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* Αισιοδοξία για ευρώ, φόβοι για νέα λιτότητα.
* Πιθανέ£ "τράμπεα" στα ελληνοτουρκικά και το 
Κυπριακό.
* Ψαλίδι στα δη μ. έργα.
* "Καλό κλίμα" στο υπουργικό συμβούλιο.
* Αιέρρευσε από την Τράπεζα Αγγλίας.
Νέα δεδομένα διαμορφώνονται μετά την απόφαση των 
Βρυξελλών να ενταχθεί η δραχμή υποτιμημένη κατά 14% 
στο μηχανισμό των ευροπαϊκών ισοτιμιών. Σε μύνημα 

προς τον Ελληνικό λαό ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε τις σχετικές αποφάσεις (η νέα τιμή 
του "εκιού" θα είναι 357 δχμ.) που θα πλαισιώνονται από "πακέτο μέτρων ανάγκης"
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ Σ

• Για το Κόσοβο
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις 
εξελίξεις στο Κοσσυφοπέδιο 
παρουσίασε η συζήτηση 
στρογγυλής τραπέζης που 
διοργάνωσε το «Πρόγραμμα 
Σωκράτης Κόκκαλης», του 
πανεπιστημίου Χάρβαρντ. Ο 
πρέσβης της Αλβανίας στις 
ΗΠΑ, Π. Μπουσάτι, 
υποστήριξε τη διατήρηση των 
συνόρων, ζητώντας παράλληλα 
τη διασφάλιση των 
δικαιωμάτων των Αλβανών της 
περιοχής. Ο πρέσβης της 
Γιουγκοσλαβίας στα Ηνωμένα 
Εθνη, Β. Γιοβάνοβιτς, 
επισήμανε ότι η λύση 
βρίσκεται στην επιστροφή των 
Αλβανών στους κρατικούς 
θεσμούς που εγγυώνται 
επαρκώς τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Πρόσθεσε επίσης 
ότι πρέπει να καταγγελθούν τα 
αποσχιστικά αιτήματα. Η 
πρέσβειρα της ΠΓΔΜ στις 
ΗΠΑ, Λ. Ατσέφκα, 
χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ 
σημαντικό σύμμαχο και εταίρο 
της χώρας της. Τη συζήτηση 
που έγινε στη Βοστόνη, 
παρακολούθησαν πολλοί 
ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι 
και φοιτητές.

• Δάνεια-φωτιά
«Φωτιά» βάζει η υποτίμηση της 
δραχμής σε όσους έχουν πάρει 
στεγαστικά ή καταναλωτικά 
δάνεια σε συνάλλαγμα.

• Δεν συμφέρει τώρα να 
αλλάξετε νόμισμα
Αν π.χ. κάποιος δανειολήπτης 
μέχρι τώρα πλήρωνε σε κάθε 
δόση 1.000 δολάρια, δηλαδή 
290.000 δρχ., από εδώ και στο 
εξής ναι μεν θα πληρώνει και 
πάλι 1.000 δολάρια με τη 
διαφορά ότι δραχμικά θα 
μεταφράζονται με την αυξημένη 
ισοτιμία. Δηλαδή αν το δολάριο 
ανατιμηθεί κατά 15%, τότε η 
κάθε δόση θα ανέρχεται στις 
333.500 δραχμές.

• Παρασκευή και 13
Ο αιφνιδιασμός των μελών του 
υπουργικού συμβουλίου που 
συνόδευαν τον πρωθυπουργό 
στην Αγγλία υπήρξε απόλυτος. 
Ουδείς γνώριζε τα 
διαδραματιζόμενα στο μέτωπο 
της δραχμής.

• Πλήρης μυστικότητα
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•  Ακης Πάνου
Στο εδώλιο του Μικτού 
Ορκωτού Δικαστηρίου 
Καβάλας κάθεται αύριο, 
Δευτέρα, ο συνθέτης Ακης 
Πάνου. Οι κατηγορίες που 
πρόκειται να αντιμετωπίσει 
αφορούν «ανθρωποκτονία από 
πρόθεση, παράνομη οπλοφορία 
και οπλοχρησία και παράνομη 
κατοχή πυρομαχικών». Ο 
γνωστός μουσικοσυνθέτης είχε 
σκοτώσει με περίστροφο τον 
35χρονο φίλο της κόρης του, 
Ελευθερίας, Σωτήρη Γιαλαμά, 
την 1η Αυγούστου 1997.

