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«Η Γερµανία οφείλει να ξεπε-
ράσει άµεσα την εµµονή 
µε την εφαρµογή αυστη-

ρής λιτότητας και να υποστηρίξει τις 
εθνικές κυβερνήσεις ειδικά σε ότι 
αφορά στην Ελλάδα, την Ισπανία 
αλλά και άλλες χώρες, καθώς η ίδια 
θα ζηµιωθεί περισσότερο, µόνο µε το 
κόστος από την επιστροφή της Ελλά-
δας στην δραχµή να υπολογίζεται στα 
150 δισ. δολάρια». Αυτό υποστήριξε 
σε συνέντευξή του στο αυστραλιανό 
κρατικό δίκτυο ABC ο James Shugg, 
υψηλόβαθµο στέλεχος και οικονοµι-
κός αναλυτής του χρηµατοπιστωτικού 
ιδρύµατος Westpac.

Ο ίδιος είπε ότι είναι πλέον αδι-
αµφισβήτητο γεγονός ότι «τα δοµικά 
προβλήµατα της νοµισµατικής ένω-
σης, όπως η έλλειψη κοινού φορο-
λογικού και τραπεζικού συστήµατος, 
η απουσία ενός κοινού πολιτικού 
οργάνου που θα ασκεί την υψηλή 
εποπτεία αυτών των ευαίσθητων το-
µέων, η απόλυτη δυσκαµψία στην 
εφαρµογή των απαραίτητων µεταρ-
ρυθµίσεων που θα καταστήσουν πιο 
λειτουργική την Ένωση και χωρίς να 
διαφαίνεται καµία προοπτική αυτά 
να ξεπεραστούν, αποτελούν τροχο-
πέδη που καθιστούν την ευρωζώνη 
µη ανταγωνιστική και καταδικασµένη 
στην αποτυχία».

Πρόσθεσε ότι τόσο η Γερµανία όσο 
και οι χώρες του ανεπτυγµένου Βορ-
ρά θα πρέπει να «παρέχουν πακέτα 
οικονοµικής στήριξης στις περιφερει-
ακές οικονοµίες του Νότου µε τα σο-
βαρά προβλήµατα για πολλά χρόνια 

ακόµα, έως ότου να είναι σε θέση οι 
τελευταίες να προχωρήσουν στις απα-
ραίτητες µεταρρυθµίσεις που θα τους 
επιτρέψουν σε µια πρώτη φάση να 
επιβιώσουν και σε µια δεύτερη φάση 
να σταθούν αυτόνοµα στη νοµισµατι-
κή ένωση, τουλάχιστον στην παρού-
σα µορφή της.

O κ. Shugg κατέληξε ότι ο «µοναδι-
κός τρόπος να υλοποιηθεί το όνειρο 
της πλήρους πολιτικής και φορολο-
γικής ένωσης είναι το να βρεθεί (η 
Ε.Ε.) προ τετελεσµένου µε την εκδή-
λωση µιας κρίσης χρέους στη Γαλ-
λία». Εξήγησε ότι «το δηµόσιο χρέος 
της Γαλλίας αγγίζει το 90% του ΑΕΠ, 
µε τα αντίστοιχα επίπεδα για την 
Ισπανία και την Ιταλία να κυµαίνονται 
στο 80% και στο 120%. Μάλιστα, η 
γαλλική οικονοµία και αγορά εργασί-
ας χαρακτηρίζονται ως µη ανταγωνι-
στικές. Ως εκ τούτου, το µόνο στοιχείο 
που τη σώζει από πιθανή επίθεση των 
διεθνών αγορών είναι η κουλτούρα 
του εθνικισµού που χαρακτηρίζει τους 
Γάλλους πολίτες, ώστε να είναι από-
λυτα συνεπείς στις φορολογικές τους 
υποχρεώσεις, κάτι που δεν ισχύει βέ-
βαια ούτε για τους Έλληνες ούτε για 
τους Ισπανούς».

Εν τούτοις, τόνισε ότι εάν «οι αγο-
ρές θεωρήσουν ότι ο µοναδικός τρό-
πος να ξεπεράσει η Γαλλία την απρο-
θυµία παραχώρησης της αυτονοµίας 
της σε όργανα ελέγχου και χάραξης 
πολιτικής που δεν θα είναι γαλλικής 
υπηκοότητας, τότε σίγουρα θα επιτε-
θούν στην οικονοµία της, µέχρι να 
υποχωρήσει στο αναγκαίο αίτηµα της 

εµβάθυνσης τόσο σε φορολογικό όσο 
και σε τραπεζικό επίπεδο». 

SBS
Στο ίδιο θέµα, της οικονοµικής 

κρίσης στην ευρωζώνη, αναφέρεται 
ρεπορτάζ του δικτύου SBS σε αντα-
πόκριση από την Αθήνα. Ο δηµο-
σιογράφος καταγράφει ότι µε την 
ελληνική οικονοµία να «βυθίζεται 
στην ύφεση, την ανεργία να ανέρ-
χεται στο 25%, να µην υπάρχουν 
άλλα περιθώρια για περικοπές στον 
προϋπολογισµό και αύξηση των φό-
ρων και τις προβλέψεις του ∆ΝΤ να 
κάνουν λόγο για συρρίκνωση κατά 
4,8% και καµία ανάπτυξη για το 
επόµενο έτος σύµφωνα µε τις αισι-
όδοξες προβλέψεις, είναι απόλυτα 
λογικό το αίτηµα του πρωθυπουρ-
γού κ. Σαµαρά για παράταση κατά 
δύο έτη του χρόνου εκπλήρωσης 
των απαιτήσεων που έχουν συµφω-
νηθεί µε την τρόικα».

