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Αποσβολωμένος 
παρακολουθεί ο χρηματιστής 

στο γερμανικό Χρηματιστήριο 
της Φρανκφούρτης 

τα αλλεπάλληλα 
σκαμπανεβάσματα των 

ευρωπαϊκών αγορών που 
δέχθηκαν νέα επίθεση και 

απειλούνται πλέον όχι μόνο 
οι περιφερειακές οικονομίες 

αλλά και η καρδιά της 
ευρωζώνης

ζας Berenberg της Γερμανίας. Οσοι υποστηρίζουν ότι «η μόνη λύση στα προβλήματα της Αθήνας είναι μια έξοδος από την ευρωζώνη απλώς δεν βλέπουν τα (οικονομικά) δεδομένα», δήλωσε ο Σμίντινγκ χθες. Στην έκθεση επικρίνονται επίσης οι επιθεωρητές της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του ΔΝΤ για το ότι δίνουν υπερβολική έμφαση στους στόχους για τη μείωση του ελλείμματος και όχι αρκετή χτις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Η Ελλάδα», τόνισε ο Σμίντινγκ σε κδήλωση του Συμβουλίου της Λι- σαβώνας, «θα πρέπει να κληθεί να τπλουστεήσει το φορολογικό της υστημα παρά να αυξάνει τα π ο σοστά των φόρων. Είναι η  μονα δική χώρα στην ευρωζώνη που θα μπορούσε να επωφεληθεί από έναν ενιαίο φόρο (flat tax). Η υπερβολική λιτότητα μπορεί να είναι αυτο- καταστροφική».

Στη Λειψία όπου 
πραγματοποιήθηκε 
το συνέδριο των 
Χριστιανοδημοκρατών 
(CDU), παρά τις 
προειδοποιήσεις της 
Ανγκελα Μέρκελ 
(φωτογραφία) ότι 
η κρίση μπορεί 
να αγγίξει ακόμα 
και τη χώρα της, οι 
σύνεδροι φάνηκαν 
να θριαμβολογούν 
για την οικονομική 
ισχύ της ΓερμανίαςΠροβληματισμός σιη Γερμανία για ιην εξάπλωση ins κρίσης«Χορεύουμε πάνω σε ένα ηφαίστειο»

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΝΑΤΑΣΑ ΜΠΑΣΤΕΑ

Η γερμανίδα Καγκελάριος Αν- γκελα Μέρκελ δήλωσε χθες πεπεισμένη ότι το κόμμα της, η Χριστιανοδημοκρατική Ενωση (CDU), μπορεί να κερδίσει και πάλι στις εκλογές, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του συνεδρίου του κυβερνώντος κόμματος που υιοθέτησε πιο «κεντρώες πολιτικές». Παρά τις προειδοποιήσεις της Μέρκελ ότι η  κρίση μπορεί να αγγίξει και τη χώρα της, οι σύνεδροι φάνηκαν να θριαμβολογούν για την οικονομική ισχύ της Γερμανίας και έδειξαν πίστη στην ικανότητα της χώρας να προστατευ- θεί από την κρίση. «Χορεύουμε πάνω σε ένα ηφαίστειο», σχολίασε ο επικεφαλής του οικονομικού τομέα των Χριστιανοδημοκρατών στη Βά- δη-Βυρτεμβέργη Οσβαλντ Μέτζγκερ. «Πολλοί από αυτούς που πανηγυρίζουν γύρω μας δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματική οικονομία και δεν κατανοούν τους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε». Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν χθες, η γερμανική οικονομία παρουσίασε ανάπτυξη 0,5% στο προηγούμενο τρίμηνο ενώ η ανεργία μειώθηκε στα χαμηλότερα ποσοστά μετά την ενοποίηση της Γερμανίας το 1990.

ιΒΚΙΕί 
*  \iPPSI

«θα στηρίξουμε τΐ5 
μεταρρυθμίσει σα$»
Ο  γερμανόε υπουργόε Εξωτερικών 
Γκίντο Βεστερβέλε (αριστερά) 
συνομίλησε τηλεφωνικά με τον 
έλληνα ομόλογό του Σταύρο 
Δήμα (δεξιά) και τον διαβεβαίωσε 
ότι η Γερμανία θα στηρίξει τιε 
μεταρρυθμίσει στην Ελλάδα.
«Για την ίδια τη χώρα αλλά και 
για τη σταθερότητα του ευρώ, η 
Ελλάδα να συνεχίσει με συνέπεια 
τη γραμμή των μεταρρυθμίσεων 
και να υλοποιήσει τιβ συμφωνίεε με 
την Ευρώπη για την εξυγίανση του 
προϋπολογισμού και την ενίσχυση 
τηε ανταγωνιστικότητα^ τηε», 
είπε ο κ. Βεστερβέλε, σύμφωνα 
με εκπρόσωπο του υπουργείου 
Εξωτερικών στο Βερολίνο.

