Προαναγγελία πρόσθετων μέτρων το 2012
Α π ό τον κ. Βενιζέλο, ο οποίος ζήτησε να αποφασιστούν είτε από τα κόμματα που στηρίζουν τον κ. Παπαδήμο είτε από την επόμενη κυβέρνηση
Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψηε νέων μέτρων το
2012 στην περίπτωση που ο φετινόε προϋπολογισμόε παρουσιάσει αποκλίσειε άφησε χθεε
ο υπουργόε Οικονομικών Ευ. Βενιζέλοε, κα
λώ— σε ταυτόχρονα τιε πολιτικέε και κονωνικε ννάμειε να καταθέσουν τιε προτάσειε τουε
το αργότερο μέσα στον επόμενο μήνα. Ανέφερε
μάλιστα ότι στην περίπτωση που καταγράφουν
αποκλίσειε θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη
όλεε οι πολιτικέε δυνάμειε και αυτέε που στη
ρίζουν την κυβέρνηση Παπαδήμου και αυτέε
που διεκδικούν να κυβερνήσουν τον τόπο και
να του δώσουν μια άλλη κατεύθυνση και μια
άλλη προοπτική. «Δεν νομίζω ότι είναι η στιγ
μή τώρα και θα έλεγα και η δική μου ευθύνη
να αναλάβω αυτό το φορτίο. Αυτό το φορτίο,
τηε εκτίμησηε τηε εκτέλεσηε του προϋπολο
γισμού του 2011, πρέπει να το αναλάβει η κυ
βέρνηση η οποία θα σχηματιστεί μετά από νω

πή εντολή του ελληνικού λαού», συμπλήρωσε
ο κ. Βενιζέλοε. Ο αντιπρόεδροε τηε κυβέρνησηε εξήγησε ότι η εκτέλεση του προϋπολογι
σμού του 2011 το τελευταίο τρίμηνο συνέπε
σε με μία φάση μεγάληε πολιτικήε και κοινωνικήε αβεβαιότηταε, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλ
λά και πανευρωπαϊκά, σημειώνονταε πωε «αν
εφαρμοστεί ο προϋπολογισμόε του 2011 όπωε
έχει προβλεφθεί, δεν θα χρειαστούν νέα μέτρα
για τον προϋπολογισμό του 2012».
Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οι
κονομικών τα έσοδα στο Ιίμ η νο παρουσιάζουν
υστέρηση τηε τάξηε του -5% σε σχέση με το
περυσινό έτοε. Προκειμένου να επιτευχθεί στόχοε των εσόδων θα πρέπει το επόμενο 20ήμερο να βεβαιωθούν έσοδα ύψουε 8,3 δισ. ευρώ,
ποσό το οποίο δεν έχει εισπραχθεί ποτέ σε έ
να μήνα. Ο κ. Βενιζέλοε ήταν ξεκάθαροε πωε
«δεν μπορούμε και δεν πρέπει να πάρουμε νέα
εισπρακτικά μέτρα», αντίθετα θα πρέπει να μει
ωθούν περαιτέρω οι δαπάνεε. Από τιε δηλώσειε
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Συνεχίζονται σήμερα οι κρίσιμεε
διαπραγματεύσειε κυβέρνησηε τραπεζών για την υλοποίηση
του προγράμματοε ανταλλαγήε ο
μολόγων (PSI), που πραγματο
ποιούνται στην Αθήνα.
Ο υπουργόε Οικονομικών και
αντιπρόεδροε τηε κυβέρνησηε κ.
Ευάγγελοε Βενιζέλοε, σε χθεσινέε
του δηλώσειε, σημείωσε ότι στόχοε είναι μέχρι το τέλοε του Ια
νουάριου να ολοκληρωθεί η δια
δικασία του PSI.
Χθεε πραγματοποιήθηκαν νέεε επαφέε κυβέρνησηε - τραπε
ζών, οι οποίεε θα προσλάβουν τπο
επίσημο χαρακτήρα αμέσωε με
τά τιε γιορτέε, ενώ ο κ. Βενιζέλοε

Στόχος, μέχρι
το τέλος Ιανουάριου
να ολοκληρωθεί
η διαδικασία του PSI.
συναντήθηκε κατ’ ιδίαν με τον
επικεφαλήε του In8titute o f
International Finance (IIF) κ.
Τσαρλε Νταλάρα. Ο υπουργόε Οι
κονομικών κ. Ευάγγελοε Βενιζέ
λοε χαρακτήρισε τη συνάντηση
πάρα πολύ χρήσιμη και δημι
ουργική.
Στελέχη τραπεζών χαρακτη
ρίζουν εξαιρετικά κρίσιμεε τιε
διαπραγματεύσειε που πραγμα
τοποιούνται στην Αθήνα υπογραμμίζονταε ότι μέσα από αυ
τέε θα διαπιστωθεί κατά πόσο οι
δυο πλευρέε είναι διατεθειμένεε
σε αμοιβαίεε υποχωρήσειε
προκειμένου να επιτευχθεί συμ
φωνία.

Σημαντική απόσταση
Α ν και έχει πραγματοποιηθεί
πρόοδοε στιε επαφέε, ακόμα τιε
δύο πλευρέε χωρίζει σημαντική
απόσταση. Αρχικά η κυβέρνηση
είχε προτείνει επιτόκιο για τα νέα
ομόλογα τηε τάξηε του 4% 4,5%, ενώ οι τράπεζεε ζητούσαν
επιτό—ο τηε τάξηε του 8%.
Στ
ωνα με πληροφορίεε οι
τράπεζεε έχουν αποδεχθεί χα
μηλότερο επιτόκιο εφόσον εξα
σφαλίσουν μεγαλύτερεε εγγυήσειε, κάτι όμωε που η κυβέρνη
ση προσπαθεί να αποφύγει. Τρα-

πεζικέε πηγέε μιλώνταε στην
«Κ» εκτιμούν ότι το επιτόκιο
των νέω ν ομολογιών θα διαμορ
φωθεί κοντά στο 6% με 6,5%, ε
φόσον δοθούν ικανοποιητικέε εγγυήσειε, προσθέτονταε ότι η αρ
χική συμφωνία που αποδέχθηκε
το IIF για κούρεμα του χρέουε κα
τά 50%, περιείχε ελάχιστο απο
δεκτό επιτόκιο τηε τάξηε του 6%.
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Αμφιβολίες
Αναλυτέε εκφράζουν αμφιβολίεε για την ανταπόκριση των ι
διωτών στο πρόγραμμα ανταλ
λαγήε, υπενθυμίζονταε ότι το
προηγούμενο PSI που προέβλεπε σημαντικά χαμηλότερο «κού
ρεμα» (21%) δεν κατάφερε να συ
γκεντρώσει την επιθυμητή συμ
μετοχή ιδιωτών.
Πληροφορίεε αναφέρουν ότι
τυχόν χαμηλότερη συμμετοχή θα
καλυφθεί από α ύξη σ η του
haircut, ωστόσο στελέχη τρα
πεζών σημειώνουν ότι δύσκολα
το haircut μπορεί να ξεπεράσει
το 55% και το πρόγραμμα να δια
τηρήσει την εθελοντική του
μορφή.
Το τι θα γίνει σε περίπτωση αποτυχίαε του PSI παραμένει ά
γνωστο. Ο υπουργόε Οικονομικών
κ. Ευάγγελοε Βενιζέλοε δήλωσε
πάντωε «πολύ αισιόδοξοε για την
έκβαση του PSI», προσθέτονταε
ότι «δεν θέλω να συζητήσω για
κανένα άλλο σενάριο».

