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Σε εξαιρετικά βαρύ κλίμα διεξήχθησαν οι διαβουλεύσεις ίων ηγετών της Ε.Ε. με σκοπό να βρεθεί μια πειστική απάντηση στην κρίση που απειλεί την ύπαρξη της Ευρωζώνης.

Η ΕΕ. στην κόψη του ξυραφιού
Μ όνη και Ραχόι απείλησαν ότι θα μπλοκάρουν οποιαδήποτε απόφαση αν δεν ληφθούν αμεοά μέτρα

Του ανταποκριτή μας σης ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Ολονύχτιο θρίλερ διεξαγόταν έωε 
τιε πρώτεε πρωινέε ώρεε στο Ευ
ρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφήε στιε 
Βρυξέλλεε, καθώε ο πρωθυπουρ- 
γόε τηε Ιταλϊαε, Μάριο Μ όντι 
και ο πρωθυπουργόε τηε Ισπανϊαε, 
Μαριάνο Ραχόι, μπλόκαραν τη  λή
ψη οποιοσδήποτε απόφασηε, χω- 
ρϊε τη  δέσμευση τηε Ε.Ε. (ουσια
στικά τηε Γερμανϊαε) για τη ν ά
μεση λήψη βραχυπρόθεσμων μέ
τρω ν εκτόνωσηε τω ν  π ιέσεων 
που δέχονται τα  επιτόκια τω ν  ο
μολόγων τω ν  χωρών τουε. Ρώμη 
και Μαδρίτη ζήτησαν τη  χρησι
μοποίηση του προσωρινού και του 
μόνιμου μηχανισμού σταθερότη- 
ταε (ΕΡδΡ/ΕδΜ) για τη ν παρέμ
βαση στη ν αγορά ομολόγων τηε 
Ισπανϊαε και τηε Ιταλϊαε. Οπωε ση
μείωναν διττλωματικέε πηγέε, υπό 
τη ν προϋπόθεση τηε ανωνυμϊαε, 
οποιαδήποτε πρόβλεψη ήταν πα
ρακινδυνευμένη, καθώε η Γαλλία 
είχε ταχθεί στο πλευρό τηε Ρώμηε 
και τηε Μαδρίτηε και το  ναυάγιο 
δεν μπορούσε να αποκλειστεί.

Οι πυρετώδειε διαβουλεύσειε με

σκοπό να βρεθεί μια πειστική α
πάντηση στην κρίση που απειλεί 
τη ν  ίδια τη ν ύπαρξη τηε Ευρω- 
ζώνηε διεξήχθησαν σε εξαιρετικά 
βαρύ κλίμα. Παράλληλα με τη  Σύ
νοδο Κορυφήε, σε εξέλιξη βρι
σκόταν συνεδρίαση του Συμβου
λίου Εμπειρογνωμόνων του 
Eurogroup (EWG), η οποία, σύμ
φωνα με αξιόπιστεε ττληροφο- 
ρίεε, ήταν θυελλώδηε. Εμπειροι δι- 
πλωμάτεε χαρακτήριζαν το EWG 
εξίσου ή ακόμη και πιο σημαντι
κό από τη  Σύνοδο, καθώε οι ε- 
μπειρογνώμονεε προσπαθούσαν 
να καταλήξουν σε ένα κοινό πλαί
σιο προτάσεων για τουε ηγέτεε τηε 
Ευρωζώνηε που θα συναντηθούν 
σήμερα. Το πλαίσιο αυτό περιε- 
λάμβανε άμεσα μέτρα ανακούφι- 
σηε για την Ισπανία και την Ιτα
λία, όπωε η αλλαγή του κατα
στατικού του Ευρωπαϊκού Μη
χανισμού Σταθερότηταε για την 
απευθείαε ανακεφαλαιοποίηση 
τω ν  τραπεζών και η αγορά ομο
λόγων από τουε δύο μηχανι- 
σμούε. Ωστόσο και πάλι οι γερ- 
μανικέε ενστάσειε φαινόταν δύ
σκολο να καμφθούν. Το αποτέ
λεσμα ήταν οι κ. Μόντι και Ραχόι

να εμφανίζονται αποφασισμένοι 
να μη συναινέσουν σε οτιδήποτε, 
αν δεν είχαν απτά αποτελέσματα 
από το  EWG.

Οπωε προκύπτει από τη  συνέ
ντευξη Τύπου που έδωσαν σε διά
λειμμα τηε συνεδρίασηε, αργά 
χθεε το βράδυ, οι πρόεδροι του Ευ
ρωπαϊκού Συμβουλίου, Χέρμαν

Θυελλώδης συνεδρία
ση του EWG με θέμα 
την αγορά ομολόγων 
της Ισπανίας και της 
Ιταλίας από τους μηχα
νισμούς σταθερότητας.

βαν Ρομπέι και τηε Κομισιόν, Ζο- 
ζέ Μανουέλ Μπαρόζο, οι ηγέτεε 
τηε Ε.Ε. βρίσκονταν κατά τα  άλ
λα κοντά στο να συμφωνήσουν ε
πί τηε αρχήε στην υιοθέτηση ενόε 
«Πακέτου Ανάπτυξηε» ύψουε 120 
δισεκατομμυρίων ευρώ, μέσω τηε 
κεφαλαιακήε ενίσχυσηε τηε Ευ- 
ρωπαϊκήε Τράπεζαε Επενδύσε
ων, τηε έκδοσηε ευρωομολόγων

έργων και τηε αναδιανομήε τω ν 
κεφαλαίων των διαρθρωτικών τα
μείων σε δράσειε προτεραιότηταε, 
που θα δημιουργήσουν θέσειε 
εργασίαε. Επιπλέον, οι Ευρωπαί
οι ηγέτεε συζήτησαν τη ν εισή- 
γη' ίου  πρόεδρο ΐυ  Ευρω
π α ϊκ ό  Συμβουλίου, ¿¿ίρμαν βαν 
Ρομπέι, με την οποία διαμορφώ
νεται «οδικόε χάρτηε» για την εμ
βάθυνση τηε οικονομικήε, τρα- 
πεζικήε και πολιτικήε ενοποίησηε 
τηε Ευρωζώνηε. Ωστόσο, σε ό,τι 
αφορά το πακέτο ανάπτυξηε, πρό
κειται ουσιαστικά για πολύ λιγό- 
τερα χρήματα από όσα ανακοι
νώθηκαν, αφού στο συνολικό πο
σό συνυπολογίζεται και η «μό
χλευση» τω ν  διαθέσιμων κεφα
λαίων, η συμμετοχή του ιδιωτικού 
τομέα, αλλά και η ανακατανομή ή
δη προϋπολογισμένων πόρων. 
Αναφορικά δε με τη ν εισήγηση 
του κ. Βαν Ρομπέι, αυτό που επί 
τηε ουσίαε επρόκειτο να αποφα
σίσουν είναι ότι οι Ευρωπαίοι η
γέτεε θα περιμένουν μια «ενδιά
μεση έκθεση» τον  Οκτώβριο και 
ένα «δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα» 
μέχρι το  τέλοε του χρόνου.

