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Η  Αθήνα 
προσβλέπει ^  
σε συμφωνία
Συγκρατημένη αισιοδοξία ενόψει , 
του Eurogroup της Δευτέρας

Ο πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος συναντήθηκε χθες με τους προέδρους ίου ΠΑΣΟΚ Γιώργο Παπανδρέ- 
ου και της Ν.Δ. Αντώνη Σαμαρά, προκειμένου να τους ενημερώσει.Ενημέρωση από Βενιζέλο για Eurogroup

Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Συγκροτημένη αισιοδοξία ότι τη Δευτέρα θα εγκριθεί η δανειακή σύμβαση και ότι θα ξεκινήσει το PSI εκφράζει η ελληνική κυβέρνηση, παρά tous δισταγμούβ και την έντονη αμφισβήτηση για τη δυνατότητα εφαρμογήε του προ- γράμματοε, που εκφράζουν δημοσίαν και παρασκηνιακά οι Γερμανοί και οι εκπρόσωποι των χωρών με πιστοληπτική ικανότητα Α Λ Α  Μάλιστα, κατά πληροφορίε5, από μερίδα των τελευταίων εκφράζεται προβληματισμόε συνολικά για τη δυνατότητα ras Ελλά- ôas να αντεπεξέλθει crus απαιτήσ ε ι  ras συμφωνίαε ras 26ns κτωβρίου, με αποτέλεσμα να
Συζητήσεις για αυστη
ρότερη εποπτεία, ενώ 
ο κ. Παπαδήμος επι
κοινώνησε με την κ. 
Μέρκελ, καθώς υπάρχει 
προβληματισμός για 
τη στάση του Βερολίνου.συζητείται -σ ε  περίπτωση αδιεξόδου στο Eurogroup m s Δευτέ- 
p a s -  ακόμη και το ενδεχόμενο έ- κτακτηε συνόδου Kopucpàs.Ο πρωθυπουργό3 ξεκίνησε σειρά επαφών με Eupamaious ομο- λόγουβ του, με στόχο να αποδυναμώσει αυτήν την αμφισβήτηση. Οπόν ανακοίνωσε χθε5 ο κ. Π. Κα- i|ms, ο κ. Παπαδήμο3 είχε μακρά συνομιλία με την κ. Μέρκελ.Χθεε, ο πρωθυπουργό5 ενημέρωσε tous κ. Γ. Παπανδρέου και Αντ. Σαμαρά εν όψειτηε συζήτη- ans που θα γίνει στο Eurogroup τη Δευτέρα. Μετά tis συναντήσει, ο κ. Kai|ms εξέφρασε μια συγκρατημένη αισιοδοξία για την κατάληξη του Eurogroup, λέγοντα5: «Η ελληνική πλευρά περιμένει να ολοκληρωθεί η διαδικασία έ- γκρισηε ras δανειακήε ούμβασηε και να δοθεί το “πράσινο cpcas” για να ξεκινήσει το PSI. Προσδοκούμε ότι θα προχωρήσουμε κανονικά τη Δευτέρα». Διέψευσε με κατηγορηματικό τρόπο ότι στην τηλεδιάσκεψη Tns Τετάρτηε ετέθη ζήτημα δέσμευσηε και άλλωνΕΚΤ και
Την ανταλλαγή των ελληνικών ομολόγων που κατέχουν αυτή τη στιγμή οι κεντρικέε τράπεζεε των χωρών Tns Ευρωζώνη, αλλά και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), με νέα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου έχουν αποφασίσει οι δύο πλευρέε. Η διαδικασία αυτή έχει ήδη ξεκινήσει και σύμφωνα με πληροφορίε5 Tns «Κ», η  ανταλλαγή γίνεται για να ποφύγει η ΕΚΤ και οι Εθνικέε Κε- ντρικέε Τράπεζε5 (ΕΘ.ΚΓ) την αναγκαστική συμμετοχή tous στην αναδιάρθρωση του ελληνικού xpéous μέσω των ρητρών συλ- λογικήε ôpàans (CACs) που θα ψη-

κομμάτων ras Βουλήε ή θέμα ε- πιτροπείαε Tns xcapas pas, απο- 
ôiôovcas tis ενστάσειβ και tous δι- σταγμού3 που διατυπώθηκαν εκεί στο γεγονόε ότι πρόκειται για μια μεγάλη απόφαση. Παραδέχθηκε ότι γίνεται συζήτηση για ένα μηχανισμό αυστηρότερα ε- πίβλεψηε Tns εφαρμογήε του προ- γράμματοε, στον οποίο είχε αναφερθεί την Τετάρτη ο πρόεδροε του Eurogroup κ. Γιουνκέρ, επιφυλάχθηκε ôpcas να τον σχολιάσει λέγονταε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση. Στελέχη Tns Ν.Δ. εξέφραζαν την άποψη ότι ο μη- 
xaviapos auras δεν θα είναι τόσο 
auorapôs και ότι οι εκταμιεύσειε θα εξαρτώνται, ôncas και τώρα, από την πρόοδο στην υλοποίηση των συμφωνηθέντων μέτρων.Ο κ. Kaijms ξεκαθάρισε ότι από ελληνικήε πλευράε δεν υπάρχουν εκκρεμότητεε οικονομικήε φύ- σεωε που πιθανόν να εμποδίζουν την έγκριση Tns δανειακήε σύμβασα από το Eurogroup. Σε ό,τι αφορά tis πολιτικέ5 δεσμεύσ ε ι  που έχουν ζητηθεί από την κυβέρνηση, είπε και ότι αυτέε έχουν δοθεί και tis θεωρεί επαρ- κέστατεβ. Τόνισε ότι στη συνάντηση του πρωθυπουργού με raps πολιτικούε apxnYoüs δεν συζητήθηκε θέμα εκλογών. Πρό- σθεσε ότι η συζήτηση που γίνεται με δημόσιεε δηλώσειε είναι γνωστή, αλλά ότι δεν ετέθη τέτοιο θέμα στο Eurogroup. Υπογράμμισε ότι «είναι απολύτωε στη δικαιοδοσία Tns ελληνικήβ κυβέρνησή το πότε θα κάνουμε εκλογέ5». Συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα ξεκινήσει το PSI τη Δευτέρα εξέφρασε και ο κ. Σαμαρά5, εξερχό- μενοε από τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, προσθέτονταε ότι η Ελλάδα έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει. Από την πλευρά του ο κ. Γ. Παπανδρέου, συνομιλώνταε με δημοσιογράφουβ, προέβλεψε ότι οι εκλογέ5 θα γίνουν το νωρίτερο eras 29 Απριλίου, ενώ αναφερό- μενοε otis διαγραφέε βουλευτών των Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ, υποστήριξε ότι αυτό μπορεί να είναι όχι μόνο θετικό αλλά και αρνητικό στο εξωτερικό, με την έννοια ότι δυσκολευόμαστε να περάσουμε τα μέτρα. Διαπίστωσε μάλιστα ότι στην Ε.Ε. «υπάρχουν κάποιοι που pas πολεμούν, αλλά όχι όλοι».

