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Πάμε κατασκήνωση;
Οδηγός και συμβουλές 
για παιδιά και γονείς
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Τελειώνουν 
ακόμη και
οι γάζε$!

Σοβαρότατες ελλείψεις, ακόμη και σε ανα
λώσιμα, διαπιστώνονται πλέον σε νοσο
κομεία όλης της χώρας, λόγω έλλειψης 
πόρων. Η έρευνα τω ν «ΝΕΩΝ» έδειξε ότι 
σε ορισμένες περιπτώσεις έκλεισαν ανα
γκαστικά κλινικές, ενώ σε άλλες οι ασθε
νείς επιβαρύνονται με τα έξοδα! ςελ. ιβ . 31

Επισιολή-έκκληση ΒενίζέΧουnpos ious πολιτικού s apxnyoús

«Ισπανικό μήνυμα» στην Ελλάδα
Διπλό μήνυμα στέλνει η Ευρωπαϊκή Ενωση να ανταμείψει όποιον κάνει σκληρές προ- του εκλογικού αποτελέσματος στην Ελλά- 
στην Αθήνα με τη «γενναιόδωρη» ισπανική! απάθειες και, δεύτερον, πως ταυτόχρονα δα. «Η  απόφαση μοιάζει με οχυρωματικό, 
διάσωση τω ν  Ί 00 δισ. ευοώ χωρίς Μ νη ικγ είναι έτοιμη να αμυνθεί έναντι πιθανού κιν- έργο ενόψει τω ν  δικών μας εκλοχών^τ-ήη- 
ν^ΟνΠβώτον, ότι η Ευρώπη είναι πρόθυμη δύνου οικονομικής αναταραχής εξα ιτίας μειώνει υπηρεσιβκσςτΠΐοΰρΫός. σελίδες 2-5

EU RO  2012

Ισπανία-Ιιαλία 
όλα ια λεφτά!

Ελπίδες αυτοδυναμίας στην Εθνο
συνέλευση έδωσαν χθες στους Σο
σιαλιστές του Προέδρου Φρανσουά 
Ολάντ οι Γάλλοι με την ψήφο τους 
σ το ν  πρώτο γύρο τω ν  κοινοβου
λευτικών εκλογών. ΣΕΛΙΔΑ 36

Υπό βροχή και με 
τη Βαλερί Τριερβε- 

λέρ πάντα στο 
πλευρό του ψήφι
σε στην Τιλ ο γάλ- 

λος Πρόεδρος

Στο ωραιότερο ματς έως τώρα στη διορ
γάνωση, η κάτοχος του τροπαίου Ισπα
νία αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την 
Ιταλία. Μέσα σε δύο λεπτά ο Φάμπρε- 
γας ισοφάρισε το γκολ του Ντι Νατά- 
λε σκορπώντας τον ενθουσιασμό στους 
ισπανούς φιλάθλους που κατέκλυσαν 
τη fan zone αλλά και μεγάλες πλατεί
ες της χώρας της Ιβηρικής. σελίδες 22-23

Εντυπωσιακή φίλαθλος από την Ισπανία χειροκροτεί τις 
προσπάθειες των-παικτών του Ντβλ Μ πόσκε στον αγώνα 

ΙταλίαΤΤο Μνημόνιο δεν της έκοψε το χαμόγελο...

Πρόταση οκτώ σημείων 
γιμ διακυβ'4' τηση 
είΚακήδ συν αιθυνηδ

4
Σ^μια συμφωνία εθνικής 
συνευθύνης μεταξύ τω ν δυ
νάμεων που επιθυμούν την 
παραμονή της χώρας μας 
στο ευρώ καλεί με επιστο
λή του προς τους πολιτικούς 
αρχηγούς ο Βαγγέλης Βενι- 
ζέλος. Στόχος να αποτρα
πεί η διαμόρφωση ενός σκη
νικού πολιτικού αδιεξόδου 
και να συμφωνηθεί ένα σχέ- 
-δ*α£παναδιαπραγμάτευσης 
του Μνημονίου, σελίδες 12-13

