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ΣΗΜΕΡΑ

ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΣΟΪΜΠΛΕ

Τον Μοσκοβισί θέλει 
η Γαλλία για πρόεδρο 
του Ε ι^ ΓΟ ίιρ
Εάν δεν πρόκειται για κινήσεις τακτι
κής εν όψει των κρίσιμων διαπραγμα
τεύσεων για το μέλλον της Ευρωζώνης, 
η προεδρία του ΕυΓ0§Γ0ΐιρ θα είναι ένα 
ακόμη πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ του 
Βερολίνου και του Παρισιού. Είναι γνω
στό ότι τη θέση δ ιεκδικεί ο υπουργός 
Οικονομικών της Γερμανίας Βόλφγ- 
κανγκ Σόιμπλε. Ωστόσο, σύμφωνα με 
πληροφορίες γαλλικών μέσων ενημέ
ρωσης, ο πρόεδρος Ολάντ προωθεί για 
τη θέση τον δικό του υπουργό Οικονομι
κών, Πιερ Μοσκοβισί. Σελ. 23

ΕΝΩ ΤΡΕΙΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΗΚΑΝ

Πυροσβέστης θύμα 
του καθήκοντος
Ενας νεκρός και τρεις τραυματίες είναι ο 
απολογισμός της χθεσινής μάχης των πυ
ροσβεστών στα μέτωπα της φωτιάς στην 
Αττική. Εικοσιοκτάχρονος πυροσβέστης 
που εκτελούσε χρέη οδηγού του περι
φερειάρχη Αττικής, Β. Παπαγεωργίου, 
και μετείχε στην κατάσβεση πυρκαγιάς 
στον Ασπρόπυργο, υπέστη ανακοπή καρ
διάς. Με εγκαύματα και αναπνευστικά 
προβλήματα μεταφέρθηκαν σε νοσοκο
μεία τρεις ακόμα πυροσβέστες. Σελ. 6

ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ____

Ανάσα 130 εκαι. ευρώ 
σε ΔΕΗ και ΔΕΠΑ
Προσωρινή ανακούφιση στην αγορά 
ενέργειας έδωσε χθες το Ταμείο Παρα
καταθηκών και Δανείων, χορηγώντας 
δάνειο 130 εκατ. ευρώ στη ΔΕΗ και 100 
εκατ. ευρώ στη ΔΕΠΑ. Ωστόσο, επιφυλά
ξεις για τη χορήγηση των δανείων και 
για το εάν συνιστούν κρατική ενίσχυση 
διατυπώνει, μέσω σειράς ερωτημάτων 
προς την κυβέρνηση, η Κομισιόν. Σελ. 20

• Στη Ρώμη: Με πρωτοβουλία του 
Μάριο Μόντι (φωτογραφία) πρόκειται 
να συναντηθούν αύριο στη Ρώμη οι ηγέ

τες των τεσσά
ρων μεγαλύτε- 

Ρ |  ρων οικονομιών 
της Ευρωζώνης 
(Γερμανία, Γαλ
λία, Ιταλία, Ισπα
νία), σε μια προ
σπάθεια εξεύρε
σης κοινής θέσης 
σε ό,τι αφορά 

την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους εν 
όψ ει της συνόδου κορυφής των Βρυ
ξελλών, στις 28-29 Ιουνίου. Σελ. 23
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•  Εμπορική: Αγοραστή για την Εμπο
ρική Τράπεζα αναζητεί η Crédit Agricole 
και σύμφωνα με πληροφορίες έχει προ
σεγγίσει εγχώριες τράπεζες. Πάντως, η 
Alpha Bank δ ιέψ ευσε ότι βρίσκεται σε 
σχετικές διαπραγματεύσεις. Σελ. 21

•  Μίκρομεσαίοι: Καθυστερεί η υλο
ποίηση προγραμμάτων στήριξης μικρο- 
μεσαίων επιχειρήσεων, καθώς η ΕΤΕπ 
που επρόκειτο να τα χρηματοδοτήσει 
αρνείται να δανείσει χρήματα στις ελ
ληνικές τράπεζες, λόγω της χαμηλής 
αξιολόγησής τους. Σελ. 19

Από την ορκωμοσία στο Eurogroup
Τι ζητεί η Αθήνα 
και τι δίνει 
η Ευρωζώνη
Σε αγώνα δρόμου στην Ε.Ε. για να επιτύχα 
διετή επιμήκυνση τηδ δημοσιονομικήε 
προσαρμογήε καλείται να αποδυθεί άμε
σα η νέα κυβέρνηση, με τιε Βρυξέλλεε 
να  μην τη ν  αποκλείουν, αλλά να  επιμέ
νουν στη ν προώθηση τω ν  μεταρρυθμί
σεων. Ενόψει τηδ σημερινήε συνεδρια
στώ του Ειιπ^Γουρ, ο πρωθυπουργόδ 
Α ντώνηε Σαμαράδ είχε χθεβ σύσκεψη 
με τουε προέδρουε του ΠΑΣΟΚ και τηε 
ΔΗΜΑΡ, το ν  υπηρεσιακό υπουργό Οι
κονομικών Γιώργο Ζανιά και τον διοικητή 
τηε Εθνικήε Τράπεζαε, Βασίλη Ράπανο. 
Σύμφωνα με πληροφορίεε, αποφασίστηκε 
ότι σ το  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στιε 28 
και 29 Ιουνίου, το ν  κ. Σαμαρά θα συνο
δεύσουν οι κ. Βενιζέλοε και Κουβέληε. 
Οι υπουργοί τηε Ευρωζώνηε αναμένεται 
ό τι θα ζητήσουν σήμερα από τη ν  ελλη
νική  πλευρά να  δείξει σύντομα απτά 
δείγματα γραφήε για την εφαρμογή τω ν 
«προαπαιτούμενων δράσεων», τη  μείωση 
του Δημοσίου και τη ν  κατάρτιση  και 
εφαρμογή του νέου φορολογικού καθε- 
στώτοε. Παράλληλα, η τρόικα είναι έτοιμη 
να επανέλθει άμεσα στην Αθήνα για επι
σκόπηση τηε κατάστασηε τηε οικονομίαε, 
προκειμένου να ακολουθήσει η διαπραγ
μάτευση. Σε αυτήν, στόχοι τηε κυβέρ- 
νησηε, όπωε κατέληξαν χθεε οι εκπρό
σωποι τω ν  κομμάτων που τη  στηρίζουν, 
είναι η διατήρηση τω ν  συλλογικών συμ
βάσεων, η μη περαιτέρω περικοπή τω ν  
αποδοχών σ το ν  ιδιωτικό τομέα, η επα
ναφορά τω ν  χαμηλότερων συντά ξεων 
σ τα  επίπεδα του 2009 και η αντικατά
σταση  του έκτακτου τέλουε ακινήτων 
με δικαιότερο σύστημα. Σελ. 4 Ο κ. Σαμαράς ορκίζεται πρωθυπουργός ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου.

Ολονύκτιες 
διεργασίες 
για υπουργούς
Ολονύκχιες διεργασίεε βρίσκονταν σε 
εξέλιξη για τη ν τελική διαμόρφωση του 
νέου κυβερνητικού σχήματοε, που θα 
ανακοινωθεί πιθανότατα σήμερα. Οι πρό
εδροι τηε Νέαε Δημοκρατίαε, Αντώνηε 
Σαμαράε, του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελοε Βενι
ζέλοε και τηε Δημοκρατικήε Αριστεράε, 
Φώτηε Κουβέληε συμφώνησαν χθεε το 
μεσημέρι για τον σχηματισμό κυβέρνησηε 
τουλάχιστον διετούε χρονικού ορίζοντα 
για να ακολουθήσει η ορκωμοσία του 
πρώτου ωε νέου πρωθυπουργού τηε Ελ- 
λάδαε. Υστερα από διαβουλεύσειε τω ν  
τρ ιώ ν «κλείδωσε» χθεε το  οικονομικό 
επιτελείο, που θα απαρτίζουν ο διοικητήε 
τηε Εθνικήε Τράπεζαε Βασίληε Ράπανοε 
ωε υπουργόε Οικονομικών με αναπλη
ρωτή το ν  υπηρεσιακό υπουργό Γιώργο 
Ζανιά και το ν  βουλευτή Βοιωτίαε τηε 
Ν.Δ. Χρήστο Στάίκούρα είτε αναπληρωτή 
επίσηε είτε υφυπουργό. Ο βασικόε κορμόε 
τηε κυβέρνησηε θα αποτελείται από στε
λέχη τηε Νέαε Δημοκρατίαε, ενώ σε επί
πεδο υπουργών θα μετέχουν και τέσσερα 
εξωκοινοβουλευτικά στελέχη, που έχει 
προτείνει το  ΠΑΣΟΚ, καθώε και δύο η 
ΔΗΜΑΡ. Περιπλοκέε σημειώθηκαν αργά 
χθεε με τιε θέσειε που θα καταλάβουν 
κεντρικά στελέχη τηε Ν.Δ. με αποτέλεσμα 
να προκύπτει «ντόμ ινο» αλλαγών, ενώ 
ενδεικτικό είναι ότι οι κ. Σαμαράε, Βενι
ζέλοε και Κουβέληε προγραμμάτισαν και 
νέα συνάντηση για σήμερα στιε 12 το 
μεσημέρι. Στη συνάντηση θα αποσαφη
νισ τεί πλήρωε και το  πλαίσιο τηε προ- 
γραμματικήε συμφωνίαε μεταξύ τω ν  
τρ ιώ ν  κομμάτων που συνεργά ζοντα ι 
σ την κυβέρνηση. Σελ. 2,3 και 4

«Θρίλερ» 
η συνέλευση 
φαρμακοποιών
Για πίστωση στον ΕΟΠΥΥ

Σε «θρίλερ» εξελίχθηκε η χθεσινή  
συνέλευση τω ν  φαρμακοποιών τηε 
Αθήναε, προκειμένου να  αποφασί
σουν τη  συνέχιση ή μη τηε αναστο- 
λήε π ίστωσηε σ τον  ΕΟΠΥΥ. Μέχρι 
αργά το  βράδυ δεν είχε ακόμη ξεκα
θαρίσει η στάση τουε. Ο ταν οι συμ- 
μετέχοντεε στη συνέλευση κλήθηκαν 
να ψηφίσουν διά τηε ανατάσεωε τηε 
χειρόε, δεν φάνηκε να υπάρχει σαφήε 
πλειοψηφία, καθώε οι φαρμακοποιοί 
ή ταν μοιρασμένοι σ τα  δύο, με απο
τέλεσμα τα  500 και πλέον μέλη του 
συλλόγου που παρευρέθησαν, να 
προχωρήσουν στη  χρονοβόρο δια
δικασία τηε ονομαστικήε ψηφοφο- 
ρίαε. Στο μεταξύ, άνοιξε χθεε και ο 
δρόμοε για τη ν  εξόφληση τω ν  προ
μηθευτών τω ν  νοσοκομείων μετά 
τη ν  απόφαση τηε ολομέλειαε του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία δέχ
θηκε ότι υπό προϋποθέσειε είναι νό- 
μιμεε οι δαπάνεε για τιε εκτόε συμ
βάσεων προμήθειεε. Σελ. 5

Επίδομα σε Αλβανό εισαγγελέα...
Εκατοντάδες παράνομα βοηθήματα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ηπείρου

Εξαιρετικά γενναιόδωρη στην έγ
κριση προνοιακών επιδομάτων και 
στη χορήγηση βιβλιαρίων υγείαε 
αποδείχθηκε η τοπική αυτοδιοί
κηση τηε Ηπείρου. Εκατοντάδεε 
ομογενείε τηε Αλβανίαε, αλλά και

Αλβανοί πολίτεε, που δεν ζούσαν 
στην Ελλάδα απολάμβαναν δωρεάν 
και παρανόμωε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη. Χαρακτηριστική είναι 
και η περίπτωση εισαγγελέα από 
την Αλβανία, ο οποίοε δήλωνε άπο-

ροε στιε ελληνικέε αρχέε και λάμ- 
βανε δωρεάν ακριβά φάρμακα. Ηδη 
έχουν αφαιρεθεί τα βιβλιάρια υγείαε 
σε 300 περιπτώσειε, ενώ  ο εισαγ- 
Υελέαε Ιωαννίνων έχει διατάξει 
προκαταρκτική εξέταση. Σελ. 16

Προσευχή για 
τον Μουμπάρακ

Μια γυναίκα προσεύχεται για 
τον Χόσνι Μουμπάρακ στην είσο
δο του στρατιωτικού νοσοκομεί
ου Μαάντι του Καΐρου. Ο άλλοτε 
ισχυρός άνδρας της Αιγύπτου νο
σηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, 
αλλά δεν είναι κλινικά νεκρός, 
όπως είχε προχθές μεταδώσει το 
ειδησεογραφικό πρακτορείο ΜΕ
ΝΑ. Υποστηρικτές της Μουσουλ
μανικής Αδελφότητας, πάντως, 
θεωρούν ότι η επιδείνωση της 
υγείας του 84χρονου Μουμπά
ρακ «σκηνοθετήθηκε» προκειμέ
νου να βγει από τη φυλακή. Σελ. 7

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Χωρίς συμβιβασμούς
Η σύνθεση τηε κυβέρνησηβ Σαμαρά δεν 
πρέπει να απογοητεύσει. Οι στιγμέβ 
είναι κρίσιμεε και δεν χωρούν συμβιβα
σμοί. Οι πρώτεε ενδείξειε ήταν θετικέδ, 
ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το οικονομικό 
επιτελείο, καθάώ οι κ. Ράπανοε και Στουρ- 
νάραε είναι άνθρωποι με κύροε εντόε 
και εκτόε Ελλάδοε, κοινό νου και γνώση 
τηε πραγματικήε οικονομίαε. Η Ν.Δ. δια
θέτει νέουε αλλά και έμπειρουε πολιτι- 
κούε, οι οποίοι μπορεί να στελεχώσουν 
άλλα κυβερνητικά πόστα σε συνδυασμό 
με εξωκοινοβουλευτικέε προσωπικότη- 
τεε. Η νέα κυβέρνηση, όμωε, δεν θα πρέ
πει να έχει οσμή παλαιοκομματισμοΰ ή 
μικροκομματικών συμβιβασμών και 
ισορροπιών. Δεν είναι αυτό που θέλει ο 
ελληνικόε λαόε σήμερα, και γι’ αυτό πρέ
πει να  αποκρουσθούν οι πιέσειε των 
κομματικών μηχανισμών που θέλουν 
να ελέγξουν το κράτοε παραγνωρίζονταε 
το γεγονόε ότι καταρρέει μαζί με τη 
χώρα που χρεοκοπεί. Αυτή η κυβέρνηση 
δεν μπορεί να αποτύχει και οι πρώτεε 
εντυπώσειε θα είναι ασύλληπτα κρίσιμεε, 
εντόε και εκτόε συνόρων.

