
Πιθανή πλέον η επιλεκτική χρεοκοπία
Ανοικτό άφησε το ενδεχόμενο ο υπουργός Οικονομικών, εάν η  Ευρωζώνη καλύψει χρηματοδοτικές ανάγκες κράτους και τραπεζών

Του ΣίίΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

ιχτά όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και αυτό m s 
'—.ιΐλεκτικήε χρεοκοπϊαε» (selective default), 
εφόσον όμω5 η  Ευρωζώνη καλύψει tis χρη- 
ματοδοτικέ5 ανάγκε3 του Kpdrous και των τρα
πεζών, άφησε χθε5 ο unoupyos Οικονομικών 
κ. Ευ. Βενιζέλοε. Σε κάθε περίπτωση, ο i6ios 
ξεκαθάρισε ότι η όποια λύση θα πρέπει να έ
χει δοθεί το αργότερο ¿cos tis 15 Σεπτεμβρίου, 
πριν από την εκταμίευση m s ε π ό μ ε ν έ  δόσηε, 
ενώ άφησε ανοικτό και το ενδεχόμενο παρο- 
xns κάποιων εγγυήσεων στην περίπτωση που 
υπάρξουν σημαντικέ3 διευκολΰνσεΐ5 από την 
Ευρωζώνη αναφορικά με τη  βιωσιμότητα του 
ελληνικού xp0ous.

Αμέσωε μετά την επιστροφή του από tis  Βρυ- 
ξέλλεε, ο κ. Βενιζέλθ5 δήλωσε ότι ο opos m s 
«επιλεκτικήε χρεοκοπία5» «τρομάζει χωρΐ5 λό
γο», αφού δεν πρόκειται για ένα «πραγματικό 
γεγονόε, δεν είναι χρεοκοπία», αλλά για «μία

αξιολόγηση κρατικών ομολόγων που κάνουν 
οι τρεΐ5 γνωστοί οίκοι αξιολόγησή».

Μάλιστα, συμπλήρωσε ότι κάτι τέτοιο δεν 
ενεργοποιεί τα ασφάλιστρα κινδύνου (CDS) έ
ναντι χρεοκοπίαε m s xaipas, ενώ σημείωσε με 
νόημα neos «εάν εμείβ είμαστε ψύχραιμοι, συ
νετοί και έχουμε σχέδιο και το εφαρμόζουμε, 
μπορούμε να διαχειριστούμε τα πάντα npos ό- 
φελό5 μαβ... Apa αυτά όλα γίνονται για να δο
θεί μια λύση και μια διέξοδθ5».

Επί m s  ouoias, σε κατάσταση «επιλεκτική5 
χρεοκοπία5» τίθεται μία χώρα από m us oíkous 
α ξιολόγη σ ή  όταν αθετεί pépos τω ν υποχρε- 
ώσεώ ν m s . Σε καμία περίπτωση δεν αποτε
λεί «χρεοκοπία» και δεν έχει tis αρνητικέβ m s 
συνέπειε5, καθώβ η χώρα συνεχίζει να πλη
ρώνει κανονικά n s  υπόλοιπεε υποχρεώ σει m s 
(τόκοι, λήξεΐ5 κ. λπ.). Μάλιστα, αναλυτέβ m s  
αγοράε σημειώνουν ότι από τη  στιγμή που ει
σέρχεται σ ε  αυτό το καθεστώ ε μία χώρα, αρ
χίζει να αντιστρέφεται το κλίμα eras αγορέε

γι’ αυτήν και αρχίζει η ανοδική τη5 πορεία.
Αν και ο κ. Βενιζέλοε ανέφερε τη  «δεδηλω

μένη θέση» τηε Ευρωπάϊκήε Κεντρικήε Τρά
πεζες (ΕΚΤ) αναφορικά με το ότι δεν αποδέχεται 
ούτε την «επιλεκτική χρεοκοπία», ούτε το «πι
στωτικό γεγονόβ» (δηλαδή τη χρεοκοπία), υ
ποστήριξε πας «εμείε είμαστε έτοιμοι να 
μπούμε στο νέο πρόγραμμα, το θέλουμε και θα 
συμβάλουμε με τιε ιδιωτικοποιήσει», αλλά κά
τω από δύο προϋπ οθέσει:

1. Να έχουν ολοκληρωθεί όλα τα ζητήματα 
τΐ5 επόμενεε εβδομάδεβ και το αργότερο μέχρι 
τΐ5 15 Σεπτεμβρίου, πριν από την εκταμίευση 
τηε επόμενηβ δόσηβ.

2. Να έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση 
των δημοσιονομικών αναγκών τηε Ελλάδα5, κα- 
θώε και η σταθερότητα του τρ α π εζιο ύ  συ- 
στήματοε. «Θέλουμε απόλυτη κάλυψη» δήλωσε 
ο κ. Βενιζέλθ5, εξηγώντα5 αναφορικά με τιβ τρά- 
πεζεε ότι «υπάρχει πρόβλημα ρευστότηταε, κά- 
λυψηβ αναγκών των τραπεζών στον βαθμό που

δεν λειτουργεί πλήρω5 η διατραπεζική αγορά» 
σ ε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Η κάλυψη αυτή τω ν τραπεζών μπορεί να 
προέλθει είτε από την  ΕΚΤ είτε από την  Ευ
ρωζώνη, είτε από άλλου5 ευρωπάίκούε θε- 
σμού5, όπας ο υφιστάμενοε ευρωπαϊκόε μη
χανισμό β στήριξη5 (ΕξεΕ). Επίσηε, ο κ. Βενι- 
ζέλοε εκτίμησε ότι η νέα οικονομική βοήθεια 
προε την  Ελλάδα συνολικά, θα μπορούσε να 
προέλθει από το ΕΡδΡ (όπω5 σε Ιρλανδία και 
Πορτογαλία) και όχι με διμερή δανεισμό (ό- 
πω5 γίνεται τώρα).

Ολα αυτά τα ζητήματα θα τεθούν επί τάπητοβ 
και στην έκτακτη σύνοδο κορυφήε που ανα
μένεται να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πα
ρασκευή, με τον υπουργό να αναφέρει ότι «η 
Ελλάδα είναι ένα εργαστήριο που δοκιμάζεται 
η αντοχή τη5 Ευρωζώνηε». Από την πλευρά τηε, 
η Ελλάδα, σύμφωνα με τον υπουργό, πρέπει να 
εφαρμόσει τα μέτρα. Μάλιστα, μιλώνταε χθε5 
το βράδυ στο ΚΤΕ Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ,

υποστήριξε πας μέχρι τιε 15 Αυγούστου θα πρέ
πει να ψηφιστεί ένα πολυνομοσχέδιο το οποίο 
θα έχει ασφαλιστικά θέματα, τουριστική κα
τοικία, τυχερά παίγντα, τραπεζικέβ οδηγίεε και 
ορισμένεε φορολογικέ5 δ ια τά ξει. Σε κάθε πε
ρίπτωση, τα ζητήματα αυτά θα πρέπει να έχουν 
κλείσει πριν από τ ς  20 Αυγούστου, οπότε και 
θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσες με την τρόι
κα για το Μνημόνιο II.

