
Παρά το άγρυπνο βλέµ-
µα των πιστωτών και τις 
υποσχέσεις για αλλαγή, 

οι Έλληνες πολιτικοί αδυνατούν 
να ξεφύγουν από την λογική των 
πάσης φύσεως «ρουσφετιών» 
προκειµένου να κερδίσουν την 
εύνοια των ψηφοφόρων, επι-
σηµαίνεται σε άρθρο των New 
York Times.  «Με την χώρα να 
βρίσκεται στο χείλος της χρηµα-
τοοικονοµικής αβύσσου και τους 
διεθνείς πιστωτές να περιµένουν 
εναγωνίως περισσότερα µέτρα 
λιτότητας, οι Έλληνες βουλευτές 
δουλεύουν ιδιαίτερα σκληρά τε-
λευταία. Αλλά όχι πάντα µε τους 
αναµενόµενους τρόπους» έγραψε 
η Niki Kιtsantonis που υπέγραψε 
το άρθρο στην αµερικανική εφη-
µερίδα. Στην συνέχεια εξήγησε, 
ότι οι...υπερωρίες οφείλονται στο 
ότι αρκετοί βουλευτές τρέχουν να 
ικανοποιήσουν τους ψηφοφό-
ρους τους στο παρά πέντε: ορι-
σµένοι προωθούν την έκδοση 
αδειών ψαρέµατος για ιδιοκτήτες 
σκαφών αναψυχής στο Αιγαίο, 
άλλοι έχουν ζητήσει κυβερνητικά 
πόστα για βραβευµένους αθλητές 
ή για το προσωπικό κρατικών 
υπηρεσιών που έχουν διαλυθεί.

«Κάποιος προσπάθησε να εξαι-
ρέσει τα θέατρα και τους κινηµα-
τογράφους από έναν αµφιλεγό-
µενο φόρο ακινήτων. Άλλος να 
µειώσει τα πρόστιµα για τους ιδι-
οκτήτες αυθαιρέτων στην Βόρεια 
Ελλάδα. Η λίστα συνεχίζεται» 

ανέφερε η αρθρογράφος, σηµει-
ώνοντας ότι συνολικά, πάνω από 
90 τέτοιου είδους τροπολογίες 
της τελευταίας στιγµής προωθού-
νται από µέλη του ελληνικού κοι-
νοβουλίου. 

Η πλειοψηφία τροποποιήσεων 
τέτοιου είδους έχει απορριφθεί 
- όπως διευκρινίζεται - από τον 
πρωθυπουργό Λουκά Παπαδή-
µο, ο οποίος ζητά να ψηφιστούν 
µόνο σηµαντικές αλλαγές στα µέ-
τρα λιτότητας. 

Η πρακτική του «δούναι και 
λαβείν» στην Ελλάδα «είναι τόσο 
παλιά όσο και τα 400 χρόνια της 
Οθωµανικής κυριαρχίας, οπότε 
αυτό το σύστηµα εξελίχθηκε. Η 
λέξη γι’ αυτή (την πρακτική) είναι 
«ρουσφέτι» που σηµαίνει «χάρη» 
και έχει τις ρίζες της στην τουρ-
κική λέξη για την δωροδοκία» 
έγραψε η αρθρογράφος. 

FINANCIAL TIMES
Στην ελληνική πολιτική πραγ-

µατικότητα αναφέρθηκαν και οι 
Financial Times οι οποίοι εκτι-
µούν ότι η επόµενη κυβέρνηση 
θα είναι βραχύβια ακόµη και αν 
αυτή προκύψει από συνασπισµό 
κοµµάτων. Στο άρθρο του το 
βρετανικό έντυπο σηµείωσε ότι 
το επόµενο κυβερνητικό σχήµα 
θα κληθεί έως τον Ιούλιο είτε να 
νοµοθετήσει τις προβλεπόµενες 
από το δεύτερο πακέτο διάσωσης 
περικοπές ύψους 11 δισεκατοµ-
µυρίων ευρώ είτε να ρισκάρει να 

βυθίσει τη χώρα σε πλήρη χρε-
οκοπία εντός ολίγων µηνών. «Η 
αξιοπιστία του πολιτικού κόσµου 
στην Ελλάδα έχει καταπέσει σε 
τόσο χαµηλά επίπεδα που ΠΑ-
ΣΟΚ και Ν∆ δυσκολεύονται να 
βρουν υποψηφίους» τονίσθηκε 
στο άρθρο που παρέθεσε σχε-
τικές δηλώσεις στελέχους της 
Ν∆: «Ο αριθµός των πιθανών 
υποψηφίων και για τα δύο κόµ-
µατα, ειδικά στην επαρχία, έχει 
µειωθεί σηµαντικά. Πετυχηµένοι 
επαγγελµατίες και στελέχη της 
τοπικής αυτοδιοίκησης απορ-
ρίπτουν τις προτάσεις». Παρο-
µοίως, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ 
επισήµανε ότι «πολύ λιγότερος 
κόσµος από ό,τι συνήθως θέλει 
να κατέβει στις εκλογές αυτές». 
Οσο για τους πολιτικούς, αυτοί 
καταγγέλλονται ανοικτά ως «προ-
δότες και κλέφτες» αποδοκιµασία 
που αντανακλά την λαϊκιστική 
άποψη ότι οι διεφθαρµένες τους 
πρακτικές υπήρξαν υπεύθυνες 
για την οικονοµική κατάρρευση 
της Ελλάδας. Περιγράφοντας 
τους στόχους των δύο µονοµά-
χων η αρθρογράφος αναφέρει: 
«Ο κ. Βενιζέλος πασχίζει να επα-
ναφέρει τους δυσαρεστηµένους 
σοσιαλιστές και να κερδίσει ψη-
φοφόρους του κέντρου ενώ τα 
ποσοστά της Νέας ∆ηµοκρατίας 
έχουν πληγεί σοβαρά από τον 
Πάνο Καµµένο έναν δηµοφιλή 
βουλευτή που αντιτίθεται σε πε-
ραιτέρω µεταρρυθµίσεις».

