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Τ Α  ΝΕΑ
Η Μ ακεδονία 
του Μεγάλου 

Αλέξανδρου
Μ ία  π ερ ιήγηση  οχη  μεγά λη  έκθεση

στο Μουσείο του Λούβρου 
ΕΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΕΚΔΟΣΗ

Η Μέρκελ επέβαλε ίο σχέδιό ins για ιη νέα Ευρώπη

Pax Germanica
Ο Ελληνας Πρωθυπουργός έχει χην ικανοποίηση ότι η 
χώρα μας δεν είναι πια δακτυλοδεικτούμενη. Η Μέρκελ 

επαίνεσε χθες την Ελλάδα, αλλά η επόμενη ημέρα δεν 
παύει να είναι δύσκολη σελίδες 11,12

ΝΙΚΟΛΑ
ΣΑΡΚΟΖΙ

Εχει την ικανοποίηση ότι εγκρίθηκε το γαλλογερμανικό 
σχέδιο, αλλά δύσκολα μπορεί να ξεφορτωθεί τη ρετσινιά 
ότι η Καγκελάριος οδηγεί και εκείνος ακολουθεί. Μερ- 

κοζί λέγεται το ζευγάρι, όχι Σαρμέρκελ. σελίδα 14

Ομηρος των σκληρών ευρωσκεπτικιστών του κόμματός 
του, ο βρετανός Πρωθυπουργός απομονώθηκε πλήρως 
στις Βρυξέλλες, θέτοντας τα συμφέροντα του Σίτι πάνω 

από εκείνα της Ευρώπης, σελίδα 15

Τα συν και τα nkiv για την Ελλάδα
Με τη  σ χεδόν  πλήρη  επ ικρά 
τηση των Μέρκελ - Σαρκοζί και 
τω ν σχεδίων για  δημοσιονομι
κή σύγκλ ιση  μέσω π α ν ευ ρ ω 
παϊκής λιτότητας, αλλά και την 
απομόνωση του βρετανού Πρω
θυπουργού, ο οποίος έμεινε μό
νο ς στο «όχι», ολοκληρώθηκε 
η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυ
ξέλλες. Είναι χαρακτηριστικό ό
τι ο Σαρκοζί αρνήθηκε ακόμα 
και να χαιρετήσει τον Ντέιβιντ 
Κάμερον! σελίδες 11-15

■ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
για ιη νέα Ευρώπη ςελ. 13

■ 0 ΧΑΝΣ ΠΟΑΧΙΜ ΦΟΥΧΤΕΛ 
ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΑ «ΝΕΑ»
«Μερικές φορέ5 λείπει 
μόνο μια βίδα για να  
δουλέψει η μηχανή» ςέλ ι&ν

■ Τι θα έκαναν στην κρίση
οι αρχαίοι Ελληνες; ςελ ιβ·ι9

Ανγκελα Μέρκελ. Είναι η αναμφισβήτητη νικήτρια της 
Συνόδου. Επέβαλε σιδηρά δημοσιονομική πειθαρχία, συσπεί
ρωσε γύρω της τη συντριπτική πλειοψηφία των ευρωπαϊκών 

χωρών, αλλά δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι έσωσε το ευρώ.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ 
ΚΑΛΑ ΝΕΑ

Ο ι χθεσινές αποφάσεις 
της Συνόδου Κορυφής 

θα κριθούν από τον χρόνο 
και τις αγορές. Ωστόσο για 
την Ελλάδα είναι ήδη ορα
τές δύο θετικές πλευρές. 
Πρώτον, αναγνωρίστηκε 
επιτέλους ότι το πρόβλη
μα είναι ευρωπαϊκό και ό
χι ελληνικό -  πράγμα που 
σημαίνει όπ η χώρα μας θα 
αντιμετωπίζεται και πάλι 
ισότιμα, ως μία από τις 17 
χώρες της ευρωζώνης. 
Δεύτερον, η εφεξής απα
γόρευση της συμμετοχής 
ιδιωτών σε κούρεμα κρα
τικού χρέους ανακουφί
ζει τις αγορές -  και άρα 
αυξάνει τις πιθανότητες 
επιτυχίας του ελληνικού 
προγράμματος αναδιάρ
θρωσης.

ΤΑ ΝΕΑ

Ποια
προσπάθεια
«Αξίζει»;

Βλέπε
οπισθόφ υλλο Νσυν.

•ΤΡΑΠΕΖΑ 
I ΠΕΙΡΑΙΩΣ
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Μία οικογένεια, 
τρεις γενιές, 

ένας εργοδότης; 
το Δημόσιο

Τρεις γενιές δούλεψαν στον ίδιο απρό
σωπο και επιεική εργοδότη. Στην οικογέ

νεια Κασκαμανίδη στο Κιλκίς, παππούς, 
κόρη και εγγονές μοιράζονταν την ασφά
λεια που φέρνει η εργασιακή μονιμότητα.

Καθένας τους όμως εκπροσωπεί άλλες 
εποχές: τη δεκαετία του '60 μια θέση στο 
Δημόσιο μετέτρεπε τον χωρικό σε αστό, 

αργότερα απεγκλώβιζε τις άνεργες μητέ
ρες από τα οικιακά, ενώ σήμερα ο δημό
σιος υπάλληλος είναι αντιμέτωπος με τη 

ρετσινιά του τεμπέλη. 
Ο Γιάννης Παπαδόπουλος στις ςελ. 40-41

Λ εύτερης Παύλος
Παπαδόπουλος Τσίμας

Σελ. 6 Σελ. 8

Γιώργος Δημήτρης 
Λακόπουλος Μητρόπουλος

Σελ. 8 Σελ. 9

Γιώργος Χρ. Βασίλης 
Παπαχρήστος Παπαβασιλείου

Σελ. 9 Σελ. 10

Τάκης θεο δ ω - Νότης
ρόπουλος Παπαδόπουλος

Σελ. 10 Σελ. 12

Ελενα Στέφανος
Ακρίτα Τζανάκης
Σελ. 72 Σελ. 72

ΤΑ ΝΕΑ
ΕΤΟΣ 66ο________________ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20.189

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ( 1922- 1957) 

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ( 1957-2009) 

ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΨΥΧΑΡΗΣ Εκδότης

Αποστολή ίων «ΝΕΩΝ» 
σια Σκόπια
Στα Σκόπια τίποτα δεν είναι όπως 
παλιά. Η φτώχεια και η ανεργία του 
32% μαστίζουν τη γειτονική χώρα 
και ο φόβος είναι διάχυτος. Ετσι τί
ποτα -  πλην των τίτλων των εφη
μερίδων -  δεν μαρτυρεί ότι επιτεύ
χθηκε μια «διπλωματική νίκη» εις 
βάρος της Ελλάδας με την απόφα
ση του Δικαστηρίου της Χάγης. Δεν 
έγιναν ούτε πατριωτικές φιέστες 
ούτε πανηγύρια ούτε ανθελληνικές 
εκδηλώσεις έξω από το κτίριο της 
ελληνικής πρεσβείας.
Ο Κώστας Κουκουμάκας 
στις σελ. 26-27

Ο γερμανόδ φίλοδ 
της Ελλάδας
Του γερμανού πρεσβευτή τού αρέ
σει η χώρα μας. Του αρέσουν 
και οι άνθρωποί της γιατί είναι

ΑΝ Τ ΙΡΡΗΣΕΙΣ

Ευρωλιτότητα
Κύριε Διευθυντά,

Α ν  κατάλαβα καλά, 
η ευρωζώνη γίνεται 
ευρωζωνάρι -  που 
θα το σφίγγει 
η Καγκελάριοί!