Σε ό, τι αφορά το ζήτημα των εγγυήσεων - 
ενέχυρων για νέο δανεισμό που απαιτούν διά- 
φορε5 χώρεβ τηε Ε υρω ζώ νη (Φινλανδία, Σλο
βακία κ. λπ.), ο υπουργόβ δήλωσε ότι «εάν βρε
θούμε αντιμέτωποι με ένα ερώτημα μεγάληβ 
επ ιμ ή κυ νσή , μεγάληβ μ ε ίω σ ή  επιτοκίων και 
μεγάληβ ελάφρυνσηε του κόστου5 εξυπηρέ
τ η σ ή , και πρέπει εκεί να αντιμετωπίσουμε ζη
τήματα εγγυητικών μηχανισμών, αυτό πρέπει 
να το κάνουμε, γιατί ο εγγυητικό5 μηχανισμόε 
θα μαε επιτρέψει πολλά πράγματα».
• Αλλο ρεπορτάζ, σελ . 4, 26

F ξαπλώνεται 
γρήγορα η κρίση, 
η Ευρώπη αργεί
Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΚΟΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ

Με την κρίση δημόσιου χρέου5 να 
εξαπλώνεται ταχύτατα στε Ιταλία 
και Ισπανία, τρίτη και τέταρτη με- 
γαλύτερεε οικονομίεβ τη5 Ευρω
ζώ ν η , «η ώρα τηε κρίσηε» για το 
πιο φιλόδοξο σχέδιο τη5 Ευρω- 
παϊκήε Ενωσηε, το ευρώ, πλη
σιάζει ταχύτατα. Στη Σύνοδο Κο- 
ρυφήβ τη5 Ευρωζώνη5 που ανα
μένεται να συγκληθεί την Παρα
σκευή οι ηγέτεε των «17» θα 
πρέπει να λάβουν σαφεί3 αποφά- 
σ ε ς  για να περιορίσουν, πρώτον, 
την εξάπλωση τ ι ς  κρίσις και, δεύ
τερον, να στηρίξουν την Ελλάδα 
τα επόμενα χρόνια.

Παρ’ όλο που το ΕπΓο^ουρ το 
βράδυ τηε Δευτέραε, υπό την α
σφυκτική πίεση των αγορών, α
ποφάσισε να κάνει το πρώτο βή
μα προε μια ριζική λύση στο πρό
βλημα του ελληνικού (και κατά συ
νέπεια και πορτογαλικού - ιρλαν-

Στη Σύνοδο Κορυφής 
της Ευρωζώνης που 
αναμένεται να συγκλη
θεί την Παρασκευή 
οι ηγέτες των «17» 
καλούνται να λάβουν 
σαφείς αποφάσεις.

δικού) χρέουβ, οι έντονε5 διαφο- 
ρέε απόψεων εξακολουθούν να δυ
ναμιτίζουν τ ς  αγορέε. Η κακο- 
φωνία συνεχίζεται, με τουβ Ευ- 
ρωπαίουβ πολιτικού5 να εξακο
λουθούν να στέλνουν αντιφατικά 
μηνύματα με βασικό αποδέκτη το 
εσωτερικό τουβ ακροατήριο.

Χθεε ο Ισπανόβ πρωθυπουργό5 
κ. Χοσέ Λουίε Θαπατέρο, εκφρά- 
ζονταβ την έντονη ανησυχία πολ
λών κρατών-μελών για την ε
μπλοκή του ιδιωτικού τομέα στα 
νέα πακέτα βοήθεια5, δήλωσε ό
τι «η συζήτηση δεν ξεκίνησε σω
στά και δεν έχει τελειώσει», κα- 
τηγορώντα5 τουε εταίρουβ του ό
τι άνοιξαν τη συζήτηση χωρίβ να 
καταλήξουν σε σαφεί5 προτάσες 
και χωρίβ να εκτιμήσουν τ ς  αρ- 
νητικέ$ συνέπειεε.

ρίπου την ίδια ώρα, στΐ5 
Βρυςέλλεβ ο υπουργ05 Οικονομι
κών Ή ς Γερμανίαβ κ. Βόλφγκαν- 
γκ Σόιμπλε δήλωνε ότι η συμμε
τοχή των ιδιωτών επενδυτών στη

νέα χρηματοδότηση m s Ελλά- 
6as είναι βέβαιη και ότι xopis αυ
τή την προϋπόθεση δεν πρόκειται 
να υπάρξει νέα διάσωση m s Ελλά- 
6as. Ο Ολλανδόε unoupyos Οικο
νομικών κ. Γιαν Κέεε ντε Γιάχερ 
πρόσθεσε ότι η επιλεκτική χρεο
κοπία m s Ελλάδος δεν πρέπει πλέ
ον να αποκλείεται.

Πιέσεκ από ΔΝΤ
Από την Ουάσιγκτον η δήλωση 

m s  νέαε επικεφαλή5 του Διε- 
0vous Νομισματικού Ταμείου κ. 
Κριστίν Λαγκάρντ ότι το Ταμείο 
δεν είναι έτοιμο να συζητήσει τΐ5 
λεπτομέρειεβ του νέου σχεδίου διά- 
oaions m s Ελλάδα5, αφενόε πίε
σε tous Ευρωπαίου5, αφετέρου τα- 
ρακούνησε tis αγορέβ. Αργότερα 
η κ. Λαγκάρντ χαιρέτισε tis απο- 
φ ά σ ες του Eurogroup για την Ευ
ρωζώνη και ζήτησε τη γοήγορη ε
φαρμογή μέτρων.

Πλέον η κατάσταση είναι «πιο 
επείγουσα και επικίνδυνη από 
ποτέ» λέει Eupamaios διπλωμάτη. 
Η στρατηγική που ακολούθησε η 
Ευρωζώνη μέχρι σήμερα και είχε 
στόχο να περιορίσει την κρίση δη
μόσιου χρέουε σε Ελλάδα, Ιρλαν
δία και Πορτογαλία έχει ολοφάνερα 
απότύχει. «As ελπίσουμε ότι μέ
χρι την Παρασκευή η κατάσταση 
an s αγορέ5 θα είναι τόσο άσχημη, 
ώστε οι αρχηγοί κρατών να ανα
γκαστούν να πάρουν αποφάσες» 
λέει διπλωμάτη από χώρα m s Ευ
ρω ζώ νη, περιγράφονταβ το κλίμα 
που επικρατεί eras Βρυξέλλεβ.

Σύμφωνα με πρόταση m s διε- 
0voüs 0vü)ons τραπεζών (IIF) που 
παρουσιάστηκε στο Eurogroup 
τη Δευτέρα και δημοσιεύει η Wall 
Street Journal, «σχέδια που αφο
ρούν τη χρηματοδοτική κάλυψη 
των αναγκών m s Ελλάδα5 αν δεν 
περιλαμβάνουν μείωση του χρέου5 
δεν θα έχουν αποτέλεσμα τη στα
θεροποίηση των αγορών και την 
αντιστροφή m s εξάπλωσηε m s  
Kpions». Η πρόταση του IIF περι
λαμβάνει τη διάθεση από την Ευ
ρωζώνη 50 δισ. ευρώ για επανα
γορά ελληνικών κρατικών ομολό
γων από την Ευρωπαϊκή Κεντρι
κή τράπεζα στο 70% m s ονομα- 
oTums tous αξία5 ή για αγορέε α
πό τη δευτερογενή αγορά.

Μια δεύτερη πρόταση αφορά 
την ανταλλαγή των ελληνικών 
κρατικών ομολόγων στην τρέ
χουσα αξία tous με νέα που θα έ
χουν χαμηλότερο köotos εξυπη
ρ έ τ η σ ή .

Αστάθεια στις ευρωπαϊκές αγορές
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Τα αποτελέσματα του Eurogroup απογοήτευσαν τους επενδυτές 
και ώθησαν χαμηλότερα τις αγορές. Αργότερα, οι φήμες ότι 
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αγοράζει ομόλογα 
της περιφέρειας οδήγησαν σε μικρή πτώση τα spread 
των αδύναμων χωρών της Ευρωζώνης. Το Χρηματιστήριο 
του Μιλάνου γύρισε σε θετικό έδαφος, ωστόσο το ευρώ 
συνέχισε την πτωτική του πορεία έναντι του δολαρίου.

