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Με στρατιωτικές τιμές έγινε δεκτός, χθες, στην Καγκελαρία του Βερολίνου ο Ελληνας πρωθυπουργός Ανχώνης Σαμαράς από τη Γερμανίδα καγκελάριο Αγκελα Μέρκελ.

«Περιμένουμε πράξεις από χην Ελλάδα»
Λ  κ. Μέρκελ ζήτησε από τον κ. Σαμαρά τήρηση των δεσμεύσεων, ενώ τάχθηκε υπέρ της παραμονής της Ελλάδας στο ευρώ

Της απεσταλμένης μας στο ΒΕΡΟΛΙΝΟ  
ΕΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Το τρίτο ηχηρό «ναι» στην παραμονή τηε 
Ελλάδαε στο ευρώ μετά τη Γερμανίδα κα
γκελάριο και τον πρόεδρο του Eurogroup 
Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, καθώε και μία ψήφο 
εμπιστοσύνη στιε μέχρι σήμερα προ- 
σπάθειεε τηε κυβέρνησηε του θα επιδιώ
ξει να εξασφαλίσει σήμερα ο πρωθυπουρ- 
γόε Αντώνηε Σαμαράε από τον Γάλλο πρό
εδρο Φρανσουά Ολάντ, με τον οποίον θα 
συναντηθεί το πρωί στα Ηλύσια Πεδία.

Ο Ελληναε πρωθυπουργόε, ο οποίοε έγινε 
δεκτόε στην καγκελαρία με στρατιωτικέε 
τιμέε καθώε επισκέπτεται για πρώτη φορά 
επίσημα τη χώρα, αναχώρησε χθεε το με
σημέρι από το Βερολίνο, έχονταε στιε βα- 
λίτσεε του μία θερμή δήλωση αναγνώρισηε 
των προσπαθειών τηε νέαε κυβέρνησηε α
πό την κυρία Μέρκελ, ένα ξεκάθαρο «ναι»

στην παραμονή τηε Ελλάδαε στο ευρώ αλ
λά και ένα αυστηρό τελεσίγραφο: Οτι η πε- 
ρίοδοε των λόγων έχει παρέλθει οριστικά 
και ότι η Ελλάδα έχει την τελευταία ευκαιρία 
να αποδειχθεί συνεπήε προε τιε δεσμεύσειε 
τηε, με αφετηρία την έκθεση τηε τρόικαε, 
η οποία θα αποτελέσει και τη βάση όποι
ων άλλων συζητήσεων περί διευκολύνσε
ων, χρονικών ή άλλων. Εξαλλου, σύμφωνα 
με πληροφορίεε τηε «Κ», ο Γερμανόε υ- 
πουργόε Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε 
ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα προκειμένου να δια
πιστώσει αν το χρέοε θα είναι βιώσιμο μέ
χρι το 2020. Οι δηλώσειε τηε κ. Μέρκελ και 
ιδιαίτερα η υπογράμμιση ότι το Βερολίνο 
θα στηρίξει τιε προσπάθειεε ανάκαμψηε, 
αναγνωρίζονταε τη βαθιά ύφεση που πλήτ
τει τη χώρα, δημιούργησαν συγκρατημέ- 
νεε προσδοκίεε στην ελληνική πλευρά ό
τι επιτεύχθηκε ο υπ’ αριθμόν ένα στόχοε 
του διπλωματικού μαραθωνίου: Το λιώσι-

μο των πάγων στιε σχέσειε Αθήναε - Βε
ρολίνου, το άνοιγμα ανοικτήε γραμμήε ε- 
πικοινωνίαε μεταξύ των υπουργείων Οι
κονομικών των δύο χωρών (το οποίο και 
συμφωνήθηκε μεταξύ Σόιμπλε - Στουρνά- 
ρα) και η δημιουργία συνθηκών εξάλειψηε 
τηε εκατέρωθεν καχυποψίαε, η οποία για 
τον κ. Σαμαρά είναι προϋπόθεση για όλα 
τα επόμενα βήματα, τα οποία πάντωε 
πρέπει να γίνουν γρήγορα, καθώε όπωε το
νίζουν συνεργάτεε του, «ζούμε σε καιρούε 
περίεργουε με την ευρωπαϊκή κρίση σε πλή
ρη εξέλιξη και θα πρέπει να επιταχύνει η 
Ελλάδα τιε προσπάθειεε».

Το πρώτο θετικό σημάδι για την έκβα
ση τηε επίσημηε επίσκεψηε Σαμαρά στην 
Καγκελαρία δόθηκε από την ίδια την κα
γκελάριο, η οποία μισή ώρα περίπου μετά 
την έναρξη τηε συνάντησηε των δύο α
ντιπροσωπειών, στην οποία από ελληνικήε 
πλευράε συμμετείχαν οι κ. Γ. Στουρνάραε,

Χρ. Σταϊκούραε, Χρ. Λαζαρίδηε, Γ. Παπα- 
σταύρου, ζήτησε από τον κ. Σαμαρά να συ- 
νεχίσουν την κουβέντα κατ’ ιδίαν. Η συ
ζήτηση, σύμφωνα με πληροφορίεε, πήγε σε 
βάθοε και κράτησε περίπου 40 λεπτά. Ο κ. 
Σαμαράε τηε εξήγησε με λεπτομέρειεε το 
κυβερνητικό σχέδιο για τα 11,6 δισ., τιε α- 
ποκρατικοποιήσειε, την αξιοποίηση τηε α- 
κίνητηε περιουσίαε, τη διοικητική μεταρ
ρύθμιση, αλλά και την αρνητική ψυχολο
γία που υπάρχει στην Ελλάδα λόγω των α- 
ντικρουόμενων μηνυμάτων που έρχονται 
από την Ευρώπη.

