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ΔΗΚΤΗΣ

«Οι αποφάσεις της Πολιτείας 
δεν επηρεάζουν τον ΟΠΑΠ»

Οι αποφάσεις xns Πολιτείαε σχετικά με την απο
κρατικοποίηση του ΟΠΑΠ δεν θα επηρεάσουν 
την καθημερινή λειτουργία xns επιχείρησηε, 
είπε npos το Bloomberg ο νέοε πρόεδρο5 του 
ΟΠΑΠ, Κ. Λουρόπουλοε (φωτ.). Ο ίδιοε σημείωσε 
ότι το Δημόσιο κατέχει το 34%, αλλά auros ερ
γάζεται για το 100% του ΟΠΑΠ. Σημείωσε, δε, 
ότι υλοποιείται στον οργανισμό ίσωε το μεγα
λύτερο αυτή την περίοδο στη χώρα, και ένα 
από τα μεγαλύτερα στον κλάδο διεθνώε, επεν
δυτικό πρόγραμμα με ίδια κεφάλαια. «Τα σχέδιά 
pas αφορούν την απόκτηση xns άδειαε για τα 
λαχεία και το Ξυστό, την επέκταση στο Internet, 
κατ’ apx0s με τα υφιστάμενα παιχνίδια pas, 
και axis παιγνιομηχανέ5 (VLTs)».

Στα 4 εκαι.
ευρώ υπολογίζουν 
οι επικεφαλής του 
Οργανισμού Λιμέ- 
νος Κέρκυρας τα 
μηνιαία έσοδα της 
αγοράς στο νησί των 
Φαιάκων από τις κα
ταναλώσεις τις οποί
ες πραγματοποιούν 
οι τουρίστες που 
αποβιβάζονται από 
τα κρουαζιερό- 
πλοια. Στο διάστημα 
Ιανουάριου - Αυγού- 
στου φέτος οι αφί
ξεις των τουριστών 
που ήρθαν με 
κρουαζιερόπλοια 
στη Κέρκυρα αυξή
θηκαν κατά 8,2% σε 
σχέση με το ίδιο 
διάστημα του 2011.

«Παγωμένες» 
οι επενδύσεις
Παρά τη  σημαντική αύξηση m s τουριστι- 
κήε Kivnons από τη  Ρωσία npos τη ν Ελ
λάδα το  επενδυτικό ενδιαφέρον για την 
υλοποίηση επιχειρηματιών σχεδίων στον 
χώρο του τουρισμού ή τη ν αγορά ξενο
δοχειακών εγκα ταστάσεω ν παραμένει 
«παγωμένο». Oncos ανέφεραν εκπρόσωποι 
Tour Operators σε Ελληνε5 ξενοδόχουε 
κατά τη  διάρκεια πρόσφατου συνεδρίου 
για τον τουρισμό που πραγματοποιήθηκε 
στη  Κρήτη δεν κάνουν τώρα τουριστικέ5 
επ ενδύ σε ι σ τη ν  Ελλάδα λόγω xns κατά
σ τα σ ή  xns ελληνική5 oixovopias όμω5 
μελλοντικά σε ένα βελτιωμένο επενδυτικό 
περιβάλλον στη  χώρα μα5 θα το συζητού
σαν. Μάλιστα, οι εν λόγω Ρώσοι διαθέτουν, 
ήδη, ιδιόκτητα ξενοδοχεία στην Αίγυπτο 
και τη ν  Τουρκία.

Σύσκεψη
στο υπ. Οκονομικών 
θα πραγματοποιηθεί 
τη Δευτέρα υπό τον 
γ.γ. Γ. Μέργο με θέ
μα τη μείωση του 
κόστους υπηρεσιών 
της Επιτροπής Κε
φαλαιαγοράς και 
του Χ.Α. προς τις 
χρηματιστηριακές 
εταιρείες. Θα συμ- 
μετάσχει ο πρό
εδρος του Χ.Α. Σ. 
Λαζαρίδης, ο αντι
πρόεδρος της Επι
τροπής Ξ. Αυλωνίτης 
και το προεδρείο 
του ΣΜΕΧΑ.

