
Επόμενο βήμα οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις
Ο κ. Παπανδρέου τόνισε χθες ότι οι Ελληνες απαλλάσσονται «από τον βραχνά της χρεοκοπίας» και επετέθη κατά της Ν.Δ.

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Χγ χήρα σχεδόν πανηγυρικήε 
συν^όρίασηε είχε το χθεσινό 
Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο έ
γινε με αφορμή τα αποτελέσματα 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο κ. 
Παπανδρέου ουσιαστικά παρείχε 
το γενικό πολιτικό πλαίσιο υπό το 
οποίο αντιμετωπίζει τιε αποφάσειε 
του Συμβουλίου Κορυφήε, ενώ 
τόνισε την ανάγκη για ταχύ βη
ματισμό ωε προε τιε αναγκαίεε με
ταρρυθμίσει. Εμφανώε απελευ- 
θερωμένοε από την ανάγκη δια- 
τήρησηε χαμηλών τόνων κατά 
την περίοδο πριν από τη δια
πραγμάτευση, ο πρωθυπουργόε ε
ξαπέλυσε επίσηε σφοδρή επίθεση 
στη Ν. Δ., περιγράφοντάε την ου
σιαστικά ωε κατώτερη τω ν ιστο
ρικών περιστάσεων.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γ. Παπαν- 
δρέου χαρακτήρισε τα αποτελέ- 
σμ< ιηε προχθεσινήε Συνόδου 
ωε «ιστορικά», βάσει τω ν οποίων 
οι Ελληνεε απαλλάσσονται «από 
τον βραχνά τηε χρεοκοπίαε». Ο 
πρωθυπουργόε ξεκίνησε την ει
σήγησή του απευθυνόμενοε (η 
πρωθυπουργική τοποθέτηση με
ταδόθηκε ζωντανά από την κρα
τική τηλεόραση) στουε πολίτεε, λέ- 
γονταε σε προσωπικό τόνο: «Τί-

Ο κ. Γ. Παπανδρέου, 
χαρακτήρισε 
τα αποτελέσματα 
της Συνόδου Κορυφής 
ως «ιστορικά».

ποτά δεν θα είχαμε καταφέρει χω- 
ρίε τη δική σαε προσπάθεια, χω- 
ρίε τιε δικέε σαε θυσίεε. Θέλω να 
είστε όλοι σαε περήφανοι γι’ αυ
τό που είμαστε, για τον αγώνα μαε, 
για τη χώρα μαε».

Ο κ. Παπανδρέου συνέχισε στο 
ίδιο ύφοε λέγονταε: «Οπωε είχα δε
σμευτεί, οι θυσίεε αυτέε δεν πήγαν 
χαμένεε». Ανέφερε, μάλιστα, ότι 
την προσπάθεια που έχει κατα
βληθεί και τιε πρωτόγνωρεε θυσίεε 
του ελληνικού λαού αξιοποίησε ωε 
επιχείρημα στη διαπραγμάτευση 
με τουε Ευρωπαίουε ηγέτεε, στουε 
οποίουε, όπωε είπε, επισήμανε ό
τι δεν μπορεί αυτή η προσπάθεια, 
αυτέε οι θυσίεε να υποθηκεύονται 
άλλο από τιε επιθέσειε τηε αγοράε, 
την έλλειψη ασφάλειαε και σι- 
γουριάε ευρύτερα ή την αναπο- 
φασιστικότητα σε επίπεδο Ευρώ- 
πηε και με βάση αυτό σκεπτικό ζή
τησε άμεση λύση. «Διεκδίκησα το 
απλό, το δικαίωμα του Ελληνα και 
τηε Ελληνίδαε στην ελπίδα, το δι
καίωμα να αλλάξουμε τη χώρα μέ
σα σε κλίμα σιγουριάε και ασφά- 
λειαε», πρόσθεσε.

Γ  -υνεχεία ο κ. Παπανδρέου έ- 
κα\ _ και μια προσωπική αναφορά, 
στην οποία εμμέσωε πλην σαφώε 
υπογράμμισε ότι αισθάνεται δι- 
καιωμένοε από τιε αποφάσειε. «Ο 
πολύμηνοε αυτόε αγώναε ήταν και

ένα μεγάλο προσωπικό στοίχημα, 
αφού η Ιστορία τα έφερε έτσι. 
Εδωσα τον αγώνα αυτόν με αυ
ταπάρνηση, αντιμετωπίζονταε μια 
κριτική πολλέε φορέε δυσανάλο
γη με τη δική μου ευθύνη για το 
πρόβλημα τηε χώραε», είπε ο κ. Πα
πανδρέου.

Ωστόσο, ο πρωθυπουργόε, όπωε 
άλλωστε έκανε από την πρώτη κιό- 
λαε δημόσια τοποθέτησή του με
τά το πέραε του Ευρωπαϊκού Συμ
βουλίου, τόνισε ότι «οι δυσκολίεε 
δεν τελείωσαν» και εκδήλωσε εκ 
νέου τήν προσήλωσή του στην α
νάγκη για μεταρρυθμίσειε.

Ο κ. Παπανδρέου έκανε επίσηε 
σφοδρή επίθεση στην αξιωματική 
αντιπολίτευση, λέγονταε ότι η Ν. 
Δ. «έχασε μια ιστορική ευκαιρία». 
Αναφέρθηκε γενικώε στιε βασικέε 
πτυχέε τω ν αποφάσεων του. Συμ
βουλίου, όπωε η βιωσιμότητα του 
ελληνικού χρέουε και η βελτίωση 
των όρων αποπληρωμήε του, αλ
λά άφησε τιε λεπτομέρειεε για τον 
κ. Ευ. Βενιζέλο, ο οποίοε αναφέρ
θηκε σε αυτέε αμέσωε μετά το τέ- 
λοε τηε εισηγητικήε τοποθέτησηε 
του πρωθυπουργού.

Θετικό κλίμα
Γενικώε, το κλίμα στο εσωτερι

κό του Υπουργικού Συμβουλίου ή
ταν εξαιρετικά θετικό και ουδείε 
εκ των παρευρισκομένων αμφι
σβήτησε την αξία των σημαντικών 
αποφάσεων. Ο κ. Βενιζέλοε εκτί
μησε ότι δεν υπάρχει καμία πιθα
νότητα να ενεργοποιηθούν τα 
CDS, ενώ ο κ. Γ. Κουτρουμάνηε α
νέφερε ότι το σχέδιο δεν πρόκει
ται να έχει επιπτώσειε στα ασφα
λιστικά Ταμεία.

Πιο αισιόδοξοε όλων ήταν ο κ. 
X. Παμπούκηε, ο οποίοε αφού ε
ξήρε το ΚΚΕ για την υπεύθυνη στά
ση του στο λιμάνι του Πειραιά ε
κτίμησε ότι η Ελλάδα είναι πλέον 
«δημοσιονομικόε παράδεισοε». 
Για την απόφαση τηε Ε. Ε. μίλησε 
ο κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, λίγο 
πριν από τη σύντομη συνεδρίαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο υ- 
πουργόε Περιβάλλοντοε (και μέχρι 
πρότινοε επί των Οικονομικών) μί
λησε για ιστορική και πρωτοφανή 
στη γενναιότητα και το εύροε 
τηε απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώνταε 
χθεε στην Επιτροπή Παραγωγήε 
και Εμπορίου τηε Βουλήε έκανε λό
γο για απόφαση - δικαίωση τηε 
προσπάθειαε που έγινε ένα χρόνο 
τώρα, δικαίωσηε των προσπαθει
ών του λαού, απόφαση που αντι- 
κρούει την επιχειρηματολογία πε
ρί μη διαπραγμάτευσηε και δίνει 
στην Ελλάδα τον χρόνο για αλλα- 
γέε, ενώ ταυτόχρονα τη θωρακίζει.

Σημειώνεται, τέλοε, ότι τιε α
μέσωε ερχόμενεε ημέρεε ο κ. Πα
πανδρέου αναμένεται να ζητήσει, 
δι’ επιστολήε, χρονοδιαγράμματα 
από τουε υπουργούε του με χρο
νικό όριο το τέλοε Αυγούστου.

• Αλλο ρεπορτάζ, σελ. 4, 5

Κάρ. Παπούλιας: 
Και τώρα δουλειά

Αλλάζει στρατηγική έναντι του κ. Σαμαρά
Η επίθεση του κ. Γ. Παπανδρέου 
προε τη Ν.Δ. κατά τη διάρκεια τηε 
χθεσινήε εισήγησήε του στο 
Υπουργικό Συμβούλιο, και μάλιστα 
με τέτοια σφοδρότητα δεν συνιστά 
έκπληξη. Ηδη από την προηγού
μενη εβδομάδα στο επιτελείο του 
πρωθυπουργού είχε αποφασιστεί 
πωε μετά τη Σύνοδο Κορυφήε, ι- 
δίωε μάλιστα αν τα αποτελέσμα
τα είναι θετικά, πρέπει να αλλάξει 
η στρατηγική έναντι του κ. Α. Σα
μαρά και τηε αξιωματικήε αντι- 
πολίτευσηε. Αρκετοί συνεργάτεε 
του πρωθυπουργού, αλλά και υ
πουργοί που συμμετέχουν στην 
Κυβερνητική Επιτροπή είχαν ήδη 
εκφραστεί υπέρ μιαε σκλήρυνσηε 
τηε στρατηγικήε έναντι τηε «α-

Σκλήρυνση πολιτικού 
λόγου αναμένεται από 
τον πρωθυπουργό στις 
προσεχείς ομιλίες του.

νέξοδηε», όπωε τη χαρακτηρί
ζουν, ρητορικήε την οποία χρη
σιμοποιεί ο κ. Σαμαράε. Οι θια- 
σώτεε τηε άποψηε αυτήε τόνιζαν 
ότι δεν πρέπει να μένουν αναπά
ντητα όσα υποστηρίζει ο κ. Σα
μαράε, διότι δίχωε αντίσταση κα
ταφέρνει και κερδίζει έδαφοε έ
ναντι τηε κυβέρνησηε.

