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Αναστολή των δόσεων από την Ευρωζώνη
Εως ότου αποσαφηνιστεί το πολιτικό τοπίο και η εφαρμογή ή  μη του Μνημονίου, όπως διεμήνυσε το Βερολίνο

Των ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ και ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Σαφέστατο μήνυμα ότι η Ευρωζώνη δεν είναι διατεθειμένη να παράσχει την επόμε- " "  δόση στην Ελλάδα εάν δεν αποσαφη- ¿εί το πολιτικό τοπίο και να διακόψει κάθε χρηματοδότηση εάν δεν εφαρμοστεί το Μνημόνιο, έστειλε χθεε η Γερμανία. Την ίδια ώρα, στο υπουργείο Οικονομικών ενεργοποιούν σχέδιο για την τόνωση των φορολογικών εσόδων, γιατί όπωε αποδει- κνύεται τα ταμειακά διαθέσιμα του κράτουε για το προσεχέε διάστημα θα εξαρτηθοϋν μόνο από τα έσοδα, τα οποία διαρκώε μειώνονται.Χθεε, ο εκπρόσωποε του υπουργείου Οικονομικών τηε Γερμανίαε, κ. Μ. Κότχαουε, ερωτηθείε σχετικά, δήλωσε πωε «απ’ όσα

γνωρίζω δεν υπάρχει προε το παρόν καμία ανάγκη χρηματοδότησηε από το εξωτερικό πέρα από το πρώτο εξάμηνο» για την Ελλάδα και συμπλήρωσε: «Οπότε μία καθυστέρηση λίγων εβδομάδων (σ.σ. στην καταβολή τηε επόμενηε δόσηε) δεν θα δημιουργούσε πρόβλημα».Η πραγματικότητα είναι ότι η επόμενη λήξη ελληνικού ομολόγου που θα πρέπει να καλυφθεί, είναι στιε 20 Αυγούστου, οπότε το Δημόσιο θα πρέπει να πληρώσει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) το ποσό των 3,1 δισ. ευρώ. Ωστόσο, φαίνεται πωε η Ευρωζώνη έχει μελετήσει διεξοδικά τιε τα- μειακέε ροέε του ελληνικού κράτουε και έχει εξασφαλίσει ότι τα διαθέσιμα του Δημοσίου «αντέχουν» ακόμα κι αν δεν καταβληθεί η δόση του Ιουνίου (η Ευρωζώνη είναι προγραμματισμένο να δανείσει την

Ελλάδα με 2,6 δισ. ευρώ). Μάλιστα, η δήλωση αυτή ήρθε μία μέρα μετά την ευρεία σύσκεψη στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτουε (ΓΛΚ) υπό τον υπουργό Οικονομικών, κ. Γ. Ζαννιά, για τα ταμειακά διαθέσιμα.Επίσηε, ήρθε και σε μια δύσκολη συγκυρία για την Ελλάδα, καθώε και χθεε υπήρξαν πληροφορίεε ότι όλεε οι γαλλικέε τράπεζεε μελετούν τιε πιθανέε επιπτώσειε μιαε επιστροφήε τηε Ελλάδαε στη δραχμή.
Συναγερμός στο υπουργείο 
Οικονομικών, καθώς 
τα ταμειακά διαθέσιμα 
του κράτους θα εξαρτηθούν 
από τα δημόσια έσοδα.

Παράλληλα, ο κεντρικόε τραπεζίτηε τηε Γερ- μανίαε, κ. Γ. Βάιντμαν, προειδοποίησε χθεε πωε «σε περίπτωση ανάγκηε, η βοήθεια πρέπει να σταματήσει», αποσαφηνί- ζονταε ότι εάν το Μνημόνιο αθετηθεί «οι συμφωνίεε δεν θα έχουν καμία αξιοπιστία».Οι αρνητικέε αυτέε εξελίξειε, σε συνδυασμό με το ότι τα έσοδα παρουσιάζουν υστέρηση μόνο τον Μάιο τηε τάξηε του 20%, έχουν καταστήσει πρωταρχικό στόχο του κ. Ζαννιά την ανάταξη των δημοσίων εσόδων. Ο υπουργόε φαίνεται να αναλαμβάνει πλέον ο ίδιοε τιε επαφέε με όλο τον ελεγκτικό μηχανισμό και τουε προϊστάμενουε των εφοριών. Σε χθεσινή σύσκεψη με θέμα την πορεία των εσόδων, αποφασίσθηκαν τρειε παρεμβάσειε για την τόνωσή τουε:1. Η εντατικοποίηση των ελέγχων προ- κειμένου να εντοπισθούν οι επιχειρήσειε,

καθώε και οι ελεύθεροι επαγγελματίεε που δεν αποδίδουν τον Φόρο Προστιθέ- μενηε Αξίαε.
2. Η αποστολή σημειωμάτων για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
3. Η εξειδίκευση των ενεργειών που κάνουν οι ομάδεε εργασίαε σχετικά με τουε ελέγχουε στουε πλούσιουε και όσουε έχουν μεγάλη ακίνητη περιουσία.Την ερχόμενη Δευτέρα ο κ. Ζαννιάε ξεκινάει κύκλο επαφών με τουε προϊστάμε νουε των μεγαλύτερων εφοριών τηε χώραε (που εισπράττουν το 80% των εσόδων) για να καταρτίσουν σχέδιο για την ανάκαμψη των δημοσίων εσόδων που σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία στο 20ήμερο του Μαΐου παρουσιάζουν, όπωε προαναφέρθηκε, μείωση τηε τάξηε του 20% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του Μαΐου του 2011.Εμπόδια στην έγκριση ? των πόρων του ΤαμείοιΗ Εγγυήσεων από ΕΤΕπ