•  ΑΕΠ: Στο 82% του κοινοτικού μέσου 
όρου ανήλθε πέρυσι το κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ της Ελλάδας από 94% το 2009, 
εξαιτιάς της πολυετούς ύφεσης στην 
ελληνική οικονομία. Σελ. 19

•  Στρατιωτικές Σχολές: Συνολικά 
1.170 θέσεις στις Στρατιωτικές Σχολές θα 
διεκδικήσουν οι φετινοί υποψήφιοι για 
τα ΑΕΙ. 0  αριθμός των φετινών θέσεων 
είναι μειωμένος περίπου κατά 10% σε 
σχέση με πέρυσι (1.294 θέσεις). Σελ. 5

•  Κάτοικοι 3ης Σεπτεμβρίου:
Ετοιμοι να κατεβαίνουν, αν χρειαστεί, 
καθημερινά στον δρόμο διαμαρτυρόμε- 
νοι για τη μετατροπή της γειτονιάς τους 
σε στέκι τοξικομανών και παζάρι παρά
νομων ουσιών, δήλωσαν κάτοικοι της 
3ης Σεπτεμβρίου. Σελ. 5

•  Η νέα Λεπέν: Η Μαριόν Μαρεσάλ 
Λεπέν, 22 ετών, εγγονή του Ζαν-Μαρί 
Λεπέν, ιδρυτού του ακροδεξιού Εθνικού 
Μετώπου, η οποία εξελέγη με το κόμμα 
του παππού της, είναι η νεώτερη σε ηλι
κία βουλευτής στη νέα Γαλλική Εθνοσυ
νέλευση. Σελ. 8

•  Δωρεάν κηπευτικά: πακέτα με 
κηπευτικά προσφέρθηκαναπότον Δή
μο Αθηναίων και τον Αγροτικό Συνεται
ρισμό Ιεράπετρας «Ανατολή» σε 2.700 
άτομα που προσήλθαν χθες το πρωί στο 
Πεδίον του Αρεως. Σελ. 6

LINKS
Διαβάστε στο www. kathimerini. er/links

• Ταξίδια: Καλοκαιρινοί προορισμοί

www. kathimerini. gr

Δημιουργικά γενέθλια του Μουσείου Ακρόπολης
Η εικονιζόμενη μετόπη από τον
Παρθενώνα με θέμα τη ν Κεν- 
ταυρομαχία παρουσιάζετα ι 
αυτήν τη ν περίοδο στο Μου
σείο τηδ Ακρόπολίώ και για 
όσο διάστημα απαιτηθεί για 
τη  συντήρησή τηε. Είναι ένα

μόνο από τα πολλά δέλεαρ που 
προσφέρει το διαρκώε εμπλου
τιζόμενο Μουσείο τηε Ακρό- 
ποληε, το οποίο αυτέε τιε ημέ- 
ρεε γιορτάζει τα  τρ ίτα  του γε
νέθλια. Χθεε, παρέμεινε ανοι
κ τό  ώε τα  μ εσάνυχτα , είχε

πλημμυρίσει κόσμο και μου
σική και, όπωε είπε ο καθη- 
γητήε Δημήτρηε Παντερμα- 
λήε, το ν  προσεχή μήνα ετοι
μάζεται να ανοίξει μία εντυ
πωσιακή έκθεση με θέμα το 
«Χρώμα». Σελ. 13

Σ Χ Ο Λ Ι Ο  I Τ ο υ  Κ ώ σ τ α  Ι ο ρ δ α ν ιδ η

Μ ε προσδοκία και περίοκειβη
Η Ελλάς απέκτησε εκλεγμένο πρωθυπουργό, 
τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ. Αντώνη 
Σαμαρά. Τον συνοδεύουν οι ευχές των πολιτών 
της χώρας -πολύ περισσοτέρων από όσους τον 
εψήφισαν- για την επιτυχή έκβαση της προσπά
θειας εξόδου απάτην κρίση, στο πλαίσιο μιας 
Ευρωπαϊκής Ενώσεως που κλυδωνίζεται επικίν
δυνα. Αναμένεται ο σχηματισμός μίας παραδό
ξου κυβερνήσεως, στην οποία οι δύο εταίροι της 
Ν.Δ. -το ΠΑΣΟΚ και η ΔΗΜΑΡ- δεν θα μετέχουν 
με πολιτικά στελέχη πρώτης γραμμής. Ηδη η 
απόφαση αυτή -εάν επιβεβαιωθεί στην πράξη- 
υποδηλοί ότι η ψήφος εμπιστοσύνης δίδεται 
στην κυβέρνηση με τα δύο κόμματα της Κεντρο
αριστεράς να διατηρούν περίπου στο ακέραιο 
την αντιπολιτευτική τους δυνατότητα. Είναι προ
φανές ότι το ΠΑΣΟΚ και η ΔΗΜΑΡ ετεροκαθορί- 
ζονται από τον ΣΥΡΙΖΑ, που θεωρείται ότι απει
λεί με εξαφάνιση τους δύο εταίρους της Ν.Δ. 
από την ελληνική πολιτική σκηνή. Είναι λογικό 
από μία άποψη ότι η ΔΗΜΑΡ συναρτά τη συμμε
τοχή της και ενδεχομένως την παραμονή της

στην κυβέρνηση από το εύρος των αλλαγών 
στους όρους του Μνημονίου, το οποίο καταψή
φισε. Ακατανόητη η σ τ -η  του κ. Ειιάγγ^'',ι Βε- 
νιζέλου, δεδομένου ό.. οικονομ ιοκ. .ή 
που θα ακολουθήσει ή θα επιχειρήσει να τροπο
ποιήσει η κυβέρνηση διαμορφώθηκε αποκλει- 
στικώς από το ΠΑΣΟΚ. Είναι επίσης προφανές ότι 
εάν στη νέα κυβέρνηση συμμετάσχουν πολιτικά 
στελέχη μόνον της Ν.Δ., θα αποτελόσουν τον κύ
ριο στόχο της κοινοβουλευτικής κριτικής από τα 
κόμματα της αντιπολιτεύσεως - της Αριστερός 
και της Δεξιάς. 0 κ. Σαμαράς είχε εξαγγείλει πριν 
από τις εκλογές της 6ης Μαΐου το ασυμβίβαστο 
του υπουργικού και βουλευτικού αξιώματος. Εάν 
προχωρούσε στην εφαρμογή εκείνης της εξαγ
γελίας -τουλάχιστον στα λεγάμενα «παραγωγικά 
υπουργεία»- τότε η καινοτομία θα ήταν σημαντι
κότατη, διότι ο φορέας της διαπλοκής, της δια
φθοράς και του πελατειακού συστήματος είναι 
το υπουργείο, ανεξαρτήτως κυβερνήσεως. Πάν
τως, η πιθανολογούμενη τοποθέτηση του έως 
χθες διοικητού της Εθνικής Τραπέζης κ. Βασίλη

Ράπανου στο αξίωμα του υπουργού Οικονομι
κών είναι μία πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή. Είναι 
*̂ πό μία άποψη αναμενόμενο οι ηγέτες των κομ- 
. ατών που στηρίζουν την κυβέρνηση να διαμορ
φώνουν πολιτικές με βάση κάποια δεδομένα του 
παρελθόντος. Εκείνο όμως που δεν θα πρέπει 
να διαφεύγει της προσοχής είναι ότι και η σημε
ρινή Βουλή, όπως και εκείνη που αναδείχθηκε 
από τις εκλογέςτηςόης Μαΐου, είναι μία Βουλή 
των άκρων. Είναι επίσης βέβαιο ότι η αύξηση της 
ισχύος των κομμάτων που συγκροτούν την αντι
πολίτευση -Αριστερά και Δεξιά- θα είναι ευθέως 
ανάλογη με το ποσοστό αποτυχίας της νέας κυ
βερνήσεως. Κατά συνέπεια ο μόνος τρόπος για 
να αποκλεισθεί η πλήρης σάρωση της πολιτικής 
συμβάσεως που διαμορφώθηκε μετά το αποτέ
λεσμα των εκλογών της περασμένης Κυριακής 
είναι η επιτυχία της κυβερνήσεως. Μικροπολιτι
κή προσέγγιση του προβλήματος θα έχει ως συ
νέπεια τον θρίαμβο του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες 
εκλογές, που αγωνίσθηκαν να αποτρέψουν με 
τρόπο αδέξιο έως τώρα.

Πρόγραμμα Ιατρικής Κάλυψης

A L P H A

Ογείαγιαόλους
Ό λ η  η φ ροντίδα  που χρ ε ιά ζεσ θε, 
σε ένα πρόγραμμα!
Μόνο με 50 ευρώ τον χρόνο.

«δ» Δωρεάν ετήσιο check up

«δ» Δωρεάν απεριόριστες επισκέψεις 
σε ιατρούς βασικών ειδικοτήτων

<§> 70% έκπτωση σε διαγνωστικές 
εξετάσεις μέχρι 1.500 ευρώ

❖  50% έκπτωση
σε συμβεβλημένα οδοντιατρεία

Αποκτήστε το τώρα στο 210 326 8010 ή απευθυνθείτε 
στο Καταστήματα της Alpha Bank και στο www.alpha.gr

m
A L P H A  B A N K

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
αλλάζουμε /  τα δεδομένα

http://www.kathimerini.gr
http://www.alpha.gr
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Α υτή τη μεγάλη αλήθεια για 
το ν  εξυπνότερο λαό του 
κόσμου, που κατοικεί 

σ τη ν  ωραιότερη χώρα του κό
σμου, τη ν  οφείλω σε έναν τα ξι
τζή : «Οι Ελληνεε, κύριέ μου, δεν 
είναι ζώα σαν ιουε άλλου ε, που 
ό,τι τουε λένε το  κάνουν. Είναι ξύ
πνιοι, επειδή  μ ιλάνε μεταξύ 
του3». «Εννοείτε, σ τα  καφενεία;» 
έσπευσα να  ζη τήσω  τη  διευκρί
νιση. «Α κ ρ ιβό «!» Το είπε αυτά
ρεσκα, χωρίε τη ν  παραμικρή υ
ποψία τηε ειρωνείαε μου.

Παρ’ όλα αυτά, ωε προε το  δεύτερο 
σκέλοε του συλλογισμού του, ό
τι δηλαδή οι Ελληνεε μιλάνε με
ταξύ τουε, είχε δίκιο ο καλόε άν- 
θρωποε. Αφού ξεμπερδέψουν α
πό τη ν  υποχρέωση ενόε εκπαι
δευτικού συστήματοε, που δεν σε 
μαθαίνει να  σκέπτεσαι και σε ε
φοδιάζει με την απέχθεια στο διά
βασμα, με τη ν  κοινωνική δια
παιδαγώγηση που αποκτούν σε 
μια χώρα όπου η δημοκρατία υ- 
φίσταται ο «  ιερόε ευφημισμόε, για 
να  σκεπάζει μια κατάσταση η ο
ποία λίγο απέχει από τη  συνύ
παρξη χωρίε κοινωνικό συμβό
λαιο («όλοι εναντίον όλων»), που 
περιγράφει ο Χομπε, τ ι άλλο να  
κάνουν; Μιλάνε. Και πού αλλού 
μπορούν να  το  κάνουν καλύτερα 
από το ν  χώρο όπου βιώνεται η αι
ω νιότη τα  του ασάλευτου παρό- 
ντοε, δηλαδή το  καφενείο;

Ούτε είναι τυχαίο, ασφαλώε, ότι 
σ το  απόγειο τηε εποχήε τηε α- 
στακομακαρονάδαε, τα  καφέ, δη
λαδή μια «εξευγενισμένη» εκδο
χή του καφενείου που σέρβιρε ωε 
και τη ν  παραδοσιακή ρόκα-παρ- 
μεζάνα, άνοιγαν παντού και είχαν 
γίνει το  αναμφισβήτητο σύμβο
λο τηε «α νάπ τυξή ». Οπωε επίση3 
δεν είναι τυχαίο ότι ο καφενόβιοε 
πληθυσμόε, χάρη σ τ «  δυνατό-

Ο ανυπόφορος βερμπαλισμός τον καφενείου
Του Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Υ  Κ Α Σ ΙΜ Α Τ Η

Ελειψα ποτέ από κοντά σου;

τη τεε του iPhone και του tablet, 
πολύ γρήγορα αγκάλιασε το  
Ιντερνετ: το  παγκόσμιο καφε
νείο, όπου κουτσομπολιά, παρα- 
δοξολογίεε και συνωμοσιολογίεε 
κυκλοφορούν τάχιστα.

