
Ο ΞΕΝΟ∆ΟΧΟΣ ΠΟΥ 
ΑΠΟΓΕΙΩΣΕ ΤΟΝ ΕΒΡΟ
Ο Νίκος ∆ασκαλαντωνάκης, 
ιδρυτής και πρόεδρος της 
Grecotel, ανακηρύχθηκε 
επίτιµος δηµότης Αλεξανδρού-
πολης για τη συµβολή του στην 
οικονοµική και κοινωνική 
ανάπτυξη της πόλης, την οποία 
µεταµόρφωσε ξενοδοχειακά 

Τ
η δέσµευση για λήψη πρό-
σθετων δηµοσιονοµικών 
µέτρων, ως ισοδύναµων, 

ώστε να µην υπάρξει εκτροχια-
σµός που θα µπορούσε να τι-
νάξει την οικονοµία στον αέρα, 
στην περίπτωση που το ∆ηµό-
σιο κληθεί να επιστρέψει ανα-
δροµικά αρκετών δισεκατοµ-
µυρίων ευρώ σε συνταξιούχους και δηµοσίους 
υπάλληλους, ζήτησαν οι δανειστές από το οικο-
νοµικό επιτελείο κατά τη διάρκεια των συζητή-
σεων στην Αθήνα. Σύµφωνα µε πληροφορίες 
της Realnews, ένα από τα µέτρα που εξετάζει η 
κυβέρνηση, προκειµένου να αντιµετωπίσει µια 
πραγµατική δηµοσιονοµική βόµβα, είναι η κα-
τάθεση νοµοσχεδίου που θα αφορά τους δη-
µοσίους υπαλλήλους και θα προβλέπει συµψη-
φισµό του ποσού που πρέπει να επιστραφεί µε 
µελλοντικές αυξήσεις µισθών. 

Οι επικεφαλής των δανειστών γνωρίζουν ότι 
η οικονοµία και ο κρατικός Προϋπολογισµός 
δεν µπορούν να σηκώσουν το κόστος-µαµούθ 
των αναδροµικών, συνολικού ύψους -αν τελε-
σιδικήσουν όλες οι δικαστικές αποφάσεις σε 
βάθος χρόνου- 29,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 
τα 25 δισ. αφορούν τους συνταξιούχους και 
τα 4,5 δισ. τους εν ενεργεία δηµοσίους υπαλ-
λήλους, και επιµένουν ότι σε καµία περίπτω-
ση δεν πρέπει να διαταραχθεί η δηµοσιονοµι-
κή σταθερότητα της χώρας, µε δεδοµένη την 

υποχρέωση για επίτευξη πρωτογενών πλεονα-
σµάτων 3,5% του ΑΕΠ.

 Κοµβικό ρόλο στην πυροδότηση ή µη της 
δηµοσιονοµικής βόµβας θα παίξει η απόφα-
ση του Συµβουλίου της Επικρατείας για τη συ-
νταγµατικότητα του νόµου Κατρούγκαλου. Εάν 
ο νόµος κριθεί αντισυνταγµατικός, το ∆ηµόσιο 
θα κληθεί να διαχειριστεί ένα τεράστιο πρόβλη-
µα, που µπορεί να τινάξει στον αέρα όχι µόνο 
το ισχύον ασφαλιστικό σύστηµα, αλλά κυρίως 
τον Προϋπολογισµό. 

 ΣΕΛ. 4-5

για τα αναδροµικά συνταξιούχων και δηµοσίων υπαλλήλων

Κίνδυνος δηµοσιονοµικού εκτροχιασµού από τις δικαστικές αποφάσεις 

 ΣΕΛ. 14

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΠΑΘΟ 
ΣΤΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ
Πώς η Laouta, η µικρή 
αιγαιοπελαγίτικη εταιρεία 
παραγωγής σαπουνιών, 
κέρδισε τα µοντέλα στο fashion 
week της ∆ανίας, αλλά και τις 
αγορές της Γερµανίας και της 
Κορσικής. Τι δηλώνει στην «R» 
η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης, 
Εύη Λαχανά
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«Βόµβα» 29,5 δισ. ευρώ
για την οικονοµία 
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ΕΘΕΣΑΝ ΤΡΕΙΣ ΟΡΟΥΣ
Οι επενδυτές ζήτησαν από τη ∆ΕΗ την 
αποχώρηση 600 υπαλλήλων, την αύ-
ξηση των τιμολογίων και την κατάργη-
ση του bonus για τους συνεπείς κατα-
ναλωτές, προκειμένου να καταθέσουν 
προσφορές για τις λιγνιτικές μονάδες

 ΣΕΛ. 8

5 μνηστήρες για το 
καζίνο του Ελληνικού
Θέση μάχης για τη διεκδίκηση της άδειας παίρνουν οι 
«βασιλιάδες» του κλάδου Σ. Αντερσον, Ρ. Μπράνσον, 
Μ. Φρισόρα, Ντ. Ντεσέν και ο Ελληνοαμερικανός 
Μ. Κοντομέρκος  ΣΕΛ. 10-11


