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Το στοίχημα της επαναγοράς ομολόγων
Η  Ελλάδα θα πρέπει να τρέξει ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία έως τις 7/12 και στις 13 να υπάρξει απόφαση εκταμίευσης

Του ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Ακρογωνιαίο λίθο ολοκληρία τηε συμφωνίαε 
για το  ελληνικό χρέοε αποτελεί το  πρόγραμ
μα επαναγοράε τω ν  ελληνικών ομολόγων που 
αποφασίστηκε από τη ν  Ευρωζώνη και το  ΔΝΤ 
και καλείται η Ελλάδα να  φέρει ειε πέραε μέ
σα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αν και 
ακριβείε πληροφορίεε για το  πρόγραμμα δεν 
υπάρχουν, αρμόδιοι παράγοντεε αναφέρουν 
ότι η καθαρή ελάφρυνση του χρέουε έχει υ
πολογιστεί σ τα  επίπεδα τω ν  20 δισ. ευρώ ή 
του 10%-11% του ΑΕΠ. Το ΔΝΤ έχει συναρ
τήσει τη ν  απόφασή του για τη ν  ολοκλήρωση 
τηε έκθεσήε του από τη ν  έκβαση του προ- 
γράμματοε τω ν  επαναγορών. Είναι γνω στό  ό
τ ι το  Ταμείο για να συνεχίζει να  παρέχει σ τή 
ριξη θα πρέπει να θεωρήσει ότι τα  δημόσια

οικονομικά μιαε χώραε είναι βιώσιμα και δια- 
χειρίσιμα.

Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα θα πρέπει να 
«τρέξει» γρήγορα τιε διαδικασίεε ώστε να ολο
κληρωθούν οι επαναγορέε το  πολύ έωε τιε 7 Δε
κεμβρίου και στιε 13 να υπάρξει απόφαση ε- 
κταμίευσηε τηε επόμενηε δόσηε. Στο πλαίσιο αυ
τό, στελέχη του οικονομικού επιτελείου ανέφεραν 
χθεε πωε οι δημοπρασίεε για τιε επαναγορέε θα 
πραγματοποιηθούν την Παρασκευή ή τη Δευ
τέρα. Σύμφωνα με πληροφορίεε, η Ελλάδα θα έ
χει στη διάθεσή τηε 10,2 δισ. για να μπορέσει 
να επαναγοράσει χρέοε ύψουε 30 δισ.

Ωστόσο, στη διαδικασία αυτή υπάρχουν τρία 
κρίσιμα θέματα:

1. Πού θα βρεθεί το αρχικό ποσό. Ρευστό δεν 
υπάρχει διαθέσιμο, ενώ ο υπουργόε Οικονομι
κών τηε Γερμανίαε, Β. Σόιμπλε, δόλωσε χθεε πωε

δεν θα υπάρξουν νέα δάνεια για να γίνουν οι 
επαναγορέε. Οι πληροφορίεε αναφέρουν ότι στη 
διαδικασία θα εμπλακεί ο Ευρωπάΐκόε Μηχα- 
νισμόε Στήριξηε (ΕΕδΕ), υπό τη ν έννοια ότι εί
ναι πολύ πιθανό να διατεθούν ομόλογά του προε 
τουε επενδυτέε που θα θελήσουν να πωλήσουν 
στην Ελλάδα τα ελληνικά ομόλογα. Κίνηση που 
θα ενταχθεί στο πλαίσιο δανεισμού τηε χώραε 
βάσει του Μνημονίου II.

2. Ποια θα είναι η τιμή στην οποία θα γίνουν 
οι επανα," 'ο έε . Από τ η "  απόφαση του

Το Δ Ν Τ  θα αποφασίσει 
για την καταβολή της δόσης, 
αφού θα έχει ολοκληρωθεί 
η επαναγορά.

Eurogroup είναι ξεκάθαρο ότι η τιμή τηε επα- 
ναγοράε δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη ε
κείνων στιε 23 Νοεμβρίου. Τότε η μέση τιμή των 
ομολόγων όλων τω ν  διαρκειών ήταν 28 λεπτά 
για κάθε ένα ευρώ με μεγαλύτερη τα 34,7 λε
πτά (ομόλογα λήξηε 2023) και η μικρότερη τα 
25,7 λεπτά (ομόλογα λήξηε 2042). Σύμφωνα με 
πληροφορίεε, η προσδοκώμενη τιμή επαναγοράε 
τω ν  ομολόγων είναι 28-30 λεπτά ανά ευρώ. 
Ωστόσο, αυτό θα καθοριστεί επακριβώε από τιε 
προσφορέε τω ν  κατόχων τω ν  ελληνικών ομο
λόγων στη  διαδικασία τηε ανοικτήε και εθε- 
λοντικήε δημοπρασίαε επαναγοράε ομολόγων 
που θα προκηρύξει η Ελλάδα (πιθανό μοντέλο 
που θα επιλεγεί είναι εκείνο τω ν  αντίστροφων 
δημοπρασιών reveree Dutch auction).

3. Ποιοι θα συμμετέχουν. Το κρίσιμο ζήτημα 
είναι να μη συμμετάσχουν τα ασφαλιστικά τα

μεία, καθώε θα έχουν πολύ σημαντικέε απώλειεε. 
Οπωε επισημαίνουν αρμόδιοι παράγοντεε, η δια
δικασία θα είναι εθελοντική οπότε τα ταμεία μπο
ρούν να μη δηλώσουν συμμετοχή.

Συνολικά, τα ελληνικά ομόλογα που μπορούν 
να ενταχθούν σε πρόγραμμα επαναγοράε α
νέρχονται σε 63 δισ. Εξ αυτών τα 16,9 δισ. βρί
σκονται σε ελληνικέε τράπεζεε, τα  7,9 δισ. σε 
ασφαλιστικά ταμεία και τα 33-34 δισ. σε ξένα 
χαρτοφυλάκια. Μάλιστα, εκτιμάται ότι περίπου 
24 δισ. βρίσκονται σε ξένα επενδυτικά κεφά
λαια (hedge ήιηάε) που έχουν αγοράσει τα ο
μόλογα σε τιμέε πολύ χαμηλέε. Αυτό σημαίνει 
ότι δυνητικά, τα ταμεία δεν θα χρειαστεί να συμ
μετάσχουν στιε επαναγορέε για να επιτευχθεί 
ο στόχοε τηε καθαρήε μείωσηε του χρέουε κα
τά  20 δισ. Κάτι, όμωε, που δεν θα μπορέσουν 
να  αποφύγουν οι ελληνικέε τράπεζεε.

Οι «γκρίζες ζώνες» 
της συμφωνίας 
στο Eurogroup

Πώς θα έρθει 
η δόση 

των 43,7 
δισ. ευρώ

13 Δεκεμβρίου
10,6 δισ, ευρώ  για χρηματοδότηση
του προγράμματος και άλλα
23,8 δισ. ευρώ  σε ομόλογα του ΕΡδΡ γ ια  την
ανακεφαλα ιοηοίηση των ελλην ικώ ν τραπεζών.

Πρώτο τρίμηνο 2013
Σε τρεις δόσεις (ανάλογα με την εφαρμογή 
των μέτρων) τα υπόλοιπα 9,3 δισ. ευρώ.

Μέτρα για τη μείωση 
του χρέους
στο 124% του ΑΕΠ το 2020
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Μείωση επιτοκίων κατά 1 ποσοστιαία μονάδα
σια διμερή δάνεια ίων 53 δισ. ευρώ. Οφελος 500 εκαι. ευρώ ειησίως 
ή 4 δισ. ευρώ έως το 2020, καθώς από περίπου 1,7% θα υποχωρήσουν 
περίπου στο 0,7%.

Μείωση των επιτοκίων δανεισμού από το ΕΡδΡ
κατά 0,10 ποσοστιαίες μονάδες. Αναμενόμενο όφελος περίπου 
1 δισ. ευρώ έως το 2020.

Επιστροφή κερδών από την ΕΚΤ
Οφελος περίπου 10 δισ. ευρώ έως το 2020.

Επαναγορά ομολόγων
Καθαρό προσδοκώμενο όφελος 20 δισ. ευρώ.

Ποιοι και με τι ποσό 
μπορούν
να συμμετάσχουν 
στις επαναγορές

X?
16.9 δισ. €
Ελληνικές τράπεζες

<*77 .9  δια €
Ασφαλιστικά Ταμεία

2,3 δισ. €
Ασφαλιστικές εταιρείες, 
αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ.

1,5-2 δισ. €
Επιχειρήσεις - 
μικροεπενδυτές

33-34δισ.€
Ξένοι επενδυτές (τράπεζες, 
hedge funds κ.λπ.)

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Εξι όροι για συνέχιση της στήριξης

Ανοιχτά παραμένουν ορισμένα 
ζητήματα ώστε να  επέλθει ορι
στική συμφωνία για το  χρέοε 
τηε Ελλάδαε και εν γένει το  νέο 
Μνημόνιο. Οι ανακοινώσειε του 
Ε ιικ^ουρ  και τηε επικεφαλήε του 
Διεθνούε Νομισματικού Ταμείου 
(ΔΝΤ) Κριστίν Λαγκάρντ έκαναν 
το  πρώτο βήμα τιε πρώτεε πρωι- 
νέε ώρεε χθεε για να δοθεί μία λύ
ση. Αλλά οι ίδιοι με τιε τοποθε- 
τήσειε τουε άφησαν να  εννοηθεί 
ό τι υπάρχουν ακόμα κάποιεε 
«γκρίζεε ζώνεε» που θα πρέπει να 
διευθετηθούν τιε επόμενεε μέρεε. 
Ειδικότερα:

1. Επαναγορέε ομολόγων. Αυ
τό  που δεν διευκρινίζεται από κα
μία πλευρά επισήμωε είναι το  τ ι

Η  κάλυψη του κενού 
3% για το χρέος, 
η πιστή εφαρμογή 
του Μνημονίου 
και ο μηχανισμός 
ελέγχου του ειδικού 
λογαριασμού.

θα συμβεί αν τελικά το  πρό
γραμμα δεν στεφθεί με επιτυχία 
και δεν  φέρει τα  αποτελέσματα 
που έχουν προβλεφθεί. Υψηλό
βαθμο στέλεχοε του υπουργείου 
Οικονομικών εκφράζει τη ν  αι
σιοδοξία του ότι το  σχέδιο τω ν  
επαναγορών θα είναι επιτυχη
μένο και θα αποφέρει τα  προσ- 
δοκώμενα. Σε ερώτηση, όμωε, τι 
θα σημάνει εάν αυτό δεν συμβεί, 
σημειώνει πωε δεν υπάρχει κα
νένα  πρόβλημα. Η δόση θα ε- 
κταμιευθεί κανονικά, καθώε «δεν 
είναι συνδεδεμένη» με το  πρό
γραμμα, όπωε δηλώνει. Ωστόσο, 
πρέπει να  σημειωθεί ότι το  ΔΝΤ 
ζή τησε το  πρόγραμμα να υλο
ποιηθεί πριν αποφασίσει το  ε
κτελεστικό συμβούλιο για τη ν  ε- 
κταμίευση του μεριδίου τηε δό
σηε του ταμείου. Παράλληλα, πα
ράγοντεε τηε τρόικαε αναφέ
ρουν ότι η έκθεση βιωσιμότηταε 
του ελληνικού χρέουε (βάσει τηε 
οποίαε το  ΔΝΤ εγκρίνει τη ν  ε- 
κταμίευση τηε δόσηε) θα ολο
κληρωθεί αφού πρώτα έχουν γ ί
νει οι επαναγορέε ομολόγων.

2. Συμφωνία σε επιπλέον μέτρα 
περικοπήε του ελληνικού χρέουε 
κατά 3% του ΑΕΠ. Η κ. Λαγκάρ- 
ν τ  δήλωσε ότι έχει συμφωνηθεί 
να μειωθεί το  ελληνικό χρέοε κα

τά  20% του ΑΕΠ έωε το  2020. 
Ω στόσο, σημείωσε πωε έχει ε- 
πέλθει οριστική συμφωνία για το 
πώε θα εξασφαλιστεί η μείωσή 
του κατά 17% του ΑΕΠ, εκκρεμεί 
όμωε η τελική συμφωνία και 
για το  υπόλοιπο 3%. Σύμφωνα με 
πληροφορίεε, το  ΔΝΤ αντιδρά 
σ τη ν  πρόταση τηε Ευρωζώνηε 
για υιοθέτηση πρόβλεψηε υψη
λότερων πρωτογενών πλεονα
σμάτων από το  2018 και μετά 
σ το ν  ελληνικό προϋπολογισμό. 
Μέτρο που θα βοηθούσε στη  μεί
ωση του χρέουε κατά 2,7% του 
ΑΕΠ έωε το  2020. Ετσι, αρμόδι
οι παράγοντεε εκτιμούν ότι ε
φόσον κυλήσουν όλα ομαλά με 
τιε επαναγορέε τω ν  ελληνικών ο
μολόγων, θα βρεθεί και μία συμ
βιβαστική λύση για το  κενό που 
απομένει.

