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Ο πρόεδρο* τη* Ευρωπαϊκή*
Κεντρική* Τράπεζα* Ζαν-Κλοντ
Τρισέ (αριστερά) ενημέρωσε
ατύηω* τον Ευάγγελο Βενιζέλο
(δεξιά) πωί μέχρι σήμερα
έχουν κατατεθεί
36 διαφορετικά σενάρια παραλλαγέ* για τη λύση
| . στο ελληνικό πρόβλημα

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«Οχι» σε
ξεπούλημα
ιης περιουσίου
ίου Δημοσίου
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΜΑΡΙΑ ΝΤΑΛΙΑΝΗ

•

ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟΣ ενώ πιον του κομμα
τικού ακροατη ρίου γ ια τη σ υμ μετο
χή της Νέας Δημοκρατίας στο Ταμείο
Α ποκρατικοποιήσεω ν εμφανίστηκε ο
πρόεδρος της Ν.Δ. μιλώντας χθες στα
μέλη τη ς Ε κτελεστικής Γραμματείας
του κόμματος, ενώ τα υτό χρ ο να είπε
κατηγορηματικά «όχι» στο ξεπούλημα
της δημόσιας περιουσίας.
Επιχειρώντας να προλάβει αντιδράσεις
για τη συμμετοχή τη ς Ν.Δ. στο δ ιο ι
κητικό συμβούλιο του Ταμείου Α πο
κρατικοποιήσεων, ο Αντώνης Σαμαράς
δήλωσε: «Συμμετέχουμε στην Επιτροπή
Α ποκρατικοποιήσεω ν. Είναι χρήσιμο
να γνω ρίζουμ ε α π ό μέσα τι γίνετα ι.
Ωστε να υπάρχει έλεγχος...». Υ πενθυ
μίζεται ότι η Ν.Δ. έχει π ρ ο τείνει τον
Αντώνη Βαρθολομαίο, ανιψιό του εκλιιόντος γενικού διευθυντή του κόμματος
Γ. Βαρθολομαίου, ως μη εκτελεστικό
μέλος του Δ.Σ.
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολί
τευσης κατηγόρησε την κυβέρνηση για
«πολιτικό χαμαιλεοντισμό», υποστηρί
ζοντας π ω ς «άλλα λέει μέσα κι άλλα
έξω». Ο πω ς είπε, «στις Βρυξέλλες, ο
υπουρ γός Ο ικονομικών διαβεβαίω νε
ότι το Μ εσοπρόθεσμο θα εφαρμοστεί
στο ακέραιο», ενώ την ίδια στιγμή «στην
Αθήνα, ο αναπληρωτής του, αναφερόμένος στις αποκρατικοποιήσεις, είπε
ότι θα π ω λη θο ύν πολύ λιγότερα α π ’
όσα προβλέπει το Πρόγραμμα!».

«Με ψυχραιμία θα αξιοποιήσουμε
τα πάντα npos

όφελος μας»

Βενιζέλος: Η επιλεκτική χρεοκοπία δεν αντανακλά την πραγματική οικονομία

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ. Την ίδια στιγμή, άλλα

στελέχη της Ν.Δ. κατηγορούν την κυ
βέρνηση ότι προσπάθησε να παρουσι
άσει ως «συναίνεση» το «ναι» της Ν.Δ.
στις αποκρατικοποιήσεις διαστρεβλώ
νοντας τις βασικές θέσεις του κόμματος
όπως παρουσιάστηκαν στο Ζάππειο II:
όχι σε μαζικές πωλήσεις μετοχικών π α 
κέτων με το Χρηματιστήριο σε ιστορικά
χαμηλά, όχι στην πώληση του 17% της
ΔΕΗ χωρίς να υπάρξει πρώτα απελευ
θέρωση της αγοράς, όχι στην πώληση
του ΟΠΑΠ με κόστος που ισοδυναμεί
με τα έσοδα μόλις 2-3 ετών, αλλά «ναι»
στην ιδιωτικοποίηση ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ
(όχι τα δίκτυα), ΕΛΤΑ, Καζίνο, ΛΑΡΚΟ,
ΔΕΠΑ, Ιππόδρομο, Τουριστικά Ακίνητα,
Αλυκές.
Γ οόεδρος της Ν.Δ. κατηγόρησε την
χ ^ έ ρ ν η σ η αλλά και τους αξιωματούχους της Ε.Ε. ότι υποβάλλουν τους π ο 
λίτες σε «μάταιες θυσ ίες σε πολιτικό
αδιέξοδο» με αφορμή ότι το έλλειμμα
αντί να πέσει κατά 4% εμφανίζει άνοδο,
ενώ μίλησε για δικαίωση τω ν θέσεω ν
της Ν.Δ.
Κλείνοντας την ομιλία του στην Εκτε
λεστική Γραμματεία, α π η ύθ υνε π ρ ο 
σκλητήριο και π ανσ τρατιά όλων τω ν
στελεχώ ν «χωρίς δ ια κ ο π ές φ έτο ς το
καλοκαίρι», ώ στε το κόμμα να είνα ι
όχι μόνο σε εκλογική ετοιμότητα αλλά
«έτοιμο και να κυβερνήσει».

