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Ξεπέρασε το 95% η συμμετοχή στο PSI
Δυνατότητα διαγραφής 104,6 -  107 δισ. ευρώ του χρέους, εφόσον εξασφαλισθεί η σύμφωνη γνώμη της Ευρωζώνης για τη χρήση των ΟΑΟε

Των ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ - ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Στη μεγαλύτερη διαγραφή xpéous που έγινε ποτέ για χώρα είναι έτοιμη να προχωρήσει η Ελλάδα. Χθεε αργά το βράδυ (10 ώρα Ελλά- δαε) ολοκληρώθηκε η  διαδικασία m s  εκδή- λωσηε εθελοντικήε συμμετοχήε στην αναδιάρθρωση του ελληνικού xpéous (PSI) από s ιδιώτεβ και σύμφωνα με ασφαλείε πλη- ^ .φ ορίεε, το ποσοστό συμμετοχήε διαμορφώθηκε στην περιοχή του 95,1% - 97%, κα- 0cos για τα ομόλογα που υπάγονται στο ελληνικό δίκαιο θα εφαρμοστούν οι ρήτρεε συλ- λογικήε ôpàons (CACs).Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να διαγράψει από το xpéos m s  ποσό 104,6 - 107 δισ. ευρώ, εφ’ όσον σήμερα εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη m s  Ευρωζώνηε για τη χρήση των CACs. Πρόκειται για μία ε

ξέλιξη που δημιουργεί ικανοποίηση στο οικονομικό επιτελείο και μπορεί να δώσει νέα πνοή στην ελληνική οικονομία, υπό την προϋπόθεση ôpcus ότι η ίδια η Ελλάδα θα ακολουθήσει πιστά το πρόγραμμα οικονομικήε πο- λιτική5 που έχει συμφωνηθεί με την τρόικα.Εnions, η  διαφαινόμενη επιτυχία του PSI ανοίγει τον δρόμο και για την έγκριση του νέου δανειακού πακέτου ùijious 130 δισ. ευρώ. Τόσο από την Ευρωζώνη, όσο Kupicos από το Διεθνέε Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίεε, προτίθεται να συμμετάσχει με επιπλέον 8 έωε 11 δισ. ευρώ. Σήμερα a n s  8 το πρωί, το υπουργείο Οικονομικών θα εκδώσει ανακοίνωση με τα αποτελέσματα των προσφορών στο πλαίσιο του PSI, ενώ στη 1 το μεσημέρι, ο unoupYôs Οικονομικών κ. Ευ. Βενιζέλοε θα παραθέσει συνέντευξη Τύπου.

Λίγο αργότερα, πιθανότατα στιε 3 το με σημέρι, θα συνεδριάσει υπό τη μορφή τηλε διάσκεψηε το Ευπ^τουρ με στόχο να εξετά σει τα αποτελέσματα των προσφορών και ντ δώσει το «πράσινο φω5» στην ενεργοποίηση των ΟΑΟε για τα ομόλογα που υπάγονται σττ ελληνικό δίκαιο. Η ανταλλαγή των υφιστάμενων ομολόγων με τα νέα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Μαρτίου.
Η  επιτυχία του προγράμματος 
ανταλλαγής ομολόγων ανοίγει 
τον δρόμο και για την έγκριση 
του νέου δανειακού πακέτου 
ύφους 130 δισ. ευρώ -  Συνέντευξη 
του κ. Βενιζέλου, σήμερα στις 13.00.

Από τα ελληνικά ομόλογα ύψουε 206 δισ. ευρώ που είχαν επιλεγεί για «κούρεμα», τα 177 δισ. ευρώ υπάγονται στο ελληνικό δίκαιο, τα 18 σε ξένο δίκαιο και άλλα 11 δισ. ευρώ είναι ομόλογα ή δάνεια ΔΕΚΟ.Σύμφωνα με πληροφορίεε:1. Από τα 177 δισ. ευρώ, συμμετείχαν στη διαδικασία οι κάτοχοι των 160 δισ. ευρώ. Εξ αυτών, δήλωσαν ότι θα συμμετάσχουν εθελοντικά στο «κούρεμα» εκείνοι που έχουν στα χέρια τουε 145 δισ. ευρώ. Επιπλέον, οι κάτοχοι άλλων 5 δισ. ευρώ δήλωσαν ότι εφ’ όσον εφαρμοστούν τα CACs, δέχονται να υποστούν το «κούρεμα». Αρνητική ήταν η απάντηση από τουε κατόχουε ομολόγων 9 δισ. ευρώ. Ετσι, το Δημόσιο συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία των 2/3 ή 66% για να έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει τα CACs και να «κουρέψει» εν τέλει το σύνολο των 177 δισ. ευρώ.

2. Από τα 18 δισ. ευρώ ελληνικών ομολόγων που υπάγονται σε ξένο δίκαιο, εθελοντική συμμετοχή στο «κούρεμα» εκδήλωσαν οι κάτοχοι των 12-14 δισ. ευρώ.
3. Από τα ομόλογα των ΔΕΚΟ, εθελοντικά θα συμμετάσχουν στο «κούρεμα» τα 7-8 δισεκατομμύρια ευρώ.Με αυτά τα δεδομένα, και πριν από την ενεργοποίηση των CACs στα ομόλογα που υπάγονται στο ελληνικό δίκαιο, η συμμετοχή στι PSI διαμορφώθηκε στο υψηλό ποσοστό 80,5% - 83%. Λαμβάνονταε, όμωε, υπόψη ότι η  Ευρωζώνη θα εγκρίνει σήμερα την ενεργοποίηση των CACs, το ποσοστό συμμετοχή5 ανεβαίνει αυτομάτου στα επίπεδα του 95,1% - 97%.Η συμμετοχή στο PSI κατά 95% τουλάχιστον ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρηθεί βιώσιμο το xpéos, ώστε να χορηγηθεί το νέο πακέτο βοήθειαε.Μ εγάλες ζημίες για τους «διαφωνούντες» ιδιώτες πιστωτές

Αν ιιμέτωποι με το ενδεχόμενο να υποστούν μεγαλύτερε5 ζημίεε, ή ακόμα και ολοκληρωτικέ3, βρίσκονται εκείνοι οι ιδιώτεε πι- στωτέε m s  Ελλάδαε που δεν έχουν συμφωνήσει στην εθελοντική ανταλλαγή των ομολόγων tous (PSI) και οι τίτλοι που διακατέχουν υπάγονται σε ξένο δίκαιο.Από την αρχή m s ôAns διαδι- 
Kaoias, η κυβέρνηση έχει δε- σμευθεί ότι δεν θα υπάρξει καλύτερη πρόταση από αυτήν του PSI. Δηλαδή, το κούρεμα κατά 53,5% στην ονομαστική αξία του xpéous που διακατέχουν είναι ό,τι καλύτερο μπορούν να περιμένουν.Τα ελληνικά ομόλογα που υπάγονται σε ξένο δίκαιο (αγγλικό, ελβετικό, ιαπωνικό, αμερικανικό ή γαλλικό) ανέρχονται συνολικά σε 18 δισ. ευρώ και αποτελούν το
Η  Ελλάδα έχει 
το δικαίωμα είτε να 
μην τους αποπληρώσει 
είτε να τους επιβάλει 
ένα πολύ μεγαλύτερο 
«κούρεμα» από ό,τι 
προβλέπει το PSI.8,7% επί του συνόλου των ομολόγων ùijious 206 δισ. ευρώ που έχουν επιλεγεί για «κούρεμα».Επίσηε, έχουν ôiKés tous ρή- τρεε συλλογικήε ôpàans (CACs) και ξεχωριστέ^ προθεσμίεε για να αποφασίσουν εάν θα συμμετάσχουν ή όχι στο PSI. Μάλιστα, υπάρχουν ομόλογα για τα οποία οι κάτοχοί tous μπορούν να αποφασίσουν μεταξύ 27 και 29 Μαρτίου το τι θα πράξουν.Δεν είναι τυχαίο το γεγονόε ότι η ημέρα ανταλλαγήε όλων των ομολόγων που υπάγονται σε ξένο δίκαιο είναι η  11η Απριλίου. Να σημειωθεί ότι υπό ξένο δίκαιο βρίσκονται και ομόλογα των ΔΕΚΟ. Από το σύνολο των 10 δισ. ευρώ που είναι τα ομόλογα και τα ? ' 'ία των ΔΕΚΟ, περίπου τα 3 δ—. ευρώ υπάγονται σε ξένο δίκαιο και έχουν εκδοθεί από ΟΣΕ και ΟΑΣΑ.Μέχρι να αποφασίσουν όλοι για το εάν θα συμμετάσχουν εθελο

ντικά στην ανταλλαγή των ελληνικών ομολόγων ή  όχι, η κυβέρνηση tous έχει προειδοποιήσει ότι εάν δεν συμφωνήσουν, τότε η Ελλάδα έχει το δικαίωμα:
• είτε να μην tous αποπληρώ

σει καθόλου• είτε va tous επιβάλει ένα πολύ μεγαλύτερο «κούρεμα» από ό,τι προβλέπει το PSI. Πληροφορίεε ανέφεραν nos η κυβέρνηση προειδοποίησε ότι οι απώλειεε θα μπορούσαν να φθάσουν στο 85% - 90% σε ôpous καθαρήβ παρού- oas αξίαε, από 74% που είναι στο πλαίσιο του PSI.
Νομικά ζητήματαnàvTGis, κάτι τέτοιο μόνο εύκολο δεν είναι. Υπάρχουν πολλά νομικά ζητήματα, ενώ είναι βέβαιο ότι οι κάτοχοι αυτών των ομολόγων θα προσφύγουν στα δικαστήρια διεκδικώντα5 αποζημίωση από το ελληνικό kpôtos για tis α- πώλειέ3 tous από μια μονομερή απόφαση m s  Ελλάδα5 εναντίον των συμφερόντων tous. Ωστόσο, πληροφορίε5 θέλουν την κυβέρνηση να έχει το «πράσινο cpais» για να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο από νομικού s συμβούλουε. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει τη στήριξη m s Ευρωζώνη και του Διεθνούε Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).Αξίζει να σημειωθεί ότι για να θεωρηθεί επιτυχημένο το PSI και να εγκριθεί το νέο πρόγραμμα χρηματοδότησή m s Ελλάδαε, θα πρέπει η συμμετοχή να ξεπερά- σει το 95% και να φθάσει κοντά στο 100%.Γι’ αυτό, αλλά και για να στείλει η Ευρωζώνη ένα μήνυμα α- ποφασιστικότηταε, είναι πολύ πιθανό να επιλεγεί τελικά το υποχρεωτικό «κούρεμα» στα συγκεκριμένα ομόλογα.Βέβαια, αυτό θα οδηγήσει σίγουρα σε «χρεοκοπία» (default) επί των ομολόγων αυτών και θα δημιουργήσει «αναστάτωση» eras α- 
Yopés. Δεν μπορεί, ôpais, να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να αποφύγουν το «κούρεμα» οι ιδιώ- τε5, εάν αυτοί που τελικά εμμείνουν στη θέση tous να μη συμμετάσχουν εθελοντικά αποτελούν μόνο το 1% - 2% του συνόλου των πιστωτών που κατέχουν τα 205 δισ. ευρώ (2 - 4 δισ. ευρώ).

ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΑΣ

Η «ακτινογραφία» ίου PSIποσά σε δισ. ευρώ
Ομόλογα 
προς «κούρεμα»

Υπό ελληνικό δίκαιο 

Σε ξένο δίκαιο ] 

ΔΕΚΟ I

206
18

111

Ενεργοποίηση CACs

Επόμενο βήματα

Εκχιμώμενο ποσό 
συμμετοχής

Υπό ελληνικό δίκαιο

Σε ξένο δίκαιο 1 12-14 
ΔΕΚΟ 17-8

Υπό ελληνικό δίκαιο:
Σε ξένο δίκαιο: ΟΧΙ ακθ]« *με CACs

Οιρελος 
για την Ελλάδα

Στοχος 109,6104,6-107Βασει συμμειοχής 
μέχρι σήμερα

Εξοικονόμηση τόκων 1 4-5 EinOÎWÇ

Σήμερα 12 Μαρτίου 15 Μαρτίου
στις 08.00 γίνεται συνεδριάζει
ανακοινώνονται η ανταλλαγή.. το δ.σ. του ΔΝΤ
τα επίσημα για να εγκρίνει
αποτελέσματα. το νέο πρόγραμμα.οο

Φυσικά πρόσωπα πΡ°ζτο παΡ°ν- θα υποσιουν 
το «κούρεμα». Πιθανότατα 
θα υπάρξει ρύθμιση με κριτήρια 
για κάλυψη των ζημιών τους.

20 Μαρτίου
αποπληρώνονται 
4,6 δισ. ευρώ 
ελληνικών ομολόγων 
που κατέχει η ΕΚΤ.

ο — ο ο ο ...............................ο
Στις 13.00 Στις 15.00 14 Μαρτίου 19 Μαρτίου
συνέν τηλεδιάσκεψη συνεδριάζει το Σύνοδος κορυφής
τευξη Ευτο§Γουρ για να Ευπ^τουρ για να της Ευρωζώνης για
του αποφασιστεί η χρήση οριστικοποιηθεί οριστικό «ΟΚ» στο
κ. Ευ. ζΑΕε επί των ελληνικού το νέο πρόγραμμα νέο πρόγραμμα.
Βενιζέλου. δικαίου ομόλογα. ύψους 130 δισ. ευρώ.

11 Απριλίου
γίνεται η 
ανταλλαγή 
των ομολόγων 
σε ξένο 
δίκαιο.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΤι σημαίνει η ενεργοποίηση των CACs
Ελπίδες για τη μη ενεργοποίηση των ασφαλίστρων κινδύνου (CDS) δημιουργεί η υψηλή εθελοντική συμμετοχή των ιδιωτών ομολογιούχων στο σχέδιο α- νταλλαγήε των ελληνικών ομολόγων (PSI). Εν τω μεταξύ σήμερα σε τηλεδιάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί το Eurogroup αναμένεται να δώσει το «πράσινο epeus» για την ενεργοποίηση των ρητρών συλλογικήε δράσηε (CAC’s). Η  ενεργοποίηση των CAC’s θεωρείται δεδομένη και θα συμπαρασύρει στο «κούρεμα» το σύνολο των ομολόγων που βρίσκονται υπο εθνικό δίκαιο (177 δισ. ευρώ).Την ενεργοποίηση ή όχι των CDS θα αποφασίσει η Διεθνήε Ενωση Συμφωνιών Ανταλλαγήε και Παραγώγων (ISDA) αφού εξετάσει και κρίνει tous ôpous ms συναλλαγή5. Στελέχη τραπεζών εκτιμούν ότι η αυξημένη συμμετοχή των ιδιωτών δημιουργεί προϋποθέσει για τη μη ενεργοποίηση των CDS, ωστόσο άλλεε πηγέ5 εκτιμούν ότι είναι δύσκολο να αποφευχθεί η ενεργοποίησή TOUS.Τυχόν ενεργοποίηση των CDS δεν θα έχει επιπτώσειε στο PSI ούτε στην ενεργοποίηση του νέου πακέτου οικονομικήβ βοή-

θειαε. Ωστόσο θα οδηγήσει στην πληρωμή των σχετικών ασφαλίστρων, ενώ αναμένεται να «χτυπήσει» και τα παράγωγα προϊόντα που βασίζονται σε ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου.Σύμφωνα με εκ τ ιμ ή σ ει τρα- πεζικών στελεχών το συνολικό άνοιγμα σε ό,τι αφορά tis συναλ- λαγέ5 CDS επί ελληνικών ομολόγων προσδιορίζεται κοντά στα 4 δισ. ευρώ. Η ζημιά αυτή θα βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιωτικό
Η  Διεθνής Ενωση  
Συμφωνιών 
Ανταλλαγής και 
Παραγώγων (ISDA) θα 
αποφασίσει για τα CD S.τομέα και ôoous οργανισμούε (τράπεζε5, ασφαλιστικέ5 εται- ρίεε κ.ά.) είχαν πουλήσει σχετικά aocpcildtepa κινδύνου. Δεν υπάρχει ε Λ ρ η σ η  για το μέγεθοε 
ms επίπτωσηβ σε ό,τι αφορά tis συναλλαγέ5 παραγώγων.Για την Ελλάδα, το ενδεχόμενο να χαρακτηριστεί πιστωτικό γεγονόε το PSI δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Οταν μια χώρα αθετήσει tis υποχρεώ σει m s χά

νει κάθε πρόσβαση σε εξωτερική χρηματοδότηση, ωστόσο στην περίπτωση m s  xcupas μα5 η χρηματοδότηση αυτή είναι εξασφαλισμένη από την Ε.Ε. και το ΔΝΤ.Χθεε η  ISDA ανακοίνωσε ότι προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο το PSI να εκληφθεί eus πιστωτικό γεγονό5, διευκρινίζο- vras ότι η  δημοσιοποίηση m s λί- OTas των ομολόγων που έχουν την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου δεν γίνεται προσβλέπο- vras υποχρεωτικά σε ανακοίνωση πιστωτικού γεγονότθ5.
Etis apxés Μαρτίου, η ISDA, α- navTGivras σε ερωτήματα μελών m s , έκρινε ότι η  θεσμοθέτηση των CA C’s δεν ενεργοποιεί τα CDS, διευκρινίζονταε ότι αν τα CAC’s ενεργοποιηθούν τότε θα επανεξετάσει το ζήτημα. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με tis ρή- Tpss συλλογική5 ôpàans, αν ένα ορισμένο ποσοστό των ομολογιούχων (66% στην περίπτωση m s  Ελλάδα5) συμφωνήσει με το σχέδιο ανταλλαγή5, τότε η  κυβέρνηση μπορεί να ενεργοποιήσει tis σχετικέε ρήτρεε υποχρε- ώνονταε και τη μειοψηφία να αποδεχθεί την ανταλλαγή.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Jpapadogiannis@kathimerini.gr

Πυρά κατά Ταμείων από Λ. Παπαδήμο και Ευ. Βενιζέλο
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Τον δρόμο για tis εθνικέε εκλογέε ανοίγει η  ακριβήε περιγραφή των ενεργειών που μένει να φέρει εΐ5 népas η παρούσα κυβέρνηση. Στο χθεσινό υπουργικό συμβούλιο οι κ. Λ. Παπαδήμο5 και Ευ. Βενιζέλοβ περιέγραψαν με αρκετή σαφήνεια ποια βήματα απομένει να γίνουν.Ds τα τέλη Μαρτίου θα πρέπει να έχουν κατατεθεί ένα πολυνομοσχέδιο για τη συμμόρφωση σε κάποιε5 κοι- νοτικέε οδηγίεε (παροχή υπηρεσιών και βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντοε), να θεσπιστεί ο δημοσιο- 
νομικόΒ Kavôvas και να ολοκληρωθούν οι τελευταίεε προ- απαιτούμενε5 ενέργειεε για τη δανειακή σύμβαση. Etis 12 Μαρτίου και για ένα μήνα θα ανοίξει η διαδικασία για τον διακανονισμό των 18 δισ. ομολόγων που υπάγονται σε ξένο δίκαιο και 10 δισ. τα οποία αφορούν εγγυημένα δάνεια σε ΔΕΚΟ. Η διαδικασία αυτή θα κλείσει uns 11 Απριλίου και η ολοκλήρωσή m s  δεν χρειάζεται την προώθηση νομοθετικού έργου, άρα δεν απαιτείται η Βουλή να είναι ανοιχτή.Στη χθεσινή συζήτηση στο υπουργικό, το κλίμα ήταν ιδιαίτερα αρνητικό για t is  διο ικ ή σ ει των έξι ασφαλιστικών Ταμείων που δεν αποδέχθηκαν να συμμετέχουν στο PSI. Συγκέντρωσαν τα πυρά τόσο του κ. Παπαδήμου, όσο και των κ. Βενιζέλου και Γ. Κουτρουμάνη. Ο κ. Παπαδήμοε χαρακτήρισε τη στάση των διοικήσεων cos «παραλυτική και μυωπική», ο κ. Βενιζέλοε εξέφρασε τη «βαθύτατη λύπη» του για τον ίδιο λόγο, ενώ ο κ. Κ ουτρουμά νη υπογράμμισε ότι με τον τρόπο αυτό δεν προστατεύουν την περιουσία tous. Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι αν τη ρευστοποιούσαν σήμερα θα ελάμβαναν οκτώ δισ. ευρώ, ενώ με την ανταλλαγή θα εξασφάλιζαν 13.Ds npos την πορεία του PSI, ο κ. üanaôâpos υπογράμμισε ότι πρόκειται για το τρίτο από τα τέσσερα βήματα που απαιτούνται για την έγκριση m s  véas δανεια- 
kùs σύμβασηε. Το τέταρτο, ôncus είπε, θα έρθει με την «τελική έγκριση του χρηματοδοτικού πακέτου και την υπογραφή m s  véas δανειακήε σύμβασηε». Ο κ. Βενιζέλθ5 περιορίστηκε να εκφράσει την αισιοδοξία του ότι η συμμετοχή των ιδιωτών θα είναι τελικά «πολύ υψηλή». Οι υπουργοί θα μάθουν tis ακριβεϊ3 λεπτομέρειεε σήμερα το απόγευμα, όταν το υπουργικό συμβούλιο θα συνεδριάσει επί τούτου, αμέσωε μετά την τηλεδιάσκεψη του Eurogroup για τα αποτελέσματα των προσφορών του PSI.Ο κ. Βενιζέλοε ενημέρωσε επίση5 tous συναδέλφου5 του για τη συμφωνία στην οποία κατέληξε το ελληνικό κρά- 
tos με τη Siemens. Πολλοί τόνισαν ότι είναι θετικό ncus αυτή η  εκκρεμότητα έκλεισε ôixeus να δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα. Εν συνεχεία, έγινε συζήτηση και για τα φαινόμενα βίαε εναντίον βουλευτών και λοιπών προσώπων του δημόσιου βίου. Το θέμα έθιξε ο κ. Μ. Βορίδτ ο onoios περιέγραψε tis διάφορες cppaarncés, αλλά και φυ- 
aïKés επ ιθ έσ ει eus πράξειε avopias και μαζί του συμφώνησαν οι περισσότεροι υπουργοί. Μ ε αφορμή την τοποθέτηση του κ. Βορίδη, ο κ. Παπαδήμοε προανήγγειλε διυπουργική σύσκεψη για τη βία την ερχόμενη Δευτέρα.

«Μ υωπική» χαρακτή
ρισε ο πρωθυπουργός 
την επιλογή των Δ .Σ . 
να απόσχουν από 
το πρόγραμμα ανταλ
λαγής των ομολόγων.

Πρώτη άτυπη συζήτηση για τη συμμετοχή ΔΝΤ Κάτω από το 50% η συμμετοχή των Ταμείων
Του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΙΣ

Τη σημασία m s  επιτυχούε ολοκλήρω- ons m s  αναδιάρθρω σή του ελληνικού xpéous για τα επόμενα βήματα που αφορούν την Ελλάδα υπογράμμισε χθεε το Διεθνέε Νομισματικό Ταμείο, το οποίο αναμένεται σήμερα να κάνει μία πρώτη -άτυπη- συζήτηση σχετικά με το ùipos m s  συμμετοχή5 του στη νέα δανειακή σύμβαση.Το Διεθνέε Νομισματικό Ταμείο παρακολουθεί με προσοχή την πορεία m s ανταλλαγής των ομολόγων και προσβλέπει crmv επιτυχή ολοκλήρωσή m s, καθώε στην παρούσα φάση το PSI “προέχει”», τόνισε ενδεικτικά ο δι- ευθυντήβ Εξωτερικών Σχέσεων του ΔΝΤ, Τζέρι Pàis, κληθείς να αποτιμήσει την όλη διαδικασία, λίγεε ώρες πριν από την ολοκλήρωσή m s. Κύκλοι του Ταμείου, αλλά και του Διεθνούε Χ ρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου (IIF) εμφανίζονταν από veupis χθεε αισιόδοξοι, εκτιμώνταε ότι η  συμμετοχή των ιδιωτών στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων θα φθάσει σε πολύ υψηλό ποσοστό.Ο κ. Pàis σημείωσε, επίσης, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΝΤ θα α

ποφασίσει επίσημα το ùiJjos του χρηματικού ποσού με το οποίο το Ταμείο θα συμμετάσχει στη νέα δανειακή συμφωνία με την Ελλάδα κατά την προγραμματισμένη συνεδρίασή του στιε 15 Μαρτίου που, ôncus τόνισε ο αξιωματούχοε του Ταμείου, θα λάβει χώρα αφού προηγουμένου θα έχουν ολοκληρωθεί το PSI και οι προαπαι- τούμενες δ ρ ά σ ει από την ελληνική
Στη νέα βοήθεια 
προς την Ελλάδα κατά 
τη συνεδρίαση του Δ .Σ . 
του Ταμείου -  
Ικανοποίηση για το PSI.κυβέρνηση, εξε λ ίξε ι που αποτελούν προϋπόθεση για την έγκριση του νέου προγράμματο5 και την εκταμίευ- ση επιπλέον κονδυλίων.nàvrcus, το ùijios m s  χρηματοδότ η σ ή  θα συζητηθεί και σήμερα σε άτυπη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου η  Κριστίν Λαγκάρντ θα καταθέσει το σκεπτικό και tis αναλ ύ σ ε ι των αρμόδιων αξιωματούχων.

Ο κ. Ράΐ5 σημείωσε ότι το Ταμείο «στηρίζει την Ελλάδα και τιβ προσπάθει- εε του ελληνικού λαού», ενώ απα- ντώνταε σε σχετική ερώτηση τηε «Κ», εξέφρασε ικανοποίηση για τον ρυθμό εφαρμογήε των πρόσθετων μέτρων που έχουν αποφασιστεί από μέρου5 τηε Ελλάδαε και επισήμανε ότι η χώρα επιδεικνύει «σταθερή πρόοδο» προε αυτήν την κατεύθυνση.Εκανε, δε, ειδική αναφορά στον συμπληρωματικό προϋπολογισμό που ε- γκρίθηκε από τη Βουλή, στην αναδιάρθρωση του χρηματοοικονομικού τομέα και στιε παρεμβάσειε στην αγορά εργασία5. Επίσηε, εξέφρασε την ελπίδα ότι με την εφαρμογή του «φιλόδοξου αυτού προγράμματοε», για το οποίο αναγνώρισε ότι «εμπεριέχει ρίσκο», η  Ελλάδα θα εισέλθει σε πορεία ανάπτυξηε και θα διασφαλισθεί η βιωσιμότητα του χρέουε.Για την πιθανότητα να μην εφαρμοστεί το πρόγραμμα μετά τιε βου- λευτικέε εκλογέ5, ο κ. Ράΐ5 ανέφερε ότι το ΔΝΤ θεωρεί ενθαρρυντική εξέλιξη τον υψηλό βαθμό «πολιτικήε συναίνεσηε» που έχει επιτευχθεί και πω3 έχει λάβει σχετικέε γραπτέ5 δ εσ μ εύ σ ει.

Γης ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΨΙΝΗ

Σε ποσοστό κάτω του 50% κυμάνθηκε η  συμμετοχή των ασφαλιστικών Ταμείων στο PSI. Αναλυτικά, συμμετοχή στην αναδιάρθρωση του ελληνικού xpéous αποφάσισαν κατά πλειοψηφία τα εξήε Ταμεία: Το ΙΚΑ -  ΕΤΑΜ για ομόλογα ονομαστ irais αξία51,46 δισ. ευρώ, ο ΟΓΑ για 1,06 δισ. ευρώ, το ΤΑΥΤΕΚΩ για 238 εκατ. ευρώ, ο ΟΑΕΕ για 162 εκατ. ευρώ, το ΕΤΕΑΜ για 18,4 εκατ. ευρώ, το ΤΠΔΥ για 28 εκατ. ευρώ και το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (28 εκατ. ευρώ).Αρνητική στάση (για ομόλογα ο- νομαστικήε αξίαε 3,4 δισ. ευρώ) τήρησαν τα εξήε Ταμεία: Το ΤΕΑΔΥ για 1,5 δισ. ευρώ, το ΕΤΑΑ (νομικοί, δικηγόροι, γιατροί) για ομόλογα ονο- μαοτικήε αξίαε 823,7 εκατ. ευρώ, το ΕΤΑΠ - MME για 382,8 εκατ. ευρώ, το ΤΕΑΓΓ για 709,7 εκατ. ευρώ, το ΤΑΠΓΓ για 12,9 εκατ. ευρώ και το ΤΕΑΠΑΣΑ για 16,6 εκατ. ευρώ. Αρνητική απάντηση για ποσό 34 εκατ. ευρώ έδωσε επίση5 το διοικητικό συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ, που είναι ΝΠΙΔ.Oncus ανέφερε χθεε στην «Κ» ο υ- 
noupYôs Εργασίαε και Koivcuvums

Α σφ άλισή κ. Γ. Κουτρουμάνηε, οι διο ικ ή σ ει ακόμη και των Ταμείων που τάχθηκαν κατά m s εθελοντικήε συμ- μετοχήε στο PSI αναμένουν, μετά την ενεργοποίηση των CACs, το υποχρεωτικό «κούρεμα» για να καταγράψουν tis τελικέ5 απώλειε5 που θα υποστούν. Με απόφαση m s ΤτΕ θα «κουρευτούν», nàvccus, ομόλογα πολ- λαπλάσια5 αξίαε (περί τα 14 δισ. ευρώ)
Αρνητική στάση τήρησαν 
το ΤΕΑΔΥ, το Ε Τ Α Α , 
το Ε Τ Α Π - M M E ,  
το Τ ΕΑ ΙΤ , το Τ Α Π ΙΤ  
και το Τ Ε Α Π Α Σ Α .που προέκυψαν ύστερα από τη μετατροπή των διαθεσίμων των ασφαλιστικών Ταμείων σε ομόλογα.Το «αρνητικό κλίμα που δημιούργησαν οι αντιρρήσεΐ5 των Ταμείων» και το μικρό ποσοστό συμμετοχή5 tous έχει δυσαρεστήσει την κυβέρνηση και αποτέλεσε αντικείμενο κριτικήε στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, καθώε τόσο ο πρωθυπουργό5 κ.

Λ. Παπαδήμοε όσο και οι υπουργοί Οικονομικών κ. Ευ. Βενιζέλθ5 και Εργα- aias κ. Γ. Κουτρουμάνηε έθεσαν ζήτημα ηθικήε τάξεωε. Μάλιστα ο υ- noupYós Οικονομικών επέμεινε επι- κριτικά για τη στάση των ασφαλιστικών Ταμείων, τα οποία, ôncus τόνισε «τα τελευταία 12 χρόνια έλαβαν eus χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό πάνω από 145 δισ. ευρώ κι eus εκ τούτου συνέβαλαν με τον τρόπο tous στην αύξηση του δημόσιο xpéous».Opeus, εάν για τα Ταμεία που συμφώνησαν να ενταχθούν στο PSI τα ομόλογό tous δεν υπερβαίνουν το ποσό των 3,031 δισεκατομμυρίων ευρώ, το συνολικό ποσό των ομολόγων που κατέχουν τα Ταμεία, αλλά είναι κατατεθειμένα στην Τράπεζα m s Ελλάδοε, υπερβαίνει το ποσό των 17,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε αυτά περιλαμβάνεται το σύνολο των ομολόγων και όχι μόνο εκείνων που εποπτεύονται από το υπουργείο Εργασίαε και δεν υπερβαίνουν τα 14 δισ. ευρώ. Αρα, το σύνολο των αποθεματικών των Ταμείων που θα ενταχθούν στο PSI, σε εθελοντική βάση, από τα ασφαλιστικά Ταμεία, υπερβαίνει τα 20 δισ. ευρώ.

mailto:Jpapadogiannis@kathimerini.gr
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«Οπισθεν» στη ρύθμιση χρεών
Υπό το βάρος των αντιδράσεων αποσνρθηκε η κοινή τροπολογία Π Α Σ Ο Κ  - Ν .Δ . για τα κόμματα

Των ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ - 
Γ. Π. ΤΕΡΖΗ

Αντιμέτωπα με το φάσμα τηε χρε- οκοπίαε και σε προφανή αδυναμία να διεξαγάγουν εκλογέε -τουλάχιστον όχι χωρίε γκρίζεε οικο- νομικέε «ενέσειε»- βρίσκονται και τυπικά από χθεε ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ., μετά την «κατάρρευση» τηε ιροσπάθειαε για «ρύθμιση» των υπέρογκων δανείων, ύψουε σχεδόν 250 εκατ., μέσω τροπολογίαε που κατατέθηκε στη Βουλή και αποσύρθηκε κάτω από το βάροε των αντιδράσεων. Η κατάσταση, κυρίωε στο ΠΑΣΟΚ, μοιάζει εκρηκτική και πληροφορίεε, που πάντωε διαψεύστηκαν, ήθελαν τον διευθυντή του κόμματοε κ. Ροβ. Σπυρόπουλο έτοιμο να υποβάλει παραίτηση. Σύμφωνα με πληροφορίεε, ο κ. Σπυρόπουλοε θα παραιτηθεί από τη θέση του με

τά την αποχώρηση του κ. Γ. Πα- πανδρέου από την προεδρία.Στην αρχική τηε μορφή, η τροπολογία που κατατέθηκε από τουε γραμματείε των δύο κομμάτων κ. Μ. Καρχιμάκη και Α. Λυ- κουρέντζο προέβλεπε διαγραφή ανεξόφλητων τόκων (σ.σ. πρόβλεψη που αποσύρθηκε), συγκεκριμένο ποσοστό επί τηε κρατι- κήε χρηματοδότησηε το οποίο θα πήγαινε για την αποπληρωμή δανείων (σ.σ. σήμερα απορρο- φάται το σύνολο σχεδόν των ήδη περιορισμένων κρατικών πόρων) και, κυρίωε, μείωση του επιτοκίου των δανείων στο 4% από 8,65% σήμερα, μέσω τηε οποίαε τα δύο κόμματα εξοικονομούσαν ποσό περί τα 8 εκατ. ευρώ ε- τησίωε.Η δημοσιοποίηση του περιεχομένου τηε τροπολογίαε προ- κάλεσε πολλά και αρνητικά σχό

λια στο Περιστύλιο, λόγω ακριβώε των προνομιακών για τουε κομ- ματικούε οργανισμούε, προβλέ- ψεών τηε. Στο πλαίσιο αυτό, δηλώθηκε ότι «αφαιρείται» η διάταξη για τη διαγραφή των έωε τώ-
Προέβλεπε διαγραφή 
ανεξόφλητων τόκων 
και άλλες ιδιαίτερα 
ευνοϊκές ρυθμίσεις.

ρα τόκων, ενώ λίγο αργότερα ε- λέχθη και πώε θα επέρχονταν και άλλεε αλλαγέε πριν από τη στιγμή που θα ψηφιζόταν. Υπό τον φόβο των αντιδράσεων, φαίνεται ότι «κατέρρευσε» και η πολιτική συμφωνία που είχε επιτευχθεί το προηγούμενο διάστημα μεταξύ «μεγάλων» (ΠΑΣΟΚ - Ν.Δ.) και

«μικρών» (ΚΚΕ - ΣΥΡΙΖΑ) του πολιτικού φάσματοε, κάτι που αποτυπώθηκε και από τη διαφορετική πρόβλεψη ρύθμισηε δανείων που υπήρχε στην τροπολογία για τη ρύθμιση των, μικρότερων, δανειακών υποχρεώσεων των κομμάτων τηε Αριστεράε. Εντονεε υπήρξαν οι αντιδράσειε του ΛΑΟΣ (δεν έχει δάνεια), τηε ΔΗΣΥ (που έχει αναδείξει το θέμα εδώ και μή- νεε) και τηε ΔΗΜΑΡ, που ούτωε ή άλλωε δεν λαμβάνουν επιδότηση.Σημειώνεται ότι στο παρασκήνιο επιχειρήθηκε η τροπολογία να συζητηθεί και ψηφιστεί, παρά το γεγονόε ότι όχι μόνο κατατέθηκε εκπρόθεσμα, αλλά και εισήχθη σε άσχετο νομοσχέδιο (για την κτηνοτροφία!). Τι συγκεκριμένα προέβλεπε η τροπολογία, που τελικώε απεσϋρθη για να επανακατατεθεί ενδεχομένωε το αμέσωε επόμενο διάστημα; Να μην εκχωρείται,

ωε εγγύηση για τη σύναψη δανείων περισσότερο από το 50% τηε ετήσιαε επιχορήγησηε. Οι προτάσειε Γιαννίτση προέβλε- παν απαγόρευση μιαε τέτοιαε διαδικασίαε εκ μέρουε των κομμάτων, τουλάχιστον έωε να αποπληρώσουν τα χρέη τουε. Για τη ρύθμιση αποπληρωμήε των δανείων, να προβλέπεται αφενόε σταθερό επιτόκιο μόλιε 4% και αφετέρου η απευθείαε απόδοση από το κράτοε στουε πιστωτέε ποσοστού μόλιε 20% τηε ετήσιαε χρηματοδότησηε αν το χρέοε είναι μέχρι 20 εκατ. ευρώ (αφορά ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ) και 50% αν το χρέοε υπερβαίνει το προαναφερθέν ποσό. Η πρόταση προέβλεπε την παρακράτηση του 60% τηε κρα- τικήε επιχορήγησηε. Υπενθυμίζεται ότι το συνολικό ποσό (και οι 4 δόσειε) για το περασμένο έτοε ήταν 54 εκατ. ευρώ.
Ο ι «γεννημαιικοί» 
υποστηρίζουν 
τον Βενιζέλο
Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

Την πιθανότητα να γίνει δεκτή η υποψηφιότητα του κ. Χρ. Παπουτσή για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ ακόμη και στην περίπτωση που δεν κατορθώσει να συγκεντρώσει τιε απαραίτητεε (από το καταστατικό) 94 υπογραφέε μελών του Εθνικού Συμβουλίου άφηναν χθεε αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, εκτιμώνταε ότι στην αντίθετη περίπτωση υπάρχει περίπτωση νέου ρήγματοε στο κόμμα. Το ενδεχόμενο να μην τηρηθεί κατά γράμμα το καταστατικό προκλήθηκε από τιε φημολογίεε των τελευταίων ημερών που θέλουν τον τέωε υπουργό Προστα- σίαε του Πολίτη να μην εξασφαλίζει τιε προβλεπόμενεε υπογρα- φέε και να εξαναγκάζεται έτσι σε απόσυρση τηε υποψηφιότητάε του. Υπενθυμίζεται άλλωστε ότι και στιε ενδοκομματικέε εκλογέε του 2007 το καταστατικό δεν είχε τηρηθεί ωε προε το συγκεκριμένο του σκέλοε, με συνέπεια να επιτραπεί τότε στον κ. Κ. Σκαν- δαλίδη να θέσει υποψηφιότητα, κάτι που υπενθύμισε ο ίδιοε προ- χθέε, υπονοώνταε ότι θα διαφωνούσε με τυχόν αποκλεισμό του κ. Παπουτσή για τυπικούε λόγουε.Εξυπακούεται, ωστόσο, ότι η μόνη περίπτωση να γίνει αποδεκτή η υποψηφιότητα Παπουτσή αν φερ’ ειπείν συγκεντρώσει 80 και όχι 94 υπογραφέε είναι να υπάρξει η  συναίνεση του κ. Ευ.

Βενιζέλου. Και αυτή μόνον δεδομένη δεν εθεωρείτο ώε χθεε το απόγευμα. Σημειώνεται, μάλιστα, ότι κάποια στελέχη που στηρίζουν την εκλογή του αντιπροέδρου τού έχουν εισηγηθεί από μέρεε ότι θα ήταν επιζήμιο για το κόμμα να είναι ο μόνοε υποψή- φιοε πρόεδροε, αλλά ο ίδιοε μέχρι πρότινοε αντέτεινε την ανάγκη να τηρηθεί κατά γράμμα το καταστατικό.Γεγονόε που οι ίδιεε πηγέε απέδιδαν και στην πικρία που ίσωε αισθάνεται, καθώε εκείνοε ήταν που πρώτοε είχε προτείνει τον Δεκέμβριο να γίνουν γρήγορα οι ενδοκομματικέε εκλογέε από ένα μικρότερο θεσμικό σώμα για να αποφύγει το κόμμα μια ακόμη διχαστική διαδικασία σε επίπεδο βάσηε.Σε κάθε περίπτωση, το τοπίο αναμένεται να αποσαφηνιστεί αύριο, καθώε στην Εθνική Συνδιάσκεψη που αρχίζει το μεσημέρι μετέχουν και τα 474 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου και επομένωε θα διαφανεί πόσεε υπογραφέε έχει συλλέξει κάθε υποψήφιοε (το στρατόπεδο Βενιζέλου ισχυριζόταν χθεε ότι έχει ξεπεράσει τιε 200, ενώ από το περιβάλλον του κ. Παπουτσή δεν έλεγαν αριθμό).Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία την οποία θα οριστικοποιήσει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο, η Εθνική Συνδιάσκεψη θα αρχίσει με τον χαιρετισμό του ετπκεφαλήε των Σοσιαλιστών στην Ευρωβουλή X.

«Αγώνα δρόμου» προκειμένου να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες υπογραφές είναι υποχρεωμένος να δώσει 
ο κ. Παπουτσής, ώστε να είναι συνυποψήφιος με τον κ. Βενιζέλο για την προεδρία στο ΠΑΣΟΚ.

Δεν πρόκειται να γίνει 
αποδεκτή από το κ. Βε
νιζέλο η υποψηφιότητα 
Παπουτσή εάν δεν συ
γκεντρώσει τις απαι- 
τούμενες υπογραφές.Σβόμποντα και μετά τιε τοποθε- τήσειε του γραμματέα κ. Mix. Καρχιμάκη και του απερχόμενου προέδρου κ. Γ. Παπανδρέου, θα ακολουθήσουν δύο εισηγήσειε: Η απολογιστική τηε κυβερνητικήε

διετίαε την οποία θα εκφωνήσει ο κ. Παντ. Οικονόμου και η προγραμματική εισήγηση του ΠΑΣΟΚ ενόψει των εθνικών εκλογών την οποία συνέταξε ο κ. Π. Κουκου- λόπουλοε. Στη συνέχεια, θα φανεί αν οι υποψήφιοι θα είναι δύο ή έ- ναε, καθώε τον λόγο θα λάβουν εκ των πραγμάτων οι υποψήφιοι πρόεδροι (δηλαδή οι κ. Βενιζέλοε και Παπουτσήε ή μόνον ο πρώτοε).Σε ό,τι αφορά, τέλοε, τιε επι- κοινωνιακέε εντυπώσειε των δύο «μονομάχων», τιε κέρδισε και χθεε ο κ. Βενιζέλοε, καθώε έγινε γνωστό ότι τον στηρίζουν και οι λεγόμενοι Γεννηματικοί (Μ. Πα-

παϊωάννου, Θ. Τσούραε, Κ. Γεί- τοναε, Φώφη Γεννηματά και Χρ. Πολυζωγόπουλοε). Το ίδιο επιβεβαίωσε εμμέσωε και ο κ. Mix. Χρυ- σοχοΐδηε, επιτιθέμενοε στον κ. Παπουτσή για τη θητεία του στο υπουργείο Προστασίαε του Πολίτη, ενώ τον κ. Βενιζέλο προε- ξοφλείται ότι θα στηρίξει και η κ. Αννα Διαμαντοπούλου. Ετσι, εκ των κορυφαίων στελεχών απομένει πλέον μόνον ο κ. Γ. Ρα- γκούσηε, ο οποίοε λέγεται ότι θα ταχθεί κατά και των δύο δελφίνων, προσβλέπονταε γενικώε στην επόμενη ημέρα των εθνικών εκλογών με ό,τι αυτό συνεπάγεται...
Αυστηρότερος 
έλεγχος του «έσχες»

«Ανάπτυξη μέσω ευρωομολόγου»

Αυστηρότερες διατάξειε για το «πό- θεν έσχεε» των πολιτικών, των δημοσίων λειτουργών και των ιδιοκτητών MME και δημοσιογράφον θα επεξεργαστεί η κυβέρνηση, καθώε ο κ. Δ. Ρέππαε υιοθέτησε πρόταση νόμου που έχει κατατεθεί από τον πρώην πρόεδρο τηε Βουλήε Απ. Κακλαμάνη και 74 βου- λευτέε, με αιχμή τον αναδρομικό έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων από το 1974 ώε σήμερα. Η νομοθετική πρόταση
Μετά την αποδοχή  
από την κυβέρνηση  
τροπολογίας 
εβδομήντα πέντε 
βουλευτών.για την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών συναντά κατ’ αρχήν τη θετική στάση όλων των πτευ-ίγων του Κοινοβουλίου.Ωστόσο, διατυπώνονται από τη Ν.Δ. ενστάσειε για ορισμένεε δια- τάξειε, ενώ και τα δύο μεγάλα κόμματα συμφωνούν στον έλεγχο των πολιτικών προσώπων που α- νέλαβαν αξίωμα από το 1974 και μετά, στην ανάρτηση των δηλώσεων στο Διαδίκτυο και την πρόβλεψη να κατάσχεται υπέρ του Δημοσίου οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο έχει παραλειφθεί στη δήλωση, εφόσον εντόε τριών μηνών δεν αποδειχθεί ότι νομίμωε έχει αποκτηθεί.Οι νέεε ρυθμίσετε, στιε οποίεε θα ενσωματωθούν και οι θέσειε των άλλων κομμάτων θα συζητηθούν στην επιτροπή τηε Βουλήε την Τε-

τάρτη. Κατά την πρόταση του κ. Κακλαμάνη, επιβάλλεται να δοθεί στον νέο νόμο έμφαση όχι μόνο στο «πόθεν», αλλά και στο σκέλοε του «τι έσχεε». Μάλιστα, ο ίδιοε έχει προτείνει με το «πόθεν έσχεε» να υποβάλει κάθε βουλευτήε και δήλωση παραίτησηε «από κάθε δικαίωμα επί ακινήτων, χρημάτων, άυλων τίτλων ή οποιοσδήποτε άλλου περιουσιακού στοιχείου έχει παραλειφθεί» Επίσηε, να αίρεται το τραπεζικό απόρρητο, προτείνονταε να θεσπιστεί επί ποινή φυλάκισηε, ώστε να προκύπτει η υποχρέωση των τραπεζών, των ελεγκτών και των φορολογικών ή φοροτεχνικών συμβούλων να ενημερώνουν τιε αρχέε, εφόσον έχουν σοβαρέε ενδείξειε ότι υπάρχει παράβαση των υποχρεώσεων των προσώπων που ελέγχονται.
Παν. Νικολούδικ«Δεν προκύπτει πειθαρχικό αδίκημα για τον κ. Νικολούδη» εκτίμησε χθεε ο κ. Μιλτ. Παπαϊω- άννου, αναφερόμενοε στον τρόπο που χειρίστηκε την υπόθεση τηε εξαγωγήε σε τράπεζα του εξωτερικού ενόε εκατ. δολαρίων από τον Ισ. Κούβελο, σύζυγο τηε κ. Μπα- κογιάννη. «Από την αναφορά τηε προέδρου τηε ΔΗΣΥ που μου έστειλαν δεν προκύπτει πειθαρχικό αδίκημα για τον πρόεδρο τηε Αρχήε. Δεν μπορώ να κινήσω πειθαρχική διαδικασία. Ο άνθρωποε μέχρι προχθέε δεν είχε καν μιλήσει», είπε. Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα ο κ. Νικολούδηε θα παράσχει διευκρινίσειε ενώπιον τηε Επιτροπήε Θεσμών και Διαφάνει- αε τηε Βουλήε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΛΛΙΡΗ

«Μετά τη σταθεροποίηση τι;» ήταν το κεντρικό ερώτημα που απασχόλησε την τριμελή αποστολή του ιταλικού κοινοβουλίου που επισκέφθηκε χθεε την Ελλάδα και είχε επαφέε με τον πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο, τον αντιπρόεδρο Ευάγγελο Βενιζέλο, τον υπουργό Εξωτερικών Σταύρο Δήμα, τον πρόεδρο τηε Βουλήε Φίλιππο Πετσάλνικο, τον αρχηγό τηε Νέαε Δ η μοκρα -, τίαε Αντώνη Σαμαρά και σειρά |  βουλευτών. Επικεφαλήε τηε α-1 ποστολήε ήταν ο αντιπρόεδροε § τηε ιταλικήε βουλήε και αρχηγόε |  του κεντρώου χριστιανοδημο-1 κρατικού κόμματοε Ρόκο Μπου- § τιλιόνε, ενώ στο πλευρό του βρισκόταν η Μαργκερίτα Μπόνιβερ, βουλευτήε του κεντροδεξιού κόμματοε ΡϋΣ και ο βουλευτήε του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματοε Σάντρο Γκότζι.«Αυτό που χρειάζεται είναι το έμβρυο μιαε ευρωπαϊκήε κυβέρ- νησηε», είπε ο Μπουτιλιόνε, το- νίζονταε ότι η πολιτική πρέπει να αποκτήσει νέο περιεχόμενο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. «Η σταθεροποίηση δεν είναι στόχοε, είναι το μέσο για να γυρίσει μια νέα σελίδα με στόχο την ανάπτυξη». Σύμφωνα με τουε Ιταλούε βου- λευτέε, η νέα αναπτυξιακή διαδικασία πρέπει να είναι πανευρωπαϊκή και να περνά μέσα από τη δημιουργία ευρωομολόγων.«Η ανάπτυξη θα επιτευχθεί μέσα από πανευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών, αλλά και μέσα από τη χρηματοδότηση άυλων υποδομών στην εκπαίδευση, την έρευνα, τη βιοτεχνολογία, τη νανοτεχνολογία», δήλωσε ο Μπου- τιλιόνε. Αυτό είναι, μεταξύ άλλων,

Ο υπουργός Εξωτερικών κ. Στ. Δή 
μας υποδέχεται την τριμελή απο
στολή του ιταλικού Κοινοβουλίου.

Προτάσεις Ιταλών βου
λευτών που επισκέ- 
φθηκαν την Αθήνα  
και είχαν συνάντηση 
με τον κ. Βενιζέλο.

το περιεχόμενο τηε επιστολήε του Ιταλού πρωθυπουργού Μάριο Μόντι, που έχει υπογράφει από δώδεκα ευρωπαϊκέε κυβερνή- σειε, τηε ελληνικήε συμπερι- λαμβανομένηε.Οι Ιταλοί βουλευτέε πραγματοποίησαν αναφορέε στη συνεισφορά τηε Ελλάδαε στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και στη σημασία του να συνεχίσει η  Ελλάδα να αποτελεί τμήμα του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι. «Ή  όλοι μαζί επιμένουμε, ή μαε κρεμούν

έναν-έναν» τόνισε ο Μπουτιλιό- νε, ενθυμούμενοε τον Βενιαμίν Φραγκλίνο. «Ξέρουμε τι περνάτε. Κοιτάζουμε με αγωνία γιατί αυτό που σαε συστήνουν ή σαε επιβάλουν είναι αυτό που ετοιμάζουν και για μια σειρά άλλεε χώρεε, μεταξύ αυτών και η  Ιταλία», είπε η Μπόνιβερ. Η Ιταλίδα βουλευτήε στηλίτευσε «την κερδοσκοπία του αναρχο-καπιταλι- σμού» και χαρακτήρισε «χυδαίο» και «ανήθικο» το γεγονόε ότι κάποια τραπεζικά ιδρύματα θεωρούνται πολύ μεγάλα για να πτωχεύσουν, ενώ αυτοί που πληρώνουν είναι «αυτοί που δεν φταίνε σε τίποτα».«Η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι αιώνια λιτότητα, πρέπει να ε- πανέλθει το πολιτικό μήνυμα», είπε η Μπόνιβερ. «Η υπομονή τηε δημοκρατίαε δεν είναι αιώνια». Η Ιταλίδα βουλευτήε χαρακτήρισε ωε «τη σημαντικότερη πολιτική κίνηση που έγινε τουε τελευταί- ουε μήνεε στην Ευρώπη»', την ανακοίνωση του Ισπανού πρωθυπουργού Μαριάνο Ραχόι ότι δεν θα συμμορφωθεί προε τιε επιτα- γέε του συμφώνου λιτότηταε που αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.Ο Σάντρο Γκότζι δήλωσε ε- ντυπωσιασμένοε από τον «επαγγελματισμό και την αποφασιστικότητα» τηε ελληνικήε κυ- βέρνησηε και τόνισε με τη σειρά του τον ανολοκλήρωτο χαρακτήρα του ευρωπαϊκού οικο- δομήματοε. «Αν η  Ευρώπη είχε δράσει πριν από δύο χρόνια, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά για την Ελλάδα» είπε, «χρειάζεται ένα σύμφωνο ανάπτυξηε».
Ε.Μ.

Επαφές Σαμαρά 
με ορίζοντα 
τις εκλογές
Της ΕΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Εντείνει, εν όψει εκλογών, ο κ. Αντ. Σαμαράε, τιε επαφέε που έχουν στόχο να υπογραμμίσουν την κυβερνητική προοπτική τηε Ν.Δ., αλλά και να «προετοιμάσουν» το έδαφοε για την επομένη των εκλογών. Ο κ. Σαμαράε συναντήθηκε με το προεδρείο τηε Ενωσηε Ελληνικών Τραπεζών, με αντικείμενο την πορεία του PSI, αλλά και το τι α1 σηματοδοτεί ωε προε τη διαδικασία ανακεφαλαιοπο σηε των τραπεζών και, εν τέλει, την ενίσχυση τηε ρευ- στότηταε στην αγορά. Νωρίτερα, είχε συνάντηση με τουε προέδρουε των Επαγγελματικών Επιμελητηρίων τηε χώραε, τουε οποίουε διαβεβαίωσε ότι «τουε θέλει δίπλα του σε συμβουλευτικό ρόλο». Επιβεβαίωσε, δε, ότι η Ν.Δ. θα στηρίξει την υποψηφιότητα του προέδρου του ΕΒΕΑ κ. Κ. Μίχαλου για την Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων. Ο κ. Σαμαράε σημείωσε ότι θα δώσει με όλεε του τιε δυ- νάμειε τη μάχη για την υιοθέτηση πολιτικών ανάπτυξηε, και μνημόνευσε δηλώσειε κορυφαίων παραγόντων για να υπογραμμίσει τη σημαντική μεταβολή απόψεων στο ευρωπαϊκό στερέωμα. «Δίνουμε προτεραιότητα στην ανάπτυξη. Εμείε τα λέγαμε από την αρχή και μαε λοι- ; δομούσαν, τώρα την ανάπτυξη την προβάλλουν όλοι, ενώ το κλίμα αλλάζει ακόμη και στην Ευρώπη», φέρεται να είπε.Στο τραπέζι των συζητήσεων με την Ενωση Ελληνικών Τ ραπεζών βρέθηκε όλο το φάσμα των προκλήσεων μετά και το PSI, από το κόστοε ανα- κεφαλαιοποίησηε ώε και τον χρόνο που θα απαιτηθεί για την έκδοση των Π.Δ. που απαιτούνται για να υλοποιηθεί η χρηματοδοτική ενίσχυση. Οι εκπρόσωποι των τραπεζών ; φέρονται να έκαναν λόγο για αυξημένο κόστοε δανεισμού, λόγω τηε αξιο- λόγησηε 8elective default j τηε Ελλάδαε, ενώ περιέ- γραψαν τεράστιεε απώ- λειεε σε καταθέσειε, όχι μόνον λόγω «εξαγωγήε» κεφαλαίων, αλλά και ε- ξαιτίαε τηε οικονομικήε στενότηταε που αναγκάζει τουε πολίτεε να απομειώνουν τιε όποιεε αποταμιεύσειε τουε. Κατά πληροφορίεε, εκτίμησαν ότι μόνον εντόε του Ιανουάριου έγιναν αναλήψειε περί τα 5 δισ. Ο κ. Σαμαράε έθεσε στη συζήτηση και το ζήτημα του «κουρέματοε» των δανείων ιδιωτών, λαμβά- νονταε την απάντηση πωε οι τράπεζεε ήδη κάνουν ρυθ- μίσειε,για να μην εγγράψουν επισφάλειεε, αλλά δεν είναι διατεθειμένεε να αποδεχθούν μια γενική ρύθμιση για όλα τα δάνεια ανεξαρτήτωε τηε οικονομικήε κατάστασηε των δανειοληπτών. Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται οι τριγμοί στο εσωτερικό του κόμματοε, εξαιτίαε τηε υπερψή- φισηε του Μνημονίου. Η Ν.Δ. προχώρησε, κατά πληροφορίεε, χθεε στη διαγραφή τριών μελών τηε Πολ. Επι- τροπήε και συγκεκριμένα του Γ. Μανώλη (ο οποίοε είχε αποχωρήσει από το κόμμα) και των Γ. Αναγνωστάκου και Π. Τζώρτζη, εκ των πρωταγωνιστών του «αντιμνημονιακού μετώπου». Βαρύ είναι και το κλίμα στη ΔΑΚΕ, μέλη τηε οποίαε εισηγούνται να υπάρξει συνάντηση με τουε δια- γραφέντεε και ζητούν τη χωρίε όρουε επιστροφή του συνόλου των στελεχών (από τουε προσφάτωε διαγραφέντεε ώε την κ. Μπακογιάννη) στη Ν.Δ.
Em ail της κ  Γεωργαντά 
προς τον κ. Π ολ Τόμσεν
Οχι μόνον ο πρόεδροε κ. Α. Γεωργίου, αλλά και άλλα μέλη του Δ.Σ. τηε ΕΛΣΤΑΤ έστελναν email στον κ. Τόμσεν. Αυτό αποκαλύφθηκε χθεε στη διάρκεια τηε κατάθεσηε τηε κ. Ζ. Γεωργαντά, πρώην μέλουε του Δ.Σ., οι καταγ- γελίεε τηε οποίαε δρομολόγησαν την εισαγγελική έρευνα περί διόγκωσηε του ελλείμματοε του 2009.Ο βουλευτήε του ΠΑΣΟΚ κ. Δ. Ρήγαε αποκάλυψε στην επιτροπή ένα email τηε κ. Γεωργαντά προε τον κ. 'Τ” ·ν σεν, με το οποίο του ζητούσε να μεσολαβήσει για ν J  νουν συστάσειε στον κ. Γεωργίου. Οπωε παραδέχτηκε η κ. Γεωργαντά είχε επικοινωνήσει και τηλεφωνικά με τον κ. Τόμσεν, ζητώνταε να γίνουν συστάσειε στον κ. Γεωργίου. Τα μέλη τηε αρχήε έβαζαν δηλαδή τον κ. Τόμσεν σε ρόλο διαιτητή σε θέματα διοικητικού χαρακτήρα. Λίγο νωρίτερα, πάντωε, η κ. Γεωργαντά είχε χαρακτηρίσει εθνική προδοσία το γεγονόε ότι ο κ.Γεωργίου είχε στείλει mail στον κ. Τόμσεν. Με απόφαση τηε επιτροπήε και τα δύο mail8 παραπέμφθη- καν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειαε, ενώ εκκρεμεί η απόφαση τηε επιτροπήε για κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των δύο μαρτύρων. Στην κατάθεσή τηε, η κ. Γεωργαντά επανέλαβε τιε κατηγορίεε ότι διογκώθηκε το έλλειμμα του 2009 και ότι αυτόε ήταν ο λόγοε που η χώρα υποχρεώθηκε στο Μνημόνιο και το Μεσοπρόθεσμο. Δεν απέδωσε καμ’ ξία στο γεγονόε ότι τα ελληνικά στοιχεία έχουν επ ...„- ρωθεί από τη Euro8tat, λέγονταε: «Εμένα μου κλονίζει την εμπιστοσύνη ότι η Eurostat επικυρώνει οτιδήποτε». Αν και η κ. Γεωργαντά υποστήριξε ότι το έλλειμμα είναι διογκωμένο, παραδέχτηκε ότι «δεν μπορεί να το υπολογίσει μόνη τηε» και εν τέλει ότι η διαφωνία τηε ήταν ότι δεν έγιναν μελέτεε. Πάντωε, η  κ. Γεωργαντά εξαπέλυσε σκληρή επίθεση κατά του κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, υποδεικνύοντάε τον ωε κύριο υπεύθυνο και καταλογί- ζοντάε του ανικανότητα. «Εχω ψάξει και έχω βρει ότι δεν είχε και καμία μεγάλη εμπειρία με τα στατιστικά στοιχεία, με τα οικονομικά τέλοε πάντων. Σκέφτομαι ότι σε τέτοιεε δύσκολεε καταστάσειε δεν βάζειε υπουργό... έναν άνθρωπο τόσο νέο και χωρίε εμπειρία». Πρόσθεσε πωε ο κ. Παπακωνσταντίνου «θα ήταν εγκληματίαε, θα έπρεπε να τον κρεμάσουμε αν το έκανε συνειδητά, τόσο συνειδητά. Δεν μπορώ να το πω αυτό το πράγμα».

ΠΑΝΑΓΗΙ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΙ

Το πρώην μέλος 
του Δ .Σ . της 
Ε Λ Σ Τ Α Τ  επανέλαβε 
τον ισχυρισμό ότι 
το έλλειμμα του 
2009 διογκώθηκε.

«Δίνουμε προτεραιότητα 
στην ανάπτυξη», είπε χθες 
ο κ. Σαμαράς.

Συναντήθηκε 
χθες με την Ενωση  
Ελληνικών Τραπε
ζών και τους προέ
δρους των Επαγ
γελματικών 
Επιμελητηρίων.


