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Αλλαγές με κύριο αποδέκτη... το κόμμα
Προτεραιότητα του πρωθυπουργού η «ενοποίηση» της Κ.Ο., ώστε να ψηφιστεί το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα

Ίου Κ. Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Ανασχηματισμό «ενοποίησηε» του 
ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να επιτευχθεί 
η ψήφιση του μεσοπρόθεσμου προ- 
γράμματοε, αλλά και να αποκατα
σταθεί η συνοχή σ τη ν Κοινοβου
λευτική Ομάδα και να εκτονωθεί κα
τά το δυνατόν η κοινωνική ένταση, 
καθώε τουε επόμενουε μήνεε η κυ
βέρνηση θα δοκιμαστεί σ τη ν προ
σπάθεια υλοποίησηε σειράε επώ- 
δυνων αποφάσεων, πραγματοποί
ησε χθεε ο πρωθυπουργόε κ. Γ. Πα- 
πανδρέου.

Βασικό χαρακτηριστικό του α
νασχηματισμού είναι η αναβάθμι
ση του κ. Ευ. Βενιζέλου, ο οποίοε το
ποθετείται αντιπρόεδροε, αλλά και 
αναλαμβάνει τα ηνία τηε ελληνικήε 
οικονομίαε σ τη ν πλέον κρίσιμη 
καμπή τηε, αντικαθιστώνταε τον κ. 
Γ. Παπακωνσταντίνου, που ήταν εμ- 
φανέε πωε είχε κλείσει το ν  κύκλο 
του στην πλατεία Συντάγματοε. Μά
λιστα, πέραν του «ιστορικού συμ
βιβασμού» με τον άλλοτε εσωκομ
ματικό του αντίπαλο για τη ν ηγε
σία, ο κ. Παπανδρέου έκανε ένα α
κόμη βήμα για τη ν εκτόνωση του 
κλίματοε στην Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ, κα- 
θώε αξιοποίησε σ τη ν κυβέρνηση 
στελέχη που του άσκησαν το αμέ- 
σωε προηγούμενο διάστημα σκλη
ρή κριτική, όπωε οι κ. Π. Κουκου- 
λόπουλοε, Παντ. Οικονόμου και Κ. 
Σπηλιόπουλοε.

Με τη  χθεσινή του κίνηση, ο κ. 
Παπανδρέου ευελπιστεί ότι θα πε
ράσει αλώβητοε από τη ν  κοινο
βουλευτική διαδικασία τηε παροχήε 
ψήφου εμπιστοσύνηε σ τη ν κυβέρ
νηση, που θα ολοκληρωθεί την προ
σεχή Τρίτη. Μάλιστα, κατά το Μα-

ξίμου, η ψήφοε εμπιστοσύνηε εκ 
τω ν  πραγμάτων θα προσλάβει χα
ρακτήρα έγκρισηε του μεσοπρό
θεσμου προγράμματοε, παρότι ου- 
δείε εκ τω ν  συνεργατών του πρω
θυπουργού μπορεί να αποκλείσει 
μετά βεβαιότητοε νέεε «εκπλήξειε» 
από δυσαρεστημένουε του χθεσι
νού ανασχηματισμού.

Παράλληλα, οι αλλαγέε που ε-

Ισχυρό πρόσωπο 
ο κ. Ευ. Βενιζέλος -  
Τα «κλειδιά» των επιλο
γών του πρωθυπουργού 
και π δυσφορία 
των μετακινούμενων.

πέφερε ο πρωθυπουργόε χαρα
κτηρίζονται:

•  Από τη  «θυσία» στελεχών τηε 
προσωπικήε του επιλογήε, που εί
τε  προκάλεσαν προβλήματα στην 
κυβερνητική λειτουργία κυρίωε έ
ναντι τηε τρόικαε, όπωε οι κ. Λού- 
κα Κατσέλη και Τίνα Μπιρμπίλη, εί
τε «ερέθισαν» τη ν Κ.Ο., όπωε ο κ. 
Δημ. Δρούτσαε με τιε τελευταίεε του 
προτάσειε για αλλαγέε στο πολιτι
κό σύστημα και περιορισμό τω ν 
προνομίων τω ν  βουλευτών.

•  Από τη  συγκρότηση κυβερ- 
νητικήε επιτροπήε. Η πρωτοβουλία 
του κ. Γ. Παπανδρέου ερμηνεύθη- 
κε και ωε αντίβαρο τω ν  άλλων κο
ρυφαίων στελεχών στην αναβάθ
μιση του κ. Ευ. Βενιζέλου.

•  Από τη ν αλληλομετάθεση τω ν

περισσότερων κορυφαίων στελε
χών κυβερνητικών στελεχών, όπωε 
οι κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, Γ. Ρα- 
γκούσηε, Δημ. Ρέππαε και X. Κα- 
στανίδηε. Πολλοί ερμήνευσαν τη  
σχετική κίνηση ωε «προαγωγή» ή 
«υποβάθμιση» ορισμένων εξ αυτών. 
Στην πραγματικότητα, ο πρωθυ
πουργόε εκτιμούσε πωε έπρεπε να 
«ανακατέψει την τράπουλα», καθώε 
πολλοί εκ τω ν υπουργών του είχαν 
κλείσει το ν  κύκλο τουε στα  χαρ
τοφυλάκια που κρατούσαν επί 18 
μήνεε.

•  Από την απουσία τεχνοκρατών, 
παρότι αρχική επιδίωξη του πρω
θυπουργού ήταν να εντάξει στο νέο 
κυβερνητικό σχήμα πρόσωπα ευ- 
ρύτερηε αποδοχήε. Η μη συμμετο
χή τεχνοκρατών στη  νέα κυβέρ
νηση ήταν εν πολλοίε αποτέλεσμα 
αρνήσεων στιε σχετικέε κρούσειε 
του Μαξίμου.

•  Από το πολυάριθμο τω ν μελών 
του νέου κυβερνητικού σχήματοε. 
Σύμφωνα με πληροφορίεε, ο αρχι- 
κόε σχεδιασμόε προέβλεπε ένα 
σαφώε πιο «σφ ιχτό» κυβερνητικό 
σχήμα με περίπου 30 υπουργούε και 
υφυπουργούε. Ομωε, είναι προφα- 
νέε πωε μετά την έκρηξη στην Κ.Ο., 
την περασμένη Πέμπτη, επελέγη να 
περιοριστούν οι αποπομπέε πολλών 
υφυπουργών, που εκ τω ν  πραγμά
των την επομένη θα τοποθετούνταν 
«απέναντι» στον πρωθυπουργό.

Πάντωε, ο ανασχηματισμόε προ- 
κάλεσε αντιδράσειε, όχι μόνο από 
τουε αποπεμφθέντεε υπουργούε, αλ
λά και από πολλούε εξ όσων μετα
κινήθηκαν, με δεδομένο ότι άλλοι 
συνάδελφοί τουε, όπωε οι κ. Δια- 
μαντοπούλου και Γερουλάνοε, δια
τήρησαν τα  ίδια χαρτοφυλάκια.

Σύσταση κυβερνητικής επιτροπής

Η σύσταση κυβερνητικής επιτροπής, η οποία ανακοινώθηκε χθες, αποτε
λούσε για αρκετούς μήνες την προτροπή αρκετών παλαιών κυβερνητικών 
στελεχών στον κ. Γ. Παπανδρέου. Ο πρωθυπουργός δεν συμφωνούσε μέ
χρι πρότινος στην αναγκαιότητά της. Ωστόσο, κρίθηκε ότι χρειάζεται ένα 
συνεκτικό, κεντρικό επιτελείο με πολιτικό χαρακτηριστικά και θεσμικό ρό
λο. Η κυβερνητική επιτροπή θα συγκαλείται τακτικό και θα αντικαταστήσει 
τις άτυπες συνεδριάσεις του υπουργικού συμβουλίου. Με βάση αυτό τον 
σχεδίασμά θα καταστούν όχι τόσο αναγκαίες οι εβδομαδιαίες συνεδριά
σεις του υπουργικού συμβουλίου, το οποίο θα συγκαλείται όταν χρειάζεται 
να εγκριθούν νομοσχέδια. Η επιτροπή αυτή θα έχει ακόμη και δυνατότητα 
λήψης αποφάσεων. Κεντρικό ρόλο θα έχει ο κ. Δ. Ρέππας και θα συμμετέ
χουν επίσης οι κ. X. Καστανίδης, Ευ. Βενιζέλος, Mix. Χρυσοχόίδης, Γ. Πα
πακωνσταντίνου, Αννα Διαμαντοπούλου, Ιω. Ραγκούσης, Α. Λοβέρδος, Κ. 
Σκανδαλίδης και Χρ. Παπουτσής. Εκτός του σχήματος μένουν κομβικά πρό
σωπα, όπως-οι κ. Θ. Πάγκαλος και υψηλόβαθμοι υπουργοί, όπως οι κ. Στ. 
Λαμπρινίδης και Π. Μπεγλίτης. 0  αποκλεισμός αυτών οφείλεται κυρίως 
στην αμινώς πολιτική χροιά που ήθελε να δώσει στο όργανο αυτό ο κ. Πα- 
ηανδρέου. Σημειώνουν, πάντως, ότι ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ο κ. 
Πάγκαλος μπορεί να συμμετέχει. β . ν .

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ

Θεόδωρος Μιχάλης
Πάγκαλος Χρυσοχοίδης
Αντιπρόεδρος Ανάπτυξης

Αννα
Διαμαντο-
πούλου
Παιδείας

Ανδρέας
Λοβέρδος
Υγέίας

Κώστας Χρηστός
Σκανδαλίδης Παπουτσής
Αγροτικής ΠρόόίασΙας
Ανάπτυξης του Πολίτη

Παύλος Μαριλίζα Φώφη
Γερουλάνος Ξενογιαννα- Γεννήματα
Πολίιιβμου κοποΰλου αναηλ.

αναπλ. Παιδείας
Εξωτερικών

I- 1 
k .

Σωκράτης
Ξυνίδης
αναπλ.
Ανάπτυξης

Νίκος
Σηφουνάκης
αναπλ.
Περιβάλλοντος

Ευάγγελος
Βενιζέλος
από Αμυνας σε
αντιπρόεδρος
και
Οικονομικών

Δημήτρης
Ρέππας
από Υποδομών 
σε Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης

Χάρης
Καστανίδης
απά
Δικαιοσύνης
σε
Εσωτερικών

Γιώργος
Παπακων
σταντίνου
από
Οικονομικών
σε
Περιβάλλοντος

Γιάννης
Ραγκούσης
από
Εσωτερικών 
σε Υποδομών

Πάγος
Μπεγλίτης
από
αναπληρωτής 
σε υπουργό 
Εθνικής 
Αμυνας

Γιώργος
Κουτρου-
μάνης
από
αναπληρωτής 
σε υπουργό 
Εργασίας

Χάρης
Παμπούκης
από υπουργός 
Επικράτειας, σε 
αναπληρωτή 
Ανάπτυξης

Φίλιππος
Σαχινίδης
από
υφυπουργός σε
αναπληρωτή
Οικονομικών

ΦΕΥΓΟΥΝ

Δημήτρης
Δρούτσας
Εξωτερικών

Λούκα
Κατσέλη
Εργασίας

Τίνα Γιάννης
Μπιρμπίλη Διαμαντίδης
Περιβάλλοντος θαλασσίων 

Υποθέσεων

Τηλέμαχος
Χυτήρης
αναπλ.
Πολιτισμού

Μιλτιάδης Ηλίας
Παπαϊωάννου Μόσιαλος

Σταύρος
Λαμπρινίδης
υπουργός
Εξωτερικών

υπουργός
Δικαιοσύνης

υπουργός 
Επικράτειας και 
κυβερνητικός 
εκπρόσωπος

Παντελής
Οικονόμου
αναπληρωτής
υπουργός
Οικονομικών

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Το ολονύχτιο παρασκήνιο και οι «καραμπόλες»
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Ο πρωθυπουργός κ. Γ. Παπανδρέου 
είχε αποφασίσει ήδη από το  προη
γούμενο Σαββατοκύριακο ότι ανα- 
σχηματισμόε θα γίνει και μάλιστα 
γρήγορα. Ωστόσο, οι αλλαγέε πά
γωσαν, κατ’ αρχάε την περασμένη 
Τετάρτη, λόγω τηε διαφαινόμενηε 
πιθανότηταε για κυβερνητική συ
νεργασία με τη Ν.Δ. Την Πέμπτη, ε
μπλοκή δημιουργήθηκε όταν οι 
παραιτήσειε δύο βουλευτών οδή
γησαν στην έκτακτη σύγκληση 
τηε Κοινοβουλευτικήε Ομάδαε, η ο
ποία λειτούργησε πυροσβεστικά 
για το κλίμα. Πολλοί εκτιμούν ότι η 
προχθεσινή Κ.Ο. ενίσχυσε τα  «βε- 
νιζελικά» χαρακτηριστικά του α
νασχηματισμού.

Τα τηλέφωνα του ανασχηματι
σμού (περισσότερα εκ τω ν οποίων 
έκαναν οι κ. Ν. Αθανασάκηε και Ρεγ- 
γίνα Βάρτζελη), που είχαν ξεκινή
σει πριν από τη ν Κ.Ο. και τιε πρω- 
ινέε παραιτήσειε, συνεχίστηκαν 
ακόμη και μετά την ολοκλήρωσή 
τηε. Το σχήμα οριστικοποιήθηκε

Πότε οριστικοποιήθηκε 
το νέο κυβερνητικό σχήμα 
και οι ενστάσεις 
του κ. Λουκά Παπαδήμου.

μετά τιε 4 χθεε τα ξημερώματα, και 
ορισμένεε από τιε υπουργικέε θέ- 
σειε προέκυψαν από «καραμπόλα», 
ωε είθισται.

