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ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ

Η Μέρκελ υπέρ 
παροχής πρόσθετης 
βοήθειας στην Ελλάδα

Υπέρ της παροχής 
πρόσθετης βοήθειας 
στην Ελλάδα και κα
τά της αναδιάρθρω
σης του χρέους τά
χθηκε χθες η Γερμα
νίδα καγκελάριος 
Αγκελα Μ έρκελ. Μι- 

'  λώντας σε στελέχη 
του κόμματός της στο Βερολίνο, η κ. 
Μ έρκελ  ε ίπ ε  ότι πρέπει να δοθεί χρόνος 
στις χώ ρες που αντιμετωπίζουν προβλή
ματα, ώστε να επ ιστρέφουν σε πρωτογε
νή πλεονάσματα και να αρχίσουν να απο
πληρώνουν το χρέος τους. Σελ. 21 και 23

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 6% - 14%

Μείωση συντάξεων 
j i  επικουρήσεων

Μείωση κύριων και επ ικουρ ικώ ν συντά
ξεων, αύξηση εισφορών και ψαλίδι στα 
επιδόματα περιλαμβάνονται στα νέα μέ
τρα του υπουργείου Εργασίας και Κοινω
ν ικής Ασφάλισης. Εκτακτη εισφορά (6% - 
14%) θα επ ιβληθεί στους κάτω των 60 ε 
τών που έχουν εξέλθε ι πρόωρα και σε ό
λους όσοι λαμβάνουν κύρια σύνταξη άνω 
των 1.700 ευρώ. Επιπλέον, 50 εκατ. ευ 
ρώ θα αναζητηθούν από την επιβολή πα
ρακράτησης (από 3% έω ς 10%) και στις 
επ ικουρ ικές συντάξεις που υπερβαίνουν 
τα 300 ευρώ από τον Σεπτέμβριο. Σελ. 22

Χιλιάδες «Αγανακιισμένοι» στο Σύνταγμα και αλλού

Ειρηνικές, χωρίς χρώματα και κόμματα, αυθόρμητες αλλά με πάθος, ευρηματικές στα συνθήματα, με χ ιούμορ και ζωντάνια ήταν οι 
συγκεντρώσεις χ ιλιάδων «Αγανακτισμένων» που κατέκλυσαν χθες από τις 6 το απόγευμα την πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα
(φωτογραφία), την πλατεία του Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη, την πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα. Περ ίπου 20 .0 00  στην 
πρωτεύουσα, πάνω από 5 .0 0 0  στη συμπρωτεύουσα, πάνω από 7 .000 στην Πάτρα, χ ιλ ιάδες ή εκατοντάδες σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, 
Χανιά, Βόλο, Λάρισα, Λαμ ία, Πύργο, Καλαμάτα και αλλού. Π αρέες νέων, άνεργοι, ποδηλάτες, ζευγάρ ια  συνταξιούχων, μαμάδες με 
καροτσάκια, ανάπηροι με αμαξίδ ια , μπλόγκερ με ίΡήοηθ, γ ιάπηδες με ρούχα της δουλειάς, ηλικ ιωμένοι... Η γεν ιά  του Πολυτεχνείου 
και η γεν ιά  του ίψτθόοτΨ πλάι πλάι. Κάποιοι μ ιλούσαν για ξέσπασμα, άλλο ι για απάντηση στους Ισπανούς, οι περισσότεροι για οργή 
στη λαίλαπα μέτρων, φόρων και περ ικοπώ ν της κυβέρνησης. Σελ. 5
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Διλήμματα 
για όλους 
ενόψει νέου 
Μνημονίου
Η κυβέρνηση επισείει κίνδυνο 
εξόδου της χώρας από το ευρώ
Σειρά κρίσιμων διλημμάτων τί
θενται npos öXes Tis πλευρέε, 
τόσο στο εσωτερικό ms xoipos 
όσο και σε ευρωπαϊκό επίπε
δο, στην τελική ευθεία των δια
πραγματεύσεων για την υιο
θέτηση νέου Μνημονίου που 
θα επιτρέψει τη  συνέχιση ms 
δανειοδότησή ms Ελλάδτκ. Η 
κυβέρνηση επισείει τον κίν
δυνο να υποχρεωθεί η χώρα να 
εγκαταλείψει το ευρώ, εττι- 
öiciiKovras τη  συναίνεση από 
τη Ν.Δ. και τη στήριξη ms κοι- 
vns γνώμη5. Είναι ενδεικτικό 
ότι ο πρωθυπουργόβ ITgjpyos 
Παπανδρέου αναφέρθηκε 
χθε5 στο ενδεχόμενο να βρε
θούμε «σ το  περιθώριο τω ν 
ευρωπαϊκών εξελίξεων», ενώ 
npos τη ν ίδια κατεύθυνση κι
νήθηκε και η δραματική πα
ρέμβαση m s επιτρόπου Μα-

ρία5 Δαμανάκη, που δήλωσε ό
τι μεθοδεύεται η έξωση τηε 
Ελλάδαε από το  ευρώ, αν και 
διαψεύστηκε από εκπρόσωπο 
τηε Κομισιόν. Στο ίδιο πλαίσιο 
εντάσσονται και οι σκέψειε του 
πρωθυπουργού για τη  διεξα
γωγή δημοψηφίσματοβ.

Ενώπιον κρίσιμων αποφά
σεων βρίσκεται και ο πρόεδροε 
τηε Ν.Δ. Αντώνη5 Σαμαράε, ο 
οττοίοβ αναμένει νέεε π ιέσ ε ι 
από την τρόικα και τιε ευρω
παϊκέ ε πρωτεύουσεε προκει- 
μένου να συναινέσει στο νέο 
Μνημόνιο. Διεθνή μέσα ενη
μ έρω σ ή  προεξοφλούν ότι η 
Αγκελα Μέρκελ θα δραστη
ριοποιηθεί προε αυτήν την κα
τεύθυνση, ενώ ο Ολι Ρεν επα
νέλαβε χθεε ότι είναι απαραί
τη τη  η ευρεία πολιτική συ
ναίνεση τω ν κομμάτων. Σελ. 3

ΕΝΩ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ Η COSCO

Πολιτική αντιφάσεων 
για τα λιμάνια
Ενώ το υπουργικό συμβούλιο ανακοίνω
σε την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ και του 
ΟΛΘ σε ποσοστό έω ς 75%, σε νομοσχέ
διο του υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσε
ων προτείνεται η διατήρηση του 51% από 
το Δημόσιο. Η εξέλ ιξη  αυτή αποθαρρύνει 
κάθε στρατηγικό επενδυτή και καταγρά
φεται τη στιγμή που η κ ινεζική  Cosco έ 
χει εκδηλώσει ενδιαφέρον. Σελ. 24

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΚΑΝΤΑΡΗ

Οι Αφγανοί ισχυρίστηκαν 
ότι είχαν πιει αλκοόλ
Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία 
τους στον ανακριτή οι δύο Αφ γανο ί οι 
οπο ίο ι κατηγορούνται για τη δολοφονία 
του ο ικογενε ιάρχη  Μανώλη Καντάρη 
στο κέντρο των Αθηνών. Ισχυρίζονται 
χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ και ως 
δράστη αναφ έρουν τον ασύλληπτο Πα- 
κ ιστανό σύνεργό τους. Σελ. 6

• Εξαγορά Specifar: Μ εγάλο ντιλ 
4 0 0  εκατ. ευρώ  ολοκληρώθηκε χθες με 
την εξαγορά της ελλην ικής φ αρμακο
β ιομηχανίας Speo ifar από την πολυεθν ι
κή Watson. Χρηματοοικονομικο ί σύμ
βουλοι της Spec ifa r ήταν η Eurobank 
Equities και η Rothschild. Σελ. 25

•  Για το ΔΝΤ: η

Γαλλίδα υπουργός 
Ο ικονομ ικών Κρ ίσήν 
Λαγκάρντ ανακο ίνω 
σε την υποψ ηφ ιότη
τά της γ ια  την ηγεσία 
του Δ ιεθνούς Νομ ι
σματικού Ταμείου, ε 

νώ  δ ιασφ άλισε την υποστήριξη και της 
Γερμανίας. Σελ. 27

•  ΠΟΣΔΕΠ για ΑΕΙ: Θετική στον ε- 
ξορθολογισμό της τρ ιτοβάθμιας εκπ α ί
δευσης, που μπορεί να περ ιλαμβάνει α 
κόμη και καταργήσεις τμημάτων ΑΕΙ, 
δηλώνει η ομοσπονδία των πανεπ ιστη
μ ιακώ ν (ΠΟΣΔΕΠ). Σελ. 6

LINKS
Διαβάστε στο www.kathimerini.gr/links

Οψεις
διακυβέρνησης 
στον 21ο αιώνα

•Συνέδριο Εσβ: Π ροβλέψ ε ις 
γ ια  το μέλλον, προβληματισμός 
γ ια  το παρόν του Δ ιαδικτύου.
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Προς ανασχηματισμό και με τεχνοκράτες
Ο πρωθυπουργός μελετά να τους αναθέσει υπουργεία σε τομείς σύγκλισης των κομμάτων
Το ενδεχόμενο να εντάξει σε θέ- 
σειε-κλειδιά τηε κυβέρνησή  πρό
σωπα κοινήε αποδοχήε από τα  κόμ
ματα που θα συμφωνήσουν με τα α
ναγκαία μέτρα για τη  χορήγηση νέ- 
αε βοήθειαε από τη ν  Ευρωπαϊκή 
Ενωση και το Διεθνέ5 Νομισματικό Τα

μείο εξετάζει ο πρωθυπουργόε Γιώρ- 
γοε Παπανδρέου. Το σχέδιο του πρω
θυπουργού, που εν πολλοίε εδράζεται 
και στη στάση την οποία θα τηρήσουν 
τελικόν ο πρόεδροε τηε Νέα$ Δημο- 
κρατία5 Αντώνη5 Σαμαράε, αλλά και 
το  ΛΑΟΣ και η κ. Ντόρα Μπακογιάν-

νη, προβλέπει να αξιοποιηθούν όχι μό
νον τεχνοκράτεε με αναφορέβ στο  
ΠΑΣΟΚ, αλλά και εξωκοινοβουλευτι
κά στελέχη που θα μπορούσαν να του 
υποδειχθούν από τα  κόμματα τηβ α
ντιπολίτευσή .

Οττωε αναφέρεται, τα  συγκεκριμέ

να, ευρύτερηε αποδοχή5 πρόσωπα θα 
μπορούσαν να αναλάβουν χαρτοφυ
λάκια σε τομείε σύγκλισηε μεταξύ τω ν 
κομμάτων, όττωε για παράδειγμα οι α
ποκρατικοποιήσει και η αξιοποίηση 
τηε δημόσιαε περιουστα5 ή η εποπτεία 
τω ν  φορολογικών εσόδων. Σελ. 4

Ακυρώθηκαν
τουρκικές
ασκήσεις
Στην τελική φάση τους
Σε σύγκρουση πολιτικήε ηγεσίαε και στρα
τιωτικού κατεστημένου αποδίδεται η αιφ
νιδιαστική απόφαση του Γενικού Επι
τελείου τη5 Τουρκίαε να ακυρώσει την 
τελική φάση δύο ασκήσεων που εξελί
χθηκαν το  τελευταίο εικοσαήμερο στο | 
Αιγαίο. Η ακύρωση τω ν  ασκήσεων, που 
επρόκειτο να ολοκληρωθούν χθεε με ε
πίδειξη που παραδοσιακά γίνεται πα
ρουσία εκπροσώπων τηε πολιτικήε η- 
γεσίαε, προκάλεσε την αντίδραση του Γε
νικού Επιτελείου. Την ίδια στιγμή, την α
πόλυτη κυριαρχία τηβ Ελλάδα5 σε Αγα- 
θονήσι και Φαρμακονήσι αναγνωρίζει σε 
γραπτή δήλωσή του στέλεχο5 του κυ- 
βερνώντοε κόμματοε ΑΚΡ. Σελ. 4

Μπάρμπεκιου με βετεράνους
Φ ιλική συζήτηση έχουν 
αναπτύξει οι κ. Κάμερον 
και Ομπάμα, έχοντας 
μόλις σερβ ίρε ι έναν 
τραυματία στρατιώτη, 
στους κήπους της 
πρωθυπουργικής 
κατοικίας στην 
Ντάουνινγκ Στριτ στο 
Λονδίνο, όπου 
οργανώθηκε 
«μπάρμπεκιου» με 
λουκάνικα και 
μπριζόλες, προς τιμήν 
βετεράνων του 
αμερικανικού και του 
βρετανικού στρατού. 
Ακολούθησε κοινή 
συνέντευξη Τύπου, στην 

|  οποία δεσμεύτηκαν να 
5 επ ιμείνουν δυναμικά 
|  στην εκστρατεία τους 
|  κατά του Καντάφι. Σελ. 9

ΚΥΡ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Εθνική
συνεννόηση

Κάνουμε ό,τι μπορούμε ωε 
χώρα για να δοκιμάσουμε τιε 
αντοχέβ των εταίρων και δα
νειστών μαβ. Η υπομονή 
τουβ εξαντλείται όταν βλέ
πουν πωβ η μεν κυβέρνηση 
σκέπτεται δημοψηφίσματα 
αντί να παίρνει άμεσεβ α- 
ποφάσειβ, η δε αξιωματική 
αντιπολίτευση πιστεύει πωβ 
όσο πλησιάζουμε στη χρε
οκοπία... τόσο αυξάνεται η 
διαπραγματευτική μαβ ικα
νότητα. Πρόκειται για μια ει
κόνα που διαφέρει πολύ α
πό αυτήν τηε Πορτογαλίαε 
ή και άλλων χωρών που α
ντιμετωπίζουν δημοσιονο
μική κρίση. Είναι πλέον 
ττροφανέε ότι η Ελλάδα 
χρειάζεται επειγόντωβ είτε 
την εθνική συνεννόηση εί
τε ακόμη και μια κυβέρνη
ση εθνικήε συνεργασία5, η 
οποία θα επωμισθεί το δύ
σκολο έργο τηβ διάσωσηε 
τηβ χώραε. Ετσι όπωβ πο
ρευόμαστε, πάντωβ, είναι βέ
βαιο πω$ απλώβ θα συνεχί
ζουμε να δοκιμάζουμε την 
υπομονή των εταίρων μαβ 
με επιμονή και... σύστημα.

Σε ύφεση η ηφαιστειακή δράση στην Ισλανδία
Χωρίς προβλήματα αναμενόταν να διεξαχθεί σή
μερα η κυκλοφορία στουε ευρωπάίκούε αιθέρεε, 
καθώε η ηφαιστειακή δραστηριότητα στην 
Ισλανδία βρίσκεται σε ύφεση από χθεε τα ξη- 

| μερώματα. Η γεωλογική ηρεμία απέτρεψε τον πό- 
I  λεμο των αεροπορικών εταιρειών με τΐ5 ευρω-

παϊκέβ κυβερνήσει, καθώε κάποιεε εταιρείεε αμ
φισβητούσαν τη λογική τω ν ζωνών απαγόρευ
σ ή .  Χθε5, ακυρώθηκαν 450 πτήσειε από τα α
εροδρόμια τηε Βρέμι^, του Αμβούργου και του 
Βερολίνου, ενώ την Τρίτη είχαν ακυρωθεί πτή- 
σειε στη Σκωτία και τη  Βόρεια Αγγλία. Σελ. 8

Σ Χ ΟΛ Ι Ο  I Τ ο υ  Κ ώ σ τ α  Ι ο ρ δ α ν ι δ η

Προσφυγή σε δημοψήφισμα
Η πρόταση του προέδρου του ΣΕΒ κ. Δημήτρη 
Δασκαλόπουλου περί προκηρύξεως δημοψηφί
σματος για το νέο Μνημόνιο, προκάλεσε 
έκπληξη σε όσους θεωρούσαν ότι ο «εκσυγχρο
νισμός» της ελληνικής οικονομίας θα έπρεπε να 
έχει τη στήριξη της επιχειρηματικής κοινότητος. 
Αυτό που δεν ελήφθη υπ’ όψιν είναι ότι το επι
χειρηματικό κατεστημένο αυτής της χώρας, 
εκτός βεβαίως εξαιρέσεων, τελεί στην κυριολε
ξία υπό σάρωση, ως αναχρονιστικό κατάλοιπο 
μιας οικονομίας ασύμβατης με τα ισχύοντα στην 
Ευρωζώνη.
Δεν υπάρχει Ελληνας πολίτης ή κοινωνική τάξη 
σε αυτή τη χώρα που να αντιτίθεται σε επαναστα
τικές αλλαγές, υπό την προϋπόθεση, βεβαίως, 
ότι θα θίγονται όλοι οι άλλοι. Διά του τρόπου αυ
τού και η λεγομένη επιχειρηματική κοινότητα 
παρερμήνευσε το πρώτο Μνημόνιο και οχυρώθη
κε πίσω από τη θέση ότι «νοσεί αποκλειστικά και 
μόνον το Δημόσιο». Λησμόνησε, ωστόσο, ότι η 
πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας κ. Μάργκα- 
ρετ Θάτσερ δεν συνέτριψε με την πολιτική της 
μόνον τα συνδικάτα, αλλά και πάμπολλες επιχει