Οπωε γίνεται αντιληπτό, οι πα

ραπάνω αποφάσειε είναι δύσκο
λο να καθησυχάσουν τιε αγορέε 
και να  αμβλύνουν τιε πιέσειε 
σ τη ν  ευρωπαϊκή περιφέρεια. 
Εντούτοιε, το Βερολίνο, όπωε διε- 
φάνη από τιε τοποθετήσετε Γερ
μανών αξιωματούχων όλεε τιε 
προηγούμενεε ημέρεε, είναι μεν 
διατεθειμένο να συναινέσει σε α
ναπτυξιακά μέτρα και σε ένα 
χρονοδιάγραμμα για τη ν ουσια
στική αναβάθμιση τηε ΟΝΕ σε 
πλήρη οικονομική ένωση, αλλά ε
πιδιώκει τα μεν αναπτυξιακά μέ
τρα να  έχουν το  ελάχιστο δυνα
τό δημοσιονομικό κόστοε, ενώ το 
χρονοδιάγραμμα για τη ν ΟΝΕ να 
είναι όσο πιο γενικόλογο και μα
κροπρόθεσμο γίνεται.

Ηδη από το  πρωί, το  χάσμα με
ταξύ τω ν  βορειοευρωπαϊκών χω
ρών με πιστοληπτική αξιολόγηση 
ΑΑΑ και τω ν  υπολοίπων είχε δια
φανεί. «Η  κατάσταση είναι πολύ 
δύσκολη, πέρα από κάποια πράγ
ματα προε την κατεύθυνση τηε 
τραπεζικήε ενοποίησηε, δεν θα 
πρέπει να περιμένουμε τίποτε 
σημαντικό», δήλωνε, με εμφανή 
προβληματισμό, ανώτατοε Ευ- 
ρωπαίοε αξιωματούχοε στην «Κ».

Επιστολή τήρησης 
των δεσμεύσεων 
από τον κ. Σαμαρά
Την πλήρη ευθύνη επίτευξηε τω ν  στόχων που περιγράφο- 
ντα ι σ το  πρόγραμμα διάσωσηε τηε Ελλάδαε αναλαμβάνει, 
με τη ν  επιστολή του προε τουε Ευρωπαίουε ηγέτεε, ο πρω
θυπουργόε Αντ. Σαμαράε. Ο πρωθυπουργόε υπογραμμίζει 
τη  δέσμευση τηε Ελλάδαε «στουε στόχουε, τουε αντικει- 
μενικούε σχοπούε και σε όλεε τιε βασικέε πολιτικέε του προ- 
γράμματοε», κάνει λόγο για επιτάχυνση του προγράμμα- 
τοε ιδιωτικοποιήσεων, ενώ αναδεικνύει τη ν  ανάγκη «ορ ι
σμένων αναγκαίων τροποποιήσεων ώστε να  ελεγχθεί η ά- 
νευ προηγουμένου ανεργία και να ανασχεθεί η κατα
στρεπτική ύφεση». Το πλήρεε κείμενο τηε επιστολήε που 
διανεμήθηκε χθεε από τη  Μόνιμη Αντιπροσωπεία τηε Ελλά
δαε σ τη ν  Ε.Ε. έχει ωε εξήε: «Οπωε σαε έχω πληροφορήσει, 
δυστυχώε δεν θα μπορέσω να  παραστώ στο  σημερινό Ευ
ρωπαϊκό Συμβούλιο λόγω μιαε οφθαλμολογικήε επέμβασηε 
που έπρεπε να  γίνει. Η Ελλά
δα θα εκπροσωπηθεί από το ν  
Πρόεδρο τηε Ελληνικήε Δη- 
μοκρατίαε κ. Κάρολο Παπούλια.

Με τη ν παρούσα επιστολή 
θα ήθελα να σαε επαναβεβαι
ώσω  ότι η Ελλάδα είναι από
λυτα αποφασισμένη να εκ
πληρώσει τιε υποχρεώσειε που 
προκύπτουν από τη ν  πρό
σφατη συμφωνία διάσωσηε.

Η νέα  κυβέρνηση τηε Ελλά
δαε αποδέχεται τη ν ιδιοκτησία 
του προγράμματοε σταθεροποίησηε και είναι πλήρωε δε
σμευμένη στουε στόχουε, στουε αντικειμενικούε σκοπούε 
και σε όλεε τιε βασικέε πολιτικέε του Προγράμματοε.

Θα επιταχύνω τη ν  εφαρμογή του Προγράμματοε με έμ
φαση σ τον  τομέα τω ν  Ιδιωτικοποιήσεων.

Βεβαίωε, υπάρχει το  ζήτημα ορισμένων αναγκαίων 
τροποποιήσεων του Προγράμματοε, ώστε να  ελεγχθεί η ά- 
νευ προηγουμένου ανεργία και να ανασχεθεί η κατα
στρεπτική ύφεση σ τη ν οποία βρίσκεται η Ελλάδα για πέ
μπτο συνεχέε έτοε. Με το ν  τρόπο αυτό θα εξασφαλισθεί, 
επίσηε, η επίτευξη όλων τω ν  στόχων.

Προσβλέπω σε συνάντησή μαε, ευθύε ωε οι γιατροί μού 
επιτρέψουν να ταξιδέψω».

Ο πρωθυπουργός 
ζητεί από τους 
Ευρωπαίους ηγέ
τες τροποποιήσεις 
του προγράμμα
τος λόγω ύφεσης 
και ανεργίας.

Στην επιστολή του, ο κ. Αντ. Σαμαράς αναδεικνύει την ανά
γκη «ορισμένων αναγκαίων τροποποιήσεων ώστε να ανασχε
θεί η καταστρεπτική ύφεση».

