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Επικίνδυνες ακροβασίες με ιη  συνεννόηση
Χάος στο ΠΑΣΟΚ 
από την επιλογή 
.ου πρωθυπουργού 
για δημοψήφισμα
Κρίσιμη χαρακτηρίζεται η σημερινή ψη
φοφορία για την παροχή ψήφου εμπι
στοσύνης npos την κυβέρνηση, καθώς το 
Μέγαρο Μαξίμου τη ν εμφανίζει ms κομ- 
βικής σημασίας προϋπόθεση για να προ
χωρήσει η προσπάθεια συνεννόησης με 
τη  Ν.Δ., ενώ το  κλίμα στους κόλπουβ της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΔΣΟΚ πα
ραμένει έκρυθμο, μετά το «χάος» που προ- 
κάλεσε στο κυβερνών κόμμα η περιπέτεια 
της επιλογής του πρωθυπουργού Γιώργου 
Παπανδρέου περί δημοψηφίσματος.

Χθες, μετά την επιστροφή του από το 
«ναυάγιο τω ν  Καννών», ο κ. Παπανδρέου 
δέχθηκε αλλεπάλληλα εσωκομματικά 
πλήγματα. Αρχικά, τα ξημερώματα, ο α
ν τ ί' '-δρος της κυβέρνησης Ευάγγελος 
Βε\ ..¡.os κατέστησε σαφές ότι δημοψή
φισμα με διακύβευμα τη ν παραμονή της 
χώρας στο ευρώ δεν συνιστά αποδεκτή ε
πιλογή. Ετσι, σε σύσκεψη που είχε με υ- ι 
πουργοής ins απολύτου εμπιστοσύνης του j 
και στενούς του συνεργάτες, ο κ. Παπαν
δρέου αποφάσισε να αποσύρει την πρό
ταση περί δημοψηφίσματος από το «τρα
πέζι». Ομως, παρότι γνωστοποίησε την ε
πιλογή του στα μέλη του υπουργικού συμ
βουλίου, έγινε αποδέκτης ισχυρών εν
στάσεων για ious χειρισμούς του, από tous 
κ. Ανδρέα Λοβέρδο και Γιάννη Ραγκούση. 
Ακόμη βαρύτερο υπήρξε το κλίμα στη συ
νεδρίαση ins Κοινοβουλευτικής Ομάδας, 
που διεκόπη εσπευσμένα προκειμένου να 
αποφευχθεί «θύελλα». Πάντως, τον λόγο 
πρόλαβαν να λάβουν η κ. Αννα Διαμα- 
ντοπούλου που μίλησε για την ανάγκη συ
να ίν εσ ή  και η κ. Βάσω Παπανδρέου η ο
ποία ανέφερε ότι «ο  κ. Παπανδρέου είναι 
εκτό5 τόπου και χρόνου». Με τα  ανωτέρω 
δεδομένα, η ρευστότητα στο εσωτερικό του 
ΠΑΣΟΚ παραμένει. Σελ. 3 - 5 Η καγκελάριος της Γερμανίας Μέρκελ εξετάζει στις Κάννες το «γραπτό» του αναμένοντος Ελληνα πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου

Διαφωνίες για τη διάρκεια, 
τον επικεφαλής και 
τη σύνθεση κυβέρνησης 
κοινής αποδοχής
Παράθυρο για τη ν επίτευξη συ νεννόη σή  μεταξύ τω ν  δύο με
γάλων κομμάτων για τη  συγκρότηση κυβέρνησης κοινής α- 
ποδοχή5, που θα εξασφαλίσει τη ν  ψήφιση της νέα5 δανεια
κής σύμβασης και θα οδηγήσει τη  χώρα σε εκλογές, άνοιξαν 
χθες ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και ο πρόεδρο5 
της Ν.Δ. Αντώνης Σαμαράς. Ωστόσο, οι αντικρουόμενες θέ
σεις που εκφράζουν οι δύο πλευρές θέτουν σε κίνδυνο την 
ευόδωση του εγχειρήματος. Πρώτο σημείο τριβής είναι η χρο
νική διάρκεια της κυβέρνησης, καθώς ο κ. Παπανδρέου ομι- 
λεί για  διάστημα ολίγων μηνών, ενώ  ο κ. Σαμαράς για πολύ 
μικρότερο. Δεύτερο, το  πρόσωπο που θα αναλάβει τη ν  πρω
θυπουργία. Ο κ. Σαμαράς έθεσε ως όρο τη ν παραίτηση του 
κ. Παπανδρέου, ο οποίος λίγο αργότερα δήλωσε ότι «δ εν  εί
ναι γαντζωμένος στην καρέκλα του». Τρίτο σημείο, η σύνθεση 
της κυβέρνησή . Η Ν.Δ. επιμένει να  είναι αμιγώε τεχνοκρα- 
τική, ενώ  το  Μέγαρο Μαξίμου να έχει και πολιτικά πρόσωπα 
λόγω της κρισιμότητας τω ν  διαπραγματεύσεων με τη ν  τρόι
κα. Τα επόμενα 24ωρα είναι κρίσιμα, ενώ  ο κ. Παπανδρέου 
αναμένεται να επανέλθει σήμερα σε μία προσπάθεια αναζή
τησης κοινού τόπου με τη  Ν.Δ. Σελ. 3 και 4

Ικανοποιημένος ο Σαρκοζί 
από τις εξελίξεις στην Ελλάδα
Ικανοποιημένος από τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα εμ
φανίσθηκε ο Γάλλος πρόεδρος, Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος χα
ρακτήρισε «θαρραλέα και υπεύθυνη» τη ν πρόταση του 
Αντώνη Σαμαρά για σχηματισμό μεταβατικής κυβέρνησης και 
ψήφιση της νέας δανειακής σύμβασης. Την ίδια στιγμή, Ζο- 
ζέ Μανουέλ Μπαρόζο και Χέρμαν βαν Ρομπέι, σε γραπτή δή
λωσή τους χαρακτήρισαν «ζω τική » τη ν  εθνική και πολιτική 
ενότητα  στην Ελλάδα. Πάντως, ο πρόεδρος του ΕυΓο^οπρ, 
Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, δήλωσε ότι επιθυμεί η Ελλάδα να  πα- 
ραμείνει σ τη ν Ευρωζώνη, αλλά αυτό δεν θα γίνει «με οποιο- 
δήποτε τίμημα», προσθέτοντας ότι η Ευρωζώνη λαμβάνει μέ
τρα προστασίας για τη ν περίπτωση που η Ελλάδα εγκαταλείψει 
το  ευρώ. Σελ. 6

Σ Η Μ Ε Ρ Α

ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤ

Πρώτη κίνηση 
ίου Μάριο Νιράγκι 
η μείωση επιτοκίου
Στην πρεμιέρα του ως επικεφαλής της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο 
Ιταλός Μάριο Ντρόγκι δ ιέψ ευσε τους 
οικονομικούς αναλυτές και αιφνιδίασε 
τις αγορές μειώνοντας το βασικό επιτό
κιο του ευρώ κατά 25 μονάδες βάσης, 
στο 1,25%. Σελ. 30

•  Συντάξεις: Σε εφαρμογή τίθενται 
από τον τρέχοντα μήνα οι περικοπές 
στις συντάξεις όσων δεν έχουν συ
μπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας 
τους, σύμφωνα με εγκύκλιο του υ
πουργείου Εργασίας. Σελ. 22

•  Ιταλία: Ψήφο εμπιστοσύνης για 
την έγκριση των μέτρων ανάκαμψης 
της οικονομίας προτίθεται να ζητήσει 
μέσα σε δεκαπέντε ημέρες ο Σίλβιο 
Μπ Λίσκόνι. Σελ. 9

•  Υπόθεση Σπίνέλλη: Η παραίτηση 
του ν.γ. Πληροφοριακών Συστημάτων 
Διομήδη Σπίνέλλη συνδέεται αιτιωδώς 
με την άρνηση των αρμοδίων υπηρε
σιών του υπουργείου Οικονομικών να 
προχωρήσουν στην επιβολή προστίμων 
για λαθρεμπόριο καυσίμων. Σελ. 7

•  Διόδια: Από την Ολομέλεια του 
ΣτΕ θα κριθεί με τη διαδικασία της 
«πρότυπης δίκης» η πρώτη υπόθεση 
που αφορά τις δραστηριότητες του κ ι
νήματος «Δεν πληρώνω». Σελ. 7

•  Νέοι επιχειρηματίες: Πραγματο
ποιείται στην Αθήνα τριήμερη συνά
ντηση νέων Ελλήνων επιχειρηματιών 
με επενδυτές, το S tartup Live Athens, 
που δίνει ώθηση σε καινοτόμες ιδέες 
κγ"  τις διαδίδει στο εξωτερικό. Σελ. 8

•  Παλιοσίδερα: Ολο και ηιο άγριες 
είναι οι συμπλοκές μεταξύ Τσιγγάνων 
από την Αλβανία και Πακιστανών, σε 
Ταύρο και Ασπρόπυργο, για τη μοιρα
σιά των παλιοσίδερων. Σελ. 8

•  Αρχίζει απόψε το 52ο Φεστιβάλ Κι
νηματογράφου Θεσσαλονίκης. Πρώτη 
προβολή η ταινία του Αλεξάντερ Πέιν 
«Οι απόγονοι». Σελ. 15
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Συνελήφθησαν οφειλέτες του Δημοσίου
Ειοαγγελική παραγγελία για σύλληψη τουλάχιστον άλλων είκοσι επιχειρηματιών

επομένων ημερών στη  σύλληψη 20 του
λάχιστον επιχειρηματιών που χρωστούν με
γάλα ποσά στην εφορία.

Παρ’ όλα αυτά, η υστέρηση τω ν  εσόδων 
του προϋπολογισμού εξακολουθεί να είναι 
μεγάλη. Τον Οκτώβριο ανήλθαν στα 4,2 δισ. 
ευρώ, μειωμένα κατά 6,9% σε σχέση με τον 
αντίστοιχο μήνα του 2010. Σελ. 23

Οι Ρώσοι 
προσκυνούν 
την Αγία Ζώνη
Η βαθιά πίστη τους 
στις θαυματουργές 
ιδιότητές της ωθεί τους 
πιστούς της Ορθοδοξίας 
στην πόλη Κρασνογιάρσκ 
της Σιβηρίας να αγγίξουν 
την Αγία Ζώνη της 
Παρθένου, που κρατούν 
με σεβασμό ιερείς  και 
Κοζάκοι. Το ιερό 
κειμήλιο μεταφέρθηκε 
στη Ρωσία από τη Μονή 
Βατοπεδίου και όπως 
μετέδωσαν τα ρωσικά 
μέσα ενημέρωσης, 
θα ταξιδέψ ει 
σε όλη τη χώρα.

Σ Χ Ο Λ Ι Ο  I Τ ο υ  Α λ ε ξ η  Π α π α χ ε λ α

Με εντολή εισαγγελέα, τις τελευταίες 48 ώ
ρες βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μεγάλη ε
πιχείρηση της Οικονομικής Αστυνομίας και 
του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλή
ματος (ΣΔΟΕ) για τη  σύλληψη επιχειρημα
τιών που οφείλουν Φόρο Προστιθέμενης 
Αξίας. Χθες, συνελήφθη ο διευθύνών σύμ
βουλος κατασκευαστικής εταιρείας για ο

φειλή 7,9 εκατ. ευρώ και ιδιοκτήτρια εται
ρείας εμπορίας κουφωμάτων για μη κατα
βολή 143.000 ευρώ. Στην ΠΑΕ Παναθη
ναϊκός διαπιστώθηκε οφειλή 560.000 ευρώ, 
η οποία εξοφλήθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Οικονομική 
Αστυνομία έχει λάβει ειοαγγελική παραγ
γελία προκειμένου να προχωρήσει εντός των

Να τελειώσει η αβεβαιότητα
Οσα ταπ εινω τικά  συνέβησαν στις Κάννες 
ήταν ίσως το απαραίτητο κρύο ντους για να 
καταλάβουμε όλοι ανεξαιρέτως πού βρί
σκεται η χώρα: απελπιστικά κοντά στην 
έξοδο από το ευρώ, επικίνδυνα κοντά στη 
μη ελεγχόμενη χρεοκοπία και τη σομαλο- 
ποίησή της, πάνω σε βαριές σ ιδερένιες 
ράγες που άλλοι δυστυχώς έχουν βάλει 
στην πορεία μας τα επόμενα, αρκετά χρό
νια. Δεν δικαιούται κανείς μας, 
εργαζόμενοι, πολιτικοί, δημοσιογράφοι, 
συνδικαλιστές, επιχειρηματίες, δημόσιοι 
υπάλληλοι, να έχει ψευδαισθήσεις. Θα με 
ρωτήσετε ίσως: Δηλαδή, ήταν ένα μεγαλο
φυές σχέδιο του κ. Παπανδρέου αυτό το 
σάλτο μορτάλε επί της παγκοσμίου σκηνής; 
Δεν θα προσβάλω τη νοημοσύνη των ανα
γνωστών απαντώντας καν στο ερώτημα 
αλλά, στο τέλος της ημέρας, καλό μας έκα
νε, όσο επικίνδυνο και ανεύθυνο να ήταν. 
Αγνωνιούμε όμως όλοι αν θα περάσουμε

απέναντι. Δεν θα είναι εύκολο. Η κοινή λο
γική λέε ι ότι οι στιγμές επιβάλλουν μια 
μεταβατική κυβέρνηση λίγων μηνών, το πο
λύ, που θα διασφαλίσει ότι δεν θα 
χρεοκοπήσουμε, δεν θα βγούμε από το ευ 
ρώ, δεν θα βυθισθούμε σε εμφύλιο. 
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι τα κόμματα ευ 
θύνης, και συνεπώς η συντριπτική 
πλειοψηφία του ελληνικού λαού, θα στηρί
ξουν μια κυβέρνηση που θα χειρισθεί 
υπεύθυνα τα δημοσιονομικά και τα θέματα 
δημόσιας ασφάλειας. Οι ξένοι έχουν κατα
λάβει, ελπίζουμε όλοι, ότι η κοινωνία δεν 
αντέχει άλλο και θα βοηθήσουν με πακέτα 
ανάπτυξης και με ανοχή σε αλλαγές στο 
μείγμα δημοσιονομικής προσαρμογής. 
Μόλις περάσουμε τον κάβο αυτών των λί
γων μηνών, μόνο κάποιος φανατικός, 
τυφλωμένος οπαδός μπορεί να νοιάζεται 
ποια κυβέρνηση θα έλθει στην εξουσία. 
Οποια και να είναι, θα θέλουμε όλοι μας, ή

τουλάχιστον το 80%  του λαού, να πετύχει. 
Μπορεί ο κ. Σαμαράς να αποδειχθεί άξιος 
κυβερνήτης με στελέχη, πολιτική και πολι
τικό πολιτισμό αντάξιο της παράδοσης του 
Κωνσταντίνου Καραμανλή; Ολοι θα τον στη
ρίξουν. Θα κρίνει ο λαός ότι θέλει ένα 
σχήμα συνεργασίας υπεύθυνων αστικών 
κομμάτων; Μακάρι να πετύχει.
Θέλουμε όλοι μας να τελειώ σει αυτή η κα
ταραμένη αβεβαιότητα και να ξέρουμε ότι 
όσο σκληρά και να περάσουμε κάποιο φως 
θα φέξει. Μακάρι να πάνε έτσι τα πράγμα
τα και μάλιστα δίχως να χυθεί αίμα και 
χωρίς άσκοπους ρεβανσισμούς που φ έρ 
νουν περισσότερο μίσος. Προς το παρόν 
απαιτείται πάντως ενότητα, ψυχραιμία και 
ευθύνη των ηγετών μας. Αν δεν υπάρξει 
και ξαναμπούμε από Δευτέρα στην αβεβαι
ότητα και το τέλμα τίποτα δεν σώζει το 
πολιτικό σύστημα και τη χώρα από την ορ
γή και το χάος.

Κ Υ Ρ Ι Ο  A P O P O

Ο χρόνος τελείωσε
Ο πρωθυπουργός έπραξε χθες αυτό που απαιτούν οι πε
ριστάσεις έπειτα από επικίνδυνους πειραματισμούς, κα
θυστερήσεις και αμφιταλαντεύσεις. Η χώρα δεν έχει χρό
νο ούτε αντοχές και κανείς δεν δικαιούται να παίζει με 
τις τύχες της με έναν τόσο ωμό τρόπο. Βρισκόμαστε με 
το  ένα πόδι εκτός ευρώ και με τη ν ανεξέλεγκτη χρεο
κοπία να ελλοχεύει κάθε ξημέρωμα. Είναι εθνική ανά
γκη να αρχίσουν σήμερα, τώρα, επίσημες διαβουλεΰσεις 
για μια μεταβατική κυβέρνηση, με επικεφαλής ισχυρή 
προσωπικότητα διεθνούς κύρους που θα ολοκληρώσει 
την κρίσιμη διαπραγμάτευση της δανειακής σύμβασης. 
Δεν δικαιούνται τώρα ούτε ο κ. Παπανδρέου ούτε ο κ. 
Σαμαράς να μην τα βρουν στη  διάρκεια, στο εύρος της 
εντολής, σ τη  σύνθεση της κυβέρνησης.
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκανε χθες 
μια γενναία κίνηση, αποδεχόμενος τη ν υπογραφή της 
δανειακής σύμβασης και τω ν  συναφών υποχρεώσεων 
της χώρας. Μέχρι τη  Δευτέρα το  πρωί ο ελληνικός λα
ός, όπως και ο υπόλοιπος πλανήτης, περιμένουν να συμ
φωνήσουν όλα τα  κόμματα ευθύνης. Τα ψέματα τε 
λείωσαν, ο χρόνος επίσης.

« ΜΕ Γ Α Λ ΟΙ  Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ο Ι »  - 4 0Σ ΚΥΚΛΟΣ
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Η αρχή του τέλους
Του Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Υ  Κ Α Σ Ι Μ Α Τ Η

Οι γεννα ίο ι του Μπρανκαλεόνε εν δράσει. (0 Μπρανκαλεόνε δεν περιλαμβάνεται στη φωτογραφία...)

Τρία πουλάκια...

Σε ραδιοφωνική συνέντευξή 
της, χθες το πρωί, η Εύα Καϊλή 
προσπαθούσε να εξηγήσει 
τον προβληματισμό της για το 
δημοψήφισμα: «και πολύ φο
βάμαι ότι όποιο και αν είναι το 
ερώτημα η απάντηση θα είναι 
ενάντια σε εκείνο που περι
μένει ο κόσμος». Δηλαδή; 
Τρέχα γύρευε... Το μεσημέρι, 
με γραπτό μήνυμά της στο 
Twitter, προσδιόρισε τη στάση 
της: «δεν θα παρέχω ψήφο ε 
μπιστοσύνης» έγραφε, ενώ 
προφανώς ήθελε να πει ότι 
δεν θα παράσχει. Για να εκ 
στομίζει και να γράφει τέτοιες 
αρλούμπες η Εύα Καϊλή -η 
πρώην τηλεπαρουσιάστρια: 
μια διανοουμένη της πολιτι
κής, η οποία σπούδασε Αρχι
τεκτονική υπό την φωτισμένη 
καθηγεσία ενός Σπύρου Βού- 
για- καταλαβαίνετε τι ζόρια 
τραβάνε στο ΠΑΣΟΚ...

Ν α ξαναπιάσω τη ν  τραγτκή ι
στορία του μικρού Γιώργου 
από εκεί όπου τη ν  είχα α

φήσει τη ν  περασμένη Τρίτη, με 
τη  μεταφορά του παιδιού που παί
ζει μόνο του σε ένα σπίτι φορ
τωμένο με όπλα και πυρομαχικά. 
Εχουμε, λοιπόν, τα  εξήδ: σκόνη το 
διαμέρισμα τηε κυβέρνησηε και 
του  κυβερνώντοε κόμματοε, 
μπουρλότο η πολυκατοικία του 
πολιτικού μα$ συστήματοε, κε- 
ραμιδαριό η γειτονιά  τηε Ευρώ
πην και, δυστυ&ώδ για τη ν  οικο
γένεια του, το  άμοιρο παιδάκι δί
νει τη  μάχη για τη  ζωή του σ τη ν  
εντατική...

Σήμερα, αύριο, σε ένα μήνα; Η αρ
χή του τέλου$ τηε βασιλείαε του 
Γεωργίου Β' τω ν Παπανδρέου-Μι- 
νέικο γράφτηκε στίδ Κάννεε. Ο βα- 
σιλεύε μπήκε σ το ν  χώρο τω ν  
διαβουλεύσεων, ενώ  η αυλή του 
διακήρυττε προε πάσα κατεύ
θυνση ότι το δημοψήφισμα θα α
φορά τη  δανειακή σύμβαση. Από 
εκεί βγήκαν αργότερα η Μέρκελ 
με το ν  Σαρκοζί, για να  μαε πουν 
ότι σ το  δημοψήφισμα θα τίθεται 
το  ζήτημα τηε παραμονήε ή όχι 
τη$ Ελλάδος σ τη ν  Ευρωζώνη. 
(Ενδεχομένως, δε, και σε αυτή την 
Ε.Ε., σύμφωνα με τον  πρόεδρο του 
Ευιτ^Γουρ Γιουνκέρ...) Στη συ
νέχεια, το  ωστικό κύμα έφθασε 
στην Αθήνα με το  αεροπλάνο που 
έφερε πίσω τον  Βενιζέλο. (Εκείνον 
που -αν θυμάστε- είχε πάθει βα
βά η κοιλίτσα του, αλλά τώρα ή
τα ν  καλά...)

