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Ολονύχτιο θρίλερ στις Βρυξέλλες
Αγεφύρωτες παρέμεναν οι διαφορές -  Οι 17 της Ευρωζώνης εξετάζουν να προχωρήσουν μόνοι τους σε νέα «δημοσιονομική συνθήκη»

Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ

Μια σκληρή μάχη για τη  μελλοντική μορφή τηε 
Ε υρω ζώ νη  δόθηκε έωε τα  ξημερώματα σήμε
ρα μεταξύ τω ν  Ευρωπαίων ετα ίρων που εμφα
νίστηκαν στην κρισιμότερη, μετά την υιοθέτηση 
του ευρώ, σύνοδο κορυφήε τηε Ε.Ε., διατηρώ- 

; σημαντικέε διαφορέε μεταξύ τουε. Η Γερ
μανίδα καγκελάριοε κ. Αγκελα Μέρκελ προσήλθε 
σταθερή στιε απαιτήσει τηε Γερμανίαε, με κυ- 
ριότερη τη ν ευρεία αναθεώρηση τω ν  ευρω
παϊκών συνθηκών, που θα επιτρέψει τη ν επι
βολή πολύ σκληρότερηε δημοσιονομικά πει- 
θαρχίαε στα  κράτη-μέλη τηε Ευρωζώνηε.

Παρ’ ότι υπάρχουν σημαντικέε διαφορέε α
κόμη και μεταξύ κρατών-μελών τηε Ευρωζώ
νηε, οι «17» φαίνονται διατεθειμένοι, υπό την 
πίεση Βερολίνου και Παρισιού, αλλά και υπό 
το ν  φόβο τω ν  αγορών, να προχωρήσουν στη

σύνταξη μιαε νέαε «δημοσιονομικήε συνθήκηε», 
ακόμη κι αν αυτή δεν υπογράφει από τουε ε- 
κτόε Ευρωζώνηε εταίρουε. «Πρέπει να κατα
στήσουμε σαφέε ότι αποδεχόμαστε μεγαλύτερη 
ενσωμάτωση μεταξύ τω ν  17 κρατών-μελών», 
δήλωσε προσερχόμενη στη  σύνοδο η κ. Μέρ
κελ, προσθέτονταε ότι «η  Ευρωπαϊκή Επιτρο
πή θα πρέπει να αποκτήσει περισσότερεε ευ- 
θύνεε, το  ίδιο και το Δικαστήριο τηε Ευρω- 
παϊκήε Ενωσηε».

Το πρώτο μεγάλο «αγκάθι» αφορά την ευρεία 
αναθεώρηση τω ν  ευρωπαϊκών συνθηκών. 
Πολλέε χώρεε ακόμη και εντόε τηε Ευρωζώνηε, 
όπωε η Ολλανδία, η Φινλανδία και η Αυστρία 
που συνήθωε συμφωνούν με τιε γερμανικέε α- 
πόψειε, φοβούνται ότι η διαδικασία επικύρω- 
σηε τηε νέαε συνθήκηε είτε στο  Κοινοβούλιο 
είτε μέσω δημοψηφίσματοε θα προκαλέσει πολ
λά προβλήματα. Ακόμη πιο έντονοι είναι οι φό
βοι σ τη ν  Ιρλανδία, που μόλιε το  2008 είχε α-

πορρίψει τη  Συνθήκη τηε Λισσαβώναε.
Προκειμένου να αποφευχθεί αυτόε ο σκό- 

πελοε, οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
κ. Χέρμαν βαν Ρομπέι και τηε Κομισιόν κ. Ζο- 
ζέ Μπαρόζο πρότειναν μια διαδικασία αναθε- 
ώρησηε τω ν συνθηκών σε δύο στάδια. Σύμφωνα 
με το  σχέδιο που παρουσίασαν, με μία περιο
ρισμένη αλλαγή τω ν  Συνθηκών, που θα συμ- 
φωνηθεί εντόε 2-3 μηνών, μπορούν να επι
τευχθούν σχεδόν όλοι οι στόχοι του Βερολίνου 
για νομική δέσμευση τω ν κρατών-μελών να τη 
ρούν το όριο ελλείμματοε στο 3% ΑΕΠ, το  ό
ριο χρέουε στο 60% του ΑΕΠ και την υποχρέ
ωση να υλοποιούν ισοσκελισμένουε προϋπο- 
λογισμούε. Σε δεύτερο στάδιο, θα ακολουθού
σε η ευρεία αναθεώρηση.

Παράλληλα, σε προσχέδιο τω ν  συμπερα
σμάτων προβλέπεται δημιουργία αυτόματου 
διορθωτικού μηχανισμού που θα ενεργοποιείται 
σε περίπτωση που κάποιο κράτοε-μέλοε δεν πιά-

σει τουε στόχουε για μείωση ελλείμματοε και 
χρέουε. Το διαρθρωτικό έλλειμμα για κάθε κρά- 
τοε δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 0,5% του 
ΑΕΠ εκτόε εξαιρετικών (οικονομικών) περι
πτώσεων. Επιπλέον, τα  κράτη-μέλη θα πρέπει 
να ενημερώνουν εκ τω ν  προτέρων για τα  σχέ
δια δανεισμού τουε. Το Δικαστήριο τηε Ευ- 
ρωπαϊκήε Ενωσηε θα μπορεί να επιβεβαιώνει 
ότι έχουν μεταφέρει ορθά στο εσωτερικό 
τουε δίκαιο (κατά προτίμηση σε συνταγματι
κό επίπεδο) το ν  «χρυσό κανόνα». Μόλιε κρά
τοε-μέλοε τηε Ευρωζώνηε υπερβεί το  όριο ελ
λείμματοε 3%, αυτομάτωε θα επιβάλλονται οι- 
κονομικέε κυρώσειε εκτόε και αν τιε απορρί- 
ψει το 85% τω ν  κρατών-μελών. Τέλοε, ζη τεί
ται η ταχύτατη εφαρμογή τω ν πρόσφατων προ
τάσεων τηε Κομισιόν προκειμένου σε περί
πτωση που εντοπ ίζετα ι στα  προσχέδια προϋ
πολογισμών σοβαρή μη συμμόρφωση με το 
Σύμφωνο Σταθερότηταε, να ζητείτα ι ανα

θεώρηση του προσχεδίου προϋπολογισμού.
Αρχικά χθεε το βράδυ ο κ. Χέρμαν βαν Ρο- 

μπέι πρότεινε πολύ ισχυρά μέτρα για τη ν α
ντιμετώπιση τω ν εντονότατων πιέσεων που δέ
χεται το τελευταίο διάστημα η Ευρωζώνη, ω
στόσο η Γερμανία έσπευσε να τα απορρίψει. Με
ταξύ άλλων, συζητήθηκε η δυνατότητα ο μό- 
νιμοε Ευρωπαϊκόε Μηχανισμόε Σταθερότηταε 
(ΕδΜ) που επιδιώκεται να λειτουργήσει από τ  
προσεχή Ιούλιο να αποκτήσει άδεια τράπεζαε, 
γεγονόε που θα του επέτρεπε να αντλεί σχεδόν 
απεριόριστη χρηματοδότηση από την ΕΚΓ. Μια 
δεύτερη πρόταση αφορά την πιθανότητα το 
προσωρινό Ταμείο Χρηματοπιστωτικήε Στα
θερότηταε (ΕΕδΕ) να λειτουργήσει παράλληλα 
με το ν  μόνιμο μηχανισμό για δύο χρόνια, γε- 
γονόε που θα επέτρεπε την αύξηση τω ν  δια
θεσίμων πόρων κατά 200 δισ. ευρώ. Τέλοε, η 
Γερμανία απέρριψε και την πιθανότητα έκδο- 
σηε ευρωομολόγων.

