
Χρήματα μόνο για εξυπηρέτηση του χρέους
Κατόπιν παρασκήνιου και παρά πς αντιρρήσεις που εκφράστηκαν, το αποφάσισε την αποδέσμευση μόνο 4,2 από τα 5,2 δισ. της δόσης

Το πρώτο έμπρακτο δείγμα ότι η χρηματοδότη
ση της Ελλάδας δεν θα συνεχιστεί απρόσκοπτα, 
εφόσον δεν εφαρμόζεται το Μνημόνιο, έστειλαν 
χθες οι εταίροι μας στην Ευρωζώνη. Από τη  δό
ση ύψους 5,2 δισ. ευρώ, που σύμφωνα με το πρό
γραμμα της δανειακής σύμβασης επρόκειτο να 
εκταμιευθεί σήμερα, τελικά στην Ελλάδα θα φτά
σουν μόνο τα 4,2 δισ. Κατόπιν έντονου παρα
σκηνίου και υπό τις προειδοποπτσεις πολλών Ευ
ρωπαίων πολιτικών ότι χωρίς την κατά γράμμα 
εφαρμογή του Μνημονίου δεν θα συνεχιστεί η 
χρηματοδότηση της Ελλάδας, το συμβούλιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Στα- 

:ρότητας (ΕΕδΕ) αποφάσισε χθες το βράδυ στο 
Λουξεμβούργο να εκταμιεύσει προς την Ελλά
δα 4,2 δισ., που επαρκούν μόνο για την εξυπη-

ρέτηση του ελληνικού δημοσίου χρέους. Το πο
σό θα κατατεθεί στον ειδικό δεσμευμένο λογα
ριασμό και ουσιαστικά θα χρησιμοποιηθεί για 
την αποπληρωμή ομολόγου (και τόκων) που κα
τέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. «Το υ- 
πολειπόμενο 1 δισ. ευρώ δεν χρειάζεται πριν α
πό τον  Ιούνιο και θα εκταμιευθεί ανάλογα μέ τις 
οικονομικές ανάγκες της Ελλάδας», αναφέρεται 
στην ανακοίνωση Τύπου που εξέδωσε το EFSF. 
Ουσιαστικά πρόκειται για προειδοποιητική βο
λή προς την Αθήνα, ότι δηλαδή χωρίς εφαρμο
γή του Μνημονίου χρήματα για το εσωτερικό της 
Ελλάδας δεν πρόκειται να έρθουν. Τα ταμειακά 
υπόλοιπα του ελληνικού Δημοσίου (περίπου 5 
δισ.) επαρκούν για την πληρωμή μισθών και συ
ντάξεων μέχρι τον Ιούλιο, υπό την προϋπόθε

ση ότι η πολιτική αστάθεια δεν θα τινάξει στον 
αέρα τα έσοδα και τις δαπάνες. Ωστόσο, θα εί
ναι δύσκολο να προχωρήσει η εξόφληση ληξι
πρόθεσμων οφειλών προς τον ιδιωτικό τομέα.

Το θέμα μη εκταμίευσης της δόσης έθεσαν 
αιφνιδιαστικά το απόγευμα της Τρίτης τρεις χώ
ρες, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Ιταλία, σε έ
κτακτη τηλεδιάσκεψη της λεγάμενης Task 
Force του EuroWorkingGroup, στο οποίο συμ
μετέχουν και οι εκπρόσωποι της Γαλλίας, της 
Ισπανίας και της Αυστρίας. Συμμετείχαν επίσης 
ο Ελληνας εκπρόσωπος κ. Γ. Ζανιάς, ο κ. Π. Τόμ- 
σεν του ΔΝΤ και ο κ. Σ. Ντερούζ από την Κο
μισιόν. Οι τρεις χώρες πρότειναν τη ν αναστο
λή καταβολής της δόσης εξαιτίας του υψηλού 
κινδύνου η Ελλάδα να μην εφαρμόσει τις δε

σμεύσεις της, δεδομένης της ισχύος τω ν  κομ
μάτων που τάσσονται κατά του Μνημονίου και 
του γεγονότος ότι ο κ. Τσίπρας, ο οποίος έχει 
εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, έχει δηλώ
σει την πρόθεσή του να καταγγείλει τη  δανει
ακή σύμβαση. Με τη ν πρόταση τω ν  τριών δια
φώνησαν τόσο ο κ. Τόμσεν όσο και ο κ. Ντερούζ. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώτος υποστήριξε 
ότι είναι λάθος να τεθεί ένα τέτοιο θέμα σε μια 
στιγμή που στην Ελλάδα δεν έχει σχηματισθεί 
ακόμη κυβέρνηση. Ο δεύτερος επέμεινε ότι ε
λέγχεται ακόμη και η νομιμότητα της αναστο
λής καταβολής της δόσης, η οποία είχε εγκρι- 
θεί με βάση την προηγούμενη αξιολόγηση. Σε 
κάθε περίπτωση, η κίνηση τω ν ευρωπαϊκών κυ
βερνήσεων αιφνιδίασε την Κομισιόν. Είναι εν

δεικτικό ότι ο εκπρόσωπός της κ. Αμαντέο Αλτα- 
φάζ δήλωνε ότι η δόση θα καταβληθεί κανονι
κά όχι μόνο τη ν  Τρίτη, αλλά ακόμη και χθες το 
απόγευμα, τη ν  ώρα δηλαδή που το διοικητικό 
συμβούλιο του ΕΡδΡ συζητούσε το θέμα.

Σε κάθε περίπτωση είναι προφανές ότι η Γερ
μανία και άλλες χώρες επιχείρησαν να κατα
στήσουν και εμπράκτως σαφές ότι η Ελλάδα δεν 
μπορεί να ελπίζει σε συνέχιση της χρηματο
δότησης, εάν δεν εφαρμόσει τα  συμφωνηθέντα. 
Επίσης, στις Βρυξέλλες υποστηρίζουν ότι κάπσ 
κράτη έχουν αποφασίσει ότι δεν θα περιοριστον 
σε απειλές για διακοπή της χρηματοδότησης, 
αλλά θα τις κάνουν και πράξη, οδηγώντας την 
Ελλάδα σε χρεοκοπία και έξοδο από το  ευρώ.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗΣ

Οι στόχοι των μεταρρυθμίσεων πρέπει να τηρηθούν, δήλω
σε η Γερμανίδα καγκελάριος, Αγκελα Μέρκελ.

Την ανάγκη η Ελλάδα να σεβαστεί τη συμφωνία της, τόνμ 
ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, κ. Μάρτιν Σουλτς.

Δεν υπάρχει μέλλον για την Ελλάδα εκτός Ε.Ε., προειδοποίη
σε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, Χέρμαν βαν Ρομπέι.

Συνεχείς προειδοποιήσεις από Ευρωπαίους εταίρους
Των ανταποκριτών μας 
στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ και 
ΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

«Οι συμφωνίες με την τρόικα και 
οι στόχοι τω ν  μεταρρυθμίσεων 
πρέπει να τηρηθούν», δήλωσε 
χθες η Γερμανίδα καγκελάριος, 
Αγκελα Μέρκελ, προσθέτοντας ό
τ ι  η Ελλάδα θα πρέπει να παρα- 
μείνει εντός της Ευρωζώνης. Την 
ίδια στιγμή, ο Γερμανός υπουργός 
Οικονομικών, Βόλφγκανγκ Σόι- 
μπλε, και μια πλειάδα Ευρωπαίων 
υπουργών προειδοποιούσαν ότι, 
αν δεν εφαρμοστεί το  Μνημόνιο, 
η Ελλάδα απειλείται με έξοδο α
πό το  ευρώ. «Δ εν  υπάρχει άλλη ε
ναλλακτική επιλογή για τη  χώρα, 
δεν υπάρχει μέλλον για τη  χώρα 
τους», προειδοποίησε και ο πρό
εδρος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, 
Χέρμαν βαν Ρομπέι.

Η ομοβροντία προειδοποιητι
κών δηλώσεων από σειρά υψη
λόβαθμων Ευρωπαίων πολιτικών 
καταδεικνύει, δίχως αμφιβολία, ό
τ ι  οι σχέσεις Ελλάδας και Ευρω
ζώνης έχουν διαρραγεί για δεύ- 
" τ η  φορά μέσα σε εννέα μήνες.

