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Η ΥΣΤΑΤΗ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Το πρώιο 
χαμόγελο
Σε συμφωνία - συμβιβασμό ανά- Σ Α Μ Α Ρ Α Σ  Σ Τ Ι Σ  3 .0 0  Τ Ο  Π Ρ Ω ΙΟλα πήγαν καλά, ^αλέψαμε όλοιγια  τη ν  Ε λλάδα , κ α τέλ η ξε το 0 1  EXXnVES UdZl. ΑύρίΟ ΟρΧίΖΕΙ Eurogroup τα ξημερώματα, υστε- ,  ,  , .ρα από πολύωρο παζάρι. μια καινούργια ημέρα για oaous0  μεγάλο? συμβιβασμό? Γερμανία? - ΔΝ ΤΓια τις 13 Δεκεμβρίου προσδιορίζεται, σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν του Eurogroup, η εκταμίευση 34,4 δισ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα θα εκταμιευθούν σε τρεις δόσεις, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2013. Η  τελική συμφωνία επήλθε μέσα από έναν «μεγάλο συμβιβασμό» του ΔΝΤ και της Γερμανίας, αφού η  κ. Λα- γκάρντ πέτυχε να περιλαμβάνεται πρόβλεψ η για μείω ση του χρέους κάτω από το 110% του ΑΕΠ το 2022 και μεγάλη μείωση των επιτοκίων, ενώ δεν υπάρχει αναφορά σε νέο  κούρεμα των ελληνικών ομολόγων. ΣΕΛΙΔΕΣ 2-4

Η σημερινή απόφαση του 
Ειιπ>{ρτηιρ -ηαρότι δεν 

συνιστά π λή ρη  και τελική  
λύσ η  για το χρέος της χώ 
ρας -  δίνει στους Ελληνες  
το δικαίωμα για ένα πρώτο 
χαμόγελο: έχοντας λάβει πο
λύ σ κ λη ρά  μέτρα, η  χώρα  
μας κερδίζει την ύστατη ευ
καιρία να ξεφ υγει από την 
κρίση. Βεβαίως, τίποτε δεν 
έχει κριθεί: οι δανειστές μας 
έδειξαν τα όριά τους -  έλα
βαν μία δύσκολη απόφαση, 
έχοντας να συ γκ ερά σ ουν  
πολλά και αντιτιθέμενα επι- 
μέρους συμφέροντα.
Το μπαλάκι, τώρα, είναι και 
πάλι στη δική μας πλευρά: η  
υλοποίηση των μέτρων θα εί
ναι οδυνηρή διαδικασία για 
την ελλη νικ ή  κ οινω νία , η  
οποία πρέπ ει να αντισταθ
μιστεί με κάθε δυνατό τρόπο. 
Η  εκταμίευση της δόσης δί
νει σημαντικές, πρόσθετες 
δυνατότητες στην κυβέρ
νηση, τις οποίες οφείλει να  
αξιοπ οιήσ ει το συντομότε
ρο δυνατόν.
Η  νέα ρευστότητα π ρ έπ ει 
αμέσως να κατευθυνθεί στην 
α γορά , με στόχο την επ α 
νεκκίνηση της οικονομίας 
και την επ αναδημιουργία  
θ έ σ ε ω ν  ε ρ γ α σ ία ς . Α λ λ ά  
υπ ά ρχουν δυο π ρ ο ϋ π ο θ έ
σεις: κοινω νική ειρήνη και 
πολιτική σταθερότητα. Οτι
δήποτε διαφορετικό θα μας 
οδηγήσει σε νέα αδιέξοδα!