Χαρακτηρκτπκότερο παράδειγμα 
το κυριότερο πόστο, αυτό του υ
πουργού Οικονομικών. Ο κ. Λ. Πα- 
παδήμοε δεχόταν πιέσειε ακόμη και 
μέχρι χθεε αργά το  βράδυ. Ορισμέ- 
νεε πηγέε αναφέρουν ότι η βασική 
ένσταση του κ. Παπαδήμου ώε την 
τελευταία στιγμή ήταν ο αυστηρά 
μονοκομματικόε χαρακτήραε τηε κυ- 
βέρνησηε. Εκτόε κυβερνητικού 
σχήματοε φαίνεται ότι ήταν για αρ- 
κετέε ώρεε ο κ. Θ. Πάγκαλοε, καθώε 
κρίθηκε ότι το νέο σχήμα ηιθανώε 
οδηγήσει ακόμη και σε εκλογέε, την 
επιτυχία τω ν οποίων δεν βοηθούν 
οι συχνέε «εκρήξειε» του αντιπρο

έδρου τηε κυβέρνησηε. Εκτόε σχή
ματοε φάνηκε να είναι για αρκετέε 
ώρεε και ο κ. X. Παμπούκηε, ώσπου 
βρέθηκε η λύση τηε μεταφοράε του 
«φαστ τρακ» και τηε Ναυτιλίαε στο 
υπουργείο Ανάπτυξηε.

Ακόμη ένα θρίλερ το οποίο διάρ
κεσε έωε τα ξημερώματα ήταν ε
κείνο τηε τοποθέτησηε ή όχι του κ. 
X. Καστανίδη στο υπουργείο Εσω
τερικών. Και τούτο, διότι πληρο
φορίεε αναφέρουν πωε αρχικά ο κ. 
Καστανίδηε επιφυλάχθηκε να α
παντήσει θετικά στην πρώτη προ
σέγγιση που του έγινε.

Ορισμένεε πληροφορίεε αναφέ
ρουν ότι και η τύχη του υπουργεί
ου Εξωτερικών κρίθηκε την τελευ
ταία στιγμή. Συζητήθηκε το όνομα 
του κ. Π. Ευθυμίου, ενώ πρόταση για 
θέση υφυπουργού έγινε και στην κ. 
Μαριλένα Κοππά και μάλιστα υπό 
τον κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, ο ο
ποίοε μέχρι και χθεε το πρωί απο
τελούσε πιθανό υπουργό Εξωτερι
κών. Ο κ. Παπακωνσταντίνου με- 
τέβη τελικά στο υπουργείο Περι- 
βάλλοντοε, θέτονταε ωε όρο να

μην αφαιρεθεί από το χαρτοφυλά
κιο η κρίσιμη αρμοδιότητα τηε ε- 
νέργειαε. Πηγέε αναφέρουν ότι και 
στην κ. Λούκα Κατσέλη προσφέρ- 
θηκε θέση αναπληρωτή υπουργού 
υπό τον  κ. Δ. Ρέππα στο Εσωτερι
κών με αρμοδιότητα την ηλεκτρο
νική διακυβέρνηση. Ομωε, προ τηε 
εμφανούε υποβάθμισηε προτίμησε 
να μείνει εκτόε κυβέρνησηε.

Το υπουργείο Δικαιοσύνηε, έωε 
αργά πιθανολογείτο να αναλάβει ο 
κ. Μ. Μπόλαρηε, ενώ και ο κ. Γ. Πε- 
ταλωτήε επιθυμούσε να αναλάβει το 
συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο. Ο κ. 
Τηλ. Χυτήρηε έμεινε εκτόε κυβέρ
νησηε από καραμπόλα, καθώε ο νέ- 
οε υπουργόε Επικρατείαε και κυ- 
βερνητικόε εκπρόσωποε κ. Ηλ. Μό- 
σιαλοε ζήτησε να αναλάβει και τον 
έλεγχο τηε ΕΡΤ, όπερ και εγένετο.

Από τον  χθεσινό, δεύτερο σε 20 
μήνεε ανασχηματισμό τηε θητείαε 
του κ. Παπανδρέου προκύπτει επί- 
σηε ότι οι μόνοι υπουργοί που δεν 
έχουν αλλάξει πόστο από τον Οκτώ
βριο του 2009 είναι οι κ. Αννα Δια- 
μαντοπούλου και Π. Γερουλάνοε.

Η ΣΥΝΘΕΣΗ
ΤΗΣ
ΝΕΑΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Πρωθυπουργός 
και πρόεδρος της κυβέρνησης 

Γιώργος Α. Παπανδρέου

Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης 
Θεόδωρος Πάγκαλος

Αντιπρόεδρος και υπουργός Οικονομικών 
Ευάγγελος Βενιζέλος

Υπουργείο Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης

κοι Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Υπουργός: Δημήτρης Ρέππας

Υφυπουργός: Νιϊνος Ρόβλιας 

Υφυπουργός: Παντελής Τζωρτζάκης

Υπουργείο Εσωτερικών 
Υπουργός: Χάρης Καστανίδης

Υφυπουργός: Πάρις Κουκουλόπουλος

Υπουργείο Οικονομικών 
Υπουργός: Ευάγγελος Βενιζέλος
Αναπλ. υπουργός: Φίλιππος Σαχινίδης 

Αναπλ. υπουργός: Παντελής Οικονόμου

Υπουργείο Εξωτερικών 
Υπουργός: Σταύρος Λαμπρινίδης

Αναπλ. υπουργός: Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου 
Υφυπουργός: Δημήτρης Δόλλης

Υπουργείο Εθνικής Αμυνας 
Υπουργός: Πάνος Μπεγλίτης

Υφυπουργός: Κώστας Σπηλιόπουλος

Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

Υπουργός: Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
Αναπλ. υπουργός: Χάρης Παμπούκης 
Αναπλ. υπουργός: Σωκράτης Ξυνίδης 

Υφυπουργός: Θάνος Μωρα'ίτης

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής 

Υπουργός: Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Αναπλ. υπουργός: Νίκος Σηφουνάκης 

Υφυπουργός: Γιάννης Μανιάτης

Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων 

Υπουργός: Αννα Διαμαντοπούλου
Αναπλ Υπουργός: Φώφη Γεννηματά 

Υφυπουργός: Εύη Χριστοφιλοπούλου

Υπουργείο Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων 

Υπουργός: Γιάννης Ραγκούσης
Υφυπουργός: Γιάννης Μαγκριώχης

Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης 

Υπουργός: Γιώργος Κουτρουμάνης
Υφυπουργός: Γιάννης Κουτσούκος

Υπουργείο Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

, Υπουργός: Ανδρέας Λοβέρδος
Υφυπουργός: Χρήσιος Αηδόνης 

Υφυπουργός: Μάρκος Μπόλαρης 
Υφυπουργός: Μιχάλης Τιμοσίδης

Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Υπουργός: Κώστας Σκανδαλίδης
Υφυπουργός: Γιάννης Δριβελέγκας

Υπουργείο Δικαιοσύνης 
Υπουργός: Μιλτιάδης Παπαϊωάννου

Υφυπουργός: Γιώργος Πεταλωτής

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
Υπουργός: Χρήστος Παπουτσής

Υφυπουργός: Μανώλης Οθωνας

Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού 
Υπουργός: Παύλος Γερουλάνος
Υφυπουργός: Γιώργος Νικητιάδης

Υπουργός Επικράτειας 
και κυβερνητικός εκπρόσωπος 

Ηλίας Μόσιαλος
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Ο «ιστορικός 
συμβιβασμός» 
στο ΠΑΣΟΚ
Από τη ρήξη του 2007 στη συνύπαρξη 
κορυφής Παπανδρέου - Βενιζέλου

Η πολυτάραχη συνύπαρξή ιούς σιο ΠΑΣΟΚ δεν εμπόδισε τελικά τον κ. Γ. 
Παπανδρέου να ορίσει τον κ. Ευ. Βενιζέλο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης 
και υπουργό Οικονομικών.

Αρχή Βενιζέλου 
αύριο με Eurogroup

Της ΔΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Η επιλογή του πρωθυπουργού κ. Γ. 
Παπανδρέου να τοποθετήσει στη θέ
ση αντιπροέδρου τηε κυβέρνησηε 
και να ορίσει υπουργό Οικονομικών 
τον κ. Ευ. Βενιζέλο σηματοδοτεί την 
έναρξη μιαε νέαε περιόδου στιε με
ταξύ τουε σχέσειε. Ενδεχομένωε να 
αποτελεί και την οριστική αποκα
τάσταση τηε πολυτάραχηε συνύ- 
παρξήε τουε υπό τη  στέγη του 
ΠΑΣΟΚ, η οποία πέρασε απ’ όλα τα

Η αναβάθμιση του νέου 
υπουργού Οικονομικών 
κατ' ορισμένους συνδέε
ται με τα σενάρια 
της «επόμενης ημέρας» 
στο ΠΑΣΟΚ.

στάδια και απείλησε ακόμη και 
την αρτιότητα του κόμματοε.

Στιε 16 Σεπτεμβρίου 2007, το 
ΠΑΣΟΚ έχασε τιε εκλογέε, με τα πο
σοστά του να υποχωρούν κατά 
σχεδόν 2,5 ποσοστιαίεε μονάδεε. Το 
ίδιο βράδυ, ο Ευ. Βενιζέλοε μετέβη 
στο Ζάππειο, απ’ όπου έθεσε θέμα 
ηγεσίαε. Οι επόμενεε εβδομάδεε ε
ξελίχθηκαν σε κλίμα έντονηε πό- 
λωσηε με συγκρουσιακό χαρακτη
ριστικά ανάμεσα στα  στελέχη του 
κόμματοε που συσπειρώθηκαν γύ

ρω από τον Γ. Παπανδρέου και σ ’ ε- 
κείνουε που συστρατεύθηκαν με τον 
Ευ. Βενιζέλο. Στιε εσωκομματικέε ε- 
κλογέε του Νοεμβρίου, ο Γ. Πα
πανδρέου αναδείχθηκε αδιαμφι- 
σβήτητοε νικητήε με ποσοστό 60%.

Ο κ. Βενιζέλοε λέγεται ότι έφθα- 
σε ένα βήμα πριν από τη ν αποχώ
ρηση από το ΠΑΣΟΚ και τη  δημι
ουργία νέου κόμματοε. Η κίνηση αυ
τό  δεν έγινε ποτέ. Επελέγη η δημι
ουργία «πολιτικού ομίλου» εντόε του 
ΠΑΣΟΚ, ενόε φορέα που θα κρα
τούσε ζωντανή μια διαρκή διαδι
κασία εσωκομματικήε διαβούλευσηε 
ανάμεσα στιε δύο τάσειε και θα λει
τουργούσε ωε συνεκτικόε ιστόε 
για τα στελέχη του κόμματοε που 
δεν υποστήριξαν τον Γ. Παπανδρέου 
στιε εσωκομματικέε εκλογέε. Ωστό
σο, ούτε αυτή η κίνηση, η οποία 
προκάλεσε έντονη  δυσαρέσκεια 
στον κ. Παπανδρέου, που δέχθηκε 
εισηγήσειε ακόμη και για διαγραφή 
του Ευ. Βενιζέλου, ολοκληρώθηκε 
ποτέ. Αντίθετα, η κυρίαρχη ομάδα 
του ΠΑΣΟΚ ενεργοποίησε διαδι- 
κασίεε «ενσωμάτωσηε» βενιζελι- 
κών. Το αποτέλεσμα τω ν ευρωε
κλογών του 2009, τιε οποίεε κέρδι
σε το ΠΑΣΟΚ, έβαλε τέλοε σε ο
ποιαδήποτε συζήτηση περί αλλαγήε 
ηγεσίαε.

Μετά τη  νίκη του ΠΑΣΟΚ στιε 
βουλευτικέε εκλογέε του 2009, ο κ. 
Βενιζέλοε βρέθηκε στο υπουργείο 
Εθν. Αμυναε, υπουργείο σημαντικό,

αλλά όχι «πρώτηε γραμμήε». Αρκε
τά από τα στελέχη που είχαν συ
νταχθεί στο πλευρό του αξιοποιή- 
θηκαν από τον  Γ. Παπανδρέου. Ωε 
υπουργόε, ο Ευ. Βενιζέλοε αποδεί
χθηκε από τουε πιο συνεπείε στην 
υλοποίηση του Μνημονίου. Στην 
πρώτη περίοδο τηε κυβέρνησηε 
Παπανδρέου, ωστόσο, δεν ήταν α
νάμεσα στουε στενούε συνομιλητέε 
του πρωθυπουργού. Σταδιακά, η 
σχέση τουε αποκαταστάθηκε και αυ
τό φάνηκε τον περασμένο Απρίλιο, 
όταν ο κ. Βενιζέλοε συμμετείχε 
στιε διαδικασίεε συγκρότησηε του 
μεσοπρόθεσμου προγράμματοε. Με 
τον  τρόπο υλοποίησηε του Μνη
μονίου, ωστόσο, φαίνεται ότι δια
φώνησε και μια δήλωσή του, πρό
σφατα, περί ανάγκηε να ανακτηθεί

η ικανότητα πολιτικήε διεύθυνσηε 
τηε χώραε ερμηνεύθηκε ωε εκ νέ
ου αμφισβήτηση του πρωθυπουρ
γού, με τον  κ. Βενιζέλο να σπεύδει 
με διευκρίνισή του να ρίξει τουε τό- 
νουε. Οι κινήσειε στο εσωτερικό του 
ΠΑΣΟΚ των τελευταίων εβδομάδων, 
όπωε οι επιστολή 16 βουλευτών 
προε τον πρωθυπουργό και οι πα- 
ραιτήσειε στελεχών, συνδέθηκαν α
πό ορισμένουε με τον  κ. Βενιζέλο. 
Ο ίδιοε δεν μίλησε παρά μόνον με 
τον  πρωθυπουργό, τον  οποίο δια
βεβαίωσε ότι δεν σχετίζεται με τιε 
ενέργειεε αυτέε. Μένει να φανεί ε
άν η τακτική τηε συναίνεσηε θα τον 
οδηγήσει σ τη ν ηγεσία του κόμμα
τοε, την οποία απέτυχε να κατα
κτήσει με τη ν επιλογή τηε σύ
γκρουσή.