ρήσεις και κλάδους της αγγλικής βιομηχανίας.
Η τρόικα είναι αντιπαθής στη συντριπτική πλειο
ψηφώ των Ελλήνων πολιτών, το Μνημόνιο που 
διαμόρφωσε στο παρελθόν συνιστά αποτυχία στη 
σύλληψη και στην εφαρμογή του από την κυβέρ
νηση, αλλά ήταν ευθύς εξ αρχής προφανές ότι 
πολιτική της ήταν να επιβάλει σάρωση γενική. 
Αυτό αρχίζουν προφανώς να αντιλαμβάνονται 
σταδιακώς κάποια από τα μέλη του ΣΕΒ, που 
απειλούνται. Διότι είναι προφανές πως υπό οποι- 
εσδήποτε προϋποθέσεις θα εξακολουθούν να 
υπάρχουν Ελληνες μισθωτοί -με ευρώ ή δραχμή 
ή κάποιο άλλο νόμισμα- με αμοιβές συρρικνωμέ- 
νες και με ελάχιστη ή ανύπαρκτη πιστοληπτική 
δυνατότητα. Αλλά ο Ελληνας «επιχειρηματίας» ή 
ο πάσης φύσεως «αυτοαπασχολούμενος», ο φο- 
ροδιαφεύγων κρατικοδίαιτος, ο διαπλεκόμενος, ο 
έμπλεος αυτοϊκανοποιήσεως είναι είδος υπό εξα
φάνιση. Βεβαίως, υπό τις σημερινές συνθήκες, 
προσφυγή σε δημοψήφισμα σημαίνει καταψήφι
ση του νέου Μνημονίου, δεδομένου ότι το 
προηγούμενο -κατά πολύ ηπιότερο- στηρίζεται, 
σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση της «κ»,

μόνον από το 15% των πολιτών. Ευελπιστούν ορι
σμένοι ότι τα πάντα εξαρτώνται από τη 
διατύπωση του ερωτήματος που θα τεθεί προς 
τους πολίτες και επικαλούνται την «αρχή» ότι το 
δημοψήφισμα κερδίζει όποιος αναλαμβάνει την 
πρωτοβουλία της προκηρύξεώς του.
Είναι αμφίβολο εάν «αρχές» αυτού του τύπου 
μπορεί να ισχύσουν στη σημερινή συγκυρία. Ακό
μη και εάν ετίθετο το ερώτημα νέο Μνημόνιο ή 
επιστροφή στη δραχμή, ακόμη και εάν η «διαφώ
τιση» της κοινής γνώμης υπέρ του ευρώ γινόταν 
με τον πλέον επιθετικό τρόπο, το αποτέλεσμα 
ενός δημοψηφίσματος δεν θα ήταν βέβαιο. Η 
κρίση εμπιστοσύνης προς το πολιτικό σύστημα 
και τα MME είναι περίπου απόλυτη.
Μάταια συνεπώς προβληματίζεται ο κ. πρωθυ
πουργός κ. Γιώργος Παπανδρέου γύρω από το 
ενδεχόμενο δημοψηφίσματος. Υπό τις παρού
σες συνθήκες, μόνη διέξοδος είναι η ουσιαστική 
επαναδιαπραγμάτευση των όρων διασώσεως 
της ελληνικής οικονομίας - κάτι που αποδείχθη
κε ανίκανη να πράξει η κυβέρνηση του κ. 
Παπανδρέου.
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To crack-up της Μαρίας Δαμανάκη
Του Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Υ  Κ Α Σ ΙΜ Α Τ Η

Φυσικά, όλη η ζωή είναι 
μια διαδικασία κατάρ- 
ρευσηε, αλλά τα χτυ

πήματα που δίνουν τον  δραματι
κό χαρακτήρα στη  διαδικασία -τα 
μεγάλα, αιφνίδια χτυπήματα που 
έρχονται, ή φαίνεται να έρχονται, 
απ’ έξω-, εκείνα που θυμάσαι, που 
τουε ρίχνειε τη ν ευθύνη και, σε 
στιγμέε αδυναμίαε, μιλάε γι’ αυτά 
στουε φίλουε σου, δεν δείχνουν το 
αποτέλεσμά τουε αμέσωε. Υπάρ
χει ένα άλλο είδοε χτυπημάτων, 
που έρχεται από μέσα - αυτά που 
δεν τα  αισθάνεσαι, ώσπου είναι 
πολύ αργά να κάνειε οτιδήποτε γι’ 
αυτά, ώσπου συνειδητοποιείε ο
ριστικά ότι, κατά κάποιο τρόπο, 
δεν θα είσαι ποτέ πια ξανά γερόε 
άνθρωποε. Το πρώτο είδοε κα- 
τάρρευσηε συμβαίνει γρήγορα - το 
δεύτερο είδοε συμβαίνει σχεδόν 
χωρίε να το  καταλαβαίνειε, συ
νειδητοποιείται όμωε ξαφνικά».

Μετέφρασα προχείρωε την πρώτη 
παράγραφο από το  περίφημο αυ- 
τοβιογραφικό δοκίμιο «The Crack- 
up» του Φράνσιε Σκοτ Φιτζέραλ- 
ντ·, διότι υποψιάζομαι ότι αφορά 
άμεσα τη ν περίπτωση τηε Ελλη- 
νίδαε επιτρόπου κυρίαε Μαρίαε 
Δαμανάκη και αυτό που τηε συ
νέβη χθεε. Η επίτροποε άφησε ξε- 
ρούε τουε πάντεε, διανέμονταε σύ
ντομη γραπτή δήλωση, όπου προ
ειδοποιεί: «Το σενάριο απομά- 
κρυνσηε τηε Ελλάδαε από το  ευ
ρώ βρίσκεται πλέον στο τραπέζι, 
καθώε και η μεθόδευση του». Το 
έκανε, όπωε διευκρινίζει στη  δή
λωση, επειδή αισθανόταν τη ν υ
ποχρέωση να μιλήσει ανοικτά.

Δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία 
ότι η κυρία Δαμανάκη, εκεί όπου 
ευρίσκεται, σ το  διοικητικό κέ
ντρο τηε Ευρωπαϊκήε Ενωσηε, 
περνάει μια δοκιμασία, την οποία 
δεν θα ευχόμουν σε κανέναν. Οι

Ο «Αξων»; Fre iherr φον Δρούτσας και Τζιανφράκνο Φίνι.

καθημερινέε λοιδορίεε κατά τηε 
χώραε, οι ειρωνείεε και τα  περι
παικτικά αστειάκια ειε βάροε μαε, 
είναι μία κατάσταση τη ν οποία υ- 
φ ίστανται ακόμη και αθώοι άν
θρωποι, που ουδεμία σχέση έχουν 
με τη  διακυβέρνηση τηε χώραε, ό
ταν δηλώνουν τη ν εθνικότητά 
τουε σε κΰκλουε ξένων. (Παρε- 
μπιπτόντωε, μόλιε χθεε μου έλε
γε διαπρεπήε νομικόε, που μετεί
χε προσφάτωε σε συνέδριο στο 
Ελσίνκι, ότι μόλιε συστήθηκε σε 
Φινλανδό συνάδελφό του, επειδή

ήθελε να το ν  ρωτήσει κάτι, η α
ντίδραση που συνάντησε ήταν: 
«Α, τι ωραία! Χρειάζεται και κά- 
ποιοε να ξοδεύει αυτά που εμείε 
μαζεύουμε»...) Φαντασθείτε, λοι
πόν, πόσο δυσκολότερη πρέπει να 
είναι η κατάσταση για τη ν κυρία 
Δαμανάκη. Για πόσο ακόμη να την 
αντέξει; Εσπασε, λοιπόν, η γυ
ναίκα. Κατέρρευσε - είχε ένα 
crack-up, για να το  πούμε στα  ελ
ληνικά του συρμού. Και, ξέρετε, ο 
κάθε άνθρωποε αντιδρά διαφο
ρετικά όταν σπάει. Ο έναε, λ. χ.,

τιε οποίεε πρέπει να εξετάσουμε 
εν συντομία. Οσον αφορά την 
πρώτη και εξ όσων γνωρίζω , α
κόμη δεν υπάρχει η τεχνική για 
τη ν έξωση μιαε χώραε από το ευ
ρώ. Εντοΰτοιε, υπάρχει η δυνα
τότητα οικειοθελοΰε αποχώρησηε, 
που όμωε συνεπάγεται και απο
χώρηση τηε χώραε από τη ν  Ευ
ρωπαϊκή Ενωση και στέρηση τω ν 
ευρωπαϊκών κονδυλίων. Από την 
άλλη πλευρά, βέβαια, το ότι δεν υ
πάρχει τώρα τρόποε έξωσηε τηε 
Ελλάδοε από το  ευρώ δεν σημαί
νει ότι δεν θα υπάρξει στο μέλλον! 
Οσο η Ελλάδα επιμένει να αντι
μετωπίζει τη ν  κρίση με το ν  αυτι- 
στικό τρόπο τηε, προε τα  εκεί ε
ξωθεί τα πράγματα- και η ζωή, ό
πωε όλοι ξέρουμε, αργά ή γρήγο
ρα βρίσκει το ν  δρόμο τηε. Για πό
σο ακόμη οι ξένοι θα επωμίζονται 
το βάροε τηε ανευθυνότητάε μαε; 
(Εδώ κάνω μία ακόμη παρέκβαση, 
για να σαε μεταφέρω αυτό που α- 
φηγείται ο Κωστήε Χατζηδάκηε - 
σοβαρόε άνθρωποε- και το  οποίο 
δίνει το μέτρο τηε δυσφορίαε 
που προκαλεί η ελληνική περί
πτωση στουε ευρωπαϊκούε κΰ
κλουε: «Καλά», του έλεγε πολιτι- 
κόε από ευρωπαϊκή χώρα, «για 
την εκτροπή τω ν οικονομικών σαε 
φταίει ο καπιταλισμόε- για το 
Μνημόνιο φταίνε αυτοί που σαε 
δανείζουν για τουε λαθρομετα- 
νάστεε που κατακλύζουν τη  χώ
ρα σαε φταίει η Τουρκία. Υπάρχει, 
τέλοε πάντων, κάτι από όλα αυτά 
που σαε συμβαίνουν για το  οποίο 
φταίτε εσείε οι ίδιοι;»)

Ως προς την πολιτική διάσταση τηε 
δήλωσηε τηε κυρίαε Δαμανάκη, ε
γείρεται ένα ερώτημα, το  οποίο 
δεν μπορεί εύκολα να το  προ- 
σπεράσει κανείε: Αν πράγματι έ
χει έγκυρη πληροφόρηση για τη 
μεθόδευση έξωσηε τηε Ελλάδοε α
πό το ευρώ, τη ν  οποία ουδείε άλ-

παθαίνει κρίση κατατονίαε, ο άλ- 
λοε πετάει από πάνω του τα  ρού
χα κι αρχίζει να  τρέχει τσίτσιδοε 
στουε δρόμουε. Η συμπαθήε επί
τροποε (και, ειλικρινά, δεν τη  χα
ρακτηρίζω έτσι με διάθεση ειρω
νική, αλλά επειδή τη  συμπονώ) α
ντέδρασε με το  σύνδρομο «Εδώ 
Πολυτεχνείο! Εδώ Πολυτεχνείο!». 
Ανοιξε, δηλαδή, το  παράθυρο και 
πάτησε τιε φωνέε.

Ωστόσο, το  ζήτημα έχει δΰο πτυ- 
χέε, τη ν  τεχνική και τη ν πολιτική,

Ο ΓΑΠ δάσκαλος

Στις 5.30 μ. μ., ώρα Ελλάδος, 
χθες ξεκ ίνησε η πανηγυρική 
εκδήλωση ίο υ  ΟΟΣΑ για τα 
πενηνχάχρονα του δ ιεθνούς 
οργανισμού, στην οποία συμ
μετέχει και ο Γιώργος Παπαν- 
δρέου. Δ εδομένου  ότι το θ έ 
μα της συζήτησης με την ο 
ποία θα ξεκ ινήσε ι η εκδήλω 
ση είνα ι «Αντιμετώπιση της 
κρ ίσης - Μαθήματα για τους 
ηγέτες», θεω ρώ  αυτονόητο ό
τι ο δ ικός μας έχε ι προσκλη
θεί για να δ ιδάξε ι. Αλλωστε, η 
διδασκαλία, όπως έχει απο- 
δε ιχθε ί στα υπουργικά συμ
βούλια της κυβέρνησής του, 
ε ίνα ι το φόρτε του!

λοε είναι σε θέση να έχει, γιατί δεν 
τη  μετέφερε κατευθείαν σ το ν  
πρωθυπουργό, αλλά τη  διακοί- 
νω σε σ τΗ  ε ί οτόί; Μήπωε επειδή 
δεν είχε τη  δυνατότητα, επειδή ο 
Γιώργοε, πλήρωε απορροφημέ- 
νοε στη  μάχη για τη  σωτηρία τηε 
χώραε, είναι δυσεΰρετοε ακόμη 
και γ ι’ αυτή τη ν  Ελληνίδα επί
τροπο; Αν ισχύει αυτό και δεδο
μένων τω ν  επιπτώσεων που μπο
ρεί να έχει στο τραπεζικό σύστημα 
η προειδοποίηση, τό τε  σε τ ι εξυ
πηρετεί; Οι καχΰποπτοι θα μπο
ρούσαν να πουν ότι, σ τη ν  περί
πτωση αυτή, η χρησιμότητα τηε 
προειδοποίησηε έγκειται σ το  ότι, 
μέσω αυτήε, η κυρία Δαμανάκη ε
πιχειρεί να σώσει τον  εαυτό τηε 
έναντι τηε ελληνικήε κοινήε γνώ- 
μηε, πλήττονταε -ίσωε ανεπα
νόρθωτα- το  κΰροε τηε ωε επι
τρόπου. Ο καιρόε θα δείξει. Ωε τό
τε, εύχομαι περαστικά...

Φ Α Λ Η Ρ Ε Υ Ι
kassimatis@kathimerini.gr

Ο ΦΙ Λ Ι Σ Τ ΩΡ
Επιλογή: Μ ίΧ Α Λ Η Σ  Ν .  ΚΑΤΣ ΙΓΕΡΑΣ
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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΡΠΕΝΤΈΡ: Ούασιγκτών, 25. 
-  Ή  επιτυχής αποστολή δευτέρου ’Αμερικανού 
αστροναύτου εις τροχιάν περί τήν Γήν κρατεί 
ακόμη εις συγκίνησιν καί χαράν τόν δυτικόν 
κόσμον. Μέ τήν πάροδον όμως τω ν  πρώτων 
εντυπώσεων καί έκ τής άναλύσεως τώ ν λεπτο
μερειών τής πτήσεως καί τής άφηγήσεώς τω ν 

ύπό τού Σκώτ Κάρπε- 
ντερ, προκύπτει ότι 
παρά τό αίσιον τέλος 
τής πτήσεως έσημειώ- 
θμ σειρά τεχνικών καί 
άλλων άνωμαλιών, ή 
όποια θά ήδύνατο νά 
στοιχίσμ τήν άποτυ- 
χίαν τής πτήσεως καί 
ίσως τήν ζωήν τού 
άστροναύτου. Χαρα- 
κτηριστικώς ό Κάρπε- 

ντερ είπεν δτι όταν κατήλθεν εις τήν θάλασσαν 
όχι μόνον οί άλλοι δέν έγνώριζον πού εύρίσκε- 
το, άλλά ούτε ό Ιδιος τό έγνώριζεν. Ό  δέ σταθ
μός τής Χαβάης άνέφερεν δτι δταν διήλθεν 
ύπεράνω αυτού κατά τήν τρίτην περιφοράν ό 
Κάρπεντερ έφαίνετο ώς ευρισκόμενος έν συγ
χύσει η εις μεγάλην άπασχόλησιν ώστε νά μή 
φαίνεται έννοών τάς διδομένας εις αυτόν δια- 
ταγάς. Ό  Κάρπεντερ θά μεταβή εις τό  Ακρω - 
τήριον Κανάβεραλ μεθαύριον καί εις τήν Νέαν 
Ύόρκην προετοιμάζεται εις αυτόν ενθουσιώ
δης υποδοχή. Κ α τ ’ άνακοίνωσιν έν τούτοις 
τού Λευκού Οίκου δέν θά γίνη έπίσημος έπί 
τούτω υποδοχή εις Ούασιγκτώνα. Εις τόν 
Κάρπεντερ άπενεμήθη τιμητικόν μετάλλιον.