Εξόφληση
Τελών

Κυκλοφορίας
2 0 1 3

Βλέπε οπισθόφυλλο

ΚΑΥΣΙΜΑ ΤΕΛΟΣ
Η Θεσσαλονίκη 

έμεινε χωρίς 
συγκοινωνίεςΜ ισό εκατομμύριο πολίτες στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται σε αδιέξοδο μετά την απόφαση των ΚΤΕΛ και Ο Α ΣΘ  να τραβήξουν χειρόφρενο στα υπεραστικά και αστικά λεωφορεία. ΣΕΛΙΔΑ 16

ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Εξυπνοι τρόποι που 

ρίχνουν τα έξοδα 
για το πετρέλαιο«ΤΑ ΝΕΑ» με τη βοήθεια ειδικών 

δ ίν ο υ ν  α π α ν τ ή σ εις  σ ε  βα σ ικά  
ερωτήματα που απασχολούν τους 
καταναλωτές σχετικά με τη θ έρ 
μ α νσ η  και την π ρ ο σ π ά θ ε ια  να  
μειώ σουν τα έξοδα , σελίδες 20-21

ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Πώς θα σωθούμε 
από τον κομήτη!Το 2004, μια ομάδα επιστημόνων ανακάλυψε την ύπαρξη του κομήτη Αποφη, που θα μπορούσε να συ- γκρουστεί με τη Γη στις 13 Απριλίου 2029... Ευτυχώς οι ειδικοί διόρθωσαν τις προβλέψεις τους και οι υπολογισμοί τους δείχνουν πλέον πως ο Αποφις θα π εράσει σε απόσταση 42.000 χιλιομέτρων. ΣΕΛΙΔΕΣ 24,41
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ΠΡΩΤΟ Π ΑΝ<
In s 13 Δεκεμβρίου εκιαμιευονιαι ία πρώια 34,4 δια μειά ιον χθεσινό συμβιβασμό μειαξυ ευρωζώνηδ και ΔΝΤ που περιλαμβάνει σχέδιο βιωσιμόιηιας ίου ελληνικού xpeous υπό αυσιηρή επιιήρηση

στην οικονομία
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Α νάσα ανακούφισης έπειτα από μήνες αγωνίας φέρνει η απόφαση ταυ Επιτ^ΐΌΐιρ, τα ξημερώματα σήμερα, ύστερα από άλλη μια μαραθώνια συνεδρίαση, καθώς ανοίγει τον δρόμο για την εκταμίευση της δόσης - μαμούθ των 43,7 δισ. ευρώ και απομακρύνει το φάσμα της χρεοκοπίας της χώρας και της εξόδου από το ευρώ.Ωστόσο η αγωνία δεν τελείωσε χθες, καθώς η πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας θα εξαρτηθεί από μια σειρά προϋποθέσεων. Η επίσημη απόφαση εκταμίευσης θα ληφθεί από την ευρωζώνη στις 13 Δεκεμβρίου, ενώ για την εκταμίευση του ποσού που αναλογεί στο ΔΝΤ, τίθεται ως όρος η επιτυχής ολοκλήρωση της επαναγοράς χρέους που κατέχουν οι ιδιώτες.Αλλες προϋποθέσεις για την εφαρμογή των χθεσινών θετικών αποφάσεων για τη χώρα αφορούν την πιστή εφαρμογή του Μνημονίου, την εκτέλεση του προϋπολογισμού και την επ ίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων εκ μέρους της. Μάλιστα, η παρακολούθηση από την τρόικα θα σ υ νεχισ τεί και μετά τη λ ή ξη  τη ς μ νη μ ο- νιακής π εριόδου το 2014.

