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Η χώρα σε τροχιά σχηματισμού κυβέρνησης
Συναντήσεις Σαμαρά με Βενιζέλο, Κουβέλη σε καλό κλίμα -  Η Ν.Δ. θα προτείνει εκτεταμένες αποκρατικοποιήσεις με αντάλλαγμα την παράταση

Τον ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ

Η συγκρότηση κυβέρνησηε με τη  στήριξη τηε 
Ν.Δ., του ΠΑΣΟΚ και τηε ΔΗΜΑΡ, ενδεχομέ
νου ακόμη και εντόε τηε ημέραε, μοιάζει να  
είναι το  πλέον πιθανό σενάριο μετά το ν  πρώ
το  κύκλο επαφών που είχε ο εντολοδόχοε κ. 
Αντ. Σαμαράε με τουε κ. Ευ. Βενιζέλο και 
Φ.Κουβέλη. Νωρίτερα, τη ν  άρνησή του να 
συμμετάσχει είχε επαναβεβαιώσει ο επικε- 
φαλήε του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλ. Τσίπραε, αλλά και ο 
πρόεδροε τω ν  Ανεξ. Ελλήνων κ. Π. Καμμένοε.

Μοναδικό ενδεχόμενο να μην απολαμβάνει 
η νέα κυβέρνηση υπό το ν  κ. Αντ. Σαμαρά τη ν 
κοινοβουλευτική στήριξη  και τηε ΔΗΜΑΡ εί
ναι, ε ν  τέλει, το  κόμμα του κ. Κουβέλη να  ε- 
πιλέξει ψήφο ανοχήε προε το  νέο σχήμα. Ο

κ. Σαμαράε που, σύμφωνα με δηλώσειε κο
ρυφαίου στελέχουε τηε Ν.Δ. σ το  Κευίετε, φέ
ρεται αποφασισμένοε να  προχωρήσει σε ένα 
ευρύ πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, με
γαλύτερο του συμφωνηθέντοε με τη ν  τρόικα, 
ωε «αντάλλαγμα» για τη ν επιμήκυνση του χρό
νου προσαρμογήε κατά δύο έτη, θα συνεχί
σει το ν  κύκλο επαφών του, τηλεφωνικά) ε σε 
πρώτη φάση, με τουε κ. Βενιζέλο και Κουβέ
λη, ενώ  σε επικοινωνία που υπήρξε χθεε με 
τη  γ.γ. του ΚΚΕ κ. Αλέκα Παπαρήγα, η τ ε 
λευταία διεμήνυσε ότι δεν υπάρχει λόγοε συ- 
νάντησήε τουε.

Οι κ. Αντ. Σαμαράε, Ευ. Βενιζέλοε και Φ. Κου- 
βέληε εμφανίστηκαν χθεε απολύτωε σύμφω
νοι σ τη ν  ανάγκη συγκρότησηε κυβέρνησηε 
εντόε τω ν  επομένων λίγων ωρών, κατεύθυν

ση προε τη ν  οποία τουε κάλεσε να  προχω
ρήσουν και ο κ. Αλ. Τσίπραε. Συμφωνία μεταξύ 
Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι υπάρχει και ωε 
προε τη  διάρκεια του κυβερνητικού βίου, ο ο- 
ποίοε κατ’ ελάχιστον θα φθάνει το ν  Ιούνιο του 
2014. Ωστόσο, οι τρειε πολιτικοί αρχηγοί εμ
φανίστηκαν να έχουν διαφορετική προσέγγιση 
ωε προε τη  διαδικασία που θα έπρεπε να  α
κολουθηθεί \ην επικύρωσ )ε συμφωνίαε.
Ο κ. Βενιζέλοε πρότεινε στον  κ. Σαμαρά να κα
ταθέσει την εντολή και δεδομένου ότι ο κ. Τσί
πραε δήλωσε ότι δεν θα τη ν  παραλάβει, ο δε 
πρόεδροε του ΠΑΣΟΚ ότι θα τη ν  καταθέσει 
αμέσωε, να  προκληθεί άμεσα σύνοδοε πολι
τικών αρχηγών υπό τον Κάρ. Παπούλια με συμ
μετοχή τω ν  Σαμαρά, Τσίπρα, Βενιζέλου και 
Κουβέλη. Εικάζεται ότι στόχοε του κ. Βενιζέ

λου ή ταν η άσκηση πίεσηε κυρίωε προε τη ν 
πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.

Σ τον αντίποδα, ο κ. Σαμαράε μοιάζει να ε
πιθυμεί η διερευνητική εντολή να  ευδοκιμή
σει σ τη ν  κατοχή του. «Δ εν  είναι θέμα πολιτι
κού εγωισμού, αλλά ζήτημα συνταγματικήε και 
πολιτικήε τάξηε» φέρεται να λέει στουε συ- 
νεργάτεε του, οι οποίοι θεωρούσαν ότι ουδείε 
λόγοε πρόσκλησηε του κ. Τσίπρα υπάρχει. 
Ωστόσο, αίτημα επικύρωσηε τηε όποιαε συμ
φωνίαε από τον  Πρόεδρο τηε Δημοκρατίαε φέ
ρεται να έθεσε και ο κ. Φ. Κουβέληε, κάτι που 
πλέον δεν απέκλειε, εφόσον η εντολή  Σαμα
ρά καταλήξει σε επιτυχία, και η πλευρά τηε Ν.Δ.

Ωε προε τη  σύνθεση τηε κυβέρνησηε, αν και 
δεν υπήρχαν πληροφορίεε, θεωρείται δεδομένο 
ότι ο κ. Σαμαράε έχει ήδη καταλήξει στιε βα-

σικέε κατευθύνσειε συγκρότησήε τηε τιε ο- 
ποίεε -κατά κάποιεε πηγέε- μοιράστηκε με τον 
κ. Βενιζέλο. Το ΠΑΣΟΚ αναμένεται να  έχει ου
σιαστική συμμετοχή, ακόμη και με στελέχη 
πρώτηε γραμμήε, εκκρεμεί ωστόσο το  εύροε 
τηε ενδεχόμενηε συμμετοχήε τηε ΔΗΜΑΡ. 
Πρόθεση του κ. Σαμαρά είναι, κατά πληρο
φορίεε, το  30% τω ν  κυβερνητικών στελεχών 
να  είναι εξωκοινοβουλευτικοί. Ωε προε τα  προ- 
βεβλημμένα γαλάζια στελέχη, τα σενάρια φέ
ρουν το ν  κ. Δημ. Αβραμόπουλο, αλλά και τον  
Ευ. Μεϊμαράκη ωε υποψηφίουε για τη ν  Προ
εδρία τηε Βουλήε, η πιθανή συμμετοχή του 
Κυρ. Μητσοτάκη μοιάζει να  αφήνει εκτόε σχή- 
ματοε τη ν  κ. Ντάρα Μπακογιάννη, ενώ  πα
ραμένει άγνωστο  αν θα συμμετέχει ο έτεροε 
αντιπρόεδροε τηε Ν.Δ. Στ. Δήμαε.

Ανπκρουόμενα 
μηνύματα από Βερολίνο

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. κ. Αντ. Σαμαράς επιθυμεί η διερευνητική εντολή να ευδοκιμήσει στην κατοχή του.