Παρασύρομαι όμωε. Ο σκοπόε 
μου δεν είναι να  πλέξω το  εγκώ
μιο του ύψιστου εκπαιδευτικού 
θεσμού m s Ελλαδάραε, αλλά να  
περιγράφω έναν χαρακτηριστικό

τύπο καφενόβιου. Για να  φθάσω 
όμωε εκεί, πρέπει πρώτα  να  πω 
μερικά πράγματα για το ν  τρόπο 
λειτουργία5 του θεσμού. Το κα
φενείο ο «  χώροε κοινωνική3 συ- 
ναναστροφή$ και ανταλλαγήε α
πόψεων είναι ανοικτό5. Ολο και 
κάποιοε γνωστόε ή φίλοε ενόε μέ- 
λουε τηε συντροφιά3 θα περάσει 
και από τη  στιγμή που θα σταθεί 
να πει δυο κουβέντε3 είναι βέβαιο 
ότι θα δεχθεί πρόσκληση να  κα-

θήσει, θα αρχίσουν οι συστάσειε 
με τουε άλλουε και πάει λέγονταε. 
Ετσι, οι παρέεε του καφενείου εί
ναι ανομοιογενείε και διαρκώ3 με- 
ταβαλλόμενε5 στη  σύνθεσή του3. 
Συνήθωε δεν υπάρχουν καν όρια 
μεταξύ τουε: οι μεν θα πιάσουν 
κουβέντα με τουε δε και σ το  τέ- 
λοε αναμιγνύονται.

Μέσα σε αυτόν το ν  ρευστό κόσμο 
του καφενείου υπάρχει έναε χα-

ρακτηριστικό5 τΰποε, ο σποίοε μι
λάει πολύ, συχνά είναι καλόε ο- 
μιλητή3, αλλά μόλιε παίρνει το ν  
λόγο εσύ σ τρ έ φ ε «  τη ν  προσοχή 
σου αλλού, ακόμη και αν από ευ
γένεια παρισ τάνε« ότι τον  ακού5. 
Ξ έρ ε « ότι οι α π όψ ε« του δεν έ
χουν σημασία, επειδή μεταβάλ
λονται ανάλογα με τη ν πορεία ή «  
κ ου β έν τά  και προσαρμόζονται 
ανάλογα με τ ο ν  σκοπό του. 
Εχουν γνώμονα το ν  εντυπωσια
σμό και τ «  εκφράζει κυρία« για 
να  έχει τη ν  ικανοποίηση να  α
κούει τη  φωνή του. Α ν  καμιά φο
ρά κ ά ν ε «  το ν  κόπο να  τουε δώ 
σ ε «  σημασία, δ ιαπ ισ τώ νε « ότι η 
περίτεχνη διατύπωση είναι δυ
σανάλογη τηε ουσία5. «Α, μάλι
στα», λεε μέσα σου. «Και γιατί δεν 
το  έλεγε ευθέα « από τη ν  αρχή;»

Επρεπε να  τα  πω όλα αυτά, για να 
καταλήξω σε μια εξομολόγηση. 
Παρότι η δική του θέση σ τον  δη
μόσιο βίο, η δική μου επαγγελ
ματική υποχρέωση, αλλά και η 
κρισιμότητα τηε περιόδου που 
διανύουμε, μου επιβάλλουν να  
παρακολουθώ τ «  θ έ σ ε «  που 
εκφράζει δημοσία«, μου είναι 
σ τη ν  πράξη αδύνατον να  παρα
κολουθήσω τ «  δ η λ ώ σ ε «  του 
Βαγγέλη του Βενιζέλου τη ν  ώρα 
που μεταδίδονται από τη ν  τη 
λεόραση. Ακόμη και ό ταν όλη η 
χώρα κρέμεται από τη  θέση που 
πρόκειται να πάρει -ιδία« τότε μά
λιστα- σ τα  πρώτα  δέκα δευτε
ρόλεπτα έχω αφαιρεθεί και ο νουε 
μου τρέχει οπουδήποτε αλλού, 
αρκεί να  είναι όσο πιο μακριά α
πό εκεί που θέλει να  με πάει ο Βε- 
νιζέλοε. Εάν, δε, καταβάλω προ
σπάθεια να  συγκεντρω θώ  σε 
ό,τι λέει εκείνη τη ν  στιγμή, το  έ
χω διαπιστώσει στατιστικά  σ το ν  
εαυτό μου ότι σ τα  τρ ιάντα  δευ
τερόλεπ τα  με έχει πιάσει αφό
ρητη υπνηλία. Είναι το  είδθ5 του

Αναμενόμενο
Το γεγονός ότι ο Γιώργος 
Κύρτσος ανακοίνωσε την α
ποχώρησή του από τον 
ΛΑΟΣ δεν είναι είδηση. Εί
δηση θα ήταν αν έμενε στον 
ΛΑΟΣ ή, νενικώς, αν έμενε 
οπουδήποτε...

ανυπόφορου καφενόβιου βερ- 
μπαλιστή, εξαιτία5 του οποίου α
ποφεύγω τα  καφενεία...

Μόλιβ αρχίζουν
«Τα επικίνδυνα αστεία για εμάε 

τελείωσαν», δήλωσε ο Τέρενε 
Σπένσερ Νικόλαοε Κουίκ, όπα« εί
ναι το  πλήρε3 όνομά του. Με ό
λο το  θάρρο3, έχω τη ν  εντύπωση 
ότι μ ό λ « αρχίζουν, δεδομένου ό
τ ι ο Τέρενε ανέλαβε κοινοβου- 
λευτικόε εκπρόσωπο3 τω ν  Α νε
ξάρ τη τω ν Ελλήνων και μάλιστα 
κατόπιν σχετικήε εισήγησηε του 
Κώστα  Μαρκόπουλου, ο οποίθ3 
θεώρησε ότι διά τηε επιλογήε του 
συγκεκριμένου προσώπου το  
κόμμα θα έχει «ισχυρή παρουσία 
σ τη  Βουλή», όπα« διαβάζω. Ο Τ. 
Σ. Ν. Κουίκ δήλωσε, επίσηε, ότι 
«ο ι μάσκε3 έπεσαν, οι εντολοδό- 
χοι τω ν  τραπεζιτών και τη3 Μέρ- 
κελ θα α ισθάνοντα ι συνέχεια 
τη ν  αναπνοή μα3». Επειδή φα
ντάζομαι ότι το  εννοεί α «  απει
λή, υπάρχουν ορισμένεε προϋ- 
ποθέσε« ώστε η αναπνοή του3 να 
γίνει ο εφ ιά λ τη  τω ν  εντολοδό- 
χων. Τ «  απαριθμώ: Α) Να πάψουν 
να  πλένουν τα  δόντια  τουε και, 
γενικά «, εφεξήε να  αγνοούν συ
στηματικά του3 κανόνεε στομα- 
τική3 υγιεινήε. Β) Να τρώ νε κά
θε μέρα φαγητά με πολύ σκόρδο. 
Γ) Να καπνίζουν.

ΦΑΛΗΡΕΥΣ
kassimatis@kathimerini.gr

Ο Φ Ι Λ Ι Σ Τ Ω Ρ
Επιλογή : Μ ίΧΑΛΗΣ Ν. ΚΑΤΣΙΓΕΡΑΣ
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΠΙΝΕΛΗΣ: Ο νέος πρω
θυπουργός κ. Παναγιώτης Πιπινέλης, εις χθε- 
σινοβραδυνήν συνομιλίαν του μετά των πολιτι
κών συντακτών των εφημερίδων ανήγγειλε τα 
πρώτα μέτρα της Κυβερνήσεώς του προς άμ- 
βλυνσιν της πολιτικής οξύτητος και αντιμετώ- 
πισιν των επειγόντων προβλημάτων. Καθώρι- 
σεν εν γενικαίς γραμμαίς τας κατευθυντηρίους 
γραμμάς επί των οποίων πρόκειται να κινηθή 
η νέα Κυβέρνησις. Ο κ. Πιπινέλης, απαντών 
εις την ανακοίνωσιν της Ενώσεως Κέντρου διά 
της οποίας δηλούται ότι η νέα Κυβέρνησις θα 
καταψηφισθή, είπε τα εξής: «Μ ετά λύπης μου 
έλαβον γνώσιν της ανακοινώσεως του αρχη
γού της Ενώσεως Κέντρου [Γεωργίου Παπαν- 
δρέου], διά της οποίας πριν ή καν η νέα Κυ- 
βέρνησις καταστήση γνωστάς τας προθέσεις 
της και τα μέτρα, τα οποία έλαβε και πρόκει
ται να λάβη, επιδιώκεται να αμφισβητηθή ο α
φατρίαστος χαρακτήρ της και διατυπούνται α
νοίκειοι προσωπικοί κρίσεις καθ’ ωρισμενων 
εκ των μελών της. Δεν πρόκειται να παρασυρ
θώ εις οιανδήποτε τοιαύτης φύσεως αντιδι
κίαν, διότι εν πλήρει συναισθήσει του προς την 
Χώραν καθήκοντος μου, έχω τάξει ως πρω
ταρχικόν μέλημα της Κυβερνήσεώς μου την 
δημιουργίαν πνεύματος νηφαλιότητος και α
μοιβαίας κατανοήσεως. Η ψυχραίμως κρίνου- 
σα κοινή γνώμη θα εκτιμήση εκ των έργων την 
Κυβέρνησίν μου κατά τρόπον διάφορον εκεί
νου, τον οποίον υπαγορεύουν παροδικαί, ως 
ελπίζω, παραφοραί».

ΚΟΥΡΔΙΣΤΑΝ: Μόσχα, 20.- Σήμερον, δεκά- 
την ημέραν του πολέμου του ιρακινού στρα
τού εναντίον των Κούρδων, η Ρωσία προειδο- 
ποίησεν την Κυβέρνησίν της Βαγδάτης ότι αν 
συνέχιση την επίθεσίν της θα διακοπή η παρο
χή ρωσικής βοήθειας. Ταυτοχρόνως η Τουρκία 
απέστειλεν σημαντικός στρατιωτικός ενισχύ
σεις εις τα σύνορά της προς το Ιράκ και έκλει- 
σεν αυτά ουσιαστικώς, αποκλείσασα κάθε ελ
πίδα διαφυγής εις τους υποχωρούντας επανα- 
στάτας. Τα εκ Κάιρου τηλεγραφήματα ομιλούν 
περί επιθέσεως των Κούρδων κατά των εγκα
ταστάσεων πετρελαίου του Κιρκούκ, ενώ τα 
εκ Βηρυτού ομιλούν περί κυβερνητικής κρίσε- 
ως εις την Βαγδάτην.

ANDRE VESALE [Andreas Vesalius]: Εις την
Ζάκυνθον συνεκροτήθη οργανωτική επιτροπή 
υπό την επίτιμον προεδρίαν του μητροπολίτου 
Αλεξίου προς εορτασμόν, κατά το προσεχές έ
τος, της 400ετηρίδος από του θανάτου του με
γάλου Βέλγου ανατόμου Αντρέ Βεζάλ, ο οποί
ος απέθανεν εις Ζάκυνθον.

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ -  ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ: Εδόθη 
χθες εις το θέατρον «Παρκ» η ανεπίσημος 
«πρώτη» του έργου «Μαγική Πόλις» των Μά
νου Χατζηδάκη και Μίκη Θεοδωράκη.

ΕΠΙΦΥΔΛΙΣ: «Σκιές και είδωλα». Υπό του κ. 
Γ.[ιώργου] Θέμελη. [Αναφέρεται στην ποίηση 
του Γιώργου Ξ. Στογιαννίδη.]

......  ΐί Ίΐ ................................  .^ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α Ρ Ι Ο  ..........

«Μ ε  τη  βοήθεια του Θ εού » ορκίζεται σήμερα Κυβέρνηση με Πρωθυπουργό, 
από χθες, τον κ. Α ντώ νη  Σαμαρά, Πρόεδρο της Ν.Δ.

Ωρα 16.46 της 20ής Ιουνίου 2012 - με το δεξί χέρι στο Ευαγγέλιο ο πρόεδρος της Ν.Δ. κ. Αντώνης Κ. Σαμαράς 
ορκίσΓ ·. Π "'υπουρ-' '  π' ίσια του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παηούλια και του Γενικού 
Γραμμα^α της ιΐρο εδρ« , ηρέυρη κ. Κώστα Γεωργίου. Την ορκωμοσία τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πό
σης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος (φωτογραφίες Ελένη Μπιστικά).

Το ιι θα του δώσει το  μακρύ ταξί
δι ο «  την πρωθυπουργία θα το 
σταθμίσει σ την πορεία ο νέοε 
Πρωθυπουργόε κ. Αντώνηε Κ. Σα- 
μαρά3 που, χθεε, ορκίσθηκε στο 
Προεδρικό Μέγαρο, παρουσία του 
Προέδρου τη3 Δημοκρατίαε κ. Κά
ρολου Παπούλια με τον Αρχιεπί-

Γης ΕΛΕΝΗΣ ΜΠΙΣΤΙΚΑ

σκοπο κ.κ. Ιερώνυμο στην τελετή 
τηε ορκωμοσίαε.

