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Ενα νόμισμα με 
φόντο τον δείκτη του 
Χρηματιστηρίου τηε 
Φρανκφούρτηε, που 
ακολούθησε χθεε 
καθοδική πορεία

Η ΝΔ υπέρ 
του ευρωομολόγου
«ΔΙΚΑΙΩΜΕΝΟΙ» δη
λώνουν στη ΝΔ από τιε 
ραγδαίεε εξελίξειε στην 
παγκόσμια οικονομία, 
ενώ εκτιμούν ότι μέσα 
στο ιδιαίτερα αρνητικό 
περιβάλλον που διαμορ
φώνεται θα υπάρξουν 
πολλέε φωνέε που θα 
ακολουθήσουν τη βασι
κή θέση του Αντώνη Σα-

ΡΕΠΟΡΤΑΖ. ΒΟΥΛΑ ΚΕΧΑΓΙΑ

Εκστρατεία για την υλοποίηση 
των αποφάσεων της Συνόδου 
Κορυφής του Ιουλίου για την 

Ελλάδα έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση, 
επιχειρώντας να αποτρέψει οποια
δήποτε παρενέργεια στο συμφωνη- 
μένο πρόγραμμα βοήθειας ως συ
νέπεια της κρίσης στην ευρωζώνη. 
Ο Πρωθυπουργός συνέχισε και χθες 
τις τηλεφωνικές επαφές με ευρω- 
παίους αξιωματούχους οι οποίες δεν 
ήταν απλώς ενημερωτικές, αλλά εί
χαν ως στόχο να επέλθει οριστική συ
νεννόηση για τις λεπτομέρειες του 
νέου πακέτου στήριξης προς τη χώρα 

μας. Μά-
Τηλεφωνικό$ μαραθώνιέ«
Παπανδρέου με 
αξιωμαιοΰχοι« Ε.Ε. για Π5 
λεπτομέρειες τη$ βοήθειας

λ ίσ τα  οι 
πληροφο
ρίες ανα- 
φ έ ρ ο υ ν  
ότι ως κα
ταληκτική
ημερομη

νία για την ολοκλήρωση της διαδι
κασίας που αφορά τη συμμετοχή των 
ιδιωτών είναι η 26η Σεπτεμβρίου. 
Παράλληλα, ως θετικό χαρακτηρίζε
ται από την κυβέρνηση το γεγονός 
ότι σήμερα το απόγευμα ο αντιπρό
εδρος της κυβέρνησης και υπουρ
γός Οικονομικών Ευάγγελος Βενι- 
ζέλος θα έχει τηλεφωνική συνακρό
αση για το θέμα της Ελλάδας με τον 
επίτροπο των Οικονομικών Ολι Ρεν, 
τον επικεφαλής του Εππ^Γοπρ κ. Γι- 
ούνκερ αλλά και τον επικεφαλής του 
χρηματοοικονομικού οργανισμού κ. 
Νταλάρα.
Ο Γιώργος Παπανδρέου επικοινώ
νησε τηλεφωνικώς με τον πρόεδρο 
της Κομισιόν και τον επικεφαλής 
του Eurogroup, τους οποίους δια
βεβαίωσε για την προσήλωση της 
κυβέρνησης στο μεταρρυθμιστικό 
πρόγραμμα και την εφαρμογή του 
Μεσοπρόθεσμου. Στην ατζέντα της

Κλειδώνει
ίο πακέτο για 
την Ελλάδα

συζήτησης μπήκε επιπλέον και η 
προοπτική έκδοσης ευρωομολόγου 
ως μέτρο στήριξης της ευρωζώνης, 
που ως γνωστόν ενδιαφέρει ιδιαί
τερα την ελληνική κυβέρνηση. Τό
σο ο Ζοζέ Μπαρόζο, που σύμφωνα 
με ευρωπαϊκές πηγές δεν εμφανί
ζεται πλέον άκαμπτος σε ό,τι αφο
ρά την έκδοση ευρωομολόγου, όσο 
και ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ φέρονται 
να καθησύχασαν τον Πρωθυπουρ
γό πω ς αν η κυβέρνηση υλοποιή
σει τις δεσμεύσεις της δεν έχει λό
γο να φοβάται.
Την ίδια ώρα κυβερνητικοί παράγο
ντες εκτιμούν ότι «οι εξελίξεις στην 
ευρωζώνη μάλλον θετικά θα λει
τουργήσουν για την Ελλάδα, με δε
δομένο ότι η Ευρώπη έχει φθάσει 
σε ένα σημείο που πρέπει να κάνει 
κινήσεις ενεργοποίησης των μηχα
νισμών θωράκισης, εξέλιξη που θα

