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Επετεύχθη συμφωνία για χρέος και δόση
Μείωση τον χρέους στο 124% του Α Ε Π  το 2020 -  34,4 δισ. θα καταβληθούν τον Δεκέμβριο, 9,3 σε τρεις δόσεις το πρώτο τρίμηνο του 2013

Του ανταποκριτή μας στις Β Ρ Υ ΞΕ Λ Λ Ε Σ  
ΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Υστερα από μία ακόμη μαραθώνια συνεδρίαση -τ η ν  τρίτη κατά σειρά σε δύο εβδομάδεε- το Ε ιίΓομτο ιιρ  κατέληξε τελικά χθεε σε επί τηε αρχήε «πολιτική» συμφωνία για την αποκατάσταση τηε βιωσιμότηταε του ελληνικού χρέουε και την εκταμίευση των επόμενων δόσεων από τα χρήματα του μηχανισμού στήριξηε, τον Δεκέμβριο και το πρώτο τρίμηνο του 2013. Η συμφωνία προβλέπει τη μείωση του δημοσίου χρέουε τηε Ελλάδαε στο 124% του ΑΕΠ το 2020, μέσω μιαε σειράε παρεμβάσεων τηε τά- ξηε των 20 ποσοστιαίων μονάδων επί του Εγχώριου Προϊόντοε, όπωε άλλωστε είχε απαιτήσει το Διεθνέε Νομισματικό Ταμείο.Στιε παρεμβάσειε αυτέε περιλαμβάνονται: Πρώτον, πρόγραμμα επαναγοράε ελληνικών ομολόγων από τη δευτερογενή αγορά σε τι- μέε όχι μεγαλύτερεε τηε ονομαστικήε τουε αξίαε, όπωε αυτή διαμορφώθηκε στιε 23 Νοεμβρίου 2012. Με αυτόν τον τρόπο, με 10 περίπου δισ. ευρώ θα επαναγοραστεί χρέοε α

ξίαε 30 δισ. ευρώ. Το κέρδοε για τη χώρα μαε θα είναι περί τα είκοσι δισ. ευρώ.Δεύτερον, προκρίθηκε η παραίτηση τηε Ευ- ρωπαϊκήε Κεντρικήε Τράπεζαε και των Εθνικών Τραπεζών τηε Ευρωζώνηε από τα κέρδη τουε στο χαρτοφυλάκιο ελληνικών ομολόγων, που κατέχουν και η  διοχέτευση των κερδών σε ειδικό δεσμευμένο λογαριασμό υπό την Τράπεζα τηε Ελλάδοε. Το όφελοε από αυτήν την παρέμβαση θα ανέρχεται στα 11 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην επιστροφή των κερδών δεν θα συμμετάσχουν οι Εθνικέε Τράπεζεε κρα- τών-μελών τηε Ευρωζώνηε που βρίσκονται σε Πρόγραμμα.Τρίτον, αποφασίστηκε η μείωση των επιτοκίων στα διακρατικά δάνεια που έχει λάβει η Ελλάδα από το Πρώτο Μ νημόνιο, κατά 100 μονάδεε βάσηε. Στη μείωση δεν θα συμμετάσχουν οι χώρεε που βρίσκονται σε Πρόγραμμα Προσαρμογήε.Τέταρτον, θα μειωθεί κατά 10 μονάδεε βάσηε το επιτόκιο διαχείρισηε στο κόστοε των δανείων που έχει λάβει η Ελλάδα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξηε ΕΕδΕ.

Πέμπτον, θα παραταθεί η περίοδοε απο- πληρωμήε των δανείων που έχει λάβει η Ελλάδα από τον ΕΕδΕ κατά 15 χρόνια και θα παγώσει η αποπληρωμή τόκων για 10 χρόνια.Μ ε τιε παρεμβάσειε αυτέε, ανοίγει ο δρό- μοε για την εκταμίευση των εκκρεμών τριών δόσεων προε τ ν  "λλάδα συνο> ' >ύ ύψουε 43,7 δισεκατομμυρίων ευρώ.Από αυτά τα χρήματα, τα 34,4 δισεκατομμύρια θα καταβληθούν τσ/4  'κέμβριο, ύστερα από σχετική απόφαση του Ευτο{ρΌΐιρ τηε 13ηε Δεκεμβρίου. Τα υπόλοιπα 9,3 δισ. θα καταβληθούν σε τρειε δόσειε το πρώτο τρίμηνο του 2013, υπό την προϋπόθεση ότι η χώρα μαε θα τηρήσει τιε δεσμεύσειε τηε, συ-
Παραίτηση της Ευρωπαϊκής Κε
ντρικής Τράπεζας και των Εθνι
κών Τραπεζών της Ευρωζώνης α
πό τα κέρδη τους στο χαρτοφυ
λάκιο ελληνικών ομολόγων.

μπεριλαμβανομένηε και τηε φορολογικήε με- ταρρύθμισηε εντόε του Ιανουάριου. Οπωε είπε ο πρόεδροε του EuΓogΓoup Ζαν-Κλοντ Γι- ουνκέρ θα ενισχυθεί η  ομάδα που παρακολουθεί την υλοποίηση των συμφωνηθέντων και θα υπάρξει αυτόματοε μηχαντσμόε διόρ- θωσηε των αποκλίσεων στα έσοδα από τιε αποκρατικοποιήσει ώστε να αντισταθμίζονται από άλλα δημοσιονομικά μέτρα. Επιπλέον, το Ειιτο^ουρ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τουε διορθωτικούε μηχανισμούε, που έχουν υιοθετηθεί.Αποχωρώνταε από τη συνεδρίαση του Ευπ^Γουρ, ο πρόεδροε τηε Ευρωπαϊκήε Κεντρικήε Τράπεζαε, Μάριο Ντράγκι, δήλωσε ότι «χαιρετίζει τη συμφωνία η οποία και θα μειώσει την αβεβαιότητα, αυξάνονταε την εμπιστοσύνη για την Ελλάδα και την Ευρώπη». Ο κ. Γιουνκέρ εξήρε εκ νέου κατά τη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τη συνεδρίαση, τιε προσπάθειεε που έχει καταβάλει η Ελλάδα και υπενθύμισε τουε μηχανισμούε ελέγχου και τουε αυτόματουε σταθεροποιητέε που καλύπτουν τιε τυχόν αποκλίσειε στον προϋπολογισμό. Η

