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___ ΣΗΜΕΡΑ _

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΟΡΙΟ

Επανεξετάζεται 
η απόφαση 
για τις αποδείξεις
Το υπουργείο Οικονομικών επανεξετά
ζει την απόφασή του σχετικά με το ύψος 
των αποδείξεων που απαιτούνται για να 
εξασφαλισθεί το αφορολόγητο όριο, κα
θώς εκτιμάται ότι πολλοί φορολογούμε
νοι με χαμηλά εισοδήματα θα επιβαρυν
θούν με υψηλότερο φόρο. Σελ. 26

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Ν/Σ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Οι βουλευτές πήγαν για 

Κούλουμα και δεν ψήφισαν...
κάθε άλλο παρά ως κατεπείγον αντιμε- 
τωπίσθπκε από τη Βουλή το νομοσχέδιο 
για τις αυξήσεις στα καύσιμα. Επειτα από 
επεισοδιακή διαδικασία, που περιείχε έ 
ως και αλλοίωση των πρακτικών, το προ
εδρείο μετέθεσε την ψηφοφορία για το 
βράδυ της προσεχούς Τρίτης, καθώς με- 

ίλος αριθμός βουλευτών έχει ήδη εγκα- 
ταλείψει την πρωτεύουσα ενόψει Καθα
ρός Δευτέρας. Εν τω μεταξύ, η κυβέρνη
ση επιχειρεί να ανακόψει τις κερδοσκο
πικές ανατιμήσεις στην αγορά καυσίμων 
με την απειλή του πλαφόν. Σελ. 5 και 26

ΣΤΟ 10,6% ΑΠΟ 7,8%

Ρεκόρ πενταετίας 

η ανεργία τον Νοέμβριο
Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 
5 ετών βρέθηκε το ποσοστό ανερνίας 
τον περασμένο Νοέμβριο, φτάνοντας 
στο 10,6% από 7,8% τον αντίστοιχο μήνα 
του 2008. Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 
146.965 σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτε
ρα, φτάνοντας τους 531.953. Σελ. 27

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ 0 Γ. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑΚΗΣ

Επιτήρηση, αλλά 

από Ελληνα επίτροπο
«Καλή η εμπιστοσύ
νη, αλλά καλύτερος ο 
έλεγχος», λέει στην 
«Κ» ο βουλευτής των 
Γερμανών Φιλελευ
θέρων Γιώργος Χα- 
τζημαρκάκης, υπο
ψήφιος για τη θέση 

του επιτρόπου της Κομισιόν που θα ελέγ
χει την πορεία του Προγράμματος Σταθε
ροποίησης και τη χρήση του πακέτου 
βοήθειας στην Ελλάδα. Σελ. 24

• Συντάξεις Δημοσίου: την άμεση 
εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδό- 
τησης ανδρών και γυναικών στο Δημό
σιο, χωρίς μεταβατικό στάδιο, είναι πι
θανό να ζητήσει η Κομισιόν. Σελ. 27

• Τελευταίο μπλόκο: Κλειστός πα
ραμένει ο συνοριακός σταθμός του 
Προμαχώνα, όπου βρίσκεται το τελευ
ταίο μπλόκο των αγροτών. Σε πολλά ε 
κατομμύρια ευρώ εκτιμάται το κόστος 
για τις εξαγωγές, το εμπόριο και τον 
τουρισμό. Σελ. 4

• Περικοπές Βουλής: Με μικρής έ 
κτασης περικοπές στα επιδόματα και 
στην αποζημίωση για συμμετοχή σε ε 
πιτροπές θα... συνδράμουν οι βουλευ
τές την προσπάθεια για αντιμετώπιση 
της οικονομικής κρίσης. Μεγαλύτερες 
οι περικοπές για τους υπαλλήλους της

■λής, που όμως παραμένουν από 
.„υς προνομιούχους. Σελ. 5

• Αφγανιστάν: Από μέρα σε μέρα α
ναμένεται η έναρξη της γενικής επίθε
σης των δυνάμεων ΝΑΤΟ εναντίον του 
προπυργίου των Ταλιμπάν, στο νότιο 
Αφγανιστάν. Σελ. 10

• Αρχαίος Γροίλανδός: Ηταν καρα
φλός και είχε καφετιό μάτια, ένας Γροι- 
λανδός που έζησε πριν από τέσσερις 
χιλιάδες χρόνια. Σελ. 13

• Αθλητικές επιτροπές: Την κατάρ
γηση 32 επιτροπών που λειτούργησαν 
στο υφυπουργείο Αθλητισμού την περίο
δο 2005-2009 και στοίχισαν 15.681.157 
ευρώ, ανακοίνωσε ο ΓΓΑ. Σελ. 21

• «Εξίσωση του έρωτα», που α
ποκαλύπτει πότε είμαστε έτοιμοι για

ν μεγάλο έρωτα της ζωής μας, ισχυ
ρίζεται ότι ανακάλυψε Αυστραλός κα
θηγητής Μαθηματικών. Σελ. 13

• ΣΤΟ Βερολίνο, η νέα ταινία του 
Πολάνσκι σφραγίζει την έναρξη του 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου, που αρχίζει 
θεαματικά με δημόσια προβολή της 
κλασικής βωβής ταινίας «Metropolis» 
του Φριτς Λανγκ. Σελ. 17
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Στήριξη από Ε.Ε. με μέτρα ΔΝΤ
Παπανδρέου: Εχει αφαιρεθεί κομμάτι της εθνικής μας κυριαρχίας, θα κάνουμε το παν να το ανακτήσουμε

Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Γιώργος Παπανδρέου, ενώ συνομιλεί στις Βρυξέλλες με τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας Νικολά Σαρκοζί και 
την καγκελάριο της Γερμανίας Αγκελα Μέρκελ. Πίσω τους, από αριστερά, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Ζαν-Κλοντ Τρισέ, ο 
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Χοσέ Μανουέλ Μπαρόζο και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν Βαν Ρομπέι.

Την υπόσχεση πολιχικήε στήριξηε από την  Ευ
ρωπαϊκή Ενωση έλαβε χθεε η Ελλάδα, υπό την 
προϋπόθεση όμωε ότι θα λάβει σκληρά μέ
τρα, στον σχεδίασμά και τη ν  εφαρμογή των 
οποίων θα συμμετέχει σε ρόλο συμβούλου το 
Διεθνέ3 Νομισματικό Ταμείο.

Μετά τη  χθεσ ινή  Σύνοδο Κορυφή3 δ εν  α
νακοινώθηκε ένα λεπτομερέ3 σχέδιο διά- 
σωσηε, απογοητεύοντα3 τιε αγορέε. Το πι
θανότερο είναι ότι κάτι τέτοιο δεν θα  γίνει 
ούτε τη  Δ ευτέρα σ τη  σ υνεδρ ία σ η  του 
Ε υκ^Γουρ. Ωστόσο, κατέστη σαφέ3 ότι α
παραίτητο στοιχείο για τη ν  εξασφάλιση ευ- 
ρωπαϊκή3 οικονομικήε βοήθειαε είναι η  χώ 
ρα μα3 να  έχει λάβει προηγουμένου και έωε 
τιβ 16 Μαρτίου σκληρά μέτρα που θα  τηε ε
πιβάλουν η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η  Ευρω
παϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ΔΝΤ.

Ο πρωθυπουργόε Γιώργο3 Π απανδρέου, 
στη  συνέντευξη που παραχώρησε μετά  το 
πέραε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ανα
γνώρισε το καθεστώε επ ιτή ρ η σ ή , σημειώ- 
νονταε ότι «έτσι όπω3 έχουμε χειριστεί τα  οι
κονομικά μαε, αφαιρέθηκε ένα κομμάτι τηε 
εθνικήε μαε κυριαρχία3». Επισήμανε ακόμη 
τον  κύριο ρόλο που θα  έχει το ΔΝΤ σ τη ν  ό
λη διαδικασία και τόνισε ότι η  κυβέρνηση εί
να ι αποφασισμένη να  προχωρήσει σε κάθε 
απαραίτητη κ ίνηση για  «την ανάκτηση τηβ 
αξιοπιστίαβ τηε χώ ρα3». Στο πλαίσιο αυτό, 
δεν απέκλεισε τη  λήψη νέω ν μέτρων και κα
τέστησε σαφέε ότι επ ί του παρόντο3 η  στή
ριξη τηε Ε.Ε. είναι καθαρά πολιτική, καθώε 
δεν συζητήθηκε κάποιοε μηχανισμό3 δα
νεισμού τη 3 χώραε.

Ο πρόεδρο3 τηε Νέαε Δημοκρατίαε Αντώ
ν ιέ  Σαμαρά3 χαρακτήρισε θετικά την  ευρω
παϊκή στήριξη, επιφυλάχθηκε όμω3 για πε
ραιτέρω κρίσεΐ3 έω3 ότου γίνουν γνωστέ3 πλή- 
ρω3 οι λεπρομέρειε3 του σχεδίου, ενώ άσκη
σε οξεία κριτική στην κυβέρνηση για έλλειψη 
μέτρων προε τόνωση τη 3 αγορά3. Σελ. 3

Προς συγχώνευση Olympic και Aegean
Λόγω του εσωτερικού ανταγωνισμού, αλλά και της οικονομικής συγκυρίας
Προς συγχώ νευση, η οποία θα αλ
λάξει άρδην το τοπίο στην εγχώρια 
αεροπορική αγορά, οδεύουν η 
Olympic Air και η  Aegean Airlines. 
Οι δύο εταιρείε3 με ανακοινώ σ ει 
t o u s  στο Χρηματιστήριο Αθηνών ε
πιβεβαιώνουν τη  διεξαγωγή συνο
μιλιών. Στελέχη t o u s  υποστηρί-

ζουν ότι οι συνομιλίεβ δεν έχουν ο 

λοκληρωθεί, πληροφορίεε ωστόσο 
κάνουν λόγο σαφώ3 περί συγχώ
ν ε υ σ ή  και μάλιστα στη βάση του 
50-50%, καθώβ πρόκειται για εται- 
ρείε3 αντιστοίχου μεγέθουε.

Οι ίδιοι κύκλοι αναφέρονται σε 
«κίνηση που υπαγορεύεται από την

κοινή λόγική» λόγω του έντονου α
νταγωνισμού στο εσωτερικό, τηβ 
διεθνούε οικονομήσω συγκυρίαε, 
αλλά και τη? δεινήε οικονομήσω κα
τ ά σ τα σ ή  τηε χώραε. Ενδεχόμενη 
συμφωνία για τη  συγχώνευση θα 
σημάνει ενοποίηση στόλου προο
ρισμών και προσωπικού. Θα πρέ-

πει να  σημειωθεί, ωστόσο, ότι βά
σει in s  συμφωνίαε με το ελληνικό 
Δημόσιο, η  Olympic Air δεν μπο
ρεί να  αλλάξει χέρια  έαω τον  ερ
χόμενο Σεπτέμβριο, ενώ σε κάθε 
περίπτω ση το όλο ζήτημα θα κλη
θεί να  διαχειριστεί η  Επιτροπή 
Ανταγωνισμού. Σελ. 29

Δεν ανοίγουν 
νέα τμήματα ΤΕΙ
Χωρίς π ς  υποδομές τους
Δεν θα δημιουργηθούν νέα τμήματα 
ΑΕΙ εάν δεν διαθέτουν τω απαραί- 
τητε3 υποδομέβ. Χθεε, η  υπουργόβ 
Παιδείαε Αννα Διαμαντοπούλου α
νακοίνωσε ότι δεν θα λειτουργήσουν 
επτά τμήματα ΤΕΙ, τα οποία είχαν ε
ξαγγελθεί από -κηκ πρώην υπουργού3 
Ευριπίδη Στυλιανίδη και Αρη Σπη- 
λιωτόπουλο, και επρόκειτο να δε
χθούν τουε πρώτοιω σπουδαστέβ την 
επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Σελ. 6

«Το Ιράν είναι πλέον πυρηνική δύναμη»
Σε λαοθάλασσα
οπαδώνμίλησε 
χθες ο πρόεδρος 
του Ιράν, Μαχ- 
μούντ Αχμεντπ 
νετζάντ, με α
φορμή την 31η 
επέτειο της ι- 
σλαμικής επανά
στασης στην Τε
χεράνη, όπου α
νακοίνωσε ότι 
«το Ιράν είναι 
πλέον πυρηνική 
δύναμη». Σελ. 10

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Νέο πολιτικό
προσωπικό

Αξίζει να σταθούμε για μια στιγμή.και 
να σκεφθοϋμε ψύχραιμα πάω φτάσα
με σήμερα στα πρόθυρα ί μ  χρεοκο- 
πίαβ και τηβ κηδεμονίαβ από την Ε.Ε. 
και το ΔΝΤ. Η ευθύνη ανήκει στουβ πο- 
λιτικούβ που διαχειρίζονταν τα οικο
νομικά τη3 χώραβ και οι οποίοι συ
μπεριφέρθηκαν με ανευθυνότητα και 
φαυλότητα. Τα συσσωρευμένα ρου- 
σφέτια, οι διορισμοί, η δημιουργία δη
μόσιων υπηρεσιών τύπου αγροφυλα- 
κήβ, τα επιδόματα και οι αλόγιστεβ αυ
ξ ή σ ε ι βούλιαξαν τη χώρα στο χρέοβ. 
Τώρα, χρειάζεται έναβ νέοβ τύποε πο
λιτικού που θα λαμβάνει δυσάρεστε3 
αποφάσεω και δεν θα μπορεί να λει
τουργεί ωβ «Μαυρογιαλούροβ» περα
σμένων εποχών. Θα έχει ενδιαφέρον 
σε αυτή τη νέα εποχή που ξεκινά για 
την Ελλάδα να δούμε πόσοι από τουβ 
υπάρχοντεβ πολιτικούβ μα3 θα αντέ- 
ξουν στω νέεβ αυστηρέβ... προδια- 
γραφέε. Οι έκτακτεβ περιστάσεω ε
πιβάλουν και ένα εντελάω διαφορετι
κό πολιτικό προσωπικό!

