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Τρεις προϋποθέσεις από την Ευρωζώνη
Ψήφιση τον νέου Μνημονίου από τη Βουλή, προσδιορισμός του τρόπου κάλυψης των 325 εκατ., έγγραφες δεσμεύσεις από τους αρχηγούς

Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ

Τρεις απαραίτητες προϋποθέσει θα πρέπει να 
ικανοποιήσει η ελληνική κυβέρνηση και το ελ
ληνικό Κοινοβούλιο μέχρι την επόμενη Τετάρτη 
προκειμένου η Ευρωζώνη να εγκρίνει το δεύ
τερο πακέτο βοήθειαε και τη ν εθελοντική α
ναδιάρθρωση xpéous (PSI), αποφάσισαν χθεε 
™ υπουργοί Οικονομικών τηε Ευρωζώνηε. Η 

’εδρίαση έγινε σε εξαιρετικά άσχημο κλί
μα και η ελληνική αντιπροσωπεία δέχθηκε συ
ντονισμένα ομαδικά πυρά για αθέτηση υπο
σχέσεων και παραλείψειε κατά τη ν  εκτέλεση 
του πρώτου προγράμματοε.

Οι τρειε προϋποθέσειε που θα πρέπει να έ
χουν εκπληρωθεί μέχρι την ερχόμενη έκτακτη 
συνεδρίαση του Eurogroup τη ν ερχόμενη Τε
τάρτη είναι: Πρώτον, το  ελληνικό Κοινοβούλιο 
να  ψηφίσει τη ν  ερχόμενη Κυριακή το δεύτε
ρο Μνημόνιο. Δεύτερον, να έχει προσδιορίσει 
τιε επιπλέον περικοπέε δαπανών ΰψουε 320 ε

κατ. ευρώ και τρίτον, οι τρειε πολιτικοί αρχη
γοί που υποστηρίζουν την κυβέρνηση να έχουν 
δώσει «ισχυρέε πολιτικέε δεσμεύσειε», κατά τον 
πρόεδρο του Eurogroup κ. Ζαν Κλοντ Γιουν- 
κέρ. Χωρίε αυτέε τιε προϋποθέσειε δεν πρό
κειται να εγκριθεί το δεύτερο ελληνικό πρό
γραμμα βοήθειαε και συνεπώε ούτε η εθελο
ντική ανταλλαγή ομολόγων με τουε ιδιώτεε ε- 
πενδυτέε (PSI), προειδοποίησε μετά το  τέλοε 
τηε συνεδρίασηε ο κ. Γιουνκέρ.

Παράλληλα, ο αντιπρόεδροε τηε Κομισιόν κ. 
Ολι Ρεν εξέφρασε τη ν  υποστήριξη τηε Επι- 
τροπήε προε τη  γαλλογερμανική πρόταση για 
δημιουργία ειδικού δεσμευμένου λογαρια
σμού όπου θα κατατίθενται τα  χρήματα τηε ευ- 
ρωπαϊκήε βοήθειαε προκειμένου να είναι ε
ξασφαλισμένη η εξυπηρέτηση του ελληνικού 
χρέουε. Σύμφωνα με το ν  κ. Ρεν, οι ευρωπαϊκοί 
θεσμικοί οργανισμοί μπορούν να προσφέρουν 
τεχνική βοήθεια και να εφαρμόσουν ενισχυ- 
μένη οικονομική επιτήρηση, ωστόσο, όπωε εί
πε, το πρόγραμμα πρέπει να αποτελεί ιδιοκτησία

τω ν  ελληνικών αρχών. Μ ετά τη  συνεδρίαση, 
ο κ. Βενιζέλοε δήλωσε ότι τώρα έχει έρθει η ώ
ρα που η χώρα θα πρέπει να αποφασίσει αν θέ
λει να  παραμείνει σ το  ευρώ ή όχι. «Δ εν  μπο
ρεί κανείε να κρύβεται πίσω από τον άλλον, δεν 
μπορεί κανείε να κάνει το ν  καλό για λόγουε ε- 
κλογικούε... Ο ελληνικόε λαόε πρέπει να έχει 
πλήρη εικόνα για να κάνει ελεύθερα τη  στρα
τηγική του επιλογή».

Ο υπουργόε Οικονομικών κ. Ευάγγελοε Βε
νιζέλοε προσήλθε μεν στη  συνάντηση με τη  
συμφωνία τω ν  πολιτικών αρχηγών ανά χείραε, 
ωστόσο έγινε δεκτόε με εμφανή δυσπιστία α
πό τουε ομολόγουε του. Σύμφωνα με αξιωμα-

Σε επόμενη συνεδρίαση 
του Ειιτοξτοιτρ, πιθανότατα 
την ερχόμενη Τετάρτη, 
οι οριστικές αποφάσεις.

τούχο του συμβουλίου, το  κλίμα στη  συνε
δρίαση του Ε ιηχ^ουρ ήταν «πιο βαρύ από κά
θε άλλη φορά». Αρκετοί υπουργοί, όμωε, θε
ώρησαν ότι δεν έχουν στη  διάθεσή τουε ση- 
μαντικέε λεπτομέρειεε για τη ν εφαρμογή τω ν  
μέτρων λιτότηταε και τη ν απόδοσή τουε. 
Τουλάχιστον οι υπουργοί τηε Γερμανίαε, τηε 
Ολλανδίαε, τηε Αυστρίαε αμφισβήτησαν α- 
νοιχτά κατά πόσον έχει ολοκληρωθεί η συμ
φωνία μεταξύ τρόικαε και ελληνικήε κυβέρ- 
νησηε. Σύμφωνα με αξιωματούχο που επιθυ
μεί να διατηρήσει τη ν  ανωνυμία του, τα  κρά- 
τη-μέλη τηε Ευρωζώνηε δεν είχαν λάβει το  κεί
μενο τηε συμφωνίαε μεταξύ τηε ελληνικήε κυ- 
βέρνησηε και τηε τρόικαε μισή ώρα πριν να ξε
κινήσει το Ε ιητ^ουρ. Σύμφωνα με δύο άλλουε 
αξιωματούχουε από χώρεε τηε Ευρωζώνηε, ο 
κ. Βενιζέλοε δέχθηκε πολύ έντονη  ανάκριση 
από τουε ομολόγουε του σχετικά με τιε παρα- 
λείψειε και τιε αστοχίεε στο  πλαίσιο του πρώ
του Μνημονίου. Ενδεικτικό είναι το γεγονόε 
ότι σ την αρχή τηε συνάντησηε η Αυστριακή

υπουργόε Οικονομικών κ. Μαρία Φέκτερ ρώ
τησε το ν  κ. Βενιζέλο: «Μπορούμε να  σε εμπι- 
στευθούμε;». «Προσωπικά, ναι. Πολιτικά...», εί
πε ο κ. Βενιζέλοε ανασηκώνονταε τουε ώμουε. 
Ο αρχικόε σχεδιασμόε του Eurogroup ήταν να 
υπάρξει χθεε μια κατ’ αρχήν συμφωνία τόσο 
για το  δεύτερο πακέτο διάσωσηε, όσο και για 
να προχωρήσει το  PSI. Ωστόσο, μετά τη ν κα
θυστέρηση που σημειώθηκε στιε διαπραγμα- 
τεύσειε σ τη ν Αθήνα, αναγκαστικά το  χρον° 
διάγραμμα μετατίθεται. Μέχρι τη ν  ερχόμε 
Τετάρτη η τρόικα θα έχει ολοκληρώσει τη ν  α
νάλυση βιωσιμότηταε του ελληνικού χρέουε, 
οπότε θα μπορεί να εκτιμηθεί και το  μέγεθοε 
του χρηματοδοτικού κενού που υπάρχει στο 
δεύτερο πρόγραμμα (αξιωματούχοι του ΔΝΤ το 
υπολογίζουν σε 15 δισ. ευρώ) και ποιον ακρι- 
βώε ρόλο θα διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Κε
ντρική Τράπεζα. Τέλοε, το νέο πακέτο και τα 
χρήματα για να προχωρήσει το  PSI θα πρέπει 
να εγκριθοΰν από τα  Κοινοβούλια τηε Γερμα
νίαε, τηε Ολλανδίαε και τηε Φινλανδίαε.

Συμφωνία αρχηγών... 
«στο παρά ένα»

Πώς θα καλυφθεί ίο «κενό» 
ίων 624 εκατ. ευρώ*

260 εκατ. ευρώ περικοπή ειδικών 
μισθολογίων κατά 10%

250
εκατ. ευρώ απο ιις  επικουρικές 
συντάξεις (μείωση 15% 
σε επικουρικές άνω των 150 ευρώ)

130 εκατ. ευρώ μείωση συντάξεων 
ευγενών ταμείων και ΝΑΤ

100 εκατ. ευρώ (ίσως) από αμυντικές 
δαπάνες και 0ΤΑ
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*Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο ποιες παρεμβάσεις θα επιλεγούν.

Αλλες
περικοπές
ΤΟ 2012

Φαρμακευτική 
δαπάνη κατά 
1,076 δισ. ευρώ

Εξοπλιστικά 
προγράμματα 
κατά 300 εκατ. 
ευρώ

Καταναλωτικές 
δαπάνες και 
εκλογικό 
επίδομα κατά 
270 εκατ. ευρώ

Επιδόματα, 
υπερωρίες και 
επιχορηγήσεις 
κατά 240 εκατ. 
ευρώ

Δημόσιες 
επενδύσεις 
κατά 400 εκατ. 
ευρώ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Προς νέες περικοπές σας συντάξεις

'"■’V ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΑΟΥ

Μια λεπτή γραμμή χώριζε για αρκε- 
τέε ώρεε, από χθεε τα ξημερώματα 
μέχρι το μεσημέρι, την αποτυχία α
πό τη ν επιτυχή έκβαση τω ν πο
λύωρων διαπραγματεύσεων του 

ί πρωθυπουργού με τουε πολιτικούε 
αρχηγοΰε. Τιε προηγούμενεε ώρεε 
ο κ. Λ. Παπαδήμοε είχε δεχθεί α- 
σφυκτικέε πιέσειε από την κ. Μέρ- 
κελ (με την οποία συνομίλησε τη- 
λεφωνικώε περί τιε 10 προχθέε το 
βράδυ) και τουε κ. Γιουνκέρ, Ρεν και 
Ντράγκι. Σύμφωνα με ορισμένεε 
πληροφορίεε, η κ. Μέρκελ επανέλαβε 
/την απειλή τηε χρεοκοπίαε, εφόσον 
οι αρχηγοί δεν αρθούν στο ύψοε των 
περιστάσεων και δεν καταλήξουν σε 
συμφωνία αλλά αντιθέτωε συνεχί- 
σουν να αναλώνονται σε επικοινω- 
νιακούε χειρισμούε. Από το Μαξίμου

Πώς ο κ. Παπαδήμος 
πέτυχε τον συμβιβασμό 
Παπανδρέου - Σαμαρά 
στο ζήτημα 
των συντάξεων.

δεν επιβεβαιώνεται η πληροφορία, 
ωστόσο τονίζεται ότι Γερμανοί α- 
ξιωματούχοι έχουν τόσεε φορέε 
δημοσίωε εξαπολύσει αυτή την α
πειλή, που πραγματικά δεν χρειά
ζεται να το  κάνουν και ιδιωτικώε.

Παρά τη  συμφωνία επί τω ν μέ
τρων, παραμένει μια σημαντική 
εκκρεμότητα: η υπογραφή ενόε δε
σμευτικού κειμένου από τουε τρειε 
αρχηγοΰε προε τουε εταίρουε και πι- 
στωτέε, με πολύ συγκεκριμένο χρο
νικό ορίζοντα υλοποίησηε τω ν μέ
τρων. Αν και από το Μαξίμου δια- 
ψεύδουν ότι ο κ. Παπαδήμοε έθεσε 
το συγκεκριμένο θέμα στουε αρχη- 
γούε, γίνεται πλέον σαφέε (όπωε διε- 
φάνη και από το Ευπ^τουρ) πωε η 
έγκριση τηε σύμβασηε απαιτεί και 
τιε έγγραφεε δεσμεύσειε τουε.

Συγκεκριμένα, το θρίλερ για την 
εξεύρεση λύσηε που θα ικανοποι
ούσε τόσο τον  κ. Παπανδρέου όσο 
και τον κ. Σαμαρά στο θέμα τω ν συ
ντάξεων ξεκίνησε χθεε, λίγο μετά τα 
μεσάνυχτα. Η εσπευσμένη αναχώ- 

ι  του κ. Σαμαρά για τη Συγγρού 
κιπ η αμφίσημη δήλωση Καρατζα- 
φέρη άρχισαν να δημιουργούν αμ- 
φιβολίεε για την επικύρωση τηε συμ
φωνίαε. Η ανακοίνωση του γρα
φείου Τύπου του πρωθυπουργού, η 
οποία ουσιαστικά επισημοποιούσε 
τη δυστοκία για ένα σημείο τηε συμ
φωνίαε (τιε συντάξειε), ήταν ενδει
κτική τηε υφιστάμενηε εμπλοκήε.

