
Κουκουλοφόροι ξηλώνουν ίο  πεζοδρόμιο και τοίχους στην πλατεία Συντάγματος, Διαδηλωτής με αντιασφυξιογόνο μάσκα προχωρεί δίπλα από φλέγόμενο βαν, κατά Από τη μανία των νεαρών διαδηλωτών δεν γλίτωσε και μια τζαμαρία με τη φωτο- 
για να «οπλιστούν» με κομμάτια μαρμάρου. τη διάρκεια των χθεσινών επεισοδίων. γραφία μιας αρχαίας ελληνικής γαλέρας.

Πεδίο μαχών έγινε πάλι το Σύνταγμα
Πυρπολήσεις οχημάτων και φθορές σε καταστήματα -  Συλλήφεις και δεκάδες τραυματίες -  Εκτεταμένη χρήση χημικών στο κέντρο

Του ΓΙΑΝΝΗ ΣΟΥΛΙΩΤΗ

Τα σοβαρότερα επεισόδια από την 25η 
Μαΐου, οπότε άρχισαν οι κινητοποιή- 
σειε των «Αγανακτισμένων», μέχρι 
σήμερα εκτυλίχθηκαν χθεε στην πλα
τεία Συντάγματοε. Από νωρίε το με
σημέρι και ώε αργά τη νύχτα ομάδεε 
κουκουλοφόρων συγκρούονταν με τα 
ΜΑΤ, που χθεε είχαν λάβει εντολή για 
δυναμικότερη, σε σύγκριση με τιε 
προηγοόμενεε ημέρεε, αντίδραση.

Η χρήση χημικών ήταν εκτεταμένη, 
ενώ σε αρκετέε περιπτώσειε οι αστυ
νομικοί πραγματοποιούσαν κατόπιν ε
ντολών εφορμήσειε μέσα στην πλατεία 
Συντάγματοε, που τον τελευταίο μήνα 
απολάμβανε καθεστώε ασύλου.

Παρότι όμωε η ΕΑ ΑΣ. έμοιαζε σε αρ
κετέε στιγμέε ικανή να ελέγξει τα ε

πεισόδια, αυτό τελικά δεν συνέβαινε, 
με συνέπεια το χάσε στουε δρόμουε γύ
ρω από την πλατεία να παρατείνεται 
για ώρεε. Οι οργανωτέε τω ν «Αγανα- 
κτισμένων» απέδωσαν τη σκλήρυνση 
τηε στάσηε τηε ΕΛ. ΑΣ. σε προσπάθεια 
αποδυνάμωσηε του κινήματόε τουε ε- 
νόψει τηε σημερινήε ψηφοφορίαε του 
Μεσοπρόθεσμου στη Βουλή. Η εκδο
χή τουε αυτή, ωστόσο, διαψεύδεται α
πό το ότι η πλειονότητα του κόσμου 
που παρέμεινε στο Σύνταγμα αφότου 
ολοκληρώθηκαν οι πορείεε διαμαρτυ- 
ρίαε, ήταν προετοιμασμένοε, εάν όχι 
πρόθυμοε, να συγκρουστεί με την 
Αστυνομία. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
αμέσωε μετά την πρώτη αψιμαχία, έ
ξω από καφετέρια στην οδό Οθωνοε ξέ
σπασαν γενικευμένα επεισόδια σε ό- 
λεε σχεδόν τιε γωνιέε τηε πλατείαε και

κυρίωε στην αρχή των οδών Ερμού και 
Καραγεώργη Σερβίαε, όπου διμοιρίεε 
των ΜΑΤ δέχτηκαν βροχή από πέτρεε 
που εκτόξευαν εναντίον τουε κου- 
κουλοφόροι.

Μπλοκ αντιεξουσιαστών
Τα χθεσινά επεισόδια και αυτά τηε 

15ηε Ιουνίου αποδεικνϋουν ότι το λε
γόμενο «κίνημα τηε πλατείαε» έχει ρι- 
ζοσπαστικοποιηθεί, πιθανόν και αλ
λοιωθεί από τη συμμετοχή σε αυτό (κυ
ρίωε τιε ημέρεε των γετηκών απεργιών) 
ισχυρών μπλοκ αντιεξουσιαστών. Και 
αν προ δύο εβδομάδων ο αριθμόε των 
ειρηνικών διαδηλωτών υπερίσχυσε 
και αποδείχθηκε τελικά ικανόε να α
πομονώσει εγκαίρωε τα ακραία στοι
χεία και να ελέγξει την πλατεία, χθεε 
η εικόνα ήταν διαφορετική εξαιτίαε κυ-

ρίωε τηε μικρήε συμμετοχήε ειρηνικών 
διαδηλωτών. Τα εκτεταμένα επεισόδια 
ώθησαν μερίδα των «Αγανακτισμένων» 
και πολιτικά κόμματα να καταγγείλουν 
οργανωμένη προβοκάτσια, αγνοώνταε 
ότι η αυθόρμητη δράση μερίδαε α- 
ντιεξουσιαστών ήταν αυτή που στιε πε- 
ρισσότερεε περιπτώσειε λειτουργούσε 
προβοκατόρικα υποχρεώνονταε τιε 
δυνάμειε τω ν ΜΑΤ να επέμβουν.

Παρά τιε εκκλήσειε των διοργανω
τών από τα μεγάφωνα όπωε «μην α
παντάτε στιε προκλήσειε τηε Αστυ- 
νομίαε» ή «κάθε πέτρα ισοδυναμεί με 
ένα δακρυγόνο» οι νεαροί, κυρίωε 
κουκουλοφόροι, συνέχιζαν επί ώρεε τον 
κλεφτοπόλεμο με τα ΜΑΤ.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν ομά
δα διαδηλωτών επιτέθηκε σε άτομα 
στην καφετέρια Costa Cafe που κρα

τούσαν ελληνικέε σημαίεε. Οι συ- 
γκρούσειε μέσα σε δέκα λεπτά γενι
κεύτηκαν στην οδό Φιλελλήνων. Δύο 
βαν εταιρειών κινητήε τηλεφωνίαε 
πυρπολήθηκαν, ενώ φθορέε προκλή- 
θηκαν στο κατάστημα τω ν Mac 
Donalcte και το βιβλιοπωλείο Public. Τα 
ΜΑΤ κύκλωσαν την πλατεία ελέγχονταε 
τουε ταραξίεε. Κατόπιν εντολών, ω
στόσο, οπισθοχώρησαν (προκαλώνταε 
ακόμα και την αντίδραση των επικε- 
φαλήε των διμοιριών) με συνέπεια λί
γα λεπτά αργότερα οι συγκρούσειε να 
ξεκινήσουν και πάλι. Σε πεδίο μάχηε 
αυτή τη φορά μετετράπη η λεωφόροε 
Αμαλίαε στη συμβολή με την Οθωνοε. 
Κουκουλοφόροι εξαπέλυαν επιθέσειε 
στουε αστυνομικούε, οι οποίοι απα
ντούσαν με εκτεταμένη χρήση δα- 
κρυγόνων.

Αρκετέε φορέε διμοιρίεε βγήκαν α
πό το προαύλιο τηε Βουλήε κμτα^ ν  
κονταε διαδηλωτέε στην οδό Αμα 
ενώ πετούσαν δακρυγόνα ακόμα και 
στο μέσον τηε πλατείαε. Λίγο μετά τιε 
6 μ. μ. τα πνεύματα ηρέμησαν, ωστό
σο νέοε γύροε επεισοδίων ξέσπασε με
τά τιε 9 μ. μ. και ενώ στην πλατεία Συ
ντάγματοε διεξαγόταν συναυλία πα
ρουσία 3.000 ατόμων. Ομάδα 300 κου
κουλοφόρων επετέθη στουε αστυνο- 
μικούε μπροστά από τη Βουλή, οι οποίοι 
πραγματοποιούσαν εφόδουε για να 
τουε απομακρύνουν. Ο κλεφτοπόλεμοε 
συνεχιζόταν έωε αργά τη νύχτα.