Διέψευσε 
τις προσδοκίες 
η κ. Ντράγκι
Λίγες μόλιε ώρεε πριν από τη ν έ
ναρξη τηε κρίσιμηε συνόδου κο- 
ρυφήε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα παρενέβη χθεε δυναμικά 
για να διασφαλίσει την επάρκεια 
ρευστότηταε στην Ευρωζώνη και 
στο τραπεζικό τηε σύστημα. Μεί
ωσε τα επιτόκια του ευρώ εκ νέ
ου στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο 
του 1%, ανακοίνωσε πωε θα πα
ρέχει τριετή  δάνεια στιε ευρω- 
παίκέε τράπεζεε από 21 Δεκεμ
βρίου, αλλά και πωε χαμηλώνει τον 
πήχυ στουε όρουε που θέτει για τη 
χορήγηση αυτών τω ν  δανείων 
στιε ευρωπαϊκέε τράπεζεε. Δια- 
ψεύδονταε, ωστόσο, τιε προσδο- 
κίεε για πιο εκτεταμένεε αγορέε 
κρατικών ομολόγων, ο πρόεδρόε 
τηε, Μάριο Ντράγκι, προκάλεσε 
πτώση τω ν  αγορών, αλλά και του 
ευρώ και νέα άνοδο του κόστουε 
του δανεισμού σε χώρεε όπωε η

Απώλειες του ευρώ 
και άνοδος του κόστους 
δανεισμού μετά 
την ανακοίνωση 
του προέδρου της ΕΚΤ 
ότι τα επιτόκια 
μειώνονται στο 1%.

Ιταλία και η Ισπανία, που προ
σβλέπουν στη  στήριξη τηε ΕΚΤ.

Καθοριστική σε ό,τι αφορά την 
παροχή αυξημένηε ρευστότηταε 
είναι η απόφαση τηε Τράπεζαε να 
χαμηλώσει τον πήχυ αναφορικά 
με τιε απαιτήσειε κεφαλαιακήε ε- 
πάρκειαε τω ν τραπεζών από το 2% 
στο 1%, τιε οποίεε θέτει ωε προ
ϋπόθεση για να δέχεται ωε εγ
γύηση τα  ομόλογά τουε και να τιε 
δανειοδοτεί. Σε ό,τι αφορά τα τριε- 
τή  δάνεια, θα τα χορηγεί στιε ευ- 
ρωπαϊκέε τράπεζεε με σταθερό ε
πιτόκιο. Ο κ. Ντράγκι έσπευσε, ό- 
μωε, να διαψεύσει την προσδοκία 
πωε η Τράπεζα θα στηρίξει αυ
τομάτωε τυχόν σύναψη δημο
σιονομικού συμφώνου, αυξάνο- 
νταε τιε αγορέε κρατικών ομολό- 
γο"' στη  δευτερογενή αγορά. Μο- 
λ η επανέλαβε πωε τα «άλλα 
στοιχεία» θα ακολουθήσουν μια 
δημοσιονομική ενοποίηση, δή
λωσε «κάπωε έκπληκτοε» που 
παρεμφερήε δήλωσή του ερμη- 
νεύθηκε προ ημερών ωε υπόσχε
ση τηε Τράπεζαε για πιο εκτετα
μένεε αγορέε κρατικών ομολόγων 
μετά τη  σύναψη δημοσιονομικού 
συμφώνου.

«Ολεε οι κυβερνήσειε τηε Ευ-

ρωζώνηε πρέπει να βάλουν τα 
δυνατά τουε» για να επιτύχουν τη 
δημοσιονομική εξυγίανση τω ν χω
ρών τουε, υπογράμμισε ο κ. Ντρά- 
γκι και κάλεσε έμμεσα τιε χώρεε 
τηε Ευρωζώνηε να μην βασίζονται 
υπερβολικά στην ΕΚΤ. Καθιστώ- 
νταε, έτσι, σαφέε πωε δεν θα χρη
σιμοποιηθεί «το  μπαζούκα τηε 
ΕΚΤ», όπωε χαρακτηρίζουν παρά- 
γοντεε τηε αγοράε τιε αγορέε ο
μολόγων από πλευράε τηε Τράπε
ζαε, ο κ. Ντράγκι προκάλεσε νέα 
υποχώρηση του ευρώ κατά 0,6% 
στα  1,3334 δολάρια. Ακολούθησε 
πτώση τω ν ευρωπαϊκών αγορών, 
με μεγαλύτερη εκείνη του Χρη
ματιστηρίου του Μιλάνου που έ
κλεισε με απώλειεε 4,29%. Με 
πτώση από 1% ώε 2,5% έκλεισαν, 
άλλωστε, οι αγορέε Λονδίνου, 
Φρανκφούρτηε και Γαλλίαε, ενώ με- 
γάλεε απώλειεε από 4% έωε 8% κα
τέγραψαν οι μετοχέε τω ν γαλλικών 
και γερμανικών τραπεζών. Η πλέ
ον αρνητική αντίδραση τω ν  αγο
ρών ήταν η νέα εκτίναξη που ση
μείωσε το κόστοε του δανεισμού 
για Ιταλία και Ισπανία. Οι αποδό- 
σειε τω ν δεκαετών ομολόγων τηε 
Ιταλίαε εκτινάχθηκαν εκ νέου στο 
6,5%, επίπεδο ανησυχητικά κοντά 
στο απαγορευτικό 7% στο οποίο 
βρίσκονταν την περασμένη εβδο
μάδα προτού ανακοινωθεί το πα
κέτο μέτρων λιτότηταε από την κυ
βέρνηση Μόντι. Σε ό,τι αφορά τιε 
αποδόσειε τω ν  δεκαετών ισπανι
κών ομολόγων έφθασαν στο 5,7%.

Βρετανία και Δανία
Την ίδια στιγμή, πάντωε, σε μέ

τρα τόνωσηε τηε ρευστότηταε και 
τηε οικονομίαε τουε προχώρησαν 
δύο χώρεε τηε Ευρωπαϊκήε Ενω
σηε που έχουν επιλέξει να μείνουν 
εκτόε ευρώ: η Βρετανία και η Δα
νία. Η Τράπεζα τηε Αγγλίαε ανα
κοίνωσε πωε θα συνεχίσει το  δι
κό τηε πρόγραμμα αγοράε ομο
λόγων και θα διοχετεύσει με αυ
τό ν  το ν  τρόπο άλλα 75 δισ. στερ- 
λίνεε στη χειμαζόμενη βρετανική 
οικονομία, που σύμφωνα με τον  
ΟΟΣΑ φαίνεται να έχει ήδη διο- 
λισθήσει σε νέα ύφεση. Παράλ
ληλα, η Τράπεζα τηε Δανίαε επί
σκιασε τη  μείωση τω ν  επιτοκίων 
του ευρώ, καθώε ανακοίνωσε πωε 
μειώνει τα  επιτόκια τηε δανικήε 
κορόναε κατά 0,4% στο 0,8%. Πρό
κειται για το χαμηλότερο επίπεδο 
επιτοκίων που έχει υιοθετήσει η 
Τράπεζα τηε Δανίαε από το  1992. 
Στην ανακοίνωσή τηε, πάντωε, α
πέδωσε τη ν απόφασή τηε στη 
μείωση τω ν  επιτοκίων τηε ΕΚΤ.

REUTERS, BLOOMBERG, AFP, AP

Η Γερμανίδα καγκελάριος κ. Αγκελα Μέρκελ και ο Γάλλος πρόεδρος κ. Νικολά Σαρκοζί, στο περιθώριο της συ
νόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στις Βρυξέλλες.

