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Κραδασμοί σε κυ βέρνηση και κόμματα
Εντονη ενόχληση στο Μέγαρο Μ αξίμου για τη στάση των βουλευτών Π Α Σ Ο Κ  και Ν .Δ . στην προχθεσινή ψηφοφορία στη Βουλή

ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ. δεν στήριξαν ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου.Ν.Δ.: προβληματίζει η εικόνα της Κ.Ο.
Των ΕΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ■ ΓΙΩΡΓΟΥ Π· ΤΕΡΖΗ

Η εικόνα ôiàXuons που παρουσίασε, το βράδυ xns Tpixns κατά την ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή για το πολυνο- μοσχέδιο, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ μπορεί να μονοπωλεί τα φώτα m s επικαιρότηταε, ωστόσο το «αντάρτικο» πολλών γαλάζιων βουλευτών έναντι m s «γραμ- μήε» του κόμματοε και οι δημόσιεε δηλώσειε αμφισβήτη- ons m s  πολιτικήε στήριξηε του κ. Λ. Παπαδήμου επιβαρύνουν το κλίμα και στο εσωτερικό m s Ν.Δ.Η επιλογή μεγάλου αριθμού γαλάζιων βουλευτών -μεταξύ των οποίων και ο εκ των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων κ. Κ  Μαρκόπουλοε- να μην πειθαρχήσουν στην κεντρική γραμμή m s Συγγρού ή ακόμη και να μην παραστούν στην ψηφοφορία προκάλεσε προβληματισμό στον ευρισκόμενο στη Μόσχα κ. Άντ. Σαμαρά, ο onoios ήταν σε ανοικτή γραμμή με την Αθήνα (Κ. Τασούλαε) και εξουσιοδότησε τον διευθυντή του Κ. Μπούρα να επικοινωνήσει με το Μαξίμου. Η προχθεσινή εξέλιξη και μάλιστα σε ήοσονοε σημασίαε ζήτημα, όπωε η απελευθέρωση των δικηγορικών υπηρεσιών, αποδυναμώνει την προσπάθεια m s ηγεσία3 να αναδείξει τον «εμφύλιο πόλεμο» στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και τη θέση Σαμαρά ότι η Ν.Δ στηρίζει την κυβέρνηση Παπαδήμου. Για αρκετά στελέχη, δε, δεν είναι παρά κακόε oicovôs για όσα ενδεχομένου ακολουθήσουν εν όψει m s véas σύμβασή και των σκληρών μέτρων που αυτή θα περιλαμβάνει.Παρότι x 0es ο εκπρόσωποε Τύπου του κόμματοε κ. Γ. Μι- χελάκηε, ο γραμματέαβ m s Κ.Ο. κ. Κ. TaooùÀas (ο onoios έχει μπει στο στόχαστρο βουλευτών για την προχθεσινή διαχείριση) και άλλοι συνεργάτεε του προέδρου του κόμματο5 επιχείρησαν να υποβαθμίσουν τη διαφοροποίηση γαλάζιων βουλευτών, στο ενδοκομματικό παρασκήνιο υπάρχει évcovos προβληματισμό5 για τη συνοχή m s Κ.Ο. το επόμενο κρίσιμο διάστημα, κατά το οποίο εκτιμάται ότι θα δοκιμαστούν σκληρά η πολιτική και οι χειρισμοί του κ. Σαμαρά.
Εσωκομματική έντασηΟ προβληματισμόε aums ενισχύεται από την αναζωπύρωση ms évmans που υποβόσκει στο εσωτερικό ms Κ.Ο. μεταξύ των εκφραστών των εκ διαμέτρου διαφορετικών αντιλήψεων που ενυπάρχουν στη Ν.Δ. Η παραπάνω εικόνα αποτυπώνεται ανάγλυφα crus χθεσινέε δηλώσει των κ. Κυρ. Μητσοτάκη και Κ. Μαρκόπουλου, οι οποίοι ουσιαστικά διασταύρωσαν τα ξίφη mus μέσω των ερτζιανών. «Αρκετοί βου- λευτέε χθε5 μου έδωσαν την εντύπωση ότι ψήφισαν πρώτιστα« έχονταε το μυαλό mus σε οργανωμένε$ συντ -iss που εκπροσωπούν» είπε (Ρ/Σ NET) ο κ. Κυρ. Μητσον m s, διευκρινίζονταε ότι τα σχόλιά του αφορούν και συναδέλφου του ms Ν.Δ. που δεν προσήλθαν στην ψηφοφορία. Σε κατ’ ιδίαν συζητήσει, μάλιστα, ο κ. Μητσοτάια« προχωρεί ένα βήμα παραπέρα υποστηρίζονταε ότι «δεν θα σηκώσουν κάποιοι το βάροε των μέτρων και κάποιοι άλλοι θα αποχωρούν σφυρίζονταβ αδιάφορα...». «Η κοινωνία δεν αποτελείται από συντεχνίεε» απάντησε ο κοινοβουλευτικό5 εκπρόσωπο5 
ms Ν.Δ κ. Κ. Μαρκόπουλο5, ενώ ερωτηθείε για την απουσία του από τη διαδικασία (σ.σ. την ώρα ms ijmipoipopias βρισκόταν στο καφενείο ms BouAAs) σημείωσε ότι αρνεί- ται να μετέχει αναγκαστικά σε μια διαδικασία που πρέπει να ψηφίσει οπωσδήποτε κάτι που έφεραν κάποιοι υπουργοί που έχουν χάσει το μέτρο. Σχολίασε δε ότι για μερίδα 
ms Koivamas η κυβέρνηση Παπαδήμου είναι δοτή. Η αμηχανία ms ηγετικήε opàôas αποτυπώθηκε στ« δηλώσε« του κ. Γ. Μιχελάκη, ο onoios όταν ρωτήθηκε για ns δηλώσε« του κ. Μαρκόπουλου περιορίστηκε να τονίσει (Ράδιο 9) ότι η  Ν.Δ. «στηρίζει την αποστολή ms συγκεκριμένα κυβ έρνη σ α , η οποία είναι να υλοποιήσει την απόφαση τ α  
26ns Οκτωβρίου και να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογέε».

Ο  Κυρ. Μητσοτάκης 
σημείωσε πως 
κάποιοι βουλευτές 
ψήφισαν «έχοντας 
το μυαλό τους σε 
συντεχνίες που 
εκπροσωπούν».