Ικανοποίηση
«Είμαι απόλυτα πεπεισμένη ότι η νέα κυ

βέρνηση θα κάνει ό,τι περνάει από το χέ
ρι τηε για να επιλύσει τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει η χώρα», σημείωσε η κ. Μέρ
κελ στη συνέντευξη Τύπου που παραχώ
ρησαν οι δύο αρχηγοί μετά τη λήξη τηε συ

νάντησηε. Η καγκελάριοε δήλωσε με σα
φήνεια ότι επιθυμεί την παραμονή τηε 
Ελλάδαε στην Ευρωζώνη. Η κ. Μέρκελ ε- 
ξέφρασε την ικανοποίησή τηε για την πλη
θώρα των πρωτοβουλιών που έχει αναλά- 
βει η Αθήνα, σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει 
κάθε λόγο να αναμένει από τη Γερμανία να 
μη γίνονται αβασάνιστεε κρίσειε (σ.σ. πε
ρί εξόδου από το ευρώ), ενώ ανακοίνωσε 
ότι συμφώνησε με τον κ. Σαμαρά να δοθεί 
μεγαλύτερη έμφαση στη συνεργασία των 
δύο χωρών γύρω από τιε μεταρρυθμίσειε.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργόε χα
ρακτήρισε πολύ εποικοδομητική τη συζή
τηση, ενώ επανέλαβε ότι η Ελλάδα θα μεί
νει συνεπήε στιε δεσμεύσειε τηε και θα εκ
πληρώσει τιε υποχρεώσειε τηε.

Τέλοε, ο κ. Σαμαράε ανέφερε πωε βασι
κό αίτημα τηε Ελλάδαε είναι να δημίου ρ- 
γηθούν οι συνθήκεε ώστε να δρομολογη
θεί η ανάκαμψη τηε ελληνικήε οικονομίαε.Το Βερολίνο εξετάζει το κόστος του Grexit

Μπορεί η καγκελάριοε Αγκελα Μέρ
κελ να διαβεβαίωσε χθεε το με
σημέρι τον Ελληνα πρωθυπουργό 
ότι επιθυμεί την παραμονή τηε 
Ελλάδαε στην Ευρωζώνη, το κλίμα 
όμωε που καταγράφεται στη γερ
μανική κοινή γνώμη και τον Τύπο 
είναι πολύ διαφορετικό. Το ΘΓθχίτ 
παρουσιάζεται όλο και συχνότερα 
ωε πιθανό σενάριο, για το οποίο 
προετοιμάζεται η γερμανική οι
κονομία, ενώ οποιαδήποτε παρα
χώρηση προε την ελληνική πλευ
ρά δημιουργεί κραδασμοΰε στο ε
σωτερικό του κυβερνητικού συ
νασπισμού.

Σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα 
των Είηπηαβί Τίτηβε ϋθυίεεήίπηά το

Εκπρόσωπος του Σόι
μπλε επιβεβαίωσε ότι 
έχει συγκροτηθεί ομάδα 
εργασίας, αν και μίλησε 
για απίθανο σενάριο.

γερμανικό υπουργείο Οικονομι
κών έχει συγκροτήσει ομάδα ερ- 
γασίαε υπό τον υφυπουργό Τόμαε 
Στέφεν που επεξεργάζεται σχέδιο 
για τιε ενδεχόμενεε οικονομικέε 
συνέπειεε μίαε εξόδου τηε Ελλάδαε 
από το ευρώ, του επονομαζόμενου 
Οτεχίτ. Αποστολή τηε είναι να ε
ξετάσει «πώε θα μπορούσε να α
ποτραπεί ένα ντόμινο διάχυσηε τηε 
κρίσηε και στιε υπόλοιπεε χώρεε 
τηε Ευρωζώνηε». Κατά την εφη
μερίδα, η επιστράτευση τηε συ- 
γκεκριμένηε ομάδαε αποδεικνύει 
ότι τόσο η καγκελάριοε όσο και ο 
υπουργόε Οικονομικών Βόλ- 
φγκανγκ Σόιμπλε επιθυμούν να εί
ναι η χώρα προετοιμασμένη για το 
αρνητικό αυτό σενάριο. Το δημο
σίευμα επιβεβαίωσε και εκπρό- 
σωποε του Σόιμπλε, ο οποίοε έ- 
σπευσε πάντωε να υποβαθμίσει τη 
σημασία του σχεδίου, διευκρινί- 
ζονταε ότι μια κυβέρνηση οφείλει 
να είναι προετοιμασμένη για όλα

τα ενδεχόμενα, ακόμη και τα πλέ
ον απίθανα.