Το προβληματικό σημείο τηε συμ
φωνίαε αφορούσε 625 εκατ. ευρώ, 
τα οποία η τράκα επιθυμούσε να α- 
φαιρεθούν - οποιαδήποτε και αν ή
ταν η απόφαση- από την κατηγορία 
τω ν συνταξιοδοτικών δαπανών. Ο 
κ. Βενιζέλοε είχε ήδη επισείσει τον 
κίνδυνο να προκληθεί εμπλοκή 
στο Eurogroup, δίχωε συνολική -ά- 
νευ υποσημειώσεων- συμφωνία. 
Αμέσωε μετά τη ν ολοκλήρωση τηε 
σύσκεψηε τω ν  πολιτικών αρχη
γών, στο Μαξίμου κατέφθασαν οι 
εκπρόσωποι τηε τρόικαε. Εκείνη τη 
στιγμή το μόνο που υπήρχε ήταν μια 
διορία 15 ημερών προκειμένου να 
ληφθεί απόφαση για τιε συντά- 
ξειε. Ξεκίνησαν αμέσωε διαπραγ- 
ματεύσειε με τον κ. Παπαδήμο και 
τουε κ. Ευ. Βενιζέλο, Γ. Κουτρου- 
μάνη, Γ. Ζανιά και Η. Πλασκοβίτη. 
Μέσα στη  νύχτα ο πρωθυπουργόε 
διέκοψε αρκετέε φορέε τη σύσκεψη 
προκειμένου να ενημερώσει τουε κ. 
Παπανδρέου και Σαμαρά. Αντι- 
στοίχωε, οι εκπρόσωποι τηε τρόικαε 
επικοινώνησαν με τουε ανωτέρουε 
τουε, προσπαθώνταε να βρουν μια 
ισορροπία στο μείγμα τω ν μέτρων 
που θα επέτρεπε τη  συμφωνία. 
Αυτή επήλθε λίγο πριν από τιε έξι 
το  πρωί. Αποφασίστηκε ότι από τα 
625 εκατ. ευρώ, τα 325 θα περικο- 
πούν από τιε αμυντικέε δαπάνεε και 
το  πρόγραμμα δημοσίων επενδύ
σεων. Μάλιστα διευκρινίστηκε ότι 
ιδίωε οι περικοπέε που αφορούν 
τουε εξοπλισμούε θα γίνουν με α- 
ποφάσειε οι οποίεε θα ληφθούν ε- 
ντόε του επόμενου δεκαπενθημέ
ρου. Ο κ. Σαμαράε ζητούσε νωρίτερα 
μεγαλύτερεε περικοπέε σε αυτούε 
τουε τομείε, ώστε -ει δυνατόν- οι α- 
πώλειεε στιε συντάξειε να περιορι
στούν στα 100 εκατ. ευρώ (άρα 525 
εκατ. στουε άλλουε δύο). Κατά μια 
εκδοχή ο πρόεδροε τηε Ν.Δ. διε- 
μήνυσε στον κ. Παπαδήμο ότι δεν 
δύναται να υποχωρήσει πέρα από 
κάποιο σημείο. Μετά τιε 6.30 χθεε 
το πρωί, όταν άπαντεε αναχώρησαν 
από Μαξίμου, ακολούθησαν μερικέε 
ώρεε ανάπαυλαε, μέχριε ότου ο κ. 
Παπαδήμοε επικοινωνήσει εκ νερυ 
με τουε αρχηγοΰε. Η συμφωνία ο- 
ριστικοποιήθηκε λίγο πριν από τιε 
τρειε το  μεσημέρι. Μία ώρα αργό
τερα εξεδόθη και η σχετική ανα
κοίνωση από το  γραφείο του πρω
θυπουργού, όπου τονίζετα ι πω? 
πλέον «υπάρχει γενικότερη συμ
φωνία για το  περιεχόμενο του νέ 
ου προγράμματοε». Το επόμενι 
στοίχημα για το Μαξίμου είναι η έ 
γκριση τηε νέαε δανειακήε σϋμβα- 
σηε, η οποία θα συζητηθεί άμεσα 
στο Υπουργικό, ει δυνατόν και σή
μερα το  πρωί.

Των ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΨΙΝΗ - 
ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Από την επίσπευση τω ν  περικοπών 
κατά 10% στα  ειδικά μισθολόγια 
(θα γίνουν το ν  Ιούνιο και όχι τον 
Σεπτέμβριο) για να  εξοικονομη
θούν 260 εκατ. ευρώ και τη ν πε
ραιτέρω μείωση στιε αμυντικέε 
δαπάνεε θα καλυφθούν τα 324 ε
κατ. ευρώ που υπολείπονταν από 

^την αρχική «τρύπα» τω ν 624 εκατ. 
ευρώ προκειμένου να ολοκληρω
θεί το  νέο Μνημόνιο.

Το πρόβλημα τηε αναζήτησηε 
νέων πηγών προέκυψε μετά τη δια
φωνία μεταξύ τω ν  κ. Γ. Παπαν
δρέου και Α. Σαμαρά για το θέμα 
τω ν  συντάξεων και τη  συμβιβα
στική φόρμουλα στην οποία κα
τέληξαν οι πολιτικοί αρχηγοί, να 
μην υπερβοΰν τα 300 εκατ. ευρώ 
οι μειώσειε στιε συντάξειε. Τελικώε, 
όμωε, οι συντάξειε όχι μόνο δεν 
διασώζονται, αλλά είναι περισσό
τερο και από σαφέε, όπωε αναφέ- 
ρεται στο τελικό κείμενο τηε συμ
φωνίαε, ότι επίκειται νέα «προ
σαρμογή του συνταξιοδοτικού μέ-

Το ερχόμενο 
φθινόπωρο, λόγω 
της μείωσης 
των ασφαλιστικών 
εισφορών κατά 5 
ποσοστιαίες μονάδες.

χρι το προσεχέε φθινόπωρο».
Η ανάγκη αυτή προκύπτει κα

τά  κύριο λόγο από τη ν απόφαση 
να περικοπεί τελικώε το μη μι- 
σθολογικό κόστοε (ασφαλιστικέε 
και άλλεε εισφορέε) κατά 5 πο- 
σοστιαίεε μονάδεε. Η μείωση τω ν 
εισφορών θα προκαλέσει απώλεια 
πόρων ύψουε 1,5 δισ. ευρώ για τα 
ασφαλιστικά Ταμεία. Ακόμη και αν 
καλυφθεί από την εξοικονόμηση 
τω ν  374 εκατ. ευρώ που θα ει
σφέρει το κλείσιμο τω ν  Οργανι
σμών Εργατικήε Κατοίκισε και 
Εργατικήε Εστίαε, το ερώτημα για 
το πώε θα καλυφθεί το υπόλοιπο 
έλλειμμα παραπέμπει ευθέωε σε 
νέα μείωση τω ν  συντάξεων.

Σε ό,τι αφορά τα επικουρικά, θα 
περικοπούν κατά 15% μεσο- 
σταθμικά ποσά που υπερβαίνουν 
τα  150 ευρώ. Από τιε επικουρικέε 
θα εξοικονομηθούν 250 εκατ. ευ
ρώ. Ταυτοχρόνωε, θα μειωθούν 
συντάξειε και από τα «ευγενή» 
Ταμεία, προκειμένου να εξευρε- 
θούν 80 εκατ. ευρώ, ενώ οι μειώ- 
σειε τω ν  συντάξεων στο ΝΑΤ θα 
εισφέρουν το  ποσό τω ν  50 εκατ. 
ευρώ στο  κλείσιμο του ελλείμμα- 
τοε για το  2012. Εν τέλει, το  πό
σο που εξασφαλίζεται από τιε συ- 
νταξιοδοτικέε παρεμβάσειε είναι 
380 εκατ. ευρώ.

Πολλά ανοικτά θέματα προκα- 
λεί και η κατάργηση τω ν  δύο ορ
γανισμών κοινωνικήε πολιτικήε, 
τηε Εστίαε και τηε Κατοίκισε.

Ενώ η τρόικα φάνηκε να συμ
φωνεί με τη  συγχώνευση τω ν  φο
ρέων, η αναζήτηση τω ν 300 εκατ. 
ευρώ επανέφερε στο προσκήνιο 
την αρχική πρόταση για κλείσιμο 
και η μόνη υποχώρηση που έγι
νε, όπωε καταγράφεται στο  κεί
μενο, είναι η μεταβατική περίοδοε 
6 μηνών.

Παράθυρο Ντράγκι 
για συμμετοχή ΕΚΤ
Του ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Ανοιχτό άφησε για πρώτη φορά χθεε ο επικεφαλήε τηε 
Ευρωπαϊκήε Κεντρικήε Τράπεζαε (ΕΚΤ), Μ. Ντράγκι, το 
ενδεχόμενο να  βρεθεί έναε τρόποε να συμμετάσχει τε 
λικά η ΕΚΤ σ τη ν  αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέουε 
(PSI-Γ). Τα σενάρια είναι πολλά και σε αυτά φαίνεται να 
έχει προστεθεί ακόμα ένα, που προβλέπει ότι η ΕΚΤ θα 
μοιράσει τα  κέρδη τηε από τα  ελληνικά ομόλογα στιε 
χώρεε τηε Ευρωζώνηε και αυτέε με τη  σειρά τουε στην 
Ελλάδα, εφόσον τηρεί τιε δεσμεύσειε τηε.

Ο κ. Ντράγκι δήλωσε χθεε ότι η ΕΚΤ θα μπορούσε να 
μοιράσει τα κέρδη τηε από τα ελληνικά ομόλογα στα κρά
τη, χωρίε να θεωρηθεί αυτό ωε νομισματική ενίσχυση, 
ενώ  ξεκαθάρισε πωε «όλη αυτή η συζήτηση για να υ- 
ποστεί η ΕΚΤ ζημίεε είναι αβάσιμη». Το βασικό σενά
ριο που έχει περιγράφει τιε τελευταίεε μέρεε για το  πώε 
η ΕΚΤ θα μπορούσε να συμμετάσχει στην αναδιάρθρωση 
του ελληνικού χρέουε 
προβλέπει ότι η ΕΚΤ θα 
δώσει σ το ν  Ευρωπαϊκό 
Μ ηχανισμό Στήριξηε 
(EFSF) τα  ελληνικά ομό
λογα στην τιμή κτήσηε και 
το  EFSF θα τα πωλήσει 
σ τη ν  Ελλάδα σ τη ν  τιμή 
αυτή.

Ωστόσο, ο κ. Ντράγκι α
νέφερε χθεε ότι το  EFSF 
είναι οι κυβερνήσειε τηε 
Ευρωζώνηε και εάν η ΕΚΤ 
δώσει χρήματα στιε κυ- 
βερνήσειε, τότε αυτό θα α- 
ποτελέσει νομισματική 
παρέμβαση. Κάτι που δεν θα ισχύει εάν μοιράσει τα κέρ
δη τηε από τα  ελληνικά ομόλογα στιε χώρεε τηε Ευρω
ζώνηε, βάσει τω ν  ποσοστώσεων που έχει κάθε χώρα.

Μάλιστα, στα  σενάρια για το  πώε θα συμμετάσχει η 
ΕΚΤ στην αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέουε, έχει προ
στεθεί τιε τελευταίεε μέρεε ακόμα ένα. Αυτό προβλέπει 
ότι η ΕΚΤ θα αποπληρωθεί κανονικά για όλα τα ελληνικά 
ομόλογα που έχει σ τη ν κατοχή τηε. Από εκεί και πέρα, 
θα διανείμει τα κέρδη (δεδομένου ότι η τιμή κτήσηε τω ν 
περισσότερων ομολόγων είναι κοντά στο 75% τηε ονο- 
μαστικήε τιμήε) στα  κράτη τηε Ευρωζώνηε. Επειτα, οι 
ηγέτεε τηε Ευρωζώνηε θα δεσμευτούν ότι εφόσον η Ελλά
δα τηρήσει τιε δεσμεύσειε που θα αναλάβει με το νέο 
Μνημόνιο, τότε τα  κέρδη αυτά θα τηε μεταφερθούν ωε 
«δώρο» από τουε εταίρουε τηε. Βέβαια, όλα αυτά απαι
τούν τη ν έγκριση του διοικητικού συμβουλίου τηε ΕΚΤ.

«Λυπούμαι για την Ελλάδα»
Πάντωε, ο κ. Ντράγκι δήλωσε πωε «για τη ν Ελλάδα 

λυπούμαι, αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα για το  πώε θα 
αντιμετωπίσουμε τα ελληνικά ομόλογα που έχουμε στην 
ιδιοκτησία μαε από το  πρόγραμμα αγοράε ομολόγων 
(SMP) όσο και τα  ελληνικά ομόλογα που κατέχουν οι ε- 
θνικέε κεντρικέε τράπεζεε», σε μια προσπάθεια να  ρί
ξει τουε τόνουε και να δείξει ότι τίποτα δεν είναι βέβσ 
Σε κάθε περίπτωση, όμωε, εάν ενεργοποιηθούν οι pu 
τρεε συλλογικήε δράσηε (CACs) που επιβάλλουν το «κού
ρεμα» σε όλουε τουε ομολογιούχουε εφόσον η πλειοψηφία 
συμφωνήσει, τό τε  θα είναι μάλλον αναπόφευκτο να μη 
συμμετάσχει και η ΕΚΤ στην αναδιάρθρωση του ελλη
νικού χρέουε. Πέραν αυτών, ο επικεφαλήε τηε Ευρω- 
πάΐκήε Κεντρικήε Τράπεζαε υποστήριξε χθεε πωε το βά- 
ροε σ τη ν  Ελλάδα θα πρέπει να δοθεί στιε μεταρρυθμί
σ ε ι  και μετά θα ακολουθήσουν όλα τα άλλα.

Νέο σενάριο 
προβλέπει ότι θα 
μοιράσει τα κέρδη 
της από τα 
ελληνικά ομόλογα 
στις χώρες της 
Ευρωζώνης και 
αυτές με τη σειρά 
τους στην Ελλάδα.

Κλίμα δυσπιστίας και μετά τη συμφωνία Δεσμεύσεις και μετά τις εκλογές ζητεί το ΔΝΤ
Η συμφωνία που επιτεύχθηκε χθεε ίο  
μεσημέρι μεταξύ τηε τρόικαε και τ ηε 
ελληνικήε κυβέρνησηε δεν προκάλε ιε 
ανακούφιση στουε υπουργούε Οικο
νομικών τηε Ευρωζώνηε που έφτασι ιν 
χθεε στιε Βρυξέλλεε. Τουναντίον, η :ί- 
δρ~η ότι έστω  και την ύστατη στιγμή 
ο ατικοί αρχηγοί τω ν κομμάτων π >υ 
συμμετέχουν στην κυβέρνηση συμ
φώνησαν αντιμετωπίστηκε με μεγάλα 
δυσπιστία από αρκετούε υπουργούε, 
δείγμα τηε αναξιοπιστίαε που περι
βάλλει τουε Ελληνεε πολιτικούε μετά 
από τόσεε αθετημένεε δεσμεύσειε.

«Απ ’ όσο καταλαβαίνω η συμφωνία 
δεν βρίσκεται σε στάδιο που να μπο
ρεί να υπογράφει» δήλωσε προσερχό- 
μενοε στη  συνεδρίαση του Ε υ π ^ου ρ  
ο Γερμανόε υπουργόε Οικονομικών κ. 
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, επισημαίνονταε 
ότι στουε όρουε για το δεύτερο πακέ
το διάσωσηε τηε ελληνικήε οικονομίαε 
περιλαμβάνεται η μείωση του χρέουε 
στο 120% του ΑΕΠ μέχρι το 2020, ο πε- 
ριορισμόε τηε χρηματοδότησηε προε 
τη ν Ελλάδα στα 130 δισ. ευρώ και η έ
γκριση του ελληνικού Κοινοβουλίου.

Πριν από το Εη^τοιχρ, 
οι υπουργοί Οικονομικών 
της Ευρωζώνης 
αμφισβήτησαν την επίτευξή 
της -  Σόιμπλε: Οι γενικές 
απαιτήσεις δεν έχουν 
καλυφθεί.

«Αυτέε οι γενικέε απαιτήσειε δεν έχουν 
ακόμη καλυφθεί... Η Ελλάδα πρέπει να 
εφαρμόσει όσα μέτρα δεν εφάρμοσε α
πό το πρώτο πρόγραμμα, προτού να εί
μαστε σε θέση να αποφασίσουμε για 
το δεύτερο», κατέληξε ο κ. Σόιμπλε.

Δηκτικότερη ήταν η Αυστριακή ο- 
μόλογόε του κ. Μαρία Φέκτερ, η οποία 
δήλωσε ότι «η υπομονή όσων βοηθούν 
τη ν Ελλάδα εξαντλείται. Για να δοθεί 
το δεύτερο πακέτο βοήθειαε πρέπει να 
εφαρμοστεί το  πρώτο».

Αντιθέτωε, θετικότερεε ήταν οι δη- 
λώσειε τηε γενικήε διευθύντριαε του 
Διεθνούε Νομισματικού Ταμείου κ.

Κριστίν Λαγκάρντ. «Υπάρχουν εν
θαρρυντικά νέα από τη ν Αθήνα» δή
λωσε, για να συμπληρώσει ότι «πρέπει 
ακόμη να γίνει πολλή δουλειά». Ο α- 
ντιπρόεδροε τηε Κομισιόν κ. Ολι Ρεν 
εξήγησε ότι η συμφωνία που επιτεύ
χθηκε σε υπηρεσιακό επίπεδο θα εξε
ταστεί ενδελεχώε από τουε υπουργούε 
Οικονομικών, ωστόσο, όπωε είπε, «ε- 
ξαρτάται από την ελληνική κυβέρνη
ση και το ελληνικό Κοινοβούλιο να πεί- 
σουν τουε Ευρωπαίουε εταίρουε μέσω 
ισχυρήε δέσμευσηε και συγκεκριμένων 
ενεργειών που να διασφαλίζουν τη  δη
μοσιονομική εξυγίανση και τιε διαρ- 
θρωτικέε μεταρρυθμίσειε».

Εν τω  μεταξύ ο Αμερικανόε πρόεδοε 
Μπαράκ Ομπάμα δήλωσε, μετά τιε συ- 
νομιλίεε του με το ν  Ιταλό πρωθυ
πουργό Μάριο Μ όντι σ τον  Λευκό Οί
κο, ότι «οι ΗΠΑ θα κάνουν ό,τι μπορούν 
για να βοηθήσουν στη σταθεροποίη
ση τηε κατάστασηε στη Ζώνη του Ευ
ρώ». Σημείωσε επίσηε τη  σημασία 
που έχει ένα ισχυρό οικονομικό τείχοε 
προστασίαε για το ν  περιορισμό τω ν 
προβλημάτων χρέουε τηε Ευρωζώνηε.

Του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΙΣ

Το ΔΝΤ θα επιδιώξει δεσμεύσειε ότι και 
μετά τιε εκλογέε στη ν Ελλάδα, όποτε 
και αν διεξαχθούν αυτέε, οι συμφω- 
νημένεε πολιτικέε δεν θα αλλάξουν, διε- 
μήνυσε χθεε ο διευθυντήε Εξωτερικών 
Σχέσεων του Ταμείου, Τζέρι Ράιε,ση- 
μειώνονταε ότι «υπάρχουν πολλοί 
τρόποι να  λάβουμε τιε διαβεβαιώσειε 
που απαιτούνται. Δεν είναι απαραίτητο 
να είναι γραπτέε». Αν και τόνισε ότι το 
ΔΝΤ αποτιμά θετικά τη  συμφωνία 
τω ν πολιτικών αρχηγών, την οποία πε- 
ριέγραψε ωε «ένα  πρώτο βήμα», συ
μπλήρωσε πωε οι συνομιλίεε θα συ
νεχιστούν και διεμήνυσε ότι υπάρχουν 
πράγματα που θα πρέπει να γίνουν, 
πριν προχωρήσει η χρηματοδότηση 
τηε Ελλάδαε.

Ο κ. Ράιε υπογράμμισε τη  σημασία 
που έχει για τη ν επιτυχία του όλου εγ- 
χειρήματοε η αναδιάρθρωση του ελ
ληνικού χρέουε, σημειώνονταε ότι το 
ΔΝΤ δεν έχει «συγκεκριμένη άποψη για 
το ν  συνδυασμό ανταλλαγήε τω ν  ομο
λόγων τω ν ιδιωτών πιστωτών (PSI+) και

Ο διευθυντής Εξωτερικών 
Σχέσεων του Ταμείου 
δήλωσε ότι «δεν είναι 
απαραίτητο να είναι 
γραπτές» και έθεσε 
προϋποθέσεις για τη νέα 
χρηματοδότηση.

τηε εμπλοκήε του επίσημου τομέα 
(ΕΚΤ)», αλλά ξεκαθάρισε πωε οι προο- 
πτικέε του ελληνικού χρέουε εξαρτώ- 
ντα ι από το  πώε θα προχωρήσουν οι 
διαδικασίεε αυτέε, όπωε και από την ε
φαρμογή του προγράμματοε. Ερωτη- 
θείε, δε, για το  πώε η Ελλάδα θα υλο
ποιήσει το  νέο πρόγραμμα όταν απέ- 
τυχε να εφαρμόσει τα προηγούμενα, εί
πε ότι η χώρα έχει καταγράψει επιτυ- 
χίεε στο παρελθόν και πρέπει πλέον να 
εντείνει τιε προσπάθειεε. Υποστήριξε, 
πάντωε, ότι το  ΔΝΤ έχει από την αρχή 
καταβάλει προσπάθειεε για να περιο- 
ρισθούν οι ανισότητεε κατά το ν  σχε

δίασμά και την υλοποίηση τω ν μέτρων 
που κρίνονται απαραίτητα για τη  δη
μοσιονομική εξυγίανση τηε χώραε.

Ερωτηθείε για τιε προβλέψειε του νέ
ου προγράμματοε, ο αξιωματούχοε 
του Ταμείου είπε πωε κλειδί είναι η ε
φαρμογή τω ν  μεταρρυθμίσεων, η α
νάκτηση τηε ανάπτυξηε και η 
στροφή σε ένα βιώσιμο χρέοε. «Πρέ
πει να γίνουν και άλλεε αλλαγέε και να 
προχωρήσουν πολιτικέε που θα επι
τρέψουν στην Ελλάδα να επιστρέψει 
στην ανάπτυξη. Ξέρουμε πόσο δύσκολο 
θα είναι και προσπαθούμε να περιο
ρίσουμε τον  αντίκτυπο και να κατα- 
νείμουμε δίκαια τα βάρη», δήλωσε ο κ. 
Ράιε, που σημείωσε ότι η Ελλάδα, 
πριν λάβει τη  νέα χρηματοδότηση, πρέ
πει να έχει υλοποιήσει συγκεκριμένεε 
ενέργειεε (ρτίοτ εεϊίοηε). Σε ό, τι αφο
ρά το ν  13ο και 14ο μισθό, απέφυγε να 
υπεισέλθει σε λεπτομέρειεε τω ν  δια
πραγματεύσεων, περιοριζόμενοε να 
σημειώσει ότι αυτό που προκύπτει α
πό τιε μέχρι τώρα διαβουλεύσειε είναι 
πωε η Ελλάδα έχει ανάγκη από ευελι
ξία στην αγορά εργασίαε.
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Στα πρόθυρα 
ανταρσίας 
η KO. ΠΑΣΟΚ
Βουλευτές απειλούν να καταψηφίσουν 

i  μέτρα -  Παραίτηση Γ. Κουτσούκουr
Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

Με το βλέμμα στην ψηφοφορία ε
πί τηε νέαε δανειακήε σύμβασηε 
είναι πλέον όλοι στο ΠΑΣΟΚ, λότ 
γω τηε αυξημένηε πιθανότηταε να 
καταγραφεί ένα ρεύμα πράσινων 
βουλευτών που θα καταψηφίσουν 
τιε επιταγέε τηε τρόικαε. Την αί
σθηση αυτή ενέτεινε χθεε η α
πρόσμενη παραίτηση του υφυ
πουργού Εργασίαε κ. Γ. Κουτσού- 
κου, ο οποίοε παρομοίασε τη ν ε- 
πιτευχθείσα συμφωνία με «αντι
συνταγματική κατεδάφιση τω ν 
εργασιακών σχέσεων», υπονοώ- 
νταε ότι θα την καταψηφίσει, ενώ 
και πολλοί ακόμη βουλευτέε επι
φυλάσσονταν για την οριστική 
ύυε στάση.
Αξιοσημείωτο είναι, επίσηε, ό

τι ακόμη και κορυφαίοι υπουργοί 
του ΠΑΣΟΚ δεν απέκλειαν όχι μό
νον το  ενδεχόμενο να προκύψει 
μαζική ανταρσία, αλλά αυτή να 
προσλάβει και χαρακτηριστικά 
σαφούε πολιτικήε διαφοροποίησηε 
από την κυβέρνηση Παπαδήμου. 
Και στο πνεύμα αυτό από κανέναν 
στο ΠΑΣΟΚ δεν πέρασε απαρα
τήρητο ότι στιε 4 σήμερα το από
γευμα -δηλαδή την ώρα που προ
γραμματίστηκε να συνεδριάσει 
η Κοινοβουλευτική Ομάδα- η κ. 
Λούκα Κατσέλη θα κηρύξει την έ
ναρξη διημερίδαε με τίτλο «Προ
οδευτική Επανεκκίνηση: από την 
κρίση στη λύση», τίτλοε που θυ
μίζει ακόμη και την αναγγελία νέ
ου κόμματοε. Ενδεικτική άλλωστε 
είναι και η απάντηση που έδωσε

η κ. Λούκα Κατσέλη στην «Κ » στο 
ερώτημα αν θα καταψηφίσει το γε
νικό πλαίσιο τηε νέαε δανειακήε 
σύμβασηε. Αφού επιφυλάχθηκε να 
στοιχειοθετήσει το απόγευμα τη 
στάση τηε στη  διημερίδα και 
στην Κ.Ο. τόνισε: «Τα μέτρα που 
αποφασίστηκαν είναι μια συμ
φωνία πακέτο με τη ν τρόικα και 
επομένωε είναι προσχηματικό να 
πει κάποιοε ότι διαφωνεί μεμο
νωμένα με τη  μία ή τη ν άλλη επι
λογή. Επομένωε, όλοι μαε καλού
μαστε να τοποθετηθούμε συνολι
κά στη  συμφωνία και να αναλά
βουμε τιε πολιτικέε ευθύνεε μαε»...