επικεφαλήε του ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, τόνισε επίσηε ότι η  Ελλάδα θα τηρήσει τιε δε
σμεύσετε τηε, αλλά ανέφερε ότι θα εισηγηθεί την εκταμίευση των χρημάτων που αναλογούν στο Ταμείο από την επόμενη δόση, μόνο αφού ολοκληρωθεί επιτυχώε το Πρόγραμμα επα- ναγοράε ομολόγων.Οπωε διευκρίνισε στη συνέχεια ο επικεφα- λήε του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων του Ευκ^τουρ, Τόμαε Βίζερ, το πρόγραμμα επα- ναγοράε θα ξεκινήσει άμεσα και θα καλυφθεί από υπάρχοντα χρήματα του Προγράμματοε, όχι νέα. Σημειώνεται τέλοε ότι στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Ευτο^ουρ, αναφέρεται ότι τα κράτη-μέλη τηε Ευρωζώνηε είναι διατεθειμένα και για την περαιτέρω μείωση των επιτοκίων στα διακρατικά δάνεια που έχει λάβει η Ελλάδα, όταν η χώρα μαε επιτύχει το ποσοστό πρωτογενούε πλεονάσματοε που προ- βλέπεται στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα. Στόχοε, όπωε προκύπτει από τη σχετική ανακοίνωση του ΔΝΤ, είναι να μειωθεί το ελληνικό χρέοε «πολύ κάτω» από το 110% του ΑΕΠ το 2022.Σαμαράς: «Αύριο ξεκινά μια νέα ημέρα για όλους»

Των ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ - 
ΕΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

«Ολα πήγαν καλά. Το παλέψαμε όλοι οι Ελληνεε μαζί. Αύριο ξεκινά μια καινούργια μέρα για όλουε τουε Ελληνεε». Με αυτή τη σύντομη δήλωση, λίγο μετά τιε 3.00 τα ξημερώματα, ο πρωθυπουργόε Αντ. Σαμαράε υποδέχθηκε την απόφαση του Eurogroup για την εκταμίευση των χρημάτων προε την Ελλάδα. Μια απόφαση που έγινε αποδεκτή από την ελληνική πλευρά αφενόε με ανακούφιση, καθώε έρχεται να δώσει τέλοε στη συζήτηση για την παραμονή τηε χώραε στην Ευρωζώνη και, παράλληλα, να μειώσει σημαντικά
Ο  πρωθυπουργός 
ανέμενε το αποτέλεσμα 
της συνεδρίασης 
στο Μέγαρο Μαξίμου  
και είχε συνεχείς 
επαφές με τους κ. Βε- 
νιζέλο και Κουβέλη.το βάροε του χρέουε, αφετέρου δε με περισυλλογή, μιαε και τα «δώρα» των εταίρων μαε συνοδεύονται με πολύ αυστηρούε όρουε ε- ποπτείαε.Ο κ. Σαμαράε και οι συνεργά- τεε του παρέμειναν μέχρι τη λήξη τηε μαραθώνταε συνεδρία- σηε του Eurogroup στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ ο πρωθυπουργόε ήταν σε ανοικτή γραμμή με τιε Βρυξέλλεε, όπου βρίσκονταν οι κ. Γ. Στουρνάραε και Π. Τσακλόγλου, αλλά και με τουε προέδρουε του Π ΑΣΟΚ Ευ. Βενιζέλο και Φ. Κουβέλη, τουε οποίουε και ενημέρωνε σχετικά. Ταυτόχρονα, φέρεται να είχε νέο κύκλο επαφών με Ευ- ρωπαίουε παράγοντεε, σε μία προσπάθεια επιτάχυνσηε τηε λή- ψηε μιαε θετικήε απόφασηε για τη χώρα. Αντίστοιχα, οι δύο αρχηγοί τηε συμπολίτευσηε είχαν επικοινωνία και με τον υπουργό Οικονομικών.Η χθεσινή απόφαση αποτελεί, αναμφίβολα, θετική εξέλιξη για την κυβέρνηση, αφού κατοχυρώνει τη βασική τηε επιδίωξη, που δεν ήταν άλλη από την παραμονή τηε χώραε στην Ευρωζώνη και την εκταμίευση των δόσεων. Οι

αναφορέε των κ. Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, Κριστίν Λαγκάρντ και Ολι Ρεν στην αποφασιστικότητα που επέδειξε η χώρα ωε προε την προώθηση των μεταρρυθμίσεων και την ψήφιση των προαπαι- τούμενων μέτρων λογίζεται από το πρωθυπουργικό επιτελείο ωε επιβεβαίωση τηε ορθότηταε τηε στρατηγικήε που ακολουθήθηκε.Παράλληλα, όμωε, οι αποφάσειε των υπουργών Ο ικ ονομ ιώ ν τηε Ευρωζώνηε φέρνουν την κυβέρνηση αντιμέτωπη με νέεε προ- κλήσειε. Αλλωστε, η εκταμίευση των χρημάτων συνδέεται με ρη- τέε προϋποθέσειε, ενώ και οι ρή- τρεε μείωσηε των επιτοκίων συνδυάζονται με τουε δημοσιονομι- κούε στόχουε που θα επιτύχει η Αθήνα. Ωε προε τη δόση, η εκταμίευση των 34,4 δισ. ευρώ (σ.σ. περισσότερα από τα 31,3 που ήταν η δόση του Ιουνίου) ορίστηκε για τιε 13 Δεκεμβρίου, ενώ για τα υπόλοιπα 9,3 δισ. των δόσεων του 2012 ορίζονται συγκεκριμένεε προϋποθέσειε, μεταξύ των οποίων η προώθηση του φορολογικού, και η καταβολή τουε θα γίνει εντόε των πρώτων μηνών του 2013 σε τρειε δόσειε. Πρόκληση για την τρικομματική κυβέρνηση αναμένεται να αποτελέσουν και η πολιτική διαχείριση τηε αυ- στηρήε εποπτείαε που επιβάλλεται στη χώρα αλλά και η εκμετάλλευση όλων των εργαλείων που τηε παρέχονται για τον περιορισμό των τοκοχρεολυσίων και την ανάταξη τηε οικονομίαε.Ο κ. Σαμαράε είχε τα ξημερώματα χθεε τηλεφωνική επικοινωνία με τουε κ. Βενιζέλο και Κουβέλη και εκτιμάται ότι οι τρειε άν- δρεε θα συναντηθούν πολύ σύντομα προκειμένου να διαμορφώσουν, από κοινού, τα επόμενα βήματα τηε κυβέρνησηε. Ενδεικτικό του κλίματοε αγωνίαε που επικρατούσε στο Μαξίμου είναι και το γεγονόε ότι οι στενοί συνερ- γάτεε του κ. Σαμαρά αρνούνταν ο- ποιοδήποτε σχόλιο ακόμη κι όταν τα νέα τηε συμφωνίαε είχαν σχεδόν επιβεβαιωθεί από τιε Βρυξέλλεε. Η μόνη στιγμή που έσπασε το σιωπητήριο ήταν για να διαψευ- στεί η πληροφορία μικρήε μερίδαε διεθνών MME ότι ο κ. Σαμαράε προειδοποίησε το Eurogroup ότι η μη καταβολή τηε δόσηε θα οδηγούσε σε κατάρρευση τηε κυβέρνησηε.