Προσήχθησαν 17 και συνελήφθησαν 
14 άτομα. Τραυματίστηκαν 9 πολίτεε 
και 37 αστυνομικοί.

Αλλο ρεπορτάζ σελ. 4,5,15

Η χώρα βρίσκεται 
για δεύτερη ημέρα 
σε απεργιακό κλοιό
Περίπου 2.000 εργαζόμενοι αντα- 
ποκρίθηκαν στο απεργιακό προ
σκλητήριο των δύο μεγαλύτε
ρων συνδικαλιστικών οργανώ
σεων (ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ), στην πλει
ονότητά τουε προερχόμενοι από 
τιε ΔΕΚΟ, που είχε οριστεί για τιε 
11 π.μ. στο Πεδίον του Αρεωε. 
Ακολούθησε πορεία, η οποία έ
φτασε στο Σύνταγμα μετά τιε 12 
το μεσημέρι. Είχε προηγηθεί η 
προσυγκέντρωση στην Ομόνοια 
του ΠΑΜΕ, στιε 10 το πρωί, και 
η πορεία προε το Σύνταγμα πε
ρίπου 8.000 - 10.000 ατόμων, 
σύμφωνα με την αστυνομία. Το 
μεσημέρι ξεκίνησε από το Μου
σείο πορεία προε τη Βουλή περί
που 2.000 - 3.000 ατόμων τηε ε- 
ξωκοινοβουλευτικήε αριστεράε 
και αντιεξουσιαστών. Οι υπόλο- 
ποι διαδηλωτέε επέλεξαν να 
πραγματοποιήσουν ξεχωριστέε 
πορείεε με τελικό προορισμό ε- 
πίσηε την πλατεία Συντάγματοε.

Χιλιάδεε άτομα συμμετείχαν 
στιε δύο πορείεε που πραγματο
ποιήθηκαν και στο κέντρο τηε 
Θεσσ> ήκηε. Ομάδεε «Αγανα- 
κτισμένων» -50 έωε 60 άτομα- 
που είχαν αποσπαστεί από την 
πορεία η οποία κατευθυνόταν 
προε τη  γενική γραμματεία Μα- 
κεδονίαε Θράκηε, απέκλεισαν 
την είσοδο του Παπάφειου Ιδρύ- 
ματοε και αποδοκίμασαν με συν

θήματα το ν  υπουργό Υγείαε 
Ανδρ. Λοβέρδο, τον μητροπολί
τη Θεσσαλονίκηε κ. Ανθιμο και 
τουε άλλουε συμμετέχοντεε σε 
συνεδρίαση για τα οικονομικά 
προβλήματα του ιδρύματοε. Κα
τά την αποχώρησή του ο μη- 
τροπολίτηε επέλεξε να περάσει 
μπροστά από τουε διαδηλωτέε 
στουε οποίουε επιχείρησε να μι
λήσει, αλλά δέχθηκε φραστυαί ε
πίθεση και αποχώρησε. Διμοιρία 
των ΜΑΤ κράτησε μακρύτερα 
τουε διαδηλωτέε, έτσι ώστε να α
ποχωρήσει ο υπουργόε Υγείαε και 
κατόπιν οι υπόλοιποι.

Κλοιόβ
Σε απεργιακό κλοιό βρίσκεται 

το σύνολο τηε χώραε, καθώε ερ
γαζόμενοι σε δημόσιεε υπηρεσίεε, 
ΔΕΚΟ, τράπεζεε, δικαστικοί υ
πάλληλοι, γιατροί, εκπαιδευτικοί 
(οι υπηρεσίεε των σχολείων ήταν 
κλειστέε και γι’ αυτό δόθηκε πα
ράταση στην κατάθεση των μη
χανογραφικών) συμμετέχουν 
στην 48ωρη γενική απεργία. Πα
ράλληλα, κλειστά θα παραμείνουν 
σήμερα τα φαρμακεία όληε τηε 
χώραε από τιε 8.30 π.μ. έωε τιε 
2.30 μ.μ. Νέκρωσαν χθεε οι υπη
ρεσίεε τω ν δήμων, ενώ συμβολι- 
κέε καταλήψειε έγιναν σε όλα σχε
δόν τα δημαρχεία τηε χώραε από 
εργαζομένουε, που απέκλεισαν τιε

Στη γενικό απεργία 
συμμετέχουν

Δημόσιοι υπάλληλοι, 
εφοριακοί, 
εργαζόμενοι στα 
ασφαλιστικά ταμεία, 
σε δήμους και 
νομαρχίες, 
σε ΓΕΝΟΠ - ΔΕΗ, 
0TE, ΕΛΤΑ, 
τράπεζες, γιατροί 
και νοσηλευτικό 
προσωπικό του ΙΚΑ, 
διοικητικό και 
παραϊατρικό 
προσωπικό του ΕΣΥ, 
φαρμακοποιοί, 
ιδιώτες γιατροί, 
οδοντίατροι, 
δάσκαλοι 
και καθηγητές 
(δημόσιου τομέα), 
δικαστικοί υπάλληλοι, 
δημοσιογράφοι 
(στάση εργασίας 
Ιΐπ.μ. - 3μ.μ.)
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Χθες πραγματοποιήθη
καν ξεχωριστές 
πορείες, με τελικό 
προορισμό την πλατεία 
Συντάγματος.

υπηρεσίεε από τιε 12 το μεσημέ
ρι έωε τη λήξη του ωραρίου τουε. 
Αμηχανία προκάλεσαν «Αγανα- 
κτισμένοι» πολίτεε τηε Κόριν
θου όταν κατέλαβαν την αίθουσα 
του δημοτικού συμβουλίου, στην 
οποία γινόταν συνεδρίαση αργά 
το βράδυ τηε Δευτέραε, ζητώνταε 
από τον δήμαρχο και τουε δημο-

τικοΰε συμβούλουε να αποχωρή
σουν από τιε θέσειε τουε. Η συ
νεδρίαση διακόπηκε και στη θέ
ση τηε πραγματοποιήθηκε συνέ
λευση των πολιτών.

Ταλαιπωρία
Συνεχίζεται και σήμερα η τα

λαιπωρία του επιβατικού κοινού, 
καθώε ακινητοποιημένα παρα
μένουν τα Μέσα Μαζικήε Μετα- 
φοράε πλην του μετρά, το οποίο 
εκτελεί κανονικά δρομολόγια. 
Χειρόφρενο τραβούν για δεύτερη 
ημέρα λεωφορεία, τρόλεϊ, ηλε- 
κτρικόε σιδηρόδρομοε και τραμ, 
ενώ ούτε σήμερα πραγματοποι
ούνται τα δρομολόγια του μετρό

από τη Δουκ. Πλακεντίαε έωε το 
Αεροδρόμιο, του ΟΣΕ και του προ- 
αστιακού. Συνεχίζονται τα προ
βλήματα στιε αεροπορικέε μετα- 
κινήσειε, καθώε πραγματοποι
ούνται δύο 4ωρεε στάσειε εργα- 
σίαε (8 π. μ. -12 μ. και 6 μ. μ. -10 
μ. μ.) από τουε ελεγκτέε εναέριαε 
κυκλοφορίαε, κατά τη διάρκεια 
των οποίων δεν θα εκτελείται κα
μία πτήση από και προε το ελλη
νικό αεροδρόμιο. Οσοι πρόκειται 
να ταξιδέψουν σήμερα αε επι
κοινωνήσουν με την αεροπορική 
τουε εταιρεία.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΛΛΙΡΗ, 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΣΣΙΜΗ, 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΙΓΓΑΝΑΣ

Τώρα ακούγονται 
πιο ψύχραιμες 
φωνές στη ΓΕΝΟΠ
Της ΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ

Η ενδέκατη ημέρα απεργίαε τηε ΓΕΝΟΠ βρίσκει του εργα- 
ζομένουε στη ΔΕΗ κουρασμένουε και απογοητευμένουε, τη 
διοίκηση του συνδικάτου να συνειδητοποιεί το αδιέξοδο 
στο οποίο μπήκε και να προετοιμάζεται να κλείσει τον κύ
κλο των κινητοποιήσεων και τη διοίκηση τηε εταιρίαε να 
προσπαθεί να αποτιμήσει το πραγματικό κόστοε τηε απεργίαε 
που είναι πολύ παραπάνω από το άμεσο των 2 - 4 εκατ. ευ
ρώ την ημέρα ωε αποτέλεσμα τηε ανόδου τηε Οριακήε Τι- 
μήε στην οποία αγοράζει το ρεύμα. Για τουε καταναλωτέε, 
όπωε όλα δείχνουν, η κατάσταση με την ηλεκτροδότηση 
θα ομαλοποιηθεί από την Πέμπτη και μετά, δεν αποκλείε
ται ωστόσο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο σε περίπτωση πα- 
ρατεταμένου καύσωνα να βρεθούν ξανά για κάποιεε ώρεε 
χωρίε ρεύμα. Αυτό, γιατί κατά τη διάρκεια τηε απεργίαε τηε 
ΓΕΝΟΠ χρησιμοποιήθηκαν νερά από τα αποθέματα που χρη
σιμοποιούνται για την κάλυψη τηε ζήτησηε τιε ώρεε αιχ- 
μήε του καλοκαιριού. Μαζί με τα νερά έχει στερέψει και ο 
λιγνίτηε στιε αυλέε των λιγνιτικών μονάδων, που σύμφω
να με στελέχη τηε ΔΕΗ απαιτείται χρόνοε για να αντικα- 
τασταθεί. Μείωση υδάτινων 
και λιγνιτικών αποθεμάτων 
συγκαταλέγονται στα έμμε
σα κόστη, που η ΔΕΗ δεν εί
ναι σε θέση να προσδιορίσει 
αυτή τη στιγμή, αλλά εκτιμά 
ότι θα κυμαίνονται σε υψη
λά επίπεδα. Στην ίδια κατη
γορία συγκαταλέγεται το κό
στοε που θα κληθεί να κα
ταβάλει η επιχείρηση σε εργολάβουε λόγω τηε απεργίαε, 
αλλά και το κόστοε των αυξημένων εισαγωγών και μάλιστα 
σε υψηλέε τιμέε για την κάλυψη τηε ζήτησηε τιε ημέρεε τηε 
απεργίαε, αλλά και των εισαγωγών που θα απαιτηθούν για 
το δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου.

Σήμερα η απόφαση 
τον πρωτοδικείου 
για το εάν η απερ
γία είναι παράνο, <. 
και καταχρηστική.

Με το ΠΑΜΕ στους καταπέλτες, τα πλοία έμειναν δεμένα στον Πειραιά

Ελληνες και ξένοι προσπαθούσαν 
να κατανοήσουν γιατί δεν ταξιδεύ
ουν, αφού η ΠΝ0 δεν είχε απεργία.

ση τηε πολιτείαε. Να σημειωθεί 
ότι οι ακτοπλοϊκέε εταιρείεε με 
επιστολή τουε είχαν ζητήσει α
πό την πολιτεία να ληφθούν μέ
τρα, προκειμένου να εκτελε- 
σθούν τα δρομολόγια τω ν πλοί
ων, καθώε «οι ναυτικοί δεν α- 
περγόύν, με απόφαση τηε ΠΝΟ». 
Ωστόσο, η πολιτεία, για μια α
κόμη φορά, απούσιαζε από το λι
μάνι. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα 
κατά τόπουε Λιμεναρχεία δεν έ
χουν λάβει καμιά ενημέρωση α
πό το Αρχηγείο Λιμενικού Σώ- 
ματοε - Ακτοφυλακή αναφορικά 
με τη στάση που θα πρέπει να 
κρατήσουν απέναντι στιε κατα- 
λήψειε τω ν πλοίων.

Του ΝΙΚΟΥ ΜΠΑΡΔΟΥΝΙΑ

Στο έλεος των... μη ναυτικών 
ϊρέθηκε για μια ακόμη φορά η α- 
τοπλοΐα, καθώε χθεε τα πλοία 
τρέμειναν «δεμένα» στο λιμά- 
του Πειραιά, αφού από νωρίε 
τρωί εκατοντάδεε συνδικαλι- 
ε το ' ΠΑΜΕ κατέλαβαν τουε 
m  ,ε, παρά το  γεγονόε ό- 
Πανελλήνια Ναυτική Ομο- 
δία (ΠΝΟ) δεν είχε λάβει α- 
ση για συμμετοχή στην 
η απεργία τηε ΓΣΕΕ και τηε 
ϊΥ. Συγχρόνωε, η ελληνική 
εία εκ νέου ήταν απούσα, 
γονταε τη σιωπή στο αίτη- 
ιν εκπροσώπων των ακτο- 
:ών εταιρειών να λάβει μέ- 
προκειμένου να αποπλεύ- 
τα  πλοία με ασφάλεια. Δυ- 
ώε, και σήμερα αναμένεται 
ιαναληφθεί η ίδια θλιβερή 
α. Τα πλοία να παραμείνουν 
iva», οι καταπέλτεε να έχουν 
ληφθεί από μέλη του ΠΑΜΕ, 
ον οποίων ελάχιστοι είναι

ναυτικοί και οι επιβάτεε, Ελληνεε 
και ξένοι, να περιμένουν στουε 
προβλήτεε προσπαθώνταε να 
κατανοήσουν γιατί δεν μπορούν 
να ταξιδέψουν αφού η ΠΝΟ δεν 
έχει προκηρύξει απεργία.

Η χθεσινή και σημερινή α- 
περγιακή κινητοποίηση στην α
κτοπλοΐα έχει εξαγγελθεί από την 
Πανελλήνια Ενωση Μηχανικών 
Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ), 
την Πανελλήνια Ενωση Κατω
τέρων Πληρωμάτων Μηχανήε 
«Ο Στέφενσων» και την Πανελ
λήνια Ενωση Ηλεκτρολόγων 
Εμπορικού Ναυτικού, σωματεία 
τα οποία εντάσσονται στη δύ
ναμη του ΠΑΜΕ, το οποίο πρό- 
σκειται στο ΚΚΕ.

Από νωρίε χθεε το πρωί εκα
τοντάδεε μέλη του ΠΑΜΕ κατέ
λαβαν τουε καταπέλτεε των πλοί
ων στο λιμάνι του Πειραιά με α
ποτέλεσμα να μην εκτελεσθεί κα
νένα από τα πρωινά δρομολόγια, 
προκαλώνταε την έντονη αντί
δραση των εταιρειών για τη στά-

Η  ταλαιπωρία των επι
βατών θα συνεχιστεί 
και αύριο, καθώς 
η ΠΝΟ εξήγγειλε 
24ωρη απεργία.

Το Ναυτικό Επιμελητήριο
Σε ανακοίνωσή του το Ναυτι

κό Επιμελητήριο Ελλάδαε (ΝΕΕ) 
εκφράζει την ανησυχία του για τα 
φαινόμενα παρεμπόδισηε εκτέ- 
λεσηε των ακτοπλοϊκών δρομο
λογίων και καλεί την κυβέρνηση 
να εφαρμόσει την εθνική και

διεθνή νομοθεσία που αφορούν 
τη διακίνηση επιβατών, όπωε 
και το δικαίωμα στην εργασία.