Αναταράξεις στο Π Α ΣΟ Κ  στον απόηχο της ανταρσίας

Ελλειμμα συνοχής καταλογίζει στα δύο μεγάλα κόμματα ο ΛΑ Ο Σ

Του ΒΑΣΙΛΗ  ΝΕΔΟΥ

Προβληματισμό προκαλεί στο Μέγαρο Μαξίμου η προχθεσινή ψηφοφορία κατά την οποία διατα- ράχθηκε η συνοχή των δύο βασικών κοινοβουλευτικών ομάδων ποί’ στηρίζουν την κυβέρνηση. Ο κ. Ιαπαδήμοε είναι ενόχλημά 
vos από τη στάση αυτή τω^ βου/ λευτών και αναμένεται να εκθέσα το πρόβλημα otous τρε« πολιτιγ 
koùs apxnYoùs, με mus onoious ε-ι 
vms των αμέσα« επόμενων 24ώ-1 ρων θα πρέπει να επικοινωνήσει. Ωστόσο, οι συνεργάτεε του πρωθυπουργού επιχειρούν να υποβαθμίσουν τη σημασία του προ- βλήματοε, τονίζονταε ότι προέχουν η διαπραγματεύσε« για το PSI και η νέα δανειακή σύμβαση. Στ« ε- 

acpés που θα έχει ο κ. Παπαδήμο5 ιε tous τρε« apxnyoüs, θα πρέπει 
Τα  συμφωνηθούν οι προαπαιτού- τενεε δράσε« (prior actions), οι ο- ηοίε3 αφορούν τα νέα μέτρα και θα πρέπει να έχουν αποφασιστεί πριν από τη σύνοδο ms 30às Ιανουάριου. Δίχωε να αποκλείουν το 

γ  τόμενο διά fcoons σύσκεψηε
Επαφές με τους 
πολιτικούς αρχηγούς 
προγραμματίζει ο κ. 
Παπαδήμος ενόψει της 
επερχόμενης συνόδου 
κορυφής της Ε.Ε.

των τεσσάρων ανδρών ή τηλεφωνικών επικοινωνιών, συνερ- γάτε5 του πρωθυπουργού τονίζουν ότι οι επαφέε amés θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχουν ολοκληρωθεί πριν από την αναχώρηση του πρωθυπουργού για τ«  Βρυξέλλεε το μεσημέρι ms Κυριακής. Στο Μαξίμου τονίζουν ότι αυτή η διαδικασία, το PSI και οι λοιπέ5 προετοιμασίε3 για τη νέα δανειακή σύμβαση συνιστούν τ«  απόλυτες προτεραιότητες του κ. A  Παπαδήμου. Με αυτά τα ζέοντα ζητήματα ανά xsipas, αναφέρουν οι ίδιεε noyés, ο κ. Παπαδήμοβ δεν μπορεί παρά να αποδώσει λιγότερη σημασία στην κοινοβουλευτική ανταρσία.Είναι aaipés ότι στο Μαξίμου επιχειρούν να υποβαθμίσουν την α- κόνα αποσύνθεσή που παρουσίασε npox0és η κοινοβουλευτική συνοχή των δύο βασικών κυβερνητικών κομμάτων, υπογραμμί- ζοντα5, ωστόσο, την ανάγκη υπ εύ θ υ ν έ στάσης στ« δύσκολε5

ψηφοφορίες που ακολουθούν το επόμενο χρονικό διάστημα.Μετά την πρώτη δυσάρεστη έκπληξη που προκάλεσε στο περιβάλλον του κ. Παπαδήμου η χορήγηση αρνητικής ψήφου πολλών βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σε διατά- ξε«  του πολυνομοσχεδίου, ή η τακτική anoxfls την οποία ακολούθησαν στελέχη ms Ν.Δ., συμφω- νήθηκε ότι ο iôios ο πρωθυπουρ- 
Yôs, παρά τη δυσαρέσκειά του για την εικόνα αυτή, δεν μπορεί να ει- σέλθει σε τούτη την κρίσιμη φάση στη διαδικασία διαπραγματεύσεων με τα κόμματα για κάθε τροπολογία. Ωστόσο, αναφέρουν κυβερνητικοί παράγοντες, το έ(> γο ms ôiampnans διαύλου επιΐ κοινωνίας μεταξύ των τριών κομ] μάτων, ώστε να προλαμβάνονται κρίσε«, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Αναφέρουν cos παράδειγμα mus κ. Ευ. Βενιζέλο και Γ. Κουτρουμάνη, οι οποίοι στα κρίσιμα νομοθετή- ματα ευθύνης του5 (π.χ. φορολογικό), συνεργάζονται με εκπροσώ που των άλλων κομμάτων. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κ. Παπα- δήμος συνάντησε χθες και του s δύο συγκεκριμένου5 unoupYOÙs.Η άποψη του Μαξίμου στο θέμα που ανέκυψε μετά την ψηφοφορία φάνηκε χθεε από τ«  τοπο- θετήσε« του κ. Π. Καψή, ο οποί- os εμμέσο« άφησε να εννοηθεί ότι ο κ. Παπαδήμος ενοχλήθηκε από τη στάση των βουλευτών των δύο κομμάτων. Ενδεικτικά τόνισε ότι ο κ. Παπαδήμοε ασχολείται «μόνο με τ« διαπραγματεύσε« για το PSI, για τη νέα δανειακή σύμβαση και για το νέο πρόγραμμα σταθεροποίησή 2013-2015» και πρόσθεσε: «Αυτά είναι μόνο στο μυαλό του πρωθυπουργού και αυτή η στάση ελπίζω να μην πα- ρεξηγείται από κανέναν». Διέ- ψευσε, επίσης, τ «  πληροφορίεε ότι ο κ. Παπαδήμοε εξέτασε npoxOés το βράδυ το ενδεχόμενο m s παραίτησής του. Ο κ. Kai|ms ζήτησε επίση5: «Απόλυτη σοβαρότητα και υπευθυνότητα από ολόκληρο το πολιτικό σύστημα, γιατί είναι npotpavés ότι τα όσα θα γίνουν μέσα στ« επόμενες ημέρε.5 θα επηρεάσουν την πορεία m s xcopas για τα επόμενα χρόνια». Ο κ. Kaijms σχολίασε cos θετική την υπερψήφιση κρίσιμων διατάξεων του πολυνομοσχεδίου (δικηγόροι και φορτηγά) και εξέφρασε την ελπίδα ότι στα επόμενα σημαντικά νομοσχέδια, «η κυβέρνηση περιμένει την πλειοψηφία που εκφράστηκε κατά τη διάρκεια των προγραμματικών δηλώσεων m s κυβέρνησης».

