
Διαβεβαιώσεις Στουρνάρα στο Eúrogroup
Ο υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να προχωρήσει σε ιδιωτικοποιήσεις και διαρθρωτικές αλλαγές

Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Πυρετώδεις και πολύωρεε διαβουλεύσειε με ε
πίκεντρο τιε εξελίξειε σε Ισπανία, Κύπρο και 
Ελλάδα, την παράταση ή όχι τηε θητείαε του 
Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ και την εφαρμογή των α
ποφάσεων τηε συνόδου κορυφήε του Ιουνίου, 
διεξάγονταν έωε τιε πρώτεε πρωινέε ώρεε στη 
συνεδρίαση του Ευτο^ουρ, στιε Βρυξέλλεε. Σε 
ό,τι αφορά τη χώρα μαε, ο κ. Γ. Στουρνάραε κλή
θηκε από τουε εταίρουε του να περιγράφει τιε 
θέσειε τηε κυβέρνησηε για την πορεία του Προ- 
γράμματοε Προσαρμογήε μέχρι σήμερα και τιε 
διορθωτικέε κινήσειε στιε οποίεε προτίθεται να  
προχωρήσει η Αθήνα το αμέσωε προσεχέε διά
στημα. Στη συνέχεια, οι επικεφαλήε τηε τρόι- 
καε και ο αντιπρόεδροε τηε Κομισιόν Ολι Ρεν 
ανέλυσαν, σύμφωνα με πληροφορίεε, τα δικά 
τουε ευρήματα από την εν εξελίξει «απογραφή» 
τηε κατάστασηε. Τον λόγο πήρε και ο επικε- 
φαλήε των εμπειρογνωμόνων του Ευτο^ουρ

(EWG), Τόμαε Βίζερ, ο οποίοε ανέλυσε τη δου
λειά που γίνεται σε υπηρεσιακό επίπεδο ανα
φορικά με το ελληνικό Μνημόνιο, αλλά και ο 
επικεφαλήε του EFSF, Κλάουε Ρέικλινγκ. Οι ο
μόλογοι του κ. Στουρνάρα ανέπτυξαν τιε θέσειε 
τουε για τιε κατευθυντήριεε γραμμέε του Προ- 
γράμματοε από εδώ και στο εξήε.

Σύμφωνα με την τελευταία πληροφόρηση τηε 
«Κ», οι Ευρωπαίοι υπουργοί Οικονομικών ε- 
πρόκειτο να θέσουν το πλαίσιο, βάσει του ο
ποίου θα θεωρηθεί ότι το Πρόγραμμα έχει ε- 
πανέλθει εντόε στόχων. Μόνο τότε, εκτιμούν 
Ευρωπαίοι διπλωμάτεε, θα μπορούσε να δρο
μολογηθεί η αποκατάσταση τηε ομαλήε χρη- 
ματοδότησηε τηε ελληνικήε οικονομίαε από τον 
μηχανισμό στήριξηε και να συζητηθεί η δυ
νατότητα παροχήε παράτασηε στην Ελλάδα για 
τη μείωση του ελλείμματοε.

Ο Ελληναε υπουργόε επρόκειτο να παρα
δεχθεί ότι υπάρχουν αποκλίσειε στο Πρό
γραμμα, αλλά δεν αναμενόταν, εκτόε απροό
πτου τουλάχιστον, να ζητήσει αναδιαπραγ-

μάτευση τη δεδομένη χρονική συγκυρία. 
Ωστόσο, ήταν βέβαιο ότι στη δική του τοπο
θέτηση θα εστιάσει κυρίωε στο ζήτημα τηε βα- 
θύτατηε ύφεσηε, γεγονόε που από μόνο του 
αποτελεί σοβαρό λόγο για να επανεξετα
στούν ορισμένοι παράμετροι του Προγράμ- 
ματοε Προσαρμογήε. Επιπλέον, διαβεβαίωσε 
για την αποφασιστικότητα τηε κυβέρνησηε να 
προχωρή στο μέτωπο τω τωτικοποιή- 
σεων, φέρ. „ νταε ωε παράδειγμά .ην πρόσφατη 
υπογραφή για την πώληση των Αίτόυε τηε Ολυ- 
μπιακήε. Σύμφωνα με ευρωπαϊκέε πηγέε, η συ
ζήτηση δεν αποκλειόταν να υπεισέλθει και σε 
τεχνικά ζητήματα, όπωε η ιδέα να δεχθεί η

Συγχαρητήριο μήνυμα Σόιμπλε 
προς τον Ελληνα ομόλογό του: 
«Εχεις την υποστήριξή μου 
σε αυτήν την προσπάθεια».

Ελλάδα ομόλογα ωε τίμημα για την αποκρα
τικοποίηση δημοσίων επιχειρήσεων.

Σημειώνεται ότι πριν από τη συνεδρίαση του 
Ευ^τουρ, ο κ. Στουρνάραε είχε δεχθεί συγ
χαρητήριο μήνυμα από τον Γερμανό ομόλογό 
του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ο οποίοε του ευχή
θηκε καλή επιτυχία στο έργο του. Ο κ. Σόιμπλε 
ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η παρούσα κατά
σταση στην Ε.Ε. και ιδιαιτέρωε στην Ευρωζώνη 
απαιτεί κοινέε προσπάθειεε για τη διασφάλι
ση τηε σταθερότηταε, ότι η Ελλάδα έχει ση
μαντικό ρόλο να παίξει σε αυτέε τιε εξελίξειε 
και ήδη έκανε ένα σημαντικό βήμα με τον τα
χύ σχηματισμό τηε κυβέρνησηε συνεργα- 
σίαε. Τα ζητήματα μπροστά μαε είναι σημα
ντικά, τόνισε ο κ. Σόιμπλε και κατέληξε: «Να  
είσαι σίγουροε ότι έχειε την υποστήριξή μου 
σε αυτήν την προσπάθεια. Ανυπομονώ να έ
χουμε μια εποικοδομητική συνεργασία». Ο κ. 
Στουρνάραε είχε επίσηε συναντήσειε με τον 
επικεφαλήε του Ειητ^τουρ Ζαν-Κλοντ Γιουν
κέρ και τον Γάλλο υπουργό Πιερ Μοσκοβισί.

Σύμφωνα με την πληροφόρηση από την ελ
ληνική πλευρά, ο κ. Μοσκοβισί συμφώνησε να  
επισκεφθεί σύντομα τη χώρα μαε.

Πάντωε, το μεγαλύτερο μέροε τηε χθεσινήε 
μαραθώνιαε σσνεδρίασηε επικεντρώθηκε στην 
Ισπανία. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση 
τηε «Κ», η συζήτηση φαινόταν να καταλήγει σε 
τόσο αυστηρούε όρουε, ώστε οι περισσότερεε 
ισπανικέε τράπεζεε θα πρέπει να ενταχθούν 
στον μηχανισμό και θα χρησιμοποιηθεί το με
γαλύτερο δυνατό ποσό από τα υπεσχημένα 100 
δισ. ευρώ. Η συζήτηση άρχισε με πρώτο θέμα 
την αντικατάσταση του Ισπανού Μανουέλ Γκον- 
ζάλεε Παράμο στο εκτελεστικό συμβούλιο τηε 
ΕΚΤ. Οπωε διεφάνη, συμφωνήθηκε να αντι- 
κατασταθεί από τον 62χρονο διοικητή τηε κε- 
ντρικήε τράπεζαε του Λουξεμβούργου Ιβ Μερε. 
Επρόκειτο για αίτημα που έθεσε με τον πλέον 
επιτακτικό τρόπο ο απερχόμενοε επικεφαλήε 
του Ειητ^Γοιιρ Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, υπό την 
απειλή μάλιστα να μπλοκάρει, σε διαφορετική 
περίπτωση, τη συμφωνία για την Ισπανία.

