
Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ 
(βουλευτή5 ΝΔ)

«Δεν κρίνω ότι 
υπήρχε θέμα να 
παραιτηθεί ο Β. 

Μεϊμαράκηε. 
Προτιμούσα να 
μην πει τίποτα». 

(Alpha 98,9)

Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ 
(βουλευτήδ ΣΥΡΙΖΑ)

«Δεν μπορεί η 
Δικαιοσύνη αλ

λού να τρέχει 
σαν λαγόε και 

αλλού να τρέχει 
σαν χελώνα, ει
δικά όταν πρό

κειται για πολιτι- 
κούε». 
(Σκάι)

Φ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 
(εκπρ. Τύπου 

ΠΑΣΟΚ)

«Θα πρέπει να 
ξανακερδίσου
με την υπόθεση 
τηε ηθικήε στην 

πολιτική. Και 
δεν είμαστε όλοι 

ίδιοι». 
(Mega)

ΠΑΝ ΠΑΝ

«Αυτοκτονικ, ϊ» διαχείριση...

ΑΠΟ ΤΟΝ

Παναγιώτη Δ. 
Παναγιώτου
panpan@pegasus.gr

Η ΚΑΘΑΡΣΗ και η αυτοκάθαρση του πολιτικού σ υ στήμρ"« είναι μία από τιε βασικέδ προϋποθ, ιε για τη σταθεροποίηση τηε χώραε. Επρεπε να είχε γίνει νωρίτερα. Ή  να είχε ξεκινήσει νωρίτερα. Δυστυχώε, δεν έγινε... Και γ ι’ αυτό υπάρχουν ευθύνεε. Στην κοινή γνώμη γύρω από αυτό το θέμα υπάρχουν δικαιολογημένη οργή και καχυποψίεε συγκάλυψηε. Πρέπει να γίνουν σοβα- ρέε έρευνεε και να χυθεί άπλετο φωε όπου υπάρχουν δικαιολογημένεε και βάσιμεε υποψίεε. Το κράτοε δικαίου πρέπει να επιβεβαιώνεται σπε δύσκο- λεε στιγμέε μιαε χώραε, γιατί τότε το έχουμε περισσότερο ανάγκη από ποτέ.ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ που ερευνούν το ΣΔΟΕ και η Δικαιοσύνη (καλώε ή κακώε) χρειάζονται χρόνο, νηφαλιότητα και τεκμηρίωση. Και η «βιασύνη» είναι σ’ αυ- τέε τιε περιπτώσειε «ύποπτη», όπωε το ίδιο και η «μεγάλη καθυστέρηση». Πά- ντωε, σ’ αυτό το πλαίσιο, ορθώε ζητείται επιτάχυνση. Μόνο που πρέπει οι ανα- κρπικέε και διωκτικέε αρχέε να έχουν και τιε κατάλληλεε υποδομέε, που φ οβούμαι ότι δεν τιε έχουν, στο μέγεθοε που θα έπρεπε. Οσο λάθοε είναι το γε- γονόε ότι μέχρι σήμερα στον τομέα τηε κάθαρσηε έχουν γίνει λίγα πράγματα, άλλο τόσο λάθοε είναι οι γενικεύσειε

