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ΤΑ ΛΑΘΗ ΚΑΙΗ ΛΥΣΗ
Ηταν μια άσχημη μέ

ρα η χθεσινά για  
τη χώρα και το πολιτι
κό της σύστημα.
Μέσα σε λίγες ώρες χά
θηκαν οι ελπ ίδες σε 
δύο μέτωπα που σ υ 
γκεντρώ νουν τη δ η 
μόσια προσοχή -  δίκην 
στοιχημάτων -  το τε
λευταίο διάστημα.
Το ένα μέτωπο είναι 
η προσδοκία για εθνι
κή συνεννόηση. Από  
τον κύκλο των χθεσι
νών επαφών κορυφής 
προέκυψ ε ότι το π ο 
λιτικό σύστημα α δυ
νατεί να συνεννοηθεί, 
έστω και στα ελάχιστα 
και αναγκαία αυτή την 
περίοδο.

Λανθασμένοι χειρισμοί, 
άκαιρες πρωτοβουλίες, 
αβασάνιστες διαρρο
ές, π ρω θύστερες κ ι
νήσεις, επικοινω νια- 
κές υπερβολές έβαλαν
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Η ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αποιαμιευιικός
Λογαριασμός
«Μ π ορ ώ »

Βλ. οπισθόφυλλο

Ας αναλάβουμε όλοι ας 
ευθύνες ιων πράξεών 
μας απέναντι στη χώρα. 
Εγώ θα συνεχίσω στον 
ίδιο δρόμο, τον δρόμο 
του καθήκοντος

Π Α Π Α Ν Δ Ρ Ε Ο Υ  - Σ Α Μ Α Ρ Α ΣΠόκερπάνω από τηνκάλπη
■ Το δραματικό παρασκήνιο: πώς φτάσαμε από την κυβέρνηση συνεργασίας με πρωθυπουργό κοινής αποδοχής στονανασχηματισμό και την ψήφο εμπιστοσύνης ■Υπουργοί περιμένουν στο σκοτάδι

Σε ανασχηματισμό και ψήφο ηουργό κοινής αποδοχής. Με- 
εμπιστοσήνης κατέφυγε τέλι- τά την αποτυχία συναίνεσης, 
κά ο Γιώργος Παπανδρέου (αρι- όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά 
στερά) υστέρα από το ναυάγιο -  με το ενδεχόμενο πρόωρων 
των συζητήσεων με τον Αντώ- εκλογών να κυριαρχεί. Πάντως, 
νη Σαμαρά (δεξιά) για κυβέρ- η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η 
νηση συνεργασίας με πρωθυ- Ελλάδα θα πάρει την 5η δόση.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ, ΣΧΟΛΙΑ, ΑΝ ΑΛΥΣΕΙΣ ΣΤ ΙΣ  ΣΕΛΙΔΕΣ 8-18

Οι κουκουλοφόροι χάλασαν την ημέρα η κ  διαμαριυρία5
ΣΕΛ ΙΔ ΕΣ 19-20, 2 9

Το ερώτημα τώρα 
είναι αν ο κύριος 

Παπανδρέου μπορεί 
να κυβερνήσει. Αν δεν 

μπορεί, τότε πρέπει 
να πάει σε εκλογές

http://www.tanea.gr
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20 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΣΙΝΙ -Φ Ω Κ Α
BioÁóyosΠραγματικοί εισβολείς είναι τα 200 νέα είδη ξένω ν ψαριών που... αλωνίζουν στο Αιγαίο από την Ερυθρά Θ ά λασσα και το Γιβραλτάρ. Στους επισκέπτες εκτός από τα ψάρια υπάρχουν και πολλοί άλλοι οργανισμοί. Ποιες είναι οι συνέπειες; Εχουν προκληθεί σημαντικές αλλαγές στο θαλάσσιο οικοσύστημα και την τροφική αλυσίδα. Για παράδειγμα, οι μεγάλοι νέοι πληθυσμοί του λαγοκέφαλου τρώνε ψάρια τα οποία είναι εμπο- ρεύσιμα και φτάνουν στο τραπέζι μας.
Ο  Γιώργο* Ζαχαρώδη* στι* 
«20 Ερωτήσει*», στη ΣΕΛ. 33

ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ εκκίνησης, κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης στις 7.30 μ.μ., αρχίζει το φετινό Ράλι Ακρόπο- λις, ενώ από αύριο τα 42 πληρώματα που έχουν δηλώσει συμμετοχή... παίρνουν τα βουνά. Ο αληθινός αγώνας αρχίζει αύριο και η καρδιά του θα χτυπά στο Λουτράκι. Τελευταία μάλιστα ένας αστάθμητος παράγοντας έχει κάνει την εμφάνισή του, η βροχή, ανεβάζοντας τον δείκτη δυσκολίας για τα πληρώματα και το θέαμα για τους θεατές.
Ο  Λημήτρη* Δοντά$ 
στην Ο Μ ΑΛΑ, στη ΣΕΛ. 21

(erfcgag)
10,11,19,20,26 
13,18,20,21,24

433,249,387,188,403, 
114,155,425,267

^w nTTfrm
«ΟΜΑΔΑ» ΣΕΛ . 22

Το Διαφυγόν Κέρδοδ είναι συγκρότημα
Κάποτε ήταν οι Νοστρά- 
δαμοί και οι Πελόμα 
Μποκιού. Σήμερα είναι 
το Διαφυγόν Κέρδοε, τα 
Δαιμονισμένα Κρι Κρι, οι

Shelly in Athens (διαβά- 
και... Κυψέλη ιν AGevs), 

Αά και οι Μπλε Τοστιέρα, 
ο πνεύμα Tns εποχήε, τα 

μουσικά συγκροτήματα «βα
φτίζονται» με χιούμορ, τρέλα 
και... μυστήριο.
Η Μαρία Μαρκουλή 
στου* ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, στη ΣΕΛ. 3

Ο Ι ΑΝ ΔΡΕΣ είναι αυτοί που έχουν κάνει τις μεγαλύτερες περικοπές στα προσωπικά τους έξοδα λόγω κρίσης, με αποτέλεσμα τη μείωση του τζίρου κατά 30%. Το ίδιο ισχύει και για τις γυναίκες, με αποτέλεσμα ο τζίρος στα γυναικεία είδη να είναι πεσμένος σε ποσοστό 9% με 12%. Ποια κατηγορία επιβιώνει; Τα παιδικά είδη, στα οποία ο τζίρος παραμένει σταθερός. Οπως τονίζουν γονείς που μιλούν στα «ΝΕΑ», «κόβουμε από παντού, όχι από τα παιδιά μας».
Η Αγγελική Καραγεώργου στη 
ΣΕΛ.31

Ο  ΠΟ ΛΥΓΛΩ ΣΣΟΣ ΣΑΙΞΠΗ Ρ γιορτάζει τα γενέθλιά του στο Λονδίνο. Από την Κίνα έως τη Νέα Ζηλανδία, από την Ελλάδα έω ς την Ισπανία, χιλιάδες ηθοποιοί, σκηνοθέτες και θεατρόφιλοι έχουν δώσει ραντεβού στο Θέατρο Γκλόουμπ της Αγγλίας στις 23 Απριλίου. Τριάντα οκτώ θέατρα από όλο τον κόσμο θα παρουσιάσουν στη δική τους γλώσσα ή διάλεκτο τα έργα του Βάρδου μέσα σε έξι εβδομάδες.
Η Δάφνη Κοντοδήμα 
στουε ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, στη ΣΕΛ. 1

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣΟρισμός
Κύριε Διευθυντά,

Τι είναι η συναίνεση; 
Είναι κάτι ηου 
συζητάει πέντε ώρεε 
όλη η Ελλάδα και 
μετά αναγγέλλεται 
ανασχηματισμόε...

Μ ε τιμή 
Νεόκοπο«

Η ΑΙΩ ΝΙΑ ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ ξαναχτύπησε: Η ομάδα μπάσκετ του Πανεπιστημίου της Αθήνας δεν έχει σηκώσει το κύπελλο εδώ και 30 χρόνια. Εως τη στιγμή που μια φοιτήτρια με το όνομα Λυσιστράτη Τζόουνς παίρνει την κατάσταση στα χέρια της. Προτείνει στις μαζορέτες του πανεπιστημίου να απέχουν από το σεξ ώσπου τα αγόρια τους να κερδίσουν το πρωτάθλη

μα στο μπάσκετ. Μ ένει να δούμε τα αποτελέσματα της συνταγής.
Στου* Ο ΡΙΖΟΝΤΕΣ, στη ΣΕΛ. Τ 2 *

ΒΑΡΕΘΗΚΑ να βλέπω διαρκώς ποτ- πουρί των ίδιων συνταγών. Τόσα μυαλά, τόσα λεφτά, τόσος κόπος και τόση θηριώ δης βιομηχανία θεάματος να εξαντλεί όλες αυτές τις εξαιρετικές και μοναδικές ικανότητες και δυ- νατότητές της για τη μετατροπή ενός χάμπουργκερ με κιμά από χοιρινό, σε κιμά από κοτόπουλο πλαστικό!
Η κριτική του Λημήτρη Λανίκα, 
στου* ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, στη ΣΕΛ. 4-5

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ και όμως αληθινό. Υπάρχουν και αυξήσεις μισθών που έρχονται από συμφωνίες του παρελθόντος. Σύμφωνα λοιπόν με όρο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, από 1ης Ιουλίου 2011 αυξάνονται τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων σε ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού του έτους 2010. Το ποσοστό της μέσης ετήσιας μεταβολής του εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για το 2010 είναι 1,6%.
Ο  Ηλία* Π. Γεωργάκη* στη ΣΕΛ. 41

ΓΡΑΦΟΥΝ
ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ υπάρχει μια καλή και μια κακή εξέλιξη. Η καλή είναι ότι η Βουλή λειτούργησε κανονικά. Στην Ολομέλεια συζητήθηκε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας. Στην αίθουσα -υ π ή ρ χα ν π ε ρ ισ σότεροι βουλευτές από ό,τι συνήθως. Η κακή είναι ότι οι πολιτικοί αρχηγοί δεν πέρασαν ούτε μία στιγμή. Μόνο η  Ντάρα Μ πακογιάννη ήταν παρούσα. Και φυσικά δεν το άφησε να περάσει ανεκμετάλλευτο, και δικαίως. Οι άλλοι επικεφαλής των κομμάτων άφησαν τους βουλευτές στο έλεος των εξελίξεων. 
Ο  Γιώργο* Λακόηουλο* στη ΣΕΛ. 6
ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ κυκλοφορούσαν ελληνικές σημαίες, βυζαντινές σημαίες, παπάδες, αυτοσχέδιοι ρή- ι  τορες της άμεσης δημοκρατίας, πα- νό που έγραφαν «Κάτω η Χούντα» και άλλα με το αλήστου μνήμης «Ψωμί - παιδεία - ελευθερία» -  υποθέτω εκπρόσωποι της δικής μου γενιάς που άδραξαν την ευκαιρία για να ξανανιώσουν. Δεν ήταν οι μόνοι που θα ήθελαν να γυρίσει ο χρόνος πίσω.
Ο  Τάκη* θεοδωρόπουλο* 
στη ΣΕΛ. 7

Γ

Ο  ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΝΗΣ, αποδέκτης και αυτός της επιθετικότητας των απλών πολιτών, αποφάσισε ότι δεν θέλει να επω- ? :1 Λ  μισθεί προσω πι-κά αυτή την πολι- Λ, φψ Ι κ ρ Β  τική. Είναι άλλωστε ! | · Β  κι αυτός ένα από τα μέλη της Κοινο- βουλευτικής Ομάδας της συμπολίτευσης που καλούνται να υποστηρίξουν τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης, έστω κι αν τα μαθαίνουν από τις εφημερίδες. Η παραίτησή του δείχνει ότι οι κομπάρσοι εγκαταλείπουν την ταινία πριν ολοκληρωθούν τα γυρίσματα.
Ο  Λημήτρη* Μητρόπουλοί 
στη ΣΕΛ. 48

ΠΕΜΠΤΗ
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ΙΟΥΝΙΟΥ2011
+ Τύχωνο$ Αμαθούνκ«, 
Αυγουστίνου Ιππώνο$

ΑΝΑΤΟΛΗ ΗΛΙΟΥ: 06.02  
ΔΥΣΗ ΗΛΙΟΥ: 20.49  
Σελήνη 15 ημερών

ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ

Σήμερα τα ζυγά 
αύριο τα μονά

ΑΠ Α ΓΟ ΡΕΥΕΤΑ Ι η αναδημοσίευση, η 
αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιλη
πτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή 
απόδοσπδτου περιεχομένου τη$ εφη- 
μερίδαε με οποιονδήποτε τρόπο, μη
χανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχο
γρ α φ ήσ ε ις  ή άλλο , χω ρκ προηγού
μενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμοι 
2 3 8 /1 9 7 0 ,4 3 0 1 /1 9 7 9 ,Ν  1 00 /19 75 , 
Ν .Δ . 3 5 6 5 /1 9 5 6  και 4 2 5 4 ,1 9 6 2  κα. 
κανόνεε του Διεθνούε Δικαίου.

ΚΑΙΡΟΣ Αναλυτική πρόγνωση στο w w w .t a n e a .g r / k a i r o s

ΣΗΜΕΡΑ
Βροχέί και τοπικέ* κα- 
ταιγίδεε από τι$ μεσημε
ριανέ* ώρε* και μετά στα 
ηπειρωτικά και στα ορει
νά τηί Κρήτη*.
ΑΤΤΙΚΗ
Λίγεί νεφώσεΐϊ με πιθα
νότητα βροχή* ή καται
γίδα*. θερμοκρασία 
στουδ 3 0 ° θ  Οι άνεμοι 
στονΣαρωνικό ασθενείδ 
και στον Νότιο Ευβοϊκό 
βόρειοι μέτριοι.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αίγεί νεφώσευ με το
πικέ* βροχέδ ή καται- 
γίδεδ στα ανατολι
κά ορεινά του νομού, 
θερμοκρασία στου* 
2 9 ° θ  Οι άνεμοι στον 
Θερμαϊκό ασθενεί*.

