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«Κλειδώνει» η συμφωνία για κυ
Συναντήσεις Σαμαρά με Βενιζέλο και Κουβέλη σήμερα το μεσημέρι -  Συνεχείς διαβουλεύσεις για το προγραμματικό πλαίσιο

Του ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ

Ολοκληρώνεται, όπωε όλα δείχνουν, εντόε των επόμενων ωρών η διαδικασία συγκρότησή τηε νέαε κυβέρνησηε, υπό τον κ. Αντώνη Σαμαρά, η οποία θα έχει ωε κορμό τη Νέα Δημοκρατία και θα απολαμβάνει τηε στήριξηε από το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Αριστερά που θα υποδείξουν μη πολιτικά πρόσωπα.Ο κ. Αντώνηε Σαμαράε προγραμματίζεται να έχει σήμερα στιε 12.00 συνάντηση με τον κ. Ευάγγελο Βενιζέλο και στιε 13.00 με τον κ. Φώτη Κουβέλη, κατά τη διάρκεια των οποίων αναμένεται η οριστικοποίηση τηε τελικήε συμφωνίαε, ενώ -σύμφωνα με κάποιεε πηγέε- δεν αποκλείεται να υπάρξει και κοινή συνάντηση των τριών, εν-

δεχομένωε υπό τον Πρόεδρο τηε Δημοκρατίαε κ. Κάρολο Παπούλια. Στη συνέχεια θα ανακοινωθεί και η σύνθεση του κυβερνητικού σχή- ματοε, ζήτημα το οποίο διαχειρίζονται οι ίδιοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Παρά το γεγονόε ότι κατά τη συνάντηση που είχαν χθεε οι εκπρόσωποι των τριών κομμάτων στη Βουλή διαπιστώθηκαν κάποιεε αποκλίσειε, τόσο για το θέμα τηε φορολόγησηε των επιχειρήσεων (η Ν.Δ. επιθυμεί αποκλιμάκωση, η ΔΗΜΑΡ όχι) όσο και του εκλογικού νόμου (θέση ΔΗΜΑΡ για απλή αναλογική), από όλεε τιε πλευρέε εκπέμπονταν βεβαιότητα για την ευτυχή κατάληξη τηε δια- πραγμάτευσηε. «Αγκάθια» πιθανότατα αποτελούν και άλλεε πτυχέε του κυβερνητικού προγράμ- ματοε, επί παραδείγματι η λαθρομετανάστευση,

άλλα εκ των οποίων θα επιχειρηθεί να λυθούν από τουε ίδιουε τουε κ. Σαμαρά, Βενιζέλο και Κουβέλη, άλλα δε θα τα αναλάβουν οι στενοί τουε συνεργάτεε. Από τα τρία κόμματα, πάντωε, καταβάλλεται προσπάθεια συγκερασμού και επιδεικνύεται διάθεση αμοιβαίων υποχωρήσεων, κάτι που αναμένεται να αποτυπωθεί και στη σύνθεση τηε κυβέρνησηε, καθώε δεν θα επιλεγούν πρόσωπα που θα μπορούσαν να αποτελόσουν «κόκκινο πανί» για το έτερο κόμμα.Σύμφωνα με πληροφορίεε τηε «Κ», από το πρωί χθεε υπήρξε πυρετόε διαβουλεύσεων για την ω- ρίμανσητηεπ ικήεσυμφων και σειρά τηλεφωνικών επαφών των τριών πολιτικών αρχηγών, οι οποίοι εμφανίστηκαν αποφασισμένοι να προχωρήσουν, παρά τα «σύννεφα» που

προκάλεσε είτε η διαμάχη στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ για το επίπεδο συμμετοχήε του κόμμα- τοε, είτε και η αναμονή ολοκλήρωσηε των εσωκομματικών διαδικασιών τηε ΔΗΜΑΡ, που ε- πέμεινε στην ανάγκη διαμόρφωσηε ενόε πλαισίου προγραμματικήε συμφωνίαε των τριών κομμάτων. Ο κ. Σαμαράε, μάλιστα, εμφανίστηκε να έχει διάθεση για αναμονή τηε ΔΗΜΑΡ, παρά το γεγονόε ότι δέχθηκε εισηγήσειε να προχωρήσει μόνο με το ΠΑΣΟΚ.Το πλαίσιο προγραμματικήε συμφωνίαε των τριών κομμάτων ανέλαβαν να διαμορφώσουν, κατά τη διάρκεια πόλύωρηε σύσκεψηε που είχαν στη Βουλή, οι Ευ. Μεϊμαράκηε και Χρ. Λα- ζαρίδηε από τη Ν.Δ., Κ. Σκανδαλίδηε και Στ. Αγγε- λούδηε από το ΠΑΣΟΚ και Δ. Χατζησωκράτηε,

Σ. Παπαθανασίου από τη Δημοκρατική Αριστερά. Κατά τη διάρκεια τηε σύσκεψηε επιβεβαιώθηκε ότι στόχοε είναι η συγκρότηση κυβέρνησηε «μακράε πνοήε» -τουλάχιστον διετίαε- ενώ θα υπάρξει και νέοε κύκλοε συναντήσεων (σ.σ. η πρώτη σήμερα και ώρα 13.00) των κομματικών εκπροσώπων, με αντικείμενο τη διαμόρφωση του κειμένου προγραμματικών δηλώσεων τηε νέαε κυβέρνησηε, καθώε θα πρέπει να υπάρξει συ- γκερασμόε των προγραμμάτων Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ. Σύμφωνα με πληροφορίεε, η συγκεκριμένη επιτροπή, όχι απαραιτήτωε με την ίδια σύνθεση, δεν αποκλείεται να διατηρηθεί ωε «επιτροπή διαχείρισηε κρίσεωε», παρεμβαίνο- νταε για αποσόβηση εμπλοκών κατά τη λειτουργία του κυβερνητικού σχήματοε.Ποια πρόσωπα θα αναλάβουν κρίσιμα χαρτοφυλάκια
Γης ΕΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Κυριολεκτικά πάνω από τα τηλέφωνά τουε περιμένουν από νωρίε σήμερα το πρωί τα στελέχη τηε Ν.Δ., κοινοβουλευτικά και μη, που πιθανολογούν συμμετοχή τουε στην κυβέρνηση εθνικήε σωτηρίαε, με τη στήριξη των ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ. Η επιμονή των αρχηγών των δύο κομμάτων τηε αντιπολίτευσηε που θα στηρίξουν την κυβέρνηση, κ. Ευ. Βενιζέλου και Φ. Κουβέλη, για τη μη συμμετοχή κομματικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ και τηε ΔΗΜΑΡ, αντί

ο  πρόεδρος της Ενωσης Ελληνι
κών Τοαπεζών και ποόεδοος 
της Εθνικής Τράπεζας, κ. Βασίλης 
Ράπανος.

Προκρίνεται η λύση 
ενός τεχνοκράτη για 
τη θέση του υπουργού 
Οικονομικών -  
Επικρατέστερος 
ο κ. Βασ. Ράπανος.