Αυτή η επικοινωντακή αλλαγή α
ναμένεται να γίνει ακόμη πιο σα-

φήε στιε ομιλίεε του πρωθυπουρ
γού την επόμενη εβδομάδα, στην 
ολομέλεια τηε Βουλήε και στην 
Κοινοβουλευτική Ομάδα του 
ΠΑΣΟΚ, που αναμένεται να συ
γκληθεί. Ενδεικτικέε τηε στρατη
γικήε αυτήε στροφήε που αποφα- 
σίστηκε, είναι οι τοποθετήσειε του 
κ. Παπανδρέου στο χθεσινό 
Υπουργικό Συμβούλιο. Οπωε είπε: 
«Περίσσεψε η υποκρισία, ο λαϊκι- 
σμόε, οι θεωρίεε για συνωμοσίεε, 
η πατριδοκαπηλία, η αφοριστική 
κριτική, η απαξίωση τελικά των 
προσπαθειών του ίδιου του ελλη
νικού λαού. Πολλοί “διέπρεψαν” 
στην προσπάθεια να πειστούν οι 
πολίτεε, ότι ο αγώναε είναι μάταιοε. 
Η Ιστορία δεν τουε δικαίωσε». Ο

κ. Παπανδρέου συνέχισε λέγο
νταε: «Παρά τιε συνεχείε εκκλήσειε 
μαε, η Νέα Δημοκρατία έχασε 
την ευκαιρία να συμμετέχει στην 
εθνική προσπάθεια και, τελικά, 
στην επιτυχία τηε χώραε και του 
λαού μαε, γιατί εξαρχήε διάλεξε να 
είναι στην εξέδρα και όχι στον στί
βο τηε μάχηε, ποντάρονταε στην 
αποτυχία, στην αποτυχία τηε χώ
ραε τελικά, προκειμένου να καρ- 
πωθεί κομματική οφέλη. Ελπίζω, 
όσα κόμματα ακολουθούν αυτή 
την τακτική, να εξάγουν έστω και 
τώρα τα αναγκαία συμπεράσματα 
από την ανεπιτυχή ώε τώρα αντι
πολιτευτική τουε στάση και να 
συμβάλουν εφεξήε στην εθνική 
προσπάθεια».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας, υποδέχεται στο Προεδρικό Μέγαρο τον πρωθυπουργό κ. 
Γιώργο Παπανδρέου, με τη φράση «Κύριε πρωθυπουργέ, ιστορική στιγμή. Η Ευρώπη ξύπνησε».

Σε ιστορική στιγμή αναφέρθη
κε ο Πρόεδρος της Δημοκρα
τίας κ. Κάρολος Παπούλιας, α- 
ναφερόμενος στην απόφαση 
της Συνόδου Κορυφής, υπο
δεχόμενος χθες στο Προεδρι
κό Μέγαρο τον πρωθυπουργό 
κ. Γιώργο Παπανδρέου. Δεν 
παρέλειψε, ωστόσο, να επι- 
σημάνει ότι «τώρα αρχίζει η 
δουλειά που πρέπει να γίνει» 
και να της δώσει πανεθνικό 
χαρακτήρα, τονίζοντας 
ότι «όλοι πρέπει να βάλουμε 
πλάτη». Ο κ. Παπανδρέου πέ
ρασε την πόρτα του Προεδρι
κού Μενάρου στις 3 μ.μ. χθες 
και ο κ. Παπούλιας τον υποδέ
χθηκε με τη φράση «Κύριε 
πρωθυπουργέ, ιστορική στιγ
μή. Η Ευρώπη ξύπνησε».
Ο πρωθυπουργός απάντησε, 
αναφερόμενος σε δικαίωση 
των θυσιών του ελληνικού 
λαού και πρόσθεσε ότι «τώρα 
πια είναι η ώρα να συνεχίσου- 
με τις μεγάλες αλλαγές, για 
τις οποίες διψάει ο ελληνικός 
λαός και που ανοίγουν προο
πτικές ουσιαστικές για τη νέα 
γενιά».
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
έκανε λόγο για σκληρό αγώνα 
και ημέρες αγωνίας. «Αλλά έ 
φτασε η στιγμή πλέον που τώ
ρα αρχίζει η δουλειά που πρέ
πει να γίνει. Και νομίζω ότι ό
λοι πρέπει να βάλουμε πλάτη 
σ’ αυτή την προσπάθεια της α
νάπτυξης για την ανακούφιση 
του ελληνικού λαού. Δεν μέ
νουν περιθώρια πλέον. Και 
ούτε ανάπαυση στις δάφνες, 
οι οποίες μαραίνονται γρήγο
ρα», πρόσθεσε.
«Πάμε σε δουλειά από δω και 
πέρα όλοι μας», συμφώνησε 
μαζί του ο κ. Παπανδρέου.

Ευ. Βενιζέλος: Ο καταθέτης είναι απολύτως ασφαλής
Τη συμμετοχή των ασφαλιστικών 
ταμείων στη διαδικασία του rollover 
με άρτια ομόλογα 30ετούε διάρκει- 
as, ανακοίνωσε χθεε ο αντιπρόεδροε 
τηε κυβέρνησηε και υπουργόε Οι
κονομικών Ευ. Βενιζέλοε. Ουσια
στικά, ομόλογα αξίαε 20 δισ. ευρώ 
που λήγουν μέχρι το 2020 θα α- 
νταλλαγούν με νέα 30ετούε διάρ- 
κειαε σε αντιδιαστολή με τιε τρά- 
ι 5 οι οποίεε θα κάνουν την α- 
VLuMayn με μέση απομείωση τηε τά- 
ξεωε του 20%. Αναφερόμενοε στο 
νέο πρόγραμμα, σημείωσε ότι: «Η Ευ
ρωζώνη χθεε στην πραγματικότητα 
διατύπωσε μια σαφή πανηγυρική 
διακήρυξη υπέρ του μέλλοντοε και 
τηε αντοχήε του ευρώ». Σημείωσε ό
τι υπάρχει μεγάλη ανακούφιση τηε 
ελληνικήε οικονομίαε, η οποία στα
διακά θα περάσει στην πραγματική 
οικονομία. Ανακοινώνονταε μέροε 
του νέου προγράμματοε (δεν έχουν 
ολοκληρωθεί οι τεχνικέε αλλαγέε) α
νέφερε ότι «μπήκε πάτοε στο βαρέλι» 
στέλνονταε ταυτόχρονα μήνυμα 
στουε πολίτεε ότι η Ελλάδα διαθέ
τει το πιο εγγυημένο τραπεζικό σύ-

Η  ρευστότητα των τραπε
ζών και η κεφαλαιακή 
ενίσχυση που χρειάζεται, 
αντιμετωπίζονται 100% 
με εγγύηση του EFSΐ'

στημα στην Ευρώπη, υπογραμμί- 
ζονταε ότι υπάρχει ένα «τεράστιο κέ- 
λυφοε» στιε τράπεζεε και ο πολίτηε, 
ο καταθέτηε είναι απολύτωε ασφα- 
λήε. Η ρευστότητα των τραπεζών και 
η κεφαλαιακή ενίσχυση που χρειά
ζεται, αντιμετωπίζονται 100% προ
ληπτικά και απόλυτα με εγγύηση του 
ΕΣδΕ. Οσον αφορά το τραπεζικό σύ
στημα, θα ανταλλάξει τα ομόλογα 
που κατέχει με άλλα 30ετούε διάρ- 
κειαε. Ξεκαθάρισε, πάντωε, ότι με το 
νέο πρόγραμμα στήριξηε τηε τρα
πεζών μέσω του μηχανισμού χρη- 
ματοπιστωτικήε σταθερότηταε 
(ΕΕΘΕ) δεν τίθεται θέμα κρατικο- 
ποίησηε των τραπεζών, παραδεχό- 
μενοε ωστόσο ότι υπάρχει υψηλόε 
βαθμό εξάρτησηε από το κράτοε.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών Ευ. Βενιζέλος, 
στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, υπογράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησης εί
ναι οι ελληνικοί όμιλοι να έχουν κεφαλαιακή επάρκεια.

«Αυτό είναι κακό για τουε μετόχουε 
αλλά καλό για την αγορά. Στόχοε δεν 
είναι η κρατικοποίηση αλλά η πλή- 
ρηε εξυγίανση», σημείωσε ο υ
πουργόε και πρόσθεσε ότι στόχοε τηε 
κυβέρνησηε είναι οι ελληνικοί όμι
λοι να έχουν κεφαλαιακή επάρκεια 
(tier 1) στο 10%. Τι ανακοίνωσε:

• Επιμήκυνση τηε τάξεωε των 30 
ετών. Με τον τρόπο αυτό σταθερο
ποιείται, όπωε είπε ο υπουργόε, το 
κόστοε εξυπηρέτησηε, δηλαδή το μέ
σο επιτόκιο του ελληνικού δημοσί
ου χρέουε στο σύνολό του, όποιοε 
κι αν το κατέχει, σε επίπεδα χαμη
λότερα του 5%.

• Η μέση διάρκεια του χρέουε δι
πλασιάζεται. Από τα 6,5 χρόνια 
φτάνουμε σε μία μέση διάρκεια 
που υπερβαίνει τα 13,5 χρόνια για 
το σύνολο του χρέουε.

• Μείωση του καθαρού χρέουε 
κατά 26,1 δισ. ευρώ ή 12% του ΑΕΠ.

• Το παλαιό χρέοε των 65 δισ. ευ
ρώ (συμπεριλαμβάνεται και η πέ
μπτη δόση του δανείου) επιμηκύ
νεται περαιτέρω.

• Τα κρίσιμα χρόνια έωε το 2016

ελαφρύνεται το κόστοε εξυπηρέτη
σηε του ελληνικού δημόσιου χρέουε, 
με μειωμένο επιτόκιο για τα πέντε 
πρώτα χρόνια. Το μεσοσταθμικό ε
πιτόκιο τηε συμμετοχήε του ιδιωτι
κού τομέα θα κινηθεί περίπου στο 
5%, γιά τα πρώτα χρόνια όμωε κο
ντά στο 4%.

• Ολα τα ομόλογα που κομίζει αυ
τή τη στιγμή ο διεθνήε ιδιωτικόε το- 
μέαε από τώρα έωε και το 2020, που 
υπολογίζονται σε περίπου 135 δισ., 
μετακινούνται κατά 30 χρόνια, σε 
ποσοστό συμμετοχήε που υπολογί
ζεται στο 90%. Οπωε τόνισε, «οι τρά
πεζεε και οι άλλοι ιδιωτικοί φορείε, 
που είναι αυτή τη στιγμή κάτοχοι ελ
ληνικών ομολόγων μέχρι το 2020, ι
κανοποιούνται στην πραγματικό
τητα με την έκδοση 30ετών ομολό
γων, τα οποία είναι εγγυημένα από 
το σύστημα».

• Ενα μέροε ομολόγων των τρα
πεζών, θα αντικατασταθεί από άλ
λα τριακονταετούε διάρκειαε στο 
100%, στο άρτιο και άλλα που μπο
ρεί να φτάσουν μέχρι και το 80%.

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ



Μικρές θα είναι 
τελικά οι απώλειες 
για τις τράπεζες

Αισιοδοξία 
την επόμενη μέρα 
της συμφωνίας
Οι διαβεβαιώσεις του Ολι Ρεν 
και η στάση των οίκων αξιολόγησης

Ο επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων κ. Ολι Ρεν δήλω
σε χθες όχι η «εθελοντική» συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα αποτελεί σημα
ντική βοήθεια για να εξυγιάνει η Ελλάδα τα δημόσια οικονομικά και να ανα
κτήσει την ανταγωνιστικότητά της.

Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ

Η μείωση του επιτοκίου δανει
σμού προε την Ελλάδα και η επι
μήκυνση τηε περιόδου αποπλη- 
ρωμήε των δανείων θα βελτιώσουν 
σε σημαντικό βαθμό τη βιωσιμό
τητα του χρέουε τηε και το πρό
γραμμα αναχρηματοδότησήετου, 
δήλωσε χθεε ο επίτροποε Οικο
νομικών και Νομισματικών Υπο
θέσεων κ. Ολι Ρεν, αναφερόμε- 
νοε στη συμφωνία τηε Συνόδου 
Κορυφήε για την Ελλάδα. Το ελ-

Το ελληνικό δημόσιο 
χρέος θα μειωθεί 
κατά περίπου 52 δισ. 
ευρώ μέχρι το 2015.

ληνικό δημόσιο χρέοε θα μειωθεί 
περίπου 52 δισ. ευρώ μέχρι το 2015 
χάρη στη μείωση επιτοκίων και 
τη μεγάλη επέκταση τηε περιό
δου αποπληρωμήε των δανείων α
πό τον δημόσιο και τον ιδιωτικό 
τομέα.

Την ίδια στιγμή, υψηλόβαθμοε 
αξιωματούχοε τηε Κομισιόν δια
βεβαίωσε ότι εάν τελικά σημειω
θεί υποβάθμιση τηε Ελλάδαε λόγω 
αθέτησηε υποχρεώσεων (εά), θα 
διαρκέσει «λίγεε ημέρεε».

«Η Ελλάδα θα λάβει την απα
ραίτητη χρηματοδότηση προκει- 
μένου να υποστηρίξει την προ- 
σπάθειά τηε να εξυγιάνει τα δη
μόσια οικονομικά και να ανακτή
σει την ανταγωνιστικότητά τηε», 
δήλωσε χθεε ο κ. Ρεν προσθέτο- 
νταε ότι η «εθελοντική» συμμετοχή 
του ιδιωτικού τομέα αποτελεί ση
μαντική βοήθεια για την επίτευξη

του στόχου. Εν τω  μεταξύ, η Κο
μισιόν βρίσκεται σε διαβουλεύσειε 
με τουε τρειε μεγάλουε οίκουε πι- 
στοληπτικήε αξιολόγησηε, οι ο
ποίοι δεν θα υποβαθμίσουν την 
Ελλάδα πριν γίνει η πρώτη α
νταλλαγή ή μετακύλιση ελληνικού 
ομολόγου. Μέχρι στιγμήε δεν υ
πάρχει ομοφωνία μεταξύ τω ν  
τριών οίκων αξιολόγησηε για το 
πώε θα βαθμολογήσουν την ελ
ληνική πιστοληπτική ικανότητα.

Ωστόσο, η Κομισιόν θεωρεί πωε 
δεδομένου ότι η βιωσιμότητα του 
ελληνικού χρέουε θα βελτιωθεί ση
μαντικά μετά τη συμφωνία, πιθα
νή υποβάθμιση τηε Ελλάδαε θα γί
νει για τεχνικού ε λόγου ε και πολύ 
γρήγορα οι οίκοι θα αναβαθμίσουν 
την πιστοληπτική ικανότητα τηε 
χώραε.

Ωβ το τέλοβ του 2014
Το νέο πρόγραμμα χρηματοδό- 

τησηε τηε Ελλάδαε θα έχει ύψοε 
159 δισ. ευρώ και θα διαρκέσει μέ
χρι το τέλοε του 2014. Τα 109 δισ. 
ευρώ θα προέλθουν από τον επί
σημο τομέα, δηλαδή την Ευρω
ζώνη και το ΔΝΤ. Η Ευρωζώνη θα 
δανείζει πλέον την Ελλάδα μέσω 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρη- 
ματοπιστωτικήε Σταθερότηταε 
(ΕΕ5Ε) και όχι μέσω διμερών δα
νείων όπωε γινόταν στο πλαίσιο 
του πρώτου Μνημονίου. Από τα 
109 δισ. ευρώ, τα 28 δισ. προέρ
χονται από τιε αποκρατικοποιήσειε 
και τα 20 δισ. αφορούν την επα
ναγορά ομολόγων. Σημειώνεται ό
τι τα 45 δισ. ευρώ του πρώτου πα
κέτου (Μνημόνιο) που δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί δεν περιλαμβά
νονται στα 109 δισ.

Επίσηε 20 δισ. ευρώ θα χρησι
μοποιηθούν για την επανακεφα-

λαιοποίηση ελληνικών τραπεζών, 
στην περίπτωση που δεν κατα
φέρουν να αντλήσουν πόρουε α
πό τιε αγορέε. Η συμμετοχή του ι
διωτικού τομέα υπολογίζεται σε 50 
δισ. ευρώ μέχρι το τέλοε του 
2014, ενώ συνολικά οι χρηματο
δοτήσει που θα λάβει η Ελλάδα α
πό τον ιδιωτικό τομέα υπολογίζο
νται από τη διεθνή ένωση τραπε
ζών (IIF) σε 135 δισ. ευρώ μέχρι και 
το 2020.

Οι οικονομικέε απώλειεε που θα 
υποστούν τράπεζεε και ασφαλι- 
στικέε εταιρείεε από τη συμμετο
χή τουε στα προγράμματα ανταλ- 
λαγήε, μετακύλισηε και επαναγο- 
ράε ελληνικών ομολόγων υπολο
γίζονται ότι θα είναι κατά μέσον 
όρο το 21% τηε παρούσαε τρέ- 
χουσαε αξίαε τω ν ομολόγων που 
κατέχουν. Στα 159 δισ. ευρώ θα 
πρέπει να προστεθούν και του
λάχιστον 28 δισ. ευρώ που θα προ
κόψουν από το ελληνικό πρό
γραμμα ιδιωτικοποιήσεων.

Αθέτηση υποχρέωσης

ο  όρος selective default (SD) 
αποτελεί βαθμό αξιολόγησης 
της πιστοληπτικής ικανότητας.
Οι οίκοι αξιολόγησης χρησιμο
ποιούν διαφορετικούς όρους 
για να αποδώσουν αυτόν 
τον βαθμό. Για παράδειγμα, 
ο οίκος Standard & Poor’s 
χρησιμοποιεί τον όρο selective 
default, ο οίκος Fitch έναν πα
ρόμοιο (restrictive default), 
ενώ η Moody’s χρησιμοποιεί 
τον όρο default. Ουσιαστικά 
λένε το ίδιο πράγμα και 
αναφέρονται στην περίπτωση 
της αθέτησης κάποιας υποχρέ
ωσης. Κατ’ αρχήν, ο όρος 
default δεν σημαίνει χρεοκο
πία (bankruptcy ή insolvency), 
η οποία αναφέρεται 
στην περίπτωση της παύσης 
πληρωμών.

Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Στα 5 - 6 δισ. ευρώ υπολογίζονται 
οι κεφαλαιακέε απώλειεε για το ελ
ληνικό τραπεζικό σύστημα μετά 
την πρόσφατη συμφωνία στη 
Σύνοδο Κορυφήε για την εθελο
ντική συμμετοχή ιδιωτών στην α- 
ναχρηματοδότηση του δημοσίου 
χρέουε. Οι κεφαλαιακέε απώλει- 
εε έχουν υπολογιστεί με βάση έ
να κούρεμα στουε ελληνικούε τίτ- 
λουε τηε τάξηε του 21%, που θα 
οδηγήσει σε ζημίεε τηε τάξηε 
τω ν 10 δισ. ευρώ περίπου, ανά
λογα με το ποιεε τράπεζεε θα συμ- 
μετάσχουν.

Σε κάθε περίπτωση οι κεφα- 
λαιακέε απώλειεε δεν θα είναι ι- 
σόποσεε στον βαθμό που οι ελ- 
ληνικέε τράπεζεε θα συνδυά
σουν την κεφαλαιακή τουε θω- 
ράκιση με παράλληλα μέτρα, όπωε 
η πώληση θυγατρικών, η περι
κοπή του κόστουε κ.ά.

Για την «ανακεφαλαιοποίηση» 
του ελληνικού τραπεζικού συ- 
στήματοε, θα επιστρατευθεί το 
Ταμείο Χρηματοπιστωτικήε 
Σταθερότηταε, σ το  οποίο θα 
προσφύγουν όσεε τράπεζεε 
δεν καταφέρουν να αντλήσουν 
τα αναγκαία κεφάλαια που θα α
παιτηθούν από την αγορά, μέ
σα από αυξήσειε μετοχικού κε
φαλαίου.

Σύμφωνα με δηλώσειε του δι
οικητή τηε Τραπέζηε τηε Ελλάδοε 
κ. Γιώργου Προβόπουλου οι ελ- 
ληνικέε τράπεζεε θα πρέπει στο 
είτεεε ΐεεί που θα πραγματοποι
ηθεί στο τέλοε του έτουε, να έ
χουν Core Tier 1,10%.

Οι τράπεζεε που θα συμμετά- 
σχουν από την Ελλάδα, είναι οι 
Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, 
Eurobank, Τράπεζα Πειραιώε, 
Τράπεζα Κύπρου, καθώε και η 
Ελληνική Τράπεζα. Με βάση τα 
στοιχεία που δημοσίευσε πρό
σφατα η ευρωπαϊκή εποπτική αρ
χή των τραπεζών (European Bank

Authority) το χαρτοφυλάκ ον 
ελληνικών ομολόγων που ι_..συν 
στην κατοχή τουε οι ελληνικέε 
τράπεζεε, ανέρχεται στα 60,2 
δισ. ευρώ.

Συνολικά στα 60,2 δισ. ευρώ 
περιλαμβάνονται και τα έντοκα 
γραμμάτια, το ύψοε τω ν οποίων 
υπολογίζεται κοντά στα 15 δισ. ευ
ρώ και τα οποία δεν περιλαμβά
νονται στη συμφωνία.

Η συμμετοχή του ιδιωτικού 
τομέα σύμφωνα με την ανακοί
νωση του Ινστιτούτου Διεθνούε 
Χρηματοοικονομικήε, θα γίνει 
μέσα από την αξιοποίηση τεσ
σάρων εργαλείων, που είναι:

• Η ανταλλαγή ομολόγων στην

Οι κεφαλαιακές 
απώλειες δεν 
θα είναι ισόποσες 
αν οι τράπεζες συνδυά
σουν την κεφαλαιακή 
τους θωράκιση 
με παράλληλα μέτρα.

ονομαστική τουε αξία με ομόλο
γα 30ετούε διάρκειαε.

• Η παράταση τηε λήξηε ο
μολόγων στην ονομαστική 
τουε αξία για χρονικό διάστημα 
30 ετών.

• Η ανταλλαγή ομολόγων με 
έκπτωση με άλλα ομόλογα 30ε- 
τούε διάρκειαε.

• Η ανταλλαγή ομολόγων με έκ
πτωση με άλλα ομόλογα 15ετούε 
διάρκειαε

Με βάση τον στόχο η συμμε
τοχή των ιδιωτών που κατέχουν 
ελληνικά ομόλογα να φτάσει το 
90%, ο ιδιωτικόε τομέαε θα συ
νεισφέρει 54 δισ. ευρώ την πε
ρίοδο μεταξύ 2011 έωε και το 
2014, ενώ συνολικά μέχρι και το 
2020, η συνεισφορά του θα φτά
σει τα 135 δισ. ευρώ.