Κομματική πειθαρχία
Η διαφαινόμενη «ανταρσία» 

τηε κ. Κατσέλη -και η φημολο- 
γούμενη για αρκετοΰε ακόμη βου
λευτέε- ήταν άλλωστε που προ- 
κάλεσε χθεε μια σειρά σεναρίων 
για το ενδεχόμενο να τεθεί θέμα 
κομματικήε πειθαρχίαε από τον κ. 
Γ. Παπανδρέου στην κρίσιμη ψη
φοφορία. Σύμφωνα ωστόσο με 
συνεργάτεε του τέω ε πρωθυ
πουργού μια τέτοια κίνηση θα ή
ταν εντελώε ατελέσφορη. Και τού
το διότι οι βουλευτέε που τυχόν ε- 
πιλέξουν να καταψηφίσουν τη 
νέα δανειακή σύμβαση γνωρί
ζουν εκ προοιμίου ότι μια τέτοια 
επιλογή τουε σημαίνει αυτομάτωε 
την άρση τηε εμπιστοσύνηε τουε 
στην κυβέρνηση Παπαδήμου-Πα- 
πανδρέου-Σαμαρά-Καρατζαφέρη 
και επομένωε καμία απειλή κομ
ματικήε πειθαρχίαε δεν θα μπο
ρούσε να την αποτρέψει.

«Πράσινοι» βουλευτές αναμένεται να καταψηφίσουν κατά την κρίσιμη ψηφοφορία επί της νέας δανειακής 
σύμβασης, που θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο ή τη Δευτέρα.

Ο κ. Γ. Κουτσούκος παραιτήθηκε 
χθες από τη θέση του υφυπουρ
γού Εργασίας.

Σε κάθε περίπτωση ο κ. Πα
πανδρέου είναι βέβαιον σήμερα ό
τι θα επιχειρήσει να θέσει τουε 
βουλευτέε του ΠΑΣΟΚ προ τω ν ευ
θυνών τουε, χαρακτηρίζονταε τη  
συμφωνία που επιτεύχθηκε ωε την 
καλύτερη δυνατή, δεδομένων τω ν 
συνθηκών, αλλά και μονόδρομο 
για να μην καταρρεύσει η χώρα. 
Το ίδιο άλλωστε αναμένεται να 
πράξει και ο κ. Ευ. Βενιζέλοε, συ- 
νειδητοποιώνταε προφανώε ότι αν 
τελικώε εκδηλωθεί ρεύμα ανταρ- 
σίαε βουλευτών, αυτό θα είναι και 
το προοίμιο μιαε αντίπαληε τάσηε 
στην επικείμενη ενδοκομματική 
μάχη στο ΠΑΣΟΚ, ανεξαρτήτωε αν 
τηε συγκεκριμένηε κίνησηε ηγη- 
θεί εντέλει η κ. Κατσέλη ή κάποιο 
άλλο στέλεχοε του λεγάμενου «α
ριστερού» ΠΑΣΟΚ.

Αυτόε ήταν προφανώε και ο λό- 
γοε που ο κ. Ανδρ. Λοβέρδοε έ- 
σπευσε χθεε να επαναλάβει στη

Βουλή την πλήρη στήριξή του 
στον  υπουργό Οικονομικών. Χα
ρακτήρισε ωε αυτονόητη στάση 
ευθύνηε την ψήφιση τηε συμφω
νίαε, παραδεχόμενοε ότι όσοι πο- 
λίτεε τον συναντούν τιε τελευταίεε 
ώρεε στον δρόμο, τού ζητούν «να 
καταψηφίσει το νέο Μνημόνιο». Αε 
σημειωθεί, τέλοε, ότι μετά την ο
ριστικοποίηση, χθεε, του νέου 
πακέτου, αρκετοί βουλευτέε δεν έ
κρυβαν ότι θα ψηφίσουν μεν το γε
νικό πλαίσιο τηε συμφωνίαε, αλ
λά όχι και κάποια συγκεκριμένα μέ
τρα, όταν έρθουν στη Βουλή οι ε- 
φαρμοστικοί νόμοι ύστερα από 15- 
20 μέρεε. Εναε εξ αυτών ήταν και 
ο κ. Χρ. Πρωτόπαπαε, ο οποίοε ε
πιβεβαίωσε (και χθεε) ότι δεν θα 
ψηφίσει τη μείωση του κατώτατου 
μισθού, υπονοώνταε, ότι και να 
ψηφισθεί σε ένα πρώτο στάδιο η 
συμφωνία, τίποτα δεν έχει κριθεί 
οριστικώε...

Αρνητική σας έγγραφες εγγυήσεις των αρχηγών η Ν.Δ.
Των ΕΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ - 
ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ

Ως πυλώνας σταθερότηταε στην 
προσπάθεια υλοποίησηε του PSI, 
αλλά και προοπτικήε ανάκαμψηε 
τηε Ελλάδαε, επεχείρησε να εμ- 
φανισθεί χθεε ο πρόεδροε τηε 
Νέαε Δημοκρατίαε Αντώνηε Σα- 
μαράε, στην πρώτη τηλεοπτική του 
δήλωση μετά τη  συμφωνία με 
την τρόικα για το νέο πρόγραμμα 
δημοσιονομικήε σταθερότηταε. 
Την ίδια στιγμή, ωστόσο, και εν μέ
σω αντιδράσεων για τη  στήριξη 
του νέου Μνημονίου, η αξιωματι
κή αντιπολίτευση επιχειρεί να α- 
ποφύγει τιε έγγραφεε δεσμεύσειε 
που απαιτούν οι πιστωτέε.

Διαβαίνονταε τον Ρουβίκωνα, ο 
κ. Σαμαράε υπερασπίσθηκε τη  
νέα δανειακή σύμβαση αλλά και το 
PSI+, σημειώνονταε πωε «με τη 
συμφωνία, άνοιξε ο δρόμοε για να 
“κουρευτεί” σημαντικά το ελληνικό 
χρέοε και αυτό θα είναι το μεγάλο 
κέρδοε που μαε επιτρέπει να ελ
πίζουμε ξανά». Παρά τη  στήριξη 
τηε συμφωνίαε, για τη ν αναγκαι- 

πτα τηε οποίαε ο κ. Σαμαράε θα 
.ιχειρήσει απόψε να πείσει και 

τουε εν συγχύσει γαλάζιουε βου
λευτέε, η Συγγρού επιχειρεί να α
ποκρούσει το πιεστικό αίτημα 
τω ν εταίρων για έγγραφεε δε- 
σμεύσειε. «Δεν υπάρχει μεγαλύ
τερη εγγύηση από τη  στήριξη 
τηε Βουλήε», διεμήνυαν από το ε
πιτελείο του κ. Σαμαρά, θέτονταε 
το -ρητορικό μάλλον- ερώτημα 
«τι θα συνέβαινε αν ο Σαμαράε υ
πέγραφε όχι μία αλλά δέκα επι- 
στολέε και η συμφωνία καταψη
φιζόταν από τη Βουλή;».

Κατά τη  χθεσινή μακροσκελή

«Σήμερα διαχειριζόμαστε τη ζημιά που έγινε τα τελευταία δύο χρόνια», 
τόνισε χθες ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Αντ. Σαμαράς.

τηλεοπτική του δήλωση, ο κ. Σα
μαράε ναι μεν επανέφερε το αίτημα 
τω ν εκλογών, σε μια εμφανή προ
σπάθεια να κατευνάσει τη  νευρι
κότητα που επικρατεί σε μερίδα 
του κόμματόε του μετά το «ναι» τηε 
Ν.Δ. στα επώδυνα μέτρα που πε
ριλαμβάνει η νέα δανειακή σύμ
βαση, ωστόσο κατέστη προφανέε 
ότι είναι έτοιμοε να στηρίξει την 
κυβέρνηση Παπαδήμου σε όλη τη 
διαδικασία του PSI+, ακόμη και έ
ναντι τηε πιθανήε αποχώρησηε του 
ΛΑΟΣ από το κυβερνητικό σχήμα.

«Εθνική υπόθεση»
«Αποτελεί μείζονα εθνική υπό

θεση την οποία θα στηρίξουμε», α
παντούσαν συνεργάτεε του κ. Σα
μαρά στο ερώτημα για το τι θα πρά- 
ξουν σε ενδεχόμενη αποστασιο
ποίηση του κ. Καρατζαφέρη, την 
ίδια στιγμή που από το επιτελείο 
τηε Συγγρού διαμηνυόταν πωε 
παραμένει το χρονοδιάγραμμα για 
εκλογέε τον Απρίλιο. Οπωε εξη
γούσε στενόε συνεργάτηε του

Παραίτηση Γ. Μανώλη από γραμματέας Συνδικαλιστικού

Το χρονικό μιας προαναγγελθεί- 
σης παραίτησης, αυτής του κ. Γιάν- 
νη Μανώλη από τη θέση του γραμ
ματέα Συνδικαλιστικού της Νέας 
Δημοκρατίας, γράφτηκε χθες, με 
τον πρώην συνδικαλιστή να απο
χωρεί από την κομματική θέση σε 
ένδειξη διαμαρτυρίας για την επι
λογή της ηγεσίας να προσυπογρά
ψει το νέο Μνημόνιο. 0  ίδιος πά
ντως δεν απέκλεισε να είναι υπο
ψήφιος της Ν.Δ. στη Β ' Αθηνών.

Η παραίτηση του κ. Μανώλη, εκ 
των πρωταγωνιστών της «αντιμνη- 
μονιακής» πτέρυγας, αναμενόταν 
εδώ και καιρό, εξαιτίας και της α
πόφασης του κ. Σαμαρά που προέ- 
βλεηε οι υποψήφιοι βουλευτές να 
μη διατηρούν και κομματική θέση. 
Εντέλει, παραιτήθηκε χθες, δηλώ
νοντας την αντίθεσή του στη στή
ριξη του νέου Μνημονίου. 
Σφοδρότατη κριτική στον κ. Μανώ
λη άσκησε ένας, μέχρι πρότινος,

συνοδοιπόρος του, ο πρόεδρος 
των ταξί Θ. Λυμπερόπουλος, κατη
γορώντας τον ότι «προσπαθούσε 
να εκμεταλλευθεί τη θέση του για 
να πάει μετά για το βουλευτικό 
σκαλοπάτι». Οι σχέσεις των δύο 
ανδρών διερράγησαν όταν ο κ. 
Μανώλης «απέκλεισε» τον κ. Λυ- 
μπερόπουλο από «αντιμνημονια- 
κή» εκδήλωση, προκειμένου σε 
αυτήν να δώσουν το «παρών» μέ
λη της ηγετικής ομάδας της Ν.Δ.

προέδρου του κόμματοε, η διάλυ
ση τηε Βουλήε και άρα η προκή
ρυξη εκλογών θα είναι εφικτή με
τά  τιε 15 Μαρτίου, όταν ολοκλη
ρωθεί η διαδικασία του PSI. Υπό 
την έννοια αυτή μοιάζει εφικτόε, 
αν και πλήρωε οριακόε, ο στόχοε 
για εκλογέε στιε 8 Απριλίου, άλλωε, 
δεδομένου όπ μεσολαβεί το Πάσχα, 
η ημερομηνία τω ν εκλογών μετα
τίθεται, το αργότερο για τιε 29 
Απριλίου. Ο κ. Σαμαράε υπερα- 
μύνθηκε τηε στάσηε που τήρησε 
και απαρίθμησε όσα θεωρεί ότι πέ
τυχε στη σκληρή διαπραγμάτευση, 
και συγκεκριμένα, τη ν αποτροπή 
κατάργησηε του 13ου και του 
14ου μισθού, τη  ματαίωση τηε ο- 
ριζόντιαε περικοπήε τω ν  επικου
ρικών συντάξεων, τη ν απόρριψη 
τηε νέαε αύξησηε τω ν  αντικειμε
νικών αξιών και τη  μη επέκταση 
τηε μείωσηε του κατώτατου μισθού 
και στα υπόλοιπα κλιμάκια. Αντί
στοιχου περιεχομένου δήλωση ε
ξέδωσε και ο κ. Δ. Αβραμόπουλοε.

Αποδίδονταε την πλήρη ευθύνη 
για τη ν  κατάσταση στη  μέχρι 
πρότινοε διαχείριση από την κυ
βέρνηση του ΠΑΣΟΚ, επεσήμανε 
πωε «σήμερα διαχειριζόμαστε τη 
ζημιά που έγινε τα τελευταία δύο 
χρόνια». Απευθυνόμενοε, δε, προε 
τουε Ευρωπαίουε, υπογράμμισε 
την ανάγκη μέτρων ανάταξηε και 
ανάπτυξηε τηε οικονομίαε, επι- 
σείονταε τον κίνδυνο «εξαγωγήε» 
τηε ελληνικήε οικονομικήε και 
κοινωνικήε κρίσηε.

Κλείνονταε το μήνυμά του, α- 
πηύθυνε προσκλητήριο προε τουε 
Ελληνεε, ζητώνταε «να  έχετε ε
μπιστοσύνη στιε δυνάμειε του 
Ελληνα, δεν θα είναι εύκολο, αλ
λά θα τα καταφέρουμε».

Σε τροχιά εξόδου από την κυβέρνηση Παπαδήμου κινείται ο ΛΑΟΣ
Σε τροχιά εξόδου από τη ν κυβέρ- 

1 Παπαδήμου, χωρίε όμωε να 
αμνείται τη ν  παροχή ψήφου κα
τά την ψηφοφορία τηε προσεχούε 
Δευτέραε, βρίσκεται ο πρόεδροε 
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερ
μού κ. Γιώργοε Καρατζαφέρηε.

Μ ετά τιε επαμφοτερίζουσεε 
δηλώσειε κατά τη ν έξοδό του τα 
μεσάνυχτα τηε Τετάρτηε από το 
Μέγαρο Μαξίμου, ο κ. Καρατζα
φέρηε εφέρετο μέχρι χθεε βράδυ 
αποφασισμένοε να  αποσύρει τα 
στελέχη του από την κυβέρνηση, 
όχι όμωε και την υποστήριξή του 
από αυτήν. Υπό τη ν έννοια αυτή, 
θεωρείται πιθανόν ο ΛΑΟΣ να δώ
σει θετική ψήφο στιε διατάξειε που 
θα αφορούν την επανακεφαλαιο- 
ποίηση τω ν  τραπεζών, το  PSI και 
την παροχή εξουσιοδότησηε στην

κυβέρνηση για τη ν υπογραφή 
του Μνημονίου.

Ο κ. Καρατζαφέρηε -που σήμε
ρα το μεσημέρι αναμένεται να πα
ραχωρήσει συνέντευξη Τύπου- 
έλαβε αποστάσειε από την κυ
βέρνηση, καθώε όπωε είπε στον 
κομματικό τηλεοπτικό σταθμό 
«η  συμφωνία βάσηε τηε 26ηε 
Οκτωβρίου ανατινάχθηκε... προ- 
έκυψε το αποφασίζω και διατάζω 
τηε 9ηε Δεκεμβρίου. Θα δείτε τα 
παιχνίδια που θα παιχτούν την Κυ
ριακή στην ψηφοφορία». Παράλ
ληλα, με δήλωσή του, παρείχε ου
σιαστικά στήριξη στη  συμφωνία 
με την τρόικα. «Ο,τι επιτεύχθηκε 
ήταν δουλειά όλων μαε. Αλλοε υ
περασπίστηκε το ένα, άλλοε το άλ
λο. Σαφώε υπήρξε μία υπεροχή 
στο αποτέλεσμα τηε διαπραγμά-

Πάντωε, ο κ. Γ. 
Καρατζαφέρηε αφήνει 
να εννοηθεί ότι 
θα δώσει θετική ιβήφο 
στη δέσμη των μέτρων.

τευσηε του νέου Μνημονίου σε 
σύγκριση με το παλιό. Δ εν ήταν 
αγώναε ταχύτηταε μεταξύ μαε, αλ
λά σκυταλοδρομία 4x100. Το α
ποτέλεσμα έχει σημασία και όχι 
ποιοε δρομέαε έτρεξε πρώτοε, 
δεύτεροε ή τρίτοε», επεσήμανε.

Εξηγώνταε την προχθεσινή του 
στάση, επεσήμανε πωε «διαφο
ροποιηθήκαμε στο τέλοε τηε δια- 
δικασίαε, αφενόε μεν για τη ν ε

κβιαστική χρονική μέγγενη που 
μαε επέβαλαν οι δανειστέε μαε, α
φετέρου δε για τη ν  αδυναμία τηε 
κυβέρνησηε να μαε προσκομίσει 
ρητή διαβεβαίωση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, του ΝΣΚ και τηε ΤτΕ 
για τη  νομιμότητα και τη ν απο- 
τελεσματικότητα του Μνημονίου».

Αγνοια στελεχών
Υπουργοί και στελέχη  του 

ΛΑΟΣ εμφανίζονταν χθεε να μην 
έχουν σαφή εικόνα για τιε προ- 
θέσειε του κ. Καρατζαφέρη, καί- 
τοι αναγνώριζαν ότι τουε είχε προϊ
δεάσει για τη διάθεση αποστα- 
σιοποίησηε από τη ν κυβέρνηση 
Παπαδήμου ήδη από τη  συνε
δρίαση τηε Κοινοβουλευτικήε 
Ομάδαε τιε προηγούμενεε ημέρεε. 
Δ εν ήταν λίγοι εξ αυτών, δε, που

απέδιδαν τη ν  αλλαγή στάσηε 
σ τη ν πολιτική και δημοσκοπική 
πίεση που ασκείται στο κόμμα του 
κ. Καρατζαφέρη, προφανώε δυ
σανάλογη προε το μέγεθοε και τιε 
δομέε του.

Πάντωε, ο κ. Καρατζαφέρηε εί
ναι δικαιωμένοε για την απόφασή 
του να φέρει το ελληνικό πρό
γραμμα στο  Ευρωκοινοβούλιο, 
μετά τη ν πρωτοβουλία του προέ
δρου τω ν  Ευρωσοσιαλιστών X. 
Σβόμποντα να ζητήσει από τουε 
Εμ. Μπαρόζο και Ολι Ρεν εξηγή- 
σειε, αλλά και τη ν απόφαση του 
προέδρου του σώματοε Μ. Schultz 
να κληθούν εκπρόσωποι τηε τρόι- 
καε σ τη ν Επιτροπή Οικονομικών 
και Νομισματικών Υποθέσεων 
του Ευρωκοινοβουλίου.

γ. η. τ.

Οι δύο εκδοχές 
για το επεισόδιο 
Σαμαρά - Βενιζέλου
Της ΔΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Αφορμή για τη ν ανταλλαγή τροχιοδεικτικών βολών μεταξύ 
τω ν  κ. Α ντώ νη  Σαμαρά και Ευάγγελου Βενιζέλου στάθη
κε η μαραθώνια διαπραγμάτευση για το  νέο Μνημόνιο. Ο 
πρόεδροε τηε Ν.Δ. και ο αντιπρόεδροε τηε κυβέρνησηε, 
υπουργόε Οικονομικών και υποψήφιοε για τη ν ηγεσία του 
ΠΑΣΟΚ, με εκατέρωθεν διαρροέε, έδωσαν ο καθέναε 
δική του εκδοχή για το ν  μεταξύ τουε διάλογο στη  διάρ
κεια τηε διαπραγμάτευσηε, αναφορικά με το  σκέλοε τω ν  
περικοπών στιε συντάξειε, που ήταν και η παράμετροε τηε 
συμφωνίαε για τη ν  οποία χρειάστηκε να παραταθεί επί μα
κράν η όλη διαδικασία. Εκτιμάται ότι η χθεσινή κόντρα 
αποτελεί τη ν  απαρχή μιαε συγκρουσιακήε πορείαε μετα
ξύ τω ν  δύο ανδρών, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τιε εκλο- 
γέε και θα ενταθεί το  επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίεε από συνεργάτεε του κ. Βενι
ζέλου, στο  σχέδιο του Μνημονίου η τρόικα είχε συμπε- 
ριλάβει αίτηση για περιστολή 625 εκατ. ευρώ από συντάξειε. 
Από τη  διαπραγμάτευση με το ν  πρωθυπουργό και το ν  υ
πουργό Οικονομικών δέχθηκαν οι εκπρόσωποί τηε να κα
λυφθούν τα 300 εκατ. από συ- 
ντάξειε και τα  υπόλοιπα 325 
εκατ. από άλλεε πηγέε, από 
περαιτέρω περικοπή αμυντι
κών δαπανών και του Προ- 
γράμματοε Δημοσίων Επεν
δύσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίεε 
από το  περιβάλλον του κ.
Σαμαρά, ο διάλογοε μεταξύ 
αυτού και του κ. Βενιζέλου έ
ληξε με παρέμβαση του πρω
θυπουργού και ή ταν ο εξήε:

Βενιζέλος: Με τιε εμμονέε σου στιε συντάξειε βάζειε τη  
χώρα στη  χρεοκοπία.

Σαμαράς: Ποιοε είσαι εσύ που μιλάε; Με τη  διαπραγμά
τευση που κάνειε δεν μπορούμε να συμμαζέψουμε τα  α
συμμάζευτα. Είδαμε τι έχειε κάνει. Τι είναι αυτά που κά- 
νειε;

Παπαδήμος: Κύριε αντιπρόεδρε, σαε παρακαλώ, αφήστε 
μαε μόνουε.

Σύμφωνα με τη ν πλευρά Βενιζέλου, ο διάλογοε ήταν δια- 
φορετικόε και εκτυλίχθηκε ωε εξήε:

Σαμαράς: Αε τουε πούμε τώρα  ότι θα κόψουμε επιπλέον 
200 εκατ. ευρώ από άμυνα και επενδύσειε και βλέπουμε.

Βενιζέλος: Ετσι γίνονταν οι προϋπολογισμοί ώε τώρα και 
καταστρέψαμε τη ν  Ελλάδα με το  έλλειμμα και το  χρέοε.

Σαμαράς: Μου λεε ότι καταστρέφω τη ν Ελλάδα;
Βενιζέλος: Λέω ότι πρέπει να  λέμε σοβαρά, ειλικρινή και 

υπεύθυνα πράγματα για τιε περικοπέε δαπανών και το ν  
προϋπολογισμό. Μίλησα σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο 
γιατί όλεε οι προηγούμενεε κυβερνήσειε έχουν ευθύνη.

Μάλιστα, η πλευρά Βενιζέλου προχώρησε ένα βήμα πιο 
πέρα, με συνεργάτεε του υπουργού Οικονομικών να  λέ
νε  ότι η στάση  του κ. Σαμαρά και όσα είπε αποκαλύπτουν 
τριπλό ψεύδοε. Προε τουε συνταξιούχουε, ότι δήθεν δεν 
κόβονται οι συντάξειε, ενώ  αυτό θα γίνει αναγκαστικά 
λόγω κινδύνου κατάρρευσηε των επικουρικών Ταμείων, 
με τη ν  καθυστέρηση περικοπών στιε επικουρικέε να  με
ταφράζεται σε περικοπέε στιε κύριεε. Σε σχέση με τιε δη- 
μόσιεε τοποθετήσειε του  ό τι ενδιαφέρεται για τη ν  ανά
πτυξη, καθώε προτείνει μεγάλη περικοπή του προγράμ- 
ματοε επενδύσεων και, τέλοε, προε τη ν  τρόικα, που, πλέ
ον, γνωρ ίζει ποιεε περικοπέε είναι αληθινέε και ποιεε ει- 
κονικέε.

Από κύκλουε του Μεγάρου Μαξίμου, πάντωε, αφέθηκε 
να εννοηθεί ότι πιο κοντά σε αυτά που πράγματι ελέχθησαν 
είναι η εκδοχή που παρουσιάζει η πλευρά Βενιζέλου.

