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Σε ετοιμότητα καλεΐ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τα κράτη-μέλη, προκειμένου να στηρίξουν τις τράπεζες, σε περίπτωση που αποδειχθούν αδύναμες στο κρίσιμο τεστ αντοχής της άνοιξης.

Προς νέο πακέτο στήριξης στην Ελλάδα
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δρομολόγησε την υιοθέτηση της γερμανικής πρότασης για το σύμφωνο ανταγωνιστικότητας

Του ανταποκριτή μας 
στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ  ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ
Τη δέσμευση ότι ¿cos το τέλοε Μαρτίου η Ευρωζώνη θα αποφασίσει με ποιο τρόπο θα ενισχάσει τον ευρωπαϊκό μηχανισμό βοήθεια5 ώστε να διαθέτει περισσότερα κεφάλαια και κυρίωε να παρεμβαίνει ενεργότερα στΐ5 αγορέε, ανέλαβαν χθεε οι ηγέτεε m s Ευρω ζώ νη κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που συνήλθε στιε Βρυξέλλεε και συνεχιζόταν ¿cos αργά χθεε το βράδυ. Απαραίτητη προϋπόθεση για να επέλθει η τελική συμφωνία, αποτελεί η αποδοχή του λεγάμενου Συμφώνου Ανταγωνιστικότηταε, που παρου

σίασε η Γερμανίδα καγκελάρΐ05 κ. Αγκελα Μέρκελ από κοινού με τον Γάλλο πρόεδρο κ. Νικολά Σαρκοζί. Οι κατευθύνσειε αυτέε σηματοδοτούν ότι επίκειται πρόσθετο πακέτο στήριξηε m s ελληνική5 οικο- νομίαε ώστε να αποφύγει τη χρεοκοπία, αλλά με αυστηρούε όρουε και διαρκή παρακολούθηση σε πολιτικό πλέον επίπεδο.«Θέλουμε ένα σύμφωνο για την ανταγωνιστικότητα ούτωε ώστε τταδιακά να συγκλίνουμε», δήλω- τε η κ. Μέρκελ, προσθέτονταε ότι τι ηγέτεε m s Ευρωζώνηε θα μπο- αούσαν να καταλήξουν στα μέτρα του συμφώνου σε έκτακτη σύνοδο κορυφήε του Γιούρογκρουπ eras αρ- χέε Μαρτίου. Στο πλαίσιο του συ

νολικού πακέτου, που θα ολοκληρωθεί μέχρι τιε 24-25 Μαρτίου -οπότε θα συνέλθει η εαρινή σύνοδοε κορυφήε τηε Ε.Ε.- θα αποφασιστεί και με ποιουε τ ρ ό π ο ι θα καταστεί πιο εύκολα εξυπηρετήσιμο το χρέ- 05 Ελλάδαε και Ιρλανδίαε.
Ταμείο με ευελιξίαΗ Ευρωζώνη φαίνεται ότι αποφάσισε πλέον να αλλάξει ριζικά τη στρατηγική τηε όσον αφορά την κρίση χρέουε που πλήττει την Ενωση. Μέχρι σήμερα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικήε Σταθερό- τηταε (ΕΕδΕ) αποτελούσε το ύστατο καταφύγιο ενόε κράτουε-μέλουε που δεχόταν πίεση από τιε αγορέε. Σύμφωνα με το προσχέδιο δήλωσηε

των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων τη$ Ευρωζώνηε, μέροε του συνολικού πακέτου που θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάρτιο αποτελεί η κατάθεση «συγκεκριμένων προτάσεων από το Γιούρογκρουπ για την ενίσχυση του ΕΕδΕ ούτωε ώστε να εξασφαλιστεί η αναγκαία ευελιξία του Ταμείου και η ικανότητά του να παρέχει την κατάλληλη στήριξη» προε την Ευρωζώνη.Είναι η πρώτη φορά που τα κράτη-μέλη, ειδικότερα η Γερμανία, παραδέχονται ότι το Ταμείο πρέπει να αποκτήσει την «αναγκαία ευελιξία», δηλαδή να έχει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει στιε αγορέε. Εωε σήμερα το Ταμείο μπορεί μόνο να δανείσει κράτη-μέλη στην «ύστατη α

νάγκη», όπωε έγινε με την Ελλάδα και την Ιρλανδία. Η στρατηγική που ακολούθησε μέχρι σήμερα η Ευρωζώνη μπορεί να απέτρεψε τη χρεοκοπία των κρατών-μελών τηε, ωστόσο δεν σταμάτησε την εξά- πλωση τηε κρίσηε.Παράλληλα, είναι αποδεκτό από όλουε, και τη Γερμανία, ότι θα πρέπει να αυξηθούν τα διαθέσιμα κεφάλαια του Ταμείου από τα 250 δισ. ευρώ στα 440 δισ. Επίσηε, μένει να καθοριστεί αν θα μειωθεί το επιτόκιο δανεισμού προε Ελλάδα και Ιρλανδία, περίπου στο 4%, προκειμένου το χρέοε τουε να εξυπηρετείται πιο εύκολα. Το ενδεχόμενο συζητείται σοβαρά από τουε ε- ταίρουε προκειμένου να πειστούν

