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ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΣΙΑΚΑΝΤΑΡΗ

Η πρόταση για δημοψήφισμα επιτάχυνε τις πολιτικές εξελίξεις. Αυτό που κανονικά θα προείχε θα ήταν να επιταχυνθούν εκείνες οι διαδικασίες που θα εξα σφάλιζαν πρωτίστως την έκτη δόση και στη συνέχεια την επικύρωση της δανειακής σύμβασης. Η πρόταση της ΝΔ για από κοινού ψήφιση της δανειακής σύμβασης και στη συνέχεια προσφυγή σε εκλογές είναι μια θετική πρόταση.Η πρόταση όμως για δημοψήφισμα αποτέλεσε πράξη υψηλού ρίσκου, αλλά κυρίως αποτέλεσε πράξη αποπολιτικοποίησης της πολιτικής ως π εδίου όπου υπερκαθο- ρίζεται από την ανάγκη λήψης θέσεων από τους εντεταλμένους πολιτικούς ηγέτες, ιδιαίτερα σε κρίσιμες πολιτικές στιγμές. Η προσφυγή στα δημοψηφίσματα φαντάζει και προτείνεται ως δρόμος για τη συμμετοχή των πολιτών στις πολιτικές διαδικασίες, ως απάντηση της άμεσης δημοκρατίας στις ελλείψεις και στα κενά της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας.Η αντιπροσωπευτική δημοκρατία σήμερα, σύμφωνα με τον ορισμό του Κορνήλιου Καστοριάδη, είναι μια «θεμελιώδης απάτη». Αν κοιτάξουμε όμως την ιστορική πορεία εμφάνισης και επικράτησης στις νεωτερικές κοινωνίες της έμμεσης δημοκρατίας, θα διαπιστώσουμε πως αυτή εμφανίσθηκε ως λαϊκό αίτημα υπέρ της διεύρυνσης της συμμετοχής των πολιτών στο πολιτικό γίγνεσθαι.Η αντιπροσωπευτική δημοκρατία προέκυψε ως αίτημα των λαϊκών μαζών κατά τον 18ο και τον 19ο αιώνα. Αίτημα για το οποίο χύθηκε πολύ αίμα και έγιναν μεγάλοι αγώνες. Μ έχρι την εμφάνιση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας υπήρχαν πολλές μορφές και καθεστώτα άμεσης δη

μοκρατίας για τους λίγους, οι οποίοι ήσαν είτε εκπρόσωποι μιας εξ αίματος αριστοκρατίας ή μιας ανερχό- μενης αστικής τάξης. Ο ι λαϊκές μάζες ήσαν αποκλεισμένες από αυτή την άμεση δημοκρατία, όπως ήσαν αποκλεισμένες και οι λαϊκές μάζες από την αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία. Από την αρχαιότητα μέχρι τον 19ο αιώνα, όπου και εμφανίζονται οι πρώτες αστικές, αντιπροσωπευτικές δημοκρατίες, αυτό που νομιμοποιεί τις διαδικασίες ολοκλήρωσής τους είναι το αίτημα για συμμετοχή όλων στο πολιτών στο πολιτικό γίγνεσθαι. Αίτημα που αποκλειόταν από το αμεσοδημοκρατικό μοντέλο της κυριαρχούσας μέχρι τότε αριστοκρατίας, αλλά γινόταν αναγκαίο από τη διευ ρυ νόμενη βάση των εθνών-κρατών.
Ο ι επαναστάσεις, περισσότερο ή λιγότερο βίαιες, όπως ήταν αρχικά η αγγλική Ενδοξη ή Αναίμακτη Επανάσταση του 1688 και η  αιματηρή Γαλλική Επανάσταση του 1789, έθεσαν τα θεμέλια της σύγχρονης αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Αυτό που έκαναν και οι δύο Επαναστάσεις ήταν να διευρύνουν το πεδίο της πολιτικής συμμετοχής μέσα από την ανάδειξη του αιτήματος της λαϊκής κυριαρχίας. Αίτημα που μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο στο πλαίσιο του ενιαίου μεγάλου έθνους-κράτους και μόνο μέσα από τη σταδιακή και συνεχή διεύρυνση της εκλογικής βάσης.Στο πλαίσιο των πολύπλοκων και σύνθετων κοινωνιών του νεωτερικοΰ κόσμου, η αντιπροσωπευτική δημοκρατία διευρύνει τον πολιτικό κύκλο συμμετοχής. Σε αυτές τις κοινωνίες είναι αδύνατον να υπάρχουν μόνο αμεσοδημοκρατικές μορφές πολιτικής συμμετοχής.Δεν είναι τυχαίο που το αίτημα για κατάργηση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας προέκυψε αρχικά από ακροδεξιούς και φασιστικούς

Α ν πολιτική σημαίνει επίλυση διαφορά* συμφερόντων, τότε το πιο πρόσφορο μέσο επίλυση$ αυτών των διαφορών είναι η  λήψη αποφάσεων και η  ανάληψη ευθυνώ ν και ενεργειώ ν. Αυτό θα μπορούσε να το κατανοήσει ακόμα και το πολιτικό μα* σύστημα

κύκλους και μόνο πολύ αργότερα το οικειοποιήθηκαν και κύκλοι της ριζοσπαστικής Αριστερός.Αν η όποια συμμετοχική δημοκρατία δεν αναπτύσσεται στο σώμα υγιών αντιπροσωπευτικών θεσμών, τότε, αντί να περιορίζονται οι αυταρχικές παθογένειες της εξουσίας, θα επε- ,κτείνονται ως καρκίνωμα στο σώμα της κοινωνίας.
Β εβαίως παραμένει το ερώτημα πώς, σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και απογοήτευσης από την πολιτική, μπορούν να βρεθούν οι κατάλληλες ισορροπίες ώστε η δημοκρατία να μην ταυτιστεί με την κοινωνική εγκατάλειψη και αδιαφορία. Και εδώ σίγουρα βοηθούν μορφές άμεσης συμμετοχής σε θέματα μερικής και τοπικής ευθύνης. Αλλά για θέματα εθνικής σημασίας και εμβέλειας ο μόνος εντεταλμένος να αποφασίσει -  εν γνώ- σει του ότι θα κριθεί για τις οποιεσδή- ποτε αποφάσεις του -  είναι η εκλεγμένη κυβέρνηση.Τα δημοψηφίσματα που προτείνο- νται ως υποκατάστατα κρίσιμων αποφάσεων τις οποίες καλείται να λάβει η πολιτική ηγεσία είναι στοιχεία είτε μιας βοναπαρτικής αντίληψης για την αδιαμεσολάβητη σχέση μεταξύ ηγέτη και λαού είτε μορφές μιας απολιτικής αντίληψης για την πολιτική. Θα ήθελα να πιστέψω πως η πρόταση για δημοψήφισμα ήταν μια απολιτική και όχι μια βοναπαρτική πρόταση.Γιατί αν πολιτική σημαίνει επίλυση διαφοράς αντιλήψεων, τότε τα δημοψηφίσματα είναι πρόσφορο μέσο επίλυσής τους. Αν όμως πολιτική σημαίνει επίλυση διαφοράς συμφερόντων, τότε το πιο πρόσφορο μέσο επίλυσης αυτών των διαφορών είναι η λήψη αποφάσεων και η ανάληψη ευθυνών και ενεργειών. Αυτό θα μπορούσε να το κατανοήσει ακόμα και το πολιτικό μας σύστημα.
Ο Γιώργοδ Σιακαντάρη$ είναι διδάκτορες 
Κοινωνιολογίαε

I! ΠΡΟΒΟΛΕΙΣΣιων Καννών την ολόμαυρη ράχηΔ εν μπορεί. Κάτι βλαβερό πρέπει να έχει αυτή η παραλία της Κρουαζέτ, εκεί που πρωτοπερπάτησε ξυπόλυτη η Μπριζίτ Μ πορντό. Κάτι μυστηριώδες και δυσοίωνο που σαν έθνος μας ταράζει και βγάζει στη φόρα τον πιο καλά κρυμμένο εαυτό μας. Πόσα χρόνια πάνε από τότε που, στις Κάννες, ο Θόδωρος Αγ- γελόπουλος είχε σταθεί επιδεικτικά μουτρωμένος στο πλευρό του Εμίρ Κουστουρί- τσα; Την ίδια και χειρότερη αμηχανία μού προκάλε- σε προχθές η εικόνα  του έλλη- να Π ρω θυπουργού να απαντάει σε μια χούφτα δημοσιογράφους, όρθιος, σκοτεινός κι αποσυνάγωγος σε μια κακοφωτισμένη σούδα την ώρα που στη μεγάλη αίθουσα η Μ έρκελ και ο Σαρκοζί έδιναν τα ρέστα τους ενώ πιον του διεθνούς Τύπου.Ο ι εθνικά αισιόδοξοι προτιμούν ίσως την εικόνα του Γιώργου Λάν- θιμου με το παπιγιόν ή, πιο παλιά, τη Μ ελίνα να τινάζει το γο- βάκι της κατά παντός διερχομέ- νου φωνάζοντας «όπα».Εγώ, πάντως, όσες «εθνικές σωτήριες» κι αν μου τάξετε, παραμένω σταθερά απαρηγόρητη. Οχι από πείσμα ή κακοτροπία, αλλά γιατί ο λόγος, η πειθώ, η συγκρότηση και η ελεγχόμενη αυστηρότητα με την οποία μας αποπήραν οι δύο ευρωπαίοι ηγέτες με ανάγκασαν να δω στον καθρέφτη τον μύθο μου ανεστραμμένο.

ΤΗΣ ΡΟΥΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΑ-
ΚΟΠΟΥΛΟΥ

I ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΑ

Προχθές έχασα τον ύπνο μου γιατί νόμιζα πως την πρόταση για δημοψήφισμα ο δικός μας ηγέτης την είχε συνεννοηθεί με Σαρκοζί και Μέρκελ. Οι άτιμοι, σκέφτηκα, βρήκαν τον πιο εύσχημο τρόπο να μας στείλουν πίσω στη δημοκρατική δραχμή. Γύρω στις δύο το πρωί αισθάνθηκα την ψυχική ανάταση που σε καταλαμβάνει όταν διαπιστώνεις, ακόμη μία φορά στην Ιστορία σου, πως ο κόσμος ολόκληρος συνωμοτεί από το ~οωί μέχρι το βράδυ για να σε κάνει να ■ς τον ύπνο σου.κάνω κι εγώ, πολίτης αυτής της •, και ως πολίτης αυτής της χώ- α παρασκήνιο. Ονειρεύομαι

ΤΟΥΤΑΚΗ
ΘΕΟΔΩ-
ΡΟΠΟΥΛΟΥ

Αϋπνίες και διεθνείς συνωμοσίες
Δυστυχώ*, από ο,τι απεδείχθη, φτάνει ένα* Αμλέτο* για να ξεσηκωθεί ο κόσμο*

ενίοτε μεταμεσονύκτιες συναντήσεις με ανθρώπους που φορούν ψεύτικα μουστάκια, τον ήχο του τηλεφώνου να σκίζει στα δύο την ησυχία της νύχτας, λέξεις κωδι- κοποιημένες οι οποίες μόλις προφέρο- νται ρίχνουν ευρώ, χρηματιστήρια, γιεν, γιουάν. Γενικώς, από κει που περίμενα την απόβαση των επιτρόπων θα βρισκόμουν, λέει, να ανακαταλαμβάνω λόφους σκουπιδιών στη χωματερή.Ασε που μου ήρθε στον νου και ο πατερούλης Ιωσήφ, που έπασχε κι αυτός από αϋπνίες και λίγο πριν από τον άρθρο έπαιρνε διαφόρους στο τηλέφωνο για να τα πουν. Πάγωνε το αίμα τους βέβαια, όμως, επειδή το δικό μου αίμα είναι ήδη παγωμένο, λέω, αφού θα πάω που θα πάω τουλάχιστον ας πάω βάσει σχεδίου. Ας είναι η πτώση μου το αποτέλεσμα κάποιας στοιχειωδώς σατανικής πλεκτάνης.

Την επομένη το πρωί όμως με άρπαξε από το σβέρκο το παγωμένο χέρι της απογοήτευσης. Διότι άκουσα τον κ. Παπουτσή να μου εξηγεί πως ζοϋμε σε δημοκρατία και στη δημοκρατία όλα γίνονται στο προσκήνιο. Μάλιστα είχε πάρει και το ύφος του συγκαταβατικού πατρικίου που σου χαμογελάει και με νόημα. Και ενώ έψαχνα να βρω το νόημα του ανδρός, αυτός επαναλάμβανε δις και τρις τη λέξη που είχε βρει και τόσο πια του άρεσε: προσκήνιο και πάλι προσκήνιο.Κι εγώ που νόμιζα πως το έργο ήταν τραγωδία. Κι εγώ που νόμιζα πως ο Αμλέ- τος στην παρασιτεμένη, τη σχεδόν σάπια Δανιμαρκία του Νότου, ζούσε το δράμα που εκτυλισσόταν πάνω στη σκηνή, αυτό που είχαν απεργαστεί οι σκηνοθέτες και δραματουργοί πίσω στα παρασκήνια. Οχι, όχι, στο προσκήνιο έγιναν όλα,

