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Η  Ε.Ε. ζητεί δέσμευση ίων αρχηγών
Ο  κ. Ρομπέι ανέφερε πως η διαπραγμάτευση για τη νέα δανειακή σύμβαση θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός της τρέχουσας εβδομάδας

πρόκειτο να έχει συνάντηση με tous κ. Ρομπέι, Μπαρόζο και tous κ . Ντράγκι και Ασμουσεν Tns ΕΚΤ. Σύμφωνα με πληροφορϊε5, στην ατζέντα Tns ouvâvrnons δεν θα ήταν μόνο το «κούρεμα» του ελληνικού xpéous, αλλά και τα μέτρα που ζητεί η τρόικα ενόψει του νέου προ- γράμματοε (κατώτατοε, 13os και 14os μι- o0ôs, επικούpiKés κ.λπ.).Ο κ. Λ. Παπαδήμοε επιστρέφει σήμερα στην Αθήνα, éxovras τη σημαντική αποστολή να ζητήσει δέσμευση των πολιτικών κομμάτων, ώστε να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεΐ5, προ- κειμένου μέχρι τα μέσα του Φεβρουάριου ι a έχουν ολοκληρωθεί όλε5 οι απαραίτητε5 δι ι- δικασίεε εντ05 και εκτό5 Ελλάδοε. Ατμόσφαιρα αμφ ισβήτησή περί του αν η Ελλάδα είΥαι σε θέση να κατορθώσει την εφαρμογή όσ ιν απαιτούνται, ώστε να προχωρήσουν με ε πτυχία οι δύο αλληλένδετε3 διαδικασίεε του PSI

και τη3 συμφωνία5 για τφ νέο δάνειο, συνάντησε χθε5 στΐ5 Βρυξέλλ η  ελληνική αντιπροσωπεία. Το κλίμα ε ιιχείρησε να αντιστρέφει στο τέλοε τη$ συ’ όδου (με βασικά θέματα την απασχόληση, ι  ιν  ανάπτυξη και το δημοσιονομικό σύμφωνο ο κ. Παπαδήμοβ, σε μια Ιδλεπτη ενημέρωση που έκανε ενώπιον και των 26 εταίρων μαε τ την Ε.Ε. Ο κ. Παπα- δήμο3 παρουσίασε την η \ατφόρμα των απόψεων τη5 ελληνική5 κυβέ >νηση5, στο πλαίσιο
Μετά τη σύνοδο κορυφής, 
ο κ. Παπαδήμος είχε συνάντηση 
με κορυφαίους παράγοντες 
της Ε.Ε. με αντικείμενο 
τα μέτρα που ζητεί η τρόικα.

που έχει συμφωνηθεί με tous apxnYoùs των τριών κομμάτων. Δεν εισήλθε σε λεπτομέρειεε, ωστόσο τόνισε ότι είναι αναγκαίο να κατανοηθούν οι προσπάθειεε που γίνονται. Πλη- ροφορίε3 αναφέρουν ότι ο κ. rianaôâpos ε- πισήμανε ότι τα αποτελέσματα των προσπαθειών Tns Ελλάδαε είναι πολύ σημαντικότερα απ’ όσο παρουσιάζεται, με αποτέλεσμα να δη- μιουργείται αναληθέε στερεότυπο, ôixcus να συνυπολογίζεται η  εκρηκτική κοινωνική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, λόγω ύφεσηβ, ανεργία3 και Tns επιδείνω σή των δεικτών αυτών από τη διαρκή λήψη μέτρων. Στο περιθώριο ras συνόδου ο κ. üanaôôpos συναντήθηκε με την κ. Αγκελα Μέρκελ, με την οποία συζητήθηκαν όλα τα μείζονα θέματα που αφορούν την Ελλάδα, αλλά και οι πληροφορίεε περί επιτροπείαΒ.Ο πρωθυπουργ05 είχε ήδη πληροφορηθεί για

το βαρύ κλίμα που υπάρχει για την Ελλάδα eras Βρυξέλλε3, axis συνα ντήσ ει tis οποίεε είχε πραγματοποιήσει πριν από την έναρξη των εργασιών Tns έκτακτηε συνόδου. Η πρώτη έγινε το βράδυ Tns Kupicuaïs με τον κ. Ζοζέ Μπαρόζο και η δεύτερη δύο ώρεε πριν από την έναρξη Tns συνόδου με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Χέρμαν βαν Ρομπέι Ο κ. Ρομπέι έδωσε χθεε και το στίγμα των προθέσεων του Συμβουλίου έναντι τη Ελλάδοε για το PSI, καλώντα5 «tous υπουργούε Οικονομικών να κάνουν ό, τι είναι απαραίτητο για να υλοποιηθεί η εθελοντική ανταλλαγή ομολόγων και να ολοκληρωθεί το νέο πρόγραμμα μέχρι το τέλοβ Tns εβδομάδα3». Ενδεικτική Tns πο- psias των διαπραγματεύσεων ήταν η αποστροφή του κ. Ρομπέι, ο onoios εξέφρασε την ελπίδα να ξεπεραστούν τα εμπόδια «ώστε να βρεθεί το πρόγραμμα σε καλό δρόμο».Αντιδράσεις εντός και εκτός Γερμανίας για την πρόταση

Του απεσταλμένου μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ  
ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το νέο πρόγραμμα έωε το τέλο$ τηε εβδομάδαε, με την ξεκάθαρη δέσμευση όλων των πολιτικών κομμάτων τα οποία στηρίζουν τον κυβερνητικό συνασπισμό, αναμένουν πλέον οι Βρυ- ξέλλεε. Τούτο έγινε σαφέε και από τιε δηλώ- ιεΐ5 του κ. Ζοζέ Μπαρόζο, ο οποίοε μετά την ολοκλήρωση τηε συνόδου κορυφήε τηε Ε.Ε. εξέφρασε την ελπίδα ότι το νέο πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί τΐ3 αμέσου επόμενεε ημέρεβ, ενώ τόνισε πωε τα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση Παπαδήμου θα πρέπει να δε- σμευθούν «με καθαρό τρόπο» για την εφαρμογή του προγράμματοβ.Τΐ5 πρώτεε πρωινέε ώρεε χθεε, μετά την ολοκλήρωση τη5 συνόδου, ο κ. Παπαδήμο3 ε- Στο «συρτάρι» τα σχέδια περί εππροπείας
Του ανταποκριτή μας στις Β Ρ ΥΞΕΛ Λ ΕΣ  
ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ

Η ελληνική κρίση μπορεί να μη βρέθηκε στο επίκεντρο Tns χθεσινή3 συνόδου Kopuepôs, ωστόσο πολλοί Ευρωπαίοι η- γέτε5 απέρριψαν τη γερμανική πρόταση για τον διορισμό επιτρόπου, που θα επιβλέπει την ελληνική οικονομία και θα έχει δικαίωμα βέτο κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Ο Γάλλοε πρόεδρο5 Νικολά Σαρκοζί, μιλώντα5 μετά την ολοκλήρωση Tns συνόδου Kopuqms, υποστήριξε ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει κά- 
noios μια κυρίαρχη χώρα, αν και θα πρέπει να υπάρχει στε- 
vös έλεγχο3 Tns oiKovopias Tns. «Δεν υπάρχει περίπτωση να θέσουμε μια χώρα υπό κηδεμονία» τόνισε ο κ. Σαρκοζί, προσθέτονταβ ότι αυτή είναι και η θέση Tns Γερμανί- 
ôas καγκελαρίου Αγκελα Μέρκελ. «Δεν είναι λογικό, δεν είναι δημοκρατικό και δεν είναι αποτελεσματικό» κατέληξε ο Γάλλοε πρόεδροε, μιλώνταε για την πρόταση του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών να υιοθετήσει η ελληνική κυβέρνηση νομοθεσία που θα την υποχρεώνει να εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα το δημόσιο xpéos Tns και να δεχτεί την εκχώρηση σημαντικών κυριαρχικών δικαιωμάτων κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού σε έναν Ευρωπαίο επίτροπο, διορισμένο από το Eurogroup.Σε σχέση με το PSI ο κ. Σαρκοζί προχώρησε σε διακριτική παραίνεση npos την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μετάσχει στο «κούρεμα» του ελληνικού xpéous, λέγονταβ ότι αυτό θα το αποφασίσουν οι ευρωπαϊκοί θεττμοί. Από την πλευρά in s  η  κ. Μέρκελ ανέφερε neos όποιο «κενό» χρηματοδότησή υπάρξει, θα πρέπει να καλυφθεί από tis ελ- ληνικέ5 apxés και τον ιδιωτικό τομέα.Κατά τα άλλα, οι Ευρωπαίοι ηγέτεε από 25 κράτη-μέλη (πλην Βρετανίαε και Τσεχίαε) υιοθέτησαν και θα ψηφίσουν écus την 1η Μαρτίου το νέο δημοσιονομικό σύμφωνο, που προβλέπει την υποχρέωση σ ύ ν τα ξή  ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Το νέο σύμφωνο θα τεθεί σε ισχύ μόλιε επικυρωθεί από 12 κράτη-μέλη.Σύμφωνα με tous véous κανόνεβ, το διαρθρωτικό έλλειμμα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 0,5% του ΑΕΠ, ενώ σε διαφορετική περίπτωση τα κράτη που παραβιάζουν τον λεγόμενο «χρυσό κανόνα» θα καλούνται να πληρώσουν οικονομικέε κυρώσειε ίσε5 με το 0,1% τοϋ ΑΕΠ tous. Παράλληλα, θα ενεργοποιείται αυτομάτου ôiop0coTiKôs μηχανισμό s όταν το έλλειμμα υπερβαίνει το 0,5%. Στην επόμενη σύνοδο του Eurogroup θα επικυρωθεί η  λειτουργία του νέου μόνιμου Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότηταε (ESM), ο onoios θα διαθέτει κεφάλαια ùiJjous 500 δισ. ευρώ. Στη σύνοδο κορυφήε του Μαρτίου θα εξεταστεί το ενδεχόμενο να αυξηθούν οι πόροι του, κάτι για το οποίο πιέζουν αρκετά κράτη-μέλη, το ΔΝΤ και η Κομισιόν.Οσον αφορά τα μέτρα για την τόνωση Tns απασχόλησή και Tns α νάπ τυξή, οι Ευρωπαίοι ηγέτε5 συμφώνησαν να διαθέσουν nôpous προκειμένου να προσφέρουν μια θέση εργασίαβ ή μαθητεία5 ή επιμόρφωσή σε κάθε άνεργο Ευρωπαίο, με προτεραιότητα tous véous. Παράλληλα υπο- σχέθηκαν να προωθήσουν xeopis καθυστέρηση μέτρα για την ενίσχυση Tns eviaias αγοράβ και τη χρηματοδότηση 
Tns οικονομία5 - Kupicos τωνμικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο κ. Μπαρόζο κάλεσε tous ε τ α ίρ ο ι να χρησιμοποιήσουν για τον σκοπό αυτό τα περίπου 82 δισ. ευρώ από αχρησι- μοποίητουε nôpous των διαρθρωτικών ταμείων. Σύμφωνα με την Κομισιόν, δυνητικά η Ελλάδα θα μπορούσε να αντλήσει επιπλέον 4,3 δισ. ευρώ, η Ισπανία 10,4 δισ., η Ιταλία 8 δισ. και η Γαλλία 4,2 δισ. Τα σχέδια για την ανακατανομή των πόρων θα πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή μέχρι το τέλοβ του 2013.

Σαρκοζί: Είναι 
παράλογη και 
αντιδημοκρατική -  
25 κράτη-μέλη υιο
θέτησαν το δημοσιο
νομικό σύμφωνο.

Αντιδράσεις ακόμη και στο εσωτερικό του γερμανικού κυβερνητικού συνασπισμού προκάλεσε η πρόταση του Βερολίνου περί ορισμού επιτρόπου στην Ελλάδα, την οποία απέκλεισε και ο πρόε- δροε του Ε ιιπ ^ ομ ρ Ζαν-Κλοντ Γι- ουνκέρ. Τουε τόνουε επιχείρησε να ρίξει χθε5 η Γερμανίδα καγκελάριοε Αγκελα Μέρκελ. «Πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να βοηθήσουμε την Ελλάδα να εκπληρώσει τΐ5 υπο- σχέσεΐ5 τηε για μεταρρυθμίσει», είπε για να σημειώσει, όταν ρωτήθηκε σχετικά με τον επίτροπο: «Νομίζω ότι κάνουμε μια συζήτηση που δεν θα έπρεπε. Δεν επιθυμώ μια πολεμική, αλλά μια συζήτηση που θα καταλήξει σε επιτυχία». Αντιθέτου ο Γερμανό5 υ- πουργόε Εξωτερικών Γκίντο Βε- στερβέλε δήλωσε «θυμωμένοε» για τον «τόνο» αυτήβ τηβ συζή-
Ο  κ. Γιουνκέρ απέκλει
σε να ισχύσει μόνο για 
την Ελλάδα. «Θυμωμέ
νος» από τον τόνο 
της συζήτησης δήλωσε 
ο κ. Βεστερβέλε.τηση3 και σημείωσε ότι η Γερμανία θέλει «να ηγηθεί μιαε συζήτ η σ ή  που ενθαρρύνει και όχι που αποθαρρύνει». Ο κ. Γιουνκέρ χαρακτήρισε «απαράδεκτο» να τοποθετηθεί επίτροποε στην Ελλάδα, καθώβ δεν πρέπει να γίνονται διαχωρισμοί. Πρόσθεσε ότι δεν είναι αντίθετο3 «αν διασφαλιστεί στη συνθήκη ότι αυτό θα κάνουμε σε χώρε3 που συνεχώε είναι εκτόε στόχων». Ο Γερμανόε υπουργό5 Οικονομικών κ. Β. Σόιμπλε αρκέστηκε να δηλώσει ότι η Ε.Ε. είναι έτοιμη να υποστηρίξει την Ελλάδα με το νέο πακέτο βοήθειαε. Ανέφερε ότι «ίσωε εμείε και οι εταίροι μαε πρέπει να αναζητήσουμε τρόπουε για να βοηθήσουμε την Ελλάδα στο δύσκολο αυτό καθήκον με έναν ακόμη εγγύτερο τρόπο».«Γενική σκέψη» είχε χαρακτη- ίσει νωρίτερα το όλο θέμα ο α- ναπληρωτήε κυβερνητικόε εκ- πρόσωποβ τηβ Γερμανίαε, κ. Γκ.