Μ ε τιμή 
Νεόκοπο»

γενναιόδωροι. Δεν έχει βρει μέ
χρι σήμερα τίποτα να τον ενοχλεί 
εκτός από τα μποτιλιαρίσματα. Το 
ίδιο καλά με εκείνον περνούν και 
οι φίλοι του που έρχονται επί δεκα
ετίες σταθερά στα ελληνικά νησιά. 
Ο Ρόλαντ Βέγκενερ είναι φίλος της 
Ελλάδας.
Ο Σταύρος Θεοδωράκης στους 
«Αλλους πρωταγωνιστές», σελ. 34-35

Η απάντηση
του Σόλωνα στην κρίση
Η λύση του Σόλωνα για τα υπερ
χρεωμένα νοικοκυριά εξακολουθεί 
να είναι επίκαιρη στη σκληρή κα
πιταλιστική μας εποχή και μνημο
νεύεται πάντα από ειδικούς. Ηταν 
η περίφημη σεισάχθεια, δηλαδή η 
διαγραφή χρέους για χιλιάδες αθη- 
ναίους πολίτες που είχαν υποδου
λωθεί στους δανειστές τους.
Η Καρολίνα Παπακώστα 
στη σελ. 32-33

0  αστακός κοστίζει... 
ανθρώπινες ζωές
Ο αστακός στην Ονδούρα είναι 
ακριβός. Ποια είναι η τιμή του;
352 νεκροί και 4.200 τραυματίες... 
Ρεπορτάζ στην Ονδούρα, όπου αλι- 
είς αστακών μένουν παράλυτοι από 
τη νόσο των δυτών.
Η Κίττυ Ξενάκη στη σελ. 57

Π Ι£ 9  Ο Χ Ι Ρ£ ΠΑΙΔΙ M 0Y Í
6XOVM6 ΝΕΚΡΟΘΑΦΤΕέ

Η επικαιρόιηια 
σε σκίτσα

Με το πενάκι του 
ΚΩΣΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΕΛ. 28

( e n tr a ©  1,9,28,31,33,
5,6,14,23,28

862,515,843,263,966, 
814,882,298,800,654

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΜΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Ν. Λ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΣΤΕΦ. ΣΤ. ΤΖΑΝΑΚΗΣ 
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 
ΕΥΑΓΓ. ΣΤ. ΛΙΑΛΙΟΥΤΗΣ

Δημοσιογραφικός Οργανισμός 
Λαμπράκη Α.Ε.

Διοικητικό Συμβούλιο 
Σταύρος Π. Φ υχύρης Εκτελεστικός Πρό
εδρος και Διευθόνων Σύμβουλος, Π ό
νο ς  Στ. Ψ υ χό ρ η ς Εκτελεστικός Αντι
πρόεδρος. Μέλη; Στ. Ετισταθτάδης, Νικ. 
X. Κορίτσας, Τ ρύφ ω ν I. Κουταλίδης, 
I. Ν. Μ όνος, Στέργτος I. Ν έξης, I. Ν. 
Παράσχης, Νικ. Γ. Π εφ άνης, Νικ. Ε. 
Πιμττλής, Βίκτωρ Σ. Ρέστης, Καίτη Σ. 
Ρέστη, Αντ. Π. Τρτφύλλης, Χ ριστίνα  
Τσούτσουρα - Φ ιιχόρη

ΓΡΑΦΕΙΑ: Μιχαλακοπούλου 80, 
Τ.Κ. 11528, ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (211) 36.57.000 

(210) 77.66.000 
FAX: (211)36.58.301 
INTERNET: http://www.tanea.gr 

http://digltal.tanea.gr 
e-mail: info@tanea.gr 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΤΑ: 1767

ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: MULTIMEDIA Α.Ε.

ΠΡΟΣΩΠΑ : m

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΣΙΝΗ
Γεννημένη 
στις στάχτες 
ίων Καλαβρύτων
Ο πατέρας της πρό
λαβε να της δώσει το 
φιλί της ζωής πριν 
πέσει νεκρός από τις 
σφαίρες των Ναζί.
Η Βασιλική Κατσίνη 
δεν γιόρτασε ποτέ 
τα γενέθλιά της γιατί ήταν ημέρα πένθους. Την 
ίδια μέρα, στις 13 Δεκεμβρίου του 1943, εκτε- 
λέστηκε ο πατέρας της από τους Γερμανούς 
στα Καλάβρυτα. Και αυτός είναι ένας από πολ
λούς ανοιχτούς λογαριασμούς της μεγάλης σή
μερα Γερμανίας με την Ιστορία.
Ο Πάνος Θεοδωρακόπουλος στη σελ. 29

ΧΑΡΗΣ ΤΣΕΒΗΣ
Ψηφιακός
ηροσωπογράφος
Εγινε διάσημος σε 
μια νύχτα, όταν στο 
πρόσωπο του Στιβ 
Τζομπς βρήκε τον 
«καμβά» που αναζη
τούσε για να δημι
ουργήσει. Ο 44χρο- 
νος γραφίστας Χάρης 
Τσέβης, που είδε το 
έργο του να αναπαράγεται 44.000 φορές σε 
ένα βράδυ, συστήνεται πλέον στην παγκόσμια 
κοινότητα ως ψηφιακός προσωπογράφος του 
ιδρυτή της Apple.
Η Κατερίνα Βουτσινά στη σελ. 30

ΕΛΣΑ ΦΟΡΝΕΡΟ
Το κλάμα 
της υπουργού
Η τηλεοπτική δημο
κρατία έχει ενισχύ- 
σει την καχυποψία 
των πολιτών στις αν- 

|  θρώπινες αντιδρά- 
I σεις των προσώπων 
“ που ασκούν εξου-
1 σία. Το νέο ερώτη-
2 μα είναι αν το κλάμα 