Πρόγραμμα αναδάσωσης - μαμούθ στην Αττική
Την αναδάσωση 100.000 στρεμμάτων στην 
Αττική κατά την  επόμενη τετραετία ανακοί
νωσε χθεε το υπουργείο Περιβάλλοντοε. Η αρ
χή  πρόκειται να  γίνει μέσα στω επόμενεβ η- 
μέρεε σε περιοχέβ τηε Ανατολικήε Αττικήε που 
έχουν καεί περισσότερεβ από μία φορέ3 και

είναι πλέον δύσκολη ή αδύνατη η φυσική α
ναγέννηση του δάσουε. Εφόσον υλοποπιθεί, 
θα πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα α
ναδασώσεων που έχει ποτέ επιχειρηθεί στην 
Ελλάδα. Το εγχείρημα εκτιμάται ότι θα κοστίσα 
περί τα 45 εκατομμύρια ευρώ. Σελ. 7

Σ Χ Ο Λ Ι Ο  | Τ ου  Σ τ α υ ρ ο υ  Λ υ γ ε ρ ο υ

Πράξη αυτοπροστασίας παρά αλληλεγγύης
Η δημοσιονομικά κρίση έφ ερε με δρα
ματικό τρόπο στην επιφάνεια όχι μόνο την 
κατάρρευση του δικού μας κλεπτοκρατι- 
κού μοντέλου, αλλά και τις εγγενείς 
ανεπάρκειες της Ε.Ε. Η ευρωπαϊκή ενο
ποίηση δρομολογήθηκε σε περίοδο 
σχετικά «ήρεμων υδάτων» και οικοδομή- 
θηκε υπό την επήρεια του άρρητου, αλλά 
υποβόσκοντος ιδεολογήματος ότι οι συν
θήκες θα ήταν πάντα έτσι. Οι φιλοσοφικό 
ανόητες ελίτ αγνόησαν ότι στην πολιτική 
και στην οικονομία ισχύει ό,τι και στη ζωή: 
εκτός από φάσεις «ήρεμων υδάτων» 
υπάρχουν και τρικυμίες. Σ’ αυτές ακριβώς 
δοκιμάζονται οι συνεκτικοί δεσμοί.
Η Ε.Ε. δεν είναι μία ομοσπονδία. Η έννοια 
του συμφέροντος κάθε χώρας-μέλους εί
ναι συστατικό στοιχείο του παιχνιδιού.
Από την άλλη πλευρά, όμως, μία ένωση 
κρατών προϋποθέτει την αλληλεγγύη. Αυ
τό ισχύει πολύ περισσότερο για την 
Ευρωζώνη. Η νομισματική χωρίς δημοσιο

νομική ένωση, δηλαδή χωρίς πολιτική 
ένωση, είναι αντίφαση. Εβαλαν το κάρο 
μπροστά από το άλογο. Δεν φρόντισαν 
ούτε να δημιουργήσουν μηχανισμό διά
σωσης μιας χώρας-μέλους, που θα 
αντιμετώπιζε δημοσιονομική κρίση και 
λόγω αυτής θα έμπαινε στο στόχαστρο 
των Αγορών.
Η Συνθήκη του Μάαστριχτ και η εξουσία 
της πολιτικά μη νομιμοποιημένης Ευρω
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν έλυσαν 
αυτή την αντίφαση. Αντιθέτως, εγκλώβι
σαν την Ευρωζώνη σ’ έναν ασφυκτικό 
κορσέ, στερώντας την από την πολύτιμη 
ευελιξία. Αυτό φάνηκε καθαρά στην κρί
ση, όταν η ανάγκη υποχρέωσε το 
«ιερατείο» να σπάσει τους κανόνες.
Ο τρόπος που η Ε.Ε. αντιμετώπισε το «ελ
ληνικό τζιτζίκι» είναι μία ήττα για την 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Οι ισχυρότερες 
χώρες-μέλη εκμεταλλεύθηκαντο θεσμι
κό κενό και τους ερασιτεχνικούς

χειρισμούς της κυβέρνησης Παπανδρέου 
για να μην επιδείξουν αλληλεγγύη. Αλλη
λεγγύη δεν σημαίνει διάσωση άνευ όρων. 
Χωρίς αλληλεγγύη, όμως, η Ε.Ε. δεν έχει 
μέλλον. Θα επικρατήσει το διαλυτικό σύν
δρομο «ο σώζων εαυτόν σωθήτω».
Η Ευρωζώνη ουσιαστικά έριξε την Ελλάδα 
στα σκυλιά των Αγορών υποτίθεται για να 
τη συνετίσει και για να μη δημιουργηθεί 
προηγούμενο. Αντί να βοηθήσει τον αδύ
νατο κρίκο της να ισχυροποιηθεί, 
υποθήκευσε την ανάκαμψή του, αφήνο- 
ντάς τον να δανεισθεί με τοκογλυφικά 
επιτόκια προς όφελος των κερδοσκόπων. 
Ακόμα κι όταν η κυβέρνηση έλαβε αιμα
τηρά μέτρα, η Γερμανία εμφανιζόταν 
απρόθυμη. Η χθεσινή επίσημη στήριξη 
της Ευρωζώνης προς την Ελλάδα ουσια
στικά ήταν περισσότερο πράξη 
προστασίας του ευρώ (θα δεχόταν πίεση 
εάν η Αθήνα προσέφευγε στο ΔΝΤ), παρά 
πράξη αλληλεγγύης. www.kathimerini.gr
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Προσαρμογή στην πραγματικότητα, χωρίς γνώση της πραγματικότητας
Του Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Υ  Κ Α Σ ΙΜ Α Τ Η

«Η σπείρα»

Η λέξη του τίτλου είναι ε 
ντός εισαγωγικών επειδή τη 
χρησιμοποιεί στις ιδιωτικές 
συνομιλίες του τέως υφυ
πουργός, όποτε αναφέρεται 
στην προηγούμενη κυβέρ
νηση. Είμαι βέβαιος, ωστό
σο, ότι δεν τη χρησιμοποιεί 
με την έννοια της οργανω
μένης ομάδας εγκληματιών, 
αλλά με την έννοια του ελι- 
κοειδούς κοσμήματος των 
ιωνικών κιονόκρανων...

Ετσι όπως τα σώματά τους ακουμπούν και το βλέμμα του Μιχάλη Καρχιμάκη (αριστερά) καρφώνεται στα χείλη του 
συνομιλητή του, με καταλαμβάνει ο τρόμος ότι, την επόμενη στιγμή, ο υφυπουργός Γεωργίας άπλωσε το χέρι του 
δειλά στο χέρι του συνομιλητή του και το έσφιξε!..

Α ν καταλαβαίναμε τι μαε γί
νεται, αυτά τα μέτρα στα ο
ποία οδηγούμεθα τώρα με 

το στανιό θα έπρεπε να τα έχουμε 
πάρει μόνοι μαε από καιρό. Η χώ
ρα μαε θυμίζει μια οικογένεια κα- 
κομαθημένων, τηε οποίαε τα έσο
δα ολοένα μειώνονται, αλλά τα μέ
λη τηε συνεχίζουν να παίρνουν δά
νεια και πιστωτικέε κάρτεε από τιε 
τράπεζεε, προκειμένου να διαβιούν 
πολυτελώε. Και, το ακόμη χειρό
τερο, θεωρούν ωε φυσικό δικαίω
μά τουε να  αναχβηματοδοτούν το 
χρέοε τουε ειε το διηνεκέε.

Αλλά, όπωε συνήθωε στιε οικογέ- 
νειεε, η  ευθύνη ανήκει πρωτί- 
στωε στουε γονείε. Στην περί
πτωση τηε οικονομίαε μαε και των 
εξωπραγματικών αντιλήψεων που 
επικρατούν σχετικώε στην κοι
νωνία, η  ευθύνη ανήκει στουε πο- 
λιτικούε ταγούε μαε. Είναι εξοργι
στικό ότι κανέναε -μα κανέναε!- δεν 
έχει τολμήσει ώε τώρα να  πει ευ- 
θέωε στον κόσμο ότι ζούμε υπε- 
ράνω τω ν οικονομικών δυνατο
τήτων μαε. Και τώρα, όπου οι Ελλη- 
νεε πρέπει να χαμηλώσουμε το βιο
τικό μαε επίπεδο, η  πολιτική ηγε
σία δεν τολμά να  παρουσιάσει το 
πρόβλημα στουε πολίτεε. Απλώε 
προσπαθεί να το παρακάμψει με 
κούφιεε ρητορείεε.

Προσπαθεί, λυτ, η κυβέρνηση να φι
λοτιμήσει τον κόσμο ετησείονταε 
τον φόβο του κινδύνου να  πληγεί 
η  «εθνική ανεξαρτησία». Ξέρετε τι 
μου θυμίζει αυτό; Εναν τύπο, που 
επιστρατεύει όλη τη μειλιχιότητά 
του, προκειμένου να σαε πείσει να 
περάσετε μέσα σε ένα δωμάτιο, ό
που πέντε μπράβοι θα σαε σαπί
σουν στο ξύλο. Το δε επιχείρημα 
που χρησιμοποιεί πάει κάπωε έτσι: 
«Κοίτα, το ξέρω ότι δεν είναι ευ
χάριστο. Τουλάχιστον όμωε είναι 
εγγυημένο ότι θα επιζήσειε». Για

τί να  το δεχθείε, εφόσον δεν σου 
έχουν εξηγήσει τον λόγο;

Και έστω ότι, στο τέλοε, το επιχεί
ρημα πιάνει. Και η κοινή γνώμη, βα- 
ρυγκομώνταε, αποδέχεται τα μέτρα 
προσαρμογήε στην αναπόφευκτη 
πραγματικότητα. Πόση αξία μπο
ρεί να  έχει η προσαρμογή στην 
πραγματικότητα όταν δεν βασίζε
ται στη γνώση τηε πραγματικότη- 
ταε; Η μόνη εξήγηση που μπορώ 
να σκεφθώ, για τη  δειλία τηε πο- 
λιτικήε ηγεσίαε ενώπιον του προ- 
βλήματοε, είναι ότι φοβούνται κυ-

ρίωε για τη  θέση τουε. Ξέρουν ότι 
οι πρώτοι που θα πληρώσουν το ψέ
μα μέσα στο οποίο ζούμε από το 
1981 θα είναι οι ίδιοι!

Φιλίεβ
Στο νέο διοικητικό συμβούλιο ι- 

διωτικήε τραπέζηε υπάρχουν δύο 
πρόσωπα, των οποίων η συμμετο
χή  σε αυτό εξάπτει το ενδιαφέρον 
των οικονομικών κύκλων. Είναι ο 
αναπληρωτήε καθηγητήε του Πα
νεπιστημίου Αθηνών κ. Παναγιώ- 
τηε Αλεξάκηε, ωε ανεξάρτητο μη ε
κτελεστικό μέλοε (θυμίζω ότι διε-

τέλεσε πρόεδροε του Χρηματι
στηρίου Αθηνών το 2000), καθώε 
και ο επίκουροε καθηγητήε στο ί
διο εκπαιδευτικό ίδρυμα, κ. Γερά- 
σιμοε Σαπουντζόγλου, ωε μη ε
κτελεστικό μέλοε. Ο λόγοε για τον 
οποίο η συμμετοχή τουε προκαλεί 
ζωηρέε συζητήσειε είναι ότι αμ- 
φότεροι θεωρούνται κάτι περισ
σότερο από απλοί συνομιλητέε -οι- 
ονεί άτυποι σύμβουλοι- τηε υ
πουργού Οικονομίαε Ανταγωνι- 
στικότηταε και Ναυτιλίαε. Φυσικά, 
εγώ αντιδρώ στην καχυποψία που 
εκφράζεται σε αμτέε τιε συζητήσειε

και θεωρώ απολύτωε βέβαιο ότι οι 
δύο καθηγητέε έχουν διακόψει 
κάθε είδουε σχέση με την κυρία Κα- 
τσέλη, εφόσον μετέχουν στο Δ.Σ. 
μιαε ιδιωτικήε τραπέζηε...

