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Δανειακή ανάσα και ξέσπασμα βίας
Συγκρούσεις σκληρές
και πολύωρες
7ΐο κέντρο των Αθηνών

Στο χάος και τη βία παραδόθηκε για δεύτερη 
συνεχή ημέρα χθεε το κέντρο των Αθηνών. 
Σφοδρέ$ συγκρούσεΐ3 μαίνονταν για ώρες 
μεταξύ aoravouias και κουκουλοφόρων, οι 
οποίοι επιδόθηκαν σε βανδαλισμούε στην 
πλατεία Συντάγματοε και τα γύρω στενά. 
Το πλήθος των «Αγανακτισμένων» ήταν με
γαλύτερο σε σύγκριση με την Τρίτη, ωστόσο 
και x0es ns κινητοποιήσει σφράγισε η δρά
ση των ταραξιών. Οι αστυνομικοί επέδει- 
ξαν αποφασιστικότητα τηρώντας σκληρή 
στάση και Kävovias συνεχή χρήση χημι
κών, δίχω5 όμως να καταφέρουν να είναι 
αποτελεσματικοί στην αποκατάσταση ras 
τάξη$. Λεηλατήθηκαν το κατάστημα των 
Mac Donalds και η Eurobank στην οδό Φι
λελλήνων, ενώ έγινε απόπειρα εμπρη
σμού του Ταχυδρομείου, στο ισόγειο του 
κτιρίου όπου στεγάζεται το υπουργείο Οι
κοδομικών. Τα χειρότερα απετράπησαν χά- 

χτην παρέμβαση ras Πυροσβεστικήβ. 
Επιπλέον, χρειάστηκε η συνδρομή των 
ΜΑΤ προκειμένου να απομακρυνθούν με 
ασφάλεια οι εργαζόμενοι χρηματιστηρια- 
kAs εταιρείαε που εγκλωβίστηκαν στον 3ο 
όροφο κτιρίου στη Φιλελλήνων. Φθορέ5 
προκλήθηκαν και στα υποκαταστήματα 
των τραπεζών Αγροτική και Millenium στην 
οδό Κοραή. Συνολικά 100 άτομα μετα
φέρθηκαν σε νοσοκομεία, από raus οποί- 
ous öuos μόλιε έναε 15xpovos παρέμεινε 
για νοσηλεία έχονταε υποστεί κρανιοε- 
γκεφαλική κάκωση. Παράλληλα, μέχρι ns 
βραδινέ5 ώρες 31 αστυνομικοί είχαν με
ταφερθεί στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, 
οι περισσότεροι χτυπημένοι από τα κομ
μάτια μάρμαρου που εκτόξευε εναντίον 
raus μερίδα διαδηλωτών. Σελ. 5
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Η εικόνα πρωτοφανούς βανδαλισμού είναι χθεσινή από την οδό Βασιλέως Γεωργίου Α', μπροστά από την πλατεία Συντάγματος των Αθηνών, 
όπου τα ξενοδοχεία «Μεγάλη Βρεταννία», «Κινγκ Τζορτζ» και «Αθενς Πλάζα». Τα σπασμένα μάρμαρα και οι πέτρες είναι από τις εισόδους των 
ξενοδοχείων τις οποίες κατέστρεψαν κουκουλοφόροι και άλλοι ακραίοι διαδηλωτές με βαριοπούλες...

Ψηφίστηκε το Μεσοπρόθεσμο 
Απώλειες για ΠΑΣΟΚ,
Νέα Δημοκρατία και ΔΗΣΥ
Ψήφο-διαβατήριο για την
καταβολή ra s  π έμ π τα  δό- 
ons και την παροχή νέας 
βοήθεια5 npos την Ελλάδα 
έλαβε χθε5 το μεσοπρόθε
σμο πρόγραμμα στη Βουλή, 
αλλά η ονομαστική ψηφο
φορία που προηγήθηκε προ- 
κάλεσε «ρωγμές» στο 
ΠΑΣΟΚ, στη Ν.Δ., καθώε και 
στη Δημοκρατική Συμμα- 
χία, καταδεικνύοντα3 τη 
ρευστότητα του υφιστάμε
νου πολιτικού σκηνικού. 
Υπέρ του Μεσοπρόθεσμου 
ψήφισαν 155 βουλευτή, ε
νώ 138 τάχθηκαν κατά. 
Ομωε, η κοινοβουλευτική 
πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ πε
ριορίζεται oris 154 έδρε5, κα- 
0cos ο κ. Π αναγιώτή Κου- 
ρουμπλής καταψήφισε και α- 
μέσω5 ετέθη εκτ05 Κ.Ο. από 
τον πρωθυπουργό Γιώργο 
Παπανδρέου.

Παράλληλα, με τη γραμμή 
του «όχι» του κ. Αντώνη Σα
μαρά δεν συντάχθηκε η κ. 
Ελσα Παπαδημητρίου, η ο
ποία και ανεξαρτητοποιή
θηκε. Τέλθ5, το μεσοπρόθε
σμο πρόγραμμα προκάλεσε 
απώλειε5 και στο κόμμα ras 
κ. N töpas Μπακογιάννη, 
Ka0a)s αποχώρησε ο κ. Κώ- 
crtas Κιλτίδη5. Μετά το χθε
σινό αποτέλεσμα, το οποίο 
χαιρέτισε ο Πρόεδροε ras

Δημοκρατία3 Κάρολοε Πα- 
πούλιαΰ, το Μέγαρο Μαξίμου 
αισιοδοξεί ότι σήμερα θα υ
περψηφιστεί και ο εφαρμο- 
στικό5 νόμο3.

Ομω5, στο επιτελείο του 
πρωθυπουργού αναγνωρί
ζεται ότι τα «δύσκολα έπο- 
νται», καθώ5 η κυβέρνηση 
καλείται σε ένα ιδιαίτερα ε-

Ικανοποίηση 
στην Ε.Ε.
Με ανακούφιση χαιρε
τίζουν τα αποτελέσμα
τα της ψηφοφορίας για 
το Μεσοπρόθεσμο οι 
Βρυξέλλες. Παράλλη
λα, η Γερμανίδα καγκε
λάριος Αγκελα Μέρκελ 
έκανε λόγο για «μια 
πραγματικά καλή είδη
ση», άποψη που συμ
μερίζονται και πολλοί 
ομόλογοί της. Σελ. 3

πιβαρυμένο πολιτικό και 
κοινωνικό περιβάλλον να 
υλοποιήσει τα νέα μέτρα, με 
αποτέλεσμα πολλοί ακόμη 
και εντόβ του κυβερνητι
κού επιτελείου να μην απο
κλείουν πρόωρε5 εκλογέ5 
πριν από το τέλοε του χρό
νου. Σελ. 3,4,23 και 32
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Αναστέλλονται 
προαγωγές Δ.Υ.
Αναστέλλονται από την 1η Ιουλίου και έ
ως ότου εφαρμοστεί το νέο μισθολόγιο, 
οι ωριμάνσεις και οι προαγωγές στο Δη
μόσιο, τους OTA και τα ΝΠΔΔ. Η σχετική 
ρύθμιση προστέθηκε αργά χθες το βρά
δυ στον εφαρμοστικό νόμο του Μεσο
πρόθεσμου. Επίσης, σχεδιάζεται η εξαί
ρεση από το τέλος επιτηδεύματος όσων 
έχουν αδρανή δελτία παροχής υπηρε
σιών και όσων έχουν εξαρτημένη εργα
σία και αμείβονται με μπλοκάκι. Σελ. 22

• Στημένα: Σε δέκα μέρες αναμένο
νται οι πρώτες διώξεις στην πολύκροτη 
υπόθεση των στημένων αγώνων ποδο
σφαίρου. Σελ. 19LINKS
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• Photogallery: Οι συγκρούσεις έξω α
πό τη Βουλή των Ελλήνων

www.kathimerini.gr

Ακυρώσεις κρατήσεων και «πακέτων» τουρισμού
Ξένοι όμιλοι ματαιώνουν εταιρικές εκδηλώσεις λόγω των επεισοδίων στο κέντρο των Αθηνών
Ακυρώσεις τουριστικών «πακέτων» 
και εταιρικών εκδηλώσεων ξένων ο
μίλων, απόσυρση του ενδιαφέρο
ντος για την πραγματοποίηση νέων 
διοργανώσεων και πάγωμα των κρα
τήσεων στα ξενοδοχεία τη5 πρω
τεύουσας είναι οι πρώτες επιπτώσεΐ5

στον τουρισμό από τα επεισόδια των 
δυο τελευταίων ημερών στο κέντρο 
των Αθηνών.

Ενδεικτικό τηβ κατάστασή που α
ντιμετωπίζουν οι ξενοδόχοι πέριξ τηε 
πλατεία5 Συντάγματο5 είναι το γε- 
γονό5 ότι, χθε5, η διεύθυνση του ξε

νοδοχείου «Κινγκ Τζορτζ» προχώρησε 
σε εκκένωση τη5 μονάδαε με γνώ
μονα, όπω5 ανακοίνωσε, την ασφά
λεια των ενοίκων και των εργαζομέ
νων. Παράλληλα, επαγγελματίες του 
κλάδου αναφέρουν ότι η δυσφήμη- 
ση της Ελλάδα$ λόγω των εκτεταμέ

νων συγκρούσεων μεταξύ διαδηλω
τών και ΜΑΤ δεν πλήττει μόνο τον 
προορισμό Αθήνα, αλλά το σύνολο 
του τουριστικού προϊόντος τηβ χώ- 
ραβ. Και προβλέπουν ότι το μεγάλο 
πρόβλημα θα φανεί του χρόνου στον 
ελληνικό τουρισμό. Σελ. 5

150 εκατ. η μείωση 
κόστους του ΕΣΥ
Με τις συγχωνεύσεις

Κατάργηση 4.000 κλινών νοσηλεία3 
και 50 Δ.Σ. και διοικητών δημοσίων 
νοσοκομείων, συνένωση 330 κλινι
κών και μετακίνηση 600 γιατρών 
προβλέπει η τελική πρόταση του υ
πουργείου Υγείας για την «αναδιά
ταξη των μονάδων του ΕΣΥ». Εκτι- 
μάται ότι με την εφαρμογή του σχε
δίου θα μειωθεί το köctuos του ΕΣΥ 
κατά 75 εκατ. ευρώ το 2012 και 150 
εκατ. συνολικά 0cos το τέλοε του με
σοπρόθεσμου προγράμματος. Σελ. 7

Παρουσιάστηκε το μεγάλο έργο του Ιδρύματος Νιάρχου
Μια αέρινη κατασκευή με τις νέες ε
γκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης 
της Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής 
Σκηνής και εκατέρωθεν θέα στον Σαρω- 
νικό και στην Ακρόπολη είναι η τελική 
πρόταση του αρχιτέκτονα Ρέντσο Πιάνο 
για το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύ
ρος Νιάρχος, όπως παρουσιάστηκε χθες 
στο μελλοντικό εργοτάξιο του παλαιού 
Ιππόδρομου. Το έργο, προϋπολογισμού 
566 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτεί αποκλει
στικά το Ιδρυμα Νιάρχου και αποτελεί 
ένεση αισιοδοξίας για τη δοκιμαζόμενη 
Αθήνα. Στη φωτογραφία ο κ. Πιάνο με 
τον πρόεδρο του Δ.Σ. του Ιδρύματος, 
Ανδρέα Δρακόπουλο. Σελ. 20
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Η  ευθύνη...
Είναι πλέον προφανές σε όλουβ ότι η 
χώρα κρέμεται από μια κλωστή. Το ελ- 
ληνικό Κοινοβούλιο ενέκρινε χθεβ το 
μεσοπρόθεσμο σχέδιο και απέτρεψε 
τη χρεοκοπία. Η κυβέρνηση διαθέτει 
ένα νέο οικονομικό επιτελείο και υ
ποτίθεται ότι αντιλαμβάνεται πωβ 
δεν έχει κανένα περιθώριο καθυστε
ρήσεων και αποτυχίαβ. Αν οι κ. Πα
πανδρέου και Βενιζέλος χάσουν και αυ
τήν την ύστατη ευκαιρία και δεν 
προχωρήσουν στιβ αναγκαίες μεταρ
ρυθμίσει και στην πραγματική μείωση 
του σπάταλου κράτους, θα βρεθούν οι 
ίδιοι και η χώρα σε εκρηκτική και α
διέξοδη κατάσταση το φθινόπωρο. Οσο 
για τον κ. Σαμαρά, αναμένουμε ότι ό
ντα^ θα ψηφίσει στη Βουλή ορισμέ
νες από τιε επώδυνες αλλά απόλυτα α
ναγκαίες διατάξετε του σχεδίου.
Το χθεσινό χάος στο κέντρο των 
Αθηνών δείχνει πόσο σκοτεινή είναι 
η άβυσσος στην οποία μπορεί εύκολα 
να κατρακυλήσει η χώρα. Η ευθύνη 
των πολιτικών ηγετών είναι να την κρα
τήσουν όρθια και να αποτρέψουν τη 
χρεοκοπία και τη γενίκευση του χάους.

