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Τα πρώτα τεχνικά κλιμάκια του

κουαρτέτου θα αρχίσουν να καταφθάνουν

στην Αθήνα τη μεθεπόμενη

εβδομάδα ενώ η άφιξη των
επικεφαλής θα σημάνει και την

επίσημη έναρξη της αξιολόγησης

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΡΕΧΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΠΡΩΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ερχονται 52 σκληρά μέτρα
μέχρι το zeüos Οκτωβρίου
Την

επιτάχυνση της επόμενης
δόσης σκληρών μέτρων με
ταχείες διαδικασίες ώστε η

σύνοδος των υπουργών Οικονομικών

της ευρωζώνης τη Δευτέρα
5 Οκτωβρίου να δώσει το πράσινο
φως για την έναρξη της πρώτης αξιολόγησης

του ελληνικού προγράμματος

επιδιώκει η κυβέρνηση
Απώτερος στόχος είναι μια θετική

αξιολόγηση της υλοποίησης του
ελληνικού προγράμματος ώστε να
έρθει όσο γίνεται πιο κοντά η έναρξη
της διαπραγμάτευσης για την ελάφρυνση

του χρέους που αποτελεί
ένα από τα λίγα θετικά χαρακτηριστικά

του Μνημονίου III
Με βάση ένα άτυπο προγραμματισμό

που υπάρχει μέχρι στιγμής τα
πρώτα τεχνικά κλιμάκια του κουαρτέτου

της Ε Ε του ΔΝΤ της ΕΚΤ
και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Σταθερότητας Ε5Μ θα αρχίσουν
να καταφθάνουν στην Αθήνα τη
μεθεπόμενη εβδομάδα Ως γνωυτόν
τα τεχνικά κλιμάκια αποτελούν την

□ ΤΑΣΟΣ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
tdasopoulos@e-typos.com

εμπροσθοφυλακή για τους επικεφαλής

κάθε θεσμού η άφιξη των
οποίων θα σημάνει και την επίσημη
έναρξη της αξιολόγησης

Η χθεσινή συνάντηση της ομάδας
εργασίας της ευρωζώνης(Ε\Λ/0 όπου
την Ελλάδα εκπροσώπησε ο άμισθος
σύμβουλος του υπουργείου Οικονομικών

κ Φραγκίσκος Κουτεντάκης είχε
καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα Ο

Ελληνας εκπρόσωπος ανέφερε τη
μέχρι τώρα προετοιμασία των άμεσα
παραδοτέων θεμάτων που περιέχει
το πρόγραμμα η υλοποίηση των οποίων

θα ξεκλειδώσει και το υπόλοιπο
των 3 δισ ευρώ της πρώτης δόσης
του δανείου από τον Ε5Μ

Με βάση τα όσα έχουν συμφωνηθεί
από το τρίτο Μνημόνιο η

Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσει
συνολικά 52 μέτρα και δράσεις μέχρι
και το τελος του Οκτωβρίου Ανάμε
σά τους και το πακέτο φορολογικά

ασφαλιστικό και εργασιακά που θα
φέρει στην τελική ευθεία υλοποίησης

το δεύτερο πακέτο σκληρών
μέτρων του νέου ελληνικού

προγράμματος

Κρίσιμο θέμα αποτελεί και η ταχεία

ολοελήρωσπ της ανακεφαλαι
οποίησης των ελληνικών τραπεζών
που εμπεριέχει τη διευθέτηση των
κόκκινων δανείων μαζί με την οποία
αναμένεται να αρθεί πλήρως και το
καθεστώς προστασίας από πλειστηριασμούς

Μαζί με την αισιοδοξία
που υπάρχει για την προθυμία με

Οι δανεισιέε έχουν
αρχίσει να ανησυχούν
για την κατάρρευση
των φορολογικών
εσόδων με την
τρύπα να φτάνει