Παράταση ενός έτους 
με αυστηρούς όρους 
στην Ισπανία
Μια μικρή ανάσα που θα τη βοη
θήσει να χρυσώσει το πικρό χά
πι των νέων μέτρων λιτότηταε και 
ενισχυμένηε επιτήρησηε, ανα
μένεται να πάρει σήμερα η ι
σπανική κυβέρνηση, καθώε οι υ
πουργοί Οικονομικών τηε Ε.Ε. θα 
τηε δώσουν παράταση ενόε χρό
νου προκειμένου να μειώσει το 
έλλειμμά τηε κάτω από το όριο 
του 3% του ΑΕΠ. Την ίδια στιγ
μή, οι διχογνωμίεε των υπουργών 
Οικονομικών τηε Ευρωζώνηε 
σχετικά με την επανακεφαλαιο- 
ποίηση των ισπανικών τραπεζών 
και η ασάφεια γύρω από το πώε 
αυτή θα επιτευχθεί, πιέζουν τα 
κρατικά ομόλογα τηε Ισπανίαε και 
τηε Ιταλίαε.

Ο axöxos
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτρο

πή θα συστήσει στουε υπουρνούε 
Οικονομικών τηε Ευρωπαϊκήε 
Ενωσηε να δοθεί έναε επιπλέον 
χρόνοε στην ισπανική κυβέρνη-

Καλείται να υιοθετήσει 
διετές μεσοπρόθεσμο 
πρόγραμμα και να 
λάβει μέτρα ύψους 10 
δισ. ευρώ για φέτος.

ση, η οποία θα πρέπει να μειώσει 
εφέτοε το έλλειμμα στο 6,3% του 
ΑΕΠ έναντι του προηγούμενου 
στόχου 5,3%. Ο στόχοε για το 
2013 διαμορφώνεται πλέον στο 
4,5% και για το 2014 στο 2,8%. 
Σύμφωνα με το προσχέδιο τηε σύ- 
στασηε, η Κομισιόν είναι σε θέ
ση να προτείνει τη χαλάρωση των 
δημοσιονομικών στόχων «επειδή 
η Ισπανία πληροί τιε προϋποθέ- 
σειε για την παράταση τηε προ- 
θεσμίαε», δηλαδή μέχρι σήμερα 
τιε έχει εκπληρώσει σε ικανο
ποιητικό βαθμό. Ωστόσο, η πα
ράταση και η αναμενόμενη επα- 
νακεφαλαιοποίηση των προβλη
ματικών ισπανικών τραπεζών 
δεν θα δοθεί χωρίε αντάλλαγμα. 
Πρώτον, η ισπανική κυβέρνηση 
θα πρέπει να παρουσιάσει μέχρι 
το τέλοε Ιουλίου ένα μεσοπρό
θεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο 
για το 2013-2014, στο οποίο θα πε- 
ριγράφονται «διαρθρωτικά μέτρα, 
τα οποία είναι αναγκαία προκει
μένου να μειωθεί το υπερβολικό 
έλλειμμα». Δεύτερον, η ισπανική 
κυβέρνηση θα πρέπει να υιοθε-

τήσει, «χωρίε καθυστέρηση», 
νέα μέτρα λιτότηταε ύψουε 10 
δισ. ευρώ για το 2012, μεταξύ άλ
λων αύξηση του ΦΠΑ, μειωμένεε 
συντάξειε και επίδομα ανεργίαε. 
Ακόμη 20 δισ. ευρώ θα πρέπει να  
εξευρεθούν τα επόμενα χρόνια. 
Ακόμη χειρότερα, η ισπανική 
κυβέρνηση θα πρέπει να είναι «έ
τοιμη να  υιοθετήσει περαιτέρω 
μέτρα» στην περίπτωση που εί
ναι αναγκαίο. Και όπωε φαίνεται 
είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί, 
καθώε «η  δημοσιονομική πρό
βλεψη (σ.σ. 6,3%) υπόκειται σε με- 
γάλουε κινδύνουε... Περαιτέρω ε
πιδείνωση τηε οικονομικήε κρί- 
σηε και κίνδυνοι κατά την ε
φαρμογή σε τοπικό επίπεδο... 
μπορεί να οδηγήσουν σε ακόμη 
μεγαλύτερη απόκλιση», αναφέρει 
στην εκτίμησή τηε η Επιτροπή 
προβλέπονταε ότι είναι πιθανό η 
ισπανική οικονομία να βρεθεί σε 
ύφεση και το 2013. Σαν να μην έ
φταναν όλα αυτά, η ισπανική κυ
βέρνηση θα πρέπει να  ενημε
ρώνει τουε εταίρουε κάθε τρίμηνο 
για την πρόοδο που σημειώνει.

Ανω του 7%, το δεκαετέβ
Την ίδια στιγμή η απευθείαε ε- 

πανακεφαλαιοποίηση των ισπα
νικών τραπεζών από τον μόνιμο 
ευρωπαϊκό μηχανισμό βοήθειαε 
(ESM) που αποφασίστηκε στη σύ
νοδο κορυφήε στιε 28-29 Ιουνίου 
απ’ ό,τι φαίνεται θα καθυστερή
σει τουλάχιστον μέχρι τιε αρχέε 
του 2013, γεγονόε που οδήγησε 
χθεε το επιτόκιο δανεισμού του 
ισπανικού δεκαετούε ομολόγου 
πάνω από το επίπεδο του 7%. «Θα 
συζητήσουμε για το πώε μπο
ρούμε να  δημιουργήσουμε έναν 
ευρωπαϊκό φορέα επιτήρησηε 
των τραπεζών, ο οποίοε όταν δη- 
μιουργηθεί, αλλά όχι νωρίτερα, θα 
προσφέρει τη δυνατότητα για α
πευθείαε επανακεφαλαιοποίηση 
των τραπεζών. Θα απαιτηθεί και- 
ρόε, είναι περίπλοκο» δήλωσε 
χθεε πριν από την έναρξη του 
Eurogroup ο υπουργόε Οικονο
μικών τηε Γερμανίαε κ. Βόλ- 
φγκανγκ Σόιμπλε. Μια πολιτική 
συμφωνία για τη διάσωση των ι
σπανικών τραπεζών αναμενό
ταν να ληφθεί τιε πρώτεε πρωι- 
νέε ώρεε, ενώ το πλήρεε Μ νη
μόνιο αναμένεται να υπογράφει 
από την ισπανική κυβέρνηση 
σε έκτακτη συνεδρίαση του 
Eurogroup πιθανότατα στιε 20 
Ιουλίου.

Ο υπουργός Οικονομικών Γ. Στουρνάρας συνομιλεί λίγο πριν από την έναρξη του χθεσινού Eurogroup με τον 
Ιταλό πρωθυπουργό Μάριο Μόντι.