Των ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - 
ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Μόλις δύο μέρεε μετά τη ν  ανά
ληψη τω ν  καθηκόντων του, ο κ. 
Ευ. Βενιζέλοε θα υποστεί τη ν  
πρώτη «ψυχρολουσία» τηε νέαε 
του θητείαε. Την Κυριακή συνε
δριάζει το  Ευι^ΓΟίιρ, όπου και 
θα συζητηθεί το  ζήτημα τηε ε- 
κταμίευσηε τηε επόμενηε δόσηε, 
ενώ  μόλιε επιστρέψει ο κ. Βενι
ζέλοε θα πρέπει να συντάξει 
το ν  εφαρμοστικό νόμο για τα νέα 
μέτρα του 2011, ύψουε 6,5 δισ. ευ
ρώ. Ο κ. Βενιζέλοε φάνηκε ότι εί
ναι ενημερωμένοε για το «βαρύ» 
πρόγραμμα που το ν  περιμένει. 
Στο πλαίσιο αυτό, πριν ακόμα ορ
κιστεί, είχε συσκέψειε με το ν  «υ- 
περυφυπουργό» -όπωε ο ίδιοε 
το ν  αποκάλεσε- και πλέον ανα
πληρωτή υπουργό Οικονομικών 
κ. Φ. Σαχινίδη, με το ν  έτερο α
ναπληρωτή υπουργό κ. Π. Οικο
νόμου, καθώε και με τον  κ. Γ. Πα
πακωνσταντίνου. Σε διάστημα 30 
ημερών, ο κ. Βενιζέλοε καλείται 
να  ανταποκριθεί σε πέντε μεγά- 
λεε προκλήσειε:

1. Να εξασφαλίσει τη ν  εκταμί- 
ευση τηε 5ηε δόσηε. Ευρωζώνη 
και Διεθνέε Νομισματικό Ταμείο 
(ΔΝΤ) μπορεί να  έχουν ξεκαθα
ρίσει ότι η δόση θα εκταμιευθεί. 
Ωστόσο, ο κ. Βενιζέλοε θα πρέ
πει να  αποδείξει ότι η κυβέρνη
ση, παρά τιε πολιτικέε ανατα- 
ράξειε τω ν  τελευταίων ημερών, 
παραμένει προσηλωμένη στουε 
δημοσιονομικούε στόχουε και 
σ τη  μείωση του χρέουε.

2. Να ψηφιστεί το  μεσοπρό
θεσμο πρόγραμμα.

3. Να καταρτίσει το ν  βασικό 
εφαρμοστικό νόμο για τα  μέτρα 
που θα πρέπει να  ληφθούν φέ- 
τοε. Ο κ. Βενιζέλοε δεν απο- 
κλΓί'ρτπι νπ προχωρήσει σε ολ-

λαγέε τω ν  μέτρων που είχε προ
κρίνει η προηγούμενη κυβέρ
νηση, όπωε για παράδειγμα η ει
σφορά αλληλεγγύηε, το  τέλοε α
κ ινή τω ν και οι έκτακτεε εισφο 
ρέε σε I. X., πισίνεε και ακίνη
τα. Επίσηε, φαίνεται ό τι θα εξε
τα σ τε ί εκ νέου το  μέτρο τηε με- 
τά ταξηε τω ν  προϊόντων εστία- 
σηε από το ν  χαμηλό συντελεστή 
Φ Π Α 13% σ τον  υψηλό του 23%. 
Σε κάθε περίπτωση, τα  μέτρα 
μπορεί να  αλλάξουν, αλλά το  α
ποτέλεσμά τουε θα πρέπει να πα-

Ο... Γολγοθάς 
και οι προκλήσεις 
που αναμένουν τον νέο 
υπουργό Οικονομικών.

ραμείνει το  ίδιο για να  εγκριθεί 
από τη ν  τρόικα. Δηλαδή, για φέ- 
τοε, η εξοικονόμηση θα πρέπει 
να  ανέλθει σ τα  6,5 δισ. ευρώ και 
για τη ν  περίοδο 2012 - 2015 σ τα  
22 δισ. ευρώ.

4. Να ολοκληρώσει τιε δια- 
πραγματεύσειε για το  νέο πακέ
το  στήριξηε τηε Ελλάδαε. Πρό
κειται για τη ν κρισιμότερη ίσωε 
πρόκληση που έχει να  αντιμε
τωπίσει, αλλά και για μία καθα
ρά πολιτική διαπραγμάτευση, 
καθώε υπάρχουν διαφορετικέε 
τάσειε εντόε τηε Ευρωζώνηε και 
ταυτόχρονα είναι δεδομένη και 
επιτακτική η ανάγκη να εξα
σφαλίσει η Ελλάδα τη  χρηματο
δότησή τηε για το  2012 και τα ε
πόμενα χρόνια.

5. Να προχωρήσει σ τη ν  κα
τάρτιση  του νόμου για τιε α- 
ποκρατικοποιήσειε που θα πε
ριλαμβάνει τη  σύσταση  του νέ
ου φορέα υλοποίησήε τουε, στον 
οποίο θα συμμετάσχει και η 
τρόικη

Συνεδρίασε χθες το νέο υπουργικό συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό κ. Γ. Παπανδρέου, ο οποίος έκανε λόγο 
για θεσμικές αλλαγές που θα μπορούσαν να τεθούν υπό μορφήν δημοψηφίσματος.

Ε.ιανεκκίνηση ζητεί ο πρωθυπουργός
Για επανεκκίνηση τηε κυβέρνησηε 
σε μια κρίσιμη καμπή για τη  χώ
ρα έκανε λόγο ο πρωθυπουργόε κ.
Γιώργοε Παπανδρέου στην πανη
γυρική του ομιλία στο νέο  υ
πουργικό συμβούλιο, ενώ έθεσε ωε 
χρονικό ορίζοντα τηε νέαε κυ
βέρνησηε τιε εκλογέε του 2013. Και 
σε αυτή τη  συνεδρίαση, πάντωε, 
ο κ. Παπανδρέου επανέλαβε ότι οι 
μεγάλεε θεσμικέε αλλαγέε θα μπο
ρούσαν να τεθούν στην κρίση του 
υπό μορφήν δημοψηφίσματοε.

Ο κ. Παπανδρέου επισήμανε ό
τι η κυβέρνηση στην προηγούμε
νη  σύνθεσή τηε παρήγαγε ισ το
ρικό και εντυπωσιακό έργο και ευ
χαρίστησε θερμά για τη  συμβολή 
τουε απερχόμενα στελέχη.
Προσωπική αναφορά έκανε στον  
απερχόμενο υπουργό Οικονομικών 
κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, λέγονταε 
ότι «σήκωσε σ τη ν πλάτη του α
σήκωτα βάρη, σε μια κρίσιμη 
στιγμή για τη  χώρα και τίμησε τη 
χώρα με δύσκολεε μάχεε», ενώ α
ναφέρθηκε και στον νέο υπουργό 
Οικονομικών κ. Ευ. Βενιζέλο, α- 
ναφέρονταε ότι «θα συμβάλει και 
αυτόε, με τη ν  εμπειρία και τιε ι- 
κανότητέε του, στην ολοκλήρωση 
τηε κρίσιμηε διαπραγμάτευσηε 
που είναι σε εξέλιξη, αλλά βεβαί- 
ωε και στην εφαρμογή ενόε ιδιαί

τερα επίπονου και δύσκολου προ- 
γράμματοε μεγάλων διαρθρωτικών 
αλλαγών, που θα οδηγήσουν τη  
χώρα μαε σε μια βιώσιμη οικονο
μία τα  επόμενα χρόνια».

Ο κ. Παπανδρέου τόνισε στουε 
υπουργούε του ότι η χώρα βρί
σκεται αντιμέτωπη «με τη  μεγα-

Ο κ. Παπανδρέου 
ανέφερε πως μεγάλες 
θεσμικές αλλαγές είναι 
δυνατόν να εγκριθούν 
μέσω δημοψηφίσματος.

λύτερη απειλή τιε τελευταίεε δε- 
καετίεε», πρόσθεσε όμωε ότι στη  
μάχη που δίνει, «δ εν  είναι μόνη 
τηε, αλλά στο κέντρο τω ν  διεθνών 
εξελίξεων». Βρισκόμαστε και πά
λι σε μια κρίσιμη καμπή, στο μέ
σο μιαε διαπραγμάτευσηε δύσκο- 
ληε και καθοριστικήε για το μέλ
λον τηε χώραε προκειμένου να δώ
σουμε βιώσιμη λύση στο πρό
βλημα του χρέσυε, είπε.

Αναφερόμενοε σ τον  ανασχη
ματισμό, ο πρωθυπουργόε εξή
γησε ότι «ή ταν ανάγκη να σημα
τοδοτήσουμε μια επανεκκίνηση» 
και έκανε λόγο για μια κυβέρνη

ση αποφασισμένη να ολοκληρώ
σει ένα έργο ιστορικό, συνεκτική, 
λειτουργική και πάντα μάχιμη. Δεν 
παρέλειψε πάντωε να  υπενθυμί
σει στουε υπουργούε του ότι «ε ί
μαστε, όπωε λέω, αντιεξουσιαστέε 
στην εξουσία. Δηλαδή, εκφραστέε 
και εγγυητέε τηε απαίτησηε τω ν 
πολιτών και του λαού για μεγάλεε 
αλλαγέε».

Ο κ. Παπανδρέου έθεσε δύο ση- 
μαντικέε προτεραιότητεε για τη 
νέα κυβέρνηση: ζήτησε ένα ιδι
αίτερο μήνυμα στήριξηε τω ν  πλέ
ον αδύναμων, με στοχευμένεε 
πολιτικέε και μεγαλύτερη έμφαση 
στουε ανέργουε και προανήγγει
λε σύντομα ένα ξεχωριστό Υπουρ
γικό Συμβούλιο, με αποκλειστικό 
θέμα τη ν ανεργία. Και τάχθηκε υ
πέρ τηε συνέχισηε τω ν  μεγάλων 
θεσμικών αλλαγών, για τιε οποίεε 
σημείωσε ότι «αυτέε απαιτεί πια 
ο κόσμοε», ενώ πρόσθεσε ότι «αυ
τά  τα ζητήματα θα πρέπει να α
ποτυπωθούν και να  γίνουν αντι
κείμενο επεξεργασίαε και με τρό
πο επιστημονικό, αλλά και με τιε 
κομματικέε δυνάμειε του Κοινο
βουλίου. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι 
τα «ζητήματα αυτά θα μπορούσαν 
να τεθούν και υπό μορφήν δημο
ψηφίσματοε, για να υπάρξει από
φαση από το ν  ελληνικό λαό».

Le maître de l'horlogerie depuis 1875
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Πέντε νέοι υφυπουργοί, 
οκτώ αποπέμφθηκαν, 
τέσσερις μετακινήθηκαν

Η αποχώρηση ίου κ. Παπακωνσταντίνου από το Οικονομικών και η αναβάθμιση του κ. Βενιζέλου εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει κατευναστικά στην Κ. Ο.του ΠΑΣΟΚ.

Ψήφος εμπιστοσύνης, πρόκριμα 
και για το Μεσοπρόθεσμο
Ο ανασχηματισμός αναμένεται να λειτουργήσει εκτονωτικά στην Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ

Του ΓΐηΡΓΟΥ Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ

Ο χθεσινός ανασχηματισμόε φαί
νεται να θέτει σε ένα νέο, κατ’ αρ
χήν «καλύτερο» για τη ν κυβέρνη
ση, εσωκομματικό περιβάλλον, 
τουλάχιστον στιε κοινοβουλευτικέε 
διαδικασίεε επεξεργασίαε και έ- 
γκρισηε, το  κρίσιμο για τα  δημο
σιονομικά μεσοπρόθεσμο πρό
γραμμα.

Η απομάκρυνση του κ. Γ. Πα
πακωνσταντίνου από το υπουργείο 
Οικονομικών και η σημαντική α
ναβάθμιση του κ. Εύ. Βενιζέλου, στα 
χέρια του οποίου περνάει πλέον η 
διαχείριση τηε οικονομικήε πολι- 
τικήε, αποτελούν κατά την εκτί
μηση πολλών στουε κόλπουε τηε 
Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ εγγύηση πωε 
τουλάχιστον για το  άμεσο μέλλον, 
θα αποκατασταθεί η, πολλαπλώε το 
τελευταίο διάστημα, τραυματι- 
σθείσα λειτουργία και εικόνα τηε 
κυβερνητικήε πλειοψηφίαε στη  
Βουλή. Σε αυτό ακριβώε το πλαίσιο 
και εκτόε δραματικών απροόπτων, 
ο κεντρικόε στόχοε που έχει θέσει 
ο πρωθυπουργόε για την προσεχή 
περίοδο, δηλαδή η ψήφιση όχι μό
νο του μεσοπρόθεσμου, αλλά και 
τω ν εκτελεστικών νόμων που θα το

συνοδεύσουν προκειμένου να ε
φαρμοστεί στιε λεπτομέρειέε του, 
θα επιτευχθεί.

Το πολιτικό περιβάλλον εντόε του 
οποίου θα κληθεί να  λειτουργήσει 
η νέα κυβέρνηση θα καταστεί σα- 
φέε άμεσα, κατά τη ν τριήμερη 
συζήτηση στο πλαίσιο τηε διαδι- 
κασίαε παροχήε ψήφου εμπιστο-

Αρχίζει αύριο η διαδικα
σία στη Βουλή και θα 
ολοκληρωθεί τα μεσάνυ
χτα της Τρίτης με 
ονομαστική ψηφοφορία.