Πρόθυμος να δεχθεί τις εναλλακτικές διαδικασίες που προτείνει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
κ. Χέρμαν Βαν Ρομπέι εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός κ. Λουκάς Παπαδήμος.

Πιθανό αδιέξοδο, 
ο μεγάλος φόβος 
της κυβέρνησης
Του απεσταλμένου μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Με τον φόβο τηε κατάρρευσηε τω ν  διαπραγματεύσεων για 
το  μέλλον του μόνιμου μηχανισμού στήριξηε, ωε το  χει
ρότερο σενάριο και για την Ελλάδα, προσήλθαν ο κ. Λ. Πα- 
παδήμοε και η ελληνική αντιπροσωπεία στη  Σύνοδο Κο- 
ρυφήε τω ν  27 η γετώ ν τηε Ε.Ε. Σε αυτή τη ν  περίπτωση βε- 
βαίωε, παρά το  γεγονόε ότι η Ελλάδα βρίσκεται ήδη σε έ
να μηχανισμό, θα τεθεί σαφώε υπό αμφισβήτηση και ο τρό- 
ποε συνέχισηε τηε χρηματοδότησήε τηε (με ό,τι αυτό συ
νεπάγεται για κρίσιμεε παραμέτρουε όπωε το  επιτόκιο και 
η διάρκεια του δανεισμού). Γι’ αυτό και στην ελληνική πλευ
ρά επιθυμούν να υπάρξει οπωσδήποτε μια κάποια λύση, 
ώ σ τε  να δοθούν πειστικέε απαντήσειε προε κάθε κατεύ
θυνση, κυρίωε βέβαια προε αυτή τη ν  αγορών.

Α ν  και η Ελλάδα δεν αποτελεί, για πρώτη φορά μετά αρ- 
κετέε Συνόδουε Κορυφήε, το  κεντρικό θέμα τω ν  συνομι
λιών, έχει κάποιεε γενικέε αρχέε με τιε οποίεε προσέρχε
τα ι σ το  τραπέζι τω ν  διαπραγματεύσεων. Κατ’ αρχήν φαί
νετα ι ότι η κυβέρνηση διαφωνεί με τη  λογυατ τηε πλειο- 
ψηφίαε, κάτι που άλλωστε έχει προκαλέσει έντονεε εν- 
στάσειε, και μάλιστα εμφανείε, από άλλα κράτη-μέλη. Τάσ
σεται, δηλαδή, υπέρ τηε διατήρησηε του κανόνα τηε ο- 
μοφωνίαε και τω ν  27 για τη  
λήψη αποφάσεων. Δεύτε
ρον, η ελληνική πλευρά διά- 
κειται αρνητικά στη, γερ- 
μαντκήε εμπνεύσεωε, πρό
ταση  να  κρίνονται οι κυρώ- 
σειε που θα επιβάλλονται 
στα  κράτη που θα παραβαί
νουν τουε κανόνεε δημο- 
σιονομικήε πειθαρχίαε από 
το  Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Τρίτον -και τούτη  τη ν  αρχή 
ακολουθούσε γενικώε και 
η προηγούμενη κυβέρνηση- τα όρια χρέουε και ελλείμματοε 
να  κατοχυρωθούν μέσω άλλων τρόπων και όχι μέσω του 
συνταγματικού «φρένου», που επίσηε προτείνει η Γερμανία. 
Είναι σαφέε ότι παρόμοια με τη γενική στρατηγική τηε Ελλά- 
δαε ακολουθούν και άλλεε χώρεε που διαφωνούν με τουε 
όρουε αυστηρήε εποπτείαε που προτείνει ο γαλλογερμα- 
νικόε άξοναε. Συνιστά επίσηε προφανή επιλογή τηε κυ- 
βέρνησηε να μην ανοίξει καθ’ οιονδήποτε τρόπο συζήτηση 
για τα  ελληνικά θέματα.

Συνάντηση με Χέρμαν βαν Ρομπέι
Τιε διαστάσειε που θα μπορούσαν να λάβουν όλα αυτά 

τα  ανοιχτά ζητήματα συζήτησε χθεε το  απόγευμα ο Ελλη- 
ναε πρωθυπουργόε, λίγο πριν από τη ν  έναρξη του δείπνου 
τω ν  ηγετών, με το ν  πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλί
ου. Ο κ. Χέρμαν βαν Ρομπέι τάσσετα ι, μεταξύ άλλων, υ
πέρ μιαε παράκαμψηε τηε χρονοβόρου διαδικασίαε ανα- 
θεώρησηε τηε Συνθήκηε τηε Λισσαβόναε, διά τηε προ- 
σθήκηε μιαε συμπληρωματικήε πρόβλεψηε σ ε  άρθρο τηε 
(12). Η ελληνική πλευρά φαίνεται πρόθυμη να δεχθεί αυ- 
τέε τιε εναλλακτικέε διαδικασίεε που προτείνει ο κ. Ρομέ

Η συνάντηση Ρομπέι - Παπαδήμου έχει και μια ακόμ 
παράμετρο. Ο κ. Ρομπέι ήθελε να συζητήσει και με το ν  κ. 
Παπαδήμο για τεχνικέε πτυχέε τω ν  διαδικασιών, που βε- 
βαίωε ο Ελληναε πρωθυπουργόε γνωρίζει πολύ καλά. Η βα
σικότερη ανησυχία τηε ελληνικήε κυβέρνησηε εδράζεται 
μακριά από τιε Βρυξέλλεε αυτέε τιε ημέρεε και αφορά τη  
σαφή επιδείνωση τηε προοπτικήε επιτυχούε ολοκλήρω- 
σηε του PSI, ιδίωε μετά τιε δημόσιεε δηλώσειε τω ν  κ. Αγκε
λα Μέρκελ και Νικολά Σαρκοζί περί του χαρακτήρα τηε 
κατ’ εξαίρεση μεμονωμένηε περίπτωσηε που συνιστά  η 
Ελλάδα.

Ιδιαίτερη 
σημασία αποδίδει 
ο κ. Παπαδήμος 
στις αποφάσεις 
για τον Μόνιμο 
Μηχανισμό 
Στήριξης.

Σενάρια επιστροφής σε εθνικά νομίσματα Πέρα από τη συνταγή των Μερκοζί
Για ίο ενδεχόμενο διάσπασηε τηε Ευ
ρωζώνηε ή τηε αποχώρησηε μελών α
πό τη  νομισματική ένωση, προετοι
μάζεται έναε μεγάλοε αριθμόε κε
ντρικών τραπεζών, σύμφωνα με δή
μο ! -υμα τηε Wall Street Journal, που 
εί νϊείται προσκείμενεε στο θέμα πη- 
γέε. Μάλιστα, όπωε αναφέρει η εφη
μερίδα, τουλάχιστον μια κεντρική 
τράπεζα, τηε Ιρλανδίαε, εξετάζει τιε πι- 
θανότητεε να χρειασθεί να εξασφα
λίσει επιπλέον μηχανέε εκτύπωσηε σε 
περίπτωση επιστροφήε τηε χώραε 
στο εθνικό νόμισμα. Πάντωε, η ιρ
λανδική κεντρική τράπεζα έσπευσε με 
χθεσινή τηε ανακοίνωση να  διαψεύ- 
σει τιε συγκεκριμένεε φήμεε, ξεκα- 
θαρίζονταε ότι δεν βρίσκεται σε δια- 
πραγματεύσειε με εκτυπωτικέε εται- 
ρείεε και ότι «τυπώνει μόνο ευρώ».