Ο υπουργός Οικονομικών
δήλωσε «εξουθενωμένος»,
απέρρνφε νέα μέτρα
εισπρακτικού χαρακτήρα και
τήρησε αποστάσεις από το πρώτο
πρόγραμμα δανεισμού.

γραμμα δανεισμού και τιε δημοσιονομικέε εκτιμήσειε τονίζονταε ότι από τον Οκτώβριο του
2009 με τη σύναψη τηε πρώτη δανειακήε σύμβασηε αλλά και από τον Μάιο του 2010 έωε τον
Ιούνιο του 2011 είχε διατυπώσει πολύ συγκεκριμένεε απόψειε -τιε οποίεε υποστηρίζει και
σήμερα- για τιε λανθασμένεε όπωε αφήνει να
εννοηθεί μακροοικονομικέε και δημοσιονομικέε
προγνώσειε του αρχικού προγράμματοε οι ο
ποίεε δεν επιβεβαιώθηκαν. «Δεν επιβεβαιώ
θηκαν οι προγνώσειε για το μέγεθοε τηε ύφεσηε, δεν επιβεβαιώθηκαν οι προγνώσειε για τον
χρόνο επανόδου τηε αγοράε στιε διεθνείε αγορέε, δεν επιβεβαιώθηκαν οι προγνώσειε σε
σχέση με τη δημοσιονομική προσαρμογή» συ
μπλήρωσε.
Οσον αφορά τιε συζητήσειε με την τρόικα
που ξεκίνησαν χθεε, ο κ. Βενιζέλοε τιε χαρα
κτήρισε όχι μόνο κρίσιμεε αλλά και δύσκολεε,
θα πρέπει δε να έχουν ολοκληρωθεί στα τέλη
του Ιανουάριου προκειμένου να τεθεί σε ισχύ

Προσαρμογή των ειδικώ ν
μισθολογίων στο νέο
καθεστώς
Μειώσεις στις προνοιακες
παροχές
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Πλήρης απελευθέρωση
κλειστών επαγγελμάτων
Αναδιάρθρωση κεντρικής
διοίκησης και τοπικής
διοίκησης

0 υπουργός Οικονομικών κ. Ευ. Βενιζέλος χαρακτήρισε όχι μόνο κρίσιμες αλλά και
δύσκολες τις συζητήσεις με την τρόικα που ξεκίνησαν χθες (ψωχό ο εκπρόσωπος
του ΔΝΤ Πολ Τόμσεν) και τόνισε ότι θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τα τέλη
του Ιανουάριου προκειμένου να τεθεί σε ισχύ η νέα δανειακή σύμβαση.

0

Πώς
κατανέμονται
τα κονδύλια
του ΕΣΠΑ
μετά την αύξηση
της κοινοτικής
συμμετοχής

ο

Συγχρηματοδοτούμενη
δαπάνη (σε εκατ. ευρώ)
μετά την αύξηση της
κοινοτικής συμμετοχής
στο 85%

Ο
Συγχρηματοδοτούμενη
δαπάνη (σε εκατ. ευρώ)
πριν από την αύξηση
της κοινοτικής συμμετοχής

Ο
Πραγματοποιηθείσες
δαπάνες

Ο

Ποσοστό
απορρόφησης, %

V

Ο

Περιβάλλον,
Αειφόρος Ανάπτυξη

2.117

2.250

362

Ενίσχυση
Προσπελασιμότητας

4 .3 5 3

4 .9 7 6

1.155

* 2 6 ,5

Ανταγωνιστικότητα
και επιχειρηματικότητα

1.519

1.519

799

I 52·6

Ψηφιακή
σύγκλιση

1.011

1.075

164

*

Ανάπτυξη ανθρώπινου
δυναμικού

2 .6 5 9

2 .8 2 5

578

* *2 1,8

Εκπαίδευση
και διά βίου μάθηση

1.694

2 .0 5 8

359

**21,2

Διοικητική
μεταρρύθμιση

594

631

58

^ 9,7

Τεχνική
υποστήριξη

226

226

62

* 2 7 ,6

ΠΕΠ
Μακεδονίας-θράκης

3.147

3 .2 6 4

933

*

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδος,
Πελοποννήσου και
Ιονίων Νήσων

1.075

1.143

262

* * 2 4 ,4

ΠΕΠ Κρήτης
και Νήσων Αιγαίου

1.140

1.194

36

ΠΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς
Ελλάδας και Ηπείρου

1.393

1.474

549

% 3 9,4

ΠΕΠ
Αττικής

2 .8 6 8

3.051

743

là
™ 25,9

23.985

25.898

6.3 86

* 2 6 ,6

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΣΠΑ

** 17,1

•

Jpapadogiannis@kathimerini.gr

^

16,2

29,6

31,6

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Το φιάσκο της εφεδρείας ανοίγει τον δρόμο για απολύσεις
Της ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΑΛΛΙΡΗ

το θέμα τηε εργασιακήε εφεδρείαε μετά τα προβλή
ματα που παρατηρήθηκαν κατά
την εφαρμογή τηε, και ορατό το
ενδεχόμενο απολύσεων στο Δη
μόσιο, αν δεν επιτευχθούν οι α
ριθμητικοί στόχοι, ο υπουργόε Διοικητικήε Μεταρρύθμισηε κ. Δημ.
Ρέ’- ε συναντήθηκε χθεε με
τη\ νόικα , προκειμένου να την
ενημερώσει για τιε αλλαγέε που
έχουν συντελεστεί στο Δημόσιο.
Η εικόνα για τον αριθμό των δη
μοσίων υπαλλήλων που ετέθησαν
σε καθεστώε προσυνταξιοδοτικήε
διαθεσιμότηταε παραμένει ασαφήε, καθώε είναι αργή η πρόοδοε
με την οποία ενημερώνεται η η
λεκτρονική βάση του υπουργείου
από τουε φορείε και τα υπουργεία
για τιε αποχωρήσειε. Το υπουργείο
κατά πληροφορίεε, είπε στην
τρόικα ότι τα Χριστούγεννα θα εί
ναι δυνατή η αξιολόγηση των
στοιχείων και η τρόικα, εν είδει
αστεϊσμού, φέρεται να απάντησε
Με ανοιχτό

Ο υπουργός Διοικητι
κής Μεταρρύθμισης κ.
Δ η μ Ρέππας ενημέρω
σε χθες τους επικεφα
λής της τρόικας για τις
έως τώρα αλλαγές.
για το τι μέλλει γενέσθαι «και μειε
την Πρωτοχρονιά...».
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμήε
στοιχεία, μέχρι χθεε από τουε
8.023 υπαλλήλουε που έχουν α
ποχωρήσει μόνο 643 εργαζόμενοι
έχουν τεθεί σε προσυνταξιοδοτική
διαθεσιμότητα, ενώ οι υπόλοιποι
προτίμησαν να συνταξιοδοτηθούν παρά να εξέλθουν ωε έφε
δροι λαμβάνονταε το 60% του μι
σθού τουε για δύο χρόνια.
Τα στοιχεία αυτά απομακρύ
νουν τον στόχο των 30.000 εφέ
δρων μέχρι τα τέλη του 2011, που
είχε συμφωνηθεί μεταξύ κυβέρ
νησηε και τρόικαε. Για τον λόγο

η νέα δανειακή σύμβαση, ενώ το ίδιο θα διά
στημα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και οι
διαδικασίεε για το PSI. Αλλωστε, η νέα δανει
ακή σύμβαση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με
την ολοκλήρωση του PSI, καθώε τότε θα είναι
γνωστέε με ακρίβεια οι ανάγκεε ανακεφαλαιοποίησηε των ελληνικών τραπεζών και - ά
συνέπεια το ποσό τηε πρώτηε δόσηε αη_ .α
περίπου 90 δισ. ευρώ που θα εισρεύσουν στιε
αρχέε του έτουε.
Σχετικά με το πολυνομοσχέδιο ο υπουργόε
ανέφερε ότι θα κατατεθεί μέσα στα Χριστού
γεννα στη Βουλή και θα περιλαμβάνει εκκρεμότητεε του υφιστάμενου Μνημονίου, όπωε νέεε παρεμβάσειε στουε φορείε του ευρύτερου
Δημοσίου, στο ΕΣΙΙΑ, στην αγορά φαρμάκων
και στην υγεία. Τέλοε, ανακοίνωσε ότι τιε επόμενεε ημέρεε ενεργοποιείται η συμφωνία με
την Ελβετία, επισημαίνονταε ότι το Δημόσιο
θα αποκομίσει σημαντικά φορολογικά έσοδα
από την κίνηση αυτή.

