
_—
O I K O N O N V I K V

νόβα*»

«m
££kak

Μ ΕΓΑΛΟΙ
ΔΗΜ ΙΟΥΡΓΟΙ

ιος
ΚκνΚΛΠ

>-νλ>
î V ‘ v̂^> '·;,

Τ Λ Κ ί\> Ο ΐ, 3 Λ 1 » Χ Λ Κ θ £  
ΚΟ^ΜΚ ΑΓΑΠΗ A

«Κόσμε αγαπη μου»
....... ............

>* Μ- Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ · ! ί
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα Β' ΕΚΔΟΣΗ

Ετος 93ο ·  Αρ. φύλλου 27.904 ·  Ιδρυτής: Γ. Α. Βλάχος · Α Θ Η Ν Α ,  Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η  6 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  2 0 1 1  www.kathimerini.gr · € 2 , 0 0  · Μετις προσφορές €  4 ,0 0

ΦΑΚΕΛΟΣ

• Τι θα ισχύσει 
για την 6η δόση

• Τι θα συμβεί
με ίο PSI αν δεν ψηφιστεί 
το νέο Μνημόνιο

• Πίεση από Ε.Ε. για άμεση 
υλοποίηση της συμφωνίας 
της 27ης Οκτωβρίου

• Πώς έλαβε την απόφαση 
για δημοψήφισμα
ο κ. Παπανδρέου

• Τι διημείφθη 
στις Κάννες

« Πώς κινήθηκαν 
οι βουλευτές 
της συνεννόησης

• Το χαοτικό 48ωρο 
στο ΠΑΣΟΚ

• Τα διλήμματα και
τα νεύρα της Συγγρού

Σελ. 4 έως 15

ΣΗΜΕΡΑ

Δ Η Μ ΟΣΚΟ ΠΗΣ Η PU BLIC ISSUE__

Θα ήταν χειρότερα 
χωρίς ίο  ευρώ 
πιστεύει το 67%
Το 67% ίων Ελλήνων -σύμφωνα με δη
μοσκόπηση της Public Issue για την «Κ»- 
θεωρεί ότι τα πράνματα θα ήταν μάλλον 
χειρότερα αν η Ελλάδα εγκατέλειπε το 
ευρώ. Η γνώμη για την Ε.Ε. παραμένει 
θετική (55%), αν και υποχωρεί σε σχέση 
με προηγούμενες μετρήσεις. Σελ. 12

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ __

Τι θα μας περιμένει 
αν γυρίσουμε σιη δραχμή;
Τι θα συμβεί στην περίπτωση που επι
στρέφουμε στη δραχμή; Η «Κ» απαντά 
σε όλα τα κρίσιμα ερωτήματα για τις επι
πτώσεις μιας τέτοιας εξέλιξης στην κα
θημερινότητα μας. Σελ. 14

ΣΤΟ Π A ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TUFTS____

Δέκα χρόνια της έδρας 
«Κων. Γ. Καραμανλής»
Δέκα χρόνια γόνιμης, «πρεσβευτικής» 
παρουσίας συμπλήρωσε η έδρα «Κων
σταντίνος Γ. Καραμανλής», στο Πανεπι
στήμιο Tufts, στη σχολή διεθνών σχέσε
ων Fletcher School στις Ηνωμένες Πολι
τείες. Σελ. 29

■ .TENIA ΤΟΥ ’12» _ _ _ _

Η κρίση συμπαρασύρει 
Ευρωπαίους πολιτικούς
Καχαλύτης εξελίξεων, η κρίση χρέους 
συμπαρέσυρε το 2011 κυβερνήσεις και 
πολιτικές ηγεσίες μικρότερων χωρών 
της Ε.Ε. και προανήγγειλε την έξοδο πο
λιτικών προσωπικοτήτων του ευρωπαϊ
κού πυρήνα στο εγγύς ή το απώτερο 
μέλλον. Σελ. 16

Ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για κυβέρνηση ευρύτερης αποδοχής

Αύριο νέα 
κυβέρνηση

Η χώρα χρειάζεται να έχει τη  Δευτέρα μια 
νέα κυβέρνηση, που θα αποφΰγει τη χρε
οκοπία και τη  δραχμή. Σε αυτήν πρέπει να 
συμμετέχει το  σύνολο τω ν  υπευθύνων α- 
στικών πολιτικών δυνάμεων του τόπου, με 
επικεφαλήβ έναν άνθρωπο με icupos στο ε
ξωτερικό και koitos αποδοχήε. Ολοι πρέ
πει να κάνουν ένα βήμα πίσω από τον γκρε
μό. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για κομ- 
ματικούβ ή npooannKous υπολογισμούε και 
εγωισμούs. Ο κ. Παπανδρέου πρέπει να φύ
γει άμεσα από το κάδρο και να διαλύσει την 
παραμικρή υποψία ότι θέλει να παραμείνει 
σ την εξουσία. Κάθε άλλη σκέψη είναι κα
ταστροφική και δεν τον τιμά. Δεν στέκεται 
cos πρωθυπουργόε ο κ. Παπανδρέου, ούτε 
evros ούτε cktos. Δεν θα διαθέτει καμία συ
ναίνεση ούτε καν στο ίδιο του το  κόμμα. 
Ο κ. Σαμαράε πρέπει και εκείνοε να κάνει 
τη  θυσία του και να αντιληφθεί ότι εδώ 
που φτάσαμε, με κύρια npocpavcos ευθύνη 
m s σημερινήε κυβέρνησηε, οφείλει στον 
τόπο να μοιρασθεί ένα μερίδιο του πολι
τικού kootous για να σωθεί η πατρίδα. Δεν 
θα είναι εύκολο, αλλά πρέπει να γίνει. Αυ
τή  την ώρα, όμωβ, δεν μπορεί να είναι στό- 
xos να εξευτελίσει ο έναε το ν  άλλον. Και 
ο κ. Σαμαράβ δεν μπορεί να εγκλωβίζεται 
σε μια ακραία λογική εναντίον m s τρόικαε 
και m s «επιτήρησηβ», γιατί θα βρεθεί δέ- 
σμιόβ m s αν και όταν κληθεί να κυβερ
νήσει με την τρόικα και tous «επιτρόπουε» 
απέναντι του.
Δεν pas αφορούν τα  πρόσωπα τούτη την 
ώρα. Οι nepicTOoeis, οι εταίροι pas, αλλά 
το  κυριόχερο ο ίδιοβ ο ελληνικόβ λα0 5  α
παιτούν κυβί - /ηση εθνικήβ acoxnpias μέ
χρι αύριο το  πρωί. Η κοινωνία, η αγορά, το 
τραπεζικό σύστημα, όλοε ο λαό$ δεν α
ντέχει πια ούτε μία ημέρα αβεβαιότηταβ. Η 
ιστορική ευθύνη τω ν  κ. Παπανδρέου και 
Σαμαρά είναι να κάνουν στην άκρη και να 
βοηθήσουν τον  τόπο. Διαφορετικά θα ο
δηγηθούμε γρήγορα στην καταστροφή.

Εγκλωβισμένη στο «σημείο μηδέν» και με την α
πειλή τη5 χρεοκοπία5 να επικρέμαται, εμφανί
ζεται η χώρα, καθώ5 οι ενδείξειε έω5 νωρίε χθεε 
το βράδυ απομάκρυναν το ενδεχόμενο ευόδω- 
ση5 του εγχειρήματοε για τη συγκρότηση κυ
βέρνησή  ευρύτερηε συνεργασίαε. Το όλο σκη
νικό παρέπεμπε σε «πολιτικό παζάρι πάνω 
στον Τιτανικό», με σημεία τριβήε το περιεχόμενο 
τηε εντολήε, τη σύνθεση και τον χρονικό ορί
ζοντα τηβ νέαε κυβέρνησή. Ο πρωθυπουργόε 
Γιώργοε Παπανδρέου ετπσκέφθηκε χθεε τον Πρό
εδρο τηε Δημοκρατίαε Κάρολο Παπούλια προ- 
κειμένου να κινηθούν οι σχειικέε διαδικασίεε, 
ενώ συνεργάτεε του ανέφεραν ότι δεν διεκδικεί 
θέση στην όποια νέα κυβέρνηση.

Ο πρόεδροε τηε Ν.Δ. Αντώνηε Σαμαρά3, ο ο-

noios θα μεταβεί σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο, 
δήλωσε ότι η πρότασή του για σχηματισμό με- 
ταβατικήε κυβέρνησή «παραμένει στο τραπέ
ζι» και υπογράμμισε ότι αποδέχεται την απόφαση 
ms 27ns Οκτωβρίου, tous otoxous ins σύγκλι- 
ans και tis διαρθρωτικέε αλλαγέε, «ôncus ακρι- 
βώ5 έκανε πριν από tis εκλογέε και ο σημερινό5 
πρωθυπουργόε ms Πορχογαλίαε». Η συγκεκρι
μένη δέσμευση ερμηνεύεται eus απάντηση cms 
εντονότατε5 επικρίσειε που δέχεται για την αρ
νητική στάση του από την Ε.Ε. και τα διεθνή 
MME. Ενδεικτική ήταν χθεσινή δήλωση του συ
ντονιστή εξωτερικήε noXimais του Ευρωπαϊκού 
Λαϊκού Κόμματοε, Ελμαρ Μπροκ, ότι «η στάση 
του Αντώνη Σαμαρά έναντι ms xcopas του είναι 
ανεύθυνη». Πάντωε, ο πρόεδροε m s Ν.Δ. κατέ-

ληξε εμμένονταε στη διεξαγωγή εκλογών για να 
επιστρέφουμε στην ομαλότητα.

Tis διεργασίεε στην Ελλάδα παρακολουθούν 
άλλωστε στενά οι ηγέτεε ms Ε.Ε., που έχουν στεί
λει διπλό «μήνυμα»: Πρώτον, δεν είναι δυνατή η 
ψήφιση του PSI plus, που προβλέπει η απόφαση 
ms 27ns Οκτωβρίου, αν δεν έχει συμφωνηθεί το 
νέο Μνημόνιο. Δεύτερον, όσο διαρκεί η πολιτι
κή αβεβαιότητα δεν υπάρχει περίπτωση αποδέ
σμευσή  ms 6ns ôôons. Προτεραιότητα για την 
τρόικα είναι η αποκατάσταση ms πολιτικήε στα- 
θερότηταε, ενώ σε περίπτωση που καταστεί α
ναπότρεπτη η προσφυγή cms κάλπεε, αναμένε
ται να ζητήσει έγγραφη δέσμευση από τα δύο με
γάλα κόμματα, η οποία και θα αποτελεί προϋπό
θεση για την καταβολή ms ôôons. Σελ. 4  έως 15

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κ. Παπούλιας ακούει τον πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου να του εξηγεί, χθες το μεσημέρι, την άποψή του για έξοδο από την κρίση.

Παζάρι πάνω στον «Τιτανικό»

Τουριστικά 
πακέτα και 
εκτός ευρώ
Αλλά σε... «άλλο νόμισμα»
Πριν από λίγο καιρό, θα ακουγόταν μό
νο  os σενάριο ειιιστημονικήε φαντα- 
oias. Σήμερα λαμβάνεται υπόψη os πι
θανό σενάριο. Γι’ αυτό και καταγρά
φεται ακόμα και σε επιχειρηματικά συμ
βόλαια. Ο λόγοε αφορά τη ν ισοτιμία με 
τη ν  οποία «κλείνονται» συμφωνίεε με 
tour operators του εξωτερικού για το 
2012. Qs εναλλακτικό σενάριο, λοιπόν, 
δεν λαμβάνεται υπόψη το  ευρώ cos νό
μισμα m s Ελλάδαε, αλλά... «άλλο νό 
μισμα». Αρχικά, οι εγχώριεε εταιρείεε 
που κλήθηκαν να υπογράψουν tis 
συμφωνίε5 το  αρνήθηκαν. Αργότερα, 
opcos, αναγκάσθηκαν να  το  αποδε
χθούν. Το φαινόμενο παίρνει διαστά- 
σειε και ξενοδόχοι ms Kpnins μπορούν 
να το  επιβεβαιώσουν. Σελ. 14

Η Ιταλία εισήλθε σε δεινή δοκιμασία
Ο Μπερλουσκόνι, αν και δέχθηκε εποπτεία του ΔΝΤ, αρνείται να παραιτηθεί

Επιστρέφοντας από τη  σύνοδο τω ν  ηγετών του Ω20 
στιε Κάννεε, ο πρωθυπουργόε τηε Ιταλίαε Σίλβιο 
Μπερλουσκόνι είχε στΐ5 αποσκευέ5 του μία συμ
φωνία, βάσει τηε οποίαε η κυβέρνησή του θα πα- 
ρακολουθείται από το Διεθνέε Νομισματικό Ταμείο 
κάθε τρίμηνο για την εφαρμογή τω ν  διαρθρωτικών

μεταρρυθμίσεων που έχει υποσχεθεί. Παρά τιε ι- 
σχυρέ5 πιέσειε από το ν  παραπαίοντα κεντροδεξιό 
συνασπισμό και τη ν αποστασία βουλευτών του, ο 
κ. Μπερλουσκόνι αρνείται σθεναρά να παραιτηθεί 
ή να σκεφθεί τη ν  προοπτική μιαε κυβέρνησή  τε 
χνοκρατών. Σελ. 16, Οικονομική Κ, σελ. 11

Εζησαν δύο φορές 
το δράμα της χρεοκοπίας
Στην Αργεντινή και στην Ελλάδα

Ποιες είναι οι ομοιότητεε και οι διαφορέ5 τηε ελ- 
ληνική5 κρίσηε με αυτήν που έζησε η Αργεντινή; 
Μία δασκάλα από το Μπουένο5 Αϊρε5, η Λάουρα 
Κατανέο, και έναε ομογενήε επιχειρηματίαε, ο Γιώρ- 
γοε Βεβελογιάννηε (φωτογραφία), οι οποίοι μετά τη  
χρεοκοπία τηβ μακρινήε χώραε έφυγαν για μια νέα 
αρχή σ τη ν Ελλάδα, μιλούν σ τη ν «Κ » για έναν ε
φιάλτη σε επανάληψη. Οικονομική Κ, σελ. 5

Μία διάσημη 
στους αθλίους 
ίων Αθηνών
Η  κοινωνιολόγος Σάσεν

Η διάσημη κοινωνιολόγοε Σάσκια Σά
σεν, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κο- 
λούμπια τηε Νέαε Υόρκηε, περιπλανιέ
ται στο ιστορικό κέντρο τω ν Αθηνών με 
την «Κ » και διαβάζει τα  σημάδια τηε μη- 
τρόποληε: στουε αθλίουε τηε οδού Ιά- 
σονο5 στο Μεταξουργείο, στο παζ' 
μπροστά από το  Πνευματικό Κέντμ ̂  
τηε οδού Ακαδημία5, στη ν πλατεία Θε
άτρου, στα  Προπύλαια. «Οικονομία τηε 
απελπισίαε... αποκτήνωση τω ν  ανθρώ
πων. .. Κάποιοε θα “σκοτώσει” για μια 
κάμερα, αλλά μετά θα σκοτώσει αυτή την 
κάμερα όπου βρει. Η Ρωσία πέρασε από 
αυτή τη  φάση, χωρίε να  την έχει αφή
σει τελείωε πίσω τηε. Η ταν κυρίωε με
τά τον Γέλτσιν, όπου τα  πάντα ήταν έ
να χάοε». Τέχνες και Γράμματα, σελ. 3
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Τώρα, μπ ορείτε  να α π ο κ τή σ ετε  ισορροπία στη ζωή σας!

...από τις 10 Νοεμβρ ίου  στα περ ίπτερα

Ε Ε π ι σ τ ρ ο φ ή

1 ν . |  Μ ό ν ο  α π ό  α 3  κάρτβΒ
ΕιΐΓθΙηιη!<

Βρήκατε πετρέλαιο!
Προμηθευτείτε πετρέλαιο θέρμανσης από την ΕΚΟ, 
πληρώστε με πιστωτική κάρτα ΕυτοήθηΙς και κερδίστε

3% Επιστροφή και 4 άτοκεο δόσεις.

http://www.kathimerini.gr
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΕΜΑ ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΜΕΣ

Ολα για τη μητέρα μου
Του Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Υ  Κ Α Σ Ι Μ Α Τ Η

Α υτό ακριβώ ς είναι ίο βλέμμα που με τρομάζει...

Μ ιλάμε για δύο μικρά αγορά- 
κια, που η μαμά τουε τα έ
χει βάλει να κοιμηθούν για 

το μεσημέρι, αλλά αυτά -όπωε άλ
λωστε κάθε αγοράκι που σέβεται 
τον εαυτό του - δεν έχουν καμία 
διάθεση για μεσημεριανό ύπνο, το 
ρίχνουν στο παιχνίδι και ξεσηκώ
νουν τον κόσμο στο πόδι με τον σα
ματά. Η μαμά τουε ξυπνά από τον 
θόρυβο, μπαίνει μέσα στο δωμάτιο 
με την πΟντόφλα στο χέρι και μοι
ράζει μερικέε ξυλιέε. Τα παιδάκια 
τρομάζουν, ησυχάζουν για λίγο, αλ
λά μόλιε ξεπερνούν το σοκ τηε ε- 
πέμβασηε ξαναπιάνουν το θορυ- 
βώδεε παιχνίδι τουε σαν να μην εί
χε συμβεί τίποτε. Αυτό ζήσαμε τιε 
τελευταίεε ημέρεε με τη  διαμάχη 
των δύο πολιτικών αρχηγών. Τα χα
στούκια που έπεσαν στιε Κάννεε 
φάνηκε να τουε επανέφεραν για λί
γο στη λογική, μόλιε όμωε ένιωσαν 
και πάλι την ασφάλεια του μικρό- 
κοσμού τουε, δώσ’ του πάλι απ’ την 
αρχή τα ίδια!

Ενας φίλος ψυχαναλυτήε μου εξη
γούσε τιε προάλλεε τη διαφορά α
νάμεσα στο πατρικό υπερεγώ και το 
μητρικό υπερεγώ. Θα σαε τη  μετα
φέρω όπωε την κατάλαβα εγώ ο α- 
δαήε με την ψυχανάλυση και πα
ρακαλώ τουε επαΐοντεε περί τα 
τοιαύτα να με συγχωρέσουν για τυ
χόν αστοχίεε τηε εκλαΐκευσηε. Το 
πατρικό υπερεγώ είναι εκείνο που 
υποτίθεται ότι εκπροσωπεί μία αρ
χή ανώτερη από τον  ίδιο τον πα
τέρα, ο οποίοε απλώε την εκπρο
σωπεί, και τιε επιταγέε τηε οποίαε 
ο πατέραε επιβάλλει στα μέλη τηε 
οικογενείαε, μα πρώτα από όλουε 
στον εαυτό του τον  ίδιο. Το μητρι
κό υπερεγώ είναι εκείνο που θέτει 
υπεράνω όλων τω ν άλλων αρχών το 
συμφέρον τηε οικογενείαε. Οι Ελλη- 
νεε ωε λαόε υπακούωμε στο μητρικό 
υπερεγώ: στο συμφέρον τηε φαμί- 
λιαε, τηε ομάδαε, τηε συντεχνίαε, 
του κόμματοε. Αυτόε είναι και ο λό- 
γοε για τον  οποίον δεν έχουμε κα
ταφέρει να έχουμε κράτοε και θε- 
σμούε. Δεν είναι τυχαίο, νομίζω, ό
τι, στην περίπτωση τω ν δύο πολι

τικών αρχηγών από τουε οποίουε ε- 
ξαρτάται η τύχη μαε, η μητέρα του 
καθενόε εξ αυτών έπαιξε τον  ση
μαντικότερο ρόλο στη διαμόρφωση 
τηε προσωπικότητάε τουε...

Η φωνή xns λογικήδ
Το γεγονόε ότι, σ τη ν Κ.Ο. του 
ΠΑΣΟΚ, οι γυναίκεε ήσαν εκείνεε 
που βρήκαν το  θάρροε να αντι- 
σταθούν στην τρέλα του Γεωργίου 
Β' δεν πρέπει να μείνει ασχολίαστο. 
Οι γυναίκεε συνήθωε πατάνε πολύ 
πιο γερά στη γη, εν σχέσει με εμάε 
τουε αιθεροβάμονεε άνδρεε. Το βλέ
πουμε, άλλωστε, στουε δρόμουε. Οι 
περισσότεροι άνδρεε κοροϊδεύ
ουν τιε γυναίκεε για τον τρόπο που 
οδηγούν. Αλλά ποιο είναι το  σύ- 
νηθεε τίμημα τηε υποτιθέμενηε α- 
δέξιαε οδήγησηε τω ν  γυναικών; 
Α ντε το  πολύ πολύ ένα σπασμένο 
φανάρι, ένα βαθούλωμα στο  φ τε
ρό ή έναε προφυλακτήραε. Ομωε, 
τα ζώα, που θεωρούν το αυτοκίνητο

προέκταση τω ν  γεννητικών οργά
νων τουε, τα ζώα που βγαίνουν στο 
αντίθετο ρεύμα και παίρνουν στον 
λαιμό τουε την οικογένειά τουε και 
ακόμη δυο-τρειε αθώουε είναι, κα
τά κανόνα, αρσενικού γένουε.

Το ίδιο ισχύει και στιε επενδύσειε. 
Διάβαζα, λ.χ., στο «Boomerang» του 
Μάικλ Λιούιε, για τη  μελέτη με τον 
τίτλο «Τα αγόρια θα είναι πάντα α
γόρια: Φύλο, αυτοπεποίθηση και 
χρηματιστηριακέε επενδύσειε» 
τω ν Μπραντ Μπάρμπερ και Τέρανε 
Οντιαν, που δημοσιεύθηκε το 2001 
σ το  Quarterly Journal o f  Eco
nomica του ΜΓΓ, στην οποία οι συγ- 
γραφείε μελέτησαν τιε επενδυτικέε 
δραστηριότητεε 35.000 νοικοκυ
ριών. «Αυτό που βρήκαν, εν ολί- 
γοιε», γράφει ο Λιούιε, «είναι ότι οι 
άνδρεε όχι μόνον παίζουν πιο συ
χνά από τιε γυναίκεε, αλλά σχη
ματίζουν και αβάσιμη πεποίθηση 
στην κρίση τουε. Οι άγαμοι άνδρεε

έπαιζαν λιγότερο λογικά από τουε 
νυμφευμένουε, οι δε τελευταίοι λι
γότερο λογικά από τιε ανύπαντρεε 
γυναίκεε: όσο λιγότερη ήταν η πα
ρουσία τω ν γυναικών τόσο λιγότερο 
έλλογη ή ταν η προσέγγιση στιε ε- 
πενδύσειε». Νομίζω ότι είδαμε τη 
σχέση λογικήε και φύλου και προ- 
σφάτωε σ τη ν  Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ, ό
που είδαμε επίσηε ποιοι είναι οι 
πραγματικέε «κότεε»...

Το xàos
Προσπαθώνταε να καταλάβω τα 

κίνητρα τηε απόφασηε του Γιώργου 
για το δημοψήφισμα, έγραφα τιε 
προάλλεε: «Ποιοε τολμά να επιχει
ρήσει την καταβύθιση στον νου του 
Γιώργου, όταν είναι γνωστό ότι ου- 
δείε επέστρεψε από την άβυσσο για 
να μαε πει πώε είναι;» Δοθέντοε ό
τι η άβυσσοε έχει και την έννοια του 
χάουε, νομίζω ότι μπορώ να προ
τείνω  μια απάντηση στο ερώτημα 
πώε του ήρθε του Γιώργου η ιδέα για

το δημοψήφισμα. Σε ένα άπειρο σϋ- 
μπαν τα πάντα είναι δυνατά και ο
τιδήποτε μπορεί να συμβεί, θα 
συμβεί. Οι μαθηματικοί χρησιμο
ποιούν το παράδειγμα του πιθήκου 
που κάθεται μπροστά στο πλη
κτρολόγιο του υπολογιστή βαρώνταε 
τα πλήκτρα και από καθαρή τύχη 
καταφέρνει να γράψει ολόκληρο τον 
«Αμλετ» του Σαίξπηρ, χωρίε το πα
ραμικρό λάθοε. Σε ένα άπειρο Σό
μπαν αυτό έχει συμβεί και θα ξα- 
νασυμβεί άπειρεε φορέε. Με την α
πόφαση, λοιπόν, που ανακοινώ
θηκε την περασμένη Δευτέρα γνω 
ρίζουμε ότι υπάρχουμε σε ένα τέτοιο 
άπειρο σόμπαν και ο κόσμοε μαε εί
ναι αυτόε στον οποίον, ναι, ο πί- 
θηκοε μπορεί να γράψει το ν  
«Αμλετ»...

Ινδάλματα
νεοκαραμανλισμοή

Εντύπωση μου έκανε η ομιλία του 
βουλευτή τηε Ν.Δ. Κ. Καραγκούνη, 
την πρώτη ημέρα τηε συζήτησηε για 
την ψήφο εμπιστοσύνηε. Οχι για την 
ομιλία καθεαυτή (μια βαριεστημέ- 
νη ανάγνωση ενόε συμπιλήματοε 
κοινοτοπιών ήταν...), αλλά για τιε ε- 
πανειλημμένεε και επαινετικέε α- 
ναφορέε που περιελάμβανε στον ι
δρυτή του ΠΑΣΟΚ.

Ε, λοιπόν, δεν μου μένει αμφι
βολία ότι, με τέτοια λατρεία για τον 
πατέρα του σημερινού πρωθυ
πουργού, είναι προφανέε ότι αυτό 
το παιδί πρέπει να είναι τηε καρα- 
μανλικήε πτέρυγαε - εννοώ, ασφα- 
λώε, τηε νεοκαραμανλικήε, διότι οι 
κλασικοί καραμανλικοί βγάζουν 
σπυράκια επί τω ακούσματι του ο- 
νόματοε του τέρατοε...

Mea culpa
Με τόσα που του έχω σούρει, θε

ωρώ υποχρέωσή μου νά παραδεχθώ 
ότι σε κάτι συγκεκριμένο έσφαλα. 
Βλέπονταε ότι η εξαγορά τηε πλει- 
οψηφίαε τω ν μετοχών του Πανα
θηναϊκού από τον  Σουλτάν αλ Σα- 
ούντ προχωρεί, αναγνωρίζω ότι κα- 
κώε έψεξα τον Γιώργο, επειδή α- 
μέσωε μετά το δραματικό Ευρω
παϊκό Συμβούλιο τηε 26ηε Οκτω-

Το αίσθημα 
του φθόνου
Στη συνεδρίαση της Κ.Ο. του 
ΠΑΣΟΚ, ένας ακραιφνής πα- 
πανδρεϊκός βουλευτής (εκ των 
σκανδαλωδώς ευνοηθέντων, ό
πως απέδειξε με την ανυπαρ
ξία του στα αξιώματα που του 
δόθηκαν) θύμωσε με την πα
ρέμβαση ευειδούς βουλευτίνας 
και της φώναξε: «Ασε μας ήσυ
χους, καλτσοδέτα» ή κάτι παρό
μοιο, όπου η αναφορά στην 
«καλτσοδέτα» νοείται εν ηρο- 
κειμένω ως μετωνυμία του φύ
λου της. θα καταλάβαινα αν η 
μομφή αφορούσε τις θέσεις 
της ή τους τρόπους και τα μέσα 
που χρησιμοποιεί για να τις εκ
φράζει. Αλλά το φύλο της τι θέ
ση έχει σε μια πολιτική διαφω
νία; Υποθέτω όμως ότι εδώ υ
πεισέρχεται το κόμπλεξ των κα
κομούτσουνων ανδρών έναντι 
γυναικών, που δεν θα τους έκα
ναν ποτέ τη χάρη να τους ρί
ξουν μια δεύτερη ματιά. Αν ευ- 
σταθεί αυτή η ερμηνεία, τότε ο 
κύριος αυτός είναι τουλάχιστον 
γνήσιος σοσιαλιστής, καθόσον 
το αίσθημα του φθόνου είναι η 
βάση του σοσιαλισμού...

βρίου πήγε στην Κρήτη για να σκύ
ψει επάνω από τα  προβλήματα 
του αραβικού κόσμου, υπό τη  σε
πτή ιδιότητα του προέδρου τηε Σο- 
σιαλιστικήε Διεθνούε. Λησμόνησα 
ότι ο Γιώργοε βρίσκεται πάντα πο
λύ πιο μπροστά από όλουε εμάε. Το 
βλέμμα του σχίζει τουε ορίζοντεε, 
φθάνει σ το  μέλλον και βλέπει αυ
τό που εμείε οι κοινοί θνητοί δεν 
τολμάμε ούτε να ' ονειρευτούμε! 
Τυχαία, άλλωστε, το ν  έβγαλαν οι 
Αμερικανοί «global thinker No 52»; 
Εχει ήδη δει ο άνθρωποε το μέλλον 
τηε Ελλάδοε ωε προέκτασηε του α
ραβικού κόσμου!...

ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α Ρ Ι Ο

«Αστακός - ίχνη ανθρώπων» φωτογραφικό λεύκωμα τον 
απόσταγμα αγάπης και νοσταλγίας για τοπία φύσης και

Συλλόγου Γυναικών Αστακού, 
ανθρώπων...

Αριστερά:
Από ταχυδρομικό 

δελτάριο...
Μεταπολεμική 

φωτογραφία με 
τον αγγλικό στόλο 
αγκυροβολημένο.

Και τις σειρές 
των σπιτιών 

και κτιρίων με 
εντυπωσιακή 

ρυμοτομία.
Δ εξιά : Πατητήρι, *
1958, στο αμπέλι '

του Καραμούζη.

δεν υπάρχει παρόν και μέλλον».
Με τη σειρά του ο Τήλεφοε ευ

χαριστεί τον Σύλλογο Γυναικών 
Αστακού, που πραγματοποίησε 
αυτό το ταξίδι σε χρόνια δημι
ουργικά που πέρασαν, αφήνονταε 
πίσω «ίχνη ανθρώπων» με περη
φάνια και αρχοντιά, που τα παιδιά 
τουε επιστρέφουν στη γενέτειρα, 
ανασταίνουν τα πατρικά σπίτια, 
γιατί η ιδιαίτερη πατρίδα είναι η 
μεγάλη μαε οικογένεια. Και την ξα
ναβρίσκουμε στιε φωτογραφίεε 
τοπίων και προσώπων που διέ
πλασαν την προσωπικότητά μαε.
Αναφέρομαι χαρακτηριστικά στον 
χαιρετισμό του συναδέλφου Στά- 
μου X. Ζούλα, που ο Σύλλογοε Γυ
ναικών τηε γενέτειράε του, του 
Αστακού, τον προσκάλεσε να μι-

Βγήκαν οι χζάγκουαρ...

Πλατυγιάλι, φυσικό λιμανάκι, δί
πλα στο λιμάνι του Αστακού, που 
είχε επιλεγεί... για την καύση χη
μικών και τοξικών αποβλήτων 
τηε Ευρωπαϊκήε Ενωσηε! Οπότε 
θα ήταν βέβαια η μόλυνση όχι μό
νο του όρμου αλλά και όλου του 
θαλάσσιου χώρου του Αστακού, 
και του Ιονίου...

Αυτά δεν τα λέει το λεύκωμα 
που πονά τον τόπο και θέλει φίλουε 
και όχι εχθρούε. «Η τεχνολογία τα 
αλλάζει όλα, όχι όμωε και την ι
στορία», παρατηρεί στιε «Ανα- 
μνήσειε» η Ερασμία Κότταρη-Βα- 
σιλείου. «Ο Σύλλογοε Γυναικών θέ
λησε να μαε κρατήσει δεμένουε με 
το παρελθόν αυτού του τόπου. 
Οταν θα το ξεφυλλίζουμε, θα θυ
μόμαστε ότι χωρίε παρελθόν

ΑΣΤΑΚΟΣ
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Στο εξώ φ υλλ ο  η φωτο
γραφία στο λιμάνι του 
Αστακού. Βάρκα με κουπιά 
και πανί είναι η ζωή μας κι 
ας της χαμογελάσουμε, 
όσο διαρκεί. Οπως οι όμορ
φες κοπέλες του Αστακού 
από φωτογραφία εποχής...

«Αφιερώνεται σε όλουε τουε κατοίκουε του Αστα
κού. Σε όλουε αυτούε που πέρασαν αφήνονταε 
πίσω τα ίχνη τουε, σε όσουε με μεράκι κι αγά
πη προσπαθούν να τα διατηρήσουν, καθώε και 
σε αυτούε που με σεβασμό κι αγάπη συνεχίζουν 
την πορεία του τόπου τουε στον χρόνο»... Στην 
πρώτη σελίδα του καλαίσθητου λευκώματοε με 
αυθεντικέε φωτογραφίεε από οικογενειακά

Της ΕΛΕΝΗΣ ΜΠΙΣΤΙΚΑ

στιγμιότυπα, η αφιέρωση είναι η πυξίδα για να 
αναζητήσει, και να αγαπήσει κανείε τον  Αστα
κό, να τον γνωρίσει μέσα στον χρόνο, ξεφυλλί- 
ζονταε τιε σελίδεε, όπου τα χαμόγελα μιλούν για 
γαλήνη και προκοπή.

«Απώτεροε σκοπόε μαε ήταν να μη χαθεί το 
πολύτιμο υλικό από παλιέε φωτογραφίεε που έρ
χονταν στα χέρια μαε, αλλά και να κληρονομη
θεί στιε επόμενεε γενιέε, αποτελώνταε τον 
συνδετικό κρίκο που θα τιε ενώσει με το πα-

,θόν και την παράδοση του τόπου», εξηγούν 
υ Λ  εισαγωγικό κείμενο τα μέλη του Διοικητι
κού Συμβουλίου -  πρόεδροε Ιωάννα Ζούλα-Ρα- 
πάνη, αντιπρόεδροε Κατερίνα Καββαδία, γραμ- 
ματέαε Πολυξένη Μαργώνη, ταμίαε Χρυσούλα 
Ντίνου-Δράκα, γραμματέαε Β' Χρυσάνθη Δια- 
κρούση... Δεν υπάρχει χορηγόε, ο Σύλλογοε Γυ
ναικών Αστακού είχε τη ν ιδέα, πήρε την πρω
τοβουλία, στρώθηκε στη δουλειά και πραγμα
τοποίησε αυτό το φωτογραφικό «Οδοιπορικό 
στον χρόνο», για να μην ξεχνάμε τιε ρίζεε μαε, 
τουε ανθρώπουε που μαε μεγάλωσαν, τα σχολειά, 
τιε εκδηλώσειε, την πνευματική και κοινωνική 
ζωή, τα πρόσωπα και τιε παρέεε.

Ομοια συγκινεί και τον  κάθε Ελληνα, απ’ ό
που και αν κρατά η σκούφια του. Γιατί καταλα
βαίνει πόσο πολύτιμο είναι αυτό το άλμπουμ για 
τουε ανθρώπουε που γεννήθηκαν ή κατάγονται 
από τον Αστακό «κρυμμένο στον μυχό ενόε γρα
φικότατου κόλπου στα παράλια τηε Δυτικήε Στε- 
ρεάε, περιτριγυρισμένοε από παραλίεε και τα βρά- 
,ηα-φρούρια τηε θάλασσαε, τα νησάκια των Εχι-

δων» -  διαβάζουμε στην ιστορική αναδρομή 
του Λάμπρου Ν. Πιτσούλια, για την ιστορία του 
Αστακού που χάνεται στα βάθη τω ν χρόνων... 
«Πρωτοελλαδικόε οικισμόε στο Πλατυγιάλι θά
φτηκε, όπωε ξέρουμε, στον βωμό τω ν οικονο
μικών σκοπιμοτήτων». Και θυμηθήκαμε τουε α- 
γώνεε που έδωσε ο Οδυσσέαε X. Ζούλαε, ο αεί- 
μνηστοε συνάδελφοε, και που τουε ενστερνί- 
σθηκε και το «Σημειωματάριο» -τέλη του ’80, αρ- 
χέε του ’90- για να μη γίνει θύμα επένδυσηε το

«Το τρενάκι ίου τρόμου» μπορεί να τρομά
ζει τους ευρωδανειστές μας, αλλά έχουν 
σκεφθεί ότι εμάς τους Ελληνες όχι μόνο δεν 
μας τρομάζει, αλλά μας αρέσει κιόλας μια 
βόλτα με αυτό στο τσίρκο της Ευρωζώνης... 
Μεταξύ μας, μάλιστα, τις καταστροφές και τις 
κακοτοπιές τις επιζητούμε και όταν δεν έρχο
νται, τις δημιουργούμε. Οσο για το αποτέλε
σμα της ονομαστικής ψηφοφορίας, θα μπει 
κι αυτό στις ράγες του τρένου και δεν μας 
τρομάζει διόλου. Αφού δεν βγήκαν τα τανκς 
και δεν έχουμε τέτοια διλήμματα, προχωρού-

με στα δικά μας πεπρωμένα. Εξω από την α
ντιπροσωπεία της Τζάγκουαρ το απόγευμα 
της Παρασκευής, καθ’ οδόν προς το γραφείο, 
στον παράδρομο της Εθνικής στον Αη Γιάννη 
τον Ρέντη, μια διώροφη νταλίκα ξεφόρτωνε 
αστραφτερές, ολοκαίνουργιες λιμουζίνες. 
«Αρα υπάρχει ελπίδα» σκέφθηκα και αποφά
σισα να πληρώσω τον λογαριασμό της ΔΕΗ 
με το ειδικό τέλος yia το διαμέρισμά μου, α
πό γονική παροχή, μη μου κόψουν το ρεύμα, 
και τότε πώς θα βλέπω στην τηλεόραση του 
ΣΚΑΪτην Πόπη Τσαπανίδου; Με το κερί;

λήσει στην παρουσίαση του λευκώματοε αυτού. 
Εγινε στιε 29 Οκτωβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο 
του Δήμου Ξηρομέρου, στην πόλη του Αστακού. 
«Ο έξοχοε υπότιτλοε “ίχνη ανθρώπων”, είπε ο Στά- 
μοε Ζούλαε, με συγκινεί και προσωπικά. Σε μία 
από τιε επισκέψειε μου στο ερειπωμένο πατρι
κό μου, πριν από περίπου 20 χρόνια, καθώε ψα
χούλευα τα σάπια ξύλα, τιε σκουριασμένεε σι- 
δεριέε, στο μπαλκόνι, σε λείο σημείο του πέτρι
νου τοίχου, διέκρινα, γραμμένουε με μολύβι δύο 
αριθμούε, 1914 και 1915. Κάποιοε από τουε α- 
νιόντεε συγγενείε μου, πιθανώε και ο πατέραε 
μου σε παιδική ηλικία, έγραψε τιε δύο χρονο- 
λογίεε. Εξέφραζε την ενδόμυχη επιθυμία να α
φήσει, εν ζωή, τα ίχνη του. Να δηλώσει την ύ
παρξη και την παρουσία του, σε κάποια στιγμή 
του χρόνου. Να αφήσει το μήνυμα ότι δεν θέλει 
να λησμονηθεί. Οπωε ο λόρδοε Βύρων που χά
ραξε τ ’ όνομά του σε μια κολώνα του ναού του 
Ποσειδώνα, στο Σούνιο, για να θυμίζει το πέρασμά 
του από την Ελλάδα. Εκείνη, λοιπόν, τη στιγμή, 
στο μπαλκόνι αποφάσισα να ξαναφτιάξω το πα
τρικό μου, όπωε χτίσθηκε το 1865».

Στο λεύκωμα υπάρχει η φωτογραφία του α- 
ναπαλαιωμένου πατρικού σπιτιού τω ν Ζουλαί- 
ω ν -  του Στάμου, του Ανδρέα, που ντυμένοι με 
τα ναυτικά τουε, κάνουν ποδήλατο. Πολιτικοί συ- 
ντάκτεε, διευθυντέε και συγγραφείε με αξιόλο
γο έργο επιστρέφουν πάντα στον τόπο τω ν παι
δικών τουε χρόνων. Είναι και οι εικόνεε από τα 
πατητήρια, τιε σχολικέε παρελάσειε, τιε εκδρο- 
μέε σε τοπία φυσικού κάλλουε. Ευχαριστούμε τον 
Σύλλογο Γυναικών Αστακού που μαε επέτρεψε 
χάριε στο λεύκωμα να γνωρίσουμε τον όμορφο 
Αστακό που τα παιδιά του περιφρουρούν ήθη 
και παραδόσειε και επιστρέφουν πάντα εκεί, ό
που ο τόποε τουε καλεί...

ΤΗΛΕΦΟΙ

Οι γυ να ίκες  του Αστακού κομψές σε 
περίπατο (επάνω) σε σχολική εκδρομή (κάτω). 
Διακρίνονται οι: Ζωή Κλαδευτήρα, Βασ. 
Ευαγγελάτου, Βαλεντίνη Σπυροπούλοιι.

Ο ικογενειακή  φωτογραφία του Ανδρέα Ιω. 
Ζούλα και της Αρετής Ζούλα, παρμένη το 
1916. Αριστερά, ο Χρήστος Ζούλας, πατέρας 
του Οδυσσέα, του Στάμου και του Ανδρέα 
Ζούλα, δημοσιογράφων της «Κ».

Ποδηλατάδα
στον Αστακό, 
ναυτική θερινή 
στολή, Στάμος στο 
τιμόνι, Ανδρέας 
Ζούλας, πίσω.
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Ισολογισμοί ■ Π ρ ο κη ρ ύ ξε ις  ■ Κοινωνικά ■ Μ ικ ρ ές  Α γγελ ίες : Α ρχείο :

Τηλ. 2 1 0 -4 8 0 8 .1 6 0  fa x : 2 1 0 -4 8 0 8 .1 6 4  Τηλ.: 2 1 0 -5 2 3 9 .3 3 9

ΑΠ ΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η α ν α δ ημ ο σ ίευ σ η , η αναπ αρ α γω γή , ολική, μ ερ ικ ή  ή περ ιληπ τική ή κατά π αρά φρ ασ η ή 
δ ια σ κευ ή  απ όδοσ η το υ  π ερ ιεχο μ έν ο υ  τ η ς  ε φ η μ ε ρ ίδ α ς  μ ε  ο π ο ιο ν δ ή η ο τε  τρ όπ ο , μηχανικό, ηλεκτρ ον ικό , 
φ ω τοτυπ ικό , η χο γρ ά φ η σ ης ή άλλο, χω ρ ίς π ρ ο η γ ο ύ μ εν η  γραπτή  ά δ ε ια  το υ  εκ δ ό τη . Ν ό μ ο ς  2 1 2 1 /1 9 9 3  
και κ α ν ό ν ες  Δ ιε θ ν ο ύ ς  Δ ικα ίο υ  που ισ χύουν σ τη ν  Ελλάδα.

Εάν δεν βρίσκετε την «Κ» τηλεφωνήστε μας στο 210-4808.000, ή στο Πρακτορείο Εφημερίδων στο 210-5199.755.

mailto:kassimatis@kathimerini.gr
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Στο «σημείο μηδέν» έφεραν τη  χώρα
Τα δύο μεγάλα κόμματα αδυνατούν να προχωρήσουν σε κυβέρνηση συναίνεσης, ενώ έχει ανασταλεί η εκταμίευση της έκτης δόσης

Του κ. Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Σε οριακό σημείο κινούνται τα  τελευταία ει
κοσιτετράωρα οι πολιτικέε εξελίξετε, με τη  χώ
ρα να έχει περιέλθει σ το  «σημείο μηδέν», κα
θώε οι διαδικασίεε για τη ν  εκταμίευση τηε έ- 
κτηε δόσηε και τη ν  παροχή νέαε βοήθειαε έ- 

ουν ανασταλεί Γεξαιτίαε τηε εσωτερικήε 
. ιολιτικήε αστάθειαε, και το  ενδεχόμενο τηε 
χρεοκοπίαε παραμένει ορατό.

Ο πρωθυπουργόε κ. Γ. Παπανδρέου, που τα 
μεσάνυχτα τηε Παρασκευήε έλαβε «ψήφο ε- 
μπιστοσύνηε», περιορισμένηε διάρκειαε και 
εντολήε, από τη ν  κοινοβουλευτική του ομά
δα, επέμενε χθεε σ τη ν  προσπάθεια προσέγ- 
γισηε με τη  Ν. Δ. ώ σ τε  να  σχηματιστεί κυ
βέρνηση ευρύτερηε συναίνεσηε, που θα ο- 
ριστικοποιήσει τη  νέα δανειακή σύμβαση και 
τιε λοιπέε υποχρεώσειε τηε χώραε έναντι τω ν 
θεσμικών τηε εταίρων ώστε εν συνεχεία η χώ
ρα να  οδηγηθεί σε εκλογέε. Μάλιστα, από το 
βράδυ τηε Παρασκευήε διεμήνυσε από το  βή

μα τηε Βουλήε ότι είναι έτοιμοε να εγκατα- 
λείψει τη ν  πρωθυπουργία προκειμένου να δι
ευκολύνει τιε εξελίξειε.