εκεί όπου βγαίνουν τα καλύτερα νούμερα της επιθεώρησης, εκεί όπου ακούγο- νται τα μεγαλύτερα σουξέ, εκεί όπου κανένα κωμικό γκαγκ δεν πάει χαμένο και οι υπόλοιποι, σκηνή και παρασκήνια που ξέρουν από πριν το τέλος, βλέπουν τον ήρωα έτοιμο να κάνει το τελευταίο βήμα πριν από τη λακκούβα με τα λασπόνερα.Δυστυχώς, από ό,τι απεδείχθη, φτάνει ένας Αμλέτος για να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Πόσα σπίτια δεν έχουν τιναχτεί στον αέρα επειδή ο νέος αποφάσισε να δοκιμάσει αν κατάλαβε καλά ό,τι του έμαθαν στο μάθημα της Χημείας το πρωί. Και τότε σκέφτηκα πως η απόσταση που χωρίζει το προσκήνιο από το παρασκήνιο είναι η απόσταση που χωρίζει την έκφραση του προσώπου από τη φαιά ουσία που κρύβεται μες στην κρανιακή κοιλότητα.Και εννοείται, έχασα για τα καλά τον ύπνο μου.
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Ηξεις αφήξεις για κυβέρνηση συνεργασίας, ενώ τίποτα δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι ο Πρωθυπουργός θα πάρει ψήφο εμπιστοσύνης απόψε τα μεσάνυχτα
Σε δίνη αβεβαιότητας ̂
Παιχνίδια με τη φωτιά 
βρίσκονται σε εξέλιξη  
από χθες τα ξημερώματα, 
με πρωταγωνιστή τον 
Πρωθυπουργό Γιώργο 
Παπανδρέου και 
«συμπαίκτες» κυβερνητικά 
στελέχη και βουλευτές 
και θεατές το σύνολο του 
πολίτικου κόσμου και τους 
πολίτες της χώρας.
Τρεις φορές άλλαξε θέση ο 
Γιώργος Παπανδρέου μέσα 
σε λίγες ώρες στο θέμα 
της συγκρότησης μιας 
μεταβατικής κυβέρνησης 
η οποία θα οδηγούσε 
τη χώρα σε εκλογές «το 
συντομότερο δυνατόν», 
προκαλώντας έντονες 
αντιδράσεις μεταξύ 
υπουργών και βουλευτών 
και κάνοντας δυσοίωνες 
τις προβλέψεις για το 
αποτέλεσμα της αποψινής 
(τα μεσάνυχτα) κρίσιμης 
ψηφοφορίας στη Βουλή. 
Είχε προηγηθεΐ η 
παρέμβαση Σαμαρά, ο 
οποίος προχώρησε στη 
διατύπωση πρότασης 
για τη συγκρότηση 
μεταβατικής κυβέρνησης 
χωρίς τον Γιώργο 
Παπανδρέου, με στόχο 
να διασφαλιστεί η  
εκταμίευση της 6ης 
δόσης και η ψήφιση της 
δανειακής σύμβασης 
και στη συνέχεια να 
οδηγηθεί η χώρα σε 
εκλογές. Ο πρόεδρος της 
ΝΔ αντέδρασε έντονα στις 
παλινωδίες Παπανδρέου 
και αποχώρησε, 
επικεφαλής των 
βουλευτών του, από τη 
συζήτηση για την παροχή  
ψήφου εμπιστοσύνης στην 
κυβέρνηση.
Την ίδια στιγμή, η Ανγκελα 
Μέρκελ επανήλθε στο 
θέμα της εξόδου της χώρας 
από το ευρώ, ενώ ο Νικολά 
Σαρκοζί χαιρέτισε τις 
προσπάθειες συγκρότησης 
μεταβατικής κυβέρνησης 
στην Αθήνα.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

Ε να σίριαλ π α λινω διώ ν και υπαναχω ρήσεω ν του Π ρω θυπουργού ξεκίνησε νωρίς το απόγευμα, όταν συζητούσε στο πλαίσιο του Υπουργικού Συμβου-Ιλίου τη συγκρότηση κυβέρνησης θνικής συναίνεσης με τη Νέα Δη- οκρατία για την ψήφιση της νέας ανειακής σύμβασης έπειτα από ην πρόταση Σαμαρά.

Η συζήτηση επεκτάθηκε στο αν α ήταν πολιτικά τα στελέχη της υβέρνησης αυτής ή τεχνοκράτες, τον χρόνο ζω ής της, ακόμη και τον χρόνο των εκλογών (έπεσαν προτάσεις για τέλη Φεβρουάριου ή  αρχές Μαρτίου 2012).Τρεις ώρες αργότερα, στη συνεδρία ση της Κοινοβουλευτικής Ο μάδας ο Π ρω θυπουργός κατέστησε σαφές ότι αυτή η συζήτηση γίνεται σε θεωρητικό επίπεδο διότι, όπως επί λέξει ανέφερε, «κυβ έρνη ση εθ νική ς ευ θ ύ νη ς είμ α στε εμείς», γεγονός που προκάλε- σε την αντίδραση των περισσοτέρων υπουργών που ήταν παρόντες στη συνεδρίαση.Δύο ώ ρες κατόπ ιν, μιλώ ντας από το βήμα της Βουλής, σε τελείως άλλο πνεύμα, δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συζητήσει τη συγκρότηση κυβέρνησης συνεργασίας με τη Ν έα Δημοκρατία, κάλεσε τον αρχηγό της Αντ. Σαμαρά να επαναφέρει την πρότασή του για με- , ταβατική κυβέρνηση και να αρχίσουν αμέσω ς σ υ ζητήσεις για να συγκροτηθεί «πολύ γρήγορα» κυβέρνηση χωρίς εκείνον στην πρωθυπουργία.Νωρίτερα, ο κ. Σαμαράς σε οργίλο ύφος είχε καταγγείλει στη Βουλή τον Πρωθυπουργό ότι τον ενέ- παιξε, ότι δεν επιθυμούσε πραγματικά συνεργασία για τη συγκρότηση μεταβατικής κυβέρνησης και τον είχε καλέσει να παραιτηθεί άμεσα για τη διεξαγω γή εκλογώ ν εντός έξι εβδομάδων.
ΑΜ Φ ΙΒΟ ΛΙΕΣ. Υπό το κράτος των εντυπώσεων που δημιουργούν οι σ υ νεχείς παλινω δίες ολοκληρώ νεται απόψε τα μεσάνυχτα η τριήμερη συζήτηση στη Βουλή για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.Ομω ς το κλίμα που έχει δημι- ουργηθεί μετά τα όσα διαδραματίστηκαν στην επ εισ ο δια κ ή  συνεδ ρία σ η της Κοινοβουλευτικής Ομάδας χθες, σε συνδυασμό με τις έντονες και εξαντλητικές διαβου- λεύσεις μεταξύ κορυφαίων στελεχών και βουλευτών, θέτουν σε αμφισβήτηση την πιθανότητα να λά

βει ψήφο εμπιστοσύνης η κυβέρνηση απόψε.Οι οργισμένες αντιδράσεις ορισμένων βουλευτών, όπως της Βά- σως Παπανδρέου (ζήτησε παραίτηση της κυβέρνησης και συγκρότηση κυβέρνησης ευρείας αποδοχής), του Δημ. Λιντζέρη, της Εύας Καϊλή, αλλά και οι τοποθετήσεις αριθμού βουλευτών που είτε το σκέφτονται είτε έχουν αποφασίσει να μην παράσχουν ψήφο εμπιστοσύνης, δεν

αποκλείεται να οδηγήσουν απόψε στην αποτυχία της κυβέρνησης να συγκεντρώσει τον αριθμό των 151 εδρών και, πλέον χωρίς τη δεδηλωμένη, να παραιτηθεί.Ε νδεικτικό του κλίματος που επικρατεί είναι ότι αρκετοί βουλευτές εκτιμούσαν τη χθεσινοβραδινή ομιλία του κ. Παπανδρέου στη Βουλή ως «προσπάθεια να πειστούν οι βουλευτές ότι είναι ειλικρινής η  πρόθεσή του να παραιτηθεί, ότι

ΤΗΣ ΕΦΗΣ ΞΕΝΟΥεπιθυμεί να συμβάλει στη συγκρ τηση κυβέρνησης εθνικής ενό~ τας και ότι θέτει το εθνικό συμ ρον πάνω από το προσωπικό > κομματικό όφελος».Αλλοι αντιθέτως αμφισβη σαν ευθέως τις προθέσεις τΓ σ τη ρίζοντα ς ότι «η ο·' ενταγμένη στην πρ εκμαιεύσει ψήφο ι από την οριακής φίας Κοινοβουλ»

Κούραση ή έκφραση απελπισίας 
για ό,τι ακούει; Ο Ευάγγελος 
Βενιζέλος σε χαρακτηριστικό 
στιγμιότυπο χθες στη Βουλή 

με τον αναπληρωτή υπουργό 
Οικονομικών Παντελή Οικονόμου 

δίπλα του να κρατά σημειώσεις

Αντώνιέ
Σαμαράς
«Μόλις ακόυσα τον κ. 
Παπανδρέου. Δεν κατάλαβε 
ή κάνει ότι δεν καταλαβαίνει. 
Ζήτησα την παραίτησή του 
ώστε να πάει η χώρα ομαλά 
σε εκλογές. Αν κατάλαβε 
ότι θέλω να συγκυβερνήσω 
μαζί του κατάλαβε λάθος. 
Αναψε φωτιές παντού και 
τώρα θέλει να επιστρέφει και 
να κυβερνήσει με τη δίκιά 
μας συναίνεση... Πολιτική για 
εκείνον είναι τα παπαγαλάκια 
και οι ψεύτικες διαρροές... 
Λέει ψέματα, συκοφαντεί για 
να παραμείνει στην καρέκλα 
του...», είπε σε ιδιαίτερα 
έντονο ύφος ο πρόεδρος της 
Νέας Δημοκρατίας.

Γιώργον
Παπανδρέου
«Δεν είμαι γαντζωμένος 
σε καμία καρέκλα. Το 
αποδεικνύω καθημερινά. 
Φορτώνομαι το πολιτικό 
κόστος για το οποίο δεν 
φταίω...
Ας συζητηθούν όλα, ακόμη και 
η σύνθεση της κυβέρνησης. 
Πώς θα έπεφτε η κυβέρνηση; 
Εξ ουρανού;
Είναι υπεύθυνο να παραιτηθεί 
η κυβέρνηση,έωλο και θα 
αφήσει τρομακτικό κενό [...] 
λυτά τα πράγματα πρέπει 
α γίνουν όσο το δυνατόν 
οηγορότερα, για να μην 

άρξει κενό εξουσίας, 
ασεκτικά, χωρίς κινδύνους 
τη χώρα [...]
είναι να συνεργαστούμε 
τά και αγαστά χρειάζεται 

~ουμε προσεκτικά ένα 
άγου μεταξύ μας. 

■πανεξετάσει τη 
ανέλθει στην 

είνω στην 
ης».

Περιμένουν νέε5 πολιπκέ5 πρωιοβουλίες από Γιώργο Οι «ύποπτοι» να πουν «όχι»
Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ πυκνή σε πολιτικά γεγονότα χθεσινή ημέρα προοιωνίζεται μια ανάλογη συνέχεια σήμερα, καθώς, όπως αναμένεται, θα αυξηθεί η πίεση προς τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να επανέλθει στην πρότασή του για συγκρότηση κυβέρνησης συνεργασίας με το Π ΑΣΟΚ και με πρόγραμμα την έγκριση από τη Βουλή της νέας δανειακής σύμβασης, την εκταμίευση της 6ης δόσης και τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα.Χωρίς να αλλάζουν εκ πρώτης όψεως τα δεδομένα, διαρροές από το περιβάλλον του Πρωθυπουργού αναφέρουν ότι αναμένεται και νέα πολιτική πρωτοβουλία του κ. Παπανδρέου σε μια προσπάθεια να διευκολυνθούν οι εξελίξεις.Είναι άγνωστο αν αυτό θα αφορά τον ίδιον και τη θέση του ή θα απευθύνεται στην αντιπολίτευση και ειδικά την αξιωματική. Πάντως, όπως διαβεβαίωναν αρμόδιες κυ

βερνητικές πηγές, δεν υφίσταται θέμα παραίτησής του σήμερα ούτε συγκρότησης κυβέρνησης συνεργασίας ύστερα από διαπραγματεύσεις που διεξήγαγε ο Ε. Β ενιζέλος με τη Ν Δ, όπως μετέδωσε το βράδυ το πρακτορείο Ρόιτερ.
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ. Κείμενο για την ανάγκη συγκρότησης κυβέρνησης εθνικής συνεννόησης συνέταξαν χθες το πρωί η Βάσω Παπανδρέου και ο Ντ. Βρεττός εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ μαζί με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ύστερα από συναντήσεις τους. Μεταξύ των βουλευτών της ΝΔ οι Ε. Αντώναρος, Α. Σπηλιωτόπου- λος, Κυρ. Μητσοτάκης, Κ. Χατζηδάκης και Μ. Βαρβιτσιώτης. Στο σχετικό κείμενο άρχισαν να συγκεντρώνονται υπογραφές. Οταν εκδηλώθηκε η πρωτοβουλία Σαμαρά για τη συγκρότηση μεταβατικής κυβέρνησης, η πρωτοβουλία των στελεχών των δύο κομμάτων ακυρώθηκε εκ των πραγμάτων.

ΤΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΡ. 
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

I ΑΙΧΜΕΣ Ιδού η Ρόδος!Α ν  δεν πρόκειται για τακτικό ελιγμό προκειμέ- νου να  π εισ θ εί η  Κ οινοβουλευτική Ομάδα να παράσχει απόψε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, είναι εξαιρετικά παρήγορο το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός έστω και την ύστατη ώρα, χθες το βράδυ στη Βουλή, εκδήλωσε την πρόθεση να συμβάλει στη συγκρότηση κυβέρνησ η ς εθ νική ς σω τήριας. Μ ακάρι να είναι ειλικρινής στην πρόθεσή του αυτή και να μην ανακαλέσει. Εδώ που έφτασε το πράγμα, με βασικό υπεύθυνο τον ίδιο και την ακατανόητη απόφασή του για δημοψήφισμα, δεν χωρούν ούτε ελιγμοί ούτε .τακτικές.

Ούτε, πολύ περισσότερο, προσπάθεια παραμονής σε μια θέση που είναι ουσιαστικά στον αέρα αφού σημαντικός αριθμός βουλευτών δεν στηρίζει ούτε τον ίδιο ούτε την κυβέρνηση, άσχετα από το τι θα πράξουν απόψε.Και αφού όντως δηλώνει ότι δεν τον ενδιαφέρει ούτε η καρέκλα ούτε να επανεκλεγεί, μόνο έναν τρόπο έχει να το αποδείξει -  να κινήσει γρήγορα τις διαδικασίες για όλα: μεταβατική κυβέρνηση, εθνικές εκλογές, αλλαγή ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ.Είναι κρίμα να εξαναγκαστεί να τα δεχθεί όλα αυτά όταν έχει ακόμη τη δυνατότητα να εγγυη- θεί προσωπικά ο ίδιος την ομαλή μετάβαση σε κάθε στάδιο...

ΣΤΟ «ΚΑΔΡΟ»
έχουν μπει όσοι 
πιθανολογείται 
ότι θα
διαφοροποιηθούν 
απόψε. Στουε 
«ύηοπτουε» 
συγκαταλέγονται:
■ βουλευτέε 
που πρόσκεινται 
στο λεγόμενο 
«βενιζελικό» ρεύμα, 
παρά το γεγονόε ότι 
ο αντιπρόεδροε τηε 
κυβέρνησηε στήριξε 
και χθεε τον Γιώργο 
Παπανδρέου
■ υπουργοί που 
εμφανίζονταν και 
χθεε να απειλούν 
με παραιτήσειε αν 
δεν ακυρωνόταν το 
δημοψήφισμα και 
δεν προχωρούσε
η υπόθεση για 
τη συγκρότηση 
κυβέρνησηε εθνικήε 
ενότηταε,
■ η τρόικα 
εσωτερικού 
(Διαμαντοπούλου, 
Λοβέρδοε, 
Ραγκούσηε) η 
οποία έγινε πλέον 
τετράδα με την 
προσθήκη του Ηλ. 
Μόσιαλου.