σϋνηε. Η διαδικασία θα αρχίσει αύ
ριο το απόγευμα στη  Βουλή και θα 
ολοκληρωθεί με ονομαστική ψη
φοφορία τα  μεσάνυχτα τηε προ- 
σεχούε Τρίτηε. Αυτή η ψηφοφορία 
θα εκληφθεί ουσιαστικά και ωε προ
έγκριση του μεσοπρόθεσμου: οι 154 
βουλευτέε του ΠΑΣΟΚ γνωρίζουν 
και την πρόταση (άλλωστε ήδη την 
ψήφισαν έστω  και δι’ αντιπροσώ
που στη ν αρμόδια κοινοβουλευτι
κή επιτροπή), όπωε και τα  πρόσω
πα που καλούνται να τη ν  εφαρμό

σουν. Στο πλαίσιο αυτό, όλοι δη
λώνουν πωε αναμένουν να δουν τιε 
πρώτεε εμφανίσειε του κ. Ευ. Βε
νιζέλου με τη  νέα του διπλή ιδιό
τητα στη Βουλή: Τόσο εντόε του ε
πόμενου τριημέρου στη διαδικασία 
παροχήε ψήφου εμπιστοσύνηε -  
κυρίωε ωε αντιπρόεδροε τηε κυ- 
βέρνησηε, και την προσεχή Πα
ρασκευή, ωε νέοε επικεφαλήε του 
οικονομικού επιτελείου στη  συνε
δρίαση τηε αρμόδιαε επιτροπήε του 
Κοινοβουλίου, αντικείμενο τηε ο- 
ποίαε θα είναι η λεγάμενη β' ανά
γνωση του μεσοπρόθεσμου.

Η κ. Βάσω Παπανδρέου
Με ανάλογο ενδιαφέρον ορι

σμένοι, πάντωε, δηλώνουν πωε 
περιμένουν να  δουν και τιε όποι- 
εε αντιδράσειε βουλευτών του 
ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι φέρονται να 
μην είναι ευχαριστημένοι -εκτόε 
τω ν άλλων και- από τιε τελευταίεε 
κινήσειε του πρωθυπουργού. Σε κά
θε περίπτωση, ξεχωρίζει η πρόε- 
δροε τηε Επιτροπήε Οικονομικών 
Υποθέσεων, Βάσω Παπανδρέου, η 
οποία έωε τώρα είχε κάνει διακρι- 
τέε τιε διαφωνίεε τηε και ωε προε 
την ακολουθούμενη οικονομική 
πολιτική, και έναντι προσωπικά των

κ. Παπακωνσταντίνου και Σαχινί- 
δη, αλλά και αναφορικά με τον τρό
πο άσκησηε τηε πολιτικήε διακυ- 
βέρνησηε από πλευράε του ίδιου 
του πρωθυπουργού.

Είθισται, έπειτα από έναν κυ
βερνητικό ανασχηματισμό, οι δυ- 
σαρεστημένοι να εκφράζουν με κοι
νοβουλευτική «γκρίνια» τη  δυ
σφορία που τουε προκάλεσε η συ
γκεκριμένη εξέλιξη. Οι επόμενεε η- 
μέρεε και εβδομάδεε θα καταδεί
ξουν εάν η ειδικού πολιτικού βά- 
ρουε παρουσία του κ. Ευ. Βενιζέλου 
στη  νέα κυβέρνηση θα αποδειχθεί 
ικανή να εξουδετερώσει αυτή την 
«γκρίνια».

Στη σκιά αυτών τω ν  εξελίξεων, 
πάντωε, εκτόε όλων τω ν  άλλων θα 
δρομολογηθούν και ορισμένεε άλ- 
λεε διαδικασίεε «ανακατατάξεων», 
δεδομένου ότι πρόεδροι κοινο
βουλευτικών επιτροπών, οι κ. Μ. 
Παπαϊωάννου (Θεσμών και Δια- 
φάνειαε) και Ηλ. Μόσιαλοε (Παρα- 
κολούθησηε του ασφαλιστικού συ- 
στήματοε) ανέλαβαν κυβερνητι
κά καθήκοντα. Στην Επιτροπή Θε
σμών υπάρχει και θέμα αντικατά- 
στασηε του κ. Φλωρίδη, ο οποίοε 
ωε γνω στόν παραιτήθηκε και από 
τη  βουλευτική του έδρα.

Οκτώ υφυπουργοί αποπέμφθη
καν, άλλοι τόσοι διατήρησαν τη  θέ
ση τουε, τέσσεριε μετακινήθηκαν 
σε άλλο υφυπουργείο, έναε ανα
βαθμίστηκε σε αναπληρωτή (Φ. Σα- 
χινίδηε), ενώ  μόλιε πέντε νέα σ τε 
λέχη επιστρατεύθηκαν για να  α
νανεώσουν το  υπουργικό σχήμα. 
Αυτόε είναι ο αριθμητικόε απο- 
λογισμόε του ανασχηματισμού σε 
ό, τ ι αφορά τουε πολιτικούε υφι- 
σταμένουε τω ν  υπουργών.

Αε τουε δούμε αναλυτικά ξεκι- 
νώνταε από τα νέα πρόσωπα. Ο άλ
λο τε  ιδρυτήε τη ε  ετα ιρείαε 
ΕοΓΐήηθΐ κ. Παντ. Τζωρτζάκηε, 
που από το ν  Φεβρουάριο είχε α- 
ναλάβει καθήκοντα συμβούλου 
πληροφορικήε του πρωθυπουργού, 
είναι το  μόνο μη πολιτικό πρόσωπο 
που αναλαμβάνει κυβερνητικό 
πόστο. Συγκεκριμένα, τη  θέση 
του δεύτερου υφυπουργού (μαζί με 
το ν  μετακινηθέντα κ. Ντ. Ρόβλια) 
στο νέο  χαρτοφυλάκιο «Διοικ. Με- 
ταρρύθμισηε και Ηλ. Διακυβέρ- 
νησηε». Απο εκεί και πέρα όλοι οι 
«υπόλοιποι» νέοι υφυπουργοί είναι 
μάλλον γνωστοί. Ο κ. Πάριε Κου- 
κουλόπουλοε ανέλαβε θέση υφυ
πουργού στο Εσωτερικών και ο Κ. 
Σπηλιόπουλοε σ το  Αμύνηε. Υπεν
θυμίζεται ότι αμφότεροι ανήκαν 
σ τη  «βενιζελική ομάδα», ενώ  η ε
πιστράτευση κυρίωε του πρώτου 
ερμηνεύθηκε ωε προσπάθεια να 
αμβλυνθούν οι αντιδράσειε σ το ν  
συνδικαλιστικό χώρο λόγω τω ν  ά
ρ ισ τω ν  σχέσεώ ν του με δεκάδεε 
πράσινα στελέχη ανά τη  χώρα.

Σε εντελώε διαφορετικούε λό- 
γουε αποδόθηκε η επάνοδοε του 
κ. Μ. Μπόλαρη (υφ. Υγείαε), καθώε 
λέγεται ότι ο πρωθυπουργόε ήθε
λε εμπράκτωε να  το ν  ευχαριστή
σει για τη  μάχη που εδωσε στιε αυ- 
τοδιοκητικέε εκλογέε έναντι του κ. 
Παν. Ψωμιάδη, αλλά και το  γεγο- 
νόε ότι προήδρευσε με επιτυχία 
στη ν προανακριτική επιτροπή για 
τα  υποβρύχια. Ο πέμπτόε νέοε υ- 
φυπουργόε είναι ο Γ. Δριβελέ- 
γκαε, σ το  Αγροτικήε Ανάπτυξηε.

Στο υπουργείο αυτό υπήρξαν 
δύο αποχωρήσειε, καθώε ο κ. Δρι- 
βελέγκαε καλείται να  αντικατα
στήσει τη ν  κ. Μ ιλένα Αποστολά- 
κη και το ν  κ. Γ. Κουτσούκο. Η πρώ
τη  μάλιστα είχε θητεία μόλιε εν
νέα μηνών, όπωε και ο κ. Βασ. Κε- 
γκέρογλου και η κ. Αννα  Νταλάρα 
που ξαναγίνονται βουλευτέε, κα
θώε δεν έπεισαν, ωε φαίνεται, ωε 
αρμόδιοι υφυπουργοί για τη ν  α
πασχόληση και το  μεταναστευτι- 
κό. Στη Βουλή επιστρέφουν επίσηε

Οι κ. Πάρις Κουκουλόπουλος και
Κώστας Σπηλιόπουλος.

Οι κ. Μάρκος Μπόλαρης και Γιάν
νης Πανάρετος.

Οι κ. Παντελής Τζωρτζάκης και
Γιάννης Δριβελέγκας.

Αλλοι οκτώ παρέμειναν 
στη θέση τους ενώ ένας, 
ο κ. Φ ίλ Σαχινίδης, 
αναβαθμίστηκε σε 
αναπληρωτή υπουργό.

και οι δύο υφυπουργοί Εσωτερικών 
Θοδώρα Τζάκρη και Γ. Ντόλιοε. Οι 
αποπομπέε ωστόσο  που προκά- 
λεσαν μεγαλύτερη αίσθηση ήταν 
αυτέε τω ν  κ. Σπ. Βούγια, Σπ. Κου- 
βέλη και Γ. Πανάρετου. Ο τελευ- 
ταίοε φαίνεται ότι πλήρωσε τιε συ- 
νεχείε τριβέε του με τη ν  κ. Δια- 
μαντοπούλου.

Τέλοε, ο κυβερνητικόε εκπρό- 
σωποε κ. Γ. Πεταλωτήε προφανώε 
θα αισθάνεται ευτυχήε για τη ν πιο 
ξεκούραστη δουλειά που θα έχει 
σ το  υφυπουργείο Δικαιοσύνηε, ε
νώ  οι άλλοι δύο μετακινηθέντεε υ
φυπουργοί είναι οι κ. Θ. Μω- 
ράίτηε (από το  Περιβάλλοντοε 
σ το  Ανάπτυξηε) και ο κ. Γ. Κου- 
τσούκοε (από το  Γεωργίαε στο  
Εργασίαε).

ΚΩΝ. ΖΟΥΛΑΣ

Το πολυμελές σχήμα και οι «θυσίες»

Οι κ. Λουκάς Παηαδήμος και Γ. Στουρνάρας αρνήθηκαν να αναλάβουν ε
πιτελικές θέσεις στη νέα κυβέρνηση.

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

Οσο καυστικό κι αν ήταν ένα ι- 
■ντερνετικό σχόλιο «από κυβέρνη
ση εθνικήε ανάγκηε, καταλήξαμε 
σε κυβέρνηση εξ... ανάγκηε» δεν 
απέχει από τη ν πραγματικότητα. 
Δ ιότι μια σειρά «αναγκαίων» συμ
βιβασμών φαίνεται τελικά να δια
μόρφωσαν το υπουργικό σχήμα.

Με πρώτη και εμφανέστερη την 
-και πάλι- πολυπληθή σύνθεσή 
του (41 μέλη), παρά τιε πληροφο- 
ρίεε που ήθελαν το ν  πρωθυπουρ
γό να υλοποιεί επιτέλουε τη ν  υ
πόσχεσή του περί ολιγομελούε 
σχήματοε. Η ανάγκη, ωστόσο, να 
δυσαρεστήθούν όσο το δυνατόν λι- 
γότεροι και κυρίωε να μην υπάρ
ξουν εκπλήξειε σ τη ν ψήφιση του 
Μεσοπρόθεσμου επέδρασαν, ωε 
φαίνεται, στην τελική απόφαση του 
πρωθυπουργού να  εκπροσωπη
θούν όλεε οι τάσειε. Μηδέ εξαι- 
ρουμένηε αυτήε που ασκούσε τη ν  
οξύτερη κριτική στο  οικονομικό ε
πιτελείο (Π. Οικονόμου, Π. Κου- 
κουλόπουλοε).

Οι εσωκομματικέε ισορροπίεε 
δεν ήταν, όμωε, ο μόνοε λόγοε που 
προέκυψε μια αμιγώε ΠΑΣΟΚική 
κυβέρνηση. Η εξέλιξη αυτή έγινε 
αναπόφευκτη μετά τιε αρνητικέε 
απαντήσειε που δέχθηκε ο πρω
θυπουργόε στη βούλησή του να  ε
πιστρατεύσει και τεχνοκράτεε. Ο 
πολυακουσμένοε για τη  θέση του 
τσάρου τηε Οικονομίαε κ. Λουκάε 
Παπαδήμοε λέγεται ότι δεν επεί-

Αρνήσεις από τεχνοκρά- 
τες στους οποίους 
πρότεινε συμμετοχή 
στην κυβέρνηση 
έλαβε ο κ. Παπανδρέου.

σθη, παρά τιε διαβεβαιώσειε ότι θα 
είχε εν λευκώ την επαναχάραξη τηε 
οικονομικήε πολιτικήε, ενώ ανά
λογη ήταν η άρνηση και του κ. 
Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίοε επίσηε 
βολιδοσκοπήθηκε για υπουργική 
θέση στο οικονομικό επιτελείο. Με 
συνέπεια να διαψευσθεί πλήρωε η 
διακηρυγμένη πρόθεση του πρω
θυπουργού να διαμορφώσει ένα 
σχήμα με όσο το δυνατόν ευρύτερη 
αποδοχή.

