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To Eurogroup αναμένεται να 

εγκρίνει το πρόγραμμα στήριξηε 
και χρηματοδότησηε τηε ελληνικήε

οικονομιαε

Ακολουθεί ανάλογη απόφαση τηε 
Ευρωπαϊκήε Κεντρικήε Τράπεζαε

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
fÊ Ê Ê  ζεκινά επίσημα η διαδικασία 

ανταλλαγήε των ομολόγων

Ακολουθεί η νομοθέτηση 
για τιε «ρήτρεε συλλογικήε 

δράσηε» που θα επιβάλουν την 
υποχρεωτική συμμετοχή όλων 

των ομολογιούχων στο κούρεμα, 
εφόσον εξασφαλισθεί ένα υψηλό 

ποσοστό εθελοντικήε 
συμμετοχήε

ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ
Ολοκληρώνεται η ανταλλαγή 

των ο μ ο λ ό γ ω ν ^ ^ ^ ί

Ακολουθεί αίτημα 
npos Δ Ν Τ  για νέο 

πρόγραμμα

ΤΡΙΤΗ, 20 ΜΑΡΤΙΟΥ ^
Λήγουν ομόλογα 14,5 δισ. ευρώ ^

Ο Πρωθυπουργός 
ΛουκάςΠαπαδήμος 

ενώ φεύγει από 
την αίθουσα της 
Ολομέλειας της 

Βουλής λίγο πριν 
ξεκινήσει η κρίσιμη 

ψηφοφορία για 
το νέο Μνημόνιο. 
Το θέμα του πότε 

λήγει η θητεία της 
κυβέρνησης του, 

είναι ανοικτό

Κούρεμα και στο ΒάθΟζ ΚάλπεςΣε σύσκεψη Παπαδήμου με tous δυο apxnyous θα ληφθουν οι αποφάσεΐδ - Δυο «γραμμές» από την κυβέρνηση
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

Η  κυβέρνηση, που εκτίμησε ως «θετικό» το γεγονός ότι το Μνημόνιο έλαβε 199 ψήφους και υπερψηφίστηκε από τα 2/3 της Βουλής, χθες φάνηκε να διχάζεται σχετικά με τη διάρκεια του βίου της και τον άρρηκτα συνδε- δεμένο με αυτό χρόνο διεξαγωγής των εκλογών.Ο υπουργός Επικράτειας και κυβερνητικός εκπρόσωπος ΠαντελήςΡυθμισιή5 ο Zapapos, που έχει δηλώσει nws μετά ίο PSI θα άρει την εμπιστοσύνη του npos την κυβέρνησηΚαψής άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί και εντός του Απριλίου να πραγματοποιηθούν οι εκλογές, αφού, όπως είπε, περί τα τέλη Μαρτίου ολοκληρώνεται το έργο της παρούσας κυβέρνησης. Αντίθετα, ο έτερος υπουργός Επικράτειας Γιώργος Σταυρό- πουλος και στενός συνεργάτης του

Πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου υπονόησε σε δηλώσεις του ότι ο βίος της κυβέρνησης μπορεί να ταυτιστεί με τον βίο της παρούσας Βουλής. Οπω ς δήλωσε σχετικά (Real FM), «η κυβέρνηση πήρε την εμπιστοσύνη της Βουλής, η θητεία της οποίας τελειώνει το 2013. Ας αφή- σουμε τον Πρωθυπουργό να επιλέ- ξει πότε θα οδηγήσει με ασφάλεια τη χώρα στις εκλογές».Ο ι διαφορετικές αυτές απόψεις τροφοδότησαν εκτιμήσεις ότι ο κ. Παπαδήμος δεν έχει ακόμη αποφασίσει πότε ακριβώς θα γίνουν οι εκλογές, και θα εξαρτήσει την απόφαση του προφανώς έπειτα από συνεννόηση με τους αρχηγούς του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Παπανδρέου και Αντώνη Σαμαρά οι οποίοι στηρίζουν την κυβέρνηση. Επί του παρόντος, δεν έχει προσδιοριστεί σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών υπό τον κ. Παπαδήμο. Εκτι- μάται ότι αυτό θα γίνει αφού υποβληθεί η  επίσημη πρόταση για την ανταλλαγή των ομολόγων με τους ιδιώτες (το λεγόμενο PSI) και ψηφιστούν από τη Βουλή ορισμένες δια

δικαστικές νομοθετικές διατάξεις.Αμφίσημες είναι οι απόψεις και για το τι πραγματικά θέλουν οι αρχηγοί των δυο μεγάλων κομμάτων σχετικά με τις εκλογές. Πριν από την ψηφοφορία, ο πρόεδρος της ΝΔ -  που ουσιαστικά μετά την απώλεια της δεδηλωμένης από το ΠΑΣΟΚ κρατάει τις τύχες της κυβέρνησης Παπαδήμου στα χέρια του -  είχε δηλώσει καθαρά ότι αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ανταλλαγής των ομολόγων θα άρει την εμπιστοσύνη του προς την κυβέρνηση ώστε να οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές ακόμη και εντός του Απριλίου. Ορισμένοι χθες επέμεναν ότι ο κ. Σαμαράς δεν πρόκειται να υποχωρήσει από τη θέση του διότι δεν επιθυμεί να δώσει την ευκαιρία στους 21 βουλευτές που διέγραψε να δημιουργήσουν πολιτικό φορέα. Αλλοι εκτιμούσαν ότι ο κ. Σαμαράς δεν θα επιδιώξει εκλογές λόγω της αναπόφευκτης δημο- σκοπικής βουτιάς που θα καταγράψει το κόμμα μετά την ψηφοφορία της Κυριακής.Για το ΠΑΣΟΚ τα πράγματα είναι πιο καθαρά. Ο εκπρόσωπος Τύπου

Καψήδ: Ζητούνται 
έγγραφε5 δεσμεύσει
Αναφορικά με το έργο τηε κυβέρνησηε, 
ο κυΒερνητικόε εκηρόσωποε Π. Καψήε 
δήλωσε χθεε ότι οι επόμενεε τρειε 
εΒδομάδεε είναι εξαιρετικά δύσκολεε 
για την προσπάθεια τηε χώραε. Οπωε 
είπε χαρακτηριστικά, «μαε περιμένουν 
τρειε διαΒολοΒδομάδεε».
Ο  υπουργόε Επικρατείαε έκανε λόγο 
για τιε απαιτήσειε εγγυήσεων που 
προβάλλουν οι δανειστέε τηε χώραε, 
αποκαλύπτονταε ότι απαιτούν νέεε 
έγγραφεε δεσμεύσειε. Οπωε είπε, ώε 
αύριο πρέπει να δοθούν οι έγγραφεε 
δεσμεύσειε των πολιτικών αρχηγών, 
αλλά δεν ήταν οε θέση να δηλώσει αν 
θα πρόκειται για ξεχωριστέε επιστολέε 
των κ.κ. Παπανδρέου και Σαμαρά ή θα 
υπάρξει κοινή επιστολή

του κόμματος Πάνος Μπεγλίτης δήλωσε (Βήμα Fm) ότι υπό τις παρούσες συνθήκες δεν νοούνται εκλογές και τάχθηκε εμμέσως υπέρ της παράτασης του βίου της κυβέρνησης.Συναφές θέμα με τον χρόνο των εκλογών είναι και εκείνο του ανασχηματισμού της κυβέρνησης. Κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο οι όποιες αλλαγές στο Υπουργικό Συμβούλιο θα γίνουν με γνώμονα το συγκεκριμένο έργο που έχει η κυβέρνηση. Με την έννοια αυτή, θεωρείται δεδομένο ότι θα καλυφθούν τα κενά που έχουν δημιουργηθεί από τις παραιτήσεις των 6 μελών της και πιθανώς η θέση του υπουργού Ο ικονομικών Ευ. Βενιζέλου, ο οποίος εκ των πραγμάτων με την ολοκλήρωση της νέας δανειακής σύμβασης και του PSI λογικά θα παραιτηθεί προκειμένου να ασχοληθεί με το ΠΑΣΟΚ. Στο πνεύμα αυτό κυβερνητικές πηγές χθες θεωρούσαν δεδομένο ότι δεν είναι ρεαλιστικός ένας δομικού χαρακτήρα ανασχηματισμός και ότι θα γ ίνουν στοχευμένες και περιορισμένες αντικαταστάσεις.
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Επιμένουν σπς έγγραφες δεσμεύσεις Παπανδρέου - Σαμαρά για ιην τήρηση ιης συμφωνίας και μειά πς εκλογές και στην κάλυψη της τρύπας των 325 εκατ. ευρώ με τη ρύθμιση των επικουρικών συντάξεωνΔυο αγκάθιασιον δρόμο για
το Eurogroup

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μ ΑΝ Ω ΛΗ Σ ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗΣΕ ν αναμονή των έγγραφων δεσμεύσεων των Γ. Παπανδρέου Kat A. Σαμαρά ότι ΠΑΣΟΚ και ΝΔ θα τηρήσουν μετεκλογικά τους όρους του νέου Μ νημονίου, αλλά και της συμφωνίας για την κάλυψη της τρύπας των 325 εκατ. ευρώ που εξακολουθεί να υφίστα- ται συνεπεία των ατελών ρυθμίσεων για τις συντάξεις, τελούν οι ιθύνοντες των Β ρυξελλώ ν. Στον προγραμματισμό των ευρωπαίων εταίρων προβλέπεται η  σύγκληση του Eurogroup αύριο Τετάρτη,Το δημόσιο xpéos δεν φαίνεται εφικτό να μειωθεί με τα υπάρχοντα μέτρα στο 120% του ΑΕΠ το 2020
εφόσον θα έχουν ρυθμισθεί αυτές οι δύο εκκρεμότητες. Πάντως, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές στην Αθήνα, δεν αποκλείεται τελικά να μη γίνει η αυριανή συνεδρίαση λόγω των γενικότερων επιφυλάξεων που εκφράζονται από το Βερολίνο, οι οποίες δεν σχετίζονται αυστηρά με τις δεσμεύσεις των ελληνικών πολιτικών κομμάτων. Στην π ερίπτωση αυτή, το ελληνικό ζήτημα θα συζητηθεί στο Eurogroup της επόμενης Δευτέρας.Πρώτος στόχος των εταίρων μας είναι να δοθεί στο Eurogroup το έναυσμα για την υλοπ οίησ η της ανταλλαγής των κρατικών ομολόγων επί τη βάσει του λεγάμενου PSI και παράλληλα να συμφωνηθεί η κάλυψη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος ώστε να αντεπ εξέλ- θει επττυχώς στη δοκιμασία αυτή. Δεύτερος στόχος είναι η επί της αρχής συμφωνία για το νέο δάνειο στην Ελλάδα, σ υνολικού ποσού 130 δισ. ευρώ, και ειδικότερα  η συμφωνία για την παροχή της πρώτης δόσης περί τα μέσα Μαρτίου.