οι αγορέε ότι το χρέοε Αθήναε και Δουβλίνου είναι βιώσιμο. Για τον ίδιο λόγο, οι εταίροι μαε θα πρέπει να αποφασίσουν μέχρι το τέλο5 Μαρτίου αν θα παρατείνουν την περίοδο αποπληρωμή3 των δανείων. Είναι δεδομένο ότι τα ελληνικά δάνεια θα επιμηκυνθούν στα 11 χρόνια. Στο τραπέζι υπάρχει και πρόταση για επιμήκυνση στα 30 χρόνια, ωστόσο δεν είναι γνωστό πό- σεε πιθανότητεε υπάρχουν να γίνει δεκτή. Τέλοε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί τα κράτη-μέλη να είναι έτοιμα να στηρίξουν τράπε- ζέε τουε που ενδεχομένου να αποδειχτούν «ευάλωτε5» στο πανευρωπαϊκό τεστ αντοχήε που θα διεξαχθεί την άνοιξη.

Αριστερά, η Γερμανίδα καγκελάριος Αγκελα Μέρκελ απευθύνεται με αυστηρό ύφος στον Ελληνα πρωθυπουργό, παρουσία του Γάλλου προέδρου Νικολά 
Σαρκοζί. Δεξιά, ο κ. Γ. Παπανδρέου σε κατ’ ιδίαν συζήτηση με τον Πορτογάλο πρωθυπουργό Ζοζέ Σόκρατες και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες.Κννειδί για τις εξελίξεις η αποδοχή του Συμφώνου
Κλειδί για όλεε τιε μελλοντικέε εξελ ίξε ι στην Ευρωζώνη θα είναι η αποδοχή από τουε Ευρωπαίουε ε- ταίρου3 του Συμφώνου Ανταγωνι- στικότητα5 που παρουσίασαν χθεε η κ. Αγκελα Μέρκελ και ο κ. Νικο- λά Σαρκοζί. Τα περισσότερα από τα μέτρα του Συμφώνου είναι σκληρά και κυρίωε αφορούν τομείε τηε οι- κονομική3 και κοινωνικήε πολιτικήε που μέχρι σήμερα ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών-μελών. Ωστόσο, μέχρι οι Ευρωπαίοι να αποδεχτούν ότι η μελλοντική Ευρωζώνη θα οικοδομηθεί σύμφωνα με το γερμανικό οικονομικό μοντέλο, το Βερολίνο δεν πρόι αι να υποστηρίξει την ενί- σχυο„.. του ευρωπαϊκού μηχανισμού βοήθειαε (ΕΕδΕ).Παράλληλα, από την αποδοχή του γερμανικού Συμφώνου θα ε- ξαρτηθεί και η ελάφρυνση του ελληνικού και ιρλανδικού χρέουε. Οι βασικέε προτάσειε τουε Βερολίνου στοχεύουν ευθέωε στη φορολογική και μισθολογική πολιτική των κρατών- μελών, όπωε και στο «άνοιγμα των αγορών εργασίαε» και στα συνταξιοδοχικά συστήματα.

Στόχοε του Βερολίνου είναι αφενόε να καταστεί ανταγωνιστικότερη η Ευρωζώνη, αφετέρου να «χρυσώσει» το χάπι στουε Γερμανούε ψη- φοφόρουε, ώστε να μην αντιδρά- σουν στη νέα βοήθεια προε την Ευρωζώνη. Σύμφωνα με όσα είναι γνωστά μέχρι σήμερα, τα μέτρα του Συμφώνου Ανταγωνιστικότηταε
Θα εξαρτηθεί 
η ελάφρυνση τόσο 
του ελληνικού όσο και 
του ιρλανδικού χρέους.

περιλαμβάνουν τη σύνδεση μισθών με την παραγωγικότητα και την αποσύνδεση των μισθολογικών αυξήσεων από το ύψοε του πληθωρισμού. Την υιοθέτηση πρόβλε- ψηε στο Σύνταγμα των κρατών-μελών σύμφωνα με την οποία θα ορίζεται πολύ χαμηλό όριο ελλείμ- ματοε και παρόμοιοι φορολογικοί συντελεστέε για επιχειρήσει. Το πιο επώδυνο μέτρο για τιε περισσότε- ρεε χώρεε θα είναι η σύνδεση του