Για το χαρτοφυλάκιο του υπουρ
γού Ανάπτυξης υποψήφιος είναι 
ο κ. Κ. Χατζηδάκης.στοιχα, στην κυβέρνηση διευρύνει το πεδίο των επιλογών του κ. Σαμαρά, ο οποίοε, πάντωε, θα λάβει υπόψη τιε ενστάσειε που οι δύο άλλοι αρχηγοί έχουν διατυπώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προσώπων που θα αναλάβουν κρίσιμα χαρτοφυλάκια.Οπωε είναι φυσικό, το κρισιμότερο ίσωε πόστο είναι εκείνο του υπουργού Οικονομικών, ο οποίοε θα κληθεί να σηκώσει το κύριο βάροε τηε επαναδιαπραγμάτευσηε όρων του Μνημονίου. Ασφαλείε πληρο

φορίεε αναφέρουν ότι ο κ. Αντ. Σαμαράε προκρίνει τη λύση ενόε τεχνοκράτη για τη θέση του υπουργού Οικονομικών. Κατά τιε ίδιεε πηγέε, επικρατέστεροε για τη θέση εμφανίζεται ο πρόεδροε τηε Ενωσηε Ελληνικών Τραπεζών και πρόεδροε τηε Εθνικήε Τράπεζαε κ. Βασ. Ρά- πανοε, με αναπληρωτή για τον κρίσιμο τομέα των εσόδων τον κ. Χρ. Σταϊκούρα. Για τη θέση του «τσάρου» τηε οικονομίαε, πάντωε, έχει ακουστεί και το όνομα του Γ. Στουρ- νάρα, ενώ για το χαρτοφυλάκιο του υπουργού Ανάπτυξηε φαβορί είναι ο κ. Κ. Χατζηδάκηε. Στο επιτελείο Σαμαρά υπάρχει σκέψη για μετακίνηση του τομέα τηε Ενέργειαε από το ΥΠΕΚΑ, είτε στο Ανάπτυξηε είτε στο Οικονομικών.Για το υπ. Εσωτερικών επικρατέστεροι εμφανίζονται ο κ. Βαγγ. Μεϊμαράκηε, αλλά και ο υπηρε- σιακόε υπουργόε κ. Μανιτάκηε, την παραμονή του οποίου θα επιθυμούσε η ΔΗΜΑΡ. Επίσηε, το κόμμα του κ. Κουβέλη θα επιθυμούσε την παραμονή στη θέση του υ- πουονού Εονασίαε του κ. Αντ. Ρουπακιώτη, ενδεχόμενο με το οποίο δεν θα διαφωνούσε η Ν.Δ., υπό την προϋπόθεση τη θέση του αναπληρωτή να αναλάβει γαλάζιο στέλεχοε, πιθανότατα ο τομεάρχηε Εργασίαε κ. Νικ. Νικολόπουλοε. Πληροφορίεε, πάντωε, εμφανίζουν τον κ. Ρουπακιώτη έντονα αρνητικό στην παραμονή του στο κρίσιμο πόστο. Μεταξύ των γαλάζιων στελεχών προε υπουργοποίηση φέρονται οι κ. Κυρ. Μητσοτάκηε (Περιβάλ- λοντοε ή Υποδομών), Κ. Αρβανι- τόπουλοε (Παιδείαε), ο αντιπρόε- δροε τηε Ν.Δ. κ. Στ. Δήμαε (Εξωτερικών), ο κ. Ευρ. Στυλιανίδηε, ο κ. Αρηε Σπηλιωτόπουλοε - τον οποίον λέγεται ότι μνημόνευσαν ωε κεντρώο οι κ. Βενιζέλοε και Κου- βέληε, κ.ά. Ο έτεροε αντιπρόε- δροε κ. Δημ. Αβραμόπουλοε είχε χθεε συνάντηση με τον κ. Σαμαρά, κατά την οποία, σύμφωνα με πληροφορίεε, συζητήθηκε η τοποθέτησή του στη θέση του προέδρου τηε Βουλήε, αν δεν αναλάβει και πάλι το υπ. Αμυναε, με παράλληλη θέση αντιπροέδρου τηε κυβέρνησηε. Για τη θέση του υπουργού Εμπορικήε Ναυτιλίαε προορίζεται ο κ. Αλ. Τουρκολιάε, υψηλόβαθμο στέλεχοε του ομίλου τηε Εθν. Τράπεζαε και στενόε συνομιλητήε του κ. Σαμαρά.Στο Μαξίμου, τον κ. Σαμαρά θα πλαισιώσουν, όπωε όλα δείχνουν, ο σύμβουλόε του κ. Χρ. Λαζαρίδηε, ο οποίοε θα είναι και στη διαπραγματευτική ομάδα του Μνημονίου, ο κ. Γ. Μιχελάκηε, ο νομικόε σύμ- βουλοε του αρχηγού τηε Ν.Δ κ. Τ. Μπαλτάκοε, ο κ. Γ. Μουρούτηε και ο καθηγητήε Γιαν. Μουρμούραε, σε ρόλο οικονομικού συμβούλου.

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. κ. Αντ. Σαμαράς αναμένεται να λάβει σοβαρά υπόψη τις θέσεις που οι κ. Ευ. Βενιζέλος 
και Φ. Κουβέλης έχουν διατυπώσει σχετικά μετά χαρακτηριστικά των προσώπων που θα αναλάβουν κρίσιμα 
χαρτοφυλάκια.Υπέρ της επιμήκυνσης τάσσονται οι ΗΠΑ
Του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΙΣ

Οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι οι συνθήκεε επιβάλλουν τροποποίηση πτυχών του προγράμματοε προσαρ- μογήε τηε ελληνικήε οικονομίαε, κυρίωε σε ό,τι αφορά τη χρονική του διάρκεια, και προε αυτήν την κατεύθυνση προτρέπουν τουε ηγέτεε τηε Ευρωζώνηε να κινηθούν. Επίσηε, στη σύνοδο κορυ- φήε του Θ20 στο Μ εξικό, ο Γάλ- λοε πρόεδροε Φρανσουά Ολάντ τάχθηκε υπέρ τηε υιοθέτησηε μέτρων για τη στήριξη τηε ανάπτυξηε στην Ελλάδα και ο Ιταλόε πρωθυπουργόε Μάριο Μόντι έθεσε στο τραπέζι την αγορά ομολόγων αδύναμων χωρών τηε περκρέρειαε από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξηε (ΕβΜ) στη δευτερογενή αγορά.Εκφράζονταε την προσέγγιση του προέδρου Ομπάμα κατά τιε συζητήσειε που είχε με την καγκελάριο Μέρκελ και άλλουε Ευ- ρωπαίουε ηγέτεε στη σύνοδο του Θ20, η υφυπουργόε Οικονο

μικών των ΗΠΑ Λάελ Μπρέιναρ- ντ δήλωσε ότι η  Ουάσιγκτον περιμένει να δει «από την πλευρά των Ευρωπαίων εταίρων και του ΔΝΤ ότι αναγνωρίζουν πωε το ελληνικό πρόγραμμα έχει εκτρο- χιαστεί εδώ και αρκετό καιρό, εν μέρει διότι είχαν μια παρατετα- μένη πολιτική διαδικασία και
Υιοθέτηση μέτηων για 
τι. τήριξη τ ανά
πτυξης στην Ελλάδα 
ζήτησε από το Μ εξικό  
ο Φρ. Ολάντ.

