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Παπουτσήδεε, και Μαριλίζες  *

Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Σ ε μια δημοκρατία σαν τη  δι
κή μα5, ένα5 πολιτικόε που 
θέλει να επιβιώσει σ τη ν  ε

ξουσία οφείλει να  φροντίζει ώστε 
με τιε αποφάσειε του να  δυσαρε- 
στε ί τουε κατά το δυνατόν λιγό
τ ε ρ ο ^  και να ικανοποιεί τουε πε- 
ριασότερουε - είτε μαε αρέσει εί
τε  όχι, αυτή είναι η πραγματικό
τητα. Εχω την εντύπωση ότι, με τη 
μορφή που έδωσε στην κυβέρνη
σή του, ο Αντώνηε Σαμαράε έκα
νε μάλλον το  αντίστροφο: ικανο
ποίησε τουε λιγότερουε και δυ- 
σαρέστησε τουε περισσότερουε.

Παίρνοντας, επιτέλουε, σ τα  χέρια 
του το  πολυπόθητο τρόπαιο τηε 
πρωθυπουργίαε, ο Αντώνηε Σα- 
μαρόε έσπευσε να πληρώσει τα 
γραμμάτια σε όσουε το ν  είχαν 
στηρίξει, ιδίωε στουε πιο απαι- 
τητικοϋε πιστωτέε, εκείνουε που 
η δυσαρέσκεια θα τουε έκανε ε- 
πικίνδυνουε. Ετσι, βρεθήκαμε με 
μία -ωε επί το  πλείστον γαλάζια- 
κυβέρνηση, αποτελούμενη από 
Παπουτσήδεε και Μαριλίζεε. Στο 
υπουργείο Υγείαε, λ.χ., έναν από 
τουε κύριουε τομείε κατασπατά- 
λησηε του δημοσίου χρήματοε, εί
δαμε υπουργό το ν  νευρωτικό υ
πομοίραρχο Λυκουρέντζο, ενώ  ο 
Μάριοε Σαλμάε -που και ικανό- 
τεροε είναι και ειε βάθοε γνώση  
τω ν  θεμάτων διαθέτει- έγινε υ- 
φυπουργόε.

Το Εσωτερικών ανέλαβε ο παλαιο- 
κομματικόε Ευριπίδηε Στυλιανίδηε, 
του οποίου τη  ρηχότητα και τη  μα- 
ταιοδοξία αποδεικνύει το  γεγονόε 
ό τι θεώρησε υποχρέωσή του 
(προε τιε επόμενεε γενιέε, προ- 
φανώε...) να  εκδώσει τόμο 796 σε
λίδων με την ανούσια φλυαρία των 
νομοσχεδίων και τω ν προεδρικών 
διαταγμάτων που καταρτίσθηκαν 
επί τω ν ημερών του στο υπουργείο 
Παιδείαε, μολονότι αυτά σε τίπο

τε  δεν άλλαξαν τη  βαθιά παρακμή 
τηε Δημόσιαε Παιδείαε. Πάντωε, 
δεδομένηε τηε προτίμησήε του για 
τα  πολυτελή ξενοδοχεία τηε αλυ- 
σίδαε Four Seasons, είναι ευτυχέε 
ότι ο πρωθυπουργόε δεν του α
νέθεσε το  υπουργείο Εξωτερικών 
και, επίσηε, ότι στην Ελλάδα -εξ ό
σω ν γνωρίζω  τουλάχιστον- δεν υ
πάρχει ξενοδοχείο τηε συγκεκρι- 
μένηε αλυσίδαε...

Η τοποθέτηση του εκλαμπρότατου 
Δ. Λ. Αβραμόπουλου στο  Εξωτε
ρικών δεν βλάπτει: Το τίποτα συ
ναντά  το  τίποτα· υπό την έννοια 
ότι μία χώρα χρεοκοπημένη, που 
επιζεί χάρη στην αλληλεγγύη τω ν

εταίρων τηε (έστω  και αν δεν το 
αναγνωρίζει), σοβαρή εξωτερική 
πολιτική αξιώσεων δεν μπορεί 
να έχει. Συνεπώε, υπάρχει αρμο
νία μεταξύ θέσηε και προσώπου. 
Το κενό σ τη ν πολιτική καλύπτε
ται με λόγουε - ο Δημήτρηε είναι 
ιδεώδηε για το ν  ρόλο. Ομωε, η 
Εθνική Αμυνα είναι έναε άλλοε το- 
μέαε όπου απαιτείται μεγάλη πε
ριστολή δαπανών και ο «κόκκινοε 
Πάνοε» Παναγιωτόπουλοε, αρχέ
τυπο του λαϊκιστή δημαγωγού, εί
ναι ο τελευταίοε από τον  οποίο θα 
περίμενε κανείε εξορθολογισμό 
τω ν  στρατιωτικών δαπανών. Επι
πλέον, δε, η θητεία του στο υ
πουργείο Εργασίαε επί Κώστα

Καραμανλή -για όσουε τη  θυμού
νται- δεν επιτρέπει ούτε καν μικρέε 
προσδοκίεε.

Απογοητεύει κή και η στελέχωση του 
υπουργείου Παιδείαε, όπου οι εκ
πρόσωποι του καθηγητικού κα
τεστημένου, δηλαδή τηε κύριαε 
δύναμηε που πολέμησε (και νί
κησε) τη ν  απόπειρα μεταρρύθμι- 
σηε τηε Ανωτάτηε Παιδείαε, α- 
νταμείφθηκαν επαξίωε: Ο Κων- 
σταντίνοε Αρβανιτόπουλοε τηε 
Ν.Δ. ωε υπουργόε και ο Θεόδωροε 
Παπαθεοδώρου ωε υφυπουργόε. Οι 
κομματικέε νεολαίεε θα πρέπει να 
κάνουν ένα πάρτι για να  γιορτά
σουν τη  δικαίωση κοινών αγώνων.

Ολα αυτά είναι κρίμα, όμωε. Διότι δί
νεται η εντύπωση ότι με τιε επι- 
λογέε του ο πρωθυπουργόε τακτο
ποιεί υποχρεώσειε προε το αμέσωε 
παρακάτω επίπεδο τηε πυραμί- 
δαε, στην κορυφή τηε οποίαε στέ
κεται ο ίδιοε, αλλά αγνοεί τη  βάση 
τηε. Δεν νομίζω να αμφιβάλλει κα
νείε ότι από το περίπου 30% που έ
λαβε η Ν.Δ. την περασμένη Κυ
ριακή, είναι ζήτημα αν στον ίδιον 
προσωπικώε οφείλεται έστω και μία 
ψήφοε παραπάνω από το  18%, 
που έλαβε όταν ζήτησε αυτοδυνα
μία. Υπ’ αυτέε τιε συνθήκεε, η μορ
φή και η ποιότητα που επέλεξε να 
δώσει στην κυβέρνησή του ο πρω
θυπουργόε δεν θα έπρεπε να επι
διώκει την ικανοποίηση του στενού 
κύκλου κομματικών και κοινοβου
λευτικών στελεχών, που τον έ
χουν στηρίξει με την αφοσίωσή 
τουε. Θα όφειλε μάλλον να απευ
θύνεται σ τον  ευρύτερο κύκλο του 
κόσμου που έδωσε στη Νέα Δημο
κρατία την πρώτη θέση στιε εκλο- 
γέε. Σε τελευταία ανάλυση, αυτέε 
τιε υποσχέσειε, που έδωσε ή ενέ
πνευσε στιε εκατοντάδεε χιλιάδεε 
τω ν μακρινών και αφανών ψηφο
φόρων, είναι εκείνεε που καλείται 
να εκπληρώσει με το έργο τηε κυ- 
βέρνησήε του - όχι τιε άλλεε που α
πέσπασαν οι κοντινοί και επκρανείε, 
εναλλόσσονταε την κολακεία με 
την γκρίνια και την κλάψα.

Το μέλλον -το άμεσο μέλλον μάλι
στα, διότι η πολυτέλεια τηε χρο- 
νοτριβήε δεν υπάρχει- θα δείξει κα
τά πόσον η ανάγκη θα υποχρεώ
σει την κυβέρνηση τω ν  γαλάζιων 
Παπουτσήδων να προσαρμοσθεί 
με την πραγματικότητα. Το βέβαιο 
είναι ότι χωρίε Παπουτσήδεε και 
Μαριλίζεε η προσαρμογή θα είχε 
ελπίδεε να είναι ταχύτερη, επιτυ
χέστερη και καρποφόροε.