Spread ΐΟετών ομολόγων 
#  Ελλάδα ·  Ιρλανδία ·  Πορτογαλία Φ  Ισπανία Ιταλία

Η αντίδραση των χρηματιστηρίων

Η Μιλάνο
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Ισοτιμία ευρώ έναντι δολαρίου

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Κλειδιά, η στάση της ΕΚΤ και η διάρκεια της υττοβάθμισης
Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ

Την οριστικοποίηση η ς  συμφωνίαε 
για το ελληνικό χρέθ5 αναμέ
νουν οι εγχώριε5 τράπεζεε, την ώ
ρα που η μετάδοση π ς  κρίσηε 
στην Ιταλία, την τρίτη σε μέγεθθ5 
οικονομία τηβ Ευρω ζώ νη, δημι
ουργεί ασφυκτικέ5 π ιέσ ες .

Οι επιτελείε των τραπεζών α
ναγνωρίζουν ότι μαγικέε λύσεΐ3 
δ ε "  υπάρχουν και, δεδομένηε 

μμονήβ τη5 Γερμανίαε για τη 
συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα 
στο σχέδιο μετακύλισηε του ελ- 
ληνικού χρέουε, η προοπτική τηε 
επιλεκτικήε χρεοκοπίαε αποτελεί 
σοβαρή πιθανότητα. Ωστόσο, δεν 
αποκλείεται οι Γερμανοί να ανα
θεωρήσουν, υπό την πίεση τηε α- 
νάγκηβ για άμεση δράση που δη
μιουργεί η επέκταση τη5 κρίση5 
στην Ιταλία, αλλά και τηε κατη- 
γορηματική5 αντίδρασηβ τη5 ΕΚΤ 
για την εκλογή λύσηε που θα ο
δηγήσει σε επιλεκτική χρεοκοπία.

Σε γενικέβ γραμμέε επιλεκτική 
χρεοκοπία δεν σημαίνει ολική 
χρεοκοπία, αλλά μια ιδιότυπη κα
τάσταση όπου μια χώρα δεν εξυ
πηρετεί τμήμα των υποχρεώσεών 
τη5 για ένα χρονικό διάστημα.

Δύο καίρια σημεία
Στελέχη τραπεζών σημειώνουν 

ότι σ ε  ένα τέτοιο ενδεχόμενο 
δύο είναι τα καθοριστικά στοιχεία: 
η στάση τηε ΕΚΤ (αν θα δέχεται 
ελληνικά ομόλογα ωε εγγύηση) και 
η χρονική διάρκεια τηε επιλεκτι- 
κήβ χρεοκοπίαε. Αν η χώρα πα- 
ραμείνει σε τέτοιο καθεστώε για 
λίγεε μόνο εβδομάδεε και ακο
λουθήσει γρήγορα αναβάθμιση, 
τότε οι επιπτώσεΐ5 εκτιμάται ότι 
δεν θα είναι σημαντικέε. Αν όμωβ 
η  χώρα μείνει στιγματισμένη για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε οι 
ήδη οριακέε συνθήκεβ ρευστό- 
τητα5 θα επιδεινωθούν περαιτέ
ρω, δημιουργώνταε μεγάλα προ
βλήματα στην πραγματηαί οικο-

Οι τράπεζες αναμένουν 
την οριστικοποίηση 
της συμφωνίας 
για το ελληνικό χρέος.

νομία. Στελέχη τραπεζών υπο
γραμμίζουν ότι πρόκειται για πο
ρεία σε αχαρτογράφητα ύδατα. 
Δεν υπάρχει διεθνήε εμπειρία, το
νίζουν, που να παρουσιάζει ικα- 
νοποιητικέ5 αναλογίεΞ με την ελ
ληνική περίπτωση, ώστε να απο- 
τελέσει επαρκή μπούσουλα για το 
τι θα συμβεί την επόμενη μέρα. Οι 
πιο αισιόδοξοι επισημαίνουν πωε, 
δεδομένου ότι η υποβάθμιση τη5 
οικονομία3 σε καθεστώ5 επιλε- 
κτικήε χρεοκοπίαε θα είναι τμή
μα του γενικότερου ευρωπαϊκού 
σχεδίου για την αναδόμηση του 
ελληνικού χρέου5 ώστε να κατα
στεί βιώσιμο και θα συνδέεται με 
τη  χορήγηση νέου πακέτου οι-

κονομικήε βοήθειαε, τα προβλή
ματα ρευστότηταε θα αντιμετω
πιστούν άνετα.

Αυτό βέβαια δεν παύει να απο
τελεί μια αισιόδοξη πρόβλεψη, κα- 
θώε κανεί5 δεν μπορεί να μαε ε
ξασφαλίσει από τιε μη σκόπιμεε 
επιπτώσειε των σχεδίων. Η όποια 
λύση επιλεγεί θα απελευθερώσει 
δυνά μει και θα προκαλέσει α- 
ντιδράσειε με άγνωστεε συνέ- 
πειεβ. Κανείε δεν μπορεί να απα
ντήσει με ασφάλεια στην ερώτη
ση: Τι θα ανακύψει ω5 μη σχε
διασμένα αποτελέσματα των πο
λιτικών των Ευρωπαίων σχεδια
στών πολιτική5; Και η μέχρι τώ
ρα εμπειρία δεν είναι διόλου κα- 
θησυχαστική, καθώε καθημερινά 
διαπιστώνουμε πόσο διαφέρουν τα 
αποτελέσματα των πολιτικών που 
εφαρμόζονται από τιβ αρχικέ5 
προθέσειε των σχεδιαστών τουε. 
Επειτα από δύο χρόνια προσπα
θειών να αντιμετωπιστεί η ελλη
νική κρίση, το ζήτημα παραμένει

σε εκκρεμότητα, η αβεβαιότητα 
κυριαρχεί και οι Ευρωπαίοι πα
ρακολουθούν με τρόμο τη μετά
δοση m s Kpions στην τρίτη σε μέ- 
γεθοε οικονομία m s Ευρω ζώ νη.

Σε κάθε περίπτωση η  ζημιά, αν 
τελικά συμβεί αυτό, που θα επι
φέρει στον ιδιωτικό τομέα το 
σχέδιο μετακύλιση5 των ελληνι
κών ομολόγων είναι ζωτική5 ση- 
μασία5 για tis εγχώριεε τράπεζεε. 
Exovras στα χαρτοφυλάκιά tous 
ομόλογα inpous περίπου 45 δισ. ευ
ρώ, μια θεωρητική μείωση m s πα- 
poüoas αξίαβ των ομολόγων m s 
τάξη5 του 20% θα επέφερε ζημίεε 
ύψου5 9 δισ. ευρώ. Σε ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο είναι πιθανό ορισμέ- 
νεε τράπεζε5 να αποτύχουν να α
ναπληρώσουν τα απαραίτητα κε
φάλαια μέσω αυξήσεων κεφαλαί
ων και να υποχρεωθούν στην έ
σχατη λύση m s προσφυγήε στο 
Ταμείο Χρηματοπιστωτική5 Στα- 
Θερότητα5.
g. papadogiannisggmall. com

Ιταλία

«Δύσκολες ώρες 
περνάει η χώρα»
Με μια ασυνήθιστα σοβαρότητα5 για τον υπεραισιόδοξο Σίλ- 
βιο Μπερλουσκόνι έκκληση για ενότητα, ο Ιταλό5 πρωθυ- 
πουργόε επιχείρησε χθε5 να κατευνάσει tous φόβουε που 
δημιούργησε το τελευταίο διήμερο η  επίθεση των αγορών 
στην Ιταλία, την πρώτη σε μεγάλη οικονομία m s Ευρωζώ- 
vns. Και ενώ το kootos του δανεισμού m s εκτινασσόταν σε 
νέα ύψη, η Ιταλία ετοιμαζόταν χθεβ να επισπεύσει την ψή
φιση προγράμματοε λιτότηταε με στόχο τη μείωση rvos δυ
σθεώρητου χρέουε ύψουε 120% του ιταλικού ΑΕΠ.