φιστούν εκτόε απροόπτου την ερχόμενη εβδομάδα.Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε την ΕΚΤ και τιε άλλεε κεντρικέε τρά- πεζεβ να υποστούν ζημίε5, που θα μπορούσαν να θεωρηθούν βοήθεια προ5 κράτθ5 και κάτι τέτοιο απαγορεύεται από το καταστατικό τουε. Χθεε υπήρξε δημοσίευμα του ΚθυίθΓε στο οποίο αναφερόταν ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα γίνει ανταλλαγή των υφιστάμενων ελληνικών ομολόγων που διακατέχουν οι εθνικέ5 κεντρικέε τράπεζε5 με νέα ελληνικά ομόλογα.Παρόμοιεε πληροφορίεε δη-

Αμιγώς πολιτική ήταν η ατζέντα των διαδοχικών συναντήσεων που είχε χθε5 ο αντιπρόεδροε τηβ κυβέρνησηε και υπουργό5 Οικονομικών κ. Ευ. Βενιζέλοε με τουε προέδρουε του ΛΑΟΣ κ. Γ. Καρα- τζαφέρη και τηε Δημοκρατικήε Συμμαχία5 κ. Ντόρα Μπακο- γιάννη. Αν και, επισήμου, η ενημέρωση αφορούσε το προγραμματισμένο για τη Δευτέρα Eurogroup, στο τραπέζι ετέθη η αμφισημία των Ευρωπαίων, κυ- ρίωε Γερμανών, έναντι τηε Ελλά- δα5, τα σενάρια σχετικά με τιε εγ- γυήσεΐ5 και τιε εκλογέε.Κατά πληροφορίεε, ο κ. Βενι- ζέλοε ενημέρωσε τον κ. Καρα- τζαφέρη ότι, κατά την προχθεσινή τηλεδιάσκεψη των υπουργών Οικονομικών τηε Ευρω ζώ νη, ετέθη επί τάπητοε και η αποχώρηση του ΛΑΟΣ από την κυβέρνηση Παπαδήμου, δείγμα τηε α- μηχανίαε πολλών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων έναντι των πολιτικών εξελίξεων στη χώρα. Από την πλευρά του, ο κ. Καρατζαφέρη5 ε- πέμεινε ότι απαιτείται «πολιτική απάντηση» στΐ5 π ιέσ ει των Ευρωπαίων και προσπάθεια αλλαγήβ των συσχετισμών μέσω τη5 ε-

Προς αποφυγήν της 
αναγκαστικής συμμε
τοχής τους στο «κούρε
μα» μέσω των ρητρών 
συλλογικής δράσης.

μοσιεύει σήμερα και η γερμανική Die Welt που σημειώνει ότι η όλη διαδικασία θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα. Απώτεροε araxos είναι να μην καταγράψουν απώλειεε οι κεντρικέε τράπεζεε Tns Ευρωζώ- vns και τα κέρδη raus από τα ελ-

νεργοποίησηβ των κοινοβουλευτικών επιτροπών φιλία5 τόσο προβ τιε χώρεε του Νότου όσο και προ5 τιε Εσθονία, Σλοβακία και Σλοβενία, που λειτουργούν ωε «δορυφόροι» του Βερολίνου, καθώε ε- πίσηε και μέσω ενόε κύκλου ε-
Ο  υπουργός Οικονομι
κών είχε χθες διαδοχι
κές συναντήσεις με 
τον κ. Γ. Καρατζαφέρη 
κγπ  την κ. Ντόρπ
Μπακογιάννη.

παφών του Προέδρου τηε Δημο- κρατία5 με τουε ομολόγουε του. Και στιε δύο συναντήσει συζητήθηκε και το ζήτημα των εκλογών, ενώ Καρατζαφέρηε και Μπα- κογιάννη απεκόμισαν την εντύπωση ότι οι κάλπεε θα στηθούν έωε τιε αρχέ5 Ιουνίου.«Το μήνυμα τη5 Ελλάδαε πρέπει να είναι ξεκάθαρο, οι διαρ- θρωτικέε αλλαγέε θα γίνουν, η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να μείνει στην Ευρώπη», υπογράμ-

ληνικά ομόλογα να διατεθούν με κάποιον τρόπο στην Ελλάδα.Σε αυτή τη φάση η ανταλλαγή των ελληνικών ομολόγων μεταξύ τηε ΕΚΤ, των ΕΘ.ΚΤ και τηε Ελλά- δαε δεν γίνεται στο πλαίσιο τηε αναδιάρθρωσή του ελληνικού χρέου5. Αυτό θα συμβεί σε δεύτερη φάση και εφόσον κάτι τέτοιο εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο τη5 ΕΚΤ.Ασφαλείε πληροφορίεε αναφέρουν ότι ακόμα κι αν αποφα- σιστεί κάποια συμμετοχή τηε ΕΚΤ στην αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέου5, αυτή δεν θα αφορά τα ελληνικά ομόλογα που α-

μισε μετά το πέραε τηε συνάν τ η σ ή  η πρόεδροε τηε Δημ. Συμμαχία5 προσθέτοντα3, ωστόσο, ότι «περιμένουμε όμωε και από τουε Ευρωπαίουε εταίρουε μαε σεβασμό στον ελληνικό λαό και ταυτόχρονα την απόλυτη διαβεβαίωση ότι αυτέε οι θυσίεε του ελληνικού λαού δεν θα πάνε χαμένε5». Η κ. Μπακογιάννη έχει συνεχή παρουσία στα διεθνή μέσα ενημέρωσηε, σε μια προσπάθεια άμβλυνσηε των εντυπώσεων ειε βάροε τηε Ελλάδα5. Μιλώνταε χθεε στο κρατικό γερμανικό ραδιόφωνο, η κ. Μπακο- γιάννη αναγνώρισε μεν χιε κα- θυστερήσειε στην προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών, ωστόσο επεσήμανε πωε η στάση τηε Γερμανίαε εντείνει τον αντι- ευρωπαϊσμό στην Ελλάδα. «Υπάρχει κάποια χώρα που μπορεί να υπαγορεύσει στη Γερμανία τι είδουε κυβέρνηση θα έχει; Σε μια δημοκρατική χώρα αυτά είναι ανεπίτρεπτα», σχολίασε τιε δηλώ σει Σόιμπλε η κ. Μπακογιάννη, προ- σθέτονταε ότι οι εταίροι τηε χώ- ραε πρέπει να στείλουν ένα θετικό μήνυμα προ5 τον ελληνικό λαό.
Γ.Π.ΤΕΡΖΗΣ

γόρασε μέσω του προγράμμα- 
tos παρεμβάσεων για τη στήριξη Tns ελληνικήε αγοράε (SMP). Ωστόσο, ανοιχτό συνεχίζει να παραμένει το ενδεχόμενο η ΕΚΤ να αποφασίσει να μοιράσει τα κέρδη Tns από τα ελληνικά ομόλογα στιε κεντρικέε τράπεζεε και με τη σειρά tous οι κυβερνήσει των χωρών ras Ευρωζώνηε να τα διαθέσουν στην Ελλάδα. Πάντωε, υπάρχει σημαντικό ενδεχόμενο να συμμετάσχουν στο «κούρεμα» εκείνα τα ομόλογα που είχαν αγοραστεί από tis ΕΘ.ΚΤ και την ΕΚΤ προ του SMP στο «κούρεμα».

ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΑΣ

κεντρικές τράπεζες ανταλλάσσουν ελληνικά ομόλογα

Ανοιχτά μέτωπα ενόψει της τελικής διαπ ραγμάτευ σης
Του ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Θολό παραμένει το τοπίο gis npos το νέο πακέτο για την Ελλάδα. Ektos του πολιτικού ζητήματο5 που θέτει η Ευρωζώνη, υπάρχει ακόμα σειρά θεμάτων που πρέπει να διευκρινιστεί, ώστε να λάβει tis opiaTiKés αποφάσειε το Eurogroup ras ερχόμενηε Δευτέραε. Αυτή τη στιγμή, υ- φίστανται τρία ανοιχτά μέτωπα:1 .0  Tpónos με τον οποίο θα λειτουργήσει ο μηχανισμόε αυστηρότερα εποπτείαε Tns Ελλάδαε. Ολα δείχνουν ότι o pnxaviapós auTós θα έχει να κάνει με τη δημιουργία ε- vós «ειδικού λογαριασμού» (σχέδιο που είχε αποκαλύψει η «Κ» στιε 5 Φεβρουάριου), στον οποίο οι χώρεε Tns Ευ- ρω ζώ να θα καταθέτουν τα κεφάλαια υπέρ ras Ελλάδαε. Ενδεχομένου τα κεφάλαια να δίνονται σε δόσειε, ενώ για την εκταμίευσή tous προτεραιότητα θα έχουν οι ôanâvos Tns Ελλάδαε σε τόκου s και λήξειε ομολόγων (δηλαδή για την εξυπηρέτηση του xpéous). Σύμφωνα με ασφαλείε πλη- ροφορίε5, οι οριστικέε λεπτομέρειεε για το nais θα μπορούσε να λειτουργήσει auras ο «ειδικόε λογαριασμόε» θα συζητηθούν και μάλλον θα οριστικοποιηθούν τη Δευτέρα στο Eurogroup.2. Η κάλυψη tvós χρηματοδοτικού κενού, úipous περίπου 6 δισ. ευρώ, για την τριετία 2012-2014. Σύμφωνα με πληροφορίεε, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κενό στο πρόγραμμα χρηματοδότησή ras Ελλάδαε έω5 τα μέσα του 2014, ύψουε 6 δισ. ευρώ. Φαίνεται neos η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει τη λήψη ισόποσων μέτρων στη συγκεκριμένη  τριετία, καθώε ήδη αυτά που πρέπει να αποφασιστούν από εδώ και στο εξήε ξεπερνούν τα 12 δισ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά, εάν δεν λη- φθούν μέτρα, σημαίνει ότι η Ευρωζώνη θα πρέπει να αυξήσει κατά 6 δισ. ευρώ το συνολικό δάνειο npos την Ελλάδα. Δηλαδή, αντί για 130 δισ. ευρώ, να ανεβάσει το ποσό των δανείων στα 136 δισ. Υπάρχουν, ωστόσο, κράτη-μέλη που αντιδρούν.3. Η οριστικοποίηση ras α- νάλυση5 βιωσιμότηταε του ελληνικού xpéous (DSA). Στο Eurogroup ras περασμένα Τετάρτηε παρουσιάστηκε μία ανάλυση που ήδη έχει ξε- περαστεί από tis εξε λ ίξει.Σύμφωνα με αυτήν, το χρέ- os ras Ελλάδαε το 2020 θα υποχωρήσει στο 129% του ΑΕΠ (αντί του στόχου για 120% του ΑΕΠ).Ωστόσο, για να προκόψει αυτό το ποσοστό, το Διεθνέε Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) έχει λάβει υπόψη του ότι η ύφεση το 2011 ήταν 6,1%, φέ- tos θα υποχωρήσει στο 4,3% και του χρόνου θα είναι 0%.Τα τελευταία επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι πέρυσι η ύφεση ήταν 6,8%. Πληροφο- ρίεε αναφέρουν ότι η τρόικα υπολογίζει πλέον ότι το ΑΕΠ θα συρρικνωθεί epéras κατά 6% τουλάχιστον, ενώ η ύφεση θα συνεχιστεί και του χρόνου. Μάλιστα, στο οικονομικό επιτελείο εκτιμούν ότι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξή θα καταγραφούν στο τελευταίο τρίμηνο του 2013. Σύμφωνα με στελέχη που έχουν γνώση των συζητήσεων, με τα νέα δεδομένα η εκτίμηση για το χρέ- os το 2020 είναι ότι θα ξεπεράσει το 130% του ΑΕΠ. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα χρειάζεται επιπλέον χρηματοδότηση écos το 2020 με 20-25 δισ. τουλάχιστον. Σε κάθε περίπτωση, οριστική πρόβλεψη θα υπάρξει μόλιε ολοκληρωθεί το PSI. Οι τρόποι για να καλυφθεί αυτό το κενό είναι τρειε και πιθανότατα συμπληρωματικοί:• Να συμμετάσχει η ΕΚΤ στην αναδιάρθρωση του ελληνικού xpéous. Οι αποφάσεΐ5 θα ληφθούνμετά το Eurogroup.• Να μειώσει η Ευρωζώνη περαιτέρω τα επιτόκια δανεισμού npos την Ελλάδα. Κάτι, το οποίο αναμένεται να αποφασιστεί.• Να υποστούν μεγαλύτερο του προβλεπόμενου «κούρεμα» τα ομόλογα που έχει στην κατοχή του ο ιδιωτικόε τομέαε. Μάλιστα, ο Ολλανδόε υπουργόε Οικονομικών, Jan Kees de Jager, δήλωσε χθεε nias «δεν αποκλείει ένα μεγαλύτερο PSI», αν και έσπευσε να σημειώσει ότι η ιδέα αυτή υποστηρίζεται από μια μειονότητα.n à v ra s , εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά και το Eurogroup ras Aourépas δώσει το «πράσινο φωε» για το PSI, τότε αναμένεται η Ελλάδα να προχωρήσει στη δημόσια πρόταση για την ανταλλαγή των ομολόγων otis 22 Φεβρουάριου (την Τετάρτη). Evras Tns ε π ό μ ε ν έ  εβδομάδαε θα θεσμοθετηθούν και οι präpos συλλογικήε ôpàans (CACs), ώστε η όλη διαδικασία να ολοκληρωθεί éios tis 9 Μαρτίου.

Ο Ολλανδός υπουργός Οικο
νομικών, Jan Kees de Jager, 
δήλωσε χθες πως «δεν απο
κλείει ένα μεγαλύτερο PSI».

Ο  μηχανισμός 
εποπτείας, το χρη
ματοδοτικό κενό 
6 δισ. ευρώ για 
το 2012 -  2014 και 
η οριστικοποίηση 
της ανάλυσης βιω
σιμότητας του ελ
ληνικού χρέους.

Ελληνογερμανικός πόλεμος δηλώσεων Φωνές υποστήριξης προς την Ελλάδα
Ελληνογερμανικό πόλεμο δηλώσεων προκάλεσαν οι τελευταίεε τοποθετήσει του Γερμανού υπουργού Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε και η οξεία αντίδραση του Προέδρου ras Δημοκρατίαε κ. Κάρολου Παπούλια, που ακολούθησε. Το Βερολίνο φέρεται έντονα δυσα- ρεστημένο, λόγω κυ picas ras προσω- nuais xpoiäs που είχε η αντίδραση του κ. Παπούλια.Ο Γερμανόε Χριστιανοδημοκράτη Γ.ουλευτή5 Κρίστιαν φον Στέτεν δήλωσε στην εφημερίδα Die Welt ότι οι «πε- ριφρονητικέβ», öncas tis χαρακτήρισε, αναφορέε του Ελληνα προέδρου ras Δη- μοκρατίαε θα έχουν επιπτώσεΐ5 στην ψηφοφορία Tns 27ns Φεβρουάριου στο γερμανικό κοινοβούλιο για το δεύτερο πακέτο βοήθειαε npos την Ελλάδα. Πρό- σθεσε δε ότι xcapis τη βοήθεια του κ. Σόιμπλε, η Ελλάδα θα είχε πτωχεύσει από καιρό.Ο iöios ο κ. Σόιμπλε, ωστόσο, σε νέα συνέντευξη που παραχώρησε χθεε, ε- πέλεξε να μη δώσει συνέχεια στο θέμα: «Η βοήθειά μαε έχει μια μακροπρόθεσμη βάση, το ίδιο πρέπει να ισχύει και για tis μεταρρυθμίσει. Ετσι ήταν στην Ιρλανδία, έτσι και στην Πορτογαλία. Tous τελευταίουε μήνεε διαπιστώθηκε

Βουλευτής του C D U  
δήλωσε ότι η αντίδραση 
Παπούλια θα έχει 
επιπτώσεις στην 
ψηφοφορία της 27/2 
για τη νέα βοήθεια.