ΦΑΛΗΡΕΥΣ
kassimatis@kathimenni.gr

Ογκόλιθος επί 
τσιμεντόλιθου
Η εκδήλωση ήταν σε ένα πα- 
ραμελημένο στάδιο στη Νέα 
Χαλκηδόνα της Θεσσαλονίκης, 
όπου είχε προσκληθεί να μι
λήσει πλειάδα αστέρων της 
Νέας Δημοκρατίας. Κοιτάζο
ντας το βήμα του ομιλητή από 
τον χώρο των θεατών, ο «κόκ
κινος Πόνος» Παναγιωτόπου- 
λος, που εκείνη την ώρα μι
λούσε, φάνταζε θεόρατος στα 
μάτια του νεαρού βουλευτή. 
Ωσπου, αμέσως μετά, ήλθε και 
η δική του σειρά να απευθυν
θεί στο κοινό των οπαδών. Μό
λις ανέβηκε, κατάλαβε ότι δεν 
ήταν η δύναμη του πνεύματος 
εκείνη που διό του υφολογι- 
κού ύψους έδινε στον «κόκκι
νο Πόνο» το σωματικό ύψος. 
Ηταν ο κρυμμένος πίσω από 
το βήμα τσιμεντόλιθος επάνω 
στον οποίο πατούσε. Ο νεαρός 
βουλευτής, ως άνθρωπος εγ
γράμματος, αμέσως κατάλαβε 
τη σημασία της συνύπαρξης 
των δύο υλικών και ένιωσε το 
ρίγος της αισθητικής συγκίνη
σης: Ογκόλιθος επί τσιμεντόλι
θου! Ετσι, δεν διανοήθηκε να 
τον απομακρύνει, ούτε καν να 
τον ακουμήσει. Απλώς μίλησε 
με τα πόδια ανοικτά, έχοντας 
ανάμεσά τους τον τσιμεντόλι
θο του Πάνου. Πάνε οκτώ χρό
νια αφότου συνέβη το περι
στατικό. Το σημειώνω τώρα, ό
μως, προκειμένου να ληφθεί 
η σχετική μέριμνα από τους 
στρατιωτικούς του ΥΕΘΑ, εν ό- 
ψει των παρελάσεων τις οποί
ες θα πρέπει να τιμήσει διά 
της παρουσίας του ο «κόκκι
νος Πόνος»...

mailto:kassimatis@kathimenni.gr
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Κυ βέρνηση χωρίς περίοδο χάριτος
Με κορμό τηΝ.Δ. και ως βάση ρητή προγραμματική συμφωνία -  Σαμαράς: Μείωση 30% στους υπουργικούς μισθούς

Των ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ - ΕΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥι

Με μηδενική περίοδο χάριτοε και συσσωρευμέ- 
να προβλήματα από τη  μακρά ακυβερνησία που 
προκάλεσαν οι διαδοχικέε εκλογικέε αγαμε- 
χρήσειε, η κυβέρνηση του κ. Αντώνη Σαμαρά α
νέλαβε χθεε ίσωε το πλέον δύσκολο έργο στη με
ταπολιτευτική Ιστορία τηε Ελλάδαε. Η παραμονή 
τηε χώραε στην Ευρωζώνη, παράλληλα με την 
επιδίωξη βελτίωσηε παραμέτρων του Μνημονίου 
αποτελούν στόχουε που θα κριθούν προσεχώε, 
όπωε άλλωστε και η εξασφάλιση τηε ελάχιστηε 
κοινωνικήε συναίνεσηε.

Η νέα κυβέρνηση και ο Αντ. Σαμαράε έχουν 
λιγότερο από μία εβδομάδα να προετοιμα- 
σθούν για την κρίσιμη Σύνοδο Κορυφήε των Βρυ
ξελλών, κατά τη  διάρκεια τηε οποίαε ο πρωθυ-

πουργόε θα επιχειρήσει να βάλει τιε πρώτεε βά- 
σειε αφενόε για τη ν αποκατάσταση τηε εμπι- 
στοσύνηε τω ν π ιστωτών προε τη  χώρα, αφετέ
ρου, δε, για τη  διεκδίκηση τηε αναθεώρησηε πτυ
χών τηε μνημονιακήε πολιτικήε και τη ν εξα
σφάλιση μέτρων ενίσχυσηε τηε ανάπτυξηε. Το 
νέο κυβερνητικό σχήμα θα κριθεί με όρουε πο- 
λιτεύεσθαι και αποτελεσματικότηταε, καθώε δεν 
πρόκειται για ένα σχήμα περιορισμένου χρόνου 
ή ειδικού σκοπού αλλά, αντιθέτωε, για κυβέρ
νηση «εκτάκτου ανάγκηε», αλλά με προσδοκώ- 
μενο βίο τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο του 2014 
και προγραμματική συμφωνία τω ν τριών εταί
ρων που τη  στηρίζουν.

Παρά το γεγονόε ότι τα κριτήρια σύνθεσηε του 
υπουργικού συμβουλίου προκάλεσαν αμηχανία 
ή, σε άλλουε, ερωτήματα, ο κ. Αντ. Σαμαράε στην

πρώτη του ομιλία προε τα κυβερνητικά στελέ
χη, μετά την ορκωμοσία τουε, ανέδειξε πλήρωε 
τουε στόχουε του νέου σχήματοε, αλλά και την 
ανάγκη να κερδίσει την πολιτική και επικοι- 
νωνιακή μάχη από την πρώτη στιγμή. Ο πρω- 
θυπουργόε συνέστησε σεμνότητα, αποφυγή τηε... 
τηλεοπτικήε έκθεσηε και ανακοίνωσε μείωση 
τω ν αποδοχών τω ν  υπουργών κατά 30% και ρι
ζικό περιορισμό στη χρήση τω ν  κρατικών οχη
μάτων. «Ολα τα μάτια είναι στραμμένα πάνω μαε, 
εντόε και εκτόε Ελλάδοε... Θα κάνουμε τα πά
ντα για να σωθ'·; η χώρα ’ ’^ε και να παραμείνει 
σε ευρωπαϊκή \ αά. Σε ο , τον αγώνα σίγουρα 
θα υπάρχουν πολλέε δυσκολίεε, αλλά περιμένω 
τη  στήριξη όλων τω ν δυνάμεων του έθνουε και 
όλων τω γ εταίρων μαε», επεσήμανε ο κ. Σαμα
ράε, ζητώνταε αποτελεσματικότητα. Οπωε α

νέφερε, θα επισκεφθεί το σύνολο τω ν υπουρ
γείων, προκειμένου να τεθούν συγκεκριμένοι 
στόχοι, αλλά και χρόνοι εντόε τω ν  οποίων αυ
τοί θα πρέπει να επιτευχθούν. «Θα υπάρχει συ
νέχεια, παρακολούθηση και έλεγχοε: Τι απ’ ό
σα αποφασίσαμε έγινε στην ώρα του; Τι άργη
σε; Τι δεν έγινε και γιατί δεν έγινε; Ξέρετε πο
λύ καλά ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει περίο
δο χάριτοε. Πρέπει να δείξει έργο από την πρώ
τη  στιγμή. Κι αυτό θα κάνουμε», προσέθεσε.

Στην ίδια ομιλία, ο κ. Αντ. Σαμαράε κατέστησε 
σαφέε ότι, παρά τη  διακομματική τηε στήριξη, 
η νέα κυβέρνηση «είναι ενιαία, δεν υπάρχουν 
κομματικά φέουδα, μοναδικό αφεντικό μαε εί
ναι ο ελληνικόε λαόε». «Ο ελληνικόε λαόε περι
μένει από μαε να κυβερνήσουμε με ενότητα, με 
συν-αντίληψη και με αποτελεσματικότητα»,

προσέθεσε ο κ. Σαμαράε, στέλνονταε μήνυμα 
προε τα κόμματα τηε αντιπολίτευσηε να επι- 
δείξουν αυτοσυγκράτηση. «Περιμένουμε αντί
στοιχη υπευθυνότητα να δείξουν και τα άλλα κόμ
ματα, που δεν συμμετέχουν σ ’ αυτή την κυ
βέρνηση. Δεν είναι ώρα για στείρα αντιπολίτευση, 
μέσα σ ’ αυτή την κρίση που περνάει ο ελληνι
κόε λαόε. Τον λαϊκισμό τον πλήρωσε πολύ ακριβά 
αυτόε ο τόποε», υπογράμμισε ο πρωθυπουργόε.

Η συζήτηση επί τω ν  προγραμματικών δηλώ
σεων τηε νέαε κυβέρνησηε προγραμματίζεται 
να ξεκινήσει το Σάββατο 30 Ιουνίου, αμέσωε με
τά την επιστροφή του κ. Σαμαρά από τη  Σύνο
δο τω ν Βρυξελλών. Σήμερα το απόγευμα, ο πρω
θυπουργόε θα μιλήσει προε την Κ.Ο. τηε Ν.Δ., 
απόντοε του κ. Κ. Καραμανλή, ο οποίοε είναι ε
κτόε Αθηνών.