«Χαμένη περίπτωση»
Σε συνέντευξή του στην εφημε

ρίδα Süddeut8chen Zeitung ο διά- 
σημοε οικονομολόγοε Μάνφρεντ 
Νόιμαν, στον οποίο σημειωτέον έ
χει κάνει το διδακτορικό του ο πρό- 
εδροε τηε Μπούντεσμπανκ Γιενε 
Βάιντμαν, χαρακτηρίζει την Ελλά
δα «χαμένη περίπτωση» και ζητεί 
από τη γερμανική κυβέρνηση 
σκληρότερη αντιμετώπιση τηε ευ- 
ρωπάίκήε κρίσηε. Τέλοε, ο Αντρέα 
Σμιτε, πρόεδροε τηε Ενωσηε Γερ
μανικών Τραπεζών, δεν αποκλείει 
το Grexit, το οποίο πάντωε δεν θα 
έλυνε, κατά τη γνώμη του, τα προ
βλήματα τηε ελληνικήε οικονο- 
μίαε. Παρ’ όλα αυτά ο Σμιτε προ
ειδοποιεί ότι παραμονή στο ευρώ 
χωρίε σημαντικέε διαρθρωτικέε 
αλλαγέε θα μετέτρεπε την Ελλάδα 
σε ένα επί δεκαετίεε επιδοτούμε
νο κράτοε στουε κόλπουε τηε Ευ
ρωζώνηε. Ο ίδιοε πάντωε προει
δοποιεί ότι μια έξοδοε τηε χώραε 
μαε από το ευρώ θα έχει εξίσου με
γάλο κόστοε. «Είναι πλάνη ο ισχυ- 
ρισμόε ότι η Ελλάδα δεν θα μαε κο
στίσει άλλο αν βγει από την Ευ
ρωζώνη», σημειώνει.

Μόλιε προχθέε δημοσιοποιήθη
κε σφυγμομέτρηση τηε εταιρείαε 
Emnid που δείχνει τα δύο τρίτα των 
Γερμανών πολιτών να ανατίθενται 
σε οποιαδήποτε υποχώρηση προε 
την Αθήνα εκ μέρουε του Βερολί
νου. Παράλληλα, ο Χριστιανοδη
μοκράτη Φόλκερ Κάουντερ, κοι- 
νοβουλευτικόε εκπρόσωποε του 
κόμματοε τηε Μέρκελ, διαμηνύει ό
τι η χώρα του «δεν μπορεί να δια
θέσει περισσότερα χρήματα» και 
πωε η Ευρωζώνη θα αντέξει μία πι
θανή έξοδο τηε χώραε μαε. «Δεν θα 
ήταν πρόβλημα για το ευρώ. Με 
τουε μηχανισμούε διάσωσηε έχει α
ναπτύξει τη δυνατότητα η Ευρω
ζώνη να ακυρώσει τον κίνδυνο με- 
τάδοσηε», προσθέτει.

Ξ. Κ.

Με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Ντέιβιντ Κάμερον επικοινώνησε την 
περασμένη Τετάρτη ο Μπαρόκ Ομπάμα.

0 Ομπάμα συνεχίζει τις πιέσεις
Πιέσεις προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αποτρέψουν την έξοδο της 
Ελλάδας από την Ευρωζώνη πριν από τις προεδρικές εκλογές της 6ης Νοεμ
βρίου στις ΗΠΑ φέρεται ότι ασκεί η κυβέρνηση του Μπαρόκ Ομπάμα. Η πλη
ροφορία, που προέρχεται από πηγές της βρετανικής κυβέρνησης αποκαλύ
φθηκε στο χθεσινό φύλλο της εφημερίδας Independent. Σύμφωνα με την 
εφημερίδα, Αμερικανοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι αν η προσεχής έκθεση 
της τρόικας είναι αρνητική, θα προκαλέσει αυτόματα έξοδο της Ελλάδας από 
την Ευρωζώνη μόλις λίγες εβδομάδες πριν από την κρίσιμη προσπάθεια του 
Ομπάμα να επανεκλεγεί. Οι Ευρωπαίοι βλέπουν θετικά την έκκληση του 
Αμερικανού προέδρου, αφού φοβούνται ότι ενδεχόμενη νίκη του Ρεηου- 
μπλικανού Μιτ Ρόμνεϊ θα οδηγούσε σε απομόνωση την Ουάσιγκτον. Η εφη
μερίδα θυμίζει ότι ο Ομπάμα συνομίλησε την περασμένη Τετάρτη με τον 
πρωθυπουργό της Βρετανίας Ντέιβιντ Κάμερον και πως αμφότεροι επικρό
τησαν τις διαβεβαιώσεις της ΕΚΤ ότι στηρίζει ολόψυχα το ευρώ.

«Παράθυρο» αλλαγών στο ελληνικό πρόγραμμα
Συνεχίζεται η δημόσια αντιπαράθε
ση στην Ευρώπη σχετικά με το αν 
θα πρέπει να δοθεί τελικά παράτα
ση στο χρονοδιάγραμμα δημοσιο- 
νομικήε προσαρμογήε που προ- 
βλέπεται για την Ελλάδα. Σε συνέ
ντευξη που παραχώρησε χθεε 
στουε Financial Times Deutschland, 
ο υπουργόε Οικονομικών τηε 
Ολλανδίαε, Γιαν Κέεε ντε Γιάγκερ, 
προέτρεψε τη Γερμανία να τηρήσει 
αυστηρή στάση: «Αυτό που λέω στη 
γερμανική κυβέρνηση είναι να εμ- 
μείνει στην αυστηρή τηε στάση. Η 
αναβολή των σωστών μέτρων δεν 
βοηθάει κανέναν, ούτε καν τουε 
Ελληνεε». Από την πλευρά του, ο εκ
πρόσωποε Τύπου του γερμανικού υ
πουργείου Οικονομικών αναγνώρι
σε ότι στο ελληνικό Μνημόνιο υ
πάρχει «ρήτρα ύφεσηε», όπερ ση
μαίνει ότι οι στόχοι μπορούν να α
ναπροσαρμοστούν σε περιπτώσειε 
μεγάληε συρρίκνωσηε του ΑΕΠ, 
αλλά δήλωσε ότι η ρήτρα αυτή δεν 
είναι νομικά δεσμευτική.

