
του Συστήματος Φυ
σικού Αερίου.

Η πρώην Aegean 
Power θέτει φιλόδο
ξους στόχους για 
την αγορά ηλεκτρι
κής ενέργειας.

Πέντε προσφορές για 
τον Φαληρικό Ορμο
Πέντε προσφορές κατατέθηκαν στον μειοδοτικό διαγωνι
σμό για την ανάδειξη τεχνοοικονομικού συμβούλου, ο ο
ποίος θα εκπονήσει μελέτη σκοπιμότητας στο πλαίσιο 
του προγράμματος ανάπλασης του φαληρικού όρμου με 
ενδεικτικό προϋπολογισμό 70.00J3 ευρώ που προκήρυξε 
η «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές κατατέθηκαν 
από τις εξής εταιρείες ή κοινοπραξίες εταιρειών: ·

- Ενωση «Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρεία Συμβου. . ν 
Ανάπτυξης και Τεχνολογίας» και «Ευρωτέκ Ανώνυμος Με
λετητική Εταιρεία»,

- «Deloitte Business Solutions A. E.»,
- «Planet Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών 

Υπηρεσιών»,
- Ενωση «Ερνστ και Γιανγκ A. Ε. Παροχής Συμβουλευτι

κών Υπηρεσιών» και «GBR C onsulting  Σύμβουλοι Επιχει
ρήσεων Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»,

- «Κάντωρ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α. Ε.»
Εξάλλου, νέα παράταση δόθηκε από την «Ελληνικά Του

ριστικά Ακίνητα» για την κατάθεση προσφορών στον δια
γωνισμό μίσθωσης του ακινήτου «Κτήμα Καλών Νερών» στη 
Μαγνησία.

Η έκταση διατίθεται προς εκμίσθωση για 50 χρόνια. Το 
τεύχος του διαγωνισμού θα διατίθεται έως την Παρασκευή 
30 Σεπτεμβρίου, ενώ οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να 
συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία θα πρέπει 
να  υποβάλουν δεσμευτική προσφορά την Τετάρτη 23 Νο
εμβρίου.

ΣΤΑΘΗΣ Κ0ΥΣ0ΥΝΗΣ


