
Αισιοδοξία μετά τις ανακοινώσεις Ντράγκι
Η  ΕΚΤ θα αγοράζει «χωρίς όριο» ομόλογα στη δευτερογενή αγορά -  Η  Μέρκελ αποστασιοηοιήθηκε από τους « σκληρούς»  του Βερολίνου

Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Την πλέον δυναμική τηε παρέμβαση, από τό 
τε  που ξεκίνησε η κρίση χρέουε, ανακοίνω
σε χθεε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με 
σκοπό, όπωε δήλωσε ο επικεφαλήε τηε, Μά
ριο Ντράγκι, να  εκτονωθούν οι πιέσειε που 
δέχεται η ευρωπαϊκή περιφέρεια και να  μει
ωθούν τα υψηλά επιτόκια δανεισμού, τα  οποία 
οφείλονται «σ ε  αβάσιμουε φόβουε» περί πι- 
θανήε διάλυσηε τηε Ευρωζώνηε. Ειδικότερα, 
το  Δ. Σ. τηε ΕΚΤ, στη  χθεσινή συνεδρίαση του 
οποίου συμμετείχαν και ο επικεφαλήε του 
ΕυτοΗΓουρ Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ, αλλά και ο 
αντιπρόεδροε τηε Κομισιόν Ολι Ρεν, αποφά
σισε τα  εξήε:

• Με το  Πρόγραμμα Αμεσων Νομισματικών 
Συναλλαγών (ΟΜΤ), που ανακοινώθηκε, η ΕΚΤ 
θα μπορεί να αγοράσει -στη δευτερογενή α
γορά- απεριόριστο αριθμό ομολόγων κρατών-

μελών τηε Ευρωζώνηε που αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα δανεισμού.

• Τα ομόλογα θα έχουν διάρκεια έωε και τρία 
έτη, έωε τη ν  ωρίμανσή τουε (π. χ. θα μπορεί 
η ΕΚΤ να αγοράζει και δεκαετέε ομόλογο, αρ
κεί να μένουν έωε και τρία χρόνια μέχρι τη  λή
ξη του).

• Προϋπόθεση για τη ν παρέμβαση τηε ΕΚΤ 
στη  δευτερογενή αγορά θα είναι το  επωφε
λούμενο κράτοε να έχει υπαχθεί προηγουμέ- 
νωε σε Πρόγραμμα Προσαρμογήε και οι Ευ
ρωπαϊκοί Μηχανισμοί (ΕΕδΕ/ΕδΜ) να έχουν πα- 
ρέμβει σ τη ν πρωτογενή αγορά ομολόγων του 
ίδιου κράτουε. Θα επιδιώκεται επίσηε και η συμ
μετοχή του ΔΝΤ σ το  Πρόγραμμα Προσαρμο- 
γήε του επωφελούμενου κράτουε.

• Α ν το  επωφελούμενο κράτοε δεν συμ
μορφώνεται με τουε όρουε του Μνημονίου, τό 
τε  η ΕΚΤ θα παύει να αγοράζει τα ομόλογά του.

• Η ΕΚΤ θα μπορεί να  αγοράζει σ τη  δευτε
ρογενή αγορά και ομόλογα κρατών που ήδη

βρίσκονται σε Μνημόνιο (Ιρλανδία, Πορτο
γαλία, Ελλάδα), εφόσον όμωε αυτά βρίσκονται 
στη  διαδικασία επιστροφήε τουε στιε αγορέε, 
δηλαδή προε το  τέλοε του προγράμματοε.

• Σε περίπτωση χρεοκοπίαε επωφελούμενου 
κράτουε-μέλουε τηε Ευρωζώνηε, τα  ομόλογα 
που κατέχει η ΕΚΤ δεν θα έχουν προτεραιό
τη τα  Seniority) έναντι τω ν  ομολόγων που κα
τέχουν οι ιδιώτεε πιστωτέε.

• Μέσω τηε λεγόμενηε «αποστείρωσηε», ό
σο «νέο χρήμα» θα δήμιου ργηθεί από τη ν πα
ρέμβαση r  ΕΚΤ, άλλο τό ' θα αποσυρθεί α
πό την αγτ, λ , επίσηε με παρέμβαση τηε ΕΚΤ. 
Ετσι, θα αποφευχθούν οι πληθωριστικέε πιέσειε.

• Το προηγούμενο πρόγραμμα αγοράε ο
μολόγων (SMP) τηε ΕΚΤ από χθεε τερματίστηκε.

• Κάθε μήνα, η ΕΚΤ θα δημοσιεύει το  πο
σό τω ν ομολόγων που αγόρασε στο πλαίσιο του 
Προγράμματοε ΟΜΤ και το  χαρτοφυλάκιο ο
μολόγων που διαθέτει ανά χώρα τηε Ευρω
ζώνηε.

• Καταργούνται τα  κατώτατα όρια πιστο- 
ληπτικήε αξιολόγησηε που απαιτούσε η ΕΚΤ, 
ώ στε να δεχθεί κρατικά ομόλογα τηε Ευρω
ζώνηε ωε εγγυήσειε. Η πρόβλεψη αυτή δεν ι
σχύει προε το  παρόν για τη ν  Ελλάδα.

• Το βασικό επιτόκιο τηε ΕΚΤ παρέμεινε α
μετάβλητο σ το  0,75%.

Ο κ. Ντράγκι δεν αποσαφήνισε, όπωε άλ
λω στε αναμενόταν, ποιο είναι το  ανώ τατο  α
ποδεκτό όριο επιτοκίων δανεισμού, πριν 
κριθεί απαραίτητη η παρέμβαση τηε ΕΚΤ στη 
δευτερογενή αγορά. Διαβεβαίωσε, πάντωε, ό
τ ι δεν υπάρχει κανένα όριο σ το  ποσό τω ν  ο
μολόγων που θα δύναται να αγοράσει η Τρά
πεζα, εκτιμώνταε ότι με αυτόν το ν  τρόπο πα
ρέχονται οι αναγκαίεε εγγυήσειε για τη  «μη 
αναστρεψ ιμότητα» του ευρώ. Σημειώνεται ό
τ ι παρότι η παρέμβαση τηε ΕΚΤ σ τη ν  αγορά 
ομολόγων εξαρτάτα ι απολύτωε από τη  συμ
μόρφωση τω ν  επωφελούμενων κρατών με αυ- 
στηρούε δημοσιονομικούε κανόνεε, οι γερ-

μανικέε επιφυλάξειε δεν  κάμφθηκαν. Ο κ. 
Ντράγκι δήλωσε ότι ένα μέλοε του Δ. Σ. τηε 
Τράπεζαε μειοψήφησε στιε αποφάσειε. Λίγο 
αργότερα η  γερμανική κεντρική τράπεζα  ε
πιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρόε τηε Γενε Βάιντμαν 
διαφώνησε με τη ν  απόφαση διότι θεωρεί τιε 
αγορέε ομολόγων ισοδύναμεε με τη  χρημα
τοδότηση  κυβερνήσεων και υπονομεύουν τη  
σταθερότη τα  τω ν  τιμών.

Ω στόσο, αναλυτέε εκτιμούν ότι πριν ανα
κοινώσει τιε αποφάσειε, ο κ. Ντράγκι είχε λά
βει εμμέσωε το  «πράσινο φωε» από τη  Γερ
μανίδα καγκελάριο Αγκελα Μέρκελ, που φαί
νετα ι να  έχει αποστασιοποιηθεί εν μέρει από 
τιε άκαμπτεε θέσειε του κ. Βάιντμαν. Εντού- 
τοιε, τα  σοβαρά προβλήματα σ τη ν Ευρωζώνη 
παραμένουν. Οπωε τόνισε ο κ. Ντράγκι, το  ΑΕΠ 
τηε Ευρωζώνηε αναμένεται να συρρικνωθεί 
φέτοε μεταξύ 0,6% και 0,2%, ενώ  δεν απο
κλείεται η ύφεση να συνεχιστεί και του χρό
νου, με αρνητυωύε ρυθμούε ανάπτυξηε 0,4%.

