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Η Αθήνα με το βλέμμα στο Ειιτς^Γοτιρ
Συγκροτημένη αισιοδοξία στο Μαξίμου για την «οριστική λύση» -  Τηλεδιάσκεψη Π αποδήμου με Μέρκελ και Μόνη

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί στο 
Μαξίμου για την έκβαση του Εΐ]Γθ{μχηιρ την 
ερχόμενη Δευτέρα, παρά τιε εκκρεμότητεε 
τω ν νέων μέτρων και το χρηματοδοτικό κε
νό που εξακολουθεί να υφίσταται στο  νέο 
πακέτο διάσωσηε. Καθοριστικό ρόλο για τη 
διαμόρφωση ενόε σαφώε καλύτερου κλί- 
ματοε διαδραμάτισαν οι αλλεπάλληλεε ε- 
πικοινωνίεε του κ. Λ. Παπαδήμου με τη ν κ. 
Αγκελα Μέρκελ, αλλά και η στήριξη από τον 
κ. Μόντι. Ο πρωθυπουργόε τηε Ιταλίαε πέ
ρα από την πολύ στενή  προσωπική σχέση 
που διατηρεί με τον κ. Παπαδήμο, θεωρεί 
ότι πιθανή κατάρρευση τηε Ελλάδαε θα ε
νεργοποιούσε ένα ντόμινο το οποίο θα πα
ρέσυρε όλεε τιε χώρεε του ευρωπαϊκού Νό

του. Ο κ. Μόντι είναι εξ αυτών που θεωρούν 
ότι τη Δευτέρα πρέπει να δοθεί τελική λύ
ση. Ο ρόλοε του διεφάνη και χθεε το με
σημέρι, όταν στην τηλεδιάσκεψή του με την 
κ. Μέρκελ, τηε ζήτησε να συμμετέχει στη 
συζήτηση και ο κ. Παπαδήμοε. Κατόπιν τού
των, στην κυβέρνησηέχει ξεκινήσει αγώ- 
ναε δρόμου, ώστε έωε τη  Δευτέρα τα νέα 
μέτρα να έχουν εγκριθεί από το Υπουργι
κό (σήμερα) και ει δυνατόν να έχουν ψη
φιστεί άπατη  Βουλή με τη  διαδικασία του 
κατεπείγοντοε. Την ίδια στιγμή, φαίνεται 
ότι οι διαδικασίεε για τον  μηχανισμό επο- 
πτείαε και το δεσμευμένο λογαριασμό για 
την εξόφληση του ελληνικού χρέουε, βρί
σκονται λίγο πριν από την ολοκλήρωση.

Συγκεκριμένα, στη  χθεσινή τηλεδιά
σκεψη οι τρειε ηγέτεε συζήτησαν για το ύ-

ψοε του επιτοκίου των νέων δανείων και τη 
βιωσιμότητα του ελληνικού χρέουε. Για τη 
βιωσιμότητα παρενέβη δημοσίωε και ο κ. 
Γιούνκερ, ο οποίοε τόνισε ότι οι αξιωμα- 
τούχοι τηε Ευρωζώνηε θα προσπαθήσουν 
ώε το βράδυ τηε Κυριακήε να βρουν τρό- 
πουε για τη μείωση του ελληνικού χρέουε 
το 120% μέχρι το  2020, καθώε ώε τώρα ο 
στόχοε αυτόε βρίσκεται «μακριά». Ο κ. Πα
παδήμοε συνομίλησε χθεε και με τον  
Ολλανδό ομόλογο του κ. Μαρκ Ρούτε και τον 
πρόεδρο τηε ΕΚΤ κ. Ντράγκι. Αυτά συμ
βαίνουν στο προσκήνιο. Παρασκηνιακά ο 
κ. Παπαδήμοε έχει αποδυθεί τα τελευταία 
24ωρα σε έναν αγώνα σύμπτυξηε μετώπου 
με άλλεε χώρεε, ιδίωε του Νότου, που επί- 
σηε θίγονται από τη «σκληρή» στάση τω ν 
βόρειων χωρών, οι οποίεε πιέζουν για χρε