Στο επίκεντρο
η επιτάχυνση
του ΕΣΠ Α

Μείωση επικουρικώ ν
συντάξεων και εφ άπαξ

Περαιτέρω μείωση
φ αρμακευτικής και
νοσοκομειακής δαπάνης

Εξαίρεση το PSI
Ο υπουργόε Οικονομικών κ.
Ευάγγελοε Βενιζέλοε σε συνέ
ντευξη Τύπου που παραχώρησε
χθεε επανέλαβε ότι το PSI απο
τελεί εξαίρεση. «Αυτόε ο μοναδικόε και εξαιρετικόε χαρακτήραε
του PSI μπορεί να μαε επιτρέψει
να συμφωνήσουμε ευκολότερα
με τον ιδιωτικό τομέα, σε σχέση
με το συγκεκριμένο σχήμα συμμετοχήε του στη μακροπρόθεσμη
βιωσιμότητα του ελληνικού 6ημόσιιου χρέουε», τόνισε.
Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία
για το νέο διευρυμένο PSI προ
βλέπει ότι η απομείωση στην ο
νομαστική αξία των ελληνικών ο
μολόγων θα πρέπει να διαμορ
φωθεί τουλάχιστον στο 50% ώ
στε η σχέση χρέουε προε ΑΕΠ να
διαμορφωθεί στο 120% το 2020.

του υπουργού διαφαίνεται ότι η ύφεση πιθα
νόν φέτοε να ξεπεράσει το 5,5%, χωρίε ωστό
σο να προβαίνει ο ίδιοε σε κάποια εκτίμηση για
το βάθοε τηε για να μην επιβαρύνει το κλίμα
στην αγορά. Συγκεκριμένα είπε πωε οι εκτιμήσειε αλλάζουν προε το χειρότερο, ενώ διεθνείε οργανισμοί όπωε το ΙΙΕ και ο ΟΟΣΑ την
τοποθετούν κοντά στο 6% φέτοε.
Πάντωε, ο υπουργόε Οικονομικών προσπά
θησε να πάρει αποστάσειε για το αρχικό πρό-

Δημόσια
Διοίκηση
Οκτώβριος 2011

5.939
Αποχωρήσεις
τακτικού προσωπικού

1.645
Προσλήψεις
τακτικού προσωπικού

47
Μεταφορές από
ευρύτερο
δημόσιο τομέα
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

*

αυτό ασκούνται πιέσειε στην κυ
βέρνηση για την εφαρμογή του
μέτρου τηε εφεδρείαε, διαφορε
τικά οι εκπρόσωποι του ΔΝΤ ζη
τούν τη λήψη ισοδύναμων μέ
τρων, μεταξύ των οποίων το εν
δεχόμενο των απολύσεων, κυρίωε
από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Κατά τη χθεσινή συνάντηση έγινε
αναφορά στο αντικειμενικό ορι
ζόντιο κριτήριο τηε εφεδρείαε και
επιβεβαιώθηκε από τιε δύο πλευ
ρέε ότι είναι προτιμότερη η ε
φαρμογή διαδικασιών αξιολόγησηε προσώπων και δομών. Οπωε
τόνισε ο κ. Ρέππαε «το μέτρο τηε
εφεδρείαε υπήρξε το πιο δραστι
κό τηε διετίαε, δίνονταε το ισχυ
ρότερο ποιοτικό μήνυμα των
διαρθρωτυτών αλλαγών». Υπήρξε
συμφωνία ότι τα επείγοντα μέτρα
πρέπει να είναι αντικειμενικά, αλ
λά ο σωστόε τρόποε εφαρμογήε
είναι ο συνδυασμόε αξιολόγησηε με κατάργηση υπηρεσιακών
μονάδων.
Επαναβεβαιώθηκε επίσηε, ότι
κεντρικόε στόχοε είναι η μείωση

ί

του αριθμού των υπαλλήλων μέ
χρι το 2015 κατά 150.000.0 σχετυτόε προγραμματισμόε αποχω
ρήσεων - προσλήψεων αναμένε
ται σε μελέτη που θα παραδοθεί
τον ερχόμενο Ιανουάριο.
Η θέση του υπουργείου είναι ό
τι θα πρέπει προσμετρηθούν
στον τελικό αριθμό των εφέδρων
και οι αποχωρήσειε των υπαλλή
λων λίγο πριν από την ψήφιση του
νόμου. Ο στόχοε είναι οι αποχωρήσειε και όχι ο τρόποε που θα ε
πιτευχθούν, σύμφωνα με στελέ
χη του υπουργείου. Σημασία έχει
ότι σημειώνονται αποχωρήσειε α
πό το Δημόσιο, οι οποίεε δεν θα
γίνονταν αν δεν εφαρμοζόταν η
εφεδρεία. Εν τω μεταξύ, ενδια
φέρον παρουσιάζουν τα μηνιαία
στοιχεία για προσλήψειε-αποχωρήσειε, καθώε τον Οκτώβριο έ
φυγαν από όλουε τουε φορείε
5.939 και αντιστοίχωε προσελήφθησαν στουε τομείε Προστασίαε
του Πολίτη, Εκπαίδευσηε, Υγείαε
(νοσηλευτικό προσωπικό) και
ΟΤΑ 1.645.

