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Μερικές µέρες ακόµη θα έχουν 
στην διάθεσή τους οι κυβερνητι-
κοί εταίροι, προκειµένου να «κλεί-

σουν» όλες τις εκκρεµµότητες σχετικά µε 
το νέο πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προ-
σαρµογής, τόσο στο εσωτερικό µέτωπο, 
όσο και σε τεχνικό επίπεδο µε την τρόικα. 
Οπως δήλωσε ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, οι 
οριστικές αποφάσεις για την Ελλάδα δεν 
αναµένεται να ληφθούν στην σηµερινή 
τηλεδιάσκεψη, ούτε στην έκτακτη συνε-
δρίαση των υπουργών Οικονοµικών της 
ευρωζώνης, στις 8 Νοεµβρίου, αλλά στην 
τακτική συνεδρίαση του Eurogroup, στις 
12 Νοεµβρίου.

Οι αποφάσεις του Eurogroup αφορούν 
πρωτίστως το ζήτηµα της εκταµίευσης της 
δόσης των 31,5 δισ. ευρώ και δευτερευ-
όντος το θέµα της επιµήκυνσης του ελ-

ληνικού προγράµµατος δηµοσιονοµικής 
προσαρµογής.

Ο επικεφαλής του Eurogroup και πρω-
θυπουργός του Λουξεµβούργου άφησε να 
εννοηθεί ότι τα θέµατα της Ελλάδας θα 
συζητηθούν στην σηµερινή έκτακτη τηλε-
διάσκεψη, καθώς και σε έκτακτη συνεδρί-
αση της ευρωοµάδας, στις 8 Νοεµβρίου. 
Ωστόσο οι αποφάσεις θα ληφθούν στην 
τακτική συνεδρίαση του Eurogroup, στις 
12 Νοεµβρίου.

Ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ ξεκαθάρισε, επί-
σης, για µια ακόµη φορά, ότι «η Ελλάδα 
δεν θα αποχωρήσει από την ευρωζώνη». 
«Αυτό δεν θα συµβεί» τόνισε ο κ.Γιούν-
κερ, στέλνοντας µήνυµα στις αγορές και 
ζήτησε παράλληλα να σταµατήσουν τα σε-
νάρια περί εξόδου της χώρας µας από την 
Ευρωζώνη.

Υποτιµηµένη κατά 55-60% θα είναι η 
νέα δραχµή αν οι επίσηµοι πιστω-
τές αποτύχουν να αντιµετωπίσουν 

το ελληνικό χρέος εντός της ευρωζώνης 
σύµφωνα µε ανάλυση της ιαπωνικής τρά-
πεζας η Nomura. Σε µια τέτοια περίπτωση, 
η Ελλάδα θα βρεθεί µόνο πίσω από την 
Αργεντινή του 2002 και την Ινδονησία 
του 1997, στην ιστορική κατάταξη µε τις 
νοµισµατικές κρίσεις παγκοσµίως. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι στην Αργεντινή το 
2002 το νόµισµα υποτιµήθηκε κατά 64% 
και στην Ινδονησία το 1997 κατά 67%, 
εξηγεί η Nomura.

«Η Ελλάδα αντιµετωπίζει προβλήµα-
τα απώλειας ανταγωνιστικότητας εξαιτί-
ας της υπερτίµησης του νοµίσµατος της, 
χαµηλά συναλλαγµατικά αποθέµατα και 
χαµηλή κυβερνητική αποτελεσµατικότη-
τα (µε βάση τους δείκτες της Παγκόσµιας 
Τράπεζας). Tα παραπάνω, καταδεικνύουν 
ότι µια ελληνική έξοδο από την Ευρωζώ-
νη θα παρήγαγε µια εξαιρετικά µεγάλη 

νοµισµατική υποτίµηση, αντίστοιχη µε τις 
χειρότερες εµπειρίες του ιστορικού µας 
υποδείγµατος» σηµειώνεται στην έκθεση 
της Nomura.

Παράλληλα, η Nomura υποστηρίζει ότι 
ο κίνδυνος εξόδου της Ελλάδας από την 
ευρώ και διάσπασης της ευρωζώνης έχει 
υποχωρήσει από τον Μάιο του 2012, 
αλλά δεν έχει εξαλειφθεί τελείως. Σύµφω-
να µε τον ιαπωνικό οίκο, τα spreads των 
ευρωπαϊκών οµολόγων δείχνουν ότι οι 
πιθανότητες διάσπασης της Ευρωζώνης 
µέχρι τα τέλη του 2013 ανέρχονται στο 
50%. Η Nomura σηµειώνει ακόµα ότι 
παραµένει το υψηλό πολιτικό ρίσκο στην 
Ελλάδα.