«Θα κάνουμε τα πάντα για να σωθεί η χώρα μας και να παραμείνει σε ευρωπαϊκή τροχιά», ανέφερε ο πρωθυπουργός κ. Αντ. Σαμαράς κατά την πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου

Η ακτινογραφία του νέου υπουργικού συμβουλίου
Μία κυβέρνηση με σαφή νεοδη- 
μοκρατικό χαρακτήρα συγκρό
τησε χθεε ο πρωθυπουργόε κ. 
Αντ. Σαμαράε. Τα γαλάζια στελέχη 
όχι μόνον αποτελούν τη ν  πλειο- 
ψηφία του κυβερνητικού σχή
ματοε (συνολικά, μαζί με το ν  
πρωθυπουργό αριθμεί 40 μέλη), 
αλλά αναλαμβάνουν και όλα τα 
καυτά χαρτοφυλάκια τηε καθη- 
μερινότηταε. Ωε αποτέλεσμα, με 
την εξαίρεση τηε διαδικασίαε ε- 
παναδιαπραγμάτευσηε στη ν ο
ποία θα έχουν συμμετοχή και το  
ΠΑΣΟΚ με τη Δημοκρατική Αρι
στερά, είναι τα στελέχη τηε Ν.Δ. 
που καλούνται να αποδείξουν ό
τι μπορούν καλύτερα από τουε 
προκατόχουε τουε στουε τομείε 
τηε ασφάλειαε, τηε υγείαε και τω ν 
ελλείψεων σε φάρμακα και υλικά, 
τηε οικονομικήε δυσπραγίαε τω ν  
ασφαλιστικών Ταμείων και τω ν  
προκλήσεων που αφορούν τιε ερ- 
γασιακέε σχέσειε.

Συνολικά 30 υπουργοί και υ
φυπουργοί προτάθηκαν ή προ

έρχονται από τη  Ν.Δ., εκ τω ν  ο
ποίων 24 βουλευτέε, η συμμετο
χή του ΠΑΣΟΚ περιορίζετα ι 
στουε πέντε, ενώ από τη  ΔΗΜΑΡ 
προτάθηκαν τέσσερα κυβερνη
τικά στελέχη.

Επί τηε ουσίαε, δηλαδή, πρό
κειται για ένα γαλάζιο «πολιτικό» 
σχήμα, σαφώε λιγότερο τεχνο- 
κρατικό από αυτό που αρκετοί εί
καζαν μέχρι χθεε.

Αναλυτικότερα, από το  ΠΑΣΟΚ 
προέρχονται πέντε υπουργοί και 
υφυπουργοί, όλοι επιλογέε του 
προέδρου του κόμματοε Ευ. Βε- 
νιζέλου. Πρόκειται για τουε υ- 
πουργούε Περιβάλλοντοε Ευ. Λι- 
βιεράτο και Αγρ. Ανάπτυξηε Αθ. 
Τσαυτάρη και τουε υφυπουρ- 
γούε Αμυναε Δ. Ελευσινιώτη, 
Εξωτερικών Δ. Κούρκουλα και 
Ναυτιλίαε Γ. Βερνίκο. Από τη  
ΔΗΜΑΡ προτάθηκαν οι κ. Αντ. 
Ρουπακιώτηε (Δικαιοσύνηε), Αντ. 
Μανττάκηε (Διοικ. Μεταρρύθμι- 
σηε), Θ. Παπαθεοδώρου (Παιδεί- 
αε) και η υφυπουργόε Υγείαε κ.

Το «τεχνοκρατικό» 
στοιχείο είναι σαφώς 
πιο περιορισμένο 
απ' ό,τι πολλοί είκαζαν 
μέχρι χθες.

Φ ωτεινή Σκοπούλη. Οπωε είναι 
προφανέε από τιε θέσειε ευθύνηε, 
ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ επέλεξαν να 
μείνουν μακριά από τη  φωτιά τω ν 
αμιγώε «μνημονιακών» υπουρ
γείων, αλλά και από χαρτοφυλά
κια που συγκεντρώνουν αρνητι
κή δημοσιότητα, όπωε το  Δημο- 
σίαε Τάξεωε (σ.σ. το  οποίο πά- 
ντωε, όπωε και το  Αμυναε, ο κ. Σα
μαράε δεν συζητούσε να δώσει σε 
άλλο κόμμα).

Εκ τω ν  πραγμάτων, ο πρωθυ
πουργόε και το  κόμμα του ανα
λαμβάνουν το  πολιτικό βάροε 
τηε επιτυχίαε ή τηε αποτυχίαε του 
νέου κυβερνητικού σχήματοε. 
Ειδικά οι γαλάζιεε πολιτικέε η-

γεσίεε σ τη ν  Υγεία (Ανδρ. Λυ- 
κουρέντζοε, Μάριοε Σαλμάε) και 
στο υπουργείο Απασχόλησηε - 
Ασφαλίσεων (Γ. Βρούτσηε, Νικ. 
Νικολόπουλοε) -εκ τω ν οποίων μό
νον  ο πρώτοε με προηγούμενη 
κυβερνητική θητεία  ωε υφυ
πουργόε Παιδείαε- θα κληθούν να 
αντιμετωπ ίσουν τη ν  έκρυθμη 
κατάσταση στη ν υγεία, τιε απο- 
διαρθρωμένεε εργασιακέε σχέσειε 
και το  οικονομικό αδιέξοδο τω ν  
ασφαλιστικών Ταμείων, παράλ
ληλα με το  άγρυπνο μάτι και την 
πίεση τηε τρόικαε για τήρηση των 
δεσμεύσεων και εξοικονομήσειε. 
Αντίστοιχα στοιχήματα θα κλη
θεί να αντιμετωπίσει και η ηγε
σία του υπουργείου Δημοσίαε Τά
ξεωε, καθώε ο Ν. Δένδιαε καλεί
ται να ρ'οποιή ̂ ει την υψηλών τό
νω ν  ι ι  / τί υ κόμματοε κατά 
την προεκλογική εκστρατεία σχε
τικά με τη ν αντιμετώπιση του ε- 
γκλήματοε, τηε λαθρομετανά- 
στευσηε, αλλά και τη  διαχείριση 
ζητημάτων που επίσηε μπορεί να

προκαλέσουν κλυδωνισμούε, ό
πωε οι διαδηλώσειε.

Νέα υπουργεία
Εν τω  μεταξύ, η κυβέρνηση Σα

μαρά προχώρησε και σε αλλαγέε 
στη δομή τω ν υπουργείων, ενώ το 
σχετικό προεδρικό διάταγμα έτυχε 
ήδη επεξεργασίαε από το Ε' τμή
μα του ΣΤΕ. Συγκεκριμένα, συ
νενώνοντα ι τα  υπουργεία Ανά
πτυξηε και Υποδομών - Μεταφο
ρών, το Παιδείαε με το Πολιτισμού 
και ιδρύονται τρία νέα, Ναυτιλίαε, 
Τουρισμού και Μακεδονίαε - Θρά- 
κηε. Το υπουργείο Υγείαε και 
Κοινωνικήε Αλληλεγγύηε μετο
νομάζεται σε Υγείαε, το  Προστα- 
σίαε του Πολίτη σε Δημόσιαε Τά- 
ξηε, ενώ το  υπουργείο Εργασίαε 
και Κοινωνικήε Ασφάλισηε με
τονομάζεται σε Εργασίαε, Κοι- 
νωνικήε Ασφάλισηε και Πρόνοι- 
αε και επιστρέφει σε αυτό ο το- 
μέαε τηε Πρόνοιαε του πρώην υ
πουργείου Υγείαε.

Γ. π. τ.

Το παρασκήνιο τω ν επιλογών του κ. Αντ. Σαμαρά
Η αποτελεσματικότητα σ τη ν  ά
σκηση τω ν  καθηκόντων, η ε
μπειρία -κυβερνητική και πολιτι
κή- αλλά και η κομματική στάση 
ενόε εκάστου από τα  γαλάζια 
στελέχη που ανέλαβαν χαρτοφυ
λάκια, οι εσωτερικέε ισορροπίεε, 
η γεωγραφική εκπροσώπηση, αλ
λά και η αποδοχή από τουε δύο κυ- 
βερνητικούε εταίρουε, το ΠΑΣΟΚ 
και τη ΔΗΜΑΡ ήταν τα βασικά κρι
τήρια με τα οποία οριστικοποίη- 
σε χθεε τιε αποφάσειε του σχετι
κά με τη  σύνθεση του νέου υ
πουργικού συμβουλίου, ο πρω
θυπουργόε κ. Αντώνηε Σαμαράε. 
Βασική επιδίωξη του κ. Σαμαρά για 
τη νέα κυβέρνηση, η οποία στον 
βασικό τηε κορμό στηρίζεται σε 
στελέχη τηε Ν.Δ., είναι να έχει ε
σωτερική συνοχή -τουλάχιστον με
ταξύ τω ν  γαλάζιων- να  ελαχιστο
ποιηθεί η πιθανότητα φαινομένων 
παρέκκλισηε από τη ν  κεντρική 
γραμμή, και φυσικά να υπάρ
χουν «θεματοφύλακεε» τηε δι- 
κήε του πολιτικήε σε όλα τα  κυ
βερνητικά πόστα και κυρίωε σε ε
κείνα σ τα  οποία τοποθετήθηκαν 
στελέχη των δύο άλλων κομμάτων.

