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Είναι εξαιρετικά δύσκολο για ιον κ. Παηανδρέου να κεφαλαιοποιήσει πολιτικά τη διαπραγματευτική επιτυχία στις Βρυξέλλες, 
καθώς για την απρόσκοπτη συνέχιση της ευρωπαϊκής βοήθειας είναι απαραίτητη η εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου.

Σχέδιο Μάρσαλ 
και' ευφημισμόν

Στο προσχέδιο της απόφασης 
της συνόδου κορυφής υπήρχε 
αναφορά σε ένα σχέδιο Μάρ
σαλ για την Ελλάδα. Από το τε
λικό κείμενο η σχετική αναφο
ρά είχε διαγράφει, και ορθώς. 
Το περιεχόμενο αυτού που 
τους τελευταίους μήνες κάποι
οι στην Ευρώπη αποκαλούν 
σχέδιο Μάρσαλ είναι το εξής: 
οι πόροι του Εθνικού Στρατηγι
κού Σχεδίου Αναφοράς 
(ΕΣΠΑ), η παροχή τεχνικής 
βοήθειας για την απορρόφησή 
τους αλλά και για τη βελτίωση 
της δημόσιας διοίκησης γενι
κότερα και, τέλος, το όποιο εν
διαφέρον ξένων ιδιωτών επεν
δυτών για επενδύσεις στην 
Ελλάδα. Ολα αυτά είναι πολύ 
καλό, αλλά δεν συνιστούν σχέ
διο Μάρσαλ.
Η Ευρώπη δεν μπορεί να δώ
σει στην Ελλάδα νέους πόρους 
για την ανάπτυξη. Δίνει ήδη 
αρκετά μέσω του ΕΣΠΑ. Ωστό
σο, η χώρα μας δεν μπορεί να 
τους απορροφήσει. Ετσι, η Ευ
ρώπη προσφέρθηκε να δώσει 
τεχνογνωσία. Επίσης, θα ήταν 
μάλλον αφελές να περιμένει 
κανείς ότι ξένες επιχειρήσεις 
θα έρθουν να επενδύσουν 
στην Ελλάδα στο όνομα κάποι
ου ευρωπαϊκού πατριωτισμού. 
Ενδιαφέρον υπάρχει για διά
φορους τομείς. Εάν έλθουν, ό
μως, θα έλθουν επειδή οι απο
τιμήσεις όπως και τα κόστη εί
ναι πλέον χαμηλά.
Θα έλθουν επειδή οι συνθήκες 
θα είναι κατάλληλες. Δηλαδή, 
όταν θα αρχίσουν οι αποκρατι
κοποιήσεις, θα βελτιωθεί το ε
πιχειρηματικό περιβάλλον, θα 
αρθούν τα γραφειοκρατικά ε
μπόδια κ,λπ. Με άλλα λόγια, 
και το κατ’ ευφημισμόν σχέδιο 
Μάρσαλ προϋποθέτει ότι η 
Ελλάδα θα κάνει ό,τι πρέπει.

Τα επόμενα μέτωπα ίου Γ. Παπανδρέου

Του ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ

Η απόφαση tits Συνόδου Kopuipns 
του Eurogroup δίνει μια μεγάλη α
νάσα, καθώε εξασφαλίζει τη  χρημα
τοδότηση Tns xciipas για τα  επόμενα 
χρόνια, βελτιώνει τη  βιωσιμότητα του 

τέουε και θωρακίζει το τραπεζικό σύ- 
ιημα, υπό την προϋπόθεση ωστόσο 

ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν θα χά
σει μια ακόμη ευκαιρία και θα αντα- 
ποκριθεί σ την ιστορική πρόκληση.

Την Πέμπτη, οι Ευρωπαίοι ηγέτεε 
ξεπέρασαν t o u s  εαυτούε t o u s  και κυ- 
ρίωε υπερέβησαν t is  προσδοκίεε 
τω ν  αγορών, yoyovos που καταγρά
φηκε σ τη ν καθοδική πορεία τω ν  
spreads και στο άλμα τω ν  τραπεζικών 
μετοχών.

Κατ’ αρχάε διασφαλίζεται ένα νέο 
πακέτο βοήθειαε έωε το  2014 από την 
Ευρωζώνη και το  Διεθνέε Νομισμα-

Διασφαλίζεται ένα νέο πα
κέτο βοήθειας 109 δισ. 
ευρώ, διάρκειας 15 έως 30 
ετών, με χαμηλό επιτόκιο 
της τάξης του 3,5%, ενώ 
παράλληλα θωρακίζεται 
το τραπεζικό σύστημα.

τικό Ταμείο, το  οποίο ανέρχεται σε 
109 δισ. ευρώ (64 δισ. νέα κεφάλαια 
και 45 δισ. ευρώ τα υπόλοιπα του πρώ
του πακέτου). Τα κεφάλαια αυτά θα 
χορηγούνται από το Ευρωπαϊκό Τα
μείο Χρηματοπιστωτικήε Σταθερό- 
m tas  (EFSF), θα είναι διάρκειαε 15 έ- 
cos 30 ετώ ν  και θα έχουν χαμηλό ε
πιτόκιο Tns τάξηε του 3,5%.

Για να γίνει αντιληπτή η διαφορά, 
με το  πρώτο πακέτο, η Ελλάδα δα
νειζό ταν για 7,5 χρόνια με επιτόκιο 
σχεδόν 5,5%, ενώ  τώρα θα δανείζε
τα ι για 30 χρόνια με 3,5%. Ανάλογοι 
όροι σχεδιάζεται να εφαρμοστούν α
ναδρομικά και για τα χρήματα που κα
ταβλήθηκαν από το  πρώτο πακέτο.

Χαμηλό επιτόκιο για τα  πρώτα 
χρόνια και μεγάλη διάρκεια ομολόγων 
προβλέπει και η συμμετοχή του ι
διωτικού τομέα. Στα δύο από τα 
τέσσερα  εναλλακτικά σενάρια roll 
over που προσφέρονται oris συμμε- 
τέχουσεε τράπεζε5, το νέο  επιτόκιο 
είναι 4% για τη ν πρώτη 5ετία του 30ε- 
τούε ομολόγου, ενώ στα άλλα δύο, που 
περιέχουν και haircut 20%, το  αντί- 
στοιχο επιτόκιο είναι 6%.

Η επιμήκυνση Tns διάρκεια5 του 
χρέουε (σύμφωνα με t is  εκ τιμ ή σει 
του Οργανισμού Δ ιαχ είρ ισή  Δημό
σιου Χρέουε η μέση διάρκεια τω ν  ο
μολόγων αυξάνεται σε 13,5 από 6,5 
” ->όνια) διευκολύνει σ τη  διαχείρισή 

( J, αφού μειώνονται δραστικά οι α-

νάγκεε για πληρωμέε χρεολυσίων στα 
επόμενα χρόνια.

Ektos του χαμηλού επιτοκίου, η 
βιωσιμότητα του χρέουε θα βελτιω
θεί επίσηε από το  haircut που θα υ- 
ποστούν oocs τράπεζεε επιλέξουν τα 
αντίστοιχα προγράμματα επανατο
π ο θ έτη σ ή  σε ελληνικά ομόλογα, 
καθώε και από τη ν  αγορά ομολόγων 
από τη  δευτερογενή αγορά με κεφά
λαια από το  EFSF. Σύμφωνα με t is  ε
κ τιμ ήσει τω ν εμπειρογνωμόνων Tns 
Ευρωζώνηε και τω ν  τραπεζών, το κα
θαρό xp0os θα μειωθεί κατά 12% του 
ΑΕΠ ή κατά 26,1 δισ. ευρώ (περίπου 
13 δισ. από το  κούρεμα τω ν  νέω ν  ο
μολόγων και άλλα τόσα από το έμμεσο 
κούρεμα Tns επαναγορά5 ομολόγων 
από τη  δευτερογενή αγορά).

Είναι προφανέε ότι το  όφελθ5 από 
τη  συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα εί
ναι μικρό, δικαιώνονταε ooous, με 
πρώτον τον πρόεδρο ins Ευρωπαϊκήε 
Κ εντρ ικ ά  Τράπεζα5 κ. Ζαν Κλοντ Γι- 
ουνκέρ υποστήριζαν ότι δεν άξιζε τον 
κόπο. Ωστόσο, η Γερμανία επέμεινε 
μέχρι τέλουβ.

Καθένα από τα  παραπάνω (επιμή
κυνση, μικρότερα επιτόκια, συμμε
τοχή ιδιωτικού τομέα, αγορά ομόλο
γω ν  από EFSF) δεν συνιστά  από μό
νο  του λύση για το  ελληνικό πρό
βλημα χρέουε, αλλά και όλα μαζί α
θροιζόμενα δεν είναι παρά μια ανά
σα και τίποτα περισσότερο, Η λύση 
εξακολουθεί να βρίσκεται σ τα  χέρια 
rns κυβέρνησή  και σ τη  δυνατότη
τά  τηβ να επιτύχει t o u s  δημοσιονο- 
μικούε o t o x o u s  και t o u s  crroxous του 
προγράμματοε αποκρατικοποιήσε
ων. Τα χρήματα του νέου πακέτου ε
παρκούν μόνο υπό αυτή τη ν  προϋ
πόθεση. Α ν  δεν βρεθούν 28 δισ. από 
αυτή τη ν «πηγή», τό τε  υπάρχει βού
ληση να τα  συνεισφέρουν οι εταίροι.

Οχ τράπεζεε
Το νέο πακέτο βοήθειαε εξασφα

λίζει τη  σταθερότητα του τραπεζικού 
συστήματοε, υπό τη ν έννοια ότι θα 
διαθέτει με τη  μορφή δανείων όσα κε
φάλαια θα χρειαστούν οι τράπεζε5 για 
να καλύψουν t is  λογιστικέ5 ζημίε5 α
πό το roll over. Enions, έχει δια
σφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρι
κή Τράπεζα θα συνεχίσει να παρέχει 
ρευστότητα και σ τη ν περίπτωση υ
ποβάθμ ισα  σ τη ν  κατηγορία επιλε- 
κτικήε χρεοκοπίαβ.

Από τη ν άλλη, οι τράπεζεε θα πρέ
πει να προχωρήσουν άμεσα σε αύ
ξηση κεφαλαίου, να πουλήσουν θυ- 
γατρικέε και, αν όλα αυτά δεν είναι 
αρκετά, να  προσφύγουν στο  Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικήε Σ τα θ ε ρ ό τα α , 
το  οποίο στελεχώνεται κι ετοιμάζεται 
να  αναλάβει δράση μέσα στο αμέσωε 
προσεχέε διάστημα, έχονταε ενι- 
σχυθεί έτι περαιτέρω από πλευράε 
κεφαλαιακήε β ά σ α .

Τον ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Τα μεσάνυχτα rns Πέμπτηε, λίγο α- 
φότου ο κ. Γ. Παπανδρέου είχε πλη
ροφορήσει t o u s  Ελληνεε δημοσιο- 
γράφουβ για το  αποτέλεσμα τω ν  δια
πραγματεύσεων στο Ευρωπαϊκό Συμ
βούλιο, ο oupavôs τω ν Βρυξελλών φω
τιζόταν από χιλιάδεε πυροτεχνήματα. 
Η Σύνοδοε τω ν  17 συνέπιπτε με την 
Εθνική Εορτή του Βελγίου, που φέτοε, 
λόγω Tns ανυπαρξίαε κυβέρνησηε για 
405 μέρεβ, περιορίστηκε -με απόφα
ση του βασιλιά- σε μετρημένουε ε- 
ορτασμούε εν  συγκρίσει npos το πα
ρελθόν. Η σύμπτωση τω ν  δύο γεγο
νό τω ν  αφήνει περιθώριο για παραλ- 
ληλισμούε.

Ο κ. Παπανδρέου επέστρεψε στην 
Ελλάδα κομίζοντα5 μια ικανοποιητι
κή συμφωνία για τη  διαχείριση του 
χρέουε. Σ υ νερ γά τη  του έλεγε ότι «η 
πίεση του xpéous έφυγε από το  άμε
σο παρόν και πήγε στα... εγγόνια pas». 
Η συμφωνία τω ν  Βρυξελλών αποτελεί 
κατά πολλού5 και προσωπική επιβε
βαίωση για το ν  κ. Παπανδρέου, ο ο- 
noios εξ αρχή.5 επέμενε ότι σκοπόε για 
τη ν Ελλάδα είναι να παραμείνει «σ το  
παιχνίδι» τουλάχιστον gis τον επόμενο 
κύκλο διαπραγματεύσεων.

Ωστόσο, είναι εξαιρετικά δύσκολο 
για το ν  κ. Παπανδρέου να κεφαλαιο- 
ποιήσει πολιτικά τούτη  τη  διαπραγ
ματευτική επιτυχία, καθώε απαραί-

τη τη  προϋπόθεση για τη ν απρόσκο
πτη συνέχιση τηε ευρωπαϊκήε βοή- 
Θεια5 είναι βέβαια η απαρέγκλιτη ε
φαρμογή του Μεσοπρόθεσμου. Τού
το  σημαίνει σκληρά μέτρα δημοσιο- 
νομικήε προσαρμογήε, σύγκρουση με 
συντεχνίεε (όπωε η τρέχουσα με 
τουε ιδιοκτήτεε ταξί) και γενικώε ά
νοιγμα πολλαπλών μετώπων προβ κά
θε κατεύθυνση.

Ο κ. Παπανδρέου εμφανίζεται ιδι-

Πρόθυμος ο πρωθυπουρ
γός να συγκρουστεί για 
να προχωρήσουν οι μεταρ
ρυθμίσεις -  Αλλάζει στάση 
και απέναντι στη Ν.Δ.

αίτερα πρόθυμοε να  συγκρουστεί 
και σε μέτωπα τα  οποία δεν αφορούν 
κατ’ ανάγκη τη  δημοσιονομική προ
σαρμογή, καθώε θεωρεί ότι έ τσ ι δί
δεται μήνυμα ό τι η κυβέρνησή του 
δεν αποτελεί ένα  απλό όχημα τήρη- 
σηε τω ν  υπεσχημένων στουε εταίρου5 
μαε, αλλά μπορεί να  κάνει και πραγ- 
ματικέε διαρθρωτικέ5 μεταρρυθμίσει, 
έξω  από το  σ τενό  πλαίσιο του Με
σοπρόθεσμου. Η πρόθεση αυτή του 
πρωθυπουργού αντικατοπτρίζει μια 
στρατηγική η οποία δεν εξαντλείτα ι

σε λίγου ε μήνεε. Και βέβαια είναι δια- 
φορετυαΐ από τη  λογική που διέπει τη  
σκέψη ορισμένων κυβερνητικών σ τε
λεχών και βουλευτών, ότι εφόσον ε
ξασφαλίστηκε ένα πλαίσιο βιωσιμό- 
τηταβ για  το  μείζον ζήτημα τηε εξυ
π η ρ έ τη σ ή  του δημοσίου χρέου5, ο 
κ. Παπανδρέου πρέπει να  ταχθεί ε
πιθετικά έναντι τη$ Ν.Δ. και να  προ
χωρήσει σε πρόωρεβ εκλογέε το  φθι
νόπωρο.

Ο πρωθυπουργόε απέκλεισε το  εν
δεχόμενο πρόωρων εκλογών και στη  
συνέντευξη  που παραχώρησε σ τη ν 
«Κ » τη ν προηγούμενη Κυριακή (17/7), 
όταν δηλαδή ακόμη κυοφορούνταν η 
λύση που προέκυψε σ τη  Σύνοδο τη5 
Π έμ π τή . Απέκλεισε μάλιστα και το 
ενδεχόμενο έγκρισηε τηε νέαε δα- 
νειακήε σύμβασηε με 180 ψήφου5, έ
να σενάριο που πρότειναν κάποιοι υ
πουργοί όπωε οι κ. Ευ. Βενιζέλοε και 
X. Καστανίδηε. Από το  σενάριο αυτό 
ο κ. Παπανδρέου, με τη ν  ενθάρρυν
ση τω ν  περισσοτέρων μελών τηε κυ- 
βερνητική5 επιτροπή5, έχει κρατήσει 
τη  στροφή έναντι τη5 Ν.Δ.

Ολο το  προηγούμενο χρονικό διά
στημα, υπουργοί όπωε οι κ. Δ. Ρέππεκ, 
Αννα  Διαμαντοπούλου, Κ. Σκανδαλί- 
δη5, καθώε και στενοί συνεργάτε5 του, 
όπωε η κ. Ρεγγίνα Βάρτζελη, είχαν τα
χθεί υπέρ μια5 αλλαγήε έναντι του κ. 
Α. Σαμαρά. Απαντεε, και όχι μόνο ό
σοι εισηγούνταν σ το ν  κ. Παπανδρέ

ου τη  στροφή αυτή, αντιλαμβάνονταν 
ότι ο κ. Σαμαρά5 αποκόμιζε προσωρινά 
κέρδη στιβ δημοσκοπήσειε, δίχωε ι
διαίτερο κόπο και βέβαια χωρίε κόστοε 
λόγω τηε «ανεύθυνηε», όπωε λένε, ρη- 
τορική5 που ακολουθεί.