Τροπολογίες 
για το ΤΧΣ
Την εξαίρεση του Ταμείου Χρηματοπιστω- 
τική5 Σταθερότηταε από την υποχρέωση 
καταβολήε τέλουε ένα τότε χ ίλ ιο ι υπέρ 
τηε Επιτροπή5 Ανταγωνισμού για κάθε 
αύξηση κεφαλαίου αποφάσισε το υπουρ
γείο Οικονομικών. Σύμφωνα με τη σχετική 
τροπολογία, η εξαίρεση ήταν απαραίτητη 
δεδομένων τηε εξαιρετικήε φύσηβ και 
του ειδικού σκοπού τη5 ανακεφαλαιοποί- 
ησηε. Παράλληλα, το υπουργείο αποφάσισε 
τη διεύρυνση του διοικητικού συμβουλίου 
του ΤΧΣ κατά 1 μέλοε (από πέντε σε έξι). 
Επίσηε, όπωε σημειώνεται σ την τροπο
λογία, σε περίπτωση ισοψηφίαε υπερισχύει 
η ψήφοε του προέδρου.

Το 54% των Γερμανών θεωρεί 
παράνομο τον μηχανισμό ESM

Δημοσκόπηση του περιοδικού Spiegel έδειξε 
ότι το 54% τω ν  Γερμανών ζητάει από το Ανώ
τατο Δικαστήριο ms Καρλσρούη5 να κηρύξει 
αντισυνταγματικό το ν  Μόνιμο Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Στήριξηε, ESM. Επίσηε, σύμφωνα 
με δημοσκόπηση m s Handelsblatt, το  85% 
τω ν Γερμανών πολιτών θεωρεί ότι η Ισπανία 
θα ζητήσει βοήθεια από rous ευρωπαίκούε 
μηχανισμούs, ενώ το 59% εκτιμά neos η Ιταλία 

θα αποφύγει αυτό το ενδεχόμενο. Επιπλέον, το 92% των ερωτηθέντων 
απάντησε ότι η Ελλάδα θα χρεοκοπήσει και το 56% ότι η χώρα μα5 
θα βγει τελικά από το  ευρώ. Τέλθ5, δημοσκόπηση m s εταιρείαε 
YouGov έδειξε ότι 53% των Γερμανών τάσσεται κατά ms παραχώρησή 
περαιτέρω εξουσιών a m  Βρυξέλλεε, ενώ μόλιε 27% είναι υπέρ.

Ο κ. Ντράγκι αποφάσισε, 
τώρα είναι η σειρά του κ Ραχόι
Μετά το σχέδιο/tnç ΕΚΤ, εναπόκειται στην Ισπανία να ζητήσει βοήθεια

Του PAUL TAYLOR Ί 
REUTERS

Ο πρόεδρος m s Ευρωπαϊκήε Κεν- 
τρικήε Τράπεζαβ, Μάριο Ντράγκι, 
παρουσίασε ένα σχέδιο δράσηε για 
τη  διάσωση m s Ευρωζώνηε από 
δυνητική κατάρρευση, αλλά σήμερα 
πλέον εναπόκειται σ τη ν Ισπανία 
να  καταπιεί τη ν  υπερηφάνειά m s 
και να  ζη τήσει βοήθεια, ώστε να 
μπορέσει να αποκλιμακώσει το κα
ταστροφικό Kocrtos δανεισμού ms. 
Ο κ. Ντράγκι ανταποκρίθηκε ή και 
ξεπέρασε tis προσδοκίε5 τω ν  αγο
ρών, ανακοινώνονταε την Πέμπτη 
ότι η ΕΚΤ είναι έτοιμη να αγοράσει 
απεριόριστη ποσότητα ομολόγων 
με λήξη 0cos και τρία χρόνια από 
χώρεε οι οποίεε θα αιτηθούν βοή
θεια και θα ικανοποιούν αυστηρέε 
δημοσιονομικέε προϋποθέσει.