«Σύµφωνα µε τις πρόσφατες δηµοσκο-
πήσεις, το κυβερνών κόµµα, η Νέα ∆η-
µοκρατία, βλέπει τη δηµοτικότητα του να 
υποχωρεί πίσω από το αντιµνηµονιακό 
κόµµα της ακροαριστεράς, ΣΥΡΙΖΑ. Την 
ίδια ώρα η ακροδεξιά Χρυσή Αυγή έρχε-
ται Τρίτη» επισηµαίνει η έκθεση.

«Μέχρι το τέλος του χρόνου θα 
πρέπει να λάβουµε τις απο-
φάσεις που αφορούν στην 

Ελλάδα» επανέλαβε, µε νέα δήλωσή του ο 
Γάλλος πρόεδρος, Φρανσουά Ολάντ, µετά 
τη συνάντηση που είχε µε τους επικεφα-
λής πέντε διεθνών οργανισµών - ∆ΝΤ, 
Παγκόσµια Τράπεζα, ΟΟΣΑ, Παγκόσµιο 
Οργανισµό Εµπορίου και ∆ιεθνή Οργά-
νωση Εργασίας.

Ο Φρανσουά Ολάντ υπογράµµισε ότι οι 
αποφάσεις που έλαβε το Ευρωπαϊκό Συµ-
βούλιο στις 18 και στις 19 Οκτωβρίου 
για τον ΕΜΣ, την κατεύθυνση της ΕΚΤ, 
το Σύµφωνο για την Ανάπτυξη και την 
Τραπεζική Ένωση σε συνδυασµό µε το 
∆ηµοσιονοµικό Σύµφωνο, «θα συµβάλ-
λουν στην έξοδο της ευρωζώνης από την 
κρίση, που ήταν µια κρίση αστάθειας και 
αµφιβολίας». Πρόσθεσε ότι «αυτό όµως 
δεν φθάνει, θα πρέπει να λάβουµε µέχρι 
το τέλος του χρόνου τις αποφάσεις που 
αφορούν την Ελλάδα και σε αυτό θα µας 
βοηθήσει η έκθεση της τρόικας, καθώς 
και για κάθε χώρα που θα θέλει να µπει 
στο µηχανισµό σταθερότητας».

Ο Φ. Ολάντ αναφέρθηκε, σε ερώτηση 
δηµοσιογράφου και στην έκθεση της τρό-

ικας η οποία αναµένεται στη συνάντηση 
του Γιούρογκρουπ στις αρχές του Νοεµ-
βρίου, όποτε, όπως δήλωσε, θα εξετα-
σθούν «οι πιο αποτελεσµατικοί τρόποι 
για την εξεύρεση βιώσιµης λύσης, µε την 
προϋπόθεση ότι η Ελλάδα τηρεί τις δε-
σµεύσεις της».

Αναφέρθηκε, επίσης, στις προκλήσεις 
που αντιµετωπίζει αυτήν την εποχή η 
Γαλλία, οι οποίες είναι αλληλοεξαρτώ-
µενες και συνοψίζονται, σύµφωνα µε τον 
ίδιο, σε τρεις: το χρέος που θα µπορούσε 
να γίνει µη διαχειρίσιµο, η υψηλή ανερ-
γία και η ανταγωνιστικότητα.

Στις 12 Νοεµβρίου 
οι αποφάσεις για τη δόση

Υποτιµηµένη έως και 60% 
η νέα δραχµή, 
αν βγει η Ελλάδα από το ευρώ

Ως το τέλος του έτους 
οι αποφάσεις για την Ελλάδα
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Για τον φετινό εορτασμό της εξέγερσης του Πολυτεχνείου,
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

η Επιτροπή Νεολαίας και το Τμήμα Εκπαίδευσης
της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Ν.Ν.Ο.

Καλούν

Όλα τα Σωματεία και Ομογενειακούς φορείς σε συγκέντρωση,

Την Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012

Στην Ελληνική Κοινοτική Λέσχη
206-210 Lakemba Street, Lakemba

στις 7.00μμ.
για την οργάνωση του εορταστικού προγράμματος 

της «17ης Νοεμβρίου».

Όλοι οι εκπρόσωποι των οργανισμών, σωματείων και φορέων θα 
αποτελέσουν την οργανωτική επιτροπή, οπότε η συμμετοχή όλων 

κρίνεται απαραίτητη.
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