Η περίπτωση του υπουργείου

Οικονομικών είναι απολύτωε εν
δεικτική: ο κ. Σαμαράε επέλεξε για 
τη ν ηγεσία του έναν τεχνοκράτη 
από τον χώρο τηε κεντροαριστε- 
ράε, τον οποίον όμωε πλαισίωσε 
με έναν δικό του στενό συνεργά
τη, τον βουλευτή Φθιώτιδαε και α
ναπληρωτή του στον  τομέα Οι- 
κονομίαε μέχρι πρόσφατα κ. Χρ. 
Στάϊκούρα, ενώ και ο υφυπουργόε 
κ. Γ. Μαυραγάνηε ήταν εκ τω ν στε
λεχών που συμμετείχαν στο γα
λάζιο οικονομικό επιτελείο. Κάτι 
ανάλογο επέλεξε ο πρωθυπουργόε 
και για το  υπουργείο Περιβάλλο- 
ντοε, όπου ο νέοε υπουργόε στη- 
ριζόμενοε από το ν  πρόεδρο του 
ΠΑΣΟΚ κ. Ευ. Λιβιεράτοε πλαι
σιώθηκε από τον Μακεδόνα κ. Στ. 
Καλαφάτη, αλλά και τον στενό συ
νεργάτη και φίλο του κ. Σαμαρά 
κ. Ασημ. Παπαγεωργίου, πρώην 
πρόεδρο και διευθύνοντα σύμ
βουλο τηε ΔΕΠΑ, ο οποίοε λόγω ε- 
μπειρίαε αναλαμβάνει το ν  τομέα 
τηε ενέργειαε.

Η καλή συνεργασία τα  χρόνια 
τηε αντιπολίτευσηε, αλλά και η 
στάση που κράτησε στιε εσω- 
κομματικέε κρίσειε, υπήρξε από 
τα βασικά κριτήρια για τη ν  επι

λογή του κ. Κων. Τζαβάρα ωε α
ναπληρωτή υπουργού Παιδείαε. 
Ο κ. Τζαβάραε -ο οποίοε αν και 
σφόδρα «σαμαρικόε» αμφιταλα- 
ντεύτηκε πριν αποφασίσει να 
μην ακολουθήσει τουε 21 βου
λευτέε που καταψήφισαν το  δεύ
τερο Μνημόνιο και διαγράφηκαν 
από τη  Ν.Δ.- έλαβε χθεε το  με-

Οι εσωτερικές ισορρο
πίες, η γεωγραφική 
εκπροσώπηση, 
αλλά και η αποδοχή 
από το ΠΑΣΟΚ  
και τη ΔΗΜΑΡ, 
τα βασικά κριτήρια.

σημέρι τηλεφώνημα από το  Μέ
γαρο Μαξίμου, με το  οποίο ενη
μερώθηκε ότι θα αναλάβει το  χαρ
τοφυλάκιο του υπουργείου Δι- 
καιοσύνηε. Λίγο αργότερα, πάλι 
από το  γραφείο του πρωθυπουρ
γού, του ζητήθηκε να αναμένει 
σ το  τηλέφ ω νό  του, καθώε η 
ΔΗΜΑΡ επέμεινε σ τη ν τοποθέ
τηση  δικού τηε στελέχουε. Τελι-

κώε ανέλαβε αναπληρωτήε του κ. 
Κων. Αρβανιτόπουλου, ο οποίοε 
επελέγη όχι μόνο ωε «σαμαρικόε», 
αλλά κυρίωε ωε μετριοπαθήε και 
αποτελεσματικόε στη  θητεία του 
σ τη ν  κυβέρνηση Παπαδήμου. 
Στην ομάδα τω ν  συνεργατών του 
κ. Σαμαρά συγκαταλέγονται ο κ. 
Μάξ. Χαρακόπουλοε, που ανέλα
βε αν' ηρωτή πουργόε Αγρο- 
τικήε .-.άπτυξηο, πλαισιώνονταε 
το ν  προερχόμενο από το  ΠΑΣΟΚ 
καθηγητή κ. Αθαν. Τσαυτάρη, οι 
υφυπουργοί Ανάπτυξηε Θαν. 
Σκορδάε (διευθυντήε τηε Ν.Δ.) και 
Νότ. Μηταράκηε, ο κ. Νικ. Νικο- 
λόπουλοε που τοποθετήθηκε υ
φυπουργόε Απασχόλησηε, ο κ. 
Μάριοε Σαλμάε στη  θέση του α
ναπληρωτή υπουργού Υγείαε και 
Θ. Καράογλου, υπουργόε Μακε- 
δονίαε-Θράκηε.

Η επόμενη «ομάδα» γαλάζιων 
υπουργών αφορά στελέχη που 
στην εσωκομματική μάχη είχαν 
στηρίξει τη ν  κ. Μπακογιάννη ή 
διατηρούν επαφέε με το  στρατό
πεδο Καραμανλή και διαθέτουν 
κυβερνητική εμπειρία. Πρόκειται 
για τον κ. Κων. Χατζηδάκη, ο ο
ποίοε ανέλαβε το  νέο υπερυ-

πουργείο Ανάπτυξηε, το ν  κ. Ευρ. 
Στυλιανίδη νέο υπουργό Εσωτε
ρικών, το ν  κ. Νικ. Δένδια, υ
πουργό Προστασίαε του Πολίτη 
και Κων. Μουσουρούλη, υπουργό 
Εμπορικήε Ναυτιλίαε και Αιγαίου. 
Η επιλογή τηε κ. Ολγαε Κεφαλο- 
γιάννη για το χαρτοφυλάκιο του 
υπουργού Τουρισμού έγινε με 
βασικό κριτήριο τη ν  πρωτιά τηε 
σ τη ν Α' Αθηνών.

Εντονοβ προβληματισμέ^
Προβληματισμόε υπήρξε σχε

τικά με το  πόστο που θα ανα
λάμβανε ο κ. Χαρ. Αθανασίου, τον 
οποίο ο κ. Σαμαράε θα ήθελε στο 
Δικαιοσύνηε, υπουργείο το  ο
ποίο ωστόσο διεκδικούσε σθε
ναρά η ΔΗΜΑΡ. Η λύση για τον  
αρεοπαγίτη βρέθηκε με τη ν το 
ποθέτησή του ωε αναπληρωτή υ
πουργού Εσωτερικών.

Τέλοε, η επιλογή του κ. Ευ. Με- 
ϊμαράκη για τη  θέση του προέ
δρου τηε Βουλήε, έγινε με βασι
κό κριτήριο τη  μακρά του εμπει
ρία, αλλά και τη  δυνατότητα συ- 
νεννόησηε με τα  υπόλοιπα κόμ
ματα και ιδιαίτερα τα  δύο που 
στηρίζουν τη ν κυβέρνηση.

Η ΣΥΝΘΕΣΗ 
ΤΗΣ ΝΕΑΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Πρωθυπουργός 
Αντώνης Σαμαράς

Υ π ο υ ρ γ ε ίο  Δ ιο ικ η τ ικ ή ς  
Μ ετ α ρ ρ ύ θ μ ισ η ς  κα ι Η λ εκ τ ρ ο ν ικ ή ς  
Δ ια κ υ β έρ ν η σ η ς  
Υπουργός Αντώνης Μανιτάκης
Υφυπουργός: Μ α ν ο ύ σ ο ς  Β ο λ ο υ δ ά κ η ς

W LM *
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Υ π ο υ ρ γ ε ίο
Ε σ ω τ ε ρ ικ ώ ν
Υπουργός Ευριπίδης Στυλιανίδης
Αναπληρωτής υπουργός: Χ α ρ ά λ α μ π ο ς  Α θ α ν α σ ίο υ

SL Υ π ο υ ρ γ ε ίο  Ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν  
Υπουργός Βασίλης Ράπανος
Αναπληρωτής υπουργός: Χ ρ η σ τό ς  Σ τ α ϊκ ο ύ ρ α ς  

Υφυπουργός: Γ ιώ ρ γ ο ς  Μ α υ ρ α γ ά ν ν η ς

Υ π ο υ ρ γ ε ίο  Ε ξ ω τ ερ ικ ώ ν  
Υπουργός Δημήτρης Αβραμόπουλος
Υφυπουργός: Δ η μ ή τρ ιο ς  Κ ο ύ ρ κ ο υ λ α ς

Υ π ο υ ρ γ ε ίο  Ε θ ν ική ς  Α μ υ ν α ς  
Υπουργός πόνος Παναγιωτόπουλος
Υφυπουργός: Π α ν α γ ιώ τη ς  Κ α ρ ά μ η ε λ α ς  

Υφυπουργός: Δ η μ ή τρ η ς  Ε λ ε υ σ ιν ιώ τ η ς

Υ π ο υ ρ γ ε ίο  Α νά π τυ ξη ς  
Α ν τα γ ω ν ισ τ ικ ό τη τα ς , Υ π ο δ ο μ ώ ν , 
Μ ε τ α φ ο ρ ώ ν  κα ι Δ ικ τύ ω ν  
Υπουργός Κωστής Χατζηδάκης
Αναπληρωτής υπουργός: Σ τα ύ ρ ο ς  Κ α λ ο γ ιά ν ν η ς  