«Αντιμετωπίσαμε τα θέματα του μέλλοντος. Θα συνεχίσουμε να πείθουμε τους ψηφοφόρους στο μέλλον», είπε η Ανγκελα Μέρκελ στην ομιλία της στο τέλος της συνόδου. «Είμαστε πρόθυμοι να δεχτούμε την ευθύνη για τη Γερμανία σε μια ενοποιημένη Ευρώπη», τόνισε η Καγκελάριος έχοντας τα μάτια στραμμένα στις επόμενες εκλογές του 2013. Το συνέδριο υιοθέτησε μια πολιτική που θα καθιστά τον κατώτερο μισθό νομικά δεσμευτικό στη Γερμανία, απορρί- πτοντας τις αντιρρήσεις των συντηρητικών, ότι αυτό σημαίνει μεγαλύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο στην οικονομία.Η Χριστιανοδημοκρατική Ενωση τάχθηκε χθες υπέρ της έκκλησης που έκανε η Ανγκελα Μέρκελ να τεθεί εκτός νόμου το ακροδεξιό Εθνικό Δημοκρατικό Κόμμα (NPD) μετά τον σάλο που έχει ξεσπάσει στη χώρα εξαιτίας της έρευνας για τις δολοφονίες μεταναστών και μιας αστυνομικού από νεοναζί. Η  προηγούμενη απόπειρα να τεθεί εκτός νόμου το NPD είχε αποτϋχει εξαιτίας τυπικών λόγων που προέκυπταν από το Σύνταγμα της Γερμανίας, όμως η Μέρκελ υποστήριξε πως πλέον η Δικαιοσύνη θα πρέπει να μελετήσει τρόπους ώστε να παρακαμφθούν αυτά τα νομικά ζητήματα.
Η Ε.Ε. ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ CDSΒάζουν κανόνες oious κερδοσκόπους

ΦΡΕΝΟ στα κερδοσκοπικά παιχνίδια που γίνονται με τα ασφάλιστρα κινδύνου κρατικών ομολόγων (CDS) επιχείρησε να βάλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συγκεκριμένα ψήφισε χθες τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό που απαγορεύει μεταξύ άλλων την αγορά CDS εάν ο αγοραστής δεν είναι και κάτοχος των εν λόγω ομολόγων.Η ΕΕ επιχειρεί επίσης να π εράσει ρύθμιση με την οποία οι επενδυτές θα μπορούν να κινούνται νομικά κατά οίκων αξιολόγησης διεκδικώντας αποζημιώσεις

όταν οι οίκοι αυτοί παραβαίνουν την κείμενη νομοθεσία «επίτηδες ή λόγω βαριάς αμέλειας».«Οι αξιολογήσεις επηρεάζουν ευθέως τις αγορές και την ευρύτερη οικονομία και επομένως την ευημερία των ευρωπαίων πολιτών. Δεν αποτελούν απλά γνώμες των οίκων», υπογράμμισε ο ευρω- παίος επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Μ ισέλ Μ παρνιέ. Ωστόσο δεν κατάφερε να πείσει άλλα μέλη της Κομισιόν ώστε να επιβληθεί προσωρινή απαγόρευση στην αξιολόγηση από οίκους χωρών οι οποίες έχουν λάβει διεθνή οικονομι

κή βοήθεια. Ο επίτροπος υποσχέ- θηκε να προσπαθήσει να περάσει παρόμοια ρύθμιση στο μέλλον.
ΕΞΩΣΗ. Ο Ολλανδός Πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε έγινε από χθες ο πρώτος ηγέτης χώρας-μέλους της ευρωζώνης που ζήτησε ανοικτά τη δημιουργία μηχανισμού αποβολής από το ενιαίο νόμισμα. «Θα θέλαμε να μπορούν να εκδιω- χθούν από τη ζώνη του ευρώ μέλη της» τόνισε ο συντηρητικός Πρωθυπουργός της Ολλανδίας σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από το Λονδίνο.

ΙΤΑΛΙΑ

Διακομματικό 
πράσινο φως 
σιον Μόνιι

Ο ΚΥΒΟΣ ΕΡΡΙΦΘΗ για τηνΙταλία και τον Μάριο Μ όνη, ο οποίος στις χθεσινές του συναντήσεις με τα δυο μεγαλύτερα κόμματα της ιταλικής Βουλής έλαβε το πράσινο φως για τον σχηματισμό κυβέρνησης τεχνοκρατών, η οποία δεν αποκλείεται να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης ακόμη και αύριο. Ο  εντολοδόχος Πρωθυπουργός φαίνεται να πετυχαίνει κατά το ήμισυ τους στόχους του, καθώς η κυβέρνησή του συγκροτείται με ορίζοντα το τέλος της τρέχουσας θητείας της Βουλής, την άνοιξη του 2013. Ωστόσο, ο Μάριο Μόντι εισέπραξε την άρνηση τόσο του Λαού της Ελευθερίας όσο και του Δημοκρατικού Κόμματος να συ- μπεριληφθούν στην κυβέρνησή του και πολιτικά πρόσωπα. Το Δημοκρατικό Κόμμα, μάλιστα, διέψευσε ότι συμφώνησε να αναλάβει κάποιο χαρτοφυλάκιο ο πρώην πρωθυπουργός Τζουλιάνο Αμάτο. Επίσης, φαίνεται ότι δεν θα επαληθευτούν οι φήμες περί υπουργοποίησης της Εμα Μαρτσεγκάλια, επικεφαλής του Συνδέσμου Βιομηχάνων. Σε δηλώσεις του χθες το βράδυ από το Παλάτσο Τζουστι- νιάνι, την έδρα της Γερουσίας, ο Μάριο Μόντι εξέφρασε την προσωπική του ικανοποίηση για το αποτέλεσμα των δια- βουλεύσεων, τις οποίες χαρακτήρισε «εποικοδομητικές». Ο εντολοδόχος Πρωθυπουργός επρόκειτο να συναντηθεί σήμερα το μεσημέρι με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Τζόρτζιο Ναπολιτάνο, προκειμένου να τον ενημερώσει για το αίσιο τέλος των διαβουλεύσεων με τα κόμματα και τους κοινωνικούς εταίρους. Σήμερα αναμένεται να γίνει γνωστή και η σύνθεση της νέας κυβέρνησης της Ιταλίας, η οποία αναλαμβάνει το δύσκολο έργο της εφαρμογής του πακέτου λιτότητας που ζήτησε η Ευρωπαϊκή Ενωση και ψήφισε το περασμένο Σαββατοκύριακο η ιταλική Βουλή.