Αντίστοιχα, συνεχίζει το  δημοσί
ευμα, αρκετέε κεντρικέε τράπεζεε ε
κτόε τηε νομισματικήε ένωσηε φαί
νεται να εξετάζουν τη  λήψη μέτρων

Η  ιρλανδική κεντρική 
τράπεζα διαφεύδει 
δημοσίευμα της Wall 
Street Journal και τονίζει 
ότι «τυπώνει μόνο ευρώ».

για τη ν προστασία τουε από τιε συ- 
νέπειεε που θα μπορούσε να  έχει μια 
κατάρρευση τηε Ευρωζώνηε. Σε αυτέε 
συμπεριλαμβάνεται και η κεντρική 
τράπεζα τηε Ελβετίαε, η οποία φέρε
ται να εξετάζει εναλλακτικά σενάρια 
για νομίσματα, ή καλάθια νομισμάτων, 
με τα οποία θα μπορούσε να αντικα
ταστήσει το ευρώ ωε το εξωτερικό ση
μείο αναφοράε με το ελβετικό φράγκο. 
Οι πηγέε, που επικαλείται η εφημερί
δα, επισημαίνουν ότι τα σχέδια τω ν κε- 
ντρ ικώ ν τραπ εζώ ν βρίσκονται σε 
προκαταρκτικό επίπεδο και δεν συ
νεπάγονται τη  διάλυση τηε νομισμα-

τικήε ένωσηε. «Ομωε, το  γεγονόε, ό
τι οι κεντρικοί τραπεζίτεε εξετάζουν 
ένα σενάριο, το  οποίο μέχρι το  φθι
νόπωρο εθεωρείτο αδιανόητο, υπο
γραμμίζει το  πόσο ραγδαία έχουν ε
πιδεινωθεί οι συνθήκεε. Οι πολιτικοί, 
οι επικεφαλήε τω ν  κεντρικών τραπε
ζώ ν  και οι επενδυτέε ανά το ν  κόσμο 
έχουν εναποθέσει τιε ελπίδεε για τη ν 
εξεύρεση μιαε λύσηε για τη  κρίση χρέ
ουε τηε Ευρωζώνηε στη  σημερινή κρί
σιμη Σύνοδο Κορυφήε», αναφέρει χα
ρακτηριστικά το δημοσίευμα.

Οσον αφορά τη ν  περίπτωση τηε 
Ελλάδαε, το δημοσίευμα σημειώνει ό
τι η κεντρική τράπεζα διατηρεί τιε δι- 
κέε τηε εγκαταστάσειε εκτύπωσηε, οι 
οποίεε έχουν επωμιστεί, μαζί με πέντε 
ή έξι άλλεε χώρεε, το  έργο εκτύπωσηε 
τω ν  χαρτονομισμάτων δέκα ευρώ. 
Πάντωε, εκπρόσωποε τηε Τραπέζηε 
τηε Ελλάδοε τόνισε ότι η τράπεζα δεν 
αναζητεί τρόπουε για την ενίσχυση τηε 
εκτυπωτικήε τηε ικανότηταε.

THE ECONOMIST

Οταν θα γράφονται τα βιβλία Ιστορίαε, 
το διήμερο 8 - 9 Δεκεμβρίου θα θεω
ρείται ένα σημείο καμπήε για την κρί
ση του ευρώ; Είναι οι ημέρεε τηε συ- 
νάντησηε τω ν  Ευρωπαίων ηγετών, 
τηε τελευταίαε από μία σειρά πολυ
συζητημένων συνόδων, κατά τη  διάρ
κεια τω ν  οποίων οι ηγέτεε έχουν επα
νειλημμένα υποσχεθεί την πραγματο
ποίηση μεγάλων μεταρρυθμίσεων. Το 
γνωστό  και ωε δίδυμο «Μερκοζί» έχει 
συμφωνήσει ήδη ότι η προτεραιότητα 
τηε συνόδου θα πρέπει να είναι η πο
ρεία προε τη ν ενίσχυση τηε δημοσιο- 
νομικήε πειθαρχίαε. Εάν, όμωε, το  ευ
ρώ πρόκειται να επιβιώσει, τό τε  χρει
άζεται ένα πιο ισορροπημένο σχέδιο για 
την οικοδόμηση τηε δημοσιονομικήε 
και οικονομικήε ολοκλήρωσηε που θα 
ταιριάζει στη σημερινή νομισματική έ
νωση. Η εξεύρεση τρόπων για τη ν α
στυνόμευση τω ν  κυβερνήσεων και

Οι δημοσιονομικοί κανόνες 
από μόνοι τους δεν είναι 
αρκετοί και πρέπει να 
συνδυαστούν με κάποιου 
είδους κοινή ευθύνη.

την αποτροπή δημοσιονομικήε ασωτίαε 
αποτελεί μεν ένα μέροε αυτήε, το οποίο 
όμωε δεν είναι ούτε το πιο σημαντικό, 
ενώ είναι και σχεδόν απίθανο να λει
τουργήσει από μόνο του. Η πρόταση 
τω ν «Μερκοζί» έχει ωε στόχο, μέχρι τον 
Μάρτιο του 2012, να έχει αποσπάσει 
την έγκριση τω ν κυβερνήσεων τηε Ε.Ε. 
για μία αναμόρφωση τω ν  δημοσιονο
μικών κανονισμών. Σε κάθε περίπτω
ση, όμωε, τέτοιουε είδουε μεταρρυθ
μ ίσ ε ι δεν θα είναι αρκετέε για την ε
πίλυση του προβλήματοε. Οι πιθανό- 
τητεε να αποτραπεί μία χώρα παραβάτιε 
μέσω προστίμων είναι περιορισμένεε.

Και η καταπάτηση τώ ν δημοσιονομι
κών κανόνων δεν ήταν η πρώτη, ού
τε καν η βασική, αιτία του αρχικού προ
βλήματοε. Η σημερινή κρίση έχει να κά
νει λιγότερο με τη  δημοσιονομική α- 
σωτία και περισσότερο με τουε φόβο 
τω ν επενδυτών για τη  βιωσιμότητα το ο 
ευρώ και με τιε μαζικέε αποχωρήσειε 
κεφαλαίων από τιε περιφερειακέε οι- 
κονομίεε.

Η κ. Μέρκελ έπεισε το ν  κ. Σαρκοζί 
να  απορρίψει τη ν  ιδέα τω ν ευρωομο
λόγων. Η ελπίδα φαίνεται να είναι ό
τι οι «σκληρέε κουβέντεε» υπέρ τηε δη- 
μοσιονομικήε πειθαρχίαε θα είναι αρ
κετέε για να πείσουν τη ν ΕΚΤ να α- 
ναλάβει πιο ενεργό ρόλο. Ομωε, δεν υ
πάρχει κάποια στρατηγική ωε προε το 
μεγαλύτερο ζήτημα του πώε και πόσο 
μακριά θα πρέπει να «αγκαλιάσουν» 
την ιδέα τηε κοινήε ευθύνηε για κάποια 
χρέη. Η ιστορία έχει δείξει ότι οι δη
μοσιονομικοί κανόνεε από μόνοι τουε 
δεν είναι αρκετοί.
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Μορφή διακυβέρνησης
Συνεργασίας-πολυκομμαιικές 38 

Οικουμενική 19 
Αυιοδύναμες-μονοκομμαιικές 16 

Νέα κόμμαια-ηρόσωπα 11 
Κανένα 1 

Χωρίς γνώμη 9 
Αλλο 7

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΔΡΩΝ
ανάλογα με ιον αριθμό των κομμάτων 
που ενδέχεται να εκπροσωπηθούν στη 
νέα Βουλή

