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ΣΗΜΕΡΑ

ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

Αψιμαχίες
τραπεζών
Αποζημίωση 50 εκατ. ευρώ από την 
Alpha Bank διεκδικεί η Eurobank για 
τη ματαίωση της μεταξύ τους συγχώ
νευσης, προσφεύγοντας στο διεθνές 
διαιτητικό δικαστήριο. Μπορεί οι 
απόπειρες συγχωνεύσεων της προ
ηγούμενης περιόδου να απέτυχαν, 
ωστόσο οι στρατηγικές συνεργασίες 
βρίσκονται και πάλι στην ατζέντα. Οι
κονομική Εβδομάδα, σελ. 3

• Φορολογία: Για το κυνήγι των 
φορολογουμένων που δεν θα υπο
βάλουν φορολογικές δηλώσεις προ
ετοιμάζεται ήδη η Γενική Γραμματεία 
Πληροφοριακών Συστημάτων. Οικο
νομική Εβδομάδα, σελ. 5

• Μεϊμαράκης: Με τη στήριξη 
και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. 
Ευάγγελος Μεϊμαράκης είναι από 
χθες πρόεδρος της Βουλής. Εντω 
μεταξύ, 22 ψήφους περισσότερες 
από τη δύναμη της Χρυσής Αυγής 
έλαβε ο υποψήφιος του κόμματος 
για τη θέση του έβδομου αντιπρο
έδρου που όμως δεν εξελέγη. Σελ. 5

•  Καταθέσεις: Στο ύψος-ρεκόρ 
των 8,5 δισ. ευρώ ανήλθαν τον Μάιο 
οι εκροές καταθέσεων από τις τρά
πεζες. Σελ. 5

•  Χώρισαν ο Γάλλος πολιτικός 
Ντομινίκ Στρος-Καν, πρώην επικεφα

λής του Διε
θνούς Νομισμα
τικού Ταμείου 
(ΔΝΤ), και η σύ
ζυγός του, δη
μοσιογράφος Αν 
Σινκλέρ, σύμ
φωνα με απο-

§ κλειστικό δημο
σίευμα του εβδομαδιαίου σκανδαλο- 
θηρικού περιοδικού Closer. Σελ. 9

•  Παναθηναϊκή Συμμαχία: το
«πράσινο φως» στην Παναθηναϊκή 
Συμμαχία, ώστε να αποκτήσει το 
54,72% των μετοχών της Π ΑΕ Πανα- ί 
θηναϊκός και να ηγηθεί αυτής, «άνα- j 
ψε» η Επιτροπή Επαγγελματικού 
Αθλητισμού. Σελ. 12

Ποιοι εισπνέουν φ  
τους πιο πολλούς Τ' 
ρύπους ψ

Ζωή, σελ. 16

• ΣΔΟΕ: Σημαντική απώλεια στα 
έσοδα του Δημοσίου επιφέρουν επι
τήδειοι που εκμεταλλεύονται αλβα
νικά λεωφορεία. Σελ. 12

• Αυτοκτονία: Εξηνταπεντάχρο- 
νος συνταξιούχος έδωσε, χθες το 
πρωί, τέλος στη ζωή του πηδώντας 
από το μπαλκόνι του σπιτιού του στο 
Γαλάτσι, όταν δικαστικός επιμελητής 
προσπάθησε να του επιδώσει ειδο
ποιητήριο έξωσης. Σελ. 12

Παράθυρο πραγματικά, ίσωε όμωε και τε- 
λευταίαε, ευκαιρίαε για την Ελλάδα ανοίγει 
η συμφωνία στην οποία κατέληξαν χθεε 
οι ηγέτεε τηε Ευρωζώνη σχετικά με την 
απευθείαε ανακεφαλαιοποίηση των τρα
πεζών από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότηταε, ΕΕδΕ/ΕδΜ. Η απόφαση 
αφορά κατά κύριο λόγο την Ισπανία, αλλά

< Ν ψ / Λ
μπορεί να αξιοποιι._ _ι και από χώμ του 
βρίσκονται σε Μνημόνιο, όπωε η Ελλάδα, 
σύμφωνα και με δήλωση του κ. Γιουνκέρ. 
Μπορεί δε να οδηγήσει, σύμφωνα με εκτι
μ ή σ ε ι του οικονομικού επιτελείου, στην 
ιδανική περίπτωση, σε απομείωση του ελ
ληνικού χρέουε κατά 24%, από την αφαί
ρεση των 50 δισ. ευρώ, που έχει εξασφαλίσει

η Αθήνα για την ανακεφαλαιοποίηση των 
τραπεζών και σήμερα αθροίζονται στο 
χρέοε. Προϋπόθεση, ωστόσο, για την αξιο
ποίηση τηε ευκαιρίαε είναι να επιδείξει η 
κυβέρνηση αποφασιστικότητα στην υλο
ποίηση του προγράμματοε σταθεροποί- 
ησηε, που με τη σειρά τηε θα οδηγήσει 
στην ανάκτηση τηε χαμένηε αξιοπιστίαε

τηε χώραε έναντι των εταίρων. Ενδεικτική 
του κλίματοε που υπάρχει αυτήν τη στιγμή, 
ειδικά στο Βερολίνο, είναι η αποδιδόμενη 
στη Γερμανίδα καγκελάριο Αγκελα Μέρκελ 
φράση κατά τη σύνοδο κορυφήε: «Δεν 
ασχολούμαι με την Ελλάδα. Η πορεία που 
ακολουθεί είναι καταστροφική, αλλά όχι 
και μη αναστρέψιμη»... Σελ. 3

Ο Ιταλός πρωθυπουργός, Μάριο Μόντι, προσέρχεται στη χθεσινή δεύτερη ημέρα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις Βρυξέλλες. Είχαν προ- 
ηγηθεί οι δραματικές και θυελλώδεις διαβουλεύσεις για τις αποφάσεις της συνόδου, στις οποίες διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ιστορικός 
συμβιβασμός 
με προσδοκίες
Για το μέλλον της Ευρώπης
Σε ιστορικό συμβιβασμό μεταξύ των χωρών 
του Βορρά και του Νότου υπέρ τηε διάσωσηε 
τηε Ευρωζώνη κατέληξαν, χθεε, τα ξημε
ρώματα, οι δραματικέε διαβουλεύσειβ στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σε μια σύνοδο που 
είχε χαρακτηριστεί η πιο κρίσιμη για το 
μέλλον του ενιαίου νομίσματο5, οι ηγέτεε 
τηε Ε.Ε. και τηε Ευρωζώνηε κατέληξαν σε 
συνολικό πλαίσιο μέτρων, που περιλαμβάνει 
την υιοθέτηση Συμφώνου Ανάπτυξηε, ύψουε 
120δισ.ευρώ,τη δυνατότητα του ΕΜΣ να 
αγοράζει ομόλογα κρατών που αντιμετω
πίζουν πρόβλημα υψηλών επιτοκίων, όπωε 
η Ιταλία και η Ισπανία, και την απευθείαε 
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Πρω
ταγωνιστική μορφή ήταν ο Ιταλόε πρωθυ- 
πουργόε Μάριο Μόντι, ο οποίοε με την υπο
στήριξη του Ισπανού ομολόγου του Μαριάνο 
Ραχόι, αλλά και του Γάλλου προέδρου Φραν- 
σουά Ολάντ, κατάφερε να κάμψει τιε αν- 
τιρρήσειε τηε Γερμανίδαε καγκελαρίου Αγ
κελα Μέρκελ. Η τελευταία δέχεται έντονεε 
επικρίσειε στη χώρα τηε. Σελ. 2 ,4

Αφαλάτωση 
και φράγματα 
δίνουν λύσεις
Κατά της λειψυδρίας

Με μικρά κυρίωε φράγματα -που κλεί
νουν μόνο εν μέρει τη ροή των πο
ταμώ ν- και μονάδεε αφαλάτωσηε 
επιχειρείται σε πολλέε περιοχέε τηε 
χώραε μαε να αντιμετωπιστεί το πρό
βλημα τηε λειψυδρίαε.

Στην Ελλάδα σήμερα λειτουργούν 
164 φράγματα μεσαίου και μεγάλου 
μεγέθουε, ενώ 42 μονάδεε αφαλά
τωσηε που παράγουν ημερησίωε 
25.000 κ.μ. γλυκού νερού εξασφαλί
ζουν σε νησιά μαε αυτονομία και 
εξοικονόμηση πόρων. Πέρυσι, το κό- 
στοε μεταφοράε νερού με υδροφόρα 
είχε ξεπεράσει τα 12 ευρώ ανά κυβικό 
μέτρο, όταν το κόστοε λειτουργίαε 
των μονάδων αφαλάτωσηε κυμαίνε
ται από 0,30 έωε 2 ευρώ το κυβικό 
μέτρο. Ζωή, σελ. 13 και 14

Το Δημόσιο νοσεί
Αιαοηορά αρμοδιοτήτων, ασυνεννοησία και απροθυμία

Οι απελπιστικά αργοί ρυθμοί κατάρ- 
γησηε - συγχώνευσηε φορέων, η με
γάλη διασπορά αρμοδιοτήτων, η κα
κή συνεννόηση μεταξύ υπουργείων, 
η αντίδραση των υπαλλήλων σε κάθε

αλλαγή ακυρώνουν κάθε προσπάθεια 
μεταρρύθμισηε στη Δημόσια Διοί
κηση, λέει στην «Κ» ο υπηρεσιακόε 
υπουργόε Διοικητικήε Μεταρρύθμι- 
σηε, Παύλοε Αποστολίδηε. Σελ. 13