Σπαραξικάρδιο
Σε δελτίο Τύπου του υπουργεί

ου Παιδείαε, σχετικώε με την απο
νομή βραβείων από την ΕυτσόπηΚ 
σε αριστούχουε μαθητέε, περιλαμ
βάνεται το σπαραξικάρδιο μήνυμα 
που απηύθυνε έναε εκ των βρα- 
βευθέντων στην Αννα Διαμαντο- 
πούλου: «Κυρία υπουργέ, θα α
ντάλλαζα ευχαρίστωε το βραβείο 
μου (σ.τ.σ.: έναν τραπεζικό λογα
ριασμό με 1.000 ευρώ) με μια άμε
ση μεταρρύθμιση στην Παιδεία 
και τα Πανεπιστήμια». Μα είναι δυ
νατόν να  υπάρχει στην πραγματι
κότητα αυτό το παιδί και να είναι 
μάλιστα αριστούχοε; Και αν όντωε 
υπάρχει, γιατί δεν το προστατεύουν, 
αποσιωπώνταε τη  δήλωση;

Φοβάμαι όμωε ότι υπάρχει, διότι τέ
τοια είναι η κοινωνική πραγματι
κότητα που μαε περιβάλλει και η 
οποία διαμορφώνεται από τα ση
μερινά δημόσια σχολεία. Είναι το 
πνεύμα που ανάγει ένα τύπο σα
χλού και άκριτου συναισθηματι
σμού σε υπέρτατη αξία, που θεω
ρεί την  ευχή σημαντικότερη από 
την προσπάθεια, το όραμα ανώτερο 
από το σχέδιο, τη  λατρεία τηε ου- 
τοπίαε χρησιμότερη από τον πραγ
ματισμό. Είναι, εν ολίγοιε, όλο αυ
τό που εκφράζεται στιε δακρύ- 
βρεκτεε αφέλειεε τηε Βουλήε τω ν 
Εφήβων. Τι να κάνουμε; Δυστυχώε, 
χρεοκοπήσαμε κοινωνικά προτού 
χρεοκοπήσουμε οικονομικά...

Συνωμοσιολογία
Το εντυπωσιακό με τη  συνω- 

μοσιολογία είναι ότι όσο πιο πα
λαβή είναι μια φήμη τόσο ευκο
λότερα γίνεται δεκτή ωε πραγμα-

τική. Προσφάτωε, λ.χ., διαδόθηκε 
στην Αθήνα ότι κακοποιοί, οπλι
σμένοι με καλάσνικοφ, εισέβαλαν 
σ’ ένα από τα καλύτερα εστιατόρια 
τηε πόληε, στο Κολωνάκι, όπου, α
φού άρπαξαν τιε εισπράξειε, α- 
φαίρεσαν και από τουε πελάτεε 
πορτοφόλια, ρολόγια και κοσμή
ματα. Η φήμη επικράτησε πλήρωε, 
σε σημείο ώστε ανώτεροε αξιω- 
ματικόε τηε Ασφαλείαε να τηλε
φωνήσει στην ιδιοκτήτρια, για να 
τη ρωτήσει αν πράγματι συνέβη το 
περιστατικό! Αε υποθέσουμε, για 
χάρη τηε κουβένταε, ότι η ιστορία 
είναι γεγονόε και ότι η  ιδιοκτησία 
προτίμησε να μην το καταγγείλει 
στην Αστυνομία. Οι πελάτεε του ε
στιατορίου, που ανήκουν στην 
creme de la creme τηε αθηναϊκήε 
κοινωνίαε και έπεσαν θύματα τηε 
ληστείαε πώε επείσθησαν να  α
ποσιωπήσουν το «γεγονόε»; Με τι 
είδουε ανταλλάγματα; Αλλά αε 
μην ασχοληθούμε περαιτέρω με τη 
βλακεία που εδραιώνει ωε πραγ
ματικό κάτι που ουδέποτε συνέβη 
και το οποίο, εξάλλου, δεν θα μπο
ρούσε να  συμβεί! Στο κάτω κάτω, 
η βλακεία είναι ανίκητη...

Φ Α Λ Η Ρ Ε Υ Σ
kas5imatis@kathimerini.gr

Ο Φ Ι Λ Ι Σ Τ Ω Ρ
Επιλογή: Μ ίΧ Α Λ Η Σ Ν . ΚΑΤΣΙΓΕΡΑΣ
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ 
ΚΕΝΤΡΟΝ: Έδόθη 
χθες πρός δημοσί- 
ευσιν τό πρακτικόν 
τής ίδρύσεως νέου 
κομματικού οργανι
σμού τού κέντρου 
ύπό την ηγεσίαν 
τού αρχηγού τού 
Φιλελευθέρου Δη
μοκρατικού κόμμα
τος κ. Γεωργίου 
Παπανδρέου (φω

τογραφία) ύπό τον τίτλον: «Δημοκρατικόν 
Κέντρον - ’Αγροτική Φιλελεύθερα Ένω- 
σις». Ταυτοχρόνως κατετέθη εις την 
Βουλήν δήλωσις τού κ. Παπανδρέου μέ τον 
τίτλον τού νέου κόμματος τού οποίου ανα
λαμβάνει τήν ηγεσίαν. Τό δε πρακτικόν τής 
ίδρύσεως τού νέου πολιτικού οργανισμού 
έχει ώς εξής: «Τό Φιλελεύθερον Δημοκρα
τικόν κόμμα, τό κόμμα ’Αγροτών καί 
Εργαζομένων, ή Νέα Πολιτική Κίνησις καί 
ή όμάς ανεξαρτήτων Φιλελευθέρων Βορεί
ου Ελλάδος, εν τή πεποιθήσει ότι ύπό 
τάς διαμορφωθείσας πολιτικός συνθήκας, 
χάριν τού έθνους, τής Δημοκρατίας καί τού 
λαού, επιβάλλεται, πρός άποτροπήν τής 
πολώσεως, ή ένωσις τών δυνάμεων τού κέ
ντρου εις ισχυρόν πολιτικόν οργανισμόν, 
αποφασίζουν όπως διαλύσουν τά κόμματά 
των καί συναπαρτίσουν ένιαΐον κόμμα ύπό 
τον τίτλον «Δημοκρατικόν Κέντρον - 
’Αγροτική Φιλελευθέρα "Ενωσις».
Ώ ς άνεκοινώθη, τό πρόγραμμα τού νέου 
κόμματος θά έμΛνέεται άπό τάς άρχάς τής 
πολιτικής καί κοινωνικής δημοκρατίας καί 
θ’ άποβλέπη εις τήν έξύψωσιν τού βιοτικού 
καί πολιτιστικού επιπέδου τού εργαζομέ
νου λαού καί ιδίως τού πάσχοντος άγροτι- 
κοΰ κόσμου. Ή  λειτουργία του θά είναι δη
μοκρατική. Τήν ηγεσίαν του άναθέτουν οί 
ύπογράφοντες τό πρακτικόν βουλευταί εις 
τόν πρόεδρον κ. Γ. Παπανδρέου.
Τό πρακτικόν ύπογράφεται άπό τούς προ- 
σχωρούντας εις τό νέον κόμμα βουλευτάς, 
ήτοι: Διά τό Φιλελεύθερον Δημοκρατικόν 
Κόμμα: Ν. Μπακόπουλος, I. Γιαννόπου- 
λος, Μ. Έξαρχος, Α. Κοκέβης, Κ. Ταλια- 
δούρης. Διά τήν Νέαν Πολιτικήν Κίνησιν:
Γ. Άθανασιάδης - Νόβας, Σ. Άλλαμανής,
Δ. Κωστής, Γ. Μαύρος, Κ. Μητσοτάκης. 
Διά τό κόμμα ’Αγροτών ’Εργαζομένων: Α. 
Μπαλτατζής, Θ. Λυμπερίδης, Α. Μέρος, Θ. 
Παπαπαναγιώτου, Κ. Πεταλωτής, I. Τρια- 
νταφυλλίδης. Διά τούς άνεξαρτήτους Φιλε
λευθέρους Βορείου Ελλάδος: Ό  βουλευτής 
Θεσσαλονίκης κ. Γ. Μπακατσέλος.
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Οταν στη Γ' Δημοπρασία της Ενωσης «Μαζί για το Παιδί» το «σφυράκι» χτυπούσε στον ρυθμό της καρδιάς!

Αποψη της κατάμεστης Αίθουσας στο Αίθριον του Μεγάρου Μελά όπου 
έγινε η δημοπρασία για τους σκοπούς της Ενωσης «Μαζί για το Παιδί» 
στις 10/2/2010, με δημοηράτη τον κ. Τίμο Οικονομόπουλο της Art 
Expertise. Στο «Φυτό» του Ακριθάκη ανοιγμένος ο κατάλογος. 0 ΣΚΑΪ TV 
έδωσε πλάνα σε αη’ ευθείας μετάδοση.

I

«Τοπίο» του Παναγιώτη Τέτση (γενν. 1925) λάδι σε μουσαμά 38,5x81 εκ. 
Τιμή 33.000 ευρώ (συλλογή Ευ. Μαρινάκη).

«Η Τέχνη μέγα στήριγμα, γράφα
με τιε προάλλεε και αυτό επαλη- 
θεύθηκε ακόμη μία φορά, στη φι
λανθρωπική δημοπρασία τηε Ενω
σηε «Μαζί για το Παιδί» που έγι
νε στο Αίθριον του Μεγάρου Με
λά την  Τετάρτη 10 Φεβρουάριου 
και σημείωσε μεγάλη επιτυχία! Σε 
καιρό οικονομική5 κρίσηε και με 
τι$ Βρυξέλλεε να  μαε λένε τι πρέ
πει να  κάνουμε, για να ορθοπο
δήσουμε, η  εκδήλωση τηε Ενωσηε 
τω ν 10 φιλανθρωπικών συλλό-

Της ΕΛΕΝΗΣ ΜΠΙΣΤΙΚΑ

γων για το Παιδί έφερε φ ιλότεχνοί 
και ακόμη π ερ ισ σ ό τερ ο ί φίλουε 
των Παιδιών στη δημοπρασία, με 
αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί το 
εκπληκτικό ποσό των 417.440 ευ
ρώ -  ποσό που θα δοθεί στο ακέ
ραιον για την ενίσχυση των σκο
πών τηε Evcoons!

npos μεγάλη ικανοποίηση του 
προέδρου του Δ.Σ. ομ. καθηγητού 
Παιδιατρικήε κ. Χρήστου Μπαρ- 
τσόκα, που εξέφρασε την  ευγνω
μοσύνη του στον μεγάλο δωρητή 
κ. Ευάγγελο Μαρινάκη, τον Ελλη
να  εφοπλιστή που διέθεσε 43 έρ
γα από την ιδιωτική του συλλογή, 
καθώε και στουε καλλιτέχνεε και 
συλλέκτεε που δώρισαν άλλα 42 έρ
γα, επίσηε Ελλήνων ζωγράφων, τα 
οποία επίσηε «έπιασαν» την τιμή 
εκκίνησηε και πουλήθηκαν όλα!

Συνολικά 417.440 ευρώ
Θαυματούργησαν τόσο ο φι- 

λανθρωπικόε σκοπόε και η υψηλή 
ποιότητα των έργων, με ονόματα 
όπωε του Σπύρου Βασιλείου, του 
Παναγιώτη Τέτση, του Αλέκου 
Φασιανού -  που και τα τρία συ
γκέντρωσαν το ιδιαίτερο ενδια
φέρον και διεκδικήθηκαν ζωηρά,' 
κατακτώνταε το «ΤΟΡ 3» τηε δη- 
μοπρασίαε: «Γλυκό του Κουταλιού» 
του Σπύρου Βασιλείου κατακυ
ρώθηκε έναντι 50.000 ευρώ, με τι
μή εκκίνησηε 20.000, «Τοπίο» του 
Παναγιώτη Τέτση 33.000 ευρώ, α
πό αρχική 10.000, και «Θαλασσι
νό» του Αλέκου Φασιανού 28.000 
ευρώ από 20.000. Πολύ καλά πή 
γε ο «Νέοε με στεφάνι» του Γιάν
νη  Τσαρούχη που ξεκίνησε από 
5.000 και έφθασε τιε 17.000 ευρώ, 
το «Τόρσο» του Δημήτρη Μυταρά, 
από 8.000 έφθασε τιε 19.000, το 
«Τοπίο» του Κώστα Τσόκλη από

Γλυκιά πρωτιά για τον Σπύρο Βασι
λείου (1903 -1984) με το «Γλυκό 
του Κουταλιού» («υποβρύχιο») με 
τιμή 50.000 ευρώ (από τη συλλογή 
Ευάγγελου Μ. Μαρινάκη).

«Θαλασσινό» του Αλέκου Φασιανού. 
Ακρυλικό σε μουσαμά, 87x67,5 εκ. Τιμή 
28.000 ευρώ (συλλογή Ευ. Μαρινάκη).

«Το Ζευγάρι» του Γιώργου 
Σικελιώτη (1917 -1984). Ρεκόρ 
τιμής για μεταξοτυπία, 5.000 ευρώ.