Τι προβλέπει ίο Σύνταγμα για τηδεδηλωμένη
ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ των παρόντων χρειάζεται, σύμφωνα με το άρθρο 84 του Συντάγματος, η κυβέρνηση προκει- μένου να εξασφ αλίσει την ψήφο εμπιστοσύνης. Ωστόσο, αν τελικώς λάβει λιγό- τερες από 151 ψ ήφ ους, ο Π ρω θυπουργός μπορεί να το εκλάβει ως απώλεια της δεδηλω μένης -  πράγμα που θα επέσπευδε τις εξελίξεις.Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Συντάγματος, σε περίπτωση απώλειας της εμπιστοσύνης της Βουλής -  αν δηλαδή τα «όχι» είναι περισσότερα από τα «ναι» -  τότε ο Πρωθυπουργός καταθέτει την εντολή και στη συνέχεια αναλαμβάνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο οποίος δίνει τις διερευ νητικές εντολές στους αρχηγούς των κομμάτων κατά σειρά εκλογής τους, ώστε να προσπαθήσουν να σχηματίσουν κυβέρνηση.
ΕΠΙ ΤΡΕΙΣ Η Μ ΕΡΕΣ. Κ ά θε εντολή διαρκεί το πολύ τρεις ημ έρες. Η πρώτη δίνεται στον αρχηγό του κόμματος που είχε την πλειοψη- φία στις τελευταίες εκλογές, δηλαδή στον Γιώργο Παπανδρέου. Στη συ νέχεια  στον αρχηγό της σημερινής α ξιω ματικής αντιπολίτευσης, τον Αντώνη Σαμαρά, και εάν δεν τελεσφορήσει στο τρίτο κόμμα, το ΚΚΕ και την Γενική Γραμματέα του Αλέκα Παπα- ρ ή γ α .Ο  καθένας θα πρέπει να αναζητήσει τουλάχιστον 151 ψήφους που θα του δώσουν τη δυνατότητα να σχηματίσει κυβέρνηση.Υπενθυμίζεται ότι μέχρι χθες το βράδυ τουλάχιστον η Βουλή είχε την εξής σύνθεση: 152 έδρες το ΠΑΣΟΚ, 85 έδρες η ΝΔ, 21 το ΚΚΕ, 16 ο Λ Α Ο Σ, 9 ο ΣΥΡΙΖΑ και 17 ανεξάρτητοι.Στην περίπτωση που κανένα κόμμα δεν πετύχει τον σχημ α τισμ ό κ υ β έρ ν η σ η ς, τότε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλεί τους α ρχη γούς των κομμάτων με στόχο να επιτευχθεί ο σχηματισμός βιώ σιμης κυβέρνησης. Αν και αυτή η προσπάθεια αποτύχει, τότε προκηρύσσονται εκλογές οι οποίες διενεργούνται σε 45 ημέρες. Μια πιθανή ημερομηνία εκλογών σε αυτή την περίπτωση θα ήταν η Κυριακή 8 Ιανουάριου.
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Ο ι πρωταγωνιστές, οι διάλογοι και τα «θερμά» επεισόδια των χθεσινών αναταράξεων που έφεραν την κυβέρνηση στο χείλος της κατάρρευσηςκαι τους βουλευτές στα πρόθυρα νευρικής κρίσηςΤο ημερολόγιο μιας κολασμένης μέρας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΒΟΥΛΑ ΚΕΧΑΓΙΑ

Μ ία δραματική μέρα γεμάτη εντάσεις, ανατροπές, γρίφους, απειλές παραιτήσεων και πολιτικούς ελιγμούς εκτυλίχθηκε χθες στην Βουλή με επίκεντρο τις επιλογές του Πρωθυπουργού για το δημοψήφισμα και τις πιέσεις που του ασκήθηκαν να παραιτηθεί. Βουλευτές προειδοποίησαν με καταψήφιση της κυβέρνησης, κυβερνητικά στελέχη συντονίστηκαν σε μυστικές επαφές, το Υπουργικό Συμβούλιο συμφώνησε στο περίγραμμα μίας κυβέρνησης εθνικής ευθύνης σε συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία που... ξεθώριασε λίγη ώρα αργότερα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, ενώ αργά το βράδυ έγινε και πάλι έντονο με τη δήλωση του Πρωθυπουργού από το βήμα της Βουλής ότι είναι επιδίωξή του ο σχηματισμός κυβέρνησης εθνικής ενότητας. Πάντως το κλίμα στους βουλευτές της συμπολίτευ-

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣΑπό ίο άδειασμα σιον οδικό χάρτη
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΑΟΥΗ  έκρηξη για ιη ν  αλλαγή π λ ε ύ σ ε

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣΟ ι συσκέψε^ και ίο μπλόκο στην παραίτηση
Η ΣΤΑΣΗ του αντιπροέδρου της κυβέρνησης προκάλε- σε ερωτηματικά και απορίες στο εσωτερικό του κυβερ- νώντος κόμματος. Με το που επέστρεψε στην Αθήνα στις 4.45 τα ξημερώματα ο κ. Βε- νιζέλος έκανε μία δήλωση με την οποία ουσιαστικά έπαιρνε νέες αποστάσεις από το δημοψήφισμα.«Η θέση της Ελλάδας μέσα στο ευρώ είναι μία ιστορική κατάκτηση της χώρας που δεν μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση. Το κεκτημέ- νο αυτό του ελληνικού λαού δεν μπορεί να εξαρτηθεί από τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος», δήλωνε νωρίς το πρωί. Η δήλωση Βενιζέλου ερμηνεύτηκε ως διαφοροποίηση από τον Γ. Παπανδρέου, αν και αργότερα αρκετοί στην κυβέρνηση σχημάτισαν την εντύπωση ότι έγινε ακριβώς για να στηρίξει τη μετέπειτα επιχειρηματολογία του Πρω

θυπουργού για την ακύρωση της διενέργειας του δημοψηφίσματος. Το πρωί το επιτελείο του υπουργείου Ο ικ ο νομικών δεν διέψευδε ότι ο κ. Βενιζέλος είχε κατ' ιδίαν συναντήσεις με υπουργούς, όπως ο Δημήτρης Ρέππας και ο Κώστας Σκανδαλίδης.Στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης πήρε για μία ακόμη φορά τον λόγο και παρουσίασε μία πλατφόρμα -  μανιφέστο χαρακτηρίστηκε από ορισμένους -1 0  σημείων που πρέπει να ακολουθηθούν βήμα προς βήμα από τη χώρα. Μεταξύ άλλων ο κ. Βενιζέλος ζητούσε η χώρα να ανακοινώσει επισήμως ότι «δεν προχωράμε στη διοργάνωση και διεξαγωγή δημοψηφίσματος» επαναλαμβάνοντας την πρότασή του η νέα δανειακή σύμβαση να υπερψηφιστεί με αυξημένη πλειο- ψηφία 180 βουλευτών.

ΕΚ Π Λ Η ΞΗ  π ρ ο κ ά λ ε σ ε  η υπουργός Παιδείας Αννα Δια- μαντοπούλου στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όταν με την ολοκλήρωση της ομιλίας του Γ. Παπανδρέου και την ώρα που ο Ευ. Βενιζέλος κατευθυνό- ταν προς το βήμα σηκώ θηκε όρθια και ζήτησε τον λόγο. «Συγγνώμη, κύριε πρόεδρε, αλλά είχαμε ένα Υπουργικό Συμβούλιο πριν. Και το πλαίσιο που συζητήθηκε στο Υπουργικό πρέπει να είναι το ίδιο και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα» είπε με εμφανή εκνευρισμό και συνέχισε: «Κεντρικός μας στόχος είναι να παραμείνουμε στο ευρώ. Και για να μην υπάρξει δημοψήφισμα είπαμε να ξεκινήσει διαδικασία κυβέρνησης εθνικής ευθύνης. Κι αυτό πρέπει να μπει εδώ στη διαδικασία της συζήτησης να ξέρουμε πού πάει ο καθένας». Ο σοι ραρατηρούσαν τις εκφράσεις

της υπουργού Παιδείας κατάλαβαν την οργή της όταν άκουσε τον Πρωθυπουργό να της απαντά ότι «πράγματι το συζητήσαμε. Πρώτα απ' όλα όμως κυβέρνηση εθνικής ευθύνης είναι η δική μας κυβέρνηση. Δεν μπορούμε να πούμε τις λεπτομέρειες εδώ».Μετά τη συνεδρίαση της Κ οινοβουλευτικής Ομάδας η υπουργός έλεγε σε συνομιλητές της ότι στο Υπουργικό Συμβούλιο οι υπουργοί εμφανίστηκαν διατεθειμένοι να παραιτηθούν για να πεί- σουν ότι δεν είναι κολλημένοι με τις καρέκλες τους εκφράζοντας απορία για τη στάση του κυρίου Παπανδρέου. Το συγκεκριμένο θέμα συζητούσε αργότερα σε έντονο ύφος με τον υπουργό Επικράτειας Ηλία Μόσιαλο. Νωρίτερα, στο Υπουργικό Συμβούλιο είχε προτείνει να δοθούν εξηγήσεις από τους Μέρκελ και Σαρκοζί για το ύφος τους.

Ο  Π ΡΟ ΕΔ ΡΟ Σ της Βουλής βρέθηκε κοντά στον Πρωθυπουργό από νωρίς το πρωί. Πήρε μέρος σχεδόν σε όλες τις πολύωρες συσκέψεις που προηγήθηκαν του Υπουργικού Συμβουλίου και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Αλλωστε ο κ. Πετσάλνικος ήταν από τα ελάχιστα στελέχη που γνώριζαν τις προθέσεις του Πρωθυπουργού να προκαλέ- σει δημοψήφισμα με αντικείμενο τη νέα δανειακή σύμβαση για τη χώρα.Στις συσκέψεις που έλαβαν χώρα στο πρωθυπουρ- γικό γραφείο από την πρώτη στιγμή αναζητήθηκε τρόπος ώστε η  κυβέρνηση να... απαλλαγεί από το δημοψήφισμα. Τις εξελίξεις διευκόλυνε η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά πως θα στηρίξει τη νέα δανειακή σύμβαση για να πάψει «να αποτελεί εκκρεμότητα για την Ελλάδα και την Ευρώπη».

Η γραμμή χαράχθηκε χωρίς μεγάλη δυσκολία. Από τη στιγμή που διαπιστώνεται πολιτική συναίνεση «τότε δεν υπάρχει λόγος να γίνει δημοψήφισμα» συμφώνησαν οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Ο  κ. Πετσάλνικος έλεγε χθες στους συνομιλητές του: «Ακούω στα ΜΜΕ ότι ο Παπανδρέου θα παραιτηθεί. Πρόκειται για σενάρια επιστημονικής φαντασίας». Πα ράλληλα, ο κ. Παπανδρέου τη λεφωνούσε σε βουλευτές μ τους οποίους διατηρεί στι νή σχέση ζητώντας τη γν μη τους. Σε ένα από τα τη φωνήματα του πρότειναν μη μιλήσουν οι βουλευτές να μην αποδυναμωθεί έπ από σκληρή κριτική στυ πραγματεύσεις με το1 Σαμαρά. Να σημε τηλεφώνημα ψ  της ΝΔ έγ ινε' συνεδρίαση τικής Ομσ'
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σης δεν εκτονώθηκε καθώς δεν τους δόθηκε ο λόγος για να εκφραστούν.Η εξαντλητική μέρα ολοκληρώθηκε χωρίς να έχει διασαφηνιστεί το τοπίο ούτε ως προς το εάν η κυβέρνηση έχει εξασφαλισμένη την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης ούτε ως προς το πότε τελικώς ο κ. Παπανδρέου θα κινήσει τις διαδικασίες για τη συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής ευθύνης σε συνεργασία με την αξιωματική αντιπολίτευση, και φυσικά με ποιους όρους...
Η ΑΥΛΑΙΑ. Τα μαύρα σύννεφα που έπεσαν πάνω στην κυβέρνηση φάνηκε πως ήρθαν από τις Κάννες μαζί με το πρωθυ- πουργικό αεροσκάφος τα χαράματα. Επι- στρέφοντας από το γαλλικό θέρετρο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος έδωσε το στίγμα του παίρνοντας αποστάσεις από το δημοψήφισμα και επομένως από τις επιλογές του Γιώργου Πα

πανδρέου. Ακολούθησε χορός δηλώσεων από υπουργούς που περίπου «ξόρκιζαν» το δημοψήφισμα και ζητούσαν από τον Πρωθυπουργό να αναλάβει πρωτοβουλίες. Στο κλίμα αυτό κινήθηκαν από νωρίς το πρωί οι Κώστας Σκανδαλίδης, Μι- χάλης Χρυσοχοΐδης αλλά και ο Δημήτρης Ρέππας, ο οποίος μέσω συνεργατών του

«έκλεινε» το κεφάλαιο δημοψήφισμα για την παραμονή στο ευρώ.Το μπαρούτι όμως άρχισε να μυρίζει έντονα μεταξύ των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Η Εύα Καϊλή γνωστοποίησε αρχι- κώς μέσω του site της ότι δεν θα παραιτηθεί και ότι δεν θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Την σκυτά-

λη πήρε η Ελενα Παναρίτη δηλώνοντας γραπτώς ότι δεν θα συναινέσει στη διενέργεια δημοψηφίσματος και ότι δεν θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στην πορεία καταστροφής της χώρας. Το μεγάλο σοκ ήρθε όμως από τη δήλωση Λιντζέρη ότι ο Γ. Παπανδρέου αποτελεί παρελθόν... Στο περιστύλιο της Βουλής έγιναν δηλώσεις από πολλούς βουλευτές που ζητούσαν κυβέρνηση εθνικής ενότητας με Πρωθυπουργό κοινής αποδοχής.Εκ παραλλήλου και σε ουδέτερο έδαφος η επονομαζόμενη και «τρόικα» της κυβέρνησης, που συγκροτούν οι Γιάννης Ραγκούσης, Αννα Διαμαντοπούλου και Ανδρέας Λο- βέρδος, συνεδρίαζε για να βάλει το πλαίσιο της παρέμβασής της στο Υπουργικό Συμβούλιο, η συνεδρίαση του οποίου είχε προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι. Στους τρεις προστέθηκε και ο υπουρ-

Η  Εύα Καϊλή απείλησε ότι δεν θα δώσει φήφο εμπιστοσύνη?, ενώ το μεγάλο σοκ ήρθε από τον Δ . Λ ιντζέρη που δήλωσε ότι ο Γιώργο? Παπανδρέου αποτελεί παρελθόν...