Επιστροφή 
στη Γη
Με το χαμόγελο στα χεί
λη η πρώτη γυναίκα αστρο
ναύτης της Κίνας, Λιου 
Γιανγκ, χαιρετάει καθώς 
εξέρχεται από την κάψου
λα του διαστημοπλοίου 
«Σεντζού 9». Η Λιου και τα 
άλλα δύο μέλη του πληρώ
ματος ολοκλήρωσαν με 
επιτυχία αποστολή πρόσ- 
δεσης σε τροχιά με τον δια
στημικό υποσταθμό. Σελ. 8

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Η Ελλάδα μπορεί;
Οι Ευρωπαίοι ηγέτεε έδειξαν ότι διαθέτουν την 
ωριμότητα και την υπευθυνότητα να πράξουν 
το σωστό για το μέλλον τηε Ευρωζώνηε, έστω 
και την ύστατη στιγμή. Αυτά είναι τα καλά νέα 
από τιε Βρυξέλλεε, τα οποία, όμωε, δεν πρέπει 
να δημιουργήσουν ψευδείε ή υπερβολικέε προσ- 
δοκίεε στην Αθήνα. Η Ευρώπη θα αλλάξει και θα 
στηριχθεί σε ένα στενό πυρήνα χωρών με απόλυτη 
δημοσιονομική πειθαρχία. Μπορεί η Ελλάδα να 
σταθεί σε ένα τέτοιο κλειστό κλαμπ; Η χώρα δια
θέτει σοβαρέε δυνάμειε στον ιδιωτικό τομέα που 
μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην επα
νεκκίνηση τηε οικονομίαε. Οι αμφιβολίεε, εντόε 
και εκτόε Ελλάδοε, αφορούν πρώτον, τουε πολι- 
τικούε και δεύτερον, τη Δημόσια Διοίκηση. Αν 
λειτουργήσουν όπωε έκαναν μέχρι χθεε, το εγ
χείρημα θα αποτύχει και οι υπόλοιποι, Βόρειοι 
και Νότιοι, θα αποφασίσουν έωε το τέλοε του 
έτουε πωε «η Ελλάδα δεν μπορεί». Δεν υπάρχει, 
λοιπόν, ούτε μισή μέρα για χάσιμο, ούτε το πα
ραμικρό περιθώριο για πολιτικούε δισταγμούε 
ή κομματικούε υπολογισμούε.

• Μεταμοσχεύσεις: Σε διάστη
μα ενός μηνάς έχουν πραγματοποι
ηθεί στο Ωνάσειο, το μοναδικό μετα- 
μοσχευτικό κέντρο καρδιάς στην Ελ- | 
λάδα, έξι μεταμοσχεύσεις, όσες δη
λαδή πραγματοποιήθηκαν καθ’ όλη 
τη διάρκεια του 2011. Σελ. 14
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ίσως δεν είναι αργά
Η χθεσινή απόφαση της Συνόδου Κο
ρυφής για αποσύνδεση των τραπεζι

κών χρεών από τα δημόσια και για προ
στασία των κρατικών ομολόγων από τις 

επιθέσεις των αγορών ωθεί επιτέλους 
την Ευρώπη προς μια συνολική αντιμε
τώπιση της σφοδρής κρίσης που απει
λεί τη συνοχή της, αν όχι και την ίδια 
της την ύπαρξη. Αλλωστε η Ιταλία φ έ
ρεται να απείλησε με αποχώρηση από 
το ευρώ, αν τα αιτήματά της προσέ- 
κρουαν στη γερμανική ακαμψία.
Η υποχώρηση της Γερμανίας, η πρώτη 
από τις απαρχές των διασώσεων Ελλά
δας, Ιρλανδίας και Πορτογαλίας το 
2010, επήλθε υπό τη συντονισμένη 
πίεση Ιταλίας και Ισπανίας και με τη 
διακριτική υποστήριξή τους από τη

δεύτερη τη τάξει Γαλλία. Σημαντικό 
ρόλο για την υποχώρηση Μέρκελ φαί
νεται να έπαιξαν και οι ενδογερμανι- 

κές πιέσεις από Σοσιαλδημοκράτες και 
Πράσινους. Σε κάθε περίπτωση, η ευ
ρωπαϊκή ανακατανομή δυνάμεων φαί
νεται να οδηγεί σε μια νέα ι οοπία, 
διακρατική και διακομματική. Συντη
ρητικές και αριστεροστραφείς δυνά
μεις συγκλίνουν, για να υπερβούν 
τους δογματισμούς και να προσεγγί
σουν λύσεις εφικτές.

Βεβαίως, η Ευρώπη έχει αργήσει, του
λάχιστον ως προς την Ελλάδα, που εί
ναι το ζωτικό μας πεδίο. Οι νέες διευ
θετήσεις προς το παρόν την αφορούν 
ελάχιστα· ίσως αμυδρά ως προς μια 
μελλοντική διαφοροποίηση της κεφα

λαιακής ενίσχυσης των τραπεζών, με 
τρόπο που να μη βαρύνει το δημόσιο 
χρέος. Για την Ελλάδα ισχύουν τα Μνη
μόνια του 2010 και του 2011, οι εξαυ- 
τών απορρέουσες υποχρεώσεις, ο βα
ρύς δανεισμός και, κυρίως, η θανάσι- 
(  .λιμάκωση της ύφεσης και της 
ανεργίας. Ωστόσο, η χθεσινή αλλαγή 
πλεύσης της Ε.Ε. αφήνει μερικές ελπί
δες για μια ψύχραιμη, πιο ρεαλιστική 
αντιμετώπιση του Ελληνα ασθενή, 
προτού αυτός εκπνεύσει. Θα το μά
θουμε όταν η εκλεγμένη ελληνική 
ηγεσία συνομιλήσει επιτέλους με τους 
εταίρους-πιστωτές, κάτι που έχει να 
συμβεί από το γκρίζο φθινόπωρο του 
2011. Εκτός και αν μας θεωρούν ήδη 
ξεγραμμένους.

Καταστροφή στο Κολοράντο

Ελικόπτερο ρίχνει νερό σε γειτονιά δυτικά της αμερικανι
κής Αεροναυτικής Ακαδημίας, στο φαράγγι Ουάλντο στο 
Κολοράντο Σπρινγκς. Η πτώση της θερμοκρασίας και η μεί
ωση της έντασης των ανέμων βοήθησαν το έργο των πυρο
σβεστών. Ενας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, εκατοντάδες 
σπίτια έχουν καταστραφεί και πάνω από 35.000 κάτοικοι 
της περιοχής έχουν ενκαταλείψει τις εστίες τους σε μία 
από τις χειρότερες πυρκαγιές στην ιστορία της Πολιτείας.

ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Ζωή, σελ. 1 · ΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟ ΠΡΟΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ. Ζωή, σελ. 19 · ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 100 ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ. Ζωή, σελ. 22
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Η νίκη της Ιταλίας εντός κι εκτός συνόδου
Των ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ 
και ΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ. Η εικόνα ins πλατείαδ 
Σουμάν, όπου βρίσκονται τα αρχη
γεία ins Ευρωπάίκήε Emipoims και 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ons 
Βρυξέλλεε, παρέπεμπε στο κλίμα 
που επικρατούσε και στην Ε.Ε., κα
τά την έναρξη in s  κρίσιμα Συνό
δου Kopucpns των προηγούμενων 
δύο ημερών. Ενα απέραντο εργο
τάξιο για την αναβάθμιση του το
πικού σταθμού του μετρό προκαλεί 
καθημερινά απίστευτο xaos, μπο
τιλιαρίσματα και ταλαιπωρία aious 
άτυχουεπιου προσπαθούν να πλη
σιάσουν την καρδιά ins Ενωμένηε 
Eupconns. Οι εργασίε5 έχουν ξεκι
νήσει εδώ και χρόνια και αναμένε
ται να συνεχιστούν για πολλά ακό
μη. Η αργοπορία και οι ατέλειωτες 
καθυστερήσει των Βέλγων κατα
σκευαστών μόνο με την αντίστοι
χη αβελτηρία στην αντιμετώπιση 
m s Kpicms από την Ευρωπαϊκή Ενω
ση μπορούν να συγκριθούν.

