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«Κλείστε επιτέλους κάποιον στη φυλακή»! 
 
 

Ο απόηχος της επιρροής των αντιδράσεων εναντίον του πολιτικού κόσµου έφτασε 
µέχρι την Ουάσιγκτον και όπως πληροφορείται το «Έθνος της Κυριακής» έγινε και σχετική 
συζήτηση στο διοικητικό συµβούλιο του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. 

 
 

Η ανικανότητα των αρµοδίων αρχών να οδηγήσουν ενώπιον της ∆ικαιοσύνης 
τους φοροφυγάδες και όσους εκ των Ελλήνων πολιτικών αποδεδειγµένα 
ευθύνονται για την τραγική κατάσταση της οικονοµίας οδηγεί το Ταµείο στην απόφαση 
να ασχοληθεί σοβαρά µε τα δύο σηµαντικά αυτά θέµατα, σύµφωνα µε πληροφορίες. 
Γίνονται σκέψεις για να δηµοσιοποιηθούν επίσηµα οι θέσεις του και οι απόψεις του 
γενικού διευθυντή Ντοµινίκ Στρος Καν. 

Συγκεκριµένα, οι εµπειρογνώµονες του ∆ΝΤ που ασχολούνται µε την Ελλάδα 
προσπάθησαν να εστιάσουν την προσοχή των µελών του ∆Σ στην ανάγκη να αποκτήσει 
το Πρόγραµµα Σταθερότητας δικαιότερο χαρακτήρα και κοινωνική αποδοχή, 
χαρακτηριστικά τα οποία αυτή τη στιγµή απουσιάζουν εντελώς, αφού ο λαός, όπως έδειξε 
και στο πρόσφατο συλλαλητήριο, κλιµακώνει τις αντιδράσεις του εναντίον των µέτρων. 
Στη συνεδρίαση της περασµένης ∆ευτέρας τονίστηκε και το συµπέρασµα που 
αναγράφεται στην έκθεση, ότι το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα θα πρέπει να περιλαµβάνει 
µέτρα τα οποία θα ελαχιστοποιούν τις αρνητικές επιδράσεις στην ανάπτυξη, θα 
προστατεύουν τους οικονοµικά αδύνατους και θα αναδιαρθρώνουν τα αναποτελεσµατικά 
κοµµάτια του διογκωµένου δηµόσιου τοµέα. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες του «Έθνους της Κυριακής» υπογραµµίστηκε ότι για να 
γίνει κοινωνικά αποδεκτό το Πρόγραµµα Σταθερότητας θα πρέπει να κατανέµονται τα 
βάρη ανάλογα µε την οικονοµική και κοινωνική ισχύ των πολιτών. Ένα από τα θέµατα στα 
οποία εστιάστηκε η προσοχή είναι η άµεση πάταξη της φοροδιαφυγής. Στο ∆ΝΤ 
πιστεύουν ότι χωρίς την παραδειγµατική τιµωρία όσων φοροδιαφεύγουν δεν θα 
εµπεδωθεί κανένα αίσθηµα δικαιοσύνης σε ό,τι αφορά το Πρόγραµµα Σταθερότητας. 
Το «Έθνος της Κυριακής» πληροφορήθηκε ότι η υποστήριξη του Ταµείου στην πάταξη 
της φοροδιαφυγής θα γίνει πράξη το επόµενο, σύντοµο διάστηµα. Πηγές που γνωρίζουν 
το παρασκήνιο δεν αποκλείουν σύγκρουση µε την κυβέρνηση για να πειστεί να ασχοληθεί 
σοβαρά µε αυτό το κρίσιµο ζήτηµα.  
 

«Πώς είναι δυνατόν;» 
 

Μία πηγή του Ταµείου αναρωτήθηκε σε συνοµιλία της µε το «Έθνος της Κυριακής»: 
«Πώς είναι δυνατόν να περικόπτονται οι µισθοί και οι µεγαλοφοροφυγάδες να 
εξακολουθούν να σφυρίζουν αδιάφορα και να παραµένουν ανενόχλητοι σε αναµονή 
της εφαρµογής του νέου νόµου, που υποτίθεται ότι προβλέπει αυστηρότερες ποινές γι' 
αυτούς;». 

Η πηγή πιστεύει ότι «και µε το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο θα έπρεπε να βρεθούν 
λύσεις για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να σταµατήσει το καθεστώς της 
ατιµωρησίας». Η τοποθέτηση αυτή αποκτά σήµερα προτεραιότητα, διότι αντιλαµβάνονται 
πως η κοινή γνώµη έχει την ορθή εντύπωση ότι οι φτωχοί πληρώνουν τα σπασµένα της 
ασυδοσίας των µεγάλων φοροφυγάδων που κατέχουν δισεκατοµµύρια σε λογαριασµούς 
τραπεζών του εξωτερικού. 
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Στο Ταµείο πιστεύουν επίσης ότι όσο δεν απαντάται αυτό το ερώτηµα τόσο θα 
βαθαίνει το χάσµα µεταξύ του λαού και των πολιτικών, ενώ θα αυξάνεται η εντύπωση 
που έχει σχηµατιστεί από τους πολίτες ότι το κόστος του Προγράµµατος Σταθερότητας το 
πληρώνουν µόνον οι εργαζόµενοι, οι συνταξιούχοι και οι µικροεπιχειρηµατίες, και όχι οι 
έχοντες και κατέχοντες. 
 

 
Ζητούν ανάπτυξη και αναδιάρθρωση του ∆ηµοσίου 

 
Αναφορικά µε τα νέα µέτρα για την δηµοσιονοµική προσαρµογή οι αξιωµατούχοι 

του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου υποστηρίζουν ότι εναπόκειται στην κυβέρνηση να το 
παρουσιάσει. Το Ταµείο απαιτεί, αυτήν τη φορά, όπως τα µέτρα που θα περιλαµβάνονται 
στο επικαιροποιηµένο πρόγραµµα να στηρίζουν την ανάπτυξη, να περιορίζουν τις 
αρνητικές συνέπειες της ανάπτυξης, να προστατεύουν τους περισσότερο αδύνατους και 
να αναδιαρθώσουν τον δηµόσιο τοµέα. Το ∆ΝΤ ζήτησε από τον υπουργό Οικονοµικών 
Γιώργο Παπακωνσταντίνου να είναι έτοιµο το νέο πρόγραµµα όσο το δυνατόν 
συντοµότερα, ούτως ώστε οι εµπειρογνώµονες να εκφράσουν τις παρατηρήσεις τους. 

Η πηγή εξήγησε ότι το µήνυµα του Ταµείου είναι διπλό: «Κάντε επιτέλους 
µεταρρυθµίσεις» και «κλείστε επιτέλους κάποιον στη φυλακή». 

Πηγές που γνωρίζουν τον τρόπο σκέψης στο ∆ΝΤ προειδοποιούν ότι «η ελληνική 
οικονοµία θα διέλθει φέτος το χειρότερο σηµείο της, στη διάρκεια του 
δεύτερου εξαµήνου». Και για τον λόγο αυτό απαιτείται, όπως λένε, η συναίνεση του 
λαού, η οποία είναι αναγκαία για την επιτυχία του Προγράµµατος Σταθερότητας. Χωρίς τη 
βοήθεια του λαού εκφράζουν φόβους ακόµα και για ολική κατάρρευση. 
 

 
Πηγή: Το Έθνος της Κυριακής, 20/3/2011 

 