Μάλιστα, στο ρεπορτάζ καταγρά-
φονται οι δηλώσεις της Michala 
Marcussen, οικονοµολόγου της 
Societe Generale, ότι «είναι πρα-
κτικά αδύνατο για την Ελλάδα να 
επιτύχει τους στόχους µείωσης του 
ελλείµµατος σε αυτήν την φάση. 
Χρειάζεται περισσότερο χρόνο και 
περισσότερα χρήµατα και η λήψη 
οποιασδήποτε απόφασης για τη συ-
γκεκριµένη περίπτωση θα πρέπει 
να τεθεί σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα. 
Αντίθετα, υπάρχουν άλλα σοβαρότε-
ρα προβλήµατα στην ευρωζώνη που 
χρήζουν άµεσης αντιµετώπισης».

Η Γερµανία πρέπει 
να ξεπεράσει τις εµµονές της

Νεαρή µητέρα, αφού γέννησε στο πλυσταριό του οικο-
γενειακού της σπιτιού, τύλιξε το νεογέννητο µωρό της 
σε πλαστική σακούλα και το έκρυψε στο αυτοκίνητο. 

Αυτό αναφέρθηκε κατά την πρώτη µέρα της ιατροδικαστικής 
έρευνας για να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου ενός νε-
ογέννητου κοριτσιού στο Σίδνεϊ. Η µητέρα του - τότε 18 χρό-
νων - υποστήριξε ότι ήλπιζε πως η εγκυµοσύνη της ήταν µια 
προσωρινή κατάσταση που θα περνούσε µε τον χρόνο.

Ενώπιον του ιατροδικαστή Τζορτζ Λόλις, αναφέρθηκε ότι η 
18χρονη JM είχε σεξουαλικές σχέσεις µε έναν µαθητή γυµνα-
σίου, έµεινε έγκυος, αλλά κατάφερε να κρύψει την εγκυµοσύ-
νη της τόσο από τον οικογενειακό της γιατρό όσο και από τη 
µητέρα της. Την 1η Σεπτεµβρίου του 2009, όµως, επέστρεψε 
σπίτι από τη δουλειά της επειδή δεν ένιωθε καλά. Λίγες ώρες 
αργότερα γέννησε στο πλυσταριό του σπιτιού, τύλιξε το νεο-
γέννητο κοριτσάκι της σε µια πλαστική σακούλα και το έβαλε 
στο αυτοκίνητο. Η ιατροδικαστική έρευνα συνεχίζεται.

Εκκληση στους οδηγούς 
της Ν.Ν.Ουαλίας να 
σταµατούν στις υποδεί-

ξεις των ανδρών του νόµου, 
έκανε χθες ο αρχηγός της 
Αστυνοµίας, Άντριου Σκιπι-
όνε, µετά τον σοβαρό τραυ-
µατισµό ενός 24χρονου «κα-
µικάζι της ασφάλτου», που 
προσέκρουσε σε στύλο του 
ηλεκτρικού, µετά από άγριο 
κυνηγητό από περιπολικό 
της αστυνοµίας. Ο νεαρός 
οδηγός νοσηλεύεται σε πολύ 
σοβαρή κατάσταση στο Νο-
σοκοµείο του Σεντ Τζορτζ.

Το κυνηγητό άρχισε λίγο 
πριν τα µεσάνυχτα προχθές, 
όταν περιπολικό της αστυ-
νοµίας εντόπισε ένα µαύρο 
Subaru να τρέχει µε µεγά-
λη ταχύτητα επί της Grand 
Parade στο Botany. Ακολού-
θησε κυνηγητό µέχρι το γει-
τονικό προάστιο Brighton-

Le-Sands, όπου ο 24χρονος 
φέρεται να ανάπτυξε ταχύ-
τητα µέχρι 128 χλµ την ώρα 
σε περιοχή όπου το ανώτατο 
όριο είναι 60 χλµ την ώρα. 
Σε κάποιο σηµείο ο 24χρο-
νος έχασε τον έλεγχο του 
αυτοκινήτου του και προσέ-
κρουσε σε στύλο του ηλεκτρι-
κού, µοιράζοντας σχεδόν στα 
δύο το αυτοκίνητό του. Για το 
περιστατικό αυτό διεξάγεται 
έρευνα από την αρµόδια υπη-
ρεσία της αστυνοµίας.

18χρονη πίστευε ότι 
η εγκυμοσύνη της
ήταν μια... 
προσωρινή κατάσταση!

Σοβαρός τραυματισμός 
24χρονου οδηγού
μετά από άγριο κυνηγητό 
της αστυνομίας

Eίστε εργένης, έχετε μικρά πάρτι γενεθλίων  
ή οποιαδήποτε άλλη μορφή εκδήλωσης;

Έχετε γονείς, αδέλφια, συγγενείς που σας προβληματίζουν 
με το φαγητό τους, τι θα φάνε και πότε 

γιατί δεν προλαβαίνετε εσείς;
Γι’ αυτό ειμαστε εμεισ εδώ.

Διαθέτουμε 14 διαφορετικά ελληνικά φαγητά, 
λαδερά, με κρέας, με κοτόπουλο, ζυμαρικά 

και ότι τραβάει η όρεξή σας.
μεταΦόΡα Κατ’ όιΚόΝ δώΡεαΝ

τιμεσ όιΚόΝόμιΚότατεσ
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε
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ΠΡΟΣΟΧΗ! 
ΙΣΩΣ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΤΗΣ WESTPAC ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ:

Ο οικονοµικός αναλυτής του 
χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος 
Westpac, James Shugg.

Ο Άντριου Σκιπιόνε.