Η πιο ενδεικτική, ωστόσο, επι

βεβαίωση τω ν  υποχωρήσεων μέ
σω  τω ν  οποίων διαμορφώθηκε 
το υπουργικό συμβούλιο είναι η α
ποδοχή του κ. Παπανδρέου να α
ποσύρει τη  λεγόμενη «παρέα του» 
όπωε υποτιμητικά τη ν είχε χαρα
κτηρίσει λίγεε ώρεε νωρίτερα η κ. 
Βάσω Παπανδρέου. Δηλαδή τον υ
πουργό Εξωτερικών κ. Δημ. Δρού- 
τσα, τη ν  υπουργό Περιβάλλοντοε 
κ. Τίνα Μπιρμπίλη και το ν  υφυ
πουργό Παιδείαε κ. Γ. Πανάρετο, 
οι οποίοι σημειώνεται ότι απο
λάμβαναν μέχρι χθεε τη ν  απόλυ
τη  εμπιστοσύνη, αλλά και τα  θε- 
τικά σχόλια του κ. Παπανδρέου για 
το  έργο τουε. Ο μόνοε εκ τω ν  ε
ξωκοινοβουλευτικών υπουργών 
που διεσώθη ή ταν ο κ. Π. Γερου- 
λάνοε, προφανώε διότι η δική 
του θητεία ουδόλωε συνοδεύθηκε 
από τιε θυμηδίεε που κατ’ εξοχήν

γράφονταν για τουε τρειε άλλουε 
συναδέλφουε του.

Προσωπική ή ττα  του πρωθυ
πουργού χαρακτηρίζεται και η 
καρατόμηση τηε κ. Λούκαε Κα- 
τσέλη. Και τούτο διότι η εμμονή 
του να τη  διατηρεί σ τη ν κυβέρ
νηση, παρά τιε διαρκείε επικρίσειε 

ë που δεχόταν, είχε αποδοθεί στο γε- 
S γονόε ότι η πρώην υπουργόε δια- 
| τηρεί στενότατουε δεσμούε με 
g τη ν  οικογένεια Παπανδρέου. Ση- 
I  μειωτέον, ότι η κ. Κατσέλη ήταν 
5 εκ τω ν  υπουργών που ουδόλωε έ

κρυψαν τη  δυσαρέσκειά τουε για 
τη ν  επιλογή του πρωθυπουργού. 
Πόσω μάλλον όταν η μόνη εναλ
λακτική επιλογή που τηε προσε- 
φέρθη (υπό το ν  κ. Ρέππα) εξελή- 
φθη από τη ν ίδια ωε σκοπίμωε υ
ποτιμητική για να μην τη ν  απο
δεχθεί. Πικρία λέγεται ότι εξέφραζε 
και ο κ. Τηλ. Χυτήρηε, καθώε ου- 
δείε σ το  Μαξίμου αισθάνθηκε 
καν τη ν ανάγκη να το ν  ενημερώ
σει για την απομάκρυνσή του, την 
οποία πληροφορήθηκε από τιε α- 
νακοινώσειε του κ. Πεταλωτή...

Αε σημειωθεί, τέλοε, ότι για τιε 
νέεε κυβερνητικέε αλλαγέε (2η α- 
ντιπροεδρία, συγχώνευση δύο υ
πουργείων, νέεε θέσειε αναπλη
ρω τών και υφυπουργών) θα χρει- 
ασθούν και πάλι προεδρικά δια
τάγματα, προκειμένου να διαλυθεί 
η σύγχυση αρμοδιοτήτων που εκ 
νέου προέκυψε σε αρκετούε τομείε. 
Η κυβέρνηση δεσμεύθηκε να κα
τατεθούν τη ν προσεχή εβδομάδα.

Η Ελλάδα να πράξει 
όσα της αναλογούν
Η Ελλάδα πρέπει να αναλάβει το  με
ρίδιο τηε προσπάθειαε που τηε α
ναλογεί, αν θέλει να  λάβει βοήθεια 
από τη ν  Ευρωπαϊκή Ενωση, τόν ι
σε χθεε ο πρόεδροε τηε Εύρωπαϊ- 
κήε Επιτροπήε κ. Ζοζέ Μανουέλ 
Μπαρόζο. Στον απόηχο τω ν  δρα
ματικών εξελίξεων τω ν  τελευταίων 
ημερών, που θορύβησαν τιε Βρυ- 
ξέλλεε, ο κ. Μπαρόζο απηύθυνε για 
ακόμη μια φορά έκκληση να επι
τευχθεί συναίνεση σ τη ν  Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό κάλεσε τιε πο- 
λιτικέε δυνάμειε να υποστηρίξουν 
τη ν «οικονομική μεταρρύθμιση» 
που είναι προε όφελοε του ελλη
νικού λαού και εξέφρασε τη  βε
βαιότητα ότι η Ευρώπη θα αντα- 
ποκριθεί θετικά. «Φυσικά, η πρώ
τη  προϋπόθεση για να υπάρξει ε
πιτυχία όσον αφορά τη ν  υποστή
ριξη τηε Ελλάδαε, είναι ότι η Ελλά
δα θέλει τη ν  υποστήριξη και είναι 
ικανή να  πράξει όσα τηε αναλο
γούν. Είναι ζωτικήε σημασίαε τα 
σημάδια που έρχονται από την 
Ελλάδα να είναι σαφή ωε προε αυ
τό », υπογράμμισε.

Η έλλειψη ομοφωνίαε στη  χώρα 
μαε έχει ανησυχήσει εξαιρετικά την 
•Κομισιόν, η οποία εκτιμά ότι αν 
χρεοκοπήσει η Ελλάδα, η κρίση θα 
επεκταθεί και θα απειλήσει τη ν  Ευ
ρώπη. «Αν η Ελλάδα πράξει όσα τηε 
αναλογούν, νομίζω ότι και η Ευ
ρωπαϊκή Ενωση θα πράξει όσα τηε

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επι
τροπής κ. Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο.

αναλογούν, διότι θα είναι προε το 
κοινό καλό», κατέληξε ο πρόεδροε 
τηε Ευρωπαϊκήε Επιτροπήε, ο ο
ποίοε συμπλήρωσε ότι σι τρια- 
νό  συμβούλιο του ΕυΐΌΒΓοιτρ ανα
μένει να  επιλυθούν οι τελευταίεε 
διαφορέε, που υφίστανται μεταξύ 
τω ν  κρατών-μελών και να  υπάρξει 
μία υπεύθυνη συμφωνία για το θέ
μα τηε βοήθειαε προε τη ν  Ελλάδα.

Σύμφωνα με το  Πρακτορείο 
ΙΙθίιτθΓε, που επικαλείται ανώτατη 
κυβερνητική πηγή, τη ν  ερχόμενη 
Δευτέρα ο πρωθυπουργόε κ. Γ. 
Παπανδρέου θα μεταβεί στιε Βρυ- 
ξέλλεε, όπου θα συναντηθεί τόσο 
με το ν  κ. Μπαρόζο όσο και με τον  
πρόεδρο του Eurogroup Ζαν-Κλο- 
ν τ  Γιουνκέρ.
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Εθελοντική ανανέωση f f  π ιθ αν ό τη τα  Υψηλή
ομολόγων που θα λήγουν 
την περίοδο 2011-2014

Ομόλογα προς 
ανανέωση €85 δισ .

Διάρκεια νέων 
ομολόγων 5-7εε ιπ

I ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ► 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ
(δια. ευρώ)

C\J
Ο
CL
<
2
LÜ
L-J

1, Δεν θεωρείται χρεοκοπία

2. Δεν υποβαθμίζεται 
η Ελλάδα

3» Δεν πυροδοτεί αλυσιδωτές 
επιπτώσεις σε άλλα κράτη 
της Ευρωζώνης

Β  ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ_______

1. Δεν εξασφαλίζεται η πληρωμή 
όσων δεν θα συμμετάσχουν 
στο πρόγραμμα

.Ανανέωση ομολόγων 
/  που θα λήγουν την 

περίοδο 2011-2014, 
με περιορισμένα 
κίνητρα για 
συμμετοχή 
ιδιωτών

5 “ 7 έτη
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Π Ι  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1, Μεγαλύτερη 
συμμετοχή ιδιωτών

β ι ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1, Θα θεωρηθεί από τους οίκους 
«περιορισμένη χρεοκοπία»

Περιορισμένη
συμμετοχή

Τρία σενάριά Η Κομισιόν μελέτησε τις επιπτώσεις 
σεναρίων για  το πώς θα συμμετέχει

Π υ η Κ ί Π η Ω η ΐ  ΙίΤ ΙΙ# *  0 ιδιωτικ°ς τομέας στο νέο πακέτο 
U W U U I U j J U p  ΙΛ ΙU 111, στήριξης της ελληνικής οικονομίας.

.Εξαναγκαστική 
/  ανταλλαγή ομολόγων 

στην παρούσα φάση, 
αλλά τυπικά 
«εθελο
ντική»

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ Μικρή

€270δισ.

Διάφορες

m ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1. Ακόμα μεγαλύτερη 
συμμετοχή ιδιωτών

2. Αρνητικές επιπτώσεις 
σε άλλες χώρες
της Ευρωζώνης

W - ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1, Θα θεωρηθεί από τους 
οίκους «περιορισμένη 
χρεοκοπία» για πολύ 
καιρό

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Στο μικροσκόπιο της Κομισιόν τρεις 
εναλλακτικές για τη συμμετοχή ιδιωτών
Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει την εθελοντική «ανανέωση» ομολόγων οτα πρότυπα της « Βιέννης»

Του ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Τρία βασικά σενάρια έχουν επε
ξεργαστεί οι υπουργοί Οικονομικών 
τηε Ευρωζώνηε (Eurogroup) για το 
πώε θα συμμετέχει ο ιδιωτικόε το- 
μέαε στο νέο πακέτο στήριξηε τηε 
ελληνικήε οικονομίαε. Το επικρα
τέστερο φαίνεται να είναι το  «κα
λό» σενάριο, που προβλέπει τη ν  ε
θελοντική «ανανέωση» ομολόγων 
στα  πρότυπα τηε «πρωτοβουλίαε 
τηε Βιέννηε», ενώ  τα άλλα δύο θε
ωρείται βέβαιο ότι θα οδηγήσουν 
τουε οίκουε πιστοληπτικήε αξιο- 
λόγησηε να θέσουν την Ελλάδα σε 
καθεστώε «περιορισμένηε χρεο
κοπίαε» (selective default).

Κάτι που η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα (ΕΚΤ) δεν το  θέλει σε κα
μία περίπτωση. Ο επικεφαλήε ms, 
κ. Ζαν Κλοντ Τρισέ, δήλωσε χθεε 
ότι οι κυβερνήσει «θα  πρέπει να 
αποφύγουν τον εξαναγκασμό, το πι
στωτικό γεγονόε, τη ν  επιλεκτική 
χρεοκοπία ή τη  χρεοκοπία», στέλ- 
vovras σαφέε μήνυμα ότι η ΕΚΤ δεν 
θα δεχθεί τα σενάρια που αναμέ
νεται να  οδηγήσουν σε «περιορι
σμένη χρεοκοπία».

Σε έκθεση τηε Κομισιόν που 
συντάχθηκε για να στηριχθεί η σχε
τική συζήτηση σ το  Eurogroup, 
καταγράφεται με μεγάλη λεπτο
μέρεια το  πώε θα λειτουργήσει κά
θε ένα από τα τρία σενάρια, τα πλε
ονεκτήματα και τα  μειονεκτήματα 
κάθε σχεδίου, καθώε και οι επι- 
πτώσειε που θα έχει το  κάθε ένα 
axis ελληνικέε τράπεζεε.

Στιε περιπτώσειε που εφαρμοστεί 
κάποιο από τα μοντέλα συμμετοχήε 
του ιδιωτικού τομέα που θα οδη
γήσει σε «περιορισμένη χρεοκο
πία», τό τε  οι τράπεζεε θα χρεια
στούν άμεση ενίσχυση m s τάξη5 
τω ν 15-20 δισ. ευρώ. Ακόμα, όμωε, 
και στο πιο «ελαφρύ» σενάριο, που 
προβλέπει την πλήρωε εθελοντική 
«ανανέωση» τω ν  ομολόγων όταν 

ά λήγουν, οι ανάγκεε ενίσχυσηε 
tuu τραπεζικού συστήματοε θα α- 
νέλθουν σ τα  9 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη ν Κομισιόν, τα 
τρία σενάρια είναι:

1 .  Το «καλό» και πλέον πιθανότερο.
Πρόκειται για μία ανεπίσημη και 
«απ οκ εντρω μ ένη » διαδικασία

«Οχι» στη χρεοκοπία

Σαφές μήνυμα ότι δεν θα πρέ
πει να ληφθούν αποφάσεις που 
θα μεταφραστούν ως χρεοκο
πία της Ελλάδας ή θα οδηγή
σουν σε νέα υποβάθμιση της ηι- 
στοληητικής ικανότητας της χώ
ρας έστειλε χθες ο επικεφαλής 
του Eurogroup, κ. Ζαν Κλοντ Γι- 
ουνκέρ, ενώ παράλληλα τάχθη
κε κατά της αναβολής για τον 
Σεπτέμβριο των αποφάσεων για 
το νέο πακέτο στήριξης της 
Ελλάδας. «Δεν θα πρέπει να υ
πάρξει ούτε χρεοκοπία της 
Ελληνικής Δημοκρατίας ούτε 
περαιτέρω υποβάθμιση της πι- 
στοληπτικής αξιολόγησης της 
χώρας», όπως σημείωσε.
Από την πλευρά του ο επικεφα
λής της Deutsche Bank κ. Γ. 
Ακερμαν σημείωσε ότι η Ελλάδα 
δεν θα πρέπει σε καμία περί
πτωση να χρεοκοπήσει και πρό- 
σθεσε πως «θα πρέπει να τους 
βοηθήσουμε και αν χρειάζεται 
νέο δάνειο, να το παράσχουμε». 
Πάντως, ο πρώην επικεφαλής 
της FED, κ. Αλ. Γκρίνσπαν, εκτί- - 
μησε ότι «οι πιθανότητες να μη 
χρεοκοπήσει η Ελλάδα είναι ε
λάχιστες» και πως «το πρόβλημα 
εν προκειμένω είναι ότι είναι ε
ξαιρετικά απίθανο να λειτουργή
σει το πολιτικό σύστημα» με τέ
τοιο τρόπο ώστε να αντιμετωπι
στεί η κρίση στην Ελλάδα.
0  διευθύνων σύμβουλος της 
Pacific Investment 
Management Co (PIMCO), κ. Μ. 
Ελ Εριάν, σε άρθρο του στους 
Financial Times, υποστήριξε 
πως τόσο οι ξένοι πιστωτές, όσο 
και η ελληνική κυβέρνηση δεν 
αντιμετώπισαν τα δύο βασικά 
προβλήματα της Ελλάδας. Πρώ
τον, την αδυναμία ανάπτυξης 
και δεύτερον, το τεράστιο χρέ
ος. Επίσης, εκτίμησε ότι πλέον 
θα πρέπει να εγκαταλειφθεί 
τουλάχιστον μία από τις αρχικές 
προϋποθέσεις που είχαν τεθεί 
για την αντιμετώπιση της κατά
στασης. Αυτή είναι η αποφυγή 
της αναδιάρθρωσης χρεών, η α
ποτροπή υποτίμησης νομίσμα
τος και οι αλλαγές στον τρόπο 
που έχει στηθεί δημοσιονομικά 
η Ευρωζώνη.
Μέσα στο κλίμα αυτό, ο Οργανι
σμός Διαχείρισης Δημοσίου 
Χρέους (ΟΔΔΗΧ) ανακοίνωσε 
χθες ότι την ερχόμενη Τρίτη 
προτίθεται να δημοπρατήσει έ 
ντοκα γραμμάτια τρίμηνης διάρ
κειας με στόχο να αντλήσει 1,25 
δισ. ευρώ.