Πάντωε, η ταλαιπωρία τω ν ε
πιβατών και το μαρτύριο τηε 
«σταγόναε» για τιε ακτοπλοϊκέε 
εταιρείεε που βρίσκονται στο ό
ριο τηε οικονομικήε κατάρρευσηε 
θα συνεχισθεί και αύριο Πέ
μπτη, καθώε η ΠΝΟ εξήγγειλε 
24ωρη απεργία με ενδεχόμενο 
κλιμάκωσηε σε όλα τα πλοία 
τηε διαμαρτυρόμενη για τιε μει- 
ώσειε τω ν συντάξεων του Ναυ- 
τικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ) 
που προβλέπονται από το Με
σοπρόθεσμο. «Η διοίκηση τηε 
Ομοσπονδίαε κατέληξε σε αυτή 
την απόφαση ύστερα από την 
αιφνιδιαστική, εξοργιστική α
πόφαση τηε κυβέρνησηε να συ- 
μπεριλάβει διατάξειε με τιε οποίεε 
κυριολεκτικά ισοπεδώνονται τα 
κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώ
ματα των Ελλήνων ναυτεργα- 
τών», αναφέρεται σε ανακοίνω
ση τηε ΠΝΟ.

Εν αναμονή απόφασηβ του πρωτοδικείου
Η σημερινή ημέρα θα είναι κρίσιμη, καθώε αναμένεται 

η απόφαση του πρωτοδικείου για το εάν η απεργία είναι 
παράνομη και καταχρηστική, η οποία τελικά δεν εκδόθη- 
κε χθεε, και η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου τηε 
ΓΕΝΟΠ για την περαιτέρω στάση του συνδικάτου. Μέχρι 
χθεε πάντωε έδαφοε στο εσωτερικό τηε διοίκησηε κέρδι
ζε η εκτίμηση ότι μετά την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου 
η συνέχιση τηε απεργίαε δεν έχει κανένα νόημα. Η εκτί
μηση αυτή δύσκολα θα ανατραπεί σήμερα, καθώε βαραί
νει και από την τάση εκφυλισμού που είναι εμφανήε από 
πρρχθέε ακόμα και στα προπύργια του αγώνα, που είνο- π 
μονάδεε παραγωγήε. Η κατάσταση άρχισε να χαλαρώ 
παραδέχονται ακόμα και στελέχη τηε ΓΕΝΟΠ, ενώ πολλα- 
πλασιάζονται τα κρούσματα παρεμπόδισηε των εργαζομέ
νων να εισέλθουν στουε χώρουε εργασίαε. Είναι πολύ δύ
σκολο να μετρηθούν τα πραγματικά ποσοστά τηε απεργίαε, 
τόνιζε χθεε παράγων τηε ΔΕΗ, εξηγώνταε τουε πολλαπλούε 
τρόπουε που βρίσκουν συνδικαλιστέε και εργαζόμενοι για 
να απεργούν αμειβόμενοι. Η χαρακτηριστικότερη περίπτωση 
είναι να προσέρχονται στην εργασία και να μην μπορούν 
να εισέλθουν λόγω παρεμπόδισηε, ενώ πολλοί είναι και αυ
τοί που δηλώνουν ασθένεια. Ωε ακραία περίπτωση, για την 
οποία διετάχθη και έλεγχοε, είναι ο σταθμόε παραγωγήε τηε 
Ρόδου, στον οποίο το σύνολο του προσωπικού, γύρω στα 
44 άτομα, δήλωσαν την πρώτη ημέρα τηε απεργίαε ασθέ
νεια. Για την κάλυψη τηε ζήτησηε χθεε, η οποία διαμορ
φώθηκε στα 6.900 Μ\Μ, η ΔΕΗ προχώρησε σε εκ περιτρο- 
πήε διακοπέε διάρκειαε μιάμισηε ώραε. Για σήμερα, η έκταση 
και η διάρκεια των διακοπών θα κριθούν από την εξέλιξη 
τηε ζήτησηε.



Μαστίγιο και καρότο από την Ε.Ε.
Δηλώσεις από Ρεν, Μπαρόζο και Ρομπέι με το βλέμμα στραμμένο στις αποφάσεις του Κοινοβουλίου

Ο επίτροπος κ. Ολι Ρεν, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο και ο πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Χέρμαν Βαν Ρομπέι ζητούν από τους Ελληνες πολιτικούς να αναλάβουν τις ευθύνες 
τους, ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο «άμεσης χρεοκοπίας» της Ελλάδας.

Εναλλακτικό σχέδιο εξετάζουν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι

Του ανταποκριτή μας 
στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ

Οι επόμενες ώρεε είναι εξαιρετικά 
κρίσιμεε για την Ελλάδα, την 
Ευρωζώνη και την παγκόσμια 
οικονομία, προειδοποιούν σε δρα- 
ματικούε τόνουε οι Βρυξέλλεε, κα- 
θώε κορυφώνεται η αγωνία για 

ψήφιση του Μεσοπρόθε
σμου και του εφαρμοστικοϋ γό
μου. Ο πρόεδροε του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου κ. Χέρμαν Βαν Ρομπέι, 
ο πρόεδροε τηε Ευρωπαϊκήε Επι- 
τροπήε κ. Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο 
και ο επίτροποε κ. Ολι Ρεν καλούν, 
σχεδόν απεγνωσμένα, τον ελλη
νικό πολιτικό κόσμο να αναλάβει

Οι Βρυξέλλες 
προειδοποιούν πως 
καταψήφιση ισοδυναμεί 
με χρεοκοπία, αλλά 
υπόσχονται αναπτυξια
κές πολιτικές εάν 
τα μέτρα υιοθετηθούν.

\ ϋθυνεε του, προκειμένου να 
αποφευχθεί η «άμεση χρεοκοπία» 
τηε Ελλάδαε και η αποσταθερο
ποίηση τηε Ευρωζώνηε.

«Προε όσουε υποθέτουν ότι υ
πάρχουν άλλεε εναλλακτικέε λύ- 
σειε, λέω σαφώε: δεν υπάρχει ε
ναλλακτικό σχέδιο για να απο
φευχθεί η χρεοκοπία», προειδο
ποιούν οι κ. Ζοζέ Μανουέλ Μπα
ρόζο και Ολι Ρεν. Παράλληλα, η 
Κομισιόν λέει για πρώτη φορά ό
τι θα λάβει υπόψη «εποικοδομη- 
τικέε προτάσειε που διατυπώνο
νται από την ελληνική κοινωνία».

«Βοήθεια με κάθε μέσο»
Ο κ. Βαν Ρομπέι ζήτησε την ά

μεση πάταξη τηε φοροδιαφυ- 
γήε, προκειμένου να μην υπάρ
χει αίσθημα αδικίαε και κάλεσε 
την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη 
να βοηθήσουν με όλα τα μέσα. 
Θα βοηθήσουμε στην επανεκκί
νηση τηε ελληνικήε οικονομίαε, 
τόνισε ο πρόεδροε τηε Ε.Ε., υ- 
πενθυμίζονταε ότι η οικονομική 
βοήθεια προε την Ελλάδα παρέ-

Δξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης επεξεργάζονται εναλλα
κτικό σχέδιο για την περίπτωση 
που δεν ψηφιστεί το Μεσοπρόθε
σμο πρόγραμμα από το ελληνικό 
Κοινοβούλιο, υποστήριξαν ανώνυ
μα στο πρακτορείο Ρευίετε τρεις 
αξιωματούχοι της Ευρωζώνης. 
Στόχος του σχεδίου Βήτα είναι να 
αποτρέψει τη χρεοκοπία της Ελλά
δας για τα ομόλογα ύψους 5,9 δι
σεκατομμυρίων ευρώ που λήγουν 
τον προσεχή Αύγουστο. «Δύσκολα 
μπορώ να πιστέψω ότι καμία τρά
πεζα, κανένας οργανισμός, δεν θα

χεται παρά την αντίθεση τηε κοι- 
νήε γνώμηε σε πολλέε ευρωπαϊ- 
κέε χώρεε.