οκοπία τηε Ελλάδαε και ώθηση εκτόε ευρώ. 
Στιε χώρεε με αξιολόγηση ΑΑΑ, δεν υπάρ
χει ενιαία άποψη. Η τηλεδιάσκεψη στην ο
ποία συμμετείχε ο κ. Παπαδήμοε αντανα
κλούσε και αυτή τη διάσταση. Η κ. Μέρκελ 
διαφωνεί με τουε χειρισμούε και δη τιε δη- 
μόσιεε τοποθετήσειε του κ. Β. Σόιμπλε, ο 
οποίοε επιθυμεί την αναθεώρηση τηε συμ- 
φωνίαε τηε 27ηε Οκτωβρίου. Η τακτική κα- 
θυστέρησηε τηε εκταμίευσηε τω ν 130 δισ. 
ευρώ, αποδίδεται τόσο στον κ. Σόιμπλε ό
σο και σε άλλουε δύσπιστουε Ευρωπαίουε. 
Οπωε για παράδειγμα ο υπουργόε Οικονο
μικών τηε Ολλανδίαε, ο οποίοε χθεε δήλω
σε (ΐτε^ετε ) ότι αν αποτύχει η εκταμίευση 
τω ν 130 δισ., τότε «θα πρέπει να σκεφτούμε 
εναλλακτικά σενάρια». Οι απόψειε αυτέε συ
ναντούν διαφωνίεε. Χθεε, αξιωματούχοε τηε

Ευρωζώνηε έλεγε ότι ο μηχανισμόε επο- 
πτείαε και ο δεσμευμένοε λογαριασμόε δεν 
συνιστούν εκχώρηση εθνικήε κυριαρχίαε, 
αλλά διασφάλιση πιστήε εφαρμογήε τω ν 
συμφωνηθέντων. Πρόσθετε ότι «δεν επι
διώκουμε να στιγματίσουμε την Ελλάδα». 
Ο αξιωματούχοε τάχθηκε επίσηε εναντίον 
τηε «σαλαμοποίησηε» τηε απόφασηε περί 
τμηματικήε καταβολήε τηε νέαε σύμβασηε. 
«Αυτά είναι αστεία πράγματα», τόνισε ο ί- 
διοε, ο οποίοε ήταν καυστικόε ωε προε την 
πρόταση τω ν Ολλανδών για εκταμίευση και 
PSI μετά τιε εκλογέε. Απέδιδε, δε, αυτή την 
άποψη σε εσωτερικέε πολιτικέε παραμέ- 
τρουε τηε Ολλανδίαε. Πιθανή αποτυχία του 
Eurogroup τη  Δευτέρα, έλεγε η συγκεκρι
μένη πηγή, δεν θα οφείλεται σε τεχνικούε, 
αλλά πολιτικούε λόγουε.

«Διχάζει Μέρκελ και 
Σόιμπλε, η Ελλάδα»

Η ΔΗΜ.ΑΡ. δεν αμφισβητεί τη σύμβαση
Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Δεδομένη χαρακτήρισε ο κ. Φ. Κου- 
βέληε τη ν άρνησή του σε περί
πτωση που θα του ζητηθεί να δώ
σει έγγραφεε εγγυήσειε για τη  νέα 
δανειακή σύμβαση, όπωε οι κ. Σα- 
μαράε και Παπανδρέου. Μάλιστα, 
μετά τη  συνάντησή του με το ν  κ. 
Ευ. Βενιζέλο τόν ισε ότι δεν συζη
τήθηκε καν κάτι τέτοιο. Εχει πά- 
ντωε σημασία το γεγονόε ότι, αφού 
είπε αυτά, πρόσθεσε πωε «η  χώρα 
έχει τη  θεσμική τηε λειτουργία» και 
ότι «ο ι θεσμοί είναι ο μόνοε συνο- 
μιλητήε με τη ν  Ευρώπη». Εμμέ- 
σωε πλην σαφώε, φαίνεται ότι 
ο κ. Κουβέληε έστειλε και το  μή-

Ο κ. Κουβέλης 
επανέλαβε τη διαφωνία 
του, αλλά σημείωσε πως 
«η  χώρα έχει τη θεσμική 
της λειτουργία».