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

«Αστεία» χαρακτήρισε χθες ο κ. Γ. Παπανδρέου -μέσω του κ. Π. Μπεγλίτη- τη δημόσια αμφισβήτηση που δέχθηκε από τον κ. Κ. Σκανδαλίδη, ο onoios κατήγγειλε ότι υπάρχει κενό ηγε- oias στο Π ΑΣΟΚ και ζήτησε τη σύγκληση m s  κοινοβουλευτική ιάδαε για να εκλέξει τον νέο . .ρόεδρό m s . «Οι εκλογέ5 νέου προέδρου θα γίνουν όπο« αποφάσισε το Εθνικό Συμβούλιο και όλα τα άλλα είναι αστεία» απάντησε ο εκπρόσωποβ m s  Ιπ π ο κ ρ ά το έ, υπενθυμίζοντα5 επιπλέον ότι βάσει του κανονισμού m s  BouXfis πρόεδρο5 κάθε κοινοβουλευτικής ομάδαε είναι de facto ο πρόεδρος κάθε κόμματο5 και διερωτήθηκε έτσι ρητορικά αν ο κ. Σκανδαλίδη αξιώνει από τον κ. Παπανδρέου να παραιτηθεί και από βουλευτής...Σημειώ νεται, ωστόσο, πωε ο κ . Μ πεγλίτηε έσπευσε ν α  προαναγγείλει ότι τη ν  επ όμ ενη Π έμπτη θα συγκληθεί ούτα« ή άλλα« η  κοινοβουλευτική ομάδα για να  αποτιμήσει τα απο-

Αρνείται
ο κ. Παπανδρέου την 
πρόταση Σκανδαλίδη 
για άμεση εκλογή νέου 
προέδρου της Κ .Ο . -  
Ραγκούσης κατά 
«μικρών ολιγαρχιών».τελέσματα τ έ  ε π ικ ε ίμ ε ν έ  συνόδου κορυφή5 και εν γένει την πορεία τηε κυβέρνησηε Παπαδήμου. Γεγονό5 που ερμηνεύ- θηκε ο« «προαναγγελτική» απάντηση του κ. Παπανδρέου στη νέα  αμφισβήτηση που δέχεται, με την έννοια ότι ο τέως πρωθυπουργόβ επαναλαμβάνοντας ότι εκείνοε θυσίασε ακόμη και την πρωθυπουργία για να σωθεί η  χώρα θα «υπενθυμίσει» την αντίστοιχη δέσμευση των βουλευτών του Π ΑΣΟ Κ  να στηρίξουν πλήρα« το έργο τηε κυβέρνησης Παπαδήμου.Σημειωτέον πα« ο κ. Μπεγλί- τ έ  μετέδιδε χθε5 ότι ο κ. Παπανδρέου δεν θα διστάσει να θέ

α« πρωθυπουργού για την απο- δόμηση της πράσινη5 κυβερνη- τική3 διετίαε, στην οποία επιδίδεται ο υπουργός Ανάπτυξη5.Σε κάθε περίπτωση, η  επιλογή του κ. Σκανδαλίδη να υπαι- νιχθεί ότι η  παρουσία του κ. Παπανδρέου λειτουργεί διαλυτικά στο ΠΑΣΟΚ μονοπώλησε χθεε τ« συζητήσε« στη Βουλή.Μάλιστα, κάποιοι βουλευτές εκτιμούσαν ότι ο υπουργό5 Αγροτικής Ανάπτυξης λειτούργησε σε συνεννόηση με τον κ. Ευ. Βενιζέλο υπενθυμίζονταε ότι ο υ- πουργό5 Οικονομικών ήθελε εξ αρχής να εκλεγεί από την Κ.Ο. και όχι από τη βάση.Η συγκεκριμένη εκδοχή ωστόσο προφανα« δεν σχετίζεται με την προχθεσινή ανταρσία, κα- θα« μεταξύ των απείθαρχων βουλευτών ήταν και πολλοί πα- πανδρεϊκοί.Κατά τα λοιπά, αίσθηση προκάλεσε μια δημόσια παρέμβαση του κ. Γ. Ραγκούση, ο οποίοε α- ναφερόμενοε στη δικαίωση που προσέφ εραν βουλευτέ5 του Π ΑΣΟΚ στο αίτημα των φαρμακοποιών να μην απελευθερωθεί

το ωράριό m us, χαρακτήρισε αδιανόητο «η Βουλή που θέσπισε σειρά μέτρων σε B0pos του ει- σοδήματοε τόσων εκατομμυρίων Ελλήνων να προστατεύει μικρέ5 ολιγαρχίε5».
Κατά ΧρυσοχοΐδηΑπό την πλευρά του πάντα« ο κ. Ανδ. Λοβέρδθ5, που επί m s  ου- aias υπέστη την απόρριψη m s  επίμαχηε τροπολογία5, δεν αρ- νήθηκε ότι μπορεί να ήταν και λάθοε του ο εσπευσμένοε Tponos που την κατέθεσε στη Βουλή, αλλά επιφυλάχθηκε να επαναφέρει την ίδια πρόταση με νόμο. As σημειωθεί, τέλοε, ότι τόσο ο υ- noupYOS Υγείαε όσο και η κ. Λού- κα Κατσέλη, αναλαμβάνονταε τ «  κυβερνητικέε ευθύνεε που tous αναλογούν για την τελευταία διετία, έσπευσαν να αποδοκιμάσουν τον κ. M ix. Χρυσοχοΐδη για τη δήλωσή του ότι δεν είχε διαβάσει το Μ νημόνιο, ενώ ο τελευ- ταίοε χθε5 επανήλθε λέγονταε ότι όχι μόνον «δεν κάνει πίσω από τη δήλωσή του», αλλά ότι «θα μείνει και θα παλέψει για να αλλάξει το σύστημα».

Με εκατέρωθεν καταγγελίεε, αλλά και σκεπτικισμό αντιμετωπίζουν τα κόμματα που στηρίζουν τον κ. Λουκά Παπαδήμο την εικόνα διά- λ υ σ έ  που παρουσίασε προχθέε βράδυ το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια τηε ονομαστυα« ψηφο- φορίαε επί του πολυνομοσχεδίου. Ο πρόεδροε του ΛΑΟΣ κ. Γιώργοε Καρατζαφέρέ εμφανίστηκε προ- βληματισμένοε για την εξέλιξη, καίτοι και το κόμμα του καταψήφισε την τροπολογία Λοβέρδου για το ωράριο των φαρμακείων επικαλούμενο «μεθοδεύσε« του υπουργού Υγείαε». Κάλεσε, δε, εμμέσο« πλην σαφά« τουε κ. Παπανδρέου και Σαμαρά να αντιμε

τωπίσουν το ζήτημα, ο πρώτοε διά τηβ επιτάχυνσηε των διαδικασιών διαδοχή5, ο δεύτερο5 διά τι« επιβολήε του στην κοινοβουλευ- τυτή ομάδα τηε Ν.Δ.». Την ίδια στιγμή, ο υπ. Υποδομών κ. Μάιο« Β ο ρ ίδ έ  αναγνώριζε (Φλαβ) πωε μπορεί μεν η προχθεσινή εξέλιξη να «είναι υπέρ τ έ  δημοκρατίαβ, είναι -όμωε- εναντίον τηε συνοχήε τ έ  κυβέρνησηε».
Κρίσιμο δίμηνοΣε δήλωσή του, ο κ. Καρατζα- φ έ ρ έ  επεσήμανε ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία απέδειξε πο« «τα δύο μεγάλα κόμματα είναι ασύντακτα» και κάλεσε «να λη-

ττ
Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ κ. Γ. Καρα- 
τζαφέρης.