8.000 σε 22 .000, η ωραία πλάτη 
«Στα αστέρια» του Αγγέλου (Πα- 
ναγιώτου), από 8.000 «πέταξε» 
στιε 20.000 ευρώ και τέλοε, ο 
Αλέξηε Ακριθάκηε με το «Φυτό», 
χαρισμένο την  Πρωτοχρονιά του 
1992 στον πρώτο κάτοχο «Ηλία Π., 
φιλικά», από 4.000 ευρώ «σκαρ
φάλωσε» στιε 22.000! Επειδή έρ
χεται και η  Καθαρά Δευτέρα και 
πρέπει να πετάξουμε χαρταετό, δί-, 
νουμε αέρα και στουε «Χαρταε- 
τούε» τηε Βάσωε Τρίγκα που ανέ
βηκαν ψηλά, και απέφεραν 3.500 
ευρώ στον μεγάλο σκοπό! Αυτά, α
πό τη συλλογή του κ. Ευάγγελου 
Μαρινάκη που απέδειξε ότι έχει με
γάλη καρδιά! Δεν είναι εύκολο να 
αποχωριστείε έργα που ο ίδιοε ε- 
πέλεξεε και με τέτοιεε υπογραφέε! 
Μπράβο, και πάλι! Ανοιξε έναν

δρόμο για τη φιλανθρωπία γύρω 
από το παιδί και του αξίζουν συγ
χαρητήρια, όπωε και στον καθέ
να από τουε δωρητέε του β' μέρουε 
τηε δημοπρασίαε, όπου επρώ- 
τευσε με το «Χωρίε τίτλο - Νυ
χτερινό» ο Γιάννηε Αδαμάκοε που 
κατακυρώθηκε στιε 5.500 από 
την  αρχική τιμή 2.000 ευρώ! Ρε
κόρ σημείωσε «Το Ζευγάρι» του Σι- 
κελιώτη που, αν και μεταξοτυπία, 
έφθασε τιε 5.000. Συγχαρητήρια α
ξίζουν και όλοι οι συντελεστέε τηε 
εκδήλωσηε, για την  άρτια οργά
νωση, με το Δ.Σ. τηε Ενωσηε και 
τη ν  υπεύθυνη επικοινωνίαε κ. 
Μαρία Χατζηνικολάκη και την Art 
Expeifee που είχε την ευθύνη τηε 
δημοπρασίαε και του ωραίου κα
τατοπιστικού καταλόγου. Την απ- 
APT-ίζουν οι κ. Τερψιχόρη Αγγε-

Ψηλά ανέβηκαν οι «Χαρταετοί» με 
3.500 ευρώ της Βόσως Τρίγκα (γενν. 
1964), λάδι σε μουσαμά 1,50x50 εκ. 
(συλλογή Ευ. Μαρινάκη).

λοπούλου, Λόλα Στεφανίδου, οι κ. 
Φίλιπποε Γλύπτηε και Τίμοε Οι- 
κονομόπουλοε που ήταν και ο δη- 
μοπράτηε, με το μαγικό «σφυρί» 
στο χέρι που έβγαλε ένα τόσο κα
λό αποτέλεσμα, σε καιρούε δύ- 
σκολουε! Η καρδιά των φιλότε
χνω ν και των φίλων τηε Ενωσηε 
«Μαζί για το Παιδί» βρήκε τον δι
κό τηε παλμό! Τα 10, μη κερδο
σκοπικού χαρακτήρα, σωματεία υ
ποστηρίζουν ετησίωε 5.000 παιδιό 
με νοητική υστέρηση, κινητικ 
δυσκολίεε, οικογενειακά προβλή
ματα, βαριέε αρρώστιεε, προσφέ- 
ρονταε καλύτερεε συνθήκεε δια- 
βίωσηε και ένα καλύτερο μέλλον. 
Τέχνη και φιλανθρωπία δημιουρ
γούν αισιοδοξία, που τόσο την  έ
χουμε ανάγκη...

Τ Η Λ Ε Φ Ο Σ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ιδιοκτησία «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» Α.Ε.
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Ευρωπαϊκή στήριξη με σκληρά μέτρα
Η Ε.Ε. δεν ανακοίνωσε λεπτομερές σχέδιο διάσωσης της Ελλάδας, ενώ Μέρκελ και Σαρκοζί δεσμεύτηκαν ότι θα βοηθήσουν, αν χρειαστεί

Του ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ

Την υπόσχεση στήριξηε στην εξυπηρέτηση του 
χρέουε τηε από την Ευρωπαϊκή Ενωση έλαβε 
χθεε η Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση όμωε ότι 
θα λάβει σκληρά μέτρα, στον σχεδίασμά και στην 
εφαρμογή των οποίων θα συμμετέχει σε ρόλο 
συμβούλου το Διεθνέε Νομισματικό Ταμείο.

Μετά τη χθεσινή Σύνοδο Κορυφήε, δεν ανα
κοινώθηκε ένα λεπτομερέε σχέδιο διάσωσηε, α- 
πογοητεύονταε τιε αγορέε. Το πιθανότερο είναι 
ότι κάτι τέτοιο δεν θα γίνει ούτε τη Δευτέρα στη 
συνεδρίαση του Ειιη>§μχηιρ.

Ωστόσο, η Ε.Ε., ουσιαστικά η καγκελάριοε Μέρ
κελ και ο πρόεδροε Σαρκοζί, δεσμεύθηκαν ότι 
εάν χρειαστεί θα βοηθήσουν την Ελλάδα. Για να 
ισχύει όμωε η δέσμευσή τουε (για στήριξη όποτε 
και εάν χρειασθεί), η  χώρα μαε από την  πλευ
ρά τηε θα πρέπει αφενόε μεν να υλοποιήσει κα

τά γράμμα τα μέτρα που έχει ήδη ανακοινώσει, 
αφετέρου δε να λάβει όποια πρόσθετα μέτρα α
παιτηθούν προκειμένου να επιτευχθούν οι δη
μοσιονομικοί στόχοι του ΠΣΑ, δηλαδή η μείω
ση του ελλείμματοε στο 8,7% φέτοε, στο 5,6% 
το 2011 και στο 2 ,8% το 2012.

Την ερχόμενη Τρίτη, το Εεοίΐη θα εγκρίνει το 
ΠΣΑ και θα επισημαίνει ότι οι στόχοι του είναι 
υπό προϋποθέσειε επιτεύξιμοι με τα μέτρα που 
έχουν ήδη ανακοινωθεί. Ωστόσο, θα τονίζει ό
τι επειδή υπάρχει υψηλόε κίνδυνοε αποκλίσε
ων και γ ι’ αυτό θα καλείται η Ελλάδα να λάβει 
πρόσθετα μέτρα όποτε χρειαστεί. Θα δίνει μά
λιστα κατευθύνσειε για τα πρόσθετα μέτρα. Η 
Ελλάδα θα υποχρεωθεί να υποβάλει στιε 16 Μαρ
τίου μια έκθεση προόδου στην οποία θα γίνε
ται έναε απολογισμόε τηε υλοποίησηε του ΠΣΑ 
και των μέτρων που έχουν ήδη ανακοινωθεί, την 
πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών έωε τότε,

καθώε και τα πρόσθετα μέτρα. Αυτά τα πρόσθετα 
μέτρα, σύμφωνα με τη χθεσινή απόφαση των Ευ
ρωπαίων ηγετών, θα διαμορφωθούν ουσιαστι
κά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνέε Νομισματικό 
Ταμείο.

Η εφαρμογή του νέου πακέτου μέτρων, που 
θα έχει έντονο άρωμα ΔΝΤ, θα πρέπει να θεω
ρείται δεδομένη, καθώε η εικόνα που έχουν τό
σο στιε Βρυξέλλεε όσο και στην Φρανκφούρτη 
είναι ότι αυτά που έχουν ήδη ανακοινωθεί δεν 
επαρκούν. Το ΠΣΑ εγκρίθηκε έστω και με επι- 
φυλάξειε για να μην προκληθεί ακόμη μεγαλύ
τερη αναστάτωση στιε αγορέε. Τα επιπλέον μέ
τρα που ανακοίνωσε ο κ. Παπανδρέου την προη
γούμενη Τρίτη (πάγωμα μισθών και αύξηση του 
Ειδυωύ Φόρου Κατανάλωσηε) θεωρούνται ότι εί
ναι προε την  σωστή κατεύθυνση, αλλά και πά
λι δεν φαίνονται να αρκούν για να καλύψουν τιε

πιθανέε αστοχίεε του φοροεισπρακτικού μη
χανισμού.

Το πρόβλημα είναι ότι τα μέτρα άμεσηε α- 
πόδοσηε είναι πλέον περιορισμένα: η αύξηση των 
συντελεστών του Φόρου Προστιθέμενηε Αξίαε 
στο σκέλοε των εσόδων και η περαιτέρω περι
κοπή των μισθολογικών δαπανών, μέσω τηε κα- 
τάργησηε του Δώρου του Πάσχα στουε μισθω- 
τούε. Σημειώνεται ότι το ΔΝΤ, στην τελευταία 
έκθεσή του για την ελληνική οικονομία είχε προ
τείνει, μεταξύ άλλων, τον περιορισμό των αγα
θών και υπηρεσιών που υπάγονται σε μειωμέ
νο συντελεστή ΦΠΑ, την αύξηση των χαμηλών 
συντελεστών, τη μείωση του ποσοστού ανα- 
πλήρωσηε και την κατάργηση δώρων και επι
δομάτων αδείαε για τουε συνταξιούχουε.

Με την χθεσινή απόφασή τουε, οι Ευρωπαί
οι ηγέτεε θέλουν:

1. Να ανακόψουν τιε κερδοσκοπικέε επιθέσειε

κατά των ελληνικών ομολόγων, που απειλούν να 
επεκταθούν και σε άλλεε αδύναμεε χώρεε του 
ευρωπαϊκού Νότου.

2. Να καταστήσουν σαφέε ότι κανένα κρά- 
τοε-μέλοε τηε Ευρωζώνηε δεν μπορεί να πα
ραβαίνει τουε κανόνεε δημοσιονομικήε σταθε- 
ρότηταε, προσδοκώνταε στη στήριξη των ε
ταίρων. Η βοήθεια θα πληρώνεται ακριβά.

3. Να ξεκαθαρίσουν στην Ελλάδα ότι δεν α
νέχονται πλέον να τουε εξαπατά, μη τηρώνταε 
τιε δεσμεύσειε που αναλαμβάνει. Τα μέτρα θα 
τα αποφασίζει και θα τα επιβάλλει η Ε.Ε.

Ταυτόχρονα όμωε εκφράζουν και τη δυσα- 
ρέσκειά τουε προε την Κομισιόν, η οποία θεω
ρείται πωε απέτυχε επί μακράν να ελέγξει τιε δη- 
μοσιονομικέε εκτροπέε τηε Ελλάδαε. Ετσι, για 
πρώτη φορά τοποθετούν δίπλα τηε την Ευρω
παϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνέε Νομι
σματικό Ταμείο.

ίριπλη ετπιηρηοη 
από την Κομισιόν, 
την ΕΚΤ και το ΔΝΤ
Του απεσταλμένου μας 
στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ  
ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Την τριπλή επιτήρηση, από Κο
μισ ιόν, Ευρω παϊκή Κ εντρική 
Τράπεζα και Διεθνέε Νομισματι
κό Ταμείο σε σημαίνουσα θέση, 
επ ιβεβαίω σε χθεε ο πρωθυ- 
πουργόε κ. Γ. Παπανδρέου. Με
τά το τέλοε τηε συνεδρίασηε του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στη 
συνέντευξη Τύπου που παρα
χώρησε ο πρωθυπουργόε απέ
δωσε τη σημερινή οικονομική κα
τάσταση στουε χειρισμούε τηε 
προηγούμενηε κυβέρνησηε, ε- 
πισημαίνονταε μάλιστα ότι «έτσι 
όπωε έχουμε χειριστεί τα οικο-

Αναγνώρισε 
ο πρωθυπουργός 
που ανέφερε πως 
έχει αφαιρεθεί «ένα 
κομμάτι της εθνικής 
κυριαρχίας μας».

νομικά μαε αφαιρέθηκε ένα κομ
μάτι τηε εθνικήε κυριαρχίαε 
μαε». Ωστόσο, ο κ. Παπανδρέου 
εκδήλωσε την  προθυμία τηε ελ- 
ληνικήε κυβέρνησηε να  τεθεί υ
πό επιτήρηση με σκοπό «ξανά η 
Ελλάδα να  γίνει κυρίαρχη τηε δι- 
κήε τηε τύχηε», μη αποκλείονταε 
τη λήψη πρόσθετων μέτων. Είπε, 
χαρακτηριστικά, ότι η  κυβέρνη
ση είναι αποφασισμένη να προ
χωρήσει σε κάθε απαραίτητη 
κίνηση για την «ανάκτηση τηε α- 
ξιοπιστίαε» τηε χώραε.