3. Σταδιακή εφαρμογή τω ν  μέ
τρω ν μείωσηε του χρέουε που έ
χουν ήδη συμφωνηθεί. Στην α
νακοίνωση του Ευπ^Γουρ ανα- 
φέρετα ι ό τι οι διευκολύνσειε 
(μείωση επιτοκίων, επιστροφή 
τω ν  κερδών τηε ΕΚΤ από τα  ελ
ληνικά ομόλογα που κατέχει και 
μετάθεση τω ν  πληρωμών τόκων 
και λήξεων τω ν  δανείων) θα πα
ρέχονται σταδιακά και υπό την 
προϋπόθεση ότι η Ελλάδα θα ε
φαρμόζει αυστηρά τα  συμφωνη- 
θέντα διαρθρωτικά μέτρα τόσο 
κατά τη  διάρκεια του προγράμ- 
ματοε όσο και μετά τη  λήξη του 
(2016). Από το  οικονομικό επιτε
λείο σημειώνουν ότι τα  μέτρα θα 
εφαρμοστούν άμεσα και μάλιστα 
όταν η Ελλάδα επιτύχει πρωτο
γενή  πλεονάσματα θα επεκταθεί 
η βοήθεια. Το γεγονόε, όμωε, ό
τι το Ε ιιπ^ουρ συμπεριέλαβε αυ
τή  τη ν  πρόβλεψη δείχνει ότι θα 
ασκούνται διαρκώε πιέσειε για 
τη ν  πιστή υλοποίηση του Μ νη
μονίου, χωρίε αυτέε να εξειδι
κεύονται σ τη ν παρούσα φάση.

4. Μηχανισμόε ελέγχου του 
ειδικού λογαριασμού εξυπηρέ- 
τησηε του ελληνικού χρέουε. Η 
Γερμανία πίεζε μέχρι και χθεε για 
πολύ αυστηρούε όρουε λειτουρ- 
γίαε και εποπτείαε του λογαρια
σμού, αλλά όπωε αναφέρουν πα
ράγοντεε με γνώ ση  τω ν  δια
πραγματεύσεων η ελληνική πλευ
ρά πέτυχε μία πολύ ευνοϊκή α
πόφαση τελικά. Ωστόσο, η στάση 
τηε Γερμανίαε δείχνει ότι η υπό
θεση δεν έχει τελειώσει και μπο
ρεί να προκύψει ξανά θέμα δια- 
χείρισηε του λογαριασμού.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΑΣ

Σειρά προϋποθέσεων περιλαμ
βάνει η ανακοίνωση του Επτο- 
group για τη ν  επόμενη μέρα 
τηε εφαρμογήε του Μνημονίου, 
ενώ  η σημαντικότερη όλων για 
να ολοκληρωθεί η συμφωνία εί
ναι η επιτυχήε ολοκλήρωση του 
προγράμματοε επαναγοράε ο
μολόγων.

Σε κάθε περίπτωση, είναι ξε
κάθαρο ότι η βοήθεια που πα
ρέχει η Ευρωζώνη σ τη ν  Ελλάδα 
για την απομείωση του ελληνικού 
χρέουε δεν έρχεται μόνη. Συνο
δεύεται από τη ν  ενισχυμένη ε- 
ποπτεία, ώστε να επιτυγχάνονται 
οι στόχοι του προγράμματοε 
(δημοσιονομικοί και διαρθρωτι
κοί), αφήνονταε πλέον ελάχι
στα  έωε και μηδενικά περιθώρια 
για κακή διαχείριση τω ν  δημό
σ ιω ν οικονομικών ή αναποτελε
σματική προώθηση τω ν  απα
ραίτη των αλλαγών.

Προϋποθέσεις
Η Ευρωζώνη έχει θέσει με 

τη ν  ανακοίνωση του Ε ιικ ^ ο υ ρ  
6 βασικέε προϋποθέσειε για τη  
συνέχιση τηε στήριξηε:

1. Λειτουργία  μηχανισμών 
διόρθωσηε για τη  διασφάλιση τηε 
επίτευξηε τω ν  δημοσιονομικών 
στόχω ν και τω ν  στόχων τω ν  α- 
ποκρατικοποιήσων. Αυτό θα ε
πιτευχθεί με τη ν  ενίσχυση τω ν  
κανόνων εφαρμογήε τω ν  προϋ
πολογισμών και τω ν  κανόνων πα- 
ρακολούθησήε τουε.

2. Μεταφορά όλων τω ν εσόδων 
από τιε αποκρατικοποιήσειε στον 
ειδικό λογαριασμό που υπάρχει 
για την εξυπηρέτηση του χρέουε, 
αλλά και το  30% του υπερβάλλο- 
ντοε πρωτογενούε πλεονάσματοε. 
Για παράδειγμα, το  2013 η Ελλά
δα προβλέπεται ότι θα έχει μη
δενικό πρωτογενέε αποτέλεσμα. 
Εάν τελικά παρουσιάσει πρωτο- 
γενέε πλεόνασμα τηε τάξηε του

Η  βοήθεια που 
παρέχει η Ευρωζώνη 
στην Ελλάδα για την 
απομείωση του χρέους 
συνοδεύεται από 
ενισχυμένη εποπτεία.

1 δισ. ευρώ, τό τε  τα  300 εκατομ
μύρια ευρώ θα διοχετευτούν 
σ τον  ειδικό λογαριασμό.

3. Παροχή στοιχείων για τη ν  
κατάσταση του ειδικού λογά
ρι πιού πριν και ~τά τη  διάθε- 
σι. .άποιαε δόση από τουε Ευ- 
ρωπαίκούε Μηχανισμούε Στήρι
ξηε (ΕΕδΕ και ΕδΜ). Επίσηε, θα 
προκαταβάλλεται το  μερίδιο τηε 
Ελλάδαε στον ειδικό λογαριασμό 
ώστε να εξασφαλίζεται η πλη
ρωμή τω ν  υποχρεώσεων τηε 
Ελλάδαε για το  επόμενο τρίμηνο.

4. Σταδιακή παροχή τω ν  μέ
τρω ν μείωσηε του χρέουε (περι

κοπή επιτοκίων, επιμήκυνση λή
ξεω ν  τω ν  δανείων από το ν  Ευ
ρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξηε - 
ΕΕδΕ), αναλόγωε με ,το εάν η 
Ελλάδα επιτυγχάνει τουε στόχουε 
του προγράμματοε. Μάλιστα, ε- 
πισημαίνεται σ τη ν  ανακοίνωση 
του Ευκ^τουρ ότι για τη ν  πα
ροχή αυτών τω ν  διευκολύνσεων 
θα υπάρχει έλεγχοε και μετά 
τη ν  περίοδο που εφαρμόζεται το 
πρόγραμμα (μετά το  2016).

5. Επιπλέον μείωση τω ν  επι
τοκ ίων δανεισμού τηε Ελλάδαε 
για τα  διμερή δάνεια του πρώτου 
Μνημονίου, καθώε και μείωση 
τηε συμμετοχήε τηε Ελλάδαε 
στα  συγχρηματοδοτούμενα έργα 
από τη ν  Ε.Ε., όταν η χώρα επι
τύχει πρωτογενή πλεονάσματα.

6. Διάθεση εντόε του πρώτου 
τριμήνου του 2013 τω ν 9,3 δισ. ευ
ρώ (σε τρειε δόσειε) εκ τω ν  43,7 
δισ. ευρώ που είναι το σύνολο των 
δόσεων, όταν η κυβέρνηση θα 
προχωρήσει σε συγκεκριμένεε 
δράσειε που προβλέπονται στο 
Μνημόνιο, όπωε η εφαρμογή του 
νέου φορολογικού μέσα στον  Ια
νουάριο. Να σημειωθεί ότι τα  10,6 
δισ. ευρώ που αναμένεται να  ε- 
κταμιευθούν στιε 13 Δεκεμβρίου 
είναι πολύ πιθανό, να διατεθούν 
για την κάλυψη του πρωτογενούε 
ελλείμματοε, τω ν  χρεών προε 
τουε προμηθευτέε (3,5 δισ. ευρώ) 
και τη ν αποπληρωμή εντόκων 
γραμματίων ύψουε 3,4 δισ. ευρώ.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΑΣ

Τι σημαίνει 
για τις τράπεζες 
το buy-back
Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ

Αμηχανία προκάλεσε στιε διοικήσειε τω ν εγχώριων τραπεζών 
η απόφαση του Eurogroup για τη  μείωση του ύψουε του 
ελληνικού χρέουε. Οι τράπεζεε αναγνωρίζουν ότι μειώνε
ται σημαντικά ο κίνδυνοε εξόδου τηε χώραε από το  ευρώ 
και δημιουργούνται οι προϋποθέσειε για την επανεκκίνηση 
τηε οικονομίαε. Ωστόσο, μεγάλη απογοήτευση στιε διοι- 
κήσειε προκαλεί το  πρόγραμμα επαναγοράε τω ν  ομολόγων 
καθώε, όπωε τονίζετα ι, απαιτεί τη  «θυσία» τω ν  ομολόγων 
τω ν  τραπεζών. Α ν και οι πάντεε διαβεβαιώνουν ότι πρό
κειται για εθελοντικό πρόγραμμα, ωστόσο οι τραπεζίτεε αμ
φισβητούν το  κατά πόσο θα ισχύει αυτό σ τη ν  πράξη για 
τιε ελληνικέε τράπεζεε. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, το πρό
γραμμα μπορεί να  επιτύχει μόνο μέσα από τη ν  καθολική 
συμμετοχή τω ν  εγχωρίων τραπεζών, καθώε η δομή τηε συ- 
ναλλαγήε και το  προσφερόμενο τίμημα, το  οποίο θα κυ
μαίνεται κοντά στο  30%, δεν αποτελούν ισχυρά κίνητρα. 
«Καμία ελληνική τράπεζα 
δεν θα συμμετάσχει σ την 
επαναγορά αν έχει δυνα
τό τη τα  επιλογόε», σημει
ώνει στέλεχοε τράπεζαε.

Οι ελληνικέε τράπεζεε 
κατέχουν ομόλογα αξία 
16,9 δισ. ευρώ, ενώ  η κυ
βέρνηση θέλει πάση θυσία 
να αποφύγει τη  συμμετο
χή τω ν  ασφαλιστικών Τα
μείων. Ελπίδα τω ν  τραπε
ζώ ν είναι μια μαζική συμ
μετοχή ξένων επενδυτών, καθώε και τω ν  hedge funds που 
έχουν τοποθετηθεί σε πολύ χαμηλέε τιμέε (κοντά στο 15% 
τηε ονομαστικήε αξίαε). Α ν συμβεί αυτό οι τράπεζεε μπο
ρεί να αποκτήσουν το δικαίωμα επιλογήε. Η επαναγορά τω ν 
ομολόγων τω ν  τραπεζών δεν θα αλλάξει κάτι σ τη ν αριθ
μητική τηε ανακεφαλαιοποίησηε, καθώε οι κεφαλαιακέε α- 
νάγκεε τουε είχαν υπολογιστεί με βάση τιμέε τω ν  ομολό
γω ν κοντά στο  30% τηε ονομαστικήε τουε αξίαε. Ωστόσο 
σ τη ν πράξη οι τράπεζεε θα χάσουν ένα πολύτιμο -και ε
ξαιρετικά υποτιμημένο- περιουσιακό στοιχείο που θα μπο
ρούσε σε βάθοε πενταετίαε να αποδώσει μεγάλα κέρδη και 
να βοηθήσει αποφασιστικά τουε ιδιώτεε μετόχουε να  α
ποπληρώσουν τη  συμμετοχή του Δημοσίου και να ανα
κτήσουν το ν  πλήρη έλεγχο τω ν  τραπεζών. Εχονταε απο- 
τιμήσει τα  ομόλογα ονομαστικήε αξίαε 16,9 δισ. στα  5 δισ., 
κάθε άνοδοε τω ν  τιμών θα δημιουργούσε κεφαλαιακά κέρ
δη. Τα κέρδη αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για 
τη ν αποπληρωμή τω ν  κεφαλαίων του Δημοσίου, μειώνο- 
νταε το  ύψοε τηε ανακεφαλαιοποίησηε για τουε μετόχουε 
από 27 δισ. σε 16 δισ. Ωστόσο, αν οι τράπεζεε υποχρεω
θούν σε «εθελοντική» συμμετοχή θα χάσουν οριστικά τα 
ομόλογα και τη ν  ελπίδα ανάκτησηε τω ν  κεφαλαίων τουε. 
Χωρίε το  δέλεαρ τω ν  κερδών τω ν  ομολόγων, υπογραμμί
ζουν στελέχη τραπεζών, είναι εξαιρετικά δύσκολη η προ
σέλκυση ιδ ιω τών επενδυτών - τουλάχιστον για τιε περισ- 
σότερεε τράπεζεε. Ετσι το  τραπεζικό σύστημα θα βρεθεί 
σ το ν  έλεγχο του ΤΧΣ και οι μέτοχοι -που ήδη έχουν χάσει 
πάνω από το  96% τω ν  κεφαλαίων τουε σε σχέση με τιε προ 
κρίσηε τιμέε- θα υποστούν νέα μεγάλη απομείωση. Στελέχη 
τραπεζών διατυπώνουν αιτιάσειε ότι με μια εθελοντική συμ
μετοχή κινδυνεύουν από αγωγέε μετόχων. Ωστόσο στην 
πραγματικότητα, έχονταε ήδη διαθέσει 4 δισ. μέσω προ
νομιούχων μετοχών και 18 δισ. ωε προκαταβολή για την 
ανακεφαλαιοποίηση (που θα γίνει με κοινέε μετοχέε) ο δη- 
μόσιοε τομέαε είναι ο μεγαλύτεροε μέτοχοε τω ν  τραπεζών.