είναι ότι έχει σχεδιαστεί με τέτοιο 
τρόπο ώ στε να μην οδηγήσει τουε 
οίκουε αξιολόγησηε σ το  να υπο
βαθμίσουν τη ν Ελλάδα. Επίσηε, η 
ανεπίσημη και αυστηρά εθελοντική 
βάση του σχεδίου αναμένεται να 
μην πυροδοτήσει και αλυσιδωτέ5 
επιπτώσειε σε άλλα κράτη - μέλη 
τηε Ευρωζώνηε.

Παράλληλα, από τη  στιγμή τηε 
α να κ ο ίνω σή  εφαρμογή5 αυτού 
του μοντέλου «ανανέωσηε» τω ν ελ
ληνικών ομολόγων, μέσα σε 15 μέ- 
ρε5 εκτιμάται όλα τα  κράτη - μέλη 
θα έχουν πραγματοποιήσει επαφέε 
με τιε τράπεζεε, αναζητώνταε τη δέ-

Σε έκθεσή της 
καταγράφεται 
με μεγάλη λεπτομέρεια 
το πώς θα λειτουργήσει 
κάθε ένα από 
τα τρία σενάρια.

σμευσή του5 να διακρατήσουν 
τη ν  έκθεσή τουε στα  ελληνικά ο
μόλογα και θα έχουν καθοριστεί οι 
λεπτομέρειεε τηε «ανανέωσηε» 
τω ν  τίτλων.

Στα μειονεκτήματα, το  σημα
ντικότερο πρόβλημα είναι ότι δεν 
εξασφαλίζεται η πληρωμή όσων 
δεν θα συμμετάσχουν σ το  πρό
γραμμα εθελοντικήε ανανέωσηε 
τω ν  ομολόγων, ενώ θεωρείται σχε
δόν βέβαιο ότι η συμμετοχή σ το  
πρόγραμμα θα είναι περιορισμένη.

2. Το «ενδιάμεσο». Θα είναι επί
σημο πρόγραμμα και θα υπάρχει κε- 
ντρικόε έλεγχοε τω ν  διαδικασιών 
από τιε ελληνικέε αρχέε με τη  
συνδρομή τηε τρόικαε. Θα αφορά 
επίσηε στη  «διαδοχική ανανέωση» 
τω ν  ομολόγων όταν λήγουν, αλλά 
η διαφορά με το  πρώτο σενάριο εί
ναι ότι εκτόε από τη ν  «ηθική πίε
ση » προε τουε ομολογιούχουε, θα 
υπάρχουν και «περιορισμένα θετικά 
κίνητρα» ώστε να συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα οι ιδιώτεε.

Και σε αυτό το  σενάριο τα  ομό
λογα που θα βρεθούν στο στόχα
στρο τηε «ανανέωσηε» θα φτάνουν 
τα 85 δισ. ευρώ και η διάρκεια τω ν

νέων ομολόγων θα είναι 5 με 7 χρό
νια. Οι δεσμεύσειε που θα αναλά
βουν οι κάτοχοι τω ν  ομολόγων θα 
γίνουν δημοσίωε και εγγράφωε 
μέσα σε 30 μέρεε, ενώ σε τριμηνι
αία βάση θα υπάρχει αναφορά για 
τη ν  έκθεση που έχουν οι ομολογι
ούχοι στα  ελληνικά ομόλογα.

Στα πλεονεκτήματα τηε μεθόδου 
αυτήε είναι ότι αναμένεται να υ
πάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή απ’ 
ό, τι στο πρώτο σενάριο. Εχει, όμωε, 
ένα πολύ σημαντικό μειονέκτημα 
και αυτό αφορά σ το  ότι ακόμα και 
η Κομισιόν θεωρεί πολύ πιθανό πωε 
οι οίκοι αξιολόγησηε θα τοποθε
τήσουν τη ν Ελλάδα σε καθεστώε 
«περιορισμένηε χρεοκοπίαε». Κά
τι που μπορεί να  επιφέρει αρνητι- 
κέε συνέπειεε και σε άλλα κράτη - 
μέλη τηε Ευρωζώνηε.

3 ·  Το «κακό». Το σενάριο αυτό 
προβλέπει τη ν  ανταλλαγή ομολό
γω ν σ τη ν  παρούσα φάση και όχι 
στη λήξη τουε, που θα βασιστεί τό
σο σ τη ν  «ηθική πίεση» τω ν  κατό
χων όσο και σε εξαναγκαστικά κί
νητρα. Πρόκειται για μία μέθοδο 
που θα έχει σίγουρα μεγάλη συμ
μετοχή του ιδιωτικού τομέα, αλλά 
είναι επίσηε σίγουρο ότι θα έχει ωε 
αποτέλεσμα και τη ν  τοποθέτηση 
τηε Ελλάδαε σε καθεστώε «περιο- 
ρισμένηε χρεοκοπίαε», ενώ  θα εί
ναι αβέβαιο το  πότε θα εξέλθει αυ
τήε τηε κατάστασηε.

Στο σχέδιο αυτό τα ομόλογα που 
θα βρεθούν στο επίκεντρο τηε α- 
νταλλαγήε ανέρχονται σε 270 δισ. 
ευρώ. Από αυτά περίπου 86 δισ. ευ
ρώ βρίσκονται σε ελληνικά «χέρια» 
(τράπεζεε, ασφαλιστικά ταμεία και 
ιδιώτεε). Περίπου 49 δισ. ευρώ βρί
σκονται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα (ΕΚΤ). Σύμφωνα με την έκ
θεση τηε Κομισιόν, τα ελληνικά ι
δρύματα, η ΕΚΤ και οι ξένεε κρατι- 
κέε τράπεζεε κατέχουν συνολικά 149 
δισ. ευρώ ελληνικά ομόλογα.

Πάντωε, το σενάριο αυτό μάλλον 
δεν θα εφαρμοστεί, δεδομένων 
τω ν μεγάλων απωλειών που θα προ- 
έκυπταν, τηε σχεδόν βέβαιηε με- 
τακύλισηε του προβλήματοε.και σε 
άλλεε χώρεε τηε Ευρωζώνηε, καθώε 
και λόγω του ότι θα κρατήσει για πο
λύ καιρό την Ελλάδα σε καθεστώε 
«περιορισμένηε χρεοκοπίαε».

«διαδοχικήε α νανέω ση ε» (se
quential rolling over) τω ν  ομολό
γω ν  σ τη  λήξη τουε και θα βασίζε
ται κυρίωε στην «ηθική πίεση» την 
ομολογιούχων. Αυτό σημαίνει ότι 
το  όλο σχέδιο θα το  αναλάβει κά
θε κράτοε ξεχωριστά για τιε τρά- 
πεζέε του και σημειώνεται ότι 
δεν προβλέπεται η χρήση οποι
οσδήποτε μεθόδου εξαναγκασμού

τηε συμμετοχήε τω ν  ιδιωτών. Τα 
ομόλογα που θα πρέπει να  «α να 
νεωθούν» όταν λήξουν ανέρχονται 
σε περίπου 85 δισ. ευρώ για  τη ν  
περίοδο από τα  μέσα του 2011 έ- 
ωε τα  μέσα του 2014 και τα  νέα  ο
μόλογα που θα δοθούν θα έχουν 
διάρκεια 5 έωε 7 έτη.

Το βασικό πλεονέκτημα αυτού 
του σεναρίου, κατά τη ν Κομισιόν,

Ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κ. Ζαν-Κλοντ Τρισέ δή
λωσε χθες ότι οι κυβερνήσεις «θα πρέπει να αποφύγουν τον εξαναγκασμό, 
το πιστωτικό γεγονός, την επιλεκτική χρεοκοπία ή τη χρεοκοπία».

Συστάσεις στις τράπεζες για άμεση ενίσχυση των κεφαλαίων τους
Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ

Εντείνονχαι οι πιέσειε στο τραπεζι
κό σύστημα, καθώε η υπογραφή 
μνημονίου μεταξύ τηε Τραπέζηε τηε 
Ελλάδοε (ΤτΕ) και τω ν  εμπορικών 
τραπεζών επιβάλλει σειρά σκληρών 
μι ν  με στόχο την ενδυνάμωση 
του τραπεζικού συστήματοε. Οι 
γενικότερεε συνθήκεε στον κλάδο, 
η δύσκολη κατάσταση τηε οικο- 
νομίαε σε συνδυασμό με την πίε
ση ΤτΕ και τηε τρόικαε για τη  δη
μιουργία ισχυρότερων σχημάτων 
δημιουργούν το κατάλληλο έδαφοε 
για την εκκίνηση ενόε νέου κύκλου 
συγκέντρωσηε δυνάμεων. Απα
ραίτητη προϋπόθεση για την έ
ναρξη τω ν  ανακατατάξεων είναι η 
σταθεροποίηση του πολιτικού συ
στήματοε, κάτι που φαίνεται ότι ε
πιτυγχάνεται μετά το ν  χθεσινό α
νασχηματισμό, αλλά και η υπο

γραφή του Μεσοπρόθεσμου Σχε
δίου ώστε να σταθεροποιηθεί και 
το οικονομικό περιβάλλον, όχι μό
νο στη χώρα αλλά και διεθνώε (κα
θώε η αστάθεια στην Ευρωζώνη δη
μιουργεί μεγάλη μεταβλητότητα).

Την προηγούμενη εβδομάδα ο δι- 
οικητήε τηε Τραπέζηε τηε Ελλάδοε 
(ΤτΕ) κ. Γεώργιοε Προβόπουλοε 
συνάντησε τουε επικεφαλήε τω ν ε
μπορικών τραπεζών και τουε ενη
μέρωσε για τη ν υπογραφή μνημο
νίου για τη ν κεφαλαιακή θωράκι- 
ση του τραπεζικού συστήματοε. Το 
μνημόνιο προβλέπει ότι όλεε οι εγ- 
χώριεε τράπεζεε θα πρέπει να δια
τηρούν δείκτη βασικών ιδίων κε
φαλαίων (Core Tier 1) 10% από τιε 
αρχέε του 2012. Σ τον δείκτη Core 
Tier 1 δεν περιλαμβάνονται τα  υ- 
βριδικά κεφάλαια, αλλά υπολογί
ζονται οι προνομιούχεε μετοχέε που 
έχει αποκτήσει το ελληνικό δημό-

Υπογραφιί μνημονίου 
για την κεφαλαιακή 
θωράκιση 
του τραπεζικού 
συστήματος.

σιο (περίπου 5 δισ. ευρώ). Σήμερα 
ο δείκτηε Core Tier 1 του ελληνι
κού τραπεζικού συστήματοε δια
μορφώνεται σ το  10,4% και ήδη έ- 
ναε σημαντικόε αριθμόε τραπεζών 
ανταποκρίνεται στη σχετική α
παίτηση. Ομωε οι τράπεζεε που δια
θέτουν δείκτη χαμηλότερο του 
10% θα πρέπει τουε επόμενουε μή- 
νεε να αναλάβουν πρωτοβουλίεε για 
τη ν  ενίσχυση τηε κεφαλαιακήε 
τουε βάσηε. Παράλληλα, η ΤτΕ υ
λοποιεί στρατηγική για τη  δημι

ουργία τω ν  απαραίτητων προϋπο
θέσεων προκειμένου να  επιτα
χυνθεί το  άνοιγμα τηε διατραπε- 
ζικήε αγοράε στιε ελληνικέε τρά
πεζεε. Τελικόε στόχοε είναι να ε
πιτευχθεί η απεξάρτησή τουε από 
τη  χρηματοδότηση τηε ΕΚΤ, κάτι 
που μπορεί να  γίνει μόνο αν απο
κατασταθεί η εμπιστοσύνη για τιε 
ελληνικέε τράπεζεε. Σήμερα οι ξέ
νοι θεωρούν ότι οι ισολογισμοί τω ν 
τραπεζών δεν αποτυπώνουν την α
λήθεια, καθώε περιλαμβάνουν το- 
ξικά στοιχεία (ομόλογα του ελλη
νικού δημοσίου), ενώ αμφιβολίεε 
διατυπώνονται για τη ν ποιότητα 
τω ν  χαρτοφυλακίων δανείων. Για 
τον σκοπό αυτό η ΤτΕ, στο πλαίσιο 
του πυλώνα II τηε Βασιλείαε II έ
χει αποφασίσει να αναθέσει σε διε
θνή συμβουλευτική εταιρεία ή ε
λεγκτική εταιρεία τη  διενέργεια με- 
λέτηε για τη ν αξιολόγηση του χαρ

τοφυλακίου δανείων τώ ν  εγχώ
ριων τραπεζών, τη  δυναμική εξέ- 
λιξηε τω ν  μη εξυπηρετούμενων δα
νείων, τη ν  επάρκεια τω ν  προβλέ
ψεων και τη ν επίπτωση στα  κε
φάλαιά τουε. Η αξιολόγηση θα 
πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέ- 
λοε Νοεμβρίου.