Επόμενο ήταν να συμβεί το μοιραίο 
με αυτόν το ν  τρόπο. Η ταν το  τ ί
μημα της αφροσύνης του να παί
ξει κορώνα - γράμματα ολόκληρη 
τη ν  Ευρώπη, προκειμένου να 
σώσει το ν  εαυτό του. Τι ειρωνεία 
όμως υπήρχε σε αυτό το  ρίσκο! 
Αυτός, ο πιο κοσμοπολίτης Ελλη

νας πολιτικός, έλαβε μία βλακω- 
δώς παράτολμη πρωτοβουλία με 
ευρωπαϊκές επιπτώσεις, βασιζό
μενος σ τη  γνώμη τω ν  πιο επαρ
χ ιω τώ ν  από τους συνεργάτες 
του. Δ ιότι η κρίσιμη απόφαση ε- 
λήφθη τη ν  Κυριακή στα  ανάκτο
ρα του Καστρίου, με τη  συμμε
τοχή τω ν  Δ. Ρέππα, X. Καστανί- 
δη, Φ. Πετσάλνικου και Ν. Αθα- 
νασάκη: όλων εκείνων, δηλαδή, 
που ονειρεύτηκαν το  ΠΑΣΟΚ ως

όχημα για τη  μετατροπή της 
Ελλάδας σε παράδεισο του τρ ι
τοκοσμικού σοσιαλισμού αραβι
κού τύπου. Προφανώς, αυτοί -χω
ρίς να αποκλείω να  έπαιξε τον  ρό
λο της η αναμέτρησή του με τη  
σκιά του πατέρα του- τον  έπεισαν 
να επιχειρήσει να μιμηθεί τον πα
τέρα του, με τα  γνω στά  αποτε
λέσματα...

Τώρα, έστω  και αν ο Γιώργος πή

ρε πίσω το  δημοψήφισμα (και 
χρειάστηκε η παρέμβαση του 
Βενιζέλου ώστε αυτό να καταστεί 
σαφές...), το  μόνο που του μένει 
είναι να  μεριμνήσει για τη ν  α- 
ξιοπρέπειά του. Οχι με τη  σ τενή  
έννοια τω ν  προσχημάτων, με τα 
οποία θα επιχειρήσει να  επενδύ
σει το  τέλος, αλλά με τη ν  από
φαση να αποχωρήσει χωρίς να 
προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη ζη
μία στη  χώρα...

Λαϊκή εξουσία
«Α ν  ο λαός δεν καταλάβει ότι 

πρέπει να πάρει τον δρόμο που ο
δηγεί σ τη  λαϊκή εξουσία, αυτά θα 
συμβαίνουν κάθε δύο - τρεις μή
νες», έλεγε χθες η Αλέκα Παπα- 
ρήγα του ΚΚΕ και ποιος θα μπο
ρούσε να διαφωνήσει μαζί της; Το 
ξέρουν και οι πέτρες (εκτός από 
εκείνες που ανήκουν σ το  κόμμα 
του λαού...) ότι με το  καθεστώς 
που εννοεί ως «λαϊκή εξουσία» η 
γραμματέας του ΚΚΕ η πολιτική 
σταθερότητα  θα είναι εξασφαλι
σμένη, διότι η διαφωνία θα είναι 
ο συντομότερος δρόμος προς το  
νεκροταφείο.

Σοφή επισήμανση
Στο φύλλο της περασμένης 

Κυριακής έγραφα για τη  βύθιση 
του  αυστραλιανού ευδρόμου 
«HMAS Sydney», το ν  Νοέμβριο 
του 1941, από το  γερμανικό βοη
θητικό καταδρομικό «Kormoran», 
το  οποίο ή ταν καμουφλαρισμένο 
ως ολλανδικό εμπορικό με το  ό
νομα «Straat Malakka». Το ση 
μείωμα κατέληγε με το  ηθικό δί
δαγμα ότι «οφείλουμε να είμαστε 
προσεκτικοί με τους εκπροσώ
πους του προαναφερθέντος εί
δους, είτε με Straat είτε χωρίς». 
Ωστόσο, ο αναγνώστης Γ. I. Γ. συ
μπληρώνει μια σοβαρή παράλει
ψη της στήλης; «Παραλείπετε», 
μας γράφει, «ένα γεγονός το  οποίο 
προσδίδει μια περαιτέρω διά
σταση  σ το  ηθικό δίδαγμα. Το 
“Kormoran” (“Straat Malakka”) 
βυθίστηκε επίσης από τη ν  ε
μπλοκή με το  αυστραλιανό κα
ταδρομικό. Συνεπώς, οι εκπρό
σωποι του περί ου ο λόγος είδους 
όχι μόνον είναι επικίνδυνοι για 
τους άλλους, αλλά και για το ν  ί
διο τον εαυτό τους». Πολύ σωστά! 
Το βλέπουμε, άλλωστε, να  συμ
βαίνει σ τη ν  πολιτική σκηνή τού
τες τις ημέρες...

Ο Ανένδοτοδ 
σε ευρωπαϊκή τουρνέ

Ο Αντώνης «Α νένδοτος» Σα
μαράς ανήγγειλε προχθές εκ
στρατεία  εντός και εκτός Ευρώ
πης, με σκοπό τη ν  αναζήτηση 
συμμαχιών στον ωραίο αγώνα τω ν 
Ελλήνων να ζουν με τα λεφτά τω ν  
άλλων. Ευγενής ο σκοπός και α
ξιέπαινος ο πρόεδρος, αλλά για
τί να  μπει σ το ν  κόπο και τα  έξο
δα τω ν  ταξιδιών; Ούτως ή άλλως, 
ακόμη και στη  Γη του Πυρός να 
βρεθεί πνευματικά παραμένει 
πάντα σ τη ν  Καλαμάτα. (Και, πά
ντως, οι εξελίξεις στερούν από την 
ιδέα του κάθε σημασία...)

ΦΑΛΗΡΕΥΣ
kassimatis@kathimerini.gr
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ΥΠΟΘΕΣΙΣ SPIEGEL: Βόννη, 3.- Σοβαρά 
ί κυβερνητική κρισις σοβεί εις την Δυτικήν 

Γερμανίαν εξ αφορμής της υποθέσεως της 
j  εικονογραφημένης επιθεωρήσεως «Σπή- 
| γκελ» του Αμβούργου, της οποίας τελούν
I υπό κράτησιν ο εκδότης, ο διευθυντής [από 
! χθες] και τρία μέλη του συντακτικού προ- 
! σωπικού, -μετά την επιδρομήν της αστυνο- 
j  μίας την 26ην Οκτωβρίου εις τα γραφεία 
ΐ του περιοδικού- με την κατηγορίαν ότι εδη- 
I μοσίευσαν μυστικά της εθνικής αμύνης. [Η  
j  φωτογραφία είναι από διαμαρτυρία στη 
! Γερμανία για τις συλλήψεις των δημόσιο
ί γράφων.] Η  υπό τον καγκελλάριον Κόνρα- 

ντ Αντενάουερ Κυβέρνησις αντιμετωπίζει 
τον κίνδυνον ανατροπής της, κατόπιν της 
απειλής της παραιτήσεως των πέντε υπουρ
γών, που ανήκουν εις το κόμμα των Ελευ
θέρων Δημοκρατικών. Το εν λόγω κόμμα, 
που μετέχει της Κυβερνήσεως συνασπισμού 
έδωσε χθες την νύκτα προθεσμίαν εις τον 

• Γερμανόν καγκελλάριον, όπως μέχρι της 
Δευτέρας 6 Νοεμβρίου παράσχη ικανοποι
ητικός εξηγήσεις διά τον υπό της Κυβερνή
σεως χειρισμόν της υποθέσεως «Σπήγκελ», 
επί πλέον δε ζητεί όπως αποπεμφθούν της 
Κυβερνήσεως οι δύο Χριστιανοδημοκράται 
υφυπουργοί Αμύνης και Δικαιοσύνης κ.κ. 
Χοφ και Βάλτερ Στράους, οι οποίοι απέφυ- 
γον να ενημερώσουν τους υπουργούς, τους 
ανήκοντας εις το κόμμα των Ελευθέρων 
Δημοκρατικών, επί της πορείας της υποθέ
σεως του «Σπήγκελ». Εν εναντία περιπτώ- 
σει το κόμμα αυτό απειλεί ότι θα αποσύρη 
της Κυβερνήσεως τους πέντε υπουργούς 
του. Εγνώσθη εξ άλλου εκ της εισαγγελικής 
αρχής της Καρλσρούης, ότι συνελήφθη 
χθες την νύκτα συνταγματάρχης του γερ
μανικού στρατού ύποπτος επί προδοσία εν 
σχέσει με την εν λόγω υπόθεσιν. Το ταξί- 
διον του κ. Αντενάουερ εις την Αμερικήν α- 
νεβλήθη διά μίαν εβδομάδα εξ αφορμής 
της υποθέσεως ταύτης. Τέλος ο Γερμανός 
καγκελλάριος εδήλωσεν ότι η ενέργεια του 
ομοσπονδιακού εισαγγελέως δεν έβλαψε 
την ελευθεροτυπίαν.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α Ρ Ι Ο

Η Επέτειος του νέου «Ο χι» και του «Ν α ι» και πότε θα εορτάζεται...
Οι αιώνιοι αμφισβητίε5 «εάν ο Ιω- 
άννηβ Μεταξά3 είπε το  “Οχι” ή ο 
ελληνικόε λαό$ στιε 28 Οκτωβρί
ου 1940» θα έχουν, στο μέλλον, να 
εξετάσουν ένα νέο ερώτημα. Αφο
ρά ένα νέο «Οχι» ή ένα «Ναι» και 
ποιθ5 το είπε και πότε, ώστε να ξέ
ρουμε την ημερομηνία τηδ επε
τείου! Είναι το «Οχι» σ την από
φαση τ ι^  Ευρω ζώνη , στιε 27

Της ΕΛΕΝΗΣ ΜΠΙΣΤΙΚΑ

Οκτωβρίου 2011 oris Βρυξέλλεε, ό
ταν η σύσκεψη συνέδεσε τη ν ε- 
κταμίευση rns 6ns ôôons για την 
Ελλάδα με τον  διαρκή έλεγχο τω ν 
οικονομικών rns υπό επιτροπεία 
Ελλάδοδ; Οτι αυτό αποτελούσε 
καταστρατήγηση rns ελληνικήδ 
Kupiapxias, αρκούσε ένα «Οχι» για 
να δηλωθεί. Σιγή. Επιστρέφονταε, 
όμωβ, ο Ελληνα5 πρωθυπουργόδ 
σκέφτηκε αλλιώ5, δεν έβγαιναν και 
τα  κουκιά, και ζήτησε διεξαγωγή 
δημοψηφίσματοβ το βράδυ rns 
31ns Οκτωβρίου. Epßpövrnros ο 
«Kupiapxos λαόδ» αναρωτιόταν 
σε τι ερώτημα καλείται ν ’ απα
ντήσει με ένα «Ναι» ή μ’ ένα «Οχι». 
Euruxoos, η Αγκελα Μέρκελ και ο 
Νικολά Σαρκοζί oris 2 Νοεμβρίου 
στο τραπέζι του G20 -όπου εκλή- 
θη ο Ελληνα5 πρωθυπουργόε και 
κάθησε, σαν τον πάμπτωχο συγ
γενή, στην άκρη- το ξεκαθάρισαν. 
Μ ’ ένα «Ναι» ή μ’ ένα «Οχι» πρέ
πει ν ’ απαντήσει η Ελλάδ εάν θέ
λει να μείνει στην Ευρωζώνη ή να 
φύγει. Κι ώσπου να γίνει αυτό, τε 
λευταία διορία η 4η Δεκεμβρίου -  
κι όχι... Αυγούστου, δεν πρόκειται 
να εκταμιευθεί η έκτη δόση. (Nicht 
Geld, φέρστέχεν; για να θυμηθούμε 
κι εμείδ οι κατοχικοί το κλίμα ε
κείνων τω ν χρόνων, τώρα που η 
χρεία τη θύρα pas ξανακουρταλεί...) 
«Ja» «Oder» «Nein», «Oui» «Ou» 
«Non», εάν θέλουμε να μείνουμε 
ή να φύγουμε από την Ευρωζώνη, 
και από την Ευρωπαϊκή Ενωση. 
Από tous nportous pas έβαλε tous 
Ελληνεδ στην ΕΟΚ ο Κωνσταντί- 
vos Καραμανλή3 oris 29 Μαΐου 
1979, οι πρώτοι θά ’μαστέ που θα 
φύγουμε εάν δεν απαντήσουμε ρε
αλιστικά. Το ομόφωνο «Οχι» το πή
ρε σίγουρα το δημοψήφισμα.

Αυτό σβήστηκε από το ν  μαυ
ροπίνακα και ανέτειλε η προοπτι
κή του «Ναι» σε μια κυβέρνηση Συ- 
νεργασίαε ή Σωτηρίαδ ή... Ευαγ-

«Νέος κόσμος, Νέες ιδέες» στις Κάννες. Ηρθε 
καλεσμένος στο τραπέζι των ισχυρών του κόσμου 
κι έφυγε, όπως ήρθε, νηστικός. «Στο 
Καστελλόριζο, ήταν καλύτερα» (ΑΡ /  Michel Euler).

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ στη Σύνοδο 
Κορυφής του 620 ήρθε, είπε κάτι 
μασημένα για οικονομικά κι έφυγε, 
χαιρετώντας (θβυΐθΓε /  ΡήίΙΙίρρθ
\Νθ'βίΖ£Γ).

γελισμού, ανάλογα στο περιεχό
μενο που θα ’χει η σύστασή τηδ, 
ώσπου να φθάσουμε στΐ5 εκλογέε. 
Ολη μέρα, χθεδ, αυτή την είδηση 
περιμέναμε όσο το Υπουργικό 
Συμβούλιο συνεδρίαζε (ή μετρού
σε ώρεδ ζωήε).

Σύντομα θα ξέρουμε τι μαε ξη
μερώνει αύριο, γιατί το «μεθαύριο» 
είναι πολύ μακριά για προβλέψεω, 
έτσι που φθάσαμε...

-  Τ’ ακόυσες, Νικολά; Δημοψήφισμα ζήτησε. Τι του λες, τώρα;
-  Ενα τραγούδι της Πιαφ; «La vie en roses en Créce» κι ό,τι καταλάβει..

à

Ο μύθος της στρατηγικής και άλλα φωτο-ηαραλειηόμενα
Πόσο μπορεί ν ’ αντέξει έναε άν- 
θρωπο5, έστω  και αθλητήε γυ- 
μνασμένο5 και δρομέαε μεγάλων 
αποστάσεων, στον στίβο και στην 
πολιτική... Ο Ελληναε πρωθυ- 
πουργόδ Γιώργοε Παπανδρέου 
μαε εντυπώσιασε ακόμη μια φο
ρά με τη ν  αντοχή του. Την Τε
τάρτη 2/11 ήταν καλεσμένοε στο 
Τραπέζι τηε Συνόδου Κορυφήε του 
ΰ20, όπου, όπακ είπε πολύπειρο5 
ανταποκριτή5, «εάν σε καλέσουν, 
και δεν φα5, σε τρώνε»...

Μια ματιά στιε φωτογραφίεβ των 
ξένων πρακτορείων με τουε πρω- 
ταγωνιστέ5 τηδ Συνόδου, που ε
πανειλημμένα απασχολούν τη  δι
κή μα5 επικαιρότητα, προσφέρο- 
\rras λύσεΐδ-άθλουε του Ηρακλέ- 
ου5, για το  πώ5 πρέπει η Ελλάδα 
να αντιμετωπίσει τη ν  οικονομική 
κρίση, βάζει σε πειρασμό να βά
λουμε δικέε μα5 λεζάντεε, έτσ ι ό- 
πω5 μαε έρχονται σ το ν  νου, κι ό- 
πωε τΐ5 διαμορφώνει το  κλίμα. 
Ιδ ία« όταν απέναντι, σ τον  δέκτη, 
βλέπουμε το ν  κ. Γιώργο Παπαν
δρέου, Πέμπτη 3/11, να  μιλά στη  
Βουλή, στη  συζήτηση και ψηφο
φορία (απόψε το  βράδυ) για πα
ροχή ψήφου εμ π ιστοσύνη  στην 
κυβέρνηση. Τα επιτεύγματα τη$ 
κυβέρνησήδ του ανέλυε με πει

Μπαρόζο και Βαν Ρομπέι χθες στις Κάννες (ΑΡ /  Markus Schreiber).

στικό τόνο, σε μερικά σημεία 
το ν  χειροκρότησε κιόλαδ μερίδα 
από τη ν  πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ. «Τι 
καλά που τα λέει» θαύμασε συ- 
νάδελφο5, ώσπου άλλθ5 το ν  προ
σγείωσε: «Μπα, κατά λάθοε έβγαλε 
από τη ν  τσέπη του ξεχασμένη ο
μιλία από τη  Διεθνή Εκθεση Θεσ- 
σαλονίκη5».

Ακολουθεί φωτογραφικό ρε
πορτάζ εμπνευσμένο από το  εν
διαφέρον που επιδεικνύουν όλοι 
οι μεγάλοι τη5 Ε υρω ζώ νη  αλλά 
και οι παρατηρητέε ηγέτε5 για την 
Ελλάδα και τη ν  ύφεση. Οπωβ εί

πε ο πρόεδρο5 του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, Βέλγοδ,' Χέρμαν Βαν 
Ρομπέι, σ το  κοινό ανακοινωθέν 
του, χθεε, με το ν  πρόεδρο τηδ Κο
μισιόν Ζοζέ-ΜανουέλΜπαρόζο " 1- 
λώνττβ για την στρατηγική τη: 
ρωζώνη5: «Είναι μια βιώσιμη λύ
ση για τη ν Ελλάδα που περιλαμ
βάνει μια σημαντική μείωση του 
χρέουε με εθελοντική εισφορά των 
ιδιωτών πιστωτών». Τόσο απλά, α
πό μακριά. Αποφασίσαμε να τον 
καλέσουμε να ζήσει τον  μύθο τη5 
στρατηγικήβ αυτήε από κοντά...
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και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Εάν δεν βρίσκετε την «Κ» τηλεφωνήστε μας στο 210-4808.000, ή στο Πρακτορείο Εφημερίδων στο 210-5199.755.
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Λεπτές ισορροπίες για τη συνεννόηση
Παπανδρέου και Σαμαράς άφησαν για πρώτη φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο για σχηματισμό κυβέρνησης κοινής αποδοχής

Ραγδαίες είναι πλέον οι πολιτικέε εξελίξειε, με 
τη ν προοπτική συναίνεσηε να εμφανίζεται 
για πρώτη φορά ωε ρεαλιστική επιλογή μετά τιε 
χθεσινέε τοποθετήσειε του πρωθυπουργού κ. 
Γ. Παπανδρέου και του προέδρου τηε Ν. Δ. κ. 
Αντ. Σαμαρά που σε διαφορετικούε χρόνουε και 
με διαφορετικούε όρουε άφησαν να διαφανεί η 
προοπτική κυβέρνησηε κοινήε αποδοχήε, ώστε 
να ψηφιστεί η δανειακή σύμβαση, να εκταμι- 
' '  Μ η  έκτη δόση και να αποτραπεί η χρεοκοπία.

Αργά χθεε το βράδυ, απευθυνόμενοε στην 
Ολομέλεια τηε Βουλήε και αφού είχαν προηγηθεί 
δύο διαδοχικέε θυελλώδειε συνεδριάσειε του υ
πουργικού συμβουλίου και τηε Κ. Ο. του 
ΠΑΣΟΚ, ο κ. Γ. Παπανδρέου τόνισε:

«Δ εν είμαι γαντζωμένοε στην καρέκλα μου, 
δεν με ενδιαφέρει να επανεκλεγώ», ενώ πρό- 
σθεσε πωε «πρέπει να αρχίσουν άμεσα οι συ- 
ζητήσειε για τη  συγκρότηση ενόε σχήματοε ευ

ρύτερα αποδεκτού και αφού έχουμε διασφαλί
σει την ομαλή πορεία τηε χώραε και τη  δανει
ακή σύμβαση, να πάμε σε εκλογέε».

Νωρίτερα, ο πρόεδροε τηε Ν. Δ. κ. Αντ. Σα- 
μαράε είχε προβεί σε δήλωση με την οποία γνω
στοποιούσε ότι συναινεί στην επικύρωση τηε 
νέαε δανειακήε σύμβασηε από την παρούσα Βου
λή, καθώε τη  χαρακτήρισε «αναπόφευκτη» 
και ζητούσε τον  σχηματισμό μεταβατικήε κυ
βέρνησηε από μη πολιτικά πρόσωπα μέχρι τό
τε, ενώ, αμέσωε μετά -και αφού προηγουμένωε 
έχει εκταμιευθεί η 6η δόση- η χώρα να οδηγη
θεί σε εκλογέε.