ορίου ηλικία3 συνταξιοδότησηε με τιε δημογραφικέε εξελίξειε.Οι περισσότερεε από τιε γερμα- νικέε προτάσειε εφαρμόζονται ήδη στην Ελλάδα μέσω του Μνημονίου. Σύνδεση μισθών και πληθωρισμού δεν υπάρχει, ενώ έχουν ήδη εφαρμοστεί οι βασικέ5 αλλαγέε στο συ- νταξιοδοτικό. Η υιοθέτηση παρόμοιου κοινού φορολογικού συντελεστή μάλλον θα ευχαριστήσει την Αθήνα, αφού θα «χτυπήσει» α- νταγωνιστέε, όπωε η Κύπροε και η Βουλγαρία. Τέλοε, σύμφωνα με το Μνημόνιο οι μισθοί ιδιαίτερα στον δημόσιο τομέα θα παραμείνουν «παγωμένοι» για αρκετά χρόνια. Από την άλλη το υπουργείο Οικονομικών θα κληθεί να τιθασεύσει πολύ αποτελεσματικότερα τον πληθωρισμό.Τα σενάρια για μείωση του ελληνικού δημόσιου χρέουε αφορούν αρχικά την επιμήκυνση τηε περιόδου αποπληρωμήε του δανείου από την Ευρωζώνη και παράλληλα τη μείωση του επιτοκίου δανεισμού. Εξετάζονται όμωε και προτάσειε για τη μείωση του χρέουε πρθ5 ιδιώτεε. Σύμφωνα με πληροφορίεε δύο είναι

τα επικρατέστερα σενάρια. Πρώτον, το Ταμείο (ΕΕΘΕ) να διαθέσει 50 δισ. ευρώ για να επαναγοράσει το ίδιο ελληνικά ομόλογα στην τρέχουσα αξία τουε (περίπου 25% έκπτωση) από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στη συνέχεια να τα αποσύρει. Μια παραλλαγή είναι να τα επαναγοράσει η ίδια η Ελλάδα με δάνεια από το ΕΕδΕ. Το δεύτερο προβλέπει την ανταλλαγή ελληνικών ομολόγων, που κατέχουν ιδιώτεε ε- πενδυτέε, στην τρέχρυσα αξία τουε με νέα ομόλογα που θα εκδώσει το ΕΕδΕ και θα έχουν αξιολόγηση ΑΑΑ. Στην περίπτωση αυτή η ανταλλαγή θα πρέπει να γίνει εθελοντικά προκειμένου να μην ενεργοποιηθούν τα ασφάλιστρα κινδύνου. Πάντωε η γερμανική καγκελαρία φαίνεται ότι προτιμάει την ενεργοποίηση του ΕΕδΕ στιε πρω- τογενείε αγορέε. Ενα άλλο πρόβλημα είναι ότι πολλέε ευρωπαϊκέε και ελ- ληνικέε τράπεζεε θα πρέπει να καταγράψουν ζημίεε. Σε κάθε περίπτωση η πιθανή λύση θα εξαρτηθεί και από την ενίσχυση των τραπεζών στο πλαίσιο των τεστ αντοχήε.
κ.κ.

Καθησυχαστικός ο Γ. Παπανδρέου, όχι νέα μέτρα
Του απεσταλμένου μας 
στις Β Ρ ΥΞΕΛ Λ ΕΣ  ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ
Δεδομένη χαρακτήρισε την απόφαση για την επιμήκυνση τηε αποπληρωμή5 του δανείου από το ΔΝΤ και την Ε.Ε. ο πρωθυ- πουργόε κ. Γ. Παπανδρέου, ο ο- ποίοε εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονόε ότι οι η- γέτε3 τηε Ενωσηε συμφώνησαν χθε5 να καταλήξουν σε μια συλλογική αντιμετώπιση τηε κρίσηε χρέουε στην Ευρωζώνη. Ο κ. Παπανδρέου επισήμανε ότι τόσο ο χρόνοε τηε επιμήκυνσηε όσο και το ύψοε του επιτοκίου θα αποτελόσουν μέροε τηε συνολικήε λύσηε, στην οποία θα καταλήξει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στιε 24 κρι 25 Μαρτίου.Ο πρωθυπουργόε εμφανίστηκε ι αθησυχαστικόε ότι δεν θα απαιτηθούν νέα μέτρα για την I λλάδα μετά την υιοθέτηση του 
1 υμφώνου Ανταγωνιστικότητα5 τ ου πρότεινε το Βερολίνο και το Παρίσι και το οποίο, όπωε είπε, θα ι ροσφέρει κλίμα ασφάλεια5 και 
ί ιγουριάε για την Ευρωζώνη. Δή > ωσε δε αποφασισμένοε να πρ< ι· τ ωρήσει στιε αλλαγέε που έ χ : ϊ ρομολογήσει η κυβέρνησή του τ αρά τιε οντιδράσειε που σημί 1 1 ι ινονται, και απαντώνταε σε σχετική ερώτηση, υπογράμμισε ότι δεν είναι στο μυαλό του η πρόω: ρη προσφυγή στιε κάλπεε. Αντι[ θέτωε, είπε ότι η κυβέρνηση θα κριθεί στο τέλοε τηε τετραετίαειΤόσο ο κ. Παπανδρέου όσο και οι κ.κ. Μέρκελ και Σαρκοζί, στιε συ- νεντεύξειε τουε μετά το πέραε των εργασιών τηε συνόδου, αρνήθηκαν ότι η γαλλογερμανική πρόταση προέβλεπε συγκεκριμένα μέτρα ή προβλέψειε για συνταγματικέε αλλαγέε στα κράτη-μέλη τηε Ενω- σηε. Ωστόσο, σύμφωνα με πλη- ροφορίεε, κατά τη διάρκεια τηε συνόδου εκφράστηκαν σοβαρέε δια- φωνίεε ακριβώε για αυτά τα επι- μέρουε ζητήματα.Βασικότερη ήταν η αντίρρηση που εξέφρασαν όλεε οι χώρεε -