ΑΥΡΙΟ
Λίγε* νεφώσεΐδ 

πουτυ μεσημ
βρινέ* και απο

γευματινέ* ώρεί 
στα ηπειρωτι

κά θα αυξηθούν 
και θα σημει

ωθούν τοπικέ* 
βροχέί και σπο
ραδικέ* καταιγί- 
δεε. Ανεμοι βό
ρειοι -βορειο
δυτικοί στα δυ

τικά 3 - 5 και 
στα ανατολικά 
4 -6  μποφόρ, 

θερμοκρασία 
σε μικρή άνοδο.

— ^  ^  ν ν ν  ν γ γ
ΑΝΕΜΟΙ ΘΑΛΑΣΣΑ: Λίγο Ταραγμένη Κυματώδης Πολύ Τρικυμιώδης 
(Μποφόρ) ταραγμένη κυματώδης

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/6

Γενικά αίθριοε καιρόβ 
και μόνο στα ηπειρω
τικά τιεμεσημβρινέδ 
και τιε απογευματινέε 
ώρε$ κατά τόπουε θα 
συννεφιάσει. Οι άνε
μοι βόρειοι-βορει
οδυτικοί 3 με 6 μπο
φόρ. Η θερμοκρασία 
σε μικρή άνοδο.

ΚΥΡΙΑΚΗ \9/6
Γενικά αίθριοί και
ρό*. Οι άνεμοι στα 
δυτικά θα πνέουν δυ
τικοί 3 με 5 μποφόρ 
και στα ανατολικά με
ταβλητοί μέχρι 6 μπο
φόρ. Η θερμοκρασία 
σε μικρή περαιτέρω 
άνοδο.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ σ. 44  ·  ΓΙΑ ΩΡΑ ΑΝΑΓΚΗΣ σ 46  ·  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ σ. 6 - 7  ·  ΘΕΑΜΑΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ σ .8-10 ·  SUDOKU σ 45

http://www.tanea.gr/kairos
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Ο  ρώσοί πρόεδροε Ντμίτρι Μεντβέντεφ (δεξιά) ποζάρει πλάι στον Καζαχστάν. Τη στήριξη τηεΚίναί και των υπόλοιπων τεσσάρων μελών τη$ 
πρόεδρο του Καζαχστάν Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγιεφ (στο κέντρο) δΟΟ εξασφάλισε η Ρωσία κατά των αμερικανικών σχεδίων εγκατάστασηί 
και τον Ιρανό πρόεδρο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ (αριστερά) κατά τη αντιπυραυλικήε ασπίδαε, με το επιχείρημα πωε θα υπονομεύσουν την 
χθεσινή σύνοδο τηε Οργάνωσηε Συνεργασίες τη$ Σανγκάηε (δΟΟ) στο παγκόσμια ασφάλεια.

ΤΑ Ν ΕΑ
ΕΤΟΣ 66ο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20.041

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
(1922-1957)
ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
(1957-2009)
ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΨΥΧΑΡΗΣ Εκδότης

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΜΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:
Ν. Λ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΣΤΕΦ. ΣΤ. ΤΖΑΝΑΚΗΣ 

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ:
ΕΥΑΓΓ. ΣΤ. ΛΙΑΛΙΟΥΤΗΣ

Δημοσιογραφικός Οργανισμός 
Λαμπράκη Α.Ε.

Διοικητικό Συμβούλιο 
Σταύρος Π. Ψυχάρης Πρόεδρος 
και Διευθύνων Σύμβουλος. Πα
ναγιώτης Στ. Ψυχάρης Εκτελε
στικός Αντιπρόεδρος, Μέλη: Πα- 
ντελός I. Καψάς, Νικόλαος Κο- 
ρίτσας, Τρύφων I. Κουταλίδης, 
Ιωάννης Μάνος, Στέργιος Νέ- 
ζης, Ιωάννης Παράσχης, Νικό
λαος Πεφάνης, Βίκτωρ Ρέστης, 
Αντώνιος Τριφύλλης, Χριστί
να Τσούτσουρα - Ψυχάρη, 
Juan Luis Cebrian, Jean-Marie 
Colombani

ΓΡΑΦΕΙΑ: Μιχαλακοπούλου 80, 
Τ.Κ. 11528, ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (211) 36.57.000 

(210) 77.66.000 
FAX: (211)36.58.301 
INTERNET: http://www.tanea.gr 

http://dlgital.tanea.gr 
e-mail: info@tanea.gr 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΤΑ: 1767

ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
MULTIMEDIA Α.Ε.

Και σιο βάθος εκλογέςΟ ι 5 copes που θα ανέιρεπαν ιο πολιτικό σκηνικό
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

Θ ρίλερ για γερά νεύρα εκτυλίχθηκε χθες αμέσως μετά την τηλεφωνική συνομιλία του Γιώργου Παπανδρέου με τον Αντώνη Σαμαρά καθώς σε διάστημα πέντε ωρών το εκκρεμές κινήθηκε από τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής συνεννόησης με πρωθυπουργό πρόσωπο κοινής αποδοχής στον... δομικό ανασχηματισμό στον οποίο προχωρεί ο Πρωθυπουργός ζητώντας παράλληλα ψήφο εμπιστοσύνης για τη νέα του κυβέρνηση.
Η ΧΘΕΣΙΝΗ πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία του Γ. Παπανδρέου με τον αρχηγό της Ν. Δ., που διήρ- κεσε 20 λεπτά, πυροδότησε έντονη φημολογία περί πλήρους ανατροπής του πολιτικού σκηνικού. Ολα άρχισαν με τις διαρροές από τη Συγγρού ότι ο Α. Σαμαράς πρότεινε στον Πρωθυπουργό σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας με πρωθυπουργό πρόσωπο κοινής αποδοχής, πρόταση την οποία ο Γ. Παπανδρέου φερόταν να συζητούσε. Ωστόσο, το θρίλερ έληξε αρκετές ώρες μετά, στις 10 το βράδυ, και ύστερα από τηλεφωνικές επικοινωνίες του Πρωθυπουργού με τους αρχηγούς των κομμάτων, όταν στο διάγγελμά του ο Γ. Παπανδρέου κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση ότι χειρίστηκε την υπόθεση με ετηκοινωνιακούς όρους και ανακοίνωσε ότι σήμερα προχωρεί στον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, για την οποία θα ζητήσει (νέα) ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή.
ΝΩΡΙΤΕΡΑ, στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός είχε εμφανιστεί αποφασισμένος να προχωρήσει στον δρόμο που έχει χαράξει ενώ είχε επαναλάβει τη θέση ότι η εθνική συνεννόηση είναι ευεργετική για τα συμφέροντα της χώρας. «Ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του», είπε χαρακτηριστικά. Πριν από τη συνάντηση είχε συνομιλίες με την Αλέκα Παπαρήγα και τον Φώτη Κουβέλη σε μια νέα προσπάθεια επίτευξης μιας ελάχιστης δυνατής σύγκλισης και στη

συνέχεια επικοινώνησε τηλεφωνικά και με τους κ. κ. Σαμαρά, Καρατζαφέρη και Τσίπρα καθώς και με την κ. Μπακογιάννη.
ΟΛΑ ΑΥΤΑ, την ώρα που η Κομισιόν διά στόματος του εκπροσώπου της Αμαντέο Αλφατάζ διαβεβαίωσε χθες ότι η Ελλάδα θα πάρει την πέμπτη δόση του δανείου. Ταυτόχρονα, ο γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε επαναλάμβανε ότι δεν υπάρχει λύση για την Ελλάδα χωρίς τη συμμετοχή των ιδιωτών πιστωτών. Οι «Φαϊνάνσι- αλ Τάιμς» σε πρωτοσέλιδό τους υποστηρίζουν ότι οι Ευρωπαίοι εξετάζουν τρία σενάρια για την Ελλάδα. Το ένα αφορά τη γερμανική πρόταση για εθελοντική ανταλλαγή χρέους και επταετή επιμήκυνση, το δεύτερο εθελοντική επαναγορά χρεών αμέσως μετά τη λήξη τους (rollover), λύση που προκρίνουν η Γαλλία και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και το τρίτο αφορά ανεπίσημο rollover σε συμφωνία με τους ομολογιούχους κάθε χώρας χωριστά.
ΒΑΡΥ ΗΤΑΝ ΤΟ ΚΛΙΜ Α και στον χθεσινό ΚΤΕ Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, όπου ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου ενημέρωσε τους βουλευτές για το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα. Ο υπουργός ανακοίνωσε και τροποποιήσεις, όπως τη διατήρηση του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ, τη φορολόγηση των καταθέσεων εξωτερικού και αλλαγές στα ποσοστά της έκτακτης εισφοράς (από 1% έως 3%). Δεν έδωσε όμως πειστικές απαντήσεις για το θέμα της εξίσωσης του φόρου πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης.
ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ των ειδήσεων πολλών διεθνών MME βρέθηκε και χθες η Ελλάδα λόγω της μεγάλης ειρηνικής συγκέντρωσης στο Σύνταγμα, η οποία αμαυρώθηκε από επεισόδια και επιθέσεις κουκουλοφόρων. Αν και οι «Αγανακτισμένοι» προσπάθησαν να τους απομονώσουν, δεν αποφεύχθηκαν τελικά οι συμπλοκές, οι τραυματισμοί, οι καταστροφές, η εκτεταμένη χρήση χημικών από την Αστυνομία και οι προσαγωγές.

ΤΑ ΝΕΑ
16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011Τ Α  Λ Α Θ Η  Κ Α ΙΗ  Λ Υ Σ Η

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

τη σφραγίδα τους στο τέλος της 
συναίνεσης.

Ποιος φέρει ευθύνη και σε ποιο 
βαθμό είναι άνευ αξίας αυτιί την 
ώρα.

Αυτό π ου μετράει είναι ότι 
μια ακόμη πρωτοβουλία του 
Πρωθυπουργού δεν κατέληξε σε 
θετικό αποτέλεσμα.

Οι ιστορικοί του μέλλοντος θα τα 
αξιολογήσουν όλα αυτά.

Προς το παρόν, η δημοσιογραφι
κή κρίση διαπιστώνει ότι σήμε
ρα τα πράγματα είναι σε χειρότε
ρο σημείο από ό,τι ήταν προχθές.

Το δεύτερο μέτωπο αφορά την 
«πλατεία».

Το λ ε γ ό μ ε ν ο  κ ίν η μ α  των  
«Αγανακτισμένων» με τον ακη
δεμόνευτο και ειρηνικό χαρακτή
ρα του έτεινε να διαμορφώσει μια 
νέα και ενδιαφέρουσα παράμετρο 
στο πολιτικό σκηνικό.

Αυτό το υβριδικό στοιχείο του δη
μόσιου βίου τραυματίστηκε βα
ρύτατα χθες με την εισβολή των 
γνωστών κουκουλοφόρων στις 
τάξεις του.

Τα επεισόδια στη χθεσινή κινη
τοποίηση αλλοίωσαν τον χαρα
κτήρα του.

Στην ουσία εξυπηρέτησαν τις επι
διώξεις όσων ήθελαν να προσ- 
δώ σουν αντικοινοβουλευτι- 
κό χαρακτήρα στη δράση των 
«Αγανακτισμένων».

Σήμερα όμως είναι μια νέα μέρα.

Εξόχως ενδιαφέρουσα, με βά
ση τις αποφάσεις που έλαβε ο 
Πρωθυπουργός για νέο κυβερ
νητικό σχήμα και ψήφο εμπιστο
σύνης.

Η απόφαση θα κριθεί εκ των πραγ
μάτων.

Αυτό όμως που πρέπει να διασφα
λιστεί σε κάθε περίπτωση είναι να 
μη μπει σε κίνδυνο η χρηματοδό
τηση της χώρας και οι σχέσεις της 
με τους εταίρους της.

Κατά τα άλλα, είναι προφανές ότι 
οι πολίτες θα κληθούν αργά ήγρή- 
γορα (μάλλον γρήγορα) να αναλά
βουν τις δικές τους ευθύνες στην 
κάλπη.

Γι' αυτό, το υπέρτατο καθήκον 
όλων στο επόμενο διάστημα εί
ναι η διαφύλαξη της πολιτικής 
ομαλότητας.

Για τα υπόλοιπα προνοούν το 
Σύνταγμα και οι θεσμοί.