Η στροφή αυτή θα φανεί και τη ν ε
βδομάδα που έρχεται, κατ’ αρχήν στην 
προ ημερησίαε διάταξηε συζήτηση, η 
οποία θα γίνει τη ν  Τετάρτη. Ο κ. Πα
πανδρέου θα μιλήσει τιε αμέσου ε- 
πόμενεε ημέρεε και ενώπιον τη5 Κοι- 
νοβουλευτικήε Ομάδαε του ΠΑΣΟΚ με 
διπλό στόχο: αφενόε για να  παρου
σιάσει τη  διαπραγματευτική επιτυχία 
στΐ5 Βρυξέλλεε, αφετέρου για να  ρί
ξει τουε τόνουε σ το  τεταμένο κλίμα 
που υπάρχει σ το  εσωτερικό του κόμ- 
ματοε λόγω τηε σύγκρουσηε για τη ν 
υπόθεση τω ν  ταξί.

Πιθανολογείται μάλιστα ότι με πα
ρέμβαση του πρωθυπουργού θα βρε
θεί μια συμβιβαστική λύση, ώστε και 
η απελευθέρωση του επαγγέλματοε να 
εξασφαλίζεται, αλλά και να σταμα
τήσει άμεσα να μεταδίδεται η εικόνα 
τω ν  κλειστών ελληνικών λιμανιών και 
αεροδρομίων ανά τη ν υφήλιο.

Τΐ5 αμέσωε επόμενεε ημέρεε ανα
μένεται, τέλθ5, να φθάσουν στα  γρα
φεία τω ν  υπουργών οι εξατομικευ- 
μένεε επιστολέε του κ. Παπανδρέου, 
με τιε οποίεε θα ζη τεί σαφέε χρονο
διάγραμμα δράσεων μέχρι τα τέλη του 
Αυγούστου.

Υπουργοί, σύμβουλοι και φίλοι βοήθησαν στις διαπραγματεύσεις
Η ιστορική για το  μέλλον του ευρώ, Σύ- 
νοδθ5 Κορυφήε τω ν 17 ηγετών τηε ζώ- 
νηε, μόλιε είχε τελειώσει και ο κ. Γ. Πα
πανδρέου αισθανόταν τη ν  ανάγκη να 
ευχαριστήσει δημοσίαν, συνεργάτεε 
και προσωπικού5 φίλουε του που βοή
θησαν στην προετοιμασία και κατά την 
εξέλιξη τηε Συνόδου. Πολλοί από αυ- 
τούε βρίσκονταν στην αίθουσα και κά
ποιοι άλλοι σ τη ν  Αθήνα. Ωστόσο, ά- 
παντε5 συνιστούσαν μια ομάδα που α
πό το πρωί τηε Πέμπτηε συνεργαζόταν 
ώ στε να φθάνουν στον πρωθυπουργό 
οι γ οαίτητεε πληροφορίεε για τη  δια- 
πρτ., μάτευση.

Νωρίε το πρωί τηε Παρασκευήε, πριν 
ξεκινήσουν οι διαδοχικέε συναντήσει 
του κ. Παπανδρέου (Μέρκελ, Σαρκοζί, 
Ρομπέι, Γιουνκέρ, Μπαρόζο, Λαγκάρ- 
ντ, Τρισέ), ο πρωθυπουργόε και οι τρειε 
υπουργοί κ. Ευ. Βενιζέλοε, Η. Μόσια- 
λοε και Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου 
εξέτασαν το  πρώτο προσχέδιο συ
μπερασμάτων. Εντόπισαν τουλάχι
σ τον  έξι σημεία με τα  οποία διαφω
νούσαν, με σημαντικότερα από αυτά 
την απουσία οποιοσδήποτε αναφοράε 
για την προστασία του τραπεζικού συ- 
στήματοβ, μάλλον γενικέ5 αναφορέε ωε 
προε το  λεγόμενο «ευρωπαϊκό σχέδιο 
Μάρσαλ». Επίσηε, η επιμήκυνση τηε

ωρίμανση5 τω ν  μελλοντικών δανείων 
του ευρωπαϊκού μηχανισμού περιορι
ζόταν στα  15 χρόνια (από τα 30 που τε- 
λικώε κατέληξαν), ενώ δεν υπήρχε ού
τε  η δεκαετήε περίοδοε χάριτο5.

Ο κ. Μόσιαλοε πρότεινε να  κληθούν 
και να παρευρεθούν στιε Βρυξέλλεε οι 
Ελληνεε τραπεζίτεε που θα μπορούν να 
παρέχουν αξιόπιστε5 συμβουλέε ω5

Τζόζεφ Στίγκλιιζ Τζέφρι 
Ζακς και Ρίτσαρντ Πάρκερ 
αποτελούσαν την τέταρτη 
ομάδα που βρισκόταν σε 
επαφή με τις Βρυξέλλες.

προε το χρηματοπιστωτικό σκέλοε. 
Ετσι ο κ. Βενιζέλοβ τηλεφώνησε στον  
κ. Γ. Προβόπουλο, ο οποίοε βρισκόταν 
στη  Φρανκφούρτη και ο κ. Μόσιαλθ5 
στον κ. Β. Ράπανο, που ταξίδεψε ώ5 τιε 
Βρυξέλλε5 από τη ν  Αθήνα.

Οταν ξεκίνησε το γεύμα τω ν  ηγετών 
ο κ. Παπανδρέου εισήλθε σ τη ν  αί
θουσα, συνοδευόμενοε μόνο από το ν  
επικεφαλήε του Σώματοε Οικονομικών 
Εμπειρογνωμόνων κ. Γ. Ζανιά (όπωε

Οι καθηγητές Τζόζεφ Σχίγκλιτζ και Ρίτσαρντ Πάρκερ (επάνω), ο Λ. Παπαδήμος και 
ο Κεμάλ Ντερβίς (κάτω) ήταν συνεχώς σε επαφή με τον Γ. Παπανδρέου.

και anas υπόλοιπεβ συνόδουβ άλλωστε). 
Εξω από τη ν  αίθουσα υπήρχαν τέσ 
σερα  ομάδεβ: δύο o t is  Βρυξέλλεε 
και δύο σ τη ν  Αθήνα σε άμεση και 
διαρκή επικοινωνία.

Σε Βρυξέλλεβ και Αθήνα
Η πρώτη ομάδα ήταν αυτή του γε

νικότερου πολιτικού σχεδιασμού. Σε 
αυτή συμμετείχαν οι κ. κ. Βενιζέλθ5, 
Μόσιαλοβ, Ξενογιαννακοπούλου, ο κ. 
Γ. ITaivos από το  πρωθυπουργικό γρα
φείο και οι κ. Προβόπουλοε και Ράπα- 
vos. Στη δεύτερη ομάδα τω ν  Βρυξελ
λών ήταν ο κ. Π. Χριστοδούλου και ο
ρισμένοι συνεργάτεε του, οι οποίοι πα
ρακολουθούσαν t is  εξελίξειέ και συμ
μετείχαν βεβαίου o t is  παράλληλε5 
διεργασίεε του Eurogroup. Συνήθωε, 
σε αυτέε t is  ομάδε5 συμμετέχει και ο 
υπουργόε Οικονομικών, ο κ. Βενιζέλοε 
προτίμησε ωστόσο την ενασχόληση με 
το  πολιτικό αντικείμενο τω ν  τεκται- 
νομένων evros Tns ai0ouaas.

Στην Αθήνα ήταν εγκατεστημένεε 
δύο ακόμη ομάδεε. Πρώτη η ομάδα του 
κ. Φίλ. Σαχινίδη και τω ν  σ τενώ ν  συ
νεργατών του στο  Γενικό Λογιστήριο 
του Κράτουε, η οποία διαδραμάτισε καί
ριο ρόλο. Πρόκειται άλλωστε για μια 
διαδικασία την οποία ο κ. ΣαχινϊδΜ την

είχε επαναλάβει και σε προηγούμενεε 
συνόδου3. Αντίθετα, για πρώτη φορά 
βρίσκονταν σ τη ν Αθήνα τρειε καθη- 
γητέε, φίλοι και άμισθοι σύμβουλοι του 
πρωθυπουργού, οι κ. Τ ζόζεφ Στίγκλι- 
τζ, Τζέφρι Ζακε και Ρίτσαρντ Πάρκερ, 
οι οποίοι συνιστούσαν τη ν  τέταρτη  ο
μάδα που βρισκόταν σε επαφή με τιε 
Βρυξέλλεε. Οι τρειε καθηγητέε έφθα- 
σαν σ τη ν  Αθήνα διαδοχικά τιε τελευ- 
ταίεε ημέρεε με δικά τουε έξοδα. Ο κ. 
Παπανδρέου βρισκόταν κατά το  διά
στημα πριν από τη  Σύνοδο σε επαφή 
βεβαίωε και με το σύμβουλό του κ Λ 
Παπαδήμο αλλά και το ν  κ. Κε, 
Ντερβί5.

Πληροφορίε5 αναφέρουν ότι στη 
διάρκεια τω ν  διαπραγματεύσεων ο 
πρωθυπουργό3 επικαλέστηκε ουκ ο- 
λίγεε φορέε τιε κοινωνικέε π ιέσ ε ι που 
υφίσταται, φέρνονταε μάλιστα ωε πα
ράδειγμα τΐ5 κινητοποιήσειε τω ν  ι
διοκτητών ταξί, κάτι που σχολίασαν αρ
κετοί ηγέτεε. Είναι ενδεικτικό ότι 
σ τη ν περίπτωσή του5 αναφέρθηκε 
με δηλώσειε τηε και η κ. Μέρκελ τη ν 
Παρασκευή!

Κατά τΐ5 εννέα  το  βράδυ τελικώε υ
πήρξε συμφωνία με τη  μορφή που έ
γινε γνω στή  λίγα λεπτά αργότερα...

ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΕΔ0Σ



ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΕΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΜΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Τι σημαίνει 
στην πράξη 
η συμφωνία 
της Συνόδου
Με είκοσι δύο απαντήσεις κορυφαίοι ειδικοί 
ρίχνουν φως σε όλα τα γκρίζα σημεία της

Των ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΣΩΚΟΥ,
ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ

Τι σημαίνει τελικά selective default; 
Mrmcas πυροδοτεί πιστωτικό γεγονός; 
Τι επιπτώσεΐ5 θα έχει για to  ελληνικέ? 
τράπεζεε και τα  ασφαλιστικά ταμεία; 
Ποιεε είναι οι ασφαλιστικέε δικλίδεε για 
τη ν προστασία m s Ελλάδαε από to  α- 
γορέ5; Θα καταφέρει η συμφωνία ms 
συνόδου κορυφή? m s Ευρωζώνη να α
ποτρέψει τη μετάδοση ms Kpions; Η «Κ» 
έθεσε αυτά τα  ερωτήματα σε κορυφαί- 
ous ειδικούε του χρηματοπιστωτικού 
κλάδου και απαντά με βάση τη  γνώμη 
και m  α ναλύσει mus.
-  Η συμφωνία των Ευρωπαίων ηγε
τών σημαίνει ncas η Ελλάδα είναι πι
θανό να κηρυχθεί σε καθεστώβ 
«selective default» από mus oikous α
ξιολόγησή. Τι σημαίνει αυτό;

-  Είναι μια τεχνική κατηγορία που ση
μαίνει ότι οι επενδυτέε σε κάποια ελ-

Δεν υπάρχει 
πρόβλημα ρευστότητας 
για τις τράπεζες, 
ενώ η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα θα 
εξακολουθήσει να δέχεται 
τα ελληνικά ομόλογα.

ληνικά ομόλογα θα ζημιωθούν λόγω ms 
συμφωνίαε. Σ τα  ελληνικά, ο opos 
default αποδίδεται σωστά ms αδυναμία 
εκπλήρωσηε κάποια? υποχρέωσή . Το 
selective όμω5 (ή restricted, κατά τον 
οίκο Fitch Ratings) καθιστά σαφέ5 ότι 
οι κάτοχοι άλλων ομολόγων θα συνε- 
χίσουν να πληρώνονται eis ακέραιον και 
εγκαίρου. Επιπλέον, το  ελληνικό χρέ- 
os δεν θα αξιολογείται σε αυτή τη ν  τε 
χνική κατηγορία παρά για λίγε$ ημέρεε, 
KaOciis αυξάνεται η πιθανότητα να α
ποπληρωθούν πλήρω5 τα  ομόλογα που 
δεν επηρεάζονται από «κούρεμα»/επι- 
μήκυνση.
-  Θα δήμιου ργηθεί πρόβλημα ρευ- 
oromras a m  τράπεζεε για μερικέε η- 
μέρεε;

-  Οχι. Η ΕΚΤ θα συνεχίσει να m  χρη
ματοδοτεί με την εγγύηση του EFSF. Και 
βέβαια, η επιχείρηση ανταλλαγή5 τω ν 
ομολόγων οργανώνεται με τέτοιον τρό
πο ώστε η βαθμολογία selective default 
να  αρθεί πολύ γρήγορα, cvms ημερών 
το  πολύ.
-  Opens οι ηγέτεβ m s Ευρωζώνη? πέ
ρασαν μήνεε μαχόμενοι ένα ενδεχό
μενο selective default, φοβούμενοι μή- 
noas οι επενδυτή? θεωρήσουν ότι και

άλλεε χώρε? θα ακολουθήσουν τον ί
διο δρόμο. Δεν υπάρχει πια ο φόβο? 
ότι η συμμετοχή των ιδιωτών θα πυ
ροδοτήσει τη μετάδοση m s Kpions;

-  Αυτό εξαρτάται από to  χρηματο- 
οικονομικέ5 αγορέε. Οι ηγέτεε m s Ευ- 
ρωζώνη5 έκαναν ό,τι μπορούσαν για να 
αναδείξουν τη ν  Ελλάδα cas ειδική πε
ρίπτωση και να τονίσουν neos και οι άλ- 
λε5 κυβερνήσει θα πληρώσουν το  χρέ- 
os tous εΐ5 ακέραιον και εγκαίρωε. Ilpos 
αυτή m v  κατεύθυνση, προσέφεραν στα 
ταμεία στήριξηε m s Ευρωζώνηβ νέα ερ
γαλεία, προκειμένου να αποτρέψουν άλ- 
λεε χώρε5 να αντιμετωπίσουν δυσκο- 
λίεε με το  xpéos mus.
-  Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υ
ποστήριζε ότι σε μια τέτοια περί
πτωση δεν θα δεχόταν ομόλογα cas εγ- 
γυήσειβ για την παροχή χρηματοδό
τη σ ή . Αυτό θα απειλούσε m  ελλη- 
νικέβ τράπεζεε, m  οποίεε έχει στη
ρίξει με δάνεια δεκάδων δισ. ευρώ, 
litas και άλλαξε γνώμη;

-  Ο πρόεδροε ms ΕΚΤ, Ζαν-Κλοντ Τρι- 
σέ, έπεισε τΐ3 κυβερνήσει ms Ευρω
ζώ ν η  να καλύψουν την ΕΚΤ. Στο διά
στημα που θα διαρκέσει η ανταλλαγή των 
ομολόγων, η Ευρωζώνη θα προσφέρει εγ- 
γυήσειε προκειμένου η ΕΚΤ να εξακο
λουθήσει να δέχεται τα ελληνικά ομό
λογα. Στην περίπτωση που οι εγγυήσεΐ5 
δεν πουληθούν, οι κυβερνήσει m s Ευ
ρω ζώ νη  θα παράσχουν ασφάλεια ύψουε 
35 δισ. στην ΕΚΤ. Στην πράξη, λοιπόν, 
τα ελληνικά ομόλογα θα εξακολουθήσουν 
να γίνονται αποδεκτά από τη ν ΕΚΤ.
-  Υπήρξε ανησυχία για «πιστωτικό γε- 
Yovós» που θα πυροδοτούσε πληρω
μή? CDS, τα ασφάλιστρα έναντι πτώ
χευσή . Θα συμβει αυτό;

-  Η εκτίμηση m s Διεθνούε Evcaons 
Swaps και Παραγώγων (ISDA), που κα
λείται να λάβει θέση σε τέτοιε5 περι- 
πτώσεΐ5, είναι ότι δεν συντρέχουν οι λό
γοι για κάτι τέτοιο, καθώε η συμμετοχή 
του ιδιωτικού τομέα θα γίνει σε εθελο
ντική βάση -  κάτι που τόνισε και ο κ. Τρι- 
σέ. Αν μια συμφωνία δεν δεσμεύει όλουβ 
mus kotoxous  ομολόγων, είναι απίθα
νο να θεωρηθεί πιστωτικό γεγονόε.
-  Τι σημαίνει η συμφωνία για τα α
σφαλιστικά pas ταμεία; Θα υπάρξει 
πρόβλημα χρηματοδότησή συντά
ξεων;

-  Τα ασφαλιστικά ταμεία θα επιλέξουν 
τη ν ανταλλαγή (swap) τω ν  ομολόγων 
που κατέχουν στην ονομαστική του5 α
ξία με άλλα μακροπρόθεσμα. Αρα δεν 
θα έχουν πρόβλημα.
-  Οι τράπεζεε τι λογιστική ζημία θα 
πρέπει να γράψουν στα βιβλία mus;

-  Θα καταγράψουν απώλειεε 21%, ε
φόσον δεχθούν να  συμμετάσχουν στο 
«κούρεμα».

Πρόγραμμα
επαναγοράς
ομολόγων

Το σχέδιο της Ευρωζώνης 
για το ελληνικό χρέος

Μείωση ίων επιτοκίων στο 3,5% 
από το 4,5%  των δανείων 
από το ΕΡ5Ε Διπλασιασμός της διάρκειας 
των ομολόγων στη Ι5ετία τουλάχιστον.

Συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, 
δηλαδή των τραπεζών, 
σε εθελοντική βάση.