νυμα πωε το  κράτοε έχει μια θε
σμική συνέχεια, η οποία αφορά και 
τη  δανειακή σύμβαση και τη ν ο
ποία η ΔΗΜΑΡ θα σεβαστεί σε πε
ρίπτωση συμμετοχήε τηε στην κυ
βέρνηση.

Στη συζήτηση που έγινε στη  Ζα
λοκώστα, ο κ. Βενιζέλοε ενημέρω
σε τον κ. Κουβέλη ότι ετησήμωε δεν

έχει ζητηθεί τίποτε από το  κόμμα 
του. Σύμφωνα με πληροφορίεε, 
φέρεται να του είπε ότι το  θέμα τηε 
δημοσκοπικήε ανόδου τηε ΔΗΜΑΡ 
μπήκε στη  συζήτηση με ανησυχία 
από ομολόγουε του, με τη  μορφή 
του ποιο είναι αυτό το  κόμμα και 
τι θέλει, όπωε ετέθη στη  συζήτη
ση και το ζήτημα τηε πολιτικήε ρευ- 
στότηταε σ τη ν Ελλάδα. Οι εταίροι 
ήταν πλήρωε ενημερωμένοι για τη 
δημοσκοπική απεικόνιση τω ν  πο
λιτικών συσχετισμών, τη ν  οποία 
παρακολουθούν μήνα προε μήνα.

Σύμφωνα με συνεργάτεε του κ. 
Κουβέλη, ο κ. Βενιζέλοε ήταν αι- 
σιόδοξοε ότι το Ειητ^ΐΌΐιρ θα ε
γκρίνει τη  δανειακή σύμβαση. Σύμ

φωνα με τιε ίδιεε πηγέε, ο υπουργόε 
προέβλεψε ότι εκλογέε θα γίνουν 29 
Απριλίου ή 5 Μαΐου. Εξερχόμενοε α
πό τη συνάντηση, ο κ. Κουβέληε δή
λωσε ότι ο κ. Βενιζέλοε τον ενημέ
ρωσε για την εξέλιξη τω ν πραγμά
τω ν σε σχέση με το Ειικ^Γοιιρ. 
«Επανέφερα τιε αντιθέσειε μαε και 
τιε αντιρρήσειε μαε αναφορικά με 
τη δανειακή σύμβαση και όλα εκείνα 
τα οποία τη  συγκροτούν, ειδικότε
ρα σε σχέση με τα εξαιρετικά επα
χθή, ανηλεή μέτρα ειε βάροε τηε ελ- 
ληνικήε κοινωνίαε» είπε ο κ. Κου
βέληε. Ενώ για το θέμα τω ν  εγγυή
σεων δήλωσε: «Δ εν  μου ζητήθηκε, 
αλλά αν μου ζητηθεί η άρνησή μου 
είναι δεδομένη».

Θρίλερ στη Βουλή 
με τον Εφαρμοστικό
Του ΓΙΩΡΓΟΥ Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ

Σε κόκκινο συναγερμό τέθηκε ξανά 
χθεε το Κοινοβούλιο, εν αναμονή 
τηε κατάθεσηε του λεγάμενου «ε- 
φαρμοστικού νόμου», με τον χα
ρακτηρισμό του «κατεπείγοντοε», 
ενδεχομένωε και εντόε του Σαββα
τοκύριακου. Αν και οι αρμόδιεε υ- 
πηρεσίεε τηε Βουλήε δεν είχαν 
σχετική ενημέρωση, πληροφορίεε 
επέμεναν έωε αργά χθεε το από
γευμα, ότι λόγω εκτάκτων συνθηκών 
- και με εκ νέου επίκληση τω ν  υ
ποχρεώσεων έναντι τω ν  π ιστω
τών, είναι πιθανή η κατάθεση του 
πολυνομοσχεδίου, ίσωε και σήμερα, 
μετά από μια έκτακτη συνεδρίαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου. Το εν 
λόγω νομοσχέδιο εμπεριέχει δια- 
τάξειε, μέσω τω ν  οποίων θ’ αρχίσει 
η υλοποίηση προβλέψεων του νέου 
Μνημονίου, που επίσηε ψηφίστηκε 
ωε «κατεπείγον» το  περασμένο 
Σαββατοκύριακο, αλλά και νέα μέ
τρα, όπωε η μείωση τω ν κύριων και 
επικουρικών συντάξεων.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με 
τον  Κανονισμό τηε Βουλήε, δεν ε
πιτρέπεται η κατάθεση νομοσχεδίων 
μετά από την 8η βραδινή τηε κάθε 
Πέμπτηε (Αρθρο 85 §1). Ωστόσο, η 
κυβέρνηση φαίνεται να προβαίνει 
σε διασταλτική ερμηνεία άλληε 
διάταξηε του Κανονισμού (109 §1), 
σύμφωνα με την οποία «τα  νομο
σχέδια που χαρακτηρίζονται ωε 
κατεπείγοντα, παραπέμπονται α- 
μέσωε μετά την κατάθεσή τουε στην 
αρμόδια Επιτροπή». Η λέξη-κλειδί, 
εδώ είναι το  «αμέσωε»...

