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Αναζητείται συμβιβασμός με την τρόικα
Η  Αθήνα θα υιοθετήσει επιπλέον σκληρά μέτρα 1 δισ. και οι εκπρόσωποι των δανειστών θα αποδεχθούν ορισμένα από όσα αμφισβητούν

Των ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ, ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Προς έναν συμβιβασμό που θα περιλαμβάνει νέα 
επώδυνα μέτρα οδηγούνται οικονομικό επι
τελείο και τρόυτα, προκειμένου να υπάρξει μια 
συμφωνία τουλάχιστον για τα  μέτρα του 2013 
στο  EuΓogΓoup τηε Δευτέραε. Σε αντίθετη πε
ρίπτωση, η Ευρωζώνη έχει προειδοποιήσει την 
κυβέρνηση ότι το  θέμα τηε Ελλάδαε δεν θα πε- 
ριληφθεί σ τη ν α τζέντα  τηε συνόδου κορυφήε 
στιε 18-19 Οκτωβρίου.

Ο συμβιβασμόε επί του οποίου διεξάγονται 
από χθεε οι διαπραγματευσειε με τη ν τρόικα 
προβλέπει τα  εξήε:

1. Εάν δεν κλείσει έωε τη  Δευτέρα το  πακέ
το  τω ν  13,5 δισ. ευρώ (η τρόικα εξακολουθεί 
να διατυπώνει επιφυλάξειε για μέτρα 3,5 δισ.

ευρώ), να υπάρξει τουλάχιστον συμφωνία για 
τα  μέτρα του 2013.

2. Η τρόικα εκτιμούσε ότι για να μηδενιστεί 
το πρωτογενέε έλλειμμα το  2013, απαιτούνταν 
μέτρα 9,2 δισ. ευρώ. Η ελληνική πλευρά στο 
προσχέδιο του προϋπολογισμού προέβλεπε ό
τι με μέτρα 7,8 δισ. ευρώ θα έφτανε σε πρω- 
τογενέε πλεόνασμα 1,1% του ΑΕΠ. Τιε δύο πλευ- 
ρέε χώριζε τεράστια απόσταση, αλλά από χθεε 
άρχισε σταδιακή προσέγγιση.
3. Η τρόικα φαίνεται να αποδέχεται ότι εάν 

η ελληνική πλευρά παρουσιάσει κάποιο σίγουρο 
μέτρο δημοσιονομικήε απόδοσηε τηε τάξηε των 
800 εκατ. -1 δισ. ευρώ, θα δεχθεί να καλυφθεί 
το  υπόλοιπο τηε διαφοράε (περί τα 500 εκατ.) 
με πιο «μαλακά» μέτρα, για τα  οποία μέχρι σή
μερα διατυπώνει επιφυλάξειε.

4. Τα μέτρα που εξετάζονται για να συ
μπληρώσουν τα 7,8 δισ. του προσχεδίου του 
προϋπολογισμού, εναλλακτικά, είναι: 

α. Η κατάργηση τω ν  δώρων στουε συνταξι- 
ούχουε του ΟΓΑ.

β. Η εξίσωση τω ν εισφορών του ΙΚΑ για τουε 
προ και μετά το 1993 ασφαλισμένουε. Το συ
γκεκριμένο μέτρο περιλαμβάνεται στο συνο
λικό πακέτο τω ν 13,5 δισ. αλλά σχεδιαζόταν να 
εφαρμοστεί από το 2014.

Και τα  δύο μέτρα είναι σκληρά. Το μεν πρώ
το  θα πλήξει συνταξιούχουε με πολύ χαμηλή 
σύνταξη, το  δε δεύτερο θα μειώσει το  καθα
ρό εισόδημα όλων τω ν προ του 1993 ασφαλι
σμένων μισθωτών του ιδιωτικού τομέα και τω ν 
απασχολουμένων στο Δημόσιο που είναι α
σφαλισμένοι στο ΙΚΑ.

5. 0  υπουργόε Οικονομικών Γ. Στουρνάραε 
θεωρεί ότι σε κάθε περίπτωση τα  μέτρα που 
ζητεί η τρόικα είναι πολλά και με αυτά θα φτά
σει το 2013 σε πρωτογενέε πλεόνασμα 1,6% του 
ΑΕΠ τουλάχιστον. Ετσι, διεκδικεί τη  δέσμευ
ση τω ν  δανειστών ότι εάν το  δημοσιονομικό 
αποτέλεσμα είναι καλύτερο τω ν  προβλέψεων 
τηε τρόικαε, τό τε  δεν θα λάβει η Ελλάδα α
ντίστοιχο ποσό μέτρων το  2014.

Σήμερα, θα ακολουθήσει νέα συνάντηση του 
κ. Στουρνάρα με τουε επικεφαλήε τηε τρόικαε, 
ενώ οι συσκέψειε θα συνεχιστούν μέχρι και τη 
Δευτέρα που θα συνεδριάσει το  ΕυΓΟ^ουρ.

Εάν υπάρξει συμφωνία με την τρόικα του
λάχιστον για τα  μέτρα του 2013, η ελληνική 
πλευρά προσδοκά σε μια θετική τοποθέτηση 
τηε τρόικαε και του Ευιτ^τουρ για τη ν  πρόο

δο και τιε προσπάθειεε τηε Ελλάδαε. Επίσηε, 
ελπίζει πωε, υπό τη ν προϋπόθεση ότι σ το  διά
στημα μέχρι τη  σύνοδο κορυφήε θα έχει 
κλείσει το  συνολικό πακέτο τω ν  13,5 δισ. και 
θα έχουν ψηφιστεί τα μέτρα, θα πάρει το  πρά
σινο φωε για τη ν  επιμήκυνση.

Σε κάθε περίπτωση, το  οικονομικό επιτελείο 
επιδιώκει μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου να  υπάρ
ξει τουλάχιστον μία συμφωνία για τη ν εκτα- 
μίευση τηε επόμενηε δόσηε. Στα άλλα ανοιχτά 
μέτωπα τηε διαπραγμάτευσηε, περιλαμβάνο
ντα ι οι διαφορετικέε προβλέψειε για τη ν  ύφε
ση του 2013 (η τρόικα τη ν  υπολογίζει περί το 
5% και η Ελλάδα κοντά σ το  4%) και το  σ τενό  
χρονοδιάγραμμα εφαρμογήε τω ν διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων που δεν έχουν γίνει μέχρι τώ 
ρα, παρά τα όσα προβλέπονται στο Μνημόνιο.

Μη βιώσιμο το χρέος, 
προς αναδιάρθρωση 
ή νέο πακέτο στήριξης
Στο συμπέρασμα ότι το  ελληνικό 
χρέοε δεν είναι βιώσιμο και ότι θα 
χρειαστεί μία νέα αναδιάρθρωσή 
του ή ένα νέο πακέτο στήριξηε 
τηε Ελλάδαε καταλήγει σειρά 
χθεσ ινών δημοσιευμάτων του 
ξένου Τύπου. Παράλληλα, εκτι- 
μάται ότι η έκθεση τηε τρόικαε για 
τη ν Ελλάδα θα είναι έτοιμη σε 4 
με 6 εβδομάδεε. Δηλαδή, το  αρ
γότερο έωε τα  μέσα Νοεμβρίου.

Στο κύριο άρθρο τηε, η Wall 
Street Journal (WSJ) σημειώνει 
πωε «δεδομένου ότι υπάρχει μη
δενική διάθεση για έξοδο τηε 
Ελλάδαε από την Ευρωζώνη, φαί-

Σύμφωνα με πολλά 
διεθνή M M E -  
Η  έκθεση της τρόικας 
θα είναι έτοιμη 
τις επόμενες 4 έως 6 
εβδομάδες, μετέδωσε 
το Reuters.

νεται ότι είναι αναπόφευκτο να υ
πάρξει είτε νέο  πακέτο στήριξηε 
είτε μία νέα αναδιάρθρωση του 
χρέουε».