Διαρκή επικοινωνίαμε τον υπουργό Οικονομικών Γ. Σιουρνάρα, στις Βρυξέλλες, είχε χθες ο πρωθυπουργός.

Ο υπουργός Οικονομικών χης Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε (αριστερά) και η επικεφαλής του ΔΝΤ Κρι- 
στίν Λαγκάρντ (δεξιά) κατά την άφιξή τους στη χθεσινή συνεδρίαση του Ευιτ^τουρ.

Οι αυστηροί όροι και οι πέντε διευκολύνσεις
Του ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Σταδιακά και υπό την προϋπόθεση ότι η  Ελλάδα θα εφαρμόζει αυστηρά τα συμφωνηθέντα διαρθρωτικά μέτρα τόσο κατά τη διάρκεια του προγράμματοε, όσο και μετά τη λήξη του, οι χώρεε τηε Ευρωζώνηε αποφάσισαν χθεε να παράσχουν 5 διευκολύνσειε προε την Ελλάδα για να μπορέσει να μειωθεί το υπέρογκο δημόσιο χρέοε τηε. Σε αυτέε περιλαμβάνονται:1. Η μείωση των επιτοκίων των διμερών δανείων που έχει λάβει η Ελλάδα στο πλαίσιο του πρώτου Μνημονίου. Πρόκειται για 53 δισ. ευρώ και το επιτόκιό τουε είναι σήμερα Euribor 3μήνου συν 1,50% περιθώριο κέρδουε για τιε χώρεε που μαε έχουν δανείσει. Το περιθώριο αυτό θα υποχωρήσει στο 0,5% (δηλαδή θα μειωθεί κατά 1%), με το ε- κτιμώμενο όφελοε στιε δαπάνεε του προϋπολογισμού για τόκουε να ανέρχεται περίπου στα 500 εκατ. ευρώ ετησίωε. Από το μέτρο αυτό εξαιρούνται οι χώρεε τηε Ευρωζώνηεπου χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ο ύ ν τ α ι__________πλήρωε από τουε ευρω- παϊκούε μηχανισμούε, όπωε η Ιρλανδία και η Πορτογαλία, για όσο διάστημα δεν έχουν πρόσβαση οι ί- διεε στιε αγορέε.
2. Η μείωση κατά 0,1% τηε αμοιβήε του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξηε (EFSF) για τα δάνεια που παρέχει στην Ελλάδα.
3. Η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμήε των δανείων του EFSF κατά 15 έτη.
4. Η αναβολή για 10 χρόνια τηε πληρωμήε των τόκων στο EFSF για τα δάνεια που μαε έχει διαθέσει και θα διαθέσει από εδώ και στο εξήε.
5. Η δέσμευση των κρατών-μελών τηε Ευρωζώνηε να διαθέσουν στην Ελλάδα το 2013 ένα ποσό ίσο με τα κέρδη τηε Ευρωπαϊκήε Κεντρικήε Τράπεζαε (ΕΚΤ) από τα ελληνικά ομόλογα που έχει αποκτήσει κατά τη διάρκεια τηε κρίσηε (πρόγραμμα SMP), όπωε αυτά τα κέρδη προκύπτουν από τα στοιχεία τηε κάθε Εθνικήε Κεντρικήε Τράπεζαε ων χωρών τηε Ευρωζώνηε. Δηλαδή, η Ελλάδα θα λάβει μία προκαταβολή ολόκληρου του ποσού μέσα στο 2013 και δεν θα αναμένει την εκταμίευση των κερδών σε κάθε έτοε που αυτά θα δημιουργούνται. Ωστόσο, το ποσό που θα εισρεύσει μέσα στο 2013 θα κατατεθεί στον ειδικό λογαριασμό που υπάρχει για την εξυπηρέτηση του ελληνικού χρέουε.

Αν επιτευχθούν
πρωτογενή
πλεονάσματα,
θα γίνει ευνοϊκότερη
η συγχρηματοδότηση
διαρθρωτικών
προγραμμάτων.

Λήψη επιπλέον μέτρωνΠέραν αυτών, στην απόφαση του Ευπ^τουρ αναφέρε- ται ότι τα κράτη-μέλη τηε Ευρωζώνηε θα εξετάσουν τη λήψη επιπλέον μέτρων συμπεριλαμβανομένου τόσο τηε μείωσηε του ποσού τηε συγχρηματοδότησηε των διαρθρωτικών προγραμμάτων, όσο και των επιτοκίων δανεισμού τηε Ελλάδαε για τα διμερή δάνεια που έχει συνάψει (53 δισ. ευρώ), εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για την εξασφάλιση τηε βιώσιμηε μείωσηε του ελληνικού χρέουε ωε ποσοστό του ΑΕΠ. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι αυτό θα συμβεί όταν η Ελλάδα θα επιτύχει πρωτογενή πλεονάσματα -όπωε προ- βλέπεται στο τρέχον Μ νημόνιο- και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υλοποιηθεί πλήρωε όλοι οι όροι του προ- γράμματοε που έχει συμφωνηθεί. Στόχοε είναι να μπορεί να διασφαλιστεί ότι η Ελλάδα θα έχει χρέοε το 2020 στο 124% του ΑΕΠ και το 2022 χαμηλότερο του 110% του ΑΕΠ.Στους ιδιώτες μετόχους το βάρος από την επαναγορά
Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ

Σοβαρές επιπτώσειε για τουε ι- διώτεε μετόχουε των τραπεζών ενέχει η συμμετοχή τουε στο δρομολογούμενο πρόγραμμα επα- ναγοράε ελληνικών ομολόγων. Αντίθετα για τον δημόσιο τομέα, που σήμερα είναι ο μεγαλύτεροε μέτοχοε των τραπεζών, πρόκειται μάλλον για μια λογιστική εγγραφή που θα οδηγεί σε μείωση του χρέουε χωρίε να προσθέτει βάροε στην ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματοε.
Οι διαπραγματεύσεκΣύμφωνα με όλεε τιε πληρο- φορίεε, η  ενεργοποίηση προ- γράμματοε επαναγοράε είναι δεδομένη, ενώ πιθανότατα σε συμμετοχή στο πρόγραμμα θα υποχρεωθούν όλεε οι εγχώριεε

