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Μεγαλύτερο «κούρεμα» στην ατζέντα
Ο Βενιζέλος επιβεβαίωσε ότι επανεξετάζονται οι όροι εφαρμογής της απόφασης της 21ης Ιουλίου και ότι αναζητείται« βιώσιμη»  λύση

Του ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Σε διαδικασία επ α νεξέ τα σή  τω ν  όρων συμμε
τοχήε του ιδιωτικού τομέα στο νέο πακέτο στή
ριξηε τηε Ελλάδαε (PSI) βρίσκεται αυτή τη  στιγ
μή η Ευρωζώνη. Α ν και δεν θέλησε να υπει- 
σέλθει σε λεπτομέρειεε, ο υπουργόε Οικονο
μικών, κ. Ευ. Βενιζέλοε, υποστήριξε χθεε πωε 

ετάζονται οι όροι εφαρμογήε τηε απόφασηε» 
για το  PSI κςμ παραδέχθηκε ότι αυτή τη  σ τιγ
μή αναζητείται «βιώσιμη» και «μόνιμη» λύση 
για τη ν  αντιμετώπιση τηε ελληνικήε κρίσηε.

Μια μέρα μετά την πολύωρη συνεδρίαση του 
Eurogroup, ο κ. Βενιζέλοε έδωσε χθεε το  στίγ
μα ότι η Ευρωζώνη προσπαθεί να δώσει λύ- 
σειε στα προβλήματα τηε Ελλάδαε. Και δήλωσε 
ότι σε κάθε περίπτωση η Ε.Ε. και η Ευρωζώ
νη, παρά τα  προβλήματα που έχουν, «πάντα 
αποφασίζουν προε το  καλύτερο» και όχι προε 
το χειρότερο.

Στο θέμα αναφέρθηκε προχθέε αργά το βρά
δυ και ο επικεφαλήε του Eurogroup κ. Ζαν - 
Κλοντ Γιουνκέρ, ο οποίοε δήλωσε ότι επανε
ξετά ζετα ι το  μέγεθοε τηε συμμετοχήε του ι
διωτικού τομέα στο  δεύτερο πακέτο στήριξηε 
τηε Ελλάδαε. «Σε ό,τι αφορά το PSI» ανέφερε 
ο κ. Γιουνκέρ «πρέπει να  λάβουμε υπόψη το

γεγονόε ότι ζήσαμε αλλαγέε από τό τε  που λά
βαμε τιε αποφάσειε τηε 21ηε Ιουλίου, επομέ- 
νωε εξετάζουμε τεχνικέε αναθεωρήσειε».

Οι δηλώσειε αυτέε δείχνουν ότι η Ευρωζιί - 
νη  μελετάει τιε αλλαγέε που μπορεί να κάνιι 
σ το  PSI. Αλλαγέε, που έχουν να κάνουν με τ  > 
ύψοε του «κουρέματοε» τω ν  ομολόγων που θι ι 
ανταλλαγούν. Από τιε αποφάσειε του Ιούλιοι ι

Θα είναι μέρος της νέας βοήθειας 
προς την Ελλάδα και η πρώτη 
δόση της θα αποτελεί την 6η 
τον πρώτου πακέτου.

προκύπτει ότι το  «κούρεμα» αυτό θα είναι τη ; 
τάξηε του 10% (οι ζημίεε για τιε τράπεζεε σ : 
καθαρή τρέχουσα αξία θα φ τάσουν το  21°/c . 
Ωστόσο, κάποιοι υποστηρίζουν, κυρίωε σ ι ι  
Γερμανία, ότι απαιτείται πιο δραστικό κούρε; α 
τηε τάξηε του 50%. Κάτι τέτοιο όμωε δεν 9α 
μπορούσε να γίνει σε εθελοντική βάση, γεγονό ; 
που θα οδηγούσε σε καθαρή χρεοκοπία.

Ο κ. Βενιζέλοε υποστήριξε ότι είναι ξεκάθαρ » 
πωε δεν γίνεται «καμία συζήτηση για defau t 
(χρεοκοπία) τηε Ελλάδαε».

Δεν γίνεται «καμία συζήτηση για χρεοκοπία της 
Ελλάδας», τόνισε ο κ. Ευ. Βενιζέλος.

Ενα εναλλακτικό σχέδιο που συζητείται εί
ναι ένα πιο «ενισχυμένο» PSI (PSI+). Δηλαδή, 
μέσα σ το  υφιστάμενο εθελοντικό πλαίσιο να 
υπάρξει μεγαλύτερο «κούρεμα». Ο ISDA (αρ- 
μόδιοε φορέαε για το εάν «πυροδοτούνται» τα 
CDS) ανέφερε χθεε πωε μια επαναδιαπραγ
μάτευση του ύψουε τω ν  ζημιών που θα υπο- 
στεί ο ιδιωτικόε τομέαε σ το  πλαίσιο του PSI 
δεν συνιστά πιστωτικό γεγονόε. Το μεγαλύτερο 
κούρεμα θα είναι μέροε του νέου πακέτου βοή- 
θειαε προε τη ν  Ελλάδα και η πρώτη δόση του 
θα είναι η πολυαναμενόμενη 6η του παλαιού 
πακέτου.

Ο κ. Βενιζέλοε δήλωσε ότι η αξιολόγηση τηε 
τρόικαε δεν θα αποτελέσει τη  βάση για τη ν  έ
κτη δόση τω ν  8 δισ. ευρώ, αλλά και «τη  βάση 
για το  νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα τηε Ελλά
δαε σύμφωνα με τιε αποφάσειε τηε 21ηε Ιου
λίου». Μάλιστα, σημείωσε πωε το  ζητούμενο 
δεν είναι η εκταμίευση τηε επόμενηε δόσηε, 
αλλά «να  διαμορφωθούν οι προϋποθέσειε για 
το  νέο πρόγραμμα μέχρι το  2014 που θα δίνει 
ριζική απάντηση στα  προβλήματα τηε ελλη
νικήε οικονομίαε και θα πείσει τιε αγορέε». Σε 
κάθε περίπτωση, πάντωε, οι αποφάσειε θα λη- 
φθούν εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχοε τηε 
τρόικαε και έχει κατατεθεί σ το  Eurogroup η

έκθεσή τηε. Αυτό προβλέπεται να  γίνει προε 
τα  τέλη του Οκτωβρίου, καθώε οι πληροφορίεε 
αναφέρουν ότι αυτή τη  στιγμή η τρόικα δεν 
έχει γράψει ούτε μία λέξη από τη ν  έκθεσή τηε.

Πέρα από αυτά, φαίνεται πωε η Ευρωζώνη 
έχει τη ν  πρόθεση να προστατέψει τη ν  Ελλά
δα και το ν  εαυτό τηε. Ο κ. Βενιζέλοε ανέφερε 
χθεε ότι στα συμπεράσματα του Eurogroup τηε 
Δευτέραε περιλαμβάνεται η απόλυτη w  
στασία του τραπεζικού συστήματοε τηε Ε_ 
ρωζώνηε και τηε Ελλάδαε. Είναι πολύ πιθανό 
να υπάρξει κάποια ενίσχυση του υφιστάμενου 
ευρωπαϊκού μηχανισμού στήρ ιξηε (EFSF) 
προε τη ν  κατεύθυνση αυτή.