Εμμεσα τα οφέλη 
των αποφάσεων 
για την Ελλάδα
Εμμεσα θα είναι τα οφέλη που μπο
ρεί να  αποκομίσει η Ελλάδα, στο  
ορατό μέλλον τουλάχιστον, από 
τη  χθεσινή απόφαση τηε Ευρω- 
παϊκήε Κεντρικήε Τράπεζαε να 
παρέμβει δυναμικά στιε αγορέε 
κρατικών ομολόγων για να  μει
ώσει το  κόστοε δανεισμού.

Εφόσον η παρέμβαση ή ακό
μη και η απειλή παρέμβασηε τηε 
ΕΚΤ αποδειχτεί αποτελεσματι
κότερη από τιε δύο προηγούμε-

Προϋπόθεση για 
την αγορά ομολόγων 
κρατών που εφαρ
μόζουν Μνημόνιο, 
είναι να βρίσκονται 
σε στάδιο επιστροφής 
στις αγορές.

νεε (το ν  Μάιο του 2010 και το ν  
Αύγουστο του 2011), μπορεί κα- 
νείε να  ελπίζει ό τι θα αποκατα
σταθεί η εμπιστοσύνη στο ευρώ, 
γεγονόε που εκτιμάται ότι θα έ 
χει θετική επίδραση και σ τη ν  
Ελλάδα. Υπό τη ν  προϋπόθεση, ό
μωε, πάντα ότι η ελληνική κυ
βέρνηση θα καταφέρνει σ το  με
ταξύ να  εφαρμόζει σχετικά ικα
νοποιητικά το  Μ νημόνιο και να  
αποκαθιστά τη ν  εμπιστοσύνη 
τω ν  ετα ίρων τηε.

Παρόλο που οι αγορέε ομολό
γω ν  θεωρητικά θα αφορούν και 
τη ν Ελλάδα στο μέλλον, όπωε και 
τιε υπόλοιπεε χώρεε που εφαρ
μόζουν προγράμματα δημοσιο- 
νομικήε προσαρμογήε, προε το

παρόν η Φρανκφούρτη δεν πρό
κειται να αγοράσει ελληνικά ο
μόλογα. Κι αυτό, απλούστατα 
διότι η Ελλάδα εξακολουθεί να εί
ναι αποκλεισμένη από τιε αγορέε.

Η ΕΚΤ μπορεί να αγοράσει 
στη δευτερογενή αγορά ομόλογα 
κρατών-μελών που εφαρμόζουν 
Μνημόνιο και βρίσκονται στο 
στάδιο επιστροφήε στιε αγορέε, 
όπωε για παράδειγμα η Ιρλανδία.

Επιπλέον, η ΕΚΤ θα αγοράζει ο
μόλογα κρατών-μελών που εκ
πληρώνουν τιε δεσμεύσειε που έ
χουν αναλάβει σ το  πλαίσιο τω ν  
προγραμμάτων τουε, σημείο όπου 
οι επιδόσειε τηε ελληνικήε πλευ- 
ράε είναι σήμερα αρκετά χαμηλέε.

Μια αρνητική (αν και αναμε
νόμενη) χθεσινή  εξέλιξη ή ταν η 
απόφαση τηε ΕΚΤ να διατηρήσει 
το  καθεστώε προτιμώμενου πι
σ τω τή  (seniority) για τα  κρατικά 
ομόλογα που είχε αγοράσει τα  τε 
λευταία δύο χρόνια σ το  πλαίσιο 
του προηγούμενου προγράμμα- 
τοε (SMP).

Ουσιαστικά η ΕΚΤ για μια α
κόμη φορά αρνήθηκε να «κου
ρέψει», έσ τω  στο κόστοε αγοράε 
τουε, τα  ελληνικά ομόλογα ύψουε 
περίπου 50 δισ. ευρώ που είχε α
γοράσει το  2010-2011. Βεβαίωε, 
εξακολουθεί να ισχύει η απόφα
ση του Eurogroup από τιε 21 Φε
βρουάριου του 2012, ότι δηλαδή 
η ΕΚΤ θα μεταφέρει τα  κέρδη α
πό τα  ελληνικά ομόλογα που κα
τέχει στα  κράτη-μέλη και αυτά με 
τη σειρά τουε θα χαρίσουν ένα μέ- 
ροε τουε στην Ελλάδα. Και σε αυ
τό το  σημείο θα βοηθούσε η ε
φαρμογή του Μνημονίου.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗΣ

Οι 10 παρεμβάσεις 
της ΕΚΤ στην αγορά 
ομολόγων

1 Απεριόριστη αγορά ομολόγων
μέχρι τριετούς διάρκειας από τη 
δευτερογενή αγορά )

2 Απαραίτητη προϋπόθεση για 
αγορά ομολόγων είναι ΤΟ κράτος- 
μέλος που αιχείται βοήθεια να έχει 
υπογράψει Μνημόνιο και να το τηρεί.

Η στήριξη από την ΕΚΤ
παρέχεται και στην περίπτωση που το 
κράτος-μέλος έχει ζητήσει προληπτική 
βοήθεια (γραμμή πίστωσης), αλλά όχι 
στην περίπτωση αιτήματος βοήθειας 
για διάσωση τραπεζών.

4 Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 
όσο χρειαστεί, προκειμένου να 
μειωθεί το επιτόκιο δανεισμού.

5 Θα αποσύρεται από την 
κυκλοφορία ποσό χρήματος ίσο 
με τις αγορές ομολόγων (sterilization) 
για να μην αυξηθεί ο πληθωρισμός.

Η ΕΚΤ αποδέχεται καθεστώς 
«επί ίσοις όροις» (parí passou)
με τους ιδιώτες επενδυτές για τα 
ομόλογα που θα αγοράσει στο πλαίσιο 
του νέου προγράμματος.

Διατηρείται το καθεστώς
προτιμώμενου πιστωτή για τα ομόλονα 
που είχαν αγοραστεί τα προηγούμενα 
χρόνια. Τα εν λόγω ομόλογα θα 
διακρατηθούν μέχρι τη λήξη τους.
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Η ΕΚΤ μπορεί να αγοράζει 
ομόλογα κρατών - μελών που ήδη 
βρίσκονται σε πρόγραμμα, εφόσον 
έχουν πρόσβαση στις αγορές ή 
ετοιμάζονται να βγουν στις αγορές και 
τηρούν το πρόγραμμα.

Θα ανακοινώνονται
σε εβδομαδιαία και μηνιαία βάση 
αναλυτικό στοιχεία για τις αγορές 
ομολόγων.

Αποθαρρύνεται ενδεχόμενη 
προσπάθεια κρατών - μελών 
να εκδίδουν περισσότερα ομόλογα 
μικρής διάρκειας.

Η αντίδραση των αγορών, 
πριν και μετά 
τις ανακοινώσεις 
του Μάριο Ντράγκι
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Σε «καραντίνα» παραμένουν τα ελληνικά ομόλογα
Σε «καραντίνα» παραμένουν τα  ελ
ληνικά ομόλογα για  τη ν  Ευρω
παϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), 
Ka0cbs η χθεσινή  σημαντική α
πόφαση για τη ν  περαιτέρω χα
λάρωση τω ν  κανόνων με τουε ο- 
noious αποδέχεται κρατικά ο
μόλογα ωε εγγύηση επί του πα- 
pövros εξαιρεί τουε ελληνικούε 
τίτλου  s.