ευνοήσει κυρίως τις χώρες που προ- 
σέφυγαν για οικονομική βοήθεια». 
Αλλες πηγές πάντως σημείωναν ότι 
το πρόβλημα της Ελλάδας δεν εστι
άζεται στο πρόγραμμα της οικονο
μικής στήριξής της αλλά στη δυνα
τότητα της χώρας να περιορίσει τα 
ελλείμματα.

ΜΕ ΛΟΒΕΡΔΟ. Ως εκ τούτου, στη 
συνεργασία που είχε χθες ο Πρω
θυπουργός με τον Ανδρέα Λοβέρδο 
ζήτησε να μπει ακόμα πιο βαθιά το 
μαχαίρι στις δαπάνες που αφορούν 
την υγεία.
Η σύσκεψη, που έλαβε χώρα στο Κα- 
στρί, αφορούσε σε γενικές γραμμές 
την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων 
του υπουργείου Υγείας σε ό,τι σχε
τίζεται με την εφαρμογή του Μεσο
πρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιο
νομικής προσαρμογής. Μάλιστα ο κ.

Λοβέρδος διαβεβαίωσε τον Πρωθυ
πουργό ότι ως το τέλος Αυγούστου 
θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι πα
ρεμβάσεις του υπουργείου που πε- 
ριγράφηκαν ως άμεσες προτεραιό
τητες από τη σχετική επιστολή του 
Πρωθυπουργού.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γ. Πα
πανδρέου ζήτησε από τον Α. Λοβέρ
δο να επεκτείνει σε όλα τα νοσο
κομεία της χώρας το πιλοτικό πρό
γραμμα που ήδη έχει εφαρμόσει ο 
υπουργός σε ορισμένα νοσηλευτικά 
ιδρύματα σε σχέση με τις προμήθει
ες των φαρμάκων. Επιπλέον, ο Πρω
θυπουργός ανέφερε ότι θα ζητήσει 
από τον υφυπουργό Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης κ. Τζωρτζάκη να 
καθιερώσει το σχετικό πρόγραμμα 
για τις μειώσεις στις προμήθειες του 
Δημοσίου σε όλα τα υπουργεία. Ο κ. 
Λοβέρδος εξήγησε ότι με το νέο σύ
στημα επετεύχθη εντυπωσιακή μεί
ωση της τάξης του 85% στο κόστος 
των προμηθειών. Συνολικότερα σε 
ό,τι αφορά το φάρμακο επισημάν- 
θηκε ότι οι τιμές παρουσιάζουν αι
σθητή πτώση και τονίστηκε ότι θα 
πρέπει να διατηρηθούν σε χαμηλά 
επίπεδα για να μην επιβαρύνονται 
οι ασθενέστεροι. Παράλληλα, ο κ. 
Λοβέρδος παρουσίασε το πρόγραμ
μα των συγχωνεύσεων των νοσοκο
μείων, ενώ ο Πρωθυπουργός ζήτη
σε από τον υπουργό να προχωρή
σει τάχιστα στις τοποθετήσεις των 
νέων διοικήσεων.
Αναφορικά με το πρόγραμμα της με- 
θαδόνης ο υπουργός Υγείας διαβε
βαίωσε ότι έως το τέλος Αυγούστου 
η δυνατότητα χορήγησής της από τα 
νοσοκομεία θα επεκταθεί στη Βόρεια 
Ελλάδα ενώ ως τις 30 Σεπτεμβρίου 
θα εφαρμοστεί και στα νοσοκομεία 
της Αττικής. Επίσης, το υπουργείο 
θα διενεργήσει απογραφή για τη δη
μιουργία Εθνικού Μητρώου Προνοι- 
' ~ιύ Επιδόματος.