Στράιτερ, επισημαίνονταε ότι «όλα είναι υπό διαμόρφωση με στόχο να βοηθηθεί η Ελλάδα». Ο εκ- πρόσωποε του υπουργείου Οικονομικών κ. Μ. Κότχαου3 αναφέρθηκε σε δύο ενδεχόμενα. Είτε να εισαχθεί στο ελληνικό δίκαιο διάταξη που θα δίνει απόλυτη προτεραιότητα στην αποπληρωμή του χρέουε, είτε να ενισχυθεί η παρακολούθηση των φορέων δί- νονταε σε εξωτερική αρχή εξου- σίε3 απόφασηε για τα δημόσια οικονομικά.
Ωβ «δύναμη κατοχήβ»Οξεία ήταν η αντίδραση του προέδρου του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματθ5 Ζίγκμαρ Γκά- μπριελ: Μια τέτοια κίνηση «θα εξουδετέρωνε τη δημοκρατία» και ο επίτροποβ θα εκλαμβανόταν ωε «δύναμη κατοχήε», δήλωσε. Στο θέμα παρενέβη και ο ο πρόεδροε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μ. Σουλτβ, τονίζονταε ότι «ούτε η Γερμανία ούτε άλλο κράτοΒ-μέλοβ, ούτε κανεί3 επιτρέπεται να δίνει στον κόσμο την εντύπωση ότι η εθνική κυριαρχία τηε Ελλάδα3 περιορίζεται, στο πλαίσιο των αναγκαίων μέτρων που πρέπει να λη- φθούν για τη διάσωση του ευρώ».Α ρνη τικά  εμφανίστηκε και ο καγκελάρΐ05 τη5 Αυοτρίαε Βέρνερ Φάιμαν, λέγοντα3 ότι προτιμά «η Κομισιόν να εργαστεί με τον ίδιο τρόπο, όπω5 και με άλλε5 χώ- ρεε του προγράμματοε, και να προχωρήσει σε αυστηρούε ελέγχ ο υ » . Ο Φινλανδόε πρωθυπουρ- 
γ ό ε , κ. Γ. Κατάινεν ανέφερε μεν ότι «πρέπει να σεβαστούμε κάθε κυβέρνηση που έχουμε στη Ζώνη του Ευρώ και στην Ευρώπη», αλλά συμπλήρωσε ότι είναι «φυσικό οι χώρε5 που βοηθούν την Ελλάδα να χρειάζονται περισσό- τερεε πληροφορίεβ γι’ αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα» και ζήτησε έναν «κατάλληλο συμβιβασμό». Υποστηρικτικό5 τηε γερ- μανικήε πρότασης δήλωσε ο Σου- ηδό3 πρωθυπουργόε Φρέντρικ Ράινφελντ, που είπε ότι «χρειαζόμαστε να έχουν γίνει κάποια πράγματα, προκειμένου να παρακολουθούμε ότι πραγματικά κάνουν αυτό που υποσχέθηκαν».Τα «μάτια» της τρόικας βρίσκονται σε κομβικής σημασίας θέσεις

Ο πρόεδρος του ΕιΐΓθ§Γουρ Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ διαφώνησε με τη γερμανική πρόταση περί επιτροπείας.

Κατηγορηματική άρνηση από την κυβέρνηση και αντιδράσειε από όλο το πολιτικό φάσμα εισέπρα- ξε η γερμανική πρόταση περί διορισμού από το Ειιτο§ρχηιρ ενόε δημοσιονομικού επιτρόπου στην Ελλάδα, αλλά και η απαίτηση των Γερμανών, στη δημοσιονομική διαχείριση τηε χώραε να εισαχθεί νομοθετική ρύθμιση που θα αποδίδει άμεση προτεραιότητα στην αποπληρωμή του χρέου5, ένα θέμα που φαίνεται ότι παραμένει στο τραπέζι.Ο κυβερνητικά εκπρόσωπο5 κ. Π. Καψήε ξεκαθάρισε από το Σάββατο ότι «η αρμοδιότητα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού ανήκει αποκλειστικά στην ελληνική κυβέρνηση», κάτι που επανέλαβε και στο ΒΒ(Ι, σημειώ- νονταβ ότι «δεν υπάρχει ανάγκη για τέτοιου είδουε μέτρα». Μι- λώντα5 στο ραδιόφωνο του ΒΒΟ, η υπουργό5 Παιδείαε Αννα Δια- μαντοπούλου και ο υπουργό5 Πολιτισμού Π. Γερουλάνοε έκαναν

λόγο για «κόκκινη γραμμή» γύρω από την εθνική κυριαρχία. Εντονα αντέδρασαν όλα τα κόμματα: Ο πρόεδροε του ΠΑΣΟΚ κ. Γ. Πα- πανδρέου απέρριψε την ιδέα, λέ- γονταε πω3 αν την αποδεχτούμε «θα αφήσουμε να υπονομευθεί η δημοκρατία στην Ευρώπη».Ο τομεάρχΜ Οικονομικών τηε
Εντονη αντίδραση 
κυβέρνησης και 
κομμάτων στη γερμανι
κή πρόταση.Ν.Δ. κ. Χρ. Στάϊκούρα5 είπε ότι τέτοιοι όροι «δεν μπορούν να γίνουν δεκτοί» και παρέπεμψε στην απόφαση τηε 27η5 Οκτωβρίου, όπου αναφέρεται πωε «η εφαρμογή του προγράμματθ3 είναι ευθύνη των ελληνικών αρχών». Εντελώε απαξιωτικά αντιμετώπισε το θέμα ο πρόεδρο5 του Λ ΑΟ Σ κ. Γ. Καρατζαφέρη5:

«Αστεία πράγματα. Κατοχή και μάλιστα εκούσια δεν υπάρχει». Η πρόεδροε τηε Δημοκρατική5 Συμ- μαχία5 κ. Ντόρα Μπακογιάννη έστειλε το μήνυμα στουε Γερμα- νούε ότι «ένα3 λαόε αντέχει πολ- λέβ Θυσίε5. Αυτό που σίγουρα δεν αντέχει είναι προσβολέ5».Το ΚΚΕ επισήμανε πωε «αν ο επίτροποε γίνει αναγκαίθ5 για την πλουτοκρατία, θα τον δεχτούν. Ομω5, με ή χωρί3 επίτροπο, το έγκλημα ειε βάρο3 του λαού είναι προαποφασισμένο».Ο βουλευτήε του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δ. Παπαδημούλη5 χαρακτήρισε το αίτημα «ιστορία-μαϊμού», κα- Θώ5 «επιτροπεία από την πλευρά των δανειστών μαε ήδη υπάρχει». Αίσθηση προκάλεσε η δήλω ση του προέδρου τη5 ΔΗΜΑΡ κ. Φ. Κουβέλη, ότι δεν θα είχε αντίρρηση να οριστεί έναε υπουργό5 επί των δημοσιονομικών, υπό την προϋπόθεση, όμω5, ότι θα ήταν εκλεγμένοε από τον ελληνικό λαό.