Αντιθέτωε, ο Βόλκερ Κάουντερ, 
γραμματέαε τηε κοινοβουλευτικήε 
ομάδαε των κυβερνώντων Χρι
στιανοδημοκρατών, τάχθηκε α
νοιχτά κατά τηε παροχήε περαιτέ
ρω διευκολύνσεων, επιπλέον χρη
μάτων ή χρόνου στην Ελλάδα: 
«Περισσότεροε χρόνοε σημαίνει 
περισσότερα χρήματα και περισ
σότερα χρήματα δεν υπάρχουν», δή
λωσε χαρακτηριστικά και πρόσθε- 
σε: «Η θέση μου είναι ότι ούτε το 
περιεχόμενο ούτε το ’χρονοδιά
γραμμα του ελληνικού προγράμ- 
ματοε μπορούν να αλλάξουν. Η 
Ελλάδα πρέπει πρώτα να τηρήσει 
τιε δεσμεύσειε τηε». Ομοίωε, ο κοι- 
νοβουλευτικόε εκπρόσωποε των 
Ελεύθερων Δημοκρατών στη Γερ
μανία, Ράινερ Μπρουντέρλε, υπο
στήριξε ότι «η Ελλάδα ανέβαλλε ε
πί μακρόν τιε μεταρρυθμίσειε που 
έπρεπε να κάνει. Δεν είναι λύση να 
τηε δώσουμε περισσότερα χρήμα
τα, δεν μπορούμε να ρίχνουμε λε
φτά σε ένα πηγάδι χωρίε πάτο». Ο 
δε υπουργόε Οικονομικών τηε Γερ-

μανίαε, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, υ
πογράμμισε σε συνέντευξή του 
στουε Μ εή Τίιηεε ότι το ελληνικό 
πρόγραμμα «θα παραμείνει ζωντα
νό για όσο είναι προε το συμφέρον 
τηε Ελλάδαε και τηε Ευρώπηε».

Πάντωε, η χώρα μαε δεν είναι η 
μοναδική η οποία βρίσκεται σε δύ
σκολη θέση και αδυνατεί να επι
τύχει τουε στόχουε τηε. Μετά την 
Ισπανία, και η Πορτογαλία φαίνε
ται ότι θα χάσει τον στόχο τηε μεί- 
ωσηε του δημοσίου ελλείμματοε στο 
4,5% του ΑΕΠ. Σύμφωνα με ρε
πορτάζ πορτογαλικών εφημερίδων, 
το δίλημμα στο οποίο βρίσκεται η 
κυβέρνηση τηε χώραε είναι αν θα 
λάβει νέα μέτρα λιτότηταε ή αν θα

Το γερμανικό υπ. Οικο
νομικών αναγνώρισε 
ότι υπάρχει «ρήτρα 
ύφεσης» -  Αλλοι 
αξιωματούχοι ζητούν 
αυστηρή στάση. Λ

ζητήσει από την τρόικα την ανα
προσαρμογή και χαλάρωση των 
στόχων που έχουν τεθεί. Επιπλέον 
και ο εκπρόσωποε τηε κυπριακήε 
κυβέρνησηε, Στέφανοε Στεφάνου, 
παραδέχθηκε ότι το έλλειμμα τηε 
Κύπρου θα κλείσει φέτοε περί το 
4,5% του ΑΕΠ, δηλαδή 1% περισ
σότερο από τον συμπεφωνημένο 
στόχο. Σε ό,τι αφορά την Ιρλανδία, 
το βάροε τηε κυβέρνησηε έχει πέ
σει στην απευθείαε ανακεφαλαιο- 
ποίηση των τραπεζών τηε από 
τουε μηχανισμούε στήριξηε, με τη 
διαγραφή των σχετικών κεφαλαίων 
από το δημόσιο χρέοε τηε χώραε. 
Ο κ. Σόιμπλε θέλησε μάλιστα για μία 
ακόμη φορά να δώσει τέλοε στα σε
νάρια περί αναδιάρθρωσηε και του 
ιρλανδικού χρέουε, λέγονταε ότι κά
τι τέτοιο θα έπληττε την αξιοπιστία 
τηε χώραε στιε αγορέε, σε μία 
στιγμή που πάει να την ανακτήσει.

Ν. X.



«Ανοιγμα» ΠΑΣΟΚ σε ΔΗΜΑΡ
Μέσω διακήρυξης που θα παρουσιάσει ο Ευ. Βενιζέλος στις 3 Σεπτεμβρίου

Ευθεία πρόταση διαλόγου για συνεργασία αναμένεται να απευθύνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευ. Βενιζέλος στη 
ΔΗΙΥΙΑΡ του Φ. Κουβέλη και σε άλλες δυνάμεις της Κεντροαριστεράς.