Η διάθεση όσων προσέρχονταν 
κάθιδροι στο κτίριο Justus Lipsius 
in s  πλατεία5 Σουμάν, όπου διεξή- 
χθη η o0vo6os in s  Πέμπτηε, ήταν 
τόσο βαριά όσο η αποπνικτική 
κουφόβραση του βελγικού καλο
καιριού. Μέσα στο αίθριο, εκατο- 
ντάδεε δημοσιογράφοι ετοιμάζο
νταν να γράψουν για ένα ακόμη 
«φιάσκο», ακόμη μεγαλύτερο από 
των προηγούμενων 19 συνόδων α
πό τότε που ξεκίνησε η κρίση. Εξάλ
λου, οι δηλώσει των Ευρωπαίων η
γετών όλεε n s  προηγούμενεε ημέ- 
ρε5 έδειχαν ότι το χάσμα μεταξύ των 
Βορειοευρωπαϊκών κρατών με ά- 
ριστη πιστοληπτική αξιολόγηση 
και όλων των υπολοίπων απείχε α
κόμη πολύ από το να γεφυρωθεί. 
Κατά πληροφορίεε in s  «Κ», στη σύ
νοδο του Λαϊκού Κόμματοε το πρωί

Δημοσιογράφοι πανηγυρίζουν ένα από τα γκολ της Ιταλίας, στον αγώνα με τη Γερμανία για ίο  Euro, κατά τη διάρκεια

π «  Πέμπτηε παίχθηκε το «πρωινό» 
των Μεγάλων Μαχαιριών. Η κα- 
γκελάριοε Μέρκελ επέμενε στΐ5 
γνωστέε θέσε« τηε για την ανάγκη 
να συνεχιστεί ο δρόμοε των με
ταρρυθμίσεων και τη5 αποκατά
στασή  τηε ανταγωνιστικότηταε, οι 
Φινλανδοί μιλούσαν για εμπράγ- 
ματεε εγγυήσε« για τα δάνεια που 
δίνονται στην Ισπανία και ο Ισπα- 
νόβ πρωθυπουργό5 Μαριάνο Ραχόι 
βρισκόταν σε κατάσταση απελπι- 
σία5. Τ« προηγούμενεε ημέρεε, 
το Ευρωκοινοβούλιο είχε έλθει σε 
ρήξη με την προεδρία του Συμ
βουλίου, η Επιτροπή κατηγορείτο

για ανεπάρκεια, η Γο,υΐ/α διεμήνυε 
ότι δεν θα επιτρέψει στην Κομισιόν 
να τη5 επιβάλει την οικονομική πο
λιτική που θα ακολουθήσει και το 
Βερολίνο έσταζε δηλητήριο για 
την εισήγηση του Χέρμαν βαν Ρο- 
μπέι με θέμα την εμβάθυνση τηε ευ- 
ρωπαϊκήε ενοποίησηε. Η σκηνή έ
μοιαζε έτοιμη για χομπζιανό «πό
λεμο όλων εναντίον όλων» και ο
ρισμένοι αναλυτέε περίμεναν τον 
βίο τ ι«  Ευρωζώνηε να είναι «φτω- 
χόε, άθλιοε, κτηνώδηε και σύντο- 
μοε», όταν τα χρηματιστήρια θα ά
νοιγαν τη Δευτέρα, μετά την πι
θανολογούμενη αποτυχία.

Το απόγευμα ins Πέμπτηε, οι δη
μοσιογράφοι στο αίθριο του Justus 
Lipsius περίμεναν περισσότερεε 
συγκινήσειε από τον αγώνα Ιταλίαε 
- Γερμανίαε στο Euro, παρά από τη 
σύγκρουση μέσα στην αίθουσα ins 
Συνόδου. Ο Ιταλόε πρωθυπουργόε, 
Μάριο Μόντι, δήλωνε αποφασι- 
σμένοε για όλα, αλλά ελάχιστοι πε
ρίμεναν ότι θα τραβήξει το σχοινί 
μέχρι τέλουε. Μέχρι ns οκτώ το βρά
δυ δεν είχε ακουστεί ούτε φωνή ού
τε ακρόαση από ns εργασίεε m s Συ
νόδου. Οι Ελληνεε δημοσιογράφοι 
και οι ξένοι συνάδελφοί μαε στην αί
θουσα Τύπου του δεύτερου υπογείου

της συνόδου κορυφής.

αρχίσαμε να ασχολούμαστε απο
κλειστικά με τα προγνωστικά του 
ματ5. Λίγο αργότερα, οι πανηγυρι
σμοί στα γκολ τηε Ιταλίτ«, που ή
χησαν όχι μόνο στα υπόγεια αλλά 
σε όλου5 τουε ορόφουε του κτιρίου, 
απέδειξαν ότι η Γερμανία είχε πο
λύ λίγουε φίλουε στη Σύνοδο.

Λίγο πριν από τη λήξη του πο
δοσφαιρικού αγώνα, οι πρόεδροι του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Χέρμαν 
βαν Ρομπέι, και τηε Κομισιόν, Ζο- 
ζέ Μανουέλ Μπαρόζο, βγήκαν από 
την αίθουσα του Συμβουλίου για συ
νέντευξη τύπου. Η προσπάθειά 
τουε να εξωραΐσουν την κατάστα-

ση και να δείξουν ότι είμαστε κοντά 
σε συμφωνία (στον ελάχιστο κοινό 
παρονομαστή του Πακέτου Ανά
πτυξή) πέτυχε να ξεγελάσει ακόμη 
και έμπειρουε δημοσιογράφοι α
πό μεγάλα ειδησεογραφικά πρα
κτορεία. Για λίγο όμωε. Η πληρο
φόρηση m s «Κ» και των Ιταλών συ
ναδέλφων επέμενε ότι βρισκόμαστε 
ενώπιον αδιεξόδου. Ο Μάριο Μόνη 
κυριολεκτικά «είχε στυλώσει τα 
πόδια του» μέσα στην αίθουσα και 
απειλούσε να τα τινάξει όλα στον α
έρα αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα 
για την άμβλυνση των πιέσεων 
στα ιταλικά επιτόκια. Από κοντά και 
ο κ. Ραχόι, με τον Γάλλο πρόεδρο 
Φρανσουά Ολάντ να κλείνει συ
γκαταβατικά το μάτι aious δύο ε- 
raipous του νότου. Στην παράλλη
λη συνεδρίαση των εμπειρογνω
μόνων του Eurogroup (EWG), ήταν 
οι Γερμανοί που τα είχαν «στυλώ
σει». Υπό την απειλή του ναυαγίου, 
οι διαβουλεύσε« θα συνεχίζονταν 
μέχρι το πρωί m s Παρασκευήβ.

Οι περισσότεροι δημοσιογράφοι 
έκλεισαν το φύλλο mus και έφυγαν 
πιστεύονταε ότι «εε αύριον τα 
σπουδαία». Οι συνάδελφοι από τα 
πρακτορεία κοιμήθηκαν a n s  κα- 
ρέκλεε τηε αίθουσας Τύπου, μπρο
στά στα λάπτοπ. Μετά ns δύο τα ξη
μερώματα ώρα Ελλάδαε δίνει συ
νέντευξη ο Φρανσουά Ολάντ και 
παίρνει θέση αποφασιστικά υπέρ 
in s  Ιταλίας. «Η Γερμανία επιθυμεί 
και αυτή να βρεθεί μία λύση», λέει. 
Η πλάστιγγα φαινόταν να γέρνει 
πλέον npos την κατεύθυνση του α
μοιβαίου συμβιβασμού, με νίκη του 
κ. Μόνη στα σημεία... Emus δρό
μους των Βρυξελλών, κάποια λίγα 
αυτοκίνητα με ιταλικέε σημαίεε έ
καναν, ακόμη, τον γύρο του θριάμ
βου, κορνάροντα-S. Και όχι γι’ αυτό 
που είχε συντελεστεί εντός Συμ
βουλίου...

Ο Φ Ι Λ Ι Σ Τ Ω Ρ
Επιλογή: ΜίΧΑΛΗΣ Ν. ΚΑΤΣΙΓΕΡΑΣ
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ΡΩΣΟΚΙΝΕΖΙΚΗ ΔΙΕΝΕΞΓΣ: Μόσχα, 29.- 
Ως έκρηξις βόμβας εθεωρήθη σήμερον υπό 
των ενταύθα Δυτικών διπλωματών η ανα- 
κοινωθείσα αίτησις της σοβιετικής κυβερνή- 
σεως όπως το Πεκίνον ανακαλέση τρεις 
Κινέζους διπλωμάτας εκ Μόσχας. Η ρωσι
κή ενέργεια θεωρείται πρωτοφανής και με 
αγνώστους συνέπειας, διότι ουδέποτε εις το 
παρελθόν η Ρωσία και η Κίνα εζήτησαν 
απομάκρυνσιν διπλωματών των, η μία από 
την άλλην. Η πληροφορία μετεδόθη το πρώ
τον από το Κινεζικόν Πρακτορείον, το 
οποίον εδημοσίευσε επίσημον ανακοίνωσιν 
του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, εις 
την οποίαν δίδονται λεπτομέρειαι και απο- 
δοκιμάζεται η ρωσική ενέργεια. 
ΝΤΟΥΜΠΤΣΕΚ ΓΙΑ ΚΛΕΜΕΝΤΙΣ: 
Πράγα, 29 -  Ο Αλέξανδρος Ντούμπτσεκ, α ' 
γραμματεύς της Κεντρικής Επιτροπής του 
Κομμουνιστικού Κόμματος Σλοβακίας, 
εδήλωσε κατά την διάρκειαν συνεδριάσεως

της Επιτροπής ότι ο υπουργός Εξωτερικών 
της Τσεχοσλοβακίας Βλαντίμιρ Κλεμέντις 
(φωτογραφία), ο οποίος εξετελέσθη το 1952, 
είχε διωχθή παρανόμως. Ο Κλεμέντις εξετε
λέσθη ματά του Ρούντολφ Σλάνσκυ, γενι
κού γραμματέως του Κομμουνιστικού Κόμ
ματος Τσεχοσλοβακίας, και εννέα άλλων 
κυβερνητικών αξιωματούχων, επί προδο
σία, κατασκοπεία και δολιοφθορά. 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ: Το μικρού 
μήκους φιλμ του κ. Βασ. Ραφαηλίδη «Βυζα
ντινό μνημόσυνο», που προεβλήθη εις το 
Φεστιβάλ του Σαν Σεμπάστιαν της Ισπανίας, 
έλαβε, μεταξύ 30 εγκριθέντων έργων, τον 
πρώτον έπαινον της κριτικής επιτροπής. 
ΕΠΙΦΥΛΛΙΣ: «Μνήμη του Μαλακάση». 
Υπό του κ. Κλ. Β. Παράσχου.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α Ρ Ι Ο

«Ο Λάκκος», βιβλιαράκι και μνήμη για το «μπάζωμα» της παιδικής ηλικίας
Γράφαμε χθεε για τα «Παράθυ
ρα», επιτοίχια έργα του Μιχάλη 
Κατζουράκη στην έκθεσή του 
που εγκαινιάζεται απόψε στη 
γκαλερί ΟίΓοηηθ στον Πόρο. Και 
για τα κλειστά παράθυρα, τα α- 
μπαρωμένα και καρφωμένα με 
σανίδεε, με μέσα του5 ξεχα-

Γης ΕΛΕΝΗΣ ΜΠΙΣΤΙΚΑ

σμένα τα όνειρα και τα, χωρίε ή
χο, τραγούδια τη3 προσφυγικήε 
γειτονιάε σ τ«  πολυκατοικίεε 
τηε λεωφόρου Αλεξάνδραε, 
στην Αθήνα.