Οπωε προέκυψε από τιε δηλώ- 
σειε του πρωθυπουργού, το ΔΝΤ 
θα έχει τον κύριο ρόλο σε όλη τη 
διαδικασία τηε επιτήρησηε, ενώ 
άφησε να  εννοηθεί πωε θα προ
τείνει ενδεχομένωε και συγκε
κριμένα μέτρα, η  τυπική εφαρ
μογή των οποίων θα ζητηθεί όμωε 
από την Κομισιόν. Αφού ανέφερε 
ο κ. Παπανδρέου ότι η  ελληνική 
κυβέρνηση «από καιρό συνεργά- 

τε ζητήματα τεχνικήε φύ- 
ανέφερε ότι αναπόφευκτα 

το ΔΝΤ έχει δείξει ότι σε παρό- 
μοιεε κρίσειε κατέχει την  τεχνο
γνωσία. Υπενθύμισε μάλιστα τη

συνάντησή του, προ διμήνου, με 
τον γενικό διευθυντή του ΔΝΤ κ. 
Ντομινίκ Στροε Καν για τεχνικά, 
όπωε είπε ζητήματα, επαναλαμ- 
βάνονταε ότι η ελληνική κυβέρ
νηση  δεν ζήτησε χρήματα. «Δεν 
έχει η Ευρωζώνη την τεχνογνω
σία σε παρόμοιεε κρίσειε» συ
μπλήρωσε ο πρωθυπουργόε, ενώ 
έφερε ωε παράδειγμα ενδεικτικήε 
συνεργασίαε τον έλεγχο για τη σω
στή και πιο διαφανή κατάρτιση 
και λειτουργία του εθνικού προ
ϋπολογισμού.

Δεν απέκλεισε νέα μέτρα
Ο κ. Παπανδρέου δεν απέκλει

σε τη λήψη νέων μέτρων, εφόσον 
αυτό χρειαστεί, λέγονταε χαρα- 
κτηριστικά «εάν δούμε ότι στην 
πορεία δεν πετυχαίνουμε τον 
στόχο είμαστε αποφασισμένοι 
να πάρουμε όλα τα απαραίτητα μέ
τρα για να τον επιτύχουμε». Ο κ. 
Παπανδρέου ξεκαθάρισε επίσηε 
ότι η στήριξη τηε Ε. Ε. είναι επί 
του παοόντοε καθαοά πολιτική, 
και έτσι δεν συζητήθηκε κάποι- 
os μηχανισμόε δανεισμού, ενώ τό
νισε ότι «αναζητούμε τον δανει
σμό μαε στιε διεθνείε αγορέε». Επί- 
σηε διέψευσε ότι υφίσταται θέμα 
τοποθέτησηε Ευρωπαίου επιτη
ρητή στην Αθήνα για την  παρα
κολούθηση τηε σωστήε εφαρμο- 
γήε του Προγράμματοε Σταθερό- 
τηταε (τιε προηγούμενεε ώρεε υ
πήρχε έντονη φημολογία για την 
τοποθέτηση στον ρόλο αυτόν 
του αντιπροέδρου τηε ΕΚΤ κ. Λ. 
Παπαδήμου).

Ο πρωθυπουργόε επέστρεψε 
χθεε το βράδυ στην Αθήνα, συ- 
νοδευόμενοε -μεταξύ άλλων- και 
από τον υπουργό Επικρατείαε κ. 
X. Παμπούκη. Ο στενόε συνερ- 
γάτηε του πρωθυπουργού είχε μεί
νει χθεε στο Παρίσι, όπου είχε συ
νεργασία με τον προσωπικό φίλο 
του και προσωπάρχη του κ. Νι- 
κολά Σαρκοζί, κ. Κλοντ Γκεάν. Αν 
και οι δύο άνδρεε συζήτησαν 
κυρίωε για την επιτροπή που έχει 
αναλάβει την  αναδιοργάνωση 
του πρωθυπουργικού γραφείου 
στην Ελλάδα, στο Παρίσι είναι 
γνωστό ότι τιε προηγούμενεε ε- 
βδομάδεε ο κ. Παμπούκηε προε
τοίμαζε τη  συνάντηση των ηγε
τών, μέχρι μάλιστα την τελευταία 
λεπτομέρεια.

Η δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
α ία κράχη-μέλη της Ευρωζώνης πρέπει να ακολουθούν ορθές εθνικές πολιτικές σύμφωνα με 

τους συμφωνηθέντες κανόνες. Εχουν κοινή ευθύνη για την οικονομική σταθερότητα της Ευρωζώ
νης. Σε αυτό το πλαίσιο υποστηρίζουμε πλήρως τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης και τη 
δέσμευσή της να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο, περιλαμβανομένων και επιπρόσθετων μέτρων, για να 
διασφαλίσουν ότι θα επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι που περιλαμβάνονται στο ΠΣΑ για το 2010 
και τα επόμενα χρόνια. Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να εφαρμόσει όλα αυτά τα μέτρα με 
αυστηρό και αποφασιστικό τρόπο για να μειώσει αποτελεσματικά το έλλειμμα κατά 4% του ΑΕΠ το 
2010. Προσκαλούμε το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών στη σύνοδό του, της 16ης Φεβρουάρι
ου, να υιοθετήσει τις συστάσεις ηρος την Ελλάδα βασισμένο στις προτάσεις της Κομισιόν και τα 
επιπρόσθετα μέτρα που έχει ανακοινώσει η Ελλάδα. Η Κομισιόν θα επιτηρεί στενά την εφαρμογή 
των συστάσεων σε σύνδεση με την ΕΚΤ και θα προτείνει πρόσθετα μέτρα που απαιτούνται, 
βασισμένη στην πραγματογνωμοσύνη του ΔΝΤ. Η πρώτη αξιολόγηση θα γίνει τον Μάρτιο. Αν 
χρειαστεί, τα μέλη της Ευρωζώνης θα αναλόβουν αποφασιστική και συντονισμένη δράση για να 
διασφαλίσουν την οικονομική σταθερότητα στην Ευρωζώνη. Η ελληνική κυβέρνηση δεν ζήτησε 
οικονομική υποστήριξη.

Οι πρωταγωνιστές της συμφωνίας

ΑΓΚΌΛΑ
ΜΕΡΚΕΛ

Γερμανίδα
καγκελάριος

«Στείλαμε ένα 
πολύ ξεκάθαρο 
πολιτικό μήνυμα 
σήμερα, αλλά 
εναπόκειται στην 
Ελλάδα να 
εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις 
της. Για μένα, 
είναι σημαντικό 
ότι η ΕΚΤ και η 
Κομισιόν 
χάραξαν την 
πορεία που 
πρέπει να 
ακολουθηθεί και 
ότι όλοι οι ηγέτες 
των χωρών της 
Ε.Ε. το
υποστηρίζουν».

ΝΙΚΟΛΑ
ΣΑΡΚΟΖΙ

Γάλλος
πρόεδρος

«Ο ρόλος μας 
δεν είναι να 
δημιουργούμε 
αναταράξεις και 
να ευνοούμε 
τους
κερδοσκόπους. 
Εργο μας είναι 
να λαμβάνουμε 
τις κατάλληλες 
αποφάσεις τη 
στιγμή που 
χρειάζεται. Αυτή 
είναι η απάντηση 
της Ε.Ε. Η 
στρατηγική μας 
είναι ξεκάθαρη 
και οι αγορές θα 
την
καταλάβουν».

ΧΟΣΕ ΛΟΥΙΣ 
ΘΑΠΑΤΕΡΟ

Ισπανός
πρωθυπουργός

«Πρέπει να 
βοηθήσουμε 
την Ελλάδα. Τόσο 
η Ευρώπη όσο 
και η Ευρωζώνη 
θα το κάνουν».

ΖΑΝ-ΚΛΟΝΤ
ΓΙΟΥΝΚΕΡ
επικεφαλής
Ειιπ^πιιιρ
«Το σενάριο

μιας πιθανής χρεοκοπίας 
ιης Ελλάδας 

δεν θα πρέπει 
να εξετάζεται».

ΖΟΖΕ ΜΑΝΟΥΕΛ 
ΜΠΑΡΟΖΟ

Πρόεδρος
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής

«Η Ελλάδα 
πρέπει 
να είναι
έτοιμη να κάνει 
ό,τι είναι 
αναγκαίο, 
συμπεριλαμ- 
βανομένης 
της λήψης 
συμπληρωμα
τικών μέτρων, 
για να εγγυηθεί 
ότι οι στόχοι 
της μείωσης 
του
ελλείμματος 
για τον χρόνο 
αυτό 
θα
επιτευχθούν».

ΧΕΡΜΑΝ 
BAN POM ΠΕΙ

Πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής
Ενωσης

«Τα κράτη - 
μέλη της 
Ευρωζώνης 
θα λάβουν 
δραστικά και 
συντονισμένα 
μέτρα,
εάν χρειαστεί, 
για να
διασφαλίσουν 
τη σταθερότητα 
του συνόλου 
της Ευρωζώνης.
Η ελληνική 
κυβέρνηση 
δεν έχει 
ζητήσει 
καμία
οικονομική
βοήθεια».

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ο Σαρκοζί έκαμψε 
τις αντιδράσεις 
της Μέρκελ
Του ανταποκριτή μας στις ΒΡ ΥΞΕΛ Λ ΕΣ  
ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ

«Η Ευρωζώνη θα σταθεί στο πλευρό τηε Ελλάδαε», δήλωσε χθεε 
στιε Βρυξέλλεε η Γερμανίδα καγκελάριοε Ανγκελα Μέρκελ με
τά  τη ν  ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ομωε, έ
ωε τη ν  Τετάρτη παραμονή του Συμβουλίου, η κ. Μέρκελ ή 
τα ν  εντελώε αρνητική, σύμφωνα με πληροφορίεε, σε ό, τι α
φορά τη  συμβολή ή τη  συμφωνία τηε Γερμανίαε σε ένα ευ
ρωπαϊκό ή διμερέε σχέδιο διάσωσηε τηε Ελλάδαε. Προφανώε 
λόγω και των αντιδράσεων που προκαλούσε και στο εσωτε
ρικό του κυβερνητικού συνασπισμού ένα τέτοιο ενδεχόμενο. 
Αυτόε που κατάφερε τελικώε να  την  μεταπείθει ήταν ο Γάλ- 
λοε πρόεδροε κ. Νικολά Σαρκοζί. Οι ίδιεε πληροφορίεε ανα
φέρουν ότι ο κ. Σαρκοζί, κατά τη  διάρκεια τηε συνάντησηε 
που είχε προχθέε στο Παρίσι με τον πρωθυπουργό Γ. Πα
πανδρέου, επικοινώνησε τελφωνικά μαζί τηε και επί μία ώ
ρα επιχειρηματολόγησε υπέρ του σχεδίου.

Η αμφιθυμία τω ν Ευρωπαίων ηγετών έναντι του ελληνικού 
προβλήματοε γίνεται φανερή 
από τιε αποφάσειε που ελή- 
φθησανχθεε. Εξέφρασαν την 
πολιτική στήριξή τουε προε 
την  Ελλάδα, ελπίζονταε ότι έ
τσ ι θα καταφέρουν να  κα
τευνάσουν τιε αγορέε. Αρνή- 
θηκαν όμωε σταθερά να  α- 
ποκαλύψ ουν οποιαδήποτε  
λεπτομέρεια για το πώε θα 
στηρίξουν πρακτικά  τη ν  
Ελλάδα, εφόσον φυσικά το 
χρειαστεί. Οι Ευρωπαίοι ε
ταίροι μαε βρέθηκαν μπροστά στο δίλημμα: Από τη  μια πλευ
ρά έπρεπε να απομακρύνουν το ενδεχόμενο η κρίση στην Ελλά
δα να επεκταθεί και σε άλλεε χώρεε τηε Ευρωζώνηε που α
ντιμετωπίζουν προβλήματα. Από την  άλλη, είχαν κατά νουν 
ότι σε πολλέε ευρωπαϊκέε χώρεε η κοινή γνώμη είναι τελεί- 
ωε αντίθετη με την  προοπτική να  δανείσουν οι κυβερνήσετε 
τουε την Ελλάδα.

«Γερμανία και Γαλλία συμφωνούν απόλυτα στο ζήτημα πα- 
ροχήε στήριξηε προε την  Ελλάδα», δήλωσε ο κ. Σαρκοζί κα
τά  τη  διάρκεια κοινήε συνέντευξηε Τύπου με την  κ. Μέρκελ. 
«Η πρόταση που φέραμε στο τραπέζι για την Ελλάδα είναι ση
μαντική για τιε αγορέε... Την προσυπέγραψαν και τα 27 κρά- 
τη-μέλη», πρόσθεσε η Γερμανίδα καγκελάριοε.

