
0 μθΚρύ$ δρόμοι πβ αλλαγήςΟι λύσεις δεν είναι πλέον στους δρόμους και στις πλατείες, αλλά στις δουλειές και στα σχολεία
έρω ότι δεν είναι εύκολο να πη- Μ  γαίνεις κόντρα στο ρεύμα. Ειδι- κύστην Ελλάδα αυτό μπορεί να συνεπάγεται τη χλεύη και την απαξίωση ή ακόμα και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Το νέο κίνημα των «αγανα- κτισμένων πολιτών» είναι σίγουρα ένα τέτοιο ρεύμα στο οποίο κανείς δεν θέλει να φανεί ότι πηγαίνει κόντρα. Το πολιτικό κόστος θα ήταν μεγάλο και ήδη η πολιτική σκηνή αυτού του τόπου έχει απαξιωθεί σε τέτοιο βαθμό που άλλες απώλειες δεν χωράνε. Είναι λογικό και μάλλον επικοινωνι- ακά σωστό, αλλά τελικά το να μην υπάρχει αντίλογος σε κάτι και να θεοποιείται αυθαίρετα είναι τουλάχιστον επικίνδυνο. Δεν είναι ανάγκη όμως να πηγαίνεις κόντρα σε κάτι για να διαπιστώνεις τις εγγενείς αδυναμίες και τα συλλογιστικά λάθη σε μία κατά τα άλλα αυθόρμητη και καλοπροαίρετη κίνηση πολιτών. Δεν είναι ανάγκη να πηγαίνεις κόντρα σε κάτι για να βλέπεις πως αυτό δεν είναι αρκετό για να φέρει λύσεις αλλά ίσως τις καθυστερεί επιπλέον.Κάποιοι λένε ότι αυτή δεν είναι άλλη μια διαδήλωση από τις πολλές που κάθε βδομάδα δίκαια ή άδικα κλείνουν το κέντρο της Αθήνας. Κάποιοι λένε ότι αυτό είναι κάτι ξεχωριστό και ίσως και να είναι, αλλά πόσο μπορεί να βοηθήσει στη σημερινή και ομολογου- μένως ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τη χώρα; Είναι αυτό το οποίο πραγματικά λείπει αυτή τη στιγμή από την Ελλάδα; Μήπως είναι η εύκολη λύση να τα φορτώνουμε όλα στον κοινοβουλευτισμό και για άλλη μία φορά στους άλλους ξένους ή ντόπιους; Ολοι ξέρουμε ότι αυτό γενικά είναι ο πιο εύκολος δρόμος και γενικά ένας δρόμος τον όποιο έχουμε ξαναπερπα- τήσει πολλές φορές στο άμεσο παρελθόν με τις γνωστές συνέπειες. Η  αλήθεια είναι ότι είναι ευκολότερο για
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μια κοινωνία να στοχοποιεί πρόσωπα και θεσμούς για να δικαιολογήσει τις αποτυχίες της παρά να αναγνωρίσει εκείνα τα εγγενή χαρακτηριστικά της που διαμορφώθηκαν μέσα στο χρόνο και την οδήγησαν στην αποτυχία. Το συναίσθημα και το πάθος φαίνεται να οδηγούν αυτή τη στιγμή τις κοινωνικές εξελίξεις ενώ λείπει δραματικά η ψύχραιμη αξιολόγηση της κατάστασης. Η  έξοδος από τον κοινοβουλευτισμό ή το κρέμασμα όλων εκείνων που βρίσκονται μέσα στη Βουλή είναι κάτι που ούτε δίκαιο είναι ούτε κάποιο πρόβλημα θα έλυνε.
Η  αλήθεια είναι ότι σαν κοινωνία είμαστε ακόμα ανώριμη αλλά ίσως όχι άδικα, αφού αυτό είναι κάτι που θέλει χρόνο και ενέργεια. Χρόνο και ενέργεια από όλο το σύνολο κάτω από τις οδηγίες ενός υγιούς κοινοβουλευτισμού. Α π ’ ό,τι φάνηκε χρειαζόμαστε και άλλο χρόνο σαν κοινωνία, αλλά εκτός από τον χρόνο χρειαζόμαστε και αλλαγές στο τρόπο που σκεφτόμαστε και ζούμε. Καταλα-

Η αντίδραση και η οργή από pôves tous δεν φτάνουν χώρα πια. Η αλλαγή θα έρθει πρώτα μέσα από την αποδοχή ms κατάστασή και των ευθυνών pas και μετά μέσα από σκληρή δουλειά σε κοινωνικό και ατομικό επίπεδο

βαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο μια τέτοια αλλαγή να συμβεί σε μια ήδη δύσκολη περίοδο για όλους μας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να κοιτάμε πίσω και να αναπολούμε τις όμορφες και μάταιες μέρες των προηγούμενων 30 ετών. Διότι για μένα αυτό που γίνεται σήμερα κάτι τέτοιο μου θυμίζει κινήματα πολιτών που έπρεπε να είχαν γίνει μερικά χρόνια πριν, όταν υπήρχε η δυνατότητα να αλλάξουμε μόνοι μας το μέλλον πριν φτάσουμε στον πάτο. Τότε όμως μάλλον αδιαφορούσαμε κοιτώντας ο καθένας το προσωπικό του όφελος και πολλές φορές εις βάρος του υπόλοιπου κοινω νικού ιστού. Σαφώς και κάποιοι από τους πολιτικούς μας φέρουν μερίδιο ευθύνης, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι εμείς με την αδιαφορίας μας τους το επιτρέψαμε.Αντιλαμβάνομαι πως σαν κοινωνία περνάμε δύσκολες ώρες και είναι λογικό να υπάρχει οργή και αγανάκτηση. Είναι σαν τα στάδια του πένθους στην κλινική ψυχολογία ύστερα από μια άδικη ή μη αναμενόμενη απώλεια.

Στην περίπτωσή μας η απώλεια αφορά όλα εκείνα τα υλικά αγαθά στα οποία δίκαια ή άδικα είχαμε πρόσβαση τα προηγούμενα χρόνια. Σαν κοινωνία, λοιπόν, έχουμε κολλήσει στα πρώτα στάδια του πένθους: την οργή και τον θυμό... Κάποια στιγμή όμως πρέπει να περάσουμε σε εκείνο της αποδοχής, αλλιώς κινδυνεύουμε να πέσουμε μόνιμα σε ένα είδος «κοινωνικής» κατάθλιψης και τέλματος. Διότι φαίνεται να παραμένουμε περισσότερο από ό,τι χρειάζεται σε αυτά τα στάδια ενώ αν θέλουμε να προχωρήσουμε πρέπει να αποδεχτούμε την κατάσταση, να δούμε πού σφάλαμε και να σκεφτού- με πώς θα μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε ξανά αποφεύγοντας τα λάθη του παρελθόντος. Μηδενιστικές και εκβιαστικές λύσεις δεν χωράνε. Ολοι ξέρουμε πού κάναμε λάθη και όλοι μπορούμε σταδιακά να αρχίζουμε να αλλάζουμε τα στραβά στη ζωή και τη δουλειά μας. Σε μια δημοκρατική κοινωνία κανένας δεν είναι άμοιρος ευθυνών τη στιγμή που ψηφίζει εκείνους που θα τον αντιπροσωπεύουν. Το να αλλάζουμε στρατόπεδο στα δύσκολα και να αναζητούμε θύματα και θύτες καθώς και θαύματα είναι πλέον το τελευταίο που χρειαζόμαστε σαν σύνολο για να ανακτήσουμε την κοινωνική μας αξιοπρέπεια και αυτοσεβασμό. Η αντίδραση και η οργή από μόνες τους δεν φτάνουν τώρα πια. Η αλλαγή θα έρθει πρώτα μέσα από την αποδοχή της κατάστασης και των ευθυνών μας και μετά μέσα από σκληρή δουλειά σε κοινωνικό και ατομικό επίπεδο. Δε θα είναι εύκολο και σίγουρα θα είναι ένα δρόμος μακρύς και κακοτράχαλος, αλλά είναι ο μόνος δρόμος που μας έχει απομείνει. Και ποιος ξέρει, ίσως τελικά είναι εκείνος της αρετής...Οι λύσεις δεν είναι πλέον στους δρόμους και τις πλατείες, είναι στις δουλειές και στα σχολεία, και βέβαια στις ψυχές και τις καρδιές όλων μας.
Ο Γρηγόρηε Μακρήε είναι MD υποψήφιο$ 
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Μ ήπως εντέλει θα ήταν καλύτερα να τελειώνουμε μια ώρα αρχύτερα με όλα αυτά; Μήπως αντί να διαπραγματευόμαστε επιτόκια και επιμηκύνσεις να κατεβάσουμε τα μούτρα μας, να κλείσουμε τα σύνορά μας και να τους βροντοφωνάξου- με στη γλώσσα που καταλαβαίνουν: «Μολών λαβέ!», ή μάλλον, για την ακρίβεια, «Μολό- ντες λάβετε!».Διότι είναι και πολλοί οι άτιμοι. 17 τον αριθμό που φαίνονται και πόσοι άλλοι κλεισμένοι στα γραφεία που δεν φαίνονται, χώρια η Λαγκάρντ, και χώρια ο Τρισέ εννοείται. Τουλάχιστον ο Λεωνίδας είχε έναν, τον Ξέρξη. Ηξερε σε ποιον να απευθυνθεί, ήξερε
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ποιον να προκαλέσει.Μήπως θα ήταν φρονιμότερο να ακολουθήσουμε τον δρόμο που άνοιξαν τα ταξί, και να κλείσουμε λιμάνια, αεροδρόμια, οδικές αρτηρίες, όχι πια συμβολικά για μια δυο ώρες αλλά διαρκώς, οριστικά και αμετάκλητα. Να κλείσουμε τα σύνορα και να μην αφήνουμε να περάσει ούτε χρέος, ούτε επιτόκιο, ούτε επιμήκυνση, ούτε αναδιάρθρωση, ούτε τίποτε.Ας διδαχθούμε από την Ιστορία μας στο κάτω κάτω. Διότι όπως θα θυμούνται οι παλαιότεροι, στη δεκαετία του ογδόντα ο Δήμος Δάφνης, με ειδικά αναρτημέ- νη πινακίδα επί της Βουλιαγμένης είχε απαγορεύσει τη διέλευση της ραδιενέργειας από την επικράτειά του. Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα που την έβγαλαν, πάντως, όσο υπήρχε δεν έγινε ούτε ένα πυρηνικό εργοστάσιο στη Δάφνη,