Δεσμευμένο$ λογαριασμός

Ενα δεύτερο πρόβλημα, που 
μάλλον προκύπτει, είναι αυτό 
του λεγάμενου δεσμευμένου 
λογαριασμού, ο onoios με Βάση 
όσα ανέφεραν προ ημερών οι 
Σαρκοζί και Μ έρκελ θα διασφαλίζει 
tous  δανειστέβ Tns Ελλάδαε ότι 
αποκλείεται να χάσουν τα χρήματά 
to u s . Η κεντρική ιδέα Γερμανίαβ 
και Γαλλίαε είναι απ’ ό,τι φαίνεται 
να δεσμεύσουν μέσω ειδικήε 
συμφωνίαε το ελληνικό κράτοε 
ότι ανεξαρτήτωε των μελλοντικών 
οικονομικών εξελίξεων θα διαθέτει 
ένα τμήμα των εσόδων του για την 
απόσβεση των δανείων. Γερμανία και 
Γαλλία εμφανίζονται, σύμφωνα με 
διπλωματικέε πηγέβ, αποφασισμένεε 
να θέσουν στο Eurogroup το ζήτημα 
του δεσμευμένου λογαριασμού 
ois όρο για την έγκριση του νέου 
προγράμματοε αρώγήε στην Ελλάδα

Η συνολική συμφωνία αναμένεται να κυρωθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Eurogroup και, βεβαίως, αφού σ υγκεκριμενοπ οιηθούν τα αποτελέσματα της ανταλλαγής των κρατικώ ν ομολόγω ν, δη λα δή το ακριβές ποσό του κουρέματος της αξίας τους. Κάτι που είναι αναγκαίο για την τελική ρύθμιση του δανείου.Η Μ ΕΙΩΣΗ  ΤΟΥ Χ Ρ Ε Ο Υ Σ ,Ω σ τόσ οτο μείζον πρόβλημα στην παρούσα φάση είναι ότι με βάση την επικαι-

ροποιημένη ανάλυση βιωσιμότητας του δη μοσίου χρέου ς της Ελλάδας που ετοίμασε η τρόικα κατόπιν αιτήματος του προηγούμενου Ε π ^ Γ ο π ρ , με τα υπάρχοντα μέτρα το δημόσιο χρέος της χώρας δεν φ αίνεται εφικτό να μειω θεί στο 120% του ΑΕΠ το 2020 όπως ε ίχε ζητήσ ει η  Σ ύ νοδο ς Κορυφ ής. Κατά πάσα πιθανότητα το χρέος θα κινείται περί το 128% του ΑΕΠ, κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να εξευρεθούν πρόσθετοι χρηματικοί πόροι για τη μείωσή του.0  πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μ άριο Ντράγκι είχε αφήσει να εννοηθεί την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα μπορούσε να  βο ηθ ήσ ει, αντιμετω π ίζοντας τρόπον τινά αφιλοκερδώς τα ελληνικά κρατικά ομόλογα που η ΕΚΤ αγόρασε υπό την άρτια τιμή και σήμερα έχει στη διάθεσή της. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η ΕΚΤ θα μπορούσε να πουλήσει τα ομόλογα στην Ελλάδα στις τιμές που τα αγόρασε, δηλαδή χωρίς κέρδος. Πηγές των Βρυξελλών ανέφεραν όμως ότι οι απόψεις Ντράγκι δεν ικανοποίησαν τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Φινλανδία, οι οποίες προέ- βαλαν τις νομικές κυρίως αντιρρήσεις τους στη Φρανκφούρτη. Ετσι, αναζητούνται άλλες λύσεις που με τη βοήθεια της συχνά χρήσ ιμ ης δ ιεθ νού ς δη μιου ργική ς λ ογισ τικής θα μπορούσαν ενδεχομένω ς να αποφέρουν ικανοποιητικά για όλους αποτελέσματα.
«Δεν μπορεί να υπάρξει και δεν θα 

υπάρξει αλλαγή στο πρόγραμμα» 
τηε Ελλάδαε είπε η Ανγκελα 

Μέρκελ κατά τη συνέντευξη Τύπου 
που παραχώρησε στο Βερολίνο 

μαζί με τον υπουργό Οικονομικών 
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Η Μέρκελ 
χαιρέτισε επίσηε το αποτέλεσμα 

τηε ψηφοφορίαε στο ελληνικό 
Κοινοβούλιο

jjjg jljp

Η Μέρκελ αποκλείει επαναδιαπραγμάιευσηΠολυγλωσσία ins γερμανικής κυβέρνησης σιο ζήιημα ins Ελλάδας
ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Μ ήνυμα υποστήριξης και αλληλεγγύης στην Ελλάδα έστειλε η Καγκελάριος της Γερμανίας Ανγκελα Μέρκελ μετά την έγκριση της συμφωνίας με την τρόικα από το ελληνικό Κοινοβούλιο.Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βήμα προκειμένου να αξιοποιηθεί η ευκαιρία να μειωθεί το χρέος της Ελλάδας στο 120% του ΑΕΠ, δήλωσε η Καγκελάριος χθες στο Βερολίνο. Απέκλεισε πάντως οποιαδήποτε επαναδιαπραγμάτευση και αλλαγή του προγράμματος εξαιτίας των αντιδράσεων και κινητοποιήσεων στην Ελλάδα. «Αλλαγές δεν μπορούν και δεν θα γίνουν», είπε. Ο εκπρόσωπός της Στέφεν Ζάιμπερτ διαβεβαίωσε για«Η έγκριση πΐ5 συμφωνίεΒ την αλληλεγ-από το ελληνικό Κοινοβούλιο γυη ! ης Γερ'Γ μ α ν ία ς  κα ιείναι ένα πολύ σημαντικό της Ευρώπηςβήμα», τόνισε η Καγκελάρΐ05 στην Ελλάδα,η  οποία βρίσκεται σε μια εξαιρετική κατάσταση ανάγκης, καθώς η επιτυχία των προσπαθειών της Ελλάδας είναι σημαντική και για την Ευρώπη. «Θέλουμε να βοηθήσουμε την Ελλάδα, μέσα στο ευρώ», είπε ο κ. Ζάιμπερτ.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. Σε ισχύ παραμένει η απαίτηση -  όχι της Γερμανίας, αλλά της τρόικας -  να υλοποιηθούν οι αποφάσεις του τελευταίου Eurogroup στις 9 Φεβρουάριου. Στις απο.φάσεις αυτές συμπεριλαμβά- νονται, μεταξύ άλλων, οι εγγυήσεις των «σημαντικών πολιτικών δυνάμεων» που στηρίζουν την κυβέρνηση Παπαδήμου για την υλοποίηση του προγράμματος και μετά τις εκλογές, καθώς και ο κατάλογος με την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων για τα μέτρα και τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να προχωρήσει άμεσα η ελληνική κυβέρνηση. Η λίστα αυτή θα οριστικο- ποιηθεί στο επόμενο Eurogroup και θα περιλαμβάνει και μεταρρυθμίσεις από το πρώτο Μ νημόνιο που δεν υλοποιήθηκαν, είπε εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών. Ο  σχεδιασμός προβλέπει ότι «οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν στις αρχές Μαρτίου» για να δοθεί το πράσινο φως για την εκταμίευση _ δόσεων από το δεύτερο πακέτο στήριξης.
Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Ο Π Ο ΙΗ ΣΗ . Χαιρετίζοντας την απόφαση της ελληνικής Βουλής, η κ. Μέρκελ διαφοροποιείται αισθητά από τους κυβερνητικούς της εταίρους. Μάλιστα, η Καγκελάριος «άδειασε» τον Φιλελεύθερο υπουργό Οικονομίας Φίλιπ Ρέσλερ που προειδοποιούσε την Κυριακή ότι «η ημέρα X  (πτώχευσης της Ελλάδας) γίνεται όλο και λιγότερο τρομακτική». Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της, η  Καγκελάριος δεν σκέφτεται μ' αυτόν τον τρόπο και δεν γνωρίζει τι σημαίνει «ημέρα X». Η ανοιχτή προειδοποίηση Ρέσλερ δείχνει την πο-1 λυγλωσσία της γερμανικής κυβέρνησης στο ζήτημα της Ελλάδας ενόψει και της έγκρισης του δεύτερου πακέτου στήριξης της χώρας μας από τη γερμανική Βουλή. Σχολιαστές ερμηνεύουν τη σκληρή στάση

του υπουργού Οικονομικών κ. Σόιμπλε ως διάσταση με την Καγκελάριο, χωρίς όμως να αποκλείουν και μια κατανομή ρόλων στο παιχνίδι πιέσεων που ασκήθηκε στην Αθήνα να δεχτεί τη συμφωνία με την τρόικα.Η Μέρκελ επιχειρηματολογεί ότι η βοήθεια στην Ελλάδα είναι «ο δρόμος με τις λιγότερες ζημίες». Αντίθετα, ο πρόεδρος των Φιλελευθέρων Φίλιπ Ρέσλερ προειδοποιεί ότι υπάρχει θωράκιση για όλα τα ενδεχόμενα.

Η εφαρμογή ιων μέτρων
Ο  υπουργόε Εξωτερικών Tns Γερμανίαβ Γκίντο 
Βεστερβέλε κάλεσε την Ελλάδα να εφαρμόσει 
τα μέτρα, χαρακτηρίζονταε καθοριστικήε 
σημασίαβ την εφαρμογή to u s . Λίγο νωρίτερα ο 
εκηρόσωποβ Tns Μ έρκελ Στέφεν Ζάιμπερτ είχε 
επαναλάβει την επίσημη θέση του Βερολίνου 
να παρασχεθεί Βοήθεια στην Ελλάδα με τη 
χώρα pas εντόβ Tns ευρωζώνηε. Ανάλογεε 
ήταν οι δ η λ ώ σ ε ι Tns Κομισιόν. Ο  εηίτροηοε 
Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεω ν 
m s ΕΕ Ο λι Ρεν προειδοποίησε ότι εκείνο 
που χρειάζεται η Ελλάδα είναι «να δείξει 
πολιτική βούληση για την εφαρμογή των 
μεταρρυθμίσεων» και προχώρησε μάλιστα ένα 
Βήμα παραπέρα χαρακτηρίζονταε απαράδεκτα 
τα Βίαια επεισόδια

Φ η Ο Β Μ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΡΙΐΟΒΑΝΚ Α.Ε 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΩΝ
Για τη Δημόσια Προσφορά μέχρι 133.333.333 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,60 και τιμής διάθεσης 

€  0,80 στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας ΡΚΟΒΑΝΚ Α.Ε., με καταβολή 
μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με την από 21/06/2011 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τις από 01/12/2011 και 17/01/2012 αποφάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου

Η Τράπεζα ΡϋΟΒΑΝΚ Α.Ε. ("Τράπεζα"! ανακοινώνει ότι αναφορικά με την ως άνω αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποφάσισε την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος, 
παρατείνοντας την προθεσμία για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφών μέχρι και 
την 23/03/2012 και εηακολούθως μεταβάλλοντας τις ημερομηνίες ανάκλησης των δικαιωμάτων 
προτίμησης και προεγγραφών, της έναρξης και λήξης της περιόδου διάθεσης των αδιαθέτων μετοχών, 
πίστωσης των νέων μετοχών στους δικαιούχους και ανακοίνωσης για την κάλυψη της αύξησης του 
μετοχικού κεφαλαίου. Οι αλλαγές αυτές έχουν αποτυπωθεί στο ακόλουθο αναθεωρημένο 
χρονοδιάγραμμα:

Ημερομηνία
19/01/2012
20/01/2012

23/01/2012

24/01/2012
24/01/2012
30/01/2012
20/03/2012

23/03/2012
26/03/2012
06/04/2012
06/04/2012
10/04/2012

/

Γεγονός
Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου στην ιστοσελίδα της Τράπεζας 
και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Δημοσίευση α) ανακοίνωσης για τη Διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου σε μια 
ημερήσια οικονομική εφημερίδα εθνικής κυκλοφορίας και β) πρόσκλησης για την 
άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων 
Έναρξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφών 
Έναρξη περιόδου για την αγοραπωλησία δικαιωμάτων προτίμησης*
Λήξη περιόδου για την αγοραπωλησία δικαιωμάτων προτίμησης 
Λήξη περιόδου ανάκλησης δήλωσης άσκησης δικαιώματος προτίμησης και 
προεγγραφής
Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφών.
Έναρξη περιόδου διάθεσης των αδιάθετων 
Λήξη περιόδου διάθεσης των αδιάθετων 
Πίστωση νέων μετοχών σε δικαιούχους
Ανακοίνωση για την κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου 

* Σύμφωνα με το ιδιωτικό Συμφωνητικό των μετόχων θα πρέπει να νίνει γνωστοποίηση προθέσεων κατά 
ίρά από τα διευθυντικά στελέχη, το προσωπικό και τους μετόχους της Τράπεζας. Σε περίπτωση μη 

ποδοχής από μέρους των προαναφερθέντων της πρότασης του μετόχου που επιθυμεί να μεταβιβάσει τα 
■ικαιώματα προτίμησης, ο τελευταίος θα μπορεί να διαθέσει ελεύθερα τα δικαιώματά του.

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αρκετούς αστάθμητους παράγοντες και 
ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική 
ανακοίνωση, όπως προβλέπεται.

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, όπως εγκρίθηκε από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 19/01/2012, είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό 
κοινό από την Παρασκευή 20/01/2012, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει, 
σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Τράπεζας https://www.probank.gr και στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς http://www.hcmc.gr. Επίσης, το Ενημερωτικό 
Δελτίο, κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, θα διατίθεται δωρεάν στο 
επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, από τα καταστήματα της Τράπεζας και τα γραφεία 
της Τράπεζας, οδός Πειραιώς 74, Μοσχάτο, Υπηρεσία Μετοχολογίου (τηλ. 2104843576 και 2104843572).

Με την εξαίρεση των ανωτέρω τροποποιήσεων στο χρονοδιάγραμμα, η διαδικασία άσκησης δικαιωμάτων 
προτίμησης και προεγγραφών για τις τυχόν αδιάθετες μετοχές παραμένει όπως έχει ήδη ανακοινωθεί και 
ως αναφέρεται στο εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο της Τράπεζας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στα καταστήματα της 
Τράπεζας και στα γραφεία της Τράπεζας επί της οδού Πειραιώς 74, Μοσχάτο, Υπηρεσία Μετοχολογίου 
(τηλ. 2104843576 και 2104843572).

Μοσχάτο 13/02/2012 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

V ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

https://www.probank.gr
http://www.hcmc.gr


ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ ΤΡΙΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012Ελπίδες και σκεπτικισμόςΟι περισσότεροι αρθρογράφοι ίων ξένων εφημερίδων λένε ότι ίο σχέδιο δεν «τραβάει»

Η διαπίστωση είναι σχεδόν οικουμενική: το σχέ- Ελλάδα τελικά θα χρεοκοπήσει, διαφωνούν όμως 
διο δεν «τραβάει», η αυστηρή λιτότητα θα σκοτώ- στο κατά πόσον αυτό θα συμβεί εντός ή εκτός 
σει τελικά τον ασθενή. Οι περισσότεροι άρθρο- της ευρωζώνης. Και στη συνέχεια οι αγορές θα 
γράφοι των ξένων εφημερίδων εκτιμούν ότι η θέσουν στο στόχαστρο τον επόμενο.Η Ευρώπη και το μαστίγιο της λιτότητας

« Π ιστεύει κανείς πραγματικό να σώσει έτσι την Ευρώπη, εκμηδενίζοντας την Ελλάδα;», ρωτάει ο Γκαντ Λέρ- νερ σε άρθρο του στην ιταλικά «Ιη Κερυδδϋεα», υπό τον τίτλο «Η Ευρώπη και το μαστίγιο της λιτότητας». Εια τον ιταλό αρθρο- γράφο, ο οποίος κάνει λόγο για «στραγγαλισμό της Ελλάδας», η ιδέα ότι θα δημιουργη- θεί μια πολιτική ένω ση στη Γηραιό Ηπειρο με το μαστίγιο της λιτότητας είναι μια «αρνητική ψευδαίσθηση». Τα μέτρα που υπαγορεύονται από την τρόικα στην κυβέρνηση της Αθήνας, «θυμίζουν την αδιαφο-

ΤΟΥ
ΓΚΑΝΤ ΛΕΡΝΕΡ
«IAREPUBBLICA»

ρία του δημίου μάλλον παρά την επι- δεξιότητα του χειρουργού», προσθέτει. «Αυτή η γραφειοκρατική οντότητα», γράφει αναφερόμενος στην τρόικα, «θέλει να υψώσει ένα firewall, δηλαδή ένα αντιπυρικό τείχος, για την άμυνα του ευρώ. Και τι να κάνουμε αν από την άλλη πλευρά του τείχους αυτού καούν οι Ελληνες;».Ο  Γκαντ Λέρνερ εκτιμά πως «πίσω από την τρόικα που καθημερινά αυξάνει τα αιτήματα για θυσίες -  δεν φτάνει, δεν φτάνει, δεν φτάνει-, αναγνωρίζει κανείς σαφώς το εξουσιαστικό προφίλ της Γερμανίας». Ο  Πα- πανδρέου υποχρεώθηκε να παραχωρήσει τη θέση του στον τεχνοκράτη Παπαδήμο, άνθρωπο της εμπιστοσύνης της Φρανκφούρτης, «όμως τώρα δεν αρκεί ούτε αυτό», εξηγεί. «Η τρόικα δεν βλέπει με καλό μάτι την προθεσμία του Απριλίου, όταν οι Ελληνες

Πίσω από την τρόικα, που καθημερινά αυξάνει τα αιτήματα για θυσίε$, αναγνωρίζει κανεί5 σα<ρώ$ το εξουσιαστικό προφίλ πΐ5 Γερμανία*

θα πρέπει να εκλέξουν δημοκρατικά ένα νέο Κοινοβούλιο και μια νέα κυβέρνηση. Φοβάται ότι η λαϊκή βούληση θα έρθει σε αντίθεση με το σχέδιο δακρύων και αίματος για τη χορήγηση των δανείων. Απαιτεί μια επιτροπεία της εθνικής κυριαρχίας που δεν προβλέπεται από καμιά συνθήκη και δημιουργεί έτσι μια νέα μορφή αποικιοκρατίας, η οποία δεν βασίζεται πλέον στους στρατούς αλλά στο χρέος».Ο αρθρογράφος υπογραμμίζει πως «ο αλληλέγγυος ευρωπαϊσμός που στοχεύει σε μια αληθινή πολιτική και δημοσιονομική ένωση, εξέρχεται ταπεινωμένος από αυτή την ελληνική τραγωδία που οι κυβερνήσεις της Δεξιάς, στο Βερολίνο όπως και στο Παρίσι, άφησαν να επιδεινωθεί, φοβάμαι για παιδαγωγικούς λόγους: χτυπάνε έναν για να διδάξουν εκατό».Ευρωπαίοι οπλισμένοι με άγνοια και αλαζονεία
Κ ριτική στους Ευρω παίους για την πολιτική που ακολούθησαν απένα ντι στην ελληνική και γενικότερα την ευρωπαϊκή κρίση ασκεί ο αρθρογράφος των «Financial Times» Βόλφγκανγκ Μίνχαου, ο οποίος θεωρεί ότι η χώρα μας και η Πορτογαλία θα π ρ έπει να αφεθούν να χρεοκοπήσουν μέσα στην ευρωζώνη για να μπορέσουν μετά να ανα- κάμψουν με τη βοήθεια κεφαλαίων από ένα ενισχυ- μένο ευρωπαϊκό ταμείο βοήθειας.Ο ι Ευρω παίοι «οπ λισμένοι με άγνοια και αλαζονεία» δεν συμβου-

ΤΟΥ
ΒΟΛΦΓΚΑΝΓΚ
Μ ΙΝΧΑΟΥ
FINANCIALTIMES

λεύτηκαν όσους είχαν αντιμετωπίσει παρόμοιες κρίσεις τις προηγούμενες δεκαετίες και νόμισαν ότι ήταν έξυπνοι όταν αποφάσισαν να επιβάλουν πολιτικές σκληρής λιτότητας ή όταν υποχρέωσαν τους ιδιώτες δανειστές να υποστούν κούρεμα, γράφει ο Μίνχαου.Τώρα πολλοί λένε ότι ετοιμάζονται να σηκώ σουν τα χέρια ψηλά για την Ελλάδα, αν και όπως όλα δείχνουν θα χορηγηθεί το δεύτερο πακέτο βοήθειας. Θα επικρατήσει περίοδος ηρεμίας για λίγο διάστημα, αλλά με τόσες περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις η ύφεση θα γίνει ακόμη μεγαλύτερη στην Ελλάδα. Μ εγάλο ερωτηματικό παραμένουν ακόμη οι εξελίξεις στην ελληνική πολιτική σκηνή, που σχετίζονται με την εφαρμογή όσων μέτρων

Θα επικρατήσει περίοδο* ηρεμία* για λίγο, αλλά με τόσε* περικοπέ* στοτκ μισθού* και τι* συντάξει* η ύφεση θα γίνει ακόμη μεγαλύτερη στην Ελλάδα

έχουν συμφωνηθεί με τους ευρωπαί- ους εταίρους.«Κάποιοι λένε ότι θα ήταν καλύτερα να εκδιωχθεί η Ελλάδα από την ευρωζώνη σήμερα και να δοθούν τα χρήματα για τη σωτηρία της Πορτογαλίας. Προσωπικά πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερα να αναγνωρίσουμε την κακή κατάσταση που υπάρχει και στις δύο χώρες, να τις αφήσου- με να χρεοκοπήσουν μέσα στη νομισματική ένωση και μετά να χρησιμοποιήσουμε ένα επαρκώς ενισχυ- μένο ταμείο σωτηρίας για να τις βοηθήσουμε στην ανοικοδόμηση, προστατεύοντας ταυτόχρονα και τις άλλες χώρες. Αυτό θα κοστίσει πολλά χρήματα. Αλλά το να αγνοήσουμε την πραγματικότητα για άλλα δύο χρόνια θα είναι καταστροφικό» καταλήγει ο Μίνχαου.