«Πρέπει να είμαστε ενωμένοι, να επικεντρωθούμε στα 
κοινά μαε συμφέροντα και να έχουμε επίγνωση nus οι θυ- 
σίε3 μια5 σύντομηβ περιόδου θα μαε αποδώσουν μόνιμα ο
φέλη» τόνισε ο Ιταλόβ πρωθυπουργόβ, ενώ παραδέχθηκε πω5 
«σίγουρα δεν είναι εύκολη στιγμή για την Ιταλία». Παράλ
ληλα ο unoupYOs Οικονομικών, Τζούλιο Τρεμόντι, έφυγε ε 
σπευσμένα από τη σύνοδο του Eurogroup για να επιστρέ- 
ψει στη Ρώμη ώστε να προωθήσει την έγκριση του προ- 
γράμματο5 λιτότητα5 που προβλέπει την εξοικονόμηση 40 
δισ. ευρώ και αναμένεται 
να ψηφισθεί αυτέ5 tis η- 
μέρε5 από το ιταλικό Κοι
νοβούλιο. Πρόκειται για 
τετραετέε πρόγραμμα που 
προβλέπει μ ε ιώ σ ε ι στη 
χρηματοδότηση m s το- 
nuefis αυτοδιοίκησηβ και 
του συστήματοβ υγείαβ, 
αλλά και αύξηση του ορί
ου συνταξιοδότησα. Μέ
χρι στιγμή5 οι προσπάθειέ5 του να το προωθήσει είχαν προ
σκρούσει σε αντιδράσειε ακόμη και μελών m s κυβέρνησα 
που εξέφραζαν φόβουβ για το πολιτικό kootos. Από τη Δευ
τέρα, όμω5, που η Ιταλία βρέθηκε στο στόχαστρο των αγορών 
εκάμφθησαν οι αντιστάσεΐ5. Βέβαιοε nos η Ιταλία θα ψη
φίσει το «δικό m s φιλόδοξο πρόγραμμα περικοπών» δήλωσε 
μάλιστα ο Γερμανόβ unoupyos Οικονομικών, Βόλφγκανγκ 
Σόιμπλε. Πράγματι το αντιπολιτευόμενο κεντροδεξιό Δη
μοκρατικό Κόμμα ζήτησε να ψηφισθεί το πρόγραμμα μέχρι 
το τέλοβ τ α  εβδομάδαβ, ενώ παρά την κρίση που έχει εκ
δηλωθεί τελευταία ανάμεσα στον κ. Τρεμόντι και τον πρω
θυπουργό, το κυβερνών κόμμα προτίθεται να υπερψηφίσει 
όλεε tis προτάσειε του υπουργού Οικονομικών. Η εκπρόσωποε 
του κόμματο3, Αννα Τσίντζια Μπονφρίσκο, άφησε ανοικτό 
το ενδεχόμενο να ζητηθούν μικρέ5 τροποποιήσει, αλλά υ- 
ποσχέθηκε πωβ το κόμμα m s «θα αφήσει ελεύθερο το πε
δίο στον Τρεμόντι».

REUTERS, BLOOMBERG

Ο  Μπερλουσκόνι 
επισπεύδει την 
ψήφιση προγράμμα
τος λιτότητας, 
με στόχο τη μείωση 
του χρέους.

Ισπανία

Εκκληση Θαπατέρο 
στους «ισχυρούς»
Εκκληση npos tis «ισχυρότερεβ χώρεβ» τ α  Ευρω ζώ να να 
επιδείξουν υπευθυνότητα στην κρίση xp0ous απηύθυνε χθεε 
ο Ionavos πρωθυπουργόε, Χοσέ Aouis Θαπατέρο, και υ
πενθύμισε πωε η  Ισπανία έχει ήδη κάνει επιμαντικέβ θυσίεε. 
Εν αναμονή του αποτελέσματοβ ipncpocpopias επί των προ- 
τεινόμενων περικοπών κατά 3,8%  των δαπανών του 2012 
και με το kootos του δανεισμού τ α  Icmavias να εκτινάσ
σεται και πάλι χθεε, μολονότι η  χώρα έχει ήδη εφαρμόσει 
πρόγραμμα λ ιτ ό τ α α , ο Ionavos πρωθυπουργόε υπενθύ
μισε ertous εταίρου5 του από την Ευρωζώνη ncos η χώρα 
του έχει ήδη κάνει μεγάλεβ θυσίεε με σκοπό να αποφύγει 
την εμπλοκή τ α  στην κρίση xp0ous.

Μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο τ α  Ευρωπαϊ- 
iais Ενωση5, Χέρμαν βαν Ρομπέι, ο κ. Θαπατέρο τόνισε nais 
«όλεε οι χώρε$ Tns Ευρω- 
ζώνηε πρέπει να αναλά
βουν tis ευθύνεβ tous, και 
ιδιαιτέρωβ οιίσχυρότερεε, 
και η ευθύνη tous είναι να 
στηρίξουν το κοινό σχέ
διο». Το Σοσιαλιστικό Κόμ
μα του κ. Θαπατέρο είναι 
oaeptbs έτοιμο να καταφύ- 
γει σε νέεε περικοπέ5 δα
πανών αν το κρίνει απαραίτητο. Ωστόσο η Ισπανία έχει ή
δη προχωρήσει σε μ ε ιώ σ ε ι των μισθών των δημοσίων υ
παλλήλων, έχει παγώσει tis συντάξειε, έχει αυξήσει την η
λικία συνταξιοδότησα και έχει περικόψει δραστικά τα ε
πιδόματα. Oncos oacpais θέλησε να τονίσει ο Ionavos πρω- 
θυπουργόβ, τα μέτρα αυτά, που έχουν κοστίσει στον κ. Θα
πατέρο τη δημοτικότητά του, ελήφθησαν με σκοπό τη μεί
ωση του δημοσιονομικού ελλείμματοε m s Ionavias στο 6% 
για το τρέχον 0tos, από το 9,2% στο οποίο ανερχόταν το 
2010, και απώτερο στόχο να μη βρεθεί η Ισπανία στο στό
χαστρο των αγορών.

Πολιτικοί αναλυτέε εξακολουθούν να θεωρούν πιθανό 
το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, με tis δημοσκοπήσειβ 
να δίνουν τώρα 45,9%  στο αντιπολιτευόμενο κεντροδεξιό 
Λαϊκό Κόμμα και μόλιε 32,1%  στο κυβερνών Σοσιαλιστι
κό Κόμμα. BLOOMBERG

Το Σοσιαλιστικό 
Κόμμα είναι 
έτοιμο να καταφύγε ι 
σε νέες περικοπές 
δαπανών.



Σκληρή γλώσσα Παπανδρέου προς Ε.Ε.
Εκανε λόγο για «ανεπαρκείς και καθυστερημένες» αποφάσεις και ζήτησε αποτελεσματικές πρωτοβουλίες

«Η κρίση συνιστά μια γενικότερη αμφισβήτηση του ευρώ από τις αγορές», ανέφερε ο πρωθυπουργός κ. Γ. Πα
πανδρέου κατά τη διάρκεια του χθεσινού υπουργικού συμβουλίου.

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΑΟΥ

Την αγωνία του για τιε ταχΰτατεε 
και δραματικέε οικονομικέε εξε
λ ίξει στην Ευρώπη εκδήλωσε στο 
χθεσινό υπουργικό συμβούλιο ο 
πρωθυπουργόε. Ο κ. Γ. Παπαν
δρέου εμφανίστηκε ενώπιον των 
υπουργών ανήσυχοε για την α
δυναμία των εταίρων μαε να 
προχωρήσουν σε θαρραλέα βή
ματα επ ίλ υ σ ή  των προβλημάτων 
τα οποία επιτρέπουν στιε διεθνείε 
αγορέε να είναι ετηθετικέε έναντι 
όχι μόνο των μικρών χωρών τηε 
π ε ρ ιφ έ ρ ε ι ,  αλλά και τηε Ιταλίαε 
(3ο μεγαλύτερο ΑΕΠ στην Ευ
ρωζώνη).