(λ.χ. 32 βουλευτέε) ή ακόμα και οι δι- αρροέε ονομάτων, επιλεκτικέε ή όχι, χωρίε η έρευνα να  έχει φτάσει ( /α ορισμένο σημείο τεκμηρίωσηε των κατηγοριών. Το «κυνήγι μαγισσών» λειτουργεί αποσταθεροποιητικά, ιδίωε μάλιστα σε μια χρονική περίοδο που η Βουλή, το «τραυματισμένο» πολιτικό σύστημα και η χώρα καλούνται να πάρουν δύσκολεε αποφάσειε.ΕΝ ΠΑΣΗ περιπτώσει, και τώρα πρέπει να προχωρήσουν και να ολοκληρωθούν οι έρευνεε, με σοβαρότητα και ταχύτητα. Το συμπέρασμα πάντωε είναι ότι η «διαχείριση» τηε αυτοκάθαρσηε και η αυτορρύθμιση του πολιτικού συστήμα- τοε γίνονται με απαράδεκτα «αυτοκτο- νικό τρόπο». Πολιτικά τροφοδοτούν τα «άκρα» και τον «λαϊκισμό», ενώ «φουντώνουν» οι αντι-πολιτικέε θέσειε, που είναι «βούτυρο στο ψωμί» των δυνάμεων που δρουν κατά τηε δημοκρατίαε, συνειδητά ή ασυνείδητα. Το «μείγμα» σκληρά κοινω νικά μέτρα και γενικέε «λίστεε βουλευτών» με υπόνοιεε δια- φθοράε είναι εκρηκτικό... Απονομιμο- ποιούνται τα πάντα! Αε προσέξουν οι κυβερνώντεε...
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Ταχύτατη
διερεύνηση
ΠΡΙΝ από μερικέδ ημέρεδ ήταν η τρίτη ή τέταρτη επαναφορά στην επικαιρότητα τηε γνωστήδ ιστορίαδ των 32 τέωδ και εν ενεργεία βουλευτών που ελέγχονται τα περιουσιακά τουδ στοιχεία. Από την Κυριακή έχει προστεθεί και η αδιερεύνητη καταγγελία ιδιώτη για εμπλοκή τριών γνωστών πολιτικών σε παράνο- μεδ αγοραπωλησίεδ ακινήτων.
ΚΟΙΝΟ στοιχείο και των δύο υποθέσεων είναι το γεγονόδ ότι δεν έχει προκόψει συγκεκριμένο στοιχείο το οποίο να στηρίζει βάσιμα την ύπαρξη σκανδάλου. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει μέχρι στιγμήδ για την περίπτωση των 32, αλλά φαίνεται να ισχύει και για την περίπτωση των Μεϊμαράκη, Βουλγαράκη και Λιάπη σύμφωνα με το πόρισμα του ΣΔΟΕ για τη σχετική υπόθεση.
Ω ΣΤ Ο ΣΟ , η ζημιά έχει γίνει, οι αρ- νητικέδ για τον πολιτικό κόσμο εντυπώσεΐδ έχουν προκληθεί, η λογική του «όπου υπάρχει καπνόδ υπάρχει και φωτιά» υπερισχύει των όποιων αποδεικτικών στοιχείων και το ερώτημα που εύλογα ανακύπτει είναι για ποιον λόγο οι δικαστικέδ και οικονομικέδ υπηρεσίεδ που χειρίστηκαν τΐδ υποθέσεΐδ δεν επέδει- ξαν την επιμέλεια και την ταχύτητα που επιβάλλει η ιδιότητα των ατόμων που εμπλέκονται σ’ αυτέδ.
ΕΙΝΑΙ καθολική και δικαιολογημένη η απαίτηση τηδ κοινήδ γνώμηδ για πλήρη διαφάνεια στα οικονομικά των πολιτικών. Δεν αρκούν, όμωδ, τα γενικά και αόριστα ευχολόγια. Για να υπάρξει διαφάνεια, θα πρέπει να τη διασφαλίζουν εκείνοι που ασκούν τουδ αναγκαίουδ ελέγ- χουδ και οι οποίοι δεν είναι άλλοι από τΐδ οικονομικέδ και τΐδ δικαστι- κέδ υπηρεσίεδ.
ΚΑΙ ΣΤ ΙΣ προκείμενεδ περιπτώσεΐδ ούτε το ΣΔΟΕ ούτε οι ανακριτικέδ αρχέδ ενήργησαν όπωδ θα έπρεπε. Οι υποθέσεΐδ που αφορούν πολιτι- κούδ θα πρέπει να διεκπεραιώνο- νται με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα. Και για την τιμωρία όσων παρανομούν αλλά και για την προστασία όσων άδικα κατηγορούνται.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πόρισμα ΣΔΟΕ: Δεν 