ΓΑΛΛΙΑ

Η απόλυτη πλετοψηφία είναι 
το νέο στοίχημα του Ολάντ

Γ * " ...... ..........................
ΚΑΤΑΜΟΥΤΡΑ

Δ εν έχει ακούσει κανέναν πλού
σιο Ελληνα να κλαίει λόγω της 

κρίσης, είπε χθες ο πρόεδρος του 
Eurogroup Ζαν-Κλοντ Γιοόνκερ, Πρω
θυπουργός του Λουξεμβούργου. 
Και πρόσθεσε το αυτονόητο: ότι αν 
είχε πρόβλημα (φορολογικό) στη χώ
ρα του θα ζητούσε βοήθεια από τους 
ευρωπαίους (συν)εταίρους του.
Σε λίγο θα μας το πουν κατάμουτρα: 
αφού δεν μπορείτε να πιάσετε τους 
φοροφυγάδες γιατί δεν αντιγράφε
τε πλήρως το φορολογικό σύστημα 
μιας χώρας της ΕΕ; _ .  Ν Ε .

Ποιος είναι 
ο καλύτερος τρόπος 

να βάζεις και να 
βγάζεις τα χρήματά σου;

Βλέπε οπισθόφ υλλο

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μόνο μαζί
μπορούμε
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Πώς επηρεάζει η διάσωση ίων ισπανικών 
τραπεζών τις προοπτικές αναθεώρησης του 

Μνημονίου και τη θέση μας στην ευρωζώνη

Βοήθεια
στην Ισπανία,
μηνύματα

στην Αθήνα
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Δ ιπλό μήνυμα στέλνει στην Αθή
να η ισπανική διάσωση, σύμ
φωνα με εκτιμήσεις στελε
χών της υπηρεσιακής κυβέρνησης:

Πρώτον, ότι η Ευρώπη είναι πρόθυ
μη να ανταμείψει όποιον κάνει προ
σπάθειες και, δεύτερον, ότι ταυτό
χρονα είναι έτοιμη να αμυνθεί ένα
ντι πιθανού κινδύνου αναταραχής

Για κάποιοι η απόφαση 
του Ειιτο^οιφ «αποτελεί 

 ̂ ένδειξη ότι η Ευρώπη 
γίνεται πιο ευέλικτη»

εξαιτίας του εκλογικού αποτελέσμα
τος στην Ελλάδα.

«Η απόφαση μοιάζει με οχυρωματι
κό έργο ενόψει των δικών μας εκλο
γών» σημειώνει υπηρεσιακός υπουρ
γός, επισημαίνοντας τη σπουδή με 
την οποία ελήφθη η απόφαση, πριν 
καν το ζητήσει η Ισπανία και προτού 
ολοκληρωθεί η μελέτη για την αντοχή 
των τραπεζών της και τις κεφαλαια
κές τους ανάγκες. Οπως εξηγεί, η Ευ
ρώπη ήθελε να κλείσει το ισπανικό 
μέτωπο πριν ανοίξει το μέτωπο των 
ελληνικών εκλογών και δημιουργη- 
θεί μεγαλύτερη αβεβαιότητα, η οποία 
θα απαιτούσε και μεγαλύτερο κόστος 
διάσωσης. Ετσι, ελπίζει ότι θα περιο
ρίσει το πρόβλημα στη χώρα της Ιβη- 
ρικής και δεν θα υπάρξει κίνδυνος να 
επεκταθεί στη συνέχεια στην Ιταλία 
και σε άλλες χώρες.

Αυτό βεβαίως σημαίνει ότι η Ελλά
δα «απομονώνεται», καθώς περιορί
ζεται ο κίνδυνος να προ" Λέσει ανα
ταράξεις στο ευρωπάύ; ρηματοπι-
στωτικό σύστημα. Κι αυτό με τη σει
ρά του ίσως σημαίνει ότι η διαπραγ
ματευτική δύναμη της Ελλάδας για 
να επιφέρει αλλαγές στο Μνημόνιο 
περιορίζεται.