Υφυπουργοί: Θ α ν ά σ η ς  Σ κ ο ρ δ ά ς , Ν ό τη ς  Μ η τα ρ ό κ η ς

«¿¡ia Υ π ο υ ρ γ ε ίο  Π ερ ιβ ά λ λ ο ν το ς , Ε ν έ ρ γ ε ια ς  
και Κ λ ιμ α τ ικ ή ς  Α λ λ α γ ή ς  
Υπουργός Ευάγγελος Λιβιεράτος
Αναπληρωτής υπουργός: Σ τα ύ ρ ο ς  Κ α λ α φ ά τη ς  

Υφυπουργός: Α σ η μ ά κ η ς  Π α π α γ εω ρ γ ίο υ

-

Υ π ο υ ρ γ ε ίο  Π α ιδ ε ία ς , θ ρ η σ κ ε υ μ ά τ ω ν , 
Π ο λ ιτ ισ μ ο ύ  κα ι Α θ λη τισ μ ο ύ  
Υπουργός Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος
Αναπληρωτής υπουργός: Κ ώ σ τα ς  Τ ζα β ά ρ α ς  

Υφυπουργοί: Ιω ά ν ν η ς  Ιω α ν ν ίδ η ς , Θ ε ό δ ω ρ ο ς  

Π α π α θ εο δ ώ ρ ο υ

Υ π ο υ ρ γ ε ίο  Ε ρ γ α σ ία ς , Κ ο ιν ω ν ικ ή ς  
Α σ φ ά λ ισ η ς  κα ι Π ρ ό ν ο ια ς  
Υπουργός Γιάννης Βρούτσης
Υφυπουργός: Ν ίκ ο ς  Ν ικ ο λ ό π ο υ λ ο ς

5 k

Υ π ο υ ρ γ ε ίο  Υ γ ε ία ς  
Υπουργός Ανδρέας Λυκουρέντζος
Αναπληρωτής υπουργός: Μ ά ρ ιο ς  Σ α λ μ ά ς  

Υφυπουργός: Φ ω τ ε ιν ή  Σ κ ο π ο ύ λ η

1

,  p · Υ π ο υ ρ γ ε ίο  Α γ ρ ο τ ικ ή ς  
Α ν ά π τυ ξη ς  κα ι Τ ρ ο φ ίμ ω ν  
Υπουργός Αθανάσιος Τσαυτάρης
Υφυπουργός: Μ ά ξ ιμ ο ς  Χ α ρ α κ ό π ο υ λ ο ς

Υ π ο υ ρ γ ε ίο  Δ ικ α ιο σ ύ ν η ς, 
Δ ια φ ά ν ε ια ς  κα ι Α ν θ ρ ω π ίν ω ν  
Δ ικ α ιω μ ά τ ω ν
Υπουργός Αντώνης Ρουπακιώτης
Υφυπουργός: Κ ω νσ τα ντ ίν ο ς  Κ α ρ α γ κ ο ύ ν η ς

M2
Υ π ο υ ρ γ ε ίο
Τ ο υ ρ ισ μ ο ύ
Υπουργός Ολγα Κεφαλογιάννη

Ϊ Λ
M ·

Υ π ο υ ρ γ ε ίο  Ε μ π ο ρ ική ς  Ν α υ τιλ ία ς  
και Α ιγ α ίο υ
Υπουργός Κώστας Μουσουρούλης
Υφυπουργός: Γ ιώ ρ γ ο ς  Β ε ρ ν ίκ ο ς

•r '
Υ π ο υ ρ γ ε ίο  Δ η μ ό σ ια ς  Τ ά ξη ς  κα ι 
Π ρ ο σ τα σ ία ς  του  Π ολίτη  
Υπουργός Νίκος Δένδιας

Υ π ο υ ρ γ ε ίο
Ε π ικ ρ ά τε ια ς
Υπουργός Δημήτρης Σταμάτης

g «
Υ π ο υ ρ γ ε ίο
Μ α κ εδ ο ν ία ς  - Θ ρ ά κη ς  
Υπουργός Θεόδωρος Καράογλου

5 .
Κ υ β ερ ν η τ ικ ό ς  εκ π ρ ό σ ω π ο ς  
Σιμός Κεδίκογλου

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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«Απουσία» ΠΑΣΟΚ στο υπουργικό
Εκπροσωπείται από πέντε πρόσωπα, που προέρχονται από τον προσωπικό κύκλο του κ. Βενιζέλου

Ο πρόεδρος ίου ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, εξερχόμενος ίου Μεγάρου Μαξίμου.

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Το νέο κυβερνητικό σχήμα ικα
νοποιεί τιε γενικέ ε προϋποθέ
σ ε ι  που είχε θέσει ωε αναγκαί- 
εε για τη  συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ 
ο κ. Ευάγγελοε Βενιζέλοε. Δίχωε 
ούτε ένα πολιτικό στέλεχόε του, 
το ΠΑΣΟΚ πρακτικά «απουσιάζει» 
από τη ν κυβέρνηση και εκπρο
σωπείται μόνον από πρόσωπα που 
προέρχονται από τον  προσωπικό 
κύκλο του κ. Βενιζέλου. Ο πρόε- 
δροε του ΠΑΣΟΚ προσήλθε χθεε 
στη συνάντηση με τουε κ. Αντ. Σα
μαρά και Φ. Κουβέλη, έχονταε λί
στα με τα έξι ονόματα τα  οποία ε-

Ο συνδικαλιστής 
της ΔΕΗ κ. Φωτόπου- 
λος ζητεί να διαγράφει 
από το κόμμα, 
λέγοντας ότι «εγώ  
είμαι το ΠΑΣΟΚ».

πιθυμούσε να περιληφθοϋν στην 
κυβέρνηση. Εξ αυτών ο κ. Ευάγγ. 
Λ ιβιεράτοε τοποθετήθηκε υ- 
πουργόε Περιβάλλοντοε. Πρό
κειται για καθηγητή Ανωτέραε Γε- 
ωδαισίαε και Χαρτογραφίαε του 
ΑΠΘ και παλαιό μαθητή και συ
νεργάτη του κ. Γιώργου Βέη. Ο κα- 
θηγητήε κ. Αθ. Τσαυτάρηε τοπο
θετήθηκε υπουργόε Αγροτικήε 
Ανάπτυξηε. Περιλαμβανόταν στο 
ψηφοδέλτιο Επικρατείαε του 
ΠΑΣΟΚ (6η θέση) και είναι κα- 
θηγητήε Γενετικήε του ΑΠΘ.

Από τη  λίστα του κ. Βενιζέλου 
επελέγησαν και τρειε υφυπουργοί, 
οι κ. Δ. Κούρκουλαε (Εξωτερικών), 
Δ. Ελευσινιώτηε (Αμυναε) και Γ. 
Βερνίκοε (Ναυτιλίαε). Ο κ. Κούρ

κουλαε εργαζόταν για χρόνια 
σ τη ν Ευρωπαϊκή Επιτροπή στιε 
Βρυξέλλεε και είναι αδελφόε τηε 
πρώην βουλευτού του ΠΑΣΟΚ κ. 
Ελένηε Κούρκουλα. Ο κ. Ελευσι- 
νιώτηε είναι πρώην αρχηγόε του 
Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ε
νώ  ο επιχειρηματίαε κ. Βερνίκοε 
είναι παλαιόε φίλοε του κ. Βενι
ζέλου, συνδεδεμένοε ποικιλο- 
τρόπωε με τη ν  πορεία του 
ΠΑΣΟΚ τα  τελευταία 38 χρόνια. 
Στη λίστα του κ. Βενιζέλου υπήρχε 
και ένα έκτο όνομα, εκείνο τηε κ.

Λίναε Μ ενδώνη, τη ν  οποία ο 
πρόεδροε του ΠΑΣΟΚ προόριζε 
για το  υπουργείο Πολιτισμού. 
Ωστόσο, η απόφαση του κ. Σα
μαρά να συγχωνεύσει το  υπουρ
γείο Παιδείαε με εκείνο του Πο
λιτισμού και η επιμονή του πρω
θυπουργού να επιλέξει για τη  θέ
ση του αναπληρωτή τον κ. Κ. Τζα- 
βάρα, οδήγησε τη ν κ. Μ ενδώνη 
εκτόε κυβερνητικού σχήματοε. 
Σύμφωνα με πληροφορίεε, ο κ. Σα- 
μαράε δεν συμφωνούσε με τη ν κ. 
Μενδώνη και ωε πρόσωπο. Εντόε

τηε κυβέρνησηε είναι και ο κα- 
θηγητήε κο- πρώ τ  πρύτανηε 
του Πανεπκ Λμίυ Λελοποννή- 
σου κ. Θ. Παπαθεοδώρου, ο οποίοε 
προτάθηκε μεν από το ν  κ. Κου
βέλη, αποτελεί δε έναν από τουε 
πλέον τακτικούε συνομιλητέε 
του κ. Βενιζέλου (η επιλογή του 
κ. Παπαθεοδώρου προκάλεσε τη  
δυσαρέσκεια τηε κ. Ανναε Δια- 
μαντοπούλου).