•  Απαγωγή
Δύο ελληνοκύπριους ψαράδες 
απήγαγαν τούρκοι στρατιώτες 
τα ξημερώματα του Σαββάτου, 
σύμφωνα με τηλεγράφημα του 
Αθηναϊκού Πρακτορείου. 
Πρόκειται για τους 58χρονους 
Ανδρέα Κωνσταντίνου και 
Γεώργιο Λευτέρη από τη 
Δερύνεια. Οι απαχθέντες 
ψάρευαν στην περιοχή Κάπαρη 
στο Παραλίμνι, όταν Τούρκοι 
που επέβαιναν σε ταχύπλοο 
σκάφος τους πλησίασαν, τους 
εκφόβισαν ρίχνοντας εναντίον 
τους περίπου 10 
πυροβολισμούς και αφού 
έδεσαν τη βάρκα τους στο 
ταχύπλοο, κατευθύνθηκαν 
προς το κατεχόμενο λιμάνι της 
Αμμοχώστου.

Βασική μέριμνα του 
πρωθυπουργού και του στενού 
οικονομικού επιτελείου που 
διαχειριζόταν την υπόθεση της 
δραχμής ήταν να εξασφαλιστεί η 
πλήρης μυστικότητα στο πρώτο 
αρχικό και κρίσιμο στάδιο. Στη 
φάση αυτή δεν υπήρχε χρόνος 
για βαθύτερες αναλύσεις και 
προσεγγίσεις. Αυτές άρχισαν να 
διατυπώνονται μετά.

• Ημερομηνίες - σταθμοί 
Σέρβοι και Αλβανοί 
επικαλούνται την ιστορία για να 
αιτιολογήσουν τις διεκδικήσεις 
τους στο Κοσσυφοπέδιο. Οι 
ιστορικοί, ωστόσο, δεν έχουν 
δώσει ακόμα σαφή απάντηση 
στο ερώτημα ποιος από τους 
δυο λαούς εγκαταστάθηκε 
πρώτος στην περιοχή. Οι 
Αλβανοί ισχυρίζονται πάντως 
ότι οι πρόγονοί τους έφτασαν 
στο Κοσσυφοπέδιο τον 6ο 
αιώνα μ.Χ., πριν από τους 
Σλάβους.

• Ο γνωστός Γιάτσεκ...
Πνευματώδης, οξυδερκής, 
παρούσα η γνωστή και... μη 
εξαιρετέα πονηριά του, λέξεις 
μία προς μία, καμιά τυχαία, 
ποιος περίμενε να μιλήσει 
διαφορετικά και για το σημερινό 
παιχνίδι στην Τούμπα. Λέτε ν' 
αναζωπυρωθεί ο ευσεβής πόθος 
του Ιωνικού στην εξ ορισμού 
απαγορευτική έδρα;
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Παρασκευή και 13 

Του ΤΑΣΟΥ ΠΑΠΠΑ

Ο αιφνιδιασμός των μελών του υπουργικού συμβουλίου που 
συνόδευαν τον πρωθυπουργό στην Αγγλία υπήρξε απόλυτος. Ουδείς 
γνώριζε τα διαδραματιζόμενα στο μέτωπο της δραχμής.

Στις 3 μ. μ. (ώρα Αγγλίας) ο πρωθυπουργός ειδοποίησε τον υπουργό 
Τύπο Δ. Ρέππα και τον υπεύθυνο του γραφείου τύπου Γ. Πανταγιά να 
ετοιμάζονται για άμεση επιστροφή στην Αθήνα, χωρίς όμως να τους 
δώσει όλες τις πληροφορίες. Την ίδια ώρα στην Ελλάδα τα 
κυβερνητικά και κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ -πλην του Γ. 
Παπαντωνίου ο οποίος ήταν σε συνεχή επικοινωνία με τον Κ. Σημίτη 
και φυσικά είχε τη συνολική εικόνα του ζητήματος- ασχολούνται με 
τα θέματα της αρμοδιότητάς τους.

Πλήρης μυστικότητα

Βασική μέριμνα του πρωθυπουργού και του στενού οικονομικού 
επιτελείου που διαχειριζόταν την υπόθεση της δραχμής ήταν να 
εξασφαλιστεί η πλήρης μυστικότητα στο πρώτο αρχικό και κρίσιμο 
στάδιο. Στη φάση αυτή δεν υπήρχε χρόνος για βαθύτερες αναλύσεις 
και προσεγγίσεις. Αυτές άρχισαν να διατυπώνονται μετά.

Ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με ανθρώπους που συνομίλησαν μαζί του 
χθες και προχθές, δεν έδειχνε να ανησυχεί για τις επιπτώσεις στην 
οικονομία από την υποτίμηση της δραχμής. Περιμένει αύξηση του 
πληθωρισμού κατά δύο μονάδες και ομαλοποίηση της κατάστασης 
μέσα από την πολιτική των επιτοκίων ύστερα από δύο μήνες. 
Κορυφαίοι παράγοντες του κόμματος έλεγαν στην «Κ.Ε.» ότι η 
διεθνής οικονομική συγκυρία δεν είναι αρνητική, αφού οι τιμές του 
πετρελαίου μειώνονται και κατά συνέπεια η επιβάρυνση στον 
τιμάριθμο δεν θα είναι μεγάλη.

Το θέμα της υποτίμησης δεν είχε απασχολήσει κάποιο κομματικό ή 
κυβερνητικό όργανο. Ο πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι είχε 
συζητήσει με πρωτοκλασάτα στελέχη το ζήτημα της ένταξης της 
δραχμής στο σύστημα συναλλαγματικών ισοτιμιών, δεν είχε προφέρει 
ποτέ τη λέξη «υποτίμηση», για ευνόητους λόγους. Υψηλόβαθμοι όμως 
κυβερνητικοί παράγοντες (Α. Τσοχατζόπουλος) είχαν πει στον 
πρωθυπουργό σε ανύποπτο χρόνο ότι πρέπει να σταματήσει ο 
υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γ. Παπαντωνίου να καλλιεργεί υψηλές 
προσδοκίες γύρω από τη δραχμή γιατί «κάποια στιγμή θα 
υποχρεωθούμε να κάνουμε υποτίμηση και τότε θα βρεθούμε 
εκτεθειμένοι».

Ενα μέλος του Ε.Γ., ο Π. Οικονόμου, μόλις την προηγούμενη Δευτέρα
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έστειλε επιστολή στον Κ. Σκανδαλίδη και του ζητούσε να συζητηθεί 
διεξοδικά στο καθοδηγητικό όργανο το θέμα του ευρώ, «γιατί, όπως 
έγραφε, υπάρχουν πολλές ανησυχίες στην αγορά». Την Τρίτη ο 
πρωθυπουργός στη συνεδρίαση του Ε.Γ. απαντά στον κ. Οικονόμου 
λέγοντάς του ότι «συμμερίζομαι τις ανησυχίες σου, πρέπει να 
συζητήσουμε, αλλά σήμερα δεν είμαι έτοιμος. Να το κάνουμε στην 
επόμενη συνεδρίαση και να καλέσουμε και το Γιάννο».

Πάντως η εσωκομματική αντιπολίτευση δεν δείχνει διαθέσεις 
σύγκρουσης με την ηγετική ομάδα περί το ζήτημα της υποτίμησης. 
Είναι χαρακτηριστική η φράση στελέχους της στην «Κ.Ε.»: «Ο 
Σημίτης έκανε τη δεύτερη καλύτερη επιλογή που μπορούσε. Το 
χειρότερο θα ήταν να αφήσει να σέρνεται αυτή η κατάσταση με τις 
συνεχείς κερδοσκοπικές επιθέσεις. Το καλύτερο θα ήταν να κάνει την 
υποτίμηση πριν από μερικούς μήνες, το Νοέμβριο για παράδειγμα».

Οπως προκύπτει από τα παραπάνω, η εσωκομματική αντιπολίτευση 
θα εστιάσει την κριτική της -χαμηλών τόνων έτσι κι αλλιώς- στο θέμα 
του χρόνου της υποτίμησης. Ενδέχεται όμως να σκληρύνει τη στάση 
της αν τα συμπληρωματικά μέτρα έχουν μονομερή χαρακτήρα. 
Στελέχη της φοβούνται ότι η κυβέρνηση θα επιτεθεί μετωπικά κατά 
της εργασίας και αυτό θα προκαλέσει έντονες κοινωνικές αντιδράσεις.

Νέα σενάρια

Οι εξελίξεις στη δραχμή φαίνεται να ακυρώνουν τα δειλά σενάρια που 
κυκλοφορούσαν εδώ και μέρες για πρόωρες εκλογές. «Αυτή είναι η 
πρώτη ανάγνωση» λένε οι διακινητές των σεναρίων και επιμένουν ότι 
και μετά την υποτίμηση τα σενάρια έχουν βάση και εξηγούνται:

Η πολιτική συγκυρία ευνοεί το ΠΑΣΟΚ και προσωπικά τον Κ.
Σημίτη: Αν πάει σε εκλογές τον Ιούνιο, λένε, πρέπει να θεωρείται 
σίγουρη (;) η εκλογική νίκη, αφού τα εσωκομματικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζει η Ν.Δ. δεν θα της επιτρέψουν να δώσει τη μάχη με 
αξιώσεις επικράτησης. Η επωδός είναι η εξής: Γιατί ο Κ. Σημίτης να 
δώσει τη δυνατότητα και το χρόνο στον Κ. Καραμανλή να ελέγξει 
πλήρως το κόμμα του; Θα είναι ασύγνωστο λάθος...