Η επιτάχυνση των έργων του ΕΣΠΑ στο πλαίσιο των κα
τευθύνσεων που έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βρε
θεί στο επίκεντρο των συναντήσεων που θα έχουν από σή
μερα ο επίτροποε για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Ιϊαχάνεε
Χαν και ο επικεφαλήε τηε ομάδαε δράσηε κ. Χορστ Ράιχενμπαχ που έφθασαν αργά χθεε στην Αθήνα. Στόχοε των
επαφών η παρακολούθηση τηε πορείαε υλοποίησηε των έρ
γων προτεραιότηταε που έχουν οριστικοποιηθεί σε συ
νεργασία με την ελληνική πλευρά και περιγράφονται στην
πρόσφατη έκθεση τηε ομάδαε δράσηε.
Ο κίνδυνοε απώλειαε κονδυλίων αν και έχει μειωθεί δεν
έχει ακόμη απομακρυνθεί οριστικά, σύμφωνα με πρόσφατεε δηλώσειε του αρμόδιου επιτρόπου, απαιτώνταε την ε
ντατικοποίηση των προσπαθειών τόσο το 2011 όσο και το
2012. Βασικό εργαλείο για την αποτροπή τηε απώλειαε κοι
νοτικών πόρων αποτελεί η μείωση τηε εθνικήε συμμετοχήε στο ΕΣΠΑ, από το αρχικό 27% στο 15% το 2011 και στο
5% από το 2012. Η περικοπή των εθνικών πόρων σε πρώ
τη φάση στο 15% οδηγεί στη μείωση του προγράμματοε κα
τά 2 δισ. ευρώ, ενώ συνολικά η εξοικονόμηση πόρων μέ
σα από τη δεύτερη φάση
μείωσηε των ελληνικών
πόρων, θα φτάσει τα 4,8
Ο επίτροπος για την
δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα
Περιφερειακή Π ολι
στοιχεία τηε Ευρ. Επιτροπήε τη μεγαλύτερη περι τική κ. Χαν και ο ε
κοπή σφίστανται το Πρό πικεφαλής της ομά
γραμμα «Ενίσχυση τηε
Προσπελασιμότηταε», το δας δράσης κ. Ράιοποίο από 4,97 δισ. ευρώ
χενμπαχ κατέφθασαν
περιορίζεται στα 4,35 δισ.
χθες στην Αθήνα.
ευρώ, ενώ δραστική περι
κοπή έχει υποστεί το πρό
γραμμα «Εκπαίδευση και διά βίου Μάθηση» το οποίο από
τα 2,05 δισ. ευρώ περιορίστηκε στα 1,69 δισ. ευρώ. Αντί
θετα στα ίδια επίπεδα, δηλαδή στο 1,5 δισ. ευρώ, παραμέ
νει ο προϋπολογισμόε του προγράμματοε «Ανταγωνιστι
κότητα», στον βαθμό που στόχοε τηε Ευρωπαϊκήε Ετπτροπήε
είναι η ενίσχυση τηε επιχειρηματικήε δραστηριότηταε που
θα δημιουργήσει θέσειε απασχόλησηε. Μικρότερεε είναι οι
επιπτώσειε στα υπόλοιπα προγράμματα, όπωε το «Περι
βάλλον» και «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» που πε
ρικόπτονται κατά 133 και 166 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Σε ό,τι
αφορά τα Περιφερειακά Προγράμματα, τη μεγαλύτερη μεί
ωση εμφανίζει το πρόγραμμα για την Αττική που περικό
πτεται στα 2,86 δισ. ευρώ από 3,05 δισ. ευρώ. Οι εκπρόσωποι
τηε Ευρ. Επιτροπήε θα έχουν ένα τριήμερο διαδοχικών ε
παφών με μέλη τηε κυβέρνησηε. Συγκεκριμένα ο κ. Χαν θα
συναντήσει σήμερα τον πρωθυπουργό και θα έχει επαφέε
με τουε υπουργούε Οικονομικών Ευ. Βενιζέλο, Ανάπτυξηε
Μυς. Χρυσοχοΐδη, Περιβάλλοντοε Γ. Παπακωνσταντίνου και
τον υφυπουργό Υποδομών Γ. Μαγκριώτη. Στόχοε τηε επίσκεψηε του επιτρόπου είναι να συμμετάσχει στην 3η Διά
σκεψη των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθηση.1? του
ΕΣΠ Α που πραγματοποιείται την Τετάρτη, ενώ από την
υρά του ο επικεφαλήε τηε ομάδαε δράσηε θα συμμετάσχει
στιε συναντήσειε που θα πραγματοποιηθούν με τον κ. Χαν
και θα έχει κατ’ ιδίαν συναντήσειε με μέλη τηε κυβέρνη
σηε, συγκεκριμένα με τουε υπουργούε Εξωτερικών Στ. Δήμα, Αγροτικήε Ανάπτυξηε και Τροφίμων Κ. Σκανδαλίδη και
Εσωτερικών Τ. Γιαννίτση.

Κανένα θέμα 13ου, 14ου μισθού
Μέχρι στιγμής δεν έχει τεθεί θέμα κατάργησης των 13ου

και 14ου μισθού στον ιδιωτικό τομέα από την τρόικα, υπο
στήριξε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
Γιώργος Κουτρουμάνης, σε δηλώσεις μετά τη συνάντησή
του με τον πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο.
Επίσης, σύμφωνα με τον κ. Κουτρουμάνη, δεν έχει τεθεί
ούτε θέμα κατάργησης των συλλογικών συμβάσεων που
προβλέπουν μικρές αυξήσεις, αλλά η τρόικα θέτει θέμα
κατώτατου μισθού στο πλαίσιο ρύθμισης για αύξηση της
ανταγωνιστικότητας. Κατά την προηγούμενη αξιολόγηση,
τα στελέχη της τρόικας είχαν προτείνει να εξεταστεί το
θέμα της μείωσης του βασικού μισθού, ως μέτρο που θα
καταστήσει ευκολότερη την πρόσληψη νέων εργαζόμε
νων. Γι’ αυτό και στο επικαιροποιημένο Μνημόνιο έχει περιληφθεί πρόβλεψη, σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση
θα ζητήσει από τους κοινωνικούς εταίρους να αρχίσουν
μεταξύ τους διάλογο, προκειμένου να εξετάσουν τα θέ
ματα της αγοράς εργασίας στις παρούσες συνθήκες. Μ ε
ταξύ αυτών των θεμάτων περιλαμβάνεται και η μείωση
των κατώτατων αμοιβών.
0 υπουργός Εργασίας ενημέρωσε τον κ. Παπαδήμο για τις
εκκρεμότητες του Μεσοπρόθεσμου, επικουρικές συντά
ξεις και δαπάνες στα φάρμακα, για τον διάλογο με τους
κοινωνικούς εταίρους που έχει ξεκινήσει, για τα προγράμ
ματα προστασίας των ευπαθών ομάδων και τα προγράμ
ματα ενίσχυσης της απασχόλησης, όπως η αυτεπιστασία
στους δήμους.

i

«Τάραξε τα νερά» ο Στεφανόπουλος
Διαμαντοπούλου - Ευθ υμ ίου υπέρ της πρότασης για παράταση του βίου της κυβέρνησης Πα παδήμου
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

αλλά και apvntiKés αντιδράσειε στο ενδεχόμενο επιμήKuvans του βίου m s κυβέρνησηε
του κ. Λ. Παπαδήμου, δημιούρ
γησε η σχετική παρέμβαση του τέα' _Τοοέδρου τηε Δημοκρατίαε κ.
Κ ,εφανόπουλου, δι’ άρθρου του
στην «Κ». Υπουργοί και βουλευτέε
του Π Α Σ Ο ς. όπωε η κ. Αννα Διαμαντοπουλου και ο κ. Π. Ευθυμί
ου τάχθηκαν υπέρ ras μεγάληε ε
π ιμ ή κ υ νσ ή του χρονικού βίου
m s , δίχωε ωστόσο να είναι συνεννοημένοι μεταξύ του s. Υπέρ
m s επ ιμήκυνσή του βίου m s κυ
β έρ ν η σ ή , προκειμένου να ολο
κληρώσει tis εκκρεμότητέ$ m s,
τάχθηκε εμμέσωε και ο κ. Ευ. Βενιζέλοε, ο onoios έκρινε ότι η χώ
ρα δεν μπορεί «να οδηγηθεί στην
ένταση μιαε προεκλογικήβ πε
ριόδου». Από την πλευρά m s
Ν.Δ. εκπέμπεται δυσφορία για
την ανακίνηση του ζητήματοε και
μεταδίδεται ότι η όποια επιμή
κυνση δεν μπορεί παρά να είναι
περιορισμένη (πέρα από τη συμβα' ' ημερομηνία τη5 19ns Φε
βρουάριου).
Συγκεκριμένα, στο άρθρο που αναρτήθηκε στην προσωπική ι
στοσελίδα m s, η κ. Διαμαντοπούλου αναφέρει ότι θεωρεί ση
μαντική την παρέμβαση του κ. Στεφανόπουλου και επισημαίνει nais
η κυβέρνηση του κ. Παπαδήμου
«δεν είναι m s ôôans και m s άλλη5 ôôans και του PSI». Ζητεί μά
λιστα να έχει τα απαιτούμενα
χρονικά περιθώρια, ενώ υπο
γράμμισε nais ο κ. Παπαδήμοε πρέ
πει να έχει όλα εκείνα τα εργαλεία
που διευκολύνουν τη δραστηριό
τητα svôs πρωθυπουργού, περιλαμβανομένου βεβαίου του ανα
σχηματισμού, «xcopis αποτύπωση
κομματικών σχεδιασμών και με δι-