ΤΑ Ν ΕΑ

http://www.tanea.gr
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ΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΣΤΙΣ ΜΑΤΙΕΣΜ όνο ο M p y o sΟ λόγος στους αναγνώστες.Ο ΑΝΤ. ΣΤΡΟΥΛΙΑΣ, Τροίας 11, Κηφισιά, γράφει: «Φίλε Λευτέρη,θα μου επιτρέψεις να σχολιάσω την άποψη του διανοούμενου φίλου σου (Ματιές 23/2), “Να φύγει ο Γιώργος και να 'ρθεΓ, λέει, "το παλιό καλό ΠΑΣΟΚ για να μας σώσει”, αφού πρώτα θέσω τα παρακάτω ερωτήματα:1) Πώς έγινε και από το ευτυχισμένο 2004, με την περηφάνια και την αισιοδοξία μας στα ύψη, από τα μεγάλα έργα του Σημίτη και τους θαυμάσιους Ολυμπιακούς, με την Ελλάδα δοξασμένη στην Ευρώπη και τα “μπράβο, Κώστα” (που σφραγίστηκε μ’ εκείνη τη "χαρισματική” κεφαλιά του Χαριστέα που μας χάρισε το Πρωτάθλημα Ευρώπης και... παραληρούσαμε), πώς φτάσαμε στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, ρεζίλι της οικουμένης και παράδειγμα πρός αποφυγήν διεθνώς;2) Ποιος ευθύνεται που τα 9 δισ. έλλειμμα και 150 χρέος, το 2004, έγιναν 39 πάρα κάτι το πρώτο και 300 το δεύτερο το 2009; Χωρίς να βάλει μια “πέτρα” ο "δραπέτης” της Ραφήνας, εκτός από τις παραπάνω δύο “κοτρόνες” που μας πέ- ταξε κατακούτελα και σκούζουμε μέρα-νύχτα!3) Δεν θα καθήσει κανείς στο... σκαμνί γΓ αυτό το ξέφρενο πανηγύρι της σπατάλης και της ασυδοσίας;Η αφεντιά μου, αγαπητέ Λευτέρη, και θα μου επιτρέψεις να πω κι εγώ τα "δικά μου”, όπως μας τα λες κι εσύ και να ‘σαι πάντα καλά, διανοούμενος δεν τολμώ να λογίζομαι, παρά τα μεγάλα και ανώτερα θρανία που έχω καθήσει, συν 3-4 ξένες γλώσσες. Αλλά από τα 80 μου και βάλε και με μια περιπετέιώδη και οδυνηρή διαδρομή -  Κατοχή, Αντίσταση - ΕΠΟΝ - Εμφύλιος, στρατιώτης στη Ρούμελη κυνηγώντας τον Μπελή και τον Διαμαντή (ξάδερφος της γυναίκας μου από τον Αγόριανη), Οίτη, Γκιώνα, Παρνασσός, Βαρδούσια και στη συνέχεια Γράμμος, Βίτσι, Μάχη Φλώρινας (11-12/2/1949), παλεύοντας με τον Μάρκο, Γούσια, Ζαχαριάδη και με "παράσημο” μια υποβόσκουσα φυματίωση, από τους 18 υπό το μηδέν στα υψώματα, που ξέσπασε, το 1950, σε δυο καραμπινάτες αιμοπτύσεις, αλλά και με διώξεις από τη Δεξιά και απολύσεις από τη χούντα -  έχω καταλήξει στα παρακάτω συμπεράσματα:Ο ελληνικός λαός, ο πάντα "γελαστός και γελασμένος”, επανέλαβε, το 2004, το σφάλμα του 1920. Τότε η επάρατη και αδιόρθωτη Δεξιά, με το "οίκαδε” και “αποστράτευσις”, παρέσυρε τον λαό και βύθισε την Ελλάδα στη μεγαλύτερη εθνική καταστροφή από το 1453...Το-2004, με τα απατηλά συνθήματα για "επανίδρυση του κράτους, να φύγουν οι κλέφτες και το σπάταλο κράτος του ΠΑΣΟΚ για να εξοικονομήσουμε 10 δισ.”, μας έφερε στα πρόθυρα της χρεοκοπίας.Κι έχει δίκιο ο Γιώργος που μιλάει για "πλιάτσικο, λεηλασία και ρεμούλα”. Και δεν είναι μόνο που επιδόθηκαν σε μια ξέφρενη σπατάλη, αλλά διέλυσαν θεσμούς (ΑΣΕΠ) και μηχανισμούς είσπραξης (ΣΔΟΕ) δίνοντας το σύνθημα "μην πληρώνετε, μην πληρώνετε...” .Στο ερώτημα "ποιος θα μας σώσει;” απαντώ ευθέως πως αυτή τη στιγμή δεν βλέπω στον ορίζοντα άλλη προσωπικότητα (ελλείψει Σημίτη) με το κύρος, το ηθικό ανάστημα, αλλά και με τη φυσική αντοχή, αν θέλεις, από τον Γιώργο. Εχει αποκαταστήσει την τιμή και την αξιοπιστία της χώρας κι είναι ο μόνος που στέκεται ισότιμα απέναντι στους ηγέτες της Ευρώπης, ικανός να βγάλει τη χώρα από την πιο δύσκολη θέση που βρέθηκε μετά τον Εμφύλιο. Και πιστεύω πως αν τα καταφέρει θα περάσει στην ιστορία. Κατά τα άλλα, όπως το 1947-49, μας έσωσαν οι Αμερικάνοι λόγω κομμουνισμού (ήμουν εκεί, φαντάρος, όταν μας “ανάλαβαν” και μας άλλαξαν και την... κουραμάνα), τους χρωστάμε ευγνωμοσύνη και δεν θέλω... ου! Ετσι και τώρα, με τον Γιώργο μπροστά, που εξελίσσεται σε αυτό που οι Αγγλοι ονομάζουν “statesman”, θα μας σώσουν οι Γερμανοί λόγω ευρώ και... άλλων τι- νών, θέλοντας και μη...Αλλωστε τη... μισή "δουλειά" την έχει ήδη κάνει και ένας άλλος "Γερμανός", ο Μέγας Σημίτης (και παρακαλώ να μην τον ξεχνάμε), γιατί είν’ αυτός που μας έμπασε στην ONE. Tamam;».

ΜΙΚΡΟ (^ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΕΙΠΑΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΠΑΔΗΜ ΟΥΛΗΣ
(ο βουλευτή$ του ΣΥΡΙΖΑ , στον Flash)

«Η κυβέρνηση ολοφάνερα στε
ρείται λαϊκή« νομιμοποιήστε, δεί
χνει να στερείται πια και m s στοι- 
χειώδουε auvoxns και κυβερνητική« 
εηάρκεια$, διαχειριστική« επάρκειαε. 
Εχει μείνει από καύσιμα και επιπλέον 
υπάρχει και μία εντελώί διαφορετική 
ατζέντα που δεσμεύει τη χώρα για 
πάρα πολλά χρόνια».

ΕΥΓΕΝΙΑ
ΤΣΟΥΜ ΑΝ Η - ΣΠΕΝ ΤΖΑ
(η β ο υ λευ π επ ε Ν .Δ . δήλωσε για 
τα επεισόδια έξω από το Κοινο
βούλιο)
«Είναι κατανοητό άτι θα έπρε
πε σήμερα να είναι μεγαλύτερη 
η παρουσία μαε, παρά τε δυσκο- 
λίεε που υπήρξαν λόγω των ελλι
πών μέτρων προστασίαε και πα
ρά τα δυσάρεστα περιστατικά τα 
οποία βίωσα και προσωπικά».

Α Ν Δ ΡΕΑ ΣΛ Ο ΒΕΡΔ Ο Σ
(ο υπουργοί Υγείαί, στον Real 
FM)

«Οσο αναβάλλουν τε
εξελ ίξεε οι διάφοροι -  και 
δεν μιλώ μόνο για την κυβέρ
νηση, αλλά και για την αντιπο
λίτευση και την οργανωμένη 
κοινωνία - θα αναστέλλουν 
την εφαρμογή του παρόντοί 
σχεδίου, για να υιοθετηθεί 
ένα χειρότερο αργότερα».

Χμ ... ο
Γιώργοί
μου
έστειλε τον 
λογαριασμό

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ0  Π ο μ π ιν ιο ύ  π ρό εδρος
Ψ ’ ’ ’Ή! 1 9 6 9 : «ΠΑΡΙΣΙ: Ο  πρώην πρωθυπουρ

γο ί του στρατηγού Ντε Γκωλ ο κ. Ζωρζ 
Πομπιντού (φωτογραφία) κατέλαβε χθεί 
την προεδρία π ε  Γαλλίαί για άλλα επτά 
χρόνια "γκωλισμού χωρίίτον Ντε Γκωλ". 
(...) Ο  κ. Πομπιντού συγκέντρωσε το 57,58% των ψηφισάντων και το 37,1 7% των εγγεγραμ

μένων, ενώ ο κ. Αλαίν Ποέρ το 42,41 % των ψηφισά
ντων και το 23,37 των εγγεγραμμένων». («ΤΑ ΝΕΑ»)

Α σ π ίδ α  ίο  Ν Α Τ Ο !
1 9 7 6 : «ΡΩ Μ Η: Ο ι Ιταλοί κομμουνιστέί αισθάνο
νται ασφαλέστεροι μέσα στο Ν Α ΤΟ  παρά αν η Ιτα
λία ήταν στο Σύμφωνο π ε  Βαρσοβίαί. Το δήλωσε 
ο γενικοί γραμματέαί του Ιταλικού Κομμουνιστικού 
Κόμματοί Ενρίκο Μπερλίνγκουερ (φωτογραφία) 
σε συνέντευξή του προί την "Κορριέρε ντέλα Σέ

ρα". Πρόσθεσε ότι η παραμονή τηί Ιταλίαί στο Ν ΑΤΟ  αποτελεί 
ασπίδα εναντίον των πιέσεων τηί Μ όσχαί σε περίπτωση που το 
κόμμα του θα μετάσχη στην κυβέρνηση». («ΤΑ ΝΕΑ»)

Ο ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ
«Νέοι φόβοι για τη διάσω
ση τη$ Ελλάδα«»
F IN A N C IA L TIM ES

«Η κατήγοροί του Στροί- 
Καν, από την καλύβα στη 
μεγάλη πόλη»
IN TERN ATIO N AL HERALD 
TRIBUNE

«Νεαρά κορίτσια δελε
άστηκαν με αλκοόλ και 
"πωλήθηκαν για σεξ"»
THE TIM ES

«Εθνικό Σύστημα Πλού
του»
THE IN DEPEN DEN T

«Η προσβολή των Ιταλών 
στον Μπερλουσκόνι»
LE F IG A R O

«Ινδική κάνναβη: η Αρι
στερά θέλει να ξεκινή
σει εκ νέου τη συζήτη- 
ση-ταμπού περί αποποινι
κοποίηση«»
LE M O N D E

«Φόροι, ο ελιγμοί του 
Τρεμόντι»
LA REPUBBLICA

«Το μπρα-ντε-φερ ανάμε
σα στη Μέρκελ και την 
ΕΚΤ αφήνει την Ελλάδα 
στο χείλοΐ τη« αβύσσου»
EL PAIS

ΑΓΡΙΑ Μ ΩΡΑ ΤΟ Υ ΚΩΣΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΚΙΤΣΟ  ΑΡΧΕΙΟΥ

βΛΑ Π2 ΡΓΟ. 
Π ΓιΝΖΤΑΙ ?£> A4eP4>e.Γ7ΗΡ£: Κ/ΜνΤΓ<2
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ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΣΙΑΚΑΝΤΑΡΗ

Π ολλοί επιχείρησαν να ταυτίσουν τα κινήματα εξέγερσης στις αραβικές χώρες με το δικό μας κίνημα των «Αγανακτισμένων». Τα κοινά σημεία τα οποία διακρίνουν είναι η ολική αμφισβήτηση του πολιτικού συστήματος και η ευρεία χρήση του Διαδικτύου και του ίάεεήοοΕ.Τα δύο κινήματα, όντως, ταυτίζονται ως προς τα δύο προαναφερθέντα σημεία, μόνο όμως επιφανειακά. Γιατί αν και η αμφισβήτηση του π ο λ ιτικ ο ύ  σ υ σ τ ή ματος είναι κοινή, η κατεύθυνσή της είναι διαμετρικά αντίθετη. Ο π ω ς π ρ ο σ φ υ ώ ς έχει ειπωθεί, ο αγώνας των εξεγερμένων στις αραβικές χώρες αποσκοπούσε στη μετατροπή της Πλατείας Ταχρίρ σε Πλατεία Συντάγματος, ενώ ο αγώνας πολλών από τους δικούς μας «Αγανα- κτισμένους» αποσκοπεί στη μετατροπή της Πλατείας Συντάγματος σε Πλατεία Ταχρίρ. Οι άραβες εξεγερμένοι πολιόρκησαν τις κυβερνήσεις τους για να τους φτιάξουν Κοινοβούλιο, χθες οι έλληνες εξεγερμένοι πολιορκούσαν το Κοινοβούλιο για να φτιάξουν τη δική τους άμεση δημοκρατία του χάους -  ή της Βαϊμάρης;Με άλλα λόγια, οι εξεγερμένοι στις αραβικές χώρες αγωνίζονται να ανατρέψουν τις δικτατορίες και να εγκαθιδρύσουν δημοκρατίες. Αντιθέτως, οι δικοί μας «Αγανακτισμένοι» περιφρονούν τη δημοκρατία (η οποία βεβαίως βρίθει από κοινωνικές αδικίες, ανισότητες, ανασφάλεια, διαφθορά και υποκρισία, αλλά δίνει το δικαίωμα στον καθένα να αντικαταστήσει τους εκλεγμένους πολιτικούς με άλλους, χωρίς να καταφεύγει σε αιματοχυσίες) για χάρη μιας νεφελώδους άμεσης, δημοψηφισματι- κής δημοκρατίας, της οποίας συνεκτικό στοιχείο είναι το φασκέλωμα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και του Κοινοβουλίου.Οι ομοιότητες είναι επιφανειακές και όσον αφορά τη χρήση των μέσων κοι

νωνικής δικτύωσης. Είναι αλήθεια ότι η λειτουργία των κοινωνικών κινημάτων συνδέεται με την ανάπτυξη της παγκοσμιοποίησης και τον τρόπο χρήσης των νέων τεχνολογιών. Ο υπερκαθορισμός των κινημάτων από τα τεχνολογικά μέσα και όχι από τους πολιτικούς στόχους, όμως, μπορεί να επιφέρει νέες ανισότητες στη διεθνή δημόσια πολιτική, με αρνητικές συνέπειες για τη δημοκρατία, αλλά και την ύπαρξη των ίδιων των κοινωνικών κινημάτων.
Τ ο πρόβλημα όμως σε μια χώρα όπως η Ελλάδα είναι διαφορετικής υφής. Δεν έχει σχέση με τη χρήση της τεχνολογίας, αλλά με την ιδεολογία που την καλύπτει. Εδώ κυριαρχούν συμπεριφορές οι οποίες, υποβοηθούμενες από το Διαδίκτυο, καθοδηγούνται από συναισθηματικά και παραδοσιακώς καθοριζόμενα κίνητρα, τα οποία συνοδεύονται με πράξεις βίας. Οσο συνεχίζει τη δράση του το δικό μας κίνημα εξεγερμένων τόσο περισσότερο επιβεβαιώνεται η κυριαρχία αυτού του συναισθηματικού και ανορθολογικού ρεύματος κοινωνικής συμπεριφοράς, το οποίο αναζητεί τη δικαίωσή του στη βία κατά των πολιτικών, αλλά και κατά όσων θέλουν να εργάζονται σε ημέρες απεργίες. Παράδειγμα αυτής της συμπεριφοράς είναι η «Σπίθα», την οποία νομιμοποίησε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών και παραλίγο να το έκανε και ο πριπανης του ΑΠΘ. Οι πρυτάνεις δύο θεσμών, οι οποίοι από τη θέση τους θα έπρεπε να είναι θεματοφύλακες της ορθολογικής συμπεριφοράς, αντ’ αυτού βοηθάνε συμπεριφορές που καθορίζονται από το συναίσθημα και από την πίστη σε απόλυτες αξίες. Ακραίο όμως παράδειγμα αυτής της συμπεριφοράς ήταν η χθεσινή πολιορκία του «τείχους» που προστάτευε τη Βουλή και η απαγόρευση στους βουλευτές να εισέλθουν σ’ αυτή. Η θλίψη για τα χθεσινά γεγονότα είναι ένα πολύ αδύναμο συναίσθημα για να εκφράσει το επικίνδυνο σημείο στο οποίο έχει φθάσει η χώρα.Μήπως όμως το πολιτικό μας σύστη