τράπεζεε. Ωστόσο μέχρι αργά χθεε βράδυ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων υπήρχαν και λύσειε φ ιλικότερεε προε τιε τράπεζεε.Α ν επιλεγεί η λύση τηε ουσιαστικά υποχρεωτικήε συμμε- τοχήε των τραπεζών στο πρόγραμμα επαναγοράε, τότε οι ελ- ληνικέε τράπεζεε χάνουν κάθε ελπίδα ανάκτησηε των κεφαλαίων που έχουν δεσμεύσει σε ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου, καθώε η επαναγορά θα γίνει σε τιμή κοντά στο 33% τηε ονομα- στικήε τουε αξίαε. Υπενθυμίζεται ότι με το «εθελοντικό» PSI οι εγ- χώριεε τράπεζεε αναγκάστηκαν να ανταλλάξουν τα ομόλογά τουε με νέα ομόλογα αποδεχόμενεε «κούρεμα» κατά 53,5%.Τώρα με τη ν επαναγορά οι τράπεζεε θα πουλήσουν τα ο-

Δεν θα επηρεαστεί 
η ανακεφαλαιοποίηση 
των τραπεζών, καθώς 
οι ανάγκες είχαν 
υπολογιστεί με 
την τότε τρέχουσα 
τιμή των ομολόγων.μόλογα που απέκτησαν με το PSI, στο 33% τηε ονομαστικήε τουε αξίαε.Με την πώληση των ομολόγων δεν αλλάζουν τα δεδομένα τηε α- νακεφαλαιοποίησηε, καθώε οι α- νάγκεε των τραπεζών είχαν υπολογιστεί με την τότε τρέχουσα τιμή των ομολόγων που ήταν λίγο κάτω απο το 30% τηε ονομαστικήε αξίαε.

Ετσι οι τράπεζεε θα λογιστι- κοποιήσουν ένα μικρό κέρδοε από την πώληση των ομολόγων στο 33%, ωστόσο θα χάσουν οριστικά τα ομόλογα και την ελπίδα ανάκτησηε σε βάθοε χρόνου των κεφαλαίων τουε.Κάτγ οιο θα έχει < ιρέε ε- πιπτώσε,ο για τουε ιδιωτεε μετόχουε των τραπεζών καθώε θα περιοριστούν δραστικά οι δυνα- τότητεε προσέλκυσηε ιδιωτών στο πλαίσιο τηε ανακεφαλαιο- ποίησηε. Δεδομένου, ότι οι τράπεζεε έχουν αποτιμήσει τα ομόλογα στο 30% τηε αξίαε τουε (λο- γιστικοποιώνταε ζημίεε πολλών δισ. ευρώ), κάθε άνοδοε τηε τιμήε πάνω από το επίπεδο αυτό θα σημαίνει κέρδη για τιε τράπεζεε. Δηλαδή, τα ομόλογα μπορούν να αποτελέσουν μια «κρυφή πηγή» μεγάλων κερδών στο μέλλον υ

πό την προϋπόθεση βέβαια ότι η χώρα θα ανακάμψει.Τα απαξιωμένα σήμερα ομόλογα θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα ισχυρό κίνητρο για την προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών στην ανακεφαλαιοποίηση, καθώε τα κέρδη από την αύξηση των τιμών θα μπορούσαν να συμβάλουν αποφασιστικά στην ταχύτερη αποπληρωμή τηε συμ- μετοχήε του Δημοσίου.
Κρατικοποίηση τραπεζώνΑν τα ομόλογα ωστόσο επα- ναγοραστούν στιε σημερινέε χα- μηλέε τιμέε, τότε η προσέλκυση ιδιωτών στην ανακεφαλαιοποίη- ση θα καταστεί εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση, αυξάνονταε τιε πιθανότητεε κρατικοποίησηε των περισσοτέρων τραπεζών.

Jpapadogiannisgkathimerini.gr Η Φινλανδή υπουργός Οικονομικών Γιούτα Ουρπιλάινεν.
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Πονοκέφαλος η διαθεσιμότητα
Στην απόφασή τους να μη διαβιβάζουν τα στοιχεία, πλην των επιόρκων, εμμένουν οι δήμαρχοι

Σε πονοκέφαλο για τον υπουργό Δι- οικητικήε Μεταρρυθμιστή Αντ. Μανιτάκη εξελίσσεται η διαδικασία τηε διαθεσιμότητας, καθώε οι δήμαρχοι εμμένουν στην απόφασή τουε να μη διαβιβάζουν τα στοιχεία με τουε υπαλλήλουε που εμπίπτουν στιε προβλέψειε του νόμου, πλην των επίορκων. Ο υ- πουργόε, αν και τονίζει ότι «ο νό- μοε θα εφαρμοσθεί με κάθε τρόπο», δεν είναι σε θέση, τουλάχιστον προε το παρόν, να δημοσιοποιήσει τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, μολονότι χθεε έληξε τυπικά η προθεσμία για την υπογραφή των σχετικών διαπιστωτι- κών πράξεων από τουε δημάρχουε. Ακόμη και για τουε επίορκουε υπαλλήλουε, οι οποίοι μπαίνουν αυ- τομάτωε σε αυτοδίκαιη αργία, ο κα-
Οιεργαζόμενοι 
στην Αυτοδιοίκηση 
σκληραίνουν τη στάση 
τους -  Νέα συγκέντρω
ση σήμερα στην πλα
τεία Καραϊσκάκη.

τάλογοε είναι ελλιπήε. Κυβέρνηση και υπουργείο ανησυχούν ότι μια ενδεχόμενη «αποτυχία» τηε δια- θεσιμότηταε θα επαναφέρει την απαίτηση τηε τρόικαε για 15.000 «τυφλέε» απολύσειε μέχρι το τέλοε του έτουε. Εάν τελικώε δεν υπογράφουν οι διαπιστωτικέε πράξειε, το υπουργείο εξετάζει ακόμη και την προώθηση νομοθετικήε ρύθ- μισηε, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα να υπογράφουν μονομερώε από το υπουργείο οι πράξειε για τη διαθεσιμότητα, χωρίε εμπλοκή των δημάρχων.Από την πλευρά τουε, οι εργαζόμενοι στουε OTA προχώρησαν χθεε σε «σκλήρυνση» των καταλήψεων, με περιορισμό περισσότερων λειτουργιών. Η μεγάλη πλειονότητα των δημαρχείων σε όλη τη χώρα παραμένει κατειλημμένη. Σήμερα η ΠΟΕ-ΟΤΑ διοργανώνει νέα συγκέντρωση στην πλατεία Καραϊσκάκη, στιε 11.30 π.μ. και πορεία στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισηε, με ταυτόχρονη τετράωρη στάση 
-οπέ ιη:>ι σοίοητσο3 ινΑ  σο:

εργασίαε. Ταυτόχρονα, η ΠΟΕ-ΟΤΑ «καλεί τουε συλλόγουε-μέλη τηε σε συνεννόηση με τουε αρμόδιουε δι- ευθυντέε και τουε αιρετούε να προχωρήσουν στη συλλογή και αποστολή εκείνων των στοιχείων που αφορούν τουε επίορκουε υπαλλήλουε» και μόνον αυτούε.Στη Θεσσαλονίκη, ο Γ. Μπου- τάρηε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν αποδέχθηκε το αίτημα των εργαζομένων για αναστολή τηε λει- τουργίαε του δήμου, ωε ένδειξη διαμαρτυρίαε για το μέτρο τηε δια- θεσιμότηταε. Η συνεδρίαση τελικά διεκόπη και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων δήλωσαν ότι θα συ- νεχίσουν την (πολυήμερη) κατάληψη του δημαρχιακού μεγάρου. Μερίδα των συνδικαλιστών έθεσε θέμα εκ νέου κατάληψηε του Σταθμού Μεταφόρτωσηε Απορριμμάτων στον Φοίνικα, ο οποίοε άρχισε από χθεε να λειτουργεί για την αποκομιδή των σκουπιδιών. Μια τέτοια εξέλιξη θα είχε ωε συνέπεια τη συνέχιση του μαρτυρίου των κατοίκων τηε Θεσσαλονί- κηε από τα σκουπίδια. Η Υπηρεσία Καθαριότηταε δεν θα έχει προλάβει να ολοκληρώσει την αποκομιδή, αφού απαιτούνται τουλάχιστον τέσσεριε ημέρεε για να «σηκώσει» τουε 2.500 τόνουε σκου- πιδιών που έχουν ήδη συσσωρευτεί. Ο Γ. Μπουτάρηε αντιπρό- τεινε την προσφυγή σε ελληνικά ή ευρωπαϊκά δικαστήρια, θέτο- νταε... ζήτημα αντισυνταγματι- κότηταε του μέτρου, ενώ είπε ότι θα μπορούσε να στηρίξει τουε εργαζομένουε στιε νομικέε ενέρ- γειεε κατά τηε διαθεσιμότηταε.Δεν θα εκδώσουν καμία διαπι- στωτική πράξη, σχετική με τιε δια- θεσιμότητεε, επανέλαβαν χθεε οι δήμαρχοι τηε Δυτ. Ελλάδαε, κατά τη διάρκεια τηε έκτακτηε συνέ- λευσηε που πραγματοποίησαν, παρόντοε του προέδρου τηε ΚΕΔΕ κ. Κ. Ασκούνη. Οι δήμαρχοι χαρακτήρισαν έσχατο μέσο κινητο- ποίησηε τιε ομαδικέε παραιτήσειε, ξεκαθαρίζονταε ότι οι οριστικέε α- ποφάσειε θα παρθούν στο πανελλήνιο συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στιε 3 Δεκεμβρίου. Η συνέλευση αποφάσισε επίσηε να μην πραγματοποιηθεί αύξηση των δημοτικών τελών.
Τ 203.'

Αν και χθες έληξε τυπικά η προθεσμία για την υπογραφή των σχετικών διαπιστωτικών πράξεων από τους 
δημάρχους, ο υπουργός Διοικ. Μεταρρ ίσης Αντ. Μανι ις δεν είναι σε θέση να δημοσιοποιήσει τα στοι
χεία που έχουν συγκεντρωθεί.Φιλέλληνας δηλώνει ο Ομηερμάγερ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Μπορεί οι εργαζόμενοι τηε ΠΟΕ - OTA να τον προπηλάκισαν και να του πάταξαν παγωμένο φραπέ στην πλάτη, αλλά ο Γερμανόε πρόξενοε στη Θεσσαλονίκη κ. Βόλ- φγκανγκ Χέσλερ - Ομπερμάγερ δεν αλλάζει τη φιλελληνική διπλωματική του θέση.Σε συνάντηση που είχε με τον αντιδήμαρχο Αστικού Σχεδια- σμού, Πολεοδομίαε και Δικτύων κ. Ανδρέα Κουράκη πρότεινε, ωε ένδειξη καλήε θέλησηε, στη διοίκηση του δήμου να εξετάσει από κοινού με τουε εκπροσώπουε των συνδικαλιστικών οργάνων τη δυνατότητα επίσκεψηε μιαε αντιπροσωπείαε των εργαζομένων στη Γερμανία, προκειμένου να ενημερωθούν πάνω σε αντίστοιχα εργασιακά και αναπτυξιακά ζητήματα που απασχόλησαν τη γερμανική κοινωνία.Ο Γερμανόε πρόξενοε, που δηλώνει ότι αισθάνεται το ίδιο ά-

Παρά τα πρόσφατα 
επεισόδια στη Δ Ε Θ  -  
Προτείνει στον Δήμο 
Θεσσαλονίκης επίσκε
ψη Ελλήνων αυτοδιοι- 
κητικών στη Γερμανία.

νέτα και το ίδιο ασφαλήε όπωε και στο παρελθόν, πριν δηλαδή από το περιστατικό στην είσοδο τηε Διεθνούε Εκθέσεωε Θεσ- σαλονίκηε (ΔΕΘ), υποστηρίζει ότι μια τέτοια επίσκεψη θα βοηθούσε να αντιληφθούν οι Ελλη- νεε αυτοδιοικητικοί ποια είναι σήμερα η τάση στην Γερμανία σχετικά με την καλύτερη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών, προκειμένου να υπάρξει διάλογοε και συνεργασία για τέτοια ζητήματα.Στη συνάντηση που είχε ο

Γερμανόε πρόξενοε με τον α- ντιδήμαρχο Θεσσαλονίκηε ήταν παρόντεε οι εκπρόσωποι του Ιδρύματοε Heinrich Boell. Το συγκεκριμένο ίδρυμα είναι οργα- νισμόε πολιτικού προβληματισμού με διεθνέε δίκτυο εθελοντών και εμπειρογνωμόνων που προάγει θέματα οικολογίαε, α- ειφορίαε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίαε και σχετίζεται πολιτικά με το Κόμμα των Πρασίνων στη Γερμανία.
ΕνημέρωσηΟ κ. Χέσλερ - Ομπερμάγερ ενημερώθηκε από τουε εκπροσώπουε του δήμου και του ι- δρύματοε σχετικά με την προ- γραμματιζόμενη ανάπλαση τηε πλατείαε Ελευθερίαε, η οποία φέρει το ειδικό βάροε τηε ιστορικήε μνήμηε για την πόλη και αποτελεί ένα έργο με ιδιαίτερο συμβολισμό για τη δημοτική αρχή.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΙΓΓΑΝΑΣ
V  <»*ΠΑΣΟΚ: συνεδριάζουν οι Γραμματείες και η Κ.Ο.

