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Η Ελλάδα σε

εγένονιο.

Ποια
προσπάθεια
«Αξίζει»;

Βλέπε
οπισθόφυλλο

Κ Β  ΤΡΑΠΕΖΑ 
S 3  ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Κλονίζεται η συνοχή του ΠΑΣΟΚΚλονίζεται η συνοχή του ΠΑΣΟΚ ενόψει της κρίσιμης ψηφοφορίας για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, καθώς αρκετοί βουλευτές κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους, ενώ φαίνεται να αναβιώνει η εσωκομματική κόντρα του 2007. ςελ. 10-11

Στον αέρα η 6η δόση του δανείουΣτον αέρα είναι και πάλι η έκτη δόση του δανείου της τρ όικα ς: το Δ ιεθ ν ές  Ν ο μ ισματικό Ταμείο ετοιμάζεται να καθυστερήσει την α π όφαση εκτα μίευσ ης της δ ό σης, ενώ οι Βρυξέλλες διαμηνύουν ότι θα το ξανασκε- φτούν αν προχωρήσει το δημοψήφισμα. ΣΕΛΙΔΑ 18

Στον βυθό οι 6ie0veis ayopesΣτο κόκκινο βρέθηκαν χθες οι διεθνείς αγορές, λόγω της αβεβαιότητας για το σύνολο της ευρω ζώ νης που προκά- λεσε η αναγγελία του δημοψηφίσματος από τον Γιώργο Παπανδρέου. Μεγάλη άνοδο σημείωσαν τα spreads της Ιταλίας, αλλά και της Γαλλίας. ΣΕΛΙΔΕΣ 16-170 Γιώργος επιμένει και καταγγέλλει συμφέροντα
Αμετακίνητος στη γραμμή της π ρ α γ μα το π οίη σ ης του δ η μοψηφίσματος παρά τις α να δράσεις, δήλωσε ο Γιώργος Π απανδρέου, επαναλαμβάνοντας τις καταγγελίες του για συμφέροντα που θέλουν να τον ρίξουν, σελ ίδες  β -9

Μία ανεξαρτητοποίηση, αυτή 
της Μιλένας Απόστολόκη 

(δεύτερη από αριστερά), και 
αρκετές διαφοροποιήσεις 

προκάλεσε το δημοψήφισμα. 
Πρωταγωνίστησαν οι Βάσω 

Παπανδρέου (αριστερά), 
Χαρά Κεφαλίδου (δεύτερη από 

δεξιά) και Εύα Καϊλή (δεξιά)Μέρκελ-Σαρκοζί: Ελα για εξηγήσειςΟ  γάλλος Π ρόεδρος Νικολά Σαρκοζί και η γερμανίδα Καγκελάριος Ανγκελα Μ έρκελ κάλεσαν τον Πρω θυπουργό Γ. Π απ ανδρέου να μεταβεί σήμερα στις Κάννες της Γαλλίας, όπου θα γίνει η σ ύ νοδος του ϋ2 0 , ώστε να τους δώσει εξηγήσεις για το δ η μοψήφισμα. ΣΕΛΙΔΕΣ 16-18

«Xdos» βλέπουν οι ξένοι
«Χάος» είναι το πρωτοσέλιδο της σημερι
νής έκδοσης της γαλλικής εφημερίδας 
«Liberation», ενώ ανάλογους σκληρούς 
χαρακτηρισμούς κάνουν και άλλες ξένες 
εφημερ ίδες για την επιδείνωση της 
κατάστασης σε Ελλάδα και ευρωζώνη.

Τ Ο  Φ ΑΝ ΤΑΣΜ Α Τ Ω Ν  Φ ΑΚ ΕΛΩ ΝΑ ντί κυρίου άρθρου «ΤΑ ΝΕΑ» 
δημοσιεύουν σήμερα μια π α 

ραλλαγή της γνωστής ιστορίας των 
τριών φακέλων.

Ο ταν ο δ ιά δ ο χ ο ς έ γ ιν ε  π ρ ω θ υ 
πουργός, ο θεματοφυλακαςτης οι
κογενειακής περιουσίας τού παρέ
δωσε τρεις φακέλους χρήσιμους σε 
περίπτωση ανάγκης.

Ο διάδοχος τους έβαλε στο συρτά
ρι του για να τους χρησιμοποιήσει 
στο μέλλον.

Στην πρώτη κρίση άνοιξε τον πρώ
το φάκελο και διάβασε: «Ρίξ' τα στους 
προηγούμενους».

Μετά από καιρό ήλθε η δεύτερη κρί
ση. Ανοιξε τον δεύτερο φάκελο και 
διάβασε: «Ρίξ' τα στα συμφέροντα».

Δεν πέρασε καιρός και έφτασε η  
τρίτη κρίση. Ο διάδοχος άνοιξε τον 
τελευταίο φάκελο και διάβασε: «Ετοί
μασε τρεις φακέλους».
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Η 32η ΜΕΤΟΠΗ του Παρθενώνα 
(φωτογραφία) σώθηκε από μια πα
ρεξήγηση. Οι χριστιανοί δεν την 
απολάξευσαν επειδή πείστηκαν ότι 
απεικόνιζε τον Ευαγγελισμό τηδ 
Θεοτόκου. Τι απεικόνιζε στην πραγ
ματικότητα; Την καθιστή Ηρα και, 
πλάι τηδ, όρθια, κατά πάσα πιθα
νότητα, την Αθηνά (κατά μια άλλη 
εκδοχή, την Ηβη). Η μετόπη αυτή 
από χθε5 έπαψε να είναι εκτεθειμέ
νη στη ρύπανση. Αποκαθηλώθηκε 
και μεταφέρθηκε στο Μουσείο τη5 
Ακρόποληδ -όπου, αφού συντη
ρηθεί, θα εκτίθεται μονίμωδ. Τη θέ
ση τηδ στο μνημείο θα λάβουν χυτά 
αντίγραφα.
Η Μαιρη Αδαμοπούλου 
στουδ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, ΣΕΛ. 5

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑγιααρκετές ώρες θα παραμείνουν σήμερα τα αστικά λεωφορεία και τα τρόλεϊ λόγω των στάσεων εργασίας που έχουν εξαγγείλει οι εργαζόμενοι για να πραγματοποιήσουν γενικές συνελεύσεις με θέματα την εργασιακή εφεδρεία και το ενιαίο μισθολόγιο. Τα λεωφορεία δεν θα κινηθούν από τις 11 π.μ. έως τις 5 μ.μ. και τα τρόλεϊ από τις 12 μεσ. έως τις 4 μ.μ.
7,16,17,24,2?

47 ,9 ,13 ,15

557,626,808,691,093, 
069,109,860,169,710

ΪΤΟ /χΗ Μ Λ
« Ο Μ Α Δ Α »  ΣΕΛ 23

Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ άτλας της ευτυχίας. Πώς τη μετρά η κάθε χώρα. Δεν είναι μόνο τα χρήματα ούτε μόνο η δουλειά που μας κάνει ευτυχισμένους. To New Economics Foundation δημιούργησε έναν δείκτη που βασίζεται στην πιθανότητα ζωής για πολλά χρόνια με σεβασμό του περιβάλλοντος. Και με βάση τον δείκτη αυτό, πρώτη είναι η Κοσταρίκα.
Ο Γιώργοδ Αγγελόηουλοδ 
στιδ ΣΕΛ. 20 , 29

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ στην Ιρλανδία κι έπειτα στην Αμερική -Σινσινάτι, Μέμ- φις, Νέα Ο ρλεάνη, Μ αρτινίκα, Νέα Υόρκη -  και τελικά στην Ιαπωνία. Από άστεγος, παιδί για τα θελήματα, δημοσιογράφος με στήλη για χρονικά δολοφονιών, εστιάτορας, τελικά συγγραφέας και ποιητής. Οι Ιάπωνες τον θεοποίησαν -  με το ιαπωνικό του όνομα, Γιακούμο Κοϊζούμι. Η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών κάνει αφιέρωμα σε έναν πολυσυζητημένο Ελληνα που δι- έπρεψε στη Διασπορά.
Ο Χρήστοδ Ιερείδηδ
στο us ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, ΣΕΛ. 1, 3

Ο TOM ΓΟΥΕΪΤΣ είναι πάλι εδώ. Ο νέος

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣΔημοκρατία
Κύριε Διευθυντά,

Α ρκεί να μη 
ζητήσουν κα ι οι 
ξένο ι δημοψήφισμα 
για να μαε δώσουν 
την 6η δόση.

Μ ε τιμή
Νεόκοηοε

δίσκος του «Ββά ιηε» («Κακός όπως εγώ») προσκαλεί τους οπαδούς του σε ένα πριβέ πάρτι, που έχει νοσταλγία αλλά και μια ανάποδη ματιά στο αύριο, και προσκαλεσμένους παράξενα όντα: διαβόλους, τριβόλους, τζίνια και σαλτιμπάγκους έτοιμους να χορέψουν υπό τον ήχο των τυμπάνων. Ούτως ή άλλως, κάθε νέα εμφάνιση αυτού του μουσικού είναι γεγονός.
Η Μαρία Μαρκουλη 
στουδ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, ΣΕΛ. 4

ΤΗΝ ΕΙΔΑΜΕ σαν Μπριζίτ Μ παρνιό στην ταινία για τη ζωή του Σερζ Γκεν- σμπούρ, την είδαμε σαν Σαλώμη στο «Face» και απ' ό, τι φαίνεται δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα. Η Λετίσια Κάστα έχει ξεκινήσει για τα καλά την κινηματογραφική της καριέρα.
Η Μαρία Μαρκουλη 
στουδ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, ΣΕΛ. 12

ΑΜ ΕΡΙΚΑΝ ΙΚΑ μη επανδρωμένα αεροσκάφη καλύπτουν περισσότερα από 1.000 χλμ., από μια απομακρυσμένη βάση στην Αιθιοπία, προκειμένου να χτυπήσουν στόχους στη Σομαλία, ανοίγο- ντας νέο μέτωπο στον ακήρυκτο πόλεμο της Δύσης με τους ένοπλους ισλαμι- στές στο Κέρας της Αφρικής.
Η Νατάσα Μηαστέα στη ΣΕΛ. 35

ΙΑΠΩΝΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ πίνει νερό από το εσωτερικό του πυρηνικού σταθμού της Φουκουσίμα. Ο Γιασουχίρο Σονό- ντα, που είναι γραμματέας της κυβέρνησης, αποφάσισε να κάνει επίδειξη ύστερα από τις απανωτές ερωτήσεις των δημοσιογράφων που του ζητούσαν να αποδείξει ότι η περιοχή γύρω από τον σταθμό είναι ασφαλής.
ΣΕΛ. 36

ΓΡΑΦΟΥΝ
ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ: χρωστάγαμε τα μαλλιά της κεφαλής μας. Και οι Ευρωπαίοι μάς δάνεισαν ένα τεράστιο πο- σόν. ΙΙοσόν που δεν έχει δοθεί, ως δάνειο, ποτέ, σε καμία χώρα του πλανήτη! Εμείς οι ίδιοι οι Ελληνες δεν έχουμε υποχρέωση να στρωθούμε στη δουλειά, να πάψουμε να κλέβουμε, να σταματήσουμε να το ρίχνουμε στο «καλαματιανό», για να συμμαζέψουμε, κάποτε, τα οικονομικά μας και να δώσουμε τα χρωστούμενα;
Ο Λευτέρηδ Παηαδόηουλοδ 
στη ΣΕΛ. 4

ΦΑΝΤΑΖΕΙ ΕΞΩΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ,αλλά ισχυρίζομαι πως είναι η μόνη απλή και αμέσως εφικτή λύση: παραχωρούμε την Ακρόπολη για ενενήντα εννέα χρόνια στους Κινέζους, μας ξεπ λ η ρ ώ ν ο υ ν  τα 300 δισ. του χρέους και οι προαιώνιοι σινοελλη- νικοί δεσμοί φιλίας σφυρηλατού- νται στο διηνεκές. Ετσι ξεμπερδεύουμε και ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Οτι η λύση μοιάζει σουρεαλιστική είναι βέβαιον, δεν παύει ωστόσο να είναι εν ταυτώ και ρεαλιστική...
Ο Μίμηδ Σουλιώτηδ στη ΣΕΛ. 7

ΑΠ Ο  ΤΟΤΕ που εφευρέθηκε η σύγχρονη δημοκρατία υπάρχουν δυο ειδών κυβερνήσεις. Εκείνες που μπορούν να κυβερνήσουν. Κι εκείνες που δεν μπορούν. Εκείνες που μπορούν, κάνουν τη δουλειά τους. Εκείνες που δεν μπορούν, κάνουν εκλογές. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Διότι στη δημοκρατία τρίτη διαδικασία δεν υπάρχει. Απλώς όσο κάποιο άλλο εφεύρημα επιστρατεύεται να παίξει τον ρόλο της υπεκφυγής, τόσο περισσότερο συσσωρεύονται οι κίνδυνοι εκτροπής. 
Ο Γιάννηδ Πρετεντέρηδ στη ΣΕΛ. 48
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ2011
t  Ακινδύνου, Πηγασίου, 
Ελπιδοφόρου

ΑΝΑΤΟΛΗ ΗΛΙΟΥ 06.51 
ΔΥΣΗ ΗΛΙΟΥ 17.26 
Σελήνη πρώτο τέταρτο

ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ

Σήμερατα ζυγά  
αύριο τα μονά

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η 
αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιλη
πτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή 
απόδοσης του περιεχομένου τη$ εφη
μερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μη
χανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχο- 
γραφήσεως ή άλλο, χωρίς προηγού
μενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμοι 
238/1970,4301/1979, Ν 100/1975, 
Ν.Δ. 3565/1956 και 4254, 1962 και 
κανόνες του Διεθνούς Δικαίου.

ΚΑΙΡΟΣ
ΣΗΜΕΡΑ

Αυξημένεδ νεφώσεΐδ στην 
Κρήτη, στιδ Κυκλόδεδ και 
στα νότια Δωδεκάνησα 
με τοπικέδ βροχέδ το πρωί 
στη Βόρεια Κρήτη και κα
λό καιρό στιδ υπόλοιπεδ 
περιοχέδ

ΑΤΤΙΚΗ
Ηλιοφάνεια με λίγεδ νε- 
φώσεΐδ. Η θερμοκρα
σία στουδ 19 βαθμούδ.
Οι άνεμοι βόρειοι - βο
ρειοανατολικοί σχεδόν 
μέτριοι έωδ μέτριοι στον 
Σαρωνικό.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ηλιοφάνεια. Η θερμο
κρασία θα φτάσει τουδ 
15 βαθμούδ. Οι άνεμοι 
στον Θερμαϊκό θα πνέ
ουν ασθενείδ.

ΑΥΡΙΟ

Σε Κεντρική 
Μακεδονία, 

Ανατολική 
Θεσσαλία, 
Ανατολική 

Στερεά, Εύβοια 
και Κρήτη τοπι
κέδ νεφώσεΐδ. 

Στην υπόλοιπη 
χώρα αίθριοδ 

καιρόδ. Οι άνε
μοι στα δυτικά 
Α-ΒΑ 3-5 μπο
φόρ, στα ανα

τολικά Β-ΒΑ 5-7 
μποφόρ Η θερ

μοκρασία σε 
πτώση.

ΑΝΕΜΟΙ
(Μποφόρ)

ΘΑΛΑΣΣΑ: Λίγο
ταραγμένη

Ταραγμένη

V W
Κυματώ δης Πολύ Τρικυμιώδης 

κυματώ δης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/11

Τοπικέδ νεφώσεΐδ 
Στην υπόλοιπη χώ
ρα γενικά αίθριοδ και- 
ρόδ. Οι άνεμοι στα 
δυτικά Α-ΒΑ 3-5 μπο
φόρ, στα ανατολικά 
Β-ΒΑ 5-7 μποφόρ Η 
θερμοκρασία σε μι
κρή πτώση.

ΣΑΒΒΑΤΟ 5/11
Γενικά αίθριοδ και- 
ρόδ. Πρόσκαιρεδ τοπι
κέδ νεφώσεΐδ. Οι άνε
μοι στα δυτικά νότιοι 
-νοτιοανατολικοί και 
στα ανατολικά βόρει
οι -βορειοανατολικοί 
4-6 μποφόρ. Η θερμο
κρασία θα παραμείνει 
σταθερή.

Μ ΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ σ. 43-44 ·  ΓΙΑ Ω Ρ Α  Α Ν Α Γ Κ Η Σ  σ.46  ·  ΤΗΛΕΟ ΡΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ σ. 6-7 ·  Θ ΕΑ Μ Α ΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ σ.8 -1 0 · SU D O K U  σ 45
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Ο  μικρό$ που μπουσουλάει ανέμελα στο χαλί τη δ αίθουσα* υπο
δοχή* του Προεδρικού Μεγάρου τράβηξε την προσοχή του Κά
ρολου Παπούλια, ο οποίο* συναντήθηκε χθε* εκτό* του Αντώ-

νη Σαμαρά και με του* εκπροσώπου* των πολύτεκνων ο ικογε
νειών. Ηταν π μοναδική στιγμή χαλάρωση* για τον Πρόεδρο 
Tns Δημοκρατία*, ο οποίο* πιέζεται από το σύνολο τη* αντιπο-

λίτευση*, αλλά και από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, να αναλάβει πρω- 
τοβουλίε* είτε για συγκρότηση κυβέρνηση* «εθνική* σωτηρί
α*» είτε για προσφυγή στυ κάλπε*.

ΤΑ ΝΕΑ
ΕΤΟΣ 66ο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20.157
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
MULTIMEDIA Α.Ε.

0  Γιώργος άνοιξε τον ασκό ίου Αιόλου...ενώ κλήθηκε εσπευσμένα σιη σύνοδο ίου Ω20, όπου θα συζηιηθεί η κρίση σιην ευρωζώνη
Α νοιξε τον ασκό του Αιόλου ο Πρωθυπουργός με την απόφασή του για δημοψήφισμα. Οι αντιδράσεις εντός και εκτός της χώρας είναι μεγάλες. Η ευρωζώνη ταρακουνή- θηκε ενώ τα χρηματιστήρια βυθίστηκαν. Ο Γιώργος Παπανδρέου κλήθηκε εσπευσμένα στη σύνοδο του Θ20 στις Κάννες, όπου οι ηγέτες των πιο πλούσιων χωρών του κόσμου θα μιλήσουν την Πέμπτη και την Παρασκευή για την κρίση χρέους στη ευρωζώνη, προκειμένου να εξηγήσει τα σχέδιά του για το προσεχές διάστημα.
■  ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ευρωπαίοι ηγέτες, με πρώτο τον γάλλο Πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί, εμφανίζονται αιφνιδιασμένοι και καλούν την Ελλάδα να εφαρμόσει τις αποφάσεις που έχουν συμ- φωνηθεί στη Σύνοδο Κορυφής, ενώ ο διεθνής Τύπος και οίκοι αξιολόγησης ασκούν σκληρή κριτική στον ελληνα Πρωθυπουργό. Οι πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα προκάλεσαν και την παρέμβαση του αμερικανού προέδρου Μπαρόκ Ομπάμα ο οποίος ζήτησε από τους ευρωπαίους ηγέτες να εφαρμόσουν άμεσα το σχέδιο διάσωσης της Ελλάδας.
■  ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ της χώρας έχει προκληθεί σάλος. Η κυβέρνηση κλονίζεται συθέμελα καθώς είναι πιθανό να μην καταφέρει να εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνης. Μετά την ανεξαρτητοποίηση της Μ ιλένας Αποστολάκη, τις δηλώσεις της Βάσως Παπανδρέου και της Εύας Καϊλή για σχηματισμό οικουμενικής κυβέρνησης, καθώς και τη διαφωνία της Χαράς Κεφαλί- δου με το δημοψήφισμα, η κυβέρνηση Παπανδρέου μοιάζει μετέωρη. Θετική ψήφο ωστόσο θα δώσει η ανεξάρτητη βουλευτής Ελσα Πα- παδημητρίου.
■  Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ, παρά τη θύελλα αντιδράσεων, επέμεινε και χθες στην απόφασή του.

Μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο εμφανίστηκε αποφ ασισμένος να προχω ρήσει στην υλοποίηση της πολιτικής του πρωτοβουλίας ώστε, όπως είπε, να πουν οι πολίτες το μεγάλο «ναι» ή το μεγάλο «όχι», ενώ τόνισε ότι όλα θα κριθούν την Παρασκευή, την κρίσιμη ώρα της ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Απέναντι του βρήκε όμως τους υπουργούς Α ννα Διαμαντοπούλου, Ανδρέα Λοβέρδο και Κώστα Σκανδαλίδη, οι οποίοι διαφώνησαν με το δημοψήφισμα.
■  ΣΤΟ ΓΑΛΑΖΙΟ επιτελείο αποκρούουν, μέχρι στιγμής, κάθε σενάριο για κυβερνητικές συνεργασίες ή συμμετοχή σε μια οικουμενική κυβέρνηση «εθνικής σωτηρίας» και εμφανίζονται π επεισμένοι ότι «η κυβέρνηση καταρρέει» μετά τις εξελίξεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Υποστη

ρίζουν μάλιστα πως ακόμη κι αν η κυβέρνηση υπερβεί τη δοκιμασία της ψήφου εμπιστοσύνης η ΝΔ είναι αποφασισμένη να εξαντλήσει όλο το θεσμικό οπλοστάσιο προκειμένου να οδηγήσει τη χώρα στις εκλογές.
■  ΤΗΝ ΙΔ ΙΑ  ΩΡΑ, απάτη που ξεπερνά τα δύο εκατομμύρια ευρώ εις βάρος της Εθνικής Ασφαλιστικής εξιχνιάσθηκε από την Αστυνομία. Το κύκλωμα, που δρούσε τουλάχιστον τα τελευταία τρία χρόνια, οργάνωσε την απάτη με τη μέθοδο εικονικών αποζημιώσεων ανύπαρκτων τροχαίων ατυχημάτων. Τρία από τα μέλη της εγκληματικής οργάνω σης, ανάμεσά τους και ένας υπάλληλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, συνε-

λήφθησαν, ενώ εμπλέκονται τουλάχιστον άλλα 130 άτομα, στις 167 περιπτώ σεις απάτης που διαπιστώθηκαν.
■  ΜΕΣΑ ΣΕ Ο Λ Α  ΑΥΤΑ, με προβλήματα ξεκ ινά και επίσημα η λειτουργία του νέου Ενιαίου Ταμείου Υγείας. Η διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας κάλεσε τα μέλη του να μην παραλάβουν τα νέα συνταγολόγια. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι ασφαλισμένοι θα πληρώνουν για την επίσκεψη από την τσέπη τους και στη συνέχεια θα ζητούν το ποσό από το ασφαλιστικό τους ταμείο.
■  Η ΒΑΡΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ που επικρατεί στη χώρα απειλεί και την υγεία των πολιτών: αύξηση των ασθενών που εκδηλώνουν σκλήρυνση κατά πλάκας λόγω της συναισθηματικών διαταραχών που πυροδοτεί η οικονομική κρίση παρατηρούν οι ειδικοί. Ανοίγει όμως για αυτούς τους ανθρώπους ένα παράθυρο στην ελπίδα για θεραπεία. Η επιστήμη διαθέτει πλέον νέα όπλα στην καταπολέμηση τωνσυμπτωμάτων της νόσου, με χρήση βλαστοκυττάρων και απεικονιστικών μεθόδων, όπως ανακοινώθηκε σε παγκόσμιο συνέδριο που έγινε στο Αμστερνταμ.
■  ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΝ  ΦΑΙΝΕΤΑΙ περίεργο, υπάρχει και ένα καλό νέο: στις αρχές τού 2014 αναμένεται να ξεκινήσουν τα έργα για την πεζοδρόμηση της Πανεπιστημίου με χρονικό ορίζοντα κατασκευής το 2016. Πρόθεση του υπουργείου Περιβάλλοντος είναι μέσα στον Νοέμβριο να γίνει ο διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την ανάπλαση του κεντρικού άξονα. Τη χρηματοδότηση του διαγωνισμού αναμένεται να καλύψει το Ιδρυμα Ωνάση.