Σήμερα, θα ταξιδέψουμε στην 
αγαπημένη Θεσσαλονίκη με τΐ5 
ευαισθησίεε τηε αλλά και τη λε
βεντιά των ανθρώπων τηε που 
δεν ξεχνούν αλλά και μπορούν 
να συνεχίζουν... Αιτία ένα βι
βλιαράκι μια σταλιά με τον τίτ
λο «Ο Λάκκο5» του Θεσσαλονι- 
κιού λογοτέχνη και ζωγράφου 
Ντίνου Παπασπύρου.

Μιλά για τον αφανισμό του 
Λάκκου, ενόε παλιού χειμάρρου 
που φούσκωνε όταν ξαφνική 
βροχή στο Σέιχ-Σου κατέβαζε νε
ρά και παράσερνε τα πάντα. Τα 
παιδιά τηε γειτονιάε έπαιζαν, χει
μώνα - καλοκαίρι, εκεί στον Λάκ
κο. «Ενα καλοκαίρι, όμα«, τα νε
ρά κατέβασαν πέτρε5, ξύλα και 
όλα έγιναν στον Λάκκο ένα 
κουβάρι. Εφτασε ο χείμαρροε ε
κεί που έπαιζαν δύο παιδάκια α
μέριμνα στην κοίτη του. Στο λε
πτό τα αγκάλιασε κι έγιναν ένα 
με τα άλλα που κατέβαζε, πριν 
κανείε προλάβει να κάνει τίπο
τε. Την άλλη μέρα τα βρήκαν να 
επιπλέουν στη θάλασσα μπρο
στά στην Ηλεκτρική Εταιρία».

Είναι το διήγημα «Το ατύχη
μα», πιάνει μόλιε μια σελίδα στο 
μικρό βιβλιαράκι με λέξεΐΞ γε- 
μάτεε εικόνεε και ήχου3 που συ
γκλονίζουν. Οπαίε ο θρήνοε στη

Ντίνος Πογ πύρου, ζωγράφος, λογοτέχνης. Στη βεράντα ίου, επί της οδού Καυτανζόγλου, Κυριακή 22 
Απριλίου 2&._. Φωτογραφία, ,.ις Γεωργίου, αρχιτέκτων, συνεργάτης του «Θεσσαλονικέων Πόλις».

γειτονιά. Το πρώτο διήγημα εί
ναι «Ο Λάκκο5». Αε το διαβά
σουμε μαζί: «Ξεκινούσε από τα 
νταμάρια τηε Δόξαε, από όπου 
μάζευε τα απόνερα του Σέιχ-Σου. 
Περνούσε κάτω από την οδό Νο
σοκομείων και κατηφόριζε προε 
τη λεωφόρο Στρατού, έχονταε 
δεξιά τουε στρατώνε5 του Πε
ντηκοστού Συντάγματοε και α
ριστερά παλιά τουρκόσπιτα με 
αυλέε. Πριν τη λεωφόρο στένευε 
για να περάσει κάτω από τη θο
λωτή γέφυρα.

Μετά, αφού έκανε ένα ζιγκ-ζα- 
γκ, τραβούσε κατευθείαν για τη 
θάλασσα, αφήνοντα5 πίσω τ«  α- 
λάνεε τηε παλιάε έκθεσηε από 
τη μια και από την άλλη νεότε
ρα σπίτι ολλά νεο σικά. 
Κίείε ϋεΓθει ι,Λάκκοε πιε υοσκήε) 
τον ανέφεραν οι γραφέε. Χεί
μαρρο Λύτρα ή Στρατηγείου 
τον σημείωναν οι τοπογραφικοί 
χάρτεε. Στη γειτονιά όλοι τον έ
λεγαν Λάκκο. Στενά δεμένη ή
ταν η γειτονιά με τον Λάκκο. Οι

Το βιβλίο «Ο Λάκκος» Διαδρομές 
και στάσεις, μικρά πεζά του Ντί
νου Παπασπύρου, εκδόσεις Ιανός. 
Εξώφυλλο του ίδιου, λεπτομέρεια 
από τον πίνακα «Ο Λάκκος και το 
Στρατηγείο» 2000.

παλιότεροι έλεγαν ότι ο Λάκκοε 
και η γειτονιά ξεκίνησαν μαζί 
την ύπαρξή τουε.

Το σίγουρο είναι ότι, όταν το 
τελευταίο μικρό σπιτάκι τη5 
γειτονιά5, το δικό μαε, δινόταν 
για αντιπαροχή γύρω στο 72, τό
τε και ο Λάκκοε έπαψε να υ
πάρχει. Πρώτα έζωσαν την κοί
τη του με μεγάλεε τσιμεντένιεε 
σωλήνεε. Τεράστια φορτηγά 
κουβάλησαν εκατοντάδεε κυ
βικά χώμα, μέχρι που τον σκέ
πασαν τελεία«. Μετά, αφού 
μπουλντόζεε έστρωσαν και πά
τησαν για μέρεε το χώμα, έπεσε 
σύντριμμα και άσφαλτοε. Συ
νεργεία του δήμου με σκάλε5 
κάρφωσαν στ«  γωνιακέε πολυ- 
κατοικίεε το όνομα του νέου δρό
μου “Λυσιμάχου Καυτανζό
γλου”.» Ακριβά« όπωε θα μι
λούσε για έναν πολύ δικό του άν
θρωπο ο Ντίνοε Παπασπύρου 
γράφει για τον θάνατο του Λάκ
κου, και όχι για το μπάζωμα ε- 
νόε χειμάρρου. Απόδειξη η α-

φιέρωση στη μέσα σελίδα «Στο 
παιδομάνι του Λάκκου και όσουε 
τον έζησαν. Παρόντεε και από- 
ντεε». Κάτω από τα μπάζα είναι 
και η δική του παιδική ηλικία, το 
δρομάκι που στ«  βροχέε πλημ
μύριζε το σπιτάκι του. Αυτό το 
μικρό σπίτι που έγινε πολυκα
τοικία, τό ’χε πάρει, όχι ο χεί
μαρρο ε, αλλά η «oóós Λυσιμάχου 
Καυτανζόγλου», η npóoóos.

Από το μπαλκόνι του ρετιρέ 
κοιτά πέρα μακριά, όλα αυτά που 
χάθηκαν, και που τά διέσωσε 
στο μικρό βιβλιαράκι, με εξώ
φυλλο ζωγραφισμένο από τον ί
διο με in s  ψυχήε τα χρώματα, 
με n s  πινελιέε των αναμνήσεων. 
Ετσι o Aükkos ξαναζεί, κλει- 
σμένοε στο βιβλιαράκι με δε
καπέντε μικρά πεζά που αφη
γούνται τα γεγονότα μιαε επο- 
xús που χάθηκε. Το βιβλιαράκι 
είναι από n s  εκδόσειε Iavós 2000 
και βρίσκεται πάλι στην επι- 
καιρότητα με το νέο τεύχοε 
του Θεσσαλονικέων Πόλιε που 
κυκλοφορεί.

Ο κεντρικόε θεματικόε άξο- 
vas είναι η δεύτερη 25ετία των 
100 χρόνων (1912-2012) από 
την απελευθέρωση in s  Θεσσα
λονίκη . Στ« σελίδεε του φιλο
ξενούνται κείμενα που αφο
ρούν τα εικαστικά, τη λογοτε
χνία, την ποίηση, το θέάτρο, τον 
κινηματογράφο, τη μουσική, 
την αρχιτεκτονική και την ι
στορία m s Θεσσαλονίκη. Στη 
συνέντευξη που του πήρε ο 
Apis Γεωργίου, o Niivos Παπα
σπύρου μιλά για τον Λάκκο, βι
βλίο και μνήμη, με τίτλο «Ιχνη- 
λατώντα5 τ«  μνήμεε ενόε αιώ
να -  Ανθρώπινεε ιστορίεε». Η 
πνευματική Θεσσαλονίκη και οι 
σκεπτόμενοι άνθρωποί τηε, εί
τε είναι λογοτέχνε5, είτε ζω
γράφοι, είτε noiniés, δεν παύουν 
ποτέ να μα5 εκπλήττουν!