Εμοιαζε εμφανώε συγκινημένοε 
όταν, με το δεξί χέρι στο Ευαγγέ
λιο, ορκίσθηκε «να  τηρεί τουε νό- 
μουε και το Σύνταγμα» και όταν δέ
χθηκε τα συγχαρητήρια του Αρχιε
πισκόπου κ.κ. Ιερωνύμου και του 
Προέδρου κ. Κάρολου Παπούλια, ο 
οπού« είχε συγχαρεί μέσα στον ί
διο χρόνο τον  κ. Λουκά Παπαδή- 
μο και τον υπηρεσιακό κ. Πανα
γιώτη Πικραμμένο, πρωθυπουρ- 
γούε στη διάρκεια τηε κρίσεωε!

Πρόεδροε και νέοε πρωθυ
πουργόε ξαναβρήκαν το χαμόγε
λό τουε, φεύγονταε μαζί από την 
τελετή που δεν κράτησε ούτε ένα 
τέταρτο, καλά καλά! Ο δίσκοε με 
τα αναψυκτικά είχε μόνο άδεια πο
τήρια, απόδειξη πωε η δίψα δεν εί
ναι μόνο για τη ν εξουσία! Τον κ. 
Αντώνη Σαμαρά συνόδευαν ο βου- 
λευτήε Επικρατείαε κ. Γιάννηε 
Μιχελάκηε και ο κ. Κώσταε Μπού- 
ραε (που χαμογελούσαν τα μου
στάκια του) και θα είναι μαζί του 
στο γειτονικό Μαξίμου Μέγαρον. 
Λέτε να επιστρέφει στα κοντινά

παραδοσιακά γραφεία τηε Ρηγίλ- 
ληε, τώρα, ο κ. Αντώνηε Σαμαράε, 
αφήνονταε στο κόμμα τηε Ν.Δ. τα 
γούρικα, όπωε αποδείχθηκαν, γρα
φεία τηε Συγγρού;

Σύντομη, αλλά βαρυσήμαντη η 
τελετή ορκωμοσίαε, στη διάρκεια 
τηε οποίαε χρειάσθηκε περί τα δέ
κα λεπτά να περιμένουν όρθιοι, ο

κ. Αντώνηε Σαμαράε, ο Αρχιεπί- 
σκοποε και οι ιερείε, με τα κεριά 
αναμμένα και το λιβάνι να καίει, 
ώσπου να έλθει ο Πρόεδροε κ. Κά- 
ρολοε Παπούλιαε και να αρχί
σουν, 16.46 ώρα, οι ψαλμωδίεε και 
οι... ριπέε από τα «κλικ» τω ν  φω
τογραφικών μηχανών, ο ωραιότε- 
ροε θόρυβοε για έναν πολιτικό που

φθάνει σ τον στόχο του. Ωε και ο 
πρέσβηε κ. Κωνσταντίνοε Μπί- 
τσιοε, διευθυντήε του ιδιαίτερου 
γραφείου του Προέδρου τηε Δη- 
μοκρατίαε -που και αυτόε κουρά
στηκε πολύ σ τη  διάρκεια του 
«Μαραθωνίου τηε κρίσεωε»- πή
ρε μια φωτογραφία!

Οποία σύμπτωσιε! Ολοι, εκτόε

από το ν  κ. Μιχελάκη, που έμεινε 
πιστόε στη  γαλάζια γραβάτα του, 
φορούσαν σκούρεε μπλε, αναλο- 
γιζόμενοι τι πέρασαν και τι μέλλει 
να συμβεί σε μια κυβέρνηση που 
έναε είναι ο νικητήε, αλλά δυο λα
λούν και ο τρίτοε χορεύει! Αυτό θα 
πρέπει να εννοούσε ο Πρόεδροε κ. 
Κάρολοε Παπούλιαε όταν, χθεε, ώ
ρα 16.00, δέχθηκε τον κ. Αντώνη 
Σαμαρά και του έδωσε την εντο
λή σχηματισμού κυβέρνησηε, ευ- 
χόμενοε «καλή επιτυχία στην και
νούργια κυβέρνηση, η οποία έχει 
να αντιμετωπίσει πολλά και δύ
σκολα προβλήματα». «Μ ε τη  βοή- 
θαα του Θεού, κύριε Πρόεδρε», συ
μπλήρωσε ο κ. Αντώνηε Σαμαράε. 
Και στη, μετά την ορκωμοσία, δή
λωσή του πάλι τη βοήθεια του Θε
ού επικαλέσθηκε ο κ. Αντώνηε Σα
μαράε. «Μ ε τη  βοήθεια του Θεού 
θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέ
ρι μαε για να βγει ο λαόε μαε μια 
ώρα νωρίτερα από την κρίση.» 
Σκληρή δουλειά θα ζητήσει από τη 
νέα κυβέρνηση, είπε, «για να μπο
ρέσουμε να δώσουμε χειροπιαστή 
ελπίδα στον λαό μαε». Εχει και την 
ευχή τηε μητέραε του, τηε αεί- 
μνηστηε Αέναε Κ. Σαμαρά, μεγά
λου στελέχουε του Οδηγισμού, το 
γένοε Ζάννα, εγγονήε τηε Πηνε- 
λόιτηε Δέλτα. Με τη Γεωργία, το γέ
νοε Κρητικού, ο Αντώνηε Κ. Σα
μαράε, έτσ ι υπέγραψε στο βιβλίο 
πρωτοκόλλου, έχει δύο παιδιά, τη 
Λένα, 21 ετών και τον  Κώστα 14 ε
τών. «Τίμα τον πατέρα σου και την 
μητέρα σου...».

ΤΗΛΕΦΟΣ

Περιμένοντας την έναρξη της ορκωμοσίας ο κ. Αντώνης Σα
μαράς γύρισε και χαμογέλασε στο τείχος των δημοσιογράφων 
και φωτοειδησεογράφων στην Αίθουσα Τελετών του Προε
δρικού Μεγάρου.

Τα πρώτα συγχαρητήρια στον Πρωθυπουργό πλέον κ. 
Αντώνη Κ. Σαμαρά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
κ. Κάρολο Παπούλια (Μιχάλης Καραγιάννης, Ρήμεπτε, 
20/6/12).

Πριν από 3 χρόνια, 
στις 20 Ιουνίου 
2009, ως υπουρ
γός Πολιτισμού ο 
Αντώνης Σαμαράς 
εγκαινίασε το Νέο 
Μουσείο Ακροπό- 
λεως, που, χθες, 
γιόρτασε τα τρίτα 
του γενέθλια. Στο 
πλευρό του πάντα 
η σύζυγός του Γε
ωργία. (φωτο 
ΕΛΜΠΙ, 20/6/09)
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Σαμαράς: από την ορκωμοσία στα προβλήματα
Το νέο υπουργικό συμβούλιο δεν έχει περίοδο χάριτος, καθώς ακολουθεί η διαπραγμάτευση με την Ε.Ε., ενώ η οικονομία είναι στο «κόκκινο»

Των ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ - 
ΕΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Δέκατος τρίτος πρωθυπουργόν τηε Γ' 
Ελληνικήε Δημοκρατίαε ορκίσθηκε 
χθεε ο κ. Αντ. Σαμαράε και σήμερα α
ναμένεται να ανακοινώσει τη  σύνθε
ση τηε νέαε κυβέρνησηε, που απο
λαμβάνει τηε στήριξηε τριών κομμάτων, 
Νέαε Δημοκρατίαε, ΠΑΣΟΚ και Δημο- 
κρατικήε Αριστεράε. Είχαν προηγηθεί 
το μεσημέρι, χθεε, οι δημόσιεε δηλώ- 
σειε τω ν  κ. Ευ. Βενιζέλου και Φ. Κου- 
βέλη, μετά τη  συνάντησή τουε με τον 
κ. Σαμαρά, ότι παρέχουν ψήφο εμπι- 
στοσύνηε στην κυβέρνηση, δίδονταε 
-με αυτό τον τρόπο- τη  δυνατότητα 
στον πρόεδρο τηε Ν.Δ. να διασφαλίσει 
τη  δεδηλωμένη και λίγο μετά τιε 16.00 
να ορκισθεί, ενώπιον τηε πολιτειακήε 
και θρησκευτικήε ηγεσίαε, πρωθυ- 
πουργόε τηε Ελλάδαε.

Παρά τιε αποκλίσειε επί του προ
γραμματικού πλαισίου αλλά και τα α
νοιχτά μέχρι αργά χθεε το  βράδυ μέ
τωπα ωε προε τη  σύνθεση του νέου υ
πουργικού συμβουλίου, οι κ. Σαμαράε, 
Βενιζέλοε και Κουβέληε κατέστησαν 
σαφέε ότι δεν υπάρχει πλέον περιθώ
ριο για απώλεια χρόνου και ότι οι ε- 
ξελίξειε έπρεπε να επιταχυνθούν. Στιε 
συναντήσειε τουε (μάλιστα το  από
γευμα είχαν και τη ν  πρώτη τουε κοι
νή σύσκεψη παρουσία τω ν  κ. Γ. Ζανιά 
και Β. Ράπανου) οριστικοποιήθηκε 
και η «ποσόστωση» κάθε κόμματοε στο 
νέο κυβερνητικό σχήμα, το  οποίο θα 
αποτελείται από περίπου 15 υπουργούε 
και μέχρι 20 υφυπουργούε. Ο κύριοε 
κορμόε του σχήματοε θα είναι, προ-

φανώε, η Ν.Δ., με το  ΠΑΣΟΚ να προ
τείνει τέσσεριε υπουργούε και 4 - 5 υ- 
φυπουργούε, η δε ΔΗΜΑΡ δύο υ- 
πουργούε και δύο υφυπουργούε. Το κυ
βερνητικό σχήμα αναμένεται να ορ- 
κισθεί, πλην του νέου υπουργού Οι
κονομικών, σήμερα και να  ξεκινήσει, 
όπωε είπε ο Αντ. Σαμαράε σ τη ν πρώ-

Πρόσκληση στον νέο 
πρωθυπουργό από 
τη Γερμανίδα καγκελάριο 
κ. Αγκελα Μέρκελ

τη  του δήλωση μετά τη ν ορκωμοσία, 
«σκληρή δουλειά, για να δώσουμε 
χειροπιαστή ελπίδα σ τον  ελληνικό 
λαό». Σύμφωνα με πληροφορίεε, και ε
νώ τα χαρτοφυλάκια τηε ΔΗΜΑΡ είχαν 
οριστικοποιηθεί (Μανιτάκηε, Ρουπα-

Πλήρη επίγνωση των κρίσιμων στιγμών 
που διερχόμαστε ως κράτος και ως έ 
θνος διαβεβαίωσε ότι διαθέτει ο πρω
θυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς κατά 
την τελετή παράδοσης - παραλαβής α
πό τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό κ. 
Παναγιώτη Πικραμμένο, που από την 
πλευρά του, προέτρεψε τον 13ο πρω
θυπουργό στη μεταπολιτευτική ιστορία 
της χώρας να φροντίσει ώστε να δικαι
ωθούν οι θυσίες του ελληνικού λαού. 
«Γνωρίζω καλά την ανάγκη επιστροφής 
της αξιοπρέπειας στον ελληνικό λαό

Οι κ. Παν. Πικραμμένος και Αντ. Σαμα
ράς, εξερχόμενοι του Μεγάρου Μαξίμου.

που έχει τραυματιστεί. Γνωρίζω την α
νάγκη της γρήγορης ανάκαμψης της οι
κονομίας για να αποκατασταθεί η κοι
νωνική δικαιοσύνη και η κοινω I συ
νοχή», σημείωσε ο κ. Αντ. Σαμαι και 
ευχαρίστησε τον κ. Παν. Π ικραμμ_Λ  
τονίζοντας ότι κατά τη διάρκεια της σύ
ντομης συνεργασίας που είχαν απέκτη
σε μία πολύ καλή σχέση μαζί του. 
Ευχήθηκε, δε, αυτή η συνεργασία να 
συνεχιστεί και στο μέλλον.
Από την πλευρά του, ο απερχόμενος υ
πηρεσιακός πρωθυπουργός, απευθυ-

κιώτηε), οι κ. Σαμαράε και Βενιζέλοε 
βρίσκονταν σε συνεχείε συνεννοήσειε 
για τη  συγκρότηση του νέου κυβερ
νητικού σχήματοε. Μεταξύ άλλων, 
«αγκάθι» αποτελούσαν οι θέσειε ευ- 
θύνηε τω ν  κ. Δημ. Αβραμόπουλου και 
Ευ. Μεϊμαράκη, η τοποθέτηση τω ν  ο
ποίων σ -η  μία ή τη ν άλλη θέση προ- 
καλούι ντόμινο μετακινήσεων στο 
εσωτει τηε κυβέρνησηε. Ενδει
κτικό τω ν  προβλημάτων είναι και το 
ότι αργά χθεε το  βράδυ αποφασίστη- 
κε να υπάρξει σήμερα και νέα  συνά- 

| ντηση τω ν  τρ ιών πολιτικών αρχηγών, 
I  προκειμένου να  οριστικοποιηθεί η 
| σύνθεση του νέου υπουργικού συμ- 
| βουλίου αλλά και το  πολιτικό - προ- 
| ¡γραμματικό πλαίσιο τηε συμφωνίαε.

Σχιβ Βρυξέλλεβ
Ενδεικτική του τρόπου που έχουν 

αποφασίσει να κινηθούν είναι και η α-

νόμενος προς τον κ. Αντ. Σαμαρά ση
μείωσε ότι ο νέος πρωθυπουργός έχει 
πολλές μάχες να δώσει και στο εσωτε
ρικό υ γο  εξωτερικό και τον προέ
τρεψε την αποκατάσταση της κοι
νωνικής Ιαιοσύνης, τη λειτουργία 
των βασικών δομών του κράτους, την 
υγεία, την παιδεία και την ενέργεια.
0  κ. Παν. Πικραμμένος παρέδωσε στον 
νέο πρωθυπουργό σειρά ενημερωτι
κών φακέλων για όλα τα κρίσιμα ζητή
ματα και ιδιαίτερα γι’ αυτά που χρή- 
ζουν άμεσης αντιμετώπισης.