Ομωε, το εγχείρημα εμφανιζόταν εξαιρετικά 
περίπλοκο, καθώε το  Μέγαρο Μαξίμου επέ
μενε το  νέο  κυβερνητικό σχήμα να έχει ορί
ζον τα  τουλάχιστον πέντε μηνών και να  α
παρτίζεται από πολιτικά στελέχη τω ν  δύο με
γάλων κομμάτων. Οροι που ήταν εκ τω ν  πραγ
μάτων δύσκολο να  γίνουν αποδεκτοί από το ν  
κ. Σαμαρά, ο οποίοε ζη τεί μεταβατική κυ
βέρνηση ολίγων εβδομάδων με μη πολιτικά 
πρόσωπα. Κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, αλ
λά και ορισμένοι προβεβλημένοι παράγοντεε 
τηε Ν. Δ., δεν απέκλειαν, μέσω τω ν  διεργα
σ ιώ ν που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στο  
παρασκήνιο, αλλά πιθανώε και έξω θεν πιέ
σ εω ν  από παράγοντεε τηε Ευρωπαϊκήε Ενω- 
σηε, να  υπήρχε τελικώε διέξοδοε. Εξ άλλου, 
σ το  εσωτερικό του κόμματοε τηε αξιωματι- 
κήε αντιπολίτευσηε λέγεται πωε από μερίδα 
βουλευτών έχει ζητηθεί από το ν  κ. Σαμαρά

να επιδιωχθεί η «τελική λύση» σ το  ελληνικό 
πολιτικό πρόβλημα μέσω αμοιβαίων υποχω
ρήσεων και δεσμεύσεων.

Ομωε, μέχρι χθεε το μεσημέρι, ωε πλέον πι
θανό φάνταζε το  σενάριο του αδιεξόδου. Σε 
μια τέτο ια  περίπτωση, μόνη εναλλακτική λύ
ση για το ν  κ. Παπανδρέου θα ή ταν η προ
σπάθεια δημιουργίαε ενόε «μικρού συνα
σπισμού» με τη  συμμετοχή του ΛΑΟΣ, τηε Δη- 
μοκρατικήε Συμμαχίαε και τηε Δημοκρατικήε 
Αριστεράε. Η συγκεκριμένη προοπτική ενέ-

Υηό το φάσμα του αδιεξόδου, 
στο ΠΑΣΟΚ εξετάζουν σενάριο 
«μικρού συνασπισμού» 
ή ακόμη και δρομολόγηση 
των διαδικασιών διαδοχής 
του κ. Παπανδρέου.

χει, πάντωε, εγγενείε δυσχέρειεε. Πρώτον, οι 
κ. Γ. Καρατζαφέρηε και Ντάρα Μπακογιάννη 
εκτιμάτο πωε είναι πολύ δύσκολο να  μετά- 
σχουν σε ένα κυβερνητικό σχήμα με το  
ΠΑΣΟΚ από το  οποίο θα απούσιαζε η Ν. Δ. 
Δεύτερον, ακόμη και στενο ί συνεργάτεε του 
κ. Γ. Παπανδρέου αναγνώριζαν ότι μια συ
γκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τα  δΰο μικρότε
ρα κόμματα θα ή ταν εξαιρετικά αμφίβολο ό
τι μπορεί να  εκτονώσει τη ν  πολιτική και κοι
νωνική ένταση, καθώε η Συγγροΰ θα επέμε
νε  σ τη  λύση τω ν  πρόωρων εκλογών.

Υπό τα  ανω τέρω  δεδομένα, ο κ. Γ. Παπαν
δρέου και οι επιτελείε του, ήδη από χθεε το 
πρωί και πριν από τη  συνάντηση  του πρω
θυπουργού με το ν  Πρόεδρο τηε Δημοκρατίαε 
κ. Καρ. Παπούλια, εξέτα ζαν και τιε πιθανέε 
κινήσειε σ τη ν  περίπτωση που οι διαβουλεΰ- 
σειε με τουε λοιποΰε πολιτικούε αρχηγούε έ
πεφταν σ το  κενό. Από το  βράδυ τηε Παρα
σκευήε διακινείτο μετ’ επιτάσεωε το  σενάριο 
ότι σε περίπτωση αδιεξόδου ο κ. Γ. Παπαν

δρέου επρόκειτο να συγκαλέσει τη ν  κοινο
βουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ και να  δρο
μολογήσει τη  διαδικασία τηε διαδοχήε του, 
που με βάση τουε υφιστάμενουε εσωκομμα- 
τικούε συσχετισμούε το  πιθανότερο είναι πωε 
θα οδηγούσε σ τη ν  ανάληψη τηε πρωθυ- 
πουργίαε από το ν  κ. Ευάγγ. Βενιζέλο.

Ομωε, σ τενο ί συνεργάτεε του κ. Γ. Π 
πανδρέου διέψευσαν με κατηγορηματικά 
τρόπο το  συγκεκριμένο ενδεχόμενο, τονί- 
ζονταε πωε ο πρωθυπουργόε με δεδομένη την 
κρισιμότητα τω ν  στιγμών δεν  επρόκειτο να 
εγκαταλείψει το  πηδάλιο τηε χώραε. Οι ίδιεε 
πηγέε, αναγνώριζαν πάντωε, ότι σ τη ν  περί
π τωση  που οι εν  εξελίξει διεργασίεε για  τη  
συγκρότηση κυβέρνησηε συνεργασίαε δεν 
καρποφορήσουν, είναι πολύ πιθανό τα  επό
μενα εικοσιτετράωρα να  εκδηλωθεί νέο  κύ
μα εσωκομματικήε αμφισβήτησηε προε το ν  
κ. Γ. Παπανδρέου, παρότι η κυβέρνηση έλαβε 
ψήφο εμπιστοσΰνηε μόλιε τη ν  περασμένη 
Παρασκευή.

Ολα ανοιχτά 
τ>ς το τέλος
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Την επιμονή του να συνεχίσει τιε προ- 
σπάθειεε προσέγγισηε με τον κ. Α. Σα
μαρά, ιδίωε μετά τιε χθεσινέε πληρο- 
φορίεε πωε η Ν. Δ. επανήλθε στην αρ
χική πρότασή τηε για μεταβατική κυ
βέρνηση, επανέλαβε χθεε ο κ. Γ. Πα
πανδρέου. Κατά τη ν επίσκεψή του 
στον  Πρόεδρο τηε Δημοκρατίαε κ. 
Καρ. Παπούλια, ο πρωθυπουργόε δή
λωσε, σύμφωνα με πληροφορίεε, α- 
νοιχτόε σε κάθε πρόταση δίχωε εν- 
στάσειε επί τω ν διαδικασιών, εφόσον 
βέβαια αυτέε δεν οδηγούν σε εκ προ
οιμίου ναυάγιο τιε διαπραγματεύσειε. 
Οι επαφέε που θα ακολουθήσουν, πι
θανότατα και με την πρωτοβουλία του 
κ. Παπούλια, θα ανακοινωθούν οσο- 
νούπω.

Από την πλευρά του πρωθυπουργού 
τονίζουν ότι ο κ. Παπανδρέου δεν έχει 
μετακινηθεί από το πλαίσιο το οποίο έ
θεσε το βράδυ τηε Παρασκευήε στην

Ανοιχτός σε κάθε πρόταση 
φέρεται ο κ. Παπανδρέου, 
με βάση όμως το πλαίσιο 
που έθεσε το βράδυ της 
Παρασκευής.

ομιλία του κατά τη διάρκεια τηε πα- 
ροχήε ψήφου εμπιστοσΰνηε. Συμπλή
ρωναν ότι την ίδια στιγμή ο κ. Πα
πανδρέου θα διασφαλίσει πωε η χώρα 
θα παραμείνει με πρωθυπουργό, ώστε 
να εκπληρώσει τα βήματα που πρέπει 
να γίνουν προε την πορεία τηε επικύ- 
ρωσηε τηε 27ηε Οκτωβρίου. Στο πλαί
σιο αυτό, ανέφεραν οι ίδιεε πηγέε, 
πραγματοποιήθηκε χθεε η σύσκεψη του 
κ. Παπανδρέου με τον κ. Ευ. Βενιζέλο 
ενόψει του Ετιτοέρχηιρ και εντόε αυτού 
κινείται και η σημερινή συνεδρίαση τηε 
κυβερνητικήε επιτροπήε. Παρά τιε δη- 
λώσειε του κ. Σαμαρά, αλλά και τιε γε- 
νικότερεε αρνητικέε τοποθετήσειε στε
λεχών τηε Ν. Δ., στο περιβάλλον του κ. 
Παπανδρέου τόνιζαν ότι ο πρωθυ
πουργόε θα συνεχίσει σαν να μην έχει 

μβεί τίποτα.
Στη χθεσινή συνάντηση του κ. Πα- 

πούλια με τον  κ. Παπανδρέου διεφάνη 
για πρώτη φορά τόσο έντονα ότι και ο 
Πρόεδροε τηε Δημοκρατίαε συμφωνεί 
με την ταχύτατη ανακίνηση τω ν δια
δικασιών για επαφέε μεταξύ τω ν αρ
χηγών, προκειμένου να προχωρήσουν 
οι διαπραγματεύσειε για τη συγκρότηση 
κυβέρνησηε εθνικήε συνεννόησηε. Οι 
δηλώσειε του μπορούν να ερμηνευθούν 
και ωε μια ακόμη φωνή, η οποία βεβαίωε 
προσθέτει πίεση και προε την πλευρά 
του κ. Σαμαρά, ο οποίοε εμφανίζεται αρ-

νητικόε έναντι τω ν προτάσεων του κ. 
Παπανδρέου. Ο κ. Παποΰλιαε είπε εν
δεικτικά, υποδεχόμενοε τον  κ. Πα
πανδρέου: «Είναι ώρα μεγάληε ευθΰ- 
νηε για όλουε μαε. Και αυτό πρέπει να 
το συναισθανθούμε όλοι μαε. Και δεν 
βλέπω, παρά έναε και μοναδικόε δρό- 
μοε να υπάρχει: ο δρόμοε τηε συνεν
νόησηε. Και προσωπικά, θα καταβάλω 
όλεε μου τιε δυνάμειε αυτή την ώρα, για 
να έχουμε μια συνεννόηση για το κα
λό τηε πατρίδαε μαε και του λαού μαε».

Οι δηλώσετε Παπανδρέου
Ο κ. Παπανδρέου, προσερχόμενοε στο 

Προεδρικό Μέγαρο, κινήθηκε στο ίδια 
μήκοε κύματοε με όσα είπε το βράδυ τηε 
Παρασκευήε. Ο πρωθυπουργόε είπε, με
ταξύ άλλων: «Χθεε η κυβέρνηση πήρε 
ψήφο εμπιστοσΰνηε. Ο δικόε μου άμε- 
σοε στόχοε είναι να κάνω ό, τι μπορώ 
για να δημιουργήσω μια ευρύτερη κυ
βέρνηση συνεργασίαε, όπωε δεσμεύ
τηκα χθεε το βράδυ. Οπωε είπα και στη 
Βουλή, εγώ δεν είμαι κολλημένοε σε κα
μία θέση προσωπικά και θα κάνω ό, τι 
μπορώ γι’ αυτή την προσπάθεια. Και αυ
τή  η συνεργασία είναι απαραίτητη για 
τη  χώρα. Είναι απαραίτητη, γιατί πρώ
τα απ’ όλα δεν πρέπει να πάμε σε ε- 
κλογέε αυτή τη στιγμή, κάτι που θα μπο
ρούσε να έχει καταστροφικέε συνέπει- 
εε για την οικονομία, για το βιοε τω ν 
Ελλήνων πολιτών σ ’ αυτή την κρίσιμη 
φάση. Αλλά η συνεργασία αυτή είναι α
παραίτητη και για να εγγυηθούμε στην 
Ελλάδα, αλλά και προε τουε εταίρουε μαε 
ότι θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τιε 
υποχρεώσειε μαε και την πολύ ευεργε
τική συμφωνία τηε 26ηε Οκτωβρίου, που 
θα άρει πολλά βάρη από τον Ελληνα πο
λίτη». Παρά τη γενικότερα αρνητική πε- 
ριρρέουσα ατμόσφαιρα ο κ. Παπανδρέου 
φάνηκε χθεε αισιόδοξοε για «συνεργα
σία στην πράξη», τη στιγμή μάλιστα που, 
όπωε είπε, «υπάρχει πια μια επί τηε ου- 
σίαε συναίνεση».

Ο κ. Παπανδρέου επανέλαβε και την 
άποψη που εξέφρασε προχθέε στη Βου
λή, περί κινδύνου η έλλειψη συνεργα- 
σίαε μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων να 
«δημιουργήσει και προβληματισμό 
στουε εταίρουε μαε, για τη διάθεσή μαε, 
την πρόθεσή μαε, τη βούλησή μαε, να 
μείνουμε στον σκληρό πυρήνα τηε Ευ- 
ρωπαϊκήε Ενωσηε και στο ευρώ». Ο κ. 
Παπανδρέου κατέληξε λέγονταε ότι 
προτίθεται να κάνει «τα πάντα, ώστε να 
μπορέσουμε να κάνουμε επιτέλουε κά
τι, που -νομίζω- ο ελληνικόε λαόε θέλει, 
μια ευρύτατη συνεργασία των πολιτικών 
δυνάμεων». Εξερχόμενοε ο πρωθυ
πουργόε πρακτικά προανήγγειλε την 
προώθηση των απαραίτητων διεργασιών 
και επαφών ώστε να προχωρήσουν οι ε- 
ξελίξειε στην κατεύθυνση τηε «ευρΰ- 
τατηε συνεργασίαε».

Ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου χθες το πρωί στον δρόμο για ίο Προεδρικό Μέγα
ρο, όπου ενημέρωσε χον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια, για την πρόθε
ση του να συμβάλει «στη δημιουργία μιας κυβέρνησης ευρύτατης συνεργασίας».

Επιμένει σε εκλογές 
ο πρόεδρος ιης Ν.Δ.
Των ΕΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 
- ΓΙΠΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ

Ανυποχώρητος στο αίτημα για άμεσεε ε- 
κλογέε προκειμένου να οδηγηθεί η χώ
ρα «όσο πιο γρήγορα έξω από τον ση
μερινό εφιάλτη» εμφανίστηκε εκ νέου 
χθεε ο κ. Αντώνηε Σαμαράε παρά τιε πιέ- 
σειε που του ασκούνται. Χαρακτηρι
στικότερη όλων είναι η δήλωση του α
ντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 
Κόμματοε, Γερμανού Χριστιανοδημο
κράτη κ. Ελμαν Μπροκ, με την οποία ζή
τησε επιτακτικά από τον κ. Σαμαρά να 
συναινέσει στη συγκρότηση κυβέρνη
σηε εθνικήε ενότηταε, ενώ επέκρινε με 
σφοδρότητα τη στάση του. Ο στενόε συ- 
νεργάτηε τηε Γερμανίδαε καγκελαρίου 
χαρακτήρισε τη στάση του Αντώνη 
Σαμαρά έναντι τηε χώραε του ωε «α
νεύθυνη» και κάλεσε τον πρόεδρο τηε 
Ν. Δ. να αναλάβει ευθΰνεε. «Αυτή είναι 
η άποψη τηε πλειοψηφίαε του Ευρω
παϊκού Λαϊκού Κόμματοε» πρόσθεσε ο

Σκληρή προειδοποίηση 
του αντιπροέδρου 
του ΕΛΚ, Γερμανού 
Χριστιανοδημοκράτη, 
κ. Ελμαν Μπροκ.

συντονιστήε για θέματα εξωτερικήε 
πολιτικήε του ΕΛΚ, στο οποίο ανήκει και 
η Ν. Δ., και κάλεσε τον κ. Σαμαρά να υ
ποστηρίξει πλήρωε το πακέτο τω ν με
ταρρυθμίσεων και περικοπών που συμ- 
φωνήθηκε, λέγονταε χαρακτηριστικά ό
τι «δεν υπάρχει τίποτε προε αναδια- 
πραγμάτευση». Ο κ. Σαμαράε θα πρέπει 
να διακηρύξει μέχρι τη Δευτέρα την υ
ποστήριξή του σε μια μεταβατική κυ
βέρνηση ή σε μια κυβέρνηση τεχνο
κρατών: «Η Ν. Δ. θα πρέπει να αναλά- 
βει πλήρη υπευθυνότητα», κατέληξε.

Λίγο αργότερα, σε μία μακροσκελέ- 
στατη δήλωση, την οποία έκανε έχονταε 
στο πλάι του τουε δΰο αντιπροέδρουε του 
κόμματοε κ. Στ. Δήμα και Δημ. Αβρα- 
μόπουλο, ο αρχηγόε τηε Ν. Δ. ανέπτυ
ξε τουε λόγουε για τουε οποίουε έκλει
σε το βράδυ τηε Παρασκευήε την πόρ
τα τηε συναίνεσηε, αποδίδονταε ακέραιη 
την ευθύνη στον πρωθυπουργό. Πρό
σθεσε, πάντωε, ότι η πρότασή του πα
ραμένει στο τραπέζι, ενώ επιχείρησε για 
μία ακόμη φορά να καθησυχάσει τουε 
δανειστέε και λοιποΰε συνδιαμορφωτέε 
τω ν εξελίξεων περί την ελληνική οικο
νομία, επαναλαμβάνονταε με τρόπο η
χηρό ότι υπερψηφίζει τη δανειακή σύμ
βαση και προσυπογράφει τουε δημο- 
σιονομικούε στόχουε. Ο πρόεδροε τηε 
Ν. Δ., ο οποίοε στη 1 σήμερα το μεση
μέρι θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο τηε

Δημοκρατίαε κ. Κάρολο Παπούλια, είχε 
και χθεε αλλεπάλληλεε συσκέψειε με συ- 
νεργάτεε του και γαλάζιουε βουλευτέε 
οι οποίοι τον ενημέρωναν διαρκώε για 
τα σενάρια που κυκλοφορούσαν περί τιε 
προθέσειε του κ. Παπανδρέου. Είναι χα
ρακτηριστικό ότι από το βράδυ τηε Πα
ρασκευήε είχαν κυκλοφορήσει έντονεε 
φήμεε που έφεραν τον πρωθυπουργό να 
εξετάζει σοβαρά την πιθανότητα να προ
τείνει είτε τον τέωε υπουργό Π. Μολυ- 
βιάτη είτε τον αντιπρόεδρο τηε Ν. Δ. κ. 
Στ. Δήμα ωε επικεφαλήε τηε κυβέρνη
σηε εθνικήε ενότηταε.

«Διακηρύξαμε ότι αποδεχόμαστε τη 
νέα συμφωνία για το κούρεμα του ελ
ληνικού χρέουε, την οποία έτσι κι αλλιώε 
την είχαμε από την πρώτη στιγμή χα
ρακτηρίσει “αναπόφευκτη”. Αλλωστε το 
κείμενο τηε 26ηε Οκτωβρίου δεν περι
λαμβάνει νέα μέτρα, ενώ περιλαμβάνει 
το ξεμπλοκάρισμα τηε 6ηε δόσηε. Ενώ, 
λοιπόν, η χώρα είχε εξασφαλίσει τα χρή
ματα, ο κ. Παπανδρέου τα μπλόκαρε με 
την απόφασή του για δημοψήφισμα. Κι 
εμείε τα ξεμπλοκάραμε αποδεχόμενοι 
την απόφαση τηε 26ηε Οκτωβρίου...», 
σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Σαμαράε 
στη δήλωσή του και επανέλαβε ότι ζή
τησε μία προσωρινή μεταβατική κυ
βέρνηση, ώστε να αποκατασταθεί το αί
σθημα σταθερότηταε και να οδηγηθεί η 
χώρα στιε κάλπεε, όπου ο ελληνικόε λα
όε θα εκφράσει τη θέλησή του σε συν- 
θήκεε ομαλότηταε και ασφάλειαε. «Στην 
κυβέρνηση αυτή δεν διεκδικήσαμε κα
μία θέση, μόνο να παραιτηθεί ο κ. Πα
πανδρέου, ο οποίοε έχει γίνει πια επι- 
κίνδυνοε για τον τόπο», πρόσθεσε. Κα
τηγόρησε, δε, τον πρωθυπουργό ότι αν 
και αρχικώε χαρακτήρισε την πρόταση 
τηε Ν. Δ. «πολύ θετική», λίγο αργότερα 
στη Βουλή την απέρριψε ωε... «κατα
στροφική». «Η πρότασή μαε παραμένει 
στο τραπέζι. Ελπίζω να καταλάβει το λά- 
θοε του» είπε ο κ. Σαμαράε.

Οπωε συνομολογούν πολλοί βουλευ
τέε τηε Ν. Δ., πάντωε, η εξήγηση τηε άρ- 
νησηε συμμετοχήε σε κυβέρνηση εθνι
κήε συνεργασίαε δεν πρόκειται να είναι 
εύκολο έργο για τον κ. Σαμαρά, αφού οι 
διεθνείε πιέσειε είναι πλέον ασφυκτικέε.

Σε κάθε περίπτωση, στη Συγγρον 
κτιμούν ότι, ειδικά σε αυτή τη συγκυρ..,, 
είναι κρίσιμο το κόμμα να διατυπώνει ε
νιαίο λόγο. Ωε εκ τούτου, η πρωτοβου
λία των «πέντε» βουλευτών την Πέμπτη 
να καταθέσουν συναινετική πλατφόρμα 
προκάλεσε την οργή του κ. Σαμαρά, ο 
οποίοε πάντωε επέλεξε να μην αντι- 
δράσει εν θερμώ. Συνεργάτεε του προ
έδρου τηε Ν. Δ. επιμένουν πωε το ζήτημα 
είναι ανοιχτό, αναζητούν άλλουε που 
συμμετείχαν στην κίνηση και διαμη
νύουν ότι αν υπάρξει οποιαδήποτε συ
νέχεια, η αντίδραση θα είναι ακαριαία 
και σκληρή.

Την Ελλάδα σε ναρκοθετημένο μονοπάτι βλέπει ο διεθνής Τύπος
^ύρρειο νίκη» χαρακτήρισαν οι ανά 
ν  κόσμο οικονομικοί αναλυτέε τη ν 

ψήφο εμπιστοσΰνηε σ τη ν  κυβέρνη
ση Παπανδρέου, θεωρώνταε πάντωε 
θετικό ότι η Ελλάδα «δεν  εξερράγη ά
μεσα». Σ τη ν πλειονότητα τω ν  δημο
σιευμάτων του διεθνοΰε Τύπου κυ
ριαρχούσε η εκτίμηση ότι η Ελλάδα 
βαδίζει σε ναρκοθετημένο μονοπάτι, 
ενώ  τη  γενικότερη εικόνα σκιαγρά
φησε η Γερμανίδα καγκελάριοε Αγκε- 
λα Μέρκελ λέγονταε ότι «η  Ευρώπη 
θα χρειαστεί μία δεκαετία για να βγει 
από τη ν  κρίση χρέουε», υπογραμμί- 
ζονταε με νόημα ότι «ο  καθέναε 
σ τη ν  Ευρώπη πρέπει να  καταβάλει 
προσπάθειεε για να τηρήσει τιε υ- 
ποχρεώσειε του».

Τεράστιεε προκλήσειε, με μηδαμι
νό περιθώριο ελιγμών, αντιμετωπίζει 
σ το  εξήε η κυβέρνηση, σύμφωνα με

σχόλιο τηε Wall Street Journal. «Μ έ
σα στιε επόμενεε λίγεε εβδομάδεε, η 
Ελλάδα πρέπει να  εγκρίνει το  δεύτε
ρο πακέτο διάσωσηε, να διασφαλίσει 
τη ν  έκτη δόση, να ψηφίσει έναν αυ
στηρό προϋπολογισμό για το 2012 και 
να  διαπραγματευθεί τη  συμφωνία με 
τουε ιδιώτεε ομολογιούχουε για το κού
ρεμα κατά 50%. Οι επιπτώσειε μιαε ελ- 
ληνικήε αποτυχίαε θα είναι τρομερέε. 
Α ν η Αθήνα δεν επιτύχει τη ν  απαι- 
τούμενη πολιτική συναίνεση για να ε
φαρμόσει τιε δεσμεύσειε τηε στο  
πλαίσιο του σχεδίου σωτηρίαε, που 
δρομολογήθηκε από τη ν Ε. Ε. και το 
ΔΝΤ, κινδυνεύει να χάσει τη ν  ευρω
παϊκή χρηματοδότηση και να κηρύξει 
στάση πληρωμών, με ανυπολόγιστεε 
συνέπειεε για το παγκόσμιο οικονομικό 
σύστημα».

«Η ψηφοφορία δεν έδωσε τέλοε στο

Η καγκελάριος 
της Γερμανίας Αγκελα 
Μέρκελ δήλωσε ότι 
«η  Ευρώπη θα χρειαστεί 
μία δεκαετία για να βγει 
από την κρίση χρέους».

συνεχιζόμενο πολιτικό δράμα τηε 
Ελλάδαε και πρωτίστωε δεν απάντη
σε στο  ερώτημα ποια θα είναι η σύν
θεση τηε νέαε κυβέρνησηε», παρα
τήρησαν οι New  York Time8, σημει- 
ώνονταε: «Εν μέσω διευρυνόμενηε κοι- 
νωνικήε αναταραχήε σε μια χώρα τηε 
οποίαε η οικονομία αποδεκατίστηκε 
από τη ν κρίση χρέουε και τα μέτρα λι- 
τότηταε, μια νέα κυβέρνηση θα επω

μιστεί το δύσκολο έργο τηε διασφά- 
λισηε επίσημηε έγκρισηε για τη  σύμ
βαση και υλοποίησηε τω ν αλλαγών για 
τιε οποίεε η Ελλάδα έχει ήδη δε- 
σμευθεί, περιλαμβανομένηε τηε από- 
λυσηε δημοσίων υπαλλήλων».

Αμφίβολη χαρακτήρισε την επιτυχία 
μιαε διαδικασίαε σχηματισμού κυβέρ
νησηε συνεργασίαε δημοσίευμα τηε 
liberation, «σε μια χώρα με ισχυρή πα
ράδοση διπολισμού». Η πλειοψηφία των 
Γάλλων «δυσανασχετεί με την ιδέα τηε 
βοήθειαε υπέρ τηε Ελλάδαε», έγραψε 
η Monde. Σύμφωνα με δημοσκόπηση 
του ινστιτούτου Ifop για την Dimanche 
Oueat-France, «το  63% τω ν  Γάλλων α
πορρίπτει την αύξηση τηε γαλλικήε οι- 
κονομικήε συμβολήε υπέρ τηε Ελλάδαε 
στα 15 εκατομμύρια ευρώ, που προ
βλέπει το  πλάνο σωτηρίαε τηε».

Ο Γιώργοε Παπανδρέου κέρδισε

παράταση, το  μέλλον όμωε παραμένει 
άγνωστο, έγραψαν με πρωτοσέλιδουε 
τίτλουε τα  γερμανικά έντυπα Die 
Welt και Der Spiegel. «Εάν οι ηγέτεε 
τηε Ε. Ε. γνώριζαν σε βάθοε τα  δημο
σιονομικά προβλήματα τηε Ελλάδαε, 
η χώρα ίσωε να μην είχε ενταχθεί στην 
Ευρωζώνη», δήλωσε σε συνέντευξή  
του στο  Reutern ο τέωε καγκελάριοε 
Γκέρχαρντ Σρέντερ. Παρατήρησε ε- 
πίσηε ότι δεν αποτελεί έκπληξη το  γε- 
γονόε πωε ο Ελληναε πρωθυπουργόε 
δεν είχε την ευκαιρία να εφαρμόσει ό
σα του ζητήθηκαν. Ο κ. Σρέντερ συ
μπλήρωσε ότι «ο ι συντηρητικοί σε ό
λη τη ν Ευρώπη ελάχιστα έκαναν για 
να πείσουν τη ν ελληνική αντιπολί
τευση να πάψει να φέρεται ανεύθυνα», 
εκτιμώνταε παράλληλα ότι το  «μεγά
λο λάθοε» ήταν ότι η Ελλάδα «δεν βοη- 
θήθηκε επαρκώε ώ στε να σταθεί στα

πόδια τηε όταν αποκαλΰφθηκε τ' 
πραγματικό εύροε τω ν  δημοσιονομι
κών τηε προβλημάτων».

«Ο Παπανδρέου κάνει πέρα ώστε 
να συγκροτηθεί κυβέρνηση ευρείαε α- 
ποδοχήε», ή ταν ο πρωτοσέλιδοε τίτ- 
λοε τηε βρετανικήε Guardian. «Ο Πα
πανδρέου νίκησε πιθανότατα για να 
χάσει», ή ταν το  σχόλιο τω ν  Financial 
Τίιηεε.

Η ψήφοε εμπιστοσΰνηε ουδόλωε ση
μαίνει ότι αποφεύχθηκαν τα χειρότε
ρα, εκτίμησε ο επιφανήε Ιάπωναε οι- 
κονομολόγοε Μασαμίτσι Αντάτσι, α
πό τη ν  JP Morgan Securitie8. Η βασι
κή ανησυχία, τώρα, σημείωσε, είναι τι 
θα συμβεί εάν οι δανειστέε επιστρέ- 
ψουν στην Αθήνα στουε επόμενουε μή- 
νεε για να αξιολογήσουν τη ν  πρόοδο 
και «διαπιστώσουν νέα αποτυχία»...

ΧΑΡΑ ΒΟΥΡΒΟΥΛΗ
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Ολοι εναντίον 
όλων και 
στη  μέση 
τοΠ ΑΣΟ Κ
Το παρασκήνιο για τους «προεδρικούς», 
τους «βενιζελικούς», τους εκσυγχρονιστές

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

Μπορεί η ψήφος εμπιστοσύνηε προε την 
κυβέρνηση, το  βράδυ τηε Παρασκευήε, 
να καταλάγιασε κάπωε τα πνεύματα, ω
στόσο το χάσμα που έχει δήμιου ργηθεί 
μεταξύ βουλευτών του ΠΑΣΟΚ δείχνει 
σχεδόν αγεφύρωτο. Οταν υπουργόε 
φτάνει στο σημείο να φωνάξει δημοσίωε

μια συνάδελφό του βουλευτή «κάτσε
ίω μωρή... καλτσοδέτα», είναι προ- 

φανέε ότι τα  πράγματα πια έχουν ξε- 
φύγει από κάθε έλεγχο.

Κι όμωε, το  περιστατικό που κατε- 
γράφη στην τελευταία Κοινοβουλευτι
κή Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, με τον  κ. Σωκρ. 
Ξυνίδη να απαξιώνει με γηπεδικό τρό
πο την κ. Εύα Καϊλή, πέρασε σχεδόν α
παρατήρητο διότι απλούστατα ήταν 
ψήγμα σε σχέση με όσα λέγονται πια 
μεταξύ τω ν  «πράσινων» βουλευτών 
και υπουργών. Λόγια και κρίσειε τόσο

Από το «κάτσε 
κάτω μωρή...» μέχρι 
το «ο Παπανδρέου 
είναι τελειωμένος».

σκληρά που, ανεξαρτήτωε των εξελίξεων 
τιε επόμενεε ημέρεε, καθιστούν εξαι
ρετικά δύσκολη την επούλωση τω ν εν- 
δοκομματικών πληγών, όπωε και ανα- 
δεικνύουν πόσο υποκριτική, αλλά και 
εύθραυστη ήταν η (άνευ καμιάε διαρ- 
ροήε!) ψήφοε εμπιστοσύνηε που έλαβε 
ο μέχρι προχθέε «τελειωμένοε πρωθυ- 
πουργόε».

Ετσι ακριβώε, άλλωστε, τον  περιέ- 
γραψε το πρωί τηε Πέμπτηε (Real) ο κ. 
Μίμηε Ανδρουλάκηε μεταφέρονταε 
τη ν άποψη που είχαν οι περισσότεροι. 
«Ο Παπανδρέου είναι τελειωμένοε και 
από πρωθυπουργόε και από πρόεδροε 
του ΠΑΣΟΚ», είπε ο κ. Ανδρουλάκηε, κά
τι που φαινόταν σε όλουε αυτονόητο με
τά τα γεγονότα των Καννών. Και κυρίωε 
ύστερα από τη ν πρωτοφανή πολιτική 
ταπείνωση που είχε γνωρίσει ο κ. Πα
πανδρέου από τουε κ. Μέρκελ και Σαρ- 
κοζί για τη ν ιδέα του να  θέσει σε ελ
ληνικό δημοψήφισμα τη ν ευρωπαϊκή 
συμφωνία τηε 27ηε Οκτωβρίου.

Τα γεγονότα που επακολούθησαν εί
ναι επίσηε πρωτοφανή σ τον  δημόσιο 
βίο. Ακόμη και άσημοι βουλευτέε του 
ΠΑΣΟΚ έφτασαν στο σημείο να θέτουν 
στον  πρωθυπουργό ωε όρο τη ν παραί
τησή του για να του προσφέρουν την... 
εμπιστοσύνη τουε! Και μάλιστα να το 
κάνουν από τα  τηλεοπτικά κανάλια.

Το παρασκήνιο τηε κρίσιμηε αυτήε 
ημέραε είναι καθ’ όλα ενδεικτικό. Τα τη
λέφωνα βουλευτών και υπουργών πή-

r φωτιά ήδη από τιε 5.45 π.μ., όταν 
ο κ. Βενιζέλοε είπε ότι διαφωνεί εν τέ- 
λει με το  δημοψήφισμα, το  οποίο ο ί-

διοε είχε υποστηρίξει μία ημέρα νωρί
τερα. Αδειάζονταε έτσ ι πλήρωε το ν  κ. 
Παπανδρέου, καθώε εκείνοε, στιε δη- 
λώσειε που έκανε στιε Κάννεε, είχε ε- 
πιμείνει απολύτωε στην επιλογή του να 
το  διεξαγάγει.

Το «σήμα» εδόθη και οι «βενιζελικοί» 
βουλευτέε (Κ. Καρτάληε, Σούλα Με- 
ρεντίτη, Τόνια Αντωνίου, Ν. Σαλα- 
γιάννηε, Οδ. Κωνσταντινόπουλοε, Εύα 
Καϊλή κ.ά.) ή ταν απολύτωε έτοιμοι για 
τη ν  ανατροπή. Η τελευταία, μάλιστα, 
εξέδωσε και ανακοίνωση ανεξαρτη
τοπ ο ίησή , τη ν οποία πήρε πίσω όταν 
συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να ανή
κει σ τη ν  Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ για να ψη
φίσει το ν  νέο αρχηγό...

Το γεγονόε πληροφορήθηκε αμέ- 
σωε και η τρόικα του ΠΑΣΟΚ (Λοβέρ- 
δοε, Διαμαντοπούλου, Ραγκούσηε), που 
επίσηε άρχισε να ετοιμάζει κοινή ανα
κοίνωση αμφισβήτησηε του κ. Παπαν
δρέου. Ταυτοχρόνωε, οι «εναπομείνα- 
ν τεε » παπανδρεϊκοί βουλευτέε Ροδού
λα Ζήση και Γρ. Νιώτηε άρχισαν και ε
κείνοι να συντάσσουν κείμενο καλώνταε 
το ν  πρωθυπουργό να μην παραιτηθεί 
και καταγγέλλονταε θεωρίεε συνωμο- 
σίαε ειε βάροε του, φωτογραφίζονταε μά
λιστα πρόσωπα και πράγματα...

Το πιστεύετε ή όχι, τη ν  εξέλιξη όλων 
αυτών τω ν παράλληλων κινήσεων, που 
θα σήμαιναν πιθανώε την πολυδιά
σπαση του ΠΑΣΟΚ, αποσόβησε την τε
λευταία στιγμή η πρόταση συναίνεσηε 
του κ. Αντ. Σαμαρά. Τα μολύβια μπήκαν 
στιε τσέπεε και τα τηλέφωνα ξανάρχι
σαν μέχρι να γίνει γνωστό  πώε θα α- 
ντιδράσει ο κ. Παπανδρέου, το ν  οποίο 
έμελλε με μια αριστοτεχνική πολιτική... 
κωλοτούμπα να στηρίξει τελικά και ο κ. 
Βενιζέλοε. Και σε αυτό βοήθησε ο «μα- 
έστροε» Ν. Αθανασάκηε, ο οποίοε ε
φηύρε το ν  εξήε πολιτικό ελιγμό για να 
διασωθεί η παραίτηση του κ. Παπαν
δρέου: να αποδεχθεί από τη ν  πρόταση 
του κ. Σαμαρά μόνον το  σκέλοε τηε συ
ναίνεσηε και να πετάξει στην... κερκί
δα όλεε τίε προϋποθέσειε που έθεσε γι’ 
αυτήν η Ν.Δ. Το δε εκπληκτικό είναι ό
τι με τον ίδιο ελιγμό το ΠΑΣΟΚ κατόρ
θωσε να απαλλαγεί και από το δημο
ψήφισμα το οποίο «πούλησε» στην κοι
νή  γνώμη ωε κίνηση καλήε θελήσεωε 
έναντι τηε συναίνεσηε που προσέφερε 
ο κ. Σαμαράε.

Τα όσα επακολούθησαν είναι γνωστά. 
Με τη συμφωνία Παπανδρέου - Βενι- 
ζέλου συνέβη η παγκόσμια συνταγμα
τική πρωτοτυπία μια ψήφοε εμπιστο- 
σύνηε σε μια κυβέρνηση και έναν 
πρωθυπουργό να μεταβληθεί αίφνηε σε 
εντολή παραίτησήε τηε για να σχημα- 
τισθεί μια άλλη, ενώ ήταν ήδη γνωστή 
η μη συμμετοχή τηε Ν.Δ.! Με τουε βου
λευτέε να μη γνωρίζουν κατ’ ουσίαν ού
τε  τι ψήφισαν ούτε σε ποιον ακριβώε 
πρωθυπουργό χάρισαν την ψήφο τουε...

Το παρασκήνιο έξω από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, αλλά και τη Βουλή ήταν πρωτοφανές.

Οι φωνές 
αμφισβήτησης

Η ψηφοφορία στη Βουλή, λίγο 
μετά τα μεσάνυχτα της Παρα
σκευής, για την παροχή ψήφου 
εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, 
αηοτέλεσε για την πράσινη Κοι
νοβουλευτική Ομάδα -όπως 
πολλά από τα μέλη της υποστή
ριζαν- το πρώτο βήμα σε μια 
νέα εποχή, για το ΠΑΣΟΚ. «Η 
ψήφος μας ήταν ένα τιμητικό α
ντίο στον Γιώργο Παπανδρέου», 
ψιθύριζαν οι περισσότεροι, απο
χωρώντας ξημερώματα Σαββά
του από το κτίριο του Κοινοβου
λίου. Ηδη, από ημερών οι ομα
δοποιήσεις εντός της Κ. 0. ήταν 
εμφανείς. Στελέχη όπως οι κ. 
Μιλένα Αηοστολάκη, Εύα Καϊλή, 
Τόνια Αντωνίου, καθώς και άλλοι 
όπως οι κ. Ν. Σαλαγιάννης και Δ. 
Λιντζέρης ποτέ δεν έκρυψαν 
την έντονα επικριτική τους στά
ση έναντι επιλογών του κ,.Πα- 
πανδρέου.
Το αρνητικό κλίμα ως προς το 
σύστημα εξουσίας πέριξτου 
προέδρου του ΠΑΣΟΚ ενισχυό- 
ταν κατά καιρούς και από τις 
κριτικές φωνές σειράς άλλων 
βουλευτών, με αφορμή θέματα 
όπως το Πολυνομοσχέδιο ή του 
άνοιγμα του επαγγέλματος των 
ιδιοκτητών ταξί. Ενδεικτικά ανα- 
φέρονται τα ονόματα των Γ. 
Αμοιρίδη, Εκτ. Νασιώκα, Α. Μα- 
κρυπίδη, Δημ. Παπουτσή, Αθ. 
Παπαδόπουλου, Βασιλικής Τσό- 
νογλου, Mix. Κατρίνη, Ευτ. Δα- 
μιανάκη, Σπ. Μοσχόπουλου, Γ. 
Παπαμανώλη, Ανδ. Τριανταφυλ- 
λόπουλου, Αθ. Γικόνογλου και Γ. 
Αρβανιτίδη. «Διαχρονικά» επι- 
κριτική ήταν η στάση της κ. Βά- 
σως Παπανδρέου, ενώ η εμφά
νιση της κίνησης των τριών -Δια- 
μαντοπούλου, Λοβέρδου, Ρα- 
γκούση- ήρθε να ταράξει περισ
σότερο τα εσωκομματικά νερά.

Γ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΙ

Η... «τρόικα» τελευταία έγινε «κουαρτέτο»
Ανεξαρτήτως τω ν  αμέσου προσεχών 
εξελίξεων, καθοριστική σημασία για 
το τι μέλλει να συμβεί πλέον στην πο
λιτική σκηνή θα είναι η στάση  τηε 
περιβόητηε τρόικαε του ΠΑΣΟΚ. Εί
ναι ενδεικτικό ότι όλεε τιε τελευταί- 
εε μέρεε έωε και τη  διαδικασία ψή
φου εμπιστοσύνηε, πέραν του τι θα 
έλεγε ο πρωθυπουργόε και τι θα έ
πρατταν (τελικώε...) οι «απειλού- 
ν τεε » βουλευτέε, οι δημοσιογράφοι 
προσπαθούσαν να διερευνήσουν με 
κάθε τρόπο τιε αντιδράσειε τω ν  κ. 
Ανδρ. Λοβέρδου, Ανναε Διαμαντο- 
πούλου και Γ. Ραγκούση. Και κυρίωε 
του υπουργού Υγείαε, καθώε εκείνοε 
είναι που επί τηε ουσίαε προειδο
ποίησε δημοσίωε την Παρασκευή τον 
πρωθυπουργό ότι, αν δεν τηρήσει 
τουε όρουε στουε οποίουε δεσμεύ- 
θηκε στο  υπουργικό συμβούλιο τηε 
Πέμπτηε (άμεση διαμόρφωση κυ- 
βέρνησηε εθνικήε σωτηρίαε μετά την 
ψήφο εμπιστοσύνηε), η δική του πο
λιτική στάση  δεν θα πρέπει να θεω
ρείται δεδομένη.

Το ίδιο ισχύει και για τουε κ. 
Αννα Διαμαντοπούλου και Γ. Ρα
γκούση, που μαζί με τον  κ. Ανδρ. Λο- 
βέρδο μετέτρεψαν τη ν εβδομάδα 
που πέρασε το  ξενοδοχείο Royal 
Hotel σε κέντρο λήψηε τω ν  κοινών 
τουε αποφάσεων. Σημειωτέον δε ό
τι η τρόικα ήδη από τη ν  Πέμπτη έ

χει γίνει... κουαρτέτο καθώε στο  
Royal Hotel ενεφανίσθη (όχι, βέβαια, 
απρόσκλητοε) και ο κ. Ηλ. Μόσιαλοε. 
Ο οποίοε επίσηε απέφυγε οποιαδή
ποτε δήλωση μετά τιε εξελίξειε τηε 
Παρασκευήε, δίδονταε τη ν  εντύπω
ση ότι και η δική του στάση θα συν- 
διαμορφωθεί από τιε αντίστοιχεε ε- 
πιλογέε τηε τρόικαε.

Το ξενοδοχείο-σημείο 
σύγκλησης, ο 
«ευεργετηθείς και 
αχάριστος» και οι 
«  λυκοσυμμαχίες».

Η ένταξη  του κ. Μόσιαλου στο 
μπλοκ Λοβέρδου, Διαμαντοπούλου, 
Ραγκούση είχε ήδη διαφανεί προ 20η- 
μέρου, όταν σε ένα καθόλου αθώο πα
ραπολιτικό μεγάληε εφημερίδαε εί
χε επισημανθεί ό τι «π άντα  σ το  
ΠΑΣΟΚ οι ομάδεε ήταν τετραμελείε 
και όχι τριμελείε», ενώ  ο συντάκτηε 
του φωτογράφισε τη  συμμετοχή του 
κυβερνητικού εκπροσώπου. Ελέχθη, 
μάλιστα, ότι εξαιτίαε αυτού του πα
ραπολιτικού ο κ. Παπανδρέου έγινε 
έξαλλοε, αποκαλώνταε το ν  κ. Μό- 
σιαλο «ευεργετηθέντα  και αχάρι
σ το », εξ ου και από τη  σύνοδο τηε

26ηε Οκτωβρίου και μετά, μόνον τύ- 
ποιε παραμένει εκπρόσωποε τηε κυ- 
βέρνησηε.