της υπουργού Κοινωνινής Πρόνοιας της Ιταλίας, 
όταν ανακοίνωσε επώδυνα μέτρα για τους συ
νταξιούχους, ήταν ειλικρινές. Ο δημοφιλής κωμι
κός Ρομπέρτο Μπενίνι πάντως, λέει ότι 
η Ελσα Φορνέρο ήταν ειλικρινής.
Ο Περικλής Δημητρολόπουλος 
στη σελ. 3ΐ

http://www.tanea.gr
http://digltal.tanea.gr
mailto:info@tanea.gr


Τα αποιελέσμαια 
π κ  Συνόδου 
που αποφάσισε 
δημοσιονομική ένωση 
καιπροκάλεσειο 
ρήγμα με ιη Βρετανία

Με νίκη του Βερολίνου και 
θεαματική απομόνωση του 
Λονδίνου έληξε χθες το από
γευμα η Σύνοδος Κορυφής 
των Βρυξελλών. Οι Ευρω
παίοι συμφώνησαν να ενι- 
σχύσουν τη δημοσιονομική 
πειθαρχία της ευρωζώνης 
με μια διακυβερνητική Συν
θήκη που θα πρέπει να είναι 
έτοιμη μέχρι τον ερχόμενο 
Μάρτιο. Ο βρετανός Πρωθυ
πουργός Ντέιβιντ Κάμερον 
διαφώνησε, ζήτησε το Σίτι 
να  εξαιρεθεί από την ευρω
παϊκή επίβλεψη του χρημα
τοπιστωτικού τομέα, αλλά η 
απαίτησή του απορρίφθηκε. 
Η Βρετανία μένει έτσι έξω 
από τη Συνθήκη. Προς στιγ
μήν, η Ουγγαρία συντάχθηκε 
μαζί του, αλλά στη διάρκεια 
της χθεσινής ημέρας μεταπεί
στηκε. Η χώρα αυτή, η Σουη
δία και η Τσεχική Δημοκρα
τία θα ζητήσουν την έγκριση 
των Κοινοβουλίων τους για 
τη συμμετοχή στη νέα Συν
θήκη, ενώ οι άλλες έξι χώ
ρες που δεν χρησιμοποιούν 
το ευρώ συμφώνησαν να συ- 
μπορευτοΰν με τους «17». Η 
Ιρλανδία, τέλος, θα εξετάσει 
το ενδεχόμενο διεξαγωγής 
δημοψηφίσματος.
Η Μέρκελ επέβαλε το φρένο 
χρέους, την αυτόματη τιμω
ρία των παραβατών και την 
επίβλεψη των προϋπολογι
σμών, κατέστησε όμως σα
φές ότι δεν θα ξαναζητηθεί 
η συμμετοχή των ιδιωτών 
στην αναδιάρθρωση του 
χρέους μιας χώρας, όπως συ
νέβη με την Ελλάδα. Αυτό 
καθησυχάζει τους επενδυ
τές και λειτουργεί θετικά για  
τη χώρα μας, όπω ς φαίνεται 
και από τη δήλωση του έλ- 
ληνα Πρωθυπουργού Λου
κά Παπαδήμου ότι οι οιωνοί 
για το PSI είναι καλοί. Η κρί
ση βέβαια δεν ξεπεράστηκε, 
αφού αναβλήθηκε και πάλι η 
συζήτηση για δύο εργαλεία 
που πολλοί θεωρούν αποφα
σιστικής σημασίας: την έκ
δοση ευρωομολόγων και τη 
δυνατότητα της ΕΚΤ να αγο
ράζει απευθείας ομόλογα.
Η ειρήνη που  επιτεύχθηκε 
δεν είναι άλλωστε «ευρωπα
ϊκή», αλλά γερμανική.

Παηαδήμοβ, -ενογιαννακοπούλου και Βενιζέλοβ στη χθεσινή Σύνοδο Κορυφήβ Tns ΕΕ o t is  Βρυξέλλεβ

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗΣ

Ο ι αρχηγοί κρατών και κυβερ
νήσεων της ζώνης του ευρώ, 
διαπιστώνοντας χθες στις 

Βρυξέλλες ότι η Βρετανία ήταν απο
φασισμένη να εκβιάσει λύσεις υπέρ 
των συμφερόντων της για να συναι- 
νέσει στη διάσωση του ενιαίου νομί
σματος, αποφάσισαν να αγνοήσουν 
επί της ουσίας τη Συνθήκη της Λισα- 
βώνας και να προχωρήσουν στη δη
μιουργία μιας νέας άτυπης Συνθή
κης. Μιας Συνθήκης που σε πρώτη 
φάση θα αφορά όλες τις χώρες του 
ευρώ και στην οποία ετοιμάζονται 
να προσχωρήσουν όλες οι υπόλοι
πες της ΕΕ, πλην φυσικά της Βρετα
νίας. «Ηταν μια λύση ανάγκης» ανέ
φερε χθες από τις Βρυξέλλες ανώτα
τος κοινοτικός παράγοντας, ο οποί
ος ωστόσο απέφυγε να διατυπώσει 
προβλέψεις ως προς το τι μέλλει γε- 
νέσθαι στο μέλλον και κυρίως ως 
προς τις επιπτώσεις που θα υπάρ
ξουν στις σχέσεις της Βρετανίας με 
την υπόλοιπη Ευρώπη.

Για την Ελλάδα πάντως η λύση αυ
τή ήταν ευκταία, αφού σταδιακώς, 
όπως όλοι ελπίζουν, θα καθησυχα
στούν οι ανησυχίες των αγορών και 
η ομαλότητα θα επιστρέψει. Παράλ
ληλα όμως το ενδιαφέρον της ελληνι
κής πλευράς στρέφεται στον επόμε
νο Μάρτιο, οπότε θα υιοθετηθούν ε

Γερμανική
πειθαρχία
χωρίς σύνορα
τελικές αποφάσεις για τους πόρους 
και τις δραστηριότητες των ευρωπα
ϊκών μηχανισμών αρωγής, ενώ θα 
επανασυζητηθεί και το ζήτημα της 
έκδοσης ευρωομολόγων.

Στη συνέντευξη Τύπου ο Πρωθυ
πουργός δήλωσε ότι η έκδοση κοι
νών ομολόγων είναι από τα ζητήμα
τα που συζητήθηκαν στη Σύνοδο και 
ότι συμφωνήθηκε να εξετασθούν στο 
πλαίσιο της προώθησης του Δημοσι
ονομικού Συμφώνου. Ο Πρωθυπουρ
γός ξεκαθάρισε επίσης ότι οι αποφά
σεις για το Δημοσιονομικό Σύμφωνο 
σε αυτή τη φάση δεν αφορούν την Ελ
λάδα, η οποία ήδη βρίσκεται σε δια
δικασία παρακολούθησης στο πλαί
σιο του Μνημονίου της νέας δανεια
κής σύμβασης.