θεραπεύουν την ασθένεια και θα σκοτώσουν τον ασθενή
ΤΟΥ Φ ΡΑΝ ΣΟ ΥΑ ΖΕΡΑΝ

LIBERATION

«και αν γινόμασταν όλοι Ελληνες; Μήπως αυτό που επιβάλ- . λεται σήμερα σε αυτή την πι- εζόμενη και εξευτελιζόμενη από τους ευ- ρωπαίους εταίρους της χώρα προαγγέλλει όσα θα συνταγογραφηθούν μια μέρα στην Ιταλία, την Πορτογαλία και, γιατί όχι, στη Γαλλία; Η Ευρώπη θεραπεύει την ασθένεια και θα σκοτώσει τον ασθενή». Αυτή την άποψη καταθέτει στο κύριο άρθρο της «Liberation» ο διευθυντής σύνταξης της γαλλικής εφημερίδας Φρανσουά Ζεράν.Η τύχη που επιφυλάσσεται στους Ελληνες, σημειώνει ο Ζεράν, πρέπει να απασχολεί όλους τους υπόλοιπους ευρωπαίους πολίτες: άραγε θα απειληθούν και εκείνοι από αυτές τις μεγάλες μειώσεις στους κοινωνικούς προϋπολογισμούς, από αυτές τις μειώσεις της τάξης του 22% στον κατώτα- το μισθό; Οι ενάρετοι σκίουροι αντιτείνουν

Τα ευρωπαϊκά γιατρικά 
θα συρρικνώσουν την οικονομία. 
Αυτοί που πληρώνουν είναι οι 
έλληνε* πολίτε*, και ανάμεσά του* 
οι πιο φτωχοί και οι πιο ευάλωτοιπως η Ελλάδα έζησε για καιρό σαν τζίτζικας, δανειζόμενη και ξοδεύοντας χωρίς να υπολογίζει, μακιγιάροντας τα στατιστικά της στοιχεία και συντηρώντας μια πληθωρική και διεφθαρμένη δημόσια διοίκηση. Ολα αυτά είναι αλήθεια. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι αγορές, οι τράπεζες που τόσα δάνειζαν, έχοντας όλοι γίνει ανελέητοι, ανακαλύπτουν πραγματικά σήμερα αυτή την κατάσταση; Γιατί δεν έκαναν τίποτα, ούτε είπαν τίποτα όσο ήταν καιρός;Οταν μια περιθωριακή οικονομία (λιγότερο από το 3% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ) φτάνει να απειλεί το σύνολο της ευρωζώνης, απλώς επιβεβαιώνεται πόσο εύθραυστες είναι οι ίδιες οι βάσεις της τελευταίας. Η μορφή της ευρωπαϊκής παρέμβασης, όμως, είναι ιδιαιτέρως απεχθής: ένας πρωθυπουργός που καλείται για εξηγήσεις σαν μαθητής σχολείου, εγκαθίδρυση μιας ταπεινωτικής επιτήρησης των λογαριασμών, επιδεικτική περιφρόνηση, ιδιαίτερα από τη Γερμανία, της εθνικής κυριαρχίας ενός έθνους. Η πλειονότητα των ειδικών, καταλήγει ο Φρανσουά Ζεράν, δεν πιστεύει στα ευρωπαϊκά γιατρικά που καταλήγουν να συρρικνώνουν μια οικονομία ήδη σε πλήρη ύφεση και άρα να επιδεινώνουν την ήδη σοβαρότατη κατάσταση της Ελλάδας. Αυτοί που πληρώνουν σήμερα είναι οι έλληνες πολίτες, και ανάμεσά τους οι πιο φτωχοί και οι πιο ευάλωτοι. Πόσο καιρό ακόμα θα δέχονται το απαράδεκτο;
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Ο φωτογραφικόε φακόβ καταγράφει ηροχθέε το βράδυ στα έδρανα m s  Βουλήε τρειε από to u s  διαγραφέντεε: η Μαριλίζα -ενογιαννακοπούλου (που 
δήλωσε παρούσα και καταψήφισε το άρθρο 1) συνομιλεί με tis Αννα Βαγενά (δεξιά) και Βάσω Παπανδρέου που ψήφισαν «όχι»

οι διαγραφές φερνουν πιο
κοντά τη δίαδΟΧίί στο ΠΑΣΟΚ

Ρήξη...Παπανδρέου - παπανδρεϊκών
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ Παπανδρέου εμφανίζεται να μην έχει μετανιώσει για την απόφασή του να αποπέμψει δεκάδες βουλευτές από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, ανάμεσάτους και στενούς συνεργάτες του όπως ο Χάρης Καστανίδης και η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, τραβώντας ουσιαστικά μία γραμμή στις προσωπικές του σχέσεις με στελέχη. Είναι ενδεικτικό ότι ο ίδιος διεμήνυσε στους διαγραμμένους βουλευτές «να μη χρησιμοποιήσετε το όνομά μου» ενόψει εσωκομματικών εξελίξεων, στέλνοντας το μήνυμα ότι οι όποιες αποφάσεις στελεχών, π.χ. της Δούκας Κατσέλη ή του Χάρη Καστανίδη, θα πρέπει να είναι αποσυνδεμένες απ' αυτόν. Το γεγονός μάλιστα ότι αποφάσισε να τους θέσει και εκτός λίστας στις επόμενες εκλογές, καταδεικνύει τη ρήξη που έχει επέλθει με μεγάλο κομμάτι των παπανδρεϊκών βουλευτών. Δεν είναι τυχαίο ότι χθες ο πρώην υπουργός Χάρης Καστανίδης σχολίασε δηκτικά ότι «ο κ. Παπανδρέου διέγραψε τον εαυτό του», ενώ όταν ρωτήθηκε (Real) εάν θα συγκροτήσει κόμμα, σχολίασε ότι «τον νέο πολιτικό φορέα θα τον ιδρύσει ο Γιώργος Παπανδρέου με τον Βαγγέλη Βενιζέλο».Μιλώντας στα «ΝΕΑ» ο Χάρης Καστανίδης είπε ότι όσα ακούγονται για δημιουργία νέου κόμματος απέχουν πολύ από την πραγματικότητα, ωστόσο ο σχεδιασμός του ιδίου σε σχέση με τη διαδοχή του ΠΑΣΟΚ δεν έχει ακυρωθεί μετά τη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Ομοίως η Δούκα Κατσέλη ανέφερε ότι είναι πολύ νωρίς να ασχοληθεί με τα εσωκομματικά γιατί προέχει η σωτηρία της χώρας. Πάντως σε σχέση με τη διαγραφή της, είπε στα «ΝΕΑ» ότι «είναι συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια», εκφράζοντας τη δυσφορία της για το γεγονός ότι οι συνάδελφοί της βουλευτές που καταψήφισαν το άρθρο 1 δεν βρέθηκαν εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας.0  Avôpéas Λοβέρδος ζηιεί αναπροσαρμογή oils ημερομηνίες ιων διαδικασιών

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΒΟΥΛΑ ΚΕΧΑΓΙΑ

Τ ο αίτημα για επίσπευση των διαδικασιών που αφορούν την αλλαγή ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ επαναφέρουν κορυφαία στελέχη του Κινήματος λίγες ώρες μετά τη διαγραφή 22 βουλευτών και την παραπομπή στο Π ε ιθ α ρ χ ικ ό  άλλων εννέα -  εξελίξεις που δ η μ ιο υ ρ γούν νέα δεδομένα στο εσωκομματικό τοπίο και προκαλούν αμηχανία σε μεγάλο κομμάτι της ψαλιδισμένης Κοινοβουλευτικής Ομάδας.Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τη συνεδρίαση του Ε ω ο ^ ϊψ  ο Γιώργος Παπανδρέου θα κληθεί από στελέχη που βρίσκονται κοντά στον Ευάγγελο Βενιζέλο να προχωρήσει σε αναθεώρηση των χρονοδιαγραμμάτων που

Το νέο ionio προκαλεί αμηχανία σε μεγάλο κομμάτι ms ψ αλιδισμένα Κοινοβουλευτικήν Ομάδα*

έχει καθορίσει το Πολιτικό Συμβούλιο, ούτως ώστε το επόμενο διάστημα το Π ΑΣΟΚ να προχωρήσει σε αλλαγή ηγεσίας.Το θέμα βεβαίως είναι κατά πόσο ο κ. Παπανδρέου θα αποδεχθεί επίσπευση των διαδικασιών την ώρα που με βάση τα όσα έχει πει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα θα πρέπει να έχει προηγηθεί η Συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ στις αρχές Μαρτίου.Πάντως ο Ανδρέας Λοβέρδος ήδη κάλεσε χθες εμμέσως τον απερχόμενο πρόεδρο να συγκαλέσει το ανώτατο κομματικό όργανο για να αναπροσαρμόσει τις ημερομηνίες (Real). Σύμφωνα με τον σχεδίασμά των στελεχών που συμπορεύονται με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, σε περίπτωση που ο κ. Βενιζέλος είναι ο μοναδικός υποψήφιος για τη διαδοχή, τότε θα πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία κορυφής ούτως ώστε να εκλεγεί ο επόμενος πρόεδρος ενδεχομένως όχι από τη βάση αλλά από ένα έκτακτο

Τη ν  παραίτησή τηε από
τη βουλευτική έδρα για 
«προσωπικούε λόγουε» 
υπέβαλε η Βουλευτήε 
Επικρατείαε Μάγια 
Τσ όκλη. Τ η  θέοη τηε 
καταλαμβάνει η Τατιάνα 
Καραπαναγιώτη, καθώε 
η πρώτη επιλαχούοα 
Σταυρούλα Σαλουφάκου, 
πρόεδροε του Εργατικού 
Κέντρου Αθηνώ ν, δεν 
αποδέχθηκε την έδρα

διευρυμένο Εθνικό Συμβούλιο.Σε αυτή την περίπτωση, τονίζουν συνεργάτες του, ο κ. Βενιζέλος θα μπορούσε να αποχωρήσει από την κυβέρνηση, ωστόσο ο ίδιος ακόμη δεν έχει καταλήξει στις αποφάσεις του -  θα τις λάβει μετά το Eurogroup και εφόσον κλειδώσει η συμφωνία για το PSI. Αν πράγματι ο υπουργός Οικονομικών αναδειχθεί πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τότε θα εγκατασταθεί στην Ιπποκράτους, απ' όπου θα αρχίσει να επεξεργάζεται το σχέδιο για την «επόμενη ημέρα» στο ΠΑΣΟΚ, εν όψει εκλογών, αρχής γενομένης από το πρόγραμμα του κόμματος. Οι πληροφορίες επιμένουν ότι θα πλαισιωθεί από μια ηγετική ομάδα στελεχών -  από ένα διευθυντήριο -  που στην ουσία θα σχεδιάσει την προεκλογική δραστηριότητα και θα εκπονήσει τον προγραμματικό λόγο του Κινήματος. Το σχέδιο προβλέπει σημαντικό ρόλο και για τον σημερινό πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Γιώργο Παπανδρέου.

ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ. Αρκετοί από τους διαγραμμένους βουλευτές αμφισβητούν τον αποκλεισμό τους από τα ψηφοδέλτια. Οπως τονίζουν, τη σχετική απόφαση λαμβάνει το Εθνικό Συμβούλιο και όχι ο πρόεδρος. Τυπικά λένε το όργανο καλείται να επικυροϊσει τις εισηγήσεις της Επιτροπής Εκλογικού Σχεδιασμού, επομένως τότε θα πρέπει να εξεταστεί το συγκεκριμένο θέμα. Μάλιστα η Μαριλίζα Ξενογιαννακο- πούλου δήλωσε (Σκάι) ότι «εγώ είμαι ΠΑΣΟΚ. Μόνο με το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσα να είμαι υποψήφια βουλευτής».Την ίδια ώρα οι εννέα βουλευτές που δεν αποπέμφθηκαν από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ -  παραπέμφθηκαν όμως στην Επιτροπή Καταστατικού και Δεοντολογίας του Κινήματος με το ερωτηματικό της διαγραφής -  θεωρούν ότι είναι άδικη η απόφαση να μη συμπεριληφθούν στις πράσινες λίστες. Το παράδοξο είναι ότι πρόεδρος της συγκεκριμένης επιτροπής -  του παλαιού Πειθαρχικού δηλαδή- είναι η διαγραμμένη βουλευτής Αχαΐας Μαρία Κυριακοπούλου, η οποία απείχε από την ψηφοφορία.
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Εκιό5 κόμμαιος οι 21 που ψήφισαν καιά ίου νέου Μνημονίου και ο Πόνος Κυμμένος -  Αυσιηρό μήνυμα σε όσους δημιουργήσουν δυσμενές κλίμα για ιούς βουλευιές που υπερψήφισαν
Καμία ευκαιρία
για τους αντάρτες 

από τον Σαμαρά
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΙΟ Ν ΥΣΗ Σ Ν Α ΣΟ Π Ο ΥΛ Ο ΣA μετακίνητος στη σ κληρή γραμμή απέναντι σε κάθε κί- . νηση ανταρσίας από τις κεντρικές επιλογές της ΝΑ παραμένει ο Αντώνης Σαμαράς, παρά τους εσωκομματικούς τριγμούς που προκαλεί η μαζική διαγραφή των 21 βουλευτών που καταψήφισαν τη νέα δανειακή σύμβαση με την τρόικα.Το μήνυμα αυτό εξέπεμψε χθες η γαλάζια ηγεσία, με την απόφαση να συγκληθεί αυθημερόν η Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος και να διαγράψει και από τους κομματικούς καταλόγους τους 21 αντάρτες, κα- _ .  , , θώς και τον

Δεν βλέπουν οργανωμένο β ο υ λ ε υ τ ή
σχέδιο πίσω από την Πάν° κ<ψ -
ομαδική διαφοροποίηση χ̂εδιαγρα"
σΐΟ γαλάΖΙΟ εΠΙϊελείΟ φεί από τονπερασμένοΝοέμβριο από την Κοινοβουλευτική Ομάδα (για την καταψήφιση της κυβέρνησης συνεργασίας), αλλά έως χθες παρέμενε μέλος κομματικής οργάνωσης της ΝΔ.«Οχι μόνο δεν κατάλαβαν ότι όφει- λαν να στηρίξουν μια επιλογή ιστορικής σημασίας για τη χώρα και την παράταξη, αλλά επιδίωξαν να δοκιμάσουν και τις αντοχές της κομματικής ηγεσίας», τόνιζαν χθες στενοί συνεργάτες του προέδρου της ΝΔ, προσθέτοντας ότι η διαγραφή των 21 βουλευτών «ήταν μονόδρομος». Το ίδιο μήνυμα στέλνουν και σε όσους -  υποψηφίους ή κομματικά στελέχη -  επιδιώξουν να δημιουργήσουν στις περιφέρειές τους δυσμενές κλίμα για τους βουλευτές του κόμματος που υπερψήφισαν το νέο Μνημόνιο.Στο γαλάζιο επιτελείο δεν βλέπουν πίσω από την ομαδική διαφο-

Kivnoeis «μειαμέλεια$» από διαγραφέντε$ βουλευτές, οι οποίοι τώρα ομνύουν στο όνομα Σαμαρά με την προσδοκία να επανενταχθούν στα γαλάζια ψηφοδέλτια

ροποίηση ένα οργανωμένο σχέδιο που είχε στόχο να πλήξει το κόμμα και την ηγεσία, παρότι το «μέγεθος της ανταρσίας» εξέπληξε και αποσυντονίζει τη ΝΔ. Πληροφορίες πάντως που έχουν φτάσει στο γραφείο του κ. Σαμαρά αναφέρουν ότι υπήρξαν δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των βουλευτών που κινούνταν σε αντιμνημονιακή γραμμή και αποφάσισαν να υπερβούν την κομματική πειθαρχία που είχε επιβάλει ο πρόεδρος του κόμματος. Ωστόσο, αποδίδουν τα 21 «όχι» στη βεβαιότητα που είχαν πολλοί βουλευτές, όπως λένε, ότι ο κ. Σαμαράς δεν θα προχωρούσε σε διαγραφές αν ο αριθμός των ανταρτών ήταν μεγάλος και θα αναζητούσε άλλη διέξοδο για να μην απειληθεί η συνοχή του κόμματος. Εκ του αποτελέσματος, είναι εμφανές ότι αν κινήθηκαν με αυτό το σκεπτικό, έκαναν λάθος. Από τη Λεωφόρο Συγγρού, μάλιστα, αναφέρουν ότι έχουν αρχίσει να καταγράφονται κινήσεις μεταμέλειας από ορισμένους από τους διαγραφέντες βουλευτές, οι οποίοι ομνύουν στο όνομα του κ. Σαμαρά και δηλώνουν «πιστά μέλη» της ΝΔ, με την προσδοκία να επανενταχθούν στα γαλάζια ψηφοδέλτια παρά τη διαγραφή τους. Η απάντηση της κομματικής ηγεσίας, όπως τόνιζαν οι ίδιες πηγές, ήρθε με τη χθεσινή απόφαση για τη διαγραφή των ανταρτών και από το κόμμα.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ.Σε κάποιες περιπτώσεις, εκτιμούν ότι την αντίδραση των βουλευτών ενίσχυσαν και προσωπικά κίνητρα επειδή δεν είχαν αξιοποιηθεί στον βαθμό που θα επιθυμούσαν από τον κ. Σαμαρά -  όπως ο Κώστας Μαρκόπουλος που διεκ- δικούσε στο πρόσφατο παρελθόν τη θέση του γραμματέα του κόμματος.Εξάλλου με την απόφαση για την πλήρη διαγραφή του Πάνου Κομμένου, οι ίδιες πηγές έλεγαν ότι «έληξε μια εκκρεμότητα», αφού ο βουλευτής της Β’ Αθηνών αντιμετωπιζόταν ως ξένο σώμα για τη ΝΔ, καθώς πρωτοστατεί και σε παρασκηνι- ακές διεργασίες για τη συγκρότηση αντιμνημονιακής πολιτικής κίνησης. Σε ανάλογες διεργασίες συμμετέχει πλέον και ο μέχρι πρότινος γραμματέας Συνδικαλιστικού του κόμματος Γιάννης Μανώλης, ο οποίος επίσης έχει μπει στο στόχαστρο του γαλάζιου «πειθαρχείου» όπως αφήνουν να εννοηθεί οι ίδιες πηγές.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΑΣΟΚ 

131 Βουλευτέε

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 
63 βουλευτέε

ΝΔ
62 βουλευτέε

ΚΚΕ 
21 βουλευτέε

ΛΑΟΣ
14 Βουλευτέε

ΣΥΡΙΖΑ 
9 βουλευτέε

Χειροκροτήματα 
για τον Αντώνη 
Σαμαρά στη 
συνεδρίαση των 
προέδρων των 
νομαρχιακών 
οργανώσεων, 
από tous  
onoious ζήτησε 
να στηρίξουν 
την απόφαση για 
υπερψήφιση rns 
véas δανειακήε 
aùpBaansΠροεκλογική κινητοποίηση για να απορροφηθουν οι κραδασμοί

Να περιφρουρήσουν m  συνοχή του κόμματθ5 σε τοπικό επίπεδο και να αποτρέψουν γαλάζιου5 εμφυλίους με φόντο το νέο Μνημόνιο εκλήθησαν οι πρόεδροι τωνΝΟΔΕ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ του κ. Σαμαρά για το επόμενο διάστημα είναι να τεθεί όλος ο κομματικός μηχανισμός σε εκλογικό συναγερμό, καθώς εκτιμάται ότι η προεκλογική κινητοποίηση της βάσης και του στε- λεχικού δυναμικού θα απορροφήσει τους κραδασμούς από τις μαζικές διαγραφές και θα αποτρέψει διαρροές στελεχών σε περιφερειακό επίπεδο, ιδίως στους νομούς από τους οποίους προέρχονται οι δια- γραφέντες βουλευτές. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο πρόεδρος της ΝΔ μίλησε χθες το απόγευμα σε συνεδρίαση των προέδρων των νομαρχιακώ ν οργανώσεων (ΝΟΔΕ) στα κεντρικά γραφεία του κόμματος, από τους οποίους ζήτησε να κινητοποιήσουν τη γαλάζια βάση και να στηρίξουν την απόφαση για υπερψήφιση της νέας δανειακής σύμβασης. Οι πρόεδροι των ΝΟΔΕ εκλήθησαν, παράλληλα, να προετοιμάσουν το έδαφος για περιοδείες του

κ. Σαμαρά και άλλων κορυφαίων στελεχών του κόμματος στις περιοχές τους, αλλά και να περιφρου- ρήσουν σε τοπικό επίπεδο τη συνοχή του κόμματος, αποτρέποντας γαλάζιους εμφυλίους με φόντο το νέο Μ νημόνιο.Μ ετά τις μ α ζικ ές διαγραφ ές, εξά λλου, σε τροχιά ανασχηματισμού εισέρχεται και η Λεωφόρος Συγγρού, αφού θα πρέπει το επόμενο διάστημα να πληρω θούν οι κ ενές θέσ εις στο κομματικό οργανόγραμμα που αφ ήνουν πίσω τους αρκετοί από τους διαγραφέ- ντες βουλευτές. Ενδεικτικά ανα- φέρονται τα κενά στις θέσεις κοινοβουλευτικών εκπροσώπων (παραμένει μόνο ο Νίκος Δένδιας, μετά τη διαγραφή του Κώστα Μαρ- κόπουλου και του Μανώλη Κεφα- λογιάννη), του μέχρι προχθές το- μεάρχη Αμυνας Μαργαρίτη Τζίμα, του αναπληρωτή τομεάρχη Εξωτερικών Κώστα Γκιουλέκα κ.ά.