Ο δε κ. Μπαρόζο τόνισε ότι 
πρέπει να δοθεί βοήθεια, προ
κειμένου να υπάρξει ανάπτυξη 
στην Ελλάδα και να βελτιωθεί η 
ανταγωνιστικότητα. «Οσοι μιλά
νε για σχέδιο βήτα λένε ψέματα, 
δεν υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο 
για την αντιμετώπιση τηε χρεο- 
κοπίαε... Το μήνυμα είναι σαφέε: 
εάν θέλετε βοήθεια, τηρήστε τιε 
υποχρεώσειε σαε, δεν υπάρχει άλ
λη εναλλακτική λύση. Οσοι λένε 
ότι υπάρχει, είναι κυνικοί, είναι

δώσει ένα νέο δάνειο στην Ελλά
δα. Υπό τους κατάλληλους όρους, 
θα είναι δυνατό», είπε ο ένας α- 
ξιωματούχος. Η δυνατότητα κατα
βολής ενός προσωρινού δανείου 
(bridge loan) από την Ευρωζώνη 
έχει εξεταστεί και αποκλειστεί α
πό την προηγούμενη εβδομάδα, 
πρόσθεσε άλλος αξιωματούχος. 
Την περασμένη Παρασκευή, ο 
πρωθυπουργός της Ιρλανδίας κ. 
Εντα Κένι είχε δηλώσει ότι έλαβε 
διαβεβαιώσεις πως τα κράτη-μέλη 
που εφαρμόζουν προγράμματα 
(Ιρλανδία, Πορτογαλία) θα προφυ-

αυτοί που δεν θα επένδυαν σή
μερα ούτε ένα ευρώ στην Ελλά
δα!», είπε ο κ. Μπαρόζο μιλώνταε 
στο ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι Ευρωπαίοι πολιτικοί απευ
θύνουν έκκληση, κυρίωε στο ε
σωτερικό τηε Ελλάδαε, ενώ ταυ
τόχρονα διαψεύδουν πληροφο- 
ρίεε που κυκλοφορούν τιε τε- 
λευταίεε ημέρεε σε ευρωπαϊκέε 
πρωτεύουσεε, σχετικά με την ε
πεξεργασία, ανεπίσημα, σχεδίων 
με τα οποία θα αντιμετωπιστεί εν
δεχόμενο αδιέξοδο στο ελληνικό 
Κοινοβούλιο.

«Η Ευρωπαϊκή Ενωση εξακο-

λαχθούν στην περίπτωση που κάτι 
πάει στραβά στην Ελλάδα.
0 Βρετανός πρωθυπουργός κ. 
Ντέιβιντ Κάμερον είχε δηλώσει 
μετά τη λήξη της συνόδου κορυ
φής ότι όλες οι ευρωπαϊκές τρά
πεζες πρέπει να λάβουν τα μέτρα 
τους για ενδεχόμενο ατύχημα 
στην Ελλόδα.Με λίγα λόγια, το 
σχέδιο Βήτα μπορεί να υπάρχει, 
αλλά θα αφορά κυρίως τους άλ
λους. Την Ιρλανδία και την Πορτο
γαλία και την παροχή ρευστότητας 
στις τράπεζες για να περιοριστεί η 
εξάπλωση της κρίσης.

λουθεί να είναι έτοιμη να υπο
στηρίξει την Ελλάδα. Ομωε η Ευ
ρώπη μπορεί να βοηθήσει μόνο 
αν η Ελλάδα επιθυμεί να βοηθή
σει τον εαυτό τηε», τόνισε νωρί
τερα σε δήλωσή του ο κ. Ολι Ρεν. 
Εκτόε από τη δόση των 12 δισε
κατομμυρίων ευρώ που εξαρτά- 
ται απολύτωε από την ψήφιση 
του μεσοπρόθεσμου προγράμ- 
ματοε, ο κ. Ρεν αναφέρεται στιε 
διαπραγματεύσειε για το νέο 
Μνημόνιο που διεξάγονται ήδη 
και αναμένεται να ολοκληρω
θούν σε σημαντικό βαθμό στιε συ- 
νόδουε του Ευιτ^τουρ στιε 3 και

11 Ιουλίου, πάντοτε υπό την 
προϋπόθεση ότι θα ψηφιστεί το 
Μεσοπρόθεσμο.

Ο κ. Ρεν επαναλαμβάνει την 
πρόταση Μπαρόζο για απελευ
θέρωση των κοινοτικών επιδο
τήσεων με στόχο την ενίσχυση 
τηε ανταγωνιστικότηταε και τηε 
απασχόλησηε και υποστηρίζει 
την πρόθεση τηε ελληνικήε κυ- 
βέρνησηε για αναμόρφωση του 
φορολογικού κώδικα με στόχο τη 
δίκαιη ανακατανομή των βαρών 
και την καταπολέμηση τηε φο- 
ροδιαφυγήε.

Επίσηε, επιχειρεί «άνοιγμα» 
προε την ελληνική κοινωνία, α- 
ντιλαμβανόμενοε προφανώε ότι 
η στρατηγική τηε δημοσιονομι- 
κήε προσαρμογήε που έχει υιο
θετηθεί από την κυβέρνηση με τιε 
ευλογίεε τηε τρόικαε πλέον δεν 
είναι βιώσιμη πολιτικά. «Πιστεύω 
ότι οι εποικοδομητικέε προτάσειε 
που προέρχονται από διαφορε- 
τικούε τομείε τηε ελληνικήε κοι- 
νωνίαε πρέπει να εισακουστούν 
και να ληφθούν υπόψη», αναφέ
ρει ο κ. Ολι Ρεν.

Μείωση δαπανών
Οσον αφορά το επιχείρημα 

πολλών πολιτικών και αναλυτών 
ότι τα μέτρα που περιλαμβάνει το 
Μεσοπρόθεσμο βασίζονται υ
περβολικά στην αύξηση τηε φο- 
ρολογίαε, ο κ. Ρεν σε συνέντευξη 
που παραχώρησε στη NET επι- 
σήμανε ότι είναι «κοινόε στόχοε» 
με την τρόικα η απλοποίηση 
στην Ελλάδα «του φορολογικού 
συστήματοε τιε επόμενεε εβδο- 
μάδαε και μήνεε» και προανήγ
γειλε «την επέκταση τηε φορο- 
λογικήε βάσηε και την ταυτό
χρονη μείωση τηε φορολογίαε για 
να ενισχυθεί η οικονομική ανά
πτυξη». Δεδομένου, μάλιστα, ότι 
αυτή είναι και η βασική ένσταση 
- αντιπρόταση τηε Ν.Δ. στο Με
σοπρόθεσμο, όταν του ζητήθηκε 
εκ νέου η άποψή του για τιε προ- 
τάσειε του κ. Σαμαρά, τόνισε ότι 
προτιμά να μην κάνει «κάποιο 
σχόλιο για κόμματα ή πολιτι- 
κούε», εκφράζονταε γενικώε την 
ελπίδα του «να δω μια υπερήφα
νη εθνική ενότητα για την υπο
στήριξη των σημαντικών μεταρ
ρυθμίσεων».