ΚΡΟΥΣΤΣΕΦ: Μόσχα, 25. -  Ό  πρωθυπουρ
γός κ. Κρούστσεφ εις λόγον τόν  όποιον έξεφώ- 
νησε σήμερον από τού ραδιοφώνου, άνεφέρθη 
άρχικώς εις τά τού ταξιδιού του εις Βουλγα
ρίαν, διαψεύσας τάς διαδόσεις, δ τι έπεχείρησε 
τό τα ξίδ ιον τούτο διά νά ρυθμίση τάς μεταξύ 
Ρωσίας καί Βουλγαρίας διαφοράς. Ό  κ. 
Κρούστσεφ ουδόλως άνεφέρθη εις τήν Γιου
γκοσλαβίαν καί εις τάς βελτιωθείσας σχέσεις 
τής Ρωσίας μέ τήν χώραν αυτήν, ώς είχεν υπο
γραμμίσει εις λόγους του έκφωνηθέντας έν 
Βουλγαρίμ. Σχετικώς μέ τό  Λάος ό κ. 
Κρούστσεφ είπεν δτι έμμένει εις τήν άποψιν 
σχηματισμού Κυβερνήσεως συνασπισμού εις 
τήν χώραν αύτήν ΰπό τόν ούδετερόφιλον Πρί
γκιπα Σουβάννα Φούμα. Τέλος, άνεφέρθη καί 
εις άλλα διεθνή προβλήματα, ώς τό  τού Βερο
λίνου, τού αφοπλισμού καί τής άπαγορεύσεως 
τώ ν πυρηνικών δπλων, τονίσας δτι οί Δυτικοί 
έπιδεικνύουν ακαμψίαν καί απροθυμίαν εις 
τήν έπίλυσίν των.

ΕΛΛΑΣ - ΑΛΒΑΝΙΑ: Έπέστρεψεν άπό τά Τ ί
ρανα ό πρόεδρος τής ελληνικής επιτροπής διά 
τήν βαλκανικήν συνεννόησιν κ. Σταμ. Μερκού- 
ρης. Κατά τήν τετραήμερον έκεΐ παραμονήν 
του είχε συνομιλίας μετά τού Αλβανού υπουρ
γού Ε ξω τερ ικών κ. Μπ. Στύλλα καί τού προέ
δρου τής αλβανικής επιτροπής κ. Κ. Χαρίτο.

Σ Η Μ  Ε I Ω Μ  A T  A  P I O

Φοβούνται ναυάγιο, 
σωσίβια δεν βρίσκονται...
«Μαραθώνιος συναντήσεων» με
ταξύ Μαξίμου και Προεδρικού Με
γάρου, όλοι τρέχουν, κανεί5 δεν 
φθάνει και ο Πρόεδρο$ τηε Δη- 
μοκρατία3 κ. Κάρολοε Παποΰ-

Της ΕΛΕΝΗΣ ΜΠΙΣΤΙΚΑ

λιαε παραγγέλνει σ τον  πρωθυ
πουργό κ. Γιώργο Παπανδρέου 
«νισάφι πια» με νέουε φόρουε 
στουε χαμηλοΕλληνεε και Ελλη- 
νίδεε! Πιο κάτω σκαλί στη  σκάλα 
τηε ανέχειαε δεν υπάρχει! Μόνον 
το  «Καλημέρα» που αντάλλαξαν, 
χθε5 το  πρωί, μαζί με τη ν τυπική 
χειραψία, τουε βγήκε πηγαίο.

Συνοφρυωμένοε ο Πρόεδροε κ. 
Παποΰλιαε, με απολογητικό τόνο 
ο πρωθυπουργόε κ. Παπανδρέου 
ενημέρωσε χθεε το  πρωί το ν  
Πρόεδρο για το  ότι δεν επιτυγ
χάνεται εθνική συναίνεση, ενώ υ
πάρχει κοινόε τόποε συνεννοή- 
σεωε με τουε άλλουε αρχηγούε 
κομμάτων. Εάν δεν περάσει το μή-

νυμα -είπ ε- η χώρα θα βρεθεί στο 
περιθώριο τω ν  ευρωπαϊκών εξε
λίξεων και θα αντιμετωπίσουμε ωε 
Ελλάδα, όπωε πέρυσι, το  φάσμα 
τηε χρεοκοπίαε. Σε τόνο  νουθε- 
σίαε, αλλά με έντονο ενδιαφέρον 
ο Πρόεδροε κ. Κ. Παπούλιαε επε- 
σήμανε σ τον  πρωθυπουργό πωε 
«στιε νέεε φορολογικέε ρυθμίσειε 
που θα κάνετε να ’χετε υπ’ όψιν 
ότι οι χαμηλοσυνταξιοΰχοι και οι 
χαμηλόμισθοι έχουν δώσει ό,τι ή
ταν να  δώσουν».

Είναι σαν ένα καράβι να στέλ- 
λει σήμα SOS, εν όψει ναυαγίου, 
και σωσίβια δεν βρίσκονται, όσο 
και αν αναζητούνται. Οσο για το 
αν θα γίνει δημοψήφισμα, όπωε 
ρώτησαν, σαν σε χορωδία οι πο
λιτικοί συντάκτεε το ν  πρωθυ
πουργό, έξω στην καγκελόπορτα 
τηε Ηρώδου Αττικού, απάντηση 
δεν δόθηκε.

Στο πεζοδρόμιο του Εθνικού 
Κήπου προε τη  Βουλή «οι Εΰζω- 
νο ι» τηε Προεδρικήε Φρουράε 
με λεβέντικο δρασκελισμό και τη

Συνοφρυωμένος ο
Πρόεδρος της Δημο
κρατίας κ. Κάρολος Πα- 
πούλιας ενημερώθηκε, 
χθες, από τον απολογη
τικό πρωθυπουργό κ. 
Γιώργο Παπανδρέου 
για την έκβαση του 
«Μαραθώνιου Συνα
ντήσεων» με πολιτι
κούς αρχηγούς. Παρών 
ο Γενικός Προεδρίας, 
πρέσβης κ. Κώστας Γε
ωργίου. 0  γκρίζος φά
κελος ανοίχθηκε μετά 
την αποχώρηση των 
δημοσιογράφων (φωτο 
Ελένη Μπ.)

Φιλμάκι θερινό, με ευζώνους και «θερμός» μπροστά στη Βουλή. (ΕΛΜΠΙ)

χακί, ανάλαφρη θερινή στολή 
φωτογραφίζονται από τουε του- 
ρίστεε που έφεραν σ τον  Πειραιά 
πέντε κρουαζιερόπλοια, σαν τα χε
λιδόνια στην τουριστική σεζόν. Με 
στολή παραλλαγήε, ο επίσηε εΰ- 
ζωνοε συνοδόε τουε κρατάει το  με
ταλλικό «θερμόε», για δροσερό νε
ρό στη  σκοπιά, ζέστανε ο καιρόε: 
άλλα τα χρόνια στα βουνά τηε Πίν
δου! Για «ΑΕΡΑΑ» βάζουμε κλι
ματιστικό.

«Οι Φίλοι του Παιδιού» διοργανώνουν το δεύτερο Πικ-Νικ 
στη Βαρυμττόμττη, την Κυριακή 29 Μαΐου...

Ενα μπουκέτο παιδάκια, όμορφα πρόσωπα, σοβα
ρά μάτια, δειλά χαμόγελα στον χώρο προστασίας και 
φροντίδας που, καθημερινά, έχε ι αναλάβει το Σωμα
τείο «Οι Φίλοι του Παιδιού».

Δύσκολοι καιροί για πάρα 
πολλέε ελληνικέε οικογέ- 
νειεε, πόσω μάλλον για φι
λανθρωπία! Κι όμωε, επει
δή, επίσηε, πολλέε οικογέ- 
νειεε έχουν το ν  τρόπο 
τουε, και μπορούν, δια- 
σκεδάζονταε σε μια οικο
γενειακή έξοδο με παιδιά 
και φίλουε, να προσφέ
ρουν σε σκοπούε σπου- 
δαίουε, έχει καθιερωθεί ο 
θεσμόε τω ν φιλανθρωπι
κών Bazaare και, τώρα, α
πό το δραστήριο Σωμα
τείο «Οι Φίλοι του Παιδιού», 
το Πικ-Νικ στην ύπαιθρο, 
κοντά στη Φύση! Είναι η 
δεύτερη φορά που το διοργανώ- 
νουν, πάλι στη Βαρυμπόμπη, αυτή 
τη φορά, χάριε στον Μέγα χορηγό, 
την Οικογένεια Ζερίτη - Χαρτοποιία 
Θράκηε, στο κτήμα DIANA - Ζερί
τη, στη Βαρυμπόμπη, Τατοΐου 6. Η 
γιόρτη ξεκινά από τιε 12 το μεση
μέρι ώε τιε 6 το απόγευμα. Γονείε 
και παιδιά μπορούν να δοκιμά
σουν γευστικούε μεζέδεε, χά-

μπουργκερ, μεσογειακέε γεύσειε, 
παγωτά, λουκουμάδεε, δροσιστικά 
ποτά και αναψυκτικά, αυτά ωε 
προε το πλούσιο «καλάθι του πικ
νίκ». Υπάρχουν όμωε πολλέε δρα- 
στηριότητεε και παιχνίδια για να α
πασχοληθούν τα παιδιά αλλά και οι 
γονείε τουε -  από αθλητικά σπορ, 
ποδηλασία έωε κουκλοθέατρο. Για 
όλα αυτά η τιμή του εισιτηρίου εί

ναι 25 ευρώ για τουε ενήλι- 
κεε, ενώ για τα παιδιά έωε 
και 12 ετών, η είσοδοε είναι 
δωρεάν. Στην τιμή του ει
σιτηρίου περιλαμβάνονται 
φαγητό, ποτό και συμμετο
χή στιε αθλοπαιδιέε και λοι- 
πέε δραστηριότητεε. Για πε- 
ρισσότερεε πληροφορίεε 
στα γραφεία του Σωματείου 
«Οι Φίλοι του Παιδιού», όπου 
πωλοΰνται και εισιτήρια, 
στη Στησιχόρου 15, Αθήνα, 
τηλ. 210-7293404. Χορηγόε 
επικοινωνίαε ΣΚΑΙ. Μεγάλοι 
χορηγοί, επίσηε Λάμδα 
green, Μαμιδάκηε catering, 
ECOBIKE. Ζητήσαμε φωτο- 

γραφίεε από την καθημερινότητα 
των παιδιών που έχουν αναλάβει οι 
«Φίλοι του Παιδιού» τη φροντίδα 
τουε, την εκπαίδευσή τουε, στον χώ
ρο - σχολείο τουε. Τα περισσότερα 
προέρχονται από άπορεε ή προ- 
βληματικέε οικογένειεε και έχουν 
απόλυτη ανάγκη από φροντίδα. As 
τουε αφιερώσουμε αυτή την Κυ
ριακή, για ένα χαμόγελό τουε!

«Βυζάντιο στην ιστορική συνέχεια» 
στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, ομιλίες 
από τέσσερις καθηγήτριες Βυζαντινολόγους

Πνεύμα, γνώση, σοφία και 
προσφορά ζωήε συναντή
θηκαν στη  μικρή σκηνή 
«Χριστίνα Ωνάση» στη Στέ
γη Γραμμάτων και Τεχνών 
τοΰ Ιδρΰματοε Ωνάση, για 
μία πρόγευση, πρώτη εκ
δήλωση εν όψει του Διε- 
θνούε Συμποσίου που διορ- 
γανώνει, όπωε κάθε χρόνο, 
και φέτοε, το Ευρωπαϊκό 
Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών από 
8 ώε 10 Ιουλίου στουε Δελφούε.

Τέσσεριε καθηγήτριεε Βυζαντι- 
νολόγοι που συνδυάζουν αυτά τα 
πνευματικά και πολιτιστικά χαρί
σματα -εφόδια, οι εικονιζόμενεε κυ- 
ρίεε Χριστίνα Αγγελίδη, η πρόεδροε 
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δελ
φών, Ελένη Αρβελέρ, η διευθύντρια 
του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζα
ντινών και Μεταβυζαντινών Σπου
δών Βενετίαε, Χρύσα Μαλτέζου και 
Μαρία Νυσταζοποΰλου-Πελεκί- 
δου, ανέλυσαν το θέμα τηε συνά- 
ντησηε που ήταν «Βυζάντιο στην

ιστορική συνέχεια - προβλήματα, 
θέματα». Μίλησαν, άνοιξαν μετα
ξύ τουε διάλογο, ακόμη και διε- 
φώνησαν σε μια συναρπαστ ' α
νταλλαγή απόψεων και ιδεώ.. με 
αποτέλεσμα το ακροατήριο να 
φύγει κατενθουσιασμένο, συνε- 
παρμένο και πιο πλούσιο σε γνώ- 
σειε για το Ελληνικό Βυζάντιο, τον 
Δυτικό Μεσαίωνα και τιε επιρρο- 
έε του», όπωε μαε λέει η συνεργάτιε 
τηε στήληε Ελλη Σολομωνίδη- 
Μπαλάνου, που έστειλε και το, ζω
ντανό, σκίτσο τηε...
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Διλήμματα ενόψει του νέου Μνημονίου
Η κυβέρνηση επισείει τον κίνδυνο εξόδου της χώρας από το ευρώ -  Ενώπιον κρίσιμων αποφάσεων η Ν.Δ. λόγω των πιέσεων της τρόικας

Κρίσιμα διλήμματα τίθεντα ι προε, αλλά και α
πό τη ν  κυβέρνηση και τη ν  αξιωματική αντι
πολίτευση σ τη ν  τελική ευθεία τω ν  διαπραγ
ματεύσεων με τη ν  τρόικα για το  «ν έο » Μ νη
μόνιο, δηλαδή τη ν επιβολή επώδυνων μέτρων 
με αντάλλαγμα τη  χορήγηση πρόσθετηε βοή- 
θειαε σ τη ν  Ελλάδα.

Η κυβέρνηση επιδιώκει τη  συναίνεση τηε 
Ν.Δ., αλλά και τη  στήριξη τηε κοινήε γνώμηε,

επισείονταε εμμέσωε πλην σαφώε το ν  κίνδυ
νο η χώρα να υποχρεωθεί να αποχωρήσει α- 
πό ·την Ευρωζώνη. Είναι ενδεικτικό ότι μετά 
τη  συνάντηση με το ν  Πρόεδρο τηε Δημο- 
κρατίαε κ. Κάρ. Παποϋλια, ο πρωθυπουργόε κ. 
Γ. Παπανδρέου ανέφερε πωε εφόσον αποτύ- 
χουν οι στόχοι για «κοινή πολιτική βούληση», 
η Ελλάδα είναι πιθανόν «να  βρεθεί πολύ σύ
ντομα στο περιθώριο τω ν  ευρωπαϊκών εξελί

ξεων». Μάλιστα, σ τη ν ίδια κατεύθυνση κινή
θηκε η κοινοτική επίτροποε κ. Μαρία Δαμα- 
νάκη, που δήλωσε πωε «η  ευρωπαϊκή κατά- 
κτηση του ευρώ είναι σε κίνδυνο», ασχέτωε 
εάν λίγο αργότερα από τη ν  Ευρωπαϊκή Επι
τροπή διαψεύσθηκε ότι συζητείται αυτό το εν
δεχόμενο.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι σκέψειε 
του κ. Γ. Παπανδρέου για δημοψήφισμα,

προκειμένου να τεθεί με το ν  έναν ή το ν  άλ
λο τρόπο στουε πολίτεε το  δίλημμα εάν συμ
φωνούν ή όχι με μία νέα συμφωνία με τουε δα- 
νειστέε τηε χώραε, έστω υπό επώδυνουε όρουε.

Αντιμέτωποε με αντίστοιχεε κρίσιμεε απο- 
φάσειε βρίσκεται και ο πρόεδροε τηε Ν.Δ. κ. 
Αντ. Σαμαράε. Ο πρόεδροε τηε Ν.Δ. αναμένει 
νέεε πιέσειε από τιε Βρυξέλλεε και τιε μεγά- 
λεε ευρωπαϊκέε πρωτεύουσεε, τιε οποίεε μά

λιστα προεξοφλούν διεθνή MME, ενώ και ο κοι- 
νοτικόε επίτροποε κ. Ολι Ρεν τόνισε πωε είναι 
απαραίτητη μια ευρεία πολιτική συναίνεση ό
λω ν τω ν  κομμάτων.

Μάλιστα, κατά τη  συνάντηση που είχαν χθεε 
εκπρόσωποι τηε τρόικαε με υψηλόβαθμα σ τε 
λέχη τηε Ν.Δ. επέμειναν ιδιαίτερα στα  π: 
νά  σημεία συγκλίσεων μεταξύ τω ν  δύο μεγά
λων κομμάτων.

Σιβυλλικός 
ο Γ. Παπανδρέου 
για δημοψήφισμα

«Μεθοδεύεται 
έξωση της Ελλάδας 
από το ευρώ»

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Ισορροπία επί ξυρού ακμήε επι
χειρεί τα τελευταία 24ωρα η κυ
βέρνηση, με αφορμή τη  συζήτη
ση για ευρύτερεε συναινέσειε ε
νόψει τω ν  σκληρών μέτρων που 
πρέπει να ληφθούν τα  επόμενα 
χρόνια. Νέο στοιχείο στη  συζή
τηση είναι πλέον η πιθανότητα 
διενέργειαε ,&ηΐδφήφισματδϊ 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
μεγίστη δυνατή εξασφάλιση νο- 
μιμοποίηοηε. Παρά τιε χθεσινέε 
έμμεσεε διαψεύσειε του κ. Γ. Πε
ταλωτή, φαίνεται ότι ο κ. Γ. Πα
πανδρέου συζητεί το ενδεχόμενο 
διενέργειαε δημοψηφίσματοε ωε 
μια εναλλακτική λύση για τη ν ε- 
πιζήτηση κοινωνικήε συναίνε- 
σηε. Εξερχόμενοε μάλιστα χθεε α-/

Μετά τη συνάντηση '  
με ΐον κ. Παπούλια, 
ο πρωθυπουργός 
επισήμανε πως πρέπει 
«να παραμείνουμε 
συμμέτοχοι στον σκλη
ρό πυρήνα της Ε.Ε.».