Το «θρίλερ» είχε αρχίσει από προ- 
χθέε το απόγευμα: οι αρχικέε πλη
ροφορίεε έλεγαν ότι ο «εφαρμο- 
στικόε νόμοε» επρόκειτο να  κατα

τεθεί χθεε, με σχεδίασμά να συζη
τηθεί στην Επιτροπή σήμερα και να 
έχει ψηφιστεί έωε αύριο Κυριακή 
βράδυ - εν όψει του ΕιίΓομτουρ. Χω- 
ρίε, ώε το  απόγευμα χθεε, να ε ί γ  
αποκλειστεί κατηγορηματικά τ ί  
ενδεχόμενο να γινόταν η κατάθεση 
ακόμα και ένα λεπτό πριν από τα με
σάνυχτα (προκειμένου να τηρηθεί 
το περιθώριο του Σαββατοκύριακου), 
η νεότερη εκδοχή που ήθελε να γί
νετα ι σήμερα η κατάθεση, δημι
ουργούσε νέα σενάρια: Αύριο Κυ
ριακή η εξέτασή του στην Επιτρο
πή Οικονομικών Υποθέσεων και τη 
Δευτέρα στην Ολομέλεια. Το «σο-

Προσπάθεια να έχει 
ψηφιστεί μέχρι τη Δευ
τέρα, ώστε ο κ. Βενιζέλος 
να μεταβεί με πρόσθετα 
«όπλα» στο Eurogroup.

βαρό» πρόβλημα εδώ, είναι πωε μ 
θαύριο, ημέρα κρίσιμηε συνεδρία- 
σηε στιε Βρυξέλλεε, πρέπει να α
πουσιάζει ο κ. Ευ. Βενιζέλοε από την 
Ελλάδα. Ετσι, εξεταζόταν και το εν
δεχόμενο - εναλλακτική λύση να κα
τατεθεί απλώε εντόε του Σαββατο
κύριακου το νομοσχέδιο στη Βου
λή, ώστε να αποτελεί ένα ακόμα «ε
πιχείρημα» στιε αποσκευέε του υ
πουργού Οικονομικών, και να λάβει 
τη  σειρά του για συζήτηση και έ
γκριση το διήμερο Δευτέρα (στην 
Επιτροπή) και Τρίτη (στην Ολομέ
λεια). Ολα αυτά καταδεικνύουν το 
περιβάλλον απόλυτηε ρευστότη- 
ταε και ειδικών συνθηκών που έχει 
διαμορφωθεί ωε προε τη  λειτουργία 
του Κοινοβουλίου.

Της ΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ

«Η διάσωση τηε Ελλάδαε διχάζει 
Μέρκελ και Σόιμπλε» είναι ο τίτλοε 
χθεσινού δημοσιεύματοε τηε εφη- 
μερίδαε Sueddeutsch Zeitung (S.Z.), 
η οποία αναφέρει ότι η καγκελάριοε 
επιμένει σ τη ν τρέχουσα πολιτική 
στήριξηε τηε Αθήναε, ενώ ο υ
πουργόε Οικονομικών θεωρεί πλέ
ον αναπόφευκτη μια συντεταγμένη 
χρεοκοπία εντόε Ευρωζώνηε. Η ε
φημερίδα επισημαίνει ότι η διχο
γνωμία έχει καταγραφεί και από τιε 
Βρυξέλλεε και αξιωματούχοε τηε Κο
μισιόν εμφανίζεται να δηλώνει ότι 
ανάλογα με τον συνομιλητή, η επι
τροπή λαμβάνει αντιφατικά μηνύ
ματα κάθε φορά. Αμφότεροι οι Γερ
μανοί πολιτικοί συμφωνούν ότι η 
Ελλάδα πρέπει να μείνει μέλοε τηε 
Ευρωζώνηε, αλλά ο Σόιμπλε θεωρεί 
ότι πρέπει να επιλεγεί η λύση τηε