Πάντωε, είναι σαφέε ότι ο δρόμοε για τη  συ
γκρότηση κάποιαε μορφήε κυβέρνησηε συ- 
νεργασίαε απαιτεί χρόνο και λεπτέε διαβου- 
λεύσειε, ενώ πληροφορίεε αναφέρουν πωε σή
μερα ο κ. Γ. Παπανδρέου θα απευθύνει νέα -πιο 
συγκεκριμένη- πρόταση στον  πρόεδρο τηε Ν.

Δ. Μάλιστα, χθεε, οι κ. Γ. Παπανδρέου και Σα- 
μαράε είχαν τηλεφωνική επικοινωνία, κατά την 
οποία ο τελευταίοε γνωστοποίησε στον πρω
θυπουργό ότι προκειμένου να προχωρήσει η λύ
ση τηε μεταβατικήε κυβέρνησηε ο ίδιοε πρέπει 
να παραιτηθεί.

Εξάλλου, απρόβλεπτη «μεταβλητή» αποτελεί 
η προγραμματισμένη για τα  μεσάνυχτα σήμε
ρα ψηφοφορία για τη ν παροχή ψήφου εμπι- 
στοσύνηε προε την κυβέρνηση, καθώε το κλί
μα στην Κ. Ο. του ΠΑΣΟΚ παραμένει έκρυθμο, 
παρότι εκτιμάται πωε η χθεσινοβραδινή απο
δοχή εκ μέρουε του κ. Γ. Παπανδρέου τηε α- 
ποχώρησηε από την πρωθυπουργία μπορεί να 
λειτουργήσει εκτονωτικά.

Νωρίτερα, το πρωί, ο κ. Γ. Παπανδρέου είχε 
υποχρεωθεί να κάνει στροφή 180 μοιρών και να 
αποσύρει την πρόταση για δημοψήφισμα, έπειτα 
από σχετική παρέμβαση του κ. Ευ. Βενιζέλου.

Επίσηε, στη διάρκεια του υπουργικού συμβου
λίου δέχθηκε κριτική για τουε χειρισμούε του 
από τουε κ. Ανδρ. Λοβέρδο και Γ. Ραγκούση. 
Ομωε, ιδιαίτερα τεταμένο υπήρξε το  κλίμα στη 
διάρκεια τηε συνεδρίασηε τηε Κ. Ο. με την κ. 
Βάσω Παπανδρέου να υποστηρίζει ότι η κυ
βέρνηση «βρίσκεται εκτόε τόπου και χρόνου» 
και τη ν κ. Αννα Διαμαντοπούλου να ζητεί συ
γκεκριμένα βήματα στην κατεύθυνση τηε συ- 
ναίνεσηε. Ακριβώε αυτό το κλίμα λέγεται ότι ο
δήγησε τον κ. Γ. Παπανδρέου στην «προσωπι
κή», όπωε χαρακτηρίζεται, απόφαση να δεχθεί 
να αποχωρήσει από τη ν πρωθυπουργία, καθώε 
νωρίτερα σε συσκέψειε με υπουργούε και σ τε
λέχη τηε εμπιστοσύνηε του είχαν εξεταστεί και 
άλλεε εναλλακτικέε λύσειε.

Επί τω ν ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων το
ποθετήθηκαν και τα  λοιπά κόμματα τηε αντι- 
πολίτευσηε. Υπέρ τηε άμεσηε προσφυγήε στιε

κάλπεε τάχθηκαν χθεε τα κόμματα τηε Αρι- 
στεράε. Ο ΛΑΟΣ ζήτησε σύμπραξη τω ν  πολιτι
κών δυνάμεων, η Δημοκρατική Συμμαχία κυ
βέρνηση εθνικήε ενότηταε. Η γ. γ. του ΚΚΕ Αλέ- 
κα Παπαρήγα ζήτησε εκλογέε «εδώ και τώρα» 
με υπηρεσιακή κυβέρνηση και χαρακτήρισε ο
ποιαδήποτε λύση από την παρούσα Βουλή πα
ράνομη. Ο πρόεδροε του ΣΥΡΙΖΑκ. Αλ. Τσίπραε 
ζήτησε άμεση προσφυγή στιε κάλπεε. Εκλογέε 
ζήτησε και ο κ. Κουβέληε, επισημαίνονταε μά
λιστα ότι μπορούν να γίνουν ώε το Δεκέμβριο. 
Ο κ. Γ. Καρατζαφέρηε ζήτησε σύμπραξη τω ν  πο
λιτικών δυνάμεων και είπε ότι οι εκλογέε απο
τελούν ύστατη λύση μόνον αν αυτό δεν θα εί
ναι δυνατό. Εκκληση για το ν  σχηματισμό κυ
βέρνησηε εθνικήε ενότηταε απηύθυνε σε όλεε 
τιε πολιτικέε δυνάμειε η πρόεδροε τηε ΔΗΣΥ κ. 
Ντάρα Μπακογιάννη. Τέλοε, η Δράση ζήτησε 
απόσυρση του δημοψηφίσματοε.

«Δεν είμαι 
γαντζωμένος 
στην καρέκλα»
Το'  ̂ >ΓΟΥ Σ. ΜΠΟΥΡΛΑΡΑ

Πρόταση για έναρξη θεσμικήε και 
συστηματικήε συζήτησηε ανά
μεσα στο ΠΑΣΟΚ και τη  Ν. Δ. για 
το ν  σχηματισμό κυβέρνησηε ε
θνικήε σωτηρίαε, ακόμα και δίχωε 
τη  δική του παρουσία στη  θέση 
του πρωθυπουργού, διατύπωσε 
χθεε -για δεύτερη φορά τουε τε- 
λευταίουε μήνεε- ο κ. Γ. Παπαν
δρέου. Με τη ν επιλογή αυτή και 
αποσύρονταε ταυτόχρονα την ι
δέα του δημοψηφίσματοε, ο δε- 
χόμενοε διαρκώε ισχυρά βέλη 
κριτικήε τόσο από τη ν αντιπολί
τευση όσο και -κυρίωε- από το ε
σωτερικό του κόμματόε του πρό
εδροε του ΠΑΣΟΚ, επιχειρεί να αλ
λάξει το  ειε βάροε του κλίμα και 
να αποσπάσει κατά την αποψινή 
κρισιμότατη ψηφοφορία στη Βου
λή την ψήφο εμπιστοσύνηε τω ν 
πράσινων βουλευτών. Ο πρωθυ- 
πουργόε αναμένεται να επανα- 
λάβει σήμερα τη ν έκκλησή του 
προε τον  κ. Α. Σαμαρά, προκει
μένου να πιέσει εκ νέου στην κα-

Ο Γ. Παπανδρέου
προανήγγειλε
την έναρξη συζήτησης
για σχηματισμό
κυβέρνησης
χωρίς τον ίδιο.

τεύθυνση τηε συναίνεσηε. Στην 
απόφαση αυτή προχώρησε ο κ. 
Παπανδρέου μετά διαρκείε συ- 
σκέψειε με στενούε συνεργάτεε 
του (Δ. Ρέππαε, Ν. Αθανασάκηε, 
Ρεγγίνα Βάρτζελη).

«Δ εν  απέκλεισα κανένα απο- 
λύτωε θέμα. Ούτε και για τη  δική 
μου θέση. Δεν είμαι γαντζωμένοε 
στην καρέκλα. Να συζητηθούν ό
λα, ακόμα και η σύνθεση τηε κυ
βέρνησηε» είπε, αναφερόμενοε 
στη ν πρόσκληση του κ. Α. Σαμα
ρά για συγκρότηση μεταβατικήε 
κυβέρνησηε προκειμένου να ψη
φιστεί η νέα δανειακή σύμβαση 
και.' ~ οδηγηθεί η χώρα σε εκλο- 
γ έ ^  -άτόσο, η απάντηση του 
πρωθυπουργού είχε χαρακτήρα 
μονιμότερηε λύσηε: «Να αρχί
σουν», είπε, «άμεσα οι συζητήσειε. 
Σε άλλεε χώρεε τέτοιεε συζητήσειε 
κρατούν και μήνεε. Δεν υποστη
ρίζω να συμβεί αυτό και εδώ. Αλλά 
να έχουμε διασφαλίσει την ομα
λή πορεία τηε χώραε και μετά να 
πάμε και σε εκλογική διαδικασία. 
Να γίνει προσεκτικά αυτό, χωρίε

κινδύνουε για τη ν Ελλάδα» πρό- 
σθεσε. Υπό το πρίσμα αυτό και σε 
μια προσπάθεια να καταδείξει το 
ειλικρινέε τηε πρόθεσήε του, συ
μπλήρωσε: «Προτείνω να ανα
θέσουμε στον Δ. Ρέππα και τον Ν. 
Αθανασάκη να συζητήσουν με τα 
αντίστοιχα στελέχη από πλευ- 
ράε τηε Ν. Δ. Θα μιλήσω κι εγώ με 
το ν  κ. Σαμαρά, για να δούμε τα ε
πόμενα βήματα, πάνω στη  βάση 
τηε ευρύτερηε συναίνεσηε».

Ο κ. Παπανδρέου, μιλώνταε τό
σο στο υπουργικό συμβούλιο νω- 
ρίε το πρωί, όσο και στην Κ. Ο. του 
ΠΑΣΟΚ και αργότερα στην Ολο
μέλεια, μίλησε με θετικό τρόπο για 
τη  χθεσινή δήλωση του προέδρου 
τηε Ν. Δ.: «Νομίζω ότι πρέπει, πρώ
τα απ’ όλα, να χαιρετίσουμε το γε- 
γονόε ότι θα ψηφίσει η Ν. Δ. τη δα
νειακή σύμβαση. Αυτό», πρόσθε- 
σε, «είναι μεγάλο επίτευγμα. Θα 
έλεγα, ενόψει και τω ν  διαπραγ
ματεύσεων που έχουμε, να ξανα
ζητήσουμε να είναι συνδιαπραγ- 
ματευτέε στην προσπάθεια αυτή».

Εχονταε πλήρη συνείδηση ότι 
απέναντι του είχε μια Κ. Ο., πολ
λά μέλη τηε οποίαε με δηλώσειε εί
χαν ουσιαστικά άρει τη ν  προε το 
πρόσωπό του εμπιστοσύνη, επι
χείρησε με την τακτική του «κα- 
ρότου και του μαστιγίου» να κερ
δίση την επερχόμενη μάχη (τηε α- 
ποψινήε ψηφοφορίαε): από τη  
μία κολάκευσε τουε βουλευτέε 
για τη ν επίπονη και διαρκή προ- 
σπάθειά τουε στο μέτωπο τηε 
σωτηρίαε τηε χώραε από τη  χρε
οκοπία, και από τη ν άλλη επί τηε 
ουσίαε τουε είπε πωε με τη ν ψή
φο τουε διατηρείται η κυβερνητι
κή σταθερότητα που είναι -όπωε 
τόνισε- άρρηκτα συνδεδεμένη με 
την παραμονή τηε χώραε στην Ευ
ρωζώνη: «Η ψήφοε εμπιστοσύνηε 
στην κυβέρνηση είναι η εγγύηση 
για το πώε θα προχωρήσουμε από 
’δω και πέρα, πώε θα συνομιλή
σουμε με τιε άλλεε πολιτικέε δυ- 
νάμειε, πώε θα πορευτούμε» υ
πογράμμισε. «Αποτελεί διακύ- 
βευμα αυτέε τιε ημέρεε το να υ
πάρχει ο πυλώναε σταθερότηταε. 
Η σταθερότητα τηε Κ. Ο. μαε, ό
λοι εμείε κρατήσαμε τη  χώρα όρ
θια και θα παραμείνουμε όρθιοι», 
είπε ο κ. Παπανδρέου συνεχίζο- 
νταε: «Κουβαλάμε ένα σταυρό και 
μαε πετάνε και πέτρεε από πάνω». 
Και πρόσθεσε: «Είναι ιδιαίτερηε 
σημασίαε η αυριανή (ενν. σημε
ρινή) ψηφοφορία. Είναι η εγγύη
ση για το  πώε θα πραγματοποιή
σουμε τα επόμενα βήματά μαε, 
σύμφωνα με τιε αποφάσειε που έ
χουμε πάρει».

Το χρονολόγιο 
των 

εξελ ίξεω ν, 
την Πέμπτη,

00.15
0 πρόεδρος του Ειικ^Γοιιρ, 

Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, ανακοινώνει ότι 
το ελληνικό δημοψήφισμα 

θα πραγματοποιηθεί στις 4 Δεκεμβρίου

00.45
Γ. Παπανδρέου: δημοψήφισμα 

στις 4 Δεκεμβρίου. 0 λαός θα πάρει τις 
σωστές αποφάσεις

01.30
Κρίσήν Λαγκάρντ: μετά το δημοψήφισμα θα 

αποφασισθεί η επόμενη δόση

11.30
αναβάλλεται η προγραμματισμένη 

συνάντηση του Προέδρου της 
Δημοκρατίας, Κάρολου Παπούλια, 

με τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, 
Γιώργο Καρατζαφέρη

12.30
συνάντηση Αννας Διαμαντοπούλου, 

Γιάννη Ραγκούση, Ανδρέα Λοβέρδου και 
Ηλία Μόσιαλου

13.30
συνάντηση ομάδας βουλευτών ΠΑΣΟΚ - 

Ν.Δ. στη Βουλή και φήμες για 
αναμενόμενη εκδήλωση πρωτοβουλίας

16.15
Ηλίας Μόσιαλος: Υπάρχει ετοιμότητα 

για συνομιλίες με τη Ν.Δ.

17.30
Αλέκα Παπαρήγα: Εκλογές τώρα 

από υπηρεσιακή κυβέρνηση

17.50
ο πρωθυπουργός, μιλώντας στην Κ.Ο. 

του ΠΑΣΟΚ, υπεραμύνεται των χειρισμών του 
και δηλώνει ότι θα συνεχισθεί η διαδικασία για 
παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, 

που εξελίσσεται στη Βουλή

00.20
Αγκελα Μέρκελ: Το δημοψήφισμα αλλάζει 
το περίγραμμα μέσα στο οποίο κινούμαστε.
Η έκτη δόση θα εκταμιευθεί κατόπιν επικύρωσης 
από την Ελλάδα του συνόλου των αποφάσεων 
της 27ης Οκτωβρίου

00.30
Νικολά Σαρκοζί: Οι Ελληνες θα πρέπει 
να αποφασίσουν εάν θέλουν να συνεχίσουν 
μαζί μας ή όχι

05.45
ανακοίνωση Ευάγγελου Βενιζέλου,
με την οποία λέει «όχι» στο δημοψήφισμα

10.20
ανακοινώνεται η σύγκληση της Κ.Ο. του 
ΠΑΣΟΚ. Εχουν προηγηθεί και συνεχίζονται 
δημόσιες τοποθετήσεις βουλευτών και 
υπουργών, που αμφισβητούν τους χειρισμούς 
του πρωθυπουργού, με επίκεντρο το 
δημοψήφισμα, προαναγγέλλοντας εξελίξεις

13.50
Διάγγελμα Σαμαρά, 
ζητεί τον σχηματισμό προσωρινής 
μεταβατικής κυβέρνησης και ανακοινώνει 
ότι θα υπερψηφίσει τη συμφωνία

14.30
αρχίζει η συνεδρίαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου

16.40
συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής 
ενότητας ζητεί ο Γ. Καρατζαφέρης 
με επιστολή του προς 
τον κ. Παπούλια

17.40
τηλεφωνική επικοινωνία 
Παπανδρέου - Σαμαρά

18.40
Βενιζέλος στην Κ.Ο.: Το δημοψήφισμα 
δεν θα γίνει, συνεχίζουμε για την ψήφο 
εμπιστοσύνης, η νέα δανειακή σύμβαση 
να ψηφισθεί από 180 βουλευτέςΜ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ο Ευ. Βενιζέλος αμφισβήτησε πρώτος τη διενέργεια δημοψηφίσματος
Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

Πλήρη στήριξη σ τον  κ. Γ. Πα
πανδρέου παρείχε εν τέλει χθεε 
Π" Ευ. Βενιζέλοε, ζητώνταε από 
ι - υε βουλευτέε του ΠΑΣΟΚ τόσο 
στη  συνεδρίαση τηε Κοινοβου- 
λευτικήε Ομάδαε όσο και στην ο
λομέλεια τηε Βουλήε να παρά
σχουν σήμερα ψήφο εμπιστοσύ- 
νηε ςττην κυβέρνηση.

Εξέλιξη καθόλου αυτονόητη 
μέχρι το  μεσημέρι, καθώε ο α- 
ντιπρόεδροε είχε ήδη από τα  χα
ράματα αμφισβητήσει πρώτοε 
τη  διαδικασία του δημοψηφί
σματοε, δίνονταε τη ν εντύπωση 
ότι οδηγείτο σε πλήρη ρήξη με τον 
πρωθυπουργό. Πόσω μάλλον όταν 
λίγεε ώρεε νωρίτερα, ο κ. Πα
πανδρέου είχε από τιε Κάννεε ε- 
πιμείνει σ τη ν επιλογή να προ
χωρήσει στο δημοψήφισμα, πα
ρά το γεγονόε ότι αυτό είχε επί τηε

ουσίαε απορριφθεί από τουε κ.κ. 
Αγκελα Μέρκελ και Νικολά Σαρ
κοζί, οι οποίοι περιέγραψαν ωε μό
νο δίλημμα που θα μπορούσε να 
τεθεί στουε Ελληνεε το  ερώτημα: 
«Ευρώ ή δραχμή».

Η αλλαγή τηε πρωινήε στάσηε 
του κ. Ευ. Βενιζέλου (η δήλωσή του 
έγινε στα  5.45 το πρωί και ερμη- 
νεύθηκε από τουε περισσότε- 
ρουε ωε έμμεση ανακοίνωση υ- 
ποψηφιότητάε του για τη  διαδο
χή του κ. Γ. Παπανδρέου) οφεί
λεται προφανώε στη  δήλωση που 
έκανε ο πρόεδροε τηε Νέαε Δη- 
μοκρατίαε κ. Αντώνηε Σαμαράε. 
Στιε διαδοχικέε συσκέψειε που έ
γιναν μετά τη ν εξέλιξη αυτή υπό 
τον πρωθυπουργό, συμφώνησε α- 
πολύτωε με την άποψη που τελι- 
κώε επελέγη, η πρόταση Σαμαρά 
να αξιοποιηθεί πολιτικά ωε προε 
το πρώτο σκέλοε τηε (δηλαδή, αυ
τό τηε προσφοράε συναίνεσηε) και

όχι ωε προε το ν  όρο τηε ταυτό- 
χρονηε παραίτησηε του κ. Πα
πανδρέου και τηε κυβέρνησηε.

Μάλιστα, ο ίδιοε ανέλαβε να πε- 
ριγράψει και το  πλαίσιο συμφω-

Ο υπουργός Οικονομι
κών ζήτησε από τους 
βουλευτές του ΠΑΣΟΚ  
να παράσχουν ψήφο 
εμπιστοσύνης.

νίαε με τη  Νέα Δημοκρατία, πριν 
οδηγηθεί η χώρα σε εκλογέε. Με 
πρώτο βήμα, όπωε είπε στην Κοι
νοβουλευτική Ομάδα, τη ν από
συρση του δημοψηφίσματοε εκ μέ
ρουε τηε κυβέρνησηε, την οποία 
εμφάνισε ωε αντίστοιχη κίνηση 
καλήε θελήσεωε στη συναίνεση 
που προσέφερε ο κ. Αντ. Σαμαράε.

Ακολούθωε, όπωε είπε, θα «πρέ
πει να βεβαιώσουμε τουε Ευρω- 
παίουε εταίρουε μαε ότι η Ελλά
δα θα κάνει χωρίε καθυστέρηση 
και περισπάσειε όλα όσα πρέπει 
να γίνουν για την εφαρμογή τηε 
27ηε Οκτωβρίου για τη ν Ελλάδα 
και την Ευρωζώνη». Με πρώτο την 
ψήφιση τηε δανειακήε σύμβασηε, 
η οποία, όπωε υποστήριξε, θα 
πρέπει να γίνει πλέον με 180 ψή- 
φουε, προεξοφλώνταε έτσι τη  συ
ναίνεση τηε Νέαε Δημοκρατίαε.

Ταυτοχρόνωε, ο αντιπρόεδροε 
τόνισε ότι θα πρέπει να αρχίσουν 
και οι διαπραγματεύσειε με τουε 
δανειστέε μαε για τη ν  εξειδί- 
κευση τηε σύμβασηε, αλλά και η 
συζήτηση με τουε τραπεζίτεε 
για το «κούρεμα» του χρέουε, δια
δικασία που, όπωε είπε, θα πρέ
πει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τιε 
αρχέε του 2012.

Διαβεβαιώνονταε, τέλοε, ότι

το  τραπεζικό σύστημα και οι κα- 
ταθέσειε δεν διατρέχουν κανένα 
κίνδυνο, ζήτησε από τουε βου
λευτέε να παράσχουν ψήφο ε- 
μιπστοσύνηε στην κυβέριίηση, α
πέφυγε να διευκρινίσει ποιοε α
κριβώε θα ήταν ο ρόλοε τηε Νέ
αε Δημοκρατίαε στο  μεσοδιά
στημα και απλώε «υποσχέθηκε» 
πωε όταν όλα τούτα ολοκληρω
θούν, «το ν  λόγο θα πάρει ο λαόε».