Σε ό,τι αφορά τα  ομόλογα -οι εγ- 
χώριεε τράπεζεε κατέχουν ομόλο
γα του Δημοσίου ύψουε 45 δισ.- η 
αγορά και οι ξένοι οίκοι τιμολογούν 
τον σχετικό κίνδυνο. Η ΕΚΤ και κατ’ 
επέκταση η ΤτΕ δεν αφήνουν πε
ριθώριο για κανένα τύπο ανα- 
διάρθρωσηε που θα μπορούσε να 
εκληφθεί ωε πιστωτικό επεισόδιο 
και είναι χαρακτηριστικό ότι το  εν
δεχόμενο αυτό δεν περιλαμβάνεται 
ούτε στο  stress test που διενεργεί 
η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. 
Ω στόσο, η ΤτΕ ενθαρρύνει τιε 
τράπεζεε να προχωρήσουν άμεσα

σ τη ν  ενίσχυση τω ν  κεφαλαίων 
τουε σε επίπεδο που θα απαντά στιε 
ανησυχίεε τω ν  επενδυτών ακόμα 
και στο  θέμα τω ν  ομολόγων ώστε 
να  αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη 
τω ν  ξένω ν προε το  εγχώριο τρα
πεζικό σύστημα. Σύμφωνα με τη  
ΤτΕ στην κατεύθυνση αυτή θα βοη
θήσει η δημιουργία ισχυρότερων 
σχημάτων μέσω συγχωνεύσεων. 
Μ έσω τω ν  συγχωνεύσεων οι τρά
πεζεε θα ενισχύσουν τα  μεγέθη 
τουε αποφασιστικά κάνονταε πιο 
εύκολη την πρόσβαση στιε διεθνείε 
αγορέε χρήματοε και κεφαλαίου, ε
νώ  παράλληλα ενισχύει τιε εναλ- 
λακτικέε δυνατότητεε τω ν  νέω ν δι
οικήσεων για τη ν υλοποίηση επι
θετικότερων πολιτικών για τη ν 
περιστολή τω ν δαπανών και τη  μεί
ωση τω ν  λειτουργικών εξόδων.

g.papadogiannis@gman.com

mailto:g.papadogiannis@gman.com
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Εγκριση για την 5η δόση και πιέσεις 
για ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου
Βέβαιη θεωρεί ο Ολι Ρεν τη συμφωνία στο Ευτοξτοιφ για την εκταμίευση

Ο επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, κ. Ολι Ρεν, δήλωσε βέβαιος ότι οι υπουργοί Οικονομικών 
της Ευρωζώνης θα επιδείξουν υπευθυνότητα και θα εγκρίνουν την εκταμίευση της 5ης δόσης.

Του ανταποκριτή μας σπς ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ

Οι υπουργοί Οικονομικών uns Ευ-
ρωζώνηε έχουν πλέον στα  χέρια 
t o u s  τη ν  έκθεση αξιολόγησηε και 
τη  θετική σύσταση τηε Ευρωπαϊ- 
κήε Επιτροπήε για να αποφασίσουν 
την εκταμίευση τηε πέμπτηε δόσηε 
του δανείου npos τη ν  Ελλάδα, ύ- 
ψουε 12 δισ. ευρώ. Στη συνεδρία
ση τηε Κυριακήε και τηε Δευτέραε 
το  Eurogroup αναμένεται να ε
γκρίνει, πρώτον, τη ν  εκταμίευση 
του μεριδίου που του αναλογεί, και 
δεύτερον, να δεσμευτεί ότι θα κα
λύψει τη  χρηματοδότηση ms Ελλά- 
δαε για t o u s  επόμενουε μήνεε, γε- 
Yovôs που θα «λύσει» τα  χέρια του 
Διεθνούε Νομισματικού Ταμείου.

Οι διαδικασίε5 για τη ν εκταμί
ευση τω ν  8,7 δισ. ευρώ που ανα
λογούν σ τη ν  Ευρωζώνη αναμένε
ται να  αρχίσουν τη ν  ερχόμενη ε
βδομάδα και συνήθωε διαρκούν 
σχεδόν δύο εβδομάδε5. Σύμφωνα 
με πληροφορίε5, η Κομισιόν ανα
μένει ότι το ευρωπαϊκό μερίδιο ms 
ôôans θα μπορεί να καταβληθεί 
σ την Ελλάδα εντόε του πρώτου δε
καημέρου του Ιουλίου. Προχθέε ο 
επίτροποε Οικονομικών και Νομι
σματικών Υποθέσεων, κ. Ολι Ρεν, 
δήλωσε βέβαιοε ότι οι υπουργοί Οι
κονομικών τηε Ε υ ρ ω ζώ νη  θα ε- 
πιδείξουν υπευθυνότητα και θα ε
γκρίνουν τη ν εκταμίευση τηε πέ- 
μπτηε ôôans. Με αυτό το ν  τρόπο 
ο κ. Ρεν κατά κάποιο τρόπο «πα- 
γίδευσε» mus υπουργούε, αφού οι 
αγορέε έχουν προεξοφλήσει τη  
συμφωνία τη ν Κυριακή. Απαραί
τη τη  προϋπόθεση για να φ τά
σουν τα  χρήματα σ τη ν  Ελλάδα εί
ναι η ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικήε Στρα- 
τηγικήε από το  ελληνικό Κοινο
βούλιο μέχρι το  τέλθ5 του Ιουνίου. 
Σε περίπτωση που καταψηφιστεί 
το Μεσοπρόθεσμο, τό τε  η πέμπτη

Λάθος
Ανάκαμψη με νέο φούσκωμα m s εγ- 
χώριαε ζήτησηε δεν μπορεί να γί
νει πλέον, ακόμη και αν το  θέλα
με, διότι δεν έχουμε χρήματα και 
κανείε δεν μαε δανείζει εάν δεν α
ποκαταστήσουμε τα  δημόσια οι
κονομικά μαε σε πιο υγιή βάση. Αυ
τό  επισημαίνει η Alpha Bank στο 
εβδομαδιαίο Οικονομικό Δελτίο, α- 
ναλύονταε τα μέτρα του Μ εσο
πρόθεσμου και τιε διαπραγματεύ- 
σεΐ5 με τη ν  τρόικα για το  νέο  πα
κέτο χρηματοδότησή . Σύμφωνα 
με τη ν Alpha Bank, όσο πιο γρή
γορα αποκαταστήσουμε τα  δημό
σια οικονομικά, τόσο γρηγορότε
ρα θα βελτιωθεί η χρηματοδότη
ση τηε οικονομίαε με τη ν επίλυση 
και τω ν  σημερινών προβλημάτων 
χρηματοδότησή τω ν τραπεζών, τα 
οποία υπάρχουν αποκλειστικά και 
μόνο εξαιτίαε m s  Kpians χρέουε 
του δημόσιου τομέα. Το εγχείρη
μα m s δραστικήε μείωσηε τω ν  δη
μοσιονομικών ελλειμμάτων είναι ε
ξαιρετικά δύσκολο και η επιτυχία

δόση δεν θα καταβληθεί και η 
Ελλάδα θα απειληθεί με άμεση χρε
οκοπία, όπωε προειδοποίησε την 
Πέμπτη ο επίτροποε Ρεν, λέγονταε 
ότι «περιμένουμε πωε το  ελληνικό 
Κοινοβούλιο θα υ ιοθετήσει το 
πρόγραμμα οικονομικών μεταρ
ρυθμίσεων, όπωε έχει συμφωνηθεί, 
μέχρι το  τέλοε Ιουνίου».

Αφού ξεπεραστεί ο πρώτοε σκό- 
πελοε, η Ευρωζώνη θα πρέπει να 
επιλύσει το ακανθώδεε πρόβλημα 
του νέου χρηματοδοτικού πακέτου 
προε τη ν  Ελλάδα, ύψουε 90-120 
δισ. ευρώ, το οποίο θα καλύψει τιε

του δεν είναι εκ τω ν  προτέρων ε
ξασφαλισμ ένη , επ ισημαίνει η 
Alpha Bank και αναφέρει τουε ε- 
ξήε λόγουε: Κ ατ’ αρχήν, η ανα
γκαία αύξηση τω ν  εσόδων m s γε- 
νικήε κυβέρνησηε εξαρτάται από 
τη ν  αποτελεσματικότητα τηε λει- 
τουργία5 τω ν  αρμοδίων δημο
σ ίω ν υπηρεσιών, η οποία είχε μει-

χρηματοδοτικέε ανάγκε5 τηε χώ- 
ραε μέχρι και το  2014.0  κ. Ρεν έ
χει καλέσει τα  κράτη-μέλη τη5 Ευ- 
ρω ζώνηε να  ολοκληρώσουν τιε 
διαπραγματεύσειε για το  ύψουε 
του Μνημονίου Π, του5 όρουε που 
θα πρέπει να  εκπληρώνει η Ελλά
δα και τη  συμμετοχή τω ν  ιδ ιω τών 
επενδυτών μέχρι τη ν μεθεπόμενη 
σύνοδο του Ε ιιιτ^ο ιιρ  στιε 11 Ιου
λίου. Τα κράτη-μέλη τηε Ευρω
ζ ώ ν η  θα πρέπει να  γεφυρώσουν 
τΐ5 διαφορέ5 τουε και να αποφα
σίσουν με ποιο τρόπο ακριβώε θα 
συμμετέχουν οι ιδιώτεε επενδυτέε

ωθεί σημαντικά τα  τελευταία έτη.
Επιπλέον, οι ίδιοι εργαζόμενοι 

που πρέπει να ενεργοποιηθούν πε
ρισσότερο για τη ν  επίτευξη τω ν 
δύσκολων σ τόχων όσον αφορά 
τη ν είσπραξη τω ν  εσόδων από τη 
φοροδιαφυγή και τη ν  εισφορο- 
διαφυγή, υφίστανται και τιε επι- 
πτώσειε από τΐ5 μεγάλεε περικοπέε

στη  χρηματοδότηση τηε Ελλάδαε 
για τα  επόμενα χρόνια. Το ποσό 
με το  οποίο θα συμβάλουν οι ι- 
διώτεε θα καθορίσει και το  τελι
κό ύψοε του νέου πακέτου, το  ο
ποίο θα περιλαμβάνει τη  συμμε
τοχή τηε Ευρωζώνη5 και του ΔΝΤ 
και τα  έσοδα από τιε ελληνικέ5 ι
δ ιω τικοπ ο ιήσει.

Προε το  παρόν φαίνεται ότι 
προκρίνεται η πρόταση για δια- 
κράτηση τω ν  ελληνικών ομολόγων 
που λήγουν τη ν περίοδο 2012-2014 
και τη ν  επαναγορά τουε με παρό- 
μοιουε όρου5 σ τη  συνέχεια.

στΐ5 δημόσιεε δαπάνεε. Επομέ- 
νωε, η αναγκαία ενεργοποίηση του 
μηχανισμού είσπραξηε τω ν  δημο
σίων εσόδων παρεμποδίζεται από 
εγγενή αντικίνητρα. Επίση5, το γε- 
γονόε ότι ταυτόχρονα με τα  επώ- 
δυνα μέτρα δημοσιονομικήε προ- 
σαρμογήε που επιβάλλονται από 
το ν  Μάιο του 2010 προωθούνται 
και οι μεταρρυθμίσει σε πολύ ση- 
μαντικούε τομείε τηε οικονομίαε, 
συνεπάγεται πολλαπλέε κ ινητο
π ο ιή σ ε ι εργαζομένων που αντι
δρούν σ τιε  μ εταρρυθμ ίσει, ε- 
μποδίζονταε περαιτέρω τη  λει
τουργία τηε οικονομίαε και τη  δη
μοσιονομική προσαρμογή.

Από τη ν  άλλη πλευρά, για τη ν 
Ελλάδα το  εγχείρημα τηε ταχείαε 
δημοσιονομικήε προσαρμογήε κα
τέσ τη  πολύ δυσκολότερο από τΐ5 
επιθετικέε, πολλαπλέε και διαδο- 
χικέε υποβαθμίσει του δημοσίου 
χρέουε από τΐ5 εταιρείεε πιστολη- 
πτικήε αξιολόγηση5 μετά τον Μάιο 
του 2010.

η ανάκαμψη με φούσκωμα της ζήτησης

Η αναγκαία αύξηση των εσόδων της γενικής κυβέρνησης εξαρτάται από 
την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των αρμοδίων δημοσίων υπηρεσιών.