Το ποσό θα εκταμιευθεί σε δόσεις. Η πρώτη ύψους 34,4 δισ. ευρώ θα δοθεί αμέσως μετά τις 13 Δεκεμβρίου και θα υπάρξουν άλλες τρεις που θα δοθούν το πρώτο τρίμηνο του 2013, ανάλογα με την πρόοδο εφαρμογής του Μ νημονίου . Πρώτη προϋπόθεση για τη δόση του Ιανουάριου είναι να ψηφιστεί το νέο φορολογικό νομοσχέδιο.«Ολα πήγαν καλά , αύριο ξεκινά μια καιν; ογια μέρα για όλους τους Ελληνες δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στις 3 π .μ ., αναχωρώντας από το Μέγαρο Μαξίμου, μετά τις ανακοινώσεις.Η συ μ"' >νία επετεϋχθη στη βάση ενό> ,μεσου κουρέματος του δημόσιου χρέους της τάξης των 40 δισ. ευρώ. Αυτό θα επιτευχθεί κυρίως μέσω:■ Της μείωσης των επιτοκίων των δανείων.■ Της επαναγοράς χρέους ιδιωτών.■ Της επιστροφής κερδών ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των εθνικών κεντρικών τραπεζών.■ Θα υπάρξει επίσης επιμήκυνση του χρόνου ωρίμασης των ομολόγων κατά 15 χρόνια και αναστολή πληρωμής τόκων κατά 10 χρόνια.Από την επιβάρυνση θα εξαιρεθούν τα κράτη - μέλη της Ευρωζώνης που ακολουθούν επίσης μνημονιακά προγράμματα.Σε ό,τι έχει να κάνει με τη μείωση των επιτοκίων, θα αφορά τα δάνεια του πρώτου Μνημονίου και θα φτάσει το 1%. Ετσι, ενώ σήμερα τα επιτόκια είναι όσο το τρίμηνο διατραπεζικό επιτόκιο (Euribor) των τριών μηνών, συν 1,5%, περίπου 1,7%, θα περιοριστεί στο 0,70% συνολικά.Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στο κοινό ανακοινωθέν που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά τη συνεδρίαση,

όλες οι ευνοϊκές αυτές παρεμβάσεις θα εφαρμόζονται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα τηρεί τις υποχρεώσεις της βάσει του Μ νημονίου και μάλιστα όχι μόνο για τη μνημονιακή περίοδο, αλλά και μετά, κατά την περίοδο παρακολούθησης.
Η ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ. Το πρώτο εμπόδιο για τη δόση θα αντιμετωπίσει η χώρα τις αμέσως επόμενες ημέρες, στο πλαίσιο της διαδικασίας για την επαναγορά χρέους των ιδιωτών. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα περιμένει πρώτα να δει τα αποτελέσματα της επαναγοράς και μετά να προχωρήσει στην εκταμίευση.Στο ανακοινωθέν του Συμβουλίου της ευρωζώνης αναφέρεται ότι η τιμή επαναγοράς δεν μπορεί να είναι υψηλότερη από αυτή που είχε διαμορφωθεί στις 23 Νοεμβρίου, δηλαδή περίπου 33% της ονομαστικής τους τιμής.Ηταν μια απόφαση που απαίτησε αμοιβαίους συμβιβασμούς, τόσο από το ΔΝΤ όσο και από τη Γερμανία, προκειμένου να εξασφαλισθεί η βιωσιμότητα του χρέους και να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό που θα υπάρξει τα επόμενα χρόνια, παρά τα μέτρα. Οι διαπραγματεύσεις υπήρξαν σκληρές, αλλά τελικά, όπως μετέδωσαν τα μεγάλα ξένα ειδη- σεογραφικά πρακτορεία, η Κριστίν Λαγκάρντ έκανε το βήμα υποχώρησης που χρειαζόταν και δέχθηκε να περιοριστεί το δημόσιο χρέος στο 124% του ΑΕΠ το 2020 και όχι στο 120% του ΑΕΠ, όπως αρχικά ήθελε. Ετσι, περιορίστηκε το μέγεθος του απαιτούμενου κουρέματος στο 20% του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου στα 40 δισ. ευρώ, αφού χωρίς τις παρεμβάσεις που αποφασίσθηκαν το χρέος θα έφτανε τα 128% του ΑΕΠ το 2020.Από την πλευρά τους, οι Γερμανοί συμβιβάστηκαν κι αυτοί σε μια μείωση επιτοκίων αρκετά υψηλή.