Δραματικό παρασκήνιο και προτάσεις

σουά Ολάντ συζητούν πριν από την έναρξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Η Ιταλία και η Ισπανία υποστήριξαν 
χθεε με το ν  πλέον έντονο και επίμονο 
τρόπο ότι πέραν του μεσοπρόθεσμου 
«οδικού χάρτη» για τη ν  εμβάθυνση 
τηε οικονομικήε και νομισματικήε έ- 
νωσηε που πρότεινε ο πρόεδροε 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Βαν 
Ρομπέι -και περιλαμβανόταν στο προ
σχέδιο τω ν  συμπερασμάτων τηε συ
νόδου - απαιτούνται και βραχυπρό
θεσμα μέτρα για να  μειωθούν τα  ε
πιτόκια δανεισμού τουε, διότι δια
φορετικά θα βρεθούν αντιμέτωπεε με 
οικονομική καταστροφή. Σημειώνε
ται ότι η υφιστάμενη «δύναμη πυρόε» 
τω ν  Ευρωπαϊκών Μ ηχανισμών Στή- 
ριξηε είναι αμφίβολο αν επαρκεί 
για να  «σηκώ σει» ένα πλήρεε πακέ
το  δανειοδότησηε, ανάλογο με εκεί
νο  τηε Ελλάδαε, για τη ν  Ισπανία, σε 
περίπτωση που η Μ αδρίτη αποκλει
στεί από τιε αγορέε. Σε ανησυχητι
κά επίπεδα βρίσκεται εδώ και καιρό 
το  κόστοε δανεισμού τηε Ιταλϊαε, η 
οποία είναι απλούστατα «πολύ με
γάλη» για να  στηριχθεί από τουε υ- 
πόλοιπουε.

Σύμφωνα με πληροφορίεε τηε «Κ», 
η συζήτηση  για το  Πολυετέε Οικο
νομικό Πλαίσιο τηε Ε.Ε. (περίοδοε 
2014-2020) τελείωσε σχετικά γρή
γορα, αφού οι τελικέε αποφάσειε θα 
ληφθούν ούτωε ή άλλωε κατά τη διάρ
κεια τηε κυπριακήε προεδρίαε (Ιού- 
λιοε - Δεκέμβριοε 2012). Το ίδιο συ
νέβη και με το  Πακέτο Ανάπτυξηε, 
σ το  οποίο υπήρξε συμφωνία επί τηε 
αρχήε για τα  περισσότερα σημεία. 
Ωστόσο, ό ταν τελείωσε η συζήτηση, 
ο Μάριο Μ όντι και ο Μαριάνο Ραχόι 
φέρονται να είπαν: «Για ποια ανά
πτυξη μιλάμε, όταν δανειζόμαστε με 
7%;». Ακολούθωε, οι δύο πρωθυ
πουργοί, με τη  διακριτική υποστήριξη 
τηε Γαλλίαε, δήλωσαν ότι δεν μπο
ρούν να  συναινέσουν σ τη  δημοσί
ευση συμπερασμάτων από τη  Σύνο
δο, αν δεν γίνει κάτι για τη  μείωση 
τω ν  επιτοκίων δανεισμού τουε.

Η συμβιβαστική πρόταση που εί-

Γερμανοί αξιωματούχοι 
εξέφραζαν την ενόχλησή 
τους επειδή «αυτοί που 
ζητούν βοήθεια θέλουν 
να επιβάλλουν και 
τους όρους της».

χε τεθεί σ το  τραπέζι τω ν  διαβου- 
λεύσεων του Euroworking group και 
συ ζητιόταν έωε τα  ξημερώματα για 
να τεθεί υπ’ όψιν τω ν  ηγετών τηε Ευ
ρωζώνηε σήμερα είχε ωε εξήε: πρώ
τον, τα  δάνεια που παρέχει σε χώρεε 
που ζη τούν βοήθεια ο Ευρωπαϊκόε 
Μηχαντσμόε Σταθερότηταε (ΕΜΣ) να 
μην έχουν προτεραιότητα έναντι 
τω ν  δανείων τω ν  ιδιωτών. Ετσι, οι ι- 
διώτεε δανειστέε δεν θα διστάζουν 
να δανείζουν τα  κράτη τηε ευρω- 
παϊκήε περιφέρειαε, φοβούμενοι ό
τι σε περίπτωση «κουρέματοε» του 
χρέουε θα πληρώσουν τα  σπασμένα 
μόνο εκείνοι. Δεύτερον, να μπορεί ο 
ΕΜΣ να  δανείζει απευθείαε τράπεζεε

και όχι μέσω κρατών, αυξάνονταε το 
χρέοε τουε, όπωε συμβαίνει τώρα με 
τη ν Ισπανία. Με αυτόν τον  τρόπο, θα 
σπάσει ο φαύλοε κύκλοε μεταξύ 
τραπεζικού και κρατικού χρέουε. 
Τρίτον, να  «ενθαρρυνθεί» η τυπικά 
ανεξάρτη τη  Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα να  παρέμβει στιε αγορέε ο
μολόγων, μειώνονταε έτσ ι το  κόστοε 
δανεισμού Ιταλϊαε και Ισπανϊαε. 
Πληροφορίεε τηε «Κ » έκαναν και λό
γο για επικείμενη μείωση επιτοκίων 
τηε ΕΚΤ σύντομα.

Η Γερμανία, φυσικά, όχι μόνο αρ- 
νε ίτο  να  συναινέσει στιε προτάσειε 
αυτέε, αλλά αξιωματούχοι τηε «διέρ- 
ρεαν» τη ν  ενόχλησή τουε για το  γε- 
γονόε ότι «αυτοί που ζητούν βοήθεια 
θέλουν να  επιβάλλουν και τουε ουε 
τουε». Παρ’ όλα αυτά, διπλωμε .έε 
εκτιμήσειε συνέκλιναν σ το  συμπέ
ρασμα ότι ίσωε τελικά θα βρισκόταν 
συμβιβαστική λύση πιθανότατα μέ
σα σ τη  νύχτα, διότι σε διαφορετική 
περίπτωση, ένα ναυάγιο τηε Συνόδου 
θα οδηγούσε σε χρηματιστηριακό 
κραχ σήμερα και τη  Δευτέρα.

ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ

Παραμένει ο Ζαν-Κλονχ Γιουνκέρ πρόεδρος ίου Eurogroup
Ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου 
Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ πιθανότατα θα πα- 
ραμείνει πρόεδρος του Eurogroup, ε 
νώ ο επικεφαλής του προσωρινού μη
χανισμού στήριξης της Ευρωζώνης 
(ΕΓ5Ε), ο Γερμανός Κλάους Ρέγκλινγκ, 
είναι πιθανό να ηγηθεί του νέου μόνι
μου μηχανισμού (ΕδΜ) από την ημερο
μηνία ισχύος του, στις 9 Ιουλίου. Αυτό

δήλωσαν χθες αξιωματούχοι της Ευ
ρωζώνης, διευκρινίζοντας ότι η σχετι
κή απόφαση -στην οποία κατέληξαν οι 
ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης στο 
περιθώριο της διήμερης συνόδου κο
ρυφής- θα ληφθεί επισήμως σήμερα, 
Παρασκευή, από τους ηγέτες της Ευ
ρωζώνης. Οι ίδιοι αξιωματούχοι επισή- 
μαναν πάντως ότι δεν είναι σαφές αν ο

κ. Γιουνκέρ θα ηαραμείνει στη θέση 
του για άλλη μία θητεία, καθώς έχει ή
δη κάνει λόγο για προβλήματα υγείας 
από τον διπλό φόρτο εργασίας του ως 
πρωθυπουργού και επικεφαλής του 
Ευιτ^τουρ. 0  κ. Γιουνκέρ είναι επικε
φαλής του EuΓogroup από το 2005 και 
η τρίτη θητεία του, διάρκειας 2,5 ετών, 
λήγει στο τέλος Ιουνίου.

"ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ BREITLING 
SUPEROCEAN ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ ΕΚΕΙΝΟΣ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΕΚΟΡ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ 
ΜΕ ΑΠΝΟΙΑ."
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Χαμηλώνει τον πήχυ η Αθήνα
Μόνο ζητούμενο της επαναδιαπραγμάτευσης στην παρούσα φάση, η επιμήκυνση

Του ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ

Χαμηλώνει το ν  πήχυ τω ν  προσδο
κιών για την επαναδιαπραγμά
τευση τηε δανειακήε σύμβασηε η 
ελληνική πλευρά, τουλάχιστον 
στη  συγκεκριμένη συγκυρία, ε- 
ξαιτίαε τηε δυσπιστίαε τω ν Ευ
ρωπαίων εταίρων έναντι τω ν πο
λιτικών στόχων τηε νέαε κυβέρ
νησηε. Η Γερμανίδα καγκελάριοε, 
στο πλαίσιό του Ευρωπαϊκού Λαϊ
κού Κόμματοε, αντιμετώπισε, εκ 
νέου, χθεε την Ελλάδα ωε προ
βληματική περίπτωση, διακρίνο- 
ντάε την από τιε Ιρλανδία και Πορ
τογαλία που «σημείωσαν πρόοδο».

Σε αυτό το κλίμα, οι κ. Αντ. Σα
μαράε και Ευ. Βενιζέλοε διαβε
βαίωσαν χθεε, ο πρώτοε με επι
στολή του, τουε Ευρωπαίουε ε- 
ταίρουε τηε χώραε για την πλήρη 
τήρηση τω ν δεσμεύσεων. «Η νέα 
κυβέρνηση τηε Ελλάδαε αποδέ-

Ο κ. Κ. Χατζηδάκης

χεται την ιδιοκτησία του προ- 
γράμματοε σταθεροποίησηε» ση
μείωσε ο κ. Σαμαράε, «έχουμε 
πλήρη συνείδηση τω ν  δεσμεύσε- 
ών μαε» ήταν και η αναφορά του 
κ. Ευ. Βενιζέλου κατά τη  συνε
δρίαση του Ευρ. Σοσιαλιστικού 
Κόμματοε. Εντόε Συνόδου Κορυ- 
φήε, ο κ. Κάρ. Παπούλιαε εξα
ντλούσε και τα  δικά του περιθώ
ρια παρέμβασηε, έχονταε τετ α τετ 
με το ν  Αυστριακό καγκελάριο 
Βέρνερ Φάιμαν, το ν  πρόεδρο τηε 
Κομισιόν Ζ. Μ. Μπαρόζο, τον  Κύ
πριο πρόεδρο Δημ. Χριστόφια, 
αλλά και σύντομεε συνομιλίεε με 
τουε Μέρκελ, Ολάντ και Κάμερον. 
Ο κ. Παπούλιαε πραγματοποίησε 
παρέμβαση και κατά τη συζήτηση 
για τον προϋπολογισμό τηε Ε.Ε. 
την περίοδο 2014 - 2020, με τον ο
ποίο η Ελλάδα εγγράφει σημαντι- 
κέε απώλειεε χρηματοδοτήσεων, 
υπογραμμίζονταε ότι πρέπει να γί
νει χρήση τω ν  πλέον πρόσφατων 
δημοσιονομικών και στατιστκών 
στοιχείων και όχι αυτών του 2008,

που αφορούσαν μία άλλη Ελλάδα.
Η αναδίπλωση τηε κυβέρνησηε 

ωε προε το εύροε τηε προσδοκώ- 
μενηε αναδιαπραγμάτευσηε του 
Μνημονίου είναι ευεξήγητη καθώε, 
σύμφωνα με ασφαλείε πληροφο- 
ρίεε τηε «Κ», το μεγαλύτερο μέροε 
τω ν δεσμεύσεων που περιλαμβά
νονται στην προγραμματική συμ
φωνία τω ν  τριών κομμάτων δεν 
βρίσκει σύμφωνη τη δεδομένη 
χρονική στιγμή ούτε τη ν τρόικα 
ούτε την πλειοψηφία τω ν κρατών- 
μελών τηε Ευρωζώνηε. Χθεε, κυ- 
βερνητικέε πηγέε σημείωναν ότι 
η προγραμματική συμφωνία τω ν 
τριών έχει ορίζοντα τετραετίαε και 
το μόνο αίτημα που είναι ώριμο για 
να πέσει στο τραπέζι τηε δια- 
πραγμάτευσηε, αυτή τη στιγμή, εί
ναι η παράταση του χρόνου προ- 
σαρμογήε. Σε δεύτερη φάση, ίσωε, 
και η μείωση του ΦΠΑ στην ε
στίαση. Ενδεικτική ήταν και η δή
λωση του αναπλ. υπουργού Οικο
νομικών κ. Χρ. Σταϊκούρα (Dow 
Ιοηεε) ο οποίοε σημείωσε πωε η 
Ελλάδα δεν προτίθεται να οπι
σθοχωρήσει μονομερώε από τουε 
δημοσιονομικούε στόχουε που 
προβλέπει το Μνημόνιο, επιθυμεί 
ωστόσο να παρατείνει την προ
θεσμία που τηε έχει δοθεί, εξαιτίαε 
τηε πολύ βαθύτερηε ύφεσηε που 
θα φθάσει το 6,7% φέτοε.