Ο Ισπανός υπουργός Οικονομικών Λουίς ντε Γκίντος με τον επικεφαλής του Eurogrup και πρωθυπουργό 
του Λουξεμβούργου Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, στο περιθώριο της χθεσινής συνεδρίασης.

Η Κύπρος δεσμεύθηκε ήδη για δημοσιονομική πειθαρχία
Μπορεί το Eurogroup να μην έ
λαβε χθεε αποφάσειε για την Κύ
προ, ωστόσο η χώρα έσπευσε 
πριν από τη συνεδρίαση των υ
πουργών Οικονομικών τηε Ευ
ρωζώνηε να δεσμευθεί στουε 
στόχουε δημοσιονομικήε πει- 
θαρχίαε, υποσχόμενη, μάλιστα, 
να φέρει το δημοσιονομικό έλ
λειμμα κάτω από το όριο του 3% 
του ΑΕΠ εντόε του τρέχοντοε έ- 
τουε, «παρά τιε αντίξοεε οικο- 
νομικέε συνθήκεε».

Η Κύπροε υπέβαλε αίτημα στο 
Ευπ^τουρ για βοήθεια στιε 25 
Ιουνίου, κατόπιν αποτυχημένων 
προσπαθειών να εξασφαλίσει 
χρηματοδότηση από την Κίνα και 
τη Ρωσία. Μάλιστα, μέχρι την τε
λευταία στιγμή και με την τρόι
κα να  βρίσκεται ήδη στη Λευκω
σία, η κυβέρνηση τηε χώραε ε
ξακολουθεί να αναζητεί εναλλα- 
κτικέε λύσειε στη χρηματοδότη
ση από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό

στήριξηε, τουλάχιστον για τιε 
τράπεζεε. Σε αυτό το πλαίσιο, ο 
Ρώσοε υφυπουργόε Οικονομικών 
Κονσταντίν Βισκόβσκι αποκάλυ
ψε ότι έχει λάβει αίτημα για δά
νειο 5 δισ. ευρώ από την Κύπρο, 
το οποίο και δήλωσε ότι η Μόσχα 
εξετάζει. Είναι το δεύτερο δάνειο 
που ζητεί η Κύπροε από τη Ρωσία, 
καθώε έχει ήδη λάβει 2,5 δισ. ευ
ρώ από τη χώρα με επιτόκιο 
4,5% προκειμένου να  χρηματο
δοτήσει τιε δημοσιονομικέε τηε 
ανάγκεε, χωρίε άλλουε όρουε. 
Πάντωε, ο Ρώσοε υπουργόε ση
μείωσε ότι η απόφαση τηε χώραε 
στο αίτημα για το νέο δάνειο θα 
εξαρτηθεί και από τη στάση τηε 
Ευρωπαϊκήε Ενωσηε.

Το Ετικ^ουρ, από την πλευρά 
του, ανέμενε τη χθεσινή παρου
σίαση των πρώτων ευρημάτων για 
την κατάσταση τηε οικονομίαε 
τηε χώραε από εκπροσώπουε τηε 
τρόικαε, που την περασμένη ε-

Υποσχέθηκε ότι θα 
μειώσει το έλλειμμα 
κάτω από 3% φέτος -  

Συνεχίζει να αναζητεί 
εναλλακτικές λύσεις 
χρηματοδότησης.

βδομάδα βρέθηκαν στη νήσο σε 
μία διερευνητική αποστολή. Κύ
πριοι αξιωματούχοι υπολογίζουν 
πλέον ότι η χώρα θα χρειαστεί κε
φάλαια 10 δισ. ευρώ, πάνω από μι
σό ετήσιο κυπριακό ΑΕΠ, που δεν 
ξεπερνά τα 17 δισ. ευρώ.

Μέχρι να υπάρξουν νεότερα, 
πάντωε, στρατηγική τηε Κύπρου 
είναι να αποδίδει τα προβλήματα 
κυρίωε στην έκθεση του τραπε
ζικού τηε κλάδου στην ελληνική 
αγορά, και ιδιαίτερα στα ελληνι
κά ομόλογα που «κουρεύτηκαν»

κατά 80% ή 81% στιε αρχέε του 
έτουε. Οπωε το έθεσε την περα
σμένη εβδομάδα σε Ευρωπαίουε 
δημοσιογράφουε ο υπουργόε Οι
κονομικών τηε χώραε Βάσσοε 
Σιαρλή, «ουσιαστικά, λόγω τηε κο- 
ντ’Ά ε  μαε απόσταση5· ~ηε οικο- 
ν ί ήε μαε εγγύτ. ε στην  
Ελλάδα, κληθήκαμε να πληρώ
σουμε ένα πολύ βαρύ τίμημα». Ο 
ίδιοε υπολογίζει ότι οι κυπριακέε 
τράπεζεε έχασαν λόγω του «κου- 
ρέματοε» 4,2 δισ. ευρώ, ένα ποσό 
που όπωε τόνισε ισοδυναμεί με το 
ένα τέταρτο του κυπριακού ΑΕΠ.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημο
σίευμα τηε «Κ» τηε Κυριακήε, το 
Διεθνέε Νομισματικό Ταμείο φέ
ρεται να  αντιτείνει ότι η οικο
νομία τηε χώραε αντιμετωπίζει 
διαρθρωτικά προβλήματα και 
δημοσιονομικέε προκλήσειε που 
υπερβαίνουν τα προβλήματα  
του τραπεζικού τηε συστήματοε 
και χρήζουν μεταρρυθμίσεων

και περικοπών του κόστουε, κυ
ρίωε στον δημόσιο τομέα.

Πάντωε, στο αίτημά τηε για 
βοήθεια προε την Ευρωζώνη, η 
κυπριακή κυβέρνηση τονίζει ότι 
«η  Κύπροε αναγνωρίζει τιε προ- 
κλήσειε και δεσμεύεται να  επι
τύχει τουε δημοσιονομικούε στό
χουε και τιε απαιτούμενεε διαρ- 
θρωτικέε μεταρρυθμίσειε, την ε
ξασφάλιση των απαραίτητων κε
φαλαίων για τιε οικονομικέε α
νάγκεε τηε κυβέρνησηε και την 
αποτελεσματική διαχείριση των 
όποιων προκλήσεων αντιμετω
πίζει το τραπεζικό σύστημα». Η 
προσπάθεια τηε Κύπρου είναι να 
τηε δοθεί η δυνατότητα να προ
χωρήσει μόνη τηε στιε περικοπέε. 
Οπωε το έθεσε ο πρόεδρόε τηε 
Δημ. Χριστόφιαε, «δώστε μαε λί
γο περιθώριο και επιτρέψτε μαε 
να λύσουμε τα οικονομικά προ
βλήματα που αντιμετωπίζει η 
χώρα μαε». κατερίνα ςωκου

Σκωτσέζικο ντους 
οι δηλώσεις πριν 
από τη συνεδρίαση
Μια πρώτη εκτίμηση τηε κατάστασηε που έχει διαμορφωθεί 
στην Ελλάδα μετά τρειε μήνεε προεκλογικήε περιόδου ά- 
κουσαν χθεε οι υπουργοί Οικονομικών τηε Ευρωζώνηε α
πό την τρόικα. Οι απόψειε που εκφράσθηκαν χθεε για την 
ελληνική προσπάθεια ήταν αρκετέε και, όπωε συνήθωε 
συμβαίνει, αντίθετεε μεταξύ τουε.