Αποφάσεις για ία κρατικά MME
Ο Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ είχε συνεργασία με τον υπουργό Επικράτειας 
και κυβερνητικό εκπρόσωπο Ηλία Μόσιαλο, που τον ενημέρωσε για 
την αναδιοργάνωση των δημόσιων μέσων ενημέρωσης. Σύμφωνα 
με πληροφορίες, οι ανακοινώσεις θα γίνουν μόλις δημοσιευθούν 
τα προεδρικά διατάγματα που θα καθορίζουν τις αρμοδιότητες του 
κ. Μόσιαλου, ενδεχομένως δηλαδή αμέσως μετά τον Δεκαπενταύ- 
γουστο. Ο υπουργός Επικράτειας συζήτησε την περασμένη Παρα
σκευή για το σχέδιό του με τον Ευάγγελο Βενιζέλο.

ια έκδοση 
ωε αντί-

μαρα για φοροανασεε 
και έμφαση σε αναπτυξι
ακού χαρακτήρα μέτρα. 
Στο επιτελείο τηε Συγ- 
γρού ευελπιστούν ότι θα 
ανοίξουν δίαυλοι επικοι
νω νώ  του προέδρου 
τηε ΝΔ εκτόε συνόρων 
και ιδίωε στουε κόλπουε 
τηε ευρωπαϊκήε Κεντρο- 
δεξιάε που έχει «γαντζω
θεί», όηωε λένε, στο άρ
μα τηε Μέρκελ και υπε
ραμύνεται μιαε σκληρήε 
μνημονιακήε πολιτικήε. 
Το στίγμα τηε.αξιωματι- 
κήε αντιπολίτευσηε μετέ
φερε χθεε ο α,ναπληρω- 
τήε τομεάρχηε Οικονομί- 
αε Νότηε Μηγαράκηε, ο 
οποίοε πρόβαλε εκ νέου 
την πρόταση γι 
ευρωομολόγι 
δοτο απέναντι)στιε επιθέ- 
σειε των κερδοσκόπων, 
ενώ τόνισε ότι είναι ανα
γκαίο η Ευρώπη να επι- 
δείξει «υψηλό βαθμό 
αλληλεγγύηε». «Σήμε
ρα, σε Ελλάδα και εξω
τερικό, λίγο λίγο έρχο
νται στιε θέσειε Σαμα
ρά...» αποφάνθηκε ο κ. 
Μηταράκηε και κατέλη
ξε: «Αποδεικνύεται ότι, 
όπωε προειδοποιούσα
με, η συμμετοχή ιδιω
τών δεν συνέβαλε θετι
κά στην αξιοπιστία τηε 
ευρωζώνηε, αντίθετα δη
μιούργησε ανησυχία για 
ακόμα περισσότερεε χώ- 
ρεε. Με αποτέλεσμα, 
το όποιο όφελοε να εί
ναι δυσανάλογα μικρό 
σε σχέση με το συνολι
κό κόστοε για την ευρω
ζώνη».
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Η νέα κρίση

Οι κολοσσοί ms IiaXías συνασπίζονται
Κορυφαίοι επιχειρηματίες ιονίζουν σε κοινή δήλωσή ιούς ότι θα αγοράσουν εκείνοι ομόλογα αν χρειαστεί

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝ ΕΛΛΟΠΟΥΛΟΖ

Τη στήριξή τους στις προσπάθει
ες της χώρας να βγει από την 
οικονομική κρίση εξέφρασαν 

με επιστολή τους 24 από τους μεγα
λύτερους επιχειρηματίες της Ιταλίας 
σε κοινή επιστολή τους, την οποία 
έδωσαν στη δημοσιότητα.
«Αν η Ιταλία χρειαστεί τη βοήθειά 
μας, είμαστε εδώ», αναφέρουν κο
ρυφαίοι επιχειρηματικοί παράγοντες 
της χώρας που κρατούν τα ηνία των 