Αισιοδοξία Μαξίμου ενόψει της ψηφοφορίας στη Βουλή
Του Φ. ΚΑΛΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ

Στην τελική ευθεία για τη σημερι
νή ψηφοφορία για το Μεσοπρό
θεσμο και την ταυτόχρονη διαδι
κασία ταχύτατηε κοινοβουλευτι- 
κήε διεκπεραίωσηε και του ε- 
φαρμοστικού νόμου, η κυβέρνη
ση ευελπιστεί να ξεπεράσει α- 
βρόχοιε ποσί τον κάβο και τη δο
κιμασία συνοχήε τηε στα δύο 
αλλεπάλληλα επώδυνα νομοθε- 
τήματα. Τιε τελευταίεε ώρεε μά
λιστα οι υπεύθυνοι τηε Κ. Ο. συ
ναντήθηκαν ή επικοινώνησαν εκ 
νέου με τουε θεωρούμενουε ωε 
πλέον επικίνδυνουε προε κατα
ψήφιση και μετά τον κύκλο των 
επαφών αυτών κατέληξαν ότι μό
νον ο κ. Αλ. Αθανασιάδηε θα 
πραγματοποιήσει αύριο την α
πειλή του. «Θα προχωρήσουμε α
κόμη και με έναν λιγότερο», σχο- 
1 ενδεικτικά συνεργάτηε του 
πρωθυπουργού.

Χθεε, ημέρα επεξεργασίαε του 
εφαρμοστικού νόμου στην αρμό
δια κοινοβουλευτική επιτροπή 
και μετά το «καθοδηγητικό μασάζ»

που υπέστησαν οι δεδηλωμένοι ωε 
διαφωνούντεε επί ημέρεε για να 
μεταβάλουν άποψη, οι τόνοι τηε 
αντιπαράθεσηε ήταν χαμηλοί, α- 
πειλέε για καταψηφίσειε δεν υ
πήρξαν, πλην όμωε ήταν μεγάλη 
η γκρίνια και η έκφραση ενστά
σεων επί πολλών διατάξεων.

«Στο συζητούμενο νομοσχέδιο 
υπάρχει σωρεία διατάξεων που θα 
μπορούσαν να είχαν ρυθμιστεί 
νωρίτερα. Αν η κυβέρνηση είχε 
δουλέψει εγκαίρωε θα είχε ενδε- 
χομένωε επέλθει συναίνεση με τα 
άλλα κόμματα για τουε στόχουε. 
Το πρώτο λοιπόν λάθοε ήταν ότι 
χάθηκε πολύτιμοε χρόνοε από τον 
περασμένο Μάρτιο που θα έπρε
πε να είχε έλθει το Μεσοπρόθε
σμο, αφού ήταν εμφανέε ότι εί
χαμε ανάγκη διορθωτικών πα
ρεμβάσεων», επισήμανε ο ειση- 
γητήε του ΠΑΣΟΚ στον εφαρμο- 
στικό νόμο κ. Ν. Αλευράε, απα- 
ντώνταε στιε ενστάσειε τηε α- 
ντιπολίτευσηε -πλην Ν. Δ. - για τη 
διαδικασία του κατεπείγοντοε με 
την οποία ήρθε το νομοσχέδιο. Η 
αντίδραση τηε προέδρου τηε Επι-

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Αλ. 
Αθαναοιάδης θεωρείται πιθανό να 
καταψηφίσει το Μεσοπρόθεσμο.

Θεωρείται πως πιθανή 
είναι η «απώλεια» 
ενός μόνον βουλευτή -  
Ωστόσο, συνεχίζονται 
οι ενστάσεις από μέλη 
της «πράσινης» Κ.Ο.

τροπήε Οικονομικών Υποθέσεων 
κ. Βάσωε Παπανδρέου ήταν για 
μία ακόμη φορά οξεία: «Η επι
τροπή έχει ταλαιπωρηθεί από τα 
κατεπείγοντα νομοσχέδια. Περι
μέναμε να λειτουργήσετε ωε κυ
βέρνηση έκτακτηε ανάγκηε και ό
χι να συρρικνώνετε τα κοινο
βουλευτικά δικαιώματα» είπε η κ. 
Παπανδρέου. Η χθεσινή διαδι
κασία ήταν πολύωρη, αφού το ε- 
κτενέε εφαρμοστικό νομοσχέδιο 
βγήκε «μια κι έξω» σε οκτώ ώρεε. 
Από τουε χαρακτηρισμένουε ωε 
διαφωνούντεε, οι Θ. Ρομπόπουλοε, 
Αλ. Αθανασιάδηε, Χρύσα Αράπο- 
γλου, ωε μη μέλη τηε επιτροπήε 
δεν παρέστησαν, αν και θα μπο
ρούσαν. Ενδειξη ενδεχομένωε ό
τι το κομματικό μασάζ έχει απο
τέλεσμα.

Παρ’ όλα αυτά δεν έλειψαν οι 
αιχμέε και οι διαφωνίεε, που έ
φτασαν απλώε μέχρι την έκφρα
σή τουε, χωρίε περαιτέρω προει
δοποιήσει. Ο κ. Αλευράε χαρα
κτήρισε λάθοε τη δημιουργία τα
μείου για την αξιοποίηση τηε ι- 
διωτικήε περιουσίαε του Δημοσί

ου διαφωνώνταε στο να διοικείται 
μόνον από τεχνοκράτεε, θέση με 
την οποία συμφώνησε και η κ. 
Λούκα Κατσέλη.

Απόλυτη διαφωνία με τιε απο- 
κρατικοποιήσειε ΔΕΗ και Οργα
νισμών Υδατοε εξέφρασε ο κ. Π. 
Κουρουμπλήε. Επιφυλακτικόε για 
τιε αποκρατικοποιήσειε μόνον 
για εισπρακτικούε λόγουε δήλω
σε ο κ. Α. Μακρυπίδηε, που χα
ρακτήρισε επίσηε μεγάλο ρίσκο 
την αύξηση των φορολογικών 
συντελεστών. «Η υπερφορολό- 
γηση μάε έχει φτάσει στον πάτο» 
τόνισε ο κ. Σ. Βαλυράκηε που διε- 
φώνησε επίσηε με τιε αποκρατι- 
κοποιήσειε ΕΛΤΑ και ΟΠΑΠ.

Αδικα και επώδυνα χαρακτή
ρισε τα μέτρα ο πρώην υφυ- 
πουργόε κ. Δ. Κουσελάε, για να ει- 
σπράξει το καρφί από την κ. Πα
πανδρέου ότι «εσύ τα έφτιαξεε», 
ενώ επιφυλάξειε για τιε αποκρα- 
τικοποιήσειε εξέφρασε και ο κ. Δ. 
Λιντζέρηε. Αντίθετοε, με την α
νατροπή πολεοδομικών και περι
βαλλοντικών κεκτημένων δήλω
σε ο κ. Κ. Καρτάληε.

Η χώρα οδηγείται σε κατάρρευση, προειδοποιεί η κ. Β. Παπανδρέου
Με νέες προσκλήσειε - «ανοίγ
ματα» συναίνεσηε ευθέωε στη 
Ν.Δ. και προσωπικά στον κ. Α  Σα
μαρά, ο υπουργόε Οικονομικών 
χθεε στη Βουλή επιχείρησε να 
δώσει, μόλιε μία ημέρα πριν από 
την ψηφοφορία για το μεσο
πρόθεσμο πρόγραμμα και την έ
ναρξη τηε συζήτησηε για τον ε
φαρμοστικό νόμο, νέα διάσταση 
στην προοπτική κοινού βηματι- 

) των δύο μεγάλων κομμάτων 
για την αντιμετώπιση τηε οξύ- 
τατηε δημοσιονομικήε κρίσηε. Η 
κίνηση αυτή του κ. Ευ. Βενιζέλου 
ήρθε ωε άμεση απάντηση τηε κυ- 
βέρνησηε στην ομιλία-παρέμ- 
βαση του αρχηγού τηε αξιωμα- 
τικήε αντιπολίτευσηε, σύμφωνα 
με την οποία η Ν.Δ. προτίθεται 
να συναινέσει σε επιμέρουε οι- 
κονομικέε επιλογέε, όπωε οι α- 
ποκρατικοποιήσειε.