τα 3,3 δισ το δμηνο

ΧΓ

την οποία η Ελλάδα εμφανίζεται να
θέλει να υλοποιήσει τα μέτρα του
προγράμματος οι δανειστές φαίνεται

να έχουν αρχίσει να ανησυχούν
για την κατάρρευση των φορολογικών

εσόδων με την τρύπα να φτάνει
τα 3,3 δια το οκτάμηνο Ιανουαρίου
Αυγούστου

Από το ποσό αυτό τα 2,3 δισ
ευρώ αφορούν υστέρηση αηό άμεσους

φόρους και το υπόλοιπο 1 δισ
ευρώ την υστέρηση των έμμεσων
φόρων και κυρίως από τον ΦΠΑ ο

οποίος υπολείπεται του στόχου για
τη συγκεκριμένη περίοδο κατά 650
εκατ ευρώ

Η αιτιολόγηση της υστέρησης σε

φόρους εισοδήματος και περιουσίας
από το ΥΠΟΙΚ είναι η καθυστέρηση
στην κατάθεση των φορολογικών
δηλώσεων φυσικών και νομικών
προσώπων και του καταλογισμού
του ΕΝΦΙΑ Ο αντίλογος όμως είναι

ότι ακόμη και μετά την κατάθεση
των δηλώσεων και με δεδομένη την
πυκνότητα των φορολογικών υπο¬

χρεώσεων μέχρι και το τέλος του
χρόνου είναι εξαιρετικά αμφίβολο
αν άμεσοι φόροι 8,7 δισ που υπολείπονται

για να επιτευχθεί ο στόχος
του έτους θα αποπληρωθούν στην
ώρα τους

Πιο επικίνδυνη είναι η κατάσταση

στους έμμεσους φόρους όπου η
συνολική υστέρηση φτάνει το 1 δισ
ευρώ με τα περισσότερα προϊόντα
και υπηρεσίες να βρίσκονται πλέον
στο 23 Με δεδομένο ότι τα μόνα
μέτρα αύξησης της εισπραξιμότπτας
είναι οι περιοδικοί έλεγχοι αναμένεται

νέα αύξηση της φοροδιαφυγής
η οποία μόνο για τον ΦΠΑ φτάνει
τα 8 δισ το χρόνο σύμφωνα με την
Commission Η δημοσιονομική βόμβα

συμπληρώνεται και από τις ληξιπρόθεσμες

οφειλές του Δημοσίου
οι οποίες θα φτάσουν στο τελος του
χρόνου τα 7 δια ευρώ περιλαμβάνοντας

συντάξεις επιστροφές φόρου
προμηθευτές των δημόσιων νοσοκομείων

και κατασκευαστές δημόσιων
έργων
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Εντονος προβληματισμός για τις δυσλειτουργίες που εμφανίζει η νέα κυβέρνηση άμα τη αναλήψει των καθηκόντων της επικρατεί στο

Μαξίμου μετά τον σάλο που προκάλεσε η υπόθεση του Δ Κομμένου οδηγώντας στην εσπευσμένη αποπομπή του Στην ανάγκη καλύτερου

συντονισμού αναμένεται να επιμείνει ο πρωθυπουργός στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου

Δ Κομμένος Μ Μπόλαρης

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΟΜΠΗ ΤΟΥ Δ ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΓΚΡΙΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ Μ ΜΠΟΛΑΡΗ

Μεταοειομοί
οε ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ
ΤΟΥ ΗΛΙΑ

Για
τις 1 1 το πρωί είναι προγραμματισμένη η

πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου
υπό τον πρωθυπουργό η οποία

πραγματοποιείται

στη σκιά της υπόθεσης Κομμένου
αλλά καιτου προβλήματος που δημιουργήθηκε εντός
ΣΥΡΙΖΑ με την υπουργοποίηση του Μ Μπόλαρη
αν και η συγκεκριμένη κρίση απεσοβήθη εγκαίρως