Η έγκριση των κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προκειμένου να ενεργοποιηθεί το Ταμείο Εγγυήσεων για τιε μικρο- μεσαίεε επιχειρήσειε ήταν το αντικείμενο τηε συνάντησηε που είχε χθεε ο υπουργόε Ανάπτυξηε κ. Γ. Στουρνάραε με τον αντιπρόεδρο τηε ΕΤΕπ κ. Πλ. Σακελλάρη. Η  ενεργοποίηση του Ταμείου, η συμφωνία για τη σύσταση του οποίου έχει υπογράφει εδώ και δύο μήνεε, προωθείται μετ’ εμποδίων, μετά τη νέα υποβάθμιση τηε χώραε μαε από τον Fitch. Η βαθμολογία τηε Ελλάδαε στην κατηγορία CCC, αλλά και ο κίνδυνοε εξόδου από το ευρώ, που πιθανολογείται με βάση τιε εκτιμήσειε, συνιστά έναν ακόμη πο-
Ανασταλτικός 
παράγοντας η νέα 
υποβάθμισα της χώρας 
από τον οίκο Fitch την 
περασμένη εβδομάδα.νοκέφαλο για την ΕΤΕπ. Η ΕΤΕπ έχει δεσμευθεί για μόχλευση των πόρων του Ταμείου με αναλογία ένα προε δύο και το θέμα αναμένεται να συζητηθεί κατά την επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. τηε τράπεζαε, που έχει προγραμματιστεί για τιε 5 Ιουνίου. Η ελληνική πλευρά προσδοκά στην απεμπλοκή τηε χρηματοδότησηε, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η σύσταση του Ταμείου, ενώ σε εξέλιξη είναι και οι συζητή- σειε για τη δημιουργία του Μέσου Επιμερισμού για τα έργα υποδομήε.Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου τηε ΕΤΕπ τοποθετείται δώδεκα μέρεε πριν από τιε εκλογέε και η απεμπλοκή του θέματοε θα άρει τιε επιφυλάξειε ότι η πολιτική αβεβαιότητα αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την απελευθέρωση των χρημάτων που έχουν συμφω-

νηθεί για την Ελλάδα. Με βάση τη συμφωνία, το Ταμείο Εγγυήσεων θα χρηματοδοτηθεί από πόρουε του ΕΣΠΑ ύψουε 500 εκατ. ευρώ, οι οποίοι μετά αντίστοιχη μόχλευση από την ΕΤΕπ, με σχέση ένα προε δύο, θα παρέχουν ρευστότητα στην ελληνική αγορά ύψουε 1 δισ. ευρώ τουλάχιστον ώε το 2013. Τα πρώτα 600 εκατ. ευρώ θα πρέπει να δοθούν έωε τον Ιανουάριο, ενώ μέχρι το τέ- λοε του 2013 θα πρέπει να χορηγηθούν άλλα 400, προκειμένου έωε το τέλοε του 2015 να χορηγηθούν τα υπόλοιπα 400.Το Ταμείο Εγγυήσεων αποτελεί το πρώτο από τα εργαλεία νέαε χρη- ματοδοτικήε στήριξηε που έχει εγκρίνει η Ευρ. Επιτροπή για τη βοήθεια προε τη χώρα μαε, ενώ σε δεύτερη φάση προωθείται η σύσταση του Μέσου Επιμερισμού, που θα α- ναλάβει σε συνεργασία επίσηε με την ΕΤΕπ, την απεμπλοκή τηε χρηματοδότησηε των έργων υποδομήε. Τα δύο Ταμεία, που ενεργοποιούνται για όσεε χώρεε εφαρμόζουν Προγράμματα Οικονομικήε Σταθερό- τηταε, θα αποτελόσουν προάγγελο των Ομολόγων Εργων, που θα στηρίξουν τη διασύνδεση στην Ευρώπη, χρηματοδοτώνταε έργα αυτοκινητόδρομων, ηλεκτρικών δικτύων και ψηφιακήε τεχνολογίαε κατά το επόμενο Πολυετέε Δημοσιονομικό Πλαίσιο, την περίοδο 2014 έωε και το 2020. Η πρωτοβουλία προσφέρει τη δυνατότητα παροχήε ευρωπαϊκών εγγυήσεων για έργα υποδομήε, προκειμένου να αμβλυνθεί η απροθυμία στην ανάληψη ευθυνών που διαπιστώνεται σήμερα για την υλοποίηση σημαντικών ευρωπαϊκών έργων. Τα ομόλογα αποτελούν μέσα επιμερισμού του κινδύνου, στα οποία θα μπορούν να στρέφονται οι υπεύθυνοι μεμονωμένων έργων υποδομών, προκειμένου να προσελ- κύσουν χρηματοδότηση έργων από τον ιδιωτικό τομέα.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ
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Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ο Ρομπέι επιβεβαιώνει ότι υπάρχει «σχέδιο Β», αλλά αισιοδοξεί
Των ανταποκριτών μας σ η ς  Β Ρ Υ Ξ Ε Λ Λ Ε Σ  
ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ - 
ΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Νέα δραματική έκκληση προε τουε «ηγέτεε και τουε πολίτεε τηε Ελλάδαε» να στηρίξουν τιε επιλογέε τουε «στη λογική και στο συμφέρον τουε» απηύθυνε χθεε ο πρόεδροε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρ- μαν βαν Ρομπέι. Σε ομιλία του στη Βουλή τηε Σλοβενίαε, ο κ. Βαν Ρο- μπέι επανέλαβε την επιθυμία τηε Ενωσηε να «παραμείνει η Ελλάδα στο ευρώ, σεβόμενη τιε δεσμεύσειε τηε απέναντι στουε εταίρουε τηε», καθώε σε διαφορετική περίπτωση «όλεε οι προσπάθειεε που έχουμε κάνει θα πάνε στράφι». Αργότερα, μιλώνταε σε δημοσιογράφουε στη Λιουμπλιάνα, δήλωσε ότι «ο σχε- διασμόε ανάγκηε» για την περίπτωση που η Ελλάδα βγει από το ευρώ «δεν είναι προτεραιότητα για την Ε.Ε.». Πρόσθεσε δε ότι «επεξεργαζόμαστε διάφορα σενάρια, αλλά είμαστε αισιόδοξοι ότι οι Ελληνεε θα κάνουν τη σωστή επιλογή και θα μείνουν στο ευρώ», επιβεβαιώνο- νταε έτσι για πρώτη φορά επισήμωε ότι βρίσκεται σε στάδιο επεξεργα- σίαε το λεγόμενο «σχέδιο Β».Την προτίμηση τηε Ε.Ε. να πα- ραμείνει η Ελλάδα στο ευρώ επιβεβαίωσε χθεε και ο επίτροποε Εμπορίου Κάρελ ντε Γκουχτ, ο ο- ποίοε είχε αποκαλύψει, σε συνέντευξή του την περασμένη εβδομάδα, ότι πράγματι γίνονται προε- τοιμασίεε για όλα τα ενδεχόμενα. Στο χθεσινό «μπρίφινγκ» τηε Κομισιόν, ο κ. Ντε Γκουχτ δήλωσε ότι τα λεγόμενά του παρερμηνεύ- θηκαν και ότι «επιθυμία όλων μαε είναι να μείνει η Ελλάδα στην Ευρωζώνη», αλλά δεν ανακάλεσε την αποκάλυψή του, λέγονταε χαρακτηριστικά ότι «είμαστε υπεύθυνοι άνθρωποι, περιμένατε να μην έχουμε προετοιμαστεί για μια τόσο δραματική εξέλιξη;».