Η χθεσινή κοινοβουλευτική 
διαδικασία, ωστόσο, σημαδεύ
τηκε και από την εξαιρετικά 
«σκληρή» για την κυβερνητική πο
λιτική τοποθέτηση τηε κ. Βάσωε 
Παπανδρέου: «Ψηφίζω γνωρίζο- 
νταε ότι επιλέγω το μαχαίρι αντί

για πιστόλι», είπε αιτιολογώνταε 
τη θετική ψήφο τηε στη σημερι
νή ψηφοφορία. «Η χώρα οδηγεί
ται σε κατάρρευση. Αν ψηφιστεί 
το Μεσοπρόθεσμο η κατάρρευση 
θα έρθει αργότερα. Αν καταψη
φιστεί, θα καταρρεύσει αμέσωε. 
Δεν είμαι έτοιμη να αναλάβω 
την ευθύνη τηε άμεσηε κατάρ- 
ρευσηε», πρόσθεσε.

«Ολοι έχουμε την ίδια αγωνία», 
σχολίασε αμέσωε ο κ. Βενιζέλοε 
και κάλεσε τιε δυνάμειε τηε α- 
ντιπολίτευσηε να αντιληφθούν το 
εύροε του προβληματισμού που 
διακατέχει τα στελέχη και τουε 
βουλευτέε του ΠΑΣΟΚ. «Η θετική 
ψήφοε είναι γενναία πράξη», συ
μπλήρωσε.

Ωστόσο, άπαντεε, ειδικά στουε 
κόλπουε του κυβερνώντοε κόμ- 
ματοε, συνειδητοποιούσαν πια ό
τι η θετική ψήφοε σήμερα για το 
Μεσοπρόθεσμο, θα αποτελέσει πι
θανότατα την τελευταία πράξη α- 
νοχήε τμήματοε των βουλευτών 
του ΠΑΣΟΚ προε την κυβέρνηση 
και την πολιτική, την οποία ακο
λουθεί στα δημοσιονομικά.

Ταυτόχρονα, πολλοί σημείωναν

Δήλωσε πως θα ψηφί
σει «υπέρ», γνωρίζοντας 
ότι «επιλέγει το μαχαίρι 
αντί για πιστόλι»  -  

Πρόσκληση συναίνεσης 
προς Ν.Δ. από 
Βενιζέλο.

ότι η εικόνα τηε εθνικήε αντι- 
προσωπείαε τα τελευταία 24ωρα, 
αναδύει εντονότερα από άλλεε φο- 
ρέε την αίσθηση ότι το ενδεχό
μενο να βρεθούν σημεία «συνά- 
ντησηε» τουλάχιστον των δύο με
γάλων κομμάτων στο αμέσωε 
προσεχέε μέλλον είναι περισσό
τερο κοντά. Υπό αυτό το πρίσμα 
αξιολογήθηκε ωε ιδιαίτερηε ση- 
μασίαε η διπλή πρόσκληση Βε
νιζέλου προε τον πρόεδρο τηε 
Ν.Δ.: να προτείνει ο αρχηγόε τηε 
αξιωματικήε αντιπολίτευσηε πρό
σωπα που θα στελεχώσουν τόσο 
την ειδική για τιε Αποκρατικο
πο ιήσει Γραμματεία, όσο και 
την Επιτροπή που θα αναλάβει 
την από μηδενική βάση κατάρ
τιση ενόε νέου φορολογικού νο
μοσχεδίου.

Το κλίμα που δημιούργησε αυ- 
τόε ο άτυποε «διάλογοε» του υ
πουργού Οικονομικών και του κ. 
Σαμαρά, βρέθηκε στο επίκεντρο 
σχολιασμού στο Περιστύλιο γι’ 
αρκετή ώρα. Αντικαταστάθηκε, 
πάντωε, ωε θέμα συζήτησηε με
τά την ομιλία τηε κ. Παπανδρέου. 
Ηταν φυσικό, καθώε είχε χαρα

κτηρίσει «άγρια, άδικα και ανα
ποτελεσματικά» τα μέτρα, προ- 
σθέτονταε παράλληλα ότι με το 
Μεσοπρόθεσμο η χώρα οδηγείται 
σε χρεοκοπία. «Τι συμβαίνει στην 
πραγματικότητα; Μαε δίνουν α
ναστολή εκτέλεσηε σε δόσειε. Ωε 
πότε, ωστόσο, νομίζετε ότι θα μαε 
δίνουν αυτή την αναστολή;» α
ναρωτήθηκε στην έντονα φορτι
σμένη χθεε ομιλία τηε η κ. Πα
πανδρέου. «Μαε έχει μείνει μόνο 
η ελπίδα να παλέψουμε», σημεί
ωνε αμέσωε μετά ο κ. Οδ. Κων- 
σταντινόπολουλοε.

Τέλοε, με τη φράση «η Ελλάδα 
δεν πρόκειται να γίνει Αργεντινή», 
ο πρόεδροε τηε Βουλήε κ. Φ. Πε- 
τσάλνικοε επιχείρησε να κλείσει 
τη συζήτηση που με χαρακτήρα 
μετωπικήε αντιπαράθεσηε κυ- 
βέρνησηε - αντιπολίτευσηε, συ
νεχίστηκε και χθεε με επίκεντρο 
τιε δηλώσειε Πάγκαλου, αναφο
ρικά με τον ρόλο των τανκε σε πε- 
ριόδουε οξύτατηε κοινωνικήε έ- 
ντασηε. Το θέμα είχαν επαναφέ
ρει οι κ. Αλ. Τσίπραε και Γ. Κα- 
ρατζαφέρηε.

ΓΙΩΡΓΟΣ Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ

Μεταβολή 
στρατηγικής από 
τον πρωθυπουργό
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Στις δηλώσεις τω ν  Ευρωπαίων ηγετών και αξιωματούχων 
παραπέμπουν οι συνεργάτεε του πρωθυπουργού για τιε 
διαστάσειε που έχει λάβει το ελληνικό πρόβλημα εκτόε συ
νόρων, αλλά και τιε ελπίδεε που τρέφουν λόγω αυτήε τηε 
διεθνοποίησηε. Θεωρούν ότι οι περισσότεροι βουλευτέε 
κατανοούν την κρισιμότητα τηε κατάστασηε και π 'η ν του 
κ. Αλ. Αθανασιάδη (για τον οποίο υπάρχει πολύ. ό κλί
μα), θα υπερψηφίσουν το Μεσοπρόθεσμο. Παράλληλα, ο 
πρωθυπουργόε φέρεται αποφασισμένοε να προχωρήσει σε 
διαρθρωτικέε μεταρρυθμίσειε (πέραν όσων έχουν οικο
νομική διάσταση), ενώ πληροφορίεε αναφέρουν ότι σκέ
φτεται ακόμη να «παγώσει» το άνοιγμα προε τη Ν.Δ., την 
οποία συνεργάτεε του χαρακτηρίζουν ωε «κατώτερη των 
περιστάσεων».