Σημίτης: Μονόδρομος η συνεργασία Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ

Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Επιφυλακτικό εμφανίζεται προε 
το παρόν το Βερολίνο απέναντι 
στο αίτημα για αναπροσαρμογή 
του χρονοδιαγράμματοε, ή πολύ 
περισσότερο, χαλάρωση τω ν όρων 
του Μνημονίου. Μιλώνταε χθεε 
στο περιθώριο τηε συνάντησηε 
του G20 στο Μεξικό, η καγκελά- 
ριοε Μέρκελ, δήλωσε ότι κάθε συ
ζήτηση για αλλαγή του Μνημονί
ου δεν είναι αποδεκτή επί του πα- 
ρόντοε και κάλεσε τη ν Ελλάδα να 
σεβαστεί τιε δεσμεύσειε τηε. Επι
πλέον, απαντώνταε σε σχετική ε
ρώτηση δημοσιογράφων, ο ανα- 
πληρωτήε κυβερνητικόε εκπρό- 
σωποε τηε Γερμανίαε, Γκιοργκ 
Στρέιτερ, δήλωσε ότι «είναι απο- 
φασιστικήε σημασίαε να πειστεί 
η τρόικα ότι η Ελλάδα θα τηρήσει 
τιε δεσμεύσειε τηε και θα εφαρ
μόσει πλήρωε τιε συμπεφωνημέ- 
νεε μεταρρυθμίσειε. Δ εν είναι ώ
ρα για εκπτώσειε».

Ουσιαστικά, η κ. Μέρκελ και ο 
κ. Στρέιτερ «άδειασαν» με τιε το- 
ποθετήσειε τουε το ν  υπουργό 
Εξωτερικών Γκίντο Βεστερβέλε, ο 
οποίοε την Κυριακή είχε αφήσει εμ-

Η Μέρκελ απέρρτφε 
κάθε συζήτηση για 
αλλαγή στο Μνημόνιο, 
«αδειάζοντας» 
τον Βεστερβέλε.

μέσωε παράθυρο παράτασηε των 
χρονικών περιθωρίων για τη μεί
ωση του ελλείμματοε κατά ένα χρό
νο. Χθεε, σε ερώτηση δημοσιο
γράφου τηε γερμανικήε εφημερί- 
δαε FAZ αν «η επίμαχη δήλωσή του 
ήταν σε συνεννόηση με την κα
γκελαρία», ο κ. Βέστερβελε απά
ντησε: «Είναι αυτονόητο ότι αυτό 
το Σαββατοκύριακο είχα πολλαπλέε 
επαφέε με όλουε τουε εμπλεκόμε- 
νουε και φυσικά και με την κα
γκελάριο. Οι δύο εκλογικέε ανα- 
μετρήσειε στην Ελλάδα στοίχισαν 
πολύτιμο χρόνο. Και πρέπει να δού
με πώε θα αντιμετωπίσουμε αυτήν 
την πραγματικότητα. Είναι όμωε α- 
ποφασιστικήε σημασίαε ότι δεν 
πρέπει να  υπάρξουν εκπτώσειε 
στην ουσία του προγράμματοε. Πα
ραμένουμε σε όσα έχουν συμφω- 
νηθεί», είπε. Εξάλλου και ο Γερ- 
μανόε υφυπουργόε Οικονομικών, 
Στέφεν Κάμπετερ, δήλωσε στη 
γερμανική τηλεόραση ότι «είναι σα- 
φέε πωε η Ελλάδα δεν πρέπει να 
πιεστεί πέραν κάποιων ορίων».

Διπλωματικέε εκτιμήσειε στιε 
Βρυξέλλεε ερμηνεύουν τα αντι- 
κρουόμενα μηνύματα του Βερολί
νου ωε κίνηση τακτικήε, εν ανα
μονή όχι μόνο του σχηματισμού

κυβέρνησηε στην Αθήνα, αλλά και 
τω ν πρώτων δειγμάτων γραφήε 
τηε. Εφόσον καταστεί σαφέε ότι εί
ναι βιώσιμη και διατεθειμένη να ε
φαρμόσει το Πρόγραμμα, τότε ε- 
πιμέρουε προσαρμογέε είναι εφι- 
κτέε, υπογραμμίζουν οι ίδιεε δι- 
πλωματικέε πηγέε. Αλλωστε, όπωε 
σημείωναν χθεε κύκλοι τηε Κομι
σιόν, «είναι σαφέε ότι οι συνθήκεε 
έχουν αλλάξει από τότε που υπο
γράφτηκε το  Πρόγραμμα. Το μα
κροοικονομικό περιβάλλον έχει 
επιδεινωθεί και στην Ελλάδα και 
στην Ευρώπη». Μολονότι οι πηγέε 
τηε Επιτροπήε δεν θέλησαν να ε- 
πεκταθούν επί τηε συγκεκριμένηε 
«διαπίστωσηε», αξίζει να υπενθυ
μιστεί ότι από το ίδιο το Πρό
γραμμα προβλέπεται είτε παρά
ταση του χρόνου προσαρμογήε εί
τε επιεικέστερη αξιολόγηση τηε 
προόδου μιαε χώραε, σε περιπτώ- 
σειε επιδείνωσηε του γενικότερου 
μακροοικονομικού περιβάλλοντοε.

Ο κ. Μπαρόζο
Επιπλέον, ο πρόεδροε τηε Κο

μισιόν, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, 
δήλωσε από το  Μεξικό ότι στο μέ
τωπο τηε δημοσιονομικήε προ- 
σαρμογήε (σε αντίθεση με αυτό 
τω ν  μεταρρυθμίσεων) η «Ελλάδα 
έχει πετύχει τεράστια πρόοδο... και 
πρέπει βοηθήσουμε τη χώρα να ε
πανελθεί σε τροχιά ανάπτυξηε».

Σε κάθε περίπτωση, το ακριβέε 
περιεχόμενο τηε αναπροσαρμογήν 
του Μνημονίου δεν είναι ακόμη 
σαφέε και για κάθε αλλαγή θα α
παιτηθούν σκληρέε διαπραγμα- 
τεύσειε και «διαπιστευτήρια α- 
ποφασιστικότηταε», αφού από 
καμία πηγή, επώνυμη ή ανώνυμη, 
δεν προκύπτει ότι η τρόικα είναι 
διατεθειμένη να κάνει παραχω- 
ρήσειε στο θέμα τω ν διαρθρωτι
κών μεταρρυθμίσεων, ανεξαρ- 
τήτωε κοινωνικών ή πολιτικών α
ντιδράσεων. Σε ό,τι αφορά το  δη
μοσιονομικό σκέλοε του Μνημο
νίου, θα πρέπει να υπενθυμιστεί 
ότι κάθε παράταση του χρόνου 
προσαρμογήε συνεπάγεται ου
σιαστικά επιπλέον χρήματα για 
την Ελλάδα. Πρόκειται φυσικά για 
ένα φιλόδοξο στόχο, αφού πολύ 
δύσκολα ορισμένεε ευρωπαϊκέε 
κυβερνήσειε θα πειστούν να ε- 
κταμιεύσουν περισσότερα χρή
ματα για τη  χώρα μαε. Ωστόσο, 
διάθεση για να συζητηθεί το 
πρόβλημα σε δεύτερη φάση σί
γουρα υπάρχει, τόσο στιε Βρυ
ξέλλεε, όσο και στιε ευρωπαϊκέε 
πρωτεύουσεε. Οπωε υπογράμμι
σε και ο Αυστριακόε καγκελάριοε, 
Βέρνερ Φάιμαν, «οι όροι του Προ- 
γράμματοε πρέπει να τηρηθούν, 
αλλά πρέπει να δώσουμε και 
στην Ελλάδα χώρο να αναπνεύ- 
σει. Η προσαρμογή δεν μπορεί να 
συντελεστεί αποκλειστικά ειε βά- 
ροε τω ν Ελλήνων πολιτών».