/όσον η Ελλάδα θέλει να  πα- 
ραμείνει εντός Ευρωζώνης, δεν υ
πάρχει καλύτερη επιλογή από τον 
δρόμο που έχουμε επιλέξει, δή
λωσε από τις Βρυξέλλες ο κ. Σόι- 
μπλε, αναφερόμενος στα μέτρα λι
τότητας και μεταρρυθμίσεων του 
Μνημονίου. «Δ εν  γίνεται να έχεις 
το  ένα (σ.σ. ευρώ) χωρίς το  άλλο 
(Μνημόνιο)», πρόσθεσε, επιμέ- 
νοντας ότι απαιτείται ο σχημα
τισμός σταθερής κυβέρνησης 
στην Αθήνα που θα «σεβαστεί αυ
στηρά τις δεσμεύσεις που έχει α- 
ναλάβει, όπως και εμείς θα σε
βαστούμε τις δεσμεύσεις μας α
πέναντι στην Ελλάδα». «Εφόσον

...ε δραματικούς τόνους αναλυτές 
και αρθρογράφοι σ τον  διεθνή 
Τύπο και τους χρηματοπιστωτι
κούς οίκους επισημαίνουν τις 
αυξημένες πιθανότητες εξόδου 
της Ελλάδας από το  ευρώ, τις ο
ποίες ανεβάζουν μέχρι και στο 
90%, αλλά και τις δυσμενείς συ
νέπειες για τις λοιπές εξασθενη- 
μένες χώρες της Ευρωζώνης. 
Ωστόσο, δεν λείπουν και οι πιο συ
γκρατημένες προσεγγίσεις, σύμ
φωνα με τις οποίες μια αποχώ
ρηση της Ελλάδας θα είχε κυρίως 
πολιτικό παρά οικονομικό κό
στος για τη ν Ευρωζώνη, η οποία 
θεωρείται θωρακισμένη έναντι 
μιας τέτοιας εξέλιξης.

«Η  Ευρώπη έχει προετοιμα
σ τε ί αθόρυβα για το  ενδεχόμενο 
επιστροφής της Ελλάδας στο  δι
κό της νόμισμα», επισημαίνει ο 
Εριμπερτ Ντίτερ, του γερμανικού

η Ελλάδα αποφασίσει να  μην πα- 
ραμείνει σ τη ν  Ευρωζώνη, δεν 
μπορούμε να τη ν  εξαναγκάσου
με», κατέληξε.

Στο ίδιο μήκος κύματος ο Γερ
μανός υπουργός Εξωτερικών, Γκί- 
ντο  Βεστερβέλε, δήλωσε ότι «η  
Γερμανία επιθυμεί να παραμείνει 
η Ελλάδα στην Ευρωζώνη, αλλά αν 
τελικά η Ελλάδα θα παραμείνει 
στην Ευρωζώνη ή όχι, εξαρτάται 
από τη ν  ίδια». Μάλιστα, ο κ. Βε
στερβέλε εξέφρασε τη ν  «έντονη  
ανησυχία» του για τις δηλώσεις 
του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη 
Τσίπρα, ο οποίος ζήτησε καταγ
γελία της δανειακής σύμβασης. Το 
Βερολίνο σε καμία περίπτωση 
δεν θα ήθελε να θεωρηθεί υπεύ
θυνο για την εκδίωξη της Ελλάδας 
από τη ν  Ευρωζώνη ή για τον  ε
ξαναγκασμό της σε αποχώρηση. 
Νωρίτερα, κληθείς να σχολιάσει 
το αποτέλεσμα τω ν  ελληνικών ε
κλογών, ο κ. Βαν Ρομπέι παραδέ
χτηκε ότι είναι ένα μήνυμα α
πόρριψης του Μνημονίου. «Ωστό
σο, ο λαός (σ.σ. Ελληνες) εξακο
λουθεί να  τάσσεται υπέρ της πα-

Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, 
η ιδέα της αποχώρησης της Ελλά
δας από την Ευρωζώνη ήταν σχε
δόν αδιανόητη. Πλέον όμως, που 
τα κόμματα, τα οποία ανέβηκαν 
προσφάτως στην εξουσία, αρνού- 
νται να συμμορφωθούν με τους 
όρους του πακέτου διάσωσης και 
οι Ευρωπαίοι ηγέτες δείχνουν να 
τηρούν μία περισσότερο σκληρή 
στάση, η συγκεκριμένη έκβαση 
δείχνει ολοένα και πιθανότερη. 
«Στη Γερμανία είναι κυρίαρχη η

Ινστιτούτου  Δ ιεθνώ ν Σχέσεων 
και Ασφαλείας, σ το  Bloomberg.

Ο Λάρι Ελιοτ σ τον  Guardian υ
πογραμμίζει πως μετά τις εκλογές 
στη Γαλλία και την Ελλάδα, οι Βρυ
ξέλλες δεν μπορούν να παραβλέ
πουν το  πρόβλημα. Ως αμεσότε
ρη απειλή θεωρεί τη ν  έξοδο της 
χώρας μας από το  ευρώ, επικα
λούμενος τη  Citigroup, η οποία 
φέρει τις πιθανότητες από 50% έ
ως και 75% -  κατά τη  βρετανική 
τράπεζα RBS οι πιθανότητες φθά
νουν το  90%, ενώ  τα  αμερικανι
κά επενδυτικά κεφάλαια FX 
Concepts τοποθετούν τη ν έξοδο 
ακόμη και το ν  Ιούνιο. Σε μια τέ 
το ια  προοπτική, προσθέτει ο 
Guardian, θα ακολουθήσει «φαι
νόμενο ντόμινο», συμπαρασΰρο- 
ντας Πορτογαλία, Ισπανία και 
Ιταλία. Σ τον Independent ο Νί- 
κολας Σπάιρο, της Spiro

Μέρκελ: «Ο ι συμφωνίες 
με την τρόικα και 
οι στόχοι των μεταρρυθ
μίσεων πρέπει να τηρη
θούν» -  Σόιμπλε:
«Δεν γίνεται να έχεις 
το ένα χωρίς το άλλο».

ραμονής στην Ευρωζώνη, διότι 
γνωρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη ε
ναλλακτική επιλογή για τη  χώρα, 
δεν υπάρχει μέλλον για τη  χώρα 
τους (σ.σ. εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης)».

Την ίδια ώρα, το  εξέχον στέλε
χος τω ν  Γερμανών Σοσιαλδημο
κρατών Πέερ Στάινμπρουκ και έ
νας εκ τω ν  πιθανών διεκδικητών 
της καγκελαρίας στις εκλογές του 
2013 ζητούσε τη ν προετοιμασία 
ενός «σχεδίου Β» για τη ν προ
στασία της Ευρωζώνης σε περί
πτωση που πλέον δεν αποτελείται 
από 17 κράτη-μέλη, έμμεση αλλά 
σαφή αναφορά στην Ελλάδα. «Θα

άποψη ότι θα ήταν καλύτερα εάν 
η Ελλάδα εγκατέλειπε την Ευρω
ζώνη» δηλώνει στους New York 
Times ο καθηγητής Οικονομικών 
και ειδικός επί του ευρώ στο Πα
νεπιστήμιο του Ζίγκεν, Κάρστεν 
Χέφεκερ. «Πώς άλλωστε θα α
ντιμετώπιζες μία χώρα που υπο
στηρίζει ότι δεν θα τηρήσει καμία 
από τις δεσμεύσεις που έχει δώ
σει;». Στη Γερμανία, ο τόνος των 
συζητήσεων για την Ελλάδα είναι 
πολύ πιο έντονος απ’ ό, τι για τις

από το ευρώ

Υπάρχουν, ωστόσο, 
και εκτιμήσεις που 
θέλουν την Ελλάδα 
να συμπαρασύρει 
τις Πορτογαλία,
Ισπανία και Ιταλία.