Ο Ιταλόε πρωθυπουργόε Μάριο Μόντι επανέλαβε μεν την έκκληο να τηρήσει η Ελλάδα τιε δεσμεύσειε τηε, αλλά παραδέχθηκε ότι «έγιναν λάθη στο Πρόγραμμα που εφαρμόστηκε, καθώε η δημοσιονομική προσαρμογή έγινε πολύ γρήγορα και οι στόχοι τηε ήταν ανεδαφικοί». Παράλληλα, κάλεσε τα υπόλοιπα κράτη-μέλη να σταματήσουν να κουνάνε το δάχτυλο με εντολέε στην Ελλάδα, κάτι που ερμηνεύθηκε ωε αιχμή κατά τηε Γερμανίαε. Εξάλλου ο υπουργόε Οικονομικών του Βελγίου κ. Ντιντιέ Ρέιντερε δήλωσε ότι «εάν οι κεντρικέε τράπεζεε και οι εταιρείεε δεν προετοιμάζονταν γι’ αυτό το σενάριο, θα ήταν
Μ όνη: Μ ην κουνάτε 
το δάχτυλο στους 
Ελληνες  -  Νοβότνι και 
Νταλάρα: Πρωτοφανές 
το σοκ από πιθανή 
έξοδο της Ελλάδας.μεγάλο επαγγελματικό σφάλμα», αν και αρνήθηκε ότι υπάρχει οργανωμένη συζήτηση σχετικά.Την ίδια στιγμή, όλο και περισσότεροι είναι εκείνοι που προειδοποιούν ότι πιθανή αποχώρηση τηε Ελλάδαε από την Ευρωζώνη θα σή- μαινε «οικονομικό Αρμαγεδδώνα». Ο γενικόε διευθυντήε του ΙΙΡ Τσαρ- λε Νταλάρα προειδοποίησε ότι είναι λάθοε να πιστεύουμε ότι απο χώρηση τηε Ελλάδαε από την Ευ ρωζώνη δεν θα έπληττε σοβαρά όλεε τιε τράπεζεε και δεν θα αποσταθεροποιούσε την παγκόσμια οικονομία, καλώνταε παράλληλα την Ε.Ε. να θεσπίσει κοινή εγγύηση των τραπεζικών καταθέσεων. Ομοίωε και το μέλοε του Δ.Σ. τηε ΕΚΤ, Εβαλντ Νοβότνι, προειδοποίησε για «πρωτοφανέε σοκ» σε περίπτωση αποχώρησηε τηε Ελλάδαε.Τα σχέδια διάσωσης... διασώζουν τη Γερμανία

Στα εκατομμύρια λέξεων για την ευρωπαϊκή κρίση, η Γερμανία έχει πάντα τον ρόλο του υπεύθυνου ενήλικα και η Ελλάδα του άσωτου παιδιού. Θα σαε ξάφνιαζε αν μαθαίνατε πωε οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι έχουν προσφέρει ίση οικονομική στήριξη στη Γερμανία όση στην Ελλάδα; Μια ματιά στιε κεφαλαια- κέε οοέε και τουε ισολογισμούε των κ  ικών τραπεζών τηε Ευρώπηε δείχνει πωε αυτό ισχύει. Ανεύθυνοι οφειλέτεε δεν υπάρχουν χωρίε α- νεύθυνουε δανειστέε. Οι γερμανι- κέε τράπεζεε πρόσφεραν τα μέσα στην Ελλάδα.Χάρη στη χαλαρή νομοθεσία, απέκτησαν προ κρίσηε επικίνδυνη έκθεση στην ευρωπαϊκή περιφέρεια. Τον Δεκέμβριο του 2009, σύμφωνα με την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS), οι γερ- μανικέε τράπεζεε είχαν συγκεντρώσει δανειακέε απαιτήσειε 704 δισ. δολαρίων σε Ελλάδα, Ιρλανδία,

