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Ακρα μυστικότητα από Βερολίνο-Παρίσι
Ερήμην της Ελλάδας και των άλλων εταίρων προωθείται το γαλλογερμανικό σχέδιο -  Αναβλήθηκε η σύνοδος κορυφής της Ευρωζώνης

Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ

Υπό άκρα μυστικότητα και εμπιστευτικότητα 
Γερμανία και Γαλλία ξεκινούν αγώνα δρόμου 
προκειμένου στιε 23 Οκτωβρίου να παρου
σιάσουν από κοινού με τα υπόλοιπα κράτη-μέ- 
λη τηε Ευρωζώνηε ένα πραγματικό σχέδιο για 
τη ν αντιμετώπιση τηε κρίσηε χρέουε σ τη ν 

ϊδα  και σ τη ν  Ευρωζώνη.
ή  Γερμανίδα καγκελίρΐ05 Αγκελα Μέρκελ 

και ο Γάλλοε πρόεδροε Νικολά Σαρκοζί, μετά 
τη  συνάντησή τουε το  βράδυ τη$ προηγού
μ ε ν ά  Κυριακή5 σ το  Βερολίνο, δήλωσαν σα- 
φώε ότι θα διατυπώσουν μια «συνολική και βιώ
σιμη» στρατηγική για το  ελληνικό χρέοε, τη ν  
επανακεφαλαιοποίηση τω ν  ευρωπαϊκών τρα
πεζών και τη ν  ενίσχυση τηε δημοσιονομική5 
ενοποίησηε σ τη ν  Ευρωζώνη με αναθεώρησή 
τηε Συνθήκηε τηε Λισσαβώναβ.

Χθεβ, αποφασίστηκε η αναβολή τηε συνό
δου κορυφήε για τιε 23 Οκτωβρίου, σημάδι ό
τι Μέρκελ και Σαρκοζί χρειάζονται λίγο πε
ρισσότερο χρόνο μέχρι να επιλύσουν τΐ3 δια- 
φορέ$ τουε, αλλά και ότι οι τελικέε αποφάσειβ 
θα ληφθούν στη  σύνοδο κορυφήε, προκειμέ
νου η Ευρωζώνη να εμφανιστεί με μια πειστική

πρόταση στη  σύνοδο κορυφήε του Θ20 στιε 
αρχέε Νοεμβρίου. Θα προηγηθεί έκτακτη συ
νεδρίαση του Εεοίίη και του EurogΓoup σε η
μερομηνία που δεν έχει ανακοινωθεί. Σχετι
κή διαβεβαίωση έδωσε εξάλλου ο Γάλλοε 
πρόεδροε στον  Αμερικανό ομόλογό του Μπα
ρόκ Ομπάμα σε τηλεφωνική συνομιλία που εί
χαν χθεβ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του γρα
φείου του Γάλλου προέδρου, ο Σαρκοζί τόν ι
σε ότι «η  Γαλλία και η Γερμανία συμφώνησαν 
να υποβάλουν μια συνολική και βιώσιμη λύ
ση στα  προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευ
ρωζώνη, πριν από τη  σύνοδο κορυφή$ του Θ20 
στιε Κάννεε» και ο Ομπάμα εξέφρασε τη  σ τή 
ριξή του στιβ προσπάθειεε τω ν  δύο ηγετών.

Για πρώτη φορά από τη ν  αρχή τηε κρίσηε 
δημοσίου χρέουβ τηε Ε υ ρ ω ζώ νη  το ν  Δεκέμ
βριο του 2009, οι ηγέτέ$ τηε Ε υ ρω ζώ νη  φαί
νεται να εγκαταλείπουν τη  «βήμα προ5 βήμα» 
προσέγγιση που επέβαλε το  Βερολίνο και να 
υιοθετούν μια ολιστική προσέγγιση του προ- 
βλήματοε. Ωστόσο, Γερμανία και Γαλλία δεν 
έχουν αποκαλύψει την παραμικρή λεπτομέρεια 
από τα  σχέδιά τουε για τη ν  αντιμετώπιση τηε 
κρίσηε. Χθεε, ο Γερμανόε κυβερνητικόε εκ- 
πρόσωποε κ. Σ τέφεν Ζάιμπερτ ερωτηθείε αν 
μόνο Βερολίνο και Παρίσι εμπλέκονται στη δια

μόρφωση τω ν  προτάσεων, απάντησε ότι Μέρ
κελ και Σαρκοζί βρίσκονται σε «συνεχή επα
φή με άλλουβ Ευρωπαίουε ε τα ίρ ο ι » .  Απα- 
ντώνταε σε δεύτερη ερώτηση για το αν θα συμ
βουλευτούν το ν  Ελληνα πρωθυπουργό σχετι
κά με τ ι3 λεπτομέρειεε του σχεδίου για τη ν α
ντιμετώπιση τη$ κρίση3, που πλέον θεωρείται 
βέβαιο ότι θα περιλαμβάνει και μεγαλύτερη α-

Τηλεφωνική επικοινωνία 
Ομπάμα και Σαρκοζί, ο οποίος 
τόνισε ότι η «συνολική λύση» 
θα παρουσιαστεί πριν 
από τη σύνοδο Θ20.

ναδιάρθρωση του ελληνικού χρέουβ, ο κ. Ζάι- 
μπερτ απέφυγε να απαντήσει καταφατικά, λέ- 
γοντα$ ότι το  σχέδιο περιλαμβάνει «μέτρα συ
νολικά για τη ν Ευρωζώνη και τη  σταθερότη
τα  συνολικά του νομίσματοε, όχι μέτρα για μία 
μοναδική χώρα».

Σύμφωνα με δη λώ σε ι ανώνυμων Γερμανών 
διπλωματών σ το  γερμανικό πρακτορείο ει
δήσεων η Ευρωζώνη εξετάζει «κούρεμα» του

ελληνικού χρέουε σε ποσοστό μέχρι και 60%, 
ενώ το  τελικό ύψοε Tns απομείωσηε θα εξαρ- 
τηθεί από την έκθεση -ms τρόικαε. Κατά τη  γερ
μανική έκδοση τω ν  Financial Times (FTD) η 

•«Αγκελα Μέρκελ πιέζει για ελληνική χρεοκο
πία» και Γερμανοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι 
δηλώνουν ανώνυμα ότι η κυβέρνηση προωθεί 
ενεργά τη ν  άποψή Tns. Η αυλαία Tns ελληνι- 
m s  τραγωδία5 πέφτει, μόνο ένα θαύμα μπο
ρεί να σώσει τη ν  Ελλάδα από τη  χρεοκοπία, 
αναφέρεται σε σχόλιο Tns εφημερίδαε.

Εν τω  μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά
πεζα επιμένει ότι δεν πρέπει να υπάρξει με
γαλύτερη αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέ- 
ous από αυτή που αποφασίστηκε otis 21 Ιου
λίου, σύμφωνα με δη λώ σε ι αξιωματούχου στο 
πρακτορείο Bloomberg. AvaKoivciivovras την 
αλλαγή ημερομηνία5 για τη  σύνοδο κορυφήε 
τηε Ε νω μ ένα  Eupconns και Tns Ε υρω ζώ νη , 
ο πρόεδροε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 
Χέρμαν Βαν Ρομπέι, για πρώτη φορά συνέδε
σε ευθέος τη  βιωσιμότητα του ελληνικού δη
μοσίου χρέουε, την επανακεφαλαιοποίηση τρα
πεζών και τη ν  περαιτέρω ενίσχυση του Ευ
ρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικήε Στα- 
θερότηταε (EFSF). Ο v tos  εκπρόσωπο3 Tns Γερ- 
μανία3 σ τη ν Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,

Γιοργκ Ασμούσεν, δήλωσε χθεε  στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ότι το  συνολικό πακέτο για τη ν  
αντιμετώπιση Tns K p io n s  Tns Ε υ ρω ζώ νη  
πρέπει να περιλαμβάνει μια «αξιόπ ιστη» λύ
ση για την Ελλάδα, ισχυρότερη οικονομική δια
κυβέρνηση και ενίσχυση του EFSF, xcopis ό
μοιε παροχή ρευστότηταε από τη ν  ΕΚΤ.

Ο Γκέρχαρντ Σρέντερ
Ο πρώην καγκελάριοε Tns Γερμανία5, Γκέι 

χαρντ Σρέντερ, γράφει στην FTD ότι η Ευρώπη 
μόνο ενωμένη μπορεί να αντέξει σ τη ν εποχή 
Tns παγκοσμιοποίησή, ενώ για τη ν  Ελλάδα ε
κτιμά ότι η μόνη διέξσδθ5 είναι μεγάλε5 διαρ- 
θρωτικέε μεταρρυθμ ίσει και μερική ανα
διάρθρωση χρέουε κατά περίπου 50%.

Ο δε πρόεδροε Tns Κομισιόν, Ζοζέ Μανου- 
έλ Μπαρόζο, αναφερόμενο5 σ τη ν  είσοδο τηε 
Ελλάδαε στο  ευρώ το  1999, υποστήριξε ότι η 
Επιτροπή είχε προειδοποιήσει ότι δεν πλη
ρούσε τα  κριτήρια έ ν τα ξή , αλλά «ασκήθηκε 
τεράστια  πολιτική πίεση από τα  κράτη-μέλη 
για τη ν εισδοχή Tns». Εν τω  μεταξύ, η Moody’s 
εκτιμά ότι μια ανεξέλεγκτη χρεοκοπία ms Ελλά- 
6as θα πλήξει πρώτα τη ν Πορτογαλία και στη  
συνέχεια είναι πιθανό να επεκταθεί σ τη ν  υ
πόλοιπη Ευρωζώνη.

Κινητοποίηση 
1. Παπανδρέου 
μετά την κρπική
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Ανησυχία επικρατεί σ τη ν  Αθήνα 
για τΐ5 συζητήσειε που διεξάγο
ντα ι ερήμην τη5 κυβέρνησηε για 
το  πρόβλημα του ελληνικού δη
μοσίου χρέουε.

Οι επαφέε τω ν  κ,κ. Αγκελα 
Μέρκελ και Νικολά Σαρκοζί δίχω5 
καν τη ν  παρουσία κάποιου θε
σμικού συνομιλητή από τη ν  Ε.Ε. 
εντε ίνε ι τη ν  ανησυχία για τιβ 
διεργασίε5, οι οποίε5 μπορεί να 
βρίσκονται σε εξέλιξη. Η ελλη
νική πλευρά πάντωβ, παρότι δεν 
αποκλείει μεγαλύτερο «κούρεμα» 
σε εθελοντική βάση, αντιλαμ
βάνεται ότι η Γερμανία πιέζει για

Συναντάται με τον 
κ. Ρομπέι, ενώ στην 
Αθήνα είναι έκδηλη 
η ανησυχία για το 
έλλειμμα ενημέρωσης.

«κούρεμα» τη ε  τάξηε του 50%, 
που βεβαίωε δ εν  θα είναι εθε
λοντικό, οπότε επιζητεί τη ν  ε
ξασφάλιση δύο βασικών προϋ
ποθέσεων:

Π ρώ το ν  τη ε  κεφαλαιοποίη
σ ή  τραπεζών και ασφαλιστικών 
ταμείων, ώ σ τε  να  μην καταρ- 
ρεύσει η οικονομία.

Δ εύ τερ ο ν  -δεδομένου ό τι η 
Ελλάδα θα μείνει για πολλά χρό
ν ια  εκτόε αγορών- να διασφαλι
σ τε ί η απρόσκοπτη χρηματοδό
τη σ η  από τουε δανειστέε μαε, 
προκειμένου να  εξυπηρετούνται 
τόκοι αλλά και οι ανάγκεε λει- 
τουργία5 που προκύπτουν.

Κατά τα  λοιπά, τα  δεδομένα 
που δημιουργεί η  διαφαινόάενη 
επέκταση του «κουρέματο5»Ιστο 
ελληνικό χρέοε πάνω από ί ο  ό- 
ρ ου είχε προβλεφθεί α τρ  τη  
ο α φ ω ν ία  τηε 21ηε Ιουλίου προ
βληματίζουν το  ΜαξίμουΙ για 
μια σειρά από π ερ ισ σ ό τερ ο ί λι
γότερο εμφανεΪ5 λόγου5. Κατ| αρ
χή ν  θα ή ταν δύσκολο η κυβέρ
νη σ η  να εξηγήσει γιατί μετά 20 
μήνεε εφαρμογή5 του Μ νημονί

ου η χώρα πιθανότατα οδηγείται 
σε «κούρεμα» του χρέουε, που θα 
φ τάνει ενδεχομένου το  50%.

Στο  Μέγαρο Μαξίμου ανησυ
χούν επίσηε για τη ν  κακή εικό
να που μεταδόθηκε τιε τελευταίεε 
ημέρε$ σχετικά με τη  συμμετο
χή ή όχι τη5 χώραε στΐ5 συζη- 
τήσειε για το  χρέο5. Ο πρωθυ- 
πουργόε εμφανιζόταν αμέτοχοε 
τη  στιγμή που οι κ.κ. Μέρκελ και 
Σαρκοζί συ ζη τού σα ν ερήμην 
του για το  ελληνικό πρόβλημα. 
Το ταξίδ ι του κ. Γ. Παπανδρέου 
σ τιε  Βρυξέλλε5, όπου θα συνα
ντήσ ει το  πρωί τη5 Π έμ π τή  
το ν  κ. Χέρμαν βαν Ρομπέι (μί
λησαν και χθεε  τηλεφωνικώ§) έ
χει και αυτόν το ν  χαρακτήρα, δη
λαδή να  δείξει ό τι η κυβέρνηση 
συνδιαμορφώνει τιε  εξελίξειε. 
Για συμμετοχή τηε Ελλάδαε σε ό- 
λεε τιε  διεργασίε5 έκανε λόγο 
χθεε και ο κ. Βενιζέλο5, ο οποί- 
05 αμέσω5 μετά το  ραντεβού με 
τη ν  τρόικα μετέβη σ τη  Βουλή ό
που και ενημέρωσε το ν  πρωθυ
πουργό.

Στο  επ ικοινωνιακί επίπεδο υ
πάρχει επίση5 ανησ ιχία για τη ν  
εμπέδωση τηε αίσθηι πηε ότι οι εκ
πρόσωποι τηε τρόικ ιβ πρακτικά 
διαχειρίζονται τιε τι ιχε5 τηε χώ- 
ρα5. Σ το  περιβάλλο τ του κ. Πα
πανδρέου είναι εξοργισμένοι με 
τα  σενάρια που διακινούνται 
περί σκέψεων για «αΐπόδραση» α
πό τη ν  πρωθυπουργία. Στο ε
σωτερ ικό πάντωε β κ. Παπαν
δρέου προετοιμάζετα ι για τη  
συνέχιση  τω ν  ασκήσεων ισορ- 
ροπία5 σ το  πλαίσκ ι τη5 Κυβερ- 
νητική5 Επιτροπή 5, αλλά και 
τηε Κ.Ο. (

Σήμερα θα δει κΑτ’ ιδίαν τουε 
κ,κ. Ανδρ. Λοβέρδρ, Αννα  Δια- 
μαντοπούλου, Κ. Σι ανδαλίδη, X. 
Καστανίδη και Ιω. I αγκούση. Τιε 
κατά μόναε σ υ ν α ν τή σ ε ι, ωε α
ντίδο το  σ το ν  φόβο του κ. Πα
πανδρέου ότι οι διαρροέε είναι 
ανεξέλεγκτεε, είχαν εισηγηθεί οι 
κ. Σκανδαλίδηε και Λοβέρδθ5, ι-
δίωε μετά tis δια] 
λών για ελλιπή 
Κυβερνητική t|is 
vns εβδομάδα3.

apxupies πολ- 
ίμέρωση στη ν 

προηγούμε-

Η Γερμανίδα καγκελάριος Αγκελα Μέρκελ και ο Γάλλος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί, μετά τη συνάντησή τους το 
βράδυ της Κυριακής στο Βερολίνο, δήλωσαν σαφώς ότι θα διατυπώσουν μια «συνολική και βιώσιμη» στρατηγι
κή για το ελληνικό χρέος.

Αρνητικό το Μαξίμου σε Συμβούλιο Αρχηγών

Μέσω τηλεφώνου ή σε κατ’ ι
δίαν ραντεβού με τον πρωθυ
πουργό θα ενημερωθούν τις ε
πόμενες ημέρες οι αρχηγοί των 
κοινοβουλευτικών κομμάτων για 
τις διεργασίες που αφορούν τις 
συζητήσεις που γίνονται ενόψει 
της Συνόδου Κορυφής. Εκείνο 
ηου αποκλείει η κυβέρνηση ε ί
ναι η εκ νέου σύγκληση του 
Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών 
υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρα

τίας. 0 κ. Η. Μόσιαλος περιορί
στηκε χθες να πει ότι «η ελληνι
κή κυβέρνηση πάντα ενημερώ
νει για κρίσιμα θέματα, ηου α
φορούν την πορεία της χώρας 
σε διεθνές και ευρωπαϊκό επί
πεδο, όλους τους αρμόδιους πο
λιτικούς φορείς. Εμείς είμαστε 
πάντα ανοικτοί σε κινήσεις ενη
μέρωσης». 0 χρόνος για τις επι
κοινωνίες με τους πολιτικούς αρ
χηγούς δεν έχει ακόμη προσδιο

ριστεί και με δεδομένο ότι η Σύ
νοδος Κορυφής μετατέθηκε για 
τις 23 Οκτωβρίου (αντί της 
17ης/18ης) είναι πιθανόν να επι- 
διωχθούν την ερχόμενη εβδομά
δα. Σημειώνεται, πάντως, ότι υ
πάρχει και η άποψη μερίδας κυ
βερνητικών που αμφισβητούν 
την αναγκαιότητα των κινήσεων 
αυτών, με βασικό επιχείρημα τη 
στάση του κ. Α. Σαμαρά έναντι 
κάθε πρωθυηουργικής κρούσης.

«Οι Ελληνες πρέπει να φύγουν από το ευρώ», δηλώνει ο Ισινγκ

«Η έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη θα ήταν η χειρότερη λύση», 
προειδοποιεί ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.

«Οι Ελληνες πρέπει να φύγουν α
πό το ευρώ», λέει ο nparcos, ο δεύ- 
τερο3 διαφωνεί: μία αντιπαράθε
ση μεταξύ του πρώην επικεφαλήε 
οικονομολόγου m s Ευρωπαϊκήε 
Κεντρικήε Τράπεζαε, Οτμαρ Ισιν- 
γκ και του Γερμανού υπουργού Οι
κονομικών m s  xaipas, Βόλ- 
φγκανγκ Σόιμπλε, για tis προο- 

ts Tns Ελλάδα5 φιλοξένησε 
σ το  κυριακάτικο Tns φύλλο η έ 
γκυρη γερμανική εφημερίδα 
Frankfurter Allgemeine. Αμφότε- 
ροι ανήκουν σ τη ν ίδια γενιά και 
τρέφουν μεγάλη εκτίμηση ο έναε 
για τον άλλο.

Στο ζήτημα m s Ελλάδαε όμοιε 
οι απόψεΐ5 tous είναι εκ διαμέτρου 
αντίθετεε. «Πρέπει να λύσουμε τα 
προβλήματα Tns Ευρωζώνηε χω- 
pis να πρέπει να εγκαταλείψει μια 
χώρα την Ευρωζώνη», λέει κατη
γορηματικά ο Σόιμπλε. «Πιστεύω 
ότι η Ευρωζώνη πρέπει να λει
τουργεί cos λέσχη. Οταν ένα μέλοε 
παραβιάζει συστηματικά tous κα- 
νόνεε, τότε θα πρέπει να υπάρχει 
ois ύστατη λύση η αποπομπή ενόε

Ο υπουργός Οικονομι
κών της Γερμανίας δια
φωνεί με τον πρώην ε
πικεφαλής οικονομολό
γο της ΕΚΤ.

τέτοιου μέλου5 από τη  λέσχη», α
παντά από την πλευρά του ο Ισιν- 
γκ και προσθέτει: «Φυσικά η Ελλά
δα πρέπει μόνη m s να αποφασί
σει τι πρωτοβουλίε5 θα αναλάβει, 
όταν δεν θα λαμβάνει πλέον 
χρήματα και το κράτοε θα έχει de 
facto χρεοκοπήσει. Ποιο κούρεμα 
θα ακολουθήσει, είναι μια κυ
ρίαρχη απόφαση τω ν  Ελλήνων».

Ο ιδιωχικόε χομέαε
Ο Σόιμπλε κάνει λόγο για «μεί

ωση του χρέουε με συμμετοχή του 
ιδιωτικού τομέα, σε τι ποσοστό, 
θα το  δούμε, όταν ολοκληρωθεί η 
έκθεση Tns τρόικαε. locos το πο
σοστό από το  οποίο ξεκινήσαμε 
ήταν τελικά πολύ μικρό», παρα-

δέχεται. «Για μένα είναι σαφέε, η 
Ελλάδα δεν μπορεί να εξυπηρε
τήσει το  χρέοε τηε», υπογραμμί
ζει ο Ισινγκ. «Αναρωτιέμαι από 
πού προέρχεται η αισιοδοξία για 
ανάπτυξη», λέει και συνεχίζει: 
«Χρειαζόμαστε ένα κούρεμα του

λάχιστον 50%. Αυτό που είναι α
δύνατο είναι να συνεχ ίσει η 
Ελλάδα να αναχρηματοδοτείται α
πό τη ν  ΕΚΤ. Γιατί αυτό θα μπο
ρούσε να πυροδοτήσει νέου5 κιν- 
δύνουε μετάδοσηε. Ολεε οι προ- 
σπάθειεε μεταρρυθμίσεων τω ν  υ-

πολοίπων χωρών, συμπεριλαμ- 
βανομένη5 Tns Ιρλανδία5, θα κα- 
τέρρεαν από τη  μια στιγμή σ τη ν 
άλλη. Γιατί είναι δύσκολο να ζη- 
T0s από ένα λαό μεταρρυθμίσει 
και περικοπέε όταν όλα μπορούν 
να γίνουν απλούστερα, με ένα 
haircut». «Ολα θα εξαρτηθούν α
πό tous ιδιώτεε πιστωτέ5 που θα 
συμμετάσχουν, όπωε έχουμε ήδη 
συμφωνήσει από το ν  Ιούλιο, αν 
και τότε τα  ποσοστά ήταν σαφώε 
χαμηλότερα. Ωστόσο, είναι ξε
κάθαρο ότι το  κούρεμα προϋπο
θέτει συγκεκρ ιμ ένο ι opous, μό
νο αν εκπληρωθούν αυτοί οι όροι, 
θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε», 
επιμένει ο Σόιμπλε.

«Η έξοδθ5 ms Ελλάδαε από την 
Ευρωζώνη θα ήταν η χειρότερη 
λύση. Θα προκαλούνταν σοβαρέ5 
αναταράξειε otis αγορέε. Ταυτό
χρονα υπάρχει ο κίνδυνοε να με
ταδοθεί η κρίση σε ολόκληρη την 
Ευρώπη και τη ν παγκόσμια οι
κονομία», προειδοποιεί ο Γερμα- 
vos υπουργόε Οικονομικών.

Ξ. Κ.

ΑΠΟΨΗ

Η μοίρα της Μέρκελ 
άρρηκτα συνδεδεμένη 

με την Ευρωζώνη
ΒΕΡΟΛΙΝΟ. Με ολύμπια ηρεμία, η καγκελάρΐ05 Αγκελα Μέρ
κελ βρέθηκε να  ακούει τη ν  περασμένη εβδομάδα tis ε
π ιθ έσ ε ι οργισμένων στελεχών του κόμματό5 ms, που τη ν  
κατηγορούσαν για κακοδιαχείριση m s Kpicms xpéous σ την 
Ευρωζώνη. Αφού tous άκουσε για σχεδόν μία ώρα, η κα- 
γκελάριοε σηκώθηκε από τη  θέση Tns, περπάτησε μέχρι 
το  βήμα, κοίταξε tous enurprrés m s και tous προειδοποίησε, 
με ήπιο ùcpos, για tis επιπτώσειε ενδ εχόμ ενά  υπαναχώ
ρ η σ ή  τηε Γερμανία5 από τιε ευρωπαϊκέε δεσμεύσειε ms. 
«Η  μοίρα μάε οδήγησε σ τη ν  πρόκληση αυτή», είπε η κ. 
Μέρκελ σε κατάμεστη αίθουσα ξενοδοχείου σ τη ν πόλη 
του Μαγδεμβούργου otis 4 Οκτωβρίου. «Η ρθε η ώρα να 
σταθούμε στο  úijios τω ν  περιστάσεων. Η πρόκληση είναι 
ιστορική. Α ν δεν  αντιμετωπίσουμε τη ν κατάσταση, οι ε- 
πιπτώσειε θα ξεπεράσουν κατά πολύ tis επόμενεε εκλο- 
yês. Δ εν  έχω καμία αμφιβολία γ ι ’ αυτό» κατέληξε η  κα- 
γκελάριοε, που δέχεται tis εντονότερε3 π ιέ σ ε ι  Tns 20ε- 
Toús πολιτικήε Tns σταδιοδρομία5.

Πολλοί παραδοσιακοί m s σύμμαχοι στο CDU και την κε
ντροδεξιά κυβερνητική συμμαχία εκτιμούν ότι η απόφασή 
m s να διασώσει σπάταλα κράτη, όπωε τη ν Ελλάδα, θα ε
πιβαρύνει δυσανάλογα tous Γερμανού5 φορολογουμένουε. 
Σε άλλεε ευρωπαϊκέε πρωτεύουσεε, όμωε, καθα« και σ την 
Ουάσιγκτον και το  Πεκίνο κυρίαρχη είναι η άποψη ότι η 
κ. Μέρκελ δεν έκανε αρκετά 
για να στηρίξει τη  Ζώνη του 
Ευρώ. Οι επικρίσεΐ5 που α
ντιμετωπίζει από τα  κέντρα 
αυτά κάνουν λόγο για την α- 
ναποφασιστικότητά Tns, το α
ντιδραστικό m s πνεύμα και 
την εμμονή ms με το πολιτικό 
Tns μέλλον. Παρά τιε εκτι
μ ή σ ε ι αναλυτών, όμωε, η κ.
Μέρκελ επικράτησε στην ψη
φοφορία Tns Μπούντεσταγκ 
που εξασφάλισε τη ν επέκτα
ση του ταμείου βοήθεια5 EFSF, ενώ η εμφάνισή m s στο Μα
γδεμβούργο τη ν περασμένη εβδομάδα έδειξε ότι η καγκε- 
λάρΐ05 δεν θα υποκύψει xcopis σκληρή μάχη.

Στενοί m s συνεργάτεε κάνουν σήμερα λόγο ότι η κ. Μέρ
κελ έχει συνειδητοποιήσει το ν  τελευταίο μήνα ότι η μοί
ρα Tns είναι σ τενά  συνδεδεμένη με εκείνη Tns iôias Tns 
Ευρωζώνηε. Η συνειδητοποίηση αυτή συνοδεύεται από 
σαφή μεταβολή Tns pnmpums Tns. Σε σειρά τοπ ικών εμ
φανίσεων, η κ. Μέρκελ έπαψε να επικρίνει tous σπάτα
λ ο ι  Ελληνεε, θεματική που κυριαρχούσε eras ομιλίεε m s 
του περασμένου émus, υιοθετώνταε, αντίθετα, προσεκτ 
επιλεγμένα επιχειρήματα γύρω από tous λόγου5 που η σω 
τηρία m s Ελλάδαε με γερμανική βοήθεια είναι αναγκαία. 
«Α ν  το  ευρώ αποτύχει, η Ευρώπη αποτυγχάνει και αυτή», 
είναι ένα από τα  επιχειρήματα που επαναλαμβάνει συχνά 
το ν  τελευταίο καιρό η καγκελάριοε.

Η πολιτική μεταμόρφωση Tns Αγκελα Μέρκελ υπήρξε 
óvtcús οβιδιακή. Πολλοί τη  θυμούνται ois υπουργό Περι- 
βάλλοντο5 του Χέλμουτ Κολ να ξεσπάει σε λυγμούε εν μέ
σω  υπουργικού συμβουλίου, ό ταν δέχθηκε επικρίσεΐ5 α
πό συναδέλφ ου  Tns. Λίγα χρόνια αργότερα, το  2005, η 
Μέρκελ απέδειξε τη ν  αξία Tns, ταπεινώνονταε άρρενεε 
συναδέλφ ου  τηε, εξασφαλίζονταε τη ν  ηγεσία του κόμ- 
ματοε και κατακτώνταε tous χαρακτηρισμούε «Ατσάλινο 
Κορίτσι» και «Μάγκι Μέρκελ». Ορισμένε5 από tis πρό- 
σφατε5 διεθνείε επικρίσειε εναντίον Tns, όμω5, είναι σω- 
στέε. Η κ. Μέρκελ καθυστέρησε óvreos να  σώσει τη ν  ελ
ληνική οικονομία crus apxés του 2010, σε μία πρρσπάθεια 
να  εξασφαλίσει μεγαλύτερεε υπ οχω ρήσει από τη ν  κυ
βέρνηση Παπανδρέου, ενώ  το ν  Μάιο του ίδιου émus σύρ
θηκε από tous Eupamaious smipous Tns σ τη  δημιουργία 
του ταμείου aom pias, προτού προκαλέσει νέεε ανατα
ρ ά ξε ι σ τη ν Ευρώπη προωθώνταε το  διχαστικό, αν και μ 
δεσμευτικό, σύμφωνο δημοσιονομικών κανόνων «Euro 
Plus», με στόχο το ν  εξευμενισμό τω ν  Γερμανών ευρω- 
σκεπτικιστών.

Tous τελευταίουε μήνεε, όμωε, η κ. Μέρκελ άλλαξε σιω
πηλά στάση, εγκαταλείπονταε tis αντιρρήσειε τηε σ τη ν 
ενδυνάμωση του EFSF και περιορίζοντα5 τη  διαφωνία m s 
σ τη ν  ανακεφαλαιοποίηση τω ν  τραπεζών. Την ίδια σ τιγ
μή αποδέχθηκε πάγια αιτήματα Tns Ted ias  για στενότερο 
συντονισμό μεταξύ η γετώ ν Tns Ε υ ρω ζώ νη . Πριν από έ
να χρόνο, ουδείε θα μπορούσε να  προβλέψει ότι το  Βε
ρολίνο θα ή ταν έτοιμο να προχωρήσει σε τέτο ιεε  υπο
χ ω ρ ή σει.

Την ίδια στιγμή, όμωε, τα  εμπόδια παραμένουν εντυ 
πωσιακά. Οπωε εξηγούν Γερμανοί νομικοί, η απόφαση του 
ανωτάτου δικαστηρίου το ν  περασμένο μήνα αποκλείει ου
σιαστικά τη  δημιουργία «ευρωομολόγου», ενώ  4 otous 5 
Γερμανού5 εμφανίζονται αντίθετοι με αυτό.

REUTERS

«Αν το ευρώ απο- 
τύχει, η Ευρώπη 
αποτυγχάνει και 
αυτή», είναι ένα α
πό τα επιχειρήμα
τα που επαναλαμ
βάνει τελευταία.
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Βενιζέλος: 
«Επιστροφή 
στο 2004»
Χαμηλότερο επίπεδο διαβίωσης 
προανήγγειλε ο υπουργός

Ο υπουργός Οικονομικών κ. Ευ. Βενιζέλος, αναφερόμενος σχις σχεδόν ολοκληρωμένες πλέον διαπραγματεύ
σεις με την τρόικα, διευκρίνισε ότι «απομένουν προς διερεύνηση ορισμένα τεχνικά ζητήματα».

r
Του ΓΙΩΡΓΟΥ Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ

Η κυβέρνηση, υπό το ν  ασφυκτικό 
έλεγχο τηε τρόικαε σχεδιάζει τα 
δημοσιονομικά τηε για τα  προ
σεχή έτη, προγραμματίζει νέα μέ
τρα περιορισμού τω ν  δαπανών ε- 
ντόε του επομένου έτουε με «ρ ι
ζοσπαστικό τρόπο», και εκφράζει 
την ελπίδα να μην επιδεινωθεί το 
κλίμα. Αυτό προκύπτει από την 
τοποθέτηση, χθεε στη  Βουλή, 
του κ. Ευ. Βενιζέλου σε συνε
δρίαση τηε Επιτροπήε Οικονομι
κών με θέμα το προσχέδιο του 
προϋπολογισμού. Μια συνεδρία
ση, η οποία χαρακτηρίστηκε από 
τη ν εξαιρετικά ηλεκτρισμένη α
τμόσφαιρα, τη  σφοδρότατη επί
θεση του αντιπροέδρου τηε κυ- 

'ρνησηε και υπουργού Οικονο
μικών κατά τηε Ν.Δ. και του κ. Α. 
Σαμαρά, το  νέο οξύτατο φραστι
κό επεισόδιο με πρωταγωνιστέε 
τη ν κ. Βάσω Παπανδρέου και τον 
κ. Μαν. Κεφαλογιάννη, όπωε ε- 
πίσηε και τα  νέα σκληρά μηνύ
ματα που στέλνουν οι πράσινοι 
βουλευτέε προε τουε υπουργούε: 
«Πρέπει να καταλάβει η κυβέρ
νηση ότι έχει υπερβεί τα όρια νο- 
μιμοποίησηε» ωε προε τα  μέτρα 
που λαμβάνει, είπε χαρακτηρι
στικά ο κ. Μ. Ανδρουλάκηε.

Μέσα σε όλα αυτά, ήρθε και ο 
κ. Δημ. Κουσελάε να δηλώσει ό
τ ι ουδέποτε είπε πωε διέθετε ωε 
πρώην υφυπουργόε λίστα με με- 
γαλοφειλέτεε προε το Δημόσιο!

«Δυστυχώε τα εισοδήματα, το 
επίπεδο ζωήε λόγω τηε ύφεσηε η 
οποία σωρευτικά στο τέλοε του 
2012 θα έχει φθάσει στο -15%, γυ-

ρίζουμε πίσω, στα  δεδομένα του 
2004», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Βε- 
νιζέλοε. «Η  κατάσταση είναι επι
κίνδυνη και αβέβαιη», σημείωσε. 
Αναφερόμενοε στιε σχεδόν ολο- 
κληρωμένεε πλέον διαπραγμα- 
τεύσειε με τη ν τρόικα, αφού ση
μείωσε ότι «απομένουν προε διε- 
ρεύνηση ορισμένα τεχνικά ζητή
ματα», συνέχισε: «Προχωρήσαμε 
πολύ και τιε συζητήσειε για τα έ
τη  2013-2014 και είναι προφανέε 
ότι πρέπει το 2012 να κάνουμε μια 
πιο ριζοσπαστική προσέγγιση 
τω ν  δημοσίων δαπανών, προκει- 
μένου να βρούμε τουε αναγκαίουε 
πόρουε, όχι με επιβολή νέων ει
σπρακτικών μέτρων, αλλά με πε
ρικοπή δαπανών».

Στο σημείο αυτό τόνισε ότι «αν 
δεν εφαρμοστεί κάποιο σχήμα το 
οποίο να έχει τη ν  αναγκαία ορ- 
θολογικότητα, το  κόστοε εξυπη- 
ρέτησηε του δημόσιου χρέουε α
πό 12 δισ. που ήταν το  2009 θα 
ξεπεράσει τα 18 δισ.». Υπό αυτό 
το  πρίσμα, πρόσθεσε πωε ανα
μένει η κυβέρνηση «ένα  PSI ρΐιιε, 
ένα σχήμα συμμετοχήε του ιδιω
τικού τομέα, ένα συνολικό πακέ
το  το  οποίο θα είναι πολύ καλύ
τερο από αυτό που είχε αρχικά 
σχεδιαστεί».

Επίθεση σε Ν.Δ.
Και έκλεισε τη ν  ομιλία του, με 

μια σκληρή επίθεση σ τη ν αξιω
ματική αντιπολίτευση κατηγο- 
ρώνταε τόσο τη  σημερινή όσο και 
τη ν  προηγούμενη ηγεσία τηε 
Ν.Δ. ότι αποκρύπτει τη ν  αλήθεια 
από το ν  λαό. «Συνιστά  πολιτικό 
θράσοε να  εμφανίζεται ωε λύση

Εντονο φραστικό 
επεισόδιο μεταξύ 
της κ. Βάσως Παπαν
δρέου και του 
κ. Μ. Κεφαλογιάννη.

στο πρόβλημα η Ν.Δ.», είπε και 
σημείωσε ότι ο κ. Καραμανλήε 
γνώρισε από τη ν ευρωπαϊκή η
γεσία  το  δημοσιονομικό πρό
βλημα που αντιμετώπιζε η Ελλά
δα, αλλά δεν πληροφόρησε ποτέ 
ούτε τη  Βουλή ούτε το ν  λαό. Ζή
τησε δε από το ν  κ. Σαμαρά να α- 
ποκαλύψει το περιεχόμενο τω ν  
συζητήσεων που έχει με το  ΕΑΚ 
και τη ν τρόικα.

Οι αναφορέε αυτέε του κ. Βε
νιζέλου προκάλεσαν έντονεε α- 
ντιδράσειε και αποδοκιμασίεε α
πό πλευράε τω ν  βουλευτών τηε 
Ν.Δ. Περισσότερο έντονα  απ’ ό- 
λουε διαμαρτυρήθηκε ο κ. Μ. Κε- 
φαλογιάννηε προκαλώνταε με τη  
σειρά του τη ν  αποδοκιμασία τηε 
προέδρου τηε Επιτροπήε κ. Βάσωε 
Παπανδρέου: «Να είστε σοβαρή» 
τηε είπε ο κ. Κεφαλογιάννηε. 
«Τραμπούκοε σαν κι εσένα δεν 
πρόκειται να γίνω », απάντησε η 
κ. Παπανδρέου, ενώ  απομακρυ
νόμενη του μικροφώνου, σύμ
φωνα με μη διαψευσθείσα από 
τη ν ίδια δημόσια καταγγελία του 
κ. Κεφαλογιάννη, του είπε: «Δ εν  
παε στο διάολο ρε μ...». «Μ ε εξύ
βρισε χυδαία» είπε ο κοινοβου- 
λευτικόε εκπρόσωποε τηε Ν.Δ.

«Κανέναε δεν σε παίρνει στα  σο
βαρά» ανταπάντησε η κ. Παπαν
δρέου και η συνεδρίαση διακό
πηκε για 10 λεπτά, προκειμένου 
να ηρεμήσουν τα  πράγματα.

Λίγη ώρα αργότερα, ο κ. 
Ανδρουλάκηε πρώτοε εκ τω ν  
πράσινων βουλευτών που επέ- 
κριναν τη ν κυβέρνηση για επι- 
λογέε και χειρισμούε, είπε πωε 
πρέπει η Βουλή με ψήφισμά τηε 
να  απευθυνθεί προε ευρωπαϊκά 
Κοινοβούλια και λαούε να κατα
γράψει τη ν ελληνική αγωνία για 
τη  λάθοε πορεία που έχουν εξα
ναγκάσει τη  χώρα μαε να ακο
λουθήσει. Κριτικά στάθηκαν στη 
συνέχεια και άλλοι βουλευτέε 
του ΠΑΣΟΚ (Τόνια Αντωνίου, 
Mix. Τζελέπηε, Mix. Κατρίνηε, Λέ
ων. Γρηγοράκοε κ.ά.).

Αντιδρούν σε αλλαγές στα εργασιακά βουλευτές ΠΑΣΟΚ
Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

Το ενδεχόμενο να επιβάλει η τρόι
κα και τη  μείωση τω ν κατώτατων 
αμοιβών μέσω τηε κατάργησηε 
τηε Εθνικήε Συλλογικήε Σύμβασηε 
Εργασίαε φάνηκε χθεε ότι μπορεί 
να αποδειχθεί η σταγόνα που θα 
ξεχειλίσει το  ποτήρι τηε αντοχήε 
τηε κοινοβουλευτικήε ομάδαε 
του ΠΑΣΟΚ.

Στο άκουσμα και μόνον τηε εί- 
δησηε ότι το  επίμαχο ζήτημα πα
ραμένει σ το  τραπέζι τω ν  δια
πραγματεύσεων, αρκετοί βου
λευτέε έλεγαν στη  Βουλή ότι αυ
τή  τη  φορά το  εννοούν πωε δεν 
προτίθεται να  ψηφίσουν μια τέ 
τοια πρόταση, ενώ  ενδεικτικά η 
κ. Τόνια Αντωνίου αναρωτήθηκε 
ποιοι θα είναι αυτοί, άραγε, που 
θα συναινέσουν, αφού θα γίνου
με Ινδία σε επίπεδο μισθών, να

μεταβληθούμε και σε Πακιστάν 
σε ό,τι αφορά τιε εργασιακέε 
σχέσειε...

Σημειωτέον, δε, ότι ακόμη και 
ο κοινοβουλευτικόε εκπρόσω
ποε του ΠΑΣΟΚ κ. Χρ. Πρωτό- 
παπαε ξεκαθάρισε χθεε σ τη ν  
«Κ » πωε «για μαε τουε βουλευτέε 
δεν νοείτα ι να καταργηθεί η 
Εθνική Συλλογική Σύμβαση 
Εργασίαε ακόμη και μέσα στιε νέ- 
εε δυσμενείε συνθήκεε». Υπο
νόησε έτσ ι ότι ήδη με τιε ρυθμί- 
σειε τηε μερικήε απασχόλησηε 
και τω ν  εκ περιτροπήε συμβά
σεω ν εργασίαε το  ΠΑΣΟΚ έχει 
βάλει πάρα πολύ νερό στο  κρασί 
του και ότι μια πρόταση που α
φήνει ανυπεράσπιστουε ακόμη 
και όσουε παίρνουν σήμερα τη ν  
κατώτατη συμφωνηθείσα αμοιβή 
μεταξύ τω ν  κοινωνικών ετα ίρων 
δεν θα περάσει...

Υποστηρίζουν πως δεν 
πρόκειται να γίνει δεκτή 
η απαίτηση της τρόικας 
για περαιτέρω μείωση 
του κατώτατου μισθού.

Το επίμαχο ζήτημα ήρθε να 
φορτίσει ακόμη περισσότερο το 
βαρύ κλίμα που είχε δημιουργή
σει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα 
το  πολυνομοσχέδιο του υπουρ
γείου Οικονομικών. Το οποίο, ση- 
μειωτέον, κάποιοι βουλευτέε, όπωε 
οι κ. Λούκα Κατσέλη και Κατερί
να Μπατζελή, είχαν ήδη αφήσει 
να εννοηθεί ότι δεν προτίθεται να 
ψηφίσουν άνευ συγκεκριμένων 
αλλαγών διασφάλισηε τω ν  εργα
ζομένων. «Εγώ δεν προτίθεμαι να

ψηφίσω οποιαδήποτε ρύθμιση 
καταργεί βασικά εργασιακά δι
καιώματα, που ανατρέπουν θε- 
σμούε και κεκτημένα τω ν  τελευ
ταίων δύο δεκαετιών», προειδο
ποίησε η κ. Κατσέλη, ενώ  και η κ. 
Μπατζελή τόνισε ότι διαφωνεί κα- 
θέτωε με τιε προωθούμενεε αλ- 
λαγέε ειε βάροε τω ν εργαζομένων 
αν αυτέέ δεν συνοδευθούν με μέ
τρα ενίσχυσήε τουε, όπωε π.χ. η 
μείωση τω ν  ασφαλιστικών ει
σφορών. Υπενθύμισε, μάλιστα, 
ότι ήδη από τη  Σύνοδο Κορυφήε 
τηε 25ηε Μαρτίου είχε διαφανεί 
η πιθανότητα εξομοίωσηε τω ν 
συμβάσεων ιδιωτικού και δημό
σιου τομέα και κάλεσε τη ν κυ
βέρνηση να μην είναι εκείνη που 
θα καταστήσει τη  χώρα πειρα
ματόζωο, υποστηρίζονταε ότι ένα 
τέτοιο μέτρο δεν θα περνούσε σε 
κανένα ευρωπαϊκό κράτοε.

Πέραν ωστόσο τω ν  βουλευ
τών, υπενθυμίζεται ότι ακόμη 
και υπουργοί έχουν σε ανύποπτο 
χρόνο εκφράσει τη ν  κάθετη α
ντίθεσή  τουε με τη  πρόθεση τηε 
τρόικαε να καταργήσει ακόμη και 
τιε κατώτερεε αμοιβέε. Μόλιε 
τη ν προηγούμενη εβδομάδα ο κ. 
Χαρ. Καστανίδηε είχε χαρακτη
ρίσει ένα τέτο ιο  ενδεχόμενο «ά 
μετρη εξαθλίωση του πολιτικού 
μαε συστήματοε», υπενθυμίζονταε 
ότι η Εθνική Συλλογική Σύμβαση 
Εργασίαε κατοχυρώνεται από το 
Σύνταγμα. Ο ίδιοε, μάλιστα, είχε 
ταυτίσει ένα τέτοιο μέτρο με α
πειλή «μείωσηε του βιοτικού ε
πιπέδου του ελληνικού λαού σε 
πρωτόγνωρα επίπεδα» και είχε υ
πογραμμίζει πωε πίσω από τη ν  ε
πίμαχη πρόταση τηε τρόικαε βρί
σκονται «μη πολιτικοί παράγοντεε 
τηε χώραε».

Ο Περισσός τιμά τα 70 έτη 
από την ίδρυση του ΕΑΜ
Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Τα 70 χρόνια από την ίδρυση του 
ΕΑΜ θα τιμήσει το  ΚΚΕ. Η εκ
δήλωση έρχεται αμέσωε μετά τιε 
αποκαταστάσειε τω ν Ζαχαρώδη, 
Βαβούδη και Βελουχιώτη και εν
δεικτικό τηε σημασίαε, την οποία 
τηε αποδίδουν στον  Περισσό εί
ναι ότι την κεντρική ομιλία θα εκ
φωνήσει η κ. Αλέκα Παπαρήγα.

Αν και η εκδήλωση συνδιορ- 
γανώνετα ι από τη ν  Κ.Ε. του 
ΚΚΕ μαζί με τη ν Πανελλήνια 
Ενωση Α γω ν ισ τώ ν  Εθνικήε 
Αντίστασηε και Δημοκρατικού 
Στρατού Ελλάδαε και θα έχει και 
επετειακό χαρακτήρα, θεωρείται 

ιθανό ότι η κ. Παπαρήγα θα 
χρησιμοποιήσει αυτό το βήμα για 
να βάλει τα πράγματα στη  θέση 
τουε, σε ό,τι αφορά τη  στάση του 
ΚΚΕ απέναντι σ τον  συνασπισμό 
εξουσίαε που προτείνει ο πρόε- 
δροε του ΣΥΝ, κ. Αλ. Τσίπραε, και 
κυρίωε απέναντι στιε συνεχείε 
επικλήσειε του ΕΑΜ ωε προτύ
που για μια αντιμνημονιαχή συ
νεργασία. Το ΚΚΕ είναι απολύ- 
τωε αντίθετο σε μια συνεργασία 
όπωε την προτείνει ο κ. Τσίπραε. 
Ο Περισσόε, μάλιστα, ουδέποτε 
έκρυψε ότι θεωρεί τη ν  επίκλη
ση του ΕΑΜ, ωε παραδείγματοε 
από το ν  κ. Τσίπρα, τουλάχι
σ τον  ενοχλητική: δεν είναι τυ 
χαίο ότι πρόσφατα ο εκπρόσω-

ποε του κόμματοε Π. Μεντρέκαε 
προχώρησε σε οξεία επίθεση κα
τά του κ. Τσίπρα για το  θέμα αυ
τό, κατηγορώνταε το ν  για δια
στρέβλωση τηε ιστορίαε του 
ΚΚΕ και του εργατικού κινήμα- 
τοε. Ο κ. Μεντρέκαε, μάλιστα, εί
χε κάνει τότε αναφορά στο ΕΑΜ 
και τα  πεπραγμένα του και α
ντιπαραβολή με τα  όσα υπο
στηρίζει η Κουμουνδούρου και 
ο κ. Τσίπραε. Οπωε είπε ο κ. Μ ε
ντρέκαε, «το  ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ 
δεν έγιναν για να υπερασπιστούν 
αρχέε και αξίεε τύπου Μάα- 
στριχ, ΟΝΕ και ευρώ. Για να  υ
πάρχει το  ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ πρω
τοστά τησε το  ΚΚΕ και με το  αί
μα και τη  δράση του ανδρώθη- 
κε και συσπείρωσε το ν  λαό».

Την Τετάρτη
Η εκδήλωση που θα γίνει τη ν  

Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί 
σ τη ν αίθουσα Συνεδρίων, σ τη ν 
έδρα τηε Κ.Ε. του ΚΚΕ, σ τον  Πε
ρισσό. Χαιρετισμό θα απευθύνει 
ο πρόεδροε τω ν  Α γωνιστών τηε 
Αντίστασηε και του ΔΣΕ Χρ. 
Τσιντζιλώνηε. Στην εκδήλωση θα 
υπάρχει καλλιτεχνικό πρόγραμ
μα με τραγούδια τηε Αντίστασηε 
από το  μουσικό συγκρότημα 
του Στέφανου Ψαραδάκου, ενώ 
κείμενα θα διαβάσουν οι ηθο
ποιοί Β. Κολοβόε και Λίλα Κα- 
φαντάρη.

Προεξοφλείται το «κούρεμα» χρέους
Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Προεξοφλούν τα  κόμματα τηε ε- 
λάσσονοε αντιπολίτευσηε τηε 
Αριστεράε ότι επίκειται μεγάλο 
κούρεμα του ελληνικού χρέουε, 
όπωε προκύπτει από τιε τοποθε- 
τήσειε τουε. Ανατροπή τηε κυ- 
βερνητικήε πολιτικήε ζη τούν 
ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο πρόεδροε 
του ΛΑΟΣ κ. Γ. Καρατζαφέρηε ζή
τησε τη  σύσταση οικουμενικήε 
κυβέρνησηε.

Η γενική γραμματέαε του ΚΚΕ 
κ. Αλέκα Παπαρήγα τόνισε πωε 
αποδείχτηκε ότι «ο  λαόε δεν έ
πρεπε να μπει σ το  δίλημμα χρε
οκοπία ή μέτρα, ή στο  αν δεχθώ 
μέτρα δεν θα ’χω τη  χρεοκοπία, 
γιατί τα  μέτρα προηγήθηκαν τηε 
χρεοκοπίαε». Σημείωσε, μάλι
στα, πωε το  «κούρεμα», έωε και 
60%, θα εξελιχθεί διαφορετικά για 
το  κεφάλαιο, τιε επιχειρήσειε 
και τιε τράπεζεε και διαφορετικά 
για το ν  λαό» και το ν  κάλεσε να 
βάλει πλώρη για τη ν ανατροπή 
τηε κατάστασηε «όχι μόνο τηε κυ
βέρνησηε, αλλά και συνολικά 
αυτήε τηε πολιτικήε».

Ο πρόεδροε του ΛΑΟΣ κ. Γ. Κα
ρατζαφέρηε τάχτηκε εναντίον 
του κουρέματοε και ζήτησε τη σύ
σταση οικουμενικήε κυβέρνη
σηε. Μ ιλώνταε σ τον  ραδιοσταθ
μό Real fm δήλωσε ότι «απωλέ- 
σαμε τη ν  εθνική μαε κυριαρχία» 
και πρόσθεσε: «Πρέπει να  σχη-

ματίσουμε μια οικουμενική κυ
βέρνηση, με μια προσωπικότητα 
για πρωθυπουργό -την οποία και 
πρέπει να την βρούμε- και αφού 
βάλουμε την Ελλάδα σε τροχιά α- 
νάκαμψηε, αφού μπουν όλα στη  
σειρά τουε, μετά πάμε σε εκλογέε 
με ηρεμία».

Ο ΣΥΝ σε ανακοίνωσή του το 
νίζει ότι «οι δυνάμειε που κυ
βερνούν την Ε.Ε. παραμένουν

Από ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ  
-  Ο ΛΑΟΣ ζητεί 
οικουμενική και 
κυβέρνηση έκτακτης 
ανάγκης η ΔΗ.ΣΥ.

προσηλωμένεε αποκλειστικά στη 
διάσωση τω ν τραπεζών και σχε
διάζουν ένα «κούρεμα» του χρέ
ουε τηε Ελλάδαε που θα συνο
δευτεί με ακόμα πιο σκληρά μέ
τρα για τουε εργαζομένουε».

Ο ΣΥΝ προσθέτει ότι η συζή
τηση  για την «ελεγχόμενη χρε
οκοπία τηε Ελλάδαε» δείχνει τη  
χρεοκοπία τηε νεοφιλελεύθε- 
ρηε πολιτικήε και καταλήγει ό
τι χρειάζεται «ανάπτυξη τω ν  κι
νημάτων τω ν εργαζομένων, τω ν  
νέων, όλων όσουε πλήττει αυτή 
η πολιτική, είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για να ανατραπεί

αυτή η πολιτική». Ο πρόεδροε 
τηε Δημοκρατικήε Αριστεράε κ. 
Φ. Κουβέληε ζήτησε πολιτική λύ
ση για τη ν κρίση χρέουε τηε χώ
ραε. «Η  Ευρώπη βρίσκεται σε 
κρίση και αναμφισβήτητα αυτή 
η πολιτική κρίση τηε Ευρώπηε 
διαμορφώνει ένα εξαιρετικά δυ- 
σμενέε περιβάλλον για τη ν Ελλά
δα» είπε, ενώ  πρόσθεσε ότι «θα 
πρέπει να  διεκδικηθεί πολιτική 
λύση για τη ν  κρίση χρέουε τηε 
χώραε. Μια κρίση χρέουε που πια 
είναι γενικευμένη. Η Ευρώπη ή 
θα πορευτεί πολιτικά ενοποιη
μένη ασκώνταε επί τηε ουσίαε 
τη ν  οικονομική διακυβέρνηση ή 
θα αρχίζει να  μετράει τιε δια- 
σπάσειε τη ε», κατέληξε ο κ. - 
Κουβέληε.

Υπέρ τηε σύστασηε κυβέρνη
σηε έκτακτηε ανάγκηε τάχθηκε 
εκ νέου η Δημοκρατική Συμμαχία 
τηε κ. Ντόραε Μπακογιάννη, 
που εξαπέλυσε επίθεση στα  δύο 
μεγάλα κόμματα. Σε ανακοίνωση 
η ΔΗΣΥ τόνιζα  ότι «οι ηγεσίεε του 
ΠΑΣΟΚ και τηε Ν.Δ. συνεχίζουν 
να λειτουργούν με τον ίδιο πα- 
λαιοκομματικό τρόπο που μαε ο
δήγησε ώε τη ν καταστροφή» και 
τιε κατηγορεί ότι «αρνούνται τα 
προφανή που είναι η κυβέρνηση 
έκτακτηε ανάγκηε». Κατά τη  Δη
μοκρατική Συμμαχία «τη  λύση θα 
πρέπει να δώσει ο λαόε, για να ε
πιβάλει τη ν  κυβέρνηση έκτα
κτηε ανάγκηε».

Στην Ελλάδα 
τον Δεκέμβριο 
ο Τζο Μπάιντεν
Επίσκεψη στη ν Ελλάδα πρόκειται να πραγματοποιήσει 
στιε αρχέε Δεκεμβρίου ο αντιπρόεδροε τω ν ΗΠΑΤζο Μπάι
ντεν, όπωε ανακοίνωσε χθεε το γραφείο του Ελληνα πρω
θυπουργού. Οι κ. Παπανδρέου και Μπάιντεν, που συν
δέονται άλλωστε και με προσωπική φιλία, αναμένεται να 
έχουν συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου στιε 5 Δεκεμβρίου, 
με τιε εξελίξειε στην οικονομία να βρίσκονται -αυτονόητα- 
στο επίκεντρο του ενδιαφέροντοε.

Οι δύο άνδρεε είχαν συναντηθεί και στιε 22 Σεπ'Γ 
βρίου του 2010, όταν ο Ελληναε πρωθυπουργόε πμ . · 
ματοποίησε ταξίδι-αστραπή από τη  Νέα Υόρκη, όπου βρι
σκόταν για τη  Σύνοδο του ΟΗΕ, στην Ουάσιγκτον. Ο Αμε- 
ρικανόε αντιπρόεδροε είχε, τότε, παράσχει πολιτική στή
ριξη στην Ελλάδα, δηλώνονταε εντυπωσιασμένοε για τιε 
προσπάθειεε που καταβάλλει η κυβέρνηση και ο λαόε τηε 
χώραε. Αλλωστε, ο κ. Μπάιντεν διατηρεί πολύχρονη σχέ
ση με την ελληνική ομογένεια, ενώ -ωε μέλοε τηε επι- 
τροπήε εξωτερικών υποθέσεων τηε Γερουσίαε- έχει προ
σφέρει στήριξη και κατανόηση στιε ελληνικέε θέσειε.

Πλην τηε οικονομικήε κρίσηε, στο τραπέζι τω ν συ
νομιλιών μεταξύ τω ν  κ. Παπανδρέου και Μπάιντεν α
ναμένεται να βρεθούν και τα εθνικά θέματα, σε μία πε
ρίοδο μάλιστα που η κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο 
είναι τεταμένη εξαιτίαε τηε επιθετικήε στάσηε τηε Αγκυ- 
ραε, έναντι τηε Κύπρου και του Ισραήλ, με αφορμή τιε 
έρευνεείυδρογονανθράκων στην κυπριακή ΑΟΖ.

Τουρκική παρουσία 
! στην Αν Μεσόγειο

Της ΔΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Αποφασισμένη να διατηρήσει ισχυρή στρατιωτική πα
ρουσία στην ευρύτερη περιοχή τηε Ανατολικήε Μ εσο
γείου επί μακράν είναι η Τουρκία, σύμφωνα με στοιχεία 
που δημοσίευσε χθεε η τουρκική φιλοκυβερνητική ε
φημερίδα «Μπούγκιουν». Η παραμονή σ τη ν περιοχή ι- 
σχυρήε ναυτικήε δύναμηε σχετίζεται με τιε κυπριακέε 
γεωτρήσειε και την κρίση στιε σχέσειε Τουρκίαε - Ισραήλ 
και, προφανώε, εντάσσεται στο σχέδιο «Μπαρμπαρόσα» 
τω ν  τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, που αφορά τη ν α
πόφαση τηε Αγκυραε να ενισχύσει και να καταστήσει εμ
φανή την παρουσία τηε με πολεμικά πλοία, όπου θεω
ρεί ότι διατηρεί ζωτικά συμφέροντα, σε μια ακτίνα δρά- 
σηε μέχρι τον Ινδικό Ωκεανό. Η τουρκική δραστηριότητα 
δείχνει να απασχολεί έντονα  τιε ΗΠΑ. Η Wall Street 
Journal σε χθεσινό δημοσίευμά τηε αναφέρει ότι η Αμε
ρικανίδα ΥΠΕΞ Χίλαρι Κλίντον παρενέβη προε Τούρκουε 
αξιωματούχουε, ζητώνταε 
να υπαναχωρήσουν από 
τιε απειλέε για αποστολή 
πολεμικών πλοίων στην 
Κύπρο, επισημαίνονταε τα 
αμερικανικά συμφέροντα 
στη γεώτρηση για φυσικό 
αέριο. Ωστόσο, η «Μπού- 
γκιουν» αναφέρει ότι η α
πόφαση τηε Αγκυραε είναι 
σ την ευρύτερη περιοχή 
να  βρίσκονται διαρκώε 
τουρκικά πολεμικά πλοία 
και άνδρεε τω ν ειδικών δυ
νάμεων. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού έχουν σταλεί τρειε 
φρεγάτεε, ένα πλοίο επιμελητείαε, τρία ελικόπτερα του 
πολεμικού ναυτικού και μονάδεε υποβρυχίων καταδρο
μών και υποβρύχιαε άμυναε. Η δύναμη θα παραμείνει μέ
χρι τιε 15 Νοεμβρίου, οπότε και θα αντικατασταθεί από 
τη δεύτερη ομάδα για το διάστημα μέχρι 15 Μαΐου και 
ο σχεδιασμόε ολοκληρώνεται με την τρίτη  ομάδα, που 
θα βρίσκεται στην περιοχή μέχρι τιε 15 Αυγούστου 2012.

Εν τω  μεταξύ, η Τουρκία συντηρεί κλίμα έντασηε με 
την Ελλάδα. Μ ετά την επανάληψη τω ν  εμπλοκών τουρ
κικών μαχητικών με αεροσκάφη τηε Πολεμικήε Αερο- 
πορίαε, που τείνουν να γίνουν εκ νέου καθημερινή πρα
κτική στο Αιγαίο, το περασμένο Σάββατο, έπειτα από διά
λειμμα αρκετών μηνών, τουρκική φρεγάτα έφθασε μέ
χρι το Σούνιο. Η φρεγάτα «Κεμάλ Ρέιε», η οποία τυπικά 
πραγματοποίησε αβλαβή διέλευση, διέσχισε ολόκληρο 
το Αιγαίο, αντί να ακολουθήσει τα τουρκικά παράλια για 
να μεταβεί από τη  Ρόδο στα  Δαρδανέλλια. Α ντ ’ αυτού, 

| η τουρκική φρεγάτα κατευθύνθηκε νότια τηε Σαντορί- 
νηε, νότια τηε Μήλου, άλλαξε πορεία βορειοδυτικά προε 
Σέριφο και, ακολούθωε, εισήλθε στα εθνικά χωρικά ύδατα 
στην περιοχή μεταξύ Κέαε και Κύθνου, για να εξέλθ'" α
πό το στενό  του Καφηρέα, με βόρεια πορεία. Η το ι- 
κή φρεγάτα βρισκόταν υπό στενή  παρακολούθηση από 
πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού. Διπλωματικέε πηγέε α
ναφέρουν ότι η κλιμάκωση τω ν  τουρκικών προκλήσεων 
προε τη ν Ελλάδα δεν μπορεί να αποκοπεί από τιε εξε- 
λίξειε σ την Κύπρο.

Υπέρ της συναίνεσης 
η Ενωση τέως βουλευτών
Σικπράτευση και συνεννόηση τω ν πολιτικών, κοινωνικών 
και πνευματικών δυνάμεων τηε χώραε ζητεί η Ενωση των 
Ελλήνων τέωε βουλευτών και ευρωβουλευτών, με ομό
φωνο ψήφισμα τηε Εκτακτηε Γενικήε Συνέλευσήε τηε. 
Στο κείμενο επισημαίνουν την κρισιμότητα τηε συγκυ- 
ρίαε, καθώε «το  κύροε και η υπόσταση του ελληνικού κρά- 
τουε και τηε δημοκρατίαε μαε διακυβεύονται», ενώ «οι 
άθλιεε σημερινέε πιέσειε και οι πανταχόθεν εκπορ' V  
μενοι, ειε βάροε τηε Ελλάδοε, εκβιασμοί, παράλληλ . ,ε 
τα δικά μαε παλαιό και νέα λάθη και την εκ μέρουε μαε 
ανοχή σε μια μακροχρόνια παρακμιακή συμπεριφορά σε 
όλουε τουε τομείε, μαε οδηγούν στην απομόνωση μέσα 
στην Ευρώπη και το ν  κόσμο και στη ν ολική καταστρο
φή». Απευθυνόμενοι προε όλουε, τονίζουν: «Ανταπο- 
κριθείτε στιε ιστορικέε σαε ευθύνεε και βοηθήστε τον 
λαό και τουε νέουε που δοκιμάζονται. Με αίσθημα ευ- 
θύνηε εμπνεύστε την ελπίδα και στηρίξτε τη  δημιουρ
γία. Η Ελλάδα πρέπει να σταθεί όρθια με αξιοπρέπεια και 
περηφάνια σε αυτή τη  δοκιμασία». Η Ενωση δημοσιο
ποίησε, επίσηε, επιστολή που είχε απευθύνει ο πρόεδροε 
τηε Κ. Πυλαρινόε στον Πρόεδρο τηε Δημοκρατίαε κ. Κά
ρολο Παπούλια, στιε 29 Μαρτίου 2011, με την οποία του 
ζητούσε «να  απαιτήσει από όλεε τιε πολιτικέε δυνάμειε 
του τόπου το ν  άμεσο σχηματισμό κυβέρνησηε εθνικήε 
ενότηταε και σωτηρίαε, υπό τη ν προεδρία του έχοντοε 
τη ν κοινοβουλευτική πλειοψηφία τηε Βουλήε».

Σύμφωνα με τη φι- 
λοκυβερνητική ε
φημερίδα «Μ πού- 
γκιουν» θα είναι 
μακρά λόγω των 
γεωτρήσεων στην 
Κύπρο και της κρί
σης με Ισραήλ
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Τα σήματα Μορς
Του Α ΓΓΕΛΟ Υ  ΣΤΑΓΚΟΥ

Μ ία είναι η ένσταση 
σε όσα διαφωτιστικά 
και λογικά είπε ο εκ- 

πρόσωποε τηε Κομισιόν 
στην τρόικα, Ματίαε Mops, 
στην πολύ ενδιαφέρουσα 
συνέντευξη που έδωσε στον 
συνάδελφο Β. Ζάρα και δη
μοσιεύτηκε στο φύλλο τηε 
«Κ» την περασμένη Πέμπτη. 
Εκείνο το «η ύφεση ήταν βα
θύτερη απ’ όσο νομίζαμε» 
που είπε αποτελεί ομολογία 
ότι «η συνταγή» δεν ήταν ί- 
σωε η απόλυτα κατάλληλη 
για την Ελλάδα, μια χώρα με 
πάρα πολλέ5 ιδιαιτερότη- 
τεε, η οποία διαφέρει εντε- 
λώε από τιε υπόλοιπεε τηε 
Ευρωζώνηε.

Δεν συζητείται το αν κα- 
λώε ή κακώε(οπωσδήποτε 
κακώε) η Ελλάδα δεν είναι 
μια κανονική ευρωπαϊκή χώ
ρα, αλλά το αν η «συνταγή» 
είναι η σωστή για την περί
πτωσή τηε. Αναμφίβολα, τα 
εφιαλτικά δημοσιονομικά 
στοιχεία οδήγησαν τη χώρα 
στον μηχανισμό στήριξηε 
και στο Μνημόνιο και δεν 
μπορεί να γίνει συζήτηση για 
τη ν  άμεση αναγκαιότητα 
των μεταρρυθμίσεων. Ομοιε, 
οι μεταρρυθμίσει μπορούν 
ioois να περιστείλουν κά- 
ποιε5 δαπάνεε άμεσα, αλλά 
δεν αποφέρουν άμεσα έσο
δα και μάλιστα όταν η διοι
κητική μηχανή είναι εντελώε 
διαλυμένη και γενικά διε
φθαρμένη.

Η αδυναμία του περιορι
σμού τηε φοροδιαφυγήε α
ποτελεί την κορυφαία από
δειξη τηε ανεπάρκειαε των 
μηχανισμών του κράτουε. 
Επομένωε, όταν το μη δια
πραγματεύσιμο Μνημόνιο 
θέτει ois στόχο τη γενναία 
περιστολή του ελλείμματοε 
σε ελάχιστο χρονικό διά
στημα, οι οριζόντιεε περι- 
κοπέε μισθών και συντάξε
ων φαντάζουν αναγκαστικέε 
λύσεΐ5, χωρίε αυτό να  ση
μαίνει ότι έγιναν με σχεδία
σμά και δικαιοσύνη από την 
κυβέρνηση.

Από την άλλη πλευρά, η 
ύφεση και οι περικοπέε μι
σθών είναι σαφέε ότι συμ
βάλλουν στην αύξηση του 
ελλείμματοε, αφού είναι α
παραίτητη η επιδότηση των 
ασφαλιστικών ταμείων και 
των ανέργων.

Μπορεί ο κ. Mops να ε
πισημαίνει ότι η Αθήνα «έ
χει μεγάλα περιθώρια να ε- 
πιλέξει τουε τρόπουε με τουε 
οποίουε θέλει να επιτύχει 
τουε στόχουε. του προϋπο
λογισμού», αλλά ο παράγο- 
νταε του (ελάχιστου) χρόνου 
παίζει εξαιρετικά σημαντι
κό ρόλο. Τόσο σημαντικό 
που να  οδηγεί σε μονόδρο- 
μουε. Αλλωστε, από την αρ
χή  ήταν φανερό ότι οι Ελλη- 
νεε θα φτωχύνουν και το βιο
τικό τουε επίπεδο θα πέσει 
πολύ χαμηλότερα, προκει- 
μένου να  μηδενίσουν το έλ

λειμμα, να γίνει ανταγωνι
στική η οικονομία τουε, να 
αρχίσουν να ελαττώνουν το 
χρέοε τουε και να εξορθο- 
λογίσουν κράτοε και κοινω
νία. Από τη στιγμή που δεν 
υπάρχουν δανεικά και οι 
δανειστέε απαιτούν τη με
ταμόρφωσή μαε, δεν μπο
ρούμε να κάνουμε διαφορε
τικά. Ολα τα παραπάνω δεν 
υπονοούν ότι η κυβέρνηση 
λειτουργεί αποτελεσματικά 
και δεν έχει ευθύνεε που η 
χώρα φτάνει συνεχώε σε 
νέα αδιέξοδα. Η αντικειμε
νική θεώρηση των πραγμά
των όμωε δεν είναι δυνατόν 
να παραβλέψει κάποιεε α- 
λήθειεε, που ο εκπρόσωποε 
τηε Κομισιόν στην τρόικα εί
τε δεν τιε λαμβάνει υπ’ όψιν 
του είτε δεν θέλει να ανα
φερθεί σε αυτέε. Σε αυτέε 
που αφορούν τη  «συντα
γή», τον παράγοντα του χρό
νου και την πίεση για ταχύ- 
τατεε προσαρμογέε, θα πρέ
πει να προστεθεί ότι το μόρ
φωμα τηε κοινωνίαε και του 
κράτουε που δημιουργήσα
με δεν αλλάζει με διορθώ- 
σειε, αλλά με γκρέμισμα και 
ξαναχτίσιμο, κάτι που δεν εί
ναι καθόλου εύκολο. Και α
πό κοντά πρέπει να  ομολο- 
γηθεί ότι οι αντιδράσειε από 
διάφορεε πλευρέε και για διά- 
φορουε λόγουε δεν επιτρέ
πουν αισιοδοξία.

Σωστά ο Μ. Mops δεν α
ναφέρθηκε στιε τεράστιεε ε- 
σωτερικέε αντιδράσειε στην 
εφαρμογή των μέτρων που 
αποφασίζονται για να τη
ρήσει η κυβέρνηση τιε δε- 
σμεύσειε τηε και κηρίωε για 
να παραμείνει η χώρα στην 
Ευρωζώνη.

Δεν είναι η δουλειά του να 
αναμειχθεί «στα εσωτερι
κά» και να τροφοδοτήσει τον 
λαϊκισμό του λεγάμενου α- 
ντιμνημονιακού κύματοε (κι- 
νήματοε, κατά αλλουε). Δεν 
είναι όμωε καθόλου απίθανο 
η Ελλάδα να καταρρεύσει 
πλήρωε, να πτωχεύσει και να 
καταλήξει στη δραχμή εξαι- 
τίαε των ακραίων αντιδρά
σεων και όχι τόσο για λόγουε 
καθαρά οικονομικούε. Αυτά 
που γίνονται και σε τόσο έ
ντονο βαθμό, ιδιαίτερα από 
συντεχνίεε του δημόσιου 
τομέα, δίνουν υπόσταση σε 
αυτό τον κίνδυνο.

Με λίγα λόγια, κράτοε 
μπορεί να μην έχουμε, αλλά 
παρακράτοε έχουμε. Συ
γκροτήθηκε και δυνάμωσε 
στη διάρκεια αρκετών δε
καετιών υπό την κυριαρχία 
των κρατικοδίαιτων συνδι
καλιστών. Ωε χθεε απομυ
ζούσε το κράτοε, το οποίο 
ταυτόχρονα συνδιοικούσε. 
Τώρα συγκρούεται ευθέωε 
και θέλει να το υποκατα- 
στήσει, γιατί απειλείται από 
τα σήματα Mops τηε Ευρώ- 
πηε. Είναι μια θανάσιμη σύ
γκρουση και, αν το παρα
κράτοε του κρατικοδίαιτου 
συνδικαλισμού επικρατήσει, 
η κατάρρευση είναι βέβαιη.