Οι ελληνικές 
τράπεζες κατέχουν 
ομόλογα αξίας 
16,9 δισ. ευρώ, 
από τα οποία θα 
μπορούσαν να έχουν 
κέρδη στο μέλλον.

Αρχές Δεκεμβρίου αποφασίζει το ΔΝΤ Στα 14 δισ. τα κονδύλια για 2014-2020
Του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΑΙΣ

Η ταχεία και αποτελεσματική προώ
θηση τηε επαναγοράε χρέουε απο
τελεί ουσιαστικά προαπαιτούμενο 
για τη ν  εκταμίευση τηε δόσηε από το  
Διεθνέε Νομισματικό Ταμείο, διαμη
νύει ο διεθνήε οργανισμόε μετά τη  
συμφωνία τω ν Βρυξελλών η οποία πε- 
ριγράφεται ωε το  πρώτο μέροε μιαε 
διαδικασίαε που σ τη ν  πορεία θα 
πρέπει να εμπλουτισθεί. Μ όνον όταν 
«έχει σημειωθεί πρόοδοε με το ν  κα
θορισμό και τη ν  εφαρμογή τω ν  δε
σμεύσεων που έχουν αναληφθεί σή
μερα, ιδίωε για τη ν  υλοποίηση του 
προγράμματοε επαναγοράε χρέουε, θα 
είμαι σε θέση να προτείνω σ το  Εκτε
λεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ τη ν  ο
λοκλήρωση τηε πρώτηε αναθεώρησηε 
του ελληνικού προγράμματοε» τόν ι
σε η  Κριστίν Λαγκάρντ μετά τη ν  ε
πίτευξη τηε συμφωνίαε, την οποία πε- 
ριέγραψε ωε «ικανοποιητική λύση» για 
τη ν Ελλάδα. Η συνεδρίαση του Ε.Σ. 
αναμένεται να πραγματοποιηθεί το  
πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου.

Επιτελείς του υπογραμμί
ζουν τη δέσμευση της 
Ευρωζώνης για επιπλέον 
μέτρα, ώστε να επιτευχθεί 
ο στόχος του χρέους.

Στο ΔΝΤ υπογραμμίζουν με έμ
φαση το  γεγονόε ότι η Ευρωζώνη δε- 
σμεύθηκε να  λάβει σ τη ν  πορεία τα  
αναγκαία επιπλέον μέτρα ώ σ τε  το  
χρέοε τηε Ελλάδαε το  2022 να  είναι 
«σημαντικά χαμηλότερο» από το  
110% του ΑΕΠ. Καθ’ όλη τη  διάρκεια 
τω ν  διαπραγματεύσεων τιε προη- 
γούμενεε εβδομάδεε το  ταμείο πίε
ζε  τη ν  Ευρωζώνη να  προχωρήσει σε 
δράσειε που θα μείωναν το  ελληνι
κό χρέοε με πειστικό τρόπο κάτω  α
πό το  120% του ΑΕΠ. Δέχθηκε ένα 
ελαφρώε υψ ηλότερο π οσοσ τό  
(124%), αλλά ο σχεδιασμόε προβλέ
πει πολύ μεγαλύτερη πτώση στη  συ
νέχεια. Σημειώνεται, πάντωε, ότι

σε κάθε περίπτωση η συμφωνία ο
δηγεί σε σημαντική βελτίωση τω ν  δε
δομένων του ελληνικού χρέουε σε 
σχέση με τη ν  τρέχουσα πορεία του, 
κάτι που αποτελούσε βασική συνι- 
σταμένη του ταμείου που ε ί τάζε 
ενστάσειε και πίεζε για δραστική μεί
ωση  του χρέουε.

Η επιστροφή στις αγορές
Σε γραπτή δήλωσή τηε που εκδό- 

θηκε από τα  γραφεία του ΔΝΤ στη ν 
Ουάσιγκτον, η κ. Λαγκάρντ κατέ
στησε, πάντωε, σαφέε ότι η σχετική 
προβολή χρέουε εξαρτάται από τη ν 
πλήρη εφαρμογή του προγράμματοε 
από τη ν Ελλάδα. Υπογράμμισε τη  ση
μασία τηε περαιτέρω στήριξηε από τη 
διεθνή κοινότητα του προγράμματοε 
δημοσιονομικών και διαρθρωτικών με
ταρρυθμίσεων τηε Ελλάδαε και ανέ
φερε ότι σ το  σύνολό τουε οι πρωτο- 
βουλίεε που συμφωνήθηκαν θα συμ
βάλουν σ τη ν  επαναφορά του ελλη
νικού χρέουε σε βιώσιμη πορεία και 
θα διευκολύνουν τη  σταδιακή επι
στροφή τηε Ελλάδαε στιε αγορέε.

Αύξηση τω ν  κονδυλίων που θα διο- 
χετευθούν σ τη  χώρα τη ν  περίοδο 
2014 - 2020, στα  14 δισ. ευρώ από τα 
11,2 δισ. που αναλογούσαν σ τη ν 
Ελλάδα με βάση τιε πρόσφατεε προ- 

ειε του προέδρου του Συμβουλί
ου τηε Ε.Ε. κ. Χέρμαν βαν Ρομπέι, 
προβλέπει μεταξύ τω ν  άλλων η συμ
φωνία στο  Eurogroup. Η ενίσχυση 
τηε θέσηε τηε ελληνικήε πλευράε, που 
ζητούσε εξ αρχήε αυξημένα κονδύ
λια, φαίνεται ότι επετεύχθη παρά τιε 
προτάσειε για περικοπή του κοινο
τικού προϋπολογισμού, που οδήγη
σαν στο  πρόσφατο ναυάγιο τη  Σύ
νοδο Κορυφήε και αποτελούν μέροε 
τηε συμφωνίαε με τη ν  Ευρωζώνη για 
τη ν  εκταμίευση τηε δόσηε.

Σύμφωνα με δηλώσειε που έκανε 
χθεε ο υπουργόε Οικονομικών κ. Γ. 
Στουρνάραε η συμφωνία προβλέπει ε
πίσηε τη  διατήρηση τηε αυξημένηε 
κοινοτικήε συμμετοχήε στα  κονδύλια 
τηε τρέχουσαε περιόδου, δηλαδή μέ
σω  του ΕΣΠΑ. Η κοινοτική συμμετο
χή είχε συμφωνηθεί στο 95% για την 
περίοδο 2012 - 2013 (από το  προη-

Σύμφωνα με τον 
Γ. Στουρνάρα, η αύξηση 
ήταν αποτέλεσμα σκληρής 
διαπραγμάτευσης 
της ελληνικής πλευράς 
στην πρόσφατη Σύνοδο.

γούμενο 85%) και σύμφωνα με το ν  υ
πουργό Οικονομικών θα παραταθεί πε
ραιτέρω, έωε το  τέλοε του προγράμ- 
ματοε. Να σημειωθεί ότι η ποσοστιαία 
αύξηση τηε κοινοτικήε συμμετοχήε εί
ναι επί τηε ουσίαε λογιστικό μέτρο, κα
θώε συνεπάγεται μείωση τω ν εθνικών 
πόρων και συνολικά οδηγεί σ τη ν πε
ρικοπή του προϋπολογισμού του 
ΕΣΠΑ, που συνολικά ανέρχεται στα 24 
δισ. ευρώ. Α ν και ο υπουργόε Οικο
νομικών δεν αναφέρθηκε σε ακριβή με
γέθη, η περικοπή του προγράμματοε 
υπολογίζεται στα  2 δισ. περίπου, εξέ
λιξη που αν και δεν είναι επιθυμητή 
επιστρατεύεται ωε μέτρο για τη ν  επί

σπευση τω ν  έργων, αλλά και τη  διά
σωση τω ν  πόρων του Προγράμματοε 
Δημοσίων Επενδύσεων, που για το 
2013 έχει υπολογιστεί σ τα  6,8 δισ.

Οπωε δήλωσε ο κ. Στουρνάραε η αύ
ξηση τω ν κονδυλίων τηε επόμενηε προ- 
γραμματικήε περιόδου σε συνδυασμό 
με τη ν -λογιστική- αύξηση τηε κοινο- 
τικήε συμμετοχήε θα συμβάλει στη μεί
ωση του δημόσιου χρέουε κατά 2,7 ε- 
κατοστιαίεε μονάδεε το 2020 και 5,2 πο- 
σοστιαίεε μονάδεε το 2022. Σύμφωνα 
με πληροφορίεε, η προοπτική αύξησηε 
τω ν  κοινοτικών πόρων στα  14 δισ. ευ
ρώ ή ακόμα και υψηλότερα, όπωε πι
θανολογήθηκε από τον  κ. Στουρνάρα, 
ήταν αποτέλεσμα σκληρήε διαπραγ- 
μάτευσηε τηε ελληνικήε πλευράε στην 
πρόσφατη Σύνοδο Κορυφήε και αφού 
έγινε αποδεκτή η επιχειρηματολογία 
για τη  δραματική επιδείνωση τω ν  
συνθηκών τηε οικονομίαε. Στο πλαίσιο 
αυτό προβλέπεται ο διπλασιασμόε 
τω ν  χρημάτων που θα κατευθυνθούν 
στη μεγαλύτερη περιφέρεια τηε χώραε, 
τη ν Αττική, από 1 σε 2 δισ. ευρώ.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ
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Σαμαράς: Ολα 
τώρα υπέρ 
της ανάπτυξης
Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι 
η Ελλάδα ξανακέρδισε την αξιοπιστία

Των ΕΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ - 
ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ

Ως το κλείσιμο μιαε «πολύ σκοτει- 
νήε περιόδου για την Ελλάδα» χα
ρακτήρισε τη  χθεσινή συμφωνία 
του Ε ιιτο^ουρ ο πρωθυπουργόε 
Αντ. Σαμαράε, και, επιχειρώνταε 
να εμπνεύσει αισιοδοξία, δήλωσε 
ότι πλέον η κυβέρνηση θα αφο- 
σιωθεί σ τη ν προσπάθεια ανά- 
καμψηε τηε οικονομίαε, προσέλ- 
κυσηε επενδύσεων, αντιμετώπι- 
σηε τηε ανεργίαε και αποκατά- 
στασηε αδικιών.

Παρά το  γεγονόε ότι ο συμβι- 
βασμόε σ τον  οποίο κατέληξαν η 
Ευρωζώνη και το  Διεθνέε Νομι
σματικό Ταμείο σχετικά με την 
Ελλάδα εμπεριέχει σκληρούε ό- 
ρουε, αλλά και πλήθοε αβεβαιο
τήτων, ο πρωθυπουργόε, σε χθε
σινό μήνυμά του προε το ν  ελλη
νικό λαό, έκανε λόγο για σαφή ε
πιτυχία και δικαίωση τηε δια- 
πραγματευτικήε τακτικήε που α
κολούθησε η ελληνική πλευρά.

Ο κ. Σαμαράε υπογράμμισε ό
τ ι η Ελλάδα ξανακέρδισε τη ν  α
ξιοπιστία τηε, διασφάλισε τη ν πα
ραμονή τηε στο ευρώ και έθεσε 
τιε βάσειε για μείωση του χρέουε 
σε βιώσιμα επίπεδα. Επέμεινε ό
τ ι σημαντικό τμήμα τω ν  πιστώ
σεω ν προε τη  χώρα θα κατευ- 
θυνθεί σ την πραγματική οικονο
μία (οφειλέε, ληξιπρόθεσμα), ενώ

χαρακτήρισε μείζονα προϋπόθε
ση για τη  ρευστότητα τη ν ανα- 
κεφαλαιοποίηση τω ν  τραπεζών.