Η διατύπωση τηε πρωινήε δή- 
λωσηε του κ. Ευ. Βενιζέλου ήταν 
ότι «η θέση τηε Ελλάδαε μέσα στο 
ευρώ είναι μια ιστορική κατά- 
κτηση τηε χώραε που δεν μπορεί 
να τεθεί υπό αμφισβήτηση και να 
εξαρτηθεί από τη  διεξαγωγή δη
μοψηφίσματοε», γεγονόε που έ
κανε αρκετούε βουλευτέε να α
ναρωτιούνται ποια θα ήταν η θέ
ση του αν δεν μεσολαβούσε η υ
πό όρουε παροχή συναίνεσηε 
του Αντ. Σαμαρά.

Επιθετική τακτική 
κατά Παπανδρέου 
από τους τρεις
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Η κρίση διαρκείαε στην οποία έχει πλέον εισέλθει η κυ
βέρνηση έφερε για ακόμη μια φορά στην επιφάνεια την τριά
δα τω ν κ.κ. Ανναε Διαμαντοπούλου, Ανδρ. Λοβέρδου και Ιω. 
Ραγκούση (στην οποία χθεε προσχώρησε και ο κ. Ηλ. Μό- 
σιαλοε). Και οι τρειε, αλλά με μεγαλύτερη ένταση από όλουε 
ο κ. Λοβέρδοε, επέκριναν το ν  κ. Γ. Παπανδρέου, αποδίδο- 
ντάε του ακόμη και σκοπιμότητα για «υποκλοπή» τηε θε- 
τικήε ψήφου τηε Ν.Δ. σ τη ν ψήφιση τηε δανειακήε σύμβα- 
σηε, ώστε να συνεχίσει να  κυβερνά.

Αμέσωε μετά τιε πρώτεε πρωινέε δημόσιεε δηλώσειε σ τε 
λεχών του κόμματόε, οι τέσσεριε συναντήθηκαν λίγη ώρα 
πριν από το  υπουργικό συμβούλιο και συμφώνησαν ότι θα 
κινηθούν θεσμικά διότι υπάρχει εκλεγμένοε πρωθυπουρ- 
γόε, ο οποίοε θα πρέπει να  δρομολογήσει τα  επόμενα βή
ματα με γνώμονα την παραμονή στο ευρώ. Από την πλευ
ρά αυτή καθιστούσαν, επίσηε, απόλυτα σαφέε ότι δεν έχουν 
ουδεμία σύνδεση με τον κ. Ευ. Βενιζέλο.

Στο υπουργικό συμβούλιο πήραν το ν  λόγο οι τρειε. Ο 
κ. Ραγκούσηε είπε ότι πρέπει «να  είμαστε πολύ προσεκτικοί» 
στη  διαδικασία σφυρηλάτησηε τηε συναίνεσηε και δη στον  
τρόπο με το ν  οποίο θα προετοιμαστεί η νέα  κυβέρνηση 
συνεργασίαε. Ο ίδιοε μιλούσε για αυτονόητη ψήφο εμπι- 
στοσύνηε. Η κ. Διαμαντοπούλου εξήρε τη ν  πρωτοβουλία 
του πρωθυπουργού για ενότη τα  και ζή τησε ο κ. Παπαν
δρέου να  αρθεί υπεράνω κριτικήε, ώ στε να ολοκληρώσει 
το  έργο του (δηλαδή, τη  διαδικασία εξασφάλισηε συναί
νεσηε). Ζήτησε, μάλιστα, 
να δοθούν από το ν  πρω
θυπουργό σαφείε απα- 
ντήσειε επί τηε κριτικήε 
που έκαναν στην Ελλάδα 
από τιε Κάννεε οι κ. Αγκε
λα Μέρκελ και Νικολά 
Σαρκοζί. Ο κ. Λοβέρδοε α
νέφ ερε: «Η  λαϊκή κυ
ριαρχία έχει κάπου μια 
μαύρη τρύπα. Α ν αισθά
νεσ τε  ότι πάτε προε τα  ε
κεί, μην πάρετε τη ν παράταξη μαζί σαε». Ο υπουργόε Υγεί- 
αε έγινε ακόμη πιο σαφήε, αφήνονταε αιχμέε για τη ν  το 
ποθέτηση του κ. Παπανδρέου περί εξασφάλισηε τηε υ- 
περψήφισηε τηε σύμβασηε από το ν  κ. Αντ. Σαμαρά. Συ
γκεκριμένα, είπε: «Μ ην πάτε σ το ν  γκρεμό του διχασμού. 
Ενώ θα έχουμε πάρει τη ν  εμπιστοσύνη τηε Βουλήε και αν 
αποτύχει η διαβούλευση για συγκυβέρνηση, θα έχουμε υ
ποκλέψει τη ν  ψήφο τηε αξιωματικήε αντιπολίτευσηε. Δεν 
το  επιδιώκουμε, αλλά οπωσδήποτε θα κατηγορηθοΰμε». 
Αναφέρθηκε επίσηε στην απόφαση για δημοψήφισμα, την 
οποία χαρακτήρισε «καταστροφική».

Διαφορετική κατεύθυνση
Μ ετά το  τέλοε του υπουργικού συμβουλίου και οι τρειε 

έφυγαν σε διαφορετική κατεύθυνση. Ο κ. Λοβέρδοε κλεί
στηκε σ τη ν αίθουσα με τη  μικρή ζωγραφική έκθεση απέ
ναντι από τη  Γερουσία (όπου συνεδρίασε και η Κοινοβου 
λευτική Ομάδα) και μιλούσε για περισσότερα από τριάντα 
λεπτά στο  κινητό τηλέφωνο εμφανώε εκνευρισμένοε -  ου- 
δείε γνωρίζει με ποιουε. Πληροφορίεε, πάντωε, ανέφεραν 
ότι μιλώνταε με βουλευτέε, οι οποίοι αποδίδουν βαρύτητα 
στιε κινήσειε του υπουργού Υγείαε, προϊδέαζε για νύχτα η 
οποία θα είναι σίγουρα μεγάλη. Ολοι αυτοί έμειναν άναυ
δοι όταν άκουσαν το ν  κ. Παπανδρέου να  λέει ενώπιον τηε 
Κ.Ο. ότι μετά τη ν υπερψήφιση τηε δανειακήε σύμβασηε, 
η κυβέρνηση θα συνεχίσει τη ν  πορεία τηε δίχωε καμία αλ
λαγή. Αμέσωε μετά το  κλείσιμο του κ. Παπανδρέου στην 
Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ, επενέβη η κ. Διαμαντοπούλου η οποία γνω
στοποίησε στουε βουλευτέε του ΠΑΣΟΚ ότι στο υπουργι
κό συμβούλιο υπήρξε συμφωνία μεταξύ όλων να δρομο
λογηθούν οι διαδικασίεε συζήτησηε και συνεργασίαε με τον 
κ. Σαμαρά για εθνική συναίνεση. «Οι διαδικασίεε για κυ
βέρνηση εθνικήε ευθύνηε πρέπει να ξεκινήσουν σήμερα. 
Αυτό συμφωνήσαμε για να αποφύγουμε τιε εκλογέε και το 
δημοψήφισμα», είπε. Η υπουργόε Παιδείαε διέκοψε την πα
ρέμβασή τηε όταν έγινε σαφέε ότι θα ακολουθούσε εκτε
ταμένη συζήτηση και τοποθετήσειε από άλλουε βουλευτέε.

Λοβέρδος, Ραγκούσης 
και Διαμαντοπούλου 
του απέδωσαν ακόμη 
και σκοπιμότητα για 
«υποκλοπή» της θετι
κής ψήφου της Ν.Δ.

«Καταστροφική» χαρακτήρισε ο υπουργός Υγείας κ. Ανδρ. 
Λοβέρδος χην απόφαση για ιη  διεξαγωγή δημοψηφίσματος.



4 · Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟ Θ Ε Μ Α Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2011

Την παραίτηση 
Παπανδρέου 
ζητεί ο Σαμαράς
Ω ς απαράβατο όρο για να προχωρήσει 
η συγκρότηση μεταβατικής κυβέρνησης

Της ΕΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Στην παραίτηση του Γ. Παπανδρέ
ου, ωε απαράβατο όρο για να συμ
φωνήσει σ τη  συγκρότηση μετα
βατικήε κυβέρνησηε, επέμεινε 
χθεε το βράδυ ο αρχηγόε τηε Νέ- 
αε Δημοκρατίαε κ. Αντώνηε Σα- 
μαράε από το  βήμα τηε Βουλήε, 
καθιστώνταε σαφέε ότι δεν συ- 
ναινεί σε καμία άλλη λύση και σε 
καμία περίπτωση δεν προτίθεται 
να  δεχθεί συνδιαχείριση με το 
ΠΑΣΟΚ. Ωρεε νωρίτερα, σ τον  α
πόηχο του τελεσίγραφου Μέρκελ 
- Σαρκοζί, τηε διαφοροποίησηε 
του Ευ. Βενιζέλου από το ν  πρω
θυπουργό και του ντόμινο τω ν  α
ντιδράσεων στο  ΠΑΣΟΚ, ο κ. Σα- 
μαράε, υπό το ν  ορατό κίνδυνο ε
ξόδου τηε Ελλάδοε από το  ευρώ, 
είχε πει ένα εμφατικό «να ι» στη 
νέα  δανειακή σύμβαση, προτεί- 
νονταε παράλληλα τη  συγκρότη
ση μεταβατικήε κυβέρνησηε που 
θα τη ν επικυρώσει, θα διασφαλί
σει τη ν  καταβολή τηε έκτηε δό- 
σηε και θα οδηγήσει τη  χώρα σε 
εκλογέε.

Τότε, το μεσημέρι δηλαδή, ο κ. 
Σαμαράε και οι συνεργάτεε του εί
χαν καταλήξει σ τη ν εκτίμηση ό
τι η αποπομπή Παπανδρέου είναι 
θέμα ολίγων ωρών. Η ομιλία του 
πρωθυπουργού σ τη ν Κ.Ο. και η 
σύμπλευση του κ. Βενιζέλου με 
το ν  κ. Παπανδρέου προκάλεσαν 
οργή στο επιτελείο τηε Συγγροΰ, 
το  οποίο εξέλαβε τη ν  παρουσία 
τω ν  δύο «ωε προσυμφωνημένη 
προσπάθεια να εγκλωβίσουν τη ν 
αξιωματική αντιπολίτευση στουε 
βραχύβιουε προσωπικοΰε στό- 
χουε τουε».

Αργότερα στη  Βουλή, σε εξαι
ρετικά έντονο ύφοε και εμφανώε

οργισμένοε, ο κ. Σαμαράε εξαπέ
λυσε δριμύ «κατηγορώ» κατά του 
πρωθυπουργού ότι «διέλυσε τα 
πάντα για να εκβιάσει εμένα και 
τον λαό». Τον αποκάλεσε εμμέσωε 
«πρωθυπουργό τηε δραχμήε», 
το ν  κατηγόρησε ότι παραπληρο
φόρησε τουε ξένουε ότι «οι Ελλη- 
νεε δεν θέλουν το ευρώ» και 
πρόσθεσε: «Του είπα να παραι
τηθεί ώστε να συγκροτηθεί μία με
ταβατική κυβέρνηση, που θα υ
πογράψει τη  νέα δανειακή σύμ
βαση, θα διασφαλίσει τη ν  κατα
βολή τηε 6ηε δόσηε και θα οδη
γήσει τη  χώρα σε εκλογέε σε συν- 
θήκεε ομαλότηταε. Αν κατάλαβε 
ότι θέλω να  συγκυβερνήσουμε, 
κατάλαβε λάθοε. Μου είπε “όχι” 
και τώρα ζητάει να συνδιαμορ- 
φώσουμε και καινούργια μέτρα. 
Οχι, κύριε Παπανδρέου, να πα
ραιτηθείτε, να  δώσει ο ελληντκόε 
λαόε τη  δύναμη στον νέο πρω
θυπουργό να  διαπραγματευθεί 
τα  νέα μέτρα». Τάχθηκε, επίσηε, 
υπέρ τηε διεξαγωγήε εκλογών.

Εντονη ενόχληση
Η επιθετική στάση του κ. Σα

μαρά κορυφώθηκε με τη ν απο
χώρηση από τη  συζήτηση τηε γα- 
λάζιαε Κ.Ο., η οποία, πάντωε, θα 
επιστρέψει στην ψηφοφορία τα 
μεσάνυχτα. Συνεργάτεε του κ. Σα
μαρά εξέφραζαν έντονη  ενόχλη
ση για τη ν  προσπάθεια του πρω
θυπουργού και του υπουργού Οι- 
κονομίαε να εμφανίσουν το ν  αρ
χηγό τηε Ν.Δ. ότι μεταβάλλει 
στάση υπό το  βάροε τω ν  εξελί
ξεων. Υπενθύμιζαν ότι στη  δή
λωση που έκανε μετά τη  συμφω
νία, ο κ. Σαμαράε διαχώρισε τη  
νέα δανειακή σύμβαση τηε χώραε 
από το πακέτο μέτρων που θα την

Ο κ. Σαμαράς, κατά την ομιλία ίου  σιη Βουλή, αποκάλεσε εμμέσως τον κ. Παπανδρέου «πρωθυπουργό της 
δραχμής» και τον κατηγόρησε πως παραπληροφόρησε τους ξένους ότι «οι Ελληνες δεν θέλουν το ευρώ».

Από το βήμα 
της Βουλής, με έντονο 
ύφος και εμφανώς 
οργισμένος ο κ. 
Σαμαράς εξαπέλυσε 
δριμύ «κατηγορώ» κατά 
του πρωθυπουργού.

συνοδεύει και ότι εξ αρχήε η Ν.Δ. 
έχει αποσαφηνίσει σε όλουε τουε 
τόνουε ότι θα σεβαστεί τιε συμ- 
φωνίεε τηε χώραε και τουε δη- 
μοσιονομικοϋε στόχουε και ότι η 
διαφωνία τηε αφορά σ τα  μέσα ε- 
πίτευξήε τουε. «Η  χώρα έχει συ- 
γκεκριμένεε υποχρεώσειε. Αν θα 
βρει τα  χρήματα από το  παγκάρι

τηε εκκλησίαε ή από άλλεε πηγέε, 
είναι δικαίωμά τηε», έλεγε χαρα
κτηριστικά χθεε συνεργάτηε του 
κ. Σαμαρά. Ολοι, ωστόσο, στιε κατ’ 
ιδίαν συνομιλίεε τουε αντιμετω
πίζουν μία δυσκολία να απαντή
σουν πώε θα διαχωριστούν τα δύο 
παραπάνω.

«Ζητώ  το ν  σχηματισμό προ- 
σωρινήε μεταβατικήε κυβέρνησηε 
με αποκλειστική αρμοδιότητα 
τη ν  άμεση διεξαγωγή εκλογών. 
Και την επικύρωση τηε δανειακήε 
σύμβασηε από τη ν παρούσα Βου
λή, γιατί η νέα δανειακή σύμβα
ση πρέπει να  πάψει να αποτελεί 
“ εκκρεμότητα” για την Ελλάδα, 
αλλά και για τη ν  Ευρώπη, και η 
έκτη δόση πρέπει να ξεμπλοκά
ρει το ταχύτερο, ώστε οι εκλογέε 
να γίνουν υπό συνθήκεε ομαλέε»,

σημείωσε το  μεσημέρι ο κ. Σα
μαράε σ τη  δήλωση με τη ν  οποία 
πρότεινε μεταβατική κυβέρνηση, 
με βραχύ βίο, τη ν  οποία θα συ
γκροτήσουν μη πολιτικά πρόσω
πα που θα ετηλεγούν από τον Πρό
εδρο τηε Δημοκρατίαε.

Χθεε το βράδυ, εξάλλου, ο κ. Σα
μαράε έστειλε μήνυμα μέσω συ
νεργατών του στην κυβέρνηση να 
μην επιλέξει τη ν  οδό τηε αυξη- 
μένηε πλειοψηφίαε για τη  δανει
ακή σύμβαση. «Α ν  τη  φέρουν με 
180 βουλευτέε, τότε θα πρέπει να 
απαντήσουν τι κυριαρχικά δι
καιώματα τηε χώραε εκχωρούν. 
Αν επιχειρήσουν να ενδύσουν την 
πρωτοβουλία με πολιτικά επιχει
ρήματα, θα τουε υπενθυμίσουμε 
ότι η Ν.Δ. δεν εκβιάζεται», ση
μείωναν αρμόδιεε πηγέε.

Πρωτοβουλία βουλευτών της Ν Α  και του ΠΑΣΟΚ
Αντιμέτωπες με τον  κίνδυνο να υ- 
περκεραστούν από τουε ίδιουε 
τουε βουλευτέε βρίσκονται οι η- 
γεσίεε του ΠΑΣΟΚ και τηε Ν. Δ. 
Αν η δημόσια αμφισβήτηση του 
κ. Γ. Παπανδρέου μοιάζει λογική, 
η πρωτοβουλία τουλάχιστον πέ
ντε  βουλευτών τηε Νέαε Δημο
κρατίαε για τη  διαμόρφωση τω ν 
προϋποθέσεων συγκρότησηε κυ
βέρνησηε εθνικήε σωτηρίαε προ- 
κάλεσε αίσθηση και, φυσικά, α- 
ποτέλεσε δυσάρεστη έκπληξη 
για τη ν ηγεσία του κόμματοε.

Συγκεκριμένα, χθεε το πρωί στη 
Βουλή οι κ. Ευάγγελοε Αντώναροε, 
Αρηε Σπηλιωτόπουλοε, Κυριά- 
κοε Μητσοτάκηε, Κωστήε Χα- 
τζηδάκηε και Μιλτιάδηε Βαρβι- 
τσ ιώ τηε βρέθηκαν σ το  επίκε
ντρο ζυμώσεων για τη  διαμόρ
φωση πολιττκήε πλατφόρμαε που 
είχε τουε εξήε βασικούε άξονεε: 
Τη συγκρότηση κυβέρνησηε ε
θνικήε συνεννόησηε, τη ν  κατο
χύρωση τηε ευρωπαϊκήε πορείαε 
τηε χώραε, τη  ματαίωση διεξα- 
τογήε του δημοψηφίσματοε, τη 
διαμόρφωση και έγκριση του 
πλαισίου εφαρμογήε τηε συμφω- 
νίαε τηε 27ηε Οκτωβρίου με τη  με-

Κωστής Χατζηδάκης

γαλύςερη δυνατή πλειοψηφία, 
τη ν  εξασφάλιση τηε 6ηε δόσηε 
του ευρωπαϊκού δανείου προε την 
Ελλάδα και, εντέλει, τη  διεξαγω
γή, με συντεταγμένο τρόπο, ε
κλογών για την ανάδειξη νέαε κυ
βέρνησηε.

Σε μία παράλληλη, αλλά ανε
ξάρτητη  πρωτοβουλία, ο βου- 
λευτήε κ. Σωτ. Χατζηγάκηε ζη
τούσε με δσέλιδη επιστολή προε 
τον  κ. Σαμαρά ανάληψη πολιτικήε

Κυριάκος Μητσοτάκης

πρωτοβουλίαε κυβέρνηση εθνικήε 
ενότηταε.

Σύμφωνα με πληροφορίεε τηε 
«Κ», οι ζυμώσειε είναι σε πλήρη ε
ξέλιξη το  τελευταίο διάστημα, ε- 
ντάθηκαν δε μετά το ρίσκο που α
νέλαβε ο κ. Παπανδρέου με το δη
μοψήφισμα. Δεν περιορίζονται 
δε εντόε τω ν  κομματικών ορίων, 
αλλά τέμνουν οριζόντια τιε κομ- 
ματικέε γραμμέε.

Δεν αποτέλεσε, συνεπώε, έκ-

Ετοίμασαν κείμενο 
υπέρ της συγκρότησης 
κυβέρνησης 
εθνικής σωτηρίας.

πληξη πωε οι θέσειε τω ν  πέντε 
στελεχών τηε Ν. Δ., με αναφορέε 
στο καραμανλικό στρατόπεδο και 
τουε φιλελευθέρουε, «συναντή
θηκαν» χθεε με τουε ανάλογουε 
προβληματισμούε τω ν  πράσινων 
βουλευτών, που εξέφραζαν οι κ. κ. 
Βάσω Παπανδρέου και Ντίνοε 
Βρεττόε. Ακολούθησε σύσκεψη, 
που δεν έμεινε μυστική από MME 
και βουλευτέε, στη  Βουλή, με α
ντικείμενο τη  διαμόρφωση κει
μένου θέσεων προε υπογραφή α
πό τουε βουλευτέε τω ν  δύο κομ
μάτων. Ωστόσο, οι εξελίξειε στο ε
σωτερικό του ΠΑΣΟΚ και, κυρίωε, 
η πρωτοβουλία που ανέλαβε ο κ. 
Α ντώνηε Σαμαράε για τη  συ
γκρότηση βραχύβιαε μεταβατικήε 
κυβέρνησηε «πάγωσαν» την πρω
τοβουλία χωρίε ωστόσο και να την 
ακυρώνουν. Σύμφωνα με πληρο
φορίεε, την πλατφόρμα είχαν υ-

πογράψει τουλάχιστον 15 βου
λευτέε του ΠΑΣΟΚ, ενώ εικάζεται 
πωε υπογραφέε υπήρξαν και εκ μέ- 
ρουε βουλευτών τηε Ν. Δ.