Οι δυνατότητεε ελιγμών τηε ελ- 
ληνικήε πλευράε περιορίζονται 
δραματικά και λόγω τηε εξά- 
ντλησηε τω ν  ταμειακών διαθεσί
μων, καθώε επαρκούν μόλιε και με
τά  βίαε μέχρι το τέλοε του επό
μενου μήνα. Ωε αποτέλεσμα, τα 
χρονικά περιθώρια διαπραγμά- 
τευσηε με τη ν αποστολή τηε 
τρόικαε είναι στενά.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι ε
ξέφραζαν τη ν εκτίμηση ότι οι ε
ταίροι μαε δείχνουν κατανόηση για 
τη  δραματική κατάσταση στην ο
ποία βρίσκεται η ελληνική οικο
νομία και είναι διατεθειμένοι για 
ορισμένεε παραχωρήσειε, υπό την 
προϋπόθεση ότι η χώρα μαε θα ε- 
πιδείξει ταχύτητα και αποφασι
στικότητα στην εφαρμογή τω ν συ- 
μπεφωνημένων, το αμέσωε προ- 
σεχέε διάστημα. Αντίστοιχο κλίμα 
φέρεται να αντιμετώπισε ο Κ. Χα- 
τζηδάκηε στη Σύνοδο του ΕΛΚ, ό
που συμμετείχε αντί του κ. Σαμα
ρά. Ο ίδιοε φέρεται να επέμεινε 
στη ν άμεση ολοκλήρωση τηε ε- 
πανακεφαλαιοποίησηε τω ν  τρα
πεζών, προκειμένου να αποτραπεί 
οποιοδήποτε ατύχημα.

Ο κ. Κάρολος Παπούλιας προσέρχεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες. Στο περιθώριό του, ο Πρόε
δρος της Δημοκρατίας είχε συνομιλίες με τους κ. κ. Ολάντ, Χριστόφια, Μέρκελ, Κάμερον, Φάιμαν και Μπαρόζο.

Η τρόικα επιστρέφει... για να μείνει
Στις αρχές τηε ερχόμενηε εβδο- 
μάδαε θα έρθει η τρόικα στην 
Αθήνα, όπωε δήλωσαν χθεε οι εκ
πρόσωποι τηε Ευρωπαϊκήε Ενω- 
σηε και του Διεθνούε Νομισμα
τικού Ταμείου.

«Η  τρόικα θα μεταβεί σ τη ν 
Αθήνα το  συντομότερο δυνατό», 
ανέφερε συγκεκριμένα ο κ. Αμ. 
Αλταφάζ, εκπρόσωποε του επι
τρόπου τηε Ε.Ε. για την Οικονο
μία Ολι Ρεν, προσθέτονταε πωε 
«είναι πάντα πολύ δύσκολο όταν 
πρόκειται για τη ν  Ελλάδα να γί
νει κάποια πρόβλεψη για το πό
σο θα διαρκέσει η αξιολόγηση».

Από τη ν πλευρά του, ο εκπρό
σωποε του ΑΝΤ, Τζ. Ράιε, δήλω
σε ότι στιε αρχέε τηε επόμενηε ε- 
βδομάδαε θα ξεκινήσουν οι δια-

Ο εκπρόσωπος 
του Δ Ν Τ  εμφανίστηκε 
ανοιχτός στην προοπτι
κή «προσαρμογών» 
στο πρόγραμμα 
διάσωσης.

πραγματεύσειε με τη ν ελληνική 
κυβέρνηση και υποστήριξε πωε το 
Ταμείο είναι ανοιχτό να συζητή
σει προσαρμογέε του προγράμ- 
ματοε διάσωσηε.

«Η  αποστολή αυτή θα αξιολο
γήσει τιε τελευταίεε οικονομικέε 
εξελίξειε», ανέφερε ο κ. Ράιε και 
συνέχισε υποστηρίζονταε ότι «η

επίσκεψη αυτή θα ακολουθηθεί 
από μια διαπραγματευτική απο
στολή, η οποία θα συζητήσει με 
τιε Αρχέε τιε αναγκαίεε πολιτικέε 
για τη ν επίτευξη τω ν  στόχων του 
προγράμματοε».

Η τρόικα θα επιστρέψει στην 
Ελλάδα τη ν επόμενη εβδομάδα 
για να  επανεξετάσει τη ν  πορεία 
και ο έλεγχόε τηε θα διαρκέσει 
μάλλον εβδομάδεε παρά ημέρεε, 
ανέφερε γερμανική κυβερνητική 
πηγή σ το  πρακτορείο ΙΙθυΐθΓε.

Πάντωε, σύμφωνα με πληρο- 
φορίεε, τα  τεχνικά κλιμάκια τηε 
τρόικαε έχουν ήδη κλείσει ρα
ντεβού με στελέχη τηε δημό- 
σιαε διοίκησηε για να ξεκινήσουν 
οι έλεγχοι σ τη ν  πρόοδο εφαρμο- 
γήε του Μνημονίου.

Επιστολή 
από Μαξίμου 
προς υπουργούς
Της ΕΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Να ελαχιστοποιήσει τα  φαινόμενα δυσλειτουργιών αλλά 
και καθυστερήσεων στην κυβέρνηση επιχειρεί ο πρω- 
θυπουργόε Αντώνηε Σαμαράε, προκειμένου αφενόε να 
μην επαναληφθούν φαινόμενα του παρελθόντοε, όπου 
απαιτούνταν έωε και δύο μήνεε έωε ότου ξεκαθαρίσουν 
τα αντικείμενα εργασίαε τω ν μελών του υπουργικού συμ
βουλίου, και αφετέρου για να στείλει μήνυμα προε κά
θε κατεύθυνση ότι η περιπέτεια τηε υγείαε του δεν συ- 
ν ισ τά  λόγο χαλάρωσηε τω ν  ρυθμών εκτέλεσηε του κυ
βερνητικού έργου. Προε αυτή τη ν  κατεύθυνση, ο γραμ- 
ματέαε του υπουργικού συμβουλίου Παν. Μπαλτάκοε έ
στειλε χθεε επιστολή προε όλουε τουε υπουργούε, με την 
οποία τουε καλεί «μέχρι το απόγευμα τηε Δευτέραε 2 Ιου
λίου, όπωε γνωστοποιήσουν εγγράφωε σ τη  Γενική 
Γραμματεία τηε κυβέρνησηε τυχόν προτάσειε τω ν για 
κατανομή αρμοδιοτήτων στα  υπουργεία τω ν  οποίων 
προΐστανται». Ο κ. Σαμαράε ζήτησε τιε προτάσειε τω ν  
υπουργών του, αλλά είναι σαφέε πωε τιε τελικέε απο- 
φάσειε για τιε ακριβείε αρμοδιότητεε τω ν  υπουργών θα 
τιε λάβει ο ίδιοε με βασικό γνώμονα τη ν ταχύτερη δυ
νατή  και αποτελεσματικότερη προώθηση του κυβερ
νητικού έργου.

