
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 11-12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΓΝΩΜΕΣ ΤΑ ΝΕΑ 9Σιο ακρωιήρι ins τελευταίας ελπίδαςΤο ελληνικό δράμα os συνισιαμένη ins ευρωπαϊκής και εθνικής κρίσης
Η Ελλάδα παίζει τις παρατάσεις στο γήπεδο Ευρώπη. Μια χώρα σε νευρικό κλονισμό που θέλει να αποφύγει την καταστροφή, αλλά ταυτόχρονα τόσο κουρασμένη που είναι έτοιμη να εγκαταλειφθεί στη μοίρα της. Τώρα ή σε λίγους μήνες. Μια χώρα που σε μια γενιά έκανε την Τράπεζα από καταθετήριο των μικρών «οικογενειακών οικονομιών» σε δανειστή εισοδήματος που δεν παράγεται, ετοιμάζεται να κάνει ουρές απέξω για να σώσει τις καταθέσεις πριν χαθούν σε δραχμές. Μια χώρα που έκανε το αυτοκίνητο δεύτερο σπίτι και κοινωνική μαγκιά, ετοιμάζεται να παίρνει βενζίνη με το δελτίο. Μια χώρα που κατάπινε σωρηδόν τα φάρμακα όσο κανείς άλλος στην Ευρώπη, ετοιμάζεται να τα ψάχνει στη μαύρη αγορά.Η παγκόσμια κρίση του 2008 υπενθύμισε σε όσους το είχαν ξεχάσει ότι ο παγκοσμιοποιημένος χρηματοπιστωτικός καπιταλισμός δεν είχε ξεπεράσει την αστάθεια και τις περιοδικές κρίσεις του «ιστορικού καπιταλισμού». Αντιθέτως τις είχε επιτείνει. Ο  ενιαίος όμως χαρακτήρας της κρίσης έβαλε το δάχτυλο επί τον τύπον των ήλων στις αδυναμίες κάθε περιοχής και χώρας. Η ευρωζώνη βρέθηκε και βρίσκεται στη μέση της θύελλας. Οι «αγορές» τής ζητάνε κάποιου είδους «κράτος» εδώ και τώρα. Οι ΗΠΑ του Ομπάμα θέλουν να ανασυντάξουν τη γεωπολιτική οντότητα της «Δύσης», αφού η κρίση μετατόπισε δραστικά την ισχύ προς την Απω Ανατολή. Η Ελλάδα αποτέλεσε από την αρχή ακραία εκδήλωση της κρίσης της ευρωζώνης καθώς «κατόρθωσε» να συνδυάσει τρεις κρίσεις ταυτόχρονα (δημόσιο έλλειμμα, δημόσιο χρέος, μεγάλο έλλειμμα ισοζυγίου πληρωμών). Ετσι, το ελληνικό δράμα αποτέλεσε συνιστα- μένη της ευρωπαϊκής και της εθνικής κρίσης. Το ίδιο και η πολιτική αντιμετώπισή του. Οι «αγορές» πρώτες, από α τέλη του 2009, διέγνωσαν σωστά ότι η ελληνική ήταν δυνάμει κρίση του ευ- 

'ύ. Αντιθέτως, η ΕΕ και η Γερμανία άρ- σαν να το καταλάβουν, αντιμετωπί- ντας αρχικά την Ελλάδα σαν τοπική ρώστια που χρειαζόταν τοπικό φόρτο. Οταν αργότερα ξέσπασε η κρίση Νότιας Ευρώπης, άρχισε η αναζήτη- συστημικών» απαντήσεων και ποκών μεταρρυθμίσεων στην κατεύ- ση της ενοποίησης, με ρυθμούς αρ- ■ς για το μέγεθος της κρίσης, ταχύ- ους όμως για τις ώς τότε «συνήθει- των κρατών-μελών (ο χαρακτήρας η διορατικότητα των απαντήσεων ί  άλλο θέμα). Ετσι το ελληνικό πρό- έγινε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο.α θαύματα όμως, τουλάχιστον στην Ελλάδα, κρατάνε μόνο 
Α . τρεις μέρες. Στην περίπτωσή ιας, η παγκόσμια κρίση εκτός από το τριπλό έλλειμμα, ανέδειξε και την τρομερή αδυναμία του πολιτικοκομματι- κού συστήματος, όπως επίσης και τη δύναμη χειραγώγησης ενός καταστρεπτικού μιντιακού συστήματος. Κατάληξη; Ο εθνικός άθλος να καταστήσουμε ξανά «ιδιαίτερη περίπτωση» το ελληνικό πρόβλημα που είχε γίνει ευρωπαϊκό. Ολοι συνέβαλαν. Η καραμανλική ΝΔ έφτασε τη χώρα ανοχύρωτη στην παγκόσμια κρίση του 2007-08, αρνή-
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θηκε να πάρει την ευθύνη των αναγκαίων μέτρων, διαφήμισε τα Greek statistic, και ύστερα «την έκανε». Το ΠΑΣΟΚ κοίμισε και κοιμήθηκε με το ότι «λεφτά υπάρχουν». Προς τιμήν του ύστερα ανέλαβε την εθνική ευθύνη των δύσκολων μέτρων, αλλά χωρίς να ξέρει τι να διαπραγματευτεί, χωρίς vq‘ είναι σε θέση να τα εφαρμόσει καθώς διευθυνόταν από μια περί διαγραμμά- του ηγεσία, σε στυλ ελευθεριακό αλλά και «το μαγαζί είναι του πατέρα», στηριγμένη στο πιο παλαιοκομματικό τμήμα του «παπανδρεϊσμού». Εμεινε έτο έκθετη όχι μόνο στη σκληρότητα ττ κρίσης, αλλά και στη δημαγωγία της «επαναδιαπραγμάτευσης», της πρώτης μαγικής λύσης με την οποία παρα- μύθιασαν τους δοκιμαζόμενους πολίτες η ΝΔ του κ. Σαμαρά και η ηλιθιότητα των χρήσιμων προπαγανδιστών του που είχαν βαλθεί να τον φέρουν στην εξουσία. Σήμερα η ΝΔ του κ. Σαμαρά, η Δεξιά και η Κεντροδεξιά, βρίσκεται με την «καυτή πατάτα» στο χέρι και καλείται να δείξει εμπράκτους την πατριωτική της ευθύνη: να κρα-1 τήσει την Ελλάδα στην Ευρώπη, στηνΙ οποία ανήκουμε. Εχει όμως με τη σει- ' ρά της να αντιμετωπίσει τη δημαγωγία της νέας «μαγικής λύσης», τη λύση της δραχμής, με την οποία παρα- μυθιάζουν τους εξουθενωμένους Ελληνες οι μελλοντικοί αρχιμαυραγορί- τες και ανοήτως ένα μεγάλο μέρος της παραδοσιακής Αριστεράς.
Ο «κύκλος της χαμένης πολιτι- j κής», ο «κύκλος των αγ αστών δημαγωγών». Σύ στηκαν στην πιο άθλια σε ευρωτ τουλάχιστον επίπεδο πολιτική 8 / ριση της κρίσης, μετατρέποντά^ υπαρξιακή, γεωπολιτική και ιστορική. Θα είναι η τρίτη φορά που αυτή η χώρα, ενώ ιστορικά έχει δείξει αξιοσημείωτη δεκτικότητα στην πρόοδο, θα τηγ «πατήσει» γιατί θα χάσει τον προσο νατολισμό της και την ορθοφροο της σε άλλη μία περίοδο παγκόσμια^ γεωπολιτικής σύγχυσης και ανακατά

ταξης. Την έπαθε μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο με τη μικρασιατική ήττα, την έπαθε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με τον Εμφύλιο. Τώρα ή μετά μερικούς μήνες, κινδυνεύει να βρεθεί εκτός Ευρώπης σε μια μάλιστα περίοδο που επιταχύνονται οι εκεί διεργασίες.
Π αίζουμε τις παρατάσεις. Η πρώτη είναι τώρα. Ελπίζουμε ότι η πολιτική ηγεσία και η κοινωνία θα τα καταφέρουν να μείνουμε στο παιχνίδι. Η  επόμενη παράταση θα είναι μετά τις εκλογές (που δεν μπορούν να αργήσουν πολύ) και την πολιτική δυναμική που από αυτές θα προκύψει. Προς Θεού δεν χρειαζόμαστε άλλες «κόκκινες γραμμές», χορτάσαμε, άλλωστε είναι (και δεν μπορεί παρά να είναι) χαραγμένες την άμμο όσο δεν αποτελούν απολήξεις μιας εθνικής στρατηγικής εξόδου από την κρίση. Χρειαζόμαστε το δικό μας εθνικό σχέδιο και μια στοιχειώδη κοινωνική ψυχραιμία, ώστε να κάνουμε και πάλι το ελληνικό πρόβλημα αξιόπιστα ευρωπαϊκό και παγκόσμιο.Τα διακυβεύματα, τώρα και τους προσεχείς αρκετούς μήνες, είναι ιστορικών διαστάσεων. Διακυβεύεται η βαθύτερη σχέση Ευρώπης - Ελλάδας που τείνει να γίνει σχέση αμοιβαίας εχθρότητας με αμφίπλευρες ευθύνες. Για όσους έχουν λίγη αίσθηση της εθνικής μας ιστορίας καταλαβαίνουν ότι όταν χαθεί ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός θα βγει στην επιφάνεια η χειρότερη όψη της Ελλάδας. Γεωπολιτικά εξάλλου, θα βρεθούμε χωρίς ισχυρές συμ- μαχίες στη νέα πυριτιδαποθήκη του Κόσμου, τον άξονα Μεσόγειος - Εγγύς και Μέση Ανατολή - Ιράν, όπου αναδι- αμορφώνονται οι παγκόσμιοι συσχετισμοί με βασικούς πόλους τις ΗΠΑ και την Κίνα. Διακυβεύεται η μορφή του κομματικού συστήματος που από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 μορφο- ποίησε βαθμιαία μετά τη δικτατορία σε συντεταγμένα κόμματα τις τρεις ιστορικές παρατάξεις του 20ού αιώνα (Αρι

στερά, Κέντρο, Δεξιά). Χοντρικά μιλώντας, οι μεγάλες ιστορικοπολιτικές παρατάξεις - κόμματα λειτούργησαν θετικά στην ελληνική πολιτική, ιδίως όταν βρήκαν ικανές ηγεσίες. Ενσωμάτωναν σε γενικούς στόχους τον κατακερματισμό μιας κοινωνίας με μικρές δομές και συσσωματώσεις. Περιοδικά έμπαιναν σε κρίση και διαδικασίες αναμόρφωσης με καλύτερα ή χειρότερα αποτελέσματα. Κάτι τέτοιο ήδη εξελίσσεται καθώς το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε κατάσταση διάχυσης και αναρχίας, με το θετικό όμως ότι ο βασικός αποδέκτης προς το παρόν είναι η ΔΗΜΑΡ. Η εξέλιξη των διεργασιών σε αυτόν τον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς και της δημοκρατικής Αριστερός εξαρτάται από το κατά πόσο το ΠΑΣΟΚ θα λύσει το πρόβλημα της ηγεσίας εδώ και τώρα (αφού δεν το έλυσε χθες) και από την αποφασιστικότητα της ΔΗΜΑΡ να στηρίξει την παραμονή της χώρας στο ευρώ, τιμώντας την παράδοση του αριστερού ευρωπαϊσμού που καθιέρωσαν μεγάλα ονόματα όπως ο Ηλίας Ηλιού και ο Λεωνίδας Κύρκος. Διακυβεύεται, τέλος, η τροπή που θα πάρει το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας στην πορεία εξόδου από την κρίση. Ο ι προηγούμενες κοινωνικές ισορροπίες μεταξύ μεσαίων στρωμάτων, μισθωτών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, νέων και ηλικιωμένων, «εντός» και «εκτός» του συστήματος, έχουν σπάσει ανεπίστρεπτα. Η εξελισσόμενη «εσωτερική υποτίμηση» και η «ευελιξία» θα παγιωθούν σε ένα μοντέλο που θα εξαρτά την ανταγωνι- στικότητά του από τη φτηνή εργατική δύναμη, ή θα γίνουν εφαλτήριο για μια νέα ποιοτικά αναβαθμισμένη συμμετοχή στη διεθνή οικονομία;Η Ελλάδα χρειάζεται χρήματα, αλλά χρειάζεται επίσης αίσθημα ιστορικής ευθύνης και την ορθοφροσύνη της πολιτικής ηγεσίας.
Ο Γláwns Βούλγαρηε είναι καθηγητήε στο Τμή
μα Πολιτικήε Επιστήμηε και Ιστορίαε του Παντεί- 
ου Πανεπιστημίου
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ΣΤΙΓΜΑ
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΡ. 
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

Επιστροφή σια πέτρινα χρόνια
Γ ια να είμαι ειλικρινής, ήμουν ■  εξ αρχής υπέρ της επιβολής ■μέτρων και κανόνων εξορθο- f lλογισμού μιας κοινω νίας η οποία είχε εθιστεί στην καλοπέραση, τον ¡ i j  ωχαδερφισμό και τη διαφθορά. Πί- Α  στευα ότι κάτι πρέπει να γίνει προ- ί |  κειμένου να συμμαζευτεί κάπως το |1  πράγμα, διότι δεν είναι δυνατόν να 9  επιζήσει μια χώρα που παράγει 5 ^και καταναλώνει 105. Οτι δεν μπορεί να υπάρξει οικονομικά όταν δεν 1 παράγει τίποτε, συντηρεί στρατιές (Μ  δημοσίων υπαλλήλων και εισάγει τα ί ρπάντα. Θεωρούσα μάλιστα την κρίση Sf? ευκαιρία για να γίνουν πέντε πράγ- , ματα σε αυτό τον τόπο που δομήθηκε άναρχα, αφέθηκε να ξεχειλώσει προς κάθε κατεύθυνση και έμαθε και τους λ  J  πολίτες του να μη σέβονται τίποτε, Μ  να μην αναγνωρίζουν καμιά αξία και Λ  να μη δέχονται το αυτονόητο, ότι ■  αν δεν συνεισφέρεις στον κρατικό κορβανά και μονίμως, σταθερά και παρατεταμένα φοροδιαφεύγεις, δεν μπορείς να απαιτείς από την Πολιτεία να σου προσφέρει δωρεάν υγεία, παιδεία, υποδομές, ασφάλεια. Τη λέω την «αμαρτία» μου, αυτά πίστευα και εξακολουθώ να πιστεύω. Αλλά...
Μ ε το πιστόλι 
στον κρόταφοΑλλά όλα έχουν ένα όριο, βρε αδερ- Β  φέ! Ολα. Αν έχουμε προβλήματα ως I  κοινωνία και ως λαός -  που έχουμε, Β  κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητή- ■  σει, εκτός κι αν έχει μονίμως χωμένο 1 το κεφάλι στην άμμο -  να καθήσουμε να τα λύσουμε μόνοι μας. Οχι με το πιστόλι στον κρόταφο και όχι με τον Λ σουγιά στα πλευρά. Γιατί αν συμβαίνει αυτό, στην πρώτη ευκαιρία Λ  ο άλλος θα την κάνει και θα έχει και δίκιο. Και λυπάμαι που το λέω -  γιατί ήμουν από αυτούς που στήριξαν $£ τον Γιώργο εξαρχής πιστεύοντας ότι είναι ορθή η πολιτική που ακολουθεί -  αυτό που συμβαίνει τώρα, είναι όχι απλώς να προσπαθείς να φέρεις στον ίσιο δρόμο κάποιον με το πιστόλι στον κρόταφο, αλλά παράλληλα να τον έχεις δεμένο πισθάγκωνα και κρεμασμένο σε ένα δένδρο. Ε, αυτό δεν γίνεται. Ο,τι (μας) συμβαίνει, οι οικονομολόγοι το ονομάζουν «βίαιη προσαρμογή». Εγώ το περιγράφω όπως προηγουμένως. Και επιμένω.Οπω ς επιμένω και στο ότι κανείς ξένος δεν μπορεί να λύσει τα δικά μας προβλήματα. Οσες φορές αυτό επιχειρήθηκε, μόνο δάκρυα, αίμα και πόνο προκάλεσε.
Στοιχειώνει 
τα όνειρά posΕδώ τώρα, για να διασωθεί η χώρα κάνουμε κωλοτούμπες στον καθένα δανειστή και εκείνος έρχεται και επιβάλλει μια συνταγή, η οποία μπορεί μεν να έχει εφαρμοστεί αλλού και να είχε αποτέλεσμα (αν και πολύ αμφιβάλλω), εδώ όμως πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις ιδιομορφίες των ελληνικών συνθηκών. Η κυρία Μέρκελ, αυτός ο «άγγελος» που στοιχειώνει τα όνειρά

Να pas μιλήσουν με ειλικρίνεια
Εμένα αυτό που με ενόχλησε περισσότερο 
σε σχέοη με τη νέα επώδυνη συμφωνία με την 
τρόικα είναι το γεγονόε ότι κανείε δεν Βγήι^ε να 
εξηγήσει στον ελληνικό λαό τι θα του συμβεί. Ή 
τι θα του συνέβαινε χωριό αυτή. Τι θα σήμαινε 
για τον λαό μια χρεοκοπία. Από διαρροέε 
μάθαμε τι pas βρήκε, και τι θα καθορίσει τη 
ζωή pas, και τη ζωή των παιδιών pas για πολλά 
χρόνια ακόμη. Ούτε ο Πρωθυπουργόε, ούτε 
οι πολιτικοί αρχηγοί αποτόλμησαν μια δημόσια 
εξήγηση με πραγματικά στοιχεία, αλλά και 
γεγονότα, npos t o u s  πολίτεε. Περιορίστηκαν σε 
γενικόλογεε avacpopés περί «παλεύω» και περί 
αποτροπήθ Tns «επανάστασηε» στην Ευρώπη. 
Ενώ θα έπρεπε, πιστεύω εγώ, να οργανώσουν 
μια κοινή συνέντευξη Τύπου, ο Παπαδήμοε 
και οι τρειε αρχηγοί, και να μιλήσουν με 
ειλικρίνεια για όλα. Για όλα épais. Και για t o u s  
εκβιασμούβ, και για την πραγματικότητα που 
κρύβεται πίσω από τη νέα δανειακή σύμβαση. 
Οχι τα «σωθήκαμε» κι αυτά όλα τα παραμύθια, 
που δεν τα πιστεύει κανειό πια...