Στην Κουμουνδούρου υπάρχει γκρίνια για
τις άστοχες επιλογές που έγιναν κατά τη διαδικασία
συγκρότησης της νέας κυβέρνησης ενώ σκεπτικισμός

επικρατεί καιγια ενδεχόμενα προβλήματα που

μπορεί να προκαλέσει η συγκατοίκηση με τους
ΑΝΕΛ και τα οποία μπορεί να μην εμφανίστηκαν
στην προηγούμενη κυβερνητική θητεία καθώς σε
πρώτο πλάνο βρισκόταν πάντα τα θέματα διαπραγμάτευσης

φέρνοντας σε δεύτερη μοίρα τα ζητήματα
ιδεολογίας

Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί στην
Κουμουνδούρου είναι και το γεγονός ότι χθες πριν
καλά καλά κοπάσει ο θόρυβος από την παραίτηση
του υφυπουργού Μεταφορών προέκυψε νέο ζήτημα
αυτή τη φορά με ένα στέλεχος προερχόμενο από το
ΠΑΣΟΚ Τη νέα φωτιά άναψε ανακοίνωση του
τμήματος Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ που έβαζε στο
στόχαστρο του τον υφυπουργό Αγροτική Ανάπτυξης
Μάρκο Μπόλαρη με αιχμή το ζήτημα της δημοσιοποίησης

φωτογραφιών οροθετικών ιερόδουλων το
2012 όταν ήταν υφυπουργόςΥγείας υπό τονΑνδρέα
Λοβέρδο Σε αυτή εκφραζόταν η έκπληξη απογοήτευση

καιαγανάκτηση για την υπουργοποίηση του
συγκεκριμένου προσώπου Απαντώντας ο Μ Μπό
λαρης έκανε λόγο για αναλήθειες στα όρια της
συκοφαντικής δυσφήμησης και υποστήριξε ότι δεν
είχε καμία εμπλοκή στο συγκεκριμένο ζήτημα Ωστόσο

καθώς υπήρχε ο κίνδυνος να ξεσπάσει νέα
κυβερνητική κρίση επικράτησαν ψυχραιμότερες
φωνές και έτσι εκδόθηκε μιανέα λακωνική ανακοίνωση

κεντρικά απότην Κουμουνδούρου με την οποία
επιχειρήθηκε να μπει ένα τέλος στη συζήτηση Σε
αυτή ξεκαθαρίζεται πως δεν τίθεται κανένα θέμα

Συνάντηση Ομπάμπ
Τσίπρα στη Νέα Υόρκη

Βαλίτσες για ΗΠΑ ετοιμάζει ο πρωθυπουργός καθώς

αναμένεται εντός του Σαββατοκύριακου να αναχωρήσει

για ταξίδι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού

προκειμένου να μετάσχει στη γενική συνέλευση

του OHE Το ταξίδι αποκτά ιδιαίτερη σημασία

καθώς ο πρωθυπουργός θα έχει σύμφωνα με
πληροφορίες και τετ α τετ με τον Αμερικανό πρόεδρο

χωρίς όμως να έχει ακόμη ξεκαθαρίσει αν η
συνάντηση θα γίνει βάσει πρωτοκόλλου ή στο περιθώριο

της γενικής συνέλευσης ή ακόμη και στο
πλαίσιο της δεξίωσης που θα γίνει προς τους ξένους

ηγέτες 0 Αλ Τσίπρας κατά τη διάρκεια της
συνέλευσης θα έχει συνάντηση και με τον Αμερικανό

υπουργό Εξωτερικών Τζον Κέρι 0 κ Τσίπρας
θα συναντηθεί και με τον Α Νταβούτογλου
Χθες το βράδυ έγινε γνωστό ότι ο Αμερικανός πρόεδρος

τηλεφώνησε τον Ελληνα πρωθυπουργό για
να τον συγχαρεί για την εκλογή του Συζήτησαν για
το θέμα των προσφύγων ενώ ο κ Ομπάμα εξέφρασε