Ωστόσο, για να γίνουν όλα αυτά με ομαλό 
τρόπο θα πρέπει η Ελλάδα να ανταποκριθεί στιε 
υποχρεώσειε τηε. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέ
πει να έχουν ψηφιστεί όλα τα μέτρα μέχρι τα 
τέλη Οκτωβρίου, να έχουν προχωρήσει οι διαρ- 
θρωτικέε παρεμβάσειε (άνοιγμα τω ν  κλει
σ τώ ν  επαγγελμάτων, αλλαγέε στα  εργασιακά, 
περικοπέε σε σειρά κοινωνικών επιδομάτων, 
αλλαγή τηε Δημόσιαε Διοίκησηε, επιτάχυνση 
απονομήε Δικαιοσύνηε κ.λπ.) και να έχει 
κλείσει η αναθεώρηση του μεσοπρόθεσμου 
προγράμματοε (λήψη νέω ν  μέτρων 6 δισ. ευ
ρώ για 2013-2014).

Λύο αντίθετες τάσεις 
στους κόλπους 
του Eurogroup
Του απεσταλμένου μας 
στο ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 
ΚΟΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ

Εν μέσω έντονων αντιθέσεων η Ευ
ρωζώνη φαίνεται ότι επιταχύνει 
τιε διαδικασίεε για την επιβολή με- 
γαλύτερηε αναδιάρθρωσηε του ελ
ληνικού χρέουε απ’ ό,τι είχε συμ- 
φωνηθεί μόλιε τον περασμένο Ιού
λιο. Παράλληλα, εντείνετα ι και η 
προσπάθεια προκειμένου να λει
τουργήσει στιε αρχέε Νοεμβρίου 
το ενισχυμένο Ευρωπαϊκό Τα
μείο Χρηματοπιστωτικήε Σταθε- 
ρότηταε (EFSF), το  οποίο ευελπι- 
στούν ότι θα μπορούσε να στη
ρίξει τράπεζεε και ευάλωτα κρά- 
τη-μέλη τη ν επαύριο ενδεχόμενηε 
αναδιάρθρωσηε του ελληνικού 
χρέουε.

Χθεε ο Γερμανόε υπουργόε Οι
κονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε

Η Γερμανία υποστηρί
ζει απομείωση 
του ελληνικού χρέους 
κατά 40% - 50%, 
ενώ Γαλλία, Ιταλία 
και Ισπανία φοβούνται 
τις επιπτώσεις.

αναφέρθηκε ανοικτά στο  ενδε
χόμενο μεγαλύτερου «κουρέμα
τοε» του ελληνικού χρέουε, επι- 
βεβαιώνονταε όσα είπε ο πρόεδροε 
του Eurogorup Ζαν-Κλοντ Γιουν
κέρ τα ξημερώματα τηε Τρίτηε. 
«Το Eurogroup θα πρέπει να εξε
τάσει εάν ισχύουν ακόμα οι προ- 
ϋποθέσειε κάτω από τιε οποίεε έ
γινε η συμφωνία τηε 21ηε Ιουλί
ου. Μπορεί να μην ισχύουν πλέ
ον και να πρέπει να προσαρμο
στούμε... Οι υπουργοί θα πρέπει 
να ζυνίσουν τα  υπέρ και τα κατά 
μίά ηλότερηε περικοπήε χρέ
ουε για τουε δανειστέε τηε Ελλά
δαε», είπε συγκεκριμένα.

Σε ανάλογο μήκοε κύματοε, ο 
Σουηδόε υπουργόε Οικονομικών 
κ. Αντερε Μποργκ δήλωσε πωε «εί
ναι προφανέε ότι το  ελληνικό 
δημόσιο χρέοε βρίσκεται σε πολύ, 
πολύ υψηλό επίπεδο και κάτι 
πρέπει να  γίνει».

Η γερμανική θέση για «κούρε
μα» κατά 40% - 50% υποστηρίζε
ται από τουλάχιστον έξι ακόμη 
κράτη-μέλη. Στο αντίπαλο στρα-

τόπεδο βρίσκονται χώρεε όπωε η 
Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η 
Διεθνήε Ενωσηε Τραπεζών (IIF), 
που φοβούνται τιε επιπτώσειε 
που θα είχε μια μεγάλη αναδιάρ
θρωση χρέουε στιε τράπεζεε και 
τα επιτόκια δανεισμού τουε. Φαί
νετα ι να υποστηρίζουν ότι το 
χρηματοδοτικό κενό που προκύ
πτει θα πρέπει να καλυφθεί κατά 
κύριο λόγο από τουε Ελληνεε φο- 
ρολογουμένουε.

Την ίδια στιγμή, ο κ. Γιουνκέρ 
δήλωσε ότι περιμένει να ολοκλη
ρωθούν έωε το  τέλοε του Οκτω
βρίου οι διαπραγματεϋσειε μετα
ξύ κρατών-μελών για τον τρόπο με 
το ν  οποίο θα ενισχυθεί, το πιθα
νότερο μέσω «μόχλευσηε», η δύ
ναμη του EFSF. Ωστόσο, απέ
κλεισε το ενδεχόμενο να αυξηθούν 
οι διαθέσιμεε εγγυήσειε του Τα
μείου πέρα από τα 440 δισ. ευρώ. 
Σε αυτό το πλαίσιο η σύνοδοε κο- 
ρυφήε τηε Ευ ρωζώνηε στιε 18 
Οκτωβρίου αναμένεται να κρίνει 
σε μεγάλο βαθμό ολόκληρο το δεύ
τερο πακέτο διάσωσηε τηε ελλη
νικήε οικονομίαε που βασίζεται σε 
μεγάλο βαθμό στη  συμμετοχή 
τω ν  ιδιωτών επενδυτών και τιε ελ- 
ληνικέε αποκρατικοποιήσειε.

Σχέδιο Ρέσλερ
Η Γερμανίδα καγκελάριοε Αγκε- 

λα Μέρκελ επανέλαβε πάντωε, 
χθεε, ότι «η  αλληλεγγύη στην 
Ευρωζώνη κοστίζει στη  Γερμανία 
φθηνότερα από όσο το να πο- 
ρευθεί μόνη τηε». Πρόσθεσε α
κόμη ότι η Ευρώπη πρέπει να έ
χει τη  δυνατότητα να παρέμβει, ό
τα ν  οι χώρεε-μέλη τηε δεν συμ
μορφώνονται με τουε κανόνεε.

Σύμφωνα εξάλλου με τη  Fran
kfurter Allgemeine, ο Γερμανόε υ
πουργόε Οικονομίαε κ. Ρέσλερ, ε- 
νόψει τηε επίσκεψήε του στην 
Αθήνα, έχει έτοιμο σχέδιο «ελεγ- 
χόμενηε χρεοκοπίαε» τηε Ελλάδαε, 
που προβλέπει περιορισμό τω ν κυ
ριαρχικών τηε δικαιωμάτων σε πε
ρίπτωση που δεν καταφέρει να  ε
ξυπηρετήσει το χρέοε τηε. Τη σχε
τική διαδικασία θα δρομολογήσει 
ανεξάρτητο σώμα, το  οποίο θα α- 
ναλάβει, αλλά και θα εποπτεύει τιε 
διαπραγματεύσειε ανάμεσα στη  
χρεωμένη χώρα και στουε πι- 
σ τω τέε τηε. Προοπτικά, αυτό το 
σώμα θα μπορούσε να εξελιχθεί σε 
ένα είδοε ευρωπαϊκού νομισμα
τικού ταμείου και να διαδεχθεί τον 
μόνιμο μηχανισμό ESM.

Ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου και πρόεδρος του Ευ^ το ιιρ  Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ και ο επικεφαλής της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Ζαν-Κλοντ Τρισέ, στο περιθώριο της πρόσφατης συνεδρίασης του Ειιπ^τουρ.

Ο Βέλγος υπουργός Οικονομικών κ. Ντιντιέ Ρέιντερς με τον Γερμανό ομόλογό του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, καταφύγιο των τραπεζών
Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΑΟΓΙΑΝΝΗ

Στη« κόψη του ξυραφιού βρίσκονται 
οι οχοι τω ν  εγχώριων εμπορι
κών τραπεζών, καθώε ενδεχόμενη 
επιβάρυνση τω ν τραπεζών με με
γαλύτερο «κούρεμα» (haircut) στα 
ελληνικά ομόλογα θα απαιτήσει 
την άμεση ανακεφαλαιοποίησή 
τουε. Κάτι τέτοιο θα προκαλούσε 
μεγάλεε απώλειεε στουε μετό- 
χουε τω ν  τραπεζών, αλλά δεν θα 
έχει καμία επίπτωση τόσο στουε 
καταθέτεε όσο και στουε δανειο- 
λήπτεε. Αντίθετα, ένα υψηλότερο 
haircut, που θα αποτελεί τμήμα ε- 
νόε ευρύτερου ευρωπαϊκού σχε
δίου για την αντιμετώπιση τηε κρί
σηε και τη ν  ανάνηψη τηε ελληνι
κήε οικονομίαε, θα μπορούσε να 
οδηγήσει, υπό προϋποθέσειε, σε

σταθεροποίηση τηε κατάστασηε 
στη ν οικονομία και ουσιαστική 
βελτίωση τω ν  συνθηκών.

Αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσειε 
για τη ν εφαρμογή απομείωσηε 
(haircut) τηε τάξηε του 50% στην 
ονομαστική αξία τω ν  ομολόγων, 
τό τε  οι ελληνικέε τράπεζεε θα υ- 
ποστούν περαιτέρω απομείωση 27 
δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα το ν  α- 
φανισμό του συνόλου τω ν  ιδίων 
κεφαλαίων του τραπεζικού συ
στήματοε. Σε ένα τέτοιο ενδεχό
μενο, η Τράπεζα τηε Ελλάδοε 
(ΤτΕ) θα απαιτήσει άμεσα αυξήσειε 
κεφαλαίου από τιε τράπεζεε και σε 
περίπτωση που αποτύχουν να α
ντλήσουν τα απαραίτητα κεφά
λαια, το  Ταμείο Χρηματοπιστω- 
τικήε Σταθερότηταε (ΤΧΣ) θα α- 
ποτελέσει το ύστατο καταφύγιο.

Τυχόν μεγαλύτερο 
«κούρεμα» θα σημαίνει 
απώλειες για τους 
μετόχους και όχι για 
τους καταθέτες.

Δεδομένων, του ύψουε τω ν  κε
φαλαίων που θα απαιτηθούν για 
την ανακεφαλαιοποίησή και τηε ε
ξαιρετικά δυσμενούε οικονομι- 
κήε συγκυρίαε, αναλυτέε εκτι
μούν ότι θα είναι πολύ δύσκολο οι 
τράπεζεε να αποφύγουν την προ
σφυγή στο ΤΧΣ. Αυτό θα γίνει με 
την έκδοση νέων κοινών μετοχών, 
τιε οποίεε θα αποκτήσει το ταμείο. 
Οι νέεε μετοχέε θα εκδοθούν με 
πολύ μεγάλη έκπτωση (άίεοοπηί)

από την τρέχουσα, περιορίζονταε 
δραστικά το ποσοστό συμμετοχήε 
τω ν σημερινών μετόχων τω ν τρα
πεζών. Α ν οι παλαιοί μέτοχοι τω ν 
τραπεζών δεν κατορθώσουν να συ
γκεντρώσουν τα απαραίτητα κε
φάλαια, τότε το ταμείο, έχονταε ε- 
ξυγιάνει τη ν  τράπεζα, θα προχω
ρήσει σε βάθοε χρόνου στη διά
θεση τω ν  μετοχών που ελέγχει σε 
νέουε ενδιαφερόμενουε.

Η ένταξη μιαε τράπεζαε στο τα
μείο μπορεί να επιφέρει σοβαρέε 
επιπτώσειε στουε μετόχουε, ω
στόσο η ανακεφαλαιοποίησή του 
συστήματοε θα είναι θετική και θα 
απαντήσει τιε δύο μεγάλεε ανη- 
συχίεε τω ν  αγορών: τα «τοξικά» ο
μόλογα του ελληνικού Δημοσίου 
και τη ν ποιότητα του δανειακού 
χαρτοφυλακίου (η οποία θα προσ

διοριστεί με τη  διαγνωστική με- /  
λέτη που διεξάγει η ΒώεΙτΙΙοο^. Η 
ανακεφαλαιοποίησή θα αποκα- 
ταστήσει την υγεία του ελληνικού 
τραπεζικού συστήματοε και, σε 
συνδυασμό με τιε γενικότερεε 
οικονομικέε εξελίξειε, θα δημί
ου ργούνταν οι προϋποθέσειε για 
το  σταδιακό άνοιγμα τηε διατρα- 
πεζικήε αγοράε προε τιε ελληνικέε 
τράπεζεε. Σε ό,τι αφορά τουε κα
ταθέτεε και τουε δανειολήπτεε 
μιαε τράπεζαε, η ένταξή τηε στο 
ταμείο δεν θα άλλαζε απολύτωε τί
ποτα στην καθημερινότητά τουε 
και σε καμία περίπτωση δεν θα α
πειλούνταν οι καταθέσειε ή θα δια
γράφονταν δάνεια όπωε ορισμέ
νοι... ονειρεύονται.

Jpapadogiannis@kathimerini.gr

Ρευστότητα 
ώς τα μέσα 
Νοεμβρίου
Ως τα μέσα Νοεμβρίου επαρκούν τα ταμειακά διαθέσιμα, σύμ
φωνα με το ν  υπουργό Οικονομικών κ. Ευ. Βενιζέλο, ο ο
ποίοε ωστόσο δεν έδωσε λεπτομέρειεε για το  πώε επιτυγ
χάνεται αυτό. Η δήλωση είχε ωε αποτέλεσμα να  προκλη- 
θεί έντονη  ανησυχία σε αγορέε, αλλά και στουε πολίτεε, 
οι οποίοι φοβούνται ότι μπορεί να μην καταβληθούν μισθοί 
και συντάξειε. Σε κάθε περίπτωση, το  υπουργείο Οικονο
μικών έχει ενημερώσει την τρόικα ότι τα ρευστά διαθέσι
μα του κράτουε φτάνουν έωε τα μέσα Νοεμβρίου. Σύμφωνα 
με πληροφορίεε, για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει:

•  Είτε να γίνει χρήση τω ν κεφαλαίων που υπάρχουν αυ
τή ν  τη  στιγμή σ το  Ταμείο Χρηματοπιστωτικήε Σταθερό
τηταε (ΤΧΣ) και ανέρχονται σε περίπου 1,5 δισ. ευρώ. Ωστό
σο, κάτι τέτοιο θα ήταν «αιτία πολέμου» για τη ν  τρόικα, 
που θεωρεί ότι τα  κεφάλαια 
αυτά δεν πρέπει να «πειρα- 
χτούν» για κανένα λόγο.