πλην τηε Γαλλίαε- στην προοπτική να έχουν εγκριθεί όλεε οι προβλέψειε του Συμφώνου Αντα- γωνιστικότηταε σε ένα χρόνο. Επιπλέον, η Ισπανία, η Πορτογαλία και το Βέλγιο διαφώνησαν με την κατάργηση τηε αυτόμα- τηε τιμαριθμικήε αναπροσαρ- μογήε και η Ιρλανδία με την ε- ξομοίωση τηε φορολογίαε στιε ε- πιχειρήσειε. Ενστάσειε εκφράζονταν και για τη βιωσιμότητα των τραπεζών, εφόσον αυτέε α- ποτύχουν στα τεστ αντοχήε. Τέλοε, δυσαρεστημένοε φέρεται και ο πρόεδροε τηε Ευρωπαϊκήε Επιτροπήε Ζοζέ Μανουέλ Μπα-
Ο πρωθυπουργός 
απέκλεισε τις πρόωρες 
εκλογές και 
ανακοίνωσε ότι θα 
μεταβεί πιθανότατα 
αύριο στο Κάιρο.

ρόζο, καθώε η υιοθέτηση του γαλλογερμανικού σχεδίου αποδυναμώνει τον ρόλο τηε Κομισιόν. Στη δική του συνέντευξη πάντωε, ο κ. Μπαρόζο απέφυγε και αυτόε να αναφερθεί στιε διαφωνίεε και αρκέστηκε μαζί με τον πρόεδρο τηε Ε.Ε. κ. Χέρμαν βαν Ρομπέι να προαναγγείλει την υιοθέτηση λύσηε-πακέτου για την Ευρωζώνη.Στο περιθώριο τηε συνόδου ο κ. Παπανδρέου είχε συνομιλίεε με την κ. Μέρκελ, τον κ. Σαρκοζί και τον Πορτογάλο ομόλογό του κ. Ζοζέ Σόκρατεε. Είχε επίσηε δεκάλεπτη συνομιλία με τη βαρώ- νη  Κάθριν Αστόν, με την οποία συζήτησε τιε εξελίξειε στην Αίγυπτο.Ανακοίνωσε μάλιστα ότι θα μεταβεί -πιθανότατα αύριο- ο ίδιοε στο Κάιρο για να μεταφέρει και τιε αποφάσειε τηε συνόδου κο- ρυφήε, και τάχθηκε υπέρ τηε ο- μαλήε μετάβασηε τηε Αιγύπτου στη δημοκρατία.
ρ
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Μέτρα υπέρ 
της αγοράς 
ζητεί η Ν.Δ.
Προτείνει αλλαγή του τρόπου 
καταβολής Φ Π Α από επιχειρήσεις

Γων ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ - ΕΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Ως δικαίωση των θέσεων του Αντ. Σαμαρά χαρακτηρίζει η Ν.Δ. την απόφαση τηε κυβέρνησηε να προχωρήσει σε συμψηφισμό μεταξύ των οφειλών του κράτουε προε ι- διώτεε και των οφειλών που έχουν αυτοί προε τα κρατικό ταμεία. Ο εκ- πρόσωποε του κόμματοε κ. Γ. Μι-
Το κόμμα της αξιωματι
κής αντιπολίτευσης θεω
ρεί δικαίωση την κυβερ
νητική ρύθμιση για 
συμψηφισμό οφειλών 
κράτους και ιδιωτών.

χελάκηε υπενθύμισε, χθεε, τη σχετική πρόταση που υπέβαλε, ήδη από τον Ιούλιο του 2010, ο πρόεδροε τηε Ν.Δ. ζητώνταε από την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην υιοθέτηση τηε σχετικήε διάταξηε ώστε να αναπνεύσει η αγορά.Χθεε, η Συγγρού προχώρησε ένα ακόμη βήμα, αναδεικνύονταε ένα ακόμη μείζον πρόβλημα για τιε ε- πιχειρήσειε, την υποχρέωση να