Ο  Μάριο Μόντι πήρε την 
έγκριση για τον σχηματισμό 

κυβέρνησηε τεχνοκρατών
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Βενιζέλο$ και Παπαδήμος 
συνομιλούν χθες στη Βουλή. 
Αμφότεροι ξεκίνησαν από χθες 
επαφές για την εκταμίευση 
της 6ης δόσης και τη συμφωνία 
για το κούρεμα του χρέους

Ρανιεβοή Παπαδήμου με Μπαρόζο και Ρόμπαϊ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΖΟΛΩΡΑ

Σ τα βαθιά των διαπραγματεύσεων για την εκταμίευση της 6ης δόσης και την εξασφάλιση του επόμενου δανειακού προγράμματος μπαίνει από τη Δευτέρα ο Πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος, καθώς μεταβαίνει στις Βρυξέλλες για να συναντηθεί με τους προέδρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Ενωσης, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο και Χέρμαν βαν Ρόμπαϊ.Παράλληλα, σήμερα αρχίζει στη Φρανκφούρτη η διαπραγμάτευση για τη συμμετοχή των ιδιωτών στο νέο πρόγραμμα μέσω του κουρέματος των ομολόγων τους. Στη διαπραγμάτευση θα συμμετέχουν η κυβέρνηση, η τρόικα και οι ιδιώτες ομολογιούχοι, με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Διεθνούς Χρηματοοικονομικού Ινστιτούτου (ΙΙΕ) Τσαρλς Νταλάρα. Διάφορες εναλλακτικές λύσεις για την εφαρμογή του κουρέματος αναμένεται να πέσουν στο τραπέζι, τόσο από ελληνικής πλευράς όσο και από το ΙΙΕ, αλλά το μεγάλο ερώτημα είναι σε ποιο ποσοστό θα φτάσει η συμμετοχή σε οικειοθελή βάση και αν αυτή θα αποφέρει ένα αξιόλογο αποτέλεσμα στη μείωση του δημόσιου χρέους της χώρας. Υπενθυμίζεται ότι ο στόχος είναι να μειωθεί το δημόσιο χρέος στο 120% του ΑΕΠ το 2020. Σύμφωνα με υψηλόβαθμες τραπεζικές πηγές, σε κάθε περί- πτωση θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι οι διαπραγματεύσεις δεν θα έχουν τελειώσει πριν από τα τέλη Φεβρουάριου με αρχές Μαρτίου, κάτι που καθιστά ανέφικτη όπως επισημαίνουν τη διεξαγωγή των εκλογών στις 19 Φεβρουάριου. Ενόψει της έναρξης των διαπραγματεύσεων, ο υπουργόν Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέ λος επικοινώνησε χθες με τον κ. Νταλάρα. Επίσης, ο κ. Βενιζέλος συνομίλησε τηλεφωνικώς με τον επίτροπο Οικονομικών Ολι Ρεν και το επιτελείο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

παρούσας Βουλής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στο θέμα αυτό το ΔΝΤ, του οποίου το καταστατικό απαγορεύει τη χρηματοδότηση κρατών για τα οποία δεν υπάρχουν σαφείς εγγυήσεις μη πτώχευσης για τουλάχιστον έναν χρόνο. Η άρνηση του Αντ. Σαμαρά να δεσμευθεί εγγράφως ενισχύει τις πιθανότητες πτώχευσης της Ελλάδας, εκτιμούν στο ΔΝΤ.Με βάση λοιπόν τα ανωτέρω, είναι σαφές ότι αν δεν φθάσουν οι ενυπόγραφες δεσμεύσεις του Αντ. Σαμαρά στις Βρυξέλλες και την Ουάσιγκτον, η εκταμίευση της επόμενης δόσης των δανείων προς την Ελλάδα δεν θα υλοποιηθεί. Ούτε άλλωστε θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο πρόγραμμα δανειοδότησης της Ελλάδας ώς το 2015. Ηδη έγινε γνωστό χθες στις Βρυξέλλες ότι η έκτακτη σύνοδος του Eurogroup της 17ης Νοεμβρίου που προσδοκούσε ο υπουργός Οικονομίας Ευάγγελος Βενιζέλος, δεν θα πραγματοποιηθεί, ενώ το ΔΝΤ δεν έχει ακόμη ορίσει ημερομηνία συνεδρίασης με θέμα την Ελλάδα.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΕΞΟΔΟΣ. Από πλευράς Αθηνών καταβάλλονται, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, αγωνιώδεις προσπάθειες για να βρεθεί μια συμβιβαστική φόρμουλα, η οποία θα επέτρεπε ώς έναν βαθμό στον πρόεδρο της ΝΔ να ισχυριστεί ότι δεν ανέλαβε καμία πρόσθετη δέσμευση. Οι προσπάθειες αυτές προσκρούουν ωστόσο στη διόλου καλή φήμη του Αντ. Σαμαρά γενικότερα στην Ευρώπη και ειδικότερα στο κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο τον θεωρεί τρόπον τινά persona non grata.

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗΣ

Μ έτωπο με την Κομισιόν ανοίγει ο Αντώνης Σαμαράς, με τη συνεχιζόμενη άρνησή του να υπογράψει τις δεσμεύσεις για την 6η δόση και το νέο δανειακό πρόγραμμα. Στελέχη των Βρυξελλών μιλούν για «ακατανόητη άποψη» και σημειώνουν ότι έτσι παρατείνεται η εμπλοκή για την εκταμίευση των 8 δισ. ευρώ, που θα λύσουν προσωρινά το πρόβλημα ρευστότητας της χώρας μας.Το θέμα θα τεθεί στις συναντήσεις που θα έχει τη Δευτέρα με τους κ.κ. Μανουέλ Μπαρόζο και Χέρμαν βαν Ρόμπαϊ ο Πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος -  σύμφωνα με πληροφορίες θα αναζητήσει μια χρυσή τομή, ώστε να εκταμιευθεί εγκαίρως η 6η δόση.
ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟ ΥΣ. Κατά τις Βρυξέλλες, που θεωρούν τη δέσμευση του αρχηγού της ΝΔ εκ των ων ουκ άνευ για τη συνέχιση της δανειοδότησης της Ελλάδας, δεν ζητείται από τον Αντ. Σαμαρά τίποτα περισσότερο από αυτό που ζητήθηκε από τους επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Ιρλανδία και την Πορτογαλία. Ζητείται δηλαδή η δέσμευσή του ότι αν οψέποτε αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας του, θα σεβαστεί τους όρους της δανειακής σύμβασης και θα υιοθετήσει όλα τα προβλεπόμενα από αυτή μέτρα. Στην περίπτωση της Ιρλανδίας αυτό συνέβη από την πρώτη στιγμή της προσφυγής της χώρας στην ευρωζώνη για οικονομική βοήθεια. Στην

περίπτωση της Πορτογαλίας οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης έσπευσαν αυτοβούλως και μεσούσης της προεκλογικής περιόδου να απο- στείλουν επιστολές στους ιθύνοντες της ΕΕ και του ΔΝΤ διά των οποίων τους διαβεβαίωναν ότι συμφωνούν με το σχέδιο δανειοδότησης της χώ-
Σιην Αθήνα αναζηιείιαι 
εναγωνίω5 συμβιβαστική 
φόρμουλα για να αρθεί 
το αδιέξοδορας τους και τα προβλεπόμενα σε αυτό μέτρα. Οι επιστολές αυτές ουδέποτε δημοσιοποιήθηκαν, τις περιέγρα- ψαν όμως οι συντάκτες τους.Εμπειρος διπλωματικός παράγοντας των Βρυξελλών σημείωνε εξάλλου χθες ότι ακόμη και στην Ιταλία, η οποία δεν έχει ζητήσει οικονομική βοήθεια και συνεπώς δεν τίθεται θέμα όρων από τις Βρυξέλλες, η αριστε

ρή ανηπολίτευση έσπευσε την προηγούμενη εβδομάδα να υπερψηφίσει τα έκτακτα μέτρα που πρότεινε η  απελ- θούσα κυβέρνηση Μπερλουσκόνι. «Αν ο όρος της εθνικής συναίνεσης ισχύει μια φορά για την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ιρλανδία, ισχύει δέκα φορές για την περίπτωση της Ελλάδας, η οποία ως γνωστόν με συμφωνηθέν το κούρεμα της αξίας των ομολόγων της έχει επί της ουσίας αθετήσει την υπογραφή της και συνεπώς χρειάζεται ενέσεις αξιοπιστίας», σημείωνε ο ίδιος παράγοντας.Ο βασικός λόγος για τον οποίο οι Βρυξέλλες και οι άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες απαιτούν έγγραφες δεσμεύσεις από τις δυνάμει κυβερνητικές ελληνικές πολιτικές δυνάμεις είναι η χρονική διάρκεια της δανειακής σύμβασης με την Ελλάδα, η οποία ως γνωστόν εκτείνεται ώς το 2015. Αυτό σημαίνει ότι θα υπερβεί τα χρονικά όρια τόσο της μεταβατικής κυβέρνησης Παπαδήμου όσο και της
Ο  πρόεδρος 
της ΝΔ στην 
προχθεσινή 
του ομιλία στην 
Κοινοβουλευτική 
Ομάδα 
εμφανίστηκε 
αμετακίνητος ως 
προς την άρνησή 
του να υπογράψει 
ότι δεσμεύεται για 
την εφαρμογή της 
νέας δανειακής 
σύμβασης