Καθοριστικόε παράγονταε για 
τιε  εξελίξειε είναι η επίτευξη 
πρωτογενούε πλεονάσματοε στον 
προϋπολογισμό και όχι οι με
ταρρυθμ ίσει. Η εφημερίδα εξη
γεί ότι «εάν επιτευχθεί αυτόε ο 
στόχοε, τό τε  θα είναι ορόσημο 
στον δρόμο για δημοσιονομική λύ
τρωση τηε Ελλάδαε» και «τό τε  θα 
έχει μεγαλύτερη ισχύ στιε δια- 
πραγματεύσειε για αναδιάρθρω
ση του χρέουε που πλέον βρί
σκεται στα χέρια τω ν θεσμικών ε
πενδυτών».

Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνει 
πωε «οι Βρυξέλλεε και η Φραν
κφούρτη δηλώνουν ότι δεν θα α
νεχθούν κάτι τέτοιο, αλλά ενδε- 
χομένωε να  αποδεχθεί αδήριτη 
ανάγκη εάν η έξοδοε τηε χώραε 
από την Ευρωζώνη εξακολουθεί 
να  βρίσκεται επί τάπητοε».

Κάθε βήμα που κάνει η Ελλά
δα για να διορθώσει τα δημοσιο
νομικά τηε μοιάζει να δυσκολεύ
ει ακόμα περισσότερο τη ν  εξί
σωση του χρέουε μακροπρόθε
σμα, υποστηρίζει από τη ν  πλευ
ρά του το  Reutere, που αναφέρει 
πωε η έκθεση τηε τρόικαε θα δη
μοσιοποιηθεί τιε επόμενεε 4 έωε 
6 εβδομάδεε.

«Η αλήθεια είναι πωε όλοι γνω 
ρίζουν ότι η Ελλάδα χρειάζεται μια 
νέα αναδιάρθρωση του χρέουε, 
αλλά κανείε δεν θέλει να το  ανα
γνωρίσει αυτή τη στιγμή γιατί πα
ραμένει ο αντίκτυποε τηε μετά- 
στασηε», ανέφερε στο πρακτορείο 
οικονομικόε σύμβουλοε. Ωστόσο, 
εκτιμάται πωε η Ευρωζώνη θα κα
θυστερήσει όσο το δυνατόν πε
ρισσότερο μπορεί μία αναδιάρ
θρωση που θα πλήξει το ν  επίση
μο τομέα.

Η γερμανική εφημερίδα 
Süddeutsche Zeitung σημείωνε 
χθεε πωε η έκθεση τηε τρόικαε 
δεν είναι παρά ένα μεγάλο πολι
τικό χαρτί και ότι «είναι καιρόε Βε
ρολίνο και Βρυξέλλεε να πουν 
στουε πολίτεε ότι θέλουν να  συ- 
νεχίσουν να βοηθούν την Αθήνα 
και να  σταματήσουν να χρησι
μοποιούν τη μη δημοκρατικά νο
μιμοποιημένη τρόικα σαν άλλοθι 
για τιε πολιτικέε τουε αποφάσειε».

Η εφημερίδα Tagesspiegel του 
Βερολίνου επισήμαινε πωε «τα  νέα 
πακέτα βοήθειαε προε τη ν Ελλά
δα δημιουργούν διαρκώε νέα  
χρέη» και «χωρίε ένα δεύτερο 
“κούρεμα” η χρεοκοπία είναι α
ναπόφευκτη και κατά συνέπεια 
αυτό θα σήμαινε πλήρη κατα
στροφή για τουε δανειστέε».

Σε ό,τι αφορά το  ενδεχόμενο 
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
(ΕΚΤ) να δεχτεί μία μετακύλιση 
τω ν  λήξεων τω ν  ελληνικών ο
μολόγων που κατέχει, το  πρα
κτορείο ΜΝΙ υποστηρίζει πωε 
μπορεί «προε το  παρόν κάτι τέ 
τοιο έχει απορριφθεί», αλλά «σ ε  
κλειστό κύκλο κάποια μέλη του 
διοικητικού σδυμβουλίου τηε 
ΕΚΤ το  συζητούν».

Ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρας παραδέχθηκε χθες ότι «το κενό είναι αρκετά μεγάλο».

Προς υπαγωγή της Ελλάδας σε ευρύτερη ευρωπαϊκή λύση

Αξιόπιστες πηγές από την Κο
μισιόν μετέφεραν χθες την 
πληροφορία πως στο περιθώ
ριο σύσκεψης που είχαν οι επί
τροποι με τα μέλη της κυβέρ
νησης της Ιρλανδίας εκφρά
στηκε η πεποίθηση ότι η «συ
νολική» διευθέτηση του ελλη
νικού προβλήματος θα μετατε
θεί πιθανότατα τον Νοέμβριο, 
καθώς η βούληση του Βερολί
νου είναι το ζήτημα να συμπε- 
ριληφθεί σε μια ευρύτερη α
πόφαση που θα αφορά όχι μό
νο τη χώρα μας, αλλά και την 
Ισπανία, την Κύπρο, ίσως και 
τη Σλοβενία.
Πάντα κατά τις ίδιες πηγές, σε 
αυτήν την εξέλιξη συνέβαλαν 
τρεις παράγοντες: Πρώτον, ότι

η κ. Μέρκελ φέρεται πλέον να 
επιθυμεί μια ευρύτερη ευρω
παϊκή λύση, γνωρίζοντας ότι 
τυχόν μεμονωμένη συζήτηση 
για την Ελλάδα (π.χ. για την ε 
πιμήκυνση) θα εκληφθεί στο 
εσωτερικό της χώρας της ως 
τρίτο πακέτο βοήθειας και θα 
προκαλέσει αντιδράσεις. 
Δεύτερον, διότι η ίδια η καγκε
λάριος διεμήνυσε στη Μαδρίτη 
ότι είναι ανέτοιμη επί του πα
ρόντος να διαχειριστεί τυχόν 
αίτημα της Ισπανίας να εντα
χθεί στον ευρωπαϊκό μηχανι
σμό χρηματοδότησης.
Και τρίτον, διότι μια αναβολή 
στην υποβολή του συγκεκριμέ
νου αιτήματος εξυπηρετεί και 
τον Ισπανό πρωθυπουργό Μα-

ριάνο Ραχόι, ο οποίος φέρεται 
να ζήτησε από τις Βρυξέλλες 
και το Βερολίνο το αίτημα της 
χώρας του να κατατεθεί στις 
αρχές Νοεμβρίου, προκειμέ
νου να έχουν ολοκληρωθεί οι 
τοπικές εκλογές στις τρεις πε
ριφέρειες της Ισπανίας.
Είναι αξιοσημείωτο, τέλος, πως 
από τη συγκεκριμένη σύσκεψη 
προέκυψε και η πληροφορία 
ότι και η Κομισιόν έχει επεξερ
γαστεί σειρά εναλλακτικών λύ
σεων για την ανακεφαλαιοποί- 
ηση των ελληνικών τραπεζών 
και τη βιωσιμότητα του δημόσι
ου χρέους σε μια προσπάθεια 
να συμβάλει στην επίλυση του 
ελληνικού ζητήματος, όταν αυ
τό τεθεί σε ανώτατο επίπεδο.

Τριμερής Ολάνχ, 
Μόντι και Ραχόι 
αύριο στη Μάλτα
Συνάντηση με αντικείμενο την επεξεργασία σχεδίου για την 
αντιμετώπιση τω ν οικονομικών προβλημάτων τηε Ισπανίαε 
θα έχουν ο Γάλλοs πρόεδροε, Φρανσουά Ολάντ, με το ν  Ιτα
λό πρωθυπουργό, Μάριο Μόντι και τον Ισπανό ομόλογό του, 
Μαριάνο Ραχόι, όπωε ανακοίνωσε η Ρώμη. Η συνάντηση θα 
γίνει στη Μάλτα στο περιθώριο συνόδου για τη Μεσόγειο.