δεν είχαν κυβέρνηση». Αξιωμα- τούχοι του Λευκού Οίκου και του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών διέγνωσαν «υψηλό βαθμό αποφασιστιχότηταε» εκ μέ- ρουε των Ευρωπαίων ηγετών, αλλά δεν αναμένουν αποφάσειε πριν από τη σύνοδο κορυφήε τηε Ε.Ε. στιε 28 και 29 Ιουνίου.

Μέσα από ένα πρίσμα ρεαλι- στικήε αποτίμησηε τηε πραγμα- τικότηταε, η  κ. Μπρέιναρντ τάχθηκε υπέρ τηε παροχήε περισσότερου χρόνου στην Ελλάδα για να εφαρμόσει τιε μεταρρυθμίσειε, δεδομένηε τηε επιδείνωσηε του ρυθμού ανάπτυξηε. «Οι βασικέε μεταρρυθμίσειε θα είναι σημα- ντικέε, όμωε υπάρχει και μια χρονική διάσταση, όπωε και η αναγνώριση ότι η ανάπτυξη ήταν ισχνότερη του αναμενόμενου», δήλωσε στο περιθώριο τηε συνόδου του Θ20 η υφυπουργόε Οικονομικών των ΗΠΑ, η οποία δεν αναφέρθηκε σε επαναδιαπραγμάτευση τηε ουσίαε του Μ νημονίου, παρά μόνο σε πιθανή επιμήκυνση του χρονοδιαγράμ- ματοε. Η κ. Μπρέιναρντ, που είναι αρμόδια για τιε διεθνείε οι- κονομικέε σχέσειε και είχε πρόσφατα επισκεφθεί τέσσεριε ευ- ρωπαϊκέε χώρεε, μεταξύ αυτών και την Ελλάδα, έχει άμεση πληροφόρηση για την κατάσταση που επικρατεί.

Αναπροσαρμογή Μ νημονίου, χωρίς αλλαγή στόχων
Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Παρά τη χθεσινή διάψευση τηε Κομισιόν και την άκρωε επιφυλακτική στάση του Βερολίνου, συγκλίνουσεε πληροφορίεε από ανεξάρτητεε και εξίσου αξιόπιστεε πηγέε οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οδεύουμε προε αναδιαπραγμάτευση των όρων του προγράμματοε δημοσιονομικήε προσαρμο- γήε και υπογραφή «Νέου Μνημονίου». Κύκλοι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τόνισαν χθεε σε δημοσιογράφουε ότι λόγω των καθυστερήσεων και τηε μακράε προεκλογικήε πα- ράλυσηε στη χώρα μαε, αλλά και «των ιδιαίτερων κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών» που επικρατούν στην Ελλάδα, το Μνημόνιο που υπογράφτηκε πριν από μόλιε λί- γουε μήνεε έχει ουσιαστικά εκτροχιαστεί. Κατά συνέπεια, όποιοε επιμένει ότι δεν επίκειται αναπροσαρμογή του, «έχει παραισθήσειε». Την εκτίμηση αυτή συμμερίζονται και έμπειροι διπλωμάτεε στιε Βρυξέλλεε, με γνώση των ισορροπιών μεταξύ των κρατών-μελών, ενώ ανάλογεε διαρρο- έε έγιναν και από στελέχη τηε Επιτροπήε προχθέε, υπό την προϋπόθεση τηε ανωνυμίαε.Σε ερώτηση τηε «Κ» για το τι ακριβώε νοείται με τον όρο «Νέο Μνημόνιο», υψηλόβαθμοε Ευρωπαίοε αξιωματούχοε απάντησε ότι -κατά πάσα πιθανότητα- από νομικήε πλευ- ράε θα πρόκειται για τη συνήθη ετηκαιροποίηση που γίνεται μετά κάθε επιθεώρηση τηε τρόικαε. Ουσιαστικά, όμωε, θα έχουμε να κάνουμε με μία πολύ πιο ριζική αναπροσαρμογή, πάντοτε στη βάση των δύο γνωστών στόχων: πρώτον, τη διασφάλιση τηε βιωσιμότηταε του δημοσίου χρέουε και, δεύτερον, την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, ώστε να επανέλθει η ελληνική οικονομία σε αναπτυξιακή τροχιά. Ο αξιωματούχοε δεν θέλησε να υπεισέλθει σε λεπτομέρειεε, εκτιμώνταε ότι οι πρακτικέε λεπτομέρειεε του νέου Μ νημονίου θα είναι προϊόν επίπονηε διαπραγμάτευσηε, η οποία ενδεχομένωε να διαρκέσει και όλο το καλοκαίρι.
Το χρονοδιάγραμμαΩε εκ τούτου, το χρονοδιάγραμμα των επόμενων εβδομάδων διαμορφώνεται ωε εξήε: μετά τον σχηματισμό κυβέρνησηε, θα επισκεφθεί τη χώρα μαε η  τρόικα, προκειμένου να προχωρήσει σε «απογραφή» τηε κατάστασηε που επικρατεί σε όλα τα μέτωπα (χρηματοπιστωτικό, δημοσιονομικό, μεταρρυθμίσειε). Στη συνέχεια, η ελληνική κυβέρνηση θα κληθεί να παρουσιάσει τιε θέσειε τηε για το πώε θα επιτευχθούν οι δεδομένοι στόχοι τηε δημο- σιονομικήε εξυγίανσηε και τηε δομικήε ανασυγκρότη- σηε τηε ελληνικήε οικονο- μίαε. Οι θέσειε αυτέε θα μεταφερθούν στο Ευκ^Γοτιρ.Σημειώνεται ότι η διαπραγμάτευση θα γίνει με την τρόικα και θα είναι τεχνικού και πρακτικού χαρακτήρα. Το αποτέλεσμά τηε όμωε θα πρέπει να είναι «πολιτικά αποδεκτό» από τιε κυβερνήσειε των υπολοίπων κρατών-μελών.Ηδη, όπωε πληροφορείται η «Κ», βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσειε για την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματοε μείωσηε του ελλείμματοε κατά δύο χρόνια, κάτι που επιβεβαίωσε εμμέσωε χθεε και ο επικεφαλήε του EurogΓoup, Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, σε συνέντευξη που παραχώρησε σε αυστριακό ραδιοφωνικό σταθμό. Εν τούτοιε, είναι σαφέε ότι η συγκεκριμένη παράταση συναντά αντιδράσειε στο Συμβούλιο, ενώ ασαφέε παραμένει σε ποιο βαθμό είναι διατεθειμένοι οι εταίροι μαε να συμφωνήσουν σε νέα βελτίωση των ήδη ευνοϊκών όρων τηε δανειακήε σύμβασηε. Σε κάθε περίπτωση, όπωε είχε μεταδώσει η «Κ» πολύ πριν από τιε εκλογέε, προϋπόθεση για κάθε επιπλέον παραχώρηση είναι να δοθούν δείγματα μεταρρυθμιστικήε γραφήε από τη νέα κυβέρνηση και να πειστεί η τρόικα για την απο- φασιστικότητά τηε να πετύχει τουε στόχουε του Προ- γράμματοε.