Ωστόσο, σύμφωνα μ., .ον  υπουρ
γό Ανάπτυξης Γιάννη Στουρνάρα, 
η διόρθωση ορισμένων στόχων το ι* 
Μνημονίου και η προσθήκη άλλων» 
πτυχών, αναπτυξιακού χαρακτήρα,4 
είναι κάτι το οποίο έχει αποδεχθεί 
πλέον η ευρωζώνη. «Ολοι δέχονται 
την ανάγκη μικροβελτιώσεων και η 
σχετική λέξη (fine tuning) υπάρχει 
πλέον και σε σχετικά ευρωπαϊκά έγ
γραφα. Αρκεί να δεχθούμε και εμείς 
από την πλευρά μας την ανάγκη για 
δημοσιονομική προσαρμογή και δι
αρθρωτικές αλλαγές».

Κατά τον κ. Στουρνάρα, η ισπανική 
διάσωση αποτελεί μια ένδειξη «ότι η 
Ευρώπη είναι ευέλικτη όταν γίνονται 
δεκτές κάποιες αρχές». Σημειώνει ότι 
στο πλαίσιο της επάναδιαπραγμάτευ- / 
σης του Μνημονίου η Ελλάδα έχει ως 1 
όπλο το γεγονός ότι η ύφεση έφτα- 1  

σε σε διπλάσια από το προβλεφθέ- / 
ντα επίπεδα. Ετσι, μπορεί να διεκδι- \ 
κήσει π.χ. να μπει στόχος για μείωση/ 
της ανεργίας και να υπολογίζεται το\ 
έλλειμμα σε κυκλικά προσαρμοσμέ- / 
νη βάση, δηλαδή αφού ληφθεί υπό- \ 
ψη η ύφεση. «Αρκεί η διαπραγμάτευ- \ 
ση να γίνει σε βάση καλής διάθεσης 
και αμοιβαίας κατανόησης».

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τέσσερα 
διαφορές 

και μία 
ομοιότητα

Ισπανία και Ελλάδα είναι δυο 
διαφορετικές περιπτώσεις χω
ρών, με διαφορετικά προβλή

ματα. Ετσι, η αντιμετώπιση ήταν δι
αφορετική, αν και υπάρχουν κοινά 
στοιχεία, αφού ούτε η Ισπανία θα 
αποφύγει τελικά ένα είδος ελέγχου, 
έστω και πιο διακριτικού από αυτόν 
της δικής μας τρόικας.
■  Το πρόβλημα της Ισπανίας ήταν 
κυρίως τραπεζικό, ενώ στην Ελλάδα 
δημοσιονομικό. Το δημόσιο χρέος 
της Ισπανίας είναι χαμηλότερο από 
το 80% του ΑΕΠ της (79,8% προβλέ- 
πεται να φτάσει φέτος), αν και το έλ
λειμμά της έφτασε το 8,5% του ΑΕΠ 
της το 2011.
■  Η νέα ισπανική κυβέρνηση πήρε 
αμέσως και μόνη της μέτρα λιτότη
τας ύψους 27 δισ. ευρώ. Ετσι? ουσι
αστικά, εφαρμόζει το δικό της Μνη
μόνιο, αποφεύγοντας την παρουσία 
της τρόικας κάθε τρίμηνο που θα

δημιουργούσε πολιτικές εντάσεις.
■  Το τραπεζικό πρόβλημα της Ισπα
νίας μοιάζει με αυτό των ΗΠΑ και της 
Ιρλανδίας. Οι τράπεζές της έδωσαν 
αφειδώς στεγαστικά δάνεια συμβάλ
λοντας στη δημιουργία φούσκας ακι
νήτων, για να βρεθούν τώρα αντιμέ 
τωπες με την υποχώρηση των τιμ> 
τους. Ηδη, μια τράπεζα, η Ban* 
κρατικοποιήθηκε εν μέρει καΡ 
το κράτος έβαλε τα απαιτούμενα 
φάλαια για τη διάσωσή της. Ωστ·, 
σο, επειδή το κόστος δανεισμού της 
Ισπανίας ανεβαίνει στα ύψη, η συ
νέχιση αυτής της τακτικής και στις 
άλλες τράπεζες δεν θα ήταν εφικτή. 
Οπωσδήποτε θα δημιουργούσε τε
ράστιο δημοσιονομικό πρόβλημα 
στη χώρα.
■  Το γεγονός ότι·το πρόβλημα της 
Ισπανίας είναι τραπεζικό επέτρεψε 
στην ευρωζώνη να χρησιμοποιήσει 
τη νέα δυνατότητα που διαθέτει πλέ-
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ον το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπι
στωτικής Σταθερότητας: την απευ
θείας κεφαλαιοποίηση των τραπε
ζών, αντί της διάσωσης έναντι κιν
δύνου χρεοκοπίας, που χρησιμοποι- 
θηκε στην περίπτωση της Ελλά- 
ας. Η δυνατότητα αυτή έγινε μόλις 
,ιόσφατα δεκτή από τη Γερμανία, 