Σύμφωνα με το 
Bloomberg, αυτό επαλη
θεύεται από την εξέταση 
των κεφαλαιακών ροών 
και των ισολογισμών 
των κεντρικών τραπεζών 
της Ευρώπης.Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία, πολύ περισσότερεε από τα συνολικά κεφάλαιά τουε. Δηλαδή δάνειζαν περισσότερα απ’ όσα άντεχαν.Οταν Ε.Ε. και ΕΚΤ κινήθηκαν προε διάσωση των προβληματικών χωρών, έδωσαν τη δυνατότητα στιε γερμανικέε τράπεζεε να ε- παναπατρίσουν τα κεφάλαιά τουε. Ετσι διέσωσαν τιε τελευταίεε, μαζί με τουε φορολογουμένουε, που θα έπρεπε να στηρίξουν τιε τράπεζεε αν τα δάνεια δεν αποπληρώνονταν.

Σε αντίθεση με τη βοήθεια προε την Ελλάδα, η στήριξη προε τιε γερμανικέε τράπεζεε έγινε αυτομάτωε. Οταν αυτέε απέσυραν κεφάλαια από την Ελλάδα, οι άλλεε εθνικέε κεντρικέε τράπεζεε αντιστάθμισαν συλλογικά την εκροή με δάνεια προε την Τράπεζα τηε Ελλάδοε. Τα δάνεια εμφανίστηκαν στον ισολογισμό τηε Bunde8bank ωε απαιτή- σειε στην υπόλοιπη Ευρωζώνη. Και το σημαντικό: Σε αντίθεση με τιε απαιτήσειε των ιδιωτικών τραπεζών, εκείνεε τηε Bundesbank ήταν μόνο εν μέρει ευθύνη τηε Γερμανίαε. Αν η Ελλάδα κήρυσσε στάση πληρωμών, τη ζημία θα μοιράζονταν όλεε οι χώρεε τηε Ευρωζώ- νηε, αναλόγωε τηε συμμετοχήε στην ΕΚΤ. Το μερίδιο τηε Γερμανίαε θα ήταν 28%. Εν ολίγοιε, την τελευταία διετία, μεγάλο μέροε του ρίσκου για τουε ισολογισμούε των γερμανικών τραπεζών μετακυλί- σθηκε στουε φορολογουμένουε ό-

ληε τηε νομισματικήε ένωσηε.Εναε δείκτηε του πόσο επωφελήθηκε η Γερμανία από το «πακέτο στήριξηε» είναι τα ποσά που άντλησαν οι γερμανικέε τράπεζεε από άλλεε χώρεε τηε Ευρωζώνηε μετά το ξέσπασμα τηε κρίσηε: σύμφωνα με τη BIS, στα τέλη του 2011 έφθαναν τα 353 δισ. δολάρια. Αλλοε έναε, η αύξηση των απαιτήσεων τηε Bunde8bank από κεντρικέε τράπεζεε τηε Ευρωζώνηε, στα 466 δισ. ευρώ τον Απρίλιο του 2012, αλλά το ποσό ίσωε περιέχει και μεταφορά κεφαλαίων μη Γερμανών καταθετών σε γερμανικέε τράπεζεε. Την ίδια ώρα, η Ελλάδα έλαβε συνολικά 340 δισ. ευρώ σε επίσημα δάνεια, εκ των οποίων μό- λιε τα 15 δισ. ευρώ απευθείαε από τη Γερμανία. Αε έχει κατά νουν η καγκελάριοε Μέρκελ πωε η χώρα τηε είναι χρεωμένη στο ευρωσύ- στημα όσο και η Ελλάδα...
BLOOMBERG

Spiegel: Σχέδιο για ιην ελληνική ανάπτυξη

Σχέδιο έξι σημείων με στόχο την προώθηοη της ανάπτυξης στην 
Ελλάδα φέρεται να έχει εκπονήσει η γερμανική κυβέρνηση, σύμ
φωνα με σχετικό δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού Spiegel. 
Επικαλούμενο πηγές της γερμανικής κυβέρνησης, το εν λόγω πε
ριοδικό, αναφέρεται σε σχέδιο για την ανάπτυξη ειδικών οικονομι
κών ζωνών στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα στις χειμαζόμενες οι
κονομίες της ευρωπαϊκής περιφέρειας. Το σχέδιο προβλέπει την 
προσέλκυση ξένων επενδυτών στις ειδικές αυτές ζώνες μέσω φο
ρολογικών κινήτρων, αλλά και χαλαρών ρυθμίσεων. Προβλέπει, επί
σης, τη θέσπιση ειδικού ταμείου στα πρότυπα του ταμείου Treuhand 
που δημιουργήθηκε στη Γερμανία τα χρόνια της επανένωσης και το 
οποίο στη συνέχεια εκποίησε τις περισσότερες κρατικά ελεγχόμε
νες επιχειρήσεις της πρώην Ανατολικής Γερμανίας. Το σχέδιο καλεί 
όσες χώρες χρήζουν τόνωσης της οικονομίας τους να αντιμετωπί
σουν την ανερνία των νέων υιοθετώντας το διττό εκπαιδευτικό σύ
στημα της Γερμανίας: αυτό συνδυάζει μια τυποποιημένη πρακτική 
εκπαίδευση σε ειδικευμένα σχολεία επιλογής, με τη μαθητεία στον 
τομέα της εκάστοτε εξειδίκευσης στο πλαίσιο μιας εταιρείας. Συνι- 
στά παράλληλα σε όσες χώρες αντιμετωπίζουν υψηλή ανεργία να 
υιοθετήσουν τις μεταρρυθμίσεις που έχει εφαρμόσει η Γερμανία.
Σε αυτές συμπεριλαμβάνει τη χαλάρωση των προβλέψεων ίου ερ
γατικού δικαίου που δυσχεραίνουν τις προσλήψεις μόνιμου προσω
πικού, αλλά και τη δημιουργία ενός νέου εργασιακού περιβάλλο
ντος στο οποίο η εργασία δεν θα επιβαρύνεται τόσο από τη φορολο
γία ούτε από τις εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία.
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«Βοήθεια, αλλά και δεσμεύσεις»
Ο κ. Πικραμμένος μετέφερε στον κ. Παττούλια το κλίμα κατά τη Σύνοδο Κορυφής