44 δισ. -  ανάσα
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Πρώιο σήμα από Νιράγκι
Ο πρόεδροε τηε Ευρωπαϊκήε Κεντρικήε Τράπεζαε Μάριο Ντράγκι ήταν ο πρώτοε αξιωματούχοε 
που σχολίασε τη συμφωνία. Αποχωρώνταε από την αίθουσα συνεδριάσεων λίγο πριν από τιε 2 τα 
ξημερώματα είπε: «Χαιρετίζω τιε αποφάσειε που έλαβαν οι υπουργοί Οικονομικών, θα μειώσουν 
την αβεβαιότητα και θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη στην Ευρώπη και την Ελλάδα».

Ο επίτροποε Ολι Ρεν, ο πρόεδροε Ζαν Κλοντ Γιούνκερ και η επ ικ / ιλήε του ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, ενώ προσέρχονται στη .ψεσινή συνεδρίαση του 
Ευτοςτουρ. Και οι τρειε στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τη μαραθώνια συνεδρίαση εξήραν τιε προσπάθειεε τηε ΕλλάδαεE M S Ü 3

ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ
«Ολα πήγαν καλά. Το 
παλέψαμε οι Ελληνεε, όλοι 
μαζί, και αύριο αρχίζει μια 
καινούργια μέρα για όλουε 
τουε Ελληνεε. Αύριο θα 
έχουμε περισσότερα να πούμε 
με λεπτομέρειεε», δήλωσε 
ο Πρωθυπουργόε, ενώ 
ερωτηθείε επιβεβαίωσε ότι 
μετά το πέραε του Eurogroup 
επικοινώνησε με τουε εταίρουε 
του στην κυβέρνηση

Β. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
«Το πλαίοιο που διαμορφώ
θηκε στο Eurogroup είναι η 
νέα αφετηρία που χρειάζεται η 
χώρα... Οι λεπτομέρειεε έχουν 
τη σημασία τουε, το κρίσιμο 
όμωε είναι η μεγάλη εικόνα.
Και αυτή είναι αναμφίβολα 
θετική... Σε εμάε, τιε Ελληνίδεε 
και τουε Ελληνεε, εναπόκειται 
τώρα να οργανώσουμε τιε 
εσωτερικέε προϋποθέσειε τηε 
εθνικήε ανάκαμψηε».

Ziôxos ίο 124% ίου ΑΕΠ éoas ίο 2016Κοκιειλ 4 μέιρων για ίο xpéos
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Σ ύμφωνα με τις αποφ άσεις που π ή ρε το Eurogroup, οι χώρες της ευρωζώνης θα εξετάσουν τα ακόλουθα μέτρα:
1 ΜΕΙΩΣΗ κατά 100 μονάδες βάσης των επιτοκίων των δανείων που έχουν χορηγηθεί στην Ελλάδα. Οι χώρες που έχουν λάβει και αυτές βοήθεια από την ΕΕ εξαιρούνται από τη μείωση την επιτοκίων για την περίοδο που διαρκεί η χορήγηση της βοήθειας σε αυτές.
Ο  ΜΕΙΩΣΗ κατά 10 μονάδες βάσης του κόστους 
£ λ εγγύησης που καταβάλλει η Ελλάδα στο ευρωπαϊκό ταμείο παροχής βοήθειας ΕΕδΕ.3 ΕΠΕΚΤΑΣΗ της περιόδου ωρίμασης κατά 15 χρόνια των διμερών δανείων και των δανείων από το ΕΙδΕ, καθώς και αναστολή πληρωμής των τόκων προς αυτό για 10 χρόνια. Τα μέτρα αυτά δεν επηρεάζουν την πιστοληπτική ικανότητα του ΕΕδΕ που καλύπτεται πλήρως από τις εγγυήσεις των χωρών- μελών της ευρωζώνης, σύμφωνα με το Επη^ι-οηρ.
401 ΧΩΡΕΣ της ευρωζώνης δεσμεύονται να μεταφέρουν από το 2013 στον ειδικό δεσμευμένο