μας, μπορεί στη Γερμανία να εφάρμοζε άνετα ό,τι απαιτεί να κάνουμε εμείς μέσα σε μια νύχτα, αλλά εμείς είμαστε «άλλοι». Κι από αλλού. Δεν είμαστε ίδιοι (με τους Γερμανούς) και -  το βεβαιώνω -  δεν θα γίνουμε ποτέ! Ασε που δεν θέλουμε κιόλας. Αυτά όλα που απαίτησε και όσα άλλα που μας τα κοπανάει στα μούτρα ότι δεν υλοποιήσαμε, δύσκολα μπορεί να υλοποιηθούν. Ή , να το πω καλύτερα, αν υλοποιηθούν θα οδηγήσουν τον τόπο στα πιο πέτρινα χρόνια που γνώρισε εδώ και πολλές δεκαετίες. Αυτό το καταλαβαίνουν, ναι ή όχι, οι δανειστές μας;
Δεν δίνω δεκάρα για 
Μέρκελ και ΣαρκοζίΔεν είμαι πολύ βέβαιος, πρέπει να ομολογήσω . Ε κείνοι συμπεριφ έ- ρονται σαν όλους τους δανειστές -  καμιά διαφορά δεν έχει αν είναι χώρες, τράπεζες ή επενδυτικοί όμιλοι. Λειτουργούν σαν τον γείτονα που σου δάνεισε πέντε δεκάρες και από την επόμενη στιγμή το μόνο που τον απασχολεί είναι το πότε θα τα πάρει πίσω. Αυτοί, λοιπόν, για το μόνο που ενδιαφέρονται είναι πότε θα πάρουν τα λεφτά τους. Δεν είδατε εκείνον τον Σαρκοζί πώς το ξεφούρνισε; Τα λεφτά που θα πάρουμε με τη νέα δανειακή σύμβαση, τα 130 δισ. ευρώ, θα πάνε σε ένα ταμείο από το οποίο θα ξεπληρώνονται τα τοκοχρεολύσια. Ούτε για επενδύσεις ούτε για το κοινωνικό κράτος. Δηλαδή, οι τύποι θα μας δα- νείσουν για να τους ξεπληρώσουμε όσα τους χρωστάμε! Λυπάμαι, αλλά εμένα δεν μου αρέσουν αυτά κι αν είναι να παίρνουμε όλα αυτά τα μέτρα για να διασωθούν οι γαλλικές και οι γερμανικές τράπεζες -  συγγνώμη που θα το πω -  μη σώσουν και σωθούν! Δεν δίνω δεκάρα. Οπω ς δεν δίνω δεκάρα για το πολιτικό μέλλον του Σαρκοζί και της Ανγκελα.
Ε κ λ ο γ έ β  α μ έ σ ο υ  
να τελειώνουμεΚαι εδώ, τι γίνεται; Εδώ, έτσι όπως εξελίσσεται το πράγμα, και μπροστά στον κίνδυνο να έχουμε στην επόμενη Βουλή δέκα κόμματα τα οποία θα ασκούνται στον πετροπόλεμο μεταξύ τους, καλύτερα να γίνουν τώρα, αμέσως, οι εκλογές και να τελειώ νουμε. Να πάρει όσα είναι να πάρει η Νέα Δημοκρατία, να μαζέψει και το ΠΑΣΟΚ τα κουρέλια του και να ξανακάνουν έναν «Παπαδήμο» πρω θυπουργό (δεν λέω τον ίδιο , γιατί υπάρχει θέμα), να δούμε πώς θα πορευτούμε στη συνέχεια. Αλλά αυτή η ιστορία με την παράταση της διακυβέρνησης είναι μια ανόητη προσπάθεια να συντηρηθεί με τεχνητά μέσα ένα μόρφωμα που δεν υπάρχει πια -  δεν ζει, πώς να το πω. Εκλογές, τώρα, να κάνουμε ταμείο και μετά βλέπουμε. Ετσι κι αλλιώς, είμαστε χωμένοι ώς τον λαιμό στον βούρκο. Ο ι εκλογές θα μας πειράξουν; Μ ην τρελαθούμε τελείως...

gpapachristos@dolnet.gr

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Του Δ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥΒουκουρέσπ ή Βουδαπέσιη;

ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΒΟΥΛΓΑΡΕΣ. Είναι η μπανάλ επιγραφή της προηγούμενης εικοσαετίας στα μπαρ της ελληνικής ενδοχώ ρας. Αυτή την εβδομάδα, όμως, το ερώτημα είναι αν θα ισχύει το «προσεχώς Ρουμανία» για την ελληνική πολιτική.Η Ρουμανία είναι η άλλη χώρα των Βαλκανίω ν που είναι στο ΔΝ Τ. Αυτή που δεν επισκέφθηκε ο Ντομινίκ Στρος-Καν όταν ως επικεφαλής τού εν λόγω οργανισμού ήλθε στην Αθήνα το 2010. Την εβδομάδα που μας πέρασε η κεντροδεξιά ρουμανική κυβέρνηση κατέρρευσε. Η  δημοτικότητα του απερχόμενου Πρωθυπουργού ήταν στο 20% και ο άνθρωπος δεν άντεχε άλλο. Το πρόγραμμα λιτότητας αποδίδει, αλλά ακόμη και μια κοινωνία ισοπεδωμένη από τον Τσαουσέσκου έχει βγει στους δρόμους. Ειρήσθω εν παρόδω, το Βουκουρέστι έχει ζήσει την απόλυση όχι δεκαπέντε, αλλά εκατό χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων. * * *
Η ΕΙΡΩΝΕΙΑ είναι ότι το πρόγραμμα λιτότητας είχε αρχίσει να αποδίδει καρπούς. Μέχρι εκεί όμως. Η Ρουμανία είναι καθρέφτης της αναλω- σιμότητας του πολιτικού προσωπικού σε χώρες που μπαίνουν στην κρεατομηχανή πολιτικών τύπου ΔΝΤ. Οι εξελίξεις στο Βουκουρέστι είναι δυσάρεστος οιωνός για έλληνες πολιτικούς που ενδιαφέρονται να κυβερνήσουν και δεν βολεύονται με αντιπολίτευση που θα χρηματοδοτείται από τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες στηρίζουν τα κόμματά τους. Αλλωστε, με τη στρόφιγγα των θεατρικών επιχορηγήσεων του υπουργείου Πολιτισμού κλεισμένη, είναι οι πολιτικοί που κάνουν παράσταση.Η Ρουμανία είναι η μία περίπτωση, η πιο κοντινή. Η Ουγγαρία είναι η άλλη. Ο Βίκτορ Ορμπάν είναι δεξιός που εξελέγη με οικονομικές υποσχέσεις κουκουρούκου μετά την κατάρρευση των Σοσιαλιστών, που είχαν εφαρμόσει πολιτικές λιτότητας και είδαν το ποσοστό τους να κόβεται στη μέση. Τους είχε επισκεφθεί -  κάνοντας πολιτικό τουρισμό -  ο Γιώργος Παπανδρέου στη φάση του Μ νημονίου, α>Λά μάλλον δεν συγκρότησε πολλά από όσα είδε στη Βουδαπέστη. Ο Ορμπάν έκανε τα δικά του και η Ουγγαρία έχει ξαναπέσει έξω, πηγαίνοντας ως επαίτης στο ΔΝΤ και μη χειρότερα. Η ΕΕ επίσης τα έχει βάλει με την ουγγρική κυβέρνηση λέγοντας ότι έχει μισογυρίσει την πλάτη στη δημοκρατία.* * *
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ Ή  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ; Στην πρώτ περίπτωση, έχουμε ηρωικές κυβερνήσεις μ περιορισμένο χρόνο ζωής στη μάχη της λιτότητας. Στη δεύτερη περίπτωση, έχουμε τον πειρασμό ενός πολιτικοοικονομικού παραλογι- σμού χωρίς αύριο. Για την Ελλάδα, η ουγγρική αναλογία είναι το φλερτ με την επιστροφή στη δραχμή που, σε σύντομο διάστημα, θα διαλύσει τελείως τη χώρα. Προς το παρόν, κανείς δεν το προτείνει ανοιχτά -  αφού δεν το θέλει ο κόσμος. Αλλά οι πολιτικοί μας ζουν με την ψευδαίσθηση ότι μπορεί να περάσουν μέτρα λιτότητας χωρίς να ζήσουν τις συνέπειές τους. Χα, χα -  ούτε για τον Λουκά Παπαδήμο δεν έχει ισχύσει αυτό!

mailto:gpapachristos@dolnet.gr
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Του ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

διαπραγμάτευση. Η τρίτη κατηγορία του αθλήματος της πάλης. Οι άλλες δυο είναι η ελεύθερα και η ελληνορω μαϊκά. Βάσει των κανονισμών της Διεθνούς Ο μοσπ ονδίας, τουλάχιστον στην ελληνικά τους εκδοχά, οι αγώνες στην κατηγορία αυτά δεν επιτρέπεται να διεξάγονται πριν από τα μεσάνυχτα και μετά την εβδόμη πρωινά. Επίσης, σε αντίθεση με τις άλλες δυο κατηγορίες, εδώ επιτρέπεται να παλεύουν τρεις με τρεις, τρεις με δυο, τρεις με έναν ά τέσσερις με κανέναν. Σ' αυτάν την τελευταία περίπτωση, σημασία δεν έχει ο αγώνας καθεαυτόν αλλά τα μετά τον αγώνα, το λεγόμενο «τρίτο ημίχρονο», που περιλαμβάνει κυρίως τις δηλώσεις των παλαιστών (βλ. λάμμα.) Εξ ου και δεν μετρά καθόλου εδώ το σκέλος «ταπί»* μόνο το σκέλος «μεικτά ζώνη».
ΚαβάφηΒ. Μέγας ποιητής και ανεξάντλητη πηγή τσιτάτων διά πάσαν νόσον. Ιδιαιτέρως εκμε- ταλλευσιμος σε καιρούς όπου συνειδητοποιείται η κατάσταση που λέγεται παρακμή. Αντιθέτως, ο σπουδαίος Ελυτης, π .χ ., πλαισιώνει αποτελεσματικότερα την εφηβικά έξαρση και την ορμή που συνδέεται με το ξεκίνημα των ερώτων και την έναρξη των πτήσεων ανθρώπων και κομμάτων. Μια και ζούμε, λοιπόν, στον αστερισμό του Αλεξανδρινού, ας κατατεθεί η φράση που απηύθυνε κάποτε στον άγγλο συγγραφέα Φόρστερ: «Εσείς οι Εγγλέζοι δεν μας καταλαβαίνετε επειδή εμείς οι Ελληνες έχουμε χρεοκοπήσει προ πολλού». Αυτά πριν από έναν αιώνα, οπότε οποια- δάποτε ομοιότητα με το παρόν δεν είναι καθόλου συμπτωματικά.

ξενύχτί. Σταθερά αξία που συνδέεται διαχρονικά με τον ελληνικό τρόπο ζωής. Από το πλατωνικό «Συμπόσιο» ώς το lifestyle της μεταπολιτευτικής φρεναπάτης, όλα τα σπουδαία σ' αυτόν τον τόπο γίνονταν νύχτα. Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο ότι οι έλληνες πολιτικοί αρχηγοί, κυβερνητικοί παράγοντες κ.λπ. έσυραν την τρόικα σ' αυτό το γήπεδο κι έχουν πεθάνει τους ανθρώπους στο ξενύχτι. Προφανώς, ως θεματοφύλακες της μεγάλης παράδοσης του γένους, αισθάνονται ότι παίζουν εντός έδρας αυξάνοντας τις πιθανότητές τους να σημειώ σουν το γκολ της τιμής και να χάσουν τελικά μόνο με 10-1 στο ματς που διεξάγεται για τη νέα δανειακή σύμβαση και το PSI.
παλαΐστή$. Ω ς αθλητής είναι σ υ νήθως ένας κοινός βιοπαλαιστής, ένας σκληρά εργαζόμενος συνάνθρωπός μας. Αγωνίζεται, κατά κανόνα, όχι για τη δόξα αλλά για το ψωμί του. Ως πολιτικός, όμως, έχει τον νου του αλλού, π .χ . στην «εθνική υπερηφάνεια» ή «στον απλό τον κόσμο», με αποτέλεσμα να υφίσταται στραπάτσα που θα μπορούσε να είχε αποφύγει αν ήταν συγκεντρω μένος κι αυτός στον στόχο του σαν τον επαγγελ- ματία πεχλιβάνη.
O U v Oe t OS. Ηρωας της σύγχρονης ελληνικής πολιτικής σκηνής. Εζησε ή νόμισε πως έζησε πολλά. Ανάμεσα σ' αυτά, και το δράμα των συντάξεων (βλ. λήμμα). Ακόμη και σήμερα αναρωτιέται: «Μήπως όλ' αυτά τα είδα στον ύπνο μου;».
συντάξείΒ. Κύριες ή επικουρικές,

απασχολούν τον νου και την καρδιά του πολιτικού παλαιστή (βλ. λήμμα), που η ιστορική συγκυρία τον έφερε να παλεύει με τον εαυτό του νομίζοντας ότι παλεύει με την τρόικα. Βγαίνοντας από τον κομματικό - οικογενειακό του σωλήνα, είχε διδαχτεί από τους φυσικούς και πολιτικούς γεννήτορές του ότι ένας ήταν ο λόγος ύπαρξής του: να μοιράζει χαρά (με ξένα λεφτά), να χαρίζει ελπίδα (με δημόσιο χρήμα) στον κόσμο. Πώς άλλαξαν έτσι τα πράγματα; Πώς μπήκαμε στο σκοτεινό τούνελ των υπολογισμών και των προσθαφαιρέσεων; Και να 'ναι τώρα αυτός υποχρεω μένος να πει «ναι» στην περικοπή των συντάξεων του «απλού του κόσμου»! Ποιος; Αυτός, ο «σύνθετος»! Α λειμ μένος κανονικά με λάδι, έτοιμος για τον αγώνα, νιώθει ξαφνικά τις δυνάμεις του να τον εγκαταλείπουν. Το βλέμμα του στρέφεται στον διαιτητή-δυνάστη του. «Λίγο νερό, παρακαλώ, και ένα δεκαπενθήμερο!». Ο άλλος, μην έχοντας κανένα λόγο να του αρνηθεί, του αποκρίνεται μ' ένα σατανικό χαμόγελο: «Βεβαίως!». Εξω έχει φέξει για τα καλά.
σχέδιο. Ολοι συμφωνούν ότι λείπει. Διακηρύσσουν ότι η χώρα το χρειάζεται. Πιο σωστά, το χρειαζόταν «τότε που ζούσε». Γιατί, όπως λέει ο Εμμανουέλ Λεβινάς, θάνατος είναι ακριβώς αυτό: «η απουσία σχεδίου».
φουστανέλα. Εκτός από ένδυμα που καλύπτει τα κάτω άκρα του σώματος, χρησιμεύει σε κάποιους και σαν φόδρα του μυαλού. Η πρώτη εκδοχή σε ντύνει Ελληνα, η δεύτερη σε κάνει Ελληνάρα.