Η  ΝΔ αποκρούει, μέχρι σηγμήε, κάθε σενάριο για συνεργασίε$ ή συμμετοχή σε μια Ο ικουμενική και εμφανίζεται πεπεισμένη ότι «η κυβέρνηση καταρρέει» μετά τΐ5 ε ξ ε λ ίξ ε ι στο εσωτερικό του Π Α ΣΟ Κ
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ΜΑΤΙΕΣΤο δάχτυλοΔ εν καταλαβαίνω: χρωστάγαμε τα μαλλιά της κεφαλάς μας σε όλο τον κόσμο. Και οι Ευρωπαίοι μάς δάνεισαν ένα τεράστιο ποσό. Ποσό που δεν έχει δοθεί ως δάνειο ποτέ, σε καμιά χώρα του πλανάτη! Αιπά τα χρήματα οι δανειστές μας δεν πρέπει να τα πάρουν πίσω; Και εμείς οι ίδιοι, οι Ελληνες, δεν έχουμε υποχρέωση να στρωθούμε στη δουλειά, να πάψου- με να κλέβουμε, να σταματήσουμε να το ρίχνουμε στον καλαματιανό μόλις βρίσκουμε τα σκούρα, για να συμμαζέψουμε κάποτε τα οικονομικά μας και να δώσουμε τα χρεωστούμενα;Είναι πολλοί, δυστυχώς, εκείνοι που δεν καταλαβαίνουν τα παραπάνω. Πράγματα που είναι αυτονόητα. Και λένε και ξαναλένε διάφορα περί εθνι-Η κής κυριαρχίας, παιδιών -  για τα δικά μας πρόκειται -  που θα τα επιβαρύνουμε με ιλιγγιώδη χρέη, φόρους ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ Π. που δεν μπορού-
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ με να α^ έξουμεκ.λπ., κ.λπ. Ολα αυτά είναι σωστά. Αλλά, πώς θα γίνει να βγούμε από το λούκι; Ξαναγυρνώντας στη δραχμή αφού κηρύξουμε στάση πληρωμών; Θα πρέπει να ξέρουν όσοι μιλούν για στάση πληρωμών και δραχμές ότι μόλις φύγουμε από το ευρώ και πούμε «δεν πληρώνουμε», όπως κάνουν κάμποσοι συμπατριώτες μας με τα διόδια, δεν θα μπορούμε να αγοράσουμε πετρέλαιο, φάρμακα, τρακτέρ, αυτοκίνητα γιατί ουδείς θα μας εμπιστεύεται, ουδείς θα μας πουλάει, έστω και μια... τσατσάρα!Η κατάσταση ασφαλώς και είναι πολύ δύσκολη. Αλλά δεν πρέπει κάποτε να αρχίσουμε κι εμείς να ξοδεύουμε λιγότερο από όσα κερδίζουμε; Ποιος οικογενειάρχης χαλάει περισσότερα λεφτά από όσα παίρνει από τη δουλειά του; Ποια κοινωνία μπορεί να σταθεί στα πόδια της πέφτοντας συνεχώς έξω στους λογαριασμούς της και απλώνοντας κάθε τόσο το χέρι για δανεικά; Το πάρτι τελείωσε. Ας το πάρουμε χαμπάρι. Και κρίμα που δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι νωρίτερα για να σταματήσουμε τις ζείμπεκιές και τα Καγιέν και να απλώνουμε την κουβέρτα μας όχι πιο πέρα από εκεί που φτάνουν τα πόδια μας.Φταίμε όλοι για τη σημερινή κατάντια. Αλλά, χωρίς αμφιβολία πρωτίστως οι πολιτικοί. Που γίνονται προκλητικοί όταν κουνάνε το δάχτυλο στον κόσμο και τον... μαλώνουν! Αυτοί δεν είναι που διόριζαν χιλιάδες ψηφοφόρους τους σε κρατικές υπηρεσίες; Αυτοί δεν είναι που υπέγραφαν επιδόματα για... έγκαιρη προσέλευση στην εργασία, για παραλαβή και παράδοση έργων, για να μην μπλέκονται οι προπέλες των πλοίων στα παλαμάρια, για εργένηδες, για τους «τρολέδες» των τρόλεϊ και για επίδομα... μη επιδόματος; Αυτοί δεν είναι που ακόμη και σήμερα εξακολουθούν να έχουν ένα σωρό συμβούλους στα γραφεία τους, «επιστημονικούς συνεργάτες» και οδηγούς; Αυτοί δεν είναι που αρνούνται να μειώσουν το κράτος γιατί από αυτό το κράτος των σουρταφερτάριων κολλητώντους εξασφαλίζουν ψηφαλάκια, όπως τα λένε, και βγάζουν το παντεσπάνι τους; ΥΓ: Πέθανε και ο ζωγράφος Μιχάλης Βελούδιος. Τα περισσότερα εξώφυλλα των δίσκων βινυλίου τη δεκαετία του '80 έχουν την υπογραφή του. Καλό ταξίδι...

ΜΙΚΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΕΙΠΑΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ
Ο  ευρωβουλευτή* τη* 
ΝΔ, στον 9 .8 4

«Η χ θ εσ ιν ή  τοποθέ
τηση του Πρωθυπουρ
γού είνα ι ένα σάλτο 
μορτάλε και για τον 
ίδιο, ε λ λ ά  και για τη 
χώρα».

ΜΑΝΩΛΗΣ ΟΘΩΝΑΣ
Ο  ucpunoupyos Προστασία* του Πολίτη, στον Φλαδ

«Ξέρετε, το σενάριο  ότι 153 άνθρωποι, évas Πρωθυ- 
noupYÔs και η κυβέρνησή του θα συνεχίσουν να ανεβα ί
νουν μόνοι tous αυτό τον γολγοθά, θα καταγγέλλονται qjs 
εθνικο ί μειοδότε5, προδότεδ και ό,τι άλλο  έχουμε ακού
σει και μετά θα έρθουν οι επόμενοι να εφαρμόσουν αυτή 
τη σύμβαση, επειδή δήθεν έχει ψηφιστεί από τη Βουλή των 
Ελλήνων και δεν μπορούν να κάνουν αλλιώ5, ε αυτό το πα
ραμύθι τέλειω σε χθεδ».

ΑΛΕΚΑ
ΠΑΠΑΡΗΓΑ
Η γενική γραμματέ- 
α$ τη5 ΚΕ του ΚΚΕ, 
στο Ρόδιο 9, για την 
πρόταση δημοψηφι- 
σματο5

«Μ πορεί να είναι 
«στρίβειν διά του 
αρραβώνο*»».

Κινήσει*
τακτική*

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Ο ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ
»ΙΜ Η Μ βΝ  JW

International t l  era I b (tribune

«Πλήρε* μέλο* τη$ 
UNESCO η Παλαιστίνη»
IN T E R N A T IO N A L  HERALD 
TRIBUNE

«Υγεία: το πραξικόπημα 
των ασφαλιστικών εται
ρειών»
LIBERATION

«Το Λαϊκό Κόμμα αποφα
σίζει περικοπέ* ώστε να 
μην εκτοξευθεί το έλλειμ
μα του 2011»
EL PAIS

«Ξεφεύγουν τα spreads, 
το χρηματιστήριο καταρ
ρέει»
LA STAM PAMaxes σιο Σουέζ

1956: « Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν : Ενώ η 
Εκτακτο* Γενική Συνέλευσίδ του 
ΟΗΕ, υστέρα από μίαν δραματι
κήν συνεδρίασ ιν, εξεδηλώ θη με 
άνευ προηγουμένου πλειοψηφίαν 
κατά τηδ αγγλογαλλικήδ γκαγκστε- 
ρικήδ επιθέσεωδ των Αγγλων, Γάλ
λων και Ισραηλινών κατά Tns Αιγύ- 
πτου, οι τρείδ επιδρομείδ συνεχί
ζουν αγρίαδ επ ιχ ε ιρ ή σ ε ι κατά των 
αιγυπτιακών δυνάμεων και των 
αμάχων πληθυσμών είδ μίαν ανοι- 
κτίρμονα προσπάθειαν εξουθενώ- 
σεωδ του θύματοδ». («ΤΑ ΝΕΑ»)

Οχι σιου5 συμβιβαομού5
1965: «Η Ενωση Κέντρου απορρίπτει κά
θε δήθεν "συμβιβαστική λύση" που απο
βλέπει στην αποφυγή τηδ μοναδική* λύ- 
σεωδ των εκλογών. Η κατηγορηματική αυ
τή διακήρυξη επανελήφθη και σήμερα εξ 
αφορμή* δ ιαφόρω ν φημών, σύμφωνα με 
τι* οποίεδ "προωθείται ο κ. Στ. Κωστόπου- 
λοδ διά την πρωθυπουργίαν παπανδρεϊκήδ 
κυβερνήσεωδ" υπό τον όρον ότι ο χρόνοδ 
των εκλογών θα καθορ ίζετο  "μακροπρο- 
θέσμωδ". Ο  κ. Γ. Παπανδρέου ετόνισε ότι 
"η Ενωση Κέντρου ακολουθεί χωρίδ παρεκ- 
κλίσεΐδ την λεω φόρο τηδ Δημοκρατία*, η 
οποία οδηγεί είδ εκλογάδ"». («ΤΑ ΝΕΑ»)

Το «Ζ» και στην Ισπανία
1977: «Το "Ζ " του Βασίλη Βασιλικού 
στην Ισπανία. Φ αίνεται πωδ με τον θά
νατο του αλήστου μνήμηδ χενερόλ 
Φράνκο, πέθανε στην Ισπανία και η λο 
γοκρ ισ ία  (μόνο εδώ βρυκολακιάζει συ- 
νεχώδ), αφού τΐδ ημέρεδ αυτέδ τυπώθη
κε και κυκλοφορεί απ' άκρη σ ' άκρη 
στην ισπανική επικράτεια το πασίγνω
στο β ιβλ ίο  του Βασίλη Βασιλικού. Το 
β ιβλ ίο  αυτό βρ ισκόταν στη μαύρη λ ί
στα του ισπανικού υπουργείου Π ληρο
φοριών και Τουρισμού από τι* 24  Ιουλί
ου 1969  και ε ίχε απαγορευθεί η έκδο 
σή του στην Ισπανία». («ΤΑ ΝΕΑ»)

«Μεγάλη αμερικανι
κή εταιρεία πτωχεύει λό
γω Tns Kpians στην ευρω
ζώνη»
IRISH TIM ES

«Ομοσπονδιακή έρευ
να για κεφάλαια που λεί
πουν»
THE N E W  YORK TIMES

«Η πτώχευση Tns MF προ- 
καλεί αναστάτωση»
W ALL STREET JO U R N A L

«Η Λιβύη παλεύει να φτιά
ξει στρατό»
W A S H IN G T O N  POST

I ΑΓΡΙΑ ΜΟΡΑ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
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ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΜΙΚΡΟ φ ) ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΤΑ ΝΕΑ 5Δυσκολίες πολιτικής συνεννόησης
ΥΙΈ ΕΣΥ να έρθω εγώ, ή κάπως έτσι. Μ πέρδεμα μεταξύ κυβέρνησης και αξιω ματικής α ντιπ ολίτευσης για το πότε θα μιλήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί στη συζήτηση επί της ψήφου εμπιστοσύνης που ζητά η κυβέρνηση. Το Μ έγαρο Μα- ξίμου ήθελε να ξεκινήσει η συζήτηση σήμερα το πρωί. Να μιλήσει ο Γιώργος Παπανδρέου. Και μετά ο Πρωθυπουργός να φύγει για το ϋ-20 των Καννών όπου εσπευσμένα εκλήθη. Π λην όμως η Συγγρού είχε θέμα. Το μεσημέρι έχει συγκα- λέσει την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ ο Αντώνης Σαμαράς. Οπως έχει ήδη γίνει φανερό, η  εποχή της αβρότητας και των αλληλοδιευκο- λυνσεω ν μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει παρέλθει.

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ να αρθεί το αδιέξοδο, αναζητήθηκε και βρέθηκε διαδικαστικός συμβιβασμός. Η συζήτηση θα ξεκινήσει -  όχι όμως με τους πολίτικους αρχηγούς στο βήμα. Αυτοί θα μιλήσουν αύριο, άπαξ και επιστρέψει ο Πρω θυπουργός από τις Κάννες. Είναι άλλη μια ένδειξη πως σε ό,τι αφορά τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις το άλογο έχει μπει μπροστά από το κόρο.
Η απογοήτευση του ΝικολάΙΧ Ε  Ή  ΔΕΝ  ΕΙΧΕ ενημερώ σει ο 

Γιώργος Παπανδρέου Π αρίσι, Βερολίνο και Βρυξέλλες για τις προθέσεις του να πάει τη δανειακή συμφωνία σε δημοψήφισμα; Ο πρω- θυπουργικός μηχανισμός άφηνε να εννοηθεί το βράδυ της Δευτέρας ότι είχε ενημερώσει. Υπουργοί με τους οποίους επικοινώνησε τηλεφωνικά

το ίδιο βράδυ ο Πρωθυπουργός δεν έμειναν με αυτή την εντύπω ση. Η ειδησεογραφία όπως καταγράφηκε χθες στις μεγάλες ξένες εφημερίδες επιβεβαιώ νει την άγνοια και την έκπληξη των ευρωπαίων ηγετών. 
Ο ΠΡΩΤΟΣ που αντέδρασε ήταν ο Νικολά Σαρκοζί. Ν ω ρίς νω ρίς χθες το πρωί από το Μ έγαρο των Η λυσίω ν διέρρευσε η είδησ η για την απογοήτευση του γάλλου Προέδρου σχετικά με το δημοψήφισμα στο blog του δημοσιογράφ ου της εφημερίδας «Le M onde» Αρνό Λε- 
παρμενηέ.

Ο Κ Α Τ Ε Σ Τ Η Μ Ε Ν Ο Σ  γ α λ λ ικ ό ς  Τ ύπος είναι εξαιρετικά αρνητικός απέναντι στα σχέδια του Π απ ανδρέου. Πάλι ο «Monde» έχει κύριο άρθρο όπ ου αναρω τιέται «τι μύγα τσίμπησε» τον Γιώργο και «αν τελικά η  Ελλάδα έχ ει θ έσ η  στην ευρω ζώνη». Σημειω τέον ότι ένας εκ των τριών ιδιοκτητών της εφημερίδας είναι ο γνω στός μας από τις επ ισ κ έψ εις του στην Ελλάδα 
Ματιέ ΙΙιγκάς της τράπ εζας Λα- ζάρ που συμβουλεύει το υπουργείο Ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν  για  τα θέματα του χρέου ς. Ο  Π ιγκάς έχει έρθει κατ'

Ηταν χρόνια φίλοι. 
Επαιρναν μαζί τον πρωινό 
καφέ t o u s  στην Πλατεία 
Κολωνακίου. X0es ο 
AvSpéas Λοβέρδοδ 
επισκέφτπκε gùs υπουργό; 
Υγεία; τον Ευάγγελο 
Βενιζέλο που, υποφέροντα; 
από κοιλιακά άλγη, 
βρέθηκε κλ ινήρη. AvSpéas 
και Βαγγέλη;έχουν 
σταδιακά απομακρυνθεί 
άπαξ και ο δεύτερο5 
έγινε αντιπρόεδρο; και 
υπουργό; Οικονομικών 
στον ανασχηματισμό 
του περασμένου Ιουνίου.
Το αιώνιο εκκρεμέ; τη; 
πολιτική; έχει φέρει τον 
Ανδρέα κοντά στην Αννα 
Λιαμαντοπούλου και τον 
Γιάννη Ραγκούσπ. Πάντω;, 
η χθεσινή επίσκεψη στον 
Βενιζέλο -  με φόντο τα 
περί δπμοψηφίσματο; -  
δεν είχε μόνο προσωπικό, 
αλλά και πολιτικό 
ενδιαφέρον

επανάληψιν στην Αθήνα, όπως και ο οικονομολόγος Ντανιέλ Κοέν, που είναι και στο διοικητικό συμβούλιο του «Monde».
Η ΑΛ Η Θ ΕΙΑ είνα ι ότι οι Γάλλοι, ειδικά, ίδρω σαν για τη συμφωνία της 27ης Οκτωβρίου, έχοντας ένα μάτι και στις σ υ ν έ π ειες  επ ί τω ν τραπεζώ ν τους. Ελληνικές κυβερν η τικ ές  π η γ ές  α να γ νώ ρ ιζα ν ότι τις πρώ τες π ρω ινές ώ ρες ήταν ο Σα ρκοζί που έπ αιξε καθοριστικό ρόλο στο να αναγκαστεί το IIF, η Διεθνής Ενωση Τ ραπεζώ ν, να δεχθεί το κούρεμα 50%.

Α σ ιήρικιοι ιοχυρισμοί
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του ΚΥΣΕΑ με θέμα τις κρίσεις στην ηγεσία του στρατεύματος προηγήθηκε του έκτακτου Υπουργικού Συμβουλίου. Κανονικά αυτές έπρεπε να είχαν γίνειτον Αύγουστο, αλλά ο ΠάνοςΜπεγλίτης προτίμησε, λόγω της έντασης με την Τουρκία, να τις μεταθέσει για αργότερα. Η  συνεννόηση του υπουργού Αμυνας με τον Π ρω θυπουργό ήταν να γίνουν πριν από την 28η Οκτωβρίου. Μ εσολάβησαν όμως οι αλλεπάλληλες Σύνοδοι Κορυφής της ΕΕ. Οπότε το ΚΥΣΕΑ προγραμματίσθηκε για χθες. Ο  Μ πεγλίτης είχε συνεννοηθεί με τον Γιώργο Παπανδρέου για τις επιλογές προσώπων εδώ και ένα δεκαήμερο. Apa είναι αστήρικτοι οι ισχυρισμοί της Ν Δ για κ ίνηση τελευταίας στιγμής. Είναι η πρώτη φορά που στην ηγεσία του στρατεύματος έρχονται πρόσω πα από την πρώτη γενιά αξιωματικών που μπήκε στις στρατιωτικές σχολές μετά τη δικτατορία. Στο Πεντάγωνο επιμένουν ότι οι επιλογές έγιναν με κριτήρια επιτελικής επάρκειας και επιχειρησιακής ετοιμότητας.

- Θ 0ΜΙ29 Π9 1 ÎTO ΤΡΑΠΕ2ΙΤΗ 1 ΠΟ£Α1 
ΤΟ ΠΡ9Τ0 Που 4ΆΧΗΕ1Ϊ  ΕΙΗΑ1 

Ο ΜΑΛΑΖΑ1 TH Î ΠΑΡΕΑΙί.
- η  AH ΑΕΗ ΤΟΗ RPlim i;...

-ΤΗΗ  feAHEll HE ΕΛΑΦΡΑ ΠΗΑΗΜΛΤΑΜΑ 
&ΙΟΤΙ Ε11ΑΙ Εΐυί.

Σιαγόνασιαγόνα
ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟτη ς σ τα γόνα ς επ ιφ υ λά σ σ ου ν οι β ο υ λευ τές τη ς σ υ μ π ο λίτευ σ η ς στα ηνω μ ένα  επ ιτελεία  Β ου λή ς και Μ α ξί- μου του Π Α Σ Ο Κ . Η  μεν Μιλένα Απο- 
στολάκη α ν εξα ρ τη τοπ ο ιήθ η κε μπαμ και κάτω. Ο ι α ντιρρ ή σ εις τη ς βουλευ- τού Β' Α θηνώ ν στο δημοψ ήφ ισμα είχα ν ή δ η αποτυπω θεί κατά την ψήφιση του σχετικού νόμου στη Β ουλή. Μ ά λιστα, η Μ ιλένα  είχε τότε και κ ά π οιου ς δ ια ξιφ ισ μ ού ς με τον 
Χάρη Καστανίδη που την α ντιμ ετώ πισε -  πού να 'ξ ε ρ ε ... -  υ π ο τιμ η τικά . Τ ον τελευτα ίο καιρό η Μ ιλένα  είχε , πά ντω ς, υ π α ρξια κ ές π ο λιτικ ές α ν η σ υ χ ίες .
ΕΥΑ ΚΑΪΛΗ και 
Χαρά Κεφαλί- 
δου εκφ ρ ά ζου ν α ντιρ ρή σ εις για  το δημοψ ήφ ισμα που η Εύα θέτει ως α ίρ εσ η  π ιθ α νή ς α ν εξα ρ τη το π ο ίη σ η ς τη ς. Ω σ τό σ ο , αυτά δεν  είνα ι τα μόνα ονόματα που α π α σ χο λο ύ ν το Π Α Σ Ο Κ . 
Η Τόνια Αντωνίου έχει σταματήσει να σ η κώ νει τηλέφ ω να, ενώ  ο Δημήτρης 
Λιντζέρης φ αίνεται να ετοιμ ά ζει τη ν π α ρέμ β α σ ή του. Ο ύτω ς ή άλλω ς, υ π ά ρ χει χ ρ ό ν ο ς , στη διάρκεια  τη ς σ υ ζή τ η σ η ς για  τη ν ψήφο εμ π ισ το σ ύ ν η ς  να  επ ιμ ετ ρ ή σ ου ν αυτοί -  και άλλοι -  το κλίμα και τις δυ νά μ εις τους. 
ΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ α σχολείται εντα τικά η Ρεγγίνα  
Βάρτζελη.

mikropolitikos@dolnet.grΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

mailto:mikropoNtikos@dolnet.gr


6 ΤΑ ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣΓαλοπούλε*
« Δ ημοψ ήφ ισμα; Ρωτούν τις γαλοπούλες πριν τις σφάξουν;» Ηταν το σχόλιο που έκανε δημοσιογράφος του ΒΒΘ, όταν έφτασαν τα νέα από την Αθήνα. Αυτά τα νέα έκαναν χθες πολλούς να σπάσουν τα μολύβια τους: δεν καταλαβαίνουν!Κατ' αρχάς συνεχίσθηκε η παράδοση που θέλει το σύστημα διακυβέρνησης να λειτουργεί ως «μο- νοπρόσωπη δημοκρατία». Η απόφαση ελήφθη από τον Πρωθυπουργό. Δεν θα μάθουμε ποτέ αν την εμπνεύστηκε ο ίδιος, ούτε ποιος -  ή ποια -  την εισηγήθηκε. Ούτε υπόψη ποιων ακριβώς ετέθη, πριν ανακοινωθεί.Εν πάση περιπτώσει αυτό είναι και ενδοκυβερνητικό ζήτημα. Και ως τέτοιο εξελίχθηκε χθες άλλωστε. Η ουσία ε ίναι ότι η ίδια η απόφαση υπήρξε ακατανόητη. Από τα συμφραζόμε- να -  όπως θα έλεγε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και συνήθ ης υ π ο σ τη ρ ι- κτής των πρω- θυπουργικώ ν αποφ άσεω ν -  δεν προκύπτει λογική ερμηνεία. Δημοψήφισμα για τη συμφωνία; Γιατί;Θα είχε νόημα να γίνει πριν από τη Σύνοδο Κορυφής. Ή  την άνοιξη του 2010, όταν η χώρα οδηγήθηκε σε διεθνή οικονομικό έλεγχο. Πώς γίνεται ο Πρωθυπουργός να μη ρωτάει τους υπουργούς όταν πάει στο ΔΝΤ, αλλά να ρωτάει τους πολίτες για μια υπερεθνική απόφαση την οποία ήδη έκανε δεκτή ως λύση σωτηρίας η κυβέρνηση; Είναι σαν τον νόμο του Φαρ Ουέστ: πρώτα πυροβολείς και μετά κάνεις ερωτήσεις.

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ε πιπλέον, πώς ακριβώς θα διατυπωθεί το κεντρικό ερώτημα στο δημοψήφισμα. Από τη μια θα μπει η απόφαση της 26ης Οκτωβρίου; Και από την άλλη τι; Το ερώτημα αν γίνεται δεκτή ή όχι; Εδώ οι υπουργοί δεν είναι σε θέση να την κατανοήσουν, θα το καταφέρουν οι ψηφοφόροι;Τυπικά η απόφαση δεν πάσχει. Αλλά από την εξίσωση λείπουν δυο παράγοντες. Ο ένας είναι το Υπουργικό Συμβούλιο! Οπω ς συνήθως: καμιά από τις μεγάλες επ ιλογές δεν έγινε με απόφ ασή του. Είτε δεν ρωτήθηκε, είτε τις επικύρωσε εκ των υστέρων.Ο δεύτερος είναι οι δανειστές και εταίροι. Μια ματιά στις διεθνείς αντιδράσεις τρομάζει. Ο σοι κρατούν τη λύση του χρέους έκοβαν φλέβες. Τώρα οι γαλοπούλες κινδυνεύουν προτού έλθουν τα Χριστούγεννα. Οι «γνωστοί άγνωστοι» που έριξαν την ιδέα, μάλλον δεν έχουν αίσθηση των διεθνώ ν επιπτώ σεων. Και όπως θα έλεγε ο αμερικανός φυσικός Λούις Αλβαρέζ: «Είναι πανέξυπνα άτομα που τους λείπει η κοινή λογική».

Γ Ϊ2 Ρ Γ Ο  ,ΤΟ ΓΧΑΡΑΔ&ΧΟΜΑΙ! Μ Α 2 2Τ ΡΙΜΩ

ΑΗΤ2ΜΗ Θ Α  2 Α έ  έΤ Ρ ΙΜ 2 ± ° ΚΙ ΑΛΛΟ.1 ΚΑΜΤ6 Χ3ΡΟβΡΧΟ Μ Α Ι ί- » Λ  ΚΙ £ Γ £ !

ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΡΙΤΗ ΑΠΟΨΗΨωμί, παιδεία, ελευθερίαΤο Π ολυιεχνείο  ως πολύτιμο εργαλείο για την π ρόοδο ι ή  χώρας
Τ ο Πολυτεχνείο αντιπροσωπεύει μια μεγάλη αντιδικτατορική έξαρση, τον φορτισμένο απόηχο του αρχικού ξεσπάσματος και μια γενιά που η κοινωνική πορεία της έχει τεθεί σε αμφισβήτηση. Η ιστορική επιστήμη δεν έχει αξιολογήσει ακόμα όλες αυτές τις κοινωνικές καταστάσεις με ψυχραιμία. Ωστόσο, η ουσιαστική προσφορά του Πολυτεχνείου, πέρα από το ένδοξο παρελθόν, πρέπει να αναζητηθεί στις δυνατότητες μελλοντικής παραγωγής, μετάδοσης και εφαρμογής ποιοτικής και επιστημονικής τεχνολογικής γνώσης.Οφείλουμε ως κοινωνία 
ΤΟΥ Κ ΙΜ Ω Ν Α  να αποδεχθούμε την καλλιέρ-
ΧΑΤΖΗΜ ΠΙΡΟ Υ γεκι τ0υ ορθού λόγου ως βάσης για την πρόοδο, αν επιθυμούμε να ενταχθούμε επιτέλους στο πλαίσιο του Διαφωτισμού. Τα πανεπιστήμια, με τη διάδοση της επιστημονικής γνώσης, είναι βασικά εργαλεία προς αυτή την κατεύθυνση. Σήμερα μάλιστα αποτελούν την πιο αποτελεσματική απάντηση κάθε προηγμένης χώρας στην κρίση. Στη νεοελληνική περίπτωση τα πανεπιστήμια, έχοντας συνιελέσει στην παρακμή ως μέρος του προβλήματος, οφείλουν να αποτελέ- σουν μέρος της λύσης, αλλάζοντας τα δεδομένα που έχουν οδηγήσει σε διάχυτη απαισιοδοξία.Οι πανεπιστημιακοί για να συμβάλουν στην έξοδο της χώρας από τη δύσκολη κατάσταση, οφείλουν προπάντων να κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Η δημόσια ανώτατη παιδεία, έστω και αν δεν είναι πραγματικά δωρεάν, έστω και αν έχει ταξικά χαρακτηριστικά, είναι υπαρκτή και, συχνά, καλής ποιότητας. Χρειάζεται όμως αποδοτικότητα, να γίνονται περισσότερα και καλύτερα με λιγότερα χρήματα. Εκτός από τη διδασκαλία και την έρευνα που αποτελούν τις κύριες προτεραιότητές τους, οι πανεπιστημιακοί οφείλουν σήμερα να συμβάλουν στην ομα- λοποίηση και αναδιάρθρωση της ακαδημαϊκής ζωής, να στελεχώσουν τα νέα όργανα διοίκησης, να εξασφαλίσουν αποτελεσματικό

τερες λειτουργίες για την παραγωγή αποφοίτων, πτυχιούχων και μεταπτυχιακών, ικανών να ωθήσουν την πρόοδο. Χρειάζονται σεβασμός της νομιμότητας, ηπιότητα που μειώνει τις εντάσεις, ολοσχερής αποβολή της βίας, τήρηση των κανόνων αξιοκρατίας, μέγιστη εκπαιδευτική παραγωγικότητα.
Τ α πράγματα ωστόσο δεν είναι εύκολα αφού μερίδα φοιτητών και διδασκόντων, εθελοτυφλώντας μπροστά στην απαξίωση, βαφτίζουν «κατάθεση πιστοποιητικών νομιμοφροσύνης» την προσπάθεια για ομαλή ακαδημαϊκή λειτουργία. Αυταπατώνται ότι με τον αδιάκοπο πολλαπλασιασμό απεργιών και κινητοποιήσεων, δηλαδή τελικά με κλειστά πανεπιστήμια, θα επέλθει ευρύτερη κοινωνική ανατροπή. Οι απόψεις όμως περί μη εφαρμογής του νόμου για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα είναι απαράδεκτες, η διατήρηση της νομιμότητας, όπως αυτή ορίζεται από τους θεσμούς της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Αλλιώς, η χώρα θα οδηγηθεί όχι μόνο εκτός Ευρώπης αλλά σε ανάποδη πορεία ακόμα και σε σχέση με άλλες κοινωνίες, όπως οι αραβικές, που εξεγείρονται με αίτημα το Κράτος Δικαίου. Είναι αλήθεια ότι ο νέος νόμος περιέχει ορισμένες πρόχειρες προτάσεις και λανθασμένες επιλογές, ενδεχομένως μάλιστα περισσότερες από τις μισές διατάξεις του να χρειάζονται αλλαγές ή βελτιώσεις. Οι όποιες τροποποιήσεις όμως δεν πρέπει να γίνουν υπό την πίεση έωλων ιδεολογημάτων, αλλά να προέλ- θουν από σοβαρή εργασία βασισμένη στη μελέτη της πορείας εφαρμογής του. Δυστυχώς, με περισσή ευκολία κυκλοφορούν στην πιάτσα αβασάνιστα συμπεράσματα, π.χ. περί επιβολής διδάκτρων ή περί τριετών σπουδών. Δυστυχώς, μερικές αντιρρήσεις μοιάζει να ξεκινούν από τη νοσταλγία του παλιού καθεστώτος που ακόμα και στα καλύτερα ελληνικά πανεπιστήμια είχε εκφυλιστεί σε συνονθύλευμα άγονων διαδικασιών, σπατάλης πόρων και υπό

γειων παζαριών μικροσυμφερόντων. Οι προ- πηλακιζόμενοι «οπαδοί του νέου νόμου» δεν είναι «κυβερνητικοί συνδικαλιστές», απλώς διαβλέπουν προοπτικές προοδευτικών αλλαγών με το νομικό εργαλείο που τέμνει μια παθολογική κατάσταση. Το αποκαρδιωτικό θέαμα άδειων αμφιθεάτρων, κλειδωμένων εργαστηρίων, βρώμικων διαδρόμων και λίγων νεαρών που κλείνουν την είσοδο σε όποιον έχει διαφορετική γνώμη δεν συνιστά ανατρεπτική αλλά παρακμιακή κατάσταση. Η επιμονή για ανοικτά πανεπιστήμια αποτελεί ένα βαθιά προοδευτικό αίτημα.
Τ ο Πολυτεχνείο μπορεί λοιπόν να εξελι-  ̂χθεί σε πολύτιμο εργαλείο για την πρόοδο της χώρας. Τα καλά πολυτεχνεία είναι σημαντικά επειδή οι εφαρμογές υψηλού επιστημονικού και τεχνολογικού επιπέδου αποτελούν πεμπτουσία για τις τόσο αναμενόμενες αναπτυξιακές δράσεις και μάλιστα για την πράσινη ανάπτυξη. Είναι σημαντικά

επειδή μπορούν να δημιουργήσουν επιστήμονες μηχανικούς υψηλού επιπέδου, με ευ- ρεία αντίληψη της πραγματικότητας, με κοινωνική και οικολογική ευαισθησία, οι οποίοι, αντί να οδηγούνται μοιρολατρικά σε αναζήτηση εργασίας εκτός Ελλάδος, θα στελεχώσουν ή και θα αναλάβουν αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Καμία κοινωνία δεν μπορεί να προοδεύσει χωρίς το θεμέλιο μιας διανοητικής ελίτ, ο φυσικός χώρος παραγωγής της οποίας εντοπίζεται κυρίως σε επιλεγμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Ο Κίμων Χατζημηιρο* είναι καθηγητή* στο Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Καμία κοινωνία δεν μπορεί να προοδεύσει χωρίδ ιο θεμέλιο μια* διανοητική* ελίτ, ο φυσικό* χώρο* παραγωγή* τη* οποία* εντοπίζεται κυρία» σε επιλεγμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
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ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 .Σιους Κ ιν έ ζο ι η ΑκρόποληΟ ια ν ο σουρεαλισμός διεκδικεί την πολιπ κή
Φαντάζει εξωπραγματικό, αλλά ισχυρίζομαι πως είναι η μόνη απλά και αμέσως εφικτά λύση: παραχωρούμε την Ακρόπολη για 99 χρόνια στους Κινέζους, μας ξεπληρώνουν τα 300 τόσα δισ. του χρέους και οι προαιώνιοι σινοελληνικοί δεσμοί φιλίας σφυρηλατούνται στο διηνεκές. Ετσι ξεμπερδεύουμε και ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Οτι η λύση μοιάζει σουρεαλιστικά είναι βέβαιον, δεν παύει ωστόσο να είναι εν ταυτώ και ρεαλιστικά: η υψομετρικά διαφορά ανάμεσα στον ΦΠΑ της αλμυρός και σ' εκείνον της γλυκιάς μπουγάτσας ά ανάμεσα στο τυλιγμένο και στο ατυλιχτο σάντουιτς δεν είναι λιγότερο σουρεαλιστικά, μα και εξίσου νατουρ(ε)αλιστικά· τα δυο ρεύματα συνυπάρχουν. Ο ρεαλισμός και ο σουρεαλισμός είναι ασύμβατα έως ανατιθέμενα, πλην όμως όχι και αντιφατικά καλλιτεχνικά ρεύματα, όπως φαίνεται και στο περίφημο λειωμένο ρολόι του Ντα- λί, όπου ο σουρεαλισμός δεσπόζει του ρεαλισμού -  τον κατατροπώνει, θα λέγαμε -  και τανάπα- λιν - τούμπαλιν.Μένει να ρυθμισθουν ορισμένες τεχνικές λεπτομέρειες. Στους όρους του συμβολαίου μπορούμε να κατοχυρώσουμε ότι λ.χ. η Ακρόπολη θα είναι προσβάσιμη και το Μουσείο της θα λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο· το μπου- καλάκι του νερού δεν θα πουλιέται σε εξωφρενικά τιμά στην κα- ντίνα των υπωρειών το κινεζικό κυλικείο θα λειτουργεί με ημι κινεζικές τιμές και εμείς θα παίρνουμε ως έθνος ένα μικρό μέρος των εισπράξεων οι απεργίες του προσωπικού θα θεραπεύονται παρα-

ΤΟΥ Μ ΙΜ Η  
ΣΟΥΛΙΩΤΗ

χράμα για λόγους εθνικούς κ.ο.κ. Η Ακρόπολη δεν είναι απλώς μνημείο, είναι ΤΟ μνημείο και άρα υπό την κινεζικά νομό και κάτοχό δεν θα διακόπτει τη λειτουργία της ποτέ και υπό οιεσδάποτε συνθάκες λιμού, σεισμού, καταποντισμού· κάπως σαν το ωρολό- γι στον Πύργο του Μτηγκ Μπεν, θα την καμαρώνουμε με αυγουστιάτικη πανσέληνο τα μεσάνυχτα -  ενώ τώρα την απολαμβάνουμε από το ρουφ-γκάρντεν του «Ηλέκτρα».Ε νστάσεις κατά της παραχώρησης ασφαλώς θα εγερ- θοϋν από τον εθνικόφρο- να αναγνώστη, που ίσως σπευσει να χαρακτηρίσει την εκατονταε- τά παραχώρηση πράξη αντεθνικά. Οι εξεταστέοι εθνικοί λόγοι διακρίνονται σε δυο αδρές κατηγορίες: σε λόγους εθνικός ασφαλείας και σε λόγους εθνικού γο- άτρου. Ω ς προς τους πρώτους λόγους, η παραχώρηση λιμένων όπως της Θεσσαλονίκης και του Αστακού είναι εθνικώς επισφαλέστερη συγκριτικά με του αρχαίου μνημείου, του οποίου η στρατηγικά αξία είναι αμελητέα έως μηδαμινά: η Πατρίς δεν θα κινδυνεύσει αν προσγειωθεί το κινεζικό ελικόπτερο στους πέριξτου Μνημείου απορρώγες βράχους.Ως προς τις ενστάσεις για λόγους εθνικού γοάτρου του τύπου «και τι είδους Ελληνες θα είμαστε με κινέζικη την Ακρόπολη», η απάντηση είναι ότι, πρώτον, έχουμε άδη γίνει διεθνώς ρεζί- λι των σκυλιών λόγω του σοβού- ντος αβάσταχτου χρέους (πανεπιστημιακά συνάδελφος, που κατά τα άλλη μοιάζει Σκανδιναβά, μου έλεγε ότι σε συνέδριο του Ιουνίου συνέτρωγε μια χαρά με δύο Νορβηγούς που, μόλις άκουσαν ότι είναι Ελληνίδα, άλλαξαν τραπέζι)· δεύτερον, ότι εμείς οι ίδιοι είμαστε που την περικυκλώσα

Α ν συλλογιστούμε πάνω στη στάση μτκ έναντιτων μνημείων, των μουσείων μέχρι σήμερα, θα διαπιστώσουμε ότι η εκατονταετία παραχώρηση στουξ Κ ινέζοι» είναι παρωνυχί*· χώρια ότι, εφόσον έχουμε ξεχρεώσει, θα μπορέσουμε να εκδώσουμε επιτέλοι» κάναν αρχαίο ελληνα συγγραφέα

με διά του αντεθνικού εφευρά- ματος της αντιπαροχάς και ευτυχώς που αντιστάθηκε το Κράτος και κράτησε στις ύστατες ντόπιες την Πλάκα της Αρβανιτιάς -  αλλιώς θα είχαμε σάμερα εκεί ψηλά και πλάι στο Ερεχθείον οκτα- ώροφο με μαγευτικά θέα στον Σαρωνικό. Τρίτο και γενικευτι- κό, αν συλλογιστούμε πάνω στη στάση μας έναντι των μνημείων, των μουσείων μέχρι σάμερα, θα διαπιστώσουμε ότι η εκατονταε- τάς παραχώρηση στους Κινέζους είναι παρωνυχίς* χώρια ότι, εφόσον έχουμε ξεχρεώσει, θα μπορέσουμε να εκδώσουμε επιτέλους κάναν αρχαίο Ελληνα συγγραφέα κι εμείς οι απόγονοι οι έρμοι, όπως το έχουν κάμει πολύ πριν από εμάς οι Αγγλοι, Γάλλοι, Γερμανοί, Ιταλοί και άλλοι. Διότι απόγονοι μόνο με γιαπωνέζικα τζιπ και με ενδυμασίες εισαγω- γάς είναι λειψοί απόγονοι.
Και επειδά θα έχουμε γλυκαθεί, προεξοφλώ ότι το 2111 θα ζητάσουμε την ανανέωση της παραχώρησης για μια δεύτερη εκατονταετία. Ή  για να κλεί- σουμε με τους στίχους του Εγγο- νόπουλου από το «Τραμ και Ακρό- πολις», όπου συνείρεται ο κόκκινος καπιταλισμός της Κίνας με τα πράσινα ελληνικά φύλλα:

Τι θλίψη θα ήτανε -  Θε 
μου -/τι  θλίψη/αν δεν με 
παρηγορούσε την καρδιά/ 
η ελπίδα των μαρμάρων/ κι 
η προσδοκία μιας λαμπρής 
αχτίδας/ που θα δώσει νέα 
ζωή/ στα υπέροχα μνημεία 
/ απαράλλαχτα όπως/ ένα 
κόκκινο λουλούδι/ μες σε 
πράσινα φύλλα.

Ο Μίμπ5 Σουλιώτη* είναι ποιητή* και 
διδάσκει λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο 
Δυτική* Μακεδονία*

dsouliot@gnfiail.com
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ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ  
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ0  Φουκαρά*Α ληθεύει ότι η αθάνατη ελληνική επι

θεώρηση ξυπνά από τη χειμέρια νάρ
κη της και ετοιμάζεται να ξαναχτυ

πήσει;
Αληθεύει ότι είναι στα σκαριά παράσταση- 
δίπτυχο με αναβίωση της μεγάλης επιτυχίας 
της οδού Ιπποκράτους της περιόδου 1981
82 υπό τον τίτλο «Να 'ρθει, θέ μου, ο Αντρέ- 
ας για να φάει ο κόσμος κρέας», συνοδευό- 
μενη από το ολόφρεσκο πόνημα «Επήγε ο 
Μήτσος για μαλλί και βγήκε κουρεμένος»;
Αληθεύει ότι γνωστό συγγραφικό δίδυμο ή 
τρίδυμο προετοιμάζει το υπερθέαμα «Περή
φανα νιάτα, βουρ για τη Μελβούρνη μη σας 
φάν' οι στούρνοι»;
Ισχύει ότι ως φαβορί εμφανίζεται το μιούζι
καλ «Της μιας δραχμής τα γιασεμιά είναι για 
τους λεβέ^ες»;
Και ότι ο μόνος σοβαρός αντίπαλός του μέ
χρι στιγμής μοιάζει να είναι το «Στου ευρώ 
τα σκαλοπάτια έβγαλα τα δυο μου μάτια»;
Ενώ κάποιοι επιχειρούν να πλασάρουν ως 
αουτσάιντερ το «Μη μου φεύγεις ακίνητο κι 
εσύ σαν τ' αυτοκίνητο»;
Και κάποιοι άλλοι προωθούν μες στην ανα- 
μπουμπούλα το «Βγάλε για τον πεθαμένο 
ψήφισμα κι άσε το δημοψήφισμα»;
Ενώ στη γωνία περιμένει η πειραματική ρε- 
βί πίστας «Η Μερόπη στην Ευρώπη»; Και 
η τριλογία «Δώσε μου ψέμα να χαρώ, δώσ' 
μου αλήθεια να πνιγώ»; Αλλά και το βαριετέ 
«Μας την πέσανε οι φόροι μα και οι κουκου- 
λοφόροι»; Και το θέαμα αναψυκτηρίου «Τρε
λάθηκε ο μπαγλαμάς και πλάκωσε ο Φου- 
πουάς»;
Αυτός ο οργασμός δεν είναι η μεγαλύτερη 
δικαίωση της άλλης πλευράς του «Οχι» και η 
τρανή επιβεβαίωση ότι εμείς παντού και πά
ντα με τραγούδια πολεμάμε τον εχθρό -  «βρε 
το φουκαρά»;

ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΑΕ δειχνε ευδιάθετος και πάντως ήταν ευπροσήγορος. Με ρώτησε ποια διαδρομή επιθυμώ να ακολουθήσει για να φτάσω στον προορισμό μου κι όταν τέλειωσε το δελτίο με τις ειδήσεις από τα χαρακώματα της δημοκρατίας μου άνοιξε την κουβέντα με ένα επιγραμματικό: επιτέλους.Επιτέλους ήρθε η ώρα να μιλήσει ο λαός.Επιτέλους ήρθε η ώρα να αποκατασταθεί το αίσθημα της εθνικής ενότητας, επιτέλους ήρθε η ώρα να ξεχάσου- με ποιος είναι ιδιοκτήτης άδειας ταξί και ποιος είναι απλός οδηγός, επιτέλους όλα αυτά που περάσαμε τόσους μήνες ήρθε η ώρα να αποδώσουν τους καρπούς τους.

ΤΟΥΤΑΚΗ
ΘΕΟΔΩ-
ΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η γοητεία του αγνώστου
Αν ανακαλύπτει* την Αμερική, μια στα μνημόνια, μια στα δημοψηφίσματα, τότε πόσε* φορέ* θα σε γράψει η Ιστορία;

Τέλος στον δυτασμό, τέλος σ' αυτό το αίσθημα της αναξιοπρέπειας που σε πιάνει όποτε σκέφτεσαι πως η θέρμανσή σου για να βγάλεις τον χειμώνα εξαρτάται από το νευρόσπαστο τον Γάλλο και την ξενέρωτη κυρία από τη Γερμανία. Κι αυτό το ευρώ, π  να το κάνω το ευρώ όταν δεν έχω φράγκο. Τώρα μπορώ να πιάνω το τιμόνι και να ξέρω ότι την τύχη μου την κρα- τάω στα χέρια μου. Και χωρίς πολλά πολλά. Μ' ένα «ναι» ή με ένα «όχι», διότι και η δημοκρατία, ενίοτε, όταν πάσχει από κατάθλιψη, έχει ανάγκη από φαρμακευτική αγωγή.Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν τα σκεφτόταν όλα αυτά, όμως εγώ τα σκέ- φτηκα όταν τον άκουσα να ανακουφίζεται μ' εκείνο το «επιτέλους». Κι ήμασταν - τόσο ευχαριστημένοι και ευδιάθετοι και οι δύο που όταν πια φτάσαμε στον προ

ορισμό μας τόλμησα να του ζητήσω και απόδειξη -  τώρα που καταλαβαινόμαστε εμείς οι δύο. Κι εκείνος, γενναιόδωρος, μου έδωσε τρεις. Χάρη στην προκήρυξη του δημοψηφίσματος, με μία μόνο κούρσα μάζεψα κάνα εικοσάρικο σε αποδείξεις.Και είναι να αναρωτιέσαι πώς δεν το είχαν σκεφτεί τόσον καιρό να δώσουν μια τόσο ηχηρή απάντηση στα κεκτημέ- να δικαιώματα των συνδικαλιστών, να κλείσουν μια και καλή το στόμα των κλειστών πανεπιστημίων, να δώσουν ένα κίνητρο ανάτασης στον δημόσιο υπάλληλο, να τονώσουν και λίγο το ηθικό του άλλου του κακομοίρη που έχει μείνει άνεργος. Ας αναλάβει επιτέλους κι εκείνος ο λαός τις ευθύνες του που όλο ζητάει ευθύνες '  απ' τους άλλους, που είναι μεν υπεύθυνοι αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αναλαμβάνουν και ευθύνες.

Είναι σαν το αυγό του Κολόμβου. Πού τον θυμήθηκα κι αυτόν; Αυτός δεν είναι που ανακάλυψε την Αμερική ενώ νόμιζε ο πονηρούλης πως έχει φτάσει στις Ινδίες; Και να σκεφτείς, φίλε μου, πως αυτός έμεινε στην Ιστορία επειδή ανακάλυψε μία και μοναδική Αμερική, με ένα εφάπαξ που λένε. Αν όμως ανακαλύπτεις την Αμερική κάθε μέρα, μια στα μνημόνια, μια στα μεσοπρόθεσμα, μια στα πολυνομο- σχέδια και μια στα δημοψηφίσματα, τότε πόσες φορές θα σε γράψει η Ιστορία;Διότι, θα συμφωνήσεις αγαπητέ, πως δικαιούνται να μεγαλουργήσουν μόνο όσοι αισθάνονται τη γοητεία του Αγνώστου να τους γαργαλάει τη μύτη κι αν μια ζαριά δεν πρόκειται ποτέ να καταργήσει την τύχη, όπως είπε κι ο ποιητής, αν παίζεις ζάρια κάθε μέρα στο τέλος πού θα πάει, θα σου βγει.

mailto:dsouliot@gmail.com
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Από την πρόσφατη ομιλία 
του Πρωθυπουργού στην 
Κοινοβουλευτική Ομάδα

Σε περιδίνηση έχει π ε
ριέλθει η χώρα μετά το 
διεθνές σοκ -  και τα 
εκατοντάδες αρνητι
κά πρωτοσέλιδα -  που  
προκάλεσε η αναγγελία 
πραγματοποίησης δη
μοψηφίσματος για τη 
νέα δανειακά σύμβαση 
από τον Πρωθυπουργό  
Γιώργο Παπανδρέου.
Οι διεθνείς αγορές, 
που είχαν πανηγυρί
σει τη συμφωνία της 
26ης Οκτωβρίου, κατέρ- 
ρευσαν -  όπως και το 
ελληνικό χρηματιστή
ριο -  λόγω της αβεβαιό
τητας για το ευρώ που  
προκαλεί ο φόβος για 
ένα «όχι» στο δημοψή
φισμα.
Ηδη οι Ανγκελα Μέρ- 
κελ και Νικολό Σαρκο- 
ζί κάλεσαν τον Πρωθυ
πουργό για εξηγήσεις 
στη Σύνοδο του β20, 
στις Κάννες, ενώ τόσο 
το ΔΝΤ όσο και οι Βρυ
ξέλλες, αν και σε διαφο
ρετικούς τόνους, Γ ια- 
μηνύουν ότι η περίφη
μη 6η δόση του δανεί
ου της τρόικας είναι και 
πάλι στον αέρα.
Ο Γιώργος Παπανδρέ
ου αντιμετωπίζει την 
ίδια στιγμή πρόβλημα 
και με την Κοινοβου
λευτική Ομάδα του ΠΑ- 
ΣΟΚ, που πλέον διαθέ
τει μόνον 152 βουλευ
τές, μετά την ανεξαρ
τητοποίηση της Μιλέ- 
νας Αποστολάκη. Αρκε
τοί βουλευτές, αλλά και 
υπουργοί, όπως ο Α. Λο- 
βέρδος, δηλώνουν αντί
θετοι με τη διενέργεια 
δημοψηφίσματος. Π ά
ντως, ο Πρωθυπουργός 
επέμεινε στη γραμμή 
του δημοψηφίσματος 
μιλώντας χθες το βρά
δυ σε έκτακτο Υπουρ
γικό Συμβούλιο. Μάλι
στα, επανέλαβε με έντο
νο τρόπο τις καταγγελί
ες του για συμφέροντα 
που θέλουν να ρίξει την 
κυβέρνηση, ενώ έστειλε 
και μήνυμα στους β20 
ότι θα έπρεπε να ενδι
αφέρονται για τη γνώ
μη των πολιτών και όχι 
των αγορών.