Πριν μεταβεί στη συνάντηση με 
τουε κ. Σαμαρά και Κουβέλη, ο κ. 
Βενιζέλοε αποφάσισε να μην προ

τείνει καν πρώην βουλευτέε από 
περιφέρειεε στιε  οποίεε το  
ΠΑΣΟΚ δεν εκπροσωπείται, προ- 
κειμένου να αποφευχθεί ενδο- 
κομματική ένταση, κάτι που διε- 
φάνη ανάγλυφα προχθέε το  με
σημέρι, κατά τη  συνεδρίαση τηε 
Κοινοβουλευτικήε Ομάδαε στην 
Ιπποκράτουε. Από τη  χθεσινή 
διαπραγμάτευση απούσιαζαν πα- 
ντελώε τα  ονόματα κάποιων εκ 
τω ν  τεχνοκρατών που γενικώε α
ποδίδονταν στο ΠΑΣΟΚ.

Οι κ. Ζανιάε, Γιαννϊτσηε
Σύμφωνα με πληροφορίεε που 

προέρχονται από στελέχη του 
κόμματοε, το όνομα του κ. Τ. Γιαν- 
ν ίτση  ουδέποτε τέθηκε, ενώ και 
η συζήτηση για το ν  κ. Γ. Ζανιά έ
ληξε πολύ νωρίε, καθώε ο απερ- 
χόμενοε υπουργόε Οικονομικών 
είχε ευγενικά αρνηθεί να συμμε- 
τάσχει ξανά σ τη ν κυβέρνηση. Ο 
κ. Ζανιάε έχει σηκώσει τα  τελευ
ταία δυόμισι χρόνια μεγάλο βάροε 
τω ν  διαπραγματεύσεων στιε Βρυ
ξέλλεε σε τεχνικό επίπεδο, έτάι και 
ο κ. Βενιζέλοε δεν επέμεινε. Σύμ
φωνα με τιε ίδιεε πληροφορίεε, 
σ τον  αρχικό σχεδίασμά του κ. Βε
νιζέλου περιλαμβάνονταν οι κ. Ιω. 
Στουρνάραε και Ναπ. Μαραβέγιαε. 
Οι δύο καθηγητέε, συνδεδεμένοι 
ποικιλοτρόπωε με το  ΠΑΣΟΚ, τε- 
λικώε δεν περιελήφθησαν στην 
τελική λίστα που πήρε μαζί του 
στιε συζητήσειε με τουε άλλουε 
δύο αρχηγούε ο κ. Βενιζέλοε, δί
χωε να έχει γίνει σαφέε ποιοε ή
τα ν  ο λόγοε.

• Την ίδια στιγμή στο ΠΑΣΟΚ 
ανοίγει μέτωπο σ το ν  συνδικαλι
στικό τομέα ο κ. Ν. Φωτόπουλοε 
τηε ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, ο οποίοε ζητεί 
να  διαγράφει από το  κόμμα, λέ- 
γονταε ότι «εγώ είμαι το  ΠΑΣΟΚ».

Ικανοποίηση ΔΗΜΑΡ από την προγραμματική συμφωνία
Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Ιδιαίτερα ικανοποιημένη από τη  
διαδικασία συγκρότησηε του κυ
βερνητικού σχηματισμού δηλώνει 
η Δημοκρατική Αριστερά, παρά το 
γεγονόε ότι ακόμα και τα  στελέ
χη τηε θεωρούν ότι το  κυβερνη
τικό σχήμα αποπνέει έντονο μπλε 
χρώμα.

Μεγάλη σημασία αποδίδουν 
στη  ΔΗΜΑΡ στο γεγονόε ότι επι
τεύχθηκε η προγραμματική συμ
φωνία, κάτι που είχαν θέσει ωε 
προϋπόθεση για τη  συμμετοχή 
τουε στην κυβέρνηση, και ότι στο 
πλαίσιο τηε συμφωνίαε αυτήε 
υιοθετήθηκε σχεδόν το σύνολο 
τω ν  θέσεων με τιε οποίεε προ
σήλθε στη  διαπραγμάτευση η 
ΔΗΜΑΡ. Βεβαίωε, τα  στελέχη 
τηε ΔΗΜΑΡ αναγνωρίζουν ότι αυ
τό ή ταν εφικτό, επειδή οι θέσειε 
τουε ή ταν αρκούντωε μετριοπα- 
θείε ώστε να γίνουν αποδεκτέε α
πό τιε άλλεε πολιτικέε δυνάμειε. 
Παραδέχονται επίσηε ότι η υλο
ποίηση τηε προγραμματικήε συμ
φωνίαε τελεί υπό τη ν  αίρεση ότι 
θα γίνει αποδεκτή από τιε Βρυ
ξέλλεε. Αυτό, πάντωε, δεν μειώνει 
κατά τη ν  άποψή τουε το  γεγονόε 
ότι η προγραμματική συμφωνία έ
κλεισε και ειδικά ότι οι θέσειε τουε 
κατά τω ν  απολύσεων στον στενό 
και ευρύτερο δημόσιο τομέα, κα
τά περαιτέρω περικοπών μισθών 
και συντάξεων, όπωε και υπέρ τηε 
άρσηε τηε μετενέργειαε, έγιναν α
ποδεκτέε από τα  άλλα κόμματα. 
Η πολιτική εικόνα τηε κυβέρνη
σηε προβλημάτισε τα  στελέχη τηε 
ΔΗΜΑΡ.

Εχονταε όμωε αποφασίσει εκ 
τω ν προτέρων να μη συμμετάσχει 
σ την κυβέρνηση με πολιτικά τηε 
στελέχη, η ηγεσία τηε ΔΗΜΑΡ θε
ωρεί ότι δεν μπορεί να είναι δυ- 
σαρεστημένη από την εικόνα τηε 
κυβέρνησηε. Κορυφαία στελέχη 
του κόμματοε επισημαίνουν ότι ο 
κ. Σαμαράε είχε το ελεύθερο να ε- 
πιλέξει όποιον επιθυμούσε από 
την Κ.Ο. του και ότι από την πλευ
ρά του κράτησε τη συμφωνία για 
φερέγγυα πρόσωπα, απέφυγε δηλ.

Στελέχη του κόμματος 
αναγνωρίζουν ότι η νέα 
κυβέρνηση έχει έντονο 
«μπλε χρώμα».

τουε φθαρμένουε και τα  βαρίδια. 
Η ίδια η ΔΗΜΑΡ είναι ευχαρι
στημένη από την εκπροσώπησή 
τηε στην κυβέρνηση, καθώε τόσο 
οι κ. Αντ. Μανιτάκηε στο  Εσωτε
ρικών και Αντ. Ρουπακιώτηε στο 
Δικαιοσύνηε, όπωε και η κ. Φω
τεινή Σκοπούλη και ο κ. Παπαθε
οδώρου σηματοδοτούν το  στίγμα 
του κόμματοε. Ο κ. Μανιτάκηε εί
ναι καθηγητήε του Συνταγματικού 
Δικαίου στη  Νομική Σχολή του 
Αριστοτελείου, ο κ. Ρουπακιώ
τηε ο πρώην πρόεδροε του Δικη
γορικού Συλλόγου Αθηνών, ο κ. Θ. 
Παπαθεοδώρου είναι πρύτανηε 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκηε 
και η κ. Φωτεινή Σκοπούλη είναι 
καθηγήτρια τηε ιατρικήε και συγ- 
γενήε του ιστορικού στελέχουε τηε 
ΕΔΑ και βουλευτή Ηπείρου Ν. Σκο
πούλη. Στελέχη τηε ΔΗΜΑΡ υ-

πενθυμίζουν ότι η παρουσία τηε 
δεν ξέφυγε από το  προηγούμενο 
τηε παρουσίαε τηε στην κυβέρ
νηση Τζανετάκη (με υπουργούε 
τουε κ. Κωνσταντόπουλο και Κου
βέλη) και στη ν κυβέρνηση Ζολώ- 
τα  (με υπουργούε τουε κ. Γιάννα- 
ρο, Λιάσκα και Δραγασάκη).

Οπωε επισημαίνουν ηγετικά 
στελέχη τηε ΔΗΜΑΡ, οι δια- 
πραγματεύσειε διεξήχθησαν σε ι
διαίτερα καλό κλίμα και οι προ- 
τάσειε του κόμματοε (οι κ.κ. Μα- 
νιτάκηε, Παπαθεοδώρου, Ρουπα
κιώτηε και Σκοπούλη) έγιναν 
μάλλον εύκολα αποδεκτέε. Μόνη 
εξαίρεση σε αυτό αποτέλεσε το υ
πουργείο Δικαιοσύνηε, το  οποίο 
ήθελε και η Ν.Δ. και ωε εκ τούτου 
ο κ. Σαμαράε είχε προτείνει να 
παραμείνει ο κ. Ρουπακιώτηε στο 
Εργασίαε. Ωστόσο ο κ. Κουβέληε 
επέμενε και τελικώε υπερίσχυσε 
η άποψή του.