Παράλληλα, με τη ν  παρουσία
ση τω ν  θετικών μερών τηε συμ- 
φωνίαε, ο κ. Σαμαράε επεδίωξε να 
αναδείξει αυτή τη  συμφωνία νέα 
αφετηρία για τη ν κυβέρνησή του 
και για τη ν ίδια τη  χώρα.

«Επιβραβεύονται οι θυσίεε του 
ελληνικού λαού και ανοίγει ο 
δρόμοε για τη ν ανάπτυξη» επε- 
σήμανε ο κ. Σαμαράε, ζητώνταε 
ενότητα  τω ν  πολιτών και θέτο- 
νταε ωε στόχο τη ν ανάπτυξη 
και την προσέλκυση επενδύσεων. 
«Το κίνημα τω ν  μεταρρυθμίσεων, 
το κίνημα για την αναγέννηση τηε 
Ελλάδαε τώρα δυναμώνει» τόν ι
σε, υπογραμμίζονταε ότι η τακτική 
τηε κυβέρνησηε απέδωσε, σε α
ντιδιαστολή με όσα υποστήριζε η 
αντιπολίτευση. «Τη διαπραγμά
τευση τη ν κάνειε και τη ν κερδί- 
ζειε, δεν τη  διαφημίζειε εκ τω ν  
προτέρων, δεν τη ν ξεφωνίζειε σε 
κάθε ευκαιρία» ανέφερε.

Τόσο το  Μαξίμου όσο και 
ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ επιδιώκουν 
τη ν αλλαγή σελίδαε, «να  ανοίξει 
το  παιχνίδι» όπωε έλεγαν χαρα
κτηριστικά συνεργάτεε του πρω
θυπουργού, ώστε να  κεφαλαιο- 
ποιήσουν τα  θετικά από τιε Βρυ- 
ξέλλεε και να περιορίσουν τη  μο- 
νοθεματική ατζέντα  επί τηε οι- 
κονομίαε. Σε αυτό το  πλαίσιο ε-

Ο πρωθυπουργός Αντ. Σαμαράς, σε χθεσινό μήνυμά του προς τον ελληνικό λαό, έκανε λόγο για σαφή επιτυχία 
και δικαίωση της διαπραγματευτικής τακτικής που ακολούθησε η ελληνική πλευρό.

Σύσκεψη στις 10 π. μ 
στο Μαξίμου με τους 
δύο κυβερνητικούς ε
ταίρους, Ευ. Βενιζέλο 
και Φ. Κουβέλη -  Συνε
δρίαση του υπουργικού 
συμβουλίου στη 1 μ μ

ντάσσετα ι η σημερινή συνάντη
ση, στιε 10 π.μ., του κ. Σαμαρά με 
τουε κ. Ευ. Βενιζέλο και Φ. Κου
βέλη, τουε οποίουε και ευχαρί
στησε ονομαστικά «για  τη ν  κα
θοριστική συμμετοχή και την 
πολύτιμη συμπαράστασή τουε», 
αλλά και η συνεδρίαση  του

Υπουργικού Συμβουλίου που έχει 
προγραμματισθεί για τη  μία μετά 
το  μεσημέρι. Εκεί αναμένεται να 
τεθούν οι προτεραιότητεε του κυ
βερνητικού έργου και να επιχει- 
ρηθεί ι πρώτη επίλ’ ι ζη τη
μάτων ..ου προκαλούν _Λάσειε, 
όπωε επί παραδείγματι το  φορο
λογικό, το  οποίο αποτελεί προα- 
παιτούμενο για τη ν εκταμίευση 
τηε δόσηε. Παρά το  γεγονόε ότι 
πηγέε του Μαξίμου διαψεύδουν 
κάθε σενάριο περί ανασχηματι
σμού, η συγκρότηση τηε θμελούε 
επιτροπήε συντονισμού, αλλά 
και το  ενδεχόμενο αλλαγών σε 
πρόσωπα αναμένεται να  τεθούν 
στη  συνάντηση τω ν  τριών. Ωστό
σο, η εκκρεμότητα με τη  διαδι
κασία επαναγοράε τω ν  ομολόγων 
και, συνεπώε, εκταμίευσηε τηε δό

σηε μεταθέτει, πιθανότατα, για αρ
γότερα τιε όποιεε αλλαγέε.

Με δεδομένη τη  σκληρή οικο
νομική πραγματικότητα και το σο
βαρό κοινωνικό τηε αντίκτυπο, οι 
τρειε αρχηγοί -πέραν του στόχου 
τηε προσέλκυσηε επενδύσεων- θα 
επιδιώξουν να ρίξουν το βάροε σε 
θεσμικέε αλλαγέε, που θα σημα
τοδοτούν τη ν προσπάθεια εξυ- 
γίανσηε του δημόσιου βίου και 
του πολιτικού συστήματοε. Δεν εί
ναι τυχαίο ότι ο κ. Βενιζέλοε έθεσε 
χθεε ζήτημα συνταγματικήε α- 
ναθεώρησηε, δικαιοσύνηε και ε
κλογικού νόμου, αντίστοιχεε πρω- 
τοβουλίεε εξετάζει ο κ. Κουβέληε, 
ενώ προεργασία προε αυτήν τη ν 
κατεύθυνση υπάρχει και στο Μέ
γαρο Μαξίμου, καθώε αποτελεί 
προτεραιότητα του κ. Σαμαρά.

Ικανοποίηση Βενιζέλου και επίθεση στο «κόμμα της δραχμής»
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Ως «αναμφίβολα θετική» περιγρά
φει τη ν  κατάληξη του Ευτο^ουρ 
ο κ. Ευάγγελοε Βενιζέλοε, ο οποί- 
οε χθεε μίλησε ενώπιον τηε Κ.Ο. 
και τω ν οργάνων του κόμματοε. Η 
διευθέτηση μιαε εκκρεμότηταε 
σχεδόν εννέα μηνών θεωρείται α
πό το ν  πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ωε 
στιγμή η οποία μπορεί να αποτε- 
λέσει μια νέα αφετηρία για τη  χώ
ρα. Τόνισε μάλιστα ότι η θετική 
αυτή εξέλιξη συμβαίνει παρά τιε 
πιέσειε που έχει ασκήσει «το  
κόμμα τηε δραχμήε».

Ο κ. Βενιζέλοε πιστεύει, ωστό
σο, ότι εξακολουθούν να υφίστα- 
ντα ι κάποιεε λεπτομέρειεε που 
χρειάζονται προσοχή, όπωε, για 
παράδειγμα, οι συνθήκεε επανα-

γοράε ομολόγων από τη  δευτε
ρογενή αγορά. Προέβλεψε επίσηε 
ότι το πρώτο εξάμηνο του 2013 
«θα είναι δυστυχώε πολύ δύσκο
λο», ταυτόχρονα όμωε θα είναι και 
«ο  χρόνοε του πρωτογενούε πλε- 
ονάσματοε». Στα θετικά σημεία 
τηε συμφωνίαε του Eurogroup ο 
κ. Βενιζέλοε προσμετρεί: Πρώτον, 
το «καθαρό» μήνυμα για τη ν πα
ραμονή τηε Ελλάδαε στο ευρώ, πα
ρά, όπωε είπε, «το ν  πολλαπλα
σιασμό τω ν εγχώριων κεκρακτών 
τηε δραχμήε». Υπογράμμισε μά
λιστα ότι «το  κόμμα τηε δραχμήε 
έχει βγει στη σκηνή τον τελευταίο 
καιρό με απροκάλυπτο τρόπο». 
Δεύτερον, το ν  πολιτικό χαρα
κτήρα τηε προχθεσινήε απόφασηε 
για τη βιωσιμότητα του χρέουε και 
την επιμήκυνση τηε αποπληρω-

Χαρακτήρισε θετική 
τη συμφωνία, τόνισε 
όμως ότι εξακολουθούν 
ναυφίστανται 
λεπτομέρειες που 
χρειάζονται προσοχή.

μήε του. Τρίτον, τη ν  απεμπλοκή 
τω ν  δόσεων οι οποίεε θα εκταμι- 
ευθούν προσεχώε.

Τέταρτον, την επιβεβαίωση του 
κεκτημένου του περασμένου Φε
βρουάριου, ότι η χώρα θα έχει την 
κάλυψη τω ν εταίρων τηε μέχριε ό- 
του γίνει εφικτή η επάνοδόε τηε 
στιε αγορέε. Πέμπτον, τη  δέ
σμευση για αύξηση πόρων προε

την Ελλάδα από τα διαρθρωτικά 
ταμεία. Κατά τον κ. Βενιζέλο, υ
πάρχουν την ίδια στιγμή στοιχεία 
τα οποία χρειάζονται προσοχή. Συ
γκεκριμένα, ο πρόεδροε του 
ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στην επα
ναγορά ομολόγων, λέγονταε ότι 
πρέπει να μη θιγούν η ανακεφα- 
λαιοποίηση τω ν  τραπεζών, τα  α
σφαλιστικά ταμεία, οι ομολογιού
χοι και οι καταθέτεε στιε ελληνι- 
κέε τράπεζεε. Ο κ. Βενιζέλοε ζή
τησε, επίσηε, τα κονδύλια του προ- 
γράμματοε να μη χρησιμοποιη
θούν για τη ν επαναγορά χρέουε, 
αλλά να ενισχύσουν τη  ρευστό
τητα, κατ’ επέκταση και τη ν αγο
ρά. Παράλληλα, εκτίμησε ότι χρει
άζεται δέσμευση στο πρόγραμμα 
τω ν  ιδιωτικοποιήσεων, προκει- 
μένου να αντληθούν έσοδα που θα

χρησιμεύσουν στην επαναγορά. Ο 
κ. Βενιζέλοε τόνισε επίσηε ότι α
παιτείται ιδιαίτερη προσοχή και 
στο ζήτημα του δεσμευμένου λο
γαριασμού στην ΤτΕ, υπενθυμί- 
ζονταε ότι το  ΠΑΣΟΚ, αποκαλύ- 
πτονταε το  έγγραφο τηε γερμανι- 
κήε κυβέρνησηε, διευκόλυνε στη 
διαπραγμάτευση.

Επανέφερε, δε, την πρότασή 
του για τη  δημιουργία εθνικήε ο- 
μάδαε διαπραγμάτευσηε, ενώ έ
θεσε ζήτημα εκλογικού νόμου 
και αλλαγών στη  Δικαιοσύνη. 
Υπήρξε, ακόμη, ιδιαίτερα οξύε ε
ναντίον τηε Χρυσήε Αυγήε, τονί- 
ζονταε ότι είναι «αντισυνταγμα
τική». Τέλοε, εξαπέλυσε επίθεση 
στον κ. Τσίπρα, επαναλαμβάνο- 
νταε ότι επενδύει «σ το ν  θάνατο 
τηε χώραε».

ΔΗΜΑΡ: Βήμα για 
παραμονή στο ευρώ
Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

Μπαράζ πρωτοβουλιών στη Βουλή που θα σχετίζονται με 
τη ν  καταπολέμηση τηε διαφθοράε, τη  μείωση τηε φο- 
ροδιαφυγήε και τη ν  κοινωνική προστασία τω ν  πολιτών 
που θα πληγούν περισσότερο από τα οικονομικά μέτρα, 
θα αναλάβει η ΔΗΜΑΡ τιε αμέσωε επόμενεε εβδομάδεε. 
Την επιλογή αυτή έκρινε χθεε ωε αναγκαία το κόμμα του 
κ. Φώτη Κουβέλη, που χαιρέτισε μεν τη ν απόφαση του 
Ε ιιπ ^ουρ  ωε «αποφασιστικό βήμα για την παραμονή τηε 
χώραε στο ευρώ», αλλά υπογράμμισε ότι απαιτείται η χώ
ρα μαε να εντείνει «τη  μεγάλη προσπάθεια για τη ν ανα
συγκρότηση του δημόσιου τομέα, την προώθηση ανα
πτυξιακών παρεμβάσεων και τη  δημιουργία ενόε δικτύ

ου κοινωνικήε υποστήριξηε».
Τη λήψη άμεσων κοινοβου

λευτικών πρωτοβουλιών έκρι
νε απαραίτητη και η Εκτελε- 

| στική Επιτροπή του κόμματοε, 
| που συνεδρίασε χθεε ανα- 
§ γνω ρ ίζοντα ε ότι πρέπει η 
| ΔΗΜΑΡ να καταστήσει απο- 
| λΰτωε διακριτή τη ν  κυβερνη- 
§ τική τηε παρουσία, ενόψει 
1 τηε ακόμη πιο δύσκοληε πε

ριόδου που θα επιφέρει η ε
φαρμογή τω ν  ψηφισθέντων 
μέτρων. Και τούτο διότι η πο
λύμηνη διαπραγμάτευση με 

τη ν τρόικα δημιούργησε στουε πολίτεε τη ν αίσθηση ό
τι οι τρειε κυβερνητικοί εταίροι δεν έχουν επί τηε ουσίαε 
σημαντικέε διαφορέε μεταξύ τουε, γεγονόε που επέτρε
ψε στον  ΣΥΡΙΖΑ να εκθέτει ωε «νεοφιλελεύθερο κόμμα 
που υπηρετεί πρωτίστωε τα συμφέροντα τω ν δανειστών» 
ακόμη και αυτό που γεννήθηκε από τιε τάξειε του.

