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ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Πωλείται, όπω ς είναι...

»  Ενα ολόκληρο χωριό, με 22 σπίτια, γή
πεδα κ.λπ., πωλείται... Το Λίνκενχολτ, στη 
νότια Αγγλία, ανήκει σε οργάνωση αρω
γής που αποφάσισε να βγάλει το χωριό 
σε πλειστηριασμό σήμερα, με τιμή εκκί
νησης τα 31 εκατομμύρια δολάρια.

ΙΤΑΛΙΑ

Διαδήλωση...

»  Σε ένδειξη διαμαρτυρίας στα σχέδια 
του Μπερλουσκόνι για άρση κατά περί
πτωση του ιατρικού απορρήτου, ώστε 
να εντοπίζονται οι λαθρομετανάστες, οι 
Ιταλοί γιατροί διαδήλωσαν στη Ρώμη.

ΑΦΡΙΚΗ

Κάποιος να τη θυμάται.,

»  Μεσούσης της οικονομικής κρίσης, 
ο Πάπας δεν ξεχνά τη δοκιμαζόμενη 
Αφρική και επισκέπτεται το Καμερούν 
και την Αγκόλα.

ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ

Επιτέλους, τέλος

»  Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, Αντρί
Ραχελίνα, οδεύει προς το προεδρικό 
μέγαρο μετά την απόφαση του προέ
δρου Ραβαλομανάνα να παραδώσει 
την εξουσία.

Σκληρή γραμμή απαιτούν Βερολίνο και Παρίσι, τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώ

πης. Εμμένουν στην άποψη ότι αυτό που χρειάζεται δεν είναι νέα πακέτα αλλά ρυθμι

στικό πλαίσιο και απαιτούν δέσμευση για έλεγχο των ελλειμμάτων εντός ευρωζώνης

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΓΕΤΩΝ

Μέτωπο για Ε.Ε. - 020 
από Μέρκελ και Σαρκοζί

»  Η καγκελάριος της Γερμανίας, Αγκέλα Μέρκελ, και ο πρόεδρος 
της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, δηλώνουν «αποφασισμένοι» να 
πετύχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα στη σύνοδο της Θ20

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ // ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΡΑΤΟΣ

Κ άτω από διπλή πίεση-της 
διεθνούς κρίσης και των 
δύο μεγάλων ευρωπαϊ

κώ ν χωρών, Γ ερμανίας και Γ αλ- 
λίας- θα βρεθούν από αύριο οι η
γέτες της Ε.Ε. στο εαρινό συμβού
λιο κορυφ ής τω ν Βρυξελλών. 
Στόχος τους είναι να  υιοθετήσουν 
συγκεκριμένες θέσεις, που θα 
εμφανίζουν την Ευρώπη ενωμένη 
στην προσπάθεια για αντιμετώπι
ση της κρίσης στη σύνοδο της020, 
η  οποία θα γίνει στο Λονδίνο στις 
2 Απριλίου.

Μέχρι χθες, η προετοιμασία 
του συμβουλίου περιοριζόταν οτη 
σύνταξη ενός μακροσκελούς κα
ταλόγου ευχών και αορίστων υπο
δείξεων, στο πλαίσιο μιας χλιαρής 
συμφωνίας που απλώς θατηρούσε 
τα προσχήματα. Όμως, μια κοινή 
επιστολή τηςΆνγκελαΜ έρκελκαι 
του Ν ικολά Σαρκοζί προς την 
Κομισιόν και στην τσεχική προε
δρία, άλλαξε άρδην τα δεδομένα.

Οι δύο ηγέτες, διαπιστώνο
ντας ότι οι συζητήσεις απέχουν 
πολύ από τη σκληρή οικονομική 
πραγματικότητα που ζουν οι λαοί 
της Ευρώπης, ζητούν ουσιαστικές 
μεταρρυθμίσεις του διεθνούς χρη
ματοπιστωτικού συστήματος. Πα
ράλληλα, συνεχίζουν να  αντιστέ
κονται σθεναρά σπς αμερικανικές 
πιέσεις να  ρίξουν κι άλλα χρήμα

τα στη χοάνη της κρίσης πριν α
κόμη δουν ποια θα είναι τα απο
τελέσματα των όσων έχουν διαθέ
σει μέχρι σήμερα.

«ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ» Στην ε
πιστολή τους, η καγκελάριος της 
Γερμανίας και ο πρόεδρος της 
Γαλλίας δηλώνουν, μεταξύ άλ
λων, «αποφασισμένοι» να  πετύ
χουν συγκεκριμένα αποτελέσμα
τα στη σύνοδο της020, ενώ ζητούν 
από τις κοινοτικές χώ ρες να  δε- 
σμευθούν στην πιστή εφαρμογή 
του Συμφώ νου Σταθερότητας, 
προκειμένου να  διασφαλίσουν 
«την ταχύτερη δυνατή μείωση των

ελλειμμάτων τους». «Είμαστε α- 
ποφασισμένοι να  πετύχουμε στη 
σύνοδο του Λονδίνου -γράφουν οι 
δύο ηγέτες- συγκεκριμένα αποτε
λέσματα για  την ενίσχυση των 
ρυθμιστικών κανόνω ν του δ ιε
θνούς χρηματοπιστωτικού συστή
ματος». Σημειώνουν, επίσης, ότι 
«η Ε.Ε. πρέπει να  προτείνει (στη 
σύνοδο της G20) την καταγραφή 
όλων τω ν επενδυτικώ ν (hedge 
funds) και λοιπών κεφαλαίων που 
απειλούν από τη φύση τους να 
προκαλέσουν μια συσιημική κρί
ση, καθώς και την υπαγωγή τους 
σε κατάλληλο καθεστώς εποπτεί- 
ας και ελέγχων».

«Οφείλουμε να  εργασθούμε 
από κοινού γιατη δημιουργία ενός 
μηχανισμού πραγματικών ποι
νών, έτσι ώστε να προστατευθού- 
με από τους κινδύνους που μας 
κάνουν να διατρέχουμε οργανι
σμοί οι οποίοι δεν επιδεικνύουν 
πνεύμα συνεργασίας και θα πρέ
πει να  καταγγείλουμε (δημοσί
ως)», τονίζουν χαρακτηριστικά. 
Η γαλλογερμανική ηγεσία ανα- 
φέρεται, στην ίδια επιστολή, στους 
«φορολογικούς παραδείσους», 
για τους οποίους προτείνουν επί
σης την ύπαρξη κυρώσεων «στην 
περίπτωση που συνεχίσουν να 
συμπεριφέρονται ανεύθυνα προς 
το σύνολο των άλλων κρατών».

ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟ Σεκάθεπερί- 
πτωση, πάντως, θεωρείται πολύ 
δύσκολο, μέσα σε ένα διήμερο, να 
συμφωνήσουν οι «27» σιην υιοθέ
τηση αυτού του καταλόγου, ειδικά 
εάν η Κομισιόν και η τσεχική 
προεδρία αποφασίσουν να ακο
λουθήσουν κατά γράμμα τις γαλ- 
λογερμανικές υποδείξεις και εμ
φανίσουν προς έγκριση ένα σχέδιο 
με όλες τις αναγκαίες λεπτομέρει
ες για την αποδοτική εφαρμογή 
του. Θα ήταν πιο συνετό, λένε 
κοινοτικές πηγές, οι αποφάσεις 
που θα ληφθούννα είναι «ανοικτές 
και γενικές» και στη συνέχεια, 
μέχρι τον Ιούνιο, κάθε μια από 
αυτές να συγκεκριμενοποιηθεί.
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Κοινωνική αναταραχή προβλέπει ο Επίτροπος

«Εκρήξεις» φοβάται ο X. Αλμούνια

»  0 Ευρωπαίος Επίτροπος για 
θέματα οικονομίας, Χοακίν 
Αλμούνια

Την έντονη ανησυχία του για 
«θερμό φθινόπωρο» στο 
κοινωνικό μέτωπο εξαιτίας 

της οικονομικής κρίσης εκφράζει ο 
επίτροποςΧ. Αλμούνια σε συνέντευ
ξή του σιην εφημερίδα Ι,ά  θίοητρα. 
Παράλληλα, όμως, αναφερόμενος 
στην πορεία της οικονομίας επιση
μαίνει ότι ελπίζει να αγγίξαμε τον 
πάτο. Ειδικότερα, ο επίτροπος εκη-

μά πως «οι κοινωνικές συνθήκες 
έχουν επιδεινωθεί και συνεχίζουν 
να επιδεινώνονται» και τονίζει ση 
«χρειάζεται μια άνοιξη διαλόγου για 
να αποφευχθεί ένα θερμό φθινόπω
ρο». «Δεν μπορούμε να  μείνουμε 
εκεί κοιτώντας τις εντάσεις που 
αυξάνονται από παντού». Πρέπει 
«να χρησιμοποιήσουμε όλα τα δια
θέσιμα μέσα για να βοηθήσουμε ό

σους χάνουν τις θέσεις εργασίας 
τους», υπογραμμίζει ο X. Αλμούνια. 
Στη συνέντευξή του δηλώνει ότι 
περιμένει «από τους ηγέτες του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μια ισχυρή 
πολιτική ώθηση», εν όψει της συνό
δου των αρχηγών κρατών και κυ
βερνήσεων των χωρών - μελών της 
Ε.Ε. την Πέμπιη και την Παρασκευή 
με'θέμα την οικονομική κρίση.