Παρότρυνση προς τα κόμματα 
που υποστηρίζουν την ευρωπαϊ
κή προοπτική της χώρας να αρ
θούν στο ύψος των περιστάσεων 
και να λειτουργήσουν με θάρρος 
και μακριά από τακτικισμούς και 
μικροπολιτικές λογικές, προκει- 
μένου να απαντήσουν πειστικά 
στις τεράστιες προκλήσεις που α
ντιμετωπίζει η χώρα, απηύθυνε 
χθες ο πρώην πρωθυπουργός 
Κώστας Σημίτης. Σε μία από τις 
σπάνιες δημόσιες παρεμβάσεις 
του, ο κ. Σημίτης ουσιαστικά πε
ριγράφει ως μονόδρομο, μετά το 
εκλογικό αποτέλεσμα, τη συνερ
γασία αυτών των κομμάτων, 
κρούοντας τον κώδωνα του κιν
δύνου για το ενδεχόμενο επι
στροφής της χώρας στη δραχμή. 
Αφήνει, ωστόσο, να εννοηθεί ότι 
η επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρή
ματος, που θα επιτρέψει στη χώ
ρα να σταθεί στα πόδια της ξανά, 
έχει προϋπόθεση την αποκατά
σταση κλίματος εμπιστοσύνης,

«Χρ'··άζειαι ουσιαστ-ή συνεν- 
νόι και όχι προσπε η», δή
λωσε ο πρώην πρωθυπουργός.

μέσα από ένα κυβερνητικό σχήμα 
που θα εμπνέει πίστη στη σταθε
ρότητα και την αποτελεσματικό- 
τητά της. Παράλληλα, καλεί τα 
κόμματα να κινηθούν θαρραλέα 
και χωρίς προσποιήσεις και πολι- 
τικαντισμούς.
Ολόκληρη η δήλωση του πρώην

πρωθυπουργού έχει ως εξής: «Τα 
κόμματα που υποστήριξαν στις ε
κλογές την ευρωπαϊκή προοπτική 
της χώρας (Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ, Δημο
κρατική Αριστερά) έχουν στην υ- 
πάρχουσα συγκυρία κρίσης την υ
ποχρέωση να συνεργαστούν. Δια
φορετικά θα οδηγήσουν την 
Ελλάδα στην έξοδο από την Ευ
ρωζώνη και στη δραχμή. Εχουν ε
πίσης χρέος να διαμορφώσουν 
μια σταθερή και αποτελεσματική 
κυβέρνηση. Η αντιμετώπιση της 
κρίσης είναι υπόθεση πολιτικού 
σχεδιασμού, σοβαρής διαπραγ
μάτευσης και δημιουργίας εμπι
στοσύνης. Δεν επιτυγχάνεται με 
πολιτικαντισμούς. Προσπάθειες 
ενός κόμματος να επικυριαρχήσει 
των άλλων θα δείξουν έλλειψη υ
πευθυνότητας. Λύσεις μέσω “ψή
φου ανοχής” ή τακτικών απου
σίας από τη Βουλή αποτελούν υ
πεκφυγές. Χρειάζεται θάρρος και 
όχι φόβος, ουσιαστική συνεννόη
ση και όχι προσποίηση».

Βενιζέλος: Συμφωνία 
με βάση τρεις όρους
Τον ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΑΟΥ

Συμφωνία για σχηματισμό κυβέρνησηε το αργότερο μέχρι 
σήμερα το  βράδυ επιθυμεί ο κ. Ευ. Βενιζέλοε. Ο πρόεδροε 
του ΠΑΣΟΚ συμφώνησε χθεε το απόγευμα με το ν  κ. Α. Σα
μαρά, σε μια συνάντηση που έγινε σε εξαιρετικό κλίμα, να 
μην παραλάβει τη διερευνητική εντολή (όπωε θα κάνει πριν 
από αυτόν και ο κ. Αλ. Τσίπραε), προκειμένου να συγκλη
θεί άμεσα, υπό την προεδρία του Προέδρου τηε Δημοκρα
τίαε, συμβούλιο τω ν τεσσάρων πολιτικών αρχηγών (Ν.Δ., 
ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ). Ο κ. Βενιζέλοε εμμένει μεν στην 
τακτική τηε κυβέρνησηε εθνικήε ενότηταε με τη συμμετοχή 
και του ΣΥΡΙΖΑ, αντιλαμβάνεται δε ό τι κάτι τέτοιο είναι ε
ξαιρετικά δύσκολο να  συμβεί μετά και τιε τελευταίεε δη- 
λώσειε του κ. Αλ. Τσίπρα. Μάλιστα χθεε, μετά τη συνάντησή 
του με το ν  κ. Σαμαρά, τόν ι
σε ότι το εκλογικό αποτέλε
σμα υπέδειξε τρειε κατευ- 
θύνσειε: «Πρώτον, τη ν  πα
ραμονή τηε χώραε στο ευρώ, 
δεύτερον, τη  διατήρηση τω ν 
κεκτημένων τηε δανειακήε 
σύμβασηε και την αναθεώ
ρηση τω ν όρων και, τρίτον, 
ο ελληνικόε λαόε έδωσε ε
ντολή συνεργασίαε και συ- 
στράτευσηε». Ο κ. Βενιζέλοε 
τόνισε ότι όλα τα παραπάνω 
συνιστούν προτεραιότητα έ
ναντι τω ν προσώπων που θα 
επιλεγούν για να στελεχώ
σουν την κυβέρνηση.

Ζήτημα προτεραιότηταε 
είναι επίσηε για τον κ. Βενι
ζέλο η προσέγγιση με τον κ.
Φ. Κουβέλη, ο οποίοε έχει θέ
σει, εμμέσωε πλην σαφώε, 
διάφορα θέματα τα  οποία ά- 
πτονται ακόμη και προσώ
πων. Η σημερινή συνάντη
ση του κ. Βενιζέλου με τον 
πρόεδρο τηε ΔΗΜΑΡ (10 
π.μ.) είναι μια κίνηση προε 
αυτή τη ν κατεύθυνση. Οι κ.
Βενιζέλοε και Κουβέληε μί
λησαν και χθεε δύο φορέε τηλεφωνικώε, δίχωε ωστόσο, ό
πωε ανέφεραν στελέχη τηε Ιπποκράτουε, να εκθέσει ο ε- 
πικεφαλήε τηε ΔΗΜΑΡ τιε σκέψειε του.

Για όλα αυτά τα ζητήματα ο κ. Βενιζέλοε συνομίλησε με 
τα λεγάμενα «κορυφαία» στελέχη χθεε το μεσημέρι, καθώε 
και το βράδυ. Συμφωνήθηκε ότι το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να στη
ρίξει μια κυβέρνηση η οποία οφείλει να έχει αξιοπιστία προε 
δύο κατευθύνσειε: στο εσωτερικό, όπου αναμένονται άμε- 
σεε απαντήσειε σε μια σειρά από θέματα, όπωε η επανα
διαπραγμάτευση, και στο εξωτερικό, όπου σε δέκα ημέρεε 
οι Ευρωπαίοι εταίροι μαε αναμένουν να συνομιλήσουν με 
τον  νέο πρωθυπουργό. Ο κ. Βενιζέλοε δεν φαίνεται να δια
φωνεί με το  ενδεχόμενο να καταλάβει τη  θέση του πρωθυ
πουργού ο κ. Σαμαράε. Στη μεσημεριανή σύσκεψη, σύμφωνα 
τουλάχιστον με ορισμένεε πηγέε, διεφάνη για πρώτη φορά 
ότι ο κ. Βενιζέλοε δεν θεωρεί «ταμπού» τη  συμμετοχή στο 
κυβερνητικό σχήμα ακόμη και στελεχών όπωε οι κ. Α. Λο- 
βέρδοε και Mix. Χρυσοχοΐδηε, με τουε οποίουε τιε προη- 
γούμενεε ημέρεε είχε αντιπαρατεθεί για το αν πρέπει να α- 
ξιοποπιθούν σε υπουργικούε θώκουε ή όχι. Συνεργάτεε του 
προέδρου του ΠΑΣΟΚ τόνιζαν χθεε ότι σε κάθε περίπτωση 
«δεν πρέπει να παραταχθεί ο κυβερνητισμόε», ωστόσο ε- 
πισήμαιναν πωε προέχει η ανάγκη για σύσταση κυβέρνη
σηε και όχι η συζήτηση για τα πρόσωπα. Ουκ ολίγοι συ- 
νεργάτεε του κ. Βενιζέλου έχουν εισηγηθεί να προταθούν 
τεχνοκράτεε για υπουργικέε θέσειε. Σύμφωνα με πληροφορίεε, 
οι επαφέε του κ. Βενιζέλου με τουε κ. Φρ. Ολάντ και Μ. Μό- 
ντι έπεισαν το ν  πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι πρέπει να συμμε- 
τάσχει στην κυβέρνηση, ακόμη και με πολιτικά στελέχη.