Σύμφωνα με 
τη Sueddeutsch Zeitung, 
η καγκελάριος επιμένει 
στην πολιτική στήριξής 
της, ενώ ο υπουργός 
Οικονομικών θεωρεί 
αναπόφευκτη μια χρεο
κοπία εντός Ευρωζώνης.

χρεοκοπίαε, για να διαπραγματευ
τεί η Αθήνα ένα μεγαλύτερο «κού
ρεμα». Η Μέρκελ φέρεται να συμ
φωνεί με τα περισσότερα σημεία τηε 
ανάλυσήε του, όχι όμωε και με την 
κατάληξη. Κατά τη γνώμη τηε μια 
συντεταγμένη χρεοκοπία τηε Ελλά
δαε θα μπορούσε να συμπαρασύρει 
ταχύτατα Ισπανία και Ιταλία, οδη- 
γώνταε σε αποσύνθεση το ενιαίο νό
μισμα. Πάντωε, και στην περίπτω
ση τηε συντεταγμένηε χρεοκοπίαε 
Μέρκελ και Σόιμπλε συμφωνούν ό
τι θα πρέπει να συνδράμουν άμεσα 
την Ελλάδα, για να μη συρρεύσουν 
οι πολίτεε στα ATM και να απο
τραπεί μια κατάρρευση τω ν ελλη
νικών τραπεζών. Κατά τη S.Z., την 
άποψη του Σόιμπλε συμμερίζονται 
η Φινλανδία και η Αυστρία, ενώ 
Ολλανδία και Λουξεμβούργο τάσ
σονται έωε και υπέρ τηε εξόδου τηε 
Ελλάδαε από την Ε.Ε,

Μιλώνταε στην «Κ», Γερμανόε 
βουλευτήε τηε αντιπολίτευσηε -

συνομιλίες με τη Γερμανίδα καγκελά- 
κλίμα.

Επτά προσαγωγές, 
μετά διαμαρτυρία

Επτά Γερμανοί, μέλη της ακτιβι- 
στικής ομάδας «Σβάμπινγκραντ 
Μπαλέτ» με έδρα το Αμβούργο, 
προσήχθησαν χθες το μεσημέρι 
στη ΓΑΔΑ έπειτα από καλλιτε
χνική παρέμβαση διαμαρτυρίας 
έξω από τη γερμανική πρε
σβεία στο Κολωνάκι. Με πανό 
που έγραφε «Δεν είναι δουλειά 
του Σόιμπλε και της Μέρκελ να 
αποφασίσουν πότε θα γίνουν ε
κλογές στην Ελλάδα» στρατο- 
πέδευσαν έξω από το κτίριο της 
πρεσβείας, επιμένοντας να επι- 

δώσουν ψήφισμα προς τους 
Γερμανούς πολιτικούς. Σε αυτό 
αναφερόταν μεταξύ άλλων: 
«Κάθε μέρα χάνουν τη δουλειά 
τους στη Ελλάδα χιλιάδες άν
θρωποι. Κι αυτό αποκαλείται α
πό τους πολιτικούς πρόγραμμα 
διάσωσης;». Μια νεαρή κοπέλα 
πέταξε ένα βραστό αυγό στον 
θυρεό της πρεσβείας, με απο
τέλεσμα να ζητηθεί από την 
πρεσβεία η ποινική δίωξή της. 
Ακολούθησε ένταση, ενώ ένας 
υπάλληλος προπηλάκισε μέλος 
της ομάδας. Κατόπιν αιτήματος 
της πρεσβείας προσήχθησαν 
και οι 7 στη ΓΑΔΑ για να αφε- 
θούν ελεύθεροι στη συνέχεια.

ξ. κ.