Ανένδοτος για
το δημοψήφισμα0  Πρω θυπουργός αψηφά τις έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό αλλά και δ ιεθ νώ ς.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣΕ πιμένει ο Γιώργος Παπανδρέου στη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος, αψηφώντας τις έντονες αντιδράσεις που προκαλεί τόσο διεθνώς όσο και στο εσωτερικό του κόμματος, και θέτει σε σοβαρή δοκιμασία τη συνοχή της κυβερ- νώσας παράταξης.Ο κ. Παπανδρέου, υπεραμυνόμενος της κρίσιμης επιλογής του, όπως και της απόφασής του να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή, τόνισε στο χθεσινό έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο ότι στο δημοψήφισμα οι πολίτες θα κληθούν να απαντήσουν με ένα «ναι» ή ένα «όχι» στη συμφωνία, στο ευρώ, στην Ευρωπαϊκή Ενωση.Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε στα μέσα ενημέρωσης που «λυσσαλέα αντιδρούν στο δημοψήφισμα», απέδωσε τη στάση τους σε «συμφέροντα», άφησε αιχμές ότι πίσω από τις φανατικές αντιδράσεις βρίσκονται και τράπεζες που υφίστανται τις επιπτώσεις από τη συμφωνία και διερωτήθηκε «γιατί φοβούνται τον λαό και τη λαϊκή ετυμηγορία». Δήλωσε ότι δεν παρεκκλίνει από τον αρχικό σχε

δίασμά που εξήγγειλε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, πράγμα που σημαίνει ότι η συζήτηση για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης θα ξεκινήσει κανονικά αύριο, απόντος του ίδιου λόγω της μετάβασής του στις Κάννες, και θα καταλήξει την Παρασκευή όπου -  όπως πιστεύουν στην κυβέρνηση -  οι βουλευτές θα λειτουργήσουν υπό το βάρος της ευθύνης να ρίξουν την κυβέρνηση και θα την υπερψηφίσουν.
«ΟΧΙ ΕΚΛΟΓΕΣ». Απέρριψε την εκδοχή να οδηγηθεί η χώρα σε πρόωρες εκλογές υποστηρίζοντας ότι αυτή η απόφαση θα οδηγούσε ευθέως σε χρεοκοπία, υποστήριξε ότι είχε τη σύμφωνη γνώμη των εταίρων για την απόφασή του και προανήγγειλε ότι θα υπάρξουν δηλώσεις στήριξης από το εξωτερικό.Ο κ. Παπανδρέου χαρακτήρισε «θεσμική εκτροπή» τις παροτρύνσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να άρουν την εμπιστοσύνη τους στην κυβέρνηση και να τη ρίξουν, ενώ δέχθηκε τη σκληρή κριτική μιας σειράς υπουργών.

Πάντως η αιφνίδια ανεξαρτητοποίηση χθες το μεσημέρι της Μιλένας Αποστολάκη, η οποία συ- νοδεύθηκε από τρεις ακόμη σημαντικές παρεμβάσεις βουλευτών που θέτουν εν αμφιβόλω την προχθεσινή κορυφαία πολιτική επιλογή του Γιώργου Παπανδρέου να προκηρύξει δημοψήφισμα, έβαλε τη χώρα σε τροχιά έκτακτων πολιτικών εξελίξεων. Οι βουλευτές Βάσω Παπανδρέου, Εύα Καϊλή, Χαρά Κεφαλίδου και Κώστας Καρτάλης κατέστησαν σαφές ότι δεν συναινούν και προφανώς δεν πρόκειται να ψηφίσουν υπέρ της διεξαγωγής του δημοψηφίσματος, πράγμα που σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη απολέσει στο συγκεκριμένο θέμα τη «δεδηλωμένη», και αν επιμείνει ο Πρωθυπουργός στη διεξαγωγή του εκ των πραγμάτων θα οδηγηθεί σε αναπόφευκτη κοινοβουλευτική ήττα και εκλογές.Η διακίνηση μάλιστα σεναρίων ότι ετοιμάζονται να προχωρήσουν σε ανάλογες δημόσιες τοποθετήσεις ή και κινήσεις μια σειρά βουλευτών δημιούργησε εικόνα κατάρρευσης της κυβερνώσας πλειο- ψηφίας, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί ο κ. Παπανδρέου στην απόφαση να συγκαλέσει σε έκτακτη σύσκεψη το Υπουργικό Συμβούλιο.
ΑΙΧΜΕΣ

ΤΟΥ
ΝΟΤΗ
Π ΑΠ ΑΔΟ ΠΟ ΥΛΟ Υ

Αγνόησε ίο «γυάλινο δωμάτιο»
Οτι η πολιτική ζωή του τόπου από τότε που η χώρα προσέφυγε στο ΔΝΤ βρίσκεται διαρκώς στο διεθνές μικροσκόπιο ήταν το κύριο επιχείρημα του κ. Παπανδρέου όλους αυτούς τους μήνες, όταν ζητούσε σύνεση και σωφροσύνη από τις πολιτικές δυνάμεις και τους συνδικαλιστές. Κι όμως, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κάτω από την πίεση των ημερών αγνόησε το αξίωμα του «γυάλινου δωματίου» ανακοινώνοντας δημοψήφισμα για τη συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου. Αποτέλεσμα ήταν η Ελλάδα να γίνει πρωτοσέλιδο σε ολόκληρο τον

κόσμο και όλα τα χρηματιστήρια να κα- ταρρεύσουν -  και τώρα να είναι στον αέρα η έκτη δόση του δανείου της τρόικας, για την οποία ψηφίστηκε μετά κόπων το πολυνομοσχέδιο Βενιζέλου!Η κίνηση Παπανδρέου είναι απολύτως ακατανόητη από τους Γαλλογερμα- νούς που -  για να διαφυλάξουν το ευρώ και τις τράπεζές τους -  έδωσαν μάχη για τη διάσωση της Ελλάδας, φτάνοντας να εκβιάζουν τους τραπεζίτες.Αδυνατούν επομένως να ανπληφθούν τη σκοπιμότητα ενός δημοψηφίσματος, το οποίο αν καταλήξει σε ένα «όχι» θα απο

τελεί πολιτικό αυτοχειριασμό. Θα οδηγήσει την Ελλάδα εκτός ευρώ και την ευρωζώνη στα Τάρταρα.Το οξύμωρο της υπόθεσης είναι ότι αν έπρεπε κάποιοι να κάνουν δημοψήφισμα, θα ήταν αυτοί που αποδέχθηκαν να μας «χαρίσουν» 100 δισ. ευρώ από το ελληνικό χρέος και μας προσέφεραν κι άλλα 130 δισ. ευρώ για να μη χρεοκοπήσει η Ελλάδα -  κι όχι εμείς. «Είναι σαν να δίνεις χάρη σε έναν μελλοθάνατο και εκείνος να σου ζητά ένα εξάμηνο για να το σκεφτεί», είπε ένας ξένος χρηματιστής. Ποιος μπορεί να τον βγάλει ψεύτη;
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ΤΗΣ ΕΦΗΣ ΞΕΝΟΥ

Κριτική και ενστάσεις από τρεις υπουργούς
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος δήλωσε ότι θεωρεί τελείως λανθασμένη την απόφαση και σημείωσε πως δεν μπορεί θεμελιώδη ζητήματα που δεσμεύουν τη χώρα για 30 χρόνια να τίθενται με τόσο πρόχειρο τρόπο στην κρίση του λαού. Τόνισε μάλιστα ότι «θέματα εθνικής στρατηγικής όπως είναι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ενωση και η συμμετοχή στην ευρωζώνη δεν μπορεί να τίθενται από τακτικές και ελιγμούς υπό αμφισβήτηση δίνοντας επιχειρήματα σε όσους δεν θέλουν την Ελλάδα μέλος της ευρωζώνης και της ΕΕ».Η Αννα Διαμαντοπούλου διερωτήθη- κε ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί η απόφαση που ελήφθη τώρα για το δημοψήφισμα και σημείωσε ότι μια τέτοιας σημασίας απόφαση θα έπρεπε να είχε συζητηθεί και αποφασιστεί τουλάχιστον στην κυβερνητική επιτροπή.Ο Κώστας Σκανδαλίδης επισήμανε πως δεν υπήρξε η παραμικρή ενημέρωση για το θέμα στα στελέχη και υποστήριξε ότι χωρίς αυτή την ενημέρωση δεν μπορεί να προχωρήσει ομογενοποιημένα το ΠΑΣΟΚ.
ΤΟΝ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ. Την επιλογή του κ. Πα- πανδρέου στήριξαν οι υπουργοί Παν. Μπε- γλίτης, Χρ. Παπουτσής, Δ. Ρέππας, X. Κα- στανίδης, Μαρ. Ξενογιαννακοπούλου, Γ. Παπακωνσταντίνου, Mix. Χρυσοχοΐδης.Τα σενάρια που έπεσαν στο τραπέζι
ΣΕ ΧΘΕΣΙΝΕΣ διαβουλευσεις για το τι μέλλει γενέσθαι, στις οποίες έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο οι κ.κ. Πετσάλνικος, Ρέππας, Καστανιδης, Γερουλάνος, Αθανασά- κης, Ελενόπουλος, και η κ. Ρ. Βάρτζελη, εξετάστηκαν όλα τα δεδομένα όπως και οι ελιγμοί που θα έπρεπε να κάνει ο Πρωθυπουργός προκειμένου να ανακτήσει και πάλι την πρωτοβουλία των κινήσεων. Στο πλαίσιο αυτό εκτιμήθηκαν ως προς την αποτελεσματικότητά τους τα σενάρια:■ Αμεση προκήρυξη εκλογών, αφού προηγουμένως διαμορφωθεί το ιδεολογικοπολιτικό π εριεχόμενο της αντιπαράθεσης στην προεκλογική περίοδο, με τον Πρωθυπουργό να καταγγέλλει ήδη από την αυριανή παρέμβασή του στη Βουλή τη "νεο-αποστασία” και τα συμφέροντα που κρύβονται πίσω της.■ Πρόταση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να αναλάβει πρωτοβουλία υπέρ της συγκρότησης κυβέρνησης εθνικής ανάγκης με άξονες την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης για τη νέα δανειακή σύμβαση και την ταυτόχρονη ρητή δέσμευση στο τέλος της διαδικασίας αυτής, σε περίπου ένα τρίμηνο, να οδηγηθεί η χώρα σε πρόωρες εκλογές.■ Ακύρωση του δημοψηφίσματος και πρόταση στη Νέα Δημοκρατία για «εθνική συνεννόηση» ώστε να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός και να περάσει από τη Βουλή η νέα δανειακή σύμβαση με ρητή επίσης δέσμευση για εκλογές σε εύθετο χρόνο -  όχι όμως πέραν του Φεβρουάριου.
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ΜΑΜΑ, ΜΙΛΑ2 ίΟΙΑΡΑί

-

Ζητούν άλλον δρόμο
Η Βάσω Παπανδρέου (αριστερά), με δήλωσή τηδ, ζήτησε χθεε τη συγκρότηση 
κυβέρνηση* εθνική* ενότηταε. Λίγο αργότερα συντάχθηκε με το αίτημα, με επιστολή 
τηε προετον Πρωθυπουργό, και η βουλευτή* Θεσσαλονίκη* Εύα Καϊλή (στο κέντρο). 
Επιστολή έστειλε στον Γ. Παπανδρέου και η βουλευτή$ Δράμαε Χαρά Κεφαλίδου (δεξιά), 
διατυηώνονταε τη διαφωνία τη* με το δημοψήφισμα

Κινούμενη όμμοε η ΚΟ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΒΟΥΛΑ ΚΕΧΑΓΙΑΝ τόμινο καταιγιοτικών εξελίξεων στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ που καθιστά αβέβαιη ακόμη και την εξασφάλιση της ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση ενεργοποιούν οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για το δημοψήφισμα.Η στάση πολλών βουλευτών του ΠΑΣΟΚ κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας τα μεσάνυχτα της Παρασκευής έχει μετατραπεί σε γρίφο για το κυβερνητικό επιτελείο κυρίως μετά τις δημόσιες παρεμβάσεις τους κατά του δημοψηφίσματος αλλά και τις προτροπές τους για συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής ενότητας με πρωθυπουργό κοινής αποδοχής.Τον προβληματισμό εντείνουν υπόγειες διεργασίες που συντελούνται μεταξύ των βουλευτών και οι οποίες, όπως φαίνεται, έχουν αντικείμενο τον καθορισμό της στάσης τους στην κρίσιμη ψηφοφορία.Είναι ενδεικτικό ότι μετά τις ανακοινώσεις στην Κοινοβουλευτική Ομάδα περί δημοψηφίσματος περίπου είκοσι βουλευτές που εκπροσωπούν σχεδόν όλες τις τάσεις και τα ρεύματα έκφρασης του ΠΑΣΟΚ συναντήθηκαν σε σπίτι στην Αγία Παρασκευή για να καθορίσουν τη στάση τους. Η συνάντηση, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν απέφερε κάποιο αποτέλεσμα ή συμφωνία για συντονισμένες κινήσεις και οι βουλευτές αποφάσισαν να περιμένουν πώς θα εξελιχθεί η πολιτική κατάσταση τα επόμενα 24ωρα.Επίσης, ανεπίσημη συνάντηση προεδρικών βουλευτών έγινε σε ξενοδοχείο της Αθήνας, κυρίως όμως για να συζητηθεί η διέξοδος -  όπως εκτιμήθηκε -  που δίνει η προοπτική του δημοψηφίσματος στους βουλευτές της περιφέρειας.Το Μέγαρο Μαξίμου πάντως αντιδρά προκαλώντας όποιον διαφωνεί

Το βράδυ m s Aeuiépas έγιναν δύο δείπνα βουλευιών, σε σπίπ και σε κεντρικό ξενοδοχείο

Π αράθυροεπιστροφής
Οι πληροφορίεΒ
αναφέρουν ότι η προσφάτου 
αποπεμφθείσα από την 
Κοινοβουλευτική Ομάδα 
του ΠΑΣΟΚ Λούκα Κατοέλη 
(πάνω) δεν εμφανίζεται 
αρνητική στο να δώσει ψήφο 
εμπιστοσύνη* στην κυβέρνηση. 
Μέχρι στιγμή* πάντα« δεν έχει 
γίνει καμία επίσημη κρούση 
από πλευρά* ΠΑΣΟΚ στην 
κ. Κατσέλη. Ούτε η ίδια όμωδ 
έχει δεσμευτεί για την ψήφο Tns 
τα μεσάνυχτα Tns Παρασκευή*. 
Χθεδ υπήρξε τηλεφωνική 
επικοινωνία μεταξύ του Μιχάλη 
Καρχιμάκη και Tns πρώην 
υπουργού, αργότερα όμωδ 
ο γραμματέα* του ΠΑΣΟΚ 
διευκρίνιζε ότι η συνομιλία t o u s  

έγινε τυχαία και δεν τέθηκε το 
ζήτημα Tns ψηφοφορία*.

Βουλευτέςμόνοι ψάχνουν
Δ ημόσ ιες διαφωνίες και παρασκηνιακές ζυμώ σεις ενόψει ιη ς ψήφου εμπ ισ ιοσ ύνης

-ΜΑΜΑ, AH UTAH Ο ΜΠΑΜΠΑ! ÎTH ΘΕ1Η MOU 
. ΤΙ ΘΑ ££AH&_.

—θα ΠΡοίευχοτΑΗ- tspa που θα aouAiAseï
HA TOH ΠΑΡΟυΗ ΤΑ ΑΓΡΙΑ WJMATA 
MI HA TOH Se&PAlOUH fcHA ePHMOHVUl 
Με ΤΗ ΜΙλεΗΑ M l THH ΚΑΪΛΗ'.

TOY ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟ ΠΟ ΥΛΟΥ

ουσιαστικά να καταψηφίσει, δηλαδή να χρεωθεί την απώλεια της «δεδηλωμένης» της κυβέρνησης, δεδομένης της εύθραυστης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας των 152 (μέχρι αργά το βράδυ) βουλευτών.Η ανεξαρτητοποίηση της Μιλέ- νας Αποστολάκη και η απροθυμία που εξέφρασε η Βάσω Παπανδρέου να στηρίξει την κυβέρνηση στο θέμα του δημοψηφίσματος προκάλεσαν αλυσίδα αντιδράσεων από βουλευτές της συμπολίτευσης, οι οποίοι είτε με δηλώσεις τους είτε με επιστολές τους έθεσαν ζήτημα συγκρότησης κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας.Την κίνηση της Βάσως Παπανδρέου μιμήθηκε και η βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης Εύα Καϊλή, η οποία έστειλε επιστολή στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ απορρίπτοντας το δημοψήφισμα και ζήτησε, και αυτή, κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας και συνεργασίας με πρωθυπουργό κοινής αποδοχής.Οι αντιδράσεις δεν σταμάτησαν εκεί. Ακολούθησαν επιστολές κατά του δημοψηφίσματος από τη βουλευτή Δράμας Χαρά Κεφαλίδου, όπως και σκληρή επιστολή από τον βουλευτή Μαγνησίας Κώστα Καρτάλη ο οποίος διαφώνησε με τη διενέργεια του δημοψηφίσματος και υπενθύμισε ότι πρέπει να ψηφισθεί από 151 βουλευτές. «Η πρόταση θα κατατεθεί στη Βουλή και η ψήφος μου θα

κριθεί με βάση τη διεθνή κατάσταση όπως θα έχει διαμορφωθεί», δήλωσε ο βουλευτής αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.
«ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ». Ερωτηματικά για τη στάση που θα τηρήσει στο εξής αφήνει με νέο άρθρο του και ο βουλευτής της Β' Αθηνών Μίμης Ανδρου- λάκης. «Ενας ηγέτης φτάνει κοντά σε έναν διακαή στόχο του κι όμως την ύστατη στιγμή σκηνοθετεί ασύνειδα την αποτυχία των προσπαθειών του. Καιρός για ήρεμη αυτοπεποίθηση, στωική αυτοσυγκέντρωση και εθνική ευθύνη. Καθένας πλέον ατομικά και συλλογικά αναλαμβάνει τις ευθύνες του», αναφέρει χαρακτηριστικά.Ασαφείς είναι οι προθέσεις και άλλων βουλευτών της συμπολίτευσης. Για παράδειγμα, ο βουλευτής Ζακύνθου Δημήτρης Βαρβαρίγος χθες σχολιάζοντας -  σε site -  το θέμα του δημοψηφίσματος αναφέρθηκε σε πολιτικό τυχοδιωκτισμό και αργότερα εξομολογήθηκε σε δημοσιογράφους ότι είναι πολύ προβληματισμένος και δεν έχει κατασταλάξει τι θα πράξει κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας.Ομοίως, ο βουλευτής της Β' Πειραιώς Δημήτρης Αιντζέρης μετά την ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Πρωθυπουργό και την επανάληψη του αιτήματος περί συγκρότησης εθνικής ενότητας διευκρίνισε

στα «ΝΕΑ» πως αν έχει κάτι να πει θα το πει δημοσίως, εάν και εφόσον ο ίδιος το κρίνει.Εκ παραλλήλου, ο βουλευτής Καρδίτσας Νίκος Σαλαγιάννης δεν έκρυβε τον προβληματισμό του τονίζοντας στην εφημερίδα πως θα σκεφτεί πολύ σοβαρά τι θα πράξει.Η βουλευτής Φθιώτιδος Τόνια Αντωνίου έλεγε χθες σε συνομιλητές της στη Βουλή πως «ό,τι έχω να πω θα το πω στην Ολομέλεια». Δυσα- ρεστημένος από τις εξελίξεις εμφανιζόταν και ο βουλευτής Μεσσηνίας Οδυσσέας Βουδούρης.
«ΣΥΜΜΟΡΙΕΣ». Πάντως τη στάση των συναδέλφων του καυτηριάζει με ανακοίνωσή του ο βουλευτής Ηρακλείου Φραγκίσκος Παρασύρης, κάνοντας λόγο για επανάληψη του σκηνικού του Ιουνίου. «Μπροστά στα μάτια μας εκτυλίσσεται ένας απίστευτος ανταγωνισμός για Τό ποιος θα αναδειχθεί πιο άθλιος από τον άλλον. Κάτω αυτές τις ραγδαίες εξελίξεις, ο λαός πρέπει να ετοιμαστεί για τα χειρότερα που έρχονται όχι μόνο για τα οικονομικά της χώρας. Ωστόσο, δεν είναι δύσκολο να αντι- ληφθεί κανείς τι πραγματικά συμβαίνει. Σύντομα κάποιοι θα καταλάβουν σε τίνος τον μύλο κουβαλούσαν νερό. Οι γνωστές συμμορίες σε πλήρη διάταξη».

Ο Πρωθυπουργό* 
προσέρχεται στη χθεσινή 
συνεδρίαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου στη Βουλή

Καιαγγελίεξ για συμφέρονια, 
anootáoeis από Βενιζέλο
ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α  με τους συνεργάτες του Πρωθυπουργού, βρίσκεται σε εξέλιξη «σχέδιο για την απομάκρυνση του Γιώργου Παπανδρέου από την εξουσία προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα πολυποίκιλα συμφέροντα που αθροίζονται προκειμένου να επιτευχθεί ο κοινός στόχος». Παρ' ότι δεν συγκεκριμενοποιούν αυτά τα «πολυποίκιλα συμφέροντα», αφήνουν να εννοηθεί ότι συμποσού- νται σ' αυτά επιχειρηματίες, κερδοσκόποι, μέσα ενημέρωσης, αλλά και πολιτικές φιλοδοξίες.Το γεγονός ότι έγινε απόπειρα να εμπλακεί στα σενάρια αποσταθεροποίησης του κ. Παπανδρέου ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ε. Βενιζέλος (με αφορμή το γεγονός ότι αρκετοί από τους βουλευτές που διαφωνούν με το δημοψήφισμα και ζητούν τη συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής συνεννόησης θεωρείται ότι βρίσκονται πολύ κοντά στις απόψεις του και ορισμένοι είχαν ταχθεί με το μέρος του στην εκλογή του 2007) φανερώνει τη σύγχυση που επικρατεί στο Μ έγαρο Μ αξίμου. Και αυτό γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα το κλίμα που «διέρρεε» από το περιβάλλον του Πρωθυπουργού ήταν πως ο κ. Β ενιζέλος έχει «στενότατη συνεργασία» με τον κ. Π απανδρέου, και πως «μεταξύ τους έχει αποκατασταθεί μια ειλικρινής σχέση χωρίς σκιές και γκρίζες ζώνες».Η επαναφορά στο κλίμα της διαμάχης του 2007 απαντήθηκε με διαρροές από πλευράς του αντιπροέδρου της κυβέρνησης ότι δεν έχει σχέση με τη στάση των βουλευτών, αλλά και με αναφορές ότι δεν γνώριζε την απόφαση του Πρωθυπουργού για το δημοψήφισμα -  παρ' ότι αυτό αμφισβητείται έντονα από διάφορες πλευρές.

Μ ΙΛΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Αποχώρηση 
με «κατηγορώ»
ΩΣ «βαθιά διχαστική διαδικασία» χαρακτηρίζει την πρόταση του Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, η οποία με επιστολές της προς τον πρόεδρο της Βουλής Φίλιππο Πε- τσάλνικο αλλά και προς τον Πρωθυπουργό εξεδήλωσε την απόφασή της να ανεξαρτητοποιηθεί από την Κοινοβουλειττική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.Στην επιστολή της η Μιλένα Αποστολάκη σημειώνει ότι «η κρίση στο εσωτερικό της χώρας έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και απειλεί τη συνοχή της ελληνικής κοινωνίας, και ότι η διαδικασία προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας είναι ανεπιτυχής». Αναφέρει ακόμη ότι «η νομοθετική υπερπαραγωγή αδυνατεί να μετουσιωθεί στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και η στόχευ- ση των κυβερνητικών πολιτικών εξαντλείται στα συνήθη "υποζύγια" αδυνατώντας να θωρακίσει τα μέτρα που λαμβάνονται με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης». Και η κ. Αποστολάκη καταλήγει: «Ψήφισα σειρά νομοσχεδίων γνωρίζοντας ότι δεν εκφράζω τη βούληση των πολιτών που με εξέλεξαν αξιολογώντας ως πρώτιστο καθήκον μου την αποφυγή χρεοκοπίας και της επακόλουθης στάσης πληρωμών. Τούτη τη στιγμή εκπροσωπώντας ως βουλευτής σύμφωνα με το Σύνταγμα το έθνος, έχω χρέος να αντισταθώ σ' αυτήν τη λαθεμένη πολιτική επιλογή που διχάζει επιχειρώντας ανεπίτρεπτα να υποκαταστήσει τη λαϊκή εντολή και την ίδια στιγμή απειλεί Τη βιωσιμότητα της χώρας. Οι στιγμές είναι κρίσιμες και οι πολίτες έχουν ανάγκη να εκπροσωπούνται από βουλευτές που εξέλεξαν. Για τον λόγο αυτό δεν παραιτούμαι από την εντολή που μου έδωσαν οι συμπολίτες μου αλλά ανεξαρτητοποιούμαι αποχωρώντας από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ».