Την ίδια στιγμή που οι Ευρωπαίοι ηγέτεε προσπαθούν, 
για πολλοστή φορά, να συμφωνήσουν ένα σχέδιο αντιμε- 
τώπισηε τηε κρίσηε, δύο ερευνητέε του Διεθνούε Νομι
σματικού Ταμείου υποστηρίζουν σε μελέτη τουε ότι μετά 
τον  Β' Παγκόσμιο Πόλεμο 
η γερμανική οικονομία ε
πωφελήθηκε σε μεγάλο 
βαθμό από τη σχέση τηε με 
τη ν παγκόσμια οικονομία, 
αλλά υπάρχουν αρκετέε 
αμφιβολίεε κατά πόσο είναι 
ανάλογη η συμβολή τηε ί- 
διαε τηε Γερμανίαε στην α
νάπτυξη τηε ευρωπαϊκήε 
και παγκόσμιαε οικονο- 
μίαε. Κινητήριοε μοχλόε 
τηε γερμανικήε ανάπτυξηε ήταν και είναι η εξαγωγική μη
χανή τηε, αναφέρουν οι Φαμπιάν Μπόρνχορστ και Ασόκα 
Μ όντι στη μελέτη τουε «Δοκιμασίεε τηε γερμανικήε ανθε- 
κτικότηταε». Παρ’ όλο που ο τομέαε τηε μεταποίησηε α
ποτελεί σταθερή πηγή ανάπτυξηε για τη  γερμανική οικο
νομία, η τελευταία εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από 
την εξωτερική ζήτηση.

Αυξημένεβ προκλήσειε
Πλέον η γερμανική βιομηχανία αντιμετωπίζει αυξημένεε 

προκλήσειε από τιε αναδυόμενεε οικονομίεε τηε Ασίαε και 
τηε ανατολικήε και κεντρικήε Ευρώπηε. Επιπλέον, οι έντονεε 
διακυμάνσειε τηε εξωτερικήε ζήτησηε προκαλούν αντίστοιχα 
έντονεε διακυμάνσειε στο γερμανικό ΑΕΠ, γεγονόε που με 
τη  σειρά του ίσωε να εξηγεί σε μεγάλο βαθμό γιατί η ανά
πτυξη τηε εσωτερικήε ζήτησηε, ιδιαίτερα τηε αύξησηε τηε 
κατανάλωσηε, παραμένει σε τόσο χαμηλά επίπεδα.

«Μελλοντικά, η ανάπτυξη μεγαλύτερηε δυναμικήε όσον 
αφορά την εσωτερική ζήτηση, ιδίωε στον τομέα τω ν υπη
ρεσιών, θα είναι θετική για τη Γερμανία και για την παγκόσμια 
οικονομία», εκτιμούν οι δύο οικονομολόγοι. Παρά την πρό
οδο στην αγορά υπηρεσιών στα μέσα του ’90, απαιτείται πε
ραιτέρω ενίσχυση του συγκεκριμένου τομέα, ενώ η γήρανση 
του πληθυσμού θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με την είσο
δο περισσότερων γυναικών στην αγορά εργασίαε.

«Αν δεν υπάρξει τέτοια προσπάθεια, η ανάπτυξη τηε γερ
μανικήε οικονομίαε θα παραμείνει περιορισμένη και η Γερ
μανία θα τείνει να δημιουργεί πλεονάσματα του ισοζυγί
ου τρεχουσών συναλλαγών, ενώ ο ρόλοε τηε όσον αφορά 
τη ν ενίσχυση τηε ανάπτυξηε σε άλλεε χώρεε θα είναι πε- 
ριορισμένοε», καταλήγουν οι δύο οικονομολόγοι του ΔΝΤ 
σε μια καλυμμένη και με το γάντι κριτική τηε γερμανικήε 
οικονομικήε πολιτικήε.

Στόχος, η επεξεργα
σία σχεδίου για 
την αντιμετώπιση 
των οικονομικών 
προβλημάτων 
της Ισπανίας.

Μεγάλη πρόκληση για το ΔΝΤ η κλιμάκωση της οικονομικής κρίσης στην Ευρωζώνη
Γης LESLEY WROUGHTON, REUTERS

Η κρίση τηε Ευρωζώνηε σπρώχνει το 
Διεθνέε Νομισματικό Ταμείο σε νέα, 
και μερικέε φορέε, άβολη θέση. Ο διε- 
θνήε οργανισμόε προετοιμάζεται να 
επιτηρήσει ορισμένεε από τιε μεγα- 
λύτερεε ευρωπαϊκέε οικονομίεε πι
θανότατα χωρίε το  μεγαλύτερο όπλο 
του - τα χρήματα.

Το ΔΝΤ δεν έχει την οικονομική δύ
ναμη να υποστηρίξει οικονομίεε του 
μεγέθουε τηε Ισπανίαε ή τηε Ιταλίαε 
από μόνο του, παρόλο που μπορεί να 
του ζητηθεί να  επιτελέσει το ν  ρόλο ε
πιτηρητή. Μπορεί, όμωε, χωρίε να προ
σφέρει χρήματα να επιβάλει αυστη- 
ρούε όρουε σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή 
χώρα προκειμένου να επιφέρει αλλαγή 
και να διατηρήσει τη ν  αξιοπιστία του; 
«Μ ια  δυσκολία για το  ΔΝΤ είναι ότι 
σ τη  διάρκεια τω ν  προηγούμενων δύο 
χρόνων, προκειμένου να διατηρηθεί 
η πολιτική βούληση για οικονομικέε 
διασώσειε σ τη ν  Ευρώπη, ή ταν έτοιμο 
να  κάνει πράγματα που ποτέ δεν θα 
δεχόταν αν εξαρτιόταν από το  ίδιο», 
λέει ο Φρέντερικ Ερικσον, διευθυντήε 
του think tank ECIPE στιε Βρυξέλλεε. 
Ο πρόεδροε τηε Ευρωπαϊκήε Κεντρι
κήε Τράπεζαε Μάριο Ντράγκι έχει δη
λώσει ότι θα ζη τήσει τη  βοήθεια του 
ΔΝΤ προκειμένου να σχεδιάσει και να 
επιτηρήσει το  πρόγραμμα για κράτη 
τηε Ευρωζώνηε, τα  οποία επιθυμούν 
να  αγοράσει η ΕΚΤ ομόλογά τουε προ
κειμένου να  μειωθεί το  κόστοε δα
νεισμού τουε.

Ο Ισπανόε πρωθυπουργόε Μαριά- 
νο  Ραχόι δήλωσε το ν  περασμένο μή

να  ότι δεν έχει αντίρρηση το  ΔΝΤ να 
επιτηρεί το  πρόγραμμα, ω στόσο  ε- 
πέμεινε ότι δεν επιθυμεί να  υπάρξουν 
απαιτήσειε για νέα μέτρα λιτότηταε. 
Θεωρείται ευρύτερα ότι η Ισπανία θα 
αποτελέσει τη  βασική δοκιμή για το  
νέο  σχέδιο διάσωσηε τηε ΕΚΤ, ενώ ο
ρισμένοι επενδυτέε θεωρούν ότι μπο
ρεί να ακολουθήσει η Ιταλία.

Μέχρι να  ξεσπάσει η κρίση τηε Ευ
ρωζώνηε, τα  περισσότερα προγράμ
ματα διάσωσηε του ΔΝ Τ αφορούσαν 
αναδυόμενεε οικονομίεε στην Ασία και 
τη  Λατινική Αμερική. Η ευρωπαϊκή 
κρίση αποτελεί πολύ μεγαλύτερη και 
δυνητικά πολύ καταστρεπτικότερη 
περίπτωση για τη ν παγκόσμια οικο
νομία απ’ οποιαδήποτε άλλη έχει 
χειριστεί σ το  παρελθόν το  ΔΝΤ. Η α
νεξάρτη τη  επιτήρηση από το  ΔΝΤ 
προσφέρει σ τη ν  Ευρώπη τη ν  αξιοπι
στία  που χρειάζεται προκειμένου να 
διαβεβαιώσει τουε επενδυτέε ότι λαμ-

Τρϊα πιθανά σενάρια προκύπτουν από 
συζητήσεις με αξιωματούχους σχετικά 
με το αν μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώ
ρες στραφούν στο Διεθνές Νομισματι
κό Ταμείο. Και τα τρία, πάντως, προβλέ
πουν περιορισμένο ρόλο για το ταμείο. 
Σύμφωνα με το πρώτο σενάριο, το ΔΝΤ 
θα μπορούσε να επιβλέψει μια συμ
φωνία αν και δεν θα παίξει ρόλο στον 
σχεδίασμά ή τη χρηματοδότησή της. 
Ωστόσο, αυτό το ενδεχόμενο θα μπο
ρούσε να καταστήσει το ΔΝΤ υπεύθυνο

Η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κριστίν 
Λαγκάρντ.