Ταυτοχρόνωε, ο κ. Σαμαράε βρίσκεται σε συνεχή ε
παφή με τα  κυβερνητικά στελέχη προκειμένου να προ
χωρήσουν άμεσα οι α- 
ποκρατικοποιήσειε και 
να σταλεί ένα μήνυμα 
προε τουε Ευρωπαίουε ε- 
ταίρουε και τουε δανει- 
στέε ότι η Ελλάδα εκ
πληρώνει τιε υποχρεώ- 
σειε τηε με ταχείε ρυθ- 
μούε. Σύμφωνα με πλη- 
ροφορίεε τηε «Κ», ο πρω- 
θυπουργόε έχει στα χέρια 
του λίστα με τουε οργανισμούε που θα αποκρατικο- 
ποιηθούν και το  χρονοδιάγραμμα υλοποίησήε τουε. Κα
τά τιε ίδιεε πηγέε, πρώτα στη  λίστα είναι ο ΟΣΕ και οι 
θυγατρικέε εταιρείεε τηε Αγροτικήε Τράπεζαε. Στον αρ
χικό σχεδίασμά προβλεπόταν η έκδοση σχετικήε ανα- 
κοίνωσηε χθεε ή το  αργότερο σήμερα. Τελικώε, απο- 
φασίστηκε οι λεπτομέρειεε για το  πρόγραμμα αποκρα
τικοποιήσεων να  δοθούν κατά τη  διάρκεια τω ν  προ
γραμματικών δηλώσεων τηε κυβέρνησηε, που εκτόε α
προόπτου θα ξεκινήσουν σ τα  μέσα τηε επόμενηε ε- 
βδομάδαε, τη ν Τετάρτη ή τη ν  Πέμπτη, και αφού προη- 
γηθεί νέα εξέταση του πρωθυπουργού από τουε θερά- 
ποντεε ιατρούε του, πιθανότατα τη ν Κυριακή. Εξάλλου 
οι καθυστερήσειε στο πρόγραμμα τω ν  αποκρατικοποι
ήσεων τουε τελευταίουε μήνεε αναμένεται να  αποτε- 
λέσουν τμήμα τηε «α τζέντα ε» τω ν  συνομιλιών που θα 
έχει η κυβέρνηση με την τρόικα, η οποία αναμένεται την 
Κυριακή στην Αθήνα προκειμένου να γίνει επισκόπη

ση τηε συνολικότερηε πορείαε τηε ελληνικήε οικονομίαε.
Ο πρωθυπουργόε θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό να προ

ωθηθούν άμεσα γενναίεε αποκρατικοποιήσει και, αν 
αυτό είναι εφικτό, ο αριθμόε τουε να υπερβαίνει όσα 
προβλέπει η δανειακή σύμβαση, προκειμένου να δοθεί 
ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Ελλάδα θα καταφέρει και 
τουε δημοσιονομικούε στόχουε αλλά και τιε διαρθρω- 
τικέε αλλαγέε.

Καλούνται μέχρι 
τη Δευτέρα να απο- 
στείλουν προτάσεις 
για την κατανομή 
αρμοδιοτήτων στους 
υφυπουργούς τους.

Βενιζέλος: Αναθεώρηση σε συνεργασία με Ε.Ε.

Ο κ. Ευ. Βενιζέλος με τον επικεφαλής των Ολλανδών Σοσιαλιστών Ντί- 
ντρερικ Σάμσομ, στο περιθώριο της συνόδου του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστι
κού Κόμματος στις Βρυξέλλες.

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Στη γραμμή τηε τήρησηε τω ν  δε
σμεύσεων με τη ν ταυτόχρονη α
νάγκη για αναθεώρηση και προ
σαρμογή τω ν  όρων τηε δανειακήε 
σύμβασηε, προκειμένου η ελλη
νική οικονομία να γίνει ξανά βιώ
σιμη, κινήθηκε χθεε ο κ. Ευάγγε- 
λοε Βενιζέλοε μιλώνταε στη  σύ
νοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλι
στικού Κόμματοε στιε Βρυξέλ- 
λεε. Ο κ. Βενιζέλοε αναφέρθηκε 
στην προσήλωση τηε νέαε και «α- 
ξιόπιστηε», όπωε είπε, κυβέρνη
σηε, σ τη ν  ευρωπαϊκή πορεία τηε 
χώραε. Τόνισε ότι η αναθεώρηση 
τω ν όρων πρέπει να έλθει σε 
πλήρη συνεργασία με τουε εταί- 
ρουε τηε Ελλάδαε. Στη σύνοδο ή
ταν παρών, ωε είθισται, και ο πρό- 
εδροε τηε Σοσιαλιστικήε Διεθνούε 
Γ. Παπανδρέου. Ο πρώην πρωθυ
πουργόε επανέλαβε τιε προτάσειε 
του για τη ν  επίλυση τηε κρίσηε, 
μιλώνταε για ευρωομόλογο και 
τραπεζική ένωση. Αναφερόμενοε 
στην Ελλάδα, ο κ. Παπανδρέου τό
νισε ότι αρχικά δημιουργήθηκε 
μια «αίσθηση εξιλαστήριου θύ- 
ματοε», αλλά τώρα, βάσει όλων ό

σα έχουν διαδραματισθεί σε ευ
ρωπαϊκό επίπεδο τουε τελευταίουε 
μήνεε, γίνεται ευρύτερα αντιληπτό 
ότι κάτι τέτοιο δεν ευσταθεί, κα
θώε η κρίση είναι γενικευμένη.

Επιστρέφονταε στην Αθήνα, ο 
πρόεδροε του ΠΑΣΟΚ θα έχει 
περισσότερο χρόνο να ασχοληθεί 
με τιε επόμενεε ενδοκομματικέε 
κινήσειε του. Εχει ήδη αποφασί

σει για τον  ορισμό του κ. Π. Κου- 
κουλόπουλου ωε γραμματέα του 
οργανωτικού και βρίσκεται στη 
διαδικασία κατάρτισηε του κα
ταλόγου τω ν προσώπων που θα α
ποτελόσουν την Κεντρική Οργα
νωτική Επιτροπή που θα οδηγή
σει στιε κομματικέε αλλαγέε. Ο κ. 
Βενιζέλοε έχει επίσηε ήδη κα
ταρτίσει την 15μελή επιτροπή για

Ο πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ αναφέρθη
κε στην προσήλωση 
της νέας κυβέρνησης 
στην ευρωπαϊκή 
πορεία της χώρας.