Οι πρόωρες εκλογές «γλιτώνουν» τον Κ. Σημίτη από το άγχος των 
δημοτικών εκλογών και του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.

Τα επιχειρήματα της άλλης πλευράς είναι συντριπτικά:

-Με την οικονομία σε αναστάτωση, εξαιτίας της υποτίμησης, θα είναι 
αυτοκτονικό να πάμε σε εκλογές.

-Χωρίς χειροπιαστά δείγματα στην οικονομική και κοινωνική 
πολιτική, δεν θα έχουμε τύχη.

-Αν δεν προχωρήσουν θεαματικά τα μεγάλα έργα και δεν 
δρομολογηθούν οι διαδικασίες παρέμβασης στη δημόσια διοίκηση και 
τις ΔΕΚΟ, οι κάλπες θα «βγάλουν» δυσάρεστες εκπλήξεις.

Τα σενάρια των πρόωρων εκλογών διαψεύδονταν χθες από τα πλέον
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αρμόδια χείλη, με την εξής φράση: «Πρόκειται για ανοησίες 
ολκής»...Οι αντιδράσεις

ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

η «Η κυβέρνηση σύρεται σε μια επικίνδυνη επιλογή χωρίς να έχει 
εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την επιτυχία της. Ανατρέπει την 
πολιτική που ακολούθησε μέχρι σήμερα, χωρίς να έχει εξασφαλίσει 
την προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών ούτε τον περιορισμό των 
δημόσιων δαπανών. Η ένταξη στο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα 
γίνεται κάτω από τις χειρότερες δυνατές προϋποθέσεις», ανέφερε ο Γ. 
Αλογοσκούφης έπειτα από σύσκεψη με τον Κ. Καραμανλή.

η Το ΚΚΕ τονίζει ότι «η κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει την 
υποτίμηση ως εργαλείο εφαρμογής των λεγάμενων διαρθρωτικών 
μέτρων, δηλαδή μια νέα λαίλαπα κατά των εργατικών δικαιωμάτων, 
του ασφαλιστικού συστήματος και του ξεπουλήματος των υπόλοιπων 
ΔΕΚΟ».

η Ο πρόεδρος του ΣΥΝ Ν. Κωνσταντόπουλος τόνισε ότι «η σημαντική 
υποτίμηση της δραχμής σηματοδοτεί πλήρη αποτυχία των 
προβλέψεων και των στόχων της κυβερνητικής πολιτικής».

η «Πρωθυπουργό φόρων και υποτιμήσεων», χαρακτήρισε τον Κ. 
Σημίτη ο Μ. Εβερτ και τον κάλεσε να απομακρύνει τον υπουργό 
Εθνικής Οικονομίας. «Η υποτίμηση είναι ασπιρίνη. Ρίχνει τον πυρετό, 
αλλά δεν θεραπεύει. Είναι ανάγκη να ληφθούν τα αναγκαία 
διαρθρωτικά μέτρα τα οποία οφείλει ο πρωθυπουργός να αναγγείλει 
στη Βουλή την προσεχή εβδομάδα» και ζητεί να παγώσουν για ένα 
χρόνο οι τιμές των υπηρεσιών που προσφέρει το Δημόσιο και να μην 
επιβληθεί πρόσθετη φορολογία.

η «Είχα προειδοποιήσει ότι θα φθάσουμε σε υποτίμηση αν η 
κυβέρνηση δεν προχωρήσει σε διαρθρωτικές αλλαγές. Η κυβέρνηση 
προτίμησε τις λογιστικές αλχημείες και η Ν.Δ. να με διαγράψει» 
τονίζει ο Στ. Μάνος και προειδοποιεί ότι «αν δεν βάλουμε μυαλό δεν 
θα είναι η τελευταία».

ΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ

η «Μην τολμήσετε να προχωρήσετε είτε σε πράξη νομοθετικού 
περιεχομένου που θα καθορίζει αυξήσεις εισοδημάτων». Το μήνυμα 
αυτό απέστειλαν τα συνδικαλιστικά στελέχη.

η «Θα αντιδράσουμε σκληρά στην περίπτωση που στραφεί η 
υποτίμηση κατά της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων», 
προειδοποιεί ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Χρ. Πολυζωγόπουλος (ΠΑΣΚΕ).