Αν, πάντωε, τα  ηγετικά στελέ
χη τηε ΔΗΜΑΡ είναι ικανοποιη
μένα με τη  δική τουε παρουσία 
στην κυβέρνηση δεν κρύβουν την 
απορία τουε για την παρουσία του 
ΠΑΣΟΚ που είναι εξαιρετικά υ
ποβαθμισμένη. Εκτιμούν, μάλιστα, 
ότι ο κ. Βενιζέλοε υιοθέτησε αυ
τή  τη  στάση μετά τη  σφοδρή σύ
γκρουση στο  εσωτερικό του κόμ- 
ματόε του, τη ν  Τετάρτη το  πρωί. 
Σύμφωνα με πληροφορίεε, στη συ
ζήτηση για τα  πρόσωπα που θα 
συμμετείχαν στην κυβέρνηση, ο 
κ. Κουβέληε υπέδειξε σ τον  κ. Βε- 
ν ιζέλο  να  προτείνει κάτι πιο 
προσδιοριστικό, εκείνοε όμωε 
δεν ήθελε κανέναν που να  πα
ραπέμπει στο  ΠΑΣΟΚ.

Ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ κ. Φ. Κουβέλης μετά τη συνάντηση με τους 
κ. Αντώνη Σαμαρά και Ευάγγελο Βενιζέλο.

Μηχανισμός επίλυσης των ενδοκυβερνητικών διαφορών
Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

Με έκτακτα συμβούλια τω ν τριών 
αρχηγών θα επιλύονται τυχόν 
σημαντικέε διαφορέε που θα προ
κύπτουν στο νέο κυβερνητικό 
σχήμα. Αυτό προβλέπει το προ
οίμιο του οκτασέλιδου κειμένου 
τω ν προγραμματικών θέσεων που 
οριστικοποιήθηκε χθεε στην ε
ξαμελή επιτροπή η οποία ανέλα
βε να συγκεράσει τιε πολιτικέε θέ- 
σειε τω ν  τριών κυβερνητικών ε
ταίρων (Ευ. Μεϊμαράκηε, Χρ. Λα- 
ζαρίδηε Ν.Δ., Κ. Σκανδαλίδηε, Στ. 
Αγγελούδηε ΠΑΣΟΚ, Δ. Χατζη- 
σωκράτηε, Σ. Παπαθανασίου 
ΔΗΜΑΡ).

Το εν λόγω κείμενο, που παρα
δόθηκε στουε τρειε αρχηγούε α
πό τουε Ευ. Μεϊμαράκη και Χρ. 
Λαζαρίδη, θα δοθεί στη  δημοσιό
τη τα  τα προσεχή 24ωρα, προκει- 
μένου να γίνουν τυχόν αναπρο- 
σαρμογέε μετά το  Euro group. Οι 
περισσότερεε ωστόσο από τιε 
συμφωνηθείσεε θέσειε τηε «κυ
βέρνησηε εθνικήε ευθύνηε», όπωε 
ονομάζεται στο προοίμιο, έχουν ή-

Το κείμενο των προγραμματικών θέσεων παραδόθηκε χθες στον πρωθυ
πουργό κ. Αντ. Σαμαρά και τους κ. Ευ. Βενιζέλο και Φ. Κουβέλη.

δη διαρρεύσει: Σε ό,τι αφορά την 
αναθεώρηση του Μνημονίου, οι 
τρειε εταίροι προτάσσουν την 
άρση τηε δέσμευσηε για απολύ- 
σειε σ τον  δημόσιο τομέα, τη  δια
τήρηση τω ν  συλλογικών συμβά
σεων, τη  μη περαιτέρω μείωση 
τω ν μισθών στον ιδιωτικό τομέα, 
τη  σταδιακή αποκατάσταση τω ν 
χαμηλότερων συντάξεων, τον πε

ριορισμό του ΦΠΑ στο 19% στην 
εστίαση, τη χρονική επέκταση του 
επιδόματοε ανεργίαε, ενώ συμ
φωνία υπήρξε και στο ζήτημα τηε 
μετενέργειαε.

Μεταξύ τω ν  κοινών κυβερνη
τικών στόχων που δεν χρήζουν α- 
ναδιαπραγμάτευσηε είναι η επι
τάχυνση του ΕΣΠΑ, η εξασφάλι
ση τηε ρευστότηταε στιε μικρο-

Σε οκτασέλιδο κείμενο 
που θα δοθεί 
στη δημοσιότητα 
μετά το Ε υ ^ το υ μ  
αποτυ' ήνοντ~ 
οι πολιτικοί σιοχοι 

| της συνεργασίας.
Ζ
ΙΖ

I  μεσαίεε επιχειρήσειε, ο συμψη- 
| φισμόε τω ν χρεών προε και από 
I  το Δημόσιο, η διευκόλυνση τω ν ο- 
5 φειλετών στιε τράπεζεε, ένα ευρύ 

σχέδιο αξιοποίησηε τηε δημό- 
σιαε περιουσίαε, ενώ η ΔΗΜΑΡ α
ποδέχθηκε να γίνουν και στο- 
χευμένεε αποκρατικοποιήσειε, με 
τη ν αίρεση ότι δεν θα συνοδευ- 
θούν από απολύσειε. Συμφωνή- 
θηκε, επίσηε, να μη μεταβληθεί ε
πί του παρόντοε η φορολογία 
στιε επιχειρήσειε, παρά την α
ντίθετη  βούληση τηε Ν.Δ.

Το κείμενο τω ν προγραμματι
κών που θα αναγνώσει ο κ. Σα
μαράε το  άλλο Σάββατο θα πε

ριέχει και σημαντικέε τομέε - 
συμβολικέε και ουσιαστικέε- που 
θα εκπέμψουν τη βούληση τηε κυ
βέρνησηε να εξυγιάνει το  πολιτι
κό σύστημα, τη  Βουλή, αλλά και 
τη  Δικαιοσύνη. Η κατάργηση τηε 
διπλήε βουλευτικήε σύνταξηε, η 
γενναία περικοπή τω ν  προνο
μίων όλων τω ν  δημόσιων αξιω- 
ματούχων, η μείωση κατά 20% τηε 
επιχορήγησηε τω ν κομμάτων και 
η αλλαγή στον νόμο περί ευθύνηε 
υπουργών είναι μερικέε από τιε 
κοινέε θέσειε τω ν προγραμματι
κών, ενώ συμφωνία επετεύχθη και 
στο μεταναστευτικό στη ν κατεύ
θυνση τω ν  μαζικών επαναπροω- 
θήσεων, με τη  Ν.Δ. να υπαναχω
ρεί από τη ν εξαγγελθείσα κατάρ
γηση του νόμου Ραγκούση.

Τέλοε, όπωε αναφέρεται στο 
προοίμιο, στόχοε τω ν  τριών ετέ
ρων είναι να πορευθούν μαζί για 
όλη τη ν τετραετία για ανοίξουν 
τον  δρόμο τηε ανάπτυξηε και να 
αναθεωρήσουν όρουε του Μνη
μονίου, χωρίε να θέσουν σε κίν
δυνο τη ν  ευρωπαϊκή πορεία τηε 
χώραε.

Οι «καραμπόλες» 
και η άρνηση 
του Κυρ. Μητσοτάκη
Η διαδικασία συγκρότησηε του κυβερνητικού σχήματοε δεν 
ήταν χωρίε εκπλήξειε, ενώ  και η ανακοίνωση του υπουρ
γικού συμβουλίου προκάλεσε αντιδράσειε, καθώε πολλά στε
λέχη έβλεπαν εαυτούε στο  υπουργικό σχήμα, αλλά τελικά 
έμειναν εκτόε. Εμπλοκή υπήρξε σε αρκετέε περιπτώσειε.
Ο κ. Κυριάκοε Μητσοτάκηε έμεινε εκτόε σχήματοε καθώε 
αρνήθηκε να αναλάβει αναπλ. υπουργόε Περιβάλλοντοε, 
υπό το ν  κ. Ευ. Λιβιεράτο, και τούτο παρά την απευθείαε 
επικοινωνία που είχε με τον  Αντ. Σαμαρά. Ο κ. Μ ητσοτά
κηε, πρώτοε σε σταυρούε βουλευτήε στη  Β' Αθήναε και ε
πί μακράν ασχολούμενοε με τα  ζητήματα του περιβάλλο- 
ντοε, φέρεται να μην έγινε αποδέκτηε εναλλακτικήε πρό- 
τασηε. Από υπουργόε Δικαιοσύνηε, αναπληρωτήε Παιδεί- 
αε -  Πολιτισμού βρέθηκε ο κ. Κ. Τζαβάραε, μετά το  βέτο 
του κ. Φώτη Κουβέλη. Εκτόε σχήματοε βρέθηκε και ο εκ- 
πρόσωποε τηε Ν.Δ. κ. Γιάννηε Μιχελάκηε, καθώε ο κ. Σα
μαράε εκλήθη να βρει ένα στέλεχόε που δεν είχε τόσο  ε
νεργό συμμετοχή στην πολεμική προεκλογική περίοδο που 
προηγήθηκε. Προκρίθηκε για τη  θέση ο κ. Σίμοε Κεδίκο- 
γλου. Η ηγεσία του υπουργείου Εργασίαε αποτυπώνει την 
άρνηση στελεχών να πάρουν στα  χέρια τουε... τη ν  καυτή 
πατάτα, ενώ  και σ τη ν Υγεία, αντί του Χριστ. Στεφανάδη, 
κέρδισε σ τη ν  τελική ευθεία 
ο Ανδρ„ Λυκουρέντζοε, προ- 
κειμένου να  εκμεταλλευθεί 
και τιε καλέε του σχέσειε με 
τουε συνδτκαλιστέε τηε Υγεί- 
αε. Η ναυμαχία του Ναυτι
λίαε, το οποίο διεκδικούσε ο 
Μαν. Κεφαλογιάννηε, έληξε 
με νικητή το ν  Κ. Μουσου- 
ρούλη, σ τον  οποίο είχε γίνει 
σχετική νύξη εδώ και καιρό.