Στον απόηχο τηε πρωτοβουλίαε 
του κ. Σαμαρά, τα  στελέχη τηε Ν. 
Δ. επισήμαναν ότι «καλύφθηκαν» 
από τιε θέσειε του προέδρου. 
Την ίδια στιγμή, και ενώ επισήμωε 
η Συγγρού επιχειρούσε να απο- 
μειώσει τη  σημασία τηε κίνησηε, 
άλλεε πηγέε δεν έκρυβαν τη ν ό
χλησή τουε, χαρακτηρίζονταε 
«τελειωμένουε» τουε βουλευτέε.

Καθίσταται, ωστόσο, σαφέε ό
τι η δυναμική τηε κίνησηε παρα
μένει, ιδίωε αν οι διαβουλεύσειε 
μεταξύ τω ν κ. Παπανδρέου και Σα
μαρά καταρρεύσουν. Είναι, άλ
λωστε, αισθητέε οι διαφορέε στην 
προσέγγιση τω ν  βουλευτών, από 
αυτέε τω ν  ηγεσιών τουε. Οι πολι- 
τικέε αναφορέε τω ν  πέντε, αλλά 
και του κ. Χατζηγάκη -που απο
τελεί διαχρονικά στενό  συνομι
λητή του κ. Γ. Σουφλιά- γέννησαν 
σενάρια για έγκριση τηε πρωτο
βουλίαε από το ν  κ. Κώστα Καρα
μανλή, κάτι που διέψευδαν μετ’ ε- 
πιτάσεωε συνομιλητέε του.

Γ. Π. ΤΕΡΖΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σύντομα εκλογές, 
η πιο καθαρή λύση

Αμεση προσφυγή στιε κάλπεε 
ζή τησε ο πρόεδροε τηε Δη- 
μοκρατικήε Αριστεράε κ. Φ. 

I  Κουβέληε, τον ίζονταε ότι α- 
I  πό το  ασφυκτικό χρονοδιά- 
!  γραμμα σ το  οποίο συμφώ- 
I  νησαν η κ. Μέρκελ και ο κ. 
ξ  Σαρκοζί έωε τιε αρχέε Δε- 
§ κεμβρίου, υπάρχει χρόνοε. «Η 
| πλέον καθαρή λύση αυτή 
3 τη ν  ώρα για να  μη μετατρέ

ψουμε τη ν  κρίση πολιτικήε σε κρίση δημοκρατίαε εί
ναι η άμεση προσφυγή σε εκλογέε» είπε ο κ. Κουβέ
ληε και πρόσθεσε ότι «η  επιλογή αυτή θα δώσει τη  
δυνατότητα τηε έκφρασηε του ελληνικού λαού για τη  
διαμόρφωση νέω ν  πολιτικών συσχετισμών και για το  
περιεχόμενο τηε πολιτικήε διεξόδου από τη ν  κρίση». 
Ο πρόεδροε τηε Δημ,Αρ. υπέδειξε ότι μετά «το  α
σφυκτικό χρονοδιάγραμμα το  οποίο διαμορφώνεται 
υπάρχει περιθώριο εκλογών, ώστε με τη ν  επιλογή κα
θαρών προγραμματικών θέσεων να υπάρξει έξοδοε α
πό τη ν κρίση». Πάντωε ο βουλευτήε του κόμματοε κ. 
Γρ. Ψαριανόε ζή τησε να  μη μετατρέψουμε τη ν  πολι
τική κρίση σε κρίση δημοκρατίαε και τόνισε ότι «πρέ
πει τα  δύο κόμματα που κυβέρνησαν τη  χώρα εδώ 
και 37 χρόνια να  προχωρήσουν συναινετικά με έναν 
πρωθυπουργό κοινήε αποδοχήε και να  σταματήσουν 
να  παίζουν τιε κουμπάρεε».

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

«Ναι» σε κυβέρνηση 
εθνικής ενότητας

Εκκληση προε όλεε τιε πολιτι- 
κέε δυνάμειε για το ν  σχημα
τισμό κυβέρνησηε εθνικήε ε
νότηταε απηύθυνε νωρίε χθεε 
το  πρωί η πρόεδροε τηε Δη- 
μοκρατικήε Συμμαχίαε Ντόρα 

| Μπακογιάννη, μετά τη  δρα- 
!  ματική εξέλιξη που είχε η 
I  συνάντηση του πρωθυπουρ- 
ϊ  γού με τη ν κ. Μέρκελ και τον 
§ κ. Σαρκοζί στιε Κάννεε. Η κ. 

Μπακογιάννη υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εθνικήε 
ενότηταε πρέπει να εφαρμόσει πλήρωε τη ν  απόφαση 
τηε 27ηε Οκτωβρίου και να οδηγήσει τη  χώρα μετά την 
εφαρμογή τηε σε άμεσεε εκλογέε. Επισήμανε ακόμη πωε 
«είναι απολύτωε αναγκαίο να συνειδητοποιήσουμε ό
τι οι ευθύνεε όλων είναι πάρα πολύ μεγάλεε, καθώε πο
τέ  η πατρίδα μαε δεν βρέθηκε τόσο κοντά σ τη ν άτα
κτη χρεοκοπία». Καταλήγονταε, τόν ισε ότι «οφείλου
με στουε Ελληνεε, στιε Ελληνίδεε και κυρίωε στιε ε- 
πόμενεε γενιέε να βάλουμε το συμφέρον τηε χώραε πά
νω  από το  οποιοδήποτε προσωπικό ή κομματικό συμ
φέρον», απευθυνόμενη τόσο στην κυβέρνηση όσο και 
στη  Ν.Δ. Σχολιάζονταε εξάλλου τη  δήλωση του προέ
δρου τηε Ν Α  ότι θα υπερψήφισα τη  συμφωνία τηε 27ηε 
Οκτωβρίου, ο γραμματέαε τηε ΔΗΣΥΜ Γιάννηε Οικο
νόμου επισήμανε ότι «έπρεπε να φτάσουμε στο χείλοε 
τηε αβύσσου για να αναγκαστεί να  πει ναι».

ΔΡΑΣΗ

Να παραιτηθεί 
ο πρωθυπουργός

Την απόσυρση του δημοψη
φίσματοε ζή τησε η Δράση 
νωρίε χθεε το πρωί, θέτονταε, 
παράλληλα, θέμα πρωθυ
πουργού.

 ̂Σε ανακοίνωση του κόμματοε 
| επισημάνθηκε ό τι από τη ν  
§ κοινή συνέντευ ξη  Μ έρκελ - 
§ Σαρκοζί στιε Κάννεε αναδεί- 
i  χθηκε «σ ε  πόσο δυσμενή θέ- 
5 ση έφερε τη  χώρα η τυχο

διωκτική εξαγγελία δημοψηφίσματοε». Οπωε ανα- 
φέρεται σ τη ν  ανακοίνωση, ανάμεσα σε πολλέε κακέε 
λύσειε «η  λιγότερο κακή είναι η απόσυρση του δη
μοψηφίσματοε και η αντικατάσταση τω ν  πρωταιτίων». 
Επισημαίνεται, τέλοε, ό τι η ιστορική ευθύνη για  τιε 
εξελίξειε βαρύνει τη ν  κοινοβουλευτική ομάδα του 
ΠΑΣΟΚ.

Χθεε, η Δράση ανακοίνωσε τη  συνεργασία με τη  
Φιλελεύθερη Συμμαχία στιε  επόμενεε εκλογέε. «Κα
λούμε κάθε φορέα και κάθε πολίτη που θέλει να  υ
περασπίσει τη ν  ευρωπαϊκή προοπτική τηε Ελλάδαε, 
τη ν  ελευθερία, τη  δημοκρατία, τη ν  ανοικτή κοινω
νία, τη ν  ελεύθερη οικονομία και τα  ατομικά δικαιώ
ματα, να  συμπαραταχθούμε ισότιμα, με αυτονομία, 
σε ένα μεγάλο μεταρρυθμιστικό μέτωπο», επισημαί- 
νεται σ τη ν ανακοίνωση με τη ν οποία γνωστοποιήθηκε 
η εκλογική συνεργασία.

Από τη μεταβατική 
στο τηλεφώνημα 
και την αποχώρηση
Του ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ

Η υψηλών τόνων χθεσινοβραδινή ομιλία του κ. Αντώνη Σα
μαρά στη Βουλή και η επιλογή τηε αποχώρησηε τηε γαλάζιαε 
κοινοβουλευτικήε ομάδαε αποτέλεσαν ιδανικό φινάλε για 
τα γαλάζια στελέχη, που μετά τον  ενθουσιασμό τω ν πρώ
τω ν πρωινών ωρών, όταν και ήταν ορατή η πορεία πτώσηε 
τηε κυβέρνησηε Παπανδρέου, κοίταζαν μάλλον αμήχανα 
τιε εξελίξειε. Στελέχη πολύ κοντά σ τον  πρόεδρο τηε Ν" 
Δημοκρατίαε έκαναν λόγο για επικοινωνιακό «blizgiieg» 
ΠΑΣΟΚ και για εσκεμμένη διαστρέβλωση τω ν  γαλάζιων θέ
σεων, «τα  οποία εξισορρόπησε και αποκατέστησε πλήρωε 
ο πρόεδροε με τη ν ομιλία του στη  Βουλή».

Είχε προηγηθεί η δημόσια πρόταση του κ. Σαμαρά για 
μεταβατική κυβέρνηση, που αντί να πυροδοτήσει τιε εξε- 
λίξειε, λειτούργησε, όπωε έλεγαν πολλοί, ωε σανίδα σωτη
ρίαε, πρόσκαιρηε πάντωε, του κ. Παπανδρέου. Ο πρόεδροε 
τηε Ν.Δ. είχε μείνει άγρυπνοε μέχρι νωρίε το  πρωί χθεε, πα- 
ρακολουθώνταε τιε εξελίξειε στιε Κάννεε και διαβουλευό- 
μενοε τηλεφωνικά με στενούε του συνεργάτεε.

Ο χθεσινόε «πρωινόε καφέε» ωε εκ τούτου, υποκαταστά
θηκε από σειρά συναντήσεων στα γραφεία τηε Συγγρού, λί
γο μετά τιε 11.30 το πρωί. Σε αυτέε συμμετείχαν, κατά πε
ρίπτωση, οι δύο αντιπρόεδροι Δημ. Αβραμόπουλοε και Στ. 
Δήμαε, οι επί του Τύπου Γ. Μιχελάκηε και Γ. Μουρούτηε, οι 
στενοί του σύμβουλοι Δημ. Σταμάτηε και Χρ. Λαζαρίδηε, οι 
Κ. Αρβανιτόπουλοε και Κ.
Μπούραε, ο γραμματέαε 
του κόμματοε Ανδ. Λυκου- 
ρέντζοε, τηε Κ.Ο. Κ. Τα- 
σούλαε και Πολ. Σχεδια- 
σμού Μαξ. Χαρακόπουλοε.

Το τελεσίγραφο από τιε 
Κάννεε και η εικόνα κα- 
τάρρευσηε τηε κυβέρνη
σηε ώθησαν το ν  κ. Σαμα
ρά να «σπάσει» τη  γραμμή τω ν  εκλογών και να προτείνει 
τη  μεταβατική κυβέρνηση. Η «πρωτοβουλία υπευθυνότη- 
ταε», όπωε τη  χαρακτήριζαν συνεργάτεε του, διαπιστώθηκε 
ότι είχε ετπκοινωνιακά και πολιτικά ελλείμματα. Κάποια στε
λέχη, ειδικά μετά τη ν  άμεση αντίδραση τηε Αριστεράε να 
τοποθετήσει τη  Ν.Δ. στο «μνημονιακό κάδρο» εξέφραζαν 
έκπληξη για την κατάρρευση μιαε ετπκοινωνιακήε πολιτικήε 
16 μηνών. Αλλα σημείωναν ωε ασθενή τη  θέση τηε Νέαε 
Δημοκρατίαε ότι γίνεται αποδεκτό μόνον το  δάνειο, όχι ό- 
μωε και οι όροι του.

Στη Συγγρού κτύπησε συναγερμόε ενώ στο επιτελείο του 
προέδρου γίνονταν λόγοε για επικοινωνιακό πόλεμο από 
το ΠΑΣΟΚ, πηγέε του οποίου μετέδιδαν ότι είναι καθ’ οδόν 
απεσταλμένοι του κ. Παπανδρέου για τη  διαπραγμάτευση 
επί τηε σύνθεσηε τηε νέαε κυβέρνησηε.

Οταν λίγο μετά τιε 17.30, ο πρωθυπουργόε κάλεσε τη 
λεφωνικά το ν  κ. Σαμαρά, το κλίμα ήταν ήδη βαρύ. «Κυ
βέρνηση μικρήε διάρκειαε, χωρίε εσένα πρωθυπουργό» ή
ταν η απάντηση του προέδρου τηε Ν.Δ. ο οποίοε αρνήθη- 
κε το αίτημα να μεταβούν, όντωε, οι κ. Δ. Ρέππαε και Ν. Αθα- 
νασάκηε στη  Συγγρού για διαβουλεύσειε. Το δεύτερο τη 
λεφώνημα που υποσχέθηκε ο κ. Παπανδρέου μετά το τέ 
λοε τηε συνεδρίασηε τηε Κ. Ο. του ΠΑΣΟΚ ουδέποτε πραγ
ματοποιήθηκε. Α ντιθέτω ε , ο κ. Σ α μ α ρ ά ε  -που π αρ ακ ο λο υ 
θούσε όσα έλεγε ο κ. Παπανδρέου από το  γραφείο του στη 
Συγγρού- ήταν ιδιαίτερα απογοητευμένοε έωε οργισμένοε, 
όπωε λέγεται, από όσα άκουσε από τον πρωθυπουργό.

Ομαδικά πυρά 
στο Κοινοβούλιο
Του ΓΙΩΡΓΟΥ Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ

Σκηνικό πολιτικήε κατάρρευσηε μετέδιδε η Βουλή, από νω 
ρίε χθεε το  πρωί και καθ’ όλη τη  διάρκεια τηε δεύτερηε 
ημέραε τηε συζήτησηε για τη ν  παροχή ψήφου εμπιστο- 
σΰνηε σ τη ν  κυβέρνηση.

Με το  ΠΑΣΟΚ να κλυδωνίζεται συθέμελα και τιε εσω- 
τερικέε διεργασίεε του να μονοπωλούν το  ενδιαφέρον ό
λω ν τω ν  πράσινων βουλευτών, οι συνάδελφοί τουε από 
το ν  χώρο τηε αξιωματικήε αντιπολίτευσηε ανενόχλητοι 
εξαπέλυαν διαδοχικά σφοδρότατεε επιθέσειε προσωπικά 
κατά του πρωθυπουργού, με τόνο  και φράσειε οι οποίεε 
καθιστούσαν ουτοπική κάθε ιδέα για συναίνεση τω ν  δύο 
μεγάλων κομμάτων. Χαρακτηρισμοί όπωε «πρωθυπουρ- 
γόε-ντίλερ», «δοσίλογοι όσοι κυβερνούν τη  χώρρ κάτω 
από εντολέε ξένω ν » (Π. Καμμένοε), «Μοιραίοε C >ω- 
ποε, ακολουθεί ανήθικη πολιτική για τη ν  Ελλάδα» (Ελί- 
ζα Βόζενμπεργκ), δεν συναντούσαν καμία απολύτωε α
ντίδραση από τη ν  πλευρά τηε κυβερνώσαε πλειοψηφίαε.

Οι βουλευτέε του ΠΑΣΟΚ βρέθηκαν σε εξαιρετικά δυ
σχερή θέση. Χωρίε αίσθηση προε ποια κατεύθυνση κι
νούνταν οι εξελίξειε, σ τη  συντρ ι
πτική τουε πλειοψηφία επιχειρη
ματολογούσαν υπέρ μιαε άλληε 
κυβέρνησηε και όχι εκείνηε που εί
χαν κληθεί με τη ν  ψήφο τουε να 
στηρίξουν!

Για «κυβερνητικό σχήμα εθνικήε 
σω τηρίαε» μίλησε πρωί πρωί ο κ.
Οδ. Βουδούρηε. «Υπάρχει θέμα α- 
ξιοπιστίαε του πρωθυπουργού», υ
ποστήριξε από την πλευρά του ο κ. Δημ. Κρεμασηνόε. «Εδώ 
και τώρα  είναι αναγκαία η εθνική συνεννόηση» τόνισε^ 
ο κ. Β. Κεγκέρογλου.

Από τη ν  έναρξη τηε συνεδρίασηε, η οποία καθυστέ
ρησε για  περισσότερο από 45 λεπτά εξαιτίαε τηε φημο- 
λογίαε-ότι επίκειται παραίτηση του πρωθυπουργού *—ι 
για πολλέε ώρεε η αίθουσα τηε Ολομέλειαε ή ταν διαρ. . 
σχεδόν άδεια.

Μόνο αργά το  απόγευμα, και με αφορμή τη ν προσέλευση 
του κ. Α. Σαμαρά, γέμισαν τα  έδρανα: Αρχυτώε, εκείνα τω ν  
Νεοδημοκρατών. Ομωε, συνέβη και το  απρόσμενο: Πριν 
συμπληρωθούν δύο λεπτά ομιλίαε του αρχηγού τηε α- 
ξιωματικήε αντιπολίτευσηε, γέμισαν και τα  έδρανα τω ν  
βουλευτών τηε κυβερνώσαε πλειοψηφίαε -  φαινόμενο σπά
νιο για τα  κοινοβουλευτικά ήθη στη  χώρα μαε. Σ την προ
κειμένη περίπτωση, λοιπόν, οι πράσινοι βουλευτέε δήλωσαν 
παρόντεε για να  ακούσουν το ν  κ. Σαμαρά, με το ν  κ. Πα
πανδρέου να  έχει προγραμματίσει τη  δική του ομιλία πο
λύ αργότερα χθεε το  βράδυ.

Το αίτημα που είχε διατυπωθεί το  πρωί από ορισμένουε 
βουλευτέε τηε αντιπολίτευσηε να  διακοπεί η συνεδρία
ση τηε Ολομέλειαε, εξαιτίαε τηε εμφανούε ρευστότηταε 
σ το  κυβερνητικό στρατόπεδο, απορρίφθηκε από το  προ
εδρείο, με το  επιχείρημα ότι οι κοινοβουλευτικοί θεσμοί 
θα έπρεπε να  βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία.

Εναλλαγή συναισθη
μάτων στη Συγγη^ύ 
από τις διαρκώς 
μεταβαλλόμενες 
εξελίξεις.

Οι βουλευτές 
του ΠΑΣΟΚ  
βρέθηκαν χθες 
σε εξαιρετικά 
δυσχερή θέση.
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Εκρηκτικό το κλίμα στην Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ
«Εκτός τόπου και χρόνου» χαρακτήρισε την ομιλία του πρωθυπουργού η Βάσω Παπανδρέου

Σε κλίμα έντασης διεξήχθη χθες η συνεδρίαση της Κ.Ο. ίου ΠΑΣΟΚ.

Του ΒΑΠΛΗ  ΝΕΔΟΥ

Σε κλίμα απόλυτης αβεβαιότητας 
οδεύει σήμερα npos τη  διαδικα
σία παροχής ψήφου εμπιστοσύνης 
η Κοινοβουλευτική Ομάδα του 
ΠΑΣΟΚ. Ο διχασμός και οι δια
φωνίες φάνηκαν ανάγλυφα χθες 
το απόγευμα κατά τη  συνεδρίαση 
της Κ. Ο., η οποία χθες διεκόπη, 
ι*· μεγάλη μερίδα βουλευτών 
του ΠΑΣΟΚ αποχώρησε, τορπιλί
ζοντας πρακτικά τη διαδικασία. Το 
έναυσμα έδωσε ο κ. Απ. Κακλα- 
μάνης, ο οποίος παρότρυνε τους 
βουλευτές να αποχωρήσουν από 
τη  διαδικασία, με το  επιχείρημα 
ότι ακολουθούσε η συζήτηση για 
την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης.

Πριν από το ν  κ. Κακλαμάνη 
πρόλαβε να μιλήσει η κ. Βάσω Πα
πανδρέου, η οποία χαρακτήρισε 
τη ν  τοπ οθέτηση  του πρωθυ
πουργού «εκτός τόπου και χρό
νου». Τον κατηγόρησε επίσης ό
τ ι δεν ήρθη στο  ύψος τω ν  περι
στάσεων, ενώ διερωτήθη πώς εί
ναι δυνατόν μετά τη ν  πρόταση 
του κ. Α. Σαμαρά, ο κ. Παπαν
δρέου να κάνει «ϋυςίηεςς as 
usual». «Λυπάμαι για τη ν  παρά- 
ταξΓ τη  χώρα, τη ν  οποία βά
ζεις ^Π εριπέτειες», κατέληξε η 
κ. Παπανδρέου.