Στο πλαίσιο αυτό την ερχόμενη 
εβδομάδα, όπως είπε ο αντιπρόε
δρος της κυβέρνησης και υπουργός

Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος, 
αναμένεται να ξεκινήσει στην Αθήνα 
η διαπραγμάτευση με την τρόικα για 
τη νέα δανειακή σύμβαση ενώ θα συ- 
νεχισθεί η διαπραγμάτευση με τους 
ιδιώτες πιστωτές για τη μείωση κα
τά 50% της αξίας των ομολόγων. Στο 
σημείο αυτό ο υπουργός αναφέρθη
κε ιδιαίτερα στην απόφαση της Συνό
δου Κορυφής να μην επαναληφθεί σε 
άλλες χώρες της ευρωζώνης η συμ
μετοχή του ιδιωτικού τομέα που έγι
νε στην Ελλάδα και εκτίμησε ότι αυ
τό θα διευκολύνει τις διαπραγματεύ
σεις της χώρας με τους πιστωτές μας.

ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ. Ο Πρωθυπουρ
γός χθες δεν απέκλεισε το ενδεχόμε
νο λήψης νέων μέτρων το 2012 στην 
περίπτωση που απαιτηθούν διορθω
τικές κινήσεις για την κάλυψη απο
κλίσεων στους'  'χουςγιατοέλλειμ-

μα του 2011. Δήλωσε χαρακτηριστι
κά ότι «ανάλογα με τις εξελίξεις και 
ενδεχόμενες αποκλίσεις, θα εξετα- 
σθεί αν χρειασθεί να ληφθούν πρό
σθετα μέτρα». Σε ό,τι αφορά τα μέ
τρα του 2013 και 2014 θα αποφασι- 
σθούν στο πλαίσιο της νέας δανεια
κής σύμβασης. Από την πλευρά του 
ο Ευάγγελος Βενιζέλος αναγνώρισε 
ότι οι στόχοι για το 2011 είναι δύ
σκολοι αλλά εξέφρασε την αισιοδο
ξία του ότι θα επιτευχθούν καθώς 
υπάρχει περιθώριο τα έσοδα που θα 
βεβαιωθούν έως το τέλος του έτους 
και θα εισπραχθούν το πρώτο δίμη- 
νο του 2012 να προσμετρηθούν στον 
φετινό προϋπολογισμό.

Ο κ. Παπαδήμος, όταν ερωτήθηκε 
για το χρόνο των εκλογών, επανέλα
βε για μία ακόμη φορά ότι θα διενερ- 
γηθούν όταν η κυβέρνηση ολοκλη
ρώσει το έργο της (δηλαδή την υπο
γραφή της νέας δανειακής σύμβασης 
και την επίτευξη της συμφωνίας για 
το PSI) επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά 
ότι απομακρύνεται οριστικά η ημε
ρομηνία της 19ης Φεβρουάριου. Σε 
ό, τι αφορά το Δημοσιονομικό Σύμ
φωνο που αποφασίστηκε στη Σύνο
δο ο Ευάγγελος Βενιζέλος διευκρίνι
σε ότι μολονότι θα εφαρμοσθεί όταν 
ολοκληρωθεί το υπάρχον πρόγραμ
μα από την Ελλάδα, εντούτοις θα υι
οθετηθεί άμεσα από τη Βουλή, κάτι 
για το οποίο απαιτείται η πλειοψη- 
φία των 3/5 του Σώματος.



Η Ελλάδα πήρε ανάσες
Επιβεβαιώθηκε σιη Σύνοδο Κορυφής η συμμειοχή μας σιην ευρωζώνη

ΐ  Ισοσκελισμένοι ή πλεονασματικοί 
* προϋπολογισμοί. «Διαρθρωτικό» έλλειμμα 

(αφαιρουμένων των συνεπειών του οικονομικού 
κύκλου) χαμηλότερο από 0,5%  του ΑΕΠ

2
3
4

Συνταγματική η άλλη ισοδύναμη νομοθετική 
κατοχύρωση του κανόνα αυτού

Σε περίπτωση απάκλισηϊ, ενεργοποίηση 
αυτόματου μηχανισμού διόρθωση*

Σε περίπτωση απόκλιση* ακολουθούν 
αυτόματε$ κυρώσει* που θα προτείνει η 
Κομισιόν, εκτόί αν αντιταχθεί ειδική πλειοψηφία 
των κρατών - μελών π η  ζώνη* του ευρώ

5 Κράτη - μέλη που υηόκεινται 
σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματο$
υποβάλλουν στην Επιτροπή και το Συμβούλιο 
πρόγραμμα οικονομική* εταιρική* σχέση*, με τιε 
απαραίτητε* μεταρρυθμίσει*. Η εφαρμογή του

προγράμματοε παρακολουθείται από την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο

6
Εκ των προτέρων υποβολή εκθέσεων
με τα σχέδια των κρατών - μελών για την έκδοση 
χρεογράφων

*ψ Νομοθετική κατοχύρωση του κανόνα τη δ 
*  μείωση* του χρέουε κάθε χρόνο κατά το 1/20 

του ποσού που υπερβαίνει το 6 0 %  του ΑΕΠ

Ο  Αξιολόγηση των προσχεδίων του 
®  προϋπολογισμού των κρατών - μελών και 

ενίσχυση τη* εποπτεία$ όσων αντιμετωπίζουν 
δημοσιονομικά προβλήματα. Η Κομισιόν θα έχει 
δικαίωμα να ζητά διόρθωση των προσχεδίων του 
προϋπολογισμού

9 Τακτικέ* σύνοδοι για το ευρώ
τουλάχιστον 2 φορέε τον χρόνο

Ταμεία και χρηματοδότηση 
δανειακών αναγκών 
των κρατών - μελών

Αποκλείεται νέο PSI, δηλαδή 
συμμετοχή ιδιωτών στη 
διευθέτηση χρεών κρατών - 
μελών μέσω κουρέματοΐ. 
Ξεκαθαρίζεται ότι οι αποφάσεπ 
για την Ελλάδα «έχουν μοναδι
κό και έκτακτο χαρακτήρα»

Τον Ιούλιο του 2012, έναν 
χρόνο νωρίτερα, θα γίνει η 
έναρξη τη* λειτουργία* του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Σταθερότητα* (ESM)

Πλειοψηφία 85%  θα απαιτείται 
για τη λήψη αποφάσεων στο 
ESM, σε περίπτωση που απει
λείται η σταθερότητα του ευρώ, 
για την αποτροπή άσκηση* βέτο 
από μεμονωμένα κράτη