πόφαση τω ν  Αντ. Σαμαρά, Ευ. Βενι
ζέλου και Φ. Κουβέλη να μεταβούν α
πό κοινού στιε Βρυξέλλεε, την προσεχή 
εβδομάδα, στο  πλαίσιο τηε Συνόδου 
Κορυφήε τηε Ε.Ε., σηματοδοτώνταε 
την προσπάθεια συγκρότησηε μιαε «ε- 
θνικήε ομάδαε διαπραγμάτευσηε». Ο 
πρωθυπουργόε κ. Σαμαράε εντόε του 
Ευρ. Λαϊκού Κόμματοε και του Συμ
βουλίου τηε Ε.Ε., ο πρόεδροε του 
ΠΑΣΟΚ κ. Βενιζέλοε προε το  Ευρ. Σο
σιαλιστικό Κόμμα και, κυρίωε, τον Γάλ
λο πρόεδρο κ. Φρανσουά Ολάντ, αλ
λά και ο κ. Φ. Κουβέληε, το  κόμμα του 
οποίου δεν έχει ακόμη ενταχθεί σε κά
ποια ευρωομάδα, αναμένεται να  κι
νηθούν συνδυαστικά για τη ν  εξα
σφάλιση τω ν  ευρύτερων συμμαχιών 
προε τη  χώρα.

Νωρίτερα, λαμβάνονταε τη ν  εντο 
λή σχηματισμού κυβέρνησηε από τον 
Πρόεδρο τηε Δημοκρατίαε, ο κ. Σα
μαράε άκουσε το ν  κ. Παπούλια να  εύ
χεται καλή επιτυχία «σ τη ν  καινούργια 
κυβέρνηση, η οποία έχει να αντιμε
τωπ ίσει πολλά και δύσκολα προβλή
ματα». «Μ ε τη  βοήθεια του Θεού, θα 
κάνουμε ό,τι περνά από το  χέρι μαε 
για να βγει ο λαόε όσο το δυνατόν νω 
ρίτερα από τη ν κρίση», σημείωσε ο 
πρωθυπουργόε μετά τη ν ορκωμοσία 
του από το ν  αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο.

Εν τω  μεταξύ, ο κ. Σαμαράε έγινε α- 
ποδέκτηε συγχαρητηρίου μηνύμα- 
τοε από τη  Γερμανίδα καγκελάριο κ. 
Αγκελα Μέρκελ, η οποία και το ν  κά- 
λεσε να  επισκεφθεί επισήμωε το  Βε
ρολίνο, ενώ  εξέφρασε την ελπίδα για 
καλή και αποδοτική συνεργασία α
νάμεσα στιε δύο κυβερνήσειε.

Τα νέα πρόσωπα 
ίου Μαξίμου
Στο Μέγαρο Μαξίμου μετακομίζει 
από σήμερα το στενό επιτελείο του 
κ. Αντώνη Σαμαρά, ο κύκλος δηλαδή 
τωγ στελεχών που τον συνοδέυσαν 
απο την ημέρα που ανέλαβε την 
προεδρία της Ν.Δ. Σύμφωνα με πλη
ροφορίες, διευθυντής του γραφείου 
πρωθυπουργού θα είναι ο κ. Κώστας 
Μπούρας, νυν επικεφαλής του γρα
φείου του στη Συγγρού και άνθρω
πος της απολύτου εμπιστοσύνης 
του. Οργανωτικό ρόλο στη λειτουρ
γία της κυβέρνησης θα αναλάβει, ως 
υπουργός Επικράτειας, ο κ. Δημ. 
Σταμάτης, πολιτικός σύμβουλος του 
κ. Σαμαρά, ενώ στο Μαξίμου θα βρί
σκεται και ο κ. Χρύσανθος Λαζαρί- 
δης, καθώς αναμένεται να έχει κε
ντρικό ρόλο στην επαναδιαπραγμά
τευση, ενώ συμμετέχει και στην «ε
πιτροπή διαχείρισης κρίσεων». 0  κ. 
Γ. Μουρούτης πιθανολογείται ότι θα 
είναι ο νέος διευθυντής του Γραφεί
ου Τύπου, ενώ μέχρι αργά χθες δεν 
είχε διευκρινισθεί ο ρόλος του κ. Γ. 
Μιχελάκη, αν δηλαδή θα αναλάβει 
κυβερνητικός εκπρόσωπος. 0  νομι
κός σύμβουλος του κ. Σαμαρά κ. Τ. 
Μπαλτάκος αναλαμβάνει γραμματέ
ας του υπουργικού συμβουλίου και 
ο καθηγητής κ. Γ. Μουρμούρας οικο
νομικός σύμβουλος. Στο επιτελείο 
θα ενταχθούν, πιθανόν, και οι Στ. 
Παπασταύρου και Δημ. Πτωχός.

«Ανάγκη επιστροφής της αξιοπρέπειας ίου ελληνικού λαού»

Ολονύχτιες διεργασίες 
για τη διαμόρφωση 
της κυβέρνησης
Μέχρι το μεσημέρι αναμένεται να 
ορκιστεί το νέο υπουργικό συμ
βούλιο, τη σύνθεση του οποίου θα 
ανακοινώσει νωρίτερα σήμερα ο 
πρωθυπουργόε, κ. Αντ. Σαμαράε. 
Οι διαβουλεύσειε μεταξύ τηε Ν.Δ. 
και τω ν  ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ συ
νεχίστηκαν μέχρι τιε πρώτεε πρω- 
ινέε ώρεε, ενώ ο κ. Σαμαράε είχε 
αλλεπάλληλεε διαβουλεύσειε με 
συνεργάτεε του και κομματικά 
στελέχη. Η αναβολή μερικών ω
ρών σ τη ν  ανακοίνωση τω ν  ονο
μάτων τω ν  νέων υπουργών και υ
φυπουργών κρίθηκε αναγκαία 
λόγω τηε μακράε σύσκεψηε που 
πραγματοποιήθηκε εν όψει του 
Eurogroup, αλλά και γιατί το κυ
βερνητικό παζλ δεν είχε συ
μπληρωθεί στο σύνολό του μέχρι 
αργά χθεε το βράδυ

Εναε πρόσθετσε λόγοε για τον 
οποίον αναβλήθηκε για σήμερα η 
ανακοίνωση τω ν  μελών του υ
πουργικού συμβουλίου ήταν το γε- 
γονόε ότι ο πρωθυπουργόε, όπωε 
πολλάκιε έχει δεσμευτεί το προη
γούμενο διάστημα, προχωρεί 
σ την επανασύσταση τω ν  υπουρ-

«Κλείδωσε» το οικονομι
κό επιτελείο με τη συμ
μετοχή των κ. Ράπανου, 
Ζανιά, Σταϊκοΰρα -  
Οι προτάσεις ΠΑΣΟΚ, 
ΔΗΜΑΡ και τα πολιτικά 
στελέχη Ν.Δ. 
που υπουργοποιούνται.

γείων Τουρισμού και Εμπορικήε 
Ναυτιλίαε, σ το  οποίο θα επι- 
στρέψει το Λιμενικό Σώμα και, πι
θανότατα, και του Μακεδονίαε -  
Θράκηε. Για τα δύο πρώτα, μάλι
στα, τα Π.Δ. έχουν ήδη συνταχθεί. 
Ταυτοχρόνωε, ο κ. Σαμαράε φέ
ρεται να προωθεί συγχωνεύσειε υ
πουργείων και αναδιαρθρώσειε 
προκειμένου να επιτευχθεί ο στό- 
χοε του ευέλικτου υπουργικού 
σχήματοε.

Η αναβολή δημοσιοποίησηε 
τω ν μελών του υπουργικού συμ
βουλίου προκάλεσε νευρικότητα 
στουε κόλπουε τηε Ν.Δ., αλλά και 
διαρροέε από ορισμένουε εκ τω ν 
ενδιαφερομένων, οι οποίοι μάταια 
περίμεναν να ακούσουν το όνομά 
τουε μεταξύ τω ν στελεχών που ο
δεύουν προε υπουργοποίηση.

Οπωε προέκυψε από τη  νέα συ
νάντηση  που είχαν χθεε οι κ. Σα
μαράε, Βενιζέλοε και Κουβέληε, το 
ΠΑΣΟΚ είναι θετικό στη  συμμε
τοχή στην κυβέρνηση τηε Ν.Δ των 
κ. Τ. Γιαννίτση, Γ. Ζανιά, Γ. Στουρ- 
νάρα και τηε κ. Λ. Μελδώνη (η ο
ποία πιθανότατα θα τοποθετηθεί 
στο υπουργείο Πολιτισμού). Ταυ
τόχρονα, είναι εξαιρετικά πιθανό 
ο κ. Βενιζέλοε να δώσει το «πρά
σινο φωε» προκειμένου να συμ- 
μετάσχουν και στελέχη  του

ΠΑΣΟΚ που δεν έχουν διατελέσει 
στο παρελθόν υπουργοί ή βου- 
λευτέε, σε θέσειε υφυπουργών.

Αντιστοίχωε, η ΔΗΜΑΡ θεωρεί 
κρίσιμα τα υπουργεία Εσωτερικών, 
Απασχόλησηε, Διοικητικήε Με- 
ταρρύθμισηε, Δημόσιαε Τάξηε 
και Δικαιοσύνηε και έχει προτεί
νει τη  συμμετοχή σ τη ν κυβέρνη
ση του κ. Αντ. Μανιτάκη, στη θέ
ση του υπουργού Εσωτερικών, και 
του κ. Αντ. Ρουπακιώτη, είτε στο 
Απασχόλησηε είτε στο πόστο του 
υπουργού Δικαιοσύνηε.

Οι ηγεσίεε τω ν δύο κομμάτων 
προσυπέγραψαν από κοινού με 
τον κ. Σαμαρά την τοποθέτηση 
του προέδρου τηε Ενωσηε Ελλη
νικών Τραπεζών κ. Ράπανου στη 
θέση του υπουργού Οικονομι
κών. Οπωε έχει αποφασιστεί, θα 
τον πλαισιώσουν ο υπηρεσιακόε 
υπουργόε κ. Γ. Ζανιάε ωε ανα- 
πληρωτήε του και υπεύθυνοε για 
τιε διαπραγματεύσειε με τουε δα- 
νειστέε και ο βουλευτήε Φθιώτι- 
δαε τηε Ν.Δ. κ. Χρ. Σταϊκούραε, ωε 
υφυπουργόε με τη  βαριά ευθύνη 
τω ν  εσόδων.

Θολό παρέμενε μέχρι αργά 
χθεε το βράδυ το τοπίο σχετικά με 
το  κρίσιμο χαρτοφυλάκιο του υ
πουργείου Απασχόλησηε, καθώε 
ο υπηρεσιακόε υπουργόε κ. Αντ. 
Ρουπακιώτηε φέρεται να  μην ε
πιθυμεί την παράταση τηε θητείαε 
του και να είναι υποψήφιοε, ωε 
πρόταση τηε ΔΗΜΑΡ για το  υ
πουργείο Δικαιοσύνηε. Από χθεε 
το  βράδυ ωε επικρατέστεροε φέ
ρεται ο πρώην πρόεδροε του 
ΟΑΕΔ κ. Ηλίαε Κικίλιαε, με ανα
πληρωτή του τον κ. Νικ. Νικολό- 
πουλο.

Αντιφατικέε ήσαν, εξάλλου, μέ
χρι αργά χθεε οι πληροφορίεε σχε
τικά με το  πόστο όπου θα τοπο
θετηθεί ο αντιπρόεδροε τηε Ν.Δ. 
κ. Δημ Αβραμόπουλοε. Μετά τη 
διαφαινόμενη τοποθέτηση του 
κ. Βαγγ. Μεϊμαράκη στη θέση του 
προέδρου τηε Βουλήε, τη ν  οποία 
εφέρετο να διεκδικεί ο κ. Αβρα
μόπουλοε, πληροφορίεε το ν  έφε
ραν είτε να επιστρέφει στα  γνώ 
ριμα λημέρια του υπουργείου 
Αμυναε είτε να μετακινείται στο 
υπουργείο Εξωτερικών, το  οποίο 
ωστόσο διεκδικεί με πιθανότητεε 
και ο κ. Παν. Παναγιωτόπουλοε.

Βέβαιη, εξάλλου, θεωρείται η 
συμμετοχή στην κυβέρνηση τω ν 
κ. Κυρ. Μ ητσοτάκη (Περιβάλλο- 
ν το ε ), Κ. Χατζηδάκη (Ανάπτυξηε), 
Ολγαε Κεφαλογιάννη (Τουρι
σμού), ενώ  για το  υπουργείο 
Εμπορικήε Ναυτιλίαε ακούγονται 
ο κ. Μαν. Κεφαλογιάννηε ή ο κ. Α λ 
Τουρκολιάε.

Για το  υπουργείο Προστασίαε 
του Πολίτη ακούγεται ο κ. Κ. 
Τζαβάραε με αναπληρωτή το ν  κ. 
Οικονόμου, για το υπουργείο Υγεί- 
αε ο καθηγητήε κ. Χρ. Στεφανά- 
δηε και για το  υπουργείο Παιδεί- 
αε ή Πολιτισμού ο κ. Κων. Αρβα- 
νιτόπουλοε.