φθούν άμεσα πρωτοβουλίεε, ού- τωε ώστε αύριο να μην έχουμε τέτοια κρούσματα που θα δημιουργήσουν τριγμού5 στο οικοδόμημα που προσπαθούμε από κοινού να χτίσουμε».Ο πρόεδροβ του ΛΑΟΣ εξήγησε ότι «το προσεχέε δίμηνο είναι πολύ δύσκολο... πηγαίνουμε απροετοίμαστοι, η κατάσταση εγκυμονεί πολλού5 κινδύνουε». Στελέχη του κόμματο5 επιμένουν σε δύο παραμέτρου τηε προχθεσι- νήε διαδικασίαε. Αφενόε την εικόνα διάλυσηε τηε κοινοβουλευ- τικήβ ομάδαε του ΠΑΣΟΚ, αποτέλεσμα -όπωε επισημαίνεται- τη5 απουσίαε ασφαλού5 ηγεοία5

στο κόμμα. Υπενθύμιζαν, δε, ότι η  ανάδειξη νέου επικεφαλή5 στο ΠΑΣΟΚ ήταν μία από τ «  προϋ- ποθέσε« επιτυχίαε τηε κυβέρνησ ή  που είχε επισημάνει προ μη- νόε ο κ. Καρατζαφέρηβ προ5 τον κ. Λ. Παπαδήμο. Ωστόσο, η κριτική του ΛΑΟΣ δεν περιορίζεται στο ΠΑΣΟΚ και στην «αναβλητικότητα Παπανδρέου να δώσει λύση στο ζήτημα διαδοχήε», αλλά αφορά και την ηγεσία τη5 Ν.Δ. Το κόμμα κάνει λόγο για «δύο α- ντιμαχόμενεε ομάδε5 εντόε τηε γαλάζια5 Κ.Ο.», σχολιάζοντα5 ότι τέτοια φαινόμενα «μόνον θλίψη προκαλούν».
Γ. η. τ.

0 πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Γ. Πα
πανδρέου.σει ακόμη και ζήτημα εμπιστο- σ ύ ιη « στο πρόσωπό του αν κάποιοι αποτολμήσουν να τον αμφισβητήσουν, ενώ προϊδέαζε και για μια σκληρή αντίδρασή του έναντι του κ. Χρυσοχοΐδη, μεταφέρονταε την οργή του τέ-

Εντονη δυσφορία επικρατεί στο Μέγαρο Μαξίμου μετά την προχθεσινή ψηφοφορία, κατά την οποία βουλευτές του

Ενόχληση έχει προκαλέσει 
στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και 
της Ν.Δ. η διαρροή του Μεγάρου 
Μαξίμου περί ταύτισης όσων κα
ταψήφισαν διατάξεις του πολυ
νομοσχεδίου προχθές το βράδυ 
με συμφέροντα συντεχνιών. Οι 
περισσότεροι βουλευτές των 
κομμάτων σε κατ’ ιδίαν συνομι
λίες τους αναφέρονται σε τακτι
κή απαξίωσης των βουλευτών. 
Δημόσια επίθεση στο Μαξίμου ε
ξαπέλυσε στην αίθουσα της Ολο
μέλειας ο κ. Απ. Κακλαμάνης, ο 
οποίος περιέγραψε τις διαρροές 
ως «προσβλητικούς σχολιασμούς 
για τον ρόλο μας και για τον ρόλο

ολόκληρου του Κοινοβουλίου». 0 
πρώην πρόεδρος της Βουλής συ
νέχισε την τοποθέτησή του με α
κόμη πιο αιχμηρούς χαρακτηρι
σμούς, λένοντας ότι «συμφέρο
ντα ιδιοτελή προσωπικά ή και ο
μάδων συντεχνιών συνήθως εξυ
πηρετούνται από εκείνους που 
ασκούν εκτελεστική εξουσία. 
Πρέπει να επιστραφούν εκεί, εί
τε από τον Τύπο προέρχονται εί
τε από άλλους επίσημους ή ανε
πίσημους χώρους αυτές οι μομ
φές, διότι τόλμησαν βουλευτές 
να διαφοροποιηθούν σε ένα ή 
σε άλλο άρθρο».
Σημειώνεται πάντως ότι χθες το

Μέγαρο Μαξίμου, διά του κ. Π. 
Καψή, μετρίασε μεν τους τό
νους, επέμεινε δε στον υπαινιγ
μό περί επηρεασμού από «συν
δικαλιστικά και συντεχνιακά συμ
φέροντα». Οι δηλώσεις του κ. 
Κακλαμάνη αντανακλούν σε με
γάλο βαθμό το κλίμα που υπάρ
χει και στο εσωτερικό του 
ΠΑΣΟΚ.
Στελέχη της Ιπποκράτους μιλού
σαν χθες για «απαράδεκτες μομ
φές». Και στο εσωτερικό της 
Ν.Δ. η κατάσταση δεν είναι πολύ 
καλύτερη, ωστόσο η δυσφορία 
εκφράζεται από μεμονωμένους 
βουλευτές και όχι κεντρικά.

Αιχμές Κακλαμάνη κατά Μαξίμου με αφορμή «διαρροή»
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«Ειδική» περίπτωση η Ελλάδα
Δήλωση της κ. Αγκελα Μέρκελ, λίγες ημέρες πριν από την κρίσιμη σύνοδο κορυφής της Ε.Ε.

Του ανταποκριτή μας 
στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ  
ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝ ΝΗ

Επιστρέφει στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή η αντίληψη ότι η Ελλάδα αποτελεί ξεχωριστή, «ειδική», περίπτωση στην Ευρωζώνη, λίγεε ημέρεε πριν από την κρί- ιη σύνοδο κορυφήε eras 30 Ιανουάριου, όπου οι Ευρωπαίοι η- γέτεε θα κάνουν ¿ία ακόμη προσπάθεια να αντιμετωπίσουν την κρίση δημοσίου χρέουε.«Δεν έχουμε ακόμη ξεπεράσει την κρίση. Φυσικά υπάρχει η Ελλάδα, μια ειδική περίπτωση, όπου παρ’ όλεε τιε προσπάθειεε που έχουν καταβληθεί ούτε οι Ελληνεε ούτε η διεθνήε κοινότητα έχουν καταφέρει ακόμη να σταθεροποιήσουν την κατάσταση», δήλωσε σε συνέντευξή τηε σε πέντε ευρω- παϊκέε εφημερίδεε η Γερμανίδα κα- γκελάριοε κ. Αγκελα Μέρκελ.