Τα αναψυκτικά διαίτης π α χα ίνουν την περιφέρεια
Κακή ιδέα φαίνεται να είναι τα ανα
ψυκτικά διαίτης για όποιον επιθυμεί 
να διατηρήσει καλλίγραμμο το σώμα 
του. Οπωε αποδεικνύει αμερικανική 
μελέτη η οποία διεξήχθη σε 474 ε- 
Θελσντέ3 και διήρκεσε δέκα χρόνια,

τα ηδύποτα που δεν περιείχαν ζάχαρη 
αλλά γλυκαντικές ουσίες, όπως η α- 
σπαρτάμη, προκαλούν αύξηση του 
σωματικού βάρου3 και... γιγάντωση 
τη5 π ε ρ ιφ έ ρ ε ι.

Οι «δυνατοί» και τακτικοί πότες των

αναψυκτικών diet που συμμετείχαν 
στη μελέτη είδαν την περιφέρειά tous 
να αυξάνεται, σε πολλέ5 περιπτώσεΐ5, 
έξι φορέ3 περισσότερο συγκριτικά με 
αυτήν όσων δεν κατανάλωναν τέτοια 
ηδύποτα. Σελ. 11
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Αποσύνθεση και συγκλίσεις
Με την Αθήνα κλαίουσα, στο ιστορι
κό της κέντρο, λόγω της χρήσεως 
δακρυγόνων σε άπειρες ποσότητες, 
ψηφίσθηκε το δεύτερο Μνημόνιο. Η 
Ελλάς εσώθη, σύμφωνα με τις διαβε
βαιώσεις του κ. Γιώργου 
Παπανδρέου, των υπουργών και των 
βουλευτών του ΠΑΣΟΚ - πλην ενός, 
που καταψηφίσας διεγράφη. Εσώθη 
η Ελλάς, κατά την άποψη ορισμένων, 
εις πείσμα όλων των βουλευτών της 
αντιπολιτεύσεως και οι Ελληνες πολί
τες μπορούν να οργανώσουν τις 
θερινές διακοπές τους.
Ο πρόεδρος της κυβερνήσεως κ. Πα
πανδρέου και ο αντιπρόεδρος κ. 
Ευάγγελος Βενιζέλος υποδύθηκαν 
εναλλάξ την «Πασιονάρια» - ρόλο 
προσφιλή για την πλειοψηφία των πο
λιτικών της μεταπολιτεύσεως, που 
θυσιάζονται για το κοινό καλό· προσέ- 
δωσαν μάλιστα νέο περιεχόμενο στη 
λέξη «πατριωτισμός». Δεν έπεισαν με

τα τεχνάσματα αυτά. Οι βουλευτές του 
ΠΑΣΟΚ εψήφισαν το δεύτερο Μνημό
νιο από νομιμοφροσύνη προς τον 
αρχηγό τους και από υψηλό αίσθημα 
κομματικής πειθαρχίας. Παλαιοκομμα- 
τική συμπεριφορά της πλέον οικτράς 
μορφής, που προβεβλημένοι εκσυγ
χρονιστές καθημερινώς καταδικάζουν, 
λειτούργησε διά την σωτηρίαν και το 
νέο εκσυγχρονιστικό άλμα της Ελλά
δος. Επειδή όμως οι αποκρατικο
ποιήσεις είναι απίθανο να πραγματο
ποιηθούν εγκαίρως, επειδή οι 
φοροεισπρακτικοί μηχανισμοί δεν 
πρόκειται να λειτουργήσουν αποτελε
σματικά κατά πάσα βεβαιότητα, επει
δή η ύφεση θα συνεχίζεται, υπάρχει 
κίνδυνος κοινωνικής αναταραχής, 
άκρατης βίας και απώλειας του ελέγ
χου, όπως διαπιστώθηκε με τρόπο 
οδυνηρό χθες. Η τύχη του ΠΑΣΟΚ δεν 
ενδιαφέρει πλέον παρά μόνον τα στε
λέχη και τους βουλευτές του. Το

ενδιαφέρον είναι ότι το δεύτερο 
Μνημόνιο καταψηφίσθηκε από τον 
ΛΑΟΣ, ενώ η κ. Ντόρα Μπακογιάννη 
και όσοι βουλευτές είχαν συνασπισθεί 
γύρω από αυτήν εψήφισαν «παρό- 
ντες». Δεν ενδιαφέρει η ιδιόρρυθμη 
συμπεριφορά των βουλευτών του 
ΛΑΟΣ· ρηχό το κόμμα και καιροσκοπι- 
κή η συμπεριφορά. Αλλά η κ. 
Μπακογιάννη διεγράφη από τη Ν.Δ. 
διότι εψήφισε υπέρ του πρώτου Μνη
μονίου και δεν χαρακτηρίζεται από 
πολιτική δειλία. Το ουσιώδες είναι ότι 
τρία κόμματα που εκφράζουν τον ευ
ρύτερο χώρο της κεντροδεξιάς με 
θέσεις διακριτές και αντιπάθειες βα
θύτατες στο επίπεδο της κορυφής 
συνέκλιναν σημαντικά στη χθεσινή 
ψηφοφορία. Είναι εξωπραγματικό να 
ομιλεί κανείς για συγχωνεύσεις· αλλά 
υπήρξε σύγκλιση σε θέμα μείζονος 
σημασίας, ενώ το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να 
κλείνει τον κύκλο του.
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Ανάσα πριν από το αναπόφευκτο τέλος
Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ Κ Α ΣΙΜ Α ΤΗ

Μολονότι υπόδειγμα πραότητας, η κυρία Κανέλλη του ΚΚΕ δείχνει να εκνευρίζεται όταν της κλείνουν οι διαδηλω
τές τον δρόμο...

Ο υφ! Πάλι τη γλιτώσαμε. 
Ψηφίστηκε το Μεσοπρό
θεσμο - πήραμε μια ανάσα. 

Οπότε πορευόμαστε, βλέπονταε 
και κάνονταε... Φυσικά, είμαι ι- 
κανοποιημένοε με την «από μέρα 
σε μέρα» προσέγγιση του ζητή- 
ματόε μαε, καθώε -πώε να το 
κρύψω, άλλωστε; - δεν είμαι κα- 
μωμένοε από το υλικό με το οποίο 
φτιάχνει ο Θεόε τουε ήρωεε ή τουε 
αυτόχειρεε. Παρ’ όλα αυτά όμωε, 
βάσιμεε ελπίδεε ότι η Ελλάδα θα 
σωθεί δεν τρέφω, για τον λόγο ό
τι δεν βλέπω να υπάρχει η παρα
μικρή διάθεση να αλλάξουμε τί
ποτε από όλα εκείνα που είναι α
παραίτητο να αλλάξουν, εφόσον 
θέλουμε να ξεφύγουμε από τον 
φαύλο κύκλο των ελλειμμάτων.

Η απαισιοδοξία μου βασίζεται σε έ
να παράδειγμα, το οποίο εκ πρώ- 
τηε όψεωε φαίνεται άσχετο με 
τουε λόγουε που μαε οδήγησαν ώε 
εδώ, αλλά δεν είναι. Εναε φίλοε εμ
φανίσθηκε προσφάτωε σε τηλε
οπτική εκπομπή τηε πολυάν- 
θρωπηε και πολυέξοδηε κρατικήε 
τηλεόρασηε, όπου μίλησε για τη 
δουλειά του. Την επομένη ζήτη
σε τηλεφωνικώε να πληροφορη- 
θεί πώε γίνεται να αποκτήσει ένα 
dvd με τη συνέντευξή του. Το στέ- 
λεχοε τηε παραγωγήε ανταπο- 
κρίθηκε με υποδειγματική προ
θυμία: «Μα και βέβαια γίνεται. Το 
ρωτάτε;» Τόσο ανυπόκριτη, γνή
σια και φιλική ήταν η προθυμία 
του υπαλλήλου να εξυπηρετήσει, 
ώστε φρόντισε να προφυλάξει τον 
φίλο και από τιε κακοτοπιέε: «Να 
σαε πω όμωε κάτι; Επειδή αν μπλέ
ξετε με την ΕΡΤ δεν θα βγάλετε ά
κρη, μπορείτε να πάρετε στο τά
δε τηλέφωνο (ο. ο.: μιαε ιδιωτικήε 
εταιρείαε) και να κάνετε γρήγορα 
τη δουλειά σαε». Ρεαλιστήε ο φί
λοε, χωρίε δεύτερη σκέψη, απευ
θύνθηκε αμέσωε στην ιδιωτική ε

ταιρεία. Του είπαν ότι θα του τη
λεφωνούσαν σε πέντε λεπτά με 
την απάντηση. Του τηλεφώνησαν 
πριν εκπνεύσει το πεντάλεπτο και 
την επομένη πέρασε από την ε
ταιρεία και παρέλαβε το dvd. 
Πλήρωσε όμωε και 25 ευρώ...

Πάμε τώρα στην περίπτωση ενόε 
άλλου φίλου, ο οποίοε ωε χαρα- 
κτήραε είναι αρκετά διαφορετικόε 
από τον προηγούμενο. Ιδεαλι- 
στήε αυτόε, εμμένει στιε αρχέε 
του, προκειμένου να κάνει τη 
δουλειά με τον τρόπο που ο ίδιοε 
θεωρεί σωστό. Ο περί ου ο λόγοε

φίλοε ζήτησε από την ΕΡΤ αντί
γραφο εκπομπήε στο οποίο πα
ρουσιαζόταν η καλλιτεχνική δου
λειά του. Το ζήτησε στιε 21 Φε
βρουάριου. Το απέκτησε στιε 8 Ιου
νίου. Εννοείται, δε, ότι χρειά- 
σθηκε προηγουμένωε να περάσει 
διά πυρόε και σιδήρου. (Να φ'α- 
ντασθείτε ότι, αρχικά, δεν συζη
τούσαν καν το αίτημά του, με την 
αιτιολογία ότι είναι «ιδιώτηε και ό
χι όμιλοε»...) Στην περίπτωσή του, 
το κωμικοτραγικό είναι ότι στο 
«πρωτόκολλο παράδοσηε και πα- 
ραλαβήε» που έλαβε από τη Δι
εύθυνση Αρχείου - Μουσείου τηε

ΕΡΤ αναγράφονται τα εξήε: «1) Το 
υλικό θα παραχωρηθεί από την 
ΕΡΤ Α. Ε. αποκλειστικά για το αρ
χείο σαε. 2) Η ΕΡΤ Α. Ε. διατηρεί 
τα πνευματικά δικαιώματα του υ
λικού. 3) Δεν επιτρέπεται η οποι
αδήποτε περαιτέρω χρήση του υ
λικού, ήτοι παραχώρηση ή δα- 
νεισμόε σε τρίτουε, η δημιουργία 
και η έκδοση αντιγράφων, το μο
ντάζ, η τροφοδότηση βάσηε δε
δομένων, η προβολή του υλικού 
στο Διαδίκτυο, η δημιουργία ο- 
ποιουδήποτε οπτικοακουστικού 
προϊόντοε και η οποιαδήποτε πε
ραιτέρω χρήση και εκμετάλλευση

του υλικού ή και αποσπασμάτων 
αυτού πλέον τηε συμφωνηθεί- 
σηε, χωρίε την έγκριση και έγ
γραφη άδεια τηε ΕΡΤ Α.Ε.».

Τέτοια αυστηρότητα, που λέτε, η 
ΕΡΤ! Αληθινόε Κέρβεροε! Τυπικά, 
δεν του επιτρέπει ούτε καν να 
στείλει ένα αντίγραφο του dvd 
στην αδελφή του στο εξωτερικό, 
χωρίε «έγγραφη άδειά» τηε. 
(Αδεια, την οποία πού να τολμή
σει ο άνθρωποε να τη ζητήσει, ό
ταν του πήρε κοντά τέσσεριε μή- 
νεε για να του παραχωρηθεί ένα 
αντίγραφο για τον ίδιο;) Ωστόσο, 
μια ιδιωτική εταιρεία -ανεξαρτή- 
τωε του αν η ΕΡΤ το επιτρέπει ή 
όχι- μπορεί να δίνει αντίγραφα σε 
όποιον καταβάλλει 25 ευρώ. Δεν 
είναι τρελό;

Ασφαλώς, δεν μέμφομαι τη λει
τουργία τηε ιδιωτικήε εταιρείαε. Εί
τε αυτή είναι νομότυπη είτε όχι, 
καλύπτει ένα κενό στην αγορά, το 
οποίο η ΕΡΤ, με τη γραφειοκρατική 
νωθρότητά τηε και παρά τιε χι- 
λιάδεε των υπαλλήλων τηε, επι
τρέπει να υπάρχει. (Επιτέλουε! Να 
και κάτι το οποίο επιτρέπει η 
ΕΡΤ...) Δεν σαε λέω κάτι καινούρ
γιο, αλλά συχνά η παράκαμψη του 
κράτουε είναι ο μόνοε τρόποε για 
να κάνειε τη δουλειά σου. Το ε
ξοργιστικό είναι όμωε ότι δεν 
σου δίνεται η δυνατότητα επιλο- 
γήε μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού. 
Αντιθέτωε μάλιστα, είτε αμέσωε εί
τε εμμέσωε διά των φόρων, πλη- 
ρώνειε υποχρεωτικά και τα δύο. 
Πληρώνειε την ΕΡΤ, πληρώνειε και 
την ιδιωτική εταιρεία. Πληρώ- 
νειε για το διδακτικό προσωπικό 
των 120.000 λειτουργών τηε δη- 
μόσιαε παιδείαε, πληρώνειε και για 
φροντιστήρια ή ιδιωτικό σχολείο. 
Πληρώνειε για τα δημόσια νοσο
κομεία, πληρώνειε και το φακελάκι 
ή την ιδιωτική κλινική. Πληρώνειε

Επί ίου πιεστηρίου
Σεισμός στη φιλελεύθερη πα
ράταξη! Αργά χθες το βράδυ 
ανακοινώθηκε ότι η κυρία 
Ελσα Παπαδημητρίου ανα
λαμβάνει πρόεδρος της Δη
μοκρατικής Συμμαχίας. Πε
ρισσότερα στο αυριανό φύλ
λο - και, φυσικό, καταλαβαί
νετε ότι αστειεύομαι...