Η Μιλένα Αποστολάκη 
προβληματισμένη κατά τη 
συνεδρίαση Tns Κοινοβουλευτική* 
Ομάδαδ του ΠΑΣΟΚ
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...... ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ
Δ Η Μ Ο Ψ Η Φ ΙΣ Μ Α · ΠΥΡΕΤΟΣ ΣΤΗΝ Α Θ Η Ν Α

Ο πρόεδρο$ 
τη$ ΝΔ Αντώνη$ 
Σαμαράς (και) 
κατά τη χθεσινή 
συνάντησή του 
με τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας 
Κάρολο 
Παπούλια 
ανέφερε ότι 
είναι επιτακτική 
ανάγκη να 
ακυρωθεί 
η απόφαση του 
Πρωθυπουργού 
για τη 
διεξαγωγή 
δημοψηφίσμστο$ 
και χαρακτήρισε 
«εθνική 
ανάγκη» 
την άμεση 
προσφυγή 
στις κάλπες

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΙΟ Ν ΥΣΗ Σ Ν ΑΣΟ Π Ο ΥΛΟ ΣΕ θνική ανάγκη αποτελεί πλέον, για τη ΝΔ, η άμεση προσφυγή στις κάλπες. Το μήνυμα αυτό μετέφερε χθες ο Αντώ- νης Σαμαράς και στον Π ρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπού- λια, ενώ εμφανίζεται ιδιαίτερα προβληματισμένος για τον αντίκτυπο που έχει στη διεθνή σκηνή η προοπτική ενός δημοψηφίσματος για την απόφαση στήριξης της ελληνικής οικονομίας. Στο γαλάζιο επιτελείο αποκρούουν τα σενάρια περί οικουμενικής κυβέρνησης, αλλά κομματικές πηγές δεν αποκλείουν να ενταθούν το επόμενο διάστημα οι ευρωπαϊκές πιέσεις προς αυτή την κατεύθυνση, σε συνδυασμό και με την εκταμίευση της έκτης δόσης από την τρόικα.Μια τέτοια εξέλιξη , όπως αναγνω ρίζουν επιτελικά στελέχη της Λεωφόρου Συγγρού, θα δημιουργήσει νέα δεδομένα και για την αξιωματική αντιπολίτευση. Τα ίδια στελέχη παρέπεμπαν ωστόσο στις δύο προϋποθέσεις που έθεσε ο κ. Σαμαράς τον περασμένο Ιούνιο, κατά«Η ΝΔ είναι αποφασισμένη να αποφέψει πάση θυσία ιέιοιουβ τυχοδιωκτικοί^ πειραματισμού^ Και μπορεί να το κάνει...»τις συζητήσεις του με τον Πρωθυπουργό για τη συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής ενότητας: πρώτον, την αποχώρηση του κ. Παπανδρέ- ου και, δεύτερον, τον περιορισμένο χρονικό ορίζοντα ενός κοινού κυβερνητικού σχήματος που θα οδηγήσει τη χώρα και στις εκλογές.
«ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ». Στη Λεωφόρο Συγ- γρού εμφ ανίζονται π επ εισ μ ένο ι ότι «η κυβέρνηση καταρρέει» και αναμένουν τις εξελίξεις στο εσωτερικό του Π Α ΣΟ Κ  π ροκειμένου να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους. Εως χθες το βράδυ στα ηγετικά κλιμάκια του κόμματος θεωρούσαν εξαιρετικά πιθανό να μην υπάρχει δεδηλωμένη κυβερνητική πλειοψηφία μέχρι τα μεσάνυχτα της Π αρασκευής, οπότε προβλέ- πεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την παροχή ψήφου εμπ ιστοσύνης στην κυ β έρ νη σ η  -  εν ολίγοις, να αναγκαστεί νωρίτερα ο Πρωθυπουργός να προσφύγει στις κάλπες. Ωστόσο, ακόμη και αν η κυβέρνηση υπερβεί τη δοκιμασία της ψήφου εμπιστοσύνης, στενοί συνεργάτες του κ. Σαμαρά αναφέρουν ότι η ΝΔ είναι αποφασισμένη να εξαντλήσει όλο το θεσμικό οπλοστάσιο προκειμένου να οδηγήσει τη χώρα στις εκλογές.Προς την κατεύθυνση αυτή, στο γαλάζιο επιτελείο προετοιμάζουν για την π ροσεχή εβδομάδα «πορεία προς τον λαό» του κ. Σαμαρά, με ανοιχτές συγκεντρώσεις σε

Και π ρόσ κλησ η Καρατζαφέρη
Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο πράε- 
δροε του ΛΑΟΣ Γιώργοε Καρα- 
τζαφέρηε ζήτησε χ,θεε συνάντηση 
με τον κ. Σαμαρά προκειμένου να 
υπάρξει «συντονισμά$», όπωε είπε, 
μεταξύ των ενοίκων τη5 δεξιά$ πολυ- 
κατοικία$. Παράλληλα, ζήτησε την 
παρέμβαση του Προέδρου τη$ Δη- 
μοκρατία$ με στόχο τον σχηματισμό 
κυβέρνηση$ «εθνική$ σωτηρία$» ή 
την επίτευξη μιαε συμφωνίαε μετα
ξύ των πολιτικών αρχηγών για προ
κήρυξη εκλογών εντάε του Νοεμβρί
ου. Από τη ΝΔ απέφυγαν κάθε σχό
λιο για το αίτημα Καρατζαφέρη, αλ
λά επιτελικά στελέχη τηε Λεωφόρου 
Συγγρού αμφισβητούσαν την «αξι
οπιστία» του προέδρου του ΛΑΟΣ, 
τονίζοντα$ ότι «διατυπώνει καθημερι
νά διαφορετικέε θέσειε»

αρκετές μεγάλες πόλεις της χώρας και μοναδικό αίτημα την παραίτηση της κυβέρνησης και την άμεση προσφυγή στις κάλπες. Κατά πληροφορίες, τον σχεδιασμό αυτό παρουσίασε ο πρόεδρος της ΝΔ και κατά τη χθ εσινή συνάντησή του με τον κ. Π απ ούλια , στον οποίο ανέφερε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να ακυρωθεί η απόφαση του Π ρω θυπουργού για τη δ ιεξα γ ω γή δημοψηφίσματος. «Η ΝΔ είναι αποφασισμένη να αποτρέψει πάση θυσία τέτοιους τυχοδιωκτικούς πειραματισμούς. Και μπορεί να το κάνει...» , φρόντισε να διαμηνύσει κατά την αποχώρησή του από το Π ροεδρικό Μ έγαρο, καταγγέλλοντας παράλληλα τον κ. Παπανδρέ-

ου ότι «στην προσπάθειά του να διασωθεί έβαλε ένα δίλημμα διχαστικό και εκβιαστικό, που θέτει σε κίνδυνο το μέλλον μας και τη θέση μας στην Ευρώπη». Το μήνυμα αυτό θα εκπέμψει και στη σημερινή συνεδρίαση της γαλάζιας Κ οινοβουλευτικής Ομάδας.
«Μ Ο ΙΡ Α ΙΟ  Λ Α Θ Ο Σ » . Επιτελικά στελέχη της Λ. Συγγρού χαρακτήριζαν μοιραίο λάθος την κίνηση του Πρωθυπουργού και τόνιζαν ότι η ΝΔ δεν πρόκειται να μπει στη συζήτηση για τη στάση της, σε περίπτωση κατά την οποία προχωρήσει τελικώς το σχέδιο του δη μοψηφίσματος, καθώς εκτιμούν ότι ο απώτερος στόχος του κ. Παπαν-

δρέου είναι να «εκβιαστεί» η α ξιωματική αντιπολίτευση.Στις σ υ νεχείς συσκέψ εις του γαλάζιου επιτελείου κρίθηκε απαραίτητο η ΝΔ να εκπέμψει το επόμενο διάστημα την εικόνα «υπεύθυνης πολιτικής δύναμης» και να εμφανιστεί ως «εγγυήτρια της ευρωπαϊκής προοπτικής» της χώρας -  σε αντιδιαστολή με την «ευρωπαϊκή περιπέτεια» στην οποία οδηγεί η απόφαση του Πρω θυπουργού για το δημοψ ήφ ισμα. Α ρκετοί στο γαλάζιο επιτελείο μάλιστα προεξοφ λούν ότι όσα διαδραματίζονται από προχθές θα δώσουν δημοσκοπική ώθηση στη ΝΔ, που θα την οδηγεί στα όρια της αυτοδυναμίας».
ΠΟΛΛΟΙ ΠΟΛΙΤΕΥΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΙ ΣΕ ΛΑΟ Σ ΚΑΙ ΔΗΣΥΕσχατη λύση η παραίτηση βουλευτών

ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ συσκέψεις που είχε χθες ο Αντώ- νης Σαμαράς με τον στενό πυρήνα των συνεργατών του συζητήθηκε διεξοδικά και το ενδεχόμενο της ομαδικής παραίτησης των βουλευτών της ΝΔ με στόχο να πιεστεί ο Πρωθυπουργός να προσφύ- γει σε εθνικές εκλογές, αφού θα πρέπει να προκηρυχθούν αναπληρωματικές εκλογές στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας. Αν και έγινε αποδεκτό ότι ο πολιτικός συμβολισμός μιας τέτοιας κίνη

σης θα είναι ισχυρός, εντούτοις το σχέδιο φαίνεται ότι αποτελεί έσχατη λύση. Κι αυτό γιατί υλοποίησή του προϋποθέτει την παραίτηση και όλων των επιλαχόντων από τους συνδυασμούς της ΝΔ στις εκλογές του 2009, από τους οποίους ένας σημαντικός αριθμός έχει προσχωρήσει σήμερα στον ΛΑΟΣ και στη Δημοκρατική Συμμαχία και είναι άδηλο, κατά τη Λεωφόρο Συγγρού εάν και εκείνοι αρνηθούν τις κενές βουλευτικές έδρες.



ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ TA NBA 13Ί«Δεμένα» ία χέρια ίου ΠροέδρουΑ ρ ΐ σ ΐ ε ρ ά $  Μ ειά  ιη  Συνταγματική Αναθεώ ρηση ιου 1986 δεν έχει καθοριστικές δυνατότητες παρέμβασης
ΕΝΤΟΝΟΤΑΤΕΣ παραμένουν οι αντιδράσεις των κομμάτων της Αριστερός για τις πολιτικές πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού, ενώ το ΚΚΕ ανακοίνω σε και συγκέντρω ση διαμαρτυρίας έξω από τη Β ουλή την Π α ρ α σ κευ ή  το απόγευμα, λίγες ώρες προτού στηθεί η κάλπη για την ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Πα- πανδρέου.Σύσσωμη η Αριστερά ζητάει εκλογές, ενώ Αλέ- κα Παπαρήγα και Αλέξης Τσίπ ρας υψ ώ νουν τους τόνους της κριτικής στο π ρ ό σ ω π ο  του Π ρ ω θ υ πουργού. «Το δημοψήφισμα το βάζει ο Παπανδρέ- ου -  βάζω μια παρένθεση, μπορεί να είναι στρίβειν διά του αρραβώνος, δεν ξέρω -  αλλά εν πάση πε- ριπτώσει το βάζει με έναν εκβιαστικό και ωμό τρόπο», δήλωσε χθες η γενική γραμματέας του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα. «Θα βάλει ερωτήματα παραπλανητικά και θέλει να υποκαταστήσει τη γενικότερη κρίση του λαού. Οι εκλογές, έτσι και αλλιώς, αντικειμενικά θα βάλουν αυτό το ζήτημα».Ε κ λ ο γ ές  ζή τ η σ ε  εκ νέου και ο πρόεδρος της Κ οινοβουλευτικής Ο μ ά δας του ΣΥΡΙΖΑ Α λ έξη ς Τ σίπρας, ο οπ οίος υπ ογράμμισε πως «οι κάλπες δεν είναι για δημοψήφισμα αλλά για εκλογές».Ο Α .Τ σ ίπ ρ α ς δ ια τύ πωσε τη βεβαιότητα πως «ο λαός μας θα σηκώ σει το ανάστημά του και θα πει ένα συντριπτικό "όχι" στην πολιτική της λιτότητας, ανοίγοντας νέους δρόμους ελπίδας για την Ελλάδα και την Ευρώπη». Ο σον αφορά την πρόταση της Βάσως Παπανδρέ- ου να συγκληθεί Συμβούλιο πολιτικώ ν αρχηγώ ν ανέφερε πως αυτή είναι μια κίνηση άνευ νοήμα τος στην παρούσα φάση. Εκλογές ζήτησε και ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Α ρισ τερός Φώ της Κου- βέλης, ενώ άλλα σ τελέχη όπως ο Δημήτρης Χα- τζησωκράτης διατύπωσαν την άποψη ότι οι πολίτες δεν θα δεχθούν ακραίους εκβιασμούς όπως «αν ε ίμαστε με το ευρώ  ή τη δραχμή».Κατά του δημοψ ηφ ίσματος τάχθηκαν με ανακοίνωσή τους και οι Οικολόγοι Πράσινοι.

Δ εν έχει συνταγματική δυνατότητα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά τη Συνταγματική Αναθεώρηση του 1986 να πάρει επισήμως πρωτοβουλίες για τη συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας. Κατ' αυτόν τον τρόπο στην πραγματικότητα ο Κάρολος Παπούλιας είναι «με δεμένα τα χέρια» απέναντι σε όσους π εριμένουν από αυτόν οποιαδήποτε πολιτική πρωτοβουλία -  της παραίτησης συμπε- ριλαμβανομένης...
«ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ». Μ πορεί ωστόσο να πάρει πολιτική πρωτοβουλία σύγκλησης του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών και να απευθυνθεί -  λόγω της θέσης του αλλά και της μακροχρό

νιας πείρας του -  στους συμμετέχοντες σε πολιτικό επίπεδο για την αναζήτηση της δυνατότητας δημιουργίας κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας, η οποία θα βγάλει τη χώρα από το σημερινό αδιέξοδο και θα την οδηγήσει μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε εκλογές.
ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ. Πάντως, το Σύνταγμα προβλέπει άλλες διεργασίες οι οποίες πυροδοτούν πολιτικές εξελίξεις. Αυτές είναι δύο: είτε η κυβέρνηση παραι- τείται, είτε πέφτει επειδή χάνει τη δεδηλωμένη. Τότε το Σύνταγμα προβλέπει εκλογές, με προεκλογική περίοδο διάρκειας τριάντα ημερών για λόγους «Εθνικής Ανάγκης», σύμφωνα με το άρθρο 41.Ο Πρόεδρος της Δημοκρατία διαλύ-

Φ
Στην πραγματικότητα, ο 
Κωνσταντίνοε Καραμανλήε 
ήταν ο τελ ευ τά ^  
Πρόεδροε τηε Δημοκρατίαε 
στον οποίο το Σύνταγμα 
έδινε τη δυνατότητα 
πολιτικών κινήσεων. Από 
τον Χρήστο Σαρτζετάκη 
και έκτοτε, ο Πρόεδροε 
τη $ Δημοκρατίαε απλώε 
«διαχειρίζεται» την εντολή 
που λαμβάνει το εκάστοτε 
πρώτο κόμμα

ει τη Βουλή με πρόταση της κυβέρνησης που έχει λάβει ψήφο εμπιστοσύνης για ανανέωση της λαϊκής εντολής, προκειμένου να αντιμετωπιστεί εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας. Το Προεδρικό Διάταγμα σε αυτήν την περίπτωση προσυπογράφεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.
ΣΕ 45 ΗΜΕΡΕΣ. Οι εκλογές είναι περισσότερο πιθανό να προκόψουν στην παρούσα συγκυρία εάν η κυβέρνηση χάσει τη δεδηλωμένη στην επίμαχη ψήφο εμπιστοσύνης που ζήτησε ο Πρωθυπουργός. Σε αυτήν την περίπτωση ο Πρωθυπουργός παραιτείται και διενερ- γούνται εκλογές με προεκλογική περίοδο 45 ημερών.

ΟΦΕΛΟΣ ΣΤΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΑΣ

Grande Punto Van 
από € 7 .8 8 0 *

Fiorino 
από € 8 .1 3 0 *

Νέο Dobló Cargo 
από € 9 .1 6 0 *

Και καλύπτετε πλήρως τις ανάγκες της επιχείρησής σας και εξοικονομείτε 
χρήματα με τις νέες χαμηλές τιμές που σας προσφέρει η Fiat!

• Ωφέλιμο φορτίο από 530kg έως 1.000kg ·  Κατανάλωση από 3,51/100km έως 4,2l/100km** ·  Ωφέλιμος όγκος από 1m3 έως 4,6ma
• Μεταφορά έως και 2 ευρωπαλετών σε κάθε φόρτωση ·  Δυνατότητα μακροχρόνιας μίσθωσης

Ελάτε τώρα σε μία έκθεση Fiat για να μιλήσουμε σαν επογγελματίες. 
Βρείτε ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες στο www.fiatproiessional.gr μέσω της υπηρεσίας Fiat Professional Win!

ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ (ή 100.000km) ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Μ Ι Λ Α Μ Ε  Μ Ε  Α Π Ο Δ Ε ΙΞ Ε ΙΣ

*0 ι παραπάνω τιμές είναι χωρίς Φ.Π.Α., συμπεριλαμβάνουν το όφελος απόσυρσης, τις ενέργειες μηνός και δε συμπεριλαμβάνουν έξοδα ταξινόμησης και 
παράδοσης. Οι ενέργειες μηνός συνδυάζονται με χρηματοδότηση μέσω FGA Bank. Έξοδα δανείου: €270. Φ.Π.Α.: Grande Punto Van: €1.720, Fiorino: €1.778, 
Νέο Doblo Cargó: €2.000. **Εκτός πόλης -1 .3  Πετρελαίου Mulitjet
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ΔΗΜΟΨ ΗΦ ΙΣΜΑ· ΠΥΡΕΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011Σιην Ευρώπη δεν αποφασίζουμε μόνοι pas
ΤΗΣ
ΕΛΙΖΑΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Η  βαθιά οικονομική κρίση που βασανίζει την ελληνική κοινωνία δύο χρόνια τώρα απειλεί να διαλύσει την ίδια τη συνοχή της. Ολο και περισσότερο αντίπαλα επιμέρους συμφέροντα τείνουν να συγκρούονται έξω από κανόνες. Σπανιότερα μεταξύ τους, οι αγρότες της Κρήτης με τους ναυτερ- γάτες είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα, που διευθετήθηκε μάλιστα καλά, επιτρέποντας ένα αισιόδοξο συμπέρασμα: ότι όταν έρθουν αντιμέτωπες δύο συγκεκριμένες επιδιώξεις, η ανάγκη των παραγωγών να μεταφερθούν τα προϊόντα τους για να πουληθούν πριν σαπίσουν, μόνος τρόπος να αμειφθούν για τη δουλειά τους, να εξασφαλίσουν ένα εισόδημα, και η ανάγκη των εργαζομένων να πιέσουν τους εφοπλιστές για τη συλλογική σύμβαση στα καράβια, για να εξασφαλίσουν το δικό τους εισόδημα, ίσως μπορεί να κατανοηθεί τι παίζεται και να επιλεγεί το καλύτερο, ή τουλάχιστον το λιγότερο κακό για τις δύο πλευρές αθροιστικά. .. Τέτοιες αναγκαίες αντιπαραθέσεις όμως λίγες οργανώθηκαν. Αυτό που κυριαρχείΗ  οικονομική κρίση 
συμπυκνώνεται σε μια 
καθολική κρίση 
εμπιστοσύνη npos tous 
θεσμούς

είνα ι π λή θ ος αντίπαλα συμφ έρ ο ν τα , με ανταγωνιστικές επιδιώ ξεις, να στρέφονται όλα μ α ζί ενά ντια  στο κ ρ ά τ ο ς , στην κυβέρνηση, στην τρόικα -  άρα και στην Ευρωπαϊκή Ενωση στη σημερινή πολιτική της υπόσταση. Η σύγκρουση γίνεται ολοένα σφοδρότερη, διεξάγεται έξω από κανόνες, τυφλά, χωρίς καμία ρεαλιστική προοπτική. Η οικονομική κρίση έχει προσλάβει έτσι ευρύτερες διαστάσεις, συμπυκνώνεται εντέλει σε μια καθολική κρίση εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς και το πολιτικό σύστημα.Η κατάσταση έχει γίνει εξαιρετικά επικίνδυνη. Η απειλή μιας πραγματικής καταστροφής είναι άμεση: να τιναχτεί στον αέρα η κατ' αρχήν συμφωνία της ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής, η οποία, κάτω από όρους και προϋποθέσεις που έμενε ακόμα να διευκρινισθούν και πάντως να επιβεβαιωθούν στην πράξη, θα εξασφάλιζε τη συνέχιση, φειδωλά οπωσδήποτε, μιας απ' έξω χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας για μια δεκαετία· να οδηγηθεί ως εκ τούτου η χώρα σε ανεξέλεγκτη χρεοκοπία* να εξαναγκαστεί, χωρίς ξένους πόρους πια, σε έξοδο από το ευρώ· και τότε να προσγειωθούν απότομα παραγωγικές δραστηριότητες, εισοδήματα και απασχόληση σε επίπεδα δραστικά χαμηλότερα από τα τωρινά, να γνωρίσουμε μια φτώχεια ασύλληπτη για τις μεταπολιτευτικές γενιές. Η ανάσχεση της απειλής απαιτεί επιτακτικά πια μεγάλες πολιτικές πρωτοβουλίες, ισχυρές και ενωτικές, ικανές να αποκαταστήσουν μια κοινω νική

εμπιστοσύνη. Αλλά ποιες θα μπορούσαν να είναι αυτές;'Αν υπήρχε τρόπος να απομονωθεί η ελληνική εσωτερική κοινωνική δυναμική, η προχθεσινή πρόταση του Πρωθυπουργού για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος θα ενείχε μεν τον σοβαρό κίνδυνο της απόρριψης στην περίπτωση που στους περισσότερους πολίτες θα επικρατούσε η οργή και η αγανάκτηση για τα όσα υφίστανται· εφόσον όμως το «ναι» θα κέρδιζε με σημαντική πλειοψηφία, θα είχε εκφραστεί δημοκρατικά η λαϊκή βούληση υπέρ της παραμονής της χώρας στο ευρώ, άρα και υπέρ ενός μακροχρόνιου οικονομικού προγράμματος όπως το επιτάσσει σήμερα η συμμετοχή στην Ευρώπη, με όλο το κόστος που συνεπάγεται' οι ανατιθέμενες μειοψηφίες θα εξασθενούσαν καθώς θα έχαναν σε νομιμοποιητικό έρεισμα στην κοινωνία. Αυτή ήταν η «ζαριά» του Γιώργου Παπανδρέου. Μόνο που, ακριβώς επειδή η Ελλάδα είναι μέλος της ευρωζώνης, ορθάνοιχτης, με τη σειρά της, στις παγκόσμιες αγορές, κάθε ενέργεια τέτοιας εμβέλειας σ' εμάς εδώ επηρεάζει σφοδρά όλες τις άλλες οικονομίες. Καν η εξαγγελία τέτοιας ενέργειας. Το είδαμε κιόλας χτες, με τα Χρηματιστήρια να πέφτουν σε Ανατολή και Δύση, με το ευρώ να υποχωρεί, με τις μετοχές ευρωπαϊκών τραπεζών ιδίως να καταρρέουν πάλι. Το είδαμε επίσης στις ανήσυχες και αυστηρές πρώτες πολιτικές αντιδράσεις από την Ευρώπη, στον διεθνή Τύπο: «Το ελληνικό δημοψήφισμα για το πρόγραμμα διάσωσης απειλεί το ευρώ» ο πρώτος τίτλος στη γαλλική εφημερίδα «Le M onde». Από την πρώτη στιγμή επισημάνθηκε άλλωστε ότι η δανειακή σύμβαση που θα κρινόταν στο δημοψήφισμα ακόμα δεν υφίσταται, χρειάζονται πολύπλοκες διαπραγματεύσεις για να καταρτισθεί -  ως το τέλος του έτους, προβλεπόταν. Πώς να ευοδωθούν διαπραγματεύσεις υπό την αίρεση της απόρριψης;Οξύτατες αρνητικές αντιδράσεις εκφράζονται ωστόσο και εντός της χώρας, στο εσωτερικό του ίδιου του ΠΑΣΟΚ. Μ ένουν άρα οι εκλογές. Πώς θα επαληθευθούν όμως τα αποφθέγματα ότι «οι δημοκρατίες δεν γνω ρίζουν αδιέξοδα», ότι τη λύση δίνει «η ετυμηγορία του κυρίαρχου λαού», όταν ολοκληρωμένα προγράμματα που να απαντούν στο πρόβλημα της χώρας, που να ανοίγουν τη δύσκολη προοπτική για το αύριο απουσιάζουν παντελώς, όταν, αντίθετα, το μεν ΠΑΣΟΚ επικρίνεται για την αποτυχία της διακυβέρνησής του, τα δε κόμματα της αντιπολίτευσης περιορίζονται δύο χρόνια τώρα σε εξωπραγματικές προτάσεις επειδή ακούγονται πιο ευχάριστες στους ψηφοφόρους τους; Χρόνος δεν υπάρχει. Με την καταστροφή επί θύραις θα δούμε τις ισχυρές και ενωτικές πολιτικές πρωτοβουλίες που χρειαζόμαστε;