Η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέουε αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο τηε συνόδου κορυφήε τηε Ευρωζώνηε τη Δευτέρα, κα- θώε από την επιτυχημένη διευθέτηση του ελληνικού προβλή- ματοε θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό η επιτυχία τηε προσπά-· θειαε τηε Ευρωζώνηε να συγκροτήσει τη μετάδοση τηε κρί- σηε προε τον πυρήνα τηε. Η διευθύντρια του Διεθνούε Νομισματικού Ταμείου κ. Κριστίν Λα- γκάρντ καλεί συνεχώε τουε Ευ- ρωπαίουε να ενισχύσουν τουε μη- χανισμούε αντιμετώπισηε τηε κρίσηε. «Σε περίπτωση μετάδο- σηε θα πρέπει (ο. ο.: τα κράτη-μέ- λη τηε Ευρωζώνηε) να είναι σε θέση να τη σταματήσουν. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, είναι σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, αε είμαστε ρεαλιστέε», δήλωσε η κ. Λαγκάρντ στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό Europe 1. Η κ. Λα-

γκάρντ έχει υποστηρίξει ότι η Ευρωζώνη θα πρέπει να συνδυάσει τουε πόρουε του προσωρινού (ΕΕδΕ) και του μόνιμου μηχανισμού βοήθειαε (ΕδΜ), γεγονόε που θα αυξήσει τούε διαθέσιμουε πό-
« Η  Ελλάδα είναι 
σε εξαιρετικά δύσκολη 
κατάσταση, ας είμαστε 
ρεαλιστές», δήλωσε 
η κ. Λαγκάρντ.ρουε από 500 δισ. ευρώ σε περίπου 750 δισ. και θα αποτρέψει ε- πιθέσειε από τιε αγορέε.Αυτό το κλίμα απομόνωσηε και έντονηε αμφισβήτησηε αναμένεται να αντιμετωπίσει την ερχόμενη εβδομάδα στιε Βρυ- ξέλλεε ο πρωθυπουργόε κ. Λουκάε Παπαδήμοε, ο οποίοε θα πρέπει

να πείσει τουε ομολόγουε του ότι πράγματι οι Ελληνεε πολιτικοί έχουν την πολιτική βούληση να εκπληρώσουν τιε υποσχέσειε που έχουν δώσει στο πλαίσιο του Μνημονίου.Αρνητικό είναι το κλίμα για την Ελλάδα και στο Κολέγιο των Επιτρόπων, στη χθεσινή συνεδρίαση του οποίου ο κ. Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο και ο αντιπρόεδροε κ. Ολι Ρεν υπογράμμισαν ότι δεν πρόκειται να εγκριθεί το νέο πακέτο βοήθειαε ύψουε 130 δισ. ευρώ αν δεν έχει προηγηθεί ρητή δέσμευση των αρχηγών του ΠΑΣΟΚ και τηε Νέαε Δημοκρατίαε.
Προϋπόθεση, το PSIΕπιθυμία τηε Κομισιόν είναι να υπάρξει όσο το δυνατόν συντομότερα συμφωνία στο μέτωπο του PSI, στην ιδανική περίπτωση πριν από την ερχόμενη Δευτέρα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να

δοθεί η νέα δανειακή βοήθεια είναι να ολοκληρωθεί το PSI, μει- ώνονταε το ελληνικό δημόσιο χρέοε στο επίπεδο του 120% μέχρι το 2020.Σύμφωνα με πληροφορίεε, το κλίμα για την Ελλάδα ήταν αρνητικό, με τον Γερμανό επίτροπο κ. Γκίντερ Οτινγκερ να επικρίνει τιε ελληνικέε κυβερνήσειε για αθέτηση δεσμεύσεων και να αφήνει να εννοηθεί ότι η Ελλάδα είναι χαμένη υπόθεση. Επικριτικόε για τιε προσπάθειεε τηε ελληνικήε πλευράε να απορροφήσει τουε πόρουε του ΕΣΠΑ φέρεται να ήταν και ο Αυστριακόε επίτροποε αρ- μόδιοε για την περιφερειακή πολιτική κ. Γιοχάνεε Χαν. Ο εκπρό- σωποε Τύπου του κ. Χαν αρνήθηκε να αποκαλύψει τι είπε ο επίτροποε στο Κολέγιο, ωστόσο ανέφερε ότι το τελευταίο διάστημα έχει βελτιωθεί η απορροφητικότητα πόρων από την Ελλάδα.
Θερμή υποδοχή Αντ. Σαμαρά στη Μόσχα

Θερμή χειραψία ανταλλάσσει ο Αντ. Σαμαράς με τον προσωπάρχη του 
Κρεμλίνου Σεργκέι Ιβανόφ.

Του ανταποκριτή μας 
στη Μ Ο Σ Χ Α  
Α Χ ΙΛ Λ Ε Α  ΠΑΤΣΟΥΚΑ

Με αέρα μέλλοντοε πρωθυπουργού έγινε δεκτόε ο αρχηγόε τηε Νέαε Δημοκρατίαε Αντώνηε Σα- μαράε στη Μόσχα. Ο κ. Αντώνηε Σαμαράε έγινε αποδέκτηε έντονων παραπόνων για την υπο- βάθμιση των διμερών σχέσεων τηε Ρωσίαε με την Ελλάδα.Με το «καλημέρα σαε», ο πρό- εδροε τηε Νέαε Δημοκρατίαε ά- κουσε από τον προσωπάρχη του Κρεμλίνου και δεξί χέρι του Βλα- ντιμίρ Πούτιν, Σεργκέι Ιβανόφ, να του επισημαίνει πωε «παρά τα γνωστά προβλήματα και τιε κα- θυστερήσειε που υπήρξαν, γνωρίζουμε πωε εσείε είστε υπο- στηρικτήε των ελληνορωσικών σχέσεων». Στη συνάντηση που διεξήχθη σε εξαιρετικό κλίμα -απόδειξη πωε αυτή διήρκεσε μιάμιση ώρα- ο κ. Σαμαράε υπογράμμισε την ανάγκη ανάτασηε 
τω ν  δ ιμ ερ ώ ν  σ χέσ εω ν.

Επικρίσεων συνέχειαΤη σκυτάλη των επικρίσεων για τα πεπραγμένα τηε προηγούμε- νηε κυβέρνησηε έλαβε από τον Σεργκέι Ιβανόφ η  πρόεδροε του Συμβουλίου τηε Ομοσπονδίαε
Βαλεντίνο Ματβιένκο. Καλωσο- ρίζοντάε τον στα ελληνικά, τα οποία θυμάται από τη θητεία τηε ωε πρέσβειραε τηε Ρωσίαε στην Αθήνα πριν από πολλά έτη, δή

λωσε πωε ενώ η χώρα τηε προσπαθεί να τηρεί στο ακέραιο τιε υποχρεώσειε τηε και τιε δε- σμεύσειε τηε απέναντι στην Ελλάδα, «δυστυχώε η χώρα σαε

Εγινε κοινωνός 
της δυσαρέσκειάς 
της για την ύφεση 
στις διμερείς σχέσεις 
κατά τη διακυβέρνηση 
Παπανδρέου.