, ι’ αυτό και δεν εφαρμόσθηκε ούτε 
καν στην περίπτωση της Ιρλανδίας 
που υποχρεώθηκε να υπαχθεί σε 
διαδικασία Μνημονίου, παρόλο που 
το πρόβλημά της ήταν τραπεζικό.
■  Παρά το γεγονός ότι η Ισπανία 
εντάχθηκε σε ειδική διαδικασία, χω
ρίς Μνημόνιο (έχοντας όμως ήδη υι
οθετήσει μέτρα λιτότητας), θα έχει 
κι αυτή τους ελεγκτές της. Συγκε
κριμένα, θα υπάρξει διαδικασία πα
ρακολούθησης για τις τράπεζές της 
με επιτόπου επιθεωρήσεις, όπου 
αναμένεται να παίξει ενεργό ρόλο 
και το ΔΝΤ.

Ο υπουργόε  
Οικονομικών  
τηε Ισπανίαε 
(αριστερά) 
ανακοινώνει τη 
συμφωνία στην 
τηλεδιάσκεψη του 
Ευ το μ το υρ για 
την ευρωπαϊκή 
στήριξη στιε 
ισπανικέε 
τράπεζεε. Λ ίγεε  
ώρεε αργότερα, 
ο Πρωθυπουργόε  
Ραχόι (δεξιά) 
παρουσίαζε την 
απόφαση ωε νίκη 
τηε Μαδρίτηε

Αγωνία για ιη στάση 
των αγορών
Κρίσιμη για την πορεία τηε κρίσηε στην ευρωζώνη 
είναι η υποδοχή που θα επιφυλάξουν σήμερα και το 
αμέσωε επόμενο διάστημα οι αγορέε στην Ισπανία. 
Με τη συμφωνία αυτή, η χώρα τουλάχιστον 
θεωρητικά θα συγκεντρώσει τα απαραίτητα 
χρήματα για τιε τράπεζέε τηε από την ΕΕ, ενώ 
θα συνεχίσει να δανείζεται κανονικά για τιε 
δημοσιονομικέε ανάγκεε τηε -  όπωε ελπίζουν 
τουλάχιστον οι Ευρωπαίοι -  από τιε αγορέε. 
Βασικόε λόγοε που η Ισπανία πιέστηκε να 
λάβει Βοήθεια για τιε τράπεζεε θεωρούνται οι 
επερχόμενεε ελληνικέε εκλογέε.
Οι Ευρωπαίοι φοβήθηκαν ότι οι πιέοειε στιε 
τράπεζεε τηε Ελλάδαε μπορεί να μετατραπούν 
σε χιονοστιβάδα εάν η νέα ελληνική κυβέρνηση 
ακυρώσει το Μνημόνιο μετά τιε εκλογέε, ανέφερε 
το Ρόιτερ.

ΩΣ ΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ο ΡΑΧΟΪ

Επαναδιαπραγμάτευση 
ζητάει τώρα και η Ιρλανδία
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ε παναδιαπραγμάτευση του δι
κού της Μνημονίου ζητά τώ 
ρα η Ιρλανδία μετά τη συμ

φωνία μεταξύ Μαδρίτης και ΕΕ για 
δανεισμό με ευνοϊκούς όρους προ- 
κειμένου να στηριχτούν οι ισπα
νικές τράπεζες, σύμφωνα με τη 
γαλλική εφημερίδα «Λε Φιγκαρό».