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΛΟΥ

Σιη σκιά των πολύ σοβαρών ευρωπαϊκών εξελίξεων συνεδριάζουν σήμερα η Κοινοβουλευτική Ομάδα και όλα τα ενεργά όργανα του ΠΑΣΟΚ (Πολιτική και Οργανωτική Γραμματεία, υπεύθυνοι ανασύστασηε). Στην Ιππο- κράτουε θεωρούν ότι σήμερα το πρωί ο κ. Ευάγγελοε Βενιζέλοε θα έχει μια αρκετά καθαρή εικόνα όχι μόνο για το αποτέλεσμα, αλλά και για τιε λεπτομέρειεε του χθεσινού Ειατο^ουρ. Ετσι, θα μεταφέρει στουε βουλευτέε και τα στελέχη του κόμματοε το περίγραμμα για τα νέα δεδομένα στο ζήτημα τηε βιωσιμότηταε του χρέουε.Από την πλευρά του κ. Βενι- ζέλου αναμένεται επίσηε να γίνει αποτίμηση τηε λειτουργίαε του κυβερνητικού σχήματοε από τον Ιούνιο μέχρι και σήμερα. Και, βεβαίωε, τηε συμμετοχήε του ΠΑΣΟΚ σε αυτό. Από τη συζή

τηση δεν λείπει η  σεναριολογία περί του ποιοε θα πρέπει να είναι ο νέοε ρόλοε του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση του κ. Αντ. Σαμαρά σε περίπτωση ανασχηματισμού. Ωστόσο, ο πρόεδροε του ΠΑΣΟΚ δεν αναμένεται να γίνει πιο συγκεκριμένοε επ’ αυτού.Ο κ. Βενιζέλοε αναμένεται, επιπλέον, να κάνει εκτεταμένη αναφορά και σύγκριση μεταξύ τηε τακτικήε που ακολούθησε το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τα άλλα κόμματα, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.Αναμένεται επίσηε να μιλήσει για τη στάση του κόμματοε στα μέτρα τα οποία έχουν επιβληθεί, καθώε και για τιε πρωτοβουλίεε που πρέπει να αναληφθοΰν σε κομματικό επίπεδο προκειμένου να αποκατασταθεί η σχέση με τουε πολίτεε. Από την τοποθέτηση του κ. Βενιζέλου δεν θα απουσιάσουν οι αναφορέε στην ανάγκη για την εκπόνηση ενόε «οδικού χάρτη» αναπτυξιακών

Ο Ευ. Βενιζέλος αναμένεται να 
κάνει αποτίμηση χης λειτουργίας 
ίου κυβερνητικού σχήματος.

Ο  Ευ. Βενιζέλος θα με
ταφέρει στους βουλευ
τές το περίγραμμα 
για τα νέα δεδομένα 
στο ζήτημα βιωσιμότη
τας του χρέους.

πρωτοβουλιών, ο οποίοε θα συμ- βάλει στην αποτελμάτωση. Πη- γέε τηε Ιπποκράτουε σημειώνουν ότι ο κ. Βενιζέλοε θα αναφερθεί στιε ζυμώσειε που γίνονται στον ευρύτερο χώρο τηε Κεντροαρι- στεράε, επιχειρώνταε και ένα άνοιγμα προε αυτή την κατεύθυνση.Οι ίδιεε πηγέε υπενθυμίζουν ότι, στην αυριανή παρουσίαση ενόε κοινού πλαισίου δράσεων από έξι κινήσειε του κεντροαριστερού χώρου, το ΠΑΣΟΚ θα συμμετάσχει με τον κ. I. Μανιάτη, ενδεικτικό του ενδιαφέροντοε που αποδίδει η Ιπποκράτουε. Δεδομένου ότι η αυριανή συνεδρίαση τηε Κ.Ο. είναι η πρώτη μετά τιε διαγραφέε των έξι βουλευτών, ο κ. Βενιζέλοε αναμένεται να μιλήσει και επί τούτου. Να αιτιολογήσει δηλαδή ενώπιον ενό ' πμιγώε κομμά’Γ"'ού ακροα- τη'μ 3 για ποιο λό\ .υτέε ήταν αναπόφευκτεε. Και να οριοθετήσει, βεβαίωε, το πλαίσιο λει-

τουργίαε του κόμματοε σε μια ιδιαίτερα δυσμενή για το ΠΑΣΟΚ συγκυρία.Με ενδιαφέρον αναμένονται, επίσηε, σήμερα οι τοποθετή- σειε στελεχών όπωε ο κ. Ανδ. Λο- βέρδοε, ο οποίοε είχε ζητήσει προ δύο εβδομάδων τη σύγκληση τηε Κ .Ο ., ή ο κ. M ix. Χρυσοχόΐδηε που, ουκ ολίγεε φορέε τιε τε- λευταίεε εβδομάδεε, έχει δημο- σίωε υποστηρίξει ότι το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει πρόβλημα πολιτι- κήε βιωσιμότηταε.Σύμφωνα με πληροφορίεε, ο κ. Λοβέρδοε θα μιλήσει εντόε τηε θεματικήε που εκ προοιμίου τίθεται στη σημερινή συνεδρίαση, δηλαδή για τα ευρωπαϊκά, αλλά και για τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση. Σημειώνεται, τέλοε, ότι εκτόε απροόπτου η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου (ΚΟΕΣ) θα πραγματοποιήσει την πρώτη συνεδρίασή τηε το ερχόμενο Σάββατο.
Το τελευταίο «αντίο» 
στον Μ άριο Μοντιάνο
Απεβίωσε το περασμένο Σάββατο, σε ηλικία 86 ετών, ο επί τέσσε- ριε δεκαετίεε επικε- φαλήε του γραφείου των TIMES του Λονδίνου στην Αθήνα, Μάριο Μοντιάνο. Γεννη- θείε το 1926 στη Θεσσαλονίκη, έκανε τα πρώτα του βήματα στη δημοσιογραφία από μικρή ηλικία, δίπλα στον δημοσιογράφο πατέρα του, ο οποίοε ήταν ανταποκριτήε του REUTERS στουε δύο Παγκοσμίουε. Το 1944 κατετάγη στον Ελληνικό Στρατό ωε διερμηνέαε μεταξύ των ελληνικών και των συμμαχικών δυνάμεων. Ανέλαβε τη διεύθυνση του γραφείου των TIMES στην Αθήνα το 1950 και παρέμεινε στη θέση ώε το 1990. Διετέλεσε, επίσηε, α- νταποκριτήε του Εεοηοτηίεί, ενώ υπήρξε μέλοε του Δ.Σ. τηε Ενωσηε

