
Στήριξη Γιουνκέρ υπό σαφείς όρους
Συνέδεσε τα μέτρα με την εκταμίενση της επόμενης δόσης και την επιμήκυνση της δημοσιονομικής προσαρμογής με την έκθεση της τρόικας

Της ΕΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Ενα ξεκάθαρο μήνυμα υπέρ τηε παραμονήε τηε 
Ελλάδαε στο ευρώ εκόμισε σ τη ν Αθήνα ο πρό- 
εδροε του Ευτο^ουρ Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, με 
ταυτόχρονη αυστηρή σύσταση σε όσουε συ
νηγορούν υπέρ μιαε τέτοιαε προοπτικήε «να  
τηρούν μια περισσότερο σιωπηλή στάση», η 
οποία θα βοηθούσε την Ελλάδα κυρίωε στο θέ
μα τω ν  ιδιωτικοπόιήσεων.

Ενα εικοσιτετράωρο μετά τη  συνάντησή του 
με τη  Γερμανίδα καγκελάριο και δύο πριν α
πό το  τε τ  α τε τ  Σαμαρά - Μέρκελ, από το  βή
μα του Μεγάρου Μαξίμου ο κ. Γιουνκέρ κατέ
στησε σαφέε ότι τα  μέτρα τω ν  11,6 δισ. είναι 
το  «διαβατήριο» για τη ν  εκταμίευση τηε επό- 
μενηε δόσηε, αλλά και ότι η επιμήκυνση είναι 
διασυνδεδεμένη με τη ν επόμενη έκθεση τηε 
τρόικαε. Εκανε μάλιστα λόγο για τελευταία ευ
καιρία τηε Ελλάδαε. Αφησε δε με προσεκτικό 
τρόπο ανοιχτό το ενδεχόμενο «κουρέματοε» του 
επίσημου χρέουε.

Παρά τη ν  αναμενόμενη αυστηρότητα που 
εξέπεμψε ο πρόεδροε του Ευτο^τοηρ, η συ
νολική παρουσία του κ. Γιουνκέρ, εντόε τηε συ- 
νάντησηε αλλά και στιε μετέπειτα δηλώσειε, 
προκάλεσε ιδιαίτερη ικανοποίηση σ το ν  πρω
θυπουργό Αντώνη  Σαμαρά, ο οποίοε εκτιμά ό
τ ι ξεκινά το  ταξίδι του σε Βερολίνο και Βρυ- 
ξέλλεε με τη  διπλωματική του φαρέτρα ενι- 
σχυμένη.

Το κλίμα στη  σχεδόν δίωρη συνάντηση τω ν 
δύο ανδρών, σ τη ν  οποία πλην του κ. Σαμαρά 
συμμετείχαν ο υπουργόε και ο αναπληρωτήε 
υπουργόε Οικονομικών, Γ. Στουρνάραε και Χρ. 
Σταϊκούραε, ή ταν πολύ καλό. Ο πρωθυπουρ- 
γόε ανέλυσε σ το ν  κ. Γιουνκέρ το ν  σχεδίασμά 
για τη ν  εξοικονόμηση τω ν  11,6 δισ. ευρώ, αλ
λά και τιε πολυεπίπεδεε σοβαρέε προσπάθειεε 
που καταβάλλει η κυβέρνηση για τιε απο
κρατικοποιήσει, τη ν  αξιοποίηση τηε δημό- 
σιαε περιουσίαε και τη  διοικητική μεταρ
ρύθμιση, καθώε και για τη ν  πάταξη τηε φο- 
ροδιαφυγήε, τη ν  ασφάλεια τω ν  πολιτών και

τη ν αντιμετώπιση τηε λαθρομετανάστευσηε.
Στο ζήτημα τηε φοροδιαφυγήε αναφέρθηκε 

εμμέσωε λίγο αργότερα και ο κ. Γιουνκέρ, δη- 
λώνονταε ότι οι χαμηλόμισθοι έχουν υποφέρει 
πολύ σ τη ν  Ελλάδα, ότι δεν θα ήταν σκόπιμο 
να επιβληθούν νέεε μεγάλεε απαιτήσειε σε αυ
τή  τη ν ομάδα ατόμων και ότι θα πρέπει άλλα 
τμήματα τηε κοινωνίαε να συμβάλουν στιε προ- 
σπάθειεε που καταβάλλει η χώρα. Εδωσε ακόμη 
έμφαση στην ανάγκη να προχωρήσει άμεσα η 
απελευθέρωση τηε αγοράε εργασίαε.

«Το μόνο που ζητούν κυβέρνηση, λαόε και 
λογική είναι να  μπούμε σε ανάπτυξη το  τα-

)
Μετά τη συνάντηση με 
τον κ. Σαμαρά, ο επικεφαλής 
του Ευχοξτοιφ προειδοποίησε 
ότι πρόκειται «για την τελευταία 
ευκαιρία της Ελλάδας».

χύτερο δυνατόν», τόνισε στιε δηλώσειε του ο 
πρωθυπουργόε, ο οποίοε μίλησε για αλλαγή σε- 
λίδαε σ τη ν  Ελλάδα «πολιτικά, οικονομικά και 
κοινωνικά» και έθεσε ωε προτεραιότητα τη ν 
αποκατάσταση τηε ρευστότηταε. Προέβλεψε 
δε ότι θα διαψευστούν όσοι ποντάρουν στην 
έξοδό μαε από το  ευρώ, υπονομεύονταε την 
προσπάθεια τηε Ελλάδαε. «Θα τουε διαψεύ- 
σουμε με έργα, όχι με λόγια», είπε και εκτίμησε 
ότι με τη ν αποκατάσταση τηε αξιοπιστίαε τηε 
χώραε θα αλλάξει η ψυχολογία στιε αγορέε ε
ντόε και εκτόε Ελλάδαε.

Από τη ν  πλευρά του, ο κ. Γιουνκέρ σημείω
σε, μεταξύ άλλων, ότι η Ελλάδα έχει καταβά
λει τεράστιεε προσπάθειεε για να ξεπεράσει το 
χρέοε τηε, ότι επισκέπτεται τη  χώρα μαε ωε φί- 
λοε, ενώ νωρίτερα «φίλο» τον είχε χαρακτηρίση 
και ο κ. Σαμαράε. Συμπλήρωσε, επίσηε, ότι δεν 
είναι εκείνοε που θα δώσει μαθήματα στουε 
Ελληνεε.

Οι συζητήσειε συνεχίστηκαν χθεε κατά τη  
διάρκεια του δείπνου που παρέθεσε ο πρω-

θυπουργόε σ τον  πρόεδρο του Eurogroup στο 
Μουσείο τηε Ακρόποληε.

Ο κ. Σαμαράε θα γίνα  δεκτόε τη ν Παρασκευή 
στιε 11.45 (τοπική ώρα) από την καγκελάριο τηε 
Γερμανίαε Αγκελα Μέρκελ. Σύμφωνα με χθε
σινή ανακοίνωση τηε καγκελαρίαε, σ τη ν α
τζέντα  τηε συνάντησηε βρίσκεται η οικονομική 
και δημοσιονομική κατάσταση σ τη ν  Ελλάδα, 
καθώε και ο βαθμόε εξέλιξηε του ελληνικού προ- 
γράμματοε μεταρρυθμίσεων.

Θα ακολουθήσει κοινή συνέντευξη  Τύπου 
τω ν δύο ηγετών, που έχει προγραμματιστεί να 
δοθεί στιε 13.00 (τοπική ώρα).