Στελέχη τραπεζών υπογραμ
μίζουν ότι η ΕΚΤ θα δεχθεί και πά
λι τα  ελληνικά ομόλογα μόνο αν 
η αξιολόγηση m s τρόικαε, που ξε
κινάει τιε επόμενεε ημέρεε, είναι 
θετική, γεγονόε που σημαίνει ό
τ ι η κυβέρνηση θα λάβει όλα ε
κείνα τα  απαραίτητα μέτρα για 
τη ν  υλοποίηση τω ν  δεσμεύσεων

που έχει αναλάβει. Ετσι, λόγω του 
προσωρινού αποκλεισμού τω ν  
ελληνικών τίτλων, οι εγχώριεε 
τράπεζεε αντλούν ρευστότητα α
πό το ν  «βοηθητικό» μηχανισμό 
του ευρωσυστήήματοε (μέσω 
ELA που παρέχει η Τράπεζα τηε 
Ελλάδοε), η οποία ωστόσο  επι
βαρύνεται με σημαντικά υψηλό
τερο επιτόκιο.

Σύμφωνα με τη  χθεσινή από
φαση τηε ΕΚΤ, στο  εξήε θα δέ
χεται ωε εγγυήσειε τίτλουε χω- 
ρών-μελών τηε Ευρωζώνηε για 
την παροχή ρευστότηταε χωρίε 
να λαμβάνεται υπόψη η πιστο- 
ληπτική τουε αξιολόγηση από 
τουε διεθνείε οίκουε.

Ετσι, η υλοποίηση τηε νομι-

Εξαιρούνται από την 
περαιτέρω χαλάρωση 
των κανόνων 
με τους οποίους η ΕΚΤ 
αποδέχεται κρατικούς 
τίτλους ως εγγύηση.

σματικήε πολιτικήε του ευρω- 
συστήματοε (δηλαδή η  δυνατό
τη τα  χρηματοδότησηε τω ν κρα
τών-μελών) δεν  θα εξαρτάται α
πό τιε κρίσειε τω ν οίκων αξιολό- 
γησηε προσφέρΟνταε μεγάλη α
νακούφ ιση στιε χώρεε που βρί
σκοντα ι υπό πίεση.

Σε ό,τι αφορά τη ν  Ελλάδα, ο 
πρό'-δροε τηε ΕΚΤ Μάριο Νράγκι 
πα ιεμψε σ τη ν  όφαση τηε 
18ηε Ιουλίου του ευρωσυστήμα- 
τοε, σύμφωνα με τη ν οποία «οι ε- 
μπορεύσιμοι τίτλοι που εκδόθη- 
καν ή φέρουν τη ν  εγγύηση τηε 
Ελληνικήε Δημοκρατίαε θα κα
ταστούν προσωρινά μη επιλέξι
μοι για χρήση ωε ενέχυρο σε πρά- 
ξειε νομισματικήε πολιτικήε του 
ευ ρωσυστήματοε».

Οπωε υπογραμμιζόταν στην 
ανακοίνωση τηε ΕΚΤ, «σύμφωνα 
με τη ν  πάγια διαδικασία, το  δι
οικητικό συμβούλιο τηε ΕΚΤ θα 
εξετάσει την επιλεξιμότητά τουε 
μετά τη ν  ολοκλήρωση τηε διε- 
νεργούμενηε αξιολόγησηε από

τη ν  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε 
συνεργασία με τη ν  ΕΚΤ και το 
ΔΝΤ, m s προόδου που σημειώνει 
η Ελλάδα σ το  πλαίσιο του δεύ
τερου προγράμματοε προσαρ- 
μογήε. Οι ανάγκεε για ρευστότητα 
θα αντιμετωπ ίζονται από τη ν  
αρμόδια εθνική κεντρική τράπε
ζα σύμφωνα με τιε ισχύουσεε δια- 
δικασίεε του ευρωσυστήματοε».

Οπωε υπογραμμίζουν στην «Κ » 
στελέχη τραπεζών ο αποκλει- 
σμόε τω ν  ελληνικών ομολόγων θα 
τερματιστεί αμέσωε μόλιε εξα
σφαλιστεί η θετική αξιολόγηση α
πό τη ν  τρόικα, εξέλιξη που θα έ
χει θετική επίδραση στη  ρευ
στότητα ms εγχώριαε οικονομίαε.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

Με κέρδη έκλεισαν 
τα χρηματιστήρια 
σε Ευρώπη, ΗΠΑ
Με ενθουσιασμό υποδέχθηκαν οι αγορέε σε Ευρώπη και ΗΠΑ 
τιε εξαγγελίεε Ντράγκι, με τον  δείκτη S&P500 να κερδίζει 
σχεδόν 2% και να φτάνει σε υψηλό τεσσάρων χρόνων, ε
νώ  ο δείκτηε εταιρειών υψηλήε κεφαλαιοποίησηε τηε Ευ
ρωζώνηε EuroSTOXX 50 κατέγραψε άλμα 3,4%.

Το ευρώ αρχικά σημείωσε άνοδο έναντι του δολαρίου, 
ωστόσο στη  συνέχεια το  αμερικανικό νόμισμα περιόρισε 
τιε απώλειέε του χάρη στη  δημοσίευση θετικών στοιχείων 
για την απασχόληση σ τον  ιδιωτικό τομέα.

«Σαφώε, η ανακοίνωση τηε ΕΚΤ και τα ενθαρρυντικά στοι
χεία για την απασχόληση στιε ΗΠΑ σήκωσαν τη ν αγορά», 
εξηγεί ο Τζόζεφ Γκρέκο, γεντκόε διευθυντήε στη Meridian 
Equity Partners στη  Νέα Υόρκη.

Οι επενδυχέβ ικανοποιήθηκαν
Οπωε φάνηκε, οι επενδυτέε ικανοποιήθηκαν από το  γε- 

γονόε ότι οι αποφάσειε του διοικητικού συμβουλίου m s ΕΚΤ 
αποδείχθηκε πωε ήταν αυτέε που προσδοκούσαν. Αργά χθεε 
το  βράδυ το  ευρώ κέρδιζε 0,30% έναντι του δολαρίου, με 
τη ν ισοτιμία στο 1,2638 από 1,2559 στην αρχή τηε ημέραε.

Την ίδια στιγμή το  δολάριο ενισχυόταν κατά 0,68% έναντι 
του γιεν. Τα κέρδη του ευρώ αρχικά περιορίστηκαν όταν 
ο κ. Ντράγκι ανακοίνωσε ότι η ύφεση στην Ευρωζώνη το 
2012 θα είναι μεγαλύτερη απ’ ό,τι είχε προβλεφθεί και την 
προσδιόρισε από -0,6% σε -0,2%.

Στο χρηματιστήριο τηε Φρανκφούρτηε ο δείκτηε DAX ε- 
νισχύθηκε χθεε κατά 2,91% και έκλεισε στιε 7.167,33 μο- 
νάδεε, ενώ ακόμη μεγαλύ
τερη ήταν η άνοδοε στο Πα
ρίσι όπου o CAC 40 ενισχύ- 
θηκε κατά 3,06% και έκλει
σε στιε 3.509,88 μονάδεε.

Με ακόμη μεγαλύτερο εν
θουσιασμό υποδέχθηκαν οι 
επενδυτέε τιε ανακοινώσειε 
Ντράγκι στα  χρηματιστήρια 
τηε Μαδρίτηε και του Μιλά
νου. Ο δείκτηε IBEX 35 ενι- 
σχύθηκε χθεε κατά 4,91% και 
έκλεισε στιε 7.862,00 μονάδεε, ενώ  στο Μιλάνο ο δείκτηε 
FTSE ΜΙΒ ενισχύθηκε κατά 4,31% και έκλεισε στιε 
15.780,32 μονάδεε.

Στη Νέα Υόρκη o Dow Jones ενισχυόταν αργά το  βρά
δυ κατά 1,70% στιε 13.264,78 μονάδεε και o S&P κατά 1,86% 
στιε 1.429,52 μονάδεε.

Στιε αγορέε ομολόγων το επιτόκιο «ασφαλών καταφυγίων», 
όπωε το αμερικανικό και γερμανικό δεκαετέε ομόλογο, αυ
ξήθηκε και χθεε, ενώ μειώθηκε το  επιτόκιο του ισπανικού 
και του ιταλικού δεκαετούε ομολόγου.