Πολλά αρνητικά «βλέπει» η Ν.Δ. Η αντίδραση των μικρών κομμάτων
Των ΕΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  
-  ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ

Λίγες θετικέε -εν  μέσω πλήθουε αρ
νητικών- εξελίξειε προοιωνίζεται 
κατά τον κ. Σαμαρά η προχθεσινή 
απόφαση τηε έκτακτηε Συνόδου 
Κορυφήε για την Ελλάδα. Ο πρόε- 
δροε τηε Ν.Δ. χαρακτήρισε το νέο 
πακέτο ωε επιβεβαίωση τηε απο- 
τυχίαε του Μνημονίου, προέβλεψε 
ότι δεν θα επαρκέσει αν δεν συ
νοδευτεί από αναπτυξιακά μέτρα 
και έκρουσε τον κώδωνα του κιν
δύνου για τιε συνέπειεε από την α
ναμενόμενη μετάπτωση τηε Ελλά
δα σε καθεστώε επιλεκτικήε χρε- 
οκοπίαε.

Σε μία μακροσκελή δήλωσή του, 
ο κ. Σαμαράε επιχείρησε να απο- 
δομήσει σημείο προε σημείο την 
κυβερνητική επιχειρηματολογία. 
Αναγνωρίζονταε μεν τα όποια θε
τικά, κατέληξε ότι με τη συμφωνία 
και το ελληνικό χρέοε περιορίζεται 
σε πολύ μικρό βαθμό, κατά 26 δισ. 
ευρώ, και η Ελλάδα αποκτά «τη ρε
τσινιά» τηε πρώτηε χώραε τηε 
Ευρωζώνηε που υπάγεται σε κα
θεστώε «επιλεκτικήε χρεοκοπίαε». 
Εκτίμησε, δε, ότι θα απαιτηθούν 
και νέα περιοριστικά μέτρα. Απαι
τείται αλλαγή πολιτικήε, «αλλιώε θα 
δίνουμε παράταση ζωήε σε μία οι
κονομία που αργοπεθαίνει λόγω ϋ- 
φεσηε», κατέληξε ο κ. Σαμαράε, ο 
οποίοε και απέρριψε την παροχή 
εμπράγματων εγγυήσεων.

Πολύωρη σύσκεψη
Η χθεσινή ανακοίνωση του προ

έδρου τηε Ν.Δ. ήταν το αποτέλε
σμα πολύωρηε σύσκεψηε στην ο
ποία συμμετείχαν ο σύμβουλόε του 
κ. Χρ. Λαζαρίδηε, ο αναπληρωτήε 
τομεάρχηε κ. Χρ. Σταϊκούραε, ο κα- 
θηγητήε τηε Οξφόρδηε, συνομι- 
λητήε του κ. Σαμαρά, Δ. Τσομώκοε 
και οι Γ. Βρούτσηε και Γ. Μιχελά- 
κηε. Κατά τη διάρκεια τηε σύ
σκεψηε υπήρχε διαρκήε ενημέ
ρωση για την αξιολόγηση του νέ-

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις συνέπει
ες από την αναμενόμενη μετάπτωση της Ελλάδας σε καθεστώς επιλεκτι
κής χρεοκοπίας.

Ο κ. Σαμαράς 
χαρακτήρισε το νέο 
πακέτο ως επιβεβαίωση 
της αποτυχίας 
του Μνημονίου.

ου πακέτου για την Ελλάδα από 
τουε διεθνείε οίκουε και τιε μεγά- 
λεε τράπεζεε, προκειμένου να ε
πιβεβαιωθεί η αίσθηση που υπήρχε 
εξ αρχήε στο γαλάζιο επιτελείο ό
τι όσα αποφασίστηκαν στιε Βρυ- 
ξέλλεε «είναι πλέον ανεπαρκή». 
«Πριν από 14 μήνεε ακούσαμε ό
τι με ένα δάνειο 110 δισ. ευρώ, α
ποφεύγεται η χρεοκοπία τηε χώ
ραε και ότι θα βγαίναμε στιε αγο
ρέε στο τέλοε του 2011. Σήμερα, 
μαθαίνουμε ότι θα χρειαστεί ένα

επί πλέον δάνειο ίδιου ύψουε, 
109 δισεκατομμυρίων, και είναι ά
γνωστο πότε η Ελλάδα θα βγει στιε 
αγορέε», σημείωσε ο κ. Σαμαράε. 
Η βελτίωση τω ν όρων δανεισμού 
είναι θετικό βήμα, αλλά δεν ε- 
παρκεί, αν δεν ξεπεραστεί η βαθιά 
ύφεση, προσέθεσε. Χαρακτήρισε 
θετική την εξασφάλιση τηε ρευ- 
στότηταε τραπεζών και ασφαλι
στικών ταμείων, αν και εκτίμησε 
δεν διασφαλίζεται η ρευστότητα 
τηε πραγματικήε μαε Οικονομίαε. 
Ωε προε την εμπλοκή του Μηχα
νισμού ΕΕδΕ στη δευτερογενή α
γορά ομολόγων, ο κ. Σαμαράε έ
κανε λόγο για θετική εξέλιξη, ε- 
πισημαίνονταε πάντωε πωε πρέπει 
να αυξηθεί σημαντικά το συνολι
κό ποσό που έχει το ταμείο στη 
διάθεσή του, κάτι για το οποίο ου- 
δέν προβλέπεται.

Αρνητικές ήταν οι αντιδράσειε 
τω ν κομμάτων τηε Αριστεράε 
στιε αποφάσειε τηε συνόδου των 
Βρυξελλών. Καμία ανακούφιση 
δεν θα προκύψει για το λαϊκό ει
σόδημα, τονίζει το ΚΚΕ, ενώ ο 
ΣΥΡΙΖΑ τη χαρακτήρισε πρώτη 
φάση μιαε ελεγχόμενηε χρεοκο
πίαε. Με ανάμεικτα συναισθή
ματα την υποδέχθηκαν ο ΛΑΟΣ 
και η Δημοκρατική Αριστερά. 
Μόνον η κ. Μπακογιάννη χαι
ρέτισε την απόφαση χαρακτηρί- 
ζοντάε τη βαθιά ανάσα, τόνι
σε όμωε ότι τώρα η Ελλάδα πρέ
πει να τρέξει.

Η γενική γραμματέαε του ΚΚΕ 
κ. Αλέκα Παπαρήγα δήλωσε ό
τι η λύση αποτελεί μια «ελεγχό
μενη χρεοκοπία με “κούρεμα” 
τουλάχιστον 20%-21%, με επι
μήκυνση, παράταση και με αλ- 
λεπάλληλεε δανειοδοτήσειε εί
τε με τη μορφή του ψευδεπί
γραφου σχεδίου Μάρσαλ είτε με 
άλλεε μορφέε που αλυσοδένουν 
τον ελληνικό λαό να πληρώνει 
χρέη, χρέη, χρέη για πάρα πολ
λά χρόνια».

Σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ το
νίζει ότι καμία «ανακούφιση» 
και κανένα όφελοε δεν πρόκειται 
να προκύψει για το εργατικό και 
λαϊκό εισόδημα.

Ο πρόεδροε του ΛΑΟΣ κ. Γιώρ- 
γοε Καρατζαφέρηε δήλωσε ότι 
«κανείε νοήμων δεν μπορεί να χει
ροκροτήσει όπωε και δεν μπορεί 
να μουντζώσει τα αποτελέσματα 
τηε συνόδου».

Σε πρωινή τηλεοπτική του συ
νέντευξη υποστήριξε ότι «η Ελλά
δα μπαίνει στον γύψο». «Μείνα
με ζωντανοί, όρθιοι, αλλά όχι α- 
ξιοπρεπείε. Οσα σπαταλήσαμε, η 
γενιά τηε Μεταπολίτευσηε, θα 
πληρώσουν οι επόμενεε δύο γε- 
νεέε», δήλωσε και πρόσθεσε ότι 
«πρέπει να δουλέψουμε πολύ 
σκληρά για να ξανακερδίσουμε τη 
χαμένη μαε υπόληψη».

Ο πρόεδροε του ΣΥΝ κ. Αλ. Τσί-

Παπαρήγα: Η λύση αποτελεί μια 
«ελεγχόμενη χρεοκοπία».

Καρατζαφέρης: «Η Ελλάδα μπαί
νει στον γύψο».

Τσίπρας: Πρώτη φάση μιας ελεγ
χόμενης χρεοκοπίας.

πράε χαρακτήρισε τιε αποφά- 
σειε τηε συνόδου «παραδοχή τηε 
χρεοκοπίαε τήε μέχρι σήμερα α- 
κολουθούμενηε πολιτικήε για 
την αντιμετώπιση τηε κρίσηε α
πό την Ε.Ε. και την ελληνική κυ
βέρνηση», ενώ κατηγόρησε την 
ηγεσία τηε Ευρώπηε ότι μένει δέ
σμια στη στρατηγική του αδιέ
ξοδου και χρεοκοπημένου νεο
φιλελευθερισμού.

«Η χθεσινή απόφαση δεν α
ποτελεί αρχή εξόδου από τν 'ρί- 
ση, αλλά την επίσπευσ. ..ηε 
πρώτηε πράξηε ενόε προαναγ- 
γελθέντοε σχεδίου ελεγχόμενηε 
χρεοκοπίαε», τόνισε.

Ο πρόεδροε τηε Δημοκρατικήε 
Αριστεράε κ. Φ. Κουβέληε χαρα
κτήρισε τιε αποφάσειε «συμβι
βασμό που δίνει ανάσα στη χώ
ρα». «Η επιμήκυνση, η μείωση 
των επιτοκίων και η δεκαετήε πε- 
ρίοδοε χάριτοε είναι σε θετική κα
τεύθυνση, χωρίε να αντιμετωπί
ζουν το ζήτημα τηε αναδιάρ- 
θρωσηε του συνολικού χρέουε», 
είπε ο κ. Κουβέληε, ο οποιοε χα
ρακτήρισε θετική την αγορά ελ
ληνικών ομολόγων από τον Μη
χανισμό Στήριξηε. Ωε αρνητικό 
στοιχείο σημείωσε τη δογματική 
προσήλωσηε τηε Ευρωπαϊκήε 
Ενωσηε στον «κορσέ» του Συμ
φώνου Σταθερότηταε.

«Βαθιά ανάσα» για την Ελλ^α 
χαρακτήρισε την απόφαση τηε 
συνόδου κορυφήε η πρόεδροε τηε 
Δημοκρατικήε Συμμαχίαε κ. Ντά
ρα Μπακογιάννη. Οπωε είπε, δη
μιουργεί ένα πλαίσιο σταθερό
τηταε για την ελληνική οικονομία.