7 ΚΟΜΜΑΤΑ 8 ΚΟΜΜΑΤΑ

ΠΑΣΟΚ 37-47 35-46

Ν.Δ. 126-136 123-134

ΚΚΕ 32-40 31-39

ΛΑΟΣ 13-19 13-18

ΣΥΡΙΖΑ 34-42 33-41

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 8-14 8-13

ΔΗΜΑΡ 19-32 18-31

ΔΗΣΥ - 8-12

Εμπιστοσύνη 
στον Λουκά Παπαδιίμο 
για τη διαχείριση 
ίων προβλημάτων 
της οικονομίας

ΔΕΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ

53%
ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ

43% 4% ΓΝΩΜΗ

Δημοτικότητα του Λουκά Παπαδήμου

Ικανοποίηση από τη 
λειτουργία της νέας κυβέρνησης

0  ΧΩΡΙΣ ΓΝΩΜΗ

ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΘΕΤΙΚΗ

18
28

ΑΡΝΗΤΙΚΗ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Μ

27., 11

ΧΩΡΙΣ ΓΝΩΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ PUBLIC ISSUE (Α.Μ. ΕΣΡ: 8), Μέλος WAPOR, ESOMAR, ΣΕΔΕΑ, ΠΕΣΣ. ΑΝΑΘΕΣΗ Τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός σταθμός ΣΚΑΪ και εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ Ποσοτική έρευνα, με 
τηλεφωνικές συνεντεύξεις στα νοικοκυριά των ερωτωμένων και χρήση δομημένου ερωτηματολογίου χωρίς κάλπη. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: Γενικός πληθυσμός 18 ετών και άνω. ΠΕΡΙΟΧΗ Πανελλαδική. ΔΕΙΓΜΑ: Το μέγεθος 
του δείγματος ανέρχεται σε 1.008 άτομα. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 1-5/12/2011. ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Ακολουθήθηκε η μέθοδος της πολυσταδιακής σιρωματοποιημένης δειγματοληψίας. ΤΥΠΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ 
ΣΦΑΛΜΑ: Για τα αποτελέσματα της έρευνας και σε διάστημα εμπιστοσύνης 95%, το τυπικό σφάλμα υπολογίζεται σε +/-3,2%. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Εργάστηκαν 35 ερευνητές και 4 επόπτες.

Προβάδισμα Ν.Δ. χωρίς αυτοδυναμία
Ενδυνάμωση Αριστερής και αποδοχή Παπαδήμου, σύμφωνα με το Βαρόμετρο της Public Issue

Του ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ

Μεγάλη διαφορά από το, δεύτερο, 
ΙΣΟΚ, αλλά με ποσοστό που την 

κρατάει μακρτά από την αυτοδυ
ναμία, φαίνεται ότι επιτυγχάνει η 
Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με το 
Βαρόμετρο Δεκεμβρίου m s Public 
Issue για το ν  ΣΚΑΙ και τη ν «Κ». 
Την ίδια στιγμή, η δημοτικότητα 
του πρωθυπουργού κ. Λουκά Πα
παδήμου φθάνει στο 60%, αν και 
η πλειοψηφία ms koivAs γνώ μ ι« 
παραμένει επιφυλακτική τόσο 
για τη  λειτουργία ms κυβέρνησηε 
ouvspYaoias όσο και για τη  δυ
νατότητα  αντιμ ετώπ ισή  m s οι- 
κονομική5 Kpions. Η εκλογική ε
πιρροή m s Νέα5 Δημοκρατία5 ε-

κτιμάται στο 30%, παρουσιάζονταβ 
αύξηση 1,5 μονάδαβ συγκριτικά με 
τον Νοέμβριο. Το κόμμα του κ. Σα
μαρά μοιάζει, συνεπο«, να μην 
πλήττεται από τη  συμμετοχή του 
στην κυβέρνηση Παπαδήμου, πα
ρά τΐ5 α ντιδράσε« μερίδαβ σ τε 
λεχών. Στον αντίποδα, και παρά 
το ότι μοιράστηκε το «βάρο5» τη5 
διακυβέρνησή, το  ΠΑΣΟΚ εξα
κολουθεί την «ελεύθερη πτώση» 
του, καταγράφει απώλειε5 4 μο
νάδω ν και συρρικνούται στο  
15,5%. «Δύσκολη» αποδεικνύε- 
ται η συγκυβέρνηση και για τον 
ΛΑΟΣ, που χάνει 2,5 μονάδεβ και 
περιορίζεται σ το  6%. Εντυπω
σιακή είναι η ενδυνάμωση τω ν 
κομμάτων τηε Αριστεράβ, που α

θροιστικά φθάνουν το  37%. Συ
γκεκριμένα, τρίτο κόμμα, πίσω α
πό Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ, εμφανίζεται 
ο ΣΥΡΙΖΑ με 14% (+2  σε σχέση με 
τον  Νοέμβριο), ακολουθεί το ΚΚΕ 
με 13,5% (+2,5), ενώ η, υπό τον 
Φώτη Κουβέλη, Δημοκρατική Αρι
στερά φθάνει το 9,5%, κερδίζονταβ 
δύο μονάδεε. Στο 4% εκτιμάται η 
δύναμη τω ν  Οικολόγων, ενώ  την 
είσοδό τηε στη  Βουλή επιτυγχά
νει και η Δημοκρατική Συμμαχία 
τηε κ. Ντόραβ Μπακογιάννη.

Στο 32,5%, η αποχή
Η αποχή υπολογίζετα ι σε 

32,5%, ενώ τα  εκτόε Βουλή5 κόμ
ματα αντιστοιχούν στο  4,5%, με 
αποτέλεσμα ο πήχυ5 τηε αυτο-

δυναμίαε να ανεβαίνει σημαντι
κά. Ακόμη και στην καλύτερη πε
ρίπτωση για τη  Νέα Δημοκρατία, 
οι γαλάζιεβ έδρεβ δεν υπερβαίνουν 
m  136 και, npocpavcös, η ηγεσία 
τη ν  επομένη θα πρέπει να ανα
ζητήσει κυβερνητικούε εταίρουβ.

Αλλωστε, και η κοινή γνώμη 
μοιάζει να  επιθυμεί πολυκομμα- 
τικέ5 κυβερνήσει (38%) ή οι
κουμενικό σχήμα (19%), έναντι 
16% που επιθυμούν αυτοδύναμη 
κυβέρνηση. Η κοινοβουλευτική ο
μάδα του ΠΑΣΟΚ περιορίζεται σε 
λιγότερουβ από 50 βουλευτέ5, έ
ναντι τω ν  160 που ανέδειξε το  
2009. Η πλειοψηφία τω ν  ερωτη- 
θέντω ν (52%) εκτιμά cos ανα
γκαία τη  διεξαγωγή τω ν εκλογών,

τάση που ενισχύθηκε κατά τη  
διάρκεια τω ν  διαπραγματεύσεων 
για τη ν κυβέρνηση Παπαδήμου.

Ο ίδιοε ο πρωθυπουργία απο
λαμβάνει υψηλήε δημοφιλίαβ 
(60%), αν και ενισχυόμενεε (28%) 
είναι και οι αρνητικέε γνώμεβ. Το 
43% δηλώνει ότι εμπιστεύεται τον 
κ. Παπαδήμο για τη  διαχείριση 
τω ν  προβλημάτων π «  οικονομία3, 
έναντι του 53% που εκφράζει λί
γη ή καθόλου εμπιστοσύνη. Η ι
κανοποίηση από τη  λειτουργία 
τηε κυβέρνησή  υπολογίζεται σε 
15% (81% δηλώνουν δυσαρε- 
στημένοι), ποσοστό ναι μεν χα
μηλό αλλά, π όν το «, το  υψηλότε
ρο για κυβέρνηση από το ν  περα
σμένο Μάρτιο.