καταβάλλουν ΦΠΑ για χρήματα που δεν έχουν ακόμη εισπράξει από το Δημόσιο. Ο κ. Μιχελάκηε ζήτησε η υποχρέωση των επιχειρήσεων στην καταβολή του ΦΠΑ να ξεκινά μετά την πληρωμή τουε από το Δημόσιο, και όχι όπωε σήμερα που, ουσιαστικό, καλούνται να χρηματοδοτούν με ίδια κεφάλαια τα κρατικά ταμεία. Σε ό,τι αφορά την αύξηση του ωραρίου λειτουργίαε των δημοσίων υπηρεσιών και, κατ’ επέκταση, του χρόνου απασχόλη- σηε των υπαλλήλων, ο αρμόδιοε το- μεάρχηε κ. Χρ. Ζώηε ναι μεν ετά- χθη υπέρ τηε λειτουργίαε κάποιων νευραλγικών υπηρεσιών και το απόγευμα, θυμίζονταε ότι η κυβέρνηση τηε Ν.Δ. είχε κάνει προπα- ρασκευαστικέε ενέργειεε, όμωε για τον χρόνο εργασίαε των υπαλλήλων απέφυγε να τοποθετηθεί σαφώε.
«Η κυβέρνηση οφείλει»«Εάν η κυβέρνηση επιδιώκει ευρύτερη συνεννόηση για τη μεγιστοποίηση τηε απόδοσηε των δημοσίων υπηρεσιών, οφείλει να ε- γκαταλείψει τα πυροτεχνήματα και να αποδείξει ότι μπορεί να διαλέγεται στη βάση ενόε πολυεπίπεδου σχεδίου, που θα αξιοποιεί και τιε πραγματικέε δυνατότητεε του δημοσιοϋπαλληλικού δυναμικού», ση-

0 πρόεδρος της Ν.Δ. κ. Αντ. Σαμαράς, θεωρώντας πιθανό το ενδεχόμενο 
των πρόωρων εκλογών, κλιμακώνει την κριτική του στην κυβέρνηση.μείωσε ο κ. Ζώηε. Οι νέεε παρεμ- βάσειε που επιχειρεί η κυβέρνηση στη δημόσια διοίκηση αναμένεται να αποτελέσουν ένα νέο πεδίο προβληματισμού για τη Ν.Δ. Και τούτο, διότι πιθανή είναι η αντιπαράθεση μεταξύ εκείνων που επιθυμούν ελαστικοποίηση των όρων απασχόλησηε στο Δημόσιο, ώστε να καταστεί περισσότερο παραγωγικό, και όσων θεωρούν ότι η συγκυρία προσφέρεται ώστε το κόμμα να προσεγγίσει, και εκλογικά, μία μεγάλη μερίδα εργαζομένων.Η Ν.Δ. κλιμακώνει τουε τόνουε τηε αντιπαράθεσηε έναντι τηε κυ- βέρνησηε, αφού η ηγεσία τηε εξακολουθεί να θεωρεί πιθανό το ενδεχόμενο πρόωρηε προσφυγήε στιε

κάλπεε. Στο επίκεντρο τηε κριτικήε τίθεται, κατά κύριο λόγο όχι όμωε και αποκλειστικά, η οικονομία ενώ, τιε τελευταίεε ώρεε, η αντιπαράθεση θύμισε προηγούμενεε δεκαετίεε, κα- θώε η Συγγρού βάλλει ευθέωε κατά τηε κρατικήε τηλεόρασηε για τον τρόπο κάλυψηε των δραστηριοτήτων του κ. Αντ. Σαμαρά. Με δια- δοχικέε τηε ανακοινώσειε, η Ν.Δ. κατηγόρησε σε οξείε τόνουε την Ελληνική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση για τη χθεσινή απουσία τηε ομιλίαε Σαμαρά προε τουε βουλευ- τέε του κόμματοε από το κεντρικό βραδινό δελτίο τηε NET, αλλά και την εν γένει κάλυψη των κομματικών δραστηριοτήτων, απειλώνταε ακόμη και με προσφυγή στο ΕΣΡ.

Οι εξελίξεις στην Αίγυπτο δημιουργούν ένα περιβάλλον που επιτρέπει στην Ελλάδα να διαδραματίσει αυξημένο ρόλο, μέσω και της συμμετοχής της στην Ε.Ε.

Λεπτοί χειρισμοί Αθήνας με Αίγυπτο
Του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΙΣ
Η αναταραχή στην Αίγυπτο βρίσκει την Ελλάδα να αναζητεί τη γεωπολιτική τηε αναβάθμιση μέσω τηε α- ξιοποίησηε τηε συμμετοχήε τηε στην Ε.Ε., των παραδοσιακών δεσμών τηε με τον αραβικό κόσμο και τηε εξελισσόμενηε προσέγγισηε με το Ισραήλ, αλλά και τηε διαφαινό- μενηε εμπλοκήε τηε στην εκμετάλλευση των ενεργειακών κοιτασμάτων τηε Ανατ. Μεσογείου. Για τουε ίδιουε λόγουε, η συγκυρία ενισχύει και τη στρατηγική σημασία τηε Κύπρου στην ευρύτερη περιοχή, ενώ η γεωγραφική θέση τηε την καθιστά κομβικό παράγοντα για την απομάκρυνση Ευρωπαίων, Αμερικανών και άλλων από τη δοκιμαζόμενη Αίγυπτο, όπωε είχε συμβεί και το 2006 με τον πόλεμο του Λιβάνου. Από την πλευρά τηε, η Τουρκία εμφανίζεται ωε αυτόκλητοε προστάτηε των απανταχού μουσουλμάνων και ο Ταγίπ Ερντογάν προβάλλει στην Ουάσιγκτον και τιε Βρυξέλλεε τη δική του έκφανση ενόε «δημοκρατικού πολιτικού Ισλάμ» ωε ιδεατού προτύπου και για τιε αραβικέε χώρεε.
Αποδεκτόβ μεσολαβητήβΗ ελληνική διπλωματία καλείται να ισορροπήσει σε τεντωμένο σχοινί, αξιοποιώνταε από τη μια τουε