Αν μέχρισήμερα 0ίΐ5 αραβικό χώρε$ η κίνηση είναι από ίο αίιημα εκδημοκρατισμού προ§ τη δημοκραϊΐα, σιην Ελλάδα ίων «Αγανακ- ιισμένων», η κίνηση είναι από ιη ν  οργή προ5ιην καιάργηση ιη$ κοινοβουλευπκή5 δημοκραιία5,
Η χθεσινή πολιορκία πιε Βουλή$ και οι απόπειρες εισβολή$ σιο Κοινοβούλιο, δπσιηχώβ, ίο  ' επιβεβαιώνουν

μα, σε πείσμα των καιρών, ακολουθεί μια πιο ορθολογική συμπεριφορά; Η απάντηση είναι δυστυχώς και εδώ αρνητική. Το πολιτικό μας σύστημα αντί να διέπεται από την ορθολογική αρχή της «ηθικής της ευθύνης», επι- καθορίζεται από τη συναισθηματική και λαϊκίστικη αρχή της «ηθικής της πεποίθησης». Αυτός είναι και ο λόγος που αντί να προτείνει αίμα και δάκρυα, καταφεύγει στη μετάθεση ευθυνών μέσω δημοψηφισμάτων. Η ηθική της ευθύνης θα έβλεπε τη σημασία που έχει το Μεσοπρόθεσμο για τη διάσωση της χώρας και δεν θα το απέρριπτε στο όνομα της όποιας πιθανότητας για σχηματισμό κυβέρνησης από άλλο κόμμα ή, το χειρότερο, στο όνομα τοπικών συμφερόντων, αντιθέτως θα πρότεινε συγκεκριμένες αλλαγές σ’ αυτό, ιδιαίτερα όσον αφορά τα απίστευτα φορολογικά βάρη που φορτώνονται στους μισθωτούς. Αυτή η ηθική θα έβλεπε τις καταστροφικές συνέπειες που θα είχαν για τη χώρα οποιεσδήποτε εκλογές ή δημοψηφίσματα.
Α ν μέχρι σήμερα στις αραβικές χώρες η κίνηση είναι από το αίτημα εκδημοκρατισμού προς τη δημοκρατία, στην Ελλάδα των «Αγα- νακτισμένων», η κίνηση είναι από την οργή προς την κατάργηση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Η χθεσινή πολιορκία της Βουλής και οι απόπειρες εισβολής στο Κοινοβούλιο, δυστυχώς, επιβεβαιώνουν όλα τα παραπάνω.
Ο  Γιώργο5 Σιακαντάρηδ είναι διδάκτωρ 
Κ ο ινω ν ιο λο Υ ία ε

ΔΙΟ ΡΘΩ ΣΗ: Από το χθεσινό κείμενο του 
Πέτρου Στάγκαυ, παραλείφθηκε η τελευταία 
πρόταση που έλεγε τα εξής: «Καταληκτικά, 
καμία κοινωνική και πολιτική δυναμική, 
ανατρεπτική ή απλά απειλητική για τη 
“δημοκρατία", δεν πρόκειται να ξεπηδήσει 
από τους “Αγανακτισμένους”: αποξενωμένοι 
από τη γνώση και την πληροφορία για την 
απόλυτη ξεφτίλα στην οποία έχει περι- 
πέσει η χώρα μας, με νύχια και με δόντια 
υπερασπίζονται, στην πράξη, ένα “ancien 
régime”: αυτό που κατάντησε τη χώρα εκεί 
όπου κατάντησε».

Η διαμαρτυρία δεν είναι αυτοσκοπόδ

ΤΟ Υ ΓΙΑΝΝΗ 
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Ο καθορισμός των ορίων είναι η μεγάλη τέχνη -  στη ζωή και την πολιτική. Πού είναι το όριο ανάμεσα στην πείνα και τον κορεσμό, τη χρήση και την κατάχρηση, το δικαίωμα και την υποχρέωση, την ατομικότητα και τη συλλογικότητα; Η δυσκολία στον καθορισμό του «ορίου» έγκειται στο ότι ως έννοια δεν είναι μια διαχρονική αξία -  είναι μια έννοια που αναπλάθεται, μετα- πλάθεται και διαμορφώνεται ανάλογα με τις συνθήκες, τον χρόνο και τα διαθέσιμα μέσα, μια συνισταμένη που διανύουμε μια ζωή προσπαθώντας να τη διακρίνουμε, να τη σε- Τ  βαστούμε και να μην 
...«¿¡Λ*. την υπερβούμε.Στις μέρες μας αναδει- ' κνύεται μια διάθεσηέκφρασης αγανάκτησης ως μορφή διαμαρτυρίας. Η διαμαρτυρία μπορεί είναι γόνιμη διαδικασία -  η έγερση ερωτημάτων, η αμφισβήτηση, η διευκρίνιση, η επιφύλαξη, η ένσταση, είναι διεργασίες που ακονίζουν τη σκέψη και δημιουργούν μια διαλογική σύγκρουση, που όμως εντέλει πρέπει να υπηρετεί και όχι να καταστρέφει ένα κοινό σύστημα αξιών που διέπει τη συμβίωση, καλλιεργεί τον σεβασμό των δικαιωμάτων του Αλλου, του διαφορετικού ή του αντιπάλου, και διασφαλίζει τη συνοχή και την ανεκτικότητα σε μια δημοκρατική κοινωνία. Η  διαμαρτυρία δεν είναι αυτοσκοπός, ούτε η αγανάκτηση μπορεί να ‘ναι στόχος. Η αντίσταση και η ανυπακοή πρέπει να ανοίγουν τον δρόμο για θετικές συνθέσεις, για νέες κοινωνικές συναινέσεις και όχι για ένα σύστημα αυθαιρεσίας, ανομίας και έναν μηχανισμό χύδην ισοπέδωσης. Αλλωστε, οι κοινωνίες εκτός από διαμαρτυρία και αγανάκτηση χρειάζονται αναστοχασμό και αυτογνωσία. Να καταλάβουμε π  μας συμβαίνει για να μπορέσουμε να δράσουμε και να πράξουμε.

Ο Tiàvvns Καλογήρου είναι αναπληρωτήε 
καθηγητήε Τεχνολογική* Οικονομική* και 
Βιομηχανική* Στρατηγική* του ΕΜΠ

I Α Ν Ο ΡΘ Ο Δ Ο ΞΑ Ολοι εναντίον όλων
Ο ταν, πριν από ημέρες, εμφανίστηκαν οι πρώτες μαζικές συγκεντρώσεις στην Πλατεία Συντάγματος, πολλοί αισθάνθηκαν ανακούφιση. Πολλοί θεώρησαν ότι το δημοκρατικό δικαίωμα της διαμαρτυρίας είχε ξεφύγει από το ολιγοπώλιο των μπαχαλάκηδων. Πολλοί πίστεψαν πως είχε έρθει η ώρα που ο υπόκοσμος με τις κουκούλες και τα μολότοφ θα έβρισκε τη θέση του στο περιθώριο.Η σύνθεση των συγκεντρωμένων ήταν ένα σοβαρό στατιστικό δείγμα της ελληνικής κοινωνίας. Ολες οι ηλικίες, άνεργοι και υποψήφιοι άνεργοι, άνθρωποι που έχασαν τα εισοδήματά τους, συνταξιούχοι,

ΤΟΥΤΑΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΟ-
ΠΟΥΛΟΥ

Η ελληνική κοινωνία απειλείται αν δεν θεραπεύσει. ιηνπολιτική m s ανεπάρκεια

αριστεροί, δεξιοί και αριστεροδέξιοι. Ηταν περισσότερο η έκφραση της αμηχανίας μιας ολόκληρης κοινωνίας που αισθανόταν ότι γκρεμίζεται σ’ ένα χάος φτιαγμένο από αβεβαιότητα και ανασφάλεια.Στο Σύνταγμα κυκλοφορούσαν ελληνικές σημαίες, βυζαντινές σημαίες, παπάδες, αυτοσχέδιοι ρήτορες της άμεσης δημοκρατίας, πανό που έγραφαν «Κάτω η χούντα» κι άλλα με το αλήστου μνήμης «Ψωμί - παιδεία - ελευθερία» -  υποθέτω, εκπρόσωποι της δικής μου γενιάς που άδραξαν την ευκαιρία για να ξανανιώ- σουν. Δεν ήταν οι μόνοι που θα ήθελαν να γυρίσει ο χρόνος πίσω. Υπήρχαν κι άλλοι που πολύ θα ήθελαν να κοιμηθούν το 2011 και να ξυπνήσουν στο 2004, να ξαναβρούν την ευμάρεια που θεωρούν ότι τους στέρησε το Μνημόνιο.Οι ίδιοι βάφτισαν τους εαυτούς τους «Αγα-

νακτισμένους», παραγνωρίζοντας ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο περιορίζουν μια μεγάλη γκάμα συναισθημάτων που ο κάθε Ελληνας δικαιούται να έχει σήμερα. Οπως η απογοήτευση, η απελπισία, η ανασφάλεια, ο φόβος, η ντροπή και εννοείται ο θυμός και η αγανάκτηση.Επέλεξαν το πιο ηχηρό από τα συναισθήματα, όπως επέλεξαν για σύμβολό τους τη μούντζα προς το Κοινοβούλιο. Μούντζα προς τους βουλευτές που οι ίδιοι είχαν εκλέξει ή μήπως μούντζα προς τον ίδιο τον θεσμό της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, όλα έπαιζαν και ο καθένας μπορούσε και μπορεί να την ερμηνεύσει όπως θέλει.Ομως η αγανάκτηση είναι συναίσθημα αντιδραστικό. Αγανακτείς εναντίον κάποιου γιατί σου έκανε κάτι. Φωνάζεις είτε για να ξεκάνει αυτός ο κάποιος αυτό

που σου έκανε, είτε για να ξεκουμπιστεί αυτός ο κάποιος από μπροστά σου. Και ως συναίσθημα η αγανάκτηση δεν συνι- στά πολιτική στάση. Δεν δείχνει δρόμους που θα σε βγάλουν από το αδιέξοδο, δεν ανοίγει καμιά προοπτική.Είκοσι μέρες μετά ήρθε η μέρα της κρίσης. Το πλήθος των συγκεντρωμένων στην Πλατεία Συντάγματος διασπάστηκε εις τα εξ ων συνετέθη και οι σκηνές που εκτυλί- χθηκαν ήταν σκηνές από τον πόλεμο όλων εναντίον όλων που απειλεί την ελληνική κοινωνία αν δεν θεραπεύσει την πολιτική της ανεπάρκεια.Τα στερεότυπα της βίας που απελευθερώνονται σε κάθε ευκαιρία δεν είναι παρά οι ωδίνες μιας βαρβαρότητας, η οποία θα είναι πολύ πιο επώδυνη από όποιο επώδυνο οικονομικό μέτρο, όσο σκληρό και άδικο κι αν είναι αυτό.
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Ανασχηματισμό« μετά το ναυάγιο
Ναυάγησε η προσπάθεια 

σχηματισμού κυβέρνηση$ εθνικήε 
σωτηρίαε και τώρα πλέον όλα 

είναι ανοιχτά, από τον ευρύ, 
δομικό ανασχηματισμό που 
ανήγγειλε χθεε το βράδυ ο 

Πρωθυπουργόε με διάγγελμά του 
μέχρι την προκήρυξη πρόωρων 

εκλογών. Ο  Πρωθυπουργόε που 
θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνηε 
από τη Βουλή αμέσωε μετά την 

ορκωμοσία τηε νέαε κυβέρνησηε - 
η σχετική ψηφοφορία αναμένεται 

να πραγματοποιηθεί τα μεσάνυχτα 
τηε Κυριακήε ή τηε Δευτέραε - 
επέρριψε την απόλυτη ευθύνη 

για το ναυάγιο τηε κυβέρνησηε 
συνασπισμού με τη Ν .Δ . στην 

αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία 
χειρίστηκε μια κρίσιμη -όπωε 

ανέφερε -ιστορική ευκαιρία «με 
επικοινωνιακούε όρουε και όχι 
με όρουε εθνικήε ευθύνηε» και 

έθεσε όρουε που δεν μπορούσαν 
να γίνουν αποδεκτοί. Εκλογέε 

ζήτησε για πρώτη φορά ο Αντώνηε 
Σαμαράε, κατηγορώνταε τον 

Πρωθυπουργό ότι έχει γαντζωθεί 
στην καρέκλα τηε εξουσίαε. 

Ηταν η απάντηση στο σκέλοε τηε 
δήλωσηε του Πρωθυπουργού, 
που του επέρριητε την απόλυτη 

ευθύνη για το ναυάγιο. «Πριν καν 
συζητηθεί και η ουσία», τόνισε 

ο Πρωθυπουργόε, «τέθηκαν 
δημοσίωε όροι που δεν μπορούν 
να γίνουν δεκτοί διότι κρατούν τη 
χώρα σε παρατεταμένη αστάθεια 

και εσωστρέφεια, ενώ το μείζον 
εθνικό θέμα είναι η αντιμετώπιση 

του δημόσιου χρέουε». 
Κυβερνητικέε πηγέε υποστήριζαν 

ότι οι αναφορέε του 
Πρωθυπουργού αφορούσαν 

κυρίωε την απαίτηση τηε Ν .Δ . να 
υπάρξει επαναδιαπραγμάτευση 

του Μνημονίου, κάτι που 
αρνείται σθεναρά η τρόικα. 
Είναι διαπιστωμένο ότι ο κ. 