ότι είναι πιο εύκολο να υπόσχεται κα- νείε παρά να εφαρμόζει και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Οι Γερμανοί πολιτικοί έχουν ευθύνεε έναντι του γερμανικού κοινοβουλίου, αλλά και των Γερμανών φορολογουμένων», είπε.Επικριτικόβ έναντι ras κ. Αγκελα Μέρκελ και του κ. Νικολά Σαρκοζί εμφανίστηκε ο πρώην unoupYôs Οικονομικών Tns Γερμανίαε Οσκαρ Λαφοντέν, δη- λώνοντα5 ότι «εάν είχαν αποφασίσει ε- 
YKaipcas την έκδοση ευρωομολόγων, τα επιτόκια δανεισμού και το xpéos των χωρών Tns Μεσογείου δεν θα είχαν εμφανίσει τόσο εκρηκτική αύξηση. Με τη διστακτικότητά Tns η καγκελάριοε δια- σπαθίζει δισεκατομμύρια ευρώ των Γερμανών φορολογουμένων και εισπράττει μάλιστα θαυμασμό γι’ αυτό».

Στο θέμα των εκλογών αναφέρθηκε ο εκπρόσωποε του CDU κ. Γιοχάνεε Σιν- γκχάμερ, λέγονταε ότι «αποτελούν βασική αρμοδιότητα κάθε xcapas, ωστόσο οι Ελληνεε πρέπει να αναρωτηθούν αν οι εκλογέ5 σε αυτή τη δύσκολη πολιτική και οικονομική κατάσταση είναι πραγματικά σκόπιμεε».
Στην ΕλλάδαΙδιαίτερα σκληρόε έναντι του Βερολίνου ήταν ο υηουργόε Προστασίαε του Πολίτη κ. Χρ. Παπουτσήε, ο onoios μίλησε για «ωμό εκβιασμό ras κυβέρνη- ons και του πολιτικού auoraparas στην Ελλάδα». Ο npoo6pos ras Βουλήε κ. Φίλ. Πετσάλνικοε (NET FM) εξέφρασε την εκτίμηση ότι δεν υπάρχει ενιαία γραμμή στο εσωτερικό Tns γερμα- vums κυβέρνησή. Ο αναπληρωτήε υ- πουργόε Παιδεία5 κ. Κων. Αρβανιτό- πουλοε επισήμανε (NET FM) ότι «κανείε δεν έχει δικαίωμα να προσβάλλει ένα ιστορικό έθνοε oncas η Ελλάδα, μια κοινωνία ολόκληρη». Τέλοε, ο πρώην υ- πουργόβ Οικονομικών κ. Γιάννοε Πα- παντωνίου τόνισε (Αθήνα 98.4) ότι ανακύπτει θέμα δημοκρατίαε, καθώε οι δανειστέε μαε παρεμβαίνουν, πλέον, σε θέματα εσωτερικήε πολιτικήε.

Η Ευρωζώνη θα πρέπει να σταματήσει να καθυστερεί τη χορήγηση βοήθειαε προε την Ελλάδα, δήλωσε χθεε από τιε Βρυξέλλεε ο πρόεδροε τη5 Ευρωπαίκήε Επιτροπή3 κ. Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, επαινώντα5 ταυτόχρονα την αποδοχή «πολύ απαιτητικών» μέτρων από την ελληνική κυβέρνηση. Μετά την ψήφιση των πολύ σκληρών μέτρων που περιλαμβάνονται στο δεύτερο Μ νημόνιο και τιε πολύ έντονεε αναταράξ ε ι  στην Αθήνα, μέσα και έξω από το Κοινοβούλιο, αρχίζουν να υψώνονται ορισμένεε φωνέε υποστήριξηε προε την Ελλάδα.Επιλέγοντα5 διαφορετικό τόνο από αυτόν πολλών Ευρωπαίων συναδέλφων του, ο κ. Μπαρόζο χαιρέτισε «το θάρ- ροε τηε ελληνικήε κυβέρνησηε και του ελληνικού λαού σε αυτούε του5 πολύ απαιτητικούε και γεμάτουε προκλήσεΐ5 καιρούε. Ελπίζω ότι τα κράτη-μέλη θα δεχτούν τιε δεσμεύσει που παρασχέθηκαν από την Ελλάδα» δήλωσε ο κ. Μπαρόζο, απηχώνταε την άποψη που διατυπώνει σταθερά ο αντιπρόεδρο5 κ. Ολι Ρεν ότι πλέον δεν υπάρχει καθόλου καιρόε για χάσιμο. «Παρ’ όλο που σε κα- νέναν δεν αρέσει η παρούσα κατάσταση, πρέπει να συνειδητοποιήσου-

Ο κ. Μπαρόζο χαιρέτισε 
«το θάρρος της ελληνικής 
κυβέρνησης και του λαού 
σε αυτούς τους πολύ απαι
τητικούς και γεμάτους 
προκλήσεις καιρούς».

με ποια θα ήταν η εναλλακτική λύση. Θα ήταν μια καταστροφή για την Ελλάδα», είπε ο κ. Μπαρόζο. Στην τηλεδιάσκεψη του Ευπ^Γουρ που έγινε την Τετάρτη το βράδυ την υποστήριξή τουε προε την Ελλάδα εξέφρασαν τόσο ο Ιταλόε πρωθυπουργόε (και υ- πουργόε Οικονομικών) κ. Μάριο Μόντι όσο και ο Ισπανό5 και ο Βέλγοε υ- πουργόε Οικονομικών, αλλά και ο επί- τροποε Ρεν. Στην αντίπερα όχθη βρίσκονται βεβαίωε οι Γερμανία, Ολλανδία, Φινλανδία και εσχάτωε το Λουξεμβούργο, δηλαδή οι τέσσερα χώρε3 τηε Ευρω ζώ νη με την ανώτερη πι- στοληπτική αξιολόγηση. Βεβαίω5, η καχυποψία έναντι των Ελλήνων πολιτικών εξακολουθεί να επικρατεί στην Ευρώπη, ωστόσο ορισμένεε φωνέε συμπά-