Αναλυτικότερα, το επιτόκιο του γερμανικού δεκαετούε 
ομολόγου αυξήθηκε χθεε κατά οκτώ μονάδεε βάσηε στο 1,5%, 
ενώ το  επιτόκιο του ισπανικού δεκαετούε ομολόγου μειώ
θηκε στο  6,1% και του ιταλικού στο  5,32% αντίστοιχα.

Οι τιμέε τω ν  εμπορευμάτων ακολούθησαν τη ν ανοδική 
πορεία άλλων στοιχείων ενεργητικού που είναι εκτεθειμένα 
σε κίνδυνο. Τα προθεσμιακά συμβόλαια για το πετρέλαιο 
Brent αυξήθηκαν κατά 1,66 δολάρια, στα  114,75 δολάρια 
το  βαρέλι.

Η τιμή του χρυσού ανέβηκε σε υψηλό έξι μηνών με τη ν 
τρέχουσα να διαμορφώνεται στα  1.708,71 δολάρια η ουγ- 
γιά, αυξημένη κατά 1%.

Στο Χρηματιστήριό Αθηνών ο Γενικόε Δείκτηε έκλεισε 
με άνοδο, αφού ενδοσυνεδριακά είχε καταγράψει έντονεε 
διακυμάνσειε. Τα κέρδη του Γενικού Δείκτη έφτασαν στο 
1,17%, στιε 682,97 μονάδεε, για να κλείσει αργότερα ο δεί
κτηε χαμηλότερα, στιε 678,96 μονάδεε, καταγράφονταε ά
νοδο 0,58%. Κατά τη  διάρκεια τηε συνεδρίασηε είχε υπο
χωρήσει και χαμηλότερα, στιε 667,73 μονάδεε.

REUTERS

Ανοδικές τάσεις 
στην αγορά μετά 
τις ανακοινώσεις, 
ενίσχυση 
του ευρώ έναντι 
του δολαρίου.

Θετικές αντιδράσεις των Ευρωπαίων πολιτικών και αξιωματούχων
Δίνοντας βάροε στα  διαφορετικά 
στοιχεία τω ν  μέτρων που προσ
διόρισε χθεε ο Μάριο Ντράγκι, α- 
ντέδρασαν οι Ευρωπαίοι πολιτικοί 
και αξιωματούχοι στην ανακοί
νωση  του νέου φιλόδοξου προ- 
γράμματοε αγοράε κρατικών ο
μολόγων από τη ν ΕΚΤ.

Από τη  Μαδρίτη η Γερμανίδα κα- 
γκελάριοε Αγκελα Μέρκελ δήλωσε 
ότι πρέπει να αποκατασταθεί η ε
μπιστοσύνη στο ευρώ προκειμένου 
να μειωθούν τα υψηλά επιτόκια δα
νεισμού, ωστόσο, πρόσθεσε ότι τα 
μέτρα νομισματικήε σταθερότηταε 
δεν μπορούν να υποκαταστήσουν 
την πολιτική των μεταρρυθμίσεων 
και ότι εξαρτάται από τα κράτη να 
κάνουν το καθήκον τουε. Ο Ισπα- 
νόε πρωθυπουργόε Μαριάνο Ραχόι 
περιορίστηκε να δηλώσει ότι τα ε
πιτόκια που πληρώνει η Μαδρίτη

είναι αδικαιολόγητα υψηλά. Ο α- 
ντικαγκελάριοε και υπουργόε Οι- 
κονομίαε τηε Γερμανίαε Φίλιπ Ρέ- 
σλερ τόνιζε την ίδια ώρα από το Βε
ρολίνο ότι το νέο πρόγραμμα είναι 
«προσωρινή λύση» και ότι πρέπει 
να δοθεί προτεραιότητα στιε διαρ- 
θρωτικέε μεταρρυθμίσειε.

Στην απέναντι όχθη του Ρήνου, 
ο Γάλλοε υπουργόε Οικονομικών 
Πιερ Μοσκοβίσι δήλωσε πωε χαι
ρετίζει τη ν  ιδέα ότι τα  κράτη-μέ
λη θα πρέπει να αναλάβουν δρά
ση προκειμένου να επιτρέψουν 
στην ΕΚΤ να εκτελέσει τιε ευθύ- 
νεε τηε. Παράλληλα, ο υπουργόε 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων τηε Γαλ- 
λίαε Μπερτράν Καζενέβ επαίνεσε 
την ΕΚΤ για τιε αποφάσειε τηε, «οι 
οποίεε επιβεβαιώνουν τιε απο- 
φάσειε που είχαν λάβει οι Ευρω
παίοι ηγέτεε τον  Ιούνιο» και δεί-

Η  Κριστίν Λαγκάρντ 
δήλωσε ότι το Δ Ν Τ  
είναι έτοιμο 
να συνεργαστεί με 
τις ευρωπαϊκές αρχές.

χνουν τη  θέληση για τη  διατή
ρηση τηε ενότηταε του ευρώ. 
Μάλλον χλιαρή ήταν η αντίδρα
ση του Ιταλού πρωθυπουργού 
Μάριο Μόντι, ο οποίοε δήλωσε ό
τι είναι πρόωρο να πει αν οι αυ
στηροί όροι που έθεσε η ΕΚΤ θα 
αποτρέψουν τη ν  ιταλική κυβέρ
νηση από το  να ζητήσει βοήθεια. 
Ο πρόεδρόε τηε Ευρωπαϊκήε Επι- 
τροπήε Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, 
ο οποίοε συναντήθηκε χθεε στη

Ρ ω ^ ι με τον κ. Μ τ . η, δήλωσε ό
τι η ΕΚΤ δεν επιτρέπεται να χρη
ματοδοτεί τιε κυβερνήσειε, αλλά 
«αν οι κυβερνήσειε δεσμεύονται 
να εξυγιάνουν τα δημόσια οικο
νομικά τουε, η ΕΚΤ μπορεί και πρέ
πει να παρεμβαίνει».

Ο επίτροποε Οικονομικών και 
Νομισματικών Υποθέσεων Ολι Ρεν 
δήλωσε ότι η απόφαση τηε ΕΚΤ θα 
βοηθήσει σ την αποκατάσταση 
τηε εμπιστοσύνηε τω ν επενδυτών 
και διαβεβαίωσε ότι η Κομισιόν εί
ναι έτοιμη να διασφαλίσει την αυ
στηρή εφαρμογή τω ν  όρων και 
προϋποθέσεων που θα πρέπει να 
τηρούν τα κράτη-μέλη που λαμ
βάνουν τη βοήθεια τηε ΕΚΤ. «Οι 
κυβερνήσειε τω ν ευάλωτων κρα
τών-μελών πρέπει να εξακολου
θήσουν να λαμβάνουν αποφασι
στικά μέτρα για να διασφαλίσουν

υγιή δημόσια οικονομικά και βιώ
σιμη ανάπτυξη και δημιουργία 
θέσεων εργασίαε», είπε ο κ. Ρεν.