τα τελευταία χρόνια δεν έχει εκπληρώσει τιε υποχρεώσειε τηε απέναντι στη Ρωσία», πολλέε από τιε οποίεε, όπωε τόνισε, τιε έχει υπογράψει.Παραθέτονταε και παραδείγματα, η  Βαλεντίνο Ματβιένκο έδειξε τον βάλτο στον οποίο παραμένει κολλημένη η  ενεργειακή συνεργασία. Δηλώνονταε πωε για τη Ρωσία η ανάπτυξη των σχέσεων με την Ελλάδα αποτελούσε και αποτελεί προτεραιότητα, μετέφερε την πρόθεση τηε χώραε τηε να βοηθήσει τουε Ελληνεε στιε δύσκολεε στιγμέε που βιώνουν.Η κ. Ματβιένκο ανακοίνωσε την πρόθεση μεγάλων ρωσικών εταιρειών να λάβουν μέροε στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων στην Ελλάδα, ζητώνταε από τον κ. Αντώνη Σαμαρά αυτέε να τύ- χουν τηε ίδιαε μεταχείρισηε με

την αντίστοιχη των ευρωπαϊκών.Ο αρχηγόε τηε Νέαε Δημοκρατίαε εξήγησε πωε η λέξη «ανάπτυξη» θα πρέπει να αποτε- λέσει πυξίδα για τιε διμερείε σχέσειε, δηλώνονταε πωε στο ε- ξήε «ό,τι λέμε ωε χώρα θα πρέπει και να το τηρούμε στην πράξη».
Περί ΕφραίμΣύμφωνα με πληροφορίεε τηε «Κ», το ζήτημα τηε προφυλάκισηε Εφραίμ για την υπόθεση του Βατοπεδίου τέθηκε στον πρόεδρο τηε Νέαε Δημοκρατίαε, με τον κ. Αντ. Σαμαρά να υπενθυμίζει πωε η ελληνική Δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Είχε προηγηθεί απάντησή του για το ίδιο θέμα στο πλαίσιο αποκλειστικήε του συ- νέντευξηε στο RIA NOVOSTI, στην οποία υποστήριξε πωε η υπόθεση Βατοπεδίου χρησιμοποιήθηκε πολιτικά για να πέσει η κυβέρνηση Καραμανλή, συ- μπληρώνονταε πωε ενώ πολιτικά το θέμα έχει κλείσει, ο ίδιοε έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη.Σήμερα ο κ. Σαμαράε, που συνοδεύεται από τον υπουργό Εξωτερικών και αντιπρόεδρο τηε Ν .Δ. Σταύρο Δήμα, θα έχει συνάντηση με τον Ρώσο πρωθυπουργό Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Νίκολα Γκρούεφσκι ζητεί 
συνάντηση με Παπαδήμο 
για το θέμα του ονόματος

Σε ιδιαίτερα καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες η συνάντηση ίου κ. Θεόδ. Πάγκαλου με την αντιπρόεδρο της 
κυβέρνησης των Σκοπιών κ. Τεούτα Αρίφι.

«Γεφυροποιός» η Τεοϋτα Αρίφι

Τ η ς ΔΩ ΡΑΣ ΑΝΤΩ Ν ΙΟ Υ

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό, κ. Λουκά Παπαδήμο, ζητεί ο πρωθυπουργόε τηε ΠΓΔΜ, Νίκολα Γκρούεφσκι, με επιστολή που του απηύθυνε και την οποία επέδωσε χθεε η αντιπρόεδροε τηε κΐ'θέρνησηε των Σκοπιών, κ. Τε- ι Αρίφι, στον αντιπρόεδρο τηε κυβέρνησηε κ. Θεόδωρο Πάγκαλο, στη μεταξύ τουε συνάντηση. Διπλωματικέε πηγέε εκτιμούν ότι η επιστολή εστάλη τη δεδομένη χρονική στιγμή για δύο λόγουε: διότι ο κ. Γκρούεφσκι θέλησε να
Η  Αθήνα χαρακτηρίζει 
την επιστολή του 
πρωθυπουργού της 
Π Γ Δ Μ  διπλωματικό 
ελιγμό των Σκοπιών.«επισκιάσει» με την ενέργεια αυτή την επίσκεψη τηε προερχό- μενηε από το αλβανικό κόμμα ϋ υ ΐ, κ. Αρίφι στην Αθήνα, η οποία έγΓ- σε πολύ καλό κλίμα και να κυ, μχήσει η δική του πρωτοβουλία στην επικαιρότητα. Επιπλέον, διότι χθεε είχε στιε Βρυ- ξέλλεε συνάντηση με τον γ.γ. του ΝΑΤΟ, Αντερε Φογκ Ράσμουσεν, ο οποίοε σε κάθε ευκαιρία επαναλαμβάνει ότι το θέμα τηε ονο- μασίαε θα πρέπει να επιλυθεί, ώστε η ΠΓΔΜ να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Στη συνάντηση αυτή ο κ. Γκρούεφσκι επιθυμούσε να προ- σέλθει έχονταε να επιδείξει κά- ποιαε μορφήε κινητικότητα από πλευράε Σκοπιών για το θέμα, όπωε είναι η επιστολή προε τον πρωθυπουργό, την οποία, επιπλέον, μπορεί να παρουσιάσει και ωε «απάντηση» στιε επαναλαμ- βανόμενεε παραινέσειε προε τα Σκόπια για εποικοδομητική στάση για το ζήτημα τηε ονομασίαε.

Ο κ. Γκρούεφσκι ζητεί από τον κ. Παπαδήμο να συναντηθούν στην Αθήνα ή στα Σκόπια ή οπουδήποτε αλλού, αναφέρονταε ότι «ο σε υψηλό επίπεδο απευθείαε διά- λογοε βοηθά στην οικοδόμηση σχέσεων καλήε γειτονίαε, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα, η διευθέτηση των οποίων είναι προε το κοινό συμφέρον».Προσθέτει, επίσηε, ότι μια τέτοια συνάντηση θα δώσει ώθηση στη διαπραγμάτευση για το θέμα τηε ονομασίαε. «Επιτρέψτε μου με αυτή την επιστολή να εκ- φράσω ετοιμότητα και ξεκάθαρη και ανεπιφύλακτη βούληση για εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτήε λύ- σηε στη διένεξη, η οποία δημι- ουργήθηκε από τη χώρα σαε αναφορικά με το όνομα τηε δικήε μου χώραε», καταλήγει ο πρωθυπουργόε τηε ΠΓΔΜ. Διπλωμα- τικέε πηγέε αναφέρουν ότι η απάντηση του κ. Παπαδήμου θα αποσταλεί προσεχώε, διά τηε δι- πλωματικήε οδού, όπωε συνηθίζεται.Η συνάντηση του κ. Πάγκαλου με την κ. Αρίφι έγινε σε ιδιαίτερα καλό κλίμα. Η αντιπρόεδροε τηε ΠΓΔΜ απέφυγε, αναφερόμε- νη στη χώρα τηε, να χρησιμοποιήσει τη συνταγματική ονομασία. Το θέμα τηε ονομασίαε και οι διαπραγματεύσειε για την επίλυσή του συζητήθηκαν στη διάρκεια τηε συνάντησηε και, σύμφωνα με πληροφορίεε, και από τιε δύο πλευρέε επιβεβαιώθηκε η στήριξη τηε υπό τον Μάθιου Νί- μιτε διαδικασίαε. Πέραν αυτών, συζητήθηκαν εκτεταμένα οι δυ- νατότητεε ενδυνάμωσηε τηε συ- νεργασίαε, κυρίωε για την αξιοποίηση ευρωπαϊκών διασυνοριακών προγραμμάτων, και η  υποστήριξη σε επίπεδο τεχνο- γνωσίαε, που μπορεί να προσφέρει η  Αθήνα στα Σκόπια για την απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΖ ΙΜ Α