θειαε αρχίζουν να ακούγονται. «Ντρέπομαι για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη φέρεται στην Ελλάδα. Μπορεί κα- νείε να ζητήσει από μια χώρα να κα- τευθυνθεί npos τη δημοσιονομική πειθαρχία, όχι όμωε και να τη δολοφονήσει. Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε ana0eis μια τέτοια καταστροφή» δήλωσε x0es ο γραμματέαε του ιταλικού Δημοκρατικού Κόμματοε κ. Πιερλουί- τζι Μπερσάνι.Evas άλλοε, μάλλον απροσδόκητοε, υποστηρικτήβ Tns Ελλάδαε είναι ο Γερμανό5 πρώην επίτροπο5 κ. Γκί- ντερ Φερχόιγκεν, o onoios δήλωσε ότι «το θέμα δεν είναι να τιμωρήσουμε την Ελλάδα, αλλά να τη βοηθήσουμε να βγει από την κρίση». Ο κ. Φερχόι- γκεν εκτίμησε ότι οι στόχοι που περιλαμβάνει το ελληνικό Μνημόνιο δεν είναι ρεαλιστικοί. «Το ένστικτό μου μού λέει ότι δεν επιτρέπεται να αντιμετωπ ίζ ε ι έναν λαό Xzs και αποτελείται από εγκληματίεε». Το ίδιο ζήτησε και ο πρώην πρόεδροε ras Ευρωπαϊκήε Τρά- πεζαε Επενδύσεων κ. Φιλίπ Μέισταντ, λέγονταε ότι δεν πρέπει να ενοχοποιηθεί η Ελλάδα για λάθη του παρελθό- vros, αλλά να βοηθηθεί υπό ópous.
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗΣ
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Συνεδρίαση χωρίς αποφάσεις
Το Π .Σ. του Π Α Σ Ο Κ  θα συνεδριάσει την ερχόμενη εβδομάδα για την ημερομηνία εκλογής προέδρου

Οι υπουργοί Υγείας και Οικονομικών, κ. Ανδρ. Λοβέρδος και Ευ. Βενιζέλος, κατά ιη χθεσινή εκδήλωση πα
ρουσίασης της πολιτικής πλατφόρμας του υπουργού Υγείας.Πλατφόρμα από Ανδρ.

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Σε ήπιους τόνουε κινήθηκε η χθεσινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, όπου, εκτόε από την ενημέρωση του κ. Ευ. Βενι- ζέλου για την κατάσταση στην Ευρώπη, διεξήχθη και μια πε- ριορισμένηε διάρκειαε συζήτηση για τα εσωκομματικά. Από τη χθεσινή συνεδρίαση'δεν προέκυψε θέμα επίσπευσηε των κομματικών διαδικασιών, παρά το γεγο- νόε ότι ετέθη από κάποια μέλη του κομματικού οργάνου.Η συνδιάσκεψη τηε 3ηε και 4ηε Μαρτίου θα γίνει κανονικά και οι

Ο Γ. Παπανδρέου προσέρχεται 
στη συνεδρίαση του Πολιτικού 
Συμβουλίου.

Τα μέλη τον οργάνου 
ενημερώθηκαν για τις 
εξελίξεις, ενόψει του 
κρίσιμου Ε ιι^ τ ο ιιρ  
της Δευτέρας.

υποψηφιότητεε θα κατατεθούν λί- γεε ημέρεε νωρίτερα. Ο κ. Γ. Παπανδρέου υπερασπίστηκε την απόφασή του για τη διαγραφή των 22 βουλευτών μετά την καταψήφιση τηε νέαε δανειακήε σύμ- βασηε, επισημαίνονταε μάλιστα ότι η συγκεκριμένη κίνησή του είναι και τελεσίδικη.Ωε προε το χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθηθεί μέχρι να ξεκινήσουν οι διαδικασίεε για ανάδειξη προέδρου, ο κ. Παπανδρέου παρέπεμψε στιε αποφάσειε του προηγούμενου Εθνικού Συμβουλίου, όπου ενδεικτικά απο- φασίστηκε ότι προηγείται η διάσωση τηε χώραε, ακολουθεί η στήριξη τηε κυ βέρ νησ ή και έ- πεται η  τύχη τηε παράταξηε. Ο

κ. Παπανδρέου αναφέρθηκε στο χρονοδιάγραμμα των κρίσιμων ημερομηνιών που ακολουθούν, εστιάζονταε στο Ειητ^τοτιρ τηε ερχόμενηε Δευτέρα3 και στΐ3 κοινοβουλευτικέε ψηφοφορίεε που ακολουθούν στιε «σκληρέε» χώρε3 του ευρωπαϊκού Βορρά, με πρώτη αυτή τηε γερμανικήε Βου- λή3 στιε 27 Φεβρουάριου.Ο κ. Βενιζέλοε εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων, ενώ εκτίμησε ότι οι πιθανότερεε η- μερομηνίε3 διεξαγωγήε των εθνικών εκλογών είναι η 29η Απριλίου και η 5η Μαΐου. Γνωστοποίησε επίσηε στα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου ότι η «σκληρή» στάση των Γερμανών έχει οδηγήσει στην εμφάνιση δημόσιων εκδηλώσεων αλλ η λ εγ γ ύ η  προε την Ελλάδα, κάτι που λίγου3 μήνεε νωρίτερα ήταν μάλλον αδιανόητο.Την ανάγκη για συζήτηση επί των διαδικασιών και τηε πιθα- νότητα3 αυτέε να αλλάξουν έθεσαν οι κ.κ. Π. Κουκουλόπουλοε, Ν. Σαλαγιάννη3, Τόνια Αντωνίου, Ιω. Μίχαε, Συλβάνα Ράπτη, Γ. Ασκούνηε και Δ. Ανδρουλάκηε. Ο κ. Μίχαε αναφέρθηκε και σε συγκεκριμένη ημερομηνία, ζη- τώνταε εκλογή νέου προέδρου στιε 4 Μαρτίου. Η γενικότερη άποψη που επικρατεί μεταξύ όσων έθεσαν το ζήτημα των διαδικασιών είναι ότι η επίσπευσή τουε για μία ή δύο εβδομάδεε ίσωε δεν έχει σημασία.Αντιθέτωε, θα δημιουργούσε ε- ντάσειε οι οποίεε δεν είναι απα- ραίτητεε σε αυτή τη φάση. Μόνο θέμα το οποίο πλέον εκκρεμεί είναι καθαυτή η διαδικασία α- νάδειξηε προέδρου. Αν δηλαδή εκλεγεί από τη βάση ή αν διεξα- χθεί έκτακτο συνέδριο, το οποίο θα αποφασίσει αλλαγή καταστατικού και εκλογή προέδρου από περιορισμένο σώμα. Από τη συζήτηση δεν έλειψε ούτε το θέμα τηε δεινήε οικονομι- κή3 κατάστασηε στην οποία έχει περιέλθει το ΠΑΣΟΚ. Γνωστοποιήθηκε ότι εκκρεμεί τροπολογία από το υπουργείο Εσωτερικών για την εκταμίευση ποσού το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του κόμματοε (στο ΠΑΣΟΚ οι υπάλληλοι παραμένουν απλήρωτοι τουε τ ε λ ε υ τ α ίο ι τρεΐ3 μήνε3), καθώ3 σχετική πρόταση έχει υποβληθεί στον υπουργό Εσωτερικών Τ. Γιαννίτση.

Υπέρ της επίσπευσης των διαδικασιών για την αλλαγή ηγεσίαε στο ΠΑΣΟΚ «τιε επόμενεε ημέρεε, όχι τΐ3 επόμενε3 εβδομάδεε», τάχθηκε χθεε ο κ. Ανδρ. Λοβέρδοε. Ο υπουργόε Υγεία3 παρουσίασε χθε3 το μεσημέρι τα βασικά σημεία τηε πολιτικήε πλατφόρμαε του, όχι μόνο για την επόμενη μέρα στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και τουε κατευθυντήριοί άξονεε επί των οποίων πρέπει να κινηθεί στο εξήε η  χώρα. Παρών στην εκδήλωση ήταν και ο κ. Ευ. Βενιζέλο3, ο ο- ποίθ3 μάλιστα έκανε και μια σύντομη ομιλία, μετά τον κ. Λο- βέρδο, καθώε και άλλα στελέχη του κόμματοε (Κ. Σκανδαλίδηε, Ιω. Ραγκούσηε, Μ. Μπόλαρηε, Π. Κουκουλόπουλοε, Γ. Πεταλωτήε κ.ά.). Οι αιχμέε του υπουργού Υγεί- αε προε το εσωτερικό είχαν πολ- λούε αποδέκτεε. Κατ’ αρχάε ζήτησε αλλαγή μοντέλου «από αρ- χηγικό σε συλλογικό κόμμα». Σαφείε ήταν και οι βολέε προε τουε βουλευτέε που καταψήφισαν τη νέα δανειακή σύμβαση. Ο κ. Λοβέρδοε χαρακτήρισε όσουε καταψήφισαν ωε δυνάμειε του «λαϊκισμού και τηε δημαγωγίαε»

Ζήτησε άμεση αλλαγή 
ηγεσίας στο Π Α Σ Ο Κ  -  
Απάντηση για τους 
διαγραφέντες από 
τον κ. Χρ. Παπουτσή.