Ωστόσο, αν τα δεκαέξι μέλη τηε Ευρωζώνηε συμφώνησαν 
μεταξύ τουε, τα υπόλοιπα 11 μέλη τηε Ενωσηε δεν αναμεί- 
χτηκαν. Είναι αλήθεια ότι πολλά από τα  κράτη-μέλη θα προ
τιμούσαν να  δουν την Ελλάδα να προσφεύγει στο ΔΝΤ για βοή
θεια. Τη θέση αυτή εξέφρασαν κυρίωε η  Βρετανία και η  Σου
ηδία. Το ίδιο θα έλεγαν η Φινλανδία και η  Ολλανδία, αν δεν 
ήταν μέλη τηε Ευρωζώνηε. Πιθανώε να  το ήθελε και η  Γερ
μανίδα καγκελάριοε, αν δεν είχε πειστεί από τον κ. Σαρκοζί. 
Αντί γ ι’ αυτό περιορίστηκε να  δηλώσει στο τέλοε ότι «η κα
λύτερη λύση είναι η  Ελλάδα να  εφαρμόσει τα μέτρα που έ
χει εξαγγείλει». Αν υπάρχει μια κοινή συνισταμένη στιε χθε- 
σινέε δηλώσειε των Ευρωπαίων ηγετών, είναι η επιμονή τον·' 
να  δηλώνουν ότι στέλνουν σαφέε και ξεκάθαρο μήνυμα, φρα
σεολογία που καλύπτει διαχρονικά την  αδυναμία τουε να κα
ταλήξουν σε απόφαση και την  προσπάθειά τουε να  κερδίσουν 
λίγο χρόνο.

Είχε τηλεφωνική 
επικοινωνία μαζί 
της την Τετάρτη, 
την ώρα που 
βρισκόταν σε εξέλιξη 
η συνάντησή του με 
τον Παπανδρέου.

Οι αγορές υποδέχθηκαν τις εξελίξεις με απογοήτευση και αμηχανία τα τρία επικρατέστερα σενάρια

Αυξάνεται το κόστος εξυπηρέτησης του δημοσίου 
χρέους για τους Ελληνες φορολογούμενους
Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει φέτος σε 
αναχρηματοδότηση 54 δισ. ευρώ από το συνολικό χρέος των 294 δισ. 
ευρώ, το οποίο είναι το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ενωση. 
Διαφορετικά θα πτωχεΰσει.

Πρόβλεψη για το ύψος του δημοσίου χρέους 
ως ποσοστό του ΑΕΠ
(Αν δεν υπάρξουν νέα μέτρα από 
την ελληνική κυβέρνηση)
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Απογοήτευση και «μούδιασμα». 
Αυτή ήταν η πρώτη αντίδραση 
των αγορών μετά τιε χθεσινέε ε
ξελίξετε στη Σύνοδο Κορυφήε, 
καθώε περίμεναν να μάθουν τι θα 
περιλαμβάνει το σχέδιο διάσωσηε 
τηε Ελλάδαε και τελικά αρκέστη- 
καν σε μία πολιτική δήλωση στή
ριξηε. Παρόμοια ήταν και η  αντί
δραση του ξένου Τύπου, με τουε 
Financial Τπηεε στη γερμανική να 
αναγράφουν στην ηλεκτρονική 

έκδοση ότι «η βοήθεια προε 
tiiv Ελλάδα εξαντλείται σε ωραία 
λόγια» και να προσθέτουν «βοη
θήστε μόνοι σαε τον εαυτό σαε, ε- 
μείε θα επέμβουμε σε περίπτωση 
έκτακτηε ανάγκηε».

Σε δηλώσειε τουε, διεθνείε α- 
ναλυτέε αναφέρουν ότι ναι μεν η 
στήριξη τηε Ευρώπηε και κυρίωε 
τηε Γαλλίαε και τηε Γερμανίαε εί
ναι μία θετική εξέλιξη, όμωε στρέ
φουν την προσοχή τουε πλέον στα 
προσεχή συμβούλια Eurogroup 
και Ecofin τηε ερχόμενηε Δευτέ- 
ραε και Τρίτηε αντίστοιχα, ευελ- 
πιστώνταε σε κάποια εξειδίκευση 
του προγράμματοε διάσωσηε τηε 
Ελλάδαε. Ορισμένοι, μάλιστα, δεν 
δίστασαν να δηλώσουν ανοικτά ό-

Ανέμεναν
συγκεκριμένα μέτρα 
στήριξης και όχι μία 
πολιτική δήλωση -  
Σε αύξηση του ΦΠΑ 
αναφέρεται η Monde.

τι ήταν «απογοητευμένοι» από 
τιε χθεσινέε ανακοινώσειε. Ολοι 
πάντωε σημείωσαν ότι η  Ελλάδα 
καλείται πλέον να εφαρμόσει π ι
στά το Πρόγραμμα Σταθερότηταε 
και Ανάπτυξηε (ΠΣΑ), κάτι το οποίο 
θεωρούν αμφίβολο και γ ι’ αυτό ε
κτιμούν ότι η λήψη νέων σκληρών 
μέτρων δεν θα αποφευχθεί τελικά.

Ενδεικτικέε του «μουδιάσματοε» 
στιε αγορέε ήταν τόσο οι διακυ- 
μάνσειε στο Χρηματιστήριο Αθη
νών (που έκλεισε τελικά με σχε
δόν μηδενικέε απώλειεε τηε τάξηε 
του 0,03%), αλλά και τηε διαφοράε 
απόδοσηε Spread) του ελληνικού 
ΙΟετούε ομολόγου με το αντί
στοιχο γερμανικό. To 8pread, αν 
και το πρωί είχε υποχωρήσει στιε 
266 μονάδεε βάσηε από 282 μο-

νάδεε που έκλεισε την Τετάρτη, 
όσο συνεδρίαζαν οι αργηχοί τηε 
Ε. Ε. έφτασε μέχρι και τιε 279 μο
νάδεε για να  υποχωρήσει αργό
τερα στην περιοχή των 270 μο-

νάδων. «Μια εξόχωε ευρωπαϊκή 
λύση, για κανέναν επώδυνη, ού
τε ριψοκίνδυνη». Με αυτούε τουε 
χαρακτηρισμούε περιγράφει το 
γερμανικό περιοδικό Der Spiegel

στην ιστοσελίδα του τη χθεσινή 
απόφαση τηε Ε. Ε. για την Ελλά
δα. Η έγκυρη επιθεώρηση θεωρεί 
παράδοξη την κατάληξη τηε υ- 
πόθεσηε και αναφέρει ότι στο Βε
ρολίνο εξετάζουν σοβαρά το εν
δεχόμενο να ανατεθεί στο ΔΝΤ η 
επίβλεψη των σκληρών μέτρων.

«Οι Ευρωπαίοι δεσμεύτηκαν να 
υποστηρίξουν την Ελλάδα για να 
προστατέψουν το ευρώ», τιτλο
φορείται το ενδιαφέρον ρεπορτάζ 
τηε γαλλικήε «Μοντ». Σύμφωνα με 
αυτό, οι κ. Σαρκοζί, Τρισέ και Μπα- 
ρόζο, «προκειμένου να πείσουν τη 
Μέρκελ να  δεχθεί μια άνευ προη
γουμένου διαδικασία ενίσχυσηε 
τηε Ελλάδαε, χρειάστηκε να α
ξιώσουν από τον κ. Παπανδρέου 
πρόσθετα μέτρα» και προσθέτει ό
τι «ο σοσιαλιστήε πρωθυπουργόε 
σκέφτεται να  αυξήσει τον ΦΠΑ». 
Από την πλευρά τηε, η «Λιμπε- 
pacnöv» εκτιμά ότι στιε Βρυξέλλεε 
εκφράστηκε «στήριξη (στην Ελλά
δα) επί τηε αρχήε, αλλά όχι συ- 
γκεκριμένεε δεσμεύσειε», ενώ η 
«Φιγκαρό» αναφέρει ότι «εξακο
λουθούν να κυκλοφορούν εικασίεε 
για το είδοε και τιε προϋποθέσειε 
τηε βοήθειαε προε την Ελλάδα».

Τρία σενάρια φαίνεται πως διακινούνται ως επικρατέστερα 
για τη διάσωση της Ελλάδας. Το πρώτο προβλέπει την εξα
γορά ελληνικών ομολόγων από κρατικές τράπεζες της Γαλ
λίας και κυρίως της Γερμανίας. Σύμφωνα με το συγκεκριμέ
νο σενάριο, οι κρατικές αυτές τράπεζες θα εκδώσουν οι ί
διες ομόλογα, έτσι ώστε να έχουν επαρκή ρευστότητα για να 
δανείσουν με τη σειρά τους την Ελλάδα. Μάλιστα, το 
Reuters επικαλείται κυβερνητική πηγή της Γερμανίας που υ
ποστηρίζει ότι η κρατική τράπεζα KfW ενδεχομένως να μπο
ρούσε να συμμετάσχει στην υλοποίηση αυτού του σεναρίου. 
Ωστόσο, εκπρόσωπος της KfW ανέφερε χθες ότι η τράπεζα 
δεν έχει λάβει μέρος σε συζητήσεις περί βοήθειας στην 
Ελλάδα.
Το δεύτερο θέλει τις ίδιες τις χώρες (και πάλι Γερμανία και 
Γαλλία ως επί το πλείστον) ή τις κρατικές τους τράπεζες να 
παρέχουν την εγγύησή τους για τα ομόλογα που θα εκδώσει 
το ελληνικό Δημόσιο. Οι δύο αυτές εκδοχές είναι και οι πιο 
«διαδεδομένες» τις τελευταίες μέρες.
Το τρίτο σενάριο προβλέπει τον απευθείας δανεισμό από κά
ποια χώρα στην Ελλάδα, εφόσον το ελληνικό Δημόσιο αντι
μετωπίσει πρόβλημα στην άντληση των κεφαλαίων που 
χρειάζεται για να αναχρηματοδοτήσει το χρέος του.
Πάντως, το γεγονός ότι δεν ξεκαθάρισε ο τρόπος με τον ο
ποίο θα σωθεί οικονομικά η Ελλάδα (στην περίπτωση βέβαια 
που κάτι τέτοιο είναι αναπόφευκτο) προκαλεί έντονη ανησυ
χία σε αναλυτές της αγοράς, για το τι θα συμβεί τις επόμενες 
μέρες στην ελληνική αγορά ομολόγων. «Θα πρέπει να δώ
σουν περισσότερες λεπτομέρειες στο EcoFin της επόμενης 
εβδομάδας, γιατί σε διαφορετική περίπτωση οι αγορές δεν 
θα είναι ευχαριστημένες», αναφέρουν χαρακτηριστικά.
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Ο κ. Σαμαράς 
χαιρετίζει τη 
στήριξη της Ε.Ε.
Αναμένει, όμως, τις λεπτομέρειες 
του σχεδίου διάσωσης της οικονομίας

Ο κ. Αντ. Σαμαράς επεσήμανε ότι η ύφεση θα είναι πολύ βαθιά χωρίς τη λήψη μέτρων τόνωσης.

«Δώρον άδωρον» η βοήθεια

Των ΕΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ - 
ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ

Σε ραγδαία κλιμάκωση τηε κριτικήε 
προε τη ν  κυβέρνηση και προσω
πικά προε τον πρωθυπουργό Γ. Πα- 
πανδρέου για την  οικονομία προ
βαίνει ο αρχηγόε τηε αξιωματικήε 
αντιπολίτευσηε κ. Αντ. Σαμαρά3. 
Πλέον ο πρόεδροε τηε Ν. Δ. απο- 
δίδει ευθέωε σημαντικό μερίδιο για 
τη  σημερινή κατάσταση στην 
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, ενώ δια-

Ο πρόεδρος της Ν. Δ. 
επέρρτφε ευθύνες 
στον πρωθυπουρό 
για «αναβλητικότητα 
επί τέσσερις μήνες».

τυπώνει ενστόσειε για την  ακο
λουθούμενη πολιτική, κυρίωε λό
γω τηε έλλειψηε μέτρων για την 
τόνωση τηε αγοράε.

Αμέσωε μετά τη  συνέντευξη 
που παραχώρησε ο κ. Παπαν- 
δρέου στΐ3 Βρυξέλλεε, ο κ. Σαμα- 
ρά3 χαρακτήρισε θετικό το γεγο- 
νόε ότι η ευρωπαϊκή στήριξη 
στην ελληνική οικονομία θωρα
κίζει τα κρατικά ομόλογα από τιε 
επιθέσειε τω ν κερδοσκόπων, αλ
λά επιφυλάχθηκε ωε προ3 τα  υ
πόλοιπα, μέχρι να δημοσιοποιη
θούν οι λεπτομέρειεε του σχεδίου.

Απαντώνταε δε στιε επισημάν- 
σειε του κ. Παπανδρέου για τουε 
λόγουε που οδήγησαν τη χώρα σε 
επιτήρηση, ο αρχηγόε τηε Ν. Δ. κά- 
λεσε τον πρωθυπουργό να  μην 
βγάζει εκτόε ευθυνών τόσο το κυ
βερνητικό παρελθόν του ΠΑΣΟΚ 
όσο και τη  «δική του αναβλητι
κότητα επί τέσσερα μήνεε», προ- 
σθέτονταε ότι δεν είναι ο καταλ- 
ληλότεροε να μιλάει για αξιοπιστία 
και υπευθυνότητα, διότι ήταν α
νεύθυνη  η «καταστροφική» αντι
πολίτευση που άσκησε το κόμμα

του και αναξιόπιστη η προεκλο
γική του δημαγωγία, όταν διακή
ρυσσε ότι λεφτά υπάρχουν και έ
ταζε τα πάντα στουε πάντεε.