Στην κλίμακα 
φορολογίας 
εισοδήματος 
οι εταιρικές 
πιστωτικές κάρτες

Εισόδημα θα θεωρείται η χρή
ση εταιρικών καρτών που χρη
σιμοποιούνται για κάλυψη 
προσωπικών και οικογενεια
κών δαπανών, σύμφωνα με ε 
γκύκλιο του υπουργείου Οικο
νομικών. Ως εκ τούτου οι δα
πάνες αυτές θα θεωρούνται 
εισόδημα και θα φορολογού
νται με βάση την κλίμακα φο
ρολογίας εισοδήματος. 
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 
(Π Ο Λ 1139) η παροχή της χρή
σης εταιρικών πιστωτικών καρ
τών σε στελέχη και υπαλλή
λους επιχειρήσεων για την κά
λυψη προσωπικών και οικογε
νειακών δαπανών και όχι για 
την κάλυψη δαπανών για υπη
ρεσία που τους έχει ανατεθεί, 
αποτελεί πρόσθετη παροχή υ
πέρ αυτών των στελεχών και 
υπαλλήλων.
Το ποσό λοιπόν που προκύπτει 
από τη χρήση πιστωτικών καρ
τών και καλύπτεται από την 
εργοδότρια επιχείρηση προς 
όφελος των στελεχών για προ
σωπικές ή οικογενειακές ανά
γκες, προσαυξάνει το εισόδη
μά τους από μισθωτές υπηρε
σίες και θα φορολογείται με 
βάση την κλίμακα φορολογίας 
εισοδήματος με συντελεστές 
φόρου από 18%  έως 45%. 
Στην εγκύκλιο γίνεται αναφο
ρά στις διατάξεις του άρθρου 
45 του Κώδικα Φορολογίας Ει
σοδήματος, οι οποίες προβλέ
πουν ότι στα εισοδήματα από 
μισθωτές υπηρεσίες που φο
ρολογούνται με τις γενικές 
διατάξεις περιλαμβάνονται και 
οι ακόλουθες παροχές: 
α) Η αξία των αγαθών που α
ντιπροσωπεύουν οι χορηγού
μενες «δωροεπιταγές». 
β) Η αξία των χορηγούμενων 
διατακτικών για την αγορά α
γαθών από συμβεβλημένα κα
ταστήματα, με την εξαίρεση 
των διατακτικών τροφής για 
εργαζόμενους μέχρι ποσού 6 
ευρώ ανά διατακτική, 
γ) Το ποσό του καταβαλλόμε
νου ενοικίου, καθώς και του 
τεκμαρτού ενοικίου για παρο
χή κατοικίας.
δ) Το καταβαλλόμενο ποσό για 
οικιακό προσωπικό, 
ε) Τα επιδόματα θέσεως και 
ευθύνης και
στ) Το ποσοστό της Εργοστα
σιακής Τιμολογιακής Αξίας 
(ΕΤΑ) του έτους πρώτης κυκλο
φορίας αυτοκινήτων.

Η ασφάλιση 
των δανείων 
στην κορυφή 
της λίστας 
παραπόνων
Τα προβλήματα που αφορούν την α
σφάλιση τω ν  δανείων, αλλά και σ' 
αυθαίρετε5 μετατροπέε προθε
σμιακών καταθέσεων σε ασφαλι
στήρια συμβόλαια, χωρίε προη
γούμενη ενημέρωση του καταθέτη, 
φιγουράρουν στΐ5 πρώτεε θέσειε 
τω ν παραπόνων που υποβλήθηκαν 
στον Μεσολαβητή Τραπεζικών και 
Επενδυτικών Υπηρεσιών κατά το 
2010. Πρόκειται για προβλήματα 
που εντοπίστηκαν κατά τιε συ- 
ναλλαγέ5 με τιε τράπεζεε και αφο
ρούν τα ασφαλιστήρια προγράμ
ματα που προωθούν είτε στον  το 
μέα τω ν  χορηγήσεων είτε στον το 
μέα τω ν καταθέσεων, προκαλώνταε 
τη  δυσαρέσκεια τω ν  συναλλασσο- 
μένων στιε σχέσειε τουε με τιε τρά
πεζεε, αλλά και δυσπιστία για το  α
σφαλιστικό προϊόν. Στην έκθεση 
του Μεσολαβητή που δόθηκε πρό
σφατα στη  δημοσιότητα αναφέ- 
ρονται περιπτώσειε μη αποδοχή 
ασφαλιστηρίου που εκδόθηκε από 
εταιρεία επιλογήε του δανειολήπτη 
και χρέωση με ασφάλιστρα εται- 
ρείαε που είχε επιλέξει η τράπεζα, 
χρέωσηε ασφαλίστρων παρά τη ν

Στην έκθεση 
ίου Μεσολαβητή 
αναφέρονται περι
πτώσεις ασφάλισης 
του δανειολήπτη χωρίς 
τη συγκατάθεσή του.

ολοσχερή εξόφληση του δανείου, 
αλλά και ασφάλιση του δανειολή
πτη χωρίε τη  συγκατάθεσή του.

Στην έκθεση αναφέρονται επίσηε 
παράπονα και διαμαρτυρίεε για:

• Τράπεζε5 που προώθησαν α
σφαλιστικά προγράμματα εταιρει
ών τω ν οποίων ανακλήθηκε η άδεια 
λειτουργίαε τουε.

• Ενταξη επενδυτή σε ασφαλι
στικό πρόγραμμα, αντί τηε επέν- 
δυσηε σε προθεσμιακή κατάθεση.

• Παραπλανητική ενημέρωση 
σχετικά με τουε όρου3 ασφαλιστι
κού / επενδυτικού προγράμματοε.

• Μη εξαγορά κατά τη  λήξη του 
ασφαλιστικού / επενδυτικού προ- 
γράμματοε, παρά τη ν  εντολή του 
επενδυτή.

• Παραπλανητική ή ελλιπή ε
νημέρωση κατά τη ν πώληση α
σφαλισ τικών και επενδυτικών 
προϊόντων σε ό,τι αφορά τα  χαρα
κτηριστικά του5.

• Ενταξη του επενδυτή σε α
σφαλιστικό πρόγραμμα χωρίε τη 
συγκατάθεσή του και χρέωση τω ν 
λογαριασμών του με ασφάλιστρα.

• Διαχείριση χωρίε εντολή τω ν 
καταθέσεων επενδυτή από στελέχη 
τηε χράπεζαε, με αγορά ομολό,· 
ασφαλιστικών προγραμμάτων ..αΐ 
μετοχών. Ο Τραπεζικό5 Μεσολαβη- 
τήε συνιστά στΐ5 τράπεζε5 να ενη
μερώνουν αναλυτικά τον- δανειο
λήπτη / ασφαλισμένο για τα χαρα
κτηριστικά τω ν προϊόντων που του 
προτείνουν, αλλά και τον  δανειο
λήπτη να διαβάζει προσεκτικά τουε 
όρουε τη5 σύμβασηε που υπογράφει.

/

Η Ελλάδα υποχώρησε δύο θέσεις στις αφίξεις επιβατών κρουαζιερόπλοιων
Του ΣΤΑΘΗ ΚΟΥΣΟΥΝΗ

Στην τρίτη θέση έπεσε η Ελλάδα, πέ
ρυσι, από τη ν  πρώτη που ήταν το 
2009, σ τη ν κατάταξη τω ν  ευρω
παϊκών προορισμών που προσείλ- 
κυσαν το ν  μεγαλύτερο αριθμό ε
πισκέψεων από επιβάτεε κρουα- 
ζιερόπλοιων, ενώ μειώθηκε και το 
οικονομικό όφελοε από τη  δρα
στηριότητα τηε κρουαζιέραε.

Αυτό αναφέρει σ τη ν  «Κ » ο κ. 
Ανδρέα5 Στυλιανόπουλοε, πρόε- 
δροε και διευθύνων σύμβουλοε 
του ταξιδιωτικού οργανισμού Na
vigator Travel & Tourist Services 
αποκλειστικού αντιπροσώπου σε 
Ελλάδα και Κύπρο τηε Royal 
Caribbean International επικα- 
λούμενοε στοιχεία έρευναε τα οποία 
παρουσιάστηκαν την περασμένη ε
βδομάδα σ το  συνέδριο του Ευρω

παϊκού Συμβουλίου Κρουαζιέραε 
(ΕΟΟ) στΐ5 Βρυξέλλεε. Ο κ. Στυλια- 
νόπουλοε, ο οποίοε εκπροσώπησε 
σ το  συνέδριο και το ν  Σύνδεσμο 
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρή
σεων και το ν  Σύνδεσμο Επιχειρή
σεω ν Επιβατηγού Ναυτιλίαε απο
δίδει τη ν  πτώση στα  γεγονότα 
που διαδραματίστηκαν, πέρυσι, 
με τιε απεργίεε και τουε αποκλει- 
σμούε κρουαζιερόπλοιων.

Η Ελλάδα κατέλαβε τη ν τρίτη θέ
ση με 4,5 εκατ. αφίξειε επιβατών, 
καταλαμβάνονταε μερίδιο 17,8% 
τηε ευρωπαϊκήε αγοράε. Την πρώ
τη  θέση κατέλαβε η Ιταλία με 5,4 
εκατ. επιβάτε5 (μερίδιο 21,4%) και 
τη  δεύτερη θέση η Ισπανία με 4,9 
εκατ. επιβάτεε (μερίδιο 19,5%).

Σε σχέση με το  2011, μεταφέρει 
ο κ. Στυλιανόπουλοε, οι εκπρόσω
ποι τω ν  ετα ιρειών κρουαζιέραε

Κατέλαβε την τρίτη 
θέση με 4,5 εκατ. 
αφίξεις επιβατών, 
καταλαμβάνοντας 
μερίδιο 17,8% της 
ευρωπαϊκής αγοράς.

παρ’ ότι δηλώνουν πωε η Ελλάδα εί
ναι αγαπητόε προορισμόε, παρα
τηρούν με μεγάλη προσοχή τιε κι
νη τοπ ο ιή σει που πραγματοποι
ούνται. Σε ό,τι αφορά την προοπτική 
να καταστεί η χώρα pas από ομί- 
λουβ κολοσσούε τηε παγκόσμιαε 
κρουαζιέραε προορισμόε home 
porting, δηλαδή os βάση acpempias 
και κατάληξηε τω ν  κρουαζιερό- 
πλοιων του5, εκτιμά ότι είναι οριακά

χαμένο και το 2013 εξαιτίτ^ του τρό
που α λα ελληνικά που επελέγη να 
γίνει η άρση του καμποτάζ.

Κατά την περυσινή σεζόν, η Ελ
λάδα βρέθηκε στην 6η θέση στην 
ευρωπαϊκή κατάταξη τω ν  προορι
σμών με τα περισσότερα οικονομι
κά οφέλη από την κρουαζιέρα, κα- 
mYpätpoirtas όμωε απώλειεε. Ειδι
κότερα, το οικονομικό όφελοε για τη 
χώρα από τη  δραστηριότητα τηε 
κρουαζιέραε μειώθηκε κατά 3% 
φθάνονταε στα 580 εκατ. ευρώ. Συ
νολικά, υπολογίζεται ότι στην κρου
αζιέρα άμεσα ή έμμεσα απασχο
λούνται 11.600 εργαζόμενοι στη χώ
ρα pas. Η Ιταλία που βρίσκεται στην 
πρώτη θέση, είχε οικονομικό όφε- 
λοε 4,5 δισ. ευρώ το  2010 (αύξηση 
4,8% σε σχέση με το 2009) από την 
κρουαζιέρα με 99.057 εργαζόμε- 
vous. Ακολουθεί η Αγγλία με οικο

νομικό όφελθ5 2,6 δισ. ευρώ (αύξηση 
6,7%) και 58.604 εργαζόμενου5, η 
Γερμανία με 2,3 δισ. ευρώ (αύξηση 
20,2%) και 36.000 εργαζόμενουε, η 
Ισπανία με 1,2 δισ. ευρώ (αύξηση 1,2 
δισ. ευρώ).

Στην κατάταξη τω ν  λιμανιών 
με τΐ5 περισσότερεε αφίξειε επι
βατών το 2010, πρώτο κατετάγη το 
λιμάνι τη5 Βαρκελώνηε και ακο
λούθησαν τηε Σιβιταβέκιαε (Ρώμη5), 
τηε Βενετίαε, τηε Πάλμα ντε  Μα- 
γιόρκαε (Ισπανίαε) και του Πειραιά. 
Συνολικά σε 250 ευρωπαϊκά λιμά
νια καταγράφηκαν 25 εκατ. αφίξειε 
επιβατών (αύξηση κατά 6% σε 
σχέση με το  2009).

Σύμφωνα με τα  στουιεία του Ευ
ρωπαϊκού Συμβουλίου Κρουαζιέραε, 
το  2010 ο τζίρο5 που πραγματο
ποιήθηκε από τη  βιομηχανία τηε 
κρουαζιέραε έφθασε σε 35,2 δισ. ευ

ρώ σ τη ν Ευρώπη. Οι θέσειε εργα- 
σίαε ξεπέρνούν τιε 300.000. Πέρυ
σι, περισσότεροι από 5,5 εκατ. 
Ευρωπαίοι πραγματοποίησαν μία 
κρουαζιέρα εμφανίζονταε αύξηση 
κατά περίπου 10% σε σχέση υε το 
2009. Επίσηε, 5,2 εκατ. επιβέ ξε
κίνησαν μία κρουαζιέρα απο ευ
ρωπαϊκό λιμάνι (αύξηση 7,6% σε 
σχέση με το 2009). Εξ αυτών τα  4 
εκατ. ήταν Ευρωπαίοι και το  1,2 ε
κατ. από άλλεε αγορέε.

Η Ευρώπη κατέχει το  30% τηε 
παγκόσμιαε αγοράε κρουαζιέραε.

Το 2010, 45 εταιρείεε κρουαζιέ
ραε είχαν βάση τη ν Ευρώπη, με 
στόλο 132 κρουαζιερόπλοιων δυ- 
ναμικότηταε 137.100 κλινών. Επί
σηε, άλλα 66 κρουαζιερόπλοια με 
81.000 κλίνεε μη ευρωπαϊκών ε
ταιρειών ήταν δρομολογημένα πέ
ρυσι σε ευρωπαϊκούε προορισμούε.