Ο πρόεδροε m s ΕΚΤ επιβεβαίωσε 
τη ν  εξουσία του, anopovcovovms 
τον  παράγοντα διαφωνίαε από την 
Bundesbank, η οποία δημοσίου 
επέκρινε τη ν απόφαση. Παράλλη
λα, βέβαια, ο Μάριο Ντράγκι δεν 
αφίσταται τω ν  π ιέσεων npos τιβ 
κ υ β ερ νή σ ε ι m s  Ευρωζώνηε να 
εκπληρώσουν mus στόχουε δημο
σιονομ ικά πειθαρχίαε και να προ
ωθήσουν μεταρρυθμ ίσει. Παρα- 
ταύτα, σ τη ν  οδό διαφυγήε από τη  
δημοσιονομική κρίση υπάρχουν 
εμπόδια. Ενα από αυτά έχει να κά
νει με το  εάν η Μαδρίτη ζητήσει 
τελ ικο ί βοήθεια, καθώβ ο Ianavos 
πρωθυπουργόε φαίνεται να προ
σπαθεί να το  αποφύγει ή να  το  κα
θυστερήσει.

Τροχοπέδη μπορεί να είναι και 
η απόφαση του Συνταγματικού Δι
καστηρίου m s Γερμανίαε, η αδυ
ναμία ms Ελλάδα5 να ανταποκριθεί 
amus δημοσιονομικούε amxous, 
αλλά και η εντεινόμενη απροθυμία 
Ολλανδών, Γερμανών και Φινλανδών 
βουλευτών να δεχθούν νέα πακέτα 
βοήθεια5. Επιπλέον, οι 17 κυβερ
ν ή σ ε ι  m s Ευρωζώνηε απέχουν πο
λύ από το  να εκχωρήσουν και άλλο 
τμήμα εθνική5 Kupiapxias, ώστε 
να επιτύχουν στενότερη δημοσιο
νομική, τραπεζική και οικονομική 
ένωση και να αποκαταστήσουν τα 
σχεδιαστικά λάθη του ευρώ.

II
Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ανταποκρίθηκε ή και ξε
πέρασε τις προσδοκίες των αγορών, ανακοινώνοντας την Πέμπτη ότι η ΕΚΤ 
είναι έτοιμη να αγοράσει απεριόριστη ποσότητα ομολόγων με λήξη από δώ
δεκα μήνες και τρία χρόνια από χώρες οι οποίες θα αιτηθούν βοήθεια και θα 
ικανοποιούν αυστηρές δημοσιονομικές προϋποθέσεις.

Διαφωνία Βάιντμαν

Στην κοινή συνέντευξη Τύπου 
με την Αγκελα Μέρκελ, μετά 
τις συνομιλίες τους, ο Ισπανός 
πρωθυπουργός, Μαριάνο Ρα- 
χόι, διεμήνυσε πως δεν πρό
κειται να μειώσει τις συντάξεις 
- όρος, ο οποίος ίσως τεθεί σε 
δυνητικό πρόγραμμα βοήθειας 
μετά την απόφαση της ΕΚΤ για 
την αγορά ομολόγων. Πάντως, 
ο μόνος διαφωνών με την 
απόφαση της ΕΚΤ, Γενς Βάιν
τμαν, πρόεδρος της Bunde
sbank, προειδοποίησε ότι το 
πρόγραμμα αγοράς ομολόγων 
πιθανώς να αποτρέψει τις κυ
βερνήσεις από την εφαρμογή 
των αναγκαίων μεταρρυθμίσε
ων. Ωστόσο, ουδείς συμμερί
στηκε τις απόψεις του και η 
Γερμανίδα καγκελάριος, για να 
κρατήσει τα προσχήματα, είπε 
ότι οι προβληματισμοί του συ
νέβαλαν στη διαμόρφωση της 
απόφασης της ΕΚΤ. Πάντως, 
παρά τις διαβεβαιώσεις 
Ντράγκι ότι οι αγορές ομολό
γων θα διακοπούν αφ’ ης στιγ
μής μία χώρα αποτύχει στους 
στόχους της, οι αναλυτές αμ
φιβάλλουν για το κατά πόσον 
εφικτό είναι αυτό. Πώς είναι 
δυνατόν η ΕΚΤ να το κάνει αυ
τό διακινδυνεύοντας να σπρώ
ξει τη χώρα σε πτώχευση και 
να βυθίσει ολόκληρη την Ευ
ρωζώνη σε χάος; Αλλοι ανα
λυτές εμφανίζονται πιο ήσυ
χοι. «Το πλαίσιο, που ανακοι
νώθηκε, δημιουργεί αξιόπιστο 
τείχος προστασίας», παρατη
ρεί ο Μάρκο Βάλι της Unicre- 
dit. «0 κίνδυνος αναδίπλωσης 
της κυβέρνησης μιας χώρας 
ως προς τις μεταρρυθμίσεις ή 
ακόμα και η αδυναμία της να 
δεχθεί τους όρους της βοήθει
ας δεν παύει να υφίσταται. 
Ωστόσο, είναι καλά νέα να 
ακούει κανείς ότι αυτός είναι 
και ο μόνος κίνδυνος τον 
οποίο πρέπει σήμερα να αξιο
λογήσουν οι αγορές».