λογαριασμό της Ελλάδας τα κέρδη τους από τις αγορές ελληνικών ομολόγων που έχει πραγματοποιήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι χώρες που έχουν λάβει και αυτές βοήθεια από την ΕΕ δεν είναι υποχρεωμένες να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα αυτό όσον καιρό εξακολουθούν να λαμβάνουν αυτή τη βοήθεια.Επίσης το Εηπ^πηιρ αποφάσισε ότι οι χώρες-μέλη θα εξετάσουν την παροχή επιπλέον βοήθειας στην Ελλάδα εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Στη βοήθεια θα μπορεί να περιλαμβάνεται περαιτέρω μείωση επιτοκίων για τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί στη χώρα μας.Αυτό θα γίνει με στόχο να υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη μείωση του χρέους της Ελλάδας ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, όταν η χώρα μας πετύχει πρωτογενές πλεόνασμα όπως προβλέπεται από το Μ νημόνιο. Ορος είναι η Ελλάδα να εξακολουθήσει να εφαρμόζει όσα έχουν συμφωνηθεί στο Μ νημόνιο.Τελικός στόχος είναι να διασφαλιστεί πως μέχρι το τέλος του 2016, που ολοκληρώ νεται το π ρ όγραμμα παροχής βοήθειας από το ΔΝΤ, το χρέος της Ελλάδας θα έχει μειωθεί σε 175% και έως το 2020 στο 124% του ΑΕΠ. Για το 2022 στόχος είναι το χρέος να έχει μειωθεί «σημαντικά χαμηλότερα» από το 110% του ΑΕΠ.

Ο  Μ Α Ρ Α Θ Ω Ν ΙΟ Σ

Δώδεκα ώρες 
xœpis ανάσα
Ο ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ τουEurogroup, το οποίο διάρκεσε περισσότερο από κάθε άλλη φορά σπάζοντας όλα τα ρεκόρ, άρχισε νωρίτερα από προηγούμενες συναντήσεις, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας. Αυτό αποφασί- στηκε προκειμένου να έχουν οι υπουργοί Οικονομικών ακόμη περισσότερο χρόνο στην προσπάθειά τους να καταλήξουν σε κάποια συμφωνία, γεγονός που δείχνει το μέγεθος των διαφορών με τις οποίες άρχισε η διαπραγμάτευση.Οι διαφορές αυτές άλλωστε μεταξύ των Ευρωπαίων και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ήταν αρκετές, όπως φάνηκε και από τα προηγούμενα Eurogroup, όπου δεν υπήρξε συμφωνία και αφορούσαν κυρίως τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Υστερα από τέσσερις σχεδόν ώρες διαβουλεύσεων, οι υπουργοί Οικονομικών πραγματοποίησαν ένα «διάλειμμα» -  στην πραγματικότητα επρό- κειτο για μια ευκαιρία ώστε οι ομάδες εργασίας των χωρών της ευρωζώνης και το ΔΝΤ να βάλουν κάτω τις διαφορετικές προτάσεις για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους και να προσπαθήσουν να γεφυρώ- σουν τις διαφορές τους.Ο ι υπολογισμοί αυτοί κράτησαν κάτι περισσότερο από μία ώρα και στη συνέχεια οι δανειστές της χώρας μας επέστρεψαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να συνεχίσουν τις μαραθώνιες συνομιλίες. Αυτές κράτησαν αρκετές ώρες ακόμη και τα πρώτα δείγματα συμφωνίας φάνηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν διεθνή ειδησεογρα- φικά πρακτορεία έκαναν λόγο για σύγκλιση απόψεων μεταξύ της ΕΕ και του Ταμείου. Η πρώτη σημαντική πληροφορία αφορούσε τη συμφωνία για μείωση του ελληνικού χρέους στο 124% του ΑΕΠ έως το 2020 και ακολούθησαν οι δηλώσεις του προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι στις 2 σήμερα τα ξημερώματα.
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Κάτω από την ίδια επιχειρηματική 
στέγη θα λειτουργούν πλέον τα δύο 
ιστορικά ξενοδοχεία τηε Πλατείαε 
Συντάγματοε, το King George Palace 
και η Μεγάλη Βρεταννία