η Αναπροσαρμογή του διεκδικητικού πλαισίου της ΓΣΕΕ είναι το 
κοινό αίτημα των αντιπολιτευόμενων συνδικαλιστικών παρατάξεων 
αλλά και της μεγάλης πλειονότητας των στελεχών της ΠΑΣΚΕ. Η 
ΑΔΕΔΥ προειδοποιεί επίσης για εκτεταμένες κινητοποιήσεις.

Τεράστιες ευθύνες επιρρίπτουν στην κυβέρνηση οι κ. Γ. Μανώλης
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(ΔΑΚΕ), Γ. Μαυρίκος (ΕΣΑΚ) και ο Αλ. Καλύβης (Αυτ. 
Παρέμβαση), καθώς προεξοφλούν ότι «τη νύφη θα πληρώσουν οι 
εργαζόμενοι και συνταξιούχοι».

η Κατά της υποτίμησης της δραχμής τάσσονται οι περισσότεροι 
εκπρόσωποι - μέλη της ΠΑΣΚΕ. Παρά την «ψύχραιμη στάση» που 
συνιστά ο πρόεδρος της ΓΣΣΕ Χρ. Πολυζωγόπουλος, τα 
συνδικαλιστικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ έχουν «παγώσει» από την 
οικονομική εξέλιξη της υποτίμησης.

Εκτός από τα 6 στελέχη της λεγάμενης εσωπαραταξιακής 
αντιπολίτευσης (Χρ. Λιακόπουλος, Ηλ. Κοντόπουλος, Μ. 
Φραγκουδάκη, Αργυρίου κ.λπ.) που θεωρούν ότι επέρχεται 
«νεοφιλελεύθερη λαίλαπα», αντίθετα είναι και άλλα στελέχη που 
πρόσκεινται στον Α. Τσοχατζόπουλο, όπως ο Γ. Ορφανός, ο Γ. 
Παναγόπουλος, αλλά και αρκετοί από τη λεγάμενη «γεννηματική» 
πτέρυγα.
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Ωρες αγωνίας για τη δραχμή 

Του Χ.ΖΙΩΤΗ

Η κακοδαιμονία της Παρασκευής και 13 χτύπησε τη δραχμή, ενώ όλα 
έδειχναν ότι η αγορά ομαλοποιείται και το κλίμα έχει αντιστραφεί, οι 
εκροές του ενός και πλέον δισ. δολαρίων ήρθαν να ανατρέψουν την 
εύθραυση ισορροπία που είχε δημιουργηθεί. Η ισοτιμία της δραχμής 
έναντι του ECU σημείωσε μεγάλη πτώση και το επιτόκιο των 
βραχυχρονίων περιόδων εκτινάχθηκε στα ύψη.

Από την Παρασκευή

Οπως απεδείχθη, ορισμένοι επενδυτικοί οίκοι του εξωτερικού 
γνώριζαν το πρωί της Παρασκευής ότι η Ελλάδα θα ενταχθεί στον 
Ευρωπαϊκό Νομισματικό Μηχανισμό.

Η απόφαση για ένταξη της δραχμής στο Μηχανισμό των 
Συναλλαγματικών Ισοτιμιών ελήφθη από την κυβέρνηση κατά πάσα 
πιθανότητα την Πέμπτη χωρίς βέβαια να δημοσιοποιηθεί. Η 
κατάσταση όπως εξελισσόταν την Παρασκευή ήταν δύσκολη.

Η Τράπεζα της Ελλάδος προσπαθούσε, μέσω συνεχών παρεμβάσεων 
στην αγορά συναλλάγματος, να συγκρατήσει την ισοτιμία της 
δραχμής, χωρίς όμως να μπορεί να το κατορθώσει. Ετσι, ενώ έπειτα 
από την κάθε πώληση συναλλάγματος η ισοτιμία έδειχνε να 
συγκρατείται, στη συνέχεια οι πιέσεις επανέρχονταν εντονότερες 
εκτοξεύοντας την ECU στα ύψη.

Ετσι έδειχνε να ανατρέπεται εν ριπή οφθαλμού το κλίμα ευφορίας 
που είχε δημιουργηθεί, καθώς όλα τα στοιχεία έδειχναν ότι οι 
δυσάρεστες επιπτώσεις από τη νομισματική και συναλλαγματική 
αναταραχή έτειναν να εξαλειφθούν.