ΤΗ ΛΕ Φ Ο Σ
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Ανοίγει παράθυρο ευκαιρίας για χην Αθήνα
Η συμφωνία των «27» σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του χρέους κατά 24%

Η Γερμανίδα καγκελάριος Αγκελα Μέρκελ συνομιλεί με τον Ιταλό πρωθυπουργό Μόριο Μόντι στις Βρυξέλλες, λίγο πριν από την έναρξη της συνόδου.

Του απεσταλμένου μας σης ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ

Η συμφωνία τηε Ευρωζώνηε για α
πευθείαε ανακεφαλαιοποίηση των 
τραπεζών από τον ΕΕδΕ/ΕδΜ, α
ποτέλεσμα τηε πίεσηε που άσκησαν 
Ισπανοί και Ιταλοί προε τη γερμα
νική πλευρά, αποτελεί πραγματικά 
παράθυρο ευκαιρίαε για την Ελλά
δα. Και τούτο διότι, σύμφωνα με τιε 
εκτιμήσειε του οικονομικού επιτε
λείου -ο  κ. Γ. Ζανιάε πραγματο
ποίησε χην τελευταία του εμφάνι
ση ωε υπουργόε Οικονομικών- 
μπορεί ιδανικά να οδηγήσει σε α-

Μέρκελ: «Δεν ασχολού
μαι με την Ελλάδα...
Η πορεία που ακολουθεί 
είναι καταστροφική, 
αλλά όχι και 
μη αναστρέψιμη».
πομείωση του ελληνικού χρέουε κα
τά 24% του ΑΕΠ. Συγκεκριμένα, η 
Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 50 δισ. ευ
ρώ για την ανακεφαλαιοποίηση 
των τραπεζών (η δεύτερη δόση, ύ- 
ψουε 25 δισ., αναμένεται τον Σε
πτέμβριο), τα οποία αθροίζονται στο 
δημόσιο χρέοε. Ηδη η απόφαση τηε 
Ευρωζώνηε, που ελήφθη με το 
βλέμμα στην Ισπανία, προβλέπει ό
τι και χώρεε που βρίσκονται σε 
μνημόνιο θα μπορούσαν να έχουν 
αντίστοιχη αντιμετώπιση. Κάνει μά
λιστα ιδιαίτερη μνεία στην Ιρλαν
δία και την επιτυχή υλοποίηση του 
δικού τηε μνημονίου, καθώε στο σύ
ντομο μέλλον αναμένεται να υ
πάρξει σχετική απόφαση για το 
Δουβλίνο. Θα μπορούσε η Ελλάδα 
να έχει αντίστοιχη αντιμετώπιση με 
την Ιρλανδία; Ναι, απαντούν κυ-

βερνητικά στελέχη, αρκεί να επι- 
δείξει αποφασιστικότητα στην υ
λοποίηση του προγράμματοε. Ή, ό- 
πωε είπε και ο X. Β. Ρομπέι, η αλ
ληλεγγύη συνδέεται με την απο- 
τελεσματικότητα.

Ενδεχόμενη «μεταβίβαση» των 50 
δισ. τηε ανακεφαλαιοποίησηε σε έ
να φορέα εκτόε Δημοσίου θα οδη
γούσε σε μείωση του χρέουε περί
που στο 92% του ΑΕΠ το 2020, α
ντί του 116% μετά το PSI, δίδονταε 
τη δυνατότητα ακόμα και για πα-

ράταση του χρόνου προσαρμογήε.
Οφέλη έχει να προσδοκά η Ελλά

δα και από το νέο Σύμφωνο Ανά- 
πτυξηε, ΰψουε 120 δισ. ευρώ, και τιε 
προβλέψειε του για ενεργοποίηση 
τηε Ευρ. Τράπεζαε Επενδύσεων 
και, πιλοτικά, των ομολόγων έργου. 
Αρκεί, βέβαια, να υπάρξει αποκα
τάσταση τηε αξιοτηστίαε τηε χώραε.

Πάντωε, η Ελλάδα φάνηκε και 
στην τελευταία αυτή σύνοδο κο- 
ρυφήε τηε Ε.Ε. ότι πληρώνει τη χα
μένη διετία τηε απουσίαε πολιτικήε

βούλησηε, των συνεχών υπανα
χωρήσεων καιτηε μη εφαρμογήε 
των διαρθρωτικών αλλαγών που 
προβλέπει η συμφωνία διάσωσηε, 
καθώε αντιμετωπίστηκε -  για άλλη 
μία σύνοδο -  ωε ιδιάζουσα περί- 

I πτώση στον ευρωπαϊκό χώρο. Πα- 
I ρά το γεγονόε ότι οι αποφάσειε του 

Συμβουλίου τόσο για το νέο Ανα
πτυξιακό Πακέτο και, κυρίωε, για τη 
δυνατότητα απευθείαε ανακεφα- 
λαιοποίησηε των τραπεζών από τον 

. ευρωπαϊκό μηχανισμό, χωρίε τα δά

νεια αυτά να επιβαρύνουν το δη
μόσιο χρέοε, ανοίγουν θετικέε προ- 
οπτικέε για την Ελλάδα, συνείδηση 
όληε τηε ελληνικήε αντιπροσω- 
πείαε που βρέθηκε αυτέε τιε ημέ- 
ρεε στιε Βρυξέλλεε είναι ότι η χώ
ρα βρίσκεται αντιμέτωπη με την τε
λευταία τηε ευκαιρία και θα πρέπει 
να επιδείξει έργο -  όσο δεν επέδειξε 
από τον Μάιο του 2010.

Η αποδιδόμενη στη Γερμανίδα 
καγκελάριο κ. Αγκελα Μέρκελ φρά
ση, από τη συνεδρίαση του Συμ

βουλίου, αποτυπώνει την εξά
ντληση τηε υπομονήε των Ευρω
παίων. «Δεν ασχολούμαι με την 
Ελλάδα... Η πορεία που ακολουθεί 
είναι καταστροφική, αλλά όχι και 
μη αναστρέψιμη» φέρεται να επι- 
σήμανε η κ. Μέρκελ, στη δεύτερη 
μόλιε αναφορά τηε στο ελληνικό ζή
τημα. Η πρώτη ήταν όταν τη διέ- 
κρινε σαφώε, σε όρουε αποτελε- 
σματικότηταε, από τιε Ιρλανδία και 
Πορτογαλία.

«Εχει χαθεί κάθε εμπιστοσύνη έ
ναντι τηε χώραε... αυτό είναι ζήτημα 
κομβικήε σημασίαε για τη νέα κυ
βέρνηση» αναγνώριζε λίγη ώρα 
μετά την ολοκλήρωση τηε Συνόδου 
κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχοε, 
σημειώνονταε -  ωε μία μορφή ε- 
θνικήε αυτοκριτικήε -  πωε «ακόμη 
κι αν δεν υπήρχε μνημόνιο, θα έ
πρεπε να υπάρξει ένα εθνικό πρό
γραμμα μεταρρυθμίσεων».

Εν αναμονή χηβ τρόικαε
Η νέα ελληνική κυβέρνηση, που 

προετοιμάζεται για την παρουσία 
τηε τρόικαε στη χώρα από τιε 3 ή 
4 έωε τιε 12 Ιουλίου, κινείται κυ
ριολεκτικά επί ξυροΰ ακμήε καθώε 
εξαντλούνται τα ταμειακά διαθέ
σιμα, ενώ η εκταμίευση τηε νέαε δό- 
σηε τηε βοήθειαε, ύψουε 4,2 δισ. ευ
ρώ, που επρόκειτο να καταβληθεί 
σήμερα προφανώε αναβάλλεται 
μέχρι να εκδοθεί η έκθεση τηε τρόι
καε. Παρά το γεγονόε ότι το οικο
νομικό επιτελείο αρνήθηκε να α
ποδεχθεί ωε όριο... θραύρηε την 20ή 
Ιουλίου, αναγνώρισε ότι οι άμεσεε 
ανάγκεε θα καλυφθούν μόνον από 
εκδόσειε εντόκων (που όμωέ συ
μπιέζουν περαιτέρω τη ρευστότη
τα) και την εκμετάλλευση των α
διάθετων κεφαλαίων του Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικήε Σταθερότη- 
ταε ενώ στιε 20 Αυγοΰστου λήγουν 
ομόλογα.

Μετά τη λήξη των εργασιών της συνόδου, ο κ. Κάρ. Παπούλιας αναφέρθηκε στην ύφεση που αντιμετωπίζει η Ελλά
δα και επισήμανε την ανάγκη να στηριχθεί άμεσα η ανάπτυξη. Στη φωτογραφία, με τον ΥΠΕΞ Δημ. Αβραμόπουλο.

Θετική αποτίμηση από Παπούλια
Της ΕΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Μήνυμα αισιοδοξίαε, ότι η συμ
φωνία που επετεύχθη στη σύνο
δο θέτει ωε βασική προτεραιότη
τα την ανάπτυξη και την τόνωση 
τηε απασχόλησηε και δίνει τη δυ
νατότητα αφαίρεσηε χρέουε μελ
λοντικά έστειλε ο Πρόεδροε τηε 
Δημοκρατίαε, υπογραμμίζονταε 
ταυτόχρονα την ανάγκη να υ
πάρξουν προσαρμογέε στο οικο
νομικό πρόγραμμα τηε Ελλάδαε για 
να το καταστήσουν πιο αποτελε
σματικό και κοινωνικά δίκαιο. 
Ιδιαίτερη αξία είχε η θετική ανα
φορά του στη δυνατότητα ανα- 
κεφαλαιοποίησηε των τραπεζών α
πευθείαε από τον ευρωπαϊκό μη
χανισμό στήριξηε, ώστε να μην ε
πιβαρύνουν το δημόσιο χρέοε 
του κάθε κράτουε.