Ο υπουργόε Οικονομικών του Λουξεμβούργου Λικ Φρί- 
ντεν προσερχόμενοε στη συνεδρίαση του Ε υκ^τουρ  ε-
ξέφρασε τη χαρά του για τον 
σχηματισμό κυβέρνησηε  
στην Αθήνα, «ο οποίοε είναι 
πρόθυμοε να διαπραγμα
τευτεί με την Ευρώπη και εί
ναι πρόθυμοε να εφαρμόσει 
μεταρρυθμίσειε».

Ο κ. Φρίντεν έδωσε πε
ρισσότερο βάροε στην ε
φαρμογή του μεταρρυθμι- 
στικού προγράμματοε στο 
πλαίσιο του Μνημονίου, το- 
νίζονταε ότι «Ελλάδα πρέπει 
να εφαρμόσει μια σειρά με
ταρρυθμίσεων τιε οποίεε έ
χουμε απαιτήσει». Στη συ
νέχεια, ο υπουργόε Οικο
νομικών του Λουξεμβούργου 
άφησε να εννοηθεί ότι θα 
μπορούσε να  δοθεί λίγο πε- 
ρισσότεροε χρόνοε προε 
την Ελλάδα, λέγονταε ότι 
«πρέπει να εξετάσουμε πό
σο ρεαλιστικά είναι τα  
πράγματα που ζητούμε από 
την  Ελλάδα. Νομίζω ότι 
μπορούμε να  βοηθήσουμε 
την Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα 
θα πρέπει να γνωρίζει ότι 
(σ.σ.: η βοήθεια) δεν είναι 
μονόδρομοε».

Ο Γερμανόε υπουργόε Οι
κονομικών Βόλφγκανγκ 
Σόιμπλε εμφανίστηκε συ- 
γκρατημένοε, για μια ακόμη 
φορά, δηλώνονταε ότι θα γί
νει μια πρώτη ενημέρωση 
για την  κατάσταση  που 
βρήκε η τρόικα στην Ελλά
δα και την Κύπρο, αλλά 
την ίδια στιγμή υπογράμμι
σε ότι δεν πρόκειται να λη- 
φθούν αποφάσειε.

Ο υπουργός Οικονομικών 
της Γερμανίας Β. Σόιμπλε.

Φίλιπ Ρέσλερ: 
«Η  υπομονή μου 
σε σχέση με την 
Ελλάδα κοντεύει 
να εξαντληθεί».

Προειδοποιήσει
Πιο επιθετικόε ήταν όμωε 

ο υπουργόε Οικονομίαε τηε 
Γερμανίαε Φίλιπ Ρέσλερ, ο ο
ποίοε δήλωνε στη γερμανι
κή εφημερίδα Bild ότι η υ
πομονή του σε σχέση με την 
Ελλάδα «κοντεύει να  εξα- _ 
ντληθεί». Ο Γερμανόε αντί- | 
καγκελάριοε δήλωσε ότι το § 
θέμα δεν είναι η ελλιπήε ε- | 
φαρμογή του Μνημονίου ^ 
για μερικέε εβδομάδεε ε- 1 
ξαιτίαε των δύο εκλογικών % 

αναμετρήσεων, αλλά ότι η Ο υπουργός Οικονομίας της 
ελληνική κυβέρνηση θα Γερμανίας Φίλιπ Ρέσλερ. 
πρέπει «να  αποδείξει ότι το 
εφαρμόζει και να  προοδεύ
σει όσον αφορά τιε απο
κρατικοποιήσει και τιε δι- 
οικητικέε μεταρρυθμίσειε».
Οπωε προειδοποίησε, «η  
Γερμανία δεν υποχωρεί σε 
πιέσειε. Πάντα έλεγα ότι 
δεν μπορεί να υπάρξει έκ
πτωση στιε μεταρρυθμίσειε.
Αυτό δεν έχει αλλάξει». |

<

Στενά περιθώρια |
Προβληματισμένοε όσον S 

αφορά την εφαρμογή του s 
προγράμματοε στην Ελλά- Ο Αυστριακός κεντρικός 
δα εμφανίστηκε και ο Au- τραπεζίτης Εβαλντ Νοβότνι. 
στριακόε κεντρικόε τρα-
πεζίτηε Εβαλντ Νοβότνι, ο οποίοε προειδοποίησε ότι τα  
χρονικά περιθώρια για την Ελλάδα δεν είναι απεριόρι
στα. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει εκπληρώσει τουε 
στόχουε του Μ νημονίου και θα χρειαστεί περισσότερο  
χρόνο, προκειμένου να  το πράξει, δήλωσε ο κ. Νοβότ
νι, εκφράζονταε την ελπίδα ότι η διαδικασία του διαλόγου 
μεταξύ ελληνικήε κυβέρνησηε και Ευρωζώνηε (και τρόι
καε) θα αρχίσει εκ νέου με έμφαση στην εφαρμογή των  
μεταρρυθμίσεων.
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«Υφυπουργός για τα... εύκολα»
Οργισμένη αντίδραση από το Μέγαρο Μαξίμου στην αιφνίδια παραίτηση του κ. Ν. Νικολόπουλον

Του ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ

Την οργή του πρωθυπουργού και 
την οξύτατη αντίδραση τηε κυ
βέρνησή  προκάλεσε η χθεσινή 
αιφνιδιαστική παραίτηση του κ. 
Νίκου Νικολόπουλου από τη θέ
ση του υφυπουργού Εργασίαε. 
«Δεν υπάρχει λογική εξήγηση. 
Χρόνοε για τον κ. Νικολόπουλο να 
έχει τσακωθεί με τον υπουργό του, 
δεν υπήρξε. Η διαπραγμάτευση με 
την τρόικα δεν ξεκίνησε ακόμη και 
μόλιε χθεε έδωσε ψήφο εμπιστο- 
σύνηε. Τελικά δεν είναι όλοι για 
τα δύσκολα», ήταν η πρωτόγνω
ρη σε ύφοε δήλωση του κ. Σ. Κε- 
δίκογλου, στον απόηχο τηε πα- 
ραίτησηε που ήλθε μόλιε 13 ώρεε 
από την ψήφο εμπιστοσύνηε που 
έλαβε η κυβέρνηση από την πλει- 
οψηφία τηε Βουλήε.