Λάθος ipônos λήψης πολιηκών αποφάσεων
Ê m

ΤΟΥ
π.κ.
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ

Γ ενικά θεωρώ ότι το δημοψήφισμα είναι ένας εσφαλμένος τρόπος λήψης πολιτικών αποφάσεων, ιδιαίτερα, μάλιστα, για ένα πολιτικό σύστημα συγκρουσιακός δυναμικής όπως είναι το ελληνικό. Με δύο εξαιρέσεις: ότι το ερώτημα που τίθεται προς απάντηση στο δημοψήφισμα μπορεί πράγματι να απαντηθεί απλά και μονολεκτικά με «Ναι» ή «Οχι» (π.χ,. βασιλεία ή δημοκρατία) ή για τοπικά, περιφερειακά θέματα όπου οι πολίτες γνωρίζουν τα προβλήματα σε βάθος και μπορούν να εκφραστούν υπεύθυνα και ορθολογικά. Επιπλέον, μία ενδεχόμενη αρνητική έκβαση ενός δημοψηφίσματος πρέπει να είναι δυνητικά διορθώσιμη -  χωρίς να έχουν προηγηθεί καταστροφικές συνέπειες αν η πολιτική τάξη ετπλέξει «να διορθώσει» την αρνητική αυτή έκβαση. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, το δημοψήφισμα τείνει να συμβάλει στην υπονόμευση του κοινοβουλευτικού συστήματος και ιδιαίτερα του κορυφαίου θεσμού του Κοινοβουλίου. Δεν είναι τυχαίο ότι ιστορικά το δημοψήφισμα έχει χρησιμοποιηθεί από α υ τ α ρ χ ικ ο ύ ςΜ ια αρνητική έκβαση ενός δημοψηφίσματος πρέπει να είναι δυνητικά διορθώσιμη -  χωρίς να έχουν προηγηθεί καταστροφικές συνέπειες

ο  π.κ.
Ιωακειμίδης

είναι
καθηγητής του 
Πανεπιστημίου 

Αθηνών και 
μέλος του ΔΣ 

του ΕΛΙΑΜΕΠ

ηγέτες και δημαγωγούς για να π α ρ α κ α μ φθεί η Βουλή. Η σ ύ γ χ ρ ο ν η  δημοκρατία είναι αντιπροσωπευτική και όχι άμεση. Και τούτο γιατί η περιπλοκότατα των προβλημάτων, η κυριαρχία της επικοινωνιακής κουλτούρας δεν επιτρέπουν, με τις εξαιρέσεις που αναφέραμε, την επίλυση των προβλημάτων στο επίπεδο του δήμου. Οι ορθολογικές αποφάσεις μπορούν να ληφθούν μέσα από ορθολογικό διάλογο στο πλαίσιο των αντιπροσωπευτικών, κοινοβουλευτικώ ν θεσμών.Πέρα από τα παραπάνω, το δημοψήφισμα που εξαγγέλθηκε για το γέο «πακέτο στήριξης» της Ελλάδας δημιουργεί αβεβαιότητα (εκφράστηκε ήδη στις αγορές) η οποία, δυνητικά, μπορεί να απειλήσει την ίδια τη συμφωνία και την ύπαρξη του πακέτου. Επιπλέον, και πολύ πιο σημαντικό ίσως, θέτει ζήτημα παραμονής ή όχι της χώρας στην ευρωζώνη και κατ' επέκταση στην Ευρωπαϊκή Ενωση, ζήτημα που ποτέ δεν θα έπρεπε να θέσει η Ελλάδα, ιδιαίτερα σε αυτή τη συγκυρία. Επιπλέον, ένα δημοψήφισμα στην Ελλάδα στέλνει λάθος μήνυμα προς τις υπόλοιπες δεκαέξι χώρες-μέλη της ευρωζώνης. Τους λέει ειδικότερα ότι ο ενδεδειγμένος τρόπος για να ^γκριθεί το νέο πακέτο διάσωσης £ίναι η διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Εύκολα μπορεί να σκεφτεί κάποιος τι μπορεί να σημαίνει αυτό εάν χώρες όπως π.χ. Γερμανία, Ολλανδία, Φινλανδία, Σλοβακία, Σλοβενία, αποφασίσουν να ακολουθήσουν την ελληνική συνταγή του δημοψηφίσματος. Είναι προφανές ότι η

έκβασή του θα είναι αρνητική και δεν πρόκειται να υπάρξει κανένα πακέτο. Και εδώ τελειώσαμε.Η ευρωπαϊκή εμπειρία από τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων για την επικύρωση Συνθηκών (Μάαστριχτ, Νίκαιας, Ευρωπαϊκού Συντάγματος, Συνθήκη της Λισαβώνας) διδάσκει ορισμένα σημαντικά για την επικινδυνότατα του δημοψηφίσματος. 1 Πρώτον, έχει διαπιστωθεί ότι σε έ α  δημοψήφισμα άλλο ερώτημα τί- θ ται προς απάντηση και σε εντελώς δ αφορετικό ερώτημα απαντούν κατά κανόνα οι πολίτες. Κυρίως, εκφρά- < Dvrai αρνητικά διαμορφώνοντας 
1 1  στάση τους αυτή με την οξύτητα ι ων προβλημάτων της συγκυρίας, τα ( ποία μπορεί να μην έχουν σχέση I ε το θέμα πάνω στο οποίο έχουν βληθεί να αποφανθούν. Τούτο συνέβη στις περιπτώσεις της αρνητικής ετυμηγορίας του γαλλικού και του ολλανδικού εκλογικού σώματος για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα αλλά και του ιρλανδικού για την επικύρωση της Συνθήκης της Λισαβώνας.Δεύτερον, η διατύπωση (wording) του ερωτήματος μπορεί να είναι καθοριστικός παράγοντας που θα θέτει στους πολίτες ανυπέρβλητα διλήμματα ή και ενοχικές επιλογές. Ο καθηγητής Σ. Φάινερ έλεγε ότι, κατά κανόνα, τα δημοψηφίσματα δημιουργούν στον πολίτη ένα εκβιαστικό δίλημμα ενοχής. Είναι σαν να ερωτάται ο πολίτης: «έχετε σταματήσει να δέρνετε τη σύζυγό σας;». Η ιπάντηση, είτε είναι θετική είτε είναι ιρνητική καθιστά ένοχο τον πολίτη.Τρίτον, για περίπλοκα κείμενα, »πως μία Συνθήκη ή μία δανειακή ιύμβαση, αυτό που ενδεχομένως 1 θεωρείται λεπτομέρεια μπορεί να i χει καθοριστική σημασία -  και εί- αι συνήθως εξαιρετικά δύσκολο να ιναλυθεί επαρκώς στον μέσο πολίτη, ιτσι δημιουργούνται επικίνδυνες ( ταρανοήσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε εξίσου επικίνδυνα αποτελέσματα: στην περίπτωση, π.χ., του ιρλανδικού δημοψηφίσματος για τη Συνθήκη της Λισαβώνας, οι ιρλανδοί πολίτες, παρερμηνεύοντας μία διάταξη της Συνθήκης, είχαν πιστέψει ότι θα κληθούν να υπηρετήσουν σε υπό δημιουργία ευρωπαϊκό στρατό, κάτι που δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ακόμη, εάν γινόταν η επικύρωση της Συνθήκης της Ρώμης, της Συνθήκης δηλαδή που εγκαθίδρυσε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα μέσω δημοψηφίσματος, οι γερμανοί πολίτες θα την καταψήφιζαν γιατί πίστευαν ότι η εγκαθίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας οδηγούσε σε δραματική αύξηση των τιμών της μπανάνας. Και έτσι, εξαι- τίας της... μπανάνας, ενδεχομένως, δεν θα είχαμε σήμερα την Ενωση.Θα μπορούσαμε να γράψουμε ακόμη πάρα πολλά. Το κύριο ζη τούμενο είναι όμως, έστω και τώρα, μήπως πρέπει να ανακαλέσουμε την επικίνδυνη επιλογή του δημοψηφίσματος -  για να αποφύγουμε το σύνδρομο της μπανάνας;
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Γιατί; Ή  -  όπως το θέτει πιο 
χαριτωμένα σε κύριο άρ

θρο της η «Μοντ» -  τι μύγα 
τσίμπησε ξαφνικά τον Πα- 

πανδρέου και αποφάσισε 
να κάνει δημοψήφισμα χω

ρίς να ενημερώσει όχι μό
νο την υπόλοιπη Ευρώπη, 

αλλά οότε καν τους άμε
σους συνεργάτες του; Μή

πως βαρέθηκε να κυβερνά 
και αναζητεί διέξοδο; Και τι 

φταίει η Ευρώπη; 
Οι περισσότεροι αναλυ

τές θεωροόν ότι ο έλληνας 
Πρωθυπουργός παίζει τα 
ρέστα του. Μπροστά στην 

εντεινόμενη, και συχνά βί
αιη, κριτική που δέχεται 

από τους πολίτες, την αντι
πολίτευση, ακόμη και μέλη 

της ίδιας της κυβέρνησής 
του, αποφάσισε να θέσει τα 

μέτρα λιτότητας στην κρί
ση του λαού, αναγκάζοντας 

έτσι τους επικριτές του να 
πάρουν θέση. 

Η απόφαση αυτή είναι πα
ράλογη και επικίνδυνη, δή
λωσε γάλλος αξιωματοόχος 
που πρόσκειται στον πρόε
δρο Σαρκοζί, ενώ την ανη

συχία τους (για να το ποόμε 
κομψά) εξέφρασαν πολλοί 

ακόμη ευρωπαίοι ηγέτες. 
Οι Βρυξέλλες αντιδρούν 

στην προοπτική ενός δημο
ψηφίσματος όπως ο βρικό

λακας μπροστά στο σκόρδο, 
έγραψε ο Γκίντεον Ράχμαν 

στους «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς». 
Και ο λόγος είναι ο σει

σμός που προκάλεσαν τα 
«όχι» των Γάλλων και των 
Ολλανδών στην ευρωπαϊ

κή συνταγματική συνθήκη 
το 2005. Από μία άποψη, το 

ευρωπαϊκό σχέδιο δεν συ
νήλθε ποτέ από τότε. 

Δεν λείπουν πάντως και 
τα θετικά σχόλια. Οχι μό

νο από πολιτικούς σαν τον 
Φρανσουά Ολάντ, σύμφω

να με τον οποίο οι σημε
ρινές δυσκολίες θα είχαν 

αποφευχθεί αν η Ευρώπη  
έδειχνε από την αρχή αλλη

λεγγύη στην Ελλάδα απέ
ναντι στις κερδοσκοπικές 

επιθέσεις, αλλά και από αρ- 
θρογράφους του «Σπίγκελ» 

και των γερμανικών «Φα- 
ϊνάνσιαλ Τάιμς», που θεω
ρούν ότι ένα «ναι» στο δη

μοψήφισμα θα στείλει ισχυ
ρό μήνυμα στους επεν

δυτές και θα δώσει τέλος 
στις απεργίες. Σωστό -  αλ
λά μπορούμε να το ρισκά

ρουμε;

Εξηγήσει θα δώσει σήμερα σιους ευρωπαίοι  ̂ηγέιες ο Πρωθυπουργέ  ̂που κλήθηκε εκτάκτου στις Κάννε5 όπου διεξάγεται η συνοδθ5 ιων ϋ20
Συνάντηση κορυφής 
για το δημοψήφισμα

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟ ΠΟ ΥΛΟ Σ

Ε ξηγήσεις στους ευρωπαίους ηγέτες για τη στάση του στο θέμα του δημοψηφίσματος δίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος κλήθηκε εκτάκτως για τον λόγο αυτό από τη γαλλική Προεδρία να ταξιδέψει στις Κάν- νες της Γαλλίας, όπου θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος Κορυφής του 020.Ο κ. Παπανδρέου θα συναντηθεί με τον γάλλο Πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί και τη γερμανίδα Καγκελάριο Ανγκελα Μ έρκελ, οι οποίοι θαΣτ β  Κάννε$ θα βρεθεί αύριο και ο Ομπάμα για να έχει διμερεί$ συναντήσεις με Σαρκοζί και Μ έρκελβρεθούν ακριβώς για τον λόγο αυτό στις Κάννες μία ημέρα νωρίτερα από ό,τι υπολόγιζαν, αφού η Σύνοδος του Θ20 αρχίζει επίσημα αύριο. Στη συνάντηση θα παρευρεθούν επίσης η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ και οι επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Κομισιόν. Πρέπει να σημειωθεί ότι όπως είχε προγραμματιστεί από την προηγούμενη εβδομάδα, στις Κάννες θα βρεθεί αύριο για να έχει διμερείς συναντήσεις με τον Νικολά Σαρκοζί και την Ανγκελα Μέρκελ ο πρόεδρος

των ΗΠΑ Μπαρόκ Ομπάμα.Επειτα από τηλεφωνική συνομιλία που είχαν χθες Μέρκελ και Σαρκοζί για την τροπή που παίρνει η κατάσταση στην Ελλάδα, οι δύο ηγέτες δήλωσαν ότι επιβάλλεται να προχωρήσει άμεσα η συμφωνία της Συνόδου Κορυφής της 26ης Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, όπου αποφασίστη- καν το κούρεμα 50% του ελληνικού χρέους και η υιοθέτηση σχεδίου για την αντιμετώπιση της κρίσης στην ευρωζώνη. Το σχέδιο αυτό είναι «η μόνη λύση» για την Ελλάδα, τόνισε χθες ο Σαρκοζί από τα Ηλύσια Πεδία μετά τη σύγκληση του Υπουργικού του Συμβουλίου για να συζητήσει το ελληνικό δημοψήφισμα -  η ανακοίνωση του οποίου «εξέπληξε όλη την Ευρώπη» είπε. Οι συνεργάτες του Σαρκοζί, η υποψηφιότητα του οποίου για επανεκλογή στην Προεδρία απειλείται από τις εξελίξεις στην Ελλάδα, εμφανίστηκαν πιο σκληροί. Ο δήμαρχος της Νις Κριστιάν Εστροσί χαρακτήρισε «εντελώς ανεύθυνη εκ μέρους του έλληνα Πρωθυπουργού» την απόφαση για δημοψήφισμα. Ο γραμματέας του κόμματος του γάλλου Προέδρου Φιλίπ Ζουβίν ανέφερε ότι ο κ. Παπανδρέου προσπαθεί «να σώσει το τομάρι του με κάθε κόστος» και ρισκάρει «να καταστρέψει τις προσπάθειες της Γερμανίας και της Γαλλίας» για συμφωνία στην ευρωζώνη.Παράλληλα, και η γερμανική πλευρά ξεκαθάρισε πως το σχέδιο σωτηρίας που συμφωνήθηκε «είναι η κα

λύτερη συμφωνία που μπορούμε να προσφέρουμε» στην Ελλάδα.
ΑΠΟ Φ ΑΣΙΣΜ ΕΝΟ Ι. «Η Γαλλία και η Γερμανία είναι αποφασισμένες να διασφαλίσουν μαζί με τους ευρωπαίους εταίρους την πλήρη εφαρμογή, το συντομότερο δυνατόν, των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο (των Βρυξελλών), οι οποίες είναι σήμερα περισσότερο απαραίτητες από ποτέ», ανέφεραν Μέρκελ και Σαρκοζί σε κοινό ανακοινωθέν. «Απόλυτη εμπιστοσύνη ότι η Ελλάδα θα τιμήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει σε σχέση με την ευρωζώνη και τη διεθνή κοινότητα», ανέφεραν ότι έχουν επίσης ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν Βαν Ρόμπαϊ.Οι πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας προκάλεσαν και την παρέμβαση του αμερικανού Προέδρου Μπαρόκ Ομπάμα, ο οποίος ζήτησε από τους Ευρωπαίους να εφαρμόσουν άμεσα το σχέδιο βοήθειας της Ελλάδας και αντιμετώπισης της κρίσης στην ευρωζώνη, το οποίο συμφωνήθηκε στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου Τζέι Κάρνεϊ, «η απόφαση που έλαβε ο έλληνας Πρωθυπουργός... απλώς ισχυροποιεί την ιδέα ότι... οι ευρωπαίοι πρέπει να επεξεργαστούν περισσότερο και να εφαρμόσουν άμεσα τις αποφάσεις που έλαβαν την προηγούμενη εβδομάδα».Προειδοποιήσει Γιούνκερ

«Το δημοψήφισμα προκαλει 
μεγάλη νευρικότητα, σε μια ήδη 
δύσκολη κατάσταση και γ ι' αυτό 
πρέπει να δούμε με ψυχραιμία 
πώε θα το διαχειριστούμε», 
δήλωσε ο Κλοντ Γιούνκερ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Eurogroup Ζαν- Κλονι Γιούνκερ προειδοποίησε ότι εάν οι Ελληνες απορρίψουν στο δημοψήφισμα το πακέτο διάσωσης που συμφωνήθηκε στη Σύνοδο Κορυφής τότε αυτό μπορεί να σημάνει χρεοκοπία. Σε δηλώσεις του στο ραδιόφωνο της RTL ο Γιούνκερ είπε ακόμη ότι ο έλληνας Πρωθυπουργός αποφάσισε τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος «χωρίς να συμβουλευτεί άλλους ευρωπαίους ηγέτες» και ότι αυτό έχει προ- καλέσει «μεγάλη νευρικότητα και ανασφάλεια» σε μια ήδη δύσκολη περίοδο για την οικονομία της ευρωζώνης. Οπως είπε ο πρόεδρος του Eurogroup και Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, η απόφαση για το δημοψήφισμα «προκαλεί μεγάλη νευρικότητα, προσθέτει τεράστια ανασφάλεια σε μια ήδη δύσκολη κατάσταση και γι' αυτό πρέ-

πει να δούμε με ψυχραιμία πώς θα το διαχειριστούμε».Απρόβλεπτη χαρακτήρισε την ανακοίνωση του δημοψηφίσματος ο ιταλός Πρωθυπουργός Σίλβιο Μπερλουσκόνι, η χώρα του οποίου έχει βρεθεί τώρα στο στόχαστρο των κερδοσκόπων. Οπως είπε ο ιταλός Πρωθυπουργός, το δημοψήφισμα έχει δημιουργήσει αβεβαιότητα και έχει επιβαρύνει σημαντικά τις αγορές.Ο υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας Τζορτζ Οσμπορν πιστεύει ότι το ελληνικό δημοψήφισμα «προσέθεσε αστάθεια» στην ευρωζώνη και επισήμανε ότι είναι πολύ σημαντικό τόσο για τη χώρα μας όσο και για ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ να εφαρμοστεί το δεύτερο πακέτο βοήθειας προς την Ελλάδα που συμφωνήθηκε πριν από λίγες μόλις μέρες.

«Εξέπληξε όλη την Ευρώπη» 
το ελληνικό δημοψήφισμα, 
δήλωσε ο Νικολά Σαρκοζί 
από τα Ηλύσια Πεδία, ενώ 
τόνισε ότι το σχέδιο που 
συμφωνήθηκε είναι η «μόνη 
λύση» για την Ελλάδα
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ΟΑντιδρούν οι Ο λλανδοί
ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ  βρίσκεται η προσπάθεια της ολλανδικής κυβέρνησης να περάσει από το εθνικό Κοινοβούλιο το δεύτερο πακέτο βοήθειας προς την Ελλάδα, αφού το Εργατικό Κόμμα της αντιπολίτευσης αντέδρασε μετά την ανακοίνωση για τη διενέργεια δημοψηφίσματος στην Ελλάδα.Πλέον ο κυβερνητικός συνασπισμός που μειοψηφεί στην ολλανδική Βουλή μπορεί να μην έχει αρκετούς ψήφους για να εγκρίνει το σχέδιο βοήθειας προς την Ελλάδα. Το κυβερνητικό κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών χαρακτήρισε το δημοψήφισμα «μη επιθυμητό» και οι Φιλελεύθεροι ζήτησαν να σεβαστούν όλες οι χώρες όσα συμφωνήθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής. Το Εργατικό Κόμμα χαρακτήρισε το δημοψήφισμα λόγο για να μην υπάρξει τελική συμφωνία για την Ελλάδα.
Φ0 ι τραπεζίτες θέλουν συμφωνία

ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ότι θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για το κούρεμα του 50% του ελληνικού χρέους όπως αποφασίστηκε στη Σύνοδο Κορυφής, εξέφρασαν οι εκπρόσωποι των ξένων τραπεζιτών -το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο (ΙΠ7).Σε ανακοίνωσή του το Ι1Ε ανέφερε ότι οι διεθνείς τράπεζες επιβεβαιώνουν την πρόθεσή τους να εφαρμοστεί η συμφωνία για μείωση του ελληνικού χρέους όπως αυτή ορι- στικοποιήθηκε στη Σύνοδο Κορυφής στις 26 Οκτωβρίου. Οπως είπε ο επικεφαλής του ΙΙΕ Τσαρλς Ντα- λάρα, «τη συμφωνία τη στηρίζουν όλοι... Είτε στο επίπεδο των ευρωπαίων πολιτικών είτε στο επίπεδο του πιστωτικού κλάδου».
ΦΞεπούλημα στις αγορές

ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ βούλιαξαν, το ευρώ υποχώρησε και το κόστος δανεισμού στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Ιταλία εκτοξεύτηκε στα ύψη μετά την ανακοίνωση για πραγματοποίηση δημοψηφίσματος στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη το Μιλάνο έχασε 6,8%, η Αθήνα 6,9%, το Λονδίνο 2,2% και το Παρίσι 5,3%.Η Γουόλ Στριτ έκλεισε με απώλειες 2,4%. Τις μεγαλύτερες απώλειες υπέστησαν οι διεθνείς τράπεζες. Το ευρώ υποχώρησε στα 1,37 δολάρια, ενώ τα σπρεντ στην Ιταλία ξε- πέρασαν ακόμη και τις 450 μονάδες βάσης.

ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣΙσχυρό μήνυμα σ ιην κρίση αν οι Ελληνες ψηφίσουν «ναι»
ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Μ ε τίτλο «Μπράβο κ. Παπανδρέου», το σχόλιο του «Spiegel» διαφοροποιείται από τη γενική εικόνα των αντιδράσεων των γερμανικών MME. Οι Ελληνες πρέπει να αποφασίσουν και κάποια στιγμή μόνοι τους, για εναλλαγή, πώς θα προχωρήσει η χώρα τους», γράφει το «Spiegel» αναλύοντας τρεις λόγους για τους οποίους θεωρεί την απόφαση σωστή. Πρώτον, ο Πρωθυπουργός χρειάζεται νομιμοποίηση της πολιτικής του. Δεύτερον, η αντιπολίτευση θα συνετιστεί, τουλάχιστον θα κληθεί να τοποθετηθεί καθαρά, πώς σκέφτεται το μέλλον της χώρας. Τρίτον, εάν η πλειοψηφία αποδεχτεί τον δρόμο για έξοδο από την κρίση, θα κοπεί ο φαύλος κύκλος μέτρων και απεργιών, οι οποίες δεν θα έχουν πλέον νομιμοποίηση.Κοινός παρονομαστής πάντως στις εκτιμήσεις των γερμανικών εφημερίδων είναι ότι «η απόφαση για δημοψήφισμα θέτει σε κίνδυνο την ευρωδι- άσωση». Με ερωτηματικό στη λαϊκή «Bild», χωρίς ερωτηματικό στην οικονομική «Financial Times Deutschland». Το σχόλιο της τελευταίας υπογραμμίζει ότι η εξαγγελία του κ. Παπανδρέου «δίνει τη δυνατότητα να σταλεί ένα ισχυρό μήνυμα στην κρίση

χρέους. Εάν οι Ελληνες ψηφίσουν "ναι" και δώσουν στον κ. Παπανδρέου την εντολή για την επώδυνη εξυγίανση της χώρας, οι επενδυτές δεν θα έχουν κα- νέναν λόγο πλέον να αμφιβάλλουν. Ακόμα πιο σημαντικό: αυξάνονται οι πιθανότητες να κινηθούν στα σοβαρά και κάποιοι ικανοί πολιτικοί άλλων υπερχρεωμένων χωρών, όπως π.χ. της Ιταλίας, για την εξυ γία νση του προϋπολογισμού τους. Αυτό θα ήταν το ισχυρό μήνυμα που περιμένουν οι επενδυτές», γράφει το σχόλιο της «Financial Times Deutschland».
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Οι γερμανικές τράπεζες π ροειδοπ οίησαν για τις συνέπειες αποτυχίας των προσπαθειών διάσωσης της Ελλάδας. Η αναγγελία δημοψηφίσματος έχει προκαλέσει αβεβαιότητα στις αγορές, είπε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γερμανικών Τραπεζών Μίχαελ Κέ- μερ. «Σημαντικές λεπτομέρειες του σχεδίου διάσωσης της Ελλάδας μετά τη Σύνοδο Κορυφής θα καθυστερήσουν, στη χειρότερη περίπτωση θα μπουν στον πάγο. Επίσης, δεν είναι απολύτως σαφές τι θα συμβεί αν οι Ελληνες πουν "όχι" στο δημοψήφισμα». Αυτή η αβεβαιότητα «κάθε άλλο παρά βοηθά» τη σταθεροποίηση της κατάστασης στην Ευρωζώνη, είπε ο κ. Κέμερ.