το πολύ να ξέφυγε κανένα μπεκερέλ ραδιενέργειας τότε με το Τσερνόμπιλ. Παίζω με τα σύμβολα θα μου πείτε. Ενδεχομένως. Δεδομένου όμως ότι η πραγματικότητα με σύμβολα εκφράζεται, όπως και το χρέος, όπως και η πολιτική, αναρωτιέμαι μήπως θα έπρεπε να δούμε με μεγαλύτερη σοβαρότητα τους «συμβολικούς» αποκλεισμούς της χώρας που επιχειρούν τα ταξί. Μήπως δ η -. λαδή εκεί, στα λιμάνια, στα αεροδρόμια και τους αυτοκινητόδρομους παίζεται μια ακόμη πράξη ενός ψυχοδράματος που, δυστυχώς, το ξέρουμε πολύ καλά. Το ψυχόδραμα της μοναχικής, ανάδελφης Ελλάδας.Μήπως εκεί είναι ο πραγματικός διχασμός; Εκεί και όχι στην Αριστερά, τη Δεξιά, την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση ή ό,τι άλλο, σ' αυτά τα δύο πρόσωπα της Ελλάδας, το ένα, το μοναχικό,

το έγκλειστο, το φοβικό που ξορκίζει όλον τον άλλο κόσμο γύρω του και το άλλο που θέλει να ζήσει σ' αυτόν τον κόσμο, όσο άγριος και άδικος κι αν είναι, αυτό που θέλει να μπει στα πλοία και να δώσει τη μάχη στα στενά της Σαλαμίνας;Τι μου ήρθε τώρα; Θυμήθηκα απλώς ότι ο Λεωνίδας μπορεί να είπε εκείνο το υπέροχο «Μολών λαβέ», αλλά ηττή- θηκε, ενώ ο Θεμιστοκλής που δεν είπε τίποτε το ηρωικό, απλώς έκανε τη δουλειά του, βύθισε τον στόλο του Ξέρξη και έσωσε την πόλη του. Ηταν και οι άλλοι βέβαια που ερμήνευσαν λάθος τον χρησμό, γέροντες και ανήμποροι ως επί το πλείστον, και οχυρώθηκαν στα ξύλινα τείχη της Ακρόπολης και κάηκαν. Δεν ήταν κακοί, ούτε ηλίθιοι. «Υπ' ασθενίης βίου» το έκαναν που λέει κι ο Ηρόδοτος.
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Φρένο στη μετάδοση ιηδ κρίσΐΉ με μια απόφαση - σταθμό
Τείχος
προστασίας
απάτην
ευρωζώνη
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ·.
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Σ ημαντική ανάσα για την ελληνική οικονομία και τη διαχείριση του χρέους αποτελεί η χθεσινή απόφαση-σταθμός της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η οποία αναμένεται να βάλει φρένο στη μετάδοση της κρίσης στην υπόλοιπη ευρωζώνη και να θωρακίσει το ευρώ από τους κερδοσκόπους. Την απόφαση υποδέχτηκαν θετικά οι αγορές (έπεσαν τα σπρεντ και ανέβηκαν τα χρηματιστήρια και το ευρώ). Η απόφαση προβλέπει νέο πακέτο στήριξης της Ελλάδας ύψους 109 δισ. ευρώ. Τα 37 θα προέρχονται από τη συμμετοχή των ιδιωτών και τα υπόλοιπα θα αφορούν δανεισμόθωρακίζεται ίο ευρώ από ns επ ιθέσει ίων κερδοσκόπων. θετικά αντιδρούν οι ayopésαπό την Ευρωπαϊκή Ενωση και το ΔΝΤ με επιτόκιο 3,5%. Ακόμη προ- βλέπεται η επιμήκυνση από 15 έως και 30 χρόνια των ομολόγων που λήγουν από τώρα έως το 2020. Η απόφαση προβλέπει ακόμη ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) θα δανείσει στην Ελλάδα προκειμένου η τελευταία να επαναγοράσει ομόλογα από τη δευτερογενή αγορά στην τρέχουσα τιμή τους. Την ίδια στιγμή δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα στον EFSF να παρεμβαίνει προληπτικά στη δευτερογενή αγορά ομολόγων για να υψώσει τείχος προστασίας στις χώρες της ευρωζώνης που δέχονται επιθέσεις από κερδοσκόπους. Στην ουσία, πάντως, το ελληνικό κράτος απαλλάσσεται από περίπου 50 δισ. χρέους, ενώ παράλληλα ελαφρύνονται οι όροι εξυ-

πηρέτησής του -  διά της επιμήκυνσης και της μείωσης των επιτοκίων. Η χθεσινή απόφαση-σταθμός προβλέπει ακόμα την αναδιάταξη κοινοτικώ ν κονδυλίω ν προκειμένου να ενισχύσουν τη αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας με ένα ευρωπαϊκό «Μάρσαλ πλαν», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο.
ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό επίσης ότι στις αποφάσεις της Συνόδου περιλαμβάνεται η εξασφάλιση από την Ευρωπαϊκή Ενωση ενός νέου πακέτου 35 δισ. ευρώ, το οποίο θα είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας των ελληνικών τραπεζών, εάν αυτό χρειασθεί. Σε κάθε περίπτωση το πακέτο αυτό οχυρώνει τις ελληνικές τράπεζες σε περίπτωση που τα ελληνικά ομόλογα χαρακτηριστούν από τους οίκους αξιολόγησης με τον βαθμό της «επιλεκτικής χρεοκοπίας».«Δεν με ενδιαφέρει πώς θα χαρακτηρίσουν τα ελληνικά ομόλογα οι οίκοι αξιολόγησης», είπε χαρακτηριστικά για το θέμα ο κ. Σαρκοζί και πρόσθεσε: «Γι' αυτό πλαισιώ νουμε αυτήν την περίοδο την Ελλάδα με την ευρωπαϊκή ενότητα και αλληλεγγύη για να μπορέσει να αποπληρώσει τα δάνειά της».Ο Πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου μιλώντας για τις αποφάσεις της Συνόδου τόνισε ότι διασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους.Η ελληνική κυβέρνηση δον έκρυβε την ικανοποίησή της για το αποτέλεσμα -  μολονότι υπάρχουν και αρνητικοί παράμετροι: το δεύτερο πακέτο βοήθειας, για παράδειγμα, προβλέπει, έπειτα από επιμονή της Φινλανδίας και άλλων, ότι η Ελλάδα θα καταβάλει εγγυήσεις για την εξόφληση.

Γιώργος Παπανδρέου 
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Εξασφαλίζεται η ρευστότητα των τραπεζών ακόμη και αν οι οίκοι αξιολόγησης προχωρήσουν σε νέα υποβάθμισηΑνάσα 109 δισ. ευρώ στην ελληνική οικονομία
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΕΛΕΝΑΛΑΣΚΑΡΗ

Μ ε ένα ευρωπαϊκό σχέδιο Μάρσαλ ισοδυναμεί η βοήθεια που παίρνει η Ελλάδα από τη χθεσινή απόφαση της Συνόδου Κορυφής. Το νέο πακέτο βοήθειας ύψους 109 δισ. ευρώ το οποίο ενσωματώνει μείωση επιτοκίων στο 3,5%, δεκαετή περίοδο χάριτος, επαναγορά ομολόγων από τον Ευρωπαϊκό Μ ηχανισμό Στήριξης - EFSF αλλά και συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα με 37 δισ. ευρώ, οδηγεί τελικά σε μείωση του δημοσίου χρέους κατά 24% από το 154% του ΑΕΠ στο 130% του ΑΕΠ ή κατά 54 δισ. ευρώ, από τα 354 δισ. στα 300 δισ. Πρόκειται για μια ουσιαστική ελάφρυνση του δημοσίου χ ρέου ς, η οποία εφόσον συνδυαστεί με την προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών, δημοσιονομική πειθαρχία και ισχυρή αναπτυξιακή πολιτική μπορεί ναΕυρωπαίοι ειδικοί σε συνεργασία με Ελληνεδ θα κατευθύνουν κεφάλαια στην ανάπτυξησυμβάλει στη διαμόρφωση πρωτογενώ ν πλεονασμάτων που θα θέσουν τις βάσεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους με τις δυνάμεις της Ελλάδας στη συνέχεια. Η αναπτυξιακή υποβοήθηση της Ελλάδας άλλωστε προβλέπεται και αυτή στη χθεσινή απόφαση στη βάση της δημιουργίας μιας ειδικής ομάδας κρούσης ευρωπαίων ειδικών, οι οποίοι σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές θα επανακατευθύνουν τα κεφάλαια των διαρθρωτικών ταμείων στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την εκπαίδευση.
ΟΙ ΟΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι αποφάσεις που εξασφαλίζουν τη ρευστότητα αλλά και την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. Αν οι οίκοι αξιολόγησης δεν μεταβάλουν τη βαθμολογία της Ελλάδας, τότε όπως ισχύει και σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα συνεχίσει να δέχεται ως ενέχυρο ελληνικά ομόλογα παρέχοντας ρευστότητα στις τράπεζες. Με τον τρόπο αυτό οι ελληνικές τράπεζες έχουν εξασφαλίσει έως σήμερα ρευστότητα ύψους 97,5 δισ. ευρώ. Ακόμα όμως και στο ενδεχόμενο όπου οι οίκοι αξιολόγησης μεταβάλουν τη βαθμολογία τους, βάζοντας την Ελλάδα στην κατηγορία του selective default, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Ζ. - Κλ. Τρισέ με σαφήνεια διαβεβαίωσε χθες β^ηδυ ότι