Θύελλα αντιδράσεων στη Γερμανία
Εντονες αντιδράσειε προκάλεσε 
σ το ν  γερμανικό τύπο και σ τα  πο
λιτικά κόμματα m s xebpas η από
φαση m s Eupamaüms Κεντρικήε 
Τράπεζαε για σαρωτική παρέμβα
ση σ τη  δευτερογενή  αγορά ομο
λόγων, με σκοπό τη ν  εκ τόνωση  
τω ν  π ιέσεων που δέχονται οι οι- 
κονομίεε m s περιφέρεια5. «Λευκή 
επιταγή σε öaous χρωστάνε», χα
ρακτήρισε τη ν  κίνηση m s ΕΚΤ η 
Bild. Πιο ψύχραιμη, η οικονομική 
Handelsblatt σημείωσε ότι «οι δια- 
σώστε5 m s Ευρωζώνηε στερούν
ται δημοκρατικήε νομιμοποίησή», 
ενώ η Frankfurter Allgemeine Zei

tung το ν ίζε ι ό τι « τα  όρια μεταξύ 
νομισματική5 και οικονομικήε πο- 
λιτικήβ θόλωσαν» μετά τη ν  από
φαση Ντράγκι. Ο πιο ευρηματικόε 
τίτλθ5 m s χθεσινή5 np0pas ανήκει 
σ τη ν  Die Welt, η οποία σχολίασε 
τη ν  ενθουσιώδη αντίδραση  τω ν  
χρηματιστηρίων, καθώε και οίκων 
αξιολόγησηε όπωε η Fitch, στιε 
αποφάσειε Ντράγκι ωε εξήε: «Οι 
αγορέε πανηγυρίζουν το ν  θάνατο 
m s Bundesbank».

Παρά τη ν  κάλυψη που παρέσχε 
ο εκπρόσωποε Τύπου m s Αγκελα 
Μέρκελ στον  κ. Ντράγκι, λέγοντα5 
ότι η ΕΚΤ έδρασε ανεξάρτητα  και

εντό5 τω ν  ορίων του καταστατικού 
τηε, πολλοί βουλευτέε του κυβερ- 
νώντο5 συνασπισμού δεν φαίνεται 
να  επείσθησαν. Ο Χριστιανοδη
μ οκ ρ ά τη  Κλάουε-Π ίτερ Βιλε ζή 
τησε να διεξαχθεί νομικόε έλεγχο ε 
προκειμένου να  δ ιαπ ιστωθεί αν 
η ΕΚΤ υπερέβη τη ν  εντολή  τηε, 
ενώ  ο Φ ιλελεύθεροε Φρανκ Σάε- 
φλερ κάλεσε τη ν  κυβέρνηση να  
προσφύγει σ τα  ευρωπαϊκά δικα
στήρια.