Ο βουλευτήε Αχαΐαε που, σύμ
φωνα με τιε εκτιμήσειε του περι- 
βάλλοντόε του θα ήταν ο επικρα- 
τέστεροε υπουργόε Εργασίαε, ε- 
ντέλει τοποθετήθηκε από τον κ. 
Σαμαρά σε θέση υφυπουργού, 
κάτω από τον Γ. Βρούτση. Η κί

νηση του κ. Νικολόπουλου, την ο
ποία γνωστοποίησε στον πρωθυ
πουργό με σημείωμα που του έ
δωσε μετά το πέραε τηε μετ.αμε- 
σονύκτιαε ψηφοφορίαε στη Βου
λή, προκάλεσε την οργή του κ. Σα
μαρά, όχι μόνον γιατί συνιστά πι- 
σωγύρισμα για την κυβέρνηση, 
αλλά και διότι θεωρείται από το 
πρωθυπουργικό περιβάλλον ωε α- 
πολύτωε αδικαιολόγητη. Ο πα- 
ραιτηθείε υφυπουργόε (το τρίτο 
κυβερνητικό στέλεχοε που απο
χωρεί, μετά την υπαναχώρηση του 
κ. Β. Ράπανου και την παραίτηση 
του κ. Γ. Βερνίκου) επικαλείται λό- 
γουε πολιτικήε αρχήε και ανα- 
δεικνύει ωε μόνη αιτία παραίτη- 
σηε τη διαφωνία του με την ακο
λουθούμενη τακτική έναντι τηε 
τρόικαε. «Το ζήτημα τηε επανα- 
διαπραγμάτευσηε με την τρόικα 
και η διόρθωση των σημαντικών 
στρεβλώσεων στα εργασιακά, συ- 
νταξιοδοτικά, ασφαλιστικά και 
προνοιακά ζητήματα, θα έπρεπε 
να έχουν τεθεί εμφατικά στο τρα
πέζι των συζητήσεων από την αρ
χή», σημειώνει ο κ. Νικολόπουλοε.

Ο παραιτηθείς υφυπουργός Εργα
σίας Ν. Νικολόπουλος.

Το παρασκήνιο της 
αποχώρησης -  Νέος 
υφυπουργός Εργασίας 
αναλαμβάνει ο κ.
Ν. Παναγιωτόπουλος.

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγέε 
του Μαξίμου, αλλά και πληροφο- 
ρίεε κατά το τελευταίο διάστημα, 
τρειε φέρονται να είναι οι πλέον 
πιθανοί λόγοι που προκάλεσαν την 
παραίτηση. Πρώτον, η εμφανήε 
δυσαρμονία με τον πολιτικό του 
προϊστάμενο κ. Γ. Βρούτση. Σε 
κατ’ ιδίαν συζητήσειε του, ο κ. Νί
κο? τυλοε φέρεται νσ 'ν  είχε 
απτ_.χθείτην«υποβάθμ ¿»του, 
ενώ κυβερνητικά στελέχη σημει
ώνουν ότι και στην επιστολή του 
προε τον κ. Σαμαρά έθεσε ζήτη
μα αρμοδιοτήτων, ενδεχομένωε 
και ευθύνηε διαχείρισηε τμήματοε 
από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεύ
τερον, το πολιτικό «άγχοε» που 
προκάλεσε η επαφή με την τρόι
κα και η συνειδητοποίηση ότι τα 
περιθώρια θετικών αλλαγών στα  
εργασιακά είναι, τουλάχιστον σε 
αυτή τη συγκυρία, περιορισμένα. 
Τρίτον, η αρνητική για τον ίδιο πε- 
ριρρέουσα ατμόσφαιρα είτε εξαι- 
τίαε τηε τηλεοπτικήε υπερπρο- 
βολήε του είτε λόγω δημοσιευ
μάτων που τον έφεραν να ζητεί, 
μέσω συνεργάτη του, εξυπηρέ

τηση από το ΣΔΟΕ χάριν τρίτου 
προσώπου.

Πριν από τη γνωστοποίηση 
τηε παραίτησηε, εκτυλίχθηκε ένα 
πολιτικό θρίλερ. Ο κ. Σαμαράε διά
βασε χθεε το πρωί την επιστολή 
Νικολόπουλου και άμεσα είχε τη
λεφωνική επικοινωνία μαζί του. Οι 
τόνοι ανέβηκαν, πλην όμωε ο 
πρωθυπουργόε φέρεται να ζήτη
σε από τον, άλλοτε, θερμό υπο- 
στηρικτή του να παραμείνει. «Ξέ
ρω ποιο είναι το πρόβλημά σου... 
έχουμε μία εθνική αποστολή, όλοι 
βάζουμε πλάτη», φέρεται να του 
είπε. Τον κάλεσε, δε, να συνα
ντηθούν, ωστόσο λίγη ώρα αρ
γότερα ο κ. Νικολόπουλοε δημο
σιοποίησε την παραίτησή του. Το 
βράδυ δε σε συνομιλία του με δη- 
μοσιογράφουε, αν και δήλωσε ό
τι στηρίζει την κυβέρνηση, ο κ. Νι- 
κολόπουλοε άφηνε ανοικτό ακό
μη και το ενδεχόμενο να κατα
ψηφίσει νομοσχέδια που θα α- 
ντιστρατεύονται όσα ο ίδιοε πρέ
σβευε. Νέοε υφυπουργόε ανα
λαμβάνει ο βουλευτήε Καβάλαε Ν. 
Παναγιωτόπουλοε.

Διαπραγμάτευση 
με τους εταίρους 
σε δεύτερο χρόνο

Ο υπουργός Εξωτερικών Δημ. Αβραμόπουλος συγχαίρει τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, μετά την παροχή 
ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, τα μεσάνυχτα της Κυριακής.

Σύμβουλοι του κ. Σαμαρά, οι Μουρμούρας, Καρακώστας

Να απορροφήσει τουε κραδασμούε 
από την παραπομπή σε δεύτερο 
χρόνο του στόχου τηε επαναδια- 
πραγμάτευσηε, και αφού πρώτα υ
πάρξουν έμπρακτα δείγματα συ- 
νέπειαε τηε ελληνικήε πλευράε 
στην επίτευξη των στόχων του 
Μνημονίου, θα επιχειρήσει η κυ
βέρνηση, μετά την προχθεσινή ψή
φο εμπιστοσύνηε που έλαβε στη 
Βουλή από τουε 179 βουλευτέε τηε 
Ν.Δ., του ΠΑΣΟΚ και τηε ΔΗΜΑΡ.

Η διαδικασία των προγραμμα
τικών δηλώσεων -η οποία σημα
δεύτηκε από τη σκληρή αντιπα
ράθεση του πρωθυπουργού Αντ. 
Σαμαρά με τον αρχηγό τηε αξιω- 
ματικήε αντιπολίτευσηε Αλ. Τσί- 
πρα- ήταν ωστόσο αποκαλυπτική 
ωε προε την τακτική που θα ακο
λουθήσει το κυβερνητικό σχήμα

Οπως διεφάνη από 
τις προγραμματικές 
δηλώσεις, η κυβέρνηση 
προτάσσει την αποκα
τάσταση της αξιοπι
στίας της χώρας.

τουε προσεχείε μήνεε: επίδειξη έρ
γου, αποκατάσταση αξιοπιστίαε, 
αποτροπή ατυχήματοε που μπορεί 
να πυροδοτήσει διαδικασίεε εξό
δου τηε χώραε από την Ευρωζώ
νη. Είναι ενδεικτικό ότι ο κ. Σα
μαράε -ο οποίοε χθεε συναντήθηκε 
με τον διοικητή τηε Τράπεζαε 
τηε Ελλάδοε Γ. Προβόπουλο με α
ντικείμενο τον οικονομικό προ
γραμματισμό τηε κυβέρνησηε αλ
λά και το μείζον ζήτημα τηε ανα- 
κεφαλαιοποίησηε των τραπεζών, 
καθώε και με τον υπ. Εξωτερικών 
Δ. Αβραμόπουλο- επεχείρησε κα
τά την καταληκτική του ομιλία 
πριν από την ψήφο εμπιστοσύνηε 
να στείλει το μήνυμα ότι όλεε οι 
διεκδικήσειε, όπωε και το προ
γραμματικό πλαίσιο των τριών 
κομμάτων, παραμένουν στο τρα
πέζι, αλλά, όπωε είπε, «για να ε
πιτύχουμε οτιδήποτε, πρέπει να  
παραμείνουμε στο ευρώ».