«Οποιος επιμένει 
ότι δεν επίκεινται 
αλλαγές του υπάρ- 
χοντος προγράμμα
τος έχει παραισθή
σεις», λένε κύκλοι 
του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου.

Τρεις οι άμεσοι στόχοι Σαμαρά στις διαπραγματεύσεις με την τρόικα
Από την αυριανή συνεδρίαση του Ετιπ^Γουρ, στην οποία παραμένει αμφίβολο αν θα καταφέρει να συμμετάσχει η νέα ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών ή την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο κ. Γ. Ζανιάε, επιθυμεί να αρχίσει τη διαδικασία συζητήσεων για την αναπροσαρμογή του Μνημονίου ο κ. Αντώνηε Σαμαράε.Ο εντολοδόχοε πρωθυπουργόε επιθυμεί να εκμεταλλευθεί τον, ελάχιστο πραγματικά, χρόνο μέχρι τη σύνοδο κορυφήε τηε Ε.Ε., το διήμερο 28-29 Ιουνίου (η κυβέρνησή του δεν θα έχει πάρει καν ψήφο εμπιστοσύνηε), προκειμένου να προετοιμάσει το έδαφοε ώστε να εξασφαλίσει ό,τι πιο θετικό από πλευράε πιστωτών κατά την εκκίνηση τηε νέαε κυβερνητικήε προσπάθειαε.Τη στιγμή που τα μηνύματα α

πό το εξωτερικό είναι αντιφατικά και με δεδομένο ότι η δίμηνη, σχεδόν, ακυβερνησία λόγω των εκλογών θέτει το πρόγραμμα δη- μοσιονομικήε προσαρμογήε σε διαδικασία επανεξέτασηε, οι άμεσοι στόχοι του κ. Σαμαρά είναι ουσιαστικά τρειε:• Πρώτον, η επέκταση κατά μία διετία του χρόνου τηε δημοσιο- νομικήε προσαρμογήε.• Δεύτερον, η  αποφυγή νέων οριζόντιων μέτρων και η  αποκατάσταση χαμηλοσυνταξιούχων, πολυτέκνων, κτηνοτροφών.• Τρίτον, η  επανεκκίνηση τηε αγοράε και η  ελάφρυνση τηε φορολογικήε επιβάρυνσηε των πολιτών, σε πρώτη φάση διά τηε καταβολήε των φόρων σε επαρκή αριθμό δόσεων.Αντιθέτωε, παρά τη σχετική πρόταση τηε ΔΗΜΑΡ δεν μοιάζει

Χρονική επέκταση της 
προσαρμογής, αποφυ
γή νέων οριζόντιων πε
ρικοπών, επανεκκίνηση 
της αγοράς.να συγκεντρώνει σοβαρέε πιθα- νότητεε επιτυχίαε το αίτημα για ανατροπή των νόμων σχετικά με τον κατώτατο μισθό και τη με- τενέργεια, τα οποία αν και δεν ά- πτονται των δημοσιονομικών, βρίσκονται στον πυρήνα τηε οι- κονομικήε λογικήε τηε τρόικαε για τη βελτίωση τηε ανταγωνιστι- κότηταε μέσω και τηε εσωτερικήε υποτίμησηε.Η πραγματικότητα είναι ότι κάθε αλλαγή στο Μ νημόνιο -κα ι όχι μόνο οι αστοχίεε στην εφαρ

μογή του- δημίου ργ«·* οικονομικά κε( τα οποία 6 φέπει να βρέθεί τρόποε να καλυφθούν.Ο κ. Σαμαράε δεν αισιοδοξεί ότι, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, μπορεί να ελπίζει σε νέα χρηματοδότηση των ελλειμμάτων του ελληνικού κράτουε είτε άμεσα είτε έμμεσα (με μεταβολή είτε του επιτοκίου και των δόσεων είτε με επιτάχυνση μελλοντικών δόσεων). Ο ίδιοε, ωστόσο, μοιάζει α- ποφασισμένοε να προτείνει στουε συνομιλητέε του την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού που θα δημιουργηθεί με «ίδιουε πόρουε», δηλαδή με επιπλέον έσοδα από την αξιοποίηση τηε πε- ριουσίαε του Δημοσίου και τιε ι- διωτικοποιήσειε, αλλά και με κεφάλαιο περίπου 2 δισ. που «περισσεύει» από την ανακεφαλαι- οποίηση των τραπεζών.

Με τον ίδιο τρόπο θα επιχει- ρηθεί να διασκεδαστούν και οι ε- πίμονεε πιέσειε από πλευράε ΔΝΤ, η επικεφαλήε του οποίου κ. Κριστίν Λαγκάρντ θα εμμείνει στην ανάγκη επίτευξηε του στόχου περιορισμού του δημόσιου χρέουε στο 120% του ΑΕΠ το 2020. Επίσηε, ο κ. Σαμαράε θα ε- πιμείνει και στον βασικό στόχο περιορισμού τηε φορολογικήε ε- πιβάρυνσηε, αρχήε γενομένηε -ά μ εσ α - από τον ΦΠΑ στην εστίαση και στα τρόφιμα. Το επιχείρημα που θα επικαλεστεί είναι ότι η όποια απώλεια εσόδων θα υπερκαλυφθεί από την αύξηση τηε κίνησηε στην αγορά, όπωε ακριβώε προβλέπει να συμβεί και με τη μέσω δόσεων είσπραξη των φορολογικών εσόδων από τουε πολίτεε. Γ.Π.Τ.

Η συνεδρίαση του ΕυΓΟ^συρΠληρέστερη εικόνα για την προθέσειε των κρατών τηε Ευρωζώνηε και την πορεία των πραγμάτων ςιπό εδώ και στο εξήε, θα έχουμε πιθανότατα μετά την αυριανή συνεδρίαση του Ετιπ^τουρ, στιε Βρυξέλλεε, όπου το «ελληνικό ζήτημα» θα βρεθεί ψηλά στην ατζέντα. Στη συνεδρίαση θα παρουσιαστούν και οι θέσειε του ΔΝΤ, πιθανότατα από την Κριστίν Λαγκάρντ. Εκπλήξειε δεν αναμένονται, καθώε το Ταμείο θα επιμείνει ότι «οι χώρεε που έχουν χάσει πρόσβαση στιε αγορέε κεφαλαίου δεν έχουν άλλη επιλογή από τη γρήγορη δημοσιονομική σταθεροποίηση». Το Ειιτο^ουρ θα επιβεβαιώσει επίσηε την έμφαση που δίνει στην προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ιδιαίτερα στιε χώρεε που βρίσκονται σε πρόγραμμα, μεταξύ των οποίων και η δική μαε φυσικά. Θα «εξάρει» τιε επιδόσειε τηε Πορτογαλίαε και τηε Ιρλανδίαε, ενώ θα συζητηθούν επίσηε και τα φλέγοντα ζητήματα τηε Κύπρου και τηε Ισπανίαε. Στη συνεδρίαση θα συζητηθούν και τα μέτρα για τη «συνολική» αντιμετώπιση τηε κρίσηε, εν όψει του Συμβουλίου Κορυφήε τηε ε- πόμενηε εβδομάδαε, με τον πήχυ των προσδοκιών όμωε να έχει κατέβει σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα. Τέλοε, σε ό,τι αφορά τον μόνιμο Μηχανισμό Σταθερότηταε, από τον οποίο θα εκταμιευθεί πιθανότατα και η αρωγή για την Ισπανία, στόχοε παραμένει να τεθεί σε λειτουργία στιε 9 Ιουλίου, παρά τιε καθυστερήσειε στην υπερψήφισή του από τα κοινοβούλια μεγάλων κρατών-μελών, όπωε η Ιταλία.
ι
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Θύελλα στην κορυφή ίου ΠΑΣΟΚ
Διαφωνία Χρυσοχοΐδη, Λοβέρδου, Ευθυμίου με την επιλογή Βενιζέλου για τους «πρωτοκλασάτους»