υπάρχουν στοιχεία για 
τον Ευ. Μεϊμαράκη

06-07

Κόντρα δύο
γραμμών 

στον ΣΥΡΙΖΑ

Σχέδιο - ανάσα για την Ελλάδα

Λύση για ολα
στβ 18 Οκτωβρίου 
επιδιώκει η ΕΕ
Στη συνολική διευθέτηση τού ελληνικού προβλήματοε στη Σύνοδο Κορυφήε προ
σανατολίζεται η Ευρωπαϊκή Ενωση. Προωθείται η έγκριση τηε δόσηε των 31,5 δισ. 
ευρώ. Προε διετή επιμήκυνση το πρόγραμμα προσαρμογήε

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ_______________
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΕΜΙΡΗΣ

Σ ε συνολική διευθέτηση του ελληνικού προβλήματοε στη Σύνοδο Κορυφήε τηε ΕΕ, στιε 18-19 Οκτωβρίου, με απο- φάσειε-ανάσα για την επόμενη δόση των δανείων και την επιμήκυνση του προγράμματοε, προσανατολίζεται η Ευρωζώνη. Σύμφωνα με πηγέε τηε Κομισιόν, πρόθεση των κοινοτικών παραγόντων είναι να επισπεύσουν τιε διαδικασίεε και οριστικέε αποφά- σειε για την Ελλάδα να ληφθούν από τουε Ευρωπαίουε ηγέτεε τον επόμενο μήνα.Σε αυτήν τη φάση, απομονωμένη εμφανίζεται η Εερμανία, η οποία είναι η μόνη χώρα που θεωρεί πρόωρη τη λήψη αποφάσεων στη Σύνοδο του Οκτωβρίου και ζητά να μετατεθούν οι κοινοτικέε αποφά- σειε μετάτιε αμερικανικέε εκλογέε στιε 6 Νοεμβρίου.Το σχέδιο για τη συνολική λύση του «ελληνικού προβλήματοε» προβλέπει αφενόε την έγκριση εκταμίευσηε τηε δόσηε των 31,5 δισ. ευρώ η οποία εκκρεμεί από τον Ιούνιο και αφετέρου την απόφαση για διετή επιμήκυνση τηε δημοσιονομικήε προσαρμογήε.Βέβαια, όπωε τονίζουν οι ίδιεε πηγέε, σε αυτό τον σχεδίασμά που επεξεργάζονται οι κοινοτικέε πρωτεύουσεε, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει κλείσει το επώδυνο πακέτο των μέτρων και

Σ Υ Σ Κ Ε Ψ Η  Α Ρ Χ Η Γ Ω Ν

«Κλειδώνουν” 
τα μέτρα
ΑΥΡΙΟ, κατά πάσα πιθανότητα, 
θα πραγματοποιηθεί η νέα -και 
τελική σε ό,τι αφορά το πακέτο 
των μέτρων ύψουε 11,5 δισ. ευρώ- 
ούσκεψη του πρωθυπουργού με 
τουε κ. Βενιζέλο και Κουβελη. 0  
κ. Σαμαράε, ο οποίοε συναντήθη
κε αργά χθεε το απόγευμα με τον 
Γ. Στουρνάρα, θεωρεί ότι οι εκ- 
κρεμότητεε έχουν επιλυθεί, μετά 
μάλιστα και τα μέτρα απόκλισηε 
που συμφωνήθηκαν με την τρόι
κα. Στόχοε του είναι τα μέτρα να 
«κλειδώσουν» σε αυτήν τη σύ
σκεψη και τη Δευτέρα που οι εκ
πρόσωποι των δανειστών τηε χώ- 
ραε μαε επιστρέφουν στην Αθή
να να υπάρξει η οριστική συμφω
νία. Εφόσον αυτό το χρονοδιά
γραμμα τηρηθεί, τότε τα μέτρα 
θα εισαχθούν προε συζήτηση και 
ψήφιση στη Βουλή την ερχόμενη 
εβδομάδα με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντοε και με τη μορφή 
ενόε άρθρου.