Θετική ήταν και η αντίδραση του 
Διεθνούε Νομισματικού Ταμείου, 
η διευθύντρια του οποίου, Κριστίν 
Λαγκάρντ, χαιρέτισε τιε αποφάσειε 
τηε ΕΚΤ και δήλωσε ότι το  Ταμείο 
είναι έτοιμο να συνεργαστεί με τιε 
ευρωπάίκέε αρχέε. «Θεωρούμε ό
τι η απόφαση τηε ΕΚΤ είναι ένα ση
μαντικό βήμα προε την κατεύ
θυνση τηε ενίσχυσηε τηε σταθε
ρότηταε και τηε ανάπτυξηε στην 
Ευρωζώνη», δήλωσε η κ. Λαγκάρ- 
ντ. Νωρίτερα ο κ. Ντράγκι είχε προ- 
σκαλέσει το ΔΝΤ να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό 
μελλοντικών προγραμμάτων οι- 
κονομικήε προσαρμογήε και φυ
σικά στην επίβλεψη τηε εφαρμο- 
γήε τουε. κ. κ.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μόριο 
Ντράγκι δικαίωσε τις προσδοκίες για δυναμική παρέμβαση.
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Η κυβέρνηση 
σε... χαμηλό 
βαρομετρικό
Σύννεφα στις σχέσεις του πρωθυπουργού 
καιτου προέδρου του ΠΑΣΟΚ

Των ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ - 
ΕΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Παραμένουν τα σύννεφα στις σχέ
σεις του πρωθυπουργού κ. Α. Σα
μαρά με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ 
κ. Ευ. Βενιζέλο, παρά τη  χθεσινή 
πρωτοβουλία του Μεγάρου Μα- 
ξίμου να προτείνει σύσκεψη τω ν  
τριών αρχηγών που στηρίζουν την 
κυβέρνηση για τις 7 μ.μ. το από
γευμα της Κυριακής. Το ΠΑΣΟΚ, 
κατά κύριο λόγο, αλλά και η 
ΔΗΜΑΡ ζητούσαν επίμονα τη  
διεξαγωγή σύσκεψης τω ν τρ ιών 
πολιτικών αρχηγών πριν από την 
οριστικοποίηση του νέου πακέτου 
και τη ν παρουσίασή του στην 
τρόικα, ενώ μέχρι αργά χθες πλη
ροφορίες ήθελαν το  Μέγαρο Μα- 
ξίμου να επιμένει στο χρονοδιά
γραμμά του, δηλαδή η σύσκεψη 
να συγκληθεί μετά τις συναντή
σ ε ι  του κ. Σαμαρά με τον  κ. Ρο- 
μπέι (σήμερα) και τον κ. Ντράγκι 
(την Τρίτη), αλλά και μετά τη  συ
νάντηση του κ. Γ. Στουρνάρα με 
την τρόικα το απόγευμα της Κυ
ριακής. Εν τέλει, η σύσκεψη τω ν  
κ. Σαμαρά, Βενιζέλου και Κουβέ- 
λη θα ξεκινήσει τρεις ώρες μετά 
τη  συνάντηση που θα έχει ο υ
πουργός Οικονομικών με τους ε
πικεφαλής της τρόικας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της 
«Κ », τη ν  πρωτοβουλία για το ν  ο
ρισμό της σύσκεψης ανέλαβε ο υ
πουργός Επικράτειας κ. Δ. Στα- 
μάτης, ο οποίος λίγο μετά τις 8 
μ.μ. χθες κάλεσε στα γραφεία τω ν 
προέδρων του ΠΑΣΟΚ και της 
ΔΗΜΑΡ, προτείνοντας τη ν πραγ
ματοποίηση σύσκεψης το  από
γευμα της Κυριακής. Της πρω
τοβουλίας ορισμού νέας σύσκε
ψης είχε προηγηθεί μία επικοι- 
νωνιακή και πολιτική διελκυ
στίνδα μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου 
και Ιπποκράτους, ενώ  σε ραδιο
φωνική του συνέντευξη  ο κ. Βε- 
νιζέλος είχε διατυπώσει σαφείς 
ενστάσεις για το ν  τρόπο λει
τουργίας της τρικομματικής, όπως 
υπενθύμισε, κυβέρνησης, δια- 
βεβαιώνοντας πάντως ότι η σ τή 
ριξη του ΠΑΣΟΚ παραμένει.

Λίγο αργότερα, η Ιπποκρά- 
τους επετίθετο με σφοδρότητα 
στο Μαξίμου, ως απάντηση σε γα
λάζιες «διαρροές». Στελέχη του 
Μεγάρου Μαξίμου απέδιδαν την 
οξεία αντίδραση της Ιπποκράτους 
σε... εσφαλμένες εντυπώσεις που 
προκλήθηκαν από ρεπορτάζ η
λεκτρονικών μέσων ενημέρω
σης, τα οποία και μετέφεραν οξεία 
έως και υποτιμητική αντίδραση 
γαλάζιων στελεχών έναντι του κ.

Ο κ. Σαμαράς, που θα συναντηθεί τη Δευτέρα με τους επικεφαλής της τρόικας, δεν μεταβάλλει στάση ως προς 
την ακολουθούμενη στρατηγική, κρίνοντας ότι προϋπόθεση της όποιας επαναδιαπραγμάτευσης είναι η ανάκτη
ση της ελληνικής αξιοπιστίας.

Υστερα από μία 
διελκυστίνδα 
«διαρροών», ορίστηκε 
για την Κυριακή 
η σύσκεψη 
των τριών αρχηγών.

Βενιζέλου, ενώ  ο «πόλεμος» δεν 
μπόρεσε να αποσοβηθεί, παρά 
τη ν επικοινωνία που φέρεται να 
είχαν ο κυβ. εκπρόσωπος Σ. Κε- 
δίκογλου και η εκπρόσωπος του 
ΠΑΣΟΚ Φώφη Γεννηματά.

Παρά τα  επικοινωνιακά «α 
γκάθια», ωστόσο , καθίστατα ι 
σαφές ό τι η διαχείριση του ε- 
πώδυνου πακέτου μέτρων απο

τελεί ναρκοπέδιο για τους τρεις 
της συγκυβέρνησης. Και τούτο  
διότι η διαφορά προσέγγισης 
παραμένει. Ο πρωθυπουργός, 
αλλά και ο υπουργός Οικονομι
κών μοιάζουν να θεωρούν ως μο
νόδρομο τις επώδυνες περικοπές 
για τη ν  εξασφάλιση τω ν  11,6 δι
σεκατομμυρίων ευρώ που απο
τελούν προϋπόθεση για τη ν  ε- 
κταμ’ τι της δόσης [ 31 δισ.
ευρώ και τη ν παραμονή της χώ 
ρας σ τη ν  Ευρωζώνη, τη  στιγμή 
που το  ΠΑΣΟΚ «χρεώνει» σ τον  κ. 
Σαμαρά το  γεγονός ότι δεν ετέ- 
θη άμεσα το  αίτημα της επιμή
κυνσης και η ΔΗΜΑΡ αναδει- 
κνύει «ισοδύναμα» 4 δισ. ευρώ.

Ο κ. Σαμαράς, που θα συνα
ντηθεί τη  Δευτέρα με τους επι
κεφαλής της τρόικας, δεν μετα

βάλλει σ τάση  ως προς τη ν  ακο
λουθούμενη στρατηγική, κρίνο
ντας ότι προϋπόθεση της όποιας 
επαναδιαπραγμάτευσης είναι η α
νάκτηση της ελληνικής αξιοπι
στίας. Αυτό, άλλωστε, ανέφερε και 
χθες προς τους εκπροσώπους 
τω ν  παραγωγικών φορέων της Β. 
Ελλάδας ενόψει της ολιγόωρης ε
πίσκεψης που θα πραγματοποι
ήσει σ τη  συμπρωτεύουσα για 
τα εγκαίνια της ΔΕΘ. «Πρωταρ
χικός στόχος της κυβέρνησης εί
ναι η αποκατάσταση της αξιοπι
στίας της Ελλάδας σ το  εξωτερι
κό», καθώς μόνο έτσ ι θα ανοίξει 
ο δρόμος και για σειρά δράσεων 
που θα ενισχύσουν τη ν  ανάπτυ
ξη, τη  ρευστότητα και τη ν  επι
χειρηματικότητα, φέρεται να ε- 
πισήμανε ο πρωθυπουργός.

Οξεία κριτική Βενιζέλου στο Μέγαρο Μαξίμου

Ο κ. Βενιζέλος τόνισε, δημοσίως, ότι είναι επιτακτική ανάγκη η ταχεία 
συμφωνία επί της επιμήκυνσης.

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Οξεία κριτική σ το  Μέγαρο Μαξί
μου αλλά και το ν  κ. Αντ. Σαμαρά 
άσκησε ευθέως χθες ο κ. Ευάγ
γελος Βενιζέλος, ο οποίος εξακο
λουθεί να επιμένει ότι η σύσκε
ψη τω ν  πολιτικών αρχηγών πρέ
πει να  πραγματοποιηθεί πριν α
πό τη ν  οριστικοποίηση τω ν  μέ
τρ ω ν  με τη ν τρόικα.