Ενεργό ώ* τα μέσα του 2013
θα παραμείνει το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Χρηματοπιστωτική* 
Σταθερότητα* (EFSF)

Διασφαλίζεται η πραγματική 
δανειοδοτική ικανότητα €  500 
δισ. του ESM

Θα εξεταστεί η χορήγηση 
πρόσθετων πόρων €  200 δισ. 
στο ΔΝΤ npos εξασφάλιση Tns 
επάρκεια* του στην αντιμετώπι
ση Tns Kpions

:

1

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Δ ;
J l j L :

νάσα δίνουν στην Ελλάδα 
οι χθεσινές αποφάσεις της 

. Συνόδου Κορυφής, κυρίως 
επειδή επιβεβαιώνουν τη συμμε
τοχή της στη ζώνη του ευρώ και 
δεν την απομονώνουν, όπως γινό
ταν όλο το προηγούμενο διάστη
μα. Μακροπρόθεσμα όμως η πίε
ση και η αβεβαιότητα για το μέλ
λον της χώρας διατηρούνται, καθώς 
δεν απαντήθηκαν κρίσιμα ερωτή
ματα, όπως σημειώνουν έλληνες

Η Ευρώπη κέρδισε ^το^γεγο-
χρόνο, αλλά δεν έδωσε ν»ς ότι η Ευ- 

λύση, σημειώνουν Ζ ^ α  προ-
01 αναλυτές χω ρήσ ει σε

μια ιστορική 
συμφωνία για τη στενότερη δημο
σιονομική ενοποίησή της και απέ
τρεψε τον κίνδυνο της κατάρρευ
σης της ευρωζώνης είναι ασφαλώς 
θετικό για την Ελλάδα, επισημαί
νουν οι αναλυτές. «Το ευρώ εξακο
λουθεί να υπάρχει και η Ελλάδα εί
ναι μέσα», λέει χαρακτηριστικά ο 
Μιχάλης Μασουράκης, ανώτερος 
διευθυντής οικονομικών μελετών 
της Alpha Bank. «Από την απόφα
ση διαφαίνεται η πρόθεση της ευ
ρωζώνης να συνεχίσει με τα 17 μέ
λη της».

Ανακούφιση προσφέρει επίσης 
στην Ελλάδα το γεγονός ότι απο
κλείστηκε η πιθανότητα να εφαρ-

μοστεί στο μέλλον, σε άλλα κρά
τη - μέλη, κούρεμα ομολόγων ανά
λογο με το ελληνικό. Αυτή η από
φαση αναμένεται να καθησυχάσει 
τους πιστωτές και να διευκολύνει 
έτσι τη συμφωνία για το κούρεμα 
των ελληνικών ομολόγων τις επό
μενες ημέρες. Την εκτίμηση αυτή 
διατύπωσε χθες και ο υπουργός 
Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέ- 
λος, στη συνέντευξη Τύπου μετά 
τη Σύνοδο Κορυφής.

Από εκεί και πέρα, αυτή καθ' αυ
τή η «συμφωνία δημοσιονομικής 
πειθαρχίας» είναι ουσιαστικά ένα 
ενισχυμένο Σύμφωνο Σταθερότη
τας, που προβλέπει μηδενισμό των 
ελλειμμάτων και κυρώσεις για τους 
παραβάτες, επιβάλλοντας στην Ευ
ρώπη μόνιμη «γερμανική» δημοσι
ονομική πειθαρχία. Κάτι που ενώ 
μπορεί να συμβάλει στην αποκατά
σταση της αξιοπιστίας της Ευρώ
πης, εμπεριέχει τον κίνδυνο να την 
ρίξει σε παγίδα μόνιμης ύφεσης.

Για την Ελλάδα, όπως επισημαί
νουν οι αναλυτές, αυτός ο «στενός 
κορσές» δεν αλλάζει ουσιαστικά τί
ποτα στην παρούσα φάση, αφού 
η χώρα βρίσκεται στη διαδικασία 
Μνημονίου. Εφόσον βγει από τη 
διαδικασία αυτή, ̂ ιετά το 2013, θα 
πρέπει, βεβαίως, να ακολουθήσει 
τους νέους κανόνες. Κάτι που ίσως 
αποδειχθεί δύσκολο, αλλά και σκό
πιμο, δεδομένης της προϊστορίας 
της. Σε κάθε περίπτωση, η πολιτι
κή λιτότ-'-ας μονιμοποιείται.

Αυτό όμως στο οποίο συμφω
νούν πολλοί αναλυτές είναι το γε
γονός ότι η νέα συμφωνία δημοσι
ονομικής πειθαρχίας, είναι ανεπαρ
κής για την αντιμετώπιση του προ
βλήματος χρέους της ευρωζώνης.

Σ Χ Ε Δ ΙΟ  Μ Α Ρ Σ Α Λ .  Οπως λέει ο 
κ. Γιάννός Παπαντωνίου, πρώην 
υπουργός Οικονομικών, «το πρό
βλημα της Ευρώπης είναι δομικό. 
Εχουμε τον πλούσιο Βορρά και τον 
φτωχό Νότο, με τα εμπορικά ελ
λείμματα, που οδηγούν σε υπερ- 
δανεισμό και αποσταθεροποίηση. 
Αυτή ήταν η βασική αιτία της δη
μιουργίας της κρίσης. Η χαμηλή 
ανταγωνιστικότητα του Νότου. Για 
την αντιμετώπισή της χρειάζονται 
κεφάλαια, ένα σχέδιο Μάρσαλ για 
την Ευρώπη, αλλά και μεταρρυθμί
σεις και συντονισμός της οικονο
μικής πολιτικής. Αυτό αγνοήθηκε. 
Σε ό,τι αφορά το θέμα της ρευστό
τητας, για να αντιμετωπιστεί ο πα
νικός των αγορών χρειάζονται, επί
σης πολλά χρήματα. Οι λύσεις της 
εκτυπωτικής μηχανής της Ευρωπα
ϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του δα
νεισμού εσχάτης ανάγκης και με
σοπρόθεσμα του ευρωομολόγου 
επίσης δεν προχώρησαν. Τα 500 
δισ. ευρώ του Ευρωπαϊκού Μηχα
νισμού Σταθερότητας είναι λίγα 
και το πράσινο φως του Ντράγκι 
για μελλοντική παρέμβαση είναι 
χλίΉΐό. Ναι μεν κερδίζουν χρόνο, 
α  δεν δίνουν λύση».