Εμπλοκή για τις υπογραφέςΗ  Κομισιόν επιμένει σιην έγγραφη δέσμευση και της Νέας Δημοκρατίας
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Ο ι «μετριοπαθείς» θεωρούν εσφαλμένη την απόφαση για Χατζηγάκη και ετοιμάζονται για σύγκρουση με τα στελέχη της λαϊκής Δεξιάς
Διχάζουν τη Ν Δ

οι διαγραφ ές
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΙΟΝΥΣΗΖ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Α ντιμέτωπη με έναν νέο κύκλο εσωστρέφειας βρίσκεται η ΝΔ μετά τη διαγραφή του Σωτήρη Χατζηγάκη και την άρνηση του Πάνου Κομμένου να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Παπαδή- μου. Ο  βουλευτής της Β’ Αθήνας -  τον οποίο συνάντησε χθες ο Αντώνης Σαμαράς, σε μια προσπάθεια να τον μεταπείθει -  δηλώνει αμετακίνητος και επιτελικά στελέχη της ΝΔ εκτιμούν ότι σήμερα θα βρεθεί εκτός κόμματος, είτε με διαγραφή είτε με παραίτηση.Την ίδια ώρα, ο Σ. Χατζηγάκης έκοβε κάθε γέφυρα με τη ΝΔ, εξαπολύο- ντας κατά μέτωπον επίθεση στον Α. Σαμαρά -  τον οποίο χαρακτήρισε «επικίνδυνο» για τον τόπο -  αλλά και στο προεδρικό περιβάλλον, όπου εντοπίζει και τα «ακροδεξιά σταγονίδια», στα οποία αναφέρθηκε προχθές και στάθηκαν αφορμή για τη διαγραφή του.
Η ΑΝΤΑΡΣΙΑ. Οι εξελίξεις, οι οποίες συνδέονται άμεσα με τη συμμετοχή της ΝΔ στο νέο κυβερνητικό σχήμα, έχουν διχάσει τη γαλάζια Κοινοβουλευτική Ομάδα. Σχεδόν όλοι οι βου- λευτές της λεγάμενης «μετριοπαθούς» πτέρυγας θεωρούν εσφαλμένη την απόφαση της διαγραφής Χατζηγάκη και προετοιμάζονται για ανοικτό πόλεμο με τα στελέχη της λαϊκής Δεξιάς, τα οποία θεωρούν ότι η αποπομπή του πρώην υπουργού από τη ΝΔ ενι

σχύει τη δική τους θέση στο εσωκομματικό πεδίο. Στη διαμάχη αυτή έχει ενταχθεί, εκ των πραγμάτων, και το ζήτημα Κομμένου. Κι αυτό γιατί προ- εξοφλείται ότι θα υπάρξουν έντονες αντιδράσεις από αρκετούς βουλευτές στην περίπτωση που η κομματική ηγεσία επιδείξει ανοχή απέναντι στην αναμενόμενη «ανταρσία» του βουλευτή της Β’ Αθήνας.
«ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ». Ο  Πάνος Κομμένος εμμένει στην απόφαση να μη στηρίξει τη νέα κυβέρνηση, επικαλούμενος λόγους συνείδησης. Μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο αλλά και τη χθεσινή ομιλία του στη Βουλή, επιτελικά στελέχη του κόμματος εκτιμούσαν ότι ο βουλευτής δεν θα απόσχει από τη σημερινή ψηφοφορία, αλλά θα παραμείνει στη Βουλή και θα καταψηφίσει. Μπροστά σε μια τέτοια εξέλιξη, τα ίδια στελέχη εκτιμούσαν ότι η διαγραφή του είναι «μονόδρομος» για τον Α. Σαμαρά, αφού σε διαφορετική περίπτωση η ηγεσία της ΝΔ θα διακινδύνευε να χρεωθεί μια κίνηση υπονόμευσης της κυβερνητικής συνεργασίας. Πάντως, υπό την πίεση στελεχών που βρίσκονται κοντά στον Α. Σαμαρά και ζητούν να προστατευθεί ο Π. Κομμένος, πολλοί στη ΝΔ θεωρούσαν χθες ότι διέξοδος θα αναζητηθεί μέσα από μια προσωρινή διαγραφή του βουλευτή, ο οποίος θα ενταχθεί εκ νέου στους συνδυασμούς του κόμματος.

