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Σκληρό τελεσίγραφο στην Ελλάδα
-Λέρκελ και Σαρκοζί απείλησαν με έξοδο από το ευρώ και ζήτησαν συναίνεση -  Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις

Ü20 FRANCE 2011
NOUVEAU MONDE NOUVELLES IDÉES

W

Η κ α γ κ ε λ ά ρ ιο ς  Μέρκελ και ο πρόεδρος Σαρκοζί κατά ιη  συνέντευξη που έδωσαν, αργά τη νύχτα, στις Κάννες για τις συζητήσεις τους με τον κ. Γιώργο Παπανδρέου και τους όρους τους προς την Ελλάδα.

Τ ε λ ε σ ίγ ρ α φ ο  προε την Ελλάδα για την αποδοχή τηε συμφωνίαε τηε 27ηε Οκτωβρίου επέδωσαν, χθεε, από τιε Κάν- νεε η  κ. Αγκελα Μ έρκελ και ο κ. Νικο- λά Σαρκοζί προε τον πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, διαμηνύονταε πωε μέχρι τότε δεν πρόκειται να εκτα- μιευθεί η  έκτη δόση του δανείου προε την Ελλάδα, αλλά και ότι, σε διαφορετική περίπτωση, διακυβεΰεται η  παραμονή τηε χώραε στο ευρώ. Μάλιστα, η Γερμανίδα καγκελάριοε και ο Γάλλοε πρό- εδροε κατέστησαν σαφέε πωε, εάν η  ελληνική κυβέρνηση επιμείνει στη λύση του δημοψηφίσματοε, αυτό θα πρέπει να έχει διεξαχθεί έωε τιε 4 Δεκεμβρίου. Θέση που, όπωε προκύπτει από τιε δη- λώσειε του κ. Παπανδρέου μετά τη μεταξύ τουε συνάντηση, απεδέχθη και ο πρωθυπουργόε.Παράλληλα, οι κ.κ. Μέρκελ και Σαρκοζί ζήτησαν να υπάρξει πολιτική συναίνεση για τη συμφωνία τηε 27ηε Οκτωβρίου, με τον δεύτερο να δηλώνει ότι «θέλουμε μια ομοφωνία πολιτική στην Ελλάδα». Ο πρωθυπουργόε, παρότι με- τέβη στιε Κάννεε με την ελπίδα ότι θα είχε περιθώρια χειρισμών και διασφαλισμένη την έκτη δόση πριν από το δημοψήφισμα, δήλωσε αποφασισμένοε για τη διεξαγωγή του και εξέφρασε την πίστη του ότι «ο ελληνικόε λαόε θα πρά- ξει σοφά». Η Νέα Δημοκρατία, πάντωε, διεμήνυε ότι λύση δεν είναι το δημοψήφισμα και ότι ο κ. Παπανδρέου πρέπει να φύγει.Οι χθεσινέε εξελίξετε προκάλεσαν, πα- ρασκηνιακά, την αντίδραση κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών, αλλά και βουλευτών του ΠΔΣΟΚ. Μένει, όμωε, να φανεί πώε αυτέε θα εκδηλωθούν, δεδομένου ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η  συζήτηση για την παροχή ψήφου εμπι- στοσύνηε προε την κυβέρνηση, η  οποία ολοκληρώνεται αύριο Παρασκευή, με ονομαστική ψηφοφορία. Σελ. 3,4 και 5
ΣΗΜΕΡΑΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ Κ.Ο. ΤΗΣ Ν.Δ.

Επίθεση Σαμαρά 
κατά Παπανδρέου
Τ η ν  επ ιλογή της αποχής από το δημο
ψήφισμα μελετά η ηγεσία της Νέας 
Δημοκρατίας, με κύριο στόχο να περιο
ριστεί η συμμετοχή των πολιτών κάτω 
από 4 0 %  και το αποτέλεσμά του να 
μην είναι δεσμευτικό. Μιλώντας χθες 
στην Κ.Ο. της Ν.Δ., ο πρόεδρος του 
κόμματος Αντώνης Σαμαράς επιτέθηκε 
με δριμύτητα κατά του πρωθυπουργού, 
τον οποίο χαρακτήρισε «τυχοδιώκτη 
και επικίνδυνο» και επιχείρησε να δια
χωρίσει τη δανειακή σύμβαση προς την 
Ελλάδα από την πολιτική που θα τη συ
νοδεύει. Σελ. 5

•  ΚΚΕ: «Αγωνιστική συμμετοχή» στο 
δημοψήφισμα και «βροντερό όχι στο 
Μνημόνιο, στο Μεσοπρόθεσμο και στη 
σύμβαση» ζητεί από τους πολίτες το 
ΚΚΕ. Σελ. 4

•  Τζαμί την άνοιξη: Μια λιτή κατα- 
σ^ ' ΐ ή ,  χωρίς μιναρέ θα είναι το τζαμί 
ί  Ελαιώνα το οποίο αναμένεται να 
κατασκευαστεί έως την άνοιξη. Σελ. 6

•  Εκτακτη εισφορά: Αναρτήθηκαν 
στην ηλεκτρονική σελίδα της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστη
μάτων (www.gsis.gr) τα ειδοποιητήρια 
για την καταβολή της δεύτερης δόσης 
ΐη ς  εισφοράς αλληλεγγύης. Σελ. 18

Συναγερμός για ίο ιταλικό χρέος
Μίνι σύνοδος κορυφής Γερμανίας, Γαλλίας, Ισπανίας και Ιταλίας, σήμερα στις Κάννες
Ε νό ψ ει τηε συνόδου των ηγετών του 020 και με το κόστοε δανεισμού τηε να παραμένει σε επίπεδα συναγερμού, η Ιταλία ε- πιχείρησε χθεε να καθησυχάσει τουε εταί- ρουε τηε ότι θα λάβει τα απαιτούμενα δημοσιονομικά και διαρθρωτικά μέτρα, ώστε να αποτρέψει μια ανεξέλεγκτη μετάδοση τηε

κρίσηε χρέουε. Ο πρωθυπουργόε Σίλβιο Μπερλουσκόνι συνεκάλεσε έκτακτο υπουργικό συμβούλιο για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων, ενώ το Συμβούλιο Χρη- ματοπιστωτικήε Σταθερότηταε διαβεβαίωσε ότι η Ιταλία σημειώνει πρόοδο στον στόχο για ισοσκελισμό του προϋπολογισμού τηε

μέχρι το 2013. Σήμερα, στο περιθώριο του G20, θα συγκροτηθεί μίνι σύνοδοε κορυφήε τηε Ευρωζώνηε με τη συμμετοχή των ηγετών τηε Γερμανίαε, τηε Γαλλίαε, τηε Ιταλίαε και τηε Ισπανίαε. Οι δύο τελευταίεε συνι- στούν τη μεγαλύτερη πηγή ανησυχίαε για τη σταθερότητα του ευρώ. Σελ. 23

Μόνο πέντε οι νόμιμες 
χωματερές στην Αττική
Α π ό τ ο υ ς  3 5  Χώρους Ανεξέλεγκτης Διά
θεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) που υπάρ
χουν στην Αττική, μόνο οι πέντε έχουν α
ποκατασταθεί. 0  περιφερειάρχης Αττικής 
Γιάννης Σγουρός, σε συνάντηση που είχε 
με τους δημάρχους των περιοχών όπου 
υφίστανται χωματερές, υπογράμμισε ότι 
δεν θα ανεχθεί «γραφειοκρατικές αγκυ
λώσεις, αδράνειες και τοπικά μικροσυμ- 
φέροντα να υπονομεύσουν την προσπά
θεια  αποκατάστασης» και ζήτησε από αυ
τούς να καταθέσουν προτάσεις για τα 
προβλήματα που έχουν καταγραφεί, ώ
στε να αντιμετωπιστούν σύμφωνα με όσα 
προβλέπουν οι σχετικοί νόμοι και οι ε υ 
ρωπαϊκές προδιαγραφές. Σελ. 6

Σ Χ Ο Λ Ι Ο  | Τ ο υ  Κ ώ σ τ α  Ι ο ρ δ α ν ι δ η
Ο μοιραίος πρωθυπουργός•  Ρυθμίσεις δανείων για περισσό

τερους από 6 0 .0 0 0  δημοσίους υπαλ
λήλους προωθεί το Ταμείο Παρακατα
θηκών και Δανείων. Σελ. 18

•  Φοβούνται: Αδύνατη είναι η δ ιε
ξαγωγή του αγώνα της Ελλάδας με τη 
Ρουμανία στη Γερμανία για λόγους α
σφαλείας, σύμφωνα με τη γερμανική 
ομοσπονδία ποδοσφαίρου. Σελ. 15

Όνίογάν: Κριτική στην πολιτική 
■ = |  ι _  Βερολίνου έναντι των Τούρκων με- 
1 1 1 ταναστών άσκησε ο Τούρκος πρωθυ-
1 ο Π πουργός Ερντογάν. Σελ. 7£-11

•  Συρία: Προσδοκίες για τον τερμα
τισμό της αιματοχυσίας στη Συρία γεν
νά η ανευ προϋποθέσεων αποδοχή 
του σχεδίου του Αραβικού Συνδέσμου 
από το καθεστώς Ασαντ. Σελ. 8

•  Η αγορά του βιβλίου ακολουθεί 
τους κραδασμούς της υπόλοιπης αγο
ράς: πτώση τζίρου, αδυναμία πληρω
μής υποχρεώσεων. Σελ. 13

® Παναθηναϊκός: Υπεγράφη το 
προσύμφωνο μεταξύ Γιάννη Βαρδινο- 
γιάννη και Σουλτάν αλ Σαούντ. Σελ. 15

Ο π ρ ω θυπ ουργός κ. Γιώργος Παπανδρέου 
ανεδείχθη στην παράφρονα μεταβλητή όχι 
απλώς του ελληνικού, αλλά του διεθνούς 
συστήματος. 0  «πράος» συνομιλητής του 
Μάίου 2010, ο «αντικειμενικός» αξιολογη- 
τής της χώρας, όταν την προσομοίαζε με τον 
«Τιτανικό» που βυθιζόταν από τα χρέη και τη 
διαφθορά, ο «ευρωπαϊστής», που απεδέχθη 
δίχως διαπραγμάτευση ένα ερασιτεχνικό, 
ολέθριο Μνημόνιο, οδηγώντας την Ελλάδα 
στη χειρότερη ύφεση, αντιμετωπίσθηκε στο 
εσωτερικό και διεθνώς ως εκτός πόσης πο
λιτικής λογικής, όταν ανακοίνωσε 
διενέργεια δημοψηφίσματος, με άγνωστο 
ερώτημα.
Τα πολιτικά κόμματα επέπεσαν στον Πρόε
δρο της Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια, 
ζητώντας άμεση παρέμβασή του, ώστε να 
αποφευχθεί το μοιραίο - με άλλα λόγια η 
διεξαγωγή δημοψηφίσματος, που θα μπο
ρούσε να είναι καταδικαστική για την 
παραμονή της χώρας στο ευρώ. Η γενική 
αίσθηση είναι ότι ο κ. Παπανδρέου παρα
βίασε κάθε συμβατική πολιτική λογική, ότι 
ενεργεί με τρόπο ανεύθυνο και έτσι ακρι

βώς συμπεριφέρθηκε. Αλλά ο κ. Παπούλιας 
δεν έχει ούτε τη διάθεση και ίσως ούτε τη 
δυνατότητα να αναμιχθεί στην επιχείρηση 
εκθρονίσεως ενός Παπανδρέου. 
Αποτελεσματικότερο ήταν το οθωμανικό σύ
στημα, τον Αύγουστο του 1879, όταν οι τότε 
εκσυγχρονιστές, υπό τον ραδιούργο Μιδάτ 
Πασά, για να απαλλαγούν από τον σουλτάνο 
Μουράτ Ε’ προσέτρεχαν στον Σεϊχουσλάμη, 
που θεολογικώ τω τρόπω εξέδωσε την ακό
λουθη διάγνωση:
«Εάν ο Αρχηγός των Πιστών [σ.σ. Σουλτάνος] 
προσβληθεί από πνευματική αλλοίωση και 
εάν η ενάσκηση του λειτουργήματος του κα
θίσταται ως εκ τούτου αδύνατος, μπορεί να 
καθαιρεθεί;
Απάντηση: Ο Ιερός Νόμος λέγει “Ναι". 
Εγράφη παρά του ταπεινού Χασάν Χαϊρου- 
λάχ, τον οποίο ας ελεεί ο Θεός.»
Ακόμη και η παρακμάζουσα Οθωμανική Αυ
τοκρατορία είχε διεξόδους. Τα πολιτικά 
κόμματα επισημαίνουν ότι διέξοδος είναι η 
προκήρυξη εκλογών, αναγνωρίζοντας στον 
«ελληνικό λαό» ωριμότητα να εκλέξει νέα 
κυβέρνηση, αλλά όχι να αποφανθεί διά δη

μοψηφίσματος περί του ευρωπαϊκού μέλλο
ντος της χώρας. Απλώς υποτιμούν την κρίση 
των Ελλήνων, που δεν αμφισβητούν το ευ
ρώ αλλά την κυβέρνηση.
Δεν υπάρχει σώφρων πολίτης, που να μη 
θεωρεί ότι η παραμονή στην εξουσία του κ. 
Παπανδρέου και της κυβερνήσεώς του είναι 
ολέθρια για τη χώρα. Ως εκ τούτου, ο μόνος 
κίνδυνος είναι ότι ο κ. Παπανδρέου μπορεί 
να κερδίσει την «μπλόφα». Ηδη οι ισχυρότε
ροι ηγέτες της Δύσεως του αναγνώρισαν το 
δικαίωμα να προσφύγει σε δημοψήφισμα - 
και δεν ήταν δυνατόν να συμβεί το αντίθετο. 
Είναι επίσης βέβαιο ότι ο κ. Παπανδρέου θα 
εξακολουθήσει να καταγγέλλει ότι τραπεζί
τες και δημοσιογραφικά συγκροτήματα 
μεθοδεύουν την ανατροπή του για ίδια συμ
φέροντα. Θα επαναλάβει τα σενάρια 
«αποστασίας» του 1965, με διεθνείς δυνά
μεις και εγχώριους «συνεργάτες» τους. Θα 
κινηθεί στα άκρα και γαία πυρί μιχθήτω, 
όπως συνέβη με τον πατέρα του Ανδρέα και 
τον παππού του Γεώργιο Παπανδρέου. Η 
διέλευσή του από την πολιτική σκηνή της 
Ελλάδος θα είναι μοιραία, ούτως ή άλλως.

