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ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ

Αιπλασιασμόε 
τηδ ανεργικ

Εκτίναξη των ποσοστών ανεργίας σε πολύ υψηλά 
επίπεδα προβλέπει ο ΟΟΣΑ για όλες τις χώρες - μέλη 
του. Αυτό για την Ελλάδα σημαίνει επίσημη ανεργία 
πάνω από 16% και ανεπίσημη πάνω από 30% 
ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ:
Χειροτέρευσαν οι εργασιακές σχέσεις για 
περισσότερους από 3.000 εργαζομένους 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ:
Εκτιμούν ότι θα χαθούν πάνω από 60.000 θέσεις 
εργασίας!
ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΛΑΝΑΡΑ:
Κατασκήνωση απόγνωσης από 700 εργαζομένους 
μπροστά στο υπουργείο Οικονομίας

σελ. 23, ΑΠΟΨΗ σελ. 4

Μια βροχή 
θα μαε σώσει 
από ιην αφρι
κανική σκόνη

Θα μας ταλαιπωρήσει 
όλη την εβδομάδα. 

Νέα πτώση της 
θερμοκρασίας 

απ άτην  Πέμπτη 
σελ.15

Γκαζάκια σε 
6 βουλευτικά 
και πολιτικά 

γραφεία
Εμπρησπκοί μηχανισμοί 

χτες το βράδυ στη Θεσσα
λονίκη σε Παπαθεμελή, Γκι- 
ουλέκα, Ορφανό, Γαλαμάτη, 

Κουτμερίδηκαι Ιωαννίδη 
σελ.10

ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΨΙΕΣ

Σε τεντωμένο 
σχοινί το ΑΠΘ

Κ. ΣΗΜ ΙΤΗΣ:
«Να είμαστε έτοιμοι για πιο δάσκολεε μέρεε»

σελ.12

Ακόμη και με άρση του ασύλου απειλεί η Σύγκλητος, εάν 
δε λυθεί σήμερα  η κατάληψη του κτιρίου Δ ιο ίκησης από 
αντιεξουσ ιαστές και φοιτητές, με αφορμή το εργασιακό 
καθεστώ ς που έχουν δημιουργήσει οι εργολαβίες , ώστε να 
μπορέσει να επαναλειτουργήσει το ίδρυμα. Αντισυγκέντρω ση 
και ανοιχτή συνεδρίαση προγραμματίζει για σήμερα  το 
μεσημέρ ι η Σύγκλητος στο ισόγειο του κτιρίου που τελεί 
υπό κατάληψη. Θα απόσχουν φοιτητικές παρατάξεις από τις 
εκδηλώ σεις διαμαρτυρίας.

Το δημόσιο αρχείο και το 
εργαστήριο κεραμικής της 

Πέλλας, τα χάλκινα εργαλεία 
της Ροδόπης και μια κλασική 

πόλη στην Πίνδο. Στο φως 
εντυπωσιακά ευρήματα από 

ανασκαφές 
ΜΗ σελ. 32 - 33

Αρχείο - πρότυπό 
2.400 χρόνο

π Γ A  Λ  jt i  lili

Παρέμβαση 
εισαγγελέα για 

το «δεκαχίλιαρο»
σελ. 15

13χρονοι μαθηιέε 
διδάσκουν ανθρωπιά

Μαθητές της Χαλάστρας 
«υιοθέτησαν» παιδί από την 

Αιθιοπία. Πρώτευσαν σε 
Διαγωνισμό Ποίησης δύο παιδιά 
από το 21 ο Λύκειο Θεσσαλονίκης 

σελ.18-19
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Κ. Σημίτικ: Ερχονται τα χειρότερα
«Να είμαστε έτοιμοι για πιο δύσκολεε μέρεε», προειδοποίησε χτεε ο πρώην πρωθυπουργόε

ΤΗ Σ  Α Ν Ν ΙΤ Α Σ  ΣΤ ΙΒ Α Κ Τ Α Κ Η

Τον κώδωνα του κινδύνου για ακόμη πιο 
δύσκολες μέρες στην Ελλάδα έκρουσε χτες 
το βράδυ από τη Θεσσαλονίκη ο πρώην 
πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, παρουσι
άζοντας με ακόμη πιο μελανά χρώματα τη 
διεθνή κατάσταση και την εγχώρια πραγ
ματικότητα σε σχέση με την εικόνα που έχει 
παρουσιαστεί.

ΤΓ α είμαστε έτοιμοι για ακόμη 
>  4  1^^ I  πιο δύσκολεε μέρεε» , προέ- 

ί χ  I  ^ ^ 1  τρεψε, επισημαίνονταε ότι οι 
Λ  Λ  X  τ Ι  επιπτώσειε στην Ελλάδα θα 

φανούν από το καλοκαίρι και μετά με αύξηση 
τηε ανεργίαε και δραστικότερη μείωση τηε κα- 
τανάλωσηε.

Τουλάχιστον δύο χρόνια
Μιλώνταε μπροστά σ ’ ένα πολυπληθέε ακρο

ατήριο στην εκδήλωση τηε Νομαρχιακήε Επιτρο- 
πήε του Π ΑΣΟ Κ, ο κ. Σημίτηε αμφισβήτησε τιε 
προβλέψειε για ανάκαμψη από το τέλοε του 2010, 
υπογραμμίζονταε ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 
δύο χρόνια ακόμη για την αποσαφήνιση τηε διε- 
θνούε κατάστασηε και μάλλον πολύ περισσότερα 
όσον αφορά την Ελλάδα. Οπωε εξήγησε, σήμερα 
κανείε δεν γνωρίζει πλήρωε την αλήθεια για τιε 
συνέπειεε που έχει υποστεί η οικονομία διεθνώε 
και η εικόνα θα αποσαφηνιστεί όταν μετρηθούν 
και καταγραφούν οι ζημιέε.