Μόνο ελληνικό 
κούρεμα
Ανακούφιση προσφέρει 
στην Ελλάδα το γεγονόε 
ότι αποκλείστηκε 
η πιθανότητα να 
εφαρμοστεί στο μέλλον, 
σε άλλα κράτη - μέλη, 
κούρεμα ομολόγων 
ανάλογο με το ελληνικό, 
γεγονόε που αναμένεται 
να καθησυχάσει 
τουε πιστωτέε και να 
διευκολύνει έτσι τη 
συμφωνία για το κούρεμα 
των ελληνικών ομολόγων 
τιε επόμενεε ημέρεε

ΑΙΧΜΕΣ

Το μονοπάτι

Τ ο μήνυμα μπορεί να ακούγε- 
ται σχεδόν αυταρχικό για τα 
ευρωπαϊκά δεδομένα αλλά εί

ναι σαφές: αν η Ευρωπαϊκή Ενωση 
θέλει να προχωρήσει ενωμένη και 
το ευρώ να επιβιώσει ως ένα κοινό 
νόμισμα της ισχυρότερης οικονομι
κά οντότητας στον κόσμο, τότε θα 
πρέπει να ακολουθήσει το γερμανι
κό μονοπάτι.

Και το μήνυμα του γερμανικού ηγε
μονισμού έγινε κατανοητό. Οι περισ
σότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενω
σης (με μοναδική ίσως σημαντική 
εξαίρεση τη Βρετανία) συναίνεσαν 
στη γερμανική πειθαρχία στα δημο
σιονομικά τους. Στόχος του Βερολί
νου είναι η ουσιαστική εξάλειψη των 
ελλειμμάτων στους προϋπολογισμούς 
των χωρών-μελών (0,5% του ΑΕΠ!) 
με την παράλληλη εκχώρηση στην 

Κομισιόν της αρμο
διότητας να ελέγχει 
και να επιβάλλει κυ
ρώσεις στους παρα
βάτες.

Το Βερολίνο προ
σφέρει ως αντάλ
λαγμα τη δυνατό
τητα της Ευρωπαϊ
κής Κεντρικής Τρά
πεζας να επεμβαίνει 

στις αγορές ομολόγων για τη στήριξη 
χωρών κυρίως του Νότου που -  στο 
μεσοδιάστημα -  αντιμετωπίζουν δυ
σκολίες.

Η γερμανοποίηση της Ευρώπης 
έχει ένα οδυνηρό μήνυμα και για την 
Ελλάδα. Οι μεταρρυθμίσεις στην οι
κονομία μας είναι μονόδρομος και εί
ναι ο μοναδικός τρόπος για να μπο
ρέσει η χώρα να παραμείνει στο ευ
ρώ και να ενισχύσει την ανταγωνιστι- 
κότητά της σε μία Ευρωπαϊκή Ενω
ση που δεν συγχωρεί πλέον τους 
απείθαρχους.

Ο Πρωθυπουργός Λουκάς Παπα- 
δήμος από τις προγραμματικές δη
λώσεις του κιόλας επιχείρησε να πε
ράσει το νέο αυτό μήνυμα των και
ρών. Εκανε σαφές ότι οι επώδυνες με
ταρρυθμίσεις στην ελληνική οικονο
μία δεν επιβάλλονται από τους Μερ- 
κοσαρκοζίδες αλλά είναι απολύτως 
απαραίτητες και προς το συμφέρον 
της χώρας να προχωρήσουν.

Δηλαδή ότι ύψιστη προτεραιότητα 
της χώρας θα πρέπει από δω και πέρα 
να είναι το νοικοκύρεμα των δημόσι
ων οικονομικών και η μείωση του τε
ράστιου δημόσιου τομέα, ακόμη κι αν 
η χώρα είχε τη δυνατότητα μόνη της 
να βγει στις αγορές για να δανειστεί.

Το πρόβλημα είναι πως ένα μεγά
λο μέρος της ελληνικής κοινής γνώ
μης φαίνεται να κινείται στην αντί
θετη κατεύθυνση -  να μην αναγνώ- 
ρίζει τα πραγματικά προβλήματα της 
οικονομίας. Οταν τουλάχιστον τρία 
κόμματα -  ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, Δημοκρατι
κή Αριστερά -  που ανατίθενται στις 
μεταρρυθμίσεις αγγίζουν δημοσκο- 
πικά αυτή τη στιγμή ένα απίστευτο 
ποσοστό κοντά στο 40% των προτι
μήσεων των ψηφοφόρων, είναι ακα
τανόητο πώς η χώρα θα μπορέσει 
ακολουθήσει το στενό γερμανικό 
μονοπάτι.

TOY NOTH 
ΠΑΠΑΔΟ- 
ΠΟΥΛΟΥ



Η «νέα Ευρώπη»
...κρύβεται
ans λεπτομέρειες
Η νέα Συνθήκη, εντός της 

υηάρχουσας Συνθήκης της 
Λισαβόνας, δεν έχει πάρει 

ακόμη σάρκα και οστά. Το βέβαιο 
είναι, πάντως, ότι θα περιέχει πολ
λούς αστερίσκους και υποσημειώ
σεις. Εξι ερωτήσεις και απαντήσεις, 
όπως τις κατέγραψε το Ρόιτερ, δί
νουν μια πρώτη ιδέα αυτής της νέ
ας «Ευρώπης μέσα στην Ευρώπη».
■  Ποιοι συμφώνησαν;
Ολες οι χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης εκτός από τη  Βρετανία 
που επέλεξε τον μοναχικό δρό
μο της αποστασιοποίησης. Εκτός 
από τους 17 της ευρωζώνης, οι 
υπόλοιποι είναι οι Δανία, Τσεχία, 
Σουηδία, Λετονία, Λιθουανία, Πο
λωνία, Βουλγαρία, Ρουμανία και 
Ουγγαρία.

« Γιατί χρειάζεται μια 
νέα Συνθήκη η Ευρώπη;

Τα τελευταία χρόνια οι χώρες της 
ευρωζώνης βρίσκονται αντιμέτω
πες με μια κρίση χρέους που απει
λεί την ίδια την ύπαρξη του κοινού 
νομίσματος. Η Γερμανία και η Γαλ
λία συμφώνησαν ότι μόνο μια Συν
θήκη με αυστηρούς κανόνες όσον 
αφορά τη δημοσιονομική πειθαρ
χία θα έπειθε τις αγορές ότι τα κρά- 
τη-μέλη είναι ικανά να λύσουν το 
πρόβλημα του χρέους.
Μ Τι λένε αυτοί οι κανόνες;
Οτι όλα τα κράτη θα δεσμευθούν συ
νταγματικά πως θα κρατούν το έλ
λειμμα κάτω από το 0,5% του ΑΕΠ 
τους. Υπέρβαση του ορίου αυτού 
θα επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετι
κές συνθήκες, ενώ το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο αναλαμβάνει να ελέγχει 
την τήρηση της συμφωνίας για το 
φρένο χρέους. Προβλέπονται επί-