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Ανάγκη αφύπνισηςΟ κ. Παπανδρέου έριξε μόνοε του μια «ζαριά» εθνικήε ση- μασίαε που δεν του βγήκε, με εξευτελιστικέε επιπτώσεΐ5 για τον ίδιο και βεβαίου για τη χώρα. Ο πρωθυπουργόε έχει χάσει πλέον την αξιοπιστία του εντόε και εκτόε Ελλά- δοε. Τα πρόσωπα, όμωε, έχουν ελάχιστη σημασία μπροστά στα διλήμματα που αντιμετωπίζει το έθνοε αυτή την ώρα. Οι εταίροι μαε έθεσαν με ωμό τρόπο το δίλημμα τηε παραμονήε ή τηε εξόδου από το ευρώ. Η ιδέα του δημο- ψηφίσματοε ήταν ορθή, γιατί έθετε όλουε μαε προ των ευθυνών μαε, αλλά οι χειρισμοί ήταν τραγικοί, αυτοκτο- νικοί. Παρ’ όλα αυτά, παραμένει η ανάγκη να αναλάβουμε εμείε οι Ελληνεε την ευθύνη των πράξεών μαε και να αποφύγουμε τη μεγάλη εθνική ήττα. Αυτή την ύστατη ώρα πρέπει να επιτευχθεί μια εθνική συνεννόηση ανάμεσα στα κόμματα ευθύνηε, να σχηματισθεί μια κυβέρνηση εκτάκτου ανάγκηε που θα χειρισθεί την οικονομία και τη δημόσια ασφάλεια τουε κρίσιμουε επόμενουε μήνεε και αμέσωε μετά να πάμε σε καθαρτικέε εκλογέε. Αε ελπίσουμε ότι μία επιπόλαιη και ατυχήε κίνηση θα αφυπνίσει το αίσθημα ευθύνηε στην πολιτική ηγεσία του τόπου, αλλά και το σύνολο τηε ελληνικήε κοινωνίαε.
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Σαμαράς: ο καλύτερος φίλος του Παπανδρέου
Του Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Υ  Κ Α Σ Ι Μ Α Τ Η

Η Ο λγα  Κ εφ α λ ο γ ιά ν ν η  κοιτάζει διερευνητικά την Ελενα Ράπτη, η οποία αν κρίνω από το απλανές βλέμμα της πρέ
πει να αφηγείται το όραμά της...

Α κούγοντας χθεε την ομιλία του Αντώνη Σαμαρά στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του, ειλικρινά, αναρωτήθηκα γιατί να περιμένουμε από τον Γιώργο Παπανδρέου να είναι καλύτε- ροε, με ένα τέτοιο αντίπαλο δέοε... Ο πρόεδροε τηε Ν.Δ. περιέγραψε πολύ σωστά τον εκβιασμό που ε
πιχειρεί ο πρωθυπουργόε, προω- θώνταε δημοψήφισμα για τη συμφωνία στην οποία κατέληξε την περασμένη Πέμπτη η σύνοδοε των Βρυξελλών. Είπε, εν ολίγοιε, ότι, μέσω τοιί δημοψηφίσματοε, η όποια ευρωπαϊκή προοπτική τηε Ελλάδοε (ωραίο οξύμωρο κι αυτό, αλλά τέλοεμπάντων...) συνδέεται με την εφαρμογή άκρωε επώδυνων οικονομικών μέτρων, τα οποία ε- κείνοε και το κόμμα θεωρούν καταστροφικά.
Στο θεω ρητικό  επίπεδο, να συμφωνήσω με τη συγκεκριμένη περιγραφή τηε κατάστασηε· αλλά, για να προσχωρήσω στη θέση Σαμαρά, θα περίμενα, κατ’ αρχάε, να μπορούσε να αντιπαραβάλει στην οικονομική πολιτική του ΠΑΣΟΚ κάτι πιο ουσιαστικό από μια απροσδιόριστη συνταγή για μια μαγική ανάπτυξη, που έρχεται πα- τώνταε κάτι κουμπιά που μόνο ο ίδιοε (και, φυσικά, ο Νοΐίε...) γνωρίζει. Για δε τη μείωση του δημοσίου τομέα, θα περίμενα κάτι σοβαρότερο από μια «εφεδρεία» που ισοδυναμεί με συνταξιοδότηση από τα σαράντα. Αλλά, εν πάση πε- ριπτώσει, αυτά είναι κενά στην πολιτική τηε Ν.Δ., τα οποία εφόσον υπάρχει η θέληση μπορούν να καλυφθούν.
Το δεύτερο πρόβλημα στην προσέγγιση Σαμαρά είναι ουσιωδέστερο, διότι αφορά τη σχέση του με την πραγματικότητα. Ο αρχη- γόε τηε Ν.Δ. διαχωρίζει τη δανει

ακή σύμβαση από τα μέτρα τα οποία τη συνοδεύουν. Καλώε ή κα- κώε (κακώε, κατά την άποψή μου - αλλά αυτά τα λέγαμε χθεε) αυτό το πακέτο πέτυχε ο Παπανδρέου στη σύνοδο και αυτό προτίθεται να θέσει -εκβιαστικά- στην έγκριση του λαού. Προσωπικώε, θλίβομαι, οργίζομαι, απελπίζομαι, επειδή αυτή η πραγματικότητα δεν μου αρέσει. Δυστυχώε όμωε, δεν μπορεί να είναι άλλη - πώε να το κάνουμε δηλαδή; Ο Α. Σαμαράε, όμωε, αρνείται την πραγματικότητα, επικαλούμενοε μία άλλη, δι- κήε του επινοήσεωε, που του αρέσει περισσότερο. Μα και εγώ θα

ήθελα να είμαι νέοε, ωραίοε και πλούσιοε - ο καθέναε θα το ήθελε, υποθέτω. Αλλά δεν γίνεται!
Ο αρχηγός τηε Ν.Δ. δεν ήταν απο- λύτωε σαφήε ωε προε τη θέση που θα προτείνει η Ν.Δ. στο δημοψήφισμα και είναι πολύ λογικό αυτό, αφού ούτε τη διατύπωση του ε- ρωτήματοε γνωρίζουμε ούτε καν αν η κυβέρνηση αυτή θα υφίστα- ται μεθαύριο, ώστε να πραγματοποιηθεί το δημοψήφισμα. Ωστόσο, μαε προϊδέασε για τη στάση του, λέγονταε ότι «όλοι θα έπρεπε να μου ζητούν όχι να συνταχθώ με την κυβέρνηση αυτή, αλλά να α

ποφύγω κάθε ταύτιση μαζί τηε». Αφήνει, δηλαδή, να εννοηθεί ότι η στάση τηε Ν.Δ. κλίνει μάλλον υπέρ του «όχι».
Μ ε τον τρόπο αυτόν, όμωε, θέτει υπό αμφισβήτηση τη φιλοευρω- πα'ϊκή παράδοση τηε Ν.Δ. Διότι, όταν η ευρωπαϊκή προοπτική τηε χώραε και η λάθοε οικονομική πολιτική περικλείονται στο ίδιο πακέτο, ο πολίτηε, προκειμένου να πάρει θέση, υποχρεώνεται να σταθμίσει την αξία ενόε εκάστου των στοιχείων αυτών: αν η συμμετοχή στην Ευρώπη βαραίνει περισσότερο, ψηφίζειε «ναι»· αν με

τράει περισσότερο η αποστροφή για τα οικονομικά μέτρα, ψηφίζειε «όχι» - απλά πράγματα. Σε αυτό το απεχθέστατο δίλημμα μάε έχει εγκλωβίσει ο Παπανδρέου, δυστυχώε. Αν ο πρόεδροε του κόμματοε που ίδρυσε ο Κωνσταντίνοε Κα- ραμανλήε θέτει το στενό κομματικό συμφέρον του υπεράνω τηε ευρωπαϊκήε προοπτικήε τηε χώραε, τότε αε μην εκπλαγεί αν, στο δημοψήφισμα, ο αστικόε κόσμοε, τον οποίο υποτίθεται ότι κατ’ εξοχήν εκπροσωπεί η Ν .Δ., προτιμήσει να στηρίξει τη σημερινή κυβέρνηση...
Γερμανική αισιοδοξίαΟ υπουργόε Οικονομικών τηε Γερμανίαε Β. Σόιμπλε δηλώνει αι- σιόδοξοε για το αποτέλεσμα του προαγγελθέντοε δημοψηφίσματοε: «Εμπιστεύομαι τη δύναμη των επιχειρημάτων», είπε. Ολοι εμπιστευόμαστε τη δύναμή τουε - δεν λέω το αντίθετο. Εχει όμωε τη σημασία του και το ακροατήριο στο οποίο απευθύνονται! Από την άλλη πλευρά, βέβαια, με ενθαρρύνει το γεγονόε ότι ο Αγιοε Φραγκίσκοε τηε Ασσίζηε δίδαξε τον λόγο του Θεού στα πετεινά του ουρανού και, κατά τον θρύλο, εκείνα κάθησαν και άκουσαν τον άγιο. Συνεπώε, γιατί να μην πιά- σει και με τουε Ελληνεε η δύναμη των επιχειρημάτων;
Και κάτι ακόμη: Αν η φωνή τηε λο- γικήε εισακουσθεί από εμάε, τότε να τη χρησιμοποιήσουμε και για τα βρωμερά περιστέρια τηε Αθή- ναε, αυτούε τουε σιχαμένουε α- πογόνουε των δεινοσαύρων, που κινούνται αναιδέστατα σαν α- ρουραίοι ανάμεσα από τα πόδια των θαμώνων των καφενείων, χοντραίνουν τρώγονταε ακατα- παύστωε, λερώνουν και δεν καταλαβαίνουν ούτε από κλωτσιέε!

Εξωσχολικές
δραστηριότητες
«Τέτο ιες  ώ ρες, τέτοια λόγια» 
θα σκεφθείτε, παρ’ όλα αυτά 
εγώ θα το πω. Εχω τη φρικτή 
υποψία -την οποία, με τόσα 
που τον έχουμε δει να κάνει, 
μπορώ να τη θεωρώ βάσιμη- 
ότι, την τρέχουσα περίοδο, 
ο πιο μεγάλος, βαθύς και κρυ
φός καημός του Γιώργου 
είναι ότι έρχεται ο 23ος Δ ιε
θνής Κλασικός Μαραθώνιος 
και εκείνος (για ευνόητους 
λόγους...) δεν θα μπορεί να 
μετάσχει!

ΠαιδιαρίσματαΣτο πλαίσιο των πιέσεων -που ασκούνται κυρίωε υπογείωε- εν όψει τηε ψηφοφορίαε τηε Παρασκευήε, από την οποία θα κριθεί η τύχη τηε κυβέρνησηε του Γεωργίου Β', έναε παπανδρεϊκόε βουλευτήε από την Κρήτη κατήγγειλε (αορίστωε, βε- βαίωε...) «ανταγωνισμό για το ποι- οε θα αποδειχθεί πιο άθλιοε από τον άλλον». Μίλησε ακόμη και για «γνωστέε συμμορίεε σε πλήρη διάταξη», υπονοώνταε προφανώε ότι οι συμμορίεε αυτέε δρουν εντόε τηε Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, θα τον αδικούσαμε αν παίρναμε τοιε μετρητοίε τιε καταγγελίεε του. Δεδομένου ότι πρόκειται για τον νεαρό (είναι μόλιε* 34 ετών) Φραγκίσκο Παρασύρη, ενδέχεται ο άνθρωποε να παρασύρθηκε...
*: Λέω «μόλις», διότι, ωε γνωστόν, με τα ισχύοντα στον ελληνικό κόσμο μέτρα, η παιδική ηλικία πα- ρατείνεται ώε τα σαράντα.

ΦΑΛΗΡΕΥΣkassimatis@katiiimerini.gr

Ο Φ Ι Λ Ι Σ Τ Ω Ρ
Επιλογή: Μ ίΧ Α Λ Η Σ  Ν .  Κ Α Τ Σ ΙΓ Ε Ρ Α Σ

49 χρόνια πριν... 3X1.1962

Η Π Α  -  Ε Σ Σ Δ :Ουασιγκτών, 2.- Ο  πρόεδρος Κέννε- ντυ ομίλων απόψε από όλων των ραδιοτηλεοπτικών δικτύων των Ηνωμένων Πολιτειών προς το αμερικανικόν έθνος επί του προβλήματος της Κούβας, εδή- λωσεν, ότι η αμερικανική Κυβέρ- νησις κατέχει αποδείξεις, ότι αι εν Κούβα σοβιετικά) βάσεις πυραύλων διαλύονται. Ο ι πύραυλοι συσκευάζονται και αιεγκαταστάσεις διαλύονται. Ο ι πύραυλοι συσκευάζονται και αι εγκαταστάσεις κατεδαφίζονται. Ο  Αμερικανός πρόεδρος ανεκοίνωσε πάντως, ότι η εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών επιτήρησις των συμβαινόντων εν Κούβα καθώς και ο ναυτικός αποκλεισμός εις ό,τι αφορά την εισαγωγήν εις την χώραν αυτήν όπλων επιθετικής φύσεως θα συνεχι- σθούν επί του παρόντος. «Α ι Ηνωμέναι Πο- λιτείαι, συνέχισε, σκοπεύουν να διατηρήσουν μίαν εκ του πλησίον επαγρύπνησιν και παρακολούθησιν της καταστάσεως εν Κούβα διά διαφόρων μέσων μέχρις ότου εφαρ- μοσθή σύστημα αποτελεσματικού διεθνούς ελέγχου. [...].»Ι Ν Δ Ι Α  -  Κ ΙΝ Α : Λονδίνον, 2.- Ενώ η στρατιωτική κατάστασις εις την σινοϊνδικήν μεθόριον παραμένει απολύτως στάσιμος -με μόνον ανταλλαγήν πυρός πλησίον του Βαλόγκ, παρά τα βιρμανικά σύνορα- συνεχίζεται η παροχή βοήθειας προς την Ινδίαν από την Δύσιν, διά της αποστολής όπλων και πυρο- μαχικών και ταυτοχρόνως καταβάλλονται προσπάθειαι, ιδία εκ μέρους των αδεσμεύτων κρατών, διά την επίλυσιν της σινοϊνδι- κής μεθοριακής διενέξεως, αι οποίαι όμως μέχρι τούδε έχουν παραμείνει άκαρποι.Π Ρ Ο Σ  Τ Ο Ν  Α Ρ Η : Μόσχα, 2.- Το πρακτορεί- ον ΤΑ ΣΣ μετέδωσεν απόψε ότι το σοβιετικόν διαστημόπλοιον «Αρης I», ευρίσκετο σήμερον την πρωίαν εις απόστασιν 237.000 χιλιομέτρων από της Γης. Τούτο κατευθύνεται προς τον Αρη προς τον σκοπόν, όπως εξακριβωθούν τα μυστικά του πλανήτου αυτού.Π Ρ Ο Σ  Τ Η Ν  Α Φ Ρ Ο Δ ΙΤ Η : Ουασιγκτών, 2 - Το αμερικανικόν διαστημόπλοιον «Μάρινερ II» , το οποίον κατευθύνεται προς την Αφροδίτην, ευρίσκετο σήμερον εις απόστα- σιν 16 εκατ. μιλιών από αυτήν και μετέδιδε ευκρινή ραδιοσήματα.Ε Π ΙΦ Υ Δ Α ΙΣ : «Ενιαίος χρόνος». Υπό του κ. Αμύντα Α . Παπαβασιλείου.
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Μητροπολίτες Χίου, Οινουσσών και Ψαρών Μάρκος Βασιλάκης και Ζακύνθου Διονύσιος έδωσαν τις διαβεβαιώσεις τους με τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο

Ο Α ρχιεπ ίσ κοπ ος Αθηνών και πόσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος με τους 
νέους Μητροπολίτες Χίου, Οινουσσών και Ψαρών Μάρκο Βασιλάκη (δεξιά) 
και Ζακύνθου Διονύσιο (αριστερά) στο Προεδρικό Μέγαρο (φωτογραφίες 
Ευρωκίνηση-Χρήστος Μπόνης 3/11/11).

Α ίθ ο υ σ α  «Βυζαντινό», η τελετή των διαβεβαιώσεων των νέων 
μητροπολιτών από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πόσης Ελλάδος κ.κ. 
Ιερώνυμο ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια 
και παρουσία της υφυπουργού κ. Εύης Χριστοφιλοπούλου.