Ο πρωθυπουργόε μίλησε με 
σκληρά λόγια για τιε αποφάσειε 
τηε Ε. Ε. κρίνοντά3 τιε ωε «πάντα 
ανεπαρκείε και καθυστερημένε3» 
σε σύγκριση με τΐ3 αντιδράσειε α
γορών και οίκων αξιολόγησηε. Σε 
αντίθεση προ3 την πρακτική αυ
τή, ο πρωθυπουργόε μίλησε για «ι- 
στορική3 σημασίαε» αποφάσεΐ3, 
τιε οποίεε καλείται να λάβει πλέ
ον η Ευρώπη. Νωρίτερα, συνερ- 
γάτε3 του πρωθυπουργού αναφέ
ρονταν στη δυσκολία που υπάρ
χει για γρήγορε3 αποφάσειε και λό
γω τηε κρίσηε ηγεσίαε την οποία 
διέρχεται την εποχή αυτή η Ευ
ρώπη. Με αυτά τα δεδομένα ο κ. 
Παπανδρέου επανέλαβε την πά
για θέση του (γνωστή ήδη από τον 
Δεκέμβριο) για μια συνολική λύ
ση. Η επαναφορά τηε συνολική3 
λύσηε στο προσκήνιο συμπίπτει 
και με τιε δημόσιε3 το π ο θετή σ ει 
αξιωματοΰχων τη3 Ε. Ε. για συ
ζήτηση εναλλακτικών εργαλεί
ων, όπωε είναι το ευρωομόλογο, 
η επαναγορά ομολόγων και η δι
ευκόλυνση πρόσβασηε στη δευ
τερογενή αγορά. Ο κ. Παπανδρέ
ου θεωρεί τη  διεύρυνση αυτή ωε 
μια επιβεβαίωση των ελληνικών 
φόβων αλλά και ωε μια ελπίδα ό

τι οι Ευρωπαίοι, έστω και την ύ
στατη στιγμή θα πάρουν τιε α- 
παραίτητεε αποφάσειε, στιε οποίε3 
βέβαια περιλαμβάνεται μια ορι
στική λύση για το καυτό δι’ ημάε 
θέμα τηε διευθέτησηε του χρέουε. 
Σε κάθε περίπτωση, η τελική κα
τεύθυνση θα φανεί τΐ3 αμέσωε ε- 
πόμενεε ημέρεε, αρχήε γενομένηε 
από τη Σύνοδο Κορυφήε η οποία 
συγκαλείται εκτάκτωε την Παρα
σκευή. Εν συνεχεία, ο κ. Παπαν
δρέου θα ξεκινήσει μια θερινή πε
ριοδεία στην Ευρώπη για συνα
ν τ ή σ ε ι  κατ’ αρχήν με τουε καθ’ 
ύλην Ευρωπαίουε α ρ μ ό δ ιο ί και 
μετά με τουε κ. Αγκελα Μέρκελ και 
Νικολά Σαρκοζί.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Πα-

Ο πρωθυπουργός 
προγραμματίζει νέο 
κύκλο επισκέψεων 
στις μεγάλες ευρωπαϊ
κές πρωτεύουσες.

πανδρέου στο χθεσινό υπουργικό 
μίλησε για την ώρα συνειδητο
π ο ίη σ α  με την οποία έρχονται α
ντιμέτωποι οι εταίροι μαε. «Με 
αιχμή την Ελλάδα και άλλε3 χώ- 
ρεε πια», είπε χαρακτηριστικά ο 
πρωθυπουργόε, «η κρίση αυτή συ- 
νιστά μια γενικότερη αμφισβή
τηση του ευρώ από τιε αγορέε, σε 
συνδυασμό βέβαια με κάθε λογήε

κερδοσκοπικά παιχνίδια, στα ο
ποία επιδίδονται αδιαφανή χρη
ματοοικονομικά σχήματα που α- 
φέθηκαν ανεξέλεγκτα». Ο κ. Πα
πανδρέου επανέλαβε τιε ελληνι- 
κέε προτάσειε για την επιτακτική 
ανάγκη μόνιμηε λύσηε στο ζήτη
μα τηε διαχείρισηε του χρέουε. 
Οπωε είναι γνωστό, η κεντρική ά
ποψη του κ. Παπανδρέου είναι η 
έκδοση ευρωομολόγου. Δεν αρ- 
νήθηκε τη συμμετοχή του ιδιω
τικού τομέα στην επίλυση τηε κρί- 
σηε και επανέφερε την πρότασή 
του για την επιβολή φόρου επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών 
(φόροε Τόμπιν).

Ωε προε το ζήτημα των ευρω
παϊκών εξελίξεων, συνεργάτεε

του πρωθυπουργού έλεγαν χθεε 
πωε είναι θετικό το ότι στο 
EuΓogΓoup δόθηκε εντολή να 
βρεθεί λύση, με εξαίρεση την έ
ξοδο από το ευρώ και τη  χρεοκο
πία. Οι ίδιεε πηγέε τόνιζαν ότι το 
απώτατο χρονικό όριο για την ε
ξεύρεση και την ανακοίνωση τηε 
λύσηε είναι για την Ελλάδα η 14η 
Σεπτεμβρίου. Και τούτο διότι στιε 
15 του μηνόε θα πρέπει είτε να ε- 
κταμιευθεί η έκτη δόση είτε η 
πρώτη του νέου δανείου. Οι πλη- 
ροφορίεε αυτέε ανέφεραν μάλιστα 
ότι πράγματι εξακολουθεί να υ- 
φίσταται συζήτηση για εμπράγ- 
ματεε εγγυήσειε, όχι όμωε μόνον 
για την Ελλάδα, αλλά για το σύ
νολο των ευρωπαϊκών χωρών και 
την όποια λύση τελικώε προκύψει.

Ο νέοβ νόμοβ για τα ΑΕΙ
Στο χθεσινό υπουργικό εισήχθη, 

τούτη τη φορά και τυπικά, ο νέ- 
οε νόμοε για τιε αλλαγέε στην τρι
τοβάθμια εκπαίδευση. Ο πρωθυ- 
πουργόε μίλησε για «μεταρρύθ
μιση ιστορικών διαστάσεων» και 
απηύθυνε κάλεσμα στουε συντε- 
λεστέε τηε εκπαιδευτικήε κοινό- 
τηταε «να μην ταυτίζονται με τιε 
δυνάμειε τηε αδράνειαε, τηε συ- 
ντήρησηε και τηε στασιμότη- 
ταε». Η κ. Αννα Διαμαντοπούλου 
τόνισε ότι είναι ανοιχτή σ ε προ- 
τάσειε για τη βελτίωση του νόμου 
και αρνήθηκε ότι τίθεται ζήτημα 
συνταγματικότηταε για τη λει
τουργία των συμβουλίων διοίκη- 
σηε των πανεπιστημίων. Πλην του 
κ. Κ. Σκανδαλίδη, ο οποίοε ζήτη
σε να μην προχωρήσει η κυβέρ
νηση σε ευθεία σύγκρουση με 
τουε πρυτάνειε, οι υπόλοιποι δεν 
είχαν αντιρρήσειε. Μάλιστα, οι κ. 
Μόσιαλοε και Παμποΰκηε έκαναν 
παρατηρήσειε επί συγκεκριμέ
νων τεχνικών ζητημάτων που α
φορούν τη λειτουργία των πανε
πιστημίων.

Κριτική από τα μικρά κόμματαΕντονη η ενόχληση 
Μαξίμου για Οικονόμου

«Για καπιταλιστική συμμαχία των άγριων θηρίων» έκανε λόγο η κ. Πα- 
παρήγα, για «μαύρη τρύπα του προϋπολογισμού» το ΛΑΟΣ, ενώ για «με
γάλο ξεπεσμό της χώρας» ο κ. Τσίπρας.