Ευρωπαϊκός Μηχανισμός 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

ΕΚΤ
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

ΔΝΤ
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

Δυνατότητα του ΕΡ5Ρ να αγοράζει 
ελληνικά ομόλογα από τη δευτερογενή 
αγορά, όχι μόνον από την πρωτογενή, 
αλλά μόνον κατόπιν έγκρισης της ΕΚΤ.

Η Ευρωζώνη θα παρέχει 
εγγυήσεις στην ΕΚΤ σε περίπτωση 
που χρειαστεί.

2ο πακέτο στήριξης της Ελλάδας 
159 δισ. ευρώ

Τι είναι «αθέτηση υποχρεώσεων»
Οι επενδυτές ελληνικών ομολόγων θα υποστούν 
κάποιες απώλειες, αλλά οι απαιτήσεις σε άλλους τίτλους 
θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου και εγκαίρως.

109EFSF
EFSF και ΔΝΤ

σε δισ. ευρώ

Πηγή: Reuters
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Η αντίδραση Η  ÖU UU8IOXñ TCûV lÔlGOTCDV
του οίκου Fitch Γ  Γ

-  Ποια είναι η αντίδραση 
των οίκων πιστοληπτικήε α
ξιολόγησή;
- Η Fitch Ratings ήταν ο πρώτος 
οίκος που έλαβε θέση για την πι- 
στοληπτική ικανότητα της Ελλά
δας. Την Παρασκευή διαμήνυσε 
ότι προτίθεται να υποβαθμίσει to 
ελληνικό χρέος στην κατηγορία 
restricted default. Οπως ωστόσο 
έσπευσε να προσθέσει, όταν ο
λοκληρωθεί η προβλεπόμενη α
νταλλαγή, θα επαναξιολογήσει τα 
ελληνικά ομόλογα, και μάλιστα 
με βάση τα νέα δεδομένα για τη 
διάρθρωση του ελληνικού χρέους
- τη μεγαλύτερη διάρκεια απο
πληρωμής, τα χαμηλότερα επιτό
κια, αλλά και τον χαμηλότερο ό
γκο του, παράγοντες στους οποί
ους βασίζονται οι Ευρωπαίοι για 
να πείσουν τους επενδυτές ότι 
πλέον το ελληνικό χρέος είναι 
βιώσιμο. 0 οίκος Fitch μάλιστα 
σημείωσε ότι η επόμενη αξιολό
γησή του θα είναι σε χαμηλή κα
τηγορία speculative βαθμού, κάτι 
που «δείχνει» προς τη βαθμίδα 
CCC ή λίγο υψηλότερα. Σύμφωνα 
με τον οίκο, οι δεσμεύσεις της 
Συνόδου «αποτελούν σημαντικό 
και θετικό βήμα για την εξασφά
λιση της χρηματοοικονομικής 
σταθερότητας στην Ευρωζώνη», 
αλλά και «την πιο ολοκληρωμένη 
και συνεκτική απάντηση πολιτι
κής στην ελληνική κρίση». Ανα
μένεται τώρα η στάση που θα 
κρατήσουν και οι άλλοι δύο μεγά
λοι οίκοι.

-  Πόσο χρήματα θα συνεισφέρει ο 
ιδιωτικό? τομέα?, για την ακρίβεια 
τράπεζεε και ασφαλιστικέε εται- 
ρεΐεε;

-  Μέχρι το 2014, η καθαρή συνει
σφορά του ιδιωτικού τομέα στην ελ
ληνική οικονομία θα είναι 49,6 δισ. 
ευρώ. Τα 37 δισ. θα προκύψουν από 
το πρόγραμμα ανταλλαγήε και με- 
τακύλιση5 ομολόγων. Τα 12,6 δισ. α
πό το  πρόγραμμα επαναγοράε ομο
λόγων που θα εκτελέσει το EFSF. Συ
νολικά μέχρι το  2020, η χρηματοδό
τηση που θα προσφέρει ο ιδιωτικόε 
τομέαε στην Ελλάδα ανέρχεται σε 135 
δισ. ευρώ, σύμφωνα με το Διεθνέβ 
Χρηματοπιστωτικό Ινσ τιτούτο  (IIF), 
μέλη του οποίου είναι οι μεγαλύτερεε 
τράπεζε5 παγκοσμίου.
-  Πώε διαμορφώνεται το κόστοε 
χρηματοδότησή m s Ελλάδα? από 
την Ευρωζώνη;

-  Τα νέα δάνεια που θα πάρει η 
Ελλάδα από τη ν Ευρωζώνη μέσω 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματο- 
πιστωτική5 Σταθερότητα? (EFSF) θα 
έχουν επιτόκιο περίπου 3,5%. Η διάρ
κεια αποπληρωμήε mus θα είναι 
τουλάχιστον 15 χρόνια και μπορεί να 
φτάσει μέχρι και τα  30 χρόνια με δε
καετή περίοδο xäprros. Η Ελλάδα έ
χει λάβει από τη ν Ευρωζώνη και το 
ΔΝΤ 65 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του 
πρώτου Μνημονίου. Η ncpioöos α- 
ποπληρωμή5 αυτών τω ν  δανείων εί
ναι, μετά την απόφαση του Μαρτίου, 
7,5 χρόνια κατά μέσο όρο. Το επιτό
κιο δανεισμού είναι περίπου 4,5%. Η 
Ευρωζώνη αποφάσισε τη  «σημαντική 
επιμήκυνση» m s περιόδου αποπλη- 
poap0s των 44 δισ. που ms αναλογούν,

χωρίβ να προσδιορίζει προ5 το παρόν 
ακριβοί για πόσο μεγάλο χρονικό ο
ρίζοντα. Το επιτόκιο δανεισμού που 
χρεώνει το ΔΝΤ είναι ίδιο για όλε5 τΐ5 
χώρε5, δηλαδή περίπου 3,5%, ενώ η 
περίοδο? αποπληρωμήε είναι 7,5 χρό
νια κατά μέσο όρο.
-  Ποιο θα είναι το κόστοβ χρημα
τοδότησή  τηβ Ελλάδαε από τον ι
διωτικό τομέα;

-  Μεσοσταθμικά υπολογίζεται σε πε
ρίπου 5%. Το επιτόκιο δανεισμού θα

Πόσα χρήματα 
θα συνεισφέρουν, ποιες 
επιλογές έχουν, 
πόσο θα τους κοστίσει, 
ποιες τράπεζες και 
ασφαλιστικές εταιρείες 
έχουν δηλώσει 
συμμετοχή έως τώρα.

αυξάνεται ανά πενταετία και θα μεί
νει σταθερό τα τελευταία 20 χρόνια.
-  Ποιεε επίλογέ? έχουν στη διάθε
σή τουβ οι ιδιώτεε επενδυτή?;

-  Οι επενδυτέ5 θα κληθούν να ε- 
πιλέξουν μεταξύ τρ ιώ ν τύπων α
νταλλαγή.? ομολόγων και ενόε τύπου 
μετακύλιση5. Η πρώτη επιλογή αφο
ρά ανταλλαγή παλιών ομολόγων με 
νέα ίση5 ονομαστική5 αξία5,30ετού5 
διάρκειαε. Το επιτόκιο δανεισμού ι
σοδύναμε! με 4,5% σε σταθερούβ ό- 
ρου5. Η δεύτερη επιλογή αφορά τη  
μετακύλιση ομολόγων με τη  λήξη τουε

σε νέα, ions ονομαστική5 αξίαε και 
ΘΟετούε διάρκεια?. Το επιτόκιο δα
νεισμού ισοδυναμεί με 4,5% σε στα- 
θερού5 ópous. Η τρ ίτη  επιλογή αφο
ρά την ανταλλαγή ομολόγων στο 80% 
m s ονομαστικήε mus afias με νέα 
30ετούε διάρκειαβ. Το επιτόκιο δα
νεισμού ισοδυναμεί με 6,42% σε 
σταθερού5 ópous. Τελευταία επιλογή 
είναι η ανταλλαγή ομολόγων στο 80% 
m s ονομαστική5 tous afias με νέα 
15ετού5 διάρκεια? και με επιτόκιο που 
ισοδυναμεί με 5,9% σε σταθερούε ό- 
pous. Για to  πρώτε5 τρειε επιλογέ5 
προσφέρεται πλήρηβ εγγύηση από το 
EFSF μέσω μηδενικού κουπονιού πι- 
στοληπτικήε α ξιολόγησή  ΑΑΑ. Για 
την τέταρτη επιλογή προσφέρεται με
ρική εγγύηση του κεφαλαίου μέσω 
του EFSF.
-  Πόσο μεγάλη αναμένεται να είναι 
η συμμετοχή των θεσμικών κατό
χων ελληνικών ομολόγων;

-  Σύμφωνα με το  IIF υπολογίζεται 
να  συμμετάσχει τουλάχιστον το  90% 
τω ν  επενδυτών. Κάθε μια από ns τέσ 
σερα  προσφερόμενεε επίλογέ? ανα
μένεται να συγκεντρώσει το  25% ms 
ζή τη σ ή .
-  Ποιε5 τράπεζεβ και ασφαλιστικέ5 
εταιρείεβ έχουν δηλώσει συμμετο
χή μέχρι τώρα;

-  Από την Ελλάδα οι τράπεζεε: Εθνι
κή, Alpha, Πειραιώ?, Eurobank. Με
ταξύ άλλων οι τράπεζε5: BNP Paribas, 
Deutsche Bank, HSBC, Société Gene
rale, ING, Dexia, Commertzbank, 
Credit Suisse, Standard Chartered, 
Intensa SanPaolo, BBVA και οι ασ- 
φ ολιστικέ? emipeics: Allianz, Munich 
Re, Swiss Re, AXA, Genarali κ. ά.

To «κούρεμα» ίων ομολόγων και οι τράπεζες
-  Ποια ήταν η αρχική αντίδραση των 
διεθνών επενδυτικών οίκων στη 
συμφωνία;

-  Οι anotpäoeis m s Συνόδου Kopu- 
qms m s Ευρωζώνη? ήταν καλύτερε? α
πό m  προβλέψεΐ5 τω ν  αναλυτών, με 
αποτέλεσμα αυτοί να  εκφράζονται 
σ τη  συντριπτική mus πλειοψηφία θε
τικά για τη  συμφωνία. Η Deutsche 
Bank, ο διευθύνων σύμβουλο? m s ο- 
noias ήταν παρών a m  διαπραγμα- 
τεύσεΐ5 τω ν  Βρυξελλών, σημειώνει 
σε ανάλυσή m s ότι οι αποφάσειε βρί
σκονται στην κορυφή τω ν προσδοκιών 
που θεωρούσε «πολιτικά και τεχνικά 
εφικτέ5». Oncns σημειώνει, το  πακέτο 
δίνει σ την Ελλάδα «μία ευκαιρία να το 
παλέψει», ενώ  δεν παραλείπει να  υπ
ν ώ σ ε ι  ότι οι προκλήσειε m s εφαρ- 
V . 0s είναι μεγάλε?. Η Ελλάδα και οι 
άλλε5 xcapes m s π ε ρ ιφ έ ρ ε ι  θα πρέ
πει να  αδράξουν τη ν ευκαιρία, κατα
λήγει σε σχετικό m s σημείωμα.
-  Η συμφωνία προβλέπει εν τέλει 
κούρεμα των ελληνικών ομολόγων 
και noias τάξη?;

-  Ναι, κατά 21% σε παρούσα αξία, 
άρα μειώνει το  συνολικό δημόσιο 
χρέοε κατά 15% (εφόσον τα  ομόλογα 
σε χέρια ιδιωτών είναι το  71% του συ
νολικού δημοσίου χρέουε). Ο ohms 
Nomura υπολογίζει, αντίστοιχα, ότι θα 
οδηγήσει σε μείωση του δημοσίου χρέ- 
ous m s xeäpas κατά 26 δισ. ευρώ, σε 
σύνολο 350 δισ.
-  Τι θα συμβεί αν Känoies τραπεζεε

ή funds δεν συμμετάσχουν στην ε
θελοντική συμφωνία;

-  Οι ιδιώτεε επενδυτέ5 έχουν και αυ
τή  τη ν  επιλογή. Σε αυτή τη ν περί
πτωση, όμω5, παίρνουν το  ρίσκο να  υ- 
ποστούν μεγαλύτερο «κούρεμα» από 
αυτό που tous προσφέρεται τώρα, το  
οποίο μάλιστα αντισταθμίστηκε με εγ- 
γυήσειε αποπληρωμή? μέσω αγοράε ο
μολόγων m s ανώτερηε πιστοληπτική5 
KamYopias AAA cas εγγύηση. Οι ανα- 
λυτέ5 m s Citi εκφράζουν t o  επιφυ
λ ά ξ ε ι  tous για το  αν θα επιτευχθεί ο

Κατά 15%, δηλαδή 
26 δισ. ευρώ, υπολογίζεται 
ότι θα ουμβάλει 
το «κούρεμα» στη μείωση 
του δημόσιου χρέους.

(υψηλότεροε του αναμενομένου από 
tous αναλυτέ? m s) στόχοε m s συμ- 
μετοχήε του 90% τω ν  ιδιωτών που κα
τέχουν ελληνικά ομόλογα. Α ν  επιτευ
χθεί, πάντωε, σημειώνει ότι θα είναι ι
διαίτερα ωφέλιμο για τη ν  Ελλάδα. 
Οσο ευρύτερη είναι η συμμετοχή τω ν  
ιδιωτών τόσο περισσότερο θα βελτιωθεί 
η μελλοντική βιωσιμότητα του xpeous 
m s xcapas. Σε αντίθεση με to  τράπε- 
ζεβ και to  α σφ α λ ισ τή ^  που αναμέ
νετα ι να συμμετέχουν σε μεγάλο α-

ριθμό, τα  hedge fund εκτιμάται ότι ί- 
acas φανούν πιο διατακτικά.
-  Πόσα χρήματα θα χρειαστούν οι ελ
ληνικέ? τράπεζεε για την ενίσχυση 
m s κεφαλαιοποϊησή5 tous; Από 
πού θα βρεθούν αυτά τα κεφάλαια;

-  Δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο πόσα θα 
χρειαστούν. Για τον σκοπό αυτόν, ω
στόσο, προορίζονται τα 10 δισ. ευρώ 
που διαθέτει το Ταμείο Χρηματοπι- 
OTcaTums Σταθερότητα5. Διά παν εν
δεχόμενο, μάλιστα, το  νέο πακέτο 
βοήθεια3 που συμφωνήθηκε προβλέπει 
τον  εμπλουτισμό του Ταμείου με πρό
σθετα κεφάλαια ύψουε 20 δισ. ευρώ.
-  Τι συνέπειε$ θα έχει ένα κούρεμα 
των ελληνικών ομολόγων για tis ευ- 
ρωπαϊκέβ τράπεζεβ και ασφαλκχπκέβ; 
noms θα πληγούν περισσότερο;

-  Σύμφωνα με το  Reuters, οι μεγά- 
λε5 eupcanaÏKés τράπεζε5 θα περιορί
σουν to  ζημίεε mus από το σχετικά χα
μηλό κούρεμα στα  5,4 δισ. ευρώ. Ενα 
αντίστοιχο ποσό εκτιμάται ότι θα εί
ναι οι απώλειεβ και για τον ασφαλιστικό 
κλάδο m s ηπείρου. Στο εξωτερικό, υ
πολογίζεται ότι η γαλλική τράπεζα BNP 
Paribas θα αναλάβει ris μεγαλύτερε5 
ζημίεε, m s τάξη5 τω ν  950 εκατ. ευρώ. 
Σύμφωνα πάντα με το  Reuters, ακο
λουθεί η Dexia, οι anoAeies m s οποί- 
as υπολογίζονται σε 700 εκατ. ευρώ, 
η Commerzbank με 630 εκατ. και η 
Société Generale με 500 εκατ. Οσο για 
tis  ασφαλιστικέε, η Barclays Capital α
ναφέρει cas εκείνεε με τη  μεγαλύτερη

έκθεση τη ν ιταλική Generali, τη  γαλ
λική CNP Assurances και τη  γερμανι
κή Alllianz.
-  Επηρεάζει αυτή η συμφωνία tis ελ
ληνικέ? εταιρείεε που έχουν δανει
σμό ή άλλεβ συναλλαγή? με το εξω
τερικό; Οι ελληνικέ? πιστωτικέ? 
κάρτεί θα έχουν πρόβλημα στο ε
ξωτερικό;

-  Οχι. Ούτε οι κάρτεε έχουν πρό
βλημα, όσο οι τράπεζε? δεν έχουν πρό
βλημα.
-  Προκύπτει χάσμα χρηματοδότηση? 
μετά τη συμφωνία λόγω απόκλιση? 
από tous στόχου? του προγράμμα-
tos;

-  Το παρόν πρόγραμμα θα ακυρω
θεί και θα αντικατασταθεί από ένα νέο 
τριετέε. Σε αυτό αναμένονται πιθανοί 
Kàncas χαλαρωμένοι στόχοι για το 
2011, με μείωση iotas m s φορολόγη
σ α  προκειμένου να δοθεί ώθηση 
στη ν ανάπτυξη, αλλά όχι και αλλαγή 
του στόχου για το  δημοσιονομικό έλ
λειμμα.
-  Πώε θα λειτουργήσει το σύστημα 
των εχέγγυων/εγγυήσεων;

-  Η Ελλάδα θα υποχρεωθεί να  αγο
ράσει 30ετή ομόλογα μηδενικού κου
πονιού του EFSF, τα οποία θα έχουν m v 
υψηλότερη πιστοληπτική βαθμολο
γία ΑΑΑ, με χρήματα του πακέτου βοή- 
Θεια5. Σε 30 χρόνια τα  ομόλογα αυτά 
θα έχουν ίση ονομαστική αξία με τα 
νέά30ετή ομόλογα που θα εκδώσει το 
ελληνικό Δημόσιο.