Sovereign Strategy, επισημαίνει 
ότι, αν και μικρή, η ελληνική οι
κονομία μπορεί να  προκαλέσει 
δυσανάλογα προβλήματα στην 
Ευρωζώνη. Τεράστιες επιπτώ
σεις προβλέπει και η Τζίλιαν 
Ετζγουορθ, οικονομολόγος της 
UniCredit, καθώς αυξάνονται οι 
πιθανότητες να  ζητήσει βοήθεια 
και η Ισπανία. Αντιθέτως, για τον  
Ουίλιαμ Πόρτερ της Credit Suisse 
η κατάσταση θα είναι επωφελής

ήθελα να προετοιμάσουμε ένα 
σχέδιο Β, το  οποίο να προβλέπει 
ότι η Ευρωζώνη δεν θα αποτε- 
λείται αναγκαστικά από 17 κρά- 
τη-μέλη», είπε σε τηλεοπτική 
συνέντευξη. «Αυτό σημαίνει ότι 
πρέπει να προετοιμαστούμε ούτως 
ώστε άλλες χώρες να μην παρα
συρθούν στη  θύελλα της μετά
δοσης της κρίσης», συμπλήρωσε 
ο κ. Στάινμπρουκ προτείνοντας να 
ληφθούν μέτρα για προστασία των 
τραπεζών και τω ν ασφαλιστικών 
εταιρειών, για να εμποδιστεί η φυ
γή κεφαλαίων και να βοηθηθούν 
επιχειρήσεις που θα πληγούν από 
τη  μετάδοση της κρίσης.

Χθες, ο πρόεδρος της Ευρω
παϊκής Επιτροπής, Ζοζέ Μανουέλ 
Μπαρόζο, και ο πρόεδρος του Ευ
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μάρτιν 
Σουλτς, υπογράμμιζαν την ανάγκη 
η Ελλάδα να σεβαστεί τη  συμ
φωνία που έχει υπογράψει με 
τους Ευρωπαίους εταίρους και το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. «Το 
ερώτημα της αξιοπιστίας δεν α
φορά μόνο την Ελλάδα, αλλά όλες 
τις χώρες της Ευρωζώνης. Σε πε-

Ισηανία και Ιταλία. Επικεντρώνο
νται δε στην κριτική κατά της κυ
βέρνησης για τα ψευδή οικονομι
κά στοιχεία, αλλά και στην αποτυ
χία της να φέρει εις πέρας τα μέ
τρα που έχουν ζητήσει οι πιστω
τές της. 0  αναλυτής του γερμανι
κού ινστιτούτου SWP, Χέριμπερτ 
Ντίτερ, τονίζει ότι έχουν ήδη ξε
κινήσει «μυστικά οι προετοιμα
σίες για το ενδεχόμενο κατά το ο
ποίο η Ελλάδα αποφασίσει να γυ
ρίσει στο νόμισμά της».

για τη  χώρα μας. «Οσο πιο σχοι
νοτενής αποβεί η διαδικασία τό 
σο θετικότερη για την Ελλάδα θα 
είναι η έξοδός της», τονίζει, ενώ 
η ING αμφιβάλλει για το  εάν η 
Ελλάδα αποτελεί συστημικό κίν
δυνο για τη ν Ευρωζώνη.

Κατά τους Financial Times, η 
Ε.Ε. έχει εξαντλήσει τα περιθώριά 
της στη  βοήθεια προς τους Ελλη
νες και τώρα πλέον εναπόκειται 
σε αυτούς και μόνον να αποφα
σίσουν για τη μοίρα τους. Ο Τζά- 
σ τιν  Νάιτ της UBS επισημαίνει 
πως, σε μια διακοπή της χρημα
τοδότησης της Ελλάδας από το 
ΔΝΤ λόγω μη ικανοποιητικών ε- 
πιδόσεών της, λογικό θα ήταν να 
καλύψει η χώρα τις πληρωμές προ
μηθευτών και δημοσίων υπαλλή
λων με τα εναπομείναντα χρήματά 
της, έως ότου βρεθεί λύση.

Ο Economist, ωστόσο, περι-

ρίπτωση που δεν τηρηθεί η συμ
φωνία (σ.σ. Μνημόνιο) θα είναι 
πολύ αρνητικό για όλους», δήλω
σε ο κ. Μπαρόζο σε εκδήλωση για 
τη ν Ημέρα της Ευρώπης. Ο ανα
πληρωτής κοινοβουλευτικός η
γέτης τω ν Χριστιανοδημοκρατών 
(CDU), Μίκαελ Μάιστερ, δήλωσε 
ότι η Γερμανία θα εξακολουθήσει 
να είναι «αλληλέγγυα» προς την 
Ελλάδα για όσο εφαρμόζεται το 
Μνημόνιο. «Υποθέτουμε ότι όσοι 
έχουν ευθύνη στην Αθήνα θα στα
θούν στο  ύψος τω ν  ευθυνών 
τους», προσέθεσε.. Ο συνάδελφός 
του αρμόδιος για θέματα προϋ
πολογισμού, Κλάους Πέτερ Βιλς, 
ήταν ακόμη πιο σαφής; «Πρέπει 
να προσφέρουμε στην Ελλάδα τη  
δυνατότητα να πραγματοποιή
σει μια ελεγχόμενη έξοδο από το 
ευρώ, χωρίς να αποχωρήσει από 
την Ευρωπαϊκή Ενωση. Τα εκλο
γικά αποτελέσματα οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι ο ελληνικός λα
ός δεν επιθυμεί να κάνει τη  μεγάλη 
προσπάθεια που χρειάζεται, προ- 
κειμένου να καταστήσει τη  χώρα 
του ανταγωνιστική», είπε. «Πλέ
ον πρέπει να πούμε σ τον  ελληνι
κό λαό ότι η κατάσταση είναι σο
βαρή. Καμία χώρα της Ενωσης δεν 
μπορεί να επιτρέψει τη  χορήγη
ση δόσεων από τη  νέα δανειακή 
σύμβαση, εάν δεν υπάρχει κυ
βέρνηση (σ.σ. στην Αθήνα) που θα 
μπορεί να ασκεί τα καθήκοντα 
της, ώστε να γίνονται σεβαστοί οι 
κανόνες που έχουν τεθεί», δήλω
σε ο υπουργός Εξωτερικών του 
Λουξεμβούργου, Ζαν Ασελμπορν. 
Από το Παρίσι, ο εκπρόσωπος του 
νέου Γάλλου προέδρου περιορί
στηκε να δηλώσει ότι ο κ. Ολάντ 
ενημερώνεται με ακρίβεια για 
την κατάσταση στην Ελλάδα, ενώ 
συζήτησε το θέμα και κατά τη  συ
νάντησή του με τον κ. Βαν Ρομπέι.

γράφει με μελανά χρώματα το εν
δεχόμενο επιστροφής στη  δραχ
μή. Θα επικρατήσει χάος, καθώς 
όλοι -άνθρωποι και κεφάλαια- θα 
αναζητούν την έξοδο κινδύνου. Ο 
πειρασμός να κοπεί χρήμα θα εί
ναι μεγάλος λόγω τω ν  αναγκών 
χρηματοδότησης τω ν  ελλειμμά
τω ν  και ο υπερπληθωρισμός πο
λύ πιθανός. Σε πολιτικό επίπεδο, 
καταλήγει ο Economist, θα ευ
νοηθούν τα  ακραία κόμματα και 
η Ελλάδα πιθανώς να καταλήξει 
ακόμη ένα αποτυχημένο κράτος. 
Οσο για το ν  οικονομολόγο Νου- 
ριέλ Ρουμπινί, επέμενε και χθες 
ότι η Ελλάδα θα εξέλθει από το ευ
ρώ το  επόμενο έτος, προβλέπο- 
ντας μάλιστα ότι θα ακολουθήσει 
σε τρία χρόνια και η Ισπανία, κα
θώς θεωρεί ότι η Ευρωζώνη κι
νείτα ι σε μια αργή πορεία προς 
τη ν καταστροφή.