Ο κ. Βενιζέλος εμμένει στη 
θέση υπέρ της κυβέρνησης 
εθνικής συνευθύνης.

Ο πρόεδρος 
του ΠΑΣΟΚ δεν 
θέτει« βέτο»  για 
τον κ. Σαμαρά, ενώ 
πλέον δεν αποκλεί
ει την υπουργοποί
ηση πρωτοκλασά
των στελεχών.

Επτά σενάρια για τη χρηματοδότηση της παράτασης Ομπάμα: Θετικές προοπτικές
Τον ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Στην περίπτωση που η Ελλάδα τε
λικά λάβει παράταση στον  χρόνο 
που έχει για να επιτύχει τη  δημο
σιονομική προσαρμογή, θα πρέπει 
να έχει εξασφαλιστεί και ο τρόποε 
με τον οποίο θα χρηματοδοτηθεί 
η χώρα για το επιπλέον διάστημα 
που θα παρουσιάζει ελλείμματα.

Σύμφωνα με πληροφορίεε, εάν 
η Ελλάδα δεν είναι υποχρεωμένη 
να ρίξει το  έλλειμμά τηε κάτω α
πό το 3% του ΑΕΠ τηε έωε το 2014 
(όπωε προβλέπεται στο Μνημόνιο), 
αλλά έωε το 2015 ή το  2016 (όπωε 
αναμένεται να ζητήσει η νέα κυ
βέρνηση) εκτιμάται πωε θα απαι
τηθούν επιπλέον κεφάλαια τηε τά
ξηε τω ν  10-20 δισ. ευρώ.

Δεδομένου, όμωε, ότι κάποιεε 
χώρεε τηε Ευρωζώνηε αυτή τη 
στιγμή δεν είναι διατεθειμένεε να 
αυξήσουν τα δάνειά τουε προε την

Ελλάδα, προκύπτει το ερώτημα α
πό ποιεε άλλεε πηγέε μπορούν να 
προέλθουν αυτά τα κεφάλαια. Για 
την εξεύρεση τω ν 10-20 δισ. ευρώ, 
υπάρχουν 7 τρόποι:

1. Εκδοση εντόκων γραμμα
τίων. Τα γραμμάτια είναι ο μονα- 
δικόε τρόποε με τον  οποίο δανεί
ζεται μόνη τηε η Ελλάδα. Ενα μι
κρό μέροε τω ν  επιπλέον ανα
γκών θα μπορούσε να αντληθεί α
πό τα έντοκα γραμμάτια, χωρίε 
όμωε να γίνει κατάχρηση του 
συγκεκριμένου χρηματοδοτικού 
εργαλείου, αφού τιε εκδόσειε 
τω ν  εντόκω ν γραμματίων τιε 
καλύπτουν κυρίωε οι ελληνικέε 
τράπεζεε.

2. Μείωση επιτοκίων διακρατι
κών δανείων. Το επιτόκιο σήμερα 
είναι κοντά στο 3% για τα 52,9 δισ. 
ευρώ που έχει δανειστεί η Ελλά
δα από τιε χώρεε τηε Ευρωζώνηε 
στο πλαίσιο του πρώτου πακέτου

Από πού είναι δυνατόν 
να εφευρεθούν οι πόροι, 
ώστε η δημοσιονομική 
προσαρμογή να 
ολοκληρωθεί το 2016.

στήριξηε τηε χώραε. Από μια μεί
ωσή του κατά 1%, εκτιμάται ότι θα 
προκύψει όφελοε 500 εκατ. ευρώ 
στιε ανάγκεε πληρωμών τόκων.

3. Παράταση αποπληρωμήε των 
52,9 δισ. ευρώ. Βάσει τηε δανεια- 
κήε σύμβασηε, η αποπληρωμή 
τουε θα πρέπει να αρχίσει από το 
2015. Εάν δοθεί επιπλέον περίοδοε 
χάριτοε, οι ανάγκεε χρηματοδό- 
τησηε τηε Ελλάδαε θα μειωθούν α- 
ντιστοίχωε.

4. Εξοικονόμηση από ανακε- 
φαλαιοποίηση τω ν  ελληνικών 
τραπεζών. Εχει προγραμματιστεί

να διατεθούν 50 δισ. ευρώ για τον 
σκοπό αυτό. Ωστόσο, υπολογίζε
ται ότι θα χρειαστούν τελικά πε
ρίπου τα 48 δισ. ευρώ, οπότε υ- 
πάρ; ν  περί τα 2 δ’ υρώ δια
θέσιμέ για τον προϋπ^Λογισμό.

5. Καλύτερο αποτέλεσμα από 
την αναδιάρθρωση του ελληνικού 
χρέουε (PSI). Αυτή τη  στιγμή έ
χουν μείνει εκτόε PSI ομόλογα α- 
ξίαε 6 δισ. ευρώ. Εάν η νέα κυ
βέρνηση αποφασίσει να  μην τα 
πληρώσει (κάτι που έπραξε η 
Ελλάδα με αντίστοιχο ομόλογο 
του Μάίου ύψουε 450 εκατ. ευρώ), 
τό τε  το  ποσό τω ν 6 δισ. ευρώ θα 
μειώσει αντίστοιχα τιε ανάγκεε 
χρηματοδότησηε τηε Ελλάδαε, α
φού η διάθεση του ποσού αυτού 
έχει υπολογιστεί στο αρχικό πρό
γραμμα δανεισμού τηε χώραε.

6. Ταχύτερη καταβολή τω ν  δό
σεων τω ν  δανείων του Διεθνούε 
Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ). Μέ

χρι το 2015 το  ΔΝΤ θα δανείσει 
τη ν  Ελλάδα 48 δισ. ευρώ. Από αυ
τά έχουν ήδη διατεθεί τα 20,1 δισ. 
ευρώ. Τεχνικά, το ΔΝΤ μπορεί να. 
αλλάξει το  πρόγραμμα τω ν  δόσε
ων προε τη ν Ελλάδα και να το κα
ταστήσει εμπροσθοβαρέε. Δηλα
δή, να διατεθούν τα περισσότερα 
κεφάλαια νωρίτερα από το ν  υφι
στάμενο σχεδίασμά. Ωστόσο, αρ
μόδια στελέχη θεωρούν πολύ δύ
σκολο να ληφθεί μία τέτοια από
φαση από το  διοικητικό συμβού
λιο του Ταμείου, στην παρούσα 
φάση τουλάχιστον.

7. Αύξηση τηε χρηματοδότη
σηε από τιε χώρεε τηε Ευρωζώνηε. 
Σύμφωνα, όμωε, με πληροφορίεε, 
προε το  παρόν υπάρχουν χώρεε 
που αντιδρούν σε κάτι τέτοιο και 
περιμένουν να δουν τη  νέα κυ
βέρνηση να δεσμεύεται στην ε
φαρμογή του Μνημονίου πριν λά
βουν τη ν οποιαδήποτε απόφαση.