σης αυτόματοι μηχανισμοί τιμωρί
ας για τους παραβάτες.
I  Τι άλλο αηοφασίστηκε; 
Οιχώρες-μέλητης ευρωζώνης, μα
ζί με τα υπόλοιπα κράτη που συμ
φώνησαν θα ενισχύσουν με 200 
δισ. ευρώ το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο. Επιπλέον, ο Μηχανισμός 
Ευρωπαϊκής Σταθερότητας (ESM) 
θα αντικαταστήσει τον Ευρωπαϊ
κό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής 
Σταθεροποίησης (EFSF) έναν χρό
νο νωρίτερα από τον αρχικό προ
γραμματισμό, δηλαδή τον Ιούλιο 
του 2012. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
o ESM θα ενεργοποιείται ταχύτε
ρα όταν απαιτείται και ότι θα αρκεί 
πλέον η πλειοψηφία του 85% των 
μετόχων του για την απελευθέρω
ση κεφαλαίων.

Ι Τι δεν συμφωνήθηκε 
στη Σύνοδο;

Οι 17 της ευρωζώνης διαπραγμα
τεύτηκαν την αύξηση του βασικού 
κεφαλαίου του ESM αλλά τελικά 
έμειναν στα 500 δισ. ευρώ. Δεσμεύ
τηκαν πάντως ότι θα επανεξετά
σουν το θέμα τον Μάρτιο, δηλαδή 
δύο μήνες πριν τεθεί σε λειτουργία ο 
μηχανισμός. Συμφωνία δεν υπήρξε 
ούτε για την παροχή περισσότερων 
εξουσιών στην Κομισιόν σε θέματα 
φορολογικής και οικονομικής πολι
τικής όπως είχαν ζητήσει ο Χέρμαν 
βαν Ρόμπάί και κάποιες χώρες. Τέ
λος, το Βερολίνο απέρριψε για άλ
λη μια φορά οποιαδήποτε συζήτη
ση για την έκδοση ευρωομολόγων.

Ι Η Συνθήκη θα έχει 
αποτελέσματα;

Η αρχική αντίδραση των αγορών εί
ναι θετική. Πολλά θα κριθούν, πά
ντως, από τις λεπτομέρειες που πα
ραμένουν αδιευκρίνιστες.
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Στα τέλη του 18ου αιώνα o James Logan Mackie δημιούργησε το White Πίνεται με αγαπημένα πρόσωπα στην καθημερινότητα ή

Horse συνδυάζονταε ξεχωριστά malt και grain ουίσκι από το νησί Islay τη  γιορτή. Πάει με το pats και t o u s  σκληρούε αγώνεε ins

τηε Σκοτίαβ, τα Highlands και τα Lowlands. opôôas pas, t is  βραδινέε συζητήσειε με ipiflous και δένει

To White Horse συμβολίζει τη διάθεση ελευθερίαε αλλά και την πίστη στην τέλεια με κάθε διάθεση anôôpaans. Μια απόλαυση για 

προσωπική επιλογή που είναι χαρακτηριστικό των ανθρώπων που πατάνε ns δικέε pas προσωπικέε στιγμέε.

γερά στα πόδια t o u s . Ανακαλύψτε το σε κάβεε και σε super markets

Το επιβλητικό Άσπρο Άλογο που δεσπόζει στην ετικέτα τηε φιάληε, τώρα σε πιο προσιτή τιμή,

καλπάζονταε μεταφέρει την μοναδική γεύση του στο πέρασμα του χρόνου.

W h ite  H o rse
Η  Ελευθερία είναι επιλογή. Α π όλα υ σ η  για us (Sucés pas oirypés

www.apolafste.ypefthina.eneap.gr Απολαύστε υπεύθυνα

http://www.apolafste.ypefthina.eneap.gr
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0  ydXXos Πρόεδρος αρνήθηκε και να χαιρειήσει ιον βρειανό Πρωθυπουργό
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝ ΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

« Η Σύνοδος αυτή θα περάσει 
στην Ιστορία. Θα προτιμού
σαμε μια μεταρρύθμιση των 

Συνθηκών και για τις 27 χώρες της ΕΕ. 
Αυτό όμως δεν ήταν δυνατό λόγω των 
θέσεων που παρουσίασαν οι βρετανοί 
φίλοι μας». Με αυτά τα λόγια ο γάλλος 
Πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί εξέφρασε 
επίσημα τη δυσαρέσκειά του για την

«Η Βρετανία παρουσίασε 
αιτήματα στο τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων τα οποία δ εν  
μπορούσαν να  γ ίνο υν  αποδεκτά»

απόφαση του βρετανού Πρωθυπουρ
γού να ασκήσει βέτο στην αναθεώρη
ση των ευρωπαϊκών συνθηκών και από 
τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Ανεπίσημα ο Σαρκοζί, πάντως, ήταν 
ακόμη πιο επιθετικός δείχνοντας ότι το 
παρασκήνιο των συγκρούσεων μεταξύ 
Γαλλίας και Βρετανίας είναι μεγαλύτερο 
από ό,τι είχε αρχικά φανεί. Απόσπασμα 
βίντεο από την αίθουσα συνεδριάσεων 
της Συνόδου Κορυφής που έκανε χθες 
τον γύρο του κόσμου έδειχνε τον γάλλο 
Πρόεδρο να μη δίνει επιδεικτικά το χέ

ρι στον Ντέιβιντ Κάμερον, όταν ο δεύ
τερος προσπάθησε να τον χαιρετήσει 
κατά την έναρξη της δεύτερης ημέρας 
των συνομιλιών στις Βρυξέλλες. Δημο
σιεύματα του διεθνούς τύπου πάντως 
έφεραν το Σαρκοζί να έχει χαιρετίσει 
προηγουμένως τον Κάμπερον.

Η δυσαρέσκεια προς το πρόσωπο του 
Κάμερον όμως δεν ήταν «προνόμιο» 
μόνο του Σαρκοζί. «Πραγματικά δεν 
πιστεύω ότι ο Ντέιβιντ Κάμερον ήταν 
στην πραγματικότητα ποτέ παρών στο 
ίδιο τραπέζι με εμάς», είπε κατά τη δι
άρκεια της Συνόδου η Ανγκελα Μέρκελ 
χωρίς να κρύβει τη δυσαρέσκειά της.