έναντι εκείνων του «δημοκρατικού εξορθολογισμού» οι οποίοι την ενέκριναν.Ο κ. Λοβέρδοε ζήτησε επίσηε σκληρή αυτοκριτική για τα πεπραγμένα του ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα δύο χρόνια, προκειμένου να υπάρξουν αποτελέσματα και όχι «άρθρωση λόγου με σκοπό την αυτοδικαίωση». Ο υπουρ- γόε Υγείαε αναφέρθηκε και στον κ. Γ. Παπανδρέου, λέγονταε ότι στα δύο χρόνια πρωθυπουργίαε του «ανέλαβε την επίλυση προβλημάτων 37 ετών».
Σαφεΐβ αιχμέεΟ κ. Λοβέρδοε άφησε έμμεσεε πλην σαφέστατεε αιχμέε εναντίον των στενών συνεργατών του κ. Παπανδρέου, αναφερόμε-

Λοβέρδο
νοε μάλιστα στην περίοδο πριν από τιε εκλογέε του 2009, κατά τη διαμόρφωση του προεκλογικού προγράμματοε του ΠΑΣΟΚ, αλλά και τουε πρώτουε μήνεε μετά την ανάδειξη τηε κυβέρνησηε Παπανδρέου. «Προσπαθούσαμε να δημιουργήσουμε στουε πολίτεε την αίσθηση πωε τα μέτρα είναι παροδικά», είπε ενδεικτικά. Στη σύντομη τοποθέτησή του ο κ. Βε- νιζέλοε τόνισε ότι «μαε ενδιαφέρει να είμαστε ενωμένοι, το ΠΑΣΟΚ έχει ακρωτηριαστεί, πρέπει να ανασυστήσουμε και να αναστήσουμε την παράταξη».Ωε απάντηση στον κ. Λοβέρδο εκλαμβάνεται η ανακοίνωση που εξέδωσε λίγη ώρα αργότερα ο κ. Χρ . Παπουτσήε, ο οποίοε επισή- μανε ότι «το ζήτημα τηε ηγεσίαε του ΠΑΣΟΚ δεν είναι απλώε θέμα διαδικασιών και προσώπων. Ούτε είναι θέμα διακανονισμών κορυφήε». Τόνισε ότι ζητεί την τήρηση του καταστατικού (δηλαδή εκλογή από τη βάση), ενώ άφησε να εννοηθεί πωε οι δια- γραφέντεε βουλευτέε πρέπει να επανακάμψουν στο ΠΑΣΟΚ.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΕΔΟΣ«Παράθυρο» ίδρυσης νέου κόμματος αφήνει η Κατσέλη
Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

Την πρόθεσή της να ιδρύσει νέο κόμμα υπαινίχθηκε χθεε η κ. Λούκα Κατσέλη, στην περίπτωση που τα πειθαρχικά όργανα του ΠΑΣΟΚ τη διαγράψουν, επιδιώ- κονταε να φιμώσουν όποιον έχει αντίθετη άποψη από την πολιτική του νέου Μνημονίου. Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε τόνισε ότι «στο ΠΑΣΟΚ έχουν δοθεί μάχεε για ένα ανοιχτό και δημοκρατικό κόμμα», ότι «δεν μπορούν να εξοβελιστούν οι δια-

φορετικέε προτάσειε» και ότι «η αντιπαράθεση ιδεών είναι απαραίτητη όσο ποτέ». Περιγράφο- νταε δε, τι προτίθεται να πράξει στη διαφαινόμενη περίπτωση που διαγράφει από το ΠΑΣΟΚ, απάντησε ότι όσοι αποφασίσουν να αποπέμψουν όσουε διαφωνούν θα σηκώσουν στουε ώμουε τουε τη βαριά ιστορική ευθύνη διάσπασηε του Κινήματοε...Αυτή άλλωστε ήταν και η στό- χευση τηε συνέντευξηε που προ- κάλεσε χθεε η πρώην υπουργόε, καθώε εξ αρχήε θέλησε να απο- «Δεν μπορούν να εξοβελιστούν 
οι διαφορετικές προτάσεις» από 
το ΠΑΣΟΚ, ανέφερε η κ. Κατσέλη.

στασιοποιηθεί από τιε επιλογέε τηε κυβέρνησηε. Είπε ευθαρσώε ότι «τα μέτρα του νέου Μνημονίου οδηγούν τη χώρα σε επίσημη ή άτακτη χρεοκοπία σε χρόνο επι- λογήε των πιστωτών μαε» και χαρακτήρισε «ανυπόστατο ψευτοδίλημμα» τον «εκφοβισμό των βουλευτών να ψηφίσουν “ναι σε όλα” με την απειλή τηε χρεοκο- πίαε». Με άλλα λόγια, υποστήριξε ότι η χώρα μπορεί ακόμη να ε- παναδιαπραγματευθεί προε όφε- λόε τηε τουε όρουε τηε σύμβασηε, καθώε η Ε.Ε. δεν θα αποτολμήσει

να υποστεί τιε συνέπειεε μιαε ελ- ληνικήε άρνησηε, ενώ έκανε γνωστό ότι είχε προτείνει στουε κ. Πα- παδήμο και Βενιζέλο μια εντελώε διαφορετική διαπραγματευτική τακτική, αλλά δεν εισακούστηκε.Αε σημειωθεί, τέλοε, ότι η κ. Κατσέλη υιοθέτησε τιε καταγγελίεε όσων θεωρούν εντελώε εσφαλμένη την υπαγωγή τηε χώραε στο αγγλικό δίκαιο, λέγονταε χαρακτηριστικά ότι «η Γερμανία ακόμη κι όταν έσφαζε κόσμο, αρνή- θηκε να υπαχθεί σε δικαιοδοσία αλλοδαπού δικαστηρίου».
Η  Βουλή συζητεί 
για την Εξεταστική
Σε μια συγκυρία που θα γνωρίζουν την κορύφωσή τουε σε διεθνέε επίπεδο οι συζητήσειε για το νέο δάνειο και το «κούρεμα» του ελληνικού χρέουε και εν μέσω αμφισβητήσεων από το εξωτερικό ωε προε το κατά πόσον υπάρχει σταθερότητα στο πολιτικό μαε σύστημα, οι δύο εταίροι τηε κυβέρνησηε Παπαδήμου εισέρχονται στην ευθεία για μια μετωπική σύγκρουση με φόντο, μάλιστα, την κατάσταση τηε ελληνικήε οικο- /ομίαε: Μετά την επιμονή του ΠΑΣΟΚ και παρά τη μείζονα διαφωνία τηε Ν .Δ ., προγραμματίστηκε να συζητηθεί στη Βουλή η πρόταση Παπανδρέου και πράσινων βουλευτών για τη σύσταση ε- ξεταστικήε επιτροπήε αναφορικά με το έλλειμμα του 2009.Εξ αρχήε το ΠΑΣΟΚ υπογράμμιζε ότι εκλογέε, όποτε και αν γίνουν, δεν μπορούν να διεξαχθούν με αναπάντητο το ερώτημα που έχει τεθεί για το αν «φούσκωσε» τεχνητά -όπωε έχει από διάφορεε πλευρέε και από τη γαλάζια παράταξη υποστηριχθεί- ή όχι το δημοσιονομικό έλλειμμα του Ό9. Στον αντίποδα η  Ν.Δ. υποστηρίζει πωε η σύσταση εξεταστικήε επι-