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

Ευθεία πρόταση διαλόγου με τη 
ΔΗΜΑΡ, τουε Οικολόγουε, αλλά και 
με όλα τα κεντροαριστερά σχή
ματα και τιε συναφείε κινήσειε πο
λιτών είναι πολύ πιθανόν να α
πευθύνει ο κ. Ευ. Βενιζέλοε στο 
πλαίσιο τηε νέαε διακήρυξηε του 
Π ΑΣΟ Κ που ετοιμάζει εν όψει τηε 
επετείου τηε 3ηε του Σεπτέμβρη. 
Αυτό τουλάχιστον άφηναν να εν
νοηθεί χθεε στενοί του συνεργά- 
τεε, οι οποίοι τόνιζαν ότι ο κ. Βε- 
νιζέλοε είναι αποφασισμένοε να ε
παναπροσδιορίσει τιε αρχέε και τιε 
αξίεε τηε ελληνικήε κεντροαρι- 
στεράε, έχονταε προφανώε συ
νειδητοποιήσει την ανάγκη συ- 
μπόρευσηε του ΠΑΣΟΚ με όλεε τιε 
συγγενείε του δυνάμειε, ωε απα
ραίτητη συνθήκη τηε κοινήε τουε 
εκλογικήε ανάκαμψηε.

Η  έμμεση αυτή πρόσκληση για 
έναν διάλογο που θα μπορούσε να 
μετεξελιχθεί ακόμη και σε προ
γραμματικό δεν είναι μια νέα ε
πιλογή του κ. Βενιζέλου. Ηδη, α
πό τιε αρχέε Αυγούστου, είχε ορί
σει μια επιτροπή αποτελούμενη α
πό τουε κ. Πάρη Κουκουλόπουλο, 
Π . Ευθυμίου, Μίμη Ανδρουλάκη 
και Νίκο Ανδρουλάκη, η οποία εί
χε αναλάβει ώε τιε 19 του μηνόε 
να συντάξει ένα κείμενο προτά
σεων και θέσεων ωε βάση διαλό
γου στο σύνολο του κεντροαρι
στερού χώρου. Και μπορεί μεν οι 
τελευταίεε εξελίξειε (κυρίωε η δια
μόρφωση των μέτρων των 11,6 δισ. 
ευρώ), να καθυστέρησαν την εκ
πόνηση του εν λόγω κειμένου, αλ
λά πληροφορίεε τηε «Κ» θέλουν το 
τελευταίο διάστημα να έχουν ήδη 
γίνει κάποιεε άτυπεε συναντή- 
σειε στελεχών του ΠΑΣΟΚ και τηε 
ΔΗΜΑΡ. Και αν κάτι συμφωνήθηκε 
στιε συναντήσειε αυτέε είναι ότι 
μόνον με την εκπόνηση ενόε ευ
ρύτερου και αναπτυξιακού σχεδί
ου ανάκαμψηε τηε χώραε -πέραν 
των επικείμενων μέτρων- μπορεί 
ο συγκεκριμένοε χώροε να ανα-

Ατυπες συναντήσεις 
στελεχών
της Ιπποκράτους και 
της Αγ. Κωνσταντίνου.

κτήσει το ιδεολογικό του στίγμα 
και να κάνει διακριτή την παρου
σία του στο κυβερνητικό σχήμα.

Την ανάγκη αυτή φαίνεται να 
συμμερίζονται άλλωστε, τόσο ο κ. 
Βενιζέλοε όσο και ο κ. Κουβέληε, 
οι οποίοι σε πρόσφατη συνομιλία 
τουε αναγνώρισαν πωε οι βου- 
λευτέε τουε θα είναι πολύ δύσκο

λο να αιτιολογήσουν στουε ψη- 
φοφόρουε τουε ότι πειθαναγκά
στηκαν να ψηφίσουν για μια α
κόμη φορά επώδυνα μέτρα εξαιτίαε 
γενικώε και αορίστωε τηε σωτηρίαε 
τηε χώραε, όπωε συνέβαινε την τε
λευταία τριετία. Πολύ περισσότε
ρο, όταν κάποια από τα μέτρα αυ
τά θα παραβιάσουν, όπωε όλα 
δείχνουν, ακόμη και το κείμενο τηε 
τριμερούε κυβερνητικήε συμφω- 
νίαε, η οποία ρητώε προσδιόριζε 
ότι δεν θα ληφθούν άλλεε οριζό- 
ντιεε θυσίεε. Και με το δεδομένο 
αυτό οι δύο αρχηγοί συμφώνησαν 
να είναι σε διαρκή επικοινωνία για 
την κατάρτιση ενόε συνοδευτικού

πλαισίου αναπτυξιακών πρωτο
βουλιών που θα ανακοινωθούν μα
ζί με τα μέτρα και μέσω των ο
ποίων θα πιέσουν τη Νέα Δημο
κρατία να προσεγγίσει τιε κοινέε 
προεκλογικέε δεσμεύσειε ΠΑΣΟΚ  
και ΔΗΜΑΡ.

Ολα τούτα είναι ασφαλώε νωρίε 
να προβλεφθεί αν θα απολήξουν 
σε μια συμφωνία των δύο κομμά
των ακόμη και για κοινή κάθοδο 
στιε επόμενεε εκλογέε, όποτε κι αν 
γίνουν. Πόσω μάλλον, όταν οι 
φημολογίεε για ένα νέο σχήμα με 
πρωταγωνιστέε ακόμη και πρώην 
υπουργούε του ΠΑΣΟΚ ολοένα και 
φουντώνουν...