Πρόλαβαν επίσης να τοποθε
τηθούν ο κ. Δ. Λιντζέρης, ο οποίος 
προειδοποίησε ότι δεν πρόκειται 
να  δώσει ψήφο εμπιστοσύνης 
δίχως κυβέρνηση εθνικής σωτη-

ρίας, και ο κ. Δ. Καρύδης, που ζή
τησε από τον πρωθυπουργό να α
παντήσει σε όσα λίγο νωρίτερα εί
χε πει η κ. Αννα Διαμαντοπούλου 
περί συμφωνίας για εθνική συ
ναίνεση στο  υπουργικό συμβού

λιο. Αμέσως μετά σηκώθηκε όρ
θιος ο κ. Ευτ. Δαμιανάκης και φώ
ναξε: «Ή  θα μιλήσουμε όλοι ή κα
νείς». Οι περισσότεροι βουλευτές 
είχαν σηκωθεί όρθιοι και ο κ. Πα
πανδρέου αποχώρησε, υπό τις έ

ντονες διαμαρτυρίες ομάδας βου
λευτών (Οδ. Κωνσταντινόπου- 
λος, Τόνια Αντωνίου, Εύα Καϊλή, 
Ν. Σαλαγιάννης, Σούλα Μερεντί- 
τη  κ. ά.).

Η εικόνα είναι ενδεικτική για το 
κλίμα που επικρατεί στο εσω τε
ρικό του κυβερνώντος κόμμα
τος, ήδη από τα μεσάνυχια της Τε
τάρτης, όταν οι κ. κ. Αγκελα Μέρ- 
κελ και Νικολά Σαρκοζί έστειλαν 
το τελεσίγραφό τους. Η πρώτη δη-

Βουλευτές απειλούν ότι 
δεν θα δώσουν ψήφο 
εμπιστοσύνης αν δεν 
συμφωνηθεί κυβέρνηση 
συνεργασίας.

μόσια διαφοροποίηση ήλθε από 
το ν  κ. Ευ. Βενιζέλο, αμέσως μετά 
τη ν προσγείωση του στο αερο
δρόμιο τω ν  Αθηνών. Ηδη από το 
πρωί βουλευτές συνέρρεαν στο 
Περιστύλιο για να εκδηλώσουν δη
μοσίως την αντίθεσή τους στο δη
μοψήφισμα και να ζητήσουν τη  
συγκρότηση κυβέρνησης εθνι
κής σωτηρίας. Πρώτη ξεκίνησε η 
κ. Παπανδρέου και ακολούθησε ο 
κ. Λιντζέρης, ο οποίος, μάλιστα, 
υπήρξε ιδιαίτερα οξύς, λέγοντας 
ότι ο πρωθυπουργός «αποτελεί πα
ρελθόν». Την άρνησή τους να πα
ρέχουν ψήφο εμπιστοσύνης εκ
δήλωσαν επίσης (εκτός από την

κ. Καϊλή) και η κ. Ελενα Παναρί- 
τη, ένα πρόσωπο επιλογής του κ. 
Παπανδρέου.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινή
θηκε επίσης κ. Σούλα Μερεντίτη, 
αλλά και οι κ. Πυθ. Βαρδίκος, Δ. 
Κρεμαστινός και Κ. Καρτάλης (ο 
οποίος παρομοίασε το  δημοψή
φισμα με «πολιτική επιπολαιότη
τα»), Εναντίον του δημοψηφί
σματος και παράλληλα υπέρ της 
συναίνεσης τάχθηκαν επίσης και 
κατ’ εξοχήν «παπανδρεϊκοί» υ
πουργοί, όπως η κ. Φώφη Γεννη- 
ματά. Κυβέρνηση εθνικής σω τη
ρίας ζήτησαν επίσης οι κ. Τηλ. Χυ- 
τήρης, Δ. Καρύδης, Κ. Γείτονας, αλ
λά και ο κ. Mix. Χρυσοχοΐδης, ο ο
ποίος, μετά τις δηλώσεις τω ν  κ. 
Μέρκελ και Σαρκοζί, δήλωσε ότι 
δεν τάσσεται υπέρ της διεξαγωγής 
δημοψηφίσματος.

Υπέρ της διπλής λύσης (συναί
νεση  και μετά εκλογές) τάχθηκε 
και η -ανεξάρτητη πλέον- κ. Λού- 
κα Κατσέλη. Χθες το  απόγευμα, 
μετά τη γνωστοποίηση φημών πε
ρί πρωτοβουλίας βουλευτών τω ν 
δύο μεγάλων κομμάτων (η οποία 
ανακόπηκε μετά τη  δημόσια πα
ρέμβαση Σαμαρά) για επιστολή - 
παραίνεση για συναίνεση, οι κ. κ. 
Γρ. Νιώτης και Ροδούλα Ζήση ε
πιχείρησαν να συλλέξουν υπο
γραφές με πρόταση στήριξης του 
κ. Παπανδρέου ως εγγυητή τω ν ε
ξελίξεων. Ωστόσο η πρωτοβουλία 
αυτή ανακόπηκε μετά τις εξελίξεις 
στο υπουργικό.

Οι «υποχρεώσεις» μιας μεταβατικής κυβέρνησης
Του ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Μια μεταβατική κυβέρνηση θα έ
χει ζωή τουλάχιστον τέσσερις μή
νες για να φέρει σε πέρας όσα 
προβλέπει η απόφαση της 27ης 
Οκτωβρίου. Μεταξύ άλλων θα 
πρέπει να διαπραγματευθεί με 
την τρόικα το νέο Μνημόνιο, που 
επί της ουσίας είναι μέρος της νέ
ας δανειακής σύμβασης. Σύμ
φωνα με τις συμβατικές υπο
χρεώσεις της Ελλάδας, όπως προ
κύπτουν από τις τελευταίες α
ποφάσεις της Συνόδου Κορυ
φής, μέσα στους επόμενους 4 μή
νες (έως τα  τέλη Φεβρουάριου με 
αρχές Μαρτίου), θα πρέπει:

1. Να διαπραγματευτεί με τη ν 
τρόικα για τους όρους και τα μέ
τρα του νέου Μνημονίου και να 
καταλήξει γρήγορα σε συμφωνία. 
Να σημειωθεί ότι το  νέο Μ νη
μόνιο και η νέα δανειακή σύμ
βαση είναι ένα και το  αυτό, με την 
έννοια ότι το  ένα κείμενο συ
μπληρώνει το άλλο. Η μοναδική 
διαφορά είναι ότι η κατάρτιση του 
νέου Μνημονίου (δηλαδή του 
νέου προγράμματος οικονομι
κής πολιτικής) προηγείται χρο- 
νικώς της κατάρτισης της δανει
ακής σύμβασης. ,

Ωστόσο, θα πρέπει να  κατα
τεθούν και να  ψ ηφιστούν ταυ- 
τοχρόνως, καθώς και να  εφαρ
μοστούν ταυτοχρόνως. Ενδει
κτικό της χρονικής πίεσης που 
υπάρχει, είναι ό τι υπό φυσιολο
γικές συνθήκες, η τρόικα θα κα- 
τέφθανε σ τη ν  Αθήνα στις 5 Δ ε
κεμβρίου για να  ξεκινήσει τις δια-

Οφείλει να φέρει εις 
πέρας το προσεχές 
τετράμηνο όσα 
προβλέπει η απόφαση 
της 27ης Οκτωβρίου.

πραγματεϋσεις με τη ν  ελληνική 
πλευρά, οι οποίες θα διαρκούσαν 
για περίπου 10 μέρες. Επειτα, θα 
αναχωρούσε και θα επέστρεφε 
σ τη ν  Αθήνα στις 7 Ιανουάριου 
για να «κλείσει» οριστικά η νέα  
συμφωνία.

2. Να ολοκληρώσει τις δια
πραγματεύσεις για το PSI+, ώστε 
όταν θα ολοκληρώνονταν οι δια
πραγματεύσεις με τη ν  τρόικα 
στα  μέσα Ιανουάριου, να εκτα-
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1 Διαπραγμάτευση
και συμψωνία με τρόικα 
για το νέο  Μνημόνιο 
και ψήιρισή του

Ολοκλήρωση
ίο υ  Ρβ| +

Να καταθέσει
και να περάσει 
τον προϋπολογισμό 
του 2012

4 Να καταρτίσει και
να ψ ηψ ίσει 
το νέο  φορολογικό

Να εφαρμόσει τα μέτρα 
που έχουν ήδη ψ ηφ ισ τεί 
μ ε το τελευτα ίο  
πολυνομοσχέδιο

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

μιεύονταν τα  πρώτα 60 δισ. ευ
ρώ από τη  νέα βοήθεια. Από αυ
τά τα  μισά θα χρησιμοποιού
ντα ν  για τη ν  ανακεφαλαιοποίη- 
ση τω ν  ελληνικών τραπεζών, 
πριν ξεκινήσει η ανταλλαγή τω ν  
ελληνικών ομολόγων, με στόχο να 
είναι θωρακισμένες.

Τα άλλα 30 δισ. ευρώ είναι τα 
κεφάλαια που θα δώσει η Ευρω
ζώνη  σ τη ν  Ελλάδα -στο πλαίσιο 
της συμφωνίας της 27ης Οκτω
βρίου- για να καταστήσει ελκυ- 
στικότερο το  PSI+ για τις ξένες 
τράπεζες. Σύμφωνα με τις αρχι
κές προβλέψεις η ανταλλαγή τω ν 
ομολόγων θα ολοκληρωνόταν 
στα  τέλη Φεβρουάριου ή αρχές 
Μαρτίου. Μάλιστα, ο προγραμ
ματισμός προέβλεπε ότι σ τον  
Φεβρουάριο θα δινόταν και η 
πρώτη δόση του νέου μηχανι
σμού στήριξης, ύψους περίπου 20 
δισ. ευρώ για να καλυφθούν οι υ
ποχρεώσεις του Δημοσίου προς 
τρίτους και να μειωθεί η εξάρ
τηση της Ελλάδας από τα  έντο
κα γραμμάτια.

3. Να καταθέσει και να περάσει 
τον προϋπολογισμό του 2012. Μέ
χρι προχθές, ο σχεδιασμός του οι- 
κονομικού επιτελείου ήταν να κα
τατεθεί στις 14-15 Νοεμβρίου, ώ-

στε να ψηφιστεί το  αργότερο στις 
αρχές Δεκεμβρίου. Είναι σχεδόν 
βέβαιο ότι ο προγραμματισμός αυ
τός δύσκολα θα υλοποιηθεί.

4. Να καταρτίσει και να ψηφί
σει το  νέο Εθνικό Φορολογικό 
Σχέδιο (ΕΦΣ). Στόχος είναι να εί
ναι έτοιμο έως τα τέλη του έτους, 
ώ στε οι διατάξεις του να εφαρ
μοστούν εγκαίρως το  2012. Αλλος 
ένας στόχος του χρονοδιαγράμ
ματος που μάλλον δεν θα επι
τευχθεί.

5. Να εφαρμόσει τα  μέτρα που 
έχουν ήδη ψηφιστεί με το  τε 
λευταίο πολυνομοσχέδιο, όπως 
εργασιακή εφεδρεία και νέο  μι
σθολόγιο. Παράλληλα, όχι μόνο 
δεν θα πρέπει να ανακοπούν, αλ
λά να επιταχυνθούν οι ρυθμοί 
προώθησης τω ν  αποκρατικοποι
ήσεων και τω ν  μεταρρυθμίσεων.

Πιθανέβ καθυστερήσεις
Γίνεται αντιληπτό, ότι μια με

ταβατική κυβέρνηση δεν θα «ξε
μπλόκαρε» με το καλημέρα την 
εκταμίευση της 6ης δόσης, ενώ 
η πιθανή διενέργεια πρόωρων ε
κλογών σ το  επόμενο τετράμηνο 
θα δημιουργούσε ακόμα μεγα
λύτερες καθυστερήσεις σ τη ν  υ
λοποίηση όλων τω ν  παραπάνω.

άμεσης 
της Βουλής
Την άμεση διάλυση της Βουλής 
και τη  διεξαγωγή εκλογών με 
υπηρεσιακή κυβέρνηση ζή
τησε η κ. Αλέκα Παπαρήγα. 
«Τούτη τη ν ώρα το ΚΚΕ θέτει 
ένα ζήτημα συγκεκριμένα: Να 
διαλυθεί άμεσα η Βουλή, ε
κλογές εδώ και τώρα από υ
πηρεσιακή κυβέρνηση», είπε 
και κάλεσε τον λαό να παρέμ- 
βει για να αποτρέψει τη  δημι

ουργία μεταβατικής κυβέρνησης: «Εδώ πρέπει να πα- 
ρέμβει ο ελληνικός λαός. Με συγκεντρώσεις, με ό,τι πα
ρέμβαση μπορεί να κάνει, διότι αυτό που ψήνεται α
νάμεσα στη Ν.Δ. και το  ΠΑΣΟΚ για να δημιουργηθεί μια 
μεταβατική κυβέρνηση ένα πράγμα σημαίνει: Οτι αυ
τή η κυβέρνηση θα φέρει στη Βουλή για να ψηφιστεί 
η σύμβαση πτώχευσης της Ελλάδας -δεν είναι η δανει
ακή σύμβαση- η οποία συνεπάγεται αλλεπάλληλα νέα 
άγρια μέτρα».

Η γ.γ. υπογράμμισε ότι «δεν έχει το δικαίωμα αυτή η 
Βουλή να πάει τον  λαό στις εκλογές, έχοντας ψηφίσει 
π ιταβολικά τη  δανειακή σύμβαση» και επέμεινε σε 
εκλογές «εδώ και τώρα», με υπηρεσιακή κυβέρνηση. Δεν 
δίστασε μάλιστα να χαρακτηρίσει μια ενδεχόμενη με
ταβατική κυβέρνηση «παράνομη»: «Οποιαδήποτε άλλη 
κυβέρνηση σχηματιστεί, ανεξάρτητα αν την προβλέπει 
ο νόμος, είναι μία κυβέρνηση παράνομη κυριολεκτικά. 
Με την έννοια, ότι θα φέρει για ψήφιση στη Βουλή και 
θα ψηφίσει μια δανειακή σύμβαση η οποία θα δεσμεύ
ει τον λαό για δεκαπέντε χρόνια», είπε.

Χθες το  ΚΚΕ εξαπέλυσε επίθεση και στη Ν.Δ., τονί
ζοντας πως «οι μάσκες έπεσαν πλήρως» και επιβεβαι
ώθηκε περίτρανα αυτό που υποστήριζε, ότι «η  Ν.Δ. εί
ναι δήθεν αντιπολίτευση στο Μνημόνιο του ΠΑΣΟΚ και 
της Ε.Ε.». Το ΚΚΕ κατηγόρησε τη  Ν.Δ. για υποκρισία και 
ανέφερε πως «ο στόχος της Ν.Δ. είναι ίδιος με της κυ
βέρνησης, ίδιος με της ελληνικής και της ευρωπαϊκής 
πλουτοκρατίας: Απρόσκοπτη εφαρμογή της δανειακής 
σύμβασης, δηλαδή του νέου οδοστρωτήρα που θα τσα
κίσει τη λαϊκή οικογένεια για τα κέρδη τω ν μονοπωλίων».

ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

ΛΑΟΣ

Επιστολή προς 
τον Πρόεδρο

Τον σχηματισμό κυβέρνησης 
συνεργασίας, που έχει προ
τείνει κατ’ επανάληψη, προ- 
έταξε σε όλες του τις παρεμ
βάσεις χθες ο πρόεδρος του 
ΛΑΟΣ Γ. Καρατζαφέρης. Υπό 
τη ν  πίεση τω ν  καταιγιστι
κών εξελίξεων, η προγραμ
ματισμένη συνάντησή  του 
με το ν  Πρόεδρο της Δημο
κρατίας, Κάρ. Παπούλια, α

ναβλήθηκε. Λίγο αργότερα, ο κ. Καρατζαφέρης με ε
πιστολή του προς τον κ. Παπούλια καλούσε σε σύμπραξη 
τω ν  πολιτικών δυνάμεων του τόπου προκειμένου να 
βγει η χώρα από τα  τραγικά αδιέξοδα στα  οποία έχει 
περιέλθει. «Είναι πασιφανές ότι το  αίτημα της συ
ντριπτικής πλειοψηφίας τω ν  Ελλήνων πολιτών είναι η 
εκλογίκευση, η σύνεση, η εποικοδομητική συνεργασία 
τω ν  πολιτικών ηγεσιών», τονίζει σ τη ν επιστολή του ο 
πρόεδρος του ΛΑΟΣ. Συνεχίζει, δε, καλώντας τον κ. Πα
πούλια, εφόσον η σύμπραξη τω ν πολιτικών δυνάμεων 
δεν καταστεί εφικτή, να  επιδιώξει ως έσχατη λύση τη  
διενέργεια εκλογών.

Σε δήλωσή του ο κ. Καρατζαφέρης, αμέσως μετά τις 
πληροφορίες για σχηματισμό κυβέρνησης κοινής απο
δοχής, επισήμανε ότι «φαίνεται την έσχατη στιγμή να 
επιδεικνύεται η σοβαρότητα που επιβάλλεται». Κάλεσε 
σε σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας προκει
μένου να μπορέσει η χώρα να επιστρέψει σε αισιοδο
ξία και σοβαρότητα, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι εκείνοι 
οι οποίοι μπορούν να επιβάλουν αυτή την κατάσταση 
«δεν θα κωλώσουν τη ν  τελευταία στιγμή». Ο πρόεδρος 
του ΛΑΟΣ αναφέρθηκε σε σχηματισμό ενός «τόξου αι
σιοδοξίας», όπως χαρακτήρισε τη  συνεργασία για τον 
σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας. Επιτέθηκε, 
μάλιστα, σ τον κ. Αντώνη  Σαμαρά, λέγοντας ότι ενώ εί
πε το «μισό ναι», ακολούθως άρχισε να θέτει όρους, χα
ρακτηρίζοντας τη  συμπεριφορά αυτή «κατώτερη τω ν πε
ριστάσεων». Μίλησε, τέλος, για «ακρισία τω ν  πολιτικών 
προσώπων», τονίζοντας ότι τη στιγμή που η Ελλάδα χά
νεται, «οι μισοί βουλευτές τσ ινάνε» και οι ηγεσίες φυ
λακίζονται στο περιβάλλον τους.

ΣΥΡΙΖΑ

«Η  Βουλή δεν έχει 
νομιμοποίηοη»

Εκλογές και μάλιστα άμεσα ζη
τεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος καταγ
γέλλει ένα «παρασκηνιακό παι
χνίδι στις πλάτες του λαού» για 
να αποτραπεί η συμμετοχή 
του στις εξελίξεις, αλλά και την 
παρέμβαση Μέρκελ - Σαρκοζί 
στα εσωτερικά μας. Ταυτό
χρονα ο ΣΥΡΙΖΑ άσκησε κριτι
κή στη Ν.Δ. για την πρότασή 
της για κυβέρνηση που θα ψη

φίσει τη  δανειακή συμφωνία.'Ο κ. Αλ. Τσίπρας δήλωσε 
χθες ότι «η κυβέρνηση Παπανδρέου έχει ήδη καταρρεύσει 
κάτω από το βάρος τω ν λαϊκών κινητοποιήσεων», πρό- 
σθεσε όμως ότι: «Τούτες τις ώρες εξελίσσεται ένα απί
στευτο παρασκήνιο στις πλάτες του ελληνικού λαού με 
μοναδικό στόχο και σκοπό να αποτραπεί η δυνατότητά 
του να παρέμβει στις εξελίξεις». Στο παρασκήνιο αυτό ε
νέταξε τους κ.κ. Μέρκελ και Σαρκοζί «που, με μια πρω
τοφανή κίνηση παρέμβασης σε ζητήματα κυριαρχίας, ε
πιχείρησαν να θέσουν το ερώτημα στο πιθανό δημοψή
φισμα», αλλά και θεσμικούς και εξωθεσμικούς παράγο
ντες «που σχεδιάζουν νέες μνημονιακές κυβερνήσεις, που 
θα εφαρμόσουν τη  δανειακή σύμβαση και όσα δεινά θα 
επιφέρει στον ελληνικό λαό, χωρίς νωπή λαϊκή εντολή». 
Ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι «η μόνη εθνική σωτηρία τούτη 
την ώρα είναι να μιλήσει ο λαός» και χαρακτήρισε ο
ποιαδήποτε άλλη σκέψη ή κίνηση «ωμή απόπειρα ε
κτροπής». Επίσης, τόνισε ότι ζήτημα δημοκρατικής νο
μιμοποίησης δεν υπάρχει μόνο για την κυβέρνηση. «Ζή
τημα δημοκρατικής νομιμοποίησης υπάρχει και για την 
ίδια τη Βουλή, η σύνθεση της οποίας δεν ανταποκρίνε- 
ται πια στη λαϊκή επιθυμία». Επίθεση στη Ν.Δ. εξαπέλυσε 
ο ΣΥΡΙΖΑ για την πρότασή του σε σχέση με τη δανεια
κή σύμβαση: «με τις σημερινές του δηλώσεις ο κ. Σαμα
ράς αποκαλύπτει ότι θέλει να αποτελέσει τον συνεγγυητή 
της μνημονιακής πολιτικής. Η αντιμνημονιακή ρητορεία 
της Ν.Δ. αντικαταστάθηκε από την άκριτη αποδοχή μιας 
άγνωστης κατά τα άλλα δανειακής σύμβασης, ενώ μέχρι 
πρόσφατα, σύμφωνα με στελέχη της Ν.Δ., έπληττε ευθέως 
την εθνική κυριαρχία της χώρας».

ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

ΚΚΕ

Υπέρ της 
διάλυσης

Ο Κ. Παπούλιας 
παρακολουθεί 
τις εξελίξεις
Από το Προεδρικό Μέγαρο, όπου μετέβη νωρίς το  πρωί, ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας παρα
κολούθησε στενά τα  γεγονότα της χθεσινής ημέρας. Οι κα
ταιγιστικές εξελίξεις και η προοπτική να κληθεί να  δια
δραματίσει κεντρικό θεσμικό ρόλο στα  τεκταινόμενα ε
πέβαλαν μεταβολή σ το  πρόγραμμά του. Ετσι, η προγραμ
ματισμένη για νωρίς το  μεσημέρι συνάντησή του με τον  
πρόεδρο του ΛΑΟΣ, κ. Γιώργο Καρατζαφέρη, ανακοινώθηκε 
από τη ν  Προεδρία της Δημοκρατίας ότι αναβάλλεται.

Στη διάρκεια της ημέρας, ο κ. Παπούλιας βρέθηκε στο 
επίκεντρο έντονης φημολογίας, καθώς διακινούνταν διαρ
κώς πληροφορίες είτε για επιστολή του πρωθυπουργού προς 
αυτόν, είτε για προγραμματισμό συνάντησης μαζί του, εί
τε  για επικοινωνία με το ν  κ. Αντώνη Σαμαρά. Οι φήμες δια- 
ψεύδονταν η μία μετά τη ν άλλη από συνεργάτες του Προ
έδρου της Δημοκρατίας.

Οπως οι ίδιοι ανέφεραν «ο  κ. Παπούλιας δεν πρόκειται 
να παρασυρθεί από τις εξε
λίξεις. Είναι αποφασισμένος 
να παραμείνει στο πλαίσιο 
του θεσμικού ρόλου του και 
να επιτελέσει τα καθήκο
ντα  που απορρέουν από αυ
τόν με τη  σοβαρότητα και 
την υπευθυνότητα που οι πε
ριστάσεις απαιτούν». Ο κ. Σα
μαράς, άλλωστε, έθεσε ως ό
ρο η όποια συζήτηση για με
ταβατική κυβέρνηση να γίνει 
μέσω του Προέδρου. Η μόνη 
επιστολή που έφθασε χθες στην Προεδρία της Δημοκρα
τίας ήταν αυτή του κ. Καρατζαφέρη, στην οποία γίνεται λό
γος για τη ν  ανάγκη συγκρότησης κυβέρνησης εθνικής ε
νότητας, ενώ, ακολούθως, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ καλεί τον 
κ. Παπούλια, εφόσον αυτό δεν καταστεί εφικτό, να  αξιο- 
πουϊσει τις θεσμικές δυνατότητες που του παρέχονται για 
την προσφυγή στις κάλπες. Ο κ. Παπούλιας, ο οποίος κα- 
θόλη τη  διάρκεια της χθεσινής ημέρας ενημερωνόταν διαρ
κώς για ό, τ ι συνέβαινε, πρόκειται, σύμφωνα πάντα με συ
νεργάτες του, να κάνει το  ίδιο και σήμερα.

Με τις πολιτικές εξελίξεις να λαμβάνουν απρόβλεπτες δια
στάσεις και τη ν κρίσιμη ψηφοφορία στη  Βουλή για ψήφο 
εμπιστοσύνης να αποτελεί από μόνη της ένα ορόσημο, ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρακολουθεί στενά  όσα συμ
βαίνουν και θα παρέμβει εφόσον προκύψει θεσμική ανά
γκη ή όταν ο ίδιος το  κρίνει απαραίτητο.

Ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας 
θα παρέμβει 
εφόσον προκύψει 
θεσμική ανάγκη 
ή όταν ο ίδιος το 
κρίνει απαραίτητο.

Σε εκκρεμότητα 
ακόμη η 6η δόση
Η δέσμευση του προέδρου της Ν.Δ. Α ντώ νη  Σαμαρά ότι η 
αξιωματική αντιπολίτευση, σ το  πλαίσιο μιας μεταβατικής 
κυβέρνησης συνεργασίας, θα ψηφίσει τη  νέα  δανειακή 
σύμβαση, αλλά όχι τις πολιτικές που τη  συνοδεύουν, δεν 
είναι αρκετή για τη ν αποδέσμευση της 6ης δόσης και του 
νέου πακέτου βοήθειας από τη ν  Ευρωζώνη και το  ΔΝΤ. 
Κι αυτό, γιατί η συμφωνία με τη ν  τρόικα σε ένα νέο Μ νη
μόνιο με δημοσιονομικά μέτρα και διαρθρωτικές αλλαγές 
είναι προαπαιτούμενο για τη ν  ολοκλήρωση της δανεια
κής σύμβασης.

Το Μνημόνιο είναι οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η 
χώρα για να  πάρει το  δάνειο. Η δανειακή σύμβαση είναι 
το  τεχνικό κείμενο της χρηματοδότησης, στην οποία προσ
διορίζονται το  ποσό που θα χορηγηθεί, οι δόσεις, το  ε
πιτόκιο κ.λπ.

Στο πρώτο πρόγραμμα βοήθειας, η συγκεκριμένη σύμ
βαση δεν ψηφίστηκε καν από τη  Βουλή σε αντίθεση με 
το  Μ νημόνιο που ή ταν 
προσάρτημα στον  πρώτο 
εφαρμοστικό νόμο. Συ
νεπώς, μια μεταβατική 
κυβέρνηση που θα στη- 
ριχθεί από τα  δύο μεγά
λα κόμματα, θα πρέπει να 
έχει ισχυρή εντολή -και α
πό τα  δύο- να  διαπραγ- 
ματευθεί και να  συμφω
νήσει κατ’ αρχάς σε ένα 
νέο μνημόνιο, στη συνέχεια σε μια νέα δανειακή σύμβαση, 
για τη  χρηματοδότηση με 130 δισ. ευρώ και, τέλος τη ν  
ολοκλήρωση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης του χρέους. 
Δεδομένων τω ν  παλινωδιών τω ν  δύο κομμάτων είναι ε
πίσης πολύ πιθανό η Ευρωζώνη και το  ΔΝΤ να απαιτή
σουν και τη ν  έγγραφη δέσμευσή τους, όπως έκαναν στη ν 
Πορτογαλία. Μ όνο σε αυτή τη ν  περίπτωση θα ικανοποι
είται -έστω  και διασταλτικά ερμηνευόμενη- η καταστα
τική πρόβλεψη του ΔΝΤ ότι για να εκταμιευθεί μια δόση 
βοήθειας προς μια χώρα, θα πρέπει το  χρέος της να  θε
ωρείται βιώσιμο και να είναι εξασφαλισμένη η χρηματο
δότησή της τους επόμενους 12 μήνες.

Σημειώνεται, επίσης, ότι το  90% του νέου Μνημονίου 
έχει ήδη συμφωνηθεί. Πρόκειται για τα  μέτρα του πολυ- 
νομοσχεδίου που ήδη ψηφίστηκε και επί τω ν  οποίων δύ
σκολα η τρόικα θα δεχθεί αλλαγές το ν  Δεκέμβριο, πέραν 
όσω ν απαιτηθούν για να καλύψουν νέες αστοχίες σ το ν  
προϋπολογισμό του 2011. Το υπόλοιπο 10% αφορούν μέ
τρα του 2013-2014, που μάλιστα ενδεχομένως να μη χρει
άζονται μετά το  κούρεμα του χρέους.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΗΡΑΣ

Δεν αρκεί 
η δέσμευση 
της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης ότι 
θα εγκρίνει τη νέα 
δανειακή σύμβαση.

Συλλαλητήριά
στο κέντρο της Αθήνας
Χωρίς επεισόδια ή προβλήματα πραγματοποιήθηκαν χθες 
στο  κέντρο της Αθήνας συλλαλητήρια κατά της κυβερνη
τικής πολιτικής. Στις 6 μ.μ., σ τη ν πλατεία Κλαυθμώνος συ
γκεντρώθηκαν διαμαρτυρόμενοι, που ανήκουν σ τη ν  
ΑΔΕΔΥ και αριστερές κινήσεις, με πανό που καλούσαν την 
κυβέρνηση να  αποχωρήσει άμεσα και τους βουλευτές να 
μη δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στον πρωθυπουργό κ. Γιώρ
γο Παπανδρέου. Την ίδια στιγμή, στο Σύνταγμα, όπου εί
χαν ορίσει ως τόπο συνάντησης ο ΣΥΡΙΖΑ και τα πρωτο
βάθμια σωματεία, είχαν κάνει και πάλι την εμφάνισή τους 
πανό και πλανόδιοι μικροπωλητές.

Για λόγους ασφαλείας ήδη από τις 6 μ.μ. οι σταθμοί του 
Μετρό Σύνταγμα και Ευαγγελισμός είχαν κλείσει. Λίγο με
τά τις 7 μ.μ., περίπου 500 άτομα πραγματοποίησαν πορεία 
διαμαρτυρίας από την Κλαυθμώνος έως τη ν παράπλευρη 
είσοδο της Βουλής στη  Βασιλέως Κωνσταντίνου.
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Ικανοποιημένος 
ο Σαρκοζί 
από τις εξελίξεις
Μετά την προοπτική να σχηματιστεί 
μεταβατική κυβέρνηση στην Ελλάδα

Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ

Η Ευρωζώνη λαμβάνει μέτρα προ- 
στασίαε σ τη ν περίπτωση που η 
Ελλάδα εγκαταλείψει το ευρώ, τό 
ν ισ ε  χθεε ο πρόεδροε του 
Eurogroup κ. Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ, 
ωστόσο τη ν  ίδια ώρα ο Γάλλοs 
πρόεδροε κ. Νικολά Σαρκοζί εξέ- 
φρασε ικανοποίηση για τη ν  τρο
πή που παίρνουν οι πολιτικέε ε- 
ξελίξειε σ την Ελλάδα. Παράλλη
λα επιταχύνεται η διαδικασία ε- 
vioxuons του προσωρινού Ευ
ρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπι- 
στωτικήε Σταθερότηταε (EFSF) ώ
σ τε να  είναι σε θέση να προστα
τεύσει κράτη-μέλη όπωε η Ιταλία 
και η Ισπανία και τιε ευρωπαίκέε

Ο Γιουνκέρ αναφέρθηκε 
σε πιθανή έξοδο της 
Ελλάδας από το ευρώ -  
Εκκληση Βαν Ρομπέι 
και Μπαρόζο για εθνική 
και πολιτική ενότητα.

τράπεζεε. Ο κ. Γιουνκέρ, από 
τουε σθεναρότερουε υποστηρι- 
κτέε τηε Ελλάδαε μέχρι τώρα, δή
λωσε χθεε στο  γερμανικό τηλεο
πτικό δίκτυο ZDF ότι επιθυμεί η 
Ελλάδα να  παραμείνει σ τη ν Ευ
ρωζώνη, αλλά αυτό δεν θα γίνει 
«με οποιοδήποτε τίμημα». Ερω- 
τηθείε τ ι θα συμβεί αν η Ελλάδα 
αποχωρήσει από το ευρώ, απά
ντησε ότι «εργαζόμαστε προκει- 
μένου να διασφαλίσουμε πωε 
δεν θα είναι μια καταστροφή για 
τουε πολίτεε τηε Γερμανίαε, του 
Λουξεμβούργου, τηε Ευρωζώνηε. 
Είμαστε απόλυτα προετοιμασμέ
νο ι γι’ αυτήν τη ν  περίπτωση» και 
πρόσθεσε: «Δ ε ν  μπορούμε να 
παίζουμε επ’ αόριστον το  τρενά- 
κι του τρόμου με το ελληνικό ζή
τημα. Πρέπει να  γνωρίζουμε πού 
πηγαίνουμε και οι Ελληνεε πρέ
πει να πουν πού θέλουν να  πάνε 
τα  πράγματα».

Οι πολιτικέε εξελίξειε χθεε 
σ τη ν  Ελλάδα προκάλεσαν ανα
κούφιση στον κ. Σαρκοζί, ο οποίοε 
χαρακτήρισε «θαρραλέα και υ
πεύθυνη» τη ν  πρόταση του αρ-

χηγού τηε Ν.Δ. να σχηματιστεί με
ταβατική κυβέρνηση και να ψη
φιστεί η νέα δανειακή σύμβαση 
μεταξύ Ελλάδαε, Ε.Ε. και ΔΝΤ. Από 
τιε Κάννεε, ο κ. Σαρκοζί δήλωσε 
ότι «το  μήνυμα που έστειλαν η 
Γαλλία και η Γερμανία από τιε Κάν
νεε συνέβαλε σ τη ν πρόοδο που 
σημειώνεται σ τη ν Ελλάδα».

Ικανοποιημένη από τη  ματαί
ωση του δημοψηφίσματοε φερό
ταν και η Γερμανίδα καγκελάριοε 
κ. Μέρκελ, η οποία δήλωσε ότι 
«περιμένουμε και θέλουμε να 
δούμε έργα» από τη ν  ελληνική 
πλευρά, επαναλαμβάνονταε ότι 
«το  σημαντικό είναι να υπάρξει, 
γρήγορα, ένα “να ι” όσον αφορά 
τιε αποφάσειε τηε 26ηε Οκτω
βρίου».

Καθοριστικήβ σημασίαε
Εκκληση για «εθνική και πολι

τικό ενότητα », τη ν  οποία χαρα
κτήρισαν καθοριστικήε σημα- 
σίαε, απηύθυναν επίσηε από τη  
σύνοδο του &-20 οι πρόεδροι 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρ- 
μαν βαν Ρομπέι και τηε Ευρω- 
πάίκήε Επιτροπήε Ζοζέ Μανουέλ 
Μπαρόζο. Σε γραπτή ανακοίνωση 
που εξέδωσαν τόνισαν ότι η Ευ
ρωζώνη επιθυμεί τη ν παραμονή 
τηε Ελλάδαε στο ευρώ, αλλά η 
Ελλάδα πρέπει να αποδεχτεί τη  
συμφωνία τηε 27ηε Οκτωβρίου και 
ειδικότερα να εφαρμόσει το Μνη
μόνιο. «Δεδομένηε τηε δραματι- 
κήε πολιτικήε και κοινωνικήε 
κατάστασηε, είναι ζωτική η ε
θνική και πολιτική ενότητα στη ν 
Ελλάδα ώστε ο ελληνικόε λαόε να 
αποκτήσει την ελπίδα για ένα κα
λύτερο μέλλον».

Ο νέοε πρόεδροε τηε Ευρω- 
παϊκήε Κεντρικήε Τράπεζαε κ. Μά
ριο Ντράγκι δήλωσε επίσηε ότι η 
ΕΚΤ παρακολουθεί με μεγάλη 
προσοχή την κατάσταση σ τη ν 
Ελλάδα, αρνήθηκε ωστόσο να 
σχολιάσει τιε πολιτικέε εξελίξειε. 
Αναφερόμενοε στο ενδεχόμενο ε
ξόδου τηε Ελλάδαε από το  ευρώ, 
ο κ. Ντράγκι είπε ότι δεν προ- 
βλέπεται τέτοια εξέλιξη από τιε ευ- 
ρωπαϊκέε συνθήκεε. Σύμφωνα 
με έκθεση που είχε προετοιμάσει 
η ΕΚΤ το 2009, ένα κράτοε- μέλοε 
θα μπορούσε να  αποχωρήσει συ
νολικά από τη ν Ε.Ε. και όχι μόνο 
από τη ν  Ευρωζώνη.

Ο κ. Σαρκοζί δήλωσε όχι « ιο  μήνυμα που έστειλαν η Γαλλία και η Γερμανία από τις Κάννες συνέβαλε στην 
πρόοδο που σημειώνεται στην Ελλάδα». Από την πλευρά της η κ. Μ έρκελ έδειχνε ικανοποιημένη από τη μα
ταίωση του δημοψηφίσματος.

Ο κ. Γ ιουνκέρ δήλωσε χθες ότι επ ιθυμεί η Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρωζώνη, αλλά αυτό δεν θα γίνει 
«με οποιοδήποτε τίμημα». Ο Ζοζέ Μπαρόζο, πρόεδρος της Κομισιόν, μετε ίχε στις συζητήσεις Παπανδρέου - 
Μέρκελ - Σαρκοζί.

«Το ευρώ θα παραμείνει σταθερό, είτε με την Ελλάδα είτε χωρίς αυτήν»
Μπροστά σε ένα χαλύβδινο και αρ- 
ραγέε γαλλο-γερμανικό μέτωπο 
που είχε θέσει ωε αποστολή του 
τη ν  προστασία του ευρώ βρέθηκε 
ο Ελληναε πρωθυπουργόε Γιώρ- 
γοε Παπανδρέου, ό ταν συνα
ντήθηκε με τη  Γερμανίδα κα
γκελάριο Αγκελα Μ έρκελ και 
το ν  Γάλλο πρόεδρο Νικολά Σαρ- 
κοζι το βράδυ τηε περασμένηε Τε- 
τάρτηε στιε Κάννεε.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ε
πίσηε οι Χέρμαν βαν Ρομπέι, πρό
εδροε του Ευρωπαϊκού Συμβου
λίου, και Ζοζέ Μπαρόζο, πρόε
δροε τηε Κομισιόν, καθώε και η 
επικεφαλήε του  ΔΝΤ Κ ριστίν 
Λαγκάρντ.

Οπωε μετέδωσε το  ΙΙεπΐεΓε, 
στιε δίωρεε συζητήσειε τουε κα
τά  τη  διάρκεια του δείπνου α

ναφέρθηκε για πρώτη  φορά κά
τι μέχρι πρότινοε αδιανόητο: η πι
θανότητα  η Ελλάδα να αποχω
ρήσει από την Ευρωζώνη, ακόμα 
και από τη ν Ευρωπαϊκή Ενωση.

Η «τα ιν ία » που προβλήθηκε 
στιε Κάννεε αργά το  βράδυ τηε 
Τετάρτηε ήταν δραματική, καθώε 
οι εκπρόσωποι τηε ελληνικήε 
πλευράε, ο πρωθυπουργόε Γιώρ- 
γοε Παπανδρέου και ο υπουργόε 
Οικονομικών Ευάγγελοε Βενιζέ- 
λοε, εξήλθαν του δείπνου του
λάχιστον συγκλονισμένοι. Οπωε 
ανέφερε πηγή του υπουργείου Οι
κονομικών στο ΙξευΐεΓε, «μετά δυ- 
σκολίαε μιλούσε και ή ταν πολύ 
αναστατωμένοε ο κ. Βενιζέλοε».

Με απολύτη σαφήνεια και χω- 
ρίε περιστροφέε, οι Μέρκελ και 
Σαρκοζί σε μία επίδειξη ενότηταε,

Δραματική χαρακτηρί
ζει το Βειιίεη  
την « ταινία» που προ
βλήθηκε στις Κάννες, 
με το τελεσίγραφο 
των Μέρκελ - Σαρκοζί 
προς την Ελλάδα.

παρά τιε προηγηθείσεε διαφωνίεε 
τουε σε άλλα θέματα, ενημέρω
σαν το ν  κ. Παπανδρέου πωε δεν 
θα λάβει η Αθήνα άλλη βοήθεια 
εάν δεν ακολουθήσει τουε κα- 
νόνεε του παιχνιδιού.

Η κοινή γαλλογερμανική γραμ
μή ή ταν οφθαλμοφανήε ακόμη 
και από το  πώε υποδέχθηκε στιε

Κάννεε ο κ. Σαρκοζί τη ν  καγκε
λάριο: Μόλιε βγήκε από τη  λι- 
μουζίνα τηε, ο Γάλλοε πρόεδροε 
την αγκάλιασε πολύ θερμά, σε μία 
κίνηση που κανείε δεν θα φα
ντα ζό τα ν  προ εβδομάδων.

«Ξεκάθαρεε κουβένχεβ»
«Δ ε ν  υπήρχε επιθετικότητα 

ούτε υπήρξαν διαπληκτισμοί, 
μόνο απίστευτα ξεκάθαρεε κου- 
βέντεε προε την Ελλάδα», δήλωσε 
πηγή που παραβρέθηκε σ το  δεί
πνο. Με ειλικρίνεια, σκληρότη
τα  και δριμύτητα η Αγκελα Μέρ
κελ, απόλυτα συντεταγμένη με 
το ν  Νικολά Σαρκοζί, διεμήνυσε 
σ τη ν  ελληνική πλευρά πωε «το  
ευρώ συνολικά πρέπει να  παρα- 
μείνει σταθερό. Θα προτιμούσαμε 
να το  διασφαλίσουμε μαζί με την

Ελλάδα και όχι χωρίε αυτήν. Η ύ- 
ψ ιστη προτεραιότητα, όμωε, εί
ναι η  σταθερότητα».