Τρανταχτή απόδειξη ότι και οι σχέ- 
σειε του κ. Μόσιαλου (όπωε τηε 
τρόικαε) με το ν  κ. Παπανδρέου δεν 
επιδέχονται αποκατάσταση είναι ό
τι στιε κρίσιμεε στιγμέε τηε Πέ
μπτηε και ενώ φημολογείτο ότι ο πρω
θυπουργόε παραιτείται, ρόλο εκ
προσώπου ανέλαβε ατύπωε η γ.γ. πα
ρά τω  πρωθυπουργό) κ. Ρεγγίνα Βάρ- 
τζελη. Η οποία έσπευσε μόνη τηε να 
εντοπ ίσει το ν  ανταποκριτή  του 
Ρ εύ ε τε  και να διαψεύσει επωνύμωε 
τη  σχετική πληροφορία περί παραί- 
τησηε του κ. Παπανδρέου που είχε 
κάνει το ν  γύρο του κόσμου. Οσο για 
τον κ. Μόσιαλο, εκείνοε όχι μόνο δεν 
βρισκόταν στην εν εξελίξει σύσκεψη 
στο  πρωθυπουργικό γραφείο, αλλά 
τη ν ίδια ώρα εθεάθη να απολαμβά
νει μακριά από τη  Βουλή το ν  καφέ 
του μαζί με το ν  κ. Χρ. Πρωτόπαπα, 
ο οποίοε επίσηε απομακρύνθηκε τιε 
τελευταίεε ημέρεε από το  πρωθυ- 
πουργικό περιβάλλον λόγω τω ν  γνω 
σ τώ ν  πολιτικών του σχέσεων με 
τη ν κ. Αννα Διαμαντοπούλου.

Με ενδιαφέρον βέβαια αναμένεται 
και η σ τάση  που θα τηρήσει σ το  ε
ξήε ο κ. Γ. Ραγκούσηε. Εχονταε και 
εκείνοε απομακρυνθεί οριστικώε α
πό το  παπανδρεϊκό μπλοκ, είναι ε-

πισφαλέε να προβλεφθεί αν θα συμ- 
μετάσχει σε οποιαδήποτε πολιτική ε
ξέλιξη κατ’ ουσίαν επιβληθεί από τον  
σημερινό πρωθυπουργό, ενώ  καλο- 
θελητέε έλεγαν ότι αν εντέλει προ- 
κύψει το σενάριο πρωθυπουργίαε Βε- 
νιζέλου θα δοθεί σ το ν  υπουργό Μ ε
ταφορών μια πρώτηε τάξεωε ευκαι
ρία να μη δώσει εκείνοε τη  μάχη με 
τουε ταξιτζήδεε...

Σε κάθε περίπτωση, όμωε, όπωε το
νίστηκε και σ τον  πρόλογο, καθορι- 
στικήε σημασίαε θα είναι η αντί
δραση του κ. Λοβέρδου. Η εξέλιξη τηε 
Παρασκευήε προφανώε δεν ήταν αυ
τή  που ανέμενε και είναι αμφίβολο 
τι θα πράξει. Πολύ περισσότερο αν 
η κοινοβουλευτική ομάδα του 
ΠΑΣΟΚ συγκληθεί για να εκλέξει νέο 
πρωθυπουργό. Σημειωτέον ότι ο κ. 
Λοβέρδοε όχι μόνο διαθέτει ένα 
μπλοκ βουλευτών που φέρονται α
ναφανδόν να το ν  υποστηρίζουν, αλ
λά βρίσκεται πολύ κοντά και με 
στελέχη που μέχρι τώρα συγκατα
λέγονταν στο λεγόμενο βενιζελικό πε
ριβάλλον. Τέλοε, ουδείε πρέπει να 
προεξοφλεί τιε επόμενεε κινήσειε και 
τηε κ. Ανναε Διαμαντοπούλου, καθώε 
δεν φαίνεται να έχει συμφωνήσει με 
το ν  κ. Λοβέρδο για όλεε τιε εκδοχέε 
του σεναρίου διαδοχήε του κ. (  
πανδρέου.

ΚΩΝ. ΖΟΥΛΑΣ

Οι εκκρεμότητες της επόμενης μέρας Οι προβλεπόμενες διαδικασίες
Του ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ

Μια μεταβατική κυβέρνηση συνεργασίαε 
θα πρέπει να  έχει ισχυρή εντολή από 
τα  κόμματα που τη  στηρίζουν για να 
φέρει ειε πέραε τα κρίσιμα θέματα που 
καλείται να διαχειριστεί και θητεία του
λάχιστον τεσσάρων μηνών για να ο
λοκληρώσει το  έργο τηε. Αυτή είναι η 
άποψη που έχει η τρόικα, η οποία ε
πίσηε εξετά ζει το  ενδεχόμενο να ζη 
τήσει από το  ΠΑΣΟΚ και τη  Νέα Δη- 
"οκρατία  έγγραφη δέσμευση αποδο- 

ε του Μνημονίου σε περίπτωση που 
γίνουν πρόωρεε εκλογέε.

Υπό τιε παρούσεε συνθήκεε, μια με
ταβατική κυβέρνηση συνεργασίαε 
δεν μπορεί να  έχει τα  χαρακτηριστι
κά και τη  διάρκεια μιαε κλασικήε υ- 
πηρεσιακήε κυβέρνησηε δικαστών 
και τεχνοκρατών, ειδικά εάν έχει ε
ντολή να ολοκληρώσει τιε διαδικασίεε 
για τη  σύναψη τηε δανειακήε σύμβα- 
σηε και τη ν αποδέσμευση τηε 6ηε δό- 
σηε. Η δουλειά που θα έχει να  κάνει 
είναι ουσιαστική και όχι διαχειριστι
κή. Κι αυτό γιατί η δανειακή σύμβα
ση, που θα προβλέπει το  ποσό που θα 
δοθεί, τα επιτόκια κ. λπ., θα συναφθεί 
μόνον αφού η Ελλάδα θα έχει συμ
φωνήσει σ το  νέο Μνημόνιο, δηλαδή 
σ τη ν  πολιτική που θα πρέπει να ε
φαρμόσει για να πάρει τα  χρήματα. 
Επίσηε, η μεταβατική κυβέρνηση θα

πρέπει να διαπραγματευθεί με τουε ι- 
διώτεε επενδυτέε το «κούρεμα» τω ν ο
μολόγων που έχουν στα  χέρια τουε 
(PSI). Δεδομένου ότι το  PSI θα ολο
κληρωθεί σ το  δεύτερο 15νθήμερο 
του Φεβρουάριου, η θητεία τηε μετα- 
βατικήε κυβέρνησηε θα πρέπει να έ
χει διάρκεια τουλάχιστον 4 μηνών. Επί
σηε, αυτή η κυβέρνηση θα πρέπει να

Η  τρόικα θα ζητήσει 
αποδοχή από μια 
μεταβατική κυβέρνηση 
του νέου Μνημονίου 
και των πολιτικών που θα 
πρέπει να ακολουθηθούν.

έχει επαρκή στελέχωση και ισχυρή πο
λιτική εντολή ώστε:

1. Να διαπραγματευθεί με την τρόι
κα το  νέο Μνημόνιο. Με αυτό θα δε
σμεύεται η Ελλάδα για τη  δημοσιο
νομική πολιτική και τιε διαρθρωτικέε 
αλλαγέε που πρέπει να γίνουν έωε το 
2014.

2. Να συμφωνήσει με τουε ιδιώτεε 
επενδυτέε και να υλοποιήσει το  σχέ
διο «κουρέματοε» του χρέουε.

3. Να κ α τα ρ τίσ ε ι το ν  προϋπολο
γισμό του 2012 και να προωθήσει κρί
σιμα νομοσχέδια που θα το ν  στηρί

ζουν, όπωε για παράδειγμα το  νέο φο
ρολογικό νομοσχέδιο.

4. Να εφαρμόσει τα  μέτρα που έ
χουν ήδη αποφασιστεί, όπωε π. χ. η 
εργασιακή εφεδρεία και να  ελέγξει έ
σοδα και δαπάνεε ώστε να αποτραπεί 
δημοσιονομικόε εκτροχιασμόε.

Παράλληλα, στιε Βρυξέλλεε εξετά 
ζουν τρόπουε με τουε οποίουε θα πε
ριορίσουν τιε επιπτώσειε τηε πολιτι- 
κήε αβεβαιότηταε. Προε αυτήν την κα
τεύθυνση εξετάζουν να εφαρμόσουν 
το  μοντέλο τηε Πορτογαλίαε, όπου τα 
κόμματα εξουσίαε είχαν δεσμευθεί εγ- 
γράφωε πριν από τιε εκλογέε ότι α
ποδέχονται το ν  ρόλο τηε τρόικαε και 
πωε θα υλοποιήσουν τη ν  όποια συμ
φωνία προκύψει από τιε διαπραγμα- 
τεύσειε με αυτήν. Σύμφωνα με στέ- 
λεχοε τηε τρόικαε, κάτι αντίστοιχο ε
ξετάζεται να γίνει και στην Ελλάδα, εί
τε  η χώρα οδηγηθεί άμεσα σε πρόω
ρεε εκλογέε είτε προηγηθεί ο σχημα- 
τισμόε μιαε μεταβατικήε κυβέρνη
σηε συνεργασίαε με τη  στήριξη τω ν  
δύο μεγάλων κομμάτων και στη  συ
νέχεια διενεργηθούν εκλογέε.

Η έγγραφη δέσμευση θα είναι προ
ϋπόθεση για την καταβολή τηε 6ηε δό- 
σηε. Σε περίπτωση που τα κόμματα δεν 
τη ν  αποδεχθούν, η χρηματοδότηση 
τηε χώραε θα ανασταλεί έωε ότου σχη- 
ματισθεί κυβέρνηση και ολοκληρω
θούν οι διαπραγματεύσειε.

Της ΙΩΑΝΝΑΣ Μ ΑΝΔΡΟΥ

Οι δραματικές εξελίξειε τω ν  τελευταί
ω ν ημερών που κατέληξαν σε παρο
χή ψήφου εμπιστοσύνηε προε την κυ- 
βέρνΦηση τα  μεσάνυχτα· τηε Παρα
σκευήε και έθεσαν στο τραπέζι τη  συ
ζήτηση για το ν  σχηματισμό κυβέρ
νησηε ευρύτερηε αποδοχήε, φέρουν 
στο  προσκήνιο τηε πολιτικήε τα  συ
νταγματικά «εργαλεία» με τα  οποία θα 
δρομολογηθούν τα γεγονότα μέσα στο 
αμέσωε επόμενο διάστημα.

Βάσει του Συντάγματοε, οι αρμο- 
διότητεε του Προέδρου τηε Δημο- 
κρατίαε για να ασκήσει ουσιαστική ε
πιρροή στιε εξελίξειε είναι περιορι- 
σμένεε. Ο πρώτοε λόγοε, σ τη ν  πα
ρούσα φάση, ανήκει στα κόμματα και 
πρω τίστωε σ το ν  ίδιο το ν  πρωθυ
πουργό.

Δύο έγκριτοι συνταγματολόγοι, οι 
κ. Νικ. Αλιβιζάτοε και Φιλ. Σπυρό- 
πουλοε, περιγράφουν παρακάτω τα 
βήματα τω ν  πιθανών εξελίξεων, από 
εδώ και στο εξήε, με δεδομένη πια την 
ψήφο εμπιστοσύνηε που εξασφαλί
στηκε τη ν  Παρασκευή.

Η «δεδηλωμένη»
Το πρώτο πράγμα που ξεκαθαρί

ζουν είναι πωε η παρούσα κυβέρνη
ση, προσώραε, παραμένει. Μέχριε ό
του οι πολιτικέε διεργασίεε, που ήδη

έχουν δρομολογηθεί, καταλήξουν 
στη  συγκρότηση κυβερνητικού σχή- 
ματοε ευρύτερηε αποδοχήε ή, σε κά
θε περίπτωση, έωε ότου το  νέο  σχή
μα που θα προκύψει από τιε διεργα- 
σίεε τω ν ημερών, εξασφαλίσει τη  στή
ριξη 151 βουλευτών, δηλαδή εξα
σφαλίσει τη ν  εμπιστοσύνη τηε Βου- 
λήε, τη  «δεδηλωμένη».

Παράλληλα, οι ουσιαστικέε διαδι-

Η  χθεσινή επίσκεψη 
του πρωθύπουργού 
στον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας σηματο
δότησε την έναρξη 
των διαβουλεύσεων.

κασίεε αρχίζουν να «τρέχουν», αρχήε 
γενομένηε από τη  χθεσινή επίσκεψη 
του πρωθυπουργού σ το ν  Πρόεδρο 
τηε Δημοκρατίαε, που σηματοδοτεί 
τη ν  έναρξη τω ν  διαβουλεύσεων. Α ν 
καταλήξουν σ τη  στήρ ιξη  σχήματοε 
που μπορεί να  εξασφαλίσει ψήφο ε- 
μπιστοσύνηε από τη  Βουλή, ο Πρό
εδροε τηε Δημοκρατίαε συγκαλεί σύ
σκεψη, ενημερώνεται για τη ν  κ ο ί"  
νοβουλευτική βιωσιμότητά του και 
αμέσωε ο πρωθυπουργόε και η κυ
βέρνησή του παραιτούνται. Σ το  με

ταξύ, η νέα  κυβέρνηση οδεύει προε 
τη  Βουλή με πρωθυπουργό πρόσω
πο που θα έχει εξασφαλίσει τη ν  α
ποδοχή όσων τη  στηρίζουν, ζήτώνταε 
ψήφο εμπιστοσύνηε. Η νέα κυβέρ
νησή  (είτε αυτή είναι ευρύτερηε α
ποδοχήε είτε μεταβατική) έχει τιε αρ- 
μοδιότητεε και τη  διάρκεια που έχουν 
συμφωνήσει όσοι τη  στηρίζουν. Μό- 
λιε ολοκληρώσει το  έργο^τηε και την 
όποια αποστολή τηε, προκηρύσσο
ντα ι εκλογέε, που τιε διενεργεί υ
πηρεσιακή κυβέρνηση.

Α ξίζε ι να  σημειωθεί ότι σε αυτ, 
τη  φάση και με τη ν  παροχή ψήφου 
εμπιστοσύνηε προε τη  νυ ν  κυβέρ
νη ση  τα  μ εσάνυχ τα  τηε Π αρα
σκευήε, αποφεύγεται η προσφυγή 
σ τη  διαδικασία τω ν  δ ιερευνητικών 
εντολών. Οταν, δηλαδή, με πρω το
βουλία του Προέδρου τηε Δημο
κρατίαε, καλούνται με τη  σειρά και 
με βάση τη ν  κοινοβουλευτική τουε 
δύναμη οι αρχηγοί τω ν  κομμάτων 
και, εντόε τρ ιώ ν ημερών, ο καθέναε 
παίρνει εντολή  για  σχηματισμό κυ
βέρνησηε. Α ν  αποτύχουν, τό τε  ο ί- 
διοε ο Πρόεδροε αναλαμβάνει τη ν  
ύστατη  προσπάθεια και αν κι αυτόε 
μέσα σε τέσσερ ιε  ημέρεε δεν κα
τορθώ σει να  διασφαλίσει ένα βιώ
σιμο κυβερνητικό σχήμα, τό τε  οι ε- 
κλογέε είναι το  αμέσωε επόμενο και 
μοναδικό συνταγματικό βήμα.
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Χειρονομία  με ιδιαίτερο νόημα; 0  κ. Παπανδρέου έχει μόλις καιέβει από το βήμα της Βουλής και χτυπά φιλικά στην πλάτη τον κ. Ευάγγελο Βενιζέλο.

Η κούρσα διαδοχής 
ξεκίνησε στο ΠΑΣΟΚ
Προηγείται, κερδίζοντας την προτίμηση και άλλων υπουργών, ο κ. Βενιζέλος

Τον ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Οι Πόλεμοι τηε Διαδοχήε, όπου και αν 
έγτναν, ήταν συνήθωε ολέθριοι για την 
ενότητα του βασιλείου. Το διακυβευ- 
όμενο στέμμα κατέληγε στο  κεφάλι ε- 
νόε εκ τω ν  εμπολέμων μόνο έπειτα α
πό αιματοχυσίεε στα πεδία τω ν μαχών. 
Ο Πρώσοε στρατηγόε και θεωρητικόε 
του πολέμου Καρλ Κλάουζεβιτε είπε 
πριν από 250 χρόνια ότι η πολιτική εί
ναι η συνέχιση του πολέμου με άλλα 
μέσα. Πρόκειται για μια αρχή, η οποία 
σπάνια διαψεύδεται από τη ν πραγ
ματικότητα.

Στο ΠΑΣΟΚ, παρά τη ν ψήφο εμπι- 
στοσύνηε τηε Παρασκευήε, για πρώ
τη  φορά στην πολυετή ιστορία τουε εί
ναι ξεκάθαρο ότι καλούνται να  μετα
βούν στην επόμενη φάση του Κινή- 
ματοε. Αλλά αυτή τη  φορά δίχωε αι- 
ματηρέε συγκροΰσειε. Διαφορετικά, το 
ήδη καταβαραθρωμένο από τη ν  ά
σκηση τηε εξουσίαε τα τελευταία δύο 
χρόνια κόμμα κινδυνεύει με πολιτική 
εξαΰλωση. Οι εξελίξειε τιε τελευταίεε 
ημέρεε έχουν φέρει στην επιφάνεια τιε 
διεργασίεε που υφίστανται. Στο πα
ρασκήνιο οι διεργασίεε είναι έντονεε. 
Πολλοί βουλευτέε συσπειρώνονται 
γύρω από συγκεκριμένα πρόσωπα, δί
χωε ωστόσο να εκδηλώνονται καθώε 
ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η επίσημη 
διαδικασία.

Ο πρώτοε εκ τω ν  προφανών υπο
ψηφίων είναι βεβαίωε ο κ. Ευ. Βενι
ζέλοε. Εμπειροι παρατηρητέε αναφέ
ρουν ότι ο αντιπρόεδροε τηε κυβερ- 
νήσεω ε πέραν τηε εμφανούε σύ- 
μπραξήε του με τον κ. Παπανδρέου, εί
ναι πολύ πιο εγκρατήε στιε κινήσειε 
του σε σύγκριση με το 2007. Οι συ- 
γκρίσειε όμωε σταματούν κάπου εδώ. 
Ο κ. Βενιζέλοε φαίνεται να συγκε
ντρώ νει τη  συμπάθεια τω ν  περισσο
ί ιν υψηλόβαθμων στελεχών του

κόμματοε. Σύμφωνα με πληροφορίεε, 
συνομιλεί εδώ και αρκετό καιρό με αρ- 
κετούε εκ τω ν  κορυφαίων υπουργών.

Οι κ. Mue. Χρυσοχοΐδηε και Κ. Σκαν- 
δαλίδηε είναι εκ τω ν  κορυφαίων, οι ο
ποίοι σε περίπτωση που ετίθετο θέμα 
προέδρου ή επικεφαλήε τηε κυβέρ- 
νησηε συμφωνούν με τη  στήριξη του 
κ. Βενιζέλου. Ορισμένεε πηγέε μάλιστα 
αναφέρουν ότι οι σχέσειε μεταξύ τω ν  
κ. Χρυσοχοΐδη και Βενιζέλου βρίσκο
ντα ι σε ένα από τα  καλύτερα σημεία. 
Μάλιστα λένε ότι ο κ. Χρυσοχοΐδηε θα 
μπορούσε σε μια κυβέρνηση Βενιζέ
λου να παίξει και ρόλο ευρύτερο από

Δεν αποκλείεται η περίπτω
ση δυαρχίας, με τον κ. Πα
πανδρέου να διατηρεί την 
προεδρία του κόμματος.

αυτόν του υπουργού Περιφερειακήε 
Ανάπτυξηε.

Με βάση τα  πρόσωπα τα οποία εί
ναι τούτη τη  στιγμή παρόντα στην 
κομματική σκακιέρα, ο κ. Βενιζέλοε 
φαίνεται να κερδίζει την προτίμηση και 
άλλων υπουργών, όπωε ο κ. Δ. Ρέππαε, 
ακόμη και ο παλαιόθεν αντίπαλοε του 
σ τη ν Α ' Θεσσαλονίκηε κ. X. Καστα- 
νίδηε. Κατ’ ορισμένεε πληροφορίεε σε 
περίπτωση που ο κ. Βενιζέλοε διαδε
χθεί τον κ. Παπανδρέου, τότε ενδέχεται 
να ακολουθήσουν την οδό τηε επι- 
στροφήε και στελέχη τα  οποία έχουν 
αποχωρήσει από το  ΠΑΣΟΚ. Οι πηγέε 
αυτέε μιλούσαν και για την ανάγκη αυ
τά  τα  πρόσωπα να λειτουργήσουν και 
ωε «στοιχείο ανανεωτικό».

Μ ετά τη ν  ψηφοφορία τηε Παρα- 
σκευήε οι συζητήσειε γύρω από το  
πρόσωπο του κ. Βενιζέλου εντάθηκαν. 
Και με δεδομένο ότι πιθανή αποτυχία

τω ν  διαπραγματεύσεων μεταξύ του 
ΠΑΣΟΚ και τω ν  λοιπών κοινοβου
λευτικών κομμάτων ενδεχομένωε ο
δηγήσει στην ανάγκη για ενίσχυση τηε 
παρούσαε κυβέρνησηε, πολλοί θεω
ρούν ότι ακόμη και κατεξοχήν «πα- 
πανδρεϊκοί» υπουργοί, όπωε οι κ. Γ. 
Παπακωνσταντίνου και Π. Γερουλά- 
νοε θα στηρίξουν τον αντιπρόεδρο σε 
ένα σχήμα δυαρχίαε, σ το  οποίο ο κ. 
Παπανδρέου θα διατηρήσει τη ν  προ
εδρία του κόμματοε. Αίνιγμα αποτε
λεί ο κ. Χρ. Παπουτσήε, ο οποίοε δια
τηρεί εκτεταμένα ερείσματα στην 
κοιηιατική βάση.

Το κουαρτέτο
Εκτόε του κ. Βενιζέλου, το έτερο 

σχήμα το οποίο λειτουργεί ωε αντίβαρο 
είναι το κουαρτέτο τω ν κ.κ. Ανναε Δια- 
μαντοπούλου, Ανδρ. Λοβέρδου, Ιω. Ρα- 
γκούση, Ηλ. Μόσιαλου. Οι τελευταίεε 
εκτιμήσειε ανέφεραν ότι σε περίπτω
ση που ετίθετο θέμα, κάποιοε εξ αυτών 
θα στηριζόταν από τουε υπολοίπουε ωε 
εναλλακτική πρόταση για την προεδρία 
του κόμματοε. Οι δύο επικρατέστεροι 
είναι βεβαίωε η κ. Διαμαντοπούλου και 
ο κ. Λοβέρδοε. Και οι δύο (ο κ. Λοβέρ- 
δοε σκληρότερα και η κ. Διαμαντο- 
πούλου ηπιότερα) άσκησαν οξεία κρι
τική στον κ. Παπανδρέου τιε τελευταίεε 
ημέρεε, ενώ φάνηκε ότι η συγκεκρι
μένη ομάδα κινείται κατά συντεταγ
μένο τρόπο. Θεωρείται πάντωε πολύ πι
θανό, σε περίπτωση που προκριθεί η 
λύση του κ. Βενιζέλου, η ομάδα τω ν 
τεσσάρων να υποχωρήσει.

Αρκετοί πάντωε παρατηρούν ότι ωε 
προε τη ν προεδρία του ΠΑΣΟΚ, ο κ. 
Παπανδρέου δεν θα προέκρινε μια δια
δικασία παράδοσηε του «δαχτυλιδιού», 
αλλά θα προτιμούσε την προσφυγή σε 
πιο μαζική διαδικασία, όπωε αυτή που 
χρησιμοποίησε για να  εκλεγεί πρόε- 
δροε το  2004.

Η περίπτωση 
της Λούκας Κατσέλη
Μετά ία μεσάνυχτα χης Παρα
σκευής, όταν πλέον η ψηφοφο
ρία για την παροχή ψήφου εμπι
στοσύνης είχε λήξει, δύο ήταν τα 
αδιαμφισβήτητα νεγονότα: Πρώ
τον, η κυβέρνηση εγκρινόταν από 
την πλειοψηφώ 153 βουλευτών 
έναντι 145. Δεύτερον, η κ. Λούκα 
Κατσέλη ψήφιζε υπέρ της κυβέρ
νησης και νινόταν δεκτή από τον 
Γ. Παπανδρέου πίσω στην Κοινο
βουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ. 
Τούτο σημαίνει ότι η κ. Κατσέλη 
έμεινε εκτός νυμφώνος για μόλις 
δύο εβδομάδες. Η επανάκαμψή 
της στο ΠΑΣΟΚ επιβεβαίωσε τις 
πληροφορίες περί επαναπροσέγ
γισης μεταξύ του πρωθυπουργού 
και της κ. Κατσέλη, οι οποίες τις 
τελευταίες ημέρες είχαν ενταθεί. 
Οπως είναι γνωστό, η κ. Κατσέλη 
είχε διαγράφει από την Κ. Ο. του 
ΠΑΣΟΚ όταν καταψήφισε το άρ
θρο 37 του Μεσοπροθέσμου για 
τα εργασιακά. Η απροθυμία του 
πρωθυπουργού να την διαγράψει 
είχε φανεί τότε στη μακροσκελή 
επιστολή αιτιολόγησης που δημο
σιοποίησε. Μέχρι τότε, όλοι οι υ
πόλοιποι είχαν διανραφεί με ανα
κοινώσεις λίγων λέξεων. Η πρώην 
υπουργός αιτιολόγησε την ψήφο 
της λέγοντας ότι η ομιλία του 
πρωθυπουργού την Παρασκευή 
την κάλυψε απόλυτα. Οι πιο ψύ
χραιμοι παρατηρητές επεσήμαναν 
ότι αποτελεί απλά ένα ακόμη ε 
πεισόδιο στη πολυκύμαντη σχέση 
μεταξύ του πρωθυπουργού και 
της κ. Κατσέλη.

Η αποτυχία ενός
προαναγγελθέντος
δημοψηφίσματος
Του ΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑΑΙΟΧΟΥ

Δραματικό, όσο και έντονο  παρα
σκήνιο εμπεριείχε η  περιπέτεια του 
δημοψηφίσματοε για  τη  συμφωνία 
τηε 27ηε Οκτωβρίου που επιχείρη
σε να  δρομολογήσει ο πρωθυπουρ- 
γόε κ. Γ. Παπανδρέου, αλλά τελικά 
«ναυάγησε» στιε κοσμοπολίτικεε 
Κάννεε.

Η ιδέα του δημοψηφίσματοε για τη 
νέα δανειακή σύμβαση, ωε μέσο πο- 
λιτικήε νομιμοποίησηε τηε κυβέρ
νησηε, είχε υιοθετηθεί από το ν  κ. Γ. 
Παπανδρέου κατόπιν εισήγησηε του 
κ. X. Καστανίδη, με την οποία συ
ντάχθηκαν στη συνέχεια και άλλοι κο
ρυφαίοι υπουργοί τηε απολύτου ε- 
μπιστοσύνηε του πρωθυπουργού, ό
πωε ο κ. Δ. Ρέππαε, αλλά και στενο ί 
του συνεργάτεε, με πρώτη την κ. Ρεγ- 
γίνα Βάρτζελη. Ομωε, η αρχική επι
λογή του κ. Παπανδρέου ήταν το  δη
μοψήφισμα να πραγματοποιηθεί στιε 
αρχέε του νέου χρόνου.

Εξ άλλου, το  Μέγαρο Μαξίμου ε
κτιμούσε ότι η απόφαση τηε τελευ- 
ταίαε συνόδου κορυφήε για τη  νέα 
βοήθεια προε τη ν Ελλάδα θα πρό- 
σφερε στη ν κυβέρνηση τη ν απαι- 
τούμενη «πολιτική ανάσα», ώ στε  να 
πορευθεί χωρίε τριγμούε για μερικέε 
εβδομάδεε ακόμη.

Τα δεδομένα άλλαξαν δραματικά το 
περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν ε- 
πιστρέφονταε από τιε Βρυξέλλεε ο κ. 
Παπανδρέου διαπίστωνε ότι σ το ν  α
πόηχο τηε συμφωνίαε το πολιτικό κλί
μα, αντί να  βελτιωθεί, επιδεινώθηκε 
δραματικά:

•  Το «κούρεμα» του ελληνικού 
χρέουε αντιμετωπίσθηκε αρνητικά και 
στο  Μέγαρο Μαξίμου έφθασαν πλη
ροφορίεε για κινήσειε αμφισβήτησηε 
του κ. Γ. Παπανδρέου από μερίδα βου
λευτών του ΠΑΣΟΚ.

•  Η ματαίωση τηε παρέλασηε τηε 
Θεσσαλονίκηε εξέπεμπε εικόνα κυ
βέρνησηε σε πλήρη αδυναμία να  δια
χειριστεί τη ν  κοινωνική ένταση.

Ετσι, το  απόγευμα τηε Κυριακήε, 
ο κ. Γ. Παπανδρέου συγκάλεσε έ
κτακτη σύσκεψη σ το  Μέγαρο Μαξί
μου, σ τη ν  οποία, πέραν τω ν  κ. Βενι
ζέλου και Ρέππα, μετείχαν επίσηε οι 
κ. κ. Καστανίδηε, Πετσάλνικοε, Γε- 
ρουλάνοε, Βάρτζελη και Αθανασάκηε. 
Εκεί, ο κ. Γ. Παπανδρέου παρουσία
σε ωε ειλημμένη απόφαση το  δη
μοψήφισμα και ζήτησε η συζήτηση 
να επικεντρωθεί σ το  πώε αυτό θα 
πραγματοποιηθεί.

Μάλιστα, στο ερώτημα που του ε- 
τέθη, εάν έχει διασφαλιστεί πωε δεν 
θα υπάρξει αντίδραση του «διεθνοΰε 
παράγοντα» απάντησε καταφατικά, 
προφανώε έχονταε κατά νου ότι οι κ. 
κ. Μέρκελ και Σαρκοζί δεν είχαν α- 
ντιδράσει κάθετα όταν τουε το  είχε 
αναφέρει ωε πιθανό σενάριο. Ετσι, 
ο κ. Παπανδρέου το  απόγευμα τηε 
Δευτέραε ανακοίνωσε στην Κ. Ο. του 
ΠΑΣΟΚ τη ν απόφαση για δημοψή
φισμα και εν συνεχεία διασφάλισε την 
έγκριση του υπουργικού συμβουλίου 
με καταγεγραμμένεε τιε ενστάσειε για 
το εγχείρημα από τουε κ. Λοβέρδο και 
Ραγκούση.

Ομωε, τα  πρώτα σύννεφα για το εγ
χείρημα που επιχείρησε να δρομο
λογήσει άρχισαν να μαζεύονται: Ο κ. 
Βενιζέλοε και το Μαξίμου διαπίστω

σαν ότι Βερολίνο, Παρίσι και ΔΝΤ ή
ταν από αρνητικά έωε εχθρικά σ τη ν 
προοπτική του δημοψηφίσματοε, ε
ξέλιξη που εξηγεί και τη  «διαρροή» 
από το  περιβάλλον του υπουργού Οι 
κονομικών ότι αυτό θα έπρεπε να  ε, 
χε προωθηθεί σε πλήρη γνώση τω ν  
πρώτων. Παράλληλα, στο Μέγαρο Μα
ξίμου διαμηνύθηκε ότι το δημοψή
φισμα δεν θα έπρεπε να  αποτελέσει 
εκκρεμότητα επί μακράν, αλλά να  έ
χει πραγματοποιηθεί μέχρι τιε 4 Δ ε
κεμβρίου. Στο σημείο αυτό ανατρά
πηκε όλοε ο αρχικόε σχεδιασμόε 
του κ. Παπανδρέου, που προέβλεπε 
τη  διεξαγωγή του σ τα  τέλη Ιανουά
ριου ώστε:

•  Να έχει ολοκληρωθεί η δανεια
κή σύμβαση και να  έχει κυρωθεί α
πό τουε 151 βουλευτέε του ΠΑΣΟΚ, 
το δε δημοψήφισμα να διεξαγόταν με 
τη  νέα βοήθεια ωε «κεκτημένο» για 
τη  χώρα.

•  Εν συνεχεία να  εζητείτο από τη  
Ν. Δ. η πρόταση για το  δημοψήφισμα 
να εγκριθεί όπωε προβλέπεται για ψη- 
φισμένουε νόμουε από 180 βουλε

Η  επιδείνωση του 
πολιτικού κλίματος, 
το δημοψήφισμα, 
η ενημέρωση Μέρκελ - 
Σαρκοζί, οι συνομιλίες 
στις Κάννες και η 6η δόση

τέε, οπότε η ευθύνη για τη  διεξαγω
γή του ή μη θα είχε μετακυλισθεί σ τον 
κ. Σαμαρά.

Αυτή, όμωε, η ανατροπή στο χρο
νοδιάγραμμα που επέβαλαν οι ισχυ
ροί παίκτεε τηε Ε. Ε. αποδείχθηκε πωε 
δεν ή ταν η μόνη για το ν  κ. Παπαν
δρέου. Στιε Κάννεε, το  απόγευμα τηε 
Τετάρτηε, ο κ. Παπανδρέου διαπί
στωσε πωε οι κ. κ. Μέρκελ, Σαρκοζί 
και Λαγκάρντ είχαν αποφασίσει μέ
χρι το  δημοψήφισμα να  μην εκταμι- 
ευθεί η 6η δόση και το  αποτέλεσμά 
του να συνδεθεί με την παραμονή τηε 
Ελλάδαε σ τη ν  Ευρωζώνη. Σύμφωνα 
με πληροφορίεε, ο κ. Παπανδρέου έ
κανε μια ύστατη  προσπάθεια, συνο- 
μιλώνταε με τουε Ευρωπαίουε ηγέτεε, 
η Ελλάδα να λάβει το ποσό τηε δόσηε 
που αναλογούσε στην Ε.Ε. και να πα
ραμείνουν σε εκκρεμότητα τα  χρή
ματα του Ταμείου. Ομωε και αυτό το 
αίτημα απορρίφθηκε.

Κατά πληροφορίεε, σ τη ν  πτήση 
τηε επιστροφήε στην Αθήνα ο κ. Πα
πανδρέου είχε ακόμη κατά νου τη  
διεξαγωγή του δημοψηφίσματοε, 
αλλά ο κ. Βενιζέλοε διαφώνησε επι- 
σημαίνονταε τουε κινδύνουε που θα 
είχε η διεξαγωγή του πολιτικά, αλ
λά και για το  τραπεζικό σύστημα, ε- ( 
άν ωε διακύβευμα ετίθετο η παρα
μονή τηε χώραε σ τη ν  Ευρωζώνη. 
Ετσι, με τη ν  άφιξή τουε σ τη ν  Αθή
να, προέβη και στη  γνω στή  δήλωση 
διαφοροποίησηε από το ν  πρωθυ
πουργό. Λίγεε ώρεε αργότερα, υπό το 
βάροε τω ν  αντιδράσεων τω ν  MME, 
αλλά και μεγάλου αριθμού βουλευ
τώ ν  του ΠΑΣΟΚ, ο πρωθυπουργόε 
γνωστοποίησε στο  υπουργικό συμ
βούλιο ότι η πρόταση για δημοψή 
φισμα αποσύρεται από το  τραπέζ

Οπως έδ ε ιξα ν  οι τελευταίες δηλώσεις των κ.κ. Μέρκελ, Σαρκοζί και Γιουνκέρ, οι 
Βρυξέλλες δεν θεωρούν αδιανόητη πλέον την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ.

Δεν υπάρχει PSI χωρίς νέο Μνημόνιο
Του ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Δεν νοείται εκταμίευση τηε 6ηε δόσηε 
όσο η πολιτική αβεβαιότητα διαρκεί 
στην Ελλάδα. Το μήνυμα αυτό είναι σα- 
φέε, στέλνεται από τιε Βρυξέλλεε και 
δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση. 
Οπωε επίσηε δεν χρήζει καμιάε επι
πλέον διευκρίνισηε ο «κανόναε» που 
υποστηρίζει ότι «δ εν  μπορεί να ψηφι- 
σθεί PSI χωρίε να  έχει ψηφισθεί το 
Μνημόνιο». Και σε κάθε περίπτωση, η 
Κομισιόν προειδοποιεί ότι αναμένει α
πό τη ν  Ελλάδα νέα «για  τη ν επίτευξη 
συναίνεσηε μεταξύ τω ν  πολιτικών 
κομμάτων και ελπίζει ότι η διαδικασία 
θα ολοκληρωθεί το  συντομότερο δυ
νατόν». Ενώ όπωε έδειξαν οι τελευταίεε 
δηλώσειε Μέρκελ - Σαρκοζί, δεν θεω
ρείται πλέον αδιανόητη ακόμα και η έ- 
ξοδοε τηε χώραε από το  ευρώ.

Αν επιχειρούσε κανείε να κατα
γράψει τιε παραπάνω κρίσιμεε συνι- 
σταμένεε του ζητήματοε, όπωε δια
μορφώνεται μετά και τιε εξελίξειε 
του τελευταίου 48ώρου, διά τηε με
θόδου τω ν  ερωταπαντήσεων, θα κα
τέγραφε τα  εξήε:
-  Υπό ποιουε όρουε θα εκταμιευθεί 
πλέον η 6η δόση;

-  Υπό τον βασικό όρο τηε πολιτικήε 
σταθερότηταε που πρέπει να  επικρα
τήσει σ τη ν Ελλάδα. Αυτό επιθυμεί η 
τρόικα για να συνεχίσει τιε διαπραγ- 
ματεύσειε με τη ν ελληνική πλευρά, ώ

σ τε να εκταμιευθεί το  ποσό. Είναι σα- 
φέε ότι οι δανειστέε μαε δεν θα πα- 
ρέμβουγ στιε εσωτερικέε εξελίξειε 
τηε Ελλάδαε. Είναι επίσηε σαφέε ότι θέ
λουν να γνωρίζουν το συντομότερο δυ
να τόν ποιον θα έχουν απέναντι τουε 
ωε συνομιλητή για να συνεχιστεί η δια
δικασία ολοκλήρωσηε του νέου Μνη
μονίου, τηε νέαε δανειακήε σύμβασηε 
και τηε ολοκλήρωσηε τηε συμμετοχήε

Η  έκτη δόση δεν 
εκταμιεύεται όσο υπάρχει 
πολιτική αβεβαιότητα.

τω ν ιδιωτών στο νέο πακέτο στήριξηε 
τηε Ελλάδαε (PSI+).
-  Τίθεται κάποιο χρονοδιάγραμμα για 
όλεε αυτέε τιε εξελίξειε;

-  Από την τρόικα δεν τίθεται κάποιο 
σαφέε χρονοδιάγραμμα για το  πότε 
πρέπει να γίνει και τι. Το βέβαιο είναι 
ότι ο αρχικόε προγραμματισμόε που 
προέβλεπε πωε θα κατέφθαναν στην 
Αθήνα στιε 5 Δεκεμβρίου βρίσκεται 
σ τον  «αέρα» αυτή τη  στιγμή. «Είμα
στε και εμείε χαμένοι αυτή τη  στιγμή, 
περιμένουμε τιε εξελίξειε», σημειώνει 
στέλεχοε τηε τρόικαε.
-  Θα υπάρξουν παρεμβάσειε και πιέ- 
σειε για εκλογέε;

-  Δεν φαίνεται να υπάρχει καμία διά
θεση από την τρόικα να παρέμβουν και

να ασκήσουν πιέσειε για το  εάν πρέ
πει να γίνουν εκλογέε ή όχι. Δ εν είναι 
ο ρόλοε τουε τέτοιοε. Αλλωστε, η πίε
ση υπάρχει από το εσωτερικό ούτωε ή 
άλλωε, δεδομένου ότι τα  ταμειακά δια
θέσιμα του Δημοσίου είναι ήδη πολύ 
χαμηλά (500-600 εκατ. ευρώ) και για να 
αντέξει το  κράτοε ακόμα δύο με τρειε 
μήνεε το  πολύ πρέπει να  χρησιμοποι
ηθούν όλοι οι άσοι που έχει το οικο
νομικό επιτελείο.
-  Μπορεί να ψηφισθεί το PSI, χωρίε 
νέο Μνημόνιο;

-  Οτι και αν αποφασίσει ο πολιτικόε 
κόσμοε για το  πώε θα διαμορφωθούν 
οι συνθήκεε από εδώ και πέρα, πρέπει 
να γίνει ξεκάθαρο ότι PSI+ δεν μπο
ρεί να  γίνει χωρίε να έχει ολοκληρω
θεί η διαπραγμάτευση για το  νέο 
Μνημόνιο που θα συνοδευθεί από τη  
νέα δανειακή σύμβαση. Μπορεί σε τε
χνικό επίπεδο οι συζητήσειε με τουε 
ιδιώτεε επενδυτέε να έχουν ξεκινήσει 
(κάτι για το  οποίο, σύμφωνα με πλη
ροφορίεε, είναι ενήμεροε και ο πρόε- 
δροε τηε Ν. Δ. κ. Αντ. Σαμαράε), αλλά 
για να ολοκληρωθεί το PSI4- και να μει
ωθεί το ελληνικό χρέοε σύμφωνα με τιε 
αποφάσειε τηε 26ηε Οκτωβρίου, θα 
πρέπει να έχουν έρθει κεφάλαια ύψουε 
60 δισ. ευρώ από το  νέο πακέτο στή 
ριξηε. Τα 30 δισ. ευρώ από αυτά θα χρη
σιμοποιηθούν για τη ν  ανακεφαλαιο- 
ποίηση τω ν  ελληνικών τραπεζών και 
τα  άλλα 30 δισ. ευρώ για να  αξιοποιη-

θούν στο πλαίσιο τηε συμμετοχήε 
τω ν  ξένω ν τραπεζών στο PSI +  .
-  Ποια είναι η βασική προϋπόθεση 
για να γίνουν όλα αυτά;

-  Για να έρθουν αυτά τα  60 δισ. ευ
ρώ, θα πρέπει να έχουν κλείσει και οι 
διαπραγματεύσειε με την τρόικα για τα 
νέα μέτρα που θα περιλαμβάνονται στο 
νέο Μνημόνιο. Αυτόε είναι και ο βα- 
σικόε λόγοε για τον  οποίο το  νέο Μνη
μόνιο και η νέα £ανειακή σύμβαση εί
ναι άρρηκτα δεμένα το  ένα με το  άλ
λο και δεν μπορούν να «περάσουν» ξε
χωριστά.
-  Ποια είναι τελικώε η επίσημη g 
ντίδραση τηε τρόικαε;

-  Στο ερώτημα αυτό, που έθεσε χθεε 
το μεσημέρι η «Κ » στην Κομισιόν, η α
πάντηση ήταν σαφήε: «Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή παρακολουθεί με μεγάλο εν
διαφέρον τιε προσπάθειεε που κατα
βάλλονται σ τη ν  Ελλάδα για τη ν επί
τευξη συναίνεσηε μεταξύ τω ν  πολιτι
κών κομμάτων και ελπίζει ότι η δια
δικασία θα ολοκληρωθεί το  συντομό
τερο δυνατόν, χωρίε ωστόσο να  έχει 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Για την 
Κομισιόν προτεραιότητα είναι να α
ποκατασταθεί η πολιτική σταθερότη
τα  σ τη ν Ελλάδα και η ελληνική κυ
βέρνηση να  ολοκληρώσει τιε δια- 
πραγματεύσειε που απομένουν προ- 
κειμένου να υλοποιηθεί το  συντομό
τερο δυνατόν η συμφωνία τηε 26ηε - 
27ηε Οκτωβρίου».
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Το παρασκήνιο 
που οδήγησε 
στις επιλογές 
ιου κ. Σαμαρά

Η πρόταση για μεταβατική κυβέρνηση και 
η νέα στροφή μετά την ψήφο εμπιστοσύνης

Της ΕΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Τίποτα δεν προμήνυε τη  στροφή Σα
μαρά προε τη  λύση τω ν  πρόωρων ε
κλογών, μετά τη ν ψήφο εμπιστοσύνηε 
που πήρε η κυβέρνηση μεσάνυχτα Πα- 
ρασκευήε. Μάλιστα, ο Αντώνηε Σα
μαράε, έωε και λίγεε ώρεε πριν, ανα
ζητούσε την τομή που θα επέτρεπε στη 
Ν.Δ. να διατηρήσει τα  οφέλη από την 
επιλογή να μεταβάλει στάση με την 

'όταση που διατύπωσε τη ν Πέμπτη 
,*α τη  συγκρότηση μεταβατικήε κυ- 
βέρνησηε.