«LE MONDE»«Τι μύγα ισίμηησε tov Γιώργο Παπανδρέου;»
Μ α τι μύγα τσίμπησε τον Γιώργο Π απανδρέου; Θέλει πραγματικά ο έλληνας Πρωθυπουργός να δικαιώσει όλους όσοι, στη Γερμανία και αλλού, μετανιώνουν για την παρουσία της χώρας του στην ευρωζώνη; Αναγγέλλοντας το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου, χωρίς να έχει προειδοποιήσει τους ευρωπαίους εταίρους του, την πρόθεσή του να θέσει σε δη μοψήφισμα το σχέδιο διάσω σης του ευρώ που συμφωνήθηκε πριν από μόλις μία εβδομάδα, ο πρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης ξαναδίνει σε κάθε περίπτωση δύναμη σε μια θύελλα που απειλεί εκ νέου να παρασύρει τα πάντα.Π ροτείνοντας να θέσει σε δημοψ ήφ ισμα το ευρω παϊκό σχέδιο, ο κ. Π απανδρέου βάζει ένα τρελό στοίχημα. Εναπόκειται στον λαό να κρίνει, αυτή

είναι η τιμή της δημοκρατίας, ασφαλώς. Ολες οι πολιτικές δυνάμεις θα πουν «ναι», οι Ελληνες το ίδιο, μόλις ενημερωθούν σωστά, διαβεβαιώνει. Δεν λένε το ίδιο, προς το παρόν, ο δρόμος και οι δημοσκοπήσεις. Αλλωστε δύσκολα μπορεί να φανταστεί κανείς έναν λαό να αποδέχεται, ομόφωνα, μια εξυγίανση τόσο βίαιη όσο αυτή που προτείνε- ται. Εκτόξευσε άραγε ο κ. Παπανδρέου αυτό το δημοψήφισμα ώστε να εξασφαλίσει μια επαναδιαπραγμάτευση του ευρωπαϊκού σχεδίου; Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Δεν πρέπει να λειτουργεί έτσι η Ευρώπη. Η πράξη των Αθηνών ανοίγει, τουλάχιστον μέχρι τον Ιανουάριο, μια νέα περίοδο αβεβαιότητας, το χειρότερο όλων. Και μας οδηγεί να αναρωτηθούμε αν η Ελλάδα έχει πράγματι θέση στην ευρωζώνη.



ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ
Δ Η Μ Ο Ψ Η Φ ΙΣ Μ Α  ■ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Σιον αέρα είναι και η  σ υνέχισ η  in s xp n p aioôôin on s in s ΕλλάδαςΑβεβαιότητα για τη δόση
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Αβεβαιότητα και ανησυχία επί- κρατεί στο οικονομικό επιτελείο σχετικά με την εκταμί- ευση της έκτης δόσης του δανείου, 8 δισ. ευρώ , ενώ βεβαίως στον αέρα είναι και η συνέχιση της χρηματοδότησης της χώρας με βάση το νέο πρόγραμμα.Παρότι οι επίσημες πηγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφεραν χθες, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ηΗ  πρώτη δαπάνη που έρχεται είναι η μισθοδοσία 1,5 δισ. ευρώ, των δημοσίων υπαλλήλων σηε 13 του μήναεκταμίευση της δόσης από πλευράς Ευρωπαϊκής Ενωσης, ανεπισή- μως τα στελέχη της τρόικας διεμή- νυαν στο οικονομικό επιτελείο πως πλέον τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο.Οπως χαρακτηριστικά ανέφ ερε π ηγή του οικονομικού επ ιτελείου, τα στελέχη της τρόικας μετέφεραν στους συνομιλητές τους τον αιφνιδιασμό τους, σημείωναν ότι οι εξελίξεις προκαλούν αβεβαιότητα και παρατηρούσαν ότι πλέον όλα θα κριθούν από τις εξελ ίξεις στην Ελλάδα. «Πρώτα θα δούμε τι θα συμβεί και μετά θα προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε κίνηση», διεμήνυαν, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.Πηγές από το υπουργείο Ο ικονομικών ανέφεραν ότι έχουν προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο δύο

εκδόσεις εντόκων γραμματίων, από τις οποίες αναμένεται να αντληθούν 4 δισ. ευρώ, ενώ άλλο 1 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για τις τράπεζες. Με βάση και τις εκτιμήσεις για τά έσοδα του Δημοσίου, οι ίδιες πηγές υπολογίζουν ότι τα ποσά αυτά -  εφόσον εξασφαλιστούν -  επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών μέχρι και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δ εκεμβρίου. Η πρώτη μεγάλη δαπάνη που έρχεται, ποσού 1,5 δισ. ευρώ, είναι η μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων στις 13 του μήνα.
ΛΗΞΕΙΣ ΟΜ ΟΛΟΓΩΝ. Ωστόσο, το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Δ εκεμβρίου υπάρχουν λ ή ξεις  ο μ ο λόγων 3 δισ. ευρώ, για τις οποίες απαιτείται η είσπραξη της δόσης από την τρόικα.Α νησυχία  επικρατεί και στον τραπεζικό χώρο καθώς από χθες η ρευστότητα των τραπεζών υφί- σταται νέες πιέσεις. Η άνοδος των spreads των ελληνικών ομολόγων συνεπάγεται μείωση της αξίας τους και, άρα, περιορίζεται το ποσό των δανείων που χορηγεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες τα χρησιμοποιούν ως εγγυήσεις. Επιπλέον, αυξάνεται το ποσό που θα υποχρεωθούν να πληρώσουν κατά την εξόφληση αυτών των δανείων της ΕΚΤ.Πάντως οι τραπεζίτες διεμήνυαν χθες ότι το κοινό, αν και εξέφραζε ανησυχία για τις εξελίξεις, συμπεριφέρθηκε ψύχραιμα και δεν σημειώθηκαν μαζικές αναλήψεις από λογαριασμούς. , Ο  επικεφαλής του κλιμακίου του ΔΝΤ στην Ελλάδα Πολ Τόμσεν 

εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του Ταμείου σε τηλεφωνική επικοινωνία που 
είχε με τον Ευάγγελο Βενιζέλο

Δυσαρέσκεια από το ΔΝ Τ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣΕ πιλογή που επιτείνει τα προβλήματα και καθυστερεί τις μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα θεωρεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Αν και η διοίκηση του Ταμείου δεν εξέφρασε δημοσίως χθες τη δυσαρέσκειά της για την ελληνική πρωτοβουλία, ωστόσο αυτό έγινε κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέ- λος με τον επικεφαλής του κλιμακίου του ΔΝΤ στην Ελλάδα Πολ Τόμσεν.Στέλεχος του ΔΝΤ χαρακτήρισε την επικοινωνία των κ.κ. Βενιζέλου και Τόμσεν ως «προσωπική συζήτηση» και δεν θέλησε να αναφερθεί στο περιεχόμενό της. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες των «ΝΕΩΝ» ο κ. Τόμσεν διατύπωσε στον υπουργό Οικονομικών τον αιφνιδιασμό και τις επιφυλάξεις του Ταμείου για το δημοψήφισμα και για τις επιπτώσεις που θα έχει η προετοιμασία διεξαγωγής του στην εφαρμογή του προγράμματος.«Το έχουμε πει ξανά. Η κυβέρνηση δεν θα πρέπει να εξετάζει λύσεις δημοψηφίσματος καθώς η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια του χρόνου», δηλώνει στα «ΝΕΑ» το αρμόδιο στέλεχος, υπογραμμίζοντας την επιτακτική ανάγκη για άμεση εφαρμογή του δημοσιονομικού προγράμματος και των αποφάσεων της 26ης Οκτωβρίου. Ωστόσο, το ίδιο στέλεχος δεν απάντησε σε ερώτηση για το εάν το ίδιο ισχύει και για το σενάριο πρόωρων εκλογών.Σε ερώτηση για το πότε θα συγκληθεί το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ προκειμένου να αποφασίσει την εκταμίευση της έκτης δόσης προς την Ελλάδα ύψους 2,2 δισ. ευρώ, το ίδιο στέλεχος είπε πως η αρχική ημερομηνία ήταν η 11η Νοεμβρίου, ωστόσο η συνεδρίαση μετατέθηκε «μάλλον» για τις 18 Νοεμβρίου. Αν και δεν απέκλεισε την εκταμίευση της δόσης, τη συνέδεσε εμμέσως και με τις αποφάσεις της Συνόδου του G20 που αρχίζει σήμερα στις Κάννες και θα ολοκληρωθεί στις 4 Νοεμβρίου.

Δέχεται méoeis να παραιτηθεί - Υπόσχεται να τρέξει ns μεταρρυθμίσειςΔιαβεβαιώσεις Μ περλουσκόνι στη Μ έρκελ
Ο  Μπερλουσκόνι δήλωσε ότι «η 
κυβέρνηση Tns Ιταλίας εργάζεται 
σκληρά για να επιτύχει tous 
otôxous Tns»

ΠΙΕΣΕΙΣ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ συνεχίζει να δέχεται ο ιταλός Πρω θυπουργός Σίλβιο Μ περλουσκόνι, ο οποίος έδωσε νέες διαβεβαιώσεις -  τηλεφωνικά αυτή τη φορά -  στη γερμανίδα Καγκελάριο Ανγκελα Μ έρκελ ότι θα προχωρήσει τάχιστα στις μεταρρυθμίσεις για τις οποίες έχει δεσμευτεί στους εταίρους του. Ανάλογες διαβεβαιώσεις έδωσε ο ιταλός Πρωθυπουργός και στο εσω τερικό της χώρας του. «Οι*επιλο- γές της κυβέρνησης θα εφ αρμοστούν με την αποφασιστικότητα, την ακρίβεια και τον εύθετο χρόνο που απαιτούν οι περιστάσεις» αναφέρεται σε ανακοινω θέν που

εκδόθηκε από το πρωθυπουργικό μέγαρο. Στην Ιταλία, ωστόσο, έχει συγκροτηθεί ένα μέτωπο κατά της παραμονής του Μπερλουσκόνι στην εξουσία στο οποίο δεν περιλαμβάνονται μόνο τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου.
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ. Η τελευταία παρέμβαση εκ μέρους των νταλών επιχειρηματιών προήλθε από τον επικεφαλής της Φεράρι Λούκα Κορντέ- ρο ντι Μ οντετζέμολο, για την είσοδο του οποίου στην πολιτική γίνεται συχνά λόγος στην Ιταλία. «Ο Πρωθυπουργός πρέπει να αντιλη-

φθεί πως ο μοναδικός τρόπος για να σωθεί η χώρα περνάει σήμερα από μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας» γράφει σε άρθρο του στην εφημερίδα «Λα Ρεπούμπλικα» ενώ τάσσεται κατά της διεξαγωγής πρόωρων εκλογών εκτιμώντας ότι η προσφυγή στις κάλπες «θα παρέλυε τη χώρα». «Αν ο Μπερλουσκόνι συνεχίσει να θέτει τις φιλοδοξίες του πάνω από το καλό της Ιταλίας (...) η πολιτική του διαδρομή, η οποία έχει τις σκιές της και τα φωτεινά της σημεία, αλλά δεν αξίζει να βυθιστεί στο πνεύμα τού "μετά από μένα η καταστροφή", θα λήξει με τον χειρότερο τρόπο» προσθέτει. Ο Μοντετζέμολο εκτι

μά ότι «δεν υπάρχει λεπτό για χάσιμο». «Δεν υπάρχει άλλος χρόνος» εκτιμούν και στελέχη της αντιπολίτευσης, την ώρα που ο επικεφαλής του Δημοκρατικού Κόμματος Πιερ- λουίτζι Μπερσάνι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Τζόρτζιο Ναπολιτάνο κατά την οποία μετέφερε την ετοιμότητα του κόμματός του να αναλάβει τις ευθύνες που πρέπει για την έξοδο από την κρίση. «Πρέπει να προτείνουμε μια αξιόπιστη εναλλάκτι- κή λύση» τόνισε από την πλευρά του ο πρώην εισαγγελέας και νυν επικεφαλής της Ιταλίας των Αξιών Αντόνιο ντι Πιέτρο.
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ΜΕΓΑΛΕΜΠΟΡΟΣ ΚΡΕΑΤΩΝ είναι ο δεύτερος φορολογούμενος ο οποίος συνελήφθη από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος με τη διαδικασία του Αυτόφωρου για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο. Η σύλληψη του ιδιοκτήτη Ανώνυμης Εταιρείας εμπορίας κρεάτων έγινε χθες οτο Παράλιο Αστρος Κυνουρίας από την περιφερειακή διεύθυνση ΣΔΟΕ Πελοποννήσου για ληξιπρόθεσμες οφειλές ΦΠΑ 511.000 ευρώ, λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη της επυτειρηματία από

τη Θεσσαλονίκη επίσης για οφειλές ΦΠΑ άνω των 500.000 ευρώ. Ο δρόμος για το Αυτόφωρο για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο έχει ανοίξει από την 1η Αυγούστου μετά την ψήφιση νόμου, διατάξεις του οποίου καθιερώνουν την αυτόφωρη διαδικασία για ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 5.000 ευρώ. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, το αδίκημα της μη εξυπηρέτησης οφειλών προς το Δημόσιο άνω των 5.000 ευρώ είναι διαρκές με αποτέλεσμα να επι

βάλλεται η διαδικασία του Αιπόφωρου και ποινές φυλάκισης για τις ακόλουθες περιπτώσεις:■ Για οφειλές συνολικού ποσού άνω των 5.000 ευρώ και μέχρι 10.000 ευρώ, ανεξαρτήτως του χρόνου που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 31-3-2011.■ Για οφειλές συνολικού ποσού άνω των 10.000 ευρώ, για τις οποίες κατά την ως άνω ημερομηνία δεν είχαν συμπληρωθεί τέσσερις μήνες αφό- του κατέστησαν ληξιπρόθεσμες.
Να πέσουν οι τόνοι 
θέλουν δικαστέςΣε τροχιά συναίνεσης, με στόχο να πέσουν οι τόνοι στον χώρο της Δικαιοσύνης, κινείται η χθεσινή γραπτή δήλωση που απηχεί τις απόψεις της ομάδας μειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. «Το μείζον ζήτημα είναι να επικρατήσει σύνεση και ψυχραιμία, λόγω και της γενικότερα κρίσιμης κατάστασης την οποία διέρχεται η χώρα, ώστε να αποκατασταθεί το κύρος του Δικαστικού Σώματος και να επικρατήσει πνεύμα συνεργασίας με όλους τους αρμόδιους παράγοντες, προκειμέ- νου να διασφαλίσουμε την ικανοποίηση των αιτημάτων μας».

»- Συλλήψεις για απάτη 
στην Εθνική ΑσφαλιστικήΕνας υπάλληλος του Τμήματος Ζημιών Οχημάτων Εξωτερικού της Εθνικής Ασφαλιστικής φέρεται ως ο ιθύνων νους της απάτης εις βάρος της Εθνικής Ασφαλιστικής (με ζημίες άνω των 2 εκατ. ευρώ) που οργανώ- ι|/Μκε με τη μέθοδο των αποζημιώσεων για ανύπαρκτα τροχαία. Ο υπάλληλος και δύο ακόμη κατηγορούμενοι ως μέλη του κυκλώματος συνελή- φθησαν και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα για κακουργηματική απάτη.

Εηισκέπτε$ και κάτοικοι του Μαυρίλου Φθιώτιδαε έδωσαν <300 το «παρών» το περασμένο Σάββατο στην καθιερωμένη ετήσια 
^  γιορτή του κάστανου που γίνεται στο χωριό. Οι εκατοντάδεε επι- 

σκέπτε$ γεύθηκαν ψημένα και βρασμένα κάστανα που προσέφε- 
ραν οι ντόπιοι παραγωγοί μαζί με τσίπουρο, ενώ είχαν την ευ
καιρία να αγοράσουν διάφορα γλυκά του κουταλιού, πίτεε και

μέλι. Η προσέλευση πάντωε ήταν μικρότερη σε σχέση με προη- 
γούμενεε χρονιέ$, γεγονόε που αποδίδεται στην οικονομική κρί
ση. Το Μ αυρίλο απέχει 65 χιλιόμετρα από τη Λαμία και βρίσκε
ται σε υψόμετρο 920 στην πλαγιά του Βελουχιού. Πρόσφατα 
έναε μπαρουτόμυλοε ανακαινίστηκε και λειτουργεί ω5 μουσείο 
στην είσοδο του χωριούΕλπίδες για λύση ίου Κυπριακού ► πε,^,α σε Παπουτσής; κίνδυνος αποβολήςσης διαπραγματεύσεις του Ιανουάριου δεξαμενόπλοιο της Ελλάδας από τη Σένγκεν

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΛΑΚΟΣ

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Μπαν Κι Μουν και η ομάδα του ειδικού συμβούλου του κ. Ντάουνερ προετοιμάζουν την τελική φάση των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού. Το μήνυμα αυτό προς τις δύο πλευρές έστειλε ο γενικός γραμματέας με τη δήλωση που έκανε χθες, κλείνοντας τη διήμερη τριμερή συνάντηση στο βΓεεπΙτεε της Νέας Υόρκης.Εχοντας δίπλα του τον Κύπριο Πρόεδρο Χριστόφια και τον τουρκοκύπριο 
9 γέτη Ντερβίς Ερογλου ο κ. Μπαν ανακοίνωσε ότι οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων συμφώνησαν πως περαιτέρω προσπάθειες είναι αναγκαίες τους επόμε- 'νους δύο μήνες για να φθάσουν στο τελικό στάδιο στις διαπραγματεύσεις. Ταυτόχρονα προανήγγειλε νέα τριμερή συνάντηση τον Ιανουάριο η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες από κύκλους της γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών, θα είναι η τελευταία τριμερής συνάντη

ση. Οι ίδιοι κύκλοι πρόσθετον πως εάν έως τότε έχει επιτευχθεί ικανοποιητική πρόοδος τότε θα συγκληθεί διεθνής διάσκεψη. Εάν όμως τα πράγματα δεν φθάσουν κοντά σε συμφωνία και οι διαφορές παραμείνουν αγεφύρωτες τότε ο γενικός γραμματέας θα αναστείλει την προσπάθεια έως το 2013, μετά δηλαδή τις προεδρικές εκλογές στην Κύπρο.Στη δήλωσή του ο κ. Μουν είπε ότι οι ηγέτες έκαναν κάποια ενθαρρυντική πρόοδο στις συνομιλίες πάνω στα βασικά θέματα και οι συζητήσεις ήταν θετικές, εποικοδομητικές και εντατικές, και «αυτό μου δημιούργησε την πεποίθηση ότι μια συνολική λύση μπορεί να επιτευχθεί».Ο Πρόεδρος Χριστόφιας σε δηλώσεις του ανέφερε ότι δεν έγινε το μεγάλ(\βή- μα και γΓ αυτό θα υπάρξει νέα συνάντηση τον Ιανουάριο. Το ΔΗΚΟ, σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι αν και ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών επέ- λεξε να προβεί σε έναν «πυθιακό» απολογισμό της συνάντησης της Νέας Υόρκης, υπάρχει ένα προφανές χρονοδιάγραμμα.

Στα χέρια σομαλών πειρατών στον Κόλπο του Αντεν είναι από προχθές ελληνόκτη- το δεξαμενόπλοιο μεταφοράς χημικών που κατευθυνόταν από το Σουέζ προς την Ινδία. Πρόκειται για το υπό σημαία Νήσων Μάρ- σαλ «Liquid Velvet», κατασκευής 1994 και χωρητικότητας 11.599 τόνων, ιδιοκτησίας της ελληνικής εταιρείας Elmira Tankers, που ιδρύθηκε το 2008 και έχει στον στόλο της 12 δεξαμενόπλοια. Οι 21 φιλιππινέζοι ναυτικοί και ο αγνώστου εθνικότητας φρουρός που τους συνόδευε οδηγήθηκαν προς τις σομαλι- κές ακτές.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΡΑΔΕΛΗΣ

Σ ε συνεχή επιτήρηση βρίσκεται η Ελλάδα όσον αφορά τη Συνθήκη του Σένγκεν, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος είτε αποβολής της χώρας μας είτε σταδιακού παγώματος της σχέσης Ελλάδας - Σένγκεν.Αυτό αποκάλυψε ο υπουργός Προστασίας του Π ολίτη Χρήστος Π απουτσής, ο οποίος έριξε το φταίξιμο στους τοπικούς φορείς που αντιδρούν στη δημιουργία των 14 νέων κέντρων υποδοχής.«Οταν ήρθαμε πέρυσι, τέτοια εποχή περίπου, στο υπουργείο, ο συνάδελφός μου Μ ανώλης Οθωνας και εγώ, βρήκαμε ταυτόχρονα στα έγγραφα τα οποία παραλάβαμε και ένα τηλεγράφημα από τον πρέσβη της χώρας μας, τον εκπρόσωπό μας, τη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες, τον κ. Σωτηρόπουλο, ο οποίος ενημέρωνε την κυβέρνηση ότι έχουν αρχίσει οι συζητήσεις για την αποβολή της χώρας μας από τη

Συνθήκη του Σένγκεν», είπε ο κ. Παπουτσής, ο οποίος στη συνέχεια τόνισε την αρνητική στάση των περισσότερων τοπικών φορέων αλλά και μη κυβερνητικών οργανώσεων.«Ακούω και ορισμένες μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες μάλιστα αγωνίζονται υπέρ των δικαιωμάτων των ανθρώπων και γενικότερα και ειδικότερα των μεταναστών, οι οποίοι λένε "ανοίξτε τα σύνορα να φύγουν, να πάνε στην Ευρώπη". Αυτή η επιλογή οδηγεί την Ελλάδα έξω από τη Συνθήκη του Σένγκεν».
ΑΓΚΑΘΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Ουπουργός Προστασίας του Πολίτη υποστήριξε πως εξαιτίας της αδυναμίας του υπουργείου Υγείας να απορροφήσει 1 εκατ. ευρώ, ποσό που αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια για τις ευάλωτες ομάδες τις περιόδους του χειμώνα, βρίσκεται σε κίνδυνο το πρόγραμμα του υπουργείου για την ενίσχυση με 240 εκατ. ευρώ της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων!
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Απαραίτητη προϋπόθεση για 
την ηλεκτροδότηση των αυθαιρέτων 
είναι να έχει πληρωθεί η πρώτη 
δόση των προστίμων
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Αρχίζει η ηλεκτροδότηση ίων τακτοποιημένων αυθαιρέτων
ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ αναμένεται να αρχίσει 
η ηλεκτροδότηση των αυθαιρέτων για τα οποία 
έχει κινηθεί η διαδικασία για την τακτοποίησή 
τους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει 
πληρωθεί η πρώτη δόση των προστίμων. Σύμ
φωνα με στελέχη της ΔΕΗ από την Επιχείρηση 
αναμένουν τη σχετική εγκύκλιο από το υπουρ
γείο Περιβάλλοντος προκειμένου να ξεκαθαρι
στούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Εως το τέλος Οκτωβρίου υποβλήθηκαν 29.343

αιτήσεις για την τακτοποίηση αυθαιρέτων. Για 
τις 563 έχουν καταβληθεί όλα τα πρόστιμα, ενώ 
για 1.369 αιτήσεις έχει ήδη αρχίσει η διαδικασία 
είσπραξης των προστίμων. Επίσης, 5.110 αιτή
σεις βρίσκονται στην αρχική υποβολή -  έχουν 
καταβληθεί τα παράβολα και έχει εκδοθεί ο αριθ
μός για τα αυθαίρετα -  ενώ 22.300 αιτήσεις βρί
σκονται στη φάση της επεξεργασίας καθώς δεν 
έχουν καταβληθεί παράβολα.

Το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει από το

υπουργείο Περιβάλλοντος εκστρατεία ενημέ
ρωσης για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, 
αφού πλέον απομένει λιγότερο από έναν μήνα 
(η προθεσμία λήγει στις 30 Νοεμβρίου) για την 
υποβολή των αιτήσεων. Υπενθυμίζεται ότι πρό
σφατα ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Πα
πακωνσταντίνου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο 
να δοθεί παράταση. «Θα κάνουμε τις απαραί
τητες κινήσεις όταν χρειάζεται», ανέφερε χα
ρακτηριστικά.

ΣτΕ: 2 Δεκεμβρίου η δίκη 
για το χαράτσι στη ΔΕΗ

Με διαδικασίες εξπρές κατ' εφαρμο
γή των διατάξεων για την πρότυπη 
δίκη θα συζητηθούν στις 2 Δεκεμ
βρίου 2011 ενώπιον της Ολομέλει
ας του Συμβουλίου της Επικράτειας 
(ΣτΕ) οι προσφυγές για το χαράτσι 
της ΔΕΗ. Ο πρόεδρος του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου Π. Πικραμμένος, λόγω 
της σπουδαιότητας της υπόθεσης, 
όρισε τη συγκεκριμένη δικάσιμο κα
τά την οποία θα συζητηθούν οι προ
σφυγές που έχουν ήδη κατατεθεί.

Καμπανάκι Σγουρού για την 
αποκατάσταση τών ΧΑΔΑ

Καμπανάκι κινδύνου για την επιβο
λή προστίμων από την ΕΕ σε περί
πτωση που δεν επιταχυνθούν οι δι
αδικασίες αποκατάστασης των Χώ
ρων Ανεξέλεγκτης Απόθεσης Απορ
ριμμάτων (ΧΑΔΑ) κρούει η Περιφέ
ρεια Αττικής, που προχώρησε για 
πρώτη φορά σε αναλυτική αεροφω- 
τογράφισή τους. Οπως αναφέρθη
κε, μόνον 5 από τους 35 ΧΑΔΑ της 
Αττικής έχουν αποκατασταθεί. Υπο
γράμμισε επίσης πως υπάρχουν τα 
σχετικά κονδύλια για τα έργα και 
η Περιφέρεια Αττικής ήδη διαθέτει 
ποσό άνω των 5 εκατ. ευρώ για την 
αποκατάσταση 12 ΧΑΔΑ.