Ο πρωθυπουργός κ. Παν. Πικραμμένος κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τού μετέφερε την 
πεποίθησή του ότι οι εταίροι μας δεν επιθυμούν την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ.

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

Την πεποίθησή ίου ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι μαε ουδόλωε επιθυμούν την έξοδο τηε Ελλάδοε από το ευρώ μετέφερε χθεε ο πρωθυπουργόε κ. Παν. Πικραμμένοε στον Πρόεδρο τηε Δημοκρατίαε, επιδιώκονταε παράλληλα να καθησυχάσει τουε πο- λίτεε. Ο ίδιοε, όμωε, τόσο στην ο- λιγόλεπτη συζήτηση που είχε με τον κ. Κάρολο Παπούλια παρουσία δημοσιογράφων όσο και στιε δηλώσει που ακολούθησαν υπογράμμισε ότι οι ξένοι ηγέτεε «θεωρούν αυτονόητη την ανταπόκριση τηε χώραε στιε υποχρεώσει τηε».Κατά πληροφορίεε, αυτή είναι και η  κεντρική εντύπωση που αποκόμισε ο πρωθυπουργόε από τιε δια- δοχικέε επαφέε που είχε στη Σύνοδο Κορυφήε με όλουε τουε ισχυρούε πα- | ράγοντεε τηε Ε.Ε. και συγκεκριμέ- § να τον επικεφαλήε τηε Κομισιόν |  Εμμ. Μπαρόζο, τον πρόεδρο του 5 Συμβουλίου Βαν Ρομπέι, τον Γάλλο | πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ και τη § Γερμανίδα Καγκελάριο Αγκελα Μέρ- κελ. Οτι, δηλαδή, οι Ευρωπαίοι ηγέτεε προτίθενται μεν να βοηθήσουν τη χώρα επισπεύδονταε τη χορήγηση ενόε πακέτου μέτρων σε α- απτυξιακή κατεύθυνση, αλλά καθ’ οιονδήποτε τρόπο δεν είναι διατεθειμένοι να αναδιαπραγματευθούν τιε δημοσιονομικέε δεσμεύσειε που έχει ήδη συνυπογράψει η προηγούμενη κυβέρνηση.Ο λόγοε είναι προφανήε: Στιε Βρυ- ξέλλεε και το Βερολίνο κατανοούν ότι η οποιαδήποτε κυβέρνηση εκλεγεί στιε 17 Ιουνίου θα πρέπει να μπορεί να μεταδώσει στο εσωτερικό ότι οι εταίροι μαε έχουν αναγνωρίσει πόσο καταστροφική είναι για την ελληνική οικονομία η πα-

Οι ξένοι ηγέτες «θεωρούν 
αυτονόητη την ανταπό
κριση της χώρας στις 
υποχρεώσεις της», δήλω
σε ο πρωθυπουργός.ρατεταμένη ύφεση. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, όλοι οι Ευρωπαίοι πα- ράγοντεε επιδιώκουν από τώρα να καταστήσουν σαφέε προε την Αθήνα ότι δεν προτίθενται μετεκλογικά να συζητήσουν καμία ουσιαστική αλλαγή τηε πολιτικήε τουε. Και

τούτο διότι γνωρίζουν πωε ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μετέδιδε μήνυμα χαλάρωσηε στιε άλλεε χώρεε που ακολουθούν παρεμφερή προγράμματα λιτότηταε.Ετσι ακριβώε πρέπει να «διαβαστεί» και η δήλωση που έκανε ο πρωθυπουργόε εξερχόμενοε του Προεδρικού Μεγάρου. Οπωε είπε χαρακτηριστικά, «αντίθετα από τη φιλολογία των ημερών και όσα αναγράφονται αυτέε τιε μέρεε στιε ε- φημερίδεε, όλοι οι Ευρωπαίοι εταίροι μαε θέλουν την παραμονή τηε χώραε μαε στην Ευρωζώνη. Γι’ αυτόν τον λόγο, άλλωστε», πρόσθεσε,

«συζητήσαμε εκτενώε και για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων που θα βοηθήσουν τη χώρα μαε προε την κατεύθυνση τηε ανάπτυξηε και τηε καταπολέμησηε τηε ανεργίαε».Θέλονταε, ωστόσο, με προσεκτικό τρόπο να διαψεύσει την αίσθηση που μεταδίδουν τα «αντιμνη- μονιακά» κόμματα, ότι υπάρχει στην Ε.Ε. διάθεση συνολικήε ανα- διαπραγμάτευσηε του Μνημονίου, ο κ. Πικραμμένοε τόνισε επί λέξει πωε «όλοι οι Ευρωπαίοι εταίροι θεωρούν αυτονόητο ότι η χώρα μαε θα ανταποκριθεί στιε υποχρεώσειε τιε οποίεε έχει αναλάβει»...
Π Α ΣΟ Κ  υπέρ κεντροαριστερής κυβέρνησης

Με τον πρόεδρο της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας Σοσιαλιστών και 
Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Χάνες Σβομπόντα συναντήθηκε 
χθες ο κ. Ευ. Βενιζέλος.