Αυτό που έγερνε μέχρι εκείνη την ώ
ρα τη  ζυγαριά προε τη ν πλευρά τηε 
πρότασηε για μεταβατική κυβέρνηση 
ήταν η άμεση απειλή πτώχευσηε τηε 
χώραε. «Δ εν  μπορούμε πλέον να αρ- 
κεστούμε στο  αίτημα για άμεσεε ε- 
κλογέε, διότι με αποκλειστική ευθύνη 
του πρωθυπουργού κινδυνεύουμε να 
στηθούν κάλπεε μαζί με συσσίτια» φέ
ρεται να είπε ο κ. Σαμαράε στουε συ-

Οι διαβουλεύσεις, 
τα διλήμματα, τα αδιέξοδα, 
το άλμα προς τα εμπρός 
και το περίγραμμα 
της επόμενης ημέρας.

νεργάτεε του το  πρωί τηε Πέμπτηε, ώ- 
ρεε μετά τιε δραματικέε δηλώαειε 
Μέρκελ - Σαρκοζί, την παρέμβαση Πα- 
πανδρέου και τη  διαφοροποίηση Βε- 
νιζέλου. Αϋπνοε από τιε πρώτεε πρω- 
ινέε ώρεε εκείνηε τηε ημέραε και έ
ντονα  εκνευρισμένοε, ο αρχηγόε τηε 
Ν.Δ. είχε πυρετώδειε διαβουλεύσειε με 
τουε στενούε του επιτελείε, τουε δύο 
αντιπροέδρουε του κόμματοε, τουε 
γραμματείε, τουε κοινοβουλευτικούε εκ- 
προσώπουε, τομεάρχεε, βουλευτέε και 
στελέχη του κόμματοε,

Ηταν ίσωε η πρώτη φορά που η α
πόσταση ανάμεσα στουε «σκληρούε» 
τηε Συγγρού και τουε οπαδούε τω ν πιο 
συναινετικών πολιτικών είχε μειωθεί 
υπό το βάροε τηε ευθείαε απειλήε τω ν 
δανειστών για έξοδο τηε Ελλάδαε από 
το  ευρώ. Απαντεε συνομολογούσαν ό
τ ι «τίποτα δεν είναι ίδιο με χθεε» και 
ότι μετά την «αδιανόητη διαχείριση του 
Γ. Παπανδρέου η χώρα βρίσκεται ένα 
βήμα πριν από τον  γκρεμό». Η διατύ
πωση του αιτήματοε για άμεση πα
ραίτηση του πρωθυπουργού ήταν αυ
τονόητη, και ωε εκ τούτου εύκολη για 
τη ν αξιωματική αντιπολίτευση. Το ε
ρώτημα που έμενε να απαντηθεί ήταν 
η έκταση και το  εύροε τηε πρωτοβου- 
λίαε που θα διευκόλυνε το ν  κ. Σαμα- 

‘ι να εδραιώσει τη  θέση του εγγυητή

τηε σταθερότηταε στο εσωτερικό αλ
λά και στο  εξωτερικό και να  θέσει το 
περίγραμμα τηε επόμενηε ημέραε, 
χωρίε να ακυρώσει πλήρωε τη μέχρι σή
μερα αντιμνημονιακή στρατηγική, με 
αιχμή το  αίτημα για άμεση προσφυγή 
στιε κάλπεε.

Το δίλημμα
Σύμφωνα με πληροφορίεε, οι δύο α

ντιπρόεδροι Δημ. Αβραμόπουλοε και Στ. 
Δήμαε, ο γραμματέαε τηε Κ.Ο. κ. Κ. Τα- 
σούλαε, ο διευθυντήε του γραφείου του 
κ. Σαμαρά κ. Κων. Αρβανιτόπουλοε και 
ο γραμματέαε τηε Κ.Ε. κ. Ανδρ. Λυ- 
κουρέτζοε είχαν την άποψη ότι θα πρέ
πει ο κ. Σαμαράε να  κάνει ένα γενναίο 
άλμα προε τα  εμπρόε και να δώσει διέ
ξοδο στο διαφαινόμενο με υπαιτιότη
τα  του πρωθυπουργού αδιέξοδο, προ- 
τείνονταε το ν  σχηματισμό μεταβατι
κήε κυβέρνησηε. Το επιχείρημα ότι «ε 
δώ που έφτασε η κατάσταση με ευθύνη 
του Γ. Παπανδρέου, η λύση πρέπει να 
διασφαλίζει τη ν  ύπαρξη τηε νέαε δα- 
νειακήε σύμβασηε και τη ν καταβολή 
τηε έκτηε δόσηε» προσυπέγραφαν 
και οι στενοί συνεργάτεε του κ. Σαμαρά 
κ. Χρυσ. Λαζαρίδηε, Δημ. Σταμάτηε, Γ. 
Μουρούτηε, Κ. Μπούραε, οι οποίοι ω 
στόσο δεν έκρυβαν τον προβληματισμό 
τουε για τον  ορατό κίνδυνο το  άλμα 
προε τα  εμπρόε να... αφήσει πίσω τη ν 
αντιμνημονιακή στρατηγική η οποία 
αποτέλεσε το ν  κορμό τηε αντιπολί- 
τευσηε τηε Ν.Δ. όλο το  προηγούμενο 
διάστημα. «Δ εν  μπορούμε να  διαγρά
ψουμε σε μια στιγμή τη  στρατηγική 16 
μηνών» σημείωναν γαλάζια στελέχη, 
χωρίε πάντωε να παραγνωρίζουν τα δε
δομένα τηε συγκυρίαε. Το δίλημμα στο 
οποίο κλήθηκε να απαντήσει ο κ. Σα
μαράε ήταν αν θα υιοθετούσε την ει
σήγηση για μετατόπιση από τον  χα
ρακτηρισμό «αναπόφευκτη» στο ξε
κάθαρο «να ι» στη  δανειακή σύμβαση.

Το «να ι» σ τη  σύμβαση αναζωπύ
ρωσε τον προβληματισμό αρκετών στη 
Ν.Δ., για το  πώε θα διαχωριστεί το  δά
νειο  από τουε όρουε του, τουε οποί- 
ουε ο κ. Σαμαράε επιμένει ότι διατη
ρεί το  περιθώριο να διαπραγματευτεί. 
«Οι ψευδαισθήσειε επ ’ αυτού κατέρ- 
ρευσαν το  βράδυ τηε Τρίτηε στη  Νί
καια» αναγνωρίζουν κάποιοι εκ τω ν  
συνομιλητών του κ. Σαμαρά, που ε- 
πιχειρούν να προετοιμάσουν τον  δρό
μο από τη ν  προεκλογική ρητορεία 
σ τη ν  πολιτική πραγματικότητα. Οι ί
διοι είχαν εισηγηθεί να  μην επιλεγεί 
η, ασθενήε νομικά και ουσιαστικά, διά
κριση «δανειακή σύμβαση» - «μνη
μόνιο» και το  κόμμα να χαιρετίσει την 
απόφαση του Οκτωβρίου, δηλώνονταε, 
απλώε, έτοιμο να... συζητήσει τη ν  ε
φαρμογή τηε.

Η άμεση απειλή πτώχευσης της χώρας, μετά τις δηλώσεις Μέρκελ - Σαρκοζί, την παρέμβαση Παπανδρέου και τη διαφοροποίηση Βενιζέλου, έγειρε τη ζυγαριά για την 
πρόταση που διατύπωσε ο κ. Αντώνης Σαμαράς, την Πέμπτη, για τη συγκρότηση μεταβατικής κυβέρνησης.

Τα κρίσιμα Η κίνηση ίων πέντε βουλευτών
τηλειρωνημαια ■
Το βράδυ της Παρασκευής ο κ. 
Αντώνης Σαμαράς αξιοηοίησε τις 
συνεχείς καθυστερήσεις στην ά
φιξη του πρωθυπουργού στο βή
μα της Βουλής, για έναν μακρύ 
κύκλο τηλεφωνικών επαφών με 
παράγοντες εντός και κυρίως ε 
κτός Ελλάδος.
Από τις 9.30 περίπου στο γραφείο 
του στη Βουλή, με τους στενούς 
του συνεργάτες Χρ. Λαζαρίδη, Κων. 
Αρβανιτόπουλο και Τ. Μπαλτάκο, ο 
κ. Σαμαράς ενημερωνόταν διαρκώς 
από βουλευτές και στελέχη που 
τον επισκέπτονταν για τα σενάρια 
περί τις τελικές προθέσεις του 
πρωθυπουργού. Το τελευταίο που 
έφτασε στα γραφεία της αξιωματι
κής αντιπολίτευσης λίγο πριν ανέ
βει στο βήμα ο κ. Γ. Παπανδρέου 
ήταν ότι ο πρωθυπουργός έχει ήδη 
συμφωνήσει με τους ηγέτες δύο 
μικρότερων κομμάτων της αντιπο
λίτευσης για συγκρότηση κυβέρνη
σης εθνικής ενότητας, με επικεφα
λής είτε τον υπουργό Οικονομικών 
Ευ. Βενιζέλο είτε εξωκοινοβουλευ
τικό στέλεχος και προς την κατεύ
θυνση αυτή θα αηορρίψει το σύνο
λο της πρότασης Σαμαρά.
Η μόνη στιγμή που την οργή για τη 
στάση Παπανδρέου διαδέχθηκε η 
ικανοποίηση ήταν όταν λίγο αργό
τερα ο κ. Βενιζέλος επιβεβαίωνε 
ότι το μόνο που θα έρθει προς έ 
γκριση στη Βουλή είναι τα μέτρα 
που ακολουθούν τη δανειακή σύμ
βαση, δίνοντας τη δυνατότητα στη 
Ν. Δ. να μην τα υπερψηφίσει.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ

Δυνάμειςπου τέμνουν οριζόντια τιε κομ- 
ματικέε γραμμέ3 μοιάζει να  απελευ
θερώνει η σοβούσα κρίση του πολι
τικού συστήματοε. Η ταυτόχρονη 
πρωτοβουλία βουλευτών του ΠΑΣΟΚ 
αλλά και τηε Νέαε Δημοκρατίαε, τη ν  
Πέμπτη, για τη  συγκέντρωση υπο
γραφών υπέρ τηε συγκρότησηε κυ
βέρνησηε εθνικήε σωτηρίαε προκά- 
λεσε αίσθηση, καθώε υπερβαίνει τη  
συνήθη κοινοβουλευτική πρακτική, α
πέκτησε δυναμική μεταξύ τω ν  βου
λευτών και αντιμετωπίστηκε με... ορ
γή από μερίδα τηε γαλάζιαε ηγετικήε 
ομάδαε.

Οι κ. Ευάγγελοε Αντώναροε, Αρηε 
Σπηλιωτόπουλοε, Κυριάκοε Μητσο- 
τάκηε, Κωστήε Χατζηδάκηε και Μιλ- 
τιάδηε Βαρβιτσιώτηε, που βρέθηκαν 
τη ν Πέμπτη στο εντευκτήριο τηε 
Βουλήε, δεν κινήθηκαν εν κρυπτώ. Για 
πολύ χρόνο τώρα, μοιράζονταν δη
μοσία τιε απόψειε τουε στα  διακομ
ματικά πηγαδάκια, παρουσία μάλιστα 
στελεχών που θεωρούνται εκ τω ν  «πι
στών» τηε γαλάζιαε ηγεσίαε. Τιε θέσειε 
αυτέε ασπάζονταν όχι μόνο βουλευ
τέε τηε Ν.Δ., αλλά και αρκετοί του 
ΠΑΣΟΚ. Η απογοήτευση μεγάλωσε και 
οι διαβουλεύσειε εντάθηκαν, σ τον  α
πόηχο του τελεσιγράφου που έστειλαν 
από τιε Κάννεε οι Μέρκελ και Σαρκοζί 
προε το ν  πρωθυπουργό και τη ν ελ
ληνική πολιτική ηγεσία.

Το πρωί τηε Πέμπτηε, οι «5» απο
φάσισαν να προχωρήσουν στην πρω
τοβουλία τουε, η οποία «συναντήθη
κε» με εκείνη τω ν Βάσω Παπανδρέου

και Ντίνου Βρεττού. Οι διορθώσειε 
στην επιστολή έγιναν στο εντευκτή
ριο τηε Βουλήε. Τα νέα για τη  «δια
κομματική σύσκεψη» είχαν ήδη κάνει 
τον  γύρο του Κοινοβουλίου και φυσι
κά έφθαναν και στη Λεωφ. Συγγρού, 
στο γραφείο του κ. Αντ. Σαμαρά, επι- 
ταχύνονταε μάλιστα τη  δημόσια το
ποθέτηση του προέδρου τηε Ν.Δ. υπέρ 
τηε βραχύβια? μεταβατική? κυβέρνη
σηε. Η πρωτοβουλία του κ. Σαμαρά - 
που ενσωματώνει τμήμα τω ν  θέσεων

Οι κ. Αντώναρος, 
Σπηλιωτόπουλος, Μητσο- 
τάκης, Χατζηδάκης 
και Βαρβιτσιώτης 
την Πέμπτη δεν κινή
θηκαν εν κρυπτώ.

τω ν «5»- «πάγωσε» τη  συλλογή γαλά
ζιων υπογραφών, οι οποίεε αριθμού
σαν ήδη τιε... 9, καθώε είχαν υπογρά
ψει άλλοι 4 βουλευτέε, ενώ 4-5 επιπλέον 
έδωσαν τηλεφωνική εξουσιοδότηση να 
περιληφθούν τα ονόματά τουε.

Στο κείμενο που τιτλοφορείτα ι 
«Πρόταση μελών του Ελληνικού Κοι
νοβουλίου», οι πέντε σημειώνουν: 
«Το μέλλον τηε χώραε κρέμεται από 
μία κλωστή. Οι δραματικέε εξελίξειε 
τω ν  τελευταίων ημερών άλλαξαν άρ
δην τα δεδομένα και απαιτούν άμεσο 
και σαφή επαναπροσδιορισμό τω ν  
προτεραιοτήτων και τηε στρατηγικήε 
όλων μαε. Η κυβερνητική κρίση δεν 
πρέπει να καταλήξει σε εθνική κρίση.

Γι’ αυτό το ν  λόγο χρειάζεται η συ- 
στράτευση όσο το δυνατόν περισσό
τερων κοινοβουλευτικών δυνάμεων, 
προκειμένου άμεσα να  διασφαλι
στούν η αδιαμφισβήτητη παρουσία 
τηε Ελλάδαε στην Ε.Ε. και στην Ευ
ρωζώνη, η κύρωση του πλαισίου συμ- 
φωνίαε τηε 27/10 από τη ν υφιστάμε
νη  Βουλή με όσο το  δυνατόν μεγα
λύτερη πλειοψηφία, η εξασφάλιση τηε 
επιβίωσηε τηε χώραε με έγκαιρη ε- 
κταμίευση τηε 6ηε δόσηε». Και κα
ταλήγουν πωε «θεωρούμε απαραίτη
τη  τη ν άμεση συγκρότηση κυβέρνη
σηε εθνικήε σωτηρίαε που θα αναλάβει 
τη ν  εκπλήρωση τω ν  εθνικών επιδιώ
ξεων και στη συνέχεια θα οδηγήσει τη 
χώρα το συντομότερο δυνατόν και με 
ασφάλεια στιε εθνικέε εκλογέε».

Σε αντίστοιχη μετριοπαθή κατεύ
θυνση κινούνται και οι δύο αντιπρό
εδροι τηε Ν.Δ. κ. Αβραμόπουλοε και 
Δήμαε, οι οποίοι πάντωε ουδεμία ε
μπλοκή, ούτε καν ενημέρωση είχαν για 
την πρωτοβουλία. Εύλογα, η δράση 
τω ν  «5 » προκάλεσε και την... αντί
δραση στελεχών του ηγετικού πυρή
να. Το ζήτημα ετέθη και σ τον  κ. Σα
μαρά, το βράδυ τηε Πέμπτηε, από βου
λευτέε. «Αυτό δεν είναι τηε ώραε» α
πάντησε. «Α ν δεν υπήρχαν οι μείζο- 
νεε πολιτικέε εξελίξειε, η απάντηση θα 
ήταν άμεση» σημειώνει συνεργάτηε 
του προέδρου, μη επιβεβαιώνονταε 
πάντωε σενάρια που ήθελαν οι εν λό
γω να αποκλείονται από τουε συν- 
δυασμούε του κόμματοε. Προεξο
φλούσε, πάντωε, πωε η επόμενη κί
νηση αμφισβήτησηε θα αντιμετωπι- 
σθεί ακαριαία...

Κερδίζουν «πόντους» ΛΑΟΣ - ΔΗΣΥ
Την ανάγκη συμμετοχήε τηε αξιωματι- 
κήε αντιπολίτευσηε στην κυβέρνηση 
εθνικήε ενότηταε αναδεικνύουν ο 
ΛΑΟΣ και η Δημοκρατική Συμμαχία, οι 
ηγέτεε τω ν οποίων, αν και πολιτεύονται 
με εντελώε διαφορετικέε στρατηγι- 
κέε, συμφωνούν ότι η επιμονή του κ.
Σαμαρά στο «όχι» δυσχεραίνει σημα
ντικά τιε εξελίξειε. Και οι δύο ηγέτεε ε
κτιμούν ότι με την επιμονή τουε στην 
ανάγκη συγκρότησηε κυβέρνησηε έ- 
κτακτηε ανάγκηε κέρδισαν πόντουε σε 
όρουε πολιτικήε αξιοπιστίαε και πα- 
ρεμβατικότηταε. Ωστόσο, οι εξελίξειε 
αλλά και η τελική τουε συμμετοχή στο 
' ποιο μελλοντικό σχήμα παραμένουν 
.,δηλεε.

Αμφότεροι, δεν μπορούν για λό- 
γουε πολιτικήε και εκλογικήε επιβίω
σηε να συμμετέχουν μόνοι σε μία κυ
βέρνηση - διάδοχο αυτήε του ΠΑΣΟΚ.
Είναι σαφέε ότι όποιοε προσέλθει μό- 
νοε, «καίγεται» σημειώνουν στελέχη 
και τω ν δύο κομμάτων.

Δεν μπορεί το όποιο νέο σχήμα να εί
ναι μία απλή συνέχεια τηε κυβέρνησηε 
του Γ. Παπανδρέου, σημειώνουν από τη 
Δημοκρατική Συμμαχία και προτεί
νουν «μάχιμη» κυβέρνηση, διάρκειαε πε
ρίπου 6 μηνών, με στόχο όχι μόνον την 
ομαλοποίηση τω ν σχέσεων με την Ε. Ε„ 
την ολοκλήρωση τω ν διαπραγματεύ
σεων για το «κούρεμα», την ψήφιση του 
προϋπολογισμού και τη ν εκταμίευση 
τηε 6ηε δόσηε, αλλά και τη ν προώθη
ση μεταρρυθμίσεων «που κανένα κόμ
μα από μόνο του δεν είχε το πολιτικό

Αριστερά: Προσφυγή στις κάλπες
ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Τσίπραε εκτίμησε ό
τι, αν ο κ. Παπανδρέου πάρει ψήφο 
εμπιστοσύνηε, τό τε  είναι βέβαιο ό
τι θα προχωρήσει. Οπωε τόνισε, αν 
υπάρξει μεταβατική κυβέρνηση, αυ
τή  δεν θα είναι προε όφελοε του ελ
ληνικού λαού, αλλά θα έχει στόχο να 
αποτρέψει τη  δυνατότητα  παρέμ- 
βασήε του. Ο πρόεδροε του ΣΥΡΙΖΑ 
προέβλεψε μάλιστα  ένα  πλαίσιο 
«σκληρού μνημονιακού ολοκληρω
τισμού», όπου δεν θα υπάρχουν ε- 
ναλλακτικέε φωνέε ούτε στα  μίντια. 
Με αφορμή τη ν  παρέμβαση τηε 
τρόικαε, ο ΣΥΡΙΖΑ στιγμάτισε την πα
ρέμβαση αυτή, ενώ  ζη τεί εκλογέε 
απλή αναλογική, ώ σ τε  αν σχήμα 
στούν και κυβερνήσειε συνεργα- 
σίαε τη ν  επόμενη μέρα, αυτό να  γί
νει με διαφανείε διαδικασίεε.

Η Δημοκρατική Αριστερά θεωρεί ό
τι η ένταση  τηε κρϊσηε και η κοινω
νική πραγματικότητα επιβάλλουν 
τη ν προσφυγή στιε κάλπεε το  ταχύ
τερο δυνατόν. Δ εν επιμένει όμωε πια 
στιε πρόωρεε εκλογέε άμεσα. «Θα 
χρειαστεί αναμφισβήτητα μια κυ
βέρνηση κάποιου μεταβατικού χα
ρακτήρα, για ένα μικρό χρονικό διά
στημα, προκειμένου να  οδηγήσει 
συντομότατα τη  χώρα σε εκλογέε», 
δήλωσε τη ν Παρασκευή ο Φ. Κουβέ- 
ληε, ο οποίοε επίσηε ξεκαθάρισε ότι 
δεν πρόκειται να  δεχθεί τη ν  πρότα
ση να συμμετάσχει σε κυβέρνηση ε
θνικήε συνεργασίαε.

Π. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

ΏΖ
Ο α:
Ξ

Γιώργος Καρατζαφέρης και Ντάρα Μηα- 
κογιάννη προτείνουν συγκρότηση κυ
βέρνησης εθνικής σωτηρίας.

Οι δυο τους καλούν 
τον κ. Παπανδρέου 
και τον κ. Σαμαρά να θέ
σουν ως προτεραιότητα 
το συμφέρον της χώρας.

θάρροε να πράξει». Σε διαφορετική πε
ρίπτωση επαπειλείται, λένε, «η απόλυτη 
καταστροφή τηε άτακτηε χρεοκοπίαε, 
που θα έχει την υπογραφή τω ν  κ. Πα
πανδρέου και Σαμαρά».

Από την κεντροδεξιά
«Να κάνουμε μια δυνατή κυβέρνηση ε
θνικήε σωτηρίαε με τα πέντε κόμματα

μέσα. Εννοώ τα μεγαλύτερα κόμματα, 
τον  ΛΑΟΣ, τον κ. Κουβέλη, την κ. Μπα- 
κογιάννη», επεσήμανε ο κ. Καρατζα- 
φέρηε, με στόχο «να  πάμε επάνω ε
νωμένοι σε μια γροθιά, σαν μια οικο
γένεια, και να πούμε: “Για σταθείτε! 
Εδώ είναι όλη η Ελλάδα” ».

Ο κ. Καρατζαφέρηε, που σύμφωνα με 
πληροφορίεε είχε τε τ  α τετ, το  βράδυ 
τηε Παρασκευήε, συνάντηση με τον κ. 
Βενιζέλο (σ. σ. κάτι που διαψεύδονταν, 
επισήμωε), αναμένεται να εκμεταλ- 
λευθεί τιε τελευταίεε εξελίξειε προ
κειμένου να ενισχύσει τη  θέση του 
στην κεντροδεξιά. Αφενόε θα επιμεί- 
νει σ την προσπάθεια να εντάξει τον κ. 
Σαμαρά στο «μνημονιακό στρατόπεδο». 
«Δ εν θα σαε λοιδορήσουμε όπωε εσείε, 
καλώε ήλθατε στη λογική», ανέφερε την 
Παρασκευή.

Ο πρόεδροε του ΛΑΟΣ αλλά και στε
λέχη, όπωε ο Μάκηε Βορίδηε, απο
κλείουν συμμετοχή σε ένα σχήμα, αν 
αυτό αφορά το ΠΑΣΟΚ και μικρότερα 
κόμματα, χωρίε δηλαδή τη  συμμετοχή 
τηε Ν. Δ.

Είτε ωε κίνηση τακτικήε είτε ωε 
πραγματική πρόταση απεμπλοκήε, ο 
πρόεδροε του ΛΑΟΣ προσανατολίζεται 
να προτείνει του νέου σχήματοε να η- 
γηθεί στέλεχοε τηε κεντροδεξιάε, μη α
ποκλεισμένων τω ν  δύο αντιπροέδρων 
τηε Ν. Δ., με το όνομα του πρώην Επι
τρόπου κ. Στ. Δήμα να βρίσκεται πρώ
το  στη  σχετική λίστα.

Γ. Π.ΤΕΡΖΗΣ

Προβληματισμό προκαλούν τα γεγονότα 
τω ν  τελευταίων ημερών σ τη ν Αρι
στερά, όπου η άμεση προσφυγή στιε 
κάλπεε θεωρείται η μόνη ενδεδειγ- 
μένη λύση. Κάτι το  οποίο επαναβε
βαιώθηκε και τα  μεσάνυχτα τηε Πα
ρασκευήε, με τιε ομιλίεε τω ν  επικε- 
φαλήε τω ν  κομμάτων. Η Δημοκρατι
κή Αριστερά, πάντωε, επανεξέτασε τη 
στάση τηε και τάσσετα ι και αυτή υ
πέρ μιαε μεταβατικήε κυβέρνησηε σΰ- 
ντομηε διάρκειαε.

Εκλογέε με υπηρεσιακή κυβέρνη
ση ζητεί το ΚΚΕ, το  οποίο εκτιμά ό
τι το  ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να  συνεχί
σει να κυβερνά επειδή αμφισβητείται 
από το ν  λαό. Κατά τη  γ.γ. Αλέκα Πα- 
παρήγα, «έχει γίνει συνείδηση τόσο 
στο ΠΑΣΟΚ όσο και στη  Ν.Δ. και στο 
οικονομικό κατεστημένο τηε χώραε 
ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί μια κυ
βέρνηση συνεργασίαε, που θα λει
τουργήσει ωε ανάχωμα στη ν άνοδο 
του λαϊκού κινήματοε».

Οπωε επισήμανε στιε παρεμβάσειε 
τηε η κ. Παπαρήγα, θα μπορούσε να 
γίνει μια υπηρεσιακή κυβέρνηση 
και να  πάμε σε εκλογέε μέσα σε 20 
ημέρεε. Αυτό που επιδιώκεται όμωε 
είναι να  «κατοχυρώσουν μετεκλογι
κή κυβέρνηση συνεργασίαε βάζοντάε 
τη ν  προεκλογικά», τό ν ισ ε  η κ. Πα
παρήγα, η οποία απέκρουσε το  επι
χείρημα ότι δεν υπάρχει χρόνοε για 
εκλογέε. Οπωε δήλωσε, από τη  σ τιγ
μή που λένε ότι φ τάνουν τα  αποθέ
ματα ώε το ν  Δεκέμβριο, οι εκλογέε θα

Α λέκα Παπαρήγα και Φώτης Κουβέ- 
λης θεωρούν την άμεση προσφυγή στις 
κάλπες ως τη μόνη ενδεδειγμένη λύση.

Υπηρεσιακή κυβέρνηση 
για να πάμε σε εκλογές 
μέσα σε 20 ημέρες ζητεί 
η κ. Αλέκα Παπαρήγα.

ήταν εφικτέε. Αλλωστε, «μέχρι να 
συμφωνήσουν τη ν  κυβέρνηση ε
θνικήε ενότηταε, θα έχουν περάσει 
είκοσι μέρεε», εκτιμά η κ. Παπαρή
γα, η οποία αμφιβάλλει αν θα γίνει αυ
τή  η κυβέρνηση, γιατί «υπάρχει η πι
θανότητα να  σκοντάψει σε προσω- 
πικέε φιλοδοξίεε».

Υπέρ τηε άμεσηε προσφυγήε στιε 
κάλπεε με απλή αναλογική τάσσετα ι
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Στο Λύκειο 25%
από τους 107 τίτλους ίων τριών τάξεων 
του λυκείου οι 96 έχουν παραδοθεί σε 
πάνω από το 80%  των σχολείων.

υπερέβαιναν τα βιβλία 
που παράγονταν κάθε 
χρόνο τις ανάγκες των 
σχολείων έως και πέρυσι

Στο Γυμνάσιο
υπάρχουν ακόμη ελλείψ εις σε βιβλία 
Πληροφορικής, θρησκευτικών, Βιολογίας, 
Νεοελληνικής Γλώσσας και το βιβλιστής Ιλιάδας.

Στο Δημοτικό
μεταξύ των κύριων μαθημάτων ελλείψεις  
υπάρχουν σε βιβλία Μαθηματικών, Λογοτεχνικών 
Κειμένων και Ιστορίας.

1.200
τίτλοι βιβλίων παράγονται 
ετησίως περίπου για την 
πρωτοβάθμια και τη 
δευτεροβάθμια  
εκπαίδευση σε 
45 εκατ. αντίτυπα.

16.000 
τόνοι χαρτιού και 
χαρτονιού απαιτούνται 
ετησίως για τα βιβλία

0,80ε
κοστίζει περίπου 
η έκδοση κάθε 
βιβλίου

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
στην Ελλάδα 1.600

στο εξωτερικό 600
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Στα χέρια τω ν μαθητών 
έφθασαν τα βιβλία
Κλείνει το θέμα που προέκυψε στα σχολεία, χωρίς ευθύνη του υπουργείου

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΚΑΣΑ

«Βάλαμε έναν εκπαιδευτικό για δύο 
ημέρε$ να βγάζει μόνο φωτοτυ- 
τιΐεβ». «Ο δήμοε φωτοτύπησε τιε πρώ- 
τεε 40 σελίδεε τω ν  βασικών βι
βλίων». «Ο δικόε μαε δήμοε δήλωνε 
στην αρχή ότι δεν έχει λεφτά για φω- 
τοτυπίεε, αλλά αφού οι μαθητέε έ
καναν κατάληψη στο σχολείο, τελι
κά τα  χρήματα βρέθηκαν...». Τα πα
ραπάνω είναι μερικά από όσα στα- 
χυολόγησαν στην «Κ » εκπαιδευτικοί 
για τη ν  κατάσταση που αντιμετώ
πισαν σ τη ν αρχή τηε φετινήε χρο- 
νιάε, λόγω τηε έλλειψηε τω ν βιβλίων, 
«φαινόμενο» που αποδόθηκε σε ο
λιγωρία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
Δύο μήνεε μετά... «για τιε μεμονω- 
μένεε ελλείψετε ο ΟΕΔΒ ζητεί από τα 
σχολεία να επικοινωνούν μαζί του», 
αναφέρει σ τη ν «Κ » στέλεχοε του υ
πουργείου, αφού πλέον κλείνει ένα 
θέμα που σημάδεψε αρνητικά την έ
ναρξη τηε φετινήε σχολικήε χρονιάε.

Καλύτερη όλων είναι η κατάστα
ση με τα  βιβλία του Δημοτικού. Χει
ρότερη με τα  βιβλία του Γυμνασίου, 
ενώ σε μεγάλο βαθμό έχουν καλυφθεί 
οι ανάγκεε τω ν  μαθητών Λυκείου. 
Ομωε, καταγγέλλονται και ελλεί
ψετε σε μαθήματα (π.χ. Μαθηματι
κά) τηε Γ ' Λυκείου, στα  οποία οι μα- 
θητέε θα εξετασθούν στιε Πανελ- 
λαδικέε Εξετάσειε για τα  ΑΕΙ. Μάλ
λον, ο Οργανισμόε Εκδοσηε Διδα
κτικών Βιβλίων (ΟΕΔΒ) έκρινε, ρεα
λιστικά για κάποιουε, ότι οι υποψή
φιοι έχουν εξασφαλίσει τα  βιβλία 
τουε κατά την προετοιμασία τουε στο 
φροντιστήριο...

Αποθέματα
Γενικότερα, σύμφωνα με τα στοι

χεία του ΟΕΔΒ, το  70% τω ν  βιβλίων 
είναι σ τα  σχολεία, το  10% στη ν πα
ραγωγή ενώ  το  υπόλοιπο καλύ-

Το 70% ίων βιβλίων, 
σύμφωνα με 
τον Οργανισμό, είναι 
στα σχολεία, ενώ 
το 20% καλύφθηκε 
με αποθέματα 
προηγούμενων ετών.

φθηκε από αποθέματα βιβλίων από 
προηγούμενεε χρονιέε. Σημειώνεται 
ότι έωε και πέρυσι, τα βιβλία που πα
ράγονταν κάθε χρόνο υπερέβαι- 
να ν  κατά περίπου 25% τιε ανάγκεε 
τω ν  σχολείων. Ενδεικτικά, στα  
Αγγλικά Μ αθητών Προχωρημένου 
Επιπέδου Β' Γυμνασίου το  50% 
τω ν  αναγκών καλύφθηκε από πε- 
ρυσινά αποθέματα. Επίσηε, αρκετά 
σχολεία τηε χώραε ζήτησαν από μα- 
θητέε να ετηστρέψουν τα βιβλία τουε 
από προηγούμενεε τάξειε. Από τη ν 
άλλη, να  τονισθεί πωε παρ’ ότι εί
ναι ελάχιστα, υπάρχουν μαθήματα 
στα οποία λείπει έωε και το 70% τω ν 
βιβλίων (π.χ. Μαθηματικά Δ ' Δη
μοτικού).

Ειδικότερα, με βάση τα  στοιχεία 
που διέθεσε στην «Κ » ο διευθυντήε 
Αποστολήε Βιβλίων και πρόεδροε 
τω ν  εργαζομένων σ τον  ΟΕΔΒ κ. 
Μάκηε Λυκόπουλοε, ανά εκπαιδευ-

τικό επίπεδο η κατάσταση είναι α
κόλουθη:

• Στο Δημοτικό: Στην Α ' τάξη και 
τη  Β' τάξη η εικόνα είναι καλή ωε 
προε τουε βασικούε τίτλουε. Στη Γ' 
τάξη, μικρέε ελλείψειε παρουσιάζο
νται ακόμη σε Μαθηματικά, Μελέ
τη  Περιβάλλοντοε και Θρησκευτικά. 
Στην Δ ' τάξη μεταξύ τω ν  κύριων μα
θημάτων ελλείψειε υπάρχουν σε βι
βλία τω ν  Μαθηματικών. Στην Ε' τά 
ξη έχουν καλυφθεί σε σημαντικό 
βαθμό οι ανάγκεε για τα  βασικά μα
θήματα, με εξαίρεση το  Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών Κειμένων. Στην Σ τ' 
Δημοτικού, ελλείψειε παρατηρούνται 
στην Ιστορία.

• Στο Γυιινάσιο: Σημαντικά βοή
θησαν τα τεύχη που εξέδωσε το Εθνι
κό Τυπογραφείο με τα πρώτα κε
φάλαια από τα βασικά μαθήματα τηε 
Α ' και τηε Γ' Γυμνασίου. Ταυτόχρο
να, συνεχίζεται η αποστολή βιβλίων 
από τον ΟΕΔΒ. Εωε τώρα στην Α ' τά
ξη υπάρχουν ελλείψειε σε τίτλουε βα
σικών μαθημάτων (Πληροφορική, 
Θρησκευτικά, Βιολογία). Στη Β' τά 
ξη, η μόνη έλλειψη από τα βασικά μα
θήματα είναι στο βιβλίο τηε Ιλιάδαε. 
Στην Γ' τάξη, ελλείψειε υπάρχουν 
στη  Νεοελληνική Γλώσσα.

• Στο Λύκειο: Από τουε 19 τίτλουε 
τηε Α ' Λυκείου οι 16 έχουν παρα
δοθεί σε πάνω από το  80% τω ν  σχο
λείων. Από τουε 36 τίτλουε τηε Β' τά- 
ξηε οι 30 έχουν φθάσει στο 80% τω ν 
σχολείων. Ομωε, δεν υπάρχουν α
κόμα βιβλία μαθημάτων τω ν  Πα
νελλαδικών Εξετάσεων, όπωε σε 
Λατινικά και Αρχέε Φιλοσοφίαε αλ
λά και σε τίτλουε γενικήε παιδείαε, 
όπωε στη  Βιολογία. Τέλοε, από τουε 
52 τίτλουε τηε Γ ' Λυκείου οι κρισι
μότεροι τίτλοι σε έλλειψη είναι τω ν  
Μαθηματικών Κατεύθυνσηε και, λι
γότερο, τω ν  Αρχών Οργάνωσηε και 
Διοίκησηε Επιχειρήσεων.

Η διανομή και οι ευθύνες για την ταλαιπωρία
Το πρόβλημα με την αργή διανομή των βιβλίων αποδόθηκε κυρίως στην ο
λιγωρία του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την έγκριση του διαγωνισμού για α
γορά χαρτιού. «Οταν εγκρίθηκε ο διαγωνισμός, απέμειναν δύο μήνες για 
δουλειά οκτώ», ανέφερε στην «Κ» στέλεχος του υπ. Παιδείας. Από την άλ
λη, η ελληνική γραφειοκρατία και η απειρία κάποιων στελεχών του ΟΕΔΒ έ 
βαλαν το... χέρι τους. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», στις αποθήκες 
του ΟΕΔΒ υπήρχαν από πέρυσι περί τις 5.000 τόνους χαρτιού που μπορού
σαν να καλύψουν περί το 30% των αναγκών, ήδη από τον Ιούνιο. Ομως, δεν 
υπήρξε πίεση προς τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες ώστε να υπογρα- 
φούν γρήγορα οι αναγκαίες συμβάσεις (για εκτύπωση και βιβλιοδεσία). Επί
σης, επικρίνεται η ηγεσία του ΟΕΔΒ διότι από το περυσινό απόθεμα των 6 
εκατ. βιβλίων μοιράστηκαν στα βιβλιοπωλεία και στην Κύπρο (2 εκατ. αντί
τυπα από το απόθεμα), ενώ δεν έλειψαν οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. 
Ενδεικτική είναι η περίπτωση στην Αρτα. 0 μεταφορέας μπέρδεψε τις πα
ραγγελίες των βιβλίων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και του 
Α ' Γραφείου Πρωτοβάθμιας. Οι αρμόδιοι των δύο υπηρεσιών, που αναζη
τούσαν λύση, αντί να ξεκινήσουν από ένα διερευνητικό τηλεφώνημα στους 
«γείτονες» συναδέλφους τους, κάλεσαν στον ΟΕΔΒ για να καλύψει τις ελ
λείψεις των βιβλίων. Τα οποία βιβλία βρίσκονταν σε γειτονικό γραφείο...

Δέκα χρόνια 
στο Tufts η έδρα 
«Κ. Καραμανλής»
Ενας σημαντικός «πρεσβευτής»

Η ιστορική σχολή διεθνών σχέ
σεων Fletcher School του Πανε
πιστημίου Tufts εγκαινίασε τη 
Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2001 την 
έδρα Ελληνικών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών «Κωνσταντίνοε Γ. Κα- 
ραμανλήε». Μετά τη  λαμπρή τε 
λετή με πλήθοε αποφοίτων και κό
σμου, η ελληνική αποστολή, με
ταξύ τω ν οποίων και ο απόφοιτοε 
του Tufts και τότε αρχηγόε ms α- 
ξιωματικήε αντιπολίτευσή  Reb
orns Καραμανλήβ, ετοιμάστηκε 
γρήγορα για το ταξίδι m s επι- 
στροφή5 το μεσημέρι m s επο- 
μένηε npépas. Optus, από tis 
08.45 ώρα ΗΠΑ την Τ ρίτη 11 Σε
πτεμβρίου 2001 οι εικόνέε που ε- 
ξέπεμπαν τα MME πάγωναν την 
υφήλιο. Τρομοκράτεε χτύπησαν 
tous Δ ίδυμοί nùpYous και το Πε
ντάγωνο. Η ελληνική αποστολή 

. εγκλωβίστηκε για μέρεε στην α
μερικανική ήπειρο, καθώε είχαν 
καθηλωθεί στο éôatpos όλα τα α
εροπλάνα.

Τα τραγικά γεγονότα m s l ins 
Σεπτεμβρίου επιβεβαίωναν την 
αλληλεξάρτηση τω ν  χωρών του 
σύγχρονου κόσμου και την ανά
γκη για την καλύτερη κατανόη
σή tous. Αυτόν τον σκοπό, την ε
νίσχυση ms ελληνοαμερικανική3 
και m s ευρωαμερικανική3 συ- 
νεργασία5 σε ακαδημαϊκό επίπεδο 
και τη μελέτη ms Ελλάδα5 και ms 
ευρύτερα περιοχήε ms, έθεσε ωε 
στόχο η έδρα «Κωνσταντίνος Γ. 
Καραμανλήε».

Η πρωτοβουλία
Η πρωτοβουλία για την έδρα ξε

κίνησε το 1996 από ομάδα Ελλή
νω ν φοιτητών και αποφοίτων 
m s σχολήβ Fletcher, που διέκρι- 
νε την ανάγκη για ισχυρότερη πα
ρουσία m s aùYxpovns Ελλάδα5 
στη Βοστώνη, παγκόσμια ακα
δημαϊκή πρωτεύουσα, καθώβ δια
θέτει 80 ΑΕΙ, μεταξύ τω ν οποίων 
και το αρχαιότερο m s Αμε puais, 
το Πανεπιστήμιο Harvard. Η 
σχολή Fletcher παράγει μεγάλο 
μέροε m s παγκόσμια5 διπλωμα- 
riKhs ελίτ και μεταξύ τω ν απο
φοίτων τηε είναι πολλοί υπουρ
γοί Εξωτερικών και ετηκεφαλήε ε
πιχειρηματικών κολοσσών. Τα μέ
λη ms ομάδαε που είχε την πρω
τοβουλία ήθελαν να τιμήσουν και 
το έργο του μεγάλου Ευρωπαίου 
ηγέτη Tns oùyxpovns Ελλάδαε.

Ετσι, όταν η ιδέα έλαβε την έ
γκριση του αείμνηστου Κων
σταντίνου Καραμανλή, υιοθετή
θηκε από το ομώνυμο ίδρυμα, το 
οποίο, με πρόεδρο τον πρέσβη κ. 
Πέτρο Μολυβιάτη και αντιπρόε
δρο τον  κ. Αχιλλέα Καραμανλή, 
κινητοποίησε tous απαραίτη
τ ο ί  nôpous σε Ελλάδα και εξω
τερικό. Ο τότε  npûmvns m s 
σχολής Fletcher, πρώην στρα- 
TicuTiKôs διοικητής του ΝΑΤΟ, 
στρατηγός Γκάλβιν, υπήρξε έν- 
θερμοε unoompucms ms πρω
τοβουλίας.

Η έδρα «Κωνσταντίνος Γ. Κα
ραμανλής» βασίζεται στην εναλ
λαγή επισκεπτών καθηγητών, 
κυρίου από τη ν Ελλάδα, οι οποί
οι διδάσκουν σε μεταπτυχιακό και 
προπτυχιακό επίπεδο για ένα ή 
δύο χρόνια. Εωε σήμερα έχουν δι
δάξει, με χρονολογική σειρά, 7 κα
ταξιωμένοι επιστήμονεε: οι κ. Θά- 
νοε Βερέμης, Γιώργιος Πρεβελά- 
κηε, Δημήτρηε Καιρίδη5, Κων- 
σταντίνοε Λάβδας, Αλέξανδρος 
Ιϊαννήε, Γιώργος Μαυρογορδάτος 
και Μιχάλης Ψαλιδόπουλος. «Τα 
μαθήματα αφορούν τιβ διεθνείς 
σχέσεΐ5, την οικονομία και την ι
στορία τηε Ελλάδας, τω ν Βαλκα
νίων, τηε Τουρκίας, τηε Μεσο-

Σχη σχολή διεθνών σχέσεων
Fletcher School του Πανεπιστημί
ου Tufts των ΗΠΑ λειτουργεί από 
το 2001 η έδρα Ελληνικών και Ευ
ρωπαϊκών Σπουδών «Κωνσταντί
νος Γ. Καραμανλής».

Την εγκαινίασε η ιστορική 
σχολή διεθνών σχέσεων 
Fletcher School.

γείου και θέματα σχετικά με την 
ευρωπαϊκή ενοποίηση. Η έδρα 
“Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής” 
δημιουργήθηκε σε μια εποχή 
που η χώρα φιλοδοξούσε να 
πρωταγωνιστήσει στα Βαλκάνια.