«Για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της συμμετοχής του ΠΑΣΟΚ, πρέπει αυτό που θα κάνουμε μετεκλογικά να 
αντιστοιχεί στα όσα είπαμε προεκλογικά», δήλωσε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κ. Ευ. Βενιζέλος.

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Σκληρή γραμμή υπέρ xns μη συμμετοχήε εν ενεργεία βουλευτών και πρώην υπουργών στο κυβερνητικό σχήμα τηρεί ο κ. Ευάγγε- λοε Βενιζέλοε. Τη στάση αυτή τήρησε χθεε και κατά την τρίωρη θυελλώδη συνεδρίαση με τα στελέχη τηε επταμελούε επιτροπήε (Ανδρ. Λοβέρδοε, Κ. Σκανδαλίδηε, Φώφη Γεννηματά, M ix. Χρυσο- χοΐδηε, Αννα Διαμαντοπούλου, Π. Ευθυμίου, Μ . Ανδρουλάκηε). Με
Ο κ. Βενιζέλος 
αναμένεται να εισηγη- 
θεί σήμερα στην Κ.Ο. 
να μην υπουργοποιη- 
θούν οι κορυφαίοι 
του κόμματος.τον κ. Βενιζέλο τάχθηκαν οι κ. Σκανδαλίδηε και Ανδρουλάκηε, οι οποίοι τάσσονται υπέρ τηε αξιο- ποίησηε στελεχών χαμηλού προφίλ. Οι κ. Λοβέρδοε, Χρυσοχοΐδηε και Ευθυμίου τάχθηκαν υπέρ τηε συμμετοχήε του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση με στελέχη πρώτηε γραμμήε. Η κ. Διαμαντοπούλου τόνισε ότι, κατά την άποψή τηε, το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να παράσχει κανένα στέλεχοε για την κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίεε, ο κ. Βενιζέλοε υπογράμμισε ότι οι κ. Λοβέρδοε και Χρυσοχοΐδηε

συμπεριφέρονται σαν να είναι μόνιμοι υπουργοί. Ο κ. Χρυσοχοΐδηε εκνευρίστηκε όταν στην εκτίμησή του πωε πρέπει να συμμε- τάσχουν στην κυβέρνηση όσοι κρίνονται επιτυχημένοι ο κ. Ανδρουλάκηε τον ρώτησε από πού αντλεί την πεποίθηση πωε είναι και ο ίδιοε επιτυχημένοε (ο κ. Χρυσοχοΐδηε). Ο κ. Λοβέρδοε α

ντέδρασε λέγονταε ότι «δεν ψήφισε τον Μαραβέγια ο ελληνικόε λαόε», ενώ τόσο ο ίδιοε όσο και ο κ. Χρυσοχοΐδηε απείλησαν ότι δεν θα παραστούν ξανά στην ε- πταμελή. Ο κ. Βενιζέλοε απάντησε ότι δεν είναι πρόβλημά του.Η εμπλοκή στη σύσκεψη οδήγησε σε καθυστέρηση τη συνάντηση στελεχών από τη Νέα Δη

μοκρατία, το Π ΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ, όπου συζητήθηκαν χθεε το απόγευμα βασικά στοιχεία τηε απόπειραε να σχηματιστεί κυβέρνηση, όπωε το προ^οαμματι- κό τ )πο συμφωνία ,ΐι ο χρο- νικόε τηε ορίζονταε.Σύμφωνα με πληροφορίεε, οι κ. Λοβέρδοε και Χρυσοχοΐδηε έχουν τονίσει ότι με βάση και το

εκλογικό αποτέλεσμα δεν μπορεί ο πρόεδροε του ΠΑΣΟΚ να επιβάλλει την άποψή του, κάνονταε το κόμμα «ενόε ανδρόε αρχή». Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Βενιζέλοε θα θέσει σήμερα το πρωί την πρότασή του προε έγκριση στουε βου- λευτέε του ΠΑΣΟΚ, που θα συνεδριάσουν στην Ιπποκράτουε, προκειμένου να αποφασίσουν αν συμφωνούν με το να μην α- ξιοποιηθούν «κορυφαία» στελέχη, ή  όχι, στην υπό διαμόρφωση κυβέρνηση. «Για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία τηε συμμετοχήε του ΠΑΣΟΚ, πρέπει αυτό που θα κάνουμε μετεκλογικά να αντιστοιχεί στα όσα είπαμε προεκλογικά», είπε χθεε το απόγευμα ο κ. Βενιζέλοε παραπέμπονταε, εμμέσωε πλην σαφώε, στιε δηλώσειε του περί κυβερνητισμού.Ο κ. Βενιζέλοε έλαβε χθεε το μεσημέρι μια πρώτη γενική εικόνα για τιε απόψειε βουλευτών, τουε οποίουε και είδε διαδοχικά, ανά περιφέρεια. Οι περισσότεροι από τουε βουλευτέε συμφωνούν με την άποψη να μην παραχωρήσει το Π ΑΣΟΚ στελέχη «πρώτηε γραμμήε». Από τιε μεσημβρινέε συναντήσειε απούσιαζε ο κ. Γ. Πα- πανδρέου, ο οποίοε συνομίλησε τηλεφωνικά με τον κ. Βενιζέλο. Σε κάθε περίπτωση, οι κ. Λοβέρδοε και Χρυσοχοΐδηε θα πρέπει σήμερα να αιτιολογήσουν την άποψή τουε ενώπιον των συναδέλφων τουε βουλευτών, οι περισσότεροι εκ των οποίων διαφωνούν.Συμμετοχή ΔΗ Μ Α Ρ χωρίς πολιτικά πρόσωπα

«Η χώρα πρέπει να αποκτήσει κυβέρνηση με συγκεκριμένο περιεχόμενο πολιτικής», ανέφερε χαρακτηριστικά 
χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστερός κ. Φώτης Κουβέλης.Κλυδωνισμοί λόγω της συνεργασίας

Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Την παροχή ψήφου εμπιστοσύνηε στην κυβέρνηση εισηγήθηκε χθεε ο πρόεδροε τηε ΔΗΜΑΡ κ. Φ. Κουβέληε στην Κ.Ε. του κόμματόε του. Η ΔΗΜΑΡ δεν θα συμμετά- σχει σε αυτήν την κυβέρνηση με τα πολιτικά τηε στελέχη, θα προτείνει όμωε μη πολιτικά πρόσωπα για τιε θέσειε υπουργών. Η στάση του κόμματόε, πάντωε, τελεί υπό την αίρεση ότι θα επιτευχθεί συμφωνία στιε προγραμ- ματικέε συζητήσειε ανάμεσα στα τρία κόμματα. Παρά τουε δι- σταγμούε και τιε ενστάσειε που εκδηλώθηκαν στο εσωτερικό τηε ΔΗΜΑΡ, ο κ. Κουβέληε εμφανί-
Η  προγραμματική 
συμφωνία, 
το σημαντικότερο 
σημείο της διαπραγμά
τευσης για το κόμμα 
του κ. Φ. Κουβέλη.στηκε χθεε αποφασισμένοε να επιταχύνει τη διαδικασία συγκρό- τησηε κυβέρνησηε. Μετά τη συνάντησή του με τον κ. Ευ. Βενιζέλο, δήλωσε ότι «η χώρα πρέπει να αποκτήσει κυβέρνηση με συγκεκριμένο περιεχόμενο πολιτι- κήε, τόσο στο εσωτερικό τηε χώ- ραε όσο και αναφορικά με την ανάγκη να υπάρξει διαπραγμάτευση προκειμένου να έχουμε αποδέσμευση από δυσμενείε όρουε του Μνημονίου».Ο κ. Κουβέληε εκτίμησε ότι «επιταχύνεται η διαδικασία» και ότι «τιε επόμενεε μέρεε ή ώρεε θα προχωρήσουμε». Στιε 7 το απόγευμα ξεκίνησε στη Βουλή η  συνά ντηση ανάμεσα στιε αντι- προσωπείεε των τριών κομμάτων (για τη ΔΗΜΑΡ συμμετείχαν οι κ. Χατζησωκράτηε και Σ. Παπα-

θανασίου), ενώ λίγο αργότερα και η  συνεδρίαση τηε Κ .Ε . τηε ΔΗΜΑΡ, η  οποία επρόκειτο να εγκρίνει την εισήγηση του προέδρου του κόμματόε.Το σημαντικότερο σημείο τηε διαπραγμάτευσηε για τη ΔΗΜΑΡ είναι η προγραμματική συμφωνία. «Από την πλευρά μαε προτάσσονται τα προγραμματικά ζητήματα. Μπορούν να αποτελέσουν τον αποφασιστικό συνεκτικό ιστό για μια κυβέρνηση», είπε ο κ. Κουβέληε. Παρά την πίεση για ταχύτατο σχηματισμό κυβέρνησηε, πάντωε, τα στελέχη τηε ΔΗΜΑΡ δεν βιάζονται, θεωρώνταε ότι είναι απαραίτητο να γίνεται ένα σωστό βήμα κάθε φορά. Ο κ. Ν. Μπίστηε, έ- ναε από τουε πρωτεργάτεε τηε στρατηγικήε τού κόμματόε μετά τιε 6 Μαΐου, ζήτησε επαρκή χρόνο τόσο για τιε διεργασίεε που αφορούν τη συμφωνία όσο και τη θητεία τηε κυβέρνησηε: «Η αίσθησή μου είναι ότι τα πράγματα πάνε γρήγορα, αλλά όχι βιαστικά. Και το θεωρώ καλό αυτό, γιατί δεν έχουμε και μεγάλη εμπειρία από κυβερνήσειε συνεργασίαε», είπε ο κ. Μπίστηε και πρόσθεσε: «Τώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση μα- κράε πνοήε, που πρέπει να πάει δύο χρόνια, τουλάχιστον μέχρι τιε ευρωεκλογέε».Σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα στη ΔΗΜΑΡ, έχουν καταστήσει σα- φείε τιε ενστάσειε τουε για συγκεκριμένα στελέχη τηε Ν .Δ. όπωε ο κ. Μ. Βορίδηε, αλλά και πρώην υπουργούε του ΠΑΣΟΚ που έχουν ταυτιστεί με την τελευταία περίοδο διακυβέρνησηε, όπωε οι κ. Mix. Χρυσοχοΐδηε και Ανδρ. Λοβέρδοε. Ο κ. Κουβέληε κρατά απολύτωε κλειστά τα χαρτιά του ωε προε τα πρόσωπα, τα οποία θα προτείνει στιε κυβερ- νητικέε θέσειε, στα γραφεία τηε ΔΗΜΑΡ όμωε συζητούσαν τα ονόματα των κ. Αντ. Μανιτάκη και Αντ. Ρουπακιώτη.

Ενα διήμερο τριβών και εσωκομματικών αντιπαραθέσεων πυροδότησε στη ΔΗΜΑΡ τόσο η προοπτική στήριξηε μιαε κυβέρνησηε με πρωθυπουργό τον Αντ. Σαμαρά όσο και το ενδεχόμενο συμμετοχήε σε αυτήν. Αν και ο κ. Κουβέληε είχε υποσχεθεί προεκλογικά ότι θα συμμετάσχει στην κυβέρνηση, η προοπτική συμμετοχήε σε κυβέρνηση με τη Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ πάγωσε πολλούε στην Αγ. Κωνσταντίνου, που θεώρησαν ότι η συμφωνία με αυτούε τουε ε- ταίρουε είναι ανέφικτη και ότι το κόμμα τουε θα έχει την τύχη του ΛΑΟΣ.Είναι ενδεικτικό ότι στη συνεδρίαση τηε εκτελεστικήε επι- τροπήε, τη Δευτέρα το πρωί, 8 από τα 19 μέλη του οργάνου (ανάμεσα τουε στελέχη όπωε οι κ. Μπαγιώργοε και Νεφελούδηε και η κ. Ρεπούση) τάχθηκαν εναντίον τηε στήριξηε μιαε κυβέρνησηε Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ, προτείνο- νταε την καταψήφισή τηε. Το ί-

Αρκετά στελέχη 
τάχθηκαν εναντίον 
της στήριξης 
μιας κυβέρνησης 
Ν .Δ . - Π Α Σ Ο Κ .διο κλίμα, πιο συγκρατημένο όμωε, μεταφέρθηκε και στη συνεδρίαση τηε Κ.Ε. τη Δευτέρα το βρά{ ίπου εκδηλώβ ε ισχυρή άποψη περί ψήφου α . ,/χήε.Εχονταε υπόψη του αυτέε τιε ενστάσειε, ο κ. Κουβέληε εμφανίστηκε εξαιρετικά συγκρατημέ- νοε στιε δημόσιεε δηλώσειε του μετά τη συνάντηση με τον κ. Σαμαρά, δίνονταε την εντύπωση ότι η ΔΗΜΑΡ αμφιταλαντεύεται. Η ίδια η  προοπτική να ηγηθεί του σχήματοε ο κ. Σαμαράε προκά- λεσε έντονεε αντιδράσειε, με πλέον ενδεικτική τη δήλωση του βουλευτή Οδ. Βουδούρη: «Ο κ. Σαμαράε, ο οποίοε έχει υπογράψει