Ενημέρωση
από πρωθυπουργό

θετικές

Ποικίλες αντιδράσεις προκάλεσε η παρέμβαση του κ. Κ. Στεφανόπουλου περί επιμήκυνσης του βίου της κυ

βέρνησης Παπαδήμου. Η κ. Αννα Διαμαντοπούλου τάχθηκε ήδη υπέρ της παράτασης του βίου του υφιστάμε
νου κυβερνητικού σχήματος.

Α π ό την πλευρά της
Ν .Δ . εκπέμπεται δυ
σφορία για την ανακί
νηση του ζητήματος
και μεταδίδεται ότι
οι εκλογές δεν πρέπει
να βραδύνουν.
εύρυνση τη5 σημερινή5 στήριξή».
Η κ. Διαμαντοπούλου αναφέρθη
κε επίσηε και στα ευρωπαϊκά θέ
ματα, λέγονταε ότι η γαλλογερμανική ηγεσία παρακάμπτει επι
κίνδυνα τα θεσμικά όργανα τηε
Ε.Ε. Η μεμονωμένη αυτή κινητι
κότητα τη$ κ. Διαμαντοπούλου, αναδεικνύει βέβαια για ακόμη μια
φορά με σαφήνεια ότι υφίστανται
ρήγματα στο λεγόμενο «κουαρτέ
το». Τα προβλήματα υφίστανται
αρκετέ3 εβδομάδε5, φαίνεται ω
στόσο ότι η πρωτοβουλία τηε κ.

Διαμαντοπούλου δεν βρίσκει σύμcpcovous και tous υπόλοιπου5 τρειε
(Ανδρ. Λοβέρδοε, Η. Μόσιαλθ3
και Ιω. Ραγκούσηε). Η παρέμβαση
m s κ. Διαμαντοπούλου δεν ήταν
αναμενόμενη στο ΠΑΣΟΚ. Κά
ποιοι βουλευτέ3 πάντω5 τηλεφώ
νησαν στο γραφείο ms κ. Διαμαντοπούλου για να εκδηλώσουν τη
συμφωνία tous, καθώε εκτιμούν ό
τι η επιμήκυνση του κυβερνητικού
βίου, αφαιρεί την προεκλογική πίε
ση και από tous iôious.
Ο κ. Ευθυμίου ζήτησε (Real) να
δοθούν στην κυβέρνηση τα απα
ραίτητα χρονικά περιθώρια. Στο
ΠΑΣΟΚ βέβαια δεν έχουν όλοι την
ίδια άποψη. Η κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου τόνισε χθεε
(ΣΚΑΪ) ότι η προσφυγή στην κάλ
πη μπορεί να ανασταλεί «μόνο για
μερικέε εβδομάδεβ. Στη συνέχεια
θα γίνουν κανονικά εκλογέ5».
Από την πλευρά ras Ν.Δ. τα σε
νάρια επ ιμ ή κ υ νσ ή του κυβερ
νητικού βίου, δεν βρίσκουν σύμ-

φωνο τον κ. Α. Σαμαρά. Συνεργάτε5 του προέδρου τηε Ν.Δ. παρέπεμπαν στΐ5 προχθεσινέε το
π οθετή σ ει του κ. Δ. Σταμάτη σε
κυριακάτικη
εφημερίδα
(Κεβίηεν^), ότι «όσοι διευρύνουν
αυτόκλητα και σύμφωνα με τιε ε
π ιδιώ ξει τουβ τα όρια αυτήε τη5
αποστολήε του κ. Παπαδήμου, δεν
κάνουν τίποτα άλλο από το να υ
πονομεύουν το έργο του». Αντίστοιχε5 δηλώ σει έκανε και ο κ.
Δ. Αβραμόπουλοε, ο οποίοε μιλά
ει για συγκεκριμένη χρονική διάρ
κεια του κυβερνητικού βίου. Στη
Ν.Δ. σημειώθηκαν και πιο οξείε5
αντιδράσειε, όπω5 εκείνη του κ.
Κ. Τζαβάρα, ο οποίοε δήλωσε
«κατάπληκτοε» από την παρέμ
βαση του κ. Στεφανόπουλου, ενώ
περιέγραψε την κυβέρνηση Πα
παδήμου ωε κινούμενη στο όριο
του πολιτεύματοε. Ωε «θέμα δημοκρατίαε» χαρακτήρισε (ΑΝΤΙ)
την προσφυγή σε λαϊκή ετυμη
γορία ο κ. Πρ. Παυλόπουλθ5.

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

Συζητείται η
ανασύνθεση του
Πολιτικού Συμβουλίου,
ώστε να μετάσχουν
οι «κορυφαίοι».

Τις αμέσως

|
|
|
ϊ
1
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γ. Παπανδρέου αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά
του για τις ενδοκομματικές εξελίξεις στο Πολιτικό Συμβούλιο που θα συ
γκληθεί τις επόμενες ημέρες.

σχολιάσουν tis πιέσειε αυτέ5
που δέχεται ο τέωε πρωθυπουρYös, αρκούμενοι στη διαβεβαίω
ση ότι το Πολιτικό Συμβούλιο θα
συνεδριάσει cvras m s εβδομάδθ5.
Μ η εξουσιοδοτημένε3 δήλωναν
οι iöiss πηγέβ να σχολιάσουν και
tis πληροφορίεε που δημοσίευσε
η «Κ» την Κυριακή και θέλουν τον

/ ιοχώρηση Μπίστη από
Π Α ΣΟ Κ , με πολλές αιχμές
Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

του από το Εθνικό
Συμβούλιο και την αποχώρησή του
από το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε χθε3
ο κ. Ν. M niarns, ο onoios φαίνε
ται να κατευθύνεται στη Δημο
κρατική Αριστερά. Ο κ. M niam s
χθεε έδωσε στη δημοσιότητα την
επιστολή napaim ans και αποχώρησήε του, την οποία είχε συντάξει πριν βρεθεί μαζί με τον πρό
εδρο m s ΔΗΜΑΡ κ. Φ. Κουβέλη
στην εκδήλωση του περιοδικού
«Μεταρρύθμιση», a u s 29 Νοεμ
βρίου. Στην επιστολή αυτή, ο κ.
M niam s ασκεί δριμεία κριτική
ν πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Γ. Πα
πανδρέου: «Xcopis σχέδιο, xcopis ι
δεολογικό στίγμα, με αντιιρατικέε
και αλληλοαναιρούμενεΒ πολιτικέε
και με διαλυτικέβ μ ο ν ά ρ χ η ^ συμπεριφορέε στο εσωτερικό του
κόμματοε, ήταν αναπόφευκτη η α
δυναμία m s ηγεσίαε να ανταποκριθεί στο έργο m s ανόρθωσην ms
χώρα5 μετά την καταστροφική πε
νταετία τηε Ν.Δ.», τονίζει, αφήvovras όμω5 σαφεΐ5 aixpés και κα
τά των κορυφαίων του ΠΑΣΟΚ: «Η
ευθύνη για την πορεία που ακο
λουθήθηκε δεν βαρύνει μόνο τον
Γ. Παπανδρέου και tous προσωniKoùs του cpftous. Βαρύνει και τα
στελέχη που δεν ανατάχθηκαν, αλΤην παραίτησή