Φέτοε κλείνουν δέκα χρόνια α
πό την έναρξή ms. Σήμερα, με 
τη ν Ελλάδα στο παγκόσμιο προ
σκήνιο όσο ποτέ στο παρελθόν, 
η έδρα θέλει να συμβάλει στην 
καλύτερη κατανόηση m s ελλη- 
vums πραγματικότητας στο ε
ξωτερικό. Οι Ελληνε5 πρέπει να 
βοηθήσουμε mus ξένους να κα
ταλάβουν την Ελλάδα, πέρα από 
στερεότυπα και απλουστεύσεις, 
για να μπορέσουν να είναι χρή
σιμοι και για μαε και για εκείνουε.
Κι αυτό προσπαθεί να κάνει η έ
δρα, δίνοντας τη  δυνατότητα 
στους Ελληνεε επιστήμονεε να 
διαλογισθούν, να ωφελήσουν 
και να ωφεληθούν από το δυνα
μικό διεθνές ακαδημαϊκό περι
βάλλον», ανέφερε στη ν «Κ » ο α
ναπληρωτής καθηγητής του Πα
νεπιστημίου Μακεδονίας κ. Δη- 
μήτρηε Καιρίδης, απόφοιτοε του 
Tufts.

ΑΠ. Λ.

Αλεύρι από ειδικό εκχύλισμα... σταφυλιού
Μετά το κέικ... τυρόγαλου, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δημιούργησε ένα νέο κανοοτόμο τρόφιμο

Του ΓΙΑΝΝΗ ΕΛΑΦ ΡΟΥ

Μπορεί να υπάρχει πρωτοπόρος έ
ρευνα, τεχνολογική καινοτομία 
και παραγωγική εφαρμογή στην 
Ελλάδα και μάλιστα σε κρίσι
μ ο ι  τομείς, όπωε ο αγροτοδια- 
τροφικόε; Μη βιαστείτε να απα
ντήσετε -ω5 συνήθως- αρνητικά. 
Θα σαε διαψεύσει η προσπάθεια 
δημιουργίας νέω ν ειδών διατρο- 
(Γ” ~ όπωε για παράδειγμα ένα νέο 
I ε αλευριού, το οποίο περιέχει 
κι ένα ειδικό εκχύλισμα από στα
φύλια. Το αποτέλεσμα είναι να 
βελτιώνει τη λειτουργία τω ν  αι
μοφόρων αγγείων.

Το συγκεκριμένο σκεύασμα εί
ναι το δεύτερο προϊόν στην Ελλά
δα που έχει λάβει την επίσημη ά
δεια του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου 
Τροφίμων να χρησιμοποιεί «Ισχυ
ρισμό Υγείαε». Δημιούργημα του 
εργαστηρίου του Τμήματος Βιο- 
χημείαε και Βιοτεχνολογίας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίαε, δεν έ
χει σχέση με διάφορα εμπορικά 
παραπροϊόντα που κυκλοφορούν. 
«Ο συγκεκριμένο5 τύπος αλευρι
ού είναι αποτέλεσμα μελετών 
πολλών ετών. Μπορεί να βοηθή
σει άτομα που έχουν πρόβλημα με 
τα αιμοφόρα αγγεία του5. Αποτε
λεί μέροε μιας συνολικής ερευ-

νητικής προσπάθειας του εργα
στηρίου μα5 για τη δημιουργία των 
λεγάμενων βιολειτουργικών τρο
φίμων», λέει στην «Κ » ο καθηγη- 
m s κ. Δημήτρης Κουρέτας.

Τι είναι τα βιολειτουργικά τρό
φιμα; «Στο εργαστήριο απομονώ
νουμε συστατικά κάποιων φυ
τών, όπωε για παράδειγμα τω ν ψυ
χανθών (φασόλια, φακέε κ.λπ.), ε
ρευνούμε tis ιδιότητέε mus και 
στη συνέχεια τα εισάγουμε σε α
δρανή τρόφιμα, όπωε το ψωμί, οι 
χυμοί και το γιαούρτι. Ετσι, το νέο 
προϊόν έχει εμπλουτισθεί με tis ι
διότητες του εκχυλίσματος, πρό
κειται για ένα βιολειτουργικό τρό
φιμο», εξηγεί ο κ. Κουρέταε.

Το αλεύρι με εκχύλισμα στα- 
φυλιών έρχεται ύστερα από ένα 
άλλο δημιούργημα, το κέικ απο
κατάστασή «feed back», το οποίο 
περιέχει μεγάλο ποσοστό πρω
τ ε ΐν η  από τυρόγαλο -  το κέικ τυ
ρόγαλου ενισχύει το  ανοσοποιη
τικό σύστημα, ασθενών και παι
διών. Ολα αυτά τα προϊόντα δη- 
μιουργήθηκαν από τη συνεργασία 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
με tous Μύλουε Καπλανίδη. Δη
μιούργησαν μάλιστα και μια ε
ταιρεία, την Κ -  Meditura, για την 
προστασία τω ν σχετικών δικαιω
μάτων για τα προϊόντα.

Το νέο  είδος αλευριού από εκχύ
λισμα σταφυλιού βελτιώνει τη λει
τουργία των αιμοφόρων αγγείων.

Αποτελεί μέρος μιας 
συνολικής ερευνητικής 
προσπάθειας για 
τη δημιουργία 
των βιολειτουργικών 
τροφίμων.

Οι ερευνητές προχωρούν, όμως, 
ήδη στο επόμενο πεδίο. «Μελε
τάμε το μεταβολικό προφίλ του κά
θε ανθρώπου, σε συνδυασμό με τιε 
απα ιτήσει του τρόπου ζωήε του 
και βλέπουμε τι συστατικά του λεί
πουν, ποια βιολειτουργικά τρόφιμα 
θα μπορούσαν να τον  βοηθή
σουν. Σε συνεργασία με διαιτο- 
λογικά κέντρα τηε Αθήναε και ύ
στερα από εξειδικευμένε5 εξετά
σ ε ι  αίματος, μπορούμε να σχε
διάσουμε τρόφιμα που θα αντα- 
ποκρίνονται σε συγκεκριμένες 
ανάγκεε. Καθώς όμω5 δεν μπο
ρούμε να φτιάξουμε εντελώς ε- 
ξατομικευμένα τρόφιμα, δημι
ουργούμε κάποιεε κατηγορίες, με 
βάση τον  μεταβολισμό», λέει ο κ. 
Κουρέτας. Ηδη το εργαστήριο έ
χει μελετήσει το προφίλ περίπου
2.500 ατόμων και έχει διαμορφώ
σει δέκα κατηγορίεε μεταβολικού 
προφίλ.

Φαρμακευτικά φυτά
Αλλά η γκάμα των ερευνών δεν 

σταματάει εκεί. «Η Ελλάδα πρέπει 
να αξιοποιήσει τα φαρμακευτικά 
φυτά. Η βιοποικιλότητα τηε Ελλά
δας σε φαρμακευτικά φυτά είναι 
πραγματικά μοναδική στην Ευ
ρώπη. Διαθέτουμε πάνω από
1.500 ενδημικά είδη, όταν οι βό

ρειες χώρεε δεν διαθέτουν πάνω 
από 10 είδη. Παρ’ όλα αυτά, εί
μαστε τελευταίοι σε εξαγωγέε, ό
ταν η Αλβανία είναι πρώτη», το
νίζει ο κ. Κουρέτα5.

Τα φαρμακευτικά φυτά έχουν 
φαρμακευτικό ενδιαφέρον, σαν 
ρόφημα, σαν αλοιφή, ακόμα και 
σαν πρώτη ύλη για παραγωγή φαρ
μακευτικών σκευασμάτων. Τα 
πολύτιμα αυτά είδη είναι ιδιαίτε
ρα κοινά στην Ελλάδα: μελισσό- 
χορτο, φασκόμηλο, ρίγανη, δυό- 
σμοβ, θυμάρι και άλλα. Πρόκειται 
για επιστημονική εμβάθυνση 
στην παραδοσιακή γνώση, για τη 
δημιουργία νέων προϊόντων, με 
πρώτη ύλη τα φυτά αυτά, με προ
στιθέμενη αξία λόγω τυποποίησης, 
πιστοποίησηε κ,λπ. «Πρόκειται για 
ένα θησαυρό που δεν μπορούμε 
να τον  αφήνουμε ανεκμετάλλευ
το, προε όφελοε τω ν φαρμακευ
τικών εταιρειών.

Η καλλιέργεια αρωματικών φυ
τώ ν μπορεί να είναι και άμεσα πιο 
επικερδής για τουε αγρότες, σε 
σχέση με άλλεε επιλογέε. Επίσηε, 
μπορούν να ανοίξουν κι άλλοι δρό
μοι οικονομική5 αξιοποίησή: «Να 
δημιουργηθούν είδη τσαγιού, ρο
φημάτων, βασισμένα σε αυτά τα 
προϊόντα», προτείνει ο κ. Κουρέ- 
ταε. Γιατί όχι;

ΑΝΕΒΕΙΤΕ ΤΙΣ ΣΚΑΛΕΣ ΕΥΚΟΛΑ!
Μετακινηθείτε εύκολα σε κάθε σκάλα που μέχρι σήμερα 
σας δυσκόλευε. Νιώστε την αυτονομία, την άνεση, την 
ασφάλεια και την ευελιξία. Ανακαλύψτε ένα νέο τρόπο 

ζωής, επιλέγοντας από μια μεγάλη ποικιλία μοντέλων, για 
ευθείες ή περιστροφικές σκάλες. Κλέψτε τις εντυπώσεις 

με το μοναδικό design και την υψηλή ποιότητα κατασκευής.
Ετοιμοπαράδοτα μοντέλα ·  Πανελλαδική εξυπηρέτηση 

Οργανωμένο service ·  Διαρκής παρακαταθήκη ανταλλακτικών

210 2841.189 
210 2842.018

Draculis Lift 0 $
Τ εχνο λ ο γ ία  που  a a s  α ν εβ ά ζε ι 

w w w .d ra cu lis .g r ·  e -m a il:d ra cu lis@ o tene t.g r

Για πληροφορίες και δ ω ρ εά ν  
μ ε λ έ τ η  του χώρου σας από 

ειδικευμένο σΰμβουλο-μηχανικό:

http://www.draculis.gr
mailto:draculis@otenet.gr
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ΓΕΥΜΑ ΜΕ ΤΗΝ «Κ» ΕΠΙ ΚΑΙΡ0ΤΗΤΑ ΙΔΕΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΔΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΑΙΡΟΣ

Τα «όχ ι» και τα «ναι» 
στην ιστορία των Ελλήνων

Του ΠΑΣΧΟΥ Μ ΑΝΔΡΑΒΕΛΗ

Η ταν θλιβερά όσα διαδραματί
στηκαν στη Θεσσαλονίκη και 
σε άλλεε ττόλειε κατά τη  διάρ

κεια τω ν  παρελάσεων για τη ν 28η 
Οκτωβρίου. Η προσβολή στο  πρό
σωπο του Προέδρου τηε Δημοκρα- 
τιαε, οι προπηλακισμοί τω ν  επισή
μων που έφτασαν μέχρι τον  ξυλο
δαρμό ενόε βουλευτή είναι φαινό
μενα που τραυματίζουν βαθιά τη  δη
μοκρατία. Κάποιοι συμπολίτεε μαε 
δεν μπορούν να  καταλάβουν τα  ό
ρια τηε διαμαρτυρίαε, όπωε δεν 
κατανοούν το  ισοζύγιο τηε δημο- 
κρατίαε (δικαιώματα και υποχρεώ
σ ε ι ) :  Η διαμαρτυρία είναι καθ’ όλα 
νόμιμη, αλλά για να είναι και θεμι
τή  πρέπει να  γίνεται με άλλο τρόπο 
και σε άλλο τόπο.

Πέρα όμωε από το  τυπικό τω ν «εκ
δηλώσεων τηε οργήε», την αήθεια 
και τα  έκτροπα που κάποιεε φορέε 
τιε πλαισιώνουν, η νέου τύπου δια-

Πώς η αριστερή στρεψοδικία 
-μετέτρεψε το « όχι»  κατά 
των εισβολέων Ιταλών 
σε «ό χ ι» κατά των 
χρηματοδοτών Γερμανών.

μαρτυρία έχει ένα καινούργιο εν
διαφέρον χαρακτηριστικό: τη ν  «πε
ρίεργη» χρήση τηε ιστορίαε.

Κατ’ αρχάε πρέπει να τονίσουμε 
ότι το  πολύχρωμο κινημάτων Ελλή
νω ν  «Αγανακτισμένων» έχει έναν ι
δρυτικό μύθο. Ενα πανό αυτών που 
ξεκίνησαν το κίνημα αυτήε τηε δια- 
μαρτυρίαε. Σύμφωνα με μία φήμη, οι 
Ισπανοί indigatos μάε έψεξαν γρά- 
φονταε «Eos! Οι Ελληνεε κοιμού
ντα ι». Κυκλοφόρησε ευρέωε στο 
Facebook και σε άλλα social media, 
που άρχισε να μαζεύει τουε πρώτουε 
Ελληνε5 otis πλατείεε, και το  κίνη
μα διογκώθηκε άσχετα αν το  συ
γκεκριμένο το πανό δεν εμφανίστηκε 
ποτέ- ούτε σε φωτογραφία ούτε cos 
μαρτυρία. Το θιγμένο φιλότιμο υ
πήρξε η μαγιά τηε ελληνική5 αγα
νάκ τησή .

Για μια καλή ρίμα
Γενικοί, πάντωε, η ιστορική αλή

θεια και η ιστορική ακρίβεια δεν εί
ναι άμεση προτεραιότητα του κινή- 
ματοε. Μπορεί να θυσιαστεί αρκεί να 
επιτευχθεί μια καλή ρίμα. Για παρά
δειγμα, το σύνθημα, που ξεκίνησε α
πό το Σύνταγμα, «Η χούντα δεν τε 
λείωσε το 73, πεθαίνει απόψε σε τού
τη την πλατεία» κυριαρχεί. Εχει με
ταλλαχθεί σε «Ψωμί, Παιδεία, Ελευ
θερία, η χούντα δεν τελείωσε το 73». 
Να πούμε σε όλου5 tous Tns ελληνι- 
κήε παιδείας μετέχοντεε «Αγανα- 
κτισμένου5» ότι πραγματικά η χού
ντα δεν τελείωσε το 73. Τελείωσε στιε 
24 Ιουλίου του 74.

Οι διαμαρτυρίε5 ms προηγούμενά 
Παρασκευήε βρήκαν το ν  μαγικό 
tous συμβολισμό. Το έθνοε γιόρτα
ζε το «όχι» κατά τω ν εισβολέων Ιτα
λών, ενώ ο αστερισμόε τω ν  καθολι
κο ί διαμαρτυρόμενων με διάφορεε 
ιστορικέ5 προσθαφαιρέσεΐ5 το με
τέφρασε σε «όχι» κατά τω ν  χρημα
τοδοτών Γερμανών.

Βεβαίου, το κλίμα είχε διαμορφω
θεί από νωρίε. Διάφοροι προύχοντες

τηε ανέξοδηε οργήε είχαν καλλιερ
γήσει το κλίμα περί νέαε (και προ- 
φανώ$ χρηματόδοτούμενη5) κατοχήε. 
Ο πρωθυπουργόε απεκαλείτο από διά
φορα περιώνυμα ακροδεξιά και α
κροαριστερά μπλογκ «Τσολάκογλου» 
και επομένωε η κραυγή «προδότη» 
στο πρόσωπο του Προέδρου τηε 
Δημοκρατίαε ήταν αναγκαστικά η φυ
σική συνέχεια. Ματαίωε λοιπόν ο κ. 
Δημήτρηε Παπαδημούλη5 επιχείρη
σε να αποσυνδέσει τον  ΣΥΡΙΖΑ από 
την προσβολή στο πρόσωπο του Προ
έδρου τηε Δημοκρατίαε. Αν, όπωε ι
σχυρίζεται ο ομοτράπεζό5 του κ. Πα
να γ ιώ τή  Λαφαζάνη5, ζούμε σε «κα- 
θεστώε ξένης κατοχήε», τό τε  ο συ- 
νεργαζόμενοε μ’ αυτό Ελληναε α- 
νώτατοε άρχων είναι «προδότηε». 
Απλό5 λογικόε συνειρμό5 που μπορεί 
να κάνει κάθε διαμαρτυρόμενοε, α
κόμη κι αν δεν ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ.

Φέτο5, κάποιοι επιχείρησαν να 
νοηματοδοτήσουν την επέτειο τηε 
28ηε Οκτωβρίου με την αντίσταση 
στο Μνημόνιο. Η αλήθεια είναι ότι 
ιστορικά συμβάντα έχουν νοηματο- 
δοτηθεί αυθαίρετα πολλέ5 φορέ5. Από 
τουε μετεμφυλιακού5 πανηγυρικούς 
στα σχολεία μέχρι τα μηνύματα των 
κομμάτων για τιε εθνικέ5 επετείουε 
η Ιστορία δεινοπαθεί κάθε χρόνο. 
Επόμενο ή ταν να διαστρεβλωθεί 
και φέτοε. 0  κ. Μ α νώ λη  Γλέζοε το 
συνόψισε καλύτερα απ’ όλου5: «Πριν 
από 71 χρόνια ο λαόε μας είπε “όχι” 
στην προσπάθεια τη5 κατάργηση5 
ms ελευθερία5 του λαού μαε και σή
μερα ο ελληνικός λαόε είπε “όχι” στη 
μετατροπή τηε χώραε μαε σε προ
τεκτοράτο».

Είναι περίεργο που διάφοροι αρι
στεροί επικαλούνται το «όχι» ενόε δι
κτάτορα για να το χρησιμοποιή
σουν στη  σημερινή συγκυρία; Προ- 
φανώε όχι. Σ’ αυτό το ιδεολογικό 
τουρλουμπούκι που δημιούργησε 
τα τελευταία χρόνια η αριστερά, ό
λα είναι εφικτά. Με επικοινωνιακέε 
και ιδεολογικέε αλχημείεε παρου
σιάζονται κάποιεε δικτατορίεε «α- 
νττλαίκέε» και κάποιεε άλλεε «πρό-

Η στρατηγική επιλογή

Μέχρι τις αρχές ίου 19ου αιώνα 
ανήκαμε στην Ανατολή. 0  ορθό
δοξος ελληνισμός, και λόγω της 
Τουρκοκρατίας, απείχε πολύ από 
τη Δύση. Είχε χάσει τις μεγάλες 
επαναστάσεις της Αναγέννησης, 
του Διαφωτισμού και της επιστή
μης. Οι Ελληνες, όμως, διαφωτι
στές έκαναν για τον ελληνισμό 
μια στρατηγική επιλογή - αφού 
βέβαια κέρδισαν μια λυσσαλέα 
πολιτική μάχη. Αποφάσισαν ότι η 
Ελλάς ανήκει στη Δύση. Αυτό 
βοηθούσε πολιτικά τον αγώνα για 
ανεξαρτησία, αλλά εδραζόταν και 
στην πραγματικότητα. Από τη μια 
μεριά υπήρχε ένα «ανατολικό μο
ντέλο» που κατέρρεε (η Οθωμα
νική Αυτοκρατορία) και από την 
άλλη η σφριγηλή Δύση, που με
γαλουργούσε στα πάντα. Εκτοτε η 
Ελλάς είναι στρατηγικά προσανα
τολισμένη στη Δύση. Γι’ αυτό τρι
πλάσιασε την έκτασή της και με
γαλούργησε σε πολλούς τομείς.

τυπα δημοκρατίαε». Ετσι το «όχι» του 
Ιωάννη Μεταξά -ο  onoios, σημειω- 
τέον, ήταν πρωθυπουργό5 χωρίε 
λαϊκή νομιμοποίηση- ερμηνεύτηκε 
cas «το  όχι του λαού και ουχί του δι
κτάτορα». As είναι! Ετσι κι αλλιώε, το 
μεγαλύτερο μέροε του ελληνικού 
λαού νομιμοποίησε το  «όχι» του 
Μεταξά πολεμώνταε γενναία τον ει
σβολέα.

Το «όχι», όμωε, του δικτάτορα 
και του λαού δεν ήταν αυθύπαρκτο. 
Δεν ήταν ένα γενικό «όχι». Εμπερι
είχε κι ένα «ναι». Ο ελληνικό5 λαό5 
είπε mis πράγμασι «να ι» στο απέ
ναντι μέτωπο, στη φιλελεύθερη κοι
νοβουλευτική Δύση.

Ηταν ένα ακόμη «να ι» σε μια ι
στορική πορεία συμπαράταξή ms μι- 
Kpàs Ελλάδθ5 με τη  Δύση, συμπα
ράταξη που ξεκινά από το Ναβαρίνο, 
έχει οφέλη μετά τον καταστροφικό 
πόλεμο του 1897 (επεστράφη η Θεσ
σαλία), χαλυβδώνεται μετά την κα
τίσχυση του Ελευθέριου Βενιζέλου 
στον  Α ' Παγκόσμιο Πόλεμο και γί
νεται τόσο ισχυρό που ακόμη και ο 
ομοϊδεάτη  τω ν δυνάμεων του Αξο
να κυβερνήτη  δεν το αναιρεί.

Μια παραδοξότηχα
Το «όχι» του 1940 ήταν «ναι» σε ό- 

λουε auToùs που, κατά την αριστε
ρή μυθολογία, μάε «δυναστεύουν» 
σήμερα. Ηταν «όχι» σε μια από tis τε- 
ρατογενέσειε του δυτικού πολιτισμού, 
δηλαδή στον φασισμό. Συνεχίστηκε 
με ένα δεύτερο «όχι» την περίοδο 
1944-1949, στην άλλη τερατογένεση 
του δυτικού πολιτισμού, που ήταν ο 
σοβιετικός κομμουνισμός. Θα συμ
φωνήσουμε βέβαια ότι η ιστορία εί
ναι πολύπλοκη, το ίδιο και ο Εμφύ- 
λιοε. Θα συμφωνήσουμε επίσης ότι 
πολλοί που εντάχθηκαν στον Δημο
κρατικό Στρατό ήταν κυνηγημένοι α
πό το δεξιό παρακράτος Tns εποχήε. 
Αλλά οι σχεδιασμοί Tns ηγεσίαε του 
ΚΚΕ ήταν σαφείε· έξοδοε Tns Ελλά- 
δαε από το μπλοκ Tns φιλελεύθερης 
Δύσηε. Αλλά όσοι αμφισβητούν αυ
τό το «όχι» του λαού οφείλουν να μαε 
εξηγήσουν μια παραδοξότητα: αν ή
ταν «όχι» του λαού, αυτό που είπε χω- 
pis δημοψήφισμα ο μη εκλεγμένος 
Μεταξάε, γιατί να μην υπάρχει «όχι» 
του λαού μετά από ένα δημοψήφισμα, 
έστω  κι αν το ΚΚΕ απείχε; Πώε γεν
νιέται ένα «όχι» του λαού σε μια δι
κτατορία και δεν γεννιέται μετά από 
ένα, έστω  κολοβό, δημοψήφισμα;

Η Ελλάε ανήκει στη Δύση παρά tis 
φιλότιμεε προσπάθειες που κάνουν 
κοτσαμπάσηδεε, ανατολικόφρονεε (ο
παδοί μιαε απ ροσδ ιόρ ιστέ μυθι
κής ανατολής), οπαδοί του Στάλιν ή 
του Μάο παλιότερα, του Τσάβεε σή
μερα και δεν ξέρουμε noias γραφικήε 
προσωπικότητας αύριο. Ο δυτικός 
προσανατολισμό3 είναι σ το  DNA 
του ελληνικού κράτουε· αυτόν είχε 
στον πυρήνα Tns η Ελληνική Επα
νάσταση του 1821 και μ’ αυτόν κα- 
τάφερε όσα πέτυχε η χώρα. Μπο
ρούμε να φανταστούμε τι θα γινόταν 
αν κυβερνήτεε Tns xcbpas όπωε ο 
Ελευθέριος Βενιζέλοε ή ο Ιωάννηε 
Μεταξά5 δεν επέλεγαν να συμπα
ραταχθούν με τη  φιλελεύθερη Δύση 
και αγκάλιαζαν tis αρρωστημένεε α
ποφύσεις ms; Αν ο Εμφύλιος κατέ
ληγε με τη χώρα στο απέναντι στρα
τόπεδο;

Ο δύσκολος δρόμος προς τη Δύση
Ο δρόμος τηε Ελλάδαε προε τη  Δύ
ση δεν ή ταν ποτέ στρωμένοε με 
ροδοπέταλα. Τα προβλήματα δεν 
προέρχονταν τόσο  από το  ε ξω τε
ρικό -η Ελλάδα λόγω τηε αρχαίαε 
κληρονομιάε έχει σημαντική θέ
ση σ τη ν  ιδεολογική κατασκευή 
τηε Δύσηε- όσο από το  εσω τερ ι
κό. Η δυτική ολοκλήρωση τηε χώ
ρας ποτέ δεν ήταν ανέφελη και πο
τέ  προχώρησε χωρίε τη  λυσσαλέα 
αντίδραση μιαε άλληε «βαθιάε 
Ελλάδα5». Υπήρξαν εμφύλιοι στιε 
απαρχέε του ελληνικού κράτουε 
και μεγάλοι διχασμοί στη  συνέ
χεια.

Ενα από τα  σημαντικότερα βι
βλία ανάλυσηε τηε σ ύ γ χ ρ ο ν έ  
ελληνικήε πολιτικής ιστορίαε εί
να ι του καθηγητή Νικηφόρου 
Διαμαντούρου με τίτλο «Πολιτι
στικός δυϊσμόε και πολιτική αλ
λαγή σ τη ν  Ελλάδα τηε μεταπολί
τευσης». Σ’ αυτό παρουσιάζεται ο
λοκληρωμένα και με εξαιρετική 
τεκμηρίωση ένα όχι και τόσο και- 
νοφανέε ερμηνευτικό σχήμα τω ν  
βαθύτερων πολιτικοκοινωνικών

συγκρούσεων που διατρέχουν 
τη ν  ελληνική ιστορία, αυτού που 
όλοι γνωρίζουμε και σχηματικά ο
νομάζουμε τον διχασμό τηε χώραε 
μεταξύ Ανατολή5 και Δύσηε. «Το 
γνω σ τό  δίπολο “Ελληνα5-Ρωμιό5 
“ », γράφει ο κ. ΔιαμαντούροΒ, 
«καθώε και οι πολλέε παραλλαγέε 
που συνδέοντα ι άμεσα ή έμμεσα 
μαζί του (π. χ. Δύση-Ανατολή, λο- 
γιοτατισμά5-δημοτικισμ05, Ευ- 
ρώπη-Βαλκάνια, Ευρώπη-Ελλάδα 
κ. λπ.) αποτελούν χρήσιμη πρώτη 
ύλη... (για τη ν ) πληρέστερη κα
τανόηση τηε λειτουργίαε τη5 σύγ
χ ρ ο ν έ  ελληνικήε κοινωνίαε... Η
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• Νικηφόρος Διαμανχούρος, «Πο
λιτιστικός δυϊσμός και πολιτική αλ
λαγή στην Ελλάδα της μεταπολί
τευσης», εκδ. Αλεξάνδρεια
• Στέλιος Ράμφος, «Η λογική της 
παράνοιας», εκδ. Αρμός

παραλλαγή που υιοθετείται σ τη ν  
προκειμένη περίπτωση... είναι το  
δίπολο «μεταρρυθμιστική» - «πα
ρωχημένη» πολιτισμική παράδο
ση ή κουλτούρα.

Το υπόβαθρο που το στηρίζει εί
ναι η αντιδιαστολή τ έ  πολιτι- 
σμικήε π α ρά δοσ έ  που έχει τιε ρί- 
ζε5 τ έ  σ τη ν  Αναγέννηση , τη  
Μεταρρύθμιση και τη ν  Αντιμ ε
ταρρύθμιση, τη ν  επιστημονική ε
πανάσταση και τον  Διαφωτισμό με 
εκείνη που εδράζεται στΐ5 ιστο- 
ρικέε εμπειρίεε του Βυζαντίου, τ έ  
Ορθοδοξίαε, τ έ  Οθωμανικήε Αυ- 
τοκρατορία5 (ω5 συστήματοε δια- 
κυβέρνηση5) και τ έ  Τουρκοκρα- 
τίαε...

» Βασικό χαρακτηριστικό του 
προτεινόμενου σχήματοε ερμη- 
νείαε είναι ότι καθεμιά από τιε δύο 
αυτέε παραδόσειε συγκροτεί ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα θεώρη- 
ση5 και κ α τα ν ό η σ έ  και νοημα- 
τοδότηση5 του κόσμου και του ι
στορικού γίγνεσθαι, με δικό του 
όραμα για το  μέλλον τ έ  ελληνι- 
κήε κοινωνίαε...»

Το «όχι» των εκδηλώσεων διαμαρτυρίας απείχε πολύ από την επιλογή του 
στους Ιταλούς εισβολείς.

«όχι» που είπε ο Ιωάννης Μεταξάς

Τραγωδία σε τρεις πράξεις
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ*

■ ■  εδ ιπλώ νεχα ι λοιπόν ένα κορυφαίο 
η  εθνικό δράμα, με έντονα στοιχεία 
■■ ι τραγική5 ειρωνείαε. Πράξη πρώ
τη: η εθνική ήττα. Με τη συμφωνία κου- 
ρέματοε του χρέουε στιε 27 Οκτωβρί
ου, η χώρα και η Ευρώπη ομολόγησαν 
επίσημα αυτό που όλοι έβλεπαν, ότι το 
δημόσιο χρέθ5 μαε δεν ήταν βιώσιμο. 
Η ταν μια ήττα του οικονομικού και πο
λιτικού μοντέλου τω ν  τελευταίων 30 ε
τών, που δημιούργησε αυτό το  χρέθ5 
και απέτυχε να το  τιθασεύσει όταν οι 
συνθήκεε ακόμα το  επέτρεπαν.

Πράξη δεύτερη: η αίσια έκβαση. Πά
νω  σ τη ν εθνική ή ττα  χτίστηκε μια ευ
νοϊκή για την Ελλάδα συμφωνία, με ό- 
λεε τιε ασάφειε5 και νομικέε περιπλο- 
κέε, και παρά το προβληματικό σκέλθ5 
τ έ  συμφωνίαε που αφορά το ν  ευρω
παϊκό μηχανισμό χρέουε για τιε μεγά- 
λε5 χώρεε (Ιταλία, Ισπανία). Με τη ν α
πόφαση τ έ  2 7 έ  Οκτωβρίου η χώρα 
απαλλάσσεται από περίπου 100 δισ. 
χρέουε, εξασφαλίζονταε τουε βασι- 
κούε επιδιωκόμενουε όρουε (αποφυγή 
«πιστωτικού γεγονότοε», σταθερότητα 
τω ν τραπεζών και καταθέσεων, στήριξη 
από ΕΚΤ κ. λπ.).

Αυτή η ευνοϊκή για μαε συμφωνία ε
πιτεύχθηκε με μεγάλεε προσπάθειε5 και 
θυσίεε. Ηταν αποτέλεσμα εφαρμογή5 ε- 
νόε οδυνηρού προγράμματοε προσαρ- 
μογήε, που παρά τιε αποτυχίε5 του εί

χε και σημαντικέ5 επιδόσειε, που επέ
τρεψαν τη συσσώρευση πολιτικού κε
φαλαίου ευρωπαϊκήε στήριξηε. Οσοι σή
μερα ανέξοδα μιλάνε για την αποτυχία 
αυτήε τηε πολιτικήε, θα πρέπει να σκε- 
φτούν ότι χωρί5 το πρόγραμμα αυτό 
(που μείωσε το πρωτογενέε έλλειμμα και 
εφάρμοσε μεταρρυθμίσειε δεκαετιών) 
η χώρα θα είχε χρεοκοπήσει άτακτα, και 
θα είχε επιστρέψει στη  δραχμή.

Η κυβέρνηση του κ. Γ. Παπανδρέου 
κλήθηκε από τη ν Ιστορία να διαχειρι
στε ί μια «αδύνατη αποστολή». Σήκω
σε ένα ιστορικό βάροβ ευθύνηε, που κα
μία κυβέρνηση και κανέναε πρωθυ- 
πουργ03 στο πρόσφατο παρελθόν δεν 
κλήθηκε ποτέ να σηκώσει. Γ νω ρ ίζοντέ  
ότι η ιστορία, και η κοινωνία, θα ήταν 
αμείλικτη μαζί τ έ .  Αν η προσπάθεια 
αποτύγχανε, θα χρεωνόταν τη ν κατα
στροφική χρεοκοπία και επιστροφή στη 
δραχμή. Αν έσωζε τη  χώρα, κρατώνταε 
μαε στο  ευρώ, προχωρώνταε στη  δη
μοσιονομική εξυγίανση, θέτοντα5 βά- 
σειε μελλοντική5 α νά π τυ ξέ , τό τε  πά
λι η κοινωνία δεν θα τ έ  συγχωρούσε 
τιε θυσίεβ, την ύφεση, την ανεργία, τη  
μείωση εισοδήματοε.

Πράξη τρίτη: η τραγωδία. Ο πρωθυ- 
πουργό5 παίρνει τη ν  ευνοϊκή για την 
Ελλάδα απόφαση τ έ  2 7 έ  Οκτωβρίου, 
που δίνει ανάσα στη  χώρα, που τη ν α
παλλάσσει από 4,5 δισ. ετήσιουε τόκουε,

Η  δημόσια συζήτηση, 
για την οικονομική 
πολιτική και το εθνικό 
σχέδιο της χώρας μετά 
την προσφυγή στο 
Μνημόνιο, υπήρξε αντάξια 
βαλκανικής κοινωνίας.
Η  δημαγωγία κι η 
διαστρέβλωση, η 
απροθυμία ανάληψης 
ευθυνών ήταν ανάλογες 
του μεγέθους της κρίσης 
που μας έφερε μέχρι εδώ.

που μ έ  κρατάει στο ευρώ, δίνοντάε μ έ  
ευκαιρία να το  παλέψουμε, και να πε
ράσουμε αύριο, με κόπουε, από την κρί
ση στην ανάπτυξη, σε μια συνεκτικό- 
τερη και βιώσιμη αρχιτεκτονική τ έ  Ευ- 
ρ ω ζώ ν έ .  Παίρνει λοιπόν ο πρωθυ- 
πουργόε αυτή τη  συμφωνία, που στο 
κάτω κάτω αποτελεί δικό του επί
τευγμα, και αντί να τη ν εξηγήσει σ τον 
κάθε Ελληνα, να την υπερασπιστεί στη 
Βουλή, να υποχρεώσει τα  κόμματα να 
τοποθετηθούν απέναντι τ έ ,  να επι
ταχύνει την υλοποίησή τ έ ,  την πετάει 
στην αρένα. Σε μια αντιπροσωπευτική 
δημοκρατία χωρίε παράδοση δημο
ψηφισμάτων, ο πρωθυπουργόε ζήτησε 
από τουε Ελληνεε, τουε οργισμένουε, 
αγριεμένουε, θολωμένουε, μπερδεμέ- 
νουε πολίτεε αυτήε τηε χώραε, να πά
ρουν θέση, «ναι ή όχι», πάνώ σε ένα 
πολύπλοκο νομικό κείμενο εκατοντά
δων σελίδων. Ή  (ακόμα χειρότερα) να 
αποφασίσουν, σε κλίμα απίστευτηε πό- 
λωσηε και ανορθολογισμού, για το ση
μαντικότερο εθνικό κεκτημένο τω ν τε 
λευταίων 30 ετών, τη  συμμετοχή μαε 
στον  πυρήνα τηε Ευρώπηε και στο ευ
ρώ. Το,μεγαλύτερο επίτευγμα τηε πρό
σ φ α τ έ  περιόδου και οι καρποί μιαε υ
π εύ θ υ νέ  και επώδυνηε προσπάθειαε 
δύο ετών, όλα σε μια ζαριά.

Είναι αλήθεια ότι η δημόσια συζή
τηση για τη ν οικονομική πολιτική και

το  εθνικό σχέδιο τηε χώραε μετά την 
προσφυγή στο Μνημόνιο, με τεράστια 
ευθύνη αντιπολίτευσηε και MME, υ
πήρξε αντάξια βαλκανικήε κοινωνίαε. 
Η δημαγωγία και η διαστρέβλωση, η α
προθυμία ανάληψηε ευθυνών ήταν α- 
νάλογεε του μεγέθουε τηε κρίσηε που 
μαε έφερε μέχρι εδώ. Από την άνοιξη 
του 2009, κάποιοι επιμένουν ότι η κυ
βέρνηση πρέπει να ζωστεί με εκρηκτικά 
και να απειλήσει την Ευρώπη. Αλλοι τη 
μία μέρα καταδίκαζαν τη ν αναδιάρ
θρωση και την επομένη κατηγορούσαν 
ότι 50% κούρεμα είναι πολύ μικρό. 
Αλλοι, όπωε το ΚΚΕ, δεν έχουν καν τέ 
τοια διλήμματα: η επιστροφή στη  
δραχμή τούε θέλγει, ίσωε γιατί οι εκα- 
τοντάδεε χιλιάδεε νέοι άνεργοι που θα 
προέκυπταν από τη ν καταβύθιση του 
εθνικού εισοδήματοε είναι υλικό για την 
επανάσταση.

Από δίπλα, πολιτευτέε, δημοσιο
γράφοι και κοινοί αγύρτεε, εμποράκοι 
ψευτοπατριωτισμού, ανέβαζαν τα νού
μερα ακροαματικότηταε κατακεραυ- 
νώνονταε την «παράδοση» εθνικήε κυ- 
ριαρχίαε, τουε «γκαουλάιτερ» τω ν Βρυ
ξελλών και τιε «δυνάμειε κατοχήε» τηε 
τρόικαε, με επιδείξειε ανέξοδων λεο
νταρισμών. Οι περισσότεροι δεν είχαν 
τέτοιο συνειδησιακό πρόβλημα όταν η 
χώρα καρπωνόταν κοινοτικά κονδύλια, 
διαρθρωτικά ταμεία και αγροτικούε πό-

ρουε. Αρκετοί από αυτούε διαρρή
γνυαν τα  ιμάτιά τουε ότι, με το δημο
ψήφισμα, η επόμενη δόση βρέθηκε 
στον  αέρα.

Ηταν λοιπόν τοξικό το κλίμα, βαριέε 
οι αναθυμιάσειε τηε υποκρισίαε. Ο κ. 
Παπανδρέου είχε μια δικαιολογία. Επι
χείρησε με το δημοψήφισμα να θέσει 
επιτέλουε τη ν αντιπολίτευση και τουε 
συλλογικούε φορείε ενώπιον ίω ν  ευ
θυνών τουε. Να πάρουν θέση στα  "Γ- 
γάλα διακυβεΰματα τηε χώραε, 
σταματήσουν να ξεφεύγουν, να δη
μαγωγούν, να πουλάνε παραμυθίεε 
στον  κόσμο.

Ομωε, τι τραγική ειρωνεία: Μέχρι τη 
μοιραία πρόταση του δημοψηφίσματοε, 
ο πρωθυπουργόε είχε κουβαλήσει με η
ρωισμό στιε πλάτεε του ένα ασήκωτο 
πρόγραμμα προσαρμογήε για να σωθεί 
η χώρα. Το διεθνέε του κύροε κατά- 
φερνε για τη  χώρα αποτελέσματα πά
νω  από το ν  πήχυ τω ν  προσδοκιών. 
Προσπαθώνταε όμωε τώρα να  «εκβιά
σει» μια καθαρή θέση από το  σύνολο 
τηε κοινωνίαε, ο πρωθυπουργόε κ. Πα
πανδρέου έκλεισε έναν κύκλο υπεύ- 
θυνηε πατριωτικήε προσφοράε με μια 
πρωτόγνωρη πράξη ανευθυνότηταε.

*0  κ. Γ. Παγουλάτος είναι καθηγητής Ευρωπαϊ
κής Πολιτικής και Οικονομίας στο Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών.
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ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Του ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑ

Καθρέφτη, καθρεφτάκι

Τ ον φαντάζομαι μπροστά 
στον καθρέφτη. Τον μεγάλο. 
Κειμήλιο οικογενειακό. Πίσω 

του, να καθρεφτίζονται κι αυτέε 
σ το  βάθοε, σαν φόντο, οι φωτο- 
γραφίεε τω ν μεγάλων του σογιού, 
ο παππούε, ο πατέραε, η μητέρα. 
Γελαστόε κοιτάει το είδωλό του και 
σαν να του φαίνεταμότι δεν χω
ράει σ τον  καθρέφτη. Ολο καμάρι 
και περηφάνια είναι. Και για τον  
παππού του βέβαια, και για τον  
πατέρα του, και για τη μητέρα του, 
μα πιο πολύ για τον εαυτό του. Για 
τη  φοβερή του επιτυχία. Ποιοε άλ- 
λοε, λέει από μέσα του για να μην 
το ν  καταγράψει κανέναε κοριόε 
και μιλώνταε για το ν  εαυτό του 
στο τρ ίτο πρόσωπο τηε μεγαλο- 
πρεπείαε, ποιοε άλλοε κατάφερε 
με μία του μόνο κίνηση, με τέσ- 
σεριε λέξειε όλεε κι όλεε, «απο
φάσισα να  κάνω δημοψήφισμα», 
να ταράξει την οικουμένη όλη και 
όχι μόνο τη  Γηραιά Ηπειρο, που 
έτσι κι αλλιώε, χάρη στη  στιβαρή 
ηγεσία τηε, κατάντησε να ταρά
ζεται με τη ν πρώτη γελοία φήμη, 
με το  πρώτο βήξιμο επενδυτή ή 
το  πρώτο φτάρνισμα αξιολογητή; 
Ποιοε, εκτόε ίσωε από το ν  α- 
σθμα ίνοντα  μιμητή μου, το ν  
Ομπάμα, κατάφερε να είναι τη ν  
ίδια μέρα φάτσα κάρτα στα  πρω
τοσέλιδα τηε «Μ οντ», του «Γκάρ- 
ντιαν», τηε «Ρεπουμπλικα», τω ν

Ποιος, για να δώσει 
στη δημοκρατία το πλήρες 
νόημά της, φρόντισε 
να της αδειάσει πρώτα όσο 
νόημα της είχε απομείνει;

«Νιου Γιορκ Τάιμε», τω ν  «Τάιμε 
του Λονδ ίνου », τη ε «Φραν- 
κφοήρτερ Αλγκεμάινε», τηε «Ελ 
Πάΐε», τηε «Ισβέστια», τω ν  «Τσάι- 
να Τάιμε», ακόμα και τηε αθλη- 
τικήε «Εκίπ», η οποία μάλιστα α
νέσυρε και αναδημοσίευσε εκεί
νη την ωραία φωτογραφία από τον 
περυσινό μαραθώνιο τηε Αθήναε 
με τη  φοβερή διαστημικοαθλητι- 
κή περιβολή; Ποιοε, εκτόε ίσωε α
πό τον γνώριμό του τον Στροε-Καν 
ή τον παλαιότερο οικογενειακό 
γνώριμό του Μουαμάρ Καντάφι, 
κατόρθωσε να  είναι τη ν  ίδια μέ- 
ροε πρώτο θέμα στο ΒΒΟ, στο 
Ασοσιέιτεντ Πρεε, στο Γαλλικό και 
το  Ιαπωνικό Πρακτορείο Ειδήσε
ω ν και στο  Αλ Τζαζίρα;

Ποιοε, συνεχίζει να λέει ο κα- 
τοπτριζόμενόε μαε, φωναχτά πια, 
έτσι όπωε τον είχε συνεπάρει η με
τριοφροσύνη του (α, πόσο δίκιο εί
χαν οι δικοί του τόσα χρόνια, ό
ταν του έλεγαν να τη μετριάσει πια 
τη  μετριοφροσύνη του αυτή, να α
ναβαθμίσει τη ν  αυτοεκτίμησή 
του και να μην παίρνει υπόψη του 
τον  πασαένα Πάγκαλο που τον 
χλεύαζε σαν μειράκιον), ποιοε

Ζωγραφική: Παναγιώτης Τέτσης. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 11/11 -10/01.