οι γραμμές χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών θα παραμείνουν ανοιχτές. Αν και απέφυγε επι- μελώς να χρησιμοποιήσει τον όρο selective default, είπε ότι «όλα είναι έτοιμα για να αντιμετωπίσουμε κάθε ενδεχόμενο, δεν θέλω να προκα- ταλάβω τις εξελίξεις». Από τα λεγόμενό του έγινε σαφές ότι η ΕΚΤ δεν πρόκειται να δεχθεί ομόλογα χαμηλότερης αξιολόγησης (σε περίπτωση νέας υποβάθμισης) από αυτής που φέρουν σήμερα τα ελληνικά. Ακόμα όμως και σε ενδεχόμενο νέας υποβάθμισης οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις -  σύμφωνα με τον κ. Τρισέ - δεσμεύτηκαν ότι έχουν φροντίσει για ένα απόθεμα εγγυήσεων 35 δισ. ευρώ το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για να έχουν ρευστότητα οι ελληνικές τράπεζες.
ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Συνολικά οι χθεσινές αποφάσεις οδηγούν σε:■ Μεγάλη ελάφρυνση των χρεολυσίων που θα καταβάλλει η  Ελλάδα έως το 2020. Ο ι συνολικές λήξεις ομολόγων έως το 2020 φτάνουν τα 205 δισ. Από αυτά όμως οι ιδιώτες θα ανταλλάξουν εθελοντικά ομόλογα συνολικής αξίας 135 δισ. με άλλα ομόλογα διάρκειας έως και 30 ετών. Σε συνδυασμό με τις επαναγορές ομολόγων από τη δευτερογενή αγορά που θα πραγματοποιήσει ο EFSF, όπως υπολογίζει αρμόδιος παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών, το ελληνικό Δημόσιο έως το 2020 θα κληθεί να καλύψει λήξεις μόλις 60 δισ ., ομολόγων που κατέχουν οι κεντρικές τράπεζες. Με τον τρόπο αυτό, το ελληνικό Δημόσιο παίρνει μια ανάσα 145 δισ. μέρος των οποίων μπορεί να κατευθύνει για την τόνωση της ανάπτυξης.

Τα αγκάθια
Για την Ελλάδα, το μεγαλύτερο 
πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει 
να συνταχθεί το νέο Μνημόνιο, 
η νέα δανειακή σύμβαση, για 
το νέο πακέτο που κατά τα 
φαινόμενα θα είναι εξαιρετικά 
πιο σκληρό από το πρώτο. Ω ϊ εκ 
τούτου, ο συνδυασμός ενός νέου 
προγράμματος λιτότητας με τη 
στάμπα της χρεοκοπίας μπορεί να 
δημιουργήσει αρνητικές πολιτικές 
περιπλοκές

■ ΙΟετή περίοδο χάριτος. Περαιτέρω ελάφρυνση προκύπτει καθώς το νέο πακέτο βοήθειας που θα δοθεί στην Ελλάδα θα έχει δεκαετή περίοδο χάριτος (η Ελλάδα θα αρχίσει να ξεπληρώνει από το 2021 και μετά). Περίοδος χάριτος θα υπάρξει και για το αρχικό πακέτο των 110 δισ. (οι τεχνικές λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σήμερα το μεσημέρι στις Βρυξέλλες).■ Λιγότερους τόκους. Οπως είπε ο Πρωθυπουργός, τα 109 δισ. ευρώ του νέου πακέτου βοήθειας, δεδομένου ότι δίνονται με επιτόκιο κατά δύο μονάδες χαμηλότερο σε σχέση με το πρώτο πακέτο των 110 δισ., οδηγούν σε 3 δισ. ευρώ λιγότερων τόκων ετησίως για τα επόμενα τρία χρόνια. Παράλληλα έρχονται και ευνοϊκότεροι όροι αποπληρωμής και για το πρώτο πακέτο. Το μέσο κόστος εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους είναι κάτω από 5% για τα επόμενα 40 χρόνια.■ Μείωση του δημοσίου χρέους. Το δημόσιο χρέος μειώνεται κατά ποσοστό 12% του ΑΕΠ εξαιτίας της εθελοντικής συμμετοχής των ιδιωτών και κατά επιπλέον 12% εξαιτίας των χαμηλότερων επιτοκίων και της χρονικής επιμήκυνσης. Το 24% του ΑΕΠ αντιστοιχεί σε 55 δισ. και έτσι το δημόσιο χρέος από τα 354 δισ. χαμηλώνει στα 300 δισ.
ΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ. Πριν από τις τελικές επίσημες ανακοινώσεις της Συνόδου Κορυφής, ο φορέας εκπροσώπησης των διεθνών τραπεζών, το IIF, είχε ήδη στρώσει το έδαφος δίνοντας στη δημοσιότητα το σχέδιο εθελοντικής συμμετοχής των ιδιωτών στην αντιμετώπιση της κρίσης χρέους. Σύμφωνα με αυτό, οι τράπεζες θα προχωρήσουν σε εθελοντικό rollover ελληνικών ομολόγων ύψους 54 δισ. από τα μέσα του 2011 έως τα μέσα του 2014 με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 135 δισ. έως το 2020. Τα ομόλογα αυτά θα αντικαταστα- θούν από νέους τίτλους με διάρκειες από 15 έως και 30 χρόνια και επιτόκια από 4% έως 5% για το ήμισυ του συνολικού ποσού που θα ανταλ- λαγεί και από 5,9% έως 6,8% για το υπόλοιπο 50%.Θα χρησιμοποιηθούν τέσσερα διαφορετικά εργαλεία ανταλλαγής τα οποία στο σύνολό τους θα παρα- γάγουν απομείωση της αξίας των ομολόγων κατά 21%. Την πρόταση υποστηρίζουν ήδη μια ομάδα 30 τραπεζών μεταξύ των οποίων τράπεζες από τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Ελβετία, την Ιταλία, το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, τον Καναδά, το Κουβέιτ, το Περού, την Κορέα και βέβαια την Ελλάδα και ττ'· Κύπρο.

Τ Α  ΣΥΝ  Κ Α Ι Τ Α  Π Λ Η Ν  
Τ Η Σ ΣΥ Μ Φ Ω Ν ΙΑ Σ

ΥΠΕΡ
§Η Ελλάδα θα λάβει ένα δεύτερο 
πακέτο βοήθειας, το οποίο 
υπολογίζεται ότι θα φτάνει τα 109 
δισ. ευρώ.

Τα δάνεια που έχει λάβει η Ελλάδα 
από tous εταίρους - και αυτά που 
θα λάβει μέσω του EFSF - εφεξής 
θα έχουν μειωμένο επιτόκιο (αντί 
για 4 ,5%  στο 3,5% ) και επιμήκυνση 
από 7  χρόνια σε 15 έως και 
30  χρόνια.

Θ α τεθεί σε εφαρμογή ένα σχέδιο 
Μ άρσαλ για την Ελλάδα, με 
επαναπροσδιορισμό των στόχων 
των κοινοτικών κονδυλίων και 
παροχή τεχνικής βοήθειας.

Ο  προσωρινός μηχανισμός 
στήριξης EFSF αποκτά νέες 
εξουσίες, οι οποίες του 
επιτρέπουν να συμβάλλει στην 
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 
των τραπεζών τη s ευρωζώνης - 
περιλαμβανομένων των ελληνικών.

Ο  EFSF αποκτά τη δυνατότητα 
παρέμβαση5 στη δευτερογενή 
αγορά - μια υποχώρηση τη s 
κ. Μ έρκελ - ενώ η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα αποκτά τη 
δυνατότητα να εξακολουθεί να 
δέχεται ελληνικά ομόλογα, χάρη 
στην εγγύηση που δίνουν οι εταίροι.

Το xpéos Tns Ελλάδας θα μειωθεί 
με tis νέες ρυθμίσει από 154% 
του ΑΕΠ που είναι σήμερα στο 
130%  ενώ θα πάρει μεγάλη ανάοα 
για την αποπληρωμή των δανείων 
Tns, τα οποία θα Tns επιτρέψουν 
να προχωρήσει με γρηγορότερα 
βήματα στην ανάπτυξη.