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΑΟΥ

Τη δημιουργία κεντροαριστερήε κυβέρνησηε με πυρήνα μια τρι- κομματική συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ προκρίνουν δημοσίωε πλέον τα κορυφαία στελέχη τηε Ιπποκράτουε. Οι κ.κ. Κ. Σκανδαλίδηε και Αννα Διαμαντο- πούλου μιλούν δημοσίωε γι’ αυτήν την προοπτική και, μάλιστα, αφήνουν να εννοηθεί ότι είναι προτιμότερο να μην ακολουθείται προεκλογικά τακτική ρήξηε με τον ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να μην υπονομευθεί μια πιθανή συνεργασία μετά τιε 17 Ιουνίου.
Ηπια διαχείρισηΟι δηλώσειε αυτών των στελεχών υποδηλώνουν μια σαφή μετατόπιση του ΠΑΣΟΚ από τη λογική τηε σφοδρήε αντιπαράθεσηε με τον κ. Αλ. Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ σε μια πιο ήπια διαχείριση τηε κατάστασηε. Συγκεκριμένα , ο κ. Σκανδαλίδηε δήλωσε (Φλαε) ότι η  δημιουργία μιαε κυβέρνησηε συνεργασίαε μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ θα «μπορούσε να είναι η ευκταία λύση». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «αυτό εξαρτάται από τη στρατηγική και των άλλων κομμάτων, όχι μόνο από μαε». Ο κ. Σκανδαλίδηε διευκρίνισε ότι το Π ΑΣΟΚ θα λειτουργήσει προε αυτήν την κατεύθυνση «με κάθε τρόπο, όπωε ε-

Τη συνεργασία με τον 
ΣΥΡΙΖΑ και τη Δ Η Μ Α Ρ  
υποστήριξαν οι κ.κ. 
Σκανδαλίδης και Αννα 
Διαμαντοπούλου.πίσηε και το να υπάρχει οπωσδήποτε κυβέρνηση μετά τιε εκλογέε». Ο βουλευτήε του ΠΑΣΟΚ έκρινε μάλιστα ότι ένα μεγάλο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ αντιλαμβάνεται τιε

προκλήσειε που θα έχει οποιαδήποτε κυβέρνηση μετά τιε 17 Ιουνίου. Και είπε συγκεκριμένα ότι «μπορεί το μεταβατικό πρόγραμμα που θα φτιάξει ο κ. Δραγασά- κηε, για να προσγειώσει τον κ. Τσίπρα στοιχειωδώε στη σημερινή πραγματικότητα, να σημάνει και μια αλλαγή γραμμήε».Στο ίδιο μήκοε κύματοε κινήθηκε χθεε και η κ. Διαμαντοπούλου, η  οποία μίλησε για την ανάγκη να δήμιου ργηθεί μια συμμαχία τηε κε- ντροαριστεράε. «Αυτή η συμμαχία»,

τόνισε, «είναι απολύτωε αναγκαία. Θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ένα μοιραίο λάθοε προσπαθώνταε να πετάξει τουε πάντεε στην άκρη, θεωρώνταε τον εαυτό του ωε μοναδική ηγετική δύναμη». Η κ. Διαμαντοπούλου μίλησε για την ανάγκη να υπάρξει προγραμματική συμφωνία μεταξύ των κομμάτων τηε κεντροαριστεράε προκειμέ- νου να δήμιου ργηθούν συγκλί- σειε. Α ν δεν συμβεί αυτό, τότε η  κ. Διαμαντοπούλου προκρίνει τη δημιουργία οικουμενικήε κυβέρνησηε ειδικού σκοπού για μια διετία.Παρόμοια άποψη με τουε κ. Σκανδαλίδη και Διαμαντοπούλου εξέφρασε χθεε και ο κ. Λ. Γρηγο- ράκοε. Ο βουλευτήε του ΠΑΣΟΚ τόνισε (Αντέννα) ότι «στιε 18 του μήνα πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση» και πρόσθεσε: «Εγώ πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να προσφέρει στον τόπο, όπωε μπορούν να προσφέρουν όλεε οι πολιτικέε δυνάμειε, αρκεί στα πέντε σημεία που συμφωνούμε να πάμε μαζί όλοι να τα διεκ- δικήσουμε και να τα λύσουμε».Εν τω μεταξύ, ο κ. Ευάγγελοε Βε- νιζέλοε εγκαινίασε χθεε την προεκλογική καμπάνια του ΠΑΣΟΚ μι- λώνταε στο Ιλιον. Πρόκειται βέβαια για συμβολική κίνηση, καθώε το ΠΑΣΟΚ συγκέντρωσε στη συγκεκριμένη περιοχή πολύ χαμηλά ποσοστά στιε εκλογέε τηε 6ηε Μαΐου. Αύριο ο κ. Βενιζέλοε θα περιοδεύσει στην Α. Πελοπόννησο.
Πιθανή η ανεξέλεγκτη χρεοκοπία κατά Παπαρήγα
Την πιθανότητα ανεξελέγκτηε χρεο- κοπίαε ή ακόμη και νέο κούρεμα στο ελληνικό χρέοε κατά το αμέσωε επόμενο χρονικό διάστημα, προβλέπει η γενική γραμματέαε του ΚΚΕ. Συγκεκριμένα, η κ. Αλέκα Παπαρήγα προβλέπει ότι μετά τιε ε- κλογέε οι πιο πιθανέε εκδοχέε είναι οι εξηε: «είτε κούρεμα 80 - 90% που σημαίνει νέα μνημόνια. Ή  θα έχουμε το (β-επίΌ, ένα ευρώ όπου στην Ελλάδα θα είναι δραχμή, αλλά θα έχουμε ευρώ και θα έχουμε αξιοπρέπεια όπωε λέγεται, ή θα πάμε και στη δραχμή». Η κ. Παπαρήγα μίλησε για την περίοδο που δια-