Ράσα, κεριά και λιβάνια χθεε, σε κλίμα ιδ ια ίτ ε ρ έ  σοβαρότητοε πάντα στο Προεδρικό Μέγαρο. Στην αίθουσα «Βυζαντινό», ενώπιον του Προέδρου τηε Δη- μοκρατίαε κ. Κάρολου Παπούλια και παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσηε Ελλά-
Της ΕΛΕΝΗΣ ΜΠΙΣΤΙΚΑ

δοε κ.κ. Ιερωνύμου και τηε υφυπουργού Παιδείαε και Θρησκευμάτων κ. Εύηε Χριστοφιλοπούλου, έδωσαν τιε διαβεβαιώ- σειε τουε οι νέοι Μητροπολί- τεε Χίου, Ψαρών και Οινουσ- σών Μάρκοε Βασιλάκηε και Ζακύνθου Διονύσιοε.Επικεφαλήε μεγάλων ακριτικών Μητροπόλεων, οι νέοι μητροπο- λίτεε έχουν να διαφυλάξουν ποίμνιο, παραδόσειε και ήθη εκκλησιαστικά και να ’χουν και τον νου τουε στα εδάφη -τώρα, που
ολοένα περισσότεροι επενδυτέε δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα κτήματα και ακίνητα τηε πε- ριουσίαε τηε Εκκλησΐαε- ίσωε για

τί αρκεί η  υπογραφή και δεν υπάρχει, επί του παρόντοε, εκκλησιαστική... γραφειοκρατία! Παράδειγμα, το ταξίδι στο Κατάρ
και η τοποθεσία Λαιμόε στη Βουλιαγμένη, πευκόφυτη έκταση με Ορφανοτροφείο τηε Αρχιε- πισκοπήε Αθηνών, προσείλκυ-

σε το ενδιαφέρον του εμίρη του Κατάρ, με βλέψειε και σε άλ- λεε τοποθεσίεε τουριστικού εν- διαφέροντοε...Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά την Κυριακή, 6/11 με την Καμεράια, σε έργα Χαίντελ και Βιβάλντι και τον κόντρα τενόρο Οεπείε, για τους σκοπούς του σωματείου «Καλλιπάτειρα», στη Στέγη...
Σημασία έχει να κρατήσουμε, και ιδίωε να στηρίξουμε, ορισμένεε προτεραιότητεε χάριε στιε οποί- εε το ελληνικό όνομα ακούγεται θετικά και οι νέεε κοπέλεε εν- θαρρύνονται στον αθλητισμό, αυτή την υψηλή έκφανση του ελληνικού πολιτισμού, από την αρχαιότητα έωε σήμερα. «Καλλιπά- τειρα», πανελλήνιο αθλητικό σωματείο γυναικών, είναι το μοναδικό αμιγώε γυναικείο αθλητικό σωματείο, μέλοε του ΣΕΓΑΣ και αναγνωρισμένο από το υφυπουργείο Αθλητισμού (έτοε ιδρύσεωε 1976 από την κ. Ελευθερία Κού- σουλα). Στηρίζει κάθε προσπάθεια γύρω από τον αθλητισμό, τον πρωταθλητισμό, τον εθελοντισμό, τον πολιτισμό, προωθώνταε τον γυναικείο αθλητισμό και προ- άγονταε το αθλητικό ιδεώδεε, το ολυμπιακό πνεύμα, τιε αρχέε και τιε αξίεε τού «Ευ Αγωνίζεσθαι», την Ολυμπιακή Εκεχειρία και το Παραολυμπιακό Κίνημα. Στόχοε τηε «Καλλιπάτειραε» είναι να υποστηρίζει τιε νέεε ταλαντού- χεε αθλήτριεε, αλλά και να τιε

Ο δ ιε θ ν ώ ς  καταξιωμένος κόντρα 
τενόρος ΜΗΧ-ΕητοηυθΙ Εεποίε θα 
ερμηνεύσει έργα Χαίντελ και 
Βιβάλντι.φροντίζει σε περίπτωση αθλητικού ατυχήματοε, καθώε και να τιε βοηθά στην επαγγελματική τουε ένταξη μετά την αποχώρησή τουε από τον στίβο. Καλλιεργεί στο πνεύμα τηε Καλλιπάτειραε

την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων και είναι κατά τηε βίαε στον αθλητισμό και στη χρήση των αναβολικών...Με τέτοιεε δημιουργικέε κα- τευθύνσειε στη σημαία τηε η «Καλλιπάτειρα», ωε Σωματείο, ευτύχησε να έχει από το 2005 εκλεγμένη πρόεδρό τηε την κ. Κατερίνα Περ. Παναγοπούλου, μέλοε του Δ.Σ. που συνέβαλε στην επαναδραστηριοποίηση του Σωματείου το 1997 και που έχει διατελέσει αντιπρόεδροε του Διοικητικού Συμβουλίου.Η κ. Κατερίνα Π. Παναγοπού- λου, Εθνική Πρέσβηε τηε Ελλάδαε στο Συμβούλιο τηε Ευρώπηε για τον Αθλητισμό, την Ανοχή και το Ευ Αγωνίζεσθαι, με τα μέλη του Δ.Σ. διοργάνωσαν και μαε προ- σκαλούν σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, αυτή την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2011, ώρα 20.30, στην Κεντρική Σκηνή «Αριστοτέληε Ωνάσηε» τηε Στέγηε Γραμμάτων και Τεχνών, στη λεωφόρο Συγ- γρού. Η Καμεράτα με διευθυντή τον αρχιμουσικό Γιώργο Πέτρου

θα παίξει με όργανα εποχήε έργα Χαίντελ και Βιβάλντι, με ερμηνευτή τον διεθνούε φήμηε κόντρα τενόρο Μπχ-Επισηιΐθΐ Οεηάε. Κι αυτόε ο μουσικόε διάλογοε τηε Κα- μεράταε με τον κόντρα τενόρο Μβχ-Ειηβηιΐθΐ Ωεηείε μπροστά σε επίλεκτο ακροατήριο στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών γίνεται για έναν σπουδαίο σκοπό! Οπωε εξηγεί η πρόσκληση «με τη συμμετοχή και την παρουσία σαε στη μουσική βραδιά τηε Κυριακήε, ενισχύετε την πραγματοποίηση του Κέντρου Διάγνωσηε και Πρό- ληψηε Υγείαε Νέων Αθλητών “Καλλιπάτειρα” μέσα στον ευρύτερο χώρο του ΓΝΝΘΑ “Η Σωτηρία”». Οι τιμέε εισιτηρίων για τη μία και μοναδική αυτή συναυλία είναι: 100 ευρώ, 80 ευρώ, 40 ευρώ και 15 ευρώ. Στη γενική κατήφεια και ιδεολογική καταχνιά των δύσκολων καιρών, το σωματείο «Καλλιπάτειρα» μαε προ- σκαλεί σε μια πτήση με μουσικά φτερά σε ανοιχτούε ορίζοντεε -  και για σπουδαίο σκοπό!
ΤΗΛΕΦ0Σ

Κ α τερ ίν α  Π . Π α να γο π ο ύλο υ ,
Εθνική Πρέσβης της Ελλάδος στο 
Συμβούλιο της Ευρώπης για τον 
Αθλητισμό, την Ανοχή και το Ευ 
Αγωνίζεσθαι, είναι πρόεδρος του 
Πανελλήνιου Αθλητικού Σωματ 
Γυναικών «Καλλιπάτειρα», που οιι ΐ- 
ρίζει νέες αθλήτριες στον στίβο και 
μετά... Τα έσοδα της μουσικής βρα
διάς είναι για την ενίσχυση της δη
μιουργίας Κέντρου Διάγνωσης και 
Πρόληψης Υγείας Νέων Αθλητών 
«Καλλιπάτειρα» στον ευρύτερο χώ
ρο του ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία».

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Διευθυντής: Αλεξη ς  Παπ αχελας  ■ Διεύθυνση συντάξεως: Νικ ο ς  Κων ςτα ν τα ρα ς  - Κω ς τ η ς  Φ α φ ο ύ τη ς  

Αρχισυντάκτες: Γιάννης  Βα βυα ς  - Ταςουλα  ΚαραΙςκα κη  - Νικ ο ς  Ξυαακης  ■ Σύμβουλοι εκδόσεως: Αγγελ ο ς  Στα γκ ο ς  - Νικ ο ς  Ναο υμ η ς

Ιδιοκτησία - Εκδοση «Η Κ ΑΘΗ Μ ΕΡΙΝΗ » Α.Ε.
ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εδρα: Εθνάρχου Μακαρίου και Δημητρίου Φαληρέως 2, Ν. Φάληρο 185 47 
Τηλ.: 210-4808.000 —  FAX: 210-4808.055

Λ ογιστήριο  · Δ ια φ ημ ίσ εις  ■ Συνδ ρ ο μ ές : Μ ικ ρ ές  Α γγελ ίες  · Π ρ οσ φ ορές:
Εθνάρχου Μακαρίου και Δημητρίου Φαληρέως 2, Σωκράτους 40, Τηλ.: 210-5233.333

Τηλ. 210-4808.000 fa x : 210-4808.202. fa x : 210-5223.880
Ισολογισμοί ■ Π ρ ο κη ρ ύ ξε ις  ■ Κοινωνικά ■ Μ ικ ρ ές  Α γγελ ίες : Αρχείο :

Τηλ. 210-4808.160 f a x : 210-4808.164 Τηλ.: 210-5239.339

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή 
διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφ ημερ ίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, 
φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Ν όμος 2 1 2 1 /1 9 9 3  
και κανόνες Δ ιεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Εάν δεν βρίσκετε την «Κ» τηλεφωνήστε μας στο 210-4808.000, ή στο Πρακτορείο Εφημερίδων στο 210-5199.755.

mailto:kassimatis@katiiimerini.gr
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Η Γ ερμα ν ίδα  καγκελάριος Αγκελα Μέρκελ, ο Γάλλος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί, ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Φρανσουά Μπαρουάν, η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ, ο επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων Ολι Ρεν, ο πρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν βαν Ρομπέι και ο Ελληνας πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, κατά το χθεσινό δείπνο εργασίας στις Κάννες.

Τελεσίγραφο από Μέρκελ - Σαρκοζί
Ζήτησαν αποδοχή της συμφωνίας της 27ης Οκτωβρίου με δημοψήφισμα ή από τη Βουλή, απειλώντας με έξοδο από το ευρώ

I ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Τελεσίγραφο για τη διευθέτηση m s διαδικασϊαε επικύρωσή m s συμφωνίαβ m s 27ns Οκτωβρίου μέχρι τ «  4 Δεκεμβρίου παρέδωσαν χθεε στον κ. Γ. Παπανδρέου, οι κ. Αγκελα Μέρκελ και Νι- κολά Σαρκοζί, είτε διά του δημοψηφίσματο5 είτε διά Känoias άλληε, κατά βάσιν κοινοβου- λευτικήε, οδού. Σε περίπτωση που επιλεγεί το δημοψήφισμα, ξεκαθάρισαν ότι το ερώτημα δεν μπορεί παρά να είναι ένα: «ναι ή όχι στην παραμονή m s Ελλάδα5 στο ευρώ». Οι δύο ηγέτεε ζήτησαν, παράλληλα, συναίνεση από όλα τα μεγάλα κόμματα, ενώ τόνισαν επίσηε ότι η συμφωνία m s 27ns Οκτωβρίου δεν πρόκειται να αλλάξει. Τόσο οι δύο ηγέτεε, όσο και ο κ. Ζαν-Κλο-

ντ Γιουνκέρ και η κ. Κριστίν Λαγκάρντ, νωρίτερα, δήλωσαν ότι αποκλείεται και η εκταμίευση τ ^  δηε δόση5, προτού γίνει το δημοψήφισμα.Ο κ. Παπανδρέου, από την πλευρά του, εμφανίστηκε ικανοποιημένοβ με τη ρύθμιση αυτή, τόνισε ότι θα είναι έτοιμοβ για το δημοψήφισμα και εξέφρασε την πίστη του ότι «ο ελ- ληνικόε λαό5 θα πράξει σοφά». «Ο κ. Παπανδρέου είναι επικίνδυνοε και πρέπει να φύγει!» ήταν η πρώτη αντίδραση π «  Ν.Δ., διά του Γ. Μιχελά- κη. Η αξιωματική αντιπολίτευση έκανε λόγο για «άθλια παραπληροφόρηση» εκ μέρουε του πρωθυπουργού προε τουε ηγέτε$ Γαλλία3 και Γερ- μανία5 πωε «υπάρχει δήθεν αμφισβήτηση για την παραμονή τηε χώραε στην Ε.Ε. και την Ευρωζώνη». Στην ίδια «παραπληροφόρηση» απέ

διδαν, όχι χωρίε δόση αμηχανία5, γαλάζια στελέχη και τ «  σαφεί5 υπόδειξε« του κ. Σαρκοζί για συναίνεση των πολιτικών δυνάμεων στη χώρα. Ο κ. Μιχελάκηε επισημαίνει ότι το μόνο πρόβλημα τηε χώρα5 είναι «η παραμονή του κ. Παπανδρέου στην πρωθυπουργία» και καταλήγει ότι «την ευρωπαϊκή προοπτική και πορεία τηε χώραε μπορεί να εγγυάται πλέον μόνον η παράταξη τηε Ν.Δ.».Μετά την ολοκλήρωση του δείπνου, οι ηγέ- τε5 Γαλλία5 και Γερμανίαε υπήρξαν εξαιρετικά ακριβεί5 και κατά καιρούε αυστηροί στ« Θέσεΐ5 τουε. Ο κ. Σαρκοζί ήταν εξαιρετικά σαφήε, βέβαια, όταν δήλωσε ότι «υπάρχουν κανόνεε που σχετίζονται με το σχέδιο αλληλεγγύηε. Οι Ελληνεε πρέπει να αποφασίσουν αν θέλουν να

συνεχίσουν την περιπέτειά τουβ μαζί μαε ή όχι». Ο ίδιοε τόνισε πωε οι εταίροι τηβ Ελλάδα5 δεν μπορούν να προχωρήσουν στην εκταμίευση τη$ έκτηε δόσηε, παρά μόνο αν «υιοθετηθεί το σύνολο του πακέτου του Οκτωβρίου». Ο κ. Σαρκοζί υπογράμμισε, επίση5, ότι είναι σαφέε για όλουε ποιο θα πρέπει να είναι το ερώτημα και όπω5 είπε, απλώε «θα πρέπει να αφορά το ευρωπαϊκό μέλλον τηε Ελλάδαε, αν τελικά διε- ξαχθεί το δημοψήφισμα». Ο πρόεδρο5 τηε Γαλλ ία «  Δημοκρατία5 υπήρξε επίσηε πολύ αυ- στηρόε &« προ5 τουε κανόνεε που τίθενται από την Ε.Ε. και ξεκαθάρισε ότι «η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχθεί κανένα συμβιβασμό», ενώ τόνισε ότι «δεν μπορούμε να παίξουμε σε αυτό το ασταθέε παγκόσμιο περιβάλλον». Η κ. Μέρκελ

χαρακτήρισε το δημοψήφισμα μια εξέλιξη η οποία «χωρί5 αμφιβολία αλλάζει το περίγραμμι στο οποίο κινούμαστε», ενώ αναφέρθηκε και στην ανάγκη για ευρεία συναίνεση στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό τηε Ελλάδαε. Και στο συγκεκριμένο ζήτημα ο κ. Σαρκοζί υπερθεμάτισε, λέγοντα5 ότι το πρόγραμμα είναι επιτυχέε στην Ιρλανδία και την Πορτογαλία, διότι υπήρχε πολιτική συναίνεση, εν αντιθέσει βεβαίου προε την Ελλάδα.Μετά τ«  δηλώσε« των δύο ηγετών, μίλησε και ο κ. Γ. Παπανδρέου, ο οπού« είπε ότι ενημέρωσε του5 ομολόγου5 του για τον σχεδίασμά του δημοψηφίσματοε, ενώ πρόσθεσε πα«, επι- στρέφονταε στην Ελλάδα, θα διαβουλευτεί «με του5 ηγέτεε και των άλλων κομμάτων».Στην αντεπίθεση οι δανειστές για την 6η δόση ΔΑΠΑΝΕΣ

Π  Ν οεμβρίου
Αποπληρωμή 
εντόκων 2 δισ. 
ευρώ

18 Ν οεμβρίου
Αναχρηματοδότηση 

εντόκων 
γραμματίων 1,6 δισ.