κυρίωε να έχει ψηφιστεί από την ελληνική Βουλή, ώστε να αρθούν οι αβεβαιότητεε.Πρώτοε σταθμόε σε αυτήν τη μάχη των 20 ημερών είναι η συνεδρίαση τηε ομάδαε εργασίαε τηε Ευρωζώνηε, αύριο στιε Βρυ- ξέλλεε, η οποία θα προετοιμάσει το κρίσιμο Ετιπ^τουρ τηε 8ηε Οκτωβρίου. Στο τραπέζι των συζητήσεων θα βρεθούν οι πρώτεε

εκτιμήσειε από την έκθεση τηε τρόικαε και θα επισημοποιηθεί ότι η Ελλάδα θα είναι από τα βασικά θέματα στη συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο.Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, στόχοε είναι η έκθεση τηε τρόικαε να είναι έτοιμη για τιε 8 Οκτωβρίου, να συζητηθεί από τουε 17 υπουργούε Οικονομικών, χωρίε όμωε να δημοσιοποιηθεί. Οι πηγέε τηε Κομισιόν τόνιζαν ακόμη ότι, ανάλογα με την πρόοδο π ου θα σ η μ ε ιω θ ε ί στο Ευιτ^τοΐφ, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να διεξαχθεί έκτακτη τηλεδιάσκεψη του Ευκψτουρ μεταξύ 8 και 18 Οκτωβρίου, προκει- μένου  να  γ ίν ο υ ν  λεπτομερήε επεξεργασία και προετοιμασία των αποφάσεων τηε Συνόδου Κορυφήε.Σε ό,τι αφορά το χρηματοδοτικό κενό που θα προκύψει από την επιμήκυνση, οι διαβουλεύσειε βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τουε Ευρωπαίουε ιθύνοντεε να εξετάζουν συνδυασμό λύσεων με αποφασιστική συνεισφορά τηε ΕΚΤ. Ειδικότερα, η Ευρωζώνη πιέζει τη Φρανκφούρτη να υπάρξει κούρεμα των ελληνικών ομολόγων που κατέχει η ΕΚΤ. Ακόμη, ορισμένα κράτη του ευρώ υποστηρίζουν, όλο και πιο έντονα, ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να αποδεχθεί τη μη εξόφληση ελληνικών ομολόγων που λήγουν την περίοδο 2013-2016 με την επίτευξη συμ- φωνίαε για την αποπληρωμή τουε μετά το 2020.Εξετάζεται επίσηε η δυνατότητα επίσπευσηε τηε καταβολήε των δόσεων των δανείων στο πλαίσιο του ελληνικού προγράμματοε.

Πρόωρη 
η λήψη απο
φάσεων τον 
Οκτώβριο, 
λέει η Γερ
μανία

ΚΡ. Λ Α Γ Κ Α ΡΝΤ; ΑΝΟΙΧΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ______________________________________

Αμφίσημη δήλωση για νέο κούρεμα του χρέουε
ΟΥΑΣΙΕΚΤΟΝ 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ

ΑΝΟΙΧΤΟ άφησε για πρώτη φορά το θέμα 
τηε επιμήκυνσηε η γενική διευθύντρια του 
Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ, ενώ έκανε και 
έμμεση αναφορά στην αναδιάρθρωση του 
ελληνικού χρέουε που κατέχει ο δημόσιοε 
τομέαε, αφήνονταε σαφέστατα να εννοη
θεί ότι υπάρχει κενό στη χρηματοδότηση 
τηε Ελλάδαε. Η παραδοχή ότι υπάρχει χρη
ματοδοτικό κενό, αυτόματα σημαίνει, σύμ
φωνα με ενημερωμένη πηγή, ότι θα απαι
τηθούν και επιπλέον μέτρα πέραν των 11,5 
δισ.
Η κ. Λαγκάρντ απάντησε σε ερώτηση του 
«Εθνουε» στη διάρκεια γεύματοε στο Ιν
στιτούτο Πίτερσον και δεν άφησε περιθώ
ρια παρερμηνείαε για τιε προθέσειε τηε. 
Υπογράμμισε ότι «το ελληνικό χρέοε πρέ
πει να αντιμετωπιστεί ωε μέροε τηε εξίσω- 
σηε για την ελληνική οικονομία». Η φράση 
τηε αυτή έδωσε την ευκαιρία για να φου
ντώσουν τα σενάρια που θέλουν το Ταμείο 
να απαιτεί νέο «κούρεμα» τώρα. Μια πηγή 
είπε στο «Εθνοε» ότι είναι ο μόνοε τρόποε 
για να επανέλθει σε τροχιά το ελληνικό