γός Επικράτειας Ηλίας Μόσιαλος ο οποίος παρεμπιπτόντως χθες δεν προσεκλή- θη στον «πρωινό καφέ». Προσερχόμενος στο Υπουργικό Συμβούλιο ο κ. Ραγκούσης σχολίασε ότι πρέπει να διορθωθεί ένα μεγάλο λάθος και ότι το εθνικό συμφέρον είναι πάνω απ’ όλους μας. Λίγο αργότερα ανακοινώθηκε και η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ. Εν τω μεταξύ τα σενάρια άρχισαν να «φουντώνουν». Ο  Πρωθυπουργός κλεισμένος στο γραφείο του μαζί με συνεργάτες του σχεδίαζε τη στρατηγική του. Π ολλοί όμως τον εμφάνιζαν αποφασισμένο να παραιτηθεί επι- σκεπτόμενος προηγουμένως τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τα σενάρια εντά- θηκαν μετά τη δήλωση του Αντώνη Σαμαρά που ζητούσε τον σχηματισμό προσωρινής μεταβατικής κυβέρνησης, καθώς εκτιμήθηκε ότι αυτό είχε συμφωνη- θεί με τον Πρωθυπουργό.

Στιγμιότυπα 
από τη χθεσινή 
συνεδρίαση τηε 
Κοινοβουλευτική* Ομάδα* 
του ΠΑΣΟΚ 
που έκλεισε 
με «θερμά 
επεισόδια» και 
φωνασκίεί καθώί 
οι βουλευτεί 
ζητούσαν να 
πάρουν τον 
λόγο, κάτι που 
τελικώί δεν έγινε

ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΜία επιστολή και evas κεραυνός κατά Γιώργου
ΟΡΓΙΣΜΕΝΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣΗ ανάφλεξη στην Κ 0  και οι ανηρρησίες

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ Ο ΜΟΣΙΑΛΟΣΠώς η τρόικα έγινε κουαρτέτο...
Η ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ του ΠΑΣΟΚ πήγε χθες νωρίς το πρωί στη Βουλή με επιθετικές διαθέσεις. Επανέλαβε τη δήλωσή της για κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας και αμέσως μετά συμμετείχε σε κοινή προσπάθεια βουλευτών ΝΔ και ΠΑΣΟΚ για τη συγγραφή επιστολής που θα ζητούσε τη συγκρότηση κυβέρνησης ενότητας με Πρωθυπουργό κοινής αποδοχής.Η επιστολή «πάγωσε» μετά τις θετικές δηλώσεις του κ. Σαμαρά, που φάνηκε να αποδέχεται τη δημιουργία μεταβατικής κυβέρνησης.Μετά την ολοκλήρωση των ιμιλιών Παπανδρέου και Βενι- έλου στην Κοινοβουλευτική ιάδα η Βάσω Παπανδρέου κωσε επίμονα το χέρι της. ω, θέλεις να μιλήσεις;» ^ε ο Βασίλης Εξαρ- "δωσε τον λόγο, της ήταν κατα- τική της αφο- ο του Πρω

θυπουργού. «Πρόεδρε, είστε εκτός τόπου και χρόνου» είπε προκαλώντας παγωμάρα στην αίθουσα της Γερουσίας.« Π ερ ίμ ενα  να  σ τα θείς στο ύψος των π εριστά σεων και να συγκροτήσεις κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας. Εσύ business as usual. Βάζεις τη χώρα σε περιπέτειες. Σήμερα περίμενα παραιτήσεις του Υπουργικού Συμβουλίου. Πραγματικά θα έπρεπε να ντρεπόμαστε» είπε καυστικά, χειροκροτούμενη από αρκετούς. Εκείνη τη στιγμή δύο-τρεις βουλευτές πετάχτη- καν και της είπαν: «Εμείς ντρεπόμαστε για σένα». Μετά τη χθεσινή παρέμβαση της πρώην υπουργού, στην κυβέρνηση δεν θεωρούν δεδομένη την ψήφο της Βάσως Παπανδρέου στην αποψινή ψηφοφορία. «Ηταν τόσο οργισμένη που δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι θα στηρίξει» σχολίαζε κυβερνητικός παράγοντας.

Η ΕΥΑ ΚΑΪΛΗ τα ξημερώματα της Τετάρτης προς Πέμπτη είχε ξεκαθαρίσει με δήλωσή της στα «ΝΕΑ» ότι το δημοψήφισμα ήταν για την ίδια κόκκινη γραμμή που δεν θα περνούσε. Από νωρίς το πρωί υπήρχε έντονη φημολογία ότι επρό- κειτο να ανεξαρτητοποιηθεί. Μ ε επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της Βουλής, που ανήρ- τησε αρχικώς στην ιστοσελίδα της, ζητούσε την ανάκληση της απόφασης για το δημοψήφισμα. Γνωστοποιούσε ότι δεν παραιτείται από βουλευτής, «όμως στην ψηφοφορία της Παρασκευής δεν θα παρέχω ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνησή σας».Με την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, η κ. Καϊλή δεν έδειξε να καλύπτεται διαφωνώντας έντονα με την απόφαση ταυ γραμματέα της Βασίλη Εξαρχου να την κλείσει

προτού δοθεί ο λόγος στους βουλευτές που ζητούσαν να μιλήσουν. Ορθια μαζί με τη Σούλα Μ ερεντίτη φώναζαν «διαφωνούμε! διαφωνούμε!» για να αποχωρήσουν αμέσως μετά εμφανώς οργισμένες.Ακόμη, αίσθηση στη συνεδρίαση προκάλεσε και η παρέμβαση του Δημήτρη Λιντζέ- ρη ο οποίος απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό τόνισε: «Αν δεν ακούσω κατηγορηματικά από σένα πρόεδρε ότι πάμε σε κυβέρνησης εθνικής ενότητας, λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να στηρίζω αυτήν την κυβέρνηση». Ηδη από το πρωί είχε κάνει σαφείς τις προθέσεις του λέγοντας ότι ο κ. Παπανδρέου αποτελεί παρελθόν.Οργισμένη με τις εξελίξεις ήταν και η βουλευτής Σούλα Μερεντίτη, η οποία ώς αργά το βράδυ δεν είχε ξεκαθαρίσει τι θα πράξει στην ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης.

Η ΕΙΔΗΣΗ της χθεσινής ημέρας δεν ήταν ότι ξανασυναντή- θηκαν οι τρεις υπουργοί που συγκροτούν τη λεγόμενη τρόικα της κυβέρνησης για να καθορίσουν τη στάση τους πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η είδηση αφορούσε τη διεύρυνση της υπουργικής παρέας καθώς στη νέα συνάντηση των Αννας Διαμαντοπούλου, Γιάννη Ραγκούση, Ανδρέα Λοβέρ- δου προσεκλήθη και ο υπουργός Επικράτειας και κυβερνητικός εκπρόσωπος Ηλίας Μ όσιαλος. Η ενσωμάτωση του κ. Μόσιαλου στην τριάδα που έγινε... τετράδα φαίνεται πως προκάλεσε αρνηπκές εντυπώσεις στο πρωθυπουργικό επιτελείο. Αλλωστε χθες ο κ. Μόσιαλος δεν προσεκλήθη στον λεγόμενο πρωινό καφέ που θα χάρασσε και τη στρατηγική της ημέρας για τον Πρωθυπουργό. Επίσης, δεν διέλαθε της προσοχής το γεγονός ότι

ο υπουργός Επικράτειας δεν συνοδέυσε τον Γ. Παπανδρέου στο ταξίδι του στις Κάννες. Κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου οι κ.κ. Λο- βέρδος, Διαμαντοπούλου και Ραγκούσης έκαναν διακριτή τη θέση τους.Ο Ανδρέας Λοβέρδος είπε: «Αύριο ακούγεται ότι η Βουλή θα μας ρίξει. Μ ην επιτρέψετε αυτή την ταπείνωση. Δεν είμαστε γαντζωμένοι σης καρέκλες μας. Δεν πρέπει να φανεί κάη τέτοιο για κανένα μας, θα ήταν ατιμωτικό. Ηταν καταστροφική η απόφαση για δημοψήφισμα. Αρκεί να την αποσύρεις, ας παρεξηγηθεί ο λόγος που έδωσες». Επίσης ο Γιάννης Ρα- γκούσης ανέφερε: «Αυτό που επιχειρείται από ένα κομμαη- κό σύστημα που λειτουργεί με ανηπαλότητες από το 1974, είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μη δημιουργούμε προσδοκίες στους πολίτες».
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Α 1 δίμηνο |
■ Ολοκληρώνεται το PSI
■ Εκταμιεύονται €  30

για το PSI 
και €  30 δια. για 
ανακεφαλαιοηοίτ 
των τραπεζών

Εω$ τον Μάρτιο |
Εκταμίευση τηε πρώτης δόσης 
του νέου πακέτου, €  20 δια.

Μάρτιος i
Λήγουν ομόλογα 
€  14,5 δισ.

ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Εω$ 15 Δεκεμβρίου |
Ερχεται η 6η δόση των €  8 δισ.
Εω$31 Δεκεμβρίου ι
Ψηφίζεται η νέα σύμβαση 
με αυξημένη πλειοψηφία

Ερχονται 88 δια εκτό$ εάν...θα εισρεύσουν ίο επόμενο τρίμηνο, μόλΐδ επικυρωθεί η συμφωνία της 26ιή  Οκτωβρίου
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΖΟΛΟΡΑ

Π ερίπου 88 δισ. ευρώ θα εισρεύσουν στη χώρα στο τρίμηνο Δεκεμβρίου 2011 - Φεβρουάριου 2012 εφόσον ομαλοποιη- θεί η πολιτική κατάσταση κι επικυρωθεί η συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου.Οι εισροές αυτές είχαν δρομολογηθεί με βάση την απόφαση της Συνόδου Κορυφής της περασμένης εβδομάδας, αλλά φάνηκε προς στιγμήν να κινδυνεύουν υπό την απειλή του δημοψηφίσματος.
Ανακούφιση ans Βρυξέλλε$ 
από m  ματαίωση του 
δημοψηφίσματος, οι οποίες 
ζητούν διασφαλίσειςΗ ματαίωσή του ανακούφισε τις Βρυξέλλες, οι οποίες, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, θέλουν διασφαλίσεις ότι όλα τα συμφωνηθέντα θα τηρηθούν. Αυτό με τη σειρά του προϋποθέτει όχι μια βραχύβια υπηρεσιακή κυβέρνηση, αλλά με προοπτική τουλάχιστον 4 μηνών ώστε να προλάβει να εφαρμόσει τη συμφωνία. Υπ’ αυτήν την προϋπόθεση, η χρηματοδότηση της χώρας θα γίνει ως εξής:
■  Τα 8 δισ. θα έρθουν με την 6η δό
ση του παλαιού δανείου. Οπως είπε χθες στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ ο κ. Ευάγγελος Βενι- ζέλος, αυτό πρέπει να γίνει το αργότερο ώς τις 15 Δεκεμβρίου, αφού τότε εξαντλούνται τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας.
■  Θα ακολουθήσει τον Ιανουά
ριο η καταβολή 30 δισ. που θα δοθούν στις τράπεζες ως κίνητρο για

να ανταλλάξουν τα ομόλογό τους με νέα, κουρεμένα, και μεγαλύτερης διάρκειας στο πλαίσιο του PSI.
■  Αλλα 30 δισ. θα δοθούν στην κυβέρνηση για τις ανάγκες ανακεφα- λαιοποίησης των τραπεζών, δηλαδή για την απόκτηση μετοχών τους.
■  Τέλος, περίπου 20 δισ. θα είναι η πρώτη δόση του νέου πακέτου της 26ης Οκτωβρίου, προκειμένου να καλυφθούν οι δανειακές ανάγκες της χώρας. Αυτά πρέπει να δοθούν ώς τον Μάρτιο, αφού τότε λήγουν ομόλογα αξίας 14,5 δισ.
ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΗ. Για να κυλήσει ομαλά και με βάση το παραπάνω χρονοδιάγραμμα η  χρηματοδότηση, η Ελλάδα πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Προτεραιότητα έχει η διαμόρφωση της νέας δανειακής σύμβασης, που όπως εί

πε χθες ο κ. Βενιζέλος πρέπει να ψη- φισθεί με αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών. Πρόσθεσε δε ότι όλες οι διαδικασίες που αφορούν το νέο πρόγραμμα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ώς το τέλος του χρόνου.Σύμφωνα με πηγή του οικονομικού επιτελείου, το σκέλος της νέας δανειακής σύμβασης που αφορά τις υποχρεώσεις της χώρας, με άλλα λόγια το νέο Μνημόνιο, είναι κατά 90% έτοιμο μετά τις διαπραγματεύσεις με την τρόικα. Τα μέτρα του 2012 έχουν συμφωνηθεί και τα μέτρα του 2013-2014, τα οποία υπολογίζονταν στο 2% του ΑΕΠ, ίσως να μη χρειασθεί να ληφθούν λόγω της ισόποσης εξοικονόμησης από τόκους χάρη στη συμφωνία του PSI.Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Βενιζέλος υπογράμμισε ότι πρέπει να αρχίσουν αμέσως, αύριο ει δυνατόν, οι

διαπραγματεύσεις με την τρόικα για την οριστική διαμόρφωση του νέου προγράμματος και του σχεδίου της νέας δανειακής σύμβασης. Κανονικά, πάντως, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, η τρόικα επρόκει- το να επιστρέψει στην Αθήνα στις 5 Δεκεμβρίου.Τέλος, πρέπει να διαμορφωθεί το νομικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο του νέου PSI, με στόχο την πλήρη ει δυνατόν συμμετοχή των ιδιωτών. Οι σχετικές διαδικασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στις αρχές του 2012.Οι υποχρεώσεις της χώρας π εριλαμβάνουν, επίσης, την ψήφιση του προϋπολογισμού 2012 με όλα τα συμφωνηθέντα μέτρα, την προώθηση του προγράμματος ιδιωτικο- ποιήσεων και την ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου.
ΖΑΝ-ΚΛΟΝΤ ΓΙΟΥΝΚΕΡΕτοιμάζουμε «γραμμή apuvas» αν χρεοκοπήσει η Ελλάδα

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩ Ν Η  ωστόσο διαμηνύουν ότι προετοιμάζονται για τα χειρότερα, ακόμη και για το ενδεχόμενο αποχώρησης της Ελλάδας. Ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ (φωτογραφία) είπε χθες ότι η Ευρωζώνη επεξεργάζεται σχέδιο αντιμετώπισης της πιθανής εξόδου της χώρας μας από το ευρώ. «Δεν επιθυμώ να βγει η Ελλάδα από το ευρώ, αλλά το σχέδιο ετοιμάζεται», είπε.Σύμφωνα εξάλλου με πηγή του οικονομικού επιτελείου, οι τεχνο- κράτες που προετοιμάζουν τα Συμβούλια της ευρωζώνης -  το λεγόμενο Euroworking Group, στο οποίο εκ μέρους της Ελλάδας συμμετέχει ο πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων Γιώργος Ζανιάς -  ετοιμάζουν «γραμμή άμυνας» της ευρωζώνης, σε περίπτωση χρεοκοπίας της Ελλάδας.