Η Γερμανίδα καγκελάριος Αγκελα Μέρκελ ήταν η μεγάλη πρωταγωνίστρια αυτής 
της Συνόδου Κορυφής των Βρυξελλών.
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Οι μεγάλοι κερδισμένοι των Βρυξελλών
Εκτός από την ελληνική οικονομία, από τη σύνοδο ενισχύθηκαν η Ευρωπαϊκή Ενωση και το ευρώ αλλά και η κ. Αγκελα Μέρκελ

Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Ηταν ίσως η mo έξυπνη κίνηση που έχει κάνει 
η Αγκελα Μέρκελ σε όλη τη ν διάρκεια m s λε- 
νόμενηε ελληνικής κρίσης. Την περασμένη Τρί- 

ι χαμήλωσε δραματικά τον  πήχυ εν όψει της 
Συνόδου. Την Πέμπτη το αποτέλεσμα ξεπέρα- 
σε κάθε προσδοκία. r

Μόνο και μόνο η ευφορία που δημιουργήθηκε 
στις διεθνείς αγορές και η ραγδαία αποκλιμά- 
κωση τω ν  spread και τω ν  CDS στην Ευρωζώ
νη αρκεί για να πιστοποιήσει κανείς ότι η α
πόφαση m s έκτακτης Συνόδου τω ν Βρυξελλών 
ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Και από τη μελαγ
χολία που απέπνεαν τα  βρετανικό ταμπλόιντ 
την επομένη m s Συνόδου μπορούσε κανείς να 
καταλήξει στο ασφαλές συμπέρασμα, πως οι κερ
δισμένοι δεν ήταν όλοι αυτοί που εύχονταν ή 
προπαγάνδιζαν τη  διάλυση m s Ευρωζώνη.

Κατά τρόπο ανεπάντεχο, ο μεγάλος κερδι
σμένος ήταν η ίδια η Ευρωπαϊκή Ενωση. Το ευ
ρώ, το τέλος του οποίου προφητεύουν πολλοί 
και κατά κόρον το τελευταίο διάστημα, ξεπε- 
ράσε την πρώτη του κρίση. Η Ενωση την οποία 
πολλοί θεωρούσαν ανίκανη να λάβει αποφάσεις 
και στην οποία διέκριναν διαλυτικές τάσεις έ
λαβε μια απόφαση που επαναφέρει την κοι
νοτική αλληλεγγύη σε πρώτο πλάνο και απο
τελεί ισχυρότατη επιβεβαίωση της σημασίας που 
έχει η ένωση για τα κράτη-μέλη.

Ο δεύτερος μεγάλος κερδισμένος της από
φασης τω ν  Βρυξελλών ήταν η ελληνική οικο
νομία. Μόνο και μόνο από το  ότι παραμερίζε
ται η παραλυτική αβεβαιότητα που προκαλούσε 
το ενδεχόμενο χρεοκοπίας της χώρας μας, και 
ακόμα περισσότερο το  ενδεχόμενο εξόδου α
πό τη ν Ευρωζώνη. Δ εν υπάρχει λόγος πια ού
τε να φεύγουν χρήματα στο εξωτερικό ούτε να

μη γίνονται αγοραπωλησίες σε ακίνητα και ε
πενδύσεις λόγω αβεβαιότητας. Οι εγγυήσεις που 
παρέχονται στις τράπεζες εξουδετερώνουν 
άλλωστε και τα όποια μειονεκτήματα της επι
λεκτικής χρεοκοπίας.

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Συνόδου ή
ταν ασφαλώς η Γερμανίδα καγκελάριος Αγκε-

Αναφερόμενη στην Ελλάδα 
η Γερμανίδα καγκελάριος 
είπε μετά τη Σύνοδο Κορυφής 
ότι «καλό θα είναι να εφαρμό
ζουμε το πρόγραμμα και 
όχι μόνο να ψηφίζουμε νόμους 
που δεν εφαρμόζουμε».

λα Μέρκελ, η οποία επέβαλε τελικό τη  θέλησή 
της, να συμβάλουν στον λογαριασμό οι τράπεζες 
και οι ασφαλιστικές εταιρείες και όχι μόνον οι 
φορολογούμενοι. Για να το πετύχει αυτό, έπρεπε 
να κάμψει την αντίσταση τω ν  αγορών, τω ν  ε
ταίρων και τελικά και της ΕΚΤ. Η σύγκρουση 
ανάμεσα σ τη ν κ. Μέρκελ και τον  κ. Τρισέ κα
τέληξε σε έναν συμβιβασμό που μάλλον στοί
χισε ακριβά στη Γερμανία. Η Μέρκελ όμως και 
την ενότητα της Ευρώπης διέσωσε και να δεί
ξει κατάφερε ότι η συμμετοχή τω ν ιδιωτών στον 
μόνιμο μηχανισμό που θα δημιουργηθεί το 2013 
δεν θα φέρει τη  συντέλεια του κόσμου, όπως 
απειλούν οι αγορές.

Η εμπλοκή της Γερμανίας ανέρχεται πάντως 
σε τόσο μεγάλο ύψος πια (50 δισ. υπολογίζουν 
οι Γερμανοί) ώστε να  δημιουργεί ιδιαίτερο εν
διαφέρον για τα ελληνικά πράγματα, ακόμα και 
στην ίδια τη ν κ. Μέρκελ. Ετσι σ τη ν μεγάλης

διάρκειας συνέντευξη που έδωσε πριν ανα
χωρήσει για διακοπές, η κ. Μέρκελ είπε ανα- 
φερόμενη σ τη ν  Ελλάδα ότι «καλό θα είναι να 
εφαρμόζουμε το  πρόγραμμα και όχι μόνο να 
ψηφίζουμε νόμους που δεν εφαρμόζουμε», ε
νώ  αναφέρθηκε διεξοδικό στα  κλειστά < )-
γέλματα που υπάρχουν σ τη ν  Ελλάδα και &ιοι- 
κά σ το  ότι πρέπει να «ανοίξουν οι μεταφορές 
και το επάγγελμα τω ν φορτηγατζήδων». Πέραν 
τούτου, αναφέρθηκε στην αξιοποιήση της δη
μόσιας περιουσίας σ τη ν Ελλάδα και στις ι
διωτικοποιήσεις, ενώ ο Γερμανός υπουργός Οι
κονομίας ετοιμάζεται να επισκεφθεί τη  χώρα 
μας το  φθινόπωρο. Στους κερδισμένους, τέλος, 
και ο κ. Γιώργος Παπανδρέου. Η απόφαση που 
κατάφερε να  εξασφαλίσει στη  Σύνοδο τω ν  Βρυ
ξελλών διασφαλίζει αυτό το οποίο προσπαθούσε 
από τη ν αρχή: να εξουδετερωθεί κάθε κίνδυ
νος για τη  χώρα.

Οι επιπτώσεις 
στον τραπεζικό τομέα
Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ

Περίπου to 65% της συμμετοχής τω ν ι
δ ιω τώ ν σ το  σχέδιο διάσωσης της 
Ελλάδας θα καλύψουν εγχώριοι επεν
δυτές, τράπεζες και ασφαλιστικά τα
μεία, με τις τράπεζες να συνεισφέρουν 
τη  μερίδα του λέοντος έχοντας στα χαρ
τοφυλάκιά τους ελληνικά ομόλογα συ
νολικής αξίας 45 δισ. ευρώ. Από αυτά 
περίπου 40 δισ. ευρώ, λήξεως μέχρι τέ
λος του 2019, θα συμμετάσχουν στο ε
θελοντικό πρόγραμμα ανταλλαγής και 
επαναγοράς ελληνικών ομολόγων το ο
ποίο επεξεργάστηκε το Institute o f 
International Finance (IIF). Τα επιτελεία 
τω ν  τραπεζών αναμένουν με αγωνία 
τη ν αποσαφήνιση τω ν  τεχνικών λε
πτομερειών, ώστε να ποσοτικοποιή- 
σουν τις λογιστικές επιπτώσεις στους 
ισολογισμούς. «Πρόκειται για βαθύτατα 
τεχνικό θέμα και μικρές αλλαγές στις 
λογιστικές παραμέτρους μπορούν να 
οδηγήσουν σε σημαντικά διαφορετικά 
αποτελέσματα», υπογράμμιζα επιτελικό 
στέλεχος τοάπεζας. Υπό προϋποθέσεις 
η επίπτωση της μετακύλισης τω ν ο
μολόγων σ τη ν παρούσα αξία τους 
μπορεί να κυμανθεί από σχεδόν μη
δενική μέχρι 21%. Η όποια επίπτωση 
θα αφορά αποκλειστικά και μόνο το ύ
ψος τω ν  ομολόγων που ανταλλάσσο
νται και όχι το σύνολο των ισολογισμών 
τω ν  τραπεζών.

Υπογραμμίζεται ότι λογιστικά η δια
φορά μεταξύ μείωσης στην παρούσα α
ξία και haircut είναι τεράστια, καθώς 
η πρώτη απώλεια σε βάθος χρόνου εί
ναι ανακτήσιμη ενώ στο haircxut είναι 
οριστική. Το μέγεθος της επίπτωσης 
σ τη ν  παρούσα αξία θα καθοριστεί από 
σειρά παραγόντων, όπως η αξία κτήσης 
τω ν  ομολόγων, οι απομειώσεις που έ
χουν ληφθεί κ.ά. Καθοριστική παρά
μετρος αποτελεί το προεξοφλητικό ε
πιτόκιο. Με βάση το τρέχον (9%) προ
κύπτει η επίπτωση 21% στη ν παρού
σα αξία τω ν ομολόγων που θα ανταλ- 
λαγούν. Αν όμως το προεξοφλητικό ε
πιτόκιο μειωθεί (κάτι που θεωρείται πο
λύ πιθανό μετά την επίτευξη συμφω
νίας για την Ελλάδα) σε 8%, η επίπτω
ση στη ν παρούσα αξία τω ν  ομολόγων 
περιορίζεται λίγο πάνω από το  16%, ε
νώ  με επιτόκιο 7% η ζημία διαμορφώ
νετα ι στο 14%.

Ηδη οι διοικήσεις m s Εθνικής Τρά
πεζας, m s Eurobank, m s Alpha Bank, 
m s Πειραιώς αλλά και τω ν κυπριακών 
Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική Τράπε
ζα έχουν συμφωνήσει τη  συμμετοχή 
τους σ το  πρόγραμμα. Σύμφωνα με 
στελέχη τους ήδη έχουν γίνει διαβου- 
λεύσεις με μεγάλους μετόχους και έχει 
εξασφαλιστεί η συναίνεσή τους για τη 
συμμετοχή στο πρόγραμμα. «Θα ήταν 
εκτός λογικής οι μέτοχοι να απορρίψουν 
τη συμμετοχή», υπογραμμίζει στέλεχος 
τράπεζας, «καθώς η επίπτωση είναι πε
ριορισμένη. Αν δεν υπήρχε συμφωνία 
για το χρέος ms Ελλάδας, οι επιπτώσεις 
στη χώρα και το τραπεζικό σύστημα θα 
ήταν καταστροφικές».

Σημειώνεται ότι η επίπτωση ακόμα 
και του ακραίου σεναρίου (21%) είναι 
κατά πολύ ηπιότερη σε σχέση με τα α
ποτελέσματα του πανευρωπαϊκού

Οι διοικήσεις της Εθνικής, 
της Eurobank, της Alpha, 
της Πειραιώς, της Τράπε
ζας Κύπρου και της Ελλη
νικής Τράπεζας έχουν 
συμφωνήσει τη συμμετοχή 
τους στο πρόγραμμα 
ανταλλαγής και επαναγο
ράς ελληνικών ομολόγων.

stress test. Η άσκηση προέβλεπε «κού
ρεμα» (haircut) 15% που αφορούσε το 
σύνολο ms έκθεσης των τραπεζών στο 
ελληνικό Δημόσιο, ενώ η ζημία του 21% 
θα βαρύνει μόνο το ύψος τω ν  ομολό
γων που θα ανταλλαγούν.

Οι τράπεζες μπορεί να απέφυγαν τα 
χειρότερα, αλλά η σημερινή διάρθρω
ση του κλάδου, δεν είναι βιώσιμη. Ο 
κλάδος δεν έχει άλλη επιλογή παρά να 
συρρικνωθεί: πωλήσεις περιουσιακών 
στοιχείων, κοινές δράσεις, συνεργασίες 
με ξένους αλλά και συγχωνεύσεις βρί
σκονται προ τω ν  πυλών.

Στελέχη τραπεζών αναγνωρίζουν ό
τι δεν υπάρχει εναλλακτική και εκτι
μούν ότι οι εξελίξεις στο  μέτωπο τω ν  
συγχωνεύσεων μπορεί να  είναι ρα
γδαίες.

Ο Γάλλος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί (επάνω) και ο πρόεδρος ίου Eurogroup 
Ζαν - Κλοντ Γιουνκέρ (κάτω) στην έδρα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυ
ξέλλες, όπου έγινε η Σύνοδος Κορυφής την Πέμπτη, ενημερώνουν τους δημο
σιογράφους για τις εξελίξεις.

Πόροι για ενίσχυση 
της ανάπτυξης
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Τον πολλαπλασιασμό τω ν πόρων που 
προορίζονται να πέσουν στην πραγ
ματική οικονομία προωθεί η κυβέρνη
ση την επομένη της ιστορικής συνόδου, 
σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει το 
πρόβλημα ρευστότητας και να στηρί
ξει την πολυπόθητη ανάπτυξη που α
ποτελεί και τη μοναδική λύση για την 
έξοδο από την κρίση. Η συμμετοχή των 
τραπεζών στην αναδιάρθρωση του 
χρέους δεν αρκεί για την εξεύρεση των 
αναγκαίων πόρων, στον  βαθμό που το 
τραπεζικό σύστημα καλείται να δια
χειριστεί τα «απόνερα» της κρίσης.

Το κέντρο βάρους πέφτει για άλλη μία 
φορά στο κυριότερο αναπτυξιακό ερ
γαλείο που διαθέτει η χώρα και το οποίο 
δεν είναι άλλο από τα  κοινοτικά κον
δύλια και το ΕΣΠΑ, που συνολικά φθά-

Νέα κονδύλια, με αναθεώ
ρηση του ΕΣΠΑ και 
απεμπλοκή των κεφαλαί
ων από τα έργα που 
παραμένουν στα συρτάρια 
και απαιτόύν χρόνο 
για να υλοποιηθούν.

νουν τα 25 δισ. ευρώ και από τα οποία 
έχουν απορροφηθεί μόλις τα 5 δισ. ευ
ρώ. Η απελευθέρωση πόρων ύψους 5,5 
δισ. ευρώ, που ανακοίνωσε την περα
σμένη εβδομάδα ο υπουργός Ανταγω
νιστικότητας κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, 
μέσα από την οριστική απένταξη 4.762 
έργων που κρατούσαν αναξιοποίητα ι
σόποσα κοινοτικά κεφάλαια, αποτελεί 
τη βασικότερη πρωτοβουλία προς αυ
τά  την κατεύθυνση.

Σε συμφωνία με την Κομισιόν, η κυ
βέρνηση προωθεί την εμπροσθοβαρή 
εκκίνηση της οικονομίας μέσα από την 
αναθεώρηση του ΕΣΠΑ και την απε
μπλοκή των κονδυλίων από τα έργα που 
παραμένουν στα συρτάρια και απαιτούν 
χρόνο για να υλοποιηθούν. Βασικός μη
χανισμός διοχέτευσης αυτών τω ν πό
ρων θα αποτελέσει το ΕΤΕΑΝ, που σε 
συνεργασία με τις τράπεζες διαχειρί
ζεται κονδύλια άνω του ενός δισ. ευρώ

και τα οποία αναζητούν αποδέκτες μέ
σα από προγράμματα όπως αυτό της ε
νίσχυσης της μεταποίησης, της εξω- 
στρέφειας, της νεανικής και της και- 
νοτομικής επιχειρηματικότητας ή μέ
σα από την κοινοτική πρωτοβουλία 
■Ιετειηίε.

Οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης πε
ριλαμβάνουν την αποδέσμευση κον
δυλίων 200 εκατ. ευρώ από το Αποθε- 
ματικό Απρόβλεπτων Πόρων για τη στή
ριξη τω ν  επιχειρήσεων και αναμένεται 
να κορυφωθούν με την προσπάθεια για 
την ίδρυση της Αναπτυξιακής Τράπε
ζας. Σύμφωνα με τον  υπουργό Ανά
πτυξης κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, κατά το 
πρόσφατο ταξίδι του στο Βερολίνο έ
γιναν ήδη οι πρώτες επαφές και δια
πιστώθηκε η πρόθεση στήριξης τω ν με
γάλων επενδύσεων μέσα από παρα
χωρήσεις και τη ν προώθηση τω ν  υπο
δομών σε κρίσιμους τομείς.