μεγαλύτερων 
βιομηχανιών 
της Ιταλίας. 
Ανάμεσα σε 
α υτο ύς π ε 
ρ ιλ α μ β ά νο 
νται ο επικε

φαλής της Tod's Ντιέγκο Ντέλα Βά
λε, τα αφεντικά του πετρελαϊκού γί
γαντα Eni Στέφαν Λουτσίνι και Πά- 
ολο Σκαρόνι, ο Φραντσέσκο Μιτσέ- 
λι και η Μισέλ Λουτσίνι της Salvatore 
Ferragamo, όπως και ο Μάρκο Τρο- 
ντσέτι της Pirelli.
«Δεν θα παραμείνουμε στο περιθώ
ριο παρακολουθώντας την Ιταλία να 
μένει άφραγκη. Περίπου 50% του δη
μόσιου χρέους της χώρας βρίσκεται 
σε ιταλικά χέρια. Αν η Ιταλία χρειά
ζεται τη βοήθειά μας (για το θέμα του 
χρέους), εμείς είμαστε εδώ», γράφουν 
επιδεικνύοντας αλληλεγγύη προς τη 
χώρα που δοκιμάζεται αυτό το διάστη
μα από τις αγορές. Η επιστολή τους 
δημοσιεύθηκε στην ιταλική οικονο
μική εφημερίδα «Milano Finanza». 
«Είμαστε μια ισχυρή, πλούσια χώρα, 
με πολύ υψηλό δημόσιο χρέος, αλ
λά το συνδυασμένο δημόσιο και ιδι
ωτικό χρέος είναι πολύ χαμηλότερο 
από αυτό της Βρετανίας, χαμηλότε
ρο (ακόμη) και από αυτό της Γερμα
νίας. Η βιομηχανία μας, οι τράπεζές 
μας είναι ισχυρές», αναφέρεται επί
σης στην επιστολή.
Τις τελευταίες ημέρες η Ιταλία που 
είναι η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία 
στην ευρωζώνη βρέθηκε στο στόχα
στρο των αγορών, που εκτόξευσαν 
στα ύψη το κόστος δανεισμού της. 
Αυτό βάζει φωτιά στο κόστος εξυ
πηρέτησης του δανεισμού της γει
τονικής χώρας, η οποία έχει εκδώσει

«Δεν θα παραμείνουμε 
oto περιθώριο 
παρακολουθώντας m  
χώρα να μένει άφραγκη»

ομόλογα συνολικής αξίας περίπου 1,5 
τρισ. ευρώ. Η έκρηξη στις αποδόσεις 
των 1 θετών κρατικών ομολόγων της 
χώρας άνω του 6% και το ράλι των 
σπρεντ κοντά στα επίπεδα των 400 
μονάδων βάσης τις προηγούμενες 
ημέρες ανάγκασαν χθες την ΕΚΤ να 
παρέμβει αγοράζοντας από τη δευτε
ρογενή αγορά ιταλικά κρατικά ομόλο
γα. Η παρέμβαση αυτή είχε ως απο
τέλεσμα τη μείωση των σπρεντ κα
τά 50 μονάδες βάσης, δίνοντας ανά
σα στη χώρα. Ως αντάλλαγμα για τη 
βοήθεια αυτή η ΕΚΤ φέρεται να έχει 
ζητήσει από την ιταλική κυβέρνη
ση την υιοθέτηση νέων μέτρων για 
τη μείωση των δημόσιων χρεών και 
του ελλείμματος.

ΤΑ ΜΕΤΡΑ. Σύμφωνα με την εφημερί
δα «Κοριέρε ντέλα Σέρα», η ΕΚΤ έθεσε 
αυστηρούς όρους στην Ιταλία. Μετα
ξύ των άλλων, ζητά ταχείες ιδιωτικο
ποιήσεις και μεταρρύθμιση της αγο
ράς εργασίας. Σύμφωνα με την ιταλι
κή εφημερίδα, οι όροι αυτοί τέθηκαν 
στον πρωθυπουργό Σίλβιο Μπερλου- 
σκόνι με επιστολή του προέδρου της 
ΕΚΤ Ζαν-Κλοντ Τρισέ και του (ιταλού) 
Μάριο Ντράγκι, ο οποίος θα τον δια
δεχθεί τον Νοέμβριο.