•  Είτε να γίνει μια καλύ
τερη διαχείριση τω ν  πληρω
μών. Δηλαδή, αρμόδιοι πα- 
ράγοντεε αναφέρουν ότι θα 
μπορούσε να γίνει μεταφορά 
διαφόρων πληρωμών όπωε ε- 
πιχορηγήσειε προε φορείε, α
σφαλιστικά  ταμεία, το ν  
ΟΑΕΔ κ.λπ. Στο πλαίσιο αυ
τό, κανείε δεν μπορεί να  αποκλείσει και έναν μερικό ετε
ροχρονισμό σ τη ν καταβολή κυρίωε επιδομάτων ή ακόμα 
και μισθών ή συντάξεων.

Ενα αλλά «σίγουρο» είναι τα 849 εκατ. ευρώ από τιε α- 
ποκρατικοποιήσειε (ανανέωση συμβάσεων με το ν  ΟΠΑΠ 
και υπογραφή νέων), που αναμένονται έωε τα τέλη του μη- 
νόε σ τη ν  καλύτερη περίπτωση. Παρά το  ότι βάσει νόμου 
θα πρέπει να κατευθυνθούν αποκλειστικά σ τη ν εξυπηρέ
τηση του χρέουε, ενδέχεται να γίνει μία λογιστική - ταμειακή 
διαχείρισή τουε. Πάντωε, ο κ. Βενιζέλοε ήταν χθεε κατη
γορηματικά αρνητικόε αναφορικά με τη  μη καταβολή μι
σθών και συντάξεων στα  τέλη Νοεμβρίου, ενώ  υποστήρι
ξε πωε το  Δημόσιο θα καλύψει όλεε τιε υποχρεώσειε του 
σε λήξειε ομολόγων και απέναντι στουε πολίτεε που ε- 
ξαρτώνται από το ν  κρατικό προϋπολογισμό. Ωστόσο, έ- 
σπευσε να συμπληρώσει ότι, για να υπάρχει κρατικόε προ- 
ϋπολογισμόε, θα πρέπει όλοι να πληρώνουν τιε υποχρεώ- 
σειε τουε προε το  κράτοε.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΑΣ

Ανησυχία 
στις αγορές και 
διαβεβαιώσεις 
Βενιζέλου ότι δεν 
θα καθυστερήσουν 
οι πληρωμές.

Περίπλοκη συμφωνία 
για τις εγγυήσεις

;

Σε περίπλοκη συμφωνία για την παροχή εγγυήσεων προε 
τη  Φινλανδία κατέληξαν, τα  ξημερώματα τηε Τρίτηε, οι υ
πουργοί Οικονομικών τηε Ευρωζώνηε, ξεπερνώνταε ένα α
πό τα  εμπόδια που είχαν προκόψει σχετικά με το  δεύτερο 
πακέτο διάσωσηε τηε Ελλάδαε. Τελικά, η φινλανδική κυ
βέρνηση θα λάβει τιε εγγυήσειε που απαιτεί από το ν  πε
ρασμένο Απρίλιο το  Κοινοβούλιο τηε χώραε, αλλά με μάλ
λον τσουχτερό αντίτιμο. Φυσικά, η συμφωνία είναι ανοι
χτή για οποιαδήποτε άλλη χώρα το επιθυμεί, αλλά σύμφωνα 
με τον πρόεδρο του Eurogroup Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, χθεε, 
κανένα άλλο κράτοε-μέλοε δεν εξέφρασε τη ν επιθυμία να 
λάβει εγγυήσειε.

Σύμφωνα με το  σχέδιο που συνέταξε ο διευθυντήε του 
προσωρινού Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικήε Στα
θερότηταε (ΕΕδΕ), Κλάουε Ρέγκλινγκ, η φινλανδική κυ
βέρνηση θα πρέπει να καταβάλει σε μία δόση, αντί για πέ
ντε  που ισχύει για τα  υπόλοιπα κράτη-μέλη, το  κεφάλαιο 
που τηε αναλογεί για το ν  μόνιμο μηχανισμό βοήθειαε (Ε 
ρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότηταε, ΕδΜ). Δεύτερον, η Φι, 
λανδία παραιτείται από μεγάλο μέροε τω ν  εσόδων που τηε 
αναλογούν από τη  λειτουργία του ΕΕδΕ. Τρίτον, σ τη ν πε
ρίπτωση που θα πρέπει να καταβληθούν οι εγγυήσειε, αυ
τό  θα γίνει μετά 15-30 χρόνια.

Ο τρόποε που θα καταβληθούν οι εγγυήσειε από την Ελλά
δα προε τη  Φινλανδία είναι αρκετά περίπλοκοε. Σύμφωνα 
με το ν  κ. Ρέγκλινγκ, ελληνικά κρατικά ομόλογα ύψουε 880 
εκατ. ευρώ θα δοθούν σε τράπεζεε, οι οποίεε με τη  σειρά 
τουε θα τα  δώσουν σε έναν ανέξάρτητο θεματοφύλακα. Ο 
θεματοφύλακαε θα πουλήσει τα  ελληνικά κρατικά ομόλο
γα και τα  έσοδα θα τα  επενδύσει σε ομόλογα τηε ανώτε- 
ρηε τπστοληπτικήε αξιολόγησηε, τα οποία τελικά θα δοθούν 
ωε εγγυήσειε στη  Φινλανδία. Με αυτόν το ν  περίπλοκο μη
χανισμό, η Ευρωζώνη θα αποφύγει τη ν  ενεργοποίηση ρη
τρώ ν που περιλαμβάνουν ορισμένα ελληνικά ομόλογα (ύ
ψουε 18 δισ. ευρώ), σύμφωνα με τιε οποίεε αν κάποιοε τρί- 
τοε λάβει καλύτερη συμφωνία, τό τε  θεωρείται ότι η Ελλά
δα αθέτησε τουε όρουε πληρωμήε (χρεοκόπησε).

mailto:Jpapadogiannis@kathimerini.gr
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Η χώρα στην κόψη του ξυραφιού
Αγώνας δρόμου για την ψήφιση σειράς μέτρων, ενώ η 6η δόση και η νέα βοήθεια βρίσκονται στον αέρα

Τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

Στην κόψη του ξυραφιού μοιάζει 
να  κινείται πλέον η χώρα, ενώ  η 
κυβέρνηση καλείται μέσα στο  ε
πόμενο δεκαπενθήμερο να·ψη- 
φίσει και να εφαρμόσει από κοι
νού όλεε τιε τελευταίεε αποφάσειε 
τηε που προκαλούν ήδη οξύτατεε 
'" 'τιδράσειε: τιε εργασιακέε ε- 

δρείεε, το ενιαίο μισθολόγιο και 
βαθμολόγιο, “το άνοιγμα επαγ
γελμάτων (ταξί, φορτηγά και 
φαρμακεία), αλλά και τιε νέεε πε- 
ρικοπέε σε συντάξειε, μηδέ ε
ξαιρούμενων τω ν επικουρικών, ε
νώ  έπεται στιε αρχέε Νοεμβρίου 
η ψήφιση του προϋπολογισμού.