Εντονα αντέδρασαν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ στιε 
δηλώσειε τω ν  κ. Γιουνκέρ και Σαμαρά. Ο δρό- 
μοε το ν  οποίο με αποφασιστικότητα βαδίζει η 
κυβέρνηση είναι αυτόε τηε πλήρουε υποταγήε 
στα  συμφέροντα τω ν  δανειστών, τηε ύφεσηε 
και τηε λιτότηταε, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το 
ΚΚΕ υποστηρίζει ότι θα υπάρξει μόνο ένταση 
τηε αντιλαϊκήε θύελλαε, ανεξάρτητα από την 
όποια διαπραγμάτευση και επιμήκυνση.

Ο πρωθυπουργός κ. Ανι. Σαμαράς και ο πρόεδρος ίου ΕυΓθ§Γουρ κ. Ζαν-Κλονι Γιουνκέρ ξεναγούνιαι στο Μουσείο της Ακρόπολης από τον διευθυντή του μουσείου Δημήτρη Παντερμαλή

«Πρόσθετος χρόνος δεν σημαίνει πρόσθετα χρήματα»
Με τη φράση «το  μόνο που ζητά
με είναι λίγοε αέραε για να ανα- 
πνεύσουμε», ώ σ τε  «να  πάρει 
μπροστά η οικονομία μαε και να 
αυξηθούν τα  δημόσια έσοδα» 
και με τη  διευκρίνιση ότι «πε- 
ρισσότεροε χρόνοε δεν σημαίνει 
αυτόματα περισσότερα χρήματα», 
ο πρωθυπουργόε κ. Αντώνηε Σα
μαράε έθεσε για μία πρώτη φορά 
χθεε το  πλαίσιο τηε επιχειρημα- 
τολογίαε που θα αναπτύξει το  ε
πόμενο διάστημα η Αθήνα, προ- 
κειμένου να εξασφαλίσει το πρά
σινο φωε για επιμήκυνση του 
χρόνου αποπληρωμήε του χρέουε.

Στο πρώτο μέροε τηε συνέ- 
ντευξηε που παραχώρησε στη  
γερμανική εφημερίδα Βίΐά και δη
μοσιεύτηκε χθεε, ημέρα τηε επι- 
σκέψεωε του  προέδρου του 
Ε ιικ ^ ου ρ  στη χώρα μαε, ο κ. Σα
μαράε δηλώνει τη ν  αποφασιστι-

Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Στην ολοκλήρωση τηε αξιολόγησηε 
τηε τρόικαε, από τη ν οποία θα ε- 
ξαρτηθούν και οι σχετικέε απο- 
φάσειε του Ευτο^ρχηιρ, παρέπεμ- 
ψε χθεε η Κομισιόν το ελληνικό αί
τημα για επιμήκυνση του χρονο- 
διαγράμματοε δημοσιονομικήε 
προσαρμογήε, που προβλέπεται 
από το Μνημόνιο. Απαντώνταε σε 
σχετική ερώτηση, κατά τη χθεσινή 
τακτική ενημέρωση τω ν  δημο
σιογράφων, ο Σάιμον Ο’ Κόνορ, εκ- 
πρόσωποε Τύπου του αντιπροέ
δρου τηε Ευρωπαϊκήε Επιτρο- 
πήε, Ολι Ρεν, δήλωσε ότι η σειρά 
τω ν  πραγμάτων είναι δεδομένη 
και έχει ωε εξήε: πρώτα επιστρέ
φει η τρόικα σ τη ν  Αθήνα το ν  Σε
πτέμβριο και αφού συντάξει την 
έκθεσή τηε για τη ν πορεία του 
Προγράμματοε Προσαρμογήε, το 
Ε ιικ^ουρ θα λάβει τιε τελικέε του 
αποφάσειε.

Πάντωε, μιλώνταε στο βρετα
νικό δίκτυο ΒΒΘ, ο Μάικλ Φουκε, 
αναπληρωτήε γ.γ. τηε Κοινοβου- 
λευτικήε Ομάδαε του κυβερνώντοε

κότητα τηε κυβέρνησηε να ε
φαρμόσει τιε μεταρρυθμίσειε και 
παράλληλα προειδοποιεί για τουε 
κινδύνουε που απειλούν τιε χώ- 
ρεε τηε Ευρωζώνηε από μια εν
δεχόμενη έξοδο τηε Ελλάδαε από 
τη  Ζώνη του Ευρώ, παρομοιάζο- 
νταε μάλιστα τη ν κατάσταση 
που θα επικρατούσε στη  χώρα σε 
περίπτωση επιστροφήε στη δραχ
μή με αυτήν τηε Δημοκρατίαε τηε 
Βαϊμάρηε.

«Οι Ελληνεε εξέλεξαν μια νέα 
κυβέρνηση για να φέρει τη  χώρα 
σε νέα πορεία. Και εμείε μπορούμε 
να μεταμορφώσουμε μια τραγω
δία σε μια ιστορία επιτυχίαε», ση
μειώνει ο πρωθυπουργόε και προ
σθέτει ότι η Ελλάδα δεν απαιτεί 
επιπλέον χρήματα. Θα ανταπο- 
κριθεί στιε δεσμεύσειε τηε και 
στη ν εκπλήρωση όλων τω ν  α
παιτήσεων, αλλά θα πρέπει να δο-

κόμματοε CDU στη Γερμανία, δή
λωσε ότι «ήδη έχει δοθεί περισ- 
σότεροε χρόνοε στην Ελλάδα απ’ 
ό,τι υπολογιζόταν» και τόν ισε ό
τ ι όλοι πλέον είναι προετοιμα
σμένοι για το  ενδεχόμενο απο- 
χώρησηε τηε χώραε μαε από την 
Ευρωζώνη. Διαβεβαίωσε επίσηε ό
τι η καγκελάριοε Μέρκελ συμμε
ρίζεται τιε εκτιμήσειε του. Στην 
ίδια γραμμή κινήθηκαν και οι δη- 
λώσειε του γραμματέα τηε Κοι- 
νοβουλευτικήε Ομάδαε τω ν  Ελεύ
θερων Δημοκρατών στη Γερμανία, 
Ράινερ Μπρούντερλε, ο οποίοε, σε 
συνέντευξή του στο περιοδικό 
Spiegel, υπογράμμισε ότι η πα
ράταση του χρόνου προσαρμογήε 
θα έστελνε λάθοε μήνυμα στην 
Ευρώπη αναφορικά με τη ν  ανά
γκη δημοσιονομικήε πειθαρχίαε 
και κάλεσε τη ν ελληνική κυ
βέρνηση να τηρήσει τιε δεσμεύ- 
σειε τηε προε τη ν τρόικα. Ομοί- 
ωε, ο υπουργόε Οικονομικών τηε 
Ολλανδίαε, Γιαν Κέεε ντε Γιάγκερ, 
δήλωσε σε δημοσιογράφουε ότι, 
«αν η παράταση που ζητάει η 
Ελλάδα σημαίνει αναβολή τω ν με
ταρρυθμίσεων και τω ν  περικο-

Ο κ. Σαμαράς έθεσε 
μέσω συνέντευξης 
στην Bild το πλαίσιο 
της επιχειρηματολογίας 
της Αθήνας για 
την επιμήκυνση.

θεί ώθηση σ τη ν  ανάπτυξη διότι 
αυτό μειώνει τα ελλείμματα.