«Καλύτερα εάν η Ελλάδα εγκατέλειπε την Ευρωζώνη»

Οι αναλυτές βλέπουν έξοδο με διαχειρίσιμο κόστος

Τέλος Μνημονίου 
σημαίνει και τέλος 
της χρηματοδότησης
Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τη βεβαιότητα ότι εάν καταγγελθεί το Μνημόνιο θα μπει τέ 
λος στη  χρηματοδότηση από την τρόικα εξέφρασε χθες ο 
υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης, υπογραμν 
ζοντας ταυτόχρονα ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να  προ 
χωρήσει άμεσα σε περικοπές 4,5 δισ. ευρώ για να καλύψει 
εσωτερικές ανάγκες. Επίσης ανέφερε ότι το  έλλειμμα θα 
εκτιναχθεί σ τα  επίπεδα του 2009, δηλαδή στα  24 δισ. ευ
ρώ, εφόσον υιοθετηθούν οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ όπως 
αυτές διατυπώθηκαν από το ν  βουλευτή του κόμματος Δ. 
Στρατοΰλη.

Ο υπουργός Οικονομικών έστειλε σαφή προειδοποίηση 
περί του τέλος της χρηματοδότησης εφόσον δεν τηρηθούν 
τα  συμπεφωνηθέντα. Συγκεκριμένα είπε ότι «εάν καταγ
γελθεί το  Μνημόνιο, οι θεσμικοί π ιστωτές μας θα θεωρή
σουν ότι δεν έχουν υποχρέωση να συνεχίσουν να τροφο
δοτούν τη ν Ελλάδα».

Ερωτηθείς για το  εάν σε αυτή τη ν περίπτωση θα έχει 
χρήματα να  ανταποκριθεί σ τη ν  πληρωμή μισθών και συ
ντάξεων, εξήγησε πως όσο η χώρα έχει πρωτογενή ελ
λείμματα, δηλαδή έχει περισσότερα έξοδα από ό,τι έσο
δα, ακόμη και εάν εξαιρεθούν οι δαπάνες για τόκους, «δεν  
υπάρχει αντικειμενικά καμία δυνατότητα να εξυπηρετή
σει τις ανάγκες που έχει». Σημείωσε δε ότι σε μια τέτο ια  
περίπτωση θα έπρεπε μέσα σε μία νύχτα να γίνουν περι
κοπές της τάξης τω ν  4,5 δισ. ευρώ, όσο ή ταν δηλαδή το  
πρωτογενές έλλειμμα σ τα  τέλη του 2009, για να ισοσκε
λίσουμε έσοδα με δαπάνες.

Ο υπουργός, επικαλούμενος τις δηλώσεις του βουλευτή 
του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Στρατοΰλη, ανέφερε ότι εάν προχωρήσει στην 
επιστροφή τω ν  χρημάτων από το  τέλος ακινήτων, καθώς 
επίσης και σ τη ν επιστρο
φή τω ν  περικοπών τω ν  μι
σθών και τω ν  συντάξεων, 
ουσιαστικά αν υλοποιη
θούν όλα αυτά τα οποία πε- 
ριέγραψε ο κ. Στρατούλας, 
η χώρα θα γυρίσει στο 
2009 τότε  που η Νέα Δη
μοκρατία άφησε τη  χώρα 
με ένα πρω τογενές έλ
λειμμα της τάξης τω ν 24 δι
σεκατομμυρίων. Ο κ. Σα
χινίδης σημείωσε ότι θα 
πρέπει να γίνουν περικοπές 24 δισ. ευρώ «διότι εκεί μας ο
δηγούν οι προτάσεις που κατέθεσε χθες ο κ. Στρατούλης». 
Ερωτηθείς ο υπουργός εάν υπάρχουν περιθώρια επανα
διαπραγμάτευσης του Μνημονίου, είπε ότι οι σχέσεις με την 
τρόικα δεν είναι μια σχέση στατική, είναι μια σχέση δυ
ναμική. Υποστήριξε πάντως ότι μπορούμε να προχωρήσουμε 
σε αλλαγές και σε τροποποιήσεις του Μνημονίου.

Επιμήκυνση υπό προϋποθέσεις
Για τη ν επιμήκυνση του προγράμματος δημοσιονομικής 

προσαρμογής έως το 2015, ο κ. Σαχινίδης ανέφερε πως περ
νάει μέσα από μία προϋπόθεση, ότι δηλαδή τα χρήματα τα 
οποία είναι διατεθειμένοι να δώσουν οι θεσμικοί μας π· 
στω τές θα είναι πάνω από τα 130 δισεκατομμύρια τα οποίι_ 
εξασφαλίσαμε μέσα από το δεύτερο πρόγραμμα. «Ξέρου
με ότι το  Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει βάλει κάποια 
χρήματα στην άκρη έτσ ι ώστε να υπάρχει ένα προγεφύ
ρωμα. Ευρωπαϊκές όμως χώρες δανείζονται πλέον με επι
τόκια υψηλότερα (έως 6%) από αυτά που δανείζουν την Ελλά
δα (2,5% έως 3,5%)», υπογράμμισε ο υπουργός.

Σχετικά με τη ν πληρωμή ή όχι του ομολόγου τω ν  435 ε- 
κατ. ευρώ που λήγει στις 15 Μαΐου, ο κ. Σαχινίδης είπε ό
τι οι αρχηγοί τω ν  κομμάτων θα πρέπει να  αποφασίσουν ε
άν θα πληρωθεί ή όχι, καθώς, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, δεν 
μπορεί να υπογράψει τίποτα που θα δεσμεύει τη ν  επόμε
νη  κυβέρνηση, εκτός και εάν προκόψει κάτι πολύ σημα
ντικό. «Εγώ θα παρουσιάσω σ τον  πρωθυπουργό και τους 
πολιτικούς αρχηγούς ποια είναι τα  υπέρ και τα  κατά της 
κάθε πρότασης, θα παρουσιάσω τους κινδύνους που συν
δέονται με τη ν  κάθε πρόταση και επ ’ αυτών θα ζητήσω  α
πό όλους όσοι αυτή τη  στιγμή εκπροσωπούν τα  κόμματα 
μέσα στη  Βουλή να μου πουν ποια είναι, αν θέλετε, η κα
λύτερη για τα συμφέροντα της χώρας απόφαση που θα πρέ
πει να ληφθεί», ανέφερε ο κ. Σαχινίδης.

«Δεν αλλάζουν οι δεσμεύσεις»

«Το μόνο που μπορεί να αλλάξει είναι το οικονομικό 
πρόγραμμα και όχι οι δεσμεύσεις μας στις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις», δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο σύμβουλος του 
πρωθυπουργού και καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπι
στήμιο Πειραιά, Γκίκας Χαρδούβελης. Ο κ. Χαρδούβελης 
προειδοποίησε για έξοδο της χώρας από το ευρώ αν δεν 
τηρηθούν οι όροι της δανειακής σύμβασης, ενώ σημείω
σε πως «δεν πρέπει να υπερεκτιμάμε την κατάσταση και 
να θεωρούμε πως ξαφνικά κάτι έχει αλλάξει στην Ευρώ
πη επειδή ο λαός φώναξε “όχι”». Επιτέθηκε σε όσους υ
ποστηρίζουν ότι πρέπει η χώρα να κηρύξει πτώχευση, υ
πογραμμίζοντας ότι «έχουμε δει τις αντιδράσεις των Ευ
ρωπαίων ηγετών, το μόνο που λένε είναι πως η Ελλάδα 
οδεύει προς την έξοδο από το ευρώ» και προσθέτοντας 
πως «έγκειται στην Ελλάδα να δει τη “λογική” των εταί
ρων της, καθώς αυτοί είναι που της δίνουν τα χρήματα».

Δήλωσε ο κ. Φ. Σα
χινίδης, που εκτίμη
σε ότι η υλοποίηση 
των προτάσεων 
ΣΥΡΙΖΑ θα οδηγού
σε σε πρωτογενές 
έλλειμμα 24 δισ.