Διχάζει το ΠΑΣΟΚ ο-χρόνος της διαδοχής

Το Σκοπιανό 
στη συνάντηση 
Κλίντον-Δήμα
Της ΔΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Η οικονομία και οι πρόσφατεβ εξελίξετε σχετικά με τη ν 
ΠΓΔΜ, μετά την απόφαση του Διεθνούε Δικαστηρίου ms 
X0yns, βρέθηκαν στο επίκεντρο ms διάρκεκ« 45 λεπτών 
συνάντησηε που είχε χθεε το  πρωί a ro  Βρυξέλλεβ, στο 
περιθώρτο m s υπουργικήβ συνόδου του ΝΑΤΟ, ο υ- 
πουργόε Εξωτερικών Σταύρο5 Δήμα5 με τη ν Αμερ- 
νίδα ομόλογό του Χίλαρι Κλίντον. Η συνάντηση έγ,.ο 
κατόπιν αμερικαντκού αιτήματοε. Η κ. Κλίντον επανέ
λαβε την αμερικαντκή υποστήριξη cms προσπάθειεε m s 
Ελλήδα5 για έξοδο από τη ν  κρίση. Ο κ. Δήμαε πρότετνε 
τη ν επανενεργοποίηση m s ελληνοαμερικαντκήΒ κοινήε 
επιτροπήε οικονομία5 και εμπορίου, και συμφωνήθηκε 
να εξετασθούν άμεσα οι λεπτομέρειε5 προκειμένου να 
υλοποιηθεί η πρόταση. Για το  θέμα ras ΠΓΔΜ, η αμε
ρικανική πλευρά επανέλαβε 
ότι οι διαπραγματεύσε« για 
το  θέμα m s ovopaoias θα 
πρέπει να συνεχισθούν με ε
ποικοδομητική διάθεση.

Εν τω  μεταξύ, ο πρωθυ- 
noupyos Aouk0s Παπαδήμοε 
απάντησε σ τη ν  επ ιστολή 
που του απηύθυνε πρόσφα
τα  ο Σκοπιανόν ομόλογόν 
του Νίκολα Γκρούεφσκι. Ο κ.
Παπαδήμοε στην επιστολή 
του επαναλαμβάνει την πά
για θέση ms Ελλάδα5 για σχέ- 
σ ε «  καλή5 γειτονίαε με τη ν  ΠΓΔΜ και τη ν ετοιμότητα 
m s xoipas μα3 για συνέχιση τω ν διαπραγματεύσεων με 
στόχο τη ν εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτήε λύσηε έναντι 
όλων στο ζήτημα m s ονομασία5.

Ο κ. Γκρούεφσκι, π όντο «, από το βήμα m s Ολομέλει- 
as του συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο5, om  
Μασσαλία, επικαλέσθηκε τη ν απόφαση m s X0yns για 
να ζητήσει να  ανοίξει ο δρόμο5 m s ένταξη5 m s ΠΓΔΜ 
σε ΝΑΤΟ και Ε.Ε.

Κατά πληροφορίεβ, ο πρωθυπουργό5 ms ΠΓΔΜ επε- 
δίωξε, στο περιθώριο του συνεδρίου του ΕΛΚ στη Μασ
σαλία, συνάντηση με τον  πρόεδρο ms Ν.Δ., κάτι που δεν 
κατέστη εφικτό λόγω τω ν  προγραμματισμένων συνα
ντήσεων του κ. Αντ. Σαμαρά. Το αίτημα, κατά πληροφορίεβ, 
διακινήθηκε από «χαμηλόβαθμοι» συνεργάτεε τω ν 
δύο ηγετών, auvavromas πόντο « την απροθυμία του κ. 
Σαμαρά. Η εξέλιξη πυροδότησε αντιδράσε« στα Σκόπια, 
με τα μέσα ενημέρωσή  ms γείτονο5 να εντάσσουν την 
«άρνηση» του κ. Σαμαρά στην αδιαλλαξία ms ελληvikAs 
πλευρά5, παρά την απόφαση ms Χάγη5.

Η  Αμερικανίδα 
ΥΠΕΞ επανέλαβε 
τη στήριξη 
της Ουάσιγκτον - 
Συνάντηση 
με τον κ. Σαμαρά 
εηεδίωξε 
ο κ. Γκρούεφσκι.

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

Ολοένα και εντονότερη γίνεται η 
πίεση που ασκείται στον κ. Γ. Πα- 
πανδρέου προκειμένου να ξεκι
νήσει πολιτικό διάλογο για το 
μέλλον του ΠΑΣΟΚ, που θα οδη
γήσει στην εκλογή νέου προέδρου 
του κόμματο5. Στη σχετική συζή
τηση παρενέβη χθεε και ο κ. Ανδ. 
Λοβέρδθ5. Με αφορμή δημοσκό
πηση που τον  ήθελε να προηγεί
ται του κ. Ευ. Βενιζέλου σε μια 
κούρσα ôiaôoxâs, είπε ότι «είναι 
μεγάλη του τιμή όταν οι πολίτε5 
στο πρόσωπό μου βλέπουν κάτι, 
αλλά» πρόσθεσε ότι «οφείλει να θυ
μίσει σ τον  καθένα και στον εαυ
τό του ότι δεν έχουν ανοίξει οι δια- 
δικασίεε».

Ακαιρη χαρακτήρισε και ο κ. Θ. 
Πάγκαλθ5 την ενδοκομματική δια- 
δοχολογία, εκτιμώνταβ ότι πρέπει 
να αρχίσα μετά m  διασφάλιση του 
δρομολογούμενου κουρέμαπ« του 
xpéous με τη  συμμετοχή ιδιωτών 
(PSI). Σημειώνεται ωστόσο ότι ο α- 
ντιπρόεδροε δεν αρνήθηκε m  
μεγάλε3 ευθύνεε του κ. Γ. Παπαν- 
δρέου κύριο« στο ζήτημα τω ν α
ποκρατικοποιήσεων, ενώ  ερωτη- 
Θεί5 για το  noios θα έπρεπε να η- 
γηθεί του ΠΑΣΟΚ mis επόμενεε ε- 
κλογέ5 επιφυλάχθηκε να λάβει 
σαφή θέση μετά το PSI, αλλά πε- 
"έγραψε το  πρόσωπο μάλλον ε-

.ipoivms τον κ. Παπανδρέου, κα- 
0<i)s όπο« είπε πρέπει να είναι κά- 
noios που θα μπορούσε «να επι-

διώξει m v  εξουσία», καθά« σε άλ
λη περίπτωση «δεν  είσαι κόμμα, 
αλλά εκδρομική ένωση ή πολιτι
στική πρωτοβουλία»...

Σημειώνεται ότι τακτικοί συ- 
νομιλητέβ του αντιπροέδρου τό
νιζαν επιπλέον ότι ο κ. Πάγκαλοβ 
θα εναντιωνόταν σφόδρα και στην 
προοπτική μ κ « προσωρινή3 δυαρ- 
χίαε, όπω5 ακοήγεται ω5 λύση για 
το  ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή στο ενδεχό
μενο π.χ. ο κ. Βενιζέλοε να διεκ- 
δικούσε τη ν πρωθυπουργία (αν ε-

Ο κ. Θ. Πάγκαλος 
χαρακτήρισε «άκαιρη» 
τη σχετική συζήτηση.

κλεγόταν νέοε πρόεδρο5 τηε Κ.Ο.) 
και ο κ. Παπανδρέου να παρέμε
νε  πρόεδρο5 του ΠΑΣΟΚ.