Αργά χθες το  απόγευμα και α
φού είχε προηγηθεί ραδιοφωνι
κή συνέντευξη (Real) του κ. Βε
νιζέλου, ο οποίος υπενθύμιζε ό
τ ι η κυβέρνηση είναι τρικομμα- 
τική και όχι μονοκομματική, η 
Ιπποκράτους αντέδρασε οξύτατα 
σ το ν  σχολιασμό κύκλων του Μ ε
γάρου Μαξίμου για τα λεγάμενα 
του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. «Είναι 
απορίας άξιον γιατί δείχνουν 
νευρικότητα οι “κύκλοι του Μ ε
γάρου Μαξίμου” σε σχέση με τη  
σύνθεση της κυβέρνησης», τό 
νιζαν στενο ί συνεργάτες του κ. 
Βενιζέλου. Και πρόσθετον, αφή
νοντας εμμέσως πλην σαφώς να 
εννοηθεί ότι υφίσταται και θέμα 
πρωθυπουργού. Οπως ενδεικτικά 
ανέφεραν: «Η  σύνθεση της κυ
βέρνησης είναι δεδομένη. Θα 
μπορούσαν να έχουν αξιώσει τα  
άλλα κόμματα να μην είναι ο κ. 
Σαμαράς, πρωθυπουργός, αλλά 
το ν  αποδέχθηκαν στη  θέση αυ
τή, κάτι που δεν είχε κάνει ο ίδιος 
το ν  Νοέμβριο του 2011. Συνιστά 
το  λιγότερο πρόκληση να θέτουν 
τέτο ιο  θέμα οι “κύκλοι του Με-

γάρου Μαξίμου” . Ας κάνουν τη  
δουλειά τους. Ας δώσουν ρυθμό 
και αποτελεσματικότητα σ τη ν 
κυβέρνηση και στη  Βουλή».

Οι ίδιες πηγές χαρακτήριζαν 
λάθος τη ν εκτίμηση «κάποιων συ
νεργα τώ ν του κ. Σαμαρά» ότι ό
λο το  πολιτικό βάρος το  ανα
λαμβάνει ο πρωθυπουργός. Μά

λιστα χαρακτήριζαν «αφελείς» ό
σους προσδοκούν «άμεσα πολι
τικά οφέλη που νομίζουν ότι θα 
τα  κεφαλαιοποιήσει η Ν .Δ.». 
Επαναλαμβάνουν ότι το  ΠΑΣΟΚ 
προτιμούσε να δοθεί προτεραι
ότητα  σ τη ν  επιμήκυνση. «Το 
ΠΑΣΟΚ σεβάστηκε τη ν  επιλογή 
του πρωθυπουργού να αποφα-

Κάλεσε τους επιτελείς 
του «να κάνουν 
τη δουλειά τους, 
να δώσουν ρυθμό και 
αποτελεσματικότητα 
στην κυβέρνηση 
και τη Βουλή».

σ ισ τεί πρώτα ο πλήρης κατάλο
γος τω ν  μέτρων και μετά να τε 
θεί το ζήτημα της παράτασης. Αυ
τό  δεν σημαίνει ότι συμφωνεί», 
σημείωναν επί τούτου. Για τη ν ε
πιτακτική ανάγκη ταχείας συμ
φωνίας επί της επιμήκυνσης εί
χε αναφερθεί και δημοσίως λίγο 
νωρίτερα  ο κ. Βενιζέλος.

Οι συνεργάτες του σχολίαζαν 
επίσης σε ιδιαιτέρως επικριτικούς 
τόνους ότι η συνεργασία του κ. 
Σαμαρά με τους κ. Βενιζέλο και Φ. 
Κουβέλη «δ εν  συνιστά ’’κηδεμο
νία ” , αλλά δημοκρατική υποχρέ
ωση». Τόνιζαν μάλιστα ότι σ την 
Ευρώπη, όπου υπάρχουν κυβερ
νήσεις συνεργασίας, υφίσταται 
μια διαφορετική κουλτούρα από 
αυτήν που απηχούν οι «κύκλοι 
του Μαξίμου». Επανέφεραν και το 
ζήτημά τω ν  συσκέψεων μεταξύ 
τω ν  ■ ιν  εταίρων, όντας ό
τι η μη πραγματοποίησή τους 
πριν από το ν  νέο κύκλο συνα
ντήσεω ν με την τρόικα, είναι «ο 
φθαλμοφανές λάθος». Χαρακτή
ριζαν επίσης «ανεξήγητο» το  γε

γονός ότι δεν έχει συγκροτηθεί 
η Εθνική Ομάδα Διαπραγμάτευ
σης, τη ν  οποία ζήτούσε επιμόνως 
ο κ. Βενιζέλος.

Εν συνεχεία απέδιδαν στον 
πρωθυπουργό τη ν ευθύνη δια
τήρησης του επιπέδου συνεργα
σίας με τα δύο άλλα κόμματα, ζη
τώντας του ουσιαστικά να μην ε
πιτρέπει διαρροές από τους «κύ
κλους του Μαξίμου». Οι συνερ
γάτες του κ. Βενιζέλου κατέληγαν 
πάντως τονίζοντας ότι, παρά τις 
σοβαρές ενστάσεις επί συγκε
κρ ιμένων ζη τημάτων, σ το  
ΠΑΣΟΚ πιστεύουν ότι: «σ ε  αυτή 
τη  συγκυρία, περισσότερο από 
ποτέ, η χώρα έχει ανάγκη από μια 
σταθερή κυβέρνηση συνεργα
σίας». Οι «διαρροές» αυτές από 
τη ν Ιπποκράτους ήλθαν από πλη- 
ροφορίες που έφ τασαν σ το  
ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τις οποίες 
συνεργάτες του πρωθυπουργού 
ανέφεραν ότι ο κ. Σαμαράς δεν ε
πιθυμεί να τελεί υπό κηδεμονία 
και απέδιδαν τη ν  αντίδραση του 
κ. Βενιζέλου στα  εσωκομματικά 
προβλήματα που αντιμετωπίζει. 
Νωρίτερα, η κ. Φώφη Γεννηματά 
τηλεφώνησε σ τον  κ. Σίμο Κεδί- 
κογλου, από το ν  οποίο ζήτησε 
διάψευση τω ν  πληροφοριών. Πέ
ρασαν τρεις ώρες δίχως διάψευ
ση, γ ι’ αυτό το  ΠΑΣΟΚ ατύπως 
προχώρησε στη  διάχυση τω ν  α- 
ντιδράσεών του επί της τακτικής 
του Μαξίμου και χαρακτήρισε κα
θυστερημένη τη ν αντίδραση που 
υπήρξε τελικώς από το  Μαξίμου.