Σε δηλώσειε που έκανε αμέσωε 
μετά τη λήξη των εργασιών τηε συ
νόδου, ο κ. Κάρ. Παποΰλιαε υπο
γράμμισε με ένταση τη βαθιά ύ
φεση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα 
και επισήμανε την ανάγκη να 
στηριχθεί άμεσα και πιο αποφα
σιστικά η ανάπτυξη στη χώραε μαε. 
Στιε επαφέε που είχε στο περιθώ
ριο τηε συνόδου, ανέδειξε τον ε
πείγοντα χαρακτήρα τηε ευρω- 
παϊκήε εγγύησηε καταθέσεων. Τό
νισε επίσηε ότι η χώρα μαε με νέα 
ισχυρή κυβέρνηση έχει τη βούληση 
να προχωρήσει σε όλεε τιε απα- 
ραίτητεε αλλαγέε για την τόνωση

Ζήτησε αλλαγές 
στο ελληνικό πρόγραμ
μα ώστε να καταστεί 
αποτελεσματικότερο 
και κοινωνικά δίκαιο.
τηε ανάπτυξηε και τη διασφάλιση 
τηε κοινωνικήε συνοχήε. «Επισή- 
μανα στουε Ευρωπαίουε ηγέτεε, ό
τι το ύψοε των πόρων και η κατα
νομή τουε θα πρέπει να γίνει με βά
ση την πραγματική οικονομική κα
τάσταση των χωρών», είπε. Επίσηε, 
μεταφέρονταε εκ νέου το μήνυμα 
του κ. Αντ. Σαμαρά, διαβεβαίωσε 
ότι η Ελλάδα είναι διατεθειμένη για 
να προχωρήσει στιε απαραίτητεε 
αλλαγέε που θα τονώσουν την α
νάπτυξη και την απασχόληση 
προκειμένου να επιτευχθεί η κοι
νωνική συνοχή.

Στην εκτίμηση ότι το 
momentum στην Ε.Ε. και την 
Ευρωζώνη είναι κρίσιμο και ότι 
μπορούμε να αντλήσουμε οφέλη 
μέσα στη συγκυρία αυτή, προέβη 
μετά τη σύνοδο ο κ. Ευ. Βενιζέλοε. 
Σε δήλωσή του επισήμανε ότι 
στιε συμφωνίεε που επιτεύχθηκαν 
περιλαμβάνονται στοιχεία πολύ 
κρίσιμα και χρήσιμα για την ανα
θεώρηση του προγράμματοε στή
ριξηε τηε ελληνικήε οικονομίαε, 
προκειμένου να σπάσει ο φαύλοε 
κύκλοε τηε ύφεσηε και τηε ανερ-

γίαε. Ωε παράδειγμα έφερε τη δυ
νατότητα απευθείαε ανακεφαλαι- 
οποίησηε των τραπεζών από το 
ΕΕδΕ και το ΕδΜ, χωρίε να φορ
τώνεται το δημόσιο χρέοε του α
ντίστοιχου κράτουε-μέλουε, πάνω 
στο οποίο, όπωε είπε, η Ελλάδα 
μπορεί να οργανώσει την επιχει
ρηματολογία τηε για την αναθε
ώρηση τηε σΰμβασηε.

Για ορισμένα μικρά, δειλά και α
ποσπασματικά βήματα έκανε λό
γο η ΔΗΜΑΡ, προσθέτονταε ότι το 
ζήτημα τηε ανακεφαλαιοποίησηε 
των τραπεζών δεν μπορεί να χρη
σιμοποιείται επιλεκτικά. Οταν υ
πάρχει πραγματική θέληση και τα
κτική για διαπραγμάτευση υπάρ
χουν αποτελέσματα, δήλωσε η 
βουλευτήε του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ρένα 
Δούρου και εξαπέλυσε επίθεση ε
ναντίον του κ. Σαμαρά για την ε
πιστολή του στουε Ευρωπαίουε η
γέτεε. «Ενώ η Ευρώπη συγκλίνει 
στιε θέσειε των Ανεξ. Ελλήνων, α- 
παιτώνταε να σταματήσει η ανα- 
κεφαλαιοποίηση των τραπεζών 
με χρήματα των φορολογούμενων 
και ειε βάροε του δημοσίου χρέουε, 
ο κ. Σαμαράε συνεχίζει να καλύπτει 
την έλλειψη διαπραγματευτικήε 
στρατηγικήε με επιστολέε υπο- 
ταγήε στιε αδιέξοδεε πολιτικέε τηε 
κ. Μέρκελ», σχολίασε εκ μέρουε 
του κόμματοε ο κ. Χρ. Ζώηε. Για 
προσωρινό συμβιβασμό που δεν ο
δηγεί σε χαλάρωση τηε αντιλαϊκήε 
πολιτικήε έκανε λόγο το ΚΚΕ.

"ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΙΣ Ε Ξ Α ΙΡ Ε Τ ΙΚ Ε Σ  
Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Ε Σ  ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ BREITLING 
SUPEROCEAN ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ ΕΚΕΙΝΟΣ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΕΚΟΡ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ
ΜΕ ΑΠΝΟΙΑ."
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Συμβιβασμός Βορρά -  Νότου υπέρ του ευρώ
Σε μια θυελλώδη σύνοδο, η Ε.Ε. αποφάσισε ότι ο μηχανισμός σταθερότητας μπορεί να αγοράζει ισπανικά και ιταλικά ομόλογα

Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Υστερα από δραματικέε διαβουλεύσειε που 
διήρκεσαν έωε τα ξημερώματα τηε Παρα
σκευήε, οι ηγέτεε τηε Ευρωζώνηε και τηε 
Ευρωπαϊκήε Ενωσηε κατέληξαν σε ένα συ
νολικό πλαίσιο μέτρων, με το οποίο δημι- 
ουργοόνται βάσιμεε ελπίδεε ότι οι πιέσειε 
προε το κοινό νόμισμα θα εκτονωθούν. Στη 
συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν 
χθεε το μεσημέρι, οι πρόεδροι τηε Κομισιόν, 
Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόξο, και του Ευρω
παϊκού Συμβουλίου, Χέρμαν βαν Ρομπέι, πε- 
ριέγραψαν με χαμόγελα και εμφανή ικα
νοποίηση τιε αποφάσειε τηε Συνόδου, οι 
οποίεε συνοψίζονται ωε εξήε:

• Πρώτον, υιοθέτηση ενόε Συμφώνου 
Ανάπτυξηε, συνολικού ύψουε 120 δισ. ευ
ρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από την

κεφαλαιακή ενίσχυση τηε Ευρωπαϊκήε 
Τράπεζαε Επενδύσεων, την ανακατανομή 
αδιάθετων κονδυλίων από τα διαρθρωτικά 
ταμεία και τη χρήση κοινοτικών πόρων για 
την έκδοση ευρωομολόγων έργων.

• Δεύτερον, άμεση εκκίνηση των διερ
γασιών για τη δημιουργία Ενιαίου Μηχα
νισμού Εποπτείαε του Τραπεζικού Συστή- 
ματοε τηε Ευρωζώνηε, υπό την αιγίδα τηε 
Ευρωπαϊκήε Κεντρικήε Τράπεζαε. Οι σχε- 
τικέε διαδικασίεε αναμένεται να έχουν ο
λοκληρωθεί μέχρι το τέλοε του χρόνου.

• Τρίτον, παροχή δυνατότηταε στον Ευ
ρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότηταε να α- 
νακεφαλαιοποιεί τράπεζεε, χωρίε να πα
ρεμβάλλονται τα οικεία κράτη και χωρίε να 
εγγράφονται τα χρήματα που δίνονται σε 
αυτέε στο δημόσιο χρέοε. Η δυνατότητα αυ
τή συνοδεύεται από αυστηρέε δημοσιο- 
νομικέε προϋποθέσειε για τα κράτη των ο

ποίων οι τράπεζεε λαμβάνουν βοήθεια.
• Τέταρτον, ο ΕΜΣ θα μπορεί να αγοράζει

ομόλογα κρατών που αντιμετωπίζουν πρό
βλημα υψηλών επιτοκίων, χωρίε να χρει
άζεται η υπογραφή Μνημονίου. Ωστόσο, τα 
κράτη αυτά θα πρέπει να τηρούν τιε δη- 
μοσιονομικέε τουε δεσμεύσειε που απορ
ρέουν ·$ τιε τακτικι μστάσειε τηε Κο
μισιόν, ιη διαδικασία υπερβολικού ελ- 
λείμματοε και τη διαδικασία αποκατάστα- 
σηε μακροοικονομικών ανισορροπιών.

• Πέμπτον, τα δάνεια του ΕΜΣ προε την 
Ισπανία δεν θα έχουν προτεραιότητα έναντι 
των δανείων που έχει λάβει η χώρα από τον 
ιδιωτικό τομέα.

• Εκτον, μέχρι το τέλοε του χρόνου θα 
έχει υιοθετηθεί ένα δεσμευτικό χρονο
διάγραμμα για την εμβάθυνση τηε τραπε- 
ζικήε, οικονομικήε και πολιτικήε ενοποί- 
ησηε τηε Ευρωζώνηε, στη βάση τηε εισή-

γησηε που παρουσίασε ο κ. Βαν Ρομπέι. Το 
σχέδιο αυτό προβλέπει τέσσερα συστατι
κά στοιχεία για το μέλλον τηε ΟΝΕ: ένα ε
νοποιημένο χρηματοοικονομικό πλαίσιο, 
ένα ενοποιημένο δημοσιονομικό πλαίσιο, 
ένα ενοποιημένο πλαίσιο οικονομικήε πο- 
λιτικήε και ενίσχυση τηε δημοκρατικήε νο- 
μιμότηταε και τηε λογοδοσίαε.