Καταδίκη Παναγόπουλου 
για το «Olympic Trophy»

Φυλάκιση δύο ετών με τριετή ανα
στολή ήταν η ποινή που επέβαλε 
το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθη
νών στον πρώην πρόεδρο της ΕΡΤ 
Χρ. Παναγόπουλο, ο οποίος κρίθη- 
κε ένοχος για το αδίκημα της πα
ράβασης καθήκοντος. Η υπόθεση 
αφορούσε την τηλεοπτική παραγω
γή «Olympic Trophy», με θέμα τη 
διάδοση της Ολυμπιακής Ιδέας (την 
περίοδο 2003-2004) η οποία ουδέ
ποτε βγήκε στον αέρα παρότι φέ
ρεται να κόστισε στην ΕΡΤ περίπου 
1,3 εκατ. ευρώ.

ΕΟΠΥΥ: πρεμιέρα 
χωρίς συνταγολόγια

Μετ’ εμποδίων άρχισε χτες η επί
σημη λειτουργία του νέου Ταμεί
ου υπό την «ομπρέλα» του οποίου 
θα λαμβάνουν ιατροφαρμακευτική 
κάλυψη έως το τέλος του έτους πε
ρίπου 9,5 εκατ. ασφαλισμένοι. Αι
τία στάθηκε η νέα προτροπή του 
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) 
προς τα μέλη του, να μην προμη
θευτούν τα ενιαία συνταγολόγια. Η 
διοίκηση του ΙΣΑ υπογραμμίζει ότι 
ούτως ή άλλως «δεν έχει υπογρά
φει η Συλλογική Σύμβαση με τον 
Φορέα».

Δημοσιογράφοι και τηλεοπτικά
συνεργεία περιμένουν στην είσοδο 

τηε Βουλήε τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ και 
στη συνέχεια του Υπουργικού Συμβουλίου.

Καταγράφουν δηλώσειε και αντιδράσειε 
για τα γεγονότα σε μια από τιε πιο κρίσιμεε 

στιγμέε τηε διακυβέρνησηε 
του Γιώργου Παπανδρέου
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Αντιδράσεις ins αντιπολίτευσης για το χρονικό σημείο των αλλαγών στις Ενοπλες Δυνάμεις

Ξέσπασε πόλεμος για τους νέους αρχηγούς
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΑΚΑΣ

Εντονες αντιδράσεις από το σύνολο της 
αντιπολίτευσης προκάλεσε η στιγμή που 
επέλεξε η κυβέρνηση να προχωρήσει σε 

αλλαγή των αρχηγών και των τεσσάρων Γενικών 
Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων, ανανεώνο
ντας ριζικά την κορυφή της ηγετικής πυραμίδας, 
με βαθιά τομή ιδιαίτερα στον Στρατό Ξηρής και 
στο Πολεμικό Ναυτικό.

Η κυβέρνηση από την πλευρά της τονίζει 
πως οι αλλαγές ήταν προγραμματισμένες από 
την αρχή του φθινοπώρου, με τη συμπλήρωση 
διετίας και πλέον από την τοποθέτηση των τρι
ών από τους τέσσερις αρχηγούς, και αποκρού
ει τις αιτιάσεις της ΝΔ και άλλων κομμάτων που 
συνέδεσαν την αντικατάστασή τους με τις τρέ
χουσες πολιτικές εξελίξεις θέτοντας ουσιαστι
κά ζήτημα νομιμοποίησης της κυβέρνησης και 
των αποφάσεών της. Συνεργάτες του υπουργού 
Αμυνας Πάνου Μπεγλίτη τόνιζαν ότι «η κυβέρ
νηση είναι παρούσα και έχει συνέχεια» και ότι η 
εκτέλεση των καθηκόντων της δεν τίθεται υπό

την αίρεση άλλων παραμέτρων, άσχετων από 
την εντολή διακυβέρνησης που έχει.

Πάντως η σκληρή κριτική της αντιπολίτευσης 
ξεκίνησε πριν καν συνεδριάσει το ΚΥΣΕΑ: «Μην 
τολμήσετε να προχωρήσετε σε αυτή την αντιδη- 
μοκρατική ενέργεια. Δηλώνουμε ότι δεν θα ανα
γνωρίσουμε μια τέτοια απόφαση που στρέφεται 
εναντίον του εθνικού συμφέροντος», προειδο
ποίησε ο αρμόδιος για θέματα άμυνας της ΝΔ, 
βουλευτής Μαργαρίτης Τζίμας.

Από την πλευρά του ΚΚΕ επισημαίνεται ότι 
«ο υπουργός Αμυνας και η κυβέρνηση πρέπει να 
δώσουν ξεκάθαρες εξηγήσεις στον λαό για ποιο 
λόγο σ' αυτές τις συνθήκες αντικατέστησαν την 

- ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων».
Την αντίθεσή του εξέφρασε και ο βουλευτής 

του ΛΑΟΣ I. Κοράντης, ενώ ο υπεύθυνος της ΚΟ 
του ΣΥΡΙΖΑ Θοδωρής Δρίτσας δήλωσε ότι είναι 
«απολύτως απαράδεκτο να αποφασίσει ο υπουρ
γός αυτής της κυβέρνησης για ένα τόσο σημα
ντικό ζήτημα, προτού ξεκαθαρίσουν τα πράγμα
τα για την ψήφο εμπιστοσύνης».

Η Δημοκρατική Συμμαχία κάνει λόγο για «πρά

ξη πολιτικά ανήθικη και παλαιοκομματικής αντί
ληψης» αφού έχει τεθεί θέμα ψήφου εμπιστο
σύνης.

ΟΙ Α Λ Λ Α ΓΕΣ. Με βάση την εισήγηση του κ. 
Μπεγλίτη επελέγησαν:
ϋ  Αρχηγός ΓΕΕΘΑ ο μέχρι τώρα διοικητής του 
Γ’ Σώματος Στρατού αντιστράτηγος Μιχάλης 
Κωσταράκος.
■  Αρχηγός ΓΕΣ ο μέχρι τώρα διοικητής του Δ’ 
Σώματος Στρατού, αντιστράτηγος Κωνσταντί
νος Ζαζιάς.
■  Αρχηγός ΓΕΝ ο μέχρι τώρα αρχιεπιστολέ- 
ας της Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας υπο
ναύαρχος Κοσμάς Χρηστίδης, προαγόμενος σε 
αντιναύαρχο.
Η Αρχηγός ΓΕΑ ο μέχρι τώρα αρχηγός Τακτι, 
κής Αεροπορίας αντιπτέραρχος Αντώνης Τσα- 
ντηράκης.

Στους απερχόμενους αρχηγούς Γιάννη Γιά- 
γκο, Φραγκούλη Φράγκο, Δημήτριο Ελευσινι- 
ώτη και Βασίλη Κλόκοζα, αντιστοίχως εδόθη 
ο τίτλος του επιτίμου της θέσης που κατείχαν.
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ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑΑ ίνιγμα m λειριά ίων πελατών ins M F Global
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Μ ΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Σε εξονυχιστική έρευνα για να διαπιστωθεί πού έχουν καταλήξει κεφάλαια ύψους 700 εκατ. ευρώ υποβάλλεται η αμερικανική χρηματοπιστωτική εταιρεία MF Global, η οποία κίνησε προχθές διαδικασία πτώχευσης. Η εταιρεία, που διευθύνει ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Goldman Sachs και πρώην κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ, Τζον Κορζάιν, ερευνάται ώστε να διαπιστωθεί αν χρησιμοποίησε τα κεφάλαια αυτά, που ανήκουν σε ιδιώτες πελάτες της, προκειμένου να αποφύγει την πτώχευση, η οποία αποδίδεται στις ριψοκίνδυνες τοποθετήσεις της σε ευρωπαϊκά ομόλογα. Η έκθεσή της στα ευρωπαϊκά ομόλογα έφτασε το τελευταίο τρίμηνο στα 6,3 δισ. δολάρια.
ΒΑΣΙΚΗ  ΑΡΧΗ . Οπως αναφέρουν οι «Νιου Γιορκ Τάιμς», η εταιρεία φαίνεται να παραβίασε μία από τις βασικές αρχές της Γουόλ Στριτ που επιβάλλει την καθημερινή καταγραφή των λογαριασμών των πελατών των εταιρειών. Πάντως, προς το παρόν δεν έχουν αποδοθεί συγκεκριμένες κατηγορίες στην MF Global ούτε στον Κορζάιν. Ομως η υπόθεση αποτελεί ένα ακόμη χτύπημα στο κύρος του Κορζάιν. Η επιθετική επενδυτική κουλτούρα που απέκτησε στην Goldman Sachs, όπου δημιούργησε τον ισχυρό βραχίονα των επενδύσεων της εταιρείας σε αμερικανικά ομόλογα δεν φαίνεται να απέδωσε αυτή τη φορά.Η MF Global πόνταρε σε ευρωπαϊκά ομόλογα (Ισπανίας, Ιταλίας, Πορτογαλίας, Βελγίου, Ιρλανδίας), τα οποία θα αποδεικνύονταν επικερδή μόλις η Ευρώπη κατάφερνε να αντιμετωπίσει την κρίση χρέους. Ομως την περασμένη Παρασκευή η εταιρεία βρισκόταν υπό ασφυκτική πίεση και προσέλαβε την BlackRock για να αξιολογήσει το χαρτοφυλάκιό της. Ο Κορζάιν κάλεσε σχεδόν όλες τις χρηματιστηριακές της Γουόλ Στριτ ελπίζοντας να πουλήσει ορισμένα περιουσιακά στοιχεία για να διασώσει την εταιρεία. Το βράδυ της Κυριακής η MF Global υπέγραψε συμφωνία με την Interactive Brokers. Ομως, στελέχη της τελευταίας εντόπισαν τα διαφυγόντα κεφάλαια και εγκατέλειψαν τη συμφωνία.

Τζον Κορζάιν. Η εταιρεία του 
κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε 

κεφάλαια που ανήκουν σε ιδιώτεε 
πελάτες τη$ για να αποφύγει την 

πτώχευση
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•  H ιταλική Lottomatica
•  H αμερικανική Scientific Games
•  H καναδική εταιρεία Pollard
•  Η γαλλική Française de Jeux

... ΚΑΙ Ο Ι Π ΙΘ Α Ν Ο Ι 
Μ Ν Η ΣΤΗ ΡΕΣ

« 1 € 3 7 4 ,6 ΕΚΑΤ.

ο ετησιοε Tzlpos

€ ΐ 0 0  ΕΚΑΤ
τα προβλεπόμενα ετήσια 

καθαρά κέρδη 
για τον ανάδοχο

€ 0 5 0 ΕΚΑΤ.
Τα εφάπαξ έσοδα 

για το δημόσιο

12™
η δ ιάρκεια  

της σύμβασης 
εκμετάλλευσης των 
Κρατικών Λαχείων 
από τον ανάδοχο

Ν Ο Ε Μ Β Ρ ΙΟ Υ
Π ροθεσμία για την 

εκδήλωση ενδιαφέροντος

Ξεκινά η μάχη για το φιλέτο 
των Κρατικών ΛαχείωνΔ ημ οσ ιεύθ ηκε χθε5 η π ρόσ κλησ η εκ δ ή λ ω σ ή  ενδιαφέροντος προ5 τοι« ιδιώτες
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΕΡΕΣεκινά και επίσημα η μάχη για 
Μ  την ιδιωτικοποίηση των Κρατικών Λαχείων, που θεωρούνται φιλέτο αφού ο ετήσιος τζίρος της συγκεκριμένης αγοράς κυμαίνεται στα 400 εκατ. ευρώ. Το Ταμείο Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας προχώρησε χθες στην προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού προκειμένου να αναδειχθεί ο ανάδοχος ιδιώτης επενδυτής, στον οποίο θα δοθεί η άδεια λειτουργίας και διαχείρισης των Λαχείων για περίοδο 12 ετών.Η άδεια αφορά το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Ελληνικών Κρατικών Λαχείων, τα οποία περιλαμβάνουν το Εθνικό, το Λαϊκό και το Ευρωπαϊκό Λαχείο, το Στιγμιαίο Κρατικό Λαχείο ή Ξυστό, το Στεγαστικό Κρατικό Λαχείο και το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο.Στη μάχη για τη διανομή της πίτας των λαχείω ν, που πάντως θα ολοκληρωθεί με καθυστέρηση και όχι εντός του 2011 όπως προέβλεπε το αρχικό σχέδιο, ετοιμάζονται να

μπουν και επίσημα όλοι οι μεγάλοι όμιλοι που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για τη διαχείριση και διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών: οι ελληνικές εταιρείες ΟΠΑΠ και Ιντρα- λότ, η ιταλική Lottomatica, η αμερικανική Scientific Games η καναδική Pollard, και η γαλλική Française de Jeux.Το θερμό επιχειρηματικό ενδιαφέρον για τα Κρατικά Λαχεία δεν είναι καθόλου τυχαίο, καθώς εκτιμά- ται ότι τα ετήσια καθαρά κέρδη του νικητή του διαγωνισμού θα ανέρχονται ετησίως στα 100 εκατ. ευ ρώ. Σε ό, τι αφορά το Ελληνικό Δημόσιο, μόνο από τη χορήγηση της άδειας υπολογίζεται να εισπράξει περί τα 650 εκατ.Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, με τη λήξη της σύμβασης έπειτα από 12 χρόνια η εταιρεία που θα συσταθεί θα περάσει στον έλεγχο του Δημοσίου.Φέτος η Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων πλήρωσε τοκοχρεολύσια πάνω από 70 εκατ. ευρώ για δάνειο 650 εκατ. ευρώ που είχε συναφθεί το 2001 υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου μέσω της εταιρείας ειδικού σκο-

Το 2012 
ο ανάδοχο5

Ο διαγωνισμόε 
θα ολοκληρωθεί 
με καθυστέρηση 
και όχι εντ05 
του 2011, όηω$ 
προέβλεπε το 
αρχικό σχέδιο. 
Συμμετοχή 
αναμένεται να 
εκδηλώσουν όλοι 
οι μεγάλοι όμιλοι 
που διαθέτουν 
την απαραίτητη 
τεχνογνωσία

πού Αριάδνη. Επρόκειτο για δάνειο 12ετούς διάρκειας που συνήφθη στο πλαίσιο της πολιτικής τιτλοποίησης εσόδων με επιτόκιο 5,45%. Το Δημόσιο, δηλαδή, έβαλε τα λεφτά στο ταμείο του και χρέωσε στη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων την αποπληρωμή του. Απομένουν τρεις δόσεις συνολικού ύψους 112 εκατ. ευρώ που θα πρέπει να διευθετηθούν από το κράτος, αφού λογικά δεν θα βαρύνουν τον νέο ανάδοχο.
Η Μ ΑΡΙΝ Α ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ. Μόνο δύο εγχώριοι επιχειρηματικοί όμιλοι κατέθεσαν χτες δεσμευτικές προσφορές στον διαγωνισμό που προκήρυξε η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ) για την αξιοποίηση της μαρίνας Βουλιαγμένης μέσω μακροχρόνιας παραχώρησης: ίι Lamda Development SA και η Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης ΑΞΕ. Η επιτροπή εξετάζει τους υποφακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής και στη συνέχεια θα αποσφραγίσει τους υποφακέλους των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, ώστε να καταλήξει στην επιλογή του προσωρινού αναδόχου.



ΤΑ ΝΕΑ ( Παρασκευή κονιή γιορτή )
« H . I Î « . 3 b OΣκάκι
ΤΟΥΔΗΜΗΤΡΗ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟ που μιλάει τόσο πολύ, είναι ομολογουμένως εντυπωσιακό ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος παραμένει αίνιγμα. Ισως γιατί μιλάει καλά. Ή  γιατί η τοποθέτησή του στη σκα- κιέρα της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ αφήνει περιθώρια για αμφίσημες ερμηνείες.
ΑΣ ΕΠΙΜΕΙΝΟΥΜΕ στο σκάκι. Αν Βασιλιάς είναι ο Γιώργος Παπανδρέου, τι πιόνι είναι ο Βενιζέλος; Με αναφορά όχι το φυλό, αλλά τη θέση νούμερο δύο, ο Βαγγέλης είναι Βασίλισσα. Κινείται πάνω - κάτω ή δεξιά - αριστερά χωρίς περιορισμούς, ενώ η συμβολή του είναι κρίσιμη στην έκβαση της παρτίδας. Ολα αυτά είναι κάτι παραπάνω από φανερά από τον Ιούνιο και μετά, δηλαδή τους τελευταίους πέντε μήνες. Το πράγμα μπερδεύεται όμως τις τελευταίες δέκα μέρες.
Ο ΒΑΓΓΕΛΗΣ είχε κρίσιμο ρόλο στις συμφωνίες της 21ης Ιουλίου και της 27ης Οκτωβρίου. Λογικό. Οχι μόνο εκ θέσε- ως αλλά και επιστημοσύνης. Η αναδιάρθρωση χρέους και τα πτωχευτικά ζητήματα είναι, κατά βάση, για τους νομικούς. Αντίστοιχα, στο εσωτερικό της χώρας, ο Βενιζέλος έθεσε το εκτόπισμά του στην υπηρεσία της συμπολίτευσης. Λογικό. Στη σκακιέρα είναι το πιόνι της Βασίλισσας που έχει τη μεγαλύτερη δύναμη πυρός.
ΤΟ ΜΠΕΡΔΕΜΑ των τελευταίων δέκα ημερών προκύπτει γιατί αισθάνεται κανείς ότι έχει αλλάξει η παρτίδα. Ποιον εξυπηρετούν ως επιλογές, η ψήφος εμπιστοσύνης και το δημοψήφισμα; Τη χώρα, το ΠΑΣΟΚ ή μήπως τον Γιώργο Παπανδρέου; Την απάντηση δίνουν, χωρίς αναστολές, τα περισσότερα μεγάλα ξένα MME και από αυτή δεν προκύπτει ότι η Ελλάδα κερδίζει από την όλη αυτή υπόθεση. Οσο για το ΠΑΣΟΚ, το φυλλορρόημα της πλειοψηφίας του στη Βουλή λίγες μόνο ώρες μετά την εξαγγελία του δημοψηφίσματος, λέει πολλά.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: η Βασίλισσα δεν τα βάζει με τον Βασιλιά. Ισως γιατί τη λο- ξοκοηάζουν Πύργοι, Αλογα και Αξιωματικοί της κυβέρνησης. Ισως και γιατί, σύμφωνα με τους κανόνες του σκα- κιού, ο Βασιλιάς, στο φινάλε της παρτίδας, μπορεί να βοηθήσει στην προα- γω\ή ενός απλού πιονιού σε δεύτερη Βασίλισσα, αν αυτό τερματίσει.
mhtro@dolnet.gr

ΗΞΕΡΕ ο Βενιζέλος για το δημοψήφισμα; Γνώριζε για την πρόθεση του Πρωθυπουργού όχι όμως για την αναγγελία. Αν όμως το δημοψήφισμα συνιστά πρωτίστως κίνηση πολιτικής αυτοάμυνας του Πρωθυπουργού, με υψηλό ρίσκο και, πιθανώς, υψηλό κόστος, για ποιον λόγο να μπει και ο Βαγγέλης τόσο δυνατά στην υπόθεση αυτή; Ωφελείται κάπως ή δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς; Το δεύτερο ισχύει. Το πρώτο θέλει εξέταση. Εξαρτάται από το πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Εδώ ο Βαγγέλης έχει κάθε όφελος να εμφανιστεί ενωτικός και να μη στραφεί κατά του Πρωθυπουργού. Προφανώς γιατί διδάχθηκε από το 2007.
ΟΥΤΩΣ Ή  Α Λ Λ Ω Σ , ο Βενιζέλος δεν πήγε αυτήν τη φορά στο Ζάππειο, αλλά -  περαστικά! -  στην Κεντρική Κλινική, υποφέροντας από κοιλιακά άλγη. Ολα αυτά ενώ η Μιλένα τα βρό- ντηξε και η Εύα απειλεί να τα βροντή- ξει. Οι κυρίες είναι βενιζελικές- όπως κι ο Γιώργος Λιάνης που τα βρόντηξε τον Ιούνιο. Αλλά ο Βαγγέλης έχει ιδανική απόσταση.

Καθαρές λύσεις
ΤΟΥ I. κ. 
ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ
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ΑΠΟ  ΤΟΤΕ που εφευρέθηκε η σύγχρονη δημοκρατία υπάρχουν δυο ειδών κυβερνήσεις. Εκείνες που μπορούν να κυβερνήσουν. Κι εκείνες που δεν μπορούν -  για διάφορους λόγους...
ΕΚΕΙΝΕΣ που μπορούν, κάνουν τη δουλειά τους και κυβερνούν. Εκείνες που δεν μπορούν, κάνουν εκλογές. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.
ΔΙΟΤΙ στη δημοκρατία τρίτη διαδικασία δεν υπάρχει και ούτε πρόκειται να την κατασκευάσουμε τώρα. Απλώς όσο κάποιο άλλο εφεύρημα επιστρατεύεται να παίξει τον ρόλο της υπεκφυγής, τόσο περισσότερο συσσωρεύονται οι κίνδυνοι μιας συνταγματικής, πολιτικής και κοινωνικής εκτροπής.
ΥΠΟ ΑΥΤΗΝ την έννοια, το ενδεχόμενο ενός δημοψηφίσματος είναι τριπλά καταστροφικό.
ΠΡΩΤΟΝ, επειδή τινάζει στον αέρα τη συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου και οδηγεί τη χώρα στη χρεοκοπία. Αυτήν τη στιγμή και μέσα στη γενική ευρωπαϊκή κατακραυγή, ούτε καν η έκτη δόση δεν είναι πλέον εξασφαλισμένη.
ΔΕΥΤΕΡΟΝ, επειδή μεταθέτει κουτοπόνηρα και ψευδεπίγραφα το ερώτημα από τη διακυβέρνηση της χώρας στην ευρωπαϊκή προοπτική της.
ΤΡΙΤΟΝ και χειρότερο, επειδή μετατρέπει την ευρωπαϊκή προοπτική της Ελλάδας από δεδομένο σε ζητούμενο. Κι αυτό το τελευταίο, ο Πρωθυπουργός δεν έχει κανένα δικαίωμα να το επιχειρεί -  εκτός κι αν επιθυμεί να παίξει κορόνα - γράμματα την εθνική καταστροφή...
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ τα κίνητρα και το σκεπτικό που οδηγήσαν τον Γ. Παπανδρέου σε αυτές τις αποφάσεις. Μεταξύ μας: ούτε ενδιαφέρουν. Ηδη, η ζημιά είναι τεράστια, σχεδόν ανεπανόρθωτη.
Α Λ Λ Α  ΕΠΕΙΔΗ ο Πρωθυπουργός άνοιξε ήδη τα χαρτιά του και εξήγγειλε τις κινήσεις του, το ζητούμενο είναι τι θα πρήξουν οι υπόλοιποι. Εντός και εκτός ΠΑΣΟΚ. Θα αφήσουν να οδηγηθούμε σε επικίνδυνες και ανεξέλεγκτες καταστάσεις; Ή  θα προσπαθήσουν να αποκαταστήσουν τη ζημιά και να θέσουν υπό έλεγχο τις εξελίξεις; Θα επιλέξουν την ομαλότη- τα ή το φρενοκομείο;
ΟΥΤΩΣ Ή  ΑΛΛ Ω Σ, οι εκλογές δεν αποτελούν παραταξιακό ολίσθημα αλλά νόμιμη δημοκρατική επιδίωξη.
ΕΙΝΑΙ ΑΣΦ ΑΛΩ Σ κρίμα κι άδικο για την ιστορία του ΠΑΣΟΚ που άφησε τον αρχηγό της ΝΔ να εγγυάται -  κατά χθεσινή δήλωσή του -  την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Αλλά εκείνο που προέχει σήμερα είναι αυτή η προοπτική. Η οποία (για να το πούμε καθαρά) δεν μπορεί να εξασφαλιστεί χωρίς τη συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου και χωρίς εκλογές.
ΚΑΘΑΡΕΣ ΛΥΣΕΙΣ, λοιπόν. Και όλες οι λύσεις στη δημοκρατία περνούν από την κάλπη. Είναι ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας συνολικά να το διασφαλίσει. Αλλά καθήκον του ΠΑΣΟΚ και των στελεχών του είναι να πάρουν μέρος στην πρωτοβουλία για την εκτόνωση.
ΔΙΟΤΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ οφείλει να εξασφαλίσει το μέλλον της χώρας. Αλλά και η δημοκρατική παράταξη πρέπει να διασφαλίσει τη δική της πολιτική επιβίωση. jpretenteris@dolnet.gr

Αηοιαμιευτικός
Λογαριασμός

«Αξίζει»
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Κάθε προσπάθεια αξίζει επιβράβευση.
Αηοιαμιευτικός Λογαριασμός «Αξίζει» με επιτόκιο 3%* για όλους!

* Το επιτόκιο 3% είναι μικτό ειηοιοποιημένο και ισχύει για κάθε μήνα που το υπόλοιπο ίου λογαριασμού 
είναι ιουλάχιοτον 300€ και υψηλότερο κατά 1€ από αυτό του προηγούμενου. Σε αντίθετη περίπτωση, 
ισχύει επιτόκιο 0,10%.

(£) 18218 www.piraeusbank.gr
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