Οι Μέρκελ και Σαρκοζί κατηγόρησαν 
τον βρετανό Πρωθυπουργό για την άρ
νησή του να δεχτεί αλλαγές των ευρω
παϊκών συνθηκών στην ΕΕ των «27», 
αναγκάζοντάς τους να προχωρήσουν 
στα σχέδιά τους με όλες τις υπόλοιπες 
χώρες πλην της Βρετανίας. Οπως είπαν 
οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικο
νομιών της ευρωζώνης, η Βρετανία πα
ρουσίασε αιτήματα στο τραπέζι των δι
απραγματεύσεων τα οποία δεν μπορού
σαν να γίνουν αποδεκτά.

Ο Κάμερον ζήτησε γα  μην υπά γο
νται σε αυστηρότερη εποπτεία τα χρη
ματοπιστωτικά ιδρύματα που βρίσκο
νται στο έδαφος της. Την αυστηρότε
ρη αυτή εποπ τ θέλουν να επιβάλουν

1
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«Βήματα 
qinpôs από 
την Ελλάδα»
«Υπάρχουν 
χώρεε που έχουν 
κάνει σημαντικά 
Βήματα npos τα 
εμπρόε. Η Ισπανία 
και η Ελλάδα 
καταβάλλουν 
τεράστιεε 
προσπάθειεε για 
να ενισχύσουν 
την αξιοπιστία 
to us», δήλωσε η 
Ανγκελα Μέρκελ

σε όλη την ΕΕ η Γαλλία και η Γερμανία.
Ο βρετανός Πρωθυπουργός βέβαια πέ

ρασε στην αντεπίθεση αναφέροντας ότι 
υπερασπίστηκε τα συμφέροντα της χώ
ρας του. «Δεν είμαστε στο ευρώ και χαί
ρομαι που δεν είμαστε στο ευρώ», είπε 
χαρακτηριστικά και προσέθεσε: «Ποτέ 
δεν θα μπούμε στο ευρώ και δεν θα πα
ραχωρήσουμε ποτέ μέρος της εθνικής 
κυριαρχίας μας, όπως δέχονται αυτές οι 
χώρες να παραχωρήσουν».

Τη μεγαλύτερη οικονομική ενοποίηση 
των χωρών του ευρώ μέσω του Δημοσιο
νομικού Συμφώνου, που προβλέπει αυ
στηρά όρια στα ελλείμματα και αυτόμα
τες κυρώσεις για τους παραβάτες, χαι
ρέτισε από την πλευρά του ο πρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
Μάριο Ντράγκι.

Η συμφωνία θα αποτελέσει τη βάση 
για ένα «καλό Δημοσιονομικό Σύμφωνο 
και μεγαλύτερη πειθαρχία στην ευρωζώ
νη», όπως είπε. Αναλυτές θεωρούν ότι με 
τη συμφωνία αυτή πλέον ανοίγει ο δρό
μος για μεγαλύτερη παρέμβαση της ΕΚΤ 
στις αγορές, με στόχο να προστατευτούν 
η Ιταλία και η Ισπανία που έχουν βρεθεί 
στη δίνη του κυκλώνα. Ο Ντράγκι είχε 
αφήσει ξεκάθαρα να εννοηθεί ότι το νέο 
Δημοσιονομικό Σύμφωνο αποτελεί προ- 
ϋ π ό θ εσ ^ ια  να συνεχίσει η ΕΚΤ την πα- 
ρέμβατ τς στις αγορές.

ΑΡΘΡΟ

Καταστροφική
ΤΑ ΝΕΑ/THE NEW  YORK TIMES

Τ α ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ανε
βαίνουν, και δεν καταλαβαίνω για

τί. Η Σύνοδος αυτή μοιάζει καταστρο
φική. Περισσότερη λιτότητα, περισσό
τερη παρουσίαση της κρίσης, λανθα
σμένα, σαν το μόνο πρόβλημα να εί

ναι τα δημοσιονομι
κά ελλείμματα- κα
νένας μηχανισμός 
χρηματοδότησης 
της ΕΚΤ. Η Νότια 
Ευρώπη καλείται 
λίγο πολύ να φτά
σει στην ευημερία 
μέσω αποπληθωρι
σμού, την ώρα που 

όλοι αποκτούν εμπορικά πλεονάσμα
τα καταφανώς εις βάρος αυτού του δυ
νάμει κατοικήσιμου πλανήτη που ανα
καλύψαμε πριν από 600 έτη φωτός.

Ισως οι πράξεις του Ντράγκι να εί
ναι διαφορετικές από τα λόγια του 
αλλά στην πραγματικότητα, αφού οι 
προσδοκίες παίζουν τόσο μεγάλο ρό
λο, η Ευρώπη χρειάζεται και πράξεις 
και λόγια.

Α, και για επιδόρπιο έχουμε τον Κά
μερον σε ρόλο προστάτη των κομπι
ναδόρων, να δηλητηριάζει την ευρω
παϊκή πολιτική.

ΑΙΧΜΕΣ

Τα γλέντια...
Κ αμία εξίσωση δεν επιλύεται αν οι 

παραδοχές της είναι λαθεμένες. 
Ετσι και προϋπολογισμός του 2012 
με βεβαιότητα θα εκτροχιαστεί από 
το πρώτο κιόλας τρίμηνο. Οι εγκέφα
λοι του οικονομικού επιτελείου είναι 
εκτός τόπου και χρόνου: προεξοφλούν 
ότι οι ιδιωτικοί υπάλληλοι με τους 

καλούς μισθούς της 
περασμένης δεκα
ετίας θα συνεχί- 
σουν να έχουν τα 
ίδ ια  εισοδήματα 
ώστε το κράτος με 
τσαμπουκά να τους 
παίρνει τα μισό.

Ποιος δουλεύει 
ποιον; Δεν βλέπουν 
οι εισπράκτορες ότι 

τα κορόιδα που πήραν στην πλάτη 
τους φοροφυγάδες και τους βολεμέ
νους στη μονιμότητα του Δημοσίου 
τσακίστηκαν. Είκοσι χιλιάδες βγαί
νουν κάθε μήνα στην ανεργία -  οι 
περισσότεροι από αυτούς ίσως δεν 
βρουν ποτέ δουλειά -  ενώ όσοι έχουν 
καταφέρει μέχρι τώρα να παραμείνουν 
στην αγορά, οι μισθοί τους έχουν μει
ωθεί από 30% έως και 60%. Αυτή είναι 
η αλήθεια. Η παλιά δεξαμενή των φό
ρων στέρεψε και η κυβέρνηση δεν... 
ανακάλυψε ακόμη την καινούργια. Η 
χώρα συνεχίζει να είναι τσιφλίκι των 
φοροφυγάδων, οι οποίοι βεβαίως πε
ριμένουν τη χρεοκοπία για νέα καλύ
τερα γλέντια.

ΤΟΥ
ΓΙΑΝΝΗ 
Λ. ΠΟΛΙΤΗ
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