Πόλεμος σιον ΛΑΟ Σ για ιη  βουλευτική έδρα ίου Αδωνη
ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ μετωπικής σύγκρουσης με τους δύο διαγραφέντες βουλευτές Μάκη Βορίδη και Αδωνη Γεωργιάδη εισέρχεται ο Γιώργος Καρατζαφέρης, μετά τη ρήξη τους στη Βουλή για τη νέα δανειακή σύμβαση. Ο  Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός κάλεσε χθες τον κ. Γεωργιάδη να παραδώσει τη βουλευτική έδρα του στη Β’ Αθήνας, ενώ προετοιμάζεται να ξιφουλκήσει κατά του κ. Βορίδη στην περίπτωση που επανέλθει στο κυβερνητικό σχήμα κατά τον επικείμενο ανασχηματισμό.Το αίτημα επ ιστροφ ή ς της έδρας διαβιβάστηκε επισήμως στον κ. Γεωργιάδη, με το επιχείρημα ότι στην πρόσφατη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΛΑΟΣ είχε εκφράσει μεν τις

διαφωνίες του για την αντιμνη- μονια κή στροφή του κ. Καρα- τζαφ έρη, αλλά είχε δεσμευθεί ότι θα παραιτηθεί από βουλευτής αν αναγκαστεί να διαφοροποιηθεί στη Βουλή. Ο  ίδιος μιλώντας στον Βήμα ΕΜ 99,5 δήλωσε ότι θα παραμείνει βουλευτής ώσπου να συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής το θέμα της άρσης του καμποτάζ στην κρουαζιέρα, το οποίο χειρίστηκε ο ίδιος ως υφυπουργός Ναυτιλίας, και κατόπιν θα παραδώ- σει την έδρα, εφόσον του το ζητήσει ο κ. Καρατζαφέρης. Από τον ΛΑΟΣ έσπευσαν να κατηγορήσουν τον βουλευτή για «υπεκφυγές που δεν ταιριάζουν στον χαρακτήρα του».Στην περίπτωση του κ. Βορίδη

χθες τουλάχιστον δεν ζητήθηκε η έδρα του στην Περιφέρεια Αττικής, καθώς δεν είχε προηγηθεί αντίστοιχη συζήτηση με τον βουλευτή. Ο μέχρι πρότινος υπουργός Μεταφορών πάντως στοχο- ποιείται από τον κ. Καρατζαφέ- ρη ότι κινείται με αποκλειστικό γνώ μονα την υπουργοπ οί- ησή του. Σε ό,τι αφορά το π ο λιτικό μέλλον τους, ο κ. Βορί- δης και ο κ. Γεωργιάδης επέμεναν και χθες ότι δεν βρίσκονται σε επαφή με κανένα κόμμα, αλλά στελέχη της ΝΔ εκτιμούν ότι, μετά και τις μαζικές διαγραφές των γαλάζιων βουλευτών λόγω καταψήφισης του νέου Μ νημονίου, έχει ανοίξει ο δρόμος για την προσέγγισή τους από τη Λ εωφόρο Συγγρού.

ΦΤο χρονικό ίων διαγραφών καιαποχωρήσεων από τα κόμματα μετά το 2010 κ υ ρ ίο υ  με αφορμή το Μνημόνιο

Δευιερο κόμμα σιη Βουλή οι ανεξάριηιοι
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ ΤΖΑΘ ΑΣ

Μ ετά την ψηφοφορία λίγο μετά τα μεσάνυχτα της περασμένης Κυριακής, οι διαγραφές των 22 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, των 21 της ΝΔ και των 2 του ΛΑΟΣ από τις αντίστοιχες Κοινοβουλευτικές Ομάδες ανέδειξαν το τμήμα των ανεξάρτητων βουλευτών στην εθνική αντιπροσωπεία ως τη δεύτερη πλειοψηφούσα κοινοβουλευτική δύναμη. Πρόκειται για έναν χώρο που προέρχεται από τα τέσσερα εκ των πέντε κοινοβουλευτικών κομμάτων, των οποίων οι βουλευτές σε διαφορετικές περιόδους διαγράφηκαν από τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες -  οι περισσότεροι επειδή ψήφισαν είτε υπέρ είτε κατά του Μνημονίου!Η αρχή έγινε τον Μάιο του 2010, όταν από το ΠΑΣΟΚ αποχώρησαν οι Γ. Δημαράς, Β. Οικονόμου και Σοφία Σα- κοράφα, που αρνήθηκαν να υπερψηφίσουν το πρώτο Μνημόνιο. Την ίδια περίοδο αλλά για αντίθετους λόγους διαγράφηκε από τη ΝΔ η Ντόρα Μπακογιάννη καθώς υπερψήφισε εκείνο το Μνημόνιο, παρά την αντίθετη θέση της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σταδιακά την ακολούθησαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Χρ. Μαρκογιαννάκης, ΛΛυγενάκης και Γιώργος Κοντογιάννης, οι οποίοι ακολούθησαν την πρώην υπουργό Εξωτερικών στη Δημοκρατική Συμμαχία.
Ο ΚΟΥΒΕΛΗΣ. Στη συνέχεια, τον Ιούνιο του 2010 ακολούθησε η αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ της «ομάδας» των τεσσάρων βουλευτών υπό τον Φώτη Κουβέλη, που απαρτίζεται από τους Αθ. Λεβέντη. Ν. Τσούκαλη και Γρ. Ψαριανό οι οποίοι συγκρότησαν το κόμμα της Δημοκρατικής Αριστερός. Στη λίστα των ανεξάρτητων βουλευτών εγγράφεται τον Δεκέμβριο του 2010 ο τέως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Βαγγέλης Παπαχρήστος επειδή δεν ψήφισε το πολυνομοσχέδιο για τα εργασιακά, ενώ λίγους μήνες νωρίτερα διαγράφονται από το ΠΑΣΟΚ ο Παναγιώτης Κουρουμπλής και από τη ΝΔ η Ελ- σα Παπαδημητρίου επειδή διαφώνησαν με την επίσημη θέση των κομμάτων τους για την ψήφιση του Μεσο- προθέσμου. Λίγο αργότερα ανεξαρτητοποιείται ο πρώην υφυπουργός του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Λιάνης και έπο- νται ο βουλευτής της ΝΔ Πάνος Κομμένος επειδή δεν έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση του Λουκά Παπαδήμου και η πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη.Ετσι, αν στους προαναφερθέντες 18 βουλευτές προστεθούν και οι προχθεσινοί συνολικά 45 διαγραφέντες η δύναμη των ανεξάρτητων βουλευτών ανέρχεται σε 63 -  που τους ανεβάζει σχηματικά σε δεύτερο... κόμμα.
ΤΟ ©ΡΙΛΕΡ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ.Υπενθυμίζεται ότι μετά την ονομαστική ψηφοφορία τα μεσάνυχτα της προηγούμενης Κυριακής για το νέο Μνημόνιο, εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ τέθηκαν με απόφαση του προέδρου του κόμματος Γιώργου Παπανδρέου, επειδή είτε το καταψήφισαν, είτε δήλωσαν «παρών» επί της αρχής, είτε απούσιαζαν αδικαιολόγητα, οι Σπ. Κου- βέλης, X . Καστανίδης, Μ. Ξενογιαννακοπούλου, Α.Βα- γενά, Β.Παπανδρέου, Λ.Κατσέλη, Οδ. Βουδούρης, Β. Τόγιας, Μ . Τσετίν, Γ. Μιχελογιαννάκης, Χρ. Κατσού- ρας, Θ. Παραστρατίδης, Αλ. Αθανασιάδης, Γ. Παπαμα- νώλης, Χρ. Μαγκούφης, Λ. Μίχος, Α. Τριανταφυλλό- πουλος, Μ.Κυριακοπούλου, Κ,Τεκτονίδου, Η. Θεοδω- ρίδης, Γ. Κασσάρας και Γ. Αμοιρίδης.Τα «όχι» 20 βουλευτών της ΝΔ και η αδικαιολόγητη απουσία του πρώην κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ Μανώλη Κεφαλογιάννη οδήγησαν στην αυτόματη διαγραφή τους και στην ανεξαρτητοποίησή τους λίγο μετά τα μεσάνυχτα της περασμένης Κυριακής. Πρόκειται για τους Ε. Βόζεμπεργκ, Ε.Κουντουρά, Δ. Σταμάτη, Κ. Παπασιώζο, Γ. Βλάχο, Μ. Γιαννάκη, Μ. Τζίμα, Μ.Ι- ατρίδη, Κ. Μαρκόπουλο,Κ. Γκιουλέκα, Ζ. Τζηκαλάγια, Χρ. Ζώη, Σπ. Γαληνό, Π. Μελά, Γ. Καρασμάνη, Α. Καρι- πίδη, Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά, Γ. Βαγιωνά, Αλ. Δεμερ- τζόπουλο και Θ. Λεονταρίδη.Τέλος, την κοινοβουλευτική δύναμη των ανεξάρτητων βουλευτών ανέβασαν και τα «ναι» που δήλωσαν στο δεύτερο Μνημόνιο οι πρώην βουλευτές του ΛΑΟΣ Μάκης Βορίδης και Αδωνις Γεωργιάδης.
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Η επομένη ίων διαγραφών βρήκε ιουδ περισσόιερους βουλευιέ5 να εξηγούν ιην επιλογή ιουδ να ψηφίσουν κόνιρα σιη γραμμή ίων κομμάτων ιουδ

Βουλευτής,
διαγραμμένος,
ψάχνεται

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΚ άποιοι σηκώνουν τα μανίκια για να επιστρέφουν στα παλιά τους γραφεία. Αλλοι ψάχνονται ακόμη αφού δεν πιστεύουν ότι η καριέρα τους στη Βουλή μπορεί να λήξει με το «ναι» ή το «όχι» που σήμανε την απομάκρυνση από το κόμμα τους. Και μια τρίτη ομάδα από τους βουλευτές που το νέο Μ νημόνιο άφησε χωρίς κομματική στέγη, ήδη αναζητούν καινούργια.Η επομένη των διαγραφών βρήκε τους περισσότερους βουλευτές, τόσο της ΝΔ όσο και του ΠΑ-Κάποιοι δεν πιστεύουν ότι η καριέρα tous θα λήξει με το «ναι» ή το «όχι» που σήμανε την απομάκρυνσή tous

ΣΟ Κ  αλλά και του Λ Α Ο Σ, να ε ξη γούν την επ ιλογή τους να ψηφίσουν κόντρα στη γραμμή των κομμάτων τους. Κάποιοι βρήκαν τον χρόνο να ασχοληθούν με ευχάριστα. Ετσι, ο Χρήστος Ζώης βουλευτής Λάρισας που εξελέγη με τη ΝΔ έπαιζε όλο το πρωί με τη δίχρονη κόρη του. Μετά ξεσκόνισε τον Ποινικό Κώδικα αφού, όπως λέει, θα επιστρέφει στη δουλειά του. Είναι δικηγόρος και σκεφτόταν ούτως ή άλλως να ασκήσει ξανά το επάγγελμά του αφού δεν υπάρχει ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή. Πάντως, ο κ. Ζώης λέει πως η πολιτική δεν έχει τελειώσει για εκείνον.Την επιστροφή στη δουλειά του -  είναι τραπεζικός υπάλληλος -  δεν αποκλείει ο βουλευτής της Α ’ Π ειραιώς Δημήτρης Καρύδης που εξελέγη με το Π Α Σ Ο Κ . Α νήκει στην ομάδα των βουλευτών που δεν διαγράφ τηκαν, αλλά φ έρονται να αποκλείονται από τις λίστες του κόμματος λόγω της αρνητικής ψή-