Απευθυνόμενοε προε το ν  γερ
μανικό λαό, ο κ. Σαμαράε τονίζει 
ότι η χώρα μαε σημειώνει πρόο
δο στιε διαρθρωτικέε μεταρρυθ
μ ίσ ε ι και στιε ιδιωτικοποιήσειε. 
«Ελληνεε και Γερμανοί έχουν 
πολλά κοινά. Και εμείε μπορού
με να μεταμορφώσουμε μια τρα
γωδία σε μια ιστορία επιτυχίαε», 
προσθέτει.

«Η έξοδος της Ελλάδας 
από το ευρώ θα είχε 
πολύ μεγάλο κόστος»  
δήλωσε η Αυστριακή 
υπουργός Οικονομι
κών, Μαρία Φέκτερ.

πών, τότε δεν είναι καλή ιδέα».
Πάντωε, ελάχιστοι είναι πλέον 

εκείνοι που αποκλείουν αλλαγέε 
στο Πρόγραμμα Προσαρμογήε, ε
φόσον τελικά η Ελλάδα ψηφίσει 
τα μέτρα που υποχρεούται εκ 
του Μνημονίου να λάβει και α- 
ποφασιστεί ότι η χώρα μαε θα πα- 
ραμείνει σ το  ευρώ. Αυτό που 
-σύμφωνα με όλεε τιε ενδείξειε- 
δεν έχει ακόμη αποφασιστεί είναι 
ποια μορφή θα έχουν αυτέε οι ε- 
πιμέρουε αλλαγέε, αν δηλαδή θα 
περιλαμβάνουν επιμήκυνση, μεί
ωση τω ν  επιτοκίων, νέα ανα
διάρθρωση του χρέουε ή έναε συν- 
δυασμόε όλων. Επικαλούμενη 
συμβούλουε τηε Αγκελα Μέρκελ, 
η εφημερίδα Wall Street Journal

Το πρώτο μέροε τηε συνέ- 
ντευξηε φιλοξενεί φωτογραφία 
του κ. Σαμαρά στο  πρωθυπουρ- 
γικό γραφείο, μπροστά σ το ν  πί
νακα του Θεόδωρου Βρυζάκη «Η 
Ελλάε ευγνωμονούσα», και μία 
δεύτερη, στην οποία απεικονί
ζετα ι ο συντάκτηε τηε εφημερί- 
δαε να προσφέρει σ το ν  πρωθυ
πουργό το  λεύκωμα τηε Bild για 
τα  60 χρόνια κυκλοφορίαε τηε. 
Από τη ν  εφημερίδα επισημαίνε- 
τα ι (  ιτο  δεύτερο) >οε, το  ο
ποίο υα δημοσιευθει σήμερα, ο 
Ελληναε πρωθυπουργόε εξηγεί 
«πώε η Ελλάδα θα αποπληρώσει 
τα  χρέη τηε».

Σε άλλη συνέντευξή του σ τη ν 
εφημερίδα Suddeut8che Zeitung, 
η οποία θα δημοσιευτεί σήμερα, 
ο κ. Σαμαράε δεσμεύεται ότι η 
Ελλάδα θα εξοφλήσει όλη τη ν οι
κονομική βοήθεια που λαμβάνει

ανέφερε σε χθεσινό δημοσίευμά 
τηε ότι η Γερμανίδα καγκελάριοε 
«μάλλον δεν θα τραβήξει την 
πρίζα στην Ελλάδα, αλλά ακόμη 
δεν *~ει βρει πώε α^'πβώε θα α- 
ποτ, ,ε ι το  ναυάγτ Σύμφωνα 
πάντα με το ίδιο ρεπορτάζ, πολ
λά θα εξαρτηθούν από τη ν εντύ
πωση που θα αποκομίσει η κ. Μέρ
κελ από τη  συνάντησή τηε με τον 
Ελληνα πρωθυπουργό, Αντ. Σα
μαρά, από τιε αποφάσειε του Συ
νταγματικού Δικαστηρίου τηε 
Καρλσρούηε, στιε 12 Σεπτεμβρί
ου, από τα  αποτελέσματα τω ν ολ
λανδικών εκλογών και από την τε
λική έκθεση τηε τρόικαε.

Αρθρο Πιζανί
Οπωε όμωε τονίζουν έγκριτοι α- 

ναλυτέε, όπωε ο διευθυντήε του 
ινστιτούτου Bruegel, Ζαν Πιζα- 
νί-Φερί, η συνεχήε αναβολή τω ν 
τελικών αποφάσεων για τη  χώρα 
μαε επιτείνει την αβεβαιότητα, ε
νισχύει τη  φυγή κεφαλαίων, α- 
ποτρέπει τιε επενδύσειε και, ωε εκ 
τούτου, αποτελεί τροχοπέδη για 
τη ν οικονομική ανάκαμψη τηε 
Ελλάδαε. Με άρθρο του στουε

και θα υλοποιήσει τιε μεταρρυθ
μ ίσ ε ι. «Οι Γερμανοί θα εισπρά- 
ξουν τα  χρήματά τουε. Το εγ
γυώμαι προσωπικώε. Και όλοι οι 
άλλοι θα εισπράξουν τα χρήματά 
τουε» τονίζει ο πρωθυπουργόε, ο 
οποίοε επικρίνει όσουε Ευρω- 
παίουε προβαίνουν σε δηλώσειε 
για ενδεχόμενη έξοδο τηε Ελλά
δαε από το  ευρώ. «Πρέπει να εί
ναι κανέναε προσεκτικόε, ώστε να 
μην τρομάζουν οι επενδυτέε. Κά
θε φορά που έναε Γερμανόε, 
Ολλανδόε ή Αυστριακόε πολιτικόε 
αναφέρεται σ τη ν  έξοδό μαε από 
τη ν Ευρωζώνη, λέω στον  εαυτό 
μου: “Πώε μπορώ να ιδιωτικο
ποιήσω τιε δημόσιεε ετπχειρήσειε; 
Ποιοε επιχειρηματίαε θα θελήσει 
να επενδύσει ευρώ στην Ελλάδα, 
εάν βρεθεί υποχρεωμένοε να  ει
σπράττει δραχμέε;» αναφέρει χα
ρακτηριστικά.

Eurogroup
Financial Timea, ο γνωστόε οικο- 
νομολόγοε τάσσετα ι σαφώε υ
πέρ τηε παραμονήε τηε Ελλάδαε 
στο ευρώ και υποστηρίζει τόσο τη 
νέα αναδιάρθρωση του χρέουε ό
σο και την παροχή «εύλογηε πα- 
ράτασηε» στο χρονοδιάγραμμα 
προσαρμογήε. Σύμφωνα με τον  κ. 
Πιζανί-Φερί, το  κόστοε του λε
γάμενου Grexit θα είναι πολύ με
γαλύτερο απ’ ό,τι θεωρούν ορι
σμένοι Βορειοευρωπαίοι πολιτικοί, 
εκτίμηση που κατά τη Wall Street 
Journal συμμερίζεται και η γερ
μανική καγκελαρία. Ενδεικτικά α- 
ναφέρεται ότι η εφημερίδα Daily 
Mail επικαλείται πηγέε του βρε
τανικού υπουργείου Οικονομι
κών, σύμφωνα με τιε οποίεε η έ- 
ξοδοε τηε Ελλάδαε από το ευρώ θα 
κοστίσει ένα δισ. στερλίνεε μόνο 
για τουε Βρετανούε φορολογού- 
μενουε. Επίσηε, η υπουργόε Οι
κονομικών τηε Αυστρίαε Μαρία 
Φέκτερ, η οποία έχει προβεί επα- 
νειλημμένωε σε επιθετικέε δη- 
λώσειε κατά τηε χώραε μαε, δή
λωσε χθεε ότι «η έξοδοε τηε Ελλά
δαε από το  ευρώ θα είχε πολύ με
γάλο κόστοε».