Γ. Παπανδρέου: «Κάποιοι 
ποντάρουν στην καταστροφή»
Για επιμονή στη  ρητορική της κα
ταστροφής κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ 
ο πρώην πρωθυπουργός κ. Γ. Πα
πανδρέου, με αφορμή την πρω
τοβουλία της αξιωματικής αντι
πολίτευσης να ζητήσει εξεταστι
κή επιτροπή για το  Μνημόνιο. 
Από το γραφείο του κ. Παπαν
δρέου εξεδόθη ανακοίνωση, με 
τη ν οποία ουσιαστικά αιτιολο
γούνται οι κινήσεις του πρώην 
πρωθυπουργού τη ν περίοδο από 
το ν  Οκτώβριο του 2009 έως τον  
Νοέμβριο του 2011. Στην ανα
κοίνωση αναφέρεται ότι ο 
ΣΥΡΙΖΑ επεμβαίνει σε μια περίο
δο «που οι εξελίξεις στην Ευρώ
πη δικαιώνουν τη  θέση μας ότι η 
κρίση δεν είναι μόνο ελληνική». 
Τονίζεται επίσης ότι το 2010 η κυ
βέρνηση του ΠΑΣΟΚ έλαβε μια 
«θεμελιώδη πολιτική απόφαση» η 
οποία συνίστατο στην ανάγκη να 
γίνουν «τα  πάντα για να μη ζή- 
σουν οι Ελληνες μια εθνική τρα
γωδία, τη βίαιη χρεοκοπία και την 
έξοδο από το ευρώ». Επισημαί- 
νετα ι ακόμη ότι «άποιοι εξακο
λουθούν να επιδιώκουν το αντί
θετο. Εξακολουθούν να ποντά

ρουν σε μια καταστροφή». Ο κ. 
Παπανδρέου κατηγορεί το ν  
ΣΥΡΙΖΑ ότι αναζητεί πρόσκαιρα 
πολιτικά οφέλη και εξιλαστήρια 
θύματα. «Δημαγωγούν για να α
ποκρύψουν την πολιτική τους έν
δεια, τη ν  αδυναμία ανάληψης ο
ποιοσδήποτε ευθύνης απέναντι 
στη χώρα και τους Ελληνες», συ
μπληρώνει. Ο κ. Παπανδρέου κά
νει λόγο για «χωρίς όρια συνω- 
μοσιολογία» και «συμφέροντα 
που εξυπηρετούν» όσοι εμπνέο- 
νται αυτά τα σενάρια. Απορρίπτει, 
όπως λέει, τη λογική του συμψη
φισμού «που εξισώνει τους ε
μπρηστές με τους πυροσβέστες».

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται 
ότι «οι “τιμητές” θα αποκαλυ
φθούν. Και θα λάβουν τα επίχει
ρα της Ιστορίας από τη ν οποία τί
ποτα δεν έχουν διδαχθεί». Κατα
λήγει λέγοντας ότι όπως προβλέ- 
πεται από τις διαδικασίες της συ
ντεταγμένης πολιτείας θα κληθούν 
όλοι στη Βουλή «να αναλάβουν τις 
ευθύνες τους απέναντι σ τον ελ
ληνικό λαό και να τοποθετηθούν 
για όλα αυτά τα θέματα».

Β. Ν.

Ισοδύναμα μέτρα 4 δισ. από τη ΔΗ Μ ΑΡ
Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

Σκληραίνει τη  στάση της η 
ΔΗΜΑΡ, καθώς με δημόσιες το 
ποθετήσεις, αλλά και διαρροές της 
ηγεσίας διαμηνύει πλέον πως 
δεν προτίθεται να ψηφίσει το πα
κέτο τω ν 11,6 δισ. ευρώ, αν δεν 
υιοθετηθούν κάποιες από τις δι
κές της αντιπροτάσεις. Ετσι, ο κ. 
Δημ. Χατζησωκράτης, που εκ
προσωπεί την ΔΗΜΑΡ στις σχε
τικές διαβουλεύσεις, έκανε αίφνης 
γνωστό ότι ήδη από την Κυριακή 
κοινοποίησε στον κ. Γ. Στουρνά
ρα ισοδύναμα μέτρα της τάξεως 
τω ν 4 δισ. ευρώ, εις αντικατά- 
στασιν τω ν επιλογών με τις οποίες 
η ΔΗΜΑΡ διαφωνεί καθέτως. Δη
λαδή τη  μείωση τω ν δώρων σε μι
σθωτούς και συνταξιούχους, την 
κατάργηση εποχικών επιδομά
των, τη ν  αναπροσαρμογή της 
σύνταξης τω ν  ανασφάλιστων η
λικιωμένων, τη  μετατόπιση του 
ΕΚΑΣ άνω τω ν  65 κ.ά. Παράλλη
λα δε από το  περιβάλλον του κ. Φ. 
Κουβέλη διοχετευόταν η πληρο
φορία ότι δεν προτίθεται να συ- 
ναινέσει στο τελικό κείμενο τω ν 
μέτρων που θα δοθεί στην τρόι
κα, αν δεν έχει προηγηθεί νέα συ

νάντηση και πλήρης συμφωνία 
τω ν τριών αρχηγών.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι 
ότι η ΔΗΜΑΡ έσπευσε χθες να 
δημοσιοποιήσει σε γειπκές γραμ
μές ποια είναι τα  ισοδύναμα μέ
τρα που εισηγείται, επιδιώκοντας 
έτσ ι να θέσει όχι μόνον το ν  κ. 
Στουρνάρα, αλλά και το ν  πρω- 
θυπ' τγό προ τω  ευθυνών 
τους. _<πως εξήγησε ~ κ. Χατζη-

Ζητεί να υιοθετηθούν 
αντιπροτάσεις της 
για να συναινέσει 
στο πακέτο των 11,6 δισ.

σωκράτης, από το  υπουργείο 
Αμύνης μπορούν να εξοικονο
μηθούν 2 δισ. ευρώ πέραν τω ν  
προβλεφθέντων (με μεγαλύτερες 
περικοπές σε λειτουργικές και ε- 
ξοπλιστικές δαπάνες), επιπλέον 
1,2 δισ. μπορούν να μειωθούν τα 
έξοδα σ τον  χώρο της Υγείας (α
πό προμήθειες και επιστροφές ο- 
φειλομένων στον χώρο του φαρ
μάκου), 500 εκατ. ευρώ στον χώ
ρο της ενέργειας, ενώ  το  κόμμα

του κ. Κουβέλη επιμένει να ε- 
πωμισθεί στο εξής η Εκκλησία το 
50% της μισθοδοσίας τω ν  κλη
ρικών. Πρόταση που φέρνει σε 
πολύ δύσκολη θέση το  ΠΑΣΟΚ 
και κυρίως τη Ν.Δ., καθώς ο κ. Σα
μαράς έχει δεσμευθεί προεκλο
γικά να μη μεταβάλει το  μισθο- 
λογικό καθεστώς τω ν  κληρικών. 
Δ εν  είναι τυχαίο επίσης ότι ο κ. 
Χ ατζησωκράτης επέδωσε τη  
Δευτέρα τα  συγκεκριμένα ισο
δύναμα στο Γενικό Λογιστήριο 
του Κράτους το  οποίο, όπως εί
πε σ τη ν  «Κ », «επιβεβαίωσε τη ν 
κοστολόγησή τους σε ποσοστό 
90%», ενώ χθες οι αντιπροτάσεις 
της ΔΗΜΑΡ κοινοποιήθηκαν διά 
του κ. Χρ. Πρωτόπαπα σ το  
ΠΑΣΟΚ.

Κατόπιν τούτων, είναι προ
φανές ότι ο κ. Φώτης Κουβέλης 
επιδιώκει όχι μόνον να κατα
στήσει απολύτως διακριτό τον ρό
λο του στην κυβέρνηση, αλλά και 
να καρπωθεί τυχόν υπαναχώρη
ση του κ. Σαμαρά στα  μέτρα που 
εκείνος αντιπροτείνει. Δ εν πρέ
πει, τέλος, να περνάει απαρατή
ρητο ότι η ΔΗΜΑΡ πρόλαβε να 
δημοσιοποιήσει τις αντιπροτάσεις 
της πριν από το ΠΑΣΟΚ...

Ενόχληση 
ίου ΣΥΡΙΖΑ 
και για Ρομπέι
Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Εντονη ενόχληση προκάλεσε στην Κουμουνδούρου η άρ
νηση του προέδρου της Ε.Ε., Χέρμαν βαν Ρομπέι, να συ
ναντήσει το ν  πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Αλ. Τσίπρα, κα
τά  τη ν  επίσκεψή του σ τη ν Αθήνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντέδρα
σε χθες με μια σκληρή ανακοίνωση, με τη ν  οποία κα
τηγορεί το ν  κ. Ρομπέι για προσβολή του ελληνικού λα
ού και της δημοκρατίας.