φου τους σε άρθρα του νέου Μ νημονίου. Ο κ. Καρύδης πιστεύει ότι ο αποκλεισμός δεν θα ισχύσει τελικά, οπότε θα διεκδικήσει ξανά την ψήφο των Π ειραιω τώ ν. Τ ην άποψή του φαίνεται να συμμερίζονται και άλλοι «κομμένοι», όπως ο πρώην υφυπουργός Οικονομικώ ν Δημήτρης Κουσελάς από τη Μ εσ σηνία, ο πρώην υφυπουργός Εργασίας Γιάννης Κουτσούκος από την Η λεία  και ο Μ ιχάλης Τ ζελέ- πης από τις Σέρρες.Ο βουλευτής Μ εσσηνίας Οδυσ- σέας Βουδούρης που διαγράφτηκε από το Π ΑΣΟ Κ  υποστηρίζει ότι 
«ο  αγώνας δεν δίνεται μόνο από τη βουλευτική έδρα». Αλλωστε ως χειρουργός, υπήρξε ακτιβιστής ιατρός και πρόεδρος του ελληνικού τμήματος των Γιατρών χωρίς Σ ύ νορα. Πάντως, αμφισβητεί τη ν ο μιμότητα των διαγραφών σημειώ νοντας ότι «δεν διαγράφηκαν ορισμένα στελέχη αλλά ένα ολόκληρο κομμάτι του Π ΑΣΟ Κ. Η απόφαση αυτοακρωτηριασμού του κόμματος θα συζητηθεί.ξανά».Αρκετοί από τους διαγραφέντες βουλευτές του Π Α ΣΟ Κ  προαναγγέλλουν την προσχώρησή τους σε νέους πολιτικούς σχηματισμούς, αυτό λέει ο βουλευτής Τρικάλων Χρήστος Μαγκούφης. Επίσης ο Λάμπρος Μ ίχος από τη Β’ Αθηνών είναι έτοιμος να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για το βουλευτικό α ξίωμα, «αλλά δεν πρόκειται να προσχωρήσω σε κανέναν κομματικό σχηματισμό από όσους υπάρχουν ήδη». Ο βουλευτής Κιλκίς Θεόδω ρος Παραστατίδης βλέπει μπροστά του δύο δρόμους: προσχώρηση σε νέο κόμμα και διεκδίκηση εκ νέου της βουλευτικής έδρας ή ... σύνταξη . Ω ς φαρμακοποιός έχει 35 χρόνια ασφ άλισης. Τους νέους σ χηματισμούς που εκτιμά ότι θα προκόψουν αναμένει και ο βουλευτής Ξάνθης Τσετίν Μ άντατζη, ο οπ οίος είχε σπεύσει πάντως να δηλώ σει ότι για εκείνον «δεν υπάρχει πλέον ΠΑΣΟΚ».

1. Χρήστοε Ζώηε 2. Οδυσσέαε 
Βουδούρηε 3. Σπύροε Κουβέληε 
4. Ελενα Κουντουρά 5 Μανώληε 
Κεφαλογιάννηε 6 Λάμπροβ Mixos 
7 Ελίζα Βόζεμπεργκ 8 Χρήστοε 
Μαγκούφηε 9 Δημήτρηε Καρύδηε 
10 Δημήτρηε Κουσελάε

Εχω καθαρή τη συνείδησή μου και δεν με ενδιαφέρει το πολιτικό κόστο5 γιατί έκανα το καθήκον μου απέναντι στην πατρίδα και του%1|λλη.νε5
Με την οικονομία του περιβάλλοντος θα ασχοληθεί μετά τη λήξη της θητείας του ο βουλευτής Α ’ Αθηνών -  εξελέγη με το ΠΑΣΟΚ -  Σπύ- ρος Κουβέλης. Χθες, δήλωνε ότι αισθανόταν πολύ καλά αφού δεχόταν ευχαριστήρια στην ιστοσελίδα του για την απόφασή του να καταψηφίσει το Μ νημόνιο. «Δεν θα είμαι υποψήφιος με κανένα κόμμα στις επόμενες εκλογές», λέει.

ΤΑ ΜΕΛΗ της «κοινοβουλευτικής ομά δα ς των ανεξάρτητω ν» που προέρχονται από τη ΝΔ μετά τις διαγραφ ές της Κ υριακής, φ άνηκαν περισσότερο αιφνιδιασμένα από τις ε ξε λ ίξε ις . Ισω ς γ ι’ αυτό τον λόγο  ήταν και π ερισσότερο προσεκτικοί στις δηλώ σεις τους για τα σχέδιά τους μετά την έξο δο από το κόμμα. Αρκετοί φαίνεται να πιστεύουν ότι αυτή μπορεί να είναι μια προσω ρινή κατάσταση. ΓΓ αυτό τόνιζαν ότι πιστεύουν στη ΝΔ και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Παρόμοια ήταν η αντίδραση του βουλευτή Η ρακλείου και πρώην υπουργού Μανώλη Κεφα- λογιά ννη , όπως και της βουλευ- τού της Α' Αθηνών και πρώην μοντέλου Ελενας Κουντουρά. «Εχω καθαρή τη συνείδησή μου και δεν με ενδιαφ έρει το πολιτικό κόστος γιατί έκανα το καθήκον μου απέναντι στην πατρίδα και τους Ελληνες. Ημουν και είμαι ΝΔ, ποτέ δεν έφυγα από αυτήν. Η ΝΔ με έδιωξε γιατί έμεινα σταθερή στις απόψεις και τις αρχές μου», υποστηρίζει η κ. Κουντουρά.Πιστή στη ΝΔ και τον πρόεδρό της δηλώνει η Ελίζα Βόζεμπεργκ. «Δεν κάνω σκέψεις για άλλο κόμμα», λέει και διευκρινίζει ότι μελλοντική της υποψηφιότητα θα αποφασίσει μόνο η Ν Δ. Ω ς προς την άσκηση της δικηγορίας εξηγεί ότι ποτέ δεν εγκατέλειψε το γραφείο της. «Με μέτρο πάντοτε δικηγο- ρώ και δεν σταματώ να φιλοδοξώ να είμαι στο Κοινοβούλιο πάντοτε με το κόμμα μου».
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Ο Βουλευτήε του ΚΚΕ Γιώργοε Μαυρίκοε πετά το κείμενο του νομοσχεδίου στα έδρανα 
τηε Βουλήε σε ένδειξη διαμαρτυρίαε κατά τη διάρκεια τηε προχθεσινήε συζήτησηε

Τα αλησμόνηΐα κοινοβουλευπκά σόου ins Μεταπολίτευσης
Από τον Καλπογιάννη 
έως τον... Μνημονιοβόλο
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΚΑΡΟ ΛΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ο Γιώργος Μαυρίκος δεν κατέχει μόνο τα μυστικά της ταξικής πάλης. Γνωρίζει, όπως φάνηκε, και τις ανάγκες του στίβου της τηλεδημοκρατίας, που διψά για σόου. Συνδυάζοντας το σόου με την πάλη, επιτέθηκε στην αστική τάξη χρησιμοποιώντας τα ίδια της τα όπλα: τον τόμο των 700 σελίδων του Μ νημονίου. Πριν καν να τον ξεφυλλίσει, τον εκσφενδόνισε εναντίον του υπουργού Οικονομικών. Μ πορεί να μην π έτυχε τον Ευάγγελο Β ενιζέλο, όμως ο βασικός

στόχος, ήτοι η μιντιακή δόξα, επετεύχθη και με το παραπάνω. Ο ακτιβισμός του κέρδισε παγκόσμια δημοσιότητα εφάμιλλη των πανό του ΠΑΜΕ στην Ακρόπολη. Στις ιστοσελίδες των μεγάλων MME του εξωτερικού, ο γενναίος Μ νημονιοβόλος είχε κεντρική θέση, πριν τον εκτοπίσουν τα στιγμιότυπα από τη χθεσινή τελετή απονομής των βραβείων Grammy. Ο Μαυρίκος όμως δεν είναι ο μόνος εκπρόσωπος του έθνους που αξιοποιεί ως σκηνή το βουλευτήριο. Πριν από αυτόν έχουν δώσει παραστάσεις κι άλλοι βουλευτές με εξίσου ταμπεραμέντο και φαντασία.
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣΜε την κάλπη στον ώμο, για τον δρόμο, για τον δρόμο
Ο Λευτέρηε 
Καλογιάννηε -  
ή όπωε έμεινε 
στην ιστορία 
«Καλπογιάννηε» - ,  Βουλευτήε 
ΝΔ, έχει άρει 
την κάλπη και 
περιπατεί προε 
την έξοδο

23 Μ ΑΡΤΙΟΥ 1985. Στη Βουλή γ ίνεται το «έλα να δεις». Στη δεύτερη ψηφοφορία για εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας μοιράζονται τα διαβόητα μπλε ψηφοδέλτια με το όνομα του Χρήστου Σαρτζετάκη. Ο ι βουλευτές της ΝΔ αρχίζουν να φωνάζουν με μια φωνή «Αίσχος» και να χτυπούν τα έδρανα.Παπανδρέου και Μητσοτάκης επιδίδονται σε έναν από τους θρυ- λικότερους καβγάδες τους, όταν ένας βουλευτής της Ν Δ, ο Λευτέρης

Καλογιάννης, ανενόχλητος και πα- ραδόξως απαρατήρητος βάζει την κάλπη στον ώμο και φεύγει εκτός αιθούσης. Ο Κίμων Κουλούρης τον παίρνει χαμπάρι και τρέχει ξωπίσω του να σώσει την απαχθείσα κάλπη που καταλήγει στα γραφεία της ΝΔ. Ο  Καλογιάννης χάρη σε αυτήν την έμπνευσή του έμεινε στην ιστορία με το παρατσούκλι «Καλπογιάννης». Ο  ίδιος πάντως δήλωνε απλώς χιουμορίστας: «Ηθελα να διακωμωδήσω την κατάσταση».
ΜΑΡΙΝΑ ΔΙΖΗΑφού μοίρασε λουλούδια, άνοιξε πανό για ro... vécpos!
Ηταν η
μεγαλύτερη στιγμή 
ms εγχώριαε 
οικολογίαε.
Η Μαρίνα Δίζη, 
Βουλευτήε των 
Οικολόγων, 
υψώνει 
πανό για να 
ευαισθητοποιήσει 
to us  συναδέλφουε 
ms για το νέφοε