Ο  Πάνοβ Καμμένοί, βουλευτή$ τη* ΝΔ στη Β' Αθηνών, βγαίνει από την αίθουσα όπου συνεδρίασε η γαλάζια 
Κοινοβουλευτική Ομάδα. Η φωτογραφία είναι προχθεσινή, αλλά μπορεί να είναι και σημερινή με τη σημείωση: 
Ο  Καμμένοε άνοιξε την πόρτα εξόδου...«Επικίνδυνος ο Σαμαράς...»Χατζηγάκης:
Χ Ω ΡΙΣ ΔΡΟΜ Ο ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ στηΝΔ είναι, ωστόσο, ο Σωτήρης Χατζηγάκης. Ο  βουλευτής Τρικάλων δεν αποκλείεται να συμπορευτεί πλέον με την Ντόρα Μ πακογιάννη και χθες εξαπέλυσε μύδρους εις βάρος του Αντώνη Σαμαρά. Οπως ανέφερε (στον Βήμα ΡΜ 99,5), οι καταγγελίες του για «ακροδεξιά σταγονίδια» δεν αφορούν την Κοινοβουλευτική Ομάδα, αλλά 10-15 στελέχη στο προεδρικό περιβάλλον «που σήμερα κάνουν κουμάντο στη ΝΔ»..

Ο  διαγράφ εις βουλευτής έκανε ακόμη λόγο για «κουκουλοφό- ρους του Διαδικτύου» που άρχισαν να υπονομεύουν τη νέα κυβέρνηση και κατέληξε: «Η πολιτική που ακολουθεί ο κ. Σαμαράς είναι επικίνδυνη. Π αίζει ζάρια στην πλάτη του ελληνικού λα ού ... Από τη μια έχει μια αντιμνημονιακή ρητορική και από την άλλη νομίζει ότι οι σύμμαχοί μας είναι κουτόφραγκοι και ότι δεν θα υπογράψει τη σύμβαση ή θα την υπογράψει μόνο στο σκέ

λος που θα πάρουμε τα λεφτά και δεν θα την υπογράψει στο σκέλος που παίρνουμε μέτρα...».■ Με καταγγελίες ότι «δεν υπάρχει εσωκομματική δημοκρατία στη ΝΔ» παρενέβη χθες στην εσωκομματική διαμάχη και ο βουλευτής Β' Αθήνας και πρώην υφυπουργός Γεράσιμος Γιακουμάτος, ζητώντας (στον Anti) να αναγνωριστεί, μέσω του επόμενου συνεδρίου, η ύπαρξη τάσεων εντός του κόμματος.Γιώργον «Μην ακούιε, κύριε Σαμαρά, ns ακραίες φωνές...»
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΘΑΣ

Π αρών» δήλωσε και χθες το βράδυ από το βήμα της Βουλής ο Γιώργος Παπαν- δρέου. Παρεμβαίνοντας κατά τη συζήτηση επί των προγραμματικών δηλώσεων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε ότι από εδώ και στο εξής θα «παρεμβαίνει πιο ελεύθερα, απαλλαγ- αένος από την αυτοσυγκράτηση του Ιρωθυπουργού και μακριά από τις περιχαρακώσεις της χώρας».Ο τέως Πρωθυπουργός μιλώντας νια την κυβέρνηση Παπαδήμου δήλω- ε ότι αποτελεί «νίκη της δημοκρατίας 
j  παραμερισμός των κομματικών διαφορών». Είπε πως «με την κυβέρνηση εθνικής συνευθύνης ανοίγεται ένα νέο κεφάλαιο», «ο πόλεμος δεν τελείωσε, αλλά βρίσκεται στην πιο κρίσιμη καμπή», «πρέπει να υλοποιήσουμε τις αποφάσεις της 27ης Οκτωβρίου»,

εξέφρασε την ευχή του «να μετείχαν και τα άλλα κόμματα» και συμπλήρωσε: «Αν φανούμε αδύναμοι, άτολμοι και φοβικοί, όχι μόνο θα χαθούν οι επώδυνες θυσίες του λαού, αλλά θα δούμε την έξοδό μας από το ευρώ, θα χαθούν οι οικονομίες των νοικοκυριών και θα απολέσουμε μια ιστορική ευκαιρία να βάλουμε τάξη στα του οίκου μας και να εξασφαλίσουμε ισονομία, ισοπολιτεία και ίσες ευκαιρίες για όλους». Την ίδια στιγμή ευχαρίστησε τους Αντώνη Σαμαρά και Γιώργο Καρατζαφέρη για τη συμμετοχή τους στην κυβέρνηση, ενώ απευθυνόμενος προσωπικά στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή τις αντιδράσεις τμήματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τόνισε με νόημα: «Ολοι βάλαμε νερό στο κρασί μας... Μ ην ακούτε, κύριε Σαμαρά, τις ακραίες φωνές που ακούγονται. Η Ελλάδα βγήκε κερδισμένη». Ο  Γιώρ

γος Παπανδρέου υπεραμύνθηκε της πρότασής του για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος λέγοντας ότι αυτό ουδέποτε θα ακύρωνε τις αποφάσεις της 27ης Οκτωβρίου και πως μια συμφωνία με δημοψήφισμα θα αποτελούσε την καλύτερη απάντηση. Παράλληλα κατέθεσε και τις απόψεις του για τα ζητήματα με τα οποία, όπως είπε, πρέπει να ασχοληθεί η νέα κυβέρνηση, όπως η αντιμετώπιση της αδιαφάνειας, της αδικίας και της φοροδιαφυγής, η εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος, η επανακεφαλαιο- ποίηση των τραπεζών με την έκδοση κοινών μετοχών όχι σε βάρος του ελληνικού λαού. Ακόμη, το ξεκαθάρι- σμα του χώρου των Μ ΜΕ, το κτύπημα του λαθρεμπορίου τσιγάρων, ποτών και καυσίμων, ενώ άφησε ανοιχτό το θέμα αλλαγής του εκλογικού νόμου στα αυστηρά πλαίσια του Συντάγματος.