για ένα σχέδιο που έχει καταρτιστεί α
πό άλλους και να το εκθέσει.
Το δεύτερο προβλέπει ότι το ΔΝΤ θα 
διαπραγματευτεί τους όρους για μια 
συμφωνία οικονομικής διάσωσης και 
θα επιτηρήσει την εφαρμογή του προ
γράμματος, γεγονός που θα έπειθε 
τους επενδυτές για τη σοβαρότητά του. 
Ενα τρίτο σενάριο θα μπορούσε να πε
ριλαμβάνει την παροχή ορισμένων 
χρημάτων από το ΔΝΤ, ενώ το ταμείο 
θα βοηθούσε στην κατάρτιση των ό-

Ετοιμάζεται να επιτηρήσει 
ορισμένες από τις 
μεγαλύτερες ευρωπαϊκές 
οικονομίες, πιθανότατα 
χωρίς να τις 
χρηματοδοτήσει.

βάνει τα  απαραίτητα μέτρα για να  α
ντιμετωπίσει την κρίση και ότι κινείται 
προε τη  σω σ τή  κατεύθυνση. Ω στόσο 
η εμπλοκή του ΔΝΤ είναι πολιτικά «το- 
ξική» στην Ευρώπη. «Δ εν  γνωρίζω κα
μία περίπτωση όπου η πολιτική ηγε
σία ή οι ψηφοφόροι ήταν ευτυχείε που 
ερχόταν το  ΔΝΤ να  ελέγξει τα  βιβλία 
τουε και να  διαπιστώσει τι κάνουν οι 
κυβερνήσειε», λέει ο κ. Ερικσον. «Εί
ναι ακόμη δυσκολότερο για τη ν Ισπα
νία  και τη ν  Ιταλία, οι οποίεε είναι με

ρών και στην επιτήρηση του προγράμ
ματος, όπως έγινε στην περίπτωση της 
Ελλάδας, της Ιρλανδίας και της Πορτο
γαλίας. Η εμπλοκή του ΔΝΤ στην Αφρι
κή ίσως προσφέρει ορισμένα στοιχεία 
για την προσέγγιση που ίσως ακολου
θήσει. Το 2005 το ΔΝΤ ξεκίνησε ένα 
πρόγραμμα στο οποίο δεν προσέφερε 
χρήματα, ωστόσο οι εμπλεκόμενες χώ
ρες ήθελαν την έγκρισή του προκειμέ
νου να καθησυχάσουν τους επενδυτές 
και τις αγορές.

γάλεε χώρεε με πολιτική κουλτούρα, 
σύμφωνα με τη ν  οποία τα  κυριαρχι
κά τουε δικαιώματα δεν πρέπει να αμ
φ ισβητούντα ι από αξιωματούχουε 
που χώνουν τη  μύτη τουε στιε υπο- 
θέσειε τουε», προσθέτει. Δ εν έχει δια- 
φύγει από τη ν  προσοχή κανενόε ότι 
οι τρειε κυβερνήσειε που προσέφυγαν 
στο ΔΝΤ, πολύ σύντομα εκδιώχθηκαν 
από τη ν  εξουσία από τουε ψηφοφό- 
ρουε. Οι επόμενοι μήνεε θα είναι κρί
σιμοι για τη ν  αντιμετώπιση τω ν  προ
βλημάτων τηε Ευρωζώνηε. Οι σύνο
δοι του ΔΝΤ και τηε Παγκόσμιαε Τρά
πεζαε που λαμβάνουν χώρα σ το  Τό
κιο τη ν  ερχόμενη εβδομάδα θα έχουν 
ωε αντικείμενο το  αν η Ευρώπη ε
λέγχει τη ν  κρίση και τ ι περισσότερο 
πρέπει να  γίνει.

Ανησυχία
Μέχρι σήμερα το  ΔΝΤ λειτουργούσε 

μαζί με τη ν Ευρωπαϊκή Ενωση και την 
ΕΚΤ ωε μέλοε τηε τρόικαε σ τη ν  Ελλά
δα, τη ν  Ιρλανδία και τη ν Πορτογαλία. 
Ο ρόλοε του ΔΝΤ σ τη ν  επόμενη φά
ση τηε κρίσηε τηε Ευρωζώνηε δεν εί
ναι τόσο  σαφήε και αποτελεί αντι
κείμενο εσωτερικήε ανησυχίαε. Οι ευ- 
ρωπαϊκέε χώρεε είναι ορισμένα από 
τα  μεγαλύτερα και με σημαντική ε
πιρροή μέλη του Ταμείου και το  να λέ
ει κανείε τη ν  αλήθεια σ τη ν  εξουσία 
μπορεί να αποδειχτεί πρόκληση. Η γε
νική διευθύντρια του ΔΝΤ Κριστίν Λα- 
γκάρντ είπε τη ν  περασμένη εβδομά
δα ότι το  Ταμείο πρέπει να  παραμεί- 
νε ι έναε ανεξάρτητοε διαμεσολαβη- 
τήε. «Δ ε ν  είμαστε αυτοί που θα λέ
νε  “να ι” στουε εταίρουε τηε Ευρω

ζώνηε, ούτε είμαστε αυτοί που θα λέ
νε  “ναι” σ τη ν  ΕΚΤ και θα κάνουμε τη  
δουλειά μαε όπωε πρέπει να  τη ν  κά
νουμε», είπε. «Θα κάνουμε τη  δουλειά 
μαε με αυστηρότητα και σθένοε, όπωε 
κάναμε σ το  παρελθόν». Η Λαγκάρντ 
δεν ενεργεί μόνη τηε. Είναι υπόλογη 
σε 188 χώρεε που θέλουν να  δια
σφαλίσουν ότι δεν θα πληγεί η αξιο
πιστία του ΔΝ Τ και ότι δεν θα σπα- 
ταληθοΰν τα  χρήματά του. Ο μεγα- 
λύτεροε μέτοχοε του ΔΝΤ είναι οι 
Ηνωμένεε Πολιτείεε, οι οποίεε πιέζουν 
τη ν  Ευρώπη να  αντιμετωπ ίσει τη ν  
κρίση με ένα ισχυρότερο τείχοε προ- 
στασίαε. Με τη ν  επιρροή που διαθέ
τουν οι ΗΠΑ σ το  Ταμείο μπορούν να 
καθορίσουν τουε όρουε δανεισμού. 
Παρ’ όλα αυτά το  ΔΝΤ έχει δείξει ό
τ ι μπορεί να  προσαρμόσει το ν  ρόλο 
του. Ο ταν η Ισπανία διαπραγματεύ
τηκε με τη ν  Ευρώπη τη  διάσωση τω ν  
τραπεζών τηε, ύψουε 100 δισ. ευρώ, 
το  ΔΝΤ ξεχωριστά ήρθε σε συμφωνία 
με τη  Μ αδρίτη σχετικά με ποιο τρό 
πο το  Ταμείο θα μπορούσε να  επ ιτη
ρήσει την εφαρμογή του σχεδίου προ
κειμένου να καθησυχάσει τιε αγορέε. 
«Είμαστε πολύ κοντά σε μια πλήρουε 
έκτασηε συστημική κρίση σ τη ν  Ευ
ρω ζώνη  και είναι καθήκον του ΔΝΤ 
να  διασφαλίσει ό τι η κατάσταση θα 
σταθεροποιηθεί», εξηγεί ο Ντομένι- 
κο Λομπάρντι από το  Ινσ τιτού το  
Brookings στην Ουάσιγκτον. «Οι συν- 
θήκεε υπό τιε οποίεε θα εμπλακεί το  
ΔΝΤ είναι εξαιρετικά αντίξοεε και χω
ρίε προηγούμενο. Το ΔΝΤ θα βρεθεί 
σ τη ν  καρδιά τηε ευρωπαϊκήε μηχα- 
νήε καθορισμού πολιτικήε».