Με αυτό το δεδομένο, χθεε κατ’ ουσίαν αποφασίστη- 
κε η ΔΗΜΑΡ να ανασύρει όσα είχε υποσχεθεί προεκλο- 
γικώε. Δηλαδή, συγκεκριμένεε προτάσειε για την κατα
πολέμηση τηε φοροδιαφυγήε και τηε γραφειοκρατίαε, ε- 
πιλογέε που θα αμβλύνουν τιε συνέπειεε τω ν μέτρων στιε 
ασθενέστερεε οικονομικέε ομάδεε (π.χ. μετεγγραφέε φοι
τητών στιε πόλειε τω ν γονιών τουε), αλλά και πρωτοβουλίεε 
για τη ν εξυγίανση του πολιτικού συστήματοε, που δεν 
αποκλείεται να  προκαλέσουν τριγμούε στουε κυβερνη- 
τικούε εταίρουε, καθώε η ΔΗΜΑΡ φέρεται αποφασισμέ
νη  να  επαναφέρει και το ζήτημα τηε λίσταε Λαγκάρντ.

«Δ εν είναι λύση» 
δηλώνει ο Τσίπρας
Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Προ ημερήσιας διατάξεωε συζήτηση στη  Βουλή για το  θ '  

μα τηε βιωσιμότηταε του χρέουε ζήτησε χθεε ο επιχ 
φαλήε του ΣΥΡΙΖΑ Αλ. Τσίπραε, ο οποίοε κλιμακώνει τη ν  
αντιπαράθεση με τη ν κυβέρνηση για τιε αποφάσειε του 
Ε ιιπ^ουρ. Νωρίτερα, και μετά τη  συνάντησή του με τουε 
πρέσβειε τω ν  χωρών τηε Ε.Ε. είχε δηλώσει ότι η κυβέρ
νηση «ακολούθησε μια στρατηγική υποτέλειαε», ενώ υ
ποστήριξε ότι «η  λύση δεν περιλαμβάνει ένα βιώσιμο σχέ
διο για τη ν Ελλάδα και γ ι’ αυτό και δεν είναι λύση».

Σε επιστολή του προε το ν  πρόεδρο τηε Βουλήε Ευ. 
Μεϊμαράκη, ο κ. Τσίπραε υπ οσ τη ρ ίζε ι πωε σ το  
Ε υ κ ^ ο υ ρ  ελήφθη μία ακόμα απόφαση «με πολλέε γκρί- 

ζεε ζώνεε», που «μεταθέτει τη  
λύση του ευρωπαϊκού προ- 
βλήματοε σ τιε  ελληνικέε κα- 
λένδεε» και προσθέτει ότι η 
Ελλάδα «έμεινε προσκολλη- 
μένη σ το  γερμανικό άρμα 
και αποδέχτηκε μια λύση που 
δεν είναι λύση». Κάνει επίσηε 
λόγο για «ένα συμβιβασμό που 
βρίσκεται σ το ν  αέρα, με μό
νο  δεδομένο ότι περιλαμβ 
νει σ το ν  πυρήνα του τα  αίτια 
τηε κρίσηε, δηλαδή περισ
σότερη  λ ιτό τη τα  και ύφεση, 
καμία αναπτυξιακή προοπτι

κή και ιδ ιω τικοποιήσει τηε δημόσιαε περιουσίαε». Για 
να  στηρ ίξει το  αίτημά του για  τη ν  προ ημερησίαε, ο κ. 
Τσίπραε αναφέρει ότι «σ τα  Κοινοβούλια άλλων κρατών, 
όπωε τηε Γερμανίαε, έχουν συζητήσει διεξοδικά τα  θέ
ματα και δεν  είναι δυνατόν όλεε αυτέε οι εξελίξειε να 
γίνοντα ι κεκλεισμένων τω ν  θυρών και χωρίε τη ν  πλή
ρη ενημέρωση τηε Βουλήε και του ελληνικού λαού». Ο 
κ. Τσίπραε συναντήθηκε χθεε με τουε πρέσβειε τω ν  27 
χωρών-μελών τηε Ε.Ε.: «Μ ετά  διαδοχικέε αποτυχίεε ε
νόε προγράμματοε που δεν  πιάνει κανέναν από τουε 
στόχουε που έχει υποσχεθεί, όλοι μαε ακούνε με με
γαλύτερη προσοχή. Κι εμείε αισθανόμαστε δικαιωμέ
νο ι για τί όλεε οι προβλέψειε μαε δυστυχώε επαληθεύ
τηκαν», δήλωσε μετά τη  συνάντηση  ο κ. Τσίπραε. Σύμ
φωνα με πληροφορίεε, οι διπλωμάτεε έδειξαν μεγάλο 
ενδιαφέρον για τη  σ τάση  του κόμματοε απέναντι στιε 
ιδ ιω τικοπ οιήσει.

Νέα αντιλαϊκά μέτρα 
«βλέπει» το ΚΚΕ
Εύθραυστο συμβιβασμό χαρακτήρισε τη  χθεσινή συμφω
νία του Eurogroup η γ.γ. του ΚΚΕ, κ. Αλέκα Παπαρήγα, 
και τόνισ·' κτ ι είναι πελώριο και προκλητικό ψέμα ο ι
σχυρισμό. . α  αυτή αποτελεί ανάσα για τη ν Ελλάδα. Η κ. 
Παπαρήγα υποστήριξε ότι η συμφωνία συνιστά κλιμάκωση 
νέων αντιλαϊκών μέτρων. «Μπορεί να μην πάρουν άμε
σα τη μορφή ενόε συγκροτημένου Μνημονίου, αλλά η μνη- 
μονιακή πολιτική θα είναι διαρκείαε τουλάχιστον μέχρι 
το 2030» είπε, ενώ σημείωσε ότι η συμφωνία περιλαμβά
νει σωρεία από ασφαλιστικέε δικλίδεε σε βάροε του λα
ού και υπέρ του κεφαλαίου. Εξέφρασε επίσηε επιφυλάξειε 
σε ό,τι αφορά τη  βιωσιμότητα τηε συμφωνίαε: «Δ εν  θεω
ρούμε ότι ο συμβιβασμόε είναι στέρεοε. Θα ξαναχρησι- 
μοποιήσουμε το ν  όρο είναι εύθραυστοε» είπε η γ.γ. του 

ΚΚΕ και πρόσθεσε: «Τσακώθη
καν για το  πώε θα κατανεμη- 
θούν οι ζημιέε. Δεν υποχώρησε 
η Γερμανία όπωε λέγεται, διό
τι η Γερμανία δεν ήθελε το κού
ρεμα, γιατί δεν φοβάται μόνο το 
ελληνικό κούρεμα. Φοβάται το 
κούρεμα που θα ζητηθεί από 
την Ισπανία και την Ιταλία, κυ- 
ρίωε αυτέε οι δύο χώρεε θα έ
χουν ανάγκη από το κούρεμα. 
Το ΔΝΤ μπορεί να υποχώρησε 
στο 124%, αλλά όταν ζητούσε 
κούρεμα εννοούσε κούρεμα 
που πρέπει να κάνουν τα  ευ

ρωπαϊκά κράτη, όχι για τα χρήματα που αφορούν το ΔΝΤ».
Η κ. Παπαρήγα χαρακτήρισε δύσκολο να προχωρήσουν 

οι ιδιωτικοποιήσει όπωε προβλέπεται, αφού προϋπόθε
ση είναι να βρεθούν αγοραστέε και εξέφρασε ερωτήμα
τα για το αν οι ιδιώτεε θα δεχτούν στη  διαδικασία τηε ε- 
παναγοράε τιε τιμέε τηε Παρασκευήε 24/11. «Εδώ ελλο
χεύει έναε μεγάλοε κίνδυνοε που μαε απασχολεί εμάε ι- 
διαιτέρωε. Μήπωε στην ουσία έχουμε νέο κούρεμα τω ν 
αποθεματικών τω ν  ασφαλιστικών Ταμείων;» είπε και πρό
σθεσε ότι αυτό θα εξαρτηθεί από το  αν συμφέρει τουε α
γοραστέε». Σε ό,τι αφορά το χρέοε, η κ. Παπαρήγα ανέ
φερε πωε σίγουρα δεν είναι βιώσιμο και πρόσθεσε ότι θα 
χρειαστεί μεγάλο κούρεμα. «Αν μάλιστα συνδυαστεί με το 
κούρεμα Ιταλίαε και Ισπανίαε και δεν υπάρχει και διάσπαση 
τηε Ευρωζώνηε, σημαίνει καινούργια μέτρα σε βάροε του 
λαού, σε βάροε τω ν  λαών».

ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

«Εν μέσω διαφωνιών 
η τελική συμφωνία»
Του ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ

Η Ευρωζώνη συμφώνησε να αλλάξει αρκετά σημεία του ελ
ληνικού προγράμματοε και να αποδεσμεύσει τη ν  επόμενη 
μεγάλη δόση προε τη ν  Αθήνα εν μέσω διαφωνιών μεταξύ 
Βρυξελλών και Ουάσιγκτον, αναφέρουν τα περισσότερα ση
μαντικά ξένα μέσα ενημέρωσηε στα  ρεπορτάζ για τη  χθε
σινή συμφωνία σχετικά με το  ελληνικό χρέοε. Παρουσιά- 
ζονταε τα βασικά σημεία τηε συμφωνίαε, αναφέρουν τα μέ
τρα για τη  μείωση του ελληνικού δημόσιου χρέουε, όπωε 
μείωση επιτοκίων, χάρισμα κερδών από ΕΚΤ και κεντρικέε 
τράπεζεε, νέα επιμήκυνση αποπληρωμήε τω ν  δανείων και 
το  δεκαετέε μορατόριουμ στην πληρωμή τόκων.

Μεγάλη έμφαση δίνετα ι και σ τη  συμφωνία του 
Eurogroup, για πρώτη φορά από το  ξέσπασμα τηε ελληνι- 
κήε κρίσηε, να εξεταστεί τα  επόμενα χρόνια η πιθανότη
τα  νέαε αναδιάρθρωσηε του ελληνικού χρέουε. Παράλλη
λα, αναφέρονται και στα  προβληματικά σημεία τηε συμ
φωνίαε, όπωε είναι το πρόγραμμα επαναγοράε ελληνικών 
ομολόγων, του οποίου η έκβαση και τα αποτελέσματα θε
ωρούνται εξαιρετικά αβέβαια.

«Σε αντάλλαγμα για τη  χαλάρωση του στόχου για το χρέ
οε στο 124%, η κ. Λαγκάρντ 
εξασφάλισε δέσμευση για 
μείωση του χρέουε “ σημα
ντικά κάτω” από το  110% το 
2022, υπόσχεση που θα μπο
ρούσε να εξαναγκάσει τιε κυ- 
βερνήσειε τηε Ευρωζώνηε να 
παράσχουν επιπλέον μείωση 
του χρέουε στο μέλλον», α- 
ναφέρεται στο ρεπορτάζ των 
βρετανικών Financial Τίηίθε.
Αρθρογραφώνταε στουε FT ,ο 
επενδυτήε Gavyn ϋπνίεε συ
νοψίζει την επικρατούσα ά
ποψη μεταξύ πολλών παι
κτών τω ν  αγορών. «Η  τε 
λευταία συμφωνία για το ελ
ληνικό χρέοε θα πρέπει να α- 
πομακρύνει τη ν  ελληνική α
πειλή από την ατζέντα τηε α- 
γοράε, τουλάχιστον μέχρι 
τιε γερμανικέε εκλογέε. Ενώ 
δεν αποτελεί, με κανένα τρό
πο, πλήρη επίλυση τηε κρί
σηε, προσφέρει το  περί
γραμμα μιαε ενδεχόμενηε, 
μεγαλύτερηε συμφωνίαε, βα- 
σισμένηε σε αναδιάρθρωση 
τω ν  διακρατικών δανείων, η 
οποία θα μπορούσε να δια
τηρήσει την Ελλάδα μόνιμα 
εντόε τηε Ευρωζώνηε». Η α
μερικανική εφημερίδα Wall 
Street Journal αναφέρει ότι 
οι «διεθνείε π ιστωτέε τηε 
Ελλάδαε ήραν το  αδιέξοδο 
σχετικά με το πρόγραμμα διάσωσηε τηε χώραε και αποδέ
σμευσαν τιε δόσειε του δανείου, αν και το  σχέδιο περι
λαμβάνει πληθώρα προκλήσεων που θα μπορούσαν να ε- 
κτροχιάσουν τιε προσπάθειεε για μείωση του ελληνικού δη
μόσιου χρέουε». Παράλληλα, η WST εκτιμά ότι η συμφω
νία θα μπορούσε να ενισχύσει, τουλάχιστον προσωρινά, τον 
«εύθραυστο» ελληνικό κυβερνητικό συνασπισμό. «Οι Ευ
ρωπαίοι υπουργοί Οικονομικών χαλάρωσαν τουε όρουε τηε 
βοήθειαε προε την Ελλάδα, ανακοινώνονταε μετά τρία χρό
νια αποτυχημένων προσπαθειών ότι η Ευρώπη βρήκε τη  
συνταγή για να εξυγιάνει τη  χτυπημένη από το  χρέοε χώ
ρα», αναφέρει το  ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg.