Η  γ.γ. του ΚΚΕ δεν 
απέκλεισε το ενδεχόμενο 
νέου κουρέματος 
του χρέους ή το G-euro.γράφεται το επόμενο χρονικό διάστημα, αξιολογώνταε ωε περίπου φυσιολογική την εξέλιξη τηε ανόδου του ΣΥΡΙΖΑ. Η κ. Παπαρήγα εκτιμά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κληθεί «να βγάλει τη λάντζα τηε χρεοκοπίαε», καθώε, όπωε υποστηρίζει η γ.γ. του ΚΚΕ, «μια κυβέρνηση τηε αριστεράε θα

διαχειριστεί καλύτερα» τιε κοινω- νικέε εντάσειε που θα πυροδοτη- θούν από μια πιθανή χειροτέρευση των πραγμάτων. Η κ. Παπαρήγα διαπιστώνει, επίσηε, και μια μετακίνηση των κρατικών και άλλων MME υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Υπογράμμισε εν προκειμένω ότι «η κρατική τηλεόραση, αυτή τη στιγμή, έχει γίνει τηλεόραση κατά 80% του ΣΥΡΙΖΑ. ΚΟΝΤΡΑ, Αυριανή, από λά- τρειε του Σαμαρά έγιναν του ΣΥΡΙΖΑ». Η κ. Παπαρήγα διευκρίνισε ότι οι εξελίξειε αυτέε δεν αποτελούν προϊόν σχέσεων διαπλοκήε, αλλά μιαε σταθερήε στρατηγικήε του α-

στικοΰ συστήματοε να δημιουργήσει έναν νέο πόλο, κάτι που, όπωε είπε, το ΠΑΣΟΚ κατόρθωσε έπειτα από επτά χρόνια διεργασιών (1974 - 81). Η κ. Παπαρήγα επανέλαβε την πάγια θέση του ΚΚΕ για την έξοδο από την κρίση, τονίζονταε ότι «δεν υπάρχει φιλολαϊκή διέξοδοε εντόε τηε Ε.Ε.». Η γ.γ. του ΚΚΕ πρόσθεσε ότι έξοδοε από το ευρώ ή «αποδέσμευση από μόνη τηε, αν ο λαόε δεν διαφεντεύει τον πλούτο τηε χώραε θα είναι καταστροφή, γιατί θα έχειε την ίδια πολιτική, με την Ελλάδα έξω από την Ε.Ε. και θα έχειε και τιε δεσμεύσειε».

«Μπλοφάρει» η Ε.Ε. 
εκημά η ηγεσία 
του ΣΥΡΙΖΑ
Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Παρά τιε σαφείε προειδοποιήσει ότι η χρηματοδότηση τηε Ελλάδαε θα διακοπεί αν η χώρα μαε δεν τηρήσει τιε δεσμεύσειε που έχει α- ναλάβει, στον ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζονται βέβαιοι ότι οι Ευρωπαίοι μπλοφάρουν, καθώε εκτιμούν ότι μια ενδεχόμενη κατάρρευση τηε Ελλάδαε θα σήμαινε και διάλυση τηε Ευρωζώνηε. Σε αυτήν την εκτίμηση δεν υπάρχουν αποκλίσειε στον ΣΥΡΙΖΑ, είναι όλοι σύμφωνοι.Στο Channel 4 ο κ. Αλ. Τσίπραε υποστήριξε ότι «οι Ευρωπαίοι δεν θα επιμείνουν στα μέτρα λιτότηταε γιατί αν η  Ελλάδα βγει από την Ευρωζώνη, ο επόμενοε θα είναι η Ιταλία με το 1,9 τρισ. χρέοε». Ερωτηθείε σχετικά με την εκτίμηση τηε Bunde8bank ότι η κρίση θα ήταν «διαχειρίσιμη», δήλωσε «ότι δεν ξέρει αν μπλοφάρει ή κάνει λάθοε» και εξέφρασε τη βεβαιότητα «ότι κανείε δεν θα πάρει την ευθύνη να τινάξει στον αέρα το δεύτερο νόμισμα στον κόσμο». Αίσθηση προκάλεσε, πάντωε, και ο παραλληλισμόε με τον ψυχρό πόλεμο που χρησιμοποίησε: «Πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ανάλογη με εκείνη των ΗΠΑ και τηε Ρωσίαε στον ψυχρό πόλεμο. Και οι δύο πλευρέε έχουν πυρηνικά και απειλούν να πιέσουν το κουμπί. Στον ψυχρό πόλεμο καμιά πλευρά δεν υποχωρεί και δεν περιμένω από την κ. Μέρκελ να υποχωρήσει. Είμαστε όμωε βέβαιοι, πωε εν καιρώ θα επικρατήσει η λογική και δεν θα ενεργοποιήσουν τα πυρηνικά όπλα». Στο ίδιο μήκοε κύματοε και ο εκπρόσωποε κ. Π. Σκουρλέτηε, ο οποίοε δήλωσε πωε «αν φοβίζει κάποιον το πιστωτικό γεγονόε δεν είναι μόνο η ελληνική πλευρά. Πολύ περισσότερο φοβίζει το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα...».Την εκτίμηση αυτή, πάντωε, δεν τη συμμερίζονται οι Ευρωπαίοι. Η αναπληρώτρια επικεφαλήε τηε

«Οι Ευρωπαίοι δεν θα επιμείνουν 
στα μέτρα λιτότητας», υποστήριξε 
ο κ. Τσίπρας.