πό το Προεδρικό Μέγαρο μίλησε 
για αποφάσειε οι οποίεε πρέπει να 
υλοποιηθούν «με την ευρύτερη δυ
νατή συνεννόηση και συναίνεση, 
και του κόμματόε μαε, και τω ν  άλ
λων κομμάτων και, βεβαίωε, του 
ελληνικού λαού». Πληροφορίεε α
ναφέρουν ότι ο πρωθυπουργόε έ
χει ζητήσει τιε απόψειε τω ν  συ
νεργατών του επί του θέματοε, δί- 
χωε ωστόσο να  έχει λάβει οποια
δήποτε απόφαση για διενέργεια 
δημοψηφίσματοε, πολύ περισσό
τερο για το  θέμα και το ν  χαρα
κτήρα που θα μπορούσε να λάβει. 
Συνεργάτεε του αναφέρονται και 
σ τον  χρόνο «διαρροήε» του εν- 
διαφέροντοε του πρωθυπουργού 
για τη  διενέργεια, λέγονταε ότι έ
γινε βιαστικά, προκειμένου να  α
ποφευχθεί η επίθεση στελεχών έ
ναντι του προέδρου του ΣΕΒ για 
μια άποψη, τη ν  οποία έχει και ο 
ίδιοε ο κ. Παπανδρέου. Και τούτο 
τη  στιγμή που στην κυβέρνηση ε
ξακολουθεί να  υφίσταται κρα- 
ταιά η άποψη υπουργών για την 
ανάγκη διεξαγωγήε εκλογών. Με 
το ν  τρόπο αυτόν η συζήτηση για

το ν  ανασχηματισμό περνάει σε 
δεύτερη μοίρα, αν και αρκετοί ε
πιμένουν ότι πρέπει να γίνει σύ
ντομα, ώστε να προχωρήσουν 
και οι μεταρρυθμίσει. Τα διλήμ
ματα του κ. Παπανδρέου φάνηκαν 
χθεε και στιε δηλώσειε που έκα
νε  στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου 
συναντήθηκε με το ν  κ. Καρ. 
Παπούλια. Ο πρωθυπουργόε μί- 

^λησε για τη ν ανάγκη να μεταδο- 
ςί σ τη ν Ευρώπη μήνυμα για 

«κσ\νή βούληση να προχωρή
σουν* μπροστά». Διέκρινε μάλιστα 
το ν  Μίνδυνο, εφόσον αποτύχουν 
οι σκόχοι για «κοινή πολιτική 
βούληση», η Ελλάδα «να  βρεθεί 
πολύ σύντομα στο περιθώριο τω ν 

□ρωπαϊκών εξελίξεων». Ο κ. Πα- 
τανδρέου επισήμανε την πεποί
θησή του ότι πρέπει «να  παρα
μείνουμε συμμέτοχοι στον  σκλη
ρό πυρήνα τηε Ε.Ε.».

Οι δηλώσειε του πρωθυπουρ
γού, όπωε εξηγούσαν συνεργάτεε 
του, αποσκοπούσαν κυρίωε στο  
να μεταδοθεί σ το  εξωτερικό, πωε 
η όποια συζήτηση περί δημοψη
φίσματοε ή μη δεν αποπροσανα
τολίζει την κυβέρνηση από το  έρ
γο τηε και δη τα  μέτρα που έχει 
αναλάβει να φέρει σε πέραε. Πη
γή του Μαξίμου ανέφερε μάλιστα 
ότι «γνωρίζουμε τη ν  άμεση ανα
γκαιότητα να ληφθούν μέτρα και 
αποφάσειε» και πρόσθετε πωε «το  
μέλλον μαε το  βλέπουμε μόνο 
σ τη ν  Ευρωζώνη, γ ι’ αυτό και εί
μαστε αποφασιστικοί σε αυτή την 
κρίσιμη περίοδο». Ουδείε συνερ- 
γάτηε του πρωθυπουργού βεβαι
ώνει ότι όλεε αυτέε οι κινήσειε ε
ντάσσοντα ι σ τη ν  προσπάθεια υ
πολογισμού τω ν  συνθηκών περί 
του αν οι συνθήκεε για δημοψή
φισμα είναι ώριμεε. Οι εξελίξειε 
αυτέε πάντωε προκαλούν νευρι
κότητα στην Κ.Ο., μέλη τηε οποίαε 
διαφωνούν ήδη με κάποιουε από 
τουε κυβερνητικούε σχεδια- 
σμούε.

Ο πρωθυπουργός εξερχόμενος ίο υ  Προεδρικού Μεγάρου, μετά τη συνάντηση με τον κ. Κάρ. Παπούλια, έκανε 
λόγο για αποφάσεις που πρέπει να υλοποιηθούν «με την ευρύτερη δυνατή συνεννόηση και συναίνεση».

Αναζηιείιαι ο εισηγητής της πρότασης

ΟΛΠ και ΟΛΘ
Ισωε τιε περισσότερεε, υπόγει- 

εε και δημόσιεε, αντιδράσειε προ- 
καλεί ώε τώρα η δρομολόγ 
διωτικοποίησηε τ ω ιΜ ^ Π  και 
ΟΛΘ. Στη Θεσσαλονίκη αντιδρά ο 
ίδιοε ο πρόεδροε και διευθύνων 
σύμβουλοε τόυ οργανισμού κ. Στ. 

ίε Αγν'ελόύδηε, παλαιόθεν στενόε 
ια / συνεργάτηε του κ. Ευ. Βενιζέλου.

Στο στενό περιβάλλον του κ. Γ. 
Παπανδρέου συγκλίνουν όλες οι 
πληροφορίες για τον πρωτεργάτη 
της ιδέας του δημοψηφίσματος. Οι 
περισσότερες από αυτές παρου
σιάζουν ως εισηγητή της άποψης 
αυτής τον κ. Ιω. Πανάρετο. Ο υφυ
πουργός Παιδείας είναι γνωστός 
υπέρμαχος της «δημοψηφισματι- 
κής» δημοκρατίας, όπως λ. χ. αυτή 
της Καλιφόρνιας, για περισσότερο 

νή λιγότερο σημαντικά ζητήματα.
οοφανώς ο κ. Πανάρετος απευ 

θύνθηκε και σε έναν πολιτικό, ό- 
π ω ς \  πρωθυπουργός, ο οποίος 
στο παρελθόν έχε ι αφήσει να εν 

νοηθεί ότι είνα ι θετικός στη δ ιε 
νέργεια  δημοψηφισμάτων για τα 
λεγάμενα μεγάλα ζητήματα. Η 
«διαρροή» της πρωθυπουργικής 
εύνο ιας έναντι πιθανού δήμοψη
φίσματος βρήκε τη συντριπτική 
πλειονότητα των υπουργών δίχως 
τη σχετική προηγούμενη πληρο
φόρηση. Φαίνεται πάντως ότι 
τους τελευταίους μήνες συζήτηση 
για πιθανό δημοψήφισμα ε ίχε  γ ί
νει εκτενώς και μάλιστα μεταξύ 
του κ. Παπανδρέου και αρκετών 
στενών συνεργατών του (Π. Γε- 
ρουλάνος, Ρεγγίνα Βάρτζελη, Φιλ. 
Πετσάλνικος κ. ά.).

Μάλιστα κατά τις πρώτες εικασίες, 
η «πατρότητα» της δημοψηφισμα- 
τικής λύσης ανεζητείτο μεταξύ 
των τριών αυτών προσώπων, δ ί
χως ωστόσο να επιβεβαιώνεται 
κάτι τέτοιο. Η ιδέα πάντως, παρότι 
ανταποκρίνεται στις πολιτικές 
προσλαμβάνουσες του κ. Παπαν
δρέου, χαρακτηρίζεται από αρκε
τούς ως μάλλον «δύσκολο εγχε ί
ρημα». Και τούτο διότι, όπως ανα
φέρουν, το τελευταίο δημοψήφι
σμα για την Ελλάδα έγινε το 1974 
και μάλιστα για ένα ζήτημα το ο
ποίο αφορούσε τη μορφή του πο
λιτεύματος.

Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ

Το δίλημμα συμφωνούμε με t o u s  εταίρουε μαε σε πρόγραμμα 
σκληρών θυσιών ή «επιστρέφουμε στη δραχμή», έθεσε χθεε 
με δραματικό τρόπο η Ελληνίδα επίτροποε κ. Μαρία Δα- 
μανάκη, η οποία υποστήριξε μάλιστα ότι μεθοδεύονται σε
νάρια που έχουν στόχο την έξωση τηε Ελλάδαε από τη ν "  ■ 
ρωζώνη, χωρίε ωστόσο να προσδιορίσει ποιοε τα κατευθτ 
«Η  ευρωπαϊκή κατάκτηση τηε μεταπολεμικήε Ελλάδαε, το 
ευρώ και η ευρωπαϊκή πορεία τηε χώραε είναι σε κίνδυνο. 
Το σενάριο τηε απομάκρυνσηε τηε Ελλάδαε από το ευρώ 
βρίσκεται πλέον πάνω στο τραπέζι, καθώε και η μεθόδευ- 
σή του», αναφέρεται συγκεκριμένα σε ανακοίνωση που ε
ξέδωσε χθεε η κ. Δαμανάκη.
«Είμαι υποχρεωμένη να μι
λήσω καθαρά: Ή  συμφω
νούμε με τουε δανειστέε μαε 
σε ένα πρόγραμμα σκληρών 
θυσιών με αποτελέσματα, 
αναλαμβάνονταε τιε ευθύνεε 
για το  παρελθόν μαε ή επι
στρέφουμε πίσω στη δραχμή.
Ολα τα υπόλοιπα είναι δευ- 
τερεύοντα στιε σημερινέε 
συνθήκεε», κατέληγε η δή
λωση τηε κ. Δαμανάκη.

Συνεργάτεε τηε Ελληνί- 
δαε επιτρόπου αρνήθηκαννα 
προβούν σε οποιοδήποτε 
σχόλιο ή να δώσουν οποια
δήποτε διευκρίνιση. Αντι- 
θέτωε, η Ευρωπαϊκή Επι
τροπή αντέδρασε αμέσωε 
και ο εκπρόσωποε Τύπου 
του κ. Ολι Ρεν: «Π οτέ δεν έ
χει συζητηθεί σε επίπεδο 
Ευρωζώνηε ενδεχόμενη έ- 
ξοδοε τηε Ελλάδαε από το ευ
ρώ. Δεν έχει τεθεί από κα
νένα κράτοε-μέλοε και ο ε
πίτροποε Ολι Ρεν δεν έχει α
κούσει καν να γίνεται λόγοε για τέτοιου είδουε συζήτηση», 
δήλωσε ο Αμαντέο Αλταφάιγ Τάρντιο. Αντίδραση υπήρξε 
και από την Ισπανίδα υπουργό Οικονομικών Ελενα Σαλγκάδο, 
η οποία δήλωσε ότι δεν μπορεί καν να φανταστεί την Ελλά
δα να εγκαταλείπει το ευρώ. «Σαε παρακαλώ! Οχι μόνο δεν 
υπάρχει σχεδιασμόε προε αυτή τη ν κατεύθυνση, δεν μπο
ρούμε καν να το  φανταστούμε», είπε η κ. Σαλγκάδο απα- 
ντώ νταε σε σχετική ερώτηση.

Αντιδράσειβ αντπιολίτευσηβ
Αξιωματούχοι του Μαξίμου ισχυρίζονται ότι ο πρωθυ

πουργόε κ. Γ. Παπανδρέου δεν είχε ενημερωθεί για την πρω
τοβουλία τηε κ. Δαμανάκη αν και οι δύο πολιτικοί διατη
ρούν «ανοιχτή γραμμή» επικοινωνίαε. Οι δηλώσειε τηε ε
πιτρόπου προκάλεσαν τη ν αντίδραση τω ν  κομμάτων τηε 
αντιπολίτευσηε. «Πού και να μην είχε περάσει από το  Πο
λυτεχνείο η Μαρία, τι θα έλεγε», ήταν το σχόλιο του ΛΑΟΣ, 
ενώ ο Συνασπισμόε ενέταξε τη  δήλωση Δαμανάκη «σε  έ
ναν ευρύτερο σχεδίασμά, με σκοπό τη  δημιουργία κλίμα- 
τοε τρομοκρατίαε του λαού και εγκλωβισμού του σε ψεύ
τικα διλήμματα».

«Το ευρώ  και η ευρωπαϊκή 
πορεία της χώρας είναι σε 
κίνδυνο», ε ίπ ε  η κ. Μαρία 
Δαμανάκη.

Ο εκπρόσωπος 
του κ. Ρεν διέψευσε 
τον δραματικό 
ισχυρισμό 
της κ. Δαμανάκη.

Νέες πιέσεις υπέρ συναίνεσης από την Ε.Ε. Στο μικροσκόπιο της τρόικας οι θέσεις Ν.Δ.
Νέες, ισχυρέε πιέσειε για συναίνεση 
τω ν  δύο μεγάλων κομμάτων αναμέ
νοντα ι καθώε εισερχόμαστε στη\ττε
λική ευθεία τω ν  διαπραγματεύσεων για 
το  νέο πακέτο βοήθειαε, αλλά και τα 
μέτρα που θα το  συνοδεύσουν. Προ
ϋπόθεση για τη ν  εκταμίευση επιπλέ
ον βοήθειαε προε την Ελλάδα είναι η 
δέσμευση για εφαρμογή τω ν  μέτρων 
για χρονική περίοδο που εκτείνεται μέ
χρι το 2015 και, όπωε φαίνεται, Βρυ
ξέλλεε και ευρωπαϊκέε πρωτεύουσεε 
διαμηνύουν ότι αναμένουν ξεκάθαρη 
δέσμευση ωε προε αυτό. Χαρακτηρι
στική είναι η αναφορά του πρακτο
ρείου Reuters που, επικαλούμενο πο- 
λιτικέε πηγέε, τονίζει ότι η ευρωπαϊ
κή Κεντροδεξιά, συμπεριλαμβανομέ- 
νηε και τηε Γερμανίδαε καγκελαρίου 
Λ·'κελα Μέρκελ, θα πιέσει το ν  κ.

ιώνη Σαμαρά να υποστηρίξει τα μέ
τρα για τον  περιορισμό του ελλείμμα- 
τοε και τιε δεσμεύσειε για επιτάχυνση 
τω ν  αποκρατικοποιήσεων, όπωε έκα
νε το κεντροδεξιό κόμμα στη ν Πορ
τογαλία.

Στο ίδιο μήκοε κύματοε, ο Ευρωπαίοε 
επίτροποε Ολι Ρεν, σε συνέντευξη που 
παραχώρησε στη ν αυστριακή εφημε
ρίδα Die Presse, χαρακτηρίζει απα
ραίτητη την ευρεία πολιτική συναίνεση 
προκειμένου η χώρα μαε να  ανακτή
σει την εμπιστοσύνη τω ν  Ευρωπαίων 
εταίρων. «Η  Ελλάδα θα πρέπει να ε- 
πανακτήσει τη ν  εμπιστοσύνη τω ν 
Ευρωπαίων εταίρων τηε με συγκεκρι
μένα βήματα, θα πρέπει να τηρήσει 
τουε στόχουε του προϋπολογισμού για 
το  2011 και να εφαρμόσει επειγόντωε 
το  πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων τω ν 
50 δισ. ευρώ. Για όλα αυτά είναι απα-

WÊÊÊBÊÊË

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Ολι Ρεν χαρα
κτήρισε απαραίτητη την ευρε ία  συναί
νεση των κομμάτων.

Δηλώσεις από Ολι Ρεν, 
ενώ στο ίδιο μήκος κύματος 
φέρεται αποφασισμένη 
να κινηθεί η κ. Μέρκελ

ραίτητη μια ευρεία πολιτική συναίνε
ση όλων τω ν  κομμάτων, όπωε ήδη υ
πάρχει σ τη ν  Πορτογαλία και τη ν  
Ιρλανδία», δήλωσε ο κ. Ρεν.

Ο Ευρωπαίοε επίτροποε απορρί
πτει την εκδοχή εξόδου τηε χώραε μαε 
από το  ευρώ, για τη ν οποία αναφέρει 
ότι θα ήταν πολύ ακριβή για την Ελλά
δα και για ολόκληρη την Ε.Ε., τόσο πο
λιτικά όσο και οικονομικά. Επανα
λαμβάνει τη  θέση ότι ο καλύτεροε δρό- 
μοε είναι να βοηθηθεί η Ελλάδα ώστε

να  καταφέρει να ελέγξει τα δημοσιο- 
ομικά τηε προβλήματα. Ταυτόχρονα, 

οστόσο, αποφεύγει να τοποθετηθεί στο 
ερώτημα για τον  χρόνο διάρκειαε τηε 
κρίσηε χρέουε, επισημαίνονταε ότι η 
περίπτωση τηε Ελλάδαε είναι η δυ
σκολότερη, αναφέρονταε όμωε πα
ράλληλα ότι δεν πρέπει να παραβλέ- 
πεται το γεγονόε ότι η χώρα μαε μεί
ωσε το έλλειμμα κατά επτά ποσοστι- 
αίεε μονάδεε μέσα σε ένα χρόνο.