θετικά αποτίμησε χθες ίο αποτέλεσμα των ελληνικών ε
κλογών ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαρόκ Ομπάμα. «Νομίζω 
ότι οι εκλογές στην Ελλάδα δίνουν μια ένδειξη ότι υπάρ
χουν θετικές προοπτικές όχι μόνο για τις προσπάθειες 
των Ελλήνων για τον σχηματισμό κυβέρνησης, αλλά επί
σης και για να συνεργαστούν εποικοδομητικά με τους διε
θνείς εταίρους τους για να συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις 
τους», δήλωσε ο κ. Ομπάμα από το Μεξικό. Την ανάγκη να 
συγκροτηθεί άμεσα κυβέρνηση για να τύχουν σεβασμού 
οι δεσμεύσεις της Αθήνας έναντι της Ευρώπης υπογράμ
μισε ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Μόντι, ενώ ο Ισπανός 
ομόλογός του Μαριάνο Ραχόι είπε ότι «οι Ελληνες προχω
ρούν προς τη σωστή καετύθυνση». Εξέφρασε επίσης την 
πεποίθησή του ότι το εκλογικό αποτέλεσμα «ενδυναμώνει 
το ευρώ, είναι καλό νέο για την Ελλάδα, το ευρώ και την 
Ισπανία». 0 Φινλανδός υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
Αλεξάντερ Στουμη δεν απέκλεισε οι ηγέτες της Ε.Ε. να εί
ναι πρόθυμοι να προχωρήσουν σε προσαρμογές του δα
νειακού προγράμματος με την προϋπόθεση να σχηματι
στεί βιώσιμη κυβέρνηση στην Ελλλάδα. Τέλος, ο Σλοβάκος 
πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η μόνη λύση για τα προ
βλήματα της Αθήνας είναι να δοθεί στη χώρα περισσότε
ρος χρόνος για να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της.
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ΗΔΗΜΑΡ 
δεν χορηγεί 
λευκή επιταγή
Ο Κουβέλης παρουσίασε στον Σαμαρά 
πλαίσιο προγραμματικής συμφωνίας

«Το προέχον για να υπάρξει κυβέρνηση είναι η προγραμματική βάση στην οποία θα συγκροτηθεί», τόνισε χθες 
ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστερός κ. Φώτης Κουβέλης.

Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Τους προγραμματικούς όρου3 της 
ΔΗΜΑΡ ώστε να επιτευχθεί συμ
φωνία σχηματισμού κυβέρνησή 
εξέθεσε ο κ. Κουβέλης στη  συ
νάντηση  που είχε με το ν  κ. Σα
μαρά, ενώ εξερχόμενος δήλωσε ό
τι επ’ αυτών περιμένει συγκεκρι
μένη και σαφή τοποθέτηση τω ν 
άλλων πολιτικών δυνάμεων και ό
τι δεν δίνει λευκή εξουσιοδότηση. 
Σύμφωνα με πηγές της Αγίου 
Κωνσταντίνου, στο πλαίσιο το  ο
ποίο τοποθέτησε ο κ. Κουβέλης 
δεν υπήρξε διαφωνία επί της αρ
χής από τον κ. Σαμαρά. Σήμερα το 
πρωί, ο κ. Κ ο υ β έλ ι θα έχει συ
νάντηση  με το ν  Ευ. Βενιζέλο.

Κόκκινεβ γραμμέβ
Στη συνάντηση με το ν  κ. Σα

μαρά ο κ. Κ ου β έλ ι επανέλαβε τις 
κόκκινες γραμμές της ΔΗΜΑΡ, δη
λαδή παραμονή σ τη ν Ευρωζώνη 
και σταδιακή απαγκίστρωση από 
το  Μνημόνιο. Στο πλαίσιο αυτό η 
ΔΗΜΑΡ αποδίδει ιδιαίτερη έμ
φαση στο να υπάρξει προγραμ
ματική συμφωνία και πιθανότα
τα  γραπτή, ώστε να διεκδικηθεί 
όχι μόνο η χρονική επιμήκυνση 
της δημοσιονομικής προσαρμο
γής, αλλά και η «ανατροπή» του 
λεγάμενου κοινωνικού πακέτου, 
δηλαδή επαναφορά κατώτατων μι
σθών, συλλογικών συμβάσεων

και μετενέργειας. Δεν είναι τυχαίο, 
ότι ο κ. Κουβέλης αναφέρθηκε σε 
αυτά ακριβώς μετά τη  συνάντη
ση με τον  κ. Σαμαρά, κάνοντας λό
γο για «κυβέρνηση προοδευτικού 
χαρακτήρα», ούτε όμως και ότι αυ
τός ήταν ο κύριος όρος που έθε
σε για τη  στήριξη ή τη  συμμετο
χή της ΔΗΜΑΡ στην κυβέρνηση.

Το ζήτημα του πώς θα κινηθεί 
η ΔΗΜΑΡ στη διαδικασία τω ν διε
ρευνητικών εντολών συζητήθη
κε στη  συνεδρίαση της Εκτελε
στικής Επιτροπής χθες το  πρωί, 
όπου αποφασίστηκε να προσέλ- 
θει η ΔΗΜΑΡ στη  διαπραγμά
τευση με σκοπό τον  σχηματισμό 
κυβέρνησης, επιβεβαιώνοντας τη 
γραμμή ότι το  κόμμα δεν θα επι
τρέψει τρίτη συνεχόμενη εκλογική 
αναμέτρηση. Στη διαπραγμάτευ
ση αυτή η ΔΗΜΑΡ προσέρχεται 
στη βάση τω ν  7 σημείων που πα
ρουσίασε προεκλογικά. Το δεύ
τερο ζήτημα που θέτει η ΔΗΜΑΡ 
είναι η φερεγγυότητα τω ν  προ
σώπων. Οπως είπε μετά τη  συ
νάντηση με τον  κ. Σαμαρά ο κ. 
Κ ου β έλ ι, θα πρέπει να υπάρχει 
η ευρύτερη δυνατή σύμπτωση 
στα  πρόσωπα. Αυτό, όπως τόν ι
σε, αφορά τόσο σ τον  πρωθυ
πουργό, όσο και τους υπουρ
γούς. Πάντως σε ό,τι αφορά το εν
δεχόμενο να γίνει ο κ. Σαμαράς 
πρωθυπουργός, η ΔΗΜΑΡ δεν εί
ναι αρνητική. Θα το χρησιμοποι-

Ομόφωνα τα κομματικά 
όργανα ενέκριναν 
το διαπραγματευτικό 
πλαίσιο του κ. Κουβέλη 
στο ζήτημα σχηματι
σμού κυβέρνησης.

ήσει πάντως ως ένα ισχυρό δια
πραγματευτικό χαρτί για να πε
ράσει τα «προγραμματικά». Πραγ
ματικό πρόβλημα υπάρχει με στε
λέχη της Ν.Δ. αλλά και με κάποια

του ~ΔΣΟΚ, τα οπγ' η Αγίου 
Κων^-Λίντίνου πολύ  ̂ . σκολα θα 
αποδεχόταν σε υπουργικές θέσεις. 
Στη ΔΗΜΑΡ θεωρούν επίσης ότι 
αν σχηματιστεί κυβέρνηση πρέ
πει να έχει διάρκεια τουλάχι
σ τον  δύο ετών, ώστε να έχει τη  
χρονική άνεση να εφαρμόσει το 
πρόγραμμά της. Το ζήτημα του 
βαθμού της συμμετοχής της 
ΔΗΜΑΡ συζητήθηκε χθες στην 
Κ.Ε. του κόμματος. Εκεί εκδηλώ
θηκε από κάποια στελέχη η άπο
ψη, το κόμμα να δώσει απλώς ψή
φο ανοχής.