Πάντωε, ο υπουργόε Οικονομι
κών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, υπε
ρασπ ίστηκε χθεε τη ν  απόφαση 
τηε ΕΚΤ και κατηγόρησε τα  γερ-

μανικά MME ότι υπερβάλλουν και 
ότι δεν ερμηνεύουν σω σ τά  τα  γε
γονότα. Την ίδια στιγμή, ο Ιταλόε 
πρωθυπουργόε, Μάριο Μόντι, επι- 
σήμανε ότι χάρη σ τη ν  ΕΚΤ «απο- 
φύγαμε τη ν  κατάρρευση m s Ιτα- 
λίαε και m s  Eupcimns», ενώ  η αν- 
τιπρόεδροε m s ισπανικήε κυβέρ- 
vnons, Σοράγια Σενθ, δήλωσε χθεε 
ότι η Μαδρίτη θα αναλύσει με ηρε
μία και επί μακράν m us ôpous 
που έθεσε η ΕΚΤ και ότι το  θέμα 
θα συζητηθεί σ το  άτυπο Eurogro- 
up στΐ5 14-15 του μήνα σ τη  Λευ
κωσία.

ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ

Α Ν Α Λ Υ Σ Η  απότηΖΕΖΑΖΗΚΟΥ

Η  πυρκαγιά και οι κινήσεις της Μέρκελ..
Στο όνομα m s δ ιά σω σ ή  του ευρώ 
διακήρυξε την πλήρη ηγεμονία ms. 
Για δεύτερη συνεχή χρόνια η Γερ
μανίδα καγκελάριοβ Αγκελα Μέρκελ 
κατακτά τη ν πρώτη θέση στη διά
σημη λίστα του περιοδικού Forbes 
για τον ρόλο m s ισχυρότερα  γυ- 
vateas σ τον  πλανήτη. Ovtcos, πρό
κειται για μια ταλαντούχα ηγέτιδα 
που διαχειρίζεται με επιδέξιο και 
ψύχραιμο τρόπο μια πολύ επικίν
δυνη κρίση. Αποδέχθηκε σιωπηρά 
τη ν τραπεζική μάχη του Ντράγκι 
θυσιάζοντα5 πολλά, για να μη χάσει 
την πιο μεγάλη απ’ όλεε - m  επό- 
μενε5 εκλογέβ για την καγκελαρία 
το ν  Σεπτέμβριο του 2013. Αλλά, 
υπάρχει και η άλλη άποψη nos πρό
κειται για έναν πολιτικό νάνο. Μια 
γυναίκα που κάνει πάντα  λάθοε

εκ τιμ ή σ ε ι και τη ν  ξεπερνούν οι 
εξελ ίξε ι.

Η οικονομική υπεροχή τηβ Γερ- 
μανία5 του ευρώ συμπίπτει με την 
πολιτική ενηλικίωσή τη5, ενώ η ίδια 
δεν φοβάται πλέον να δώσει μάχεε 
υπέρ πολιτικών και εθνικών συμ
φερόντων . Η Αγκελα Μέρκελ αν
τικατέστησε το  μεταπολεμικό μον
τέλο τη5 γερμανική5 πολιτικήε, που 
χαρακτηριζόταν από την πολυμέ- 
ρεια, με μια μονομερή τακτική. Αυτό 
έκανε και με την κρίση στην Ελλάδα. 
Η μεταπολεμική ισορροπία, όταν 
οι Γερμανοί «έθεταν την οικονομία 
τουε στην ευχέρεια των ευρωπαϊκών 
συμφερόντων, ενώ η Γαλλία τούε 
καθιστούσε πολιτικά αποδεκτούε», 
έχει ανατραπεί. Το Παρίσι συχνά 
θεωρούσε ότι η Γερμανία πρέπει

Οντως, πρόκειται για μια 
ταλαντούχα ηγέτιδα που 
διαχειρίζεται με επιδέξιο 
και ψύχραιμο τρόπο 
μια πολύ επικίνδυνη 
κρίση, λένε...

απλώ5 να εγκρίνει τιε ιδέεε και τιε 
προτάσειε του5, διότι έτσ ι έχει συ
νηθίσει η Γαλλία. Αυτά όμωε ανή
κουν στο παρελθόν.