Δεδομένεε θεωρεί τιε πιέσειε προε 
τη ν αξιωματική αντιπολίτευση να συ- 
ναινέσει στα νέα μέτρα και η γερμανική 
έκδοση τω ν Financial Times. Σε άρθρο 
που φιλοξένησε χθεε η εφημερίδα, α- 
ναφέρονται οι ενστάσειε του κ. Σαμα
ρά στο σχέδιο τηε κυβέρνησηε και η 
άρνησή του να συναινέσει στο νέο πα
κέτο μέτρων. Ομωε, όπωε αναφέρει ο 
αρθρογράφοε, «ο  αρχηγόε τηε αξιω- 
ματικήε αντιπολίτευσηε έχει ένα μικρό 
πρόβλημα: η Ε.Ε. και το ΔΝΤ μάλλον θα 
το ν  υποχρεώσουν να υποστηρίξει την 
πολιτική τηε κυβέρνησηε. Διότι προ
ϋπόθεση για τη  συνέχιση εκταμίευσηε 
τηε δανειακήε βοήθειαε είναι η δια
κομματική συναίνεση». Οπωε επιση
μαίνει ακολούθωε, αυτό στην ουσία συ
νεπάγεται ότι ακόμη κι αν ο κ. Σαμα
ράε κερδίσει τιε επόμενεε εκλογέε, δεν 
θα μπορεί να εφαρμόσει άλλη πολιτι
κή, καθώε τα βασικά στοιχεία του κρα
τικού προϋπολογισμού αποφασίζο- 
νται στιε Βρυξέλλεε, τη  Φρανκφούρτη 
και την Ουάσιγκτον. Τουε ίδιουε πε- 
ριορισμούε, τουε οποίουε συνοπτικά πε
ριγράφει ωε «αναγκαστική παύση για 
τη  Δημοκρατία», ο συντάκτηε του άρ
θρου διαπιστώνει και στιε περιπτώσειε 
τηε Πορτογαλίαε και τηε Ιρλανδίαε.

Των ΕΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ - 
ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ

Αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα ανοιχτών 
παραινέσεων εκ μέρουε Ευρωπαίων πα
ραγόντων για την επίτευξη συναίνεσηε 
βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία. Την ίδια 
στιγμή που η τρόικα βρισκόταν στα 
γραφεία τηε Νέαε Δημοκρατίαε με α
ντικείμενο την οικονομική πρόταση του 
κόμματόε, ο Ευρωπαίοε επίτροποε Ολι 
Ρεν προέβαινε σε νέα, ηχηρή παρέμ
βαση υπέρ τηε ανάγκηε να συναινέ- 
σουν οι ελληνικέε πολιτικέε δυνάμειε 
σε έναν «οδικό χάρτη» μείωσηε τω ν ελ
λειμμάτων και του χρέουε. Οι εντει- 
νόμενεε ευρωπαϊκέε πιέσειε, αλλά και 
η πρωτοφανήε ρευστότητα του πολι
τικού σκηνικού, με τιε προθέσειε του 
κ. Γ. Παπανδρέου να παραμένουν ά- 
δηλεε, αναγκάζουν το ν  κ. Αντώνη Σα
μαρά σε συνεχή εγρήγορση, καθώε ό
πωε σημειώνουν, συνεργάτεε του «κά
θε ενδεχόμενο είναι πλέον πιθανό».

Η χθεσινή συνάντηση με τουε εκ- 
προσώπουε τηε τρόικαε στην Αθήνα, 
δεν είχε, προφανώε, ωε αποτέλεσμα την 
υιοθέτηση του γαλάζιου προγράμματοε 
εκ μέρουε τω ν δανειστών τηε Ελλάδοε. 
Ωστόσο, η μακρά συνάντηση (2,5 ώρεε) 
διεξήχθη σε καλό κλίμα και -αν και πα- 
ρέμεινε σε τεχνοκρατικά πλαίσια- ή
ταν εμφανήε η προσπάθεια τω ν  εκ
προσώπων τηε τρόικαε να διαγνώσουν 
σε ποια σημεία είναι εφικτή η συναί
νεση μεταξύ τω ν δύο κομμάτων εξου- 
σίαε. Σύμφωνα, πάντοτε, με τιε ίδιεε 
πληροφορίεε οι γαλάζιοι επιτελείε (Στ. 
Δήμαε, Χρ. Στάϊκούραε, Ν. Μηταράκηε, 
Χρ. Λαζαρίδηε, Γ. Μουρμούραε) δέ
χθηκαν πλήθοε ερωτήσεων για την α-

Σε συνεχή εγρήγορση θέτουν οι ευρω 
πα ϊκές π ιέσε ις  τον πρόεδρο της Ν.Δ. κ. 
Αντ. Σαμαρά. /

«Ακατανόητη» χαρακτήρισε 
τη συζήτηση περί δημοψη
φίσματος ο εκπρόσωπος 
Τύπου του κόμματος.

ξιοποίηση τηε ακίνητηε περιουσίαε (τίτ
λοι ιδιοκτησίαε και νομικό καθεστώε 
που τη  διέπει), αλλά και για κάποια α
πό τα άλλα μέτρα που ο πρωθυπουρ
γόε εμφανίστηκε διατεθειμένοε να 
συζητήσει.

Η συζήτηση για τη  στάση που πρέ
πει να τηρήσει η Ν.Δ. εν όψει του α
διεξόδου που απειλεί τη χώρα, αλλά και 
τω ν  όποιων πρωτοβουλιών του πρω
θυπουργού για συνεννόηση παραμένει 
ανοιχτή στο εσωτερικό τηε Ν.Δ. Χθεε,

ο αντιπρόεδροε του κόμματόε κ. Δη- 
μήτρηε Αβραμόπουλοε επέμεινε (NET) 
στην ανάγκη συνεννόησηε, έστω  κι αν 
κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι απώ- 
λεσε, με τη στάση τηε, την ευκαιρία που 
τηε προσέφερε η Ν.Δ. Αίσθηση προ- 
κάλεσε και η αποστροφή του κ. Αβρα- 
μόπουλου στο θέμα που ανέκυψε, ε- 
σχάτωε, περί δημοψηφίσματοε. «Δ εν 
πρέπει καν να συζητείται, αυτή τη στιγ
μή, ένα δημοψήφισμα που μπορεί να 
βάλει τη ν  Ελλάδα σε περιπέτεια», ση
μείωσε και τάχθηκε, εμμέσωε πλην σα- 
φώε, υπέρ μιαε πιο καθαρήε λύσηε, ό
πωε οι εκλογέε. «Ποια η διαφορά ανά
μεσα σε ένα δημοψήφισμα και σε ε- 
κλογέε», αναρωτήθηκε.

Ξεκάθαρη απόσταση από τα  σχετι
κά σενάρια έσπευσε να λάβει και η c 
πίσημη Ν.Δ. Ο εκπρόσωποε Τύπου 
Γ. Μιχελάκηε χαρακτήρισε ακατανόη
το το ν  λόγο ανακίνησηε του ζητήμα- 
τοε και πρόσθεσε ότι αποπροσανατο
λίζει χωρίε να λύνει κάτι.

Εντονη υπήρξε και η αντίδρασή του, 
στον απόηχο τω ν χθεσινών δηλώσεων 
τηε Μαρίαε Δαμανάκη για τον  κίνδυ
νο εξόδου τηε Ελλάδαε από το ευρώ. 
«Διλήμματα, όπωε “μέσα ή έξω από την 
Ευρώπη” και “μέσα ή έξω από το  ευ
ρώ” , όχι μόνο δεν βοηθούν, αλλά προ
καλούν σύγχυση και βλάπτουν σοβα
ρά τον τόπο», είπε ο κ. Μιχελάκηε. Στε
λέχη τηε Συγγρού υπονοούν ότι η πρω
τοβουλία τηε Ελληνίδαε επιτρόπου 
δεν είναι δυνατό να μην ήταν σε γνώ 
ση του Μεγάρου Μαξίμου και χαρα
κτηρίζουν εξαιρετικά επιβαρυντικό 
για τα συμφέροντα τηε χώραε να δια
τυπώνονται τέτοιου είδουε απόψειε δη- 
μοσίωε.



Προς «συναινετικό» ανασχηματισμό
Εάν υπάρξουν συγκλίσεις, ο κ. Παπανδρέου προσανατολίζεται σε πρόσωπα κοινής αποδοχής

Σε ανασχηματισμό προτίθεται να προχωρήσει ο πρωθυπουργός κ. Γ. Παπανδρέου, σχηματίζοντας μια κυβέρ
νηση ευρε ία ς πολιτικής αποδοχής, αν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στηρίξουν το μεσοπρόθεσμο σχέδιο.

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

Εναν αιφνίδιο πολιτικό ελιγμό φέ
ρεται να δρομολογεί ο πρωθυ
πουργόε. Σύμφωνα με κυβερνη- 
τικούε κύκλουε, ο κ. Γ. Παπαν
δρέου εξετάζει το ενδεχόμενο αν 

ιντιπολιτευόμενα κόμματα - 
κυρίωε η Ν.Δ.- στηρίξουν ε- 

μπράκτωε την κυβέρνηση στο με
σοπρόθεσμο σχέδιο σωτηρίαε

Αμηχανία στα κυβερ
νητικά στελέχη προκά- 
λεσαν οι «διαρροές» 
για δημοψήφισμα.

τηε χώραε, ο ίδιοε προτίθεται να 
προχωρήσει σε ανασχηματισμό, 
σχηματίζονταε μια κυβέρνηση ευ- 
ρείαε πολιτικήε αποδοχήε.

Συνεργάτεε του, μάλιστα, που 
είναι ειε θέσιν να γνωρίζουν τιε 
προθέσειε του, υποστήριζαν χθεε 
ότι ο πρωθυπουργόε εξετάζει α
κόμη και το ενδεχόμενο να α- 
ξ’^ποιήσει στη  νέα αυτή κυβέρ- 

η σωτηρίαε όχι μόνον εξω 
κοινοβουλευτικά στελέχη με την 
απαιτούμενη τεχνοκρατική πεί
ρα, αλλά ακόμη και προσωπικό- 
τητεε -πολιτικέε ή μη- που τυχόν 
θα του υποδείξουν τα κόμματα 
τηε αντιπολίτευσηε και πρωτί- 
στωε ο κ. Αντ. Σαμαράε. Και μά
λιστα όχι μόνο στα χαρτοφυλάκια 
που σχετίζονται με τιε αποκρα- 
τικοποιήσειε στιε οποίεε τεκμαί- 
ρεται ότι συμφωνεί η Ν.Δ.

Η πρωτοβουλία αυτή που, αν ε
πιβεβαιωθεί, θα συνιστά μια έ
μπρακτη πρωθυπουργική αυτο
κριτική για τιε κυβερνητικέε πα- 
λινωδίεε στην τήρηση του Μνη

μονίου, δεν είχε γίνει μέχρι αργά 
το βράδυ γνωστή  σε αρκετούε υ- 
πουργούε, ενώ σε περίπτωση 
θετικήε αντιμετώπισήε τηε εκ μέ- 
ρουε τηε Ν.Δ. είναι βέβαιο ότι θα 
απομακρύνει τα  σενάρια περί 
πρόωρων εθνικών εκλογών που 
μονοπωλούν εσχάτωε την επι- 
καιρότητα.

Χθεε μάλιστα τη  σύγχυση και 
την υπουργική πολυφωνία σχε- 
τικώε με τη  δυνατότητα ή μη τηε 
κυβέρνησηε να αντεπεξέλθει μό
νη τηε στην κρίση, επέτεινε και

η αιφνίδια πρόταση περί δημο
ψηφίσματοε που τέθηκε από το 
ΣΕΒ και αντιμετωπίστηκε θετικά 
από το  Μαξίμου. Χρειάσθηκε να 
καταγραφεί αποδοκιμασία τηε 
πρότασηε από σωρεία κυβερνη
τικών βουλευτών και υπουργών 
για να υπάρξει διευκρινιστική δή
λωση -αλλά όχι διάψευση- από τον 
κυβερνητικό εκπρόσωπο, κ. Γ. Πε
ταλωτή, ο οποίοε ωστόσο δεν α
πέκλεισε εν γένει τη  διενέργεια 
δημοψηφίσματοε, αλλά όχι για το 
περιεχόμενο του μεσοπρόθεσμου

προγράμματοε τηε κυβέρνησηε.
«Δ εν  υπάρχει συγκεκριμένη 

σκέψη και συγκεκριμένοε σχε- 
διασμόε για κάποιο δημοψήφι
σμα», απάντησε ο κυβερνητικόε 
εκπρόσωποε, τονίζονταε ότι «το  
μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα τηε 
κυβέρνησηε ακολουθεί τη  διαδι
κασία τηε κοινοβουλευτικήε ψή- 
φισηε» και ότι «θα ψηφιστεί έτσι 
όπωε ορίζεται από το Σύνταγμα 
και τουε νόμουε».

Σαφήε ένδειξη, ωστόσο, ότι ο 
πρωθυπουργόε ουδόλωε βλέπει

αρνητικά το ενδεχόμενο να επι
στρατεύσει και τη  συγκεκριμένη 
μέθοδο προκειμένου να «διερευ- 
νήσει» τη  βούληση τω ν  πολιτών, 
είναι άτι με προφανή εντολή 
του ο κ. Πεταλωτήε υπενθύμισε 
ότι «είναι πάγια και γνωστή η (θε
τική) θέση του Γ. Παπανδρέου για 
τα δημοψηφίσματα», κάνονταε 
γνω στό  επιπλέον ότι «τελευταία 
φορά αυτή εκφράσθηκε και στο 
Υπουργικό Συμβούλιο».

Το σχετικό ζήτημα τέθηκε, 
βέβαια, σε όλεε τιε συνεντεύξειε 
που έδιναν από το  πρωί τα κυ
βερνητικά στελέχη, με συνέπεια 
τα  περισσότερα να  μην κρύ
βουν αρχικώε το ν  αιφνιδιασμό 
τουε, αλλά στη  συνέχεια να α
παντούν το μάλλον αυτονόητο. 
Οτι αν είναι να γίνει δημοψήφι
σμα, π.χ., για τη  συμμετοχή τηε 
χώραε στην Ε.Ε., μάλλον χρησι
μότερο θα ήταν να  προηγηθούν 
εθνικέε εκλογέε.

Αυτό υπαινίχθηκε τόσο ο κ. 
Τηλ. Χυτήρήε που αναρωτήθηκε 
σκωπτικά (NET) «ποιο θα ήταν το 

5 ερώτημα ενόε δημοψηφίσμα
τοε», ενώ και η κ. Μαρ. Ξενο- 
γιαννακοπούλου (Ράδιο 9) υπερ
θεμάτισε λέγονταε πωε «σε αυτή 
τη ν  κρίσιμη συγκυρία, αν είναι 
να  στηθούν κάλπεε πιο καθαρή 
λύση θα ήταν οι εκλογέε». Δι- 
πλωματικότεροε (fla8h) ήταν ο κ. 
Π. Ευθυμίου που απέρριψε ω 
στόσο το  δημοψήφισμα αν αυτό 
σχετίζεται με οικονομικά μέτρα, 
ενώ  οι περισσότεροι βουλευτέε 
διετύπωναν το εύλογο ερώτημα 
«πώε θα αιτιολογήσουμε ένα δη
μοψήφισμα κατόπιν εορτήε, όταν 
δεν ζητήσαμε τη  γνώμη τω ν  πο
λ ιτώ ν στην αρχή του δράματοε 
με το  ΔΝΤ».

Αντιδράσεις μικρών κομμάτων στην πρόταση ΣΕΒ
Με επιφυλάξεις, αν όχι εντελώε α
πορριπτικά, αντιμετώπισαν τα 
κόμματα τηε ήσσονοε αντιπολί- 
τευσηε την πρόταση του ΣΕΒ πε
ρί δημοψηφίσματοε και τιε πλη- 
ροφορίεε που διέρρευσαν από 
κυβερνητικά γραφεία ότι ο πρω
θυπουργόε δεν αποκλείει ένα 
τέτο ιο  ενδεχόμενο. Ακόμη και 
κόμματα που παραδοσιακά τά σ 
σοντα ι υπέρ τω ν  δημοψηφισμα- 
τ ικ ώ ν  διαδικασιών, όπωε ο 
ΣΥΡΙΖΑ, χθεε επέδειξαν αυτο
συγκράτηση, διαβλέπονταε πο- 
λιτικέε σκοπιμότητεε πίσω από 
τη ν  ανακίνηση του ζητήματοε.