Οι Ελληνες εξαγωγείς από την πλευ
ρά τους αλλά και οι εκπρόσωποι της α
γοράς υποδέχθηκαν θετικά το  αποτέ
λεσμα της συνόδου κορυφής, επιση- 

μαίνοντας ωστόσο ότι τώρα είναι η 
στιγμή για να στηριχθεί η πραγματική 
οικονομία και ειδικά οι ανταγωνιστικοί 
κλάδοι, όπως ε ίνα ι ο ι εξαγω γές κα ι ο 
τουρισμός. «Πρόκειται για πολύ ευχά
ριστη εξέλιξη. Πρώτον, διότι παραμέ
νουμε στο ευρώ, δεύτερον, διότι έστω  
και καθυστερημένα εκφράσθηκε η 
αλληλεγγύη της Ε.Ε. και, τρίτον, διότι 
θα ενισχυθεί η ρευστότητα», υποστη
ρίζει μιλώντας στην «Κ» η πρόεδρος του 
Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων κ. 
Χριστίνα Σακελλαρίδη. Επισημαίνει, πά
ντως, ότι «όσο αισιόδοξο και αν είναι 
το  πακέτο, εξαρτάται από εμάς το πώς 
θα το αξιοποιήσουμε». Στο πολιτικό μή
νυμα της απόφασης στέκεται ο πρόε
δρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Κ. Μίχαλος, 
σημειώνοντας ότι «αποτελεί θετική ε
ξέλιξη η κοινή στάση που υιοθέτησαν 
οι Ευρωπαίοι ηγέτες, εμφανιζόμενοι ως 
πολιτικοί που κυβερνούν και λαμβά
νουν αποφάσεις για τις χώρες και 
τους λαούς της Ενωμένης Ευρώπης», 
για να προσθέσει ότι τώρα είναι ίσως 
η τελευταία ευκαιρία για τη  χώρα να 
αλλάξει πορεία εφαρμόζοντας αποτε
λεσματικό φορολογικό σύστημα με α
ναπτυξιακή λογική.

Μεγάλη πτώση των spreads Η αγορά αναμένει ρευστό
Της ΖΩΡΖΕΤ ΖΟΛΩΤΑ

Οι κρίσιμες αποφάσεις που ελήφθησαν 
σ τη ν  έκτακτη σύνοδο κορυφής της 
Ε.Ε., τη ν  περασμένη Πέμπτη, αποσυ- 
μπιέσαν τις αγορές από τις τεράστιες 
πιέσεις τω ν τελευταίων μηνών. Ομως, 
ο προβληματισμός για τη ν πρακτική 
εφαρμογή του δεύτερου δανειοδοτικού 
προγράμματος για την Ελλάδα ήταν αι
σθητός στο ευρύτερο επενδυτικό κλί
μα. Προς επιβεβαίωση της αποφασι
στικότητας τω ν  ισχυρών της Ευρω
ζώνης για την ασφαλή έκβαση m s δη
μοσιονομικής κρίσης, ο Γάλλος πρόε
δρος, Νικολά Σαρκοζί, δεσμεύτηκε με 
τη ν  παρουσίαση γαλλογερμανικών 
-οο τάσεω ν για τη  βελτίωση της δια- 

τβέρνησηςτης Ευρωζώνης το ν  επό
μενο Σεπτέμβριο. Οι επενδυτές αντέ- 
δρασαν θετικά, αλλά τηρούν επιφυ
λάξεις.

Αυτό κατέστη σαφές, εξάλλου, από 
τη ν  πορεία τω ν  αγορών χρέους Ισπα
νίας και Ιταλίας, δύο μεγάλων οικονο
μιών της Ευρωζώνης που θεωρούνταν 
τα  επόμενα θύματα αυτής m s πρωτό
γνωρης δημοσιονομικής κρίσης στην 
ιστορία της μεταπολεμικής Ευρώπης. 
Από τη  μια πλευρά, η πτώση τω ν 
spreads στα ΙΟετή ελληνικά ομόλογα 
κατά 189,3 μονάδες βάσης, στις 
1.209,3, ήταν σταθερή από την Πέμπτη 
στην Παρασκευή. Από την άλλη πλευ
ρά όμως, τα spreads τω ν ΙΟετών ιτα-

Ο επικεφαλής 
της Bundesbank,
Γενς Βάιντμαν, είπε ότι 
η σύνοδος κορυφής αποτε
λεί το έναυσμα για τη δη
μιουργία δημοσιονομικής 
ένωσης στην Ευρωζώνη.

λικών ομολόγων αυξήθηκαν την Πα
ρασκευή στις 262,40 μ.β. από τις 
253,10 μ.β. μία ημέρα πριν, με τις α
ποδόσεις να σκαρφαλώνουν στο 5,4% 
και πλέον. Τα spreads τω ν ισπανικών 
ΙΟετών ομολόγων έφθασαν τη ν Πα
ρασκευή στις 302,10 μ.β. από τις 
294,60 μ.β. τη ν  Πέμπτη, ενώ οι απο
δόσεις αναρριχήθηκαν στο 5,8%. Ανά
λογες τάσεις αποκλιμάκωσης του αρ
χικού ενθουσιασμού επικράτησαν στα 
ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τον πα
νευρωπαϊκό δείκτη Euro Stoxx 50 να 
κλείνει με απώλειες 0,1% και το ν  Dax 
στη  Φρανκφούρτη με οριακή πτώση 
0,03%. Στο Μιλάνο, ο δείκτης FTSE Mib 
αποδυναμώθηκε κατά 0,15%, αλλά ο 
Ibex στη  Μαδρίτη κινήθηκε αντί
στροφα, με άνοδο 0,42%. Στην Αθήνα, 
ασφαλώς, το κλίμα παρέμεινε αισιόδοξο, 
με τον  Γενικό Δείκτη του Χ.Α. να ση
μειώνει άνοδο 5,91%. Προβληματισμό 
επιβεβαίωσε, επίσης, η πορεία του ευ

ρώ. Αρχικά ενισχύθηκε 1,5% στο  
1,4440 δολάριο για να υποχωρήσει εν 
συνεχεία στο 1,4375 δολάριο. Αυτή η 
αμφίρροπη αισιοδοξία αποδόθηκε στην 
προειδοποίηση ms Fitch ότι θα υπο
βαθμίσει την Ελλάδα σε «περιορισμέ
νη  χρεοκοπία», αν και ο οίκος πιστο- 
ληπτικής αξιολόγησης υπογράμμισε ό
τι θα συστήσει νέες κλίμακες βαθμο
λογίας για τη «μετα-χρεοκοπία» εποχή.

Ο επικεφαλής ms Bundesbank, Γενς 
Βάιντμαν, είπε ότι η σύνοδος κορυφής 
αποτελεί το  έναυσμα για τη  δημιουρ
γία δημοσιονομικής ένωσης στην Ευ
ρωζώνη. Μίλησε, όμως, και για απο- 
δυνάμωση τω ν  κινήτρων τω ν κρα- 
τών-μελών για «ατομική» δημοσιονο
μική υπευθυνότητα. «Μέχρι στιγμής, ό
λα καλά», ξεκινά άρθρο τω ν  New York 
Times, κάνοντας αναφορά σε «εξευ- 
ρωπαϊσμό του ελληνικού χρέους». Οι ε
πιπτώσεις στις ΗΠΑ από μια απομείω- 
ση του ελληνικού χρέους είναι περιο
ρισμένες, εκτιμούν οι Αμερικανοί, ενώ 
η Διεθνής Ενωση Swaps και Π ιστωτι
κών Παραγώγων (ISDA) ανακοίνωσε ό
τι το σχέδιο διάσωσης ms Ελλάδας δεν 
θα έπρεπε να πυροδοτήσει πιστωτικό 
γεγονός διότι είναι «απόλυτα εθελο
ντικό». Οι επενδυτές, όμως, φαίνεται 
πως θέλουν να κλείσει εξ ολοκλήρου το 
κεφάλαιο «Χρέος». Το παιχνίδι αυτό έ
χει αρχίσει να γίνεται επικίνδυνο, ε
φόσον σενάρια χρεοκοπίας επεκτεί- 
νονται στις ΗΠΑ.

Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Μετά τη  σταδιακή αποκατάσταση της 
ρευστότητας τω ν  τραπεζών, τόσο η α
γορά όσο και το  οικονομικό επιτελείο 
περιμένουν ασθμαίνοντας τη διοχέ
τευση πόρων στην πραγματική οικο
νομία. Ρευστότητα τω ν  τραπεζών ση
μαίνει και ρευστότητα της πραγματι
κής οικονομίας, ανέφερε προχθές ο υ
πουργός Οικονομικών Ευ. Βενιζέλος, 
σημειώνοντας ότι πλέον το  τραπεζικό 
σύστημα είναι το πιο εγγυημένο στην 
Ευρώπη.

Ο μόνος τρόπος για να επιστρέψει 
σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης η ελ
ληνική οικονομία είναι να διοχετευ- 
θούν πόροι στη ν αγορά. Μόνο με αυ
τό ν  το ν  τρόπο θα καταφέρει το ελλη
νικό Δημόσιο να εισπράξει έσοδα από 
φόρους (ΦΠΑ και φόρους κατανάλω
σης), αλλά και να μειώσει την ανεργία. 
Σε διαφορετική περίπτωση το υπουρ
γείο Οικονομικών θα μπει σε έναν φαύ
λο κύκλο περιορισμού τω ν  αποδοχών 
και ms επιβολής σκληρών φόρων, τους 
οποίους, ωστόσο, θα αδυνατεί να  ει- 
σπράξει. Σημειώνεται ότι σ το  εξάμη
νο  η «μαύρη τρύπα» του προϋπολογι
σμού ανήλθε στα  4,5 δισ. ευρώ και ε
φόσον στο διάστημα που απομένει μέ
χρι το  τέλος του έτους δεν αλλάξει κά
τι, το έλλειμμα θα διαμορφωθεί πιθα
νόν σε διψήφιο νούμερο μακριά από 
τον  στόχο που περιλαμβάνεται στο Με-

Μόνο με διοχέτευση πόρων 
στην πραγματική οικονομία 
θα καταφέρει το ελληνικό 
Δημόσιο να εισπράξει έσοδα 
από φόρους (ΦΠΑ και φό
ρους κατανάλωσης), αλλά 
και να μειώσει την ανεργία.

σοπρόθεσμο, που προβλέπει μείωση 
7,5% του ΑΕΠ.

Τα ανωτέρω αρνητικά δημοσιονο
μικά μεγέθη, αλλά και όι προβλέψεις για 
βαθύτερη ύφεση στο τέλος του έτους 
(-4,43% του ΑΕΠ σύμφωνα με το 
ΚΕΠΕ) οδήγησαν τον υπουργό Οικο
νομικών Ευ. Βενιζέλο να απευθύνει κά
λεσμα σ τον  ναυτιλιακό κόσμο και 
στους Ελληνες της αλλοδαπής προ- 
κειμένου να επενδύσουν στην Ελλάδα. 
Επίσης, ζήτησε από όσους απέσυραν 
τις καταθέσεις από τη ν Ελλάδα να τις 
επιστρέψουν.

Το σχέδιο «Μάρσαλ»
Παράλληλα απομένει να  ανακοινω

θεί και το περιβόητο σχέδιο «Μάρσαλ» 
για την ελληνική οικονομία. Οπως 
φαίνεται θα περιλαμβάνει τα 15 δισ. ευ
ρώ από το ΕΣΠΑ, καθώς και δύο δισ. 
ευρώ από το δάνεο της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων. Ωστόσο, είναι

άγνωστο εάν το σχέδιο «Μάρσαλ» ε
ξαντλείται στα ανωτέρω 17 δισ. ευρώ 
ή περιλαμβάνει και άλλα μέτρα ανα
πτυξιακού χαρακτήρα.

Ο υπουργός Οικονομικών ανέφερε 
πάντως ότι έχει ήδη ξεκινήσει τις ερ
γασίες μια νεοσύστατη task force ειδικά 
για τον σκοπό αυτόν υπό το ν  συντο
νισμό του επιτρόπου κ. Ρεν και την ε
πίβλεψη του προέδρου ms Ε. Ε. κ. Μπα- 
ρόζο. Μάλιστα, λίγο πριν από τη Σύνοδο 
Κορυφής ο κ. Βενιζέλος είχε επαφές με 
τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τρά
πεζας Επενδύσεων κ. Π. Σακελλάρη, ε
νώ  ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Μ. Χρυ
σοχοΐδης είχε αντίστοιχες επαφές με 
τη  γερμανική επιχειρηματική κοινό
τη τα  υπό τις ευλογίες της γερμσ’ πκής 
κυβέρνησης.

Πάντως, με την υπογραφή της νέας 
δανειακής σύμβασης για το πακέτο των 
109 δισ. ευρώ αναμένεται ένα νέο σκλη
ρό φορολογικό πακέτο. Και αυτό, διό
τι η τρόικα επιθυμεί να διασφαλίσει ό
τι το έλλειμμα θα μειωθεί μέχρι το 2014 
κάτω του 3%. Οι δανειστές μας προς 
το παρόν δεν μας εμπιστεύονται ότι 
μπορούμε να μειώσουμε το κράτος, αλ
λά και να πατάξουμε τη φοροδιαφυγή. 
Κάτι που φαίνεται και από τα στοιχεία 
του τρέχοντος έτους, όπου οι εφορίες 
έχουν «κατεβάσει ταχύτητα». Ηδη ο υ
πουργός Οικονομικών σχεδιάζει το 
νέο φορολογικό νομοσχέδιο που θα κα
τατεθεί τον  Οκτώβριο στη  Βουλή.



ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΕΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΜΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Δώστε συνολική λύση, 
βοηθώντας την Ελλάδα τώρα
Σαφές μήνυμα της Χίλαρι Κλίντον προς του Ευρωπαίους κατά την επίσκεψή της στην Αθήνα

" ΔΩ ΡΑΣΑΝ ΤΩ Ν ΙΟ Υ

Εχοντας περάσει μόλιε 39 ώρεε στην 
Αθήνα, τη ν περασμένη Δευτέρα, λίγο 
πριν από τιε 2 μ.μ., η υπουργόε Εξω
τερικών τω ν Ηνωμένων Πολιτειών, κ. 
Χίλαρι Κλίντον, ετοιμάζεται να επιβι
βαστεί στο αεροπλάνο για να αναχω
ρήσει για τον επόμενο σταθμό τηε, την 
Ινδία. Η οικονομία, που κυριάρχησε σε 
όλη τη  διάρκεια τηε επίσκεψήε τηε στη 
χώρα μαε, βρίσκεται στο επίκεντρο των 
συζητήσεων που έχει με τουε συνερ- 
γάτεε τηε μέχρι τη ν τελευταία στιγμή. 
Η κ. Κλίντον εκφράζει τη ν  αγωνία τηε 
για τιε εξελίξειε και με τη  φράση «θ έ
λω να δω πώε μπορούμε να τουε βοη
θήσουμε», ζητεί από τουε συνεργάτεε 
τηε, τόσο σ το  επιτελείο που τη  συνο
δεύει, όσο και σ την αμερικανική πρε
σβεία σ τη ν Αθήνα, να επικεντρω
θούν σε αυτό. Η Αμερικανίδα ΥΠ.ΕΞ. 
3ρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή επικοι- 
νωνίαε με τη ν  Ουάσιγκτον, που πα
ρακολουθεί σ τενά  το  «ελληνικό πρό
βλημα», έχονταε αποφασίσει να α
σκήσει όλη τηε τη ν  επιρροή προε την 
Ε.Ε., προκειμένου να  δοθεί συνολική 
λύση και όχι μια ακόμη πρόσκαιρη α
ντιμετώπιση, που απλά θα παρατείνει 
τη ν  αγωνία και, πιθανότητα, θα επι-

Κατά τη συνάντηση 
Κλίντον - Σαμαρά 
η Αμερικανίδα 
νπ. Εξωτερικών επέμεινε 
ότι προέχει η συναίνεση 
στα μέτρα.

δεινώσει τη ν  κατάσταση. Ενώ η κ. 
Κλίντον από τη ν  Αθήνα στηρίζει τον  
πρωθυπουργό, κ. Γιώργο Παπανδρέ- 
ου, και τη ν προσπάθεια τηε κυβέρ
ν η σ ή , οι διεργασίεε πέραν του Ατλα
ντικού κορυφώνονται και το  μήνυμα 
προε τη ν Ευρώπη είναι σαφέε: δώστε 
λύση, βοηθώνταε τη ν  Ελλάδα τώρα.

Ερχόμενη στην Αθήνα, η κ. Κλίντον 
έχει συμπεριλάβει σ το  πρόγραμμά 
τηε, εκτόε από τη  σαφή στήριξη προε 
τον πρωθυπουργό, να βολιδοσκοπήσει 
τιε προθέσειε του προέδρου τηε Ν.Δ. 
κ. Α ντώ νη  Σαμαρά και να προσπαθή
σει να εκμαιεύσέι ενδείξειε συναίνε- 
σηε, καθώε, η ευρωπαϊκή ηγεσία εξα
κολουθεί να δείχνει ιδιαίτερα προ
βληματισμένη από τη  στάση του.

Πιέσειβ για συνεργασία
Στη συνάντησή τουε, το  πρωί τηε 

περασμένηε Δευτέραε, είναι το  πρώ
το πράγμα που του λέει: είναι εξαιρε
τικά κρίσιμο στη ν παρούσα συγκυρία 
τα  δύο μεγάλα κόμματα να συνεργα- 
σθούν. Συνεργάτεε τηε κ. Κλίντον πα
ρομοίαζαν το  ύφοε και τη ν επιχειρη
ματολογία που χρησιμοποίησε έναντι 
του προέδρου τηε Ν.Δ. με εκείνα που 
ο κ. Σαμαράε συνάντησε στιε Βρυ- 
ξέλλεε, στον προ μηνόε κύκλο επαφών 
που είχε με τουε Ευρωπαίουε ηγέτεε.