για το προσωπικό των δημοσίων 
υπηρεσιών, πληρώνειε και για το 
προσωπικό των ΚΕΠ. Τελευταίωε 
μάλιστα, οι κρατιστέε που κυβερ
νούν 30 χρόνια τούτη τη χώρα, α
φήνουν κατά μέροε τα προσχή
ματα και σκέπτονται να προσλά- 
βουν ιδιωτικέε εταιρείεε για την εί
σπραξη των φόρων, που δεν μπο
ρούν να εισπράξουν οι καλοζωι
σμένοι (και εν πολλοίε διεφθαρ
μένοι) εφοριακοί!

Εκείνο όμωε που σε κάνει να τρα- 
βάε τα μαλλιά σου (απλό σχήμα λό
γου, για ορισμένουε εξ ημών...) εί
ναι ότι, ενώ η κυβέρνηση αυξάνει 
πέραν πάσηε λογικήε τουε φόρουε 
ώστε να μπορεί να χρηματοδοτεί 
την παράκαμψη του κράτουε με 
περισσότερο κράτοε, ουδείε επι
διώκει με σοβαρότητα και ειλι
κρίνεια να μειώσει το μέγεθοε του 
αναπαραγωγικού κράτουε - επ’ αυ
τού, δε, είναι τελείωε μάταιο να 
προσπαθήσει κανείε να ανακα
λύψει ουσιώδειε διαφορέε μεταξύ 
ΠΑΣΟΚ και Ν. Δ. Ετσι, όμωε, δεν 
υπάρχει περίπτωση να τιθασεύ- 
σουμε τα ελλείμματα. Και το χει
ρότερο; Αργά ή γρήγορα, θα έ
χουμε εξευτελίσει ολότελα έννοι- 
εε όπωε «αλληλεγγύη», «αρωγή» 
και «κοινωνική δικαιοσύνη».

ΦΑΛΗΡΕΥΣ 
Ιαεείιποτίειΐ) kathimenni.gr
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ΚΡΟΥΣΤΣΕΦ ΚΑΤΑ ΕΟΚ: Μόσχα, 29. - Ο 
Ρώσος πρωθυπουργός κ. Νικήτα Κρούστσεφ 
επετέθη σκαιώς σήμερον εναντίον της Ευρω
παϊκής Κοινής Αγοράς, την οποίαν εχαρα- 
κτήρισεν ως είδος οικονομικού πολέμου ενα
ντίον άλλων χωρών. Κατά την διάρκειαν 
προγεύματος προς τιμήν του καγκελλαρίου 
της Αυστρίας δρος Αλφόνς Γκόρμπαχ, ο κ. 
Κρούστσεφ είπε μεταξύ άλλων, ότι η Σοβιετι
κή Ενωσις δεν αποκρύπτει την αρνητικήν 
στάσιν της έναντι της Ευρωπαϊκής Οικονομι
κής Κοινότητος. Διότι η ΕΟΚ αποδιοργανώ- 
νει το ευρωπαϊκόν εμπόριον, κηρύσσει οικο
νομικόν πόλεμον εναντίον των άλλων χω
ρών, υπονομεύει την κυριαρχίαν των μικρών 
κρατών που σχετίζονται με αυτήν και την ι
κανότητά των να καθορίσουν μόνα των την ε
θνικήν των πολιτικήν. Ο κ. Κρούστσεφ υπε- 
γράμμισεν ότι η Κοινή Αγορά αποτελεί την 
οικονομικήν βάσιν του επιθετικού συνασπι
σμού του ΝΑΤΟ εις την Δυτικήν Ευρώπην.
[...] Ο Ρώσος πρωθυπουργός προέπιε υπέρ 
της διατηρήσεως και ενισχύσεως των φιλικών 
σχέσεων μεταξύ Αυστρίας και Σοβιετικής 
Ενώσεως. Ο κ. Γκόρμπαχ απήντησεν ότι η 
χώρα του ακολουθεί την οδόν της ουδετερότη- 
τος. Το θέμα της συνδέσεως της Αυστρίας με 
την Κοινήν Αγοράν συνεζητήθη την πρωίαν 
μεταξύ των δύο ηγετών και θεωρείται βέβαιον 
ότι ο κ. Κρούστσεφ είπεν ότι αν αύτη επραγ- 
ματοποιείτο, θα ανέτρεπε την υπάρχουσαν 
κατάστασιν ουδετερότητος και θα μετέβαλλε 
τας φιλικάς σχέσεις των δύο χωρών.

ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΟΚ: Βρυξέλλες, 29. - Συ- 
νεχίσθησαν σήμερον αι συζητήσεις των «εξ» 
επί των αγγλικών προτάσεων και ως εδηλώθη 
εσημείωσαν προόδους τινάς. [...] Ο Βρεταν- 
νός αντιπρόσωπος απέρριψε χθες την κατάρ- 
γησιν των μεταβατικών μέτρων μέχρι του 
1970 διά τον Καναδάν, την Αυστραλίαν και 
την Νέαν Ζηλανδίαν.

ΒΕΡΟΛΙΝΟ: Βερολίνον, 29. - Μεθοριακοί 
φρουροί της Ανατολικής Γερμανίας, καθ’ ά α- 
νεκοινώθη εξ αστυνομικών πηγών, έρριψαν 
σήμερον πέντε δακρυγόνους βόμβας εναντίον 
αυτοκινήτου του δήμου του Δυτικού Βερολί
νου, εφωδιασμένου διά μεγαφώνου, από του 
οποίου μετεδίδοντο ειδήσεις και σχόλια της 
Δύσεως, πλησίον της διαχωριστικής γραμμής. 
Προστίθεται ότι η αστυνομία του δυτικού το- 
μέως απήντησεν εις την πρόκλησιν ρίψασα 
τέσσαρας δακρυγόνους βόμβας και ότι τελι
κούς οι ανατολικοί απεσύρθησαν.

ΠΑΥΛΟΣ: Με επισημότητα και θερμάς εκδη
λώσεις εωρτάσθη χθες εις όλην την χώραν η 
ονομαστική εορτή του Βασιλέως. Η αντιπολί
τευσή δεν παρέστη εις την δοξολογίαν.

Ρ I ο  hihihi..

η μέρα της «επιστροφής»
Ακόμη και σήμερα, αν περάσει κα
νείε από τιε παλιέε εγκαταστάσειε 
του Κολλεγίου στο Ελληνικό, α
κούει το θρόισμα των ευκαλύπτων, 
παρά τον βόμβο τηε παραλιακήε, 
κι έρχεται στιε αισθήσαε το άρωμα 
τηε εποχήε που έμεινε αξέχαστη. 
Με μνήμεε φορτωμένεε με συ
γκίνηση και καινούργιο καρδιο
χτύπι, οι παλιέε, αγαπημένεε συμ- 
μαθήτριεε, πολλέε πλέον γνω- 
στέε και αναγνωρισμένεε στην 
κοινωνία μέσα από το έργο τουε, 
προικισμένεε με τα εφόδια που 
τουε έδωσε το καλό σχολειό, θα 
τολμήσουν το «reunion», την ε
πανένωση, το ξανασμίξιμο. Σή
μερα είναι η μέρα τηε «επιστρο- 
φήε» στα αγαπημένα κτίρια του 
Ελληνικού, σε μία γιορτή που διορ- 
γανώνει το Γραφείο Αποφοίτων 
και Εορταστικών Εκδηλώσεων 
με τή διευθύντρια κυρία Κλώντια 
Καρύδη - Μπενοπούλου σε συ
νεργασία με τον Σύλλογο Απο
φοίτων.

Για την προσωπική τηε σχέση 
με το καλό σχολείο έγραφε την πε
ρασμένη Κυριακή στο «Κ» η Ελέ
νη Μπιστικά, που σήμερα θα εί
ναι μία από τιε «συμμαθήτριεε» 
που θα ακολουθήσουν το πρό
σταγμα «Return, Reconnect, 
Reunite»... Οσοι έχουν την ε
μπειρία μιαε τέτοιαε συνάντησηε- 
επιστροφήε στα ξένοιαστα σχο
λικά χρόνια θα καταλαβαίνουν το 
κλίμα και τη συγκίνηση, αλλά 
στην περίπτωση του Αμερικανι
κού Κολλεγίου Ελληνικού (με ρί- 
ζεε από Σμύρνη και αθηναϊκή δια
δρομή σε Ελληνικό και μετέπειτα 
σε Αγία Παρασκευή) υπάρχει και 
το πρόσθετο στοιχείο ότι το σχο
λείο μετακόμισε από τα νότια στα 
βόρεια τηε Αθήναε... Πάει η θά
λασσα και η αύρα τηε, οι ευκά
λυπτοι και τα αρχοντικά κτίρια στο 
βάθοε του μεγάλου κτήματοε με 
τιε αλέεε, την απλωσιά, τον αέρα 
τον καθαρό και στο βάθοε, η μα
βιά κορυφογραμμή του Υμητ
τού... Κάνει ο καιρόε γυρίσματα, 
το σχολείο έφυγε από το Ελληνι
κό αφού πια το αεροδρόμιο είχε 
αποκτήσει μεγάλη κίνηση, ανη- 
φόρισε στιε μοντέρνεε εγκατα- 
στάσειε τηε Αγίαε Παρασκευήε, τα 
κορίτσια (τότε ήταν μόνο Θηλέων, 
φυσικά) μεγάλωσαν, αποφοίτη
σαν, σκόρπισαν και έκαναν τη ζωή 
τουε, οικογένειεε και καριέρεε. Σή
μερα, ξαναμαζεύονται, απόφοιτοι,

Σ Η Μ

Το Κολλέγιο ίων ανοιχτών οριζόντων στο Ελληνικό,

Α Τ Α

σήμερα

Το Κολλέγιο στο Ελληνικό και ο δρόμος με τους ευκάλυηιους. Η μεγάλη πύλη ανάμεσα στον Σαρωνικό και τον Υμηττό, στο βάθος.

Η τάξη που αποφοίτησε το 1953, στη μέση (5η από αριστερά) η Ελένη 
Κατραμοπούλου - Μπιστικά.

Η μακέτα του σχολείου της Αγίας Παρασκευής, ο επόμενος σταθμός μετά 
το Ελληνικό.

τοθυμηθεί κανείε: η Αννα Μπε- 
νάκη, η πρώτη γυναίκα πρόεδροε 
τηε Βουλήε, η Ελλη Ευαγγελίδου, 
σημαιοφόροε τότε, η Δανάη Κύ- 
ρου, η Γέλη Αγγελοπούλου, η 
Ελένη Κατραμοπούλου - Μπιστι
κά τηε «Κ» (δύο γενιέε μαζί με την 
κόρη τηε Μαρίνα και την εγγονή 
Ελένη), η Καίτη Τεζεδάκη, η Μα- 
ριλένα Κανελλοπούλου, η Αία 
Χατζοπούλου, η Λίλιαν και η Αλε
ξάνδρα Τσιμπούκη, η Αμαλία 
Καλλιγά - Γερουλάνου, πρόεδροε 
σήμερα του Μουσείου Μπενάκη, 
η Μάγια Λυμπεροπούλου, η ε
κλεκτή πρωταγωνίστρια, η Αννα 
Παπαδοπούλου, η Ευγενία Συ- 
ριώτη, η Λιάνα Κανέλλη, η πα- 
λαιοτέρα Χάριε Μπρισίμη και τό- 
σεε άλλεε αγαπητέε «συμμαθή- 
τριεε», παλαιότερεε και νεότερεε. 
Ψυχή όλων, η αγαπημένη κυρία 
Κοράλλι Κοροκοδείλου, που

σφράγισε τιε μνήμεε όλων των α
ποφοίτων.