Ο κ. Δημ. Αβραμόηουλος Ο κ. Κ. Χατζηδάκης Ο κ. Κων. Αρβανιτόπουλος

Ο κ. Κυρ. Μηχσοτάκης Η κ. Ολγα Κεφαλογιάννη Ο κ. Ηλ. Κικίλιας

Ο κ. Αντ. Μανιτάκης Ο κ. Αντ. Ρουπακιώτης Ο κ. Γ. Στουρνάρας

Συγκλίσεις 
στο πλαίσιο 
διαπ ραγμάτευ σης
Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

Σε άτυπο διακομματικό όργανο το οποίο θα λειτουργεί πα
ράλληλα με το  Υπουργικό Συμβούλιο για να εξομαλύνει τιε 
πολιτικέε διαφορέε τω ν τριών ετέρων τηε νέαε κυβέρνησηε 
θα μετεξελιχθεί η εξαμελήε επιτροπή -Ευ. Μεϊμαράκηε, Χρ. 
Λαζαρίδηε (Ν.Δ.), Κ. Σκανδαλίδηε, Στ. Αγγελούδηε (ΠΑΣΟΚ), 
Δ. Χατζησωκράτηε, Σ. Παπαθανασίου (ΔΗΜΑΡ)- που συνε
δριάζει διαδοχικά το τελευταίο διήμερο προετοιμάζονταε τιε 
προγραμματικέε δηλώσειε. Η μετεξέλιξη τηε άτυπηε επι- 
τροπήε σε άτυπο, αλλά ουσιαστικό όργανο, κυρίωε στα Πρώ
τα βήματα τηε κυβέρνησηε, κρίθηκε αναγκαία, προκειμέ
νου να βρίσκεται εγκαίρωε η κοινή συνισταμένη μεταξύ των 
διαφοροποιήσεων τω ν τριών κομμάτων και κυρίωε να προ
λαμβάνονται τυχόν διενέξειε στα Υπουργικά Συμβούλια.

Το άτυπο αυτό όργανο, μάλιστα, ήδη κατέληξε στα κεντρικά 
κεφάλαια τα  οποία θα περιλαμβάνονται στιε προγραμματι- 
κέε θέσειε που θα εξαγγείλει ο κ. Αντ. Σαμαράε και έχει πε
ράσει από χθεε στη λεπτομερή επεξεργασία τουε. Το πρώ
το και κρισιμότερο, είναι η συμφωνία του πλαισίου τηε α- 
ναδιαπραγμάτευσηε του Μνημονίου. Και σε αυτό η επιτροπή 
φαίνεται να κατέληξε, μεταξύ άλλων, στη διατήρηση τω ν 
συλλογικών συμβάσεων, τη μη περαιτέρω περικοπή τω ν μι
σθών στον  ιδιωτικό τομέα, την επαναφορά τω ν χαμηλότε
ρων συντάξεων στα επίπεδα του 2009, την αντικατάσταση 
του χαρατσιού τηε ΔΕΗ με ένα δικαιότερο σύστημα και τη 
χρονική επέκταση του επιδόματοε ανεργίαε. Αντιθέτωε, α
νοιχτό παρέμενε έωε χθεε βράδυ το ζήτημα τηε μετενέργειαε, 
αλλά και οι νέοι φορολογικοί συντελεστέε τω ν επιχειρήσε
ων, με τη  Ν.Δ. να επιμέ
νει στη σταδιακή απο- 
κλιμάκωσή τουε. Η επι
τροπή επίσηε έχει ήδη 
συμφωνήσει και σε πολ
λά από τα  οικονομικά 
μέτρα του β’ κεφαλαίου 
των προγραμματικών δη
λώσεων, αυτών δηλ. που 
αφορούν τη ν ευρύτερη 
κοινωνική πολιτική και 
δεν χρήζουν αναδια- 
πραγμάτευσηε. Η επιτά
χυνση και η καλύτερη α
ξιοποίηση του ΕΣΠΑ, ο 
συμψηφισμόε τω ν οφει
λών προε και από το Δη
μόσιο, η εξασφάλιση ρευστότηταε κυρίωε στιε μικρομεσαίεε 
επιχειρήσειε και μέτρα για τη  διευκόλυνση τω ν οφειλετών 
στιε τράπεζεε έχουν ήδη συναποφασισθεί, ενώ «αγκάθι» πα
ραμένουν οι αποκρατικοποιήσειε, καθώε η ΔΗΜΑΡ έχει ε
πί του παρόντοε συμφωνήσει μόνον στην αξιοποίηση τηε 
ακίνητηε περιουσίαε του Δημοσίου.

Σημειώνεται ότι στιε προγραμματικέε δηλώσειε θα υπάρχει 
ειδικό κεφάλαιο για τη ν εξυγίανση του πβλιτικού συστή- 
ματοε. Οι έξι ήδη συμφώνησαν σ τη ν ανάγκη γενναίων πε
ρικοπών τω ν  προνομίων όλων τω ν  δημόσιων αξιωματού- 
χων (μείωση βοηθητικού προσωπικού, αυτοκινήτων, τη 
λεφωνικών γραμμών κ,λπ.), ενώ κατά πληροφορίεε θα υπάρξει 
και περικοπή τω ν  μελλοντικών βουλευτικών συντάξεων. 
Στουε πρώτουε νόμουε τηε νέαε κυβέρνησηε συμφωνήθηκε 
να περιληφθεί η μείωση τηε επιχορήγησηε τω ν κομμάτων, 
η αλλαγή σ τον  νόμο περί ευθύνηε υπουργών και ασυλίαε 
τω ν  βουλευτών, ενώ σημαντικέε αλλαγέε αποφασίστηκαν 
και σ τον  κανονισμό τηε Βουλήε, προκειμένου να αναπρο
σαρμοστεί στο γεγονόε ότι θα υπάρχουν επτά κόμματα.

Σήμερα απομένει η επεξεργασία τηε εξωτερικήε πολιτι- 
κήε και τω ν  κεφαλαίων τηε ασφάλειαε και τω ν μεταναστών, 
όπου επίσηε διαπιστώνονται αποκλίσειε. Οπωε, ωστόσο, με
τέδιδαν μέλη τηε επιτροπήε το κλίμα στιε συνεδριάσειε τουε 
είναι πρωτόγνωρα θετικό. Αφηναν έτσι να εννοηθεί ότι θα 
βρεθούν οι χρυσέε τομέε. Μόνη δυσάρεστη έκπληξη στη 
διάρκεια τηε χθεσινήε συνεδρίασηε ήταν μια έκρηξη που 
σημειώθηκε στο κλιματιστικό του γραφείου του κ. Κ. Το
σούλα. Ωστόσο, με το  γνωστό  χιούμορ του, ο γραμματέαε 
τηε Κ.Ο. τηε Ν.Δ. ανέλαβε τη ν ευθύνη τηε έκρηξηε και για 
να διασκεδάσει το συμβάν κέρασε την επιτροπή με τέσσεριε 
«βόμβεε» ζαμπόν-τυριού από γνωστό  ζαχαροπλαστείο...

Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ, 
ΔΗΜΑΡ συμφώνησαν 
σε διατήρηση 
των συλλογικών συμ
βάσεων, μη περαιτέρω 
περικοπή των μισθών 
στον ιδιωτικό τομέα 
και επαναφορά 
των χαμηλότερων 
συντάξεων.
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Η Αθήνα θα τηρήσει τα συμφωνηθέντα
Το μήνυμα του πρωθυπουργού και των κ. Βενιζέλου και Κουβέλη μεταφέρει στο Eurogroup ο κ. Ζανιάς

Με στόχο να επαναβεβαιώσει την 
απόφαση τηε Ελλάδαε για σεβα-Ι 
σμό τω ν  υπογραφών τηε σ τιε ί 
συμφωνίεε με τουε π ιστωτέε με/ 
ταβαίνει σήμερα στο  ΛουξεμΛ 
βοϋργο για τη  συνεδρίαση του 
EuΓogΓoup και αύριο του Εεοίΐη, 
ο υπηρεσιακόε υπουργόε Οικο
νομικών κ. Γιώργοε Ζανιάε.

Οπωε αποφασίστηκε κατά τη  
χθεσινή σύσκεψη τω ν  τρ ιώ ν ποΓ 
λιτικών αρχηγών σ τη  Βουλή, μ* 
τη  συμμετοχή του υπηρεσιακοί 
κ. Ζανιά αλλά και του κ. Βασ. Ρα- 
πανου που αναμένεται να  ανα- 
λάβει το  χαρτοφυλάκιο, ο κ. Ζίι- 
νιάε δεν πρόκειται να  ανοίξει ταν 
κύκλο τω ν  διαπραγματεύσεων νκ 
τουε εταίρουε για αλλαγή τω ν  »  
ρων του Μνημονίου, ενώ από την 
πλευρά τω ν  Ευρωπαίων έχει κα4 
τασ τεί σαφέε ότι -πέραν τηε γε-1

νικήε δέσμευσηε και τηε αποτύ- 
πωσηε τηε πορείαε τω ν  δημο
σιονομικών τηε χώραε- δεν μπο
ρούν να έχουν περισσότερεε α- 
παιτήσειε από τον  υπηρεσιακό υ
πουργό. Ο κ. Ζανιάε, συνεπώε, θα 
τηρήσει χαμηλούε τόνουε πε- 
ριορίζονταε τη ν  παρέμβασή του 
σ τα  απολύτωε απαραίτητα, με- 
ταθέτονταε τη ν  όποια ουσιαστι
κή συζήτηση για το  ελληνικό ζή
τημα στη  σύνοδο κορυφήε τηε ε- 
πόμενηε εβδομάδαε.

Ο κ. Ράπανοε αποφασίστηκε 
τελικά , να  παραμείνει σ τη ν  
Ελλάδα, ω σ τόσ ο  δεν  πρόκειται 
να  ορκ ιστεί σήμερα μαζί με 
το  υπόλοιπο υπουργικό συμ
βούλιο καθώε, τυπικά, κάτι τ έ 
το ιο  θα αποστερούσε τη ν  ιδιό
τη τα  του υπουργού από το ν  κ. 
Ζανιά, αποκλείοντάε το ν  από τιε

συνεδριάσειε τω ν  ευρωπαϊκών 
οργάνων!

Από τιε συνεδριάσειε Ευτο- 
group και Εεοήη, η ελληνική 
πλευρά περιμένει τη ν  τυπική -αλ
λά συμβολική- απόφαση αποδέ-

Οι υπουργοί Οικονομι
κών της Ευρωζώνης 
αναμένεται να αποδε
σμεύσουν το 1 δισ. που 
παρακρατήθηκε από 
την προηγούμενη δόση.

σμευσηε τού ενόε δισεκατομμυ
ρίου ευρώ που παρακρατήθηκε 
από τη ν  προηγούμενη δόση 
προε τη ν ελληνική πλευρά. Αν και 
το  σύνολο σχεδόν αυτών τω ν

χρημάτων θα κατευθυνθούν 
προε το ν  ΕδΜ, η εκταμίευση του 
ποσού αναμένεται να αποτελέσει, 
επικοινωνιακά έστω , «ψήφο ε- 
μπιστοσύνηε» προε τη  νέα  ελ
ληνική κυβέρνηση.

Σαμαράε, Βενιζέλοε και Κου- 
βέληε επενδύουν σημαντικά στη  
βελτίωση του {ςλύ ιοε με τιε 
Β( :λλεε, ειδικά ιή τη ν  επι- 
δι κπι που κε ράφη λόγω 
τηε προκήρυξηε τω ν εκλογών, αλ
λά και τηε πολύμηνηε ακυβερ- 
νησίαε τηε χώραε, λόγω τω ν  ά
καρπων προσπαθειών συγκρό- 
τησηε βιώσιμου κυβερνητικού 
σχήματοε. Ο νέοε πρωθυπουργόε, 
μάλιστα, δεν έχασε χθεε τη ν  
ευκαιρία να στείλει προε τη ν Κο
μισιόν μήνυμα συνεργασίαε.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σαμαράε έ
γινε αποδέκτηε συγχαρητηρίου

μηνύματοε από το ν  πρόεδρο 
τηε Ευρωπαϊκήε Επιτροπήε Ζο- 
ζέ  Μανουέλ Μπαρόζο. Το μήνυ
μα Μπαρόζο ενεχείρισε σ το ν  κ. 
Σαμαρά ο επικεφαλήε τηε Αντι- 
προσωπείαε τηε Ευρωπαϊκήε 
Επιτροπήε σ τη ν  Ελλάδα κ. Π. 
Καρβούνηε. Σύμφωνα με πλη- 
ροφορίεε, ο πρόεδροε τηε Κομι
σ ιόν  εκφράζει τη ν  υποστήριξή 
του προε τη ν  Ελλάδα και ανα- 
φέρεται σ τη ν  ανάγκη συνεργα- 
σίαε με τη  νέα  κυβέρνηση για 
τη ν  επαναφορά τηε χώραε σε 
τροχιά βιώσιμηε ανάπτυξηε. Στη 
συνομιλία του με το ν  κ. Καρ- 
βούνη, ο κ.Σαμαράε επεσήμανε 
ότι υπολογίζει πολύ σ τη  συνερ
γασία με τη ν  Ευρωπαϊκή Επι
τροπή για  τη ν  αντιμετώπ ιση  
τω ν  προβλημάτων τηε ύφεσηε 
και τηε ανεργίαε.

Οι κ. Αντ. Σαμαράς, Ευ. Βενιζέλος, Φ. Κουβέλης, με τον απερχόμενο υπηρεσιακό υπουργό Οικονομικών Γ. Ζανιά και τον πρόεδρο της Εθνικής Τράπεζας, Βασ. Ράπανο, κατά τη διάρκεια της 
χθεσινής σύσκεψης στη Βουλή, με αντικείμενο τα θέματα που θα συζητηθούν στο Ευιτ^τουρ.

