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Κρ. Λαγκάρντ: ΤοΔΝΤ 
δεν εγκαταλείπει 

την Ελλάδα

06-07

Η κόντρα με 
Μαξίμου και 
το επεισόδιο 
με Στουρνάρα

ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ:

Διαφωνούμε, αλλά θα 
τιμήσουμε τη συμφωνία
«ΕΙΜΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΟΙ να δεχθώ 
την εκτίμησή του, γιατί αυτόε έχει την 
ευθύνη των χειρισμών και περιμένου
με τα αποτελέσματα», εξήγησε ο κ. 
Βενιζέλοε στη δήλωσή του μετά τη 
σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, προ- 
σθέτονταε ότι «εφόσον ο πρωθυπουρ- 
γόε θεωρεί ότι η άμεση λήψη όλων 
των μέτρων των 11,5 δισ. ευρώ είναι 
αυτό που θα του επιτρέψει στη συνέ
χεια να συζητήσει διεθνώε και ότι μό
νο αυτό διασφαλίζει την καταβολή 
των επόμενων δόσεων και τη θέση 
τηε χώραε στο ευρώ».
Είναι πασιφανέε ότι ο αρχηγόε του 
ΠΑΣΟΚ είπε «ναι» στο νέο πακέτο 
μέτρων των 11,5 δισ., αλλά θέτονταε 
όρουε και μη αποφεύγονταε να κάνει 
αρνητικέε προβλέψειε για το ύψοε τηε 
ύφεσηε μετά την εφαρμογή των μέ
τρων.
Υποστήριξε ότι θα έπρεπε να έχουν 
σταλεί διαφορετικά μηνύματα προε 
τουε εταίρουε, ώστε να επιτρεπόταν 

πιότερο πακέτο μέτρων τώρα και βε
ι  ίωε επανέλαβε την αναγκαία συν- 
ήκη τηε επιμήκυνσηε.
Ιμείε -κατέληξε- θα τιμήσουμε τη 
ϋμφωνία προγραμματικήε σύγκλισηε 
ν τριών κομμάτων. Τώρα όμωε πρέ

πει να γίνουν τουλάχιστον τα εξήε 
πράγματα:

Στο πακέτο των 11,5 δισ. ευρώ ευ
ρώ να μην περιλαμβάνονται μέτρα 

άδικα, μέτρα προδήλωε οριζόντια ή 
μέτρα δημοσιονομικώε ατελέσφορα. 

Το πακέτο των 11,5 δισ. ευρώ δη
μοσιονομικών μέτρων πρέπει να 

συνοδεύεται από εξίσου συγκεκριμέ
να μέτρα για τη ρευστότητα.

Η τρόικα το λιγότερο που πρέπει να 
εισηγηθεί στην έκθεσή τηε είναι η 

παράταση του χρόνου δημοσιονομικήε 
προσαρμογήε μέχρι το τέλοε του 2016.

| Πρέπει να συμφωνηθεί από την 
τρόικα η γρήγορη καταβολή των 

δόσεων.
Να αναγνωριστεί από τουε εταί
ρουε μαε ότι η Ελλάδα έχει κάνει 

μια πρωτοφανή, μοναδική στην Ιστο
ρία, προσπάθεια προσαρμογήε και δη
μοσιονομικά και διαρθρωτικά.

Να ανοίξει ο δρόμοε για την 
ένταξη τηε Ελλάδαε στιε ρυθμί- 

σειε που αποφάσισε το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο στιε 28 και 29 Ιουνίου, 
στιε ρυθμίσειε δηλαδή που ανοίγουν 
την πόρτα για τη μείωση του ονομα
στικού βάρουε του δημοσίου χρέουε, 
όπωε είχαμε ζητήσει εξαρχήε».