Η κ. Τεούτα Αρίφι είναι αντιπρό- εδροε τηε κυβέρνησηε του Νίκολα Γκρούεφσκι και στέλεχοε του συγκυβερνώντοε αλβανικού κόμ- ματοε DUI. Τη συνάντηση με τον κ. Πάγκαλο ζήτησε η ίδια το φθινόπωρο με επιστολή τηε και δεν είναι βέβαιο ότι η κίνησή τηε είχε την έγκριση του κ. Γκρού- εφσκι ή ότι είχε την εξουσιοδότησή του να συζητήσει στην Αθήνα τουε χειρισμούε για το όνομα. Οταν έστειλε την επιστολή, η κ. Αρίφι έσπευσε να δηλώσει στα MME των Σκοπιών ότι επιζητεί «συνάντηση καλών προθέσεων» με στόχο την εμπέδωση «κλίματοε συνεργασίαε με την άλλη πλευρά» και να εξηγήσει ότι δεν είναι αυτή που θα εισηγηθεί προτάσειε για την ονομασία.Ενα σοβαρό δίαυλο επικοινω- νίαε με τα Σκόπια αναζητεί τα τελευταία χρόνια και η Αθήνα. Κα- θώε η σλαβομακεδονική πλευρά, διά του κ. Γκρούεφσκι, κρατάει τα κανάλια τηε κλειστά, η Αθήνα φαίνεται ότι βρίσκει συνομιλητή στο πρόσωπο τηε Αλβανίδαε α-

ντιπροέδρου. Η κ. Αρίφι δεν θεωρείται τυχαία πολιτικόε. Καθη- γήτρια Φιλολογίαε στο πανεπιστήμιο τηε ΝΑ Ευρώπηε, με πλούσιο συγγραφικό έργο, πολύγλωσση, αντιπρόεδροε και δυναμική εκπρόσωποε τηε εκσυγ- χρονιστικήε πτέρυγαε του ϋυΐ, μέλοε τηε αλβανικήε αντιπρο- σωπείαε που διαπραγματέυτηκε την συμφωνία τηε Αχρίδαε, αποτελεί προνομιακό συνομιλητή Ευρωπαίων και Αμερικανών στα Σκόπια και εμπνέει σεβασμό όχι μόνο στουε ομοεθνείε τηε, αλλά και στο σλαβομακεδονική στοιχείο. Ο ελεγχόμενοε από την κυβέρνηση Τύποε των Σκοπιών υποβάθμισε την επίσκεψή τηε στην Ελλάδα. Αν όμωε, όπωε όλα δείχνουν, η σαραντατριάχρονη Αλβανίδα δεν είναι απεσταλμένη του κ. Γκρούεφσκι, μήπωε η επίσκεψή τηε σηματοδοτεί πρωτοβουλία του ισχυρού αλβανικού παράγοντα για άρση του αδιεξόδου στο θέμα τηε ονομασίαε; Εάν επαληθευτούν οι πληροφορίεε ότι μετά την αντιπρόεδρο τηε ΠΓΔΜ ετοιμάζει τιε βαλίτσεε του για την Αθήνα και ο επίσηε

Αλβανόε υπουργόε Αμυναε κ. Φατμίρ Μπεσίνι, τότε ίσωε βρισκόμαστε ενώπιον μιαε αλβανικήε κινητικότηταε με στόχο την άσκηση πίεσηε στον κ. Γκρού- εφσκι, ώστε να αλλάξει το κλίμα στιε σχέσειε Ελλάδαε και Σκοπιών. Στόχοε του αλβανικού στοιχείου τηε γειτονικήε χώραε είναι να διευκολυνθούν οι προσπάθειεε για ένταξη στο ΝΑΤΟ στη σύνοδο του Σικάγου, τον Μάιο.Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι ο κ. Γκρούεφσκι θα ενδώσει στιε ό- ποιεε αλβανικέε πιέσειε, δεδομέ- νηε και τηε πολιτικήε του πα- ντοδυναμίαε. Ομωε, ο εθνοτικόε παράγονταε στα Σκόπια θεωρείται πάντα υπολογίσιμοε και οι Αλβανοί μπορούν να προκαλέ- σουν εξελίξειε εάν κρίνουν ότι οι στόχοι τουε υπονομεύονται από την πολιτική τηε σλαβομακεδο- νικήε πλευράε. Και τούτη την περίοδο η ένταξη τηε FYROM στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε. αποτελεί άμεση προτεραιότητα για την αλβανική ηγεσία, η οποία γνωρίζει πολύ καλά ότι μια τέτοια προοπτική περνάει μέσα από την εξεύρεση λύσηε στην ονομασία.