ΚΑΤΑ

Σε αντίθεση με το πρώτο πακέτο 
βοήθειας προ5 την Ελλάδα, κάποιοι 
εταίροι απαιτούν «εγγυήσεΐ5» για 
τη βοήθεια που θα παράσχουν.
Οι εγγυήσεΐ5 αυτέ5 μπορεί να 
είναι είτε εμπράγματες είτε από τη 
λίστα προς ιδιωτικοποίηση που 
έχει δημοσιοποιήσει το ελληνικό 
κράτος.

Ο λη η συμφωνία θα «κλειδωθεί» με 
μια νέα δανειακή σύμβαση μεταξύ 
ελληνικού Δημοσίου και διεθνούς 
παράγοντα - ένα νέο Μνημόνιο, 
που θα πρέπει να εγκριθεί από 
το ελληνικό Κοινοβούλιο - και 
το οποίο αναμένεται να είναι πιο 
σκληρό από το πρώτο.
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Νέο σχέδιο Μάρσαλ
Εάν οι οίκοι αξιολόγησης ανηδράσουν, η ευρωζώνη εγγυάιαι όιι θα αμυνθεί και θα βοηθήσει ιη ν  Ελλάδα, ιόνισε ο Νικολά ΣαρκοζίΜήνυμα αποφασιστικήςπαρέμβασης από την Ευρωπαϊκή Ενωση

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Υπέρ “μιας αποφασιστικής δέσμευσης” για την Ελλάδα κατέληξαν χθες σι ευρωπαίοι ηγέτες, όπως δήλωσε ο γάλλος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί στο πέρας της Συνόδου Κορυφής δίνοντας το στίγμα ότι η Ευρώπη έδωσε σαφές μήνυμα αποφασιστικής παρέμβασης στην κρίση χρέους. «Εμείς δεν χρησιμοποιούμε τον όρο "επιλεκτική χρεοκοπία”» ανέφερε ο γάλλος πρόεδρος. Η Ελλάδα, συνέχισε, θα αποπληρώσει όλο το χρέος της, «οι αγορές μπορεί να μη συμφωνούν σε όλα, εμείς όμως μειώνουμε το κόστος για την αποπληρωμή του χρέους». Εάν οι οίκοι αξιολόγησης «αντιδράσουν, η ευρωζώνη εγγυάται ότι θα αμυνθεί και θα βοηθήσει την Ελλάδα να μην έχει αρνη- ηκές συνέπειες» ανέφερε ο Σαρκοζί, ενώ μιλώντας για τον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης ΕΕδΕ εξέφρασε την εκτίμηση ότι "οι αλλαγές ήταν ισοδύναμες με τη δημιουργία ενός Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου".
Δ ΥΣΚΟ Λ Η  Σ Υ Ν Ο Δ Ο Σ . Από τηνπλευρά του ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Χοσέ Λουίς Θαπατέρο έκανε λόγο για μια από τις πιο δύσκολες συνόδους, ενώ αναφέρθηκε στη διεύρυνση των δυνατοτήτων του ευρωπαϊκού μηχανισμού στήριξης ΕΕδΕ. “Η αγορά του χρέους στη δευτερογενή αγορά ήταν κόκκινη γραμμή και να που τώρα αποφασίσαμε. Αυτή η δυνατότητα μας ανακουφίζει” τόνισε προσθέτοντας όη “οι ισπανικές τράπεζες έχουν μικρή έκθεση στο ελληνικό χρέος. Στον βαθμό που μπορούν να κάνουν το χρέος τους, θα το κάνουν". Για ένα "σημανηκό βήμα, που στηρίζει σημαντικά την Ελλάδα” έκανε λόγο η νέα διευθύντρια του Διεθνούς Νομι- σμαπκού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία συμμετείχε στη συνάντηση των ευρωπαίων ηγετών. Τόνισε, όμως, ότι είναι "επείγουσα η εφαρμογή των μέτρων” από την Ελλάδα και επιβεβαίωσε ότι το ΔΝΤ θα συνεχίζει να παίζει τον ρόλο του. Παράλληλα, η Κρι- στίν Λαγκάρντ χαιρέτισε "τη σπουδαία υποστήριξη που παρέχεται τώρα, με στόχο την ανάπτυξη και την οικονο-

μική σταθεροποίηση (στην ευρωζώνη), εκ μέρους των ηγετών της ευρωζώνης, αλλά και των πιστωτικών θεσμών”. Τέλος, σημείωσε ότι "το Δ.Σ. του ΔΝΤ είναι έτοιμο να αξιολογήσει τυχόν νέο αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης”, ώστε να συνδράμει και στο μέλλον υπέρ της ελληνικής οικονομίας. Από την πλευρά του ο ιταλός πρωθυπουργός Σίλβιο Μπερλουσκό- νι δήλωσε αμέσως μετά το τέλος της συνόδου ότι οι ηγέτες της ευρωζώνης συμφώνησαν να προχωρήσουν σε νέο δανεισμό της Ελλάδας συνολικού ύψους 158 δισ. ευρώ, “με τραπεζική στήριξη".Αλλά και η ιρλανδική κυβέρνηση χαι-
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Διέρρευσαν τα καλά νέα

ΤαΜΜΕ σε Ευρώπη και ΗΠΑ 
έκαναν εκτενή αναφορά στο 
προσχέδιο αποτελεσμάτων 
ms Συνόδου Kopucphs, το 
οποίο διέρρευσε στην αρχή 
ms ouvävmons των ευρωπαίων 
ηγετών. Τα πρώτα καλά νέα, 
που προέβλεπαν επέκταση 
του ρόλου του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Στήριξηε EFSF 
για επαναγορά του ελληνικού 
χρέου5, αλλά και επιμήκυνση 
των νέων δανείων ms TpoiKas, 
xiiipis opcas να διευκρινίζεται 
nd)s θα γίνει η συμμετοχή των 
ιδιωτών, περιελήφθησαν σε 
δημοσίευμα του Ρόιτερ. Ανάλογα 
δημοσιεύματα αναρτήθηκαν ans 
ιστοσελίδεε μεγάλων εφημερίδων, 
ενώ ορισμένε5, önais η «Daily 
Telegraph», δημοσίευαν στην 
πλήρη του έκταση το έγγραφο του 
προσχεδίου συμπερασμάτων ms 
Συνόδου, και η γαλλική «Le Monde» 
είχε λεπτό npos λεπτό κάλυψη των 
τεκταινομένων crris Βρυξέλλλ

ρέτησε την απόφαση των ηγετών της Ευρωζώνης για μείωση του επιτοκίου στα δάνεια, που έχει λάβει η Ιρλανδία από τον EFSF. Κάνοντας τους πρώτους υπολογισμούς ο πρωθυπουργός της χώρας Εντα Κένι δήλωσε σε τηλεοπτικό δίκτυο ότι θα είναι "γύρω στα 600 και 800 εκατ. ευρώ, που είναι αρκετά ουσιαστικό” .Οι δηλώσεις των ευρωπαίων ηγετών, αλλά και της Κριστίν Λαγκάρντ επιβεβαίωσαν το κλίμα, που αποτυπώθηκε στους πρώτους τίτλους με τους οποίους ο διεθνής Τύπος αναφέρθηκε στις αποφάσεις της συνόδου. "Οι ευρωπαίοι ηγέτες συμφωνούν για τη σωτηρία της Ελλάδας, " ανέφεραν στο πρώτο τους θέμα χθες το βράδυ οι «Financial Times» στην ιστοσελίδα τους, οι οποίοι, πάντως, σε άλλο άρθρο τους εκτίμησαν, επικαλούμενοι απόψεις ειδικών, ότι σύντομα η Ελλάδα θα βρεθεί σε καθεστώς επιλεκτικής χρεοκοπίας, και θα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα, στην οποία θα συμβεί κάτι τέτοιο, τα τελευταία 60 χρόνια. "Η Ελλάδα παίρνει νέο πακέτο σωτηρίας με τη βοήθεια του ιδιωτικού τομέα", ανέφερε το Associated Press, το οποίο με συνεχή ροή δημοσιευμάτων ενημέρωνε ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι "η Ευρώπη βρίσκεται κοντά σε συμφωνία για την Ελλάδα”. Αλλωστε, μπαράζ δημοσιευμάτων και πληροφοριών κυριαρχούσε χθες από νωρίς το πρωί στον διεθνή Τύπο και στα ειδησεογραφικά πρακτορεία που μετέδιδαν συνεχώς τις εξελίξεις γύρω από την κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής των ευρωπαίων ηγετών προκει- μένου να καταλήξουν σε συμφωνία γύρω από το νέο πακέτο στήριξης της Ελλάδας. Οι πρώτες ειδήσεις βγήκαν στον αέρα νωρίς τα ξημερώματα και αφορούσαν στο αποτέλεσμα της συνάντησης την Τετάρτη το βράδυ στο Βερολίνο μεταξύ της γερμανίδας καγκελαρίου Ανγκελα Μέρκελ και του γάλλου προέδρου Νικολά Σαρκοζί, όπου επετεύχθη γαλλογερμανική συμφωνία. Με τίτλο “Ο  Σαρκοζί αποσύρει την πρόταση για τραπεζικό φόρο” , οι «Financial Times» έκαναν λόγο για κίνηση που οδηγούσε σε νίκη της Μέρκελ, ανοίγοντας τον δρόμο για την υιοθέτηση ενός σχεδίου κοντά στη γερμανική πρόταση.