«Το πρόβλημα δεν είναι αν ε- 
μείε στηρίζουμε τη ν  κυβέρνηση 
στα δύσκολα. Τη στηρίξαμε, αλλά 
αυτό δεν αρκεί. Το πρόβλημα εί
ναι αν η ίδια η κυβέρνηση στηρίζει 
την ελληνική οικονομία», είπε ο κ. 
Σαμαράε και πρόσθεσε ότι τώρα 
παίρνει μέτρα μόνο για την  περι
στολή του ελλείμματοε και όχι για 
την  τόνωση τηε αγοράε. Επανέ
λαβε, δε, ότι χωρίε τέτοια μέτρα 
τόνωσηε- και ανεξαρτήτωε κοι- 
νοτικήε στήριξηε- η  ύφεση που θα 
προκόψει θα είναι πολύ βαθιά και 
τα ελλείμματα δεν θα μειωθούν.

Σπατάλεβ
Το δεύτερο πρόβλημα που α- 

νέδειξε ο κ. Σαμαράε είναι οι 
σπατάλεε. Οπωε είπε, η  κυβέρνηση 
φάνηκε, αρχικά τουλάχιστον, να 
ισοπεδώνει τα πάντα και να κόβει 
από παντού. «Η περιστολή των ελ
λειμμάτων θέλει να  είμαστε α- 
κριβείε, όχι να τα  βάζουμε όλα στο 
«κρεβάτι του Προκρούστη», πρό
σθεσε.

Νωρίτερα χθεε, κατά την ομιλία 
του προε τα μέλη του Διαγραμ- 
ματειακού Συντονιστικού Οργά
νου, ο κ. Σαμαράε περιέγραψε το 
στίγμα τηε αντιπολιτευτικήε τα- 
κτικήε τηε Ν. Δ. Συγκεκριμένα, κα
ταδίκασε τη λογική τηε δομικήε α- 
ντιπολίτευσηε και έριξε το βάροε 
στην ανάγκη να  παρουσιάζει η Ν. 
Δ. τη  δική τηε ατζέντα, με προ- 
τάσειε και μέτρα, ενώ επανέλαβε 
ότι θα ασκεί π ίεση  στην κυβέρ
νηση  προκειμένου να  παίρνει τα 
σωστά μέτρα.

Εν τω μεταξύ, για σημαντικό με
ρίδιο ευθύνηε τηε γαλάζιαε πα- 
ράταξηε για τον δημοσιονομικό ε- 
κτροχιασμό που παρατηρείται το 
τελευταίο διάστημα έκανε λόγο 
χθεε ο τομεάρχηε Περιβάλλοντοε 
τηε Ν. Δ., κ. Κυρ. Μ ητσοτάκηε.

Στα σημαντικά οικονομικά ανταλ
λάγματα που, κατά την άποψή 
τουε, θα δοθούν από ελληνικήε 
πλευράε το προσεχέε διάστημα, 
και ειδικότερα μέσα από αγορέε 
ευρωπαϊκών οπλικών συστημά
των, αποδίδουν τα κόμματα τηε 
ελάσσονοε αντιπολίτευσηε την 
παροχή στήριξηε στην Ελλάδα, 
που ανακοίνωσε ο πρόεδροε τηε 
Ε.Ε κ. Χέρμαν Βαν Ρομπέι.

Μάλιστα η γ.γ. του ΚΚΕ Αλέκα 
Παπαρήγα έσπευσε να τονίσει ό
τι ο πρωθυπουργόε έχει ήδη συμ
φωνήσει για την αγορά μαχητικών 
αεροσκαφών Eurofighter και προ- 
έβλεψε ότι θα ακολουθήσουν νέα 
επώδυνα οικονομικά μέτρα. «Εί
ναι βοήθεια για την Ελλάδα αλλά 
όχι για την Ελλάδα των εργαζο
μένων. Αναγκάστηκε ο πρωθυ
πουργόε να πάρει Eurofighter, να 
πάρει φρεγάτεε, αυξάνει τα εξο- 
πλιστικά προγράμματα ενώ είχε 
πει ότι θα μειωθούν οι αμυντικέε 
δαπάνεε», δήλωσε. «Είτε το πα
κέτο είναι γαλλογερμανικό είτε 
του ΔΝΤ, οι όροι και οι δεσμεύσειε

σε βάροε του λαού θα είναι τα ί
δια. Η Ε.Ε. για λόγουε γοήτρου θέ
λει να εμφανιστεί ότι σώζει τη χώ
ρα και όχι το ΔΝΤ, αλλά οι όροι εί
ναι οι ίδιοι που σημαίνει ότι θα 
πορθούν και νέα αντιλαϊκά μέτρα. 
Είναι βοήθεια για την κερδοφορία

Νέα δεινά προβλέπουν 
τα κόμματα της ελάσ- 
οονος αντιπολίτευσης 
στη συμφωνία 
των Βρυξελλών.
και όχι βοήθεια για τον λαό», ση
μείωσε η κ. Παπαρήγα.

Ανάλογεε ήταν οι εκτιμήσειε 
ΛΑΟΣ και ΣΥΡΙΖΑ. «Δώρον άδω
ρον» χαρακτήρισε την ευρωπαϊ
κή βοήθεια ο εκπρόσωποε Τύπου 
του ΛΑΟΣ κ. Κ. Αϊβαλιώτηε. «Το 
ερώτημα που προκύπτει από τη 
διάθεση αλληλεγγύηε που καθυ
στερημένα επιδεικνύουν Γαλλία 
και Γερμανία είναι εάν συμπερι-

λαμβάνει και ανάληψη υποχρέω- 
σηε αγοράε εκ μέρουε μαε οπλι
κών συστημάτων», ανέφερε.

Ο επικεφαλήε του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλ. 
Τσίπραε, αφού τόνισε ότι δεν υ
πάρχουν ουδέτερεε λύσειε, υπο
στήριξε ότι η  ευρωπαϊκή στήρι
ξη τηε ελληνικήε οικονομίαε π ι
θανόν να ανακόψει την άγρια πίε
ση των αγορών, αλλά θα μετα
φέρει την πίεση στο εσωτερικό 
τηε χώραε. Ο κ. Τσίπραε χαρα
κτήρισε αναμενόμενη τη βοήθεια 
από τη Γαλλία και τη Γερμανία, κα- 
θώε, όπωε είπε, το 69% του εξω
τερικού χρέουε αφορά οφειλέε 
στιε δύο χώρεε. «Αρα δεν θα ά
φηναν την  Ελλάδα να  φτάσει σε 
στάση πληρωμών και σε χρεο
κοπία. Το ερώτημα είναι τι α
νταλλάγματα θα ζητήσουν», α
νέφερε ο κ. Τσίπραε. Πρόσθεσε ό
τι δεν μπορεί να  υπάρξει κοινω
νική έξοδοε από την  κρίση με έ
να εκατομμύριο ανέργουε, δίχωε 
αναπτυξιακή πολιτική και ανα
διανομή του πλούτου.

Σ Π . Κ Α Ρ Α Λ Η Σ

Αναπτυξιακά 
μέτρα - αντίβαρο 
στη λιτότητα
Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

Με την ανάδειξη των αναπτυξιακών τηε επιλογών θα επ ι
χειρήσει η κυβέρνηση να  ξεπεράσει τιε αντιδράσειε που 
προκαλούν οι φορολογικέε τηε επιλογέε, αλλά και το εν
δεχόμενο νέου πακέτο επαχθώ ν μέτρων μετά τη  χθεσ ινή  
πολιτική στήριξη που προσέφερε η Ευρωπαϊκή Ενωση.

Δεν είναι τυχαίο ότι βασικό αντικείμενο του σημερινού 
Υπουργικού Συμβουλίου επελέγη να είναι η  αναμόρφωση 
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράε (ΕΣΠΑ) που 
επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομίαε και έχει ήδη από 
τη ν  προεκλογική περίοδο χαρακτηριστεί από το ΠΑΣΟΚ 
ωε «βασικόε αναπτυξιακόε μοχλόε που ουδόλωε αξιοποί- 
ησε η Ν.Δ.». Σημειωτέον ότι η  κ. Λούκα Κατσέλη που έχει 
τη  βασική ευθύνη για την αναδιάταξη τω ν κονδυλίων του 
ΕΣΠΑ στην κατεύθυνση τηε λε- 
γόμενηε πράσινηε ανάπτυξηε έ
χε ι ήδη  επικριθεί για μεγάλη 
καθυστέρηση στην εκπόνηση 
του σχετικού νομοσχεδίου, κα- 
θώε αυτό αποτελούσε δέσμευ
ση για τιε πρώτεε 100 ημέρεε 
τηε κυβέρνησηε. Στο σημερινό 
συμβούλιο, βέβαια, ο πρωθυ
πουργόε εκ τω ν πραγμάτων 
θα προχωρήσει και σε μια ε
κτενή  ενημέρωση των υπουρ
γώ ν για τα όσα συνέβησαν 
στιε Βρυξέλλεε το τελευταίο 24ωρο, χωρίε να  απόκλειε-1" "  
να  δεχθεί και κάποιεε ερωτήσειε από κυβερνητικά στι 
χη  που κατ’ ιδίαν χθεε εξέφραζαν την απορία τουε μήπωε 
από τη στιγμή που η Κυβέρνηση απεδέχθη την  πρωτοφανή 
διαδικασία τηε τριμερούε επιτήρησηε τηε χώραε, θα έπρεπε 
ταυτοχρόνωε να  διασφαλίσει και απτή οικονομική υπο 
στήριξη από τη Γερμανία και τη  Γαλλία και όχι απλώε την  
«αυτονόητη» πολιτική τουε στήριξη. Συναφήε ήταν και άλ
λη μια παρατήρηση την οποία προέβαλλαν χθεε κυβερνητικά 
στελέχη, διατυπώνονταε το ερώτημα μήπωε ήταν εντέλει 
λάθοε να επισπευσθούν οι ανακοινώσειε τω ν φορολογικών 
μέτρων, δεδομένου ότι οι χθεσινέε εξελίξειε ουδόλωε έδειξαν 
να  τιε λαμβάνουν υ π ’ όψιν τουε.

Υπουργικό συμβούλιο
Αν οι συγκεκριμένεε απορίεε δεν διατυπωθούν τελικώε 

στο υπουργικό συμβούλιο, είναι βέβαιο πωε θα τεθούν στον 
πρωθυπουργό αμέσωε μετά, καθώε σήμερα θα συνεδριά
σει και το πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ στο οποίο μ ε
τέχει, ωε γνωστόν, και ο βουλευτήε κ. Παντελήε Οικονό
μου ο οποίοε θα επαναλάβει προφανώε την εντονότατη κρι
τική που άσκησε προσφάτωε στην κυβέρνηση στην οποία 
καταλόγισε «εσφαλμένουε πολιτικούε χειρισμούε έναντι τηε 
Ε.Ε. που την οδήγησαν να υιοθετήσει μέτρα αντίστοιχα των 
κυβερνήσεων Καραμανλή»... Αε σημειωθεί, τέλοε, ότι στο 
σημερινό υπουργικό συμβούλιο θα συζητηθεί μεταξύ άλ
λων το ν/σ του υπουργείου Δικαιοσύνηε που αλλάζει τον  
τρόπο επιλογήε τω ν ανώτατων δικαστικών, αλλά και η  υ 
ποχρεωτική ενσωμάτωση μιαε οδηγίαε τηε Ε.Ε. που επα
ναφέρει στη χώρα μαε τα λεγάμενα ψυχαγωγικά και τεχνικά 
παιχνίδια, τα  επονομαζόμενα δηλαδή «φρουτάκια».

Σήμερα στο 
υπουργικό 
συμβούλιο - 
Παρασκηνιακά, 
κριτική στελεχών 
στους χειρισμούς 
Παπανδρέου.

Τι ξεκαθάρισαν 
οι αγροτικές 
κινητοποιήσεις

Ε π ισ τ ρ ο φ ή  Φ Π Α  
Η επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες 
που δεν τηρούν βιβλία θα γίνεται με 

συντελεστή 11% από 7%

Αναδιοργάνωση του Ε Λ Γ Α  
(Ελληνικός Οργανισμός Αγροτικών 

Αποζημιώσεων)

Συνδικαλιστικό κίνημα 
Αλλαγή νομοθετικού πλαισίου για τον 

τρόπο εκπροσώπησης

Ασφάλιση της παραγωγής 
Αλλαγή νομοθετικού πλαισίου ΕΛΓΑ

Μέτρα ελέγχου της αγοράς 
Μητρώο εμπόρων, περιορισμός 

ελληνοποιήσεωνΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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Μόνο θεσμικά τα «κέρδη» ίων αγροτικών κινητοποιήσεων
ΓηςΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

Οι αγρότες φέτοε, έπειτα από τρειε 
εβδομάδεε στουε δρόμουε, εγκα- 
τέλειψαν τα μπλόκα ηττημένοι; Οχι 
ακριβώε. Δεν έλαβαν τιε άμεσεε ε- 
νισχΰσειε που ζητούσαν, κατά- 
φεραν όμωε «να ταρακουνήσουν 
τα νερά», προωθώνταε τη λύση θε
σμικών τουε αιτημάτων που εκ- 
κρεμούσαν για χρόνια.