Μετά την έκθεση ιης τρόικας οι αποφάσεις του

Μέρκελ - Ολάντ 
συζητούν σήμερα 
για την Ελλάδα
Με διαψωνία, που εκδηλώθηκε χθεε, ξεκίνησε η προσπάθεια 
Βερολίνου και Π αρισίων να  διαμορφώσουν κοινή στάση 
εν  όψει τω ν  συναντήσεω ν που θα έχει ο πρωθυπουργόε, 
κ. Α ντώνηε Σαμαράε, με τη  Γερμανίδα καγκελάριο Αγκε
λα Μέρκελ και το ν  Γάλλο πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ, αύ
ριο και μεθαύριο, ενώ η κ. Μέρκελ φρόντισε να καταστήσει 
σαφέε χθεε ότι δεν αναμένονται αποφάσειε για  τη ν  Ελλά
δα πριν από τη ν  έκθεση τηε τρόικαε.

Η συνάντηση  Μέρκελ - Ολάντ θα γίνει απόψε στο Βε
ρολίνο, ενώ  η διαφωνία τουε αφορά τιε δημόσιεε τοπο- 
θετήσειε τουε σε σχέση με τη ν  Ελλάδα και, ενδεχομένωε, 
υποκρύπτει γενικότερη διαφορετική προσέγγιση στο «ελ
ληνικό ζήτημα». Σύμφωνα με το  Γαλλυτό Πρακτορείο Ει
δήσεων, ο κ. Ολάντ επι
θυμούσε του αποψινού 
δείπνου να προηγηθεί 
κοινή συνέντευξη  του ί
διου και τηε κ. Μέρκελ 
και να  δοθεί δυνατότητα 
στουε δημοσιογράφουε 
για ερωτήσειε, ώ σ τε  να 
γίνει εκτενήε τοποθέτη 
ση τω ν  δύο ηγετών, κα
θώε «δ εν  έχει μιλήσει 
για τη ν  Ελλάδα εδώ και 
καιρό και θέλει να  παρα
χωρήσει μια μεγάλη συ
νέντευ ξη  Τύπου». Α ντί
θετα, η Γερμανίδα κα- 
γκελάριοε ξεκαθάρισε ό
τι θα προτιμούσε να  το 
ποθετηθεί με μια σύντο
μη δήλωση και να μην ε
πεκταθεί σε λεπτομέρει- 
εε, τη  στιγμή που δεν έ
χουν ακόμα ληφθεί ορι- 
στικέε αποφάσειε για την 
Ελλάδα. Τελικά, όπωε ό
λα δείχνουν, οι δύο πλευ- 
ρέε συμφώνησαν ότι... 
διαφωνούν και αν δεν αλ
λάξει κάτι σήμερα καθέ- 
ναε θα ακολουθήσει τη  
δική του τακτική. Ετσι, α
ναμένεται να γίνα  μία σύ
ντομη δήλωση πριν από 
τη ν  έναρξη του δείπνου 
και ο κ. Ολάντ, μετά τη ν  
ολοκλήρωσή του, να πα
ραχωρήσει συνέντευξη  
σε Γάλλουε δημοσιογρά- 
φουε σ τη  γαλλική πρε
σβεία του Βερολίνου.

Πάντωε, η κ. Μέρκελ 
σε δήλωσή τηε χθεε από 
το  Κισινάου τηε Μολδα- 
βίαε, όπου πραγματοποί
ησε επίσημη επίσκεψη, έ- 
σπευσε να  χαμηλώσει 
το ν  πήχυ τω ν  όποιων ελ
ληνικών προσδοκιών ε- 
νόψει τηε συνάντησήε 
τηε με το ν  κ. Σαμαρά, λέ- 
γονταε ότι «δ εν  θα έχου
με λύση τη ν  Παρασκευή, 
θα περιμένουμε τη ν  έκθεση τηε τρόικαε και θα αποφα
σίσουμε μετά». Επανέλαβε ότι κάθε εταίροε πρέπει να τη 
ρεί τιε υποχρεώσειε του και τη  σημασία τηε αξιοπιστίαε 
στη  διαδικασία λήψηε αποφάσεων.

Εύσημα στον Σαμαρά
«Ο μεγαλύτεροε αποταμιευτήε τηε Ευρώπηε» είναι εν 

τω  μεταξύ ο χθεσινόε τίτλοε ρεπορτάζ για το ν  Αντώνη  Σα
μαρά σ τη ν  ιστοσελίδα Spiegel Online, σ το  οποίο επιση- 
μαίνεται πωε ο Ελληναε πρωθυπουργόε μεταβαίνει σ το  
Βερολίνο αιτούμενοε νέα  βοήθεια για τη  χώρα του. Πα
ράλληλα εξαίρετοι και η συμβολική απόφαση του Ελλη
να πρωθυπουργού να  καταργήσει τη ν  καθιερωμένη ομι
λία και τιε συνήθειε μεταπολιτευτικέε υποσχέσειε στη ΔΕΘ. 
Στο άρθρο αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι οι Ελληνεε πο- 
λίτεε προβαίνουν σε πολύ σκληρότερεε θυσίεε από ό,τι 
άλλοι πολίτεε δοκιμαζόμενων χωρών, όπωε προκύπτει α
πό μελέτη τηε Κεντρικήε Τράπεζαε τηε Ιρλανδίαε.

«Το δίλημμα που θα αντιμετωπίσει η καγκελάριοε εί
ναι ένα από τα  δυσκολότερα τηε θητείαε τηε», παραδέ
χεται σύμβουλοε τηε Μέρκελ σ τη  γερμανική έκδοση τηε 
Wall Street Journal, καθώε ένα νέο πακέτο προε τη ν Ελλά
δα θα προκαλούσε εσωτερικούε κραδασμούε σ το ν  κυ
βερνητικό συνασπισμό, αλλά η απόρριψή του θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε κατάρρευση τηε Ευρωζώνηε. «Τέλοε με 
τη  βοήθεια προε τη ν  Ελλάδα» ζητεί, εξάλλου, με χθεσινό 
σχόλιό του ο αρθρογράφοε Τόμαε Σμολ στο  γερμανικό πε
ριοδικό Der Stem, σ το  οποίο προειδοποιεί πωε αν δεν υ
πάρξει ένα δραστικό κούρεμα του χρέουε θα αποδειχθούν 
μάταιεε όλεε οι θυσίεε του ελληνικού λαού.

Η Γερμανίδα καγκελάριος 
Αγκελα Μέρκελ.

Σε σύντομη 
δήλωση θα προβούν 
οι δύο ηγέτες, παρότι 
ο Γάλλος πρόεδρος 
επιθυμούσε κοινή 
συνέντευξη Τύπου.

Ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά 
Ολάντ.
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Αντί εφεδρείας 
επιλέγεται η... 
διαθεσιμότητα
Από τρεις δεξαμενές θα προέλθουν 
οι αποχωρούντες δημόσιοι υπάλληλοι

Της ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΑΛΛΙΡΗ

Σε αναζήτηση ενόε κοινώε αποδε
κτού όρου τηε διαδικασίαε εξόδου 
υπαλλήλων από το Δημόσιο, ώστε 
να επιτευχθεί η μνημονιακή δέ
σμευσή μαε για 150.000 λιγότε- 
ρουε εργαζομένουε έωε το  2015, 
βρίσκεται η κυβέρνηση, με πιθα
νότερη τη ν επιλογή τηε λέξηε 
«διαθεσιμότητα» που θα αντικα
ταστήσει τον όρο τηε εργασιακήε 
εφεδρείαε.

Κλειδί για να τεθεί έναε υπάλ- 
ληλοε σε διαθεσιμότητα για ένα 
χρόνο -αντί τριών που προέβλεπε 
το  αρχικό σενάριο τηε υπαγωγήε 
σε εφεδρεία- είναι η αρνητική α
ξιολόγησή του και ο βαρυε πει-

Η  επιλογή θα γίνει με
ταξύ όσων πλησιάζουν 
τη σννταξιοδότηση, 
όσων αξιολογηθούν 
αρνητικά και όσων 
υπηρετούν σε υπό κα
τάργηση οργανισμούς.

θαρχικόε φάκελοε. Την πόρτα ε
ξόδου θα περάσουν όσοι έχουν υ- 
ποπέσει σε σοβαρά παθαρχικά πα
ραπτώματα, μέσω τηε διαθεσι- 
μότηταε για ένα χρόνο, που προ- 
βλέπεται σ τον ισχύοντα Υπαλλη
λικό Κώδικα και καθορίζει ωε α- 
ποδοχέε τα  3/4 του μισθού. Ο κύ- 
ριοε όγκοε, όμωε, τω ν  αποχωρή
σεων επιδιώκεται να επέλθει με 
«εθελούσιεε» παραιτήσειε, κα- 
θώε η κυβέρνηση προχωρεί στη  
θέσπιση αντικινήτρων παραμονήε 
στο Δημόσιο για όσουε υπαλλή- 
λουε βρίσκονται ένα βήμα πριν α
πό τη  συνταξιοδότηση. Η πρότα
ση τηε πρόωρηε συνταξιοδότησηε

τέθηκε επί τάπητοε από τον  υ
πουργό Διοικητικήε Μεταρρύθ- 
μισηε κ. Αντ. Μανιτάκη κατά τη  
χθεσινή συνάντηση με το ν  κ. Γ. 
Στουρνάρα, ωστόσο όλοι οι σχε- 
διασμοί βρίσκονται υπό την αί
ρεση τηε τρόικαε, η οποία και θα 
εγκρίνει τα μέτρα. Αν και το  δη
μοσιονομικό όφελοε από το  εγ
χείρημα είναι σ τη ν πραγματικό
τητα  μικρό -υπολογίζεται σε 160 
εκατ. ευρώ- η κυβέρνηση επιχει
ρεί να περάσει το  πολιτικό μήνυ
μα ότι θα διωχθούν οι επίορκοι και 
οι πειθαρχικά ελεγκτέοι δημόσι
οι υπάλληλοι.

Σημεία συναίνεσηε
Κατά τη  χθεσινή σύσκεψη, οι 

υπουργοί Οικονομικών και Διοι- 
κητικήε Μεταρρύθμισηε κ. Γ. 
Στουρνάραε και Αντ. Μανιτά- 
κηε επιχείρησαν να  διασκεδά
σουν τιε εντυπώσειε και να αμ
βλύνουν τιε διαφωνίεε -που προ
έρχονται κυρίωε από τη  ΔΗΜΑΡ- 
λέγονταε ότι καταβάλλεται προ
σπάθεια «να  μη μείνουμε στιε λέ- 
ξειε που μαε χωρίζουν, αλλά στιε 
διαδικασίεε που μαε ενώνουν». Η 
αξιολόγηση τω ν  δομών και του 
προσωπικού, η διοικητική με
ταρρύθμιση με στόχο ένα ποιο
τικότερο, αποτελεσματικότερο 
και μικρότερο Δημόσιο είναι τα 
σημεία στα  οποία συναινούν ό
λοι οι κυβερνητικοί εταίροι. Με 
τιε διαδικασίεε αυτέε εκτιμάται ό
τ ι «θα επιτευχθεί η αναγκαία και 
επιβαλλόμενη μείωση του προ
σωπικού και το  συνακόλουθο 
δημοσιονομικό αποτέλεσμα, μέ
σω τηε μείωσηε τηε μισθολογικήε 
δαπάνηε και τω ν  λειτουργικών 
δαπανών».

Με βάση τα  σενάρια που κυ
κλοφορούν, τρειε είναι οι δεξα- 
μενέε από τιε οποίεε θα ανα
ζητηθεί ο αριθμόε τω ν  υπαλ-

Εηί τάπητος ετέθη ίο  θέμα της εφεδρείας στο Δημόσιο κατά τη χθεσινή συνάντηση των υπουργών Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης κ. Αντ. Μανιτάκη και Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρα.

λήλων που θα απομακρυνθούν: 
• Οσοι πλησιάζουν τη  συντα- 

ξιοδότηση (μια τριετία πριν συ- 
ντα ξιοδοτηθούν) θα βρεθούν 
μπροστά στο δίλημμα τηε πρόω
ρηε αποχώρησηε με μειωμένεε α- 
ποδοχέε για ένα διάστημα ή τηε 
παραμονήε τουε στη ν υπηρεσία, 
με αβέβαιο όμωε το  καθεστώε υ
πό το οποίο θα συνταξιοδοτηθούν 
όταν συμπληρώσουν τα  απαι- 
τούμενα χρόνια. Ολεε οι ευνόΐκέε 
ρυθμίσειε, όπωε για παράδειγμα 
η αναγνώριση πλασματικών χρό
νω ν  κ.ά., θα καταργηθούν. Το υ
πουργείο Ο ικονομ ιών, πάντωε, 
αντιμετωπίζει ακόμη μία δυσκο
λία, αυτή τηε πλήρουε καταγρα- 
φήε τηε προϋπηρεσίαε τω ν  υ
παλλήλων στον ιδιωτικό τομέα. Η 
προσπάθεια που είχε καταβληθεί

πέρυσι δεν στέφθηκε Α  επιτυχία, 
αφού οι υπάλληλοι δεν έδειξαν 
προθυμία να γνωστοποιήσουν 
τα σχετικά στοιχεία, προκειμένου 
να αποφύγουν την υπαγωγή τουε 
στην εφεδρεία. Οι πρόωρεε συ
ντα ξιοδο τή σει, όπωε κατέστη 
σαφέε χθεε κατά τη  συνάντηση 
τω ν  υπουργών, δεν θα εφαρμο
στούν για να επιτευχθεί ο στόχοε 
τηε απομάκρυνσηε τω ν  15.000 έ
ωε το  τέλοε του χρόνου. Και τού
το  διότι, για φέτοε τουλάχιστον, 
οι προγραμματισμένεε αυτέε α- 
ποχωρήσειε υπαλλήλων θα υ
περκαλυφθούν από τη  «φυσική 
ροή» συνταξιοδοτήσεων.

• Μέσω τηε αξιολόγησηε θα α
πομακρυνθούν όσοι κριθούν αρ
νητικά. Η αξιολόγηση θα ανα- 
δείξει τουε άξιουε υπαλλήλουε, ό

πωε είπαν χθεε χαρακτηριστικά 
οι δύο υπουργοί: «Προχωράμε σε 
αξιολόγηση δομών και προσω
πικού και σε εξορθολογισμό δη
μόσιων φορέων». Η όλη διαδι
κασία θα τεθεί υπό τον  έλεγχο του 
ΑΣΕΠ ώστε να διασφαλισθεί η α
ξιοκρατία. Από αξιολόγηση ανα
μένεται να περάσει το σύνολο τω ν 
δημοσίων υπαλλήλων και ανα
πόφευκτα αναμένεται να «θι- 
γοΰν» περισσότερο οι υπάλλη
λοι με χαμηλά τυπικά προσόντα 
(ΔΕ και ΥΕ).