την ελπίδα του για την σταθεροποίηση της ελληνικής

οικονομίας και επιστροφή στην ανάπτυξη

για τον Μ Μπόλαρη
Έμμεση αναφορά σε αυτά τα φαινόμενα αναμένεται

να κάνει στη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού

συμβουλίου ο Αλ Τσίπρας ζητώντας καλύτερο
συντονισμό στην κυβέρνηση και προτρέποντας τους
υπουργούς του για λιγότερα λόγια και περισσότερη
δουλειά Παράλληλα στην εισήγησή του πρόκειται
να δώσει και ένα πρώτο ότιγμα των προτεραιοτήτων
της κυβέρνησης Ήδη άλλωστε από χθες ο Αλ Τσίπρας

είχε μια πρώτη σύσκεψη με συνεργάτες του
προκειμένου να ξεκινήσει η προετοιμασία εν όψει
των προγραμματικών δηλώσεων στη Βουλή
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Τραύματα στην κυβέρνηση και τους ΑΝΕΛ
Πληγές τόσο στο κυβερνητικό
σχήμα όσο και στο κόμμα των
ΑΝΕΛ άφησε η μόλις 12ωρη θητεία

του κ Δημήτρη Κομμένου
ως υφυπουργού Υποδομών μετά
την ευρεία γνωστοποίηση όσων
ισχυριζόταν μέσω των λογαριασμών

του στο Διαδίκτυο Πληροφορίες

της Κ κάνουν λόγο
για μπαράζ πιέσεων κυρίως από
τους Τέρενς Κουίκ και Ολγα Γε
ροβασίλη προκειμένου ο βουλευτής

Β Πειραιώς να διευκολύνει

με την παραίτησή του
κάτι που έγινε μία ώρα πριν από
τα μεσάνυχτα χθες την ίδια στιγμή

που το Μαξίμου επιδιώκει να
σβήσει πριν πάρει διαστάσεις
τη νέα πυρκαγιά με επίκεντρο
τον αν υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

Μάρκο Μπόλαρη Το
Τμήμα Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ
εξέφρασε αντίθεση στη συμμετοχή

Μ Μπόλαρη στην κυβέρνηση
συνδέοντάς τον με την

υπόθεση διαπόμπευσης οροθετικών

γυναικών το 2012 όταν
ήταν υφυπουργός Υγείας Ο ίδιος
ο Μπόλαρης δήλωσε Αθήνα 9,84
ότι δεν είχε καμία ευθύνη ή εμπλοκή

στην υπόθεση και καμία
αρμοδιότητα για όσα έκανε o
υπουργός ενώ ανακοίνωση εξέδωσε

και ο ΣΥΡΙΖΑ Με αφορμή
αιτιάσεις που υπήρξαν για τον
υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
θέλουμε να δηλώσουμε ότι για
τον ΣΥΡΙΖΑ δεν τίθεται κανένα
θέμα για τον Μ Μπόλαρη

Ο Δημήτρης Κομμένος παραιτήθηκε

χθες μία ώρα πριν από χα

μεσάνυχτα

Από την υπόθεση
Δημ Καημένου Θέμα
και για τον Μ Μπόλαρη
ήγειρε το Τμήμα Δικαιωμάτων

του ΣΥΡΙΖΑ

Η υπόθεση Δημ Καμμένου
υπήρξε ισχυρό πλήγμα στο ξεκίνημα

της κυβέρνησης και δοκίμασε

τις σχέσεις των εταίρων
Η κυβέρνηση δεν έχει χρόνο να

κάθεται να κάνει διερευνήσεις
και να χάνει έστω και ένα λεπτό
από τη μάχη την οποία θα δώσει

στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος

των ΑΝΕΛ κ Π Καμμένος
και τόνισε ότι δεν μπορεί να
μένει καμία σκιά και ιδίως σε θέματα