Το ζητούμενο τη  δεδομένη στιγμή 
είναι η εθνική ενότητα, δεν είναι και- 
ρόε για κομματικέε αντιπαραθέσειε, 
του επισημαίνει και το ν  καλεί «να  κά
νει το  σω σ τό » και να  υποστηρίξει τα 
μέτρα.

Ο κ. Σαμαράε, αναλύει τη  δική του 
πρόταση, επιμένονταε ότι το μείγμα

Η Αμερικανίδα υπουργός Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον στη σκάλα του αεροπλάνου χαιρετά κατά την αποχώρησή της από την 
Αθήνα. Κατά τη διήμερη παραμονή της στη χώρα μας κύριο θέμα των συνομιλιών, τόσο με τον πρωθυπουργό και τον υπουργό 
Εξωτερικών όσο και με τον κ. Σαμαρά, ήταν η οικονομία.

Ο κ. Σαμαράς στην Ουάσιγκτον τον Σεπτέμβριο

Εχοντας βιώσει μια ιδιότυπη απομό
νωση στην Ευρώπη, όπου κυριαρ
χούν τα ιδεολογικά συγγενή προς τη 
Ν.Δ. κόμματα, ο Αντώνης Σαμαράς θα 
μεταβεί στις αρχές Σεπτεμβρίου στην 
Ουάσιγκτον με στόχο να εκπέμψει 
μια εικόνα αποδοχής από τις ΗΠΑ, 
παρότι η κυβέρνηση Ομπάμα πρό- 
σκειται ιδεολογικά στο ΠΑΣΟΚ και εί
ναι γνωστοί οι φιλικοί προσωπικοί δε
σμοί του αντιπροέδρου Μπάιντεν και 
του ζεύγους Κλίντον με τον κ. Παπαν- 
δρέου. Η επίσκεψη του προέδρου

πολιτικήε που προωθεί η κυβέρνηση 
είναι λανθασμένο και δεν αποτελεί α
πάντηση στην κρίση. Η κ. Κλίντον, ε
πιμένει ότι προέχει η συναίνεση στα 
μέτρα. Ετσι, αναφέρει σ τον  κ. Σαμα
ρά ότι μπορεί να έχει δίκιο για τη ν α
νάγκη αλλαγήε του φορολογικού συ- 
στήματοε, αλλά ότι κάτι τέτοιο θα εί
ναι εφικτό, αφού πρώτα σταθεροποι
ηθούν τα  δημοσιονομικά μεγέθη. Του 
απευθύνει, δε, το  ερώτημα, γιατί δεν 
συνεργάζεται με τη ν  κυβέρνηση για 
τη ν  αλλαγή του φορολογικού.

Στη συζήτηση παρεμβαίνει ο Αμε- 
ρικανόε υφυπουργόε Ρόμπερτ Χόρματ, 
αρμόδιοε για ο ικ ο ν ο μ ία  υπ οθέσει, 
που συνόδευε τη ν  κ. Κλίντον στην

της Ν.Δ., που συζητήθηκε με την 
Αμερικανίδα υπ. Εξωτερικών την πε
ρασμένη Δευτέρα, στοχεύει και στην 
επικοινωνιακή εξισορρόπηση της εμ
φάνισης του Γ. Παηανδρέου στην 
ΔΕΘ το τριήμερο 9 -11 Σεπτεμβρίου. 
Παραδοσιακά, ο αρχηγός της αξιωμα
τικής αντιπολίτευσης συναντάται με 
τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ. Ο Κώστας 
Καραμανλής είχε συναντηθεί με τον 
Ντικ Τσέινι το 2002, στο περιθώριο 
Διάσκεψης της Δημοκρατικής Ενω
σης, όπως και με τον Αλ Γκορ το

Αθήνα. Επικαλείται το  παράδειγμα τηε 
Νότιαε Κορέαε, η οποία επίσηε ανα
γκάστηκε να  περάσει από διαδικασία 
σκληρών οικονομικών μέτρων για 
τη ν υπέρβαση τηε οικονομικήε κρίσηε 
που τη ν έπληξε. Ο κ. Χόρματ αναφέ
ρει ότι και εκεί ο επικεφαλήε τηε α- 
ξιωματικήε αντιπολίτευσηε είχε δι
λήμματα και ενστάσειε, ωστόσο, α
ποφάσισε να  υποστηρίξει το  πρό
γραμμα και, τελικά, βρέθηκε ο ίδιοε να 
διαχειρίζεται σήμερα τα  οφέλη και τα 
αποτελέσματα που προέκυψαν για 
τη  χώρα από τη ν  εφαρμογή του προ- 
γράμματοε.

Η συνάντηση ολοκληρώνεται, τε 
λικά, χωρίε να  επέλθει κάποιου είδουε

1999. Με τον τελευταίο είχε συνα
ντηθεί και ο αείμνηστος Μιλτιάδης 
Εβερτ στη δική του επίσκεψη στην 
Ουάσιγκτον ως αρχηγός της αξιωματι
κής αντιπολίτευσης, το 1995. Εκτός 
του Τζο Μπάιντεν, ο κ. Σαμαράς προ
σβλέπει σε συνάντηση με τη Χίλαρι 
Κλίντον στο Στέιτ Ντιπόρτμεντ, ενώ 
θα έχει επαφές και με ομογενείς με 
τους οποίους θα συζητήσει τόσο τις 
οικονομικές του προτάσεις και τη δυ
νατότητα επενδύσεων στη χώρα μας 
όπως και τα εθνικά θέματα.

συμφωνία, χωρίε ο κ. Σαμαράε να πει
στεί για την αναγκαιότητα συναίνεσηε 
στα  μέτρα. Η μόνη αντίδραση που ει- 
σέπραξε η αμερικανική αντιπροσω
πεία, πέραν τηε επιμονήε του ότι το 
πρόγραμμα που έχει εκπονήσει η 
Ν.Δ. αποτελεί πιο σωστή «συνταγή» και 
μπορεί να δώσει απαντήσειε και λύσειε 
για τη ν  έξοδο τηε ελληνικήε οικονο- 
μίαε από την κρίση, ήταν η φράση «ε 
ντάξει, καταλαβαίνω τι λέτε εσείε». 
Η ταν ξεκάθαρο, ωστόσο, σ τη ν  Αμε
ρικανίδα ΥΠ.ΕΞ., όταν η συνάντηση ο
λοκληρώθηκε, ότι ο πρόεδροε του κόμ- 
ματοε τηε αξιωματικήε αντιπολίτευσηε 
δεν πρόκειται να αλλάξει γνώμη και να 
μεταβάλει τη  στάση του.

ΑΠΟΨΗ

Μια καλή αρχή 
που χρειάζεται συνέχεια

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΥΓΕΡΟΥ

Για πρώτη ουσιαστικά φορά από τό 
τε  που εκδηλώθηκε η ελληνική κρί
ση δανεισμού, η Ευρωζώνη δεν έ
στιασε μόνο σ τη  μείωση του ελ- 
λείμματοε, αλλά και σ τη ν  αντιμε
τώπ ιση  του προβλήματοε που αντι
προσωπεύει αυτό καθ’ αυτό το  χρέ- 
οε. Επειτα από διαφωνίεε και ολι- 
γωρίεε και αφού η απειλή για  πρό
κληση ντόμ ινο πήρε άμεσο χαρα
κτήρα, το  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
κατέληξε τη ν περασμένη Πέμπτη σε 
ένα πακέτο μέτρων, με το  οποίο ε
πιχειρεί να  ανασχέσει τη ν  κρίση.

Οι εξελίξειε θα δείξουν εάν αυτό 
το  πακέτο θα καταστήσει το  ελλη
νικό χρέοε βιώσιμο. Το πιθανότερο 
είναι να αποδειχθεί ανεπαρκέε. Σί
γουρα, όμωε, εξασφ αλίζε ι σ τη ν  
Ελλάδα πολύτιμο χρόνο και ταυτο- 
χρόνωε επιφέρει μία διόλου ευκα
ταφρόνητη  ελάφρυνση του χρέουε 
τηε. Ταυτοχρόνωε, λειτουργεί ωε πα- 
ράγονταε οχύρωσηε τηε Ευρωζώνηε 
απέναντι σε μία κρίση, που έδειχνε 
καθαρά τη ν  τάση  τηε να  πλήξει ό
χι μόνο μικρούε αδύνατουε κρί- 
κουε (Ελλάδα, Ιρλανδία και Πορτο
γαλία), αλλά και μεγάλεε οικονομίεε, 
όπωε η ισπανική και η ιταλική.

Πέρα, όμωε, από τη  δραστικότη- 
τα  που θα έχουν οι αποφάσειε τηε 
συνόδου κορυφήε στιε αγορέε, έχει 
μεγάλη πολιτική σημασία ότι η Ε. Ε., 
έσ τω  και με μεγάλη καθυστέρηση, 
κινήθηκε προε τη  σω σ τή  κατεύ
θυνση. Η ελληνική κρίση, άλλωστε, 
δ εν  είναι μία μεμονωμένη περί
π τωση. Υπάρχει και η ιθαγενήε 
πτυχή, αλλά είναι και η ακραία εκ
δήλωση τηε συστημικήε κρίσηε 
του ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι οι ε
ταίροι έλαβαν τιε αποφάσειε για στή
ριξη τηε Ελλάδαε όχι μόνο για λόγουε 
αλληλεγγύηε, αλλά και για  το  δικό 
τουε συμφέρον.

Οι αγορέε αντέδρασαν μάλλον θε
τικά, αλλά υπάρχουν ενδείξειε ότι οι 
πιέσειε προε τη ν  Ευρωζώνη δεν έ
χουν τελειώσει. Η απόφαση του Ευ
ρωπαϊκού Συμβουλίου είναι μία κα
λή αρχή, αλλά για να αποτραπεί η ε
πανάληψη τω ν  επιθέσεων πρέπει αυ
τή  η απόφαση να  συνοδευθεί από 
τολμηρέε κινήσειε προε τη ν  κατεύ
θυνση τηε δημοσιονομικήε και πο- 
λιτικήε ενοποίησηε, αλλά και τηε οι- 
κονομικήε σύγκλισηε. Εάν δεν επι
λυθεί σ το  επόμενο διάστημα η θε- 
μελιώδηε αντίφαση του κοινού νο- 
μίσματοε, για τη ν  οποία έχουμε 
γράψει επανειλημμένωε, η κρίση α
ναπόφευκτα θα ανακυκλωθεί.

Το ζητούμενο είναι η Ευρωζώνη 
να  κινηθεί γρήγορα για να  προλά
βει τιε  εξελίξειε και να  μην ξανα- 
βρεθεί σ τη  δυσάρεστη  θέση  να 
τρέχει πίσω από τα  γεγονότα. Μπο
ρεί καμία κυβέρνηση χώραε-μέ- 
λουε να  μην επιθυμεί τη ν  κατάρ
ρευση του ευρώ, αλλά αυτό δεν  αρ
κεί. Η παγκόσμια οικονομική κρίση 
ανέδειξε τιε αντιφάσειε και τα  κε
νά  του ευρωπαϊκού νομισματικού 
οικοδομήματοε. Σ την πραγματικό
τητα , το  ενοποιητικό εγχείρημα έ
χει καθηλωθεί σε μία μεταβατική κα
τάσταση , η οποία το  καθιστά ευά
λωτο. Στο σημείο που έχουν φθάσει 
τα  πράγματα, η Ευρώπη ή θα πάει 
ολόκληρη μπροστά ή θα διαλυθεί. 
Κατά συνέπεια, για να  γίνει η ζημιά 
αρκεί και η ολιγωρία.

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμ

βουλίου αναμφίβολα δημιουργεί ένα 
θετικό κλίμα και σ τη ν  Ελλάδα ν α- 
νείε δεν περιμένει να αλλάξει ά α 
η εξαιρετικά δύσκολη οικονομική 
πραγματικότητα. Υπάρχει, όμωε, η 
εντύπωση ότι επιτέλουε διαμορφώ
νετα ι ένα πλαίσιο για τη ν  ανάσχεση 
τηε ελεύθερηε πτώσηε και μία ελπίδα 
για μελλοντική ανάπτυξη.

Το κλίμα αυτό εκ τω ν  πραγμάτων 
ευνοεί τη ν  κυβέρνηση, αλλά δεν α
ναμένεται να επηρεάσει ποιοτικά τον 
συσχετισμό εκλογικών δυνάμεων. Αν 
και με τη  σ τάση  τηε τιε τελευταίεε 
ημέρεε η Ν.Δ. έχασε πολιτική αξιο
πιστία και πιθανώε και πολιτικό έ- 
δαφοε, κατά πάσα πιθανότητα θα 
διατηρήσει το  δημοσκοπικό προ
βάδισμά τηε. Η κύρια αιτία είναι η 
τάση  πολιτικοεκλογικήε συρρίκνω- 
σηε του ΠΑΣΟΚ, η οποία δεν στα 
μάτησε με το ν  πρόσφατο ανα
σχηματισμό και ούτε θα σταματήσει 
με τη ν  απόφαση του Ευρωπαϊκέ' 
Συμβουλίου.

Η πολιτική απονομιμοποίηση τηε 
κυβέρνησηε Παπανδρέου δεν είναι 
αντιστρέψιμη. Υπουργοί και «πρά
σινοι» βουλευτέε δεν μπορούν να μι
λήσουν σε κάποια κομματική εκ
δήλωση χωρίε να  προκληθοΰν συ
γκ εν τρ ώ σ ε ι πολιτών και έντονεε α- 
ποδοκιμασίεε. Αυτό δεν οφείλεται σε

Κανείς δεν περιμένει 
να αλλάξει άμεσα η εξαι
ρετικά δύσκολη οικονομι
κή πραγματικότητα. 
Υπάρχει, όμως, η εντύ
πωση ότι, επιτέλους, 
διαμορφώνεται ένα πλαί
σιο για την ανάσχεση 
της ελεύθερης πτώσης 
και μια ελπίδα για 
μελλοντική ανάπτυξη.

σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, όπωε καταγ
γέλλει η κυβερνητική ρητορική. 
Οφείλεται σ το  γεγονόε ότι σ τη  με
γάλη πλειοψηφία τουε οι πολίτεε 
στρέφοντα ι ενεργά σε αντίθετη κα
τεύθυνση απ’ αυτήν τηε κυβερνη- 
τικήε πολιτικήε.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο 
Γιώργοε Παπανδρέου θα δυσκο
λεύεται ολοένα και περισσότερο 
να  κυβερνήσει. Δ εν  είναι μόνο οι α- 
ντιδράσειε τω ν  επαγγελματικών ο
μάδων, που θίγονται από τα  μέτρα, 
όπωε αυτέε τιε ημέρεε οι ταξιτζήδεε. 
Είναι και ο γενικόε πληθυσμόε, ο ο- 
ποίοε ό ταν γυρίσει από τιε θερινέε 
διακοπέε θα βρεθεί αντιμέτωποε με 
τη  συρρίκνωση του διαθέσιμου ει- 
σοδήματόε του, λόγω τηε εφαρμογήε 
τω ν  μέτρων του Μεσοπρόθεσμου.

Η κυβέρνηση δεν είχε τιε πολιτι- 
κέε προϋποθέσειε να  μακροημε- 
ρεύσει. Και ούτε τιε απέκτησε μετά 
τη ν  απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμ
βουλίου. Ασφαλείε προβλέψειε για τη 
μορφή και το ν  χρόνο τω ν  πολιτικών 
εξελίξεων δεν υπάρχουν. Είναι ορατό 
διά γυμνού οφθαλμού, όμωε, ότι η 
σημερινή ισορροπία γίνεται συνεχώε 
και πιο ασταθήε. Αυτόε είναι ο λό- 
γοε που, αργά ή γρήγορα, οι εκλο- 
γέε θα εγγραφούν σ τη ν  ατζέντα.

Από διεθνή κρησάρα ία φάλτσα Η «ομάδα» ίου Cape Sounion
Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

«Αυτό που μάλλον δεν έχει αντιληφθεί 
όχι μόνον η Ν. Δ. αλλά και πολλά σ τε
λέχη τηε κυβέρνησήε σαε είναι ότι 
η εποχή που άλλα έλεγαν στην Ελλά
δα χάριν εσωτερικήε κατανάλωσηε 
και άλλα σ το  εξωτερικό, στουε ηγέ- 
τεε τηε Ε. Ε., παρήλθε ανεπιστρεπτί».

Η διαπίστωση ανήκει σε ξένο δη
μοσιογράφο που καλύπτει το  ελλη
νικό πρόβλημα για  ένα διεθνέε δη
μοσιογραφικό δίκτυο. Ωστόσο, ακό
μη και σήμερα αρκετοί υπουργοί (π. 
χ. τελευταίοε ο κ. Π. Οικονόμου) δεν 

υν συνειδητοποιήσει πωε στη  χώ
ρα μαε ζουν εδώ και μήνεε δεκάδεε 
ξένοι ανταποκριτέε (υπολογίζονται σε 
περισσότερουε από 65) οι οποίοι α- 
νά πάσα στιγμή μεταδίδουν ευλόγωε 
ωε είδηση στα  MME που εργάζονται 
οποιαδήποτε παραφωνία εντοπίζουν 
σε σχέση με τιε δεσμεύσειε που έχει 
αναλάβει η Ελλάδα. Με συνέπεια να 
εκτίθεται διαρκώε η χώρα ωε ανα
ξιόπιστη, με ανυπολόγιστεε συνέ- 
πειεε, λόγω του τρόπου που «αξιο- 
ποιούν» τιε ελληνικέε παρασπονδίεε 
οι περιβόητεε αγορέε.