Επειτα από μια θυελλώδη τηλε
διάσκεψη που πραγματοποιήθη
κε το Σάββατο και διάρκεσε τρεις 
ολόκληρες ώρες, οι υπουργοί Οι
κονομικών της ευρωζώνης συμφώ
νησαν να δανείσουν έως 
100 δισ. ευρώ στην Ισπα
νία, ποσό που θα χρησι
μοποιηθεί για τη στήρι
ξη τω ν χρηματοπιστωτι
κών ιδρυμάτων της χώ
ρας. Οπως είπε στη «Φι- 
γκαρό» ιρλανδός αξιωμα- 
τούχος που δεν κατονομάζεται, 
στόχος τώρα του Δουβλίνου είναι 
να επτ θεί συμφωνία παρόμοια 
με αυτή τω ν  Ισπανών. Η Ιρλαν
δία μπήκε στο Μνημόνιο παίρνο
ντας σκληρά μέτρα λιτότητας για 
να δανειστεί 85 δισ. ευρώ με επι
τόκιο

Οισ. ός Πρωθυπουργός Μα- 
ριάνο Ραχόι από την πλευρά του 
παρουσίασε τη συμφωνία ως νίκη 
της κυβέρνησής του, αφού όπως 
είπε το  δάνειο θα βοηθήσει την 
οικονομία και θα αντιμετωπίσει 
τους φόβους που έχουν δημιουρ- 
γηθεί για την επόμενη ημέρα του 
ενιαίου νομίσματος. Προειδοποίη
σε ωστόσο ότι η βοήθεια αυτή δεν 
θα αναστρέψει τη φετινή πορεία 
της ισπανικής οικονομίας προς 
την ύφεση, ούτε θα βοηθήσει τα 
εκατομμύρια ανέργους λόγω της 
κρίσης να βρουν δουλειές.

Ο  Α Ν ΤΙΚΤΥΠ Ο Σ. Παρά την προ
σπάθεια ωστόσο του Ραχόι να πα
ρουσιάσει τις εξελίξεις ως νίκη 
της ισπανικής κυβέρνησης, με
γάλη μερίδα διεθνών μέσων ενη
μέρωσης ανέφεραν σε ανταπο
κρίσεις τους από τις Βρυξέλλες, 
το  Βερολίνο και άλλες ευρωπαϊ
κές πρωτεύουσες όπως το Παρί
σι ότι ουσιαστικά η Ισπανία πιέ
στηκε να δεχτεί τη «χείρα βοήθει
ας» τω ν  Ευρωπαίων σε μια προ
σπάθεια να σταματήσει το ντόμι
νο στην ευρωζώνη, ιδιαίτερα τώ 
ρα που ετοιμάζονται να πραγμα
τοποιηθούν οι ελληνικές εκλογές

με αβέβαιο αποτέλεσμα.
Αυτός ήταν και ο λόγος που τη

λεδιάσκεψη του Eurogroup χαρα
κτηρίστηκε θυελλώδης. Σύμφωνα 
με το Ρόιτερ, υπήρξαν έντονες δια
φωνίες για τον ρόλο του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου στη σωτη
ρία του τραπεζικού κλάδου της 
Ισπανίας, επειδή η Μαδρίτη ήθελε 
να διατηρήσει την παρουσία του 
ΔΝΤ στο ελάχιστο δυνατό.

Το ΔΝΤ δεν θα παράσχει χρή
ματα στην ενίσχυση των ισπανι
κών τραπεζών και το ακριβές ποσό 
που θα χορηγήσουν οι Ευρωπαίοι 
θα καθοριστεί από δύο ανεξάρτη

τες εκθέσεις που αφορούν τα χρη
ματοπιστωτικά ιδρύματα της χώ
ρας και θα παραδοθούν έως τις 21 
Ιουνίου. Πηγές του Ρόιτερ ανέφε
ραν μάλιστα ότι η Μαδρίτη δέχτη
κε ισχυρές πιέσεις για να ζητήσει 
άμεσα συγκεκριμένο ποσό για τις 
τράπεζές της, αλλά η ισπανική κυ
βέρνηση αντιστάθηκε.