Το ίδιο σενάριο, άλλωστε, φαί
νεται να βρίσκει καθέτο« αντίθε
τη  και την τρόικα του ΠΑΣΟΚ, ό
πο« διεφάνη χθε5 από τ «  δηλώσει 
του κ. Ηλ. Μόσιαλου (9,84). «Η 
δυαρχία δεν μπορεί να λειτουρ
γήσει μέσα στο πλαίσιο ενό5 πο
λιτικού κόμματο5. Χρειάζονται 
καθαρέε λύσεΐ5 όσον αφορά m v  η
γεσία και πιστεύω ότι ο πρόεδροε 
του ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να ανοίξει 
πολύ σύντομα τ «  διαδικασίε5 για 
τη  φυσιογνωμία μαβ», είπε.

Στην ίδια ακριβών κατεύθυνση, 
όπω5 προαναφέρθηκε, «κινήθη
καν» και πολλέ5 άλλεβ δη λώ σε ι

βουλευτών ή και υπουργών του 
ΠΑΣΟΚ. «Αυτό που προέχει τώρα 
είναι να ανοίξουμε μια οργανω
μένη συζήτηση για το  nebs θα κα- 
τέβει το  ΠΑΣΟΚ o m  εκλογέ5, με 
ποια ατζέντα και με ποια πολιτική» 
είπε η κ. Λούκα Κατσέλη (Flash), 
ενώ ακόμη πιο ευκρινήε ήταν η 
δήλωση του αναπληρωτή υπουρ
γού Οικονομικών Παντ. Οικονόμου 
(Real), ο onoios υπενθυμίζεται ό
τι είναι και μέλοβ του Πολιτικού 
Συμβουλίου τη  σύγκληση του ο
ποίου ήδη αξιώνουν πολλά μέλη 
του. «Ο TiebpYos Παπανδρέου πρέ
πει να παρουσιάσει γρήγορα ένα 
χρονοδιάγραμμα δράσεων και να 
ανοίξει άμεσα m  διαδικασίεβ, οι 
οποίε3 θα περιλαμβάνουν και την 
εκλογή νέου προέδρου από τη  βά
ση» τόνισε, ενώ ταυτόαιμη ήταν 
η τοποθέτηση και m s κ. Φώφη3 
Γεννήματα (Real).

«Χρειάζεται μια καινούργια αρ
χή και πρέπει άμεσα να ανοίξουν 
οι εσωκομματικέ5 διαδικασίεβ» υ
ποστήριξε (ΣΚΑΙ) και η κ. Εύα Καϊ- 
λή, ενώ πιο προωθημένη ήταν η 
παρέμβαση του κ. Οδ. Βουδούρη 
που υποστήριξε ότι «η ενότητα του 
ΠΑΣΟΚ δεν είναι αυτοσκοπέ«» και 
αναρωτήθηκε μήπο« είναι καλύ
τερο να διασπασθεί «όπ ο « τα αν
δρόγυνα που δεν τα πάνε καλά». 
Αξιομνημόνευτη, τέλοε, ήταν και 
η πρόταση του βουλευτή κ. Α  Γρη- 
γοράκου το  ΠΑΣΟΚ να μετονο- 
μασθεί σε «Αντίσταση  σε ό,τι έρ
χεται και σε ό,τι πάει να γίνει»...

ΓΙΛΣΟΚ
Ευθύνες στον κ. Γ. Παπανδρέου στο ζήτημα ίων αποκρατικοποιήσεων ε- 
πέρριψε χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Θ. Πάγκαλος.

Αντώνης Σαμαράς: Χωρίς αποτέλεσμα οι θυσίες των πολιτών
Γης ΕΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Τη σταθερή του θέση ότι οι πολι- 
τικέ5 μονομερούβ λιτότηταβ, που 
στηρίχθηκαν σε φ ο ρ ο λ ο γ ία  ε- 
τηδρομέβ και οριζόντιεβ περικοπέβ 
σε εποχή βαθιάε ύφεσηβ, δεν 
βοηθούν» επανέλαβε χθεβ ο αρ- 
χηγόε τηε Ν. Δ. κ. Αντώνη5 Σα- 
μαράβ κατά την παρέμβασή του 
στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊ
κού Κόμματοε στη Μασσαλία.

Για το ν  ίδιο τον  αρχηγό τηβ Ν. 
_. το  κλίμα ήταν σαφώε βελτιω
μένο σε σχέση με το παρελθόν με
τά τη ν αλλαγή π λ ε ύ σ ε  και τον 
ρόλο που διαδραμάτισε για τον 
σχηματισμό τηβ μεταβατικήβ κυ
β έρ νη σή  υπό τον κ. Λουκά Πα
παδήμο - κάτι που φάνηκε από τα 
χειροκροτήματα που εισέπραξε 
μετά την παρέμβασή του αλλά και 
από τα σχόλια που του έγιναν πε
ρί τη ν  «ηγετική του κίνηση να 
πρωτοστατατήσει στΐ5 εξελίξετε». 
Γενικότερα, ωστόσο, η σύνοδο« 
διεξήχθη σε εξαιρετικά φορτι
σμένο κλίμα με το ν  Γάλλο πρόε
δρο Νικολά Σαρκοζί και τη  Γερ
μανίδα καγκελάριο να  δέχονται 
συντονισμένα πυρά από κεντρο-

Η σταθερότητα ίου ευρώ απαιτεί στενότερη συνεργασία μεταξύ των 
κραιών-μελών, τόνισε ο κ. Ανι. Σαμαράς, στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊ
κού Κόμματος, στη Μασσαλία.

δεξιούε ε τ α ίρ ο ι  για τη ν πρότα
σή τουε περί αλλαγήβ τηε Συν- 
θήκηε.

Ο κ. Σαμαρά3, ο οποίθ3 είχε κατ’ 
ιδίαν σ υ να ν τή σ ε ι με το ν  τέωε 
πρόεδρο τηε ΕΚΤ κ. Ζ. Κ. Τρισέ, 
το ν  Ισπανό πρωθυπουργό κ. Μ. 
Ραχόι, τον  πρόεδρο του ΕΛΚ κ. Β. 
Μαρτένβ, το ν  ετπκεφαλήβ τω ν  ευ
ρωβουλευτών του ΕΛΚ κ. Γ. Ντολ 
και τον  πρωθυπουργό τηε Ιρλαν-

δίαβ κ. Εντα Κένι, επέμεινε στη 
σημασία τη5 δήμιου ργίαβ ενό3 ι
σχυρού τείχουε προστασία3 τη3 
Ευρώπηβ από τιε επ ιθ έσ ε ι τω ν  
κερδοσκόπων, δηλαδή, τηβ δή
μιου ργίαβ τέτο ιω ν αποθεμάτων 
ρευστότηταε, ώ στε να ηρεμή
σουν οι αγορέε και να επιστρέψει 
η εμπιστοσύνη στο  ευρώ. Πρό
σθεσε, δε, ότι η σταθερότητα του 
ευρώ απαιτεί στενότερη  συνερ-

Βελτιωμένο το κλίμα 
για τον πρόεδρο 
της Ν.Δ. στη σύνοδο 
του ΕΛΚ, λόγω της στή
ριξης στην κυβέρνηση 
Παπαδήμου.

γασία μεταξύ τω ν  κρατών-με- 
λών, προγράμματα που συνδυά
ζουν τη δημοσιονομική πειθαρχία 
με τη ν οικονομική ανάπτυξη.