Η εγγενήε τάση  τω ν  εκπροσώπων 
μαε είτε να λεονταρίζουν είτε και να 
μεταθέτουν σε εξωγενείε παράγοντεε 
τιε ευθύνεε που τουε αναλογούν

Περισσότεροι από 65 ξένοι 
αναταποκριτές μεταδίδουν 
ανά πάσα στιγμή 
από την Αθήνα κάθε 
παραφωνία σε σχέση 
με τις δεσμεύσεις που έχει 
αναλάβει η Ελλάδα.

δεν μπορεί παρά να  αποδοθεί σ τη ν  
«παραδοσιακή» θεωρία του πολιτικού 
κόστουε.

Η αδυναμία, ωστόσο, τω ν  κυβερ- 
νώ ν τω ν , αλλά και τηε Ν. Δ. να  αντι- 
ληφθούν ότι κάθε «φ άλτσο » και αμ
φισημία τουε ελέγχεται εδώ και μή
νεε πια από τη ν  τρόικα και το ν  διε
θνή Τύπο είναι και για έναν επιπλέ
ον τρόπο ανεξήγητη. Μπορεί να 
μην έχει γίνει ιδιαιτέρωε γνωστό  στη 
χώρα μαε, αλλά μετά τη ν  υπογραφή 
του πρώτου Μνημονίου σ τη ν Αθήνα 
ζει και εργάζεται μονίμωε μια 15με- 
ληε ομάδα ξένω ν και Ελλήνων ε
μπειρογνωμόνων που έχουν ωε α
ποκλειστικό τουε αντικείμενο και την 
μετάδοση στο  εξωτερικό όσω ν συμ
βαίνουν στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα 
στελέχη αυτήε τηε ομάδαε που εκ
προσωπούν ξεχωριστά  τη ν  Κομι

σιόν, το  ΔΝΤ και τη ν  ΕΚΤ αποδελ- 
τιώ νουν καθημερινά όλεε τιε εφη- 
μερίδεε. Μεταφέρουν, δε, στιε Βρυ- 
ξέλλεε και τη ν  Ουάσιγκτον το  «κλί
μα» που διαμορφώνεται μέσα από τα 
κανάλια, απομαγνητοφώνονταε τιε α- 
πόψειε τω ν  υπουργών, ακόμη και α
πλών βουλευτών. Ετσι εξηγείται, 
άλλωστε, ότι λίγο πριν από τη ν  ψή
φιση του Μεσοπρόθεσμου, κορυ
φαία δίκτυα, όπωε το  ΒΒΟ ή το  ΟΝΝ, 
ενδ ιαφ έρονταν να  εξασφαλίσουν 
μια αποκλειστική δήλωση των... διά
σημων και σ το  εξωτερικό κ. Κου- 
ρουμπλή και Αθανασιάδη, καθώε ή
ταν ήδη γνω στό  ότι μπορεί και να  το 
καταψηφίσουν.

Ολα τούτα προφανώε εξηγούν τη ν 
καθυστερημένη απόφαση τηε κυ
βέρνησηε να  δημοσιοποιεί πλέον 
στουε Ελληνεε πολίτεε « τη ν  πλήρη 
αλήθεια», όπωε λέγεται ότι είναι το  
μότο τηε «νέαε επικοινωνιακήε τηε 
πολιτικήε». Το αν θα αποδώσει η νέα 
αυτή στρατηγική μένει να φανεί. Οσο 
για τη  Ν. Δ. αρέσκεται εσχάτωε να με
γιστοποιεί τη ν  ανάδειξη τω ν  θέσεών 
τηε από μια εφημερίδα τω ν  ΗΠΑ, α- 
διαφορώνταε κατά τα  άλλα που σύσ- 
σωμοε ο ευρωπαϊκόε Τύποε, αλλά και 
οι περισσότερεε πρωτεύουσεε αντι
μετωπίζουν τιε αντιπροτάσειε τηε με 
πρωτοφανή επιφυλακτικότητα.

Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Το συμπόσιο της Σύμης ήταν σταθερό ση
μείο αναφοράε του καλοκαιρινού προ- 
γράμματοε του πρωθυπουργού κ. Γιώρ
γου Παπανδρέου τα τελευταία δώδεκα 
χρόνια. Φέτοε έπεσε στιε Συμπληγάδεε 
του Μεσοπρόθεσμου και του νέου δα
νειακού προγράμματοε τηε χώραε και 
ακυρώθηκε.

Στιε αρχέε τηε περασμένηε εβδομά- 
δαε, ωστόσο, συνεργάτεε και φίλοι 
του κ. Παπανδρέου συγκεντρώθηκαν 
στο Σούνιο. Το αντικείμενο αυτήε τηε 
συνάθροισηε ήταν η άτυπη προετοι
μασία τηε ελληνικήε αποστολήε για τη 
Σύνοδο Κορυφήε τω ν Βρυξελλών. Η σύ
σκεψη έγινε στο  ξενοδοχείο Cape 
Sounion και παραδόξωε πώε, το επιτε
λείο του πρωθυπουργού κατάφερε να 
τη ν κρατήσει μακριά από τα φώτα τηε 
δημοσιότηταε. Ισωε το κλειδί γι’ αυτό 
να ήταν το  ότι ο διασημότεροε θαμώ- 
ναε του μίνι συμποσίου του Σουνίου, ο 
Γιόζεφ Στίγκλιτζ, βρισκόταν στην Αθή
να ωε επίτιμοε προσκεκλημένοε για την 
εκδήλωση του ΙΟΒΕ, στιε 20 Ιουλίου. Κα- 
νείε δεν ασχολήθηκε με το  τι ακριβώε 
έκανε νωρίτερα.

Στη συνάντηση του Cape Sounion πα
ραβρέθηκαν πέρα από τον Στίγκλιτζ 
πρόσωπα γνωστά από τα συμπόσια τηε 
Σύμηε, όπωε ο Ρ ίτσαρντ Πάρκερ και ο

Διεθνείς προσωπικότητες 
και συνεργάτες 
του πρωθυπουργού 
προετοίμασαν διαπραγμα
τευτικό σχέδιο της κυβέρ
νησης στις Βρυξέλλες.

Τζεμ Εντεμίρ, διάσημοι οικονομολόγοι 
όπωε ο Τζέφρι Σάκε και άνθρωποι με ε
μπειρία στό διεθνέε χρηματοπιστωτι
κό σύστημα και τη  διαχείριση οικονο
μικών κρίσεων, όπωε ο Κεμάλ Ντερβίε 
και ο Λουκάε Παπαδήμοε. Σύμφωνα με 
πληροφορίεε, στη  συνάντηση αυτή 
μπήκαν οι τελευταίεε πινελιέε στο δια
πραγματευτικό σχέδιο τηε ελληνικήε κυ
βέρνησηε. Εξ ου και ο πρωθυπουργόε 
αισθάνθηκε μετά το πέραε και την ε
πιτυχημένη έκβαση τηε Συνόδου Κο
ρυφήε την ανάγκη να τουε ευχαριστήσει 
δημόσια.

Μία από τιε κατηγορίεε που εκτό
ξευσε κατά κόρον κατά του πρωθυ
πουργού η αντιπολίτευση είναι ότι 
πήγε στιε Βρυξέλλεε χωρίε σχέδιο και 
διαπραγματευτική θέση. Αυτό το  δια- 
ψεύδει σε συνέντευξή του ο Τζεμ Εντε- 
μιρ, που ήταν σε θέση να γνωρίζει πε
ρισσότερα: «Ο Παπανδρέου και οι άν

θρωποί του είναι πολύ αποφασισμένοι», 
δήλωσε ο Γερμανόε πολιτικόε.

Στην πραγματικότητα ο κ. Παπαν
δρέου είχε από καιρό δημιουργήσει μια 
ομάδα εμπειρογνωμόνων υπό τον  α
ναπληρωτή υπουργό κ. Φ. Σαχινίδη, ε
νώ  είχε εντάξει στο επιτελείο του και 
τον  κ. Γ. Γλυνό έναν από τουε πλέον έ- 
μπειρουε στη χώρα μαε σε ευρωπαϊκά 
θέματα. Βρισκόταν ειμσηε σε ανοικτή 
γραμμή με τον επικεφαλήε τηε μόνιμηε 
ελληνικήε αντιπροσωπείαε στιε Βρυ
ξέλλεε κ. Θ. Σωτηρόπουλο. Και αυτούε 
τουε ευχαρίστησε όπωε είδαμε στη συ
νέντευξη Τύπου, μαζί με τα πολιτικά 
πρόσωπα που συμμετείχαν στην >  
απάθεια. Τον υπουργό Οικονομικά κ. 
Ευ. Βενιζέλο, τον επικεφαλήε του ΣΟΕ 
κ. Γ. Ζανιά, την αναπληρωτή υπουργό 
κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και 
τον  κ. Η. Μόσιαλο. Το άτυπο αυτό επι
τελείο του κ. Παπανδρέου, το οποίο συ
νήλθε στο Cape Sounion, θα εξακο
λουθήσει να τον συμβουλεύει και με τη 
δύσκολη συνέχεια τηε απόφασηε τηε 
Πέμπτηε, την υλοποίηση του μεσο
πρόθεσμου προγράμματοε χωρίε πα- 
ρεκκλίσειε. Ενα από τα θέματα που προ
ωθούνται σε αυτέε τιε συναντήσειε εί
ναι και οι μεταρρυθμίσειε, σε σχέση με 
τιε οποίεε ο κ. Εντεμίρ πιστεύει ότι η 
προσέγγιση τηε ελληνικήε κυβέρνησηε 
είναι σοβαρή και ειλικρινήε.



ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΕΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΜΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Θερινό ράλι συνεδριάσεων
Οι ρευστές πολιτικές εξελίξεις και οι νόμοι που πρέπει να ψηφιστούν μέχρι το φθινόπωρο

στη Βουλή
συρρικνώνουν τις διακοπές της Ολομέλειας

Η συζήτηση ίου μεσοπρόθεσμου προγράμματος και ίου εφαρμοστικού νόμου (27 - 30 Ιουνίου) άλλαξε όλους τους σχεδιασμούς για τη λειτουργία των θερινών τμημά
των της Βουλής. Η κατάθεση του πολυνομοσχεδίου του υπ. Οικονομικών την Πέμπτη 14 Ιουλίου επιτρέπει -σε αυτήν τη φάση- στους βουλευτές να προγραμματίζουν 
15θήμερες διακοπές από τις 8-22 Αυγούστου.

Αποδράσεις πολιτικών εν καιρώ κρίσης

Του ΓΙΩΡΓΟΥ Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ

Σαν μια... μεγαλοπρεπής αίθουσα α- 
ναμονήε μοιάζει από το  μεσημέρι τηε 
πε^ασμένηε Πέμπτηε η Βουλή: Αιτα- 
ν σ το  εσωτερικό τηε «εξομολο
γούνταν» πωε αναμένουν πια σημα- 
ντικέε πολιτικέε εξελίξειε, χωρίε ω 
σ τόσο  να  μπορούν να  τιε προσδιο
ρίσουν κιόλαε. Για το  μόνο που δή
λωναν πλέον σχεδόν σίγουροι ή ταν 
ότι το  «παράξενο» σκηνικό που σ τή 
θηκε από νωρίε, όσον αφορά το  φε
τινό  κοινοβουλευτικό καλοκαίρι θα

Ο κ. Φ ίλιππος Πετσάλνικος έκανε 
ό,τι μπορούσε ώστε να υπάρξει τόσο 
για τους βουλευτές όσο και για τους 
υπαλλήλους της Βουλής μια περίοδος 
έστω και ολιγοήμερων διακοπών.

Την εβδομάδα 
που τελείωσε 
πραγματοποιήθηκαν 
συνολικά 23 συνεδριάσεις 
επιτροπών της Βουλής.

συμπληρωνόταν πιθανότατα και από 
τη ν ακύρωση ακόμα και τω ν  μίνι (15ή- 
μερων) θερ ινών διακοπών τηε λει- 
τουργίαε τηε Βουλήε.

Τρειε είναι οι αιτίεε που διαμόρ
φωσαν ξαφνικό το  κλίμα αυτό τηε α- 
βεβαιότηταε: Οι κρίσιμεε εξελίξειε στιε 
Βρυξέλλεε αναφορικό με τη  διαχείριση 
του ελληνικού χρέουε, το αρνητικό για 
την κυβερνώσα παράταξη αποτέλεσμα 
τηε μυστικήε ψηφοφορίαε για τιε υ- 
ποθέσειε τω ν  κ. Γ. Αλογοσκούφη και 
Χρ. Μαρκογιαννάκη -αναφορικά με εν
δεχόμενη εμπλοκή τουε στο σκάνδαλο 
τηε δίεηίθηε-, καθώε και οι έντονεε α- 
να ταρά ξε ιε  σ το  εσω τερ ικό  του 
ΠΑΣΟΚ και ειδικότερα τηε Κοινο- 
βουλευτικήε Ομάδαε του.

Οι αλλαγέε σ το ν  συνήθη καλοκαι

ρινό προγραμματισμό τηε Βουλήε ήρ
θαν φέτοε νωρίε: Οι νομοθετικού χα
ρακτήρα δεσμεύσειε τηε χώραε μαε 
σ το  πλαίσιο τω ν  υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τιε διεθνείε συμφω- 
νίεε για τη ν  ομαλή συνέχιση  τηε δα- 
νειοδότησήε τηε σχεδόν ευθύε εξ αρ- 
χήε «ακύρωσαν» κάθε σχεδίασμά 
για διακοπή τω ν  εργασιών τηε Ολο- 
μέλειαε και έναρξη τηε λειτουργίαε 
τω ν  λεγάμενων θερ ινών τμημάτων. 
Αιχμή, σ τη ν  προκειμένη περίπτωση, 
ή ταν φυσικά το  Μεσοπρόθεσμο Πρό
γραμμα (27 - 29 Ιουνίου) και ο εφαρ- 
μοστικόε νόμοε (29 - 30/6). Παρα- 
πλεύρωε, έπρεπε να  ψ ηφ ιστούν και 
μια σειρά άλλοι νόμοι που βρίσκονταν 
σε υπουργικά συρτάρια.

Βάσει τω ν  πρώιμων υπολογισμών, 
λοιπόν, βουλευτέε και υπάλληλοι 
τηε Βουλήε έδειχναν να  προγραμ
ματίζουν «διακοπέε μόνο το ν  Αύ
γουστο». Ωστόσο, οι δραματικέε (δη- 
μοσιονομικέε) εξελίξειε ανέτρεψαν και 
αυτούε τουε νεό τερου ε  υπολογι- 
σμούε: Νέα σημαντική «νομοθετική» 
υποχρέωση ή ταν και είναι να  ψηφι
σ τε ί και το  κρίσιμο πολυνομοσχέδιο 
του υπουργείου Οικονομικών. Τα η
μερολόγια άνοιξαν εκ νέου. Και τό τε  
από ορισμένουε εκ τω ν  επιτελών του 
Κοινοβουλίου άρχισε να  συζητείτα ι 
η «διακοπή του επταημέρου»: Από την 
Πέμπτη 11 έωε τη ν  Πέμπτη 18 Αυ
γούστου, έλεγαν χαρακτηριστικά, 
κάνονταε λόγο για ένα ν «μακρύ Δε- 
καπενταύγουστο». Μ άλιστα, μια α
ποστροφή του λόγου του  κ. Ευ. Βε- 
νιζέλου («το  πολυνομοσχέδιο πρέπει 
να  έχει ψηφιστεί έωε τιε  15 Αυγοΰ- 
σ του » ακούστηκε να  λέει) ηλέκτρισε 
ακόμη περισσότερο τη ν ατμόσφαιρα.

Η φήμη αυτή φάνηκε να  ασκεί έ
ντονη  πίεση ιδιαίτερα μεταξύ τω ν  ερ
γαζομένων - υπαλλήλων τηε Βουλήε, 
κάτι που έδειξε να ευαισθητοποιεί τον  
πρόεδρο τηε Βουλήε κ. Φιλ. Πε- 
τσάλνικο. «Βαγγέλη δεε αν μπορείε 
να  καταθέσειε το  νομοσχέδιο μέχρι 
τη ν  Πέμπτη (σ. σ. 14/7)» θα μπορούσε 
να  έχει διαμηνύσει ο κ. Πετσάλνικοε 
σ το ν  αντιπρόεδρο τηε κυβέρνησηε. 
Α ν  γ ινό τα ν αυτό -όπωε και τελικώε 
συνέβη- τό τε  η Βουλή θα μπορούσε 
να  διακόψειτιε εργασίεε τηε για ένα 
δεκαπενθήμερο (από Δευτέρα  8 έωε 
Δευτέρα  22/8), αφού για τη  συ ζή τη 
ση του  επίμαχου νομοσχεδίου σ τη ν  
αρμόδια επιτροπή ο κανονισμόε τηδ 
Βουλήε θα'είχε τυπικώε τηρηθεί: δύο 
κύκλοι συνεδριάσεων, δηλαδή πρώ
τη  και δεύτερη  ανάγνωση, και μετά 
άνετη  χρονικά έγκρισή του σ τη ν  
Ολομέλεια.

Μ έσα σε αυτό το  περιβάλλον κα
ταγράφετα ι και ένα «τσουνάμ ι» συ
νεδριάσεων επιτροπών. Ενδεικτικό εί
ναι πωε τη ν  εβδομάδα που τελείωσε 
πραγματοποιήθηκαν συνολικά 23...