Αντιστοίχωε το πρακτορείο Reutern σημειώνει ότι «η  συμ
φωνία απομακρύνει, προε το  παρόν, το ν  μεγαλύτερο κίν
δυνο κρατικήε χρεοκοπίαε στην Ευρωζώνη, διασφαλίζονταε 
ότι η σχεδόν χρεοκοπημένη χώρα θα χρηματοδοτείται του
λάχιστον μέχρι μετά το  2013».

Επιφυλακτικόν ο γερμανικόν Tunos
Κάπωε επιφυλακτικότεροε είναι ο γερμανικόε Τύποε, με 

τη ν πλειοψηφία τω ν  εφημερίδων να αναφέρεται στη συμ
φωνία ωε συμβιβασμό με τον  οποίο κερδίζεται χρόνοε. Ξε
χωρίζει το περιοδικό Der Spiegel, το  οποίο αναφερόμενο 
στη  διάσωση τηε Ελλάδαε έχει τίτλο: «Τώρα γίνεται ακρι
βή». Το γερμανικό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει 
με τη  διαδικασία του κατεπείγοντοε τη ν εκταμίευση τηε νέ
αε βοήθειαε προε τη ν Ελλάδα. «Είναι ήδη σαφέε: για πρώ
τη  φορά η Γερμανία θα χαρίσει εκατοντάδεε εκατομμύρια 
ευρώ», γράφει ο δημοσιογράφοε του περιοδικού αναφερό- 
μενοε στα κέρδη από τα ελληνικά ομόλογα. «Η καγκελάριοε 
Αγκελα Μέρκελ και ο υπουργόε Οικονομικών Βόλφγκανγκ 
Σόιμπλε δεν θέλουν να ξέρουν τίποτε για αναδιάρθρωση 
χρέουε. Προε το. παρόν».

ΑΝΕΛ: Παράταση 
Μνημονίου ώς το 2040
Ως παράταση τηε εφαρμογήε του Μνημονίου μέχρι το  2040 
είδαν τη ν απόφαση του Eurogroup οι Ανεξάρτητοι Ελλη- 
νεε. Ο βουλευτήε Ηρακλείου του κόμματοε, υπεύθυνοε του 
τομέα Οικονομικών, Νότηε Μαριάε, έκανε λόγο για από
φαση που συνεπάγεται νέα αντιλαϊκά μέτρα και ξεπούλημα 
τηε δημόσιαε περιουσίαε και τόνισε ότι με τη ν  απόφαση 
του Eurogroup «όχι μόνο δεν διασφαλίζεται η βιωσιμότη
τα του ελληνικού χρέουε, αλ
λά μετά βεβαιότητοε τίθεται 
σε άμεσο κίνδυνο η βιωσι
μότητα τηε ελληνικήε κοι- 
νω νίαε». Οσον αφορά το 
πρόγραμμα επαναγοράε δη
μοσίου χρέουε, ο κ. Μαριάε 
ανέφερε ότι «αφήνει ανοιχτό 
το  ενδεχόμενο για νέο «κού
ρεμα» τω ν ομολόγων τω ν  α
σφαλιστικών Ταμείων». Επα
νέλαβε, δε, τη  θέση τω ν  Ανεξάρτητων Ελλήνων «για μο
νομερή διαγραφή του επονείδιστου χρέουε και τη ν κα
ταγγελία τω ν  Μνημονίων και τω ν  δανειακών συμβάσεων».

Χρυσή Αυγή, ΛΑΟΣ
Η Χρυσή Αυγή σε ανακοίνωσή τηε σχετικά με τη ν  α

πόφαση του Eurogroup κάνει λόγο για «ημίμετρα». Ωε λύ
ση του ελληνικού προβλήματοε αναφέρει τη  «διαγραφή του 
παράνομου χρέουε και επιστροφή στη ν πρωτογενή πα
ραγωγή με τελικό στόχο τη ν ελληνική αυτάρκεια».

Το γραφείο Τύπου του ΛΑΟΣ σε ανακοίνωσή του ανα- 
φέρεται σε «επιμήκυνση του μαρτυρίου και “κούρεμα” τω ν 
προσδοκιών», ενώ προσθέτει ότι δεν πρόκειται ούτε για την 
τελευταία δόση ούτε για τα  τελευταία μέτρα.

Τη λήψη άμεσων πρω
τοβουλιών έκρινε ανα
γκαία ο Φ. Κουβέλης.

Προ ημερήσιας συζήτη
ση στη Βουλή ζήτησε 
ο κ. Αλ. Τσίπρας.

«Η Αγκελα Μέρκελ και ο
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε δεν θέ
λουν να ξέρουν τίποτε για α
ναδιάρθρωση χρέους. Προς 
το παρόν», γράφει το Spiegel.

Εκτενή δημοσιεύ
ματα στον διεθνή 
Τύπο -  «Ο ι διε
θνείς πιστωτές ή
ραν το αδιέξοδο 
σχετικά με το πρό
γραμμα διάσωσης» 
γράφει η WSJ.

Για « ημίμετρα»  
κάνει λόγο η Χρ. 
Αυγή, ενώ ο ΛΑΟΣ 
για «επιμήκυνση  
του μαρτυρίου».
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Καθοριστική η παρέμβαση Μοσκοβισϊ
Το παρασκήνιο της μαραθώνιας συνεδρίασης του Ε υ ^ χ ου ρ  και η επιμονή Γιουνκέρ για λύση

Φρανσουά Ολάνχ και Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ σε Σύνοδο Κορυφής, ίο  καλοκαίρι.

Παράθυρο Σόιμπλε για «κούρεμα»

Του ανταποκριτή μας 
στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

ctAev θα φύγουμε από εδώ αν δεν 
βρούμε λύση», φέρεται να διε- 
μήνυσε ο επικεφαλήε του 
Eurogroup Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ 
στουε ομολόγου s του τηε Ευρω- 
ζώνηε, του ΔΝΤ και τηε ΕΚΤ, κα
τά  τη ν έναρξη τηε κρίσιμηε συ- 
νεδρίασηε τηε Δευτέραε. Δ εν  εί
ναι άλλωστε η πρώτη φορά που 
ο πρωθυπουργόε του Λουξεμ
βούργου χρησιμοποιεί όσο πο
λιτικό βάροε διαθέτει για τη  στή
ριξη τηε χώραε μαε. Ούτε έκρυ
ψε ποτέ τιε απόψειε του. Είναι εν
δεικτικό ότι στη Σύνοδο Κορυφήε 
τηε περασμένηε εβδομάδαε χαι
ρετούσε μέλη και διπλωμάτεε τηε 
ελληνικήε αποστολήε χαριτολο-

Ολάντ: Η  συμφωνία 
είναι το θετικό αποτέ
λεσμα των χειρισμών 
της Γαλλίας τους τε
λευταίους έξι μήνες.

γώνταε με το επιφώνημα «Vive la 
Grèce!». Καθοριστική ήταν επί
σηε η στήριξη τηε Γαλλίαε. Χθεε, 
ο Γάλλοε πρόεδροε Φρανσουά 
Ολάντ εξέφρασε τη ν  ικανοποίη
σή του για τη  συμφωνία τονίζο- 
νταε ότι αποτελεί «το  θετικό α
ποτέλεσμα τω ν  χειρισμών τηε 
Γαλλίαε τουε τελευταίουε έξι μή- 
νεε για τη ν εδραίωση τηε θέσηε 
τηε Ελλάδαε σ τη ν Ευρωζώνη». 
Την ανάγκη εξεύρεσηε λύσηε που 
θα διαλύει τη ν  αβεβαιότητα γύ
ρω από τη ν Ελλάδα υποστήριξε 
επίσηε το Ευρωπαϊκό Κοινοβού
λιο, αλλά και η Κομισιόν. Σύμ
φωνα με στελέχη τηε, σε όλεε τιε 
δίεργασίεε τω ν προηγούμενων ε
βδομάδων «η  Επιτροπή προέτα- 
ξε τα  στήθη τηε υπέρ τηε Ελλά- 
δοε, μέχρι παρεξηγήσεωε». Επι
πλέον, διπλωματικοί κύκλοι α
ναφέρουν ότι μετά τη ν  υλοποί
ηση όλων τω ν προαπαιτούμενων 
δεσμεύσεών τηε, η χώρα μαε α
πολάμβανε σαφή στήριξη και α
πό τη ν  πλειοψηφία τω ν  κρα- 
τών-μελών του Συμβουλίου, συ
μπεριλαμβανομένων φυσικά και 
τω ν  χω ρώ ν τηε περιφέρειαε.

Εντούτοιε, το  «πορτοφόλι» βρί
σκεται στα χέρια τω ν κρατών του 
Βορρά, τα  οποία μαζί με τη ν 
Εσθονία, τη  Σλοβενία και τη  
Σλοβακία δεν έκρυψαν ποτέ τιε 
ενστάσειε τουε για τιε «παρα- 
χωρήσειε», όπωε τιε θεωρούν, 
που γίνονται προε τη ν Ελλάδα.

Ετσι, γύρω στιε 11.30 το  βρά
δυ τηε Δευτέραε, η εξέλιξη του 
Ε ιη^Γουρ  πήρε και πάλι άσχη
μη τροπή. Τα πράγματα φαινόταν 
να οδεύουν σε νέο αδιέξοδο, ό
ταν παρενέβη αποφασιστικά, ζη- 
τώνταε άμεση λύση, ο υπουργόε 
Οικονομικών τηε Γαλλίαε, Πιερ 
Μοσκοβισϊ.

Οπωε τονίζουν Ευρωπαίοι δι- 
πλωμάτεε, η παρέμβαση Μο- 
σκοβισί σε εκείνο το  σημείο ή
τα ν  καθοριστική, ώ στε  να  ανα
ζωπυρωθούν οι ζυμώσειε για 
τη ν  επίτευξη συμφωνίαε. Μέχρι 
εκείνη τη  στιγμή, πάντωε, το  με
γαλύτερο μέροε του Eurogroup 
είχε αναλωθεί σε πηγαδάκια και 
διμερείε συναντήσειε, ώστε να υ
πολογίσει η κάθε πλευρά «πόσα 
χάνει» από τη  δρομολογούμενη 
διευθέτηση του ελληνικού ζη- 
τήματοε. Κανείε δεν ήθελε να α
ναφερθεί η λέξη «κούρεμα» ή να 
υπάρχει τέτοια  υπόνοια στο  τε 
λικό κείμενο, παρότι άπαντεε 
γνώριζαν ότι θα υποστούν απώ- 
λειεε από τα δάνεια που έχουν 
δώσει σ τη  χώρα μαε.

Σόιμπλε - Λαγκάρντ
Στο τέλοε, το μοναδικό πηγα

δάκι που είχε σημασία ήταν αυ
τό  ανάμεσα στον  Γερμανό υ
πουργό Οικονομικών Βόλφγκαν- 
γκ Σόιμπλε και τη ν επικεφαλήε 
του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ. Οι δια- 
φωνίεε μεταξύ τουε ήταν αδιά- 
λειπτεε όλεε τιε προηγούμενεε ε- 
βδομάδεε, σε σημείο που μερικοί 
να κάνουν λόγο για εθνική γαλλο- 
γερμανική αλλά και προσωπική 
κόντρα μεταξύ τουε. Οταν οι δυο 
τουε πείστηκαν να καταλήξουν 
στο κείμενο συμπερασμάτων, η υ
πουργόε Οικονομικών τηε Αυ- 
στρίαε προσπάθησε να παρέμβει, 
εγείρονταε νέο ζήτημα επί τω ν λε
πτομερειών. «Ασ ’ το, θα τελειώ
σουμε μεθαύριο έτσι», τηε είπε κο
φτά ο κ. Σόιμπλε και η τρίτη κα
τά  σειρά μαραθώνια συνεδρίαση 
του Ειικ^Γοιιρ για την Ελλάδα έ
φτασε σε αίσιο τέλοε.