Για εκβιασμό μίλησε το ΚΚΕ, 
αρνούμενο την πρόταση για διε
ξαγωγή  δημοψηφίσματοε για 
τη ν παραμονή μαε σ τον  σκληρό 
πυρήνα του Ευρώ. Σε ανακοίνω
ση του Περισσού σημειώνεται ό
τι ο λαόε δεν πρέπει να υποκύψει 
σε κανένα εκβιασμό κυβέρνησηε 
- ΣΕΒ και Ε.Ε. γιατί αυτό θα τουε 
αποθρασύνει περισσότερο. «Εί
τε  καταφύγουν σε δημοψήφισμα 
είτε σε εκλογέε, για να θέσουν 
τρομοκρατικά διλήμματα, ο λα
όε πρέπει να περάσει σ τη ν α
ντεπ ίθεση με ισχυρό ΚΚΕ, ώστε 
να αποκρουστούν τα  βάρβαρα μέ-

Οι κ.κ. Αλέκα Παπαρήγα, Γ. Καρατζαφέρης και Αλ. Τσίπρας αντιμετώ
πισαν επιφυλακτικά το ενδεχόμενο δ ιενέργε ιας δημοψηφίσματος.

τρα», καταλήγει η ανακοίνωση.
«Κάθε τι το οποίο απευθύνεται 

σ τον  λαό απαγορεύεται να το α- 
πομακρύνειε και να το  απο- 
κρούειε... αλλά από εκεί και πέ
ρα νομίζω ότι υπάρχουν και πολ- 
λέε άλλεε ενέργειεε που μπορούν 
να προηγηθούν», επεσήμανε ο 
πρόεδροε του ΛΑΟΣ κ. Γιώργοε 
Καρατζαφέρηε. Ο ίδιοε, πάντωε, 
σε σειρά συνεντεύξεών του, εμ
φανίστηκε να επιμένει ότι το πρό
βλημα τηε χώραε δεν αντιμετω
πίζεται με δημοψηφίσματα, αλ
λά με συνεννόηση τω ν  πολιτικών

δυνάμεων. Οπωε ανέφερε, «το  θέ
μα είναι αν θα πορευθούμε όπωε 
πορευόμαστε ή θα κάνουμε το δι
κό μαε αντάρτικο. Θα πούμε “ε
ντάξει” δεν μαε ενδιαφέρει η Ευ
ρώπη; Εάν έχουμε μια τέτο ια  α
πόφαση θα τη ν  πούμε. Διαφο
ρετικά, θα πούμε, προχωρούμε με 
όποιεε αντιστάσειε μπορούμε 
σήμερα να αντιτάξουμε. Γιατί νο
μίζω ότι και οι αντιστάσειε είναι 
λιγεε όσο είμαστε διασκορπι
σμένοι και δεν ομονοούμε σε μια 
ενιαία έκφραση».

Υπέρ του δημοψηφίσματοε

Για εκβιασμό 
έκανε λόγο το ΚΚΕ, 
για «άλλες ενέργειες 
που μπορούν να προη
γηθούν»  ο ΛΑΟΣ, 
ενώ υπέρ του δημοψη
φίσματος για το Μνη
μόνιο τάχθηκε ο ΣΥΝ.

για  το  Μ νημόνιο τάχθηκε ο 
ΣΥΝ. Ο κ. Αλ. Τσίπραε, ο οποίοε 
είχε ζη τήσει δημοψήφισμα για 
το  σύμφωνο για το  ευρώ, τό ν ι
σε ότι «το  κρίσιμο ερώτημα σή 
μερα δεν είναι αν θέλουμε να εί
μαστε σ τη ν  Ε.Ε. ή όχι, αλλά αν 
θέλουμε το  Μνημόνιο και αυτήν 
τη ν  πολιτική». Ο ΣΥΝ κατηγό
ρησε το ν  ΣΕΒ για «εμφανή προ
σπάθεια συγκάλυψηε τηε κυ- 
βερνητικήε αποτυχίαε», επειδή 
δεν «θέτει ζήτημα έγκρισηε ή μη 
του Μνημονίου ή του νέου ευ
ρωπαϊκού Μνημονίου, αλλά α- 
ναφέρεται σε ανύπαρκτα και 
πλαστά διλήμματα περί παρα- 
μονήε σ το  ευρώ».

Ο πρόεδροε τηε Δημοκρατικήε 
Αριστεράε κ. Φώτηε Κουβέληε 
ρωτήθηκε για το  θέμα αυτό σε 
συνέντευ ξή  του  σ το ν  ραδιο
σταθμό Αθήνα 9.84 και απάντη
σε κυρίωε επί τηε διαδικασίαε, λέ
γονταε ότι θα πρέπει να προη- 
γηθεί το  στάδιο εκείνο όπου θα 
αναδεικνύονται οι πραγματικέε 
διαστάσειε του διλήμματοε, αλ
λά και θα πρέπει να προσδιορι
στεί το  πώε θα οριοθετείται το  ε
ρώτημα και ποιεε θα είναι οι ε- 
πιλογέε βάσει ποιαε πολιτικήε.

Δημοκρατική Συμμαχία
Τέλοε, ο εκπρόσωποε τηε Δη

μοκρατικήε Συμμαχίαε Γιάννηε 
Οικονόμου σχολίασε πωε η λύ
ση «δ εν  είναι σ τη ν  κατεύθυνση 
διαδικασιών που ζη τούν από 
τουε πολίτεε ένα ξερό “να ι” ή έ
να ξερό “όχι” σε ασαφή ερωτή
ματα. Η λύση που εμείε προτεί
νουμε αφορά τη  μείωση του 
κράτουε και λιγότερουε και μι- 
κρότερουε φόρουε, αλλά να τουε 
πληρώνουν όλοι». Δ εν  υπάρχει 
χρόνοε για χάσιμο, προσέθεσε ο 
κ. Οικονόμου, «τα  σημερινά α
διέξοδα απαιτούν γενναίεε πο- 
λιτικέε αποφάσειε».

ιόρυτικό συνέδριο 
από τη Δημ. Συμμαχία
Με κεντρικό σύνθημα «Ανατροπή 
σ τη ν  πράξη» και τη  συμμετοχή 
1.350 συνέδρων από όλη τη ν 
Ελλάδα ξεκινάει αύριο το  τριή
μερο ιδρυτικό συνέδριο τηε Δη
μοκρατικήε Συμμαχίαε. Η Ντόρα

Ως εφαλτήριο δημοσκοπικής α 
νόδου της Δημ. Συμμαχίας αντιμε
τωπίζουν το συνέδριο η κ. Μπακο- 
γιάννη και οι επ ιτελε ίς  της.

Αρχίζει αύριο με κεντρι
κό σύνθημα «Ανατροπή 
στην πράξη».

Μπακογιάννη και οι επιτελείε του 
κόμματοε αντιμετωπίζουν το  ε
πικείμενο συνέδριο ωε εφαλτή
ριο δημοσκοπικήε ανόδου του 
κόμματοε, αλλά και ωε ευκαιρία 
προβολήε τω ν  θέσεών του σ τη ν 
κοινή γνώμη. Βάροε έχει δοθεί 
σ το  ραδιόφωνο, μέσω του οποί
ου προβάλλονται ήδη πολιτικά

μηνύματα, και κυρίωε στο  Δια
δίκτυο όπου βρίσκεται σε εξέλι
ξη μια επτκοινωνιακή εκστρατεία 
που επικεντρώνεται σ τη ν  ανά
δειξη όλων τω ν  κακώε κειμένων 
του πολιτικού συστήματοε τηε 
μεταπολίτευσηε.

Στο συνέδριο τηε Δημοκρατι
κήε Συμμαχίαε, αναμένεται να ε
πισημοποιηθεί και η προσχώ- 

£ ρησή τηε σ τη ν  ευρωκοινοβου- 
| λευτική ομάδα τω ν  Φιλελευθέ- 
| ρων. Διόλου τυχαία το  «παρών» 
| θα δώσουν, μεταξύ άλλων, ο 
I  πρώην πρωθυπουργόε του Βελ- 
!  γιου και πρόεδροε του Κόμματοε 
| τω ν  Φιλελευθέρων Γκι Βέρχοφ- 
5 στατ, η πρόεδροε τηε Κοινο- 

βουλευτικήε Ομάδαε τω ν  Φιλε
λευθέρων στο Ευρωπαϊκό Κοι
νοβούλιο Ανεμι Νέιτε, ο επικε- 
φαλήε τω ν  Ολλανδών Φιλελεύ
θερων κ. Χάνε Μπάλεν, ο ευρω- 
βουλευτήε Γ. Χατζημαρκάκηε.

Κατά τη  διάρκεια του συνε
δρίου, θα τεθούν σε ηλεκτρονική 
ψηφοφορία οι καταστατικέε αρ- 
χέε και οι πολιτικέε θέσειε του 
κόμματοε, με τουε συνέδρουε 
να έχουν δικαίωμα τροπολογιών, 
ενώ οι εργασίεε θα ολοκληρωθούν 
με τη ν επίσημη εκλογή τηε κ. 
Μπακογιάννη στη θέση του προ
έδρου και την ανάδειξη τηε Κε- 
ντρικήε Ετπτροπήε του κόμματοε, 
που σύμφωνα με το καταστατικό 
που θα προταθεί στουε συνέ
δρουε, αποτελείται από 150 μέλη.

Ακύρωση τουρκικών ασκήσεων στο Αιγαίο
Της ΔΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Νέα κρίση στιε σχέσειε πολιτικήε 
και στρατιωτικήε ηγεσίαε τηε 
Τουρκίαε φαίνεται ότι οδήγησε 
στην ακύρωση τηε τελευταίαε η- 
μέραε τω ν  δύο μεγάλων στρα
τιω τικών αεροναυτικών ασκή
σεων που διεξάγονται το  τε 
λευταίο εικοσαήμερο στο ανα
τολικό Αιγαίο. Το τουρκικό Γε
νικό Επιτελείο ανακοίνωσε αρ
γά το βράδυ τηε Τετάρτηε ότι α
κυρώνεται η τελική φάση τω ν α
σκήσεων Εφέε και Ν τενίζ Γκορ- 
ντού. Οι ασκήσειε επρόκειτο 
χθεε να ολοκληρωθούν με την 
παραδοσιακή επίδειξη που γί
νεται με υψηλόβαθμη εκπρο
σώπηση σε πολιτικό επίπεδο.

Σύμφωνα με πληροφορίεε του 
υπουργείου Εξωτερικών και του 
ΓΈΕΘΑ, φαίνεται ότι η απόφαση 
του τουρκικού Επιτελείου ελή- 
φθη έπειτα από απόφαση τηε πο- 
λιτικήε ηγεσίαε να μην παραστεί 
στην τελική φάση τηε άσκησηε. 
Η δήλωση του Τούρκου υπουρ
γού Αμυναε Βεζντί Γκιονούλ, ο ο
ποίοε είπε ότι η απόφαση ελήφθη 
από τη  στρατιωτική ηγεσία, με 
την οποία ο ίδιοε δεν επικοινώ
νησε διότι «ή ταν στην Κωνστα
ντινούπολη για κάποια άλλη ά
σκηση», ερμηνεύεται ωε ενδει
κτική τηε σύγκρουσηε, ενώ ού
τε το τουρκικό ΥΠ.ΕΞ. φέρεται να 
είχε ενημερωθεί για τιε προθέ- 
σειε τηε στρατιωτικήε ηγεσίαε. 
Ο Τούρκοε υπουργόε Πολιτι

σμού και Τουρισμού, Ερτου- 
γρούλ Γκιουνάι δήλωσε ότι η α
κύρωση τηε τελικήε φάσηε τω ν 
ασκήσεων θα έχει θετικό αντί
κτυπο στον  τουρισμό. Πηγέε 
του ΓΕΕΘΑ χαρακτήρισαν εντε
λώε ανυπόστατεε εκτιμήσειε ό
τι υπάρχουν σκέψειε για ακύ
ρωση τηε ελληνικήε άσκησηε έ-

Αποδίδεται στην έντα
ση στις σχέσεις 
μεταξύ πολιτικής 
και στρατιωτικής 
ηγεσίας στην Αγκυρα.

ρευναε και διάσωσηε «Ιωνάε», 
που θα πραγματοποιηθεί στιε 7 
Ιουνίου στη θαλάσσια περιοχή 
μεταξύ Καστελλόριζου και Ρόδου.

Απάντηση για Αγαθονήσι
Την απόλυτη κυριαρχία τηε 

Ελλάδαε σε Αγαθονήσι και Φαρ- 
μακονήσι αναγνώρισε με γραπτή 
δήλωσή του ο πρόεδροε τηε νο- 
μαρχιακήε επιτροπήε του τουρ
κικού κυβερνώντοε κόμματοε 
ΑΚΡ στα  Δίδυμα Αϊδινίου, 
Αμπντουραχίμ Οζτούρκ. Η δή
λωση ήρθε ωε απάντηση στην 
εκδήλωση που οργανώθηκε χθεε 
στη  μικρή πόλη τω ν  τουρκικών 
παραλίων, απέναντι από Αγα
θονήσι και Φαρμακονήσι, από το 
εξωκοινοβουλευτικό «Δημοκρα
τικό Κόμμα». Τελικά, η προα-

ναγγελθείσα «απόβαση» στα δύο 
νησιά από το ν  πρόεδρο του 
«Δημοκρατικού Κόμματοε», Να- 
μίκ Κεμάλ Ζεϊμπέκ, δεν επιχει- 
ρήθηκε. Η εκδήλωση, με κε
ντρικό σύνθημα «Προστατεύ
ατε τα νησιά», ήρθε σε συνέχεια 
τηε ρητορικήε που έχουν ανα
πτύξει τιε τελευταίεε εβδομάδεε 
τα στελέχη του «Δημοκρατικού 
Κόμματοε» ότι Αγαθονήσι και 
Φαρμακονήσι ανήκουν στη ν 
Τουρκία και καταπατήθηκαν α
πό τουε Ελληνεε από το 2004 και 
μετά, με τη ν ανοχή τηε κυβέρ
νησηε Ερντογάν. Στη δήλωσή 
του ο κ. Οζτούρκ αναφέρει ότι 
«Για τα  νησιά Αγαθονήσι και 
Φαρμακονήσι που είναι εντόε 
τω ν Δωδεκανήσων υπάρχει Συμ
φωνία, η οποία δείχνει ότι είναι 
ελληνικό έδαφοε και υπογράφηκε 
από τον  αξιότιμο Ινονού».

Ακολούθωε, αφού χαρακτη
ρίζει «απαράδεκτουε» τουε ι- 
σχυρισμούε ότι το  ΑΚΡ παρέ- 
μεινε θεατήε στο να περάσουν 
στην Ελλάδα τα νησιά αυτά, προ
σθέτει ότι «τα  νησιά αυτά πέ
ρασαν στουε Ελληνεε το 1947 με 
τη Διεθνή Συμφωνία τηε Ιταλίαε, 
διά χειρόε του Ισμέτ Ινονού. Με
τά  την ανταλλαγή το 1924 δεν 
έμεινε τουρκικόε πληθυσμόε σε 
αυτά τα  νησιά». Καλεί, δε, το 
«Δημοκρατικό Κόμμα» να ζητή
σει συγγνώμη και να πει ότι τα 
νησιά δεν είναι τουρκικά και ό
τι ενημέρωσαν λάθοε το ν  τουρ
κικό λαό.

«Οι χαμηλόμισθοι και οι χαμηλοσυνταξιούχοι έχουν δώσει 
ό,τι ήταν να δώσουν», ε ίπ ε  στον πρωθυπουργό ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας κ. Κάρ. Παπούλιας.

Παπούλιας υπέρ 
χαμηλόμισθων 
και συνταξιούχων
Την αγωνία του για τη  συνοχή τηε κοινωνίαε στην παρού
σα συγκυρία, αλλά και την άποψή του ότι πρέπει να υπάρξει 
μέριμνα για τα ασθενή στρώματα τηε χώραε, εξέφρασε χθεε 
ο κ. Κάρ. Παπούλιαε, υποδεχόμενοε στο Προεδρικό Μέγα
ρο τον  πρωθυπουργό. «Η ανησυχία μου η μεγάλη είναι το 
μεγάλο διακύβευμα τηε κοινωνικήε συνοχήε, που απαιτεί 
αυτή τη στιγμή εθνική συνεννόηση», είπε ενδεικτικά ο Πρό
εδροε τηε Δημοκρατίαε. Ο κ. Παπούλιαε ζήτησε επίσηε α
πό τον κ. Γ. Παπανδρέου να  έχει υπ’ όψιν του, ενόψει τω ν 
νέω ν  φορολογικών ρυθμίσεων, ότι οι ασθενέστερεε τάξειε 
του πληθυσμού πρέπει να προστατευθούν από περαιτέρω 
εισπρακτικά μέτρα. «Οι χαμηλόμισθοι και οι χαμηλοσυ- 
νταξιούχοι έχουν δώσει ό,τι ή ταν να δώσουν», τόνισε χα
ρακτηριστικά απευθυνόμενοε στον  πρωθυπουργό ο κ. Πα
πούλιαε. Σημειώνεται ότι βεβαίωε δεν είναι η πρώτη φορά 
που ο Πρόεδροε τηε Δημοκρατίαε ζητεί τη  λήψη κάποιου 
είδουε μέτρων προστασίαε για τουε οικονομικά ασθενέ- 
στερουε, οι οποίοι πλήττονται περισσότερο απ’ όλουε στη  
δυσμενή αυτή συγκυρία. Ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχει 
βέβαια το γεγονόε ότι ο Πρόεδροε τηε Δημοκρατίαε προ
τείνει ωε λύση για την παρούσα φάση τη ν  εθνική συνεν
νόηση, η οποία εντούτοιε στιε πρόσφατεε συναντήσειε τω ν 
πολιτικών αρχηγών δεν φάνηκε να είναι διόλου δεδομένη. 
Στο σημείο τηε ανάγκηε για εθνική συνεννόηση ο κ. Πα
πούλιαε εξέφρασε μάλιστα τη  συμφωνία του με τον κ. Πα
πανδρέου, ο οποίοε προηγουμένωε είχε αναφερθεί κατά πα
ρόμοιο τρόπο στη  σημασία τηε εθνικήε συστράτευσηε.