ΜΙΑ παράγραφοε στη δήλω
ση του κ. Βενιζέλου είχε ση- 
μαντικέε αιχμέε κατά του 
Μεγάρου Μαξίμου, αφού 
αφορούσε κατ' αρχάε αυτό 
(και όχι απαραίτητα το οικο
νομικό επιτελείο), καθώε ο 
Σ. Κεδίκογλου είχε ανακοι
νώσει χθεε ότι δεν απαντά 
στην άτυπη ενημέρωση του 
ΠΑΣΟΚ, διότι διατηρούν την 
ψυχραιμία και την υπευθυ- 
νότητά τουε. «Εγινα στόχοε 
προσωπικών επιθέσεων από 
κάποιουε κύκλουε που συ
νηθίζουν να λένε εξυπνάδεε 
για μειωμένη υπευθυνότητα. 
Αυτό το βρίσκω χυδαίο και 
ανιστόρητο», υποστήριξε ο 
κ. Βενιζέλοε και λίγο αργό
τερα έγινε γνωστό (μέσω 
πληροφοριών) το επεισόδιο 
μεταξύ του ιδίου και του κ. 
Στουρνάρα στην αρχή τηε 
σύσκεψηε στο Μαξίμου. Κα
τά πληροφορίεε από το Μέ
γαρο Μαξίμου, στην αρχή 
του «ραντεβού» ο κ. Βενιζέ
λοε έκανε επίθεση στον κ. 
Στουρνάρα δίνονταε πολιτι
κά χαρακτηριστικά σε αυτήν. 
Επενέβη ο πρωθυπουργόε 
-κατά το Μαξίμου πάντα- λέ- 
γονταε ότι είναι κρίσιμη η 
κατάσταση και σταμάτησε η 
σε εξέλιξη κόντρα. 
Συνεργάτεε του κ. Βενιζέ
λου σχολίαζαν αργότερα ότι 
δεν υπάρχει πολιτικό θέμα 
με τον κ. Στουρνάρα αλλά 
με τον κ. Σαμαρά που στην 
πραγματικότητα είπε «δεν 
με παίρνει η διαπραγμάτευ
ση» και ότι «η μετάθεση τηε 
διαφορετικήε προσέγγισηε 
στο επίπεδο Στουρνάρα - 
Βενιζέλου γίνεται σκοπίμωε 
για να διαφυλάξουν τον Α. 
Σαμαρά»...

Φ. ΚΟΥΒΕΛΗΣ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΤΩΝ ΑΔΥΝ ΑΜ Ω Ν

Συνεχίζουμε 
την προσπάθεια 
για επιμήκυνση

«Η προγραμματική μα$ συμ
φωνία των τριών πολιτικών δυ
νάμεων που στηρίζουν την κυ
βέρνηση, παραμένει στο ακέ
ραιο», τόνισε ο πρόεδροε τηε 
Δημοκρατικήε Αριστεράε

κοινή επιλογή είναι να υπάρξει 
η ελάχιστη κοινή επιβάρυνση 
των κοινωνικά αδύναμων στρω
μάτων. Δ εν  θα προχωρήσουμε 
σε μέτρα τα οποία θα επιβαρύ
νουν την κοινωνία». Ο κ. Κου
βέληε επισήμανε ακόμη ότι «η 
πρόταση από τη μεριά τηε ελλη- 
νικήε κυβέρνησηε αναφορικά 
και με την αναμενόμενη έκθεση 
τηε τρόικαε περί τα τέλη Σεπτεμ
βρίου, σε καμία περίπτωση δεν 
σημαίνει υποστολή τηε προσπά- 
θειαε που γίνεται γιατη χρονική 
επιμήκυνση τηε δημοσιονομικήε 
προσαρμογήε αλλά και τη συ
νολική διαπραγμάτευση, προ- 
κειμένου να έχουμε αποδέσμευ
ση από τουε επαχθείε όρουε του 
Μνημονίου».

Τέλοε, υπογράμμισε ότι «η  
προγραμματική μαε συμφωνία 
των τριών πολιτικών δυνάμεων 
που στηρίζουν την κυβέρνηση, 
παραμένει στο ακέραιο».