Ολες οι πλευρές κατέληξαν τελι
κά ότι το ΔΝΤ θα συνεισφέρει στην 
παρακολούθηση της εφαρμογής 
των μεταρρυθμίσεων του ισπανι
κού τραπεζικού κλάδου, ενώ η ΕΕ 
θα διασφαλίσει ότι η Μαδρίτη θα 
εφαρμόσει το πρόγραμμα δημοσι
ονομικής προσαρμογής και λιτό
τητας που έχει υποσχεθεί, ανέφε
ρε το Ρόιτερ.

«Η ισπανική κυβέρνηση ανα
κοινώνει την πρόθεσή της να ζη
τήσει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 
για την ανακεφαλαιοποίηση των 
ισπανικών τραπεζών που τη χρει
άζονται», είπε από τη Μαδρίτη ο 
υπουργός Οικονομικών της χώρας 
Λουίς ντε Γκουίντος. Τα χρήματα 
που θα δοθούν στην Ισπανία θα 
προέλθουν είτε από το προσωρι
νό ευρωπαϊκό ταμείο χρηματοπι
στωτικής σταθερότητας(ΕΕδΕ)ή 
από τον νέο Ευρωπαϊκό Μηχανι
σμό Στήριξης (ΕδΜ).

Τη συμφωνία χαιρέτισαν οι ΗΠΑ, 
που έχουν πιέσει σημαντικά για 
την εξεύρεση συνολικής λύσης 
στην ευρωζώνη, η επικεφαλής του 
ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ και ο γερ- 
μανός υπουργός Οικονομικών Βόλ- 
φγκανγκ Σόιμπλε.

0  îOTiavôs Πρωθυπουργό* 
προειδοποίησε όπ η συνδρομή 

ms ΕΕ δεν θα αποιρέψει ιην ύφεση, 
ούτε θα βοηθήσει tous ανέργου*
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Ο Κασιδιάρηε εμφανίστηκε χθεβ 
σε ομιλία στα Λιόσια, ενώ σήμερα 
στο Πλημμελειοδικείο Βέροιαε 
δικάζονται οκτώ μέλη τηε Χρυσήε 
Αυγήε για επίθεση σε καφενείο

Τρειε ηθοποιοί τηε παράστασηε 
«Corpus Christi» οδηγήθηκαν σε 
αστυνομικό τμήμα, έπειτα από 
μήνυση που κατέθεσαν δύο γυναίκεε 
για «προσβολή των θείων»

Ο Τζορτζ Μάρεϊ ΛέΒικ κατέγραψε 
Tis νεκροφιλικέβ τάσειε των... 
πιγκουΐνων m s Ανταρκτικήε 
χρησιμοποιώνταε ελληνικό 
αλφάβητο!

Η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα, 
εκτόε από την οικονομική κρίση, 
καλούνται να αντιμετωπίσουν άλλη 
μία: αυτή του ελαιολάδου που έχει 
μεγάλη μείωση τηε ζήτησηε.
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Η πρώτη διαδ 
κατά rris -  χωρίς 
Μνημόνιο * »  διάσωσηs 
των ισπανικών τραπεζών 
έγινε το Βράδυ του 
Σαββάτου στην κοιτίδα 
των «Αγανακτισμένων», 
την Πλατεία Πουέρτα 
ντελ Σολ rns Μαδρίτης

«Κάνουν 
πολύ λίγα, 
πολύ αργά»
Σκληρή κριτική στο Βερολίνο και 
εκκλήσεις για στροφή στην πολιτική 
του στον απόηχο του ισπανικού πακέτου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΝΑΤΑΣΑ ΜΠΑΣΤΕΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ε ντονη εττιφυλακτικότητα ως 
προς τα μέτρα που λαμβάνο- 
νται για τη διάσωση της ευ

ρωζώνης εκφράζεται στον ευρωπα
ϊκό Τύπο. «Η Γερμανία δεν μαθαίνει 
από τα παθήματα της δεκαετίας του 
‘30» διαπιστώνουν σε κοινό τους άρ
θρο στην εφημερίδα «Φαϊνάνσιαλ 
Τάιμς» ο βρετανός ιστορικός Νάι- 
αλ Φέργκιουσον και ο αμερικανός 
οικονομολόγος Νουριέλ Ρουμπινί, 
οι οποίοι τονίζουν πως «το Βερολί
νο πρέπει να κατανοήσει ότι η ανα- 
κεφαλαιοποίηση των τραπεζών και 
άλλα μέτρα δεν είναι προαιρετικά, 
είναι απαραίτητα ώστε να σωθεί η 
ευρωπαϊκή ένωση».