Τα τρία σενάρια και ίο  παράδειγμα της Αφρικής
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Πολιτική θύελλα με τη λίστα
Ερωτήματα μετά τις καταθέσεις των πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής

«Επιχειρειται 
η διάλυση 
του ΠΑΣΟΚ»

Του ΓΙΩΡΓΟΥ Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ

Πολιτική θύελλα που θέτει σε κίν
δυνο τη  σταθερότητα του κυ
βερνητικού συνασπισμού προ- 
καλούν οι χθεσινές καταθέσεις 
τω ν πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ 
στην Επιτροπή Θεσμών και Δια
φάνειας τηε Βουλήε. Προκύπτει ό
τι οι δύο πρώην ειδικοί γραμμα- 
τείε του ΣΔΟΕ που κατέθεσαν χθεε 
άφησαν αιχμέε εναντίον τω ν  δύο 
πρώην υπουργών Οικονομικών, 
συγκεκριμένα ο κ. I. Διώτηε κατά 
του κ. Ευ. Βενιζέλου και ο κ. Γ. Κα- 
πελέρηε κατά του κ. Γ. Παπα
κωνσταντίνου. Το γεγονόε αυτό 
προκαλεί ευρύτερεε πολιτικέε 
παρενέργειεε, καθώε το  ΠΑΣΟΚ 
είναι έναε από τουε βασικούε ε
ταίρους τηε κυβέρνησηε.

Συγκεκριμένα, οι κ. Διώτηε και 
Καπελέρηε αποδίδουν απροθυμία, 
έλλειψη πολιτικήε βούλησηε ή κυ
βερνητικού σχεδιασμού από 
πλευράε τω ν  κ. Ευ. Βενιζέλου και 
Γ. Παπακωνσταντίνου αναφορικά 
με τη  διερεύνηση τηε «λίσταε Λα- 
γκάρντ». Μία λίστα η οποία, όπωε 
ξεκαθάρισαν, δεν αφορούσε πε-

ριπτώσειε καταθέσεων Ελλήνων 
σε ελβετική τράπεζα κατά την πρό
σφατη περίοδο τηε μεγάληε δη- 
μοσιονομικήε κρίσηε, αλλά την ε
ποχή τηε δεκαετίαε του 1990! Από 
την ακρόαση τω ν  δύο πρώην ει
δικών γραμματέων του ΣΔΟΕ 
στην Επιτροπή Θεσμών τηε Βου- 
λήε, πάντωε, αναδείχθηκαν και 
«κενά» ωε προε τη  «χρήση» που 
οι ίδιοι έκαναν στο υλικό που τουε 
δόθηκε, με τον  κ. Καπελέρη να δι
ευκρινίζει ότι δεν έγινε ποτέ δέ-

Χωρίς τεκμηρίωση οι

«Απαλλακτικό» χαρακτήρα για 
τον νυν πρόεδρο της Βουλής, κα
θώς και για τους κ. Γ. Βουλγαράκη 
και Μ. Λιάπη, αναφορικά με την 
υπόθεση Καρούζου, όπως επίσης 
και σχεδόν για το σύνολο του εν 
ενεργεία πολιτικού κόσμου, είχαν 
τα όσα είπαν χθες στην Επιτροπή 
Θεσμών της Βουλής οι κ. I. Διώτης 
και Γ. Καπελέρης. «Την περασμέ
νη άνοιξη ζήτησαν να με δουν οι 
αντίδικοι της υπόθεσης Καρού-

κτηε τηε ιτλήρουε λίσταε. «Τον Ιού
νιο του 2010 ο κ. Παπακωνστα
ντίνου μου έδωσε ένα αρχείο. 
Ηταν λίγο πριν αλλάξει υπουργείο. 
Και μου το έδωσε άτυπα, χωρίε συ
νοδευτικό έγγραφο ή πρωτόκολ
λο», άρχισε να περιγράφει ο κ. Διώ
τηε. Σ τη ν αρχή παρατήρησε: 
«Μου το  έδωσε προφανώε για να 
γίνει έλεγχοε. Αλλιώε, τι νόημα θα 
είχε να μου το δώσει»; Αργότερα, 
απαντώνταε σε επίμονεε ερωτή- 
σειε, αφού συμπλήρωσε ότι «δεν

ζου. Τους δέχθηκα, όπως δέχομαι 
όλους» σημείωσε ο κ. Διώτης, και 
πρόσθεσε: «Για πολιτικό δεν μου 
ανέφεραν οτιδήποτε». Νωρίτερα, 
στην ίδια υπόθεση αναφέρθηκε 
και ο κ. Καπελέρης - προκάτοχος 
του κ. Διώτη: «Τον Ιούνιο του 
2010 διερευνήθηκε η καταγγελία 
Λιβανού ως προς τη φορολογική 
της διάσταση. Σε τέσσερις μήνες 
βεβαιώθηκαν πρόστιμα στις εφο
ρίες», είπε. Σε άλλη αποστροφή

μου είπε ρητά ο κ. Παπακωνστα
ντίνου να κάνω έρευνα», πρό
σθεσε: «Νομίζω πωε μου είπε ότι 
μου ήρθε με συνδρομή μυστικών 
υπηρεσιών, άρα δεν ήταν παρα
δεκτό αποδεικτικό στοιχείο. Δεν 
μου είπε για Λαγκάρντ». Συνερ
γάτες του κ. Παπακωνσταντίνου 
σχολίαζαν την κατάθεση του κ. 
Καπελέρη, λέγοντας ότι ο πρώην 
επικεφαλής του ΣΔΟΕ δεν πήρε η
λεκτρονικά στοιχεία, αλλά τα 10 
κυριότερα ονόματα που υπήρ-

της ομιλίας του υπογράμμισε: 
«Κατά τη διάρκεια της θητείας 
μου, απ’ όσο θυμάμαι, έλεγχοι 
σχετικό με πολιτικά πρόσωπα (εν 
ενεργεία βουλευτές) δεν υπήρ
χαν. Είμαι σαφής. Για πρώην πολι
τικό πρόσωπα, ναι. Το γνωρίζε
τε». Ο κ. Διώτης μίλησε για μεμο
νωμένες υποθέσεις ερευνών για 
εν ενεργεία πολιτικούς, σημειώ
νοντας πως δεν είναι ιδιαίτερης 
σοβαρότητας.

χαν στη  λίστα προκειμένου να τα 
διερευνήσει.

Ο κ. Διώτηε ανέφερε ότι άνοι
ξε το  αρχείο και είδε το  περιεχό
μενο. Συνέχισε: «Μ ετά το παρέ
δωσα στον κ. Βενιζέλο. Ατύπωε το 
παρέλαβα, ατύπωε το  παρέδωσα. 
Αν μου ζητούσε να κάνω έρευνα, 
θα το έκανα». Αξιοσημείωτο είναι 
πωε είπε ότι ανέφερε σ τον  κ. Βε
νιζέλο και σε επόμενη συνάντη
σή τουε το θέμα με το επίμαχο υ
λικό, για να δεχτεί τη ν  ακόλουθη 
απάντηση από το ν  τό τε  υπουργό 
Οικονομικών - η φράση όπωε α- 
κριβώε την περιέγραψε: «Μου εί
πε “Α, ναι, εκείνα εκεί, που είναι 
έτσι...». Για το ίδιο ζήτημα, η πε
ριγραφή Καπελέρη έχει ωε ακο- 
λούθωε: «Τέλη 2010 ή αρχέε 
2011, δεν ενθυμούμαι, μου πα
ραδόθηκαν ατύπωε ονόματα από 
το ν  τό τε  υπουργό κ. Παπακων
σταντίνου, για να κάνω έρευνα. 
Να διερευνηθεί το  προφίλ τουε. 
Μεταξύ αυτού του μικρού αριθμού 
ονομάτων κανένα πολιτικό πρό
σωπο δεν υπήρχε. Αλλά ούτε και 
“επώνυμοε” οικονομικόε παρά- 
γονταε τηε τελευταίαε 20ετίαε.

καταγγελίες κατά Μεϊμαράκη

Σφοδρή αντιπαράθεση 
μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ 
και της Ιπποκράτους
Του ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ

Σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ 
τηε Ιπποκράτουε και του 
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και σοβαρούε κλυ- 
δωνισμούε στο εσωτερικό τηε 
τρικομματικήε κυβέρνησηε προ
καλεί ο χειρισμόε του κ. Ευ. Βε
νιζέλου σχετικά με τη  «λίστα Λα- 
γκάρντ».