Η κ. Μπακογιάννη πρόσθεσε ό
τι «τώρα όμωε η μπάλα είναι στο 
ελληνικό γήπεδο. Τώρα πρέπει 
να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν 
έχουμε ούτε μία ημέρα να χά
σουμε. Η δε κυβέρνηση να μην α
κολουθήσει την πολιτική που α
κολούθησε τον τελευταίο χρόνο, 
του εφησυχασμού και τηε α- 
δράνειαε».



Απαντήσεις σε τέσσερις κρίσιμες ερωτήσεις
Η  αποκωδικοποίηση των προβλέψεων, αλλά και η σημασία της συμφωνίας για την Ελλάδα και την Ευρωζώνη

Η συμφωνία των ηγετών τω ν χω
ρών τηε Ευρωζώνηε αποτελεί με
γάλη ανάσα για την ελληνική οι- 

''νομία. Η «Κ» επιχειρεί σήμερα 
α αποκωδικοποιήσει τιε προβλέ- 

ψειε αλλά και τη σημασία τηε συμ- 
φωνίαε για την Ελλάδα και την Ευ
ρωζώνη, προσφέρονταε απαντή
σ ε ι  σε κρίσιμεε ερωτήσειε.
-  Πόσο θα μειωθεί το ελληνικό 
δημόσιο χρέοε;

-  Μέχρι το 2014 το χρέοε θα μει
ωθεί κατά περίπου 26 δισ. ευρώ μέ- 

γ σω τηε συμμετοχήε του ιδιωτικού 
τομέα. Τα 13,5 δισ. θα προκόψουν 
μέσω του προγράμματοε ανταλ- 
λαγήε και μετακύλισηε ομολό
γων και τα υπόλοιπα από τιε ε- 
παναγορέε ελληνικών ομολόγων 
που θα κάνει το ΕΕδΕ. Χάρη στα 
νέα χαμηλότοκα δάνεια πολύ με- 
γάληε διάρκειαε που θα λάβει η 
Ελλάδα από την Ευρωζώνη, το δη-

" ενίσχυση του ρόλου 
του ΕΡΣΡ σηματοδοτεί 
την «αρχή  ενός 
Ευρωπαϊκού Νομισματι
κού Ταμείου».

μόσιο χρέοε αναμένεται να μειω
θεί επιπλέον κατά 12%. Η συνο
λική μείωση του χρέουε θα φτά
σει περίπου στο 25% του ΑΕΠ τα 
επόμενα χρόνια.
-  Ποιο είναι το ύψοε του νέου πα
κέτου χρηματοδότησηε τηε 
Ελλάδαε;

-  Συνολικά μέχρι και το 2014 η 
Ελλάδα θα χρηματοδοτηθεί με 
159 δισ. ευρώ. Τα 109 δισ. θα προ- 
έλθουν από την Ευρωζώνη και το 
ΔΝΤ. Σε αυτά περιλαμβάνονται 28 
δισ. από τιε αποκρατικοποιήσει, 
34 δισ. δάνειο από την τρόικα, 35 
δισ. εγγυήσειε, 20 δισ. για τη 
χρηματοδότηση προγραμμάτων 
επαναγοράε και 20 δισ. ευρώ για 
την ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών. 
Πέραν των 109 δισ., πόροι 45 δισ. 
από το πρώτο Μνημόνιο θα με
ταφερθούν στο δεύτερο. Η διάρ
κεια των δανείων που έχουμε ήδη 
λάβει στο πλαίσιο του Μνημονίου 
θα επιμηκυνθεί στα 30 χρόνια. Τα 
δάνεια που θα λάβει η Ελλάδα θα

Το σχέδιο - ανάχωμα 
εξάηλωσης της ελληνική 
κρίσης χρέους
Το δεύτερο πακέτο στήριξης συνολικού 
ύψους 159 δισ. ευρώ περιλαμβάνει νέα 
δάνεια και πρόγραμμα ανταλλαγής 
ομολόγών με στόχο τη μείωση του 
ελληνικού δημοσίου χρέους.
Η στήριξη προβλέπει μικρότερα 
επιτόκια και πιστοληπτική 
ενίσχυση των ομολογιών 
του ιδιωτικού τομέα.
Ποσά σε δισ. ευρώ

ΔΝΤ, ΕΚΤ

102

Τράπεζες

109

Λ

Λ

Λ Γ ολΛια

140
ψ

*  Τα επιτο 
και Πορ;

ΑΠΩΛΕΙΕΣ
ΤΡΑΠΕΖΩΝ

€ ΐ7,7δισ.
ινεΐων προς Ελλάδα, Ιρλανδία 

μειωθούν από ιο  5,5% στο 3,5%

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (440 δια. ευρώ)

-Πορτογαλία

.... ΗΠΑ

V
ο

Ο

επιμήκυνση χρέους

Οι επενδυτές θα 
ανταλλάξουν σε αξία 
μικρότερη κατά 20% 
της ονομαστικής τα παλαιά 
ομόλογα με νέα 30ετούς 
διάρκειας

Ελληνικά κρατικά ομόλογα

Τίτλος με επιτόκιο 6,42% 
και με βαθμολογία Α Α Α  
θα μπορεί να αποτελεί 
αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης στις 
δευτερογενείς αγορές

Ελληνικό Δημόσιο

Μέρος της αξίας του χρέους 
που θα μετακυληθεί
(περίπου 2 0 % )  θα περάσει 
στην μηχανισμό στήριξης 
(ΕΡδΠ

Μηχανισμός στήριξης

Εκδοση νέων 30ετών 
ομολόγων με βαθμολογία 
Α Α Α  και με ονομαστική τιμή 
ίση με την τρέχουσα 
των υφιστάμενων

ΠΗΓΕΣ: IIF, Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

έχουν ΙΟετή περίοδο χάριτοε, κα
τά την οποία η χώρα θα καταβά
λει μόνο τουε τόκουε.
-  Η Ελλάδα θα πρέπει να υπο
γράψει νέο Μνημόνιο;

-  Ναι, μέχρι τα μέσα Σεπτεμ
βρίου, πριν δηλαδή δοθεί η πρώ
τη δόση του νέου Μνημονίου. Βά
ση για το νέο Μνημόνιο θα είναι 
το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, ω
στόσο θα πρέπει να αναμένονται 
σημαντικέε αλλαγέε ιδίωε όσον α
φορά τη φορολογία. Ε.Ε. και ΔΝΤ

έχουν δηλώσει ότι θα δεχθούν μεί
ωση τηε φορολόγησηε, προκειμέ- 
νου να δοθεί ώθηση στην ανά
πτυξη υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
θα αλλάξουν οι στόχοι μείωσηε του 
ελλείμματοε.
-  Πώε βοηθάει η συμφωνία για 
την αντιμετώπιση του κινδύνου 
μετάδοσηε τηε κρίσηε;

-  Ο ρόλοε του Ευρωπαϊκού Τα
μείου Χρηματοπιστωτικήε Σταθε- 
ρότηταε αναβαθμίζεται, με το πιο 
ευέλικτο πλέον ΕΡδΡ να μπορεί να

παρεμβαίνει τόσο στην πρωτογε
νή αγορά όσο και στη δευτερογε
νή αγορά εφόσον έχει εξασφαλίσει 
την έγκριση τηε ΕΚΤ. Επιπλέον, θα 
μπορεί να παρέχει προληπτικά 
δάνεια, ενώ θα είναι σε θέση να 
συμβάλει μέσω δανείων σε χώρεε 
στην άμεση ανακεφαλαίωση των 
τραπεζικών συστημάτων τουε. Το 
ΕΕδΕ, το οποίο θα πρέπει πλέον να 
θεωρείται το βασικό δίχτυ ασφα- 
λείαε τηε Ευρωζώνηε με κεφάλαια 
έωε και 440 δισ., θα μπορεί να δρα

προληπτικά, βοηθώνταε χώρεε 
που δεν έχουν λάβει ακόμα πακέ
το στήριξηε και που αντιμετωπί
ζουν προσωρινέε δυσκολίεε χρη- 
ματοδότησηε. Το ΕΕΞΕ είναι πλέ
ον σε θέση να παρέμβει, ώστε να 
βοηθήσει Ισπανία και Ιταλία αν κρι- 
θεί αναγκαίο. Ο Γάλλοε πρόεδροε 
Νικολά Σαρκοζί τόνισε ότι η ενί
σχυση του ρόλου του ΕΡΞξ σημα
τοδοτεί την «αρχή ενόε Ευρωπαϊ
κού Νομισματικού Ταμείου».

Κ. ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗΣ, Γ. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

Η Λαγκάρνχ υπέρ 
της συμφωνίας

Καλωσόρισε η νενική διευθύ
ντρια διευθύντρια του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και 
πρώην υπουργός Οικονομικών 
της Γαλλίας, Κριστίν Λαγκάρντ, 
τη συμφωνία των ηγετών της 
Ευρωζώνης για την παραχώρη
ση νέου πακέτου οικονομικής 
βοήθειας στην Ελλάδα. Στο επί
σημο ανακοινωθέν του ΔΝΤ, το 
οποίο θα συμμετέχει στο νέο 
δανειοδοτικό πρόγραμμα των 
109 δια ευρώ για τη στήριξη 
της Ελλάδας, γίνεται λόγος για 
σημαντικές αποφάσεις που ελή- 
φθησαν από τους ηγέτες της 
Ευρωζώνης και τους φορείς της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης. «Τα μέ
τρα που αποφασίστηκαν θα πα
ρέχουν σημαντική στήριξη στην 
ανάπτυξη και τη χρηματοπιστω
τική σταθερότητα της Ελλάδας 
και της Ευρωζώνης», σημειώνε
ται στο ανακοινωθέν. Οπως προ
σθέτει, «επιδοκιμάζουμε ιδιαι
τέρως τους ευνοϊκότερους ό
ρους χρηματοδότησης που πα
ρείχαν τα κράτη-μέλη της Ευ
ρωζώνης και τη δέσμευσή τους 
να στηρίξουν χώρες που υπάγο
νται σε προγράμματα στήριξης 
μέχρι να επιστρέφουν στις αγο
ρές χρέους».
Με αναφορά στην Ελλάδα, τονί
ζονται τα εξής: «Δεδομένης της 
αυστηρής εφαρμογής του προ
γράμματος από τις ελληνικές 
αρχές και της αποφασιστικότη
τας των κρατών-μελών να υπο
στηρίξουν την Ελλάδα, το ΔΝΤ 
θα συνεχίσει να διαδραματίζει 
τον δικό του ρόλο, με γνώμονα 
τη δική του πολιτική και με την 
έγκριση του εκτελεστικού συμ
βουλίου». Τέλος, το ΔΝΤ εστιά
ζει στην επείγουσα σημασία ό
σον αφορά την προώθηση του 
προγράμματος και επιδοκιμάζει 
τα βήματα που έγιναν νια την 
«ενίσχυση της ευελιξίας του Ευ
ρωπαϊκού Μηχανισμού Χρημα
τοπιστωτικής Σταθερότητας 
(EFSF)».