Στο ίδιο πλαίσιο ο γάλλος οικονο
μολόγος Ζαν-Πολ Φιτουσί, σε συνέ
ντευξή του στην εφημερίδα «Ρεπού- 
μπλικα» εμφανίζεται ιδιαίτερα συ
γκρατημένος ως προς την αποτε
λεσματικότατα της επέμβασης στις 
ισπανικές τράπεζες, καθώς θεωρεί 
ότι η επέμβαση του Εαι^τοαρ όχι

μόνο δεν λύνει τα προβλήματα αλλά 
«αντίθετα, αφήνει ανοικτό το ενδε
χόμενο μιας νέας επίθεσης των κερ- 
δοσκόπων που θα προκαλέσει νέα 
άβυσσο και δεν θα μπορεί να αντι
μετωπιστεί παρά με νέα επέμβαση».

Στο άρθρο τους οι Φέργκιουσον 
και Ρουμπινί εκφράζουν τον φόβο 
ότι η πολιτική της γερμανικής κυ
βέρνηση να κάνει «πολύ λίγα, πολύ

αργά» ρισκάρει την επανάληψη της 
κρίσης που ξέσπασε στα μέσα του 
εικοστού αιώνα και ως απάντηση 
στην οποία ήρθε η ευρωπαϊκή ενο
ποίηση. «Εγκλωβισμένοι στην ανύ
παρκτη απειλή του πληθωρισμού, 
οι σημερινοί Γερμανοί δίνουν πε
ρισσότερη σημασία στο 1923 (τη 
χρονιά του υπερπληθωρισμού) πα
ρά στο 1933 (την χρονιά που πέθα- 
νε η δημοκρατία). Καλό θα είναι να

θυμηθούν πως η ευρωπαϊκή τραπ.· 
ζική κρίση δύο χρόνια πριν το 193. 
συνέβαλε απευθείας στη διάλυση 
της δημοκρατίας όχι μόνο στη χώ
ρα τους αλλά σε ολόκληρη την ευ
ρωπαϊκή ήπειρο». Σημειώνουν ότι 
δεν έγινε τίποτα τα τελευταία τρία 
χρόνια, παρά τις προειδοποιήσεις, 
και έτσι τώρα οι πολίτες φαίνεται να 
χάνουν την εμπιστοσύνη τους. «Μέ

χρι σήμερα είδα τη σιωπη
λή απόσυρση μεγάλων κε
φαλαίων τω ν αποταμιευ
τών από τις ελληνικές και 
άλλες μεσογειακές τράπε
ζες. Αυτό θα έχει μεγάλες 
επιπτώσεις διότι εάν η Ελ
λάδα φύγει από την ευρω

ζώνη, θα σημειωθεί πάγωμα των κα
ταθέσεων και τα ευρώ θα μετατρα
πούν σε νέες δραχμές: άρα, ένα ευ
ρώ σε μια ελληνική τράπεζα δεν θα 
είναι ίσο με ένα ευρώ σε γερμανική 
τράπεζα. Ομως οι καταθέτες αποσύ
ρουν χρήματα και από τις ισπανικές 
τράπεζες ενώ στην επίσκεψη ενός 
από εμάς στη Βαρκελώνη όλοι τον 
ρωτούσαν εάν οι ισπανικές τράπε
ζες είναι ασφαλείς. Αυτή η διαδικα-

«Η ΕΚΤ θα έπρεπε να μπορεί 
να αγοράζει κραηκά ομόλογα από 
την πρωτογενή αγορά», εκτιμά 
ο οικονομολόγο5 Ζαν - Πολ Φιτουσί