Σκληρή κριτική 
από εισαγγελέα 
κατά Λοβέρδου
Γης ΙΩ ΑΝΝΑΣ ΜΑΝΑΡΟΥ

Την ώρα που αυξάνονται μέσα στη Δικαιοσύνη οι φωνέε προάστησηε του κύρουε τηε και αποφυγήε κάθε ενέργειαε που εμπλέκει τιε δικαστικέε αρχέε στην πολιτική αντιπαράθεση, το θέμα των οικονομικών εισαγγελέων παραμένει ανοιχτό, καθώε το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου θα συνεδριάσει τελικά στιε ε- βρουαρίου για την αντικατάστασή τουε ή μη, με βάση το αίτημα του υπουργού τηε Δικαιοσύνηε.Κι ενώ η υπόθεση τηε ΕΛΣΤΑΤ βρίσκεται ακόμα σε στάδιο μελέτηε από τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Ν. Παντελή, η Ενωση Εισαγγελέων κρούει για πολλοστή φορά τον κώδωνα του κινδύνου για παρεμβάσειε τηε πολιτικήε στο έργο τηε Δικαιοσύνηε. Επικρί- νονταε τον νόμο περί ευ- θύνηε υπουργών που υποχρεώνει τιε δικαστι- κέε αρχέε, χωρίε αξιολόγηση, «αμελλητί», να στέλνουν τουε φακέλουε στη Βουλή, όταν συναντούν στιε έρευνέε τουε πολιτικά πρόσωπα, η Ενωση των Εισαγγελέων μέμφεται την τακτική «ορισμένων πολιτικών που επιθυμούν να τοποθετήσουν τη Δικαιοσύνη στο κέντρο μιαε πολιτικήε διελκυστίνδαε, γεγονόε που καταδεικντ -  ότι στην πραγματικότητα δεν επιθυμούν ανεξάρτη. η Δικαιοσύνη».Παράλληλα, ο αντεισαγγελέαε του Αρείου Πάγου κ. Ρού- σοε Παπαδάκηε, με επιστολή του, χθεε, προε την Ενωση των Εισαγγελέων, δηλώνει πωε «πρέπει να αφεθεί η δικαστική εξουσία να επιτελέσει το έργο τηε και να σταματήσει η όποια πολιτική εκμετάλλευση των ενεργειών τηε». Ο κ. Παπαδάκηε δεν φείδεται σκληρήε κριτικήε για όσα περί «μακελειού» δήλωσε ο υπουργόε Υγείαε κ. Ανδρ. Λοβέρδοε, σχετικά με την αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών του Γ. Παπανδρέου στο πλαίσιο τηε έρευναε για την υπόθεση τηε ΕΛΣΤΑΤ. «Οσο για τιε ατυχείε δηλώ- σειε του κ. υπουργού, αναφέρει ο κ. Παπαδάκηε, υπό την κάλυψη τηε βουλευτικήε ασυλίαε που άπτονται τηε πρό- κλησηε τέλεσηε πλημμελήματοε, θα ήθελα να ασχοληθεί ο κ. υπουργόε με το νοσοκομείο τηε Ρόδου, που δεν έχει πετρέλαιο και το αντίστοιχο τηε Σύρου όπου οι συγ- γενείε ασθενών μεταφέρουν ηλεκτρικέε θερμάστρεε...».Πάντωε, σε ό, τι αφορά την αντικατάσταση των οικονομικών εισαγγελέων, ο κ. Σπ. Μουζακίτηε και χθεε δήλωνε την πρόθεσή του να παραμείνει στη θέση του, ενώ ο κ. Πεπόνηε δεν έχει προβεί σε καμία δήλωση για την ενέργεια του υπουργού, τη νομιμότητα τηε οποίαε έχει αναγνωρίσει με δήλωσή του ο κ. Μουζακίτηε.Από την πλευρά του, ο υπουργόε τηε Δικαιοσύνηε, α- παντώνταε χθεε στιε επικρίσειε που δέχθηκε για το αίτημά του προε τον Αρειο Πάγο, τόνισε ότι «ήταν μια ενέργεια επιβεβλημένη και νόμιμη, υποχρεωτική από τον νόμο, καθώε οι ίδιοι οι εισαγγελείε ζήτησαν την αντικατάστασή τουε, για την οποία άλλη οδόε δεν υπάρχει εκτόε από την κρίση του ανωτάτου δικαστηρίου».
Βολές Παπαρήγα 
κατά κυβέρνησης
Η κυβέρνηση Παπαδήμου δεν κοροΐδεψε τον λαό ότι θα του λύσει τα προβλήματα ή θα κάνει πιο μαλακή την κρί- ) ση, δήλωσε χθεε η γενική γραμματέαε του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα (real fm). Σχολιάζονταε την κυβέρνηση Παπαδήμου σε σχέση με την κυβέρνηση Παπανδρέου, η κ. Παπαρήγα, αφού επισήμανε ότι τα τρία κόμματα που μετέχουν σ’ αυτήν έχουν την ίδια πολιτική, πρόσθεσε: «Νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση δεν κοροΐδεψε τον λαό ότι θα φέρει κάτι διαφορετικό, ότι θα του λύσει προβλήματα ή ότι θα κάνει πιο μαλακή την κρίση ή θα συντομεύσει τη φάση τηε κρίσηε. Ο λαόε πρέπει να το έχει καθαρό. Και να μη νιώθει απογοητευμένοε», είπε, εννοώνταε ότι δεν έπρεπε ο λαόε να πιστέψει ότι αυτή η κυβέρνηση θα ήταν κάτι διαφορετικό: «Μπήκε επικεφαλήε έναε τραπεζίτηε που θεωρείται, αε πούμε, πιο κατάλληλοε, έχει πιο άμεση προσωπική γνώση των πραγμάτων, αλλά η κρίση δεν μπορεί να λυθεί μόνο με την αλλαγή οο- σώπων, ακόμα και στο πλαίσιο των διαχειριστών j  έχουν τουε ίδιουε στόχουε», ανέφερε η κ. Παπαρήγα.Η γ.γ. είπε ότι η νέα δανειακή σύμβαση είναι «σχετικά τελειωμένη», ενώ χαρακτήρισε σχετικά ανουαό το PSI και προέβλεψε ότι «δεν πρόκειται ούτε να καθυστερήσουν ούτε να ανασταλούν τα όλο και χειρότερα που έρχονται, σε ό,τι αφορά τα μέτρα σε βάροε του λαού, αλλά και στη συνέχιση τηε ύφεσηε που μπορεί να γίνει μεγαλύτερη».
Τστπρας: Δεν υπάρχουν 
«κόκκινες γραμμές»
Νέα, σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση Παπαδήμου εξαπέλυσε ο επικεφαλήε τηε Κοινοβουλευτικήε Ομάδαε του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Αλ. Τσίπραε, κατηγορώνταε την ότι δεν διαπραγματεύτηκε και χαρακτηρίζοντάε την «θίασο» και «οπερέτα». «Δεν διαπραγματεύτηκαν ούτε στιγμή. Η λοκήστην υπόθεση του PSI αυτό αποδεικνύει. Ο,τι ανακοίνωσε ο κ. Νταλάρα στην ελληνική πλευρά, η ελληνική πλευρά το αποδέχθηκε, άμεσα, και μάλιστα διέρρευσε ότι έχει κλείσει η συμφωνία», είπε ο κ. Τσίπραε (NET) και πρόσθεσε: «Αυτοί οι οποίοι έφεραν αντιρρήσειε ήταν το ΔΝΤ και η γερμανική πλευρά, δηλαδή η τρόικα, η οποία δανείζει τα χρήματά τηε και έχει λόγουε να διαπραγματευτεί για μια καλύτερη συμφωνία». Ο κ. Τσίπραε υποστήριξε ότι από την πλευρά τηε ελληνικήε κυβέρνησηε δεν υπήρξε καμία κόκκινη γραμμή, κανέναε όροε, καμία στρατηγική. Εκανε μάλιστα λόγο για «οπερέτα» που μαε κυβερνά, διευκρινίζονταε ότι δεν εννοεί μόνο την κυβέρνηση, αλλά και «τη διαπλοκή τηε πολιτικήε με την οικονομική εξουσία». Σχολιάζονταε την ψηφοφορία για το πολυνο- μοσχέδιο, τόνισε ότι «αυτή η κυβέρνηση είναι θίασοε...» και κατηγόρησε τον υπουργό Υγείαε Ανδρ. Λοβέρδο ότι με την τροπολογία ήθελε να κάνει ρουσφέτι σε μεγαλο- φαρμακοποιούε και γι’ αυτό αντέδρασαν οι βουλευτέε. «Ακόμα κι αυτό όμωε το Μέγαρο Μαξίμου το χαρακτήρισε υποταγή στιε συντεχνίεε. Εκείνοι που κάνουν ρου- σφέτια μιλούν για συντεχνίεε», είπε ο κ. Τσίπραε.

Κώδωνα κινδύνου 
για παρεμβάσεις 
της πολιτικής στο 
έργο της Δικαιοσύ
νης κρούει η Ενω
ση Εισαγγελέων.