Πρόγραμμα. Το ΔΝΤ έχει ήδη καταθέσει 
επίσημα την πρόταση για «κούρεμα» του 
χρέουε, η οποία απορρίφθηκε από τιε Βρυ- 
ξέλλεε καιτην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά
πεζα.
Η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ είπε επίσηε 
ότι τα μέτρα για τον προϋπολογισμό δεν θα 
επιλύσουν το κενό που υπάρχει στη χρημα
τοδότηση. Και αυτό οφείλεται στο γεγονόε 
ότι η οικονομία παραμένει αδύναμη, αλλά 
και στο ότι δεν πέτυχαν οι ιδιωτικοποιή
σ ε ι.  Μίλησε χαρακτηριστικά για μακρο
οικονομική κατάσταση, για την αποτυχία να 
πουληθεί περιουσία του κράτουε και για 
περιορισμό στη συλλογή εσόδων. Η κ. Λα- 
γκάρντ τόνισε ότι παραμένει ωε στόχοε του 
Ταμείου η μείωση του χρέουε στο 120% 
του ΑΕΠ. Είπε ότι εξακολουθεί να είναι με 
σαφήνεια ο ορίζονταε που έχουμε ορίσει.
Η κ. Λαγκάρντ είπε ότι η ελληνική οικονο
μία χρειάζεται διαρθρωτικέε μεταρρυθμί
σ ε ι,  που θα βοηθήσουν να προετοιμάσουν 
την Ελλάδα για την ανάπτυξη. 
«Χρειαζόμαστε, είπε, κάποιεε διαρθρωτι- 
κέε μεταρρυθμίσει που θα είναι προε το 
συμφέρον τηε Ελλάδαε και του ελληνικού 
λαού, ώστε εκείνοι που επιθυμούν να ερ

γαστούν, που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση 
στιε αγορέε, να μπορούν πραγματικά να το 
κάνουν». Η γενική διευθύντρια τόνισε ότι το 
Ταμείο αποφάσισε πωε οι χώρεε που βρίσκο
νται κάτω από τα Προγράμματά του και κά
νουν μεγάλεε προσπάθειεε για μείωση του 
χρέουε «πρέπει να λαμβάνουν περισσότερο 
χρόνο και ευκαμψία για να επιτύχουν». Είναι 
η δήλωσή τηε αυτή που θεωρήθηκε ωε 
αποδοχή τηε επιμήκυνσηε.
Υπογράμμισε ότι «το τελευταίο πράγμα 
που επιθυμούμε είναι τα Προγράμματα 
να τίθενται εκτόε τροχιάε» και προσέ
θεσε ότι το Ταμείο έχει προτείνει επι
βράδυνση του ρυθμού τηε δημοσιο- 
νομικήε προσαρμογήε για την Πορτο
γαλία και την Ισπανία. Τόνισε δε ότι 
«έχουμε τιε απόψειε μαε για την Ελ
λάδα».
Σύμφωνα με πληροφορίεε, ο κ. Π.
Τόμσεν επιστρέφει την Κυριακή 
στην Αθήνα μέσω Βρυξελλών.
Στόχοε του ΔΝΤ, αναφέρουν οι 
ίδιεε πηγέε, είναι να ολοκληρω
θούν οι διαδικασίεε και να εκταμι- 
ευθεί η δόση μέχρι το τέλοε 
Οκτωβρίου

Αποκαλυπτικό δημοσίευμα τηε «Guardian»