ΟΡΘΟΔΟ

Του ΘΑΝΑΣΗ ΧΕΙΜΩΝΑ

A Φιλανθρωπία άνευ διδασκάλου
Γνωρίζετε φίλοι μου το νέο χόμπι του νεοέλληνα; Φωτογράφιση αστέγων! Πώς παλιότερα κάποιοι μάζευαν σπιρτόκουτα; Πώς υπήρχαν οι φιλοτελιστές; Ετσι σήμερα ένα σεβαστό κομμάτι των συμπατριωτών μας ξεχύνεται στους δρόμους των ελληνικών πόλεων προς αναζήτηση της φτωχολογιάς. Η διαδικασία είναι απλούστατη. Μόλις εντοπιστεί ο άστεγος, ο χομπίστας βγάζει την κινητούμπα του και τον φωτογραφίζει. Εν συνεχεία, ανεβάζει θριαμβευτικά τη φωτό στο Ιντερνετ, συνοδεία δακρύβρεχτων σχολίων.Αν πάλι βαριέστε (ή φοβάστε ή σιχαίνεστε) να τρέχετε στις λεγάμενες «δύσκολες» συνοικίες, ηο ρτοδίειηο! Βάζετε στο

Google τη λέξη «homeless» και αμέσως έχετε μπροστά σας ατελείωτες «γκαλερί» φωτογραφιών απ' όλες τις πόλεις του κόσμου. Ποστάρετε μία από αυτές (καλό θα είναι να μη φαίνεται πίσω από τον άστεγο ο Πύργος του Αϊφελ ή το Μπιγκ Μπεν) στο facebook και λέτε πως πάρθηκε πριν από λίγη ώρα στην Ομόνοια.Μιλάμε για ΤΟ σούπερ χόμπι. Ξεκού- ραστο, διασκεδαστικό και -  προπαντός -τζάμπα! Πιστεύω πως το επόμενο βήμα θα είναι να βγουν χαρτάκια με αστέγους. Θα μπορείς να ανταλλάσσεις τον Πακιστανό της Πλατείας Θεάτρου με τον έλληνα «νεοάστεγο» της Πειραιώς. Οταν δε θα συμπληρώνεις τη σελίδα της Πλατείας Βικτωρίας θα κερδίζεις

πλούσια δώρα όπως «μίξερ αληθινό» ή «λούτρινο κουκλάκι».Εδώ θα μπορούσε κανείς να πει πως αυτή η αλλοπρόσαλλη «μόδα» θα μπορούσε να κινητοποιήσει κάποιους ανθρώπους. Χλωμό το βλέπω. Αυτοί που νοιάζονται, αυτοί που θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν τους αστέγους το κάνουν (όπως το έκαναν και τα προηγούμενα χρόνια) μακριά από το φως της δημοσιότητας. Από κει και πέρα θα μιλήσω εκ προσωπικής πείρας. Πριν από λίγες ημέρες πήγα με τον Ηλεκτρικό από την Ομόνοια στο Φάληρο. Μπήκαν στο τρένο τρεις άστεγοι ζητώντας χρήματα. Κανείς δεν τους έδωσε δεκάρα τσακιστή. Τουλάχιστον δεν τους φωτογράφισαν...

ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΑ

ΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥΗ Ελλάδα που αγαπήσαμε
Κ ατ' άλλους πατρίδα είναι η παιδική ηλικία, αυτή που χάραξε τις ανεξίτηλες αναμνήσεις της στον πηλό της μνήμης. Κατ' άλλους είναι η γλώσσα, οι λέξεις που οργανώνουν τη συνείδηση, τον τρόπο που βλέπεις τον κόσμο και τον εαυτό σου. Υπάρχουν και τα υποκατάστατα εννοείται. Για πολλούς είναι το εξοχικό που κατάφεραν να χτίσουν, το αυτοκίνητο που απέκτησαν, η ποδοσφαιρική τους ομάδα, ο τόπος της ευκαιρίας. Για μερικούς, τους πιο προνομιούχους, πατρίδα είναι η χώρα που φιλοξενεί τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.Την Ελλάδα τη γεμίσαμε υποκατάστατα. Της βάλαμε σημαία ευκαιρίας και τη μετατρέψαμε σε υποκατάστατο πατρίδας. Λες και θέλαμε να σκοτώσουμε μέσα μας τις αναμνήσεις της παιδικής μας ηλικίας και να σβήσουμε τη γλώσσα μας. Και δεν εννοώ μόνον τα χρήματα που δανειστήκαμε, τη φτήνια που ξοδέψαμε γιατί μας ήταν ακριβή, την κακογουστιά του λάιφ στάιλ, την αμορφωσιά που ανακηρύξαμε σε δημόσιο αγαθό. Τώρα που όλα αυτά καταρρέουν με πάταγο πάνω στα κεφάλια μας δεν μας μένει παρά να την ξαναβρούμε.Γιατί όλοι μας κουβαλάμε μέσα μας μια Ελλάδα που αγαπάμε. Οπως όλοι μας κουβαλάμε και το βάρος μιας Ελλάδας που μισούμε, μιας άσχημης, κακοχυμένης χήρας που ρουφάει τη ζωή σου για να την κάνει απόβλητο. Και το ζητούμενο δεν είναι να βρούμε ποιοι από εμάς είναι «καλοί» και ποιοι «κακοί» Ελληνες. Αυτό ας το αφήσουμε για τους πατριδοκάπηλους, όσους εκ γενετής έχουν αποφασίσει πως ήταν, είναι και θα είναι οι «καλοί». Το ζητούμενο για εμάς, τους υπόλοιπους, ας είναι ένα: να βρούμε ποια Ελλάδα αγαπήσαμε, κι ας την αφήσουμε αυτή να μας δείξει ποια Ελλάδα θέλουμε να φτιάξουμε, σε ποια Ελλάδα θέλουμε να ζήσουμε. Αυτή θα μας δώσει τις διαχωριστικές γραμμές, κι αυτή θα ορίσει το μέτρο της αντίστασης στην απόλυτη καταστροφή.
Σ τις δεκαετίες της ευμάρειας ο πατριωτισμός ήταν είδος πολυτελείας, πόζα, ρητορεία. Μπροστά στις δυσκολίες είναι είδος πρώτης ανάγκης. Η ηθική σωτηρία δεν είναι κεκτημένο δικαίωμα για να το διεκδικήσεις απ' τους άλλους. Είναι υποχρέωση απέναντι στον εαυτό σου.Γιατί στο κάτω κάτω κανείς δεν μπορεί να μου αφαιρέσει την αξιοπρέπεια που αισθάνομαι όταν στέκομαι μπροστά στο τοπίο μιας θάλασσας ικανής να σε συμφιλιώσει ακόμη και με τη δυστυχία σου. Κι αυτό μόνον εδώ μπορώ να το βρω γιατί «εδώ» αυτό με βρήκε για πρώτη φορά στη ζωή μου. Κοινοτοπίες, θα μου πείτε. Φτηνοί συναισθηματισμοί; Ομως αυτό δεν είναι το ζητούμενο; Το ζητούμενο είναι να βρούμε το κοινό αίσθημα της πατρίδας που χάνεται μέσα στον πανικό.Μια μουσική του Χατζιδάκι, μια σελίδα από τις μέρες του Σεφέρη, το «σαν έτοιμος από καιρό» του Καβάφη, η τρέλα του Σικελιανού, η λόξα του Εγγονό- πουλου κι άλλα πολλά, ων ουκ έστιν αριθμός. Πολλά αλλά σπάνια. Εκαστος εφ' ω ετάχθη, κι όλοι μαζί πρέπει να βρούμε τους κοινούς μας τόπους. Για να διώξουμε κι από μέσα μας, τώρα που γκρεμίζονται γύρω μας, την ασχήμια του αυθαίρετου που χάλασε το ωραίο τοπίο, τον αμόρφωτο αχρείο που έγινε λαμόγιο για να βρει τον εαυτό του, την προπέτεια του ηλίθιου που νομίζει πως του ανήκει ο κόσμος όλος γιατί πήρε δάνειο με συμφέροντες όρους.Τώρα που χανόμαστε μόνον η Ελλάδα που αγαπήσαμε μπορεί πια να μας σώσει.



"““ΙΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 11-12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 11-12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ ΤΑ NBA 13

Αστυνομικόε προσπαθεί να 
αποφύγει την επίθεση των 

κουκουλοφόρων κατά τα επεισόδια 
που ακολούθησαν τη χθεσινή 
διαδήλωση έξω από τη Βουλή

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

Κ ρίσιμο 48ωρο, στη διάρ
κεια του οποίου παίζεται 
κυριολεκτικά η τύχη της 
χωράς, άρχισε από χθες και ολο

κληρώνεται αύριο το βράδυ με 
την ψηφοφορία στη Βουλή επί 
του νέου Μνημονίου με τα επώ- 
δυνα μέτρα. Δραματική προειδο
ποίηση για τους κινδύνους που 
ελλοχεύουν απηύθυνε ο Πρωθυ
πουργός Λουκάς Παπαδύμος στη 
διάρκεια του χθεσινοβραδινού 
Υπουργικού Συμβουλίου. «Είμα
στε σε απόσταση αναπνοής από 
το σημείο μηδέν», δήλωσε. Ταυ
τόχρονα έδειξε την πόρτα της 
εξόδου από την κυβέρνηση για 
όποιον διαφωνεί με τα μέτρα. 
Παράλληλα, η αποχώρηση του 
ΛΑΟΣ από τον κυβερνητικό συ
νασπισμό σηματοδοτεί εκ των 
πραγμάτων ανασχηματισμό της 
κυβέρνησης, μέσα σε ένα κλίμα 
έντονων κλυδωνισμών των κοι
νοβουλευτικών ομάδων των δυο 
μεγάλων κομμάτων. Την εικόνα 
της διάλυσης, ειδικό στο ΠΑΣΟΚ, 
επιτείνουν παραιτήσεις βουλευ
τών, δηλώσεις άρνησης ψήφισης 
των μέτρων από άλλους και μια 
παραίτηση, της μέχρι χθες ανα- 
πληρώτριας υπουργού Εξωτε
ρικών Μαριλίζα Ξενογιαννακο- 
πούλου που προκάλεσε αίσθηση. 
«Δεν μπορώ να συνυπογράψω 
τα μέτρα που καταλύουν τις συλ
λογικές διαπραγματεύσεις και 
τα εργασιακά δικαιώματα», ανα
φέρει στη σχετική επιστολή προς 
τον Πρωθυπουργό η κ. Ξενο- 
γιαννακοπούλου. Ταυτόχρονα, 
διακινείται πλήθος φημών που 
μιλούν ακόμη και για «κίνημα» 
βουλευτών, με επικεφαλής πρώ
ην υπουργούς, ώστε να καταψη
φιστούν τα μέτρα. Με την έννοια 
αυτή, προκαλεί ζωηρό ενδιαφέ
ρον η σημερινή συνεδρίαση της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας του 
ΠΑΣΟΚ στη διάρκεια της οποί
ας ο Γιώργος Παπανδρέου θα κα- 
λέσει τους βουλευτές να συνεχί- 
σουν τον «ηρωικό αγώνα» για τη 
διάσωση της χώρας. Δεν έχει τε
θεί θέμα κομματικής πειθαρχίας, 
αλλά ο εκπρόσωπος Τύπου του 
ΠΑΣΟΚ Π. Μπεγλίτης χαρακτήρι
σε «πράξη ευθύνης» την ψήφιση 
των μέτρων. Εικάζεται ότι έως 
τώρα τουλάχιστον 15 βουλευτές 
θα καταψηφίσουν τη συμφωνία. 
Προβλήματα υπάρχουν και στη 
ΝΔ και ο Αντ. Σαμαράς θα επιχει
ρήσει κατά τη σημερινή συνεδρί
αση της ΚΟ του κόμματος να πε
ριορίσει τις πιθανές απώλειες 
κατά την ψηφοφορία. Το ΛΑΟΣ 
επίσης κλυδωνίζεται, καθώς Μ. 
Βορίδης και Α. Γεωργιάδης προ
σανατολίζονται να ψηφίσουν 
υπέρ των μέτρων, παρά τη ρητή 
δήλωση του κ. Καρατζαφέρη ότι 
καταψηφίζει το Μνημόνιο.
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Ακροβασίες
στο χείλος του γκρεμού

Κλυδω νίζεται η  κυβέρνηση από ίο  αντάρτικο κατά π κ  νέα$ δανειακής σ ύ μ β α σ ή , ενώ ο Πρω θυπουργός απευθύνει δραματική προειδοποίηση: «Μια άτακτη χρεοκοπία θα δημιουργούσε συνθήκες ανεξέλεγκτου οικονομικού χάους και κοινω νικής έκρηξης»

Δ ραματικούς τόνους χρησιμοποίησε oro χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο ο Λουκάς Πα- παδήμος, ζητώντας από όλους να αναλάβουν την ιστορική ευθύνη για τη διάσωση των μεταπολεμικών κα- τακτήσεων της χώρας. Οπως είπε, «αυτή την ώρα δοκιμάζονται και οι αντοχές της κυβέρνησης. Και είναι σαφές πως δεν μπορούν όλοι να σηκώσουν το βάρος της ευθύνης. Η χρεοκοπία της Ελλάδας, ωστόσο, δεν είναι επιλογή που μπορούμε να επιτρέψουμε. Τις συνέπειες θα τις πληρώσει η χώρα πανάκριβα και ιδιαίτερα όσοι παλεύουν σήμερα να τα βγάλουν πέρα σε μια δύσκολη πραγματικότητα. Αυτή την ώρα προέχει η ανάγκη να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να εγκριθεί το νέο οικονομικό πρόγραμμα και να προχωρήσει η νέα δανειακή σύμβαση. Κάθε άλλη εξέλιξη θα ήταν καταστροφική. Είναι αυτονόητο πως όποιος διαφωνεί και δεν ψηφίσει το νέο πρόγραμμα δεν μπορεί να παραμείνει στην κυβέρνηση».Προειδοποίησε ακόμη ότι «η επιτυχής εφαρμογή του προγράμματος θα απαιτήσει συντονισμένη προσπάθεια και αποτελεσματική διαχείριση. Η εφαρμογή δεν θα είναι εύκο-

λη, αλλά εκτίμησε ότι εντός του 2013 μπορεί να αρχίσει η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι «τα τελευταία πέντε χρόνια η οικονομία βρίσκεται σε ύφεση. Δυστυχώς, αυτό ήταν αναμενόμενο. Σε μια οικονομία που αναπτυσσόταν χάρη στον υπερ- δανεισμό, όταν ο δανεισμός αυτός εκλείψει η κατανάλωση υποχωρεί, το κράτος δεν μπορεί να χρηματοδοτεί δαπάνες και η οικονομική δραστηριότητα συρρικνώνεται. Το μοντέλο ανάπτυξης που είχαμε μέχρι το 2009 δεν ήταν βιώσιμο. Ηταν καταδικασμένο να τερματιστεί».Παραδέχθηκε ότι «το πρόγραμμα περιέχει πολλές ρυθμίσεις τις οποίες θα έπρεπε να είχαμε υιοθετήσει από μόνοι μας προ πολλού», αλλά και «ρυθμίσεις που καμία κυβέρνηση δεν θα υιοθετούσε υπό ομαλές συνθήκες. Εχουμε απόλυτη επίγνωση ότι το οικονομικό αυτό πρόγραμμα συνεπάγεται οδυνηρές θυσίες για τους Ελληνες, οι οποίοι έχουν ήδη δοκιμαστεί σκληρά».
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Ο κ. Παπαδήμος επιτέθηκε εναντίον όσων προπαγανδίζουν τη χρεοκοπία και την επιστροφή στη δραχμή και τόνισε: «Λένε ορι-

Τα μηνύματα που στέλνει το Μ αξίμουSOS για t is μπλόφες στην Αθήνα και τους εκβιασμούς στην ΕΕ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ 