Και όλα τούτα  πρέπει να  συμ
βούν σε μια στιγμή που η αμφι
σβήτηση που δέχεται η κυβέρ
νηση  διευρύνεται και στο  εξω 
τερικό, κάτι που αποτυπώνεται 
εμπράκτωε πλέον με τιε διαρκείε 
αναβολέε έγκρισηε τηε έκτηε 
δόσηε.

Εκτακτη σύσκεψη
Τα νέα αυτά δυσμενή δεδομέ

να θα είναι το  αποκλειστικό α
ντικείμενο έκτακτηε κυβερνητι
κή Τύσκεψηε, τη ν  οποία συ- 
γκ^ _ ί  αύριο ο πρωθυπουργόε έ- 
χονταε ήδη ζητήσει από τουε με- 
τέχοντεε εισηγήσειε για το  πώε 
θα πρέπει η κυβέρνηση να  δια
χειριστεί πολιτικά, σ το  εξήε, κά
θε πιθανή εξέλιξη. Σύσκεψη που 
αναμένεται με ιδιαίτερο ενδια
φέρον, πόσω μάλλον όταν επι- 
φυλάξειε για τη ν  αποτελεσματι- 
κότητα τω ν  κυβερνητικών απο
φάσεων και τιε συνεχείε αξιώσειε 
τηε τρόικαε διατυπώνονται πια 
δημοσίωε ακόμη και από τουε ί- 
διουε τουε υπουργούε.

Είναι ενδεικτικό ότι χθεε ο κ. 
Χάρηε Καστανίδηε παραδέχθη
κε ευθαρσώε (9,84, νύηπ ίιη) ότι 
κάποια μέτρα που επιδιώκει να

Με βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από τις περιφέρειες Δυτ. και Αναι. Μακεδονίας

Ενστάσεις για την 
τρόικα από Καστανίδη 
και Κατσέλη -  Αύριο 
κυβερνητική επιτροπή 
για τους πολιτικούς 
χειρισμούς 
της κυβέρνησης.

επιβάλει η τρόικα απειλούν να 
«μειώσουν το βιοτικό επίπεδο του 
ελληνικού λαού σε πρωτόγνωρα 
επίπεδα για ευρωπαϊκή χώρα». Το 
πλέον απροσδόκητο, όμωε, ήταν 
πωε ο υπουργόε Εσωτερικών 
κατήγγειλε ότι πίσω από τιε πιέ- 
σειε τω ν  δανειστώ ν μαε βρίσκο

νται «συγκεκριμένοι μη πολιτικοί 
παράγοντεε τηε χώραε», υπονο- 
ώνταε έτσ ι ότι η τρόικα εξυπη
ρετεί επιχειρηματικά συμφέροντα 
και όχι τα  αντίστοιχα τω ν  εργα
ζομένων. Και βάσει αυτού του 
σκεπτικού ο κ. Καστανίδηε ανα
ρωτήθηκε αν «έχουμε τη ν  ανά
γκη τω ν  δανειστών μαε», καθώε, 
όπωε είπε, ο ελληνικόε λαόε 
μπορεί και μόνοε του να απο
φασίσει τη ν  απεξάρτησή του α
πό τιε δανειακέε μαε ανάγκεε, 
φτάνει να  γνωρίζει ότι όσα είναι 
τα  έσοδά του πρέπει να είναι και 
τα  έξοδά του και να  επιλέξει ε- 
κείνοε πλέον το  χαμήλωμα του 
βιοτικού του επιπέδου.

Αφορμή για τη  δήλωση Κα
στανίδη αποτέλεσαν οι πιέσειε

και Θράκης συναντήθηκε χθες ο πρωθυπουργός κ. Γ. Παπανδρέου.

που δέχεται η κυβέρνηση από την 
τρόικα για τη ν  κατάργηση τω ν  
συλλογικών συμβάσεων εργα- 
σίαε. «Θα ήταν άμετρη εξαθλίω
ση του πολιτικού μαε συστήμα- 
τοε  εάν δεχόμασταν κάτι τ έ 
το ιο » είπε ο κ. Καστανίδηε, ενώ 
και η κ. Λούκα Κατσέλη (real) ξε
καθάρισε ότι δεν προτίθεται να 
ψηφίσει «οποιαδήποτε ρύθμιση 
καταργεί βασικά εργασιακά δι
καιώματα». Η πρώην υπουργόε, 
μάλιστα, απηύθυνε προειδοποί
ηση σ τη ν  κυβέρνηση και για τιε 
αποκρατικοποιήσει, λέγονταε 
ότι «δ εν  νοείται να ξεπουληθεί η 
δημόσια περιουσία και κάποιοι να 
γίνουν πλούσιοι».

Το ίδιο θέμα μονοπωλούσε βέ
βαια τιε συζητήσειε και στη  Βου-

λή, ενώ  ακόμη εντονότερεε έγι
ναν οι φημολογίεε ότι έναε α- 
ριθμόε περίπου 15 βουλευτών ε
τοιμάζει κοινή επιστολή σ το ν  
πρωθυπουργό, θέτονταε πια ευ- 
θέωε ζήτημα νομιμοποίησηε τηε 
κυβέρνησηε.

Παραμένει άγνωστο αν η επι
στολή αυτή θα φτάσει σ το  Μα- 
ξίμου πριν διασφαλισθεί η έκτη 
δόση. Σε κάθε περίπτωση, μάλλον 
δεν είναι τυχαίο ότι αρκετοί υ
πουργοί δεν έκρυβαν χθεε τη ν έ
ντονη  ανησυχία τουε και για τιε 
σημερινέε συγκεντρώσειε και 
πορείεε σ το  κέντρο τηε Αθήναε, 
πόσω μάλλον το  ενδεχόμενο να 
προκληθούν επεισόδια εν μέσω 
τω ν  ούτωε ή άλλων αβέβαιων - 
πια- πολιτικών εξελίξεων.

Ν.Δ.: «Ο  κ. Σαμαράς δεν καταλαβαίνει από πιέσεις»

Σε εκλογική εγρήγορση παραμένουν στη Συγγρού, καθώς θεωρούν όχι 
το πολιτικό κεφάλαιο της παρούσας κυβέρνησης εξαντλείται τάχιστα.

Των ΕΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ - 
ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ

«Ο Ανχώνης Σαμαράς δεν καταλα
βαίνει από πιέσειε», δήλωσαν 
χθεε ο εκπρόσωποε Τύπου τηε Ν.Δ.
Γ. Μιχελάκηε και ο σύμβουλόε του 
Δημ. Σταμάτηε, αφήνονταε σαφείε 
υπαινιγμούε εναντίον MME, τα ο
ποία «μπορεί να ενοχλούνται από 
τη  στάση του αρχηγού τηε αξιω- 
ματικήε αντιπολίτευσηε». Η νέα 
αυτή γραμμή τηε Συγγρού ανα
πτύχθηκε ένα εικοσιτετράωρο με
τά  τη  συνάντηση του γαλάζιου ε
πιτελείου με τουε εκπροσώπουε 
τηε τρόικαε, οι οποίοι απέρριψαν 
ωε ανέφικτο το  μοντέλο τηε Ν.Δ. 
για την εφεδρεία. Εντάσσεται, 
δε, στη γενικότερη προσπάθεια 
που καταβάλλει το επιτελείο να ε- 
νισχύσει το  ηγετικό - φιλολαϊκό 
προφίλ του κ. Σαμαρά, εμφανίζο- - 
ντάε τον σε «τροχιά σύγκρου- I  
σηε», τόσο με τιε επιταγέε τω ν δα- | 
νειστών όσο και με τιε πολιτικέε g 
ή άλλεε δυνάμειε, εντόε συνόρων, § 
που προκρίνουν τη στήριξη τηε s 
Ε.Ε. ωε τη  μόνη δυνατότητα διά- 
σωσηε τηε Ελλάδαε.