Ψήφος ανοχής 
για κυβέρνηση 
εντός του ευρώ
Ανοιχτό το ενδεχόμενο από Σαμαρά, 
που επιτέθηκε στον Α λ  Τσίπρα

Της ΕΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

νέο πλαίσιο του δικομματισμού
.ιδιώκει να  διαμορφώσει ο αρ- 

χηγόε τηε Νέαε Δημοκρατίαε ε- 
νόψει πιθανήε νέαε προσφυγήε 
στιε κάλπεε, με τη ν ανάδειξη του 
ΣΥΡΙΖΑ ωε «εχθρού» τηε αστικήε 
τάξηε και ωε εκφραστή αντιευ- 
ρωπάίκήε πολιτικήε που οδηγεί 
σ τη ν  έξοδο τηε Ελλάδαε από το  
ευρώ. Η τακτική του κ. Σαμαρά 
αποτυπώθηκε στη  χθεσινή, νέα 
τριαντάλεπτη  συνάντηση  τω ν  
δύο αρχηγών, κατά τη ν  οποία α- 
πλώε επιβεβαιώθηκε η άβυσσοε 
που χωρίζει τα  δύο κόμματα από 
τη ν  προοπτική συνεργασίαε, με 
όποια μορφή, για τη  συγκρότηση 
κυβέρνησηε.

«Εξήγησα στον κ. Τσίπρα ότι οι 
όροι που έθεσε δεν οδηγούν σε ε
παναδιαπραγμάτευση τηε πολι- 
τικήε του Μνημονίου, αλλά σε μο-

ιμερή καταγγελία τηε και άμε- 
Α ι  πτώχευση τηε χώραε», ση
μείωσε ο κ. Σαμαράε εξερχόμενοε 
και πρόσθεσε ότι επανέλαβε στον 
αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ τη  διάθεσή 
του να  στηρίξει μια κυβέρνηση 
σωτηρίαε με τη  συμμετοχή όλων, 
με στόχο τη ν  παραμονή τηε χώ
ραε σ το  ευρώ και τη ν αλλαγή τηε 
πολιτικήε του Μνημονίου ή να δώ
σει ανοχή ακόμη και σε μια κυ
βέρνηση μειοψηφίαε χωρίε τη  
συμμετοχή τηε Ν.Δ., με απαρέ
γκλιτο όρο τη ν παραμονή στο ευ
ρώ. Ο κ. Σαμαράε υπενθύμισε ό

τι ή ταν ο μόνοε που έχει στείλει 
επιστολή στουε εταίρουε για την 
ανάγκη αλλαγήε του μείγματοε 
πολιτικήε και εκτίμησε ότι με την 
εκ μέρουε τουε αποδοχή τηε ε- 
πιστολήε, το αποδέχθηκαν. «Είναι 
λοιπόν ένα “κεκτημένο” για την 
Ελλάδα, όχι κάτι που θα ’πρεπε να 
πάρουμε πίσω», πρόσθεσε και ε
κτίμησε ότι σε αυτό θα πρέπει να 
επιμείνει η χώρα και όχι στην κα
ταγγελία τηε σύμβασηε, που α
πομονώνει τη ν  Ελλάδα από πα
ντού και οδηγεί σε χρεοκοπία.

Το κλίμα υπό το  οποίο επρό- 
κειτο να  πραγματοποιηθεί η συ
νάντηση  Σαμαρά -  Τσίπρα φά
νηκε από νωρίε χθεε, όταν ο πρό- 
εδροε τηε Ν.Δ. έσπευσε να σ τε ί
λει νέο σκληρό μήνυμα προε 
το ν  αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλώ- 
νταε σ τη ν  Εκτελεστική Γραμμα
τεία του κόμματόε του, ο αρχη- 
γόε τηε Ν.Δ. το ν  κάλεσε να... συ- 
νέλθει έωε το  απόγευμα και δεν 
έκρυψε τη ν  οργή του για τα  πε
ρί απόσυρσηε τω ν  υπογραφών. 
«Α ν δεν το  κάνει, θα σημαίνει ό
τι ο ίδιοε προσπαθεί να δημι
ουργήσει ένα αντιευρωπαϊκό μέ
τωπο, για να πάμε ξανά σε εκλο- 
γέε», σημείωσε ο κ. Σαμαράε.

Τη γραμμή που έχει επιλέξει η 
Συγγρού έναντι του ΣΥΡΙΖΑ στή
ριξαν χθεε οι δύο αντιπρόεδροι 
τηε Ν.Δ. Δημ. Αβραμόπουλοε 
και Στ. Δήμαε: «Θα πρέπει ο κ. 
Τσίπραε να  πάρει πίσω τιε α- 
κρότητεε περί υπογραφών», είπε

«Εξήγησα στον κ. Τσίπρα ότι οι όροι που έθεσε οδηγούν σε μονομερή καταγγελία της πολιτικής του Μνημονίου

πό το 2008, το  οποίο υλοποιεί τώ 
ρα ο ΣΥΡΙΖΑ και σ το  οποίο ανα
φερόταν τότε, ό ταν είχε μιλήσει 
για «ασύμμετρεε απειλέε». Υπο
στήριξε, ακόμη, ότι το  διακύ- 
βευμα δεν είναι «Μ νημόνιο ή α- 
ντιμνημόνιο», αλλά η ευρωπαϊκή 
τάξη  τηε χώραε και, δυστυχώε, ο 
αστικόε κόσμοε δεν το  έχει α- 
ντιληφθεί.

Σ το νεοδημοκρατικό παρα
σκήνιο, πάντωε, στελέχη του 
κόμματόε μετέφεραν και ταυτό
χρονα δ ιερω τώντο  αν έχει βάση 
το  σενάριο που εμφανίζει το ν  
πρόεδρο τηε ΔΗΜ ΑΡ ωε ένα 
πρόσωπο που, υπό προϋποθέσειε, 
θα μπορούσε να  ηγηθεί μιαε κυ
βέρνησηε εθνικήε σωτηρίαε.

και σε άμεση πτώχευση της χώρας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σαμαράς.

Ο  κ. Αβραμόπουλοε 
πρότείνε κυβέρνηση 
ενός έτους και ειδικού 
σκοπού για την επανα
διαπραγμάτευση 
του Μνημονίου.

μεταξύ άλλων ο κ. Αβραμόπουλοε 
στην Εκτελεστική Γ ραμματεία και 
πρότεινε να του παρασχεθεί ψή- 
φοε ανοχήε από τη  Ν.Δ., διότι «έ 
τσ ι θα εκτεθεί». Ταυτοχρόνωε, ε
κτίμησε ότι θα πρέπει να  εξα
ντληθούν οι προσπάθειεε για 
τη  συγκρότηση κυβέρνησηε ε

θνικήε σωτηρίαε και ειδικού 
σκοπού, δηλαδή με θητεία ενόε 
χρόνου και αποκλειστική ευθύ
νη  τη ν  επαναδιαπραγμάτευση 
του Μνημονίου.

Από τη ν  πλευρά του, ο κ. Στ. 
Δήμαε ανέλυσε τιε πέντε προτά- 
σειε του κ. Τσίπρα, καταλήγονταε 
στο  ότι αυτά που λέει είναι ανέ
φικτα, ενώ  σε άλλα θέματα, όπωε 
οι συντάξειε, η πρόταση τηε 
Ν.Δ. για αποκατάσταση τω ν  χα
μηλότερων συντά ξεων είναι πιο 
προωθημένη.

Α ίσθηση προκάλεσε η παρέμ
βαση του κ. Β. Πολύδωρα, ο ο- 
ποίοε υποστήριξε ότι βρίσκεται 
σε εξέλιξη ένα σχέδιο «αραβικήε 
άνοιξηε», που έχει ξεκινήσει α-

Ισχυρές οι αναχαράξεις σχο εσωχερικό χης Ν.Δ.
Του ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ

Πρωτοβουλίες αποκλιμάκωσηε 
τηε έντασηε σ το  εσωτερικό τηε 
Νέαε Δημοκρατίαε και «επανεκ- 
κίνησηε» του κόμματόε, μετά το 
βαρύ αποτέλεσμα τω ν  εκλογών, 
αναλαμβάνει ο κ. Αντώνηε Σα
μαράε, ο οποίοε χθεε προχώρησε 
σε ανασύνθεση του «πρωινού 
καφέ», του άτυπου οργάνου που 
συνεδριάζει καθημερινά στη Συγ- 
γρού, αλλά και σε προσκλητήριο 
προε τα  κόμματα τηε Κεντροδε- 
ξιάε για τη  συγκρότηση φιλευ- 
ρωπαϊκού μετώπου.