ηθικής τάξεως Οποιοι προσπαθούν

να βρουν προβλήματα
δεν θα βρουν Εμείς με τον Αλέξη
τον Τσίπρα θα συνεργαστούμε με
τον καλύτερο τρόπο και δεν πρόκειται

να δεχτούμε μύγα στο σπαθί
μας και είτε τους αρέσει είτε δεν
τους αρέσει θα είμαστε μαζί

Πληροφορίες αναφέρουν ότι
το Μαξίμου είχε γνώση ότι ο βουλευτής

έγραφε διάφορα περίεργα
στο Διαδίκτυο ωστόσο ουδείς
τα είδε τυπωμένα Η εξήγηση
μοιάζει ασθενής καθώς όπως
υπενθύμισε η εκπρόσωπος των
ΑΝΕΛ κ Μαρίνα Χρυσοβελώνη
ήταν πολύ πρόσφατο τον Ιούνιο
το εις βάρος της επεισόδιο από
τον κ Δημήτρη Καμμένο όταν
εκείνη είχε εκδώσει ανακοίνωση
αποδοκιμασίας για τις αντισημιτικές

αναρτήσεις του στο Διαδίκτυο

Δεν δόθηκε η δέουσα προσοχή

στο περιστατικό δήλωσε
με νόημα η κ Χρυσοβελώνη
ΣΚΑΙ η οποία άνοιξε θέμα παραμονής

του βουλευτή στους
ΑΝΕΛ Κατά την προσωπική
μου άποψη υπάρχει σοβαρό θέμα
παραμονής του στο κόμμα αν
δεν αποδείξει ότι ο λογαριασμός
του είχε δεχθεί χάκινγκ ο Πάνος
Καμμένος τον κάλεσε να αποδείξει

τα λεγόμενά του
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Περί φαρμάκων
Ενα ακόμη βήμα προς την

ανατιμολόγηση των φαρμάκων έγινε
καθώς ο ΕΟΦ ανακοίνωσε την
ολοκλήρωση της επεξεργασίας των
τιμών για 149 νέα φάρμακα κάποιων
μάλιστα είναι και πολύ ψηλές οι τιμές
τα οποία δεν έχουν μπει στο δελτίο
τιμών αν και κυκλοφορούν κανονικά
στη χώρα αρκετά από αυτά Οι
τελικές τιμές εστάλησαν χθες στο
υπουργείο Υγείας προκειμένου όταν
συγκληθεί η Επιτροπή Τιμών
Φαρμάκων να εγκρίνει τις νέες τιμές
και τα φάρμακα αυτά να
κυκλοφορήσουν στην ελληνική αγορά
Βέβαια μπορεί και να μπουν σε
αναμονή μέχρι και την έκδοση ενός
ενιαίου δελτίου τιμών που θα
περιλαμβάνει και τη γενική
ανακοστολόγηση που προέρχεται από
τις μνημονιακές υποχρεώσεις της
Χώρας Γ Σακ ISID.-975I479I
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600 φορές
mo ακριβά
Οι φαρμακευτικές εταιρείες

στις ΗΠΑχρεώνουν
έως και 600 φορές το κόστος

παραγωγής των
σκευασμάτων τους συμφωνά

με μια βρετανική
μελέτη τα αποτελέσματα
της οποίας θα παρουσιαστούν

στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο

για τον Καρκίνο
στη Βιέννη στα τέλη της
εβδομάδας
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ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Αμεση ανάγκη για αίμα
Εκκληση για άμεση κινητοποίηση των πολιτών για τη συλλογή
αίματος απευθύνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πασχόντων από
μεσογειακή αναιμία που καταγγέλλει σοβαρές ελλείψεις αίματος

σε πολλά νοσοκομεία της χώρας που θέτουν σε κίνδυνο
τη ζωή πασχόντων Σύμφωνα με τον Σύλλογο ιδιαίτερα