Παπανδρέου συνομίλησε αρκετέε 
φορέε τόσο με τον πρόεδρο τηε 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν 
Βαν Ρόμπαϊ όσο και με τον Ζαν- 

Κλοντ Γιούνκερ και τον επίτροπο 
Ολι Ρεν, οι οποίοι του κατέστησαν 
σαφέε ότι ούτε η τρόικα ούτε η Ε.Ε. 

δέχονται επαναδιαπραγμάτευση 
του Μνημονίου. Και πωε αυτό 
το δήλωσαν σαφώε και στον 

κ. Σαμαρά κατά την πρόσφατη 
επίσκεψή του στιε Βρυξέλλεε. 

Αλλεε πηγέε αναφερόμενεε στον 
ανασχηματισμό έλεγαν ότι «θα 

απαντά στο αίτημα τηε κοινωνίαε 
για αλλαγέε» και προσέθεταν 
ότι θα είναι δομικόε προε την 

κατεύθυνση τηε δημιουργίαε ενόε 
«ευέλικτου και αποτελεσματικού» 

κυβερνητικού σχήματοε.

Η Ελλάδα σε κρίση

Η συναίνεση
κράτησε 

πέντε ώρες

Σιο κενό έπεσε η  προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης κοινής αποδοχής, που προκάλεσε σεισμό σε Π Α ΣΟ Κ  και Ν .Δ.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

Σ ε π α ιχ ν ίδ ι εν τ υ π ώ σ εω ν  κα τέληξε η α π οτυχημένη προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας, που διάρκεσε περί τις πέντε ώρες. Εληξε δε μάλλον άδοξα, όταν διαπιστώθηκε ότι αυτό που έπεσε ως «μια ιδέα» στην εικοσάλεπτης διάρκειας τηλεφωνική επικοινωνία Γ. Παπανδρέου - Α. Σαμαρά θα μπορούσε και να υλοποιηθεί!Η ευθύνη προφανώς βαρύνει και τους δύο πολιτικούς ηγέτες, αλλά πρέπει να σημειωθεί ότι στη διάρκεια των ωρών που μεσολάβησαν από την τηλεφωνική επικοινωνία Παπανδρέου - Σαμαρά δημιουργή- θηκε σκηνικό ραγδαίων πολιτικών ανατροπών. Ο  Πρωθυπουργός δήλωσε διατεθειμένος να αποχωρήσει από την πρωθυπουργία προκειμένου να σχηματιστεί κυβέρνηση κοινής αποδοχής. «Αν είμαι εγώ το πρόβλημα, να κάνω στην άκρη», είπε ο Γ. Παπανδρέου στον Αντ. Σαμαρά, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσω πο. Ταυτόχρονα άρχισε να κυκλοφορεί σειρά ονομάτων τα οποία θα μπορούσαν να ηγηθούν της κυβέρνησης συνασπισμού. Αναφέρ

θηκαν συγκεκριμένα τα ονόματα του πρώην αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Λουκά Πα- παδήμου, του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Γιώργου Προβόπουλου, του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλου, του πρώην υπουργού Αλέκου Παπαδόπουλου κ.ά., αλλά όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια δεν υπήρξε η παραμικρή βολιδοσκόπηση εκ μέρους κανε- νός εκπροσώπου των δύο κομμάτων προς αυτούς.
Τα πρόσωπα που 
αναφέρονταν ω$ πιθανοί 
πρωθυπουργοί δεν δέχθηκαν 
καμία διερευνητική κρούσηΗ φημολογούμενη εθελούσια αποχώ ρηση του κ. Π απανδρέου από την πρωθυπουργία, που κατά τον κ. Σαμαρά τέθηκε ως όρος για να προχωρήσει η «ιδέα» του σχηματισμού κυβέρνησης σωτηρίας, προκάλεσε σεισμικές αντιδράσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός φέρεται να δέχθηκε τις αντιδράσεις πολλών κορυφαίων υπουργών, οι οποίοι είχαν πλήρη άγνοια για τις προθέσεις του, και έπειτα από εντατικές δια-
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Ο ΠΥΡΕΤΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥΔεν είχε συζητήσει ιη ν πρόταση ούτε με tous oievoûs συνεργάτες του
Η ΠΡΟΤΑΣΗ για συγκρότηση κυβέρνησης κοινής αποδοχής υπεβλήθη χωρίς να ζητηθεί η γνώμη ακόμη και προσκείμενων στον Πρωθυπουργό κυβερνητικών στελεχών, και έξω από κάθε διαδικασία.Μ άλιστα, από διάφορες πλευρές αναφέρθηκε ότι στην προχθεσινή σύσκεψη στο Καστρί, με τη συμμετοχή των Γιάννη Ραγκούση, Π αύλου Γερουλάνου, Δημήτρη Ρέππα, Χάρη Καστανίδη, Μιχάλη Καρχιμά-

κη, Ρεγγίνας Βάρτζελη και Νίκου Αθανασάκη, ο κ. Παπανδρέου κατέστησε σαφές ότι δεν επρόκειτο να ζητήσει εκλογές επισκεπτόμε- νος τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια. Οι μετέχοντες έμειναν με την εντύπω ση ότι θα ζητούσε από τον κ. Παπούλια να α ναλά βει πρω τοβουλία για  μια ύστατη προσπ άθεια  επ ίτευ ξη ς εθνικής συνεννόησης.Τα ίδια, σύμφωνα με πληροφορί

ες, ανέφερε και στον Πρόεδρο της Δ ημοκρατίας, ο οπ οίος ωστόσο απέρριψ ε ουσιαστικά το αίτημά του, δηλώ νοντάς του ότι δεν θα είχε νόημα μια νέα σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, δεδομένης της άρνησης αρκετών εξ αυτών.Ο Πρωθυπουργός έλαβε την απόφ αση να π ρ ο τείν ει κ υ β έρ ν η σ η  εθνικής σωτηρίας, αναφέρουν οι πληροφορίες, συσκεπτόμενος κατά τη ν επιστροφ ή του στο Μ έγαρο Μ αξίμου με τους Ν ίκο Αθανασάκη, Γιώργο Πεταλωτή, Γιώργο Ελενόπουλο και Κώστα Θέο. Στη συνέχεια άρχισε να γράφει το δραματικό διάγγελμά του στον ελληνικό λαό, μιλώντας ταυτόχρονα στο τηλέφωνο με διάφορα στελέχη.Σ τη ν απόφ αση να π ροχω ρ ήσ ει σε ανασχηματισμό και α ναζήτηση ψήφου εμπ ιστοσύνης από τη Βουλή κατέληξε, σύμφωνα με κυβερνητικούς παράγοντες, μετά τη διαπίστωση ότι ήδη τα στελέχη της Ν .Δ. τον κατηγορούσαν πως «απέδρασε» και «επέλεξε τη φυγή» γιατί απέτυχε.

Οσοι συμμειείχαν σιην προχθεσινή 
σύσκεψη σιο Κασιρί είχαν μείνει με 
ιην εντύπωση ότι θα επιδιωκόταν νέα 
σύσκεψη ιων πολιτικών αρχηγών

Ο  Κάρολο* Παπούλια* (δεξιά) υποδέχεται, χθεί το πρωί, 
τον Πρωθυπουργό στο Προεδρικό Μέγαρο

βουλεύσεις φέρεται να πείστηκε να αλλάξει στάση. Εγινε γνωστό ότι της προσπάθειας που έγινε για να μεταβάλει άποψη ο Πρωθυπουργός ακολούθησαν εντατικές συζητήσεις για να οικοδομηθεί αξιόπιστη επιχειρηματολογία που θα χρέωνε το ναυάγιο της «ιδέας» στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά.Μια αρχική σκέψη, που τελικά επικράτησε ως βασική, ήταν να του χρεώσουν ότι υπονόμευσε την «ιδέα» περί σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας και παραίτησης του κ. Παπανδρέου από την πρωθυπουργία, με σκόπιμη διαρροή στα μέσα ενημέρωσης. Η σκέψη εγκαταλεί- φθηκε προς στιγμήν και υιοθετήθηκε μια δεύτερη, η οποία προβλήθηκε στα μέσα ενημέρωσης, με επίσημη διαρροή: ότι ο κ. Παπανδρέου ήταν αυτός που πρότεινε στον κ. Σαμαρά την εθελούσια αποχώρησή του από την πρωθυπουργία και τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού Π ΑΣΟ Κ  - Ν .Δ . υπό άλλο πολιτικό -  ή μη -  πρόσωπο.Στη συνέχεια , αποφασίστηκε να προταθούν στον κ. Σαμαρά τρεις όροι για τον σχηματισμό της κυβέρνησης αυτής που, κατά την άποψη εκείνων που τη διατύπωσαν, θα ήταν

δύσκολο να αποδεχτεί ό πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Οπως την περιέγραψε σχηματικά στα «ΝΕΑ» στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, οι όροι αυτοί ήταν οι ακόλουθοι:1. Κ υβέρνη σ η με συγκεκριμ ένο χρονικό ορίζοντα ζωής, πέραν του έτους -  η Ν.Δ. αντέτεινε σχηματισμό κυβέρνησης αποκλειστικά για την επαναδιαπραγμάτευση του πρώτου Μνημονίου και διαπραγμάτευση για το δεύτερο Μνημόνιο που θα συνο

δεύει τον νέο δανεισμό της χώρας.2. Συμφω νία επί συγκεκριμένου πολιτικού πλαισίου, με πολιτικές παρεμβάσεις που αφορούν το κράτος, τη διαφθορά, την ανασυγκρότηση των μηχανισμών είσπραξης των φόρων.3. Συμφωνία για το π εριεχόμενο και το αντικείμενο της επαναδιαπραγμάτευσης με την τρόικα και την Ευρωπαϊκή Ενωση.Η διατύπωση των όρων αυτών, ευ-

ελπιστούσε το Μ έγαρο Μ αξίμου, θα προκαλόύσε την αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας και τελικά την άρνησή της, δεδομένου ότι στόχος του Αντώνη Σαμαρά, κατά την κυβέρνηση, ήταν να οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές στις αρχές του φθινοπώρου.
Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Τις διεργασίες παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα η κυβέρνηση, αλλά και η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Και όπως έγινε γνωστό, η προσδιορισμένη για σήμερα συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα μπορούσε να μετεξε- λιχθεί σε θρυαλλίδα για την κυβερνητική συνοχή. Κορυφαία κυβερνητικά στελέχη αναμενόταν να ζητήσουν εξηγήσεις από τον κ. Παπανδρέου για όλη αυτή την υπόθεση και για το γεγονός ότι για μια τόσο ιστορικής σημασίας πολιτική πρωτοβουλία δεν ζητήθηκε ούτε η γνώμη τους, αλλά ούτε και οι προτάσεις τους. Μάλιστα, οι αντιδράσεις ήταν χθες κατά τη διάρκεια της ημέρας τόσο έντονες, που πολλοί δεν απέκλειαν ότι ίσως στο τέλος της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου να μην υπήρχε η κυβέρνηση με την έως τότε σύνθεσή της, μη αποκλείοντας να υπάρξουν σημαντικές ρήξεις, ακόμη και παραιτήσεις.

%
Η ΨΗΦΟΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό τηε Βουλήε (άρθρο 1 4 1 ), η 
κυβέρνηση μπορεί να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνη* τη* Βουλή* με 
γραπτή ή προφορική δήλωση του Πρωθυπουργού. Η πρόταση θα 
εγγράφει σε Ειδική Ημερήσια Διάταξη και η συζήτηση αρχίζει δύο 
ημέρεε μετά την υποβολή τη*. Διαρκεί τρε« ημέρεε και τα μεσάνυχτα 
τηε τελευταία* διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία. Η κυβέρνηση απο
λαύει τηε εμπιστοσύνη* τηί Βουλήί εάν λάβει την απόλυτη πλειοψηφία 
των παρόντων βουλευτών (1 5 1 ), η οποία όμωί δεν επιτρέπεται σε 
καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από τα δύο πέμπτα του όλου 
αριθμού των βουλευτών (1 20 ).
Αυτό σημαίνει ότι μετά την αποψινή δήλωση του Πρωθυπουργού 
Γ. Παπανδρέου η συζήτηση μπορεί να αρχίσει την Παρασκευή και 
θα ολοκληρω θεί τα μεσάνυχτα τηδ Κυριακή* με την ονομαστική 
ψηφοφορία.

ΤΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ«θα συνεχίσω στον ίδιο δρόμο»
Ολόκληρη η δήλωση του
Πρωθυπουργού είναι η ακόλουθη: 
«Η χώρα διέρχεται κρίσιμεί 
στιγμέ*. Οφείλουμε να 
διασφαλίσουμε με αίσθημα 
εθνική* ευθύνη* το μέλλον Tns 
πατρίδα*, αντιμετωπίζονταί με 
αποφασιστικότητα την παρούσα 
πολύμορφη κρίση. Ανέλαβα την 
ευθύνη Tns διακυβέρνηση* σε μια 
στιγμή που η χώρα βρισκόταν 
στο χείλοε Tns καταστροφή* και 
Tns χρεοκοπία*. Πήραμε crrous 
ώμου* pas tis αμαρτίεΐ άλλων.
Με αφοσίωση η κυβέρνησή pas 
δίνει 20  μήνεί τώρα τη μάχη για τη 
διάσωση τη* xciipas.
Και έχει μείνει η χώρα όρθια 
ανοίγονταί και προοπτικέ* 
μεγάλων αλλαγών. Ζήτησα η 
προσπάθεια αυτή να πάρει τα 
χαρακτηριστικά pias κοινήΐ, 
εθνική* προσπάθεια*.
Το καθήκον είναι εθνικό, όχι 
κομματικό. Εκανα συνεχείΐ 
προτάσει* συνεργασία* npos 
τα κόμματα Tns αντιπολίτευση*. 
Σήμερα επανήλθα με νέεί 
προτόσειε npos tous αρχηγού* 
όλων των κομμάτων, προκειμένου 
να επιτευχθεί η αναγκαία εθνική 
συνεννόηση. Αποσαφήνισα ότι δεν 
εξάρτησα ποτέ την ευθύνη μου από 
αξιώματα.
Παρά τη δική μου στάση, η 
αξιωματική αντιπολίτευση 
διαχειρίστηκε την όλη αυτή 
προσπάθεια με επικοινωνιακούΐ 
ôpous και όχι με ôpous πολιτική* 
και εθνικήί ευθύνη*. Πριν καν 
συζητηθεί και η ουσία, τέθηκαν 
δημοσία« όροι που δεν μπορούν 
να γίνουν δεκτοί, διότι κρατούν τη 
χώρα σε παρατεταμένη αστάθεια 
και εσωστρέφεια, ενώ το μείζον 
εθνικό θέμα είναι η αντιμετώπιση 
του δημόσιου xpéous.
Εχω μάθει στη ζωή μου να δίνω 
μάχεε για την πατρίδα, για την 
οικονομία, για tous πολίτεί, για 
αξίεδ. As αναλάβουμε όλοι tis 
ευθύνεδ των πράξεών pas απέναντι 
στη χώρα. -
Εγώ θα συνεχίσω στον ίδιο δρόμο, 
τον δρόμο του καθήκοντοδ, μαζί 
με την Κοινοβουλευτική Ομάδα 
του Π ΑΣΟ Κ , τα στελέχη και τον 
ελληνικό λαό. Αύριο θα σχηματίσω 
νέα κυβέρνηση και αμέσωδ μετά 
θα ζητήσω ψήφο εμπιστοσύνη* 
από τη Βουλή. Είναι ώρα ευθύνη*».
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ΟΙ 36 ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΣΑΝ ΤΟΝ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ
ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ Β Η Β Η Η Η Κ Κ Η Η Η Η Μ Η Η Μ Μ ·I

1  1  1 1- Π Ρ Ω Τ Η  9 " )
1  1 . 1 3  μ π α λ ο θ ι α ο 7

1  β  Π Α Ρ Α Ι Τ Η Σ Η  
ΐ υ . ο υ  Κ Ο Τ Σ Α Κ Α

Ο  βουλευτή; του Π Α ΣΟ Κ Παραιτείται από το Εθνικό
Α λέκο ; Αθανασιάδη; δηλώνει Συμβούλιο του Π Α Σ Ο Κ  ο
στον Βήμα Γιτι: «Δεν θα ψηφίσω το πρώην βουλευτή; Αντώνη;
Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα και Κοτσακά;. Δηλώνει: «Ω ; έλληνα;
είμαι έτοιμο; να αναλάβω τι; πολίτη; αδυνατώ να υποστηρίξω
ευθύνε; μου. Εχω αποφασίσει». μια τέτοια πολιτική»., . ν4Α„ ; ■. ,,.ι... ,: Λ

1 8  3 0  α ,φ ν ,δ ,α ς μ ο ςΛΙΑΝΗ
Την παραίτησή του από την Κοινοβου
λευτική Ομάδα του κόμματο; υποβάλλει 
ο βουλευτή; Φλώρινα; του ΠΑΣΟΚ 
Γιώργο; Λιάνηε και ανεξαρτητοποιείται. 
Οπω; δηλώνει στην επιστολή παραίτη
σή; του, «δεν πιστεύω πια στην οικονομι
κή πολιτική που ακολουθούμε.

1 Q ΠΠ Η ΜΥΣΤΙΚΗ 
1  3 . U U  χ γ Σ Κ Ε Ψ Η
Σύσκεψη του Πρωθυπουργού στο 
Καστρί με συνεργάτεε του.

■ .

21.00 Ο Λ ΑΑΝΟΙΧΤΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ
Ι Ο  λ λ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
Í O . U U  ΜΕΠΑΠΟΥΛΙΑ
Ο  Πρωθυπουργοί 
συναντάται με τον Πρόε
δρο τη; Δημοκρατία; 
Κάρολο Παηούλια επί 
περίπου μία ώρα και πέντε 
λεπτά. Εξερχόμενο; 
δήλωσε:
«Ο καθένα; αναλαμβάνει τι; 
ευθύνε; του, έχω επίγνωση 
των ευθυνών μου και των 
ευθυνών τη; κυβέρνησή; 
μου απέναντι στον ελληνικό 
λαό και στη χώρα».
Ο Πρόεδροί τη; Δημοκρατί
α; δήλωσε ότι απαιτείται 
πανεθνική προσπάθεια

Ανακοινώνεται συνάντηση του Πρωθυπουργού 
με τον Πρόεδρο τη* Δημοκρατία; χωρί; να 
γίνει γνωστό το αντικείμενο τη5 συζήτηση;.

1 4 . 3 0  ΑΡΧΙΖΕΙΤΟΚΤΕ
Ο  Κοινοβουλευτικό; Τομέα; Εργασία; Οικονομι
κών του Π Α Σ Ο Κ  συνεδριάζει χωρή να ξέρει την 
«παράλληλη» συζήτηση για κυβέρνηση εθνική; 
ενότητα;. Εκφράζονται και πάλι αντιδράσεΐ5 αλλά 
σε ηπιότερη μορφή.

1 C  Λ Α  ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ 
Ι ο ί . υ υ  ΞΑΝΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
Ο  Πρωθυπουργό; αρχίζει γύρο τηλεφωνι
κών επικοινωνιών με του; πολιτικού; 
αρχηγού;. Μιλάει με τη Γ.Γ. του ΚΚΕ Αλέκα 
Παπαρήγα, τον Φώτη Κουβέλη Tns Δημοκρα
τική; Αριστερά;, τον πρόεδρο του ΛΑΟ Σ 
Γιώργο Καρατζαφέρη, τον πρόεδρο τη; 
Κοινοβουλευτική; Ομάδα; του ΣΥΡΙΖΑ 
Αλέξη Τσίηρα.

15.45

16.00 ΑΡΧΙΖΕΙ 
ΤΟ ΘΡΙΑΕΡ

οοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο
S 9

ΜΕ ΤΗΝ 
ΝΤΟΡΑ

Ο  Πρωθυπουργό; 
επικοινωνεί με την
πρόεδρο τη; Δημοκρατι
κή; Συμμαχία; Ντόρα 
Μπακογιάννη.
Ο

Ο  Πρωθυπουργό; επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον αρχηγό τη; αξιωματική; 
αντιπολίτευση; Αντώνη Σαμαρά. Η συνομιλία διαρκεί περίπου είκοσι λεπτά. Η 
Ν.Δ. δεν ανακοινώνει το περιεχόμενο τη; συζήτηση;, αλλά η φημολογία και οι 
διαρροέ; έχουν αρχίσει. Ο πρόεδρο; τη; Ν.Δ. φέρεται να έχει πει «ναι» σε 
κυβέρνηση συνεργασία;. Θέτει όμω; τι; προϋποθέσει;: να παραιτηθεί ο 
Γιώργο; Παπανδρέου από την πρωθυπουργία και να αναλάβει πρόσωπο κοινή; 
αποδοχή;, η νέα κυβέρνηση να επαναδιαηραγματευτεί το Μνημόνιο και να 
αλλάξει ο νόμο; για το μεταναστευτικό ζήτημα. Αφήνεται να διαρρεύσει ότι ο 
κ. Παπανδρέου συζπτεί την πρόταση τη; Ν.Δ.

Π λ α  ΦΗΜΕΣ ΓΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
· υ υ  ΤΥΠΟΥ ΖΟΑΩΤΑ

Ο  πρόεδρο; τη; Ν .Δ . μεταβαίνει στη Συγγρού και
κλείνεται στο γραφείο με στενού; συνεργότε; του. 
Εντονη είναι η φημολογία για το πρόσωπο κοινή; 
αποδοχή; που θα μπορούσε να αναλάβει την 
πρωθυπουργία: Λουκά; Παπαδήμοε, Γιώργο; 
Προβόπουλο;, Κωστή; Στεφανόπουλο;, Πέτρο; 
Μολυβιάτη; και άλλοι.

19.00 ΕΝΤΟΝΟ
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Νέα τηλεφωνική επικοινωνία του
αρχηγού τη; αξιωματική; αντιπολί
τευση; με τον Πρωθυπουργό, στην 
οποία φέρεται ότι τέθηκε το ζήτημα 
του επικοινωνιακού χειρισμού από 
τη Ν.Δ. ιδιαίτερα όσον αφορά το 
θέμα τη; παραίτηση; του Πρωθυ
πουργού. ..Ο  .. ...................

2 0 . 0 0  ς Ϊ η β ο υ α η

οοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο
Gy

Στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων τη; Βουλή; 
αρχίζει η συζήτηση του Μεσοπρόθεσμου.

^ 2 1  . 0 0  ΝΕΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Ο  Πρωθυπουργό; επικοινωνεί ξανά με τον
Αντώνη Σαμαρά λίγο πριν από το διάγγελμα.

2 1  4 5  ΚΑΙΕΓΕΝΕΤ° ·ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ!

;
Ο  Πρωθυπουργό; σε τηλεοπτικό του διάγγελμα γνωστοποιεί ότι 
τελικά δεν θα παραιτηθεί, αλλά σήμερα θα ανακοινώσει τη σύνθεση τη; 
νέα; κυβέρνηση; και στη συνέχεια θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνη; από 
τη Βουλή -διαδικασία η οποία θα κρατήσει τρει; ημέρε;. Στη δήλωσή 
του ο Πρωθυπουργό; «φωτογραφίζει» κομμάτι του έντονου παρασκηνί
ου που προηγήθηκε: «Παρά τη δική μου στάση, η αξιωματική αντιπολί
τευση διαχειρίστηκε τπν όλη αυτή προσπάθεια με επικοινωνιακού; όρου; 
και όχι με όρου; πολιτική; και εθνική; ευθύνη;. Πριν καν συζητηθεί και η 
ουσία, τέθηκαν δημοσίω; όροι που δεν μπορούν να γίνουν δεκτοί διότι 
κρατούν τη χώρα σε παρατεταμένη αστάθεια και εσωστρέφεια, ενώ το 
μείζον εθνικό θέμα είναι η αντιμετώπιση του δημόσιου χρέου;».

» 22.45 ΖΗΤΑΕΙ Η Ν.Δ.
Ο  πρόεδρο; τη; Νέο; Δημοκρατία; 
με μια ιδιαίτερα άκληρό ανακοίνω
ση ζπτόει εκλογέ ;, ενώ αμφισβητεί 
τη δυνατότητα τη; νέα ; κυβέρνη
σ η ; να κυβερνήσει. Στη δήλωσή 
του, επιρρίπτει ευθύνε; προσωπικά 
στον Πρωθυπουργό γιο το 
ναυάγιο τη ; πρόταση; συναίνεση;.
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Ο Γιώργο* 
Παπακωνσταντίνου 
στο χθεσινό ΚΤΕ 
O iKovop ias του 
Π Α ΣΟ Κ . Τον ακούνε οι 
βουλευτέε Πυθαγόραε 
Βαρδίκοε (στη 
μέση) και Θανάσηε 
Οικονόμου (δεξιά). 
Πίσω τουε διακρίνεται 
η βουλευτήε Μαρία 
ΚυριακοπούλουΥπουργοί σε μαύρα μεσάνυχταΣοκ και έκπληξη όιαν έμαθαν ιη ν πρωιοβουλία Γιώργου να ανοίξει θέμα οικουμενικής

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΒΟΥΛΑ ΚΕΧΑΓΙΑΕντονους κραδασμούς στο εσωτερικό της κυβέρνησης τιροκά- λεσε η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού να ανοίξει αιφνιδιαστικά θέμα συγκρότησης κυβέρνησης εθνικής ενότητας.Υπουργοί και κορυφαία στελέχη, ακόμη και συνεργάτες του Πρωθυπουργού εμφανίζονταν χθες σοκαρισμένοι τονίζοντας ότι είχαν πλήρη άγνοια των πρωθυπουργικών κινήσεων. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετοί πρωτοκλασάτοι υπουργοί εμφανίζονταν αποφασισμένοι να θίξουν το ζήτημα στον ίδιο τον κ. Παπανδρέ- ου, διαμηνύοντας ότι δεν είναι απο- ,  κλειστικό δι-
Δ εκά 0£5  ία  CHBlBllS καίωμα τουπρωθυπουργού να αποφασίζει για τόσο κρίσιμα θέματα.Είναι ενδεικτικό ότι την έκπληξή τους για την τροπή των συνομιλιών Πα- πανδρέου - Σαμαρά εξέφραζαν χθες και ορισμένοι από τους υπουργούς που συμμετείχαν στην προχθεσινή σύσκεψη στο Καστρί, διαβεβαιώνο- ντας ότι ουδέποτε έγιναν γνώστες ή συμφώνησαν για μια τέτοια κίνηση που να αφορά τη συγκρότηση συγκυβέρνησης.Τα τηλέφωνα έσπασαν χθες στο γραφείο της γενικής γραμματέως παρά τω Πρωθυπουργοί Ρεγγίνας Βάρτζε- λη, ενώ ο ίδιος έλαβε δεκάδες e-mails

διαμαρτυρία? npos 
ιον Γιώργο Παπανδρέου 
από μέλη ms κυβέρνηση?