Την ίδια στιγμή που το  Μαξί- 
μου απέφευγε να λάβει σαφή θέ
ση και οι συνεργάτεε του πρω
θυπουργού αρκούνταν στο σχό
λιο περί «ατυχούε χειρισμού», 
βουλευτέε τηε Ν.Δ., όπωε ο Πρ. 
Παυλόπουλοε, έβαλλαν κατά 
του κ. Βενιζέλου, ενώ η ήδη προ
βληματική σχέση μεταξύ ΠΑ
ΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ δοκιμαζόταν εκ 
νέου. Στο πρωθυπουργικό επι
τελείο είναι ορατόε ο προβλη-

Ο υφυπουργός 
Οικονομικών ζήτησε 
από το ΣΔΟΕ  
να προχωρήσουν 
οι έλεγχοι Ελλήνων 
που απέστειλαν 
εμβάσματα 
άνω των 100.000 
οτο εξωτερικό.

ματισμόε για την επιδείνωση του 
πολιτικού κλίματοε και διατυ
πώνονται φόβοι ότι η «λίστα Λα- 
γκαρντ» μπορεί να λειτουργήσει 
ωε θρυαλλίδα για το ξέσπασμα 
κρίσηε στο εσωτερικό τηε κυ
βέρνησηε, ενόψει τηε επώδυνηε 
συμφωνίαε με τη ν τρόικα για το 
νέο  πακέτο μέτρων. Και τούτο, 
διότι η συσσωρευθείσα φθορά 
σ τον  κ. Βενιζέλο απελευθερώνει 
φυγόκεντρεε δυνάμειε εντόε 
ΠΑΣΟΚ, ενώ ενισχύει πολιτικά 
και τουε «διαφωνούντεε» σ το  ε
σωτερικό τηε ΔΗΜΑΡ σε μία πε
ρίοδο που αναζητείται η συναί
νεση  τω ν τρ ιών ηγετών για την 
ολοκλήρωση τω ν  διαπραγμα
τεύσεων.

Σε μία προσπάθεια εξισορρό- 
πησηε τω ν εντυπώσεων, ο υφυ- 
πουργόε Οικονομικών κ. Γ. Μαυ- 
ραγάνηε ζήτησε από το ΣΔΟΕ, 
καθώε και από τη  διεύθυνση φο
ρολογικών ελέγχων να προχω
ρήσουν ταχύτατα οι έλεγχοι σε

έναν μακρύ κατάλογο με 54.000 
ονόματα Ελλήνων οι οποίοι α- 
πέστειλαν εμβάσματα άνω τω ν 
100.000 στο εξωτερικό. Τα συ
νολικά κεφάλαια που έφυγαν 
στο εξωτερικό τη ν  τριετία 2009 
- 2011 υπερβαίνουν τα 20 δισ. ευ
ρώ. Στη ΔΗΜΑΡ το  κλίμα είναι 
βαρύ για τον κ. Βενιζέλο και χθεε 
ο κ. Φ. Κουβέληε δεν έκρυψε τη 
δυσφορία του. «Δ εν  είναι δυνα
τόν να βρίσκεται υπόθεση αντι- 
μετώπισηε τηε παραοικονομίαε, 
τηε φοροδιαφυγής, τηε κάθε 
παρανομίας που έχει σχέση με 
τον χρηματισμό στο  περιθώριο 
του πολιτικού ενδιαφέροντος, 
την ώρα που περιθωριοποιούνται 
μεγάλα στρώματα τηε ελληνικής 
κοινωνίας», ανέφερε.

Πυρά από ΣΥΡΙΖΑ
Ιδιαίτερα επικριτυαί ήταν η α

ξιωματική αντιπολίτευση, αφή
νοντας υπαινιγμούς όχι μόνον 
για αδιαφάνεια, αλλά και για σκο
πιμότητα πίσω από τη  διακρά- 
τηση τηε λίσταε από τον κ. Βε
νιζέλο. Ιπποκράτουε και Κου- 
μουνδούρου αντάλλαξαν βαριέε 
εκφράσεις. «Ισωε κάποιοι ενο
χλήθηκαν από το γεγονόε ότι η 
παρέμβασή του δεν αφήνει να ε
πικρατήσει η θεωρία ότι το υλι
κό αυτό “χάθηκε” » σημείωναν 
κύκλοι του ΠΑΣΟΚ, καταγγέλ
λοντας «ω ε πολιτική χυδαιότη
τα να υπαινίσσεται ο ΣΥΡΙΖΑ ό
τι μπορεί να έχουν χρησιμοποι
ηθεί, και μάλιστα προεκλογικά, 
στοιχεία για την άσκηση πιέ
σεων ή εκβιασμών». Αμεση ήταν 
η απάντηση τηε Κουμουνδού- 
ρου. «Χυδαιότητα και θράσοε δεί
χνει η προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ 
και του κ. Βενιζέλου να ζητούν 
και τα  ρέστα, αντί να  δώσουν 
πειστικές εξηγήσεις και να α- 
πολογηθούν για τη  συγκάλυψη 
τηε φοροδιαφυγής τω ν  μεγαλο- 
καταθετών τηε Ελβετίας, την ί
δια στιγμή που έχουν γονατίσει 
την ελληνική κοινωνία». Πα
ρέμβαση τηε δικαιοσύνης ζή
τησε ο κ. Δημ. Παπαδημούληε.

Υπανιγμούε ότι η λίστα έχει υ- 
ποστεί επεξεργασία άφησε ο 
κοινοβ. εκπρόσωπος τω ν  ANEA 
Τέρενε Κουίκ, προτείνονταε να 
ζητηθεί νέο αντίγραφο από τη  
γαλλική κυβέρνηση, ενώ η Χρυ
σή Αυγή κατέθεσε μήνυση κα
τά τω ν  κ. Βενιζέλου και Παπα
κωνσταντίνου.

Αποχώρηση με βολές από Γ. Ραγκούση
Κλυδωνισμούς προκαλεί στο 
ΠΑΣΟΚ η υπόθεση τηε λεγάμενης 
«λίσταε Λαγκάρντ», που παραχώ
ρησε τη ν αφορμή σ τον  κ. I. Ρα
γκούση να αποχωρήσει από το κόμ
μα και σ τον  κ. Α. Λοβέρδο να δι
ευρύνει την απόσταση που τον χω
ρίζει από το ν  κ. Ευ. Βενιζέλο. Οι 
πρωτοβουλίες τω ν δύο ανδρών 
δεν συνδέονται μεταξύ τουε, κάτι 
που τονίζετα ι εντόνωε από το  πε
ριβάλλον τόσο του κ. Λοβέρδου ό
σο και του κ. Ραγκούση.

Η αποχώρηση του κ. Ραγκούση 
από το  ΠΑΣΟΚ συνιστά πρακτικά 
τη ν κατάληξη ενόε από καιρό 
προαναγγελθέντοε διαζυγίου. Αι
τιολόγησε τη ν απόφασή του α
φήνοντας σαφείε αιχμέε εναντίον 
του κ. Βενιζέλου, καθώε περιέ- 
γραψε το  «σημερινό ΠΑΣΟΚ» ωε 
ένα κόμμα «σ το  οποίο έχουν επι
κρατήσει πλήρωε οι αντιλήψεις και 
οι πρακτικές του πολιτικού κατε
στημένου τηε μεταπολίτευσης. 
Αντιλήψεις και πρακτικές που ο
δήγησαν τη ν Ελλάδα σ τη  χρεο
κοπία και στην ηθική παρακμή, κα
θώε και τη ν  ελληνική κοινωνία 
στην αγανάκτηση και στην οργή». 
Ο κ. Ραγκούσηε συμπεριέλαβε 
στη ν κριτική του και το ν  κ. Αντ. 
Σαμαρά τον οποίο κατηγόρησε, δί
χως να το ν  κατονομάσει, ότι έχει 
τοποθετήσει «το ν  κολλητό εφο
ριακό από τον τόπο καταγωγής του 
ωε επικεφαλής στο ΣΔΟΕ, με ο
φθαλμοφανείς σκοπούς».

Η τοποθέτηση του κ. Ραγκούση 
έχει εξοργίσει την Ιπποκράτουε.

