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Βαθιά ρήξη αντί για συναίνεση σιην προχθεσινή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο ιης Νέας Δημοκρατίας
Η πρόσκληση

έφερε ναυάγιο
αποφασισμένος να δώσει τη μάχη (για τη διάσωση της χώρας) ώς το τέλος ανεξάρτητα από το ποια θα είναι η κατάληξή της και αδιαφορώντας για την προσωπική του τύχη.

3. Για να απαντήσει καθαρά σε όσους του προτείνουν να προκηρύξει εκλογές για να αποχωρήσει με εύσχημο τρόπο από την εξουσία.
4. Για να μαζέψει τα λουριά (κατά την έκφραση του συρμού) της Κοινοβουλευτικής Ομάδας η οποία εμφανίζει έντονα σημάδια αποσυσπεί- ρωσης.Για να συμβεί αυτή η μεταστροφή, οι πληροφορίες θέλουν τον κ. Παπαν- δρέου να έχει εντατικές συζητήσεις με στενούς συνεργάτες του, αλλά και εξωθεσμικούς παράγοντες οι οποίοι του εισηγήθηκαν ότι σ’ αυτή τη φάση, που κατά τα φαινόμενα είναι η κρισιμότερη της διετούς διακυβέρνησης της χώρας από τον ίδιο, θα πρέπει να εγκαταλείψει το ήπιο ύφος και «να γίνει ένας Παπανδρέου».Είναι ενδεικτικό ότι ορισμένοι εξ αυτών, ενθουσιασμένοι προφανώς από τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε η ΚΟ στους υψηλούς τόνουςΦ

«Ψεύδη
ία περί εκλογών»

και στο περιεχόμενο της ομιλίας Παπανδρέου (υπολογίζεται ότι τον χειροκρότησαν περί τις 25 φορές!), δήλωσαν προχθές το βράδυ:«Απόψε δεν μίλησε ο Γιώργος Παπανδρέου, αλλά ο Ανδρέας Παπανδρέου».Γίνεται λόγος για δύο συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή και τη Δευτέρα με θέμα τη «μεταστροφή» Παπανδρέου. Και υποστηρίζεται ότι σημαντικό ρόλο στην αλλαγή στάσης του Πρωθυπουργού έπαιξαν δικοί του άνθρωποι, όπως ο αδελφός του Νίκος. Αλλοι πάντως, εντός της κυβερνώσης παράταξης, υποστήριζαν χθες, μετά και την οριστικοποίηση της ρήξης με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αντώνη Σαμαρά, ότι «στρώθηκε το χαλί για εκλογές», παρά το γεγονός ότι διαψεύδεται κατηγορηματικά ότι προτίθεται να προσφϋγει σε πρόωρη εκλογική αναμέτρηση -  διάψευση που ήρθε και μετά από σχετικές αναφορές του Αλέξη Τσίπρα που συναντήθηκε χτες με τον κ. Παπανδρέου.Αυτά όμως πια ανήκουν στο παρελθόν, και εντάσσονται στο παιχνίδι εντυπώσεων που από προχθές το βράδυ παίζεται ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αξιωματική αντιπολίτευση, με στόχο, όπως εκτιμούν πολιτικοί παρατηρητές, να επιρριφθεί από τον έναν στον άλλο η ευθύνη για την αποτυχία της προσπάθειας να βρεθεί πεδίο συνεννόησης.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

Σ τα άκρα οδηγείται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης παραμονές της σύγκλησης της έκτακτης Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ενωσης, από την οποία θα εξαρτηθεί εν πολλοίς και η πορεία της χώρας στη συνέχεια.Το σκηνικό της ρήξης, που φαίνεται πως ήταν προαποφασισμένο και από τις δυο πλευρές, προκαλεί δυσοίωνες προβλέψεις καθώς στην πιο κρίσιμη φάση της προσπάθειας για την εξεύρεση λύσης στην κρίση χρέους που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, η πολιτική εκπροσώπηση της χώρας εμφανίζεται κατακερματισμένη και αλληλοκατηγορούμενη.Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία Παπανδρέου - Σαμαρά, που ήρθε σε συνέχεια της άκαρπης συνάντησης που είχαν προχθές το βράδυ οι δύο ηγέτες, έδωσε πρόωρο τέλος στις ελπίδες που είχε γεννήσει η αναγγελία της συνάντησης τους, ότι πιθανόν να οδηγούσε στη συνεννόηση των δυο κομμάτων ώστε η χώρα να αντι- προσωπευθεί ενισχυμένη στην κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής της Κυριακής.Και έχει ενδιαφέρον να υπογραμμιστεί ότι σ' αυτή την αντιπαράθεση κυρίαρχο ρόλο είχαν οι κατηγορίες για «ειδικά δικαστήρια», «Γουδιά» και «κρεμάλες» από τη μια μεριά, κι από την άλλη τα «είσαι σε πανικό, φύγε».Με τον Αντ. Σαμαρά να ρίχνει τις ευθύνες για την αποτυχία της επίτευξης μιας μίνιμουμ συνεννόησης στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, και ειδικότερα την ομιλία που εκφώνησε στην συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος μόλις μια ώρα πριν από την συνάντησή τους, το ενδιαφέρον στρέφεται στο τι προκάλεσε την έκρηξη Παπανδρέου η οποία εκτίναξε στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο.Ενα 24ωρο μετά, συνεργάτες του και κυβερνητικά στελέχη διατύπωναν την εκτίμηση ότι ο κ. Παπανδρέου αποφάσισε να να σκληρύνει τη στάση του για τέσσερις λόγους: 1. Για να δηλώσει (βροντερό, είναι αλήθεια) «παρών» την ώρα που εντείνονταν οι φήμες ότι «τα έχει παρατήσει», ότι «έχει εκχωρήσει την πρωθυπουργία στον Βενιζέλο», και ότι «αναζητεί την ευκαιρία να αποχωρήσει».
2. Για να υπογραμμίσει ότι είναι

Για πρωτοφανέ$ ψεύδο$ 
κατηγορεί η κυβέρνηση τον 
πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ , Αλ. 
Τσίπρα. Αφορβή η διαρροή 
του κ. Τσίπρα ότι κατά τη 
συνομιλία ηου είχαν χθεε το 
μεσημέρι, ο Πρωθυπουργόε 
απάντησε στο αίτημα του για 
πρόωρεε εκλογέε πωε «δεν 
μπορώ να πάω σε εκλογέε αν 
προηγουμένου δεν υπάρξει 
λύση». «Ποτέ δεν είπε κάτι 
τέτοιο ο Πρωθυπουργοί. 
Πρόκειται για πρωτοφανέί 
ψεύδοί», δήλωσε αρμόδια, 
κυβερνητική πηγή. Και 
πρόσθεσε: «Του ξεκαθάρισε 
απολύτωί ότι "δεν πρόκειται 
να πάω σε εκλογέί, θα ήταν 
καταστροφή". Τίποτε άλλο».

ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ. Το παιχνίδι αυτό κορυφώθηκε με τη Νέα Δημοκρατία να επιμένει ότι χθες, και αφού είχε προηγηθεί η διάρκειας μισής ώρας αποτυχημένη συνάντηση της Τρίτης, ο κ. Παπανδρέου πρότεινε τηλεφωνικά στον κ. Σαμαρά να μεταβούν μαζί στις Βρυξέλλες, για να εισπράξει την άρνηση του τελευταίου.«Ψεύδεται» υποστηρίζουν κυβερνητικές πηγές. «Προχθές υποβλήθηκε η πρόταση, και ο κ. Σαμαράς ζήτησε χρόνο να την σκεφθεί».«Η κυβέρνηση ψεύδεται, προχθές δεν του πρότεινε τίποτε, χθες του πρότεινε, αλλά δεν είχε νόημα να δοθεί συνέχεια»απάντησαν από τη ΝΔ. ■ Αναμενόμενο ήταν το αποτέλεσμα των συναντήσεων του Πρωθυπουργού με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς: Αλ. Παπαρήγα και Γ. Κα- ρατζαφέρης απέρριψαν κάθε συζήτηση για συνεννόηση με την κυβέρνηση. Η γενική γραμματέας του ΚΚΕ ζήτησε έξοδο από την ευρωζώνη και νέο νόμισμα για την χώρα.

Α ΙΧ Μ ΕΣΚακόφυσιο ασιειο
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ μοιάζει με κακόγουστο αστεύ αυτό που συμβαίνει με τα δυο | εγάλα κόμματα ή, για την ακρίβ :ια, με τους αρχηγούς των δυο μεγάλων κομμάτων, τ®ν Πρωθυπουργό και τον αρχηγό της αξιωματηαίς αντιπολίτευσης. Η ακόνα είναι επιγραμματικά η εξής: ο ένας είναι α ιοφασισμέ- νος να πάρε μείνει στην πρωθυπουργία με τον φανατισμό ιεραποστόλου που επί .ιένει να εκχριστιάνισε ιθαγενείς στο κέρας της Δυτικής ίφρικής. Ο άλλος θέλει, ντε και κ ιλά, να του πάρει τη θέση, να γί' ει πρωθυπουργός, αδιαφορώντμς για την κατάστα-

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΡ. 
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

ση στην οπάία θα βρίσκεται η χώρα όταν θα την παραλάβει. Και οι δυο αγωνίζονται με νύχια και με δόντια για νφ ιετύχουν τον σκοπόλους. Την ίδια ώρα, η κώρα βουλιάζει σταθερά. Και θα βουλιάζει συνεχώς, μέχρι να χα- θβί στον βούρκο, όσο η [πολιτική ηγεσία της ιμένει να τορπιλίζει ν εθνική συνεννόη- . Και κάτι ακόμη: να ιχονται να διασωθεί ώρα από τη χρεοκοπία. Γιατί α^[τελικά δεν αποφευχθεί αυτό, α μην έχουν αυταπάτες, θα σαρο θεί ολόκληρο το πολιτικό σύστ ιμα. Μηδενός εξαι- ρουμένου...
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Νέε$ πιέσεις περιμένει ο Σαμαράς
ΝΕΟ ΓΥΡΟ ΠΙΕΣΕΩΝ από τον γαλλογερ- μανικό άξονα αναμένει ο κ. Σαμαράς το Σάββατο στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στις Βρυξέλλες. Επιτελικά στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης τονίζουν ότι ο κ. Σαμαράς θα παραμείνει αμετακίνητος στην αντίθεσή του με τη συνταγή του Μ νημονίου, δηλώνοντας «δικαιωμένος» για τις ενστάσεις που είχε προβάλει στη σύνοδο του ΕΛΚ την περασμένη άνοιξη και την αντιπαράθεση που είχε τότε με την γερ- μανίδα Καγκελάριο.Ο πρόεδρος της ΝΔ θα επικαλεστεί και τις ενστάσεις που διατύπωσε χθες ο άλλοτε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζακ Ντελόρ, τόσο για το βάθος της λιτότητας στη χώρας μας όσο και για το πρόγραμμα της άμεσης πώλησης κρατικής περιουσίας και της ιδιωτικοποίησης δημόσιων επιχειρήσεων πριν σταθεροποιηθεί η ελληνική οικονομία. Στη Λεωφόρο Συγγρού ευελπιστούν πάντως ότι στα ΕΛΚ θα υπάρξουν και παρεμβάσεις αλληλεγγύης προς τον κ. Σα

μαρά από αρκετούς πολιτικούς αρχηγούς, ιδίως από τον ισπανό και τον βέλ- γο ομόλογό του.
ΘΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ. Στενοί συνεργάτες του προέδρου της ΝΔ θεω ρούν ότι το διπλό «ναυάγιο» στις επαφές με τον κ. Παπανδρέου οδηγεί σε «αλλαγή σελίδας» στις σχέσεις κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης και διαμορφώνει ένα σκηνικό άγριας πολιτικής σύγκρουσης ανάμεσα στα δύο μεγάλα κόμματα. Στη ΝΔ θα προτάξουν πλέον την ανάγκη δημοσιοποίησης των επιστολών που απέστειλαν ο Πρωθυπουργός και ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος στην επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ, τον περασμένο μήνα, εκτιμώντας ότι το π εριεχόμενό τους θα αποκαλύψει γκρίζες ζώ νες στις δεσμεύσεις απέναντι στην τρόικα, ενώ μετά τη Σύνοδο Κορυφής, την προσεχή Κυριακή, θα γίνει ηχηρότερο και το αίτημα για άμεση προσφυγή στις κάλπες.

Το αγεφύρωτο χάσμα 
αποτυπώθηκε και από 

τον φωτογραφικό 
φακό. Αμήχανο* ο 

Γιώργοί Παπανδρέου 
περίμενε τον Αντώνη 

Σαμαρά προχθέί 
το βράδυ στο 

πρωθυπουργικό 
γραφείο να στραφεί 

προί το μέροε του 
για την καθιερωμένη 

χειραψία, ενώ ο 
πρόεδρο* τη* ΝΔ 

χτυπούσε νευρικά τα 
χαρτιά του στο πόδι. 

Η ψυχρή χειραψία 
που αντάλλαξαν 

λίγα δευτερόλεπτα 
αργότερα ήταν το 

προμήνυμα τηί 
απόλυτη* ρήξη*

«Ελα να  π ά μ ε μ α ζί στις Β ρ υ ξέλ λ ε5».«Τι Θ έλεΐ5 μ α ζί σου έν α ν  σ υ κοφ ά νιη;»
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΙΟΝΥΙΗΣ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΖ

Σ την κατ’ ιδίαν συνάντησή τους, προχθές το βράδυ, με δυσκολία έδωσαν τα χέρια για τον τυπικό χαιρετισμό μπροστά στις κάμερες. Η αμηχανία του Γιώργου Παπανδρέου και ο εκνευρισμός του Αντώνη Σαμαρά φανέρωναν ότι δεν υπήρχε διάθεση για ουσιαστική συζήτηση. Τα όσα συνέβησαν σηματοδοτούν μια νέα περίοδο μεγάλης όξυνσης -  και έλλειψης εμπιστοσύνης -  στις σχέσεις των δύο ανδρών. Σε λιγότερο από μισή ώρα ο πρόεδρος της ΝΔ -  «πυρ και μανία», όπως λένε στενοί συνεργάτες του -  είχε πάρει τον δρόμο της επιστροφής στη Λεωφόρο Συγγρού, για να καταγγείλει τον Πρωθυπουργό ότι «τορπιλίζει την εθνική ομοψυχία στην πράξη». Νωρίτερα είχε δια- μηνύσει στον κ. Παπανδρέου ότι σκέ- φτηκε να ακυρώσει τη συνάντηση, επικαλούμενος το «απίστευτο υβρεολόγιο» του Πρωθυπουργού εις βάρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά την ομιλία του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.
«ΟΑ ΦΥΓΩ». «Ηρθα να ακούσω τι έχεις να πεις και να φύγω», φέρεται ότι είπε ο κ. Σαμαράς όταν έκλεισαν οι πόρτες του πρωθυπουργικού γραφείου στη Βουλή.«Αυτά είναι προσχηματικά και υπεκφ υγές. Η ομιλία μου στους βουλευτές ήταν πολιτική κι επιπλέον δεν εμπεριείχε ούτε μία ονομαστική αναφορά για εσένα», εμφανίζεται ότι απάντησε ο κ. Παπανδρέου. Η νύχτα έκλεισε με μια δημόσια αναγγελία του κ. Σαμαρά ότι δύσκολα θα υπάρξουν επόμενα κεφάλαια στον διάλογο κορυφής: «Με κάποιον που βρίσκεται σε πανικό και καθυβρίζει τους πάντες δεν έχω να πω τίποτα».Το κλίμα χθες έγινε ακόμη χειρότερο. Και επιβεβαιώθηκε από την οξύτητα που σημάδεψε την τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και από την ανταλλαγή σκληρών ανακοινώσεων ανάμεσα στους δύο εκπροσώπους Ηλία Μόσιαλο και Γιάννη Μ ιχελάκη, με αφορμή την πρόσκληση του κ. Παπανδρέου στον κ. Σαμαρά για κοινή μετάβαση στις Βρυξέλλες. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η πρόσκληση διαβιβάστηκε προχθές το βράδυ και χθες ο Πρωθυπουργός ανέμενε την απάντηση του προέδρου της ΝΔ. Από τη Λεωφόρο Συγγρού επιμένουν ότι το ζήτημα ανέκυψε χθες και δεν ετέ- θη στην κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο αρχηγών. Για το ποιος «ψεύδεται» οι αλληλοκατηγορίες δίνουν και παίρνουν, αλλά μεγαλύτερη σημασία έχει το περιεχόμενο της τηλεφωνικής

επικοινωνίας που έβαλε τη σφραγίδα στη μεγάλη ρήξη κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης.«Θέλω να σου προτείνω να πάμε μαζί στις Βρυξέλλες και να έχουμε κοινή στάση και δράση», φέρεται ότι ζήτησε ο κ  Παπανδρέου, για να ακολουθήσει η έκρηξη του κ. Σαμαρά -  που κατά το κυβερνητικό επιτελείο δείχνει ότι η άρνησή του στην πρωθυ- πουργική πρόσκληση (την οποία πάντως είχαν προαναγγείλει «ΤΑ ΝΕΑ») ήταν προειλημμένη.«Τι ζητάς, κύριε Παπανδρέου; Τι εθνική γραμμή έχεις; Μήπως μου παρουσίασες χθες κάποια “εθνική γραμμή” που θέλεις να υπερασπιστούμε μαζί; Είναι δυνατόν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να δεσμεύσει όλη τη χώρα σε κάτι που δεν ξέρει; Μήπως έχουμε συμφωνήσει σε κάτι; Εδώ ούτε με τους υπουργούς σου δεν έχεις κοινές θέσεις και διαφωνείτε μεταξύ σας για την οικονομική πολιτική σου. Εδώ δεν έχεις δώσει καν στην αντιπολίτευση ούτε τις επιστολές που έστειλες στο ΔΝΤ, παρά το γεγονός ότι ζητήσαμε να τις δούμε. Είναι δυνατό να νομιμοποιήσω αυτά που δεν ξέρω; Και πώς μπορώ να ξέρω τι έχεις συμφωνήσει στο παρασκήνιο;», ανέφερε ο πρόεδρος της ΝΔ, σύμφωνα με το γαλάζιο επιτελείο, σε μια οργισμένη αντίδραση -  σχεδόν μονόλογο -  που είχε και σύνέχεια: «Θα πάω, λοιπόν, στις Βρυξέλλες. Αλλά όχι μαζί σου. Δεν βοη- θιέται έτσι η χώρα... Η δημοκρατία πρέπει να έχει εναλλακτικές λύσεις. Δεν μπορεί ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κάψει την προοπτική της χώρας για μια άλλη λύση. Αν ίσχυε αυτό που είπες χθες, ότι "γυρίζει” , τάχα, “ο Σαμαράς και σε συκοφαντεί", τότε τι θέλεις μαζί σου έναν συκοφάντη;».
ΤΟ... ΓΟΥΔΗ. Εξάλλου, τόσο στην προχθεσινή όσο και στη χθεσινή συζήτηση έγινε αναφορά και στις απειλές για τα... «Γουδή» και τους «εθνικούς μειοδότες», με τον Πρωθυπουργό να ζητεί από τον κ. Σαμαρά να καταδικάσει όσα στελέχη του λειτουργούν διχαστικά για την ελληνική κοινωνία. Ο κ. Σαμαράς αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή της ΝΔ στο σκηνικό των απειλών και «φωτογράφισε» ως υποκινητή τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, Γιώργο Καρατζαφέρη.Δίνοντας συνέχεια στο ίδιο ζήτημα, που επίσης φαίνεται ότι έχει μπει ανάμεσα στους κ.κ. Παπανδρέου και Σαμαρά, από τη Λεωφόρο Συγγρού παρέπεμπαν και σε πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Υγείας, Ανδρέα Λοβέρδου, που προειδοποιούσε ότι εάν η κυβέρνηση αποτϋχει την περιμένει ένα «Γουδή» στη Βουλή.
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Το Σάββατο 22 Οκτωβρίου

μαζί με ΤΑ ΝΕΑ
Μία πολυτελής έκδοση

Οι χάσεις 
της νέας 
σεςόνΜόδα·

τα πρότυπα 
της νέας 
γυναίκας
τα ανδρικά 
ρούχα-σύμβολα

Οι κοΑεξιόν για S  
ιην άνοιξη και I
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το καλοκαίρι 2012

Μιλάνο · Παρίσι · Νέα Υόρκιχ

Γρίφος παραμένει για ιην κυβέρνηση ίο ιι θα πρήξουν τελικά Λουκά Καισέλη και Βάσω Παπανδρέου σχεπκά με ίο άρθρο για ία Εργασιακά

θρίλερ 
Νο... 37 στην 
ψηφοφορία

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΘΑΣ 
ΒΟΥΛΑ ΚΕΧΑΓΙΑ

Σ ε θρίλερ για γερά νεύρα αναμένεται να εξελιχθεί για την κυβέρνηση η σημερινή κατ’ άρθρον ψηφοφορία του πολυνο- μοσχεδίου του υπουργείου Ο ικονομικών. Η κυβέρνηση μπορεί να ξεπέρασε αργά το βράδυ τον σκόπελο της υπερψήφισης επί της αρχής του πολυνομοσχεδίου με ψήφους 154 υπέρ (μόνο το Π Α Σ0Κ ) και 141 κατά, τα αγκάθια ωστόσο παραμένουν.Αν και καταβλήθηκαν έντονες πα ρα σκηνια κές προσπ άθειες να ξεκαθαρίσει το τοπίο, η κυβέρνηση δεν έχει λύσει ακόμη τον βασικό γρίφο, που συνδέεται άμεσα με την ψήφο τόσο της Λούκας Κατσέ-
ΙΙροσωπικέ5 συναντήσει 
με tous βουλευτές 
που αμφιταλαντεύονται 
θα έχει ο Πρωθυπουργίαλη όσο και της Βάσως Παπανδρέου, η οποία χθες το βράδυ διεμή- νυσε ότι θα καταψηφίσει.Παράλληλα, όπως εξομολογούνται ανώτερα κυβερνητικά στελέχη, υπάρχουν ανησυχίες για «απρόβλεπτες αντιδράσεις» από βουλευτές που παραμένουν σιωπηλοί και δεν έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους. Στο πλαίσιο αυτό, ημιεπισήμως χθες η κυβέρνηση περνούσε σκληρή γραμμή περί επ ικείμενω ν διαγραφών όσων αρνηθούν να στηρίξουν με την ψήφο τους ένα ή περισσότερα άρθρα. Μάλιστα, δεδομένου ότι τόσο η κ. Κατσέλη όσο και η κ. Π απανδρέου εκλέγονται στη Β’ Αθηνών, επομένως βρίσκονται πρώτες στον κατάλογο της ψηφοφορίας, η κυβέρνηση ανησυχεί για την περίπτωση που ενδεχόμενη καταψήφιση από πλευράς τους του άρθρου 37 ωθήσει και άλλους βουλευτές σε ανάλογη αντίδραση.Η ψηφοφορία θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμη και γ ι’ αυτό ακόμη και σήμερα ο κ. Παπανδρέου αναμένε

ται να επιδιώξει προσωπικές συναντήσεις με τους βουλευτές που εξακολουθούν να αμφιταλαντεύονται. Χθες το βράδυ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τη Βάσω ΠαπανδρέουΟι τελευταίες πληροφορίες αναφ έρουν ότι ο Γ. Π απ ανδρέου θα καλέσει στο γραφείο του στη Βουλή την πρώην υπουργό Εργασίας Λούκα Κατσέλη, η οποία επιμένει στην άρνησή της να δώσει θετική ψήφο στο άρθρο 37 για τις κλαδικές συμβάσεις επικαλούμενη πρω- τίστως τη συνέπεια στην πολιτική στάση της. Η κ. Κατσέλη επανέλαβε και χθες ότι αν δεν υπάρξει ουσιαστική αλλαγή «θα καταψηφίσω», ενώ σε συνομιλητές της διατύπωσε την εκτίμηση ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μη μας δώσουν την έκτη δόση εξαιτίας του άρθρου 37, τονίζοντας ότι είχε δεχθεί και η ίδια πιέσεις ως υπουργός, αλλά δεν ενέδωσε.Η κ υ β έρ νησ η απέκτησε χθες ένα ν επ ιπρόσθετο πονοκέφ αλο, διαπιστώνοντας ότι υπάρχει «σοβαρό πρόβλημα» και με την πρώην υπουργό Βάσω Παπανδρέου, η οποία είχε χτυπήσει προειδοποιητικά καμπανάκια κατά την τελευταία συνεδρίαση του ΚΤΕ Ο ικονομικών του ΠΑΣΟ Κ. Ω ς εκ τούτου, γίνονται παράλληλες «κυκλωτικές» κινήσεις και προς την πλευρά της κ. Παπανδρέου, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες δεν δείχνει διατεθειμένη να ψηφίσει αν δεν δει ουσιαστικές αλλαγές.Σοβαρές επιφυλάξεις για το άρθρο 37 έχου ν διατυπώ σει και οι Οδυσσέας Βουδούρης, Κώστας Καρ- τάλης Δημήτρης Λιντζέρης, Αννα Νταλάρα, Σούλα Μερεντίτη και Δημήτρης Βαρβαρίγος, ενώ χθες η Σοφία Ειαννακά που είχε επιφυλάξεις διευκρίνισε ότι θα ψηφίσει το κρίσιμο άρθρο.Σε αυτό το κλίμα, εξακολουθούν να υπάρχουν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που προβληματίζονται για την παραμονή τους στην Κοινοβουλευτική Ομάδα (π.χ. η Χρύσα Αράπογλου) και σκέφτονται ακόμη και το ενδεχόμενο παραίτησής τους.

«Ούιε πόντο πίσω» 
δεν κάνει 
ο Βενιζέλο$
Αποφασισμένε^ να μην κάνει 
«ούτε πόντο πίσω» στο άρθρο 37  
εμφανίζεται ο Ευ. Βενιζέλοβ 
ο οποίθ5 στΐ5 παρεμβάσεΐ5 του 
στη Βουλή υποστήριξε ότι εάν 
δεν ψηφισθεί το πολυνομοσχέδιο 
ωβ έχει η κυβέρνηση δεν θα 
μπορεί να διαπραγματευθεί 
στη Σύνοδο Κορυφήε. Ανέφερε 
μάλιστα: «Εάν δεν εφαρμόσουμε 
το σχέδιο κινδυνεύουμε να 
γίνουμε προτεκτοράτο. Είμαστε 
σε αναγκαία φάση καθαρτηρίου 
προκειμένου να επιβιώσει η 
χώρα». Ωστόσο υιοθέτησε 
αλλαγή που αφορά τη μείωση 
σε 25%  από 30%  τηε τμηματικήβ 
περικοπήβ των μισθών των 
δημοσίων υπαλλήλων.



ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑΤο «διπλό Ναι»
Τ Ο Υ Ι.Κ .ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ

Τι$ αλλαγέ$ για 
να γίνει η χώρα 

σύγχρονη και 
βιώσιμη, ελάχιστοι 
ελπίζουν (πλέον...) 

όπ μπορεί να 
τι$ προωθήσει 

η συγκεκριμένη 
κυβέρνηση

»

ΠΟΛΥ ΦΟΒΟΥΜΑΙ ότι η κατάσταση κινδυνεύει να τεθεί εκτός ελέγχου. Οχι μόνο λόγω των αντιδράσεων της κοινωνίας ή των συντεχνιών -  όπως θέλει το βλέπει ο καθένας... Αλλά επειδή κανείς δεν δείχνει διατεθειμένος ή ικανός να την ελέγξει.
ΑΚΟ ΥΣΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ την ομιλία του Πρωθυπουργού στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ. Με όσα είπε, μπορεί κανείς να συμφωνεί ή να διαφωνεί. Πολύ φοβούμαι όμως ότι δεν είπε το μόνο που πραγματικά περιμέναμε να εξηγήσει: πώς προτίθεται η κυβέρνηση να (ξανα)πάρει τα πράγματα στα χέρια της.
ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ, δηλαδή, για να ανακτήσει ένα στοιχειώδες πολιτικό και κοινωνικό κεφάλαιο, που θα της επιτρέψει όχι μόνο να εφαρμόσει την πολιτική της αλλά και να εξαντλήσει την τετραετία. Διότι, κακά τα ψέματα, η εικόνα που δίνει σήμερα είναι μια εικόνα πλήρους αδυναμίας απέναντι σε μια κοινωνία που κινείται στα όρια της έκρηξης.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΜΑΣΤΕ πως σε όλους τους πρόσφατους συνομιλητές του ο Πρωθυπουργός αντέταξε ένα «διπλό όχι». Οχι στις εκλογές. Οχι στη συγκυβέρνηση.
ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ, αλλά πώς προτίθεται να προχωρήσει χωρίς το ένα και χωρίς το άλλο; Ποια είναι η πολιτική λύση που προκρίνει απέναντι σε μια εκρηκτική κατάσταση; Κι αν έχει αποφασίσει να συνεχίσει έτσι και μόνος του, τότε τι νόημα έχει μια ώρα αργότερα να ζητάει από τον Σαμαρά να τον συνοδεύσει στις Βρυξέλλες;
ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ που περίμενα, δεν την άκουσα. Οχι πως είναι εύκολη, αλλά αυτό ακριβώς ζητάς από μια πολιτική ηγεσία. Να ορθώνεται πάνω από τις δυσκολίες της στιγμής, να υποδεικνύει μια κατεύθυνση, ένα σχέδιο, μια στρατηγική... Και κυρίως να πείθει την κοινωνία να την εμπιστευθεί.
ΠΟΛΥ ΦΟΒΟΥΜ ΑΙ όμως ότι ακριβώς σε αυτό το πεδίο η κυβέρνηση έχει ηττηθεί. Στο πεδίο της εμπιστοσύνης και της πειθούς.
ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ αρκετοί συμφωνούν στην ανάγκη να αλλάξουν πολλά πράγματα για να γίνει η χώρα σύγχρονη και βιώσιμη, ελάχιστοι ελπίζουν (πλέον...) ότι τις αλλαγές μπορεί να τις προωθήσει η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Και αυτή η αδυναμία, αυτό το ηγετικό έλλειμμα, είναι που απειλεί να θέσει την κατάσταση εκτός ελέγχου.
ΜΗΠΩΣ λοιπόν ήλθε η ώρα να ξαναπιάσουμε το πράγμα από την αρχή; Μήπως αυτό το «διπλό όχι» του Πρωθυπουργού όχι μόνο δεν βοηθάει την πορεία που ο ίδιος δηλώνει ότι επιθυμεί, αλλά περιπλέκει επικίνδυνα την κατάσταση;
Μ ΗΠΩΣ το άμεσο ζητούμενο είναι η δημιουργία μιας νέας, ευρύτατης πολιτικής και κοινωνικής πλειοψηφίας; Και μήπως τότε η πλειοψηφία αυτή μπορεί να δημιουρ- γηθεί μόνο μέσα από ένα «διπλό ναι»; Και εκλογές και συγκυβέρνηση...

jpretenteris@dolnet.gr

mailto:jpretenteris@dolnet.gr
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Στιγμιότυπό 
από τη χθεσινή 
πορεία 
διαμαρτυρίαε 
στο Κέντρο ms 
Αθήναε

Διπλάσια μείωση εισοδήματα από ό,η σιην Ιρλανδία και ιην Ποριογαλία
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Α ντιμέτω ποι με δραματική συρρίκνωση του εισοδήμα- τός τους, διπλάσια από αυτή των Ιρλανδών ή των Πορτογάλων και σχεδόν τρεις φορές μεγαλύτερη από των Ισπανών, βρίσκονται οι Ελληνες. Συγκεκριμένα, τα μέτρα λιτότητας το 2011 αντιστοιχούν σε μείωση του μέσου διαθέσιμου εισοδήματος κάθε ελληνικού νοικοκυριού κατά 14% ή 5.600 ευρώ ετησίως. Αντίθετα, στην Ιρλανδία και την Πορτογαλία που επίσης έχουν προσφύγει στην τρόικα για στήριξη, η μείωση είναι 3.600 ευρώ και 2.200 ευρώ αντίστοιχα. Σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα, κατά 2.000 ευρώ και 1.100 ευρώ αντίστοιχα, διαμορφώνεται η συρρίκνωση του μέσου διαθέσιμου εισοδήματος σε Ισπανία και Ιταλία, οι οποίες εφαρμόζουν επίσης αυστηρά προγράμματα λιτότητας, ενώ στη Γερμανία είναι μόλις 300 ευρώ.Οπως αναφέρουν οι «Financial Times», τα στοιχεία αυτά αναδει- κνύουν το δίλημμα που αντιμετωπίζουν οι δανειστές της Ελλάδας, οι οποίοι καλούνται με τις επικείμενες αποφάσεις τους να εξισορροπήσουν την ανάγκη για μεταρ-

ρυθμίσεις, δεδομένου ότι η σκληρή δημοσιονομική προσαρμογή μπορεί να οδηγήσει την ελληνική οικονομία σε βαθύτερη ύφ εση. Τα στοιχεία υπογραμμίζουν και το δίλημμα που αντιμετωπίζει η ελληνική κυβέρνηση, η οποία προσπαθεί να επιβάλει το πρόγραμμα λιτότητας έναντι κύματος απεργιών και διαδηλώσεων αλλά και των απαιτήσεων της τρόικας.«Αυτοί που αποφασίζουν, πρέπει να ισορροπήσουν ανάμεσα στη

διατήρηση της εγχώριας ζήτησης και στη δημοσιονομική εξυγίανση», παρατηρεί στους «Financial Times» ο Σεμπάστιαν Μ παρνς, επικεφαλής οικονομολόγος για την ευρωζώνη στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟ- ΣΑ). «Η δημοσιονομική προσαρμογή θα επιβαρύνει την εγχώρια ζήτηση, αλλά αυτό αποτελεί τμήμα της εξισορροπητικής διαδικασίας, καθώς χώρες όπως η Ελλάδα και η Ισπανία έχουν δημιουργήσει υψη-

λά ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών για να χρηματοδοτήσουν την κατανάλωση και κάποια στιγμή η κατάσταση αυτή θα πρέπει να αντιστραφεί». Εξάλλου, η ελληνική οικονομία προβλέπεται ότι θα συρ- ρικνωθεί κατά 5,5% φέτος και επιπλέον 2,5% το 2012, έτσι η συνολική συρρίκνωση διαμορφώνεται σε 14% από το 2008.Υπάρχουν αμφιβολίες αν η Ελλάδα καταφέρει τελικά να εφαρμόσει το πρόγραμμα λιτότητας, ύψους 24,6 δισ. ευρώ, από τα οπ οία  10,3 δισ. ευρώ π ρ ο σ τ έ θ η κ α ν  εκ των υστέρων. Ωστόσο, ακόμη και με τα μισά από τα πρόσθετα μέτρα, το εισόδημα του μέσου ελληνικού νοικοκυριού θα μειωθεί κατά 11% ή 4.500 ευρώ, από τα οποία 2.300 ευρώ θα αφορούν τους νέους φόρους.Ακόμη κι έτσι, τα μέτρα θα είναι πιο επίπονα από αυτά της Ιρλανδίας το 2009, οπότε οι επιπτώσεις ήταν 4.800 ευρώ για κάθε νοικοκυριό ή 9% μείωση. Φέτος, το πρόγραμμα λιτότητας της Ιρλανδίας απαιτεί 7% συρρίκνωση του εισοδήματος κάθε νοικοκυριού.

Η ελληνική οικονομία προβλέπεται όπ θα συρρικνωθεί καιά 5,5% (petos και επιπλέον 2,5% to 2012, έτσι η συνολική συρρίκνωση διαμορφώνεται σε 14% από to 2008

° ΚΤώ0ριος

Ζόββα η

29
Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο γιορτάζει 
την Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης 
και καταθέτει €50 κάθε μήνα για 
έναν ολόκληρο χρόνο σε 300 τυχερούς.

Ανοίξ^ρως και 31 Οκτωβρίου ένα λογαριασμό 
Ταμιευτηρίου και μπείτε στη μεγάλη κλήρωση.
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Συνέντευξη ’

Δώστε χρόνο στην Ελλάδα«Να μην αφήσουμε τις χώρε5 που ανημειωπίζουν σοβαρά δημοσιονομικά προβλήμαια να... πεθάνουν θεραπευμένες»
Τ Α Ν Ε Α / ιε μ ο ν ο ε
ΤΩΝ ΑίΑΙΝ ΡΑΕυΑ5 

Ο-ΑΙΙΙΕ ΘΑΤΙΝΟΙβ

Η σωτηρία της Ελλάδας ισο- δυναμεί με σωτηρία του ευρώ, υπογραμμίζει ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1985-1994) Ζακ Ντελόρ, ο οποίος δεν έχει πάψει να αγωνίζεται για μια πιο ισορροπημένη Ενωση. Προτείνει να διορθώσουμε τα λάθη που έγιναν κατά την οικοδόμηση της ευρωζώνης μετατρέποντάς την σε ζώνη ενισχυμένης συνεργασίας, κάτι που θα της έδινε μεγαλύτερες δυνατότητες στη λήψη αποφάσεων και στα διαθέσιμα μέσα.
■ Τι πιστεύετε για τα φάρμακα που 
1 επιβλήθηκαν στην Ελλάδα;Βλέπουμε να επιστρέφει δριμύτε- ρο το πνεύμα συμβιβασμού της Ου- άσιγκτον και οι παλιές πρακτικές του ΔΝΤ: «Να μάθουμε στις χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα«Τι άραγε μπορεί να κάνει σε αυιέ$ πδ συνθήκε5 για να μειώσει ίο έλλειμμά ιη$;»να πεθαίνουν θεραπευμένες». Μ έσα σε τρία χρόνια, η Ελλάδα θα έχει χάσει περισσότερο από το 10% του ΑΕΠ της. Ποια λογική προσπάθεια μπορεί άραγε να κάνει σε αυτές τις συνθήκες για να μειώσει το έλλειμμά της; Της ζητούν να ιδιωτικοποιήσει, ποιος όμως δεν ξέρει τα όρνεα των αγορών; Πώς θέλετε μια χώρα που είναι στριμωγμένη να διαπραγματευτεί όσο το δυνατόν καλύτερα τις ιδιωτικοποιήσεις της; Θα έπρεπε οι δημόσιες επιχειρήσεις να ενταχθούν σε μια δομή, να γίνει εκτίμησή τους με ένα εύλογο τίμημα, να δοθούν τα αντίστοιχα χρήματα στους Ελληνες, να σταθεροποιηθούν αυτά τα ενεργητικά και να πωληθούν την κατάλληλη στιγμή. Αυτό είναι το λογικό.
Ι Η διάσωση τη$ Ελλάδα$ θα είναι 

επώδυνη;Στην πραγματικότητα, αυτή η χώρα δεν είναι παρούσα παρά μόνο σε λίγες κυρίαρχες οικονομικές δραστηριότητες στο διεθνές εμπόριο. Το πρόβλημα της αντα- γωνιστικότητάς της είναι συνεπώς πολύ συγκεκριμένο. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη επειδή η σωτηρία του έλληνα στρατιώτη ισοδυναμεί με σωτηρία του ευρώ. Είναι η προϋπόθεση.
Οι επιφυλάξει« τη« Φινλανδί
α« ή τη« Σλοβακία« όσον αφο
ρά τη βοήθεια προ« την Ελλάδα, 
αναγγέλλουν άραγε μια εθνικιστι
κή αναδίπλωση;

θα έχουν ξαναβρεί την ηρεμία. Βλέπω όμως πως οι άλλες χώρες αρχίζουν να διαμαρτύρονται κατά του «ΜΕΡΚ-ΟΖΙ» ή της πολιτικής των τετελεσμένων. Είναι καιρός να δώσουμε και πάλι τον κεντρικό ρόλο της στην κοινοτική μέθοδο προετοιμασίας των αποφάσεων και να συνδέσουμε σε αυτή όλες τις χώρες μέλη.
1 Πρέπει να αλλάξουμε τη συνθήκη;Βρίσκω ενθαρρυντική τη θέση της κυρίας Μέρκελ υπέρ μιας νέας συνθήκης. Από την πλευρά μου, θα έδινα προτεραιότητα στη μεταμόρφωση της ευρωζώνης με ενισχυμένη συνεργασία. Σε αυτή τη νέα συνθήκη, θα πρέπει να προβλέψουμε την πιθανότητα να βγει μια χώρα από τη ζώνη του ευρώ με ενισχυμέ- νη πλειοψηφία 75%. Αν είχε υπάρξει μια τέτοια διάταξη, οι Φινλανδοί και οι Σλοβάκοι θα είχαν σκεφθεί δύο φορές πριν καθυστερήσουν τις αποφάσεις. Το να έχεις ένα κοινό νόμισμα σημαίνει και πιο απαιτητικά καθήκοντα.

Η Ευρώπη 
άργησε να δράσει

Κινδυνεύει το ευρώ;
Είπα φέτοδ το καλοκαίρι πω« 

το ευρώ βρίσκεται στο χείλοί 
τηε αβύσσου. Στενοχωριέμαι 

πολύ που είχα δίκιο. 
Οι Ευρωπαίοι 

αντέδρασαν υπερβολικά 
αργά, υπερβολικά 
περιορισμένα και 

μέσα σ' ένα κλίμα 
κακοφωνία«. Μετά 

τη συμφωνία τηε 
21 ηε Ιουλίου, η 

οποία έβρισκα πω« 
ανταηοκρινόταν 

περισσότερο 
στο ύψοί των 
περιστάσεων, 

πίστευα πωί 
θα συγκαλούσαμε 

επειγόντω« τα Κοινοβούλια των 
1 7  χωρών τηί νομισματική« ένωση« 
ώστε τα μέτρα να είναι λειτουργικά 

ήδη από τον Αύγουστο.
Τίποτε όμω«.

Η ατμόσφαιρα δεν είναι καλή και θυμίζει τη δεκαετία του 1930.0  υφέρ- πων εθνικισμός, ο επιθετικός λαϊκισμός, ο φόβος της παγκοσμιοποίησης, όλα αυτά θέτουν υπό αμφισβήτηση το ευρωπαϊκό γαμήλιο συμβόλαιο. Εντούτοις, μπροστά στις απειλές για το ευρώ όπως και στους κινδύνους της ύφ εσης, η απάντηση ήταν αυτονόητη. Για τα κράτη μέλη, η αναπόφευκτη λιτότητα - για την Ενωση, δράσεις ανάκαμψης. Δυστυχώς, βλέπετε τις επιφυλάξεις για τα δημοσιονομικά μέσα ή για τα ευρωομόλογα, τα οποία ζητούν ακόμη και οι αγορές!
I  Ποια είναι η ρίζα τη« κρίση«;Η κρίση του ευρώ συνδέεται με την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, αλλά και με τα ελαττώματα στην οικοδόμηση του συστήματος του ευρώ. Το 1997, αφού έφυγα από την Επιτροπή, είχα προτείνει, στο πνεύμα της έκθεσης Ντελόρ του 1989, να δημιουργηθεί δίπλα στον νομισματικό πόλο (η ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα και ένα σύμφωνο σταθερότητας) ένας οικονομικός πόλος με ένα σύμφωνο συντονισμού των οικονομικών πολιτικών. Αν μια τέτοια ισορροπία είχε υπάρξει, το Συμβούλιο του ευρώ θα είχε αναρωτηθεί εγκαίρως για την κατάσταση της Ελλάδας, για το ιδιωτικό χρέος που αυξανόταν ανησυχητικά στην Ισπανία, στην Ιρλανδία και στην Ιταλία. Θα μπορούσε να είχε αντιδράσει.1 Το γαλλογερμανικό δίδυμο υπήρ- 
I  ξε ευεργετικό;Αν το χτύπημα στο πόκερ πετϋχει, κάτι που εύχομαι, θα έχει έναν χρήσιμο ρόλο στο μέτρο που οι αγορές

ΤΗΣ ΕΦΗΣ ΞΕΝΟΥ
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