λοιπόν κατάφερε με ένα γνέψιμό 
του να ρίξει το ευρώ από τα 1,385 
δολάρια στα 1,365; Να γκρεμίσει 
τον αγέρωχο Ντάου Τζόουνε; Να 
συνταράξει τα χρηματιστήρια του 
Μιλάνου, του Παρισιού, τηε Φραν- 
κφούρτηε, του Χονγκ Κονγκ, α, και 
τηε Αθήναε, δίνονταε έτσι την ευ
καιρία σε μερικά δισεκατομμύρια 
ευρώ, δολάρια, λίρεε και γιεν να 
αλλάξουν χέρια ή να κάνουν φτε
ρά, προε κατίσχυση βεβαίωε του 
λαϊκού καπιταλισμού; Ποιοε, μα 
ποιοε ανάγκασε κοτζάμ Σαρκοζί να 
διακόψει τιε μίνι διακοπέε του, ν ’ 
αφήσει το αγαπημένο του μωρό με 
την άμαθη μάνα του, για να επι- 
στρέψει άρον άρον στην εξουσία 
και στιε στενοχώριεε τηε, μήπωε 
και αντιμετωπίσει τιε εξαπολυ- 
θείσεε δυνάμειε τηε κοσμοχαλα- 
σιάε;

Ποιοε, ω ανόητοι, ω τιποτένι
οι θνητοί, ποιοε λέω υποχρέωσε 
ολόκληρο Μπερλουσκόνι να  πά- 
ψει για δύο εικοσιτετράωρα τη ν 
τερπνοαποδοτική ενασχόλησή 
του με τη  Μιλάν και με τη ν κο- 
λεξιόν του επόμενου καλοκαιριού 
(με τα  μοντέλα δηλαδή) για να 
προλάβει το ναυάγιο και τηε δικήε 
του χώραε; Ποιοε εκτόξευσε τα 
«σπ ρεντ» τηε Ισπανίαε, τηε Ιτα- 
λίαε και τηε Πορτογαλίαε με ένα 
κλείσιμο του ματιού του, του α
ριστερού βέβαια, εφόσον εκεί 
τον έταξε ο πολιτικόε του κλήροε, 
στα  αριστερά; Ποιοε, για να δώ
σει σ τη  δημοκρατία το  πλήρεε 
νόημά τηε, φρόντισε να τηε α-

δειάσει πρώτα όσο νόημα τηε εί
χε απομείνει, μη νεωτερικό βέ
βαια, μη ηλεκτρονικοδιακυβερ- 
νητικό, και να προσφύγει σ τον  
λαό, τάχα ν ’ αποφασίσει αυτόε για 
τη μοίρα του, ενώ ουδείε λόγοε τού 
είχε δοθεί για τα Μνημόνια και τα 
Μεσοπρόθεσμα και μόνο με λοι- 
δορίεε και με τιε ροπαλιέε τω ν  
ΜΑΤ αντιμετωπίζονταν οι δια- 
μαρτυρίεε του, κι ή ταν επίμονεε 
και μαζικέε; Και ποιοε, επιτέ- 
λουε, αφικνούμενοε στιε Κάννεε, 
απέσπασε τόσο θαυμασμό όσον 
απέσπασαν αθροιστικά ο Ντε- 
παρντιέ, ο Κλούνεϊ και ο Σιγκάλ 
στιε δικέε τουε καθόδουε στη γαλ
λική πόλη;

Και κατά πόδαε του Μπέκετ και 
του «φαντασία  νεκρή φαντα
στείτε», φαντάζομαι το ν  άλλον, 
τον επερχόμενο, μπροστά στον δι
κό του καθρέφτη. Μεγάλοε κι αυ
τόε ο καθρέφτηε, μα ακόμα με
γαλύτερο το  είδωλο, δεν χωράει 
μέσα του. Ποιοε, σκέφτεται ο 
σεμνοπρεπώε καθρεφτιζόμενοε, 
έμεινε δέκα χρόνια εκτόε πολιτι- 
κήε (σε μια παράδοξη όσο και η
δονική αεργία, αφού είναι ντρο
πή για τουε πολιτικούε να δου
λεύουν αν τουε έχει γραφτεί η υ
ποχρέωση να σώσουν τον τόπο), 
και παρότι στιγματισμένοε σαν 
προδότηε τηε παράταξήε του, 
κατάφερε και τηε παράταξήε του 
τα ηνία να του δοθούν και να φου
σκώσει το  ποσοστό τηε με την ω
ραία μέθοδο του ομιλείν με επα
νιδρυμένο λαϊκισμό και του μη

πράττειν, που ίσωε του τη ν πρό- 
τεινε ο (μια φορά κι έναν καιρό α- 
ριστερόε) σύμβουλόε του κ. Χρύ- 
σανθοε Λαζαρίδηε; Ποιοε ωε υ- 
πουργόε Πολιτισμού εδέησε να α
σχοληθεί μόνο με τη  γεωγραφική 
αναδιανομή τηε Πελοποννήσου ώ
στε ο ορεινόε ναόε του Επικού
ρειου Απόλλωνα, για το ν  οποίο ε
ρίζουν τρειε νομοί, να  μετακομί
σει αυθαιρέτωε και ιδιοτελώε στη 
δική του εκλογική περιφέρεια, τηε 
Μεσσηνίαε), και τώρα προβάλλε
ται σαν ο φορέαε του νέου πολι
τικού πολιτισμού; Και ποιοε ήρθε 
με τη ν παλινόρθωσή του να α
ποδείξει ότι ο λόγοε ο ποιητικόε 
είναι ο λόγοε τηε προφητείαε 
αλλά και ο λόγοε τηε αληθείαε, α
φού μόλιε τώρα, έτη πολλά μετά 
τη ν  Πολιτική Ανοιξη επικυρώνο
ντα ι όσα με απροσδόκητη γεν- 
ναιοδώρία έλεγε τό τε  ο Οδυσσέ- 
αε Ελύτηε, πωε «από μιαν τέτο ι
αν άνοιξη έχει ανάγκη ο τόποε. Εύ
χομαι και ελπίζω, για το καλό τηε 
Ελλάδαε, να τη  γνωρίσει»;

Φαντάζομαι, τέλοε, τον  τρίτο 
τηε καλήε παρέαε, το ν  προε διε- 
τίαε απελθόντα εν μέσω καγχα
σμών και αναθεμάτων, αποκη- 
ρυγμένοε και από τον ίδιο του τον 
κομματικό χώρο. Καθρεφτίζεται κι 
αυτόε. Με σεμνότητα και ταπει
νότη τα  φυσικά. Και βλέπει έκ- 
πληκτοε πόσο γρήγορα γιατρεύ
τηκε ο θρυμματισμένοε καθρέ
φτηε του. Πόσο γρήγορα ο απο- 
πομπαίοε τράγοε προσκαλείται να 
ξαναγίνει ταγόε.

ΕΝΑ Β Λ Ε Μ Μ Α
Του ΝΙΚΟΥ Γ. ΞΥΔΑΚΗ

Η κατάρρευση 
ως θαύμα

Η ζαριό του Γ. Α. Παπανδρέου 
αιφνιδίασε και αποδιοργάνω- 
σε. Τον ελληνικό λαό σίγουρα, 

ίσωε και τιε ευρωπαϊκέε κυβερνήσειε. 
Ενεργώνταε ωε παράφρων μετα
βλητή, ο απομειωμένοε πρωθυ- 
Πουργόε μιαε χώραε διεφθαρμένων 
με απομειωμένο πλην αβάσταχτο 
χρέοε, τροφοδότησε επικά πρωτο
σέλιδα και τηλεοπτικά δελτία, άλλαξε 
τη ν ατζέντα  του G20, αιφνιδίασε τα 
κόμματα και, κυρίωε, κεραυνοβόλησε 
το ν  ελληνικό λαό ζητώνταε του να 
απαντήσει σε ένα εκβιαστικό δί
λημμα και να αναλάβει τη ν  ιστορι
κή ευθύνη τω ν  μελλουσών γενεών. 
Σε ένα δίλημμα, στο οποίο ο ίδιοε δεν 
κατόρθωσε να  απαντήσει, αν υπο
θέσουμε ότι το  έθεσε.

Οπωσδήποτε υπάρχει έναε τρε- 
λόε χρονισμόε στιε κινήσειε του Γ. 
Α. Παπανδρέου: τα  έκανε όλα ανά
στροφα. Πρώτα μετέτρεψε το  χρέ
οε σε αβάσταχτο, αντάλλαξε το  
χρέοε με ελευθερία, έκανε μυστική 
διπλωματία, είπε ψέματα, μισέε α- 
λήθειεε, δημαγώγησε, σχεδόν πε- 
ριφρόνησε τη  λαϊκή βούληση και κα
τόπιν, ό ταν απέτυχε σε όλουε τουε 
αυτοσχεδιασμούε του, εστράφη  
σ τον  λαό και του ζήτησε συμμετο
χή, βούληση και ευθύνη· και μόνο 
τό τε  θυμήθηκε ότι μπορεί να  δια- 
πραγματευθεί με τόλμη. Αλλά τώρα, 
τυπικά, έχει κάψει πολλά χαρτιά. Και 
κυρίωε έχει κάψει το ν  λαό του: τον  
έκανε πένητα, αναξιοπρεπή και έ
ξαλλο, απεγνωσμένο -  και μάλλον 
δεν το αντιλαμβάνεται καν. Ισωε πο
τέ  δεν αντελήφθη αυτό το ν  δύ
στροπο, κυκλοθυμικό λαό, τιε πλού- 
σιεε αμφίστομεε παραδόσειε ηρωι
σμού και ποταπότηταε, το ν  φιλό
σοφο λόγο του, το  αίσθημα του δί
κιου και τηε ελευθερίαε, τιε εικονί- 
σειε τουε σ τη  δημώδη και τη  λόγια 
ποίηση. Ισωε ποτέ δεν κατάλαβε σε 
ποια βαθιά ιστορική κοινωνία ζού- 
σε, έναε πολίτηε τηε open society ο 
ίδιοε. Ισωε πάλι να νόμισε ότι Ελλά
δα ίσον ΠΑΣΟΚ -  αυτό που μίσησε 
και το  εξούσιασε ωε πρίγκιψ.

Κάθε άνθρωποε πιστεύει ενδο- 
μύχωε στα θαύματα· κι αν βρίσκεται 
υπό πίεση, πολύ περισσότερο. Καθώε 
η λιτότητα, οι φόροι και η φτώχεια 
σκέπαζαν ανά κύματα τουε Ελληνεε, 
η πίστη στο θαύμα δυνάμωσε: κάτι 
θα συνέβαινε, μια σωτήρια επέμβα
ση, ένα Ναυαρίνο, η Υπέρμαχοε 
Οδηγήτρια στα  τείχη εναντίον τω ν  
Αβάρων, κάτι, και η ζωή θα επέ
στρεφε στον περασμένο ρυθμό, ίσωε 
ψαλιδισμένη, αλλά όχι ριζικά άλλη, 
όχι τρομακτικά άλλη. Η ρουτίνα εί
ναι το  αποκούμπι τηε ζωήε.

Ακόμη και η κρίση φτιάχνει τη δι
κή τηε ρουτίνα. Οι άνθρωποι προ
σαρμόζονται, ζαρώνουν, φυλάγο
νται, αλλάζουν στρατηγικέε επι- 
βίωσηε. Αντιλαμβάνονται αλλιώε 
το ν  χρόνο: όσο πυκνώνει ο χρόνοε, 
τόσο  επιταχύνουν οι άνθρωποι τιε 
αντιδράσειε τουε. Και αρχίζουν να

βλέπουν άλλη τη  ζωή, τιε αξίεε τηε, 
τα  χρειώδη.

Το δημοψήφισμα Παπανδρέου 
φέρνει τρόμο, διότι ανατρέπει ακό
μη και τη  ρουτίνα τηε κρίσηε. Δ ιό
τι πυκνώνει αφόρητα τον χρόνο, την 
υλικότητά του, τόσο πολύ που ο χρό
νοε καταρρέει μέσα σε μια μαύρη 
τρύπα. Ετσι το αισθάνεται ο κόσμοε, 
ο ήδη εξουθενωμένοε από τιε αλλε- 
πάλληλεε, συνεχιζόμενεε ανατροπέε, 
τη  διαρκή συρρίκνωση του μέλλο- 
ντοε. Ωστόσο, η παράφρων μετα
βλητή του Γ. Α. Παπανδρέου μπορεί 
να κρύβει το θαύμα. Οχι με τη ν έν
νοια τηε ακαριαίαε σωτηρίαε, ούτε 
καν τηε βραχυμεσοπρόθεσμηε.
Αλλά με την έννοια ότι, απότομα, βί
αια, φέρνει το μέλλον πιο κοντά μαε 
-  πέραν του καλού και του κακού.
Απλώε, φέρνει το  μέλλον εδώ, στο  
παρόν, με έναν σπασμό, που μπορεί 
να είναι σπασμόε ωδίνηε, μπορεί να 
είναι σπασμόε βαθύτερου άλγουε, ο
πωσδήποτε όμωε δεν είναι ο ύστα- 
τοε σπασμόε: έναε λαόε, μια χώρα, 
μια διάρκεια, σαν τηε Ελλάδαε, δεν

Το δημοψήφισμα Παπανδρέου 
φέρνει τρόμο, διότι ανατρέπει 
ακόμη και τη ρουτίνα 
της κρίσης. Διότι πυκνώνει 
αφόρητα τον χρόνο, την 
υλικότητά του, τόσο πολύ 
που ο χρόνος καταρρέει μέσα 
σε μια μαύρη τρύπα. Ετσι 
το αισθάνεται ο κόσμος, ο ήδη 
εξουθενωμένος από τη διαρκή 
συρρίκνωση του μέλλοντος.

τελειώνουν έτσι, με έναν σπασμό, με 
ένα δίλημμα, μια ασθένεια, όσο βα
ριά κι αν είναι. Ναι, βεβαίωε, λαοί με
σουράνησαν και έσβησαν παλαιό- 
τερα, και τουε θυμούνται μόνο οι ει
δικοί ιστορικοί, αλλά δεν είναι αυ
τή  η περίπτωση τώρα: ενδεχομένωε, 
να βιώνουμε τη ν αρχή του τέλουε 
του ελληνισμού, όπωε τον γνωρίσαμε 
και το ν  ζήσαμε, με εκλάμψειε και υ- 
φέσειε, ενδεχομένωε να πορευόμα
στε προε μια ετέρα μορφή ελληνικού 
βίου, εν Ελλάδι και αλλαχού, αλλά σε 
καμία περίπτωση δεν είναι το τέλοε.
Δ εν  υπάρχει τέλοε. Υπάρχουν ρήγ
ματα και τομέε, φαράγγια, αλλά και 
πάντα μια όχθη απέναντι, ένα Βο
ρειοδυτικό Πέρασμα.

Η απειλή αιφνίδιαε κατάρρευσηε 
μπορεί να  είναι το  θαύμα. Δηλαδή, 
να είναι το τέλοε τηε πίστηε στο θαύ
μα και η βίαιη επαναφορά σ τη ν πί
στη  σ τον  εαυτό, η επαναφορά στην 
αυτοπεποίθηση, στην ευθύνη, στην 
ιστορικότητα. Και η εκτόξευση στην 
ώριμη παγκοσμιοποίηση.

www.vlemma.gr

ΟΨ ΕΙΣ Α Ν Α ΓΝ Ω ΣΕ ΙΣ
Του EDWARD VALLANCE / THE GUARDIAN

Γκρεμίζοντας την ειδυλλιακή εικόνα
Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

Ενας ξεχασμένος κόσμος

Ο ι μουσικοί στοχασμοί για την 
Αγγλία τείνουν συνήθωε 
προε το  νοσταλγικό. Σκε- 

/  φτείτε το «Village Green Preser- 
vation Society» τω ν  Kinks, με τιε 
αναφορέε σε πορσελάνινα φλι
τζάνια τσαγιού, αγώνεε κρίκετ και 
χωριουδάκια σαν καρτ ποστάλ ή, 
πιο πρόσφατα, το «Modem Life Ιε 
Rubbish» και το  «Parklife» τω ν 
Blur, με τη  νοσταλγία τουε για πο
λιτιστικά σύμβολα αμόλυντα από 
τη ν  αμερικανική επιρροή.

Το άλμπουμ τηε PJ Harvey 
«Let England Shake», που κέρδι
σε το φετινό Βραβείο Mercury, δεν 
προσφέρει τέτο ια  ειδυλλιακά τα- 
μπλό βιβάν. Η Αγγλία τήε, αντί
θετα, είναι ένα έθνοε κτισμένο πά
νω  στον  πόλεμο και τη ν αιματο
χυσία, μια εικόνα ιστορικά ριζο
σπαστική όσο και καλλιτεχνικά 
ρωμαλέα.

Το άλμπουμ φαίνεται σαφώε ό
τ ι έχει γραφτεί κάτω από τη  σκιά 
τω ν  πολέμων του 21ου αιώνα. Η 
Χάρβεϊ επηρεάστηκε άμεσα από 
τη ν 11η Σεπτεμβρίου - δεν μπό
ρεσε να παραλάβει το βραβείο 
Mercury του 2001, για το  «Stories 
from the City, Stories from the 
Sea», γιατί είχε αποκλειστεί σ ’ έ
να ξενοδοχείο στην Ουάσιγκτον, 
κοιτάζονταε τουε καπνούε να α
νεβαίνουν από το  Πεντάγωνο.

Ερμήνευσε για πρώτη φορά 
στην τηλεόραση τραγούδια από το 
«Let England Shake» σε μια εκ
πομπή του Αντριου Μαρ, μπροστά 
στον τότε πρωθυπουργό Γκόρντον 
Μπράουν. Αναρωτιέται κανείε αν 
ο Μπράουν ανατρίχιασε ακούγο-

Γιώργος Καβούνης, γκαλερί Κ- 
art. 10/11-3/12.

ντάε τη ν να γκρεμίζει τη ν  εικόνα 
του για έναν βρετανικό εθνικό χα
ρακτήρα βασισμένο στη ν ευθύ
τητα και την ανεκτικότητα, να  εκ
θέτει ωμά τη  βία που έχει σφυ
ρηλατήσει αυτό το έθνοε.

Η δύναμη του μηνύματοε τηε 
Χάρβεϊ αναδύεται τόσο μέσα από 
το  ιστορικό εύροε όσο και το  συ
ναισθηματικό βάθοε του έργου 
τηε. Υπενθυμίζει ότι οι πόλεμοι 
στο  Ιράκ και σ το  Αφγανιστάν α
ποτελούν μέροε μόνο μιαε δια- 
δρομήε τρόμου και καταστροφήε, 
που συνδέει τη ν  Αγγλία του 21ου 
αιώνα με τα φονικά πεδία άλλων

εποχών. Στο τραγούδι «Αγγλία» 
δηλώνει ότι η αγάπη τηε για την 
πατρίδα τηε ποτέ δεν λιγοστεύει, 
αλλά η σχέση αυτή είναι χρωμα
τισμένη με θλίψη και αφήνει 
«μια πικρή γεύση».

Δίνει ένα πορτρέτο που απέχει 
πολύ από τη ν εξιδανικευμένη ει
κόνα μιαε ομιχλώδουε Αρκαδίαε, 
με καταπράσινα χωριουδάκια ό
που «γεροντοκόρεε πάνε με το πο
δήλατο στην εκκλησία». Αν και η 
εικονογραφία τηε Χάρβεϊ περι
λαμβάνει πολλέε αγροτικέε ανα
φορέε -ηχογραφήθηκε, άλλωστε, 
σε μια εκκλησία σ τη ν ιδιαίτερη 
πατρίδα τηε, το Ντόρσεϊ- η γη τηε 
υπαίθρου συχνά είναι πηγή ανη- 
συχίαε και όχι γαλήνηε.

Δεν νομίζω ότι η Χάρβεϊ διά
βαζε δοκίμια για το ν  αγγλικό ε
θνικισμό στη  διάρκεια τηε σύν- 
θεσηε του έργου τηε - οι επιρρο- 
έε που έχει αναφέρει είναι από τον 
Πίντερ και το ν  Ελιοτ. Ωστόσο, εί
ναι σίγουρο ότι θα αγγίξει χορδέε 
σε πολλούε σύγχρονουε ιστορι- 
κούε, που βλέπουν τη  σύγκρουση 
ωε στενά  συνδεδεμένη με τη ν ε
θνική μαε ταυτότητα.

To «Let England Shake» θίγει 
μια πλευρά τηε ιστορίαε μαε που 
έχει συστηματικά αγνοηθεί στιε 
συζητήσειε περί «αγγλικότηταε», 
αλλά έχει τεράστια σημασία για 
την αυτογνωσία μαε: τη δοκιμασία 
του πολέμου. Στο τέλοε μιαε 
ΙΟχρονηε περιόδου όπου η Αγγλία 
ρίχτηκε σε τρειε διεθνείε πολεμι- 
κέε συγκρούσειε, δεν θα μπορού
σε να υπάρξει καλύτερη υποψη
φιότητα για το βραβείο Mercury.

Η εποχή απαιτεί ένα ενισχυμένο 
είδοε ανθρώπου με υγεία, κα
λή φυσική κατάσταση και α- 

ντοχέε. Οσο θα βαθαίνει η κρίση, τό
σο θα «εξέχουν» οι αναξιοπαθούντεε. 
Αποροι, ηλικιωμένοι, άνθρωποι με κι
νητικά προβλήματα ή άλλεε ανα- 
πηρίεε, ψυχικά ασθενείε, έναε πλη- 
θυσμόε που σπανίωε απασχολεί τιε 
εκάστοτε κυβερνήσειε, γιατί δεν 
καταμετράται σε ψήφουε. Η σκέψη 
δεν είναι μελαγχολική. Είναι, πρω- 
τίστωε, πρακτική.

Καθώε το  κοινωνικό κράτοε υ
ποχωρεί ταχύτατα, η ευθύνη αυτών 
των ατόμων ποιον θα βαρύνει; Αν δεν 
μπορούν να επιστρέψουν στιε οι- 
κογένειέε τουε, θα κινδυνεύουν να 
βρεθούν χωρίε τα  στοιχειώδη προε 
επιβίωση. Η διαπίστωση δεν είναι αυ
θαίρετη. Βασίζεται σε στοιχεία που 
δημοσιεύονται σ τον  Τύπο και αφο
ρούν περικοπέε σε ιδρύματα, φορείε, 
προγράμματα που στήριζαν ευά- 
λωτεε ομάδεε πολιτών (ΚΕΘΕΑ - Κέ
ντρο Θεραπείαε Εξαρτημένων Α τό
μων, δημοτικά προγράμματα «Βοή
θεια στο  σπίτι», Δίκτυο Φορέων 
Ψυχοκοινωνικήε Αποκατάστασηε 
και Ψυχικήε Υγείαε «Αργώε» κ.ο.κ.). 
Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στην 
Ελλάδα. Και στη  Βρετανία διαμαρ
τύρονται οι ανάπηροι για την τρα
γική συρρίκνωση τω ν  επιδομάτων 
τουε, στην Ισπανία πλήττονται τα δη
μόσια νοσοκομεία, παρόμοιεε ειδή- 
σειε πληθαίνουν στα  ξένα MME.

Βέβαια, υπάρχει και η άλλη «α 
νάγνωση»: αδειάζουν ιδιωτικοί οί
κοι ευγηρίαε, γιατί οι ηλικιωμένοι με 
σύνταξη είναι μάλλον περιζήτητοι... 
Οι γονείε «γυρνούν» στο  σπίτι για

να  συμβάλουν στα  άδεια οικογε
νειακά ταμεία. Ομωε, η τάση  αυτή 
εγγράφεται μάλλον ωε κατ’ εξαίρε
ση γεγονόε.

Η συγκατοίκηση τω ν  γερόντων 
και ασθενούντων γονέων με τιε οι- 
κογένειεε τω ν  παιδιών έχει πολλέε 
παρενέργειεε. Οχι μόνο σ τη ν ισορ
ροπία τω ν σχέσεων (όπου επιδρά τιε 
περισσότερεε φορέε διαλυτικά) αλ
λά και στη  φροντίδα τω ν  ηλικιωμέ
νων, η οποία, λόγω ηλικίαε και πα
θήσεων, είναι εξειδικευμένη και α
παιτητική. Στην εξαιρετική ιρανική 
ταινία «Εναε χωρισμόε» του Ασγκάρ 
Φαραντί, ο ανοϊκόε πατέραε εμφα
νίζετα ι ωε αιτία διαζυγίου. Εστω και 
αν, τελικά, οι λόγοι εντοπίζονται στο 
ζευγάρι, ο γηραιόε γονέαε γίνεται, ά- 
θελά του, πηγή προβλημάτων, ε
ντάσεων και δυστυχίαε. Σε κανέναν 
δεν αρέσει να είναι ανεπιθύμητοε.

Τώρα, που ο «κόσμος 
αλλάζει» βίαια και 
η ανάγκη επιβίωσης 
απανθρωπίζει, να θυμό
μαστε κάποιες «ευπαθείς 
ομάδες» που δεν μπο
ρούν να ακουστούν, αλλά 
βρίσκονται ανάμεσά μας.

Πόσω μάλλον, όταν διανύει τα τε 
λευταία χιλιόμετρα τηε ζωήε του...

Μια πρόσφατη επίσκεψη στο  
Ιδρυμα Περιθάλψεωε Χρονιών Πα- 
σχόντων στην Κυψέλη, στάθηκε η 
αφορμή γ ι’ αυτήν τη  σύντομη περι
πλάνηση σε έναν κόσμο που βρι
σκόταν ανέκαθεν στο κοινωνικό 
περιθώριο. Μόνο που από εδώ και πέ
ρα οι κίνδυνοι απομόνωσηε αυξά
νονται. Μπορεί το Ιδρυμα, με το πο
λιτισμένο περιβάλλον και την έγνοια 
του διοικητικού και νοσηλευτικού 
προσωπικού, να προσπαθεί να κα
θυστερήσει όσο μπορεί τα συμπτώ
ματα τηε κρίσηε. Ομωε, κάθε μέρα 
που περνάει, η αγωνία τω ν  υπεύ
θυνων του Ιδρύματοε αυξάνεται. Η 
προσφορά συγγενών και επισκε
πτών σε κλινοσκεπάσματα και ειδι
κό ρουχισμό (που να είναι κυρίωε 
χρηστικόε) θα ήταν ευπρόσδεκτη. Με 
φειδώ και αξιοπρέπεια απαντούν στο 
σχετικό ερώτημα ότι «ναι, δέχονται 
τη βοήθεια», αλλά θα ήθελαν να μην 
πάρει διαστάσειε και παρερμηνευτεί.

Τα Ιδρύματα (όχι όλα ούτε πάντα) 
λειτουργούν ωε κοινότητεε με τουε 
δικούε τουε κώδικεε και κανόνεε- η 
μοναξιά και εγκατάλειψη τω ν  πα- 
σχόντων από τουε οικείουε τουε με
τριάζεται από την παρουσία τω ν νο
σηλευτών. Αλλά δεν φτάνει. Τώρα, 
που ο «κόσμοε αλλάζει» βίαια και η 
ανάγκη επιβίωσηε απανθρωπίζει, 
τα συναισθήματα στεγνώνουν. Να 
θυμόμαστε αυτέε τιε «ευπαθείε ο
μάδεε» όταν «αγανακτούμε» για τα 
μέτρα. Δ εν μπορούν να ακουστούν, 
αλλά βρίσκονται ανάμεσά μαε.

πιΙαίΒοιιηπΙυιΙίΙωΙίΉΠίθπηέΕΓ

http://www.vlemma.gr


Επικίνδυνο ντόμινο 
στον ευρωπαϊκό 

Νότο
Σελ. 11

ΑΘΗΝΑ,

ΙΤΑΛΙΑ
Σε επίπεδα-ρεκόρ 
ίο κόστος δανεισμού.
Το ΔΝΤ θα εποπτεύει 
την οικονομία ανά τρίμηνο

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η  6 ΝΟΕΜΒΡΙ ΟΥ

ΖΟΖΕ Μ. ΜΠΑΡΟΖΟ
Οι εξελίξεις στην Ελλάδα 
προκάλεσαν συστημικό 
κίνδυνο. Αυστηρή 
προειδοποίηση προς τη Ρώμη

2  0 1 1

ΜΑΡΙΟ ΝΤΡΑΓΚΙ
Η απόφαση μείωσης 
των επιτοκίων του ευρώ 
και ο κρίσιμος ρόλος 
του προέδρου της ΕΚΤ

β 2 0
Φάρμακο και «μήλον 
της Εριδος» ο φόρος 
στις τραπεζικές 
συναλλαγές

Σ Ή Μ Ε Ρ Α

Η μάχη των τραπεζών 
για τη διατήρηση 
των καταθέσεων
Οι καταιγιστικές εξελίξεις και η αβεβαιότητα που 
προκάλεσε η πρωτοβουλία του πρωθυπουργού για 
το δημοψήφισμα οδήγησε σε νέες εκροές καταθέ
σεων. Υπό αυτές τις συνθήκες, εντείνεται ο ανταγω
νισμός μεταξύ των τραπεζών για τη διατήρηση των 
καταθέσεων. Τα επιτόκια που προσφέρουν για να ε
ξασφαλίσουν την πολύτιμη ρευστότητα είναι της τά
ξης του 5% ή 6% για μικρά ποσά ακόμα και της τά- 

των 5.000 ευρώ. Σ ε λ . 4

Η «Κωτσόβολος» επεκιείνεχαι 
δυναμικά με νέα καταστήματα

Η αλυσίδα ηλεκτρικών και η
λεκτρονικών συσκευών «Κω
τσόβολος» αυξάνει τον αριθμό 
των καταστημάτων της, «ανοί- 
γοντας» παράλληλα την γκάμα 
των προσφερομένων υπηρε
σιών. «Συνεχίζουμε να επεν
δύουμε στην ελληνική αγορά», 
τονίζει σε συνέντευξή του 
στην Κ» ο κ. Κρις Μάθιους 
και διευθύνων σύμβουλος της 

Dixon’s South - East Europe και προσθέτει: «Αυτή εί
ναι η κατάλληλη στιγμή για να στηρίξουμε την πα
ρουσία μας στη λιανική». Σ ελ . 9

Επιστροφή στο 1985 
για τις τραπεζικές μετοχές
Σχα επίπεδα του 1985 βυθίστηκαν οι τραπεζικές με
τοχές. Είναι αξιοσημείωτο άτι την περασμένη Τρίτη, 
διψήφιο ποσοστό πτώσης είχαν η Αγροτική Τράπεζα 
(-18,37%), το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (-16,11%), η 
Εθνική Τράπεζα (-14,53%), η Eurobank (-11,76%), η 
Alpha Bank (-11,11%) και η MIG (-10,05%). Το τοπίο 
παραμένει θολό για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Οι 
εκτιμήσεις συγκλίνουν στην ανάγκη κεφαλαιακής ε 
νίσχυσης ύψους 15 δισ. ευρώ, μόνο από το haircut 
κατά 50%. Σ ε λ . 4

(φωτ.), αντιπρόεδρος

ΓΡΑΦΟΥΝ

Σχέδια και στρατηγικές έχουν αξία  μόνο όταν  
εκχελούνχαι
Του ΤΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ομότιμου καθη
γητή Πανεπιστημίου Πειραιώς και αντιπροέ
δρου του ΙΟΒΕ.

Στο κατάστρω μα του Τ ιτανικού  
Της ΜΙΡΑΝΤΑΣ ΞΑΦΑ, Συμβούλου επενδύσε
ων και ιδρυτικού μέλους της Δράσης

Η Ελλάδα και η κρίση στην Ευρωζώνη 
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, προέδρου 
του Ινστιτούτου Οικονομικών Levy, καθηγητή 
Οικονομικών και εκτελεστικού αντιπροέδρου 
του κολεγίου Bard, στη Νέα Υόρκη.

Σ ελ . 6

Η μεγαλύτερη έξοδος τριημέρου 
ε» μέσω πρωτοφανούς κρίσης

Τριήμερο απασχόλησης 
«κυριεύει» την αγορά...
Η  κρίση αλλάζει τον εργασιακό χάρτη. Ερχονται συμβάσεις της μιας μέρας

Η επιδείνωση τηε ύφεσης αλλάζει 
δραματικά τη ζωή εκατοντάδων χι
λιάδων εργαζόμενων στον ιδιωτικό 
τομέα. Η κατάσταση είναι ζοφερή, 
όχι τόσο για τουε νέουε ηλικίαε 15 
έωε 24 ετών, που πλήττονται κι αυ
τοί από την έλλειψη ακόμη και προ-

σωρινήε απασχόλησή, αλλά κυρίωε 
για τιε παραγωγικέε ηλικίεε 30 έωε 
54 ετών. Μια κατηγορία στην οποία 
εντάσσονται τουλάχιστον οι 6 στουε 
10 ανέργουε. Ηδη 1 στιε 3 συμβάσειε 
που μετατράπηκαν από πλήρη σε εκ 
περιτροπήε εργασία παρέχει απα

σχόληση μόνο για 3 ημέρεε, ενώ το 
61% των νέων συμβάσεων μερικήε 
εργασίαε αφορά 4ωρα. Μέσα στουε 
πρώτουε 7 μήνεε του 2011, οι συμ- 
βάσειε πλήρουε απασχόλησηε μει
ώθηκαν κατά 23%. Με ή χωρίε τη 
συμφωνία των εργαζομένων η μεί

ωση των μισθών στιε μετατροπέ3 
των συμβάσεων εργασίαε έφτασε 
στο 38,7%. Ο μέσοε μισθό5 σε πολ- 
λέε περιπτώσειε διαμορφώνεται κά
τω και από το μέσο επίδομα ανερ- 
γίαε των 500 ευρώ, και παγιώνεται 
γύρω από τα 450 ευρώ. Σ ελ . 3

Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα το G20

Σ το  κ εν ό  βυθίστηκαν οι διαβουλεύσεις των ηγετών του 620 για συνεισφορά των αναπτυσσομένων χωρών προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση χρέους 
στην Ευρωζώνη. Υπήρξε μόνο μια αόριστη συμφωνία για μεγαλύτερη οικονομική στήριξη του ΔΝΤ. Κίνα και Βραζιλία αηέφυγαν να δεσμεύσουν κεφάλαια για 
την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Σταθερότητας ΕΕ5Ε. Χαριτολογώντας, ο Αμερικανός πρόεδρος, Μπάρακ Ομπάμα, δήλωσε ότι διδάχτηκε πολλά για το 
«επίπονο» σύστημα λήψης αποφάσεων στην Ε.Ε. Πάντως, έμεινε ικανοποιημένος από τη δέσμευση του ΰ20 για μεγαλύτερη ευελιξία στις ισοτιμίες.

Προωθούνται στον εισαγγελέα 
οι λίστες με τους φοροφυγάδες
Περιλαμβάνουν 14.700 μεγαλοοφειλέτες

Σε δύο φάσεις θα εξελιχθεί 
η εργασιακή εφεδρεία άμεσα
Ενδεχόμενο απολύσεων όσων «περισσεύουν»

Εντός των επομένων ημερών θα δο
θούν στον οικονομικό εισαγγε
λέα οι πολυσυζητημένεε λίστεε με- 
γαλοοφειλετών του Δημοσίου. Οι 
λίστεε, σύμφωνα με πληροφορίεε 
τηε «Κ», περιλαμβάνουν περίπου 
14.700 μεγαλοοφειλέτεε με χρέη λη
ξιπρόθεσμα, που αφορούν νομικά 
αλλά και φυσικά πρόσωπα για τα 
οποία η κίνηση των νομικών δια

δικασιών είναι πλέον θέμα χρόνου. 
Οι αρχέε αναμένεται σύντομα να 

■ξεκαθαρίσουν τιε λίστεε και να κι
νήσουν είτε διαδικασίεε αυτόφω
ρου με βάση τον νέο νόμο που ψη
φίστηκε πρόσφατα για τη φορο
διαφυγή είτε να επισπεύσουν τιε 
διαδικασίεε αν οι υποθέσειε τηε φο- 
ροδιαφυγήε βρίσκονται ήδη σε 
δικαστική εκκρεμότητα. Σ ε λ . 2

Εως το τέλοε του έτουε θα αποχω
ρήσουν από το Δημόσιο 30.000 υ
πάλληλοι, οι οποίοι είτε θα συντα- 
ξιοδοτηθούν υποχρεωτικά είτε θα 
ενταχθούν στιε λίστεε εργασιακήε 
εφεδρείαε. Το δεύτερο κύμα εφε- 
δρείαε θα ολοκληρωθεί μετά τη μεί
ωση κατά 30% των οργανικών μο
νάδων του Δημοσίου (γραφεία, 
τμήματα, διευθΰνσειε κ.λπ.), η ο

ποία θα οδηγήσει σε κατάργηση 
150.000 κενών οργανικών θέσεων, 
μετακίνηση 50.000 υπαλλήλων και 
«έξοδο» από το Δημόσιο όσων υ
παλλήλων «περισσεύουν». Για τουε 
τελευταίουε, ανοιχτό παραμένει 
το ενδεχόμενο απολύσεων. Η «Κ» 
παραθέτει ένα μικρό οδηγό, με στό
χο την αποσαφήνιση τηε εργα- 
σιακήε εφεδρείαε. Σ ε λ . 4

Τρία όπλα 
στον πόλεμο 
των λαθραίων 
καυσίμων
Εγκατάσταση GPS 
σε φορτηγά, πλοία

Μπλόκο στο λαθρεμπόριο καυ
σίμων με τρία γνωστά μέτρα ε
ξετάζει το οικονομικό επιτε
λείο τηε κυβέρνησηε, προσδο- 
κώνταε έσοδα ορισμένων δισ. 
ευρώ ετησίωε από την επιβι 
των σχετικών φόρων.

Το πρώτο αφορά στη φορο- 
λόγηση του πετρελαίου στην 
πηγή, δηλαδή στα διυλιστή
ρια. Το δεύτερο έχει να κάνει με 
την εξίσωση του ειδικού φόρου 
κατανάλωσηε στο πετρέλαιο 
θέρμανσηε και κίνησηε που 
προωθείται και το τρίτο στην η
λεκτρονική παρακολούθηση 
τηε διακίνησηε. Σε ό,τι αφορά 
το πρώτο μέτρο, παρά το γεγο- 
νόε ότι είναι ευρέωε γνωστό το 
σύστημα τηε λαθρεμπορίαε, 
καμία κυβέρνηση δεν κατάφε- 
ρε να επιβάλει τη φορολόγηση 
στην πηγή. Για την ηλεκτρονι
κή παρακολούθηση απαιτείται 
ένα σύστημα γεωγραφικού 
προσδιορισμού θέσηε -τ ο  γνω
στό GPS- που θα εγκατασταθεί 
σε φορτηγά αυτοκίνητα και 
φορτηγά πλοία (σλέπια) που 
διακινούν καύσιμα. Ετσι, οποι
αδήποτε παρέκκλιση τηε πο- 
ρείαε τουε θα καταγράφεται η
λεκτρονικά, κάτι που δεν συμ
βαίνει σήμερα. Σ ελ . 2

Προειδοποίηση 
από Παπαδήμο 
για τη συμφωνία
Πρώτα οι στόχοι, 
μετά οι δόσεις

Εάν δεν υλοποιήσουμε τουε στό- 
χουε τηε τελευταίαε συμφω- 
νίαε, η εκταμίευση των επόμε
νων δόσεων καθίσταται απολύ- 
τωε επισφαλήε, προειδοποίησε 
ο κ. Λουκάε Παπαδήμοε. Μιλώ- 
νταε σε ημερίδα που διοργάνωσε 
η έδρα «Κωνσταντίνου Καρα
μανλή», ο πρώην αντιπρόεδροε 
τηε ΕΚΤ εξέφρασε την άποψη ό
τι δεν υπάρχει η πολιτική βού
ληση στην Ευρώπη για να ανα- 
λάβει η ΕΚΤ πιο ενεργό ρόλο για 
την επίλυση τηε κρίσηε χρέουε 
στην Ευρωζώνη ούτε μπορεί να 
αναμένει κανείε αλλαγή των ι
δρυτικών συνθηκών τηε στο ά
μεσο μέλλον.Σ ε λ .3

Παρά την πρωτοφανή κρίση, το τριήμερο της αργίας 
της 28ης Οκτωβρίου σημειώθηκε μία από τις μεγαλύ
τερες εξόδους των Αθηναίων, σε σχέση με τις αντί
στοιχες που καταγράφηκαν τα προηγούμενα χρόνια 
την ίδια περίοδο. Σ ελ . 7

Χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση 
κινδυνεύουν να μείνουν νησιά
Εντονη είναι η ανησυχία για τη θαλάσσια σύνδεση 
της ηπειρωτικής Ελλάδας με πολλά μικρά και μεγάλα 
νησιά. Από τη μία οι ακτοπλοϊκές εταιρείες αντιμετω
πίζουν μεγάλα προβλήματα, λόγω της κρίσης και από 
την άλλη, πιέζονται εξαιτίας των παρεμβάσεων που 
έχει κάνει κατά καιρούς η πολιτεία. Σ ε λ . 7

Ουρά για το άρθρο 99
Η λίστα των εμπορικών επιχειρήσεων που αναζητούν 
-  στασία από τους πιστωτές τους αυξάνεται διαρ- 
. ,, αφού η έξοδος από την αγορά αποτελεί μονό
δρομο όταν αυτή ουσιαστικά δεν λειτουργεί. Σ ελ . 9

Ελληνικά μάρμαρα στην Κίνα
Η συμφω νία που έκλεισε με τους Κινέζους η εται
ρεία Aghia Marina Marble ενδέχεται να απογειώσει 
ολόκληρη την ελληνική βιομηχανία μαρμάρου. Σ ελ . 9

LINKS
www.kathimeNni.gr/Hnks
• Κυριακή. ΗΠΑ: Νέους εμπορικούς κανόνες 
για το Ιντερνετ θέλουν κορυφαίες εταιρείες
• Δ ευ τέρ α . Μ. Βρετανία: Μειωμένες αναμένονται 
οι δαπάνες των Χριστουγέννων
• Τρίτη. Απλησίαστο «όνειρο» για τους νέους 
η αγορά κατοικίας

Α Ν Α Λ Υ Σ Η  του ΚΩΣΤΑ ΚΑΛΛΙΤΣΗ

Το «σχέδιο καθαρά
Στην Ελλάδα τηε παραζάληε, κάποιοι συ
νέλαβαν ένα απίθανο σχέδιο: Το «σχέ
διο καθαρά χέρια». Ητοι, να αναζητη
θούν κάποιοι τεχνοκράιεε, να κρεμα
στούν σε κυβερνητικέε θέσειε για λί- 
γεε εβδομάδεε, να υπογράψουν τη 
δανειακή σύμβαση αν είναι δυνατόν 
χωρίε τιε πολιτικέε που τη συνοδεύουν, 
να τσεπώσουμε τα 8 δισ. τηε 6ηε δό- 
σηε και, αμέσωε μετά, να προκηρυ
χθούν εκλογέε ώστε να γιορτάσουμε τα 
Χριστούγεννα με μια νέα κυβέρνηση. 
Δηλαδή; Δηλαδή, κάποιοι έψαχναν 
για «θύματα»...

Εξηγούμαι:
Προϋπόθεση για να υπογράφει η νέα 

δανειακή σύμβαση είναι να διαμορ
φωθεί και να εγκριθεί από τη Βουλή το 
νέο Μνημόνιο και το νέο Μεσοπρόθε
σμο Πρόγραμμα που θα ισχύσει έωε το 
2014. Επίσηε, να διαμορφωθεί και ψη
φιστεί ο Κρατικόε Προϋπολογισμόε 
2012, εναρμονισμένοε με το Μεσο
πρόθεσμο. Ανευ τούτων, δεν υπάρχει 
ούτε νέα δανειακή σύμβαση ούτε 6η δό
ση. Τάδε έφησαν Μέρκελ, Λαγκάρντ και 
λοιποί αρμόδιοι. Για να γίνουν όλα αυ
τά, δεν αρκούν λίγεε εβδομάδεε. Η ο
λοκλήρωση τηε συμφωνίαε, περιλαμ- 
βανομένηε τηε Συμμετοχήε των Ιδιω
τών (PSI), θα απαιτήσει περίπου τέσ- 
σεριε μήνεε.

Ούτε είναι δυνατόν όλα αυτά, τα ε
ξαιρετικά σημαντικά, που θα προσ
διορίσουν καθοριστικά την πορεία τηε 
Ελλάδαε στα επόμενα χρόνια, να υλο-

Μηορεί να αποτραπεί 
η ήττα της Ελλάδας 
από τη «συμμορία 
της δραχμής».
ποιηθούν από μια οιονεί υπηρεσιακή κυ
βέρνηση. Προσωπικά, δεν μπορώ να φα
νταστώ κάποιον πρωθυπουργό που 
θα διαπραγματεύεται με την κ. Μέρκελ 
και, ταυτόχρονα, θα μιλά στη μία τη
λεφωνική γραμμή με την ηγεσία του 
ΠΑΣΟΚ και στην άλλη με την ηγεσία τηε 
Ν.Δ., προσπαθώνταε να εξασφαλίζει τη 
συναίνεσή τουε. Ή , χωρίε να μπορεί να 
αλλάξει ούτε έναν διευθυντή Εφορίαε, 
να παρακολουθεί άπραγοε την αιμορ
ραγία των εσόδων και το ξεχείλωμα των 
δαπανών, να βλέπει τη χώρα να πέφτει 
στα βράχια, κι αυτόε να προεδρεύει.