Με τιε αγροτικέε κινητοποιή- 
σειε, επίσηε, τέθηκε επί τάπητοε 
το θέμα του διαχωρισμού των 
κατά κύριο επάγγελμα αγροτών α
πό τουε υπόλοιπουε, ανοίγονταε 
-ενδεχομένωε- τον ασκό του Αιό
λου. Η ικανοποίηση των αιτημά
των για άμεση στήριξη του εισο- 
δήματοε των αγροτών, δεδομένου 
ότι οι τιμέε έχουν μειωθεί δραμα
τικά στα περισσότερα προϊόντα 
φέτοε, εκτιμάται από την κυβέρ
νηση ότι απαιτούσε κονδύλια ύ- 
ψουε 1 δισ. ευρώ, τα οποία σαφώε 
δεν υπάρχουν.

Ωστόσο, σε οικονομικό επίπε
δο οι ρυθμίσειε για το πάγωμα των 
δόσεων για την αποπληρωμή του 
κεφαλαίου αγροτικών δανείων υ
πολογίζεται ότι θα προσφέρουν «α
νακούφιση» στουε αγρότεε τηε τά- 
ξηε τω ν περίπου 200 .000.000 ευ
ρώ. «Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν 
θα χρειαστεί να  καταβάλουν τα 
χρήματα αυτά αργότερα», παρα

τηρεί στέλεχοε του υπουργείου 
Αγροτικήε Ανάπτυξηε. Στελέχη 
του υπουργείου επίσηε τονίζουν 
ότι τα συγκεκριμένα μέτρα δεν α- 
ποφασίστηκαν υπό τη ν  πίεση 
των αγροτικών κινητοποιήσεων -  
άλλωστε ο νόμοε είχε ψηφιστεί 
πριν αυτέε ξεκινήσουν. Ωστόσο, 
παραδέχονται πωε οι κινητοποι- 
ήσειε «έπαιξαν τον ρόλο τουε» ώ
στε να ξεκαθαρίσουν τα μέτρα και 
να επισπευσθεί η  υλοποίηση των 
εξαγγελθέντων.

Η ένταξη και των αγροτικών ε
πιχειρήσεων στο ΤΕΜΠΜΕ (Ταμείο 
Εγγυοδοσίαε Μητρών και Πολύ Μι-,

Κυριότερο, 
ο διαχωρισμός 
των κατά κύριο 
επάγγελμα αγροτών 
από τους υπολοίπους.

κρών Επιχειρήσεων), που, ωστό
σο, ακόμη δεν έχει αποφασιστεί, 
εκτιμάται από την κυβέρνηση ό
τι αφορά περίπου 80.000 αγρότεε 
που δεν έχουν τη δυνατότητα να 
λάβουν δάνειο προκειμένου να ξε

κινήσουν τη νέα καλλιεργητική πε
ρίοδο. Στο επίπεδο των θεσμικών 
αιτημάτων προωθείται η ανα
διοργάνωση του ΕΛΓΑ (Ελληνικού 
Οργανισμού Αγροτικών Ασφαλί
σεων) που θα γίνει, σύμφωνα με 
την ηγεσία του υπουργείου, με νο
μοθετική ρύθμιση μέσα στον 
Μάρτιο, όπωε και η αλλαγή του νο
μοθετικού πλαισίου που αφορά 
στον τρόπο εκλογήε και εκπρο- 
σώπησηε των αγροτών στα συν
δικαλιστικά τουε όργανα.

Στελέχη του υπουργείου, επίσηε, 
τονίζουν ότι σημαντικό ρόλο θα 
παίξουν τα μέτρα για την αποφυ

γή ελληνοποιήσεων και τον έλεγ
χο τηε αγοράε. Ενα θέμα που «ά
νοιξαν» οι φετινέε κινητοποιήσειε 
είναι ο διαχωρισμόε τω ν κατά 
κύριο επάγγελμα αγροτών.

Ποιοι και κυρίωε πόσοι είναι 
«κατά κύριο επάγγελμα αγρότεε»;

Από την Ε. Ε., δεδομένων των 
αλλαγών στιε επιδοτήσειε για την 
περίοδο μετά το 2013, έχει σαφώε 
τεθεί το ερώτημα. «Πείτε μαε σε 
ποιουε δίνετε τιε επιδοτήσειε;» Τυ
πικά, κατά κύριο επάγγελμα α- 
γρότηε θεωρείται κάποιοε όταν το 
51% του εισοδήματόε του προέρ
χεται από αγροτικέε εργασίεε. 
Πρακτικά, όμωε, δεν ισχύει κά- 
ποιοε διαχωρισμόε όσον αφορά 
στα μέτρα που λαμβάνονται. Σύμ
φωνα, πάντωε, με στοιχεία του υ
πουργείου Αγροτικήε Ανάπτυξηε, 
κατά κύριο επάγγελμα αγρότεε εί
ναι το 70% των βαμβακοπαραγω
γών, το 25% των ελαιοπαραγωγών, 
το 70% των ροδακινοπαραγωγών, 
το 85% όσων καλλιεργούν βιομη
χανική ντομάτα, το 38% των οι
νοπαραγωγών και το 75% των κτη
νοτροφών.

Η κυβέρνηση, σύμφωνα με 
πληροφορίεε, προσανατολίζεται 
στον διαχωρισμό με βάση την  α
σφαλιστική κάλυψη, δηλαδή όσοι 
είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ θα 
θεωρούνται κατά κύριο επάγγελ
μα αγρότεε.

Αρνούνται πεισματικά να ανοίξουν τον μεθοριακό σταθμό

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Εξακόσια φορτηγά διεθνών μεταφο
ρών και από τις δύο πλευρές των συνόρων Ελλάδας - 
Βουλγαρίας σχημάτιζαν χθες το βράδυ και πάλι ου
ρές, μετά την απόφαση των αγροτών της περιοχής 
Σερρών να παραμείνουν (για 23η ημέρα) στο μπλόκο. 
Οι αγρότες από τους εννέα Αγροτικούς Συλλόγους του 
νομού αποφάσισαν ομόφωνα να συνεχίσουν τον απο
κλεισμό του μεθοριακού σταθμού.
Πρόκειται για το τελευταίο μπλόκο των φετινών αγρο
τικών κινητοποιήσεων (χθες το πρωί αποχώρησαν και 
οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας), οι α- 
γροτοσυνδικαλιστές του οποίου, παρά τα προβλήματα 
που έχουν δημιουργηθεί με τη γειτονική χώρα, δηλώ
νουν ότι «θα παραμείνουν στον μεθοριακό σταθμό 
και θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι να ικανο

ποιηθούν τα αιτήματά τους από την κυβέρνηση». 
Μάλιστα, αρνούνται πεισματικό τα τελευταία 24ωρα 
να ανοίξουν τον μεθοριακό σταθμό στα φορτηγά, γε
γονός που προκαλεί και πάλι εντάσεις. Τα ξημερώμα
τα, η ενέργεια τους να κλείσουν τον δρόμο σε I. χ. 
και λεωφορεία προκάλεσε την παρέμβαση της αστυ
νομίας και φραστικό επεισόδια και αντεγκλήσεις με
ταξύ αστυνομικών και αγροτών, που δεν εξελίχθηκαν 
σε συλλήψεις. Από τον μεθοριακό σταθμό έχει απο
χωρήσει το κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού που είχε 
σπεύσει το τελευταίο διάστημα προσφέροντας τρο
φή, νερό και είδη πρώτης ανάγκης στους εγκλωβι
σμένους αλλοδαπούς οδηγούς, χθες το απόγευμα, οι 
αγρότες άνοιξαν το μπλόκο για να περάσουν μόνο I. 
X. και λεωφορεία.

Σημαντικές απώλειες 
στο εξαγωγικό εμπόριο 
εξαιπας των μπλόκων
Των ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ - ΖΩΓΙΑΣ ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΥ

Σοβαρό πλήγμα υπέστησαν οι ελληνικέε εξογωγέε εξαιτίαε 
των πολυήμερων αγροτικών κινητοποιήσεων. Σύμφωνα με 
εκτιμήσειε του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ) 
η απώλεια σε αξία εξαγωγών υπολογίζεται σε 288 εκατ. ευ
ρώ, επί συνόλου εξαγωγών, με βάση τιε τελευταίεε εκτιμή- 
σειε για το 2009, ύψουε 14,3 δισ. ευρώ. Ωστόσο, όπωε επι
σημαίνει, μιλώνταε στην «Κ» η πρόεδροε του ΠΣΕ κ. Χριστίνα 
Σακελλαρίδου, «το κόστοε αυτό δεν αποτιμά τιε απώλειεε των 
εισαγωγέων και των εμπόρων ή των βιομηχανιών σε επίπεδο 
προμηθειών πρώτων υλών. Δεν αποτιμά και τιε απώλειεε σε 
κύροε των Ελλήνων εξαγωγέων, λόγω καθυστερήσεων, α- 
πώλειεε με μακροπρόθεσμεε συνέπειεε».

Οι ελλείψειε σε πρώτεε ύλεε και η αύξηση του κόστουε με- 
ταφοράε κατά 5,5% ήταν τα κυριότερα προβλήματα για τον 
κλάδο τηε βιοτεχνίαε, σύμφω
να με τον πρόεδρο του Βιοτε
χνικού Επιμελητηρίου Αθη
νών (ΒΕΑ) κ. Παύλο Ραβάνη, ε
νώ το Εμπορικό και Βιομηχα
νικό Επιμελητήριο Αθηνών 
(ΕΒΕΑ) υπολογίζει ότι το ημε
ρήσιο κόστοε από τιε αγροτικέε 
κινητοποιήσειε ήταν τηε τάξηε 
των 20 εκατ. ευρώ. Ζημιέε ε
κατομμυρίων ευρώ, πτώση του τζίρου, πτώση τηε αγοραστικήε 
κίνησηε και απώλειεε πελατών μετρούν οι επαγγελματίεε, οι 
εξαγωγείε, οι εκπρόσωποι του τουριστικού κλάδου και οι ε- 
μπορικέε επιχειρήσειε τηε Βόρειαε Ελλάδαε όπου υπήρξε και 
το μεγαλύτερο πρόβλημα από τουε κλειστούε δρόμουε και 
τουε αποκλεισμένουε μεθοριακούε σταθμούε.

Πτώση τζίρου 10 εκατ. ημερησίωε
Η πτώση του τζίρου για τιε βορειοελλαδικέε εξαγωγικέε 

επιχειρήσειε εκτιμάται ότι ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια 
ευρώ ημερησίωε, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου’ 
Εξαγωγέων Β. Ελλάδοε, κ. Β. Θωμαϊδή. Για τον τουριστικό κλά
δο και τουε τουριστικούε πράκτορεε, οι τέσσεριε εβδομ' 
αγροτικών κινητοποιήσεων σήμαναν την πτώση τηε δμο->· 
στηριότηταε και του τζίρου τουε κατά 80%, όπωε ανέφερε ν  
στην «Κ» ο πρόεδροε του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτό
ρων Μακεδονίαε-Θράκηε. Με κύριουε προορισμούε τα χιο
νοδρομικά κέντρα τηε Β. Ελλάδαε και τηε Βουλγαρίαε (Μπάν- 
σκο και Μπόροβιτε) αλλά και την Κωνσταντινούπολη, οι του
ριστικοί πράκτορεε έβλεπαν τιε ακυρώσειε να διαδέχονται 
η μία την άλλη, καθώε ο φόβοε των μπλόκων και τηε τα- 
λαιπωρίαε απέτρεπε τον κόσμο από τιε προγραμματισμένεε 
εκδρομέε του. Ετσι, σημείωσε ο κ. Πεζίκογλου, ο κλάδοε ζη
μιώθηκε επιπλέον από την καταβολή των αποζημιώσεων στιε 
βουλγαρικέε και τουρκικέε ξενοδοχειακέε επιχειρήσειε για 
τη μη τήρηση των συμβολαίων. Πτώση τηε αγοραστικήε κί
νησηε κατά 40% γνώρισε η  αγορά τηε Θεσσαλονίκηε εν μέ
σω εκπτωτικήε περιόδου μολονότι το ίδιο διάστημα πραγ
ματοποιήθηκαν οι δύο μεγάλεε κλαδικέε εκθέσειε FURNIDEC 
και AGROTICA, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλ
λόγου Θεσσαλονίκηε, κ. Κ. Χαντζαρίδη.

Οι επιχειρήσεις 
της Βορείου Ελλά
δος ήταν αυτές που 
δέχθηκαν το μεγα
λύτερο πλήγμα.

i Ψ.