«Ο Αντ. Σαμαράε δεν καταλα
βαίνει από πιέσειε. Και βέβαια δεν 
ετ :άζεται και δεν ετεροπροσ- 
διοριζεται από δημοσιεύματα και 
κακόπιστα σχόλια. Και αυτή η 
στάση του μπορεί πράγματι να ε
νοχλεί πολλούε», δήλωσε ο κ. Μι
χελάκηε. ώρεε μετά τη ν  τοποθέ

τηση του κ. Δημ. Σταμάτη, εκ τω ν 
εμπίστων συνεργατών του κ. Σα
μαρά, ότι ο αρχηγόε τηε Ν.Δ. δέ
χεται πιέσειε αρχικά για το Μνη
μόνιο, εν συνεχεία για το  Μ εσο
πρόθεσμο και, πλέον, για συγκυ
βέρνηση αλλά, όπωε είπε, «δεν υ

ποκύπτει». Σε υψηλούε τόνουε ή
ταν και η απάντηση τηε Ν.Δ. στη 
σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε 
εκ νέου χθεε ο κ. Ευ. Βενιζέλοε 
σ το ν  κ. Σαμαρά, ότι γνωρίζει 
πλέον αν μπορεί ή όχι να επανα- 
διαπραγματευτεί με τη ν τρόικα.

Σε υψηλούς τόνους η 
απάντηση της αξιωμα
τικής αντιπολίτευσης 
στη σφοδρή επίθεση 
του κ. Ευ. Βενιζέλου.

«Τώρα που το πρόγραμμα απο
τυγχάνει, προσπαθούν να χρεώ
σουν τη ν αποτυχία αυτή σ τον  
Αντ. Σαμαρά που διαφώνησε ε- 
ξαρχήε κι έκανε το... λάθοε να 
τουε προειδοποιήσει γι’ αυτό», ση
μείωσε, μεταξύ άλλων, ο κ. Μι
χελάκηε, προσθέτονταε ότι οι 
προσωπικέε αποτυχίεε του κ. Βε
νιζέλου δεν υπερκαλύπτονται ού
τε από την απίστευτη φλυαρία, ού
τε  από τιε ύβρειε του». Εκανε, δε, 
λόγο για Βατερλώ, μνημονεύονταε 
τη ν παραδοχή του υπουργού Οι
κονομικών ότι όλοι οι στόχοι για 
φέτοε έπεσαν έξω, ενώ  ήδη ανα
θεωρούνται προε το  χειρότερο ό
λοι οι στόχοι του 2012. Διευκρί
νισε, δε, εμμέσωε πλην σαφώε ό
τι δεν έχει έρθει ακόμη η ώρα να 
επαναδιαπραγματευθεί η Ν.Δ. 
«Στιε συναντήσειε τηε Ν.Δ. με την 
τρόικα δεν γίνονται διαπραγμα- 
τεύσειε. Διαπραγμάτευση κάνει η 
κυβέρνηση, αν και μάλλον δεν κά
νει τίποτα προε αυτή τη ν κατεύ
θυνση», είπε. Η Ν.Δ. παρουσίασε, 
επιπλέον, αναλυτικά στοιχεία για 
τη ν εξέλιξη τω ν οικονομικών δει

κτών, στα δύο έτη διακυβέρνησηε 
του ΠΑΣΟΚ, με τουε Χρ. Σταϊ- 
κούρα και Γ. Μιχελάκη να κάνουν 
λόγο για «Βατερλώ». Παράλληλα, 
απέρριψαν κάθε σενάριο περιο
ρισμού τω ν  αμοιβών τηε Εθνικήε 
Συλλογικήε Σύμβασηε Εργασίαε, 
επαναφέρονταε την πρόταση Σα
μαρά για αντίστοιχη μείωση τω ν 
εργοδοτικών εισφορών προε τα 
Ταμεία.

Στη Ν.Δ. παραμένουν σε εκλο
γική εγρήγορση, εκτιμώνταε ότι 
το  πολιτικό κεφάλαιο τηε κυβέρ
νησηε Παπανδρέου εξαντλείται με 
ταχύτατουε ρυθμούε. Επιδιώκεται, 
δε, να διευρυνθεΐ το  μέτωπο τηε 
αντιπαράθεσηε και σε ζητήματα 
πέραν τηε οικονομικήε πολιτικήε, 
που εκ τω ν πραγμάτων παραμένει 
στην αιχμή τηε γαλάζιαε κριτικήε. 
Ενδεικτική τηε τακτικήε αυτήε εί
ναι η ερώτηση που κατέθεσε, εκ 
νέου, χθεε προε το ν  πρωθυπουρ
γό ο κ. Αντ. Σαμαράε με αντικεί
μενο την εγκληματικότητα και την 
ανασφάλεια τω ν πολιτών, σε συν
δυασμό με τη ραγδαία αύξηση τηε 
παράνομηε μετανάστευσηε. Η ε
ρώτηση (είχε υποβληθεί αρχικώε 
το ν  περασμένο Μάιο) επικε
ντρώνετα ι σε δύο βασικά σημεία 
(μετανάστευση, ασφάλεια) επί 
τω ν  οποίων οικοδομείται το νέο 
πολιτικό στίγμα τήε, υπό τον κ. Σα
μαρά, Ν.Δ., όπωε άλλωστε κατέστη 
σαφέε και από τη ν πρόσφατη ο
μιλία του στη  Θεσσαλονίκη.

Σκληρή κριτική μικρών κομμάτων για Eurogroup και υπουργό Οικονομικών

Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσαν το ΚΚΕ και ο ΣΥΝ, ε
νώ ο ΛΑΟΣ τόνισε ότι «κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση καθίστα
νται υπόλογες στο έθνος».

Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Ποικίλες αντιδράσειε από τα  κόμ
ματα τηε ελάσσονοε αντιπολί- 
τευσηε προκάλεσαν η συνεδρία
ση του Γιούρογκρουπ και η συ
νέντευξη Τύπου του υπουργού Οι
κονομικών κ. Ευ. Βενιζέλου. Το 
ΚΚΕ και ο Συνασπισμόε κατηγό
ρησαν τη ν κυβέρνηση για εκβια- 

ιό των εργαζομένων και τω ν πο
λιτών. Ευθύνεε στα μεγάλα κόμ
ματα, επειδή η Ελλάδα βρέθηκε σε 
ρόλο επαίτη καταλόγισε ο ΛΑΟΣ.