ΔΝΤΣτήριξη μετά τη λήξη ins αβεβαιότηιαδ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ

Γέφυρα μεταξύ Ουάσι- γκτον και Καννών έχει στήσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προκειμένου να παρακολουθεί τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Το Ταμείο αρνήθηκε χθες να σχολιάσει την απόσυρση της πρότασης του Πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου για δημοψήφισμα, αλλά και να ανοίξει τα χαρτιά του για το τι θα γίνει με την εκταμίευση της έκτης δόσης. Στελέχη του ΔΝΤ στα οποία απευθύνθηκαν «ΤΑ ΝΕΑ» αποσαφήνιζαν πως το Ταμείο δεν θα τοποθετηθεί για τις πολιτικές διεργασίες στην Ελλάδα και βασική θέση του είναι ότι θα συνεχίσει τη στήριξη της χώρας όταν «αρθεί η αβεβαιότητα».Σε ερώτηση των «ΝΕΩΝ» ο εκπρόσωπος του Ταμείου Ντέιβιντ Χόλεϊ περιορίστηκε να απαντήσει ότι το ελληνικό ζήτημα απασχολεί τη Σύνοδο του G20 και διαβεβαίωσε πως η επίσημη θέση του Ταμείου θα εκφραστεί από τη γενική διευθύντρια του ΔΝΤ όταν τα πράγματα ξεκαθαρίσουν. «Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις. Εάν υπάρξει κάτι καινούργιο θα γίνουν ανακοινώσεις στις Κάννες», τόνισε.Νωρίτερα, σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε στην Ουά- σιγκτον ο εκπρόσωπος του Ταμείου κληθείς να σχολιάσει τις χθεσινές εξελίξεις για σχηματισμό μεταβατικής κυβέρνησης στην Ελλάδα, ο Χόλεϊ τόνισε πως το ΔΝΤ συνομολογεί συμβάσεις με χώρες και όχι με κόμματα. «Αν οι Αρχές οποιοσδήποτε χώρας εφαρμόζουν το πρόγραμμα που έχει συμφωνηθεί με το ΔΝΤ, τότε το Ταμείο θα συνεχίσει το πρόγραμμα», τόνισε.

Η γενική διευθύντρια του 
ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ 

θα εκφράσει την επί«" 
θέση του Ταμείου 
πράγματα ξεκαθ
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΙΟΝΥΖΗΖ ΝΑΖΟΠΟΥΛΟΖ

Ε ξοργισμένος με την τακτική που ακολούθησε χθες ο Γιώργος Παπανδρέου εμφανίζεται ο Αντώνης Σαμαράς και γι' αυτόν τον λόγο έστειλε από το βήμα της Βουλής ένα έμμεσο μήνυμα προς τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να καταψηφίσουν σήμερα το βράδυ την κυβέρνηση. «Εκανα ό,τι έπρεπε να κάνω. Ελπίζω όλοι να κάνουν αυτό που πρέπει», ανέφερε με το βλέμμα στα έδρανα της κυβερνητικής πλειοψη- φίας. Ηταν ένα μήνυμα που, όπως τόνιζαν στενοί συνεργάτες του, δεν σκόπευε μια ημέρα νωρίτερα να εκ- πέμψει, αλλά αυτό υπαγορεύθηκε από τα χθεσινά «τερτίπια» του Πρωθυπουργού, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά.Στο γαλάζιο επιτελείο δεν αποκλείουν η κρίσιμη ψηφοφορία, σήμερα τα μεσάνυχτα, να οδηγήσει σε πτώση της κυβέρνησης. Σε διαφορετική περίπτωση, σχεδιάζουν να ξεκινήσει άμεσα ένας κύκλος περιοδειών του προέδρου της ΝΔ ανά τη χώρα με μοναδικό αίτημα τις εκλο-
Πρόεδροβ ras ΝΔ:
«Εκανα ό,τι έπρεπε να κάνω. 
Ελπίζω  όλοι να κάνουν 
αυτό που πρέπει»γές. Στον στενό πυρήνα των συνεργατών του εκτιμούν, μάλιστα, ότι η κυβέρνηση Παπανδρέου έχει πλέον χάσει όσα ερείσματα διέθετε, εντός και εκτός συνόρων, και η παραμονή της στην εξουσία μπορεί να πυροδοτήσει ακόμη πιο έντονες κοινωνικές εκρήξεις.
Α Π Ο  Ν Ω Ρ ΙΣ  χθ ες το πρω ί, στο «στρατηγείο» της Λεωφόρου Συγ- γρού προεξοφλούσαν ότι μετά τη θύελλα των αντιδράσεων, ο Πρωθυπουργός θα αναγκαστεί να αποσύρει εντός της ημέρας την απόφαση για το δημοψήφισμα. Γι' αυτόν τον λόγο κρίθηκε σκόπιμο να προηγη- θεί ο πρόεδρος της ΝΔ, επαναφέρο- ντας σε γενικές γραμμές την πρόταση που είχε παρουσιάσει στον Πρωθυπουργό από τον περασμένο Ιούνιο για την από κοινού στήριξη ενός κυβερνητικού σχήματος. Και σε εκείνη την πρόταση η αποχώρηση του κ. Παπανδρέου είχε τεθεί ως προϋπόθεση, όπως και ο εξαιρετικά περιορισμένος βίος μιας κυβερνητικής σύμπραξης ανάμεσα στο Π Α ΣΟ Κ  και τη ΝΔ, που θα αναλάμβανε να οδηγήσει τη χώρα και στις εκλογές.Η διαφορά με τη χθεσινή πρόταση ήταν πως το καλοκαίρι ο πρόε- >ρος της ΝΔ είχε αποδεχθεί τη συμ- ετοχή στελεχών από τα δύο κόμμα- στη σύνθεση της κυβέρνησης, ενώ ς απέκλεισε κατηγορηματικά κά- • 'άμειξη κομματικών στελεχών. Ο "Ή>ς λόγος για αυτήν την αλ- "κτιμούν επιτελικά στελέχη ότι ήθελε να αποφύ- Tou θα παρέπεμπε σε

Μετά την ομιλία του Αντώνη Σαμαρά η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ αποχώρησε με επικεφαλής τον πρόεδρό της (φωτογραφία) από τη συζήτηση για 
παροχή ψήφου εμπιστοσύνης που ζήτησε ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου αλλά θα επιστρέφει στη Βουλή για την κρίσιμη ψηφοφορία τα μεσάνυχταμια «συγκυβέρνηση» των δύο μεγάλων κομμάτων, έστω και υπηρεσιακού χαρακτήρα. Ενας δεύτερος λόγος, κατά τις ίδιες πηγές, είναι ότι κρίθηκε σκόπιμο και για λόγους εσωκομματικής ισορροπίας να μη συμμετέχουν γαλάζια στελέχη σε μια μεταβατική κυβέρνηση που θα οργάνωνε και τη διεξαγωγή των εκλογών.
ΤΟ ΝΕΩΤΕΡΟ στοιχείο στη χθεσινή παρέμβαση του κ. Σαμαρά ήταν η  καθαρή θέση του υπέρ της κύρωσης της νέας δανειακής σύμβασης. Ο  ίδιος επικαλέστηκε τις δραματικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών και υποστήριξε ότι είχε προαναγγείλει τη στήριξη της νέας συμφωνίας, χαρακτηρίζοντάς την από την πρώτη στιγμή ως «αναπόφευκτη». Ωστόσο, ακόμη και κεντρικά στελέχη του κόμματος εξέφραζαν έως προχθές τη βεβαιότητα ότι η ΝΔ θα καταψηφίσει τη συμφωνία. Στην απόφαση για στήριξη της νέας σύμβασης, γαλάζιοι βουλευτές δεν απέκλειαν χθες να έχουν συμβάλει και οι βολές που εκτόξευσε από τις

Κάννες το δίδυμο Μέρκελ - Σαρκο- ζί για τη στάση της αντιπολίτευσης στη χώρα μας ή πιέσεις από κύκλους της ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς. Από τη Λεωφόρο Συγγρού, πάντως, ήταν κατηγορηματικοί ότι δεν υπήρξε καμία κρούση στον κ. Σαμαρά για αλλαγή πλεύσης.
ΤΟ Ψ Υ Χ Ρ Ο Π Ο Λ ΕΜ ΙΚ Ο  Κ Λ ΙΜ Απου επικρατεί ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κομματικές πηγές αναφέρουν ότι επιβεβαιώθηκε και στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες το απόγευμα, με πρωτοβουλία του κ. Παπανδρέου. Ο  κ. Σαμαράς δήλωσε αμετακίνητος στην πρόταση για μεταβατική κυβέρνηση με άλλον πρωθυπουργό, η οποία θα οδηγήσει εντός Δεκεμβρίου τη χώρα στις εκλογές, και απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων όταν ο κ. Παπανδρέου τον ενημέρωσε ότι θα τον επισκε- φτούν οι κ.κ. Ρέππας και Αθανασά- κης για να εξεταστούν οι λεπτομέρειες μιας συμφωνίας.

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ 
ΝΤΑΛΙΑΝ Η

ΑΙΧΜΕΣΓια να μην ξεχνιόμαστε
Ω ραίο και με πρωτότυπους διαλόγους το πολιτικό σίριαλ που εξελίσσεται εδώ και λίγα εικοσιτετράωρα. Καλογυρισμένο, με εξωτερικά και εσωτερικά πλάνα, ωραίες γυναίκες και αρρενωπούς, γυμνασμένους πρωταγωνιστές. Για να μην ξεχνιόμαστε όμως. Αντί για «δέκα» βήματα, θα θέλαμε να ακούσουμε και κυρίως να δούμε δυο - τρία «ξεχασμένα» πράγματα. Ενα συγκεκριμένο και δίκαιο φορολογικό νομοσχέδιο για να ξέρουμε τι πληρώνουμε τα επόμενα χρόνια. Ενα συγκεκριμένο σχέδιο για να υπάρξει ρευστότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις. Αποτελέσματα στην πάταξη της φοροδιαφυγής και ανακοίνωση στόχων. Θα θέλαμε ξεκάθαρες κουβέντες γι’ αυτά. Η ομφαλοσκόπηση του πολιτικού κόσμου μας αφορά στον βαθμό που από τις κινήσεις του εξαρτά- ται η παραμονή της χώρας ή όχι στο ευρώ. Ομως για άλλη μια φορά αυτό που θέλουμε, είναι κάποιος να κάνει τη δουλειά. Να μη χάσουμε την ουσία μ' άλλα λόγια.
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Η Μέρκελ εξακολουθεί να κραιά αυστηρή στάση απέναντι στη χώρα μα$, ενώ ο Σαρκοζί έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στην Ελλάδα λέγοντας πως «όταν παίρνουμε αποφάσεις πρέπει να εφαρμόζονται»«θέλουμε πράξεις,όχι λόγια»
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Π ράξεις και όχι λόγια ζητούν από την ελληνική κυβέρνηση οι Ευρωπαίοι με επικεφαλής τη γερμανίδα Καγκελάριο Ανγκελα Μέρκελ που εξακολουθεί να κρατά αυστηρή στάση απέναντι στη χώρα μας. «Για εμάς έχουν σημασία οι πράξεις. Θέλουμε να δούμε πράξεις», με αυτά τα λόγια απάντησε η Μέρκελ σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων στις Κάννες την πρώτη ημέρα της Συνόδου Κορυφής του 020. Η Καγκελάριος επανέλαβε ότι η σταθερότητα του ευρώ αποτελεί προτεραιότητα σε σχέση με τη συμμετοχή της Ελλάδας στην ευρωζώνη και τόνισε πως η ΑθήναΤα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινήθηκαν ανοδικά από 05 προσδοκίεδ για ματαίωση υου δημοφ ηφίσμαΐ05δεν πρόκειται να λάβει την έκτη δόση του δανείου αν δεν γίνουν αποδεκτά όσα συμφωνήθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής της 26ης Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.Ο γάλλος Πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί αναφερόμενος στα δεδομένα που είχαν διαμορφωθεί μετά την πρώτη χθεσινή δήλωση Σαμαρά ότι αποδέχεται μεταβατική κυβέρνηση με σκοπό την ψήφιση της συμφωνίας της 26ης Οκτωβρίου, χαρακτήρισε «θαρραλέα και υπεύθυνη» τη στάση του κάνοντας λόγο για «αίσθημα υπευθυνότητας». Επίσης διατύπωσε την ευχή να παραμείνει η Ελλάδα στην ευρωζώνη παρότι προσέθεσε -  στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στην Αθήνα -  πως «όταν παίρνουμε αποφάσεις αυτές πρέπει να εφαρμόζονται». Τέλος, είπε πως οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν να ανακατεύονται στα εσωτερικά της χώρας, αλλά οφείλουν να υπερασπίσουν το ευρώ.
ΤΗΡΗΣΗ ΣΥΜ ΦΩΝΙΩΝ. Ο ι Ευρωπαίοι είναι έτοιμοι να συνεχίσουν να στηρίζουν την Ελλάδα, αλλά οι Ελληνες πρέπει να τηρήσουν όσα συμφώ νησαν στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου για το κούρεμα του χρέους και τα μέτρα, ανέφεραν σε από κοινού ανακοίνωσή τους ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζο- ζέ Μανουέλ Μπαρόζο και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν βαν Ρόμπαϊ.