Οι ipônEzes «ξεφορτώνουν»
Onoos σημειώνει το Ρόιτερ, φαίνεται 
ότι αρκετέδ ιταλικέε τράπεζεε 
προσπαθούν να μειώσουν την 
έκθεσή tous σε ιταλικά κρατικά 
ομόλογα πραγματοποιώνταε 
πωλήσειε. Ανάμεσα σε αυτέε 
βρίσκεται η μεγαλύτερη εμπορική 
τράπεζα’ Tns Ιταλίαε Intesa Sanpaolo, 
η οποία το πρώτο εξάμηνο cpèros 
μείωσε την έκθεσή Tns σε ιταλικά 
ομόλογα κατά 10 δισ. ευρώ.
Πλέον, έχει 64 δισ. ευρώ, τα οποία 
αναλογούν στο 79% του κρατικού 
xpéous που έχει αγοράσει

Τα σύννεφα στον ορίζοντα τηβ ιταλικήβ οικονομίαε δεν χαλάσαν το κέφι του Ρομπέρτο Μπενίνι 
(αριστερά). Ο βραβευμένο$ με Οσκαρ ηθοποιάε πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία του Γούντι Αλεν 
(δεξιά με το καπέλο) που γυρίζεται αυτέε τΐ5 ημέρες στη Ρώμη

Τον Σεπτέμβριο πιάνουν δουλειά οι «σύμβουλοι» ins Κομισιόν
ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ανα
λαμβάνει καθήκοντα η ομάδα δρά
σης (task force) που συνέστησε η Ευ
ρωπαϊκή Επιτροπή για να υποστηρί
ξει με τεχνική βοήθεια την Ελλάδα 
στην εφαρμογή του Μνημονίου, ενώ 
ως το τέλος Οκτωβρίου θα υποβάλει 
και την πρώτη έκθεσή της.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με χθεσινή 
σχετική ανακοίνωσή της επιχειρεί να

καθησυχάσει τους φόβους ότι η ομά
δα θα παρεμβαίνει στο έργο της κυ
βέρνησης και υποστηρίζει ότι «δεν θα 
είναι επιθεωρητές ούτε ελεγκτές και 
σε καμία περίπτωση δεν θα ασκούν 
καθήκοντα που ανήκουν στην απο
κλειστική αρμοδιότητα της ελληνικής 
κυβέρνησης και διοίκησης». Ξεκαθα
ρίζει, εξάλλου, ότι το κόστος για την 
Ελλάδα θα είναι μηδει

«Η ομάδα δράσης έχει μόνο συμβου
λευτικό ρόλο» υποστηρίζει η Κομι
σιόν στην ανακοίνωσή της. Η ομά
δα θα εκδίδει τριμηνιαίες εκθέσεις 
και η πρώτη της θα αφορά την επι
τάχυνση της απορροφητικότητας 
των ευρωπαϊκών πόρων. Ωστόσο, 
όπως προκύπτει από την ανακοί
νωση, ο ρόλος της ομάδας δράσης 
περιλαμβάνει και την παροχή τεχνι

κής βοήθειας για την εφαρμογή του 
Μνημονίου. Πάντως, διευκρινίζεται 
ότι η εφαρμογή του προγράμματος 
θα εξακολουθήσει να ελέγχεται από 
την τρόικα.
Οπως αναφέρει η Κομισιόν, η ομά
δα δράσης θα αποτελείται από μια 
ομάδα συντονισμού και από εμπει
ρογνώμονες που θα εργάζονται επι- 
τό"~ υ (π.χ. στα υπουργεία) πάνω σε

συγκεκριμένα έργα και θέματα, τα 
οποία θα ορίζουν οι ελληνικές αρ
χές. Επικεφαλής θα είναι ο Χορστ Ρά- 
ιχενμπαχ με μακρά εμπειρία ως αντι
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και 
πρώην γενικός διευθυντής της Επι
τροπής. Τα υπόλοιπα μέλη θα είναι 
στελέχη της Επιτροπής και αποσπα- 
σμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες.
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