Οι έντονες πιέσεις που ασκήθηκαν στη δραχμή είχαν ως αποτέλεσμα 
η ισοτιμία της, έναντι της ECU, να υπερβεί κατά πολύ τα επίπεδα που 
είχαν διαμορφωθεί στο fixing. Ετσι η ECU το απόγευμα έφθασε να 
διαπραγματεύεται μέχρι τις 324 δρχ., ενώ το fixing είχε κλείσει στις 
313,700 δρχ.

Μετά τις συνεχείς παρεμβάσεις που πραγματοποιούσε η Τράπεζα της 
Ελλάδος. Η ισοτιμία κατέβηκε στις 318 δρχ., στην οποία πρέπει να 
πραγματοποιήθηκαν και οι περισσότερες πράξεις.

Ξέφρενη άνοδος

Την ίδια ξέφρενη πορεία ακολούθησαν και τα υπόλοιπα βασικά ξένα 
νομίσματα, όπως η βρετανική λίρα, η οποία εκτινάχθηκε στις 490,50
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δρχ. από 480,420 που έκλεισε στο fixing, και το δολάριο το οποίο 
προσέγγισε τις 299 δρχ., ενώ είχε κλείσει στις 289,050 δρχ.

Ομως οι σημαντικές εκροές της Παρασκευής είχαν ως αποτέλεσμα 
εκτός από την πίεση στη δραχμή, να επαναφέρουν τα επιτόκια στα 
επίπεδα που βρίσκονταν πριν από τρεις μήνες.

Για παράδειγμα, το διατραπεζικό επιτόκιο για διάρκεια ενός μήνα 
εκτινάχθηκε στο 20-30% από 16% που ήταν μέχρι το πρωί της 
Παρασκευής.

Ανάλογη πορεία ακολούθησαν και τα επιτόκια μέχρι τη διάρκεια του 
ενός χρόνου. Οι εξελίξεις αυτές ήταν βέβαιο ότι θα υποχρέωναν την 
Τράπεζα της Ελλάδος να αυξήσει εκ νέου τα επιτόκιά της από αύριο, 
προκειμένου να αποτρέψει τις κερδοσκοπικές πιέσεις στη δραχμή. 
Βέβαια η εισαγωγή του εθνικού μας νομίσματος στο ΜΣΙ φαίνεται να 
αποτρέπει την εξέλιξη αυτή.

Στο χρηματιστήριο

Το «περίεργο» είναι ότι η όλη αναταραχή συνέπεσε με μια καλή 
ημέρα στο χρηματιστήριο όπου ο τζίρος έφθασε τα 20 δισ. δρχ., 
καθώς οι εξελίξεις δεν είχαν γίνει «ορατές» στην αγορά.

Από την άλλη ξένοι οίκοι έχουν εκφράσει εμπιστοσύνη στις 
ελληνικές μετοχές, αλλά και στην οικονομία.

Ενδειξη εμπιστοσύνης προς τη δραχμή αποτέλεσε και το δάνειο του 1 
δισ. ECU που σύναψε το ελληνικό Δημόσιο στην ευρωαγορά, σε 
συνεργασία με τις τράπεζες SBC Warburg, Credit SwissKxai 
Deutsche Bank.

Τι αλλάζει με την ένταξη στον Μηχανισμό Ισοτιμιών

ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ δημιουργούνται για τη δραχμή μετά την 
εισαγωγή της στο Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών. Η 
συμμετοχή του εθνικού μας νομίσματος στο σύστημα έχει 
περισσότερο ψυχολογικό αντίκτυπο, παρά ουσιαστικό, καθώς η 
δραχμή θα έχει περιθώριο διακύμανσης

+15%, έναντι του βασικού νομίσματος αναφοράς που είναι το ECU.

Ομως το γεγονός ότι το νόμισμα της χώρας μας μετέχει στο «κλαμπ» 
των ισχυρών νομισμάτων της Ευρώπης εκτιμάται ότι θα του 
προσδώσει αυξημένο κύρος και σταθερότητα.

Η ιστορία επιφύλαξε για τη δραχμή μια μοναδική, απρόοπτη 
σύμπτωση. Να μετάσχει ή τουλάχιστον να καταθέσουμε αίτηση 
συμμετοχής στο Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 19 χρόνια 
ακριβώς μετά την ίδρυσή του, καθώς ο μηχανισμός ιδρύθηκε στις 13 
Μαρτίου του 1979, σε εφαρμογή της σχετικής απόφασης της συνόδου 
στη Φλωρεντία. Στην αρχή βέβαια ο μηχανισμός ήταν αυστηρότερος, 
καθώς προέβλεπε ότι το μέγιστο περιθώριο διακύμανσης έναντι του
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ECU ήταν μόλις +2,5%.