Ρίχνει τορπίλεδ 
στο ελληνικό
πρόγραμμα το

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΣΜΑ

Τ ο Διεθνέε Νομισματικό Τ αμείο  επ ιθυμεί την αποτυχία των μέτρων στην Ελλάδα, ώστε να υποχρεωθεί η κυβέρνηση να ζητήσει περαιτέρω «κούρεμα» του χρέουε, ενδεχόμενο όμωε που βρίσκει αντίθετεε Γερμανία  και Κομισιόν.Τ η ν αποκάλυψ η-σοκ για α ελληνικά συμφέροντα κάνει δημοσίευμα τηε βρετανι- κήε «G u ardian», βάσει του οποίου «εντείνονται οι υπο- ψίεε μελώ ν τηε κυβέρνησηε Σαμαρά πωε το ΔΝ Τ μπλοκά- ρει εσκεμμένα τη συμφωνία επί των νέω ν περικοπών που απαιτούνται για την εκταμί- ευση τηε επόμενηε δόσηε».«Βασικά, θέλουν να απο- τύχουν τα μέτρα, ώστε η Ελλάδα να  αναγκαστεί να  ζητήσει και άλλο κούρεμα, γνω ρίζουμε ωστόσο ότι αυτή δεν είναι η άποψη τηε Ευρωπαϊ- κήε Επιτροπήε ή τηε Γερμα- νίαε, που ανατίθεται σθεναρά σε ακόμη μία αναδιάρθρωση του χρέουε στην παρούσα φάση», αναφέρει πηγή από την Α θήνα, την οποία επικαλείται η «Guardian» χωρίε να την κατονομάζει.Η εφ η μ ερ ίδα  σημειώ νει ότι ο κ. Σαμαράε τηλεφώ νησε προσωπικά στην Κριστίν Λαγκάρντ την Π αρασκευή, για να ζητήσει την αποκλιμά- κωση των εντάσεων, μετά τη σύγκρουση του επικεφαλήε τηε αποστολήε τηε τρόικαε στην Ελλάδα με τον Ελληνα υπουργό Ο ικ ονομ ικ ώ ν για  τιε περικοπέε.Στο «θερμό» επεισόδιο του κ . Σ το υ ρ ν ά ρ α  μ ε τον  Π ο λ  Τ όμσεν αναφέρεται επίσηε δημοσίευμα των «New York

