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Πολιτικοί συµβιβασµοί αλλά και εκλογές στα σενάρια για την επόµενη ηµέρα
Από τις πλέον κρίσιµες συνεδριάσεις των πολιτικών αρχηγών που στηρίζουν την κυβέρνηση
συνεργασίας κρίνεται η σηµερινή (19:30) στο Μέγαρο Μαξίµου. Η απόφαση για λουκέτο στην
ΕΡΤ έχει προκαλέσει σοβαρότατη κρίση στον κυβερνητικό συνασπισµό, µε τον πρωθυπουργό
Αντώνη Σαµαρά να δείχνει ανυποχώρητος και τους Ευάγγελο Βενιζέλο και Φώτη Κουβέλη να
λένε «ναι» στην αναδιάρθρωση, αλλά µε ανοιχτή τη δηµόσια ραδιοτηλεόραση.
Στο µεταξύ, ξεκίνησε η αντίστροφη µέτρηση για την κρίσιµη απόφαση του Συµβουλίου της
Επικρατείας, που θα καθορίσει εάν θα λειτουργήσει ξανά η ΕΡΤ. Αν και τις προηγούµενες
ηµέρες υπήρχαν πληροφορίες ότι η συζήτηση, που είχε προγραµµατιστεί να γίνει σήµερα,
επρόκειτο να αναβληθεί, κάτι τέτοιο µέχρι στιγµής δεν επιβεβαιώνεται, γεγονός που
συνεπάγεται ότι, εκτός απροόπτου, η απόφαση θα βγει σήµερα το απόγευµα.
Ο πρόεδρος του ΣτΕ Κωνσταντίνος Μενουδάκος στις 17:00 θα έχει συνάντηση τόσο µε
νοµικούς εκπροσώπους της ΠΟΣΠΕΡΤ όσο και µε εκπροσώπους της κυβερνητικής πλευράς,
που τους έχει καλέσει για να εκφράσουν τις απόψεις τους.
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Με µπάρες εκπέµπει σήµα η συχνότητα της ΝΕΡΙΤ
Με τις γνωστές µπάρες και υπό την ταυτότητα ΝΕΡΙΤ εκπέµπει σήµα η παλιά συχνότητα της
ΕΡΤ χωρίς, προφανώς, πρόγραµµα. H νέα ταυτότητα ΝΕΡΙΤ εµφανίζεται στη συχνότητα 52
από το πρωί της ∆ευτέρας.
Την ίδια στιγµή, οι εργαζόµενοι της ΕΡΤ συνεχίζουν να εκπέµπουν πρόγραµµα µέσω της EBU.
«Ο Σαµαράς θερίζει καταιγίδες»: Κίνδυνο ρήγµατος λόγω ΕΡΤ βλέπουν τα ξένα ΜΜΕ
Τον κίνδυνο ρήγµατος στην ελληνική συγκυβέρνηση επισηµαίνουν τα ξένα ΜΜΕ ενώπιον των
εξελίξεων που πυροδοτήθηκαν µε το κλείσιµο της ΕΡΤ, µε τους τίτλους ανησυχίας για την
Αθήνα να επιστρέφουν στον ευρωπαϊκό Τύπο. Εάν γίνουν νέες εκλογές, σηµειώνεται
οριζόντια, θα τεθεί εν αµφιβόλω η πορεία εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης.
Ο τίτλος που βάζει η γαλλική Liberation είναι εύγλωττος: «Ο πρωθυπουργός θερίζει
καταιγίδες» ενώ η Les Echos γράφει «Το κλείσιµο της ΕΡΤ έχει εξοργίσει τους δύο
µικρότερους εταίρους της κυβέρνησης».
«Εάν στη συνάντηση δεν υπάρξει συµφωνία για το µέλλον της ΕΡΤ, το αµφιλεγόµενο κλείσιµό
της µπορεί να οδηγήσει σε ρήγµα τη συγκυβέρνηση, µε πιθανώς καταστροφικές συνέπειες για
το πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων» γράφει από την πλευρά του το γερµανικό Spiegel.
Οι αρχηγοί των τριών κοµµάτων «συναντώνται προσπαθώντας να σώσουν την κυβέρνηση»,
τιτλοφορούν το κείµενό τους οι αµερικανικοί New York Times.
Βουτιά στο χρηµατιστήριο στη σκιά της ΕΡΤ
Κάτω από τις 900 µονάδες βρέθηκε λίγο µετά τις 12:30 το µεσηµέρι ο Γενικός ∆είκτης του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών, καθώς η αγορά δέχεται ισχυρές πιέσεις λόγω των πολιτικών
εξελίξεων.
Συγκεκριµένα ο Γενικός ∆είκτης τιµών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών κατέγραφε απώλειες
2,19% και διαµορφωνόταν στις 899 µονάδες, ενώ η αξία των συναλλαγών ανήλθε σε 18 εκατ.
ευρώ.
Αναδιατάσσεται το πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων
Νέο πλάνο ιδιωτικοποιήσεων πρόκειται να παρουσιάσει σήµερα, ∆ευτέρα, στους εκπροσώπους
της τρόικας η ηγεσία του ΤΑΙΠΕ∆ σε µια προσπάθεια να διασωθεί το φετινό πρόγραµµα µετά
το ναυάγιο της ∆ΕΠΑ, τον κίνδυνο για ατύχηµα στον ΟΠΑΠ και την αβεβαιότητα για την
κατάληξη του διαγωνισµού του ∆ΕΣΦΑ. Πάντως ο πρόεδρος της Socar Ροβνάγκ
Αµπντουλάγιεφ, σύµφωνα µε όσα µετέδωσε το Reuters ανέφερε ότι «είµαστε κοντά στην
εξαγορά του ∆ΕΣΦΑ».
Ο ίδιος συµπλήρωσε ότι η επιχείρηση έχει ξεκινήσει διαπραγµατεύσεις µε την ελληνική
κυβέρνηση για το ζήτηµα. Υπενθυµίζεται ότι στις 12 Ιουνίου αποσφραγίστηκε η προσφορά της
αζέρικης εταιρείας, χωρίς πάντως να ληφθεί απόφαση.
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Στο µεταξύ, σύµφωνα µε Τα Νέα, η αναδιάταξη του προγράµµατος περιλαµβάνει τη
συµµετοχή στους βασικούς στόχους της ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ µε το σκεπτικό ότι µπορεί
να περιορίσει την τρύπα στα προσδοκώµενα έσοδα του 2013 (2,6 δισ. ευρώ), κίνηση ωστόσο
µε επίσης αβέβαιη κατάληξη, καθώς υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές γραµµές στα κόµµατα
που στηρίζουν την κυβέρνηση.
Επιπλέον, το νέο πλάνο προβλέπει επιτάχυνση της ιδιωτικοποίησης της ΕΥ∆ΑΠ µε την
προκήρυξη διαγωνισµού να τοποθετείται το φθινόπωρο. Ωστόσο και σε αυτήν την περίπτωση
αναµένονται αντιδράσεις.
Reuters: Επενδυτές και κυβερνήσεις θα σώζουν τις τράπεζες
Με τη συµβολή των κυβερνήσεων αλλά και των επενδυτών θα γίνεται η στήριξη των τραπεζών
της ευρωζώνης που αντιµετωπίζουν προβλήµατα, ακόµα και όταν ο µηχανισµός διάσωσης
(ESM) προχωρά σε απευθείας ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, αναφέρεται σε έγγραφο της
ΕΕ που επικαλείται το Reuters.
Σύµφωνα µε το ειδησεογραφικό πρακτορείο, στο συγκεκριµένο έγγραφο της ΕΕ, που έχει
προετοιµαστεί για τις συνοµιλίες των υπουργών Οικονοµικών στο Λουξεµβούργο στις 20
Ιουνίου, αναφέρεται ότι η συµβολή των πιστωτών σε µία διάσωση τράπεζας θα είναι η…
πρέπουσα, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζεται το ύψος των ζηµιών που θα υποστούν.
Επίσης, «τα ιδιωτικά κεφάλαια θα αποτελούν την πρώτη λύση, θα περιλαµβάνονται επαρκείς
εισφορές από τους υφιστάµενους µετόχους και τους πιστωτές. Θα πρέπει να υπάρξει ένα
επαρκές ύψος διαγραφής ή µετατροπής χρέους σύµφωνα µε τους κανόνες της ΕΕ» αναφέρεται
στο έγγραφο σύµφωνα πάντα µε το Reuters.
Νύχτα έντασης, ξηµέρωµα οργής και απεργίας στην Κωνσταντινούπολη
Σε απεργία έχουν καλέσει τα δύο µεγαλύτερα συνδικάτα για σήµερα, αντιδρώντας στην άγρια
αστυνοµική καταστολή του Σαββάτου. Στην απεργία παίρνουν µέρος και οι ενώσεις γιατρών
και µηχανικών. Η κυβέρνηση παραµένει άτεγκτη: Σε σκληρές του δηλώσεις τη ∆ευτέρα, ο
αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Μπουλέντ Αρίντς είπε πως οι διαδηλώσεις έχουν «περάσει
πλέον τα όρια της νοµιµότητας» και η αστυνοµία θα επεµβαίνει όποτε εντοπίζονται
διαδηλωτές.
Τη νύχτα προς ∆ευτέρα, αστυνοµικοί στην Κωνσταντινούπολη, ορισµένοι µε πολιτικά και
γκλοµπ όπως αναφέρει το Reuters, έριχναν δακρυγόνα και κυνηγούσαν οµάδες νεαρών µε
καλυµµένα πρόσωπα που τους πετούσαν πέτρες. Πάνω τους πετούσαν ελικόπτερα της
αστυνοµίας, ενώ το κυνηγητό συνεχιζόταν µέσα στα στενά καθώς η αστυνοµία προσπαθούσε
να εµποδίζει τη συγκέντρωση διαδηλωτών.
Επεισόδια σηµειώθηκαν και σε άλλα σηµεία της πόλης που είχαν µείνει µέχρι τώρα σχετικά
ήρεµα, όπως την περιοχή γύρω από τη γέφυρα του Γαλατά αλλά και το Νισάντασι.
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