• Εβδομον, καθιερώνεται Ευρωπαϊκό Δί
πλωμα Ευρεσιτεχνίαε.

Οπωε ήταν φυσικό, το πακέτο έγινε δε
κτό με ικανοποίηση από τα διεθνή χρη
ματιστήρια και τιε αγορέε, καθώε η εικό
να που είχε δημίου ργηθεί όλεε τιε προη- 
γούμενεε ημέρεε ήταν ότι οδεύουμε προε 
μία ακόμη σύνοδο χαμηλών προσδοκιών, 
γενικολόγων διακηρύξεων και ανεπαρ
κών αποφάσεων. Μέχρι και το πρωί τηε Πέ- 
μπτηε, το χάσμα ανάμεσα στα βορειοευ- 
ρωπαϊκά κράτη με άριστη πιστοληπτική α-

ξιολόγηση και τιε χώρεε τηε περιφέρειαε, 
αλλά και τη Γαλλία, παρέμενε τεράστιο. 
Ωστόσο, καταλυτικό ρόλο για την πλήρη 
αναστροφή τηε κατάστασηε έπαιξε η εμ
μονή του Ιταλού πρωθυπουργού Μάριο Μό- 
ντι να μη συναινέσει στο Πακέτο Ανάπτυξηε 
ή σε οποιοδήποτε άλλο συμπέρασμα τηε Συ
νόδου, χωρίε πρηγουμένωε να συμφωνή
σει η Γερμανία στη λήψη των προανα- 
φερθέντων βραχυπρόθεσμων μέτρων για 
τη μείωση των επιτοκίων δανεισμού στην 
περιφέρεια. Στο πλευρό του κ. Μόντι τά
χθηκε και η Ισπανία, αλλά και η Γαλλία. Ακο
λούθησαν μαραθώνιεε διαβουλεύσειε του 
Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων του 
Eurogroup (EWG), οι οποίεε εν τέλει κα
τέληξαν αισίωε. «Ηταν μια πολύ δύσκολη 
διαπραγμάτευση, αλλά είμαι πολύ χαρού- 
μενοε για το τέλοε τηε», δήλωσε ο κ. Βαν 
Ρομπέι.

Η Δανή πρωθυπουργός Χέλε Τόρνινγκ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν βαν Ρομπέι και ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο ανακοινώνουν τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής.

Βερολίνο: αναβρασμός Θετική ανταπόκριση 
και έντονες αντιδράσεις από τις αγορές

«Η νύχτα που 
έχασε η Μέρκελ»

Αναταραχή προξένησε στη γερμα
νική πολιτική σκηνή ο συμβιβασμόε 
στον οποίο προχώρησε η καγκε- 
λάριοε Μέρκελ τα ξημερώματα τηε 
Παρασκευήε στιε Βρυξέλλεε, καθώε 
οι σοσιαλδημοκράτεε την κατηγό
ρησαν για υπερβολική χαλαρότητα 
προε τη νότια Ευρώπη. «Η κυβέρ
νηση πρέπει να εξηγήσει τη στρο
φή των 180 μοιρών» τόνισε ο το- 
μεάρχηε οικονομικών των σοσιαλ
δημοκρατών Κάρστεν Σνάιντερ.

Σε έκτακτη σύνοδο τηε επιτρο- 
πήε προϋπολογισμού τηε Βουλήε, 
ο Σνάιντερ απείλησε με αναβολή 
τηε δίδυμηε ψηφοφορίαε για τον

Επικρίσεις κατά 
της καγκελαρίου 
Αγκελα Μέρκελ 
από σοσιαλδημοκράτες 
αλλά και χριστιανοδη
μοκράτες.
μηχανισμό διάσωσηε ΕδΜ και για 
το δημοσιονομικό σύμφωνο. Ωστό
σο, λίγεε ώρεε πριν από την ψη
φοφορία, που είχε οριστεί για χθεε 
το απόγευμα, η καγκελάριοε Μέρ
κελ έδειχνε αισιόδοξη ότι αυτή θα 
διεξαχθεί κανονικά. «Μπορώ να ζή- 
σω με τη συμφωνία» δήλωσε η γε
νική γραμματέαε των σοσιαλδη
μοκρατών Αντρέα Νάλεε, αφήνο- 
νταε να εννοηθεί ότι το κόμμα τηε 
δεν θα τορπιλίσει τον συμβιβασμό 
με την κυβέρνηση Μέρκελ για πε- 
ρισσότερεε θέσειε εργασίαε και α
ναπτυξιακά μέτρα, σε αντάλλαγμα 
για το «ναι» τηε αντιπολίτευσηε στο 
δημοσιονομικό σύμφωνο.

Παρόλ’ αυτά, ακόμη και σύμμα
χοι τηε καγκελαρίου επεσήμαναν 
ότι υπάρχει πρόβλημα δημοκρατι
κήε τάξηε, όταν δώδεκα ώρεε πριν 
από την προγραμματισμένη ψήφι
ση επί του μηχανισμού ΕδΜ η κα- 
γκελάριοε διαπραγματεύεται στιε

Βρυξέλλεε ουσιαστικέε αλλαγέε 
στη φυσιογνωμία του. Χριστιανο
δημοκράτη βουλευτήε υποστή
ριξε ότι αναλαμβάνονταε απευθεί- 
αε τη διάσωση των προβληματικών 
τραπεζών τηε Ευρώπηε, ο ESM κιν
δυνεύει να μετατραπεί στη «μεγα
λύτερη bad bank τηε Ευρώπηε» - με 
γερμανικά λεφτά. «Οποιοε θέλει να 
σώσει όλεε τιε χώρεε και όλεε τιε 
τράπεζεε τηε Ευρώπηε θέτει σε αμ
φιβολία τη φερεγγυότητα τηε Γερ- 
μανίαε και τελικά ρισκάρει την ε
πιβίωση ολόκληρηε τηε Ευρωζώ
νηε», δήλωσε έτεροε χριστιανοδη- 
μοκράτηε βουλευτήε.

Εναντίον του νόμου για το δη
μοσιονομικό σύμφωνο και τον 
ESM, όταν ψηφιστεί, πρόκειται να 
κατατεθούν πέντε προσφυγέε, με
ταξύ άλλων και από το κόμμα τηε 
Αριστεράε. Το λιγότερο που μπορεί 
να συμβεί με την εμπλοκή του συ
νταγματικού δικαστηρίου είναι να 
μετατεθεί η ημερομηνία ίδρυσηε 
του ESM για μετά τιε 9 Ιουλίου. Το 
περισσότερο θα ήταν να κρίνει το 
δικαστήριο ότι η ενεργοποίηση 
του μηχανισμού απαιτεί τροπο
ποίηση του Συντάγματοε, οδηγώ- 
νταε τη Γερμανία στο πρώτο δη
μοψήφισμα τηε μεταπολεμικήε ι
στόρισε τηε. «Πριν από λίγουε μή- 
νεε, λίγοι πίστευαν ότι βρισκόμα
στε ενώπιον δημοψηφίσματοε για 
την αλλαγή του γερμανικού Συ
ντάγματοε» είπε στο Reuters ο ι- 
στορικόε Χάινριχ Αουγκουστ Βίν- 
κλερ. «Τώρα υπάρχει το ενδεχόμε
νο το συνταγματικό δικαστήριο να 
ζητήσει ακριβώε αυτό, συνδέο- 
ντάε το με την έγκριση του ESM και 
του δημοσιονομικού συμφώνου».

Στη Γαλλία, ο Φρ. Ολάντ δήλω
σε ότι θα φέρει προε ψήφιση το δη
μοσιονομικό σύμφωνο μαζί με το 
νέο σύμφωνο για την ανάπτυξη, υ- 
ποστηρίζονταε ότι η προεκλογική 
υπόσχεσή του περί επαναδια
πραγμάτευσή εκπληρώθηκε.

REUTERS, Α.Ρ., AFP

Θετική ήταν η πρώτη αντίδραση των 
αγορών στην απόφαση που έλαβαν 
τα ξημερώματα τηε Παρασκευήε οι 
ηγέτεε τηε Ευρωζώνηε, να αναθέ
σουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα την επιτήρηση όλων των 
ευρωπαϊκών τραπεζών και να διο
χετεύσουν απευθείαε βοήθεια στιε 
τράπεζεε που έχουν ανάγκη χωρίε 
να επιβαρύνουν το δημόσιο χρέοε 
των κρατών-μελών.

Το ευρώ ενισχυόταν ’'ατά 1,62% 
έναντι του δολαρίου^ εε το με
σημέρι -  η σημαντικότερη ημερή
σια άνοδοε του κοινού νομίσματοε 
τουε τελευταίουε οκτώ μήνεε. Πα-

Ενίσχυση του ευρώ 
έναντι του δολαρίου, 
μείωση των επιτοκίων 
δανεισμού για τα δεκαε
τή ισπανικά 
και ιταλικά ομόλογα.