Ο κ. Σαμαράε επέμεινε ότι επα

ναδιαπραγμάτευση υπάρχει υπό 
την έννοια, όχι τηε αλλαγήε των 
στόχων, αλλά «όσων δημιουρ
γούν ύφεση κι εμποδίζουν να πιά- 
σουμε τουε στόχουε... Προφανώε 
η διαπραγμάτευση δεν θα είναι εύ
κολη και ο δρόμοε θα είναι ανη- 
φορικόε». Παράλληλα, εκτίμησε ό
τι υπάρχουν «σοβαρέε πιθανότη- 
τεε» η Ελλάδα να επιτύχει τα πο
σά τηε ανακεφαλαιοποίησηε των 
τραπεζών να μην εγγραφούν στο 
δημόσιο χρέοε. Προκάλεσε δε τον 
κ. Τσίπρα, ο οποίοε με έμφαση ζή
τησε να διεκδικήσει η Ελλάδα ά
μεση εφαρμογή τηε ρύθμισηε, να 
απαντήσει «πώε θα το επιτύχου
με, με μονομερείε ενέργειεε που ο
δηγούν εκτόε ευρώ;».

Στο κυβερνητικό επιτελείο δεν 
παραγνωρίζουν τιε πολιτικέε και 
κοινωνικέε δυσκολίεε που θα α
ντιμετωπίσουν, καθώε θα πρέπει 
να υλοποιηθούν όλα τα ψηφισθέ- 
ντα μέτρα για το 2012. Εκτιμούν, 
ωστόσο, πωε αν επιδείξουν έργο, 
ειδικά στον τομέα των διαρθρω
τικών και των αποκρατικοποιή
σεων, δεδομένηε και τηε όποιαε 
χαλαρότηταε μπορεί να υπάρξει λό
γω θέρουε, θα είναι σε θέση από 
το φθινόπωρο και μετά να επιτύ
χουν τα πρώτα δείγματα χαλάρω- 
σηε του Μνημονίου και εμπέδω- 
σηε κλίματοε θετικών προσδο
κιών στην κοινωνία.

Την κυβερνητική γραμμή απο- 
τύπωσε πλήρωε στον ΣΚΑΪ ο κ. Σί- 
μοε Κεδίκογλου, ερωτηθείε για την 
επαναδιαπραγμάτευση. «Αυτή τη 
στιγμή είμαστε τελείωε εκτόε στό
χων. Είμαστε εκτόε αυτήε τηε 
διαπραγμάτευσηε, γιατί σε μια 
διαπραγμάτευση δίνειε και παίρ- 
νειε», επεσήμανε και προσέθεσε: 
«Η σαφέστατη αίσθηση που απο
κομίσαμε στην πρόσφατη σύνοδο 
κορυφήε είναι ότι ναι, υπάρχουν 
ορισμένοι που ψάχνουν αφορμή να 
μαε πετάξουν έξω. Αλλά οι περισ
σότεροι μαε λένε: Δείξτε ότι κι
νείστε στη σωστή κατεύθυνση και 
όσο περισσότερο κινείστε στη 
σωστή κατεύθυνση τόσο πιο πρό
σφορο έδαφοε για διαβούλευση θα 
βρίσκετε».

Γ.Π.Τ.

Σχη στελέχωση του πρωθυπουρ- 
νικού Γραφείου, αλλά και στην κά
λυψη των κενών που προκάλεσε η 
υπουργοποίπση στελεχών στο 
κόμμα της Νέας Δημοκρατίας πρό
χωμά ο κ. Αντ. Σαμαράς. Παράλλη
λα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται 
οι ζυμώσεις τόσο για τις θέσεις 
ευθύνης στο Κοινοβούλιο (Γραμ
ματέας Κοιν. Ομάδας, εκπρόσωποι 
κ.ά.) όσο και για το πρόσωπο του 
νέου Γραμματέα της Ν.Δ. 
Συγκεκριμένα, με χθεσινή ανακοί
νωση του πρωθυπουργικού Γρα
φείου, ο κ. Ιωάννης Μουρμούρας, 
καθ. οικονομικών στο Πανεπιστή

μιο Μακεδονίας, αναλαμβάνει και 
τυπικά τον ρόλο του οικονομικού 
συμβούλου στο Μαξίμου. Με την 
ίδια ανακοίνωση, θέση νομικού 
συμβούλου στον Ελληνα Πρωθυ
πουργό αναλαμβάνει ο ομότιμος 
καθηγητής της Νομικής Σχολής 
Αθηνών κ. Ιωάννης Καρακώστας. 
Α' 'ές υπήρξαν και Συγ- 
γρυσ, καθώς επιβεβαιωθήκαν οι 
πληροφορίες σύμφωνα με τις ο
ποίες γεν. διευθυντής αναλαμβά
νει ο κ. Κ. Τσιμάρας και εκπρόσω
πος Τύπου ο κ. Ση. Καπράλος.
Ως προς τη θέση του Γραμματέα 
της Ν.Δ., στο Μέγαρο Μαξίμου

μάλλον εγκαταλείπεται η λογική 
της επιλογής έμπειρου κοινοβου
λευτικού στελέχους που θα επι
χειρήσει να διαχειρισθεί την «κυ
βερνητική περίοδο» του κόμματος. 
Αντιθέτως, ισχυρότερο μοιάζει - 
αυτή τη στιγμή- το ενδεχόμενο τη 
νευραλγική αυτή θέση να αναλά- 
βει εξωκοινοβουλευτικό κομματι
κό στέλεχος της νέας γενιάς, προ- 
κειμένου να επιδιώξει την ανα
σύνθεση του κόμματος, αλλά και 
την απευθείας αντιπαράθεση τόσο 
με τον κ. Αλ. Τσίπρα όσο και με τη 
νέα γενιά στελεχών που προκρί
νει στο ΠΑΣΟΚ ο κ. Βενιζέλος.