Δύσκολες ψηφοφορίες 
στο Κοινοβούλιο
Του ΓΙΩΡΓΟΥ Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ

Η ώρα τηε μεγάληε απόφασηε για τουε βουλευτέε έφθασε: 
Με τη ν  ψήφο τουε, τη ν  οποία πιθανότατα θα κληθούν να 
δώσουν σε δύο δόσειε εντόε τω ν  προσεχών τρ ιών εβδο
μάδων, θα ανοίξουν ή -α ν  αρνηθούν- θα ακυρώσουν τιε 
διαδικασίεε σύναψηε τηε νέαε δανειακήε σύμβασηε.

Ειδικότερα και με σημαντική υπόθεση εργασίαε ότι το 
Eurogroup θα άναβε το  «πράσινο φωε» στην Αθήνα, σχε
διάστηκε χθεε το πρωί ο οδικόε χάρτηε για την έγκριση 
κρισιμότατων συμφωνιών.

Βάσει του εν λόγω σχεδιασμού, άμεσα και με τη  διαδι
κασία του κατεπείγοντοε θα έρθουν προε έγκριση στη  Βου
λή ταυτόχρονα τρειε μείζονοε χαρακτήρα αποφάσειε: για 
το  PSI, την επανακεφαλαιοποίηση τω ν τραπεζών, καθώε και 
για την εξουσιοδότηση του πρωθυπουργού κ. Λουκά Πα
παδήμου και του αντι
προέδρου τηε κυβέρνη
σηε και υπουργού Οικο
νομικών κ. Ευ. Βενιζέλου 
να υπογράψουν το κεί
μενο του Μνημονίου. Οι 
πρώτεε πληροφορίεε α
νέφεραν ότι αυτό θα ο
λοκληρωθεί μεθαύριο 
Κυριακή σ τη ν  Ολομέ
λεια, κατά τη  διάρκεια ει- 
δικήε, έκτακτηε συνό
δου, αφού θα έχει προηγηθεί αύριο συζήτηση στην αρμό
δια κοινοβουλευτική Επιτροπή. Σύμφωνα με άλλεε πηγέε, 
δεν θα έπρεπε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η συζήτηση 
και η ψήφιση στην Ολομέλεια να πραγματοποιηθούν τι ι-
τέρα. Στον βαθμό που, όπωε αναμένεται, παρασχεθεί η στή
ριξη τηε πλειοψηφίαε, τό τε  αναμένεται πωε θα έρθουν ε
ντόε 15νθημέρου, με τη  μορφή άλλου νομοσχεδίου, και τα 
εφαρμοστικά μέτρα -  ο λεγόμενοε και «εκτελεστικόε νόμοε».

Η ανεπίσημη έωε χθεε το  μεσημέρι γνωστοποίηση αυ
τώ ν  τω ν  διαδικασιών στάθηκε αφορμή να  αρχίσουν ήδη 
οι συζητήσειε αναφορικά με το  εάν και πόσοι βουλευτέε, 
κυρίωε από τα δύο μεγάλα κόμματα, θα καταψηφίσουν τα 
επίμαχα σχέδια νόμου. Σύμφωνα με τιε πρώτεε εκτιμήσειε, 
«διαρροέε» κάθε άλλο παρά θα πρέπει να αποκλειστούν 
ακόμα και σ τη ν  πρώτη εκ τω ν  δύο προγραμματιζόμενων 
ψηφοφοριών, η οποία μάλιστα θα είναι ονομαστική -  κα
τόπ ιν αιτήματοε του ΚΚΕ. Ωστόσο, οι εκτιμήσειε συγκλί
νουν ότι οι «ανταρσίεε», αν υπάρξουν, θα είναι σαφώε πε- 
ριορισμένεε σε σχέση με εκείνεε που πιθανολογείται ότι 
θα καταγραφούν, σε επιμέρουε άρθρα, κατά τη  δεύτερη 
φάση: όταν, δηλαδή, θα έρθουν πλέον προε έγκριση ε- 
ξειδικευμένα και αναλυτικά τα  σκληρά μέτρα εφαρμογήε 
του Μνημονίου.

Με τη διαδικασία 
του κατεηείγοντος, 
οι αποφάσειε για το 
νέο Μνημόνιο, το PSI 
και την επανακεφα- 
λαιοποίηση τραπεζών.

Κατά την προχθε
σινή μαραθώνια 
διαπραγμάτευση 
στο Μαξίμου, με ε
πίκεντρο την πεβ 
κοπή στιε επικου- 
ρικέε συντάξειε.
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Τριήμερο με απεργίες 
και συλλαλητήρια
48ωρη σήμερα και αύριο προκήρυξαν ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ

Ποιοι * Δημόσιοι υπάλληλοι

συμμετέχουν * Εργαζόμενοι σε ΔΕΚΟ

010 48U)pn Β Εργαζόμενοι στην Τοπική 
απεργία Αυτοδιοίκηση

■ Εργαζόμενοι στον OTE

■ Τραπεζοϋπάλληλοι

■ Γιατροί του ΕΣΥ

Υπέρ παραμονής 
των εισαγγελέων 
ο Αρειος Πάγος
Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΑΝΔΡΟΥ

Τριήμερο πανελλαδικών κινητο
ποιήσεων με απεργίεε και συλ
λαλητήρια από σήμερα προκή
ρυξαν ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, που α
ν ιούν σ το  πακέτο μέτρων 
που προωθεί η κυβέρνηση στο 
πλαίσιο του Μνημονίου τηε νέ- 
as δανειακήε σύμβασηε, κάνο- 
νταε λόγο για «φτωχοποίηση 
και χρεοκοπία τηε κοινωνίαε 
και τηε οικονομίαε». Στη 48ωρη 
απεργία σήμερα και αύριο, που 
συνοδεύεται από συγκεντρώ
σ ε ι  στιε 11 π.μ. στο Σύνταγμα 
και τιε δύο ημέρεε, αλλά και στο 
απογευματινό συλλαλητήριο τηε 
Κυριακήε (5 μ.μ. στο Σύνταγμα), 
έχουν δηλώσει ότι θα συμμετά- 
σχουν δημόσιοι και ιδιωτικοί υ
πάλληλοι, εργαζόμενοι σε ΔΕΚΟ, 
ΟΊΈ και τοπική αυτοδιοίκηση, 
γιατροί του ΕΣΥ, εκπαιδευτικοί, 
τραπεζικοί υπάλληλοι, εργαζό
μενοι στιε συγκοινωνίεε και ναυ- 
τεργάτεε. Συγκέντρωση διαμαρ- 
τυ^ίαε πραγματοποιεί σήμερα 
ι 11 π.μ. στη ν Ομόνοια το 
ΠΑΜΕ.

Ακινητοποιημένα θα παρα
μείνουν σήμερα και αύριο τα  πε
ρισσότερα μέσα μαζικήε μετα- 
φοράε, με εξαίρεση το ν  ηλε
κτρικό σιδηρόδρομο. Συγκεκρι
μένα δεν θα εκτελούν δρομολό-

για το μετρά, το  τραμ, τα  λεω
φορεία και τα  τρόλεϊ, ενώ σε στά
ση εργασίαε κατά την έναρξη και 
τη  λήξη τηε βάρδιαε προχωρούν 
οι εργαζόμενοι στον ηλεκτρικό σι
δηρόδρομο. Οι συρμοί τω ν ΗΣΑΠ 
θα κυκλοφορήσουν από τιε 10 
π.μ. έωε τιε 5 μ.μ. Ακινητοποιη- 
μένα θα παραμείνουν και τα 
τρένα του ΟΣΕ. Η Πανελλήνιό 
Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) α-

Συγκεντρώσεις στις 11 
π. μ στο Σύνταγμα 
και τις δύο ημέρες, 
απογευματινό συλλα
λητήριο την Κυριακή.

ποφάσισε να «δέση» τα πλοία στα 
λιμάνια από σήμερα τα  ξημερώ
ματα έωε και αύριο τα μεσάνυχτα.

Στην απεργία συμμετέχει και 
η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσο
κομειακών Γ ια τρών Ελλάδοε, 
που προγραμματίζει ούτωε ή άλ- 
λωε κινητοποιήσειε διαρκείαε 
από τη ν  ερχόμενη Δευτέρα.

Σήμερα απεργούν οι εκπαι
δευτικοί (πρωτοβάθμια και μέση 
εκπαίδευση) ύστερα από απο- 
φάσειε τηε ΔΟΕ και τηε ΟΛΜΕ,

ενώ και το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδαε (διπλωματούχοι μηχα
νικοί) δήλωσε ότι συμμετέχει 
στη  διήμερη απεργία. Απεργούν 
σήμερα και αύριο (όσοι εργάζο
ντα ι σε υπηρεσίεε που λειτουρ
γούν το  Σάββατο) οι υπάλληλοι 
τραπεζών, έπειτα από απόφαση 
τηε ΟΤΟΕ. Τέλοε, τριήμερη πα
νελλαδική αποχή για Δευτέρα, 
Τρίτη και Τετάρτη (12/13/14 Φε
βρουάριου) αποφάσισαν οι πρό
εδροι τω ν Δικηγορικών Συλλόγων 
τηε χώραε. Την Τρίτη 14 Φε
βρουάριου θα κληθούν όλοι οι ε- 
τηστήμονεε βουλευτέε (δικηγόροι, 
γιατροί και μηχανικοί) στα  γρα
φεία του Δικηγορικού Συλλόγου 
Αθηνών, προκειμένου να τουε ε
κτεθούν τα  προβλήματα που 
προκαλούνται από τα νέα μέτρα.

Πάνω από 10.000 άτομα, μέλη 
του ΠΑΜΕ, πραγματοποίησαν πο
ρεία προε τη  Βουλή χθεε το από
γευμα, ξεκινώνταε από το Πεδίον 
του Αρεωε και από άλλεε περιοχέε 
στιε 17.30. Μία ώρα αργότερα ξε
κίνησε η πορεία αριστερών ορ
γανώσεων και πρωτοβάθμιων σω
ματείων, μέλη τω ν οποίων είχαν 
προσυγκέντρωση στα Προπύλαια. 
Για περίπου δύο ώρεε είχε διακο
πεί η κυκλοφορία μεταξύ Ομόνοιαε 
και Συντάγματοε.

Τριήμερη αποχή από ια 
καθήκοντα τους για την 
ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη 
και Τετάρτη αποφάσισαν 

οι δικηγόροι.

■ Εκπαιδευτικοί (ΔΟΕ και ΟΛΜΕ)

■ Ναυτεργάτες

■ Μηχανικοί

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
ΣΗΜΕΡΑ 

ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ

<3 3 6 0
Τα λεωφορεία δεν 
θα κινηθούν καθόλου

•
Τα τρόλεϊ δεν 
θα κινηθούν καθόλου

Το μετρά δεν 
θα κινηθεί καθόλου

τραμΥ
Το τραμ δεν 
θα κινηθεί καθόλου

♦
0 Ηλεκτρικός θα κινηθεί 

από τις 10 π.μ. έως 

τις 5 μ.μ.

Γ *
0 ΟΣΕ δεν 
θα κινηθεί καθόλου

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ανατροπή της κυβέρνησης και εκλογές ζητεί η Αριστερά
Οξύτατες αντιδράσειε από τα  
κόμματα τηε Αριστεράε, που 
καλούν σε ανατροπή τηε κυ- 
βέρνησηε Παπαδήμου και ε- 
κλογέε, προκάλεσε η αποδοχή 
μετά το  πολύωρο θρίλερ τω ν  μέ
τρ ω ν  του Μνημονίου από τα  
κόμματα του κυβερνητικού συ
νασπισμού. Σ τον  αντίποδα, η 
πρόεδροε τηε Δημοκρατικήε 
Συμμαχίαε, κ. Ντόρα Μπακο- 
γιάννη, χαρακτήρισε «θέατρο 
σκ ιώ ν» τη  σύσκεψη τω ν  αρχη
γώ ν  και τόν ισ ε  ότι τα  κόμματα 
πήγαν χωρίε αντιπροτάσειε στη  
διαπραγμάτευση.

Η γ.γ. του ΚΚΕ Αλέκα Παπα- 
ρήγα ζή τησε ανατροπή τηε κυ-

βέρνησηε Παπαδήμου και με ε
πιτακτικό τρόπο εκλογέε εδώ και 
τώρα: «Αμεσοε στόχοε, να  ανα
τρέψουμε τη ν  κυβέρνηση του 
μαύρου μετώπου, να  μην ψηφι
στεί το  νέο Μνημόνιο, να γίνουν 
εκλογέε», είπε σε συνέντευξη  
Τύπου που παραχώρησε, κατά 
τη ν  οποία επέκρινε τόσο  το ν  
πρωθυπουργό όσο  και το  
ΠΑΣΟΚ και τη  Ν.Δ.