• Οι υπάλληλοι που υπηρετούν 
στουε 250 φορείε που είτε θα συγ- 
χωνευθούν είτε θα καταργηθούν 
αποτελούν μία από τιε πιθανέε 
«δεξαμ ενέε» άντλησηε «εφ έ 
δρων». Σε κάθε περίπτωση, θα 
προηγηθεί αξιολόγηση.

Εσωκομματικοί τριγμοί στη  Δημοκρατική Αριστερά

Οργή στον ΣΥΡΙΖΆ 
μετά την άρνηση 
του Ζ  Κ. Γιουνκέρ
Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Την έντονη ενόχληση τηε Κουμουνδούρου και τη ν οργή 
τω ν  στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε η άρνηση του ε- 
πικεφαλήε του Γιούργκρουπ, Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ να συ
ναντήσει τον κ. Αλ. Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για διπλω
ματική απρέπεια και ολίσθημα, αποδίδει τη ν  απόφαση 
σε μεθοδεύσειε τηε κυβέρνησηε και του ΔΝΤ, ενώ  προ
σθέτει ότι θα έπρεπε να υπάρξει διάβημα τηε κυβέρνη
σηε. Ο εκπρόσωποε του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Π. Σκουρλέτηε, δή
λωσε ότι ήδη από τη ν προηγούμενη εβδομάδα «ο 
ΣΥΡΙΖΑ είχε καταθέσει επισήμωε αίτημα ώστε να συνα
ντηθεί με το ν  κ. Γιουνκέρ στην πρεσβεία του Λουξεμ
βούργου» και χαρακτήρισε τη ν άρνηση «διπλωματική α
πρέπεια και ολίσθημα», την οποία απέδωσε στο  αποτέ
λεσμα «πιέσεων παρέμβασηε κύκλων και από μεριάε τηε 
κυβέρνησηε, αλλά και εκ μέρουε του κ. Τόμσεν». Σύμφωνα 
με πηγέε τηε Κουμουνδούρου, ο κ. Τόμσεν εισηγήθηκε 
αρνητικά για τη  συνάντηση αυτή. Ο κ. Σκουρλέτηε, πά
ντωε, απέρριψε κάθε σχέση με το  γεγονόε ότι ο κ. Τσί- 
πραε είχε αρνηθεί να συναντηθεί με τουε εκπροσώπουε 
τηε τρόικαε: «Οι εκπρόσωποι τηε τρόικαε είναι ανώτερη 
ευρωπαϊκή υπαλληλία. Ο κ.
Γιουνκέρ είναι έναε υψη- 
λόβαθμοε θεσμικόε εκ- 
φραστήε όληε τηε πυρα- 
μίδαε τηε ευρωπαϊκήε 
διάρθρωσηε. Αρα, λοιπόν, 
δεν σχετίζεται το ένα με το 
άλλο». Ο κ. Σκουρλέτηε, 
που υποστήριξε ότι αυτή η 
συνάντηση θα έπρεπε να 
γίνει σε κάθε περίπτωση, υποστήριξε ότι «θα έπρεπε να 
υπάρξει έντονο διάβημα από τη ν ελληνική κυβέρνηση»

Ο κοινοβουλευτικόε εκπρόσωποε του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Δ. Πα- 
παδημούληε, χαρακτήρισε τη ν άρνηση του κ. Γιουνκέρ 
«μέγιστη θεσμική απρέπεια και προσβολή τηε δημο- 
κρατίαε» και πρόσθεσε ότι η «η  ηγεσία τηε Ευρωπαϊκήε 
Ενωσηε προτιμά να συνομιλεί με όσουε θεωρεί βολικούε». 
Ο κ. Παπαδημούληε ζήτησε εξηγήσειε τόσο από τον κ. 
Γιουνκέρ όσο και από την κυβέρνηση, η οποία όπωε εί
πε συνδιαμορφώνει το  πρόγραμμα τηε επίσκεψηε.

Οργισμένη, τέλοε, ήταν η ανακοίνωση του βουλευτή 
του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλ. Μητρόπουλου, ο οποίοε έκανε λόγο για 
κατάφωρη παραβίαση τω ν κοινοβουλευτικών θεσμών μιαε 
δημοκρατικήε χώραε και τόνισε πωε η άρνηση του κ. Γι
ουνκέρ να συνατήσει τον κ. Τσίπρα «συνιστά θεσμική προ
σβολή του περήφανου ελληνικού λαού».

Εντονη αμφισβήτηση
Ο ΣΥΡΙΖΑ αμφισβήτησε, πάντωε, και τιε προοπτικέε των 

επισκέψεων του πρωθυπουργού σε Βερολίνο και Παρί
σι: «Δ εν  μπορούμε να περιμένουμε κάτι καλύτερο. Η εί
δηση ότι τα 11,6 δισ. έγιναν 13 δισ. αποτελεί μια σφαλιάρα» 
είπε ο κ. Σκουρλέτηε και πρόσθεσε: «Εκεί που ο πρωθυ- 
πουργόε πήγαινε για να πει ότι θα πετύχει μια χαλάρω
ση, μια επιμήκυνση, που κατά τη  γνώμη μαε δεν σημαί
νει τίποτε άλλο παρά παράταση τηε ίδιαε υφεσιακήε πο- 
λιτικήε, με τα ίδια ολέθρια αποτελέσματα για την κοινωνία, 
ο πήχυε κατεβαίνει και δύο μέρεε πριν από το ταξίδι προ
στίθενται άλλα δύο δισ. στο αδηφάγο Μνημόνιο».

Για διπλωματική 
απρέπεια και 
ολίσθημα κάνουν 
λόγο στην 
Κουμουνδούρου.

Η γραμμή του κ. Φ. Κουβέλη, σύμφωνα με συνεργάτες του, θα μπορού
σε να συνοψισθεί στη φράση «στηρίζουμε την κυβέρνηση, γιατί ο άλλος 
δρόμος οδηγεί στη δραχμή και τη χρεοκοπία».

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

Τον δρόμο τηε ρήξηε με τον κ. Φώ
τη  Κουβέλη και με τη  ΔΗΜΑΡ μοι
άζουν να  επιλέγουν οι βουλευτέε 
τηε κ. Οδ. Βουδούρηε και Γ. Μι- 
χελογιαννάκηε, καθώε αμφότεροι, 
επανερχόμενοι με δημόσιεε το- 
ποθετήσειε τουε, υπονόησαν σα- 
φώε ότι δεν θα ψηφίσουν μέτρα 
που δεν προβλέφθηκαν στη ν 
προγραμματική συμφωνία τηε 
κυβέρνησηε.

Ενδεικτικό είναι ότι ο κ. Μι- 
χελογιαννάκηε απούσιασε από τη 
χθεσινή  συνεδρίαση τηε κοινο- 
βουλευτικήε ομάδαε, ενώ  ο κ. 
Βουδούρηε, καίτοι παρών, δεν 
πήρε το ν  λόγο, με το  επιχείρημα 
ότι οι βουλευτέε δεν  είχαν ενη
μερωθεί για τη ν  ημερήσια διά
ταξη! Σημειώνεται, ωστόσο, ότι 
νωρίτερα  είχε στείλει αναλυτική 
επιστολή σε όλουε τουε βουλευ
τέε τηε ΔΗΜΑΡ ενημερώνοντάε 
τουε για τιε σοβαρέε ενστάσειε 
που έχει έναντι τω ν  επιλογών του 
κόμματοε...

Ο κ. Κουβέληε απέφυγε να ση
κώσει το  γάντι τηε έμμεσηε αυτήε 
αμφισβήτησήε του από τουε δύο 
πρώην βουλευτέε του ΠΑΣΟΚ. Οι 
δε συνεργάτεε του υποστήριζαν 
ότι η γραμμή του προέδρου, που

θα μπορούσε να συνοψισθεί στη  
φράση «στηρίζουμε την κυβέρ
νηση γιατί ο άλλοε δρόμοε οδη
γεί στη δραχμή και τη χρεοκοπία», 
στηρίχθηκε και χθεε ομόφωνα α
πό τη ν Κ.Ο.

Η αλήθεια είναι, ωστόσο, ότι 
στιε παρεμβάσειε που ακολού
θησαν τηε προλογικήε τοποθέ-

τησηε Κουβέλη δεν έλειψαν οι - 
έστω  διπλωματικά- διατυπωμένεε 
επιφυλάξειε ακόμη και για τον  ρό
λο του κόμματοε σ το  κυβερνητι
κό σχήμα. Πιο αιχμηρή ήταν η πα
ρέμβαση του κ.Πάρι Μουτσινά, 
που αμφισβήτησε εντονότα τα  
τιε κυβερνητικέε επιλογέε για 
την τύχη τηε Αγροτικήε Τράπεζαε,

Φ. Κουβέλης:
Δεν μπήκαμε στην
κυβέρνηση για
να την εγκαταλείφουμε.

ενώ  και άλλοι βουλευτέε δεν έ
κρυψαν τον προβληματισμό τουε 
για το αν τα επικείμενα -προε α
νακοίνωση- μέτρα έχουν οποια
δήποτε σχέση με τιε προεκλογι- 
κέε εξαγγελίεε τηε ΔΗΜΑΡ. «Θα 
πρέπει να πούμε τη ν πλήρη α
λήθεια στουε πολίτεε, αν τα  δε
δομένα σ τη ν Ε.Ε. έχουν αλλάξει 
και μαε υποχρεώνουν να μετα- 
βάΐ ιε τιε θέσειε ( > είπαν κά
ποιοι, άλλοι ζήτησαν να έχουν έ
γκαιρη ενημέρωση από το κόμμα, 
διαμαρτυρόμενοι ότι μαθαίνουν 
τα  μέτρα από τιε εφημερίδεε, και 
μια τρ ίτη  ομάδα ζήτησε «εξηγή- 
σειε» για το μέτρο τηε ώριμηε συ- 
νταξιοδότησηε που εισηγείται ο 
κ. Κουβέληε, υπονοώνταε ότι πι- 
θανώε δεν θα διαφέρει σ το  απο
τέλεσμά του από τη ν εφεδρεία 
που απορρίπτει η ΔΗΜΑΡ.

Απο τη ν πλευρά του, ο κ. Κου
βέληε, επικαλούμενοε το ότι δεν 
έχει ακόμη στα χέρια του το τελικό 
σχέδιο τω ν μέτρων, προτίμησε να

θέσει όλουε τουε βουλευτέε προ 
του γενικότερου διλήμματοε που 
αντιμετωπίζει το κόμμα του. «Κά
νουμε ό,τι είναι δυνατόν για να υ
πάρξουν οι μικρότερεε δυνατέε θυ- 
σίεε για τα αδύναμα στρώματα του 
πληθυσμού» είπε, τόνισε ότι κε- 
ντρικόε του στόχοε είναι τα μέτρα 
να πλαισιωθούν από ένα στρα
τηγικό σχέδιο ανάπτυξηε για να 
μην πάνε ξανά χαμένεε οι θυσίεε 
και επανάλαβε ότι η ΔΗΜΑΡ δεν 
μπήκε στην κυβέρνηση για να την 
εγκαταλείψει, διότι μια τέτοια  ε
πιλογή θα σήμαινε αυτομάτωε την 
κατάρρευση του κυβερνητικού 
σχήματοε και την καταστροφή τηε 
χώραε.

Ενστάσειβ
Υπογραμμίζεται, πάντωε, ότι τιε 

μεμονωμένεε ενστάσειε που α
κούστηκαν χθεε αρκετοί βου
λευτέε τιε απέδιδαν στην ανομο
λόγητη ανάγκη ενόε γενικότερου 
ιδεολογικού αναπροσδιορισμού 
τηε ΔΗΜΑΡ και στο πλαίσιο αυ
τό  δεν είναι τυχαίο ότι ο κ. Β. Οι
κονόμου επανέφερε την ιδέα ενόε 
συνεδρίου, με το  επιχείρημα ότι 
«σ το ν  κεντροαριστερό χώρο δεν 
χωρούν δύο κόμματα, επομένωε 
ή εμείε θα επιβιώσουμε ή το  
ΠΑΣΟΚ»...

Εμπρακτη στήριξη Ευ. Βενιζέλου στην κυβέρνηση
Να αποδείξει και εμπράκτωε τη 
θερμή υποστήριξή του στιε προ- 
σπάθειεε επαναδιαπραγμάτευ- 
σηε τω ν  ελληνικών υποχρεώσε
ω ν που καταβάλλει ο πρωθυ- 
πουργόε Αντ. Σαμαράε θέλησε 
χθεε ο κ. Ευ. Βενιζέλοε. Ο πρόε- 
δροε του ΠΑΣΟΚ, όπωε γνω στο 
ποιήθηκε μέσω ανακοίνωσηε τηε 
Ιπποκράτουε, είχε μακρά τηλε
φωνική επικοινωνία με το ν  πρό
εδρο του Ευτο^ουρ Ζαν-Κλοντ Γι
ουνκέρ, στην οποία ο κ. Βενιζέλοε 
φέρεται να προέταξε τόσο το αί
τημα τηε επιμήκυνσηε όσο και 
αυτό τηε ανάγκηε ρευστότηταε 
στην αγορά, τονίζονταε επιπλέον 
ότι είναι άδικο το  κλίμα που εκ- 
πέμπεται για τη  χώρα μαε σε αρ- 
κετέε ευρωπαϊκέε πρωτεύουσεε, 
καθώε υποτιμά τα  σημαντικά α
ποτελέσματα που ήδη έχουν α
ποδώσει οι θυσίεε τω ν  πολιτών. 
Σύμφωνα μάλιστα με συνεργάτεε

του κ. Βενιζέλου, ο κ. Γιουνκέρ έ
δειξε να συμμερίζεται τουε προ- 
βληματισμούε και τα αιτήματα του 
προέδρου του ΠΑΣΟΚ, διαβεβαι- 
ώνοντάε το ν  ότι είναι κάθετα α- 
ντίθετοε με τα σενάρια εξόδου τηε 
χώραε από το  ευρώ.

Παράλληλα, ο κ. Βενιζέλοε συ
ναντήθηκε χθεε με τον  πρέσβη 
τηε Γερμανίαε δρα W olfgang 
Dold, προκειμένου να το ν  ενη
μερώσει για τη ν έωε τώρα πορεία 
του προγράμματοε δημοσιονομι- 
κήε προσαρμογήε, αλλά και με κλι
μάκιο ηγετικών στελεχών τηε 
Deutsche Bank που ασχολείται με 
τα  ελληνικά θέματα.