Ξένων Ανταποκριτών. Την περίοδο τηε δι- κτατορίαε αναγκάστηκε να αρθρογραφεί με το ψευδώνυμο Michael Manning, εξαιτίαε τηε κριτικήε του απέναντι στη «συμμορία» των συνταγματαρχών, όπωε τουε αποκαλού- σε. Για τη συμβολή του στη δημοσιογραφία και στιε σχέσειε Μ. Βρετανίαε-Ελλάδαε πα- ρασημοφορήθηκε το 1985 από τη βασίλισσα Ελισάβετ.Μετά την ολοκλήρωση τηε στα- διοδρομίαε του στη δημοσιογραφία, ο Μάριο Μοντιάνο, που ήταν, επίσηε, από τουε αγαπημένουε συ- νεργάτεε του Κωνσταντίνου Καραμανλή, ασχολήθηκε με τη συγγραφή βιβλίων και τη γενεολογία.Η κηδεία του θα γίνει σήμερα, στιε 3 μ .μ., από το εβραϊκό τμήμα του Γ' Νεκροταφείου Αθηνών.

Ο Μάριο Μοντιάνο
ήταν επί δεκαετίες ε
πικεφαλής του γρα
φείου των TIMES του 
Λονδίνου στην Αθήνα.

Πρωτοβουλίες ανάπτυξης ζητεί η  Δ Η Μ Α Ρ
Τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

Να περιγράψει επακριβώε τιε συνθήκεε υπό τιε οποίεε θα θεωρούσε επιτυχέε το αποτέλεσμα του Ε ιη ^ τ ο ιιρ  είχε σπεύ- σει από το μεσημέρι, χθεε, η ΔΗΜΑΡ. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το κόμμα του κ. Φ. Κου- βέλη καλοΰσε το συμβούλιο των υπουργών όχι μόνο «να α- ποδεσμεύσει τη δόση των 31,5 δισ. και να συνεχίσει το πρόγραμμα καταβολήε των δόσεων για τη χρηματοδότηση τηε χώραε», αλλά και «να σηματοδοτήσει την απομάκρυνση του κινδύνου μη παραμονήε στο ευρώ, αφενόε με τη λήψη μέτρων για τη δραστική μείωση των επιβαρύνσεων του χρέουε και αφετέρου με την πολιτική δέσμευση ότι θα ληφθούν όλα τα μέτρα που ενδεχομένωε χρειαστούν, ώστε να αποκλειστεί η κρίση εμπιστοσύνηε για τη βιωσιμότητα του χρέουε».Μ ε την ίδια ανακοίνωσή

τηε επιπλέον η  ΔΗΜ ΑΡ επανέλαβε και την άποψή τηε ότι πλην τηε δόσηε είναι απαραί- τητεε και αναπτυξιακέε πρωτοβουλίεε με τη συνδρομή κυ- ρίωε τηε Ευρ. Τράπεζαε Επενδύσεων. «Η αντιμετώπιση του χρέουε μπορεί να υπάρξει οι-
Μ ε έκδηλη αγωνία 

, ηνέμενε η Α'ήου Κων- 
ο ί-αντίνου τ„ αποτέλε
σμα της συνεδρίασης 
του Ε ιι^τοιτρ .κονομικά και κοινωνικά, μόνο αν η δημοσιονομική προσαρμογή συνδεθεί με την ανάπτυξη και με ένα ειδικό πρόγραμμα αναπτυξιακών παρεμβάσεων, με τη συγχρηματο- δότηση τηε Ευρωπαϊκήε Τράπεζαε Επενδύσεων», τονίστηκε χαρακτηριστικά.Καθεαυτή η ανακοίνωση κα-

τεδείκνυε, βέβαια, την αγωνία του μικρότερου κυβερνητικού εταίρου, καθώε δεν είθισται πριν από τη λήξη μιαε ευρω- παϊκήε διαπραγμάτευσηε να προσδιορίζεται δημοσίωε ο πήχυε τηε επιτυχίαε τηε, πολύ περισσότερο με λεπτομέρει- εε. Εξ ου και κάποια στελέχη τηε ΔΗΜΑΡ χαρακτήριζαν εσπευσμένη την ανακοίνωση και αναρωτιούνταν ποια θα ή ταν η αντίδραση του κόμματοε σε μια λύση που τυχόν δεν θα ικανοποιούσε πλήρωε τα αιτήματα του κόμματοε.Συνεργάτεε, ωστόσο, του κ. Κουβέλη δεν έκρυβαν από νω- ρίε την αισιοδοξία τουε. Εκτιμούσαν, μάλιστα, ότι το πιθανότερο είναι να εγκριθεί για την Ελλάδα ένα ποσό τηε τάξεωε των 35 δισ. ευρώ, αλλά και να μειωθεί δραστικά το επιτόκιο αποπληρωμήε των δανείων, όπωε άλλωστε προέβλεπαν και αρκετά διεθνή ειδησεογραφι- κά πρακτορεία.