στενούε δεσμούε με τον αραβικό κόσμο, και από την άλλη τη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ και την πολιτική και οικονομική στήριξη που συνεπάγεται η συνακόλουθη συνεργασία με το πανίσχυρο εβραϊκό λόμπι των ΗΠΑ. Ο συνδυα- σμόε αυτόε δυνητικά θα επέτρεπε στην Αθήνα να λειτουργήσει ωε κοι-
Καλείται να ισορροπήσει 
μεταξύ των στενών 
δεσμών με τον αραβικό 
κόσμο και της αναβαθ
μισμένης σχέσης της 
με το Ισραήλ

νά αποδεκτόε μεσολαβητήε, τη στιγμή μάλιστα που η απουσία ηγετών όπωε ο Μουμπάρακ, θα δημιουργήσει κενό εμπιστοσύνηε στο διαπραγματευτικό παζλ.Η γεωγραφική γειτνίαση, ο φυ- σικόε άξοναε με την Κύπρο, αλλά και η ενεργοποίηση για την αξιοποίηση σημαντικών ενεργειακών κοιτασμάτων στην Αν. Μεσόγειο δημιουργούν ένα περιβάλλον το οποίο επιτρέπει στην Αθήνα να διαδραματίσει αυξημένο ρόλο.Η επερχόμενη αστάθεια και η αβεβαιότητα θα θέσουν υπό αμφι

σβήτηση τιε διαδικασίεε οριοθέτη- σηε των Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών μεταξύ των χωρών τηε περιοχήε, απειλώνταε τα οικονομικά συμφέροντα χωρών τηε περιοχήε και όχι μόνο. Υπό αυτό το πρίσμα η διαχείριση τηε νέαε πραγματικό- τηταε θα φέρει στο προσκήνιο την ανάγκη ανάληψηε πρωτοβουλιών. Ο κ. Παπανδρέου θα κληθεί να α- ξιοποιήσει και την ιδιότητά του ωε προέδρου τηε Σοσιαλιστικήε Διε- θνούε καθώε μάλιστα διατηρεί δι- αύλουε επικοινωνίαε με όλεε τιε πλευρέε, και είναι σχεδόν βέβαιο ότι σύντομα θα πραγματοποιήσει περιοδεία στην περιοχή. Αλλωστε, τιε τελευταίεε ημέρεε συνομίλησε τηλεφωνικά με όλουε τουε ηγέτεε τηε περιοχήε, όπωε και με τον πρόεδρο του Αραβικού Συνδέσμου, ενώ επικοινώνησε τόσο με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Χόσνι Μουμπάρακ, όσο και με τον ηγέτη τηε αντιπολίτευσηε, Μοχάμεντ Ελ Μπαραντέι.
Το όραμα ΕρντογάνΑπό την πλευρά του, ο Ταγίπ Ερντογάν προσπαθεί να αποκομίσει οφέλη για τον ίδιο και τη χώρα του από τιε δραματικέε εξελίξειε στην Τυνησία και την Αίγυπτο, αλλά και τιε κινητοποιήσειε στην Υεμένη και την Ιορδανία, καθώε προωθεί το όραμα τηε μετεξέλιξήε του σε ηγέτη του σύγχρονου μουσουλμανικού

κόσμου. Ο Τούρκοε πρωθυπουργόε ήταν από τουε πρώτουε ηγέτεε που δημόσια τάχθηκαν υπέρ τηε α- πομάκρυνσηε του Μουμπάρακ, καθώε στόχοε του είναι η απήχηση στην ευρύτερη αραβική και μουσουλμανική κοινή γνώμη.Τριάντα χρόνια μετά την επιστροφή του Χομεϊνί στο Ιράν, ο Ερντογάν καλεί ουσιαστικά τη Δύση να αποφασίσει εάν προτιμά η Τυνησία, η Αίγυπτοε και οι άλλεε αραβικέε χώρεε των οποίων οι κοι- νωνίεε «κοχλάζουν», να ακολουθήσουν το μοντέλο τηε κοσμικήε Τουρκίαε ή αυτό του θεοκρατικού Ιράν. Ο κ. Ερντογάν ήταν από τουε πρώτουε ηγέτεε που συνομίλησαν τηλεφωνικά με τον πρόεδρο Ομπά- μα, ενώ ωε μέλοε του 0-20, του ΝΑΤΟ, και χώραε που διαπραγματεύεται την ένταξή τηε στην Ε.Ε., η Τουρκία δηλώνει όχι απλά παρούσα, αλλά αναπόσπαστο κομμάτι των παγκόσμιων εξελίξεων, ειδικά στην περιοχή τηε ευρύτερηε Μέ- σηε Ανατολήε. Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη διατηρούν πάντωε τιε επι- φυλάξειε τουε ωε προε την κατεύθυνση στην οποία στοχεύει τελικά ο Τούρκοε πρωθυπουργόε, καθώε η υποστήριξή του προε τη Χεζμπολάχ και τη Χαμάε και η μετωπική αντιπαράθεση με το Ισραήλ, δείχνουν ότι επιλέγει τον ριζοσπαστισμό από τη μετριοπάθεια.