Παρά το  γεγονόε ότι κατά τη 
χθεσινή συνεδρίαση τηε Εκτελε- 
στικήε Γραμματείαε του κόμματόε 
ο κ. Σαμαράε ζήτησε να μην α
νοίξει το... κουτί τηε Πανδώραε με 
την απόδοση ευθυνών, το κλίμα 
είναι βαρύ και, στο παρασκήνιο, 
οι συζητήσειε έντονεε. Σε αυτή 
την κατεύθυνση μοιάζουν να ε
νεργοποιούνται και παλαιέε συμ-

μαχίεε, όπωε οι «π έντε» φιλελεύ
θεροι που είχαν πρωταγωνιστικό 
ρόλο στη ν κατεύθυνση στήριξηε 
τηε κυβέρνησηε Παπαδήμου, τον 
περασμένο Νοέμβριο. Ο κ. Αρηε 
Σπηλιωτόπουλοε έθεσε εμφατικά 
το  αίτημα επανένωσηε τηε Κε- 
ντροδεξιάε, όπωε και ο κ. Κ. Χα- 
τζηδάκηε, ενώ χθεε ο κ. Μιλτιάδηε 
Βαρβιτσιώτηε αλλά και ο πρ. βου- 
λευτήε Ευ. Αντώναροε ζήτησαν τη 
διεξαγωγή έκτακτου συνεδρίου, 
στο οποίο θα καλούνταν επίσημα 
οι επικεφαλήε τω ν  υπολοίπων 
κομμάτων ώστε να σηματοδοτη- 
θεί η επανένωση.

Ο κ. Σαμαράε με τη  δημόσια 
πρόσκληση που απηύθυνε χθεε, 
προσπάθησε να εκφράσει το σχε
τικό αίτημα πριν αυτό πάρει χα
ρακτήρα κινήματοε μεταξύ τω ν 
βουλευτών. Με την πρωτοβουλία 
Σαμαρά συμφώνησαν όλα τα  μέ
λη τηε Γραμματείαε, όχι πάντωε 
χωρίε ενστάσειε. Είναι ενδεικτική 
η επισήμανση του κ. Γ. Κουμου-

Ανασύνθεση 
της ομάδας του «πρω ι
νού καφέ» της, 
με τη συμμετοχή 
των κ. Αβραμόπουλου, 
Δήμα, Μεϊμαράκη.

τσάκου πωε «η  μεγάλη κεντρο
δεξιά δεν μπορεί να είναι αμφι
κτιονία ή ομοσπονδία προσώ
πων, αλλά αποτέλεσμα συμφωνίαε 
επί μιαε καθαρήε ιδεολογικήε 
πλατφόρμαε», θέση που ερμη- 
νεύθηκε ωε έμμεση πρόσκληση 
προε το ν  κ. Σαμαρά για επανα
προσδιορισμό τηε ιδεολογικήε 
γραμμήε τηε Ν.Δ.

Στο στόχαστρο αρκετών σ τε 
λεχών βρίσκεται ο στενόε πυρή- 
ναε τω ν  συνεργατών του κ. Αντ. 
Σαμαρά, στουε οποίουε αποδίδε
ται σημαντικό μέροε τηε ευθύνηε

του εκλογικού αποτελέσματοε. Ο 
γραμματέαε συνδικαλισμού κ. 
Φιλ. Ταυρήε έκανε χθεε λόγο για 
«επάλληλουε κύκλουε» διοίκησηε 
στο κόμμα, οι οποίοι δεν επικοι
νωνούσαν μεταξύ τουε, ενώ ευθεία 
επίθεση εναντίον τω ν συνεργατών 
του κ. Σαμαρά εξαπέλυσε ο κ. 
Αντώναροε σχολιάζονταε μέσω 
Διαδικτύου πωε «ο ι αρχιτέκτονεε 
του πολιτικού και εκλογικού φιά
σκου παραμένουν ανενόχλητοι 
σ τον  3 όροφο τηε Συγγρού».

Με στόχο να αμβλυνθούν οι ε- 
ντυπώσειε, να «ανοίξει» ο κύ- 
κλοε λήψηε τω ν  αποφάσεων στο 
κόμμα και, εν τέλει, να επιτευχθεί 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα 
και αίσθηση ενότη ταε ενόψει 
μιαε πιθανήε νέαε προσφυγήε 
στιε κάλπεε, ο κ. Σαμαράε απο
φάσισε τη ν ανασύνθεση  του 
«πρωινού καφέ», σ τον  οποίο πλέ
ον θα μετέχουν οι δύο αντιπρόε
δροι Στ. Δήμαε και Δημ. Αβραμό
πουλοε, ο Ευ. Μέΐμαράκηε (σ.σ. και

οι τρειε είχαν κινηθεί προε την κα
τεύθυνση αποτροπήε τηε αρχικήε 
απόφασηε περί άμεσων εκλο
γών), ο Ανδρ. Λυκουρέντζοε, ο Γ. 
Μιχελάκηε και ο σύμβουλοε του 
κ. Σαμαρά, Δημ. Σταμάτηε. Από το 
αρχικό σχήμα απούσιαζε το  όνο
μα του κ. Χρυσ. Λαζαρίδη, κε
ντρικού διαμορφωτή τηε επικοι- 
νωνιακήε και πολιτικήε στρατη- 
γικήε τηε Ν.Δ. Ωστόσο, οι συζη- 
τήσειε που προκλήθηκαν, αλλά και 
η πληροφορία ότι ο κ. Σαμαράε α
ναγνώρισε, κατά τη  διάρκεια τηε 
χθεσινήε συνεδρίασηε, ότι ουδείε 
τού είχε επισημάνει τη  δυναμική 
του ΣΥΡΙΖΑ οδήγησαν τη Συγγρού 
να προβεί, το  απόγευμα, σε... 
διόρθωση, προκειμένου να μη 
χρεωθεί ο στενόε του συνεργάτηε 
τη  συγκεκριμένη αστοχία. Ετσι, ό
πωε διευκρινίστηκε, ο κ. Λαζαρί- 
δηε θα συμμετέχει κανονικά. 
Εκτόε «καφέ» έμειναν, πάντωε, οι 
Μαξ. Χαρακόπουλοε, Κ. Τασούλαε, 
Θ. Σκορδάε και ο Κ. Μπούραε.

«Μ ετέωρο» 
το μέτωπο 
Κεντροδεξιάς
Με δυσπιστία και αρνητική διάθεση υποδέχθηκαν οι επικε- 
φαλήε τηε Κεντροδεξιάε την πρόσκληση Σαμαρά για σύμπηξη 
φιλοευρωπαϊκού μετώπου. «Καλώ όλεε τιε πολιτικέε δυνά- 
μειε τηε Κεντροδεξιάε, εντόε και εκτόε Βουλήε, να πάρουν 
μέροε, πέρα από προσωπικέε διαφορέε και μικροκομματι- 
κούε ανταγωνισμού ε, καλώ όλουε τουε πολίτεε να συστρα- 
τευθούν σ ’ αυτήν την προσπάθεια ώστε να διασφαλίσου
με τα  κεκτημένα δεκαετιών», επεσήμανε ο κ. Σαμαράε, α- 
πευθύνονταε δημόσιο προσκλητήριο.

Ωστόσο, ήδη «όχι» απάντησαν οι Π. Καμμένοε, Στ. Μά- 
νοε, Γ. Καρατζαφέρηε και Θ. Τζήμεροε, ενώ αρνητικό είναι 
το κλίμα και από την πλευρά Μπακογιάννη. Ο πρόεδροε του 
μόνου κοινοβουλευτικού κόμματόε τηε Δεξιάε, Π. Κομμένο.' 
για τον οποίο πάντωε από τη 
Συγγρού δηλώνεται ότι η 
πρόσκληση δεν τον αφορά 
προσωπικά, εξαπέλυσε χθεε 
σφοδρή επίθεση προε το ν  κ.
Σαμαρά καλώνταε, μάλιστα, 
εκείνοε βουλευτέε άλλων 
κομμάτων να προσχωρήσουν 
στουε Ανεξάρτητουε Ελληνεε.