ΕΛΕΝΑΛΑΣΚΑΡΗ

Ε ξαιρετικά ανήσυχο από το δυσμενέστατο εις βάρος της χώρας κλίμα που διαμορφώνεται στην Ευρώπη εμφανίζουν τον Πρωθυπουργό πηγές του περιβάλλοντός του, ιδίως μετά τις νέες προειδοποιήσεις που διαμηνύθηκαν ανεπισήμως προχθές στο περιθώριο του Ευτο^ουρ ότι «η Γερμανία και άλλοι μπορούν να απορροφήσουν το κόστος από μια δική μας χρεοκοπία».Ανήσυχος και ενοχλημένος φέρεται ο Λουκάς Παπαδήμος και από τις εξελίξεις στο εσωτερικό πολιτικό μέτωπο, καθώς θεωρεί ότι η ανευθυνότητα στη συμπεριφορά ορισμένων πλευρών δυναμιτίζει το κλίμα και τροφοδοτεί τη δικαιολογημένη αγωνία του κόσμου για τις επιπτώσεις των μέτρων, αντί να βοηθήσει στην αποκατάσταση ενός κλίματος κα-
Σ ύ ν ερ γ ά ^  ίου Πρωθυπουργού 
μειέφεραν ιην ενόχλησή ίου γιατί 
οι ειαίροι δεν ανταποκρίθηκαν στα 
βήματα που έκανε η ελληνική πλευράτανόησης, ηρεμίας και ενότητας σ' αυτή την κρίσιμη στιγμή για το μέλλον της χώρας.Ειδικώς χθες, μετά την παραίτηση Καρατζαφέρη, ο κ. Παπαδήμος εξέφραζε στους συνομιλητές του εντονότατη ενόχληση για τη στάση του αρχηγού του ΛΑΟΣ. Οπως έλεγε, έπειτα από τόσες πολύωρες και εμτηστευτικές συνομιλίες στον κύκλο των πολιτικών αρχηγών, στις οποίες ο ίδιος κατέστησε σαφές ποιο είναι το διακύβευμα αυτής της διαπραγμάτευσης και ποια η στάση των ευρωπαίων πιστωτών μας, ο κ. Καρατζαφέρης έσπασε τον κύκλο εμπιστοσύνης. Και σαν να μην είχε μεσολαβήσει τίποτα, πρότεινε να πει η Ελλάδα «όχι» στο νέο πρόγραμμα, γιατί -  όπως περίπου ισχυρίστηκε -  οι εταίροι μας θα φοβηθούν το κόστος μιας ελληνικής χρεοκοπίας και θα υπαναχωρήσουν. Ουσι

αστικά δηλαδή, μετέφερε ο Πρωθυπουργός στους συνομιλητές του, ο κ. Καρατζαφέρης πρότεινε «να μπλοφάρουμε με την τύχη του ελληνικού λαού».Ο Πρωθυπουργός είχε λόγο να ανησυχεί, λένε στενοί του συνεργάτες. Η «μπλόφα» που εισηγή- θηκε ο κ. Καρατζαφέρης είναι εξαιρετικά υψηλού ρίσκου, γιατί δεν είναι καθόλου σίγουρο πλέον ότι η Ευρώπη είναι τόσο εξαρτημένη από την τύχη της Ελλάδας, ώστε να είναι διατεθειμένη να κάνέι οτιδήποτε για να μην την αφήσει να χρεοκοπήσει.«Η Γερμανία και άλλοι έχουν διαμηνύσει αρμο- δίως ότι έχουν σχέδιο και μπορούν να απορροφήσουν τη δική μας χρεοκοπία», φέρεται να επισήμα- νε ο κ. Παπαδήμος σε συνομιλητές του.
Η ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Μέγαρο Μαξίμου θεωρεί ότι οι ευρωπαίοι εταίροι μας δεν ανταποκρίθηκαν όπως έπρεπε στα βήματα τα οποία έγιναν από ελληνικής πλευράς με την επίτευξη της συμφωνίας. Εκτιμά, όμως, ότι αυτό οφείλεται όχι στο ίδιο το πρόγραμμα και ενδεχόμενα κενά ή αδυναμίες του, αλλά στο πολιτικό πρόβλημα της Ελλάδας. Με άλλα λόγια, στην αναξιο- πιστία της πολιτικής ηγεσίας στην Ελλάδα. Αλλωστε -  όπως λένε οι ίδιες πηγές -  ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε τις δυο τελευταίες ημέρες με τους ευρωπαίους ηγέτες και την επικεφαλής του ΔΝΤ Κρι- στΐν Λαγκάρντ, οι οποίοι μίλησαν με καλά λόγια για το πρόγραμμα. Ωστόσο, οι εταίροι μας κατέστησαν σαφές ότι δεν είναι καθόλου σίγουροι πως η ηγεσία της χώρας θα φροντίσει ώστε το πρόγραμμα να υλοποιηθεί. Αβεβαιότητα που επιτείνεται από το γεγονός ότι οι δυο αρχηγοί (οι κ.κ. Καρατζαφέρης και Σαμαράς) δεν δεσμεύονται εγγράφως.Αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης, εξάλλου, ήταν σαφής και από την προχθεσινή συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες του προέδρου της ευρωζώνης Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και του επιτρόπου Ολι Ρεν. Και οι δύο τόνισαν με κάθε τρόπο ότι το ζητούμενο στην Ελλάδα είναι να υλοποιούνται στην πράξη αυτά που συμφωνούνται στα χαρτιά.

Ο Πρωθυπουργόβ προσέρχεται στη χθεσινή 
συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου

ΓΙΟΥΝΚΕΡ ΣΕ ΒΕΝΙΖΕΛΟ«Η Γερμανία σάς “βλέπει” εκτόΞ»
Ευρύτερη πλειοψηφία στην ψήφιση του 
Μνημονίου ζητούν σύμφωνα με πληροφορίεε 
οι Βρυξέλλεε -  όπωε διεμήνυσαν προχτέε στον 
υπουργό Οικονομικών Ευάγγελο Βενιζέλο οι 
εταίροι μαε στο Ευιτ^Γουρ.
Σύμφωνα με πηγέε από το οικονομικό επιτελείο, 
στον υπουργό Οικονομικών Ευάγγελο Βενιζέλο 
μεταφέρθηκε επίσηε προχθέε ανεπισήμωε, 
αλλά με σαφή τρόπο, από τον πρόεδρο τηε 
ευρωζώνηε Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ ότι ορισμένεε 
χώρεε, κυρίωε η Γερμανία, δεν θα είχαν κανένα 
πρόβλημα να δουν την Ελλάδα να χρεοκοπεί. 
Μόνο η τρόικα υπερασπίστηκε την Ελλάδα 
στο Ευιτ^Γουρ, λέγονταε ότι έχει συμφωνήσει 
με την κυβέρνηση στο πρόγραμμα. Σφόδρα 
ενοχλημένη εμφανίστηκε -  κατά τιε ίδιεε 
πηγέε -  η γερμανική πλευρά από το διάγγελμα 
Σαμαρά, αλλά και από τον κυβερνητικό 
συνασπισμό γενικότερα, για τον οποίο θεωρούν 
ότι πάσχει από έλλειψη σοβαρότηταε.

σμένοι: από ένα τέτοιο οικονομικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει επώ- δυνα μέτρα, προτιμότερη θα ήταν η χρεοκοπία. Πλανώνται οικτρά όσοι υποστηρίζουν κάτι τέτοιο, ή δημαγωγούν επικίνδυνα. Μια άτακτη χρεοκοπία θα έριχνε τη χώρα μας σε μια καταστροφική περιπέτεια. Θα δημιουργούσε συνθήκες ανεξέλεγκτου οικονομικού χάους και κοινωνικής έκρηξης».Σημείωσε σχετικά ότι «το κράτος θα αδυνατούσε να πληρώσει μισθούς, συντάξεις, να καλύψει στοιχειώδεις λειτουργίες όπως τα νοσοκομεία και τα σχολεία, καθώς έχει ακόμα πρωτογενές έλλειμμα 5,2 δισ. ευρώ (...) Η εισαγωγή βασικών αγαθών όπως φάρμακα, πετρέλαιο, μηχανήματα κ.τ.λ. θα γινόταν ιδιαίτερα προβληματική αφού η χώρα, τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας, θα έχανε κάθε δυνατότητα πρόσβασης σε δανεισμό και η ρευστότητα θα συρ- ρικνωνόταν. Επιχειρήσεις θα έκλειναν μαζικά, αδυνατώντας να αντλήσουν χρηματοδότηση. Το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων, στην περίπτωση μιας άτακτης χρεοκοπίας, θα κατέρ- ρεε και η χώρα θα παρασυρόταν σε μια μακρά δίνη ύφεσης, αστάθειας, ανεργίας και εξαθλίωσης».



""“ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 11-Í2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Κ ρ ίσ ιμ ε 5 ώ ρ ε $Το πολιτικόσκηνικόανησυχείτην Ε υρώπηΟ ι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αναζητούν τρόπους διασφάλισης των χρημάτων που θα δώσουν, άσχετα με το αποτέλεσμα των εκλογών
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗΣ

Ε κδηλη είναι πλέον η ανησυχία των Ευρωπαίων για το τι μέλλει γενέσθαι στην Ελλάδα μετά τις εκλογές και ειδικότερα για το αν οι μετεκλογικές πολιτικές ισορροπίες θα διασφαλίζουν την τήρηση των συμφωνιών που καλείται να επικυρώσει η κυβέρνηση Παπαδάμου. Στα ηγετικά κλιμάκια των περισσότερων
θέλουν να έχουν πλήρη 
εικόνα για ίο πώς 
προωθούνται οι διαρθρωτικές 
αλλαγές και να παρεμβαίνουνκυβερνήσεων των χωρών του ευρώ επικρατεί η εντύπωση ότι συνολικώς οι ελληνικές πολιτικές δυνάμεις είναι αφερέγγυες και ότι οι πιθανότητες να υπάρξουν μετά τις εκλογές επιπλοκές στην εξόφληση των δανείων είναι σημαντικές. Εξαιρετικά χαρακτηριστική της αντίληψης που επικρατεί

στην Ευρώπη για το ελληνικό πολιτικό σύστημα είναι ασφαλώς η δήλωση του Ζαν-Κλοντ Γιουνκερ ότι συνεκάλεσε το προχθεσινό ΕιίΓΟβίοιιρ για να πείσει τους πολίτικους αρχηγούς στην Ελλάδα να καταλήξουν σε πολιτική συμφωνία.
ΤΑ ΑΚΟΥΣΕ. Η αρνητική εντύπωση για τα πολιτικά δεδομένα στην Ελλάδα έγινε εξάλλου σαφέστατη στη διάρκεια του προχθεσινού Ευτο^ουρ, όπου ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος άκουσε τα εξ αμάξης. Οι ομόλογοί του, του υπενθύμισαν ότι εδώ και δύο χρόνια η χώρα κάνει «πάντα πολύ λίγα, πάντα πολύ αργά». Του είπαν επίσης ότι επί της ουσίας τα μέτρα που τώρα υιοθετούνται ήταν «λίγο πολύ γνωστά από το πρώτο Μνημόνιο» και ευθέως ορισμένοι τού επεσήμαναν ότι «με την εικόνα που έχει σήμερα η Ελλάδα δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που θα επέτρεπαν στα κοινοβούλιά τους να επικυρώσουν τη νέα δανειακή σύμβαση ύψους 130 δισ. ευρώ».

«Τα νέα που φτάνουν από την Αθήνα είναι ότι μετά τις εκλογές ενδέχεται o íc Τόμσεν να είναι persona non grata. Υπό τις συνθήκες αυτές πρέπει να είναι κανείς τρελός για να δώσει στην Ελλάδα πριν τις εκλογές ένα ποσό της τάξεως των 90 δισ. ευρώ, όσο δηλαδή είναι ο ετήσιος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ενωσης», έλεγε ευθέως χθες σε δημοσιογράφους των Βρυξελλών ένας διπλωμάτης μεγάλης ευρωπαϊκής χώρας.
ΦΟΒΙΕΣ. Εξάλλου, στο προχθεσινό Eurogroup κατέστη σαφές ότι η

κατάρρευση του Π ΑΣΟ Κ  στις δημοσκοπήσεις σε συνδυασμό με την ερμαφρόδιτη στάση της ΝΔ έναντι του Μνημονίου έχουν ενισχύσει, σε βαθμό υστερίας, τις φοβίες πολλών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για το τι θα συμβεί στην Ελλάδα. Οι κυβερνήσεις αυτές, μη έχοντας πλέον καμία εμπιστοσύνη στις ελληνικές πολιτικές δυνάμεις, αναζητούν τρόπους διασφάλισης των χρημάτων τους, ανεξαρτήτως του πολιτικού σκηνικού που θα υπάρξει μετά τις εκλογές. Ετσι σκοπεύουν να δημιουργήσουν ένα πλέγμα σχέσεων ανάμεσα στην

ΠροΒληματισμένοβ εμφανίστηκε 
στο Ευτοςτουρ τηε Πέμπτηε 
ο επίτροποβ Οικονομικών και 
Νομισματικών Υποθέσεων τηε ΕΕ 
Ολι Ρεν (φωτογραφία), αλλά και 
οι υπόλοιποι ευρωπαίοι εταίροι, 
για τιε εξελίξειε στην Ελλάδα

Α π ώ λ ε ι ε $  
σ π ς  α γ ο ρ έ $
Οι εξελίξειε στην Ελλάδα 
προκάλεσαν ανησυχία στιε αγορέε. 
Το ευρώ υποχώρησε έναντι του 
δολαρίου, ενώ τα ευρωπαϊκά 
χρηματιστήρια ακολούθησαν 
πτωτική πορεία.
Το ενιαίο νόμισμα διαμορφωνόταν 
στα 1,31 δολάρια με πτώση 0,7%. 
Το Χρηματιστήριο του Λονδίνου 
έκλεισε με πτώση 0,7%, το Μιλάνο 
με απώλειεε 1,7% και το Παρίσι με 
πτώση 1,5%.
Στη Γουόλ Στριτ ο δείκτηε Ντάοου 
Τζόουνε υποχωρούσε 1%. Οι 
μετοχέε στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών δέχτηκαν ισχυρέε πιέσειε 
και ο Γενικόε Δείκτηε έκλεισε με 
απώλειεε 3,23%.

Αθήνα και τις Βρυξέλλες το οποίο θα τους επιτρέπει να έχουν την πλήρη εικόνα για το πώς προωθούνται οι διαρθρωτικές αλλαγές στην ελληνική οικονομία και να παρεμβαίνουν αν το κρίνουν αναγκαίο. Παράλληλα, σκοπεύουν να επιβάλουν, κατά πάσα πιθανότητα ως όρο για την εκταμίευση των επόμενων δανείων, τη νομοθετική κατοχύρωση ενός συστήματος «υποχρεωτικής αποταμίευσης» μέσω του οποίου το ελληνικό κράτος θα διασφαλίσει τους δανειστές του ότι θα εξοφλούνται πάντοτε κατ' απόλυτη προτεραιότητα.ΑΙΧΜΕΣ
TOY NOTH 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Αν η χώρα χρεοκοπήσει, αυτό θα είναι η απόλυτη εθνική ταπείνωσηκ« αλύτερα χρεοκοπία παρά εθνική ταπείνωση», δήλω- , σε ηρωικά ένας από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ αναγγέλλοντας συγχρόνως ότι θα καταψηφίσει το νέο Μνημόνιο στη Βουλή επειδή δεν δέχεται τις υποδείξεις της κυρίας Μέρκελ και των λοιπών δανειστών μας.Αυτό που δεν είπε όμως ο βουλευτής είναι ότι η χρεοκοπία και η έξοδος από το ευρώ θα είναι η απόλυτη εθνική ταπείνωση. Πώς αλλιώς μπορεί να περιγράψει κανείς το ότι μεγάλο μέρος των πολιτών -  αν η χώρα χρεοκοπήσει -  θα αντιμετωπίσει για κάποιους μήνες, τουλάχιστον, πρόβλημα σίτισης καθώς η Ελλάδα εξακολουθεί να εισάγει μεγάλο

μέρος των τροφίμων που καταναλώνει. Και δεν εννοώ φουαγκρά, χαβιάρι και καπνιστό σολομό, αλλά κρέας, ψάρια, πατάτες και κάθε είδους λαχανικά που είναι απαραίτητα για την καθημερινή διατροφή των πολιτών.Και ποια είναι μεγαλύτερη ταπείνωση; Να δεχτούμε τους σκληρούς -  εν είδει τιμωρίας -  όρους της κυρίας Μέρκελ ώστε να μας χαρίσουν 100 δισ. ευρώ από το χρέος και 130 δισ. ευρώ για να πληρώσουμε τα δάνειά μας ή να μην μπορούμε, λόγω έλλειψης καυσίμων, να στείλουμε για αναχαίτιση τα πολεμικά μας αεροπλάνα όταν οι Τούρκοι -  εκμεταλλευόμενοι τη χρεοκοπία της χώρας -  θα κάνουν «σουβλάκι» το Αιγαίο

και θα πετάνε πάνω από κατοικημένες περιοχές;Ασφαλώς, η συνταγή που ακολουθούν οι δανειστές μας είναι λανθασμένη αφού -  όπως δείχνουν και τα στοιχεία -  δεν φαίνεται να έχει αποτέλεσμα ούτε στην «υπεύθυνη» Πορτογαλία, η οποία ετοιμάζεται και αυτή για νέο πακέτο στήριξης. Ωστόσο, το μόνο που μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι να προσπαθεί να τηρήσει τα συμ- φωνηθέντα και μη τηρηθέντα -  ιδιαίτερα τη μείωση του δημόσιου τομέα ο οποίος, δεδομένης της συρρίκνωσης του ιδιωτικού τομέα τα δύο τελευταία χρόνια, έχει γίνει μεγαλύτερος ως ποσοστό του ΑΕΠ από ό,τι ήταν το 2008!