Η ήττα από την Μπέτιε φέρνει 
τον Πορτογάλο προπονητή 
Ζοζέ Μουρίνιο πιο κοντά στην 
απομάκρυνσή του από τη Ρεάλ 
Μαδρίτηε

Οι κάλπε8 στιε τοπικέε εκλογέε 
τηε Καταλωνίαε δεν ανέδειξαν 
κυβέρνηση και το όραμα τηε 
απόσχισηε από την Ισπανία φαίνεται 
να δυσκολεύει

Διαδηλωτήβ, δημοσιογράφοε, 
ιστορικόε, ο Γερμανόε Χάγκεν 
Φλάισερ πολιτογραφήθηκε Ελληναε 
και ανέδειξε πρώτοε τιε κρυφέε 
πτυχέε τηε Αντίστασηε
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Ο γερμανόε υπουργόε Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε κάνει δηλώσειε στουε δημοσιογράφουε, εισερχόμενοε στη συνεδρίαση του ΕυτομτουρΑισιοδοξία αλλά και εκκλήσειςΤην ανάγκη να ληφθεί απόφαση σιο Ειηο§Γθΐιρ επισήμαναν από νωρίς οι ευρωπαίοι υπουργοί Οικονομικών
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣΑ ισιόδοξοι, παρά το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις ανα- μενόταν να είναι δύσκολες, προσέρχονταν στο Εππ^τοαρ οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης. Ανάλογο ήταν το κλίμα ανάμεσα στους λοιπούς υπουργούς των χωρών του ευρώ.Ωστόσο πιο συγκρατημένη εμφανίστηκε η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρι- στίν Λαγκάρντ. «Πρέπει να βρεθεί μια α ξ ιό πιστη λύ ση για την Ε λ λ ά δ α » , ή τ α ν  η ολιγόλογη δ ή λ ω σ η  της κ. Λαγκάρντ κατά την άφιξή της στη Σύνοδο.Εκκληση τόσο στο Ταμείο όσο και στις κυβερνήσεις της ευρωζώνης να ληφθεί απόφαση για την Ελλάδα και να πάψει η αβεβαιότητα έκανε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Ολι Ρεν.Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε προσερχόμε- νος στο Ειικ^τοπρ είχε εκφράσει την ελπίδα ότι «δεν θα χρειαστεί να διαπραγματευτούμε μέχρι τις πρωινές

Μοσκοβισί: «Α$ κινηθούμε γρήγορο και α$ φύγουμε από εδώ σήμερα με ένα νπλ»

ώρες», αλλά τελικά διαψεύστηκε από τις εξελίξεις. «Θα βρούμε μια λύση, είμαι αισιόδοξος, έχουμε εργαστεί καλά... Είμαστε προετοιμασμένοι να φτάσουμε σε λύση και πιστεύω ότι σήμερα (χθες) θα το καταφέρουμε», είχε πει φθάνοντας στην αίθουσα των διαπραγματεύσεων. Βέβαια δεν παρέλειψε να ξεκαθαρίσει από την αρχή τη θέση του Βερολίνου: όχι σε συζητήσεις για κούρεμα του ελληνικού χρέους. Επικαλέστηκε μάλιστα, ακόμη μία φορά, νομικά κωλύματα για να δικαιολογήσει το «νάιν».Αισιόδοξο μήνυμα είχε επιχειρήσει να στείλει και ο Πιερ Μοσκοβισί, που όμως δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει ότι ύστερα από τόσες εβδομάδες διαπραγματεύσεων, «όλοι είμαστε ενώπιον των ευθυνών μας» για την Ελλάδα. Ο  κ. Μοσκοβισί ουσιαστικά είπε αυτό που ήταν στο μυαλό όλων, ότι δηλαδή έπειτα από τρεις συναντήσεις του Ε η ι^ το π ρ  (περι- λαμβανομένης και της χθεσινής) σε ισάριθμες εβδομάδες, αλλά και μια τηλεδιάσκεψη το Σάββατο με μοναδικό θέμα συζήτησης το ελληνικό ζήτημα, είχε φτάσει η ώρα για να ληφθούν αποφάσεις.«Εχουμε μια συμφωνία η οποία είναι άμεσα εφικτή κατά 95%. Ας κινηθούμε γρήγορα και ας φύγουμε από εδώ σήμερα με ένα ντιλ που