«Δ εν νομίζω ότι έχει την α
ξιοπιστία να συνενώσει κάτι 
ο κ. Σαμαράε, επί τω ν ημερών 
του διαλύθηκε η Ν.Δ.», επε
σήμανε ο κ. Μάνοε, προσθέ- 
τονταε ότι «ευκολότερο και 
πιο λογικό είναι να υπάρξει 
συνεργασία τηε Δράσηε με τη 
Δημοκρατική Συμμαχία παρά 
με τη  Ν.Δ. σε ενδεχόμενεε νέ- 
εε εκλογέε». Σε αντίστοιχο 
κλίμα είναι και η ανακοίνω
ση τηε Κεντρ. Επιτροπήε τηε 
Δράσηε που «δείχνει» προε 
τη ν κατεύθυνση ενόε φιλευ- 
ρωπαϊκού, μεταρρυθμιστι- 
κού μετώπου με κεντρώα χα
ρακτηριστικά.

Στάση αναμονήε, μέχρι να 
υπάρξει συγκεκριμένη πρω
τοβουλία εκ μέρουε του κ.
Σαμαρά, τηρεί η ΔΗΣΥ τηε κ.
Ντόραε Μπακογιάννη. Βα
σική έγνοια του κόμματόε εί
ναι η συγκρότηση κυβέρνη
σηε σωτηρίαε τηε χώραε, 
σημειώνουν συνομιλητέε τηε 
κ. Μπακογιάννη, οι οποίοι πά
ντωε εκφράζουν ενστάσειε 
για τη  δυνατότητα του κ. Σα
μαρά να εμπνεύσει επανέ
νωση τηε Κεντροδεξιάε. Από 
τη  ΔΗΣΥ διέψευδαν πληρο- 
φορίεε περί επικοινωνίαε με
ταξύ Σαμαρά και Μπακογιάννη, καταλήγονταε πωε «θα α
ξιολογήσουμε την πρόταση, όποτε υπάρξει». «Δ εν  υπάρχει 
καμία πιθανότητα συνεργασίαε με Ν.Δ., δεν είμαστε Κε
ντροδεξιά», δήλωσε και ο επικεφαλήε τηε Δημιουργίαε Ξα
νά, Θ. Τζήμεροε, ο οποίοε προσανατολίζεται σε αυτόνομη 
κάθοδο στιε εκλογέε.

Ωε προε τον  ΛΑΟΣ, ο κ. Γ. Καρατζαφέρηε σε υψηλούε τό- 
νουε αναρωτήθηκε «με ποιουε να συνεννοηθούμε, με αυτούε 
που πρόδωσαν;», υπενθυμίζονταε τιε προσπάθειεε τηε Ν.Δ. 
να προσελκύσει βουλευτέε και στελέχη του κόμματόε. Στε
λέχη τηε Συγγρού, ωστόσο, επέμεναν ότι ο κ. Καρατζαφέρηε 
θα μπορούσε, υπό προϋποθέσειε, να επιστρέψει στο κόμμα 
τού οποίου επί μακρόν υπήρξε πρωτοκλασάτο στέλεχοε.

ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΤΕΡΖΗΣ

«Οχι» Καμμένου 
στον Αλ. Τσίπρα
Της ΔΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Η πρόεδρος της ΔΗΣΥ Ντά
ρα Μπακογιάννη.

«Ο χ ι» στο προ
σκλητήριο από 
Κομμένο, Μόνο, 
Καρατζαφέρη και 
Τζήμερο -  Στάση 
αναμονής τηρεί 
η κ. Μπακογιάννη.

Ο πρόεδρος της Δράσης 
Στέφανος Μάνος.

Εναλλακτικές προτάσεις διακυβέρνησης από Βενιζέλο
"ου ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Με σκοπό να εξαντλήσει κάθε 
περιθώριο για τον σχηματισμό κυ
βέρνησηε συνεργασίαε με ευρω
παϊκό προσανατολισμό, ο κ. Ευ. 
Βενιζέλοε θα παραλάβει σήμερα 
το μεσημέρι τη  διερευνητική ε
ντολή από το ν  Πρόεδρο τηε Δη
μοκρατίαε. Ο πρόεδροε του 
ΠΑΣΟΚ εμφανίστηκε χθεε, μετά 
την -ανεπιτυχή- συνάντησή του 
με το ν  επικεφαλήε του ΣΥΡΙΖΑ κ. 
Αλ. Τσίπρα, υπέρ τηε υιοθέτησηε 
ενόε ελάχιστου κοινού παρονο
μαστή σε μια κυβέρνηση η οποία, 
βάσει του εκλογικού αποτελέ
σματοε, θα προχωρήσει σ την ε
παναδιαπραγμάτευση τω ν  όρων 
του Μνημονίου. Οπωε είπε εν
δεικτικά ο κ. Βενιζέλοε, ο ελλη- 
νικόε λαόε αποφάσισε τη ν Κυ- 

ακή για «σταθερότητα, κυβερ
νητική λύση, ώστε να μην οδη
γηθεί ξανά η χώρα σε εκλογέε». 
Ο κ. Βενιζέλοε γνωστοποίησε 
χθεε ότι κατέθεσε σ τον  κ. Τσίπρα 
δύο εναλλακτικέε προτάσειε για 
τον  σχηματισμό κυβέρνησηε, τιε 
οποίεε ο πρόεδροε τηε Κ.Ο. του 
ΣΥΡΙΖΑ απέρριψε. Η πρώτη πρό
ταση είναι εκείνη που ο κ. Βενι
ζέλοε έχει ήδη γνωστοποιήσει και 
αφορά τη  δημιουργία μιαε κυ
βέρνησηε εθνικήε ενότηταε με βα- 
σικούε συμμετέχοντεε Ν.Δ., 
ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ. 
Εναλλακτικά, ο κ. Βενιζέλοε πρό- 
τε ινε  μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, 
Α νεξά ρ τη τω ν  Ελλήνων και 
ΔΗΜΑΡ, στη ν οποία «εμείε ωε 
ΠΑΣΟΚ είμαστε διατεθειμένοι 
να παράσχουμε τη  στήριξή μαε». 
Εν συνεχεία, ο κ. Βενιζέλοε γνω-

Σειρά συναντήσεων με κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ είχε ο κ. Βενιζέ- 
λος, ο οποίος θα συγκαλέσει την Κ.Ο. του κόμματος.

Σήμερα λαμβάνει 
τη διερευνητική εντολή 
από τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας.

στοποίησε ότι ο κ. Τσίπραε τον 
ρώ τησε αν θα μπορούσε το  
ΠΑΣΟΚ να στηρίξει μια οικουμε
νική κυβέρνηση, «η  οποία θα πα
γώσει τιε διαδικασίεε για ένα 
διάστημα, θα διευθετήσει θεσμι
κού χαρακτήρα θέματα, για να δει 
τι μπορεί να γίνει επί τηε ουσίαε». 
Οπωε είπε ο κ. Βενιζέλοε, του α
πάντησε «ότι η χώρα δεν έχει χρό
νο  για χάσιμο, ότι δεν μπορούμε 
να  κάνουμε καμία επιλογή, η ο
ποία εντείνει τη ν  ύφεση, μεγε
θύνει τη ν  ανεργία, θέτει σε κίν
δυνο τη ν πραγματική οικονομία 
και τη  δυνατότητα να διοχετευ- 
θεί ρευστότητα».