Βολές Βενιζέλου 
κατά του ΣΔΟΕ
Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Την επόμενη Τρίτη έχει κληθεί στην προκαταρκτική επιτροπή 
ο Ακηε Τσοχατζόπουλοε για παροχή εξηγήσεων, όπωε επι
τάσσει ο κανονισμόε τηε Βουλήε. Χθεε, κατέθεσε στην ε
πιτροπή ο περκρερειακόε διευθυντήε του ΣΔΟΕ κ. Ν. Μαϊ- 
τόε, ο οποίοε σύμφωνα με πληροφορίεε έκανε λόγο για κι- 
νήσειε λογαριασμών που ενδεχομένωε να συνδέουν τη ν ε
ταιρεία Ferro8taal με την Torcas80, η οποία σύμφωνα με τον 
μάρτυρα ανήκει σ τον εξάδελφο του κ. Τσοχατζόπουλου, κ. 
Ν. Ζήγρα. Η είδηση τηε ημέραε, πάντωε, ήταν η επίθεση του 
υπουργού Αμυναε Ευ. Βενιζέλου στο ΣΔΟΕ, όταν υπέδειξε 
στο υπουργείο Οικονομικών «να διερευνήσει την ποιότη
τα και το  αποτέλεσμα εργασίαε του ΣΔΟΕ σε δύσκολα θέ
ματα, και όχι να κλείνουν τα νυχτερινά κέντρα με κορδέ
λα». Αυτό ερμηνεύτηκε ωε αιχμή κατά του Γ. Παπακων
σταντίνου , σε συνέχεια 
τηε μεταξύ τουε αντιπα- 
ράθεσηε στο τελευταίο υ
πουργικό συμβούλιο. Ο κ.
Βενιζέλοε έκανε αυτέε τιε 
δηλώσειε απαντώνταε 
στον βουλευτή τηε Ν.Δ. Αρ.
Ντινόπουλο, ο οποίοε ανέ- 
γνωσε στην ολομέλεια από 
τα -απόρρητα- πρακτικά 
τηε προκαταρκτικήε την 
κατάθεση του ελεγκτή του 
ΣΔΟΕ κ. Παπαγεωργίου για 
να τεκμηριώσει την κα
ταγγελία ότι το υπουργείο 
Εθν. Αμυναε δεν βοήθησε 
το ΣΔΟΕ. Ο κ. Βενιζέλοε κα
τήγγειλε παράβαση του 
κανονισμού τηε Βουλήε 
και τηε ποινικήε δικονο- 
μίαε από το ν  βουλευτή, ε
νώ τόνισε ότι υπήρχε ε
παφή με το  ΣΔΟΕ σε επί
πεδο πολιτικήε ηγεσίαε 
και ότι ο τό τε  επίκεφαλήε 
κ. Καπελέρηε το ν  επισκέφθηκε προσωπικά μαζί με τον Πα
παγεωργίου και του έδωσε πρόσβαση όπου χρειαζόταν.

Ο κ. Τσοχατζόπουλοε έχει το δικαίωμα να  ζητήσει 48ω- 
ρη προθεσμία για να προετοιμαστεί, και σε αυτήν τη ν πε
ρίπτωση η κατάθεσή του θα ξεκινήσει την Παρασκευή. Την 
Τρίτη επίσηε έχουν κληθεί οι Σ. Εμμανουήλ και Μ. Φιλιπ- 
πίδηε. Ο κ. Μαϊτόε παρουσίασε χθεε στην επιτροπή τα προ
σωρινά αποτελέσματα τω ν  ερευνών γύρω από τον  κ. Τσο- 
χατζόπουλο και αποκάλυψε ότι η Torcasso έχει λάβει 7.5 
εκατ. ευρώ σ τον  λογαριασμό τηε στην Κύπρο από ' 
Morgan Stanley Ελβετίαε, τα οποία στη συνέχεια μετέφε- 
ρε στην Ελλάδα. Επισήμανε επίσηε ότι σε κατάθεση του ε
πιχειρηματία κ. Ματαντού στον  Γερμανό εισαγγελέα ανα- 
φέρεται ότι με εντολή Ferro8taal προχώρησε σε έμβασμα 
στη Morgan Stanley Ελβετίαε. Ωστόσο, ο κ. Μαϊτόε είπε ό
τι ακόμα δεν έχει διαπιστωθεί αν οι λογαριασμοί στη Morgan 
Stanley ταυτίζονται, καθώε η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. 
Σύμφωνα με πληροφορίεε, κατέθεσε ακόμα ότι η Torca8so 
αγόρασε το  διαμέρισμα τηε Δ. Αρεοπαγίτου το 1999 ένα
ν τ ι 300 εκατ. δρχ. και το μεταπώλησε το 2000 σ τη  Νοόίΐίε, 
συμφερόντων του κ. Γεωργουλάκη, που φέρεται να είναι φί- 
λοε του κ. Τσοχτζόπουλου, για 146 εκατ. δρχ.

Εν τω  μεταξύ, η δεδηλωμένη πρόθεση τηε πλειοψηφίαε 
να έχει ολοκληρώσει τιε εργασίεε τηε η επιτροπή στιε 6 Ιου- 

1 νίου προκάλεσε χθεε την αντίδραση τηε Ν. Δ. η οποία τό- 
| νισε ότι διαφωνεί με «προκαταρτική εξπρέε», καθώε δεν έ

χει σ την κατοχή τηε όλα τα  στοιχεία, και ότι ζητεί παρά- 
I τάση, ώστε να τεκμηριωθούν τα  γεγονότα. Κύκλοι του 
) ΠΑΣΟΚ χαρακτήριζαν αστεία τη διατύπωση για τεκμηρίωση 
1 και τόνιζαν ότι η προκαταρκτική αναζητεί μόνον ενδείξειε.

Αιχμές κατά του Γ. Παπακων 
σταντίνου άφησε χθες ο κ. Ευ. 
Βεν ιζέλος.

Την Τρίτη κλήθηκε 
να καταθέσει στην 
προκαταρκτική 
για τα υποβρύχια 
ο κ. Τσοχατζόπουλος.

■



Πλήθος «Αγανακτισμένων» στο Σύνταγμα
Εκατοντάδες μέλη του κινήματος πραγματοποίησαν χθες ειρηνική διαμαρτυρία έξω από τη Βουλή, στα πρότυπα της Ισπανίας

Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗ

Δέκα το  βράδυ και η πλατεία ήταν 
ακόμα γεμάτη. Εκατοντάδεε κό
σμου, μέλη του κινήματοε τω ν 
«Α γανακτισμ ένων», πραγματο
ποιούσαν καθιστική διαμαρτυρία 
-  η διάθεση ήταν να μείνουν εκεί 
όλη τη  νύχτα. Ενα πανό έκανε την 
εμφάνισή του. Ελεγε στα ισπανικά: 
«Είμαστε ξύπνιοι. Τι ώρα είναι; Εί
ναι ώρα να φύγουν». Τα βλέμματα 
στραμμένα στη  Βουλή.

Καθ’ όλη τη  διάρκεια τηε πρω- 
τοφανούε σε όγκο χθεσινήε ειρη- 
νικήε διαμαρτυρίαε στο  Σύνταγμα 
(ο κόσμοε πλησίασε τιε 20.000), η 
οποία διοργανώθηκε εν ριπή ο
φθαλμού μέσω facebook, η προ
σοχή δεν ξέφυγε ούτε στιγμή από 
τη  Βουλή. «Ενοχοι!», φώναζε το 
πλήθοε. «Κλέφτεε», «προδότεε».

Από αργά το απόγευμα, η πλα
τεία ανέβαζε παλμούε. Παρέεε νέ
ων, άνεργοι, ποδηλάτεε, ζευγάρια 
συνταξιούχων, μαμάδεε με καρο- 
τσάκια, ανάπηροι με αμαξίδια, 
μπλόγκερ με iPhone, γιάπηδεε με

ρούχα τηε δουλειάε, ηλικιωμένοι, 
«επώνυμοι». Η γενιά του Πολυτε
χνείου και η γενιά του facebook 
πλάι πλάι. Οχι, στη  χθεσινή δια
μαρτυρία δεν είδαμε τιε γνωστέε 
φυσιογνωμίεε τω ν  διαδηλώσεων.

Στην αρχή αμήχανα, ο κόσμοε έ
φτανε στην πλατεία από το μετρό, 
τον ηλεκτρικό και με τα πόδια. Δεν 
γνωρίζονταν μεταξύ τουε, άγνωστοι 
μεταξύ αγνώστων, φαινόταν ότι 
τουε ένωνε η απόγνωση, κι αν ό
χι η απόγνωση, «κάτι». Κάτι α
προσδιόριστο, έναε θυμόε και- 
νούργιοε. «Χθεε, κατέβηκαν στο Σύ
νταγμα φίλοι που δεν κατεβαίνουν 
μέχρι τη ν άλλη γωνία», έλεγε χα- 
ριτολογώνταε κάποιοε στο twitter.

«Ξυπνήσαμε», έλεγε ένα πανό, α- 
παντώνταε στο  φημολογούμενο 
σύνθημα τω ν  Ισπανών. «Ελα κι ε
σύ εδώ, μην ανησυχείε, δεν μπο- 
ρείε να φανταστείε τι γίνεται», φώ
ναζε ο κόσμοε στα κινητά παρο- 
τρύνονταε όσουε είχαν μείνει σπί
τι να τουε συναντήσουν. Πανικόε, 
όταν κάποια στιγμή έπεσαν οι 
γραμμέε. Πολλοί φώναζαν συν-

θήμάτα και επευφημίεε. Αλλοι 
προτιμούσαν τη  σιωπηλή, θυμω
μένη διαμαρτυρία. Αλλωστε, εί
παμε, ο «διάλογοε» χθεε γινόταν με
ταξύ του απολιτίκ, μη χρωματι
σμένου πλήθουε και τω ν  μορφών 
πίσω από τα  κατεβασμένα πα
ντζούρια στο κτίριο τηε Βουλήε.

«Αραγε, μαε κοιτάζουν;», ανα-

Η  παρουσία 
της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ  
αργά το βράδυ 
«επίσκιασε» την πρωτο
φανή για τα ελληνικά 
δεδομένα διαδήλωση.

ρωτιέται μια κυρία. «Είναι μέσα ή 
πάλι τα έδρανα είναι άδεια;». «ΓΤ 
αυτό εδώ αξίζει να  αφήσειε το  με
ροκάματο», λέει ο κ. Μιχάληε που 
άφησε τη  δουλειά του για να κα- 
τέβει στο Σύνταγμα. «Ημουν χρό
νια ηλεκτρολόγοε, αλλά τώρα με 
τη ν κρίση δουλεύω ταξί. Στη γει

τονιά μου, στα  Σεπόλια, συναντώ 
πια παλιούε μου γείτονεε που ψά
χνουν στα σκουπίδια για φαγητό 
και κατεβάζω το βλέμμα», λέει. «Γι’ 
αυτούε έχω έρθει σήμερα εδώ και 
για τιε δύο κόρεε μου που είναι στο 
πανεπιστήμιο. Παλιά ανήκα σε 
κόμμα», ομολογεί. «Αλλά με απο
γοήτευσαν και τουε έδωσα δύο φά
σκελα». Η εν λόγω χειρονομία άλ
λωστε γινόταν συνεχώε χθεε.

Δίπλα μου δύο φοιτητέε τηε 
δραματικήε σχολήε. «Κάποτε, νό
μιζα ότι θα άλλαζα τον κόσμο με το 
θέατρο», λέει ο Ανδρέαε, «αλλά αη- 
ταπατώμουν, από εδώ και πέρα θα 
κατεβαίνω στουε δρόμουε». Πολ
λοί σκέφτηκαν χθεε το ίδιο. «Αφη
σα το μίτινγκ και κατέβηκα», έλε
γε κάποιοε στο κινητό. «Τι συμ
βαίνει εδώ;», μαε ρώτησε ο Μάικ 
από το Οχάιο τω ν ΗΠΑ. «Πείτε 
στουε Ελληνεε ότι είμαστε μαζί 
τουε». Ο Μάικ έμεινε συνολικά 
στην Ελλάδα 16 μέρεε και όπωε εί
πε δεν φοβήθηκε από τη  συγκέ
ντρωση του κόσμου. Παρά τη ν έ
ντονη  παρουσία τω ν  ΜΑΤ, η δια

μαρτυρία παρέμενε ειρηνική και το 
πλήθοε πολλαπλασιαζόταν μέχρι 
αργά το βράδυ. «Στιε πορείεε κλεί
νουμε, αλλά αυτή είναι διαφορε
τική», έλεγε χαρακτηριστικά ιδιο- 
κτήτηε καφέ στη  Βουλήε. «Πρώτη 
φορά βρίσκομαι στο Σύνταγμα 
και δεν μου πετάνε δακρυγόνα», έ
λεγε Κύπριοε διαδηλωτήε.

Ενα μαύρο σύννεφο μόνο. 
«Επρεπε να το κάνουν οι Ισπανοί;», 
αναρωτιούνταν οι μεγαλύτεροι. 
«Ο κόμποε έφτασε στο χτένι», α
παντούσαν άλλοι. Στη «γιορτή  
διαμαρτυρίαε» συναντήθηκαν πα
λιοί φίλοι και γνωστοί. Η ερώτηση 
στην άκρη τω ν  χειλιών όλων η ί
δια, «τ ι κάνειε; πώε πάει η δου
λειά;», αλλά ποιοε τολμούσε να την 
κάνει. Η απάντηση γνωστή. Η ελ
πίδα, τη ν επόμενη φορά να συνα
ντηθούν υπό άλλεε συνθήκεε.

Μετά τιε 8, έφθασε και η πορεία 
τηε ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, που ανήρτησε με 
τη  βοήθεια γερανών πανό με το 
σύνθημα «Δ εν  πουλιόμαστε», γε- 
γονόε που θεωρήθηκε «καπέλωμα» 
τηε διαδήλωσηε.

Η πρώτη μη κομματική διαδήλωση
Ισως έφταιγε το ισπανικό μήνυμα: «Ησυχία, μην ξυπνή
σετε τους Ελληνες». Ισως ήταν η «ενοχή που δεν κατέ
βαινα στον δρόμο να διαμαρτυρηθώ», που λέει π Μα
ρία, μέχρι πέρυσι γραμματέας και τώρα άνεργη. Ή  ί
σως να μην είχε κανείς ποτέ πλησιάσει τους απογοη
τευμένους νέους με τον σωστό τρόπο. 0 , τι κι αν είναι, 
το αποτέλεσμα παραμένει: Χθες το απόγευμα χιλιάδες 
νέοι άνθρωποι διαδήλωσαν ειρηνικό την αγανάκτησή 
τους στην πλατεία Συντάγματος.
Οι «Αγανακτισμένοι του Συντάγματος» οργανώθηκαν μέ
σα σε μια μέρα με τη βοήθεια του Ιντερνετ. Ως το από
γευμα της Τετάρτης, οι χρήστες του Facebook στη σελί
δα των «Αγανακτισμένων» έφθασαν τα 30.000 άτομα.
Κι έτσι η Αθήνα έζησε τη δική της «25Μ», με πολλές χ ι
λιάδες κόσμου, ελάχιστα πανό και αμήχανα συνθήματα. 
Ηταν ένα πλήθος ασυνήθιστο για την Αθήνα: άπειρες 
κάμερες «έγραφαν» βίντεο για να το ανεβάσουν στο 
Youtube, τα κινητά τραβούσαν ακατάπαυστα φωτογρα
φ ίες, το tw itter στα τηλέφωνα πήρε φωτιά. Αν μη τι άλ
λο, ήταν σίγουρα η πρώτη μη κομματική διαδήλωση με
γάλης κλίμακας, αφού για πολλούς από τους συμμετέ- 
χοντες ήταν και η πρώτη τους διαδήλωση. Και αν κρίνει 
κανείς από την εξέλιξή της, η επόμενη δεν θα αργήσει...

ΜΑΡΙΛΗ ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΥ

Από τις 6 το απόγευμα νέο ι κυρίως κατέκλυσαν την πλα
τεία του Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη.

Ογκώδεις 
συγκεντρώσεις 
σε όλη τη χώρα
Των ΘΑΝΑΣΗ ΤΣΙΓΓΑΝΑ - ΗΛΙΑ ΚΑΝΙΣΤΡΑ

Ειρηνική, χωρίε χρώματα και κόμματα, αυθόρμητη αλλά 
με πάθοε, ευρηματική στα  συνθήματα, με χιούμορ και 
λίγο χαβαλέ ή ταν η συγκέντρωση χιλιάδων «Αγανακτι- 
σμένων» που κατέκλυσαν χθεε από τιε 6 το  απόγευμα 
τη ν  πλατεία του Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη.