Σχέδιο Βενιζέλου για την οικονομική διάσωση του ΠΑΣΟΚ
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Ταχείες κινήσειε για την οικονο
μική διάσωση του ΠΑΣΟΚ, το ο
ποίο έχει τα ίδια έξοδα, με λιγό
τερο έσοδα (ωε τρίτο κόμμα), 
σχεδιάζονται στο επιτελείο του κ. 
Ευ. Βενιζέλου. Ο βασικόε σχεδια- 
σμόε εξοικονόμησηε πόρων πε
ριλαμβάνει τα εξήε βήματα: κα- 
ταρχήν, να σταματήσει το ΠΑΣΟΚ 
να επιβαρύνεται με τα ενοίκια στη 
Χαρ. Τρικούπη, στα κτίρια του 
ΙΣΤΑΜΕ και των Διεθνών Σχέσε
ων του κόμματοε και να μεταφέ
ρει όλεε αυτέε τιε υπηρεσίεε στο 
κεντρικό κτίριο τηε Ιπποκράτουε. 
Σκοπόε είναι επίσηε να γίνει και 
επαναδιαπραγμάτευση του ύψουε 
του μηνιαίου ενοικίου με τον ι
διοκτήτη του κτιρίου τηε Ιππο- 
κράτουε. Εφόσον επιτευχθεί αυ- 
τόε ο στόχοε, τότε το ΠΑΣΟΚ θα 
έχει κάνει μια εξοικονόμηση στα

ενοίκια άνω του 50%. Το αμέσωε 
επόμενο βήμα είναι δυσκολότερο, 
καθώε αφορά τη δρομολόγηση τηε 
μείωσηε του προσωπικού. Στην 
Ιπποκράτουε βρίσκονται ήδη σε 
αναζήτηση χρηματοδότησηε για 
την εξόφληση των χρωστούμενων 
μισθών και στη χορήγηση απο
ζημιώσεων σε όσουε, από τουε 
σχεδόν 300 υπαλλήλουε του κόμ- 
ματοε, απολυθούν.

Την ίδια στιγμή επιταχύνονται 
οι διαδικασίεε στελέχωσηε του 
κομματικού μηχανισμού, προκει- 
μένου το ΠΑΣΟΚ να είναι έτοιμο 
για κάθε εξέλιξη πριν από τον Αύ
γουστο. Ο κ. Βενιζέλοε στο επό
μενο χρονικό διάστημα θα απο
φασίσει, καταρχήν, για τη στελέ
χωση τηε Πολιτικήε και έπειτα τηε 
Οργανωτικήε Γραμματείαε. Ο πρό- 
εδροε του ΠΑΣΟΚ θα επιθυμούσε 
να συμμετάσχουν στην Π.Γ. και οι 
κ.κ. Α. Λοβέρδοε και Αννα Δια-

0 κ. Ευ. Βενιζέλος θα αποφασίσει 
προσεχώς για τη στελέχωση της 
Πολιτικής Γραμματείας.

Εγκαταλείπεται 
το κτίριο της Χαριλάου 
Τρικούπη, ενώ 
σχεδιάζονται και 
απολύσεις υπαλλήλων.

μαντοποΰλου, οι οποίοι, προε το 
παρόν, δεν έχουν απαντήσει στιε 
προσκλήσειε του κ. Βενιζέλου 
για συμμετοχή στην ηγετική ο
μάδα. Η Π.Γ. θα είναι, κατά πάσα 
πι°^νότητα, 15μελήε ™ ι θα πε- 

| ρ βάνονται σε αι οι κ. Κ. 
| Σκανδαλίδηε, Μίμηε Ανδρουλά- 
I  κηε, Νίκοε Ανδρουλάκηε και Οδ. 
5  Κωνσταντινόπουλοε. Η Ο.Γ. θα συ- 
ε γκεντρώνει όλεε εκείνεε τιε αρ- 
1 μοδιότητεε τιε οποίεε, στον παλαιό 

κομματικό μηχανισμό, ασκούσαν 
οι διάφορεε γραμματείεε (π.χ. ορ
γανωτικό, κινητοποιήσειε κ.ά.). 
Μέχρι στιγμήε αρμοδιότητεε επί 
του Οργανωτικού έχει ο κ. Π. Κου- 
κουλόπουλοε, στον οποίο πιστώ
νεται σε μεγάλο βαθμό και η επι- 
τυχήε διεξαγωγή τηε Εναρκτήριαε 
Συνδιάσκεψηε τηε περασμένηε 
Παρασκευήε. Οπωε ανέφεραν 
στελέχη τηε Ιπποκράτουε, ωε ε
πιτυχία τηε Συνδιάσκεψηε υπο

γραμμίζεται η επανεγγραφή στο 
ΠΑΣΟΚ όλων των περιφερειαρχών 
που εξέλεγησαν με το κόμμα το 
2010 και άνω του 90% των δη
μάρχων. Απομένουν επίσηε να 
στελεχωθούν διάφοροι τομείε, 
καθώε επίσηε και το ΙΣΤΑΜΕ. Επί
σηε, αποδίδεται ιδιαίτερη έμφαση 
στον τομέα τηε Επικοινωνίαε, ό
που ήδη γίνονται προσπάθειεε για 
την αναδιοργάνωση. Σταδιακά 
ρόλο σε αυτό τον τομέα λαμβά
νουν διάφορα νεότερα στελέχη, ό
πωε ο κ. Κωνσταντινόπουλοε.

Ωε προε τη συμμετοχή στην κυ
βέρνηση, ο κ. Βενιζέλοε έδωσε κα
τά τη διάρκεια τηε συζήτησηε για 
τιε προγραμματικέε δηλώσειε, 
μια σαφή εικόνα για τη στρατη
γική του. Επανέλαβε την ανάγκη 
για την αλλαγή όρων του Μ νη
μονίου, αλλά τόνισε και την ανά
γκη για ένα αμιγώε εθνικό σχέδιο 
ανασυγκρότησηε.

Επικοινωνία 
Στουρνάρα 
με Φ. Κουβέλη
Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Ικανοποιημένη είναι η ΔΗΜΑΡ από το τριήμερο των προ
γραμματικών δηλώσεων, καθώε η κυβέρνηση επέδειξε συ
νοχή στη διάρκεια τηε διαδικασίαε, παρά την αναστάτωση 
που προκάλεσαν οι δηλώσειε του υπουργού Οικονομικών 
Γ. Στουρνάρα -και στουε κόλπουε τηε ΔΗΜΑΡ- ότι επα
ναδιαπραγμάτευση δεν γίνεται αν δεν τη θέλουν και οι 
άλλοι. Μιλώνταε την Κυριακή το πρωί στο MEGA, ο κοι- 
νοβουλευτικόε εκπρόσωποε τηε ΔΗΜΑΡ Ν. Τσούκαληε 
υποστήριξε, χωρίε πάντωε να διαφωνήσει επί τηε ουσίαε 
με τα όσα είπε ο υπουργόε Οικονομικών, ότι οι εκφρά- 
σειε του θα «έπρεπε να ήταν πιο πλαστικέε». Αντιλαμ- 
βανόμενοε ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί θέμα εν ό- 
ψει και τηε επικείμενηε ψηφοφορίαε για τιε προγραμ- 
ματικέε δηλώσειε στη Βουλή, ο κ. Στουρνάραε επικοι
νώνησε με τον κ. Κουβέλη και εξέθεσε το κλίμα που ε
πικρατεί στιε Βρυξέλλεε 
και τουε λόγουε που τον 
οδήγησαν σε αυτέε τιε δη- 
λώσειε. Το θέμα έληξε ε
κεί, «κανένα πρόβλημα», 
έλεγαν χαρακτηριστικά 
χθεε κύκλοι τηε ΔΗΜΑΡ.

Στην Αγ. Κωνσταντίνου 
δεν σχολίαζαν την πα
ραίτηση Νικολόπουλου 
επισημαίνονταε ότι απο
τελεί εσωτερική υπόθεση τηε Ν.Δ. Στελέχη τηε ΔΗΜΑΡ 
έλεγαν πάντωε ότι ο κ. Νικολόπουλοε ήταν ένα από τα 
πρόσωπα που είχαν δεχθεί με επιφυλάξειε. Αξιοσημείω
το πάντωε είναι ότι κύκλοι του κόμματοε κάλυπταν χθεε 
την τοποθέτηση του υπουργού Δικαιοσύνηε Αντ. Ρου- 
πακιώτη, ο οποίοε δήλωσε στη Βουλή ότι το επάγγελμα 
του δικηγόρου είναι πλήρωε απελευθερωμένο.