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ

είωση του ελληνικού χρέ
ους -ακόμη και μέσω της
"επιλεκτικής χρεοκοπίας”
( “κούρεμα” μέρους των ελληνικών
ομολόγων) συζητά πλεόν η κυβέρ
νηση στην προσπάθεια να βρεθεί
συνολική λύση για στην κρίση στην
οποία είναι εγκλωβισμένη η Ελλάδα
και το Ευρώ.
Είναι ενδεικ τικ ό οτι ο υ π ο υ ρ γό ς
Οικονομικών ξεκαθάρισε χτες πως
η περιβόητη επιλεκτική χρεοκοπία
(selective default) αποτελεί απλώς
έναν χαρακτηρισμό που δίνουν οι
οίκοι πιστοληπτικής με το οποίο περιγράφονται οι εκτιμήσεις τους για
τις επιπτώ σεις μιας μη εθελοντικής
συμμετοχής των ιδιωτών πιστωτών
στον νέο μηχανισμό στήριξης.Και
τόνισε πως σε καμία περίπτωση δεν
αντανακλά τις συνθήκες στην πραγ
ματική οικονομία και δεν αποτελεί
πιστω τικό γεγονός. Εμφανίσθηκε
μάλιστα ικανοποιημένος από την
απόφαση των ευρωπαίων υπουργών
Οικονομικών για ευέλικτη και λει
τουργική ανάμειξη του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθε
ρότητας (EFSF) στην προωθούμενη
λύση της ελληνικής κρίσης χρέους
«Αν είμαστε ψύχραιμοι, συνετοί και
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έχουμε σχέδιο, μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα πάντα προς όφελος
μας. Ολα γίνονται για να δοθεί μια
λύση», υπογράμμισε.
Μ άλιστα, γ ια να κ α τα δείξει την
π ερ ιπ λοκ ότη τα τω ν συζητήσεω ν
και τω ν π ρ ο τά σ εω ν ο υ π ο υ ρ γό ς
Ο ικονομικώ ν επικαλέστηκε ανα
φορά του πρόεδρου της Ευρωπαϊ
κής Κεντρικής Τράπεζας Ζαν-Κλοντ
Τρισέ, ο οποίος ενημέρωσε ατύπως
τον κ. Βενιζέλο πω ς μέχρι σήμερα
έχου ν κ ατα τεθεί 36 δια φ ορετικά
σενάρια-παραλλαγές για τη λύση
στο ελληνικό πρόβλημα.
Επίσης, σχολιάζοντας τη ν επ ιμ ο 
νή κάποιω ν κρατών να παρέχουν
τη στήριξή τους στην Ελλάδα υπό
τη ν π ρ ο ϋ π ό θ εσ η τη ς χορ ή γη σ η ς
ε μ π ρ ά γ μ α τω ν δ ια σ φ α λ ίσ εω ν, ο
υ π ο υ ρ γό ς επιβεβαίω σε π ω ς κάτι
τέτοιο ζητείται από τη Φινλανδία,
τη Σλοβακία και τη Σ λοβενία για
λόγους «πολιτικής κουλτούρας» και
δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αυτό
εφόσον συνοδεύονται από λύσεις
που οδηγούν στην οριστική βιωσι
μότητα του ελληνικού χρέους.
Σε συνέντευξη Τύπου π ο υ π α ρ α 
χώρησε χθες για τα αποτελέσματα
της συνεδρίασης του Ε ω ^Γ Ο ϋρ ο
κ. Βενιζέλος τόνισε πω ς η ελληνι
κή πλευρά ζήτησε και κέρδισε τον

Η 15η Σεπτεμβρίου
είναι η
καταληκτική
ημερομηνία για
την ανακοίνωση
m s ολοκληρω μένα
λύση$