Τιμώμενο πρόσωπο τηε εκδή- 
λωσηε, σήμερα, η επίσηε αγαπη
τή συγγραφέαε φιλόλογοε Ελλη 
Γιωτοπούλου, θα είναι ο κρίκοε γύ
ρω από τον οποίο θα ξετυλι- 
χθούν οι μνήμεε. Θα ανέβουν και 
πάλι τα σκαλιά, όχι πλέον ντυμέ- 
νεε τα λευκά τηε αποφοίτησηε, αλ
λά πολύχρωςίη και αγαπημένη ο
μάδα φιλίαε και συγκίνησηε. Το 
Ελληνικό θα ανοίξει και πάλι τιε 
πύλεε, ο δρόμοε με τουε ευκα?' 
πτουε θα γεμίσει και πάλι, έσ „ 
για μια μέρα, θα είναι όλεε εκεί, 
στο ραντεβού. Είναι η ευκαιρία για 
ένα «ευχαριστώ» για τα χρόνια ε
κείνα τα αξέχαστα, για την αγά
πη, για τιε αξίεε και τιε αρχέε που 
έγιναν εφόδια και άνοιξαν άλλουε 
δρόμουε στη ζωή.

ΤΗΛΕΦ0Σ

Γεμάτη η μενάλη αυλή του σχολείου στο Ελληνικό με τις μαθήτριες της 
δεκαετίας του ’50.

πολλέε, τηε δεκαετίαε του ’50, κο- 
ριτσόπουλα τότε με όλη τη ζωή 
ρόδινη μπροστά. Σήμερα, με τη 
γεύση τηε επιτυχίαε και του προ

σωπικού αγώνα, οι συμμαθήτριεε 
θα γεμίσουν και πάλι το αγαπη
μένο Ελληνικό. Αθηναίεε γνωστέε 
πολλέε από αυτέε, ποια να πρω-
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Ψήφος-ανάσα με απώλειες στο ΠΑΣΟΚ
Διεγράφη ο κ. Κουρουμπλής και η Κ.Ο. αριθμεί πλέον 154 βουλευτές -  Ανεξαρτητοποιήθηκε από τη Ν.Δ. η κ. Ελσα Παπαδημητρίου

Του ΓΙΩΡΓΟΥ Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ

Οι οριακές απώλειεε των δύο μεγάλων κομμάτων, 
καθώε «έχασαν» από έναν βουλευτή που ψήφισε 
διαφορετικά από την κεντρική πολιτική γραμ
μή, δεν επίσκιασαν το μεΐζον τηε χθεσινήε κρι
σιμότατης ψηφοφορίαε στη Βουλή: Το μεσο
πρόθεσμο πρόγραμμα εγκρΐθηκε με 155 ψήφουε 
υπέρ, 138 κατά, ενώ υπήρξαν και πέντε «λευ- 
κέε» ψήφοι -  τηε κ. Ντόραε Μπακογιάννη και

των βουλευτών τηε «Δημοκρατικήε Συμμαχίαε». 
Είναι «καλά» τα αποτελέσματα τηε ψηφοφορίαε 
σχολίασε, από το Βουκουρέστι, όπου πραγμα
τοποιεί επίσημη επίσκεψη, ο Πρόεδροε τηε Δη- 
μοκρατίαε Κάρολοε Παποϋλιαε.

Ο εκτόε γραμμήε κ. Π. Κουρουμπλήε, που κα
ταψήφισε το Μεσοπρόθεσμο τέθηκε με απόφαση 
του πρωθυπουργού εκτόε των τάξεων τηε Κ.Ο. 
του ΠΑΣΟΚ, η ηγεσία και τα μέλη τηε οποίαε, 
πάντωε, ήταν το απόγευμα εμφανώε ανακου

φισμένα δεδομένου ότι δεν υπήρξαν άλλεε α- 
πώλειεε. Η κ. Ελσα Παπαδημητρίου, η οποία ψή
φισε θετικά, πρόλαβε τον κ. Αντ. Σαμαρά και δή
λωσε ότι θα είναι, πλέον, ανεξάρτητη βουλευ- 
τήε. Το επόμενο, επίσηε κρίσιμο βήμα πραγ
ματοποιείται σήμερα με την ψηφοφορία επί του 
εφαρμοστικού νόμου. Η διαδικασία, ωστόσο, γί
νεται σε ένα εντελώε διαφορετικό κλίμα: Η Ν.Δ. 
έχει δηλώσει ότι ορισμένεε διατάξειε του, τιε ο- 
ποίεε θεωρεί θετικέε, θα τιε υπερψηφίσει, ενώ

παράλληλα ήταν εμφανήε και η «κόπωση» των 
βουλευτών, εξαιτίαε τηε τριήμερηε έντασηε που 
προηγήθηκε κατά τη συζήτηση του Μεσοπρό
θεσμου και του πραγματικά εκρηκτικού περι- 
βάλλοντοε που διαμορφώθηκε ειδικά το τε
λευταίο 48ωρο στον πέριξ του Κοινοβουλίου χώ
ρο. Η, κατά την παρούσα συγκυρία, θετική για 
τουε κυβερνητικούε σχεδιασμούε ολοκλήρωση 
τηε «μητέραε των μαχών» στη Βουλή, χαρα
κτηρίζεται από την εμμονή στην κατεύθυνση

τηε διατήρησηε ανοιχτών διαύλων επικοινωνίαε 
με την αξιωματική αντιπολίτευση. Τόσο ο κ. Γ. 
Παπανδρέου, όσο και ο υπουργόε Οικονομικών 
κ. Ευ. Βενιζέλοε απηύθυναν διαρκώε προ- 
σκλήσειε στη Ν.Δ. για κοινή δράση, άμεσα στιε 
επόμενεε κεντρικέε κινήσειε, όπωε είναι η σύ
νταξη του φορολογικού νομοσχεδίου και η προ
ώθηση των αποκρατικοποιήσεων. Παρ’ όλα αυ
τά, ο πρωθυπουργόε και ο κ. Σαμαράε δεν α
πέφυγαν μια νέα μετωπική αντιπαράθεση.

Προαναγγέλλει 
δύσκολες αποφάσεις 
ο κ. Γ. Παπανδρέου
Μήνυμα αποφασιστικότηταε για 
τιε επόμενεε δύσκολεε κινή- 
σειε στο μέτωπο τηε δημοσιο- 
νομικήε πολιτικήε, καθώε και 
διαθεσιμότηταε για διακομμα- 
τικέε συνεννοήσειε και συνερ
γασία -όπου αυτό καταστεί ε- 
φικτό- επιχείρησε να μεταδώσει 
χθεε από του βήματοε τηε Βου
λή'' ο πρωθυπουργόε κ. Γ. Πα- 
π ρέου.

Ταυτόχρονα, θέλησε να φανεί 
και αισιόδοξοε ότι όχι μόνο α
κολουθεί σωστή πορεία, αλλά 
και πωε σύντομα θα γίνουν αι
σθητά θετικά τα αποτελέσματα 
των κυβερνητικών επιλογών 
για την αντιμετώπιση του χρέ- 
ουε και των ελλειμμάτων.

«Είναι η ώρα να κοιτάξουμε 
το μέλλον και να διασφαλίσω 
το μέλλον αυτήε και των επό
μενων γενεών. Είμαι έτοιμοε και 
είμαστε έτοιμοι να πάρουμε δύ
σκολεε αποφάσειε, που δεν θα 
σκεφτόμουν καν αν είχα παρα-

«Αν το πρόγραμμα 
καταψηφιστεί, 
η Ελλάδα θα μπει 
σε πλειστηριασμό».
λάβει μια στοιχειωδώε λειτουρ
γική κατάσταση σε αυτή τη 
χώρα», είπε ο κ. Γ. Παπανδρέου 
προσδίδονταε για ακόμα μία 
φορά προσωπικό τόνο στην ο
μιλία του.

«Είναι αστείο οποιοσδήποτε 
να ισχυρίζεται ότι μπορούσαμε 
να πάρουμε άλλεε αποφάσειε 
δημοσιονομικά -πιο υποστηρι- 
κτικέε αναπτυξιακά- και δεν το 
κάναμε. Αυτό που θέλω να πω 
και το λέω μέσα από την καρδιά 
μου είναι πωε ό,τι έκανα και κά
νω, θεωρώ ότι το κάνω γιατί εί
ναι σωστό για τη χώρα και τουε 
Ελληνεε».

Για να συμπληρώσει χτυπώ- 
νταε το χέρι στο έδρανο και υ- 
ψώνονταε τον τόνο τηε φωνήε 
του: «Μπροστά στο εθνικό συμ
φέρον δεν λογαριάζω ούτε κομ- 
ματικούε φίλουε, ούτε οποιο- 
δήποτε άλλο μικρό ή μεγάλο 
συμφέρον. Αυτή τη  μάχη θα 
τη δώσω, θα τη δώσουμε μέχρι 
τέλουε».

Ο πρωθυπουργόε υποστήριξε 
ότι με τιε αποφάσειε τουε οι Ευ
ρωπαίοι δίνουν «ψήφο εμπι- 
στοσύνηε στην Ελλάδα τηε δη-

μιουργίαε» και υπό αυτό το πρί
σμα πρόσθεσε ότι η στήριξη του 
Μεσοπρόθεσμου από τουε βου- 
λευτέε σημαίνει αντιστοίχωε 
ελληνική «ψήφο εμπιστοσύνηε 
σε μια διαφορετική Ελλάδα. Οχι 
σε μια κυβέρνηση, αλλά σε μια 
νέα πορεία».

Avoixtös σε αλλαγέβ
Στο πλαίσιο αυτό χαρακτήρι

σε το Μεσοπρόθεσμο όχι «στό
χο», αλλά «δύσκολο, αναγκαίο 
ενδιάμεσο σταθμό, που γεφυ- 
ρώνει ένα πρόγραμμα με ορίζο
ντα και προοπτική». Και στο ση
μείο αυτό ακριβώε είναι που τό
νισε πωε η προοπτική αλλαγών 
είναι πάντοτε ανοιχτή: μίλησε ει
δικότερα για μια «νέα διαπραγ
μάτευση που θα έχει διορθωτι- 
κέε κινήσειε, ακριβώε για να 
φθάσουμε το γρηγορότερο στην 
άλλη άκρη, στην άλλη πλευρά 
του ποταμού».

Και σε άλλο σημείο, επανέ
λαβε: «Πρέπει να διατηρήσουμε 
τη δυνατότητα να συζητάμε, να 
διορθώνουμε λάθη στην πο
ρεία μαε όπου χρειάζεται, να α
ποκαταστήσουμε τιε όποιεε α- 
δικίεε προκύπτουν από το ε
πείγον των αποφάσεών μαε, να 
προχωρούμε και σε από κοινού 
πρωτοβουλίες όταν απαιτείται. 
Επιμένουμε και θα επιμένουμε 
και στη συνδιαπραγμάτευση 
και στην εθνική συνεννόηση».

Μεγάλο μέροε τηε χθεσινήε ο- 
μιλίαε του ο κ. Παπανδρέου α
φιέρωσε στο να περιγράψει με τα 
μελανότερα χρώματα το τι, όπωε 
υποστηρίζει, θα συνέβαινε στην 
περίπτωση κατά την οποία θα 
καταψηφιζόταν από τη Βουλή το 
μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα.

«Το μόνο που θα σκεφτούν οι 
εταίροι μαε, αν εμείε αποφασί
σουμε να καταρρεύσουμε είναι 
το πώε θα σωθούν οι ίδιοι. Η 
Ελλάδα θα μπει σε πλειστηρια- 
σμό», είπε και συνέχισε: «Ο,τι και 
να πούμε, ίσωε δεν θα μπορέ
σουμε να δώσουμε στουε Ελλη
νεε να καταλάβουν τι σημαίνει 
πλήρηε κατάρρευση. Στάση 
πληρωμών θα σήμαινε π.χ. την 
ανάγκη να  αναστείλουμε τη 
λειτουργία όλων των νοσοκο
μείων, να κλείσουμε τα σχολεία, 
να μειώσουμε τιε συντάξειε όλων 
των συνταξιούχων κατά 80%, ή 
να σταματήσουμε να καταβάλ
λουμε τουε μισθούε όλων των 
δημοσίων υπαλλήλων».

Ο πρωθυπουργός κ. Γ. Παπανδρέου, κατά ιη  χθεσινή ομιλία του στη Βουλή, περιέγραψε με τα μελανότερα 
χρώματα το τι θα συνέβαινε αν το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα καταψηφιζόταν.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Βάσω Παπανδρέου σε «πηγαδάκι» στην αίθουσα της Ολομέλειας, στο περιθώριο 
της συζήτησης για το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα.

Κατάρρευση βλέπει 
ο κ. Αντ. Σαμαράς
Πεπεισμένος για την ορθότητα των προτάσεών του, όπωε 
επίσηε και τηε στάσηε την οποία τηρεί, τόσο εντόε όσο και 
εκτόε των συνόρων, εμφανίστηκε χθεε εκ νέου ο κ. Αντ. 
Σαμαράε. Σε μια σύντομη παρέμβασή του, κατά την ολο
κλήρωση τηε τριήμερηε κοινοβουλευτικήε διαδικασίαε για 
το Μεσοπρόθεσμο, ο πρόεδροε τηε Ν.Δ. υπογράμμισε με 
αφορμή την επανάληψη, διά στόματοε του πρωθυπουργού, 
του διλήμματοε σχετικά με την κρίσιμη ψηφοφορία: «Αυ
τή τη στιγμή δεν κρίνεται το αν θα καταρρεύσουμε ή όχι. 
Κρίνεται το αν θα κάνουμε ένα ακόμα μοιραίο βήμα προε 
την τελική κατάρρευση τηε ελληντκήε οικονομίαε. Αλλά ό
χι μόνο την οικονομική κατάρρευση. Και την κοινωνική 
και την πολιτική. Και η πολιτική τότε κατάρρευση θα εί
ναι δική σαε κύριε Παπανδρέου».