ευρώ

20-21
Ν οεμβρίου
Καταβολή 
συντάξεων 
(περίπου 
400 εκατ. 
ευρώ)

14 Ν οεμβρ ίου
Πληρωμή μισθών 

(περίπου 650 
εκατ. ευρώ)

23 Ν οεμβρ ίου
Πληρωμή μισθών 

(περίπου 650 
εκατ. ευρώ)

Εως τις 15 Δεκεμβρίου
θα πρέπει να 
έχουν 
καταβληθεί 
περίπου 650 
εκατ. ευρώ για 
μισθούς

(Ν οέμβριος

(Δ εκέμβρ ιος

16 Δεκεμβρίου
Αποπληρωμή 
εντόκων 2 δια. 
ευρώ

22
Δεκεμβρίου
Κάλυψη 
υποχρεώσεων 
ύψους 979,6 
εκατ. ευρώ

30
Δεκεμβρίου

Κάλυψη 
υποχρεώσεων 
ύψους 714,7 
εκατ. ευρώ

23
Δεκεμβρίου
Αποπληρωμή 
εντόκων 2 δισ. 
ευρώ

19 Δεκεμβρίου
Ανάγκη
εξυπηρέτησης 1,17 
δισ. ευρώ από λήξεις 
ομολόγων

Εως 25 
Δεκεμβρίου
θα πρέπει να έχουν 
καταβληθεί άλλα 
1,1-1,2 δισ. ευρώ για 
μισθούς, συντάξεις 
και δώρο 
Χριστουγέννων.

ΕΣΟΔΑ - ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ

Εσοδα 849 εκατ. ευρώ από τις συμβάσεις του 0ΠΑΠ. 
Εντός του Νοεμβρίου - άγνωστο πότε ακριβώς.

Αξιοποίηση πόρων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας (ΤΧΣ). Μπορεί να κυμανθούν 
μεταξύ 1-2 δισ. ευρώ αναλόγως των αναγκών.

Εντοκα γραμμάτια ύψους 4 δισ. ευρώ. Απομένει 
να επιβεβαιωθεί η προθυμία εγχώριων και ξένων 
τραπεζών να στηρίξουν τις εκδόσεις.

Φορολογικά έσοδα. Το οικονομικό επιτελείο 
κρατάει «μικρό καλάθι».

Οι δαπάνες 
και τα έσοδα 
το επόμενο 

δίμηνο

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Μ ετά το αρχικό «μούδιασμα» τηε Ευρωζώνη και ίου Διεθνού5 Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) στην εξαγγελία του Ελληνα πρωθυπουργού για τη διενέργεια δημο- ψηφίσματοβ, από χθεβ το πρωί οι δανειστέβ τη5 Ελλάδαε πέρασαν στην αντεπίθεση, ξεκαθαρίζονταε ότι υπό αυτέβ τ« συνθήκεε δεν θα εκταμιευθεί η 6η δόση των 8 δισ. ευρώ, οδηγώντας ενδεχομένου την Ελλάδα σε στάση πληρωμών.«Το διοικητικό συμβούλιο (σ.σ. του ΔΝΤ) δεν θέλει να δώσει λεφτά στην Ελλάδα και μετά να σκέφτεται τι θα συμβεί», ανέφερε χθεε
«Το διοικητικό 
συμβούλιο του Δ Ν Τ  
δεν θέλει να δώσει 
λεφτά στην Ελλάδα», 
ανέφερε χθες στέλεχος 
του Ταμείου.στέλεχος του Ταμείου, προσθέ- τοντα5 πω3 «το διοικητικό συμβούλιο θα θέλει διαβεβαίωση ότι η Ελλάδα θα εκπληρώσει τ «  υποχρεώσει τη5, και τη στιγμή αυτή ο Παπανδρέου δεν δίνει τέτοιεε υ ή σ ε«» . Παράλληλα, μιλώ- ν στο Κειιΐει^, στέλεχο5 και από την Ε.Ε. υποστήριξε ότι «όσο πιο σύντομα διενεργήσει η Ελλάδα το δημοψήφισμα, τόσο πιο σύντομα θα εκταμιευθεί η έκτη δόση. Αλλά αυτήν τη στιγμή, δεν πρόκειται να εκταμιευθεί».Μάλιστα, πληροφορίεε τηε «Κ» αναφέρουν πο« η Κομισιόν προτείνει να αναςτταλεί η εκταμίευση τη5 6ηε δόσης, ακόμα και στην περίπτωση που η κυβέρνηση προχωρήσει σε πρόωρες εκλογές, ενώ το ΔΝΤ αποφάσισε να μεταθέσει

τη συνεδρίαση του διοικητικού του συμβουλίου για την Ελλάδα από ns 11 a n s 18 Νοεμβρίου, περιμένο- vm s n s εξελίξει.Οι γαλλικέε εφημερίδε5 Le Monde και Les Echos, αντανα- κλώντα3 την αρνητική διάθεση m s  γαλληα« κυβέρνησηε που δεν ήταν ενήμερη για την πρωτοβουλία του κ. Παπανδρέου, ανέφεραν ότι εάν γίνει δημοψήφισμα θα πρέπει να έχει μόνο ένα ερώτημα: «Ναι ή όχι στο ευρώ». Μ έχρι τότε, όμο«, δεν θα εκταμι- ευθεί η 6η δόση.Ο υπουργόε Οικονομικών m s Γερμανία5, κ. Β. Σόιμπλε, δήλωσε nais «θα βοηθούσε εάν υπήρχε σαφήνεια το ταχύτερο δυνατόν cos npos το ποιον δρόμο θέλει να ακολουθήσει η Ελλάδα», ενώ ο εκ- npôaconos m s κ. Μέρκελ κάλεσε tous Ελληνεε να επιδείξουν «υπευθυνότητα σε αντάλλαγμα τη διεθνή στήριξη» και σημείωσε πωε ο κ. Παπανδρέου θα έπρεπε να είχε ενημερώσει πρώτα tous Eu- pconaious πριν προβεί a n s  ανακ οινώ σ ει του. Μάλιστα, υποστήριξε ότι δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί εάν μπορεί να εκταμι- ευθεί η επόμενη δόση πριν από τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματοε, παρά το γεγονό3 ότι, κατά την εκτίμησή του, «οι Ελληνεε χρειάζονται την εκταμίευση μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου».Η υπουργόε Οικονομικών m s Αυστρίαε, Μαρία Φέκτερ, είπε ncos η εκταμίευση m s επόμειη« δόσηε «είναι μάλλον απίθανη». Από την πλευρά του, ο υπουργόε Εξωτερικών m s Γερμανία5 κ. Γκ. Βεστερβέλε απέρριψε το ενδεχόμενο επαναδιαπραγμάτευσή του ευρωπαϊκού σχεδίου βοήθεκ« npos την Ελλάδα, ενώ ο επικε- φαλήε m s Evcoans Γερμανικών

Τραπεζών, κ. Μ. Κέμερ, υποστήριξε ότι δεν μπορεί να προχωρήσει το «κούρεμα» του ελληνικού χρέουε πριν από τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματο5.Κάτι τέτοιο «δυσχεραίνει τον σχεδίασμά του ΔΝΤ και τη3 Ευρω ζώ νη. Δημιουργεί πρόβλημα για το σύνολο τηε 6ηε δόσΜ», ανέφερε ο Ολλανδό3 υπουργόε Οικονομικών κ. Κ. Ντε Γιάγκερ, ενώ

ο πρωθυπουργός ή«  χώραε, κ. Μ. Ρούτε, δήλωσε ότι η χώρα του μαζί με άλλα κράτη τηε Ευρωζώνης (όπα« τη Γερμανία και τη Γαλλία) ασκούν πίεση στην Ελλάδα για να ακυρώσει το δημοψήφισμα.Η μόνη λύση για την Ελλάδα είναι να συνεχίσει με το σχέδιο τηε 27η5 Οκτωβρίου, δήλωσε η υπουργόε Οικονομικών τηε Φιν- λανδίαε, Γιούτα Ουρπιλάινεν, τη

στιγμή που ο Ευρωπαίοε επίτρο- nos Ενέργεια5, κ. Γκ. Ετινγκερ, ε- πέκρινε τον κ. Παπανδρέου, κατηγορώντας τον ότι θέτει σε κίνδυνο το ευρώ.Μοναδικός «υποστηρικτής» εμφανίστηκε ο επικεφαλή3 m s κεντρικής τράπεζαε του Καναδά, Mark Carney, που χαρακτήρισε την εξαγγελία «απόλυτα σεβαστή».
ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΑΣ«Πολιτική ενότητα» στην Ελλάδα ζητεί ο Μανουέλ Μπαρόζο

Εκκληση προε την ελληνική πολιτική ηγεσία να υποστηρίξει το σχέ- διάσωση3 που συμφωνήθηκε την περασμένη εβδομάδα στΐ3 Βρυξέλλες απηύθυνε από τΐ3 Κάν- νεε ο πρόεδροε τη5 Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, με δήλωσή του στο πρακτορείο Β,ευίεΓε. «Απευθύνω κα- τεπείγουσα έκκληση για εθνική και πολιτική ενότητα στην Ελλάδα. Χωρί5 τη συμφωνία τηε Ελλάδα3 στο πρόγραμμα που υποστηρίζεται από την Ε.Ε. και το ΔΝΤ, οι συνθήκεε για τουε Ελληνεε πολίτες θα γίνουν πολύ πιο επώδυνε3, ιδιαίτερα για του5 πλέον ευάλωτ ο ι » ,  δήλωσε ο κ. Μπαρόζο.Πάντα«, εξαιρετικά βαρύ κλίμα, συνεπεία του αιφνιδιασμού που ο ίδιοε προκάλεσε στην ευρωπαϊκή

πολιτική ηγεσία και στο ΔΝΤ με την αναγγελία δημοψηφίσματος για το πακέτο διάσωσης τηε Ελλά- δαε, συνάντησε ο πρωθυπουρ- γόε Γ. Παπανδρέου στ« Κάννε5 χθε3. Από νωρίς, Βερολίνο και Πα- ρίςη έσπευσαν να διαμηνύσουν ότι οι όροι του παιχνιδιού θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν σύντομα, ότι δεν μπορεί η ευρωπαϊκή οικονομία και οι αποφάσε« για το μέλλον τη$ να παραμείνουν επί μακράν σε κατάσταση αιχμαλωσίας εν αναμονή του ελληνικού δημο- ψηφίσματοε.Το μήνυμα προς τον κ. Παπανδρέου ήταν σαφέε: το δημοψήφισμα θα πρέπει να γίνει το ταχύτερο δυνατόν, το αργότερο μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, και όχι τον Ιανουάριο όπα« σχεδιάζει η κυβέρ-

Ιδιαίτερα βαρύ το κλίμα 
για τον πρωθυπουργό 
μεταξύ των Ευρωπαίων 
ηγετών.νηση, και το ερώτημα θα πρέπει να συμπυκνωθεί στην επιθυμία ή όχι για παραμονή τηε χώραε στην Ευρωζώνη.Ο Γάλλθ5 πρόεδροβ Νικολά Σαρκοζί εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την κίνηση του πρωθυπουργού, λέγοντα5 ότι η αναγγελία δη- μοψηφίσματο3 «αιφνιδίασε ολόκληρη την Ευρώπη». Ο Γάλλοβ πρωθυπουργόε Φρανσουά Φιγιόν μιλώνταβ ενώπιον του Κοινοβουλίου ξεκαθάρισε ότι «η Ευρώπη δεν

μπορεί να περιμένει επί εβδομά- δε3 για το αποτέλεσμα του δημο- ψηφίσματο5. Οι Ελληνεε θα πρέπει τάχιστα και χωρϊ5 καμιά ασάφεια να πουν εάν επιθυμούν να διατηρήσουν τη θέση τουε στην Ευρωζώνη ή όχι». Πληροφορίεβ από τη γαλλική κυβέρνηση ανέφεραν ότι ο πρωθυπουργόβ θα πιεστεί να φέρει το σχέδιο διάσωσηε πρώτα στη Βουλή, σε μια προσπάθεια να καθησυχαστούν οι α- γορέε, που αντέδρασαν ιδιαίτερα αρνητικά στην αναγγελία του δη- μοψηφίσματοε.Πριν αναχωρήσει από το Βερολίνο για τιε Κάννε5, η Γερμανίδα καγκελάριο5 Αγκελα Μέρκελ υιοθέτησε ανάλογε5 θέσε« σε δηλώ- σε« τη5. «Συμφωνήσαμε σε ένα σχέδιο για την Ελλάδα την περα

σμένη εβδομάδα. Επιθυμούμε να θέσουμε το σχέδιο σε εφαρμογή; αλλά για να γίνει αυτό, απαιτείται διαύγεια, και η συνάντηση σήμερα θα βοηθήσει ακριβά« σε αυτό», δήλωσε. Ωε «όπλο» για τη γρήγορη διενέργεια του δημοψηφίσμα- τοε θα χρησιμοποιηθεί και η επόμενη δόση τη$ βοήθειαβ προε την Ελλάδα, με πηγέ5 του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών να αφήνουν να εννοηθεί ότι η εκταμί- ευσή τηε μπορεί να καθυστερήσει για μετά το δημοψήφισμα. Στο ίδιο μήκο3 κύματοε κινείται και το ΔΝΤ, με πηγέ3 του να αναφέρουν ότι τα επόμενα βήματα επρόκειτο να καθοριστούν με βάση το αποτέλεσμα τη5 χθεσινοβραδηή« συ- νάντησι« τι« Κριστίν Λαγκάρντ με τον κ. Παπανδρέου.