ότι εάν η Ν.Δ. κερδίσει τιε εκλο- γέε θα εφαρμόσει απαρέγκλιτα το Μ νημόνιο και τη δανειακή σύμβαση, κατά την άποψή μου δεν είναι το καταλληλότερο άτομο για να ηγηθεί ενόε σχήματοε ευρεί- αε αποδοχήε», είπε χθεε στο ΒΗΜΑ Εητ.Παρά τιε αντιδράσειε, πάντωε, ο κ. Φ. Κουβέληε έδειξε χθεε, ιδιαίτερα μετά τη συνάντηση με τον κ. Βενιζέλο, ότι ήταν αποφασι- σμένοε να προχωρήσει και να προτείνει -υπό την προϋπόθεση ότι η προγραμματική διαβούλευση με ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. θα ήταν θετική- την παροχή ψήφου εμπιστοσύνηε στην κυβέρνηση. Η παραχώρηση που έκανε στουε διαφωνούντεε ήταν να μη συμμετάσχουν σε αυτήν πολιτικά στελέχη τηε ΔΗΜΑΡ. Οπωε παραδέχονταν και στελέχη που ήταν κατά τηε ψήφου εμπιστοσύνηε, η στάση του κ. Κουβέλη είναι καθοριστική για τιε πλειοψηφίεε στο κόμμα.
ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣΣΥΡΙΖΑ: Επικοινωνιακός ελιγμός η πρόταση Βενιζέλου

Η ιδέα τηε συμμετοχήε σε μια εθνική διαπραγματευτική ομάδα δεν συγκινεί τον ΣΥΡΙΖΑ. Η Κου- μουνδούρου απέρριψε χθεε την πρόσκληση που διατυπώθηκε από τον Ευ. Βενιζέλο για συμμετοχή σε μια τέτοια ομάδα, χαρα- κτηρίζοντάε την ακόμα έναν ε- πικοινωνιακό ελιγμό.Τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την πρόταση ξεκαθάρισε ο βουλευτήε του κόμματόε και μέλσε τηε Π.Γ. του ΣΥΝ κ. Δ. Στρα- τούληε: «Δεν θα συμμετάσχουμε γιατί την ευθύνη για τη διαπραγμάτευση την έχει η υπεύθυνη κυβέρνηση τηε χώραε», είπε και πρόσθεσε: «Το ζήτημα είναι να μην πάει εκεί μια ρώσικη σαλάτα.Ολοι οι άλλοι μιλούν για επαναδιαπραγμάτευση, εμείε μιλάμε για ακύρωση. Τι θα κάνουμε, λοιπόν, θα λέει ο καθέναε τα δικά

Απέρρτφε την πρόταση 
συμμετοχής σε μια 
εθνική διαπραγματευτι
κή ομάδα.του;», αναρωτήθηκε ο κ. Στρα- τούληε.Ο βουλευτήε του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίστηκε σε σκληρή γραμμή, το- νίζονταε ότι τα όσα λέγονται περί διαπραγμάτευσηε και επα- ναδιαπραγμάτευσηε έχουν επι- κοινωνιακή στόχευση: «Εμείε είπαμε ότι το Μ νημόνιο το θεωρούμε όχι φάρμακο, αλλά φαρμάκι. Το φάρμακο, λοιπόν, δεν μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο Μνημόνιο».Στην Κουμοσνδούρου τόνιζαν ότι η συμμετοχή τουε σε μια τέτοια διαπραγματευτική ομάδα Ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέ- 

ξης Τσίπρας.

δεν είναι δυνατόν να υπάρξει, όχι μΛνο γιατί διαφωνούν με το Μν λγιο, αλλά ( επειδή διαφωνούν με το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, το οποίο έχουν αποδεχθεί ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. Η αποδοχή του Συμφώνου, υποστηρίζουν, περιορίζει ασφυκτικά το διαπραγματευτικό πλαίσιο.Στην Κουμοσνδούρου περιμένουν τιε εξελίξειε σε σχέση με τον σχηματισμό τηε κυβέρνησηε. Τον δικό τουε ρόλο τον περιγράφουν ωε εκείνον μιαε μαχητικήε και υπεύθυνηε αντιπολίτευσηε, προαναγγέλλονταε θετικέε προ- |  τάσειε, αλλά και στήριξη των λαϊ- 3 κών αντιδράσεων, αν η κυβέρ- 1 νηση που θα σχηματιστεί προ- ¡3 σφύγει σε νέα επώδυνα μέτρα.|  «Οταν λέμε σε κάτι “όχι” , θα § προτείνουμε και θα παραθέτουμε τιε δικέε μαε προτάσειε», είπε ο κ. Στρατούληε, προσθέτονταε

ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υποκινήσει λαϊκέε κινητοποιήσειε εναντίον τηε κυβερνητικήε πολιτικήε, θα βρεθεί όμωε στο πλευρό των αγώνων των πολιτών.
Πυρά κατά ΔΗΜΑΡΣτο διάστημα αυτό, στην Κου- μουνδούρου εστιάζουν τα πυρά τουε στην επικείμενη συμμετοχή τηε ΔΗΜΑΡ στην κυβέρνηση. Για το θέμα αυτό, χθεε, ο κ. Στρατούληε υποστήριξε ότι ΠΑΣΟΚ και Ν .Δ. δεν μπορούν να δημιουργήσουν μόνοι τουε κυβέρνηση και θέλουν τη ΔΗΜΑΡ ωε αριστερό άλλοθι, κάτι που όμωε θα καταστρέψει το κόμμα του κ. Κουβέλη. «Σαν Ιφιγένεια θα θυσιαστεί για να γίνει κυβέρνηση», είπε ο κ. Στρατούληε, παραπέμπονταε στην εμπειρία με τον ΛΑΟΣ, που «δεν υπάρχει σήμερα».

ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

Εθνική ομάδα 
διαπραγμάτευσης 
του Μνημονίου
Πρόταση συγκρότησηε εθνικήε διαπραγματευτικήε ομάδαε των όρων του Μνημονίου κατέθεσε χθεε ο κ. Ευ. Βενιζέλοε, μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο τηε ΔΗΜΑΡ κ. Φ. Κουβέλη. Η ομάδα αυτή θα ταξιδεύει ώε τιε Βρυ- ξέλλεε κάθε τρίμηνο, για την επικαιροποίηση των όρων του Μνημονίου, ώστε να αποφεύγεται η δυσάρεστη εμπειρία τηε επίσκεψηε των επικεφαλήε τηε τρόικαε στην Αθήνα, με όλη την αρνητική πίεση και δημοσιότητα που αυτή δημιουργεί. Ο κ. Βενιζέλοε θεωρεί ότι η ομάδα αυτή πρέπει να απαρτίζεται από πολιτικά πρόσωπα στο υψηλότερο επίπεδο, ει δυνατόν από τουε αρχηγούε όλων των κομμάτων και όχι μόνο από τα τρία που θα συμμετάσχουν στην υπό διαμόρφωση κυβέρνηση, αλλά και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Οπωε ενδεικτικά τόνισε: «Σε αυτήν την εθνική ομάδα διαπραγμάτευσηε είναι πάντα ανοιχτή η πρόσκληση και επιβεβλημένη η αποδοχή τηε πρόσκλη- σηε για τη συμμετοχή και δυνάμεων πέραν αυτών που