ΓΝΩΜΗ

ΤΟ Υ ΜΙΧΑΛΗ 
ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ

II
Στάθηκε στο ú i]jo s  
των περιστάσεων

Κ ατ' αρχάς για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ενωση στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Π αίρνει μέτρα ανάλογα με την κρισιμότητα της στιγμής και προς τη σωστή κατεύθυνση. Διότι αφενός τα μέτρα θα οδηγήσουν στην ελάφρυνση του χρέους ώστε αυτό να καταστεί διαχειρίσ ιμο, αφετέρου θα μειω θεί το κόστος των δανείων μας αφού τα επιτόκια π έφτουν σε χαμηλότερα επίπεδα. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι έχουμε μια τέτοια χρονική δια- σπορά, που να μας διευκολύνει να αποπληρώσουμε τα δάνεια. Φυσικά, δεν θα οδηγούσε πουθενά αυτό το πακέτο αν δεν συνοδεύονταν από μέτρα για να ζωντανέψει ξανά η οικονομία που βρίσκεται σε ύφεση. Το γεγονός ότι συνοδεύεται από τέτοια μ έτρα δείχνει ότι έχουμε πιθανότητες να στηριχθεί η προσπάθεια της οικονομίας προκειμέ- νου να παραγάγει μια μεγαλύτερη πίτα. Η άποψή μου είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση δεν θα έπαιρνε αυτές τις αποφάσεις αν δεν υπήρχαν οι προειδοποιήσεις πριν από λίγες ημέρες από τις αγορές για το χρέος της Ιταλίας, που είναι 1.600 δισ. ευρώ. Είναι το τρίτο σε μέγεθος μεγαλύτερος χρέος στον κόσμο. Τελικά λειτούργησαν τα αντανακλαστικά της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η οποία ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα τηρούσε μια πλαδαρή γραφειοκρατική στάση, χθες μας έδειξε ότι μπορεί να πάρει αποφάσεις. Σχετικά με το θέμα της επιλεκτικής χρεοκοπίας, από τη στιγμή που έχουμε στο πακέτο και τη συμμετοχή των ιδιωτών το πιθανότερο είναι ότι εκεί θα οδηγηθούμε. Δεν νομίζω  ωστόσο ότι θα αποτελέσει πρόβλημα. Από την ώρα που έχει διασφαλιστεί η ρευστότητα τόσο του τραπεζικού συστήματος όσο και του ελληνικού κράτους, πιστεύω ότι αν μας δοθεί αυτός ο χαρακτηρισμός θα διαρκέσει μόνο για λίγες ημέρες. Δεν θα επηρεάσει την κα- θημερινότητά μας, δεν κινδυνεύουν οι καταθέσεις κανενός, ούτε φυσικά το τραπεζικό σύστημα. Πιστεύω ότι οι έλληνες πολίτες δεν θα καταλάβουν το παραμικρό από αυτή την εξέλιξη . Αρα, η επιλεκτική χρεοκοπία θα είναι για μας θέμα ημερώ ν. Ο σ ον αφορά στις χορη γήσ εις, για όσους έχουν πάρει δάνεια -  επ ιχειρήσεις και ιδιώτες -  άμεσα από τράπεζες του εξω τερικού, ενδέχεται να υποστούν κάποιες πιέσεις για τη πρόωρη εξόφ ληση των δανείων τους ή ενδέχεται και να αυξηθεί το κόστος του δανεισμού τους. Αλλά όταν θα εκλείψει ο χαρακτηρισμός της επιλεκτικής χρεοκοπίας, θα εκλείψει και αυτός ο κίνδυνος. Και μάλιστα αν αυτό γίνει σε διάστημα ημερών, δεν θα υπάρξει καθόλου αυτός ο κίνδυνος.
O  MixóAns Γκλεζάκοβ είναι καθηγητήί Χρηματοοικονομικών 
στο Πανεπιστήμιο Πειραιά

Ο  πρωθυπουργό* 
του Λουξεμβούργου 
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ 

μιλά στα MME 
Ka6<i>s προσέρχεται 

στη Σύνοδο του 
Eurogroup otis  

Βρυξέλλεε

Η  αρχική νευρικότητα στίδ αγορέδ ξεπεράστηκεΤ<ριν από τη Σύνοδο ο πρόεδρος του Ευπ^Γουρ ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ είχε δηλώσει νωρίς χθες ότι «πρέπει να αρθρώσουμε μια συνολική λύση σήμερα». «Μια συνολική λύση πρέπει να περιλαμβάνει τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα», συμπλήρωσε, αφήνοντας πάντως ανοιχτό το ενδεχόμενο η λύση για την Ελλάδα να οδηγήσει σε υποβάθμιση, σε καθεστώς «επιλεκτικής χρεοκοπίας», εξέλιξη που προκάλεσε νευρικότητα στις αγορές, η οποία όμως ξεπεράστηκε γρήγορα, καθώς οι αγορές δέχτηκαν με αισιοδοξία τις πρώτες ειδήσεις από την επικείμενη συμφωνία των ηγετών.
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ΕΛΛΗΝΩΝ
Το αρχαίο εδΑηνικό πνεύμα στην πιο διασκεδαστική εκδοχή του ΣαββάλαςΕ Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ



Η απόφαση σωτηρίας για την ΕλλάδαΟλόκληρο ίο κείμενο π κ  χθεσινής Συνόδου Κορυφής

Η χθεσινή ιστορική απόφαση της Συνόδου Κορυφής τω ν ευρω παί- ω ν ηγετώ ν έχει ώς εξής:Ε πιβεβαιώνουμε εκ νέου τη δέ
σμευσή  μας υπέρ του ευρώ, καθώς και ότι θα καταβάλουμε κάθε αναγκαία προσπάθεια προ- κειμένου να διασφαλισθεί η χρηματοοικονομική σταθερότητα της ευρωζώνης στο σύνολό της καθώς και των κρατών - μελών της. Επαναλαμβάνουμε επίσης ότι είμαστε αποφασισμένοι να ενισχύσουμε τη σύγκλιση, την ανταγωνιστικότητα και τη διακυβέρνηση εντός της ζώνης του ευρώ. Από τις απαρχές της κρίσης του δημόσιου χρέους, ελήφθησαν σημαντικά μέτρα με στόχο τη σταθεροποίηση της ζώνης του ευρώ, τη μεταρρύθμιση των κανόνων και την εκπόνηση νέων εργαλείων σταθεροποίησης. Η ανάκαμψη στην ζώνη του ευρώ ακολουθεί ικανοποιητικούς ρυθμούς και το ευρώ βασίζεται σε σταθερά οικονομικά δεδομένα. Αλλά οι προκλήσεις που παρουσιάζονται υπογραμμίζουν την ανάγκη για μέτρα μεγαλύτερης εμβέλειας. Σήμερα, συμφωνήσαμε όσον αφορά τα ακόλουθα μέτρα:

ΕΛΛΑΔΑ:1. Επικροτούμε τα μέτρα που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση με στόχο τη σταθεροποίηση των δημόσιων οικονομικών και τη μεταρρύθμιση της οικονομίας, καθώς και τη νέα δέσμη μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικοποίησης, η οποία θεσπίσθηκε πρόσφατα από το ελληνικό Κοινοβούλιο. Πρόκειται για πρωτοφανείς, αλλά αναγκαίες προσπάθειες προκει- μέναυ να επανέλθει η ελληνική οικονομία σε βιώσιμη πορεία οικονομικής ανάπτυξης. Συνειδητοποιούμε τις προσπάθειες που απαιτούν τα μέτρα προσαρμογής για τους Ελληνες πολίτες και είμαστε βέβαιοι ότι οι θυσίες αυτές είναι αναγκαίες για την οικονομική ανάκαμψη και θα συμβάλουν στη μελλοντική σταθερότητα και ευημερία της χώρας.
2. Συμφωνούμε να στηρίξουμε ένα νέο πρόγραμμα για την Ελλάδα και, από κοινού με το ΔΝΤ και την εθελοντική συμβολή του ιδιωτικού τομέα, να καλύψουμε πλήρως το χρηματοδοτικό έλλειμμα. Η συνολική επίσημη χρηματοδότηση εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 109 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό θα σχεδιασθεί, κυρίως με χαμηλότερα επιτόκια και μεγαλύτερες προθεσμίες λήξεως, ώστε να βελτιώσει αποφασιστικά τη βιωσιμότητα του χρέους και τις δυνατότητες αναχρη- ματοδότησης της Ελλάδας. Καλούμε το ΔΝΤ να συνεχίσει να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση του νέου ελληνικού προγράμματος. Ω ς μέσο χρηματοδότησης σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΕδΕ) για την επόμενη εκταμίευση. Θα παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγυς την αυστηρή υλοποίηση του προγράμματος με βάση τακτική αξιολόγηση από την Επιτροπή σε συνεργασία με την ΕΚΤ και το ΔΝΤ.
3. Αποφασίσαμε να επιμηκύνουμε την προθεσμία λήξεως των μελλοντικών δανείων του ΕΕ5Ε προς την Ελλάδα κατά το μέγιστο δυνατό διάστημα από τα ισχύοντα 7Υι έτη σε τουλάχιστον 15 έτη και σε 30 έτη κατ' ανώτατο όριο με περίοδο χάριτος 10 ετών. Στο πλαίσιο αυτό, θα εξασφα