τη ν παρακολούθηση τω ν  ισάριθ
μων υπουργείων, μια λειτουργία 
πο'( ετπτελεί η Κ,ζ την οποία 
ανά ούο εβδομάδεε θα συζητού- 
ντα ι τα αποτελέσματα από αυτέε 
τιε διαδικασίεε.

Ο κ. Θ. Πάγκαλοε
Εν τω  μεταξύ, οι προχθεσινέε 

δηλώσειε του κ. Θ. Πάγκαλου, ο ο
ποίοε (για πολλοστή φορά τουε τε
λευταίουε δύο μήνεε) έθεσε θέμα 
ηγεσίαε του ΠΑΣΟΚ, προκαλοΰν 
κάποιεε περιορισμένεε αντιδρά- 
σειε. «Θεωρώ ότι καλό θα ήταν να 
σταματήσει να μιλάει», σχολίασε 
(ΑΝΤΙ) ενδεικτικά η κ. Εΰη Χρι
στοφιλοπούλου. Η νέα κοινοβου
λευτική εκπρόσωποε του ΠΑΣΟΚ 
ήταν ιδιαιτέρωε επικριτική έναντι

του κ. Πάγκαλου, τον οποίο χα
ρακτήρισε «άνθρωπο που υπη
ρέτησε π ιστά» αυτό το «συγκε
ντρω τικό» πολιτικό σύστημα, το 
οποίο ο κ. Βενιζέλοε επιχειρεί να 
αλλάξει. «Πρέπει να αλλάξουν 
πάρα πολλά σε αυτό το  πολιτικό 
σύστημα και δεν μπορούν να τα 
αλλάξουν κάποιοι άνθρωποι οι ο
ποίοι το  υπηρέτησαν πιστά», εί
πε χαρακτηριστικά. Εξίσου επι- 
κριτικόε προε τον  κ. Πάγκαλο ή
ταν ο κ. Νίκοε Ανδρουλάκηε, στε- 
νόε συνεργάτηε του κ. Βενιζέλου. 
«Πολλέε φορέε οι εμμονέε σκο
τώνουν τη  λογική», τόνισε ο κ. 
Ανδρουλάκηε και συμπλήρωσε 
(9,84): «Το να μπαίνει θέμα ηγεσίαε 
στο ΠΑΣΟΚ, ενώ έχουμε εκλέξει 
νέο πρόεδρο πριν από δυόμισι μή
νεε, είναι κάτι παράλογο». Ο κ. 
Ανδρουλάκηε κατέληξε λέγονταε: 
«Για το ν  κ. Πάγκαλο και το ν  κά
θε κ. Πάγκαλο και το  κάθε στέ- 
λεχοε του ΠΑΣΟΚ, όταν παίρνεται 
μια δημοκρατική απόφαση από τα 
συλλογικά όργανα, πρέπει να υ
πηρετεί ο καθέναε τη ν απόφαση 
αυτή. Οταν υπηρετεί μόνο την 
προσωπική του απόφαση, υπάρ
χει πρόβλημα».

Πιθανή στήριξη της υποψηφιότητας Μεϊμαράκη ~τη ΒοΆή από τον ΣΥΡΙΖΑ
Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Σε μια κεκλεισμένων τω ν  θυρών 
συνεδρίαση χθεε στη  Βουλή η 
Κοινοβουλευτική Ομάδα του 
ΣΥΡΙΖΑ εξέλεξε το ν  κ. Ν. Βοΰτση 
στη θέση του γραμματέα τηε. Στιε 
τάξειε τω ν  κοινοβουλευτικών εκ
προσώπων, που συνεχίζουν οι κ. 
Λαφαζάνηε και Δ. Παπαδημούληε, 
προστίθεται και ο Π. Κουρου- 
μπλήε. Ωε Δ ' αντιπρόεδρο τηε 
Βουλήε ο ΣΥΡΙΖΑ θα προτείνει τον 
Γ. Δραγασάκη.

Η είδηση από τη  συνεδρίαση, 
πάντωε, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν 
σκοπεύει να καταψηφίσει τη ν  
πρόταση Μεϊμαράκη για τη ν 
προεδρία τηε Βουλήε, τουλάχι
στον  όχι χωρίε διαπραγμάτευση. 
Σύμφωνα με στελέχη του κόμ

ματοε, αυτό που θα ζη τήσει ο 
ΣΥΡΙΖΑ από τον  νέο πρόεδρο τηε 
Βουλήε είναι να μην προχωρήσει 
μονομερώε σε αλλαγέε σ το ν  κα
νονισμό τηε Βουλήε, αλλά να τουε 
εγγυηθεί πωε οτιδήποτε γίνει 
θα γίνει με τη  δική τουε συναί
νεση. Η Κουμουνδούρου ανησυ
χεί ότι η διακηρυγμένη πρόθεση 
τηε κυβέρνησηε να αλλάξει το ν  
κανονισμό τηε Βουλήε «έτσ ι ώστε 
να ανταποκρίνεται καλύτερα στο 
φαινόμενο τηε συγκυβέρνησηε» 
αποβλέπει σ τη ν υποβάθμιση του 
ρόλου τηε αντιπολίτευσηε.

Α ν ο κ. Ευ. Μεϊμαράκηε τουε 
δώσει τιε εγγυήσειε που ζητούν 
μπορεί και να υπερψηφίσουν. Σε 
κάθε περίπτωση, στελέχη του 
ΣΥΡΙΖΑ υπενθύμιζαν ότι το  κόμ
μα τουε δεν είχε καταψηφίσει οΰ-

Ως αντάλλαγμα θα ζη
τηθεί να μην υπάρξουν 
αλλαγές στον κανονι
σμό του Κοινοβουλίου 
χωρίς τη σύμφωνη 
γνώμη του κόμματος.

τε  το ν  κ. Πετσάλνικο (λευκό). Οι 
τελικέε συνεννοήσειε, πάντωε, α
ναμένεται να γίνουν σήμερα το 
πρωί. Αυτό που είναι σαφέε είναι 
ότι οι βουλευτέε του ΣΥΡΙΖΑ θα 
καταψηφίσουν σήμερα, εκφρά- 
ζονταε παράλληλα και τη ν απο
δοκιμασία τουε, το ν  υποψήφιο 7ο 
αντιπρόεδρο τηε Βουλήε που θα 
προέρχεται από τη  Χρυσή Αυγή.