Ο πρόεδροε του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλ. 
Τσίπραε κατηγόρησε τα  κόμμα
τα  τηε συγκυβέρνησηε και το ν  
κ. Παπαδήμο, το ν  οποίο χαρα
κτήρισε «μοιραίο πρωθυπουργό», 
ότι «παρέδωσαν τη  χώρα όμηρο 
και υπόδουλη στουε δανειστέε

τηε για πολλέε δεκαετίεε και ε- 
πανέφεραν «το ν  Δ ιεθνή  Οικο
νομικό Ελεγχο».

Εκανε λόγο για παρωδία δια- 
πραγμάτευσηε και αποκάλεσε 
το ν  κ. Παπαδήμο και τουε αρ- 
χηγούε «πολιτικούε νάνουε, που 
ανοίγουν διάπλατα το ν  δρόμο 
για τη ν  έξοδο τηε Ελλάδαε από 
το  ευρώ».

Θυσίεβ χωρϊβ αποτέλεσμα
Ο πρόεδροε τηε Δημοκρατικήε 

Αριστεράε κ. Φ. Κουβέληε δή
λωσε ότι «η  συμφωνία με τη ν 
τρόικα αποτελεί μια βάναυση ε
πίθεση στουε μισθούε και τα  ε
πιδόματα ανεργίαε, στιε συντά-

ξειε, στιε εργασιακέε σχέσειε και 
στιε συλλογικέε διαπραγματεύ- 
σειε» και παρατήρησε ότι παρά 
τιε θυσίεε κανέναε από τουε ο- 
νομαστικούε στόχουε δεν  θα ε
πιτευχθεί.

Σε συνέντευξή τηε η πρόεδροε 
τηε ΔΗΣΥ κ. Μπακογιάννη είπε 
«ότι το  πολιτικό σύστημα πρέπει 
να αλλάξει μυαλό» και πρόσθε- 
σε: «Η ταν λίγο θέατρο σκιών αυ
τό  το  οποίο βλέπαμε μπροστά 
μαε. As καταλάβουμε ότι δεν μπο- 
ρείε να παε σε μία διαπραγμά
τευση  χωρίε αντιπροτάσειε. Το 
ότι ψάχνουμε 300 εκατ. σημαί
νει ότι δεν υπήρχε αντιπρόταση. 
Το να  πω “όχι” δεν είναι λύση.

Το να αντιπροτείνω είναι λύση».
Η ΔΡΑΣΗ χαιρέτισε «με αί

σθημα ανακούφισηε» τη  συμ
φωνία τω ν  κομμάτων και επι- 
σήμανε ότι «από μόνο του το  νέο 
Μνημόνιο δεν φθάνει για να μπει 
η Ελλάδα σε αναπτυξιακή τρο
χιά ούτε βέβαια φθάνει για να 
βρουν δουλειά οι εκατοντάδεε χι- 
λιάδεε άνεργοι, είναι όμωε α- 
πείρωε καλύτερο από τη ν  εναλ
λακτική λύση τηε στάσηε πλη
ρωμών». Καταλήγονταε τόνισε ό
τι «από εδώ και εμπρόε είναι στο 
χέρι μαε να  κερδίσουμε τη  μά
χη και να  αλλάξουμε το  κατε
στημένο που μαε έχει οδηγήσει 
σε αυτή τη ν  κατάσταση».

Η δικαστική εκκρεμότητα για τη ν  παραμονή ή μη τω ν  οι
κονομικών εισαγγελέων, που ταλάνισε τη  δικαιοσύνη για 
εβδομάδεε, έληξε χθεε με τη ν  απόφαση του Ανωτάτου Δ ι
καστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, που έκρινε ότι 
πρέπει να παραμείνουν στιε θέσειε τουε, παρά το  αβάσι- 
μο τω ν  καταγγελιών τουε για παρεμβάσειε σ το  έργο τουε

Επτά ανώτατοι δικαστέε και εισαγγελείε ψήφισαν υπέρ 
τηε παραμονήε τω ν  κ. Γρ. Πεπόνη και Σπ. Μουζακίτη, ε
νώ  τέσσεριε, μεταξύ τω ν  οποίων ο εισαγγελέαε του Αρεί
ου Πάγου κ. Ιω. Τ έντεε και η πρόεδροε του ανωτάτου δι
καστηρίου κ. Ρένα Ασημακοπούλου, ψήφισαν κατά, στη 
λογική ότι έβλαψαν το  κύροε τηε δικαιοσύνηε με τη  δια
τύπωση καταγγελιών περί παρεμβάσεων, οι οποίεε στη συ
νέχεια δεν τεκμηριώθηκαν από τουε ίδιουε.

Με τη ν  απόφαση περί παραμονήε τω ν  δύο οικονομικών 
εισαγγελέων, το  Α νώ τα το  Δικαστικό Συμβούλιο του Αρεί
ου Πάγου, δεν έκανε δεκτό το  σχετικό ερώτημα του υ
πουργού Δικαιοσύνηε, το  οποίο υποβλήθηκε όταν ολο
κληρώθηκε η διπλή έρευνα 
τηε εισαγγελίαε του Αρείου 
Πάγου για τιε καταγγελίεε τουε 
περί παρεμβάσεων.

Υπέρ τηε παραμονήε τουε, ε- 
τάχθη ο εισηγητήε, αντεισαγ- 
γελέαε του Αρείου Πάγου κ. Γ.
Κολιοκώσταε, υπεραμυνόμε- 
νοε του έργου τουε και τηε ε- 
ντιμότητάε τουε, ενώ  ο εισαγ- 
γελέαε του Αρείου Πάγου κ. Ιω.
Τέντεε, ο οποίοε ψήφισε κατά, στάθηκε σε τρ ία  σημεία, 
που έκρινε ότι ή ταν κρίσιμα για τη ν  αξιολόγηση τηε όληε 
υπόθεσηε. Τον θεσμό του οικονομικού εισαγγελέα, τον  ο
ποίο χαρακτήρισε «μελετημένο» και «ικανοποιητικό στα  
ουσιώδη το  έργο τω ν  οικονομικών εισαγγελέων», αλλά και 
στη  ρύθμιση που επεξεργάστηκε το  υπ. Οικονομικών -υ
πήρξε η αιτία για τιε αντιδράσειε τω ν  οικονομικών ει
σαγγελέων- εκφράζονταε τη ν  αντίθεσή του σε ανάθεση 
τω ν  καθηκόντων του οικονομικού εισαγγελέα σε ανώτα
το  εισαγγελικό λειτουργό. Ο κ. Τέντεε δεν παρέλειψε να 
εκφράσει επιφυλάξειε για το ν  τρόπο που διατυπώθηκε το  
ερώτημα του υπουργού, ενώ κάλεσε τουε ανώτατουε λει- 
τουργούε να ψηφίσουν, όπωε είπε, «με νηφαλιότητα και 
με κριτήρια υπηρεσιακά».

Πάντωε, σύμφωνα με πληροφορίεε όλοι οι παριστάμε- 
νοι, εξέφρασαν αντιρρήσειε για το ν  τρόπο που οι οικο
νομικοί εισαγγελείε χειρίστηκαν τιε καταγγελίεε τουε, ω 
στόσο, το  ότι πολλοί ενοχλήθηκαν από τη  διατύπωση του 
ερωτήματοε του υπ. Δικαιοσύνηε, που εξέλαβαν ότι προ
καταλάμβανε τη ν κρίση τουε, οδήγησε σε απόρριψη του 
ερωτήματοε.

Ανπεξουσιαστές 
κατέλαβαν τη Νομική

Παρά το αβάσιμο 
των καταγγελιών 
Πεπόνη - 
Μουζακίτη 
για παρεμβάσεις 
στο έργο τους.

Επίθεση του ξένου Τύπου στους Ελληνες πολιτικούς

Βόλφγκανγκ Σόιμπλε και Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ, λίγο πριν από τη χθεσι
νή συνεδρίαση του ΕυΓ0 §Γ0 ΐιρ. Είχε προηγηθεΙ η σκληρή στάση διεθνών 
Μέσων Ενημέρωσης απέναντι στην Ελλάδα.

Ακρως υποτιμητικά για την ελ
ληνική πολιτική ηγεσία ήταν τα 
χθεσινά δημοσιεύματα τω ν διε
θνών MME. «Οι κακομαθημένοι 
επαίτεε τω ν  Αθηνών» τιτλοφορεί 
το χθεσινό τηε κύριο άρθρο η 
Wall Street Journal, που συνέχι
ζε: «Το πραγματικό θαύμα αφορά 
την ύπαρξη ανθρώπων στον πλα
νήτη μαε που παραμένουν πρό
θυμοι να δεσμευθούν σε ένα α
κόμη πρόγραμμα διάσωσηε, που 
ισούται με το 50% του διαρκώε 
συρρικνούμενου ΑΕΠ τηε Ελλά
δαε, εφ ’ όσον οι Ελληνεε τουε το 
επιτρέψουν. Οι δανειστέε τηε 
Ελλάδαε σε Βερολίνο, Βρυξέλλεε 
και Ουάσιγκτον μπορεί να φα
ντάζοντα ι ότι κρατούν την Αθή- 
ν (  ’ ό το ν  λαιμό. Οσο, όμωε, οι 
αμ,.,ιέκτονεε τω ν  προγραμμά
των διάσωσηε παραμένουν δέ
σμιοι τηε άποψηε ότι μία ελληνική 
χρεοκοπία, άτακτη ή συντεταγ
μένη, αποτελεί καταστροφή για 
την Ευρώπη, οι ανίκανοι και κα- 
βγατζήδεε πολιτικοί τω ν Αθηνών 
θα είναι εκείνοι που θα κατέχουν 
τα ηνία. Οι επαίτεε μπορούν να 
είναι κακομαθημένοι, αν τουε το

επιτρέψει κανείε...». Η Die Zeit πε
ριγράφει ένα σκηνικό στο οποίο 
η Ε.Ε. θέτει όρουε, η Ελλάδα δεν 
τουε πραγματοποιεί, ωστόσο κά
θε φορά έπειτα από σκληρέε 
διαπραγματεύσειε παρέχονται 
νέα δάνεια στη  χώρα. Η γερμα
νική εφημερίδα εκτιμά όμωε ότι 
στο παρασκήνιο η Ευρώπη προ
ετοιμάζεται εδώ και αρκετό διά
στημα για μία νομισματική ένω-

ση χωρίε τη ν Ελλάδα. Και προ
σθέτει: «Ω στόσο θεωρείται απί
θανο ότι η Γερμανία ή άλλεε χώ- 
ρεε του Βορρά θα αποκλείσουν 
τη ν Ελλάδα από την Ευρωζώνη, 
καθώε δεν υπάρχει η νομική βά
ση γΓ αυτό. Πιο πιθανό είναι ότι 
οι προϋποθέσειε για μία νέα βοή
θεια θα γίνουν τόσο σκληρέε, ώ
στε οι Ελληνεε θα εγκαταλείψουν 
μόνοι τουε το ευρώ. Ο αμερικα-

«Ο ι κακομαθημένοι 
επαίτες των Αθηνών» 
ήταν ο τίτλος του κύρι
ου άρθρου της Wall 
Street Journal.

νικόε τραπεζικόε όμιλοε Citi
group υπολογίζει τη ν  πιθανότη
τα  επαναφοράε τηε δραχμήε 
τουε επόμενουε 18 μήνεε σε ένα 
ποσοστό άνω του 50%».

«Η  Ελλάδα ένα κενό», επιγρά
φεται σχόλιο τηε Süddeutsche 
Zeitung του Μονάχου. Η εφημε
ρίδα τονίζει ότι «η Ελλάδα έχει πε
ριοριστεί σε ένα κενό κράτοε. Αυ
τό το κενό δεν γεμίζει ούτε με τιε 
φωνέε τω ν ανθρώπων και τιε πα- 
νικόβλητεε προειδοποιήσει τω ν 
πιστωτών. Είναι απλά εκεί. Αυτή 
τη  στιγμή, θα βοηθούσε τουλά
χιστον λίγη ειλικρίνεια. Η επι
σήμανση απευθύνεται κυρίωε 
στουε Ελληνεε πολιτικούε. Ο 
βαθμόε τηε ανευθυνότητάε τοϋε 
έναντι του ίδιου τουε του λαού, 
αλλά και τω ν  υπολοίπων Ευρω-

παίων, δεν μπορεί να εκφραστεί 
πλέον με λόγια». Και συνεχίζει: «Η 
διαφάνεια και η ειλικρίνεια θα ή
τα ν  οι κατάλληλεε αρετέε αυτήν 
τη ν  ώρα, αλλά αντ’ αυτού ο ελ- 
ληνικόε κομματικόε μηχανισμόε 
παίζει σκοτεινά παιχνίδια συμ
φερόντων και διαδίδει μισέε α- 
λήθειεε για τη ν πραγματική κα
τάσταση τηε χώραε και τον  ρόλο 
τω ν  δανειστών».