έντονο εμφανίζεται το πρόβλημα στην αιμοδοσία του Λαϊκού
Νοσοκομείου όπου όπως αναφέρει οι ελλείψεις οδηγούν
σε συνεχείς αναβολές μεταγγίσεων ασθενών που πάσχουν
από μεσογειακή αναιμία και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο
αυτό Οι ώρες λειτουργίας της αιμοδοσίας του Λαϊκού Νοσοκομείου

είναι 8.30 π.μ έως 6.30 μ.μ τις καθημερινές και 9
π.μ έως 2 μ.μ τα Σαββατοκύριακα
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κυβέρνηση Ασηίδα από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ σε Μ Μπόλαρη Αποστάσεις των ΑΝΕΛ από τον πρώην υφυπου ργό

ToΥπουργικό κάνει
πρεμιέραστησκιά
τηςαποπομπής
του Δ Καμμένου
Στην

απόηχο ιης υπόθεσης
Δ Καμμένου ιου απο
πεμφΟένιος υφυπουργοί

με τη συνιομόιερη ικινιός άλλου

κυβερνητική θητεία συνεδριάζει

σήμερα ιο Υπουργικό
Συμβούλιο 11 π.μ προκειμένου

ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας να δώσει οδηγίες και
καιευθύνσπςοτα μέλη ιου για
ι ην παραγωγή ιου κυβερνητικοί

έργου οιπν ιρέχουσα περίοδο

Θα έχει προηγηθεί η ορκω
μοοία σιο Προεδρικό Μέγαρο
ιου αναπληρωιή υπουργοί Με
ιαναστευιικής Πολιτικής Γιάννη

Μουζάλα ιου υφυπουργού
Εξωτερικών Δημή ι ρη Μά()δα και
ιου υφυπουργοί Υποδομών Με
ιαφορών και Δικιιίων I Ιαναγιώιη
Σγουρίδη ο οποίος διαδέχεται
tov κ Δημήιρπ Κομμένο

Η περίπχωοπ ιου ιελευιαίου
τραυμάτισε ιην κυβέρνηση

πριν ακόμη προλάβει να αναλάβει

καθήκοντα ενώ επανέφερε

στο εοωιερικό ίου ΣΥΡΙΖΑ
to γνώριμο από πρόοφαιες εποχές

κλίμα διχογνωμιών επικρίσεων

κι αντιθέσεων
Προκειμένου να αποιρέψει

αναβίωση ενός κακού παρελθόντος

η ηγεσία ιου κόμματος
με απόλυιο τρόπο απέρριψε τις
αιτιάσεις για τη ουμμετοχή στην
κυβέρνηση ως υφυπουργού Γεωργίας

ιου πάλαι ποτέ στελέχους

ιου ΠΑΣΟΚ Μάρκου Μπόλαρη

εναντίον ιου οποίου εστράφη
το Τμήμα Δικαιωμάτων του

ΣΥΡΙΖΑ ζητώντας την αποπομπή
του διότι ως υφυπουργός

Υγείας το 2012 με υπουργό Υγείας
τον Ανδρέα Λοβέρδο δεν αντέδρασε

στην υπόθεση με τις
οροθετικές εκδιδόμενες γυναίκες

τα στοιχεία των οποίων είχαν

δοθεί στη δημοσιότητα
Σε απόλυτο τόνο η ανακοίνωση

της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ
χθες αναφέρει Με αφορμή αιτιάσεις

που υπήρξαν για τον υφυπου

ργό Αγροτικής Ανάπτυξης
θέλουμε να δηλώσουμε ότι για
τον ΣΥΡΙΖΑ δεν τίθεται κανένα
θέμα για τον Μάρκο Μπόλαρη

Ο ίδιος ο θιγόμενος σημείωσε

Καταλαβαίνω τις σκοπιμότητες

και δεν θέλω να τοποθετηθώ

σε ένα ανύπαρκτο ζή
ιημα Παραπολιτικά I'm και
ουμπληρωσε ότι καταλαβαίνει τα
κίνηιρα και τις δυσκολίες αλλά