Αβεβαιότητα για τις υποχρεώσεις του Δεκεμβρίου
Του ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

«Ο Νοέμβριος βγαίνει», δηλώνουν στο υπουργείο Οικονομικών σχολιάζονταε τα επίπεδα ρευστότητα5 του Δημοσίου, ενώ άγνωστο είναι πότε ακριβά« θα «στεγνώσουν» τα διαθέσιμα του κράτουε, αφού αυτό εξαρτάται από πολιτικέ5 αποφά- σ ε« για το τι δεν θα πληρωθεί. Ετσι, δεν μπορούν να πουν με την ίδια βεβαιότητα κάτι αντίστοιχο και για τον Δεκέμβριο. Σήμερα, το Δημόσιο έχει στα ταμεία του το ποσό των 600 εκατ. ευρώ. Μέσα στον Νοέμβριο καλείται να πληρώσει κάτι παραπάνω από 7 δισ. ευρώ, ενώ τον Δεκέμβριο το ποσό ξεπερνά τα 9 δισ. ευρώ. Αν και τα προσδοκώμενα έσοδα του κράτουε μπορούν να ξεπεράσουν το ποσό αυτό, οι αβε- βαιότητεε είναι μεγάλεε (ειδικά για τα έντοκα, είναι έκδη- λη η ανησυχία για το ενδεχόμενο μη κάλυψή5 tous) και υπάρχει σημαντη«« kîvôuvos να δημιουργηθούν προβλήματα ειδικά κατά το β' δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου, δεδομένου ότι τότε υπάρχουν λήξε« ομολόγων.üs ασφαλιστική δικλίδα για να μην κηρύξει στάση πληρωμών το Δημόσιο, στην περίπτωση που cas τ «  apxés του Δεκεμβρίου δεν εισρεύσουν τα 8 δισ. ευρώ m s 6ns ôôans του υφιστάμενου μηχανισμού στήριξή , λειτουργούν:1. Το Ταμείο Χρηματοπι- στωτική5 Σταθερότητα5 (ΤΧΣ). Το υπουργείο Οικονομικών έχει την ευχέρεια να α- ξιοποιήσει από 1 έωε 2 δισ. ευρώ του ΤΧΣ. Ωστόσο, τα κεφάλαια αυτά δεν μπορεί να τα χρησιμοποιεί αλόγιστα, κα- θ&« η τρόικα έχει καταστήσει σαφέε στο οικονομικό επιτελείο ότι το ΤΧΣ θα πρέπει να έχει το λιγότερο 1,5 δισ. ευρώ ανά πάσα ώρα και στιγμή.
2. Η μη πληρωμή όλων των υποχρεώσεων του Δημοσίου πλην μισθών και συντάξεων. Ουσιαστικά πρόκειται για στάση πληρωμών npos τρίτουε, που περιλαμβάνει ασφαλιστικά ταμεία, ειπχορηγήσε«, αθλητικά σωματεία κ.λπ. Συνολικά, για τον Νοέμβριο θα πρέπει να καταβληθούν 1,4 δισ. ευρώ για τ «  διάφορε5 δαπάνε5 του Kpàrous και στο οικονομικό επιτελείο εκτιμούν ότι εάν χρειαστεί, το ποσό αυτό μπορεί να μετακυλισθεί στον Δεκέμβριο.Σε κάθε περίπτωση, το εάν θα χρησιμοποιηθεί κάποια από τ «  δύο επιλογέβ ή και οι δύο εξαρτάται από πολιτικέε αποφάσε« m s κυβέρνησή, αφού τίποτα από τα δύο δεν αποτελεί την πεπατημένη. Συνολικά, τον Νοέμβριο οι δα- πάνεε ξεπερνούν τα 7 δισ. ευρώ. Για μισθούε θα πρέπει να καταβληθούν 1,3 δισ. ευρώ (το όφελθ5 από την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου είναι μικρό σε αυτί), τη φάση) και άλλα περίπου 400 εκατ. ευρώ για συντάξε«. Πέραν αυτών, θα πρέπει να αναχρηματοδοτηθούν έντοκα γραμμάτια και άλλε5 υποχρεώσε« ùiJjous 3,9 δισ. ευρώ, ενώ απομένουν και οι διάφορεε άλλε3 πληρωμέ3 1,4 δισ. ευρώ.Οι κρίσιμε3 ημερομηνίεε είναι η 14η και η 23η Νοέμβριον, που θα πρέπει να πληρωθούν οι μισθοί, αλλά και η 11η και η 18η Νοεμβρίου οπότε πρέπει να αναχρηματοδοτηθούν έντοκα γραμμάτια 3,6 δισ. ευρώ. Εάν δεν καλυφθούν οι νέ- εε εκδόσε« εντόκων γραμματίων του μήνα (4 δισ.), τότε μπορεί να υπάρξει πρόβλημα. Πέραν αυτών, στ« apxés Δεκεμβρίου υπάρχουν κάποιεε μικρέε υποχρεώσε« σε tôkous, ενώ στο α' δεκαπενθήμερο θα πρέπει να καταβληθούν και οι μισθοί του Δημοσίου (περίπου 650 εκατ.). Τα «δύσκολα», όμα«, ξεκινούν από τ «  16 Δεκεμβρίου, καθώε μέχρι τα τέλη του μήνα οι υποχρεώσε« του κράτουε ανέρχονται σε περίπου 8 δισ. Μόνο οι αναχρηματοδοτήσε« εντόκων γραμματίων φτάνουν τα 4 δισ. Αλλα 3 δισ. είναι οι υποχρεώσε« σε ομόλογα και tôkous και περίπου 1,1-1,2 δισ. σε μισθού3, συντάξε« και δώρο Χριστουγέννων. Η  κατάσταση μπορεί να γίνει πολύ χειρότερη εάν οι υποχρεώσε« npos τρίτουε του Νοεμβρίου ùi|ious 1,4 δισ. ευρώ μεταφερθούν στον Δεκέμβριο, εκτόε κι αν αποφασιστεί όλε5 αυτέε οι πληρωμέ3 να μεταφερθούν στο 2012.

«Ο  Νοέμβριος 
βγαίνει», τονίζει το 
υπ. Οικονομικών-  
Καθοριστικός ο ρό
λος των επικείμε
νων πολιτικών απο
φάσεων για τα τα
μειακά διαθέσιμα.
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Στις 4 Δεκεμβρίου το δημοψήφισμα
Προβληματισμός Μαξίμου για τη στάση της «πράσινης» Κ .Ο . στις επερχόμενες κρίσιμες ψηφοφορίες

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

Για τις 4  Δ εκ εμ β ρ ίο υ  επέσπευσε η κυβέρνηση τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματοε, εφόσον βεβαίωε αυτή εγκριθεί από τουε 152 -πλέο ν- βουλευτέε τηε. Ενδεχόμενο εξαιρετικά αβέβαιο, παρά την αισιοδοξία που εκπέμπουν τιε τε- λευταίεε ώρεε οι συνεργάτεε του πρωθυπουργού, ακόμη και στην περίπτωσιΥπου η  κυβέρνηση υ- περβεί τον σκόπελο τηε αυριανήε ψηφοφορίαε για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνηε.Η πιθανότητα να μην ευοδωθεί τελικώε η πρόθεση του πρωθυπουργού δεν απορρέει μόνο από την προαναγγελία δύο βουλευτών τηε (Χαρά Κεφαλίδου, Εύα Κα'ίλή) ότι δεν προτίθενται να συναινέ- σουν στην επίμαχη διαδικασία αν δεν προηγηθεί ο σχηματισμόε κυβέρνησηε εθνικήε σωτηρίαε. Οφείλεται και στο γεγονόε ότι στο προχθεσινό υπουργικό συμβούλιο

η τρόικα του ΠΑΣΟΚ (Ανδρ. Λο- βέρδοε, Αννα Διαμαντοπούλου, Γ. Ραγκούσηε) άφησαν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο τηε πα- ραίτησήε τουε, αν κρίνουν ότι ο χρόνοε και κυρίωε το ερώτημα του δημοψηφίσματοε θέσουν σε κίνδυνο τη σωτηρία τηε χώρςε. Ση- μειωτέον δε ότι και οι τρειε διε- μήνυαν μέσω συνεργατών τουε ότι προχθέε δεν ελήφθη ομόφωνη απόφαση (όπωε υποστήριξε το Μαξίμου) και ότι το θέμα θα πρέπει απαραιτήτωε να ξανασυζητηθεί.Οι αιτιάσειε των τριών υπουργών ήταν και μια από τιε αιτίεε που ο κ. Παπανδρέου είχε αποφασίσει να επισπεύσει τη διαδικασία, πριν από τη συνάντηση με τουε κ. Σαρκοζί και Μέρκελ στιε Κάν- νεε. Αφρόνωε, το δημοψήφισμα είχε αρχικά προσδιορισθεί για τα μέσα Ιανουάριου. Ο βασυώτεροε λό- γοε, ωστόσο, αφορούσε τη δια- φαινόμενη, από την Τρίτη, αντί- δραση-απειλή του ΔΝΤ και κά

ποιων εταίρων να μην εγκρίνουν την καταβολή τηε 6ηε δόσηε. Αντίδραση που αποτυπώθηκε και στη χθεσινή κατακραυγή του διε- θνούε Τύπου, ο οποίοε μεταξύ άλλων περιέγραψε το μήνυμα που έστειλαν στον κ. Παπανδρέου οι κ. Μέρκελ και Σαρκοζί. Του διεμή- νυσαν ότι θα ήταν σχιζοφρενέε να
Νέα δεδομένα για 
τον σχεδίασμά του πρω
θυπουργού δημιουργεί 
η καθυστέρηση 
στην εκταμίευση 
της έκτης δόσης.ζητεί η Ελλάδα από τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια την έγκριση του νέου δανείου τηε και εκείνη να επιφυλάσσεται πωε θα απαντήσει εκ των υστέρων αν θα... αποδεχθεί τη βοήθειά τουε.

Υπογραμμίζεται, δε, ότι η εφημερίδα Le Monde επισήμανε και κάτι αυτονόητο που ουδείε μέχρι χθεε είχε αξιολογήσει σοβαρά μεταξύ των «εμπνευστών» του δημοψηφίσματοε. Η εφημερίδα, μάλιστα, το έθεσε ωε ειρωνικό ερώτημα: «Υπάρχει άραγε κάποιοε στην ελληνική κυβέρνηση που να πιστεύει ότι σε περίπτωση που οι πολίτεε εκλάβουν το δίλημμα ωε απειλή εξόδου τηε χώραε από την Ευρωζώνη, θα αφήσουν έστω ένα ευρώ στιε ελληνικέε τράπεζεε την προηγούμενη ημέρα του δημοψηφίσματοε;»Το ενδεχόμενο μιαε τραπεζικήε κατάρρευσηε, αλλά και ο κίνδυνοε να παγώσει κάθε οικονομική δραστηριότητα μέχρι το δημοψήφισμα είναι που κάνει πια τουε ε- πιτελείε του Μαξίμου να ομολογούν την ανησυχία τουε για το αν η πρωτοβουλία του πρωθυπουργού θα εγκριθεί στην αντίστοιχη ψηφοφορία, η οποία υπενθυμίζε-

ται ότι απαιτεί 151 ψήφουε, όπωε η αυριανή ψήφοε εμπιστοσύνηε. Οι συνεργάτεε του πρωθυπουργού δεν ανησυχούν μήπωε αύριο κάποιοι βουλευτέε αποφασίσουν να ρίξουν την κυβέρνηση. Θεωρώ- νταε απίθανη αυτήν την εξέλιξη, αγωνιούν μήπωε αρκετοί βουλευτέε τηε την αποδοκιμάσουν σε δεύτερο χρόνο, όταν δηλαδή τεθεί σε ψηφοφορία η επίμαχη επιλογή του πρωθυπουργού.Σε κάθε περίπτωση, δεν πέρασε απαρατήρητο ότι χθεε γίνονταν βολιδοσκοπήσει ακόμη και σε α- νεξάρτητουε βουλευτέε για τη στήριξη τηε κυβέρνησηε στιε κρίσιμεε ψηφοφορίεε.Χωρίε, ωστόσο, να απαντάται από το Μαξίμου το ερώτημα αν η κυβέρνηση θα μπορούσε να «επιβιώσει», αναπληρώνονταε τυχόν νέεε απώλειεε στην πράσινη Κ.Ο., με τιε ψήφουε βουλευτών που ο ίδιοε ο κ. Παπανδρέου έχει διαγράψει.Δύο διακριτά στρατόπεδα στο Υπουργικό
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΑΟΥ

Υπό συζήτηση εξακολουθεί να τελεί η έγκριση του δημοψηφίσματοε, παρά την περί του αντιθέτου απόφαση στην οποία κατέληξε χθεε τιε πρώτεε πρωινέε ώρεε το υπουργικό συμβούλιο. Οι διαφω- νίεε που διατυπώθηκαν προέρχονται κυρίωε από τουε κ. Αννα Δια- μαντοπούλου, Α. Λοβέρδο και I. Ραγκούση, ενώ ήπιεε, κυρίωε διαδικαστικού χαρακτήρα, ενστά- σειε προέβαλαν και άλλοι. Οι κ. Λο- βέρδοε και Ραγκούσηε ήταν πιο αιχμηροί και ρώτησαν μάλιστα τον πρωθυπουργό αν τίθεται θέμα έ- γκρισηε τηε 6ηε δόσηε, ενώ εγείρεται και το ζήτημα ότι ο χρόνοε και το περιεχόμενο του δημοψηφίσματοε θα πρέπει να εγκρι-
Ποιοι υπουργοί
συμφώνησαν
με τις επιλογές
Παπανδρέου
και ποιοι διαφώνησαν.θούν με νέα απόφαση του υπουργικού συμβουλίου. Οι περισσότεροι υπουργοί στήριξαν την πρωτοβουλία του κ. Γ. Παπανδρέου, ενώ κάποιοι υπερθεμάτισαν και στην επιχειρηματολογία του πρωθυπουργού για την επίθεση που, όπωε είπε, δέχεται η κυβέρνηση από ποικιλώνυμα συμφέροντα. Γενικώε υπήρξε σύμπνοια ωε προε την ανάγκη επίσπευσηε διε- νέργειαε του δημοψηφίσματοε, κάτι στο οποίο συμφώνησε και ο πρωθυπουργόε. Συγκεκριμένα:

Δημ. Ρέπηας: «Ολη η αντιπολίτευση μαε κατηγορεί ότι δεν α- κούμε τον λαό, τώρα με το δημοψήφισμα ήρθε η ώρα να μιλήσει ο λαόε και θα τον ακούσουμε όλοι ” ε ευλάβεια».
X. Κασιανίδης: «Ο ηγέτηε έχει δικαίωμα να αποφασίζει στα δύσκολα» είπε ο υπουργόε Εσωτερικών, απαντώνταε στην κ. Δια- μαντοπούλου, η οποία έθεσε ζήτημα έγκρισηε τηε απόφασηε για το δημοψήφισμα από την Κυβερνητική Επιτροπή. Ο κ. Καστανίδηε έκανε και ένα ειρωνικό σχόλιο για «διάφορεε κυρίεε που διακρίνονται

για την πολιτική δράση τουε», κάτι που παρ’ ολίγον να παρερμη- νευθεί από την κ. Διαμαντοπού- λου. Ωστόσο, όταν έγινε σαφέε ότι ο κ. Καστανίδηε μιλούσε για την κ. Μιλένα Αποστολάκη, το επεισόδιο έληξε.
Π. Μπεγλίτης: «Γίνεται απόπειρα δημοκρατικήε εκτροπήε από συμφέροντα τα οποία αισθάνονται άβολα με τιε πρωτοβουλίεε τηε κυβέρνησηε».
Μ ιχ. χρυσοχοΐδης: «Πραγματικά δεν βρίσκω ούτε έναν αντικειμενικό λόγο που θα μπορούσα να ταχθώ κατά του δημοψηφίσματοε. Αν κάποιοε βρει, αε το πει και σε μένα».
Γ. Παπακωνσταντίνου: «Το δημοψήφισμα δίνει λόγο στην κοινωνία και τον λαό. Τρειε ομάδεε φοβούνται το δημοψήφισμα. Πρώτοι, οι καλόπιστοι. Αυτούε πρέπει να τουε πείσουμε. Δεύτεροι, αυτοί που τουε χαλάμε τη σούπα: επι- χειρηματίεε, MME, τράπεζεε και κόμματα. Αυτοί θα έχουν απώλει- εε και θέλουν να μαε ρίξουν. Τρίτη ομάδα, οι εκτόε Ελλάδοε. Πρέπει να τουε δείξουμε ότι δεν μπο- ρείε να πορευτείε χωρίε τη συγκατάθεση των πολιτών».
Αννα Διαμαντοπούλου: «Γιατί ε- πελέγη η συγκεκριμένη χρονική στιγμή για το δημοψήφισμα;». Τόνισε επίσηε ότι η συγκεκριμένη απόφαση θα έπρεπε να είχε λη- φθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή.
I. Ραγκούσης: «Να κρατήσουμε ανοιχτό το αν και πότε θα γίνει δημοψήφισμα. Αν χάσουμε στο δημοψήφισμα θα έχουμε άσχημο τέλοε. Με την απόφαση αυτή ομολογούμε ότι υπάρχει ζήτημα νο- μιμοποίησηε τηε πολιτικήε μαε».
Ανδρ. Λοβέρδος: «Να ζυγίσετε τουε όψιμουε υποστηρικτέε σαε από εκείνουε που είναι μόνιμοι και σταθεροί». Ο κ. Λοβέρδοε είπε επίσηε ότι «δεν μπορεί να τίθεται ένα τόσο θεμελιώδεε ερώτημα, που δεσμεύει τη χώρα για τα επόμενα 30 χρόνια, σε δημοψήφισμα. Θέτουμε εμείε στον λαό ένα ερώτημα του οποίου το ένα σκέλοε τηε απάντησηε οδηγεί σε έξοδο από την ευρώ και την Ευρωζώνη. Ανοίγουμε ένα κλειστό θέμα, το οποίο ουδείε θέτει σήμερα. Ανοίγουμε εμείε δρόμουε, την πορεία

Α νη σ υχ ία  επικρατεί στο Μέγαρο Μαξίμου για το αν η πρωτοβουλία του πρωθυπουργού κ. Γ. Παπανδρέου περί 
διεξαγωγής δημοψηφίσματος θα εγκριθεί στην αντίστοιχη ψηφοφορία.