τροπήε πρέπει να γίνει μεν, αλλά μετά τιε προσεχείε εκλογέε. Οι θέ- σειε αυτέε καταγράφηκαν και κατά τη διάρκεια συνεδρίασηε προγραμματισμού του κοινοβουλευτικού έργου χθεε στη Βουλή. Απέναντι στην επιμονή του ΠΑΣΟΚ, ο γραμματέαε τηε Κ.Ο. τηε Ν.Δ. κ. Κ. Τασούλαε έκανε λόγο για «προσχηματική κίνηση του ΠΑΣΟΚ», η οποία όπωε είπε στόχο έχει να παράσχει «συγχωροχάρτι» για την οικονομική πολιτική των κυβερνή- σεών του κατά τη διετία 2010 - 2011. Παράλληλα υπογράμμισε πωε στην παρούσα συγκυρία μια τέτοιου είδουε πολιτική αντιπαράθεση δεν θα κάνει καλό για τη χώρα έναντι του διεθνούε ακροατηρίου. Ωε γνωστόν, η πρόταση κατατέθηκε στιε αρχέε του τρέ- χοντοε μηνόε - από 111 βουλευτέε. Ορισμένοι εξ αυτών, εξαιτίαε τηε διαφοροποίησήε τουε από την κεντρική κομματική γραμμή στην πρόσφατη δραματική ψηφοφορία για το Μνημόνιο 2, διαγρά- φηκαν από την πράσινη Κ.Ο. Υπενθυμίζεται ότι για τη σύσταση εξεταστικήε επιτροπήε χρειάζεται πλειοψηφία των παρόντων, όχι μικρότερη των 120 βουλευτών.

Πυρά Αριστεράς κατά Σόιμπλε
Ούτε καν να συζητήσουν δεν θέλουν τα κόμματα τηε Αριστεράε j το ενδεχόμενο να τουε ζητηθούν δεσμεύσειε για την εφαρμογή του προγράμματοε και την αποπληρωμή του δανείου, ενώ δεν δέχονται και την αναβολή των εκλογών.Η γενική γραμματέαε του ΚΚΕ κ. Αλέκα Παπαρήγα χαρακτήρισε αυτή τη σκέψη απαράδεκτη, ενώ ο κ. Τσίπραε κά- λεσε τουε πολιτικούε αρχηγούε «να μη δώσουν αντιπαροχή στον κ. Σόιμπλε την τραυματισμένη δημοκρατία». Πάντωε, ο υπουργόε Οικονομικών κ. Ευ. Βε- νιζέλοε δεν ζήτησε να συναντηθεί με τουε αρχηγούε του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ, θα έχει ό- μωε συνάντηση με τον κ. Κου- βέλη σήμερα. Στη Δημοκρατική Αριστερά είναι επιφυλακτικοί, ε- πισημαίνονταε ότι δεν έχουν επίσημη ενημέρωση και δεν ξέρουν αν υπάρχει κάποιο αίτημα.
ΚΚΕΗ κ. Παπαρήγα τοποθετήθηκε χθεε επί του αιτήματοε Σόιμπλε να υπογράψουν δεσμεύ- σειε όλα τα πολιτικά κόμματα, χαρακτηρίζοντάε το «απαράδεκτο», και πρόσθεσε δεικτικά (Real): «Ευτυχώε δεν έχω υπο-

«Ο κ. Σόιμπλε μάλλον πρέπει 
να έχει αλλεργία με το ΚΚΕ», α
νέφερε η κ. Παπαρήγα.

Σήμερα η συνάντηση 
του κ. Ευ. Βενιζέλου 
με τον κ. Φ. Κουβέλη.

γράψει ποτέ στη ζωή μου τέτοια κείμενα. Δεν φαντάζομαι να εννοεί το ΚΚΕ. Ο κύριοε Σόιμπλε μάλλον πρέπει να έχει αλλεργία με το ΚΚΕ».
ΣΥΡΙΖΑΟ επικεφαλήε τηε Κοινοβου- λευτικήε Ομάδαε του ΣΥΡΙΖΑ κ.

Αλέξηε Τσίπραε εξαπέλυσε ο- ξύτατη επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή την ακύρωση τηε προ ημερησίαε διατάξεωε συ- ζήτησηε που είχε ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ για το νέο μνημόνιο και το PSI. Αναφερόμενοε στον πρωθυπουργό και τουε πολιτικούε αρχηγούε μάλιστα είπε: «... αε κλείσουν και το Κοινοβούλιο μέχρι να αποφασίσει ο κ. Σόιμπλε για το μέλλον του ελληνικού λαού». Για την Κουμουνδούρου, η στάση του ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφήε και ξεκάθαρη: όχι σε δεσμεύσειε ή αναβολή των εκλογών.
ΔΗΜΑΡΣτη Δημ. Αριστερά, πάντωε, υπάρχει προβληματισμόε για το ενδεχόμενο να τουε ζητηθεί κάτι και γΓ αυτό επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν μετά την ενημέρωση. Και η ΔΗΜΑΡ, πάντωε, εξαπέλυσε χθεε επίθεση στον κ. Σόιμπλε με αφορμή τιε επίμαχεε δηλώσειε του: «Ο ελ- ληνικόε λαόε παρακολουθεί με οργή τιε παρεμβάσειε και τιε αή- θειε απαιτήσειε του κ. Σόιμπλε και άλλων αξιωματούχων να κα- θορίσουν τιε εσωτερικέε πολι- τικέε εξελίξειε και τον χρόνο των εκλογών», αναφέρει η ανακοίνωση του κόμματοε.

Μ ε τον Παποάλια 
συναντήθηκε 
ο γ.γ. του Ν ΑΤΟ
Της ΔΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Τις συνεχιζόμενες τουρκικέε προκλήσειε στο Αιγαίο, αλλά και τον κλιμακούμενο αλυτρωτισμό των Σκοπιών έθεσε ο Πρόεδροε τηε Δημοκρατίαε, κ. Κάρολοε Παπούλιαε, στον γ.γ. του ΝΑΤΟ, Αντερε Φογκ Ράσμουσεν, τον οποίο δέχθηκε χθεε στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο κ. Παπούλιαε τόνισε ότι η στάση τηε Τουρκίαε δεν βοηθά στην εμπέδωση κλίματοε καλήε γειτονίαε, που επιδιώκει η Ελλάδα. «Ενοχλήθηκα από το γεγονόε ότι όταν πήγα χθεε στο Γενικό Επιτελείο τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν υπερπτήσειε πάνω από ελληνικό νησί», δήλωσε.Ο κ. Παπούλιαε ευχαρίστησε τον γ.γ. του ΝΑΤΟ για την κατανόηση τηε Συμμαχίαε στιε ευαισθησίεε τηε Ελλάδαε στο ζήτημα των Σκοπιών. «Οι βόρειοι γείτονέε μαε τηρούν σκληρή στάση, ενώ εμείε είμαστε με το χέρι απλωμένο και συμπεριφερόμαστε σαν καλοί γείτονεε. Θα συνεχίσουμε σ’ αυτή την κατεύθυνση για να βρεθεί αμοιβαία αποδεκτή λύση στο θέμα τηε ονομασίαε», τόνισε, ενώ χαρακτήρισε «ανέκδοτο» την εμμονή των Σκοπιών να εμφανίζουν τον Μ έγα Αλέξανδρο «Σκοπιανό».Ο κ. Ράσμουσεν, που βρέθηκε στην Αθήνα με αφορμή εκδήλωση του ΕΛΙΑΜΕΠ για τη συμπλήρωση 60 ετών από την είσοδο τηε χώραε μαε στο ΝΑΤΓ συναντήθηκε, επίσηε, με τον πρωθυπουργό κ. Λ. Παπαδήμο και τουε υπουργούε Εξωτερικών, κ. Στ. Δήμα και Αμυναε, κ. Δημ. Αβραμόπουλο.Στην ομιλία του, στην εκδήλωση του ΕΛΙΑΜΕΠ, αναφέρθηκε στη δύσκολη οικονομική συγκυρία και τιε προ- κλήσειε που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα μαε, χαιρετίζο- νταε, παράλληλα, τη διαχρονική συμβολή τηε Ελλάδαε στιε νατοϊκέε αποστολέε και εκφράζονταε τη βεβαιότητα ότι η χώρα μαε θα συνεχίσει να είναι ενεργά παρούσα σε αυτέε.Με τουε κ. Δήμα και Αβραμόπουλο, ο γ.γ. του ΝΑΤΟ συζήτησε το νέο περιβάλλον ασφαλείαε που διαμορφώνεται, τη διαδικασία προσαρμογήε του ΝΑΤΟ στα νέα δεδομένα και τουε οικονομικούε περιορισμούε που ανακύπτουν, καθώε και το θέμα τηε αντιπυραυλικήε ασπίδαε. Ο κ. Δήμαε έθεσε στον κ. Ράσμουσεν το θέμα των νέων απειλών τηε Τουρκίαε εναντίον τηε Κύπρου.
Νέα συμφωνία 
Κύπρου με Ισραήλ
Η επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στην Κύπρο και η προγραμματισμένη για σήμερα προκήρυξη του δεύτερου γύρου αδειοδότησηε ερευνών για υδρογονάνθρακεε σε περιοχέε εντόε τηε κυ- πριακήε ΑΟΖ, οξύνουν την επιθετικότητα τηε Αγκυραε. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία διατυπώνει έμμεσεε απειλέε κατά των εταιρειών που θα ενδιαφερθούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό τηε Κυπριακήε Δημοκρατίαε, επισημαίνονταε ότι η Τουρκία θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι τηε για να σταματήσει αυτέε τιε έρευνεε. Μάλιστα, στην ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση, το τουρκικό ΥΠ.ΕΞ. ισχυρίζεται ότι πέντε από τα οικόπεδα, για τα οποία πρόκειται να πα- ραχωρηθούν από την Κύπρο άδειεε για έρευνεε, βρίσκονται στην τουρκική υφαλοκρηπίδα. «Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει, σε καμία περίπτωση, σε ξένεε πετρελαϊκέε εταιρείεε να διεξάγουν χω- ρίε άδεια έρευνεε για πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε αυτέε τιε περιοχέε και θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά τηε στιε θαλάσσιεε περιο- χέε που βρίσκονται εντόε τηε υφαλοκρηπίδαε τηε», ανα- φέρεται. Ο Κύπριοε Πρόεδροε, κ. Δημήτρηε Χριστόφιαε, κατήγγειλε την Αγκυρα για προκλητική και επιθετική στάση και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να στείλει εκ νέου ισχυρό μήνυμα προε την Τουρκία ότι πρέπει να σεβαστεί το διεθνέε δίκαιο και να σταματήσει να το παραβιάζει. Στο επίκεντρο τηε συνάντησηε των κ. Χριστόφια και Νετανιάχου, χθεε, στη Λευκωσία, βρέθηκε το θέμα τηε εκμε- τάλλευσηε των ενεργειακών κοιτασμάτων.Στιε δημόσιεε δηλώσειε τουε, οι δύο ηγέτεε χαιρέτισαν τη σημασία ενδυνάμωσηε τηε συνεργασίαε μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ και τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων φυσητού αερίου, απέφυγαν, ωστόσο, να αναφερθούν λεπτομερώε στα σχέδιά τουε. Οι κ. Χριστόφιαε και Νετανιάχου υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίαε των δύο χωρών σε επιχειρήσειε έρευναε και διάσωσηε, την οποία ο Κύπριοε Πρόεδροε χαρακτήρισε απόδειξη του αυξημένου επιπέδου συνεργασίαε των δύο χωρών.

Η  επίσκεψη 
Νετανιάχου στη 
Λευκωσία οξύνει 
την επιθετικότητα 
της Αγκυρας.

Οι τουρκικές 
προκλήσεις 
και το ζήτημα 
των Σκοπιών 
στο επίκεντρο 
της συνάντησης.

Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
Καχά χη χθεσινή κλήρωση ίου Εθνικού 
Λαχείου ο αριθμός 127153 κερδίζει 
30.000 ευρώ.
0 αριθμός 58627 κερδίζει 10.000 ευ
ρώ.
Οι αριθμοί 58649 και 127175 κερδί
ζουν από 5.000 ευρώ.

Από 2.000 ευρώ κερδίζουν οι αριθμού 
58360 58592 58614 127118
127140 127886

Από 1.000 ευρώ κερδίζουν οι αριθμοί:
58222 58246 58543 58588
58712 127069 127114 127238

127748 127772

Από 500 ευρώ κερδίζουν οι αριθμού
58031 58067 58115 58148
58188 58218 58227 58383
58414 58564 58619 58635
58744 58749 58780 58854
58882 58891 58943 58959

127090 127145 127161 127270
127275 127306 127380 127408
127417 127469 127485 .127557
127593 127641 127674 127714
127744 127753 127909 127940

Από 350 ευρώ κερδίζουν οι αριθμοί:
58028 58029 58058 58059
58068 58079 58118 58128
58133 58135 58162 58166
58181 58190 58215 58258
58261 58269 58277 58305
58320 58322 58373 58384

58397 58406 58412 58417
58442 58453 58461 58462
58494 58522

58561
58526 58530

58538 58571 58589
58594 58642 58655 58657
58667 58683 58708 58726
58752 58759 58770 58771
58776 58781 58788 58794
58798 58801 58817 58830
58846 58847 58876 58877
58897 58901 58902 58932
58946 58979 127020 127048
127052 127056 127064 127087
127097 127115 127120 127168
127181 127183 127193 127209
127234 127252 127278 127285
127296 127297 127302 127307
127314 127320 127324 127327
127343 127356 127372 127373
127402 127403 127423 127427
127428 127458 127472 127505
127554 127555 127584 127585
127594 127605 127644 127654
127659 127661 127688 127692
127707 127716 127741 127784
127787 127795 127803 127831
127846 127848 127899 127910
127923 127932 127938 127943
127968 127979 127987 127988

Τέλος, από 160 ευρώ κερδίζουν όλοι οι 
άλλοι αριθμοί από 58000 έως 58999 
και από 127000 έως 127999, που δεν 
αναγράφονιαι σιον παραπάνω πίνακα.