πραγματεύσεων πιστώνονται στην 
Ιπποκράτουε. Πέρα βέβαια από 
το μομέντουμ, η ηχηρή αποχώρη
ση Ραγκούση ουδεμία άλλη έκ
πληξη προκάλεσε. Οι σχέσειε τω ν 
κ. Βενιζέλου - Ραγκούση ήταν κα
κές ήδη από την εποχή που βρέ
θηκαν στο ίδιο υπουργικό συμ
βούλιο τηε πρώτης κυβέρνησηε Πα- 
πανδρέου (όπωε η κρίση τηε Υπα- 
τίαε). Το οριστικό ρήγμα στιε σχέ
σεις τουε επιβεβαιώθηκε όταν ο κ. 
Βενιζέλοε επέλεξε να αφήσει τον 
πρώην υπουργό εκτόε οποιουδή- 
ποτε οργάνου ή τηε επταμελούε ε
κλογικής επιτροπής.

Εμμεσες, πλην σαφείε, αιχμέε κα
τά του κ. Βενιζέλου άφησε και ο κ. 
Λοβέρδοε, κατά τη  χθεσινή εκδή
λωση παρουσίασης του πολιτικού 
εγχειριδίου που εξέδωσε. Ο κ. Λο
βέρδοε μίλησε για «ένα παρηκμα- 
σμένο πολιτικό σύστημα, το οποίο 
ακόμη και σήμερα επαναλαμβάνει 
τα θλιβερά και καταστροφικά λάθη 
του». Υπογράμμισε μάλιστα ότι: «Εί
τε πρόκειται για την άσκηση πο
λιτικής είτε πρόκειται για τιε επι
λογές προσώπων, η θλιβερή όψη 
τηε μεταπολίτευσης είναι πανταχού 
παρούσα. Αυτέε τιε μέρεε όλοι α- 
κούμε το κύκνειο άσμα του πολι
τικού συστήματος». Ο κ. Λοβέρδοε 
επανέλαβε και την απόφασή του να 
συμμετάσχει σε «πρωτοβουλίες α
νασυγκρότησης του σοσιαλδημο
κρατικού χώρου», αφήνοντας σα
φώς να εννοηθεί ότι υπάρχει ανά
γκη για ένα νέο κόμμα.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΕΔΟΣ

Μηνύματα με αποδέκτες νυν και πρώην στελέχη ίου ΠΑΣΟΚ έστειλε χθες ο κ. Ευ. Βενιζέλος.

Στο «σημερινό ΠΑΣΟΚ έχουν επι
κρατήσει οι πρακτικές του κατεστη
μένου της μεταπολίτευσης», είπε 
ο Γ. Ραγκούσης.

Με αιχμές κατά 
του Ευ. Βενιζέλου -  

Για «παρακμασμένο 
πολιτικό σύστημα»  
μίλησε ο Α. Λοβέρδος.

Οπωε έλεγαν συνεργάτες του κ. Βε
νιζέλου, η δήλωση Ραγκούση δεν 
στρέφεται εναντίον του προέδρου 
του ΠΑΣΟΚ, αλλά ευθέως κατά τηε 
προσπάθειας ανασυγκρότησης του 
κόμματος, τη  στιγμή μάλιστα που, 
σύμφωνα με τιε ίδιεε πηγέε, γίνε
ται αντιληπτό ότι οι θέσειε περί ε
πιμήκυνσης και πολιτικών δια-

Στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου η εποπτεία των ερευνών
Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΑΝΔΡΟΥ

Και δικαστικές εξελίξεις δρομολο
γεί, πέραν τω ν  πολιτικών, το  θέ
μα τηε λεγάμενης λίσταε Λα- 
γκάρντ, καθώε η Εισαγγελία του 
Αρείου Πάγου αναλαμβάνει πλέ
ον ενεργά τη ν εποπτεία τω ν  ε
ρευνών, με στόχο να δοθούν α
παντήσεις σε δεκάδες ερωτήμα
τα  που έχουν προκύψει από την 
πολυετή διαδρομή και τη  μη διε- 
ρεύνηση του συνόλου τηε λίσταε 
με ονόματα Ελλήνων καταθετών 
σε ελβετική τράπεζα. Με έμφαση 
κυρίωε, στο αν και γιατί, η λίστα 
δεν ερευνήθηκε στο σύνολό τηε, 
προκειμένου να εντοπιστούν πε

ριπτώσεις φοροδιαφυγής, ο α
ντεισαγγελέας του Αρείου Πά
γου κ. Νικ. Παντελής καλεί σήμερα 
και θα έχει συνάντηση συνεργα
σίας με τον  οικονομικό εισαγγε
λέα κ. Γρ. Πεπόνη, ο οποίος από 
ημέρεε έχει παρέμβει, προκειμέ
νου να εντοπιστεί η λίστα για την 
οποία δημοσιεύματα του Τύπου έ
καναν λόγο μετ’ επιτάσεωε, ότι δεν 
υπάρχει στο ΣΔΟΕ.

Κι ενώ η λίστα, ουσιαστικά η
λεκτρονικό αρχείο, τελικά έφθα- 
σε προχθές στα  χέρια του κ. Πε
πόνη από τον  σημερινό επικεφα
λής του ΣΔΟΕ κ. Στ. Στασινόπου- 
λο, μετά την παράδοσή τηε στο 
Μέγαρο Μαξίμου από τον πρόεδρο

Συνάντηση με τον 
οικονομικό εισαγγελέα 
κ. Γρ. Πεπόνη 
θα έχει σήμερα 
ο αντεισαγγελέας του 
Α.Π. κ. Νικ. Παντελής.

του ΠΑΣΟΚ Ευ. Βενιζέλο, αρμόδιες 
δικαστικές πηγέε σε υψηλότατο ε
πίπεδο, με δηλώσεις τουε στην 
«Κ», δεν αφήνουν αμφιβολίες για 
τιε νομικές δυνατότητες που υ
πήρχαν για έρευνα από το ΣΔΟΕ 
τω ν  καταθετών τηε λίσταε, επι

καλούμενες τόσο την ισχύουσα νο
μοθεσία, ελληνική και ευρωπαϊκή, 
όσο και τη  νομολογία ανωτάτων 
δικαστηρίων, αλλά και την καθη
μερινή πρακτική τω ν εισαγγελι- 
κών και διωκτικών αρχών.

Με βασικό επιχείρημα, ότι μπο
ρεί πράγματι η λίστα να μην ήταν 
προϊόν διακρατικής νόμιμης συ
ναλλαγής, δικαστικές πηγέε δή
λωναν, ότι οι εισαγγελικέε αρχέε 
και το ΣΔΟΕ μπορούσαν να ε
ρευνήσουν το περιεχόμενό τηε, 
καθώε ξεκινούν έρευνες για πε
ριπτώσεις φοροδιαφυγής και με 
βάση ανώνυμες καταγγελίες. Ξε
καθαρίζουν, μάλιστα ότι εκείνο 
που απαγορεύεται για τα προϊόντα

υποκλοπής, όπωε η εν λόγω λίστα, 
είναι ότι δεν επιτρέπεται να α- 
ποτελέσουν αποδεικτικό σ το ι
χείο ενοχήε και προσθέτουν, πωε 
το νομικό κώλυμα τηε μη νόμιμης 
απόκτησης τηε λίσταε, αν ήταν ι
σχυρό, δεν θα έπρεπε ούτε να την 
αναζητά ημέρεε τώρα ο κ. Πεπό- 
νηε και ούτε να τη  δεχθούν τώρα 
οι δικαστικές αρχέε.

Παράλληλα, σήμερα στην Ει
σαγγελία του Α.Π. προσκομίζεται 
από τον επικεφαλής του ΣΔΟΕ και 
η λίστα με τουε πολιτικούς, σε μια 
προσπάθεια να υπάρξει πλήρηε ε
νημέρωση τηε Δικαιοσύνης για το 
ποιοι πολιτικοί -και γιατί- ερευ- 
νώντα ι και τι ακριβώς έχει γίνει.

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Για «απόπειρα αποσταθεροποίησης τηε χώραε» και διά
λυσης του ΠΑΣΟΚ, που «δεν θα περάσει», έκανε λόγο χθεε 
το  βράδυ ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλοε, σ τη ν πρώτη δημό
σια τοποθέτησή του περί τη ν  υπόθεση τηε περιώνυμης 
«λίσταε Λαγκάρντ». Ο κ. Βενιζέλοε, αναφερόμενοε 
(MEGA) στην εμπλοκή του ίδιου στην υπόθεση διακίνησης 
του USB με τη  λίστα τω ν  φοροφυγάδων, μίλησε για α
πόπειρα «διάλυσης του θεσμικού ιστού τηε χώραε», η ο
ποία πιθανώε να έχει παρενέργειεε στη σταθερότητά τηε.