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ

▲ «ΕΚ ΕΙΝ Ο  που αποτελεί κοινή επιλογή είναι να υπάρξει η ελάχι
στη κοινή επιβάρυνση των κοινωνικά αδύναμων στρωμάτων», υπο
στήριξε ο Φ. Κουβέληε

Τ
ην επιδίωξη να υπάρξει η 
ελάχιστη κοινή επιβάρυν
ση των κοινωνικά αδύνα

μων στρωμάτων ανέδειξε ο πρό- 
εδροε τηε Δημοκρατικήε Αριστε- 
ράε Φώτηε Κουβέληε, εξερχόμε- 
νοε από το Μέγαρο Μαξίμου 
μετά την ολοκλήρωση τηε συνε- 
δρίασηε τω ν τριών πολιτικών 
αρχηγών με αντικείμενο το πα
κέτο τω ν τρων.

Ο κ. Κο^μέληε προσήλθε στη 
σύσκεψη τω ν τριών πολιτικών 
αρχηγών στο Μέγαρο Μαξίμου, 
έχονταε < θέση τη στήριξη τηε 
κυβέρνηοηε για την παραμονή 
τηε χώραε στο ευρώ και στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση.

Ο πρόεδροε τηε Δημοκρατικήε 
Αριστεράε επεσήμανε ότι δεν 
πρέπει να κάνει σπιθαμή πίσω 
σε ό,τι αφορά τη θέση για την 
επιμήκυνση και την επαναδια
πραγμάτευση στο υψηλότερο 
πολιτικό επίπεδο. «Θα υπάρξει 
από την πλευρά τηε κυβέρνηοηε 
συγκεκριμένη πρόταση αναφο
ρικά με το πακέτο τω ν 11,5 δισ. 
ευρώ» δήλωσε ο πρόεδροε τηε 
ΔΗΜΑΡ, Φώτηε Κουβέληε, διευ- 
κρινίζονταε ότι οι τρειε αρχηγοί 
συζήτησαν μόνο για κεφάλαια 
και όχι για συγκεκριμένουε αριθ- 
μούε.

Προσέθεσε δε ότι «σ ε  κάθε 
περίπτωση εκείνο που αποτελεί
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Διαψεύδει n s  φήμεδ η Λαγκάρντ

θα μείνει
για να βοηθήσει
την Ελλάδα το ΔΝΤ
Δεν εγκαταλείπουμε ποτέ το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτή την ώρα υπάρχει 
σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα πάνω στη βάση του οποίου εργαζόμαστε, τόνισε η γενική 
διευθύντρια του Ταμείου δίνονταε ισχυρή απάντηση στα δημοσιεύματα για αποχώρη
ση του ΔΝΤ από τη χώρα μαε

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ_________

ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ

Μ ε μια φράση που χαρα
κτηρίζεται στην αμερικα
νική πρωτεύουσα ωε «μή

νυμα προε τουε κερδοσκόπουε 
και τιε αγορέε», η γενική διευ- 
θύντριατου Διεθνούε Νομισμα
τικού Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρντ, 
απάντησε σηε διάφορεε φήμεε 
που έφεραν το ΔΝΤ να εγκατα
λείπει την Ελλάδα.

Τονίζονταε μία μία τιε λέξειε 
η κ. Λαγκάρντ υπογράμμισε ότι 
«το ΔΝΤ δεν εγκαταλείπει ποτέ 
το τραπέζι των διαπραγματεύσε
ω ν» και προσέθεσε ότι «αυτή τη 
στιγμή, ωε μέλοε τηε τρόικαε, 
βρισκόμαστε σε διάλογο με την 
Ελλάδα. Υπάρχει αυτή την ώρα 
σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα, πάνω 
στη βάση του οποίου εργαζόμα
στε. Υπάρχουν συγκεκριμένοι 
στόχοι, υπάρχει πρόγραμμα χρη- 
ματοδότησηε και η βιωσιμότητα 
του χρέουε, στα οποία οι ελλη- 
νικέε αρχέε θα πρέπει να δώσουν 
απαντήσειε και να  επ εξεργα 
σ το ύ ν » , σ η μ ε ίω σ ε  η κ. Λα- 
γκάρντ.