ΚΚΕ -ΣΥΡΙΖΑΥψηλοί ιόνοι καιά ΛΑΟΣ
ΣΕ ΥΨΗΛΟΥΣ ΤΟΝΟΥΣ ήταν η κριτική της Αριστερός. Και οι δύο πολιτικοί αρχηγοί που μίλησαν χθες επέκριναν δριμύτατα τη συμμετοχή του ΛΑΟΣ στη νέα κυβέρνηση κάνοντας λόγο για «ακροδεξιό κόμμα» και «απόγονους του Μουσολίνι και του Μεταξά».■ Η γενική γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα δήλωσε ότι για τον ελληνικό λαό «αποτελεί κόκκινη γραμμή το να μην υποκύψει σε εκβιασμούς», υποστήριξε ότι «η τρικομματική κυβέρνηση έγινε στα γρήγορα για να σωθεί η αστική τάξη» και κάλεσε τον λαό στη «συγκρότηση μετώπου για να ανατρέψει αυτή την εξουσία».■ Ο  πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας κατηγόρησε την «τριμερή», όπως τη χαρακτήρισε, «κυβέρνηση» δηλώνοντας ότι «εκβιάζει τον ελληνικό λαό να αυτοκτονήσει για μια συμφωνία (της 27ης Οκτωβρίου) που ακυρώθηκε και αποτελεί κουρελόχαρτο αφού θα αντικατασταθεί».■ Η συζήτηση στη Βουλή συνεχίζεται και σήμερα από το πρωί, ενώ το απόγευμα θα γίνει η (φανερή) ονομαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Παπαδήμου.
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Δήλωση στενού συνεργάτη του Γιώργου, που απαντά στη συζήτηση για το αν ο πρώην Πρωθυπουργός θα συνεχίσει να είναι επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ και θα ηγηθεί του κόμματος στις επόμενες εκλογές

«0  πρόεδρος 
δεν έχασε 
εκλογές, γιατί 
να παραιτηθεί;»

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 
ΒΟΥΛΑ ΚΕΧΑΓΙΑΔ εν ττροτίθεται να παραιτηθεί από τη θέση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ο Γιώργος Παπαν- δρέου. Αυτό διατείνεται με δήλωσή του στα «ΝΕΑ» στέλεχος του άμεσου περιβάλλοντος του. «Ο πρόεδρος έκανε μια εθνική προσφορά, στην ουσία θυσίασε το προσωπικό και κομματικό όφελος υπέρ του συμφέροντος της χώρας. Θα συνεχίσει από τη θέση του να προσφέρει στην πατρίδα και ας μη γίνονται συγχύσεις. Δεν έχασε εκλογές. Παραχώρησε οι- κειοθελώς τη θέση του προκειμένου να συγκροτηθεί κυβέρνηση εθνικής ενότητας για να διε- ξέλθει την πιο κρίσιμη φάση της κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα. Θα τιμωρηθεί γ ι’ αυτό;».Η δήλωση αυτή, που απαντά στη συζήτηση που έχει ανοίξει δειλά δειλά καί αφορά το αν ο κ. Παπανδρέ- ου θα συνεχίσει να είναι επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ, και άρα θα ηγηθεί του κόμματος στις επόμενες εκλογές, ασφαλώς δημιουργεί νέα δεδομένα καθώς με τον έναν ή τον άλλον τρόπο η συζήτηση συντηρείται σε διάφορα επίπεδα.Ο  ΛΟΒΕΡΔΟΣ.ΧΘες, μετά τις τοποθετήσεις βουλευτών σε διάφορους ραδιοφωνικούς σταθμούς που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο έθεταν θέμα κίνησης των διαδικασιών για αλλαγή ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ (Θεοδώρα Τζάκρη στον Βήμα ΕΜ 99,5), υπήρξε παρέμβαση ηγετικών στελεχών,