Της ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑ

Σε ανύποπτο πολιτικό χρόνο, τον Απρί
λιο του 2008, ο τέωε υπουργόε Οικο
νομικών Γ. Παπακωνσταντίνου δή
λωνε σε συνέντευξή του σ τη ν  ιστο
σελίδα ΚγΜαάεεηεννε. gr ότι είχε ό
νειρο να ζήσει έναν ολόκληρο χρόνο 
στη  Σέριφο, όπου διατηρεί σπίτι. 
Στην ίδια συνέντευξη συμπλήρωνε ό
τι η καλύτερη παρέα από το  ΠΑΣΟΚ 
για διακοπέε θα ήταν «με τον Θεόδωρο 
Πάγκαλο και το ν  Μίμη Ανδρουλάκη 
να ανταλλάσσουν ανέκδοτα και επι
χειρήματα, πίνονταε και τρώγονταε, 
δίπλα στη  θάλασσα», κάτι που στιε η- 
μέρεε μαε ηχεί τουλάχιστον... παρα
κινδυνευμένο. Το ζήτημα τω ν  δια
κοπών έχει γίνει μεγάλο πρόβλημα για 
τουε αναγνωρίσιμουε και μη πολιτι- 
κούε, που βλέπουν συναδέλφουε 
τουε να προπηλακίζονται. Η Βουλή ε-

Ο πρωθυπουργός 
θα καταφύγει στη λύση 
των Σαββατοκύριακων, σε 
συνδυασμό με πολιτικές - 
κομματικές υποχρεώσεις.

τοιμάζεται να κλείσει στα  μέσα Αυ
γούστου, αλλά το  ιδιαίτερα αρνητικό 
κλίμα έχει περιορίσει τιε μετακινήσει, 
τιε εξόδουε και τιε επιλογέε τω ν  βου
λευτών για διακοπέε.

Οποιοε έχει εξοχικό σπίτι, έχει κα- 
λώε. Θα το προτιμήσει αποφεύγονταε 
τιε πολλέε πολλέε δημόσιεε εμφανί- 
σειε. Οι υπόλοιποι μάλλον θα προτι
μήσουν κάποιεε ινκόγκνιτο ολιγοή- 
μερεε διακοπέε, μακριά από... γνω- 
στοΰε με σκάφοε, όπου δεν θα δια
κινδυνεύσουν φέτοε να πατήσουν το

πόδι τουε στο  ντεκ, για ευνόητουε λό- 
γουε. Ο πρωθυπουργόε θα καταφύγει 
σ τη  λύση τω ν  Σαββατοκύριακων. Σε 
συνδυασμό με πολιτικέε - κομματικέε 
υποχρεώσειε. Στην τελευταία εξόρ
μησή του σ τη ν  Κω, ξέκλεψε λιγότε
ρο από τρία τέταρτα από τιε επαφέε 
του, για να  κάνει μια βουτιά σε  πα
ραλία κοντά στο ξενοδοχείο όπου δια- 
νυκτέρευσε.

Είναι άγνωστο αν φέτοε θα επιλέ- 
ξει για λίγη ξεκούραση τη ν Πάρο, ό
που πάντωε ο Γιάννηε Ραγκούσηέ θα 
ξεκλέψει μερικέε μέρεε για να  ξε
κουραστεί.

Ο Κώσταε Σημίτηε πήγε πρόσφα
τα, για λίγεε μέρεε, με τον  αδελφό του, 
οικογενειακά σ τη ν  Ελούντα, ενώ  κα
τά  πάσα πιθανότητα το  πρόγραμμά 
του για φέτοε το  καλοκαίρι περιλαμ
βάνει και ολίγον από Κορακοχώρι και 
ίσωε Σίφνο. Ο Ευάγγελοε Βενιζέλοε

επίσηε προτιμά τιε Κυκλάδεε και τη  
Χαλκιδική, αλλά με το ν  φόρτο εργα- 
σίαε που έχει, είναι δύσκολο να προ- 
βλέψει κανείε αν και πότε θα ξεκου
ραστεί.

Στο κόμμα τηε Νέαε Δημοκρατίαε, 
επί διακυβέρνησηε Καραμανλή, η 
Μύκονοε ήταν ένςιε αγαπημένοε τφο- 
ορισμόε για πρωτοκλασάτουε υ- 
πουργούε και στελέχη. Πλέον, τη ν  α
ποφεύγουν σχεδόν όλοι συστηματι
κά. Ακόμη κι όσοι είχαν φροντίσει να 
αποκτήσουώδικό τουε σπίτι σ το  Νη
σί τω ν Ανέμων. Για ευνόητουε λόγουε. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι πέρυσι τον  
Δεκαπενταύγουστο, μόνο ο Γιάννηε 
Τραγάκηε περπατούσε στα  στενά  
του νησιού, αλλά τό τε  τα πράγματα 
δεν ή ταν τόσο άσχημα.

Σήμερα, είναι σίγουρο ότι κι αυτάε 
θα το  ξανασκεφτεί να  κάνει τιε ίδιεε 
διαδρομέε με πέρυσι.

Νέα προσπάθεια 
για αποζημίωση 
από τη 5ίαη6η8
Αλλά και διεργασίες για τυχόν συμβιβασμό

Οι συζητήσεις που είχε αναλάβει ο κ. Χάρης Παμπούκης με τη δίεπτεπε δεν έ
χουν έως σήμερα καταλήξει, καθώς η ελληνική πλευρά δεν διαθέτει «βαριά» χαρ
τιά για να διαπραγματευθεί επ’ ωφελεία της το όλο θέμα.

Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΑΝΔΡΟΥ

Μετά το άδοξο τέλοε τηε κοινοβου- 
λευτικήε διερεύνησηε για το σκάνδαλο 
τηε δίειηεηε (το ΠΑΣΟΚ κατά πάσα πι
θανότητα θα αποσύρει αίτημά του για 
τη  σύσταση προανακριτικήε επιτρο- 
πήε), αφού το κυβερνών κόμμα δεν κα
τόρθωσε να πείσει ούτε τουε βουλευ
τέε του για τα διάτρητα κατηγορητή
ρια που έφερε στη Βουλή, η κυβέρνηση

Οι κοινοβουλευτικές 
έρευνες για το σκάνδαλο 
που είχαν ξεκινήσει πριν 
από 18 μήνες οδηγήθηκαν 
τελικά σε φιάσκο.

επιχειρεί να συντηρήσει το θέμα τω ν 
ο ' κών αξιώσεων και τω ν προστίμων 
κ. „ τηε γερμανικήε εταιρείαε.

Σε μια προσπάθεια να καταδείξει ό
τι κάτι βγήκε από τη ν  πολύχρονη έ
ρευνα και για να διασκεδαστούν ε- 
ντυπώσειε από τιε υπερβολικέε προσ- 
δοκίεε που είχαν καλλιεργηθεί, το  υ
πουργείο Δικαιοσύνηε εξετάζει τώρα 
τιε νομικέε δυνατότητεε διεκδίκησηε 
αστικών αξιώσεων από τη  δίετηεηε, ε
νώ συνεχίζονται οι διεργασίεε μήπωε 
τυχόν επιτευχθεί συμβιβαστική λύση.

Πάντωε, μετά τη  γνωστοποίηση 
προε τη ν  κυβέρνηση, από τουε εκ- 
προσώπουε τηε ίδιαε τηε εταιρείαε, ό
τι προτίθεται άμεσα να προσφύγει στο 
Πρωτοδικείο του Μονάχου, για να  α- 
ποφανθεί η γερμανική Δικαιοσύνη αν

η Siemen3 οφείλει αποζημίωση για το 
σκάνδαλο με τα  «μαύρα ταμεία», υ
πάρχει μια αίσθηση στο ελληνικό Δη
μόσιο ότι οι διεργασίεε για θετική κα
τάληξη υπέρ του ενδεχομένωε και να 
μην ευοδωθούν.

Η διεκδίκηση, άλλωστε, αστικών α
ξιώσεων κατά τηε γερμανικήε εται- 
ρείαε από τη ν  πλευρά του ελληνικού 
Δημοσίου, όπωε δήλωναν αρμόδιοι πα- 
ράγοντεε, δεν είναι εύκολη ούτε ε
φικτή, καθώε ούτε αποτίμηση τηε ζη- 
μιάε του Δημοσίου υπάρχει ώε σήμερα 
ούτε πραγματογνωμοσύνεε ανεξάρ- 
τη τεε έχουν γίνει που να τη ν π ιστο
ποιούν.

Δεν είναι τυχαίο, πωε ούτε για το ν  
OTE ούτε για το  C4I υπάρχουν πραγ- 
ματογνωμοσύνεε και η ζημιά του Δη
μοσίου έχει προσδιοριστεί με αυθαί
ρετο τρόπο στο  πλαίσιο τω ν  κοινο
βουλευτικών ερευνών, δίχωε να α
ποτελεί αυτόε ο προσδιορισμόε σο
βαρό στοιχείο για οποιαδήποτε δια
πραγμάτευση αξιώσεων με τη ν αντί- 
δικη πλευρά. Για το ν  λόγο αυτό, όπωε 
σημείωναν στην «Κ » έγκριτοι νομικοί, 
οι συζητήσειε που είχε αναλάβει ο κ. 
Χάρηε Παμποΰκηε με τη  γερμανική 
πλευρά δεν έχουν έωε σήμερα κατα- 
λήξει, καθώε η ελληνική πλευρά δεν 
διαθέτει «βαριά» χαρτιά για να δια- 
πραγματευθεί επ’ ωφελεία τηε το  ό
λο θέμα.

Η κοινοβουλευτική έρευνα
Κι ενώ, υποτίθεται, για λόγουε 

πολιτικών εντυπώσεων, η κυβέρνη
ση εμμένει στιε αστικέε διεκδικήσειε, 
ο κύκλοε τω ν  κοινοβουλευτικών ε

ρευνών που είχαν ξεκινήσει πριν α
πό 18 μήνεε δεν οδήγησαν πουθενά. 
Τόσο η Εξεταστική, όσο και η προ
σπάθεια για περαιτέρω διερεύνηση 
τηε υπόθεσηε δεν έφεραν σ το  φωε 
στοιχεία για τουε πραγματικούε α- 
ποδέκτεε τω ν  πολιτικών πληρωμών, 
ούτε οδήγησαν σε έρευνεε σ τα  κομ
ματικά ταμεία.

Αντιθέτωε, η κοινοβουλευτική έ
ρευνα που στιγματίστηκε από προ- 
σπάθειεε κομματικών συμψηφισμών 
και εξόντωσηε πολιτικών αντιπάλων 
ή ενοχοποίησηε πολιτικά παροπλι
σμένων πρώην υπουργών, οδηγήθη
κε τελικά σε φιάσκο μια και ούτε οι κυ
βερνητικοί βουλευτέε δεν υπερψήφι
σαν την πρόταση για γνωμοδότηση ε
πί τηε κατηγορίαε για δύο πρώην υ- 
πουργοΰε τηε Ν.Δ. (τουε Γ. Αλογο- 
σκούφη και Χρ. Μαρκογιαννάκη,) 
που τελικά επελέγησαν ωε υπεύθυνοι,

με αμφισβητούμενεε διαδικασίεε.
Υστερα από αυτήν την απόφαση τηε 

Βουλήε, το  γνωμοδοτικό συμβούλιο, 
που απαρτίζεται από τρειε εισαγγελείε, 
τελικά δεν θα συγκληθεί και ουδείε θα 
μάθει ποια ήταν η βαρύτητα, αν υ
πήρχε, τω ν  στοιχείων κατά τω ν  δύο 
πρώην υπουργών.

Αλλωστε γι’ αυτό είχαν αντιδράσει, 
κυρίωε ο κ. Γ. Αλογοσκούφηε, κάνο
νταε λόγο για ενοχοποίηση χωρίε στοι
χεία. Τελικά, αυτό που έμεινε από το 
σκάνδαλο με τιε πολιτικέε πληρωμέε, 
ήταν η δικαστική εμπλοκή του Τάσου 
Μαντέλη, για την τύχη του οποίου έ
χει ήδη επιληφθεί η Δικαιοσύνη και 
η παραπομπή στη ν ποινική Δικαιο
σύνη του Ακη Τσοχατζόπουλου, ενόε 
πρώην υπουργού, που «πάει» με όλα 
τα  σκάνδαλα.

Το θέμα βεβαίωε είναι τι θα μείνει 
απ’ όλη αυτήν την ιστορία στο τέλοε...

Αποφυλακίστηκε 
και ο Βασ. Ξηρός
Εξέτισε τα 3/5 της ποινής του

Της ΕΥΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ

Εννέα χρόνια έχουν περάσει από το κα
λοκαίρι του 2002 όταν όλη η Ελλάδα 
παρακολουθούσε τιε συλλήψειε τω ν 
μελών τηε τρομοκρατικήε οργάνωσηε 
«17 Νοέμβρη». Στο διάστημα που με
σολάβησε, μερικά από τα πρόσωπα 
που πρωταγωνίστησαν στιε μεγάλεε 
δίκεε που πραγματοποιήθηκαν στιε 
φυλακέε Κορυδαλλού αθωώθηκαν ή 
απηλλάγησαν λόγω παραγραφήε των 
αδικημάτων από το ν  πρώτο βαθμό. 
Κάποιοι χρειάστηκε να δικαστούν και 
από δευτεροβάθμιο δικαστήριο, προ- 
κειμένου να επιστρέψουν οριστικά 
στον  «κόσμο», ενώ  κάποιοι άλλοι έ
λαβαν το αποφυλακιστήριο στα χέρια 
τουε έχονταε εκτίσει το προβλεπόμενο 
από τον  νόμο μέροε τηε ποινήε που 
τουε επεβλήθη. Στην τελευταία αυτή 
κατηγορία συγκαταλέγεται ο μικρό- 
τεροε των αδελφών Ξηρών, ο Βασίληε 
Ξηρόε, ο οποιοε στα  μέσα τηε εβδο- 
μάδαε αποφυλακίστηκε με βούλευμα 
του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών 
Χαλκιδικήε έχονταε εκτίσει τα 3/5 τηε 
συνολικήε κάθειρξηε 25 ετών που του 
είχε επιβάλει το Πενταμελέε Εφετείο 
Κακουργημάτων. Ρόλο στην αποφυ- 
λάκισή του διαδραμάτισε το γεγονόε 
ότι από το καλοκαίρι του 2002 μέχρι 
σήμερα ο «Παναήε» τηε 17Ν ήταν τυ- 
πικόε και συνεπήε στιε πενθήμερεε 
άδειεε που έλαβε, ενώ «έγραψε» πολ
λέε ώρεε σε μεροκάματα κατορθώ- 
νονταε να πάρει το αποφυλακιστήριο 
ταχύτερα αφού μία ημέρα εργασίαε 
μετράει για δύο ημέρεε ποινήε.

Εννέα χρόνια μετά την εξάρθρωση 
τηε τρομοκρατικήε οργάνωσηε από 
τουε συνολικά 20 συλληφθέντεε εντόε 
των φυλακών παραμένουν οκτώ. Ο κα- 
ταδικασθείε σε 17 φορέε ισόβια και 25

χρόνια κάθειρξη ωε αρχηγόε τηε 17Ν 
Αλέξανδροε Γιωτόπουλοε, ο Δημήτρηε 
Κουφοντίναε (11 φορέε ισόβια και 25 
χρόνια), ο Χριστόδουλοε Ξηρόε (6 φο
ρέε ισόβια και 25 χρόνια), ο Σάββαε Ξη
ρόε (5 φορέε ισόβια και 25 χρόνια), ο 
Βασίληε Τζωρτζάτοε (4 φορέε ισόβια 
και 25 χρόνια κάθειρξη), καθώε και ο 
Ηρακλήε Κωστάρηε ο οποιοε εκτίει ι
σόβια κάθειρξη. Στιε φυλακέε θα πα
ραμείνουν για λίγουε μήνεε ακόμα ο 
Κώσταε Τέλιοε και ο Πάτροκλοε Τσε-

Μέσα σε ένα χρόνο 
αναμένεται να 
αποφυλακιστούν 
ο Κώστας Τέλιος και 
ο Πάτροκλος Τσελέντης.

λέντηε. Το δικαστήριο έχει αναγνω
ρίσει και στουε δΰο καταδικασθέντεε 
το  ελαφρυντικό τηε ειλικρινούε με- 
ταμέλειαε με αποτέλεσμα να αποφύ- 
γουν τα ισόβια. Και οι δύο λαμβάν 
πενθήμερεε άδειεε, ενώ ο Τσελέντ..ο 
εργάζεται στον φούρνο τω ν φυλακών 
ελπίζονταε ότι θα είναι ελεύθεροε στα 
τέλη του 2011.0  Τέλιοε κρατείται στο 
νοσοκομείο τω ν φυλακών και η απο- 
φυλάκισή του τοποθετείται στουε 
πρώτουε μήνεε του 2012.

Ελεύθεροι, έχονταε εκτίσει την 
ποινή τουε είναι οι Κώσταε Καρα- 
τσώληε, Σωτήρηε Κονδΰληε, Θωμάε 
Σερίφηε και Διονύσηε Γεωργιάδηε, ε
νώ με δικαστικέε αποφάσειε έχουν α
παλλαγεί οι Νίκοε Παπαναστασίου, 
Παύλοε Σερίφηε, Θεολόγοε Ψαρα- 
δέλληε, Ανέστηε Παπαναστασίου, 
Γιάννηε Σερίφηε και Αγγελική Σω- 
τηροπούλου.
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