θέλησε να διατηρήσει τη ν  ανωνυ
μία του- απέδωσε την απόκλιση σε 
διανομή ρόλων με στόχο τον  εξευ
μενισμό τηε γερμανικήε κοινήε 
γνώμηε εν όψει τηε ψηφοφορίαε στη 
γερμανική Βουλή. «Αυτή τη  φορά 
μάλιστα αποφάσισαν να αλλάξουν. 
Δ εν μπορώ εγώ συνέχεια να παίζω 
τη ν κακιά, κάνε και σε λίγο τον 
σκληρό θα πρέπει να είπε στον Σόι
μπλε η Μέρκελ», σχολίασε με χι
ούμορ και υπενθύμισε ότι η έξοδοε 
από την Ευρωζώνη είναι μια σύν
θετη διαδικασία, που θα χρειαστεί 
... χρήματα για να ολοκληρωθεί.

Την περίπτωση έξωσηε από την 
Ευρωζώνη επαναφέρει το περιοδι
κό Spiegel στην ιστοσελίδα του, ε
πικαλούμενο την καταστροφική, 
όπωε λέει, έκθεση τηε τρόικαε για 
τη  βιωσιμότητα του ελληνικού χρέ
ουε. Σύμφωνα με την αναφορά αυ
τή, το χρέοε εκτιμάται ότι θα φτά
σει το 2020 το 129%, ενώ ο στόχοε 
τηε τρόικαε ήταν 120%. «Α ν δεν υ
πάρξει τη Δευτέρα συμφωνία στο 
Eurogroup,...δεν αποκλείεται, ό
πωε λέει αξιωματούχοε στο Βερο
λίνο, να τεθούν οι βάσειε ήδη από 
τη Δευτέρα για μία χρεοκοπία τηε 
Ελλάδαε και μία επακόλουθη έξοδο 
από το ευρώ», γράφει το περιοδικό. 
Την εκτίμηση επιβεβαιώνει και η Αυ
στριακή υπουργόε Οικονομικών, 
Μαρία Φέκτερ, η οποία δήλωσε πωε 
μεταξύ τω ν χωρών με άριστη πι- 
στοληπτική αξιολόγηση (ΑΑΑ) επι
κρατεί προβληματισμόε κατά πόσον 
η Ελλάδα μπορεί να ανατρέψει το 
κλίμα. Συμπλήρωσε ότι η χρεοκοπία 
τηε Ελλάδαε παραμένει πιθανή. 
Την άποψη ότι η Γερμανία θα ανε
χθεί την Ελλάδα ώε το Ιούνιο μέχριε 
ότου θωρακιστεί το ευρώ με το νέο 
μηχανισμό στήριξηε εξέφρασε και 
ο ελληνικήε καταγωγήε Γερμανόε ευ- 
ρωβουλευτήε, Γ. Χατζημαρκάκηε, 
(μετά τον Ιούνιο «όλα τα ενδεχόμενα 
είναι ανοιχτά»/ΑΝΤ1).

Παρά το οξυμένο κλίμα μεταξύ Βε
ρολίνου και Αθήναε τιε τελευταίεε 
ημέρεε, η πλειοψηφία τηε γερμα- 
νικήε κοινήε γνώμηε επιθυμεί να συ
νεχιστεί η γερμανική υποστήριξη 
τηε ελληνικήε οικονομίαε. Σύμφω
να με δημοσκόπηση -διενεργήθηκε 
για λογαριασμό του πρώτου κανα
λιού τηε κρατικήε τηλεόρασηε- το 
48% τω ν Γερμανών τάσσεται υπέρ 
τηε περαιτέρω βοήθειαε προε την 
Ελλάδα έναντι 43%, που απεύχεται 
την παροχή νέου πακέτου.

Ο πρωθυπουργός, Λουκάς Παπαδήμος, είχε το τελευταίο διάστημα συνεχείς 
ριο, Αγκελα Μέρκελ, προκειμένου νο διαμορφωθεί ένα καλύτερο για χη χώρα

Επειτα από καλλιτεχνική παρέμβαση διαμαρτυρίας έξω από τη γερμανική 
πρεσβεία χθες, προσήχθησαν στη ΓΑΔΑ επτά μέλη της ομάδας «Σβάμπιν- 
γκραντ Μπαλέτ».