Δείγμα γραφής 
ζητεί από Αθήνα 
το Eurogroup
ΓουΣβΤΗ ΡΗ  ΝΙΚΑ

Αεϊγμαχα γραφήε θα ζητήσει το  Eurogroup σήμερα από την 
Ελλάδα, ώ στε να ανοίξει ο διάλογοε για τη ν επιμήκυνση 
του χρόνου μείωσηε του ελλείμματοε κατά δύο χρόνια. Στο 
Eurogroup θα βρεθεί ο απερχόμενοε υπηρεσιακόε υπουργόε 
Οικονομικών, κ. Γ. Ζανιάε, με τουε υπουργούε Οικονομι
κών τηε Ευρωζώνηε να επιμένουν -σύμφωνα με πληρο- 
φορίεε- σε τρία σημεία «κλειδιά» για το  Μνημόνιο:

L  Στην εφαρμογή τω ν νομοσχεδίων που ψηφίστηκαν πριν 
από τιε πρώτεε εκλογέε και αποτελούσαν «προαπαιτούμενεε 
δράσειε» (prior action ) για τη ν παροχή τω ν  νέω ν δανεί
ων. Η εκλογική διαδικασία τα  έχει «παγώσει» και η Ευρω
ζώνη  εξακολουθεί να τα θεωρεί «προαπαιτούμενα» για τη 
συνέχεια.

2. Να μειωθεί το Δημόσιο. Το «κλείσιμο» φορέων και ο 
περαιτέρω περιορισμόε τω ν  δαπανών θα βρεθούν για ακόμα 
μία φορά στο  επίκεντρο τω ν  συζητήσεων με τη ν τρόικα. 
Επιπλέον, η τρόικα θέλει να  δει το πρόγραμμα αποκρατι- 
κοπουίσεων να «τρέχει», καθώε μέχρι σήμερα δεν έχουν 
πωληθεί ούτε τα  4 αεροσκάφη τύπου Airbus που έχει στην 
κατοχή του το  Δημόσιο.
Πάντωε, οι πληροφορίεε 
αναφέρουν ότι νέεε μει- 
ώσειε μισθών δεν μπο
ρούν να γίνουν, ενώ θε
ωρείται δύσκολο να πε- 
ρικοπούν οι αποδοχέε 
στα  ειδικά μισθολόγια.
Ετσι, θα αναζητηθεί άλ
λο ισοδύναμο μέτρο πε- 
ρικοπήε δαπανών. Ταυ
τόχρονα, η τρόικα θέλει όταν κλείνει έναε φορέαε του Δη
μοσίου να μη γίνονται μετατάξειε του προσωπικού, αλλά 
να τοποθετούνται σε εργασιακή εφεδρεία οι υπάλληλοι, κα
θώε και να καλύπτονται οι κενέε θέσειε από το υπάρχον 
προσωπικό και όχι από νέεε προσλήψειε.

3. Στην κατάρτιση και εφαρμογή του νέου φορολογικού 
καθεστώτοε. Η Ευρωζώνη θέλει να δει το  νομοσχέδιο -που 
θα έπρεπε να ήταν έτοιμο από πέρυσι το καλοκαίρι- να  λαμ
βάνει σάρκα και οστά και να  αντιμετωπίζει με αποτελε
σματικό τρόπο τη  φοροδιαφυγή.

Η  εφαρμογή 
των προαπαιτούμε- 
νων δράσεων, το νέο 
φορολογικό και η μεί
ωση του Δημοσίου, 
τα σημεία «κλειδιά».

Μεταστρέφεται το αρνητικό κλίμα έναντι της Ελλάδας
Τον ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΛΟΡΑ

Σταδιακή μεταστροφή του αρνη
τικού κλίματοε απέναντι στη χώ
ρα μαε διαπιστώνεται στιε Βρυ- 
ξέλλεε, μετά τη συγκρότηση «φι- 
λοευρωπαϊκήε» κυβέρνησηε στην 
Αθήνα. Μολονότι η επιφυλακτι
κότατα τω ν γερμανικών και κοι
νοτικών αρχών δεν έχει υποχω
ρήσει και κατά πάσα πιθανότητα 
δεν αναμένονται οριστικέε απο- 
φάσειε στη σημερινή συνεδρίαση 
του ΕιιτοΒπηιρ στο Λουξεμβούρ
γο, είναι εμφανέε ότι υπάρχει 
διάθεση για συζήτηση και εξεύ
ρεση κοινού τόπου στιε διαπραγ- 
ματεύσειε που πρόκειται να ακο
λουθήσουν με την τρόικα και τιε 
κυβερνήσειε τηε Ευρωζώνηε.

Πάντωε, ο επικεφαλήε του 
Ειιτρ^ρΌΐιρ, Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, 
τόνισε σε συνέντευξή του στην 
αυστριακή εφημερίδα «Κουρίρ» ό
τι το  ελληνικό πρόγραμμα λιτό- 
τηταε θα παραμείνει «ανέγγιχτο», 
άφησε ωστόσο εκ νέου «παράθυ

ρο» για την επιμήκυνση. Ο κ. Γι
ουνκέρ ανέφερε χαρακτηριστικά 
ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία του 
με τον  κ. Αντώνη Σαμαρά επισή- 
μανε ότι μπορεί να γίνει συζήτη
ση για χρονοδιαγράμματα, αλλά ό
χι για διαρθρωτικέε μεταρρυθμί
σ ε ι ,  ανταγωνιστικότητα και την 
ουσία του προγράμματοε λιτότη- 
ταε. Πρόσθεσε ότι τη  θέση αυτή 
ασπάζονται όλα τα κράτη-μέλη 
του Eurogroup και όχι το  αίτημα 
του κ. Σαμαρά για την επιμήκυν
ση θα εξεταστεί στη σημερινή συ
νεδρίαση. Επίσημη θέση τηε Ευ- 
ρωπαϊκήε Επιτροπήε παραμένει 
πωε είναι πρόωρο να μιλάμε για α
ναθεώρηση όρων του Μνημονίου, 
πριν γίνει «απογραφή» τηε πορείαε 
του προγράμματοε από τη ν απο
στολή τηε τρόικαε. Αυτό φέρεται 
να επανέλαβε και ο πρόεδροε τηε 
Κομισιόν, Ολι Ρεν, κατά τη  χθεσινή 
συνεδρίαση του Κολεγίου τω ν 
Επιτρόπων.

Εν ολίγοιε, η Κομισιόν εμφανί
ζεται πιο συγκρατημένη από τουε 
κύκλουε του Ευρωπαϊκού Συμ

βουλίου, που παρουσίασαν προ- 
χθέε ωε δεδομένη τη ν αναδια- 
πραγμάτευση του Μνημονίου, εν 
μέρει λόγω τηε επιδείνωσηε τω ν 
γενικότερων μακροοικονομικών 
συνθηκών και εν μέρει λόγω του 
εκτροχιασμοΰ του προγράμματοε

Παραμένει όμως 
η επιφυλακτικότατα 
στις Βρυξέλλες -  
Ο κ. Γιουνκέρ αποκλεί
ει αλλαγές στο Μνη
μόνιο, όχι όμως 
και την επιμήκυνση.

τουε τελευταίουε τρειε μήνεε. 
Ωστόσο, σύμφωνα με ανώτερο Ευ
ρωπαίο αξιωματούχο, στην Κομι
σιόν ισχυροποιείται πλέον το ρεύ
μα εκείνων που τάσσονται υπέρ 
τηε επίδειξηε ευελιξίαε, ακόμη 
και από την πλευρά επιτρόπων που 
στο παρελθόν διάκειντο σχεδόν ε

χθρικά απέναντι στην Ελλάδα. 
Σύμφωνα με το επικρατέστερο αυ
τή  τη  στιγμή σενάριο, η «ευελιξία» 
αυτή θα μπορούσε να έχει τη μορ
φή διετούε παράτασηε στο χρο
νοδιάγραμμα μείωσηε του ελ
λείμματοε.

Στο μεταξύ, το  Βερολίνο δεν 
παύει να επαναλαμβάνει πωε οι 
στόχοι του προγράμματοε παρα
μένουν αδιαπραγμάτευτοι, επι- 
βεβαιώνονταε έτσι ότι, άσχετα α
πό τυχόν παραχωρήσειε που μπο
ρεί να πετύχει η Αθήνα ωε προε το 
χρονοδιάγραμμα και τουε όρουε 
δανειοδότησηε, η λογική τηε προ- 
σαρμογήε, ιδιαίτερα ωε προε το 
σκέλοε τω ν  μεταρρυθμίσεων, δεν 
προβλέπεται να αλλάξει. «Αυτό που 
χρειάζεται, είναι μεγαλύτερη α
ποφασιστικότητα στην υλοποίη
ση τω ν  συμπεφωνημένων», δή
λωσε χαρακτηριστικά ο Γερμανόε 
υπουργόε Οικονομικών, Βόλ- 
φγκανγκ Σόιμπλε, σε συνέντευξη 
που παραχώρησε στην εφημερίδα 
Die Zeit, ενώ και η εκπρόσωποε 
του γερμανικού υπουργείου Οι-

κονομικών, Μαριάν Κότε, τόνισε 
ότι η κυβέρνηση του Βερολίνου 
«διαπιστώνει ευρεία ομοφωνία 
στην Ε.Ε. όσον αφορά σ τη ν ανά
γκη η Ελλάδα να τηρήσει τουε ό
ρουε που έχει συμφωνήσει». Πά
ντωε, η κ. Κότε δεν απέκλεισε το 
ενδεχόμενο να δοθεί παράταση 
στην Ελλάδα, Ερωτώμενη σχετικά, 
απάντησε ότι «η γερμανική κυ
βέρνηση θα διαμορφώσει άποψη 
όχι βασισμένη σε υποθετικά σε
νάρια, αλλά στα  στοιχεία τηε ε- 
πόμενηε αποστολήε τηε τρόικαε». 
Σε ανάλογο μήκοε κύματοε, το μέ- 
λοε του Δ.Σ. τηε ΕΚΤ και διοικητήε 
τηε Μπούντενσμπανκ, Γιενε Βάι- 
ντμαν, υπογράμμισε σε συνέ
ντευξή του σε γερμανικό περιοδικό 
ότι «αν υπάρχουν αστοχίεε στο 
πρόγραμμα, πρέπει να αναλύ
σουμε τιε αιτίεε τουε, αλλά πρώ
τα θα πρέπει η Ελλάδα να δείξει ό
τι υπάρχει τρόποε να διορθω
θούν». «Αυτή τη  στιγμή, υπάρχει 
μία δεδομένη συμφωνία με την 
Ελλάδα και αυτό είναι που με
τράει», κατέληξε ο κ. Βάιντμαν.

Στην Αθήνα, η τρόικα
Η τρόικα είναι έτοιμη να έρθει στην Αθήνα, μόλιε τη ν  κα- 

λέσει η νέα κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίεε, σε πρώ
τη  φάση θα βρεθούν στη ν Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα 
οι επικεφαλήε τω ν  Ε.Ε., ΕΚΤ και ΔΝΤ για μία επισκόπηση 
τηε κατάστασηε τηε οικονομίαε και να βολιδοσκοπήσουν 
τιε προθέσειε τηε νέαε κυβέρνησηε αναφορικά με το  πρό
γραμμα. Επειτα, θα ενημερώσουν τουε προϊσταμένουε τουε 
για τα αποτελέσματα τω ν  επαφών τουε και θα οργανωθεί 
ο επόμενοε έλεγχοε, από το ν  οποίο θα εξαρτηθεί και η  νέα 
δόση. Στιε διαπραγματεήσειε που θα αρχίσουν μεταξύ νέ
αε κυβέρνησηε και τρόικαε, η Ελλάδα έχει στόχο να  λάβει 
παράταση 2 ετώ ν (έωε το  2016 αντί του 2014) για τη  μείω
ση του ελλείμματοε κάτω από το 3% του ΑΕΠ τηε. Κάτι τέ 
τοιο, όμωε, απαιτεί επιπλέον χρηματοδότηση τηε τάξηε τω ν 
16-20 δισ. ευρώ για το ν  κρατικό προϋπολογισμό. Το ακρι- 
βέε ύψοε τω ν  νέων δανείων -εάν δοθεί η παράταση από την 
Ευρωζώνη- θα εξαρτηθεί από το ύψοε τηε ύφεσηε φέτοε. 
Σύμφωνα με πληροφορίεε, πλέον, οικονομικό επιτελείο και 
τρόικα υπολογίζουν ότι η συρρίκνωση του ΑΕΠ το 2012 θα 
κινηθεί μεταξύ 6-7%. Γεγονόε, το οποίο θα οδηγήσει και 
στην ανάγκη για νέα μέτρα περικοπήε δαπανών για φέτοε.

Πέραν αυτών, το  Eurogroup σήμερα αναμένεται να  λά
βει απόφαση σχετικά με το  εάν θα εγκρίνει το  δάνειο προε 
την Ελλάδα ύψουε 1 δισ. ευρώ που δεν διατέθηκε τον Μάιο 
(όπωε ήταν προγραμματισμένο). Ακόμα κι αν εγκριθεί η δό
ση, είναι άγνωστο πότε ακριβώε θα διατεθεί το  ποσό, ενώ 
τα 900 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τη  συμμετοχή τηε χώ
ραε σ τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξηε (ΕδΜ). Κάτι, που 
όπωε αναφέρουν από το  οικονομικό επιτελείο, ήταν γνω 
στό και δεν επηρεάζει τη ρευστότητα του κράτουε, που διαρ- 
κεί έωε τα  τέλη Ιουλίου.