Δύο βασικές αρμοδιότητεε έχουν τα στελέχη του ΔΝΤ και τηε Κομισιόν που βρίσκονται ήδη σε μόνιμη βάση στην Ελλάδα. Ορισμένοι έχουν επιφορτιστεί με τον έλεγχο - παρακολούθηση τη3 εφαρμογή3 του Προγράμματοβ, ενώ οι υπόλοιποι παρέχουν τεχνική βοήθεια στκ ελ- ληνικέ5 υπηρεσίεε. Τα «μάτια» των δανειστών τη$ Ελλάδαε βρίσκονται σε κομβικήβ σημασία5 θέ- σεΐ5, ώστε να κρούουν εγκαίρου τον κώδωνα του κινδύνου στου5 ■'πικεφαλή3 του5 σε ΔΝΤ, Κομι- .όν και ΕΚΤ. Η ανάγκη μ ό ν ιμ έ  παρουσία5 στην Αθήνα δημι- ουργήθηκε από του3 πρώτουε κιό- λα$ μήνεε εφαρμογή5 του Μ νημονίου, όταν και από την τρόικα διαπιστώθηκαν μεγάλεβ καθυσ τερ ή σ ει στην υλοποίηση των προβλεπόμενων μέτρων κατά τη διάρκεια τηε απουσία3 του5. Για την παρακολούθηση τηβ εφαρ- μογή5 του Μνημονίου, βρίσκονται στην Αθήνα:•  Πέντε στελέχη του ΔΝΤ. Επι- κεφαλή5 είναι ο κ. Μπ. Τράα, ο ο- ποίοβ πλαισιώνεται από μια ομάδα τεσσάρων στελεχών. Οι επα- φέε τουβ με τα στελέχη τ μ  κυβέ ρνησΜ  είναι συνεχήε για όλα τα ζητήματα.• Από την Κομισιόν κανένα3

Οι επαφές των στελεχών του ΔΝΤ με τα στελέχη της κυβέρνησης είναι συνεχείς για όλα τα ζητήματα.
Ελέγχουν την εφαρμο
γή του προγράμματος, 
παρέχουν τεχνική βοή
θεια και ενημερώνουν 
ΔΝ Τ, Ε.Ε. και ΕΚΤ.δεν ασκεί εποτιτικέε αρμοδιότητε5. Ο κ. Π. Báis που είχε εγκατασταθεί στην Αθήνα, αποχώρησε από τη θέση του και η Ε.Ε. έχει ήδη προκηρύξει διαγωνισμό για την πλήρωση 5 θέσεων μόνιμηβ απασ χό λη σ ή  στην Ελλάδα. Evas ε-

πικεφαλή5 και άλλα τέσσερα στελέχη δίπλα του.Πολυπληθέστερη είναι η παρουσία των ομάδων τεχνικήε βοή- 0sias Tns τρόικαβ. Βασικότερη όλων είναι η Ομάδα Ap0ans (Task Force) Tns Κομισιόν, υπό τον κ. X. Ράιχενμπαχ. Η Ομάδα αυτή αρχικά είχε σχεδιαστεί από την Ευρωζώνη cos μια Ομάδα που sktos Tns Tsxvums βοήθεια5 θα είχε και εποπτικό ρόλο. Ομοκ, ο κ. Ράιχενμπαχ έθεσε «βέτο» cos npos αυτό και έτσι παρέμεινε μόνο για τεχνική υποστήριξη. Την Ομάδα απαρτίζουν 13 στελέχη στην Ελλά

δα (εκ των οποίων εφτά Ελληνεβ, δύο Γερμανοί και ένα5 από Ιταλία, Βέλγιο, Γαλλία, Κύπρο) και 32 στελέχη στιε Βρυξέλλε5. Ολοι tous έχουν συνδέσμουε στα υπουργεία που πρέπει να φέρουν ειε πέραε μέτρα του Μνημονίου.Επιπλέον, στην Task Force έχουν προστεθεί και 2 στελέχη ε- ξειδικευμένα στα δημόσια οικονομικά. Ο έναε βρίσκεται στο υπουργείο Οικονομικών (παρά τον γ.γ. κ. Ηλ. Πλασκοβίτη) και ο άλ- λοε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτουε (ΓΛΚ). Ρόλοε tous είναι να έχουν συνολική εικόνα εσόδων

- εξόδων σε επίπεδο γενικήε κυβέρνησή και να προτείνουν διορ- θωτικέε παρεμβάσειε όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.Στο ΓΛΚ υπάρχει και μόνιμοε εκ- πρόσωποε του ΔΝΤ. Μάλιστα, αρχικά ήταν μια Αγγλίδα που σύμφωνα με πληροφορίεε αποχώρησε από την Αθήνα για να γίνει μόνιμοε κάτοικοε in s Ντάου- νινκγ Στριτ, στο γραφείο του πρωθυπουργού Tns Αγγλίαε κ. Ντ. Κάμερον. Τη θέση Tns πήρε συνάδελφόε Tns από τη Γερμανία.Τεχνική βοήθεια παρέχει και εκ- πρόσωποε Tns Eurostat στην Ελληνική Στατιστική Αρχή σε μόνιμη βάση, ενώ στο Δ.Σ. του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων υπάρχουν τρεΐ3 παρατηρητέ3 από την τρόικα (xcopis δικαίωμα ψήφου). Δύο παρατηρητέ3 (έναε από Ε.Ε. και έναβ από ΕΚΤ) υπάρχουν και στο Δ.Σ. του Ταμείου Χρημα- τοπιστωτικήε Σταθερότητα3 (για tis ελληνικέ5 τράπεζεε).Εμπειρογνώμονεε έχουν σταλεί και από διάφορεβ χώρεε Tns Ευρωζώνη5 στο πλαίσιο συμβάσεων που υπάρχουν με την Ελλάδα για ειδικά θέματα (Δημόσια Διοίκηση, φορολογική μεταρρύθμιση κ.λπ.).
ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΑΣ

Στην Ελλάδα όλοι τάχθηκαν κατάΟ Ελληναε ηοωθυηουονόε. Λουκάε Παπαδήυοε. συνουιλεί υε τη Γεουανίδα κανκελάοιο. Ανκελα Μέρκελ. και τον Ολλανδό πρωθυπουργό, Μαρκ Ρούτε, στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ενωσης στις Βρυξέλλες.
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Π απανδρέου:
Η  λιτότητα 
είναι α διέξοδη
Παρέμβαση του προέδρου του Π Α Σ Ο Κ  
οτη συνεδρίαση του ΕΣΚ  στις Βρυξέλλες

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ,/·
Εναγώνια έκκληση στουε σοσια- λιστέ3 ηγέτεε να αντιληφθούν τα αδιέξοδα που το μείγμα του Μ νημονίου προκάλεσε στην Ελλάδα απηύθυνε χθεε ο κ. Γ. Παπανδρέου στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματοε στιε Βρυξέλλεε. Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο ότι ο πρώην πρω- θυπουργόε υιοθέτησε αρκετά από τα επιχειρήματα τηε Ν.Δ. για να τουε πείσει για τουε λόγουε α- ποτυχίαε του Μ νημονίου, ζητώ- νταε του5 να κάνουν ό,τι μπορούν για να διευκολύνουν τη χώρα.«Πρέπει κανείε να συνειδητοποιήσει ότι αυτό που μαε ζητήθηκε να κατορθώσουμε είναι αυτό που άλλεε κυβερνήσει προσπαθούν για 10 χρόνια», τόνισε ο κ. Παπανδρέου. Και αφού επικαλέστηκε ότι «οι περισσότεροι οικονομολόγοι συμφωνούν ότι είναι πολύ δύσκολο να μειωθεί το έλλειμμα, όταν η  πραγματική οικονομία συρρικνώνεται», παραδέχθηκε ότι «η πράξη έδειξε πωε εστιάζονταε μόνον στη λιτότητα, είναι σχεδόν αδύνατο να ετητύχειε ανάπτυξη. Και το έλλειμμα ανάπ τυ ξή », πρόσθεσε, «δημιούργησε ένα καταθλιπτικό κοινωνικό

και οικονομικό περιβάλλον που κάνει ακόμη πιο δύσκολη την προσέλκυση επενδύσεων», φέρονταε cas παράδειγμα τιε μικρομεσαίεε επ ιχειρήσει που έμελλε να πληγούν «τόσο από την κρίση του τραπεζικού τομέα όσο και την έλλειψη κατανάλωσηε».Στη συνέχεια και θέλονταε να περιγράψει το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η ελληνική οικονομία ανέφερε ότι «φτάσαμε σε ένα σημείο όπου είναι σχεδόν αδύνατο να προσπαθήσει κανείε να μειώσει το έλλειμμα με νέα περικοπή μισθών και συντάξεων». Και με το σκεπτικό αυτό απηύθυνε έκκληση βοήθειαε, χαρα- κτηρίζοντα3 πολύ σημαντικό «όλοι οι σοσιαλδημοκράτεε που ηγούνται κυβερνήσεων στην Ε.Ε. ή κατέχουν καίριεε θέσειε στα ευρωπαϊκά όργανα να ενώσουμε τιε δυνάμειε μα3 για να υπογραμμίσουμε ότι η ανάπτυξη και η απασχόληση πρέπει να είναι μέ- pos οποιοσδήποτε σχεδιασμού και οποιοσδήποτε αλλαγή3 στη Συνθήκη».Ανάλογο πνεύμα είχαν και οι δηλώσειε του στα διεθνή MME, καθώε τόνισε ότι είναι λάθοε «να χρησιμοποιείται η Ελλάδα ωε παράδειγμα για να μπει και η υπό-

«Αυτό που μας ζητήθη
κε να κατορθώσουμε 
είναι αυτό που άλλες 
κυβερνήσεις προσπα
θούν για 10 χρόνια».λοιπή Ευρώπη στο ίδιο στενό ρούχο» και υπογράμμισε την ανάγκη «να αντιμετωπισθούν από τη Σύνοδο τα ευρύτερα προβλήματα τηε Ευρωζώνηε, όπωε οι φορολογικοί παράδεισοι, η κερδοσκοπία με τα CDS και ο τρόποε που αντιδρούμε έναντι των οίκων α

ξιολόγησή». Στην Αθήνα, εν τω μεταξύ, δεν έλειψαν και χθεε οι φωνέε αμφισβήτησή του πρώην πρωθυπουργού. Μάλιστα, η κ. Βά- σω Παπανδρέου (Vima fm) και ο κ. Καρτάληε (NET) δεν απέκλεισαν αυτή να εκδηλωθεί και με θεσμικό τρόπο στην Κοινοβουλευτική Ομάδα τηε Πέμπτηε. «Το ρεαλιστικό θα ήταν ο κ. Παπανδρέου να έχει φύγει ήδη και να υπάρχει μια διάδοχη κατάσταση», είπε η κ. Παπανδρέου, ενώ και ο κ. Καρτάληε υπονόησε ότι είναι πιθανό να κληθεί η  Κ.Ο. να εκλέξει τον διάδοχο του κ. Παπανδρέου. Αίσθηση επίσηε προκάλεσε ότι η

Εύη Χριστοφιλοπούλου είπε δη- μοσίωε ότι μεταξύ των κ. Ευ. Βε- νιζέλου και Μ. Χρυσοχοΐδη θα προτιμούσε τον πρώτο, αλλά τάχθηκε υπέρ τηε εκλογήε από τη βάση, όπωε και ο κ. Ηλ. Μόσιαλοε.Τέλοε, μια υπερκομματική παρέμβαση έκανε η κ. Αννα Διαμα- ντοπούλου, τονίζονταε ότι δεν είναι αρκετή μόνον η σύγκλιση των απόψεων των τριών αρχηγών, αλλά «χρειάζονται συγκεκριμένοι στόχοι και μια αποφασισμένη κυβέρνηση, η  οποία θα ελέγχεται κάθε μήνα από τη Βουλή και από τον λαό, έωε ότου υπάρξει μια ικ α ν ο π ο ίη σ ή  σταθεροποίηση».

Ο κ. Γ. Παπανδρέου στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, στις Βρυξέλλες, τόνισε ότι 
«φτάσαμε σε ένα σημείο όπου είναι σχεδόν αδύνατον να προσπαθήσει κανείς να μειώσει το έλλειμμα με νέα 
περικοπή μισθών και συντάξεων».

Δέχεται υπαγωγή στο αγγλικό δίκαιο η  Ν .Δ .

Ο κ. Σαμαράς έχει ταχθεί υπέρ του «παγώματος» αυξήσεων και ωριμάνσεων, εφόσον επ’ αυτού συμφωνή
σουν οι κοινωνικοί εταίροι.