Των ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ - ΕΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Αντιμέτωπη με

Στον Πρόεδρο της Δημοκρα

τίας θα μεταβεί σήμερα ο κ. Λ.
Παπαδήμος, προκειμένου να
τον ενημερώσει για τα αποτε
λέσματα της συνόδου κορυφής
στις Βρυξέλλες. Τις αμέσως ε 
πόμενες ημέρες ο κ. Παπαδή
μος θα συναντηθεί για τον ίδιο
λόγο με τους κ. Γ. Παπανδρέου
και Αντ. Σαμαρά, αλλά και με
τους υπόλοιπους πολιτικούς
αρχηγούς των κοινοβουλευτι
κών κομμάτων. Βασικό μέλημα
του πρωθυπουργού αυτές τις
ημέρες είναι οι διαπραγματεύ
σεις με την τρόικα. Συναντήθη
κε ήδη επί τούτου στο Μέγαρο
Μαξίμου με τον κ. Ευ. Βενιζέλο. Νωρίτερα, συνάντησε τον
κ. Γ. Κουτρουμάνη, με τον ο
ποίο συζήτησαν ποιες δυνατό
τητες συγκράτησης της καλπάζουσας ανεργίας υπάρχουν.
Σήμερα και τις επόμενες ημέ
ρες ο κ. Παπαδήμος θα συνα
ντηθεί και με άλλους υπουρ
γούς, για θέματα της αρμοδιότητάς τους. Η πρόοδος των ζη
τημάτων που αφορούν τις δια
πραγματεύσεις με την τρόικα
θα κρίνει και το αν αυτή την ε
βδομάδα θα συγκληθεί κάποιο
κυβερνητικό όργανο, η κυβερ
νητική επιτροπή ή το υπουργι
κό συμβούλιο. Στο πλαίσιο των
συζητήσεων για τις μεταρρυθ
μίσεις και τα τρέχοντα προβλή
ματα της χώρας ο κ. Παπαδή
μος συναντήθηκε και με τον κ.
Χορστ Ράιχενμπαχ, ενώ αναμέ
νεται τις επόμενες ημέρες να
υποδεχθεί και Ευρωπαίους αξιωματούχους στο Μαξίμου.

Συγκαλεί τα κομματικά όργανα ο Παπανδρέου
enopeves np0pes θεω
ρείται βέβαιον πλέον ότι θα συ
γκληθεί το Πολιτικό Συμβούλιο του
ΠΑΣΟΚ, το οποίο αναμένεται με
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώε εκεί
εικάζεται ότι ο Γ. Παπανδρέου θα
αποσαφηνίσει tis προθέσειε του
για tis ενδοκομματικέε εξελ ίξει
στο Κίνημα. Οι σχετικέ5 διαδικαoiTS, άλλωστε, ήταν και το κε
ντρικό θέμα σ υζήτησ ή χθεσινή5
σύ σ κεψ ή που προκάλεσε ο τέωε
πρωθυπουργόε με τον γραμματέα
του ΠΑΣΟΚ M ix. Καρχιμάκη και
τον στενό του συνεργάτη Ν. Αθανασάκη. Και αμφότεροι npocpavcos
του μετέφεραν το ολοένα και
διογκούμενο αίτημα pias συνολιk As συζήτησηε στο ΠΑΣΟΚ με τον
απολογισμό m s διετίαε και το ncos
τα στελέχη του βλέπουν το μέλ
λον του KoppaTos, pias συζήτησηε
η οποία, οι περισσότεροι βουλευτέε υποστηρίζουν ότι θα πρέ
πει να οδηγήσει σε εκλογή νέου
προέδρου από τη βάση, oncos άλ
λωστε ορίζει το καταστατικό.
Και χθεε, π ό ντο ι, συνεργάτεε
του κ. Παπανδρέου αρνούνταν να

Προβληματίζουν
τη Συγγρού
τα νέα μέτρα

λά στην καλύτερη περίπτωση
σιωπούσαν όταν δεν επικροτού
σαν. Τεράστια είναι η ευθύνη
των στελεχών εκσυγχρονιστικήε
προέλευσή», αναφέρει ο κ. M ni
a m s , ο onoios κλείνει την επι
στολή του υποστηρίζονταε ότι η
μόνη διέξοδοε στην κρίση θα εί
ναι προοδευτικήε κατεύθυνσή και
τονίζονταε ότι στο μέλλον θα ερ
γαστεί «npos αυτήν την κατεύ
θυνση, ras συγκρότησή μιαε
mryxpovns Κεντροαριστερά3». Μιλώντα5 χθεε σε ραδιοφωνικό
σταθμό, ο κ. M niom s εκφράστη
κε με πολύ θετικά λόγια για τη
ΔΗΜΑΡ. Η ένταξή του στο νέο
κόμμα, την ύπαρξη του οποίου θε
ωρεί απαραίτητη, είναι η φυσιο
λογική επόμενη κίνηση.
Στη ΔΗΜΑΡ πάντωε, η οποία κα
ταγράφει ισχυρό ρεύμα eras δημοσκοπήσειε, υπολογίζουν σε ση
μαντική προσέλευση στελεχών
και ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ otis
τάξεΐ3 raus και έχουν ήδη αρχίσει
να σκέπτονται ncos αυτή θα συμ
βεί ομαλά. Είναι ενδεικτικό ότι
στην απόφαση m s Κεντρικήβ
Επιτροπήε αναφέρεται ότι «η “υ
ποδοχή” του κόσμου, Kupicos από
το ΠΑΣΟΚ, που μα3 “προειδοποι
εί” να τον αναμένουμε, έχει πολι
τική, διαχειριστική και οργανωτι
κή διάσταση».

κ. Παπανδρέου να δρομολογεί αλλαγέε προσώπων στο εν λόγω θε
σμικό όργανο του κόμματοε, ζητώνταε πιθανώε ακόμη και την
παραίτηση του κ. Καρχιμάκη
προκειμένου ο γραμματέα3 που
θα «ηγηθεί» των ενδοκομματικών
εξελίξεων να μην έχει λάβει δημοσίωε θέση κατά ενόε εκ των

διαδόχων (το έπραξε ο νυν γραμματέα3 βάλλονταε κατά του κ.
Χρυσοχοΐδη).
Εν τω μεταξύ και το έτερο σενάριο, αυτό τηε προσωρινήβ
δυαρχίαε στο ΠΑΣΟΚ, που επίσηβ
ακούγεται τΐ3 τελευταίεβ ημέρεε,
προκάλεσε και χθεε ποικίλα σχόλια. Εν αντιθέσει με του3 περισσότερου5 βουλευτέ5 που έχουν α
ναφανδόν ταχθεί κατά τηε προοπτική3 να εκλέξει π.χ. η Κοινο
βουλευτική Ομάδα νέο υποψήφιο
πρωθυπουργό τον Ευ. Βενιζέλο και
να παραμείνει ο κ. Παπανδρέου
πρόεδροε του κόμματοε, χθεε ο υφυπουργό3Δικαιοσύνη5 Γ. Πεταλωτήε υπονόησε ότι μια τέτοια ε
ξέλιξη θα ήταν καλή για το
ΠΑΣΟΚ. «Εφόσον υπάρχει συμ
φωνία σε επίπεδο κορυφήε, πι
στεύω πω5 ίσωε να ανακούφιζε τα