Ιδιαίτερα ενοχλημένοι παρουσιά
ζονται στο Μέγαρο Μαξίμου από 
τιε δηλώσειε του κ. Π. Οικονόμου 
για τιε αυξήσειε του ΦΠΑ, αλλά και 
την πρόβλεψή του ότι δεν πρό
κειται να γίνουν όσεε αποκρατι- 
κοποιήσειε έχουν υπολογισθεί. 
Τον αναπληρωτή υπουργό Οικο
νομικών άφησε έκθετο, εμμέσωε 
πλην σαφώε, και ο κ. Η. Μόσια
λοε, ο οποίοε σε συζήτησή του με 
δημοσιογράφουε είπε: «Οι νόμοι 
ψηφίστηκαν και θα εφαρμοστούν

Εκθετο με δηλώσεις 
τους άφησαν 
τον αναπληρωτή 
υπουργό Οικονομικών 
οι κ. Ευ. Βενιζέλος 
και Η λ  Μόσιαλος.

στο σύνολό τουε και η εφαρμογή 
τουε αφορά όλουε τουε υπουρ- 
γοΰε». Τον κ. Οικονόμου άφησε α
κάλυπτο και ο κ. Ευ. Βενιζέλοε, ο 
οποίοε χθεε το απόγευμα επέμεινε 
ότι ο στόχοε των 50 δισ. ευρώ εί
ναι εφικτόε.

Ο ίδιοε ο κ. Οικονόμου αποχώ
ρησε χθεε από το υπουργικό συμ
βούλιο αρκετή ώρα πριν από τη 
λήξη του και σε συζήτηση που εί
χε με δημοσιογράφουε υποστήριξε 
ότι παραποιήθηκε η ουσία των δη- 
λώσεών του στη Βουλή (εκ των ο
ποίων κάποιεε έγιναν μπροστά 
στιε τηλεοπτικέε κάμερεε). Ο κ. Οι
κονόμου, εντόε του υπουργικού 
συμβουλίου δέχθηκε κριτική από

Του ΓΙΩΡΓΟΥ Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ

Νέα δεδομένα στον χώρο του Κοι
νοβουλίου, αρκετοΰε «εχθροΰε» με
ταξύ των συναδέλφων τουε, αλλά 
και ενδεχομένωε μιμητέε, δημι
ουργούν με τιε παράλληλεε, πλην 
κοινού περιεχομένου, κινήσειε 
τουε η κ. Χαρά Κεφαλίδου 
(ΠΑΣΟΚ) και ο κ. Κυρ. Μητσοτάκηε 
(Ν.Δ.). Με επιστολέε τουε προε τον 
κ. Πετσάλνικο δηλώνουν ότι πα
ραιτούνται προνομίων που παρα
δοσιακά απολαμβάνουν οι 300. Ει
δικότερα, παραιτούνται τηε έξτρα 
αμοιβήε που λαμβάνουν ωε μέλη 
κοινοβουλευτικών επιτροπών και 
«παραδίδουν» το βουλευτικό αυ
τοκίνητο. Η βουλευτήε Δράμαε εί
ναι μέλοε των Επιτροπών Δημόσιαε 
Διοίκησηε και Ευρωπαϊκών Υπο
θέσεων, ενώ ο βουλευτήε Β ' Αθη-

συναδέλφουε του, οι οποίοι του ζή
τησαν να είναι προσεκτικόε στιε 
δημόσιεε διατυπώσειε του. Του ε
ξήγησαν μάλιστα πωε το θέμα δεν 
είναι μόνο εσωτερικήε κατανά- 
λωσηε, αλλά μια δήλωση Ελληνα 
υπουργού σε αυτή την κατεύ
θυνση σημαίνει συνήθωε συνα
γερμό στιε διεθνείε αγορέε.

Ο πρωθυπουργόε δεν είπε τί
ποτε προε τον κ. Οικονόμου κα
τά τη διάρκεια τηε συνεδρίασηε, 
ωστόσο συνεργάτεε του ανέφεραν 
ότι ο κ. Παπανδρέου πάντα συ- 
ζητεί με τουε υπουργούε του τα 
τρέχοντα θέματα. Η όλη υπόθεση 
με τον κ. Οικονόμου ξεκίνησε ό
ταν ο αναπληρωτήε υπουργόε 
Οικονομικών απάντησε σε ερώ
τηση βουλευτών του ΚΚΕ για 
την αποκρατικοποίηση επιχει
ρήσεων όπωε η ΛΑΡΚΟ και ο ΟΛΘ, 
εκφράζονταε την αμφιβολία του 
για την επίτευξη των στόχων 
που έχουν τεθεί. Χθεε, μετά το «ά- 
δειασμα» του κ. Οικονόμου από 
τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τα 
μικρότερα κόμματα δεν παρέλει- 
ψαν να αναφερθούν στο θέμα. 
«Συμμεριζόμαστε τον προβλημα
τισμό του κ. Παντελή Οικονόμου, 
αλλά και η μεγαλύτερη απόστα
ση ξεκινά από ένα πρώτο βήμα», 
είπε χθεε ο εκπρόσωποε του 
ΛΑΟΣ κ. Κ. Αϊβαλιώτηε. Την ίδια 
στιγμή, η κ. Λούκα Κατσέλη εξέ- 
φρασε χθεε τη  δυσαρέσκειά τηε 
(Βήμα ήη) για το γεγονόε ότι πολ- 
λέε από τιε πρωτοβουλίεε τηε κα
τά τη διάρκεια τηε θητείαε στο υ
πουργείο Εργασίαε «δεν ήταν α- 
ρεστέε σε κάποιουε».

νών στιε Επιτροπέε Οικονομικών 
Υποθέσεων και Περιβάλλοντοε.

«Τώρα που ζητάμε από τον λαό 
πρωτοφανείε θυσίεε, πρώτοι εμείε 
να περικόψουμε τα προνόμιά 
μαε», έχει υπογραμμίσει σε άρθρο 
τηε στην «Κ» η κ. Κεφαλίδου, για 
να προσθέσει: «Απολαμβάνουμε 
προνομίων τα οποία έχουν να 
κάνουν λιγότερο με την άσκηση 
του λειτουργήματόε μαε και πε
ρισσότερο με τη, σε κάποιο βαθ
μό, συντεχνιακή νοοτροπία που 
καλλιεργήθηκε τιε τελευταίεε τέσ- 
σεριε δεκαετίεε στουε κόλπουε 
μαε». Σύμφωνα με πληροφορίεε, η 
κ. Κεφαλίδου ζητεί τα χρήματα που 
τηε αναλογούν ωε μέλουε κοινο
βουλευτικών επιτροπών να κατα
τίθενται προε ενίσχυση του Τα
μείου το οποίο είχε συσταθεί με 
πρωτοβουλία του κ. Πετσάλνικου

Την «ανάγκη αποδέσμευσηε» τηε 
χώραε από την Ε.Ε. επανέφερε 
χθεε στη ρητορική του το ΚΚΕ, ε
νώ και ο κ. Αλ. Τσίπραε σχολιά- 
ζονταε τιε ευρωπαϊκέε εξελίξειε ά
σκησε δριμεία προσωπική κριτι
κή στον πρωθυπουργό, υποστη- 
ρίζονταε ότι έχει περιοριστεί πλέ
ον στον ρόλο του εκτελεστικού ορ
γάνου των εντολέων του.

Στην ανακοίνωση που εξέδω
σε το ΚΚΕ τονίζεται μεταξύ άλλων 
ότι οι εξελίξειε στην Ε.Ε. αποδει- 
κνύουν «την πλήρη χρεοκοπία 
των αστικών ιδεολογημάτων και 
ότι το χρέοε δεν είναι η αιτία τηε 
κρίσηε, αλλά ο πυρετόε του κα
πιταλιστικού συστήματοε που 
είναι σάπιο και αντιδραστικό». 
Καυτηριάζονταε, μάλιστα, τιε α- 
πέλπιδεε προσπάθειεε εξεύρε- 
σηε λύσεωε για το ελληνικό χρέ
οε εκ μέρουε των εταίρων μαε, η 
κ. Παπαρήγα μίλησε για «μια κα
πιταλιστική συμμαχία τω ν ά
γριων θηρίων που γίνεται διαρκώε 
πιο επικίνδυνη για τουε λαούε και 
κατέληξε με τη  «βεβαιότητα» ό
τι «οι εργαζόμενοι μπορούν να σω
θούν μόνο με λαϊκή εξουσία και 
αποδέσμευση από την Ε.Ε.».