Εξάλλου, η μόνη ελπίδα για τη χώρα αυτή τη στιγμή δεν είναι φυσικά η ηρωική έξοδος στη δραχμή, αλλά η απελευθέρωση πόρων από την εξυπηρέτηση του χρέους προς όφελος της ανάπτυξης -  κάτι που επιτυγχάνεται με το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων μέσω της νέας δανειακής σύμβασης. Οπως και η μεταβολή της διεθνούς κοινής γνώμης -  δηλώσεις Μόντι, Ολάντ κ.λπ. -  κατά της νεοφιλελεύθερης συνταγής της Γερμανίας.Επειτα από θυσίες δύο χρόνων, αν η Ελλάδα καταψηφίσει το νέο Μνημόνιο θα είναι σαν κάποιον που επιζεί για καιρό στην έρημο και αρνείται να συνεχίσει λίγο πριν φανεί η όαση..
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Ανθρωποκυνηγητό και πετροπόλεμτ« στην Αθήνα και καταστροφές σε φανάρια και στάσεις λεωφορείωνΣυγκρούσεις
και καιαλήψεκ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΑΙΑ ΝΕΖΦΥΓΕ

Σ πασμένα μάρμαρα, θρυμματισμένα τζάμια από στάσεις λεωφορείων και από φανάρια, φλέγόμενοι κάδοι, πέτρες και σκόνη από δακρυγόνα στο οδόστρωμα της Πανεπιστήμιου και της Φιλελλήνων, ήταν το σκηνικό στο Κέντρο της Αθήνας στις τρεις το μεσημέρι, αφού έληξαν οι συγκρούσεις αστυνομικών των ΜΑΤ και ομάδων νεαρών. Κατά τη διάρκεια των επεισό- διων έγιναν αρκετές προσαγωγές ενώ διαδηλωτές τραυματίστηκαν.Οι συγκρούσεις άρχισαν γύρω στη μιάμιση το μεσημέρι και βρισκόταν σε εξέλιξη μεγάλη συγκέντρωση διαδηλωτών, της ΓΣΕΕ, της ΑΔΕΔΥ, οργανώσεων και συνδικάτων στην Πλατεία Συντάγματος. Πολλοί δια

δηλωτές είχαν μπει στον χώρο όπου βρίσκεται το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη και φώναζαν συνθήματα.Η κινητοποίηση του ΠΑΜΕ στην οποία μετείχαν, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Αστυνομίας, τουλάχιστον δέκα χιλιάδες διαδηλωτές με πορεία από την Ομόνοια προς το υπουργείο Εργασίας στην Πειραιώς είχε ολοκληρωθεί. Κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων έγιναν συμβολικές καταλήψεις από εργαζομένους και διαδηλωτές στα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας.Οι συγκρούσεις μεταφέρθηκαν στις οδούς Αμερικής και Ομήρου όπου αρκετή ώρα γίνονταν επ εισόδια. Λίγο μετά τις τρεις μετά το μεσημέρι η κατάσταση στο Κέντρο εκτονώθηκε και οι νεαροί απομακρύνθηκαν.
Με μεγάλα ποσοστά συμμετοχήε ολοκληρώνεται σήμερα 
η 48ωρη πανεργατική απεργία που οργανώνουν ΓΣΕΕ και 
ΑΔΕΔΥ ενάντια στα μέτρα τηβ νέαβ δανειακήβ σύμΒασηβ. 
Αύριο στιβ 5 μ.μ. τα εργατικά συνδικάτα καλούν τουβ 
εργαζομένουβ σε συλλαλητήριο έξω από τη Βουλή. 
Φωτογραφία από τη χθεσινή πορεία

ΑΙΧΜΕΣ^εφυγε η φωιια
Τ α τελευταία ευρώ των οικονομικά ασθενέστερων που είχαν μείνει στις τράπεζες και στα σεντούκια εξαφανίζονται για να επιβιώσουν οι εκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι. Οι άμυνες των πολιτών έπεσαν και οι περισσότεροι είναι έτοιμοι να πιστέψουν τα πιο ακραία σενάρια καταστροφής της χώρας. Προφανώς και δεν φταίνε οι άνθρωποι για τον τρόμο που τους διακατέχει. Η ευθύνη σε αυτή τη φάση ανήκει ολοκληρωτικά στους ισχυρούς της Ευρώπης. Η ελληνική πολιτική ηγεσία είναι ανήμπορη να διαβεβαιώσει τους πολίτες ότι η χώρα στο τέλος θα αντέξει, η άτακτη χρεοκοπία θα αποφευχθεί και οι νέες σκληρές θυσίες θα πιάσουν τόπο. Εδώ που έφθασαν τα πράγματα και πριν ο πανικός μεταβληθεί σε ομαδική υστερία και αρχίσουν να αδειάζουν τα ράφια τον σούπερ μάρκετ, η διαβεβαίωση μπορεί να έρθει μόνο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η εποχή που δανειστές μάς φόβιζαν με έξοδο από το ευρώ για να επιταχυνθούν οι μεταρρυθμίσεις πέρασε. Τώρα τα πράγματα έχουν πάρει επικίνδυνη τροπή. Η φωτιά ξέφυγε και μόνον αυτοί μπορούν να τη σβήσουν.

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ 
Λ. ΠΟΛΙΤΗ

εδωΗ εποχική γρίπη
προφυλάσουμε τον εαυτό μ

Αποφεύγουμε την άμεση επαφή με ασθενείς

Όταν βήχουμε ή φτερνιζόμαστε, 

καλύπτουμε μύτη και στόμα με χαρτομάντηλο

Αν είμαστε άρρωστοι παραμένουμε σπίτι Συμβουλευόμαστε τον γιατρό μας
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)
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Κ ρ ί σ ι μ ε 5  ώ ρ ε β
Π ολλαπ λασιάζονιαι οι δ η λ ώ σ ει και οι απειλέ5 καταψήφισή ίου νέου Μ νημονίου από βουλευτέ$Εκρηκτικό
κλίμα στο ΠΑΣΟΚ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΒΟΥΛΑ ΚΕΧΑΓΙΑ

Π ιέσεις προς τον Γιώργο Πα- πανδρέου να επιβάλει κομματική πειθαρχία στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ασκούνται από ηγετικά στελέχη του κόμματος, την ώρα που πολλαπλασιάζονται οι δηλώσεις αλλά και οι απειλές καταψήφισης του νέου Μνημονίου.Το καυτό ζήτημα της στάσης που θα τηρήσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα κατά την κρίσιμη ψηφοφορία στη Βουλή, εν μέσω κλίματος πολιτικής
Ηγετικά στελέχη 015 
Ιπποκράτουδ πιέζουν τον 
Γ. Παπανδρέου να επιβάλει 
κομματική πειθαρχίααστάθειας, αποτέλεσε μεταξύ των άλλων αντικείμενο σύσκεψης που έγινε χθες -  πριν από το Υπουργικό -  στην αντιπροεδρία της κυβέρνησης με πρωτοβουλία του Ευ. Βενιζέ- λου και με τη συμμετοχή των Α. Λο- βέρδου, Α. Διαμαντοπούλου, Χρ. Παπουτσή και Κ. Σκανδαλίδη.Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στη σύσκεψη των κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ εκτιμήθηκε η συνολική κατάσταση με επίκεντρο τις εξελίξεις στην οικονομία, ενώ δεν αποκλείστηκε η πιθανότητα έκτακτων πολιτικών εξελίξεων και το ενδεχόμενο άμεσης προσφυγής στις κάλπες. Τα παριστάμενα στελέχη συμφώνησαν ότι πρέπει ομόθυμα να στη

ρίξουν την κυβέρνηση Παπαδήμου και επισήμαναν τον κίνδυνο να προ- κληθούν σοβαρές παρενέργειες αν εκδηλωθεί τελικώς κύμα καταψήφισης των μέτρων. Επίσης υπογράμμισαν ότι θα πρέπει, «την ώρα που καταρρέει η κυβέρνηση», να γίνει σαφές στους βουλευτές και τους πολίτες πόσο καθοριστική είναι η ψήφιση του νέου Μνημονίου και να περιγραφούν οι συνέπειες μιας ενδεχόμενης χρεοκοπίας της χώρας.«Η σύσκεψη έγινε για να συμμαζευτεί η κατάσταση, η οποία είναι ανεξέλεγκτη», έλεγε αργότερα στα «ΝΕΑ» υπουργός που μετείχε μη κρύβοντας την έντονη ανησυχία του για τις εξελίξεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην ίδια σύσκεψη ο Ανδρέας Λοβέρδος έθεσε ζήτημα επίσπευσης των διαδικασιών για την αλλαγή ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ, προοπτική με την οποία όμως διαφώνησε έντονα ο Ευάγγελος Βενιζέλος λέγοντας ότι «είμαι αρνητικός» και ότι στην παρούσα φάση δεν πρέπει το ΠΑΣΟΚ να ασχοληθεί με τέτοια ζητήματα.Συνεργάτες μάλιστα του αντιπροέδρου της κυβέρνησης έλεγαν πως δεν επιθυμεί να εμφανίζονται κακόβουλα δημοσιεύματα στο εξωτερικό που αναφέρουν ότι ασχολείται με την ανάδειξή του στην προεδρία του ΠΑΣΟΚ και όχι με τα μείζονα ζητήματα της κυβέρνησης.Μεγάλο μέρος της σύσκεψης, σύμφωνα με τις πληροφορίες, επικεντρώθηκε στην ορατή πλέον πιθανότητα να προκηρυχθούν σύντομα εκλογές.

Ο Ανδρέαε ΛοΒέρδοε σε πρόσφατη 
συνεδρίαση τηε ΚοινοΒουλευτικήε 
Ομάδαε του ΠΑΣΟΚ. Ο υπουργόε 
Υγείαε σε συνάντηση με ηγετικά 
στελέχη του κόμματοε φέρεται 
να έθεσε ζήτημα επίσπευσηε 
των διαδικασιών για την αλλαγή 
ηγεσίαε στο ΠΑΣΟΚ, με την 
προοπτική όμωε διαφώνησε έντονα 
ο Ευάγγελοε Βενιζέλοε

ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ«Να υψώσουμε ίο ανάσιημά μας»
Την αντίθεσή τηβ στη νέα
δανειακή σύμβαση εξέφρασε σε 
υψηλούε τόνουε η Λουκά Κατσέλη. 
«Να υψώσουμε το ανάστημά 
μαε απέναντι στουε δανειστέε 
και να διαπραγματευθούμε ένα 
νέο Μεσοπρόθεσμο για την 
ανασυγκρότηση τηε πατρίδαε και την 
ανάκτηση τηε εθνικήε κυριαρχίαε» 
ζήτησε η πρώην υπουργόε από 
το βήμα του συνεδρίου του 
Ινστιτούτου Ερευνών και Πολιτικήε 
Στρατηγικήε για την Ανάπτυξη και 
τη Διακυβέρνηση. Δεν ξεκαθάρισε 
τι σκοπεύει να κάνει στην κρίσιμη 
ψηφοφορία τηε Κυριακήε στη 
Βουλή, ωστόσο κατέστησε σαφέε 
πωε θεωρεί ότι τα μέτρα του 
νέου Μνημονίου είναι σε λάθοε 
κατεύθυνση.

Ο ι εξελίξεις στο Π Α Σ Ο Κ  θα φανούν καιά ιη  σημερινή σύγκληση ιη ς Κοινοβουλευτικής ΟμάδαςΣυνεδρίαση σιη σκιά ιων παραιτήσεων
ΑΝ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ εκλογές το αμέσως επόμενο διάστημα, τότε η προεκλογική περίοδος θα προλάβει τη διαδικασία εκλογής προέδρου οτο ΠΑΣΟΚ. Επομένως, ο Γιώργος Παπανδρέου θα είναι εκείνος που θα οδηγήσει το κόμμα στις κάλπες. Κι άρα θα έχει τη δυνατότητα κατάρτισης της λίστας με τους υποψηφίους βουλευτές.Ομως πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι όσοι καταψηφίσουν στην κρίσιμη ψηφοφορία για τη νέα δανειακή σύμβαση θα πρέπει να διαγραφούν και επιπλέον να μην ενταχθούν στους εκλογικούς συνδυασμούς. Φοβούνται όμως και μία άλλη πιθανό

τητα. Οπως λένε, σ' αυτήν την περίπτωση και με δεδομένο ότι οι περισσότεροι από όσους έχουν εκδηλώσει τη διαφωνία τους είναι «προεδρικοί», εάν έχουν διαγράφει «μπορεί ο Γιώρ-
Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και 
Γ ιά ν ν η  Κουισουκο« παραιτήθηκαν 
χθεβ από την κυβέρνηση, ενώ ο Παύλο$ 
Στασινό5 παραιτήθηκε από τη Βουλήγος Παπανδρέου να κάνει μία άλλη κίνηση και να συγκροτήσει με τους συγκεκριμένους βουλευτές νέο κόμμα».Οπως και να 'χει, οι ε^ λίξεις  στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ I αφανούν

κατά την σημερινή συνεδρίαση της Κοινοβουλειπικής Ομάδας που συνεδριάζει υπό το βάρος της παραίτησης της Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου και του Γιάννη Κουτσούκου από την κυβέρνηση, την παραίτηση του Παύλου Στασι- νού από τη Βουλή και των απειλών βουλευτών του κόμματος να καταψηφίσουν. Ηδη οι Γιάννης Μι- χελογιαννάκης (βουλευτής Ηρακλείου) και Τσετίν Μάντα- τζη (βουλευτής Ξάνθης) με επιστολές τους γνωστοποιούν ότι θα καταψηφίσουν τη νέα δανειακή σύμβαση. Τα νέα μέτρα αρνείται να ψηφίσει και

ο Χρήστος Μαγκούφης. Ομοίως αρνητικός στο να υπερψηφίσει εμφανίζεται και ο Θόδωρος Παραστατίδης.Ερωτηματικά για τη στάση τους έχουν αφήσει και οι Γιάννης Αμοιρί- δης και Ανδρέας Μακρυπίδης. Ετπμέ- ρους διατάξεις της συμφωνίας έχουν πει ότι θα καταψηφίσουν οι Χρήστος Πρωτόπαπας, Δημήτρης Καρύδης και Οδυσσέας Βουδούρης. Επιφυλακτικός εμφανίζεται και ο Δημήτρης Κουσε- λάς. Η Βάσω Παπανδρέου έχει δηλώσει ότι δεν θα ξαναψηφίσει επώ- δυνα μέτρα. Και βεβαίως με ενδιαφέρον αναμένεται η αντίδραση τόσο της Λούκας Κατσέλη όσο και του Χ γ Καστανίδη που στην προηγού

μενη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ εξέφρασαν την απροθυμία τους να στηρίξουν τα νέα μέτρα. Τη θέση του παραιτηθέ- ντος βουλευτή Αρτας Παύλου Στασι- νού, που αποχώρησε λέγοντας ότι δεν μπορεί να στηρίξει τα νέα επώδυνα μέτρα, καταλαμβάνει ο δεύτερος επι- λαχών Χρήστος Γκόγκας.Η Μιλένα Αποστολάκη με χθεσινή της δήλωση αναφέρει ότι η ψήφιση της νέας δανειακής σύμβασης δεν βάζει τέλος στο σενάριο της χρεοκοπίας της χώρας και γι' αυτό θα καταψηφίσει τη συμφωνία στην Ολομέλεια της Βουλής. Ομοίως, θα καταψηφίσει ο Γιώργος Λιάνης.



ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ Π -12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ ΤΑ ΝΕΑ 17Βενιζέλί» - ΣαμαράΒ σε πρόβα εκλογώνΕυκαιρία να μεφηθουν είχαν ο υπ. Οικονομικών και ο πρόεδρος ιης ΝΔ με ιην ιελευιαία σύγκρουσή τους
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΒΟΥΛΑ ΚΕΧΑΓΙΑ

Π ρόβα εκλογών ήταν για τους Αντώνη Σαμαρά και Ευάγγελο Βενιζέλο η πρόσφατη σύγκρουση και το ψυχροπολεμικό κλίμα που δημιουργήθηκε με αιχμή τη διαπραγμάτευση για τη νέα δανειακή σύμβαση.Επί της ουσίας τόσο ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας όσο και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης γνωρίζουν ότι πιθανότατα θα είναι οι δυο τους που θα αναμετρηθούν τους επόμενους μήνες ως υποψήφιοι πρωθυπουργοί σε μια σκληρή προεκλογική περίοδο που θα επικεντρωθεί γύρω από τις εξελίξεις στην οικονομία.Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης πιστεύει ότι ανεξάρτητα από τα δημοσκοπικά ποσοστά του Π Α ΣΟ Κ  ο Ευάγγελος Β ενιζέλος, εφόσον έχουν προηγηθεί οι εσωκομματικές εκλογές, θα είναι ο κεντρικός του αντίπαλος στην πο-
Στη Ν Δ  εκτιμούν όχι ο Βενιζέλο? 
έχει περισσότερε? πιθανότητε? 
να οδηγήσει το Π Α ΣΟ Κ  σπ? 
εκλογέ? με υψηλότερα ποσοστάρεία προς τις εκλογές. Στη Συγγρού εκτιμούν ότι αφενός ο Ευ. Βενιζέλος έχει περισσότερες πιθανότητες να οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές με υψηλότερα ποσοστά και αφετέρου ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, παρότι έχει άμεση εμπλοκή με το Μ νημόνιο και τους χειρισμούς για την οικονομία, δεν έχει καεί στη συνείδηση της κοινωνίας στον βαθμό που έχει απαξιωθεί η εικόνα του Γιώργου Παπανδρέου.
Ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.Δεν είναι τυχαίο ότι η πρόσφατη ανακοίνωση συμπόρευσης των Ευάγγελου Βενιζέλου και Ανδρέα Αοβέρδου προ- κάλεσε προβληματισμό μεταξύ των κορυφαίων γαλάζιω ν στελεχών που θεώ ρησαν ότι ενδεχόμενη αντιπαράθεση των δύο στελεχών του ΠΑΣΟΚ στην κούρσα της διαδοχής θα αποδυνάμωνε περαιτέρω την Ιπποκράτους και θα προκαλούσε και εσωτερικούς τριγμούς. Κάποιοι βεβαίως στη Νέα Δημοκρατία ευελπιστούσαν ότι η αναμέτρηση για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ μεταξύ των Ευ. Βενιζέλου και Α. Αοβέρδου στις κάλπες ενδεχομένως και να έβγαζε εκτός τον πρώτο, δεδομένης της υψηλής δημοτικότητας του υπουργού Υγείας.Από την άλλη, ο Ευ. Βενιζέλος θεωρεί ότι υπάρχει ακόμη αρκετός χρόνος για να καλύψει το χαμένο έδαφος. Πιστεύει ότι ο Α. Σαμαράς χτίζει το προφίλ του και τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας αντιπολιτευ

όμενος την κυβέρνηση και εξ αυτού του λόγου με κάθε δημόσια εμφάνισή του επιχειρεί να πείσει τους πολίτες ότι διαπραγματεύεται σκληρά και ότι με τη στάση του αποτρέπει τη λήψη σκληρών και επώδυνων μέτρων που θα απαιτούσαν ακόμη περισσότερες θυσίες από τους ήδη ταλαιπωρημένους πολίτες. Ο Ευ. Βενιζέλος έχει αναφέρει πολλές φορές στους συνομιλητές του: «Δηλαδή ο Αντώνης Σαμαράς είναι ο καλός και εμείς που δίνουμε καθημερινές μάχες και δεχόμαστε ταπεινώσεις είμαστε οι κακοί; Αυτό δεν γίνεται».

Ευάγγελοε Βενιζέλοε - 
Αντώνηε Σαμαράε. Το 
ψυχροπολεμικό κλίμα που 
δημιουργήθηκε τιε τελευταίε5 
ημέρεε δίνει την εντύπωση ότι 
οι δύο πολιτικοί αναμετρούν 
ο έναε τον άλλον σε μια 
εκλογική πρόβα. Οι δηλώσειε 
του προέδρου τηε ΝΔ ότι 
διαπραγματεύτηκε σκληρά 
για τη διατήρηση του 13ου και 
14ου μισθού έγιναν αφορμή 
για να ξεσπάσει δημόσια 
κόντρα με τον αντιπρόεδρο 
τηε κυβέρνησηε

Ω ς εκ τούτου, μέσα σε μία εβδομάδα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης προχώρησε σε δύο κινήσεις με σημαντική πολιτική σημασία. Η πρώτη ήταν ότι οι συνεργάτες του άφησαν να διαρρεύσει ένα non paper με το οποίο προσπαθούσε να εμψυχώσει στελέχη και ψηφοφόρους του ΠΑΣΟ Κ για την ύπαρξη σχεδίου ανασύστασης της παράταξης, δηλώνοντας παρών στις εσωκομματικές εξελίξεις. Την αφορμή για τη συγκεκριμένη διαρροή έδωσε ο δημοσκοπικός καταποντισμός του Π Α Σ Ο Κ  και το 8% που εισέ-

πραξε μετά βίας στη δημοσκόπηση της Publik Issue. Η δεύτερη κίνηση του Ευάγγελου Βενιζέλου στόχευε απευθείας την αξιοπιστία και την εικόνα του Αντώ νη Σαμαρά. Μ ετά τις δηλώσεις του προέδρου της ΝΔ ότι διαπραγματεύτηκε σκληρά για τη διατήρηση του 13ου και 14ου μισθού, ο υπουργός Οικονομικών έσπευσε να σχολιάσει μέσω συνεργατών του. «Με ποιους διαπραγματεύτηκε ο κ. Σαμαράς και πότε όταν οι συγκεκριμένοι μισθοί έχουν σωθεί ήδη από το περασμένο Σάββατο;».
Η ΚΟΝΤΡΑ. Αυτή ήταν η αρχή μόνο μιας δημόσιας κόντρας που αμέσως μετά τη δήλωση -  διάγγελμα Σαμαρά ώθησε κύκλους του Ευ. Βενιζέλου να σχολιάζουν: «Ο κ. Σαμαράς που κομπάζει για τις επιτυχίες της διαπραγμάτευσής του την Τετάρτη τα μεσάνυχτα όταν άρχισε η τελική διαπραγμάτευση με την τρόικα έφυγε από το Μέγαρο Μαξίμου

Ο Ευάγγελο? Βενιζέλο? θεωρεί 
ί τι Αντώνη? Σαμαρά? χτίζει το 

προφίλ του επιχειρώντα? να 
εμς ιονίζεται συνέχω? ω? ο «καλό?»και άφησε τον Πρωθυπουργό και τον υπουργό Οικονομικών να τον εκπροσωπήσουν στην πραγματική διαπραγμάτευση με τους εκπροσώπους των δανειστών μας».Ο αντίλογος από τη Συγγρού είναι εξίσου σκληρός. Οι επιτελείς της Νέας Δημοκρατίας θεωρούν ότι ο Ευ. Βενιζέλος αποδείχτηκε ένας «αναξιόπιστος υπουργός που κινείται χωρίς σχέδιο» και δίνουν έμφαση σε μια σειρά από κινήσεις που συνοδεύουν τη θητεία του στο υπουργείο Οικονομικών. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ο «εμπαιγμός» των πολιτών με την έκτακτη εισφορά με τα τιμολόγια της ΔΕΗ τον περασμένο Σεπτέμβριο την οποία δύο μήνες πριν διέψευδε κατηγορηματικά και ο «ερασιτεχνικός χειρισμός» σε όλη τη διάρκεια των διαπραγμα- τεύσεών του με την τρόικα.Υ π ενθυμίζεται ότι και στο διάγγελμά του ο Αντώνης Σαμαράς άσκησε εμμέσως κριτική στον Βαγγέλη Βενιζέλο τονίζοντας ότι εάν θα είχε υπάρξει ουσιαστική διαπραγμάτευση δεν θα βρισκόμασταν σ' αυτό το σημείο.Η νέα παρέμβαση Σαμαρά εξόργισε σε τέτοιο βαθμό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης που ακόμη και στη συνέντευξη που έδωσε μετά το Eurogroup και τις Βρυξέλλες έριχνε βέλη κατά του Αντώνη Σαμαρά λέγοντας: «Δεν μπορεί πλέον κανείς να κρατά μία στάση που πατά σε δύο βάρκες. Δεν μπορεί κανείς να κρύβεται πίσω από άλλον. Δεν μπορεί κανείς να θέλει να κάνει μονίμως τον “ καλό" για εκλογικούς λόγους, για λόγους μικροπολιτικούς».
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0 Σαμαράς δείχνει ιο... πειθαρχείοΠροκειμένου να βάλει φρένο σιο ενδεχόμενο ανταρσιών στη γαλάζια Κοινοβουλευτική Ομάδα
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΙΟΝΥΖΗΣ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Α ναγκαία έκρινε ο Αντώνης Σαμαράς την επιβολή κομματικής πειθαρχίας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ προκειμένου να μπει φρένο σε κάθε συζήτηση για το ενδεχόμενο ανταρσιών από το γαλάζιο στρατόπεδο κατά την ψήφιση του PSI και της νέας δανειακής σύμβασης. Σαφέστατο μήνυμα ότι το κόμμα θα κινηθεί συντεταγμένα στη Βουλή στέλνει σήμερα ο πρόεδρος της ΝΔ κατά την έκτακτη συνεδρίαση της γαλάζιας KO, τονίζοντας παράλληλα ότι η χώρα μπορεί να αναζητήσει ελπίδα μέσα από το κούρεμα του χρέους και γι' αυτό τον λόγο είναι αναγκαία η υπερψήφιση της συμφωνίας για την ανταλλαγή ομολόγων και το νέο δανειακό πρόγραμμα.Με στόχο, εξάλλου, να διασφαλίσει τη συνοχή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και να κατευνάσει τη γαλάζια κομματική βάση για την επώδυνη συμφωνία, ο κ. Σαμαράς αναμένεται να προβάλει έντονα και το αίτημα για άμεση προσφυγή στις κάλπες.
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ. Στο στρατηγείο της Λεωφόρου Συγγρού είχε σημάνει χθες το πρωί συναγερμός καθώς -  όπως αναγνώριζαν και στενοί συνεργάτες του προέδρου της ΝΔ -  στις κομματικές οργανώσεις το κλίμα είναι εκρηκτικό και πολλά τοπικά και περιφερειακά στελέχη ζητούν από τους βουλευτές την καταψήφιση της συμφωνίας. Οι ίδιες πηγές ευελτηστούν ότι το χαρτί των εκλογών θα αποδειχθεί αρκετό για να αποφευχθούν ανταρσίες, ήδη όμως καταγράφονται ηχηρές αναδράσεις από βουλευτές. Ενδεικηκή είναι η περίπτωση του βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας Δημήτρη Σταμάτη, ο οποίος δηλώνει όα θα στηρίξει στη Βουλή μόνο τη συμφωνία για το κούρεμα των ομολόγων και όχι τις περικοπές και τις ανατροπές στα εργασιακά. Στα κομματικό γραφεία κυ-

Εκρηκτική η κατάσταση 
σε κόμμα και οργανώσει

Στο στρατηγείο τηε Λεωφόρου 
Συγγρού είχε σημάνει χθεε το 

πρωί συναγερμόε, καθώε -  όπωε 
αναγνώριζαν και στενοί συνεργάτεε 

του προέδρου τηε ΝΔ -  στην 
κομματική Βάση, η οποία τα τελευταία 

δύο χρόνια είχε γαλουχηθεί με μια 
ισχυρή αντιμνημονιακή συνταγή, 

το κλίμα είναι εκρηκτικό και πολλά 
τοπικά και περιφερειακά στελέχη 

ζητούν από τουε Βουλευτέε την 
καταψήφιση τηε συμφωνίαε

κλοφορούσαν χθες το πρωί πληροφορίες ακόμη και για (τουλάχιστον δύο) γαλάζιους βουλει/ιές που ήταν έτοιμοι να παραιτηθούν από τις έδρες τους καταγγέλλοντας τη συμφωνία, ενώ έντονα προβληματισμένη εμφανίζεται και η ομάδα των βουλευτών της σκληρής γραμμής (Κώστας Μαρκόπουλος, Κώστας Τζαβάρας, Κώστας Γκιουλέκας, Ελί- ζα Βόζεμπεργκ κ.ά.) που το προηγούμενο διάστημα ζητούσαν επίμονα από τον κ. Σαμαρά να εξετάσει το ενδεχόμενο της ρήξης και της αποχώρησης της ΝΔ από την κυβέρνηση συνεργασίας.Ακόμη και ο τομεάρχης Δικαιοσύνης του κόμματος Κώστας Τζαβάρας άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο να καταψηφίσει τα μέτρα, ενώ σε στάση αναμονής δήλωναν ότι βρίσκονται τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας που είχε συγκροτηθεί και ως αντίβαρο στην ομάδα των μετριοπαθών βουλευτών (Κωστής Χατζηδά- κης, Κυριάκος Μητσοτάκης, Αρης Σπη- λιωτόπουλος κ.ά.). Κατά π>αιροφορίες, ανοιχτό το πεδίο της διαφοροποίησης άφηνε και ο πρώην υπουργός Ευάγγελος Μείμαράκης, ο οποίος εμφανίζεται να επανεξετάζει την κάθοδό του στις προσεχείς εκλογές, ενώ κατά συνείδηση δήλωνε ότι θα ψηφίσει ο βουλευτής Λάρισας Χρήστος Ζώης.

Παίζει το χαρτί 
των εκλογών

Ο πρόεδροε Tns Νέαε 
Δημοκρατίαε επιδιώκει 
να διασφαλίσει 
τη συνοχή τηε 
ΚοινοΒουλευτικήε 
Ομάδαε και να 
κατευνάσει τη γαλάζια 
κομματική Βάση για την 
επώδυνη συμφωνία 
προΒάλλονταε το 
αίτημα για άμεση 
προσφυγή στιε κάλπεε

Είναι προφανές, όπως σημείωναν χθες επιτελικά γαλάζια στελέχη, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα για την κομματική ηγεσία μέσα στο κλίμα αναβρασμού που επικρατεί στην Κοινοβουλευτική Ομάδα είναι το ρήγμα που έχει προ- κληθεί από τη συνυπογραφή της νέας δανειακής σύμβασης στις τάξεις των σαμαρικών στελεχών και των εκπροσώπων της λεγάμενης λαϊκής Δεξιάς, οι οποίοι αποτέλεσαν και τον αρχικό πυρήνα των υποστηρικτών του προέδρου της ΝΔ στη μάχη του 2009 για την κομματική ηγεσία. Το ρήγμα αναδεικνύεται και με την παραίτηση του γραμματέα Συνδικαλιστικού του κόμματος Γιάννη Μανώλη, ο οποίος κρατά πλέον σαφείς αποστάσεις από τη Λεωφόρο Συγγρού και ετοιμάζεται να πρωτοστατήσει σε κινητοποιήσεις κατά του νέου Μνημονίου. Μάλιστα, ο Γ. Μανώλης εμφανίζεται να αμφισβητεί το επίπεδο της διαπραγματευτικής μάχης και την αξιοπιστία των επιχειρημάτων του προέδρου της ΝΔ, ιδίως ως προς τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις και τη θέση ότι προστατεύονται τα κατώτατοι μισθοί, πληντων εισερχομένων στην αγορά εργασίας.Κομματικές πηγές που βρίσκονται κοντά στον κ. Σαμαρά υποστήριζαν

Το μεγαλύτερο πρόΒλημαγια την κομματική ηγεσία μέσα Βασηε στιε τάξειε των σαμαρικών στελεχών και των εκπρο-
στο κλίμα αναβρασμού που επικρατεί στην ΚΟ είναι -  σύμ- σώπων τηε λεγόμενηε λαϊκήε Δεξιάε, οι οποίοι αποτέλε-
φωνα με επιτελικά γαλάζια στελέχη -  το ρήγμα που έχει σαν και τον αρχικό πυρήνα των υποστηρικτών του ηροέ-
προκλπθεί από τη συνυπ^'οαφή τηε νέαε δανειακήε σύμ- δρου τηε ΝΔ στη μάχη του 2009 για την κομματική ηγεσία

χθες ότι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα προέρχεται από τις έντονες αντιδράσεις που καταγράφονται στη βάση του κόμματος, η οποία τα τελευταία δύο χρόνια είχε γαλουχηθεί με μια ισχυρή αντιμνημονιακή συνταγή. Τους κραδασμούς αυτούς σχεδιάζει να απορροφήσει ο πρόεδρος της ΝΔ και με ένα προεκλογικού χαρακτήρα πρόγραμμα περιοδειών σε αρκετές περιφέρειες της χώρας, ενώ μετά τη σημερινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αναμένεται να συγκληθούν και τα λοιπά κομματικά όργανα (Πολιτική Επιτροπή, επικεφαλής ΝΟΔΕ).
ΦΟΒΟΙ ΓΙΑ ΝΤΟΜ ΙΝΟ. Οι ίδιες πηγές πάντως εξέφραζαν την ανησυχία ότι η ένταση των αντιδράσεων στο γαλάζιο στρατόπεδο και ιδίως στην Κοινοβουλευτική Ομάδα μπορεί να επηρεαστεί και από τις αντιδράσεις στην πλευρά του ΠΑΣΟΚ. «Αν υπάρξει γενι- κευμένο κλίμα ανταρσίας στο ΠΑΣΟΚ, δεν αποκλείεται να βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα ντόμινο. Είναι αρκετοί οι δικοί μας βουλευτές που δεν δέχονται να σηκώσει η ΝΔ τη σημαία της στήριξης του νέου Μνημονίου, όταν πολλοί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ θα καταψηφίζουν και θα εμφανίζονται ότι αντιδρούν στα επώδυνα μέτρα», έλεγαν χαρακτηριστικά και άφηναν να εννοηθεί πως τον προβληματισμό αυτό έχει και η κομματική ηγεσία.Στα αγκάθια που καλείται να αντιμετωπίσει η γαλάζια ηγεσία έρχεται να προστεθεί και ο διαγράφεις από την Κοινοβουλευτική Ομάδα βουλευτής Β' Αθηνών Πάνος Κομμένος, ο οποίος εμφανίζεται έτοιμος να συγκροτήσει το επόμενο διάστημα πολιτική κίνηση με αντιμνημονιακή σημαία. Ο βουλευτής παραμένει προ το παρόν μέλος κομματικής οργάνωσης της ΝΔ, πρωτοστατεί όμως για την καταψήφιση της συμφωνίας με την τρόικα, εντείνοντας και τις πιέσεις προς τους γαλάζιους βουλευτές.