«Να βάλουμε ιέλοδ 
στην αβεβαιότητα»

«Είναι ζωτικήε 
σημασίαε να 
αποφασίσουμε για 
την εκταμίευση 
τηε δόσηε, για 
να βάλουμε 
τέλοε στην 
αβεβαιότητα που 
πλανάται πάνω 
από την Ελλάδα» 
δήλωσε ο Ολι Ρεν 
προσερχόμενοε 
στο Ειιι-ορίΌυρ, 
τονίζονταβ ότι 
αυτό «είναι 
σημαντικό για 
την Ελλάδα, 
σημαντικό και για 
την Ευρώπη»

θα μας επιτρέψει να χρηματοδοτήσουμε το ελληνικό πρόγραμμα, να χορηγήσουμε τη βοήθεια και να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους», ήταν ούτε λίγο ούτε πολύ η έκκληση του γάλλου υπουργού Οικονομικών.Την ελπίδα ότι οι περισσότερες διαφορές των Ευρωπαίων αντιμετωπίστηκαν κατά την τηλεδιάσκεψη του Σαββάτου για την Ελλάδα εξέφρασε φθάνοντας' και ο υπουργός Οικονομικών της Ιρλανδίας Μάικλ Νούναν. «Υποθέτω ότι έγιναν συζητήσεις στο ΔΝΤ αυτό το Σαββατοκύριακο», ήταν επίσης το σχόλιο του κ. Νούναν για το Ταμείο, που δείχνει πως πριν από το ΕηΓθ§Γοπρ υπήρχαν προσδοκίες

για προσέγγιση των Ευρωπαίων με τις θέσεις Λαγκάρντ. Οπως εξήγησε ο κ. Νούναν, στο Ειιπ^ΓΟίιρ του Σαββάτου οι χώρες της ευρωζώνης συμφώνησαν σε κάποια βασικά σημεία και υπέβαλαν τις θέσεις τους στο ΔΝΤ για να τις εξετάσει ώστε να συζητηθούν ξανά στο χθεσινό Εππ^τοαρ.Από την πλευρά τους, στελέχη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όπως ο αντιπρόεδρος Βίτορ Κον- στάνσιο σε δηλώσεις τους πριν από το Ε α ι^ τοπ ρ απέκλειαν το ενδεχόμενο κουρέματος του ελληνικού χρέους. Ο  Κονστάνσιο πάντως δήλωνε επίσης αισιόδοξος ότι θα επιτευχθεί συμφωνία.Ανησυχία από ιον ισπανό υπουργό
«ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟ να φτάσουμε σε μια συμφωνία - μήνυμα εμπιστοσύνης όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για ολόκληρη την ευρωζώνη. Είναι σημαντικό να στείλουμε ένα ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα», δήλωσε ερχόμενος στη σύνοδο ο υπουργός Οικονομικών της Ισπανίας Λουίς ντε Γκίντος, ο οποίος έχει, ως γνωστόν, λόγους να ανησυχεί για μετάδοση της κρίσης. Η Ισπανία αυτό το διάστημα έχει να αντιμετωπίσει το φλέγον ζήτημα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών της χώρας με 37 δισ. ευρώ και θέλει να αποφύγει δυσάρεστες «εκπλήξεις» που θα μπορούσε να δημιουργήσει μια νέα αναστάτωση στις αγορές.