πράγματα», είπε στον Flash. Αντι
θέτου, η κ. Κατερίνα Μπατζελή υ
πογράμμισε την ανάγκη το ταχύτερον δυνατόν να στηθούν ενδοκομματικέε κάλπε5, προκειμέ
νου ο νέοε πρόεδροε του ΠΑΣΟΚ
να είναι auras που θα ηγηθεί του
κόμματοε και στιε εκλογέε.
Πέραν προσώπων ωστόσο, εν
δεικτική m s σύγχυσηε που υ
πάρχει για την ιδεολογική κα
τεύθυνση του ΠΑΣΟΚ είναι η
παρέμβαση του κ. Γ. Παναγιωτακόπουλου, ο onoios, cos μέλοε του
Πολιτικού Συμβουλίου, είναι βέ
βαιο ότι θα ασκήσει εντονότατη
κριτική στον κ. Παπανδρέου, όταν
συγκληθεί το όργανο. Αφού υπο
στήριξε ότι ο τέωε πρωθυπουργόε
ανέδειξε «από το πουθενά πολιτικάντηδεε με κριτήριο όχι την ι
κανότητα, αλλά τη δουλικότητα», τόνισε ότι η κοινωνία «δεν έ
χει ανάγκη το ΠΑΣΟΚ m s εκσυγχρονιστικήε περιόδου, των
κηπουρών και των παρατρεχάμενων» και υπαινίχθηκε ακόμη και
το ενδεχόμενο m s διάσnaans, κα0cos όπωε είπε, «δεν είναι κακό να
πούμε ότι δεν μπορούμε να πάμε
όλοι μαζί».

Αδιέξοδο με το περιουσιακό
Σε ναυάγιο κατέληξε η χθεσινή συ
νάντηση του προέδρου m s KunpiaKÙs Δημοκρατίαβ, Δημήτρη
Χριστόφια, με τον Τουρκοκύ
πριο ηγέτη, Ντερβί3 Ερογλου, οι
οποίοι, στο πλαίσιο των απευθείαε
εντατικών διαπραγματεύσεων
για το Κυπριακό, συζήτησαν το
θέμα του περιουσιακού. Ο iôios ο
κ. Xpioracpias, αμέσωε μετά τη συ
νάντηση, αναφέρθηκε σε «απο
τυχία», λέγονταβ ότι πήγε πολύ ά
σχημα η χθεσινή συζήτηση.
Ο Kùnpios πρόεδροε δήλωσε ό
τι η ελληνοκυπριακή πλευρά συ
νέχιζα την προσπάθεια για γόνιμη
διαπραγμάτευση, ωστόσο η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν ανταποκρίνεται. «Είναι αποτυχία η συ
νάντηση και πρέπει να το πούμε
στον κόσμο. Δυστυχό^. Αυτή εί
ναι και η διαπίστωση των Ηνω
μένων Εθνών», δήλωσε. Πρόσθεσε, επίση5, ότι στη συνάντη
ση που έγινε υπό τον γ.γ. του
ΟΗΕ, Μ παν Κι Μ ουν, στον
Greentree m s Néas YôpKns, είχε
αποφασισθεί να δημιουργηθεί
επιτροπή για το περιουσιακό, το
οποίο η ελληνοκυπριακή πλευρά
διαρκώε συνδέει με το εδαφικό.
«Εμεί3 δώσαμε και ονόματα για
την επιτροπή, είμαστε πανέτοιμοι,
έχουμε βρει τα αναγκαία στοιχεία
για το περιουσιακό, έχουμε και για
το εδαφικό τα στοιχεία μα3, αλ-

κ

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Δημ. Χριστόφιας, με τον Τουρ

κοκύπριο ηγέτη, κ. Ντερβίς Ερογλου, κατά τη χθεσινή τους συνάντηση.

«Αποτυχία» χαρακτήρι
σε τη χθεσινή συνάντη
ση με τον Τουρκοκύπριο
ηγέτη, Ντ. Ερογλου,
ο κ. Δ. Χριστόφιας.
λά, δυστυχώε, δεν υπάρχει α
νταπόκριση».
Ο ειδικόε σύμβουλθ5 του γ.γ.
του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Αλεξάντερ Ντάουνερ, μετά το népas
m s auvâvmcms τη χαρακτήρισε
«αρκετά ανεπιτυχή», επιβεβαιώvovras και auras το αρνητικό κλί
μα. Ο iôios πρόκειται, όπωε είπε,

ι

να συναντηθεί εντόε τη3 εβδομάδαε με τουβ δύο ηγέτεβ, ενώ αξιωματούχοι των Ηνώμένων
Εθνών θα συναντηθούν με αξιωματούχου5 των δύο κοινοτή
των, σε μια προσπάθεια να ξεπεραστεί το αδιέξοδο και να ση
μειωθεί πρόοδοε.
«Συνολικά, οι συνομιλίεε θα
μπορούσαν να πηγαίνουν καλύ
τερα», είπε ο κ. Ντάουνερ, κάνονταε μια αποτίμηση τηε έωε τώ
ρα πορείαε. Είναι σαφέε ότι τα
Ηνωμένα Εθνη το προσεχέε διά
στημα θα πιέσουν για καλύτερα
αποτελέσματα, ενόψει τηε νέα5
συνάντησηε υπό τον κ. Μπαν,
που θα γίνει στιε 22 ή στιε 24 Ια
νουάριου στο ΟΓεεηίΓβε.