«Ο πρωθυπουργόε και η κυ
βέρνηση, πια, επικοινωνούν με ε- 
πιστολέε με αυτούε που συνε
δριάζουν και αποφασίζουν για το 
μέλλον τηε χώραε», σχολίασε δει
κτικά και ο κ. Τσίπραε. Σε συνέ
ντευξή του (ρ/σ NET) υποστήριξε 
μάλιστα ότι «είναι τόσο μεγάλοε 
ο ξεπεσμόε αυτήε τηε χώραε, 
που πλέον η επικοινωνία μαε γί
νεται για να μαε ανακοινώσουν τιε 
αποφάσειε τουε, τιε οποίεε η κυ
βέρνηση θα σπεΰσει να εκτελέ- 
σει». Ο πρόεδροε του Συνασπι-

Οι κ.κ. Χαρά Κεφαλίδου και Κυ
ριάκος Μητσοτάκης.

Επιστρέφουν 
το βουλευτικό Ι.Χ. 
και δεν δέχονται 
αποζημίωση για συμ
μετοχή σε κοινοβουλευ
τικές επιτροπές.

Στον απόηχο 
της προχθεσινής 
κρίσιμης συνεδρίασης 
του Eurogroup.

σμού δήλωσε επιπλέον δικαιω- 
μένοε καθώε, όπωε είπε, «εμείε μι
λούσαμε για το χρέοε 1,5 χρόνο 
πριν και τότε όλοι μαε έλεγαν ό
τι το πρόβλημα είναι το έλλειμμα», 
ενώ χαρακτήρισε «συστημικό» 
το ευρωπαϊκό πρόβλημα, καθώε α- 
ναδεικνύει πλέον «την αρχιτε
κτονική του ευρώ και το γεγονόε 
ότι δεν μπορείε να έχειε μια νο
μισματική ενοποίηση χωρίε κοι
νή οικονομική πολιτική».

«Η μαύρη τρύπα δεν πρόκειται 
να κλείσει ποτέ με τα βάναυσα φο
ρολογικά μέτρα που έχουν υιο
θετηθεί. Αε καταλάβουν ότι η αύ
ξηση των εσόδων περνάει μέσα α
πό μία εντελώε διαφορετική επε
ξεργασία τηε φορολογίαε» ήταν η 
αιχμή του ΛΑΟΣ στην κυβέρνηση

για την αποπληρωμή του χρέουε.
Ο κ. Μητσοτάκηε στην επιστο

λή του αποκαλύπτει ότι «ελάχι
στοι» συνάδελφοί του απάντησαν 
επί τηε ουσίαε σε επιστολή που εί
χε αποστείλει προε άπαντεε με 
προτάσειε για «λελογισμένη πε
ριστολή των βουλευτικών προνο
μίων, ωε ελάχιστη απάντηση του 
Κοινοβουλίου στην πρωτοφανή 
κρίση που μαστίζει τη χώρα μαε». 
Και προσθέτει: «Φοβάμαι ότι για 
άλλη μια φορά συντεχνιακέε πιέ- 
σειε θα αποτρέψουν το Κοινο
βούλιο από τη λήψη πραγματικά 
τολμηρών αποφάσεων».

Η αλήθεια είναι ότι πολλοί βου- 
λευτέε -ορισμένοι εξ αυτών μάλι
στα με εξαιρετικά αιχμηρό τρόπο 
για όσουε εγείρουν τέτοιο θέμα- α
πορρίπτουν κάθε πρόταση για 
κατάργηση των αμοιβών οι οποί-

για τη μαύρη τρύπα του προϋπο
λογισμού, ενώ η κ. Ντόρα Μπα- 
κογιάννη (9,84) διεύρυνε την κρι
τική τηε σε όλουε τουε υπουργούε 
Οικονομικών τηε Ενωσηε. «Το ό
τι το Ευπ^τοιιρ δεν πήρε απο- 
φάσειε και ο κ. Σόιμπλε έκανε την 
καταπλητική δήλωση ότι “μπο
ρούμε να περιμένουμε μέχρι τον 
Σεπτέμβριο” δείχνει ότι αυτή τη 
στιγμή οι αγορέε είναι μπροστά 
στην καμπύλη και οι πολιτική η
γεσία πίσω», είπε.

Δημοκρατική Αριστερά
Τέλοε, και ο κ. Φώτηε Κουβέληε 

διαπιστώνονταε την αδυναμία 
των εταίρων να λάβουν τιε ανα- 
γκαίεε αποφάσειε κάλεσε την 
κυβέρνηση να αναλάβει ενεργό
τερο ρόλο με στόχο να πεισθεί η 
Ευρωζώνη «για την ανάγκη να α
ναπτύξει διαδικασίεε προστα- 
σίαε, γενικότερα, των κρατών-με- 
λών τηε Ευρωζώνηε από τιε επι- 
θετικέε διαθέσειε και συμπερι- 
φορέε των χρηματαγορών».

ΚΩΝ. ΖΟΥΛΑΣ

Κεφαλίδου
εε προβλέπονται για τα μέλη των 
επιτροπών τηε Βουλήε. Επικα
λούνται αυξημένα έξοδα και επι
τίθενται με σφοδρότητα με την κα
τηγορία του «λαϊκιστή» έναντι ό
λων όσοι κατά καιρούε θέτουν θέ
μα κατάργησηε τηε εν λόγω α
μοιβήε. Υπενθυμίζεται ότι σχετι
κή πρόταση έχουν επισήμωε κα
ταθέσει το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Το βράδυ, ο πρόεδροε τηε Βου
λήε ζήτησε και έλαβε την έγκριση 
τηε Ολομέλειαε στην πρότασή 
του να μειωθεί στα 150 ευρώ ανά 
συνεδρίαση η «αποζημίωση» που 
λαμβάνουν οι βουλευτέε ωε μέλη 
επιτροπών. Και υπενθυμίζονταε τιε 
περικοπέε που έχουν γίνει τα τε
λευταία δύο χρόνια, υποστήριξε ό
τι σε ετήσια βάση το εισόδημα των 
βουλευτών μειώθηκε συνολικά έ- 
ωε 40.500 ευρώ.

\

Αποποιούνται προνομίων Κυρ. Μητσοτάκης, X.

Αντ. Σαμαράς: 
Ζητούμε και 
θέλουμε εκλογές
Του ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ

Σε σαφώς προεκλογικούε τόνουε κινείται πλέον η  Νέα. 
μοκρατία, επιχειρώνταε να καρπωθεί έτι περαιτέρω την 
κυβερνητική φθορά και προεξοφλώνταε ότι το σενάριο 
των πρόωρων εκλογών, σε άμεση συνάρτηση με τιε ε- 
ξελίξειε στην Ευρωζώνη, είναι πιθανό. «Τιε εκλογέε και 
τιε ζητήσαμε και τιε θέλουμε» είπε στη χθεσινή συνεδρίαση 
τηε Εκτελεστικήε Γραμματείαε τηε Ν.Δ. ο κ. Αντ. Σαμα- 
ράε και κάλεσε τα γαλάζια στελέχη να ξεχάσουν τιε δια- 
κοπέε και να «δουλέψουν σαν να πρόκειται να γίνουν ε- 
κλογέε αύριο και να πρέπει να κυβερνήσουμε μεθαύριο». 
Είναι «προσκλητήριο σωτηρίαε τηε Ελλάδαε», επεσήμα- 
νε. Αποφεύγονταε κάθε ρητή αναφορά στην κρίση χρέ
ουε που, με επίκεντρο την Ελλάδα, απειλεί την Ευρωζώ
νη και προκάλεσε την έκτακτη σύνοδο κορυφήε τηε Ε.Ε. 
την Παρασκευή, ο κ. Σαμαράε επικεντρώθηκε στο εσω
τερικό μέτωπο ασκώνταε 
δριμεία κριτική στην κυ
βερνητική πολιτική. Εκα
νε λόγο για «μάταιεε θυ
σίεε των πολιτών» φέρο- 
νταε ωε ενδεικτικό παρά
δειγμα την πορεία του ελ- 
λείμματοε που αυξήθηκε 
κατά 28% στο πρώτο εξά
μηνο του 2010. «Αν μάλι
στα δεν έκοβαν το ΠΔΕ, το 
έλλειμμα θα αυξανόταν 
κατά 70%», προσέθεσε.