Παράθυρο για το ενδεχόμενο νέ
ου «κουρέματοε» του ελληνικού 
χρέουε αφήνει η Γερμανία μέσω 
δηλώσεων του υπουργού Οικο
νομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, υ
πό τη ν προϋπόθεση ότι υπάρχει 
πρωτογενέε πλεόνασμα. «Οι επι- 
φυλάξειε που έχει το Βερολίνο για 
ένα περαιτέρω “κούρεμα” θα 
παύσουν, εάν η χώρα εμφανίσει 
βιώσιμο πρωτογενέε πλεόνασμα 
και έχει υλοποιήσει όλεε τιε δε- 
σμεύσειε τηε», δήλωσε χθεε ο κ. 
Σόιμπλε.

Παράλληλα, σε αγαστή σύ
μπνοια με τη  Γερμανίδα καγκε
λάριο Αγκελα Μέρκελ απηύθυναν 
έκκληση να υπερψηφιστούν από 
το γερμανικό Κοινοβούλιο άμεσα 
τα νέα μέτρα στήριξηε τηε Ελλά
δαε. Σύμφωνα με το  Dow Jonea 
Newawirea, η κ. Μέρκελ, μιλώ- 
νταε στην κοινοβουλευτική ο
μάδα του Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματοε, χαρακτήρισε «ανεύ
θυνη ενέονεια» τη ν αρνητική 
ψήφο και τάχθηκε υπέρ τηε πα- 
ραμονήε τηε Ελλάδαε στο ευρώ.

Απευθυνόμενοε σε δημοσιο- 
γράφουε, ο κ. Σόιμπλε τόνισε πωε

δεν υπάρχουν περιθώρια ελιγμών 
πρ” ' από τη ν προθεσμία τηε 
13 Δεκεμβρίου τη ν  επα
ναγορά τω ν ελληνικών ομολόγων. 
«Εάν, όμωε, το πρόγραμμα επα- 
ναγοράε δεν αποφέρει τα  επι- 
διωκόμενα αποτελέσματα, θα 
πρέπει να αναθεωρηθεί», πρό-

Εφόσον επιτευχθεί 
πρωτογενές πλεόνασμα. 
Υπέρ της παραμονής 
της Ελλάδας στο ευρώ 
τάχθηκε η Α. Μέρκελ

σθεσε. Επίσηε, απηύθυνε έκ
κληση προε τουε Γερμανούε βου- 
λευτέε να  υπερψηφίσουν γρή
γορα τα  νέα μέτρα στήριξηε τηε 
Ελλάδαε, «ειδάλλωε οι κίνδυνοι 
θα ήταν μεγαλύτεροι και ανυ- 
πολόνιστοι».

Σύμφωνα με έγκυρεε πηγέε, η 
ψηφοφορία θα διεξαχθεί τη ν  
Πέμπτη ή τη ν  Παρασκευή. Ο ε- 
πικεφαλήε τω ν  αντιπολιτευόμε

νω ν  Σοσιαλδημοκρατών Φρανκ 
Βάλτερ Στάινμαγερ υπαινίχθηκε 
ότι θα υπερψηφίσει το  νέο πα
κέτο μέτρων. «Δ εν  πρόκειται να 
κάνω κάτι το  οποίο ίσωε οδη
γούσε τη ν Ελλάδα εκτόε Ευρω- 
ζώνηε», είπε. Τόνισε, όμωε, ότι μέ
χρι στιγμήε δεν είναι σαφέε τι α- 
κριβώε θα κληθεί να αποφασίσει 
η γερμανική Βουλή. Νωρίτερα εί
χε ζητήσει να  αναβληθεί η ψη
φοφορία για να υπάρξει πλήρηε 
ενημέρωση.

Ο κ. Στάινμαγερ έκανε λόγο για 
μια προσωρινή λύση, προσθέτο- 
νταε πωε η συζήτηση περί νέου 
«κουρέματοε» -και παρά τιε περί 
του αντιθέτου διαβεβαιώσειε τηε 
κυβέρνησηε Μέρκελ- απλώε α
ναβλήθηκε για μετά τιε γερμανι- 
κέε εκλογέε του 2013. «Δ εν  απο
φεύχθηκε, αλλά αναβλήθηκε», 
δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπο- 
ψήφιοε καγκελάριοε τω ν  Σο
σιαλδημοκρατών, επισημαίνο- 
νταε πωε όλεε οι εμπλεκόμενεε 
πλευρέε γνωρίζουν ότι χωρίε νέα 
αναδιάρθρωση δεν μπορεί να υ
πάρξει οριστική λύση.

ϋΕΙΙΤΕΙ«, Α.Ρ.

Πρόσκληση 
συμφιλίωσης 
από Βενιζέλο
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΑΟΥ

Ανοιγμα συμφιλίωσηε προε όλουε τουε κορυφαίουε, οι πε
ρισσότεροι εκ τω ν  οποίων θα περιλαμβάνονται στη  γραμ
ματεία τηε Κεντρικήε Οργανωτικήε Επιτροπήε του Συνε
δρίου (ΚΟΕΣ), έκανε χθεε ο κ. Ευάγγελοε Βενιζέλοε, μιλώ- 
νταε ενώπιον τηε Κ.Ο. και τω ν  κομματικών οργάνων. Ανα
φέρθηκε στιε επαφέε που είχε το ν  τελευταίο καιρό με πολ
λά από τα  παλαιά στελέχη του κόμματοε. Τόνισε ότι το 
ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να  στηρίζει τη ν  κυβέρνηση, αν και 
έθεσε ζήτημα επικαιροποίησηε τηε προγραμματικήε συμ
φωνίαε. Ο κ. Βενιζέλοε μίλησε για υπονόμευση του κόμ
ματοε από μερίδα τω ν  MME, λέγονταε ότι «πέντε δημο
σιογράφοι κακήε ποιότηταε έχουν αναλάβει εργολαβικά την 
κατεδάφιση τηε αυτοπεποίθησηε του ΠΑΣΟΚ». Μίλησε για 
«εκδοτίσκουε» οι οποίοι «εί
ναι τρισχειρότεροι τω ν  πα
λαιών εκδοτών».

Αναφέρθηκε στιε ζυμώ- 
σειε σ τον  χώρο τηε Κεντρο- 
αριστεράε, εκδηλώνονταε 
προθυμία το  ΠΑΣΟΚ όχι μό
νο  να συνεργαστεί, αλλά 
και να συμπορευθεί με τη  
ΔΗΜΑΡ. Υπεραμύνθηκε τηε 
διεξαγωγήε συντακτικού συ
νεδρίου το ν  Φεβρουάριο, ε- 
παναλαμβάνονταε ότι η πρό
σκληση «αφορά τουε πά- 
ντεε». Διευκρίνισε, ότι σε αυ- 
τούε περιλαμβάνονται όσοι 
πιστεύουν σ τη ν προοπτική 
τηε παράταξηε και δεν θέ
λουν να αποφύγουν τη  δη
μόσια έκθεση ωε στελέχη του 
ΠΑΣΟΚ. Αυτή την έννοια έ
χει, όπωε εξήγησε, η επα- 
νεγγραφή στο  κόμμα. Την 
πλέον έντονη  κριτική άσκη
σε ο κ. Ανδ. Λοβέρδοε, ο ο- 
ποίοε διαχώρισε τη  θέση 
του. Ο πρώην υπουργόε είπε 
ότι ένα μονοκομματικό συ
νέδριο δεν φτάνει για την α
νασύσταση τηε δημοκρατικήε παράταξηε, ενώ πρόσθεσε 
πωε δεν επιθυμεί να μοιραστεί «άλλεε ευθύνεε γι’ αυτή τη  
χωρίε στρατηγική και τακτική πορεία του κόμματοε». Υπο
στήριξε επίσηε ότι δεν αποτιμήθηκε το εκλογικό αποτέλεσμα. 
Σύμφωνα με πληροφορίεε, ο κ. Βενιζέλοε απάντησε, σε ή- 
πιουε τόνουε, πωε «αν πιστεύει κανείε ότι έχω ευθύνη για 
το  12 και το  13% τότε την αναλαμβάνω», υπενθύμισε πά
ντωε στον  κ. Λοβέρδο ότι και ο ίδιοε συμμετείχε στην προ
εκλογική περίοδο». Πρόσθεσε επίσηε ότι «το  12% αναχαί
τισε τον  ΣΥΡΙΖΑ». Αναφέρθηκε με θετικό τρόπο στουε κ.κ. 
Λοβέρδο, Μιχ. Χρυσοχοΐδη, Αννα Διαμαντοπούλου, ενώ γνω
στοποίησε ότι συναντήθηκε με τουε κ, Χρ, Παπουτσή, Mue, 
Καρχιμάκη και Δ. Ρέππα. Εξ όσων τοποθετήθηκαν, ο κ. Χρυ- 
σοχοΐδηε ζήτησε αναβολή του συνεδρίου και να δοθεί δυ
νατότητα  επιστροφήε τω ν  διαγραφέντων. Τέλοε, ο κ. Απ. 
Κακλαμάνηε είπε ότι παρήλθε η εποχή που προέδρουε στο 
ΠΑΣΟΚ όριζαν οι «Μπόμπολαε, Ψυχάρηε και Σάλλαε».

Ο Ευ. Βενιζέλος μίλησε 
χθες στην Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ.

Προς τα κορυφαία 
παλαιά στελέχη 
του κόμματος, 
ενόψει του συνε
δρίου του ΠΑΣΟΚ.

Ικανοποίηση με προβληματισμούς από τους οικονομικούς αναλυτές
Σχετικά ικανοποιημένοι εμφα
ν ίζοντα ι πολλοί οικονομικοί α- 
ναλυτέε από τη ν  χθεσινή  συμ
φωνία για το  ελληνικό χρέοε, αν 
και οι περισσότεροι εκτιμούν ό
τ ι σε καμία περίπτωση δεν επι
λύθηκε οριστικά το  ελληνικό 
πρόβλημα.

Ο αναλυτήε τηε Deutsche 
Bank Μαρκ Γουόλ αναφερόμενοε 
σε ένα  από τα  πλέον αμφιλεγό
μενα σημεία τηε χθεσινήε συμ
φωνίαε, τη ν  επαναγορά τω ν  ελ
ληνικών ομολόγων, εκτιμά ότι ο
ποιαδήποτε προβλήματα εμφα
ν ισ τούν πιθανότατα δεν θα ε
πηρεάσουν σημαντικά τη  συμ
φωνία. «Θα εκπλαγούμε αν, έ- 
χονταε φτάσει μέχρι εδώ, το 
Eurogroup αρνηθεί να  στηρίξει 
τη ν  Ελλάδα εξαιτίαε τηε χαμη-

λήε συμμετοχήε σ τη ν  ανταλλα
γή ομολόγων». «Σίγουρα η συμ
φωνία δεν αλλάζει καταλυτικά το 
παιχνίδι», δήλωσε εκ μέρουε 
τη ε  επενδυτικήε ετα ιρείαε 
Pimco ο επικεφαλήε συναλλαγ- 
ματικήε σ τρα τηγικήε Τόμαε 
Κρέσιν. «Εχουμε μια ακόμη α
ναβολή, καθώε πρόκειται για μέ
τρα  που δύσκολα θα επιλύσουν 
τα  προβλήματα τηε Ελλάδαε», 
συμπληρώνει.

Από τη ν  τράπεζα UBS ο ανα
λυτήε συναλλάγματοε Τζόφρι 
Γιου ερμηνεύει τη  «βουβή αντί
δραση τηε αγοράε» ωε δείγμα 
πωε οι επενδυτέε θεωρούν ότι το 
πραγματικό πρόβλημα τηε Ευ- 
ρωζώνηε είναι η Ισπανία και ό
χι η Ελλάδα.

Οι αναλυτέε τηε Citigroup ε-

Εκτιμούν ότι η συμ
φωνία δεν επιλύει 
οριστικά το πρόβλημα 
και εκφράζουν ανησυ
χία για τα περιθώρια 
ανάπτυξης.

πιμένουν σ τη ν  εκτίμηση για 
60% πιθανότητεε να  αποχωρή
σει η Ελλάδα από τη ν  Ευρωζώ
νη  στα  επόμενα ένα με δύο χρό
νια. Παραδέχονται ότι βραχυ
πρόθεσμα έχουν μειωθεί οι πι- 
θανότητεε για αποχώρηση τηε 
Ελλάδαε, ωστόσο παρατηρούν ό
τι η Γερμανία και οι υπόλοιποι πι- 
σ τω τέε  δεν φαίνονται διατεθει-

μένοι να αναδιαρθρώσουν ε- 
παρκώε το  ελληνικό χρέοε προ- 
κειμένου να δώσουν μια σημα
ντική ευκαιρία ανάπτυξηε στη ν 
ελληνική οικονομία.