Σκληρό μήνυμα Γιούνκερ
Ενδεικτικό του κοινού μετώπου 

που έχει δημιουργηθεΐ στην 
Ευρώπη για να ασκηθούν πιέσει 
στην Αθήνα είναι ότι πριν αρχίσει 
το Θ 20 ο επικεφαλήβ του 
Ευιτ^Γουρ Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ 
έστειλε «μήνυμα» στην Ελλάδα, 
αναφέροντα5 ότι οι Ευρωπαίοι 
είναι «απολύτου προετοιμασμένοι 
για την κατάσταση» εάν η Ελλάδα 
εγκαταλείψει το ευρώ. Οπωβ 
είπε, οι Ευρωπαίοι επιθυμούν 
να παραμείνει η Ελλάδα στην 
ευρωζώνη, αλλά τόνισε ότι αυτό 
δεν μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε 
κόστοε. Εάν οι Ελληνρβ θέλουν 
να εγκαταλείψουν το ευρώ θα 
ήταν σφάλμα αλλά δεν μπορούμε 
να βοηθήσουμε τη χώρα παρά 
τη θέλησή τηε, είπε. Λίγο μετά, 
σε ανακοίνωσή τηε η Κομισιόν 
ανέφερε ότι η Ελλάδα ανήκει 
στην ευρωζώνη και ότι αυτή είναι 
η μόνη επιλογή που βρίσκεται 
στο τραπέζι, αλλά υπογράμμισε 
ότι εάν υπάρξει έξοδοβ από το 
ευρώ αυτό θα σημάνει και έξοδο 
από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Η 
έξοδοε οποιοσδήποτε χώραβ από 
το ευρώ δεν προβλέπεται από τιε 
ευρωπαϊκέ5 συνθήκεε, ανέφερε ο 
πρόεδροε τηβ ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι.

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινήθηκαν χθες έντονα ανοδικά από τις προσδοκίες για ματαίωση του δημοψηφίσματος και μετά την ανακοίνωση της μείωσης των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα . Το Χρηματιστήριο Αθηνώ ν έκλεισε με άνοδο 1,86%.Στις συνομιλίες του G20 για την κρίση χρέους της ευρωζώνης συμμετέχουν ο αμερικανός Πρόεδρος Μπαρόκ Ομπάμα, οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και τής Ισπανίας κ.ά., η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ, αξιωματούχοι της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Η Σλοβενία, από την πλευρά της, προειδοποίησε ότι δεν θα συμμετέχει στην καταβολή της έκτης δόσης προς την Ελλάδα αν η Αθήνα δεν δώσει ικανοποιητικές εξηγήσεις, ενώ ο Πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ είπε με νόημα ότι όλος ο κόσμος περιμένει καλές ειδήσεις από την Ελλάδα και όχι ειδήσεις λαϊκιστικές. Κατηγόρησε επίσης τους Ευρωπαίους ότι δεν εφαρμόζουν αρκετά γρήγορα τα απαραίτητα μέτρα για την καταπολέμηση της κρίσης χρέους και δημοσιονομικών ελλειμμάτων.Το πρωί στο περιθώριο της Συνόδου συνεκλήθη μίνι σύνοδος κορυφής στην οποία μετείχαν οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, εκπρόσωποι του ΔΝΤ, της Κομισιόν και της ΕΚΤ, αλλά δεν υπήρξε ανακοίνωση μετά το τέλος της.
ΙΤΑΛΙΑ. Παρέμβαση στη δευτερογενή αγορά ομολόγων αναγκάστηκε να κάνει για ακόμη μία ημέρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προ- κειμένου να σταματήσει την εκρηκτική άνοδο στο κόστος δανεισμού της Ιταλίας. Οι αγορές συνέχισαν την επίθεσή τους στην τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης καθώς η κυβέρνηση του Σίλβιο Μπερλου- σκόνι δέχεται σφοδρές πιέσεις στο εσωτερικό της χώρας για την πολιτική που ακολουθεί.Οι αποδόσεις των δεκαετών ιταλικών ομολόγων εκτοξεύτηκαν χθες στο 6,4%. Ετσι, απαιτήθηκε παρέμβαση της ΕΚΤ για να πέσει το επιτόκιο κοντά στο 6%. Παρ’ όλα αυτά, τα spreads της Ιταλίας βρέθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα αφού ξεπέ- ρασαν ακόμη και τις 460 μονάδες.

Ολο χαμόγελα και 
πειράγματα ήταν χθεε 

στη συνάντηση του 
Θ20 στιε Κάννεε ο 
γάλλοε Πρόεδροε 
Νικολά Σαρκοζί, 

η Καγκελάριοε 
Ανγκελα Μέρκελ, ο 
Πρόεδροε των ΗΠΑ 

Μπαρόκ Ομπάμα 
και ο βρετανόε 

Πρωθυπουργόε 
Ντέιβιντ Κάμερον 

[από αριστερά προε τα 
δεξιά). Στη συνέχεια 

όμωε που η κουβέντα 
ήρθε στην ευρωπαϊκή 

κρίση τα πράγματα

Προειδοποίησαν σε όλους ιούς ιόνους Παπανδρέου Και Σαμαρά όιι η Ελλάδα κινδυνεύει με ορισπκό ναυάγιοΚορυφώθηκαν οι πιέσεις για σύγκλιση ίω ν δύο μεγάλω ν κομμάιων
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΙΑΝΝΗΣ Λ. ΠΟΛΙΤΗΣ

Η πρόταση του Πρωθυπουργού για δημοψήφισμα ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι σε Παρίσι και Βερολίνο και οδήγησε τον γαλλογερμανικό άξονα στην απαίτηση άμεσης συγκρότησης κυβέρνησης εθνικής ενότητας. Στην πραγματικότητα οι ισχυροί εταίροι μας δούλευαν μήνες τώρα για να πετύχουν την -  προσωρινή έστω -  σύγκλιση των δύο μεγάλων κομμάτων. Οι συζητήσεις εντά- θηκαν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες στις 25 και 26 Οκτωβρίου, όπου οι Ευρωπαίοι είπαν σε όλους τους τόνους στον Πρωθυπουργό και στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης πως εάν δεν βρεθεί κοινός τόπος η Ελλάδα κινδυνεύει με οριστικό ναυάγιο.

Ο ι μεγάλες πιέσεις όμως προς αυτή την κατεύθυνση κορυφώθηκαν τα τελευταία 24ωρα με αλλεπ άλληλες τηλεφ ω νικές οχλήσεις των ευρωπαίων αξιωματαύχων σε πολιτικά στελέχη και των δύο μεγάλων κομμάτων όλων των βαθμιδών τα οποία έχουν «ευρωπαϊκή ατζέντα» και διατηρούν πάντα μαζί τους ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας. Οι πρωταγωνιστές στις συζητήσεις με τους έλληνες πολιτικούς ήταν η Καγκελάριος Μέρκελ και το επιτελείο της, ο Πρόεδρος Σαρκοζ και το επιτελείο του, ο Ζαν-Κλον Γιούνκερ, ο Ζοζέ Μανουέλ Μπαρ ζο, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού / ϊκού Κόμματος Βίλφρεντ Μαρπ και ο επικεφαλής των Zonin'1 Μάρτιν Σουλτς. Τα μεσά Τετάρτης πάντως, σττ νέντευ ξη  των ηγεττ

και Γαλλίας, ο Σαρκοζί με μια φράση αποκάλυψε την απαίτηση των ισχυρών εταίρων μας για συναίνεση στην Ελλάδα ως προϋπόθεση για ολοκλήρωση του λεγάμενου «σχεδίου σωτηρίας». «Απευθύνομαι και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση» είπε ο γάλλος Πρόεδρος, και για τους γνωρίζοντες είναι σαφές ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη  η συζήτηση για συγκρότηση κυβέρνησης «εθνικής σωτηρίας». Και για να είναι ξεκάθαρη η στάση των :ταίρων μας ο πρόεδρος της Γαλλί- ς επανήλθε χθες το απόγευμα για ενθαρρύνει τους Γ. Παπανδρέου Α. Σαμαρά να συνεχίσουν τις διελεύσεις με αμοιβαίες υποχω- ■ νια τον σχηματισμό κυβέρ- κυτάλη από τον Νικολά ' η Ανγκελα Μ έρκελ η ιυτή τη φορά δημό

σια πίεση για εξεύρεση λύσης «Εγώ από τους Ελληνες δεν θέλω ανακοινώσεις, θέλω πράξεις».
Α ΙΣ ΙΟ Δ Ο ΞΙΑ . Κ εντρικά στελέχη της Κομισιόν επισημαίνουν ότι η προσπάθεια για συνεννόηση των δύο μεγάλων κομμάτων δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση για τουςΑλλεπάλληλε5 τ η λ εφ ω ν ία
Ευρωπαίους γιατί, όπως εξηγούν, στην πραγματικότητα μέχρι και την τελευταία άτιμη τόσο ο Πρωθυπουργός τόσο και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης πυροδοτούσαν κάθε προσπάθεια συνεν

νόησ ης. «Η Ελλάδα δεν έχει κουλτούρα κυβερνήσεω ν συ νεργα σ ιών και επιπλέον τα δύο κεντρικά πρόσωπα της πολιτικής ζωής δεν έδειξαν ούτε για μια στιγμή εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, που άνοιξε αυτή η συζήτηση, τη διάθεση για κοινή πορεία μέχρι η χώρα δεν ξεφύγει από την κίνδυνο της χρεοκοπίας» έλεγε με έμφαση χθες κεντρικό στέλεχος της Κομισιόν. Το ίδιο στέλεχος πάντως εξέφραζε παράλληλα την αισιοδοξία ότι είναι θέμα ελάχιστου χρόνου η εξεύρεση λύσης, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες των εταίρων μας ώστε οι αρχηγοί να μετακινηθούν ένα βήμα ώστε να συνα ντηθούν και να δώ σουν μαζί με τον Πρωθυπουργό κοινής αποδοχής τη μάχη για τη διάσωση της Ελλάδας.

επ ικοινω νώ  των ευρωπαίων αξιωματούχων σε πολιτικά στελέχη και των δύο μεγάλων κομμάτων

Το παρασκήνιο ins ouvâvinons ous KàvvesH δύσκολη νύχια ίου Πρωθυπουργού
ΕΦΙΑΛΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ πέρασαν ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος κατά τη διάρκεια της σύσκεψης στις Κάννες προχθές το βράδυ με την Α νγκελα Μέρκελ, τον Νικολά Σαρκοζί, τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και τον Ζοζέ Μ παρόζο.Οπως έγινε γνωστό από πηγές της ελληνικής αντιπροσωπείας που συνόδευε τους κ.κ. Παπανδρέου και Βενιζέλο, ο Πρωθυπουργός, κυρίως, έγινε αποδέκτης σκληρών χαρακτηρισμών για την απόφασή του για το δημοψήφισμα, κυρίως εκ μέρους των κ.κ . Σ α ρκοζί, Μ παρόζο και Γιούνκερ.Ηπιότερη ήταν η κ. Μ έρκελ, αλλά πάντα κατά τις περιγραφές «οι χαρακτηρισμοί, ειδικά του κ. Μπαρόζο και του κ. Σαρκοζί, ήταν πε- ζοδρομιακού επιπέδου, και σε ορισμένες φορές έφτασαν στα όρια του χυδαίου»!Φράσεις του «συρμού» χρησιμοποίησε και ο κ. Γιούνκερ, κυρίως για να χαρακτηρίσει την απόφαση του έλληνα Πρωθυπουργού. Το κλίμα ήταν τόσο βαρύ, που πάντα κατά τις ίδιες πηγές «είναι αξιοθαύμαστο το γεγονός πως ο διάλογος έμεινε μόνο στα λόγια και δεν εξετράπη»!Αναφ έρεται επ ίσης ότι «είναι θαύμα πώς δεν αποχώρησαν από τη συνάντηση εξαιτίας ακριβώς των ύβρεων ο κ. Παπανδρέου και ο κ. Βενιζέλος».Αποτέλεσμα αυτού, πάντα κατά τις ίδιες πληροφορίες, ήταν ότι στη διάρκεια της επιστροφής της ελληνικής αντιπροσωπείας με το αεροπλάνο επικρατούσε παγωμάρα και δεν υπήρξε διάλογος με τα μέλη της αποστολής.
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ. Η Μ έρκελ περι- έγραψε τη συνομιλία ως «σκληρή και δύσκολη» αργότερα, όταν στεκόταν δίπλα στον Σαρκοζί στην κοινή συνέντευξη Τύπου. «Το ευρώ θα πρέπει να παραμείνει σταθερό... ©α προτιμούσαμε να το εξασφαλίσουμε μαζί με την Ελλάδα παρά χωρίς αυτήν. Αλλά η πρώτη προτεραιότητα είναι η σταθερότητα», είπε η Μ έρκελ. Ευθύς ήταν και ο Σαρκοζί: «Οι έλληνες φίλοι μας πρέπει να αποφασίσουν αν θέλουν να συνεχίσουν το ταξίδι μαζί μας».Η γραμμή της μάχης είχε καθοριστεί νωρίτερα την ίδια μέρα, όταν ο Σαρκοζί καλωσόρισε τη Μ έρκελ, την ώρα που εξερχόταν μιας μαύρης λιμουζίνας, με ένα θερμό αγκάλιασμα, το οποίο θα φάνταζε αδιανόητο πριν από μερικές εβδομάδες, όταν διαφωνούσαν για τον ρόλο των κρατών στην επανακεφαλαι- οποίηση των τραπεζών. Ο  συμβολισμός, όμως, της θερμής υποδοχής ήταν εμφανής στους αυτόπτες μάρτυρες. «Οι Ελληνες εξεπλάγη- σαν από το πόσο ενωμένοι εμφανιστήκαμε», αναφ έρει το Ρόιτερ,

επικαλούμενο πηγή, που ήταν παρούσα στις συνομιλίες. Η σφοδρή επίθεση επηρέασε τον Παπανδρέου, σύμφωνα με την άποψη ενός ευρωπαίου αξιωματούχου. «Είναι δίκαιό να πούμε ότι ο Παπανδρέου αιφνιδιάστηκε από την αντίδραση των άλλων ευρωπαίων ηγετών. Δεν απέρριψε την πρόθεσή του να προχωρήσει σε δημοψήφισμα, αλλά νομίζω ότι έφυγε έχοντας μετα- νιώσει που το ζήτησε».
ΣΟΚΑΡΙΣΜΕΝΟΣ. Αλλά και ο Ευάγγελος Βενιζέλος εμφανίστηκε σαφώς σοκαρισμένος μετά τη συνάντηση. «Ηταν πολύ αναστατωμένος όταν βγήκε από τη συνάντηση. Μ ιλούσε με δυσκολία» αναφέρει το Ρόιτερ, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Οικονομικών. Αμέσως μετά τη συνάντηση οι δύο άνδρες επιβιβάστηκαν στο αεροπλάνο για να επι- στρέψουν στην Αθήνα τα ξημερώματα της Π έμπτης. «Η ατμόσφαιρα στο αεροπλάνο ήταν παγωμένη» αναφέρει το Ρόιτερ, επικαλούμενο ανώνυμη κυβερνητική πηγή.