Ο κ. Σαμαράε έκανε λό
γο για δικαίωση των θέ
σεων τηε Ν.Δ., εκτιμώ- 
νταε ότι το κόμμα έχει ή 
δη «επιβάλει μιαε μορφήε 
επαναδιαπραγμάτευση 
του Μνημονίου» με την 
προβολή των θέσεών του 
εντόε και εκτόε συνόρων.
Το «Ζάππειο II», είπε, άλ
λαξε την ατζέντα στην 
οικονομία, καθώε όλοι 
πλέον αναγνωρίζουν ότι α
παιτείται ανάκαμψη και υι
οθετούν γαλάζιεε θέσειε 
που μέχρι πρότινοε απέρ- 
ριπταν, όπωε η αξιοποίη
ση περιουσίαε και η μεί
ωση των φορολογικών συ
ντελεστών. Επανάλαβε, δε, ότι θα καταψηφίσει τη  νέα 
δανειακή σύμβαση, αν δεν αλλάξει νωρίτερα η  ακολου
θούμενη οικονομική πολιτική.

Ανοιγμα στην κοινωνία
Ο κ. Σαμαράε ζήτησε από βουλευτέε και στελέχη του 

κόμματοε να βρεθούν δίπλα στον λαό «που βιώνει τιε δρα- 
ματικέε συνέπειεε τηε κυβερνητικήε πολιτικήε». Ο κ. Σα
μαράε επεχείρησε άνοιγμα στο σύνολο τηε κοινωνίαε («α- 

| κροατήριό μαε είναι όλοι οι Ελληνεε», είπε) και απευ
θύνθηκε εμμέσωε στουε «Αγανακτισμένουε», σημειώ- 

j νονταε πωε «η αγανάκτηση τηε κοινωνίαε δεν μπορεί να 
οδηγήσει στην ισοπέδωση και τον μηδενισμό», φράση 
που ερμηνεΰθηκε ωε εκδοχή τηε θέσηε «δεν είμαστε ό
λοι ίδιοι» που ανέπτυξε προ ημερών ο στενόε του συ- 
νεργάτηε κ. Χρΰσ. Λαζαρίδηε. Μήνυμα εστάλη και προε 
το εσωτερικό του κόμματοε, με τον κ. Σαμαρά να υπο
γραμμίζει πωε «δεν υπάρχουν περιθώρια για προσωπικέε 
στρατηγικέε». Στο προεκλογικό αυτό κλίμα, που αναμέ
νεται να κυριαρχήσει και στη σημερινή συνεδρίαση τηε 
Πολιτικήε Επιτροπήε, αίσθηση προκάλεσε η επιλογή του 
τομεάρχη κ. Κ. Χατζηδάκη να σημειώσει (NET) πωε, α- 
νεξαρτήτωε των κυβερνητικών ευθυνών, «μαγικέε λΰσειε 
για την ελληνική οικονομία δεν υπάρχουν».

«Φέτος δεν υπάρχουν δια
κοπές για κανέναν μας», είπε 
ο κ. Σαμαράς.

Ο πρόεδρος 
της Ν.Δ., απευθυ
νόμενος στο εσωτε
ρικό του κόμματος, 
τόνισε ότι δεν 
υπάρχουν περιθώ
ρια για προσωπι
κές στρατηγικές.

Συνάντηση 
Παπούλια - Αμπάς

Συζήτησαν 
στη Ραμάλα 
τις τελευταίες 
εξελίξεις
στο Παλαιστινιακό.

Τις κρίσιμες εξελίξειε στο παλαιστινιακό ζήτημα συζή
τησε χθεε ο Πρόεδροε τηε Δημοκρατίαε κ. Κάρολοε Πα- 
πούλιαε με τον πρόεδρο τηε Παλαιστινιακήε Αρχήε Μαχ- 
μούντ Αμπάε, σε συνάντηση που είχαν στη Ραμάλα. Στιε 
δηλώσειε του, αμέσωε μετά τη συνάντηση, ο κ. Αμπάε 
επανέλαβε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή προτίθεται, εφόσον 
δεν επιτευχθεί το προσεχέε διάστημα επανάληψη των 
διαπραγματεύσεων με την ισραηλινή πλευρά, τον Σε
πτέμβριο να προσφΰγει στα Ηνωμένα Εθνη για την α
ναγνώριση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτουε. Ο Πρό
εδροε τηε Δημοκρατίαε έγινε δεκτόε με ιδιαίτερη >  
μη από τον κ. Αμπάε, ο οποίοε αναφέρθηκε στου . 
σμούε που συνδέουν την Ελλάδα και την Παλαιστίνη 
και στην εκτίμηση για τιε σταθερέε θέσειε τηε χώραε 
μαε και τιε προσπάθειεε 
που καταβάλλει σε κάθε 
επίπεδο στηρίζονταε την 
υπόθεση του παλαιστι
νιακού λαού.

Ο κ. Παπούλιαε επανέ
λαβε τη θέση τηε Ελλάδαε 
για δημιουργία ενόε δη
μοκρατικού και ανεξάρ
τητου παλαιστινιακού
κράτουε, προσθέτονταε ότι η χώρα μαε παραμένει αρω- 
γόε στιε προσπάθειεε για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Πα
λαιστινιακού, η οποία, όπωε προσέθεσε, θα διευκολύνει 
τη  συνολική διευθέτηση του μεσανατολικού ζητήματοε. 
Ο Πρόεδροε τηε Δημοκρατίαε εξέφρασε ανησυχία για το 
παρόν αδιέξοδο στιε διαπραγματεύσειε και την ελπίδα ό
τι σύντομα, με τη συνδρομή τηε διεθνούε κοινότηταε, θα 
υπάρξει λύση επωφελήε για όλεε τιε πλευρέε.

Πριν από την επίσκεψή του στη Ραμάλα, ο Πρόε’ 
τηε Δημοκρατίαε ολοκλήρωσε την επίσκεψή του ο ..ο 
Ισραήλ απευθΰνονταε χαιρετισμό στο ελληνοϊσραηλινό 
επιχειρηματικό συνέδριο. Ο κ. Παπούλιαε αναφέρθηκε στιε 
αμοιβαία επωφελείε δυνατότητεε που μπορούν να προ- 
κύψουν από την ενδυνάμωση τηε οικονομικήε συνερ- 
γασίαε ανάμεσα στιε δύο χώρεε, ενώ επισήμανε ότι η Ελλά
δα, παρά την οικονομική κρίση, προσφέρει πραγματικέε 
δυνατότητεε και ευκαιρίεε προσέλκυσηε του επενδυτι
κού ενδιαφέροντοε. Ο κ. Παπούλιαε επισκέφθηκε και το 
Δάσοε των Εθνών στα Ιεροσόλυμα, όπου φύτεψε ένα ε
λαιόδεντρο. Στιε δηλώσειε του εξέφρασε την ευχή «η νέα 
εποχή στιε ελληνοϊσραηλινέε σχέσειε να ριζώσει και να 
καρποφορήσει, όπωε ακριβώε το δέντρο αυτό».