η πρόκληση που υπάρχει
σήμερα είναι αν μπορεί n κυβέρνηση

να ανταποκριθεί στο
υψος ιης περίσιαοης

Τεστ m ψηφοφορίες
Η υπόθεση Καμμένου δεν φαίνεται

για την ώρα να δημιουργεί
ευρύτερες περιπλοκές στη

ουγκυβέρνηση αν και η πρώτη
δοκιμασία θα έλθει όταν αρχίσουν

οι ψηφοφορίες σιη Βουλή

επί ιων εφαρμοστικών του
μνημονίου νόμων

Ο πρόεδρος ιων ΑΝΕΛ Πάνος

Κομμένος τόνισε πως η σχέση

του με τον πρωθυπουργό είναι

άριστη και πρόσθεσε Δεν
μπορεί να μένει καμία σκιά και
ιδίως σε θέματα ηθικής τάξεως
ΑΝΤΙ

Ο κ Κομμένος επικαλούμενος
την άριστη σηνεργασία με

τον κ Τσίπρα υποστήριξε πως
όποιοι προσπαθούν να βρουν

προβλήματα δεν θα βρουν
Εμείς με ιον Αλέξη Τσίπρα θα
συνεργαστούμε με τον καλύτερο

τρόπο και δεν πρόκειται να δε
χτούμε μύγα στο σπαθί μας και

Συγχαρητήρια
αηοΟμηαμα
Ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσιήρας δέχτηκε συγχαρητήριο
τηλεφώνημα για την ανάληψη
των καθηκόντων του απο τον
πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαρόκ
Ομπαμα
Στη μεταξύ τους επικοινωνία οι
δυο ηγέτες συζήτησαν τις
εξελίξεις που σχετίζονται με το
ζήτημα των προσφυγικών
ροων ενω ο Αμερικάνος
πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα
του για τη σταθεροποίηση της
ελληνικής οικονομίας και την

επιστροφή της στην ανάπτυξη

είτε τους αρέσει είτε δεν τους
αρέσει θα είμαστε μαζί

Ερωτηθείς αν γνώριζε για τα
tweets του Δημήτρη Καμμένου
υποστήριξε Ο ίδιος έλεγε ότι
υπάρχουν 20 διαχειριστές στον
λογαριασμό και όταν ήρθε η ώρα
να δώσει εξηγήσεις η απάντηση

ήταν ότι δεν είναι δικά μου
είναι άλλων διαχειριστών Τότε

δεν είχε δημιουργηθεί κανένα

τεράστιο πρόβλημα ούτε είχα

δει εγώ τέτοιου ύφους ρατσισμού

και αντισημιτισμού tweets

Δεν θα tov είχα αφήσει να
μπει στη Βουλή καν

Ο γραμματέας των ΑΝΕΛ Γιάννης

Μοίρας παρέχοντας διαβεβαιώσεις

ότι ισ κόμμα τσυ αποδέχεται

και υπερασπίζεται τη
διαφορετικότητα κάθε συμπολίτη

και συνανθρώπου απορρίπτει

τα ραισιστικά στερεότυπα
και ιις προκαταλήψεις καθώς
και κάθε διαίρεση ή διαχωρισμό

που προκύπτουν από αυτά

επιτέθηκε στη ΝΔ που δεν
δικαιούται να ομιλεί εφόσον
έχει σης τάξεις της σε ρόλους μάλιστα

δελφίνων βαρόνων και βα
ρανετων στελέχη τα οποία Είχαν
διατελέσει επικεφαλής φιλο
χουντικών μορφωμάτων ή ακροδεξιών

ρατσιστικών ξενοφοβικών
κομμάτων είχαν αποτελέσει

πολιττκά τέκνα του γνωστού Ζαν
Μαρί Λεπέν και είχαν ασκήσει
δεξιό κατά την έκφραση των

ιδίων ακτιβισμό κραδαίνοντας
φονικά όπλα Εχουν αρνηθεί δημοσίως

χρησιμοποιώντας τα
ίδια ακριβώς επιχειρήματα που
επικαλείται και η Χρυσή Αυγή
τη μεγάλη ιστορική αληθεια της
θυσίας των φοιτητών του Πολυτεχνείου

στο βωμό της Ελευθερίας

και της Δημοκρατίας
Εχουν ζητήσει να βαφτούν με
αίμα τα ούνορά μας για να δοθεί
λύση στο μεταναστευτικό

Τις δηλώσεις του κ Πάνου
Καμμένου περί άγνοιας των απόψεων

που εξέφραζε ο συνεπώ
νημός του διέψευσε η πρώην
βουλευτής του κόμματος Σταυρούλα

Ξουλίδου η οποία σημείωσε

πως οι απόψεις του κ

Οδηγίες και καπυΘιινοεις
στους υπουργούς του θα δώσει σήμερα

ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσιηρας
Ι

Δημήτρη Καμμένου ήταν γνωστές

στο κόμμα εδώ και πάρα πο
λυ καιρό και όλοι ήταν κοινωνοί

τοϋ τι έγραφε στα social media

Ηταν γνοχπές οι αναρτήσεις
του στο Πόρτα-Πόρτα Προσωπικά

τις γνώριζα αλλά όλοι
τις ξέραμε Θα έπρεπε να τις γνωρίζει

και ο πρόεδρος Ο Δημήτρης

Κομμένος ήταν απομονωμένος
από την υπόλοιπη Κοινοβουλευτική

Ομάδα το είχε
επιλέξει ο ίδιος συμπλήρωσε
Παραπολιτικά 90,1

Πολιτική σκοπιμότητα και
προσπάθεια να απαξιωθούν οι
ΑΝΕΛ ώστε να αλλάξει ο κυβερνητικός

εταίρος του ΣΥΡΙΖΑ
διέβλεψε η προερχόμενη απ
αυτό το κόμμα υφυπουργός Μα
κεδονίας-θράκης Μαρία Κόλλια
Τσαρουχά

Ευθύνες στον πρωθυπουργό
Ευθύνες και στον πρωθυπουργό

για την επιλογή Καμμένου
επέρριψε εμμέσως ο αναπληρωτής

υπουργός αρμόδιος για
θέματα Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Χριστόφορος Βερναρδάκης
κάνοντας λόγο για κάκι¬

στη επιλογή για ιο κυβερνητικό
σχήμα real fm
Μάλιστα o κ Βερναρδάκης

επέμεινε Αν επέλεγα εγώ θα
έκανα καλύτερες επιλογές θα
έκανα έναν έλεγχο καλύτερο

Ο βουλευτής της ΝΔ Αδω
νις Γεωργτάδης σημείωσε ότι είναι

αδιανόητο να υποκρίνεται ο
κ Τσίπρας ότι δεν τα ήξερε και
υπενθύμισε ότι τσ καλοκαίρι το
Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο

είχε στείλει φάκελο με τα
tweets του κ Κομμένου και σε
όλους τους βουλευτές και τους
300 άρα προφανώς και στον κ
Αλέξη Τσίπρα Τότε είχε γίνει
και ένα πολύ μεγάλο επεισόδιο
στη Βουλή με την κα Χρυσοβε
λώνη

Χθες το Κεντρικό Ισραηλιτικό
Συμβούλιο της Ελλάδος απέστειλε

επιστολή στον πρωθυπουργό

Αλέξη Τσίπρα με την
οποία εκφράζει την ικανοποίηση

του για την απομάκρυνση
του από το Υπουργικό Συμβούλιο

του κ Καμμένου και σημειώνει

πως είναι μια πράξη που
στέλνει μήνυμα ότι ο ρατσισμός
και ο αντισημιτισμός δεν έχουν
θέση στην Ελλάδα ISID:9751207
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