Σ το ίδιο μήκοε κύματοε, ο Νι- 
κολά Σαρκοζί τόν ισε πωε «οι 
Ελληνεε φίλοι μαε πρέπει να α
ποφασίσουν εάν θα συνεχίζουν 
το  ταξίδ ι μαζί μαε».

Η ομοφωνία ή ταν σαφήε σε ό- 
λεε τιε δηλώσειε Ευρωπαίων α- 
ξιωματούχων και τηε επικεφαλήε 
του ΔΝΤ για τη  χώρα μαε. «Π ι
στεύω  πωε ο κ. Παπανδρέου ε- 
ξεπλάγη και κλονίστηκε από τη ν 
αντίδραση τω ν  Ευρωπαίων ηγε
τώ ν »  ανέφερε πηγή τηε Ευρω- 
παϊκήε Ενωσηε. «Δ ε ν  έπαυσε 
να  θέλει δημοψήφισμα, αλλά 
νομίζω πωε είναι πιθανόν να  με- 
τά ν ιω σε που το  πρότεινε», πρό
σθεσε.

«Επικίνδυνος ελιγμός 
από Παπανδρέου», 
στα πρωτοσέλιδα
Τη σύγχυση τηε ελληνικήε πολιτικήε σκηνήε και τη  δυσχέρεια 
που αυτή προκαλεί σ τη ν επίλυση τηε κρίσηε χρέουε στην 
Ευρωζώνη μεταφέρει στα  χθεσινά του δημοσιεύματα ο ευ- 
ρωπαϊκόε Τύποε, που μέσω ρεπορτάζ και άρθρων γνώμηε 
εκφράζει την απορία του για τουε επικίνδυνουε πολιτικούε 
ελιγμούε του Ελληνα πρωθυπουργού.

Η ιταλική εφημερίδα II Corriere della Sera κάνει λόγο 
για το  δράμα που εκτυλίσσεται σ τη  σκιά του Παρθενώνα. 
Το δημοψήφισμα για τη ν παραμονή ή όχι τηε Ελλάδαε πτο 
ευρώ δεν θα γίνει. Αφού προκάλεσε σεισμό στη ν ήδη 
λυμένη οικονομική κατάσταση τηε Ευρώπηε, ο Ελληναε πρω
θυπουργόε οπισθοχωρεί. Δεν θα γίνει δημοψήφισμα, θα ζη
τήσει ψήφο εμπιστοσύνηε στη Βουλήε μετά και το «άνοιγμα» 
τηε αντιπολιτευσηε ότι τέσσεται υπέρ του σχηματισμού με- 
ταβατικήε κυβέρ- 
νησηε. Επί του πα- 
ρόντοε, ο Παπαν
δρέου δεν έχει 
πρόθεση να  πα
ραιτηθεί βρίσκεται 
όμωε σε εξαιρετικά 
δύσκολη θέση, δε- 
χόμενοε τιε πιέσειε 
του κόμματόε του, 
το  οποίο ζητεί τη ν  
κεφαλήν του επί 
πίνακι.

Ο Παπανδρέου, 
σημείωνε η γαλλι
κή εφημερίδα Le 
Monde, ο οποίοε 
αμφισβητείται από 
όλουε, αφήνει α
νοιχτό το  ενδεχό
μενο παραίτησηε 
τηε κυβέρνησήε 
του. Ομωε, ο κυ- 
βερνητικόε εκπρό- 
σωποε διαβεβαίωνε 
ότι ο Ελληναε πρω
θυπουργόε είναι έ- 
τοιμοε να  δια
πραγματευτεί το ν  
σχηματισμό μετα- 
βατικήε κυβέρνη- 
σηε με την αντιπο
λίτευση. Επιθέσειε 
εναντίον του Πα
πανδρέου σημειώ
νο ν τα ν  από πα
ντού. Οι υπουργοί 
Υγείαε, Παιδείαε,
Μ εταφορών, Λο- 
βέρδοε, Διαμαντο- 
πούλου και Ρα- 
γκούσηε αντιστοί- 
χωε, ανακοίνωσαν 
ό τι ετοιμάζουν 
πρόταση για κυ
βέρνηση συνεργα- 
σίαε με επικεφα- 
λήε το ν  Λουκά Παπαδήμο, πρώην αντιπρόεδρο τηε Ευ- 
ρωπαϊκήε Κεντρικήε Τράπεζαε. Επιπλέον στο στρατόπεδο 
του σοσιαλιστικού κόμματόε αυτοί που δίνουν το ν  τόνο εί
ναι «οι εναντίον του Παπανδρέου». Ολα αυτά είναι κακοί 
οιωνοί για το ν  Παπανδρέου, που έπειτα από τόσεε απο- 
στασίεε προβλέπεται ότι θα χάσει την πλειοψηφία του στο 
κοινοβούλιο.

«Κατανόηση» για τον  Ελληνα πρωθυπουργό εξέφρασε 
σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Die W elt ο Γερμανόε 
υπουργόε οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. «Ο Παπαν
δρέου αντιμετωπίζει τεράστιεε αντιστάσειε στο κόμμα, στη 
Βουλή και σ τον  πληθυσμό» είπε ο Σόιμπλε. «Πολλοί Ελλη
νεε δυσκολεύονται να αποδεχθούν ότι τα βάρη τα φέρουν 
κυρίωε οι μέσοι πολίτεε. Τα γιοτ και οι βίλεε αντιθέτωε δεν 
φαίνεται να λιγοστεύουν».

Το περιοδικό Spiegel δημοσιεύει νυχτερινή φωτογρα
φία του Παρθενώνα με τον τίτλο «Καληνύχτα Ελλάδα». «Απα
ράμιλλη καταστροφή» περιμένει τη ν  Ελλάδα σε περίπτω
ση εξόδου από το ευρώ, αναφέρει το περιοδικό, ενώ «υπάρχει 
πιθανότητα να χαλιναγωγηθούν οι συνέπειεε για το πα
γκόσμιο τραπεζικό σύστημα, με την προϋπόθεση ότι θα μπο
ρέσει να απομονωθεί ο Ελληναε ασθενήε».

Η λαϊκήε κυκλοφορίαε εφημερίδα Bild γράφει σ τον  κε
ντρικό τίτλο τηε «Ο Παπανδρέου έχει κολλήσει στην εξουσία 
παρά το  χαστούκι από τη ν  Μέρκελ και το ν  Σαρκοζί».

Στο CNN ο απεσταλμένοε του δικτύου Τζιμ Κλάνσι συ
νοψίζει τη ν  πρωθυπουργική ομιλία λέγονταε ότι (  Πα
πανδρέου επέλεξε τη μακροσκελή ρητορική, αποφεύγυνταε 
όμωε να  προσφέρει σαφείε απαντήσειε για τη ν  έξοδο τηε 
χώραε του από τη ν  κρίση».

Η ευρείαε κυκλοφορίαε ταμπλόιντ Daily Mail κάνει λό
γο για «ελληνικό φιάσκο» και για «υποχώρηση του κ. Πα
πανδρέου στη φάρσα», μετά την ακύρωση τω ν σχεδίων ΓΑΠ 
για πραγματοποίηση δημοψηφίσματοε.

XeOTonde
Le G20 s’ouvre sur une crise européenne
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«To G20 ανοίγει σε φόντο ευρωπαϊκής
κρίσης».

Κοινωνικά

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΩΝ
Σύμφωνα με το άρθρο 1369 του 

αστικού κώδικα γνωστοποιείται ότι:

Ο ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 8ΑΪΡΑΚΤΑΡΟΒ
γεννηθείς ειςΤσιμκέντ Καζαχστάν, κά
τοικος Αχαρνών Αττικής, γιος του Γε
ωργίου και της Χριστίνας, το γένος Πι- 
λικίδη και η ΜΑΡΙΝΑ ΧΟΡΤΗ γεννη- 
θείσα εις Αθήνας, κάτοικος Αχαρνών 
Αττικής, κόρη του Αθανασίου και της 
Σοφίας, το γένος Βαλαχά, πρόκειται 
να παντρευτούν. Ο γάμος θα γίνει 
στις Αχαρνές Αττικής.

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑΣ γεννη
θείς εις Αμαρούσιον Αττικής, κάτοι
κος Κηφισιάς Αττικής, γιος του Ευαγ
γέλου και της Φρειδερίκης, το γένος 
Κωνσταντάκη και η ΚΑΡΜΕΝ 
ΚΑΝΕΛΑΚΗ γεννηθείσα εις Γαλάτσι 
Ρουμανίας, κάτοικος Βάρκιζας Αττι
κής, κόρη του Κωνσταντίνου και της 
Πάουλα, το γένος Ράντου, πρόκειται 
να παντρευτούν. Ο γάμος θα γίνει 
στην Κηφισιά Αττικής.

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
γεννηθείς εις Καρδίτσα Καρδίτσας, 
κάτοικος Κορωπίου Αττικής, γιος του 
Κωνσταντίνου και της Ιωάννας, το γέ
νος Καβαλάρη και η ΜΑΡΙΑ 
ΤΣΙΦΟΥΤΗ γεννηθείσα εις Αθήνας,

κάτοικος Βάρης Αττικής, κόρη του 
Κωνσταντίνου και της Κυριακής, το 
γένος Βλαχοπούλου, πρόκειται να πα
ντρευτούν. Ο γάμος θα γίνει στη Βά
ρη - Βούλα - Βουλιαγμένης Αττικής.

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ γεν
νηθείς εις Αθήνας, κάτοικος Ηλιούπο
λης Αττικής, γιος του Σάββα και της 
Αθηνάς, το γένος Ξκραρά και η 
ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΡΤΑΛΙΔΗ γεννηθείσα εις 
Κοκάντ Ουζμπεκιστάν, κάτοικος 
Αργυρούπολης Αττικής, κόρη του Δη- 
μητρίου και της Σβετλάνας, το γένος 
Στρούκοβα, πρόκειται να παντρευ
τούν. Ο γάμος θα γίνει στην Ηλιούπο
λη Αττικής.

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ γεν
νηθείς εις Αθήνας, κάτοικος Αθηνών, 
γιος του Γεωργίου και της Ευγενίας, 
το γένος Παχυδάκη και η ΙΤΣΕΛ 
ΜΠΑΣΟΥΑ γεννηθείσα εις Πόλη του 
Μεξικού, κάτοικος Αθηνών, κόρη του 
Λουίς και της Λίλια, το γένος Αγκιλάρ, 
πρόκειται να παντρευτούν. Ο γάμος 
θα γίνει στην Αθήνα.

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΕΝΗΣ γεννηθείς 
εις Πειραιά, κάτοικος Αλίμου Αττικής, 
γιος του Αθανασίου και της Αναστα
σίας, το γένος Μαρινού και η 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ γεννη
θείσα εις Αθήνας, κάτοικος Αλίμου 
Αττικής, κόρη του Ελευθερίου και της

Αικατερίνης, το γένος Γαϊτάνου, πρό
κειται να παντρευτούν. Ο γάμος θα 
γίνει στη Γλυφάδα Αττικής.

Ο ΚΑΧΑ ΤΖΑΝΓΚΒΕΛΑΤΖΕ γεννη
θείς εις Γεωργία, κάτοικος Αιγάλεω 
Αττικής, γιος του Σάλβα και της Τσι- 
τσίνο, το γένος Τσεκελάνι και η 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ γεννη
θείσα εις Γεωργία, κάτοικος Αιγάλεω 
Αττικής, κόρη του Χαράλαμπου και 
της Βασιλικής, το γένος Αλεξάνδρου, 
πρόκειται να παντρευτούν. Ο γάμος 
θα γίνει στο Αιγάλεω Αττικής.

Ο KARE SAAKOV (ΚΑΡΕΝ 
ΣΑΑΚΟΒ) γεννηθείς εις Τιφλίδα Γεωρ
γίας, κάτοικος Αθηνών, γιος του 
Sergey (Σεργκέι) και της Juliet (Τζού- 
λιετ), το γένος Oganesian (Ογκανε- 
σιάν) και η IONELA ADINA 
PUTINEANU (ΙΟΝΕΛΑ ΑΝΤΙΝΑ 
ΠΟΥΤΙΝΕΑΝΟΥ) γεννηθείσα εις Βί- 
ντελε Ρουμανίας, κάτοικος Αθηνών, 
κόρη του Stan (Στάν) και της Polina 
(Πολίνα), το γένος Andrei (Αντρέι), 
πρόκειται να παντρευτούν. Ο γάμος 
θα γίνει στην Αθήνα.

Ο ΜΟΥΧΑΜΜΑΤ ΑΛΑΜ γεννη
θείς εις Γκούτζρατ Πακιστάν, κάτοι
κος Περιστεριού Αττικής, γιος του 
Αμπντούλ Γκαφούρ και της Σαίντ, το 
γένος Μπεγκούμ και η ΕΛΠΙΔΑ 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ γεννηθείσα εις Αι

γάλεω Αττικής, κάτοικος Αιγάλεω Αττι
κής, κόρη του Αποστόλου και της 
Καλλιόπης, το γένος Πιπέρη, πρόκει
ται να παντρευτούν. Ο γάμος θα γίνει 
στο Περιστέρι Αττικής.

Ο ΜΟΧΑΜΕΝΤ Μ ΑΧΝΉ NT (ΜΟ
HAMED ΜΑΗ DID) γεννηθείς εις 
Αλγερία, κάτοικος Π. Φαλήρου Αττι
κής, γιος του Χατζ (Hatj) και της Χε- 
ντούμα (Khaddouma), το γένος Με- 
κνάν και η ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΟΥΝΑ γεννη 
θείσα εις Χολαργό Αττικής, κάτοικος 
Νικαίας Αττικής, κόρη του Δημητρίου 
και της Κωνσταντίνας, το γένος Χού- 
να, πρόκειται να παντρευτούν. Ο γά
μος θα γίνει στο Παλαιό Φάληρο Αττι
κής.

Ο ΜΩΧΑΜΑΝΤ ΡΕΧΜΑΝ (MUH 
AM MAD REH MAN) γεννηθείς εις 
Γκουτζράτ Πακιστάν (Gujrat), κάτοι
κος Περιστεριού Αττικής, γιος του Ζα- 
μάν (¿aman) και της Γκουλζάρ 
(Gulzar), το γένος Μπεγκούμ 
(Begum) και η ΓΙΟΥΡΓΚΙΤΑ 
ΓΙΑΝΙΤΣΚΙΕΝΕ (JURGITA JANI- 
CKIENE) γεννηθείσα εις Λιθουανία, 
κάτοικος Περιστεριού Αττικής, κόρη 
του Ριμβίντας Ναρτσίζας (Rimvydas 
Narcizas) και της Ανγκελίνα Βιγκού- 
ντα (Angelina Vigunda), το γένος Πε- 
τραοσκάτε (Petrauskate), πρόκειται 
να παντρευτούν. Ο γάμος θα γίνει 
στην Αθήνα.

Ο ΝΑΝΤΙΜ ΑΧΜΕΝΤ γεννηθείς 
εις Γκουράτ Πακιστάν, κάτοικος Περι
στεριού Αττικής, γιος του Χαζί Φαζάλ 
Ελάχι και της Φαζάλ, το γένος Μπε- 
γκούμ και η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗ γεννηθείσα εις Αθή
νας, κάτοικος Περιτερίου Αττικής, κό
ρη του Ιωάννη και της Αργυρώς, το 
γένος Μπάκα, πρόκειται να παντρευ
τούν. Ο γάμος θα γίνει στο Περιστέρι 
Αττικής.

Ο ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ γεννη 
θείς εις Αθήνας, κάτοικος Νέας Ερυ
θραίας Αττικής, γιος του Αγγέλου και 
της Ελένης, το γένος Πολίτη και η 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΡΕΤΓΟΥ γεννηθείσα εις 
Αθήνας, κάτοικος Κορωπίου Αττικής, 
κόρη του Μιχαήλ και της Σταματίνας, 
το γένος Θεοδοσίου, πρόκειται να 
παντρευτούν. Ο γάμος θα γίνει στη 
Βαρκελώνη Ισπανίας.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πα
τέρα, παππού, αδελφό και θείο 

ΙΩΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ
Ηλεκτρολόγο Μηχανολόγο ΕΜΠ 

ετών 85
κηδεύουμε αύριο Σάββατο 5-11- 
2011 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό 
Ναό Παντοβασίλισσας Ραφήνας.

Η σύζυγος: Αννα. Τα παιδιά: Φρί- 
ντα και Πολύβιος, Γιώργος και Χρύ-

σα. Τα εγγόνια: Μαριάννα, Γιάννης. 
Τα αδέλφια. Τα ανίψια. Οι λοιποί συγ
γενείς.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, 
μπαμπά και παππού

ΓΙΩΡΓΟ ΣΠ. ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ
κηδεύουμε αύριο Σάββατο 5 Νοεμ
βρίου και ώρα 11.30 π.μ. από τον Ιε
ρό Ναό του Νεκροταφείου Αναστά- 
σεως Πειραιώς.

Η σύζυγος: Αρτεμις. Τα παιδιά: 
Αντιγόνη και Πλάτων. Τα εγγόνια: Κά
ρολος και Μάρκος. Οι συγγενείς και 
οι φίλοι.

Η οικογένεια επιθυμεί αντί στεφά
νων, την κατάθεση «Εις μνήμην Γ. Λυ- 
μπεράκη» στην Action Aid Hellas, 
τηλ. 210-92.12.321.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
Τελούμε την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 
2011 και ώρα 11.15 π.μ. 40ήμερο 

μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Βα
σιλείου Πειραιώς υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής του πολυαγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα, αδελφού και θείου 

ΑΝΤΩΝΗ ΕΜΜ. ΝΤΕΝΉΔΑΚΗ 
τέως Υπουργού Εμπορικής Ναυτι

λίας
Δικηγόρου

Η σύζυγος: Νίκη. Τα παιδιά: Ελλη 
και Σταύρος, Αιμιλία και Πέτρος. Τα 
αδέλφια: Καίτη Γεωργίου Ντεντιδάκη,

Μιχάλης και Θάλεια Ντεντιδάκη, 
Μάρθα Βάγια-Βαγιοπούλου. Τα ανί
ψια. Τα εξαδέλφια. Οι λοιποί συγγε
νείς και φίλοι.

Τελούμε αύριο Σάββατο 5 Νοεμ
βρίου 2011 και ώρα 11 π.μ. 40ήμε- 
ρο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου 
Νικολάου Ρηγίλλης, για την ανάπαυ
ση της ψυχή/; του ηολυαγαπημένου 
μας συζύγου και αδελφού 

ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 
Η σύζυγος: Αννα. Η αδελφή: 

Ερση. Οι λοιποί συγγενείς.

Τελούμε την Κυριακή 13-11-2011 
και ώρα 11.45 π.μ. 40ήμερο μνημό
συνο στον Ιερό Ναό Αγ. Θεοδώρων 
του Α ' Κοιμητηρίου Αθηνών για την 
ανάπαυση της ψυχής του πολυαγα- 
πημένου μας συζύγου, πατέρα, παπ
πού και αδελφού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΖΑΝΝΕΤΟΥ 
Η σύζυγος: Χριστιάνα. Τα παιδιά: 

Παναγιώτης, Δημήτρης. Τα εγγόνια. 
Η αδελφή.

Τελούμε την Κυριακή 6-11-2011 
και ώρα 10.30 π.μ. ετήσιο μνημόσυ
νο στον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου 
Χαλανδρίου για την ανάπαυση της 
ψυχής της πολυαγαπημένης μας μη
τέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς και θείας 

ΜΑΡΘΑΣ ΔΗΜ. ΚΟΥΡΑΣΗ 
Τα παιδιά της. Τα εγγόνια της. Η δι-

σεγγονή της. Οι λοιποί συγγενείς.

Την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2011 
και ώρα 9.30 π.μ. τελούμε ετήσιο 
μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγ. Νικο
λάου πλατεία Χαλανδρίου για την α
νάπαυση της ψυχής της πολυαγαπη- 
μένης μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής 
και θείας

ΠΟΛΑΣ ΜΑΝΟΥ
Τα παιδιά της: Βασίλης και * 'α,

Μιχάλης και Ελίνα, Θέμης. Τα ε α 
της: Απόστολος και Φλώρα, Πάλα και 
Μπάμπης, Σοφία, Γιάννης. Η αδελφή 
της: Μαίρη. Τα ανίψια της. Οι λοιποί 
συγγενείς.

Εις μνήμην ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΝΑΡΑ η
κ. Μαργαρίτα Σαμούρκα κατέθεσε α
πευθείας 200 ευρώ υπέρ των σκο
πών της «Μέριμνα».

Εις μνήμην Μ ΙΜ Η ΙΓΓΛΕΣΗ η κ. 
Ηβη Ιγγλέση κατέθεσε απευθείας 
στο Φιλανθρωπικό Σωματείο «Οι Φί
λοι του Παιδιού» το ποσό των 1.500 
ευρώ.

Εις μνήμην ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΘΑ
ΝΑΣΙΑΔΗ ο κ. Γιάννης και η κ. Λιάν- 
να Γιαννοπούλου κατέθεσαν απευθεί
ας το ποσό των 100 ευρώ στα Παιδι
κά Χωριά SOS Ελλάδος.