Υψηλοί τόνοι 
λόγω Νομικής 
στο Κοινοβούλιο
Του ΓΙΩΡΓΟΥ Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ
«Βόμβα» για την ελληνική κοινωνία, χαρακτήρισε το μετανα- στευτικό ο υπουργόε Προστασίαε του Πολίτη κ. Χρήστοε Παπουτσήε, απευθύνονταε χαιρετισμό, στην πρώτη πανελλαδική σύσκεψη τηε Ομοσπονδίαε Αστυνομικών Υπαλλήλων.Δήλωσε συγκεκριμένα: «Το μεταναστευτικό είναι ένα τεράστιο θέμα για την ελληνική κοινωνία. Στην πραγματικότητα είναι μια βόμβα για την ελληνική κοινωνία. Αλλά είναι φαινόμενο που δεν είναι τοπικό, δεν είναι ελληνικό είναι φαινόμενο που αφορά το σύνολο τηε Ευρωπάίκήε Ενωσηε. Και γι’ αυτό, από την πρώτη στιγμή που αποφασίσαμε να αναδείξουμέ το μεταναστευτικό ωε μια άμεση προτεραιότητα στο υπουργείο Προστασίαε του Πολίτη, θέσαμε το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ενωση».
ΠαρασκήνιοΝωρίτερα, στη Βουλή, ο κ. Πα- πουτσήε, αλλά και η υπουργόε Παιδείαε κ. Αννα Διαμαντοπού- λου έριξαν φωε σε πτυχέε του παρασκηνίου των πρόσφατων γεγονότων που, με επίκεντρο την κατάληψη τηε Νομικήε, ανέδει- ξαν με τρόπο εκρηκτικό το ζήτημα τηε μετανάστευσηε και του πανεπιστημιακού ασύλου.«Οι μετανάστεε που κατέλαβαν τη Νομική δεν ήταν λαθρομε- τανάστεε. Ησαν μετανάστεε που ζούσαν και εργάζονταν επί χρόνια στην Ελλάδα, αλλά που σήμερα είναι παράνομοι γιατί δεν μπόρεσαν λόγω τηε κρίσηε να μαζέψουν τα απαιτοΰμενα 250 ένσημα», σημείωσε μεταξύ άλλων ο υπουργόε Προστασίαε του Πολίτη, απαντώνταε σε ερώτηση του κ. Θ. Νάκου (Ν.Δ.).«Γιατί δεν σταματήσατε την κατάληψη τηε Νομικήε», ,επέ- μεινε ο ερωτών βουλευτήε. «Τουε (μετανάστεε που κατέφυγαν στη Νομική Σχολή) ανέμενε η υφυπουργόε Εργασίαε και ο γενικόε γραμματέαε μετανάστευσηε του υπουργείου Εσωτερικών. Και θα το θεωρούσα τουλάχιστον ανακόλουθο να τουε εμπόδιζε η Αστυνομία στο

ραντεβού τουε με τουε κυβερ- νητικούε παράγοντεε στα Χα’Τι θέλετε; Να μαζεύει η Α ο . νομία όλουε όσοι δεν καταφέρνουν να μαζέψουν 150 ένσημα», επέμεινε με τη σειρά του ο κ. Χρ. Παπουτσήε.«Σε κάθε περίπτωση η  Αστυνομία δεν είναι λύση», συνέχισε ο υπουργόε Προστασίαε του Πολίτη, μέσα σε κλίμα έντασηε ανάμεσα σ ’ εκείνον και τον ερω- τώντα βουλευτή, καθώε αμφό- τεροι αντάλλασσαν κατηγορίεε για το θέμα τηε αντιμετώπισηε των μεταναστών.«Η Αστυνομία μπορεί να είναι το ξίφοε και η ασπίδα του νόμου, αλλά το ξίφοε οφείλει να μείνει στο θηκάρι, όταν μπορούν να βρεθούν άλλεε ηπιότερεε λύ- σειε», κατέληξε ο κ. Παπουτσήε.
«Βόμβα» χαρακτήρισε 
το μεταναστευτικό 
ο υπουργός Προστα
σίας του Πολίτη, 
κ. Χρ. Παπουτσής.