Μεικτές αντιδράσεις 
των κομμάτων μετά 
τις δηλώσεις Μέρκελ
Με συγκροτημένη ικανοποίηση α- 
ντέδρασαν οι κυβερνητικοί εταί
ροι, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ, στιε δη- 
λώσειε μετά τη συνάντηση του 
πρωθυπουργού, κ. Αντώνη Σα
μαρά με τη Γερμανίδα καγκελάριο, 
Αγκελα Μέρκελ. Οι αναφορέε τηε 
κ. Μέρκελ ότι επιθυμεί την πα
ραμονή τηε Ελλάδαε στο ευρώ α- 
ποτιμώνται ωε θετική εξέλιξη. 
Ωστόσο, τόσο ο κ. Βενιζέλοε όσο 
και ο κ. Κουβέληε, αναμένουν την 
επιστροφή του πρωθυπουργού 
στην Αθήνα και συνολική ενη
μέρωση για όσα ειπώθηκαν στη 
διάρκεια τηε χθεσινήε συνάντη- 
σηε, όπωε και για τη συνάντηση 
που θα έχει σήμερα με τον Γάλ
λο πρόεδρο, Φρανσουά Ολάντ, 
πριν τοποθετηθούν επισήμωε.

Αντίθετα, με ιδιαίτερη σκλη
ρότητα αντέδρασε ο ΣΥΡΙΖΑ στιε 
δηλώσειε που έγιναν μετά τη συ
νάντηση του πρωθυπουργού και 
τηε κ. Μέρκελ, αποδίδονταε στον 
κ. Σαμαρά εγκατάλειψη κάθε προ- 
σπάθειαε για επαναδιαπραγμά
τευση και πίστη στην απαρέ
γκλιτη εφαρμογή «τηε αποτυχη- 
μένηε και κοινωνικά καταστρο- 
φικήε μνημονιακήε πολιτικήε». 
Από την ανακοίνωση επιβεβαιώ
νεται, δε, ότι η προώθηση των ι- 
διωτικοποιήσεων θα αποτελέσει 
ένα από τα κύρια μέτωπα σύ- 
γκρουσηε μεταξύ κυβέρνησηε 
και αντιπολίτευσηε το επόμενο 
διάστημα, καθώε είναι δεδομένη 
η κυβερνητική πρόθεση να προ
χωρήσει ταχέωε στην κατεύθυν
ση αυτή, όπωε και στην αξιοποί
ηση τηε δημόσιαε περιουσίαε. Το 
κόμμα τηε αξιωματικήε αντιπο- 
λίτευσηε έδωσε δείγμα γραφήε 
του πώε θα τοποθετηθεί απέναντι 
σε αυτή την επιλογή. Ειδικότερα, 
στην ανακοίνωση γίνεται λόγοε 
για επιτάχυνση των ιδιωτικοποι- 
ήσεων και τηε εκποίησηε του δη
μόσιου πλούτου τηε χώραε χάριν 
των δανειστών με την επισή

μανση ότι «ο πρωθυπουργόε τα δί
νει όλα και δεν παίρνει τίποτα. Κα- 
νείε δεν τον έχει εξουσιοδοτήσει 
για το ξεπούλημα τηε δημόσιαε πε 
ριουσίαε». Ο ΣΥΡΙΖΑ έστρεψε τα 
πυρά του και εναντίον τηε Γερ- 
μανίαε, καθώε γίνεται αναφορά σε 
«γερμανική ακαμψία, που διαλύ
ει μέσω των ακραίων αντικοινω
νικών νεοφιλελεύθερων πολιτικών 
την Ελλάδα, αποδομώνταε συνο
λικά την Ευρώπη».

Για εγκατάλειψη τηε επανα- 
διαπραγμάτευσηε κατηγορούν 
τον πρωθυπουργό και οι Ανε
ξάρτητοι Ελληνεε. Ο γραμματέαε 
τηε κοινοβουλευτικήε ομάδαε 
του κόμματοε, Κώσταε Μαρκό- 
πουλοε, σε δήλωσή του ανέφερε 
ότι ο κ. Σαμαράε ξέχασε την ε
παναδιαπραγμάτευση, αλλά και

Συγκρατημένη 
ικανοποίηση σε 
Π Α Σ Ο Κ  και Δ Η Μ Α Ρ , 
ιδιαίτερα σκληρές 
οι δηλώσεις ΣΥ ΡΙΖΑ.

την επιμήκυνση, προσθέτονταε 
ότι η χώρα δεν έχει τίποτα πια 
να περιμένει από αυτή την κυ
βέρνηση.

Το ΚΚΕ με ανακοίνωσή του κα- 
λεί τουε πολίτεε σε κινητοποιήσειε 
για αποδέσμευση από την Ε.Ε. και 
διαγραφή του χρέουε, αλλά και σε 
ανυπακοή έναντι των όποιων 
συμφωνηθέντων, αναφέρονταε 
ότι «τιε δεσμεύσειε για τιε οποί- 
εε έκαναν λόγο οι Σαμαράε - 
Μέρκελ ο ελληνικόε λαόε δεν 
πρέπει να τιε θεωρεί και δικέε του.

Η Χρυσή Αυγή χαρακτηρίζει σε 
ανακοίνωσή τηε τη Γερμανίδα κα
γκελάριο «καλή τοκογλύφο» και 
προσθέτει ότι για να λυθεί το ελ
ληνικό πρόβλημα απαιτείται στι- 
βαρή εθνική ηγεσία.

Εξεταστική επιτροπή 
ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ για 
Μνημόνιο, Siemens

Στη ΔΕΘ, ο κ. Αλ. ΤσΙπρας θα ακολουθήσει το πλήρες πρόγραμμα του αρ
χηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και θα παραχωρήσει συνέντευξη 
Τύπου την Κυριακή.