Φήμες για μίνι ανιαροί es 
αλλά και napaimoeis
Στα κομματικά γραφεία 
κυκλοφορούσαν πληροφορίεε για 
(τουλάχιστον δυο) γαλάζιουε βουλευτέε 
που ήταν έτοιμοι να παραιτηθούν 
από tis έδρεε t o u s  καταγγέλλονταε 
τη συμφωνία. Enions, έντονα 
προβληματισμένη εμφανίζεται ομάδα 
Βουλευτών, οι οποίοι το προηγούμενο 
διάστημα ζητούσαν από τον κ. Σαμαρά 
να εξετάσει το ενδεχόμενο τηε ρήξηε 
και τηε αποχώρησηε τηε ΝΔ από την 
κυβέρνηση συνεργασίαε



ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 11-12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ ΤΑ ΝΕΑ 19Σε νευρική κρίση ο λ α ό ςΤο «όχι» Καραιζαφέρη σιη δανειακή σύμβαση οδήγησε σε παραίιηση ίων 4 σιελεχών ίου από ιην κυβέρνηση
«Ανταρσία» Μάκη Βορίδη  - 

Αδωνη Γεωργιάδη. 
Σ τις  επ ιστολές παραίτησής τους  

δήλωσαν ότι θα υπερψηφίσουν 
τη δανειακή σύμβαση κόντρα  

στη γραμμή του αρχηγού τους  
(φωτογραφία αρχείου)

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Ρ αγδαίες πολιτικές εξελίξεις, την ώρα που η κυβέρνηση καλείται να αντιμετωπίσει τα τελεσίγραφα της τρόικας για το σχέδιο της ελληνικής διάσωσης, προκαλεί η απόφαση του Γιώργου Καρατζα- φέρη να καταψηφίσει τη νέα δανειακή σύμβαση.Η κίνηση του κ. Καρατζαφέρη οδήγησε χθες εκτός κυβερνητικού σχήματος τα τέσσερα στελέχη του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού (Μά- κης Βορίδης, Αδωνις Γεωργιάδης, Γιώργος Γεωργίου και Αστέριος Ρο- ντούλης), ανοίγοντας τον δρόμο για άμεσο ανασχηματισμό, ενώ προκαλεί μεγάλες ρωγμές και στη συνοχή του κόμματος, καθώς τουλάχιστον τρεις βουλευτές του ΛΑΟΣ εμφανίζονταν έτοιμοι να διαφοροποιηθούν στη Βουλή από τις επιλογές της κομματικής ηγεσίας.Στο επίκεντρο των συζητήσεων που φούντωσαν χθες το απόγευμα για την προοπτική διάσπασης του

ΛΑΟΣ βρίσκονταν οι κ.κ. Βορίδης και Γεωργιάδης, καθώς και ο βουλευτής Θανάσης Πλεύρης, οι οποίοι φέρονται ότι είχαν μεταφέρει τη διαφωνία τους για την τακτική του κόμματος στον κ. Καρατζαφέρη.Ο ίδιος, πάντως, ανοικτά προειδοποίησε όλα τα στελέχη του ότι θα βρεθούν αντιμέτωπα με διαγραφές, στην περίπτωση υπερψήφισης του νέου Μνημονίου. Οι κ.κ. Βορίδης και Γε- ωργιάδης, με τις επιστολές παραίτησης που απέστειλαν χθες το απόγευμα στον Πρωθυπουργό, δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν το έργο της κυβέρνησης. Σε συνάντηση που είχαν με τον κ. Παπαδήμο, μάλιστα, φέρεται ότι δήλωσαν πως θα στηρίξουν τη συμφωνία στη Βουλή.Στις επιστολές παραίτησης και τα δύο πρώην κυβερνητικά μέλη διαφοροποιήθηκαν σαφώς από τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ. «Σας δηλώνω ότι θα συνεχίσω να στηρίζω την κυβέρνησή σας στο δύσκολο έργο της για τη σωτηρία της χώρας», κατέληγε ο κ. Βορίδης.

Βορίδης και 
Γεωργιάδης 
δήλωσαν πως 
θα στηρίξουν 
τη συμφωνία. 
Προειδοποίηση 
του αρχηγού του. 
κόμματος πως 
τα στελέχη του θα 
βρεθούν αντιμέτωπα 
με διαγραφές, 
στην περίπτωση 
υπερψήφισης του 
νέου Μνημονίου

«Δεσμεύομαι ότι θα συνεχίσω και από τη θέση του βουλευτή να στηρίζω την προσπάθειά σας για το συμφέρον της πατρίδας μας», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, τονίζοντας επιπλέον ότι ο κ. Παπαδήμος θα πρέπει «ανεμπόδιστα» να ολοκληρώσει την προσπάθειά του «για την υλοποίηση μιας συμφωνίας με τόσο καίρια σημασία για το μέλλον της Ελλάδας ως μέλους της ΕΕ».
«ΟΜΑΔΙΚΑ»· Στα κομματικά γραφεία, εξάλλου, διακινήθηκαν χθες πληροφορίες και περί ομαδικής αποχώρησης στελεχών του ΛΑΟΣ, με τους τρεις βουλευτές να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, ενώ άλλες πληροφορίες ανέφεραν ότι αναζητούνταν δίαυλοι για τη μεταπήδησή τους στη ΝΔ.Από τη Λεωφόρο Συγγρού, πάντως, διέψευδαν κάθε επαφή και υποστήριζαν ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν επαφές με στελέχη άλλων κομμάτων πριν από τις εκλογές. Το βραχυκύκλωμα που προκάλεσε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΛΑΟΣ η κίνηση του κ. Καρατζαφέρη ήταν εμφανές και στα

γραφεία του κόμματος, επί της οδού Καλλιρρόης, όπου είχε συγκεντρωθεί χθες το μεσημέρι σύσσωμη.
ΛΟΓΩ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ. Κομματικά στελέχη που εμφανίζονταν αιφνιδιασμένα από την κίνηση Καρατζαφέρη απέδιδαν την απόφαση για ρήξη στην κυβέρνηση συνεργασίας στην έντονη δημοσκοπική πίεση που δεχόταν ο ΛΑΟΣ και σε μια προσπάθεια του προέδρου του κόμματος να υψώσει ανηευρωπάίκά τείχη, προκει- μένου να βάλει φρένο στις διαρροές των ακραιφνών συντηρητικών ψηφοφόρων του προς τη Χρυσή Αυγή.Αυτόν τον στόχο εξυπηρετεί και η επάνοδος σε ένα υπερπατριωτικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο αποφάσισε να κινηθεί πλέον ο κ. Καρατζα- φέρης, κάνοντας λόγο για «ταπείνωση της χώρας» από τη νέα συμφωνία με την τρόικα, «εξαφάνιση και του τελευταίου ίχνους εθνικής κυριαρχίας», καθώς και για νέο Μνημόνιο που «δένει την Ελλάδα χειροπόδαρα για τα επόμενα 40-50 χρόνια».

ΠΡΟΤΕΙΝΕ 5ΕΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΧΑΡΙΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ«Δεν πρόκειται να pas αφήσουν να χρεοκοπήσουμε», το επιχείρημά του
ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ του Γιώργου Καρατζαφέρη για την καταψήφιση της δανειακής σύμβασης ήταν ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αφεθεί να χρεοκοπήσει επειδή θα συμπαρασύρει κι άλλες χώρες. Εναλλακτικά πρότεινε πενταετή περίοδο χάριτος για την αποπληρωμή του χρέους και κατόπιν ετήσια δόση 10 δισ. ευρώ με επιτόκιο ΕΚΤ.Πάντως, παρά το σκηνικό ρήξης που διαμόρφωσε και την αθέτηση της αρχικής συμφωνίας των πολιτικών αρχηγών, ο κ. Καρατζαφέρης δήλωσε ότι δεν σκόπευε να αποσύρει τα στελέχη του από την κυβέρνηση, αντιθέτως είπε ότι μπορούν να παραμείνουν εάν το επιλέξει ο Πρωθυπουργός.

Επίσης επανέλαβε την πρότασή του για ένα μικρό κυβερνητικό σχήμα με τε- χνοκράτες και ανέφερε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τον κ. Παπαδήμο. Εκτίμησε, δε, ότι οι εκλογές δεν θα δώσουν σήμερα λύση.P E R SO N A  N O N  ΩΡΑΤΑ-Ανεπιθύμητοπρόσωπο (persona non grata) στην Ελλάδα κήρυξε ο Γιώργος Καρατζαφέρης τον εκπρόσωπο του ΔΝΤ, Πολ Τόμσεν, ενώ ξιφουλκώντας κατά της γερμανίδας Καγκελαρίου Ανγκελα Μέρκελ ανέφερε ότι «οι Ελληνες δεν μπορούν να ζήσουν κάτω από τη γερμανική μπότα» και αποφάν- θηκε ότι «η Ευρώπη σπρώχνει την Ελλάδα στον κομμουνισμό».

s r e i - s m ,  p e  m i m j ,  a h a p s t i e m a l .Π Ο Ι Ο  » Α Ρ Α Τ 2 Α Φ Ε Ρ Η 1  Μ Π Ο Ρ Ε Ι H A  Ε Ι Η Α Ι E H A Í  Α Η Θ Ρ β Π Ο Ιν -
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Τι διαμείφ θηκε στην οκιάω ρη σύσκεψη - θρίλερίω ν ιριώ ν αρχηγώ ν υπό τον Λουκά Παπαδήμο m v Τ ειάριη
Η  νευρικότητα του Αντώνη Σαμαρά που σηκώ θηκε τρεις φορές για να φύγει
Η  στήριξη του Γιώργου Καρατζαφέρη στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας
Η  ενόχληση Παπανδρέου για το «κακοστημένο θέατρο» -  όπως το αποκάλεσε -  των άλλω ν δϋο κυβερνητικώ ν εταίρων

Η μεγάλη VUXT0
των αρχηγών

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡ. ΠΑΠ ΑΧΡΗΣΤΟΣ

Η ταν γύρω στις 8 το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, όταν ο Αντώνης Σαμαράς μάζεψε για πρώτη φορά τα χαρτιά του, τα έβαλε σε έναν φάκελο που κρατούσε και με νευρικό τρόπο τράβηξε πίσω την καρέκλα του και σηκώθηκε. Αρκετές φορές στη διάρκεια της 8ωρης σύσκεψης χτυπούσε νευρικά τον φάκελό του πάνω στο τραπέζι των συσκέψεων και το πόδι στο πάτωμα. Φαινόταν ανυπόμονος και εξαιρετι-
«As TOUS πούμε ΐώρα κά νευρικός,
εντάξει και μετά βλέπουμε» -  «Υπ’ αυτές τιςΠ φράση Σηρύρά yiQ U S μπορώ να παρα- 
ouvià&is που άναψε φωτιά μένω  εδώ , φευ-γω» ανάγγειλε.Η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών συμπλήρωνε ήδη ένα τρίωρο και οι πολιτικοί αρχηγοί είχαν εισέλθει στον κεντρικό πυρήνα του νέου Μ νημονίου που ήταν οι περικοπές για το 2012, προκειμένου να κλείσει η μαύρη τρύπα των 3,3 δισ. -  κληρονομιά του 2011.-  «Κύριε πρόεδρε, σας παρακαλώ. Μ είνετε. Πρέπει να συμβάλλουμε όλοι στην επίτευξη της καλύτερης δυνατής λύσης για τους πολίτες» τον παρακάλεσε ο Πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος.Ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας κά- θησε και πάλι στη θέση του. Εβγαλε τις σημειώσεις του και συνέχισε να μετέχει τη σύσκεψη.

Το σκηνικό επανελήφθη τουλάχιστον άλλες δυο φορές. Τη μια έφτασε κοντά στην πόρτα, για να αποχωρήσει. Δεν βγήκε από την αίθουσα. Ξαναγύρισε. Αλλά βγήκε ο Γιώργος Παπανδρέου για να μεταβεί στην τουαλέτα. Στον διάδρομο, έξω από την αίθουσα, περίμεναν οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού και των αρχηγώ ν. Ο Π άνος Μ πεγλίτης, βλέποντας τον πρόεδρο του Π ΑΣΟΚ να βγαίνει, έσπευσε κοντά του.-  «Είναι κάτι; Πώς εξελίσσεται το πράγμα;».Ηταν γύρω στις 11 το βράδυ.-  «Τι να εξελιχθεί; Αυτοί οι δυο τα έχουν συμφωνήσει και παίζουν θέατρο».Η ενόχληση του Γ. Παπανδρέου για το πώς εξελισσόταν η συνάντηση των πολιτικών αρχηγών ήταν έκδηλη. Τον είχε ενοχλήσει -  όπως έλεγαν την επομένη οι συνεργάτες του -  το «κακοστημένο», όπως το αποκάλεσε, «θέατρο» του Αντώνη Σαμαρά και του Γιώργου Καρατζαφέρη. Ο δεύ

τερος, με το που έφυγαν οι φωτογράφοι και το τηλεοπτικό συνεργείο από την αίθουσα, έβγαλε μια κόλλα χαρτί και δήλωσε εξαρχής ότι μετέχει τυπικά στη σύσκεψη αφού έχει σοβαρές επιφυλάξεις γιατί δεν του δόθηκε επαρκής χρόνος για να μελετήσει τα μέτρα. Στον πρόεδρο του ΛΑΟΣ καταλογίστηκε ότι διέρρευσε πριν από την έναρξη της σύσκεψης των πολιτικών αρχηγών το μεταφρασμένο στα ελληνικά αρχικό κείμενο των προτάσεων της τρόικας, το οποίο περιελάμβανε και τα περί 13ου και 14ου μισθού.-  «Αποχωρείτε δηλαδή;». Τον ρώτησε ήρεμα ο Πρωθυπουργός.-  «Θα παραμείνω, κύριε πρόεδρε, για να διευκολύνω το έργο σας» απάντησε εκείνος.Σύμφωνα με τα όσα υποστήριζαν την άλλη μέρα οι συνεργάτες του Γιώργου Παπανδρέου, προφανώς βασιζόμενοι στην πληροφόρηση που τους παρέσχε εκείνος,

η «διευκόλυνση» του κ. Καρατζαφέρη ήταν στήριξη στον Αντώνη Σαμαρά. Δεν υπήρχε διαφωνία Παπανδρέου - Σαμαρά στην οποία να μην πάρει το μέρος του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Ολη η βραδιά εξελίχθηκε σε ένα ατελείωτο πινγκ-πονγκ μεταξύ του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και των άλλων δύο κυβερνητικών εταίρων.Η μόνη φορά που δεν παρενέβη ήταν όταν διαμείφθηκε έντονος διάλογος μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά και του Ευάγγελου Βενιζέλου αναφορικά με τις περικοπές στις επικουρικές συντάξεις. Ο διάλογος αυτός που δόθηκε προς τα έξω από διαρροές κύκλων της Νέας Δημοκρατίας την επομένη της σύσκεψης ανάγκασε τον Ευ. Βενιζέλο να δώσει τη δική του εκδοχή με non paper που κυκλοφόρησε αμέσως μετά.
Ο ΚΑΒΓΑΣ. Ανεξάρτητες πηγές που έχουν γνώση του επεισοδίου επ ιμένουν ότι ηΜέρκελ: Βρείτε τα και τελειώνετε

Ο ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ, τη νύχτα της Τετάρτης, έπειτα από μια μικρή εισήγηση για το κείμενο και αφού δέχθηκε τις διαμαρτυρίες των πολιτικών αρχηγών για την καθυστέρηση στην παράδοση σ' αυτούς του κειμένου της τρόικας (δικαιολογήθηκε ότι δεν ήταν δική του ευθύνη, απλώς η τρόικα παρέδιδε σελίδα σελίδα το Ιδσέλιδο υπόμνημα), έπαιξε ουσιαστικά τον ρόλο του διαιτητή.