Την εκτίμηση ότι υπήρχε σχέδιο «να γίνει αίμα και άμμοε η Αθήνα εκείνο το βράδυ και τα επόμενα», εξέφρασε λίγο αργότερα η υπουργόε Παιδείαε, με αφορμή ερώτηση του κ. Σπ. Τα- λιαδούρου (Ν.Δ.).«Την επόμενη μέρα τηε λήξηε τηε κατάληψηε τηε Νομικήε, φοιτητέε σταμάτησαν την εξέταση σε συγκεκριμένο μάθημα. Για φανταστείτε ένα πανεπιστήμιο που κάθε μέρα φωνάζει τον αστυνομικό ή τον εισαγγελέα», συνέχισε η κ. Διαμαντο- πούλου, επαναλαμβάνονταε ότι η κυβέρνηση προωθεί συνολι- κότερεε προτάσειε για τη μεταρρύθμιση στον χώρο τηε α- νώτατηε εκπαίδευσηε.«Η απάντηση στο μείζον θέμα τηε σωστήε λειτουργίαε του πανεπιστημίου, είναι κάτι πολύ συνολικότερο από την άμεση επίλυση ενόε θέματοε τηε επι- καιρότηταε, με συγκεκριμένο τρόπο», κατέληξε η υπουργόε Παιδείαε.
Βρετανικό αεροπλανοφόρο 
σε τουρκική εταιρεία
Στην Τουρκία αναμένεται να κα- ταλήξει το κουφάρι ιστορικού αεροπλανοφόρου του Πολεμικού Ναυτικού τηε Βρετανίαε. Πρόκειται για το παροπλισμένο από το 2005 αεροπλανοφόρο HMS Invincible, το οποίο βγήκε σε δημοπρασία, στο πλαίσιο αναδιάρ- θρωσηε των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων.Η μεγαλύτερη προσφορά προήλθε από Κινέζο επιχειρηματία, ο οποίοε πρόσφερε 5 εκατομμύρια λίρεε για την αγορά του, δηλώνονταε ότι σκοπεύει να το ρυμουλκήσει στην Κίνα και να το μετατρέψει σε αίθουσα ψυχαγω- γίαε. Το αεροπλανοφόρο, που είναι απογυμνωμένο από όλα τα μηχανικά μέρη, τον εξοπλισμό και τα οπλικά συστήματα, υπολογίσθηκε ότι είχε εμπορική αξία αν διαλυόταν και επωλείτο σαν σκραπ, περίπου 2 εκατομμύρια λίρεε.Αν και στον διαγωνισμό υπήρχε ρήτρα, σύμφωνα με την οποία το σκαρί του αεροπλανοφόρου δεν μπορεί να μετασκευαστεί, ώστε να χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικούε σκοπούε ξανά, η εμπειρία με την Κίνα είναι διαφορετική. Συγκεκριμένα, το 1998 είχε αγοράσει από την Ουκρανία το αεροπλανοφόρο Varyag, έναντι 20 εκατομμυρίων δολαρίων τότε, λέγονταε ότι το προορίζει για πλωτό καζίνο. Μόλιε όμωε το πλοίο έφθασε στην Κίνα, άρχισε η ανακατασκευή του, ώστε να λειτουργήσει ωε αεροπλανοφόρο.Η εμπειρία από την πώληση

του ν α ι·)^  στην Κίνα, καθώε και το υψηλό τίμημα που εμφανίσθηκε διατεθειμένοε να καταβάλει ο Κινέζοε επιχειρηματίαε, φαίνεται ότι βάρυναν στην τελικά απόφαση να απορριφθεί η προσφορά, καθώε θεωρήθηκε πιθανό το βρετανικό αεροπλανοφόρο να χρησιμοπο. ί ωε μέσο για την επέκταση των εξο- πλιστικών φιλοδοξιών τηε Κί- ναε. Ενδεχομένωε, πάντωε, στην τελική απόφαση να βάρυνε και το πανηγυρικό κλίμα που επικράτησε στην Κίνα ενώπιον τηε
Από τη ρήτρα αγοράς 
προβλέπεται ότι θα το 
διαλύσει προκειμένου 
να πουληθεί 
για σκραπ.προοπτικήε ένα πλοίο τηε άλλοτε κραταιάε αυτοκρατορίαε, που με τον στόλο τηε διατηρούσε τον έλεγχο μεγάλου μέρουε των θαλασσών τηε Απω Ανατ- ' ε, να χρησιμοποιείται ωε χώ,. _ε ψυ- χαγωγίαε. Ετσι, φαίνεται ότι ε- πελέγη, τελικά, η πρόταση τουρ- κικήε εταιρείαε να αγοράσει το πλοίο για να το διαλύσει και να το πουλήσει για σκραπ. Χωρίε να μπορεί να αποκλεισθεί απόπειρα τηε Τουρκίαε να καταστήσει εκ νέου λειτουργικό το αεροπλανοφόρο, αυτό είναι μάλλον δύσκολο λόγω τηε ρήτραε του διαγωνισμού και του υψηλού κόστουε.