«Η  Ευρώπη, μέχρι στιγμήβ, α
δυνατεί να βρει τΐ5 κατάλληλεβ λύ- 
σεΐ3. Εδώ, ακόμα και ο Γάλλο β 
πρωθυπουργέ« Φ. Φιγιόν, είπε 
χθεε στο συνέδριο του ΕΛΚ ότι ή
ταν λάθθ3 η απόφαση για τη  συμ
μετοχή ιδιωτών στο ρίσκο τω ν  ο
μολόγων. Κάτι όμωβ που τελικά έ
γινε αναπόφευκτο μόνο για τη ν 
Ελλάδα», είπε. Επανέλαβε, δε, ό
τ ι ο ελληνικό5 λαέ« έχει υποβλη
θεί, ήδη, σε πολλέε Θυσίε3, χωρίβ 
να  βλέπει αποτέλεσμα και ότι οι 
λ ύ σ ε « που θα επιλεγούν από εδώ 
και στο εξήβ πρέπει να οδηγήσουν 
σε ανάκαμψη τηβ οικονομίαβ, με

τιβ απαραίτητεβ τροποποιήσει 
του προγράμμαη«, τ «  οποίεε ο ί- 
διοε έχει ζητήσει γραπτά«.

Στην κατ’ ιδίαν συνάντησή του 
με τον  πρωθυπουργό τηβ Ιρλαν- 
δίαβ, πριν από την έναρξη τηβ συ
νόδου κορυφήε, οι κ. Σαμαράε και 
Κένι συμφώνησαν στην ανάγκη 
δημιουργία5 ενόε αποτελεσματι
κού αναχώματοε κατά τω ν  κερ
δοσκοπικών πιέσεων.

Με τον Μπερίσα
Επίσηβ, ο κ. Σαμαράε συνά

ντησε, με πρωτοβουλία του, το ν  
πρωθυπουργό τηε Αλβανία3 κ. Σ. 
Μπερίσα, από το ν  οποίο ζή τησε 
απόλυτο σεβασμό τω ν  πολιτι
κών και κοινωνικών δικαιωμάτων 
τηβ ελληνικήβ μειονότηταε τω ν  
Βορειοηπειρωτών που ζουν μέσα 
στα  σύνορα του αλβανικού κρά- 
τουβ, ενώ του έθεσε το θέμα όσον 
αφορά τη  συμφωνία μεταξύ 
Ελλάδα3 και Αλβανίαε για τη ν  ο- 
ρ ιοθέτηση τη5 ΑΟΖ ανάμεσα 
σ τ «  δύο χώρεε μετά τη ν  ακυρω
τική απόφαση του Ανωτάτου Δ ι
καστηρίου τη5 Αλβανία5 (ύστερα 
από προσφυγή του Σοσιαλιστικού 
Κόμματθ5).

Δεύτερο συνέδριο 
για τη Δράση
Στις 28 Ιανουάριου θα πραγματοποιηθεί σ τη ν Αθήνα το 
δεύτερο συνέδριο τηβ Δράσηβ, σε μια συνέχιση τηε προ- 
σπάθειαβ να έρθουν πιο κοντά, όπωε αναφέρεται σε α
νακοίνωση του κόμματοε, «ο ι δυνάμ ε« τηε κοινή3 λο- 
γικήβ, τηε υπευθυνότητα5 και τηε ευρωπαϊκή5 πορείαε 
ή «  χώρα3».

Η Δράση παρενέβη χθεβ σ τ «  συνεχιζόμενεε απεργιακέβ 
κ ινη τοποιήσε« στα  κρατικά μέσα ενημέρωσηε, σε 
σχέση με το  ανταποδοτικό τέλοε που καταβάλλουν οι 
πολίτε5 για τη ν  ΕΡΤ.
Ο πα« επισημαίνεται 
στη  σχετική ανακοίνω
ση, οι πολίτε3 συνεχί
ζουν να  πληρώνουν για 
μια υπηρεσία που δεν α
πολαμβάνουν, εξαιτία5 
τω ν  απεργιακών κινη
τοποιήσεων, γεγονόβ 
που συν ισ τά  σοβαρό 
πολιτικό, νομικό και η
θικό σκάνδαλο, που δεν θα έπρεπε να είναι ανεκτό σε 
καμιά ευνομούμενη Δημοκρατία. Σ την ανακοίνωση το 
νίζετα ι επίσηε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπολο- 
γισθεί το ποσοστό τω ν υπηρεσιών που δεν προσφέρθηκαν 
και να επιστραφεί το  αντίστοιχο ποσοστό τέλου3 σε κά
θε φορολογούμενο.

Η Δράση κάνει λόγο για μ εθοδεύσε«, όπωβ οι επα- 
ναλήψε« και η εναλλαγή απεργιών με σ τή σ ε « εργασία3, 
που δείχνουν ότι «το  παλαιό πολιτικό και συνδικαλιστικό 
σύστημα καλά κρατεί».

«Οι πολίτε5 συνειδητοποιούν στην πράξη ότι μπορούν 
να ζήσουν και χωρίβ τη ν ΕΡΤ και τουβ δεκάδεβ περιφε- 
ρειακούβ και δημοτικούε ραδιοφωνικούβ και τηλεοπτι- 
κού5 σταθμούβ», καταλήγει.

Θα πραγματοποιηθεί 
στις 28 Ιανουάριου 
στην Αθήνα -  
Παρέμβαση για 
τις κινητοποιήσεις 
στα κρατικά MME.

Οξεία επίθεση Τσίπρα 
κατά Α  Παπαδήμου
Επίθεση στον  πρωθυπουργό Λ. Παπαδήμο, επειδή όπωβ 
υποστήριξε, προσέρχεται χωρίβ σχέδιο στη  Σύνοδο Κο- 
ρυφή5 τω ν  Βρυξελλών εξαπέλυσε χθεε ο επικεφαλή5 τηε 
Κοινοβουλευτησ« Ομάδαβ του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Αλ. Τσίπραβ, 
ο οποκ « άσκησε κριτική και στην ηγεσία τη5 Ε.Ε., λέ- 
γοντα5 ότι «οδηγεί εδώ και δύο χρόνια με τ «  επιλογέ5 
τηε την Ευρωζώνη στην καταστροφή». Ο κ. Τσίπραβ υ
ποστήριξε ότι «η  ελληνική πλευρά προσέρχεται διαρκά« 
σ ’ αυτέε τ «  συνόδουε κορυφήε δίχωβ εναλλακτικό -σχέ
διο να καταθέσει», ενώ άφησε αιχμέε κατά του π(. ) -

πουργού, λόγω τηε προηγούμενη5 Θητεία3 του ο «  αντι
προέδρου τηε ΕΚΤ, λέγονταβ ότι ωε «πριν από λίγο και
ρό σ ’ αυτέε τ «  διαπραγματεύσε« καθόταν από τη ν  α
πέναντι πλευρά του τραπεζιού».

Οπα« υποστήριξε ο κ. Τσίπρα3, η ελληνική κυβέρνηση 
ούτε σχέδιο έχει για τη  διαπραγμάτευση τω ν Βρυξελλών, 
ούτε αντιπρόταση: «Στο σχέδιο και στην πρόταση τηε κ. 
Μέρκελ η Ε.Ε. και η Ευρωζώνη να μετατραπεί σε γερμα
νικό αναμορφωτήριο, όπου θα πρέπει οι τρόφιμοι να εί
ναι υπάκουοι και να μην είναι απείθαρχοι, προκειμένου 
να συμμορφώνονται με τ «  επιταγέε του γερμανικού δι
ευθυντηρίου, ο Ελληνα5 πρωθυπουργόε για μια ακόμη φο
ρά δεν θα έχει αντίλογο». Καταλόγισε μάλιστα στον κ. Πα
παδήμο, ότι δεν θα υπερασπιστεί τα  συμφέροντα και τ «  
απαιτήσε« του ελληνικού λαού, αλλά ότι «θα κρατάει έ
να κόκκινο στυλό και θα κάνει απλά διορθώσε« πάνω στα 
σχέδια που έχουν ετοιμάσει για μα5 χωρίβ εμάβ».