προσδιορισμό της 15ης Σεπτεμβρίου
ως καταληκτικής ημερομηνίας για
την ανακοίνωση της ολοκληρωμέ
νη ς λύσης σχετικά με την εμπλοκή
τω ν ιδιω τώ ν στον νέο μηχανισμό
στήριξης της Ελλάδας.
Ο κ. Βενιζέλος προέβλεψε ότι μέχρι
και τα τέλη Ιουλίου θα έχουν αποφασιστεί οι βασικές πτυχές του σχεδί
ου, οι οποίες θα περιλαμβάνουν μια
πιο ευέλικτη και λειτουργική ανά
μειξη του ΕθδΡ, τη μείωση των επι
τοκίων τω ν δανείων που λαμβάνει
η χώρα από τον υφιστάμενο μηχανι
σμό, την επιμήκυνση της λήξης των
ομολόγων αλλά και τη συμμετοχή
τω ν ιδιωτών. «Η επαναγορά ομολό
γων από τη δευτερογενή αγορά είναι
ένα από τα μοντέλα που βρίσκονται
στο τραπέζι», δήλωσε, προσθέτο
ντας π ω ς η αποκρυστάλλωση των
προτάσεων θα αποτελέσει τον «πάτο
του βαρελιού» που είναι αναγκαίος
προκειμένου να αποκτήσουν νόημα
και αποτελεσματικότητα οι θυσίες
του ελληνικού λαού.
Ο υπουργός απέκλεισε επίσης κά
θε ενδεχόμενο να παρουσιάσουν
έλλειψη ρευστότητας οι ελληνικές
τράπεζες και τόνισε πως με βάση τις
συζητήσεις που έγιναν στο ΕΟΟΡΙΝ,
οι ελληνικές αλλά και όλες οι ευ
ρωπαϊκές τράπεζες θα στηριχτούν.
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Εκιακιη συνάνιηση ίων 27 ηγειών π κ Ε.Ε. που βλέπουν
ότι η καιάσιαση κινδυνεύει να ξεφύγει από ιον έλεγχο

Αναζητούν λύθΠ
σιην κρίση που

δημιούργησαν
ΒΡΥΞΕΛΕΣ:

ΕΙΡΗΝΗ Δ. ΚΑΡΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

τα χέρια τω ν 27 ηγετών της
Ευρωπαϊκής Ενωσης οι οποίοι
θα συνέλθουν εκτάκτως την
Παρασκευή στις Βρυξέλλες περνά
η διαχείριση της κρίσης στην ευρω
ζώνη, η οποία άρχισε μεν λόγω της
αρχικής αδυναμίας τω ν αρμοδίων
της ευρω ζώνης να επεξεργαστούν
τον τρόπο συμμετοχής των ιδιωτών
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Η συμμετοχή των ιδιωτών
ενδέχεται να έχει τον
χαρακτήρα επιλεκιική$
ή μερικήν χρεοκοπία$
στο δεύτερο πακέτο διάσωσης για
την Ελλάδα, αλλά πλέον επηρεάζει
δραματικά την Ιταλία, την Ισπανία
αλλά και τις αγορές συνολικά.
Η διαβεβαίωση του Eurogroup πως θα
υπάρξει οπωσδήποτε λύση στο ελλη
νικό πρόβλημα «πολύ σύντομα», όπως
και η ανακοίνωσή του ότι μελετάται
η διεύρυνση - οικονομική και θεσμι
κή - του προσωρινού Μηχανισμού
Σταθερότητας EFSF δεν κατάφεραν
να ηρεμήσουν τις αγορές. Ετσι, τα
spreads των «ύποπτων» χωρών - των
τριών της περιφέρειας, της Ιταλίας
και της Ισπανίας - συνέχισαν να εί
ναι στα ύψη, τα χρηματιστήρια της
Ευρώπης έκαναν βαθιά βουτιά με
τους επενδυτές να εγκαταλείπουν
την αβέβαιη ευρωζώνη, το ευρώ συ
νέχισε να κινείται σε χαμηλά επίπεδα
έναντι του δολαρίου και του ελβετικού
φράγκου. Επιπλέον, στις Βρυξέλλες
κοιτούν με ανησυχία τη διεύρυνση
της διαφοράς του επιτοκίου για το
δεκαετές ομόλογο της Γερμανίας και
αυτού της Γαλλίας.
Αξιωματούχοι της ευρωζώνης, τόσο
επωνύμως όσο και ανωνύμως, παρα
δέχθηκαν ότι πλέον η κατεύθυνση για
τη συμμετοχή των ιδιωτών ενδέχεται
να έχει τον χαρακτήρα επιλεκτικής ή
μερικής χρεοκοπίας. Ανάμεσά τους
και ο υπουργός Οικονομικών της Ολ
λανδίας Ντε Γιάχερ, ο οποίος μάλιστα
εμφανίστηκε καθησυχαστικός απέ
ναντι σε αυτό το ενδεχόμενο. Πηγές