των οποίων δεν μπορούμε να γνωρίζουμε».
Κ. Σκανδαλΐδης: «Θα έπρεπε να είχαμε ενημερωθεί για μια τέτοια απόφαση, για να πάμε ομογενο- ποιημένα». Ζήτησε επίσηε τη σύγκληση τηε Κ.Ο. με θέμα το δημοψήφισμα.
Μιλτ. Παπαΐωάννου: «Προχωρήσαμε σε άκαιρεε ρήξειε και δεν κάναμε τιε παρεμβάσειε που είχαμε δεσμευτεί προεκλογικά». Ο κ. Πα- παϊωάννου εξέφρασε επίσηε προβληματισμό για τυχόν παρερμηνεία του δημοψηφίσματοε από τουε πολίτεε, ωστόσο τελικά τάχθηκε υπέρ.
Χρ. Παπουτσής: «Και στα χρόνια

τηε αποστασίαε, πριν από τη δικτατορία, αλλά και στη μεταπολίτευση υπήρχε έντονο παρασκήνιο. Αυτό εκτυλίσσεται και σήμερα. Σε αυτήε τηε υφήε το παρασκήνιο εμείε χαλάσαμε τα σχέδια με την ανακοίνωση δημοψηφίσματοε».
Π . Γερουλάνος: «Η πρόταση προσθέτει βραχυπρόθεσμα εντά- σειε και προσφέρεται για παρερ- μηνείεε. Αρα, όλη η ουσία είναι στο δίλημμα και στη διαδικασία. Να μην μπουν άλλα διλήμματα αντί αυτών που ρωτάμε. Τα διλήμματα να μην τρομοκρατούν την κοινωνία».
Ηλ. Μόσιαλος: «Με το δημοψήφισμα δίνουμε μια πειστική, δη-

μοκρατική απάντηση σε όλη αυτή τη βία που εκτυλίσσεται τιε τε- λευταίεε εβδομάδεε».
Σ. Ξυνίδης: Απευθυνόμενοε στον κ. Ραγκούση: «Αν υπάρχουν υπουργοί με φοβίεε να σκεφτούν και την παραίτηση» και «είναι καιρόε να προσγειωθούν οι μεταφυσικέε ανησυχίεε του στην πραγματικότητα». Ο κ. Ραγκούσηε είπε στον κ. Ξυνίδη «σε ακούω» και εκείνοε του απάντησε «χαίρομαι». Το επεισόδιο έληξε με παρέμβαση του κ. Παπανδρέου, που επί τηε ου- σίαε συντάχθηκε με τον κ. Ραγκούση, λέγονταε ότι θα πρέπει να διατυπώνονται όλεε οι απόψειε και οι επιφυλάξειε.

Η κ . Α ννα  Δ ια μ α ν το π ο ύ λ ο υ  (αριστερά) διατύπωσε τη διαφωνία της όσον αφορά τη διεξαγωγή δημοψηφίσμα
τος, ενώ οι κ. Μιχ. Χρυσοχοΐδης και Χρ. Παπουτσής (δεξιά) τάχθηκαν υπέρ της απόφασης του πρωθυπουργού.

Σε υψηλούς τόνους η αντιπαράθεση στη Βουλή
Του ΓΙΩΡΓΟΥ Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ

Μ έσα σε κλίμα πόλωσηε και υπό το βάροε των έντονων εσωκομματικών τριγμών στο ΠΑΣΟΚ, συνεχίζεται στη Βουλή, απόψε το ,ράδυ με τιε ομιλίεε των πολιτικών αρχηγών, η τριήμερη συζήτηση για την παροχή ψήφου ε- μπιστοσύνηε προε την κυβέρνηση. Από την πρώτη στιγμή χθεε το απόγευμα, οι τόνοι ανέβηκαν κατακόρυφα, με την κυβερνώσα πλειοψηφία να δέχεται από σύσσωμη την αντιπολίτευση διπλή επίθεση: Αφενόε για την ακολουθούμενη πολιτική, αφετέρου οι βουλευτέε του ΠΑΣΟΚ γίνονται στόχοε μιαε διαρκούε «επίθεσηε φιλίαε» προκειμένου, όπωε λέγεται, να ευαισθητοποιηθεί το πατριωτικό τουε καθήκον και να καταψηφίσουν αύριο τα μεσάνυχτα την κυβέρνηση και να οδηγηθούμε σε εκλογέε.

Ωστόσο, η «μαζική» αυτή προσπάθεια τηε αντιπολίτευσηε κά- ποιεε στιγμέε φάνηκε να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα: Ενδεικτική είναι η περίπτωση με την οξύτατη -χαρακτηρίστηκε και υβριστική- επίθεση του κ. Αδ. Γε- ωργιάδη (ΛΑΟΣ) στον κ. Χρ. Παπουτσή, επειδή, όπωε υποστήριξε, χαρακτήρισε ουσιαστικά τουε διαφωνούντεε βουλευτέε ΠΑΣΟΚ «όργανα συμφερόντων». Κάλεσε δε τουε βουλευτέε τηε πλειοψη- φίαε να «απαντήσουν» με την ψήφο τουε στον «άχρηστο, ανίκανο και ανύπαρκτο» υπουργό Προ- στασίαε του Πολίτη. Ο προε- δρεύων τηε συνεδρίασηε κ. Γρ. Νιώτηε επέκρινε εντονότατα τον βουλευτή του ΛΑΟΣ για τον τρόπο με τον οποίο μίλησε. Ο κ. Δημ. Ρέππαε, απευθυνόμενοε στον κ. Γεωργιάδη, είπε πωε η Βουλή δεν είναι τηλεοπτικό στούντιο όπου γίνονται αγοραπωλησίεε. Η κ.

Αρχισε χθες η τριήμερη
συζήτηση για
την παροχή ψήφοι/
εμπιστοσύνης
στην κυβέρνηση.Αθανασία Μερεντίτη (ΠΑΣΟΚ) διαμαρτυρόμενη εντόνωε υπογράμμισε πωε δεν επιτρέπει σε κανέναν να ομιλεί «με δήθεν συμπόνοια» για τουε βουλευτέε τηε πλειοψηφίαε. «Ο κ. Γεωρ- γιάδηε μαε έδωσε πρόσθετουε λό- γουε για να παράσχουμε ψήφο ε- μπιστοσύνηε στην κυβέρνηση», σχολίασε ο κ. Χρ . Πρωτόπαπαε.Νωρίτερα, ο υπουργόε Διοικη- τικήε Μεταρρύθμισηε, υπεραμυ- νόμενοε όλων των επιλογών τηε κυβέρνησηε καί του πρωθυπουργού, του δημοψηφίσματοε συμπεριλαμβανομένου, τόνισε:

«Θα συνεχίσουμε μέχρι τέλουε. Δεν έχουμε το σύνδρομο τηε α- πόδρασηε». Διατύπωσε επίσηε τον ισχυρισμό ότι πίσω από τιε ι- σχυρέε αντιδράσειε που συναντά η κυβερνητική πολιτική υπάρχουν συμφέροντα.«Να ονοματίσετε ποια συμφέροντα εννοείτε», παρενέβη ο κ. Γ. Καρατζαφέρηε. «Μην παίζετε με τουε θεσμούε και με την Κ. Ο. του ΠΑΣΟΚ. Ποιοι θέλουν πολιτική εκτροπή και πολιτική ανωμαλία;» αναρωτήθηκε, παρεμ- βαίνονταε ο υπουργόε Αμυναε κ. Π . Μπεγλίτηε, ο οποίοε αναφε- ρόμενοε, μεταξύ άλλων, και στα επεισόδια τηε Θεσσαλονίκηε, είπε πωε φαίνεται να «επωάζεται ένα σύγχρονο αυγό του φιδιού».«Είναι τραγικά διχαστικό το αίτημα για δημοψήφισμα. Υπάρχει ακυβερνησία», είπε σε υψηλοΰε τόνουε ο κ. Κ. Μαρκόπουλοε (Ν. Δ.). Για την προοπτική μιαε «λαϊ-

κήε εξουσίαε» έκανε λόγο ο κ. Θ. Παφίληε (ΚΚΕ) και πρόσθεσε πωε εάν γίνει δημοψήφισμα πρέπει ο λαόε να πει μαζικά «όχι» στην Ε. Ε. «Οσεε ψήφουε και αν πάρετε από τουε βουλευτέε σαε, έχετε χάσει οριστικά την εμπιστοσύνη του λαού», υποστήριξε ο κ. Δ ημ. Παπαδημούληε (ΣΥΡΙΖΑ) και πρόσθεσε ότι σε ένα δημοψήφισμα πρέπει οι πολίτεε να πουν «όχι» στα αντιλαϊκά μέτρα. «Οι στιγμέε απαιτούν συνεννόηση» σημείωσε ο κ. Ευτ. Δαμιανάκηε (ΠΑΣΟΚ). «Η κρισιμότητα των στιγμών δεν επιτρέπει την υιοθέτηση υψηλών τόνων», σχολίασε ο κ. Ν. Δένδιαε (Ν. Δ.). Η  συνεδρίαση συνεχιζόταν έωε τιε πρώτεε πρωινέε ώρεε και προγραμματίστηκε να αρχίσει εκ νέου στιε 10 σήμερα το πρωί, καθώε έχουν εγγράφει περισσότεροι των 170 βουλευτών να μιλήσουν.

Σε «βροντερό όχι» καλεί το ΚΚΕ τους πολίτες
Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Να απαντήσουν με όχι στο δημοψήφισμα για τη δανειακή σύμβαση καλεί το ΚΚΕ τουε εργαζομένουε, ξεκαθαρίζονταε ότι θεωρεί το δίλημμα δραχμή ή ευρώ αποπροσανατολιστικό Οπωε αναφέρει η ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του κός ματοε, «αν το δημοψήφισμα πραγματοποιηθεί ο λαόε να πάρει μέροε αγωνιστικά ψηφίζονταε όχι, που θα είναι ένα βροντερό όχι στην πολιτική του «ευρωμονόδρομου», στο Μ νημόνιο, στο Μεσοπρόθεσμο, στη σύμβαση, και έκφραση για άλλο δρόμο ανάπτυξηε τηε ελληνικήε κοινωνίαε».Ανατρέπονταε τιε αρχικέε του ενστάσειε, ότι το δημοψήφισμα θα βάλει όλα τα όχι σε ένα τσουβάλι και θα δώσει την ευκαιρία στην κυβέρνηση να καταγγείλει ανίερεε συμμαχίεε, το ΚΚΕ τονίζει ότι «σε αυτή τη γραμμή έχουν συμφέρον να συναντηθούν και όσοι εργαζόμενοι δεν συμφωνούν με τη θέση για αποδέσμευση από την Ε.Ε., όμωε αντιστέκονται στα βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα των Ε.Ε., κυβέρνησηε, πλουτοκρατίαε».Στην ουσία το ΚΚΕ βλέπει στο δημοψήφισμα την ευκαιρία, να δήμιου ργηθεί ένα μέτωπο αποδοκιμασίαε κατά τηε μνημονιακήε πο- λιτικήε, ώστε να κλονιστεί η κυβέρνηση. ΓΓ αυτό καλεί «την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα να απαντήσσ με όχι στο δημοψήφισμα. Να εκφράσουν την απαίτηση πέσει η κυβέρνηση και να γίνουν εκλογέε, στιε οποίεε θα επιφέρουν ένα ισχυρό πλήγμα στο σάπιο αστικό πολιτικό σύστημα υπερψηφίζονταε το ΚΚΕ». Σε ό,τι αφορά το δίλημμα ευρώ ή δραχμή, το ΚΚΕ καλεί «τουε εργαζομένουε να μην υποκύψουν στον εκβιασμό, να τον κάνουν μπούμερανγκ στα διλήμματα του ΠΑΣΟΚ, τηε Ν.Δ. και των παρατρεχά- μενών τουε». Κανένα από τα κόμματα τηε Αριστεράε δεν έχει διευκρινίσει ακόμα τι στάση θα κρατήσει στην ψηφοφορία που θα γίνει στη Βουλή για το δημοψήφισμα, αν και η θέση υπέρ των εκλογών που έχουν διατυπώσει τόσο το ΚΚΕ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ προϊδεάζει μάλλον για αρνητική στάση. Ο Αλ. Τσίπραε, πάντωε, χαιρέτισε την ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΚΚΕ, με το σκεπτικό ότι, «ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα έθετε διαχωριστικέε γραμμέε προε την άλλη αριστερά, λέει ότι εάν υπάρξει δημοψήφισμα, πρέπει όλοι να βρεθούμε στο όχι, ανεξάρτητα από το αν συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε με το ζήτημα τηε α- ποδέσμευσηε από την Ε.Ε.».Επικριτική η κ. Μπακογιάννη
Σφοδρή επίθεση σε ΠΑΣΟΚ, Ν .Δ., ΛΑΟΣ, αλλά και στα κόμματα τηε Αριστεράε (ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ) εξαπέλυσε χθεε η Δημοκρατική Συμμαχία τηε κ. Ντόραε Μπακογιάννη για την επιλογή τουε να εισπράξουν κανονικά την ύψουε 13,5 ε- κατ. τρίτη δόση τηε κρατικήε χρηματοδότησηε. «Με τη στάση τουε στο θέμα τηε κρατικήε χρηματοδότησηε τα κόμματα παραμένουν αδιόρθωτα, έστω και αν όλοι, από τον πρωθυπουργό και τον αρχηγό τηε αξιωματικήε αντιπολί- τευσηε μέχρι την Αριστερά, με τουε λόγουε τουε ισχυρίζονται ότι αντιλαμβάνονται τιε αντιδράσειε τηε κοινωνίαε», σημειώνεται στην ανακοίνωση του κόμματοε. Παρά τη σφοδρή κριτική από στελέχη τηε κυβέρνησηε που την ταύτιζαν με την... αποστασία του 1965, η κ.Μπακογιάννη επέμεινε στην έκκλησή τηε προε τουε βουλευτέε του ΠΑΣΟΚ να αποσύρουν την εμπιστοσύνη τουε από τον κ. Γ. Παπανδρέου.«Εάν η χώρα μου σήμερα βρίσκεται μπροστά στο ενδεχόμενο να βρεθεί έξω από το ευρώ και να μην έχει καμία πιθανότητα αυτόε ο λαόε να ξανασηκώσει κεφάλι, ευθέωε και κατηγορηματικά ζητώ από όλουε να ρίξουν τον κ. Παπανδρέου...», σημείωσε χαρακτηριστικά (9,84). Στο ίδιο μήκοε κύματοε ήταν και οι δηλώσειε των βουλευτών τηε ΔΗΣΥ. Ο Γ. Κοντογιάννηε υπενθύμισε ότι στη ΔΕΘ το 2010 ο κ. Παπανδρέου είχε δηλώσει ότι ένα δημοψήφισμα θα έβαζε σε περιπέτεια την Ελλάδα, ενώ ο Λευτ. Αυγενόκηε επεσήμανε πωε ο πρω- θυπουργόε επέλεξε να βάλει τη χώρα σε περιπέτεια για να διασώσει το μέλλον το δικό του και του ΠΑΣΟΚ.Παρέμβαση Παπούλια ζητεί εκ νέου ο ΛΑ Ο Σ
Την παρέμβαση του Προέδρου τηε Δημοκρατίαε κ. Κάρολου Παπούλια ζήτησε, εκ νέου, χθεε ο κ. Γιώργοε Καρατζαφέρηε. «Πρέπει να λάβει κρίσιμεε και σημαντικέε για τον τόπο αποφάσειε, να καλέσει τον πρωθυπουργό και να του πει: “Δεν μπορείε να κυβερνήσειε” . Να προχωρήσει σε μια κυβέρνηση εθνικήε σωτηρίαε», επεσήμανε ο κ. Καρατζαφέρηε, διευκρινίζονταε ότι, ακόμη κι αν δεν υπάρχουν συνταγματικά περιθώρια, «ο Πρόεδροε τηε Δημοκρατίαε έχει την εύνοια του κύρουε του. Πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά σαν χώρα». Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ αναμένεται να γίνει σήμερα δεκτόε από τον Πρόεδρο τηε Δημοκρατίαε και, κατά πληροφο- ρίεε, προτίθεται να του παραδώσει επιστολή με τιε προτάσειε του για την υπέρβαση τηε κρί- σηε. Σε σειρά συνεντεύ- ξεών του, ο κ. Καρατζαφέρηε εκτίμησε ότι η χώρα θα σωθεί μόνον, «αν κάνουμε τώρα μια κυβέρνηση εθνικήε σωτηρίαε για ένα χρονικό διάστημα, να εξασφαλίσουμε τουε αναγκαίουε και απαραίτητουε πόρουε για τη χώρα, και μετά με ηρεμία, να πάμε σε εκλογέε». Πρότεινε δε η  βάση μιαε τέτοιαε κυβέρνησηε να περιλαμβάνει μεν πολιτικούε, «οι οποίοι θα έχουν και την ευθύνη και θα αναφέρονται στον λαό», αλλά και τεχνοκράτεε, «που έχουν πέρασμα στην κοινωνία, να τουε σέβεται και να τουε έχει αποδεχθεί η  κοινωνία, να έχουν αποδείξει εν τοιε πράγμασι, ότι μπορούν να αποδώσουν και να παράγουν έργο». Σε διαφορετική περίπτωση ζήτησε άμεσεε εκλογέε, ακόμη και εντόε του τρέ- χοντοε μηνόε.