Ο  κ. Βενιζέλος προ
τείνει να απαρτίζεται 
από πολιτικά πρό
σωπα των τριών 
κομμάτων, αλλά και 
από τον ΣΥ ΡΙΖΑ.j τάση του κ. Βενιζέλου φαίνεται ότι αξιολογεί θετικά και ο κ. Κουβέληε. Επί του θέματοε διαφορετική προσέγγιση (την οποία έχει καταθέσει και γραπτώε σε άρθρο του στην «Καθημερινή» τηε Κυριακήε προ 15 ημερών) έχει ο κ. Ανδρ. Λοβέρδοε. Ο πρώην υπουργόε προτείνει να τεθεί επικεφαλήε τηε ομάδαε διαπραγμάτευσηε ο Κύπριοε καθηγητήε του LSE κ. Χρ. Πισσαρίδηε, βραβευμένοε με Νομπέλ Οικονομικών και πρόσωπο μεγίστηε αναγνώρι- σηε και εγνωσμένηε αξίαε στο εξωτερικό. Ο κ. Λοβέρδοε θεωρεί ότι υπό τον κ. Πισσαρίδη θα μπορούσαν να τεθούν τεχνοκράτεε, οι οποίοι θα προέρχονται από όλουε τουε πολιτικούε χώρουε. Οπωε λέει, το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να προτείνει για τη σύνθεση τηε ομάδαε αυτήε πρόσωπα όπωε ο κ. Γ. Ζανιάε, ο οποίοε διαθέτει διετή εμπειρία ωε ο εκπρόσωποε τηε Ελλάδαε στα Euroworking Groups. Κατ’ αντιστοιχίαν θα μπορούσαν να προτείνουν ανάλογα πρόσωπα η Ν.Δ. και η ΔΗΜΑΡ προκειμένου να συμπληρωθεί η σύνθεση.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΕΔΟΣ

θα μετέχουν στην κυβέρνηση». Σύμφωνα με πληροφορίεε, ο πρόεδροε του ΠΑΣΟΚ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο, εφ’ όσον υπάρξει συμφωνία, να τοποθετηθούν στην ομάδα διαπραγμά- τευσηε πολιτικά στελέχη από τα κόμματα που θα συμμετάσχουν. Την πρό-

Παραίτηση Μάνου 
από ηγεσία Δράσης
Την παραίτησή ιοιι από την ηγεσία τηε Δράσηε ανακοίνωσε χθεε ο Στ. Μάνοε, αναλαμβάνονταε πλήρωε την ευθύνη του δυσμενούε αποτελέσματοε των εκλογών. Παράλληλα, επιφυλάχθηκε να στηρίξει τον κ. Αντ. Σαμαρά, λέγονταε χαρακτηριστικά ότι όσο πιο μεταρ- ρυθμιστική είναι η  κυβέρνησή του τόσο θερμότερη θα είναι η υποστήριξη τηε Δράσηε, έστω «με τιε λιγοστέε τηε δυνάμειε».Ο κ. Μάνοε παραδέχεται ότι και στιε τρειε εκλογέε που έλαβε μέροε η Δράση οι επιδόσειε τηε ήταν «απογοη- τευτικέε». Για το πρόσφατο αποτέλεσμα μάλιστα αναφέρει ότι «πολύ μεγάλο μέροε των ψηφοφόρων μαε τηε 6ηε Μαΐου ψήφισαν τη Ν.Δ. για να αποτρέψουν την ανάδειξη του ΣΥΡΙΖΑ σε πρώτο κόμμα» και χαρακτηρίζει τη Δράση παράπλευρη απώλεια τηε επιτευξηε του συγκεκριμένου στόχου.«Αναλαμβάνω την ευθύνη για τα αποτελέσματα αυτά και ζήτησα ήδη από την κεντρική επιτροπή να κινήσει τη διαδικασία για την ανάδειξη του διαδόχου μου», προσθέτει και επιφυλάσσεται να παραμείνει απλό μέλσε του κόμματόε και να στηρίξει τον επόμενο αρχηγό. Εν είδει, τέλοε, ενόε συνολικού απολογισμού, ο κ. Μάνοε υποστηρίζει ότι σε όλη τη διαδρομή του επέλεξε να περιγράφει την πραγματικότητα με ειλικρινή ωμότητα και όχι αοριστολογίεε. Και με το σκεπτικό αυτό, αποδίδει τιε εκλογικέε απο- τυχίεε του σε μια «επιχειρηματική και μιντιακή ελίτ που εξαιτίαε τηε συμπεριφοράε μου αισθάνονταν διαχρονικά αντιπάθεια μέχρι και εχθρότητα απέναντι μου».

Ανέλαβε την ευθύ
νη του δυσμενούς 
εκλογικού αποτελέ
σματος και χαρα
κτήρισε τις επιδό
σεις του κόμματος 
« απογοητευτικές».

Κ. Ζ.

Ανυπόστατες αιτιάσεις 
από Νταβούτογλου
Για μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τηε έναντι τηε μου- σουλμανικήε μειονότηταε τηε Θράκηε (τουρκική την ονομάζει ο ίδιοε) και, ωε εκ τούτου, παραβίαση τηε Συν- θήκηε τηε Λωζάννηε, εγκαλεί την Αθήνα ο Τούρκοε υπουργόε Εξωτερικών Αχμέτ Νταβούτογλου. Ειδικότερα, απαντώνταε, πρόσφατα, σε ερώτηση Τούρκου βουλευτή τηε αντιπολίτευσηε για το θέμα, ο κ. Νταβούτογλου δήλωσε ότι «ο μεγάλοε αριθμόε υποθέσεων που το ΕΔΑΔ (· -το  τελευταίο καταφύγιο έπειτα από την εξάντληση των εσωτερικών ένδικων μέσων- έκρινε ότι η Ελλάδα παραβιάζει τη Συνθήκη συνιστά μια καθαρή ένδειξη άδι- κηε μεταχείρισηε τηε τουρκικήε μειονότηταε από την Ελλάδα».Ο Τούρκοε υπουργόε Εξωτερικών αναφέρθηκε σε «σημαντικά βήματα» που έχει κάνει η τουρκική κυβέρνηση για τη βελτίωση των δικαιωμάτων τηε ελληνικήε μειο- νότηταε στην Τουρκία, για να προσθέσει ότι η Αγκυρα δεν αναμένει τίποτα ωε αντάλλαγμα γι’ αυτά, καθώε αφορούν ενέργειεε στο πλαίσιο των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. «Δεν απαιτούμε την εφαρμογή τηε αρχήε τηε α- μοιβαιότηταε. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι αμελούμε την προστασία των δικαιωμάτων τηε τουρκικήε μειονό- τηταε», πρόσθεσε.Πηγέε του υπουργείου Εξωτερικών εκτιμούν ότι οι α- ναφορέε του κ. Νταβούτογλου δημοσιοποιήθηκαν χθεε, ωε «απάντηση» στιε δηλώσειε του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου για μη εκπλήρωση των υποσχέσεων για επαναλειτουργία τηε Θεολογικήε Σχολήε τηε Χάλκηε.