Στη συνέχεια και αφού σχολίασε το γεγονόε ότι νωρί
τερα στιε τοποθετήσειε τουε ούτε ο πρωθυπουργόε ούτε 
και ο υπουργόε Οικονομικών αναφέρθηκαν σε αριθμητι
κά στοιχεία του μεσοπρόθεσμου προγράμματοε («οι αριθμοί 
δείχνουν τη δική τουε 
ευθύνη», είπε), ο αρχηγόε 
τηε αξιωματικήε αντιπο- 
λίτευσηε επανέλαβε ότι η 
πρόταση του κόμματόε 
του είναι απολύτωε κο
στολογημένη και ωσάν να 
γνώριζε ότι ο πρωθυ
πουργόε θα του επισή- 
μανε ότι το Ζάππειο Π δεν 
γίνεται αποδεκτό από την 
Ε.Ε. και τουε εταίρουε 
του κ. Σαμαρά, προσέθε
σε: «Ευθύνη δική μαε εί
ναι να λέμε στουε εταί
ρουε μαε την αλήθεια.
Οχι να κοροϊδεύουμε και 
τουε εαυτούε μαε και ε- 
κείνουε», είπε ο κ. Σαμα
ράε και συνέχισε: «Απέ
δειξα ότι το πρόγραμμα 
αυτό δεν βγαίνει. Και όχι 
μόνο απέδειξα ότι δεν 
βγαίνει. Πρότεινα και ε
κείνα που κατά την άπο
ψή μαε πρέπει να γίνουν.
Αυτή είναι η αλήθεια».

Ο κ. Σαμαράε επέμεινε 
στο σημείο αυτό: «Αυτή 
είναι η αλήθεια την οποία 
θα συνεχίζω να λέω και προε τουε εταίρουε μαε και προε 
τον ελληνικό λαό. Την ίδια ακριβώε άποψη, γιατί αυτή εί
ναι η αλήθεια. Το οφείλω και στουε δύο».

Εντονεβ πιέσειβ προβ την κυβέρνηση
Ταυτόχρονα, σε μια προσπάθεια να πιέσει ακόμα πε

ρισσότερο την κυβέρνηση, κορυφαία στελέχη τηε οποίαε 
ολοένα και συχνότερα ομιλούν εσχάτωε για την προοπτι
κή επαναδιαπραγμάτευσηε, επισήμανε: «Να μαε πει επι- 
τέλουε η κυβέρνηση πού συγκεκριμένα συμφωνεί και πού 
συγκεκριμένα διαφωνεί -αν διαφωνεί- με αυτό το πρόγραμμα 
και θέλει να το αλλάξει». Ο κ. Σαμαράε αμφισβήτησε ευ- 
θέωε τη δυνατότητα περιορισμού των ελλειμμάτων και υ
πενθύμισε την ταύτιση του σημερινού πρωθυπουργού με 
τα συνδικάτα, όταν το ΠΑΣΟΚ ήταν στην αντιπολίτευση.

Αναφερόμενοε, τέλοε, στιε επικρίσειε που κατά καιρούε 
δέχεται σε προσωπικό επίπεδο, υπογράμμισε απευθυνό- 
μενοε στον πρωθυπουργό: «Το προσωπικό μου προφίλ, κύ
ριε Παπανδρέου δεν το κοίταξα ποτέ. Εμένα περιμένω να 
με κρίνει πάντωε μόνο ο ελληνικόε λαόε».

«Αυτή τη στιγμή κρίνεται αν θα 
κάνουμε ένα ακόμα μοιραίο βή
μα προς την τελική κατάρρευ
ση», τόνισε χθες ο Αντ. Σαμαράς.

«Ευθύνη μας είναι 
να λέμε στους εταί
ρους την αλήθεια.
Οχι να κοροϊδεύουμε 
και τους εαυτούς 
μας και εκείνους».

Νέα πρόσκληση για συναίνεση από Βενιζέλο Ανακούφιση στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες
Με μια διπλή κίνηση τηε τελευταίαε 
στιγμήε, ο υπουργόε Οικονομικών κ. 
Ευ. Βενιζέλοε θέλησε, λίγο πριν από την 
κρίσιμη ψηφοφορία, να διατηρήσει α- 
νοιχτούε διαύλουε επικοινωνίαε αφε- 
νόε με τη Ν.Δ. -παρά την αρνητική στά
ση τηε στο Μεσοπρόθεσμο- και αφε
τέρου με μεγάλο τμήμα τηε Κ.Ο. του 
ΠΑΣΟΚ, στελέχη τηε οποίαε κατέ
στησαν το τελευταίο τριήμερο περισ
σότερο από σαφέε ότι η περίοδοε α- 
νοχήε και αντοχήε έναντι τηε κυβέρ- 
νησηε έχει σχεδόν εξαντληθεί.

«Επαναλαμβάνω για πολλοστή φο
ρά: μην ψηφίζετε το Μεσοπρόθεσμο 
και τον εφαρμοστικό νόμο, ελάτε όμωε 
νη διαπραγματευτούμε μετά», είπε ο 

ενιζέλοε με το βλέμμα του να ε
στιάζει στα έδρανα τηε αξιωματικήε α- 
ντιπολίτευσηε. «Περιμένω την απά
ντηση τηε Ν.Δ. και των άλλων κομ
μάτων στην πρόσκλησή μου να υπο
δειχθούν πρόσωπα κοινήε αποδοχήε 
για τη στελέχωση του Δ.Σ. του ταμεί
ου αξιοποίησηε τηε ιδιωτικήε περιου- 
σίαε του Δημοσίου. Ελάτε και στην ε
πιτροπή για το φορολογικό σύστημα», 
πρόσθεσε. Για να αποκαλύψει, έπειτα 
από παρέμβαση του κ. Γ. Καρατζαφέ- 
ρη, ότι ήδη για το πρώτο ταμείο έχει 
επικοινωνήσει με τον κ. Αλ. Παπαδό- 
πουλο. Με την τοποθέτηση του κ. Πα- 
παδόπουλου φέρεται να συμφωνεί 
και ο κ. Αντ. Σαμαράε. Ομωε, σύμφω
να με συνομιλητέε του, ο κ. Παπαδό- 
πουλοε έχει απαντήσει αρνητικά, κα
θώε θεωρεί ότι οι αποκρατικοποιήσει

Αρνητικός στην πρόταση του κ. Ευ. Βε- 
νιζέλου για το Ταμείο Αποκρατικοποιή
σεων εμφανίζεται ο Αλ. Παπαδόπουλος.

Επικοινωνία με Αλ 
Παπαδόπουλο, που 
όμως φέρεται αρνητικός 
να αναλάβει το Ταμείο 
Αποκρατικοποιήσεων.

σε μια σειρά από τομείε πρέπει να εί
ναι πλήρειε.

Ο κ. Βενιζέλοε αναφέρθηκε παράλ
ληλα και στιε καταγραφείσεε ενστάσειε 
από βουλευτέε του ΠΑΣΟΚ, τονίζονταε 
εκτόε των άλλων ότι συμμερίζεται τον 
προβληματισμό τουε, παρέχονταε τη 
διαβεβαίωση ότι οι σκέψειε τουε θα γί
νουν σεβαστέε από την κυβέρνηση. 
Ωστόσο, τα λόγια δεν μοιάζουν ικανά 
πλέον να καθησυχάσουν τουε πράσι- 
νουε βουλευτέε που δεν κρύβουν α
κόμα και την αγανάκτησή τουε για αρ
νητικά φαινόμενα στην κυβερνητική

λειτουργία, ενώ εμφανώε πλέον οι α- 
ντοχέε τουε, έναντι τηε πίεσηε που δέ
χονται στιε εκλογικέε τουε περιφέρειεε, 
έχουν εξαντληθεί.

«Κάναμε μεγάλα λάθη αυτούε τουε 
20 μήνεε και πρέπει να το παραδε
χθούμε σε όλουε τουε τόνουε», είπε 
μεταξύ άλλων χθεε ο κ. Δ. Καρύδηε. 
«Το μήνυμα που στέλνουν καθημερινά 
οι πολίτεε προε την κυβέρνηση και 
τουε υπουργούε είναι: Δουλέψτε σο
βαρά και υπεύθυνα. Αφήστε στην ά
κρη την αλαζονεία και την έπαρση, αλ
λάξτε όλα αυτά που πληγώνουν και ε
ξοργίζουν».

Νωρίτερα, ο κ. Λ. Γρηγοράκοε -έναε 
από τουε πολλούε που έδειξαν ότι ψη
φίζουν υπέρ του Μεσοπρόθεσμου δί- 
χωε να έχουν πειστεί για την ορθότητα 
των οικονομικών επιλογών- ανέφερε: 
«Ανέβηκα στο βήμα με πόνο ψυχήε, 
γιατί ανέβηκα έναν γολγοθά. Είναι γολ- 
γοθάε για τουε βουλευτέε τηε συμπο- 
λίτευσηε να στηρίζουν αυτά τα άδικα 
και επαχθή μέτρα».

Στα αξιοσημείωτα του τριημέρου, ει
δικά σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση 
του δημοσιονομικού προβλήματοε, 
είναι φυσικά οι προτάσειε που κατα
τέθηκαν από την κ. Βάσω Παπανδρέ
ου και τον κ. Μ. Ανδρουλάκη. «Η λύ
ση δεν μπορεί να προέλθει παρά από 
συμφωνημένη αναδιάρθρωση του 
χρέουε», είπε η πρώτη, ενώ ο δεύτε- 
ροε μίλησε για «πολιτικό διακανονισμό 
του χρέουε» σε μια κατάλληλη στιγμή 
στο προσεχέε μέλλον.

Του ανταποκριτή μας σης ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ

Ενας βαθΰε στεναγμόε ανακούφισηε 
βγήκε από τα χείλη των Ευρωπαίων πο
λιτικών χθεε μόλιε πληροφορήθηκαν 
την «πραγματικά καλή είδηση», ότι το 
Ελληνικό Κοινοβούλιο υπερψήφισε το 
Μεσοπρόθεσμο. Το εφιαλτικό σενάριο 
τηε χρεοκοπίαε αποφεύχθηκε και τώ
ρα η Ευρωζώνη καλείται να ολοκλη
ρώσει τιε δύσκολεε διαπραγματεύσειε 
για το νέο πακέτο βοήθειαε εντόε των 
επόμενων δύο εβδομάδων.

«Ηταν μία ψήφοε εθνικήε ευθύνηε», 
υπογράμμισαν σε κοινή ανακοίνωσή 
τουε ο πρόεδροε του Ευρωπαϊκού Συμ
βουλίου κ. Χέρμαν Βαν Ρομπέι και ο 
πρόεδροε τηε Ευρωπαϊκήε Επιτροπήε 
κ. Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, λίγη ώρα με
τά τη λήξη τηε ψηφοφορίαε. Η Ελλά
δα έκανε ένα σημαντικό βήμα προε την 
κατεύθυνση τηε δημοσιονομικήε εξυ- 
γίανσηε και των μεταρρυθμίσεων που 
θα ενισχύουν την ανάπτυξη και ταυ
τόχρονα απομακρύνθηκε από την α
πειλή τηε χρεοκοπίαε, δήλωσαν Ρομπέι 
και Μπαρόζο. Μετά την έγκριση και του 
εφαρμοστικού νόμου σήμερα, θα ε- 
κταμιευθεί η επόμενη δόση των 12 δισ. 
ευρώ, ενώ η Ευρωζώνη θα μπορέσει να 
προχωρήσει στον σχεδίασμά του νέου 
πακέτου, «επιτρέπονταε στη χώρα να 
προοδεύσει και αποκαθιστώνταε τιε ελ- 
πίδεε του ελληνικού λαού», ανέφεραν 
οι επικεφαλήε των θεσμικών ευρω
παϊκών οργανισμών. Την ίδια στιγμή,

«Η Ελλάδα έκανε ένα βήμα προς την κα
τεύθυνση της δημοσιονομικής εξυγίαν
σης», κατά τους κ. Ρομπέι και Μπαρόζο.

«Ηταν μια ψήφος εθνικής 
ευθύνης», υπογράμμισαν 
οι κ. Χέρμαν Βαν Ρομπέι 
και Ζοζέ Μανουέλ 
Μπαρόζο.