Ωστόσο, η κυρίαρχη άποψη

που εκφράστηκε στη συνεδρίαση, 
σύμφωνα με στελέχη της ΔΗΜΑΡ 
με ποσοστό στο 80%, ή ταν η ε
νεργός συμμετοχή στη ν κυβέρ
νηση. Η Κ.Ε. ενέκρινε πάντως ο
μόφωνα το  διαπραγματευτικό 
πλαίσιο του προέδρου του κόμ
ματος κ. Κουβέλη στο ζήτημα του 
σχηματισμού της κυβέρνησης. 
Ως προς το  ενδεχόμενο ενεργού 
συμμετοχής, έχει εκφραστεί η ά
ποψη για ακαδημαϊκούς και τε- 
χνοκράτες, αλλά και για κορυφαία 
στελέχη, που θα μπορούν να α
ποκρούσουν πολιτικές με τις ο
ποίες διαφωνεί η ΔΗΜΑΡ.

Αλ. Τσίπρας: Θα είμαστε αντίπαλοι της κυβέρνησης

Ο επικεφαλής ίου ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλ. Τσίπρας επεσιίμανε στον πρόεδρο της 
Ν.Δ. όχι θα άχαν καταστροφικό για τον τόπο να συνεχιστούν οι περικοπές 
στους μισθούς και τις συντάξεις.

Επιθετική τακτική απέναντι στη 
νέα κυβέρνηση, όταν αυτή σχη- 
ματισθεί, προτίθεται να ακολου
θήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έγινε εκ νέ
ου σαφές χθες, από τις δηλώσεις 
του Αλέξη Τσίπρα μετά τη  συνά
ντησή  του με τον  Αντώνη  Σαμα
ρά, όπου, όχι μόνον αρνήθηκε τη 
συμμετοχή σε κυβέρνηση εθνικής 
ενότητας, αλλά τοποθέτησε τον ε
αυτό του απέναντι από τη ν κυ
βέρνηση που θα σχηματιστεί, λέ
γοντας: «Θα είμαστε αντίπαλοι διό
τι έχουμε αντίπαλες στρατηγικές».

Ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ ε- 
πέμεινε σ τη  δική του ερμηνεία 
του εκλογικού αποτελέσματος, λέ
γοντας ότι «ο ι σημαντικές δυ
νατότητες διαπραγμάτευσης, ε
παναδιαπραγμάτευσης που προ
κύπτουν από τη ν εντολή του λα
ού στις 6 Μαΐου και στις 17 Ιου
νίου, που επί της ουσίας έδωσαν 
ισχυρό μήνυμα απόρριψης τω ν  
πολιτικών της λιτότητας, δεν 
πρέπει να  σπαταληθούν» και 
ζήτησε να προσέλθει η κυβέρ
νηση  που θα σχηματιστεί στη  
διαπραγμάτευση «με το ν  πήχυ 
ψηλά». Εδωσε και το  στίγμα για 
το  πού θα ρίξει το  αντιπολιτευ
τικό του  βάρος το  αμέσως επό
μενο διάστημα, λέγοντας ότι «ε- 
πεσήμανε σ το ν  πρόεδρο της 
Ν.Δ. ότι θα ή ταν καταστροφικό

για το ν  τόπο να  συνεχιστούν οι 
περικοπές στους μισθούς και 
τις συντάξεις», ενώ  σημείωσε ό
τι «δεν άκουσα από το  στόμα του

να  μιλάει για επαναδιαπραγμά
τευση, κάτι που έλεγε διαρκώς α
πό τις 6 του Μάη μέχρι και τη ν  
παραμονή τω ν  εκλογών. Ελπίζω

Ο επικεφαλής 
του ΣΥΡΙΖΑ υποστήρι
ξε πως οι προχθεσινές 
κάλπες έδωσαν μήνυμα 
απόρριφης των πολιτι
κών της λιτότητας.

να ήταν εκ παραδρομής. Ακόυσα 
μόνο για τήρηση δεσμεύσεων, για 
τήρηση υπογραφών».

Ο κ. Τσίπρας έδωσε ξεκάθαρο 
στίγμα της θέσης του ΣΥΡΙΖΑ στο 
πολιτικό σύστημα ως αξιωματικής 
αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι «ο 
ρόλος της ισχυρής αποτελεσμα
τικής και υπεύθυνης αντιπολί
τευσης είναι να ασκεί κριτική για 
τα  κακώς κείμενα, να  ελέγχει 
την κυβέρνηση σε κάθε της βή
μα και να παρεμβαίνει με μαχη
τικό και υπεύθυνο τρόπο».

Απέρριψε προτάσεις, όπως αυ
τή του κ. Βενιζέλου για κυβέρνηση 
4 κομμάτων, χαρακτηρίζοντάς 
τις «επικοινωνιακά παιχνίδια», 
ενώ τόν ισε ότι η Δημοκρατία 
προβλέπει κυβέρνηση και αντι
πολίτευση. Πάντως, διαβεβαίώσε 
το ν  πρόεδρο της Ν.Δ. ότι ο 
ΣΥΡΙΖΑ θα αναλάβει τον ρόλο της 
αντιπολίτευσης «με απόλυτη ευ

θύνη και με απόλυτη συναίσθη
ση του ρόλου που μας έδωσε ο ελ
ληνικός λαός».

Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός 
ότι ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ ε
πιχείρησε να ασκήσει πίεση στον 
κ. Σαμαρά για ταχύτατο σχηματι
σμό κυβέρνησης, λέγοντας ότι 
ώς τις 28 του Ιουνίου έχουμε ένα 
κρίσιμο δεκαήμερο και ότι σε πε
ρίπτωση που ερχόταν πρώτος ο 
ΣΥΡΙΖΑ και μπορούσε να σχημα
τίσει κυβέρνηση, δεν θα έχανε ού
τε  λεπτό, προκειμένου να μπορέ
σει η χώρα να αξιοποιήσει όλες τις 
θετικές δυνατότητες. Σε ερώτηση 
αν θα συμμετάσχει στην προ
σπάθεια επαναδιαπραγμάτευσης 
του Μνημονίου, ο κ. Τσίπρας τό 
νισε ότι θα βρίσκεται σε συνεχή 
επικοινωνία με το ν  κ. Σαμαρά, 
πρόσθεσε όμως «ό τι αυτός που α
ναλαμβάνει την ευθύνη σχημα
τισμού κυβέρνησης έχει και την 
ευθύνη της διαπραγμάτευσης». 
Στη συνάντηση, ο κ. Τσίπρας τό 
νισε ότι έθεσε το ζήτημα «του πε
ριορισμού κρουσμάτων βίας, δυ
στυχώς από δυνάμεις που εκ
προσωπούνται στο Κοινοβούλιο», 
ζήτησε συνεννόηση από τον κ. Σα
μαρά και πρόσθεσε ότι «η  Δημο
κρατία πρέπει να αντισταθεί α
πέναντι σε αυτά τα  φαινόμενα».

ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

«Μ ε το δάχτυλο καρφωμένο στο κουμπί του συναγερμού»

Οι πρόεδροι της Κομισιόν Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο και του Ευρωπαϊκού Συμβοι ι Χέρμαν βαν πέι ανα
φέρθηκαν χθες στην κοινή συνέντευξη Τύπου, στο Μεξικό, στα συνταγματικά κωλύματα που αντιμειωπίζουν «ο
ρισμένες χώρες» για το θέμα των ευρωομολόγων.

Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Δραματικές και συνεχείς διαβου- 
λεύσεις έλαβαν χώρα καθ’ όλη τη 
διάρκεια του περασμένου Σαββα
τοκύριακου μεταξύ τω ν ευρωπαϊ
κών κυβερνήσεων και τω ν  οργά
νων της Ε.Ε, με φόντο τις ελληνι
κές εκλογές, αλλά και τις εξελίξεις 
σε Ισπανία και Ιταλία. Υψηλό
βαθμοι Ευρωπαίοι διπλωμάτες χα
ρακτήρισαν το  αποτέλεσμα τω ν ε
κλογών «χειρότερο απ’ όσο ελπί
ζαμε, αλλά καλύτερο από όσο φο
βόμασταν», ενώ άλλοι τόνιζαν ό
τι «κρατούσαμε την ανάσα μας, με 
το  δάχτυλο καρφωμένο επάνω 
στο κουμπί του συναγερμού».

Σε κάθε περίπτωση, το  βέβαιο 
είναι ότι οι πιέσεις στα ισπανικά 
και ιταλικά επιτόκια δεν εκτονώ
θηκαν μετά την αναμέτρηση στην 
Αθήνα. Εξ ου και όπως πληροφο
ρείται η «Κ», αυτή τη στιγμή συ- 
ζητούνται τρία σενάρια για τη βρα
χυπρόθεσμη αντιμετώπιση της 
κρίσης. Αυτά είναι τα εξής (σε σει
ρά «προτίμησης» και πιθανοτήτων 
να υλοποιηθούν): Πρώτον, η μεί
ωση τω ν  επιτοκίων από την ΕΚΤ, 
τα οποία αυτή τη  στιγμή βρίσκο
νται στο 1%. Δεύτερον, η δυναμική 
παρέμβαση της ΕΚΤ στην αγορά 
ομολόγων. Τρίτον, η τραπεζική έ
νωση και η κοινή εγγύηση τω ν κα
ταθέσεων (και πάλι από την ΕΚΤ). 
Και στις τρεις προοπτικές -κυρίως

Δραματικές και συνε
χείς διαβουλεΰσεις με
ταξύ των ευρωπαϊκών 
κυβερνήσεων και 
της Ε.Ε. με φόντο 
τις ελληνικές εκλογές.

στην τρίτη- αντιδρά το Βερολίνο, 
το  οποίο δεν συμμερίζεται τη ν  α
νάγκη άμεσης λήψης δραστικών 
αποφάσεων ούτε τον κατεπείγοντα 
χαρακτήρα της κρίσης. Αλλωστε,

το Βερολίνο αντιτείνει ότι τυχόν 
άλματα προς την τραπεζική και οι
κονομική ενοποίηση, όπως οι 
προτάσεις που έχουν πέσει στο 
τραπέζι για τη  μερική «κοινοτι- 
κοποίηση τω ν  εθνικών χρεών», 
προσκρούουν στο γερμανικό Σύ
νταγμα, το οποίο μπορεί να αλλάξει 
μόνο με δημοψήφισμα.

Στα συνταγματικά κωλύματα 
που αντιμετωπίζουν «ορισμένες 
χώρες» για το θέμα τω ν ευρωο
μολόγων αναφέρθηκαν και χθες, 
σ τη ν κοινή συνέντευξη Τύπου 
που έδωσαν από το Μεξικό, οι πρό
εδροι της Κομισιόν, Ζοζέ Μανου-

έλ Μπαρόζο, και του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, Χέρμαν βαν Ρομπέι. 
Από την άλλη πλευρά, αντιδράσεις 
υπάρχουν και από την ίδια την 
ΕΚΤ, η ηγεσία της οποίας θεωρεί 
ότι καλείται να εκτεθεί προκειμέ
νου να καλύψει το κενό που αφή
νει η διστακτικότητα τω ν  πολιτι
κών ηγεσιών.

Με άλλα λόγια, διπλωματικές πη
γές εκτιμούν ότι το χάσμα μεταξύ 
μιας μικρής ομάδας χωρών υπό την 
ηγεσία της Γερμανίας (και με πι- 
στοληπτική αξιολόγηση ΑΑΑ) και 
τω ν υπόλοιπων κρατών του Ευ
ρωπαϊκού Συμβουλίου παραμένει

μεγάλο και είναι δύσκολο να γε- 
φυρωθεί στο διάστημα τω ν λίγων 
ημερών που απομένουν έως τη Σύ
νοδο Κορυφής. Οι ίδιες πηγές ε
κτιμούν ότι η εντύπωση περί υ
παναχώρησης της Γαλλίας είναι ε
σφαλμένη και ότι το  Παρίσι θα ε- 
πιμείνει στην αναγκαιότητα αλ
λαγής πλεύσης προς την κατεύ
θυνση τω ν αναπτυξιακών μέτρων, 
εμφανιζόμενο για πρώτη φορά 

§ διατεθειμένο να κάνει παραχω- 
ί  ρήσεις στο θέμα της πολιτικής ε- 
1 νοποίησης και άρα της παραχώ- 
1 ρησης εθνικής κυριαρχίας. Εξυ- 
ο πακούεται ότι οι εξελίξεις θα μπο- 
!  ρούσαν να επιταχυνθούν σε πε- 

ρίπτωση που σημειωθεί δραματι
κή επιδείνωση της κατάστασης 
τω ν  πραγμάτων στην Ισπανία. 
Το ίδιο άλλωστε θα συνέβαινε και 
στην περίπτωση που το αποτέλε
σμα των εκλογών στην Ελλάδα δη
μιουργούσε αμφιβολίες για τη  συ- 
στημική σταθερότητα του ευρω
παϊκού χρηματοπιστωτικού συ
στήματος.

Για παράδειγμα, αν οι εκλογές 
της Κυριακής μάς οδηγούσαν 
στην καταγγελία του Μνημονίου, 
τα τρία προαναφερθέντα εργαλεία 
της ΕΚΤ θα χρησιμοποιούνταν ά
μεσα, ενδεχομένως δε και ταυτο- 
χρόνως, στο πλαίσιο του συνολι
κού σχεδίου που είχε εκπονηθεί 
για το ν  περιορισμό της «επιμό- 
λυνσης» από τυχόν αποχώρηση 
της Ελλάδας από την Ευρωζώνη.

Παπούλιας:
Η  χώρα πρέπει 
να κυβερνηθεί
«Η χώρα δεν μπορεί να μείνει ούτε μια ώρα ακυβέρνητη»: 
με αυτή τη ν επισήμανση συνοδέυσε, ο Πρόεδρος της Δη
μοκρατίας, κ. Κάρολος Παπούλιας, τη ν  παροχή σ το ν  πρό
εδρο της Ν.Δ., κ. Αντώνη Σαμαρά, της διερευνητικής εντολής 
για σχηματισμό κυβέρνησης. Υπογραμμίζοντας τη ν  κρι
σιμότητα τω ν στιγμών και τα πολύ στενά χρονικά περιθώρια 
που υπάρχουν πλέον, ο κ. Παπούλιας τόνισε ότι «υπάρχει 
μεγάλη ανάγκη σχηματισμού κυβέρνησης» και ότι «τα  πράγ
ματα είναι έτσι κρίσιμα, ώστε μονάχα μια κυβέρνηση μπο
ρεί να τα αντιμετωπίσει». Ευχόμενος, δε, καλή επιτυχία στην 
προσπάθεια του κ. Σαμαρά, απηύθυνε έμμεση παραίνεση 
προς τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, εκφράζοντας 
τη  βεβαιότητα ότι «θα πρυτανεύσει το  εθνικό συμφέρον 
και το  εθνικό καθήκον που 
όλοι μας έχουμε απέναντι 
σ τον  ελληνικό λαό».