Θετική ήταν η υποδοχή από τις αγορές
Ανοδικά κινήθηκαν χθεε οι γενικοί 
δείκτεε στα διεθνή χρηματιστήρια. 
Η αισιοδοξία τω ν αγορών εκτίνα
ξε την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου 
στο 1,444, σημειώνονταε άνοδο 
1,5%, πριν υποχωρήσει λίγο αρ
γότερα στα 1,4375 δολάρια.

Στην Αθήνα το κλίμα παρέμει- 
νε αισιόδοξο, με τον Γενικό Δείκτη 
του X. Α. να σημειώνει άνοδο 
5,91%, κλείνονταε eras 1.286,15 μο
νάδεε. Στον τραπεζικό κλάδο, η 
μετοχή ras Αγροτικήε Τράπεζαε ε- 

χύθηκε 27,42%, εκείνη τηε 
.nplha Bank σημείωσε κέρδη 
18,81%, τηε Eurobank EFG αναρ-

Στην Αθήνα το κλίμα 
παρέμεινε αισιόδοξο, 
με τον Γενικό Δείκτη 
του Χ.Α. να σημειώνει 
άνοδο 5,91%, κλείνοντας 
στις 1.286,15 μονάδες.
ριχήθηκε 11,70% και 9,39% τηε 
Εθνικήε Τράπεζαε.

Χαρακτηριστική ήταν η αντί
δραση στιε αγορέε ομολόγων 
Ισπανίαε, Πορτογαλίαε και Ιταλίαε. 
Οι αποδόσειε, ειδικότερα, στα 
ΙΟετή ομόλογα Ιταλίαε, η οποία 
θεωρούνταν ότι θα ήταν το  επό- 

ό  πιθανό θύμα τηε δημόσιό
ν ομικήε κρίσηε στην Ευρωζώνη, 
παρουσίασαν άνοδο 12 μονάδων 
βάσηε, στο 5,48%, ενώ τα spread 
από τιε 253,10 μονάδεε βάσηε την 
Πέμπτη ανήλθαν στιε 271,1 μ. β. 
Τα spread τω ν 1 θετών ομολόγων 
τηε Ισπανίαε αναρριχήθηκαν από 
τιε 294,60 μ. β. στιε 307 μ. β., με 
τιε αποδόσειε τουε να ενισχύονται 
στο 5,82%.

Στην Αθήνα, αντίθετα, οι επεν- 
δυτέε υποδέχθηκαν τη συμφωνία

Ικανοποιητική η λύση 
και για τον οίκο Fitch
Ευνοϊκό σχόλιο ακόμα και από τον 
οίκο πιστοληπτικήε αξιολόγησηε 
Fitch ότι «αποτελούν σημαντικό 
και θετικό βήμα για την εξασφά
λιση τηε χρηματοοικονομικήε στα- 
θερότηταε στην Ευρωζώνη», προ- 
κάλεσαν οι δεσμεύσειε που ανέ- 
λαβαν οι Ευρωπαίοι ηγέτεε στην 
προχθεσινή Σύνοδο Κορυφήε. Ο 
Ντέιβιντ Ρίλεϊ, επικεφαλήε αξιο- 
λόγησηε κρατικών ομολόγων του 
οίκου, τη χαρακτήρισε ωε την 
«πιο ολοκληρωμένη και συνεκτι
κή απάντηση πολιτικήε στην ελ
ληνική κρίση» - και αε προϊδέασε 
ταυτόχρονα για προσωρινή υπο- 
βάθμιση του χρέουε τηε Ελλάδαε 
σε restricted default, προτού το α
ναβαθμίσει εκ νέου, ενδεχομέ- 
νωε σε CCC, αφού ολοκληρωθεί η 
σχετική διαδικασία.

Σε αισιόδοξο κλίμα και η δήλω
ση του Ιρλανδού πρωθυπουργού, 
Εντα Κένι, για την απόφαση των 
Ευρωπαίων εταίρων να μειώσουν 
το επιτόκιο δανεισμού και τηε χώ- 
ραε του κατά 2%. Σύμφωνα με τον 
κ. Κένι, με τον τρόπο αυτό το Δου
βλίνο θα εξοικονομήσει περί τα 
600-800 εκατ. ευρώ ετησίωε. Ο 
Πορτογάλοε ομόλογόε του, Πέντρο 
Πάσοε Κοέλιο, εξέφρασε επίσηε αι
σιοδοξία ότι η συμφωνία θα κα
θησυχάσει επενδυτέε και οίκουε 
για την ικανότητα και τη δέσμευ
ση τηε κυβέρνησήε του να εφαρ
μόσει πρόγραμμα σκληρήε λιτό- 
τηταε ωε αντάλλαγμα για τη στή
ριξη που συμφωνήθηκε ίρέτοε.

Η προχθεσινή συμφωνία στέλ
νει «σημαντικό μήνυμα στιε αγο
ρέε ότι το ευρώ παραμένει ισχυρό 
νόμισμα», σύμφωνα με τρειε γερ- 
μανικέε ενώσειε τραπεζών. Ο Πέ- 
τερ Μπόφινγκερ, οικονομικόε σύμ- 
βουλοε τηε γερμανικήε κυβέρνη-

σηε, χαρακτήρισε «βήμα προε τη 
σωστή κατεύθυνση» το γεγονόε ό
τι δίνεται μεγαλύτερη ευελιξία 
στο EFSF, καθώε έτσι «περιορίζο
νται οι εντάσειε». Κάποιοι, πάντωε, 
ανέμεναν περισσότερα: Σύμφωνα 
με την εφημερίδα Guardian, η σύ- 
νοδοε «μπορεί να έδωσε λύση, ό- 
μωε οι αμφιβολίεε παραμένουν». Οι 
New York Times προειδοποιούν ό
τι η προθυμία τω ν ηγετών να r  
ποδεχθούν την πραγματικότη 
περί ανάγκηε εκχώρησηε μεγάλου 
μέρουε τηε εθνικήε κυριαρχίαε δεν 
αρκεί για να πείσει και τουε λαούε. 
Η Barclays Capital τόνιζε χαρα-

Η  προχθεσινή 
συμφωνία στέλνει 
«σημαντικό μήνυμα 
στις αγορές ότι 
το ευρώ παραμένει 
ισχυρό νόμισμα».

κτηριστικά χθεε ότι η συμφωνία 
για την Ελλάδα ήταν «περισσότε
ρο απ’ ό,τι περιμέναμε, αλλά όχι αρ
κετό για να κοιμηθούμε ήσυχοι». 
Ο επικεφαλήε οικονομολόγοε τηε 
Allianz χαιρέτισε τη «σημαντική r  
πέκταση του εργαλείου αντιμ, 
τώπισηε τηε κρίσηε», επέστησε ό
μοιε την προσοχή στη σημασία τηε 
«ταχεϊαε υλοποίησηε των αποφά
σεων, χωρίε ατέρμονεε διενέξειε 
για τιε λεπτομέρειεε». Ο Αντριου 
Μπούζομγουερθ αντιπρόεδροε τηε 
PIMCO Europe, προειδοποίησε, 
τέλοε: «Μπορούμε να πάμε δια- 
κοπέε -  όμοιε, επιστρέφονταε τον 
Σεπτέμβριο, όταν θα επίκειται η ε
πόμενη δόση, όλων τα μάτια θα εί
ναι στραμμένα στην Αθήνα».
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Αθηναίοι ενημερώνονται από τις εφημερίδες για τις εξελίξεις στην ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία μετά τη 
Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε.
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για τη δραστική μείωση του ελ
ληνικού δημοσίου χρέουε με ευ- 
ρεία αποκλιμάκωση των spread για 
τα ΙΟετή ομόλογα και τα CDS πε- 
νταετίαε. To spread των δεκαετών 
ελληνικών ομολόγων υποχωρούσε 
μέχρι και κατά 197 μ. β. από το 
κλείσιμο τηε Πέμπτηε, το οποίο 
διαμορφώθηκε στιε 1.398,68 μ. β., 
φθάνονταε τιε 1.211,4 μ. β. την Πα
ρασκευή. Ευρεία αποκλιμάκωση 
συντελέσθηκε και στα CDS πε- 
νταετίαε, όπου το spread βρέθη-

κε χαμηλότερα των 1.800 μο
νάδων βάσηε έναντι κλεισίματοε 
στιε 2.300 μονάδεε βάσηε την 
Πέμπτη.

Θετικά κινήθηκαν και τα  υπό
λοιπα χρηματιστήρια

Στην Ευρώπη, ωστόσο, το κλί
μα έντονηε αισιοδοξίαε υποχώρησε 
λίγο πριν από το κλείσιμο, λό
γω επιφυλάξεων ωε προε το πώε θα 
εφαρμοστεί το δεύτερο σχέδιο 
διάσωσηε τηε Ελλάδαε.

Στα χρηματιστήρια, ο πανευ-

ρωπαϊκόε δείκτηε Euro Stoxx 50 
κυμαινόταν λίγο πριν από το κλεί
σιμο στιε 2.772,61 μονάδεε, κα- 
ταγράφονταε άνοδο 0,34%.

Ο δείκτηε FTSE -100 του Χρη
ματιστηρίου του Λονδίνου έκλει
σε με άνοδο 0,60%. Η αγορά του 
Παρισιού (CAC 40) έκλεισε με 
κέρδη 0,68% και τηε Φραν- 
κφούρτηε (DAX) με 0,5%. Στη 
Μαδρίτη το  Χρηματιστήριο έ
κλεισε με άνοδο 0,42%.

REUTERS
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Ο Τζέιμς Μέρντοχ είπε ψέματα
Τον κατηγορούν ο διευθυντής και ο νομικός σύμβουλος της News of the World

ΛΟΝΔΙΝΟ. Στον εκρηκτικό ισχυρι
σμό ότι ο Τζέιμε Μέρντοχ είπε ψέ
ματα στη βρετανική Βουλή προ
χώρησαν το βράδυ ms Πέμπτή ο 
διευθυντήε και ο νομικόε σύμ- 
βουλοε τηε εφημερίδαε News o f 
The World, ισχυριζόμενοι ότι ο 
Μέρντοχ είχε δει το ενοχοποιητι
κό e-mail με τίτλο «npos τον Νέβιλ». 
To e-mail αυτό ενημέρωνε τον δι
ευθυντή του ελεύθερου ρεπορτάζ 
τηε εφημερίδαε, Νέβιλ Θάρλμπεκ, 
για τα περιεχόμενα υποκλοπών, α- 
ποδεικνύονταε ότι οι παράνομε5 
πράξευ γίνονταν εν γνώσει τω ν 
στελεχών.

Σε περίπτωση που υποδειχθεί ό
τι ο Μέρντοχ πράγματι γνώριζε ncos 
οι παρανομίε5 ήταν διαδεδομένεε,

Σε επιστολή τους, ανέφε
ραν ότι είχε δει το ενοχο
ποιητικό e-mail προς 
αρχισυντάκτη για τα 
ιεριεχόμενα υποκλοπών.