Το ΚΚΕ έκανε λόγο για «ωμοϋε 
εκβιασμούε και απειλέε με τιε ο- 
ποίεε ο υπουργόε επιχειρεί να τρο
μάξει τον λαό, δεν είναι για να σώ
σουν τη  χώρα αλλά τα ελληνικά 
και ευρωπαϊκά κεφάλαια». Οπωε 
σημειώνει η ανακοίνωση του 
κόμματοε «ο ι ενδοκαπιταλιστι- 
κέε αντιθέσειε οξύνονται, ο προ- 
σωρινόε συμβιβασμόε τηε 21ηε 
Ιουλίου αμφισβητείται ανοιχτά 
και διάφορα σενάρια χρεοκοπίαε 
εξετάζονται». «Ο λαόε δεν έχει κα
μία ελπίδα να σωθεί, αν υποκύψει 
στα διλήμματα κυβέρνησηε, τρόι

καε, πλουτοκρατίαε», τονίζει το 
ΚΚΕ καλώνταε το ν  λαό να συ- 
μπορευτεί μαζί του για «ανατρο
πή τηε εξουσίαε τω ν μονοπωλίων, 
για τη  λαϊκή εξουσία με αποδέ
σμευση από την Ε.Ε. και διαγρα
φή του χρέουε».

Ο Συνασπισμόε σήκωσε κατα- 
κόρυφα τουε αντιπολιτευτικούε τό
νουε, ζητώνταε με τιε υπογραφέε 
σϋσσωμηε τηε Κοινοβουλευτιχήε

του Ομάδαε «να  κατατεθούν οι ε- 
πιστολέε υποταγήε του πρωθυ
πουργού και του υπουργού Οικο
νομικών προε την τρόικα». Ταυ
τόχρονα, ο εκπρόσωποε κ. Π. 
Σκουρλέτηε εξαπέλυσε επίθεση 
κατά του κ. Βενιζέλου, τονίζονταε 
ότι «χρησιμοποίησε το χρέοε ωε 
μοχλό πίεσηε και εκβιασμού για 
την πλήρη διάλυση τω ν  εργασια
κών σχέσεων, την κατακρήμνιση

Για εκβιασμό κάνουν 
λόγο ΚΚΕ και ΣΥΝ, 
ευθύνες στα μεγάλα 
κόμματα καταλογίζει 
ο ΛΑΟΣ, ενώ πρωτο
βουλίες ζητεί η ΔΗΣΥ.

τω ν εισοδημάτων και τη διάλυση 
κάθε έννοιαε κοινωνικού κρά- 
τουε, με στόχο τη  βίαιη αναδια
νομή του πλούτου υπέρ του κε
φαλαίου». Η αναπληρώτρια εκ
πρόσωποε του ΛΑΟΣ κ. Σίσσυ Αλι- 
γιζάκη τόνισε ότι «κυβέρνηση και 
αξιωματική αντιπολίτευση καθί
στανται υπόλογεε στο έθνοε για 
τη ν πλήρη κατάπτωση τηε εθνι
κήε κυριαρχίαε», και επισήμανε ό
τ ι «δεν μαε πάει ο ρόλοε του ε
παίτη και του καρπαζοεισπρά
κτορα».

ΔΗΜΑΡ, ΔΗΣΥ
Προσπάθεια μετακύλισηε τηε 

ευθύνηε για τη ν εφαρμογή του

προϋπολογισμού καταλογίζει στον 
κ. Βενιζέλο η Δημοκρατική Αρι
στερά. Ο υπεύθυνοε Οικονομι
κών κ. Δ. Χατζησωκράτηε τόνισε 
ότι η εφαρμογή του προϋπολογι
σμού δεν μπορεί να φορτώνεται α
ποκλειστικά στουε διωκόμενουε 
λειτουργούε τηε Δημόσιαε Διοί- 
κησηε, ούτε να επαφίεται στη φι
λοτιμία και τον  πατριωτισμό τω ν 
δοκιμαζόμενων πολιτών», ενώ 
πρόσθεσε ότι «η ανάσχεση τηε ύ- 
φεσηε δεν μπορεί να εξορκίζεται 
αλλά να απαιτεί αναπτυξιακέε 
πρωτοβουλίεε». Αντίθετα, η Δη
μοκρατική Συμμαχία στρέφεται κα
τά τηε Ν.Δ. Ο κ. Θ. Σκυλακάκηε δή
λωσε ότι «όσοι ονειρεύονται επα- 
ναδιαπραγματεύσειε πήραν με 
τη ν αναβολή τηε έκτηε δόσηε, έ
να μήνυμα για το  ποιο είναι το 
πραγματικό κλίμα στην Ευρώπη» 

Τέλοε οι Οικολόγοι Πράσινοι, με 
αφορμή δηλώσειε του επιτρόπου 
Ολι Ρεν επισημαίνουν ότι «όσο τα 
βάρη τα  φορτώνονται οι ασθενέ
στεροι και δεν επενδύουμε στην 
κοινωνική βιωσιμότητα, το βαρέλι 
δεν θα έχει πάτο».

I  ✓

Μέσα Νοεμβρίου, 
η απόφαση επί 
προσφυγής ΠΓΔΜ
Της ΔΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Η ώρα τηε απόφασηε του Διεθνούε Δικαστηρίου τηε Χά- 
γηε επί τηε προσφυγήε τηε ΠΓΔΜ κατά τηε Ελλάδαε, την 
οποία εγκαλεί για παραβίαση τηε Ενδιάμεσηε Συμφωνίαε, 
με αφορμή την απόφαση τηε Αθήναε να αναταχθεί στην 
προσχώρηση τηε γειτονικήε χώραε στο ΝΑΤΟ, κατά τη 
Σύνοδο Κορυφήε τηε Συμμαχίαε στο Βουκουρέστι, τον Ατ 
λιο του 2008, φαίνεται ότι πλησιάζει. Με καθυστέρηση μ_ 
ρικών εβδομάδων, καθώε η απόφαση αρχικά επρόκειτο 
να ανακοινωθεί μέσα στον Οκτώβριο, αναμένεται το δεύ
τερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου. Η εφημερίδα των 
Σκοπιών «Ντνέβνικ», αναφέρει σε δημοσίευμά τηε ωε η
μερομηνία τη  16η Νοεμβρίου, ωστόσο, πηγέε του υ
πουργείου Εξωτερικών αναφέρουν ότι δεν υπάρχει συ
γκεκριμένη ημερομηνία, αλλά μια γενική πληροφόρηση 
ότι η απόφαση θα ανακοινωθεί μετά τιε 15 Νοεμβρίου.

Η ανακοίνωση τηε απόφασηε, όπωε εκτιμούν διπλω- 
ματικέε πηγέε, θα δρομολογήσει εξελίξειε και σίγουρα θα 
προκαλέσει εκ νέου κινητικότητα στο ζήτημα τηε ονο- 
μασίαε, το οποίο έχει «βαλτώσει» εδώ και πολύ καιρό. Πη
γέε του υπουργείου Εξω
τερικών εκτιμούν ότι σε 
μεγάλο βαθμό η «απροθυ
μία» τηε κυβέρνησηε των 
Σκοπιών να εμφανιστεί 
διαλλακτική στο τραπέζι 
τω ν  διαπραγματεύσεων, 
κάτι που θα επέτρεπε 
στον ειδικό μεσολαβητή,
Μάθιου Νίμιτε, να  προ
χωρήσει τη  διαδικασία και 
να φέρει μια νέα πρόταση, 
σχετίζεται με τη ν εκκρε
μότητα τηε δικαστικήε α
πόφασηε. Δηλαδή, τα  Σκόπια αναμένουν την ετυμηγορία 
του Διεθνούε Δικαστηρίου, ελπίζονταε σε μια απόφαση 
που θα τουε δικαιώνει και θα τουε δώσει μεγαλύτερη δια
πραγματευτική ισχύ, ενώ θα αποσυμφορήσει τη ν  πίεση 
που εισπράττουν για πιο διαλλακτική στάση.

Η «Ντνέβνικ» αναφέρει ότι η κυβέρνηση τω ν  Σκοπιών 
έχει ήδη επεξεργαστεί τιε κινήσειε τηε μετά τη ν  ανακοί
νωση τηε απόφασηε: εάν αυτή είναι ισορροπημένη και 
κρατά αποστάσειε και από τιε δύο πλευρέε, τό τε  θα α- 
ξιοποιηθούν τα σημεία εκείνα που ευνοούν τη ν ΠΓΔΜ σε 
διεθνή εκστρατεία ενημέρωσηε. Εάν η απόφαση είναι θε
τική για τα Σκόπια, εάν, δηλαδή, το  Δικαστήριο αποδε
χθεί παραβίαση τηε Ενδιάμεσηε Συμφωνίαε από την Ελλά
δα, τότε η κυβέρνηση Γκρούεφσκι θα θέσει το ζήτημα στα 
Ηνωμένα Εθνη, ενώ θα ζητήσει να  επαναξιολογηθεί η α
πόφαση του Βουκουρεστίου για την ένταξη τηε ΠΓΔΜ στο 
ΝΑΤΟ. Στην Αθήνα, διπλωματικέε πηγέε, με βάση την α
ξιολόγηση παρελθόντων αποφάσεων του Διεθνούε Δικα
στηρίου, εκτιμούν ότι η ετυμηγορία θα είναι ισορροπη
μένη, με το Δικαστήριο να αποδέχεται μέροε τω ν επι
χειρημάτων καθεμίάε από τιε δύο πλευρέε.

Αισιοδοξία, υπό όρους, 
από τον Θ. Πάγκαλο
Αισιόδοξος, υπό προϋποθέσειε, για τιε προοπτικέε τηε 
οικονομίαε το  επόμενο έτοε εμφανίστηκε ο αντιπρόε- 
δροε τηε κυβέρνησηε, κ. Θεόδωροε Πάγκαλοε, σε συ
νέντευξη  που παραχώρησε στη ν εκπομπή «Νέοι Φά
κελοι» τηε τηλεόρασηε του ΣΚΑΪ.

«Εγώ πιστεύω ότι αν υπάρξει στοιχειώδηε συνείδη
ση τηε πραγματικότηταε από την πλευρά τηε κοινήε γνώ- 
μηε και από τη ν  πλευρά τω ν  πολιτικών ηγεσιών, μπο
ρούμε να κλείσουμε αυτό το ν  χρόνο μέσα σε πολύ δυ- 
σάρεστεε συνθήκεε, έχονταε επιτύχει τη ν  παγίωση τηε 
μείωσηε του ελλείμματοε που έχει ήδη επιτευχθεί, δη
λαδή κάτι γύρω σ το  8% και να έχουμε έναν προϋπο
λογισμό βατό για το  2012 που θα είναι το  έτοε τω ν  πρω
τογενώ ν πλεονασμάτων και αυτό θα είναι η καμπή, η 
οποία θα μαε οδηγήσει σ τη ν  άλλη πλευρά του λόφου, 
είναι αν θέλετε εκεί που ξεπερνάμε και βγαίνουμε στο 
φωε», ανέφερε, απαντώνταε σε σχετική ερώτηση.

Ο κ. Θ. Πάγκαλοε, αν και δήλωσε ότι ο ίδιοε π ιστεύ
ει ότι η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση εθνικήε συνεργα- 
σίαε, πρόσθεσε ότι το  θεωρεί εξαιρετικά δύσκολο.

Οσον αφορά το  ενδεχόμενο να κλιμακωθούν οι α- 
ντιδράσειε μελών τηε Κοινοβουλευτικήε Ομάδαε του 
ΠΑΣΟΚ σ τη ν  προοπτική λήψηε επιπλέον μέτρων, ο α- 
ντιπρόεδροε τηε κυβέρνησηε είπε ότι «η Κοινοβουλευτική 
Ομάδα, κάθε φορά που χρειάστηκε να πει το  / ήλο 
“να ι” , το  έκανε» και ότι ο ίδιοε πιστεύει ότι θα ο . εχί- 
σει να το  κάνει.

Από το Διεθνές 
Δικαστήριο της Χά
γης, που εξετάζει 
τον ισχυρισμό 
των Σκοπιών ον 
η Αθήνα έχει παρα
βιάσει την Ενδιάμε
ση Συμφωνία.

Ηπια η Κομισιόν 
έναντι της Τουρκίας

! Στοιχεία καταγραφήε ουδέτερου παρατηρητή, χωρίε διά
θεση υποβολήε παρατηρήσεων ωε προε τα  σημεία που 
θα πρέπει να  τύχουν βελτιώσεων, παρουσιάζει το  φε- 

{ τινό προσχέδιο αξιολόγησηε τηε ενταξιακήε πορείαε τηε 
I Τουρκίαε από τη ν  Κομισιόν. Στο προσχέδιο, που είδε 

χθεε το  φωε τηε δημοσιότητρε, δεν υπάρχει καμία α
ναφορά στιε πρόσφατεε ιδιαίτερα προκλητικέε κινήσειε 
τηε Τουρκίαε στην Ανατολική Μεσόγειο, μετά την έναρξη 

| τω ν  γεω τρήσεων από τη ν  Κυπριακή Δημοκρατία. Δ εν 
καταγράφεται, επίσηε, η εκπεφρασμένη απειλή τηε Αγκυ- 
ραε για διακοπή τω ν  διαπραγματεύσεων, εάν δεν επι
λυθεί το  Κυπριακό πριν από την ανάληψη τηε προι ιε
τηε Ε.Ε. από την Κύπρο για το δεύτερο εξάμηνο του ~„ι2. 
Οι αναφορέε σε σχέση με τη ν  Κύπρο περιορίζονται σε 
επανάληψη, για μια ακόμη φορά, τηε μη εφαρμογήε α
πό την Τουρκία του Πρωτοκόλλου τηε Αγκυραε και στην 
επισήμανση ότι «η  Κυπριακή Δημοκρατία έχει κατα
γράψει παραβιάσειε τω ν  χωρικών υδάτων και του ε
ναέριου χώρου».

Σε σχέση με την Ελλάδα, στην έκθεση γίνεται αναφορά 
στην προσπάθεια για βελτίωση των διμερών σχέσεων, κα
ταγράφεται μάλιστα και η επίσκεψη του πρωθυπουργού, 
κ. Γ. Παπανδρέου, στο Ερζερούμ. Αναφέρεται ότι το επειιε 
belli εξακολουθεί να παραμένει σε ισχύ. Απουσιάζει, ό
μωε, η προτροπή για άμεση άρση του, που είχε συμπε- 
ριληφθεί σε εκθέσειε στο παρελθόν. Διπλωματικέε πηγέε 
αναφέρουν ότι ώε τιε 12 Οκτωβρίου, που θα παρουσια
στεί το τελικό κείμενο, συνεχίζεται η προσπάθεια για βελ
τίωση τω ν  αναφορών που αφορούν Ελλάδα και Κύπρο.