Λοιπόν, πού θα απέληγε αυτό το σχέ
διο;

Στα τέλη του πρώτου 15νθήμερου Δε
κεμβρίου, η χώρα θα χρειαστεί 8 δισ. πε
ρίπου για να αποπληρώσει προηγούμενα 
δάνειά τηε. Ακόμα κι αν εισπράξουμε τα 
8 δισ. τηε 6ηε δόσηε, θα μαε λείπουν με
ρικά, για μισθούε και συντάξειε. Αν δεν 
βρεθούν, ίσωε θα υποχρεωθούμε να κη
ρύξουμε παύση πληρωμών. Το φαεινό 
σχέδιο, λοιπόν, θα απέληγε στο ότι η 
Ελλάδα δεν θα μπορούσε να υπογράψει 
τη συμφωνία τηε 27ηε Οκτωβρίου ού
τε να εισπράξει την 6η δόση. Για να α-

ναπνεύσει, πιθανότατα θα υποχρεω
νόταν να αποσυρθεί από το ευρώ και να 
εκδώσει εθνικό νόμισμα. Η Ελλάδα θα 
καταστρεφόταν. Αλλά το πολιτικό κα
τεστημένο θα εμφανιζόταν με «καθαρά 
χέρια» - αθώο του αίματοε. Διότι η ευ
θύνη τηε καταστροφήε θα αποδιδόταν 
στουε τεχνοκράτεε -  όχι σε αυτό...

Υποθέτω ότι οι ηγεσίεε είναι πολύ πιο 
υπεύθυνεε από λίγουε κακούε συμ- 
βούλουε. Και το «σχέδιο καθαρά χέρια» 
θα πεταχτεί στον κάλαθο των αχρήστων.

Η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση ευ- 
ρΰτερηε στήριξηε, αποτελεσματική 
και σταθερή. Μια κυβέρνηση με σαφή 
εντολή, πραγματικέε εξουσίεε, επαρκή 
χρονικό ορίζοντα και ικανούε ανθρώ- 
πουε. Σε μια κυβέρνηση με τέτοιεε προ- 
διαγραφέε, ασφαλώε θα είναι χρήσιμοι 
και αναγκαίοι τεχνοκράτεε που διαθέ
τουν δημοκρατική πολιτική αίσθηση, 
διεθνέε κύροε, αξιοπιστία και υψηλή ε
κτίμηση των ικανοτήτων και τηε ανι- 
διοτέλειάε τουε. Αλλά, η ευθύνη ανή
κει στιε ηγεσίεε των δύο μεγαλύτερων 
κομμάτων. Η δική τουε συνεννόηση (μό
νο αυτή, πλέον...) μπορεί να αποτρέ
ψει την ήττα τηε Ελλάδαε από τη 
«συμμορία τηε δραχμήε», που έχει α- 
ναθαρρήσει.

Γι’ αυτό, η παρτίδα του σκληρού πό- 
κερ με κλειστά χαρτιά, πρέπει να τε
λειώνει. Λύση, έπρεπε να είχε βρεθεί 
χτεε. Αε βρεθεί σήμερα.

^ ^ ε Ψ θ Ι I itsis@yahoo.com

Alpha Καιαθετικά Προϊόντα

Τώρα, κάνετε την πιο έξυπνη κίνηση 
για να έχετε και τα χρήματά σας ελεύθερα 

και υψηλές αποδόσεις, κάθε μήνα.

κ
Ε

ί ο
Ε Ξ. Υ. Π, N A ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Alpha Μηνιαία Πρόοδος
Κάθε μήνα ελεύθεροι. Κάθε μήνα κερδισμένοι!

Ενημερωθείιε γιο τις ισχύουοες εκδόαεις της Προθεσμιακής 
Καιοθεοεως, τα ελάχιστα «χιά  συμμετοχής, τους πίνακες 

επιτοκίων και τη ΣΕΠΑ οπό το Καταστήματα της Alpha Bank.

s a  ALPH A B A N K

http://www.kathimeNni.gr/Hnks
mailto:itsis@yahoo.com
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ΔΗΚΤΗΣ

Παραίτηση Ανδρέα Βγενόπουλου 
από τη Martin Popular Bank

Την παραίτησή του από ιη
θέση του προέδρου της 
Marfin Popular Bank (ΜΡΒ) 
ανακοίνωσε προχθές ο κ. 
Ανδρέας Βγενόπουλος. Ο κ. 
Βγενόπουλος εξέφρασε τη 
διαψωνία του για την ενίσχυ
ση των κεφαλαίων της τράπε
ζας μέσω απομόχλευσης (δη
λαδή μείωσης δανείων), υπο
γραμμίζοντας ότι κάτι τέτοιο 
θα επιτείνει την ύφεση. «Θε

ωρώ», δήλωσε, «ότι οι τράπεζες, εκτός από επιχειρήσεις 
επιδιώξεως κέρδους, έχουν κυρίως τη σημαντική αποστο
λή της στήριξης της οικονομίας με παροχή πιστώσεων για 
την επίτευξη ανάπτυξης και αποφυνή ύφεσης. Το κυπριακό 
τραπεζικό σύστημα μετά την απόφαση για την κατά 50%  
μείωση της αξίας των ελληνικών ομολόγων και της ευρω
παϊκής οδηγίας για 9% πρωτοβάθμια κεφαλαιακή επάρ
κεια μέχρι το τέλος του α ' εξαμήνου του 2012 έχει μπει κι 
αυτό στον προβληματισμό εάν τελικά οι τράπεζες θα μεί
νουν ιδιωτικές ή θα κρατικοποιηθούν εν άλω ή εν μέρει 
και με τι όρους».
Σύμφωνα με αναλυτές, για την επανακεφαλαιοποίηση των 
κυπριακών τραπεζών θα απαιτηθούν περί τα 3,6 δισ. ευρώ. 
«Διατηρώ την πεποίθηση», συνέχισε ο κ. Βγενόπουλος, «ό
τι τα συμφέροντα της Κύπρου και του λαού της ταυτίζονται 
σε αυτήν τη φάση με τα συμφέροντα των ιδιωτών μετόχων 
των τραπεζών, διότι συμφέρει τη χώρα να παραμείνουν οι 
τράπεζες ιδιωτικές, αλλά αυτό θα το αποφασίσουν τελικά η 
κυπριακή κυβέρνηση και η Βουλή. Πιστεύω ότι σε αυτές τις 
κρίσιμες στιγμές, πρόεδρος της ΜΒΡ δεν πρέπει να είναι 
ένας μεγάλος μέτοχος, που με την παρουσία του να δημι
ουργεί πιθανόν προϋποθέσεις αντίθεσης συμφερόντων».

Σκέψεις
για... μετακόμιση
Απογοητευμένοι και εξαιρετικά α
νήσυχοι οι επιχειρηματίες από τις 
πολιτικές εξελίξεις, ενώ πληθαί
νουν οι εισηγήσεις βασικών μετό
χων για να γίνουν μετεγκαταστά
σεις σε βαλκανικές αγορές και 
στην Κύπρο, τουλάχιστον των διοι
κήσεων σε πρώτη φάση για να τύ- 
χουν χαμηλότερου φορολογικού 
συντελεστή. Μεγάλη εγχώρια 
φαρμακοβιομηχανία εξετάζει σο
βαρά τη μετεγκατάσταση στη Σερ
βία, ενώ πρόεδρος εισηγμένης 
που δραστηριοποιείται στον εμπο- 

| ρικό κλάδο και στην ενέργεια, πιέ
ζεται από τους μετόχους του να 
μετεγκατασταθεί η διοίκηση στην 
Τουρκία όπου συνεργάζεται με 
τουρκικό επιχειρηματικό όμιλο και 
αξιοποιεί το τουρκικό δίκτυο για 
την πώληση των προϊόντων. Οπως 
δηλώνουν στην «Κ» στελέχη εξα- 
γωγικών εταιρειών, οι ερωτήσεις 
που δέχονται από τις ξένες τράπε
ζες είναι για πόσο καιρό ακόμη θα 
δουλεύουν με έδρα την Ελλάδα 
και εάν σκέφτονται να μετακομί
σουν σε άλλες αγορές λόνω και 
του «κουρέματος» που έχουν υπο- 
στεί στις αμοιβές τους. Το μεγαλύ
τερο πρόβλημα εντοπίζεται στις ε 
πιχειρήσεις που αυτήν την περίο
δο πρέπει να πληρώσουν με με
τρητά για την εισαγωγή πρώτων υ
λών, καθώς δεν είναι συνεπείς 
στις παραγγελίες στο εξωτερικό.

Συνεχείς
είναι οι επαφές 

I των τραπεζικών δι
οικήσεων με μενάλα 
ξένα funds του 
εξωτερικού, σε μια 
προσπάθεια να 
πείσουν τους διαχει
ριστές τους ότι 
«δεν ήρθε το τέλος 
του κόσμου για 
την Ελλάδα». Σε μία 
περίπτωση, μάλιστα, 
κορυφαίο στέλεχος 
μεγάλου ομίλου 
υπολόγιζε ότι τον 
τελευταίο μήνα 
περισσότερες ώρες 
πέρασε στον αέρα 
ταξιδεύοντας από 
και προς Λονδίνο, 
παρά στο... έδαφος. 
Το πρόβλημα 
είναι ότι τα αποτελέ
σματα της προσπά
θειας είναι πενιχρά, 
αν κρίνει κανείς 
από την αντίδραση 
της αγοράς.

Αυστηρότεροι όροι 
για το επίδομα ανεργίας
Μπορεί η ανεργία 
να αυξάνεται, αλλά 
σύντομα θα χρειά
ζονται αυστηρότε
ρες προϋποθέσεις 
για να λάβει ο δικαι
ούχος το επίδομα α
νεργίας. Εκεί οδηγεί 
η σύγκλιση με τα α
ντίστοιχα συστήματα 
των άλλων χώρων της Ευρωζώνης (όσο παραμένουμε 
σε αυτήν, τουλάχιστον). Στην Ελλάδα για τη χορήγηση 
του επιδόματος αρκεί να έχει εργαστεί ο ασφαλισμέ
νος μέχρι 5 με όΙΔ μήνες μέσα στο έτος. Στην Ιταλία, το 
απαιτούμενο χρονικό διάστημα είναι 12 μήνες, αλλού 
24 μήνες. Η σχέση εργασίας - επιδόματος θα προσαρ
μοστεί και εδώ με πιθανή αύξηση του χρόνου επιδότη
σης για τους μακροχρόνια ανέργους. Αυτό, όμως, που 
δεν μπορεί να γίνει είναι να μπουν εισοδηματικά κριτή
ρια για την καταβολή του επιδόματος. Διότι αποτελεί α
σφαλιστικό επίδομα για το οποίο έχουν προκαταβληθεί 
κρατήσεις και όχι προνοιακή όπως είναι αλλού.

Εμπόδια στην αξιοποίηση του ELA
Π εραιτέρω  επιδείνωση της ρευστότητας των τραπεζών πα- 
ρατηρείται μέρα με τη μέρα. Μετά και τη νέα φυγή κατα
θέσεων που σημειώνεται τις τελευταίες ημέρες, η άντληση 
ρευστότητας μέσα από τη διαδικασία Emergency Liquidity 
Assistance (ELA) είναι μονόδρομος, αλλά, σύμφωνα με 
πληροφορίες, ακόμη και αυτό αποδεικνύεται αρκετά δύ
σκολη υπόθεση για ορισμένες τράπεζες. Αυτό γιατί η ά
ντληση ρευστότητας προϋποθέτει την κατάθεση εγγυήσε
ων με τη μορφή στοιχείων του ενεργητικού τους, δηλαδή 
δανείων και σύμφωνα με πληροφορίες, τα «καλά» στοιχεία 
έχουν αρχίζει να εξαντλούνται για κάποιες τράπεζες. Η έ 
νταση της ύφεσης, αλλά και η γενναιόδωρη πολιτική πιστο- 
δοτήσεων χωρίς ασφαλή πάντα κριτήρια τα προηγούμενα 
χρόνια, γυρνάει τώρα μπούμερανγκ, διογκώνοντας τις επι
σφάλειες αλλά και τη δυνατότητα αξιοποίησης εργαλείων 
όπως ο ELA. Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα τελευταία 
επίσημα στοιχεία για τον Αύγουστο, οι τράπεζες έχουν α
ντλήσει ρευστότητα 6,4 δισ. ευρώ μέσα από τη σχετική 
διαδικασία, αλλά μετά τη νέα φυνή καταθέσεων που κατα
γράφεται τις τελευταίες ημέρες, οι ανάγκες διογκώνονται 
και κατά τις εκτιμήσεις, έχουν ξεπεράσει τα 10 δισ. ευρώ.

Ερευνα ΣΔΟΕ 
για την ύπαρξη 
καριέλ στον 
κλάδο τροφίμων
Στο μικροσκόπιο αλυσίδες -  Ελεγχος 
σε όσους έχουν μεγάλες καταθέσεις

Τ ο υ  Π ΡΟ ΚΟ Π Η  ΧΑ ΤΖΗ Ν ΙΚ Ο ΛΑ Ο Υ

Καριέλ στον χώρο των τροφίμων 
διερευνά το Σώμα Δίωξηε Οικο
νομικού Εγκλήματοε σε συνερ
γασία με κλιμάκια του υπουργεί
ου Ανάπτυξηε. Τα στελέχη του 
ΣΔΟΕ, στην προεργασία που έ
χουν κάνει, έχουν συλλέξει στοι
χεία από διάφορε$ χώρεε τηε Ευ- 
ρωπαίκήε Ενωσηε και τρίτε$ χώ- 
ρεβ για τ ς  τιμέε πώλησηε (χον
δρική και λιανική) προϊόντων, το 
κόστοε λειτουργίαε των επιχει
ρήσεων προκειμένου να διαπι
στώσουν δύο πράγματα: Πρώτον, 
εάν υπάρχει αισχροκέρδεια στη 
χώρα και δεύτερον, εάν οι τιμέε 
π ώ λ η σ η  των προϊόντων συνι- 
στούν καρτέλ. Το ΣΔΟΕ έχει πα
ραστατικά αγοραπωλησιών συ
γκεκριμένων επώνυμων προϊό
ντων (από επ ιχ ειρ ή σ ει στην 
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ενω
ση) και διερευνά ταυτόχρονα τον 
τρόπο εισαγωγήε του$ στην Ελλά
δα. Δηλαδή, εξετάζει εάν υπάρ
χουν ενδείξες τριγωνικών συ
ναλλαγών με αποτέλεσμα τα προϊ
όντα αυτά να φαίνεται ότι εισά- 
γονται σε ιδιαίτερα υψηλέε τιμέε. 
Τ ς  επόμενε$ μέρεε αναμένονται 
και οι πρώτεε επισκέψειε σε με- 
γάλεε αλυσίδεε τροφίμων, κα- 
θ(ίς και σε εισαγωγικέε επιχει
ρ ή σ ει. Οι έλεγχοι θα είναι διευ- 
ρυμένοι και σε κάθε περίπτωση θα

ελέγχεται εάν έχουν αποδοθεί οι 
παρακρατούμενοι φόροι άπας 
για παράδειγμα ο Φόροε Προστι
θ έ μ ε ν έ  Αξίαε καθος και ο Φόροε 
Μ ισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ). 
Στέλεχοε του υπουργείου Οικο
νομικών τονίζει ότι στην περί
πτωση μη α π ό δ ο σ έ του ΦΠΑ θα 
λαμβάνονται τα πρόσφατα μέτρα 
που προβλέπουν τη σύλληψη 
των υπευθύνων, ενώ στην περί
πτωση τ έ  μη απόδοσηε ΦΜΥ θα 
γίνεται έλεγχοε για να διαπιστω
θεί για το αν έχουν αποδοθεί οι α
σ φ α λ ισ τε ί  εισφορέε στο ΙΚΑ. Το 
ίδιο στέλεχοε αναφέρει ότι οι έ
λεγχοι ας προε την ορθή απόδο
ση του ΦΠΑ θα συνεχιστούν και 
ήδη υπάρχει μεγάλη λίστα επι
χειρήσεων που οφείλουν σημα
ντικά ποσά στο ελληνικό Δημόσιο. 
Μέχρι στιγμήε έχουν συλληφθεί 
πέντε υπεύθυνοι επιχειρήσεων (α
πό το ΣΔΟΕ και την οικονομική α
στυνομία), ενώ υπήρξαν και πε- 
ριπτώσες που αποδόθηκε αμέσας 
ο οφειλόμενοε ΦΠΑ, με αποτέλε
σμα οι υπόχρεοι να γλιτώσουν την 
αυτόφωρη διαδικασία.

Καταθέσεις
Το ΣΔΟΕ έχει ξεκινήσει ελέγ

χ ο υ  και σαηκ έχοντεε υψηλέε κα- 
τα θέσες. Από το άνοιγμα των λο
γαριασμών έχουν εντοπιστεί πε
ρίπου 1.000 φορολογούμενοι με 
καταθέσες εκατοντάδων χιλιάδων

Τ ο  ΣΔΟΕ έχει ξεκινήσει ελέγχους σε όσους έχουν υψηλές καταθέσεις. Από το άνοιγμα των λογαριασμών έ 
χουν εντοπιστεί περίπου 1.000 φορολογούμενοι με καταθέσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, που δεν μπο
ρούν να δικαιολογηθούν.

Το ΣΔΟΕ έχει παραστα
τικά αγοραπωλησιών 
συγκεκριμένων 
επώνυμων προϊόντων 
και διερευνά τον 
τρόπο εισαγωγής τους.
ευρώ, ποσά που δεν μπορούν να 
δικαιολογηθούν από nous δικαι- 
oüxous των λογαριασμών. Αρκε
τοί από nous 1.000 φορολογού
μ ε ν ο ι  εκλήθησαν από n s  ελε- 
YKnucés apxés του υπουργείου 
Οικονομικών να πληρώσουν nous 
σχετικοΰε cpopous. Οσοι δεν μπο
ρούν να δικαιολογήσουν την προ
έλευση των χρημάτων φορολο-

γοΰνται με την κλίμακα φορολο- 
γίαε εισοδήματοε (με σ υ ν τέλ εσ ή  
από 10% έα ς 45%) και επειδή τα 
ποσά είναι ιδιαίτερα μεγάλα επί 
τηε ουσίαε φορολογούνται με 
συντελεστή 45%. Η νομοθεσία 
προβλέπει ότι κάθε κατάθεση, κι
νητή ή ακίνητη περιουσία τηε ο- 
ποίαε η πηγή π ρ ο έλ ευ σ έ  δεν 
μπορεί να δικαιολογηθεί από τον 
φορολογούμενο, θα φορολογείται 
με την κλίμακα φορολογίαε ει- 
σοδήματοε. Μάλιστα το βάροε τ ις  
α π ό δ ειξέ  τ έ  περιουσίαε το φέ
ρουν οι φορολογούμενοι και όχι 
οι φ ο ρ ο λ ο γ ία  αρχέε. Συγκεκρι
μένα «όταν το εισόδημα συνί- 
σταται σε προσαύξηση περιουσίαε 
που προέρχεται από άγνωστη ή 
μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή 
αιτία, ο φορολογούμενοε φέρει το

βάρο5 αποδείξεας είτε τηε πραγ- 
ματικήε πηγήε ή αιτία5 προέλευ- 
σή5 του, είτε ότι φορολογείται α
πό άλλεε διατάξει είτε ότι απαλ
λάσσεται από τον φόρο με ειδική 
διάταξη, προκειμένου αυτό να μη 
φορολογηθεί ας εισόδημα από υ- 
πηρεσίεε ελευθερίων επαγγελ
μάτων. Το εισόδημα αυτό τεκ- 
μαίρεται όη  αποκτήθηκε κατά την 
προηγούμενη χρήση εκείιπς κα
τά την οποία διαπιστώνεται η ύ
παρξή του, εκτόε αν ο φορολο- 
γούμενοε αποδείξει διαφορετικό 
χρόνο α πόκτησή». Οι φορολο
γούμενοι που δεν παρουσιάστη
καν απειλούνται με κατάσχεση 
τηε περιουσία5 του5, αντιμετω
πίζουν ποινικέε δ ιώ ξει καθας και 
σύλληψη με τη διαδικασία του αυ- 
τοφώρου.

Δικαστικό αίτημα για 14.700 οφειλέτες του Δημοσίου

Οι λίστες
με τους φοροφυγάδες

Με ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 150.000 ευρώ
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Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Οι π ολυσυζητημένες λίστεε μεγα- 
λοοφειλετών του Δημοσίου α- 
ποστέλλονται εντόβ των προσε
χών ημερών στον οικονομικό ει
σαγγελέα, σε μια προσπάθεια να 
πιεστούν, και με ποινικέε διώξειε, 
όσοι χρωστούν μεγάλα χρηματι
κά ποσά, για να πληρώσουν τα τε
ράστια χρέη του5 npos το Δη
μόσιο.

Οι λίστε5, σύμφωνα με πληρο- 
φορίεε τηε «Κ», περιλαμβάνουν 
περί t o u s  14.700 μεγαλοοφειλέτεε 
με χρέη ληξιπρόθεσμα, που αφο
ρούν νομικά αλλά και φυσικά 
πρόσωπα για τα οποία η κίνηση 
των νομικών διαδικασιών είναι 
πλέον θέμα χρόνου.

ITpos την κατεύθυνση αυτή 
και προκειμένου το σύνολο των 
οφειλετών, για ποσά πάνω από
150.000 ευρώ, να τεθεί στο μι
κροσκόπιο των εισαγγελικών αρ
χών, ο οικονομικός εισαγγελέας 
κ. Γρ. Πεπόνηε χρειάστηκε, σύμ
φωνα με πληροφορίε5 ins «Κ», να 
ετημείνει για να δοθούν οι λίστεε, 
αποστέλλονταε a n s  αρμόδιες υ
πηρεσίες του υπουργείου Οικο
νομικών τουλάχιστον τ ρ ε ς  ε
ντολές και μάλιστα εγγράφου.

Η τελευταία έγγραφη εντολή 
τού εδόθη στο τέλοε Οκτωβρίου, 
ενώ υπήρξαν αλλεπάλληλε5 προ- 
φορικέε συνεννοήσες και δια- 
βουλεύσεΐ5.

Η αρχική ολιγωρία των αρμο
δίων για αποστολή των ονομάτων 
και των στοιχείων για tous με- 
γαλοοφειλέτεε τελικά υποχώρη-

σε την περασμένη εβδομάδα και 
μετά την άσκηση πίεση5 με την 
εγκύκλιο του αντεισαγγελέα του 
Αρείου Πάγου κ. Νικ. Παντελή, ο 
οποίοε έχει αναλάβει την επο- 
πτεία για τη δίωξη του οικονο
μικού εγκλήματοε και της φορο- 
διαφυγήε, με αποτέλεσμα οι λί- 
στεε, τελικά, να φθάσουν στα ει- 
σαγγελικά γραφεία.

Οι επιφυλάξει για την τήρηση 
τηε νομοθεσίας για τα προσωπι

κά δεδομένα που προβλήθηκαν 
για τη μη αποστολή τη5 λίσταε δεν 
βρήκαν έδαφο5, καθώε η εισαγ- 
γελική αρχή ξεκαθάρισε ότι δεν 
δεσμεύεται από τη σχετική νο
μοθεσία και πλέον η κίνηση των 
διαδικασιών για τουε φοροφυγά
δες έχει δρομολογηθεί.

Και αυτόφωρο για χρέη
Ο οικονομικόε εισαγγελέας κ. 

ΠεπόνηΞ και οι εισαγγελείε που

Τα ποσά που οφείλο
νται από φόρους και 
μη καταβολή ΦΠΑ 
και που έχουν καταστεί 
ληξιπρόθεσμα αγγί
ζουν τα 37 δισ. ευρώ.
συγκροτούν την ομάδα δίωξηε του 
οικονομικού εγκλήματο5 αναμέ
νεται σύντομα να ξεκαθαρίσουν 
τιε λίστε5 και να κινήσουν είτε δια- 
δικασίεε αυτοφώρου με βάση τον 
νέο νόμο που ψηφίστηκε πρό
σφατα για τη φοροδιαφυγή, είτε 
να επισπευσθοΰν οι διαδικασίες 
αν οι υ π ο θέσ ες  τηε φοροδιαφυ- 
γή5 βρίσκονται ήδη σε δικαστική 
εκκρεμότητα.

Την άμεση εκκαθάριση των υ
ποθέσεων φοροδιαφυγήε και ο
φειλών προ5 το Δημόσιο έχει άλ
λωστε παραγγείλει προε όλου5 
τουε εισαγγελείς τηε χώραε ο α- 
ντεισαγγελέαε του Αρείου Πάγου, 
κ. Νικ. Παντελής, ο οποίος έχει 
ζητήσει ενημέρωση από τ ς  δι
καστικές αρχέ5, σε όλη την επι
κράτεια, κάθε τρίμηνο για την πο
ρεία των υποθέσεων φοροδια- 
φυγήε.

Στο πλαίσιο αυτών των εισαγ- 
γελικών εντολών, για σκλήρυνση 
τη5 δικαστική5 στάσης προς τουε 
φοροφυγάδες, εντάσσεται και η 
σύλληψη γνωστήε επιχειρημα
τία στη Θεσσαλονίκη, πριν από

λίγεβ ημέρε5, που τελικά παρα- 
πέμφθηκε με τη διαδικασία του 
αυτοφώρου για χρέη npos το 
Δημόσιο.

Οι λίστεε, πάντωε, των μεγα- 
λοοφειλετών που αποστέλλονται 
o n s εισαγγελικέε apxzs, περι
λαμβάνουν χρέη από cpopous κυ- 
picos και από μη καταβολή του 
ΦΠΑ, τα οποία έχουν καταστεί λη
ξιπρόθεσμα και απαιτητά.

Το ποσό των χρεών, ιλιγγιώδεε, 
αν αναλογιστεί κανείε τη δημο
σιονομική συγκυρία και n s  ανά- 
γκεε των δημοσίων ταμείων, αλ
λά και την ασφυκτική πίεση που 
υφίστανται χιλιάδεε συνεπείε φο
ρολογούμενοι, ανέρχεται, σύμ
φωνα με την ενημέρωση του υ
πουργείου Οικονομικών, σε 37 δισ. 
ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 
υπουργείου Οικονομικών, από 
t o u s  14.700 μεγαλοοφειλέτε5 του 
Δημοσίου, για ποσά πάνω από
150.000 ευρώ, οι μισοί περίπου, 
6.500, είναι φυσικά πρόσωπα, 
κυρίαν ελεύθεροι επαγγελματίεε 
και ιδιοκτήτεε μικρών και μεσαί
ων επιχειρήσεων, ενώ περί tous 
8.200 που φιγουράρουν eras λίστεβ 
είναι νομικά πρόσωπα, εταιρ"’'^  
με ποικίλεε νομικέε μορφέ. .ι 
δραστηριότητε5.

Π όντοι, η κίνηση ποινικών 
διώξεων κατά των φοροφυγά
δων και η εφαρμογή του νέου νό
μου στο αυτόφωρο θα δρομολο
γηθούν άμεσα από τον οικονομι
κό εισαγγελέα.

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΔΡΟΥ

Τρία «όπλα» στον πόλεμο με το λαθρο-κύκλωμα των καυσίμων
Την πρόθεσή τους να αναλάβουν ά
μεσα μια νέα προσπάθεια πάτα- 
ξη5 του λαθρεμπορίου στον χώρο 
των καυσίμων δηλώνουν από το 
οικονομικό επιτελείο τηε κυβέρ- 
νησηε. Και στο πλαίσιο αυτό ε
πανεξετάζουν τα γνωστά τρία 
μέτρα, που βρίσκονται ήδη στο 
συρτάρι, έτοιμα προε εφαρμογή. 
Συγκεκριμένα, το πρώτο αφορά 
στη φορολόγηση του πετρελαίου 
στην πηγή, δηλαδή στα διυλι
στήρια. Το δεύτερο έχει να κάνει 
με την εξίσωση του ειδικού φόρου 
κατανάλωσή στο πετρέλαιο θέρ- 
μανσηε και κ ίν η σ ή  και το τρίτο 
στην ηλεκτρονική παρακολού
θηση τη5 διακίνησή.

Σήμερα, κανένα από αυτά δεν 
ισχύει, δημιουργώνταε μια ανε
ξέλεγκτη εικόνα στον κλάδο, 
που αποφέρει κέρδη για τουε ε
π ιτήδειοί, τα οποία, σύμφωνα με 
εκτιμήσειε, μπορεί ν ’ ανέρχο
νται ετησίωε σε ορισμένα δισ. ευ
ρώ. Ισόποση ή και μεγαλύτερη εί
ναι η απώλεια από τα δημόσια

ταμεία ωε έσοδα από φόρου5.
Η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί, 

στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα 
που ενέκρινε το περασμένο κα
λοκαίρι, να υλοποιήσει μόνο το 
δεύτερο μέτρο σε περίπου έναν 
χρόνο από σήμερα. Αν συμβεί αυ
τό, προφανώ5 θα υπάρξει μια 
άμβλυνση τηε χρήσηε του πε
τρελαίου θέρμανσηε, που είναι τηο 
φθηνό, ωε πετρελαίου κ ίν η σ ή , 
που είναι τηο ακριβό. Η χρήση του 
πετρελαίου θέρ μ α ν σή  ω5 πε
τρέλαιο κίνησή γίνεται ορατή κυ- 
ρίωε στα ταξί τη5 πρωτεΰουσαε, 
καθώβ, όπωε έχει καταγγελθεί, έ- 
ναε αριθμόε τουε εκλύει τεράστιεε 
ποσότητε5 ρύπων.

Σε ό, τι αφορά το πρώτο μέτρο, 
παρά το γεγονόε ότι είναι ευρέωε 
γνωστό το σύστημα τηε λαθρε
μπορίες, καμία κυβέρνηση δεν κα- 
τάφερε να επιβάλει τη φορολό
γηση στην πηγή. Ενα τέτοιο μέ
τρο θα καταργούσε τα πολλαπλά 
σημεία ελέγχου (αποθήκεε, φορ
τηγά κ. λπ.) και τιε μεγάλεε αγο-

Το σύστημα ηλεκτρο
νικής παρακολούθη
σης εφαρμόζεται 
σε πολλές χώρες 
του εξωτερικού.
ραπωλησίε5 καυσίμων. Στο υπο
θετικό αυτό σενάριο, η μόνη υ
ποχρέωση που θ ’ αναλάμβανε η 
πολιτεία, θα ήταν αυτό τηε επι- 
στροφή5 του φόρου, για τιε πο- 
σότητε$ εκείνε5 των καυσίμων 
που προορίζονται για εξαγωγή.

Ποιοι αντιδρούν
Στο μέτρο αυτό, όπ&ς αναφέ

ρουν στελέχη του υπουργείου 
Οικονομιών, αντιδρούν κύριος οι 
εταιρείεβ εμπορίαε καυσίμων και 
λιγότερο τα δύο διυλιστήρια τη3 
χώραε.

Το τρίτο μέτρο αφορά στην η
λεκτρονική παρακολούθηση των

καυσίμων, τόσο αυτών που είναι 
n p o s  εξαγωγή όσο και των διακι- 
νούμενων ποσοτήτων στο εσω 
τερικό. Ενα τέτοιο σύστημα ηλε- 
K T p o vu a is  παρακολούθησή δεν 
αποτελεί πλέον υψηλή τεχνολο
γία, αφού εφαρμόζεται σε πολλέε 
χώρε5 του εξωτερικού. Αυτό που 
απαιτείται, αναφέρουν στελέχη 
του υπουργείου Οικονομικών, έ
να σύστημα γεωγραφικού προσ
διορισμού θέσηε -τ ο  γνωστό 
GPS- που θα εγκατασταθεί σε 
φορτηγά αυτοκίνητα και φορτη
γά πλοία (σλέπια) που διακινούν 
καύσιμα. Ετσι, οποιαδήποτε πα
ρέκκλιση t n s  πορείαε t o u s  θα κα
ταγράφεται ηλεκτρονικά, κάτι 
που δεν συμβαίνει σήμερα. Για πα
ράδειγμα, πολλά φορτηγά αυτο
κίνητα που περιέχουν καύσιμα 
n p o s  εξαγωγή (π. χ. στα Σκόπια), 
πολλέε φορέβ δεν βγαίνουν καν α
πό τη χώρα. Μέσω του συστή- 
p a ra s  GPS παρακολουθείται, ε- 
k to s  από τη γεωγραφική θέση, και 
οποιαδήποτε μεταβολή του φορ-

τίου με ακρίβεια εκατοστού και 
δευτερολέπτου.

Το δέύτερο που απαιτείται εί
ναι η τοποθέτηση ενό5 συστή- 
ματο5 εισροών - εκροών καυσίμων 
στα πρατήρια τηε χώραε. Και για 
τα δύο συστήματα αυτά υπάρχ -' 
αντιδράσες.

Οι βενζινοπώλες
Για παράδειγμα, πολλοί βενζι- 

νοπώλε5 αντιδρούν στην τοπο
θέτηση του συστήματο5, καθιίς 
θεωρούν υπέρογκη τη δαπάνη. 
Ερευνα του υπουργείου Οικονο
μικών, που έγινε αμέσωε μετά την 
ανάληψη των καθηκόντων από τη 
νυν κυβέρνηση, έδειξε ότι το 
σύστημα αυτό κοστίζει 8.000 ευ
ρώ ανά πρατήριο. Οι πρατηριοϋ- 
χοι ζήτησαν κίνητρα για την το
ποθέτησή τουε. Ωστόσο, ήδη, 
μια σειρά πρατηρίων διαθέτουν 
συστήματα εισροών καθ&ς τουε 
το επιβάλλει η εταιρεία εμπορίαε 
με την οποία συνεργάζονται.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ
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Ριζικές αλλαγές στην αγορά εργασίας
«Καθεστώς» τα 4ωρα εργασίας, μερικής απασχόλησης οι νέες συμβάσεις, μεγάλες μειώσεις μισθών και αύξηση της ανεργίας

Τ η ς  Χ Ρ ΙΣ Τ ΙΝ Α Σ  Κ Ο Ψ ΙΝ Η

Η μέρες κ α τά ρ ρ ευσ ή  βιώνει η ελληνι
κή αγορά εργασίαε, αδυνατώνταε να 
απορροφήσει ακόμη και το εύκολο χρή
μα των επιδοτήσεων του ΟΑΕΔ. Ηδη 
οπό τιε δράσειε των επιδοτούμενων 

αγραμμάτων που είναι σε εξέλιξη α
πό το 2010, παραμένουν στα αζήτητα 
κονδύλια που θα «μπορούσαν να δια
τηρή σουν  έσ τω  και προσωρινά
217.000 θέσειε εργασίαε.

Η δραματική κατάσταση των επι
χειρήσεω ν δεν επιτρέπει τη  διατήρη
ση, ακόμη και ανέξοδα, θέσεω ν ερ- 
γασίαε, παρά τιε σημαντικέ5 προ- 
σπάθειεε που καταβάλλονται για πρώ
τη  φορά στην ιστορία του ΟΑΕΔ, ο ο- 
ποίοε επιχειρεί να αξιοποιήσει και το 
τελευταίο ευρώ σ ε  αυτήν την κατεύ
θυνση. Η κατάσταση είναι ήδη ζοφε-

Η ανεργία χτυπάει 
τις πλέον παραγωγικές 
ηλικίες και επηρεάζει 
ί··ιθέως τα νοικοκυριά 
ι.συ έχουν βάρη 
από δάνεια και δαπάνες 
εκπαίδευσης παιδιών.
ρή, όχι τόσο για του s véous ηλικίαε 15 
έωε 24 ετών, που πλήττονται και αυ
τοί από την έλλειψη ακόμη και πρό
σω p ivns  α π α σ χόλη σ ή , αλλά κυρίωε 
για τιε παραγωγικέε ηλικίεε των πο
λιτών ηλικίαε 30 écos 54 ετών. Μια κα
τηγορία στην οποία εντάσσονται του
λάχιστον οι 6 o to u s  10 avépYOUS. Ηδη 
αποτελούν το 65% των εγγεγραμμένων 
του ΟΑΕΔ και προσεγγίζουν t o u s
500.000 στο σύνολο των 830.000 αν
θρώπων που αναζητούν εργασία έστω 
και μία ημέρα την εβδομάδα.

Μερική απασχόληση
Ακριβώε επειδή η ανεργία χτυπάει 

τιε πλέον παραγωγικέε και δημιουρ- 
γικέε ηλικίεε και επομένωε επηρεάζει 
ευθέω ε τα νοικοκυριά που έχουν βά
ρη από δάνεια και δαπάνεε εκπαίδευ- 
ons των παιδιών, γίνεται πολύ εύκολη 
η αποδοχή to s  μετατροπήε των συμ
βάσεων πλήρουε σε μερική απασχό
ληση ή εκ περιτροπήε εργασία, αλλά 
πολύ πιο δύσκολη η κάλυψη των κενών 
που αφήνει η απόλυση.

Ηδη 1 o n s  3 συμβάσεΐ5 που μετα
τράπηκαν από πλήρη σε εκ περιτροπήε 
εργασία παρέχουν απασχόληση μόνο για 
3 ημέρεε, ενώ το 61% των νέων συμ
βάσεων μερικήε E pY ao ias αφορούν 4ω- 
ρα. Μέσα o to us  nparraus 7 μήνεε του 
2011, οι συμβάσειε πλήρουε απασχό
λ η σ ή  μειώθηκαν κατά 23%. Συνολικά 
οι εργαζόμενοι που υπέστησαν μείωση 
των μισθών ανέρχονται περίπου σε 
35.000, ενώ δεν λείπουν και οι συμβά- 
σειε μιαε ημέραε. Με ή xaipis τη συμ
φωνία των εργαζομένων, η ποσοστιαία 
μείωση των μισθών ans μετατροπέε των 
συμβάσεων εργασίαε έφτασε στο 38,7%. 
Ο μέσοε μισθόε σε πολλέε περιπτώσειε

διαμορφώνεται κάτω και από το μέσο ε
πίδομα ανεργίαε των 500 ευρώ και πα
γιώνεται γύρω από τα 450 ευρώ.

Από τα στουτεία του ΣΕΠΕ για το 
πρώτο επτάμηνο του 2011 προκύπτει 
ότι σ ε όσουε υποχρεώθηκαν να εργά
ζονται τρίωρα αντί του οκταώρου, η μεί
ωση των αποδοχών έφτασε τα 621 ευ
ρώ. Επίσηε, η καθυστέρηση στην κα
ταβολή των αποδοχών φτάνει τουε 3 
μήνεε.

Πάντωε, το ποσοστό ανεργϊα5 θα εί
χε ξεπεράσει ήδη το στατιστικό 20% 
ακόμη και βάσει αυτού του ισχνού 
δείγματοε που χρησιμοποιεί η Ελληνική 
Στατιστική Αρχή για να μετρήσει τον 
δείκτη εάν από το 2010 μέχρι σήμερα 
δεν είχαν δρομολογηθεί 47 προγράμ
ματα με τα οποία συγκρατήθηκε η α
νεργία κατά 4 έωε 5 μονάδεε. Μέσα στο 
επόμενο χρονικό διάστημα αναμένε
ται η  υλοποίηση άλλων 5 προγραμμά
των, αλλά το όφελόε τουε δεν προ- 
βλέπεται να αγγίξει πάνω από 31.000 
ανέργουε. Υπενθυμίζεται ότι η ΓΣΕΕ 
προβλέπει για το 2012 πωβ ο στατι- 
στικόε δείκτηε τηε ανεργίαε θα ανέλ- 
θει στο 21%. Ηδη η Ευρωπαϊκή Επι
τροπή στην έκθεσή τηε εκτίμησε ότι 
η αύξηση θα ανέλθει στο 17,5%, γε- 
γονόε το οποίο, αν επαληθευθεί, πα
ραπέμπει σε μεγέθη που προσεγγίζουν 
το 1.000.000 ανέργουε.

Σύντομο επίδομα
Αυτό που «διασώζει» επί του παρό- 

ντοε τα ευαίσθητα οικονομικά του 
ΟΑΕΔ από το επιπλέον κόστο5 που 
προκαλεί η αυξανόμενη ανεργία είναι 
η περιορισμένη διάρκεια χορήγησηε 
του επιδόματοε. Μετά του3 12 μήνεε, 
ο άνεργοε παύει να επιβαρύνει τον 
Οργανισμό ακόμη κι αν μείνει για μή- 
νεε ή  και για χρόνια εκτόε αγοράε, α
φού ο μακροχρόνια άνεργο$ προκει- 
μένου να λάβει ένα χαμηλό επίδομα και 
μετά την εξάντληση τηε τακτικήε α- 
νεργία5, πρέπει να είναι 45 ετών και 
να έχει τεκμαρτό εισόδημα κάτω των
5.000 ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, αυτό το 
«πλεονέκτημα» είναι και το μέγα μει
ονέκτημα για τη στήριξη των μακρο
χρόνια ανέργων που έχουν χάσει κά
θε ελπίδα εξεύρεσηε εργασίαε, αφού, 
όπωε επισημαίνει και ο διοικητήε 
του ΟΑΕΔ κ. Ηλ. Κικίλιαε, η λογική τηε 
κοινωνικήε πολιτικήε παραμένει και 
συνοψίζεται στα εξήβ: «Λίγα λεφτά και 
σε πολλού5». Κανόναε του μέσου όρου, 
που καταδικάζει τουε λίγου5 με τα σο
βαρότερα προβλήματα στην απόλυτη 
εξαθλίωση.

Παρ’ όλη την αναχαίτιση τηε αύ- 
ξησηε των επιδομάτων από το χρονι
κό φρένο τηε 12μηνη$ επιδότησηβ, ο 
Οργανισμόε βρίσκεται σ ε οριακό ση
μείο μετά και την περικοπή 300 εκα
τομμυρίων ευρώ, αφού από την αρχι
κή επιχορήγηση των 500 εκατομμυ
ρίων ευρώ που είχε συμφωνηθεί με το 
Μνημόνιο στο Μ εσοπρόθεσμο, το 
ποσό έπ εσε στα 200 εκατομμύρια ευ
ρώ. Το έλλειμμα αυτό θα καλυφθεί α
πό το ένα και μοναδικό ομόλογο των 
270 εκατομμυρίων ευρώ που λήγει τον 
Δεκέμβριο.

ΝΕΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Μέσος όρος 
αποδοχών,

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ^  σε ευρώ  ^

Μετατροπές συμβάσεων 
εργασίας από πλήρη 

απασχόληση σε...

1 ημέρα

2 ημέρες

3 ημέρες

4 ημέρες

Ποσοστό νέων 
συμβάσεων 2  ώοες 1,09 2 5 3 ,3 8

3 ώρες 4 ,2 4 3 5 6 ,0 7
4 ώρες 61,04 4 5 7 ,6 7
5 ώρες 12 ,24 5 4 4 ,2 7
6  ώρες 19,92 6 7 7 ,4 2
7 ώρες 1,04 9 6 0 , 5 0

ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Ποσοστό νέων
συμβάσεων 1  ημέρα 12,4

4 3 8 , 6 9
% -yί  ήμερες 2 4 ,6

3 ημέρες 3 8 ,4
4 ημέρες 2 4 ,4

66,9%

Ποσοστό συμμετοχής 
ευέλικτων μορφών 
εργασίας
Στο σύνολο των νέων
συμβάσεων 26,1%

16,7%

6,9%

2 0 0 9

εκ περιτροπής
Ποσοστό συμβάσεων που μεχατράππκαν από πλήρη σε εκ περιτροπής απασχόληση, % 
Μ ε συμφωνία εργαζόμενου - εργοδότη

2010

Πλήρους 59,43%
απασχόλησης

32,42%
Μερικής

απασχόλησης

Εκ
~  7

1 περιτροπής

8,15%

2011
α '7μη νο

2 ,8 2

1 0 ,8 9

3 1 ,8 5

5 4 , 4 4

Με μονομερή απόφαση εργοδότη

1 ,6 7

/  ΜΕΙΟΣΗ ΜΙΣΘΟΥ \ 5 , 0 0 /  ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΟΥ \

1 39,62% J ! 3 3 ,3 3  

! 6 0 , 0 0

1 37,83% J

μερική
Μέσος όρος μείωσης αποδοχών, σε ευρώ 
Μ ε συμφωνία εργαζόμενου - εργοδότη

3 ώρες 6 2 1 ,0 0 6 0 ,6 4
4 ώρες 5 0 8 ,2 6 5 0 ,2 9
5 ώρες 3 8 8 ,7 9 3 9 ,2 5
6 ώρες 2 4 2 ,7 9 2 4 ,9 5
7 ώρες 1 6 9 ,2 3 1 6 ,09

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Θετική εξέλιξη το «κούρεμα» του χρέους
Ο Μ ίνω ας Ζομπανάκης, έναε από του3 
κορυφαίουε οικονομολόγουε διε- 
θνώβ, με πλούσια δραστηριότητα ό- 
λεε αυτέε τιε δεκαετίε5 κυρίαν στο 
εξωτερικό, διατηρούσε πάντοτε στε- 
ν έε σ χ έσ ειε με το ελληνικό πολιτι
κό γίγνεσθαι, όνταε άτυποε και ά- 
μισθοε σύμβουλοε ελληνικών κυ
βερνήσεων («δύστυχοι, όχι του Κώ
στα  Καραμανλή»). Κατά τη  γνώμη 
του, το περίφημο «κούρεμα» του χρέ- 
ου$ είναι, κατ’ αρχάε, μια θετική ε 
ξέλιξη, αλλά π ιστεύει ότι θα ακο
λουθήσουν και άλλα, καθώε το ελ
ληνικό χρέοε είναι υπέρογκο.