Πάντωε, εκτόε σχήματοε έ
μειναν αρκετοί γαλάζιοι 
«πρωτοκλασάτοι». Πέραν τηε κ. Ντόραε Μπακογιάννη, που 
βρισκόταν εκτόε πλάνου λόγω του Κυρ. Μητσοτάκη έστω 
και αν ο τελευταίοε έμεινε επίσηε εκτόε, στελέχη όπωε οι 
κ. Α. Σπηλιωτόπουλοε, Μιλτ. Βαρβιτσιώτηε, Β. Πολύδωραε 
(έχασε και τη ν προεδρία τηε Βουλήε), Κ. Γκιουλέκαε, Κ. Τα- 
σούλαε δεν δέχθηκαν τηλεφώνημα από το Μαξίμου.

Εμπλοκή
Η θέση του προέδρου τηε Βουλήε αποτέλεσε βασικό πε

δίο εμπλοκήε στην προσπάθεια συγκρότησηε του νέου κυ
βερνητικού σχήματοε. Τη θέση διεκδικούσε μέχρι τελευ
ταία στιγμή ο κ. Δημ. Αβραμόπουλοε, με τον  πρωθυπουρ
γό να προκρίνει για τη  θέση τον κ. Ευ. Μεϊμαράκη, ο οποίοε 
και ανέλαβε σημαντικό βάροε τηε προεκλογικήε καμπάνισε.
Ο κ. Σαμαράε φέρεται να προόριζε το ν  κ. Αβραμόπουλο για 
το υπουργείο Αμυναε, αν και ο ίδιοε προτιμούσε μάλλον το 
Εξωτερικών, ενώ την ίδια ώρα σε κίνηση βρισκόταν και ο 
κ. Πάνοε Παναγιωτόπουλοε, ο οποίοε εν τέλει ανέλαβε το 
Εθνικήε Αμυναε.

Η αρχική τάση του κ. Σαμαρά για αξιοποίηση τεχνοκρατών 
είχε προκαλέσει τιε γκρίνιεε τω ν γαλάζιων που, έστω  και 
προσεκτικά, εξέφραζαν ενστάσειε, όπωε οι κ. Μιλτ. Βαρ- 
βιτσιώτηε και Ευ. Αντώναροε. Βολέε κατά του υφ. Παιδεί- 
αε Θ. Παπαθεοδώρου επιφύλαξε, εξάλλου, ο Αδ. Γεωργιά- 
δηε (ΣΚΑΙ) ενθυμούμενοε τη ν απολύτωε αρνητική στάση 
του πανεπιστημιακού κατά τη  συζήτηση του νόμου Δια- 
μαντοπούλου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Εντονες επικρίσεις 
ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ANEA
Της ΑΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Με έντονα επικριτική διάθεση υποδέχθηκαν τα κόμματα τηε 
αντιπολίτευσηε τη νέα κυβέρνηση. Αμέσωε μετά τη ν επί
σημη ανακοίνωση του κυβερνητικού σχήματοε εκδηλώθηκαν 
οι πρώτεε αντιδράσειε, οι οποίεε ήταν ιδιαίτερα αιχμηρέε 
όσον αφορά τη σύνθεσή του. Κοινό σημείο στιε ανακοινώσειε 
τω ν κομμάτων τηε αντιπολίτευσηε είναι η προαναγγελία 
σκληρήε αντιπολιτευτικήε τακτικήε, η οποία δεν θα πε- 
ριορισθεί σ τα  έδρανα του Κοινοβουλίου, ενώ, βαφτίζονταε 
καθένα από αυτά τη ν κυβέρνηση ωε «μνημονιακή», διεκ- 
δικεί για το ν  εαυτό του τη ν αντιμνημονιακή έκφραση.

Ειδικότερα, «σαφέε δεξιό περιεχόμενο και προσανατο
λισμό» βλέπει στη  νέα κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Οπωε επι- 
σημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, αυτό δείχνουν οι ε- 
πιλογέε τω ν  προσώπων που τη ν απαρτίζουν, αλλά και οι 
διαφαινόμενεε προγραμματικέε συγκλίσειε τω ν  τρ ιών 
κομμάτων που τη  στηρίζουν. Το κόμμα τηε αξιωματικήε 
αντιπολίτευσηε θεωρεί ότι η νέα κυβέρνηση «δεν σκοπεύει 
να βαδίσει έξω  από το ν  μνημονιακό δρόμο», καθώε σ τη 
ρίζεται «κατά κύριο λόγο από τιε δυνάμειε που ευθύνονται 
για τη ν υπεράσπιση και τη ν  υλοποίηση τω ν  πιο ακραίων 
και αντιλαϊκών πολιτικών τω ν  τελευταίων δεκαετιών». Ιδι
αίτερη αναφορά κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στη ν επιλογή του νέου υ
πουργού Οικονομικών από 
το ν  τραπεζικό χώρο, τη ν ο
ποία χαρακτηρίζει «ενδει
κτική τω ν  συμμαχιών που 
προτίθεται να οικοδομήσει η 
νέα κυβέρνηση». Προαναγ
γέλλει, δε, δυναμική αντι
πολίτευση, επισημαίνονταε 
ότι θα σταθεί συνεπήε στιε 
προεκλογικέε του δεσμεύσειε 
από τη  θέση τηε αξιωματικήε αντιπολίτευσηε, «υπερα- 
σπιζόμενοε τα  συμφέροντα τηε κοινωνίαε, για τη ν έξοδο 
τηε Ελλάδαε από τα  καταστροφικά Μνημόνια».

Την ίδια στιγμή, «σκληρό και ανυποχώρητο αγώνα» έ- - 
ναντι τηε «νέαε μνημονιακήε» κυβέρνησηε προαναγγέλ
λουν οι Ανεξάρτητοι Ελληνεε. Επεξηγώνταε το ν  χαρα
κτηρισμό «μνημονιακή», που τηε αποδίδουν, αναφέρουν 
ότι απαρτίζεται από «υπογράψαντεε επιστολέε και ψηφί- 
σαντεε Μνημόνια και επαχθείε και επονείδιστεε δανεια- 
κέε συμβάσειε», ενώ  προσθέτουν ότι σε αυτήν συμμετέ
χουν «εκπρόσωποι τω ν  τραπεζών που υπηρετούν το  σύ
στημα τω ν  τοκογλύφων».

Σε λαϊκή συσπείρωση και πάλη απέναντι στη νέα κυ
βέρνηση, ώστε να παρεμποδισθεί η λήψη αντιλαϊκών μέ
τρων, καλεί τουε πολίτεε το ΚΚΕ. Σε σχόλιο του γραφείου 
Τύπου του κόμματοε αναφέρεται ότι «η  νέα συγκυβέρνη
ση είναι δεσμευμένη απέναντι σ την Ε.Ε. και τη ν ελληνική 
πλουτοκρατία να φορτώσει στον λαό την καπιταλιστική κρί
ση. Η αναδιαπραγμάτευση δεν γίνεται για να προστατεύ
σει τον  λαό από τιε συνέπειεε τηε καπιταλιστικήε κρίσηε».
Ο ΛΑΟΣ σε ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει τη ν  κυβέρνηση 
«μείξη Σημιτικών, Αριστερών, Νεοδημοκρατών και ΠΟΛΑΝ» 
και προσθέτει ότι από τη  σύνθεσή τηε απουσιάζουν οι Κα- 
ραμανλικοί και η εντόε Ν.Δ. πατριωτική δεξιά.

«Δεξιό  περιεχόμενο 
και προσανατολι
σμό» βλέπει 
στη νέα κυβέρνηση 
η Κουμουνδούρου.

Δεν δέχθηκε 
να αναλάβει ανα
πληρωτής υπουρ
γός Περιβάλλοντος 
-  Εκτός κυβέρνη
σης αρκετοί 
«  πρωτοκλασάτοι».