Times», κατά το οποίο οι εντά- σειε μεταξύ τηε ελ λ η ν ικ ή ε  κυβέρνησηε και των πιστωτών τηε βρίσκονται σε «οριακό σημείο».Σύμφωνα με τη νεοϋορκέ- ζικη εφ ημερίδα, η ελληνική κυβέρνηση αντιστέκε— ’ στιε πιέσειε του ΔΝ Τ για ε. ,μολή επιπρόσθετων μέτρων λιτό- τηταε που οι Ελληνεε ηγέτεε φοβούνται ότι μ π ορούν να  α π οσ τα θ εροπ οιή σ ο τη ν εύθραυστη κυβέρνηση συνασπισμού.Υποστηρίζει, δε, ότι ο Αντώ- ν η ε Σ α μ αράε σ χεδιάζει να απευθύνει δ ιάγγελμα  στον ελ λ η ν ικ ό  λ α ό , σε μια  π ρ οσπάθεια να  αυξήσει τη στήριξη για το πακέτο λιτότηταε, ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά και στην καγκελάριο Μέρκελ, η οποία -όπωε λέει- βλέπει τον Ε λλη να  πρω θυπουργό ωε «την τελευταία ελπίδα τηε Ελλάδαε».Οι «ΝΥΤ» σημειώνουν ακόμη ότι οι Ελληνεε τεχνοκρά- τεε ανησυχούν ότι πιθανώε η Ευρώπη -μ ε  τη βοήθεια του Δ Ν Τ - στην ουσία  «στήνει» την πτώση τηε Ελλάδαε, ειδικά τώρα που η ΕΚΤ σήκωσε ένα είδοε τείχουε ασφαλείαε για την υπόλοιπη Ευρωζώνη, με το νέο πρόγραμμα αγοράε ομολόγω ν που στόχο έχει να προστατεύσει την Ισπανία και την Ιταλία από τη μετάδοση τηε κρίσηε στην περίπτωση πτώχευσηε τηε Ελλάδαε.Το πρακτορείο Bloomberg υπενθυμίζει τέλοε ότι, όπωε έχει υποστηρίξει το ΔΝΤ, επιπλέον χρηματοδότηση προε την Ελλάδα πρέπει να  προ- έλθει από την Ευρώπη, είτε υπό τη μορφή μεγαλύτερηε βοήθειαε είτε υπό τη μορφή μια ε νέα ε αναδιάρθρω σηε του ελληνικού χρέουε.
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Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Εως 15 δισ. το 
χρηματοδοτικό 
κενό εάν δοθεί 
επιμήκυνση
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ φορά χθεε ο υπουρ- 
γόε Οικονομικών, Γιάννηε Στουρ- 
νάραε, προσδιόρισε μεταξύ 13 και 
15 δισ. ευρώ το χρηματοδοτικό κε
νό που θα «ανοίξει» στην περί
πτωση που η Ελλάδα λάβει διετή 
επιμήκυνση δημοσιονομικήε προ- 
σαρμογήε. Και ο αναπληρωτήε του 
Χρήστοε Σταϊκούραε ανέδειξε ωε 
λύση-κλειδί, για να καλυφθεί το 
κενό αυτό, τη μετακύλιση των λή
ξεων ελληνικών ομολόγων ύψουε 
28 δισ. ευρώ που έχουν στην κα
τοχή τουε η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα και οι κεντρικέετράπε- 
ζεε των χωρών-μελών τηε Ευρω
ζώνηε.
Τα συγκεκριμένα ομόλογα λή
γουν μεταξύ 2013 και 2016 και 
εφόσον... μετατεθούν για μετά το 
2020, τα κεφάλαια που θα λάβει η 
Ελλάδα από τον μηχανισμό στήρι- 
ξηε δεν θα χρησιμοποιηθούν για 
να πληρωθεί η ΕΚΤ, αλλά για να 
καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό, 
θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο 
υπουργόε Οικονομικών έκανε 
αναφορά στο ποσό που θα χρεια
στεί σε περίπτωση επιμήκυνσηε, 
καθώε πληθαίνουν μέρα με τη μέ
ρα τα δημοσιεύματα στον διεθνή 
Τύπο για το συγκεκριμένο ζήτημα. 
Από την πλευρά του ο κ. Στουρνά- 
ραε, μιλώνταε στο Reuters τόνισε 
πωε «υπάρχει το χρηματοδοτικό 
κενό που το υπολογίζουμε σε 13- 
15 δισ. ευρώ, το οποίο θα δημιουρ- 
γηθεί αν πάρουμε τη διετή παρά
ταση». Είναι δυνατόν να καλυφθεί 
στο πλαίσιο του υφιστάμενου 
προγράμματοε, προσέθεσε. Πα
ράλληλα διευκρίνισε ότι το ποσό 
που απαιτείται για τη διετία 2013- 
2014 παραμένει στα 13,5 δισ. ευ
ρώ.
Για το ίδιο θέμα ο Χρ. Σταϊκούραε 
υπογράμμισε πωε το κενό μπορεί 
να καλυφθεί αν πάνε μετά το 
2020 οι πληρωμέε ελληνικών 
ομολόγων που κατέχει η ΕΚΤ.
«Με στόχο την κάλυψη του χρη
ματοδοτικού κενού και δεδομέ
νου ότι κατά την περίοδο 2013- 
2016 οι λήξειε ελληνικών ομολό
γων που κατέχει το ευρωσύστημα 
ανέρχονται περίπου σε 28 δισ. ευ
ρώ, θα εξεταστεί η δυνατότητα 
μετακύλισηε των λήξεών τουε», 
σημειώνει χαρακτηριστικά.
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