Πυρά ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ANEA 
κατά της νέας κυβέρνησης

Συναντίληψη Κουβέλη με Βενιζέλο

«Η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση, πρέπει να ασκηθεί πολιτική, αλλά 
για μας το περιεχόμενο της πολιτικής είναι το μεγάλο ζητούμενο», ανέ
φερε ο κ. Φ. Κουβέλης.

Κυβέρνηση με «συντηρητικά πο
λιτικά χαρακτηριστικά» χαρακτη
ρίζει το  νέο κυβερνητικό σχήμα ο 
ΣΥΡΙΖΑ, προαναγγέλλονταε μα
χητική αντιπολίτευση. Στην Κου- 
μουνδούρου, όπου είχαν ζητήσει 
από το ν  κ. Σαμαρά να βιαστεί, χρει
άστηκε να περιμένουν 48 ώρεε για 
να εξαπολύσουν τα  πρώτα βέλη 
στη  νέα  κυβέρνηση, αλλά και να 
δώσουν το  στίγμα τηε αντιπολι- 
τευτικήε τακτικήε τουε.

Σ τη  δήλωσή του  αμέσωε μετά 
τη ν  ορκωμοσία Σαμαρά, ο εκ
π ρόσω ποε του  ΣΥΡΙΖΑ  κ. Π. 
Σκουρλέτηε δ ιαπ ίστωσε «συνέ-

Μαχητική αντιπολίτευ
ση προαναγγέλλει 
η Κουμουνδούρου, που 
τονίζει ότι «θα πρωτο
στατήσει στους κοινω
νικούς αγώνες».

χιση τω ν  μνημονιακών πολιτι
κ ώ ν» και έκανε λόγο για «μια κυ
βέρνηση με σαφή συντηρητικά 
πολιτικά χαρακτηριστικά» και με 
κορμό «τιε  δυνάμειε που ευθύ- 
νονται για τη ν υπηρέτηση τω ν  πιο 
ακραίων αντικοινωνικών νεοφ ι
λελεύθερων πολιτικών που γνώ 
ρισε ο τόποε». Ο κ. Σκουρλέτηε υ
ποστήριξε πωε «ο ι πολιτικοί συ
σχετισμοί εντόε  τηε κυβέρνη
σηε δεν  πείθουν ό τι είναι ικανή 
και διατεθειμένη να  αγωνιστεί για 
μια ουσιαστική επαναδιαπραγ
μάτευση τω ν  όρων τηε δανειακήε 
σύμβασηε» και τό ν ισ ε  ό τι «ο  
ΣΥΡΙΖΑ θα ακήσει συνεπή, υ
πεύθυνη και μαχητική αντιπολί

τευση ». Είπε χαρακτηριστικά ό- 
π ι το  κόμμα του όχι μόνον «θα  
σταθεί σ το  πλάι όσω ν υποφέρουν 
από τιε εφαρμοζόμενεε πολιτικέε», 
αλλά και ό τι «θα  πρω τοστα τήσει 
στουε κοινωνικούε αγώνεε τηε ε- 
πόμενηε φάσηε σε μια προσπά
θεια να  μείνει ζω ν τα νή  η ελπίδα 
και να  ολοκληρωθεί η  ανατροπή 
τω ν  μνημονιακών πολιτικών».

Εντονα επικριτική ή ταν η αντί
δραση του ΚΚΕ στην συγκρότηση 
τηε κυβέρνησηε συνασπισμού 
Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ. «Αυτό 
που η συγκυβέρνηση εμφανίζει ωε 
επαναδιαπραγμάτευση δυσμενών 
όρων είναι μια αναγκαστική ανα
προσαρμογή που επιβάλλει το βά- 
θεμα τηε κρίσηε» αναφέρει το  
ΚΚΕ και προσθέτει: «Οποια και αν 
είναι η κατάληξή τουε δεν θα βά
λουν φρένο και δεν θα ματαιώσουν 
τη  χρεοκοπία και τη ν  εξαθλίωση 
του λαού». Στην ανακοίνωση του 
ΚΚΕ επισημαίνεται ότι «η  συμ
μετοχή ενόε “αριστερού” κόμμα- 
τοε στη  συγκυβέρνηση δεν πρό
κειται να  επιφέρει κανένα θετικό 
αποτέλεσμα για το ν  λαό. Μέ τη  
συμμετοχή τηε ΔΗΜΑΡ σ τη ν  κυ
βέρνηση η πλουτοκρατία επιδιώ
κει να κερδίσει χρόνο και ανοχή».

Οι Ανεξάρτητοι Ελληνεε (ANEA) 
εύχονται μεν σ τον  «κ. Σαμαρά να 
επιτύχει σ το  έργο του για το  καλό 
όλων», τονίζουν όμωε ότι «παρα
μένει έναε πρωθυπουργόε του 
Μνημονίου και έναε πολιτικόε με 
μεγάλη έφεση στιε κυβιστήσειε». 
Προαναγγέλλουν ότι θα παρακο
λουθούν σ τενά  το ν  κ. Σαμαρά και 
ότι «δ εν  θα του δώσουν άφεση για 
τραγικά λάθη, όπωε έκανε αυτόε 
σ το ν  Γ. Παπανδρέου».

ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Συμφωνία με το ν  κ. Αντ. Σαμα
ρά, συναντίληψη με το ν  κ. Ευ. 
Βενιζέλο διαφαίνεται από τη  
στάση του Φώτη Κουβέλη και 
τηε Δημοκρατικήε Αριστεράε 
στιε διαπραγματεύσειε για το ν  
σχηματισμό τηε κυβέρνησηε. Τα 
δύο κόμματα επέλεξαν περίπου 
το ν  ίδιο τρόπο για να συμμετά- 
σχουν και σύμφωνα με πληρο
φορίεε, προτίθενται να έχουν 
σ τενή  συνεργασία και να ακο
λουθούν ενίοτε και κοινή γραμ
μή. Αυτό έγινε σαφέε και χθεε το 
βράδυ, μετά τη  σύσκεψη τω ν  
τρ ιώ ν αρχηγών στη  Βουλή, αλ
λά και τη ν  κατ’ ιδίαν συνάντη
ση του κ. Φ. Κουβέλη με το ν  κ. 
Ευ. Βενιζέλο, ώ στε  να συζητη
θούν διάφορεε λεπτομέρειεε 
που αφορούν στο  κυβερνητικό 
σχήμα αλλά και στη  διαπραγ
μάτευση.

Ο κ. Κουβέληε προσήλθε στιε 
συναντήσειε με τουε πολιτικούε 
αρχηγούε, ενισχυμένοε από την 
απόφαση τηε Κ.Ε. τηε ΔΗΜΑΡ - '  
τα  ξημερώματα τηε Τετάρτηε- η 
οποία υιοθέτησε τη ν πρότασή 
του να παραχωρήσει ψήφο ε- 
μπιστοσύνηε στη ν κυβέρνηση, 
αλλά να  μη συμμετάσχει σε αυ
τή ν με πολιτικά στελέχη. Αυτό 
ήταν και το  κρίσιμο βήμα που ά
νοιξε το ν  δρόμο για τη  συμμε
τοχή του κόμματοε στην κυ
βέρνηση και είναι ενδεικτικό ό
τι ο κ. Κουβέληε θεώρησε απα
ραίτητο χθεε να αναφερθεί στην 
απόφαση τηε Κ.Ε., στη δήλωσή 
του μετά τη  συνάντηση με το ν  
κ. Σαμαρά.

Στη δήλωση αυτή, ο κ. Κου
βέληε κα τέστησε σαφείε τιε 
προθέσειε του για σχηματισμό 
κυβέρνησηε το αργότερο έωε σή-

^πέλεξ( ^ ν  ίδ\ 
τρόπο συμμετοχής 
των κομμάτων τους 
στη νέα κυβέρνηση.

μέρα. «Η χώρα πρέπει να έχει κυ
βέρνηση, πρέπει η Ελλάδα να εκ
προσωπείται, πρέπει σ την Ελλά
δα να ασκηθεί πολιτική αλλά για 
μαε το  περιεχόμενο τηε πολιτι- 
κήε είναι το  μεγάλο ζητούμενο, 
είναι η μεγάλη μαε διεκδίκηση», 
είπε και πρόσθεσε ότι με την 
προγραμματική συμφωνία «θα έ
χουν αντιμετωπισθεί όλα εκείνα 
τα ζητήματα που έχουν σχέση με 
το  ποιεε δεσμεύσειε, θετικού χα
ρακτήρα δεσμεύσειε, θα αναλά- 
βει η κυβέρνηση». Προέβλεψε

μάλιστα ότι εντόε τηε σημερινήε 
ημέραε «θα υπάρξει η τελική α
πόφαση για τη ν κυβέρνηση».

Τα πρόσωπα
Σε ό,τι αφορά τα  πρόσωπα, η 

ΔΗΜΑΡ έχει προτείνει τουε κ. 
Αντώνη  Ρουπακιώτη και Α ντώ 
νη  Μανιτάκη, αλλά και να  πα- 
ραμείνει ο κ. Γρ. Τσιάλταε στο υ
πουργείο Περιβάλλοντοε. Ο ίδιοε 
ο κ. Φ. Κουβέληε επικοινώνησε, 
όπωε και οι άλλοι αρχηγοί, με τον 
κ. Β. Ράπανο για να του ζητήσει 
να είναι υπουργόε Οικονομικών 
σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Σύμ
φωνα με στελέχη τηε ΔΗΜΑΡ, 
και οι διαπραγματεύσειε για την 
προγραμματική συμφωνία, τιε ο- 
ποίεε ο κ. Κουβέληε είχε αναγάγει 
σε προϋπόθεση συνεργασίαε, 
κατέληξαν χθεε με επιτυχία.

Πολυφωνία Βερολίνου 
για την επιμήκυνση
Της απεσταλμένης μας στο ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ

Αντιφατικά είναι τα μηνύματα του Βερολίνου για το ενδεχόμενο 
να δοθεί πίστωση χρόνου στην Αθήνα προκειμένου να ε
φαρμόσει το πρόγραμμα δημοσιονομικήε προσαρμογήε. Μπο
ρεί ο ΥΠΕΞ Γκίντο Βέστερβελε να άφησε την Κυριακή ανοικτό 
το θέμα τηε επιμήκυνσηε, αλλά σε χθεσινή του συνέντευ
ξη στο Spiegel Online ο κοινοβουλευτικόε εκπρόσωποε τω ν 
Γερμανών Χριστιανοδημοκρατών (CDU) Φόλκερ Κάουντερ 
εμφανίστηκε εξόχωε σκληρόε και κάλεσε την ομοσπονδια
κή κυβέρνηση να εξαντλήσει την αυστηρότητά τηε έναντι 
τηε χώραε μαε. «Καμία υποχώρηση προε την Ελλάδα» είπε 
και ζήτησε να επιταχύνει τουε ρυθμούε η Ελλάδα, ειδικά στον 
τομέα τω ν ιδιωτικοποιήσεων. «Ο χρόνοε στην περίπτωση τηε 
Ελλάδαε μπορεί να σημαίνει 
πολύ χρήμα» εξήγησε και εί
πε ότι πρέπει να κλείσει γρή
γορα η σχετική συζήτηση.
Δεν πρέπει η κυβέρνηση να 
στέλνει μηνύματα για από
κλιση από τουε δημοσιονο- 
μικούε στόχουε, ήταν η προ
ειδοποίησή του.

Σε επικοινωνία τηε «Κ » με 
τον  συντάκτη τηε ιστοσελί- 
δαε που πήρε τη συνέντευξη, 
όταν ρωτήθηκε κατά πόσον 
το ζήτημα αναμένεται να προκαλέσει σοβαρούε κραδασμούε 
στουε κόλπουε τηε γερμανικήε κυβέρνησηε, η απάντησή του 
ήταν: «Είναι δύσκολο να προβλέψει κανείε. Ισωε δεν πυ
ροδοτήσει σφοδρή αντιπαράθεση, αλλά το πιθανότερο εί
ναι ότι θα διατυπωθούν απόψειε με πολύ διαφορετικέε α- 
ποχρώσειε». Πράγματι στουε κόλπουε του CDU επικρατεί 
πολυφωνία, με το στέλεχοε Μίχαελ Μάιστερ να επιμένει στουε 
ξεκάθαρουε κανόνεε και το ν  συνάδελφό του Καρλ Γκέορ- 
γκ Βέλμαν να τάσσεται υπέρ μιαε ήπιαε επιμήκυνσηε.

Πάντωε, το  Spiegel στην ιστοσελίδα του επισημαίνει ό
τι το θέμα τηε επιμήκυνσηε απασχολεί ήδη και τιε Βρυξέλλεε. 
Κύκλοι του Eurogroup επιβεβαιώνουν ότι αποτελεί ψευ
δαίσθηση πωε είναι δυνατό να μην υπάρξει κάποιου είδουε 
επαναδιαπραγμάτευση τω ν όρων του προγράμματοε. Σε πα- 
ρόμοιεε δηλώσειε προέβη εξάλλου και τη ν Τρίτη στέλεχοε 
τηε Ε.Ε. θεωρώνταε δεδομένο ότι η Ελλάδα έχει καθυστε
ρήσει σημαντικά και πωε είναι δυνατή μία αλλαγή τω ν συμ- 
φωνηθέντων μέσα στο καλοκαίρι.

Σε αντίθεση με 
τον Βεστερβέλε, 
ο Φ. Κάουντερ 
κάλεσε την κυβέρ
νηση να επιδείξει 
αυστηρότητα έναντι 
της Ελλάδας.
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