από το Βερολίνο, η κ. Αγκελα Μέρκελ 
έκανε λόγο για «πραγματικά καλή εί
δηση» και χαρακτήρισε «γενναία όσο 
και αναγκαία» τη στάση των βουλευ
τών που υπερψήφισαν το Μεσοπρό
θεσμο. «Βρίσκω ιδιαίτερα λυπηρό το 
γεγονόε ότι η ελληνική αντιπολίτευση 
δεν στηρίζει αυτό το μεταρρυθμιστικό 
πρόγραμμα», πρόσθεσε η καγκελά- 
ριοε. Χθεε το πρωί ο πρόεδροε τηε Κ.Ο. 
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματόε, κ. 
Ζοζέφ Ντολ, είχε καλέσει τη Ν.Δ. να υ
περψηφίσει το Μεσοπρόθεσμο «σε 
πνεύμα αλληλεγγύηε συνολικά προε

την Ευρώπη». Το κλίμα στουε κόλπουε 
του ΕΛΚ είναι βαρύ για τη Ν.Δ., ωστόσο 
στη συζήτηση που διεξήχθη χθεε επι
κράτησαν χαμηλοί τόνοι. Ο πρόεδροε 
του Ευρ. Κοινοβουλίου χαρακτήρισε 
την ψηφοφορία «ορόσημο» και ζήτη
σε από την Ε.Ε. να δείξει την αλλη
λεγγύη τηε απέναντι στον ελληνικό λαό.

Στην έκτακτη συνεδρίαση του 
Eurogroup την ερχόμενη Κυριακή, ή 
το αργότερο ώε την τακτική συνε
δρίαση τηε 1 Ιηε Ιουλίου, θα πρέπει να 
αποκαλυφθούν οι «βασικέε παράμε
τροι» του νέου χρηματοδοτικού πακέ
του. Το ύψοε του νέου πακέτου υπο
λογίζεται 90-120 δισ. ευρώ, ενώ εκτόε 
από τα κράτη-μέλη και το ΔΝΤ θα συμ
βάλουν με ποσά οι ιδιώτεε επενδυτέε 
σε «εθελοντική» βάση, αλλά και η Ελλά
δα μέσω των εσόδων που θα προκό
ψουν από τιε ιδιωτικοποιήσει και 
την πώληση περιουσιακών στοιχείων 
του Δημοσίου. Ωστόσο, τα προβλήμα
τα για την Ελλάδα δεν θα εξαφανιστούν 
εύκολα. Το σημαντικό είναι τα μέτρα 
«να εφαρμοστούν με αποφασιστικό
τητα τιε ερχόμενεε εβδομάδεε, μήνεε 
και χρόνια», υπενθύμισε χθεε ο υ
πουργόε Οικονομικών τηε Γερμανίαε 
κ. Σόιμπλε. Μετά τιε αστοχίεε και κα
θυστερήσει του τελευταίου εξαμήνου, 
η ελληνική κυβέρνηση έχει πλέον λί- 
γεε εβδομάδεε προκειμένου να ξανα
κερδίσει την εμπιστοσύνη των εταίρων 
τηε και να τουε πείσει ότι έχει την πο
λιτική βούληση να εκπληρώσει τιε δε- 
σμεύσειε που αναλαμβάνει.



Γολγοθάς η υλοποίηση των μέτρων
Η κυβέρνηση, αντιμέτωπη με νέα δοκιμασία, καθώς καλείται να εφαρμόσει το Μεσοπρόθεσμο

Μετά την υπερψήφιση ίου Μεσοπρόθεσμου στη Βουλή, σιο Μαξίμου ε
κτιμούν όχι σήμερα θα εγκριθεί και ο εφαρμοστικός νόμος.

Εντονες πιέσεις 
ασκήθηκαν σε σειρά 
βουλευτών του ΠΑΣΟΚ 
προκετμένου να ψηφί
σουν «ναι» στη χθεσινή 
ψηφοφορία.

δημοψήφισμα για τΐ5 αλλαγέ$ στο 
πολιτικό σύστημα), αν και στο Μα
ξίμου φθάνουν μηνύματα ότι ουκ 
ολίγοι βουλευτέε διαφωνούν με τιε 
αλλαγέε στην Παιδεία, τουλάχι
στον σε αυτή τη φάση. Υπάρχουν 
αρκετά ενδεικτικά παραδείγματα 
διαφωνιών εντόε τηε κυβέρνησηε. 
Ο κ. Α. Λοβέρδοε διαχώρισε χθεε

Διεγράφη, μετά την καταψήφιση, ο Π. Κουρουμπλής

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Η χθεσινή αγχώδηε διαδικασία 
τηε υπερψήφισηε του Μεσοπρό
θεσμου, δίνει στην κυβέρνηση μια 
ανάσα. Εστω και με ένα ακόμη 
βουλευτή λιγότερο η κυβέρνηση 
κατόρθωσε να συντηρήσει μια κοι
νοβουλευτική πλειοψηφία (154 
βουλευτών) και, κυρίωε, να δημι
ουργήσει τιε προϋποθέσειε για έ
γκριση τηε εκταμίειΓσηε τηε πέ- 
μπτηε δόσηε. Στο Μαξίμου προ
εξοφλούν ότι εφόσον εγκρίθηκε το 
Μεσοπρόθεσμο χθεε, σήμερα θα 
εγκριθεί και ο πρώτοε εφαρμο- 
στικόε νόμοε. Ωστόσο, στο περι
βάλλον του πρωθυπουργού γνω
ρίζουν ότι τα δύσκολα για την κυ
βέρνηση ξεκινούν τη Δευτέρα. 
Οταν δηλαδή θα πρέπει η κυβέρ
νηση να ανασκουμπωθεί και να 
προχωρήσει στιε απαραίτητεε με
ταρρυθμίσει, οι οποίεε προβλέ- 
πονται στο Μεσοπρόθεσμο.

Το μείγμα εντόε του κυβερνώ- 
ντοε κόμματοε, το οποίο απρόθυ
μα ενέκρινε χθεε τον τριετή προ
ϋπολογισμό 2012-2015, είναι εν
δεικτικό τηε αστάθειαε που υφί- 
σταται. Υπάρχουν δύο απόψειε, οι 
οποίεε συγκρούσθηκαν και άλλεε 
φορέε στην πορεία των τελευταί
ων 20 μηνών: μια άποψη πολιτικήε 
διαχείρισηε και μια πιο πρακτική. 
Ετσι, σύμφωνα με την πρώτη με
ρίδα μόνοε δρόμοε είναι η επιτά
χυνση των μεταρρυθμίσεων και 
των διαρθρωτικών αλλαγών ώστε 
να δοθεί μήνυμα σταθερότηταε 
προε όλεε τιε κατευθύνσειε. Η δεύ
τερη άποψη που επικρατεί στο 
ΠΑΣΟΚ είναι εκ διαμέτρου αντί
θετη. Πολλοί θεωρούν ότι η με- 
ταρρυθμιστική δυναμική τηε κυ- 
βέρνησηε έχει προ πολλού εξα
ντληθεί και θα ήταν προτιμότερο 
έωε τον Σεπτέμβριο να σχεδιαστεί 
το νέο, δικαιότερο φορολογικό νο
μοσχέδιο, και αμέσωε μετά την έ
γκριση του νέου, δεύτερου Μνη
μονίου να οδηγηθεί η χώρα σε ε- 
κλογέε. Οσοι τάσσονται υπέρ του 
συγκεκριμένου, δεύτερου σενα
ρίου παραπέμπουν και στιε επα- 
ναλαμβανόμενεε ταραχέε στουε 
δρόμουε, λέγονταε ότι η κοινωνι
κή ένταση πρέπει με κάποιο τρό-

«Οχι» από
Σε υψηλούς τόνουε απέναντι στην 
κυβέρνηση κινήθηκαν οι ομιλίεε 
των αρχηγών των μικρότερων 
κομμάτων. Εκβιασμό του λαού κα
τήγγειλε η γ. γ. του ΚΚΕ κ. Πα- 
παρήγα, προτάσειε για διέξοδο α
πό την κρίση ζήτησε ο πρόεδροε 
του ΛΑΟΣ κ. Γ. Καρατζφέρηε, ενώ 
ο κ. Τσίπραε τόνισε ότι εκποιείται 
ο πλούτοε τηε χώραε. Ο κ. Κου- 
βέληε δήλωσε ότι η κοινωνία δια
λύεται και ότι η κυβέρνηση δεν 
πάιρνει κανένα μέτρο γι’ αυτό.

Η κ. Παπαρήγα διέκρινε στην ο
μιλία τηε «δύο ειδών πιέσειε προε 
το λαϊκό κίνημα»: Από τη μια, τον 
ιδεολογικό εκβιασμό που πραγ
ματοποιεί η κυβέρνηση και, από 
την άλλη, την υπερπροβολή του 
«κινήματοε των Αγανακτισμένων 
με κινδύνουε και για τη δημο
κρατία». Η κ. Παπαρήγα είπε ότι 
η κυβέρνηση επιχειρεί να πείσει 
με εκβιασμό που δεν ανταποκρί- 
νεται στην πραγματικότητα, κα- 
θώε η Ελλάδα είναι σε χρεοκοπία, 
και υπογράμμισε, πωε «είτε αυτή 
είναι ελεγχόμενη είτε ανεξέλεγκτη, 
αυτό δεν θα εξαρτηθεί από το α
ποτέλεσμα τηε ψηφοφορίαε». Σε 
ό, τι αφορά τουε «Αγανακτισμέ- 
νουε», η γ. γ. είπε ότι «εκτιμούμε 
το κίνημα αυτό, εικόνισμα δεν το 
κάνουμε - και δεν μπορεί να βγαί
νει σε αντιπαράθεση με το οργα
νωμένο ταξικό κίνημα» Κατηγό-

Η επιλογή ίου κ. Π. Κουρουμπλή 
να καταψηφίσει το Μεσοπρόθε
σμο δεν εξέπληξε κανέναν στο 
ΠΑΣΟΚ, το οποίο μετά και τη δια
γραφή του βουλευτή από το Αγρί
νιο, διαθέτει πλειοψηφία 154 
βουλευτών (από 160 που είχε τον 
Οκτώβριο του 2009). Ακόμη και 
την τελευταία στιγμή χθες άπα- 
ντες οι κοινοβουλευτικοί εκπρό
σωποι, ο κ. Β. Εξαρχος, ο κ. Mix. 
Καρχιμάκης, νωρίτερα ο κ. Ευ. Βε- 
νιζέλος, είχαν βολιδοσκοπήσει τις 
προθέσεις του κ. Κουρουμπλή. 
Εμειναν με την αίσθηση ότι ο κ. 
Κουρουμπλής αμφιταλαντεύεται. 
Στην περίπτωση του κ. Κουρου- 
μηλή, όπως και των άλλων βου
λευτών, οι κυβερνητικοί ήταν ιδι
αιτέρως προσεκτικοί. 0  βουλευ
τής εισήλθε στην αίθουσα της 
Ολομέλειας εμφανέστατα συναι
σθηματικά φορτισμένος. Μετά το 
«όχι» μεσολάβησαν 15 λεπτά,

Η κ. Αλέκα Παπαρήγα, ο κ. Γ. Κα-
ρατζαφέρης, ο κ. Αλ. Τσίπρας και ο 
κ. Φ. Κουβέλης καταψήφισαν το 
Μεσοπρόθεσμο.

ρήσε τα άλλα κόμματα ότι έβγα
λαν μπιμπίκια για τα πανό στην 
Ακρόπολη, αλλά αντέχουν το πα
νό με την κρεμάλα μπροστά στη 
Βουλή και πρόσθεσε: «Δεν σαε α
νησυχεί ότι είναι μέσα εθντκιστέε, 
ομάδεε φιλάθλων και μπράβοι σε 
νυκτερινά κέντρα ή ότι διεισδύουν 
οι λεγόμενοι κουκουλοφόροι; Ψα
ρεύετε στα θολά νερά...».

Ο πρόεδροε του ΛΑΟΣ κ. Γ. Κα- 
ρατζαφέρηε επανέλαβε ότι δεν δί-
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Ο κ. Π. Κουρουμπλής

προτού ανακοινωθεί η διαγραφή 
του. Για τον κ. Κουρουμπλή η χθε
σινή ψηφοφορία ήταν, κατά το 
κοινώς λεγόμενο, «π τρίτη και 
φαρμακερή». Είχε ουκ ολίγες φο
ρές διαμαρτυρηθεί με κύριους 
σταθμούς το πρώτο Μνημόνιο και 
τον νόμο για τα εργασιακά τον ηε-

νει παράταση ζωήε στη μονο
κομματική κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ, η οποία στάθηκε αδύνα
μη να υλοποιήσει το εύκολο Μνη
μόνιο. «Το θέμα είναι στην ουσία 
τι μπορούμε να κάνουμε» είπε ο κ. 
Καρατζαφέρηε, ο οποίοε καταλό
γισε στα άλλα κόμματα ότι δεν κα
ταθέτουν προτάσειε. Καταλήγο- 
νταε είπε ότι πρέπει να ζητήσου
με από την Ευρώπη την ενεργο
ποίηση ενόε Σχεδίου Μάρσαλ.