Συνεχίζονταε τόνισε ότι «στην

ερώτηση αν το ΔΝΤ θα χάσει την 
αξιοπιστία του, απαντώ ότι θα 
κάνω τα πάντα για να διατηρήσει 
την αξιοπιστία του». Η τοποθέ
τηση τηε κ. Λαγκάρντ ήταν ανα
μενόμενη, καθώε φέρεται να  

αποο τισε να 
δώ σε , ισχυρή 
απάντηση στα 
διάφορα δημο
σιεύω τ, κυρί- 
ωε ευρωπαϊκών 
μ έσω ν ενημέ- 
ρωσηε που ε ί
χαν προεξοφλή- 
σ ε ι τη  δ ή θ εν  
αποχώρηση του 
Ταμείου από τη 
χώρα μαε.

Η γενική δι
ευθύντρια του 

Ταμείου αναφέρθηκε και στο 
πρώτο ελληνικό πρόγραμμα, το 
οποίο δεν έφερε τα ποθητά απο
τελέσματα και χρειάστηκε να  
αλλάξει, και να ενισχυθεί.

Οι μεταρρυθμίσει
«Κοπώνταε στο παρελθόν», 

είπε στο «Εθνοε, «κοιτώνταε το 
αρχικό πρόγραμμα και τιε προ- 
σπάθειεε τηε ελληνικήε κυβέρ- 
νησηε και του ελληνικού λαού, 
είναι πραγματικά εντυπωσιακή 
η μείωση κατά 6,5% του ελλείμ- 
ματοε. Βέβαια υπάρχουν ακόμα 
πράγματα που πρέπει να γίνουν 
όπωε η συλλογή φόρων απ’ όσουε 
πρέπει να πληρώσουν φόρουε 
- και ξέρετε τι εν νοώ  με αυτό. 
Χρειάζονται να γίνουν περισσό
τερα ωε προε τιε διαρθρωτικέε 
μεταρρυθμίσειε, γιατί υπήρξαν 
καθυστερήσειε λόγω  τηε προε- 
κλογικήε περιόδου, και πιστεύω 
ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει 
μπροστά σπε μεταρρυθμίσειε με 
στόχο το όφελοε του λαού», ν 

Είναι σημαντικό ότι στο πλαί-

-<0 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟ Υ  ΔΝ Τ 
στην τρόικα, Π. Τόμσεν

σιο τηε συνέχισηε τηε προσπά- 
θειαε, η κ. Λαγκάρντ είπε ότι θα 
εμμείνουμε σ ’ αυτά που πρέπει 
να γίνουν, το Διεθνέε Νομισμα
τικό Ταμείο δεσμεύεται στο πρό
γραμμα, αλλά θα είναι ταυτόχρο
να και αυστηρό, τονίστηκε χαρα
κτηριστικά. Είμαστε έτοιμοι, είπε, 
αλλά την ίδια στιγμή είμαστε και 
απαιτητικοί.

Το «Εθνοε», μαζί με άλλα μέ
σα ενημέρωσηε, συμμετείχε στη 
συνέντευξη τηε Κριστίν Λαγκάρντ, 
η οποία εστιάστηκε πάνω απ’ όλα 
στην κρίση χρέουε τηε Ευρωζώ- 
νηε. Στο πλαίσιο τηε συνέντευξηε 
υπογραμμίστηκε επίσηε η ανη
συχία τηε κ. Λαγκάρντ για την 
«απώλεια  εμπιστοσύνηε» στιε 
οικονομίεε σε διεθνέε επίπεδο. 
Δεν βλέπω, είπε, σημαντική βελ
τίωση στο σύντομο μέλλον.

Η γενική διευθύντρια είπε ότι 
η κρίση χρέουε τηε Ευρωζώνηε 
δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα 
τηε παγκόσμιαε οικονομίαε και 
έκανε αίσθηση η επισήμανσή 
τηε για τη δημοσιονομική κατά
σταση τω ν  ΗΠΑ, λέγοντα ε ότι 
υπάρχουν σημαντικά ερωτήματα 
γ ια  την αμερικανική ο ικ ονο 
μία.

Σύμφωνα με πηγή εκτόε Τα
μείου για να γίνει συζήτηση για 
την επιμήκυνση, πρέπει προη- 
γουμένωε η κυβέρνηση να δείξει 
έργα. Ανέφερε πωε (στην Ελλά
δα) «συζητούν για την επιμήκυν
ση, ενώ  έπρεπε να αφιερωθούν 
μόνο στιε μεταρρυθμίσειε και σε 
όσα συμφώνησαν η παρούσα και 
όλεε οι προηγούμενεε κυβερνή- 
σειε να γίνουν».