Ασχετα πακέτα
Αναφερόμενοε στα μέτρα τηε κυβέρνησηε, 

τα χαρακτήρισε «άσχετα πακέτα χωρίε σχέδιο, 
στόχο και κατεύθυνση», ενώ κατηγόρησε τον κ. 
Καραμανλή ότι διαπρέπει σε σοβαροφανείε πα- 
ραινέσειε, πομπώδειε εκφράσειε, αντί για σκλη
ρή δουλειά και συστηματική προσπάθεια.

Τα φορολογικά μέτρα τηε κυβέρνησηε δεν 
οφείλονται στην κρίση, αλλά στην αδυναμία τηε 
να εισπράξει τουε προβλεπόμενουε πόρουε και 
δεν πρόκειται να βοηθήσουν στην υπέρβαση τηε 
κρίσηε, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μόνιμο προβλήματα
Ο πρώην πρωθυπουργόε υπεραμύνθηκε των 

αποτελεσμάτων των κυβερνήσεων του Π ΑΣΟ Κ 
στον οικονομικό τομέα και προειδοποίησε ότι 
ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα για την Ελλάδα κι 
από την ύφεση είναι τα μόνιμα προβλήματα τηε 
οικονομίαε, η έλλειψη ανταγωνιστικότηταε και 
το μεγάλο έλλειμμα.

Τόνισε ότι χρειάζεται σχέδιο που να στοχεύ
ει στην αύξηση των επενδύσεων και των υποδο
μών, αλλιώε η χώρα μπορεί «να μην ακολουθήσει 
καθόλου», όταν έρθει η διεθνήε ανάκαμψη. Και 
τόνισε ότι το ΠΑΣΟ Κ πρέπει να αναλάβει την ευ
θύνη μετά τιε επόμενεε εκλογέε. «Τότε θα είναι η 
στιγμή τηε αλλαγήε πορείαε για τη χώρα. Χρειά
ζεται γι’ αυτό συστηματική προετοιμασία, τόσο σε 
επίπεδο επεξεργασίαε θέσεων, όσο και σε επίπε
δο πληροφόρησηε και ετοιμότηταε των πολιτών», 
κατέληξε ο κ. Σημίτηε.

Κορυφαίεδ συνα ντήσει του Γ. Παπανδρέου
σιη Νέα Υόρκη

Με κορυφαίους οικονομολόγους 
συναντιέται σήμερα στη Νέα Υόρκη ο 
Γ. Παπανδρέου, στο περιθώριο της τε
λευταίας συνεδρίασης της Επιτροπής 
Στίγκλιτς, πριν αυτή δώσει τις προ
τάσεις της στη Σύνοδο Κορυφής του 
ΰ20.

Μεταξύ των οικονομολόγων που 
θα πάρουν μέρος στη συνεδρίαση 
είναι οι: Τζόζεφ Στίγκλιτς,Τζέιμς Γκάλ- 
μπρεϊθ, Γκάρι Ντίμσκι, Στούαρτ Χό- 
λαντ, Ρίτσαρντ Πάρκερ, Δημήτρης 
Παπαδημητρίου, Γιόακιμ Πάλμε κ.ά. 
Μαζί με τον κ. Παπανδρέου βρίσκεται 
στη Ν. Υόρκη και η αρμόδια επίτροπος 
του ΠΑΣΟΚ για την οικονομία, Λούκα 
Κατσέλη.

Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε 
ο κ. Παπανδρέου και στη συνάντηση 
των σοσιαλιστών ηγετών στη Χιλή, οι 
βασικοί άξονες των προτάσεων που 
στηρίζει η Σοσιαλιστική Διεθνής για 
την αντιμετώπιση της κρίσης είναι: 

Πρώτον, άμεση στήριξη των οικο
νομιών μας με στήριξη της ρευστότη
τας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
της απασχόλησης, της ενέργειας αλλά 
και με αλλαγές στο τραπεζικό σύστημα.

Δεύτερον, αλλαγές στην κοινωνι
κή προστασία και μεγαλύτερη στήρι
ξη των χαμηλών και μεσαίων εισοδη
μάτων στη διάρκεια της κρίσης.

Τρίτον, τα μέτρα που θα λαμβάνο- 
νται να ανοίγουν το δρόμο για το αύ

ριο μέσω της «πράσινης» ανάπτυξης.
Τέταρτον, υπάρχει ανάγκη μιας δη

μοκρατικής διακυβέρνησης σε παγκό
σμιο επίπεδο και αλλαγή συσχετισμών, 
στη διαμόρφωση των οποίων πρέπει 
να πάρουν μέρος και οι πολίτες.

Με σχέδιο
Το σχέδιο αυτό, όπως ανέφερε ο κ. 

Παπανδρέου, αφορά την παγκόσμια 
οικονομία αλλά και την Ευρώπη και την 
Ελλάδα. Ειδικότερα, για την Ελλάδα η 
χώρα μας μπορεί με σχέδιο, με πράξεις 
και όχι λόγια, όπως πράττει η νεοσυ- 
ντήρηση, να διασφαλίσει μία ανθρώπι
νη κοινωνία.

ΣΠΥΡΟΣ ΣΟΥΡΜΕΛΙΔΗΣ