Ο  κ. Γ. Καρατζαφέ- 
ρης αναμένεται 
να γίνει σήμερα 
δεκτός από τον Πρόε
δρο της Δημοκρατίας.

Κατά όλων των 
λοιπών κομμάτων, 
επειδή εισπράττουν 
την κρατική 
χρηματοδότηση 
εν μέσω κρίσης.

Αποσαφήνισε 
ότι δεν πρόκειται 
να επιλέξει τη λύση 
της αποχής.
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Σε αποχή προσανατολίζεται η Ν .Δ .
Ο  κ. Σαμαράς χαρακτήρισε «ακραίο τυχοδιωκτισμό» το δημοψήφισμα και ζήτησε εκ νέου εκλογές

«Ο π οιος θέλει να βγάλει τη χώρα από ίο  αδιέξοδο, διαχωρίζει τη δανειακή σύμβαση από την πολιτική που τη 
συνοδεύει», ιόνισε χθες ο Αντώνης Σαμαράς απευθυνόμενος στην κοινοβουλευτική του ομάδα.

Πρόσκληση σε διαφωνούντες

Των ΕΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 
- ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ

Τη λύση τηε αποχήε από το δημοψήφισμα εξετάζει, μεταξύ άλλων, η ηγετική ομάδα τηε Νέαε Λημοκρατίαε, στην περίπτωσηυ ο πρωθυπουργόε επιμείνει στον, κατά τον κ. Αντώνη Σαμαρά, «ακραίο αυτόν τυχοδιωκτισμό». Αν και στο επιτελείο του προέδρου τηε Ν .Δ. θεωρείται πλέον πιθανό το ενδεχόμενο να μη διεξαχθεί εν τέλει το δημοψήφισμα, η ιδέα τηε αποχήε έπεσε στο τραπέζι, ειδικά υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτή τη θέση θα συναινούσαν όλα τα κόμματα τηε αντιπολίτευσηε ώστε η συμμετοχή να περιοριζόταν κάτω από το όριο του 40%, καθιστώνταε τη διαδικασία άνευ ουσίαε. Ο κ.
Ο  αρχηγός 
της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης τόνισε 

' ουδέποτε 
«εταξε λαγούς 
και πετραχήλια».Σαμαράε, σε κατ’ ίδιαν συνομιλία χθεε με δημοσιογράφουε, απέφυγε να αποσαφηνίσει αν θα α- ναλάβει σχετική πρωτοβουλία. «Αφήστε πρώτα να γίνει» είπε, ε- πιβεβαιώνονταε την κυρίαρχη εκτίμηση που υπάρχει στη Ν.Δ. ότι το δημοψήφισμα θα ματαιωθεί, εξαιτίαε κυρίωε των αντιδράσεων από τουε εταίρουε τηε χώραε και τηε ραγδαίαε αποσύνθεσηε τηε κοινοβουλευτικήε ομάδαε του ΠΑΣΟΚ. Αλλωστε, ο κ. Σαμαράε έκανε λόγο για κυβέρνηση που φυλλορροεί, στερείται νομιμο- ποίησηε και έκλεισε οριστικά τον κύκλο τηε.Η αποχή μοιάζει θελκτική λύση, καθώε η Ν.Δ. δεν θα εμφανι- σθεί φορέαε ενόε «αντιευρωπαϊ- κού» όχι, αλλά ούτε και υποστη- ρικτήε ενόε «ναι» το οποίο ο πρωθυπουργόε θα επιχειρήσει να εκμεταλλευθεί υπέρ του.Απευθυνόμενοε χθεε στην κοι

νοβουλευτική του ομάδα, ο κ. Σαμαράε χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό «τυχοδιώκτη» και την κυβέρνηση «επικίνδυνη» και επιχείρησε να διακρίνει τη δανειακή σύμβαση από τη δημοσιονομική πολιτική που ακολουθείται ωε αποτέλεσμά τηε, διευκρι- νίζονταε ότι με το δεύτερο σκέ- λοε διαφωνεί η Ν.Δ. «Οποιοε θέλει να βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο διαχωρίζει τη δανειακή σύμβαση από την πολιτική που τη συνοδεύει. Και προσπαθεί να αλλάξει την πολιτική αυτή, για να μπορέσει η χώρα να σταθεί στα πόδια τηε, να πληρώσει τα δάνειά τηε και να βγει κάποτε από την κρίση», επεσήμανε.Το επιτελείο του κ. Σαμαρά, το οποίο προετοιμάζεται πυρετω- δώε για τη σημερινή ομιλία του προέδρου του κόμματοε στη Βουλή, με την οποία θα τοποθετηθεί επί τηε συμφωνίαε για «κούρεμα» του χρέουε κατά 50%, υποδέχθηκε με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη χθεσινή παρέμβαση του επι- κεφαλήε τηε Κοινοβουλευτικήε Ομάδαε του ΕΛΚ, με την οποία, ο κ. Ντολ εκτίμησε ότι το δημοψήφισμα βρίσκεται στα όρια πα- ραβίασηε τηε συνθήκηε τηε Ε.Ε., καθώε και ότι «οι πρόωρεε εκλο- γέε θα μπορούσαν να αποτελόσουν την πλέον ενδεδειγμένη λύση». Στη Συγγρού εκτιμούν ότι μετά τιε τελευταίεε εξελίξειε το κλίμα στην Ευρώπη θα μεταβληθεί σημαντικά - εξ ου και η σπουδή του κ. Σαμαρά να περιοδεύσει σε χώρεε «κλειδιά» τηε γηραιάε ηπείρου αλλά και πέραν αυτήε προ- κειμένου να πείσει, κυρίωε τουε εκτόε συνόρων συνομιλητέε του, ότι είναι αδήριτη η ανάγκη οι πο- λιτικέε που θα επιλεγούν για την υλοποίηση τηε νέαε δανειακήε σύμβασηε τηε χώραε να υπηρετούν τον στόχο τηε ανάκαμψηε.Απαντώνταε σε όσουε τον επικρίνουν εντόε και εκτόε Ν.Δ. για λαϊκισμό, ο κ. Σαμαράε σημείωσε ότι το κόμμα του «δεν έταξε λα- γούε και πετραχήλια» και ότι η μόνη υπόσχεση που έχει δώσει είναι για τουε χαμηλοσυνταξιού- χουε και τουε πολύτεκνουε.

«Απευθύνομαι σήμερα και σε ε 
κείνους που είχαν διαφωνήσει 
μαζί μας όταν αρνηθήκαμε να ψη
φίσουμε το Μνημόνιο...». Η απο
στροφή αυτή του κ. Αντ. Σαμαρά 
προκάλεσε συζήτηση καθώς κά
ποιοι βουλευτές έσπευσαν να την 
ερμηνεύσουν ως πρόσκληση σύ
μπηξης μετώπου. Αλλωστε, λίγο 
νωρίτερα ο κ. Σαμαράς μιλούσε 
για την «παράταξη».
Ουδεμία σχέση με την πραγματι
κότητα έχουν τα σενάρια αυτό, 
διεμήνυαν αμέσως μετά στενοί 
συνεργάτες του κ. Σαμαρά, υπεν
θυμίζοντας παλαιότερη αποστρο

φή του προέδρου της Ν.Δ., ο ο
ποίος και είχε παραδεχθεί ότι α
κόμη και στενοί του συνεργάτες 
του πρότειναν, το 2010, την υπερ
ψήφιση του Μνημονίου. Η πρό
σκληση του κ. Σαμαρά, τώρα που 
η κριτική του επί της οικονομικής 
πολιτικής έχει δικαιωθεί πλήρως, 
απευθύνεται όχι τόσο στη Ν.Δ. ό
σο κυρίως στους πολίτες που αμ
φισβήτησαν την ορθότητα εκείνης 
της επιλογής, προσέθεταν.
Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της 
Ν.Δ. σημείωνε, σε δημοσιογραφι
κή ερώτηση, ότι ουδεμία όχληση 
έχει δεχθεί από τον κ. Γ. Καρατζα-

φέρη, ο οποίος προχθές είχε προ
τείνει συντονισμό δράσης μεταξύ 
Ν.Δ. και ΛΑΟΣ.
Αίσθηση στους βουλευτές προκά
λεσε η αναφορά του κ. Σαμαρά 
στον κίνδυνο, αν δεν δοθεί ελπίδα 
και προοπτική ανάκαμψης, «η ορ
γή των δρόμων να συνοδεύει από 
δω και πέρα τα βήματα των 300  
της Βουλής». Αν και αντιλήφθη- 
καν την επισήμανση του κ. Σαμα
ρά για τον κίνδυνο απαξίωσης του 
συνόλου του πολιτικού συστήμα
τος, δεν έλειψαν εκείνοι που σχο
λίαζαν ως λάθος «το να μας βάλει 
στο ίδιο τσουβάλι με το ΠΑΣΟΚ».«Εμείς επικεντρωνόμαστε στην αναδιάρθρωση»

Του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΙΣ

Οι τράπεζες και οι μηχανισμοί που εκπλέκονται στη διαχείριση του ελληνικού χρέουε δεν έχουν δικαίωμα και δεν προτίθενται να κρίνουν την απόφαση τηε ελλη- νικήε κυβέρνησηε να διεξαγάγει δημοψήφισμα, υπογράμμισε ο επικεφαλήε του Διεθνούε Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου (ΙΙΕ), Τσαρλε Νταλάρα, κληθείε από την «Κ» να σχολιάσει την εξαγγελία του κ. Παπανδρέου.Αφού τόνισε ότι οι τεχντκέε συ- ζητήσειε, για τιε οποίεε επέμεινε ότι δεν αποτελούν διαπραγμα- τεύσειε, έχουν ήδη αρχίσει, επι- σήμανε: «Εμείε επικεντρωνόμαστε στην αναδιάρθρωση και παραμένουμε σε αυτό. Κάνουμε τη δική μαε δουλειά, και η πολιτική διαδικασία ακολουθεί τον δικό τηε δρόμο». Συμπλήρωσε με έμφαση ότι δεν εναπόκειται σε εξωγενείε

παράγοντεε, όπωε είναι το ΙΙΕ, να κρίνουν τη διαδικασία και τον τρόπο που η ελληνική κυβέρνηση λαμβάνει τιε αποφάσειε τηε «τιε οποίεε εμείε σεβόμαστε, όπωε σεβόμαστε κάθε δημοκρατική διαδικασία». Στο πλαίσιο αυτό ε- πικαλέσθηκε και την επιλογή άλλων χωρών, όπωε η Ιρλανδία και η Πορτογαλία, να διεξαγάγουν εκλογέε και παρά ταύτα, όπωε είπε, οι νέεε κυβερνήσειε συνέχισαν την προσπάθεια.
Ιδιαττερεβ συνθήκεβΑν και επέμεινε ότι δεν γίνονται διαφοροποιήσει στην προσέγγιση τηε απομείωσηε του χρέουε, αναγνώρισε ότι οι ελλη- νικέε τράπεζεε αντιμετωπίζουν ι- διαίτερεε συνθήκεε, ενώ τάχθηκε υπέρ τηε έκδοσηε προνομιούχων και όχι κοινών μετοχών, σημειώνονταε ότι η  έστω και μερική κρατικοποίηση τραπεζών θα

Ε ίνα ι δικαίωμα της Ελλάδας να 
προχωρήσει σε δημοψήφισμα, δή
λωσε ο επικεφαλής του ΙΙΕ.

Δήλωση Νταλάρα που 
απέστειλε επιστολή στον 
Σαρκοζί για τη συμφω
νία της 27ης Οκτωβρίου.