Ο κ. Βενιζέλοε τόνισε, πάντωε,

Σχεδιάζει «να ία αλλάξει όλα» ο πρόεδρος ίου ΠΑΣΟΚ

Σε ριζικές αλλαγές εντός του 
ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι κατευθύνεται 
ο κ. Ευ. Βενιζέλος το αμέσως επό
μενο χρονικό διάστημα, σε μια προ
σπάθεια ανατροπής των αρνητικών 
συσχετισμών που καταγράφηκαν 
στο εκλογικό αποτέλεσμα. 0  πρόε
δρος του κόμματος είχε χθες σειρά 
συναντήσεων με έμπειρα στελέχη 
του ΠΑΣΟΚ (όπως οι κ. Ανδ. Λοβέρ- 
δος, Κ. Σκανδαλίδης, Απ. Κακλαμά- 
νης, Π. Κουκουλόπουλος κ.ά.) με

τους οποίους συζήτησε για όλα τα 
ζητήματα των ημερών. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, ο κ. Βενιζέλος σχε
διάζει ήδη από την Παρασκευή όταν 
θα συνεδριάσει το Πολιτικό Συμ
βούλιο, την άμεση ανανέωση των 
οργάνων (Εθνικό και Πολιτικό Συμ
βούλιο), με πρωταρχική την ανάδει
ξη νέου γραμματέα στη θέση του κ. 
Mix. Καρχιμάκη. Υπάρχουν εισηγή
σεις για αλλαγή ονόματος και συμ
βόλων, οι οποίες πιθανότατα δεν θα

ευοδωθούν. Αντιθέτως, είναι εξαι
ρετικά πιθανό, εφόσον επιβεβαιω
θεί το σενάριο νέων εκλογών τον 
Ιούνιο, ο κ. Βενιζέλος να προχωρή
σει σε νέο ψηφοδέλτιο Επικράτειας 
και τη σύνθεση μιας λίστας όπου 
θα περιλαμβάνονται όσοι εξελέγη- 
σαν συν τον πρώτο εηιλαχόντα.
• Εν τω μεταξύ, υπέρ της σύστασης 
κυβέρνησης συνεργασίας τάχθηκε 
χθες, εμμέσως πλην σαφώς, 
ο κ. Ανδρ. Λοβέρδος.

ότι η συζήτηση (μιαε ώραε, η με
γαλύτερη σε διάρκεια κατά την 
περίοδο τω ν  διερευνητικών ε
ντολών) με το ν  κ. Τσίπρα έγινε 
«διεξοδικά, σε φιλικό κλίμα».

Ο κ. Βενιζέλοε ανέφερε παράλ
ληλα ότι η προσπάθεια τη ν οποία 
κάνει δεν γίνεται «σ το  όνομα ενόε 
κομματικού ή παραταξιακού συμ- 
φέροντοε». Μάλιστα, άφησε αιχ- 
μέε τόσο προε τη ν πλευρά του κ. 
Τσίπρα όσο και προε αυτήν του κ. 
Σαμαρά, λέγονταε ότι θεωρεί «ε 
σφαλμένο να νομίζουν κάποιοι ό
τι αυτή η επώδυνη και επικίνδυ
νη φάση για τη  χώρα είναι μια γό
νιμη φάση για να ανασυγκροτη
θούν πολιτικέε οικογένειεε ή πα- 
ρατάξειε», διευκρινίζονταε ότι 
«δ εν  μαε ενδιαφέρει αυτή τη  
στιγμή ούτε το μέτωπο τηε Δεξιάε, 
ούτε το μέτωπο τηε Αριστεράε, ού
τε  το  μέτωπο τηε «Κεντροδεξιάε 
ή τηε Κεντροαριστεράε. Μαε εν
διαφέρει το  εθνικό μέτωπο».'

Την ίδια στιγμή, στο εσωτερι
κό του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Θ. Πάγκαλοε 
επιμένει να  θέτει ακόμη και ζή
τημα ηγεσίαε μετά το εκλογικό α
ποτέλεσμα τηε Κυριακήε. Συγκε
κριμένα, είπε χθεε (9,84), ότι πρέ
πει να γίνει συζήτηση «για την πο
λιτική, για τα πρόσωπα, για τιε ευ- 
θύνεε, η οποία δεν μπορεί να γί
νει σε κανένα άλλο πλαίσιο από έ
να τακτικό συνέδριο, το οποίο θα 
εκλέξει και ηγεσία». Δεδομένου ό
τι πρόκειται για την τρίτη, σε τρειε 
ημέρεε από τιε εκλογέε, φορά που 
ο κ. Πάγκαλοε θέτει αυτό το  ζή
τημα, από το περιβάλλον του κ. Βε- 
νιζέλου απαντούσαν ότι δεν υ
πάρχει νόημα σχολιασμού τω ν δη
λώσεων αυτών.

Περιθώριο σχηματισμού κυβέρνησηε άφησε χθεε ο πρόεδροε 
τω ν Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνοε Καμμένοε, ο οποίοε και 
παρέπεμψε στη διάσκεψη τω ν  πολιτικών αρχηγών υπό τ'™ 
Πρόεδρο τηε Δημοκρατίαε, Κάρολο Παπούλια, από την ον 
όπωε είπε, θα μπορούσε να προκύψει υπό προϋποθέσειε οι
κουμενική κυβέρνηση. Το κόμμα εξέδωσε χθεε ανακοίνω
ση με την οποία σημειώνει ότι τάσσεται υπέρ τηε παραμο- 
νήε τηε χώραε στην Ευρωζώνη, στοιχείο που θέτουν άλλω
στε και ωε προϋπόθεση στήριξηε οποιοσδήποτε σχήματοε 
οι πρόεδροι Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ.

Οι προϋποθέσειε που ο ίδιοε ο κ. Καμμένοε θέτει, όπωε τιε 
παρουσίασε μιλώνταε στην πρώτη συνεδρίαση τηε Κ.Ο. του 
κόμματόε του, είναι: η καταγγελία τω ν δανειακών συμβάσεων 
και τω ν  Μνημονίων, η διαγραφή του χρέουε, η τιμωρία τω ν 
ενόχων για τη ν εμπλοκή τηε χώραε σε αυτή την περιπέτεια 
και η ανακήρυξη ΑΟΖ. Στη συνάντηση που είχε με τον κ. Τσί
πρα, όπωε ανέφερε ο πρό
εδροε τω ν  Ανεξάρτητων 
Ελλήνων, διαπιστώθηκαν 
διαφωνίεε στο θέμα τηε ο- 
νομασίαε τω ν  Σκοπιών, 
σχετικά με τη  διαχείριση 
τηε λαθρομετανάστευσή 
και για τη  Θράκη. «Συνε- 
πώε, δεν υπήρχε κανέ- 
ναε λόγοε να μπούμε σε 
άλλη συζήτηση, αφού ού- 
τωε ή άλλωε οι αντιμνημονιακέε δυνάμειε δεν έχουν την α- 
παιτούμενη κοινοβουλευτική δύναμη», πρόσθεσε.

Μιλώνταε στουε νεοεκλεγέντεε βουλευτέε του κόμματόε 
του, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά τω ν  κ. Σαμαρά και Βε- 
νιζέλου και κάλεσε τουε βουλευτέε τηε Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ, 
αντίστοιχα, να ζητήσουν την απόσυρση τω ν υπογραφών τω ν 
δύο πολιτικών αρχηγών από τιε εγγυητικέε επιστολέε για το 
δεύτερο Μνημόνιο και τη δανειακή σύμβαση, αλλά και την 
παραίτηση τω ν κομματικών ηγεσιών. Ωστόσο, μια ανακοί
νωση του κόμματόε, σύμφωνα με τη ν οποία «οι Ανεξάρτη
τοι Ελληνεε στην Κοινοβουλευτική τουε Ομάδα δεν έχουν 
βουλευτέε τηε ηθικήε του Συμπιλίδη», άναψε φωτιέε με τη  
Συγγρού, καθώε στελέχη τω ν Ανεξαρτήτων κάνουν λόγο για 
προσπάθεια τηε Ν.Δ. να προσεταιρισθεί βουλευτέε που ε- 
ξελέγησαν με τα ψηφοδέλτια τω ν Ανεξαρτήτων, τόσο στο 
πλαίσιο τηε πανστρατιάε Σαμαρά όσο και, ενδεχομένωε, στην 
προσπάθεια εξασφάλισηε κυβερνητικήε πλειοψηφίαε.

Οσον αφορά τον  τρόπο λειτουργίαε τηε Κ.Ο., είπε ότι οι 
βουλευτέε θα ψηφίζουν κατά συνείδηση. Τέλοε, προανήγ
γειλε συνέδριο του κόμματόε μόλιε ξεκαθαρίσει το τοπίο σχε
τικά με τιε επαναληπτικέε εκλογέε.

Ο επικεφαλής 
των Ανεξάρτητων 
Ελλήνων ανέφερε ότι 
οι βουλευτές του κόμ
ματος θα χβηφίξουν 
κατά συνείδηση.