Εν συνεχεία τόνισε πωε «η παράταξη υφίσταται μια συ
ντονισμένη επίθεση» και κάλεσε τουε βουλευτέε του ΠΑΣΟΚ 
«να  κρατήσουν» και να βοηθήσουν τη χώρα. Η παραίνε
ση αυτή δεν είναι τυχαία, καθώε στην Ιπποκράτουε τα τε
λευταία 24ωρα ασκείται ασφυκτική πίεση από τουε βου
λευτέε, πολλοί εκ των οποίων κρίνουν τουε χειρισμούς του 
κ. Βενιζέλου στο θέμα τηε λίσταε λανθασμένους. Επί τού
του, ο κ. Βενιζέλοε συγκάλεσε την Κ.Ο., η οποία θα συνε
δριάσει σήμερα το μεσημέρι κεκλεισμένων των θυρών στην 
Ιπποκράτουε. Στη χθεσι
νή  τοποθέτησή του ο κ.
Βενιζέλοε έστειλε και κά
ποια μηνύματα με ευρύ
τερους αποδέκτες, κάνο
ντας λόγο για λίστεε με α
κίνητα στο Λονδίνο και 
άλλη στο Λ ιχτενστάιν, 
καθώε και προε νυν και 
πρώην στελέχη του 
ΠΑΣΟΚ. «Αν κάποιοι δεν 
θέλουν να μετέχουν στη 
συλλογικότητά μαε, λυπούμαι», είπε ο κ. Βενιζέλοε και πρό
σθεσε ότι κάποιοι «νομίζουν πωε μπορούν να εξαγνιστούν 
επειδή είναι αειπάρθενοι», φράση η οποία ερμηνεύεται ωε 
αιχμή τόσο για τον κ. Γ. Ραγκούση όσο και για υπουργούς 
τηε κυβέρνησηε Παπανδρέου, όπωε οι κ.κ. X. Καστανίδηε 
και Λούκα Κατσέλη που χθεε εξέδωσαν επικριτικέε ανα
κοινώσεις για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Επί τηε υπόθεσης τηε λίσταε, ο κ. Βενιζέλοε άφησε εκ 
νέου αιχμέε τόσο για τον πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ I. 
Δ ιώτη όσο και για τον Γ. Παπακωνσταντίνου. Αναφερό
μενοε, μάλιστα, στην αντίδρασή του το ν  Αύγουστο του 
2011, όταν έμαθε από τον τό τε  επικεφαλής του ΣΔΟΕ για 
τη ν ύπαρξη τηε λίσταε, τόνισε: «Ο κ. Παπακωνσταντίνου 
είπε ότι την είχε στα χέρια του και έκανε αξιολόγηση για 
επτά μήνεε και ο κ. Διώτηε άλλουε δύο. Δ εν είναι λογικό 
να  θεωρώ ότι ύστερα από εννέα μήνεε η ελληνική Πολι
τεία είχε αντλήσει ό,τι πληροφορία έπρεπε να αντλήσει;». 
Ο κ. Βενιζέλοε άφησε επίσης αιχμέε για διαρροές από «δι
οικητικούς και δικαστικούς κύκλους», που μάλιστα χα
ρακτήρισε «αδιανόητες». Ο κ. Βενιζέλοε αρνήθηκε ότι έ
χει ανοίξει το έγγραφο που περιλαμβανόταν στο USB, προ
σθέτοντας μάλιστα ότι αυτό αποτελούσε τμήμα του αρ
χείου του, το οποίο και πήρε φεύγοντας από το υπουργείο 
Οικονομικών, όπωε άλλωστε και το υπόλοιπο αρχείο του. 
Εξαπέλυσε επίσης επίθεση εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, τον ο
ποίο κατηγόρησε για «πολιτική και ηθική χυδαιότητα, κα
θώε λέει ότι έκανα εκλογέε με αυτό το  υλικό».

Συνολική κριτική 
από τον Σημίτη
Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Καταγγελία Βενι
ζέλου, που έκανε 
λόγο για παράλ
ληλη απόπειρα 
αποσταθεροποίησης 
της χώρας.

Συνολική κριτική στη ν οικονομική πολιτική που ακο
λουθείται σ την Ελλάδα άσκησε ο κ. Κ. Σημίτης, σε ομι
λία του στο ιστορικό Δημαρχείο στο Οσναμπρουκ τηε Γερ
μανίας, όπου ήταν επίσημος ομιλητής. Η εκδήλωση γί
νετα ι κάθε χρόνο στην επέτειο τηε Ειρήνης τηε Βε
στφαλίας το 1648. Στην ομιλία του με τίτλο «Είμαστε ό
λοι εταίροι στην Ε.Ε.» ο κ. Σημίτης αναφέρθηκε στην κρί
ση τηε Ευρωζώνης και τη ν ανάγκη αλληλεγγύης μετα
ξύ τω ν  κρατών-μελών. Υποστήριξε ότι η υφιστάμενη α- 
συμμετρία είναι πολύ πιο σημαντικός λόγοε για τη ν υ
περχρέωση τω ν κρατών του 
Νότου από τη  διαχειριστική 
αδυναμία τω ν κυβερνήσεών 
τουε, ενώ απέρριψε τη ν ά
ποψη ότι η Ελλάδα δεν θα 
έπρεπε να μπει σ τη ν Ευ
ρωζώνη, υποστηρίζοντας ό
τι αυτή δεν είναι κλειστή λέ
σχη, αλλά «κοινό σχέδιο 
προόδου».

Ο κ. Σημίτης υποστήριξε 
ότι το Μνημόνιο «σχεδιά
στηκε χωρίε επαρκή προε
τοιμασία και εφαρμόστηκε 
με τρόπο που επιδείνωσε 
τη ν κρίση». Χαρακτήρισε 
τιε αρχικές προβλέψεις του 
«μη ρεαλιστικές» και επέ- 
κρινε τη ν έλλειψη ρυθμί
σεων ώστε «να  ισοσταθμι
στούν οι υφεσιακέε συνέ
πειες». Το αποτέλεσμα κα
τά  τον  κ. Σημίτη ήταν ότι ε
νώ  η τρόικα προέβλεπε α
θροιστική ύφεση 8% στα 
πρώτα τρία χρόνια, στο σύ
νολό τηε θα φτάνει το 23% 
ώε το 2012. «Μοιραίο πολι
τικό λάθοε» χαρακτήρισε το  ότι «οι συντάκτες του Μνη
μονίου παρέλειψαν να συνδέσουν τουε στόχουε με τιε 
πραγματικές εξελίξεις στην οικονομία» και στο πλαίσιο 
αυτή επέκρινε την επαναλαμβανόμενη δέσμευση τηε πο
λιτικής, πριν από την εκταμίευση κάθε δόσηε, «σε νέα 
μέτρα για να επιτευχθούν οι εξωπραγματικοί στόχοι». Υπο
στήριξε ότι «έτσ ι δημιουργήθηκε η εντύπωση, ότι η τρόι
κα και η κυβέρνηση ακολουθούν αδιέξοδο δρόμο αδια
φορώντας για τιε συνέπειες», κάτι που ενίσχυσε τιε α
ντιδράσεις και το αντιευρωπαϊκό ρεύμα στην κοινή γνώ
μη. Αν και παραδέχεται σημαντικές καθυστερήσεις, ε- 
πισήμανε ότι διαφορετικά επίπεδα ανταγωνιστικότητας, 
διοικητικής οργάνωσης και παιδείας δεν αντιμετωπίζο
ντα ι με δημοσιονομική πειθαρχία. Χαρακτήρισε, μάλι
στα, απαραίτητη μια οικονομική πολιτική που να στο
χεύει με συνέπεια σε λύσειε που αντιμετωπίζουν τα προ
βλήματα τηε Ευρωζώνης στο σύνολό τηε. Κατά τον κ. Ση
μίτη, πάντωε, οι πρωταγωνιστές τηε Ευρωζώνης δεν εί
ναι ακόμα έτοιμοι για μια τέτοια  πολιτική.

Ο πρώην πρωθυπουργός 
Κ. Σημίτης.

Τόσο προς 
τη  « συνταγή»  
της τρόικας όσο 
και προς τη στάση 
της ελληνικής 
πλευράς.

*