Των ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ -  
ΕΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Τα πολιτικά όρια τη3 επιλογήε του κ. Α. Σαμαρά για στήριξη τηε κυβέρνησή συνεργασίαε υπό τον κ. Λ. Παπαδήμο αναμένεται να δοκιμαστούν τιε επόμενεε ημέρεε, καθώε η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με τουε σκληρούε όρουε τηε τρόικαε για το νέο πακέτο διά- σωσηε. Εν τω μεταξύ, η Ν.Δ. μοιάζει να έχει αποδεχθεί το αίτημα των πιστωτών για υπαγωγή των νέων ομολόγων στο βρετανικό δίκαιο, κάτι που αναμένεται να προκαλέσει έντονεε αντιδράσειε από σειρά στελεχών τηε που έχουν επιχειρηματολογήσει δημοσίου εναντίον αυτήε τη3 επιλογήε, ενώ φέρεται ότι δεν θα αντιταχθεί στην ανακεφαλαίωση με προνο- μιούχεε μετοχέε, όπωε προκρίνει η τρόικα και σε αντίθεση με την μέχρι πρότινοε θέση τηε κυβέρν η σ ή  Παπανδρέου. Υπέρ τηε ανακεφαλαίωσή με προνομιού- χε3 μετοχέε, προκειμένου να αποφευχθεί η εξάρτησή τουε από το Δημόσιο επιχειρηματολόγησε χθεε δημοσίαν ο κ. Θ. Βάρδαε, εκ των στενών συνομιλητών του κ. Σαμαρά, προσθέτονταε ότι έτσι θα υπάρξει και δημοσιονομικό όφε- λοε για το Δημόσιο.Σε σχέση με τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών την Κυριακή, απορρίπτονταε, εκ των προτέρων, κάθε σενάριο «επιτροπεία3», ο πρόεδροε τηε Ν .Δ. έδωσε, ω3 οφείλε, την εξουσιοδότηση στον κ.

Για τα νέα ομόλογα, 
που θα εκδοθούν μετά 
την ολοκλήρωση του PSI.

Παπαδήμο για την τελική διαπραγμάτευση με t o u s  Eupconaious εταίρουε, τόσο σε επίπεδο κορυ- φήε όσο και με την τρόικα, ωστόσο αρνήθηκε τη «λευκή επιταγή» για την τελική ρύθμιση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα (13os και 14os μισθόε, κατώτατα όρια)

και, δευτερευόντωε, των επικουρικών συντάξεων. Αν απαιτηθεί, αυτά θα κριθούν με την επιστροφή του κ. Παπαδήμου από τιε Βρυξέλλεε και μαζί θα κριθεί και η περαιτέρω στάση τηε Ν.Δ. έναντι τη3 κυβέρνησηε.Η ηγεσία τηε Ν.Δ. αλλά και τα στελέχη του κόμματο3 στιε ε- κλογικέε του3 περκρέρειεε αντιμετωπίζουν τιε σφοδρέε αντι- δράσεΐ3 των πολιτών έναντι του σεναρίου τηε περικοπήε των «επιδομάτων» του ιδιωτικού τομέα, ενώ πλήθοε βουλευτών «μεταφέ

ρουν» το σχετικό κλίμα προε τηε Συγγρού, αφήνονταε ανοιχτό το τι θα πράξουν αν έλθει σχετική νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή. Δεν είναι λίγοι, δε, που επικαλούνται την «εθνική αξιοπρέπεια», αλλά και την «εκλογική τύχη» του κόμματοε και ζητούν αποχώρηση τη3 Ν.Δ. από τη συγκυβέρνηση. Στον αντίποδα, μερίδα βουλευτών -πολλοί εκ των οποίων πειθάρχησαν στην κομματική γραμμή κατά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου- δεν κρύβουν την ενόχλησή τουε για τουε «α-

ντιμνημονιακούε αντάρτεε» του κόμματοε. Επιμένουν ότι η στήριξη τηε κυβέρνησηε πρέπει να είναι μέχρι ολοκλήρωσηε του έργου τηε και διαμηνύουν προε την ηγεσία ότι δεν προτίθενται οι ίδιοι να «σηκώσουν» το βάροε όταν άλλοι «θα εμφανίζονται, εκ του α- σφαλούε, φιλολαϊκοί».
«Πάγωμα μισθών»Αντί περικοπήε, ο κ. Σαμαράε ε- τάχθη σαφώε, κατά τη σύσκεψη τηε Κυριακήε στο Μέγαρο Μαξί- μου, υπέρ του «παγώματοε» αυξήσεων και ωριμάνσεων, εφόσον επ’ αυτού συμφωνήσουν οι κοινωνικοί εταίροι. Απέρριψε δε, ωε εξωθεσμική παρέμβαση, πρόταση του κ. Γ. Παπανδρέου για κοινή συνάντηση των πολιτικών αρχηγών με τη ΓΣΕΕ και τιε εργοδοτι- κέε οργανώσειε. Αντίθετοε υπήρξε και για το ζήτημα των επικουρικών, προτείνονταε εναλλακτικά μεταξύ άλλων τον περαιτέρω περιορισμό των προσλήψεων και των συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο, την επέκταση τηε ηλεκτρονικήε συντα- γογράφησηε. Μένει να αποδειχθεί αν οι κατ’ αρχήν αντιδιαμετρικά αντίθετεε θέσειε τρόικαε - Ν.Δ. είναι δυνατό να «συγκλίνουν», δεδομένου ότι υπάρχουν στελέχη που θεωρούν ότι θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό ένα «κούρεμα» και όχι πλήρηε κατάργηση των «δώρων», ενώ για τιε επικουρικέε παραμένει ωε κατώτατο μηνιαίο όριο αυτό των 300 ευρώ.