καταρρέει πλήρωε η υπερασπι- 
στική του γραμμή, σύμφωνα με την 
οποία το μόνο που γνώριζε ήταν οι 
παρασπονδίεε «ενόε μόνο ρεπόρ
τερ», ο onoios φυλακίστηκε το 
2007. Το ζήτημα μπορεί να προ
ξενήσει βαθύτατη ζημία στον 
38χρονο Μέρντοχ, οδηγώνταε ώ5 
και στον προσωρινό τερματισμό 
ms καριέραε του.

«Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ό
τι η αναπαράσταση των γεγονότων 
από τον Τζέιμε Μέρντοχ ενώπιον 
ms κοινοβουλευτική5 επιτροπάε εί
ναι λανθασμένη. Στην πραγματι
κότητα, τον ενημερώσαμε για το 
e-mail “npos τον Νέβιλ”», αναφέ-

ρουν στην επιστολή του5 οι Κόλιν 
Μίλερ, τελευταίοε διευθυντήβ ms 
εφημερίδαε και Τομ Κρόουν, τε
λευτούν νομικόε σύμβουλοε ms ε- 
φημερίδαε. Υπό το ßäpos των 
σκανδάλων, οι εκδότε5 Μέρντοχ έ
κλεισαν τη News o f the World σ τν  
10 Ιουλίου.

Εξέδωσε ανακοίνωση
Ο Τζέιμε Μέρντοχ εξέδωσε α

νακοίνωση με την οποία επιμένει 
στην κατάθεσή του. «Η δήλωση 
των Κρόουν και Μίλερ θέτει με δρα
ματικό τρόπο σε κίνδυνο το μέλ
λον του Τζέμν Μέρντοχ», ανέφερε 
η εφημερίδα Γκάρντιαν, που βρί
σκεται στην αιχμή του δόρατοε τηε 
αποκάλυψηε του σκανδάλου.

Μια δεύτερη πτυχή τηε υπόθε- 
ans, που προκαλεί πονοκέφαλο 
στον πρωθυπουργό Κάμερον, έχει 
να κάνει με τη διαπίστευση του 
Αντί Κούλσον στην Ντάουνινγκ 
Στριτ. Σε αντίθεση με όλουε τουε 
πρώην συμβούλουε Τύπου πριν απ’ 
αυτόν και με τον σύμβουλο που τον 
διαδέχθηκε, όταν παραιτήθηκε υ
πό το ßäpos του σκανδάλου τον Ια
νουάριο, ο Κούλσον δεν διέθετε ά
δεια για πρόσβαση στα ευαίσθητα 
κρατικά έγγραφα.

Μία τέτοια διαπίστευση θα α
παιτούσε λεπτομερείε ελέγχουs 
στο παρελθόν του Κούλσον και η 
εφημερίδα Guardian διερωτάται 
μήπωε ο Κάμερον ήταν τόσο απο- 
φασισμένο5 cos npos τον διορισμό 
του ανθρώπου του Μέρντοχ, Κούλ
σον, στην Ντάουνινγκ Στριτ, ώστε 
ήθελε να παραβλεφθούν τα όποια 
προβλήματα στο βιογραφικό του. 
Opcos, τα προβλήματα αυτά επέ
στρεψαν και εκδικούνται τώρα 
τον Βρετανό πρωθυπουργό.

REUTERS, A. Ρ„ AFP

Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι ο Τζέιμς Μέρντοχ πράγματι γνώριζε πως 
οι παρανομίες ήταν διαδεδομένες, καταρρέει η υπερασπιστική του γραμμή.

Ö τελευταίος μεγιστάνας της ενημέρωσης
THE ECONOMIST

Σήμερα, φαντάζει πραγματικά εκ
πληκτικό πώε o u t o s  ο άνθρωποε 
ασκούσε τόση επιρροή στα πολι
τικά δρώμενα. Οταν την περα
σμένη Τρίτη εμφανίστηκε ενώπιον 
m s επιτροπήε του βρετανικού 
Κοινοβουλίου, προκειμένου να α
παντήσει σε ερωτήσειε για το 
σκάνδαλο των τηλεφωνικών υπο
κλοπών από τη News o f the 
World, ο Ρούπερτ Μέρντοχ πραγ
ματοποίησε ανησυχητικά μεγάλεε 
παύσειε και σε πολλέ5 περιπτώσειε 
μπέρδεψε τα λόγια του.

Και opcos, καθώε η εικόνα του 
napanaiovros ιδιοκτήτη τηε News 
Corporation αναμεταδιδόταν σ ’ ο
λόκληρο τον πλανήτη, η μετοχή 
ms εταιρείας ανέβαινε. Υπάρχει ε
ξήγηση. Οι μέτοχοι τηε επιχείρη- 
ons βλέπουν πλέον τον δθχρονο 
Μέρντοχ cos εμπόδιο για την α
νάπτυξή ms και αναθαρρούν όταν 
αντιλαμβάνονται ncas η στιγμή που 
“ π παραδώσει τα  ηνία στα παιδιά

ο πλησιάζει.
Οταν ο Μέρντοχ αφίχθη στη 

Βρετανία από την Αυστραλία στα 
μέσα τηε δεκαετίαε του ’60 εφη
ύρε το ταμπλόιντ - ένα έντυπο που 
συνδύαζε το σεξ, τη δημόσια κα
τακραυγή και την επιθετικότητα 
όσον αφορά την πολιτική. Λίγα 
χρόνια αργότερα, έστρεψε το 
βλέμμα του στην Αμερική, όπου έ
σπασε την κυριαρχία των τριών με
γάλων ραδιοτηλεοπτικών σταθ-
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Πρωτοσέλιδο ο «βαρώνος» tou Τύπου. Η εποχή των παγκόσμιων μεγιστάνων των μίντια έφτασε στο τέλος της.

Οι μέτοχοι της 
επιχείρησης βλέπουν 
πλέον τον SOxpovo 
Μέρντοχ ως εμπόδιο για 
την ανάπτυξή της.

μών. To Fox News του Μέρντοχ ε
ξαγρίωσε τουε φιλελεύθερουε, αλ
λά απέφερε στην επιχείρηση με
γάλα κέρδη.

Ο Μέρντοχ συνέχισε να επιτί
θεται, αλλά η κρίση του άρχισε να

θολώνει. Αγόρασε, για παράδειγ
μα, το Myspace και λίγους, póAis, 
prives αργότερα παρακολουθούσε 
την πρώτη σελίδα κοινωνικήε δι
κτύωσης να καταποντίζεται από το 
Facebook. Το 2007, εκμεταλλεύ
τηκε την αδυναμία ms οικογένειας 
Μπάνκροφτ και αγόρασε τόσο 
την Dow Jones Journal όσο και τη 
Wall Street Journal. Δεν παρατή
ρησε, ωστόσο, ότι οι εφημερίδε5 
είχαν προ πολλού πάψει να είναι 
κερδοφόροι επιχειρήσει. Το γνω
στό δε σκάνδαλο με τη News of the 
World είχε cas αποτέλεσμα την α-

πώλεια του δορυφορικού BSkyB. Ο 
Μέρντοχ έδωσε τα πάντα στη 
News Corp. και το θάρρος που ms 
εμφύτευσε δεν θα εξαφανιστεί αν 
ο iôios παραμείνει πρόεδρο5, αλ
λά εγκαταλείψει τον ρόλο του δι- 
ευθύνοντο5 συμβούλου.

Η εποχή των παγκόσμιων μεγι
στάνων των μίντια έφτασε στο τέ- 
Aos ms. Ο κ. Μέρντοχ θα κάνει μια 
μεγάλη χάρη amus μετόχου3 τηε 
News Corp., αλλά και στην ίδια του 
την οικογένεια, αν αναγνωρίσει 
αυτό το γεγονός και κάνει ένα βή
μα πίσω.

Υπέκλεπιαν μηνύματα από το κινητό του Τζουντ Λο, όσο ήταν στις ΗΠΑ
Τους ισχυρισμούς του ηθοποιού 
Τζουντ Λο ότι η εφημερίδα News 
o f the World υπέκλεψε μηνύματα 
από το κινητό του τηλέφωνο ενό- 
-ω  αυτόε βρισκόταν eras ΗΠΑ, πρό- 
jvrai να ερευνήσει το FBI, σύμ

φωνα με ρεπορτάζ του BBC.
Ο Λο ισχυρίζεται ότι η εφημερί

δα άντλησε ns πληροφορίεε για ρε
πορτάζ που τον αφορούσε, το 
2003, από το κινητό του τηλέφω
νο ενώ βρισκόταν σε αμερικανικό 
έδαφος. Αν ο ισχυρισμόε αποδει- 
χθεί, θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
απαγγελία κατηγοριών εναντίον ms 
News Corp. oris ΗΠΑ, δεδομένου 
ότι το τηλέφωνο ήταν συνδεδεμέ- 
νο με αμερικανικό δίκτυο.

To FBI εξετάζει επίσης ris κα
ταγγελίες που δημοσιεύθηκαν σε α
νταγωνιστικό ms News o f the 
World έντυπο, ότι οι εφημερίδες 
του Murdoch υπέκλεπταν συνομι
λίες από τα κινητά τηλέφωνα των 
συγγενών των θυμάτων rns lin s 
Σεπτεμβρίου. Ο ισχυρισμός έχει α- 
ναλογίεε με ns κατηγορίες που βα
ρύνουν τη News o f the World στη 
Βρετανία, ôncos την υποκλοπή μη
νυμάτων από τον τηλεφωνητή ms 
δολοφονημένα μαθήτριας Μίλι 
Ντάουλερ και των συγγενών στρα
τιωτών που είχαν σκοτωθεί στον 
πόλεμο. Ομως, μέχρι στιγμής το FBI 
δεν έχει συγκεντρώσει στοιχεία που 
θα οδηγούσαν στο άνοιγμα επί-

σημ α  έρευναε, παρά τις ζητω- 
κραυγέ5 στελεχών του Δημοκρα
τικού Κόμματοε, που είχαν προε
ξοφλήσει ότι «θα αποκαλυφθούν και 
στις ΗΠΑ εγκληματικές δραστη
ρ ιότα τε». Πρώην διευθυντές του 
κυρίως υπόπτου, τ α  λάίκήε κυ- 
κλοφορίαε «Νιου Γιορκ Ποστ», ι- 
διοκτησίαε Μέρντοχ, έχουν δηλώ
σει ότι τίποτα τέτοιο δεν συνέβη ε
πί των ημερών τουε.

Πάντως, ο Ρούπερτ Μέρντοχ έ
χει ήδη προσλάβει ομάδα Αμερι
κανών δικηγόρων, υπό τον έμπει
ρο Μπρένταν Σάλιβαν. Ο Σάλιβαν 
περιγράφει τον εαυτό του ως «άδικό 
σε μεγάλε5 ποινικέ5 υποθέσειε».

πευτεπε
Το ΣΒΙ θα ερευνήσει τις καταγγε
λίες του ηθοποιού Τζουντ Λο.