Να μη δώσουν ψήφο εμπιστοσύνΐΒ καλούν
tous βουλευιέ5101 
στελέχη tou ΠΑΣΟΚ

όπως ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος. Ο  κ. Λοβέρδος τάχθηκε (Real FM) κατά της άμεσης προσφυγής σε διαδικασίες αλλαγής ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ. Οπως είπε, «όποιος θέτει θέμα να ... μη μείνει ο πρόεδρος, κάνει λάθος. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να ηρεμήσουμε στο κόμμα, γιατί αν υπάρχει ηρεμία στο ΠΑΣΟΚ θα υπάρχει ηρεμία και στην κυβέρνηση». Ο ίδιος δεν δέχθηκε να μπει στη συζήτηση για το αν θα διεκδι- κήσεί το αξίωμα του προέδρου του κόμματος: «Από τη στιγμή που ζη τάω να ηρεμήσει η  κατάσταση, πώς μπορώ να πω τώρα ότι θα διεκδική- σω την ηγεσία του κόμματος;».Σε μια ανάλογης σημασίας συνέντευξη (Βήμα FM 99,5), ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Χρήστος Πρωτόπαπας κάλε- σε όλους σε αυτοσυγκράτηση, δηλώνοντας ότι πρώτα πρέπει να μιλήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -  και πρέπει να του δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για να το πράξει.Ο κ. Πρωτόπαπας, ο οποίος δήλωσε βαθιά προβληματισμένος από την εικόνα που απεικονίζουν οι δημοσκοπήσεις για το ΠΑΣΟΚ, υποστήριξε: «Δεν μπορούμε να πάμε έτσι στις εκλογές. Πρέπει να αλλάξουν πολλά. Να δούμε τι μας διαμηνύει η κοινωνία, που δίνει τέτοια στήριξη στον Λουκά Παπαδήμο και στην κυβέρνησή του».Επίσης, μετά τον Παύλο Γερου- λάνο που εξέφρασε την εκτίμηση ότι το Π ΑΣΟΚ θα μπορούσε να διαλυθεί σε χίλια κομμάτια, ο υφυπουργός Εσωτερικών Π άρις Κου- κουλόπουλος κληθείς να σχολιάσει αν υπάρχει ενδεχόμενο διάσπασης του Κινήματος είπε: «Αυτό το ενδεχόμενο δεν μπορώ να πω ότι άνήκει στη σφαίρα του αδύνατου. Μ οιάζει

πολλές φορές σαν πιθανό» είπε και επικαλέστηκε όσα πέρασε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ τους τελευταίους μήνες.
«ΟΧΙ ΕΣΩΣΤΡΕΦΕΙ Α».Από την πλευρά του ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Πεταλωτής παρατήρησε ότι «δεν επιτρέπεται να μπούμε ως Π ΑΣΟΚ σε καταστάσεις εσωστρέφειας και μιζέριας», για να προσθέσει: «Με χρονική απόσταση από τις τελευταίες ημέρες που ο Γ. Παπαν- δρέου αποχώρησε από την πρωθυπουργία θα λάβουμε αποφάσεις». Στο ίδιο μήκος κύματος ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Π ΑΣΟΚ Βασίλης Εξαρχος είπε στο Ράδιο 9 ότι οι όποιες εσωτερικές διαδικασίες θα πρέπει να προωθηθούν με έναν συντεταγμένο τρόπο και αυτό θα γίνει με πρωτοβουλίες που θα πάρει ο ίδιος ο πρόεδρος.Πάντως, χθες 101 στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αρκετά εκ των οποίων είναι μέλη του Εθνικού Συμβουλίου και της Νεολαίας, έστειλαν επιστολή διαμαρτυρίας για τη συγκυβέρνηση των τριών κομμάτων, καλώ- ντας τους βουλευτές να μη δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης. Τ ην πρωτο

βουλία για τη συγγραφή της επ ιστολής είχε το μέλος του Π ολιτικού Συμβουλίου του Κινήματος και στέλεχος της Νεολαίας Δημήτρης Σακελλάρης, ο οποίος στηρίχτηκε στις εσω κομματικές διαδικασίες από την «Αριστερή Πρωτοβουλία». Ωστόσο, όπως υποστηρίζει ο επικεφαλής της Γιώργος Παναγιωτακό- πουλος, υπάρχει απόλυτη διαφωνία με το περιεχόμενο της επιστολής, που «θυμίζει ΣΥΡΙΖΑ».Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που υπογράφουν την επιστολή χαρακτηρίζουν τη συγκυβέρνηση «κοινοβουλευτικό πραξικόπημα», ενώ καταγγέλλεται η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ «που τα τελευταία δύο χρόνια επενδύοντας στην τακτική του κοινωνικού αυτοματισμού υπηρέτησε μια δεξιά νεοφιλελεύθερη πρακτική». Στην επιστολή προστίθεται ότι γνωστά πρόσωπα απολύτως συνυπεύ- θυνα για την καταστρεπτική μνημο- νιακή πολιτική «επιχειρούν να καταλάβουν την παράταξη εξ εφόδου» και αναφέρεται ότι η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ -ΝΔ και Ακροδεξιάς, που συμμετέχει και «διά γνωστών φασιστών», δεν δικαιούται να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης.

Πηγαδάκι Γιώργου 
Παπανδρέου, Πέτρου 

Ευθυμίου, Χρήστου 
Πρωτόπαηα. 

Ο  πρώην 
Πρωθυπουργό* 

ετοιμάζεται να πιει 
νερό, αλλά απ' 

ό,τι φαίνεται δεν 
προτίθεται να πιει 

από το... ποτήρι τη* 
εγκατάλειψη* τηί 

ηγεσία* του ΠΑΣΟΚ