Παραβίαση 
από κορβέτα 
της Τουρκίας
Της ΔΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Νέα τουρκική πρόκληση σημειώθηκε το βράδυ τηε Κυ- ριακήε προε Δευτέρα, όταν κορβέτα του τουρκικού πολεμικού ναυτικού παραβίασε τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Πρόκειται για ακόμη ένα κρούσμα -το πρώτο για το 2012- τηε τακτικήε που έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια η  Αγκυρα, με τα πλοία του τουρκικού στόλου να περιπλέουν στο Αιγαίο κάθε φορά που εξέρχοντα από κάποια τουρκική ναυτική βάση με προορισμό τη νοτιοανατολική Μεσόγειο ή  κάθε φορά που επιστρέφουν στη βάση τουε. Α ν και η τουρκική πλευρά ισχυρίζεται ότι πρόκειται για αβλαβείε διελεύσειε, κα- θώε η  συντομότερη οδόε που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν τα τουρκικά πολεμικά πλοία είναι αυτή παράλληλα προε τα τουρκικά παράλια, ο ισχυρισμόε κα- ταρρίπτεται και πηγέε του ΓΕΕΘΑ κάνουν λόγο για τα- κτικισμούε που στοχεύουν στη συντήρηση τηε έντα- σηε και τηε αμφισβήτησηε στο Αιγαίο.Αυτή τη φορά ήταν η  σειρά τηε κορβέταε «ΒΑΝϋΙΚΜΑ» να παραβιάσει τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Το πλοίο, προερχόμενο από τη νοτιοανατολική Μ εσόγειο, κινήθηκε το απόγευμα τηε Κυριακήε μεταξύ Κάσου και Κρήτηε και ακολούθωε, με βορειοδυτική πορεία, ει- σήλθε στα ελληνικά χωρικά ύδατα μεταξύ Μήλου και Φολεγάνδρου, συνέχισε βόρεια μεταξύ Σίφνου και Αντιπάρου και βγήκε από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, κινούμενο μεταξύ Τήνου και Μύκονου, με κατεύθυνση ανατολικά προε τη Σμύρνη. Σε όλη τη διάρκεια τηε πορείαε τηε την κορβέτα παρακολουθούσαν πλοία του Πολεμικού Ναυτικού. Πηγέε του ΓΕΕΘΑ εκτιμούν ότι η  τουρκική κορβέτα δεν συνέχισε την πορεία τηε προε τιε νότιεε ακτέε τηε Εύβοιαε, όπωε έχει γίνει από άλλα τουρκικά πολεμικά πλοία στο παρελθόν, εξαιτίαε τηε κακοκαιρίαε και των σφοδρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.Από το υπουργείου Εξωτερικών δόθηκαν οδηγίεε στην ελληνική πρεσβεία στην Αγκυρα για διάβημα προε το τουρκικό ΥΠΕΞ. Ο τομεάρχηε Εξωτερικών τηε Ν.Δ., Πά- νοε Παναγιωτόπουλοε, αναφέρθηκε με δήλωσή του στον σταθερό προσανατολισμό τηε Τουρκίαε σε σχεδιασμούε και δραστηριότητεε αμφισβήτησηε των κυριαρχικών δικαιωμάτων τηε Ελλάδαε.
Προτάσεις Δράσης 
για ανάκαμψη
Σε διαδικασία δημόσιου, ζωντανού διαλόγου για την κρίση και τιε αιτίεε τηε, για τη δύσκολη πραγματικότητα που αντιμετωπίζει η χώρα, για τα αδιέξοδα που προβάλλουν, αλλά και τιε υπαρκτέε δυνατότητεε για ένα διαφορετικό, ελτηδοφόρο μέλλον, εξελίχθηκε, το περασμένο Σάββατο, το 2ο συνέδριο τηε Δράσηε, που πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο «Δαΐε», στο Μαρούσι. Πολίτεε κάθε ηλικίαε, με αγωνίεε και ανησυχία για την πορεία τηε χώραε, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των διοργανωτών και έσπευσαν να ακούσουν και να μοιραστούν τιε σκέψειε και τουε προβληματισμούε τουε, να γνωρίσουν την πρόταση τηε Δράσηε για την έξοδο από την κρίση, για ένα διαφορετικό αύριο για τη χώρα. Ο δημόσιοε διάλογοε, οι απόψειε που κατατέθηκαν και τα επιχειρήματα που αντηλλάγησαν έδωσαν τροφή για προβληματισμό, αλλά και ελπίδα ότι μπορεί να υπάρξει εναλλακτική πορεία και προοπτική.Συζητήθηκε και εγκρίθηκε, δε, η πρόταση του κόμματοε για την οικονομία, που βασίζεται στην εξαφάνιση των ελλειμμάτων και τα αναπαλλοτρίωτα πλεονεκτήματα τηε Ελλάδαε, το περιβάλλον, τον πολιτισμό και την παιδεία.Στο πλαίσιο του συνεδρίου εξελέγη και η νέα 25με- λήε Κεντρική Επιτροπή τηε Δράσηε. Σε ψήφουε προη- γήθηκαν οι Στέφανοε Μάνοε, Μιράντα Ξαφά, Τάσοε Αβραντίνηε, Γιάννηε Ληξουριώτηε, Αντύπαε Καρίπογλου, Ιωάννα Στεφανάκη, Φίλιπποε Κιτσόπουλοε, Αριστοτέ- ληε Αϊβαλιώτηε, Στρατήε Μούγερ, Ολύμπιοε Ράπτηε.Η νέα Κεντρική Επιτροπή αποτελεί το ανώτατο ό(Γ γανο του κόμματοε μέχρι τη διεξαγωγή του επόμενου συνεδρίου.

Κινήθηκε εντός 
των ελληνικών 
χωρικών υδάτων, 
φθάνοντας μέχρι 
την Τήνο -  Διάβη
μα από την Αθήνα.

Απορρίπτει η  Αριστερά 
τις αξιώσεις της τρόικας
Σφοδρή ήταν η αντίδραση των κομμάτων τηε Αριστεράε στα αιτήματα τηε τρόικαε αλλά και στη συμφωνία του πρωθυπουργού κ. Λ. Παπαδήμου με τουε αρχηγούε για τη διαπραγματευτική γραμμή τηε χώραε.«Το μαύρο μέτωπο δεν έχει κόκ- κινεε γραμμέε», τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ, το οποίο κατηγορεί τα κόμματα τηε συγκυ- βέρνησηε για «νέα σφαγή και μόνιμη χρεοκοπία του λαού στον βωμό των μονοπωλίων και τηε Ε. Ε.», την οποία κάλεσε τον λαό να αποκρούσει. Επιτέθηκε και στον κ. Παπαδήμο, υποστηρίζονταε ότι «αυτό που διαπραγματεύεται είναι τι θα εισπράξει η ελληνική πλουτοκρατία και τι οι σύμμαχοί τηε από τη μόνιμη χρεοκοπία που μαζί επιβάλλουν στον λαό». Καμιά υποταγή στουε εκβιασμούε κυβέρνησηε - Ε. Ε. - πλουτοκρα- τίαε, καταλήγει το ΚΚΕ.Ο επικεφαλήε τηε Κ. Ο. του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλ. Τσίπραε δήλωσε ότι «οι απαιτήσειε τηε τρόικαε ξεπερνούν κάθε όριο λογικήε» και ζήτησε την «παραίτηση τηε κυβέρνησηε και την προσφυγή στη