Σ Υ Ν Τ Ο Μ Α

ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Νέες διαδηλώσεις 
στην πλατεία Ταχρίρ
ΚΑΙΡΟ. Παρά τις διαβεβαιώσεις 
της νέας μεταβατικής κυβέρνησης 
της Αιγύπτου ότι θα επισπεύσει την 
προώθηση των μέτρων για την κα
ταπολέμηση της διαφθοράς και ότι 
θα βάλει τέλος στον στρατιωτικό 
νόμο, χιλιάδες πολίτες συγκεντρώ
θηκαν χθες στην πλατεία Ταχρίρ α
παιτώντας μεταρρυθμίσεις. «Μας 
υποσχέθηκαν ουσιαστικές αλλαγές 
και πάλι όμως σχημάτισαν μια κυ
βέρνηση στην οποία συμμετέχουν 
μέλη του προηγούμενου καθεστώ
τος», υποστήριξε ο εκ των διοργα
νωτών της συγκέντρωσης, Σεΐχ Μα- 
ζάρ Σαχίν. 0  τελευταίος υπογράμμι
σε ότι ο λαός δεν πείθεται με υπο
σχέσεις όπως αυτές που έδωσε 
προχθές, μετά την ορκωμοσία της 
νέας κυβέρνησης, ο πρωθυπουρ
γός της χώρας, Εσάμ Σαράφ. 
«Απαιτούμε την παραδειγματική τι
μωρία των πολιτικών που εμπλέκο
νται σε σκάνδαλα διαφθοράς, κοι
νωνική δικαιοσύνη και να σταματή
σουν, επιτέλους, οι δίκες πολιτών 
σε στρατοδικεία», τόνισε ο κ. Σαχίν.

ΔΕΝ ΣΥΝΟΜΙΛΕΙ ΜΕ ΑΝΤΑΡΤΕΣ

Ανυποχώρητος 
ο Καντάφι
ΤΡΙΠΟΛΗ. 0  συνταγματάρχης Κα
ντάφι ξεκαθάρισε χθες ότι δεν 
προτίθεται να συνδιαλλαγεί με 
τους αντάρτες, οι οποίοι ελέγχουν 
πλέον τη μισή, σχεδόν, Λιβύη. «Δεν 
θα μιλήσω με κανέναν απ’ αυτούς 
μέχρι την ημέρα της κρίσης», τόνι
σε ο Λίβυος ηγέτης σε μαγνητοφω
νημένο μή
νυμα προς το 
πλήθος των 
φανατικών 
του υποστη- 
ρικτών που 
είχαν συγκε
ντρωθεί στη 
γενέτειρά 
του, Σύρτη, 
tnv ίδια στιγ
μή, πάντως, Ευρωπαίος διπλωμά
της υποστήριζε, υπό τον όρο της α
νωνυμίας του, ότι στο σχέδιο του 
0ΗΕ για τη μετάβαση της εξουσίας 
στη Λιβύη, ο συνταγματάρχης Κα
ντάφι και οι γιοι του δεν θα διαδρα
ματίσουν κανένα ρόλο. Σύμφωνα 
με την ίδια πηγή, ο 0ΗΕ θα προτεί
νει την ίδρυση μιας μεταβατικής 
αρχής, η οποία θα διορίσει έναν 
πρόεδρο, ενώ θα ελέγχει τις ένο
πλες δυνάμεις και θα αναλάβει να 
οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΙ0Ν ΠΑΝΕΤΑ_________

«Ναι» σε στρατιώτες 
ομοφυλόφιλους
ο υ α ς ιγ κ τ ο ν . 0  νέος υπουργός 
Αμυνας των ΗΠΑ, Λίον Πανέτα, φέ
ρεται να έχει αποφασίσει να βάλει 
οριστικά τέλος στην απαγόρευση 
της συμμετοχής στο στράτευμα δε
δηλωμένων ομοφυλόφιλων. Σύμ
φωνα δε με πηγές προσκείμενες 
στο αμερικανικό Πεντάγωνο, ο κ. 
Πανέτα θα ανακοίνωνε την απόφα
σή του αργά χθες το βράδυ. 0  πρό
εδρος Ομπάμα αναμένεται να υπο
γράψει άμεσα το σχετικό διάταγμα, 
ενώ η απαγόρευση θα αρθεί τριά
ντα ημέρες αργότερα, γεγονός που 
συνεπάγεται ότι οι πρώτοι ανοιχτά 
ομοφυλόφιλοι άνδρες θα εντα
χθούν στις αμερικανικές ένοπλες 
δυνάμεις τον Σεπτέμβριο ή το αρ
γότερο τον Οκτώβριο.

ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗ Σ. ΑΡΑΒΙΑ

Ανιιτρομοκρατική
νομοθεσία
ΛΟΝΔΙΝΟ. Η Διεθνής Αμνηστία υ
ποστήριξε χθες ότι η νέα αντιτρο- 
μοκρατική νομοθεσία της Σαουδι
κής Αραβίας απειλεί να καταπνίξει 
τις ειρηνικές φωνές που ανατίθε
νται με την πολιτική του μουσουλ
μανικού βασιλείου. Η διεθνής μη 
κυβερνητική οργάνωση, η οποία ι
σχυρίζεται ότι διαθέτει αντίγραφο 
του προσχεδίου της νέας νομοθε
σίας που προωθεί ο βασιλιάς 
Αμπντουλάχ, σημειώνει ότι ο νόμος 
περί τρομοκρατικών εγκλημάτων 
και χρηματοδότησης τρομοκρατών 
επιτρέπει την «επ’ αόριστον κράτη
ση υπόπτων δίχως δίκη».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 20 ΝΕΚΡΟΙ

Φονικός καύσωνας 
πλήττει τις ΗΠΑ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Καύσωνας - φονιάς 
πλήττει τις κεντρικές και ανατολι
κές πολιτείες της Αμερικής, όποι· 
περισσότεροι από 20 άνθρωποι ε. 
χαν έως χθες χάσει τη ζωή τους. Ο 
υδράργυρος ξεπέρασε τους 37 
βαθμούς 
Κελσίου και 
σε ορισμέ
νες περι
πτώσεις άγ
γιξε τους 40 
σε 17 πολι
τείες, από το 
Τέξας μέχρι 
το Μίσιγκαν.
Σε περιοχή 
της Αϊόβα, μάλιστα, το θερμόμετρο 
άγγιζε τους 51 βαθμούς, ενώ οι με- 
τεωρολόγοι στην πόλη της Οκλα- 
χόμα υποστηρίζουν ότι η θερμο
κρασία διατηρείται σε επίπεδα ά
νω των 38 βαθμών για 27 συνεχό
μενες μέρες. Η Εθνική Μετεωρο
λογική Υπηρεσία των ΗΠΑ, απόΤ 
πλευρά της, προειδοποίησε ότι ο. 
θερμοκρασίες, αλλά και η υγρασία, 
θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπε
δα και την επόμενη εβδομάδα.

ΑΠΟ ΑΝΤΑΡΤΕΣ ΣΤΗ ΣΟΜΑΛΙΑ

Εμπόδια 
στη βοήθεια
ΜΟΓΚΑΝΤΙΣΟΥ. Σύγχυση επικρα
τεί ως προς το αν οι ισλαμιστές α
ντάρτες Αλ Σαμπάμπ επιτρέπουν ή 
όχι την είσοδο ανθρωπιστικών ορ
γανώσεων στο κομμάτι της Σομα
λίας το οποίο ελέγχουν, ένα ζήτη
μα ζωής ή θανάτου για εκατομμύ
ρια ανθρώπους που βρίσκονται 
στα όρια της λιμοκτονίας. Εκπρό
σωπος των ανταρτών απέρριψε 
ως «πολιτικά υποκινούμενο» τον 
χαρακτηρισμό «λιμός», τον οποίο 
υιοθέτησε επισήμως την Τετάρτη 
ο ΟΗΕ και δήλωσε ότι οι ανθρωπι
στικές οργανώσεις έχουν «κρυφή 
ατζέντα», αλλά αξιωματούχοι του 
ΟΗΕ ανακοίνωσαν ότι η αποστολή 
επισιτιστικής βοήθειας θα προχω
ρήσει κανονικά. Περίπου 10 εκατ. 
άνθρωποι απειλούνται από λιμό, 
λόγω πρωτοφανούς ξηρασίας 
στο λεγόμενο «τρίνωνο του θανά
του», που περιλαμβάνει περιοχές 
της Σομαλίας, της Κένυας και της 
Αιθιοπίας.

ΝΕΚΡΟΙ 18 ΔΙΑΔΗΛΩΤΕΣ________

Διαμαρτυρίες 
σιο Μαλάουι
ΜΠΛΑΝΤΑΪΡ, Μαλάουι. Τα 18 έ- 
φθασαν τα θύματα από τις σφαί
ρες των δυνάμεων καταστολής, 
στην πάμπτωχη νοτιοαφρικανική 
χώρα Μαλάουι, στη διάρκεια διή
μερων αντικυβερνητικών διαδηλώ
σεων. Οι διαδηλώσεις εκφράζουν 
τη δυσαρέσκεια απέναντι στον 
77χρονο πρόεδρο Μπίγκου Μου- 
θαρίκα, ο οποίος επανεξελέγη το 
2009 για δεύτερη θητεία. Τον τε
λευταίο καιρό, Δυτικοί δωρητές 
σταματούν τις χρηματοδοτήσεις 
προς το Μαλάουι, με πιο πρόσφα
το παράδειγμα τη Βρετανία, 
η οποία απέδωσε την απόφαση 
στην οικονομική κακοδιαχείριση · 
και στις κινήσεις του Μουθαρίκα 
για τον περιορισμό των μέσων ε
νημέρωσης, των μηνύσεων και των 
διαδηλώσεων.

ΑΙΤΙΑ Η ΚΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ________

Σε κίνδυνο η υγεία 
Βρετανών εφήβων
ΛΟΝΔΙΝΟ. Σε κίνδυνο βρίσκεται η 
υγεία των εφήβων, προειδοποιούν 
Βρετανοί ιατροί, μετά τη δημοσιο
ποίηση τών αποτελεσμάτων κυ
βερνητικής έρευνας, η οποία υπο
δεικνύει ότι τα παιδιά τρώνε υπερ
βολικά πολλά κεκορεσμένα λίπι 
και πολύ λίνα φρούτα, λαχανικά 
και τρόφιμα που περιέχουν σίδη
ρο. Ιδιαίτερα φτωχή σε θρεπτικά 
συστατικά είναι η διατροφή των 
κοριτσιών ηλικίας 11 έως 19 ετών. 
Αντιθέτως, είναι αισιόδοξο ότι τα 
μικρότερα παιδιά (ηλικίας από 
4 έως 10 ετών) τρέφονται καλύτε
ρα, αποφεύγουν τα γλυκά, τα ανα
ψυκτικά, τις σοκολάτες και προτι
μούν τα πλούσια σε φυσικές ίνες 
δημητριακά.