Σύμφωνα με τον κ. Ζομπανάκη, 
«είναι δεδομένο ότι από μόνη τηβ η 
ελληνική κυβέρνηση αδυνατεί να βά
λει σε μια σειρά την εξαιρετικά προ
βληματική Δημόσια Διοίκηση. Και να 
μη μαβ το επέβαλλαν οι Ευρωπαίοι, 
θα έπρεπε να το ζητήσουμε. Θυμά
μαι την εποχή του σχεδίου Μάρσαλ, 
τα υπουργεία ήταν γεμάτα από ξέ- 
νου$ συμβούλουε. Είχαμε άψογη 
συνεννόηση και συνεργασία. Το έ 
να κράτοε ήλεγχε τον προϋπολογι
σμό του άλλου, υπήρχε αλληλο
βοήθεια και το πράγμα προχώρησε. 
Δεν είχε τεθ εί τότε ζήτημα απώλει- 
αε εθνικήε κυριαρχία5».

Οταν του θέτουμε το ερώτημα γύ
ρω από τιε επιπτώσεΐΒ στι$ ελληνι- 
κέε τράπεζεε, δηλώνει ότι «καμία ελ-

«Η Ελλάδα έχει 
δημιουργήσει μια 
οικονομία που βασίζεται 
σε τεράστιο κόστος 
παραγωγής».
ληνική τράπεζα σήμερα δεν έχει 
πραγματικό κεφάλαιο. Εωε τώρα 
είχαν τη  συνήθεια οι τράπεζε3 να ε- 
παναχρηματοδοτούν τα  δάνειά 
τουβ, μπαλώνονταε τιε ζημίεε. Πλέ
ον έχουν καταγραφεί οι ζημίεε τουε 
και εφόσον παραμένουν για έξι μή- 
νεβ, πρέπει να φαίνονται ω$ τέτοι- 
εε. Θα αναγκαστεί λοιπόν ο πρόεδρο$ 
του Ταμείου Χρηματοπιστωτική5 
Σταθερότηταε, ο κύρκ« Παναγιώτηε 
ΘωμόπουλοΕ, να δώσει κεφάλαιο στιε 
τράπεζεε, μετατρέποντάβ τΐ5 στην 
ουσία σε κρατικέε. Αλλη επιλογή δεν 
υπάρχει.

»Οσον αφορά τιε συγχωνεύσειε, ε 
ναπόκειται πλέον στο κράτοε, που 
θα είναι ο ιδιοκτήτηε των τραπεζών 
σε λίγο καιρό, για το ποιόν των συγ
χω νεύσεω ν. Αν θυμάμαι καλά, εί
μαστε δεσμευμένοι απέναντι στην 
τρόικα να κάνουμε συγχω νεύσειε 
τραπεζών προκειμένου να επιτύ
χουμε μείωση του κόστουε του χρή-

ματοε». Το σημείο όπου ο κ. Ζο- 
μπανάκηε κρούει έναν πραγματικό 
κώδωνα κινδύνου είναι το εξήε: «Η 
Ελλάδα έχει δημιουργήσει μια οι
κονομία που βασίζεται σε τεράστιο 
κόστο5 παραγωγήε. Οταν έχειε τη 
Βουλγαρία με μεροκάματο 8 ευρώ ή 
την Τουρκία μ ε 10 ευρώ, η  Ελλάδα 
που πληρώνει 30 - 40 ευρώ την η
μέρα συν διάφορα ταμεία, δεν α
ντέχει στον ανταγωνισμό. Θα πρέ
πει λοιπόν να ζητήσουμε κάποια πε
ρίοδο χάριτοε από τον Διεθνή Οργα
νισμό Εμπορίου (ΔΟΕ), ώ στε να πά
ρουμε την  άδεια τηβ τελωνειακήε 
προστασίαε και να μειωθούν οι ει- 
σαγωγέε, δεδομένου ότι το ελληνι
κό προϊόν δεν μπορεί να σταθεί μέ
σα σ τη  χώρα του, παρά την  οποια
δήποτε εσω τερική  υποτίμηση επι
χειρούμε.

»Πρέπει οπωσδήποτε η  κυβέρνη
ση να προσφύγει στον ΔΟΕ, διότι 
παίρνουμε μέτρα μέσα από τα οποία 
μειώνεται το εισόδημα του φορο
λογούμενου και τα ελλείμματα, αλ
λά δεν μπορούμε να σταματήσουμε 
τον ανταγωνισμό των ξένων προϊό
ντων έναντι των ελληνικών. Είναι ά- 
ξιον απορίαε που τόσο καιρό αυτό 
το ζήτημα δεν θίγεται καν. Οσο κι 
αν μειωθεί το εισόδημα του κόσμου, 
αυτό που θα αγοράσει στο τέλοε θα 
είναι πατάτε5 Αιγύπτου, λεμόνια

Αργεντινήε -  δώρον άδωρον δηλα
δή. Είναι επείγον να αλλάξει αυτό».

Σε ό,τι αφορά τα ασφαλιστικά τα
μεία, είναι σαφέε ότι θα υπάρξουν 
σοβαρέβ επιπτώσειβ απ’ το «κούρε
μα». Θέτει λοιπόν ένα ερώτημα: 
«Τα χρήματα που θα χαθούν από τα 
Ταμεία θα τα αναπληρώσει το κρά- 
τοε; Και θα του το επιτρέψ ει η 
τρόικα; Η κυβέρνηση θα πρέπει να 
πάρει μια πολιτική απόφαση πάνω 
σ ε  αυτό. Οι κα τα θέσειε δεν θα επ η 
ρεαστούν και η  ανακεφαλαίωση 
τω ν τραπεζών γίνεται για να προ- 
στατευθούν οι καταθέσετε του κό
σμου. Οσον αφορά τα δάνεια, είναι 
αμφίβολο αν θα υπάρχει ρευστότη
τα εκ  μέρουβ τω ν τραπεζών, τέτοια 
ώ στε να εξυπηρετούνται και δανει
σμοί. Αλλά και πολύβ κόσμοε δεν 
μπορεί πλέον ο ίδιοε να ανταποκριθεί 
στιε δόσεΐ3 των δανείων».

Ο κ. Μ. Ζομπανάκηε π ιστεύει ότι 
«η ελληνική οικονομία δεν σηκώνει 
σήμερα εκλογέβ. Απαιτείται μια κυ
βέρνηση εθνικήε ανάγκηε, τουλά
χιστον για όσο προβλέπει το Σύ
νταγμα. Μια μονοκομματική κυ
βέρνηση δεν μπορεί να εφαρμόσει 
τόσο σκληρά μέτρα -  τα οποία όμωβ 
πρέπει να εφαρμοστούν. Είναι α
νεύθυνο να ζητάει κανείε εκλογέε 
τώρα».

ΗΛΙΑΣ ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Προειδοποίηση Παπαδήμου για τις 
δόσεις αν καταρρεύσει η συμφωνία

Δ ε ν  υ π ά ρ χει η πολιτική βούληση στην Ευρώπη για να αναλάβει η ΕΚΤ πιο ενεργό 
ρόλο για την επίλυση της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη, τόνισε ο κ. Λουκάς 
Παπαδήμος.

ή προειδοποίηση απηύθυνε ο κ. 
iwJKps Παπαδήμοε, σχετικά με τιε ε- 
πιπτώσειε που θα συνεπάγονταν πι
θανή αποτυχία στην επίτευξη των στό
χων tos τελευταίαε συμφωνίαΒ για τη 
διάσωση τη3 ελληνική3 οικονομία3. Μι- 
λώντα3 σε ημερίδα που διοργάνωσε η 
έδρα «Κωνσταντίνου Καραμανλή», 
στη Σχολή Διεθνών Σπουδών Fletcher, 
του πανεπιστημίου Tufts στη Βοστώ- 
νη, με αφορμή τα δεκάχρονα to s  λει- 
ToupYias t o s , ο πρώην αντιπρόεδροβ g 
tos  ΕΚΤ τόνισε κατ’ apx0s ncos αν δεν | 
πιάσουμε to us  στόχουs , τότε η έκτα- § 
μίευση των επόμενων δόσεων καθί
σταται απολύτου επισφαλή3.0 ίδιοε α- 
νέδειξε τα θετικά tos  π ρ όσ φ α τέ συμ- 
ipovias για το ελληνικό χρέοε, ανα
ρωτήθηκε γιατί η Αριστερά δεν υπο
στηρίζει το «κούρεμα» και εξέφρασε 
την άποψη ότι δεν υπάρχει η πολιτι
κή βούληση στην Ευρώπη για να α-

\άβει η ΕΚΤ πιο ενεργό ρόλο για την 
Επίλυση to s  Kpions χρέουε στην Ευ
ρωζώνη, ούτε μπορεί να αναμένει κα- 
νείε αλλαγή των ιδρυτικών to s  συν
θηκών στο άμεσο μέλλον.

Στην ίδια ημερίδα, που είχε cos θέ
μα την οικονομική κρίση στην Ελλά
δα, ο οικονομολόγο5 Tmwns Ιωαννί- 
6ns, του πανεπιστημίου Tufts, χαρτο
γράφησε με αριθμού5 ncos η ελληνική 
οικονομία έφτασε στη σημερινή κρί
ση, εστιάζονταβ στα ελλείμματα tos  δε- 
καετίαε του ’80 αλλά και στη χειροτέ
ρευση των δεικτών την περίοδο 2007- 
2009, και προσπάθησε να σκιαγρα
φήσει τι δέον γενέσθαι για την έξοδο 
από αυτή, 6ivovros έμφαση στην α
ναδιάρθρωση to s  Onpooias διοίκησηβ, 
to s  εκπαίδευοηβ και tos  δικαιοσύνη.

Η Ελένη Λουρή, υποδιοικητή5 τηε 
Τραπέζηβ Tns Ελλάδοε, υπερασπίστη

κε τον ρόλο -ms κεντρικήε τράπεζα3, 
τονίζοντα5 ότι η κρίση άρχισε από τα 
δημοσιονομικά και μέσω του δημόσι
ου χρέουε έπληξε o s τράπεζε5, που δια
φορετικά θα ήταν απολύτωε υγιείε.

Ο γαλλικήε καταγωγήε οικονομο- 
Xoyos του Fletcher, Λοράντ Ζακ, υπο
στήριξε ότι xoipis έξοδο από το ευρώ 
και μια γενναία υποτίμηση, η ελληνι
κή οικονομία δύσκολα θα ανακάμψει, 
ενώ θεώρησε υπερβολέβ to us  φόβου3 
για πτώση του ΑΕΠ κατά 50% σε μια 
τέτοια περίπτωση στο μέλλον.

Ο κ. Στάθηε Καλύβαε από το πανε
πιστήμιο Yale τόνισε ότι ένα ολόκλη
ρο σύστημα που βασίστηκε στα δα
νεικά και στην εκτεταμένη ανομία κα
ταρρέει κι έτσι η Ελλάδα εμφανίζει χα
ρακτηριστικά p ias  K o ivo v ias  σε με
τάβαση με όλεε o s  δυσκολίεε που κά
τι τέτοιο ενέχει για την πολιτική to s  
ηγεσία.

Ο κ. Γκέραλντ Kv0ous, πρόεδροε tos  
European Stability Initiative, υπερθε
μάτισε υπέρ to s  ευρωπαϊκή5 προο-

πτική5 όλων των Βαλκανίων, ενώ ο κ. 
Δημήτρηε Καιρίδη5, από το Πανεπι
στήμιο Μακεδονίαε, περιέγραψε ο« γε
νεσιουργό αιτία τη3 κρϊση5 του ευρώ 
τη δημιουργία τηε νομισματικήε ένω- 
ο μ  χωρί3 τη συνακόλουθη οικονομι- 
κή/δημοσιονομική ένωση. Η κ. Κων
σταντίνα Μπότσιου από το Πανεπι
στήμιο Πελοποννήσου παραλλήλισε 
την προσπάθεια απόδοσηε ευθυνών για 
τη σημερινή κρίση με την αντίστοιχη 
συζήτηση σχετικά με το Απριλιανό πρα
ξικόπημα, ενώ ο καθηγητήε τη5 έδραε 
«Καραμανλή» Μιχάλη5 Ψαλιδόπουλοε 
προσπάθησε να δώσει προοπτική στη 
σημερινή κρίση μέσα από μια ιστορι
κή αναδρομή σε ανάλογεε κρίσειε 
που ταλαιπώρησαν το νεότερο ελληνικό 
κράτοε, όπωε η πτώχευση του 1932. 
Οπωε τόνισε, μετά από κάθε κρίση α
κολούθησε περίοδθ5 αναγέννησή, έ
τσι ήταν τα πρώτα χρόνια του 20ού αι
ώνα που οδήγησαν στη βενιζελική α
νάταση και στΐ5 νίκε3 των Βαλκανικών 
πολέμων.

Εξάμηνη
προθεσμιακή κατάθεση

¿ιιρθϊΡ
Επιτόκιο κλιμακούμενο έω$ 7,00% 

Συνολική μικτή απόδοση 5, 50%
Ελάχιστη κατάθεση €30.000  

Περίοδο$ διάθεση$ μέχρι 30/12/2011
Για πφίσσότερΩ πληροφορία απευθυνθείτε <πα καταστήματά μαβ

Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η  ΤΡΑΠΕΖΑ
Σκεφτόμαστε όπως εσείς.

Δίκτυο καταστημάτων Ελλάδος
Μέλος του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας της Κύπρου
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Ακτινογραφία 
της εργασιακής 
εφεδρείας 
στο Δημόσιο
Λ  αλλαγές θα φέρει στις υπηρεσίες 
-  Ποιοι επηρεάζονται άμεσα

Γης ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΑΛΛΙΡΗ

Αλλάζει άρδην ο χάρτηε των δη
μοσίων υπηρεσιών, αλλά και η «αν
θρωπογεωγραφία» ίου Δημοσίου 
μετά την αποχώρηση έωε το τέλοε 
του έτουε 30.000 υπαλλήλων, οι ο
ποίοι είτε οδηγούνται σε υποχρε
ωτική συνταξιοδότηση είτε θα ε
νταχθούν στιε λίστεε εργασιακήε 
εφεδρείαε. Το δεύτερο κύμα εφε- 
δρείαε θα ολοκληρωθεί μετά τη 
μείωση κατά τουλάχιστον 30% των 
οργανικών μονάδων του Δημοσί
ου (γραφεία, τμήματα, διευθύνσειε, 
νππκέε διευθύνσειε κ.λπ.), η οποία 

πόφευκτα θα φέρει κατάργη
ση κενών οργανικών θέσεω ν  
(150.000), μετακίνηση 50.000 υ
παλλήλων και «έξοδο» από το Δη
μόσιο όσων υπαλλήλων «περισ
σεύουν». Ουδεμία αναφορά γίνε
ται στην εγκύκλιο του υπουργεί
ου Διοικητικήε Μεταρρύθμισηε για 
την τύχη του προσωπικού, γεγο- 
νόε που αφήνει ανοιχτό και το εν
δεχόμενο απολύσεων. Μέχρι τιε 27 
Νοεμβρίου, θα συσταθεί σε κάθε 
υπουργείο Επιτροπή Αναδιοργά- 
νωσηε Δημοσίων Υπηρεσιών, που 
θα εισηγηθεί για τιε υπηρεσιακέε 
μονάδεε που θα καταργηθούν ή  θα 
συγχωνευθούν.

Σε δεύτερη φάση, και μέχρι τιε 
31 Δεκεμβρίου 2011 επίσηε, θα 
προσδιοριστούν οι φορείε του 
στενού και ευρύτερου δημόσιου 
τομέα των οποίων οι οργανικέε μο
νάδεε και το προσωπικό θα αξιο
λογηθούν, με τη συνδρομή εξω
τερικών συμβούλων. Ενα μικρό ο
δηγό, με στόχο την αποσαφήνιση 
όλων των θολών σημείων στο 
καθεστώε τηε εργασιακήε εφε
δρείαε, παραθέτει η «Κ» με τη μορ
φή των ερωτήσεων - απαντήσεων: 
1. Πόσοι υπάλληλοι θα εντα-

χθούν τελικά στην εφεδρεία;
-  Το μέτρο θα εφαρμοστεί ά

μεσα και μέχρι το τέλοε Δεκεμ
βρίου θα έχουν απομακρυνθεί με 
ηλικιακά κριτήρια περίπου 30.000 
υπάλληλοι. Η πρώτη φουρνιά πε
ριλαμβάνει όσουε μέχρι το τέλοε 
του 2013 θα έχουν συμπληρώσει 
35 χρόνια υπηρεσίαε και θα είναι 
55 χρόνων, δηλαδή όσοι σήμερα 
είναι τουλάχιστον 53 ετών και έ
χουν 33 χρόνια υπηρεσίαε. Η δια
δικασία θα έχει ολοκληρωθεί στιε 
27 Νοεμβρίου.
2. Εντάσσονται στην εφεδρεία 
και όσοι είναι μεγαλύτεροι των 
53 ετών ή έχουν περισσότερα 
χρόνια;

-  Ναι, στη λίστα τηε εφεδρείαε 
θα μπουν και όσοι είναι σήμερα 54 
χρόνων και έχουν 34 χρόνια υ
πηρεσίαε, άρα συμπληρώνουν το 
ηλικιακό όριο τηε εφεδρείαε το 
2012. Το καθεστώε τηε εφεδρείαε 
περιλαμβάνει εκείνουε που τουε ε- 
πόμενουε 12 έωε 24 μήνεε απο
κτούν δικαιώματα εξόδου από 
την υπηρεσία με πλήρη σύνταξη.
3. Πώε υπολογίζεται ο «μισθόε» 
τηε εφεδρείαε;

-  Με βάση τον τελευταίο μισθό 
του υπαλλήλου πριν ενταχθεί 
στην εφεδρεία καταβάλλεται το 
60%. Δεν ισχύουν οι συνολικέε α- 
ποδοχέε του εργαζομένου, που συ
μπεριλαμβάνουν και άλλεε πρό- 
σθετεε αμοιβέε ή επιδόματα.
4. Τα χρόνια τηε εφεδρείαε υ
πολογίζονται ωε συντάξιμα;

-  Ναι, ο χρόνοε τηε εφεδρείαε 
θα προσμετρηθεί στην υπόλοιπη 
συντάξιμη υπηρεσία, αλλά επειδή 
οι αποδοχέε θα υπολείπονται αρ
κετά του μισθού που θα ελάμβα- 
νε ο υπάλληλοε αν έμενε στην ερ
γασία του, θα επηρεάσει προε τα 
κάτω τη σύνταξη.

Το  μ έ τ ρ ο  της εργασιακής εφεδρείας θα εφαρμοστεί άμεσα και μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου θα έχουν απομα
κρυνθεί με ηλικιακά κριτήρια περίπου 30.000 υπάλληλοι.

Υπό κατάργηση 
φορείς

ΙΟ . Τι θα γ ίνει με τους εργα
ζομένους στους υπό κατάρ
γηση φ ορείς;
-  Στις διοικήσεις 34 φορέ
ων που συγχωνεύονται ή 
καταργούνται δίδεται ένα 
χρονικό περιθώριο έως το 
τέλος Νοεμβρίου να εκδώ- 
σουν πράξεις μεταφοράς 
του προσωπικού τους. Δια
φορετικά, το προσωπικό με 
συμβάσεις αορίστου χρό
νου εντάσσεται σε εργασια
κή εφεδρεία από 1ης Ια
νουάριου του 2012 
(ΔΕΠΑΝΟΜ, ΟΣΚ, ΕΡΤ, Εται
ρεία Τουριστικής Ανάπτυ
ξης, Θέμις Κατασκευαστική, 
ΚΕΔ, Οικονομικό Επιμελη
τήριο Ελλάδας, ΟΔΔΥ κ.ά.). 
Οι εξελίξεις παρασύρουν 
και τους εργαζομένους των 
φορέων που δέχονται προ
σωπικό. Ετσι, οι φορείς υ
ποδοχής εργαζομένων από 
τους υπό κατάργηση ή συγ
χώνευση φορείς θα πρέπει 
να θέσουν ισάριθμους υ
παλλήλους χαμηλών προ
σόντων (ΥΕ και ΔΕ) σε εφ ε
δρεία, χαρακτηρίζοντάς 
τους πλεονόζοντες.

5. Από την εφεδρεία εξαιρούνται 
οι γενικοί διευθυντέε στη Δη
μόσια Διοίκηση;

-  Ναι και πρόκειται περίπου για
1.000 στελέχη, που θεωρούνται α
παραίτητα για την εύρυθμη λει
τουργία των υπηρεσιών. Δεν ε
ξαιρούνται, όμωε, οι διευθυντέε, 
που υπολογίζονται σε περίπου
5.000 στελέχη. Οσεε θέσειε προϊ
σταμένων - διευθυντών κενω
θούν με την εφαρμογή τηε προ- 
συνταξιοδοτικήε διαθεσιμότηταε 
θα πληρώνονται με απόφαση του 
οικείου υπουργού, ενώ για να ε
ξαιρεθεί από την εφεδρεία έναε α- 
ναπληρωτήε γενικόε διευθυντήε 
θα πρέπει να έχει οριστεί με πρά
ξη του αρμόδιου οργάνου.
6. Οι εκπαιδευτικοί εξαιρούνται 
από την εφεδρεία;

-  Μόνο για την τρέχουσα σχο
λική χρονιά έχουν εξαιρεθεί όλοι οι 
εκπαιδευτικοί σε όλεε τιε βαθμίδεε 
τηε εκπαίδευσηε. Ο κλάδοε δεν ε
ξαιρείται, αλλά και δεν έχει διευ
κρινιστεί ακόμη τι θα γίνει από τον 
ερχόμενο Σεπτέμβρη και μετά.
7. Τι γίνεται με τιε ασφαλιστικέε 
εισφορέε;

-  Οι εισφορέε εργοδότη και α
σφαλισμένου για κύρια και επι
κουρική σύνταξη καταβάλλονται 
κανονικά από τον φορέα από τον 
οποίο προέρχεται ο υπάλληλοε. Αν 
ο φορέαε αυτόε καταργηθεί, τότε 
αυτέε οι εισφορέε καταβάλλονται 
από τον ΟΑΕΔ. Οι υπάλληλοι σε ε-

φεδρεία έχουν κανονικά υγειονο
μική περίθαλψη.
8. Θα αποζημιωθούν όσοι μπαί
νουν σε καθεστώε εφεδρείαε;

-  Επί τηε οσσίαε όχι. Η εργα
σιακή εφεδρεία λογίζεται ωε προ
αναγγελία απόλυσηε. Αυτό έχει ωε 
συνέπεια κατ’ αρχάε ο εργαζόμε- 
νοε να δικαιούται αποζημίωση, αλ
λά μειωμένη κατά 50%. Με βάση, 
όμωε, τη σχετική εγκύκλιο, η α
ποζημίωση συμψηφίζεται με τιε α
ποδοχέε που θα λαμβάνουν (60% 
του βασικού μισθού για 12 ή 24 
μήνεε).
9. Σε ποιουε φορείε θα έχει ά
μεση εφαρμογή η εφεδρεία;

-  Θα εφαρμοστεί σε όλο τον δη
μόσιο τομέα, τα ΝΠΔΔ και τουε 
OTA, αφορά και μόνιμουε και ό
σουε έχουν σύμβαση αορίστου 
χρόνου, μόνο που σε αυτούε δεν 
υπάρχει όριο ηλικίαε, αλλά προϋ
πόθεση είναι η  συμπλήρωση τηε 
35ετίαε. Αμεσα, μέσα σ ’ ένα μήνα, 
εντάσσονται σ ε δωδεκάμηνη ε
φεδρεία οι εργαζόμενοι 8 καταρ- 
γούμενων φορέων (Συμβούλιο 
Εθνικήε Ενεργειακήε Στρατηγικήε, 
Εθνικόε Οργανισμόε Ερευναε και 
Τεχνολογίαε, Εκπαιδευτικό Κέ
ντρο Επιμόρφωσηε Δασικών 
Υπαλλήλων, Σταθμόε Ελέγχου Κά
πρων, Εθνικό Κέντρο Θεάτρου 
και Χορού, Εθελοντικόε Οργανι- 
σμόε «Εργο Πολιτών», Εθνικό 
Στάδιο Ν. Ιωνίαε και Κέντρο 
Εκπαίδευσηε στην Ιππασία).
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Στα αζήτηια 
ία στεγαστικά, 
στροφή στα 
φορο... δάνεια
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Τα χ α μ η λό τερ α  επίπεδα τη ε δεκαετίαε άγγιξε 
2011 η  ζή τη σ η  για δάνεια, με τα μ εγέθη  να παρα
πέμπουν σ τη ν  περίοδο πριν από την  είσοδο τηε χώ- 
ραε σ το  ευρώ . Η υποχώ ρηση κάθε διά θεσηε για νέο 
δανεισμό συμπαρασύρει στα  αζήτητα κά θε κατηγο
ρία δανείου και όχι μόνο αυτών που συνδέονταν με 
τη ν  κατανάλωση.

Μαζί με τα ανοιχτά δάνεια, τα διακοποδάνεια ή  ε- 
ορτοδάνεια, που έχουν μπει οριστικά στιε τραπεζικέε 
«αποθήκεε», είδοε προε εξαφάνιση είναι πλέον και τα 
στεγαστικά δάνεια, καθώε κανένα νοικοκυριό υπό το 
βάροε τηε αβεβαιότηταε δεν αποφασίζει να προχω
ρήσει στην αγορά ακινήτου και να δεσμ εύσει τη  ζωή 
του για τα επόμενα είκοσι ή  τριάντα χρόνια.

Τα καταναλωτικά δάνεια που χορηγούν πλέον οι τρά- 
πεζεε, προορίζονται για την  πληρωμή τω ν έκτακτω ν 
φόρων ή  των πρόσθετω ν τελών, ενώ για τον ίδιο σκο
πό επιστρατεύονται και οι π ιστω τικέε κάρτεε, που α- 
ναδεικνύεται σ ε  μέσο  διευκόλυνσηε για την  πληρω
μή τηε υποχρεώσεων προε την εφορία σε δόσειε. Στό- 
χοε είναι η  διευκόλυνση τω ν φορολογουμένων ώ στε 
να μπορέσουν να ανταποκριθούν στιε αυξημένεε υ- 
ποχρεώ σειε και, εκτόε από την πληρωμή τω ν φέ )  
μέσω  πιστωτικών καρτών, ορισμένεε τράπεζεε έχουν 
προχωρήσει και στη  διάθεση ειδικών καταναλωτικών 
δανείων για την  κάλυψη μεγαλύτερων φορολογικών 
υποχρεώ σεω ν, όπωε η  πληρωμή του τέλουε για τουε 
ημιυπαίθριουε χώρουε ή τα αυθαίρετα κτίσματα.

Τα επίσημα στοιχεία τηε Τραπέζηε τηε Ελλάδοε προ
σγειώ νουν τη ζή τη σ η  για στεγαστικά  δάνεια στα ε 
πίπεδα του 2000  και οι μηνιαίεε εκτα μιεύσειε μόλιε 
που ξεπερνούν τα 300 εκατ. ευρώ τον  μήνα από το 
1,5 δισ. ευρώ που ήταν το ύψοε των χορηγήσεων την 
περίοδο τηε ά νθησηε τω ν τραπεζικών δανείων. Τα 
μεγέθη για τιε χορηγήσειε νέων στεγαστικών δανείων 
συγκρίνονται με αυτά τω ν καταναλωτικών δανείων 
που διαμορφώνονται επ ίση ε στα  300 εκα τ. ευρώ μη- 
νιαίωε, μετά την  περίοδο τηε καταναλωτικήε μανίαε, 
όταν οι αντίστοιχοι μέσοι όροι κινούνταν μεταξύ 700 
- 900  εκατ. ευρώ  τον  μήνα. Α νθηση αρχίζει να γνω
ρίζει τον  τελευτα ίο χρόνο και η υπερανάληψη από 
τουε λογαριασμούε μισθοδοσίαε, ένα εργαλείο που 
ήταν ξεχασμένο, καθώε όλοι κατέφευγαν σ τη ν  ανά
ληψη μετρητών από την πιστωτική κάρτα ή  το ανοιχτό 
δάνειο.

Σημαντικό μέροε αυτών των δανείων χορηγείται πλέ
ον μόνο με εξασφαλίσειε, όπωε η υποθήκη ενόε ακι
νήτου. Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση τα επ ίση
μα στοιχεία τη ε ΤτΕ πάνω από το ένα τρίτο των κα
ταναλωτικών δανείων ανήκει σε αυτή την κατηγορία, 
ενώ  για ορισμένεε τράπεζεε τα ποσοστά  είναι πολύ 
υψηλότερα και αντιπροσωπεύουν πάνω από το μισό 
του χαρτοφυλακίου τουε σ ε  καταναλωτικά δάνεια.

Οι τραπεζικές μετοχές βουλιάζουν στα επίπεδα του 1985
Του ΑΝΕΣΤΗ ΝΤΟΚΑ

Τα αναπάντητα ερωτήματα σχετικά 
με την  τύχη τω ν τραπεζών συ
νεχίζουν  να αποτυπώνονται 
στην  πτωτική πορεία τουε στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών, που κο- 
ρυφώθηκε την 1η Νοεμβρίου, με 
την κατάρρευση τηε αγοράε.

Μόνο στη συνεδρίαση τηε Τρί- 
τηε, χάθηκαν περισσότερα από 2 
δισ. ευρώ, με τιε τραπεζικέε με- 
τοχέε να βουλιάζουν στα επίπεδα 
του 1985 και τη συνολική χρημα
τιστηριακή αξία τηε αγοράε να α
ντιστοιχεί πλέον στο 12,08% του 
φετινού ΑΕΠ τηε χώραε μαε.

Είναι αξιοσημείωτο ότι διψήφιο 
ποσοστό πτώσηε την 1η Νοεμ
βρίου είχε η Αγροτική Τράπε- 
7 '-18,37%), το Ταχυδρομικό Τα- 
, υτήριο (-16,11%), η Εθνική 
Τράπεζα (-14,53%), η Eurobank 
(-11,76%), η Alpha Bank (-11,11%) 
και η MIG (-10,05%).

Η ανακοίνωση δημοψηφίσματοε 
από τον πρωθυπουργό προκάλεσε 
τεκτονικέε δονήσειε σε όλεε τιε α- 
γορέε χρήματοε, από το ευρώ και 
το δολάριο μέχρι τον χρυσό και τα 
ομόλογα, όπωε αποτυπώνεται 
και στον σχετικό πίνακα που δη
μοσιεύεται. Η ημερήσια πτώση 
(-6,92%) του Γενικού Δείκτη ή 
ταν η μεγαλύτερη για το 2011 και 
η 11η μεγαλύτερη ημερήσια πτώ
ση στην ιστορία του Χ.Α.

Οπωε υποστηρίζει η Merit χρη
ματιστηριακή, «τα αποτελέσματα 
των ίεείε  δεν δόθηκαν στη δημο
σιότητα για τιε ελληνικέε τράπε
ζεε, αλλά οι εκτιμήσειε συγκλίνουν

_ην ανάγκη κεφαλαιακήε ενί- 
-χυση ε ύψουε 15 δισ. ευρώ, μόνο 
από το haircut κατά 50%. Οι δύο 
ελληνοκυπριακέε τράπεζεε, αντί
θετα, ανακοίνωσαν πιθανέε απώ- 
λειεε 3,5 δισ. ευρώ συνολικά και 
τιε κινήσειε για την κάλυψή τουε».

Ενώ υπάρχουν αυτά τα αναπά
ντητα, έωε τώρα, ερωτήματα, η α
ναταραχή στο πολιτικό σκηνικό 
τηε Ελλάδαε και οι αμφιβολίεε για 
την έκβαση του δημοψηφίσματοε, 
αν γίνει τελικά, δημιουργούν έ
ντονη ανησυχία στην ελληνική α
γορά, σε μια περίοδο που προμη- 
νυόταν ήρεμη για το ελληνικό χρη
ματιστήριο μετά τη διαφαινόμε- 
νη εξασφάλιση τηε βιωσιμότηταε 
του ελληνικού χρέουε. Η κινδυ
νολογία ακόμη και για έξοδο τηε 
Ελλάδαε από την Ευρωζώνη σε
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31/12/10 01/11/11 Μεταβολή
%

ALPHA BANK 3,8 0,88 - 76,84

ΑΤΕ BANK 3,03 0,2 - 93,4

ΕΘΝΙΚΗ 6,05 1,47 - 75,7

EUROBANK 3,75 0,6 -84

ΚΥΠΡΟΥ 2,58 0,92 - 64,34

MARFIN PO 1,15 0,23 -80

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1,93 0,2 - 89,63

Τ.Τ. 2,93 0,3 - 89,76

18/02/11 01/11/11

ALPHA BANK 2,559 0,470

ΑΤΕ BANK 0,856 0,253

ΕΘΝΙΚΗ 7,237 1,405

EUROBANK 2,833 0,331

ΚΥΠΡΟΥ 3,194 0,829
"···. Æ Ê

MARFIN PO 1,757 0,367

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2,138 0,227

Τ.Τ. 1,171 0,085
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Spread ΙΟειούς 
ομολόγου 
ελληνικού 
δημοσίου 1/11

2.260

28/10
2.105

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Η συνολική εικόνα 
των τραπεζικών 
μετοχών από το ξεκί
νημα του έτους 
είναι απογοητευτική.
περίπτωση αρνητικήε έκβασηε 
του δημοψηφίσματοε δημιουρ
γεί συνθήκεε συνέχισηε του πτω
τικού ρυθμού, παρά την προ
σπάθεια βραχυχρόνιαε αντίδρα- 
σηε των ελληνικών δεικτών στο 
δεύτερο μισό του Οκτωβρίου, 
που έκλεισε τελικά με κέρδη, με
τά από 8 συνεχόμενουε μήνεε με 
αρνητικό πρόσημο.

Η απομάκρυνση πολλών μη 
τραπεζικών μετοχών από τα χα
μηλά τουε μπορεί να αποτελέσει 
παράγοντα σταθεροποίησηε του 
Γενικού Δείκτη έστω και λίγο πά
νω από τιε 700 μονάδεε, ενώ η με
ταβλητότητα αναμένεται να πα-

ραμείνει στιε τράπεζεε. Μια πιθανή 
νέα καθυστέρηση στην εκταμί- 
ευση τηε 6ηε δόσηε είναι έναε ε- 
πιπρόσθετοε παράγονταε απο- 
σταθεροποίησηε για το Χ.Α., ενώ 
αρκετά ανησυχητικό είναι το γε- 
γονόε ότι δεν υποχώρησαν ση
μαντικά τα ελληνικά spreacte με
τά τη συμφωνία.

Ο Οκτώβριοε που μόλιε πέρασε, 
έκανε πιο έντονο τον διαχωρισμό 
των τραπεζικών από τιε μη τρα
πεζικέε μετοχέε σε σχέση με τιε α- 
ποδόσειε τουε. Χαρακτηριστικό εί
ναι το γεγονόε ότι ο Γενικόε Δεί- 
κτηε σημείωσε άνοδο κατά 1,27%, 
ενώ ο τραπεζικόε κλάδοε εμφάνι
σε απώλειεε κατά 32%. Μερικέε α
πό τιε μετοχέε που πρωταγωνί
στησαν αυτό τον μήνα ήταν η MIG 
(+65,8% ), ο Τιτάναε (+39,2% ), τα 
Folli-Follie (+34,4% ), o OTE 
(+25%), η ΜΕΤΚΑ (+21,8%). Αντί
θετα, διογκώθηκε η πτώση σε ο- 
ρισμένεε τράπεζεε, όπωε η Πει- 
ραιώε (-55,32%), το Τ.Τ. (-53,2%), η 
Εθνική Τράπεζα (-37,4%), η Αγρο-

τική Τράπεζα (-31,9%), η Marfin 
Popular Bank (-30,6%).

Η συνολική εικόνα των τραπε
ζικών μετοχών από το ξεκίνημα 
του έτουε είναι απογοητευτική. 
Πολύ περισσότερο μάλιστα από τιε 
18 Φεβρουάριου, όταν είχε επι
τευχθεί και το υψηλό έτουε 
(1715,13 μονάδεε) εξαιτίαε τηε φι- 
λικήε πρότασηε συγχώνευσηε 
που είχε καταθέσει η Εθνική Τρά
πεζα στην Alpha Bank. Το κλίμα 
μεταξύ των τραπεζών και των ε
πιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα δυ
σάρεστο. Ακόμη και οι καλέε ε- 
πιχειρήσειε που θα μπορούσαν να 
τύχουν χρηματοδότησηε έχουν α
ποκλειστεί από τον τραπεζικό 
δανεισμό.

Το νεότερο είναι ότι οι εξαγω- 
γικέε επιχειρήσειε αντιμετωπί
ζουν πρόβλημα και με τιε ξένεε 
τράπεζεε, αφού δεν θέλουν να ε- 
μπλακούν σε μία χώρα που χα
ρακτηρίζεται μη κυβερνήσιμη 
και προκαλεί χαοτικέε καταστά- 
σειε στιε διεθνείε αγορέε χρή-

ματοε. Τα στοιχεία του ελλείμ- 
ματοε του κρατικού προϋπολο
γισμού στο εννεάμηνο, που α
νήλθε στα 19,16 δισ. ευρώ και ση
μαίνει μια απόκλιση κατά 2,9 δισ. 
ευρώ από τον στόχο, δυσκολεύ
ει την επίτευξη ακόμα κΓαι του α
ναθεωρημένου στόχου για το 
έλλειμμα του 2011.

Επίσηε, οι λιανικέε πωλήσειε 
μειώθηκαν στη χώρα τον Αύγου
στο μόνο κατά 1,4%, κάτι που μάλ
λον είναι συγκυριακό φαινόμενο 
και οφείλεται στην άνοδο του του
ρισμού φέτοε και δεν αντικατο
πτρίζει τη  μεγάλη κρίση στο λια
νεμπόριο στην Ελλάδα. Τα απο
τελέσματα εννεαμήνου των ει
σηγμένων και ιδιαίτερα των τρα
πεζών θα αποκαλύψουν το μέγε- 
θοε τηε ύφεσηε που έχει διαβρώ- 
σει την επιχειρηματική σκηνή τηε 
χώραε σε τέτοιο βαθμό πλέον που 
οι μέτοχοι μεγάλων ελληνικών ε
ταιρειών πιέζουν με έντονο τρό
πο τιε διοικήσειε να μετεγκατα- 
σταθούν εκτόε Ελλάδαε.

Μάχη για διατήρηση 
των καταθέσεων

I
Στο πρόθυρα νευρικήε κρίσηε είναι οι τράπεζεε, που δο- 

ί κιμάζονται στην προσπάθειά τουε να συγκρατήσουν τη 
| ρευστότητα. Οι καταιγιστικέε εξελίξειε και η  αβεβαιό

τητα ακόμη και για την επόμενη ώρα τιε υποχρεώνουν 
) σε έναν αγώνα δρόμου για τη  διατήρηση τηε ψυχραι- 

μίαε από την πλευρά των καταθετών. Στην άνιση μά
χη που διεξάγεται για αυτοσυγκράτηση, οι δεσμεύσειε 
έχουν βραχύ ορίζοντα και το κόστοε για την επίδειξη 
νηφαλιότηταε είναι υψηλό. Η διάρκεια των προθεσμιακών 
καταθέσεων παρακολουθεί τιε ραγδαίεε εξελίξειε, που 
αλλάζουν από μέρα σε μέρα και από στιγμή σε στιγμή, 
ενώ τα επιτόκια ξεπερνούν το 5% ή το 6% ακόμη και 
για μικρά ποσά τηε τάξηε των 5.000 ευρώ.

Η εβδομάδα που προηγήθηκε χαρακτηρίστηκε από 
έντονη αβεβαιότητα και συνοδεΰθηκε από φαινόμενα 
απόσυρσηε καταθέσεων από μεγάλη μερίδα καταθετών. 
Οι κινήσειε αφορούσαν και μικρά ποσά καταθέσεων που 
έφευγαν από τουε προσωπικούε λογαριασμούε και με
ταφέρονταν σε τράπεζεε του εξωτερικού, αξιοποιώ’ ε 
τον λογαριασμό που έχει ανοίξει η οικογένεια είτε , .α 
τιε σπουδέε ενόε παιδιού εί
τε  ακόμη και μέσω φιλικών 
προσώπων που διαμένουν 
σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.
Το νέο κύμα απόσυρσηε 
των καταθέσεων ήρθε μετά 
τιε μαζικέε εκροέε που 
προηγήθηκαν το δίμηνο 
Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου, 
κατά τη  διάρκεια του οποί
ου οι απώλειεε εκτιμώνται 
στα 10 δισ. ευρώ, προσγει- 
ώνονταε τα υπόλοιπα των 
καταθέσεων κάτω από τα τα 
180 δισ. ευρώ. Να σημειω
θεί ότι τα επίσημα στοιχεία τηε Τραπέζηε τηε Ελλάδοε, 
που σταματούν στο τέλοε Αυγούστου, διαμορφώνουν 
τα υπόλοιπα των καταθέσεων από επιχειρήσειε και νοι
κοκυριά στα 188,6 δισ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι από οι 
απώλειεε καταθέσεων από τα τέλη του 2009 ανέρχονται 
στα 50 δισ. ευρώ, χωρίε σε αυτά να υπολογίζονται ο 
κροέε του τελευταίου διμήνου, αλλά και αυτέε που κ~ 
τεγράφησαν το πρώτο δεκαήμερο μετά τη συμφωνία τηε 
26ηε Οκτωβρίου, ανεβάζονταε τιε συνολικέε απώλειεε 
πάνω από τα 60 δισ. ευρώ.

Ο ανταγωνισμόε μεταξύ των τραπεζών είναι σκληρόε 
και διεξάγεται για τη διατήρηση των καταθέσεων που 
υπάρχουν στουε λογαριασμούε ταμιευτηρίου με ορίζο
ντα τη μία μέρα, ενώ η διάρκεια των προθεσμιακών κα
ταθέσεω ν έχει συρρικνωθεί στη  μία εβδομάδα. Δεν εί
ναι τυχαίο ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 
αναμένεται να βγάλει την προσεχή εβδομάδα προθε
σμιακή κατάθεση μιαε εβδομάδαε, ακολουθώνταε τον 
ανταγωνισμό των εμπορικών τραπεζών, που πρωτο
στατούν στην προσέλκυση των καταθέσεων με υψηλά 
επιτόκια τηε τάξηε του 6% για μικρέε διάρκειεε και πο
σά. Το τίμημα τηε αξιοπιστίαε που πληρώνουν οι τρά
πεζεε είναι ακριβό και το υψηλό κόστοε για τη συ
γκράτηση των καταθέσεων δυναμιτίζει κάθε προσπά
θεια ψύχραιμηε διαχείρισηε τηε κρίσηε.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

Τα επιτόκια 
προθεσμιακών 
καταθέσεων 
ξεπερνούν το 5% 
ή το 6% ακόμη 
και για μικρά 
ποσά της τάξης 
των 5.000 ευρώ.