διαμαρτυρίας από μέλη της κυβέρνησης και στελέχη του ΠΑΣΟΚ για το γεγονός ότι εμφανίστηκε διατεθειμένος να παραιτηθεί του πρωθυ- πουργικού αξιώματος βάζοντας τον εαυτό του στο κάδρο του προβλήματος. Την ίδια ώρα, αποδέκτης παραπόνων έγινε και ο γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Μιχάλης Καρ- χιμάκης από μέλη του κόμματος που εξέφραζαν την αγανάκτησή τους για τις εξελίξεις.Ηχηρή παρέμβαση έκανε η Αννα Δια- μαντοπούλου, η οποία με άρθρο της στην ιστοσελίδα του υπουργείου τονίζει ότι «οι πολιτικοί και όχι οι τε- χνοκράτες έχουμε χρέος να αράξουμε το σωστό απέναντι στη χώρα και τους πολίτες της». Η υπουργός Παιδείας κάνει λόγο για το τέλος του πολιτικού συστήματος και αναφέρει ότι χρειάζεται χρόνος μετάβασης: «Αυτή η μετάβαση όμως δεν μπορεί να είναι στο κενό. Στη φύση και στην ιστορία δεν υπάρχει κενό. Συνεπώς τα σενάρια είναι δύο: ή θα αφεθούν τα πράγματα σε μια χαοτική απορρύθμιση μέχρι να πιάσουμε πάτο ή θα κάνουμε κάτι για να περισώσουμε όσο περισσότερα μπορούμε, ώστε η επιζητούμε- νη εθνική ανάταξη από μια επόμενη ηγετική γενιά να γίνει με τους καλύτερους δυνατούς όρους». Καταλήγο- ντας η κ. Διαμαντοπούλου επισημαίνει ότι «μια δημοκρατία χωρίς αίσθηση του μέτρου μετατρέπεται σε ζούγκλα. Αυτός είναι πλέον ένας άμεσα ορατός κίνδυνος. Μόνο με αίσθηση του μέτρου είναι εφικτή η δημοκρα-

Αννα
Διαμαντοπούλου
«Οι πολιτικοί και όχι 
οι τεχνοκράτε5 έχουμε 
xpéos να πράξουμε 
το σωστό απέναντι 
στη χώρα και 
tous πολίτεε ms».

τική λειτουργία της πόλης. Αλλιώς η βία ακυρώνει τη δημοκρατία και η πόλη κινδυνεύει».«Μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας δεν προσφέρει τη λύση αυτήν τη σηγ- μή», φέρεται να υποστηρίζει, σύμφωνα με πληροφορίες, η κ. Κατσέλη σε σημείωμα που έστειλε στον Πρωθυπουργό. Η υπουργός τόνισε ότι οι στιγμές είναι κρίσιμες, και το κυρίαρχο είναι «να προχωρήσουμε μπροστά». Προβληματισμένος εμφανιζόταν ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος σχολίαζε στους συνομιλητές του ότι «δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα ποτέ. Υπάρχει κενό για πολλές ώρες, πρωτοφανές για μια ευρωπαϊκή δημοκρατία».«Οχι, δεν ήμουν πληροφορημένος»,

είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε συνέντευξή του στο Mega, τονίζοντας ότι «περιμένω με αγωνία το διάγγελμα». Τη δυσαρέσκειά του διαμήνυσε στο Μέγαρο Μαξίμου και ο υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων Γιάννης Δια- μαντίδης, ο οποίος φέρεται να είπε στους συνομιλητές του «ότι δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά, αν δεν ψηφιστεί το Μεσοπρόθεσμο τότε να δούμε τι θα κάνουμε».Εκρυθμη ήταν η κατάσταση και στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ο μάδας. Ο  Παναγιώτης Κουρου- μπλής ζήτησε να συνέλθουν εκτάκτως η Κ.Ο . και το Εθνικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ για να αποκτήσουν δημοκρατική νομιμοποίηση οι πρωτοβουλίες Παπανδρέου.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ«Κουισομηολιά ία περί κυβέρνησης εθνικής ενόιηιας»

ΓΙΑ «ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ που συνεχίζει να κάνει τη δουλειά της» μιλούσε ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου στο χθεσινό ΚΤΕ Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, δείχνοντας έτσι την άγνοιά του για όσα συνέβαιναν έξω από την αίθουσα της συνεδρίασης. Μάλιστα όταν βουλευτής τού ανέφερε όσα ακούγονταν πε-

ρί οικουμενικής κυβέρνησης, απάντησε ότι πρόκειται για «δημοσιογραφ ικά κ ουτσομπολιά».Π αράλληλα , μέσω SMS οι παριστάμενοι στη συνεδρίαση βουλευτές άρχισαν να μαθαίνουν ότι την ώρα που οι ίδιοι συζητούσα ν για το Μ νημόνιο II και για την ενότητα στο εσωτερικό της κυβέρνησης, έξω  οι πολιτικοί

αρχηγοί συζητούσαν για επαναδιαπραγμάτευση του Μ νημονίου I και για κυβέρνηση εθνικής ενότητας!Ο ταν η συνεδρίαση διαλύθηκε, οι περισσότεροι βουλευτές έσπευσαν στο καφενείο της Βουλής για να ενημερωθούν από τις τηλεοράσεις για τις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις...
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Με αίιημα για άμεση προσφυγή σΐΉ κάλπε5 ανιέδρασε ο Α νιώ ν ^  Σαμαράς, μειά ίο ναυάγιο ίων συνεννοήσεων με ιον Πρωθυπουργό για κυβερνητικό σχήμα που θα στήριζαν από κοινού ΠΑΣΟΚ και Ν .Δ .
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Τ ο γαλάζιο επιτελείο μιλάει για «άτακτη υπαναχώρηση» του Γιώργου Π απανδρέου, την ώρα που φαινόταν ότι είχε βρεθεί κοινός τόπος, ενώ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκανε λόγο για «μεγάλη ιστορική ευκαιρία που χάθηκε» και προανήγγειλε μετωπικές συγκρούσεις με την κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα. Ο ίδιος εμφανίζεται πεπεισμένος ότι όσα διαδραματίστηκαν χθες έχουν πλή- ξει ανεπανόρθωτα την εικόνα του Πρωθυπουργού κι εκτός συνόρων, και το μήνυμα αυτό εξέπεμψε και με την απάντησή του στο διάγγελμα του κ. Παπανδρέου. «Ο Πρωθυπουργός απέρριψε τη μόνη πρόταση συναίνεσης που θα μπορούσε να βγάλει τη χώρα από τα αδιέξοδα. Και να ενώσει τον ελληνικό λαό. Τώρα αγωνίζεται να συγκροτήσει το κόμμα του», ανέφερε και πρόσθεσε: «Αυτό θα το καταλάβει και η ίδια η Ευρώπη. Οτι οι ηγέτες και η υπέρβαση κρίνονται στην πράξη κι όχι στα λόγια».Στο γαλάζιο στρατόπεδο θεωρούν ότι από χθες έχει διαμορφωθεί ένα νέο πολιτικό σκηνικό, μέσα στο οποίο ο χρόνος της κυβέρνησης είναι μετρημένος. Το αίτημα για εκλογές θα κυριαρχεί στο εξής στην ατζέντα της Ν.Δ. που θα κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι «γαντζώνεται στην καρέκλα του», ενώ ο πρόεδρος της Ν.Δ. φρόντισε να εξαπολύσει προκαταβολικά πυρά και κατά του νέου κυβερνητικού σχήματος, τονίζοντας ότι ο σημερινός ανασχηματισμός «έχει να κάνει με πρόσωπα και ισορροπίες, αλλά δυστυχώς για τον ελληνικό λαό, η κυβερνητική πολιτική θα πα- ραμείνει η ίδια».
ΤΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ. Ο κ. Σαμαράς χαρακτήρισε «αστειότητες» τα επιχειρήματα του κ. Παπανδρέου (περί επικοινωνιακών τεχνασμάτων της Ν.Δ.) που οδήγησαν στο χθεσινό ναυάγιο. Μέχρι τότε είχαν προη- γηθεί τρεις τηλεφωνικές επικοινωνίες ανάμεσά τους, που είχαν ανοίξει τον δρόμο για μία πιθανή αλλαγή στην πρωθυπουργία με πρόσωπο κοινής αποδοχής, αιφνιδιάζοντας το γαλάζιο στρατόπεδο. Από το επιτελείο της Λεωφόρου Συγγρού επιμένουν ότι ο Αντώνης Σαμαράς ήταν εκείνος που έθεσε ζήτημα αλλαγής του προσώπου του Πρωθυπουργού, προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για ένα νέο κυβερνητικό σχήμα κοι-

Η Ελλάδα :

Ο  Αντώνη* Σαμαρά* ενώ εξέρχεται από το Προεδρικό 
Μ έγαρο μετά το τέλο ί του πρόσφατου συμβουλίου 
των πολιτικών αρχηγών. Δίπλα του και ο Α λ έξη ί Τσίπρα*. 
« Ο  Πρωθυπουργοί απέρριψε τπ μόνη πρόταση συναίνεση* 
που θα μπορούσε να βγάλει τη χώρα από τα αδιέξοδα», 
είπε χ θ ε ί ο αρχηγοί τηί Ν .Δ .Πετάει ίο γάντι ιων εκλογών0  αρχηγός της Ν .Δ . προανήγγειλε μετωπικές συγκρούσεις με την κυβέρνηση σε

Ο σημερινό? ανασχηματισμό? έχει να κάνει με πρόσωπα και ισορροπίε?, αλλά δυστυχώ? για τον ελληνικό λαό, η  κυβερνητική πολιτική θα παραμείνει η ίδια

νής αποδοχής. Κορυφαίες κομματικές πηγές υποστηρίζουν ότι ο κ. Παπανδρέου, κατά την αρχική 20λεπτη τηλεφωνική επικοινωνία του με τον πρόεδρο της Ν.Δ., έκανε λόγο για την ανάγκη να σχηματισθεί μια «κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας» για να απαντήσει ο κ. Σαμαράς ότι «η Ν.Δ. είναι έτοιμη να βάλει πλάτη για κυβέρνηση κοινής αποδοχής με πρωθυπουργό κοινής αποδοχής». Και πριν υπάρξει οποιοδήποτε σχόλιο από την πλευρά του κ. Παπανδρέου, ο πρόεδρος της Ν .Δ. έσπευσε -  σύμφωνα με τις ίδιες πηγές -  να προσθέσει: «Εμείς να βάλουμε πλάτη, αλλά εσύ έχεις χάσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και την εμπιστοσύνη της αγοράς, και αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε ένα τέτοιο σχήμα με εσένα πρωθυπουργό». Σε αυτό το σημείο ο κ. Παπανδρέου φέρεται να απάντησε στον κ. Σαμαρά: «Αν νομίζεις ότι το πρόβλημα είμαι

εγώ, είμαι διατεθειμένος ακόμη και να μην είμαι πρωθυπουργός». Στα υπόλοιπα λεπτά της συνομιλίας, κατά τις ίδιες γαλάζιες πηγές, η συζήτηση των δύο αρχηγών μπήκε σε ζητήματα που θα έπρεπε να απασχολήσουν μια κυβέρνηση κοινής αποδοχής -  με τον κ. Παπανδρέου να μην εμφανίζεται αρνητικός, όπως λένε, για το βασικό ζητούμενο που έθεσε ο πρόεδρος της Ν.Δ., το νέο κυβερνητικό σχήμα να προχωρήσει σε επαναδιαπραγμάτευση του Μνημονίου και του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος.
ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Σαμαράς χαρακτήρισε «ακατάλληλη» την ημέρα που επέλεξε ο Πρωθυπουργός να επισκεφθεί εκ νέου τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και να δραματοποι- ήσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ενώ από την πλευρά του ζή

τησε ο χρονικός ορίζοντας της κυβέρνησης εθνικής ενότητας να συνδεθεί με την επαναδιαπραγμάτευση του Μνημονίου και του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος, και αμέσως μετά να οδηγήσει τη χώρα σε εθνικές εκλογές. Στη συζήτηση ο πρόεδρος της Ν.Δ. απέφυγε, κατά τις ίδιες πηγές, να οριοθετήσει το χρονικό διάστημα, αλλά στενοί συνεργάτες του ανέφεραν στη συνέχεια ότι ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να ξεπερνά τους έξι μήνες. Το σημείο αυτό φαίνεται ότι ήταν καθοριστικό για το ναυάγιο της συναίνεσης, καθώς η ηγεσία της Ν.Δ. δεν εμφανιζόταν πρόθυμη να αποδεχθεί την επιμήκυνση της ζωής μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας έως τον Σεπτέμβριο του 2013, οπότε ολοκληρώνεται και ο συνταγματικός βίος της παρούσας Βουλής.
Η Α ΙΤΙΟ ΛΟ ΓΙΑ .Στο ζήτημα αυτό, μάλιστα, φέρεται ότι επικεντρώ-
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ο Σαμαράςόλαια επίπεδα
θηκε η δεύτερη τηλεφ ω νική επ ικοινωνία που είχαν αργά χθες το απόγευμα οι δύο αρχηγοί, με πρωτοβουλία του κ. Σαμαρά αυτή τη φορά. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός επισήμανε στον πρόεδρο της Ν .Δ . ότι ο βίος μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας δεν θα έπρεπε να είναι βραχύβιος γιατί διαφορετικά υπήρχε κίνδυνος να εισέλθει η χώρα σε μια παρατετα- μένη προεκλογική περίοδο. Στη Λεωφόρο Συγγρού εξέλαβαν τη θέση του Πρωθυπουργού ως προαναγγελία ότι δημιουργούσε το «άλλοθι» για να αναθεωρήσει τη στάση του. Στην τρίτη τηλεφωνική επικοινω νία, που έγινε με πρωτοβουλία του κ. Παπανδρέου, λίγο πριν από το διάγγελμά του, επιβεβαιώθηκε το ναυάγιο. Σύμφωνα με συνεργάτες του κ. Σαμαρά δε, ο Πρωθυπουργός επικαλέστηκε τα εσωκομματικά προβλήματα που δημιουργού

σε στο Π ΑΣΟΚ το όλο εγχείρημα. Στους όρους που είχε θέσει νωρίτερα, πάντως, ο πρόεδρος της Ν.Δ. περιλαμβάνονται και οι αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο για το μετανα- στευτικό, οι οποίες ψηφίστηκαν τον περασμένο χρόνο, αλλά όπως εκτιμούσαν οι ίδιες π ηγές, αυτός δεν ήταν ένας απαράβατος όρος που θα μπορούσε να τορπιλίσει μια συμφωνία. Τα ίδια επιτελικά στελέχη ανέφεραν, εξάλλου, ότι στις συζητήσεις των δύο αρχηγών επισημάνθηκε η ανάγκη ένα νέο σχήμα να στελεχωθεί με υπουργούς κοινής αποδοχής, αλλά δεν ετέθη από τον κ. Σαμαρά ζήτημα αποκλεισμού άλλων κομμάτων. Ο  κ. Σαμαράς φέρεται να αποδέχθηκε, επίσης, ότι μια κυβέρνηση κοινής αποδοχής θα αναλάμβανε να προετοιμάσει το έδαφος για την αναθεώρηση του Συντάγματος.
nasopoulos@dolnet.gr

Kapaizcupépns:
Ελλειψη
yewaiômias
Επίθεση σε
κυβέρνηση 
και αξιωματική 
αντιπολίτευση για 
tous χειρισμού* 
που οδήγησαν 
στο οριστικό 
ναυάγιο κάθε 
προσπάθεια για 
πολιτικέ* συγκλίσεΐ5, 
εξαπέλυσαν χθεδ οι 
υπόλοιποι ένοικοι 
Tns γαλάζια* 
πολυκατοικία*.
Ο  πρόεδρο* του 
Λ Α Ο Σ  Γιώργο* 
Kaparzacpépns, 
ο onoios λίγη 
ώρα νωρίτερα 
είχε προτείνει τον 
πρώην Πρόεδρο Tns 
Δημοκρατία* Κωστή 
Στεφανόπουλο 
για τον ρόλο του 
οικουμενικού 
πρωθυπουργού, 
προεξόφλησε 
ουσιαστικά την 
προσφυγή crris 
κάλπεί σε σύντομο 
χρονικό διάστημα. 
«Ελλειψη 
γενναιότητα* και 
εθνικού οράματοί 
για δεύτερη φορά 
μέσα σε λίγεί 
ημέρεί. Ο ι ταγοί 
δήλωσαν υποταγή 
στα καπρίτσια και 
τα γινάτια tous .
Από μία κυβέρνηση 
εθνική και έναν 
πρωθυπουργό 
κοινήδ αποδοχή*, 
μείναμε σε "μία από 
τα ίδια". Μπράβο 
σ' αυτούΐ που 
συντέλεσαν στο 
να σαπίζει η χώρα 
στο τέλμα. Τώρα 
πια οι εκλογέϊ είναι 
μονόδρομο*. Η νέα 
κυβέρνηση Π Α ΣΟ Κ  
εκλαμβάνεται μόνο 
ωs υπηρεσιακή», 
ανέφερε μετά το 
πρωθυπουργικό 
διάγγελμα.

Η Αλέκα 
Παπαρήγα 
αρνήθηκε 
κατηγορηματικά 
τη συναίνεση 
του ΚΚΕ, 
προκειμένου 
να χορηγηθεί 
το νέο δάνειο 
στη χώρα 
(φωτογραφία 
αρχείου)

ΑΛΕΚΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ«θα έφτιαχναν μια κυβέρνηση λυκοσυμμαχίας κατά του λαού»
Η ΓΕΝ ΙΚ Η  ΓΡΑΜ Μ ΑΤΕ
Α Σ του ΚΚΕ ήταν η πρώτη πολιτική αρχηγός με την οποία συνομίλησε χθες ο Π ρω θυπουργός. Στο σύντομο τηλεφώνημα η Αλέκα Παπαρήγα απέρριψε τη διενέργεια δημοψηφίσματος, ζήτησε εκλογές, ενώ αρνήθηκε κατηγορηματικά τη συναίνεση του ΚΚΕ προκειμένου να χορηγηθεί το νέο δάνειο στη χώρα. Η κ. Παπαρήγα απάντησε ότι το ΚΚΕ αρνείται οποιαδήποτε συζήτηση και συν α ίν εσ η  με του ς ό ρ ου ς πτώχευσης του λαού. Αργότερα με δηλώσεις της και σχολιάζοντας τις πληρο

φορίες περί κυβέρνησης εθνικής ενότητας δήλω σε: «Οποια μορφή και αν πάρει αυτή η συνεργασία, πρόκειται για κυβέρνηση λυκοσυμμαχίας που επ ιδιώκει να σπάσει το ηθικό του λαού και να πάρει άνευ προηγουμένου μέτρα εις βάρος του λαού.(...) Π ρέπ ει να ματαιωθεί ο σ χη ματισμός μιας τέτοιας κυβέρνησης».
Ο Σ Υ Ρ ΙΖ Α . Ο  κ. Π απ ανδρέου επικοινώνησε με τον π ρόεδρο του ΣΥΝ  Α λέξη Τσίπρα μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο  Π ρω θυ

πουργός φέρεται να εξή γησε στον κ. Τσίπρα την κρισιμότητα της κατάστασης και να του είπε ότι θα προχωρήσει με τις δυνάμεις του στην ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου. Από την πλευρά του ο κ. Τσίπρας είπε στον κ. Παπανδρέου ότι η μόνη λύση είναι οι εκλογές. Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του ΣΥΝ είπε ότι «μόνη επιλογή δημοκρατίας είναι η προσφυγή στις κάλπες», προειδοποιώντας τις ηγεσίες των κομμάτων εξουσίας να μην περκρρο- νήσουν τον λαό γιατί πολύ σύντομα θα τον βρουν μπροστά τους.Μπακογιάννη: Μικρο- κομμαπκοί υπολογισμοί
ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΟΝΟΥΣ επιστράτευσε από την πλευρά της και η Ντόρα Μ πακογιάννη, η οποία θεωρούσε ότι η σύμπλευση των μεγάλων κομμάτων ήταν μονόδρομος για την αντιμετώπιση της κρίσης. «Οι εξελίξεις των τελευταίων ωρών δείχνουν πόσο ανεύθυνα και επικίνδυνα συμπε- ριφέρονται ο Πρωθυπουργός και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αντί μιας ουσιαστικής συζήτησης για τη διάσωση της χώρας, αυτό που εξελισσόταν ήταν ένα πολιτικό παζάρι με εκατέρωθεν εκβιασμούς και μι- κροκομματικούς υπολογισμούς. Με αυτές τις γελοίες συμπεριφορές ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. οδηγούν τον τόπο στην καταστροφή και τη χρεοκοπία», δήλωσε η πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμμαχίας.
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Η Ελλάδα σε κρίση
Πρώτο θέμα οι δραμαπκέ5 εξελ ίξε ι σε όλα ία διεθνή μέσα ενημέρωσης«Η Ελλάδαμυρίζειμπαρούτι»
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: KITTY ΞΕΝΑΚΗ

Λ επτό προς λεπτό παρακολουθούσαν χθες τα διεθνή ειδη- σεογραφικά πρακτορεία, οι ιστοσελίδες των ξένων μέσων και τα τηλεοπτικά δίκτυα τις δραματικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Η  γενική απεργία, οι κινητοποιήσεις εναντίον των νέων μέτρων λιτότητας, ο κλοιός των διαδηλωτών γύρω από τη Βουλή, τα συνθήματα, τα επεισόδια, οι πολιτικές ζυμώσεις, η απόφαση του Γιώργου Παπανδρέου να συγκροτήσει σήμερα νέα κυβέρνηση, η αξίωση του Αντώνη Σαμαρά για πρόωρες εκλογές, κάθε σκηνή, εικόνα και πληροφορία αναμεταδιδόταν στιγμιαία
Ζωντανέ* συνδέσει* 
και πρωτοσέλιδα άρθρα 
και σε live blogs 
από ιο συλλαλητήριομε έκτακτα τηλεγραφήματα, ζωντανές συνδέσεις και πρωτοσέλιδα άρθρα -  ακόμα και live blogs.«Η οικονομική και κοινωνική αναταραχή που συγκλονίζει την περιφέρεια της Ευρώπης μοιάζει να κόστισε μια ακόμα κυβέρνηση: ο έλ- ληνας πρωθυπουργός ανακοίνωσε την πρόθεσή του να συγκροτήσει νέα κυβέρνηση, αφού ομολόγησε πως δεν θα μπορούσε να περάσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για να στηρίξει την καταρρέουσα οικονομία. Νωρίτερα, είχε επίσης προτείνει τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας», έγραφε αργά χθες το βράδυ η Ελενα Σμιθ στη βρετανική «Guardian». «Επειτα από μια μέρα που οι δείκτες των διεθνών χρηματιστηρίων κατρακύλησαν, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στο Κοινοβούλιο ενάντια στα οδυνηρά μέτρα λιτότητας για την αποσόβηση της χρεοκοπίας, ο Γιώργος Παπανδρέου ουσιαστικά ομολόγησε πως δεν είχε καταφέρει να εξασφαλίσει ικανή στήριξη στο Κοινοβούλιο για τις περικοπές που αξιώνουν οι διεθνείς δανειστές ώστε να μπορέσει η Ελλάδα να βάλει σε τάξη τα βιβλία της». «Η ψηφοφορία εμπιστοσύνης αναμένεται να πυροδοτή-

σει νέο ξέσπασμα ανασφάλειας στις χρηματοπιστωτικές αγορές» σημείωνε η «Wall Street Journal».
ΔΙΑ ΔΗ ΛΩ ΣΗ . Για μια Αθήνα που έχει καταντήσει «καπνισμένος κυκεώνας σπασμένων παραθύρων και βιτρινών έξαλλη στη διάρκεια των ταραχών τη μέρα, ερειπωμένη και μελαγχολική τη νύχτα», έκανε λόγο η «Guardian». Σε πιο νηφάλιο τόνο, Reuters και Associated Press φρόντιζαν να επισημαίνουν σε όλα τους τα τηλεγραφήματα πως στον κύριο όγκο τους οι διαδηλωτές στο Σύνταγμα χθες «απλώς φώναζαν με κατεύθυνση το κτίριο της Βουλής και παρέμεναν ειρηνικοί». «Η αντιπαράθεση ανάμεσα σε νεαρούς και αστυνομικούς, παράδοση σε όλες τις διαδηλώσεις στην Ελλάδα, διάρκεσε λιγότερο από μία ώρα στους δρόμους γύρω από το Κοινοβούλιο», σχολίαζε γαλλική «Monde». «Η διαδήλωση ήταν εντούτοις σχετικά ήρεμη. Ο ι "Αγανακτισμένοι” , αυτό το λαϊκό και ειρηνικό κίνημα διαμαρτυρίας, που δίνει το “παρών” εδώ και τρεις εβδομάδες στο Σύνταγμα, απηύθυναν στην πραγματικότητα εκκλήσεις στους διαδηλωτές να παραμείνουν στον χώρο ειρηνικά». «Η Ελλάδα ανάμεσα σε διασταυρούμενα πυρά», έγραφε η «Liberation» υπογραμμίζοντας την υποβάθμιση τεσσάρων ελληνικών τραπεζών από τη Standard and Poor’s, αλλά και την προειδοποίηση του οίκου M oody’s για το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε υποβάθ- μιση της πιστοληπτικής ικανότητας των τριών κορυφαίων γαλλικών τραπεζών λόγω της έκθεσής τους στην ελληνική κρίση χρέους.
ΜΗΝΥΜΑ. Με τον τίτλο «Πολιτικό χάος στην Ελλάδα», περιέγραφαν τις εξελίξεις οι γερμανικοί «Financial Times», «Η Ελλάδα μυρίζει μπαρούτι», ήταν ο τίτλος στον δικτυακό τόπο της τουρκικής «Hurriyet», «Οι Ελληνες στέλνουν ένα καταστροφικό μήνυμα», έγραφε από την πλευρά της η «συνήθης ύποπτη» γερμανική «Welt», επισημαίνοντας πως «στην Ελλάδα όλοι φέρουν μερίδιο εδθύ- νης για το ελληνικό χρέος».

Σπγμιότυπο από τ ι ϊ  καταστροφέβ που προκάλεσαν οι κουκουλοφόροι κατά τη διάρκεια τη5 διαμαρτυρία* 
των «Αγανακτισμένων» στο Σύνταγμα

►ΤΥΡΙΕΙ«Καλύιερα φτωχοί και χρεοκοπημένοι»
«ΑΛΗΤΕΣ, ΡΟΥΦΙΑΝΟΙ, δημοσιογράφοι!». Ο Πολ Μ έισον, ο ανταποκριτής του BBC, εξε- πλάγη όταν είδε τους διαδηλωτές στο Σύνταγμα «να κάνουν ένα διάλειμμα από τις επιθέσ εις κατά των ΜΑΤ» και να απευθύνουν το γνωστό σύνθημα στον ίδιο και τον εικονολήπτη του. Μια γυναίκα τού άρπαξε το χέρι και έκανε το σύνθημα σαφέστερο: «Φύγετε από εδώ». «Τα MME», εξήγησε στην ιστοσελίδα του BBC, «βρίσκονται στο στόχαστρο εδώ στην Πλατεία Συντάγματος για δύο λόγους. Κατ’ αρ- χάς, διότι οι άνθρωποι εδώ πι-

στεύουν ότι τα ελληνικά μέσα έχουν πάρει πλήρως το μέρος αυτού που αποκαλούν "Μεγάλο Κεφάλαιο” . Κι έπειτα, πολύ απλά, επειδή είμαστε οι αντιπρόσωποι. Οι άνθρωποι που παίρνουν τις αποφάσεις για το μέλλον αυτής της χώρας στις Βρυξέλλες και τη Φρανκφούρτη δεν θα μπορούσαν να δείξουν εδώ τα πρόσωπά τους. Στην πραγματικότητα, έχω την αίσθηση πως πολύ λίγο αντιλαμβάνονται πόσο βαθιά είναι η κοινω νική οργή εδώ στην Ελλάδα». «Δεν μας ενδιαφ έρει η δημοσιογραφική κάλυψη. Βρισκόμαστε εδώ 22 ημέ

ρες και αυτό είναι το τέλος. Αρκετά ανεχτήκαμε», είπε στον Πολ Μ έισ ον η διαδηλώτρια, τραβώντας τον ακόμα από το χέρι. «Δεν θέλουμε άλλα πακέτα διάσωσης από την Ε.Ε., προτιμούμε να είμαστε φτωχοί και χρεοκοπημένοι», του είπε ένας 67χρονος ναυτικός. «Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα!», άρχισε να φωνάζει το πλήθος ολόγυρα -τ α  επεισόδια δεν είχαν ακόμα αρχίσει. «Είναι σαφές πως για πολλούς ανθρώπους είναι η Ελληνική Δημοκρατία ενάντια σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο», κατέληξε ο βρετανός ανταποκριτής.