Ολάνι κατηγορεί Σαρκοζί για εκβιασμό
Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε 
ο apxnyôs του γαλλικού 
Σοσιαλιστικού Kopparos 
Φρανσουά Ολάντ κατά του 
Προέδρου Νικολά Σαρκοζί για τον 
τρόπο που χειρίστηκε το ζήτημα 
του ελληνικού δημοψηφίσματο5. 
Μιλώνταε στη γαλλική εφημερίδα 
«Le Monde», ο υποψήφιοε των 
Σοσιαλιστών για τι$ επόμενεε 
προεδρικέ5 εκλογέε στη Γαλλία 
δήλωσε ότι το τελεσίγραφο 
που απηύθυναν στην Ελλάδα το 
Παρίσι και το Βερολίνο αποτελεί 
«εκβιασμό». Μία χώρα δεν 
μπορεί να ζήσει υπό την πίεση των 
εκβιασμών, δήλωσε ο κ. Ολάντ στη 
γαλλική εφημερίδα, επικρίνονταε 
τον Σαρκοζί για «ελαφρότητα».
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Οποια ξένη εφημερίδα και να ανοίξει κανεί5, θα δει πλάι σια καιεβαιά και ιΐδ αναλύσει για ίο «ελληνικό δράμα» και ιουλάχισιον μία γελοιογραφία, που συχνά λέει περισσόιερα από ό,π όλοι οι αναλυτά και οι πολιτικοί που την πλαισιώνουν μαζί. Προειδοποίηση: οι σκιτσογράφοι ενίοτε είναι σκληρότεροι και από τη φράου Μέρκελ.Η γελοιογραφία ms... τραγωδία5 uas
Référendum grec : φ 
La parole au peuple

HitMUpOÜLOS

«Ελληνικό δημοψήφισμα: Ο λόγοί στον λαό». Από τον θρυλικό σκιτσογράφο 
Πλαντί T n s  «Monde». Οι εναλλακτικέΐ προτάσεκ: Οχι στη λιτότητα... Φεύγουμε 
από το ευρώ... Μένουμε στο ευρώ... Κάτω ο Παπανδρέου!... Αντε χάσου...

Χωρί$ πολλά λόγια ούτε ανάγκη σχολιασμού, το σκίτσο του 
Ντομένικο Ρόσα στην ιταλική εφημερίδα «II Sole 24 Ore».
Η Ελλάδα, η κάλπη, το δημοψήφισμα, η αυτοκτονία

MAttOS UP AU-IWoSê  
U-4 FAVOUR OF THifj

peucious SHiT KEI

«Οσοι θέλουν αυτόν τον πεντανόστιμο γύρο από σκατά, να σηκώσουν το χέρι!». Η πρόταση του Γιώργου Παπανδρέου προβ τον ελληνικό λαό, 
όπωϊ την εξέλαβε στην «ΘυαΓάίαη» ο Στιβ Μπελ. Λεπτ' έρεια: ο τσολιά* με την ευρωπαϊκή σημαία και την αντιασφυξιογόνο μάσκα κάτω δεξιά

«Ανοικοδομώνταε την Ελλάδα». 
Οπου Ελλάδα το άγαλμα. Και 
«αν-οικοδόμοε» ο Πρωθυπουρ 
Το αποτέλεσμα, στο τέταρτο κ< 
σειρά σκιτσάκι. Εργο του Μ' 
Βιντμπέργκ, «σκιτσογΓ" 
καλλιεργητή, διερμρ 
στη γαλλική «ίβ Μ
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Πρώιο πιάιο oris ouvopiXíes ίων ηγειών ίων 20 πιο πλούσιων χωρών ήιαν η κρίση σιην ευρωζώνηΚαλούν ίο ΔΝΤ να είναι σε ετοιμότητα
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΝΑΤΑΣΑ ΜΠΑΣΤΕΑ

Η  κρίση στην ευρωζώνη μονοπώλησε τις συνομιλίες των ηγετών των 20 πιο πλούσιων χωρών του κόσμου στις Κάννες, όπου ο πρόεδρος της Γαλλίας Νικο- λά Σαρκοζί που τους φιλοξενεί τόνισε ότι «δεν πρόκειται να δεχθούμε την έκρηξη του ευρώ διότι αυτό θα σήμαινε την έκρηξη της Ευρώπης». Ο ι ηγέτες των Η ΠΑ Μπαρόκ Ομπά- μα, της.Κίνας Χου Τζιντάο, της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, της Γερμανίας Ανγκελα Μέρκελ, της Ινδίας, της Βραζιλίας και άλλων χωρών άρχισαν την επίσημη συνεδρίαση έπειτα από ένα πρωινό γεμάτο διμερείς συναντήσεις και τόνισαν ότι το κυρι- ότερο καθήκον της Συνόδου είναι η επίλυση της ευρωπαϊκής κρίσης. Ο Σαρκοζί που προέτρεψε τους συμ- μετέχοντες ηγέτες να ασχοληθούν και με άλλα θέματα πέραν της Ελλά-Συμφώνησαν όπ ο ιδιωτικό* τομέα* πρέπει να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο για να επιλυθεί η παγκόσμια κρίσηδας, τόνισε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Ομπάμα συμφώνησαν πως ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο για να επιλυθεί η παγκόσμια οικονομική κρίση.«Καταλήξαμε σε από κοινού προσέγγιση ώστε να κάνουμε τον οικονομικό κόσμο να συμμετέχει στην επίλυση της κρίσης», δήλωσε ο Σαρκοζί στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή του με τον αμερικανό Πρόεδρο και πρόσθεσε ότι χαιρετίζει «τον τρόπο που αντιλαμβάνεται ο Ομπάμα θέματα όπως ο φόρος στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές».Σύμφωνα με ένα σχέδιο απόφα- ■ης της Συνόδου οι ηγέτες του ¿2 0  'όκειται να καλέσουν το Διεθνές ■ιισματικό Ταμείο να δημιουργή- και να θέσει σε ετοιμότητα νέ- ’ ηχανισμούς δανεισμού, που •"ίσαν να συνδράμουν χώ- • ζώνης όπως η Ιταλία, α καθίστανται δια- οίπτωση» σε χώ-

ρες με ισχυρές πολιτικές και ισχυρά δημοσιονομικά δεδομένα που αντιμετωπίζουν εξωγενή σοκ, αναφέρε- ται στο προσχέδιο.Το σχέδιο απόφασης της Συνόδου Κορυφής του G20, οι εργασίες της οποίας ολοκληρώνονται σήμερα, αναφέρει επίσης ότι η Κίνα, η Γερμανία και άλλες οικονομίες προσανατολισμένες στις εξαγωγές πρέπει να κάνουν βήματα προς την κατεύθυνση της αύξησης της εσωτερικής ζήτησης σε περίπτωση που καταγραφεί επιδείνω ση της προοπτικής της διεθνούς οικονομίας. Η Γερμανία και η Κίνα, μαζί με την Αυστραλία, τη Βραζιλία, τον Καναδά, τη Νότια Κορέα και την Ινδονησία, αναφέρονται ως κράτη «με συγκριτικά ισχυρά δημόσια οικονομικά», κάτι που επιτρέπει στις κυβερνήσεις τους να μπορούν να υιοθετούν οικονομικά μέτρα αναπτυξιακού χαρακτήρα.Στο κείμενο του σχεδίου απόφασης που είδε δημοσιογράφος του Γερμανικού Πρακτορείου, προτεί- νεται «να επιτραπεί να τεθούν σε εφαρμογή μέτρα αυτόματης δημοσιονομικής σταθεροποίησης», δηλαδή να μην αφεθεί η κατάσταση να εξελιχθεί με το μέχρι σήμερα ακολουθούμενο μοντέλο. Αυτό σηματοδοτεί το να αυξάνονται οι δημόσιες δαπάνες όταν το εγχώριο ΑΕΠ σημειώνει επιβράδυνση.Παρών στις Κάννες, έπειτα από πρόσκληση του Νικολά Σαρκοζί, είναι και ο ιδρυτής της Microsoft Μπιλ Γκέιτς, από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Σε συνέντευξή του τόνισε ότι πήγε στη γαλλική πόλη προκειμένου να υπενθυμίσει στους ηγέτες πως ύφεση ή όχι, οι πλούσιες χώρες και ιδιαίτερα εκείνες που βγήκαν από τη φτώχεια όπως η Κίνα και η Βραζιλία πρέπει να συ- νεχίσουν να βοηθούν τις πιο φτωχές. «Το σημαντικό είναι», δήλωσε, «ότι τα χρήματα μπορεί να κάνουν μεγάλη διαφορά. Ο τρόπος που ξοδεύεται η βοήθεια σήμερα, δηλαδή με καινοτομίες, σημαίνει πως η επίδραση κάθε δολαρίου βοήθειας είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι στο παρελθόν».

Τα πειράγματα δεν έλειψαν στη Σύνοδο των ηγετών των είκοσι πλουσιότερων χωρών, όπα« αυτό του Ομπάμα 
στον Σαρκοζί για την κόρη του, λέγοντάβ του ότι ελπίζει να μοιάζει στην Κάρλα Μπρούνι

ΟΜΠΑΜΑ ΣΕ ΣΑΡΚΟΖΙ«Ελπίζω η μικρή να μοιάσει σιην Κάρλα»
Η σύνοδοε των ηγετών των 20 
πιο πλούσιων χωρών του κόσμου 
δεν είχε μόνο συζητήσει για 
την οικονομική κρίση αλλά και 
ανθρώπινε* στιγμέβ. Ο  αμερικανόε 
Πρόεδρο* Μπαρόκ Ομπάμα 
συνεχάρη τον γάλλο ομόλογό του 
Νικολά Σαρκοζί για τη γέννηση τηβ 
πρώτη* κόρη* του και αστειεύτηκε 
ότι ελπίζει πωε η μικρή Τζούλια 
θα μοιάσει στη μητέρα τηε Κάρλα 
Μπρούνι και όχι στον πατέρα τηε, 
σχολιάζονταβ ότι «αυτό θα είναι 
εξαιρετικό». Ο  Ομπάμα, που έχει 
δύο κόρεί, έκανε την παρατήρηση 
αυτή μετά την κατ' ιδίαν συνομιλία 
που είχε με τον Σαρκοζί και 
πρόσθεσε ότι τώρα «μοιραζόμαστε 
μία από τιε μεγαλύτερε* ευχέβ 
αλλά και προκλήσειε στη ζωή, να 
έχειε δηλαδή κόρη». Ο  Σαρκοζί 
απάντησε αστειευόμενοε: «Βλέπετε 
την τεράστια επιρροή που είχε 
πάνω μου ο Μπαρόκ Ομπάμα. Εδώ 
και τέσσερα χρόνια, μου εκθειάζει 
την εμπειρία του να έχει κόρεί.
Και έτσι τον ακόυσα και μάλιστα 
ακολούθησα το παράδειγμά του».

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΑ ΝΕΑ O I E C BΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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"Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

:γο ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
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«ΟΡΝΙΘΕΣ»

ΜΑΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΟΥΣΣΟΥ

«ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ» 
ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΑΡΡΑ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΠΑΝΝΗ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΛΩΡΑΚΗΣ

απαρημητριου
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ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΗΣ ΤΖ0Κ0ΝΤΑΣ.

«Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΕ...
ΠΟΥ ΓΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟ 

ΓΡΑΦΕ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ»
ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΑΡΡΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚ0ΥΛΑΚΗΣ 
ΤΑΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΛΩΡΑΚΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΟΥΣΣΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ & ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΗΣ ΕΡΤ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΡΥΤΙΝ0Σ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ:
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ΜΑΡΙΑ ΣΟΦΟΥ 
ετών 28, άνεργη 
nnixioúxos Θεολογίαϊ

ΖΩΗ ΚΑΡΤΖΙΟΥ 
ετών 70, μετανάστρια 
στη Φρανκφούρτη

ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
ετών 23, φοιτήτρια 
ψυχολογϊαί

ΜΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
νοικοκυρά

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ετών 29, ελεύθεροβ 
επαγγελμαπαβ

ΕΥΘΥΜΙΑ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
υπάλληλοί σε τράπεζα«Φοβάμαι για ns επόμενες μέρες» «Πρώιο θέμα η Ελλάδα σιη Γερμανία» «Αν φύγουμε από ίο ευρώ, ιελειώσαμε»

«Ασιοχη η κίνηση για δημοψήφισμα»
«Σκέφτομαι να επισιρέψω στην επαρχία»

«Εμένα δεν με φοβίζει τίποτα»
«Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ στηδραχμή θα είναι τραγική και με ανυπολόγιστες συνέπειες για εμάς και τις επόμενες γενιές. Θα έχει οδυνηρές επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση των Ελλήνων, αλλά και κόστος στο εθνικό συμφέρον της χώρας. Φοβάμαι για τις επόμενες μέρες, να μη μας πουν ότι δυστυχώς επτωχεύσαμε. Επιπλέον, με ανησυχεί που η τύχη μας είναι στα χέρια των Ευρωπαίων, μόνο εκείνοι αποφασίζουν πια. Το δημοψήφισμα γενικά είναι μία δημοκρατική διαδικασία, στην προκειμένη περίπτωση όμως ήταν άκαιρο».

«ΟΤΑΝ μπήκαμε στην Ευρώπη μάς έμοιαζε σαν ψέμα, τώρα γιατί να βγούμε; Αν γυρίσουμε στη δραχμή θα καταστρέψουμε το μέλλον μας. Καμία χώρα της ευρωζώνης δεν πρέπει να φύγει από το ευρώ.Με φοβίζει η ενδεχόμενη χρεοκοπία της χώρας και στενοχωριέμαι αφάνταστα τις μέρες που είμαι στη Γερμανία και έχουν όλοι πρώτο θέμα την Ελλάδα. Δεν περίμενα ότι θα φτάναμε ποτέ σε αυτό το σημείο. Η χώρα έχει αλλάξει, ακόμα και στους δρόμους της φοβάσαι να κυκλοφορείς. Αυτό πρέπει να σταματήσει».

«ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ηΕλλάδα στο ευρώ. Δεν έχει άλλη επιλογή και έτσι πρέπει να γίνει.Αν φύγουμε, τελειώσαμε. Με φοβίζουν πάρα πολλά πράγματα όταν σκέφτομαι το μέλλον μου στην Ελλάδα, γι’ αυτό ετοιμάζομαι να φύγω -  για μεταπτυχιακό και παράλληλα δουλειά -  στην Ολλανδία. Με τα σημερινά δεδομένα δεν έχω να κερδίσω τίποτε αν μείνω στη χώρα. Θα έχω μόνο εργασιακή ανασφάλεια και άγχος».

«ΔΕΝ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕκαθόλου ο τρόπος που μας αντιμετώπισαν οι ξένοι ηγέτες, ούτε όμως και η άστοχη κίνηση του Πρωθυπουργού για δημοψήφισμα. Σε καμία περίπτωση η χώρα δεν πρέπει να βγει από την ευρωζώνη. Αυτό το σενάριο είναι σκέτη καταστροφή. Θα μας οδηγήσει στη φτώχεια, την εθνική εξαθλίωση και μι- ζέρια. Φοβάμαι για μένα και τα παιδιά μου. Να μη διαλύσουν όσα με κόπο χτίσαμε τόσα χρόνια, να μην καταστρέψουν την Ελλάδα».

«ΘΑΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙχάος αν βγούμε από την ευρωζώνη κι επιστρέ- ψουμε στη δραχμή. Από την άλλη, κι αυτά που περνάμε όντας στο ευρώ είναι ό, τι χειρότερο. Αισθάνομαι διχασμένος, δεν ξέρω πια τι είναι σωστό για τη χώρα. Νιώθω απογοήτευση. Φταίνε οι πολιτικοί, φταίμε κι εμείς. Οχι μόνο που τους επιλέξαμε, αλλά και γιατί ξοδεύαμε τα χρήματα με τόση ευκολία. Ολος ο κόσμος ζορίζεται, οι περισσότεροι νέοι είναι άνεργοι. Στο αντικείμενό μου, οι υποχρεώσεις τρέχουν, η μόνη λύση που σκέφτομαι για μένα είναι η  επιστροφή στον τόπο καταγωγής μου, τη Λιβαδειά».

«ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ καιπολύ light η αντιμετώπιση της Ελλάδας από Μέρκελ και Σαρκοζί. Κάναμε τα πάντα για να μας αντιμετωπίζουν ως τους τελευταίους του χωριού. Καλά να πάθουμε, το θέμα όμως είναι από εδώ και πέρα τι θα κάνει ο λαός. Η Ελλάδα πρέπει οπωσδήποτε να βγει από την ευρωζώνη και να μην εκβιάζεται από κανέναν. Να γυρίσει στη δραχμή για να μπορεί να ζει ο λαός όπως πριν, δηλαδή καλύτερα από ό,τι τώρα. Θα είμαστε φτωχοί αλλά δεν θα έχουμε πουληθεί. Δεν με φοβίζει τίποτα γιατί μπορώ να επιβιώσω σε κάθε περίπτωση. Για την επιβίωση της πατρίδας μας, όμως, χρειάζεται να την αγαπήσουμε περισσότερο».«Το ευρώ είναι μονόδρομος»
Μονόδρομο χαρακιηρίζουν ιην παραμονή ins Ελλάδας σιο ευρώ πολίτες που καιέθεσαν ιην άποψή τους σια «ΝΕΑ». Οπως λένε -  σιη συνιριππκή τους πλειονόιηια -  «η χώρα δεν μπορεί να περπατήσει μόνη ins». Ταυτόχρονα δηλώνουν θλίψη και οργή από ιον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν την Ελλάδα'σπς Κάννες Μέρκελ και Σαρκοζί. Φοβούνται ns συνέπειες μιας πολιτικής και κοινωνικής αστάθειας, αλλά πιστεύουν ότι η Ελλάδα μπορεί να είναι μικρή, αλλά αποτελεί κομμάτι του ευρωπαϊκού οικοδοί1̂
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ/ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ENRI C  \J



ΤΑ ΝΕΑ
ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΕΣΖευγάρια

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ 
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΠΟΡΕΙ να μιλάει πολύ και με πολλούς, μπορεί να επηρε
άζεται από τα συναισθήματά του και μπορεί ενίοτε να ακο
λουθεί τις παρορμήσεις του. Ωστόσο, ο Αντώνης Σαμαράς 
αποδεικνύεται σταθερά ο πιο ώριμος παίκτης από τους πο
λιτικούς της γενιάς του στο γήπεδο της τακτικής.

ΑΥΤΟ αποδεικνύεται ξανά αυτή την εβδομάδα που απαίτησε 
κινήσεις και προσαρμογές, δράσεις και αντιδράσεις. Ο Σαμα
ράς βγήκε άμεσα κόντρα στην πρόταση του Γιώργου Παπαν- 
δρέου για δημοψήφισμα. Και όχι μόνο βγήκε απέναντι, αλλά 
το τράβηξε, αποδίδοντας στον Πρωθυπουργό ακόμη και τυ
χοδιωκτισμό. Κριτικός για τη συμφωνία της 27ης Οκτωβρί
ου, ο Σαμαράς επέμενε ότι δεν την έχει δει. Δεν έχει άδικο. 
Οσοι ξέρουν επιμένουν ότι πίσω από το κούρεμα 50% και 
την απαλλαγή της χώρας από 100 δισ. χρέους υπάρχουν δυ- 
σβάσταχτες υποχρεώσεις, ιδίως σε θέματα εγγυήσεων. Τό
σο δυσβάστακτες που φαίνεται ότι προκάλεσαν δυσανεξία 
και στον Παπανδρέου, στη διάρκεια της μεταμεσονύκτιας 
διαπραγμάτευσης.

ΟΤΑΝ όμως ο Πρωθυπουργός επέστρεψε όπως επέστρεψε 
από τις Κάννες -  δηλαδή κακήν κακώς -  ο Σαμαράς δεν δί
στασε να ανατοποθετηθεί. Εδώ και είκοσι μήνες -  ή μάλλον 
εδώ και είκοσι χρόνια -  ο Παπανδρέου ήταν ο καλύτερα συ
ντονισμένος με το  εξωτερικό έλληνας πολιτικός. Οταν, κα
τά την έκφραση της παρισινής εφημερίδας «Le Monde», τσ ί
μπησε τον Γιώργο η μύγα και πήγε κόντρα στους Ευρωπαί
ους με το δημοψήφισμα, άλλαξαν οι ρόλοι. Ο Σαμαράς τοπο
θετήθηκε ως εγγυητής της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώ
ρας. Εμφανίστηκε μάλιστα διατεθειμένος να ψηφίσει η ΝΔ 
τη δανειακή σύμβαση, υπό τον όρο να σχηματιστεί μεταβα
τική κυβέρνηση που να πάει τη χώρα σε εκλογές.

ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ κινήσεις τακτικής είναι κινήσεις ουσίας. Η 
θέση του Σαμαρά απελευθερώνει τη χώρα ή, τέλος πάντων, 
τη βγάζει από τη γωνία. Γιατί δεν χρειάζεται να έχεις πάει 
στις Κάννες για να καταλάβεις ότι η νέα δανειακή σύμβαση, 
που θα υλοποιεί τη συμφωνία της 27ης Οκτωβρίου, πρέπει 
να ψηφιστεί άμεσα αν είναι η χώρα να μείνει στο ευρώ. Εφό
σον συναινεί η αξιωματική αντιπολίτευση ο δρόμος αυτός 
ανοίγει. Το δυσάρεστο είναι ότι η οδός προς το μέλλον είναι 
πια μία δύσβατη στενωπός. Η ευρωζώνη δεν μετράει πλέον 

το κόστος της διάσωσης αλλά της παραμονής της 
Ελλάδας -  μιας χώρας ασυνεπούς και απρό

βλεπτης -  στους κόλπους της.

ΤΟ ΚΑΚΟ είναι ότι ΝΔ και ΠΑΣΟΚ είναι 
σαν ζευγάρι που, όταν θέλει η μία, δεν 
θέλει πια ο άλλος. Ο Γιώργος Παπαν
δρέου καλωσόρισε την πρωτοβου
λία Σαμαρά να ψηφίσει τη δανειακή 
σύμβαση, αλλά στο θέμα της μεταβα
τικής κυβέρνησης συνεργασίας όπως 
και των εκλογών πέρασε και δεν άγγι

ξε. Με αποτέλεσμα έκρηξη Αντώνη στη 
Βουλή. Θα επιμείνει ο Παπανδρέου; Ή  

μήπως θα υπαναχωρήσει όπως έκανε και 
με το δημοψήφισμα που, όπως τα «θαύμα
τα», κράτησε τρεις μέρες; Είναι μια από 

τις απαντήσεις που θα δώσει η σημε
ρινή μέρα και, πιο συγκεκρι

μένα, η έκβαση της ψή
φου εμπιστοσύνης 

προς την κυβέρ
νηση.

mhtro@dolnet.gr

Τραγικό και ακαιανόηιο
ΟΜ ΟΛΟΓΩ ότι έχω αρχίσει να μην καταλαβαίνω -  δεν εί
ναι απαραιτήτως κακό... Αντιθέτως, είναι πολύ κακό να μην 
καταλαβαίνει και κανένας άλλος. Διότι τόσο η παρέμβαση 
του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο όσο και η 
ομιλία του στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ κινήθηκαν στο πλαίσιο 
του ακατανόητου. Επιεικώς, του τραγικού ακατανόητου.

ΤΟΥΙ.Κ.
ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ

Το ακατανόητο 
προκύπτει όταν ο 

Πρωθυπουργό$ 
εμφανίζεται 

κατόπιν εορτή$ 
να ανακοινώνει 

περίπου αμέριμνα 
ότι «όλα είναι μια 

χαρά». Κάτι που 
σημαίνει πα« είτε 

δεν αξιολόγησε 
τι συνέβη είτε 

αρνείται να 
αντιληφθεί 

τον κυκεώνα 
στον οποίο έχει 

περιέλθει η χώρα -  
με απόλυτα« δική 

του πρωτοβουλία...

ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ τώρα η χώρα βυθίστηκε σε μια πολιτική και 
οικονομική λαίλαπα, βρέθηκε ουσιαστικά με το ένα πόδι 
έξω  από την ευρωζώνη. Η ίδια η Ευρώπη γνώρισε πρωτο
φανή αναταραχή. Οι αγορές βουλιάζουν. Το ευρώ κινδυ
νεύει. Η Ελλάδα στήθηκε αναπολόγητη στο απόσπασμα 
της ευρωπαϊκής γνώμης και ο Πρωθυπουργός της υπέ- 
ρ τη  πρωτοφανή ταπείνωση στις Κάννες.

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΛΟΓΟ, άραγε, συνέβησαν όλα αυτά; Επειδή 
έπεσε φυλλοξήρα; Επειδή φύσηξε βαρδάρης; Οχι. Επει
δή ο Γ. Παπανδρέου εξήγγειλε ένα δημοψήφισμα χωρίς 
να σταθμίσει ούτε τις συνέπειες ούτε τις αντιδράσεις, το 
οποίο αναγκάστηκε να καταπιεί χθες, μπροστά στα όσα 
μεσολάβησαν.

.ΕΩΣ ΕΚΕΙ, δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα κατανόησης. 
Το ακατανόητο προκύπτει όταν ο Πρωθυπουργός εμφα
νίζεται κατόπιν εορτής να ανακοινώνει περίπου αμέρι
μνος ότι «όλα είναι μια χαρά». Κάτι που σημαίνει πως εί
τε δεν αξιολόγησε τι συνέβη είτε αρνείται να αντιληφθεί 
τον κυκεώνα στον οποίο έχει περιέλθει η χώρα -  με απο
λύτως δική του πρωτοβουλία...

Α ΛΛΑ  ΚΑΙ ΑΥΤΟ ακόμη είναι δευτερεύον μπροστά στην 
ουσία του προβλήματος. Διότι το πρόβλημα που δημιουρ- 
γήθηκε στη χώρα ποιος θα το θεραπεύσει; Ποιος θα απο- 
καταστήσει το  κύρος και την αξιοπιστία της στην Ευρώ
πη; Ποιος θα διασφαλίσει την ομαλότητα και τη νομιμό
τητα τω ν εξελίξεων; Ποιος θα εξασφαλίσει την ευρωπα
ϊκή προοπτική για τα παιδιά μας και τα παιδιά τω ν παι
διών μας; Ο Ρέππας με τον Αθανασάκη;

ΑΠΕΝΑΝΤΙ σε όλα αυτά (και αναφέρομαι στα απολύτως 
προφανή...) ο Πρωθυπουργός επέλεξε να συμπεριφερθεί 
σαν να μη συνέβη τίποτα. Σαν να μην τρέχει τίποτα. Λες 
και όσα συνέβησαν επί τρεις ημέρες ήταν δημιουργήματα 
της φαντασίας μας, συνέβησαν μόνο στο μυαλό μας -  δυ
στυχώς, όμως, και στο μυαλό του Σαρκοζί, της Μέρκελ και 
όλων τω ν άλλων Ευρωπαίων...

ΚΑΙ ΑΦ ΟΥ δεν συνέβη τίποτα, εμφανίστηκε έτοιμος να 
συνεχίσει από εκεί-όπου τίποτα δεν είχε προκόψει. Με το 
οξύμωρο επιχείρημα, «ψηφίστε με και βλέπουμε»

ΑΛΛΑ ΤΙ ΝΑ ΔΟΥΜΕ; Πολύ φοβούμαι ότι δεν υπάρχει πλέ
ον τίποτα να δούμε ούτε να περιμένουμε από τη συγκε
κριμένη κυβέρνηση. Καλώς ή κακώς, ο πολιτικός χρόνος 
της έχει εξαντληθεί. Και το μόνο πραγματικά ζητούμενο 
είναι να διασφαλιστούν η οικονομική σταθερότητα και η 
πολιτική ομαλότητα μέχρι τις εκλογές. Τίποτα άλλο. Διότι 
τα άλλα εκτός από ακατανόητα είναι και τραγικά.

jpretenteris@dolnet.gr

»
Αηοχαμιευχικός

Λογαριασμός
«Α ξ ίζ ε ι»

Τ
ι

Κάθε προσπάθεια αξίζει επιβράβευση.
Αποταμιευχικός Λογαριασμός «Α ξ ίζ ε ι »  με επιτόκιο 3%* για όλους!

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

©  18218 www.piraeusbank.gr

¡ Ι* · ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

mailto:mhtro@dolnet.gr
mailto:jpretenteris@dolnet.gr
http://www.piraeusbank.gr