Οι πρωτοβουλίεε αυτέε του κ. 
Βενιζέλου είναι προφανέε ότι ε
ντάσσονται στην πρόθεσή του να 
αμβλύνει τιε εντυπώσειε ότι η 
συμμετοχή του στην προσπά
θεια διάσωσηε τηε χώραε θα 
μπορούσε να είναι ενεργότερη, ό-

Ο κ. Βενιζέλος συναντήθηκε 
χθες με τον πρέσβη της Γερμανίας 
δρα Wolfgang Dold.

Μακρά τηλεφωνική 
επικοινωνία του προέ
δρου του ΠΑΣΟΚ 
με τον κ. Γιουνκέρ, με 
στόχο την επιμήκυνση.

πωε του καταλογίζουν ακόμη και 
κορυφαίοι υπουργοί του ΠΑΣΟΚ, 
όπωε π.χ. ο Ανδ. Λοβέρδοε. Την 
ίδια στόχευση άλλωστε -δηλαδή 
να εκθέσει πολιτικώε όσουε εν- 
δοκομματικά τον  αμφισβητούν- 
θα έχουν και οι αμέσωε επόμενεε 
κινήσειε του.

Νέα διακήρυξη αρχών
Η πρώτη, όπωε εγράφη και 

χθεε, θα είναι σ τη ν επέτειο τηε 
3ηε Σεπτεμβρίου, σ τη ν  οποία ο 
πρόεδροε του ΠΑΣΟΚ φέρεται α- 
ποφασισμένοε να παρουσιάσει

μια εντελώε νέα διακήρυξη αρχών 
και θέσεων του κόμματοε του, 
προσβλέπονταε να επαναπροσ
διορίσει ιδεολογικά το ν  χώρο 
τηε ελληνικήε Κεντροαριστεράε 
και απαντώνταε παράλληλα σε ό
σουε το ν  αμφισβητούν επειδή ε- 
πέλεξε να μετάσχει άνευ πολιτι
κών στελεχών σ το  τριμερέε κυ
βερνητικό σχήμα. Συνεργάτεε 
του, μάλιστα, επιβεβαίωσαν χθεε 
ότι σ τη ν  εκδήλωση αυτή θα πα
ρουσιάσει εξωραϊσμένο και έναν 
«νέο » ήλιο του ΠΑΣΟΚ, επιλέγο- 
νταε για συμβολικούε λόγουε να 
χωρίσει τη ν  ομιλία του σε επτά 
κεντρικούε άξονεε, όσεε δηλαδή 
και οι ακτίνεε του.

Το πλήρεε στίγμα, τέλοε, του 
νέου κόμματοε στο  οποίο προ
σβλέπει να μεταμορφώσει το  
ΠΑΣΟΚ, ο κ. Βενιζέλοε θα το  δώ
σει στη  ΔΕΘ.

ΚΩΝ. ΖΟΥΛΑΣ

Παραφωνίες 
μεταξύ εταίρων
Του ΓΙΩΡΓΟΥ Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ

Σημάδια προβληματικήε συνεννόησηε και έλλειψηε συ
ντονισμού στο εσωτερικό τηε τρικομματικήε κυβερνη- 
τικήε πλειοψηφίαε, έκαναν χθεε το βράδυ εκ νέου την εμ
φάνισή τουε στη Βουλή. Αφορμή αυτή τη  φορά δόθηκε 
κατά τη  συζήτηση νομοσχεδίου του υπουργείου Δημό- 
σιαε Τάξηε, μέσω του οποίου επιχειρείται η επικύρωση 
Πράξηε Νομοθετικού Περιεχομένου, τηε κυβέρνησηε Πα- 
παδήμου, για τη  δημιουργία κέντρων φύλαξηε παράνο
μων μεταναστών. Με το επιχείρημα ότι σε τέτοιου είδουε 
νομοθετήματα δεν είθισται η κλήση κοινωνικών φορέ
ων προε ακρόαση πριν οι βουλευτέε ψηφίσουν για την 
έγκριση ή τη ν απόρριψη του σχεδίου νόμου, ο υπουργόε 
Δημ. Τάξηε κ. Ν. Δένδιαε και ο εκπρόσωποε τηε Ν.Δ. α
νέφεραν ότι δεν είναι απαραίτητη μια τέτοια κλήση, ό
πωε λίγο νωρίτερα είχαν ζητήσει με επιτακτικό αίτημά 
τουε οι «Ανεξάρτητοι Ελληνεε». Με το αίτημα αυτό, έ- 
σπευσαν να συμφωνήσουν όχι μόνο τα άλλα κόμματα τηε 
αντιπολίτευσηε (ΣΥΡΙΖΑ, Χρυσή Αυγή και ΚΚΕ), αλλά και 
οι βουλευτέε-εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και τηε ΔΗΜΑΡ! 
Η εξέλιξη αυτή, η οποία 
φάνηκε να αιφνιδιάζει 
τουε γαλάζιουε, προκάλε
σε αργότερα και τη  διε
ξαγωγή ειδικήε ψηφοφο- 
ρίαε, το αποτέλεσμα τηε ο- 
ποίαε οδηγεί στην ικανο
ποίηση, τελικώε, του αι- 
τήματοε τηε αντιπολίτευ- 
σηε. Στην αίθουσα όπου 
συνεδρίαζε η αρμόδια κοι
νοβουλευτική Επιτροπή 
(Εσωτερικών, Δημόσιαε 
Τάξηε και Δικαιοσύνηε) επικράτησε επί πολλή ώρα «χά- 
οε»: είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν τιε τρειε από τιε τέσ- 
σεριε ώρεε τηε συζήτησηε, τα μέλη τηε Επιτροπήε α
σχολούνταν με αυτό το θέμα που είναι μεν «διαδικαστι
κό», αλλά προφανώε έχει πολιτική σημασία για τιε ι- 
σορροπίεε δυνάμεων στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου.

Υπενθυμίζεται, ότι λίγο καιρό πριν, σε μια άλλη κοι
νοβουλευτική μάχη, η τρικομματική πλειοψηφία είχε κα
ταγράψει εκ νέου «απώλειεε»: Ηταν κατά την ψηφοφο
ρία για το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείαε για τα ΑΕΙ. 
Τα δύο αυτά περιστατικά έκαναν αρκετούε στο Περιστύλιο 
να εκφράσουν τον προβληματισμό τουε, εν όψει τω ν κρι
σιμότατων νομοθετημάτων (ειδικά για τα οικονομικά μέ
τρα) που θα έρθουν προε έγκριση στη Βουλή. Στη «σκιά» 
τηε χθεσινήε εξέλιξηε, καταγράφηκε επίσηε και η ένσταση 
που εξέφρασε ο κ. Πρ. Παυλόπουλοε, για το περιεχόμε
νο τηε υπό συζήτηση πράξηε νομοθετικού περιεχομένου, 
που είχε καταρτισθεί επί υπουργίαε Mix. Χρυσοχοΐδη. Το 
όλο ζήτημα εκτιμάται ότι θα έχει συνέχεια, σήμερα κιό- 
λαε, στη λεγάμενη Διάσκεψη τω ν  Προέδρων, όπου κα
ταρτίζεται σε εβδομαδιαία βάση ο προγραμματισμόε των 
κοινοβουλευτικών εργασιών. Πάντωε, σε μια προσπάθεια 
υποβάθμισηε του χθεσινού περιστατικού, στελέχη τηε Ν.Δ. 
έλεγαν ότι δεν υφίσταται πολιτικό ζήτημα.

Σε νομοσχέδιο του 
υπουργείου Δημ  
Τάξης μεταξύ Ν.Δ., 
ΠΑΣΟΚ και 
ΔΗΜΑΡ αναφορικά 
με την κλήση κοι
νωνικών φορέων.

*