«Η  άρνηση του κ. Ρομπέι στο  αίτημα του προέδρου 
της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ για συνάντηση, σ τη ν οποία 
θα κατετίθεντο οι θέσεις και οι προτάσεις της αξιωμα
τικής αντιπολίτευσης για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και 
το  ζήτημα του ελληνικού χρέους, συνιστά μια εξόχως 
προσβλητική αντιμετώπιση τόσο του ελληνικού λαού ό
σο και της ίδιας της δημοκρατίας» αναφέρει η ανακοί
νωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητεί να 
τοποθετηθεί επίσημα και 
η κυβέρνηση για το θέμα.

Πρόκειται για τη  δεύ
τερη  άρνηση που ει
σπράττει ο κ. Τσίπρας. Εί
χε προηγηθεί η άρνηση 
του κ. Γιουνκέρ να τον συ
ναντήσει. Σ τον ΣΥΡΙΖΑ 
θεωρούν ότι αυτό γίνεται 
σκόπιμα και ότι αποτελεί 
κεντρική γραμμή στην 
Ε.Ε., γ ι’ αυτό και εξαπέλυσαν χθες ολομέτωπη επίθεση 
στους θεσμικούς της παράγοντες: «Αδιαφορώντας για 

ί το  τι συνεπάγεται ο θεσμικός τους ρόλος, αξιωματούχοι 
της Ε.Ε. επιλέγουν να συνομιλούν μόνο με αυτούς που 
υποτάσσονται στα  κελεύσματά τους. Η στάση τους αυ
τή  είναι σε πλήρη σύμπνοια με τον σχεδίασμά μιας αυ
ταρχικής και αντιδημοκρατικής Ευρώπης».

Ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ είχε χθες συνάντηση με τα 
προεδρεία τω ν  ομοσπονδιών τω ν  Σωμάτων Ασφαλείας 
και παρείχε κάλυψη στις διαμαρτυρίες τους: «Στηρίζουμε 
τις κινητοποιήσεις τω ν  ένστολων. Πόσω δε μάλλον ό
ταν αντιλαμβανόμαστε πως η δημόσια ασφάλεια και η 
πολιτική προστασία είναι ένα δημόσιο αγαθό. Υπάρχουν 
ειδικά μισθολόγια γ ι’ αυτόν ακριβώς το ν  λόγο, γιατί υ
πάρχουν κάποιες ειδικές κατηγορίες εργαζομένων με κοι
νωνική υπεραξία» τόνισε ο κ. Τσίπρας, ο οποίος πρόσθεσε 
ότι «ο ι κινητοποιήσεις τω ν  ένστολων μπορεί να απο
τελόσουν και το κρίσιμο εφαλτήριο για τη ν  αφύπνιση 
του λαϊκού κινήματος και τη ν  αρχή του τέλους αυτού 
του πέπλου της σιωπής που έχει επικαθήσει στα πολι
τικά πράγματα».

Η  Κουμουνδούρου 
τον κατηγορεί 
για προσβολή 
του ελληνικού 
λαού και της 
δημοκρατίας.

Εκδηλο ενδιαφέρον 
I της Ε.Ε. για Αίγυπτο

ί
I
;

Τον ενδιαφέρον της Ε.Ε. και τη ν αλληλεγγύη της προς τη  
νέα αιγυπτιακή κυβέρνηση μετάφεραν στο Κάιρο ο υ
πουργός Εξωτερικών κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος και οι 
ομόλογοί του από τη ν  Κύπρο, τη ν  Ιταλία και τη  Μάλτα, 
που βρέθηκαν χθες στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα. Οι τέσ
σερις υπουργοί Εξωτερικών μετέφεραν, επίσης, το  εν
διαφέρον τω ν  Βρυξελλών για αποκατάσταση της στα 
θερότητας στην ευρύτερη περιοχή, στην οποία, σύμφωνα 
με διπλωματικές πηγές, η Αίγυπτος μπορεί να διαδρα
ματίσει καταλυτικό ρό
λο. Στη συνάντησή τους 
με το ν  Αιγύπτιο πρόεδρο 
Μοχάμεντ Μόρσι, η ο
ποία διήρκεσε πολύ πέραν 
του προγραμματισμένου, 
συζητήθηκαν οι εξελίξεις 
στη  Συρία και τη  Μέση 
Ανατολή και οι προοπτι
κές που υπάρχουν για εκτόνωση της κρίσης. Συζητή
θηκαν, τέλος, οι προοπτικές ενίσχυσης της οικονομικής 
συνεργασίας μεταξύ Ε.Ε. και Αιγύπτου.

Με την επίσκεψη τω ν υπουργών Εξωτερικών τω ν χω
ρών της Ε.Ε. που συνορεύουν με την Αίγυπτο διατυπώ
νεται το έκδηλο ενδιαφέρον της Ευρώπης για τη μεταβατική 
διαδικασία που είναι σε εξέλιξη εκεί και την προσπάθεια 
για ταχεία μετάβαση στην ομαλότητα και τον  εκδημο
κρατισμό. Αλλωστε, οι εξελίξεις στην Αίγυπτο εκτιμάται 
ότι αποτελούν βαρόμετρο για την ευρύτερη περιοχή. Στο 
περιθώριο της επίσκεψης, ο κ. Αβραμόπουλος συζήτησε 
με τον  Ιταλό ομόλογό του τις τελευταίες εξελίξεις όσον α
φορά τον αγωγό φυσικού αερίου TAP, ενώ συμφώνησαν 
με τον Αιγύπτιο ΥΠΕΞ να συναντηθούν στο περιθώριο της 
Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Επίσκεψη των 
ΥΠΕΞ Ελλάδας, 
Ιταλίας, Κύπρου 
και Μάλτας.

Διεύρυνση αμυντικής 
συνεργασίας με Ισραήλ
Οι βάσεις για πολυμερή διεύρυνση της αμυντικής συ
νεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ ετέθησαν χθες, 
σ τη  συνάντηση που είχε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας 
Πάνος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος επισκέπτεται το 
Ισραήλ, με τον  Ισραηλινό ομόλογό του Εχούντ Μπάρακ. 
Μάλιστα, αμέσως μετά τη ν  ολοκλήρωση της συνάντη
σης, ο κ. Παναγιωτόπουλος προανήγγειλε ότι σύντομα 
θα πραγματοποιηθεί η διακυβερνητική διάσκεψη με ε
πικεφαλής τους πρωθυπουργούς τω ν  δύο χωρών.

Στη συνάντηση συμφωνήθηκε να δημιουργηθούν ε
πιτροπές που θα εξειδικεύσουν το  πλαίσιο συμφωνιών 
αμυντικής συνεργασίας το ταχύτερο δυνατό. Στη συ
ζήτηση για τη ν κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή, αλ
λά και τη ν προοπτική συνεργασίας στον  ενεργειακό το 
μέα, επισημάνθηκε η ανάγκη διαμόρφωσης περιβάλ
λοντος σταθερότητας και ασφάλειας, με τριγωνική συ
νεργασία Ελλάδας - Κύπρου και Ιρσαήλ.

Οσον αφορά τη ν αμυντική συνεργασία, αυτή θα προ
χωρήσει σε δύο κατευθύνσεις: σ τη  συμπαραγωγή ο
πλικών συστημάτων και σ τη ν  ενίσχυση τω ν  κοινών α
σκήσεων με τη  συμμετοχή και τω ν  τρ ιώ ν όπλων και ε
μπλοκή και τω ν  ειδικών δυνάμεων του Στρατού Ξηράς. 
Σ την αμυντική βιομηχανία, με γοργούς ρυθμούς προ
ωθείται η συμπαραγωγή στρατιωτικού υλικού, κυρίως 
βλημάτων, ενώ επαναλήφθηκε το  ενδιαφέρον της ισ- 
ραηλινής πλευράς για ΕΑΣ και ΕΑΒ.

Τέλος, θετικές προοπτικές διαμορφώνονται και στον  
τομέα συνεργασίας στη  ναυπήγηση πολεμικών πλοίων, 
καθώς το Ισραήλ ενδιαφέρεται να  αυξήσει τη  στρα
τιω τική παρουσία του στη  θάλασσα.