λίσουμε την κατάλληλη παρακολούθηση του προγράμματος. Θα παράσχουμε δάνεια του ΕΕδΕ με επιτόκια δανεισμού ισοδύναμα με τα επιτόκια του Μηχανισμού για τη στήριξη του ισοζυγίου πληρωμών (επί του παρόντος περ. 3,5%), ώστε να πλησιάσουμε το κόστος χρηματοδότησης του ΕΕδΕ, χωρίς να κατέλθουμε κάτω από αυτό. Αποφασίσαμε επίσης να παρατείνουμε σημαντικά τις προθεσμίες λήξεως του υπάρχοντος ελληνικού μηχανισμού. Η πρωτοβουλία αυτή θα συνοδεύεται από μηχανισμό που διασφαλίζει κατάλληλα κίνητρα για την εκτέλεση του προγράμματος.
4. Ζητούμε την υλοποίηση μιας συνολικής στρατηγικής οικονομικής μεγέθυνσης και επενδύσεων στην Ελλάδα. Επικροτούμε την απόφαση της Επιτροπής να συστήσει ειδική ομάδα η οποία θα συνεργασθεί με τις ελληνικές αρχές προκειμένου να διο- χετευθούν οι πόροι των διαρθρωτικών ταμείων προς την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική μεγέθυνση, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την κατάρτιση. Θα κινητοποιήσουμε πόρους και θεσμούς της Ε.Ε., όπως η ΕΤΕΠ προς τον σκοπό αυτό και θα δώσουμε νέα ώθηση στην ελληνική οικονομία. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα κινητοποιήσουν αμέσως όλους τους απαραίτητους πόρους προκειμένου να παράσχουν έκτακτη τεχνική βοήθεια στην Ελλάδα για να υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις της. Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση για τη σχετική πρόοδο τον Οκτώβριο.5 .0  χρηματοπιστωτικός τομέας έχει επιδείξει προθυμία να υποστηρίξει την Ελλάδα εθελοντικά αξιοποιώντας διάφορες δυνατότητες προς περαιτέρω ενίσχυση της γενικής βιωσιμότητας. Η καθαρή συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα εκτιμάται σε 37 δισ. ευρώ. Η πιστωτική ενίσχυση θα παρασχεθεί για να στηρίξει την ποιότητα της παροχής ασφάλειας προκειμένου να καταστεί δυνατή η περαιτέρω χρήση της για την πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στις πράξεις εξασφάλισης ρευστότητας του Ευρωσυστήματος. Εν ανάγκη θα παράσχουμε επαρκείς πόρους για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών. Λαμβανομένου υπόψη του κόστους της πιστωτικής ενίσχυσης για την περίοδο 2011-2014. Επιπλέον, ένα πρόγραμμα επαναγοράς του χρέους θα συνεισφέρει κατά 12,6 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα το σύνολο να ανέρχεται σε 50 δισ. ευρώ. Για την περίοδο 2011-2019 η συνολική καθαρή συμβολή από τη συμμετοχή

του ιδιωτικού τομέα εκτιμάται σε 106 δισ. ευρώ.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ:
6 . Οσον αφορά τη γενική προσέγγισή μας για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην ευρωζώνη, επιθυμούμε να καταστήσουμε σαφές ότι η περίπτωση της Ελλάδας απαιτεί μια λύση έκτακτου και μοναδικού χαρακτήρα.
7. Ολες οι άλλες χώρες της ευρωζώνης επαναλαμβάνουν επισήμως την ακράδαντη αποφασιστικότητά τους να τιμήσουν πλήρως την οικεία κρατική υπογραφή τους, καθώς και όλες τις δεσμεύσεις τους για βιώσιμες δημοσιονομικές συνθήκες και διαρθρω-

Θα καταβάλουμε κάθε 
αναγκαία προσπάθεια 
προκειμένου να διασφαλισθεί η 
χρηματοοικονομική σταθερότητα 
τηε ευρωζώνηε στο σύνολό τηε 
καθώε και των κρατών-μελών 
τηε. Επαναλαμβάνουμε επίσηε 
ότι είμαστε αποφασισμένοι 
να ενισχύσουμε τη σύγκλιση, 
την ανταγωνιστικότητα και τη 
διακυβέρνηση εντόε τηε ζώνηε του 
ευρώ

Συμφωνούμε να στηρίξουμε ένα 
νέο πρόγραμμα για την Ελλάδα 
και από κοινού με το Δ Ν Τ και την 
εθελοντική συμβολή του ιδιωτικού 
τομέα να καλύψουμε πλήρωε το 
χρηματοδοτικό έλλειμμα

Αποφασίσαμε να επιμηκύνουμε 
την προθεσμία λήξηε των 
μελλοντικών δανείων του ΕΕ$Ε 
προε την Ελλάδα κατά το μέγιστο 
δυνατό διάστημα από τα ισχύοντα 
7 Υ 2 έτη σε τουλάχιστον 15 έτη και 
σε 3 0  έτη κατ' ανώτατο όριο με 
περίοδο χάριτοε 10 ετών

Θα παράσχουμε δάνεια του 
ΕΕ$Ρ με επιτόκια δανεισμού 
ισοδύναμα με τα επιτόκια του 
Μηχανισμού για τη στήριξη του 
ισοζυγίου πληρωμών (επί του 
παρόντοε περίπου 3 ,5% )

τικές μεταρρυθμίσεις. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ υποστηρίζουν πλήρως την αποφασιστικότητα αυτή, καθώς η αξιοπιστία όλων των κρατικών υπογραφών τους συνιστά ουσιαστικό στοιχείο για την εξασφάλιση χρηματοοικονομικής σταθερότητας στο σύνολο της ευρωζώνης.
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ:
8. Προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότατα του ΕΕδΕ και του ΕΜΣ και να αντιμετωπιστεί ενδεχόμενος κίνδυνος εξάπλωσης της κρίσης, συμφωνούμε να αυξηθεί η ευελιξία τους με επιβολή κατάλληλων προϋποθέσεων, ώστε να έχουν τη δυνατότητα:■ να δρουν βάσει προληπτικού προγράμματος·■ να χρηματοδοτούν την ανακεφαλαι- οποίηση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μέσω της χορήγησης δανείων σε κυβερνήσεις, μεταξύ άλλων και σε χώρες που δεν υπάγονται σε πρόγραμμα·■ να παρεμβαίνει στις δευτερεύουσες αγορές βάσει ανάλυσης της ΕΚΤ που αναγνωρίζει την ύπαρξη εξαιρετικών περιστάσεων στη χρηματοπιστωτική αγορά και κινδύνων για τη δημοσιονομική σταθερότητα και βάσει απόφασης με αμοιβαία συμφωνία των κρατών μελών του ΕΕδΕ/ΕΜΣ, προκειμένου να αποφευχθεί η εξάπλωση της κρίσης. Θα δρομολογήσουμε τις αναγκαίες διαδικασίες για την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών το συντομότερο δυνατόν.
9. Κατά περίπτωση, θα τεθεί σε εφαρμογή συμφωνία παροχής ασφάλειας ούτως ώστε να καλύπτεται ο κίνδυνος που προκύπτει για τα κράτη μέλη της ευρωζώνης από τις εγγυήσεις τους προς το ΕΕδΕ.
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ  
ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΣΤΗ ΖΩΝΗ  
ΤΟΥ ΕΥΡΩ:10. Είμαστε αποφασισμένοι να συ- νεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις χώρες που υπάγονται σε προγράμματα έως ότου ανακτήσουν πρόσβαση στις αγορές, με την προϋπόθεση ότι θα εφαρμόσουν επιτυχώς τα προγράμματα αυτά. Δεχόμαστε με ικανοποίηση την αποφασιστικότητα της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας για την αυστηρή εφαρμογή των προγραμμάτων τους και επαναλαμβάνουμε την ισχυρή μας δέσμευση για την επιτυχία αυτών των προγραμμάτων. Τα επιτόκια δανεισμού και οι προθεσμίες λήξεως του ΕΕΜ επί των οποίων συμφωνήσαμε για την Ελλάδα θα ισχϋσουν επίσης για την Πορτογαλία και την Ιρλανδία. Εν προκειμένω, σημειώνουμε ότι