λαϊκή ετυμηγορία, μέσα στον Φλεβάρη». Ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του κατηγορεί τα τρία κόμματα τηε τηε κυβέρνησηε πωε προχωρούν σε κατάργηση δικαιωμάτων και πωε όσο και αν διατρανώνουν τιε «κόκκινεε γραμμέε» τουε έναντι τηε τρόικαε, είναι απόλυτη η προσήλωσή τουε στιε ι- διωτικοποιήσειε, τη λιτότητα, τιε μειώσειε μισθών και τιε απολΰσειε.Το μέλοε τηε Π . Γ. του κόμματοε κ. Δ. Στρατούληε έκανε λόγο για κοινό σχέδιο τρόικαε - κυβέρνησηε - ΣΕΒ και κατηγόρησε την κυβέρνηση για επικοινω- νιακό παιχνίδι με τον κατώτερο και τον 13ο και 14ο μισθό για να περάσει ευκολότερα τα υπόλοιπα μέτρα.Με ανακοίνωσή τηε η ΔΗΜΑΡ υποστηρίζει ότι «τα μέτρα που αξιώνει η τρόικα για μείωση μισθών, η ισοπέδωση των εργασιακών σχέσεων, η μείωση των επικουρικών, η χωρίε όφελοε του Δημοσίου ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η όσο όσο πώληση επιχειρήσεων του Δημοσίου, πρέπει να αποκρουστούν».
ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

Καρατζαφέρης υπέρ αύξησης ωραρίου
Πρόταση για αύξηση του ημερήσιου χρόνου εργασίαε κατά μία ώρα προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα τηε τρόικαε για μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και μην καταργηθεί ο 13οε και 14οε μισθόε κατέθεσε στη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών ο κ. Γιώργοε Καρα- τζαφέρηε, δηλώνονταε ταυτόχρονα ότι πριν από την αποδοχή του νέου Μνημονίου θα ζητήσει να τοποθετηθεί επ’ αυτού το Ευρωκοινοβούλιο.Ο πρόεδροε του ΛΑΟΣ εμφανίστηκε, μετά το πέραε τηε συ- νάντησηε, να αίρει τιε επιφυ- λάξειε που είχε θέσει για τη λειτουργία τηε κυβέρνησηε και την παραμονή των στελεχών του κόμματοε σε αυτό, αν και επέ- μεινε στην ανάγκη ενόε πιο ο- λιγομελούε σχήματοε και μετά- θεσηε των εκλογών σε δεύτερο χρόνο. «Να πάνε οι εκλογέε αργότερα, για να είναι πιο χαλαροί οι βουλευτέε. Ποιοε μπορεί να ψηφίσει αντιδημοφιλή αλλά αναγκαία για τη τρόικα μέτρα, και μετά να ζητεί την ψήφο του κόσμου; Να δουλεύουμε όλοι εμείε και να σηκώνουμε το “αγώγι” , για να κάνουμε δώρο σε κάποι-

Καρατζαφέρης: Να πάνε οι ε
κλογές αργότερα, για να είναι πιο 
χαλαροί οι βουλευτές.

Προτείνει αύξηση 
του ημερήσιου χρόνου 
εργασίας κατά μία ώρα 
για να μην καταργηθεί 
ο 13ος και 14ος μισθός.ουε ανοητίζοντεε στη χώρα;» σημείωσε χθεε στο ραδιόφωνο τηε NET.Απαντώνταε στα δημοσιεύματα που φέρουν το κόμμα του να εμφανίζει δημοσκοπική κάμ

ψη, ο κ. Καρατζαφέρηε έκανε λόγο για «σκοπιμότητεε», αμφι- σβητώνταε έτσι, εμμέσωε πλην σαφώε, τα πορίσματα των ερευνών, επιμένονταε ότι τα εκλογικά ποσοστά του κόμματοε θα είναι διψήφια. Εξήγησε δε ότι ασκείται πίεση προκειμένου ο «ο ΛΑΟΣ, η  “συγκολλητική ουσία” στη κυβέρνηση», να αποχωρήσει από αυτήν.Από τιε πληροφορίεε σχετικά με όσα διεμείφθησαν στη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών επιβεβαιώνεται η σύμπτωση σε σειρά ζητημάτων μεταξύ του κ. Καρατζαφέρη και του προέδρου τηε Ν .Δ. κ. Α. Σαμαρά. Το «σπάσιμο των πάγων» είχε διαφανεί ήδη από την προ δεκαημέρου συνάντηση των πολιτικών αρχηγών, ωστόσο την Κυριακή οι δύο εμφανίστηκαν με κοινέε ή παρεμφερείε θέσειε σε σειρά ζητημάτων. Τη βελτίωση των σχέσεων, ύστερα από μια περίοδο ανταλλαγήε οξέων χαρακτηρισμών επιβεβαίωσε («Βήμα») και ο ίδιοε ο κ. Καρατζαφέρηε, δι- ευκρινίζονταε πάντωε ότι ου- δεμία περίπτωση κοινήε εκλο- γικήε καθόδου υπάρχει.
Γ. Π. Τ.

Συνεργασία Δ Η Μ Α Ρ  
και Ελεύθερων Πολιτών
Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Πολιτική και εκλογική συνεργασία ανακοίνωσαν χθεε η Δημοκρατική Αριστερά και οι Ελεύθεροι Πολίτεε σε κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν ο πρόεδροε τηε ΔΗΜΑΡ, κ. Φ. Κουβέληε, και ο ανεξάρτητοε βουλευτήε Β. Οικονόμου. Οπωε αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση, η «συνεργασία αυτή στηρίζεται σε μια προγραμματική συμφωνία στα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα και η κοινωνία». Εκλογικό όχημα τηε συνεργασίαε θα είναι τα ψηφοδέλτια τηε ΔΗΜΑΡ. Οι κ Κουβέληε και Οικονόμου έκαναν λόγο για τεράστιεε ε θύνεε των εναλλασσόμενων κυβερνήσεων του δικομ- ματισμού, που «οδήγησαν τη χώρα σε τεράστια ελλείμματα και υπέρογκο χρέοε» και τόνισαν πωε «χωρίε την υπέρβαση αυτού του πολιτικού συστήματοε, η Ελλάδα δεν έχει μέλλον». Δηλώνουν ότι θεωρούν αυτονόητο πωε «δεν είναι δυνατόν αυτοί που και δημιούργησαν τουε ό- ρουε τηε κρίσηε αλλά και μεγέθυναν δραματικά τιε επι- πτώσειε τηε, να αποτελούν σήμερα τουε μόνουε αρμό- διουε και ικανούε να επιλύσουν την κρίση». Απορρίπτουν «ωε αδιέξοδεε λύσειε τιε επιλογέε του Μνημονίου και του μεσοπρόθεσμου, τιε οποίεε θεωρούν κοινωνικά άδικεε και ταυτόχρονα αδιέξοδεε και υπεύθυνεε για τη μεγέθυνση τηε κρίσηε» και ζητούν «πολιτική επιθετικήε ανάπτυξηε, με την αξιοποίηση όλων των νέων δυνάμεων τηε κοι- νωνίαε». Υπογραμμίζουν ότι «γίνεται φανερή η ανάγκη ενόε νέου πολιτικού σχεδίου, ικανού να εμπνεύσει πολίτεε, με καταβολέε από τα ιδεολογικοπολιτικά ρεύματα του δημοκρατικού σοσιαλισμού, τηε δημοκρατικήε α- νανεωτικήε αριστεράε και τηε πολιτικήε οικολογίαε».
H