πρέπει να είναι παροδική και να ακολουθείται σε σύντομο διάστημα από την ιδιωτικοποίησή τουε. Τέλοε, σημείωσε ότι η περίπτωση τηε Ελλάδαε είναι «ξεχωριστή» και πωε οι τράπεζεε δεν προτίθενται να εξετάσουν ζήτημα παρόμοιαε αναδιάρθρωσηε των χρεών άλλων χωρών όπωε τηε Πορτογαλίαε.Ο κ. Νταλάρα έστειλε χθεε επιστολή στον προεδρεύντα του Θ20, Νικολά Σαρκοζι, στην οποία τονίζει ότι «θα συνεργαστούμε στενά με τιε ελληνικέε αρχέε, τουε αξιωματούχουε τηε Ευρωζώνηε και τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη για να συμφωνήσουμε και να ολοκληρώσουμε τιε λεπτομέρειεε τηε ανταλλαγήε του χρέουε και να προχωρήσουμε στην ταχεία εφαρμογή του».Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το πρακτορείο Κευΐετε που επικαλείται πηγέε προσκείμενεε στη

διαδικασία, η Ευρωζώνη είναι πολύ πιθανό να αναγκάσει να συμ- μετάσχουν στο «κούρεμα» του χρέουε και όσουε ιδιώτεε επεν- δυτέε δεν το κάνουν εθελοντικά. Αυτό που εξετάζεται να γίνει είναι η Ελλάδα να αλλάξει τον νόμο που διέπει τα ομόλογα, ούτωε ώστε να προβλέπει ότι εάν ποσοστό (π.χ. 75%) αποδεχθεί το haircut, τότε αυτό θα ισχύει και για το υπόλοιπο 25%. Κάτι τέτοιο θα ανέστελε τον εθελοντικό χαρακτήρα τηε ανταλλαγήε ομολόγων και θα προκαλούσε πιστωτικό γεγονόε και ενεργοποίηση των ασφαλίστρων κινδύνου έναντι χρεοκοπίαε (CDS). Ωστόσο, αυτό δεν φαίνεται να είναι πλέον κάτι που τρομάζει, όσο στο παρελθόν, τουε Ευρωπαίουε. Αντίθετα, πρωταρχικόε στόχοε είναι να καταστεί το χρέοε βιώσιμο και να περιοριστεί το κόστοε διάσωσηε τηε Ελλάδαε.Απαισιοδοξία από αναλυτές και οίκους αξιολόγησης
Στο επ ίκεντρο αναλυτών και επενδυτικών οίκων βρέθηκε χθεε η πρόταση διεξαγωγήε δημοψη- φίσματοε για την επικύρωση των αποφάσεων τηε πρόσφατηε συνόδου κορυφήε. Η UBS εκτιμά ότι οι Ελληνεε θα ψηφίσουν υπέρ τηε επικύρωσηε τηε νέαε δανει- ακήε σύμβασηε, καθώε, όπωε αναφέρει, οι συνέπειεε ενόε «όχι» θα ήταν εφιαλτικέε τόσο για τη χώρα όσο και για το σύνολο τηε Ευρωζώνηε. Ωστόσο, επισημαίνει ότι το δημοψήφισμα ενισχύει σε μεγάλο βαθμό τουε κινδύνουε για την ελληνική οικονομία και για y Ευρωζώνη, γεγονόε που από ι,ϋπώνεται και στιε αγορέε.Σύμφωνα με την έκθεση τηε UBS, ένα «όχι» θα μπορούσε να οδηγήσει στην καλύτερη περίπτωση σε ένα ακόμα μεγαλύτερο «κούρεμα», ενώ στη χειρότερη περίπτωση, σε μια έξοδο τηε Ελλάδαε από την Ευρωζώνη. Στο ενδεχόμενο να υπάρξει και άλλο «κούρεμα» στα ελληνικά ομόλογα αναφέρθηκε και ο οίκοε αξιο- λόγησηε Moody’s στην εβδομαδιαία του έκθεση, επικαλούμενοε παραδείγματα του παρελθόντοε. Συγκεκριμένα, το 70% των χωρών που οδηγήθηκαν σε κάποιου εί- δουε χρεοκοπία αναγκάστηκε να προχωρήσει σε νέα «κουρέματα»

Η α π ό φ α σ η  για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος θέτει σε κίνδυνο το ελ
ληνικό πρόγραμμα, επισημαίνει, μεταξύ άλλων, στην τελευταία έκθεσή 
της η αμερικανική ΜθγπΙΙ ί.γηςή, η οποία χαρακτηρίζει «αρκετά πιθανό» 
το σενάριο της ελληνικής χρεοκοπίας.

Εκτιμούν ότι 
το δημοψήφισμα ενι
σχύει σε μεγάλο βαθμό 
τους κινδύνους τόσο 
για την Ελλάδα όσο 
και για την Ευρωζώνη.στα χρόνια που ακολούθησαν.Την ανησυχία τηε για τιε επι- πτώσειε που ενδεχομένωε να έχει η εξαγγελία του δημοψηφίσματοε εκφράζει και η αμερικανική ΜθΓΓίΙΙ Εγηεή. Οπωε τονίζει στην τελευταία έκθεσή τηε, η απόφαση θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο το ελληνικό πρόγραμμα, αλλά και τιε προοπτικέε άντλησηε κεφαλαίων τηε Ευρωζώνηε, σε περίπτωση που αυτή οδηγήσει σε ελληνική χρεοκοπία - ένα σενάριο που χαρακτηρίζει «αρκετά πιθανό» για τον βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.Ο διευθύνων σύμβουλοε τηε με- γαλύτερηε εταιρείαε διαχείρισηε ομολόγων παγκοσμίωε Ρίητοο, Μοχάμεντ ελ Εριάν, θεωρεί ότι η αιφνίδια απόφαση του Ελληνα πρωθυπουργού δημιουργεί «αβεβαιότητα για την προθυμία τηε Ε.Ε. και του ΔΝΤ να δανείσουν την Ελλάδα πριν από τη διεξα-

γωγή του δημοψηφίσματοε», αυ- ξάνονταε παράλληλα τον κίνδυνο η χώρα να μη φανεί συνεπήε στην αποπληρωμή των υποχρε- ώσεών τηε. Πιο απαισιόδοξοε για το μέλλον τηε Ελλάδαε εμφανίζεται ο Μπιλ Γκροε, πρόεδροε τηε Pimco, ο οποιοε θεωρεί «σχεδόν βέβαιη» τη χρεοκοπία τηε Ελλάδαε και καλεί τη χώρα να ακολουθήσει το παράδειγμα τηε Ισλανδίαε και να εγκαταλείψει την Ευρωζώνη για να επανέλθει αργότερα. Ο κ. Γκροε υπολογίζει τιε πιθανότητεε εξόδου τηε Ελλάδαε από την Ευρωζώνη στο 50%.
«Αλυσιδωτή αντίδραση»Η Citibank προειδοποιεί ότι σε περίπτωση που το δημοψήφισμα καταλήξει σε «όχι», αυτό «θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια αλυσιδωτή αντίδραση που θα έθετε την Ελλάδα εκτόε νομισματικήε ένωσηε. Επιπλέον, το επακόλουθο κύμα μαζικήε εξόδου κεφαλαίων από τιε ελληνικέε τράπεζεε θα μπορούσε να έχει σοβαρέε ε- τππτώσειε για την Πορτογαλία και την Ιρλανδία». Το συγκεκριμένο σενάριο είναι από μόνο του αρκετό για να αποφευχθεί η διεξαγωγή του δημοψηφίσματοε, συμπληρώνει στην έκθεσή τηε η αμερικανική τράπεζα.

Συγκέντρωση 
και κατάληψη 
στο υπ. Υγείας
Σε πεντάω ρη κατάληψη του κεντρικού κτιρίου του υπουργείου Υγείαε και Κοινωνικήε Αλληλεγγύηε κατέληξε η χθεσινή συγκέντρωση διαμαρτυρίαε - κινητοποίηση γιατρών και φοιτητών τηε Ιατρικήε, που αντιδρούν στιε προ- τεινόμενεε από το υπουργείο αλλαγέε του τρόπου λήψηε τηε ειδικότηταε. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι και κατά τη διάρκεια τηε συγκέντρωσηε έξω από το υπουργείο, γιατροί και φοιτητέε ήρθαν αντιμέτωποι με αστυνομικέε δυ- νάμειε όταν επιχείρησαν να μπουν στο κτίριο, με αποτέλεσμα έναε γιατρόε να τραυματιστεί ελαφρά στο χέρι. Οι διαμαρτυρόμενοι τελικά εισήλθαν στο κτίριο και κατέλαβαν το αμφιθέατρο, με αίτημα να συναντηθούν με την ηγεσία του υπουργείου. Στο αίτημα απάντησε ο γενικόε

Γιατροί και φοιτη
τές Ιατρικής παρέ- 
μειναν στο κτίριο 
για πέντε ώρες.παρουσιαστεί δεν είναι σχέδιο νόμου, αλλά κείμενο προε ( διαβούλευση, η οποία θα συνεχιστεί με τουε αρμόδιουε φο- I ρείε έωε το τέλοε του έτουε.I Παράλληλα, ο κ. Πολύζοε ενημέρωσε για την πρόθεση ! να καταβληθούν χωρίε καθυστερήσειε έωε το τέλοε του 2011 τόσο οι εφημερίεε όσο και οι υπερωρίεε, τα νυχτερινά και εξαιρέσιμα του λοιπού προσωπικού του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου Υγείαε, οι σχετικέε αποφάσειε θα εκδοθούν από το υπουργείο j Οικονομικών έωε το τέλοε τηε εβδομάδαε. Ο ίδιοε τοπο- I θετήθηκε και στο ζήτημα του καρδιοχειρουργικού κέντρου ) και δεσμεύθηκε να υπάρξει συνάντηση την ερχόμενη ε- I βδομάδα μεταξύ των εκπροσώπων των νοσοκομειακών για- I τρών Αθήναε - Πειραιά και τηε διοίκησηε τηε Ιηε Υγειο- I νομικήε Περιφέρειαε Αττικήε και του νοσοκομείου «Αγία Σοφία», προκειμένου να συζητηθεί το θέμα. Οι διαμαρτυ- ρόμενοι αποχώρησαν από το κτίριο στιε 6 το απόγευμα.I ΠΕΝΝΥ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Ανοιξε διάλογος 
με παρατάξεις
Ανοιγμα στιε φοιτηττκέε παρατάξειε για την αναδιοργάνωση του φοιτητικού κινήματοε κάνει η  ηγεσία του υπ. Παιδείαε. Η χθεσινή συνάντηση τηε υπουργού κ. Ανναε Διαμα- ντοπούλου με τουε εκπροσώπουε τηε ΠΑΣΠ ΤΕΙ κατέδειξε τη σαφή ρήξη με την ΠΑΣΠ Πανεπιστημίων, όμωε η σημερινή συνάντηση με τουε εκπροσώπουε του κινήματοε για «Ανοιχτέε Σχολέε» δείχνει τη δυναμική που αναπτύσσεται πέρα από τιε καθιερωμένεε φοιτητικέε οργα- νώσειε. Η  υπουργόε θα συναντηθεί, επίσηε, με τη ΔΑΠ- ΝΔΦΚ την επόμενη εβδομάδα. «Επειτα από πάρα πολλά χρόνια χωρίε όργανα και οργανωμένεε εκφράσειε, οι ίδιοι οι φοιτητέε αρχίζουν τον διάλογο για να καταθέσουν μια πρόταση συνολικά, ώστε να υπάρχει στη χώρα μαε ενιαία έκφραση του φοιτητικού κινήματοε. Το έχει ανάγκη η  Ελλάδα, η  νέα γενιά, τα ΑΕΙ» είπε η κ. Διαμαντοπούλου.Την ίδια στιγμή το υπουργείο «προχωρά στην υλοποίηση του νέου νόμου για τα ΑΕΙ σε όλα τα επίπεδα» όπωε είπε η  κ.Διαμαντοπούλου, έστω κι αν υπάρχουν αντιδρά- σειε (π.χ. πρυτάνειε δήλωσαν ακρνιδιασμένοι από την πρόταση του υπουργείου να αρχίσα διά- λογοε στα ΑΕΙ για τη χωροταξική αναδιάρθρωσή τουε).Στον τομέα τηε μεταλυκειακήε εκπαίδευσηε ανακοινώθηκε χθεε ότι η προθεσμία για όσουε επιθυμούν να λάβουν το «Κουπόνι Αρχικήε Επαγγελματικήε Κατάρτισηε» ολοκληρώνεται στιε 24/11. Το κουπόνι αντιστοιχεί σε 734 ευρώ και θα καλύπτει τα δίδακτρα ενόε έτουε για δημόσια ΙΕΚ ή τμήμα των διδάκτρων ιδιωτικών ΙΕΚ. Δικαιούχοι είναι νέοι 18 έωε 25 ετών και θα χορηγείται έωε και το έτοε 2014-2015 σε 14.000 σπουδαστέε ετησίωε (συνολικά σε 56.000 δικαιούχουε). Η συνολική δαπάνη, μέσω ΕΣΠΑ, ανέρχεται σε 44 εκατ. ευρώ. Οι αιτήσειε θα γίνονται ηλεκτρονικά (στο www. 8tep. gov. gr ή  www. voucher-iek- ggdvm . gr), ενώ δικαίωμα υποβολήε θα έχουν οι σπουδαστέε ΙΕΚ. Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με κ ο ϊ νωνικά και γεωγραφικά κριτήρια ενώ θα μοριοδοτηθούν επιπλέον όσοι επέλεξαν συγκεκριμένεε ειδικότητεε. «Σε αυτέε τιε δύσκολεε συνθήκεε για τουε πολίτεε προσπαθούμε να στηρίξουμε τουε νέουε που σπουδάζουν στα ΙΕΚ» I δήλωσε η  αρμόδια αναπληρώτρια υπουργόε Παιδείαε κ.I Φώφη Γεννηματά.

ΑΠ. Λ.

Συλλαλητήρια ΑΔΕΔΥ 
και ΠΑΜΕ στο κέντρο
Μ ε συλλαλητήρια σήμερα και αύριο στο κέντρο τηε Αθήναε εκφράζουν ΑΔΕΔΥ και ΠΑΜΕ τρν αντίθεσή τουε στην κυβερνητική πολιτική, αλλά και στην απόφαση του υπουργικού συμβουλίου για τη διενέργεια δημοψηφίσματοε. Εκτόε από το ΠΑΜΕ, το οποίο θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση διαμαρτυρίαε αύριο, έξω από τη Βουλή, χθεε και το Γενικό Συμβούλιο τηε ΑΔΕΔΥ αποφάσισε να πραγματοποιήσει συλλαλητήριο σήμερα στιε 6 μ.μ. στην πλατεία Κλαυθ- μώνοε. «Η ελληνική κοινωνία έχει ήδη άρει τη δική τηε ψήφο εμπιστοσύνηε στην κυβέρνηση» τονίζει η  ΑΔΕΔΥ και καλεί τουε εργαζομένουε στον δημόσιο τομέα «να διατρανώσουν την αντίθεσή τουε στιε πολιτικέε που οδηγούν στον αφανισμό τον κόσμο τηε εργασίαε».Μετριοπαθέστερη απόφαση έλαβε η ΓΣΕΕ, η διοίκηση τηε οποίαε αποφάσισε χθεε ναι μεν να προχωρήσει σε νέεε κινητοποιήσειε, αλλά σε χρόνο που θα συμπίπτει με την ψήφιση από τη  Βουλή του κρατικού προϋπολογισμού, μη αποδεχόμενη την πρόταση των συνδικαλιστών τηε ΔΑΚΕ για 24ωρη απεργία σήμερα, με αιχμή το δημοψήφισμα. «Η χώρα από πολιτική άποψη βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού» δήλωσε χθεε ο πρόεδροε τηε ΓΣΕΕ. «Τα συνδικάτα κλείνουν τα αυτιά τουε σε όλουε τουε μετέχοντεε στο πολιτικό παιχνίδι, κυβερνώντεε και αντιπολιτευομένουε που θέλουν να εντάξουν τουε εργαζομένουε στιε δικέε τουε λο- γικέε», πρόσθεσε ο κ. Γ. Παναγόπουλοε.

Συναντήσεις 
με την ηγεσία 
του υπ. Παιδείας για 
την αναδιοργάνωση 
του φοιτητικού 
κινήματος.

γραμματέαε κ. Νίκοε Πολύζοε, ο οποιοε μετέφερε εξηγήσειε του αρμόδιου υφυπουργού κ. Μ ιχ. Τιμοσίδη για το θέμα τηε αλλαγήε του τρόπου λήψηε ειδικότηταε (Πανελλαδι- κέε Εξετάσειε), σημειώνο- νταε ότι η πρόταση που έχει