η Ιρλανδία είναι πρόθυμη να συμμε- τάσχει εποικοδομητικά στις συζητήσεις για το σχέδιο οδηγίας σχετικά με την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) και στις διαρθρωμένες συζητήσεις για θέματα φορολογικής πολιτικής στο πλαίσιο του Συμφώνου για το ευρώ.11. Ολα τα κράτη μέλη της ευρωζώνης θα τηρήσουν αυστηρά τους συμπεφω- νημένους δημοσιονομικούς στόχους, θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα και θα αντιμετωπίσουν τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Τα δημοσιονομικά ελλείμματα σε όλες τις χώρες εκτός από τις υπαγόμενες σε πρόγραμμα θα μειωθούν κάτω από 3% ως το 2013 το αργότερο. Στο πλαίσιο αυτό, δεχόμαστε με ικανοποίηση τη δημοσιονομική δέσμη που παρουσίασε πρόσφατα η ιταλική κυβέρνηση, βάσει της οποίας θα μπορέσει να μειώσει το έλλειμμα κάτω από 3% το 2012 και να επιτύχει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό το 2014. Εκφράζουμε επίσης την ικανοποίησή μας για τις φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις που ανέλαβε να πραγματοποιήσει η Ισπανία στο δημοσιονομικό, χρηματοοικονομικό και διαρθρωτικό τομέα. Εν συνεχεία των αποτελεσμάτων των δοκιμών αντοχής των τραπεζών, τα κράτη μέλη θα παράσχουν δίκτυα ασφαλείας στις τράπεζες όταν χρειάζεται.12. Θα υλοποιήσουμε τις συστάσεις που εγκρίθηκαν τον Ιούνιο σχετικά με μεταρρυθμίσεις για γήν ενίσχυση της οικονομικής μεγέθυνσης. Καλούμε την Επιτροπή και τι^ν Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ν φ  ενδυναμώσουν τις συνέργειες μεταξύ δανειο- δοτικών προγραμμάτων και κεφαλαίων της ΕΕ σε όλες τις υπαγόμενέςνιε προγράμματα συνδρομής ΕΕ/ΔΝΤ χώρες. Στηρίζουμε όλες τις προσπάθειες για βελτίωση της ικανότητας απορρόφησης κεφαλαίων της ΕΕ ώστε να τονωθεί η οικονομική μεγέθυνση και η απασχόληση, μεταξύ άλλων μέσω προσωρινής αύξησης των ποσοστών συγχρηματοδότησης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ:13. Ζητάμε την ταχεία οριστικοποίηση της νομοθετικής δέσμης και την ενίσχυση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και το νέο πλαίσιο μακροοικονομικής εποπτείας. Τα μέλη της ευρωζώνης θα στηρίξουν πλήρως της προσπάθειες της πολωνικής Προεδρίας για την επίτευξη συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τους κανόνες ψηφοφορίας στο προληπτικό σκέλος του συμφώνου.
14. Δεσμευόμαστε να εισαγάγουμε ως το τέλος του 2012 εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια όπως προβλέπε- ται στην οδηγία για τα δημοσιονομικά πλαίσια.15. Συμφωνούμε ότι θα πρέπει να περιοριστεί η εξάρτηση από εξωτερικές αξιολογήσεις τηστοληπτικής ικανότητας στο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ λαμβανομένων υπόψη των πρόσφατων σχετικών προτάσεων της Επιτροπής και αναμένουμε τις προτάσεΥ; της Επιτροπής για τους οργανισμούς αξιολόγησης τηστοληπτικής ικανότητας.16. Καλούμε τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σε στενή διαβού- λευση με τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τον Πρόεδρο της Ευρωομάδας, να υποβάλει ως τον Οκτώβριο συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση των μεθόδων εργασίας και την καλύτερη διαχείριση κρίσεων στην ευρωζώνη.



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟ ΥΛΙΟ Υ 2011 ΣΕ  Π P O TO  Π Λ Α Ν Ο  ΤΑ ΝΕΑ 13«Το παλέψαμε και ίο αλλάξαμε»Αλλαγέδ σιο γαλλογερμανικό σχέδιο έπειτα από σκληρές διαπραγματεύσεις
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
ΓΙΩΡΓΟΣ .ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

Π ροϊόν σκληρής και δύσκολης διαπραγμάτευσης είναι η  τελική απόφαση - ανάσα για την Ελλάδα που έλαβε η έκτακτη Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες χθες το βράδυ. Οπως έγινε γνωστό, η άρνηση του Γιώργου Παπανδρέου να αποδεχτεί ως είχε το σχέδιο απόφασης που πρόκριναν η γερμανίδα καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ και ο γάλλος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί ήταν η βασική αιτία της πολύωρης διάρκειας της συνόδου και της παράτασής της για μερικές ώρες. «Το παλέψαμε και το αλλάξαμε» είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός στη0 Γιώργο5 Παπανδρέου 
ζήπισε να τροποποιηθούν 
σημαντικά παράγραφοι 
ϊπ$ αρχικά απόφαση$συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στους εκπροσώπους του Τύπου.Οπως έγινε γνωστό στη διάρκεια της συνόδου, και παρά τις πιέσεις που ασκούνταν από διάφορες πλευρές να αποδεχτεί το γαλλογερμανι- κό σχέδιο, ο κ. Π απανδρέου είπε πολλές φορές τη λέξη "διαφωνώ” και ζήτησε με επιμονή να αλλάξουν σημαντικές παράγραφοι του σχεδίου απόφασης που προωθούσαν η κ. Μέρκελ και ο κ. Σαρκοζί.Η προσπάθεια στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία για την Ελλάδα, καθώς, όπως λένε κυβερνητικές πηγές, με επιμονή, ο έλληνας Πρωθυπουργός προώθησε τις αλλαγές στο σχέδιο αυτό που είχε ήδη διαρρεύσει στον Τύπο και εθεωρείτο δεδομένο, μέχρι και την λήξη των εργασιών της συνόδου. Οπως έγινε γνωστό από έγκυρες πηγές που παρακολούθη

σαν από πολύ κοντά τη σκληρή διαπραγμάτευση, η Ελλάδα πέτυχε να συμπεριληφθούν στη σημαντικότερη ίσως απόφαση της Ευρωπαϊκής Ενωσης από τη δημιουργία του ευρώ τα ακόλουθα, που αφορούν άμεσα την χώρα μας, και δημιουργούν νέες συνθήκες στη μάχη για την διάσωση της χώρας:■ Δεκαετής περίοδος χάριτος στην αποπληρωμή του νέου δανείου, στη διάρκεια της οποίας η χώρα θα πληρώσει μόνο τους τόκους του δανείου και όχι το κεφάλαιο.■ Επιμήκυνση στα 30 χρόνια της αποπληρωμής του νέου δανείου.■ Ιδια περίοδος αποπληρωμής και για το δάνειο των 110 δισ. που έχουμε λάβει ώς τώρα.■ Συγκεκριμένες εγγυήσεις για την παροχή ρευστότητας στο σύνολο του .ελληνικού τραπεζικού συστήματος.■ Κατάρτιση τώρα του ευρωπαϊκού σχεδίου Μάρσαλ για την ανάπτυξη στην Ελλάδα, και όχι παραπομπή στις ελληνικές καλένδες όπως επιδίωκαν ορισμένες χώρες.■ Α παίτηση να  υπ ά ρξει δήλω ση του επικεφ αλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Ζαν-Κλοντ Τρι- σέ, με την οποία να διαβεβαιώνει ότι η ΕΚΤ θα παράσχει τις εγγυήσεις για τη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών.Το σημαντικό είναι επίσης, ότι σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, με το τέλος της συνόδου, ο κ. Παπανδρέου ζήτησε να είναι παρών κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου του προέδρου της Ε.Ε. Χέρμαν Βαν Ρόμπαϊ και του προέδρου της Κομισιόν Ζοζέ Μανου- έλ Μπαρόζο, προκειμένου να επιβεβαιωθεί και δημοσίως η ασπίδα προστασίας που παρέχει πλέον η Ε. Ε. στην Ελλάδα. Το αίτημα έγινε αποδεκτό, και λίγο αργότερα, ο κ. Παπανδρέου μαζί με τους Ρόμπαϊ και Μπαρόζο παρουσιάστηκε ενώπιον των δημοσιογράφων. Ο  Γιώργο5 Παπανδρέου ενώ προσέρχεται στη Σύνοδο Κορυφήί. Η πολύωρη διάρκειά τηβ ήταν αποτέλεσμα τ π ϊ  άρνησηε του Πρωθυπουργού σε αρκετά σημεία του γαλλογερμανικού σχεδίου

ΤΟ ΕΥΡΩ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1,43 ΤΟΥ ΔΟΛΑΡΙΟΥΒουτιά στα σπρεντ και τα CDS - άλμα των τραπεζικών μετοχών
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΜΕ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜ Ο αντέδρασαν οι διεθνείς αγορές στο προσχέδιο συμπερασμάτων της κρίσιμης συνάντησης των ευρωπαίων ηγετών, το οποίο βγήκε νωρίς στη δημοσιότηταΟ ι επενδυΐέ$ αντέδρασαν θετικά στο προσχέδιο συμπερασμάτων που βγήκε νωρί$ στη δημοσιότηταενώ η Σύνοδος Κορυφής βρισκόταν σε εξέλιξη. Τα συμπεράσματα δημιούργησαν προσδοκίες στους επενδυτές για επικείμενη συμφωνία των ευρωπαίων ηγετών όσον αφορά το δεύτερο πακέτο στήριξης της Ελλά-

δας και συγκράτηση της μετάδοσης της κρίσης χρέους. Ετσι, με πρωταγωνιστές τους τίτλους των τραπεζών, οι μετοχές των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων έκλεισαν στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων δύο εβδομάδων. Αλμα 7,7% κατέγραψαν οι ελληνικές τράπεζες, παρασύροντας θετικά και το Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ βουτιά σημείωσαν τα σπρεντ και τα CDS των χωρών της ευρωπε- ριφέρειας. Κέρδη κατέγραψε και το ευρώ, που ξεπέρασε το 1,43 έναντι του δολαρίου.Οι τράπεζες αναδείχτηκαν στους μεγαλύτερους κερδισμένους, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν θετικά στην απόσυρση από το τραπέζι των δια- βουλεύσεων της πρότασης για επιβολή τραπεζικού φόρου στο πλαίσιο

της συμμετοχής των ιδιωτών στο δεύτερο πακέτο. Οι τραπεζικές μετοχές έκαναν ράλι για τρίτη συνεχή ημέρα. Ο ευρωπαϊκός δείκτης για τις τράπεζες Stoxx Europe 600 σημείωσε άνοδο 4,1%, ενώ σημαντικά κέρδη κατέγραψαν ιταλικές τράπεζες, όπως η Intesa SanPaolo και UniCredit με άνοδο 9,5% και 10,4% αντίστοιχα, αλλά και η βελγογαλλική Dexia και η γερμανική Commerzbank, που κινήθηκαν πάνω από 8%. Η μετοχή της Barclays κατέγραψε κέρδη 7%, ενώ οι αυτές των BNP Paribas, Société Gemeral, BBVA, Credit Agricole, Royal Bank of Scotland εκτινάχθηκαν πάνω από 5%. Το χρηματιστήριο στο Λονδίνο σημείωσε άνοδο 0,79%, στη Φρανκφούρτη 0,95%, στο Παρίσι 1,66%, ενώ το Τόκιο έκλεισε με οριακή αϋ-

ξηση 0,04%. Ανοδο 1,26% κατέγραφε από την αρχή της συνεδρίασης η Γουόλ Στριτ. Με άλμα 7,7% υποδέχθηκαν οι ελληνικές τράπεζες τις πρώτες πληροφορίες που διέρρευ- σαν από τη Σύνοδο Κορυφής, ενώ κέρδη 2,54% κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αθηνών. Η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας αυξήθηκε κατά 10,61%, άνω του 8% κινήθηκαν Attica Bank και Proton Bank. Μ ε άνοδο 6,90% και 6,82% ακολούθησαν οι ATE και Eurobank, ενώ οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου και της Marfln Popular Bank ενισχύθηκαν 6,67% και 6,00%. Στα 0,91 ευρώ έκλεισε η μετοχή της Πειραιώς με κέρδη 5,81%, ενώ για τους τίτλους των Τ.Τ. και Alpha Bank τα κέρδη διαμορφώθηκαν σε 5,63% και 3,77% αντίστοιχα.