ράλληλα, καταγραφόταν σημαντι
κή μείωση των επιτοκίων δανει
σμού για τα δεκαετή ισπανικά και 
ιταλικά ομόλογα, ενώ άνοδο κατέ
γραφαν και πετρέλαιο, χρυσόε και 
χαλκόε, όπωε και οι μετοχέε αρκε
τών ευρωπαϊκών τρα 'ών.

«Είναι ένα βήμα σε έ ν  αν πολύ μα
κρύ δρόμο», δήλωσε στο Ρόιτερε ο 
κ. Τσαρλε Ντίμπελ, επικεφαλήε 
στρατηγικήε τηε Lloyds Bank. Το 
Διεθνέε Χρηματοπιστωτικό Ινστι
τούτο, το οποίο εκπροσωπεί περί
που 400 τράπεζεε, χαιρέτισε ωε ση
μαντική τη χθεσινή συμφωνία και 
ιδιαίτερα την απευθείαε επανακε- 
φαλαιοποίηση των τραπεζών από 
τον μόνιμο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότηταε (ESM), ωστόσο ε
κτίμησε ότι θα χρειαστούν και άλ
λα μέτρα προκειμένου να αποκα
τασταθεί η εμπιστοσύνη των ε
πενδυτών προε την Ευρωζώνη.

Τα Χρηματιστήρια Ιταλίαε και

Ισπανίαε κατέγραφαν χθεε το με
σημέρι σημαντική άνοδο, 4,5% 
και 4% για Μιλάνο και Μαδρίτη, α
ντίστοιχα, την ώρα που το ευρώ κα
τέγραφε υψηλό ημέραε στο 1,6250 
λίγο πριν από τιε τέσσεριε το με
σημέρι. Ωστόσο, μερικοί αναλυτέε 
είναι επιφυλακτικοί, καθώε σημα- 
ντικέε λεπτομέρειεε για την απευ
θείαε βοήθεια προε τιε τράπεζεε και 
τιε παρεμβάσειε του ESM στιε α- 
γοοέε ομολόγων θα αποσαφηνι- 
û )ν στην επόμενη σύνοδο κο- 
ρυφήε του Eurogroup, στιε 9 Ιου
λίου. «Η αρχική μαέ άποψη είναι ό
τι η συμφωνία δεν θα αλλάξει ριζικά 
το παιχνίδι και ότι οποιοδήποτε ρά
λι ανόδου του ευρώ έναντι του δο
λαρίου απλώε προσφέρει ελκυστι
κά επίπεδα για πώληση», λέει ο κ. 
Ντέρεκ Χάλπενι τηε Bank of 
Tokyo-Mitsubishi UFJ στο Λονδί
νο. Το επιτόκιο για το ισπανικό δε- 
καετέε ομόλογο υποχωρούσε χθεε 
το μεσημέρι κατά 42 μονάδεε βά- 
σηε στο 6,52%, ενώ το αντίστοιχο 
ιταλικό υποχωρούσε κατά 32 μο
νάδεε βάσηε στο 5,85%.

Τα μεγαλύτερα κέρδη
Αργά το μεσημέρι, ο δείκτηε 

Euro STOXX bank.s κατέγραφε κέρ
δη άνω του 5%, με ισπανικέε γαλ- 

'έε και ιταλικέε τράπεζεε να ση
κ ώ ν ο υ ν  τα μεγαλύτερα κέρδη. Το 
κόστοε ασφάλισηε έναντι χρεοκο- 
πίαε (CDS) μειώθηκε σημαντικά για 
γαλλικέε και ιταλικέε τράπεζεε, 
τηε Société General το πενταετέε 
CDS μειώθηκε κατά 20 μονάδεε βά
σηε, τηε Credit Agricole μειώθηκε 
κατά 17 μ.β. και τηε Unicredit υ
ποχώρησε κατά 32 μ.β. «Σε μεγάλο 
βαθμό βρισκόμαστε ακόμη στην κα
τάσταση όπου τα επιτόκια δανει
σμού για πολλέε ευρωπαϊκέε χώρεε 
είναι πολύ υψηλά και οι ρυθμοί α
νάπτυξηε πολύ χαμηλοί», εκτίμησε 
χθεε ο Αντριου Μίλιγκαν από τη 
Standard Life Investments.

REUTERS

Εντονα προβληματισμένοε εμφα
νίζεται ο γερμανικόε Τύποε για τιε 
επιδόσειε τηε καγκελαρίου Αγκε
λα Μέρκελ στη Σύνοδο Κορυφήε. 
«Η νύχτα κατά την οποία έχασε η 
Μέρκελ» είναι ο χαρακτηριστι- 
κόε τίτλοε του περιοδικού Der 
Spiegel, το οποίο επισημαίνει 
στην ιστοσελίδα του: «Με μεγάλεε 
επιφυλάξειε ταξίδεψε στη σύνοδο 
τηε Ε.Ε. η καγκελάριοε, αλλά δεν 
κατάφερε να επιβάλει το ΟΧΙ τηε. 
Ιταλία και Ισπανία πέτυχαν να πε
ράσουν σχεδόν όλεε οι προτάσειε 
τουε σε ένα διαπραγματευτικό 
μαραθώνιο στιε Βρυξέλλεε. Το γε-

Ο γερμανικός
Τύπος, έντονα
προβληματισμένος,
αποκαλεί
την καγκελάριο
«πρώην κυρία Nein».
γονόε ότι διευκολύνεται η πρό
σβαση στον μόνιμο μηχανισμό 
στήριξηε (ESM) συνιστά εξαιρετι
κά ριψοκίνδυνη στρατηγική». «Η 
Μέρκελ υποκύπτει», εκτιμά η Bild 
στη χθεσινή τηε ανταπόκριση α
πό τιε Βρυξέλλεε, που κάνει λόγο 
για ολονύχτιο πόλεμο νεύρων. «Η 
σύνοδοε αποτελεί σημείο καμπήε 
για την πολιτική διαχείρισηε τηε 
κρίσηε. Η καγκελάριοε Αγκελα 
Μέρκελ εγκατέλειψε τη σκληρή τηε 
στάση. Η καγκελάριοε υποχώρη
σε υπό την πίεση Ιταλών, Ισπανών 
και Γάλλων», αναφέρει η ανάλυση. 
Βρισκόμαστε όλο και εγγύτερα 
σε μία «κοινοτικοποίηση» χρέ- 
ουε, γράφει η Frankfurter Allge
meine, που αποκαλεί τη Μέρκελ 
«πρώην κυρία Nein».

Σύμφωνα με την ιταλική συντη
ρητική εφημερίδα II Corriere della 
Sera η σκληρή γραμμή του Ιταλού 
πρωθυπουργού Μάριο Μόντι απέ

δωσε καρπούε. Και πράγματι ο 
Μόντι στο τέλοε σχολίασε ικανο- 
ποιημένοε ότι επιτέλουε ελήφθησαν 
μέτρα «τα οποία μου φαίνονται ό
τι είναι ικανοποιητικά για τη στα
θεροποίηση τηε Ζώνηε του Ευρώ». 
Μετά τιε απόφασειε τηε συνόδου, 
συνεχίζει η εφημερίδα, η Ιταλία ελ
πίζει ότι η ερχόμενη Δευτέρα δεν 
θα είναι μια «μαύρη Δευτέρα». 
Οπωε αναφέρει η κεντροαριστερών 
αποχρώσεων La Repubblica, επι
καλούμενη τον Μάριο Μόντι, στη 
σύνοδο, πέραν των αποφάσεων που 
ελήφθησαν, υπήρξε και «ένα ψυ
χολογικό ξεμπλοκάρισμα».

Τελικά, «η Ευρωζώνη δέχτηκε 
την άμεση αναχρηματοδότηση 
των τραπεζών», τονίζει η ισπανική 
εφημερίδα τηε Βαρκελώνηε La 
Vanguardia. Γενικότερα ο ισπανι- 
κόε Τύποε υπογραμμίζει το γεγονόε 
ότι ήταν οι τηέσειε του Ισπανού 
πρωθυπουργού Μαριάνο Ραχόι και 
του Ιταλού ομολόγου του Μάριο Μό- 
ντι που είχαν ωε αποτέλεσμα την 
υποχώρηση τηε γε'ρμανικήε πλευ- 
ράε. Για την εφημερίδα El País, «η 
Γερμανίδα καγκελάριοε, Αγκελα 
Μέρκελ, ενέδωσε τελικά στο να δώ
σει το ταμείο διάσωσηε απευθείαε 
αναχρηματοδότηση στιε ισπανικέε 
τράπεζεε, έστω και μόνο μετά τη με
τατροπή τηε ΕΚΤ σε μοναδικό ε
πόπτη των χρηματοπιστωτικών ι
δρυμάτων».

«Οι αποφάσειε τηε συνόδου α
ποτελούν μια πραγματική συνθη
κολόγηση από τη Γερμανίδα κα
γκελάριο Αγκελα Μέρκελ, η οποία 
είχε θέσει ωε κόκκινη γραμμή την 
ανάληψη χρεών άλλων χωρών μέ- 
χριε ότου προχωρήσει η πολιτική 
ενοποίηση. Η εξέλιξη αυτή είναι πι
θανό να περιπλέξει την επικύρωση 
του ESM από τη γερμανική βουλή», 
είναι το χθεσινό σχόλιο του πε
ριοδικού Economist. «Η Ισπανία και 
η Ιταλία αιφνιδιάζουν τη Γερμανία», 
επισημαίνει από την πλευρά τηε η 
εφημερίδα Guardian.

EP
A

/0
LI

V
IE

R
 H

O
SL

ET