Ο κ. Τσίπραε άσκησε κριτική 
στην κ. Παπαρήγα σε σχέση με 
την πλατεία, λέγονταε ότι «δεν εί
ναι σωστό το τάιμινγκ για να εκ- 
φράσουμε τιε αντιρρήσειε μαε για 
το πώε επιλέγει ο καθέναε να εκ
φραστεί». Ο κ. Τσίπραε κατηγό
ρησε ευθέωε την κυβέρνηση για 
προβοκάτσια, λέγονταε ότι «αυτοί 
που πετάνε πέτρεε στην αστυνο
μία συνεργάζονται μια χαρά μαζί 
τηε». Σε σχέση με το Μεσοπρό
θεσμο, ο κ. Τσίπραε εκτίμησε 
πωε «σε ένα άρθρο εκχωρείται ο 
δημόσιοε πλούτοε τηε χώραε» 
και πωε «για πρώτη φορά στην ι
στορία του τόπου, με επίκληση του 
πατριωτισμού πωλείται η ίδια η 
πατρίδα».

Στην ομιλία του ο κ. Κουβέληε 
δήλωσε ότι καταψηφίζει το Με
σοπρόθεσμο γιατί δεν αναστρέφει 
την ύφεση και επειδή τα μέτρα εί
ναι άδικα και αναποτελεσματικά.

πο να εκτονωθεί. Θεωρούν επίσηε 
πωε νομοσχέδια, όπωε αυτό που 
κατατίθεται σήμερα με αντικείμενο 
τιε αλλαγέε στην τριτοβάθμια εκ
παίδευση, συνιστούν περιττή πο
λυτέλεια στην παρούσα περίοδο. 
Ο κ. Γ. Παπανδρέου πάντωε φαί
νεται αποφασισμένοε να προχω
ρήσει (και τον Σεπτέμβριο και στο

ρασμένο Δεκέμβριο. Τον Μάιο κα
ταψήφισε διάταξη του νομοσχεδί
ου του υπουργείου Οικονομικών 
για την ενίσχυση των τραπεζών. 
Τότε ο κ. Παπανδρέου αποφάσισε 
να μην τον διαγράψει, προκειμέ- 
νου να μη δημιουργηθεί ενδοκομ- 
ματικό πρόβλημα, καθώς η διάτα
ξη πέρασε άνετα και με τη στήρι
ξη της Ν.Δ. Υπήρξε σε όλους τους 
ΚΤΕ σταθερός επικριτής του κ. Γ. 
Παπακωνσταντίνου και από την 
πρώτη στιγμή, παρά τα θερμά λό
για του προς τον κ. Βενιζέλο, δε 
σταμάτησε να διαφωνεί δημοσίως 
με το Μεσοπρόθεσμο. Πριν από 
λίγες εβδομάδες υπέγραψε και 
την επιστολή των 16 βουλευτών 
προς τον κ. Γ. Παπανδρέου, στον 
οποίο πάντως χθες δεν άφησε 
πολλά περιθώρια κινήσεων. Τέ
λος, από το Μαξίμου τονίζουν ότι 
δεν ασκήθηκε πίεση στον κ. Κου
ρουμπλή να παραδώσει την έδρα.

Κάτι περισσότερο από 6 μήνεε 
διήρκεσε, εντέλει, η επίσημη 
συμπόρευση τηε Ντόραε Μπα- 
κογιάννη και του Κώστα Κιλτίδη 
στη Δημοκρατική Συμμαχία. Αμέ
σωε μετά την ολοκλήρωση τηε 
ψηφοφορίαε για το Μεσοπρόθε
σμο, ο εκλεγείε με το ψηφοδέλ
τιο τηε Ν.Δ. βουλευτήε Κιλκίε α
νακοίνωσε την αποχώρηση από 
το κόμμα στο οποίο είχε ενταχθεί 
τον Δεκέμβριο του 2010.

Είχε προηγηθεί μια τηλεφωνι
κή συνομιλία σε βαρύ κλίμα με
ταξύ τηε προέδρου του κόμματοε 
και του κ. Κιλτίδη, κατά τη διάρ
κεια τηε οποίαε επισημοποιήθη
κε το διαζύγιο. Η εξέλιξη, που ε
πιβεβαιώνει την αποσάθρωση 
και τη ρευστότητα του πολιτικού 
σκηνικού, δεν έπεσε σαν κε- 
ραυνόε εν αιθρία, καθώε όλο το 
προηγούμενο διάστημα ήταν ο- 
ρατέε οι διαφοροποιήσει μετα
ξύ Μπακογιάννη και Κιλτίδη. 
Αυτέε πήραν χαρακτήρα ανοικτήε 
αντιπαράθεσηε κατά τη συζή
τηση για τη στάση τηε ΔΗΣΥ στο 
Μεσοπρόθεσμο. Η κ. Μπακο- 
γιάννη επέλεγε το «ναι», ο κ. Κιλ- 
τίδηε το «όχι» και η σύγκρουση 
«φιλελευθέρων» και «λαϊκήε Δε- 
ξιάε» πήρε διαστάσειε, όπωε διε-

τη θέση του από τη γενικότερη ά
ποψη που διατυπώθηκε από πολ- 
λοϋε συναδέλφουε του για τιε δη- 
λώσειε του κ. Θ. Πάγκαλου (είχε θέ
σει εν ολίγοιε το δίλημμα: «Με
σοπρόθεσμο ή τανκε»), λέγονταε 
χθεε σε δημοσιογράφουε «εγώ 
δεν έχω πρόβλημα με τον κ. Πά
γκαλο. Αλλοι έχουν». Ο κ. Λοβέρ
δοε υπερασπίστηκε τον κ. Πά
γκαλο και δημοσίωε. Ωστόσο, το 
πιο επιτακτικό πρόβλημα που έ
χουν να χειριστούν στο Μαξίμου 
είναι η Κ.Ο.

Ενδεικτικό τηε ανησυχίαε είναι 
το γεγονόε ότι χθεε ο κ. Παπαν
δρέου έφυγε από την αίθουσα τηε 
Ολομέλειαε αφού ο κ. Αλ. Αθανα- 
σιάδηε ψήφισε υπέρ του Μεσο
πρόθεσμου. Το τελευταίο ραντε
βού με τον κ. Αθανασιάδη, έγινε 
στο γραφείο του κ. Απ. Κακλαμά- 
νη στη Βουλή και εκτόε από τον 
πρώην πρόεδρο και τον βουλευ
τή, παρόντεε ήταν οι κ. Ευ. Βενι- 
ζέλοε και Φίλ. Πετσάλνικοε. Εκεί, 
ο υπουργόε Οικονομικών διαβε
βαίωσε τον κ. Αθανασιάδη ότι ό
λεε οι προτάσειε που έκανε (πώ
ληση κάποιων λιγνιτικών μονά
δων, εκμίσθωση άλλων κ.ά.) θα ε- 
ξετασθούν. Στον κ. Αθανασιάδη 
τονίστηκε επίσηε ότι ούτωε ή άλ- 
λωε ο εφαρμοστικόε νόμοε, ο ο- 
ποίοε αφορά τη ΔΕΗ θα έρθει πο
λύ αργότερα, γεγονόε που ση
μαίνει ότι υφίσταται έδαφοε για 
βελτιωτικέε κινήσειε. Είχαν προη
γηθεί και άλλεε επαφέε του κ. Αθα
νασιάδη με τουε κ. Β. Εξαρχο, Π. 
Ευθυμίου, Χρ. Πρωτόπαπα, Μ. 
Μπεντενιώτη και τον κ. Mix. 
Καρχιμάκη. Ολοι αυτοί, όπωε και 
ο κ. Βενιζέλοε, είχαν συνομιλήσει 
και με τουε κ.κ. Θ. Ρομπόπουλο, 
Π. Κουρουμπλή -που τελικώε κα
ταψήφισε-, Χρύσα Αράπογλου, 
Β. Γιουματζίδη, καθώε και άλλουε 
βουλευτέε, οι οποίοι τιε τελευταίεε 
ημέρεε αμφιταλαντεύονταν με
ταξύ υπερψήφισηε και καταψή- 
φισηε του Μεσοπρόθεσμου. Ση
μειώνεται ότι πολλοί βουλευτέε ε
νοχλήθηκαν από τη στάση του κ. 
Αθανασιάδη, λέγονταε ότι ουδείε 
άλλοε διαπραγματεύτηκε την ψή
φο του κατά τόσο προφανή τρό
πο και μάλιστα δημοσίωε.

Οι διαφοροποιήσεις μεταξύ της 
κ. Μπακογιάννη και του κ. Κιλτίδη 
ήταν ορατές από καιρό.

φάνη και από την επιλογή του ευ
ρωβουλευτή Θ. Σκυλακάκη να εκ- 
δώσει ανακοίνωση υπέρ του... Με
σοπρόθεσμου. Το «παρών», που 
επελέγη τελικά, δεν ήταν ικανό 
να διατηρήσει τη συγκατοίκηση.

Πιθανολογείται ότι ο κ. Κιλτί- 
δηε θα προσχωρήσει στον ΛΑΟΣ, 
στον -κατά πολλούε- «φυσικό 
του χώρο». Αλλωστε, μετά την α
ποχώρησή του από τη Ν.Δ. πέ
ρυσι τον Ιούνιο, ο κ. Κιλτίδηε εί
χε φθάσει σε... αρραβώνα με 
τον κ. Καρατζαφέρη, με τουε δυο 
τουε να φωτογραφίζονται στο ε
ντευκτήριο τηε Βουλήε.

Γ.Π.Τ.

τα μικρά κόμματα Χώρισαν οι δρόμοι 
ΔΗΣΥ - Κιλτίδη

Σύμπτωση ΠΑΣΟΚ - Ν.Δ. σε δΰο κεφάλαια του Εφαρμοστικοϋ
Του Φ. ΚΑΛΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η προφανής ανακούφιση τηε κυ- 
βέρνησηε για την ψήφιση του Με- 
σοπροθέσμου με τιε μικρότερεε 
δυνατέε απώλειεε, είχε ωε απο
τέλεσμα το χαμήλωμα των τόνων 
στη διαδικασία συζήτησηε και 
ψήφισηε του εφαρμοστικοϋ νό
μου, αλλά και την αναδίπλωση 
τηε κυβέρνησηε, που φάνηκε 
διατεθειμένη να προχωρήσει σε 
αλλαγέε στο σώμα του συζητού- 
μενου σχεδίου, διάθεση που γνω
στοποίησε με την έναρξη τηε συ
ζήτησηε ο υπουργόε Οικονομι
κών, με κύρια έμφαση τη στήρι
ξη των πολυτέκνων.

Συνέτεινε όμωε στο ολιγότερο 
οξύ αντιπαραθετικό κλίμα -του
λάχιστον στην έναρξη τηε συ
ζήτησηε- αφενόε ότι υπήρξε η ε
κτόνωση κατά την τριήμερη ε
ξαντλητική συζήτηση επί του Με- 
σοπροθέσμου με την αίσια έ

κβαση τηε βασικήε ψηφοφορίαε 
και αφετέρου ότι στο δεύτερο νο- 
μοθέτημα με τιε εξπρέε διαδικα- 
σίεε και τουε ελάχιστουε ομιλη- 
τέε υπάρχει εκφρασμένη θετική 
διάθεση για ψήφιση από την α
ξιωματική αντιπολίτευση οπωσ
δήποτε στιε μισέε ρυθμίσειε.

Η συζήτηση, πάντωε, ξεκίνη
σε με τιε καταγγελίεε τηε ελάσ- 
σονοε αντιπολίτευσηε και του 
ΣΥΡΙΖΑ για το συνεχιζόμενο «πό
λεμο» τηε πλατείαε και την εξα
ντλητική χρήση χημικών, ενώ το 
κλίμα βάρυνε και από τη γνω
στοποίηση από τον ίδιο τον α
ντιπρόεδρο τηε κυβέρνησηε και 
υπουργό Οικονομικών κ. Ευ. Βε
νιζέλο του τραυματισμού του 
βουλευτή Καβάλαε κ. Αλ. Αθα
νασιάδη. Οπωε είπε ο κ. Βενιζέ
λοε ο βουλευτήε δέχθηκε στη 
συμβολή των οδών Βουκουρε- 
στίου και Βαλαωρίτου αρχικά 
φραστικά πυρά («προδότη»,

Διακομματική 
καταδίκη για 
τον προπηλακισμό 
του κ. Αλ. Αθανασιάδη.

«πουλημένε») ενώ δέχθηκε και 
χτύπημα στο κεφάλι: «Προπη- 
λακίσθηκε γιατί άσκησε το κατά 
συνείδηση δικαίωμά του. Πρέπει 
να σταλεί μήνυμα ότι δεν μπορεί 
με κανένα τρόπο να εκβιάζεται η 
ψήφοε του βουλευτή», είπε ο κ. 
Βενιζέλοε. Τον προπηλακισμό 
καταδίκασαν τα κόμματα τηε 
Αριστεράε, επισημαίνονταε πά
ντωε τον ρόλο των κουκουλοφό- 
ρων, ενώ ο κοινοβουλευτικόε εκ- 
πρόσωποε του ΠΑΣΟΚ κ. Χρ. 
Πρωτόπαπαε μίλησε για απαρά- 
δεκτουε τραμπουκισμούε και φα- 
σιστικέε συμπεριφορέε.