Ο αναλυτήε Μαρκ Μάχερ τηε 
βρετανικήε τράπεζαε HSBC δη
λώνει πωε «κανείε δεν αναμένει 
ότι αυτό θα είναι το  τελευταίο 
στάδιο τηε διαδικασίαε, δεν εί
ναι καθόλου καθησυχαστική η 
σκέψη πωε χρειάστηκε τόση  
φασαρία για να  πάρουμε αυτό 
που πήραμε».

Εκ μέρουε τηε γαλλικήε τρά
πεζαε Société Generale ο επικε- 
φαλήε στρατηγικήε νομισμά
τω ν  Κιτ Τζουκλε εκτιμά ότι ο θε- 
τικόε αντίκτυποε τηε συμφωνίαε 
δεγ '  ' έχει διάρκει ·<Το σημε
ρινά -Λίμα αισιοδος—ί σύντομα

θα αντιστραφεί, εκτόε και αν κά- 
ποιοε παρουσιάσει ένα μαγικό 
φίλτρο ανάπτυξηε».

Οι αναλυτέε τηε βρετανικήε 
Barclaya θεωρούν ότι η χθεσινή 
συμφωνία περιλαμβάνει «κά
ποια βήματα προε τη  σωστή  κα
τεύθυνση... ωστόσο δεν επαρκεί 
προκειμένου να  μειώσει σημα
ντικά το  χρέοε και επομένωε να 
αποκαταστήσει τη  βιωσιμότητά 
του μέχρι το  2020».

Για το ν  Ντέιβιντ ΜακΚί τηε α- 
μερικανικήε τράπεζαε JP 
Morgan, με τη  συμφωνία απλώε 
θα συνεχιστεί το  ελληνικό σόου. 
Εκτιμά δε ότι μελλοντικά θα α
παιτηθεί περαιτέρω βοήθεια α
πό το ν  επίσημο τομέα, γεγονόε 
που αναφέρεται σ τη ν  ανακοί
νωση  του Eurogroup.

Εκρυθμο το κλίμα λόγω διαθεσιμότητας, όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά
Παραμένει το αδιέξοδο στο μέτω
πο τω ν διαθεσιμοτήτων, με τον υ
πουργό Διοικητικήε Μεταρρύθ- 
μισηε Αντ. Μανιτάκη να αναζητεί 
εναλλακτικέε λύσειε προκειμέ
νου να εφαρμοστεί «πάση θυσία» 
ο νόμοε που παραμένει ανενεργόε, 
μολονότι ισχύει από τιε 12 Νο
εμβρίου. Κατά πληροφορίεε, οι ερ
γαζόμενοι με συμβάσειε αορί
στου χρόνου, δευτεροβάθμιαε 
εκπαίδευσηε, που απασχολού
νται σε δήμουε και περιφέρειεε, 
υπολογίζονται σε 1.000 -1.100. Οι 
υπόλοιποι 1.000 θα αντληθούν α
πό φορείε του Δημοσίου. Ολα τα 
σενάρια είναι ανοικτά. Το υ
πουργείο εξετάζει, εκτόε από την 
αυτοδίκαιη διαθεσιμότητα όλων 
τω ν υπαλλήλων, με στοιχεία που 
θα συγκεντρωθούν από τη  βάση

δεδομένων τηε απογραφήε, ακό
μα και την παράκαμψη με νομο
θετική ρύθμιση τω ν υπογραφών 
τω ν  δημάρχων για τιε διαπιστω- 
τικέε πράξειε. Εναλλακτικά με
λετούν ακόμη και την υπαγωγή σε 
καθεστώε προσυνταξιοδοτικήε 
εφεδρείαε όσων δημοσίων υπαλ
λήλων πρόκειται να συνταξιοδο- 
τηθούν μέχρι τα τέλη του 2013 και 
δεν έχουν αναγνωρίσει τη ν  προ
ϋπηρεσία τουε από τον  ιδιωτικό 
τομέα.

Η ΠΟΕ OTA αποφάσισε συνέ
χιση τω ν  καταλήψεων μέχρι και 
τη ν  Παρασκευή, οπότε διοργα- 
νώνετα ι νέα διαδήλωση στην 
Αθήνα με τετράωρη στάση ερ- 
γασίαε. Τετράωρη στάση εργα- 
σίαε πραγματοποιείται αύριο 
στη Θεσσαλονίκη (συγκέντρωση

γαζομένων της ΠΟΕ-ΟΤΑ, χθες, 
στο κέντρο της Αθήνας.

12 μ. στο  δικαστικό μέγαρο) σε 
ένδειξη συμπαράστασηε στουε 
τρειε εργαζομένουε που δικάζο
ντα ι για τα επεισόδια κατά του 
Γερμανού προξένου. Χθεε οι 
συνδικαλιστέε τηε ΠΟΕ OTA, 
μετά το  συλλαλητήριό τουε, συ
ναντήθηκαν με το ν  κ. Πάνο 
Χαμμένο, ο οποίοε τουε εξέφρα
σε τη  συμπαράστασή του.

Ενταση στο Ηράκλειο
Ενδεικτικό του έκρυθμου κλί- 

ματοε που επικρατεί είναι το γε- 
γο\ στο Ηράκλε όπου επι- 
στρατεύθηκε χθεε ισχυρή αστυ
νομική δύναμη για να «σπάσει» 
το ν  αποκλεισμό του κτιρίου τηε 
Αποκεντρωμένηε Διοίκησηε Κρή- 
τηε στο Ηράκλειο, με αποτέλεσμα 
τη  σύλληψη τριών υπαλλήλων

τηε υπηρεσίαε. Από νωρίε το 
πρωί τέσσεριε κλούβεε με άνδρεε 
τω ν  ΜΑΤ απέκλεισαν το ν  χώρο, 
ενώ άλλοι αστυνομικοί έκοψαν με 
τροχό το  λουκέτο που κρατούσε 
σφραγισμένη τη ν κύρια είσοδο. 
Το κτίριο ήταν υπό κατάληψη για 
εννιά μέρεε. Οι συλλήψειε εξόρ
γισαν τουε εργαζομένουε στουε 
OTA, οι οποίοι, συνεπικουρού- 
μενοι από φοιτητέε του Πανεπι
στημίου Κρήτηε, απέκλεισαν τον 
δρόμο έξω από το δικαστικό μέ
γαρο, δηλώνονταε ότι θα παρα
μείνουν εκεί μέχρι να αφεθούν ε
λεύθεροι οι συνάδελφοί τουε. 
Τελικά, λίγο πριν από τιε 2 μ.μ. ο 
εισαγγελέαε τουε άφησε ελεύθε- 
ρουε αφού τουε άσκησε δίωξη για 
διατάραξη υπηρεσιακήε ειρήνηε 
από κοινού.

Προς απόρριψη 
της πρότασης ΣΥΡΙΖΑ
Σε νέο ιεσχ αντοχήε θα υποβληθεί η τρικομματική κυ
βέρνηση, με αφορμή τη ν  πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για συ
γκρότηση εξεταστικήε επιτροπήε με στόχο να διερευνη- 
θούν οι πολιτικέε ευθύνεε για τη ν  προσφυγή τηε χώραε 
σ το  Διεθνέε Νομισματικό Ταμείο. Η πρόταση θα συζητη
θεί αύριο, Πέμπτη, στη  Βουλή. Σύμφωνα με πληροφορίεε, 
η τελική στάση  τηε κυβέρνησηε θα αποφασιστεί σε ση 
μερινή σύσκεψη στο  Μέγαρο Μαξίμου. Ολα δείχνουν, ω
στόσο, ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ θα απορριφθεί, με τη  
δέσμευση, εκ μέρουε του πρωθυπουργού, να επανέλθει η 
κυβέρνηση με δική τηε πρόταση όταν ολοκληρωθούν οι 
προβλεπόμενεε διαδικασίεε για τιε δύο δικογραφίεε που 
έχουν φτάσει σ τη  Βουλή για τιε καταγγελίεε Ρουμελιώτη 
και τη  λίστα Λαγκάρντ.

Το κυβερνητικό επιτελείο φαίνεται να καταλήγει σε αυ
τό ν  το ν  χειρισμό προκειμένου να υπερβεί τον  σκόπελο τηε 
πρότασηε του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έχει φέρει σε δύσκολη θέ
ση το  Μαξίμου αλλά και το ν  ί
διο το ν  κ. Σαμαρά, που προε
κλογικά είχε δεσμευτεί για 
διερεύνηση τω ν  συνθηκών υ
πό τιε οποίεε μπήκε η χώρα 
στο ΔΝΤ, αλλά σήμερα ηγείται 
μιαε τρικομματικήε κυβέρνη
σηε με τη  συμμετοχή και του 
ΠΑΣΟΚ. Παρότι ο σημερινόε 
αρχηγόε του ΠΑΣΟΚ, Ευ. Βενιζέλοε, κάνει ό,τι μπορεί για 
να αποκόψει τουε δεσμούε με το  προηγούμενο σύστημα 
εξουσίαε του κόμματοε του, είναι σαφέε ότι τυχόν υιοθέ
τηση τηε πρότασηε για εξεταστική επιτροπή στην παρούσα 
συγκυρία, θα δημιουργούσε σοβαρά εσωτερικά προβλή
ματα στο  ΠΑΣΟΚ, τα οποία θα είχαν αντανάκλαση και στη 
συνοχή τηε κυβέρνησηε. Η επίκληση τω ν  δικογραφιών, 
εξάλλου, αναμένεται να βοηθήσει ώστε να αποτραπούν πι- 
θανέε αποστασιοποιήσειε γαλάζιων βουλευτών, ενώ  α
ποτελεί καίριο επιχείρημα προκειμένου η ΔΗΜΑΡ να συ
νταχθεί με τη ν  κυβερνητική θέση και να μη φλερτάρει με 
τη ν  υπερψήφιση. Υπενθυμίζεται ότι για να  συγκροτηθεί 
εξεταστική επιτροπή, σύμφωνα με το ν  κανονισμό τηε Βου- 
λήε, απαιτείται πλειοψηφία με τουλάχιστον 120 θετικέε ψή- 
φουε. Θεωρείται δεδομένο ότι υπέρ τηε Εξεταστικήε θα 
ψηφίσουν Ανεξάρτητοι Ελληνεε και Χρυσή Αυγή, ενώ  ά
γνω στο  είναι τι θα πράξει το  ΚΚΕ.

Ε.Τ. - Γ. Τ.

Για τη σύσταση 
Εξεταστικής σχε
τικά με την προ
σφυγή στο ΔΝΤ.

Για την ερχόμενη Δευτέρα ορίστηκαν οι εκλογές στο ΕΜΠ
Για την ερχόμενη Δευτέρα, 3 
Δεκεμβρίου, προκήρυξε ε- 
κλογέε για το  Συμβούλιο 
Ιδρύματοε, το  πρυτανικό 
συμβούλιο του Εθνικού Με- 
τσόβιου Πολυτεχνείου. Εάν 
αποβούν άγονεε, θα επα- 
ναληφθούν την Τρίτη 4 Δε
κεμβρίου και εάν ούτε τότε

υπάρξει αποτέλεσμα, θα 
διεξαχθεί ηλεκτρονική ψη
φοφορία τη  Δευτέρα, 10 
Δεκεμβρίου.

Στη  χθεσινή, έκτη κατά 
σειρά, συνεδρίαση του πρυ- 
τανικού συμβουλίου δεν έ
λαβε μέροε η αντιπρύτανιε 
κ. Τώνια Μοροπούλου, ο

πότε η συνεδρίαση πραγ
ματοποιήθηκε παρόντων 
του πρύτανη κ. Σιμού Σι- 
μόπουλου και του αντιπρύ- 
τανη κ. Ιωάννη Αβαριτσιώ- 
τη  (η πρόσφατη παραίτηση 
του οποίου δεν έχει γίνει δε
κτή). Κατόπιν τω ν  παραι
τήσεων που είχαν υποβάλει

τα  μέλη τηε εφορευτικήε ε- 
τπτροπήε, το συμβούλιο την 
ανασυγκρότησε, ενώ  ανα
κήρυξε τουε υποψηφίουε 
για τιε θέσειε εσωτερικών 
μελών για το  Συμβούλιο 
Ιδρύματοε. Την έκβαση τω ν 
εκλογών θα καθορίσει εν μέ- 
ρει η στάση τω ν  φοιτητών,

οι αντιδράσειε τω ν  οποίων 
εμπόδισαν τη  διεξαγωγή 
τουε, τέσσεριε φορέε έωε 
τώρα. Εκτόε από το  ΕΜΠ, 
δεύτερο μεγάλο ΑΕΙ τηε 
χώραε όπου ακόμη δεν έ
χουν διεξαχθεί επιτυχώε ε- 
κλογέε για Σ.Ι. είναι το  Πο
λυτεχνείο Κρήτηε.

Εξειδικευμένο Κατάστημα σε 
second hand επώνυμα ρολογια, 
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