Με την επιλογή του κ. Βοΰτση, 
ο κ. Τσίπραε πρότεινε για τη  γραμ
ματεία τηε Κ.Ο. ένα εξαιρετικά έ
μπειρο στέλεχοε, το  οποίο είχε 
προηγουμένωε σ τη ν  Π.Γ. του 
ΣΥΝ τη ν  αρμοδιότητα για τη  
σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ και είχε δια
δραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
υλοποίηση τηε απόφασηε για 
διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ και σ τον  
σοσιαλιστικό χώρο στιε δημοτι- 
κέε εκλογέε.

Η πρόταση να αναλάβει ο κ. 
Δραγασάκηε καθήκοντα αντι
προέδρου τηε Βουλήε αποβλέπει 
να το ν  απαλλάξει από τη ν  καθη
μερινή τριβή, καθώε αναμένεται 
να  αναλάβει τη ν  εποπτεία του 
προγράμματοε.

Καθώε ο Γιάννηε Μπαλάφαε 
δεν ήθελε να συνεχίσει ωε διευ-

θυντήε τηε Κ.Ο., σ τη  θέση του 
προτάθηκε και εκλέχτηκε ο Κώ- 
σταε Αθανασίου, συντονιστήε 
σήμερα τηε Γραμματείαε του 
ΣΥΡΙΖΑ. Ούτωε ή άλλωε, το  πο
λιτικό αυτό όργανο θα πάψει να 
υφίσταται με τη ν ενοποίηση του 
κόμματοε.

Σ την ενιαία εισήγηση που κα
τέθεσε ο πρόεδροε τηε Κ.Ο. κ. 
Αλέξηε Τσίπραε προτείνοντα ι 
για τη  θέση του κοσμήτορα ο Ν. 
Αθανασίου και για γραμματέαε η 
Μαρία Μπόλαρη. Την ερχόμενη 
Τρίτη θα υπάρξει νέα συνεδρία
ση τηε Κ.Ο., σ τη ν  οποία θα κα
θοριστεί η κατανομή τω ν  μελών 
τηε στιε επιτροπέε, αλλά και 
στουε τομείε που θα συγκροτή
σει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ν  ελέγχο τηε 
κυβέρνησηε.

Συστάσεις Κουβέλη 
προς Κ.Ο. ΔΗΜΑΡ
Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

Να είναι πολύ προσεκτικοί στιε τροπολογίεε όπου θα βά
ζουν τη ν υπογραφή τουε και να διαβάσουν καλά τιε θέ- 
σειε του κόμματοε, για να μην επαναληφθούν παραφω- 
νίεε που παρατηρήθηκαν στην προεκλογική περίοδο, κά- 
λεσε χθεε ο κ. Φώτηε Κουβέληε τουε βουλευτέε τηε 
ΔΗΜΑΡ -κυρίωε τουε νεοεκλεγέντεε- σε μια πρώτη ά
τυπη συνεδρίαση τηε Κοινοβουλευτικήε Ομάδαε. Το σχε
τικά εύθυμο, ωστόσο, κλίμα τηε συνεδρίασηε επίσκια
σε η είδηση τηε παραίτησηε από το κόμμα του κ. Στ. Μπα- 
γιώργου, που ήταν ιδρυτικό στέλεχοε τηε ΔΗΜΑΡ και α
νήκε στα  στελέχη τηε Κ.Ε. που διεφώνησαν δημοσίωε 
με την επιλογή του κ. Κουβέλη να δώσει ψήφο εμπι- 
στοσΰνηε και να μετά- 
σχει στη  νέα κυβέρνηση.

Ο κ. Μπαγιώργοε θα 
συναντηθεί σήμερα με 
τον κ. Κουβέλη. Κατά πλη- 
ροφορίεε, ωστόσο, στην ε
πιστολή που του έχει ήδη 
αποστείλει δεν αφήνει πε
ριθώριο για υπαναχώρησή 
του, καθώε εμμένει στην 
άποψη που είχε εκφράσει 
και στην πρόσφατη Κ.Ε.
Οτι δηλαδή η συμμετοχή 
τηε ΔΗΜΑΡ σε ένα κυ
βερνητικό σχήμα με τη 
Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ θα την 
συμπαρασύρει στη φθορά 
που δοκιμάζει τα  δύο 
πρώην μεγάλα κόμματα, 
εξ ου και ο ίδιοε εισηγή- 
θηκε το κόμμα του να ε- 
πιλέξει τη ν  προγραμμα
τική αντιπολίτευση στη  
νέα κυβέρνηση.

Αν κάτι, ωστόσο, ανη
συχεί τον κ. Κουβέλη, εί
ναι η στάση που θα τη 
ρήσουν τα  17 άλλα στελέχη τηε Κ.Ε. που επίσηε είχαν 
καταψηφίσει τη  δική του επιλογή, καθώε δεν φέρονται 
διατεθειμένα να παραιτηθούν, αλλά να του ασκήσουν ε
σωτερική αντιπολίτευση.

Και εν όψει ενόε τέτοιου ενδεχομένου, δεν είναι μάλ
λον τυχαίο ότι ο κ. Κουβέληε σκέφτεται να χρησιμοποιήσει 
ωε αντίβαρο τη ν Κοινοβουλευτική του Ομάδα, η οποία 
με ελάχιστεε εξαιρέσειε τον  στηρίζει. Λέγεται, μάλιστα, 
ότι σε κάθε βουλευτή θα ανατεθεί ο έλεγχοε ενόε υ
πουργείου, προκειμένου η ΔΗΜΑΡ να συνδιαμορφώνει 
όλα τα  ν/σ και να μη βρίσκεται προ εκπλήξεων όταν αυ
τά κατατίθενται. Σήμερα θα γίνει η πρώτη επίσημη συ
νεδρίαση τηε Κ.Ο. και οι κ. Ν. Τσούκαληε, Σπ. Λυκούδηε 
φέρονται επικρατέστεροι να ψηφισθούν ωε κοινοβου
λευτικοί εκπρόσωποι.

Ο κ. Φώτης Κουβέλης θα
συναντηθεί σήμερα με τον κ. 
Στ. Μπαγιώργο.

Παραιτήθηκε χθες 
ο κ. Στ. Μπαγιώρ- 
γος -  Ανησυχία για 
τη στάση που θα 
τηρήσουν και άλλα 
στελέχη της Κ.Ε.