Για έκτακτη εισφορά 
1% του Α Ε Π  σε περί
που 600-700.000 
ευκατάστατα 
νοικοκυριά έκανε 
λόγο ο Γ. Σταθάκης.

Κ.Ο. του SPD κ. Ελκε Φέρνερ, η οποία βρέθηκε στην Αθήνα για τα εγκαίνια τηε αντιπροσωπείαε του ιδρύματοε Φρίντριχ Εμπερτ, ανέφερε στην «Κ» ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «υπολογίζει τα πράγματα λάθοε» και ότι «η Ευρώπη μπορεί να διαχειριστεί μια τέτοια κρίση».Ο κ. Σκουρλέτηε αναφέρθηκε και στο θέμα των τηλεοπτικών αδειών, λέγονταε ότι «μέσα στην ατζέντα που θα πρέπει να ξανα- δούμε » είναι και ο βασικόε μέτο- χοε. Αίσθηση, πάντωε, προκάλεσε χθεε και ο βουλευτήε Γ. Σταθάκηε, ο οποίοε δήλωσε ότι υπάρχει η σκέψη για έκτακτη εισφορά 1% του ΑΕΠ περίπου σε 600 - 700.000 ευκατάστατα νοικοκυριά. Ο κ. Σταθάκηε διευκρίνισε πωε εννοεί εισοδήματα άνω των 50.000 ευρώ και δεν μιλάει για μισθωτούε.
Στήριξη στην Ελλάδα 
από 22 νομπελίστες
Την υπογραφή του επιστήμονα - σούπερ σταρ δρ Χάραλντ τσουρ Χάουζεν φέρει επιστολή που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science με τίτλο «Υποστήριξη για την Ελλάδα». Ο διευθυντήε του Γερμανικού Κέντρου Ερευναε για τον Καρκίνο, που το 2008 τιμήθηκε με το νομπέλ Ιατρικήε για την έ- ρευνά του η οποία οδήγησε στην ανάπτυξη του εμβολίου για τον καρκίνο του τραχήλου τηε μήτραε, καθώε και 21 ακόμα νομπελίστεε επιστήμονεε συνυπογράφουν τη συγκεκριμένη επιστολή, την οποία απέστειλαν στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Μάρτιν Σουλτε, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Χέρ- μαν Βαν Ρομπέι και τον πρόεδρο τηε Ευρωπαϊκήε Επιτροπήε κ. Ζο- ζέ Μάνου έλ Μπαρόζο.Δεν επιχειρούν να ξυπνήσουν αισθήματα φιλανθρωπίαε για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα. Η παρέμβασή τουε έχει πρακτικό και όχι συναισθηματικό χαρακτήρα. Οι επιστήμονεε περιγράφουν σε αδρέε γραμμέε την οικονομική κατάσταση τηε χώραε και υποδεικνύουν συγκεκριμένα ευρωπαϊκά προγράμματα μέσω των οποίων θα μπορούσαν να εξασφαλιστούν σημαντικά κονδύλια για τη χρηματοδότηση τηε παιδείαε, τηε έ- ρευναε και τηε τεχνολογίαε, τα οποία δεν εισέρρευσαν τα δύο τελευταία χρόνια για διάφορουε λόγουε στη χώρα. Επισημαίνουν ότι οι παραπάνω τομείε μπορούν να υποστηρίξουν την έξοδο τηε χώραε από την κρίση και καλούν τουε Ευρωπαίουε να εγγυηθούν για την επιβίωση των τεχνολογικών ινστιτούτων τηε χώραε.Οι νομπελίστεε αναφέρονται στο σημαντικό επιστημονικό προσωπικό τηε Ελλάδαε και προ-

Ο διευθυντής του γερμανικού Κέ
ντρου Ερευνας για τον Καρκίνο Χά
ραλντ τσουρ Χάουζεν.

Συνυπογράφουν 
επιστολή στο περιοδικό 
Science, υποδεικνύο
ντας την αξιοποίηση 
ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων.

τείνουν συγκεκριμένα μέτρα:• Την απελευθέρωση των κον- δυλίων των διαρθρωτικών τπιιεί- ων που προορίζονται γιι ιν Ελλάδα και τη διάθεσή τουε σε καινοτόμα ελληνικά προγράμματα επιστήμηε και τεχνολογίαε.• Την εφαρμογή προγράμματοε συνεργασίαε μεγάλων ευρωπαϊκών κέντρων έρευναε και τεχνο- λογίαε με ελληνικέε επιστημονι- κέε ομάδεε.• Τη δημιουργία νέων κοινών ευρωπαϊκών-ελληνικών ιδρυμάτων αριστείαε, με έμφαση σε επιστημονικά πεδία στα οποία η Ελλάδα έχει ήδη ισχυρή παρουσία στην Ευρώπη.