της ευρωζώνης έλεγαν πω ς αφενός
απαιτείται μια γρήγορη απόφαση για
την Ελλάδα - «πρέπει να αντιμετωπί
σουμε την εστία από όπου ξεκίνησε ο
καρκίνος» - αφετέρου υπάρχει πλέον
συναίνεση για «κούρεμα» της τάξεως του 50% σε τμήμα του ελληνικού
χρέους ώστε να καταστεί βιώσιμο. «Ο
τρόπος με τον οποίο αυτό θα γίνει δεν
έχει και τόση σημασία, από τη στιγμή
που ο κύβος ερρίφθη προς αυτήν την
κατεύθυνση», σημείωνε.
Κοινοτικές πηγές έλεγαν πως μια «με
ρική χρεοκοπία» της Ελλάδας ενδέχε
ται να είναι ένας από τους όρους που
έχει θέσει η Ανγκελα Μέρκελ ώστε να
αποδεχθεί την αύξηση των κονδυλίων
του ΕΙΧΕ, αλλά και τη δυνατότητά του
να προβαίνει σε επαναγορά χρέους κάτι που θα μπορούσε να θωρακίσει
την ευρωζώνη.
Οι ίδιες π ηγές έλεγαν πω ς με αυτό
τον τρόπο η καγκελάριος θα μπο
ρούσε να «πουλήσει» την ιδέα και

Εηαφέδ με ιο ΔΝΤ
Η νέα επικεφαλήε του Ταμείου
Κρίσήν Λαγκάρντ αποκάλυψε
πα« μόλιε τώρα εκπρόσωποι του
ΔΝΤ ήρθαν στΐ5 Βρυξέλλε$ να
συζητήσουν σχετικά με το δεύτερο
πακέτο τηε Ελλάδαε -φροντίζονταε
παράλληλα να υπενθυμίσει ότι η
Ελλάδα έχει κάνει μεν αρκετά αλλά
έχει ακόμη πολλή δουλειά

στο εσωτερικό της χώρας της, καθώς
η διεύρυνση του ΕΕδΙ- θα πρέπει να
πάρει την έγκριση των εθνικών κοι
νοβουλίων, αλλά επίσης θα πρέπει
η Γερμανία και οι άλλες χώρες του
Βορρά να συμβάλουν στην ενίσχυ
ση του κεφαλαίου του, είτε με ζεστό
χρήμα είτε με εγγυήσεις.
Οπως και να έχει, πάντως, ακόμη και
αν βρεθεί λύση για τη συμμετοχή ιδι
ωτών στο ελληνικό εγχείρημα της
«μερικής ή επιλεκτικής χρεοκοπίας»,
και πάλι το πακέτο για την Ελλάδα
δεν θα έχει ολοκληρωθεί: θα πρέπει
να αντιμετω πιστεί το αγκάθι τω ν
εμπράγματων εγγυήσεων που ζητεί
η Φινλανδία για να μετέχει στα π α 
κέτο, αλλά να υπάρξει και η σχετική
συμφωνία των Κοινοτικών με το ΔΝΤ.
Δ ΥΣΦ Ο Ρ ΙΑ . Παράλληλα, έντονη

δυσφορία επικρατεί στην Κομισιόν
αλλά και σε πολλές πρωτεύουσες για
τη γερμανική στάση, καθώς τόσο η κ.
Μέρκελ όσο και ο κ. Σόιμπλε κατηγορούνται ευθέως ότι θέτουν σε κίνδυνο
ολόκληρο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα
με την άρνησή τους να ληφθούν ρι
ζοσπαστικά μέτρα. Μάλιστα, θεω 
ρούν ότι οι γερμανοί αξιωματούχοι
με τις δηλώσεις τους - ότι η Ιταλία
δεν αντιμετωπίζει πραγματικό πρό
βλημα εφόσον εφαρμόσει τα μέτρα
που απαιτούνται - ενθάρρυναν τις
επιθέσεις των αγορών, αντί να τις κα
θησυχάσουν. «Το Βερολίνο παίζει με
τη φωτιά μόνο και μόνο για να μπορεί
η κ. Μέρκελ να κερδίσει τις επόμενες
εκλογές, τις οποίες ούτως ή άλλως
μάλλον θα χάσει», έλεγε ανώτερο στέ
λεχος της Κομισιόν, που αποκάλυπτε
επίσης πως ακόμη και οι ίδιοι οι γερ
μανοί χειριστές στις Βρυξέλλες δεν
μπορούν να κατανοήσουν τη στάση
της καγκελαρίου.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η κρίση στις
ευρωπαϊκές αγορές ώθησε ορισμένες
τράπεζες να συμβουλεύσουν τους
επενδυτές τους «να μην αποκλείσουν
πλέον μια διάσπαση της ευρωζώνης»,
όπως για παράδειγμα η Κρεντίτ Σουίς.
Επαναφέρουν έτσι το «σενάριο των
δύο ευρώ», το οποίο εφέρετο να επι
διώκει το Βερολίνο κατά την έναρξη
της κρίσης.

Μέρκελ και Σόιμπλε (φωτογραφία) κατηγορούνται ευθέωβ στην Κομισιόν
ότι θέτουν σε κίνδυνο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα

