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Προσέφυγε σιον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Zmpi£ns με αίιημα δανείου έωs και 10 δια
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΛΑΚΟΣ

Χωρίς... Καστελλόριζο έγινε 
η προσφυγή της κυπριακής 
κυβέρνησης στον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Στήριξης: σε μια λιτή ανα

κοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει ως 
στόχο της κίνησης «τον περιορισμό 
των κινδύνων που αντιμετωπίζει η 
κυπριακή οικονομία, ιδιαίτερα των 
αρνητικών επιπτώσεων που προ
έρχονται από τον τραπεζικό τομέα, 
λόγω της μεγάλης έκθεσής του στην 
ελληνική οικονομία».

Η απόφαση εγκρίθηκε σε έκτακτη 
συνεδρίαση του Υπουργικού Συμ
βουλίου χθες το πρωί και ενημερώ

θηκαν σχετικώςΕκιεθειμένε5 
οι tpônezes σε 
τεράστιε* επενδύσει 
σια ελληνικά ομόλογα

οι αρμόδιες Ευ
ρωπαϊκές Αρ
χές . Σ ήμερα 
το απόγευμα η 
δημοσιονομική 
κατάσταση της 

χώρας θα είναι το αντικείμενο σύ
σκεψης των πολιτικών αρχηγών υπό 
τον Πρόεδρο Δημήτρη Χριστόφια.

ΣΤΑ «ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ». Στο ανακοινω
θέν δεν αναφέρεται το ύψος της βο
ήθειας που θα χρειαστεί η Κύπρος, 
αλλά οικονομικοί παράγοντες εκτι
μούν ότι αυτό θα κυμανθεί έως και 10 
δισ. Για τον χρηματοπΙβΤώτΤκότόβί'ίΙ,

¡κυβερνητικές πηγές έκαναν λόγο για 
ένα ποσό κοντά στα 6 δισ. Σε αυτό 
θα πρέπει να προστεθεί και ένα ποσό 
περί τα 3,5 δισ. που απαιτείται για 
τις ανάγκες του ελλείμματος και των 
ομολόγων που λήγουν στις αρχές του 
2013. Χθες ο οίκος Fitch -  ο οποίος 
κατέταξε την κυπριακή οικονομία 
στα «σκουπίδια» -  εκτίμησε ότι οι 
κυπριακές τράπεζες θα χρειαστούν 
κεφάλαια 5,8 δισ. αντί 1,8 δισ που είχε 
υπολογίσει ο οίκος προηγουμένως. 
Το ακριβές ποσό πάντως, όπως και 
το επιτόκιο, θα καθοριστεί κατά τις 
διαπραγματεύσεις της κυπριακής 
κυβέρνησης με την τρόικα -  η οποία 
αναμένεται σύντομα στη Λευκωσία.

ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ. Στη Λευκωσία υπάρχουν 
ακόμα ελπίδες ότι η Κύπρος θα μπο
ρέσει τελικά στο χρονικό διάστημα 
μέχρι να οριστικοποιηθεί η συμφωνία 
για το Μνημόνιο να εξασφαλίσει δά
νειο ή δάνεια από τη Μόσχα και το 
Πεκίνο. Πάντως οι δύο απεσταλμένοι 
στην κινεζική πρωτεύουσα -  ο υπουρ
γός Εμπορίου Νεοκλής Συλικιώτης 
και ο πρόεδρος της Λαϊκής Τράπε
ζας Μιχάλης Σαρρής -  επέστρεψαν 
κουβαλώντας στις αποσκευές τους 
πολλές καλές προθέσεις και σχέδιο, 
αλλά χωρίς τελική απόφαση. Η κυ
πριακή κυβέρνηση ζητά από την Κίνα 
δάνειο 8 δισ. ευρώ. Τα 6 δισ. ευρώ 
ως διακρατικό δάνειο και τα 1,8-2 
δισ. για την ανακεφαλαιοποίηση της 
Λαϊκής Τράπεζας. Θα συμβιβαζόταν 
όμως και μόνο με το ποσό ανακεφα- 
λαιοποίησης της Λαϊκής Τράπεζας.

ΚΑΚΑ ΝΕΑ. Δυσοίωνες είναι οι προ
βλέψεις για την κυπριακή οικονομία,

CENTRAL BANK OF CYPRUS
EUROSYSTEM

Με πολλή δόση ειρωνείαε και κακεντρέχειαε 
το γερμανικό περιοδικό «Spiegel» στην 

έντυπη έκδοσή του αποκαλεί «Καταστρόφια» 
τον Πρόεδρο Δημήτρη Χριστόφια, κάνονταε 
επίθεση και στον επικεφαλήε ms Κεντρικήε 

Τράπεζαε Πανίκο Δημητριάδη

Ειρωνική επίθεση από ίο «Σπίγκελ»του προέδρου της Λαϊκής Τράπε
ζας, Μιχάλη Σαρρή. Σε συνέντευξή 
του στο ΒΒΟ -  στο πλαίσιο εκτενούς 
αφιερώματος για τα προβλήματα της 
κυπριακής οικονομίας -  ο Μ. Σαρρής 
κάνει λόγο για περίοδο σκληρής προ
σαρμογής για όλους και για παρα- 
τεταμένη περίοδο χωρίς τραπεζικό 
δανεισμό. Προβλέπει ακόμα ότι η 
πραγματική οικονομία θα παραμείνει 
χωρίς στήριξη και ότι θα γεννηθούν 
ερωτηματικά για το μέλλον της Κύ
πρου ως χρηματοοικονομικού κέ
ντρου.

Ο Μ. Σαρρής χαρακτηρίζει κακές 
τις αποφάσεις της Λαϊκής Τράπε
ζας για τεράστιες επενδύσεις στα 
ελληνικά ομόλογα, επισημαίνει όμως 
ταυτόχρονα ότι ήταν λάθος των ευ- 
ρωπαίων υπουργών να τις διαγρά
ψουν και να μη δώσουν τα χρήματα 
κατευθείαν πίσω στην τράπεζα ως 
ανακεφαλαιοποίηση.

«ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙ
ΚΟΣ», είναι ο τίτλος εκτενούς 
ρεπορτάζ στην έντυπη έκδοση 
του «Σπίγκελ», που με αφορμή 
την ανάληψη της Προεδρίας της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης από την 
Κυπριακή Δημοκρατία σχολιά
ζει -  με πολλή δόση ειρωνείας 
και κακεντρέχειας -  την οικονο
μική κρίση στη χώρα, αλλά και 
τη στασιμότητα των τελευταίων 
ετών στο Κυπριακό. «Ακόμη και 
το στάτους κβο είναι παράξενο.

Από την 1η Ιουλίου θα βρίσκε
ται στην κορυφή της Ενωμένης 
Ευρώπης μια χώρα που ελέγχει 
μόλις τα 2/3 των εδαφών της. 
[...] Η Κύπρος είναι όμως αυτή 
την εποχή στα πρωτοσέλιδα για 
άλλους λόγους. Στον κοινό αγώ

να κατά της κρίσης, ο Πρόεδρος 
Χριστόφιας -  τον οποίο χαρακτη
ρίζουν σκωπτικά "Καταστρόφια” 
-  και ο επικεφαλής της Κεντρικής 
Τράπεζας Δημητριάδης, το μικρό 
του Πανικός, προβληματίζουν 
τον υπόλοιπο κόσμο.

Για πολύ καιρό και σε κάθε 
περίπτωση μέχρι τα τέλη της 
προηγούμενης εβδομάδας, δεν 
είχαν ξεκαθαρίσει στους πολίτες 
εάν η Κύπρος θα γίνει η πέμπτη 
χώρα που υπάγεται στους μη
χανισμούς στήριξης, εάν θα έρ
θουν χρήματα από την Κίνα για 
να αποφευχθεί η χρεοκοπία ή εάν 
θα αναλάβει για άλλη μία φορά η 
Ρωσία», αναφέρει το δημοσίευμα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η 
Κύπρος, με υγιή ανάπτυξη και

σχεδόν πλήρη απασχόληση, συ- 
γκαταλεγόταν στις οικονομικά 
σταθερές χώρες της ΕΕ. «Ωστόσο, 
τα δάνεια δισεκατομμυρίων για 
την Ελλάδα εκτροχίασαν τους 
ισολογισμούς των τραπεζών και 
την οικονομική αρχιτεκτονική 
όλης της χώρας», προστίθεται.

Και συνεχίζει: «Στην πραγμα
τικότητα, όμως, η Κύπρος δεν 
εκπλήρωσε επαρκώς τις υποχρε
ώσεις της στο πεδίο της δημοσι
ονομικής πειθαρχίας. Και τώρα, 
στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, 
οι μεταρρυθμίσεις είναι επιτα
κτικές. [...] Το ότι η χώρα ζούσε 
πάνω από τις δυνατότητές της 
δεν το παραδέχονται όλοι. Ούτε 
ο Πρόεδρος Χριστόφιας», κατα
λήγει το δημοσίευμα.

Ειοιμο ίο  Μ νημόνιο -  Π ροσεχώ ς (και) ία  μέτρα
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ από
τις Βρυξέλλες, το σκηνικό που διαμορ
φώνεται μετά το αίτημα της Κύπρου έχει 
τρία βασικά στοιχεία. Το Μνημόνιο θα 
αφορά τόσο την ανακεφαλαιοποίηση των 
τραπεζών όσο και τις δημοσιοοικονομικές 
ανισορροπίες. Οι ίδιοι κύκλοι στις Βρυξέλ
λες έλεγαν ότι ο τραπεζικός τομέας της

Κύπρου θα αλλάξει και δεν θα μοιάζει με 
αυτόν που γνώριζαν οι Κύπριοι για χρόνια. 
Σε ό,τι αφορά τον εταιρικό φόρο -  θέμα 
που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Κύπρο -  οι 
ίδιες πηγές έλεγαν ότι η Κύπρος δεν πρέ
πει να εφησυχάζει διότι κάποιος πρέπει 
να αξιολογήσει τις επιπτώσεις του στην 
ενιαία αγορά. Το Μνημόνιο που θα κληθεί

να υπογράψει η κυπριακή κυβέρνηση είναι 
έτοιμο, αλλά δεν θα εξειδικεύει τα μέτρα 
διότι -  όπως έλεγαν οι ίδιες πηγές -  αυτό 
θα το αναλάβει η τρόικα που θα ασχοληθεί 
με την Κύπρο. Η Κύπρος είναι η πέμπτη 
χώρα, η οποία αποτείνεται για βοήθεια 
στον μηχανισμό, μετά την Ελλάδα, την 
Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία.
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ΕΜίΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΗ

Ανπευρωπαϊκε« ávepos στην Ιταλία
Με πρόωρες εκλογές και έξοδο από ίο ευρώ απειλεί ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι ιην κυβέρνηση ίου Μάριο Móvil

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΛΟΠΟΥΛΟΖ

Σ αν να μην έφταναν τα σπρεντ 
που ανεβαίνουν, το χρηματι
στήριο που πέφτει και η ανά
πτυξη που είναι άφαντη, η Ιταλία 

βλέπει να επιστρέφει κάποιος τον 
οποίο θεωρούσε πολιτικά νεκρό. Ο 
Σίλβιο Μπερλουσκόνι, όμως, δηλώνει 
ζωντανός. Και απειλεί να τραβήξει 
την πρίζα από την κυβέρνηση του 
τεχνοκράτη Μάριο Μόντι και να οδη
γήσει τη χώρα σε εκλογές με κεντρικό 
σύνθημα την έξοδο της Ιταλίας από 
ευρώ ή την έξοδο της Γερμανίας για 
να μείνει η Ιταλία ή ακόμη και κά
ποιον συνδυασμό των δύο. Ο πρώην 
πρωθυπουργός πραγματοποίησε τη 
δυναμική του επιστροφή την περα
σμένη Παρασκευή, την ίδια μέρα που 
ο νυν Πρωθυπουργός είχε καλέσει 
στη Ρώμη τους ηγέτες της Γερμανίας, 
της Γαλλίας και της Ισπανίας.

Την ώρα που ο Μόντι επιχειρούσε 
να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στη 
γερμανίδα Καγκελάριο και τον γάλλο 
Πρόεδρο, ο Μπερλουσκόνι έδινε πα

ράσταση ενώπιον 
0  Καβαλιέρε ζήτησε των νεολαίων του 
να του δοθεί ιο 51% κόΐΨατό? του· Στη
ιων ψήφων στιβ πόλη Φ,ούτζι, ο κα-
επ0μενε$ εκλθγέ$ βαλιέρε ζήτησε να

του δοθεί το 51% 
των ψήφων στις προσεχείς εκλογές, 
που θα μπορούσαν να γίνουν και τον 
Οκτώβριο.

Ο απολογισμός του Σίλβιο Μπερ
λουσκόνι για την κυβέρνηση Μόντι 
είναι εντελώς αρνητικός. Οι ευθύνες 
του ίδιου ανύπαρκτες. Τα σπρεντ που 
ανέβαιναν δεν ήταν αποτέλεσμα της 
δικής του πολιτικής αλλά «της αδυνα
μίας του ευρώ». Εκείνος έκανε «θυσία» 
με την παραίτησή του τον περασμένο 
Νοέμβριο αλλά επτά μήνες μετά «η 
κατάσταση παραμένει αμετάβλητη». 
Κι αυτό που ζει η Ιταλία σήμερα εί
ναι ένα «διάλειμμα στη δημοκρατία». 
Σχεδόν φυσιολογικά, ακολούθησε μια 
επίθεση στη γερμανίδα Καγκελάριο 
και στο ευρώ. Για τον Σίλβιο Μπερ
λουσκόνι, το δίλημμα των εκλογών θα 
μπορούσε να είναι «ή εμείς ή αυτή». 
Πριν από 14 χρόνια, ο Αντόνιο Φά- 
τσιο, τότε επικεφαλής της Κεντρικής 
Τράπεζας της Ιταλίας, είχε προβλέψει 
ότι το ευρώ δεν θα ήταν παράδεισος 
αλλά ένα καθαρτήριο που θα επέβαλε 
χρόνια πόνου και θυσιών. Ο χρόνος 
τον δικαίωσε. Δικαιωμένος μπορεί 
να αισθάνεται και ο Μάριο Μόντι, 
όταν την παραμονή της πρώτης του 
επίσκεψης στο Βερολίνο ως Πρωθυ
πουργός είχε προειδοποιήσει ότι εάν 
η Ευρώπη δεν ελάμβανε τα κατάλληλα 
μέτρα για την έξοδο από την κρίση, 
θα έπνεε πολύ σύντομα στη χώρα 
ο άνεμος του αντιευρωπαϊσμού. Ο 
ασκός του Αιόλου φαίνεται να ανοίγει 
σιγά σιγά. Δεν είναι μόνο ο Σίλβιο 
Μπερλουσκόνι που ρίχνει το σύνθημα 
κατά του κοινού νομίσματος αλλά και 
ο Μπέπε Γκρίλο, ο κωμικός από τη 
Γένοβα και ηγέτης του Κινήματος 5

Ο  ιταλόε Πρωθυπουργόε 
Μάριο Μόντι δεν Βρίσκεται 

αντιμέτωποε μόνο με τα 
προβλήματα, αλλά και 

με τιε απειλέε του Σίλβιο 
Μπερλουσκόνι ότι θα ρίξει 

την κυβέρνησή του

Αστέρων, που οι δημοσκοπήσεις τον 
φέρνουν στη δεύτερη θέση με ένα 
διόλου ευκαταφρόνητο 20%.

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, ο 
Μόντι έχει ξεκαθαρίσει στη Μέρκελ 
ότι εάν επιστρέψει στην Ιταλία με 
άδεια χέρια από τη Σύνοδο Κορυφής 
της 28ης Ιουνίου η κυβέρνησή του 
είναι πολύ πιθανό να πέσει. Το πρό
βλημα δεν θα ήταν μόνο ιταλικό αλλά 
ευρωπαϊκό. Οπως σημειώνει ο Μπιλ 
Εμοτ στους «Τάιμς», το μέλλον του 
ευρώ δεν εξαρτάται από την 
Ελλάδα ούτε από την Ισπανία, 
αλλά από την Ιταλία. Ο πρώην 
διευθυντής του «Εκόνομιστ» 
πιστεύει πως ανάμεσα σε 
έναν «αδύναμο» πρωθυπουρ
γό και τις πρόωρες εκλογές 
η προσφορότερη λύση 
είναι σαφέστατα η 
δεύτερη. Σε μια τέ
τοια περίπτωση, το 
μέλλον του κοινού 
νομίσματος θα 
κριθεί και πά
λι στις κάλπες.
Για το διακύ- 
βευμα, οι Ιταλοί 
δεν έχουν παρά να 
ρωτήσουν τους Ελληνες.

Κάτω αριστερά, 
ο κωμικόε Μπέπε 

Γκρίλο που 
έσπασε πρώτοε το 
ταμπού του ευρώ. 

Δεξιά, ο Σίλβιο 
Μπερλουσκόνι που 

ονειρεύεται την 
ολική επαναφορά 
του στην πολιτική 

σκηνή

Τα περιθώρια σιενευουν ασφυκπκά
Ο ΧΡΟΝΟΣ πιέζει τον Μάριο Μόντι και τα περιθώρια στενεύουν 
ασφυκτικά για την κυβέρνησή του. Η εργασιακή μεταρρύθμιση, 
την οποία πολέμησαν τα συνδικάτα και το Δημοκρατικό Κόμμα, θα 
περάσει σήμερα και αύριο τη βάσανο τεσσάρων ψηφοφοριών για να 
γίνει νόμος του κράτους, ενώ η ΜΡδ, τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της 

χώρας, ετοιμάζεται να ζητήσει κρατική βοήθεια ύψους 1 
δισ. ευρώ. Η κρίση είναι πλέον παρούσα στην Ιταλία. 

Σύμφωνα με έρευνα, 54% των Ιταλών δεν σκοπεύ
ουν να κάνουν διακοπές εξαιτίας των οικονομικών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Και από 46% 
που θα κάνουν χρήση της άδειός τους, μόλις 20% 
θα ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Η κατάσταση αυτή 
δεν αφήνει χωρίς επιπτώσεις την ελληνική βιομη
χανία τουρισμού. «Τα ποσοστά των Ιταλών που θα 

ταξιδέψουν στην Ελλάδα σίγουρα δεν 
αυξάνονται και εξαι

τίας του φόβου για 
τυχόν απεργίες» 
δηλώνει στο ΑΓΙΕ 

ο πρόεδρος της 
ομοσπονδίας 

τουρισμού Είβνεί 
Αντρέα Κοστάντσο.

Η ΚΡΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΥΣΑ


