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Παραπαίει η κυβέρνηση, όλα ρευστά
Κρίσιμη ψηφοφορία την Παρασκευή -  Εμμονή Παπανδρέου σε δημοψήφισμα, παρά τις αντιδράσεις στο ΠΑΣΟΚ

Σε τεντωμένο σχρινί, αν όχι σε τροχιά πτώσηε, κινείται 
η κυβέρνηση στην πορεία προε την κρίσιμη ψηφοφο
ρία τα μεσάνυχτα τηε Παρασκευήε στη Βουλή για την 
παροχή ψήφου εμπιστοσύνηε, που έχει ζητήσει ο πρω- 
θυπουργόε Γιώργο5 Παπανδρέου. Η επιλογή του κ. Πα
πανδρέου να επιμείνει στη διενέργεια δημοψηφίσματο5 
επί τηε συμφωνίαε τηε 27ηε Οκτωβρίου προκάλεσε, πέ
ραν τω ν  αντιδράσεων σύσσωμηε τηε αντιπολίτευσηε, 
θύελλα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Η βουλευτήε ΒΆΘη- 
νώ ν Μιλένα Αποστολάκη ανεξαρτητοποιήθηκε, περιο- 
ρίζονταε την κοινοβουλευτική δύναμη του ΠΑΣΟΚ στιε 
152 έδρεε, ενώ άλλοι οκτώ βουλευτέε του κυβερνώντο$ 
κόμματοε διαφοροποιήθηκαν, αφήνονταε όλα τα ενδε
χόμενα ανοικτά ενόψει τηε ψηφοφορίαε.

Πάντωε, ο κ. Παπανδρέου επέμεινε στη διάρκεια του 
χθεσινού έκτακτου υπουργικού συμβουλίου, που συνε
χιζόταν και μετά τα μεσάνυχτα, στον σχεδίασμά του, «προ- 
καλώνταε» επί τηε ουσίαε όσου$ διαφωνούν να ανα
τρέψουν την κυβέρνηση. Μάλιστα, έδωσε το περίγραμμα 
του ερωτήματοε που θα τεθεί, εάν όντα« το δημοψήφισμα 
πραγματοποιηθεί, και το  οποίο θα συμπυκνώνεται στο 
«ναι ή όχι στη σύμβαση, ναι ή όχι στην Ευρώπη, ναι ή 
όχι στο ευρώ».

Κατά τη  διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου, υ
ποστηρικτικοί στιε επιλογέε του πρωθυπουργού εμ
φανίσθηκαν μια σειρά υπουργοί, μεταξύ τω ν οποίων οι 
κ. Ρέππαε, Παπουτσήε, Καστανιδηε, Χρυσοχόΐδηε και 
Μπεγλίτηε. Αντιθέτωε, τη ν  έντονη διαφωνία του με το 
δημοψήφισμα εξέφρασε ο κ. Λοβέρδοε, ενστάσειε 
προέβαλαν οι κ.κ. Διαμαντοπούλου και Σκανδαλίδηε, ε
νώ  νωρίτερα αποστάσειε είχε εμφανιστεί να  λαμβάνει 
και ο κ. Βενιζέλοε.

Εάν η κυβέρνηση καταψηφιστεί μεθαύριο, εκ τω ν 
πραγμάτων δρομολογούνται εξελίξειε. Ο κ. Παπανδρέ
ου θα υποβάλει παραίτηση και θα κινηθεί η διαδικασία 
τω ν διερευνητικών εντολών, με πιθανότερη κατάληξη 
η χώρα να οδηγηθεί όχι σ τον σχηματισμό νέαε κυβέρ- 
νησηε, αλλά σε πρόωρεε εκλογέε, καθώε η Ν.Δ., αλλά και 
τα λοιπά κόμματα τηε αντιπολίτευσηε υπέδειξαν χθεε 
ωε μόνη λύση την πρόωρη προσφυγή στιε κάλπεε. Σχε
τικό περιεχόμενο είχε και η χθεσινή τοποθέτηση του κ. 
Αντώνη Σαμαρά μετά τη  συνάντηση με τον Πρόεδρο τηε 
Δημοκρατίαε Κάρολο Παπούλια.

ί , Κατά το υπουργικό συμβούλιο ο κ. Παπανδρέου ε
ξαπέλυσε σφοδρή επίθεση σε «συμφέροντα», που όπωε 
είπε θίγονται από κυβερνητικέε επιλογέε ή από το  πε
ριεχόμενο τηε συμφωνίαε τηε 27ηε Οκτωβρίου, δίδονταε
το  «στίγμα» τηε παρέμβασηε που θα κάνει κατά τη  συ-
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ζήτηση στη Βουλή για την παροχή ψήφου εμπιστοσύ- 
νηε στην κυβέρνηση που αρχίζει σήμερα. Σελ. 3 και 4

Σε μια οθόνη ο κ. Παπανδρέου εικονίζεται να αναγγέλλει δημοψήφισμα, ενώ ο δείκτης του Χρηματιστηρίου της Φρανκφούρτης κατρακυλάει,

Ισχυρό σοκ προκλήθηκε Στον αέρα η 6η δόση 
στις διεθνείς αγορές και η νέα συμφωνία
Σοκ προκάλεσε στιε αγορέε η εξαγγελία του δημοψηφίσματοε, με 
τα χρηματιστήρια σε όλο τον κόσμο -κυρίωε στην Ευρώπη- να 
καταποντίζονται, το  ευρώ να υποχωρεί και τα ομόλογα τω ν πε
ριφερειακών κρατών τηε Ευρωζώνηε να δέχονται ισχυρέε πιέσειε. 
Στην Αθήνα, ο Γενικόε Δείκτηε έκλεισε με πτώση 6,92%. Το Χρη
ματιστήριο του Μιλάνου είχε απώλειεε 6,8%, τηε Φρανκφούρτηε 
5% και του Παρισιού 5,3%. Η απόδοση του ιταλικού ΙΟετούε ο- 
μολόγου ξεπέρασε το 6,3%, ενώ διευρύνθηκαν τα ερτσεάε τω ν γαλ
λικών, τω ν ισπανικών και τω ν  πορτογαλικών ομολόγων. Το εορώ 
υποχώρησε μέχρι και κάτω από τα  1,37 δολάρια. Σελ. 7

Στον αέρα βρίσκεται η 6η δόση του υφιστάμενου δανείου, αλλά 
και η συμφωνία τηε 27ηε Οκτωβρίου για το νέο πρόγραμμα χρη- 
ματοδότησηε τηε Ελλάδαε, εξαιτίαε τηε πολιτικήε αβεβαιότηταε 
που προκάλεσε η εξαγγελία του πρωθυπουργού για διενέργεια 
δημοψηφίσματοε. Το ΔΝΤ δεν μπορεί να καταβάλει τη  δόση ε
άν το χρέοε δεν θεωρείται βιώσιμο και εάν δεν έχει εξασφαλισθεί 
η χρηματοδότηση για τουε επόμενουε 12 μήνεε. Η καταβολή τηε 
6ηε δόσηε βρίσκεται υπό αίρεση, καθώε έχουν καθυστερήσει η 
κατάθεση και η ψήφιση του προϋπολογισμού, που θεωρούνται 
από τη ν τρόικα προαπαιτούμενα. Σελ. 6

ΣΗΜΕΡΑ

ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Εως 120 ευρώ πάνω 
τα τέλη κυκλοφορίας
Αυξημένα από 2 έως 120 ευρώ θα είναι 
τα τέλη κυκλοφορίας που θα κληθούν 
να καταβάλουν έως το τέλος του έτους 
οι ιδιοκτήτες Ι.Χ. Οσοι προτιμήσουν να 
καταθέσουν τις πινακίδες του αυτοκινή
του τους θα πρέπει να έχουν εξασφαλί
σει θέση στάθμευσης. Σελ. 22

• Αντιδράσεις για ΚΥΣΕΑ: Σφο
δρή αντίδραση από το σύνολο της αντι
πολίτευσης προκάλεσε η απόφαση της 
κυβέρνησης να συγκληθεί εκτάκτως 
χθες το ΚΥΣΕΑ. Σε μια ασυνήθιστη α
πόφαση, το ΚΥΣΕΑ αντικατέστησε την 
ηγεσία όλων των Οπλων. Σελ. 7

• Μαρκήσιος κατά Καβαλιέρε:

Σε επιτήρηση 
η Ελλάδα 
για το Σένγκεν
Εισροή λαθρομεταναστών
Σε καθεστώς επιτήρησή για την ε
φαρμογή τω ν  διατάξεων τηε Συνθήκηε 
Σένγκεν βρίσκεται η Ελλάδα, λόγω τηε 
συνεχιζόμενηε αθρόαε εισόδου δεκάδων 
χιλιάδων παράνομων μεταναστών κά
θε χρόνο στη χώρα. Αυτό δήλωσε για 
πρώτη φορά χθεε ο αρμόδιοε υπουργόε 
Προστασίαε του Πολίτη Χρήστοε Πα- 
πουτσήε. «Η υπόθεση Σένγκεν δεν έχει 
κλείσει. Βρισκόμαστε σε διαρκή επιτή
ρηση για την εφαρμογή τω ν συμφω- 
νηθέντων. Ελλοχεύει ο κίνδυνοε είτε τηε 
αποβολήε τηε χώραε είτε ενόε σταδια
κού παγώματοε τηε σχέσηε Ελλάδαε - 
Σένγκεν», τόνισε ο υπουργόε. Σελ. 8

Η μετόπη πάει για συντήρηση
Δυόμισι χιλιάδες χρόνια 
μετά τη λάξευσή της, η 
εξαιρετικά καλοδιατηρη
μένη μετόπη του «Ευαγ
γελισμού» αφαιρέθηκε 
χθες από τη δυτική όψη 
του Παρθενώνα με τη 
βοήθεια γερανού, για να 
συντηρηθεί με τη μέθο
δο λέιζερ από τους ειδι
κούς της Υπηρεσίας Συ- 
ντηρήσεως Μνημείων 
Ακρόπολης. Παρόντες 
στη διαδικασία μεταφο
ράς η διευθύντρια της 
Υπηρεσίας Συντήρησης 
Μνημείων Ακρόπολης 
Μαρία Ιωαννίδου και ο 
διευθυντής του Μουσεί
ου της Ακρόπολης κα
θηγητής Δημήτρης Πα- 
ντερμαλής. Σελ. 15

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Το εθνικό συμφέρον
Οφείλουμε όλοι να είμαστε ειλικρινείε 
και υπεύθυνοι απαντώνταε σε κρίσιμα 
ερωτήματα. Υπάρχει όλλοε εφικτόε 
δρόμοε πέραν τηε συμφωνίαε για δια
γραφή του χρέουε και χρηματοδότησηε 
τηε χώραε υπό όρουε; Η απάντηση εί
ναι όχι. Μπορεί ο πρωθυπουργόε και η 
σημερινή κυβέρνηση να συνεχίσουν να 
κυβερνούν; Η απάντηση είναι όχι, λό
γω αποδεδειγμένηε ανεπάρκειαε, κό- 
πωσηε και διογκούμενηε λαϊκήε δυσα- 
ρέσκειαε. Πρέπει συνεπώε να βρεθεί ά
μεσα μια λύση που θα διασφαλίσει ότι 
η χώρα θα παραμείνει στο ευρώ, θα ε
κτονώσει τη λαϊκή οργή και θα απο
τρέψει παράλληλα την κατάλυση του 
κράτουε. Είναι αυτό ανέφικτο; Οχι, αν 
όλοι βάλουν το προσωπικό και κομμα- 
τυτό συμφέρον στην άκρη, για λίγουε έ
στω μήνεε, με πρώτο τον κ. Παπανδρέου, 
ο οποίοε φάνηκε να ρισκάρει την επι
βίωση τηε χώραε μπροστά στον κίνδυ
νο απώλειαε τηε εξουσίαε.

Οργή Σαρκοζϊ, 
ενόχληση Μέρκελ, 
πιθανή χρεοκοπία 
βλέπει ο Γιουνκέρ
Αισθήματα οργήε και έντονο προβληματισμό 
προκάλεσε στιε μεγάλεε ευρωπάίκέε πρωτεύουσεε 
η αιφνιδιαστική απόφαση του πρωθυπουργού Γιώρ
γου Παπανδρέου. Κοινή συνισταμένη τω ν  αντί/ 
δράσεων είναι ότι η αβεβαιότητα που προκάλεσε/ 
η κίνηση Παπανδρέου, για τη ν οποία δεν είχαν ε-! 
νημερωθεί οι Ευρωπαίοι ηγέτεε, θέτει σε δοκιμασία1 
τη  συμφωνία τηε πρόσφατηε συνόδου κορυφήε, 
αλλά και ότι υπονομεύει καίρια την όποια αξιοπιστία 
διατηρούσε ακόμη η ελληνική κυβέρνηση.

Η πιο ενδεικτική αντίδραση προήλθε από τον 
ίδιο το ν  Γάλλο πρόεδρο Νικολά Σαρκοζϊ, ο οποί
οε φέρεται εξοργισμένοε με το ν  κ. Παπανδρέου. 
Υστερα από τη  συνεδρίαση του υπουργικού 
συμβουλίου, που συγκάλεσε εκτάκτωε χθεε το  α
πόγευμα, ο κ. Σαρκοζϊ δήλωσε ότι «αιφνιδιάστη- 
κε όλη η Ευρώπη» και προειδοποίησε πωε η α
πόφαση τηε 27ηε Οκτωβρίου είναι η μόνη δυνα
τή  διέξοδοε για τη ν αντιμετώπιση τηε ελληνικήε 
κρίσηε χρέουε. Ανάλογο σοκ προκλήθηκε και στο 
Βερολίνο, ωστόσο τη ν ενόχληση τηε Γερμανίδαε 
καγκελαρίου ανέλαβαν να εκφράσουν με δηκτι- 
κέε δηλώσειε τουε βουλευτέε του κυβερνητικού 
συνασπισμού.

Μέρκελ και Σαρκοζϊ αποφάσισαν να συγκα- 
λέσουν απόψε, στιε Κάννεε, στο περιθώριο τηε συ
νόδου του G20, δείπνο εργασίαε με τη  συμμετο
χή τω ν  κ. Βαν Ρομπέι, Μπαρόζο, Παπανδρέου και 
Κριστίν Λαγκάρντ. Ο κ. Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ δεν 
απέκλεισε το ενδεχόμενο η απόρριψη τηε συμ
φωνίαε από την Ελλάδα να οδηγήσει τη  χώρα σε 
χρεοκοπία. Τέλοε, το  ολλανδικό Εργατικό Κόμμα, 
χωρίε τη  στήριξη του οποίου δεν είναι δυνατή η 
έγκριση τηε συμφωνίαε από τη  Βουλή τηε χώραε, 
απείλησε ότι θα καταψηφίσει το νέο πακέτο για 
τη ν Ελλάδα εάν η Αθήνα επιμείνει στη  διεξαγω
γή του δημοψηφίσματοε. Σελ. 5

Πληθαίνουν στην Ιταλία οι φωνές ηου 
ζητούν την παραίτηση του πρωθυ
πουργού Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Στις 
φωνές της κεντροαριστερής αντιπολί
τευσής, προσετέθη και αυτή του επι
κεφαλής της εθαβη, μαρκήσιου Λούκα 
Κορντέρο ντι Μοντετζέμολο. Σελ. 9

• Εκκλησία και Κατάρ: ηα το «φ ι
λέτο» της Αρχιεπισκοπής Αθηνών στη 
Βουλιαγμένη ενδιαφέρεται καταρχήν ο 
εμίρης του Κατάρ. Πρόθεσή του είναι 
να χτίσει εκεί πολυτελές ξενοδοχειακό 
συγκρότημα. Σελ. 20

•  Κίνα: Μη επανδρωμένο διαστημό
πλοιο εκτόξευσε με επιτυχία η Κίνα, 
προωθώντας το φιλόδοξο διαστημικό 
της πρόγραμμα. Σελ. 11

• MF Global: Η πτώχευση του οίκου 
MF Global Holdings, του πρώτου θύμα
τος της κρίσης της Ευρωζώνης στις 
ΗΠΑ, αποκάλυψε εκτός από μια έκθε
ση 6 δισ. δολαρίων σε ομόλογα αδύνα
μων ευρωπαϊκών χωρών και την κατά
χρηση 900 εκατ. δολαρίων από λογα
ριασμούς πελατών της. Σελ. 30

• Στημένα παιχνίδια: η Επιτροπή 
Εφέσεων της ΕΠΟ αθώωσε τον Αγροτι
κό Αστέρα. Σελ. 19

LINKS
Διαβάστε στο www.kathimerim.gr/lmks

•Μεγαλύτερη συμμετοχή στη διακυ
βέρνηση του Διαδικτύου θέλουν οι α- 
ναπτυσσόμενες χώρες.________________

www.kathimerini.gr
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Χορός αυτοκαταστροφής
Θα προσπαθήσω να είμαι σαφής, 
ψύχραιμος και δίκαιος. Αυτό ηου έπραξε 
προχθές ο κ. Παπανδρέου ήταν επικίνδυνο 
και ανεύθυνο. Εβαλε τη χώρα με μια 
αδίστακτη κίνηση σε κίνδυνο άμεσης, 
ανεξέλεγκτης χρεοκοπίας, η οποία θα 
έφερε την προσωπική του σφραγίδα. Σε 
αντίθεση με τον Παπανδρέου του 
περασμένου Ιουνίου, ο οποίος 
προσεφέρθη να αποσυρθεί προς όφελος 
του εθνικού συμφέροντος, χθες το 
παρέβλεψε εξανεμίζοντας την όποια 
αξιοπιστία έχει μείνει σε αυτή την έρημη 
χώρα. Τον έθελξε, δυστυχώς, σε στιγμές 
πανικού, η αγκάλη του «οικείου ΠΑΣΟΚ» 
και ο ρόλος του θύματος -απολύτως 
υπαρκτών κατά τα άλλα- σκοτεινών 
συμφερόντων.
Από την άλλη, οφείλουμε να 
διαπιστώσουμε την απέραντη υποκρισία 
και σχιζοφρένεια των υπόλοιπων 
πολιτικών δυνάμεων και μεγάλου μέρους 
των διαμορφωτών της κοινής γνώμης. 
Εκείνοι που κόπτονται για την άμεση λαϊκή 
δημοκρατία εξοργίσθηκαν αίφνης με την 
προοπτική ενός δημοψηφίσματος. Οσοι 
κραύγαζαν κατά της επιτροπείας, της νέας 
κατοχής και αδιαφορούσαν για το τι λένε 
οι έξω, άρχισαν να μεταδίδουν την 
ανησυχία τους για το τι λένε οι Βρυξέλλες. 
Οσοι ήθελαν να διώξουν την τρόικα με 
οιοδήποτε κόστος, φοβήθηκαν μήπως

πράγματι φύγει. Εκείνοι που μας 
διαβεβαίωναν ότι αποκλείεται να μας 
πετάξουν έξω  από το ευρώ ή να μας 
αφήσουν να χρεοκοπήσουμε, άρχισαν να 
τρέμουν. Οσοι συνιστούσαν ανεπιφύλακτα 
τη διαγραφή του χρέους, αρχικώς την 
χαρακτήρισαν καταστροφική και χθες 
φοβήθηκαν μήπως και τη Χάσουμε. 
Μοιάζουμε με μια χώρα, η οποία με ηδονή 
και αυτοκαταστροφική μανία έχει ανέβει 
στο διεθνές πάλκο και απειλεί να 
αυτοκτονήσει. Χθες στο έργο 
πρωταγωνίστησε ένας πρωθυπουργός που 
πανικοβλήθηκε, πήρε το πιστόλι από τα 
χέρια των υπολοίπων και έκανε το Πεκίνο, 
την Ουάσινκτον, το Βερολίνο, όλους, να 
αναρωτιούνται τι συμβαίνει με αυτήν τη 
χώρα και βεβαίως με τον ίδιο τον κ. 
Παπανδρέου, ο οποίος αποφάσισε να μπει 
πρώτος και να σύρει τον μακρόσυρτο χορό 
της εθνικής αυτοκαταστροφής. 
Καταφέραμε να κτίσουμε με κόπο το 
στερεότυπο μιας χώρας που είναι 
διαφορετική από όλες τις άλλες της 
Ευρώπης, η οποία αρέσκεται να έχει μόνο 
δικαιώματα και καμία υποχρέωση ως 
μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας και η 
οποία κακώς ανήκει σε αυτήν. Δώσαμε 
άλλοθι και τροφή σε όσους έντεχνα 
ζωγραφίζουν ένα σχεδόν ρατσιστικό 
στερεότυπο για εμάς τους Ελληνες.
Εν τω μεταξύ, ο απλός κόσμος κοντεύει να

τρελαθεί. Δεν τα βγάζει πέρα, χάνει το 
έδαφος κάτω από τα πόδια του και αρχίζει 
να αναρωτιέται τι διαφορά έχει ο αργός 
βασανιστικός θάνατος μέσα στο ευρώ από 
τον απότομο θάνατο της δραχμής. Κανείς 
μας δεν έχει απαντήσεις και είμαστε όλοι 
υπεύθυνοι για τη μοίρα αυτού του τόπου, 
για μια πατρίδα που αλλιώς μας την 
παρέδωσαν οι νονείς μας και οι 
παππούδες μας και αλλιώς θα την 
αφήσουμε εμείς στα παιδιά μας. 
Προσπαθώ, και δεν είναι εύκολο, να είμαι 
αισιόδοξος. Η μόνη μου ελπίδα είναι ότι η 
άφρων και ανεύθυνη πράξη του κ. 
Παπανδρέου θα μας κάνει ΟΛΟΥΣ να 
έλθουμε στα λογικά μας, να κάνουμε ένα 
βήμα πίσω από το χείλος της αβύσσου και 
να βρούμε μια λύση που θα ικανοποιεί το 
λαϊκό αίσθημα, αλλά θα βασίζεται στον 
ρεαλισμό και σε αλήθειες· ούτε σε 
ψευτιές ούτε σε χίμαιρες ανευθύνων. Δεν 
θα είναι εύκολο. Η χώρα συνθλίβεται 
ανάμεσα στην ανεπάρκεια και την 
ανευθυνότητα, τους κομματικούς και 
προσωπικούς εγωισμούς των ηγετών της. 
Αυτό που δεν θέλω να πιστέψω είναι ότι 
θα επαληθευθεί εκείνο το οποίο πολλοί 
σοφοί άνθρωποι ψιθυρίζουν εδώ και 
πολλά χρόνια, ότι δηλαδή πρέπει να 
περάσουμε μια μεγάλη εθνική 
καταστροφή για να συνέλθουμε. Δεν 
πρέπει να το επιτρέψουμε!

& Η  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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Η  9η Μαρτίου τον Γιώργου Παπανδρέου
Του Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Υ  Κ Α Σ ΙΜ Α Τ Η

Ως κι ο Ανατολάκης έχει καταλάβει! (0 Γ. Ανατολάκης είναι πρώην ποδοσφαιριστής και νυν βουλευτής του ΛΑΟΣ).

Ω ς προχθές το  βράδυ, γνω 
ρίζαμε τιε τραγικέε συνέ- 
πειεε τηε απρονοησίαε 

τω ν  γονέων, ό ταν αφήνουν ένα 
παιδάκι του μόνο του στο  σπίτι, 
με ξεκλείδωτο το  συρτάρι όπου ο 
μπαμπάε φυλάει το  πιστόλι του. 
Από χθεε το μεσημέρι, γνωρίζουμε 
πλέον τιε ολέθριεε συνέπειεε αυ
τού του τύπου τηε απρονοησίαε, 
ό ταν το  παιδάκι έχει σ τη  διάθε
σή του, εκτόε από το  πιστόλι, έ
να υποπολυβόλο, δύο επιθετι- 
κέε χειροβομβίδεε, ένα πυροβόλο 
άνευ οπισθοδρομήσεωε τω ν  90 
χ ιλιοστών και δυο-τρία ΙΕΡΟ: όχι 
μόνον καταστρέφεται το  διαμέ
ρισμα, αλλά και η πολυκατοι
κία γίνετα ι κεραμιδαριό. (Και, 
μεταξύ μαε, δεν είμαι και τό 
σο σίγουροε για ολόκληρη τη  
γειτονιά...)

Πώς ίου ήλθε η φαεινή ιδέα του δη- 
μοψηφίσματοε; Ρητορικό το  ε
ρώτημα· διότι ποιοε τολμά να  ε
πιχειρήσει τη ν  καταβύθιση σ τον  
νου του Γιώργου, όταν είναι γνω 
στό ότι ουδείε επέστρεφε από την 
άβυσσο για να μαε πει πώε είναι; 
Το γεγονόε είναι, όμωε, ότι το  δη
μοψήφισμα ή ταν το  άλμα στο  κε
νό  - ενδεχομένωε αναπόφευκτο, 
αφού προηγουμένωε στριμώ- 
χτηκε σε δεινή θέση εξαιτίαε του 
άκρατου λαϊκισμού τω ν  αντιπά
λων του. Υποθέτω ότι η πρόθεσή 
του ήταν, μέσω του ερωτήματοε 
«δραχμή ή ευρώ», να υποβάλει τον 
εκβιασμό «δραχμή ή εγώ». Το σκε
πτόταν, φαντάζομαι, ωε τη  δική 
του εκδοχή τηε 9ηε Μαρτίου του 
1985, ό ταν ο Ανδρέαε Παπαν
δρέου έκανε το ν  περιβόητο αιφ
νιδιασμό προτείνονταε Σαρτζε- 
τάκη αντί του Καραμανλή. Αλλά 
ωε γνω σ τό ν  οι ομοιότητεε με 
το ν  καταστροφικό, πλην ικανό
τατο, πατέρα του σταματούν στο 
κοινό επίθετο. Επρόκειτο για μια

πρωτοβουλία από τη ν  οποία, σε 
κάθε περίπτωση, η χώρα θα έ
βγαινε χαμένη. Διότι, ακόμη και 
αν το  κέρδιζε πανηγυρικώε, με 
80% που λέει ο λόγοε, τι θα είχαμε 
κερδίσει; Θα είχαμε αναστατώσει 
το  σύμπαν, για να  βρεθούμε ξα
νά στο σημείο όπου βρισκόμαστε 
και σήμερα.

Η πρωτοβουλία ελήφθη με τη  συ
νήθη απερισκεψία του ίδιου και 
του στενού πυρήνα τω ν  ανθρώ
πων του περιβάλλοντόε του, χω-

ρίε υπολογισμό τω ν  συνεπειών 
και τηε έκτασήε τουε. Ετσι, χθεε 
το  μεσημέρι, ο Γιώργοε είχε κα
ταφέρει να κλονίσει ολόκληρο το 
ευρωπαϊκό οικοδόμημα: η ισο
τιμία του ευρώ έναντι του δο
λαρίου είχε πέσει, όπωε είχαν πέ
σει και τα  ευρωπαϊκά χρηματι
στήρια, ενώ  οι φωνέε που προέ- 
βλεπαν απερκρράστωε τη ν  ανε
ξέλεγκτη ελληνική χρεοκοπία εκ
φ ρά ζοντα ν  πλέον ελεύθερα. 
Μπράβο, Γιώργο! Μόνοε του το  
κατάφερε;

Ως προς το  παραπάνω ερώτημα, να 
παραδεχθώ ότι, χθεε, πριν από το 
μεσημέρι και προτού οι εξελίξειε 
καταστούν ανεξέλεγκτεε, έπαιζα 
κάπωε με τη ν  τρελή ιδέα (αε ό- 
ψεται αυτή η άθλια η ελπίδα, που 
πεθαίνει τελευταία...) ό τι ίσωε η 
ιδέα να ήταν ένα σατανικό, αν και 
παρακινδυνευμένο, στρατήγημα 
του Βενιζέλου, για να απαλλαγεί 
από το ν  Γιώργο και να γίνει χα- 
λίφηε στη  θέση του χαλίφη. (Πολ
λοί οι λόγοι: πρώτον, ο Ευάγγελοε 
δεν μετείχε σ τη ν  κρίσιμη σύ

σκεψη τηε Κυριακήε όπου απο- 
φασίστηκε το απονενοημένον, αλ
λά υποστήριξε τη ν  ιδέα στη ν 
Κ.Ο., συνεπώε θα μπορούσε να  ι- 
σχυρισθεί κανείε ότι είχε καλύψει 
τα  νώ τα  του. Δεύτερον, η φλεγ
μονή στη  σκωληκοειδή απόφυσή 
του επέτρεψε να είναι απροσπέ- 
λαστοε από όλουε τιε κρίσιμεε ώ- 
ρεε ώε χθεε το  απόγευμα. Τρίτον, 
η ανεξάρτητη πλέον Μιλένα είναι 
πασίγνωστη επιρροή Βενιζέλου...) 
Ολα τα  παραπάνω μεταξύ σοβα
ρού και αστείου τα  σκεπτόμουν, 
το  υπογραμμίζω. Τώρα πλέον ό- 
μωε τι σημασία έχουν; Η έφεση 
του Γιώργου για το  χειρότερο υ
περβαίνει τιε όποιεε προθέσειε 
του οποιουδήποτε.

Στο σημείο αυτό, προε επίρρωση 
του ωε άνω ισχυρισμού μου, να 
κάνω μια παρέκβαση. Απόδειξη 
αυτού είναι η ροπή του στιε «ε- 
ξωσχολικέε δραστηριότητεε», την 
οποία επιδεικνύει ακόμη και τώ 
ρα. Μα, πού ακούστηκε αμέσωε 
μετά τη  δραματική σύνοδο τηε πε- 
ρασμένηε Πέμπτηε να  τρέχει 
σ τη ν  Κρήτη για τη  Σοσιαλιστική 
Διεθνή, προκειμένου να  εγκύψει 
στα προβλήματα του αραβικού κό
σμου; Ο δικόε μαε «αραβικόε κό- 
σμοε», εδώ σ τη ν  Ελλάδα, δεν 
του κάνει; Πάντωε, για τουε <5-20, 
δεν έχω να  πω τίποτε. Εκεί προ- 
σεκλήθη! Η μόνη μου απορία σχε- 
τικώε είναι αν στιε Κάννεε θα κα- 
ταλύσει σε τέντα , όπωε του αει
μνήστου...

Ούτως ή άλλωε, από τη  στιγμή που 
έγινε το  κακό δεν ξεγίνεται. Μό
νον  μία φορά ο λαγόε του ανεκ
δότου μπορεί να δικαιολογηθεί ό
τ ι είπε τη  σαχλαμάρα για να πε
ράσει η ώρα - δεύτερη δεν μπο
ρεί. Οι επιπτώσειε τηε προηγού- 
μενηε «σαχλαμάραε» του Γιώργου, 
τό τε  όπου παραιτήθηκε για με-

ρικέε ώρεε, έμειναν μέσα σ τα  ό
ρια του δικού μαε ελληνικού μι- 
κρόκοσμου. Τώρα, με τη ν  και
νούργια του, έφερε τη ν οικουμέ
νη  ανάποδα. Πώε να  κάνει πίσω, 
λοιπόν, χωρίε να  ανοίξει μια τρύ
πα σ τη  γη να κρυφτεί;

Με τη συμφωνία τηε περασμένηε 
Πέμπτηε, οι Γερμανοί μάε έδειξαν 
ευσχήμωε τη ν  έξοδο από το  ευ
ρώ - διότι, αντικειμενικώε, η 
συμφωνία ή τα ν  μια ευκαιρία, 
τη ν  οποία επίσηε αντικειμενικώε, 
εμείε δεν μπορούσαμε να  αξιο- 
ποιήσουμε. Πού να  φαντα ζόταν 
κανείε ότι ο Γιώργοε θα άρχιζε να 
τρέχει προε τη ν έξοδο; «Mind die 
GAP» (προσοχή σ το  κενό), λέγα
με κάποτε αστειευόμενοι. Ε, λοι
πόν, τώρα είμαστε στο  GAP και 
πηγαίνουμε με τη  δύναμη τηε βα- 
ρύτηταε. Οπότε, τ ι γίνετα ι τώρα; 
Οπότε, αε το αντιμετωπίσουμε ρε
αλιστικά και ψύχραιμα- όπερ ση
μαίνει, άιντε, ωρέ παλικάρια, τιε 
φουστανέλεε σαε, τα  τσουράπια 
σαε, τουλουμοτύρι και ψωμί σ το  
ταγάρι κι ομπρόε για το  μέλλον!

Οσο για μένα, αισθάνομαι τη ν  α
νάγκη να σαε εξομολογηθώ ότι 
δεν συμπαθώ τα  λουλούδια -τα θε
ωρώ, γενικώε, άχρηστα πράγμα
τα. Παρ’ όλα αυτά, έχω κρατήσει 
μια γλάστρα, τη ν  οποία μου δώ- 
ρησε προ καιρού μια φίλη. Την έ
βαλα σ το  μπαλκόνι, τη  φρόντισα 
λιγάκι και τώρα κάνει κάτι ωραία, 
μεγάλα λουλούδια. Με το ν  καιρό, 
αναπτύχθηκε μέσα μου συμπά
θεια για τη  γλάστρα. Την κοιτά
ζω  από το  παράθυρο κάθε πρωί 
και τη  χαίρομαι. Τώρα, προετοι- 
μαζόμενοε για το  μέλλον, αρχίζω 
να  σκέπτομαι μήπωε αυτά τα  ω 
ραία λουλούδια τρώγονται...

Φ Α Λ Η Ρ Ε Υ Σ
kassimatis@kathimerini.gr

Ο Φ Ι Λ Ι Σ Τ Ω Ρ
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49 χρόνια πριν... 2 .χΐ.ιρόι

ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΕΟΚ: Με πρωτοβουλίαν και 
οργάνωσιν του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών εδόθη πανηγυρικός 
χαρακτήρ εις την χθεσινήν έναρξιν ισχύος της 
Συμφωνίας Συνδέσεως της Ελλάδος με την 
Ευρωπαϊκήν Οικονομικήν Κοινότητα.

Συγκέντρωσις τω ν  
εκπροσώπων τω ν 
παραγωγικών τά ξεω ν 
εγένετο την 6.30’ μ.μ. 
εις την αίθουσαν της 
Αρχαιολογικής 
Εταιρίας. Εις ταύτην 
παρέστησαν ο 
Βασιλεύς, ο 
Πρόεδρος και πολλά 
τω ν μελών του 
Υπουργικού 
Συμβουλίου, οι 
διοικηταί των 

Τραπεζών, οι πρόεδροι και γενικοί διευθυνταί 
τω ν  κρατικών οργανισμών και τα  μέλη τω ν 
διοικήσεων τω ν  οργανωμένων τάξεων. Κ ατά  
την συγκέντρωσιν ωμίλησεν ο υπουργός του 
Συντονισμού κ. Παναγής Παπαληγούρας 
(φωτογραφ ία ) αναπτύξας την σημασίαν της 
Συνδέσεως και διαγράψας τας υποχρεώσεις 
και τα  καθήκοντα που τίθενται ενώπιον όλων 
τω ν  τάξεων του ελληνικού λαού διά να 
φθάσωμεν το ταχύτερον τους αντικειμενικούς 
σκοπούς.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΗΝ: Λονδίνον, 1.- Η 
Σοβιετική Ενωσις ανεκοίνωσε σήμερον ότι 
εξετόξευσε διαστημόπλοιον προς τον Αρην.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: Μας
απεστάλησαν χθες υπό της γραμματείας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τα 
αποτελέσματα τω ν  επιτυχόντων κατά τας 
εφετεινάς εισιτηρίους εξετάσεις [...].
Ο ι επιτυχόντες εις την σχολήν Νομικών και 
Οικονομικών Επιστημών είναι οι: [...], 
Μανιτάκης Αντ., [...], Βέλτσος Γ., [...], 
Χατξηγάκης Σωτ.
Ο ι επιτυχόντες εις την Φιλοσοφικήν σχολήν 
είναι οι: [...], Χατζηδάκη Θεανώ, [...], 
Ρεμούνδου Αικ.,

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΧΥΤΗΡΗΣ: Τα νέα βιβλία. Γερ. 
Χυτήρη: «Το Μ έγα Δρυ». Διηγήματα. Σχ. δον. 
Σελ. 125. Εκδόσεις «Κερκυραϊκά Χρονικά». 
Κέρκυρα 1962.

ΚΟΣΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ 
ΣΗΜΑΙΝΟΝΤΕΣ: Κοινωνική ζωή: Η  κ. 
Ν άντα  Παπαδοπούλου έδωσε μίαν ωραίαν 
δεξίωσιν εις την οικίαν της. Παρευρέθησαν: Ο 
συγγραφεύς και η κ. Λώρενς Ντάρρελ, [...], ο 
κ. Γιάννης Τσαρούχης, ο κ. Νάνος 
Βαλαωρίτης, [...] ο κ. Μ. Κακογιάννης, ο κ. 
Οδυσσέας Ελύτης, [...], ο κ. και η κ. Γ.
Βακαλό, ο κ. Μ ίνως Αργυράκης, ο κ. Γ. 
Συριώτης, [...] κ.ά.
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«Εθνική ανάγκη και όχι αίτημα πλέον οι εκλογές» δηλώνει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
ο κ. Σαμαράς, αποφασισμένος για όλα. «Ποια όλα;» «Και πώς;», αναμένονται εξελίξεις...

Συναντήθηκαν σιο Προεδρικό χθες, για «να τα πουν». «Πείτε μου» είπε 
ο Πρόεδρος κ. Παπούλιας μετά το καλωσόρισμα. Και τα είπε, χύμα, ο κ. 
Αντώνης Σαμαράς, πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας (Ευρωκίνηση - 
Γιώργος Κονταρίνης, 1/11/11).

Πλήθος και πάθος για τις εξελίξεις, ως και γονυκλισία μπροστά στην 
καγκελόπορτα του Προεδρικού για τις δηλώσεις του προέδρου της Ν.Δ. 
Αντώνη Σαμαρά μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
κ. Κάρολο Παπούλια (φωτο Ελένη Μπιστικά, 1/11/11).

Πλήθος και πάθοε μέσα και έξω α
πό το Προεδρικό Μέγαρο ανέβα
σε ψηλά το ν  πολιτικό πυρετό 
χθεε, πρώτη Νοεμβρίου 2011. Εί
χε προηγηθεί το βράδυ m s 31ns 
Οκτωβρίου η αιφνιδιαστική ανα
κοίνωση του πρωθυπουργού κ. 
Γιώργου Παπανδρέου ότι «πάμε για 
δημοψήφισμα». Το πανελλήνιο 
κούνησε το  κεφάλι του «δεν πάμε

Της ΕΛΕΝΗΣ ΜΠΙΣΤΙΚΑ

καθόλου καλά» και ο αρχηγό s τηε 
αξιωματικήε αντιπολίτευσηε και 
πρόεδροε τηε Ν.Δ. κ. Αντώνηε Σα
μαράε πήγε στον  Πρόεδρο κ. Κά
ρολο Παπούλια, για ένα αλλιώτικο 
«ποδαρικό». Εμοιαζε ψηλότεροε απ’ 
ό,τι ήταν και αποφασισμένοε για 
όλα: «Ποια όλα;» Αυτό προσπά
θησαν να ξεδιαλύνουν οι πολιτικοί 
συντάκτεε εφημερίδων και ρα
διοτηλεοπτικών μέσων που είχαν 
συνωστισθεί στον προθάλαμο του 
γραφείου του Προέδρου, με τουε 
φωτοειδησεογράφουε και τιε μη- 
xavés τουε σε κατάσταση ετοιμό- 
τηταε. Στα ελάχιστα λεπτά που έ
γινε παρουσία δημοσιογράφων 
και MME τη  συνάντηση του Προ
έδρου τηε Δημοκρατίαε κ. Κάρο
λου Παπούλια με τον πρόεδρο τηε 
Ν.Δ. κ. Αντώνη Σαμαρά μπορεί να 
μη βγήκε άλλη είδηση, αλλά βγή
καν ζωντανέε φωτογραφίεε! Ειδι
κά έξω από την καγκελόπορτα τηε 
Ηρώδου Αττικού είχε στηθεί τεί- 
χοε από τηλεοπτικέε κάμερεε ελ
ληνικού ενδιαφέροντοε αλλά και 
τω ν  ξένων πρακτορείων και διε
θνών δικτύων, ωε και ιαπωνικέε και

κινεζικέε κάμερεε, που κράτησαν 
τη στιγμή όταν εμφανίστηκε στην 
πόρτα ο πρόεδροε κ. Αντώνηε Σα- 
μαράε ακολουθούμενοε από τουε 
κ. Μιχελάκη και Αρβανιτόπουλο και 
όλοι οι δημοσιογράφοι όρμησαν 
κατά πάνω του με προτεταμένα τα 
μικρόφωνα. Πολλοί γονάτισαν 
(φωτο), άλλοι απλώε σπρώχνο
νταν να πάνε πιο κοντά -  τέτοια 
η δίψα για τιε δηλώσειε Σαμαρά με
τά τη  σύντομηε διάρκειαε συζή
τησή του με τον Πρόεδρο κ. Πα
πούλια Στο προεδρικό γραφείο, με
τά τη  χειραψία που είχε μια κάποια 
επισημότητα, λόγω τηε σοβαρό- 
τητοε τηε στιγμήε, είχαν διαμειφθεί 
τα εξήε λακωνικά: Πρόεδροε Κά- 
ρολοε Παπούλιαε: «Καλωσορίσατε 
κ. πρόεδρε. Πείτε μου». Αντ. Σα-

μαράε: «Κύριε Πρόεδρε, ήρθα να 
σαε πω ότι σε αυτέε τιε κρίσιμεε 
στιγμέε έχω τη ν ιστορική ευθύνη 
με κάθε τρόπο να κάνω ό,τι απαι
τείται, προκειμένου η ευρωπαϊκή 
προοπτική και το μέλλον τηε χώ- 
ραε μαε να μην μπει σε περιπέτειεε. 
Είναι πολύ σημαντικό, αυτά τα σχέ
δια τα  οποία υπάρχουν τουλάχι
σ τον  εμάε να μη μαε βρουν συ- 
νεργούε»... Κρατάμε ότι ο κ. Σα- 
μαράε έβαλε πρώτη την «ευρω
παϊκή προοπτική» και ακολούθη
σε «το  μέλλον τηε χώραε μαε» στην 
ανησυχία του να μην μπουν και τα 
δύο αυτά σε περιπέτειεε.

Σκληρή γλώσσα
Στιε δηλώσειε του μετά τη  συ

νάντηση, έξω στην Ηρώδου Α ττι

κού, ο κ. Αντώνηε Σαμαράε έδει
χνε πραγματικά αποφασισμένοε 
και μίλησε με σκληρή γλώσσα για 
τον συμφοιτητή του Χάρβαρντ και 
πρωθυπουργό κ. Παπανδρέου, για 
τον οποίο είπε ξεκάθαρα ότι «στην 
προσπάθειά του να διασωθεί έβαλε 
ένα δίλημμα διχαστικό, ένα δί
λημμα εκβιαστικό, που θέτει σε κίν
δυνο το  μέλλον μαε και τη  θέση 
μαε στην Ευρώπη. Τέτοιουε τυ- 
χοδιωκτικούε πειραματισμούε - ε 
ξήγησα στον Πρόεδρο τηε Δημο
κρατίαε- η Ν.Δ. είναι αποφασι
σμένη να αποτρέψει πάση θυσία 
και μπορεί να το  κάνει». Στη μα
ζική ερώτηση «Πώε κύριε πρόε
δρε», ο κ. Σαμαράε το ξεκαθάρισε: 
«Οι εκλογέε αποτελούν εθνική α
νάγκη και ο καθέναε πρέπει να α-

ναλάβει τιε ευθύνεε του και να κά
νει το καθήκον του». Και με μεγάλο 
δρασκελισμό ξεκίνησε, σαν έτοι- 
μοε από καιρό, προε το Μαξίμου, 
αλλά έστριψε εγκαίρωε στη  Βασ. 
Γεωργίου προε τη  Ρηγίλληε, ενώ οι 
δημοσιογράφοι ακολουθούσαν με 
ερωτήσειε «θα παραιτήσετε τουε 
βουλευτέε σαε;», με το ν  εκπρό
σωπο Τύπου κ. Γιάννη Μιχελάκη 
να παρατηρεί ευγενικά: «Ο,τι είπε 
ο κ. πρόεδροε. Ναι, θα γίνει αύριο 
(σήμερα) η κοινοβουλευτική συ
νεδρίαση τηε Ν.Δ.». Στα γραφεία 
τηε Συγγρού λίγο αργότερα επι
κρατούσε ησυχία. Το ενδιαφέρον 
έχει ευλόγωε πια μετατεθεί, για ευ- 
νόητουε λόγουε, στο τρίγωνο Προ
εδρία Δημοκρατίαε - Μαξίμου - Βου
λή τω ν Ελλήνων...

Εγκαίνια της «Αίθουσας Ψη
φιακής Συνεργασίας» απόψε 
και ώρα 8 στο Μπενάκειο Δι
δακτήριο του Κολλεγίου Ψυ
χικού. Η δημιουργία της αί
θουσας, όπου οι μαθητές θα 
διδάσκονται σε τρισδιάστατο 
περιβάλλον κυρίως τα μαθή
ματα φυσικών σπουδών, απο
τελεί καινοτομία σε σχολείο 
της Ελλάδας αλλά και του ε 
ξωτερικού. Αποτελεί δε ε ξ  ο
λοκλήρου δωρεά του Συλλό
γου Γονέων Κολλεγίου Ψυχι
κού (1984 - 2011).

ΝΑΙ, στην Εορταγορά του ΣΕΟ, αυτό το Σαββατοκύριακο στο Ζάτπτειο η ΣΩΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ

Οπως κάθε χρόνο, έτσι κι εφέτοε, 
γίνεται στιε μεγάλεε αίθουσεε του 
Ζαππείου η ετήσια Εορταγορά του 
Σώματοε Ελληνικού Οδηγισμού. 
Είναι η 29η χρονιά που οι Μεγάλεε 
Οδηγοί οργανώνουν την Εορταγο- 
ρά με πλήθοε εκθεμάτων και ειδών 
που πωλούνται σε πολύ χαμηλέε τι- 
μέε -  πιατικά, κρύσταλλα, μπι- 
μπλό, κηροπήγια, καρφίτσεε και, 
γενικά, κοσμήματα με άρωμα επο- 
χήε. Βιβλία, ελληνικά και ξένα, 
σπάνιεε εκδόσειε βγαίνουν από 
σπουδαίεε βιβλιοθήκεε για να αλ

λάξουν χέρια, δίσκοι βι- 
νυλίου και απ’ όλα έχει 
το μπαζάρ τηε οικονο- 
μικήε αρωγήε, το ο
ποίο είναι το δημοφι
λέστερο όλων! Και δεν 
χρειάζεται Δημοψήφι
σμα για να δείξουμε, οι τακτικοί πε- 
λάτεε του, τη ν προτίμησή μαε σε 
αυτό! Πάντα πηγαίνουμε οικογε- 
νειακώε και με παρέα, και ακόμα και 
τα μικρά παιδιά που μεγαλώνουν, 
συνεχίζουν ωε έφηβοι και φοιτητέε 
να έρχονται! Τα έσοδα πηγαίνουν

για τουε σκοπούε του 
Σώματοε Ελληνικού 
Οδηγισμού. Αφήσαμε 
τελευταίο το μεγάλο α
τού τηε Εορταγοράε, 
που είναι οι σπιτικέε λι- 
χουδιέε, οι πίτεε, οι σα- 

λάτεε, ta  γλυκά που σερβίρουν οι 
ίδιεε οι Οδηγοί, που τα ετοίμασαν. 
Αυτό το Σαββατοκύριακο, 5 και 6 
Νοεμβρίου 2011, θα γίνει εκεί, στο 
Ζάππειο Μέγαρο, η Συνάντηση 
τω ν Φίλων του ΣΕΟ και τηε Επι- 
τροπήε Οικονομικήε Αρωγήε, που

ίδρυσε, διοργάνωσε κι έδωσε φτε
ρά η αείμνηστη πρόεδροε του Λέ
να Κώστα Σαμαρά. Και το συνεχί
ζουν, με την ίδια όρεξη και πίστη 
στον σκοπό, η πρόεδροε κ. Λότυ 
Κωττάκη και οι άξιεε συνεργάτιδέε 
τηε Οδηγοί. Καμία και κανείε να μη 
λειψά! Κρατάμε απουσίεε! Ωρεε λει- 
τουργίαε, Σάββατο 5/11 από τιε 10 
π.μ. ώε τιε 7 μ.μ. και Κυριακή 6/11 
από τιε 10 το πρωί ώε τιε 6 το α
πόγευμα! Και μετά, φωτογραφία στα 
σκαλοπάτια του Ζαππείου!

Τ Η Λ Ε Φ Ο Σ

Το Γούρι της Χρονιάς.
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Σε τεντωμένο σχοινί η κυ βέρνηση
Ο πρωθυπουργός επιμένει στο δημοψήφισμα, παρά τις διαφωνίες κορυφαίων υπουργών και βουλευτών -  Κρίσιμη η μεθαυριανή ψηφοφορία

Σε τεντωμένο σχοινί, ή κατ’ ορισμένουε ακό
μη και σε τροχιά πτώσηε, θα κινείται η κυ
βέρνηση μέχρι τα  μεσάνυχτα τηε Παρασκευ- 
ήε, οπότε και θα διεξαχθεί η ψηφοφορία για 
τη ν παροχή ψήφου εμπιστοσύνηε, καθώε η ε
πιλογή του πρωθυπουργού κ. Γ. Παπανδρέου 
να δρομολογήσει δημοψήφισμα προκάλεσε 
θύελλα αντιδράσεων σ τη ν Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ.

Η κ. Μιλένα Αποστολάκη δήλωσε ότι ανε- 
ξαρτητοποιείται, περιορίζονταε τη ν κοινο

βουλευτική δύναμη του ΠΑΣΟΚ ons 152 έδρεε. 
Παράλληλα, άλλοι οκτώ βουλευτέε, με προε- 
ξάρχουσα,την κ. Βάσω Παπανδρέου, άφησαν 
σαφώε να εννοηθεί ότι διαφωνούν με την προ
οπτική του δημοψηφίσματοε, με τη ν πρώην 
υπουργό να ζητεί τη  συγκρότηση κυβέρνηση 
εθιήκήε ενότηταε.

Ο κ. Παπανδρέου, απευθυνόμενοε στο  υ
πουργικό συμβούλιο που συνεδρίασε εκτάκτωε, 
κατέστησε σαφέε ότι δεν πρόκειται να μετα

βάλει το ν  πολιτικό του σχεδίασμά, «προκα- 
λώνταε», επί τηε ουσίαε, όσουε διαφωνούν να 
αναλάβουν το κόστοε να ανατρέψουν τη ν κυ
βέρνηση στην ψηφοφορία τηε Παρασκευήε. 
Παράλληλα, έθεσε ωε διακύβευμα πιθανού δη- 
μοψηφίσματοε, το  «ναι ή όχι σ τη  νέα σύμβα
ση, ναι ή όχι σ το  ευρώ». Ο κ. Παπανδρέου εί
χε τη  στήριξη υπουργών, όπωε οι κ. Δ. Ρέππαε, 
X. Καστανίδηε, Χρ. Παπουτσήε και Μ. Χρυ- 
σοχοΐδηε. Ομωε, ενστάσειε για τη ν  προοπτι

κή του δημοψηφίσματοε διατύπωσαν οι κ. 
Ανδρ. Λοβέρδοε, Αννα Διαμαντοπούλου, Κ. 
Σκανδαλίδηε, ενώ  αποστάσειε από την επιλογή 
του πρωθυπουργού εμφανίσθηκε να λαμβάνει 
και ο κ. Ευ. Βενιζέλοε.

Εάν η κυβέρνηση καταψηφιστεί μεθαύριο, 
εκ τω ν  πραγμάτων δρομολογούνται πολιτικέε 
εξελίξειε, καθώε ο κ. Παπανδρέου θα καταθέσει 
τη ν  εντολή με πιθανότερο σενάριο τη  διεξα
γωγή εκλογών, καθώε η Ν.Δ. και τα  λοιπά κόμ

ματα ζητούν μετ’ επιτάσεωε την προσφυγή στιε 
κάλπεε με το ν  κ. Αντ. Σαμαρά να τον ίζε ι στον 
Πρόεδρο τηε Δημοκρατίαε κ. Κάρολο Παπού- 
λια τη ν  αναγκαιότητα μιαε τέτοιαε εξέλιξηε.

Κατά τη  χθεσινή συνεδρίαση, ο κ. Παπαν
δρέου εμφάνισε τη ν  κυβέρνηση ωε θύμα ε- 
πίθεσηε συμφερόντων που θίγονται από κυ- 
βερνητικέε επιλογέε, αλλά και από το  περιε
χόμενο τηε συμφωνίαε τηε 27ηε Οκτωβρίου για 
τη ν αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέουε.

Σφοδρή επίθεση 
από Παπανδρέου 
σε «συμφέροντα»
Αμετακίνητος στουε σχεδιασμούε 
του που εξήγγειλε προχθέε εμ
φανίστηκε ο πρωθυπουργόε στο 
χθεσινό υπουργικό συμβούλιο, 
εμμένονταε δηλαδή όχι μόνο 
σ τη ν  έμπρακτη στήριξή του με 
ψήφο εμπιστοσύνηε από τουε 
βουλευτέε του ΠΑΣΟΚ, αλλά και 
στη διενέργεια δημοψηφίσματοε 
για τη  συμφωνία τηε 27ηε Οκτω
βρίου. Συνεργάτεε του μάλιστα 
έλεγαν ότι ο κ. Παπανδρέου θα 
αναχωρήσει σήμερα για τιε Κάν- 
νεε με τη  βεβαιότητα ότι επι- 
σ τρέφονταε τη ν  Πέμπτη θα μι
λήσει σ τη  Βουλή, έχονταε απο- 
σπάσει από τουε εταίρουε του 
τη ν  πλήρη στήριξή  τουε στιε ε- 
πιλογέε του. Τιε οποίεε, σε ό,τι α
φορά το  δημοψήφισμα εξήγησε 
χθεε σ το  υπουργικό συμβούλιο,

Κάλεσε επί της ουσίας 
όσους διαφωνούν 
με τις επιλογές του 
να ανατρέιβουν 
την κυβέρνηση.
λέγονταε ότι τα  διλήμματα που 
θα τεθούν θα ζη τούν ένα καθα
ρό «να ι ή όχι» από τουε πολίτεε 
για  τη  νέα  δανειακή σύμβαση
yiu ■ *■ '* * ' ■* ■
χων  Βρυξελλών και κατ’ επέ
κταση  ένα «να ι ή όχι» σ τη  συμ
μετοχή τηε χώραε στην Ευρώπη 
και στο  ευρώ.

Οι ίδιεε πηγέε σχολιάζονταε ε
πιπλέον τη ν ευθεία αμφισβήτη
ση  που δέχθηκε από πολλούε 
βουλευτέε, μετέδιδαν τη ν  από
φαση του κ. Παπανδρέου να  
τουε προκαλέσει ευθέωε τιε προ- 
σεχείε ημέρεε να  ρίξουν τη ν  
κυβέρνηση μην παρέχονταε ψή
φο εμπιστοσύνηε μεθαύριο. Σε 
μία τέτοια περίπτωση δε, οι ίδιεε 
πηγέε έλεγαν ό τι ο κ. Παπαν
δρέου θα καταθέσει σ τον  Πρόε
δρο τηε Δημοκρατίαε τη ν  ε ν το 
λή διακυβέρνησηε και θα οδη
γήσει τη  χώρα σε εκλογέε, χωρίε 
όμωε ο ίδιοε να  παραιτηθεί από 
τη ν  προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Και 
τούτο, διότι, όπωε έλεγαν, ο κ. 
Παπανδρέου είχε διαμορφώσει 
τη ν  πεποίθηση ότι η αμφισβή
τηση  που δέχεται υπαγορεύεται 
αποκλειστικώε από συμφέρο
ν τα  που εχθρεύονται τα  συμφέ
ροντα τηε χώραε.

Εναντίον MME
Ετσι εξηγείται άλλωστε και η 

επίθεση που εξαπέλυσε χθεε ε
νώπιον τω ν  υπουργών του σε 
συμφέροντα αλλά και σε MME. 
«Ολα αυτά που συμβαίνουν είναι

λυσσαλέεε αντιδράσειε για να υ
πονομεύσουν το  αναφαίρετο δι
καίωμα του λαού να εκφρασθεί» 
είπε και μίλησε για «συμφέροντα 
που θέλουν να αποδομήσουν τη  
συμφωνία τω ν  Βρυξελλών και να 
φανατίσουν τουε πολίτεε». «Λύσ
σαξαν τα μίντια ενάντιον του δη
μοψηφίσματοε» τόν ισε σε άλλη 
αποστροφή του και ισχυρίστηκε 
ότι οι επιθέσειε σχετίζονται με «ό
σουε έπαιξαν τα  λεφτά τουε στη  
χρεοκοπία και βλέπουν να τα χά
νουν, όπωε και εκείνουε που 
στοιχημάτισαν σ τη ν  επιστροφή 
στη  δραχμή. Ολοι αυτοί φοβού
ντα ι τον λαό και τη ν  ετυμηγορία 
του » κατέληξε και έκανε εκτενή 
αναφορά στουε ενιστάμενουε 
βουλευτέε του ΠΑΣΟΚ, φωτο- 
γραφίζονταε πρωτίστωε τη ν κ. 
Μιλένα Αποστολάκη που χθεε α
νεξαρτητοποιήθηκε, υπονοώ- 
νταε ότι ενισχύουν τα  συμφέρο
ντα  που πολεμούν τη ν  κυβέρνη
ση και τη  χώρα.

Ο πρωθυπουργόε επίσηε θέ
λησε να απαντήσει και σε όσουε 
ζη τούν μ ετ’ επ ιτάσεωε εκλογέε 
αντί δημοψηφίσματοε. «Οι ε- 
κλογέε θα ήταν αποφυγή τω ν  ευ
θυνών μαε και θα έσυραν τη  χώ
ρα στη χρεοκοπία» τόνισε και «υ
πενθύμισε» στουε υπουργούε ό

τι το  δημοψήφισμα ή ταν κε
ντρική προεκλογική δέσμευση 
του ΠΑΣΟΚ.

Υψηλοί τόνοι
Με ανάλογουε τόνουε επετέθη 

και σ τη ν  αντιπολίτευση, στρε- 
φόμενοε κατά τω ν  κ. Αντ. Σα
μαρά, Γ. Καρατζαφέρη και Ντό- 
ραε Μπακογιάννη οι οποίοι όπωε 
είπε «προτρέπονταε τουε βου
λευτέε του ΠΑΣΟΚ να  καταψη
φ ίσουν τη ν  κυβέρνηση, συ 
μπράττουν σε μια προσπάθεια 
θεσμικήε εκτροπήε».

Απαντώνταε τέλοε στη  μομφή 
που δέχθηκε ότι δεν είχε ενη 
μερώσει τουε Ευρωπαίουε ετα ί
ρουε του για τιε προθέσειε του, 
υποστήριξε ότι τιε αποφάσειε του 
τιε είχαν πληροφορηθεί εγκαίρωε 
και εξέφρασε τη ν  απόλυτη βε
βαιότητά του ότι θα κάμψει τιε 
ενστάσειε  ακόμη και όσω ν ο
μολόγων του εξέφρασαν χθεε 
τη ν  έκπληξη ή και τιε επιφυλά- 
ξειε τουε για το  δημοψήφισμα. 
Ε ξηγώνταε το  κεντρικό επιχεί
ρημα που θα προβάλλει, είπε ό
τι θα πείσει τουε εταίρουε του ό
τ ι θα πρέπει και μέσω τηε Ελλά- 
δαε να εμπεδωθεί στη διεθνή κοι
νή  γνώμη ότι «η  δημοκρατία εί
ναι υπεράνω τω ν  ορέξεων τω ν  α
γορών».

Ο πρωθυπουργός, κ. Γ. Παπανδρέου, προσέρχεται στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, κατά τη διάρ
κεια του οποίου κατέστησε σαφές ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τον πολιτικό του σχεδίασμά.

Αποστασιοποίηση Βενιζέλου
Η χθεσινή αποστασιοποίηση του 
κ. Ευ. Βενιζέλου από τη ν επιλογή 
του κ. Γ. Παπανδρέου να  ζητήσει 
νομιμοποίηση τηε νέαε συμφω
νίαε διά δημοψηφίσματοε σημα
τοδοτεί κατά πολλούε στο ΠΑΣΟΚ 
και το  πρόωρο τέλοε τηε σύ- 
μπραξηε μεταξύ του πρωθυ
πουργού και του αντιπροέδρου, 
παρότι άλλοι εκτιμούν πωε η πο
λιτική τουε σύμπλευση μπορεί να 
έχει συνέχεια αναλόγωε τω ν  εξε
λίξεων στο κυβερνών κόμμα τιε ε- 
πόμενεε ημέρεε.

Η μεταβολή τηε στάσηε του κ. 
Βενιζέλου έναντι τηε πρωθυ- 
πουργικήε πρωτοβουλίαε ήρθε 
χθεε το μεσημέρι από την ιδιωτι
κή κλινική στην οποία νοσηλευ
όταν. Σύμφωνα με πληροφορίεε, ο 
κ. Βενιζέλοε δεν ήταν ενήμεροε για 
την πρόθεση του πρωθυπουργού 
να προκηρύξει δημοψήφισμα, πα
ρά μόνον για τη  βούλησή του να 
ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνηε από 
τουε βουλευτέε του ΠΑΣΟΚ. Οι ί
διεε πηγέε τόνιζαν ότι ο κ. Βενι
ζέλοε είχε την άποψη πωε προτού 
κηρυχθεί η διενέργεια δημοψη
φίσματοε, έπρεπε να ειδοποιηθούν 
νωρίτερα οι εταίροι και δανειστέε 
μαε. Οι πληροφορίεε αυτέε ανέ
φεραν επίσηε ότι υπήρχε και ένα 
προσχέδιο επιστολήε προε τουε ε-

Ο κ. Βενιζέλοε περιέγραψε, μά
λιστα,ενώπιον τηε Κ.Ο. και το  πε
ρίγραμμα του δημοψηφίσματοε 
(περί συμμετοχήε στον σκληρό πυ
ρήνα τω ν  ανεπτυγμένων δυτι
κών κρατών ή επιστροφήε στιε δε- 
καετίεε του ’50 και του ’60). Ση
μειώνεται πάντωε ότι ο κ. Βενι
ζέλοε ήταν εκ τω ν συμμετεχόντων 
στη  σύσκεψη τηε Κυριακήε στο 
σπίτι του πρωθυπουργού για τιε 
πολιτικέε πρωτοβουλίεε οι οποίεε 
επρόκειτο να ληφθούν. Στη σύ
σκεψη συμμετείχε επίσηε (πλην 
του πρωθυπουργού) ο κ. Δ. Ρέππαε, 
ενώ ο κ. X. Καστανίδηε φέρεται να 
είχε ενημερωθεί τηλεφωνικά. 
Σύμφωνα μάλιστα με το Μέγαρο 
Μαξίμου, στη  σύσκεψη αυτή ο κ. 
Παπανδρέου ανακοίνωσε τη ν  
πρόθεσή του να ανακοινώσει το 
δημοψήφισμα. Τούτο βεβαίωε συ- 
νιστά έμμεση διάψευση του κ. Βε
νιζέλου, σύμφωνα τουλάχιστον με 
όσα διαρρέουν από το Μέγαρο Μα
ξίμου. Ο κ. Βενιζέλοε δεν συμμε
τείχε μόνο στη  σύσκεψη τηε Κυ- 
ριακήε, αλλά είχε το τελευταίο 
διάστημα εκτεταμένεε πολύωρεε 
συζητήσειε με το ν  κ. Παπαν
δρέου για τιε πολιτικέε κινήσειε 
που πρέπει να δρομολογηθούν 
μετά τη  σύνοδο κορυφήε (την πε
ρασμένη Πέμπτη).

ταίρουε, που 9α προωθούνταν 
σε περίπτωση που τελικά απο- 
φασιστεί το  δημοψήφισμα. Η 
στάση αυτή τον κ. Βενιζέλου είναι 
βεβαίωε εκ διαμέτρου αντίθετη με 
εκείνη που είχε προχθέε, όταν ο 
κ. Παπανδρέον ανακοίνωσε ενώ 
πιον τηε Κ.Ο. το δημοψήφισμα. Τό
τε  υπερασπίστηκε τη ν ανακοί
νωση  του κ. Παπανδρέου, τη ν ο
ποία ωστόσο πολύ προσεκτικά α
πέδωσε ωε απόφαση στον ίδιο τον 
πρωθυπουργό.

Ο κ. Βενιζέλος, όύμφωνα με πλη 
ροφορίες, δεν ήταν ενήμερος για 
την πρόθεση του πρωθυπουργού 
να προκηρύξει δημοψήφισμα.

Δίχασαν το υπουργικό συμβούλιο οι επιλογές Μαξίμου

Οι υπουργοί Γ. Ραγκούσης, Ανδρ. Λοβέρδος, Ηλ. Μόσιαλος και Π. Γερου- 
λάνος καθώς αναμένουν την έναρξη του υπουργικού συμβουλίου.

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Με τη στήριξη από πολλούε υ- 
πουργούε, σοβαρέε επιφυλάξετε ο
ρισμένων και την κάθετη διαφω
νία ενόε (του κ. Α. Λοβέρδου), πέ
ρασε χθεε η συζήτηση περί δη
μοψηφίσματοε από το υπουργικό 
συμβούλιο. Πολύ πριν την αρχή 
του υπουργικού οι αρχικέε ανη- 
συχίεε αφορούσαν κυρίωε τουε 
τρειε (Αννα Διαμαντοπούλου, Α. 
Λοβέρδο, I. Ραγκούση), οι οποίοι 
εντόε τηε ημέραε αντάλλαξαν τη
λεφωνήματα, υπονοώνταε μάλιστα 
ότι θα ακολουθήσουν μια στάση 
κοινή. Αυτό πάντωε δεν φάνηκε 
στη  χθεσινή συνεδρίαση του υ
πουργικού συμβουλίου, καθώε εί
ναι σαφείε οι αποχρώσειε στιε α- 
πόψειε κάθε ενόε εξ’ αυτών.

Στον οδικό χάρτη (παροχή ψή
φου εμπιστοσύνηε στη Βουλή και 
δημοψήφισμα το  συντομότερο 
δυνατόν) που ανακοίνωσε εκ νέ
ου χθεε ο κ. Γ. Παπανδρέου βρή
κε συμπαραστάτεε τουλάχιστον έ
ξι υπουργούε. Υπέρ τηε πρωτο
βουλίαε του πρωθυπουργού επι
χειρηματολόγησαν οι κ.κ. Δ. Ρέπ
παε, Mix. Χρυσοχοΐδηε, Χρ· Πα
πουτσήε, X. Καστανίδηε, Π. Μπε-

γλίτηε και Μαριλίζα Ξενογιαννα- 
κοπούλου, οι οποίοι και έλαβαν το 
λόγο στη χθεσινή συνεδρίαση, ε
νώ υποστηρικτικόε είναι και ο κ. 
Γ. Παπακωνσταντίνου. Εξ αυτών 
ο κ. Καστανίδηε ζήτησε να επι- 
σπευσθούν οι διαδικασίεε και το 
δημοψήφισμα να διεξαχθεί το συ
ντομότερο δυνατόν.

Η κ. Διαμαντοπούλου αναρω
τήθηκε περί τηε πολιτικήε σκο- 
πιμότηταε που εξυπηρετεί η χρο

νική στιγμή που επέλεξε ο πρω
θυπουργόε για να προχωρήσει 
στην ανακοίνωση τηε διενέργει- 
αε του δημοψηφίσματοε.

Η υπουργόε Παιδείαε επέκρινε 
επίσηε τη ν επιλογή του πρωθυ
πουργού να μην ενημερώσει νω 
ρίτερα την κυβερνητική επιτροπή. 
Εκρινε μάλιστα ότι η διενέργεια 
δημοψηφίσματοε έπρεπε να απο- 
φασιστεί από τη ν κυβερνητική ε
πιτροπή και να οργανωθεί διαφο-

Κάθετη διαφωνία 
από τον κ. Λοβέρδο, 
ενστάσεις από Αννα 
Διαμαντοπούλου 
και Σκανδαλίδη.

ρετικά και μεθοδικά ώστε να βρει 
Μ μεγαλύτερη υποστήριξη και α- 
| νταπόκριση, καταρχήν στο εσω- 
| τερικό τηε Κοινοβουλευτικήε Ομά- 
1 δαε του ΠΑΣΟΚ.
5 Στο ίδιο μήκοε κύματοε κινή- 
I  θηκε, κατά τιε ίδιεε πληροφορίεε, 
5 ο κ. Κ. Σκανδαλίδηε. Ο υπουργόε 

Αγροτικήε Ανάπτυξηε διαμαρτυ- 
ρήθηκε για «έλλειμμα ενημέρωσηε» 
και τόνισε ότι αν τα στελέχη του 
κόμματοε είχαν προϊδεασθεί θα 
«μπορούσαμε να πάμε ομογενο- 
ποιημένοι και όχι αιφνιδιασμέ- 
νοι». Ωε πλέον δύσπιστοε στην 
πρωθυπουργική εξαγγελία για το 
δημοψήφισμα εμφανίστηκε κατά 
τη  χθεσινή τοποθέτησή του στο υ
πουργικό συμβούλιο ο υπουργόε 
Υγείαϊ, ο οποίοε άλλωστε μετέδι
δε τον σκεπτικισμό του ήδη από 
τη  συνεδρίαση τηε Κοινοβουλευ
τικ ά  Ομάδαε το βράδυ τηε Τρίτηε.

Σύμφωνα με πληροφορίεε, ο κ. Α. 
Λοβέρδοε αναρωτήθηκε πώε είναι 
δυνατόν να τίθεται σε δημοψήφι
σμα «ένα τόσο θεμελιώδεε ερώ
τημα», η απάντηση του οποίου «θα 
δεσμεύσει τη  χώρα για τα επόμε
να τριάντα χρόνια».

Οι ίδιεε πηγέε αναφέρουν ότι εί
πε πωε «θέτουμε εμείε στον λαό έ
να ερώτημα του οποίου το ένα σκέ- 
λοε τηε απάντησηε οδηγεί σε έξοδο 
από την ευρώ και την Ευρωζώνη. 
Ανοίγουμε ένα κλειστό θέμα, το ο
ποίο ουδείε θέτει σήμερα. Ανοί
γουμε εμείε δρόμουε, την πορεία 
τω ν οποίων δεν μπορούμε να γνω
ρίζουμε». Ο κ. Λοβέρδοε διαφώνησε 
ανοιχτά λέγονταε απευθυνόμενοε 
στον πρωθυπουργό ότι «κατά τη  
γνώμη μου δεν είναι σωστό το δη
μοψήφισμα. Δεν είναι έλλειψη σε
βασμού στο πρόσωπό σαε, είναι ό- | 
μωε η άποψή μου, ωε καταστατι- > 
κή αρχή». Σημειώνεται ότι το  υ
πουργικό συμβούλιο συνεκλήθη ε
κτάκτωε χθεε αργά το απόγευμα - 
αρχικά είχε ανακοινωθεί κυβερ
νητική σύσκεψη- ενώ συνεχίζο
νταν μέχρι και μετά τα μεσάνυχτα, 
καθώε πέραν τω ν  κορυφαίων υ
πουργών τον  λόγο είχαν ζητήσει 
να λάβουν και υφυπουργοί.

Η Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ 
λέει... όχι στο 
δημοψήφισμα
Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

Αν οι πολιτικές εξελίξειε έμπαιναν σε στοίχημα, είναι μάλ
λον βέβαιον πωε ουδείε θα είχε αποτολμήσει τη ν  πρόβλε
ψη ότι το  μέλλον τηε κυβέρνησηε θα καθοριζόταν κάποια 
στιγμή από την κ. Εύα Κάΐλή, καθώε με τη δήλωση τηε νέ
αε αυτήε βουλευτού ότι θα καταψηφίσει το δημοψήφισμα, 
η επίμαχη πρόταση του κ. Γ. Παπανδρέου δεν μπορεί μάλ
λον να συγκεντρώσει τιε αναγκαίεε 151 ψήφουε. Με συ
νέπεια ακόμη και το ν  κίνδυνο απώλειαε τηε δεδηλωμένηε 
για τη ν κυβέρνηση, καθώε τηε κ. Καϊλή είχε προηγηθεί η 
ανεξαρτητοποίηση τηε κ. Μιλέναε Αποστολάκη (μειώνο- 
νταε πλέον την κυβερνητική δύναμη σε 152 έδρεε), αλλά 
και η αποδοκιμασία του δημοψηφίσματοε από τη ν  κ. Βά
σω Παπανδρέου.

Το έντονο παρασκήνιο που προηγήθηκε άρχισε αμέσωε 
μετά τη ν  ολοκλήρωση τηε προχθεσινήε Κ.Ο. Υπουργοί και 
βουλευτέε συνομιλούσαν μέχρι τα  ξημερώματα σ το  τηλέ
φωνο, προσπαθώνταε να  προβλέψουν τιε εξελίξειε και εκ- 
φράζονταε -πέραν τω ν  άλλων- τη ν  αγωνία τουε γ ι ’ αυτό 
που έμελλε να συμβεί: την κατάρρευση δηλαδή του Χ.Α., 
αλλά και το  απίστευτο ντόμινο δυσμενών εξελίξεων σε ό- 
λεε τιε διεθνείε αγορέε. Οι απροσδόκητεε απώλειεε σε όλα 
τα χρηματιστήρια τηε Ε.Ε., που συνοδεύθηκαν με διαδο- 
χικέε δηλώσειε δυσαρέσκειαε Ευρωπαίων αξιωματούχων για 
την επιλογή του κ. Παπανδρέου, λειτούργησαν καταλυτι
κά για να επισπευσθούν οι εξελίξειε και στην Αθήνα.

Η πρώτη  αντίδραση 
στο δημοψήφισμα, όπωε 
αναφέρθηκε, εκδηλώθηκε 
με την απροσδόκητη α
νεξαρτητοποίηση τηε κ.
Αποστολάκη, η οποία σε 
επιστολή τηε στον πρόε
δρο τηε Βουλήε χαρα
κτήρισε «χρέοε τηε» να α- 
ντισταθεί «σ τη  λαθεμέ
νη διχαστική επιλογή που 
επιχειρεί ανεπίτρεπτα να 
υποκαταστήσει τη  λαϊκή 
εντολή». Δεν πέρασαν λί
γα λεπτά και οι 152 πλέον 
εναπομείνασεε ψήφοι τηε 
κυβέρνησηε έγιναν κατ’ 
ουσίαν 151, καθώε η κ. Βά
σω Παπανδρέου σε δή
λωσή τηε αντιτάχθηκε 
και εκείνη στο δημοψή
φισμα, καλώνταε το ν  
Πρόεδρο τηε Δημοκρα
τίαε «να  συγκαλέσει συμ
βούλιο πολιτικών αρχη
γών με στόχο τη  συγκρό
τηση κυβέρνησηε εθνικήε 
σω τηρ ίαε» για να  δια- 
σφαλισθούν οι αποφάσειε 
τηε 27ηε Οκτωβρίου «και 
αμέσωε μετά να προκη
ρύξει εκλογέε».

Την αβεβαιότητα για 
το αν μπορεί να «περάσει» 
από τη ν πράσινη Κ.Ο. η 
πρόταση δημοψηφίσμα
τοε ενέτειναν οι αμφίση- 
μεε τοποθετήσειε τω ν  κ.
Δημ. Λιντζέρη, Οδ. Βου- 
δούρη, Κ. Καρτάλη και 
Δημ. Βαρβαρίγου, που υ
πονόησαν ότι δεν είναι 
δεδομένη η ψήφοε τουε.
Και νωρίε το μεσημέρι, ωε 
επιβεβαίωση πλέον του 
κινδύνου να χαθεί η δεδηλωμένη, ήρθε η δήλωση τηε κ. 
Καϊλή, η οποία με επιστολή τηε στον πρωθυπουργό δήλωσε 
ευθαρσώε ότι θα καταψηφίσει το  δημοψήφισμα, ενώ λίγο 
αργότερα κάτι ανάλογο υπονόησε πωε θα πράξει και στην 
ψήφο εμπιστοσύνη, αν δεν σχηματιστεί κυβέρνηση εθνι
κήε ενότηταε.

Αν, ωστόσο, υπήρχε μια υπόνοια οριακήε πλειοψηφίαε 
(μετά τιε δηλώσειε Καϊλή), κι αυτή έμελλε να διαψευσθεί 
από μια σαφώε πιο συγκροτημένη επιστολή που έστειλε 
το  απόγευμα σ τον  πρωθυπουργό η βουλευτήε κ. Χαρά Κε- 
φαλίδου. «Η  χθεσινή αψυχολόγητη αναγγελία του δημο
ψηφίσματοε με έχει κάνει να αμφιβάλλω αν είμαι μέλοε 
μιαε ομάδαε που πασχίζει να  σώσει τη ν  πατρίδα από τη  
χρεοκοπία», τόν ισε και, αφού επικαλέστηκε τη  διεθνή α
ναστάτωση  που προκλήθηκε, δήλωσε ότι δεν προτίθεται 
να στηρίξει μια «επιλογή υπεκφυγήε» και συντάχθηκε με 
τη  λύση «Κυβέρνησηε Εθνικήε Σωτηρίαε».

Ανάλογου περιεχομένου κείμενο ανήρτησε σ τη ν  ιστο
σελίδα του και ο κ. Μίμηε Ανδρουλάκηε, μειώνονταε έτσι 
σε 148(!) τιε δυνάμει ψήφουε τω ν  βουλευτών τηε κυβέρ
νησηε που θα στήριζαν τη ν  επιλογή του πρωθυπουργού, 
γεγονόε που έκανε τουε περισσότερουε να ομολογούν πια 
ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να περάσει, καθώε θα 
ήταν πρωτοφανέε να στηριχθεί π.χ. από διεγραμμένουε 
βουλευτέε του ΠΑΣΟΚ.

Αε σημειωθεί, τέλοε, ότι η ευθεία αυτή αμφισβήτηση που 
δέχθηκε ο ίδιοε ο πρωθυπουργόε προκάλεσε και τη ν αντί
δραση κάποιων υπουργών και βουλευτών, που μιλούσαν γε- 
νικώε για κλίμα αποστασίαε από όργανα που εξυπηρετούν 
αλλότρια συμφέροντα. Ο κ. Χρ. Παπουτσήε, για παράδειγ
μα, δήλωσε ότι «ο ι επιλογέε του κ. Παπανδρέου είναι επι- 
λογέε προσκηνίου και ότι το παρασκήνιο είναι έργο άλλων», 
ενώ ο κ. Φρ. Παρασύρηε μίλησε για «συμμορίεε που είναι 
σε πλήρη διάταξη», χωρίε ωστόσο αμφότεροι να εξηγούν 
σαφέστερα τιε καταγγελίεε τουε.

Η κ. Μιλένα Αποστολάκη

Ανεξαρτητοποιήθηκε 
η κ. Μιλένα 
Αποστολάκη, ενώ 
ομάδα βουλευτών 
αντιτίθεται 
στην επιλογή 
του πρωθυπουργού.

Η κ. Εύα Καϊλή
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Κλοιό πιέσεων 
από Ε.Ε. αναμένει 
ο κ. Σαμαράς
Η Ν.Δ. εκτιμά ότι θα της ζητηθεί τήρηοη 
της Συμφωνίας εάν γίνει κυβέρνηση

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. Αντ. Σαμαράς κατά τη χθεσινή συνάντησή του με τον κ. Κάρολο Παηούλια, του εξήγησε 
τους λόγους της σφοδρής διαφωνίας του με το ενδεχόμενο διεξαγωγής δημοψηφίσματος.

Των ΕΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 
- ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ

Αντιμέτωπη με νέα σενάρια για το 
άμεσο μέλλον βρίσκεται πλέον η 
ηγεσία τηε Ν.Δ., μετά τιε ισχυρέε 
αντιδράσειε που προκάλεσε, εντόε 
και εκτόε Ελλάδοε, η πρωτοβουλία 
του κ. Γ. Παπανδρέου για δημο
ψήφισμα. Ο κ. Αντ. Σαμαράε είχε 
χθεε διαδοχικέε συσκέψειε με το 
στενό του επιτελείο, αλλά και συ
νεργασία με τουε δυο αντιπροέ- 
δρουε του κόμματοε, Στ. Δήμα και 
Δημ. Αβραμόπουλο, με αντικείμε
νο τη  στάθμιση τηε κατάστασηε 
και την προετοιμασία τηε σημε- 
ρινήε ομιλίαε του κ. Σαμαρά στην 
Κ. Ο. τηε Ν.Δ. Βασικό συμπέρασμα 
τηε Συγγροΰ είναι ότι η κυβέρνη
ση καταρρέει και καθίσταται πλέ
ον αμφίβολη ακόμη και η επίτευ
ξη ψήφου εμπιστοσύνηε.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, το α
διέξοδο του κ. Παπανδρέου φέρ
νει τη  Ν.Δ. μπροστά σε νέα ενδε
χόμενα, είτε αυτά αφορούν μια 
πρωτοβουλία απεμπλοκήε, υπό 
τη  μορφή κυβέρνησηε εκτάκτου α- 
νάγκηε προκειμένου να εξασφα- 
λισθεί η χρηματοδότηση προε τη 
χώρα, είτε ακόμη και την άμεση 
προσφυγή στιε κάλπεε. Στη Συγ- 
γρού δεν έχουν αμφιβολία ότι η τε
λευταία πρωτοβουλία του κ. Πα
πανδρέου έχει επιβαρύνει δρα-

ματικά τη  διεθνή εικόνα τηε χώ- 
ραε Και, υπό αυτό το  δεδομένο, 
προεξοφλούν πωε -σε κάθε περί
πτωση- οι πιέσειε και προε την α
ξιωματική αντιπολίτευση -δυνάμει 
κυβέρνηση- να δεσμευθεί στην τή
ρηση του προγράμματοε προ- 
σαρμογήε τηε τρόικαε θα είναι α- 
σφυκτικέε.

Χθεε, ο κ. Σαμαράε γνωστοποί
ησε τη ν πρόθεσή του να κορυ- 
φώσει τιε πιέσειε για άμεση προ
σφυγή στιε κάλπεε και στον κ. Κάρ. 
Παπούλια. Ο κ. Σαμαράε εξήγησε 
στον Πρόεδρο τηε Δημοκρατίαε 
τουε λόγουε τηε σφοδρήε διαφω- 
νίαε του με το ενδεχόμενο διεξα- 
γωγήε δημοψηφίσματοε, επιση- 
μαίνονταε ότι ο πρωθυπουργόε θέ
λει να επιβάλει ένα «διχαστικό ε
κβιαστικό δίλημμα που θέτει σε 
κίνδυνο το  μέλλον και τιε θέσειε 
μαε στην Ε.Ε.».

Σύμφωνα με πληροφορίεε, η συ
νομιλία ήταν σύντομη και δεν ε
πεκτάθηκε στον  ρόλο του Προέ
δρου τηε Δημοκρατίαε για την α
ντιμετώπιση τηε κρίσηε. «Δ εν 
μπορείε να υπαγορεύειε στον  
Πρόεδρο τηε Δημοκρατίαε τον  
τρόπο με το ν  οποίο θα λειτουρ
γήσει. Από την κρίση πρέπει να ε
ξέλθουμε συντεταγμένα», σημεί
ωναν αργότερα συνεργάτεε του 
προέδρου τηε Ν.Δ.

«Η Ν.Δ. είναι αποφασισμένη να

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. 
τόνισε πως είναι απο
φασισμένος να αποτρέ
ψει «τυχοδιωκτισμούς», 
όπως το δημοψήφισμα.

αποτρέψει, πάση θυσία, τέτοιουε 
τυχοδιωκτισμούε και μπορεί να το 
κάνει, δήλωσε εξερχόμενοε από το 
Προεδρικό Μέγαρο ο κ. Σαμαράε. 
Νωρίτερα, απευθυνόμενοε προε 
το ν  Πρόεδρο τηε Δημοκρατίαε 
σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι «σε 
αυτέε τιε κρίσιμεε στιγμέε έχω την 
ιστορική ευθύνη, με κάθε τρόπο,

να κάνω ό, τι απαιτείται προκει
μένου η ευρωπαϊκή προοπτική και 
το  μέλλον τηε χώραε μαε να μην 
μπουν σε περιπέτειεε».

Σύμφωνα με πληροφορίεε, στην 
ίδια κατεύθυνση κινείται και ο τέ- 
ωε πρωθυπουργόε κ. Κ. Καρα- 
μανλήε, εκτιμώνταε ότι ο κ. Πα
πανδρέου τυχοδιωκτικά θέτει εν 
αμφιβάλω τη ν ευρωπαϊκή πορεία 
τηε χώραε. «Εκλογέε τώρα, ο ε- 
φιάλτηε του δημοψηφίσματοε 
πρέπει να αποτραπεί πάση θυσία» 
υποστήριζε χθεε στενόε συνομι- 
λητήε του κ. Καραμανλή.

Με την ολοκλήρωση τηε συνά- 
ντησηε, άρχισαν να καταφθάνουν 
στη Συγγροΰ οι πρώτεε πληρο

φορίεε από την Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ.
Η καταιγίδα τω ν  εξελίξεων στο 

ΠΑΣΟΚ παρέσυρε οριστικά και την 
πρόταση που είχε εξεταστεί αργά 
το βράδυ τηε Δευτέραε από το  η
γετικό επιτελείο περί παραίτη- 
σηε όλων τω ν γαλάζιων βουλευτών 
και τω ν  αναπληρωτών τουε, προ
κειμένου να οδηγηθεί άμεσα η χώ
ρα σε εκλογέε. «Η  πρόταση αυτή 
είχε το ν  κίνδυνο να θεωρηθεί 
κοινοβουλευτικά ακραία και ταυ- 
τοχρόνωε να δημιουργήσει “δε- 
δικασμένο”», σημειώνουν γαλάζια 
στελέχη, εξηγώνταε τουε λόγουε 
για τουε οποίουε -πέραν τω ν  εξε
λίξεων στο ΠΑΣΟΚ- εγκαταλεί- 
φθηκε η σκέψη αυτή.

ΚΚΕ

Καλεί τον λαό 
σε κινητοποιήσεις

Με κινητοποιήσεις απαντά το 
ΚΚΕ στη συζήτηση για την ψή
φο εμπιστοσύνηε, η οποία θα 
ολοκληρωθεί στη Βουλή τη νύ
χτα τηε Παρασκευήε. Με α
νακοίνωσή τηε η Κεντρική 
Επιτροπή του κόμματοε καλεί 
τον λαό το  απόγευμα τηε Πα
ρασκευήε σε σύγκεντρωση 
στο Σύνταγμα, με σύνθημα 
«τώρα πρέπει να παρέμβει ο 

λαόε πιο αποφασιστικά», ώστε να αποτύχουν τα ε
κβιαστικά τρομοκρατικά διλήμματα που θέτουν η κυ
βέρνηση, τα κόμματα τηε πλουτοκρατίαε και η Ε.Ε.

Η γ.γ. του ΚΚΕ άφησε χθεε (9.89) ανοιχτό το  ενδε
χόμενο να ματαιωθεί το δημοψήφισμα και να πέσει η 
κυβέρνηση ή ακόμα και να πάρει ο κ. Παπανδρέου την 
εξαγγελία πίσω: «Δ ε ν  ξέρω τι κατάσταση θα υπάρξει, 
γιατί εδώ είναι και ο διεθνήε παράγων και τα  λοιπά, τι 
να σαε πω; Μπορεί να πέσει η κυβέρνηση», είπε η κ. 
Παπαρήγα, η οποία ξεκαθάρισε ότι αν γίνει δημοψήφισμα 
το ΚΚΕ θα καταψηφίσει: «Το δημοψήφισμα το  βάζει ο 
Παπανδρέου -μπορεί να είναι στρίβειν διά του αρρα- 
βώνοε, δεν ξέρω- με έναν εκβιαστικό και ωμό τρόπο. 
Εμείε λέμε, εφόσον γίνει το δημοψήφισμα και δεν μα
ταιωθεί, ο λαόε πρέπει να δείξει ότι δεν εκβιάζεται».

Η κ. Παπαρήγα δεν απέκλεισε το  ενδεχόμενο τα  πε
ρί δημοψηφίσματοε να ήταν έναε ελιγμόε, εν όψει του 
προσωρινού τηε συμφωνίαε και του ενδεχομένου α- 
νεξέλεγκτηε χρεοκόπίαε: «Λέμε και εμείε ό,τι αυτή η συμ
φωνία η προσωρινή, ότι μπορεί να πάμε σε ανεξέλεγκτη 
χρεοκοπία. Δεν νομίζω ότι θα είναι μονομερήε απόφαση 
τηε κυβέρνησηε να  βγει από τη ν  Ευρωζώνη, αλλά θα 
έρθει ωε αποτέλεσμα μιαε διάσπασηε τηε Ευρωζώνηε». 
Εξήγησε, επίσηε, τιε ενστάσειε τηε στο δημοψήφισμα, 
χαρακτηρίζονταε το ν  σχετικό νόμο «αντιδραστικότα
το». Αυτό που ενοχλεί την κ. Παπαρήγα είναι ότι επι
βάλλει να υπάρχουν δύο μπλοκ, το  ναι και το  όχι, και 
κάθε μπλοκ να εκπροσωπείται κάθε φορά από έναν εκ
πρόσωπο. «Δεν είναι τυχαίο αυτό που είπε ο Παπανδρέου 
περί ανίερου μετώπου», πρόσθεσε.

ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Προκρίνει εκλογές 
αντί οικουμενικής
Με μεγάλη προσοχή παρακολουθεί τιε εξελίξειε η Δη
μοκρατική Αριστερά, επιδιώκονταε να είναι έτοιμη α- 
νά πάσα στιγμή να επιταχύνει τιε διαδικασίεε (σύγκληση 
οργάνων, σύσταση εκλογικήε επιτροπήε) ενόψει του εν
δεχόμενου πρόωρηε προσφυγήε στιε κάλπεε. Στην Αγί
ου Κωνσταντίνου εκτιμούν ότι η κυβέρνηση δεν θα α- 
ντέξει και θεωρούν πιθανότερεε τιε εκλογέε από το  δη
μοψήφισμα, το οποίο ούτωε ή άλλωε αν ετίθετο ωε δί
λημμα ανάμεσα στη δραχμή και το  ευρώ, θα την έφερνε 
σε πολύ δύσκολη θέση.

Ο πρόεδροε τηε ΔΗΜΑΡ Φ. Κουβέληε δήλωσε χθεε 
ότι το  δημοψήφισμα βάζει τη  χώρα σε περιπέτειεε και 
την κοινωνία σε διλήμματα τα οποία δεν υπηρετούν τη 
διέξοδο από τα αδιέξοδα στα οποία έχει περιέλθει ο τό- 
ποε. «Είναι ανάγκη η προσφυγή σε πρόωρεε εκλογέε. 
Είναι η καθαρή και έντιμη λύση, προκειμένου κυριαρ
χικά ο ελληνικόε λαόε να αποφασίσει πώε θέλει τη  δια
μόρφωση τω ν πολιτικών συσχετισμών και ποια είναι 
εκείνη η πολιτική που μπορεί να οδηγήσει σε ελπίδα 
και αισιοδοξία για τη ν  αντιμετώπιση τηε κρίσηε». Στη 
ΔΗΜΑΡ προκρίνουν τιε εκλογέε, παρά πρωτοβουλίεε δια- 
μόρφωσηε κυβερνήσεων εθνικήε ενότηταε από τη ν πα
ρούσα Βουλή. ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

ΛΑΟΣ

Προτάσσει 
συνεννόηση με Ν.Δ.

Συντονισμό τω ν δυνάμεων τηε 
αξιωματικήε αντιπολίτευσηε 
πρότεινε χθεε ο πρόεδροε 
του ΛΑΟΣ κ. Γιώργοε Καρα- 
τζαφέρηε, δηλώνονταε ότι θα 
αναλάβει ο ίδιοε πρωτοβουλία 
συνεννόησηε με τον  πρόεδρο 
τηε Ν.Δ. κ. Αντώνη  Σαμαρά. 
Μ ιλώνταε σ τη ν  Κοινοβου
λευτική Ομάδα του κόμματοε 
του, ο κ. Καρατζαφέρηε εκτί

μησε ότι και ο κ. Σαμαράε κινήθηκε σ τη ν ίδια γραμμή 
με αυτή του ΛΑΟΣ, ζητώνταε δηλαδή από το ν  κ. Πα- 
πούλια πρωτοβουλίεε που θα οδηγήσουν είτε σε συ
γκρότηση κυβέρνησηε έκτακτηε ανάγκηε είτε σε 
πρόωρεε εκλογέε. Ο ίδιοε ο πρόεδροε του ΛΑΟΣ, μι- 
λώνταε το  απόγευμα χθεε σ τη ν τηλεόραση του ΣΚΑΪ 
δήλωσε ότι, πλέον, αναμένει τη ν  απάντηση του κ. Σα
μαρά, αν και από τη Συγγροΰ επέμεναν μέχρι αργά χθεε 
πωε ουδεμία όχληση είχαν.

Αλλωστε και ο ίδιοε ο κ. Καρατζαφέρηε, σε συνέντευξή 
του, είχε αναγνωρίσει πωε «δεν  μπορώ να μιλήσω με 
το ν  κ. Σαμαρά - και όχι λόγω δικήε μου υπαιτιότηταε», 
ενώ στη  συνέχεια υπέβαλε δημόσια πρόταση να απέ
χουν οι βουλευτέε τω ν  δύο κομμάτων από τη  συζήτη
ση για την ψήφο εμπιστοσύνηε στην κυβέρνηση. «Αντώ
νη  να μην πάμε, και αε πάει η Αριστερά μόνη τηε. Αμα 
πάμε εμείε, θα μιλήσουμε καυστικά για να συσπειρώ
σουμε τουε τυχόν έτοιμουε να διαπράξουν τη ν οποι
αδήποτε κίνηση ευθιξίαε», επεσήμανε. Σε κάθε περί
πτωση, από τη  Ν.Δ. διαμηνύεται πωε ουδεμία αλλαγή 
στάσηε έναντι του κ. Καρατζαφέρη μπορεί να υπάρξει, 
ενώ γαλάζια στελέχη υπενθύμιζαν τιε «οβιδιακέε του 
μεταμορφώσειε» ακόμη και τιε λίγεε τελευταίεε ημέρεε.

Σε σειρά συνεντεύξεών του, ο πρόεδροε του ΛΑΟΣ 
εκτίμησε ότι η κυβέρνηση έχει εκμετρήσει το ν  βίον, 
«ούτε και οι ίδιοι οι “παπανδρε'ϊκοί” βουλευτέε του 
ΠΑΣΟΚ δεν θέλουν τον κ. Παπανδρέου στα  πράγμα
τα », είπε. Παράλληλα, αν και επέμεινε ότι ιδανική εί
ναι μία κυβέρνηση εθνικήε ενότηταε, έκρινε ότι το πλέ
ον πιθανό σενάριο είναι η προσφυγή στιε κάλπεε.

Γ. Π. Τ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

«Να παραιτηθεί 
η κυβέρνηση»
Στην παραίτηση του κ. Γιώργου Παπανδρέου από τη  θέ
ση του πρωθυπουργού ή, άλλωε, στην ανάληψη ευθυνών 
από τουε ίδιουε τουε βουλευτέε του ΠΑΣΟΚ προκειμένου 
η χώρα να αποφύγει το  αδιέξοδο, επιμένει η πρόεδροε 
τηε Δημοκρατικήε Συμμαχίαε κ. Ντόρα Μπακογιάννη. 
«Οι Ελληνίδεε και οι Ελληνεε ξύπνησαν σήμερα το πρωί 
τρομοκρατημένοι. Αντιλαμβάνονται ότι τα  δύο μεγά
λα επιτεύγματα τηε μεταπολίτευσηε, η συμμετοχή τηε 
Ελλάδαε σ τη ν Ευρώπη και η συμμετοχή τηε Ελλάδαε 
στη ν Ευρωζώνη, κινδυνεύουν και κινδυνεύουν πραγ
ματικά. Η λύση είναι μία. Η κυβέρνηση οφείλει σήμε
ρα να παραιτηθεί. Να γίνουν εκλογέε με συμφωνία ό
λων τω ν  κομμάτων, με κυβέρνηση εθνικήε ενότηταε. 
Η ώρα ευθύνηε για το ν  καθένα από τουε τριακόσιουε 
έχει σημάνει», επεσήμανε σε δήλωσή τηε.

Στελέχη τηε Δημοκρατικήε Συμμαχίαε εξέφραζαν έ
ντονο  προβληματισμό για τιε πραγματικέε επιδιώξειε 
του κ. Παπανδρέου σχετικά με το  δημοψήφισμα. «Εί
ναι δυνατόν να  μην είχαν επίγνωση για τιε συνέπειεε 
τω ν  ανακοινώσεών τουε;», σημείωνε χθεε βουλευτήε 
του κόμματοε, μη αποκλείονταε ο κ. Παπανδρέου και 
το στενό περί αυτόν επιτελείο να επέλεξε -μπροστά στο 
αδιέξοδο - μία ηρωική πτώση τηε κυβέρνησήε του.

ΣΥΡΙΖΑ

«Απέδωσαν καρπούς 
οι λαϊκές αντιδράσεις»

Δικαιωμένοι από τιε εξελίξειε αι
σθάνονται σ τον  ΣΥΡΙΖΑ, το 
νίζουν δε ότι καταλυτικόε πα-

ράγονταε για τη  διαφαινόμε- 
νη κατάρρευση τηε κυβέρνη
σηε ήταν οι λαϊκέε κινητο- 
ποιήσειε . Στη ν  Κουμουνδού- 
ρου θεωρούν ότι οι πρωτο
βουλίεε που ανέλαβαν, στη 
διάρκεια τηε κρίσηε, τουε έ
χουν βγει - ιδιαίτερα η συνά

ντηση του κ. Τσίπρα τη Δευτέρα με τον κ. Κάρ. Παπούλια. 
Υπολογίζουν ότι η κατάρρευση τηε κυβέρνησηε και η 
άμεση προσφυγή στιε κάλπεε θα είναι το  πιθανότερο 
αποτέλεσμα, ενώ απορρίπτουν τιε πρωτοβουλίεε για τον 
σχηματισμό κυβέρνησηε εθνικήε ενότηταε. Το μεση
μέρι συνεδρίασε η Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ από κοινού 
με την Κ.Ο. Η εκτίμησή τηε είναι ότι «ο ι συνεχόμενεε 
και μεγαλειώδειε λαϊκέε κινητοποιήσειε δημιούργησαν 
σοβαρέε ρωγμέε σ τη ν κυβέρνηση και στο μέτωπο του 
Μνημονίου και δρομολόγησαν τιε τελευταίεε ραγδαί- 
εε εξελίξειε, που οδηγούν την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ 
στα πρόθυρα τηε κατάρρευσηε». Στην ανακοίνωση, ο 
ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει τιε επόμενεε ημέρεε και ώρεε α- 
πολΰτωε κρίσιμεε και καλεί το ν  λαό να εμποδίσει α- 
ντιδημοκρατικά σενάρια που δρομολογούνται από ε- 
ξωθεσμικά κέντρα διαπλοκήε και συστημικέε δυνάμειε, 
ώστε να συνεχιστεί η ίδια αντιλαϊκή πολιτική.

Ο κ. Αλ. Τσίπραε δήλωσε χθεε το  μεσημέρι ότι «ο  κ. 
Παπανδρέου και η κυβέρνησή του, κάτω από τη ν α
σφυκτική πίεση του λαϊκού ξεσηκωμού, μετά τη ν  πε
ρήφανη στάση του λαού μαε στην επέτειο του ΟΧΙ, τε 
λικά σύρονται σε κάλπεε», ενώ  εκτίμησε ότι «δ εν  θα 
είναι κάλπεε δημοψηφίσματοε, αλλά κάλπεε εκλογών». 
Εξέφρασε τη  βεβαιότητά του ότι «ο  λαόε μαε θα ση
κώσει το  ανάστημά του και θα πει ένα συντριπτικό ό
χι στην πολιτική τηε λιτότηταε και τηε κοινωνικήε χρε- 
οκοπίαε». Απέρριψε, επίσηε, τη ν  πρόταση τηε κ. Βά- 
σωε Παπανδρέου για σύγκληση συμβουλίου πολιτι
κών αρχηγών, λέγονταε ότι «δ εν  έχει κανένα νόημα 
αυτή τη  στιγμή».

ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

ΔΡΑΣΗ

Να αποχωρήσει 
ίο «μοιραίο ζεύγος»
Να απαλλαγεί από το  ζεύγοε τηε πτώχευσηε (Γιώργο Πα
πανδρέου - Ευάγγελο Βενιζέλο) κάλεσε χθεε τη ν  Κοι
νοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ η Δράση. Με μία 
σκληρότατη ανακοίνωση, το  κόμμα του κ. Στέφανου 
Μάνου εκτίμησε ότι με τη ν  κίνηση Παπανδρέου 
επιταχύνεται η πορεία εξόδου τηε Ελλάδαε από 
το  ευρώ, ενώ  έβαλε σ το  «κάδρο» τω ν  ευθυνών και 
το ν  αντιπρόεδρο τηε κυβέρνησηε και υπουργό Οι
κονομικών.

«Το ζεύγοε Παπανδρέου - Βενιζέλοε για να  απο
σείσουν τιε προσωπικέε τουε ευθύνεε για  τη ν  κατά 
50% πτώχευση τηε Ελλάδαε καταφεύγουν σ το ν  ε
κβιασμό του δημοψηφίσματοε. Ωε να  μη μαε έφτανε 
η περιπέτεια τηε πτώχευσηε, το  μοιραίο ζεύγοε απο
φάσισε να προσθέσει ένα νέο  στοιχείο μέγιστηε α- 
βεβαιότηταε, που θα επιταχύνει τη ν  πορεία προε τη ν  
έξοδο από το  ευρώ. Οι γεωπολιτικέε συνέπειεε για τη ν 
Ελλάδα θα είναι δραματικέε», επισημαίνεται χαρα
κτηριστικά σ τη ν  ανακοίνωση, η οποία καταλήγει ωε 
εξήε: «Η  Δράση ελπίζει ότι η Κοινοβουλευτική Ομά
δα του ΠΑΣΟΚ θα συνειδητοποιήσει ότι διαθέτει τη  
δύναμη και τιε ψήφουε για να  απαλλαγεί από το  ζεΰ- 
γοε τηε πτώχευσηε».

Δύο τα κυρίαρχα 
σενάρια της 
επόμενης μέρας
Του ΓΙΩΡΓΟΥ Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ

Σκηνικό διερευνητικών εντολών για σχηματισμό κυβέρνησηε, 
με φόντο πρόωρη προσφυγή στιε κάλπεε, διαμορφώνεται 
εν όψει τηε κρίσιμηε ονομαστικήε ψηφοφορίαε στο Κοι
νοβούλιο, τα  μεσάνυχτα τηε Παρασκευήε: η επιλογή του 
κ. Γ. Παπανδρέου να κινήσει τιε διαδικασίεε παροχήε ψή
φου εμπιστοσύνηε τηε κυβέρνησηε από τη  Βουλή, σε συν
δυασμό με τη  δεδηλωμένη αμφισβήτηση του πρωθυπουργού 
από μέροε τω ν  πράσινων βουλευτών, ανοίγει όλη τη  βε
ντάλια τω ν  οριζόμενων από το Σύνταγμα πολιτικών διερ
γασιών. Ειδικότερα για τη ν περίπτωση που οι βουλευτέε 
του ΠΑΣΟΚ υλοποιήσουν την «απειλή» τουε και αποσύρουν 
τη ν  εμπιστοσύνη τουε από τη ν  κυβέρνηση Παπανδρέου 
στη  μεθαυριανή ονομαστική ψηφοφορία, τό τε  βάσει του 
άρθρου 38 του Συντάγματοε, ο Πρόεδροε τηε Δημοκρατίαε 
«απαλλάσσει τη ν  κυβέρνηση από τα  καθήκοντά τηε». Και 
σ τη ν περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται αναλόγωε οι διατά- 
ξειε του άρθρου 37 περί διερευνητικών εκλογών. Τι, ειδι
κότερα, προβλέπεται στιε εν λόγω διατάξειε;

«Ο Πρόεδροε τηε Δημοκρατίαε παρέχει σ τον  αρχηγό του 
κόμματοε που διαθέτα τη  σχετική πλαοψηφία διερευνητική 
εντολή για να διακριβωθεί η δυνατότητα σχηματισμού κυ
βέρνησηε που να  απολαμβάνει τη ν  εμπιστοσύνη τηε Βου- 
λήε. Α ν  δεν διαπιστωθεί 
αυτή η δυνατότητα, ο 
Πρόεδροε τηε Δημοκρα
τίαε παρέχει διερευνητι
κή εντολή σ το ν  αρχηγό 
του δεύτερου σε κοινο
βουλευτική δύναμη κόμ
ματοε και εάν δεν τελε
σφορήσει και αυτή, ο 
Πρόεδροε τηε Δημοκρα
τίαε δίνει διερευνητική ε
ντολή στον αρχηγό του τρίτου σε κοινοβουλευτική δύναμη 
κόμματοε. Κάθε διερευνητική εντολή  ισχύει για  τρειε η
μέρεε».

Στο σημείο αυτό είναι ακριβώε που «ανοίγει» και το πα
ράθυρο για προσφυγή στιε κάλπεε: «Α ν οι διερευνητικέε 
εντολέε δεν τελεσφορήσουν, ο Πρόεδροε τηε Δημοκρατίαε 
καλεί τουε αρχηγούε τω ν  κομμάτων και, αν επιβεβαιωθεί 
η αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησηε που να  έχει την ε
μπιστοσύνη τηε Βουλήε, επιδιώκει το ν  σχηματισμό κυ
βέρνησηε από όλα τα  κόμματα τηε Βουλήε για τη  διενέρ
γεια εκλογών. Σε περίπτωση αποτυχίαε αναθέτει σ τον Πρό
εδρο του Συμβουλίου τηε Επικρατείαε ή του Αρείου Πάγου 
ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου τον  σχηματισμό κυβέρνησηε, 
όσο το  δυνατόν ευρύτερηε αποδοχήε, για να  διενεργήσει 
εκλογέε, και διαλύει τη  Βουλή». Υπενθυμίζεται ότι ο Πρό
εδροε διαλύει τη  Βουλή, δίχωε να μεσολαβήσει η διαδικασία 
τω ν  διερευνητικών εντολών και προκηρύσσονται εκλογέε, 
έπειτα από πρόταση τηε κυβέρνησηε «για ανανέωση τηε 
λαϊκήε εντολήε, προκειμένου να αντιμετωπιστεί εθνικό θέ
μα εξαιρετικήε σημασίαε» (άρθρο 41 § 2).

Εντόε αυτού του εξαιρετικά θολού τοπίου πολιτικήε α-
Α_.ν τ ν_/ ο υυιυυ ιυυ οι̂ ιαιμίΣ μ υνιά συΛυυ ιυιιιυυ ΠΟλίτικήΞ α-

βεβαιότηταε, πληροφορίεε τηε «Κ » φέρουν ορισμένουβ εκ 
τω ν  πράσινων βουλευτών να έχουν θέσει σ το  «μικροσκό
πιο» όλεε τιε σχετικέε συνταγματικέε διατάξειε, σε μια προ
σπάθεια αναζίνι ιιοηε λ ή ο η 5, η οποία να συνάσει με τή δη-
μοσϊωε διατυπωθείσα από ολοένα και περισσότερουε πρό
ταση για συγκρότηση κυβέρνησηε εθνικήε ανάγκηε με πρω
θυπουργό ευρείαε αποδοχήε. Στόχοε, ν ’ αποφευχθούν οι 
εκλογέε σ τη ν παρούσα συγκυρία.

Εξαιρετικά θολό παραμένει ίο τοπίο, εν όψει της κρίσιμης ο
νομαστικής ψηφοφορίας στη Βουλή, την Παρασκευή.

Αύριο οι ομιλίες 
των αρχηγών
Το αιφνιδιαστικό ταξίδι του πρωθυπουργού σήμερα στιε Κάν- 
νεε προκαλεί μεγάλη αλλαγή στον  τρόπο με το ν  οποίο πα
ραδοσιακά διεξάγεται η συζήτηση στη  Βουλή επί τηε προ
τάσεω ν εμπιστοσύνηε προε τη ν κυβέρνηση. Ωε γνωστόν, 
η τριήμερη διαδικασία «ανοίγει» με ομιλία του πρωθυ
πουργού. Ακολουθούν τη ν επόμενη ημέρα οι τοποθετήσειε 
τω ν  αρχηγών τω ν  κομμάτων τηε αντιπολίτευσηε και α- 
κολούθωε τον λόγο λαμβάνουν βουλευτέε και υπουργοί. Η 
συζήτηση ολοκληρώνεται τα  μεσάνυχτα τηε τρίτηε ημέ- 
ραε με ονομαστική ψηφοφορία, «εκτόε εάν η κυβέρνηση 
ζητήσει τη ν  αναβολή τηε ψηφοφορίαε για 48 ώρεε».

Μ όνο τη ν  τελευταία 
φορά, όπωε αναφέρουν 
πηγέε τηε Κ.Ο. του 
ΠΑΣΟΚ «τροποποιήθη
κε» η συγκεκριμένη δια
δικασία και κατόπιν συ
νεννόησηε -τότε- τω ν  πο
λιτικών αρχηγών συμ- 
φωνήθηκε να μιλήσουν ό
λοι κατά τη ν πρώτη, ε
ναρκτήρια συνεδρίαση.

Σύμφωνα με τιε ίδιεε 
πηγέε, επιχειρήθηκε και 
χθεε να γίνει μια ακόμη συνεννόηση, αυτή τη  φορά με πρω
τοβουλία του κ. Παπανδρέου: Συγκεκριμένα ο πρωθυ
πουργόε, ετπκαλούμενοε το  έκτακτο τηε μετάβασήε του στιε 
Κάννεε, ζήτησε από το ν  κ. Σαμαρά να ξεκινήσει νωρίε σή
μερα, και όχι στιε 6 μ.μ. όπωε είχε προγραμματιστεί αρχι- 
κώε, η συνεδρίαση σ τη ν Ολομέλεια. Ο πρόεδροε τηε Ν.Δ. 
επικαλούμενοε το γεγονόε ότι είχε ήδη προγραμματιστεί 
μια κρίσιμη σύνοδοε τηε γαλάζιαε Κ.Ο., απέρριψε το  «α ί
τημα». Ετσι, φαίνεται πωε αποφασίστηκε να αρχίσει σή
μερα το  απόγευμα η συζήτηση με ομιλίεε βουλευτών, πι- 
θανώε και κάποιων υπουργών, και αύριο να είναι η ημέ
ρα κατά τη ν  οποία θα μιλήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί.

Σε περίπτωση 
καταψήφισης 
της κυβέρνησης 
δρομολογείται η δια
δικασία των διερευ
νητικών εντολών.

Αλλαγές στον τρόπο 
διεξαγωγής 
της τριήμερης συζή
τησης στη Βουλή, 
εξαιτίας της μετάβα
σης του πρωθυπουρ
γού στις Κάννες.
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«Πάγωσε» ολόκληρη η Ευρώπη
Μέρκελ και Σαρκοζί καλούν εκτάκτως Παπανδρέου, Ρομπέι, Μπαρόζο και Λαγκάρντ στις Κάννες

Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ

Αναυδοι και αιφνιδιασμένοι οι πε
ρ ισσότεροι Ευρωπαίοι ηγέτεε 
προσπαθούν να σταθμίσουν τουε 
κινδύνουε που προκαλεί η από
φαση του πρωθυπουργού κ. Γ. Πα
πανδρέου να ζητήσει τη  διεξα
γωγή δημοψηφίσματοε για την έ
γκριση τηε δεύτερηε συμφωνίαε 
διάσωσηε τηε Ελλάδαε. Οι πολι- 
τικέε εξελίξειε στην Αθήνα θέτουν 
εν αμφιβόλω ολόκληρη τη  συμ
φωνία αντιμετώπισηε τηε κρί
σηε που συμφωνήθηκε στη  σύ
νοδο κορυφήε τηε 27ηε Οκτω
βρίου και ταυτόχρονα υπονομεύ
ουν καίρια τη ν όποια αξιοπιστία 
διέθετε ακόμη η ελληνική κυ
βέρνηση.

Ο Γάλλοε πρόεδροε κ. Νικολά 
Σαρκοζί και η Γερμανίδα καγκε- 
λάριοε κ. Αγκελα Μέρκελ θα έχουν 
σήμερα -στο περιθώριο του Θ20- 
δείπνο εργασίαε στιε Κάννεε με 
το ν  Ελληνα πρωθυπουργό κ. Πα
πανδρέου, το ν  πρόεδρο του Ευ
ρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν 
βαν Ρομπέι, τον πρόεδρο τηε Ευ-

ρωπαΐκήε Επιτροπήε Ζοζέ Μα- 
νουέλ Μπαρόζο και τη  γεν. διευ
θύντρια του ΔΝΤ κ. Κριστίν Λα- 
γκάρντ με στόχο να ορίσουν έναν 
«οδικό χάρτη» που θα επιτρέψει 
τη ν ταχύτερη δυνατή εφαρμογή 
τηε συμφωνίαε τω ν  Βρυξελλών. 
«Γαλλία και,Γερμανία είναι απο- 
φασισμένεε μαζί με τουε Ευρω- 
παίουε εταίρουε τουε να διασφα
λίσουν τη  δίχωε καθυστέρηση ε
φαρμογή τω ν  αποφάσεων οι ο- 
ποίεε είναι σήμερα περισσότερο 
αναγκαίεε από ποτέ», αναφέρεται 
σε γραπτή ανακοίνωση που εκ- 
δόθηκε χθεε μετά τη ν τηλεφωνι
κή συνομιλία Μέρκελ - Σαρκοζί.

Την ίδια στιγμή το  Εργατικό 
Κόμμα τηε Ολλανδίαε απειλεί ό
τι θα καταψηφίσει τη  χρηματο
δότηση τηε Ελλάδαε στο πλαίσιο 
του νέου πακέτου αν η ελληνική 
πλευρά επιμείνει σ τη  διεξαγωγή 
δημοψηφίσματοε. Χωρίε τη ν  υ
ποστήριξη τω ν  Εργατικών οι ψή
φοι τηε ολλανδικήε κυβέρνησηε 
μειοψηφίαε δεν αρκούν για να υ
περψηφιστεί η νέα συμφωνία. 
«Δ εν  θα περάσουμε τουε επόμε- 
νουε τέσσεριε μήνεε διαπραγ-

ματευόμενοι τιε  λεπτομέρειεε 
μιαε συμφωνίαε, σκοπόε τηε ο- 
ποίαε είναι να  βοηθήσει τη ν  ελ
ληνική οικονομία, και μετά να πε
ριμένουμε να πάρουμε ένα email 
τον  Ιανουάριο για να μάθουμε αν 
θέλουν τη  βοήθειά μαε», δήλωσε

Ο Γιοννκέρ δεν απέ
κλεισε το ενδεχόμενο 
η απόρριψη της συμ
φωνίας από την Ελλά
δα, μέσω δημοψηφί
σματος, να οδηγήσει 
τη χώρα σε χρεοκοπία.

χθεε ο εκπρόσωποε Τύπου τω ν  
Εργατικών.

Εν τω  μεταξύ ο πρόεδροε του 
Eurogroup κ. Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, 
μιλώνταε στον ραδιοφωνικό σταθ
μό «RTL», δεν απέκλεισε το  εν
δεχόμενο η απόρριψη τηε συμ
φωνίαε από τη ν Ελλάδα να οδη
γήσει τη  χώρα σε χρεοκοπία. «Ο 
Ελληναε πρωθυπουργόε έλαβε

τη ν απόφασή του χωρίε να τη  συ
ζητήσει με τουε Ευρωπαίουε ε
ταίρουε του. Είναι κάτι που επι
φέρει μεγάλη νευρικότητα και α
νασφάλεια και κατά συνέπεια 
πρέπει να δούμε με ηρεμία πώε θα 
αντιμετωπίσουμε την κατάστα
ση». Επιπλέον ο κ. Γιουνκέρ ανα
ρωτήθηκε αν υπό τιε παρούσεε 
συνθήκεε θα ήταν δυνατή η ε- 
κταμίευση τηε έκτηε δόσηε του 
δανείου προε τη ν Ελλάδα. Πρό- 
σθεσε επίσηε ότι θα ήταν χρήσι
μο να αποφύγουν οι Ευρωπαίοι πο
λιτικοί άσχημα σχόλια κατά του ελ
ληνικού λαού, διότι «δεν του αξί
ζουν» και εξέφρασε την ελπίδα ό
τ ι αντιμέτωποε με τη  μεγάλη 
πρόκληση ο ελληνικόε λαόε θα πά
ρει τη  σωστή  απόφαση υποστη- 
ρίζονταε τη  συμφωνία. Επισή- 
μωε Βερολίνο και Παρίσι απέφυ
γαν να σχολιάσουν την πρόθεση 
του κ. Παπανδρέου να κάνει δη
μοψήφισμα, ωστόσο υπήρξαν ε
ξαιρετικά δηκτικά σχόλια Γερ
μανών και Γάλλων πολιτικών, 
που δίνουν τον τόνο. Ο κοινο- 
βουλευτικόε εκπρόσωποε τω ν  
Γερμανών Φιλελευθέρων κ. Ράινερ

Μπρούντερλε μίλησε για «πε
ρίεργη απόφαση» του κ. Παπαν
δρέου, εκτιμώνταε ότι «αν η Ελλά
δα αρνηθεί να καταπολεμήσει 
τιε διαρθρωτικέε αδυναμίεε τηε, 
να  γίνει ανταγωνιστικότερη, τό 
τε κατά τη  γνώμη μου θα χρεο
κοπήσει», ενδεχόμενο που θεώ
ρησε πιθανό και ο Φινλανδόε υ- 
πουργόε Εξωτερικών κ. Αλεξάντερ 
Στάουμπ. «Α ν φτάσουμε σε χρε
οκοπία τηε Ελλάδαε, μόνο ένα 
πράγμα θα μπορούμε να κάνουμε 
πρακτικά, να  κατασκευάσουμε 
ένα τείχοε προστασίαε... να αντι
μετωπίσουμε το ν  κίνδυνο εξά- 
πλωσηε τηε κρίσηε», είπε ο κ. 
Μπρούντερλε. Στιε Βρυξέλλεε α- 
ξιωματούχοι διαβεβαίωναν ότι κα
νένα θεσμικό όργανο, ούτε η Κο
μισιόν ούτε η ΕΚΤ ούτε ο πρόεδροε 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είχαν 
ενημερωθεί από τον  κ. Παπαν
δρέου για την πρόθεσή του να ζη
τήσει δημοψήφισμα. «Η  απόφα
ση του Ελληνα πρωθυπουργού 
πρόσθεσε αστάθεια και αβεβαιό
τητα στην Ευρωζώνη», δήλωσε τέ- 
λοε ο υπουργόε Οικονομικών τηε 
Βρετανίαε Τζορτζ Οσμπορν.

Ήεροχρονισμενη 
η ενημέρωση 
των ηγετών της Ε.Ε.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Νικολά Σαρκοζί, κατά τη διάρκεια δηλώσεών του έξω από ίο Μέγαρο των Ηλυσίων, μετά 
την έκτακτη συνεδρίαση του γαλλικού υπουργικού συμβουλίου.

Εξω φρενών ο Νικολά Σαρκοζί

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Σε δεύτερο χρόνο και με καθυ
στέρηση, η οποία δημιούργησε 
αναταραχή όχι μόνο στιε αγορέε, 
αλλά και σ τη ν  Ευρωζώνη, ενη 
μέρωσε χθεε η κυβέρνηση ηγέ- 
τεε  και αξιωματούχουε τηε Ε.Ε. 
για τη ν  πρόθεσή τηε να  προχω
ρήσει σε δημοψήφισμα. Από το  
Μέγαρο Μαξίμου υποστήριζαν, 
ωστόσο, βέβαια ότι οι ηγέτεε και 
δη η Γερμανίδα καγκελάριοε 
Αγκελα Μέρκελ και ο Γάλλοε πρό
εδροε Ν ικολά Σαρκοζί είχαν 
προϊδεασθεί για την πρόθεση αυ-
ιιμυιυο^---- ~i ’---  ■
Χή του πρωθυπουργού σε ανύ
ποπτο χρόνο.

Σύμφωνα τιε ίδιεε πληροφο- 
ρίεε, οι δύο ηγέτεε είχαν μάλιστα

Ο πρωθυπουργός 
είχε χθες τηλεφωνική 
επικοινωνία 
με τους κ. κ. Μέρκελ, 
Μπαρόζο και Ρομπέι.

επιδείξει κατανόηση για τη ν  α
νάγκη να ετπδιωχθεί ενόε είδουε 
πολιτική νομιμοποίηση σ το  ε
σωτερικό τηε Ελλάδαε. Ωστόσο, 
είναι σαφέε τόσο  από τιε αντι- 
δράσειε σ τη  Γαλλία και τη  Γερ
μανία, όσο και από τη ν  καταβα
ράθρωση τω ν  αμερικανικών και 
ασιατικών αγορών, ότι ουδείε ή
τα ν  προετοιμασμένοε για τη ν 
ξαφνική εκδήλωση τηε πρωθυ- 
πουργικήε πρωτοβουλίαε.

Ο κ. Γ. Παπανδρέου ενημέρω
σε τηλεφωνικώε χθεε το  μεση
μέρι τη ν κ. Μέρκελ. Σύμφωνα με 
πηγέε προσκείμενεε σ το ν  πρω
θυπουργό, τηε ανέφερε ότι το  νέο 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα και η 
νέα  συμφωνία πρέπει να  γίνουν 
«κτήμα του λαού». Σύμφωνα με 
τιε ίδιεε πηγέε, αλλά και με τη 
λεγράφημα του Ρόιτερε, η ομο
σπονδιακή καγκελάριοε «ε ξέ 
φρασε την κατανόησή τηε και υ-

πογράμμισε ό τι καταλαβαίνει 
τιε εξελίξειε σ τη  χώρα».

Ο κ. Παπανδρέου συνομίλησε 
επίσηε με το ν  πρόεδρο τηε Ευ- 
ρωπαϊκήε Ενωσηε Χέρμαν βαν 
Ρομπέι και το ν  πρόεδρο τηε Ευ- 
ρωπάίκήε Επιτροπήε, Ζοζέ Μπα
ρόζο, οι οποίοι ζήτησαν εξηγήσετε 
και σ τη  συνέχεια προχώρησαν 
σ τη  σύνταξη  κοινού ανακοινω- 
θέντοε. Με αυτό εκφράζουν τη ν  
πεποίθηση πωε «η  Ελλάδα θα τ ι
μήσει τιε δεσμεύσετε που ανέλαβε 
απέναντι σ τη ν  Ευρωζώνη και τη  
διεθνή κοινότητα». Σημειώνουν 
επίσηε τη ν  πρόθεση τω ν  ελλη

νικών αρχών να προκηρύξουν δη
μοψήφισμα για τη ν  έγκριση του 
δεύτερου πακέτου διάσωσηε τηε 
ελληνικήε οικονομίαε και δη
λώνουν βέβαιοι ότι η συμφωνία 
για τη  συμμετοχή ιδ ιω τών απο
τελεί τη ν  καλύτερη λύση για την 
Ελλάδα, αφού θα μειώσει τα  βά
ρη του προϋπολογισμού, επι- 
τρέπονταε τη  λήψη μέτρων για 
τη ν  ενίσχυση τηε ανάπτυξηε 
και τηε απασχόλησηε.

Τμήμα τω ν  δ ιεθνών επαφών 
τηε κυβέρνησηε ανέλαβε να  κά
νει χθεε το  πρωί από το  νοσο
κομείο, σ το  οποίο νοσηλεύεται 
μετά τη ν οξεία σκωληκοειδίτιδα 
που υπέστη το  βράδυ τηε Δευ- 
τέραε, ο αντιπρόεδροε και υ
πουργόε Οικονομικών, κατόπιν 
συνεννόησηε με το ν  πρωθυ
πουργό. Ο κ. Ευ. Βενιζέλοε συ
νομίλησε και ενημέρωσε για τιε 
τελευταίεε εξελίξειε κατά σειρά 
το ν  Γερμανό ομόλογό του Βόλ- 
φγκανγκ Σόιμπλε, το ν  επίτροπο 
Ολι Ρεν, το ν  κ. Πολ Τόμσεν από 
το  ΔΝΤ και το ν  επικεφαλήε τηε 
Deutsche Bank, Γιόζεφ Ακερ- 
μαν. Προκειμένου να  ενημερω
θούν όσο περισσότερεε χώρεε α- 
νά τον  κόσμο είναι δυνατόν, στή
θηκε χθεε το  μεσημέρι και ένα 
στρατηγείο σ το  υπουργείο Εξω
τερικών. Τιε επικοινωνίεε ανέ- 
λαβαν οι κ. Στ. Λαμπρινίδηε, 
Ηλ. Μόσιαλοε και Μαριλίζα Ξε- 
νογιαννακοπούλου.

Εξοργισμένος από τη ν  απόφαση 
του κ. Παπανδρέου για τη  διε
ξαγωγή δημοψηφίσματοε φέρε
ται ο Γάλλοε πρόεδροε Νικολά 
Σαρκοζί, ο οποίοε προειδοποίη
σε ότι η συμφωνία τηε 27ηε 
Οκτωβρίου είναι η μόνη εφικτή 
λύση για τη ν  αντιμετώπιση τηε 
ελληνικήε κρίσηε χρέουε. Ο Γάλ
λοε πρόεδροε δεν έκρυψε το ν  
αιφνιδιασμό του από τη ν  εξαγ
γελία Παπανδρέου -«εξέπληξε 
όλη τη ν  Ευρώπη», είπε- και τό 
νισε ότι το  νέο πακέτο διάσωσηε 
τηε ελληνικήε οικονομίαε, που με 
τόσο κόπο επιτεύχθηκε, είναι «η  
μόνη πιθανή διέξοδοε» για το  οι
κονομικό πρόβλημα τηε Ελλάδαε.

Ο Σαρκοζί έκανε τιε συγκε- 
κριμένεε δηλώσειε μετά τη  συ
νεδρίαση του Υπουργικού Συμ
βουλίου, που συγκάλεσε εκτά-

Προειδοποίησε ότι 
η απόφαση της 27ης 
Οκτωβρίου είναι 
η μόνη πιθανή διέξο
δος για την ελληνική 
κρίση χρέονς.

κτωε χθεε το  απόγευμα, προκει
μένου να συζητηθούν οι εξελίξειε.

Ο Γάλλοε πρόεδροε, που ενη
μερώθηκε και αυτόε από τα  
MME, φέρεται έξω φρενών με την 
απόφαση του κ. Γ. Παπανδρέου, 
καθώε πίστευε ότι το ελληνικό ζή
τημα είχε επιλυθεί με τη ν  από
φαση τηε Συνόδου Κορυφήε. 
Επιπλέον, θεωρούσε ότι ο ίδιοε 
είχε δώσει σκληρή μάχη με τη ν

Αγκελα Μέρκελ, προκειμένου 
να επιτευχθεί συμφωνία, η μη υ
λοποίηση τηε οποίαε εκτιμάται 
ότι θα πλήξει καίρια τιε γαλλικέε 
τράπεζεε, εξέλιξη που ενδέχεται 
να  έχει επιπτώσειε και για το ν  ί
διο προσωπικά εν όψει τω ν  προ
εδρικών εκλογών σ τη  Γαλλία, 

Ενδεικτική για τιε διαθέσειε 
του κ. Σαρκοζί ή ταν οι δηλώσετε 
του δημάρχου τηε Νίκαιαε κ. Κρι- 
σ τιά ν  Εστροζί, εκ τω ν  σ τενό τε 
ρω ν συ νερ γα τώ ν  του. Ο κ. 
Εστορζϊ χαρακτήρισε «εντελώε α
νεύθυνη» τη ν  απόφαση του κ. 
Παπανδρέου και σημείωσε: 
«Ο ταν βρίσκεσαι σε κρίση και οι 
άλλοι έρχονται να σε βοηθήσουν, 
αποτελεί ύβρι να  προσπαθεί ο κ. 
Παπανδρέου να  σώ σει το  κεφά
λι του αντί να  αναλάβει τιε ευ- 
θύνεε του».

Σοκ στη Γερμανία από την προκήρυξη δημοψηφίσματος
Του ανταποκριτή μας στη ΒΟΝΝΗ 
ΣΤΑΜΑΤΗ ΑΣΗΜΕΝΙΟΥ

Το Βερολίνο σάστισε, όπωε και η 
υπόλοιπη Ευρώπη. Η απόφαση 
του πρωθυπουργού Γ. Παπαν
δρέου να παραπέμψει σε δημο
ψήφισμα τιε αποφάσειε τηε Συ
νόδου Κορυφήε προκάλεσε σοκ 
στη  γερμανική πρωτεύουσα. «Η 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση πλη- 
ροφορήθηκε από τα  MME τιε 
προθέσειε του κ. Παπανδρέου», ε- 
πισήμανε στην «Κ » στέλεχοε του 
γερμανικού υπουργείου Οικονο
μικών, διαβεβαιώνονταε ότι το Βε
ρολίνο δεν γνώριζε τίποτε περί δη
μοψηφίσματοε. Το αντίθετο, η 
γερμανική πλευρά θεωρούσε δε
δομένο ότι «ο  Ελληναε πρωθυ
πουργόε είχε πλέον εγκαταλείψει 
τη ν  ιδέα διεξαγωγήε δημοψηφί
σματοε», μετά τιε πιέσειε που του 
είχαν ασκήσει Γερμανία και Γαλ
λία το  περασμένο καλοκαίρι. 
Ενδεικτική τηε γερμανικήε αμη- 
χανίαε είναι η ανακοίνωση του υ
πουργείου Οικονομικών, με τη ν

οποία το  δημοψήφισμα χαρα
κτηρίζεται ελληνική «εσωτερική 
εξέλιξη», την οποία λόγω ελλιπούε 
ενημέρωσηε αρνείται να  σχολιά
σει η γερμανική κυβέρνηση.

Σε αντίθεση με το υπουργείο Οι
κονομικών, η καγκελαρία προτί
μησε να περιμένει να  διαλυθεί η 
ομίχλη. Στην τηλεφωνητή τηε ε
πικοινωνία με το ν  κ. Παπανδρέ
ου η καγκελάριοε ζήτησε να μά
θει λεπτομέρειεε για τη  διεξαγω
γή του δημοψηφίσματοε. Η Αγκε
λα Μέρκελ γνωρίζει ότι συναντά 
σθεναρή αντίσταση η υλοποίηση 
τω ν  μεταρρυθμίσεων στην Ελλά
δα, αλλά γνωρίζει επίσηε ότι η ελ
ληνική κυβέρνηση δεν έχει α- 
νταποκριθεί μέχρι τώρα σ τον  α- 
παιτούμενο βαθμό στιε δεσμεύ- 
σειε τηε. Και μπορεί να κατανο
εί τη ν  ανάγκη να πειστεί ο ελλη
νικόε λαόε για τη ν  ανάγκη ε- 
φαρμογήε τω ν  αποφάσεων τηε 
πρόσφατηε Συνόδου Κορυφήε, ω
στόσο, θεωρεί «υψηλού ρίσκου εγ
χείρημα το  δημοψήφισμα», πα
ρατηρούν αναλυτέε.

Η Μέρκελ ζήτησε τηλεφωνικά από 
τον Παπανδρέου να μάθει λεπτομέ
ρειες για τη διεξαγωγή του δημο
ψηφίσματος.

Την οργή του Βερολί
νου για τις αποφάσεις 
της Αθήνας εκφράζουν 
βουλευτές των Χριστια
νοδημοκρατών 
και Φιλελευθέρων.

Την οργή του Βερολίνου γ φ  τιε 
αποφάσειε τηε Αθήναε ανέλαβαν 
να εκφράσουν βουλευτέε τω ν  
Χριστιανοδημοκρατών (CDU/CSU) 
και Φιλελευθέρων (FDP). Το ελ
ληνικό δημοψήφισμα αποτελεί, 
σύμφωνα με την εκτίμηση αντι
προέδρου τηε Κοινοβουλευτικήε 
Ομάδαε τηε CDU Μίχαελ Φουξ, αι
τία για ενδεχόμενο «πάγωμα» 
τηε βοήθειαε προε την Ελλάδα. «Η 
αποπληρωμή τω ν  χρημάτων του 
προγράμματοε βοήθειαε δεν είναι 
εφικτή, αν δεν έχει θετική έκβα
ση το δημοψήφισμα», εξήγησε ο 
κ. Φουξ. «Παιχνίδι με τη  φωτιά» 
χαρακτήρισε, μιλώνταε σ τη ν ε
φημερίδα Die Welt, το  δημοψή
φισμα ο αναπληρωτήε πρόεδροε 
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμμα- 
τοε Μάνφρεντ Βέμπερ.

Η υπόθεση του δημοψηφίσμα
τοε έδωσε ξανά τη ν  ευκαιρία 
στουε «σκληρούε» τω ν  γερμανι
κών κυβερνητικών κομμάτων να 
τρίξουν τα δόντια τουε. Ο γεντκόε 
γραμματέαε τηε βαυαρικήε CSU, 
Αλεξάντερ Ντόμπριντ και ο αι-

ρετικόε φιλελεύθεροε βουλευτήε 
Φρανκ Σέφλερ δείχνουν το ν  δρό
μο τηε εξόδου τηε Ελλάδαε από 
τη ν  ΟΝΕ. «Πρόκειται για ένα εγ
χείρημα υψηλού ρίσκου», επιση
μαίνει ο εκπρόσωποε του FDP ε
πί δημοσιονομ ικών θεμάτων, 
Χέρμαν-Οτο Σολμε, προσθέτο- 
νταε ότι «εάν ναυαγήσει το  δη
μοψήφισμα η Ελλάδα θα πρέπει 
να εγκαταλείψει το  ευρώ».

Κάλυψη βρήκε ο κ. Παπαν
δρέου στη  γερμανική αντιπολί
τευση. Ο επικεφαλήε τηε Κ.Ο. τω ν 
Γερμανών Σοσιαλδημοκρατών 
(SPD) Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ 
τονίζει ότι «ο  κ. Παπανδρέου ε- 
πέλεξε έναν επικίνδυνο, αλλά 
θαρραλέο δρόμο» και ευχήθηκε να 
προσφέρει ο ελληνικόε λαόε τη  
στήριξή  του στιε μεταρρυθμί
σ ε ι .  Παρόμοια ή ταν η τοποθέ
τηση  τω ν  Πρασίνων, ενώ η Αρι
στερά, διαπιστώνονταε «το  αδιέ
ξοδο του μερκελισμού», διερω- 
τάται πώε είναι δυνατόν να φο
βάται κανείε τη ν προσφυγή στη 
λαϊκή ετυμηγορία.

Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ

Το «σάλτο μορτάλε» 
του Γ. Παπανδρέου

Του ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΓΚΟΥ

Προς το παρόν μόνον εικασίεε μπορούμε να  κάνουμε για 
τα  αίτια που οδήγησαν το ν  Γ. Παπανδρέου να  επιχειρή
σει το  «σάλτο  μορτάλε». Ενδεχομένωε να  εκτιμούσε ότι 
η τύχη του ωε πρωθυπουργού ή ταν ήδη προδιαγεγραμ
μένη και η π τώση  του ή ταν θέμα ημερών, όποτε έσπευ- 
σε μήπωε και προλάβει... Ισωε να  αποφάσισε να στείλει 
ένα μήνυμα προε τουε εταίρουε, ώστε τα  μέτρα που θα 
συνοδεύουν τη  νέα  συμφωνία στήριξηε να  μην είναι α
κραία για να  γίνουν αποδεκτά από το ν  λαό.

Δεν αποκλείεται να θεώρησε πωε, αφού δεν έγινε δυνατόν 
να  εξασφαλίσει συναίνεση από τα  κόμματα, είναι μία διέ
ξοδοε να αποφασίσει ο λαόε παίρνονταε και τη ν  ευθύνη.

Τέλοε, είναι πιθανό να επεδίωξε τη ν ανατροπή του, προ
κειμένου να  καταφύγει σε επιχειρήματα του  τύπου «τα  
συμφέροντα δεν με άφη
σαν να  ζη τήσω  τη ν  από
φαση του λαού», αλλά 
και για να  προλάβει έ- 
κνομεε καταστάσειε με α
φορμή διάφορεε επετεια- 
κέε εκδηλώσειε τιε προ- 
σεχείε ημέρεε.

Οποιεε και να  ή ταν οι 
ενδόμυχεε σκέψειε του Γ.
Παπανδρέου, το  άλμα 
που έκανε έδειξε ότι πράγματι είχε χάσει το ν  έλεγχο σ το  
κόμμα του, αλλά ταυτόχρονα επιβάρυνε τη  σκοτεινή πραγ
ματικότητα τηε χώραε και λειτουργεί ήδη ωε καταλύτηε 
πολιτικών εξελίξεων. Π ολιτικών εξελίξεων όμωε που εί
ναι πολύ αμφίβολο κατά πόσο θα βγάλουν τη  χώρα από 
τα  αδιέξοδά τηε σ το  προβλεπτό μέλλον.

Είναι τέτο ιεε οι πιθανέε επιπλοκέε που κανείε δεν ε ί
ναι σε θέση να  υποστηρίξει με βεβαιότητα ποια είναι η 
πιο συμφέρουσα εξέλιξη για  τη  χώρα. Λογικά, ο σημερι- 
νόε πρωθυπουργόε έχει «καεί» πολιτικά, αλλά η αμέσωε 
επόμενη λύση πρέπει να  βρεθεί μέσα από τη ν  παρούσα 
Βουλή, να εξασφαλιστεί η συμφωνία τηε 27ηε Οκτωβρί
ου και μετά να  πάει η χώρα σε εκλογέε.
/ Το κακό είναι ότι με τη ν  απόφασή του ο Γ. Παπανδρέ
ου κατάφερε ένα πολύ ισχυρό πλήγμα, ίσωε τελειωτικό, 
σ τη ν  αξιοπιστία που είχε απομείνει σ τη ν  Ελλάδα, αν κρί
νουμε από τιε πρώτεε αντιδράσειε τω ν  αγορών και τω ν  
ετα ίρων - δανειστών. Δ εν  πρέπει να υπάρχει αμφιβολία 
ότι μόλιε θωρακιστούν θα θελήσουν να  απαλλαγούν 
από εμάε.

Εξι σφαίρες 
στο περίστροφο

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Αφού με έπιασε απελπ ισία  με τη ν  ανακοίνω ση του δημο
ψ ηφίσματοε -μια απόφαση που θεωρώ άκρωε επ ιπόλα ιη 
και ανεύθυνη- με περιτύλιξε μια περίεργη αίσθηση γαλήνηε. 
Αισθάνθηκα, όσο ποτέ, ότι ο Ελληναε δεν ζει αν δεν ε
ρωτοτροπεί με το ν  θάνατο. Δ εν  ξέρω αν στιε απλοϊκέε πο- 
λιτικέε ιδεοληψίεε του ο Γιώργοε Παπανδρέου το  διαι- 
σθάνθηκε, και γ ι ’ αυτό έσπρωξε τη  χώρα σε ένα παιχνί
δι ρωσικήε ρουλέταε. Εβαλε τιε σφαίρεε σ το  περίστροφο 
και το  έδωσε σ το ν  λαό.

Σ τη  χώρα του «Οχι», του αέναου, αυτόματου, χιλιο- 
τραγουδισμένου «Οχι», του «Οχι» που ενώνει κάθε ομά
δα, συμφέρον και ιδεολογία, σ τη  μέση τηε δυσκολότερηε 
και βιαιότερηε δημοσιονομικήε προσαρμογήε που επι- 
χειρήθηκε ποτέ, αυτόε που έχει τη ν  ευθύνη να  πείσει το ν  
λαό για το  δίκαιο τηε πολιτικήε του, ομολογεί ότι δεν μπο
ρεί να  αναλάβει τέτοια  ευθύνη και ζητεί από το ν  κάθε πο
λίτη να σηκώσει το βάροε. Αυτή είναι η πρώτη σφαίρα στον 
μύλο του όπλου: η έλλειψη εμπιστοσύνηε του ίδιου του 
αρχηγού σ το ν  εαυτό του και σ το  όλο εγχείρημα.

Δεύτερη σφαίρα: αν κρίνουμε από τιε δημοσκοπήσειε, 
μεγάλη πλειοψηφία τω ν  ψηφοφόρων δεν συμφωνεί με τα 
μέτρα, απεχθάνεται και τη ν  κυβέρνηση και τη ν  τρόικα.

Τρίτη  σφαίρα: όλα τα  κόμματα τηε αντιπολίτευσηε, τα  
οποία ζη τούν εκλογέε εδώ και καιρό, βλέπουν ότι ο α- 
ντίπαλόε τουε θόλωσε, ότι δεν καταλαβαίνει τι κάνει, και 
πέφτουν πάνω του σαν 
καρχαρίεε που μύρισαν 
αίμα. Την ίδια ώρα γνω 
ρίζουν ότι αν περάσει το  
«Ν α ι», όχι μόνο χάνουν 
τη ν  αναμέτρηση αλλά α
πομακρύνονται και οι ε
κλογέε. Ο Παπανδρέου 
τουε ανάγκασε να  ζη 
τούν τη ν  εξόντω σή  του, 
και μαζί να  θέσουν τέλοε σ τη  συμμετοχή μαε σ τη ν  ενω 
μένη Ευρώπη και σε κάθε προσπάθεια μεταρρύθμισηε.

Τέταρτη  σφαίρα: πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ πρωτο
στα τούν σ τη ν  κριτική εναντίον τηε κυβερνητικήε πολι- 
τικήε -είτε από ανάγκη πολιτικήε επιβίωσηε, είτε λόγω προ- 
σωπικήε πικρίαε- και κλονίζουν τη ν  εμπιστοσύνη και του 
πιο πιστού οπαδού του κόμματοε.

Πέμπτη σφαίρα: η πραγματική αντίσταση  και κριτική 
-με επιχειρήματα- που ισχυρίζεται ότι η πολιτική είναι λά- 
θοε ή/και η κυβέρνηση ανίκανη να  βγάλει τη ν  Ελλάδα α
πό τη ν  κρίση, οπότε οποιαδήποτε αλλαγή είναι θεμιτή.

Αν ο δικόε μαε χρονοβόροε καβγάε για το αν θα δεχτούμε 
τη  συμφωνία απομείωσηε του χρέουε και νέου δανεισμού 
οδηγήσει σ το  ναυάγιο τηε προσπαθειαε στήριξηε τηε Ευ- 
ρωζώνηε και, σ το  τέλοε, δεν μαε προσφέρεται αυτή η στή 
ριξη, τό τε  θα έχουμε μια έκτη σφαίρα - μια σφαίρα με το  
όνομά μαε. Πόσεε χωράει το  όπλο ώ στε  να  έχουμε μια ελ
πίδα; Ο χρόνοε μόνο θα δείξει.

Τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Η χώρα μαε φαίνεται να 
γλιστράει πολύ γρήγορα προε μια αποσύνθεση που θα μπο
ρούσε να  ελευθερώσει τέρατα. Ο ζαλισμένοε θίασοε τω ν  
πολιτικών εμμένει σε ξεπερασμένουε ρόλουε, ενώ  η θύελ
λα γκρέμισε το  θέατρο και το  πλήθοε ουρλιάζει για δι
καιοσύνη, για αίμα, για στέγη , ελπίδα, κατεύθυνση. Λα
οπλάνοι, αγύρτεε, ψευδοπροφήτεε κρώζουν κατάρεε από 
τηλεοράσειε και ραδιόφωνα, δοξάζουν τιε δικέε τουε ψυ- 
χώσειε, υπηρετώνταε συμφέροντα γνω στώ ν και αγνώστων 
αφεντάδων.

Στα  σύνορα Ανατολήε και Δύσηε, με επιλογή τη ν  απο
μόνωση και τη ν  Ευρώπη, ένα βήμα από τη ν  απώλεια ό
σω ν  κατακτήσαμε και τη  βύθιση σ το ν  χειρότερό μαε ε
αυτό, ψάχνουμε δικαιολογίεε να εγκαταλείψουμε τη ν προ
σπάθεια σωτηρίαε.

Ισωε, κατά βάθοε, αυτό θέλαμε. Ισωε δεν αντέχουμε μια 
ήσυχη πατρίδα. Τώρα, ο εχθρόε είναι πάλι ο εαυτόε μαε. 
Και κρατάει όπλο.

Ισως δεν αντέχουμε 
μια ήσυχη πατρίδα. 
Τώρα, ο εχθρός είναι 
πάλι ο εαυτός μας. 
Και κρατάει όπλο.

Κατάφερε ένα πολύ 
ισχυρό πλήγμα, 
ίσως τελειωτικό, 
στην αξιοπιστία 
που είχε απομείνει 
στην Ελλάδα.
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«Μπλόκο» στην 6η δόση από το ΔΝΤ
Μετά την εξαγγελία για δημοψήφισμα, κρίνεται ότι η αβεβαιότητα δεν καθιστά το ελληνικό χρέος βιώσιμο

Του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΙΣ

Η μη αναμενόμενη από το  ΔΝΤ ε
ξαγγελία Παπανδρέου για τη  διε
ξαγωγή δημοψηφίσματοε θέτει υ
πό αίρεση τη ν  εκταμίευση τηε έ- 
κτηε δόσηε από το Ταμείο, καθώε 
υπό τιε νέεε συνθήκεε παρατε- 
ταμένηε αβεβαιότηταε που δημι- 
ουργούνται, το ελληνικό χρέοε δεν 
κρίνεται βιώσιμο. Με δεδομέ
ν ο ι  τουε περιορισμούε που θέ
τε ι το  καταστατικό του Ταμείου 
για τη ν ανάγκη να  διασφαλίζεται 
η χρηματοδότηση μιαε χώραε σε 
ορίζοντα δωδεκαμήνου, δεν μπο
ρεί να εκταμιευθεί το  τμήμα τηε 
δόσηε που αναλογεί στο ΔΝΤ.

Σε αυτό το  περιβάλλον κι ενώ 
οι αξιωματούχοι του ΔΝΤ που α
σχολούνται με τη ν Ελλάδα δια
πιστώνουν με ανησυχία τη ν  πο
λιτική αβεβαιότητα που επικρατεί 
στην Αθήνα, τίθεται εν αμφιβόλω 
η άφιξη τηε τρόικαε στιε αρχέε Δε
κεμβρίου και, τελικά, η υλοποίη

ση του νέου προγράμματοε και η 
εκταμίευση τω ν 130 δισ. ευρώ που 
αυτό προέβλεπε.

Πρόσφατη έκθεση του Ταμεί
ου είχε καταστήσει σαφείε τιε δυ- 
σκολίεε που υπάρχουν σχετικά με 
το ν  χειρισμό του ελληνικού χρέ- 
ουε, αλλά μετά τη ν απόφαση τω ν  
Βρυξελλών, η Κριστίν Λαγκάρντ 
εμφανίσθηκε πρόθυμη να ειση- 
γηθεί τη  συνέχιση τηε χρημα- 
τοδότησηε τηε Ελλάδαε. Ομωε, οι 
ραγδαίεε εξελίξειε σ τη ν  Ελλάδα 
το  προηγούμενο διήμερο ήρθαν 
να επιβαρύνουν το  σκηνικό. Η α
ναπάντεχη απόφαση του Ελλη
να  πρωθυπουργού προκάλεσε 
αμηχανία και προβληματισμό 
σ τη ν  έδρα του ΔΝΤ, αλλά απο
φεύχθηκαν επίσημεε ανακοινώ- 
σειε, καθώε η γενική διευθύντρια 
του Ταμείου αναμένει να  ενη 
μερωθεί διά ζώσηε από τον κ. Πα
πανδρέου κατά το  σημερινό δεί
πνο εργασίαε στιε Κάννεε, όπου 
πιθανώε να  του ζη τήσει να  επα

νεξετάσει τη ν  απόφασή του.
Πάντωε, μετά και τιε τελευταίεε 

εξελίξειε, μεταξύ οικονομολό
γω ν του Ταμείου παγιώνεται η ά
ποψη ότι η  Ελλάδα αποτελεί ξε
χωριστή περίπτωση, καθώε τόσο

Ο Λευκός Οίκος 
κατέστησε εκ νέου 
σαφή την ανάγκη 
απρόσκοπτης 
εφαρμογής της 
συμφωνίας των 
Βρυξελλών.

η Ιρλανδία όσο και η Πορτογαλία 
ναι μεν παρουσιάζουν τιε δικέε 
τουε ιδ ια ιτερότη τεε και προ
βλήματα, αλλά προχωρούν με πο
λύ πιο αποτελεσματικούε ρυθ- 
μούε τη ν  υλοποίηση τηε πρό- 
νοιαε τω ν  δικών τουε προγραμ-

μάτων οικονομικήε εξυγίανσηε.
Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ τάχθηκαν 

υπέρ τηε απρόσκοπτηε εφαρμο- 
γήε τηε συμφωνίαε τω ν  Βρυξελ
λών, που προβλέπει 50% «κού
ρεμα» του χρέουε προε τουε ι- 
διώτεε. Ο εκπρόσωποε του Λευ
κού Οίκου δήλωσε ότι η απόφα
ση τηε ελληνικήε κυβέρνησηε για 
τη  διενέργεια δημοψηφίσματοε 
δείχνει τη ν  ανάγκη να προχω
ρήσει η Ευρώπη ώστε να απο
σαφηνίσει και να υλοποιήσει ά
μεσα το  πακέτο διάσωσηε που 
συμφωνήθηκε τη ν  περασμένη ε
βδομάδα. Ο Τζέι Κάρνεί τόνισε ό
τι «ο ι ΗΠΑ πιστεύουν πωε η Ευ
ρώπη έχει τη ν  ικανότητα να α
ντιμετώπισα την κρίση και ότι αυ
τό  πρέπει να πράξει».

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθη
κε και το  Διεθνέε Χρηματοπι
στωτικό Ινστιτούτο (IIF), που ε
τοιμάζεται για τιε διαβουλεύσειε 
που θα αποσκοπούν στη  δια
σφάλιση όσο το δυνατόν μεγα-

λύτερηε συμμετοχήε του ιδιωτι
κού τομέα. Εξέφρασε δε τη ν πρό
θεσή του να συνεχίσει τιε δια- 
πραγματεύσειε με όλουε τουε ε- 
μπλεκόμενουε παράγοντεε για 
τη ν εφαρμογή τηε συμφωνίαε 
τηε 27ηε Οκτωβρίου, που προ
βλέπει συμμετοχή τω ν  τραπεζών 
στο  «κούρεμα» του ελληνικού 
χρέουε κατά 50%. «Θα συνεργα
στούμε στενά με τιε ελληνικέε αρ
χέε, τουε αξιωματούχουε τηε Ευ- 
ρωζώνηε και τα άλλα εμπλεκόμε
να μέρη για να συμφωνήσουμε, να 
ολοκληρώσουμε και να προχω
ρήσουμε στην εφαρμογή τω ν  λε
πτομερειών τηε εθελοντικήε συμ
μετοχήε του ιδιωτικού τομέα στη 
στήριξη τηε προσπάθειαε τηε 
Ελλάδαε να ανακάμψει από τη ν 
τρέχουσα κρίση, να ανακτήσει την 
εμπιστοσύνη τω ν  αγορών και να 
θέσει τη  βάση για να εισέλθει και 
πάλι σε τροχιά ανάπτυξηε», επι- 
σήμανε το ΙΙΕ σε ανακοίνωση που 
εξέδωσε χθεε το  βράδυ.

Στον «αέρα» και 
τα πρώτα 30 - 40 δισ. 
του νέου πακέτου
Τον ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Στον «αέρα» βρίσκονται 40 - 50 δισ. 
ευρώ δανείων από την τρόικα που 
αφορούν τη ν  εκταμίευση τηε 
6ηε δόσηε του υφιστάμενου προ- 
γράμματοε (8 δισ. ευρώ) και τηε 
πρώτηε δόσηε του νέου μηχανι
σμού (30 - 40 δισ.), μετά τιε τε-

Δεν έχει καταρτιστεί 
ακόμη ο νέος 
προϋπολογισμός, 
που είναι 
προαπαιτούμενο 
για την παροχή τους.

λευταίεε πολιτικέε εξελίξειε. Αυ
τή  τη  στιγμή, κανείε δεν μπορεί 
να  δηλώσει με βεβαιότητα ότι θα 
εκταμιευθεί ακόμα η 6η δόση στα 
μέσα Νοεμβρίου, δεδομένου ότι:

1. Δ εν  θα έχει ψηφιστεί ο ν έ 
σε προϋπολογισμόε, ο οποίοε ή
τα ν  προαπαιτούμενο για τη ν  πα
ροχή τηε.

2 . Κομισιόν και Διεθνέε Νομι
σματικό Ταμείο (ΔΝΤ) θεωρούν ό
τι εφόσον γίνει δημοψήφισμα 
θα πρέπει να εκταμιευθεί η δόση 
μετά τη  διενέργειά του.

Το γεγονόε αυτό οδήγησε, το ν  
υπουργό Οικονομικών, κ. Ευ. Βε- 
νιζέλο, να επικοινωνήσει χθεε το 
πρωί με τον υπουργό Οικονομικών 
τηε Γερμανίαε, κ. Β. Σόιμπλε, 
το ν  αρμόδιο κοινοτικό επίτροπο, 
κ. Ολι Ρεν, το ν  επικεφαλήε του 
ΔΝΤ σ τη ν  αποστολή τηε τρόικαε,

κ. Π. Τόμσεν και το ν  επικεφαλήε 
τηε Deutsche Bank και τηε Διε- 
θνούε Ενωσηε Τραπεζών (IIF), κ. 
Τζ. Ακερμαν. Σύμφωνα με παρά
γοντεε του οικονομικού επιτε
λείου, ο κ. Βενιζέλοε επιχείρησε 
να εξηγήσει τουε λόγουε για τουε 
οποίουε ο πρωθυπουργόε οδη
γήθηκε στην απόφαση για το δη
μοψήφισμα και ταυτόχρονα να 
«προστατέψ ει» το  νέο πρόγραμ
μα και τη  νέα δανειακή σύμβαση.

Σε κάθε περίπτωση, στο οικο
νομικό επιτελείο είναι διάχυτη η 
ανησυχία για το εάν θα εκταμι- 
ευθεί όπωε είχε προγραμματι
σ τε ί η 6η δόση από το ν  υφιστά
μενο μηχανισμό στήριξηε. Την ί
δια ώρα, οι πληροφορίεε αναφέ
ρουν ότι γίνονται συζητήσειε για 
το θέμα αυτό σε όλεε τιε χώρεε τηε 
Ευρωζώνηε, ενόψει τηε οριστικήε 
απόφασηε που προβλεπόταν να 
ληφθεί στιε 4 Νοεμβρίου. Επίσηε, 
το ΔΝΤ μετέθεσε τη  συνεδρίαση 
του διοικητικού συμβουλίου για 
την έγκριση τηε 6ηε δόσηε από 
τιε 11 Νοεμβρίου στιε 18 του μή
να, περιμένονταε τιε πολιτικέε ε- 
ξελίξειε σ τη ν  Ελλάδα.

Ακόμα, όμωε, κι αν τελικά ε- 
κταμιευθούν τα  8 δισ. ευρώ -που 
είναι απαραίτητα για να  μην κη
ρύξει στάση πληρωμών η χώρα- 
η πολιτική κατάσταση δημιουρ
γεί μία σειρά αβεβαιοτήτων για τη 
συνέχεια. Ο προγραμματισμόε 
που είχε γίνει, φαίνεται πωε δεν 
θα υλοποιηθεί και σ το ν  «αέρα» 
βρίσκονται:

•  Η άμεση παροχή άλλων 30- 
40 δισ. ευρώ. Πρόκειται για την 
προκαταβολή από το  νέο πακέτο

Η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ κ. Κριστίν Λαγκάρντ θα ενημερωθεί από τον κ. Παπανδρέου κατά το σημερινό 
δείπνο εργασίας στις Κάννες.

στήριξηε τηε Ελλάδαε που συμ
φωνήθηκε στιε 27 Οκτωβρίου 
και θα αφορούσε κυρίωε τη ν  α- 
νακεφαλαιοποίηση τω ν ελληνικών 
τραπεζών. Τα κεφάλαια αυτά 
προβλεπόταν να διατεθούν στην 
Ελλάδα στα  τέλη του έτουε, ώστε 
να γινόταν η ανακεφαλαιοποίηση 
πριν ξεκινήσει η ανταλλαγή τω ν  
ομολόγων στο  πλαίσιο τηε συμ
μετοχήε του ιδιωτικού τομέα στο 
νέο  πακέτο στήριξηε (PSI+).

•  Το ίδιο το PSI+, δεδομένου 
ότι κανείε δεν γνωρίζει εάν η συμ
φωνία θα εγκριθεί στο σύνολό τηε 
ή σε κάποιο μέροε τηε ή καθόλου.

•  Το νέο Μνημόνιο, που ήταν 
να  ψηφιστεί στα  τέλη του έτουε

και να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 
και την αυστηρότερη εποπτεία α
πό τη ν Ευρωζώνη και θα αποτε
λούσε τη βάση για το PSI και τα 
νέα δάνεια.

•  Σειρά παρεμβάσεων και μέ
τρων. Στην περίπτωση που η χώ
ρα οδηγηθεί σε εκλογέε, είναι 
σχεδόν βέβαιο ότι θα υπάρξει με
γαλύτερη υστέρηση εσόδων, πι
θανόν να υπάρξει αναβολή στη ν 
υλοποίηση μέτρων όπωε η ερ
γασιακή εφεδρεία και είναι βέ
βαιο ότι θα καθυστερήσουν με
ταρρυθμ ίσει όπωε το  νέο  φο
ρολογικό.

•  Η κάλυψη τω ν  εντόκω ν 
γραμματίων ύψουε 3,6 δισ. ευρώ

τον  Νοέμβριο και κυρίωε 4 δισ. 
ευρώ το ν  Δεκέμβριο, ενώ  λήγουν 
άλλα 3 δισ. ευρώ ομόλογα τον  Δε
κέμβριο.

Να σημειωθεί ότι μετά τη  χθε
σινή διαφοροποίηση του αντι
προέδρου τηε κυβέρνησηε ωε 
προε το  δημοψήφισμα, οι 
Financial Times, αναφερόμενοι 
σ τη ν εισαγωγή του σε νοσοκο
μείο, έκαναν λόγο για «μυστη
ριώδη» και «διπλωματική ασθέ
νεια» του κ. Βενιζέλου, που «προ
σπαθεί να απομακρυνθεί από 
τη ν  τελευταία μανούβρα του κ. 
Παπανδρέου και τη ν πιθανότητα 
αυτή να οδηγήσει στην πτώση τηε 
κυβέρνησηε».

Τους κίνδυνους 
για Ελλάδα, Ευρώπη 
επισημαίνουν τα MME
Με κοινό σημείο αναφοράε τουε το ν  αιφνιδιασμό εντόε και 
εκτόε Ελλάδοε από τη  δήλωση του Ελληνα πρωθυπουργού 
κ. Γιώργου Παπανδρέου ότι θα διεξαγάγει δημοψήφισμα 
για το πακέτο διάσωσηε που συμφωνήθηκε προ ημερών, 
στιε Βρυξέλλεε, αλλά και τουε δυνάμει κινδύνουε από μια 
τέτοια  εξέλιξη για τη ν ίδια τη ν Ελλάδα, τη ν  Ευρώπη, αλ
λά και τιε αγορέε, κινήθηκαν χθεε τα  δημοσιεύματα του 
ξένου Τύπου.

«Η  Ευρώπη τρέμει μπροστά στο Οχι» έγραφε χθεε σ τη ν 
ιστοσελίδα του ο γερμανικόε Der Spiegel, επισημαίνονταε 
ότι ο Γιώργοε Παπανδρέου με έναν παρακινδυνευμένο ε
λιγμό παρέκαμψε το ν  σύντροφό του, σόκαρε τιε αγορέε και 
εξόργισε ολόκληρη τη ν Ευρώπη. Ο Ελληναε πρωθυπουρ
γόε θέλει να  αποφασίσει διά τηε ψήφου του ο λαόε του για 
τη ν πορεία διάσωσηε τηε υπερχρεωμένηε χώραε. Το α
ποτέλεσμα; Πλήρηε αβεβαιότητα.

Στο ίδιο μήκοε κύματοε και η Suddeutsche Zeitung, ενώ 
η Die Zeit επικέντρωσε στο γεγονόε ότι ο κ.Παπανδρέου χά
νει τη στήριξη βουλευτών του 
κόμματόε του. Σε σχόλιό τηε 
με τίτλο «Παπανδρέου, ο παί- 
κτηε», η ίδια εφημερίδα πα
ρατηρεί ότι ο Ελληναε πρω
θυπουργόε ποντάρει και δια
κινδυνεύει μια ανεξέλεγκτη 
χρεοκοπία. Ο κ. Παπανδρέου, 
γράφει, παρομοιάζει την πο
ρεία τηε χώραε του με μια 
Οδύσσεια και όπωε στο ο
μηρικό έποε, μετά από δύ- 
σκολεε και επίπονεε περιπέ- 
τειεε, ο Οδυσσέαε επιστρέφει νικητήε στην πατρίδα του, στην 
πραγματικότητα αυτό που ζούμε θυμίζει περισσότερο ένα 
άλλο θαλασσινό ταξίδι, εκείνο του Τιτανικού.

Με τίτλο «Σ τα  πρόθυρα τηε κατάρρευσηε η κυβέρνηση 
στην Ελλάδα για το  δημοψήφισμα», η εφημερίδα The New 
York Times εκτιμά ότι εφόσον συμβεί κάτι τέτοιο, τό τε  ό
χι μόνο θα ακυρωθεί το σχέδιο του δημοψηφίσματοε, αλ
λά πιθανότατα θα τιναχθεί σ το ν  αέρα και η συμφωνία για 
το  ελληνικό χρέοε τηε περασμένηε εβδομάδαε, θέτονταε 
τη ν Ελλάδα σε τροχιά πτώχευσηε και δυνάμει εξόδου τηε 
από τη ν  Ευρωζώνη.

Με τίτλο «Το τίμημα τηε ελληνικήε δημοκρατίαε» ο αρ- 
θρογράφοε του BBC Ρόμπερτ Πέστον παρατηρεί ότι εύκολα 
μπορεί να κατανοήσει κανείε, γιατί ο Ελληναε πρωθυπουργόε 
ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνηε από τη  Βουλή και ανήγγειλε 
δημοψήφισμα: επειδή θεωρεί ότι σχεδόν δεν υπάρχει πι
θανότητα να δουλέψει η Ελλάδα, αν ο ελληνικόε λαόε δεν 
εγκρίνει το  ευρωπαϊκό πακέτο οικονομικήε διάσωσηε. Χω- 
ρίε την έγκριση του ελληνικού λαού, χωρίε να τεθεί τέλοε 
στιε συνεχείε απεργίεε, πώε σ τη ν  ευχή θα μπορούσε αυ
τή  η λιτότητα να  συνοδευτεί από οικονομική ανάκαμψη; 
Οπότε αν και η απόφαση του κ. Παπανδρέου να  διεξαγά- 
γει δημοψήφισμα αιφνιδίασε τουε επενδυτέε και τουε η- 
γέτεε τηε Ευρωζώνηε, το να το ν  επικρίνειε είναι σαν να ι
σχυρίζεσαι τόσο ότι η δημοκρατία είναι κακό πράγμα ό
σο και ότι μια ελληνική ανάκαμψη θα ήταν δυνατή παρά 
την εναντίω ση του ελληνικού λαού.
t i i v  c v u v  l i w u u  l U U  C / U U 1 V  I X V U U  A U U U .

Η προαναγγελία δημοψηφίσματοε από το ν  Παπανδρέ
ου εγγυάται iroXXès εβδοράδεε ττολιτικήε nßrflmö-x 
μ ια  στιγμή  κατά την  οποία η  Ευρωζώνη επιθυμούσε δία- 
καώε μια περίοδο ηρεμίαε, για να  εφαρμόσει τα  όσα συμ- 
φωνήθηκαν, επισήμανε το Ρόιτερε.

«Ελληνικό δημοψήφισμα: Τι θα συμβεί μετά;» είναι ο τίτ- 
λοε στη ν ιστοσελίδα του αμερικανικού δικτύου CNN, σύμ
φωνα με το οποίο η ανακοίνωση Παπανδρέου εξέπληξε τιε 
ευρωπαϊκέε αγορέε και έβαλε το  μέλλον του ευρώ σε νέα 
αναστάτωση. Το αναπάντεχο δημοψήφισμα είναι ένα «πο
λιτικό στοίχημα, που επιβαρύνει περαιτέρω τη ν  αβεβαιό
τη τα  στην ευρωπαϊκή κρίση χρέουε» σχολίασε ο αναλυτήε 
Γκάρι Τζένκινε του Evolution Securities.

Στο twitter, ο ανταποκριτήε τηε Liberation στιε Βρυξέλλεε 
ανακοίνωσε ότι «σύμφωνα με τιε πηγέε μου, η ελληνική 
κυβέρνηση θα πέσει τιε αμέσωε επόμενεε ώρεε/μέρεε».

«Ποια μύγα τσίμπησε το ν  Παπανδρέου» διερωτάται η 
Monde στο κύριο άρθρο τηε. «Θέλει ο Ελληναε πρωθυ
πουργόε πραγματικά να δικαιολογήσει όλουε όσοι, στη Γερ
μανία και αλλού, μετανιώνουν για τη ν ένταξη τηε Ελλάδαε 
σ τη ν Ευρωζώνη;».

Die Zeit:
«Ο  Ελληνας 
πρωθυπουργός 
ποντάρει και 
διακινδυνεύει μία 
ανεξέλεγκτη 
χρεοκοπία».

Κοινωνικά
ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 1369 του 
αστικού κώδικα γνωστοποιείται ότι:

Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΙΣΒΑΣ γεννηθείς 
εις Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας, κά- 

* τοικος Αθηνών, γιος του Νικολάου και 
της Αλίκης, το γένος Καρκατζού και η 
ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΛΙΟΥΜΠΕΝΟΒΑ ΝΤΙΜΙ- 
ΤΡΟΒΑ γεννηθείσα εις Κρίτσιμ Βουλ
γαρίας, κάτοικος Αθηνών, κόρη του Λι- 
ούμπεν και της Μάρα, το γένος Ράνο- 
βα, πρόκειται να παντρευτούν. Ο γά
μος θα γίνει στην Αθήνα.

Ο ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
γεννηθείς εις Αγ. Δέκα Ηρακλείου, κά
τοικος Αχαρνών Αττικής, γιος του Γε
ωργίου και της Ελένης, το γένος Χα- 
σουράκη και η Ε KATE ΡΙΝΑ -ΛΟΡΕΛΕΪ 
ΜΑΡΙΝΕΣΚΟΥ (ECATERINA- LORELEI 
MARINESCU) γεννηθείσα εις Ιάσιου 
Ρουμανίας, κάτοικος Αχαρνών Αττικής, 
κόρη του Ντουμίτρου (Dumitru) και 
της Βαλέρια (Valeria), το γένος Ντά- 
σκαλου (Dascalu), πρόκειται να πα
ντρευτούν. Ο γάμος θα γίνει στις 
Αχαρνές Αττικής.

Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
γεννηθείς εις Αθήνας, κάτοικος Παλαι
ού Φαλήρου Αττικής, γιος του Δημη- 

( τρίου και της Ζαμηέτας, το γένος Ρινά- 
κη και η ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΠΗ γεννηθείσα 
εις Αμαρούσιον Αττικής, κάτοικος Πα
λαιού Φαλήρου Αττικής, κόρη του Ιω
άννη και της Αμαλίας, το γένος Θεο
δόση - Καψαμπέλη, πρόκειται να πα
ντρευτούν. Ο γάμος θα γίνει στο Κε- 
ρατσίνι Αττικής.

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ γεν
νηθείς εις Τσιμκέντ Καζαχστάν, κάτοι
κος Αχαρναί Αττικής, γιος του Λαζά
ρου και της Ζωής, το γένος Καγκελί- 
δου και η ΟΞΑΝΑ ΤΣΙΟΡΠΣΙ γεννη
θείσα εις Κισινάυ Μολδαβίας, κάτοι
κος Αθηνών, κόρη του Νικολάε και της 
Ταμάρα, το γένος Σόβα, πρόκειται να 
παντρευτούν. Ο γάμος θα γίνει στην 
Αθήνα.

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥ-
ΛΟΣ γεννηθείς εις Σίδνεϊ Αυστραλίας, 
κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, 
γιος του Δημοσθένη και της Γιαννού- 
λας, το γένος Μπασκούτα και η 
ΜΕΤΑΞΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ γεννηθεί 
σα εις Αθήνας, κάτοικος Χολαργού 
Αττικής, κόρη του Κωνσταντίνου και 
της Ειρήνης, το γένος Καλιτζοπούλου, 
πρόκειται να παντρευτούν. Ο γάμος 
θα γίνει στο Χολαργό Αττικής.

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΓΓΟΠΟΥΛΟΣ
γεννηθείς εις Αθήνας, κάτοικος Πει
ραιά, γιος του Ευαγγέλου και της Στα- 
ματίνας, το γένος Πολυχρονάκη και η 
ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΜΑΡΚΟΥ γεννηθείσα εις 
Αμαρούσιον Αττικής, κάτοικος Ελληνι
κού Αττικής, κόρη του Αργυρίου και 
της Αικατερίνης, το γένος Παυλή, πρό
κειται να παντρευτούν. Ο γάμος θα γί
νει στη Βουλιαγμένη Αττικής.

Ο ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ γεννη 
θείς εις Αθήνας, κάτοικος Νέας Ερυ
θραίας Αττικής, γιος του Αγγέλου και 
της Ελένης, το γένος Πολίτη και η 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΡΕΤΤΟΥ γεννηθείσα εις 
Κορωπί Αττικής, κάτοικος Κορωπίου 
Αττικής, κόρη του Μιχαήλ και της Στα- 
ματίνας, το γένος Θεοδοσίου, πρόκει
ται να παντρευτούν. Ο γάμος θα γίνει 
στη Βαρκελώνη Ισπανίας.

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ
γεννηθείς εις Αθήνας, κάτοικος Νέας 
Ερυθραίας Αττικής, γιος του Ευαγγέλου 
και της Βασιλικής, το γένος Τσούμα και 
η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΑΣΟΥΛΑ γεννηθείσα 
εις Αθήνας, κάτοικος Αθηνών, κόρη του 
Αριστοτέλη και της Μαρίας, το γένος 
Ξενικάκη, πρόκειται να παντρευτούν. Ο 
γάμος θα γίνει στην Κηφισιά Αττικής.

Ο ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΛΗΣ γεννηθείς εις 
Μαριούπολη Ουκρανίας, κάτοικος Κο
ρωπίου Αττικής, γιος του Αλεξάνδρου 
και της Βαλεντίνος, το γένος Μαλάι και 
η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΟΠΟΒΑ γεννηθείσα εις 
Χαβαρόβσκ Ρωσίας, κάτοικος Κορωπί
ου Αττικής, κόρη του Βασίλη και της Λί- 
λιας, το γένος Νόβακ, πρόκειται να πα
ντρευτούν. Ο γάμος θα γίνει στου Ζω
γράφου Αττικής.

Ο ΣΑΚΙΑ ΣΑΧΣΑΝΤ γεννηθείς εις 
Πακιστάν, κάτοικος Μενιδίου Αττικής, 
γιος του Ρασίντ και της Κανίζ, το γένος 
Μπίμπι και η ΑΓΛΑΪΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ
γεννηθείσα εις Πειραιά Αττικής, κάτοι
κος Περάματος Αττικής, κόρη του 
Χρήστου και της Βασιλικής, το γένος 
Κουντούρη, πρόκειται να παντρευ
τούν. Ο γάμος θα γίνει στο Μενίδι Αττι
κής.

Την αγαπημένη μας γιαγιά, προγια
γιά και θεία

ΛΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
κηδεύουμε αύριο Πέμπτη 3 Νοεμβρί
ου 2011 και ώρα 4 μ.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Γεωργίου του Κοιμητηρίου 
Αμαρουσίου.

Τα εγγόνια: Σταύρος, Γιώργος και 
Κάτια. Ο δισέγγονος: Μανώλης. Τα α- 
νίψια: Μαρικαίτη και Αντώνης, Σμαρά- 
γδα, Γιάννης και Ασπα. Οι λοιποί συγ
γενείς.

ΠΕΝΘΗ

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, α
δελφό και θείο
ΔΗΜΗΤΡΙΟ-ΚΑΡΟΛΟ ΜΥΛΩΝΑΚΟ

ετών 80
θανόντα, εκηδεύσαμε χθες Τρίτη 1 
Νοεμβρίου 2011, από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου. Η 
ταφή έγινε στο Κοιμητήριο Καλλιθέας.

Η σύζυγος: Αγγελική. Τα αδέλφια 
του: Λέα-Σμαράγδα, Τόλης και Ντίνα. 
Τα ανίψια του και οι λοιποί συγγενείς.

Τον αγαπημένο μας αδελφό 
ΣΩΤΗΡΗ ΗΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

που απεβίωσε στις 27 Οκτωβρίου 
2011, εκηδεύσαμε στις 31 Οκτωβρί
ου 20111

Οι αδελφές: Τέτη Μηουρδοπού- 
λου, Ζέτα Ρούφη. Τα ανίψια.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι 
με οποιονδήποτε τρόπο μάς συμπα-

ραστάθηκαν στο πένθος μας για την 
απώλεια της σεβαστής μας μητέρας, 
γιαγιάς και προγιαγιάς

ΑΝΤΩΝΕΛΛΑΣ ΡΕΣΛΕΡ
Την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2011 
και ώρα 3 μ.μ. θα τελέσουμε 40ήμε- 
ρο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγ. 
Τρύφωνος του Κοιμητηρίου Κηφι
σιάς.

Τα παιδιά: Βλαδίμηρος Ρέσλερ, 
Μπράνκα Φουρλή. Τα εγγόνια: Μα- 
ριέλλα, Αλέξανδρος, Οπείορήθ. Τα δι
σέγγονο. Οι λοιποί συγγενείς και φί
λοι.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Πέντε χρόνια από τον θάνατο του 
προσφιλούς μας

ΦΟΙΒΟΥ ΡΑΖΗ
Τελούμε μνημόσυνο στη μνήμη του 
στον Αγιο Νικόλαο (Ρηγίλλης), το Σάβ
βατο 5 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 
10.30 π.μ.

Ολοι οι δικοί του αγαπημένοι.

Εις μνήμην του πολυαγαπημένου 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΤΟΥΛΑ η Ελληνοαμε 
ρικανική Ενωση πραγματοποίησε χρη
ματική δωρεά αξίας 500 ευρώ απευ
θείας στον Εθελοντικό Οργανισμό για 
τα παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
για την ενίσχυση των σκοπών του 
Οργανισμού.

Εις μνήμην του πολυαγαπημένου 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΤΟΥΛΑ η Hellenic 
American University πραγματοποίη
σε χρηματική δωρεά αξίας 500 ευρώ 
απευθείας στον Εθελοντικό Οργανι
σμό για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού» για την ενίσχυση των σκο
πών του Οργανισμού.

Εις μνήμην του φίλου του ΜΙΜΗ 
ΙΓΓΛΕΣΗ ο καθηγητής κ. Γεώργιος 
Μητσόπουλος κατέθεσε απευθείας 
200 ευρώ υπέρ του Σωματείου ΕΛΙΖΑ 
- Εταιρεία κατά της κακοποίησης του 
Παιδιού.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Για Μικρές Αγγελίες χρησιμοποιήστε 

τις πιστωτικές σας κάρτες:

•  ALPHA VISA
•  ASPIS VISA
•  EUROBANK VISA
•  HSBC VISA
•  NOVA VISA
•  OMEGA VISA
•  PROBANK VISA
•  ATE VISA
•  ΑΤΤΙΚΗΣ VISA
•  GENIKI VISA
•  EGNATIA VISA

•  ETHNIKI VISA
•  ΕΛΛΗΝΙΚΗ VISA
•  ΚΥΠΡΟΥ VISA
•  PANELINIA VISA
•  CITYBANK VISA
•  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ VISA
•  ΕΜΠΟΡΙΚΗ VISA
•  ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA
•  PANELINIA MASTER
•  ATE MASTER

•  ΠΕΙΡΑΙΩΣ MASTER
•  ALPHA MASTER
•  ΚΥΠΡΟΥ MASTER
•  ETHNIKI MASTER
•  GENIKI MASTER
•  HSBC MASTER
•  NOVA MASTER
•  CITYBANK MASTER
•  ΕΜΠΟΡΙΚΗ MASTER
•  EUROBANK MASTER

ΤΗΛΕΦ ΩΝΗΣΤΕ
!

210 4808.167
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Υποχώρηση 
του ευρώ, βουτιά 
στις αγορές
Μεγάλη πτώση των τραπεζών, κυρίως 
των εκτεθειμένων σε ελληνικά ομόλογα

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ Γ  η
Δείκτης
Dax

ΠΑΡΙΣΙ
Δείκτης
Cac-40

Ισοτιμία 
ευρώ έναντι 
δολαρίου

5. 473,03 2. 973,9

Γενικός
Δείκτης
σε μονάδες

Πτώση των αγορών 
και του ευρώ
Η  εξαγγελ ία  δημοψ ηφ ίσματος από ιο ν  
Ελληνα πρωθυπουργό, Γ ιώ ργο  Παπανδρέου, 
επανέφερε ο ξύ τερο  το  κλίμα κρίσης στην 
Ε υρω ζώ νη  και βύθισε τις  αγορές σε πανικό 
με πρώτο σε απώλειες το  Χ.Α. που έκανε 
βουτιά 6,92% και να  ακολουθήσουν το 
χρηματιστήριο τη ς Γαλλίας με π τώ ση  5,38% 
και της Φ ρανκφούρτης με π τώ ση  5%.

752,65
1/11/2011

ΕΚΤΙΝΑΞΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΓΑΛΛΙΑ 
ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑ

407 ,5^

iàu Μ

14/6/2011 31/10/2011 13/6/2011 31/10/2011 
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ο Fitch δεν αποκλείει χρεοκοπία

Καταβαράθρωση προκάλεσε χθεε 
στιε ευρωπαϊκέ? αγορέε η εξαγ
γελία δημοψηφίσμαχοε από τον  
Ελληνα πρωθυπουργό προκαλώ- 
νταε βουτιά σχεδόν 7% στο  Χ.Α. 
και σ το  Χρηματιστήριο του Μι
λάνου και πτώση άνω του 5% σε 
Παρίσι και Φρανκφούρτη. Τιε 
μεγαλύτερεε απώλειεε κατέγρα
ψαν οι μετοχέε τω ν  τραπεζών και 
κυρίωε όσων θεωρούνται πωε έ
χουν μεγάλη έκθεση σε ομόλογα 
του ελληνικού Δημοσίου, ενώ  υ
ποχώρηση σημείωσαν το ευρώ, το 
πετρέλαιο και γενικότερα τα  ε
μπορεύματα. Και ενώ τα  βέλη τω ν 
αγορών έχουν ήδη στραφεί στην 
Ιταλία από τη ν  περασμένη ε
βδομάδα, η γειτονική χώρα βλέ
πει το  κόστοε του δανεισμού 
τηε να εκτινάσσεται σε επίπεδα 
προσφυγήε σ τον  ευρωπαϊκό μη
χανισμό στήριξηε και ταυτοχρό
νου αυξάνεται ανησυχητικά το 
κόστοε του δανεισμού για τη  
Γαλλία. Με πτώση άνοιξε, άλλω
στε, η Wall Street με xous βασι- 
koüs δείκτεε Dow  Jones και 
Nasdaq να υποχωρούν περισσό
τερο από 1%.

Από τη  χθεσινή κατάρρευση 
του Χ.Α. χάθηκαν δύο δισ. ευρώ,

Το κόστος δανεισμού 
της Ιταλίας εκτινάσσεται 
σε επίπεδα προσφυγής 
στον ευρωπαϊκό 
μηχανισμό στήριξης.

με το ν  δείκτη τω ν  τραπεζών να 
βυθίζεται κατά 11,30% και να συ- 
μπαρασύρει ολόκληρο το  χρη
ματιστηριακό ταμπλό. Ο γενι- 
KÔS δείκτηε υποχώρησε axis 
752,65 μονάδέδ καταγράφονταδ 
πτώση 6,92%, τη  μεγαλύτερη η-
ΙΙΊΑ»—— ' ·
μερήσια πτώση του éxous, και την 
11η χειρότερη επίδοση σ τη ν  ι
στορία xns ayopâs. Η  χρηματι
στηριακή αξία xns aYopàs διολί- 
σθησε στα  χαμηλότερα επίπεδα 
xns xpoviàs στο  επίπεδο τω ν 
27.918 δισ. ευρώ. Bapiés απώλειεβ 
κατέγραψε η  Αγροτική Τράπεζα 
με πτώση 18,37% και το  Ταχυ
δρομικό Ταμιευτήριο με πτώση 
16,11%, ενώ  ακολούθησε η με
τοχή xns Εθνικήδ Τράπεζαβ που 
υποχώρησε κατά 14,53% στη ν τι
μή του 1,47 ευρώ. Ο xnXos xns 
Eurobank είχε απώλειεε 11,76% 
και διαμορφώθηκε στα  0,600 ευ
ρώ, ενώ ο τ ίτλο s xns Alpha Bank 
είχε διψήφιο ποσοστό πτώσηε, 
συγκεκριμένα 11,11%, και διολί- 
σθησε στα  0,880 ευρώ. Η μετοχή 
xns M ig υποχώρησε κατά 
10,05%, η Τράπεζα Κύπρου κατά 
7,80% και ο τίτλοδ xns Τράπεζας 
Πειραιώε κατά 7,62%.

Παρόμοια ήταν η εικόνα σε Ιτα
λία και Γαλλία.

Στην αγορά του Μιλάνου ο γε- 
viKôs δείκτηε FTSE ΜΙΒ έκλεισε 
με πτώση 6,8% και με xis ισχυ-

ρότερεε τράπεζε5, xis Intesa 
Sanpaolo, UniCredito Banca 
Monte dei Paschi di Siena, να ση
μειώνουν απώλειεε κατά 16,03%, 
12,09% και 9,99% αντιστοίχου. 
Στο Χρηματιστήριο xns Γαλλία5 
ο γενικός δείκτης CAC 40 έκλει
σε με π τώση  5,38%, με xis γαλ- 
λικέ5 τράπεζες Société Generale, 
BNP Paribas και Credit Agricole 
να καταγράφουν απώλειεε 17%, 
14% και 13% αντιστοίχου. Σε ό,τι 
αφορά το  Χρηματιστήριο xns 
Φρανκφούρτης, ο γενικός δείκτης 
DAX έκλεισε με πτώση 5 %, με xis 
γερμανικές τράπεζες Deutsche 
Bank και Commerzbank να  ση
μειώνουν πτώση κατά 8% και 10% 
αντιστοίχου, αλλά πολύ μεγαλύ
τερη πτώση  και συγκεκριμένα 
14,5% και άνω του 13% να  κα
ταγράφουν οι μετοχέ5 τω ν  α
σφαλιστικών ING και ΑΧΑ αντι
στοίχου. Με σημαντική πτώση έ
κλεισαν, άλλωστε, οι άλλε5 δύο πε- 
ριφερειακέε αγορέε xns Ευρω
ζώ νη , η αγορά xns Maôpixns που 
κατέγραψε απώλειεε 4,6% και xns 
Πορτογαλία5 με απώλειεε 3,5%, ε
νώ  οι πανευρωπαϊκοί δείκτε5 
FTSEurofirst 300 και Eurotop 
100 έκλεισαν με πτώση 3,5% και 
3,35%.

Σε ό,τι αφορά τη ν Ιταλία, παρά 
τη  φημολογούμενη νέα παρέμ
βαση xns Eupomaïiaïs Κεντρικήε 
Τράπεζας σ τη  δευτερογενή αγο
ρά ομολόγων με aYopés ιταλικών 
ομολόγων, η γειτονική χώρα εί
δε χθε5 το  kóoxos του δανεισμού 
xns να υπερβαίνει κάποια στιγμή 
το 6,3% με τα  spreads (τη διαφορά 
xns απόδοσης τω ν  1 θετώ ν ομο
λόγων xns από τη ν  αντίστοιχη 
τω ν  ομολόγων του γερμανικού 
δημοσίου) να υπερβαίνουν xis 500 
μονάδεβ βάσηε φθάνονταε axis 
503 μ.β. Σε ανάλογα ανοδική πο
ρεία κινήθηκαν χθεε οι αποδόσει§

τω ν  ομολόγων όλων τω ν  χωρών 
xns ευρωπαϊκής περιφέρειας με 
τα  spreads τω ν  γαλλικών δεκαε
τώ ν  ομολόγων να  διευρύνονται 
Oxis 123 μ.β. και τω ν  βελγικών 
eras 263 μ.β. Πλήγμα δέχθηκε, άλ
λωστε, το  ευρώ που υποχωρούσε 
χθε5 από τη ν  αρχή xns συνε- 
δρίασηε και αργά το  βράδυ ση
μείωνε πτώση 0,76% στα  1,3750 
δολάρια. Π τωτικέε xàoeis σημεί
ωσαν, παράλληλα, οι xipés τω ν  ε
μπορευμάτων, KaOais τη  γενι- 
κευμένη ανησυχία για xis επι- 
πτώσειε xns Kpions στη ν οικο
νομία xns Ευρωζώνης επέτειναν 
τα  τελευταία στοιχεία που κατα
τε ίνουν σε επιβράδυνση xns α
νάπτυξης και κατά συνέπεια xns 
ζήτησης axis σημαντικότερεε α- 
aiaxiKés οικονομίεβ, Κίνα, Κορέα 
και Ταϊβάν. Π τωτικά κινήθηκε η 
τιμή του πετρελαίου, με το  αργό 
ΗΠΑ να υποχωρεί κατά 1,85% στα 
91,34 δολάρια το  βαρέλι και το  
Brent κατά 1,14% στα  108,42 δο
λάρια το  βαρέλι, ενώ  το  αλουμί
νιο έχανε 4%.

REUTERS, BLOOMBERG, AFP

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγη- 
ons Fitch Ratings εκτιμά ότι η α
νακοίνωση του πρωθυπουργού πε
ρί διεξαγωγής δημοψηφίσμαχοε 
αυξάνει xous κινδύνουs για την 
Ελλάδα και τη ν  Ευρωζώνη. Oncos 
σημειώνει σε ανακοίνωσή του, μια 
απόρριψη xns συμφωνίας xns 
27ns Οκτωβρίου από xous Ελλη
νες θα αύξανε τον κίνδυνο μιαε υ- 
ποχρεωτικήε, μη ελεγχόμ ενα  
χρεοκοπίας.

Οι αναλυτέε του οίκου μάλιστα 
τονίζουν ότι αν και δεν είναι το 
κεντρικό σενάριο xns Fitch, κά
τ ι τέτοιο θα οδηγούσε ενδεχο- 
μ έν ια  σε μια ελληνική έξοδο α
πό το  ευρώ. Και τα  δΰο, προσθέ
τουν, θα είχαν σοβαρές οικονο- 
μικέ5 επιπτώσειε για τη ν  οικο
νομική σταθερότητα  και τη  βιω
σιμότητα xns Ευρωζώνα. Ο oixos 
Fitch επισημαίνει ε π ίσ α  ότι η α
βεβαιότητα σχετικά με το  αν η 
Ελλάδα θα αποδεχθεί το  πρό
γραμμα και τη  συμμετοχή τω ν  ι
δ ιω τών αυξάνει xous κινδύνουs 
και για xis ζημίεε που θα κατα
γράψουν οι π ιστω τέε xns χώρας, 
άρα και για τη ν  ανακεφαλαιο- 
ποίηση τω ν  τραπεζών.

Σύμφωνα με το ν  οίκο, η ανα
κοίνωση του δημοψηφίσματος

«υπογραμμίζει την επείγουσα α
νάγκη να  διαμορφωθεί έναβ α
ξιόπιστος αντιπυρικός xoixos, ώ 
σ τε να αποτραπεί μια μετάδοση 
xns Kpions που θα μπορούσε να 
αποσταθεροποιήσει τη ν  Ευρω
ζώνη». Κατά την άποψή του, «ε ί
ναι κρίσιμο να υπάρξει γρήγορη 
πρόοδος» ώστε τα  γίνει λειτουρ-

Αν απορριφθεί 
η συμφωνία της 27ης 
Οκτωβρίου, ΐνώ 
προειδοποιεί για 
τους κινδύνους 
Ελλάδας και Ευρώπης.

γική η αυξημένη δυναμικότητα 
του EFSF και η ΕΚΤ να είναι έ
τοιμη να παρέμβει στη  δευτερο
γενή αγορά ώστε να αποτρέψει τη 
μετάδοση σε αξιόχρεες χώρε5 
που ioo)s αντιμετωπίσουν προ
βλήματα ρευστότητας, κυρίωε 
τη ν Ιταλία και την Ισπανία.

Η Fitch θεωρεί εξαιρετικά α
βέβαιες xis επιπτώσεις pias αρ
νητικής ψήφου οτο δημοψήφισμα. 
Oncos γράφει, «υπό το πρίσμα τω ν 
δύσκολων, παρατεταμένων δια

πραγματεύσεων μεταξύ xns ελ- 
ληνική5 κυβέρνησης και xns τρόι- 
kos, η εξασφάλιση xns συμφωνία5 
για ένα νέο πακέτο iocos αποδει- 
χθεί ανέφικτη. Και με δεδομένο το 
βαρύ πρόγραμμα αναχρημαχο- 
δότησης του χρέουε το πρώτο τρί
μηνο του 2012, αν δεν συνεχισθεί 
η εξωτερική οικονομική στήριξη, 
θα μπορούσε να προκληθεί μια μη 
ελεγχόμενη χρεοκοπία». Oncos 
καταλήγει ο oikos, η αποτυχία να 
υπάρξει μια ολοκληρωμένη και α
ξιόπιστη απάντηση στη ν ελληνι
κή κρίση έχει δημιουργήσει μια 
πηγή μετάδοσηε και οικονομήστε 
αστάθειας, εντείνονταε xis κα
θοδικές πιέσεις eras πιστοληπτι- 
κέε α ξιολογήσει τω ν  άλλων χω
ρών xns Ευρωζώνης.

Από τη ν  πλευρά του, ο οικο
νομολόγος Νουριέλ Ρουμπινί ε
κτιμά ότι το  ελληνικό δημοψήφι
σμα κάνει πιθανότερο το σενάριο 
μιαε α νεξέλ εγκ τα  Kpions σ τη ν 
Ευρωζώνη, προτού προστατευ- 
θούν η Ισπανία και η Ιταλία. Τέ
λος, το  Frontier Strategy Group 
βλέπει ιηθανότητε5 άνω του 50% 
για χρεοκοπία και έξοδο xns 
Ελλάδας από το ευρώ, κάτι που θε
ωρεί δεδομένο αν οι Ελληνες πο
λίτες ψηφίσουν «όχι».

Εντονος προβληματισμός και ανησυχία από στελέχη τραπεζών

Την ευχή να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για τη διαγραφή μέρους 
του ελληνικού χρέους εξεφρασε ο εκπρόσωπος του ΜΕ, κ. Νταλάρα.

Ακατανόητη θεωρούν τη ν  από
φαση του πρωθυπουργού για τη  
διενέργεια δημοψηφίσματο5 στε
λέχη τραπεζών, προειδοποιώ
ντας ότι η κίνηση απελευθερώνει 
επικίνδυνες δυνάμ ει που δημι
ουργούν μεγάλου5 κινδύνους για 
τη  χώρα, τη ν  Ευρωζώνη αλλά και 
τη ν παγκόσμια οικονομία.

Οπωε σημειώνουν σ τη ν  «Κ » η 
απόφαση για δημοψήφισμα θέτει 
σε κίνδυνο τη ν υλοποίηση τηε 
συμφωνία5 τηε 27η5 Οκτωβρίου 
και αμφιβάλλουν για τιε δυνατό
τητες διαπραγμάτευσή τω ν  τε 
χνικών πτυχών όσο είναι ανοιχτό 
το  ενδεχόμενο απόρριψ ή τη5 
συμφωνίας από τη ν Ελλάδα. Ση
μειώνουν ακόμα το ν  κίνδυνο να 
ενταθούν τα  προβλήματα συ
ντονισμού τηε κυβέρνησή  του5 
επόμενου5 μήνεε, δεδομένου ό
τι το  δημοψήφισμα εκτιμάται ό
τι θα διενεργηθεί σ τα  μέσα Ια
νουάριου 2012,

Κ α τ α θ ετ ικ ό  κ ο ινό
Επίση5, εκφράζουν τη ν έντονη 

ανησυχία τουε για τιε επιπτώσεις 
που θα έχει το  εγχείρημα στο κα
ταθετικό κοινό, καθώβ η ανα
σφάλεια για τη ν έκβαση του δη- 
μοψηφίσματθ5 και η αβεβαιότη
τα για ενδεχόμενες περιπλοκές 
σ τη ν  ευρωπαϊκή προοπτική τηε 
χώραε μπορεί να προκαλέσουν 
νέο κύμα εκροών καταθέσεων σε 
μια συγκυρία που η ρευστότητα

τω ν  εγχώριων τραπεζών βρίσκε
τα ι σε οριακό σημείο.

Χθες, πάντωε, δεν σημειώθη
καν σημαντικέε εκροέ3, ωστόσο  
οι κλυδωνισμοί σ το  κυβερνών 
κόμμα ξεκίνησαν αργά το  με
σημέρι ό ταν οι τράπεζε5 είχαν 
κλείσει.

Από τη ν  πλευρά του, ο εκπρό-

σωποε του ΙΙΕ, του ινστιτούτου 
που εκπροσωπεί τΐ5 ιδιωτικέ5 
τράπεζες, κ. Τσαρλ5 Νταλάρα ε- 
ξέφρασε τη ν  ευχή να συνεχι
στούν οι διαπραγματεύσεΐ5 για τη 
διαγραφή μέρουβ του ελληνικού 
χρέου5, παρά τη ν  αναγγελία για 
τη  διεξαγωγή δημοψηφίσμαχοε 
στη ν Ελλάδα.

ΑμφιβάλΛουν 
για τις δυνατότητες 
διαπραγμάτευσης 
των τεχνικών πτυχών 
όσο είναι ανοιχτό 
το ενδεχόμενο απόρρι
ψης της συμφωνίας 
από την Ελλάδα.

Την αντίθεσή τουε στη  διε
νέργεια δημοψηφίσματο5 εξέ- 
φρασαν επίσης τουριστικοί και οι
κονομικοί παράγοντεε και εκ
πρόσωποι των κομμάτων κατά τη 
διάρκεια συνεδρίου για το ν  του
ρισμό του Συνδέσμου Ελληνικών 
Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Ο πρόεδρο5 του  ΣΕΤΕ κ. 
Ανδρέαε Ανδρεάδης δήλωσε: «Η 
ανακοίνωση για τη  διεξαγωγή δη
μοψηφίσματος είναι μια αρνητι
κή εξέλιξη. Αυξάνει τη ν  αβεβαι
ότητα και τη ν πιθανότητα κατα
στροφικής α νεξέλ εγκ τα  χρεο- 
κοπίαϊ. Αποπροσανατολίζει και δι
αιρεί τον ελληνικό λαό τη  στιγμή 
που η εθνική συσπείρωση είναι 
περισσότερο αναγκαία από ποτέ. 
Το τιτάνιο έργο μετασχηματισμού 
τ α  χώρας σε σύγχρονη ευρω
παϊκή, δεν απαντιέται με ένα ναι 
ή ένα όχι».

Από τη ν πλευρά του ο γενικό5

διευθυντής του ΙΟΒΕ, καθηγητήε 
Γ ιά ν ν α  Στουρνάραε, τόνισε: «Η  
κουβέντα για  xis npoonxiK0s 
xns xebpas δεν θα έχει σημασία 
αν δεν βρεθεί xponos να  ανα
τραπεί το  δημοψήφισμα. Οι α
γορέε καταρρέουν από τη ν  α
πόφαση για το  δημοψήφισμα και 
η ελληνική οικονομία κινδυ
νεύει να  εξαερωθεί».

Ο πρόεδρο5 xns Εθνικής Συ- 
νομοσπονδίαε Ελληνικού Εμπο
ρίου κ. Β. Κροκίδηε υπογράμμισε: 
«Δ εν  χρειαζόμαστε εκβιαστικά δι
λήμματα και διχασμούς. Χρεια
ζόμαστε λύσειε στα  προβλήματά 
μα5 και όχι πολιτικού5 ελιγμούς 
υψηλού κινδύνου, που μπορεί να 
οδηγήσουν τη  χώρα pas σε πε
ριπέτειες και τη ν  ελληνική οικο
νομία σε ολική κατάρρευση. Το 
ελληνικό εμπόριο αδυνατεί να κα
ταλάβει τόσο τη  σκοπιμότητα του 
ερωτήματοε όσο και το επιθυμητό 
αποτέλεσμα του προαναγγελθέ- 
vxos δημοψηφίσμαχοε. Οι μι- 
κρομεσαίοι έμποροι νιώθουμε 
φοβισμένοι και απαισιόδοξοι».

Η κ. Μιράντα Ξαφά, σύμβουλος 
επενδύσεων και μέλος του Δ.Σ. xns 
JP Partners, πρώην στέλεχος του 
ΔΝΤ ανέφερε τη ν πιθανότητα 
το ΔΝΤ να μην εγκρίνει τελικά το 
δικό του μέροε xns 6ns δόσηε. Επί- 
ons, προειδοποίησε για το ν  κίν
δυνο άτακτηε χρεοκοπίαε.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ, 
ΣΤΑΘΗΣ Κ0ΥΣ0ΥΝΗΣ

Αντιδράσεις 
από την αλλαγή 
ηγεσίας στις Ε.Δ.
Της ΔΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η απόφαση 
xns κυβέρνησηε για σύγκληση του ΚΥΣΕΑ, x0es, και αλ
λαγή του συνόλου xns ηγεσίαε τω ν  Ενόπλων Δυνάμε
ων. Με επίκεντρο xis καταιγιστικέε πολιτικέε ε ξελ ίξε ι 
τω ν  τελευταίων 24ώρων, τα κόμματα xns αντιπολίτευ- 
ons στηλίτευσαν τη ν  εξέλιξη, εστιάζονταε τη ν κριτική 
xous σ το  γεγονόβ ότι οι αλλαγέε γίνονται ενώ  είναι κοι
νή  η πεποίθηση ότι η κυβέρνηση καταρρέει και, eos εκ 
τούτου, τίθεται θέμα νομ ιμοποίησή τω ν  σχετικών α
ποφάσεων.

Στον αντίποδα, συνεργάτεε του υπουργού Εθνικήε Αμυ- 
ναε, κ. Πάνου Μπεγλίτη, αναφέρουν ότι οι αλλαγέε εί
χαν αποφασισθεί από καιρό και ότι η χθεσινή συνεδρίαση 
του ΚΥΣΕΑ δεν ή ταν έκπληξη, αλλά μια προδιαγε
γραμμένη εξέλιξη. Η συζήτηση για αλλαγή στη ν ηγεσία 
τω ν  Ενόπλων Δυνάμεων είχε αρχίσει εδώ και αρκετέ5 
εβδομάδεε. Ωστόσο, είναι γεγονόε ότι η απόφαση να συ
νεδριάσει το  ΚΥΣΕΑ χθεε, ημέρα δραματικών εξελίξε
ων, προκάλεσε έκπληξη, óncos και η αλλαγή του συνό
λου xns ηγεσίαε, που δεν συνηθίζεται. Σύμφωνα με πλη- 
ροφορίεε, ο κ. Μπεγλίτηε κάλεσε xous αρχηγούε ΓΈΕΘΑ, 
ΓΕΑ, ΓΕΣ και ΓΕΝ στο  γραφείο του veapis το  μεσημέρι 
και, αφού xous ευχαρίστησε για την προσφορά xous, xous 
ανακοίνωσε ότι επρόκειτο να συνεδριάσει το  ΚΥΣΕΑ για 
την αντικατάστασή xous.

Το απόγευμα, πριν από 
τη  συνεδρίαση του υ
πουργικού συμβουλίου, 
συνεκλήθη το ΚΥΣΕΑ και 
αποστράτευσε το ν  αρχη
γό ΓΕΕΘΑ, πτέραρχο Ιω 
άννη Γιάνγκο, το ν  αρχη
γό ΓΕΣ, α ντισ τρά τη γο  
Φραγκίσκο Φράγκο, τον 
αρχηγό ΓΕΑ, αντιπ τέ- 
ραρχο Βασίλη Κλόκοζα 
και τον  αρχηγό ΓΕΝ, ναύ
αρχο Δημήτρη Ελευσινιώτη, οι οποίοι κρίθηκαν ευδό
κιμα^ τερματίσαντεε τη  θητεία xous. Néos apxnyós 
ΓΕΕΘΑ τοποθετήθηκε ο αντιστράτηγοε Μιχάληβ Κω- 
σταράκοε, διοικητήε του 3ου Σώματο3 Στρατού. Néos 
apxnyós ΓΕΣ τοποθετήθηκε ο αντιστράτηγοε Κωνστα- 
vxivos Ζαζιάβ, διοικητήε του 4ου Σώματοε Στρατού. Né
os apxnyós ΓΕΑ τοποθετήθηκε ο αντιπτέραρχοε Αντώ- 
vns Toavxipáxns, apxnyós Taiauais Aeponopias και νέ- 
os apxnYós ΓΕΝ o unovaúapxos Kocqiás Xpnoxións, ap- 
χιεπιστολέαΒ xns Διοίκησηε Διοικητικήε Μέριμναε του 
Πολεμικού Ναυτικού.

Η αντικατάσταση xns ηγεσίαε τω ν Ενόπλων Δυνάμεων 
επιφέρει τη ν  αποστράτευση συνολικά 16 αντιστρατή- 
γων, αντιναυάρχων και αντιπτεράρχων, που προηγού
νταν σ τη ν  επετηρίδα τω ν  νέω ν αρχηγών.

Εντονη ήταν η αντίδραση του τομεάρχη E0vuais Αμυ- 
vas xns Ν. Δ „  κ. Μαργαρίτη Τζίμα, o onoios κάλεσε τον 
υπουργό Εθνικήε Αμυναε να μην προχωρήσει «σ ε  αυ
τή  τη ν αντιδημοκρατχκή ενέργεια» και πρόσθεσε ότι το  
κόμμα τηε αξιωματικήε αντιπολίτευσηε δεν πρόκειται 
να αναγνωρίσει μια τέτοια  απόφαση.

Να δώσουν ξεκάθαρεε ε ξη γή σ ε ι npos το ν  λαό «για 
ποιο λόγο σε αυτέε xis συνθήκεε αντικατέστησαν τη ν 
ηγεσία τω ν  Ενόπλων Δυνάμεων» κάλεσε τη ν  κυβέρνη
ση και το ν  υπουργό E0vueñs Apuvas το  ΚΚΕ.

«Απολύτου απαράδεκτο» είναι να  αποφασίζει η κυ
βέρνηση για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, όπωε η αλ
λαγή xns ηγεσία3 τω ν  Ενόπλων Δυνάμεων πριν ξεκα
θαρίσουν τα  πράγματα με την ψήφο εμτηστοσύνΜ», δή
λωσε ο υπεύθυνοβ τηε Κ. Ο. του ΣΥΡΙΖΑ για τη ν Εξω
τερική Πολιτική και τη ν Αμυνα, Θοδωρή5 Δρίτσαε.

Η Δημοκρατική Αριστερά αναφέρθηκε σε ενέργειεε 
που «εντείνουν το κλίμα ανασφάλειαε και avnouxias xns 
Konms γνώμηε», διατυπώνοντα5 το  ερώτημα «ποια α
νάγκη επέβαλε xis αλλαγέε τώρα, με δεδομένη τη ν πο
λιτική ρευστότητα».

Πράξη «πολιτικά ανήθικη και παλαιοκομματικήε α
ντίληψ ή, που επιβεβαιώνει τη  ρήξη xns κυβέρνησΜ Πα
πανδρέου με τη ν υπευθυνότητα και τη  σοβαρότητα», 
χαρακτήρισε τη ν αλλαγή xns nysoias τω ν  Ενόπλων Δυ
νάμεων η Δημοκρατική Συμμαχία.

Το ΚΥΣΕΑ, εν 
μέσω κυβερνητικής 
κρίσης, επέλεξε 
νέους αρχηγούς 
σε όλα τα Γενικά 
Επιτελεία, κάτι που 
δεν συνηθίζεται.

Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
Καιά ιη χθεσινή κλήρωση ιου Λαϊκού Από 350 ευρώ κερδίζουν οι αριθμοί:
Λαχείου σημειώθηκε ιζακ ηοχ. Εχσι ηο-
σό 1.292.000 ευρώ μειαφέρειαι σιον 1323 3084 4236 4987
τρίδυμο λαχνό χης επόμενης κλήρωσης. 6289 6370 6651 8053
0 Α' λαχνός ιου τριδύμου είναι ο αριθ- 9445 10196 11865 12576
μός 21097 στοιχείο Γ ' ιης 7ης σειράς. 13758 14239 14910 16472
Τα υπόλοιπα στοιχεία είναι ο αριθμός 16943 18105 19736 21087
21097 ιης 7ης σειράς. 21847 22598 24100 24871
0 Β ' και Γ ' λαχνός του τριδύμου είναι 26483 28055 28776 29448
ο αριθμός 21097 στην 8η και 6π σειρά 30492 31084 31108 32580
αντίστοιχα. 33672 34363 35755 36286
Σε όλες τις άλλες σειρές ο αριθμός 37738 38549 40021 41589
21097 κερδίζει 63.825 ευρώ. 42020 42942 43613 44775
0 αριθμός 60994 κερδίζει 8.575 ευρώ. 45326 45877 46779 47450
0 αριθμός 76910 κερδίζει 4.550 ευρώ. 48992 50233 51991 52772

54144 54975 55776 57238
Από 950 ευρώ κερδίζουν οι αριθμοί: 57989 58720 59452 60963

61141 61882 63064 64436
3655 8994 13037 15821 65167 65948 67450 68892

25692 30070 31789 36967 69773 70404 72092 73764
43854 48071 51220 56527 74095 74916 76478 77039
63895 68141 72903 77291 77762 78483 79895

Από 500 ευρώ κερδίζουν οι αριθμοί:
Τέλος, από 40 ευρώ κερδίζουν όλοι

776 5768 7222 10927 οι αριθμοί που λήγουν σε 97. Από 20
11104 17554 18873 23349 ευρώ κερδίζουν όσοι λήγουν σε 7.
27104 33061 35074 39130 Από 10 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθ-
40802 42731 46288 53483 μοί από 21000 έυις 21999, από
59401 62453 66699 71015 60000 έως 60999 και από 76000
75727 79144 έως 76999.

Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
Κατά τη χθεσινή κλήρωση του Εθνικού 42172 42187 42194 42196
Λαχείου ο αριθμός 42633 κερδίζει 42221 42224 42233 42264
42.650 ευρώ. 42267 42275 42283 42311
0 αριθμός 42655 κερδίζει 4.600 ευ- 42326 42328 42379 42390
ρώ. 42403 42412 42418 42420
Οι αριθμοί 42366 και 42620 κερδί- 42423 42448 42459 42467
ζουν από 1.900 ευρώ. 42468 42500 42528 42532

42536 42544 42567 42577
Από 1.000 ευρώ κερδίζουν οι αριθ- 42595 42600 42625 42641
μοί: 42648 42661 42663 42673

42228 42252 42549 42594 42689 42714 42732 42758
42598 42718 42765 42776 42777 42782

42786 42787 42794 42800
Από 500 ευρώ κερδίζουν οι αριθμοί: 42804 42807 42823 42836

42037 42073 42154 42389 42852 42853 42860 42882
42570 42750 42755 42888 42883 42903 42907 42908
42897 42949 42938 42952 42965 42985

Από 300 ευρώ κερδίζουν οι αριθμοί: Τέλος, από 200 ευρώ κερδίζουν όλοι
42034 42035 42064 42065 οι άλλοι αριθμοί από 42000 εως
42074 42085 42121 42124 42999 που δεν αναγράφονται στον
42134 42139 42141 42168 παραπάνω πίνακα.
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Υπό επιτήρηση για χη Σένγκεν
Καθώς δεν έχει σημειωθεί μείωση της εισόδου παράνομων μεταναστών στη χώρα μας

δημόσιων υπηρεσιών έως τέλη Δεκεμβρίου

Του ΓΙΑΝΝΗ ΣΟΥΛίηΤΗ

Σε καθεστώς επιτήρησηε για την ε
φαρμογή τω ν  διατάξεων τηε συν- 
θήκήε Σένγκεν βρίσκεται η Ελλά
δα, λόγω τηε συνεχιζόμενηε α- 
θρόαε εισόδου δεκάδων χιλιάδων 
παράνομων μεταναστών στη  χώ
ρα. Ταυτόχρονα, αξιωματούχοι 
τηε Ευρωπαϊκήε Ενωσηε διατυ
πώνουν κριτική για καθυστερήσει 
σ τη  χωροθέτηση νέω ν  κέντρων 
κράτησηε μεταναστών, σ το  πλαί
σιο υλοποίησηε του συμφωνηθέ- 
ντοε σχεδίου δράσηε. Αυτό δήλωσε 
για πρώτη φορά δημοσίωε χθεε, ο 
αρμόδιοε υπουργόε Προστασίαε 
του Πολίτη κ. Χρ. Παπουτσήε, σε 
εφ’ όληε τηε ϋληε συνέντευξη Τύ
που που παραχώρησε.

«Η  υπόθεση Σένγκεν δεν έχει 
κλείσει. Βρισκόμαστε σε διαρκή ε
πιτήρηση για τη ν  εφαρμογή τω ν  
συμφωνηθέντων. Ελλοχεύει ο κίν- 
δυνοε είτε τηε αποβολήε τηε χώ- 
ραε είτε ενόε σταδιακού παγώμα- 
τοε τηε σχέσηε Ελλάδαε - Σέν- 
γκεν», τόν ισε ο υπουργόε.

Αντίστοιχα, για το  θέμα τω ν  κέ
ντρω ν  κράτησηε, ο κ. Παπουτσήε 
α ιφνιδίασε δηλώνονταε δημο- 
σίωε ότι «δεχτήκαμε κριτική (σ.σ. 
σ το  πρόσφατο  συμβούλιο υ
πουργών σ το  Λουξεμβούργο) διό
τ ι  δεν έχουμε ξεκινήσει τιε δια- 
δικασίεε για τα καινούργια κέντρα 
κράτησηε και πρώτηε υποδοχήε 
και, δεύτερον, για τιε συνθήκεε 
διαβίωσηε σ τα  υπάρχοντα κέ
ντρα  κράτησηε».

«Κούρεμα»
Της ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΑΛΛΙΡΗ

Νέο ionio στη  δημόσια διοίκηση 
επιχειρείται να  διαμορφωθεί από 
το ν  Ιανουάριο, με αιχμή τη ν  έκ
θεση του ΟΟΣΑ για τη ν  ορθολο
γική κατανομή του προσωπικού 
και τη ν  κατάργηση πλειάδαε υ
πηρεσιών που υπολειτουργούν και 
περ ισσοτέρων τω ν  9.000 προϊ
σταμένων.

Το χρονοδιάγραμμα τω ν  αλλα
γών, με βάση σχετική εγκύκλιο 
του υπουργού Διοικητικήε Με- 
ταρρύθμισηε Δημ. Ρέππα, έχει ωε 
εξήε: μέχρι τέλη Δεκεμβρίου θα 
πρέπει να  έχει ολοκληρωθεί η δια
δικασία «κουρέματοε» κατά του
λάχιστον 30% τω ν  οργανικών 
μονάδων του Δημοσίου (γραφεία, 
τμήματα, διευθύνσειε, γενικέε 
διευθύνσειε κ.λπ.), η οποία οδη-

Από το ν  κατάλογο τω ν  14 κέ
ντρω ν  κράτησηε (δημοσιοποιή
θηκε το ν  περασμένο Μάιο) που έ
χουν ενταχθεί στο Action Plan για 
την παράνομη μετανάστευση, σή
μερα λειτουργούν μόνο τα  προϋ- 
πάρχοντα, δηλαδή 6 σ τη ν  Αττική 
(Π. Ράλλη, Ασπρόπυργοε, Αμυ- 
γδαλέζα, Μαρούσι και δύο στο 
Ελληνικό) και 4 σ τον  Εβρο (Φυ
λάκιο, Τυχερό, Σουφλί και Φέρεε). 
Στο πλαίσιο υλοποίησηε του σχε
δίου δράσηε που έχει συμφωνηθεί

Κριτική της Ευρωπαϊ
κής Επιτροπής για 
μεγάλες καθυστερήσεις 
στη χωροθέτηση 
κέντρων υποδοχής 
και κράτησης.

με τη ν  Ε.Ε., η κυβέρνηση δεν έχει 
καταφέρει να ολοκληρώσει τη  
χωροθέτηση κάποιου νέου κέ
ντρου κράτησηε ή πρώτηε υπο
δοχήε. Εκκρεμεί, για παράδειγμα, 
εδώ και μήνεε η μετασκευή έ- 
κτασηε 20 στρεμμάτων σ το  Φυ
λάκιο Εβρου σε κέντρο πρώτηε υ
ποδοχήε, καθώε και η χωροθέτη
ση ενόε ακόμα κέντρου στα βόρεια 
του νομού Εβρου, κοντά σ τη ν 
Ορεστιάδα.

Προκειμένου να  μην υπάρξουν 
αντιδράσειε από τη ν  τοπική κοι
νωνία, στόχοε τω ν  αρμοδίων υ
πηρεσιών είναι η εγκατάσταση

γεί σ τη ν  κατάργηση οργανικών 
θέσεων, τη  μετακίνηση 50.000 υ
παλλήλων και τη ν «έξοδο» διά τηε 
εργασιακήε εφεδρείαε όσω ν υ
παλλήλων «περισσεύουν».

Η ερμηνευτική εγκύκλιοε τω ν  
διατάξεων του πολυνομοσχεδίου 
(ν.4024/2011) είναι σαφήε: η  α
ναδιοργάνωση τω ν  δημοσίων υ
πηρεσ ιώ ν υπουργείων, ΝΠΔΔ, 
γενικών και ειδικών γραμματειών, 
ανεξάρτη των αρχών κ.ά. αφορά 
τη ν  κατάργηση και συγχώνευσή 
τουε κατά τουλάχιστον 30%.

Μέχρι τιε 27 Νοεμβρίου, θα συ- 
σταθεί σε κάθε υπουργείο Επι
τροπή Αναδιοργάνωσηε Δημο
σίων Υπηρεσιών αποτελούμενη α
πό το ν  γενικό γραμματέα του υ
πουργείου, τουε γενικοΰε γραμ- 
ματείε τω ν λοιπών υπαγόμενων σε 
αυτό γενικών γραμματειών και τον

σ τη ν  Ορεστιάδα να  μη λειτουργεί 
μόνο ωε κέντρο κράτησηε παρά
νομων μεταναστών, αλλά και να 
συστεγαστούν εκεί κεντρικέε υ- 
πηρεσίεε ασύλου. Ελεγχο προόδου 
τω ν  έρ γω ν  πραγματοποίησαν 
αιφνιδιαστικά αξιωματούχοι τηε 
Ευρωπάίκήε Επιτροπήε (κατόπιν 
εντολήε τηε αρμοδίαε επιτρό
που κ. Σ. Μάλκμστρομ), λίγα μό- 
λιε 24ωρα πριν από τη ν  αναχώ
ρηση του κ. Παπουτσή για τη  σύ
νοδο  τω ν  υπουργών Εσωτερι
κών σ το  Λουξεμβούργο, τη ν  πε
ρασμένη Πέμπτη.

Στην Ηγουμενίτσα, επίσηε, τιε 
επόμενεε ημέρεε αναμένεται η τε- 
λική αξιολόγηση τω ν  αρμοδίων υ
πηρεσιών προκειμένου να  απο- 
φασιστεί εάν ακίνητο που έχει πα
ραχωρήσει η τοπική δημοτική 
αρχή πληροί τιε προϋποθέσειε 
για να μετασκευαστεί σε κέντρο 
Ιη ε υποδοχήε και κράτησηε.

Κατά τα  λοιπά, απαντώνταε σε 
κριτική που δέχεται για τη  στάση 
τηε ΕΛ.ΑΣ. σε περιστατικά όπωε 
τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν κα
τά  τη ν  παρέλαση τηε 28ηε Οκτω
βρίου στη  Θεσσαλονίκη, ο κ. Πα
πουτσήε επανέλαβε ότι «κεντρική 
επιλογή τηε κυβέρνησηε είναι η ή
πια αστυνόμευση», καθώε και ό
τι «δεν πιστεύουμε στη  λογική και 
τη ν  αξία του αστυνομικού κρά- 
τουε». Ταυτόχρονα, όμωε, ο κ. Πα
πουτσήε εξέφρασε τη ν  ανησυχία 
του για το  κλίμα που διαμορφώ
νεται εν όψει τω ν εκδηλώσεων για 
τη ν  επέτειο του Πολυτεχνείου.

Κατάργηση οργανικών 
θέσεων, μετακίνηση 
περίπου 50.000 υπαλ
λήλων, εργασιακή 
εφεδρεία για όσους 
«περισσεύουν».

γενικό διευθυντή διοικητικήε υ- 
ποστήριξηε του υπουργείου. Η ε
πιτροπή θα εισηγηθεί για τιε υ- 
πηρεσιακέε μονάδεε που θα κα- 
ταργηθούν ή θα συγχωνευθούν 
καθώε και για όσεε θέσειε πρέπει 
να ανακατανεμηθούν, για να  α
κολουθήσουν οι σχετικέε νομο- 
θετικέε ρυθμίσειε.

Η ανακατανομή τω ν  οργανικών 
θέσεω ν θα γίνει ύστερα από τη ν

εισήγηση τηε επιτροπήε κάθε υ
πουργείου για τιε πλεονάζουσεε 
οργανικέε θέσειε προσωπικού, 
με κοινή απόφαση του υπουργού 
Διοικητικήε Μεταρρύθμισηε και 
του κατά περίπτωση αρμόδιου υ
πουργού, μέχρι τιε 31 Δεκεμβρί
ου 2011 το  αργότερο. Οι πλεονά
ζουσεε οργανικέε θέσειε θα με- 
ταφερθούν στα υπουργεία ή στα  
ΝΠ ΔΔ όπου υπάρχουν ελλείψειε 

και είναι αναγκαίεε για τη ν  εύ
ρυθμη λειτουργία τουε.

Ωστόσο, όπωε αναφέρεται σ την 
εγκύκλιο, εάν δεν υπάρχουν ελ- 
λείψειε, τό τε  οι οργανικέε θέσειε 
θα καταργηθούν. Ουδεμία ανα
φορά υπάρχει για τη ν  τύχη του 
προσωπικού, γεγονόε που αφήνει 
ανοιχτό και το  ενδεχόμενο απο
λύσεων.

Σε δεύτερη φάση, και μέχρι τιε

31 Δεκεμβρίου 2011 επίσηε, θα 
προσδιοριστούν οι φορείε του 
στενού και ευρύτερου δημόσιου 
τομέα τω ν οποίων οι οργανικέε μο
νάδεε και το  προσωπικό θα αξιο
λογηθούν, με τη  συνδρομή εξω 
τερ ικών συμβούλων.

Η αξιολόγηση θα γίνει υπό τη ν 
εποπτεία του ΑΣΕΠ, θα αρχίσει 
τη ν  1η Ιανουάριου 2012 και θα ο
λοκληρωθεί έωε το  τέλοε του ίδι
ου χρόνου.

Με βάση την αξιολόγηση, μέχρι 
τιε 31-12-2013 θα ολοκληρωθεί η 
αναδιάρθρωση τω ν  φορέων και υ
πηρεσιών του Δημοσίου (στενού 
και ευρύτερου) με κατάργηση 
τω ν  μονάδων με περιορισμένο α
ντικείμενο, μετακίνηση ή μετά
ταξη  του προσωπικού και με κα
τάργηση τω ν  οργανικών θέσεων 
που πλεονάζουν.

Λειτουργούν μόνο τέσσερα κέντρα κράτησης στον Εβρο και έξι στην Απι 
κή, από τα 14 που προέβλεπε ο εγκεκριμένος σχεδιασμός.

Κίνδυνος για νέο «έμφραγμα» στον τομέα καθαριότητας Θεσσαλονίκης. Οι 8μηνες συμβάσεις των εργαζομένων 
λήγουν και, αν δεν αποσταλεί εγκαίρως η εγκύκλιος για προσλήψεις, θα δημιουργηθεί πρόβλημα προσωπικού.

οι λόφοι σκουπιδιών

Συγχωνεύσεις 
12 τμημάτων ΑΕΙ

Παραμένουν
Του ΘΑΝΑΣΗ ΤΣΙΓΓΑΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Με τα σκουπίδια έ
χουν μάθει να  ζουν οι Θεσσαλο- 
νικείε, καθώε σε πολλέε γειτονιέε, 
12 μέρεε μετά τη  λήξη τηε απερ- 
γίαε που πραγματοποίησε η ΠΟΕ 
- OTA και τέσσεριε εβδομάδεε με
τά την έναρξή τηε, οι λόφοι τω ν  
σκουπιδιών παραμένουν στουε 
δρόμουε. Οι κεντρικοί δρόμοι 
τηε πόληε, ένεκα και του τριπλού 
εορτασμού, έχουν καθαρίσει από 
την προπερασμένη Δευτέρα, αλ
λά περιοχέε όπωε η Τούμπα και 
πολλά τετράγωνα σε διαφορετι- 
κέε συνοικίεε του δήμου περιμέ
νουν ακόμη για τη ν αποκομιδή. 
Το χειρότερο είναι ότι ακόμη 
και αν το  προσεχέε διήμερο α
πομακρυνθούν -ετπτέλουε- όλοι οι 
λόφοι τω ν  σκουπιδιών, οι κάτοι
κοι τηε Θεσσαλονίκηε δεν θα προ
λάβουν να  ανασάνουν, καθώε 
θα σχηματιστούν εκ νέου.

Ο δήμαρχοε Θεσσαλονίκηε κ. 
Γ. Μπουτάρηε προειδοποίησε ό-

τι σε 20 ημέρεε λήγουν οι δμηνεε 
συμβάσειε τω ν  εργα ζομένων 
σ τη ν  καθαριότητα και αν το  υ
πουργείο Εσωτερικών δεν απο- 
στείλει έγκαιρα τη  σχετική ε
γκύκλιο για προσλήψειε 8μηνι- 
τών, περίπου 900 εργαζόμενοι α-

Αν και οι κεντρικοί 
δρόμοι της Θεσσαλονί
κης καθάρισαν, πολλές 
περιοχές είναι εν ανα
μονή της αποκομιδής.

πό τουε 1.500 στη ν καθαριότητα 
θα βγουν από το ν  προγραμματι
σμό και ο τομέαε θα έχει (πάλι) 
πρόβλημα προσωπικού.

Η αδυναμία που εμφανίζει ο δή- 
μοε να καθαρίσει τη ν  πόλη απο
δίδεται, αυτέε τιε ημέρεε, σ τα  λι
γοστά απορριμματοφόρο (26) και 
στη  βλάβη που εμφάνισαν 4 από 
αυτά μειώνονταε τη ν αποκομιδή

κατά 600 τόνουε/ημέρα. Υπό κα- 
νονικέε συνθήκεε η αποκομιδή α
παιτεί περί τα 40 - 45 απορριμ
ματοφόρο και οι βλάβεε είχαν σαν 
αποτέλεσμα να μην καθαρίσει ο 
κεντρικόε δήμοε. Τουε τελευταί- 
ουε 15 μήνεε, οι ημέρεε που οι κά
τοικοι τηε Θεσσαλονίκηε πέρα
σαν... παρέα με τουε σωρούε 
τω ν  σκουπιδιών στουε δρόμουε 
ξεπερνούν τιε 50.

Χθεε οι αρμόδιοι του τομέα κα- 
θαριότηταε εκτιμούσαν ότι το  ε
πόμενο διήμερο θα έχει επιτευ
χθεί η εξομάλυνση τηε αποκομι- 
δήε. Οι λόφοι τω ν  σκουπιδιών ε
ξακολουθούν να υψώνονται και 
σ τον  Δήμο Θερμαϊκού (ανατολι
κή ακτή), όπου τα απορριμματο
φόρο ακινητοποιήθηκαν, σ ’ αυ
τήν την περίπτωση λόγω έλλειψηε 
καυσίμων.

Σύμφωνα με το ν  δήμαρχο κ. Γ. 
Αλεξανδρή, η σύμβαση με το ν  
προηγούμενο προμηθευτή καυ
σίμων έληξε και δεν έχει υπο
γράφει ακόμη νέα σύμβαση.

Το εναρκτήριο λάκτισμα για το ν  
«Καλλικράτη» στην τριτοβάθμια εκ- 
παίδευσιι, με συγχωνεύσειε και κα- 
ταργήσειε τμημάτων, έδωσε χθεε 
η ηγεσία του υπουργείου Παιδεί- 
αε. Η αρχή γίνεται από τα συνολικά 
12 τμήματα Τουρισμού, Ιχθυο- 
καλλιεργειών και Βιολογικών Καλ
λιεργειών, τα  οποία πρέπει να 
συγχωνευθούν σε έξι.

Ειδικότερα, με βασικό στόχο 
τη ν εξοικονόμηση πόρων σε συν
δυασμό με το ν  εκσυγχρονισμό 
τω ν  ιδρυμάτων, η υπουργόε Αννα 
Διαμαντοπούλου κάλεσε χθεε τα 

I πανεπιστήμια και τα  ΤΕΙ τηε χώ- 
ραε «να  εξετάσουν τιε δυνατότη- 
τεε εσωτερικών αναδιαρθρώσε
ων και συγχωνεύσεων και να προ
χωρήσουν στη δημιουργία σχολών, 
στη βάση τηε επιστημονικήε συ- 
νάφειαε και τηε ορθολογικήε δια- 
χείρισηε φοιτητών, επιστημονικού 
δυναμικού και υποδομών», όπωε α
ναφέρουν οι σχετικέε επιστολέε 
που τουε έστειλε.

Εκτόε από την εξοικονόμηση πό
ρων, το  υπουργείο δηλώνει ότι η 
προσπάθεια πρέπει να συνδυαστεί 
με την αναπτυξιακή πολιτική τηε 
χώραε. Για τον λόγο αυτό η κ. Δια- 
μαντοπούλου ζήτησε από τα ΊΈΙ 
που διαθέτουν τμήμα με σχετικό 
αντικείμενο να στείλουν στο υ
πουργείο έωε τιε 10 Δεκεμβρίου τιε 
προτάσειε τουε για τη  συγχώνευ- 
ση-ισχυροποίηση τω ν 6 τμημάτων 
Τουριστικών Σπουδών σε 3, τω ν  3 
τμημάτων Υδατοκαλλιεργειών- 
Ιχθυοκαλλιεργειών σε 1 και τω ν  3 
τμημάτων Βιολογικών Καλλιερ
γειών σε 2.

Είναι δεδομένο ότι η οξύτατη οι
κονομική κρίση στην Ελλάδα επι
τάχυνε τιε αποφάσειε -σύμφωνα με 
πληροφορίεε τηε «Κ», στο γραφείο 
τηε υπουργού εδώ και καιρό υ
πάρχουν προτάσειε ακόμη και για 
συγχωνεύσειε πανεπιστημίων- οι 
οποίεε έωε τώρα αναβάλλονταν υ
πό το πρίσμα του πολιτικού κό-

Προ των πυλών βρίσκεται η ε
φαρμογή του «Καλλικράτη» στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τα ιδρύματα πρέπει 
να στείλουν τις προτά
σεις τους στο υπουργείο 
έως τις 10 Δεκεμβρίου.

στουε που θα είχαν οι καταργήσετε 
τμημάτων, τα οποία δημίου ργή- 
θηκαν με μικροκομματικούε ό- 
ρουε σε διάφορεε περιοχέε.

Ενδεικτικά, σ τη ν Ελλάδα σήμε
ρα λειτουργούν 499 τμήματα, εκ 
τω ν  οποίων τα 286 ανήκουν σε πα
νεπιστήμια και τα  213 σε ΊΈΙ. Η 
χώρα έχει 24 πανεπιστήμια που έ
χουν διασπαρθεί σε 36 διαφορε- 
τυτέε πόλειε και 16 ΤΕΙ σε περισ- 
σότερεε από 40 πόλειε. Από την 
πλευρά τουε, πρυτάνειε τόνισαν 
χθεε σ τη ν «Κ » ότι το  θέμα θα εξε- 
τασθεί από τη  σύνοδο πρυτάνεων, 
η οποία και θα παρουσιάσει τιε 
προτάσειε τηε σ τη ν ηγεσία του υ
πουργείου Παιδείαε κατά τη ν ε
πόμενη τακτική συνεδρίασή τηε, 
περί τα μέσα Ιανουάριου.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΚΑΣΑΣ
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Συζήτηση των προσφυγών 
κατά του ειδικού τέλους ακινήτων

Στις 2 Δεκεμβρίου 2011, με διαδικασία πρότυπης δίκης, 
θα συζητηθούν στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επι
κράτειας οι προσφυγές που έχουν καταθέσει οι Δικηγορι
κοί Σύλλογοι Αθηνών και Καλαμάτας, το Σωματείο «Ελλη
νες Φορολογούμενοι», ο δικηγόρος Σπύρος Φραντζής και 
τέσσερις ιδιοκτήτες ακινήτων κατά του έκτακτου ειδικού 
τέλους που θα εισπραχθεί μέσω των λογαριασμών της 
ΔΕΗ, ενώ συνεχίζεται η κατάθεση νέων προσφυγών. Χθες 
κατατέθηκε ακόμη μία νέα αίτηση ακύρωσης από την Πα
νελλήνια Ενωση Φοροτεχνών Επιστημόνων. Εισηγήτρια ο
ρίστηκε η σύμβουλος Επικράτειας κ. Ευαγγελία Νίκα.

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΛΕΪ

Στάσεις εργασίας σήμερα

Ακινηιοποιημένα για αρκετές ώρες θα παραμείνουν 
σήμερα λεωφορεία και τρόλεϊ λόγω των στάσεων εργα
σίας που έχουν εξαγγείλει οι εργαζόμενοι, προκειμένου 
να συμμετάσχουν στις γενικές συνελεύσεις. Από αυτές 
θα κριθεί το μέλλον των κινητοποιήσεων με αφορμή το 
ζήτημα της εργασιακής εφεδρείας και το ενιαίο μισθο
λόγιο. Τα λεωφορεία θα σηκώσουν χειρόφρενο από 11 
π.μ. - 5 μ.μ. και τα τρόλεϊ από τις 12 μ. - 4 μ.μ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

«Μπλόκο» στα πλοία της ΝΕΑ

Δεν θα επιτρέψει η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία 
(ΠΝ0) σήμερα την αναχώρηση των πλοίων της Ναυτιλια
κής Εταιρείας Λέσβου (ΝΕΛ), καθώς, όπως υποστηρίζει, 
χρωστάει μισθούς και επιδόματα στους ναυτικούς που 
εργάζονται στα πλοία της. Η ΠΝ0 απέστειλε επιστολή 
προς το υπ. Ανάπτυξης με την οποία καταγγέλλει τη ΝΕΛ 
σημειώνοντας ότι η εταιρεία «μας γνώρισε με έγγραφό 
της ότι δεν έχει διάθεση να συμμορφωθεί προς τις ερ- 
γοδοτικές της υποχρεώσεις προς τα μέλη των πληρωμά
των των πλοίων της, όπως αυτές απορρέουν από τις Συλ
λογικές Συμβάσεις Εργασίας των ετών 2010 και 2011».

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΣΕ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ

ΟΛΜΕ: Οχι στην επιβολή ποινών

Την έντονη αντίθεσή της σε πιθανή επιβολή ποινών σε 
όσους μαθητές και καθηγητές εξέφρασαν -κατά τις πα
ρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου- τη διαμαρτυρία τους (με 
χειρονομίες ή κρατώντας μαύρα μαντίλια) για την οικο
νομική κρίση δήλωσε χθες η ΟΛΜΕ. «Καθιστούμε σαφές 
προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας και 
τη διοίκηση της εκπαίδευσης ότι αν επιχειρήσουν να τι
μωρήσουν τα σχολεία και τους μαθητές που συμμετεί
χαν με τον δικό τους τρόπο στις κινητοποιήσεις της 28ης 
Οκτωβρίου θα μας βρουν όλους απέναντι», ανέφερε η 
ομοσπονδία σε ανακοίνωσή της. «Είμαστε περήφανοι 
που η νέα γενιά, οι μαθητές μας, αντιλαμβάνονται όλα
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αυτά που συμβαίνουν γύρω τους και αντιστέκονται», συ
μπλήρωσε η ΟΛΜΕ.

ΗΧΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Σοβαρές οι επιπτώσεις

Οι σοβαρές επιπτώσεις της ηχορρύπανσης στην υγεία 
των μαθητών παρουσιάστηκαν χθες στη μελέτη «Περι
βαλλοντικός θόρυβος - κίνδυνος για την υγεία των μαθη
τών», που εκπόνησε επιστημονική ομάδα του BGS (Σύλ
λογος Αποφοίτων Βρετανικών Πανεπιστημίων). Στη χώ
ρα μας η ηχορρύπανση μέσα στα σχολικά κτίρια (61 ντε
σιμπέλ) προσδιορίζεται πάνω από το ευρωπαϊκό όριο 
(30 έως 45 ντεσιμπέλ). Διάσπαση προσοχής, επιθετικό
τητα και απώλεια κινήτρου είναι μερικές από τις επιπτώ
σεις στην ψυχική και σωματική υγεία των μαθητών. Ηχο- 
πετάσματα, χωμάτινα αναχώματα, «πράσινοι» τοίχοι εί
ναι από τις αρχιτεκτονικές και πολεδομικές λύσεις.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑ_______________________________

Ελλειψη υλικών

Την άμεση παρέμβαση του υπουργού Εργασίας και της 
διοίκησης του ΙΚΑ και του Εθνικού Οργανισμού Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας για να διασφαλιστεί η λειτουργία των 
εργαστηρίων του ΙΚΑ, ζητεί ο Ιατρικός Σύλλογος Πει
ραιά. Οπως αναφέρεται σε χθεσινή ανακοίνωσή του 
«παρατηρείται έλλειψη αναλώσιμων υλικών στα εργα
στήρια του ιδρύματος, με τα ελάχιστα αποθέματα που έ
χουν απομείνει να εξαντλούνται εντός της εβδομάδας».

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Κινητοποίηση γιατρών

Τρίωρη στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα (11 
π.μ. - 2 μ.μ.) οι νοσοκομειακοί γιατροί Αθήνας και Πει
ραιά, που αντιδρούν στο προτεινόμενο από το υπ. Υγεί
ας προσχέδιο νόμου για την αλλαγή του τρόπου εισαγω
γής των νέων γιατρών σε θέσεις ειδικότητας. Εν τω με
ταξύ, οι γιατροί του ΕΚΑΒ προχώρησαν από χθες σε απο
χή από την εθελοντική συμμετοχή τους στις αεροδιακο- 
μιδές, διαμαρτυρόμενοι για τη μη καταβολή των δεδου
λευμένων εφημεριών από τον περασμένο Μάιο.

ΣΕ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ ΚΑΙ ΡΕΘΥΜΝΟ

Διαρρήξεις ναών με ζημιές

•Τουλάχιστον δέκα ναούς στον Μυλοπόταμο και το Ρέθυ
μνο διέρρηξαν τις τελευταίες μέρες άγνωστοι, προκαλώ- 
ντας σοβαρές υλικές ζημιές σε πόρτες και παράθυρα και 
αφαιρώντας τάματα και χρηματικά ποσά από τα παγκά
ρια. Τα τελευταία κρούσματα έρχονται ως συνέχεια πα- 
λαιότερων, γεγονός που έχει θορυβήσει τις αστυνομικές 
αρχές. Στο στόχαστρο διαρρηκτών βρέθηκαν το τελευ
ταίο τριήμερο οι ναοί της Αγίας Βαρβάρας, του Τίμιου 
Σταυρού και της Κυρίας των Αγγέλων (δεν λειτουργεί 
λόγω εργασιών επισκευής) στο Ρέθυμνο και οι εκκλη
σίες των χωριών Χώνος, Αΐμονας, Κάλυβος και Αγρίδια.

ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ 40ΧΡΟΝΟΥ

Κατέρρευσε μονοκατοικία

Σε έκρηξη φιάλης υγραερίου οφείλεται, σύμφωνα με τις 
πρώτες ενδείξεις, η κατάρρευση μονοκατοικίας χθες στα 
Ανω Λιόσια, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί και να τραυ
ματιστεί σοβαρά 40χρονος. Εντοπίστηκε από την Πυρο
σβεστική μέσα στα χαλάσματα του κτιρίου.
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Ο Μπερλουσκόνι 
δέχεται πιέσεις 
να παραιτηθεί
Οι μεταρρυθμίσεις για τις οποίες 
δεσμεύθηκε θα εφαρμοστούν, τόνισε

ΡΩΜΗ. Εν μέσω έντονων πιέσεων 
για  να  παραιτηθεί, ο πρωθυ
πουργέ« τηε Ιταλίαε Σίλβιο Μπερ
λουσκόνι επανέλαβε ότι θα ε
φαρμοστούν οι μεταρρύθμισε« 
για τιε οποίεε δεσμεύθηκε την πε
ρασμένη εβδομάδα, κατά τη  διάρ
κεια τηε συνόδου κορυφήε τηε 
Ε.Ε., και αφού είχαν προηγηθεί πα- 
ραινέσειε που είχαν λάβει τη  
μορφή τελεσίγραφου από τη  Γαλ
λία και τη  Γερμανία.

Υπό τη ν ασφυκτική πίεση τω ν 
αγορών και το  χρηματιστήριο 
του Μιλάνου σε ελεύθερη πτώση, 
ο Μπερλουσκόνι επέμεινε ότι θα 
εξηγήσει το πώε θα θέσει τιε σχε- 
διαζόμενεε μεταρρύθμισε« για 
τη ν ανάκαμψη τηε ιταλικήε οι- 
κονομίαε σε εφαρμογή, κατά τη  
διάρκεια τηε επικείμενηε συνόδου 
τω ν  χωρών-μελών του Ω20 σ τ «  
Κάννεε.

Πυρά κατά Παπανδρέου
Ο Μπερλουσκόνι επετέθη και 

κατά του Ελληνα πρωθυπουρ
γού Γιώργου Παπανδρέου για 
τη ν απόφασή του να ζητήσει τη  
διεξαγωγή δημοψηφίσματοε για 
τη  νέα  δανειακή σύμβαση τηε 
Ελλάδαε. Στην Ιταλία, ωστόσο, οι 
φωνέε που ζητούν τη ν  παραίτη-

ση του Μπερλουσκόνι πληθαί
νουν. Η κεντροαριστερή αντιπο
λίτευση ζήτησε τη ν  παρέμβαση 
του προέδρου τηε Ιταλίαε Τζιόρ- 
τζιο Ναπολιτάνο με στόχο τον διο
ρισμό κυβέρνησηε έκτακτηε α- 
νάγκηε και σκοπό τη ν  αντιμετώ
πιση τηε κρίσηε που πλήττει την 
Ιταλία, τη ν  οποία, όπωε τονίζει, 
δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί 
ο Ιταλόε πρωθυπουργόε.

Ο Πιερλουίτζι Μπερσάνι, επι- 
κεφαλήε του Δημοκρατικού Κόμ- 
ματοε, το  οποίο ηγείται τηε Κε- 
ντροαριστεράε, επικοινώνησε με 
το ν  Ιταλό πρόεδρο διαβεβαιώνο- 
ντάε το ν  ότι η Κεντροαριστερά 
«είναι έτοιμη να αναλάβει τιε ευ- 
θύνεε τηε», όπωε σημείωνε η ε
φημερίδα Corriere della Sera.

Ωθηση στην κεντροαριστερή α
ντιπολίτευση δίνει και η πρό
σφατη δημοσκόπηση τηε ιταλι- 
κήε εφημερίδαε La Repubblica, 
σύμφωνα με την οποία, στην πρό
θεση ψήφου, η Κεντροαριστερά 
προηγείται με 10 ποσοστιαίεε μο- 
νάδεε καθώε λαμβάνει ποσοστό 
45,5%, έναντι 35% τηε Κεντρο- 
δεξιάε.

Επιπλέον, σ την ίδια δημοσκό
πηση το ποσοστό τω ν Ιταλών που 
έχουν ακόμη εμπιστοσύνη στην

Στην Ιταλία, οι φωνές ηου ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού Σίλβιο Μπερλουσκόνι πληθαίνουν.

Ασφυκτική η πίεση 
των αγορών. Σε ελεύθε
ρη πτώση το χρηματι
στήριο του Μιλάνου. 
Τελεσίγραφο από Γαλ
λία, Γερμανία.

κυβέρνηση Μπερλουσκόνι έχει 
περιοριστεί στο 15%. Στη φωνή 
τηε αντιπολίτευσηε που ζητεί 
τη ν  παραίτηση του Μπερλου
σκόνι, προστίθεται και αυτή του

προέδρου τηε Εεπ^Γί, Λούκα 
Κορντέρο ντι Μοντετζέμολο, ο ο- 
ποίοε σε επιστολή του στη  Σπ 
ΙΙθρυήόΙκα επεσήμανε ότι η Ιτα
λία έχει φτάσει σε σημείο χωρίε 
επιστροφή και απηύθυνε έκκλη
ση στον Μπερλουσκόνι να απο
χωρήσει από τη ν εξουσία προ- 
κειμένου να σχηματιστεί κυβέρ
νηση εθνικήε ενότηταε.

Δεν υπάρχει ούτε λεπτό για χά
σιμο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο 
Μ οντετζέμολο. «Οι οικονομίεε 
του ιταλικού λαού, η κοινωνική 
συνοχή και η παραμονή τηε Ιτα
λίαε στο ευρώ απειλούνται», έ

γραψε. «Δ εν  έχουμε χρόνο να πε
ριμένουμε τη  φυσική εξέλιξη του 
πολιτικού συστήματοε. Ο πρω
θυπουργόε πρέπει να συνειδη
τοποιήσει ότι ο μόνοε τρόποε για 
να  σωθεί η χώρα είναι μέσω μιαε 
κυβέρνησηε εθνικήε σωτηρίαε».

Υπενθυμίζεται ότι το  χρέοε 
τηε Ιταλίαε ανέρχεται στο 120% 
του ΑΕΠ και ότι η χώρα αντιμε
τωπίζει ενδεχόμενο σοβαρήε ύ- 
φεσηε για το ερχόμενο έτοε. Σύμ
φωνα με πρόσφατα στοιχεία, η α
νεργία σ τη ν Ιταλία ανήλθε τον  
περασμένο Σεπτέμβριο στο 8,3%, 
το υψηλότερο ποσοστό του έτουε.

Ο Κέιν παραδέχθηκε ία περί σεξουαλικής παρενόχλησης
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Σε δυσχερή θέση έ
χει περιέλθει ο μέχρι προχθέε, του
λάχιστον, προπορευόμενοε στιε 
δημοσκοπήσειε υποψήφιοε για 
το  χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού 
Κόμματοε, Χέρμαν Κέιν, ο οποίοε 
υποχρεώθηκε τελικά να παραδε
χτεί ότι στο παρελθόν είχε κατη- 

γοΓιΐθεί για σεξουαλική παρενό
χληση. Ο κ. Κέιν είχε αρχικά α- 
ποφύγει να τοποθετηθεί ευθέωε ό
σον αφορά το δημοσίευμα του δια
δικτυακού περιοδικού «Politico», 
σύμφωνα με το οποίο στα μέσα τηε 
δεκαετίαε του ’90 και ενώ διατε- 
λοϋσε καθήκοντα διευθυντή τηε 
Αμερικανικήε Ενωσηε Εστιατο
ρίων (NRA) δύο, τουλάχιστον, υ- 
φιστάμενέε του είχαν καταγγείλει 
ότι τιε παρενόχλησε σεξουαλικά. 
To «Politico», μάλιστα, αποκάλυ
ψε προχθέε ότι ο κ. Κέιν ήρθε σε 
συμβιβασμό με τιε δύο γυναίκεε, 
οι οποίεε απομακρύνθηκαν από τη 
NRA αφού πρώτα έλαβαν παχυλέε 
αποζημιώσειε.

Αργά το απόγευμα τηε Δευτέραε, 
ο υποψήφιοε για το χρίσμα τω ν Ρε- 
πουμπλικανών δήλωσε στο περι
θώριο συνάντησηε στην Ενωση 
Τύπου τηε Ουάσιγκτον ότι δεν 
γνωρίζει το  παραμικρό περί συμ
βιβασμού με υφιστάμενέε του. 
Το βράδυ τηε ίδιαε μέραε, ωστό
σο, ο κ. Κέιν παραδεχόταν σε εκ-

Αρκετοί είναι αυτοί στις Ηνωμένες Πολιτείες που αμφισβητούν τη σοβά 
ρότητα του Κέιν και εκτιμούν πως σύντομα θα οδηγηθεί στην έξοδο...

πομπή του τηλεοπτικού δικτύου 
Fox New/ε ότι «υπήρξε κάποιου εί- 
δουε συμβιβασμόε ή τερματισμόε 
σύμβασηε έναντι τριών μισθών». 
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το 
«Político», χα περιστατικά στα  ο
ποία φέρεται να εμπλέκεται ο κ. 
Κέιν σχετίζονται με «σεξουαλικά 
υπονοούμενα και αδιάκριτεε ε- 
ρωτήσειε» κατά τη  διάρκεια συ- 
νομιλίαε με τιε υφιστάμενέε του.

Σε δυσχερή θέση ο μέ
χρι προχθές προπορευ- 
όμενος στις δημοσκο
πήσεις υποψήφιος για 
το χρίσμα τον Ρεπου- 
μπλικανικον Κόμματος.

Ο κ. Κέιν δέχτηκε ένα ακόμα 
πλήγμα, όταν η εφημερίδα του 
Μιλγουόκι Journal Sentinel ανέ
φερε ότι ο μαύροε υποψήφιοε 
χρησιμοποίησε φιλανθρωπική ορ
γάνωση που εξαιρείται από τη φο
ρολογία, προκειμένου να χρημα
τοδότησα την προεκλογική του εκ
στρατεία.

Η ίδια εφημερίδα υποστηρίζει ό
τι πρόκειται για τη ν οργάνωση 
Property USA, ιδρυτήε τηε οποίαε

είναι ο επικεφαλήε τηε εκστρα- 
τείαε του κ. Κέιν, Μαρκ Μπλογκ. 
Χθεε, πάντωε, ο κ. Κέιν αρκέστη- 
κε να σχολιάσα με νόημα πωε «τώ 
ρα πια γνωρίζω τι σημαίνει να εί
σαι πρώτοε στην προτίμηση τω ν 
ψηφοφόρων του κόμματοε».

Ο διακεκριμένοε επιχειοηηα- 
τίαε κ. Κέιν -είχε μεταξύ άλλων 
διατελέσει διευθυντήε τηε πετυ- 
χημένηε αλυσίδαε εστιατορίων 
Godfather Pizza- μπορεί να μη δια
θέτει πολιτική εμπαρία, εντούτοιε, 
τιε τελευταίεε εβδομάδεε βλέπει τη 
δημοτικότητά του ανάμεσα στουε 
υποστηρικτέε τω ν  Ρεπουμπλικα- 
νών να αυξάνεται. Αρκετοί, παρά 
ταύτα, αμφισβητούν τη  σοβαρό
τητα του κ. Κέιν, ο οποίοε συχνά 
καταφεύγει σε αμφιλεγόμενεε το- 
ποθετήσειε -πρόσφατα δήλωσε υ
πέρ τηε ανέγερσηε φράχτη θανα
τηφόρου τάσηε ηλεκτρικού ρεύ- 
ματοε στα  σύνορα με το Μεξικό- 
και εκτιμούν πωε το άστρο του θα 
σβήσει σύντομα. Σημειώνεται ό
τι στην πολιτεία τηε Αϊόβα, όπου 
θα διεξαχθεί ο πρώτοε προκριμα- 
τικόε γύροε για το χρίσμα τω ν Ρε- 
πουμπλικανών, ο κ. Κέιν προη
γείτο, σύμφωνα με δημοσκόπηση 
που πραγματοποιήθηκε το Σαβ
βατοκύριακο, κατά μία ποσοστιαία 
μονάδα, του Μιτ Ρόμνεϊ.

Α.Ρ., REUTERS, AFP

Πούτιν, όπως Φράνκλιν Ρούζβελτ, Ν τε Γκωλ, Χέλμουτ Κολ...
ΜΟΣΧΑ. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει 
έτοιμη την απάντηση για όσουε 
Ρώσουε τυχόν φοβούνται ότι η ε- 
πάνοδόε του στη ν προεδρία, τον 
Μάρτιο, θα εγκαινιάσει περίοδο 
στασιμότηταε: ανατρέξτε σ τ «  
σταδιοδρομίεε τω ν  Φράνκλιν 
Ρούζβελτ και Σαρλ ντε  Γκωλ.

Ο νυν πρωθυπουργόε τηε Ρω- 
σίαε δικαιούται, σύμφωνα με το 
Σύνταγμα, να παραμείνει στην

Απαντώντας σε όσους 
φοβούνται την επάνοδό 
του στην προεδρία, 
ο Ρώσος πρωθυπουργός 
έφερε τα παραδείγματα 
μακρόβιων ηγετών από 
τη Δύση, όχι την ΕΣΣΔ.

προεδρία έωε το  2024 εάν κερδί
σει δύο διαδοχικέε θητείεε, και έ
ωε εκείνη τη ν ώρα θα έχει κυ
βερνήσει για σχεδόν μισόν αιώνα. 
Η απόφασή του να επιστρέψει 
στην προεδρία πυροδότησε συ- 
γκρίσειε με τη  διακυβέρνηση του 
Λεονίντ Μπρέζνιεφ, του οποίου η 
παραμονή στην εξουσία τηε ΕΣΣΔ 
για 18 έτη έωε τον  θάνατό του, το 
1982, θεωρείται από πολλούε πε- 
ρίοδοε πολιτικήε και οικονομικήε 
στασιμότηταε. Ωστόσο, ο Βλα
ντιμίρ Πούτιν προτιμά τα  παρα
δείγματα τω ν Δυτικών ηγετών.

Οπωε ο Πούτιν, οι Ρούζβελτ, Ντε 
Γκωλ και Κολ ανέβηκαν στην ε
ξουσία σε ταραχώδειε εποχέε, 
αλλά επέδειξαν πυγμή και αξιο
σημείωτη δημοτικότητα για να 
κερδίσουν σχεδόν ολοκληρωτική 
κυριαρχία. Φέρονταε τον τίτλο του 
«εθνικού ηγέτη », ο Βλαντιμίρ 
Πούτιν διακηρύσσει ότι το μεγα
λύτερο επίτευγμά του ήταν ότι έ
σωσε τη  Ρωσία από την κατάρ
ρευση μετά το χάοε και το ν  ε- 
ξευτελισμό που συνοδέυσε τη ν 
πτώση τηε Σοβιετικήε Ενωσηε το 
1991. Ηρωεε σ τη ν εποχή τουε, οι 
Ρούζβελτ, Ν τε Γκωλ και Κολ υ
πήρξαν ισχυροί, αλλά επικρίθηκαν 
όπωε ο Πούτιν για συγκέντρωση 
υπερβολικήε· εξουσίαε.

«Επικαλούμενοε τουε Ντε Γκωλ 
και Ρούζβελτ, ο Πούτιν υπονοεί ό
τι η κριτική που δέχεται από το ε
ξωτερικό πηγάζει από δύο μέτρα 
και δύο σταθμά και παρουσιάζει 
εαυτόν ωε υπερασπιστή τηε χώ- 
ραε, πρόθυμο να αντιμετωπίσει 
την υποκρισία τω ν  ξένων», σχο
λίασε ο Ντέιβιντ Γούντραφ, λέ- 
κτοραε στη  Σχολή Οικονομικών 
και Πολιτικών Επιστημών του 
Λονδίνου. Για τουε ηγέτεε τω ν  
Ηνωμένων Πολιτειών, τηε Κίναε 
και τηε Ευρώπηε, το μήνυμα είναι 
σαφέε: Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θα 
δεχθεί κήρυγμα, ωστόσο αξιώνει 
να γίνει δεκτόε στο ανώτατο τρα
πέζι τω ν  παγκόσμιων διαπραγ
ματεύσεων.

ΡΕυτεπε

Στη φωτογραφία αρχείου του 2005, ο Βλαντιμίρ Πούτιν καλωσορίζει τον πρώην Γερμανό καγκελάριο Χέλμουτ 
Κολ έξω από τη Μόσχα. Τώρα ανυπομονεί να του μοιάσει στα πολλά χρόνια που αυτός βρισκόταν στην εξουσία.

Ερωτηθείε για την απόφασή του 
να ανακτήσει το αξίωμα που κα
τείχε για οκτώ χρόνια έωε το 2008, 
ο Ρώσοε πρωθυπουργόε διόρθω
σε έναν δημοσιογράφο, ο οποίοε 
αναφέρθηκε στον  Ρούζβελτ, το ν  
μακροβιότερο ηγέτη τω ν  Ηνω
μένων Πολιτειών. «Ναι, ο Ρούζβελτ 
εξελέγη τρειε φορέε», είπε ο Κον- 
σταντίν Ερνστ από το  Πρώτο Κα
νάλι. «Οχι», απάντησε ο κ. Πού

τιν, «τέσσεριε φορέε». Ο Ρούζβελτ 
κέρδισε τιε εκλογέε το  1932, το 
1936, το  1940 και το  1944 και πέ- 
θανε ενώ κυβερνούσε το 1945, μή- 
νεε μετά τη διάσκεψη τηε Γιάλταε. 
«Κυβέρνησε τη  χώρα στα  πιο δύ
σκολα χρόνια τηε οικονομικήε ύ- 
φεσηε και του Β' Παγκοσμίου Πο
λέμου και εξελέγη τέσσεριε φορέε 
επειδή ήταν αποτελεσματικόε», 
τόνισε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο ο

ποίοε κέρδισε τιε εκλογέε το  
2000 και το 2004. Αφού έπλεξε το 
εγκώμιο του Ρούζβελτ, αναφέρ
θηκε και σε άλλουε μακρόβιουε η
γέτεε, περιλαμβανομένου του 
Χέλμουτ Κολ, ο οποίοε υπήρξε κα- 
γκελάριοε τηε Γερμανίαε για 16 
χρόνια. Δήλωσε επίσηε ότι θρέφει 
ιδιαίτερη εκτίμηση για το ν  Ν τε 
Γκωλ, πρόεδρο τηε Γαλλίαε από το 
1959 έωε το  1969.

Η  εκκλησία υπέρ 
των διαδηλωτών 
στον Αγιο Παύλο
ΑΟΝΑΙΝΟ. Στροφή 180 μοιρών, υπέρ τηε παραμονήε των 
διαδηλωτών στο προαύλιο του Αγίου Παύλου του Λον
δίνου, πραγματοποίησε χθεε τόσο η εκκλησία όσο και η 
Corporation o f London, το μεσαιωνικό κατάλοιπο δη- 
μοτικήε αρχήε που διοικεί το Σίτι του Λονδίνου.

Χθεε το μεσημέρι, εκπρόσωποε του ναού ανακοίνωσε 
ότι διακόπτει τιε νομικέε διαδικασίεε έξωσηε τω ν  δια
δηλωτών που έχουν κατασκηνώσει στο χώρο μπροστά 
από τη ν εκκλησία από τιε 15 Οκτωβρίου, ενώ αντίστοι
χη δήλωση πραγματοποίησε λίγεε ώρεε αργότερα η εκ
πρόσωποε τηε Corporation o f London. Μετά τη ν εξέλι
ξη αυτή, το κίνημα Occupy London Stock Exchange α
ποκτά τα μόνιμα χαρακτηριστικά που απέκτησε και το 
κίνημα Occupy Wall Street, σ την άλλη όχθη του Ατλα
ντικού, όταν ο δήμαρχοε 
τηε Νέαε Υόρκηε και η ι
διωτική εταιρεία που κα
τείχε το πάρκο Ζουκότι α
ναθεώρησαν τα σχέδια 
για εκκαθάριση του κα
ταυλισμού με τη βοήθεια 
τηε αστυνομίαε.

Τόσο στην περίπτωση 
του καταυλισμού στη Γου- 
όλ Στριτ όσο και στην πε
ρίπτωση του καταυλισμού 
στο Σίτι του Λονδίνου, 
καθοριστικό ρόλο για την απόφαση τω ν Αρχών να επι
τρέψουν την παραμονή τω ν διαδηλωτών διαδραμάτισε 
η ευρύτερη στήριξη που εκφράστηκε προε τα  κινήματα 
διαμαρτυρίαε. Στο Λονδίνο, οι κινήσειε για έξωση τω ν δια
δηλωτών έδειξαν να παίρνουν το  πάνω χέρι τη ν  προη
γούμενη εβδομάδα, με τον  εξαναγκασμό σε αποχώρηση 
του ιερέα Φρέιζερ, που υποστήριζε τουε διαδηλωτέε. Ο 
Φρέιζερ ήταν επικεφαλήε του ινστιτούτου του Αγίου Παύ
λου, που είχε συντάξει καταιγιστική έκθεση για τιε οι- 
κονομικέε ανισότητεε και τον  ρόλο του χρηματοπιστω
τικού συστήματοε. Ο προκαθήμενοε τηε Αγγλικαγικήε 
Εκκλησίαε, Ρόουαν Γουίλιαμε, ωστόσο, διαχώρισε προ
χθέε τη  θέση του από τη  νομική προσφυγή του ναού για 
την απομάκρυνση τω ν  διαδηλωτών, οδηγώνταε στη  χθε
σινή απόφαση τηε εκκλησίαε για αναστολή τηε προσφυγήε 
αλλά και στην περιθωριοποίηση του εχθρικού προε τουε 
διαδηλωτέε αρχιερέα του Αγίου Παύλου, Γκρέμι Νόουλε.

REUTERS

Μαζί με τη δημοτι
κή αρχή του Σίτι, 
έκαναν στροφή 180 
μοιρών και στηρί
ζουν την παραμονή 
τους στο προαύλιο 
του ναού.

Ο αρχιερέας του καθεδρικού στο Λονδίνο, Γκρέμι Νόουλς, 
μιλάει στους διαδηλωτές. Τώρα οδηγείται στο περιθώριο.

Συνδιάσκεψη 
για το Διαδίκτυο
ΛΟΝΔΙΝΟ. Με τη  Βρετανία να απορρίπτει τιε ρωσικέε και 
κινεζικέε προτάσειε για ενίσχυση τω ν  μηχανισμών ε
λέγχου του κυβερνοχώρου, άνοιξε χθεε στο Λονδίνο η 
συνδιάσκεψη για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Στη συν
διάσκεψη, σ τη ν οποία συμμετέχουν κυβερνητικοί α- 
ξιωματούχοι, προγραμματιστέε ηλεκτρονικών υπολογι
στώ ν και ακτιβιστέε, κατέστη εξαρχήε σαφέε ότι ενώ για 
τουε Δυτικούε η ασφάλεια σχετίζεται πρωτίστωε με την 
προστασία τηε πνευματικήε ιδιοκτησίαε και τιε επιθέ- 
σειε τω ν χάκερ, για τα αυταρχικά καθεστώτα βασικό μέ- 
λημα είναι ο περιορισμόε 
τω ν  ιστοσελίδων κοινω- 
ντκήε δικτύωσηε. «Πολλέε 
κυβερνήσειε επιζητούν 
κάτι περισσότερο απ’ αυ
τό που εμείε θεωρούμε νό
μιμη παρέμβαση στο Δια
δίκτυο», δήλωσε με νόη
μα ο ΥΠΕΞ τηε Βρετανίαε 
Ουίλιαμ Χέιγκ κατά τη  
διάρκεια τηε συνδιάσκε- 
ψηε. «Οπωε, ωστόσο, εί
δαμε και στιε εξεγέρσειε 
στον αραβικό κόσμο, η α- s 
παγόρευση τηε πρόσβα- Ο Βρετανός ΥΠΕΞ Ουίλιαμ 
σηε στιε σελίδεε κοινωντ- Χέιγκ στη συνδιάσκεψη για 
κήε δικτύωσηε και η φί- την ασφάλεια στο Διαδίκτυο, 
μωση τω ν  μπλογκ κάθε 
άλλο παρά δημιουργούν 
συνθήκεε σταθερότηταε», 
πρόσθεσε. Σύμφωνά1 με 
τον κ. Χέιγκ, στόχοε τηε 
συνδιάσκεψηε είναι η θέ
σπιση ορισμένων θεμε
λιωδών αρχών για το ν  
κυβερνοχώρο που θα είναι 
αποδεκτέε σε παγκόσμιο 
επίπεδο, όπωε η ελεύθερη 
πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
Λίγο πριν από την έναρ
ξη τηε συνδιάσκεψηε πάντωε, ανώτατοε κυβερνητικόε 
αξιωματούχοε τηε Βρετανίαε ισχυρίστηκε ότι οι περισ- 
σότερεε επιθέσειε χάκερ σε βάροε ιδιωτών, κυβερνήσεων 
και επιχειρήσεων γίνονται από τη  Ρωσία και τη ν Κίνα.

Στο μεταξύ, η γνωστή  ομάδα χάκερ του Διαδικτύου, 
«Οι Ανώνυμοι», προειδοποίησε το  μεξικανικό συνδικά
το εγκλήματοε Ζέταε ότι αν δεν απελευθερώσει άμεσα 
μέλοε τηε που απήχθη στα τέλη τηε περασμένηε εβδο- 
μάδαε, θα δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματα όλων τω ν 
συνεργατών του. «Απελευθερώστε τον, διαφορετικά θα 
διαρρεύσουμε τα  ονόματα κυβερνητικών αξιωματούχων 
και δημοσιογράφων που συνεργάζονται μαζί σαε», α
πείλησαν «Οι Ανώνυμοι» χθεε στο YouTube.

Α.Ρ., REUTERS

Η  Βρετανία 
απέρρτψε τις ρωσι
κές και κινεζικές 
προτάσεις για ενί
σχυση των μηχανι
σμών ελέγχου 
του κυβερνοχώρου.
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Σ Χ Ο Λ Ι Ο

Τ ου Κώστα Λ εονταριδη Ελλάδα, δυσφορι χώρα Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
Τ ου Π αντελή Μ πουκαλα

Και η ανοσία 
έχει όρια

Ο ΜιθριδάτηςΣΤ', ένδοξε« β α σ ιλ ε ίο υ  
Πόντου, πέρασε τη  ζωή του με μέγα άγ- 
χοε και ανασφάλεια. Του είχε καρφωθεί 

στο μυαλό ότι εχθροί του (στη λίστα υπόπτων 
υπήρχαν βεβαίωε και φίλοι) θα το ν  δηλητή
ριαζαν. Συνετόε όπωε ήταν, έλαβε τα μέτρα 
του. Κατάπινε μικρέε δόσειε δηλητηρίου, ε- 
νισχύονταε σταδιακά την ποσότητα που δε
χόταν και στο τέλοε δικαιώθηκε. Απέκτησε α
νοσία στα δηλητήρια τηε εποχήε. Το παράκανε 
όμωε. Μετά τη  συντριβή του από τιε ρωμαϊ- 
κέε λεγεώνεε, παρότι κατάπιε (για ευνόητουε 
λόγουε) τεράστια ποσότητα δηλητηρίου, ού
τε  αυτή «το ν  έπιασε». Αν και βασιλιάε, πα- 
ρακάλεσε έναν πιστό ταπεινό στρατιώτη  να 
το ν  σφάξει με το σπαθί του για να αποφύγει 
τα  χειρότερα. Ο μιθριδατισμόε καθιερώθηκε 
στο  διηνεκέε με μεταφορική διάσταση, ερ- 
μηνεύονταε την τάση τω ν  ανθρώπων να ε
ξοικειώνονται με καταστάσειε που πριν τουε 
φαίνονταν απαράδεκτεε, να  αποκτούν ανοσία 
απέναντι σε φαινόμενα που θίγουν βάναυσα 
ζωή και αξιοπρέπεια. Ο μιθριδατισμόε χρη
σιμεύει και ωε εργαλείο ατομικήε θωράκισηε. 
«ΓΤ αυτόν πέρα βρέχει» λέμε ή «μην το ν  φο
βάσαι, είναι χοντρόπετσοε». Ωε κοινωνικό φαι- 

) νόμενο ο μιθριδατισμόε μεταδίδεται σαν ιόε, 
απονευρώνονταε ανθρώπουε. Ειδικά σε επε- 
λαύνοντεε τραγικούε καιροΰε.

Ενα κραυγαλέο παράδειγμα γενικευμένου 
μιθριδατισμού είναι η εικόνα τηε Αθήναε, τηε 
πιο αφιλόξενηε ευρωπάίκήε πρωτεύουσαε για 
τουε κατοίκουε τηε. Η παράδοση του κέντρου 
στιε συμμορίεε αλλοδαπών - ημεδαπών και συ
νεργατών τουε, οι ωμέε καθημερινέε πράξειε 
βίαε σε βάροε περαστικών, τα  φονικά, τα  ναρ
κωτικά, το  παρεμπόριο, παγιώθηκαν, η α- 
βλαβήε διέλευση από τη ν  Ομόνοια δεν θεω
ρείται (χρόνια τώρα) δεδομένη για κανέναν 
νομοταγή. Θυμώσαμε, εξοργιστήκαμε, φω
νάξαμε για το αυτονόητο, μετά σιωπήσαμε ητ- 
τημένοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στιε 
γειτονιέε τω ν  μη προνομιούχων τα  ίδια και 
χειρότερα. Ανθρωποι μετά τη  δύση -κυριο
λεκτικά- τρέμουν να ξεμυτίσουν από τα  σπί
τια τουε. Το συνηθίσαμε κι αυτό. Γηραιέε κυ- 
ρίεε όταν πηγαίνουν για ψώνια το  πρωί, κά
νουν τον  σταυρό τουε αφού πρώτα βγάλουν 
τον χρυσό σταυρό από το ν  λαιμό τουε. Και φυ
σικά δεν κρατούν πορτοφόλι - «οι τσαντάκηδεε 
χτύπησαν και χθεε στη  γειτονιά». Συμβάντα 
που τσακίζουν τη  σωματική και ψυχική υγεία 
ανθρώπων που συνέδεσαν τη ν ύπαρξή τουε 
με αυτήν τη ν  πόλη βαφτίστηκαν «μικροε- 
γκληματικότητα». Οι εισβολέε σε σπίτια και 
μαγαζιά, η κακοποίηση ανυπεράσπιστων 
πολιτών, οι υπάνθρωποι με τα  καλάσντκοφ έ
γ ινα ν σκηνικό συνοδευτικό τηε οικονομικήε 
και κοινωνικήε ασφυξίαε. «Τη μαχαίρωσε για 
50 ευρώ» ακούμε και διαβάζουμε ολοένα συ
χνότερα σε διεισδυτικούε τίτλουε. Με το  ίδιο 
σκεπτικό υποθέτειε ότι εάν ο δράστηε ήξερε 
ό τι το  θύμα είχε μόνο 20 ευρώ θα περιοριζό
τα ν  σε γρονθοκόπημα, ενώ με 100 και πάνω 
ίσωε και να σκότωνε.

Ο ευτελισμόε τηε αξίαε τηε ζωήε μαε και 
ο βιασμόε τηε λογικήε μαε δυστυχώε δεν στα
ματούν εδώ.

Π ολιτικός καιροσκοπισμόε ή μανία αυ- 
τοκαταστροφήε; Δυστυχώε, το ένα δεν 
αποκλείει απαραίτητα το άλλο σε 

ό,τι αφορά τη ν πρωτοφανή απόφαση του 
πρωθυπουργού να συρθεί η χώρα σε ένα ε
πικίνδυνο και εκτόε χρόνου δημοψήφισμα. 
Σύμφωνα με ορισμένεε πληροφορίεε, σ την 
ευρωπαϊκή σύνοδο ο κ. Παπανδρέου είχε ε
νημερώσει την κ. Μέρκελ και τον κ. Σαρκοζί 
για το τι σκοπεύει να πράξεν οι τελευταίοι 
έφριξαν αλλά έμειναν με τη ν εντύπωση ό
τι τον απέτρεψαν. Εκαναν λάθοε. Χθεε τα 
διεθνή MME, τα χρηματιστήρια και πολλοί 
Ευρωπαίοι πολιτικοί... παραμιλούσαν.

Είτε ισχύει η παραπάνω πληροφορία εί
τε  όχι, με τη ν  απόφασή του αυτή ο κ. Πα
πανδρέου ή ταν λογικό να  προκαλέσει α
νησυχία σε όλη την Ευρώπη. Μονάχα που 
δεν «άδειασε» τουε Ευρωπαίουε εταίρουε 
του ο κύριοε πρωθυπουργόε, «άδειασε» τον 
ελληνικό λαό.

Η ειρωνεία είναι ότι η ιστορία με το  δη
μοψήφισμα προέκυψε λίγα εικοσιτετράω
ρα μετά τα  έκτροπα τω ν  παρελάσεων τηε 
28ηε Οκτωβρίου. Για να είμαι ειλικρινήε, δεν 
σοκαρίστηκα και τόσο με όσα έγιναν. Δη
λαδή τι περίμεναν; Ξαφνικά να  ηρεμήσουν 
όλοι; Και κυρίωε οι νέοι και οι μαθητέε ή 
οι απλήρωτοι δημοτικοί υπάλληλοι, σε μα- 
ζικέε μάλιστα συγκεντρώσειε που πραγ
ματοποιούνται σε κεντρικούε δημόσιουε χώ- 
ρουε, παρουσία επισήμων και εκπροσώπων 
(αυτήε) τηε πολιτείαε;

Περίμεναν, δηλαδή, όσοι σοκαρίστηκαν, 
να γίνουμε πάλι όλοι φίλοι και να τραγου
δήσουμε το  «Παιδιά, τηε Ελλάδοε παιδιά»;

Γ Ν Ω Μ Η

Τ ου Ηλια  Μ αγκλινη

Πότε συνέβη αυτό για να συμβεί τώρα, σε 
αυτή τη  φάση τηε Ιστορίαε μαε; Ο ταν ανά 
πάσα στιγμή το  μνημείο του Αγνωστου 
Στρατιώ τη  γίνετα ι στόχοε, θα δείξει μερί
δα του κόσμου και υπό τη  σκιά αυτήε τηε 
βαθιάε κρίσηε, το ν  προσήκοντα σεβα
σμό; Δηλαδή, έδειξαν ποτέ ομοψυχία οι αρ
χηγοί τω ν  δύο μεγάλων κομμάτων για να 
παραδειγματιστεί ο απλόε κόσμοε; Ή  υ
πάρχει περίπτωση να πάψει η ελληνική Αρι
στερά να παπαγαλίζει τα δικά τηε, ανε- 
ξαρτήτωε εξωτερικών καταστάσεων, και να 
συμπράξει και αυτή σε ένα πνεύμα εθνι- 
κήε ομοψυχίαε και σεβασμού τηε συλλο- 
γικήε μνήμηε;

Αφήνονταε κατά μέροε τον  αναχρονι
στικό χαρακτήρα του θεσμού τω ν  παρε
λάσεων (ειδικά τω ν  μαθητικών), τι να πει 
σ τον  νεαρό μαθητή-οικοδόμο, που μού
ντζω νε  στη Λάρισα τουε επισήμουε, η μνή
μη του αλβανικού έπουε; Ποια πολιτεία και 
ποια κυβέρνηση διαφύλαξε αυτή τη  μνήμη 
για να τη  σεβαστεί ο σημερινόε δεκαπε- 
ντάχρονοε;

Το χειρότερο είναι ότι οι άνθρωποι που 
διαμαρτυρήθηκαν (και δεν το έκαναν όλοι 
με μούντζεε και βιαιοπραγίεε, ούτε αυτοί οι 
άνθρωποι μπορεί να ήταν όλοι εγκάθετοι 
του ΣΥΡΙΖΑ), θα αισθάνονται δικαιωμένοι 
για τη  στάση τουε τη ν ημέρα τηε εθνικήε 
εορτήε: λίγεε ημέρεε μετά ο πρωθυπουργόε

τηε χώραε τούε θέτει ενώπιον ενόε εκβια
σμού, που σ τη ν  ουσία δεν έχει άλλο σκο
πό παρά τη ν  πολιτική επιβίωση του ίδιου 
και του κόμματόε του.

Οπωε και να ’χει, το πρωί τηε 28ηε Οκτω
βρίου, προτού συμβούν οι αθλιότητεε, ε- 
λάμβανα ένα e-mail από αγγλικό βιβλιο
πωλείο, από το  οποίο είχα παραγγείλει μέ
σω του ebay. co. uk ένα μεταχειρισμένο βι
βλίο. Ο Αγγλοε βιβλιοπώληε μού έγραφε για 
να με ενημερώσει ότι έλαβε τη ν πληρωμή 
του, ότι τη  Δευτέρα θα έστελνε το  πακέτο, 
μ’ ευχαριστούσε κι έκλεινε με ευχέε: «Υπό 
τη  σκιά τηε τρέχουσαε οικονομικήε κατά- 
στασηε, εύχομαι σε εσάε, την οικογένειά σαε 
και τον ελληνικό λαό (the people o f Greece) 
ό, τι καλύτερο».

Συγκινήθηκα - το λέω ειλικρινά. Μετά 
θύμωσα: δεν θέλω να μαε λυπούνται, δεν 
χρειάζομαι το ν  οίκτο σαε. Και μετά θύμω
σα με το ν  εαυτό μου: αναζήτησα σ τη ν  ευ
χή ενόε αγνώστου από τη ν  Αγγλία μια α
φορμή για λίγο ακόμα νεύρο, λίγο ακόμα 
θυμό, λίγη ακόμα σύγκρουση. Ετσι, τον  ευ
χαρίστησα με τη  σειρά μου, τονίζονταε ό
τι ειδικά η ευχή προε το ν  ελληνικό λαό ε- 
κτιμήθηκε δεόντω ε (was much 
appreciated). Μια τελευταία ειρωνική λε
πτομέρεια: το  βιβλίο που είχα παραγγείλει 
ή ταν το  The Discomfort Zone, του Τζόνα- 
θαν Φράνζεν. Πώε γυρνάει αυτόε ο τίτλοε 
στη γλώσσα μαε; Ωε «περιοχή δυσφορίαε»; 
Αε αυθαιρετήσουμε λίγο: Ωε «δυσφορική 
χώρα» (εκ τηε ψυχιατρικήε «δυσφορικήε 
μανίαε»). Οπωε, δηλαδή, βιώνει τη ν  Ελλά
δα ο Ελληναε πρωθυπουργόε.

Αμεση
υποκρισία

Ο λα κι όλα. Μπορεί στα  υπουργικά συμ
βούλια να μην αφήνειε τουε υφισταμέ- 
νουε σου, πρωθυπουργόε εσύ, να μα

κρύνουν την ομιλία τουε πέρα από το «Κα- 
λημέρα σαε, κύριε πρόεδρε, θαυμάσια τα  εί
πατε και χθεε». Μπορεί, όταν συγκαλείε τη ν 
κοινοβουλευτική σου ομάδα, να κανονίζειε έ
τσ ι τα  πράματα ώστε να μην περισσεύει χρό- 
νοε για τουε βουλευτέε να πουν έστω  το  ο
νοματεπώνυμό τουε, για να  θυμηθείε την τα 
πεινή ύπαρξή τουε, και μόνο στον  αντιπρό
εδρο να δίνειε το  δικαίωμα να μεταφράσει σε 
ανώτερα, βενιζελικά ελληνικά τα  σπασμωδι
κά δικά σου. Μπορεί να μην έμπαινεε στον  
κόπο παρά άπαξ το εξάμηνο να δίνειε το «πα
ρών» στην (αναιτίωε, όπωε αποδεικνύει η κα- 
ραμανλική και παπανδρεϊκή πείρα) θεσμο
θετημένη «Ωρα του πρωθυπουργού». Μπορεί 
να  μην έδινεε δυάρα για τιε αντιδράσειε στο 
Μνημόνιο και το  Μεσοπρόθεσμο. Μολαταύ
τα, με τη ν «άμεση βούληση του λαού» έχειε 
ένα πάθοε, μια αρρώστια, μια λατρεία.

Κι έτσι αποφασίζειε να προσφύγειε στο δη
μοψήφισμα, στην άμεση δημοκρατία, που τό
σο πολύ την αγάπησεε αφότου σε ύψωσαν στα 
ουράνια τηε ηγεμονίαε τα μέλη του ΠΑΣΟΚ 
- εκείνο το 1.000.000 που μάλλον δεν ήταν ού
τε  καν το  μισό, αλλά ανέλαβε η δημιουργική 
λογιστική για το  υπόλοιπο. Και αιφνιδιάζειε 
τουε υπουργούε σου (ούτε καν ο συνταγμα- 
τολόγοε αντιπρόεδροε δεν ήξερε τίποτα, ώ
σ τε να σκαρφιστεί προσχήματα για να α- 
μπαλάρει τα απροσχημάτιστα), τουε βουλευτέε 
σου, τουε συμβούλουε σου (αν μπορεί να έ
χει συμβούλουε έναε ηγεμόναε, έναε αυθέ- 
ντηε), τουε εταίρουε σου. Διότι, λέει, έχει εκ
δηλωθεί κάποια δυσαρμονία ανάμεσα σ τη ν 
κυβερνητική πολιτική και τη  λαϊκή θέληση. 
Μέχρι και τιε δημοσκοπήσειε θυμήθηκεε να 
επικαλεστείε κι εσύ και τα  τραυλίζοντα από 
αμηχανία στελέχη σου, για να πείσετε ότι δεν 
αδιαφορείτε παγερά για τιε κοινωνικέε αντι- 
δράσειε, αλλά ακούτε τη φωνή λαού και τη  σέ
βεστε σαν φωνή Θεού...

Στα εκβιαστικά διλήμματα, στιε παγίδεε, 
στιε ίντριγκεε, σ τη  νόθευση τηε λαϊκήε βού- 
λησηε με μύρια τεχνάσματα έχει παρελθόν 
το  ΠΑΣΟΚ, από το ν  καιρό τού «ή  εμείε ή η 
Δεξιά». Από τη  δοξαζόμενη χαρισματικότη- 
τα  του πατέρα του, ο Γ. Α. Παπανδρέου μπο
ρεί να μην κληρονόμησε τίποτε άλλο, τη ν  έ
φεση πάντωε σ τη ν  πολιτική βία, στουε πο- 
λιτικούε εκβιασμούε, τη ν  παρέλαβε σ το  α
κέραιο. Επί ενάμιση χρόνο οι βουλευτέε του 
κόμματόε του ψηφίζουν συρόμενοι και πει-
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θαναγκαζόμενοι. Επί ενάμιση χρόνο εκβιά
ζεται η αντιπολίτευση να συναινέσει, με τη ν 
απειλή ότι αν δεν συμφωνήσει, θα κριθεί υ
παίτια  τηε χρεοκοπίαε τηε χώραε. Επί ενά
μιση χρόνο οι πολίτεε εκβιάζονται με πο
λωτικά διλήμματα για να υποκύψουν, γιατί 
αλλιώε θα κηρυχθούν άτομα μειωμένου πα
τριωτισμού. Ε, τώρα επιχειρείται ο απόλυτοε 
εκβιασμόε. Τώρα η ανεύθυνη ηγεσία, σε ρε
σιτάλ υποκρισίαε, καλεί το ν  λαό να  επιλέξει 
μέθοδο αυτοχειριασμού. Αμεση δημοκρατία 
αλά ΠΑΣΟΚ. Σαν το ν  σοσ ιαλισμό αλά 
ΠΑΣΟΚ. Το ίδιο γνήσια.

EXoYiHE ¿iroYP£S  
I<γχ. ψβφογε...
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Η πορεία του έθνους μας

Κύριε διευθυντή

Η χώρα μαε έχει φτάσει σε έσχα
το σημείο ηθικήε και οικονομι- 

κήε παρακμήε. Εάν τα αντανακλα- 
στυςά μαε δεν έχουν υποστεί ανε
πανόρθωτη βλάβη, κανονικά πρέπει 
να αρχίσει μια αναγεννητική προ
σπάθεια. Η αγανάκτηση του λαού μαε 
είναι τόσο μεγάλη, που υποκρύπτει 
μια επικίνδυνη δυναμική, σαν αυτή 
τηε ματαιώσεωε τω ν  παρελάσεων, 
σχεδόν σε όλη τη  Ελλάδα, που μπο
ρεί, υποκινούμενη από ξένεε δυνά- 
μειε, να επιφέρει καταστρεπτικά α
ποτελέσματα.

Οι πολιτικοί τηε Ελλάδοε, αντί να 
αλληλοκατηγορούνται, πρέπει να

αναγνωρίσουν την ευθύνη τουε για 
τη σημερινή κατάντια μαε και να 
φροντίσουν μαζί με τιε πνευματικέε 
δυνάμειε του τόπου για τη ν εξεύρε
ση λύσεωε.

Τα αποτελέσματα θα είναι τπο  δρα
στικά αν ληφθούν υπόψη τα  λεχθέ- 
ντα  από τον  Ισοκράτη στον Αρεο- 
παγιτικό λόγο: «Δ εν  εγκαθίδρυσαν 
πολίτευμα που να εκπαιδεύει τουε πο
λίτεε με τρόπο που να θεωρούν δη
μοκρατία τη ν ασυδοσία, ελευθερία 
την παρανομία, ισονομία την ελευ- 
θεροστομία και ευτυχία τη  δυνατό
τητα να κάνει κάποιοε τούτα».

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Αθήνα

Φορολογία ακινήτων

Κύριε διευθυντή

Περίπου τη ν  ίδια εποχή που ο Κων- 
σταντίνοε Καραμανλήε δήλωνε 

ότι «η  Ελλάδα είναι ένα απέραντο φρε
νοκομείο» ήμουν μέλσε του Δ.Σ. γενι- 
κόε γραμματεύε του ΣΕΒ. Σε μία συ
ζήτηση, όπου προσπαθούσα να  τεκ
μηριώσω τη  θέση μου σε σοβαρό ζή
τημα, ο πρόεδροε μου είπε ότι κάνω έ
να  λάθοε. Ρώτησα ποιο είναι το  λάθοε 
και μου απάντησε: μιλάε με λογική. Η 
παρατήρηση αυτή μου έκανε βαθιά ε
ντύπωση και έχει χαραχθεί βαθιά στη 
μνήμη μου.

Το συμπέρασμα είναι ότι άξιοι 
Ελληνεε, με πείρα και ευθυκρισία, εί
χαν συνειδητοποιήσει εδώ και 25 
χρόνια ότι τα  επιχειρήματα τηε λογι- 
κήε δεν λειτουργούν στην πατρίδα μαε, 
ενώ  αντίθετα επικρατούν ο παραλο- 
γισμόε και το  πάθοε. Σε πολιτυςό επί
πεδο, η έλλειψη ικανότηταε και ισχυ- 
ρήε βούλησηε, ξεκάθαρων στόχων 
και στρατηγικήε έχουν ωε αποτέλεσμα 
να  έχουμε συχνά πράξειε τηε διοίκη- 
σηε αλληλοσυγκρουόμενεε και κατά 
συνέπεια αναποτελεσματικέε, ωε προε 
το ν  στόχο τουε.

Μικρό αλλά χαρακτηριστικό πα
ράδειγμα είναι η τελευταία νομοθετι
κή ρύθμιση με τη ν  οποία καταργείται 
μέχρι 31.12.2013 το  «πόθεν έσχεε» για 
τη ν  αγορά ακινήτων. Ο σκοπόε είναι 
προφανήε, η μέθοδοε ευτελήε και α
ναποτελεσματική. Ανοίγεται η πόρτα 
στο  παράνομο χρήμα να επενδυθεί σε 
ακίνητα, τα οποία μπορεί να πωληθούν 
σ το  μέλλον και οι κάτοχοί τουε να νο
μιμοποιήσουν το  παράνομο χρήμα 
τουε. Από τη ν άλλη πλευρά επιβάλλε
ται πολύ υψηλή φορολογία σ τη ν  κα
τοχή ακινήτων από νομοταγείε πολί
τεε, που φθάνει σ το  όριο τηε δήμευ- 
σηε (ΦΜΑΠ, άδική εισφορά κ.λπ.). Μά
λιστα  η υψηλή φορολογία στα  ακίνη
τα  επιβάλλεται ανεξάρτητα από τον 
τρόπο απόκτησήε τουε.

Α ν  κάποιοε κληρονομήσει ακίνητο 
πληρώνει το ν  φόρο κληρονομίαε και 
συνεχίζει να πληρώνει κάθε χρόνο υ
ψηλό φόρο για όσο διάστημα κατέχει 
το ακίνητο. Ομωε αν κληρονομήσει την 
ίδια αξία σε χρηματικό ποσό ή κινη

τή  αξία πληρώνει το ν  φόρο κληρονο
μίαε και τέρμα.

Ο ιδιοκτήτηε μιαε οικίαε, εκτόε α
πό τουε φόρουε, υποβάλλεται σε ση- 
μαντικέε δαπάνεε για τη  συντήρησή 
τηε. Οι δαπάνεε αυτέε δημιουργούν ερ
γασία σε μεγάλο αριθμό επαγγελμάτων. 
Δ εν πρέπει να αναγνωρίζεται αυτό; Αν 
πραγματικά θέλουμε να ενισχύσουμε 
τη ν  οικοδομική δραστηριότητα πάνω 
σε μια στέρεη, ηθική βάση, ο ΦΜΑΠ 
πρέπει να μειωθεί δραστικά σ τα  όρια 
του προηγούμενου ΕΤΑΚ.

Ταυτόχρονα να επανέλθει ο φόροε 
υπεραξίαε στην πώληση τω ν ακινήτων, 
που είναι απόλυτα δικαιολογημένοε, 
διότι επιβάλλεται τη ν ώρα που ο πω- 
λητήε εισπράττει χρήμα, άρα μπορεί 
να  πληρώσει. Η κατοχή ακινήτων υ- 
ψηλήε αξίαε δεν συμβαδίζει πάντοτε 
με αντίστουαι φοροδοτική ικανότητα. 
Ο παραλογισμόε να προσπαθεί το 
κράτοε να αντλήσει υπέρμετρο φόρο 
από όσουε έχει σ τη  «φάκα» (καταγε- 
γραμμένα ακίνητα) για να  εξισορρο
πήσει τη ν  εκτεταμένη φοροδιαφυγή 
στο  εισόδημα επιβάλλεται να τερμα
τιστεί.

Τα παραπάνω εκτίθενται σ το  πλαί
σιο τηε δημόσιαε διαβούλευσηε για τον 
πολλοστό φορολογικό νόμο που έχει 
εξαγγελθεί.

ΣΠΥΡΟΣ ΦΛΕΓΓΑΣ
Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Κομματοκρατία 
και πανεπιστήμιο

Κύριε διευθυντή

Φ ίλοε γιατρόε μού διηγήθηκε το  ε- 
ξήε εντυπωσιακό γεγονόε: «Εχω 

σ το  γραφείο μου γραμματέα μία κο
πέλα, που σπουδάζει σε ΤΕΙ, και μου 
είπε τη ν  πονεμένη ιστορία τηε για να 
τελειώσει και να  πάρει το  πτυχίο τηε. 
Τελείωνε κανονικά τα έτη σπουδών τηε 
και μάλιστα με καλό βαθμό, σίγουρη 
ότι θα βγάλει στο τέλοε άριστα. Κάπου 
σ το  τρ ίτο  έτοε τούε ειδοποίησαν απ’ 
τη  γραμματεία τηε σχολήε ότι άλλα
ξε το  πρόγραμμα και στο  πρώτο έτοε 
προστέθηκε ένα μάθημα, στο  οποίο έ

πρεπε να  εξεταστούν. Δυστυχώε, αυ
τό  το  μάθημα στάθηκε η αιτία τηε κα- 
θυστέρησηε να  τελειώσει και να  πά
ρει το  πτυχίο τηε, διότι ο καθηγητήε 
που τη ν  εξέταζε τη ν  έκοβε συνεχώε, 
ενώ αυτή ήταν διαβασμένη. Στο τέλοε, 
αφού ρώτησε και έμαθε την κομματική 
ταυτότητα  του κυρίου καθηγητή, πή
γε αποφασισμένη: Κύριε καθηγητή, 
γιατί με κόβετε; Εγώ ανήκω σ τη ν  ..., 
αναφέρονταε μία από τιε δύο φοιτη- 
τικέε παρατάξειε τω ν  κομμάτων ε- 
ξουσίαε. Αυτόε, απόρησε ερωτώνταε: 
Πώε είναι δυνατόν, δεν είναι το  όνο
μά σου στιε καταστάσειε που μου στέλ
νουν. Πείστηκε όμωε και έβαλε προ- 
βιβάσιμο βαθμό, δίνονταε τέλοε στη ν 
ταλαιπωρία τηε άτυχηε φοιτήτριαε». 
Αλλη μία ψηφίδα σ το  ατέλειωτο μω
σαϊκό τηε αχαλίνωτηε κομματοκρατίαε, 
που οδήγησε τη  χώρα μαε σ το ν  ση
μερινό τηε οδυνηρό κατήφορο.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
Χειρουργός, Μαρούσι

Χαλεποί καιροί 
και για τη Δικαιοσύνη

Κύριε διευθυντή

Η συνταγή γνωστότατη και δοκιμα
σμένη διά τουε παροικούντεε την 

Ιερουσαλήμ. Οι κατηγορούμενοι ενε- 
φανίσθησαν ενώπιον τηε ανακρίτριαε 
και για νιοστή φορά ζήτησαν αναβολή, 
διότι οι νέοι δικηγόροι τουε δεν είχαν 
προλάβει να ενημερωθούν επί τηε δι- 
κογραφίαε. Το γαϊτανάκι τω ν αναβολών 
καλά κρατεί. Το ίδιο και η κοροϊδία τω ν 
θεσμών τηε Δικαιοσύνηε. Εγκυρότατοι 
πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, κάποιοι και 
υπό την διπλή ιδιότητά τουε ωε πληρε
ξούσιοι δικηγόροι σεβαστών ιερομονά- 
χων, διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τουε: 
«Μα για ποια ζημιά στην περιουσία του 
Δημοσίου μιλάτε;». Προφανώε για τη ζη
μιά που ανάγκασε έναν τέωε πρωθυ
πουργό να διαλύσει τη  Βουλή, ώστε με 
βάση τον τότε ισχύοντα νόμο περί Ευ-

θύνηε Υπουργών, η υπόθεση να παρα
γράφει για υπουργούε, άκρωε θρη- 
σκευόμενουε και επισκεπτόμενουε συ- 
χνάκιε το Αγιον Οροε, συγχέοντεε προ
φανώε την ιδιότητα του πιστού με αυ
τήν του μεσάζοντοε στιε διαπραγμα- 
τεύσειε για την ανταλλαγή λιμνών με φι
λέτα του Ελληνικού Δημοσίου.

Βεβαίωε, εκπρόσωποι Δικαστικών 
και Εισαγγελικών Ενώσεων καταγγέλ
λουν τουε πολιτικούε που κατασκευά
ζουν νόμουε στα μέτρα τουε, ώστε να 
παραγράφονται σε χρόνο-ρεκόρ τα ε- 
γκλήματά τουε. Και η Δικαιοσύνη; Τι κι 
αν προσφάτωε ψηφισθείε νόμοε, εάν ό
χι επιβάλλει, τουλάχιστον δείχνει σαφώε 
την βούληση τηε Πολιτείαε να μην α
ναβάλλονται «με το  έτσι θέλω» οι υπο- 
θέσειε, και μάλιστα αυτέε που χαρα
κτηρίζονται ωε δημόσια σκάνδαλα; Κα
τηγορούμενοι με τουε «κατάλληλουε» δι- 
κηγόρουε γνωρίζουν να πετυχαίνουν νιο- 
στέε αναβολέε, μέχρι να αποφασίσουν 
ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΕΑΝ τουε συμφέρει να γίνει 
και η δίκη τουε. Μέχρι τότε το σενάριο: 
«απαλλαγέε πολιτικών, παραγραφέε ε
γκλημάτων, διαφυγή “ενοχλητικών” 
κατηγορουμένων, ενίοτε δε και δικα
στηριακή ανοχή», καλά κρατεί. Εξάλλου, 
γνωρίζουν πολύ καλά: σε 10 χρόνια α
πό σήμερα ποιοε θα θυμάται πια την δι
καστική υπόθεση για το Βατοπέδι;

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΓΟΝΑΤΑΣ 
Αν. καθηγητής Ποινικού Δικαίου ΔΠΘ

Ο πράσινος ηλεκτρισμός 
προ των πυλών

Κύριε διευθυντή

Στην «Οικονομική Καθημερινή» δη- 
μοσιεύθηκε άρθρο του κ. Θαλή Πα

πάζογλου με το ν  παραπάνω τίτλο και 
στο οποίο δίδεται έμφαση στα ηλε
κτροκίνητα αυτοκίνητα, σημειώνο- 
νταε ότι επίκειται μια «τεχνολογική ε
πανάσταση» με τη  χρησιμοποίηση 
τω ν ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και 
την αποθήκευση τηε σχετικήε ηλε- 
κτρικήε ενέργειαε στιε συστουάεε τω ν 
συσσωρευτών των.

Πάνω στα σημερινά και μελλοντικά 
προβλήματα τηε παραγωγήε και μετα-

φοράε τηε «ηλεκτρικήε ενέργειαε» κα- 
θώε και στην κίνηση, γενικότερα, των 
οχημάτων, παρακαλώ να σημειωθούν 
τα παρακάτω.

Η «πράσινη» κίνηση τω ν  αυτοκι
νή τω ν εξαρτάται από το ν  τρόπο πα
ραγωγήε τήε χρησιμοποιουμένηε από 
αυτά ηλεκτρυςήε ενέργειαε και μόνον. 
Ετσι, αν η ενέργεια αυτή παράγεται α
πό λιγνίτη και βαρύ πετρέλαιο, όπωε πχ. 
στη  χώρα μαε, τότε η ηλεκτροκίνηση 
τω ν  οχημάτων ασφαλώε δεν μπορεί να 
χαρακτηρισθεί πράσινη. Παράλληλα και 
οι συσσωρευτέε τω ν  θα έχουν πάντο
τε  έναν περιορισμένο χρόνο ζωήε και 
η με την φθορά τω ν  απόρριψή τω ν  θα 
προσθέτει ένα ακόμη σοβαρότατο πε
ριβαλλοντικό πρόβλημα για όλεε τιε χώ- 
ρεε. Ετσι, η επιστήμη σήμερα στρέφε
ται σ την ανάπτυξη τω ν  νέων κινητή
ρων, τω ν  «στροβιλοκινητήρων» πε
τρελαίου που θα λειτουργούν με έναν 
βαθμόν απόδοσηε μεγαλύτερο του 55 
έωε και 60% έναντι του 30 με 35% τω ν 
σημερινών.

Οντωε η παραγωγή ηλεκτρικήε ε- 
νέργειαε, από τα μέσα του παρόντοε αι
ώνα, θα είναι πράσινη, αλλά με δύο κλά- 
δουε. Εκείνου τού ανέμου και του ήλι
ου που η σχετική παραγωγή θα χρησι
μοποιείται στην παραγωγή «υδρογόνου» 
και εκείνου των «Σταθμών Σύντηξηε του 
Υδρογόνου» που θα αντικαταστήσουν 
όλουε τουε σημερινούε σε λειτουργία υ
γρών, στερεών και αέριων καυσίμων 
σταθμούε παραγωγήε, ακόμη και τουε 
πυρηνικούε, ενώ η μεταφορά αυτήε τηε 
γιγαντιαίαε ηλεκτρικήε παραγωγήε και 
του υδρογόνου θα διενεργείται, συγ- 
χρόνωε, με ένα διεθνέε δίκτυο σωλη
νω τώ ν υπεραγωγών, χωρίε απώλειεε.

Σε αυτόν τον θαυμαστό μελλοντικό 
κόσμο, το υδρογόνο θα είναι το κυ
ρίαρχον καύσιμο για όλεε τιε χρήσειε.

Αυτόε θα είναι ο μελλοντικόε «πρά
σινο κόσμοε» του υδρογόνου, τω ν  
σταθμών σύντηξηε, τω ν  υπεραγωγών 
του ηλεκτρικού ρεύματοε, του πλούτου 
και τηε ευημερίαε όπωε βάσιμα ανα
μένεται, την περίοδο του 2060 με 80, στη 
γη μαε να διαμορφωθεί.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΑΚΙΣ 
Διπλ Ηλεκτρ. Μηχανικός 

τ. Δ/ντής Προγραμματισμού ΔΕΗ 
Ηράκλειο

Θερμή παράκληση προς τους επ ιστολογράφους 
της «Κ αθημερινής». Ο ι επ ισ τολές σας να είναι μ ικρής έκτασης 

(μέχρ ι 250 λέξεις), δ ιότι αναγκαστικός θα περικόπτονται. 
Α ποστολή  στο  e-m ail: ep istoles@ kath im erin i.gr

mailto:epistoles@kathimerini.gr
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Ο μονόδρομος και τα διλήμματα
Α Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ ου Παςχου Μ ανδραβεληΑ νθ’ ημών Κα'ϊλή. Τελικώε, αντί να 
αποφανθεί ο λαόε μίλησαν οχ κυ- 
ρίεε τηε Βουλήε, Μχλένα Απο- 

στολάκη, Εϋα Κα'ϊλή, Βάσω Παπανδρέ- 
ου και δεν ξέρουμε ποιοε άλλοε μέχρι 
να γραφτούν αυτέε οχ γραμμέε. Ολα δεί
χνουν ότχ η αναγγελία του δημοψηφί
σματοε ήταν μια απεγνωσμένη κίνηση 
του κ. Παπανδρέου να προλάβει τιε πο- 
λιτικέε εξελίξειε. Μάλλον τιε επιτάχυνε. 
Ετσι κι αλλιώε οι προειδοποιήσει ήταν 
σαφείε. Η κυβέρνηση δεν θα μπορού
σε να περάσει όχι νέα μέτρα, αλλά ού
τε  την εξειδίκευση αυτών που ήδη ψη
φίστηκαν. Ο κ. Βασίληε Λιντζέρηε εξέ
φραζε πολλά μέλη τηε Κοινοβουλευτι
κ έ« Ομάδαε του ΠΑΣΟΚ όταν από την 
περασμένη Δευτέρα δήλωνε ότι «αυτή 
η Βουλή δεν έχει καμία ηθική ή πολι
τική νομιμοποίηση να δεσμεύσει τη  χώ
ρα για 20 χρόνια με τιε ψήφουε μόνο των 
βουλευτών τ ι «  συμπολίτευσηε, όταν μά
λιστα αυτοί εξελέγησαν με άλλη πολι
τική ατζέντα... Κυβέρνηση εθνικήε σω- 
τηρίαε θα δώσει διέξοδο σ τον  λαό».

Αυτά, όμωε, και άλλα πολλά, θα τα 
γράψει η Ιστορία. Το θέμα είναι η επό
μενη μέρα. Η αλήθεια είναι ότι στη  ση
μερινή κατάσταση κάθε πολιτική έχει 
ρίσκο. Το ίδιο και η ακινησία. Η τελευ
ταία εμπεριέχει το ν  κίνδυνο ατυχήμα- 
τοε. Η ελληνική κοινωνία είναι ξερό χω
ράφι έτοιμο, να πάρει φωτιά. Και, δυ- 
στυχώε, όπωε απέδειξαν τα γεγονότα 
στην Θεσσαλονίκη, είναι πολλοί αυτοί 
που παίζουν με τιε τσακμακόπετρεε.

Εκ τω ν  πραγμάτων, λοιπόν, και από 
τιε δηλώσειε τω ν βουλευτών απομένουν 
δύο λύσετε για την επόμενη μέρα. Η πρώ
τη  είναι οι εκλογέε. Αυτέε αφενόε ε
μπεριέχουν το ν  ίδιο κίνδυνο τηε αβε- 
βαιότηταε, το ν  οποίο πολλοί επικαλέ
στηκαν για το δημοψήφισμα, και αφε
τέρου δεν δίνουν σαφείε απαντήσειε. Αν, 
όπωε δείχνουν οι δημοσκοπήσειε, ε

κλεγεί ο κ. Σαμαράε τι θα επαναδια- 
πραγματευτεί και πώε θα επανορθώσει 
το «λάθοε» τηε δανειακήε σύμβασηε στο 
οποίο δεν συναινεί; Δεν θα ζήσουμε το 
ίδιο έργο κι εμείε και οι αγορέε;

Πολλοί ποντάρουν ότι ο κ. Σαμαράε 
θα συμπεριφερθεί ωε τυπικόε Έλληναε 
πολιτικόε. Επειτα από κάποια επικοι- 
νωνιακά πυροτεχνήματα περί επανα
διαπραγμάτευσή θα εφαρμόσει τη  μό
νη οικονομική πολιτική που έχουμε. Να 
σημειώσουμε εδώ ότι το βασικό πρό
βλημα τηε χώραε, η συζήτηση και οι συ- 
νακόλουθεε τριβέε στην κοινωνία και 
στην πολιτική, δεν αφορούν ούτε το χρέ- 
οε ούτε το «κούρεμα». Δεν φτάσαμε α
κόμη εκεί. Η φασαρία γίνεται για το αν 
πρέπει να μειώσουμε τα ελλείμματα, δη
λαδή να κάνουμε θυσίεε. Ετσι, και με
τά από εκλογέε σε χρόνο ρεκόρ θα ξα-

ναβρεθούμε στα  ξερόχορτα και θα α- 
κούμε τιε τσακμακόπετρεε να χτυπάνε.

Η άλλη λύση είναι μια κυβέρνηση συ- 
νεργασίαε μεταξύ τω ν  δύο ή και πε
ρισσότερων κομμάτων με μια κυβέρ
νηση προσωπικοτήτων. Το ερώτημα ε
δώ δεν είναι ποιοι, αλλά πώε. Αν κάποιοι 
ισχυρίζονται ότι αυτή κυβέρνηση παρ’ 
ότι εκλεγμένη δεν νομιμοποιείται να 
λαμβάνει τέτοια  μέτρα και αρνούνται 
να πληρώσουν τουε φόρουε (βασιζό
μενοι σε μια αυθαίρετη ερμηνεία τηε 
δημοκρατίαε) δεν θα κάνουν το  ίδιο με 
κυβέρνηση ανθρώπων που ουδείε έχει 
ψηφίσει;

Δυστυχώε, τα  ψέματα τέλειωσαν. Η 
Ελλάδα δεν βρίσκεται στο σταυροδρό
μι τηε αποδοχήε ή απόρριψηε του 
«κουρέματοε». Είναι στον  μονόδρομο 
τηε μείωσηε τω ν  ελλειμμάτων. Κι αυτό 
είναι το πρώτο που ευθαρσώε πρέπει να 
εξηγήσουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί 
στον  ελληνικό λαό. Αν το πουν πειστι
κά, τότε η εφαρμογή γίνεται ευκολότερη, 
οποιοσδήποτε και αν κυβερνήσει.

σ κ ίτ σ ο  τ ο υ  η λ ια  ΜΑΚΡη . ¡makris@kathimerini.gr
. :a m

Ενα προβληματικό δημοψήφισμα
Α Δ Ε Σ Μ Ε Υ Τ Α

Τ ου Δ ιονυςη ΓουςετηΑ ν δεν φτάσαμε κιόλαε στο κενό ε- 
ξουσίαε, είμαστε πολύ κοντά. Η κα
τάλυση τηε νομοθετικήε εξου- 

σίαε άρχισε απ’ όταν οι πολίτεε δεν πει
θαρχούν στουε νόμουε που νομοθετού
νται. Η κατάλυση τηε δικαστικήε εξου- 
σίαε άρχισε όταν οι εκπρόσωποί τηε αρ- 
νήθηκαν να υπακούσουν στουε προϊ- 
σταμένουε τουε. Η κατάλυση τηε εκτε- 
λεστικήε εξουσίαε άρχισε την ημέρα που 
κατελήφθησαν τα υπουργεία. Η ατιμω
ρησία όλων αυτών δείχνει το  κενό ε
ξουσίαε, που πια είναι ευδιάκριτο από το 
ξεχαρβάλωμα τηε οικονομίαε, τηε α- 
σφάλειαε, τηε ποιότηταε ζωήε, του πε- 
ριβάλλοντοε. Οι καταλήψειε έχουν γίνει 
καθημερινή ρουτίνα. Δεν μπορούν να ει- 
σπραχθούν ούτε οι φόροι. Επιστέγασμα 
η κατάλυση τω ν συμβόλων στιε γιορτέε 
τηε 28ηε Οκτωβρίου. Δεν ήταν μοιραία 
αυτή η κατάληξη. Ούτε και η χρεοκοπία. 
Είναι επίτευγμα δύο χρόνων απραξίαε και 
ανοησίαε τηε κυβέρνησηε και του πρω
θυπουργού προσωπικά. Η ανεύθυνη α

ντιπολίτευση βοήθησε σ ’ αυτό όσο μπο
ρούσε. Δεν δέχεται τιε μεταρρυθμίσειε 
και τα μνημόνια, ούτε και συνεργασία με 
την κυβέρνηση, αλλά συγχρόνωε κρύ
βεται πίσω από αυτήν για να εισπράττει 
τιε δόσειε του δανείου. Προχθέε δήλω
νε πωε δεν θα ψηφίσει τη  δανειακή σύμ
βαση, αλλά χθεε κατήγγειλε τον ΓΑΠ πωε 
με το δημοψήφισμα που εξήγγειλε τη  βά
ζει σε κίνδυνο!

Δεν είμαι υπέρ των δημοψηφισμάτων. 
Τα διλήμματα που καλείται να λύσει ο ψη- 
φοφόροε είναι πολύπλοκα και δυσκο
λεύουν ακόμα και τουε ειδικούε. Και μια 
απάντηση σε ένα ερώτημα εξαρτάται α
πό τον τρόπο διατύπωσηε του ερωτή- 
ματοε. Τα δημοψηφίσματα εκθέτουν α- 
πευθείαε τον  ψηφοφόρο στον λαϊκισμό 
κάθε δημαγωγού. Κοινωνίεε πιο ώριμεε

από τη δική μαε, γαλλική, ολλανδική, ιρ
λανδική, ταλαιπώρησαν πρόσφατα την 
Ευρώπη με αρνητικά αποτελέσματα σε 
δημοψηφίσματα για το ευρωπαϊκό Σύ
νταγμα. Και τη ν ώρα που κόμματα και 
συντεχνίεε θέτουν το ιδιοτελέε συμφέ
ρον τουε πάνω από το συμφέρον τηε κοι- 
νωνίαε, τι αποτέλεσμα μπορεί κανείε να 
περιμένει από άσχετουε με το θέμα ψη- 
φοφόρουε;

Φοβάμαι το δημοψήφισμα και επειδή 
μπορεί να αμφισβητήσει την απόφαση 
τηε Συνόδου Κορυφήε τηε 27ηε Οκτω
βρίου και μάλιστα μονομερώε. Οταν εμείε 
οι Ελληνεε απαιτούμε την αλληλεγγύη 
τω ν Ευρωπαίων στιε δυσκολίεε μαε, 
πώε παίρνουμε αποφάσειε που επηρεά
ζουν τιε δικέε τουε οικονομίεε, όχι μόνο 
χωρίε τη γνώμη τουε, αλλά χωρίε καν να

τουε ενημερώσουμε; Φοβάμαι το δημο
ψήφισμα που εξαγγέλθηκε για έναν α
κόμα λόγο. Στουε τρειε μήνεε που με
σολαβούν μπορεί η χώρα κυριολεκτικά 
να φλέγεται. Ηδη, την ώρα που γράφο
νταν αυτέε οι γραμμέε, κάποια ποντίκια 
εγκατέλειπαν το βυθιζόμενο ΠΑΣΟΚ. 
Πιθανόν να έχανε και τη δεδηλωμένη. Και 
τότε κάθε δημοψήφισμα θα είναι περιτ
τό. Η κατρακύλα τω ν χρηματιστηρίων α- 
μέσωε μετά την εξαγγελία του δημοψη- 
φίσματοε είναι εύγλωττη. Και στιε γιορ- 
τέε τηε 17ηε Νοεμβρίου που έρχονται, φο
βάμαι τα χειρότερα. Η προσφορότερη λύ
ση, εδώ που φτάσαμε, είναι η δημιουρ
γία κυβέρνησηε προσωπικοτήτων που θα 
διαθέτει αξιοπιστία και αυτοπεποίθηση, 
ώστε να λειτουργήσει δυναμικά, προ- 
φυλάσσονταε τη δημοκρατία και την τά
ξη που αλώθηκαν. Αε θυμηθούν οι βου- 
λευτέε ότι εκπροσωπούν την κοινωνία και 
όχι το κόμμα που ανήκουν.

diongus@otenet.gr

Μια εξουσιαστική 
αξίωση

Του ΛΕΥΤΕΡΗ ΚΟΥΖΟΥΛΗ*

Τ ι είναι στην πραγματικότη
τα  ο σχεδιασμόε διενέργει- 
αε δημοψηφίσματοε υπό τιε 

σημερινέε συνθήκεε ακραίαε κρί- 
σηε; Διατυπώνω ευθέωε τη  θέση 
μου: Είναι μια εξουσιαστική α
ξίωση. Μια εξουσιαστική αξίωση 
που τυπικά ο ρόλοε του πρωθυ
πουργού τού την επιτρέπει, αλλά 
που ουσιαστικά ο πρωθυπουργόε 
εν προκειμένω τη  χρησιμοποιεί 
εντάσσοντάε τη ν όχι σε ένα υ
πέρτερο σχέδιο, αλλά σε ένα υ
ποκείμενο προσωπικό σχέδιο, έ
να προσωπικό σχέδιο εξουσίαε.

Αε πω ότι δεν εκπλήσσομαι. Η 
δημόσια πορεία του Γιώργου Πα
πανδρέου ορίστηκε και ορίζεται 
-και πάντωε κατέστη σαφήε για 
οποιονδήποτε ήθελε να δει- από 
τον  τρόπο ανάρρησήε του στην 
ηγεσία του ΠΑΣΟΚ το 2004. Εκεί
νη η «παιδαγωγική τηε διαδοχήε» 
διαμόρφωσε τη ν  πορεία του 
ΠΑΣΟΚ, τιε συμπεριφορέε τω ν 
στελεχών του και καθόρισε τη μέ
θοδο και το ύφοε διακυβέρνησηε 
μετά τιε εκλογέε του 2009. Το ύ
φοε, όμωε, δικαιολόγησε και ε- 
ντέλει δημιούργησε το ήθοε τηε 
περιόδου που ακολούθησε. Μια 
μονοπρόσωπη εξουσία επικαθο- 
ρίζει και πάντωε διεκδικεί να ε- 
πικαθορίσει την πορεία τηε Ελλά- 
δαε και τω ν  Ελλήνων το  2011. 
Ταυτόχρονα, παγιώνει τιε στάσειε 
και την εικόνα εξάρτησηε και υ- 
ποταγήε όσων συμμετέχουν στο 
σημερινό μόρφωμα εξουσίαε. 
Μέσα στιε συνθήκεε αυτέε ευ
δοκίμησε η παντοδυναμία του ε- 
νόε και έθρεψε τη ν αντίστοιχη 
φαντασιακή επιδίωξη στουε υ- 
πόλοιπουε πολιτικούε χώρουε, 
οφείλω να εξαιρέσω το  ΚΚΕ.

Σήμερα, λοιπόν, καθώε βρι
σκόμαστε σ το  χείλοε του γκρε
μού, όπωε τα  επίσημα κυβερνη
τικά χείλη μάε επαναλαμβάνουν 
καθημερινά, ο αυτονόητα κατ’ αυ
τό ν  μόνοε φορέαε εξουσίαε, δη
λαδή ο πρωθυπουργόε, παίρνο- 
νταε τη ν πρωτοβουλία του δη
μοψηφίσματοε, κενώνει τη  συ
ζήτηση από κάθε πολιτικό πε
ριεχόμενο και τη φέρει και την το
ποθετεί σ το  θανάσιμο άκρο τηε! 
Ή  επιλέγετε την κοινή πορεία με 
τη ν κυβέρνηση ή αποφασίζετε 
μόνοι σαε την πορεία προε τον ό
λεθρο. Πιο απλά: Ή  πορευόμαστε 
μαζί ή χάνεστε μόνοι σαε. Είναι 
σαν να θέλει ο διαιτητήε ο αγώ- 
ναε να κριθεί συμπυκνωμένοε σε 
ένα λεπτό, σ το  90".

Ωραία τα παραπάνω θα πει κα
νείε. Και δεν πρέπει η Ελλάδα να 
βρεθεί απέναντι σ τον  εαυτό τηε 
και οι Ελληνεε να αποφασίσουν 
τελικά με καθαρή σκέψη τι πραγ
ματικά θέλουν; Και πώε αυτό 
μπορεί να προκύψει παρά μέσα 
από μια εκλογή, δημοψήφισμα εν 
προκειμένω;

Καθώε ο Γιώργοε Παπανδρέου 
θα προχωρούσε στο δημοψήφι
σμα, και η επιχειρηματολογία 
τω ν  μεν και τω ν  δε με τη  σπορά 
του φόβου και την επιβολή τηε α- 
νάγκηε από το  κυβερνητικό 
στρατόπεδο να επικάθεται, το μό
νο όπλο που θα απέμενε στον λαό 
θα ήταν η συνειδητοποίηση του 
σχεδίου που θα ευρίσκετο σε ε
ξέλιξη. Μαζί με το ν  καθοριστικό 
ρόλο που ο λαόε έχει εντόε αυτού 
του σχεδίου.

Οι Ελληνεε καλούμαστε σή
μερα να υπερβούμε αυτό το  α
ποτυχημένο πολιτικό σύστημα

Οι Ελληνες 
καλούμαστε σήμερα 
να υπερβούμε αυτό 
το αποτυχημένο 
πολιτικό σύστημα 
και τα τεχνητά διλήμ
ματα του, που αποβλέ
πουν μόνο στην αυτο
συντήρησή του, διανοί- 
γοντας οι ίδιοι τον δρό
μο της προοπτικής 
και της ελευθερίας μας.

και τα τεχνητά διλήμματά του, 
που αποβλέπουν μόνο σ τη ν αυ
τοσυντήρησή του, διανοίγονταε 
οι ίδιοι τον δρόμο τηε προοπτικήε 
και τηε ελευθερίαε μαε. Καλού
μαστε να πάρουμε τιε αποφάσειε 
μαε προσπερνώνταε την εξου
σιαστική αξίωση τω ν διλημμάτων 
του δημοψηφίσματοε. Να μη θυ
σιάσουμε την ευρωπαϊκή ένταξη 
τηε χώραε, θεωρώνταε υπέρτερη 
τη ν -ορθή κατά τα άλλα- ενα
ντίωση στα σχέδια εξουσίαε ενόε
π ρ Ο Γ Γ Μ ττη ιι Σ τ η ν  τ τη ρ ρ ιπ  τ η π  η  λ π -

όδ οφείλει να προσπεράσει, μέσα 
από τιε αναπόφευκτεε εκλογέε, 
πρόσωπα, αντιλήψειε και πρα- 
κτικέε εξουσίαε που το ν  έφεραν 
πράγματι στο χείλοε του γκρεμού.

*0 Λεύτερης Κουσούλης είναι πολιτικός 
επιστήμονας.

Ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου κατά την ομιλία του στη συνε
δρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή, όπου ανα
κοίνωσε την πρόθεσή του για διεξαγωγή δημοψηφίσματος.
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Μεγάλο στοίχημα

Οι ευρωπαϊκές αγορέε κατακρημνί
στηκαν αφότου ο κ. Γιώργοε Παπαν
δρέου άφησε άφωνουε τουε ηγέτεε τηε 
ηπείρου, με τη ν αιφνίδια ανακοίνωσή 
του ότι η κυβέρνησή του θα διεξαγά- 
γει δημοψήφισμα για το νέο πακέτο διά- 
σωσηε. Το προτεινόμενο δημοψήφισμα 
θέτει σε κίνδυνο το πολιτικό μέλλον του 
κ. Παπανδρέου και ενδέχεται να προ- 
καλέσει ακόμη μεγαλύτερη αναταρα
χή μεταξύ τω ν  χωρών που μοιράζονται 
το  ενιαίο νόμισμα, αλλά και πέρα από 
αυτέε. Το στοίχημα είναι πολύ μεγάλο. 
Μια αρνητική ψήφοε θα γκρεμίσει τη  
συμφωνία τηε Ελλάδαε με τη ν τρόικα, 
που αξίωσε δομικέε αλλαγέε σε α
ντάλλαγμα για βοήθεια. Χωρίε τη  βοή
θεια, η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να τη
ρήσει τιε υποχρεώσειε τηε και θα κη
ρύξει στάση πληρωμών, προκαλώ- 
νταε σοκ στη ν Ευρωζώνη και τη ν πα
γκόσμια οικονομία. Μια θετική ψήφοε, 
από την άλλη, θα δώσει ώθηση στο πα
κέτο διάσωσηε, μεταθέτονταε τη ν ευ
θύνη τω ν οδυνηρών οικονομικών ε
πιλογών από το Σοσιαλιστικό Κόμμα 
του κ. Παπανδρέου στην κοινή γνώμη. 
Το αποτέλεσμα θα βοηθήσει τον κ. Πα
πανδρέου να ενισχύσει τη θέση του και 
να αποφύγει την αστάθεια τω ν  πρόω
ρων εκλογών.

ΙΒΒΗ ΒΗΠ3ΗΕΙ-
Μπράβο, κ. Παπανδρέου

Αντίθετα με ό,τι συνέβαινε το ν  τελευ
ταίο ενάμιση χρόνο που η Ελλάδα έχει 
χάσει ν τε  φάκτο τη ν κυριαρχία τηε, οι 
Ελληνεε τώρα θα αποφασίσουν μόνοι 
τουε για το τι θα συμβεί στη χώρα τουε. 
Το δημοψήφισμα μοιάζει με πράξη α- 
πελπισίαε του τύπου «αυτοκτονία υπό 
το ν  φόβο του θανάτου». «Πώε μπόρε
σε να το κάνει αυτό ο Παπανδρέου; Να 
ρωτήσει έναν λαό που είναι λάβροε ε
ναντίον τηε πολιτικήε του; Είναι σαφέε 
ποιο θα είναι το αποτέλεσμα». Αυτή εί
ναι η αυθόρμητη αντίδραση. Παρά τον 
κίνδυνο διάσπασηε τηε Ευρωζώνηε ό
μωε, η απόφαση του Παπανδρέου εί
ναι σωστή. Πρώτον, ο Παπανδρέου 
χρειάζεται νομιμοποίηση, δεύτερον, η 
αντιπολίτευση μπορεί με το δημοψή
φισμα να λογικευθεί και, τρίτον, αν η 
πλειοψηφία αναγνωρίσει ότι αυτή εί
ναι η σωστή  διέξοδοε από την κρίση, 
μπορεί οι απεργίεε να χάσουν τη  νο 
μιμοποίησή τουε. Η κρίση χρέουε έχει 
ρίξει αρκετέε κυβερνήσειε, όμωε τα 
κόμματα που ήρθαν εν συνεχεία στην 
εξουσία ανακοίνωσαν ακόμη σκληρό
τερα μέτρα λιτότηταε. Αλλά ακόμη και 
αν οι Ελληνεε πουν «όχι» και βγουν α
πό τη ν Ευρωζώνη, οι συνέπειεε φαί
νονται λιγότερο καταστροφικέε απ’ ό,τι 
πριν από ένα χρόνο.

Σκηνή από τη μαζική διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες στη Νίκαια της Γαλ
λίας εν όψει της συνόδου των 20 μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη, που θα φι
λοξενηθεί στις Κάννες. Κεντρικό θέμα στις σημερινές εργασίες της συνόδου θα εί
ναι φυσικά η κατάσταση στην Ελλάδα.

I F ?  “D A T C S .
Ι τ ι I  λ ι  irk  1 Γ Ί

Ολα στον αέρα

Την περασμένη Πέμπτη, στιε πέντε τα 
ξημερώματα, οι Ευρωπαίοι ηγέτεε α
νακοίνωσαν μια «οριστική λύση για 
τη ν  Ελλάδα». Οι αγορέε αντιδρούν 
σ τη ν  είδηση, σημειώνονταε σημα
ντική άνοδο. Και τώρα, ο Ελληναε 
πρωθυπουργόε Γιώργοε Παπανδρέου 
προβαίνει σε μια δραματική μετα
στροφή, ανακοινώνονταε τη  διεξα
γωγή δημοψηφίσματοε για τιε συμ- 
φώνίεε τω ν  Βρυξελλών, γεγονόε που 
δεν θέτει υπό αμφισβήτηση μόνον την 
οριστική λύση για τη ν Ελλδα αλλά και 
όλο το  «πακέτο» τω ν  συμφωνιών, την 
ανακεφαλαιοποίηση τω ν  τραπεζών, 
τη ν  ενίσχυση του EFSF, τη  συμφω
νία με τουε τραπεζίτεε για τη ν  Ελλά
δα και το  χρέοε τηε. Ολα αυτά είναι 
συνέπειεε τηε ελληνικήε κρίσηε. Ολα 
αυτά είναι στενά  συνδεδεμένα. Το 
κούρεμα του ελληνικού χρέουε απαιτεί 
σημαντική ανακεφαλαιοποίηση τω ν  
τραπεζών και ένα ισχυρό EFSF, για να 
αποτραπεί η μετάδοση τηε κρίσηε 
χρέουε σ τη ν  Ιταλία και τη ν  Ισπανία. 
Και όλα αυτά τινά ζοντα ι σ τον  αέρα, 
αν επικρατήσει το  «όχ ι» σ το  σχέδιο 
διάσωσηε τηε Ελλάδαε, το  οποίο θα 
μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε 
έξοδό τηε από το  ευρώ και σε μη συ
ντεταγμένη στάση πληρωμών.

ϋΙΕΦλΥΕΙΤ
Σχέδιο Β

Κανείς δεν το  περίμενε, αν και το  εί
χε υπαινιχθεί: όταν ο πρωθυπουργόε 
τηε Ελλάδαε Γιώργοε Παπανδρέου 
δήλωσε ότι θα θέσει σε ψηφοφορία το  
πακέτο διάσωσηε τηε χώραε του από 
τη ν Ε.Ε. δεν συγκλονίστηκαν μόνο οι 
αγορέε. Οι κμβερνήσειε τηε Ευρωζώ
νηε διερωτώνται, τι συνέβη και οι 
Ελληνεε θέτουν σε κίνδυνο έναν τό 
σο δύσκολο συμβιβασμό. Η απάντη
ση βρίσκεται στην προσωπικότητα του 
Παπανδρέου και τη  συγκεχυμένη πο
λιτική του θέση. Η απόρριψή του από 
τον  λαό το ν  πληγώνει. Ποτέ πριν η πο
λιτική του δεν είχε τόσο μικρή υπο
στήριξη  και ελπίζει ότι θα γυρίσει το  
κλίμα με το  δημοψήφισμα. Τι θα γίνει 
όμωε αν τα  πράγματα δεν πάνε καλά 
γ ι’ αυτόν; Η Ευρώπη χρειάζεται ένα 
σχέδιο Β. Τα άλλα μέλη τηε Ευρωζώ
νηε πρέπει να είναι σε θέση, τη ν  ε
πομένη τηε ψηφοφορίαε, να απομο
νώσουν τη  χώρα από την υπόλοιπη νο
μισματική ένωση. Η Αθήνα πρέπει τό
τε  να βγει από το ευρώ - όχι επειδή αυ
τή  είναι η πιο οικονομική λύση, αλλά 
επειδή θα μετέφερε στουε ψηφοφό- 
ρουε τω ν  χωρών - χορηγών το  μήνυ
μα ότι μια χώρα απορρίπτει τιε με
ταρρυθμ ίσει και παρ’ όλα αυτά έχει 
τη  βοήθεια τηε Ε.Ε.

mailto:makris@kathimerini.gr
mailto:diongus@otenet.gr
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Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Α
Τ η ς  Μ αρί ας  Κα τ ς ο υ ν α κ η

Οταν το γέλιο αντηχεί 
σαν τραγική ειρωνεία

Στην πρώτη πράξη ίου θεατρικού έργου του Τζον Πρϊ- 
σλεϊ «Εμείς και ο χρόνος» (1937) στη σκηνή εμφανί
ζεται μια αστική οικογένεια σε γιορτινή ατμόσφαιρα. 
Ανεμελιά, νεανική μακαριότητα και αισιοδοξία. Στη 
δεύτερη πράξη ο συγγραφέας κάνει ένα άλμα στον 
χρόνο και παρουσιάζει την ίδια οικογένεια μετά μια 
20ετία. Τίποτε δεν είναι το ίδιο. Οικτρό ναυάγιο· τα 
μέλη νεμάτα πίκρα και αμοιβαίο^ίσος. Στην τρίτη και 
τελευταίο-ηράξη επιστρέφουμε στην εποχή της νιό- 
της, της ευθυμίας, της ελπίδας. Ο,τι μεσολάβησε ήταν 
ένα κακό όνειρο ή μια πραγματική εικόνα του μέλλο
ντος; Οπως και να ’χει, κάθε γέλιο αντηχεί πλέον σαν 
τραγική ειρωνεία.
Η μόνη αποδεκτή από όλους αλήθεια τις τελευταίες 
ημέρες είναι ότι ο χρόνος μετράει αλλιώς. Τα γεγονό
τα δεν προλαβαίνουν να διαδεχτούν το ένα το άλλο· 
απλώς αλληλοκαλύπτονται. Αναφερόμαστε στο χθες 
ή στο πολύ πρόσφατο παρελθόν σαν να αφορά κάτι 
πολύ μακρινό το οποίο έχει ήδη αρχειοθετηθεί ως 
ανάμνηση.
Είτε ζούμε ιστορικές στιγμές ή ραγδαίες αλλαγές, ε ί
μαστε μέσα στη δίνη. Βρισκόμαστε στη δεύτερη πράξη 
του έργου του Πρίσλεϊ, με την τρίτη ενσωματωμένη σε 

ένα ιδιότυπο φλας μπακ, 
που συντελείται καθημε
ρινά με σχόλια και αναλύ
σεις. Η ελληνική Ιστορία, 
σε μια επιλεκτική διαδρο
μή από τον 19ο αιώνα μέ
χρι τις αρχές της δεκαε
τίας του 70. Αντλούμε α
πό το παρελθόν για να 
ερμηνεύσουμε ένα πα
ρόν που διολισθαίνει α

πρόβλεπτο και, εν μέρει, ανεξέλεγκτο. Κάθε μέρα ε ί
ναι η επόμενη μιας εξέλιξης άλλοτε αμήχανης, άλλοτε 
οδυνηρής, οπωσδήποτε επικίνδυνης.
Θα ξημερωθούμε με εκλογές, με κυβέρνηση συνεργα
σίας, προσωπικοτήτων; Ή  με μια άλλη εκδοχή που ε ί
ναι ακόμα αδιαμόρφωτη αλλά μπορεί μέσα σε λίγες ώ
ρες να πάρει σχήμα, να σαρκωθεί υπό την πίεση της 
κοινωνίας, των Ευρωπαίων εταίρων, των αγορών; Ο,τι 
για κάποιον είναι καταστροφικό σενάριο (η επιστροφή 
στη δραχμή για παράδειγμα), για κάποιον άλλον αποτε
λεί λύση. Πώς θα ξαναβρεί η ελληνική κοινωνία τον βη
ματισμό της; Μέσα στην οχλοβολή, τις τόσο αποκλίνου- 
σες ερμηνείες της πραγματικότητας, ξεγλιστρούν και 
σκελετοί από την ντουλάπα... Εφιάλτες του παρελθό
ντος που εμφανίζονται ως πιθανά (και αυτά) σενάρια.
Η βαθύτατη κρίση αποδεσμεύει δυνάμεις που όσο εύ
κολα μοιάζουν ισχυρές εξίσου γρήγορα φυλλορροούν. 
Ο,τι πιο σταθερό γύρω μας απέμεινε, η ρουτίνα της κα
θημερινότητας. Τα μικρά τελετουργικά της ζωής, που 
αηοδεικνύονται στέρεα καταφύγια.
Ας επανεκτιμήσουμε, λοιπόν, τα πράγματα, τις συνήθει
ες, που θεωρούσαμε δεδομένα και προσπερνούσαμε.
Η ζωή είναι πιο δυνατή από τις ανατροπές, η επόμενη 
μέρα δεν είναι χειρότερη από την προηγούμενη, γιατί 
και την απώλεια κάτι άλλο την αντικαθιστά. Αρκεί να 
θέλουμε να το δούμε. Οπως λέει και ο Αλαν, κεντρικός 
ήρωας στο έργο του Πρίσλεϊ: «Ο χρόνος δεν καταστρέ
φει τίποτα. Απλώς μας κινεί από τη μία άκρη της ζωής 
μας στην άλλη».

Η  κρίση αποδε
σμεύει δυνάμεις 
που όσο εύκολα 
μοιάζουν ισχυρές 
εξίσου γρήγορα 
φυλλορροούν.

Η πευκόφυτη έκταση της Αρχιεπισκοπής Αθηνών στη Βουλιαγμένη, εντός των οποίων λειτουργεί από το 1920 Ορφανοτροφείο, προσείλκυσαν το επενδυτικό ενδιαφέρον των Αράβων.

Ο ι επενδυτές από χο Κατάρ έρχονται 
για τα «φιλέτα» της Αρχιεπισκοπής

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΚΑΣΑ

«Το Εκκλησιαστικό Ορφανοτροφείο Βουλιαγμένα ευρίσκεται στην πλέον γραφική τοποθεσία τ α  Ατττκή5 στον Λαιμό Βουλια γμ ένα . Σε απόσταση 25 χιλιομέτρων από την Αθήνα, σε μια πραγματική όαση, σε συνδυασμό δάσουε και θάλασσαε, υψώνονται οι εγκαταστήσου του, σε πευκόφυτη έκταση 85 στρεμμάτων». Μοιάζει με μικρή αγγελία, αποτελεί όμω$ απόσπασμα από την παρουσίαση στο Διαδίκτυο από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών του χώρου-επενδυτικού «φιλέτου» που προσείλκυσε, πρώτο όλων, το ενδιαφέρον του εμίρη του Κατάρ για επενδύσει στην Ελλάδα. Η πρόθεση του Κατάρ είναι έκταση από τα 85 στρέμματα να α- ξιοποιηθεί για πολυτελέε ξενοδοχειακό συγκρότημα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίεβ τηε «Κ», οι Αραβεε επενδυτέε δεν αποκλείουν την προοπτική εξαγοράε του ξενοδοχείου «Αστέρα», στην περίπτωση που τεθεί ζήτημα πώ- λησήε του.
Κ αι σε άλλα ακίνητα...Ειδικότερα, χθες, ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος ενημέρωσε τα μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου (ΔΙΣ) για τις συνομιλίες που είχε με τον εμίρη του Κατάρ σεΐχη Χαμάντ μιπν Χαλίφα αλ Θά- νι, κατά το πρόσφατο ταξίδι του

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ. Ιε
ρώνυμος ενημέρωσε χθες τη ΔΙΣ 
για τις συνομιλίες στο Κατάρ.στο πλούσιο κράτος του Περσικού Κόλπου. Εν μέσω οικονομικής στενότητας της Εκκλησίας, είναι προφανές ότι δεν υπήρξαν σοβαρές αντιρρήσεις από τους μητροπολίτες στα σχέδια της Αρχιεπισκοπής, η οποία επιδιώκει τα επόμενα βήματα tns συνεργασίας με το Κατάρ να γίνουν γρήγορα. Μάλιστα, ο κ. Ιερώνυμος ενημέρωσε τους ιεράρχες ότι εάν το επιθυμούν μπορούν οι συνομιλίες με το Κατάρ να επεκταθούν και σε ακίνητα προς επένδυση, τα οποία ανήκουν στις μητροπόλεις. Ενδεικτικά, η Εκκλησία της Ελλά

Ο εμίρης του Κατάρ σεΐχης Χαμά
ντ μηιν Χαλίφα αλ Θάνι στοχεύει σε 
νέες επενδύσεις στην Ελλάδα.δος διαθέτει περί τα 800 ακίνητα, πολλά εκ των οποίων ανεκμετάλλευτα. «Οι εποχές είναι κρίσιμες και πρέπει να δώσουμε έμφαση στο κοινωνικό μας έργο», είπε ο κ. Ιερώνυμος στους ιεράρχες, έχοντας κατά νουν ότι τα έσοδα της Εκκλησίας μειώνονται δραματικά λόγω της οικονομικής κρίσης. Χαρακτηριστικό είναι ότι η Εκκλησία διαθέτει περί τα 9 εκατ. μετοχές σε τράπεζες (Εθνική, Πειραιώς και Τράπεζα της Ελλάδος), η αξία των οποίων από τα υψηλά επίπεδα του 2008 έχει απομειωθεί κατά περίπου 97%, ε

νώ η κρίση έχει χτυπήσει τα μισθώματα (τα έσοδα από τα ενοίκια το 2010 ήταν 9.177.841 ευρώ, ενώ τα προηγούμενα χρόνια κυμαίνονταν σταθερά πάνω από 12,5 εκατ.) καθώς και τα έσοδα από τα παγκάρια των ναών.Ο σεΐχης αλ Θάνι προσκάλεσε τον κ. Ιερώνυμο και το οικονομικό επιτελείο της Εκκλησίας στην
Πολυτελές ξενοδοχεια
κό συγκρότημα 
θα ανεγερθεί σε έκταση 85 στρεμμάτων, 
που κατέχει 
η Εκκλησία στον Λαιμό 
Βουλιαγμένης.Ντόχα, πρωτεύουσα του Κατάρ, καθώς η πλευρά των Αράβων εν- διαφέρεται για μια σειρά επενδύσεων στην Ελλάδα, από τον τομέα του τουρισμού έως εκείνον της ενέργειας. Βέβαια, η αρχή έγινε με τα ακίνητα της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και, πιο συγκεκριμένα, με την έκταση όπου βρίσκεται το Ορφανοτροφείο σε μία από τις ακριβότερες περιοχές της Ελλάδας. Το κοινωφελές ίδρυμα -είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου τον Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο- εγκαινιάστηκε στις 31

Μαΐου του 1920 και είναι το πρώτο Εκκλησιαστικό Ορφανοτροφείο. Σήμερα φιλοξενεί περί τα 10 παιδιά.Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», για την υλοποίηση της επένδυσης των Αράβων με την ανέγερση πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος, δεν θα κατεδαφιστούν οι εγκαταστάσεις του Ορφανοτροφείου, αλλά θα αξιο- ποιηθεί η υπόλοιπη έκταση των 85 στρεμμάτων. «Πρόκειται για μια διαδικασία εξέλιξης του χώρου», ανέφερε στην «Κ» εκκλησιαστική πηγή. Μάλιστα, επενδυτικά σχέδια -έστω, ταπεινότερα των σημερινών- προϋπήρχαν για τον χώρο. Χαρακτηριστικό είναι ότι επί αρχιεπισκοπίας Χριστόδουλου είχε εκδοθεί άδεια για ανέγερση εντευκτηρίου στους χώρους του Ορφανοτροφείου.Ευρύτερα, ο κ. Ιερώνυμος ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία εκποίηση εκκλησιαστικής περιουσίας. Ως εκ τούτου, όποιος και εάν είναι ο τομέας της επένδυσης, αυτή θα γίνει από την πλευρά της Εκκλησίας με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) για 20 χρόνια. Η σύμβαση θα μπορεί να ανανεωθεί. Από την άλλη, 
ο Αρχιεπίσκοπος ήταν ξεκάθαρος. Οπως τόνισε προς τους ιεράρχες; «Οποια επένδυση γίνει, όπως και εάν αξιοποιηθεί η περιουσία, αυτή θα πρέπει να είναι συμβατή προς τα εκκλησιαστικά ήθη».
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΑΡ. 740
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ΠΠΠΠΠΠΠΠΠ□ □ □ □ □ □ □ □ □
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠ

□ □ □ □ □ □ □ □ □
ΠΠΠΠΒΠΠΠΠ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ
ι .  Διάκριση περιουσίας.
2. Γλυκιά η γεύση τους 
(γεν.).
3. Από το τέλος το... τέ
λος -  Α π ό μία γενική α
κολουθείται.
4 . Χαρακτηρισμός κιν
δύνου, αλλά και εχθρού.
5. Μ υθικό βασίλειο 
(γεν.) -  Προστατεύει α
πό σημαντικό κίνδυνο.
6. Συνηθισμένο και με
ταξύ φίλων -  Παλιό όνο
μα της Σπερχειάδας.
7. Μικρό νησί των Κυ- 

. κλάδων -  Δηλώνει συ
νέχεια (αντιστρ.).
8. Μ ε τη μορφή διακυ
βέρνησης σχετικά.
9. Ασαφής απάντηση -  
Ο πρώτος βοσκός.

ΚΑΘΕΤΩΣ
1. Περιλαμβάνεται στα 
ζυμαρικά.
2. Αρθρο -  Εχει εκκριτι- 
κές ιδιότητες.

3. «Ορμή κ α ι...», τίτλος γνωστού έργου του Βίλ- χελμ Ράιχ -  Ελληνική χερσόνησος.4. Πρόσωπο από τον «Γλάρο» του Τσέχωφ -  Προστακτική από την Κυριακή Προσευχή.5. Από την άκρη μια... άκρη -  Παρέχεται στα υποζύγια (γεν.).6. Ηρωίδα των Αθλίων του Β. Ουγκώ -  Από τα επτά τα... μισά.7. Νεόπλασμα, που δεν δημιουργεί κινδύνους για τον οργανισμό -  Κύριο πρόσωπο ομώνυμου βιβλίου της Π. Διαθήκης.8. Τα πρόσθια τμήματα των τορπιλών -  Τα αρχικά πιστωτικού μας ιδρύματος.9. Αρχαίος υποθετικός σύνδεσμος -  Ρωσοε- βραίος ζωγράφος του 20ού αιώνα.
ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ ΑΡ.: 739
ΟΡΙΖ.: 1. ΑΕΡΗΔΕΣ 2. ΛΙΟΔΕΝΤΡΑ 3. ΕΚ - ΟΚΤΩ 4. ΞΟΑΝΑ - ΙΣΑ 5. 
ΑΣΚΗΤΙΚΗ 6. ΝΙΜ - ΑΝΟΜΗ 7. ΑΕ -  ΤΣΕΚ 8. ΡΟΪΔΗΣ -  ΙΩ 9. 0  ΔΑΙΔΑΛΟΣ. 
ΚΑΘ.: 1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 2. ΕΙΚΟΣΙ -  ΟΔ 3. ΡΟ -  ΑΚΜΑΙΑ 4. ΗΔΟΝΗ - ΙΔΕ 5. 
ΔΕΚΑΤΑ -  ΔΗ 6. ΕΝΤ - ΙΝΤΣΑ 7. ΣΤΩΙΚΟΣ 8. ΣΗΜΕΙΟ 9. ΤΑΜΑ - Η ΚΩΣ.LINKS

Διαβάστε στο www.kathimerini.gr/links

Ανθεί η βιομηχανία παρακολούθησης στο Διαδίκτυο

Μεγαλύτερη συμμετοχή στη διακυβέρνηση του Διαδικτύου 
θέλουν οι αναπτυσσόμενες χώρες

www.kathimerini.gr
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θερμοκρασία
θαλάσσης

ο Καιρός
Σήμερα: |  Ακίνδυνου, Πηγασίου, Ελπιδοψόρου, Ανεμπόδιστου μαρτύρων. Ανατολή: 06.51 Δύση: 17.26. Σελήνη: πρώτο τέταρτο.

ΚΑΒΑΛΑ ^

5-15 °οΦΛΩΡΙΝΑ

3 -1 5 °

Ο.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ο

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Φ

Φ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Ο
5-16

ο
ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ

ΛΑΡΙΣΑ
Ο

VÍF
6-18  °  βώλος

ο£·ο
ΠΡΕΒΕΖΑ

5-21

ο
ΛΑΜ ΙΑ

ΦG T 5
Ο  Ο
“  ΠΑΤΡΑ j W _  

12-21 "

Ο
8-18ο
ΑΘΗΝΑ

Í Ο

4-56
Φ
&

11-17

4-5
6 ΣΑΜΟΣ

Ο

. Ο
ΚΑΛΑΜΑΤΑΦ

Ο
©

& 5-6
7 -

13-19 ο
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ο
14-21

ΡΟΔΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΟ  συνδυασμός των υψηλών πιέσεων στην ανατολική Ευρώπη με τις χαμηλές πιέσεις στην ανατολική Μεσόγειο εξακολουθεί να επηρεάζει τη χώρα και κυρίως τις ανατολικές και νότιες περιοχές της με βόρειους-βορειοανατολικοΰς ανέμους εντάσεως 5 με 7 μποφόρ. Ενα αβαθές βαρομετρικό χαμηλό στην κεντρική Μεσόγειο κινείται ανατολικά και είναι πιθανό να προκαλέσει τοπικές βροχές στην περιοχή της Κρήτης. Σε ό,τι αφορά την προοπτική του καιρού, το επόμενο χρονικό διάστημα δεν προβλέπεται αξιόλογη μεταβολή. Η ανομβρία θα συνεχιστεί σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα και η  θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Y
Βαρομετρικό

υψηλό

X
Βαρομετρικό

χαμηλό

Ψυχρό
μέτωπο

θερμό
μέτωπο

Συννεφιασμένο
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αέρας
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θερμός
αέρας

Βόρεια Ελλάδα: Πρόσκαιρες 
τοπικές νεφώσεις. Πιθανότητα 
ασθενών βροχών, 
θερμοκρασία από 0  έω ς 16  βαθμούς.

Υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα:
Λίγες νεφώσεις ηου βαθμιαία 
θα αυξηθούν.
θερμοκρασία από 5 έω ς 19 βαθμούς.

Αττική: Πρόσκαιρες τοπικές 
νεφώσεις κυρίως στα ανατολικά 
και βόρειό.
θερμοκρασία από 8  έω ς 18 βαθμούς.

Δυτική Ελλάδα: Γενικό αίθριος 
καιρός. Ανεμοι Α-ΝΑ 3 με 5 και 
στο νότιο Ιόνιο 6 μποφόρ.
θερμοκρασία από 5 έως 21 βαθμούς.

Αιγαίο - Κρήτη - Δωδεκάνησα:
Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. 
Πρόσκαιρες τοπικές βροχές.
θερμοκρασία από 11 έω ς 21 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Λίγες νεφώσεις 
που βαθμιαία θα αυξηθούν. 
Πιθανότητα ασθενών βροχών, 
θερμοκρασία από 5 έως 15 βαθμούς.

ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΟΣΜΟΣ
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Γιοχάνεσμπουργκ 15-23

Μόντρεαλ £ ) 3-11

ΜηουένοςΑϊρες £ 3 15-22

ΝέαΥόρκη £ 3 4-12

Νέο Δελχί -φ: 17-30

Πεκίνο £ 3 11-17

ΣανΦρανσίσκο £ 3 10-23

Σίδνεϊ £ 3 15-21

Τόκιο £ 3 15-22

ΧονγκΚονγκ £ 3 25-29
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