Συµφωνία στις διαβουλεύ-
σεις µε την τρόικα για το 
θέµα των διατάξεων για τα 

υπερχρεωµένα νοικοκυριά ανα-
κοίνωσε από τη Βουλή ο υπουρ-
γός Εργασίας Γ. Κουτρουµάνης. 
Καθώς όµως η Βουλή κλείνει και 
δεν έχει κατατεθεί σχετική τροπο-
λογία, ενώ µένει να ολοκληρωθεί 
η διαβούλευση ΕΚΤ και ΤτΕ, η 
κυβέρνηση εξετάζει τη δυνατό-
τητα ρύθµισης µε πράξη νοµοθε-
τικού περιεχοµένου. Υπενθυµί-
ζεται πως οι ευνοϊκές ρυθµίσεις 
είχαν κατατεθεί ως άρθρα στο 
πολυνοµοσχέδιο του υπουργείου 
Ανάπτυξης, αποσύρθηκαν όµως 
αργότερα για να συνεχιστεί η συ-
ζήτηση µε την τρόικα. 

Μεταξύ άλλων, προέβλε-
παν ότι τραπεζικοί λογαριασµοί 
ύψους µέχρι 2.000 ευρώ δεν 
µπορούν να κατασχεθούν για 
χρέη προς τις τράπεζες και στις 
ρυθµίσεις των υπερχρεωµένων 
εντάσσονταν και έµποροι και 

επαγγελµατίες µέχρι του ποσού 
των 20.000 ευρώ. «Είµαι στην 
ευχάριστη θέση να ενηµερώσω 
το Σώµα ότι πριν από λίγο ολο-
κληρώθηκε η διαδικασία διαβού-
λευσης των συνεργατών µου µε 
το τεχνικό κλιµάκιο του ∆ΝΤ, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
και υπήρξε θετική εξέλιξη για τις 
ρυθµίσεις που έχουµε εισηγηθεί» 
ανέφερε το βράδυ της Μ. Τρίτης 
στη Βουλή ο Γ. Κουτρουµάνης. 

Ο υπουργός, µιλώντας για 

«τραγική ειρωνεία που δεν προ-
λάβαµε να κατατεθεί και να ψη-
φιστεί», ανέφερε πως η διαβού-
λευση της ΕΚΤ µε την ΤτΕ θα 
ολοκληρωνόταν χθες, Μ. Τετάρ-
τη, «και φαίνεται ότι υπάρχει πλέ-
ον η δυνατότητα να προχωρήσει 
η ρύθµιση αυτή». 

«Επειδή όµως κλείνει η Βουλή, 
έχω ενηµερώσει το Γραφείο του 
Πρωθυπουργού προκειµένου να 
εξετάσουµε τη δυνατότητα ρύθµι-
σης µε πράξη νοµοθετικού περι-
εχοµένου» κατέληξε ο υπουργός.
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Συμφωνία με την τρόικα για τις ρυθμίσεις 
για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

Ρουσφέτια δίχως τέλος 
κάτω από τη µύτη της τρόικας

ΣΚΛΗΡΟ ΑΡΘΡΟ ΤΩΝ NEW YORK TIMES 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Είδη βάπτισης, μοναδικά δώρα για το παιδί,
την γυναίκα και τον άνδρα.

Πασχαλινές λαμπάδες
Τα πάντα εισαγόμενα από την Ελλάδα

γιατί στην κρίση επιμένουμε Ελληνικά!

Ανοικτά: 
Δευτέρα - Τετάρτη 10 πμ - 5 μμ

Πέμπτη 10 πμ - 7 μμ
Παρασκευή - Σάββατο 10 πμ - 5 μμ

Κώστας Γρίμπιλας
208 Homer st. Earlwood • Tηλ. (02) 80659684

Η ραδιοφωνική εκπομπή ΚΕΦΙ & ΜΠΑΛΑ 
παρουσιάζει τον γνωστό Έλληνα τραγουδιστή 
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Γιάννη Σιδέρη 

με το χρυσό μπουζούκι του 
για μια μοναδική εμφάνιση στο Σίδνεϊ

 το Σάββατο 28 Απριλίου 
στην Ελληνική Κοινοτική Λέσχη στο Λακέμπα

Πλαισιωμένος με ντόπιους καλλιτέχνες και πολλές εκπλήξεις

Τιμή εισιτηρίου μετά φαγητού $60
Για κρατήσεις τηλεφωνήστε στον Γιάννη Σπανέλη 

0416 214 202 ή 9789 1000

Ο υπουργός Εργασίας ανέφερε πως εξετάζεται οι ρυθµίσεις να γίνουν µε 
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.   