Αναφορικά με τον ρόλο του 
Ταμείου, τονίστηκε ότι «η  από
φαση είναι ότι έχει υποχρέωση 
να παραμείνει και να βοηθήσει 
την Ελλάδα». Το ΔΝΤ «θα μείνει 
ό,τι και να  συμβεί, και για  το 
πρόγραμμα, αλλά και για να δώ
σει τεχνική βοήθεια», τονίστη
κε.

Η
Η Κρ. Λα- 
γκάρντ εξέ- 
φρασε την α
νησυχία m s  
για την απώ
λεια εμπιστο
σ ύ νη  uns οι- 
κονομίεε σε 
διεθνέβ επί
πεδο Σ Υ Ν Α Ν Τ Η Σ Η  ΣΤΟ ΥΡΝΑΡΑ  - ΤΡΟ ΪΚΑΣ  ΣΗΜ ΕΡΑ

«Τώρα θα ξεκινήσει 
η διαπραγμάτευση»
ΞΕΚΙΝΑ σήμερα σπε 2 
το μεσημέρι ο κρίσιμοε 
και τελικόε γύροε των δι
απραγματεύσεων του 
υπουργού Οικονομικών 
Γ. Στουρνάρα με tous 
επικεφαλήε tos τρόικαε 
για τη διαμόρφωση του 
πακέτου των μέτρων 
ùijious 11,5 δισ. ευρώ για 
το 2013-2014.
«Τώρα θα ξεκινήσει η δι
απραγμάτευση του πακέ
του των 11,5 δισ. ευρώ με 
την τρόικα», δήλωσε ο 
unoupyos κ. iToupvôpas, 
εξερχόμενο$ από τη χθε
σινή συνάντηση των τρι
ών κυβερνητικών εταί
ρων, λέγονταε ότι το πα
κέτο με tis περικοπέε 
στιε δημόσιεε δαπάνεε 
θα οριστικοποιηθεί npos 
το τέλοε Αυγούστου.

Ο υπουργόε Οικονομικών 
απέφυγε να δώσει διευ
κρινίσει για τιε κατευ- 
Θύνσεΐ5 και το περίγραμ
μα των μέτρων, σημειώ- 
νονταε ότι αυτήν τη στιγ
μή το πακέτο βρίσκεται 
υπό επεξεργασία.

>■
Βασικόε σκοπόε 
είναι η ελαχιστοποίη- 
ση των κοινωνικών 
επιπτώσεων, τόνισε 
ο υπ. Οικονομικών

Κράτησε κλειστά τα χαρ
τιά του για tis «κόκκινεε 
γραμμέε» στη διαπραγμά
τευση με tous τροϊκανούε 
και περιορίστηκε να δη
λώσει ότι «βασικόε σκο- 
nàs είναι η ελαχιστοηοίη-

ση των κοινωνικών επι
πτώσεων», επισημαίνο- 
νταε ότι «θα πρέπει να πα
ρουσιάσουμε ένα αξιόπι
στο πακέτο 11,5 δισ. ευ
ρώ». Σύμφωνα με πηγέε 
του υπουργείου Οικονομι
κών, στόχοε είναι όλα μέ
τρα να συμφωνηθούν με
ταξύ ελληνικήε πλευράε 
και τρόικαε τιε επόμενεε 
ημέρεε. Στη συνέχεια η 
τρόικα θα αποχωρήσει, δι- 
ατηρώνταε ανοιχτή τη 
γραμμή επικοινωνίαε με 
την κυβέρνηση και αναμέ
νεται να επιστρέφει στην 
Αθήνα στο τέλοε Αυγού
στου για τη σύνταξη του 
Μεσοπρόθεσμου Προ- 
γράμματοε Δημοσιονομ 
κήε Προσαρμογήε 2013- 
2016 και την εξειδίκευε 
των ρυθμίσεων.