Δύο φορές χρειάστηκε να διακόψει τη σύσκεψη για να μιλήσει στο τηλέφωνο. Συνομίλησε και με τον Ολι Ρεν και με τον Ζαν-Κλοντ Γιοϋνκερ. «Τελειώνετε, βρείτε τα με την τρόικα» άκουσε από τα χείλη της Ανγκελα Μέρκελ. Με αυτήν συνομίλησε. Με την επικεφαλής του ΔΝΤ ΚριστίνΛα- γκάρντ, παρ' ότι την αναζήτησε, δεν τα κατάφε- ρε να συνομιλήσει.
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φράση-κλειδί του διαλόγου ήταν η αναφορά του κ. Σαμαρά «ας τους πούμε τώρα εντάξει και μετά βλέπουμε» -  για τις περικοπές των συντάξεων που θα αποφέρουν τα 325 εκατ. ευρώ.Και συνεχίστηκε ως εξής, πριν παρέμ- βει ο κ. Παπαδήμος και ζητήσει από τον κ. Βενιζέλο να αποχωρήσει από την αίθουσα:Βενιζέλος: «Ετσι γινόντουσαν οι προϋπολογισμοί ώς τώρα και καταστρέψαμε την Ελλάδα με το έλλειμμα και το χρέος».Σαμαράς: «Μου λες ότι καταστρέφω την Ελλάδα;».Βενιζέλος: «Λέω ότι πρέπει να λέμε σοβαρά, ειλικρινή και υπεύθυνα πράγματα για τις περικοπές δαπανών και τον προϋπολογισμό. Μάλιστα, μίλησα σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, γιατί όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν ευθύνη».Κατά την εκδοχή της Νέας Δημοκρατίας, ο διάλογος εξελίχθηκε ως ακολούθως:Βενιζέλος: «Με τις εμμονές σου για τις συντάξεις, οδηγείς τη χώρα σε χρεοκοπία».Σαμαράς: «Ποιος είσαι εσύ που μιλάς; Βλέπουμε τις διαπραγματεύσεις που κάνεις και προσπαθούμε να μαζέψουμε τα ασυμμάζευτα. Είδαμε τι έχεις κάνει, τι είναι αυτά που κάνεις».Για τους πολιτικούς αναλυτές, αυτό το περιστατικό και ό,τι ακολούθησε ήταν «μια εικόνα από το μέλλον». Γιατί στην πραγματικότητα συγκρούστηκαν, υποστήριζαν αυτές οι πηγές, ο αρχηγός της ΝΔ με τον μελλοντικό αρχηγό του ΠΑΣΟΚ. Αλλωστε, η διαμάχη είχε και συνέχεια.Ξημερώματα της Πέμπτης, με το τέλος

της σύσκεψης του Πρωθυπουργού με την τρόικα και λίγο πριν αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες προκειμένου να λάβει μέρος στο Ειιπ^Γοιιρ το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο Ευ. Βενιζέλος «χώρεσε» στη δήλωσή του και μια αιχμή για τον Α. Σαμαρά. Ζήτησε «συνείδηση ευθύνης» από όλους τους παράγοντες που παίζουν έναν κρίσιμο ρόλο και «φιλοδοξούν να παίξουν έναν κρισιμότερο ρόλο στο μέλλον».Νωρίτερα στη δήλωσή του στα γραφεία της ΝΔ ο Α. Σαμαράς είχε αφήσει αιχμές κατά του Ευ. Βενιζέλου δηλώνοντας: «Ξέρω ότι για ορισμένους είναι πρωτόγνωρο να διαπραγματεύονται, και να διαπραγματεύονται σκληρά για τον απλό τον κόσμο». Πρόσθεσε δε ότι θα συνεχίσει να το κάνει αδιαφορώντας «αν διάφοροι τη θέση αυτή την παρεξηγούν και προσπαθούν να την ερμηνεύσουν διαφορετικά».Στο διάγγελμα που εκφώνησε την Π έ

μπτη το βράδυ συνέχισε στο ίδιο μήκος κύματος και οι προσεκτικοί παρατηρητές της δήλωσης δεν βρήκαν ούτε μια αιχμή, όχι αναφορά, στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Γιώργο Παπανδρέου. Ο λόγος προφανής: ο Α. Σαμαράς, αντιμετω πίζει πλέον τον Ευ. Βενιζέλο ως τον μελλοντικό αρχηγό του ΠΑΣΟΚ και αντίπαλό του στις προσεχείς εκλογές.
ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ. Ενας από τους μύθους της σύσκεψης της Τετάρτης είναι ότι οι πολιτικοί αρχηγοί τα είχαν βρει εξαρχής, είχαν συμφωνήσει δηλαδή επί των προτάσεω ν της τρόικας, και κόλλησαν στη μείωση των επικουρικών συντάξεων ή των κύριων, ως εναλλακτική επιλογή. Η αλήθεια είναι ότι συζήτησαν ολόκληρο το περιεχόμενο της νέας δανειακής σύμβασης. Εγινε μεγάλη συζήτηση για παράδειγμα αν η μείωση του 22% στον κατώ-

τατο μισθό θα διαπεράσει όλα τα μισθο- λογικά κλιμάκια. Οπω ς έγινε συζήτηση και για την απαίτηση της τρόικας να αυξηθούν και άλλο οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων.Συζητήθηκε επίσης αν θα έπρεπε να διακοπεί η σύσκεψη και να επαναληφθεί στη διάρκεια της νύχτας μετά το τέλος της νέας διαπραγμάτευσης του Πρωθυπουργού με την τρόικα ή νω ρίς το πρωί της Π έμπτης. Αποφασίστη- κε να συμβεί αυτό, «αν κριθεί απαραίτητο».Τελικά, δεν κρίθηκε.Ο ι τριγω νικές τη λεφωνικές επαφές που είχε ο κ. Παπαδήμος με τους Γ. Παπανδρέου και Α. Σαμαρά κατέληξαν σε μια θολή συμφωνία για τις συντάξεις, μόνο και μόνο για να μην προσέλ- θει στο Ειιπ^ΓΟίιρ με μια λειψή συμφωνία.

0  Πρωθυπουργό$ γιο ns 
καθυστερήσει* «Σελίδα 

σελίδα έδινε η τρόικα 
το Ιόσέλιδο υπόμνημα»

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Μαθηματικά Γ Auxdou
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ  Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ  Κ ΑΤ Ε ΥΘΥ ΝΣΗ Σ

η επανάληψη
Ένα χρηστικό Βιβλίο για τον μαθητή και τον καθηγητή

Αθήνα
Ζ. Tlnyhs Ί8,
ιηλ.: 2103301251θεσ/νίκη
Β. Ηρακλείου 47,
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Πώς αξιολογούν οι Γερμανοί m v οικονομική βοήθεια npos m v Ελλάδα; Α ρκούν ία δισεκαιομμύρια ευρώ ή  χρειάζεται να φτάσουν οι εταίροι ακόμη πιο μακριά; Η  γερμανική εφημερίδα «Die Zeit» έθεσε το ερώτημα σε πολίτικου?, συγγραφεί? και επιστήμονε?
«Τι αξίζουν για μας οι Ελληνες »

ΒΟΛΦΓΚΑΝΓΚ ΣΟ ΪΜ Π ΛΕ
υπουργόε ΟικονομίαεΗ ισχύ? εν τη ενώσει
Το ερώτημα δεν είναι αν αξίζει για εμάς η Ελλάδα, αλλά πόση αξία πρέπει να έχουν η ενωμένη Ευρώπη, η κοινή ευημερία και το ενιαίο μας νόμισμα. Τι μπορούμε και τι θέλουμε να κάνουμε ώστε να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή ενότητα, να πολλαπλασιάσουμε την ευημερία και να ενδυναμώσουμε το νόμισμά μας[...]Η οικονομική στήριξη από την πλευρά μας δίνει στις ενδιαφερόμενες χώρες, όπως η Ελλάδα, τον χρόνο για να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Είναι μια στήριξη ωστόσο που δεν αποδεσμεύει τα κράτη της ευρωζώνης από την ανάγκη να λάβουν μόνα τους τα απαραίτητα μέτρα για να ενισχυσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να αποτινάξουν το βασικό πρόβλημα του δημόσιου χρέους. Γι' αυτό και μέρος της ευθύνης τους αφορά τις σκληρές διαπραγματεύσεις μεταξύ των εθνικών κομμάτων, τις επαχθείς περικοπές και την υπερνίκηση μεγάλων αντιστάσεων στο εσωτερικό τους...Η Γερμανία προσπαθεί με όλες της τις δυνάμεις να ελαφρύνει το φορτίο της Ελλάδας και των άλλων κρατών που επιχειρούν μεταρρυθμίσεις. Είναι όμως τα ίδια τα κράτη που πρέπει να αναλάβουν την πολιτική ευθύνη για τις απαραίτητες αλλαγές.
ΡΑΪΝΕΡ ΜΠΡΟΥΝΤΕΡΛΕ
επικεφαλήΒ τηβ ΚοινοΒουλευτικήε Ομάδαε 
των ΦιλελευθέρωνΧωρί? πάιο
Σ την αρχαία Ελλάδα ο Διογένης ζούσε σε ένα βαρέλι -  χωρίς να διασώζεται αν είχε πάτο ή όχι. Οπως καταλαβαίνετε, κανείς δεν επιδιώκει να ζουν οι Ελληνες σε ένα βαρέλι χωρίς πάτο. Κανείς δεν έχει την απαίτηση η Ευρωπαϊκή Ενωση να ρίχνει συνεχώς χρήματα μέσα σε αυτό. Η Ελλάδα οφείλει να αλλάξει τις δομές της. Η χώρα σήμερα μοιάζει με τα «μεταβατικά» κράτη ύστερα από την πτώση του σιδηρού παραπετάσματος. Η Γερμανία και άλλες χώρες όπως η Πολωνία μπορούν να βοηθήσουν στη διαδικασία «ανασύστασης». Παραδείγματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι η δική μας εμπειρία με την υπηρεσία ιδιωτικοποι- ήσεων ή τις ιδιωτικοποιήσεις των ταχυδρομείων και των τηλεπικοινωνιών. Δεν πρέπει όμως να το παρακάνουμε. Οταν τα σκληρά μέτρα βρίσκουν μειωμένη αποδοχή στην Ελλάδα, αυτό δεν βοηθάει ούτε τη χώρα ούτε την Ευρώπη. Ας το σκεφτούμε για λίγο: αν η ΕΕ ή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υπαγόρευαν τη δική μας οικονομική πολιτική, οι μισθοί, οι συντάξεις και οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων θα κόβονταν δραστικά. Η Ελλάδα παραμένει κυρίαρχο κράτος. Αυτό είναι κάτι που οφείλουμε να παίρνουμε υπόψη μας σε οποιαδήποτε κριτική.

Διαδηλωτήβ καίει 
τη γερμανική σημαία 
στα σκαλιά τηε Βουλήβ 
την Τρίτη. Κατ’ αναλογία, 
αν και χωρίε πραγματικό 
πυρ, οι Γερμανοί 
αναψηλαφούν τη σχέση 
tous με την Ελλάδα

È Ê Ê f' M K F

Δεν έχουμε ανάγκη 
ιην Ελλάδα επειδή 
είναι χο λίκνο πι$ 
Ευρώπη^.. Την 
έχουμε ανάγκη επειδή 
θέτει ίο ερώτημα: «Τι 
αξία έχει σήμερα να 
είσαι πολίτη π «  
Ευρώπη;»

ΓΚΕΖΙΝΕ ΣΒΑΝ
καθηγήτρια Πολιτικήε Επιστήμηε, πρώην 
υποψήφια για την Προεδρία τηε Γερμανίαε

Ν τ ρ ο π ι α σ τ ώκατηγορίες
Β ρίσκω ντροπιαστικές τις κατηγορίες που απευθύνουμε συχνά «στους Ελληνες», οι οποίοι τεμπελιάζουν κάτω από τον ήλιο, δεν κρατούν τις υποσχέσεις τους και περιμένουν από τους Γερμανούς να τους σώσουν. Και αυτό επειδή, όπως συμβαίνει με τους Γερμανούς, τους Γάλλους ή τους Ισλανδούς, υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ «Ελλήνων» και «Ελλήνων». Π ροφ ανώ ς δεν ε ίναι μόνο ελληνικό φαινόμενο ότι κάποιοι ζουν πραγματικά στη φτώχεια και έχουν μικρότερο μερίδιο ευθύνης και άλλοι συνέβαλαν στη σημερινή κατάσταση οπότε τώρα κερδίζουν από αυτήν. Ποιος έβγαζε, αλήθεια, μεγάλα κέρδη από τις εξαγωγές όπλων προς την Ελλάδα; Πόσα κερδίζουν οι Γερμανοί από τα υπάρχοντα δάνεια; Ο τρόπος με τον οποίο μείναμε μακριά από τις δυσκολίες της Ελλάδας δείχνει μάλλον ελάχιστη αλληλεγγύη. Δείχνει όμως και κοντόφθαλμη προσέγγιση.Οποιος πιστεύει σήμερα ότι μπορεί να βασίζεται στις δικές του δυνάμεις ή να επιβάλει την οπτική του στους υπολοίπους, υπονομεύει τις προκλήσεις που οφείλουμε να αντι

μετωπίσουμε στον αλληλοεξαρτώμε- νο πλανήτη μας... Μετά την Ελλάδα ο επόμενος υποψήφιος για να αφε- θεί στη μοίρα του θα μπορούσε να είναι η Πορτογαλία. Το τι θα συνέβαινε στη συνέχεια δεν το γνωρίζει κανείς. Σε κάθε περίπτωση, θα πληρώναμε ακριβότερα την ανάγκη να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο με μακροπρόθεσμες εγγυήσεις και να επενδύσουμε εκ νέου στην πίστη της ευρωπαϊκής ιδέας. Αυτή είναι μια οραμα- τική αλλά όχι κοντόφθαλμη πολιτική.
Χ Α ΪΝ Τ Σ  ΜΠΟΝΤΕ κοινωνιολόγοεΣκληρό μάθημαΔ εν έχουμε ανάγκη την Ελλάδα επειδή είναι το λίκνο της Ευρώπης και σ' αυτήν βρίσκονται οι απαρχές της κριτικής σκέψης... Την έχουμε ανάγκη επειδή θέτει το ερώτημα: «Τι αξία έχει σήμερα να είσαι πολίτης της Ευρώπης;». Αυτό που είμαστε όχι μόνο ως εταίροι μιας κοινής αγοράς αλλά ως φίλοι σε μια κοινότητα φίλων. Με αυτή την ιδιότητα οφείλουμε να πούμε: αγαπητοί Ελληνες, είπατε ψέματα, κάνατε απατεωνιές, κλέψατε. Τώρα πρέπει να κάνετε τα πάντα για να διατηρήσετε τη φιλία μας. Το τίμημα είναι μεγάλο και το μάθημα σκληρό. Αν όμως εκπληρώσετε αυτό το καθήκον, δεν θα χρειάζεται ούτε να κάνουμε τον δικαστή ούτε να χανόμαστε σε υπολογισμούς. Επειδή οι φίλοι ποτέ δεν ξεχνούν όσα τους ενώνουν.

ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ ΤΡΙΤ1Ν επ.κεψαλήε
τηε ΚοινοΒουλευτικήε Ομάδες των ΠραοίνωνΣχέδιο Μάρσαλ
Μ ε τις εγγυήσεις για την Ελλάδα αναλαμβάνουμε ένα ρίσκο. Αφορά όμως μόνο την Ελλάδα; Ο χι, θα ήταν μια νηφάλια εκτίμηση. Σταθεροποιούμε την Ελλάδα αλλά και το ευρωπαϊκό δημοσιονομικό σύστημα.Εξαιτίας ενός ανεξέλεγκτου «ατυχήματος» οι τράπεζες θα κατέρρεαν και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα έχανε τεράστιο ποσά. Η Γερμανία συμμετέχει στο ρίσκο της ΕΚΤ κατά 27%. Η μη διάσωση της Ελλάδας κοστίζει όσο και τα επιπλέον δάνεια. Η διάσωσή της είναι προς το συμφέρον μας. Αυτή όμως είναι μια επιλογή αλληλεγγύης.Οι πολίτες της Ελλάδας, της Ισπανία ς, της Πορτογαλίας πλήττονται από την υψηλή ανεργία, την πιστωτική κρίση των επιχειρήσεων και τη χαμηλή αποδοτικότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Η αλληλεγγύη είναι μία από τις θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες. Εμείς οι Γερμανοί είχαμε την τύχη να απλώσουμε το χέρι μας προς τις ΗΠΑ για το σχέδιο Μάρσαλ. Είναι καιρός να κάνουμε το ίδιο για τους Ευρωπαίους του Νότου. Ενα πρόγραμμα επενδύσεων για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και περισσότερη απασχόληση θα ήταν προς το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον.