Την απώλεια τηε εθνικήε κυ- 
ριαρχίαε στα  χέρια τηε τρόικαε 
περιγράφει ο ανταποκριτήε τηε 
γαλλικήε Le Monde στην Αθήνα, 
που επισημαίνει ότι η Ελλάδα έ
χει ήδη τεθεί «υπό κηδεμονία» χά
ρη στα  μέτρα που τηε επέβαλαν 
οι δανειστέε τηε. Η οικονομική 
Les Echos προειδοποιεί ότι οι ζη- 
τωκραυγέε είναι πρώιμεε, κα
θώε οι λεπτομέρειεε που μένει να 
αποσαφηνισθούν, αλλά και η «α
κραία φύση» τω ν  μέτρων, απο
κλείουν τη ν ταχεία υιοθέτησή 
τουε. Η εφημερίδα επισημαίνει, 
τέλοε, το ν  κίνδυνο κοινοβου- 
λευτικήε εξέγερσηε κατά του νέ
ου κύματοε λιτότηταε μέσα στο 
Σαββατοκύριακο.

Κατειλημμένο από άτομα του, λεγάμενου, αντιεξουσιαστι- 
κού χώρου είναι από χθεε το  μεσημέρι το  κτίριο τηε Νο- 
μικήε Σχολήε, σ το  κέντρο τηε Αθήναε. Συγκεκριμένα, ο
μάδα περίπου 50 ατόμων εισήλθαν στο  κτίριο, διέκοψαν 
τα  μαθήματα και δήλωσαν στουε παρευρισκόμενουε πα- 
νεπιστημιακούε και διοικητικούε υπαλλήλουε ότι κατα
λαμβάνουν το  κτίριο επειδή αντιδρούν στιε πολιτικοοι
κονομ ικ έ εξελίξειε στη  χώρα. Μάλιστα, ανακοίνωσαν ό
τ ι θα έχουν τη  Νομική ωε ορμητήριο - «κέντρο δράσεων 
σ το  πλαίσιο του θερμού τετραημέρου και τηε γενικήε α- 
περγίαε», όπωε ανέφεραν. Οι 
αρχέε τηε Νομικήε Σχολήε, 
από τη ν  πλευρά τουε, τήρη
σαν σ τά ση  αναμονήε σε 
σχέση με τιε προθέσειε τω ν  
καταληψιών, επισημαίνο- 
νταε σ τη ν  «Κ » ότι η πλειο
νό τη τα  τηε ομάδαε είναι 
φοιτητέε. Βέβαια, υπάρχει α
νησυχία μήπωε κατά τιε 
βραδινέε ώρεε στο  κτίριο τηε Σίνα συγκεντρωθούν ετε
ρόκλητα στοιχεία (αναρχικοί, μετανάστεε, άστεγοι).

Επίσηε, κατάληψη στο κεντρικό κτίριο του Πολυτεχνείου 
Κρήτηε, στα  Χανιά ανακοίνωσαν ότι θα κάνουν φοιτητέε 
τηε εξωκοινοβουλευτικήε Αριστεράε. Η κατάληψη α
ναγγέλθηκε χθεε, θα αρχίσει σήμερα το  πρωί και θα εί 
ναι διήμερη.

Την ίδια στιγμή, η Δημοκρατική Αριστερά καταδίκασε 
τα επεισόδια που σημειώθηκαν την Τετάρτη στο ΑΠΘ. «Κα- 
θέναε έχει το  δικαίωμα να διαφωνεί με ένα νόμο και να 
κάνει ό,τι νομίμωε περνάει από χέρι του για το ν  αλλάξει. 
Εν τούτοιε, ο τρόποε που επέλεξε αυτή η θλιβερή πανε
πιστημιακή μειοψηφία θυμίζει άλλεε σκοτεινέε εποχέε», 
σχολίασε η νεολαία του κόμματοε.

ΑΠ. Λ.

Ανακοίνωσαν ότι 
θα έχουν το κτίριο 
ως ορμητήριο 
στο πλαίσιο της γε
νικής απεργίας.

Πρόταση Εξεταστικής για το έλλειμμα κατέθεσε η Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ
Του ΓΙΩΡΓΟΥ Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ

Ενα βήμα πιο κοντά σε μια ακόμα 
εστία πολιτικήε έντασηε για την 
κυβέρνηση Παπαδήμου, πραγ
ματοποιήθηκε χθεε στη  Βουλή: η 
ΚΧ υ ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πρό
ταση για τη  σύσταση εξεταστικήε 
επιτροπήε, αναφορικά με τα στα
τιστικά στοιχεία για το  δημοσιο
νομικό έλλειμμα του 2009. Οι δύο 
κεντρικοί πυλώνεε τηε τρικομ- 
ματικήε κυβερνητικήε συμμα
χίαε, το ΠΑΣΟΚ και η Ν.Δ., έχουν 
εκ διαμέτρου αντίθετεε θέσειε ωε 
προε τον  χρόνο που πρέπει να συ- 
σταθεί η επιτροπή. Χθεε επανα
βεβαίωσαν τη διαφορά τουε με το 
ΠΑΣΟΚ να ζητεί προ τω ν εκλογών 
έρευνα, και τη  Ν.Δ. να επιμένει 
πωε πρέπει να γίνει μετά. Η δια
φωνία, η οποία έρχεται να προ
στεθεί και στην επί τηε ουσίαε με
ταξύ τουε διαμάχη για το αν ήταν 
ορθά (όπωε υποστηρίζουν οι πρά
σινοι) ή διογκωμένα (όπωε κα

ταγγέλλουν οι γαλάζιοι) τα  στοι
χεία για το έλλειμμα του Ό9, α
πειλεί να  πυροδοτήσει εκ νέου 
μείζονα ένταση, σε μια περίοδο 
κατά την οποία -όπωε χαρακτη
ριστικά λέγεται- χρειάζεται σ τα 
θερότητα, ήπιο κλίμα και κοινόε 
βηματισμόε για την ευρεία επι
κύρωση του νέου Μνημονίου.

«Πολλοί συνεχίζουν στον  δη
μόσιο διάλογο να επικαλούνται ε
πιχειρήματα για τεχνητή  διό
γκωση του ελλείμματοε. Αυτή η 
αμφισβήτηση είναι απολύτωε ε
πιζήμια για την εικόνα τηε χώραε. 
Είναι απολύτωε παραπλανητική 
σε σχέση με το  μέγεθοε τηε ευ- 
θύνηε που πρέπει ωε πολιτεία να 
αναλάβουμε για ένα πραγματικό 
πρόβλημα, όπωε είναι η δημο
σιονομική κατάρρευση, η κρίση 
δανεισμού και τελικά η αποδυ- 
νάμωση συνολικά τηε ελληνικήε 
κοινωνίαε», αναφέρεται σ τη ν 
πρόταση. Και προστίθεται ότι εί
ναι επιβεβλημένο να διερευνη-

Η  διαφωνία 
με τη Νέα Δημοκρατία 
απειλεί να πυροδοτή
σει εκ νέου μείζονα 
ένταση.

θούν: «α). Ποιοι παράγοντεε, ποια 
μέτρα, ποιεε συνθήκεε οδήγησαν 
στη διαμόρφωση του ύψουε του 
ελλείμματοε και του χρέουε του 
2009, β) Ποιεε διαρθρωτικέε α- 
δυναμίεε που υφίστανται δια
χρονικά έπρεπε να είχαν αντι
μετωπιστεί για να μην φτάσει η 
Ελλάδα να αμφισβητείται διαρκώε 
ωε προε τη ν αξιοπιστία τω ν  στα
τιστικών τηε δεδομένων»;

Σύμφωνα με ανακοίνωση που 
εκδόθηκε, τη ν  πρόταση υπο
γράφουν 111 βουλευτέε με επι- 
κεφαλήε το ν  κ. Γ. Παπανδρέου. 
Ωστόσο, στο πρωτοκολημμένο α
ντίτυπο που μοιράστηκε στουε

δημοσιογράφουε, πρώτοε υπο- 
γράφων εμφανίζεται ο κ. Απ. Κα- 
κλαμάνηε και οι υπογραφέε συ
νολικά είναι 108 (δεν εμφανίζο
νται οι υπογραφέε τω ν  κ. Π. Στα- 
σινού, Α. Τριανταφυλλόπουλου 
και τηε κ. Κυριακήε Τεκτονίδου, 
τα ονόματα τω ν  οποίων συμπε- 
ριλαμβάνονται στην ανακοίνωση). 
Το αίτημα δεν υπογράφουν, ωε εί- 
θισται, οι βουλευτέε που είναι μέ
λη του Υπουργικού Συμβουλίου, 
καθώε και ο πρόεδροε τηε Βουλήε.

Ζήτησαν αναβολή
Στην εβδομαδιαία σύσκεψη 

προγραμματισμού κοινοβουλευ
τικού έργου (διάσκεψη προέ
δρων) χθεε, σύμφωνα με πληρο
φορίεε, οι εκπρόσωποι του ΚΚΕ 
και του ΣΥΡΙΖΑ, επικαλούμενοι 
τιε σημαντικέε εξελίξειε σε άλλα 
μέτωπα (Μνημόνιο κ.λπ.), ζήτη
σαν μικρή αναβολή σ τη ν αντι
μετώπιση του ζητήματοε και έ
τσ ι φαίνεται πωε υπήρξε συμ

φωνία να εξεταστεί την επόμενη 
Πέμπτη.

Στα πηγαδάκια άπαντεε ερμη
νεύουν τη  στάση τω ν  δύο κομ
μάτων με τη ν κοινοβουλευτική 
τουε ισχύ: ωε πλειοψηφία το 
ΠΑΣΟΚ επιδιώκει τώρα τη  διε
ξαγωγή τηε έρευναε, ενώ η Ν.Δ. 
«δικαιολογημένα» θέλει να περι
μένει, προκειμένου ν ’ αναδει- 
χθεί πρώτο κόμμα στιε προσεχείε 
εκλογέε. Πάντωε, δεν λείπουν και 
εκείνοι που αναφέρουν πωε πλέ
ον τίποτε δεν προδικάζει ότι αν 
γίνει η τελική ψηφοφορία για τη 
λήψη απόφασηε (απαιτείται πλει
οψηφία τω ν  παρόντων, όχι μι
κρότερη από 120), αυτό θα συ- 
νάδει με την επιθυμία τηε ηγεσίαε 
του ΠΑΣΟΚ. Επικαλούνται δε 
τη ν πρόταση για σύσταση προ- 
ανακριτικήε επιτροπήε για τη 
δίεηίθηε που απορρίφθηκε, καθώε 
τη ν  καταψήφισαν «πράσινοι» 
βουλευτέε, ακόμα και κάποιοι 
που τη ν είχαν προτείνει.

Διαμαρτυρία στα διόδια 
Αφιδνών για τις αυξήσεις
Οι αυξήσεις στα διόδια όληε τηε χώραε, σε συνδυασμό με το 
πλήρεε «πάγωμα» τω ν έργων αναζωπυρώνουν τιε αντιδρά- 
σειε. Χθεε η Συντονιστική Επιτροπή Φορέων και Κατοίκων 
Βόρειαε Αττικήε Ενάντια στα Διόδια εξήγγειλε συγκέντρω
ση διαμαρτυρίαε στιε 11 το πρωί του Σαββάτου στα  διόδ 
Αφιδνών. Παράλληλα, προαναγγέλλει συνέχιση τω ν  κινη
τοποιήσεων, όπωε και ανάλογεε επιτροπέε του κινήματοε 
«διόδια στοπ» στην Πελοπόννησο, την Πιερία και αλλού. Επί
σηε 167 πολίτεε από τη  βόρεια Αττική εξέφρασαν χθεε με 
επιστολή τη  διαμαρτυρία τουε προε το υπουργείο Υποδο
μών. «Η  εταιρεία Νέα Οδόε δεν υλοποιεί τα προβλεπόμενα 
στη σύμβαση έχονταε αναστείλει τιε εργασίεε από 27-01- 
11. Παραταύτα, το Δημόσιο δεν εξάσκησε κανένα από τα 
δικαιώματά του, γεγονόε που κατά την άποψή μαε αντίκειται 
στην έννοια του δημόσιου συμφέροντοε», υποστηρίζουν. Το 
υπουργείο πάντωε υπεράσπισε προ ημερών την αύξηση, α- 
ναφέρονταε ότι είναι συμβατική υποχρέωση του Δημοσίου 
να επιτρέψει την ετήσια αναπροσαρμογή τω ν διοδίων με βά
ση το ν  Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Η μόνη εξέλιξη, πάντωε 
για το  «πάγωμα» τω ν συμβάσεων παραχώρησηε είναι η αί
τηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για αποστολή 
χρηματο-οικονομικών στοιχείων, προκειμένου να ελεγχθεί 
η δυνατότητα χρηματοδότησήε τουε.

Γ.Λ.