Ο κ. Σαμαράς, συνοψίζο
ντας το πλαίσιο εντός του ο
ποίου ο ίδιος τοποθετεί την 
αξιοποίηση της διερευνητι
κής εντολής, αναφέρθηκε 
σε επιδίωξη σχηματισμού 
κυβέρνησης εθνικής σω τη 
ρίας, μακράς πνοής, με τα 
κόμματα που π ιστεύουν 
στον ευρωπαϊκό προσανα
τολισμό της χώρας, στην 
τήρηση τω ν  δεσμεύσεων, 
αλλά και στην ανάγκη τρο
ποποιήσεων στο πρόγραμμα, 
με αιχμή τη ν αντιμετώπιση 
της ανεργίας.

Την πόρτα του Προεδρι
κού Μεγάρου είχε περάσει 
λίγο νω ρ ίτερα  ο πρωθυ
πουργός της υπηρεσιακής 
κυβέρνησης, κ. Παναγιώτης 
Πικραμμένος. Αφού ενημέ
ρωσε το ν  κ. Παπούλια για 
την ομαλή διεξαγωγή τω ν  ε
κλογών, παρά τη  δυσμενή 
συγκυρία που προέκυψε από 
τις πυρκαγιές στην Αττική, 
υπέβαλε σ τον  Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας την παραίτηση
της κυβερνήσεώς. Οπως δήλωσε προς τον  κ. Παπούλια, «η 
εντολή που είχατε δώσει σε αυτή τη ν  κυβέρνηση, βάσει 
τον συνταγματικών διατάξεων, έχει ήδη εξαντληθεί».

«Κύριε πρωθυπουργέ, δεν αποδέχομαι την παραίτησή 
σας», απάντησε ο κ. Παπούλιας. Ακολούθως εξέφρασε την 
ελπίδα να είναι πολύ μικρό το διάστημα για το οποίο η υ
πηρεσιακή κυβέρνηση θα πρέπει να συνεχίσει να  ασκεί τα 
καθήκοντά της και για άλλη μια φορά. «Και εννοώ  με αυ
τό ότι πολύ γρήγορα θα πρέπει να  σχηματισθεί η κύβέρ- 
νηση, διότι είναι μια εθνική ανάγκη να σχηματισθεί κυ
βέρνηση, οπότε εκείνη τη  στιγμή θα σας απαλλάξω από 
τα  καθήκοντά σας», πρόσθεσε.

0 κ. Παν. Πικραμμένος υ
πέβαλε χθες την παραίτησή 
του στον κ. Κάρ. Παπούλια.

Ο κ. Πικραμμένος 
θα παραμείνει 
υπηρεσιακός 
πρωθυπουργός 
μέχρι την ορκωμο
σία της νέας 
κυβέρνησης.

«Οχι» από Καμμένο
στη συνεργασία
Την καταγγελία του Μνημονίου έθεσε ως αδιαπραγμάτευ
τη  προϋπόθεση ο κ. Παν. Κομμένος αποκλείοντας έτσ ι κά
θε πιθανότητα συμμετοχής του στην υπό διαμόρφωση κυ
βέρνηση. Τον όρο αυτόν προέταξε ο πρόεδρος τω ν  Ανε
ξάρτητων Ελλήνων αμέσως μετά τη  συνάντησή του με τον  
κ. Αντ. Σαμαρά, από το ν  οποίο μάλιστα ζήτησε να  δημι- 
ουργηθεί μια κυβέρνηση εθνικού σκοπού, χωρίς να  είναι 
εκείνος πρωθυπουργός.

Είναι αξιοσημείωτο, ωστόσο, ότι ο κ. Κομμένος επιφυ
λάχθηκε να υπερψηφίζει σ το  εξής τα  νομοσχέδια εκείνα 
τα οποία κατά τη  γνώμη του θα είναι προς το  συμφέρον 
της Ελλάδας, αφήνοντας έτσ ι να εννοηθεί ότι θα διαφο
ροποιηθεί από την αντιπολίτευση που οι περισσότεροι προ
εξοφλούν ότι θα ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ περισσότερο, όταν 
απαρίθμησε στον κ. Σαμαρά συγκεκριμένα σημεία τω ν  δύο 
Μνημονίων, ζητώντας του να αλλάξουν άμεσα, υπονοώ
ντας ότι δεν διαφωνεί με τις αναπτυξιακές πτυχές του.

Οπως έκανε επίσης γνωστό, ο κ. Κομμένος έθεσε στον  
κ. Σαμαρά και το  ζήτημα της απόδοσης ευθυνών σε όσους 
ευθύνονται για τη ν οικονομική κατασταση της χώρας και 
τους χειρισμούς που μας οδήγησαν στο  ΔΝΤ. Και κατά τη  
δήλωσή του, ο κ. Σαμαράς επανέλαβε ότι πρόκειται να  συ- 
σταθεί εξεταστική επιτροπή που θα διερευνήσει τους χει
ρισμούς που οδήγησαν στο  πρώτο Μνημόνιο.

Τέλος, ο κ. Κομμένος εξέφρασε εκ νέου τη ν  εκτίμηση ό
τι ο κίνδυνος πτώχευσης της χώρας μπορεί να αποφευχθεί 
μόνον αν η χώρα απαλλαγεί από το  Μνημόνιο.

Το Πατριαρχείο αλλάζει 
τακτική για τη Χάλκη
Σε επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής του για τη ν  επα
ναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης προ
σανατολίζεται το  Οικουμενικό Πατριαρχείο, σύμφωνα με 
αναφορές του Οικουμενικού Πατριάρχη, κ. Βαρθολομαί
ου, σε συνάντηση που είχε με Τούρκους δημοσιογράφους. 
Σύμφωνα με τα  δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου, το  
Οικουμενικό Πατριαρχείο θα επαναλάβει εγγράφως το  αί
τημα για  άμεση επαναλειτουργία της Σχολής, απευθυ
νόμενο στο  τουρκικό υπουργείο Εθνικής Παιδείας. Εφό
σον δεν υπάρξει κάποια εξέλιξη, θα γίνουν κινήσεις διά 
της νομικής οδού. Μ έσω αυτής, θα ζητηθεί από τη ν  τουρ
κική κυβέρνηση να ανοίξει τη  Θεολογική Σχολή σ το  πλαί
σιο τω ν  μεταρρυθμίσεων που εντάσσονται στην ευρωπαϊκή 
πορεία της Τουρκίας. Ετσι, το  θέμα θα καταστεί ζήτημα 
σχέσεω ν Ε.Ε. - Τουρκίας.

Ο κ. Βαρθολομαίος εμφανίσθηκε ιδιαίτερα απογοητευμένος 
από το γεγονός ότι, παρά τις επαναλαμβανόμενες υποσχέσεις 
από πλευράς τουρκικής κυβέρνησης, δεν υπάρχει κάποια 
εξέλιξη. «Η  υπομονή μας έχει εξαντληθεί», δήλωσε, προ
σθέτοντας ότι με τη  Θεολογική Σχολή να συμπληρώνει 40 
χρόνια κλειστή, σύντομα δεν θα υπάρχουν ελληνορθόδο
ξοι ιερείς απόφοιτοί της για να καλύψουν τις ανάγκες του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ανέφερε, επίσης, ότι διαρκώς 
μπαίνουν νέα ζητήματα ως εμπόδια για επαναλειτουργία 
της Σχολής. «Τώρα, ο πρωθυπουργός κ. Ερντογάν, κάνει α
ναφορά για το τζαμί σ τη ν Αθήνα. Δεν έχω καμιά αντίρρη
ση γι’ αυτό, αλλά δεν έχω καμιά αρμοδιότητα επί του θέ
ματος», πρόσθεσε ο κ. Βαρθολομαίος.