τον κίνδυνο m s λήψηε νέων έκτακτων μέ
τρων από την κυβέρνηση Παπαδήμου, προκειμένου να
καλυφθούν οι αστοχίεε του προγράμματοε για το 2011,
βρίσκεται πλέον η ηγεσία m s Ν .Δ., η οποία θα ή θ ^ ε πάση θυσία- να αποφύγει να «προσυπογράψει» οτιδ. :ε
υπερβαίνει όσα αποφάσισε μέχρι τον Νοέμβριο η κυ
βέρνηση Παπανδρέου. Η 5η επικαιροποίηση του Μ νη
μονίου, που είχε ολοκληρωθεί πριν από τη μετάβαση στο
νέο κυβερνητικό σχήμα, και οι νέεε απαιτήσειε που ε
γείρει η τρόικα προβληματίζουν σφόδρα την ηγεσία m s
Ν .Δ., η οποία θέλει να λάβει σαφείε αποστάσειε και να
αποφύγει μια «συνδιαχείριση», önais αυτή που πρότεινε ουσιαστικά χθεε ο Ευ. Βενιζέλοε. Δεν είναι, npos τού
το, τυχαία η αναφορά του Γ. Μιχελάκη ότι τα όποια νέα
μέτρα συνεπάγεται η νέα δανειακή σύμβαση θα πρέπει
να οριστικοποιηθούν από την κυβέρνηση που θα προ
κόψει από tis εκλογέε, αλλά και η χθεσινή ανακοίνωση
του αναπληρωτή τομεάρχη OiKovopias Χρ. Σταϊκούρα,
ο onoios και ανέλυσε διεξοδικά όλεε tis αστοχίεε m s πολιτικήβ που ακολούθησε η κυβέρνηση Παπανδρέου.
Την ίδια στιγμή, ωστόσο, στο εσωτερικό του κόμμαras δεν λείπουν οι διαφορετικέ5 προσεγγίσει σχετικά
με τον ρόλο -διαχειριστι
κό, onus θέλει η επίσημη
Ν .Δ., ή ουσιαστικό, önais
επιμένουν κορυφαία στε
λέχη- m s κυβέρνησή Πα
παδήμου. Ενδεικτική είναι
η προχθεσινή, νέα πα
ρέμβαση του αντιπροέ
δρου του κόμματο5 και υ
πουργού Αμυναε Δημ.
Αβραμόπουλου (Ελ. Τύnos), με την οποία μεταξύ
άλλων τονίζει ότι αυτή η
κυβέρνηση έχει αναλάβει μια σημαντικότατη α
ποστολή, αν και είναι
προσδιορισμένη στον Ο Αντ. Σαμαράς αναχώρη
χρονικό m s βίο, «και δεν σε, χθες, για επίσημη διήμε
είναι ασφαλώε κυβέρνηση ρη επίσκεψη στο Ισραήλ.
m s Ν.Δ. ούτε του ΠΑΣΟΚ
ούτε του ΛΑΟ Σ... είναι μια
κυβέρνηση που εμπνέει Ε π ι θ υ μ ε ί 01 ό π ο ι ε ς
προσδοκία. Καλούμαστε,
αποφάσεις να
λοιπόν, όλοι με υπεύθυνο
τρόπο να συμβάλουμε, χω- μη ληφθούν από
pis προσκόμματα και δεύτην παρούσα
τερε5 σκέψειε, για το καλό
m s xeopas και μόνο», κα κυβέρνηση, αλλά
τέληξε ο κ. Αβραμόπουλθ5. μετά τις εκλογές.
Σειρά στελεχών του κόμparas, εξωδίκωε, υποστη
ρίζει ότι η κυβέρνηση Παπαδήμου μπορεί και πρέπει να
λάβει τα μέτρα που απαιτούνται. Οι ίδιοι θεωρούν ότι, σε
κάθε περίπτωση, το έργο m s θα είναι ευκολότερο αυτού
που θα κληθεί -σε διαφορετική περίπτωση- να υλοποιή
σει μια κυβέρνηση υπό τον Αντ. Σαμαρά. Στον αντίπο
δα, η εκτίμηση m s ηγετικήε opäöas είναι ότι οποιαδή
ποτε συνυπογραφή σε νέα μέτρα θα υποθηκεύσει τόσο
την εκλογική επιτυχία του κόμματοε όσο και tis δυναTömTTS αναπροσαρμογή5 m s πολιτική3 μετεκλογικά.
Ο πρόεδροβ m s Ν.Δ. αναχώρησε αργά χθεε το βρά
δυ για το Ισραήλ, για επίσημη διήμερη επίσκεψη. Με κε
ντρικό θέμα στο τραπέζι των συνομιλιών την ΑΟΖ, την
έρευνα για υδρογονάνθρακεε και τη συνεργασία των δύο
χωρών σε σειρά τομέων, ο κ. Σαμαράε προγραμματίζε
ται να έχει συναντήσειε με τον πρόεδρο και τον πρω
θυπουργό του Ισραήλ, την πολιτική ηγεσία m s xciipas
αλλά και τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο. Πριν α
πό την αναχώρησή του χθεε, ο κ. Σαμαρά3 συμμετείχε
σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Δημοκρατίαε Κ. Καραμανλήε για τα 100 έτη από τη γέννηση του Οδ. Ελύτη.
Exovras προσωπική γνωριμία με τον νομπελίστα ποι
ητή, ο κ. Σαμαρά5 άρθρωσε την ομιλία του πάνω σε α
ποσπάσματα από το έργο του, διατυπώνονταε -επί m s
ouaias- την πίστη του otis δυνάμειε του ελληνισμού να
υπερβούν την κρίση, στρεφόμενεε ακριβώε στην ίδια την
ιστορική συνέχεια και τον πολιτισμό του έθνουε. «Ο Ελύm s μάε έμαθε ότι η ελευθερία δεν είναι προνόμιο. Εί
ναι η μοίρα pas, που την κουβαλάμε μέσα στην κυττα
ρική pas μνήμη. Κι ότι η ελπίδα δεν είναι η παρηγοριά
pas μέσα στα σκοτάδια. Είναι η βεβαιότητα ότι το cpcos
θα ξαναλάμψει. Και αυτό πάρτε το πολιτικά, το epeas θα
ξαναλάμψει», ανέφερε.

Αυτοκριτική
από Καρατζαφέρη
«Μοντέλο Μόντι» με όχι περισσότερουε από 15 υπουργούε προκρίνει ο πρόεδροε του ΛΑΟ Σ κ. Γιώργο3 Καρατζαφ έρ^, Θεωρώντα5 ιδιαιτέρου αρνητική τη σημε
ρινή εικόνα τη5, υπό τον κ. Παπαδήμο, κυ βέρνησή των
50 μελών. «Αφήσαμε τη σύνθεση τηε κυβέρνησηε στου3
συνεργάτεε μαε, και εκεί έγινε η ζημιά. Θα περίμενα μια
άλλη σύνθεση, με όχι περισσότερα από 15 μέλη. Τώρα
αυτή η σημερινή που έχει 50 είναι άσχημο και δεν μου
αρέσει καθόλου» ανέφερε, εν είδει αυτοκριτικήε, ο κ. Καρατζαφέρηε (Ράδιο 9), δίχω5 πάντωε να άρει την «ε
μπιστοσύνη» του στιε κυ β ερ νή σ ει συνεργασία5. «Αυτέε θεωρώ ότι είναι οι δυσκολίε3 του “πρώτου πειράματοε” . Τη “ δεύτερη” φορά, μετά τΐ5 εκλογέε, θα αλλά
ξουν όλα», επεσήμανε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Καρατζαφέρηε εμφανίστηκε δηκτικόε ωβ προε τη
λειτουργία του υπουργείου Εθνική5 Αμυναε κο' ό ο σωπικώε του υπουργού κ. Δημ. Αβραμόπουλου,
ο
ποίο κάλεσε να συνειδητοποιήσει πωε «πέρα από τιε δημόσιεε σ χ ά σ ει προέχει η ουσία των πραγμάτων». Στον
αντίποδα, εκφράστηκε ιδιαιτέραν θετικά για τη λειτουργία
των υπουργείων στα οποία μετέχουν άλλα στελέχη του
ΛΑΟΣ.
Αναφερόμενο5 στο ενδεχόμενο λήψηε νέων μέτρων,
ο κ. Καρατζαφέρηε προεξόφλησε ότι το κόμμα του δεν
πρόκειται να αποδεχθεί και νέο κύκλο περιοριστικών ε
πιλογών. Αντιθέταν, δήλωσε ότι ο ίδΐ03 θα διεκδικήσει
αλλαγή πολιτική5 από την τρόικα, βάλλονταβ εναντίον
ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. «που κυβέρνησαν τον τόπο για τόσα χρό
νια και μα$ έφεραν στην ταπεινωτική και δυσχερή αυ
τή κατάσταση αυτά τα δύο κόμματα, να μην μπορούμε
να πούμε σε τίποτα “όχι”». Κατέληξε δε πωε «θα “γυρίσει
ο τροχό3” και η πατρίδα μαε θα γίνει και πάλι υπερή
φανη, όπωε τ μ αξίζει και τη5 αρμόζει».
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