Δέκα άδειες σε 2 έτη 
ο Μ. Μακρυγιάννης

Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Πρόταση για τη σύσταση εξεταστι- 
κήε επιτροπήε για το πώε φτάσαμε 
στο Μνημόνιο σκοπεύει να κατα
θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ το αμέσωε επόμε
νο διάστημα, ενώ μετά τη συζήτη
ση τηε επίκαιρηε ερώτησηε που έ
χει καταθέσει για τον εξωδικαστι
κό συμβιβασμό τηε δίεηίθηε, τη Δευ
τέρα αναμένεται να καταθέσει και 
πρόταση για τη σύσταση Εξετα- 
στικήε για το θέμα αυτό.

Για το ζήτημα του πώε φτάσαμε 
στο Μνημόνιο έχει ήδη υπάρξει

Σειρά διεθνών επαφών 
θα έχει ο Α λ  Τσίπρας 
στα τέλη Αυγούστου, 
με πρώτο σταθμό 
την Ιταλία, όπου 
θα συναντηθεί με 
τον Πάολο Φερέρο.

πρωτοβουλία από τον πρόεδρο των 
Ανεξάρτητων Ελλήνων Πάνο Κομ
μένο, ο οποίοε όμωε δεν διαθέτη τον 
απαραίτητο αριθμό των εξήντα 
βουλευτών για να καταθέσει πρό
ταση για σύσταση εξεταστικήε ε- 
πιτροπήε. Εξ ου και απέστειλε επι- 
στολέε στουε βουλευτέε των υπό
λοιπων κομμάτων, ώστε να συγκε
ντρωθεί ο απαραίτητοε αριθμόε υ
πογραφών. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα σκοπεύη 
να καταθέσει ανάλογη πρόταση, κα
θώε διαθέτει τον απαραίτητο αριθ
μό των βουλευτών, και στελέχη του 
θεωρούν ότι οι δύο προτάσειε θα 
μπορούσαν να συγχωνευθούν. Ού- 
τωε ή άλλωε, οι πρωτοβουλίεε τηε 
αξιωματικήε αντιπολίτευσηε έχουν 
προτεραιότητα.

Σε ό,τι αφορά το θέμα του εξω
δικαστικού συμβιβασμού με τη 
δίεηιβηε, η αξιωματική αντιπολί
τευση σήκωσε κατακόρυφα τουε τό- 
νουε μετά την υπογραφή τηε συμ- 
φωνίαε από τον υπουργό Οικονο
μικών Γ. Στουρνάρα: «Ο ικέτηε 
πρωθυπουργόε, λιγεε ώρεε πριν α
πό τη συνάντησή του με την κ. Μέρ
κελ, φρόντισε, εκτόε του πακέτου 
των μέτρων των 11,6 +  2 δισ., να 
τηε κάνει άλλο ένα δώρο, τον εξω
δικαστικό συμβιβασμό του ελληνι
κού Δημοσίου με τη γερμανική ε
ταιρεία δίειηεηε. Πρόκειται για α
παράδεκτη μεθόδευση κουκουλώ- 
ματοε του κολοσσιαίου σκανδά
λου τηε δίεητεηε, που ζημιώνει το 
ελληνικό Δημόσιο και προκαλεί το 
κοινό αίσθημα που απαιτεί να α
ναζητηθούν και να πληρώσουν οι 
υπεύθυνοι», τονίζει σε ανακοίνωσή 
του ο ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα αυτό συζη
τήθηκε χθεε και στη συνεδρίαση 
του προεδρείου τηε Κ.Ο. του 
ΣΥΡΙΖΑ υπό τον κ. Αλ. Τσίπρα.

Το θέμα τηε Εξεταστικήε για τον 
εξωδικαστικό συμβιβασμό για τη 
δίεηιεηε έχει κομβική σημασία για 
τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώε εντάσσεται σε 
μια επιχείρηση «καθαρά χέρια», η 
οποία θα συνδέεται, από την πλευ
ρά του, με τιε αποκρατικοποιή
σ ε ι . Στην Κουμουνδούρου επανα
λαμβάνουν μετ’ επιτάσεωε ότι οι ι
διωτικοποιήσει στην Ελλάδα, όποτε 
έγιναν, ήταν μήτρα σκανδάλων.

Στη ΔΕΘ
Πέρα από τιε Εξεταστικέε για το 

Μνημόνιο και τον εξωδικαστικό 
συμβιβασμό με τη δίειηθηε, ο σχε- 
διασμόε του ΣΥΡΙΖΑ για τη ΔΕΘ βρί
σκεται στο επίκεντρο των πλάνων 
τηε ηγεσίαε του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που 
έχει ήδη διευκρινιστεί είναι ότι, σε 
αντίθεση με τον πρωθυπουργό Αντ.

Σαμαρά (που θα βρεθεί στη Θεσ
σαλονίκη μόνο για 8 ώρεε), κάτι που 
κατά την εκτίμηση τηε Κουμουν
δούρου σημαίνει ότι φοβάται να α
ντιμετωπίσει τον κόσμο, ο κ. Τσί- 
πραε θα ακολουθήσει το πλήρεε 
πρόγραμμα του αρχηγού τηε αξιω- 
ματικήε αντιπολίτευσηε στη ΔΕΘ 
και θα παραχωρήσει την καθιερω
μένη συνέντευξη Τύπου την Κυ
ριακή. Ενστάσειε στον ΣΥΡΙΖΑ έ
χουν μόνο για την καθιερωμένη ο
μιλία στιε παραγωγικέε τάξειε, την

οποία θεωρούν στείρα και αφυδα
τωμένη και θα ήθελαν να αντικα
ταστήσουν με κάτι πιο ζωντανό και 
σύγχρονο, κάτι που πάντωε εξαρ- 
τάται και από τη διοίκηση τηε 
ΔΕΘ. Στο τέλοε Αυγούστου, πάντωε, 
ο κ. Τσίπραε θα ξεκινήσει μια σει
ρά ταξιδιών στο εξωτερικό, με πρώ
το σταθμό την Ιταλία, όπου θα συ
ναντηθεί με τον Πάολο Φερέρο, 
γραμματέα τηε Κομμουνιστικήε 
Επανίδρυσηε, ενώ επιδιώκει και άλ
λεε επαφέε.