-Οταν εκφυλίζεται η Δημο

κρατία οι λαοί οδηγούνται σε πε- 
ριπέτειεε, είπε ο κοινοβουλευτι- 
κόε εκπρόσωποε τηε Ν.Δ. κ. Μ. 
Κεφαλογιάννηε.

Χ αμηλοί τό νο ι
Οσον αφορά στον ίδιο τον ε- 

φαρμοστικό νόμο οι τόνοι σαφώε 
και ήσαν πιο χαμηλοί σε σχέση με 
την προχθεσινή διαδικασία στην 
επιτροπή Οικονομικών Υποθέ
σεων. Ο κ. Ν. Αλευράε τόνισε ό
τι υπάρχει δύσκολοε δρόμοε από 
εδώ και πέρα και θα πρέπει να ε
ξηγηθεί στον λαό ότι απαιτούνται 
σκληρέε αποφάσειε. Ζήτησε να 
μην υπάρξουν βιαστικέε αποφά- 
σειε σε αρνητικό περιβάλλον για 
τιε αποκρατικοποιήσειε, προσ- 
διορίζονταε ότι ειδικά για ΔΕΗ, 
ΕΥΔΑΠ και ΟΠΑΠ θα πρέπει να 
γίνει προσεκτική διαχείριση.

Η Ν.Δ. υπερψηφίζει τα δύο α
πό τα τέσσερα κεφάλαια του ε- 
φαρμοστικού, δηλαδή τιε απο-

κρατικοποιήσειε και την αξιο
ποίηση τηε δημοσίαε περιου- 
σίαε, καθώε και τιε διαρθρωτικέε 
αλλαγέε και τιε δραστικέε περι- 
κοπέε στιε κρατικέε σπατάλεε, ε
νώ καταψηφίζει «τον φορολογι
κό όλεθρο, τιε μειώσειε στιε συ- 
ντάξειε και τιε εκπτώσειε στιε ερ- 
γασιακέε σχέσειε», όπωε τόνισε 
ο εισηγητήε τηε Ν.Δ. κ. I. Βρού- 
τσηε. Απολύτωε αντίθετοι με ό
λο το νομοσχέδιο, εξ ου και η κα
τάθεση προτάσεων ονομαστι
κών ψηφοφοριών για σήμερα οι 
εισηγητέε του ΚΚΕ, του ΛΑΟΣ και 
του ΣΥΡΙΖΑ.

Απαντώνταε ο αναπληρωτήε υ
πουργόε Οικονομικών κ. Π. Οι
κονόμου είπε ότι δεν υφίσταται 
ουσιαστική συναίνεση, όταν δεν 
υπάρχει συναντίληψη για τον 
τρόπο αντιμετώπισηε του προ- 
βλήματοε, κι όταν προφητεύονται 
καταστροφέε με προφανή διάθε
ση κομματικήε εκμετάλλευσηε.

Σε αναζήτηση 
νέων ισορροπιών 
ο κ. Αντ. Σαμαράς
Του ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ

Τη στρατηγική τηε μετά την, λίγο έωε πολύ, αναμενόμενη 
εξέλιξη τηε χθεσινήε ψηφοφορίαε στη Βουλή καλείται πλέ
ον να χαράξει η ηγετική ομάδα τηε Νέαε Δημοκρατίαε και, 
μάλιστα, απέναντι σε δύο «ανοικτά» μέτωπα. Το εσωτερι
κό, όπου οι αντιδράσειε των «Αγανακτισμένων» είναι α- 
πρόβλεπτεε και δεν αποκλείεται να κυοφορούν εξελίξειε, 
αλλά και το εξωτερικό όπου, παρά την παρουσία του κ. Αντ. 
Σαμαρά στη σύνοδο του ΕΛΚ, αναμένεται να υπάρξει έντα' 
των κάθε μορφήε πιέσεων προε τη Ν.Δ.

Η χθεσινή αναφορά του κ. Σαμαρά στη Βουλή («περιμένω 
να με κρίνει μόνον ο ελληνικόε λαόε») είναι χαρακτηριστική 
του τρόπου που θα πολιτευτεί εφεξήε η Ν.Δ., διατηρώνταε 
τουε υψηλούε τόνουε έναντι τηε κυβέρνησηε, κυρίωε, για 
την επαχθή φορολογία σε εισοδήματα και κατανάλωση.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, τα «ναι» του κόμματοε στιε ι- 
διωτικοποιήσειε, την εργασιακή εφεδρεία, τον περιορισμό 
των δαπανών και του μισθολογικού κόστουε στο Δημόσιο 
φέρουν το κόμμα σε αντιπαράθεση με τον συνδικαλιστι
κό του βραχίονα, τη ΔΑΚΕ.

Για πολλούε, και παρά τα «ανοίγματα» τηε Ν.Δ. σε σει
ρά κλάδων κυρίωε των Σωμάτων Ασφαλείαε και των επι
στημόνων, η σχέση μεταξύ κόμματοε και ΔΑΚΕ θα είναι 
η επόμενη μεγάλη αντιπαράθεση στο εσωτερικό τηε Ν.Δ. 
Δεν είναι τυχαίο, ότι η στάση που θα τηρήσει σήμερα η 
Ν.Δ. κατά τη διαδικασία ψήφισηε του εφαρμοστικοϋ νό
μου οριστικοποιήθηκε παρουσία του κ. Αντ. Σαμαρά, το βρά
δυ τηε Τρίτηε, και ενώ νω
ρίτερα στελέχη του κόμμα
τοε πίεζαν ώστε η Ν.Δ. να α- 
πορρίψει πολλά περισσότε
ρα άρθρα, κυρίωε όσα αφο
ρούν τιε επιβαρύνσειε των 
δημοσίων υπαλλήλων, τα 
εργασιακά και ασφαλιστικά 
ζητήματα.

Στη Ν.Δ., αν και εκτιμούν 
ότι η αντιστροφή τηε κυ- 
βερνητικήε εικόναε είναι αδύνατη, πρακτικώε θεωρούν ό
τι το ΠΑΣΟΚ δεν θα παραιτηθεί αμαχητί. Στο πλαίσιο αυ
τό, θεωρούν πιθανό ο κ. Παπανδρέου να εξασφαλίσει ένα 
σημαντικού ύψουε αναπτυξιακό πακέτο, το οποίο θα επι
χειρήσει να εκμεταλλευθεί για την αντιστροφή του κλίματοε, 
ενώ πολλά στελέχη δεν αποκλείουν ότι, όταν έρθει η ώρα 
τηε κάλπηε, ο κ. Σαμαράε δεν θα είναι αντιμέτωποε με τον 
νυν πρωθυπουργό.

Την ίδια στιγμή, στελέχη του κόμματοε με διεθνείε α- 
ναφορέε αναμένουν νέο κύκλο πιέσεων από το Ευρωπαϊ
κό Λαϊκό Κόμμα προε τη Νέα Δημοκρατία, χωρίε να απο
κλείουν και κινήσειε «συνετισμού» τηε. Εστω κι αν στη Συγ- 
γρού δηλώνουν ότι κάθε επίθεση εναντίον του κ. Σαμαρά 
οδηγεί σε αύξηση τηε αποδοχήε του από τον ελληνικό λαό, 
δεν κρύβουν τον προβληματισμό τουε για το διεθνέε κλί
μα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Σαμαράε δέχεται εισηγήσειε 
να... ετεροχρονίσει την παρουσία του στη Κοινοβουλευτική 
Ομάδα του ΕΛΚ, που του ζητήθηκε κατά την πρόσφατη ε
πίσκεψή του στιε Βρυξέλλεε, προκειμένου να αποφευχθεί 
έναε νέοε κύκλοε επιθετικήε ρητορικήε, κυρίωε από τουε 
γερμανόφωνουε ευρωβουλευτέε.

Σε οριακό σημείο, πάντωε, μοιάζουν να έχουν φθάσει και 
οι σχέσειε τηε Ν.Δ. με τον κυπριακό Δημοκρατικό Συνα
γερμό του κ. Νίκου Αναστασιάδη. Οι επιτελείε του κ. Αντώ- 
νη Σαμαρά κάνουν λόγο για απογοήτευση του προέδρου 
τηε Ν.Δ. από τον Κύπριο ομόλογό του, ο οποίοε παρενέβη 
στη συζήτηση στο πλαίσιο του ΕΛΚ, ζητώνταε από τον κ. 
Σαμαρά να υπερψηφίσει το Μεσοπρόθεσμο και να «αρθεί 
στο ύψοε των περιστάσεων... καθώε κινδυνεύουμε όλοι α
πό την ελληνική κρίση». Κατά πληροφορίεε, ο κ. Σαμαράε 
δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του προε τον κ. Αναστασιά
δη, καθώε ανέμενε ότι εκ μέρουε του Κύπριου ηγέτη θα ει- 
σέπραττε, τουλάχιστον, στάση ουδετερότηταε.

Ανεξάρτητη η κ. Παηαδημητρίου

Το χρονικό ενός ηροαναγγελθέντος διαζυγίου, αυτού με
ταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της βουλευτού Αργολίδος 
κ. Ελσας Παηαδημητρίου, γράφτηκε χθες κατά την ψηφο
φορία για το Μεσοπρόθεσμο στη Βουλή. Επιβεβαιώνοντας 
τις εκτιμήσεις ότι εηίκειτο η διαφοροποίησή της, καθώς εί
χε δηλώσει ότι θα ψηφίσει κατά συνείδηση και όχι βάσει 
κομματικής γραμμής, η κ. Παηαδημητρίου ανέβηκε στο βή
μα του Κοινοβουλίου για να δηλώσει την υποστήριξή της 
στο Μεσοπρόθεσμο, εξηγώντας ότι κατά την άποψή της, 
δεν υπάρχει άλλη λύση.
Γνωρίζοντας ότι η στάση αυ
τή συνεπάγεται διαγραφή, 
έσπευσε πρώτη να δηλώσει 
«ανεξάρτητη βουλευτής».
«Η κ. Ελσα Παηαδημητρίου 
ανακοίνωσε, σήμερα, την α
πόφασή της να αποχωρήσει 
από τις τάξεις της Νέας Δη
μοκρατίας, αυτοδιαγράφη- 
κε» ήταν η απάντηση του 
γραμματέα της Κ.Ο. της Ν.Δ. 
κ. Κώστα Τοσούλα, ύστερα 
από συνεννόηση με τον κ.
Αντ. Σαμαρά, ο οποίος πλη-
ροφορήθηκε την τελική α- Η βουλευτής Αργολίδος 
ηόφαση της κ. Παπαδημη- Ελσα Παηαδημητρίου ψή- 
τρίου λίγο πριν εκείνη ανέ- φισε «ναι», 
βει στο βήμα. Σήμερα ανα
μένεται να συνεδριάσει το Πειθαρχικό της Ν.Δ., υπό τον Γ. 
Τραγάκη, με αντικείμενο τη διαγραφή της κ. Παηαδημητρί
ου από τα μητρώα της Ν.Δ.
Αιτιολογώντας τη στάση της, η κ. Παηαδημητρίου, ανέφερ 
ότι κατεψήφισε το Μνημόνιο με δυσκολία και προσέθεσε 
ότι η αποτυχία του Μνημονίου «δεν είναι επιβράβευση του 
όχι της Ν.Δ». Προσέθεσε ότι το Μνημόνιο δεν απέτυχε, αλ
λά δεν υλοποιήθηκε, πάρα στο 25%  και έσπευσε να εκτι
μήσει ότι η εικόνα θα ήταν πιθανά διαφορετική αν η Ν.Δ. 
«τολμούσε να βοηθήσει την εκλεγμένη κυβέρνηση».
Η κ. Παηαδημητρίου έβαλλε, εμμέσως πλην σαφώς, τόσο 
έναντι του κόμματος της πολιτικής της φίλης Ντάρας Μπα- 
κογιόννη χαρακτηρίζοντας το «παρών» ως στάση «Ποντίου 
Πιλάτου», όσο και έναντι του κ. Κυρ. Μητσοτάκη χαρακτη
ρίζοντας ως αδιανόητο να δηλώνει κάποιος ότι θα υπερψη
φίσει αν είναι ο 151ος βουλευτής και όχι ο πρώτος ή τρια- 
κοστός. «Ναι λοιπόν και εύχομαι, κύριοι της κυβέρνησης, 
να μην με απογοητεύσετε, για να υπάρξει έστω και με μία 
ψήφο η σπορά της ελπίδας για συναινετική πορεία», κατέ
ληξε η κ. Παηαδημητρίου. Αν και στενή φίλη της κ. Μπακο- 
γιάννη, η βουλευτής Αργολίδος δήλωσε ότι θα παραμείνει 
ανεξάρτητη κατά την τρέχουσα Βουλή.

Η βουλευτής Αργολίδος 
Ελσα Παηαδημητρίου ψή
φισε «ναι».

Προβληματισμός 
για τη στάση 
της ΔΑΚΕ και 
τη συνεχιζόμενη 
κριτική από Ευρω
παίους παράγοντες.