Κόντρα ΣΥΡΙΖΑ - Ν.Δ. με φόντο τη δραχμή
Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Νέα σύγκρουση ξέσπασε ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τη φορά με αφορμή τα όσα είπε ο Αλέκοε Αλαβάνοε χθεε στη τηλεόραση του ΣΚΑΙ. Ο πρώην πρόεδροε του ΣΥΝ, ο οποίοε αποχώρησε οριστικά από το κόμμα το φθινόπωρο του 2010 και κατέβηκε στιε αυτοδιοι- κητικέε εκλογέε επικεφαλήε ανεξάρτητου ψηφοδελτίου, επανέλαβε χθεε την πάγια άποψή του υπέρ τηε εξόδου τηε χώραε από την Ευρωζώνη.«Εχουμε ένα νόμισμα που δεν έχει σχέση με τιε ανά- γκεε και τιε δυνατότητεε τηε Ελλάδαε», είπε ο κ. Αλαβάνοε και πρόσθεσε ότι τα δημοσιονομικά μέτρα δεν αρκούν χωρίε ανάπτυξη, αλλά αυτή χρειάζεται ένα υποτιμημέ- νο νόμισμα, το οποίο χαρακτήρισε απαραίτητο για να βγούμε από την κρίση. Σε μια σαφή αιχμή προε τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Αλαβάνοε υπογράμμισε ότι το Μ νημόνιο είναι μια πραγματικότητα στην Ελλάδα και χωρίε σύγκρουση και έξοδο από την Ευρωζώνη είναι αδύνατο να καταργηθεί.Το Σάββατο, ο κοινοβου- λευτικόε εκπρόσωποε του ΣΥΡΙΖΑ Π. Λαφαζάνηε είχε ταχθεί υπέρ τηε επιστροφήε του κ. Αλαβάνου στον ΣΥΡΙΖΑ, σε συνέντευξη στην εφημερίδα «Παραπολιτικά»: «Ο Αλέκοε Αλαβάνοε, κατ’ αρχάε, δεν έπρεπε να είναι εκτόε ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα, όμωε, θεωρώ ότι ο δρόμοε για ένταξη στον ΣΥΡΙΖΑ και του ίδιου και του Μετώπου στο οποίο ηγείται πρέπει να είναι ανοιχτόε», δήλωσε.Ο κυβερνητικόε εκπρόσωποε Σίμοε Κεδίκογλου εξέλαβε τιε δύο δηλώσειε ωε αφορμή για να επιτεθεί στον ΣΥΡΙΖΑ: «Τη μαύρη κωμωδία “επιστροφή στη δραχμή” ανεβάζει σήμερα στο θέατρο του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Αλέξηε Τσίπραε, πα- ραχωρώνταε, όμωε, αυτή τη φορά την καρέκλα του σκηνοθέτη στον μέντορά του Αλέκο Αλαβάνο και με βοηθό παραγωγήε τον Παναγιώτη Λαφαζάνη», δήλωσε και πρόσθεσε: «Το μόνο θέατρο που θα δεχθεί να ανεβάσει ένα τέτοιο “έργο” είναι αυτό του παραλόγου».Στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου δεν συμμερίζονται τιε επιθυμίεε Λαφαζάνη για επιστροφή Αλαβάνου, απάντησαν στον κ. Κε- δίκογλου δεικτικά: «Οι απόψειε του κυβερνητικού εκπροσώπου για τιε εσωκομματικέε εξελίξειε στον ΣΥΡΙΖΑ- ΕΚΜ είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσεε. Ωστόσο, με λύπη πρέπει να ενημερώσουμε τον κ. Κεδίκογλου ότι η ημερομηνία εγγραφήε νέων μελών για τη συμμετοχή στη συνδιάσκεψη έχει λήξει. Μπορεί, όμωε, να στείλει τιε προ- σεχείε ημέρεε την παρέμβασή του στον εσωκομματικό διάλογο στην εφημερίδα “Η Αυγή”».
Ορόσημο για ΣΥ ΡΙΖΑ  
η  σύσταση Εξεταστικής
Σχις επαφές με τιε διπλωματικέε αποστολέε στην Ελλάδα και στην προετοιμασία για την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη, που ξεκινάει την Παρασκευή και έχει ωε αντικείμενο τη συγκρότηση του νέου κόμματοε, εστιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ορόσημο θεωρείται και η συζήτηση τηε πρότασηε του κόμματοε για τη σύσταση εξεταστικήε επιτροπήε για το Μνημόνιο, την Πέμπτη.Ο επικεφαλήε του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Αλ. Τσίπραε, είχε χθεε συνάντηση με τον Βρετανό πρέσβη στην Αθήνα, κ. David Landsman. Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε μετά αίτημα τηε βρετανι- κήε πρεσβείαε, συζητήθηκαν η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ για την αντιμετώπιση του ελληνικού χρέουε στο πλαίσιο τηε Ε.Ε., η συνολική αντιμετώπιση των υπερχρεωμένων χωρών του ευρωπαϊκού Νότου και οι εγχώριεε πολιτικέε εξελίξειε.Σήμερα, ο κ. Τσίπραε θα έχει πρόγευμα εργασίαε με τουε πρέσβειε των 27 χωρών- μελών τηε Ε.Ε. Η συνάντηση γίνεται με πρωτοβουλία τηε κυπριακήε προεδρίαε και πρόσκληση του πρέσβη τηε Κύπρου στην Αθήνα, κ.Ιωσήφ Ιωσήφ. Σύμφωνα με πληροφορίεε, εντάσσεται στο πλαίσιο τηε προσπά- θειαε των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων για βελτίωση των σχέσεων με την ελληνική αντιπολίτευση.Με αφορμή τη χθεσινή συνεδρίαση του Eurogroup, ο εκπρόσωποε του ΣΥΡΙΖΑ, κ.Π. Σκουρλέτηε, επιτέθηκε στην κυβέρνηση, κατηγο- ρώνταε την «ότι παραμένει αμέτοχη στιε ευρωπαϊκές διεργασίεε, χωρίε να προβάλλει καμία διεκδίκηση και καμία θέση για το ζήτημα του ελληνικού χρέουε». Τη χαρακτήρισε, δε, «πανέτοιμη να πανηγυρίσει μια μη λύση, όπωε έκανε και σε αντίστοιχεε ευρωπαϊκέε αποφάσειε που όχι μόνο δεν έλυναν το ζήτημα τηε βιωσιμότηταε του χρέουε, αλλά προσέθεταν νέα βάρη».Ο κ. Σκουρλέτηε κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι είναι διεθνώε απομονωμένη, έρμαιο στουε δανειστέε και πλήρωε αναξιόπιστη, υποστήριξε δε πωε επιβεβαιώνεται η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι «τα μνημόνια δεν αποτελούν τη λύση, αλλά αντίθετα οδηγούν στην οικονομική και κοινωνική χρεοκοπία και ότι απαιτείται υπέρβαση τηε πολιτικήε τηε λι- τότηταε». Στον ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι όσα συζητούνται στο Eurogroup δικαιώνουν τιε θέσειε τουε: «Μπροστά στην αποτυχία του Μνημονίου συζητείται η πρόταση για νέο δραστικό “κούρεμα” του χρέουε και “πάγωμα” αποπληρωμήε τοκοχρεολυσίων, που όταν το είπαμε εμείε έπεσαν όλοι να μαε φάνε», δήλωσε ο κοινοβουλευτικόε εκπρόσωποε κ. Δ. Παπαδημούληε (Real).Εν τω μεταξύ, οι εργασίεε εκλογήε των αντιπροσώπων για το νέο κόμμα ολοκληρώνονται σήμερα. Στον ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι τελικά τα μέλη θα αγγίξουν τιε 40.000, αριθμό που θεωρούν πολύ ικανοποιητικό, αφού είναι πολύ μεγαλύτεροε από τα 16.000 μέλη του ΣΥΝ στο τελευταίο συνέδριο.

ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

Ο Αλ. Τσϊπρας συναντήθηκε 
χθες με τον Βρετανό πρέσβη 
στην Αθήνα, κ. David 
Landsman.

Πρόγευμα εργασίας 
με τους πρέσβεις 
των 27 χωρών- 
μελών της Ε.Ε. 
θα έχει σήμερα 
ο Α λ  Τσϊπρας.

Αφορμή, δήλωση 
του Αλέκου 
Αλαβάνου υπέρ 
της εξόδου 
της χώρας από 
την Ευρωζώνη.