ι Στις αιτιάσεις που διατυπώνονται 
| «εμπλέκονταε» ακόμη και τον υ- 
1 πουργό Δικαιοσύνηε Αντώνη 
ι Ρουπακιώτη για τον τρόπο με 
| τον οποίο κατάφερε ο βαρυποι- 
ι νίτηε Μιχάληε Μακρυγιάννηε να 
| πάρει νόμιμη άδεια και να εξα- 
1 φανιστεί, το υπουργείο χθεε 
ι παρέθεσε διευκρινίσειε, με άξονα 
| ότι οι άδειεε δεν εγκρίνονται α- 
' πό τον υπουργό.
| Τα τελευταία δύο χρόνια δε, ο 
1 κακοποιόε είχε λάβει από δια- 
ι φορετικέε συνθέσειε συμβουλίων 
¡ φυλακών 10 άδειεε, από τιε ο- 
1 ποίεε επέστρεφε. Κατά συνέπεια, 
ι αναφέρει χαρακτηριστικά ανα- 
\ κοίνωση του υπουργείου «ανή- 
ι κουν στη σφαίρα τηε φαντασίαε 
| και δημιουργούν εύλογεε απο- 
| ρίεε για το ποια σκοπιμότητα υ- 
ι ποκρύπτει σχετικό δημοσίευ- 
\ μα που προκαλεί υπόνοιεε σε βά- 
1 ροε του υπουργού Δικαιοσύ- 
! νηε, στη διαδικασία χορήγη- 
| σηε άδειαε του συγκεκριμένου 
ι κατάδικου».1 Στιε φυλακέε Λάρισαε
ι Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο
\ κρατούμενοε διαμαρτυρήθηκε 
ι κατά την επίσκεψή του υπουρ- 
| γού στιε φυλακέε Λάρισαε ότι δεν 
' ελάμβανε άδειεε και μετά την 
ι κατανόηση που δήθεν έδειξε ο 
| υπουργόε (φέρεται να είπε «να 
1 το δούμε το θέμα») έλαβε την πο- 
I λυπόθητη άδεια εξόδου.
| Οπωε διευκρινίζει το υπουρ-
ι γείο, ο βαρυποινίτηε είχε λάβει 
| συνεχείε άδειεε στο πλαίσιο 
' του νόμου, τον Νοέμβριο του 
ι 2010, τον Ιανουάριο, Μάρτιο, 
¡ Μάιο, Ιούλιο, Σεπτέμβριο και Νο- 
' έμβριο του 2011, τον Ιανουάριο, 
! Μάρτιο και Μάιο του 2012, με α- 
1 πρφαση του αρμοδίου Συμβου- 
,ι λίου τηε φυλακήε, στο οποίο 
| προϊστάμενοε είναι εισαγγελικόε ι λειτουργόε.

Δηλαδή, έλαβε συνολικά 10 ά- 
δειεε σε διάστημα δύο ετών και 
μάλιστα κατά καιρούε από δια- 
φορετικούε εισαγγελικούε λει- 
τουργοΰε, από τιε οποίεε επέ
στρεψε κανονικά στο κελί του.

Το παράπονο
Από την άλλη, επισημαίνεται 

ότι το παράπονο που διατύπω
σε ο συγκεκριμένοε κρατούμε- 
νοε στον κ. Ρουπακιώτη πα
ρουσία και του υφυπουργού και 
του γενικού γραμματέα ήταν «γ 
ποιο λόγο απορρίπτονται τα αι- 
τήματά του για υφ’ όρον από-

Επειτα από δημοσιεύ
ματα, το υπουργείο 
Δικαιοσύνης 
διευκρίνισε ότι 
δεν εγκρίνονται από 
τον υπουργό.
λύσή του και όχι για τη μη χο
ρήγηση αδειών, οι οποίεε του χο
ρηγούνταν από ετών».

Υπενθυμίζεται ότι ο Μακρυ- 
γιάννηε, ο οποίοε εκτίει ποινή τε- 
τράκιε ισόβια για πέντε δολο- 
φονίεε, τρειε απόπειρεε ανθρω- 
ποκτονίαε, ένοπλεε ληστείεε 
και συμπλοκέε, δεν είχε επι- 
στρέψει από άδεια και το κα
λοκαίρι 2006, στιε φυλακέε Αλι
καρνασσού όπου κρατούνταν 
τότε.

Η  Αστυνομία τον είχε συλλά- 
βει και πάλι τον Οκτώβριο του 
2007 στο Χαλάνδρι, σε ενέδρα 
που του είχε στήσει. Συγκεκρι
μένα, τον είχε ακινητοποιήσει 
μέσα σε ένα κλεμμένο αυτοκί
νητο μάρκαε BM W , έπειτα α
πό τροχαίο ατύχημα που του εί
χαν προκαλέσει σκόπιμα οι α
στυνομικοί.