Υποχώρησαν οι αποδόσεΐδ
Μεγάλη υποχώρηση σημείωσαν 
οι αποδόσειε των ελληνικών 
ομολόγων και το kôœtos 
ασφάλισηε από τον κίνδυνο μη 
αποπληρωμήε tous . Ειδικότερα, 
η διαφορά ms απόδοσηε των 
δεκαετών ελληνικών ομολόγων 
έναντι του γερμανικού bund 
υποχώρησε Otis 1.361 μ.β., 
σχεδόν κατά 9 0  μονόδεε 
χαμηλότερα
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Σκάνδαλο Siemens

Ο  Χρηστοί Μαρκογιαννάκης, βουλευτής πλέον της Δημοκρατικής Συμμαχίας, υποστήριξε ότι δεν θα βρισκόταν στη θέση του 
κατηγορουμένου εάν παρέμενε στη Ν .Δ . και κατηγόρησε τα δύο μεγαλύτερα κόμματα ότι ήθελαν να τον κρατήσουν σε ομηρεία

Οι πράσινες διαρροές έσωσαν 
τους γαλάζιους υπουργούςΔεν πήρε την απαραίΐηιη πλειοψηφία η πρόιαση για Μαρκογιαννάκη και Αλογοσκούφη

Δυσαρέσκεια 
και δικαιολογίες
ΛΙΓΟ ΜΕΤΑ την ανακοίνωση του αποτελέσματος, στελέχη της Κ .Ο . του ΠΑΣΟΚ σημείωναν ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα κατέβαλε κάθε προσπάθεια, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής, για την πληρέστερη δυνατή διαλεύκανση της υπόθεσης. Οι ίδιες πηγές έσπευσαν να αμβλύνουν τους όποιους πολιτικούς κραδασμούς με τις 14 διαρροές, σημειώνοντας πως «στις ψηφοφορίες για ανάλογες περιπτώσεις επί των προσώπων οι βουλευτές ψηφίζουν κατά συνείδηση και δεν υπάρχει κομματική πειθαρχία» και επέκριναν δριμύ- τατα την αξιωματική αντιπολίτευση λέγοντας πως «η Νέα Δημοκρατία για μια ακόμη φορά αποχώρησε από τη Βουλή επιδεικνύοντας στάση ανευ- θυνότητας».Στον αντίποδα ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Μιχελάκης δήλωσε ότι «ο πολιτικός εκφυλισμός του σκανδάλου Siemens που επεχείρησε η κυβέρνηση απορ- ρίφθηκε από τους ίδιους τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Το σκάνδαλο έχει πράσινο χρώμα και με τη σφραγίδα πλέον του κυβερνώντος κόμματος».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, πάντως, ο πρόεδρος Φίλιππος Πετσάλνικος είναι υποχρεωμένος μέσα σε 15 μέρες να επαναφ έρει προς συζήτηση στην Εθνική Αντιπροσωπεία την πρόταση των 108 κυβερνητικών βουλευτών για τη σύσταση Προκαταρκτικής Επιτροπής για τους δύο γαλάζιους τέως υπουργούς εκτός εάν η Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ αποφασίσει να την αποσύρει. Χθες, όμως, υπήρξαν βουλευτές της πλειοψηφίας οι οποίοι, σε πηγαδάκια στο περιστύλιο, εξέφραζαν τη δυσα- ρέσκειά τους για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας με το επιχείρημα ότι η Βουλή δεν μπορεί να απορρίπτει το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για να ζη τήσει την άποψή του επί των αδικημάτων των Χρ. Μαρκογιαννάκη και Γ. Αλογοσκούφη, ωστόσο, την ίδια ώρα σημείωναν με νόημα ότι «το πολιτικό μήνυμα ελήφθη και η Βουλή αποφάσισε».

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΔΗΜΗΤΡΗΖ ΤΖΑΘΑΣ

Ο ύτε τους κυβερνητικούς βουλευτές δεν κατάφερε να πείσει η πρόταση 108 συναδέλφων τους από το ΠΑΣΟΚ για την παραπομπή σε τριμελές γνωμοδοτικό συμβούλιο δικαστικών λειτουργών το οποίο θα εξέταζε τη βασιμότητα των κατηγοριών των δύο γαλάζιων τέως υπουργών Χρήστου Μαρκο- γιαννάκη και Γιώργου Αλογοσκού- φη για τη συμμετοχή τους στο σκάνδαλο της Siemens.Η Εθνική Αντιπροσωπεία χθες, έπειτα από πολύωρη συζήτηση που κατά το πλείστον διεξήχθη σε άδεια έδρανα, απέρριψε στην μυστική ψηφοφορία την πράσινη πρόταση και για τους δύο πρώην υπουργούς της Ν .Δ ., ενώ είχαν αποχωρήσει λίγο πριν από την έναρξη της διαδικασίας η Νέα Δημοκρατία και ο ΛΑ-

Ο Σ . Ετσι, και με δεδομένο ότι το ΚΚΕ και οι ανεξάρτητοι βουλευτές που ανήκουν στη Δημοκρατική Αριστερά και στη Δημοκρατική Συμμαχία είχαν δηλώσει ότι θα ψηφίσουν λευκό και ο ΣΥΡΙΖΑ πως θα ρίξει άκυρο (γράφοντας στα ψηφοδέλτια «όχι στο κουκούλωμα»), από τους 150 παρόντες βουλευτές της πλειοψηφίας υπέρ της παραπομπής του Χρήστου Μ αρκογιαννάκη τάχθηκαν 136 ( κατά 8, «παρών» 10, λευκά 13 και άκυρα 11) και για τον Γιώργο Αλογοσκούφη 141 (κατά 7, «παρών» 6, λευκά 13 και άκυρα 11). Η πρόταση απορρίφθηκε διότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, την παραπομπή έπρεπε να υπερψ ηφ ίσουν τουλάχιστον 151 βουλευτές (που ήταν παρόντες ή  ε ίχαν αποστείλει επιστολική ψήφο), ενώ από τη ψηφοφορία απούσιαζαν οι βουλευτές του Π Α ΣΟ Κ  Βά-

θ α  διεκδικήσουμε 
αποζημιώ σει
Ο  υπουργός Δικαιοσύνης 
Μιλτιάδης Παπαϊωάννου 
έκανε γνωστό στη Βουλή 
ότι τις επόμενες ημέρες η 
κυβέρνηση θα είναι σε 
θέση να ανακοινώσει τις 
διεκδικήσεις της χώρας 
μας από τη μητρική 
και τη θυγατρική στην 
Ελλάδα δίβηπΘηί, μετά τΐ5 
συζητήσει που είχε στη 
Γερμανία ο αναπληρωτής 
υπουργός Ανάπτυξης Χάρης 
Παμπούκης

σω Παπανδρέου, Φραγκίσκος Πα- ρα σύρης, Ροδούλα Ζ ή σ η (έλειπε στο εξωτερικό) και Λεωνίδας Γρη- γοράκος (χειρουργήθηκε προχθές).
ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ. Α ξίζει να σημειωθεί ότι οι 108 βουλευτές του κυβερνώ ντος κόμματος που ζητούσαν την παραπομπή των δύο γαλάζιων τέως υπουργών τούς καταλόγιζαν το αδίκημα σε βαθμό απιστίας εις βάρος του Δημοσίου. Για τον Γιώργο Αλογοσκούφη υποστήριζαν πως ως υπουργός Οικονομικών είχε την εποπτείατου OTE και, άρα, οφείλε να γνω ρίζει τις συμβάσεις που υπέγραφε ο Οργανισμός με τη γερμανική εταιρεία, ενώ στον Χρήστο Μαρκογιαννάκη επέρριπταν ευθύνη επειδή ως αναπληρωτής υπουργός Δημόσιας Τάξης είχε παραλάβει τμήματα του συστήματος ασφαλείας C4I για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Μ όνον 141 βουλευτές ψήφισαν 
υπέρ της παραπομπής του Γιώργου 

Αλογοσκούφ η. Ο  πρώην υπουργός 
(που δεν έχει εκλεγεί βουλευτής) 
δεν προσήλθε στη συνεδρίαση 

για να μιλήσει, προτιμώντας 
να στείλει υπόμνημα