Ομως, ο Μηχανισμός Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (ΜΣΙ) οδεύει προς 
το τέλος του, καθώς σύμφωνα με τις αποφάσεις της συνόδου κορυφής 
του Δουβλίνου θα αντικατασταθεί από τον ΜΣΙ, ο οποίος θα 
βασίζεται πλέον σε κεντρικές ισοτιμίες που θα ορίζονται έναντι του 
ευρώ.

Η Κεντρική Τράπεζα

Το ρόλο πλέον για την παρακολούθηση θα τον έχει η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα, η οποία θα κρίνει κατά πόσο διατηρούνται οι 
συναλλαγματικές ισοτιμίες εντός του νέου ορίου που θα 
αποφασισθεί.

Ωστόσο, η χαλαρότητα του σημερινού μηχανισμού δεν μπορεί να 
διασφαλίσει τη σταθερότητα της δραχμής. Ετσι, εφόσον δεν 
μεταβληθούν τα περιθώρια διακύμανσης, καθοριστικό ρόλο για την 
περαιτέρω πορεία της δραχμής θα διαδραματίσει το ποσοστό της 
υποτίμησης και το πακέτο των μέτρων με τα οποία θα συνοδευτεί.

Ετσι, για παράδειγμα, αν η δραχμή «ανοίξει» αύριο στις 350 δρχ., δεν 
είναι βέβαιο ότι οι αγορές θα αποδεχθούν την ισοτιμία αυτή.

Στην περίπτωση που οι αγορές θεωρήσουν ότι το επίπεδο αυτό είναι 
ανεπαρκές, τότε οι πιέσεις θα συνεχισθούν. Ο ΜΣΙ δίνει την ευχέρεια 
στην ισοτιμία της δραχμής να κινηθεί μέσα σε αρκετά μεγάλο 
πλαίσιο.

Τα πλεονεκτήματα αντίθετα που προσφέρει ο σημερινός μηχανισμός 
θεωρούνται αρκετά περιορισμένα. Η χώρα μας θα μπορεί να πετύχει 
με το νέο μηχανισμό ευνοϊκές βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις 
προκειμένου να στηρίξει τη δραχμή.

Χ.Ζ.
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Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΙΟΔΡΑ

Πέπλο μυστήριου καλύπτει το πολυθρύλητο ταξίδι του Κ. Μητσοτάκη 
και της Ντ. Μπακογιάννη στο εξωτερικό - ταξίδι που άρχισε την 
επομένη της τελευταίας συνεδρίασης της Κ.Ο. της Ν.Δ.:

Οι συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού επιμένουν κατηγορηματικά 
ότι αναχώρησε για το Παρίσι όπου θα παραμείνει επί ΙΟήμερο. Ομως 
σύμφωνα με στοιχεία που διαθέτει η «Κ.Ε», ο «επίτιμος» και η 
τομεάρχης ανάπτυξης της Ν.Δ. δεν πήγαν στο Παρίσι αλλά στη 
Γενεύη και θα επιστρέφουν από εκεί στις 21 Μαρτίου στην Αθήνα.

Ερωτηματικά

Τα ερωτήματα που ανακύπτουν είναι: Τι επιχειρεί να κρύψει η 
Αραβαντινού; Ποιοι είναι οι σταθμοί του ταξιδιού και ποιος ο 
πραγματικός σκοπός του; Σχετίζεται άραγε αυτή η διεθνής εξόρμηση 
με τα μελλοντικά πολιτικά σχέδια του επιτίμου;

Μήπως το ταξίδι συνδέεται με τις τελευταίες νομισματικές εξελίξεις; 
Αν πρόκειται για μια απλή ιδιωτική διαδικασία, γιατί δεν 
ανακοινώνονται οι σταθμοί της αλλά -αντιθέτως- δημοσιοποιείται 
άλλος προορισμός; Αλλωστε σε παρόμοιες περιπτώσεις κατά το 
παρελθόν δεν είχε υπάρξει καμία μυστικότητα...

Στις 10 Μαρτίου το μεσημέρι, λίγες ώρες μετά τη σκληρή δήλωσή του 
«περί καταστροφικής πορείας της Ν.Δ.», ο Κ. Μητσοτάκης με 
συντροφιά την κόρη του Ντ. Μπακογιάννη αναχωρούσαν από το 
Ανατολικό Αεροδρόμιο Αθηνών με προορισμό το Παρίσι, όπως 
δήλωναν με μια φωνή και οι ίδιοι και οι συνεργάτες τους.