Οντωε, η μοίρα τηβ Μέρκελ είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με το  ευρώ. 
Με ολύμπια ηρεμία άκουσε χθε3 τΐ5 
επ ιθέσει επιφανών Γερμανών, που

την κατηγορούν για κακοδιαχείριση 
m s Kpians xpéous στην Ευρωζώνη 
και παράδοση του Βερολίνου στιε 
επικίνδυνεε πρωτοβουλίε5 ms ΕΚΤ. 
Αφού κοίταξε mus επικριτέε ms, 
mus προειδοποίησε, με ήπιο ùipos, 
για τιε επιπτώσειε ενδεχόμενά υπα
ναχώ ρη σή  m s Γερμανίαε από τιε 
ευρωπαϊκέε δεσμεύσει ms. «Η μοί
ρα pàs οδήγησε σ τη ν  πρόκληση 
αυτή», δήλωσε η Μέρκελ. Η πρό
κληση είναι ιστορική. Α ν δεν αντι
μετωπίσουμε τη ν  κατάσταση, οι 
επιπτώσεΐ5 θα pas ξεπεράσουν.

Tous τελευταίουε μήνεε, opos, η 
κ. Μέρκελ άλλαξε σιωπηρά στάση 
και άλλεε φορέε εγκαταλείπονταε 
τιβ apxiKés αντιρρήσεΐ5 περιορί- 
ζοντα5 τη διαφωνία m s σε μείζονα 
ζητήματα. Πριν από ένα χρόνο, ου-

δείε θα μπορούσε να προβλέψει ότι 
το Βερολίνο θα ήταν έτοιμο να προ
χωρήσει σε τέτοιεβ υποχωρήσει. 
Την ίδια στιγμή, όμωε, τα εμπόδια 
παραμένουν εντυπωσιακά, όπω5 
εξηγούν Γερμανοί νομικοί.

Αρχικώε τη5 ζή τησαν να γίνει 
«Θάτσερ», να ολοκληρώσει, δηλαδή, 
τάχιστα το  γκρέμισμα του παραδο
σιακού γερμανικού κοινωνικού κρά- 
του5, που είχε ξεκινήσει ο σοσιαλ
δημοκράτη Σρέντερ με τον πράσινο 
Φίσερ. Και το  έκανε. Μετά, ήρθε η 
σειρά τηε Ευρώπη, για να επιβλη
θούν στουε «άσωτου5» λαούβ οι «ερ- 
γασιοκτόνοι» νόμοι. Και το πέτυχε. 
Η δημοσιονομική κρίση την ανέδειξε 
σε πρωταγωνίστρια και η οικονομική 
υπεροχή τη5 γερμαντκήε οικονομίαε 
με τα τεράστια πλεονάσματα εξα-

νάγκασε όλου5 mus απειλούμενουs 
με χρεοκοπία λαούε να υποταγούν. 
Τη σφραγίδα m s Μέρκελ φέρουν 
και οι δύο μηχανισμοί στήριξηε και 
τα  προγράμματα διάσωσηε τω ν  
τριών χρεοκοπημένων χωρών m s 
Ευρωζώνηε. Ολα, ωραία και καλά.

Αν η Γερμανία ms Μέρκελ βλέπει 
εαυτό cos το ν  γενναίο πυροσβέστη 
που επεμβαίνει σε κάθε πυρκαγιά 
σ τη ν  Ευρώπη, «ο ι υπόλοιποι Ευ
ρωπαίοι θεωρούν ότι η Γερμανία 
είναι ο εμπρηστήε», έγραψε ο βρε- 
m viKos Economist. Σ τη  χορεία 
όσω ν καυτηριάζουν τη ν  Αγκελα 
Μέρκελ για οικονομικό σοβινισμό 
προστέθηκαν και πολιτικοί που 
έχουν υπηρετήσει επί δεκαετίεε 
τη  γερμανική σύλληψη m s ΟΝΕ, 
όπωβ ο Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ.