ΤΟ  Π Λ Α Φ Ο Ν  του 3% για την είσοδο ενός κόμματος στη Βουλή είχε κα- ταργηθεί. Χάρη στον Ανδρέα Παπανδρέου, που άλλαξε τότε τον εκλογικό νόμο, η  Μαρίνα Δίζη εν έτει 1989 και μήνα Νοέμβριο μπαίνει - μοιράζοντας εις ένδειξιν πράσινου ακτιβισμού λουλούδια στους συναδέλφους της -  στην αίθουσα της Ολομέλειας για να ορκιστεί βουλευτίνα. Ηταν η μονάκριβη των Οικολόγων Πράσινων που είχαν συγκεντρώσει τις ψήφους του 0,58% του εκλογικού σώματος. Αν και ο τότε πρόεδρος του

Κοινοβουλίου Αθανάσιος Τσαλδάρης δεν φάνηκε να εκτίμησε καθόλου την ευγενή της χειρονομία, σίγουρα δεν φανταζόταν ότι η Μαρίνα του επεφύλασσε κι άλλες εκπλήξεις. Στις 21 εκείνου του Νοέμβρη, εκεί που καθόταν ήσυχα ήσυχα στο έδρανό της, σηκώνεται, βγάζει από την τσάντα της ένα πανό και το ανοίγει μέσα στην κατάμεστη αίθουσα. «Σταματήστε το θέατρο στη Βουλή για το νέφος». Η σκηνοθεσία αυτή έμεινε ως η μόνη αξιομνημόνευτη συμβολή της στα κοινοβουλευτικά χρονικά.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥΤο χαστούκι που «ακούστηκε» στην άκρη ms Ελλάδας
Ο Βουλευτήε του 
ΠΑΣΟΚ Βασίληε 
Κεδίκογλου 
θύμωνε εύκολα 
στην πολιτική 
του καριέρα.
Κι έδειχνε να 
πιστεύει πωε 
η πολιτική δεν 
εξαντλείται στα 
επιχειρήματα

ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ σίγουρα θυμούνται τους επικούς τσαμπουκάδες του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Βασίλη Κεδίκογλου με την έτερη μεγάλη μορφή του Κινήματος, τον Ευάγγελο Γιαννόπουλο. Και τις τρεις διαγραφές του. Γενικά, τον εκρηκτικό χαρακτήρα του. Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές στην πολυετή κοινοβουλευτική θητεία του ήταν το χαστούκι που έδωσε στον βουλευτή του ΚΚΕ Στρατό Κόρακα το 1993. Ηταν μια μεταμεσονύκτια συνεδρίαση της Βουλής και ο Κεδίκογλου αγόρευε υπέρ νομοθε

τικής ρύθμισης, που επανέφερε από- στρατους στο στράτευμα. Ξάφνου, ο συνάδελφος του ΚΚΕ τον ρωτά: «Πάλι δικούς σου πας να βολέψεις;». Η ατάκα «απασφαλίζει» τον ευαίσθητο ψυχισμό του Κεδίκογλου. Σε λίγα δευτερόλεπτα και πηδώντας δυο - δυο τα έδρανα προσγειώθηκε επί του Στρατή Κόρακα, χαρίζοντάς του το ιστορικό προνόμιο του πρώτου βουλευτή μετά την εποχή του Ελ. Βενιζέλου που υπέστη -  ηχηρό σύμφωνα με τους αυτόπτες -  χαστούκισμα εντός του Κοινοβουλίου.
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Μ ό ν ο  α π ο κ α ΐδ ια  ά φ η σ α ν  π ίσω  
το υ ς  ο ι β ά ν δ α λ ο ι σ ε  κ εντρ ικ ό  
κ α φ έ  τη ς  Π λ α τε ία ς  Κ ο ρ α ή

«Συγγνώμη, αιφνιδιαστήκαμε»
Ομολογία anoiuxias από ιην ηγεσία ms Αστυνομίας, που παραδέχεται ότι υποτίμησε την κατάληψη ms Νομική5

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΡΑΔΕΛΗΣ 
ΛΙΑ ΝΕΣΦΥΓΕ

Τ
X F

Ιις ευθύνες της για την έκταση 
που πήραν τα επεισόδια στο 
Κέντρο της Αθήνας ομολόγησε 

η ηγεσία της Αστυνομίας, με την πα
ραδοχή ότι δεν διέθετε πληροφορίες 
για τους σχεδιασμούς των αντιεξου- 
σιαστών πριν από τα συλλαλητήρια 
της Κυριακής. Οπως αποδεικνύεται, η 
Αστυνομία υποτίμησε και στη συνέ
χεια αγνόησε τις έγγραφες προειδο
ποιήσεις των πρυτανικών αρχών του 
Πανεπιστημίου της Αθήνας για την 
κατάληψη του κτιρίου της Νομικής.

Κι όμως, ακό-
Το βάρθ5 έπεσε στην μη και οι ίδιοι 
προστασία ιη$ ΒουΧή$,

ν  ? που  αποχω-
με αποτέλεσμα να μείνει ρησαν αφή- 
ανοχύρωτη η πάλη νοντα? πλη'

γες στο κτίριο 
είχαν ανακοινώσει μέσω του Διαδι
κτύου ότι η Νομική θα λειτουργού
σε ως «κέντρο δράσεων, ενόψει των 
αντιμνημονιακών συλλαλητηρίων».

Το επιχειρησιακό σχέδιο της Αστυ
νομίας στηρίχθηκε στην εκτίμηση 
ότι «κάποιες ομάδες» θα επιχειρού
σαν να εισβάλουν στη Βουλή. Προ- 
κειμένου να αποτραπεί κάτι τέτοιο 30 
διμοιρίες των ΜΑΤ (πολλές από την 
περιφέρεια) είχαν παραταχθεί γύρω

από τη Βουλή - ακόμη και στο Ζάπ- 
πειο - αλλά ελάχιστες δυνάμεις βρί
σκονταν στην υπόλοιπη Αθήνα με δυ
νατότητα να επέμβουν άμεσα. Οπως 
είπε χθες ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Νί
κος Παπαγιαννόπουλος, οι ταραξίες 
έδρασαν μεν με οργανωμένο σχέδιο, 
αλλά η ΕΛ.ΑΣ. «δεν είχε καμία συγκε
κριμένη πληροφορία για τα επεισό
δια που θα προκαλούνταν». Υποστή
ριξε ότι βασικός στόχος ήταν να μη 
χαθούν ανθρώπινες ζωές: Κι όμως, 
αρκετοί κινδύνευσαν όταν βρέθηκαν 
εγκλωβισμένοι σε φλέγόμενα κτίρια, 
στα οποία μάλιστα δεν μπορούσε να 
προσεγγίσει η Πυροσβεστική, καθώς 
όπως είπε ο αρχηγός της Π. Μπονά- 
τσος «δεχόταν επιθέσεις από διαδη
λωτές». Βεβαίως, στόχος ήταν να μην 
γίνει κατάληψη της Βουλής, αλλά κά
τι τέτοιο δεν επιδιώχθηκε.

«Είχαμε πληροφορίες πω ς βασι
κός στόχος των αντιεξουσιαστών 
θα ήταν η κατάληψη της Βουλής το 
βράδυ της Κυριακής, με στόχο να μην 
αφήσουν να πραγματοποιηθεί η ψη
φοφορία. Αν συνέβαινε αυτό θα ήταν 
καταστροφικό για την εικόνα της χώ 
ρας»  είπε στα «ΝΕΑ» ανώτερος αξι
ωματικός της ΕΛ.ΑΣ., που εμμέσως 
παραδέχεται πως η αλόγιστη χρήση 
χημικών εναντίον τςυ συγκεντρωμέ
νου πλήθους στην πλατεία Συντάγ
ματος είχε σκοπό να αναγκάσει σε

ΑΝΤ. ΣΑΜ ΑΡΑΣ

«θα κατεβάσω 
us κουκούλες»
Σε σκληρή δήλωση npos 
t o u s  κουκουλοφόρουε 
προχώρησε χθεβ 
ο πρόεδροε rns Néas 
Δημοκρατίαβ: «Την 
πόλη τη διέλυσαν, την 
αγορά τη διέλυσαν.
Να γνωρίζουν αυτά τα 
καθάρματα ότι όταν έρθει 
η ώρα, ns κουκούλεε 
t o u s  θα Tis κατεβάσω. 
Γιατί πρέπει να βγουν 
οι κουκούλεε για να 
δούμε, όχι μόνον αυτοί 
ποιοι είναι, αλλά και 
ποιοι κρύβονται από 
πίσω t o u s »

αποχώρηση τους συγκεντρωμένους 
πολίτες, ώστε να μην κρύβονται ανά- 
μεσά τους οι ταραξίες.

ΤΟ ΟΡΜΗΤΗΡΙΟ. Το μοιραίο, όπως 
αποδείχθηκε, λάθος της ΕΛ.ΑΣ. ήταν 
η απόφαση να αγνοήσει την κατάλη
ψη της Νομικής, που ήταν ορμητή
ριο των αντιεξουσιαστών, ενώ λει
τούργησε και ως παρασκευαστήριο 
μολότοφ. Προτίμησε να «επιτηρεί» 
τις κινήσεις στο κτίριο και αγνόησε

τις τρεις έγγραφες προειδοποιήσεις 
των πρυτανικών Αρχών. Η απουσία 
επεισοδίων την Πέμπτη, την Παρα
σκευή και το Σάββατο «κοίμισαν» τις 
αστυνομικές δυνάμεις. Σύμφωνα με 
υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη, «καταβλή
θηκε προσπάθεια να μην ανέβουν οι 
τόνοι της αντιπαράθεσης και για τον 
λόγο αυτό αν και ο νόμος το επιτρέ
πει δεν πραγματοποιήθηκε επιχείρη
ση εκκένωσης στη Νομική».

Στήριξη Μαξίμου σε Παπουτσή
ΚΑΛΥΨΗ στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη παρείχε το Μέγα
ρο Μαξίμου, έπειτα από τα σοβαρά επεισόδια της Κυριακής. Χθες το 
μεσημέρι ο Χρ. Παπουτσής συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό Λου
κά Παπαδήμο για δυόμισι ώρες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Πα
πουτσής ανέφερε στον Πρωθυπουργό ότι οι βανδαλισμοί και οι λεη
λασίες έγιναν με βάση οργανωμένο σχέδιο, το οποίο είχε καταστρω
θεί από ημερών μεταξύ στελεχών του λεγάμενου αντιεξουσιαστικού 
χώρου. Οπως σημείωσε ο κ. Παπουτσής, «από τύχη» δεν θρηνήσα
με ανθρώπινα θύματα. Σημειώνεται ότι ο υπουργός υποστήριξε ότι 
υπάρχει αναγκαιότητα αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου αντιμετώ
πισης αυτών των καταστάσεων, δεδομένου ότι το υπάρχον νομοθε
τικό πλαίσιο είναι ελλιπές και δεν καλύπτει αποτελεσματικά τη φύ
ση των εγκληματικών πράξεων που διαπράττονται. Ανέφερε δε ως 
παράδειγμα το γεγονός ότι οι 24 συλληφθέντες για την απόπειρα να 
πυρπολήσουν το δημαρχείο της Αθήνας, παραπέμπονται για «διατά
ραξη οικιακής ειρήνης»!