Ωστόσο, όπως φαίνεται από τις κρατήσεις θέσεων, ο προρισμος τους 
δεν ήταν η γαλλική πρωτεύουσα αλλά η Γενεύη, με την πτήση 3315 
της εταιρείας «Swissair». Μάλιστα, οι πληροφορίες μας αναφέρουν 
ότι οι δύο «παράξενοι ταξιδιώτες» απέφυγαν να αναχωρήσουν μέσω 
της αίθουσας VIP του Ανατολικού Αεροδρομίου, όπως συνηθίζεται, 
και όπως έκαναν πάντα μέχρι σήμερα, προφανώς για να γίνει 
περισσότερο δύσκολη η αποκάλυψη του ταξιδιού.

Τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο από μια κράτηση 
θέσεων που είχε γίνει νωρίτερα.

Οπως προκύπτει από άλλα στοιχεία που βρήκε η «Κ.Ε.», οι Κ. 
Μητσοτάκης και Ντ. Μπακογιάννη είχαν ζητήσει αρχικά θέσεις από 
τη γερμανική εταιρεία «Lufthansa» για την πτήση 3706 από τη 
Φραγκφούρτη στη Γενεύη. Οι θέσεις κλείστηκαν, όμως στη συνέχεια 
για λόγους που δεν γνωρίζουμε ακυρώθηκαν, ίσως γιατί ακυρώθηκαν 
και οι επαφές που ενδεχομένως επρόκειτο να γίνουν στη Γερμανία.
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Ομως οι πληροφορίες που δίνονται σε «λάθος κατεύθυνση» από την 
Αραβαντινού για το παράξενο ταξίδι δεν σταματούν εδώ:

Η επίσημη εκδοχή

Η επιστροφή στην Ελλάδα -παρά τους ισχυρισμούς ότι θα γίνει επίσης 
από το Παρίσι- θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με πληροφορίες μας, 
και αυτή από τη Γενεύη. Το Σάββατο στις 21 Μαρτίου, με την πτήση 
136 της «Ολυμπιακής».

Ολα τα παραπάνω γεννούν πολλά ερωτηματικά για τον προορισμό 
αλλά και για τον σκοπό του ταξιδιού: Η επίσημη εκδοχή από την 
Αραβαντινού είναι ότι ο Κ. Μητσοτάκης είχε προγραμματίσει να πάει 
στο Παρίσι εδώ και αρκετό διάστημα προκειμένου να περάσει κάποιες 
μέρες με την κόρη του Αλεξάνδρα που ζει μονίμως στη γαλλική 
πρωτεύουσα. Επίσης, προσθέτουν ότι η Ντ. Μπακογιάννη επιθυμούσε 
και αυτή να δει την αδελφή της αλλά και την κόρη της Αλεξία η οποία 
σπουδάζει δημοσιογραφία στη Σορβόνη.

Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι τα σχέδια άλλαξαν και ότι 
όλοι θα μετέβαιναν τελικά στη Γενεύη. Αν τα πράγματα είχαν έτσι, 
τότε δεν θα υπήρχε τίποτα το μυστηριώδες και θα μπορούσε κάλιστα 
να λεχθεί από την Αραβαντινού ότι προορισμός είναι η ελβετική πόλη 
όπου θα μεταβούν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας από το 
Παρίσι. Αρα γίνεται προσπάθεια να κρατηθούν κάποια πράγματα στο 
σκοτάδι.

Αλλο σενάριο

Υπάρχουν λόγοι υγείας μέλους της οικογένειας, όπως ανέφεραν 
κάποιες πληροφορίες; Μα και σε αυτή την περίπτωση η οικογένεια 
Μητσοτάκη έχει δείξει ότι δεν θέλει να αφήνει πεδίο για σενάρια 
(χαρακτηριστικό παράδειγμα, τα ταξίδια για λόγους υγείας της κ. 
Μαρίκας Μητσοτάκη).

Αλλες πήγες, ωστόσο, ανέφεραν ότι ο Κ. Μητσοτάκης και η Ντ. 
Μπακογιάννη δεν θα μείνουν και τις δέκα μέρες στη Γενεύη αλλά στο 
ενδιάμεσο θα ταξιδέψουν και προς άλλη κατεύθυνση. Θεωρούσαν, 
μάλιστα, ως πιθανότερο προορισμό, σ' αυτό το διάστημα, το Λονδίνο. 
Και μιλούσαν για συζητήσεις με οικονομικούς παράγοντες που μένουν 
εκεί. Συνέδεαν μάλιστα τις επαφές αυτές με τα μελλοντικά πολιτικά 
σχέδια του Κ. Μητσοτάκη.
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