Στην τοποθέτησή του στη συζήτηση για τιε προ- 
γραμματικέε δηλώσειε, ο κ. Φ. Κουβέληε τόνισε ότι «αυ
τή η κυβέρνηση αποτελεί ευκαιρία και δυνατότητα για 
να μείνει η Ελλάδα στην Ε.Ε. και το ευρώ και να επανα- 
διαπραγματευθεί με αξιοπρέπεια την απαγκίστρωση α
πό τουε δυσμενείε όρουε του Μνημονίου». Χαρακτήρι
σε το πλαίσιο διακυβέρνησηε «ρεαλιστικό» και «προο
δευτικό» και τουε στόχουε «φιλόδοξουε, αλλά εφικτούε», 
τονίζονταε ότι είναι «στόχοι τετραετίαε». Ο κ. Κουβέληε 
χαρακτήρισε τη ΔΗΜΑΡ «αποφασιστική και αδέσμευτη 
δύναμη για την αναδιαπραγμάτευση του Μνημονίου». Πα
ραδέχτηκε, πάντωε, ότι «η αναδιαπραγμάτευση δεν θα 
γίνει σε μια στιγμή, αλλά θα είναι μια συνεχήε και επί
πονη διαδικασία».

ΚΚΕ: Τρεις στόχοι 
στη νέα Βουλή
Σαφή πρόθεση να διαφοροποιηθεί ο πολιτικόε λόγοε του 
ΚΚΕ έναντι τηε ακολουθούμενηε αντιπολιτευτικήε τα- 
κτικήε των άλλων κομμάτων, με αιχμή το Μνημόνιο, α
πέπνεαν οι παρεμβάσειε τηε κ. Αλέκαε Παπαρήγα κατά 
τη διάρκεια τηε συζήτησηε επί των προγραμματικών δη
λώσεων τηε κυβέρνησηε στη Βουλή. Αναφερόμενη κατ’ 
αρχήν στο εκλογικό αποτέλεσμα, που χαρακτηρίζεται αρ
νητικό για το Κομμουνιστικό Κόμμα, η κ. Παπαρήγα υ
ποστήριξε ότι «ο λαόε έκανε δυστυχώε ένα βήμα πίσω». 
Και σημείωσε πωε παρά το δυσμενέε τηε συγκυρίαε, ο στό
χοε πρέπει να είναι τριπλόε: Κατάργηση του Μνημονί
ου, αποδέσμευση από την 
Ε.Ε. και πολιτική ανατρο-

Η  κ. Παπαρήγα 
αναφέρθηκε σε κα
τάργηση του Μνη
μονίου, αποδέσμευ
ση από την Ε.Ε. και 
πολιτική ανατροπή.

και αναφορικά με τα θέματα των συμβάσεων, τη μετε- 
νέργεια κ.λπ., δεν μπορεί να αποτρέψει τη σχετική και 
απόλυτη εξαθλίωση, την επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου 
του λαού και των δικαιωμάτων των εργαζομένων». Τέλοε, 
σχολιάζονταε την εξελισσόμενη αντιπαράθεση τηε κυ
βέρνησηε με τον ΣΥΡΙΖΑ, η κ. Παπαρήγα υπογράμμισε: 
«Δυστυχώε, εδώ μέσα στη Βουλή υπάρχει ένα αλληλο- 
τροφοδοτούμενο δίπολο: το ένα με κορμό τη Νέα Δημο
κρατία και το άλλο με τον ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο δυσκολεύει 
τον ριζοσπαστισμό ή τη σταθεροποίηση του ριζοσπα
στισμού του λαού. Και αυτό είναι που μαε απασχολεί».

Υψηλοί τόνοι 
από τους ΑΝ.ΕΛ.
Ως επιβεβαίωση τηε θέσηε των Ανεξάρτητων Ελλήνων ό
τι η «επαναδιαπραγμάτευση» του Μνημονίου ήταν «προ
εκλογικό παραμύθι που εγκαταλείπεται από την πρώτη 
ημέρα λειτουργίαε τηε κυβέρνησηε», χαρακτήρισε ο εκ
πρόσωποε του κόμματοε κ. Χρ. Ζώηε τη χθεσινή πα
ραίτηση του υφυπουργού Εργασίαε Νίκ. Νικολόπουλου.

Ο κ. Ζώηε χαρακτηρίζει «αδιανόητο» υπουργόε τηε κυ
βέρνησηε να ψηφίζει τιε προγραμματικέε δηλώσειε τηε 
και αμέσωε μετά να παραιτείται, ισχυριζόμενοε την α
δυναμία του να υπηρετήσει άλλα από αυτά που διακή
ρυττε ωε τομεάρχηε του υπουργείου Εργασίαε και κα- 
λεί τον παραιτηθέντα υφυπουργό να «εξηγήσει πλήρωε, 
άμεσα τι ακριβώε ζήτησε η τρόικα από την ηγεσία του 
υπουργείου Εργασίαε και αποδέχτηκε η κυβέρνηση ώ
στε να οδηγηθούν οι σχέσειε τουε σε διαζύγιο».

Οι Ανεξ. Ελληνεε αναμένεται να συνεχίσουν μετωπι
κά έναντι τηε κυβέρνησηε, προσδοκώνταε να ενισχύ- 
σουν την πολιτική τουε επιρροή. Ενδεικτική ήταν η ο
μιλία του κ. Πάνου Καμμένου στο κλείσιμο τηε συζήτησηε 
επί των προγραμματικών στη Βουλή, κατά τη διάρκεια 
τηε οποίαε απείλησε άμεσα με παραπομπή στη Δικαι
οσύνη τα μέλη τηε κυβέρνησηε που θα υπογράψουν τη 
συμφωνία με τη δίεητεηε ή που θα «εφαρμόσουν τη συν
θήκη και τη σύμβαση για τα υποβρύχια». Παράλληλα, 
εξαπέλυσε επίθεση στον υπουργό Ανάπτυξηε Κ. Χα- 
τζηδάκη, καταγγέλλονταε ότι «ενώ λέτε ότι θα κατάσχετε 
το σπίτι ενόε Ελληνα που δεν μπορεί να πληρώσει 3.000 
ευρώ στην εφορία, τα 500 εκατομμύρια ευρώ ΦΠΑ που 
χρωστά η Hochtief γιατί δεν τα εισπράττετε;».

πη. π  γ.γ. τηε κ.Β. του κκε  
σχολιάζονταε ειδικότερα 
τη συζήτηση για την α- 
ναδιαπραγμάτευση όρων 
του Μνημονίου, μεταξύ 
άλλων σημείωσε: «Ακόμη 
και εάν οδηγήσει στο μα- 
λάκωμα κάποιων στοιχεί
ων του Μνημονίου, έστω

Εσωτερική 
υπόθεση της Ν.Δ. 
η παραίτηση 
Νικολόπουλου, 
υποστηρίζει 
η Αγ. Κωνσταντίνου.