Κάποιοι μίλησαν για ξέσπασμα, άλλοι για απάντηση 
στουε Ισπανούε, οι περισσότεροι για οργή στη  λαίλαπα 
μέτρων, φόρων και περικοπών τηε κυβέρνησηε και τω ν  
τροϊκανών, και χειροκρότησαν, φώναξαν συνθήματα που 
βγήκαν μέσα από το πλήθοε, απέκλεισαν την παραλια
κή λεωφόρο και έστειλαν μήνυμα προε πάσα κατεύθυνση 
ότι «δεν πάει άλλο».

Ιδιαίτερα σε Θεσσα
λονίκη και Πάτρα, 
όπου οι πολίτες με 
κάθε τρόπο έστελναν 
το μήνυμα ότι 
«δεν πάει άλλο».

«Ελλάδα, ξύπνα, ήρθε η σειρά σου, φτάνει άλλο πια να 
θάβειε τα παιδιά σου» ήταν ένα από τα  συνθήματα τω ν 
/Αγανακτισμένων» που πραγματοποίησαν τη ν κινητο
ποίησή τουε μέσα από το ίεεεήοο^ σε ανάρτηση του ο- 
ιοίου είχαν δηλώσει «συμμετοχή» περισσότερα από 
22.000 άτομα. Πολλοί (κυρίωε νέοι σε ηλικία κατά 80%) 
πήγαν στη συγκέντρωσή του Λευκού Πύργου με τον κα
φέ, το  παγωτό, την μπίρα, την κιθάρα, τη  σφυρίχτρα τουε.

Υπήρχαν ζευγάρια που 
έσπρωχναν παιδικά κα- 
ροτσάκια, άλλοι με τα 
ποδήλατά τουε και λίγο 
μεγαλύτεροι σε ηλικία 
που επέβαλαν να ακου
στεί ο Εθνικόε Υμνοε. 
Δύο νέοι από τη  Χαλ
κηδόνα με ένα ρολόι- 
πλακάτ, οι δείκτεε του ο
ποίου έδειχναν την ώρα 

τηε συγκέντρωσηε, έγιναν για λίγο το επίκεντρο τηε δια
δήλωσηε καθώε παρέπεμπαν στουε Ισπανούε φωνάζο- 
νταε «Κάντε φασαρία, ν ’ ακούσει η Ισπανία».

«Λεφτά εμείε δεν έχουμε / έχουμε ψυχή / εσείε που τα 
αρπάξατε / θα πάτε φυλακή». «Δ εν  σαε θέλει ο λαόε / ε
λικόπτερα και μπροε», «Απατεώνεε, κλέφτεε δεν πάτε που
θενά / οι Ελληνεε ξυπνήσανε / δεν είναι πια αργά», «1, 
2 , 3 -  Φέρτε τα  κλεμμένα από τη ν Ελβετία». Ενα από τα 
λίγα πανό τηε συγκέντρωσηε έφερε τη  λέξη 
ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ, αρχιγράμματα τω ν  λέξεων Ενωση, Ριγμέ
νων, Χολωμένων, Οργισμένων, Μονίμωε Αδικημένων, αλ
λά Συνειδητοποιημένων και Τολμηρών Ελλήνων. Πλα- 
κάτ με δόση χιούμορ για τουε πολιτικούε: «Απελευθέρωση 
του επαγγέλματοε του πολιτικού... Τώρα!»

Περισσότερα από 7.000 άτομα παρέμεναν συγκε
ντρωμένα μέχρι αργά χθεε το  βράδυ στη ν πλατεία Γε
ωργίου τηε Πάτραε. Οι περισσότεροι από τουε διαδηλωτέε 
ήσαν νέοι και παρέμεναν καθιστοί σ την πλατεία. Κατά 
διαστήματα φώναζαν συνθήματα με αποδέκτεε την κυ
βέρνηση, τουε πολιτικούε, αλλά και τουε Ισπανούε Αγα- 
νακτισμένουε, μοίραζαν φέιγ βολάν ενώ, με τιε σφυρί- 
χτρεε που είχαν, ήθελαν να δώσουν το ν  δικό τουε τόνο 
στη  συγκέντρωση. Στη συγκέντρωση πήραν μέροε και 
Πατρινοί μεγαλύτερηε ηλικίαε. Αντίθετα, στον Πύργο τηε 
Ηλείαε ο αριθμόε τω ν συγκεντρωμένων στην πλατεία Ια- 
τρίδη δεν ξεπέρασε τα 250 άτομα.

Αυθόρμητεε συγκεντρώσειε πολιτών έγιναν ακόμη σε 
Ηράκλειο Κρήτηε, Ρέθυμνο και Χανιά, Βόλο, Λάρισα, Λα
μία, Καλαμάτα και αλλού.

vodafone
Α Ν Α ΚΟ ΙΝΩ ΣΗ VODAFONE: ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ

Η εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ (Vodafone) δίνει τη δυνατότητα χρήσης τω ν ενσωματωμένων λεπτών ομιλίας στο εξωτερικό στους συνδρομητές προγραμμάτων 
συμβολαίου για ιδιώτες σε συνδυασμό με την υπηρεσία Vodafone Passport, επεκτείνει τη δυνατότητα χρήσης του ενσωματωμένου όγκου δεδομένων του εκάστοτε 
προγράμματος χρήσης κατά την περιαγωγή σε όλες της χώρες της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης, ενώ παράλληλα, προβαίνει σε αλλαγές στις χρεώσεις περιαγωγής.

Αναλυτικότερα:
Α. Από 01/08/2011 θα ισχύσουν οι παρακάτω αλλαγές:

Περιαγωγή Φωνής και Γραπτών Μηνυμάτων
- Χρήση χρόνου ομιλίας στο εξωτερικό με το  Vodafone Passport
Επεκτείνεται η δυνατότητα χρήσης τω ν  ενσωματωμένων λεπτών ομιλίας για εξερχόμενες κλήσεις κατά την περιαγωγή σε συνδυασμό με την υπηρεσία Vodafone Passport 
και πλέον ισχύει για όλους τους συνδρομητές στα προγράμματα συμβολαίου για ιδιώτες με ενσωματωμένο χρόνο ομιλίας (εξαιρούνται Vodafone ΤΟΡ5, Vodafone ΤΟΡ5 SMS, 
Vodafone Best Friends, Vodafone Best Friends Fixed, Vodafone Friends). Η χρήση τω ν ενσωματωμένων λεπτών ομιλίας ισχύει στα δίκτυα του Vodafone Passport. Μετά την 
κατανάλωσή τους, ισχύουν οι εκάστοτε χρεώσεις του Vodafone Passport αναλόγως του βασικού προγράμματος του συνδρομητή.
Τα ενσωματωμένα λεπτά ομιλίας ορίζονται αναλόγως του προγράμματος συμβολαίου του συνδρομητή και είναι: α) προς τα εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας Wind, 
Cosmote και Q ή προς τα  εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας Wind, Cosmote και Q και προς όλα τα σταθερά δίκτυα για τα προγράμματα συμβολαίου Vodafone Unlimited old 
β) προς όλα τα  εθνικά δίκτυα κινητής και σταθερής τηλεφωνίας για τα  υπόλοιπα προγράμματα συμβολαίου για ιδιώτες.
Υπενθυμίζεται ότι σε κάθε περίπτωση οι κλήσεις Vodafone Passport επιβαρύνονται με χρέωση ανά κλήση (0.8339C για Ζώνη 1 και 2,6039€ για Ζώνη 2).
■ Δίκτυα Vodafone Passport
Εμπλουτίζεται η Ζώνη 2 της υπηρεσίας Vodafone Passport με τα  δίκτυα KTF Νοτίου Κορέας και MobileOne Σιγκαπούρης, ενώ η Vodafone Τουρκίας μεταφέρεται από τη Ζώνη 1 
της υπηρεσίας Vodafone Passport στη Ζώνη 2.
- Χρεώσεις Vodafone Passport
Οι χρεώσεις εξερχομένων κλήσεων κατά την περιαγωγή στα δίκτυα Vodafone Passport διαμορφώνονται: α) για τους ιδιώτες συνδρομητές συμβολαίου προγραμμάτων 
Vodafone Unlimited old σε 0,3321 €/λεπτό από 0,2952€/λεπτό β) για τους συνδρομητές τω ν Ευέλικτων Επαγγελματικών προγραμμάτων συμβολαίου σε 0,2657€/λεπτό 
από 0,2140€/λεπτό γ) για τους συνδρομητές τω ν  μη εμπορικά διαθέσιμων Επαγγελματικών προγραμμάτων με χρόνο ομιλίας σε 0,2657€/λεπτό από 0,2214€/λεπτό. 
Ο ελάχιστος χρόνος χρέωσης ανά κλήση διαμορφώνεται σε 60” από 45” για όλα τα  προγράμματα συμβολαίου (ιδιώτες και επαγγελματίες).
- Χρεώσεις μέσω Δορυφορικών Δικτύων
Η χρέωση εισερχομένων κλήσεων κατά την περιαγωγή μέσω δορυφορικών δικτύων διαμορφώνεται σε 3,6900€/λεπτό, πλέον τω ν τελών του ξένου δικτύου εφόσον αυτά 
υπάρχουν για συνδρομητές συμβολαίου και σε 3,6900€/λεπτό για συνδρομητές καρτοκινητής και καρτοπρογράμματος. Οι ισχύουσες χρεώσεις για συνδρομητές 
συμβολαίου είναι 0,6273€/λεπτό για τα  δίκτυα Vodafone Malta Maritime, Simmin-OceanCell, On Air Switzerland Sari και Seanet και 1,4909€/λεπτό για τα  υπόλοιπα δίκτυα, ενώ 
για τους συνδρομητές καρτοκινητής και καρτοπρογράμματος 0,9004€/λεπτό για το δίκτυο Simmin OceanCell και 1,8420€/λεπτό για το δίκτυο Thuraya.
Η χρέωση εξερχομένων γραπτών μηνυμάτων κατά την περιαγωγή μέσω δορυφορικών δικτύων διαμορφώνεται σε 0,9840€/μήνυμα για όλους τους συνδρομητές 
συμβολαίου, καρτοκινητής και καρτοπρογράμματος. Οι ισχύουσες χρεώσεις για συνδρομητές συμβολαίου αποτελούνται από τα τέλη του ξένου δικτύου προσαυξημένα 
κατά 20% συν Φ.Π Α. 23% και για συνδρομητές καρτοκινητής και καρτοπρογράμματος 0,1353€/μήνυμα και 0,4920€/μήνυμα αναλόγως του δορυφορικού δικτύου.
- Χρεώσεις εισερχομένων κλήσεων φωνής για χώρες εκτός ΕυρωπαϊκήςΈνωσης
Οι χρεώσεις εισερχομένων κλήσεων κατά την περιαγωγή εκτός ΕυρωπαϊκήςΈνωσης διαμορφώνονται για όλους τους συνδρομητές συμβολαίου, ιδιώτες & επαγγελματίες, 
καρτοκινητής (συμπεριλαμβανομένης και της καρτοκινητής Carrefour) και καρτοπρογράμματος για ιδιώτες και επαγγελματίες, ως ακολούθως:

Χρεώσεις εισερχομένων κλήσεων συνδρομητών συμβολαίου (€/λεπτό) 
(προγράμματα ιδιωτών και ατομικά επαγγελματικά)

Ευρώπη εκτός ΕυρωπαϊκήςΈνωσης 
Αμερική, Αυστραλία & Νέα Ζηλανδία 
Ασία 
Αφρική
Νήσοι Ειρηνικού Ωκεανού

Έως 31/07/2011 Από 01/08/2011
0,6273 
0,7011 
1,4909 
1,8450 
2,5830

0,6349
0,7049
1,4949
1,8548
2,5949

Χρεώσεις εισερχομένων κλήσεων συνδρομητών συμβολαίου (€/λεπτό) 
(επαγγελματικά προγράμματα)

Ευρώπη εκτός ΕυρωπαϊκήςΈνωσης 
Αμερική, Αυστραλία & Νέα Ζηλανδία 
Ασία 
Αφρική
Νήσοι Ειρηνικού Ωκεανού

Έως 31/07/2011 Από 01/08/2011
0,5018
0,5830
1,1070
1,6974
2,4354

0,5049
0,5849
1,1149
1,7049
2,4449

Χρεώσεις εισερχομένων κλτίσεων συνδρομητών καρτοκινητής & καρτοπρογράμματος (€/λεπτό) 
(ιδιωτών και επαγγελματιών)

Ευρώπη εκτός ΕυρωπαϊκήςΈνωσης 
Αμερική, Αυστραλία & Νέα Ζηλανδία 
Ασία 
Αφρική
Νήσοι Ειρηνικού Ωκεανού

Έως 31/07/2011 Από 01/08/2011
0,9004
0,9594
1,4022
1,9188
2,6568

0,9049
0,9649
1,6849
1,9249
2,6649

Οι χρεώσεις εισερχομένων κλήσεων συνδρομητών συμβολαίου επιβαρύνονται με τα  τέλη τω ν  ξένων δικτύων εφόσον αυτά υπάρχουν.

Περιαγωγή Δεδομένων
- Επέκταση χρήσης ενσωματωμένου όγκου δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Επεκτείνεται η δυνατότητα χρήσης του ενσωματωμένου όγκου δεδομένων (Mobile Internet) τω ν προγραμμάτων Vodafone Unlimited και Mobile Internet Unlimited κατά την 
περιαγωγή και ισχύει πλέον σε όλα τα δίκτυα της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης, Ελβετίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν, Νορβηγίας και Vodafone Αλβανίας. Σήμερα ισχύει σε 15 χώρες στην Ευρώπη.
- Χρέωση περιαγωγής δεδομένων από Laptop
Μειώνεται κατά 32% η χρέωση του Ημερησίου πακέτου περιαγωγής δεδομένων από Laptop, για την Ευρωπαϊκή Ζώνη χρέωσης και η τιμή του διαμορφώνεται σε 10€ για 
50ΜΒ για 24 ώρες από 14,76€ για 50ΜΒ για 24 ώρες.
- Ταξινόμηση δικτύων για χρήση Mobile Internet στο εξωτερικό
Τα δίκτυα της Vodafone Αιγύπτου, Αυστραλίας, Νέας Ζηλανδίας και Τουρκίας μεταφέρονται από την Ευρωπαϊκή Ζώνη χρέωσης στον υπόλοιπο κόσμο για χρήση Mobile 
Internet στο εξωτερικό. Για τα πακέτα περιαγωγής από Laptop Ημερήσιο 2, Μηνιαίο, Μηνιαίο Light και Μηνιαίο Medium τα προαναφερθέντα δίκτυα συγκαταλέγονται στους 
ευρύτερους συνεργάτες παγκοσμίως.
- Υπηρεσία Vodafone Europe από Laptop:

- Μειώνεται το μηνιαίο τέλος χρήσης της υπηρεσίας Vodafone Europe κατά 72% και διαμορφώνεται σε 20€ από 72,35€.
- Η χρήση του ενσωματωμένου όγκου δεδομένων κατά την περιαγωγή ισχύει πλέον σε όλα τα δίκτυα της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης, Ελβετίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν, 

Νορβηγίας και Vodafone Αλβανίας. Σήμερα ισχύει σε 11 Vodafone δίκτυα στην Ευρώπη.
- Το μηνιαίο όριο χρήσης διαμορφώνεται σε 500ΜΒ από 1GB ενώ καταργούνται τα  επιπλέον 150ΜΒ που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ζώνη.

Β. Επίσης, από 01/07/2011, μειώνονται οι χρεώσεις κλήσεων φωνής κατά τη διάρκεια περιαγωγής στις χώρες της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

- Εξερχόμενες κλήσεις που εκκινούν από δίκτυα της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης, Ελβετίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν και Νορβηγίας και τερματίζουν σε δίκτυα μέσα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας), Ελβετία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία:

- 0,4280€/λεπτό από 0,4797€/ λεπτό για συνδρομητές συμβολαίου
- 0,4305€/λεπτό από 0,4797€/λεπτό για πελάτες καρτοκινητής και καρτοπρογράμματος

- Εισερχόμενες κλήσεις σε δίκτυα της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης, Ελβετίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν και Νορβηγίας:
- 0,1328€/λεπτό από 0,1845€/ λεπτό για συνδρομητές συμβολαίου
- 0,1353€/λεπτό από 0,1845€/λεπτό για πελάτες καρτοκινητής και καρτοπρογράμματος

Οι συγκεκριμένες χρεώσεις κατά τη διάρκεια περιαγωγής στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισχύουν για όσους συνδρομητές δεν έχουν επιλέξει συγκεκριμένο πακέτο 
περιαγωγής (όπως το Vodafone Passport, το  Vodafone Europe κλπ.).
Οι συνδρομητές που κάνουν χρήση τω ν  παραπάνω προγραμμάτων, έχουν το  δικαίωμα να καταγγείλουν την σύμβασή τους αζημίως (με εξαίρεση την επιδότηση 
εξοπλισμού) εντός μηνός από την παρούσα δημοσίευση.Όλες οι προαναφερόμενες χρεώσεις συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 23%.