Στο περιβάλλον του πρωθυπουργού υπάρχει επίσηε ε
νόχληση για τον κ. Θ. Πάγκαλο, ο οποίοε προχθέε με τιε δη- 
λώσειε του στη Βουλή, αντί να αμβλύνει, όξυνε ακόμη πε
ρισσότερο την αντιπαράθεση που είχε ξεκινήσει όταν εί
χε ο ίδιοε θέσει το δίλημμα: «Μεσοπρόθεσμο ή τανκε». Συ
γκεκριμένα, ωε προε την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου πα- 
ρέπεμπαν στιε δηλώσειε 
των κ. Ολι Ρεν και Γιούργκεν 
Σταρκ, οι οποίοι έκαναν σα
φέε ότι για την Ελλάδα η κα
ταψήφιση του Μεσοπρόθε
σμου δεν θα ενεργοποιούσε 
κάποιο εφεδρικό σχέδιο, αλ
λά θα οδηγούσε σε χρεοκο
πία. Στο πλαίσιο αυτό υπο
γράμμιζαν και τιε σχετικέε 
χθεσινέε τοποθετήσειε των 
κ. Ζοζέ Μπαρόζο και Χέρμαν Βαν Ρομπέι, οι οποίοι είπαν 
χθεε ότι για την Ελλάδα δεν υπάρχει άλλοε δρόμοε, παρά 
το Μεσοπρόθεσμο. Οι ίδιεε πηγέε πάντωε διέκριναν και την 
αισιόδοξη οπτική γωνία στιε τοποθετήσειε των εταίρων μαε, 
με κύρια εκείνη την έμμεση υπόσχεση του κ. Ρεν ότι η Ε.Ε. 
«εξακολουθεί να είναι έτοιμη να υποστηρίξει την Ελλάδα».

Στο Μαξίμου θεωρούν ότι οι Ευρωπαίοι έχουν αντιληφθεί 
πλέον την επιτακτική ανάγκη για την ώθηση και ορισμέ
νων αναπτυξιακών πολιτικών, εν όψει μάλιστα του φθινο
πώρου, όταν αναμένεται να οριστικοποιηθεί το δεύτερο Μνη
μόνιο για την Ελλάδα. Τούτο για δύο λόγουε: πρώτον, προ
κειμένου να αρχίσει έστω και υποτυπωδώε να κινείται η ε
σωτερική αγορά, ώστε η ανεργία αν όχι να μειωθεί, να στα
θεροποιηθεί στουε επόμενουε μήνεε. Δεύτερον, για λόγουε 
ψυχολογικούε, ώστε η ατζέντα να μετατοπιστεί από τη με
τρολογία και να επιτρέψει μια πιο ψύχραιμη αντιμετώπι
ση των πραγμάτων. Την ίδια στιγμή, οι συγκεκριμένεε πη
γέε αναφέρουν ότι ναι μεν είναι εξαιρετικά θετικό μήνυμα 
για την οικονομία η προώθηση επιπλέον κοινοτικών πόρων 
προε την Ελλάδα, τονίζουν δε ότι οι προσδοκίεε δεν μπο
ρεί να είναι τεράστιεε. Πέρα από το στενά δημοσιονομικό 
πρόβλημα, αλλά και τη συζήτηση γύρω από το Μεσοπρό
θεσμο, ο πρωθυπουργόε φαίνεται ότι έχει αποφασίσει να 
προχωρήσει και σε όλεε τιε υπόλοιπεε αλλαγέε. Ενδεικτι
κή ήταν η χθεσινή σύσκεψη την οποία συγκάλεσε με τη 
συμμετοχή των κ. Δ. Ρέππα, X. Καστανίδη και Μιλτ. Πα- 
παϊωάννου, με αντικείμενο την τεχνική επεξεργασία του 
δημοψηφίσματοε. Αναφορικά με τον κ. Πάγκαλο, το Μαξίμου 
εξέφρασε τη δυσφορία του χθεε διά του κ. Η. Μόσιαλου ο 
οποίοε είπε (Φλαε) ότι: «Σε μια στιγμή που η κυβέρνηση, 
η Κ.Ο., ο λαόε και η χώρα δίνουν τη μάχη για να ξεπερά- 
σουμε την κρίση, δεν χρειάζονται τέτοιεε προσεγγίσειε».

Οξεία αντιπαράθεση 

Ν.Δ. - ΚΚΕ για το λιμάνι
Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Μετωπική σύγκρουση ανάμεσα στη Ν. Δ. και το ΚΚΕ, και 
μάλιστα για δεύτερη συνεχή ημέρα, προκαλούν οι απεργιακέε 
κινητοποιήσειε και οι μέθοδοι τιε οποίεε χρησιμοποιεί το 
ΠΑΜΕ. Αιτία για τη νέα αντιπαράθεση στάθηκε ο χθεσινόε 
αποκλεισμόε του λιμανιού από ναυτεργάτεε που πρόσκει- 
νται στο ΠΑΜΕ, τον οποίο επέκρινε ο εκπροσώποε τηε Ν. 
Δ. κ. Γ. Μιχελάκηε, προκαλώνταε την αντίδραση του ΚΚΕ. 
Μια ημέρα νωρίτερα, τα δύο κόμματα είχαν συγκρουστεί 
με αφορμή τα πανό που είχε κρεμάσει το ΠΑΜΕ στην Ακρό
πολη. Την ίδια ώρα, πάντωε, τα κόμματα τηε Αριστεράε και 
ο ΛΑΟΣ καταδίκασαν τα επεισόδια στην πλατεία του Συ- 
ντάγματοε, ενώ υπαινίχθηκαν ότι έγινε προβοκάτσια.

Ο κ. Μιχελάκηε αποδοκίμασε χθεε τουε ναυτεργάτεε που 
είχαν αποκλείσει το λιμάνι του Πειραιά, διακόπτί ε έτσι
τα δρομολόγια. «Κανέναε δεν έχει το δικαίωμα να αφαιρεί 
με το «έτσι θέλω» τα δικαιώματα χιλιάδων άλλων. Οπωε το 
δικαίωμα των νησιωτών μαε να κινούνται από και προε τουε 
τόπουε τουε, αλλά και να προμηθεύονται βασικά αγαθά» εί
πε, προσθέτονταε «ότι άλ
λο και βεβαίωε σεβαστό το 
δικαίωμα τηε απεργίαε και 
άλλο η αυθαιρεσία που 
πλήττει τουε ίδιουε τουε πο- 
λίτεε και το συλλογικό συμ
φέρον». Ηταν η δεύτερη πα
ρέμβασή του κατά ενερ
γειών που η Συγγρού θεω
ρεί ότι πλήτττουν τον του
ρισμό και την εικόνα τηε 
χώραε και προκάλεσε την 
αντίδραση του ΚΚΕ, το οποίο καταλόγισε στη Ν.Δ. ότι ε’ 
ναι «πιστή και αφοσιωμένη στην εξυπηρέτηση των εφι 
πλιστών, που εκμεταλλεύονται στυγνά τουε ναυτεργάτεε

Τα επεισόδια που έγιναν χθεε στο κέντρο προκάλεσ 
αντιδράσειε από τα μικρότερα κόμματα. Το ΚΚΕ αν^κοίνο 
ότι «όλωε περιέργωε, οι διάφορεε ομάδεε κούκο ρός 
εμφανίζονται μαζί με τα ΜΑΤ τιε ημέρεε των απεργία 
κινητοποιήσεων και διαδηλώσεων» και τονίζει ότι ο 
και η νεολαία έχουν ένα επιπλέον στοιχείο για να σι 
ράνουν «ότι το κίνημα που πρώτα απ’ όλα φοβάται τ· 
στημα είναι το κίνημα τηε εργατικήε τάξηε, που δίνει 
λαό προοπτική. Το ταξικό εργατικό κίνημα ξέρει να πα 
και να περιφρουρείται από τουε προβοκάτορεε». Ο ει 
σωποε του ΛΑΟΣ κ. Κ. Αϊβαλιώτηε χαρακτήρισε ωε « 
κρότερο κακό να αποτελούν τα επεισόδια έργο προ| 
τόρων» και ωε το μεγαλύτερο «να έχει φτάσει η οργή 
μπρησμούε, βανδαλισμούε». Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι < 
στυνομικέε δυνάμειε καταστολήε επιχείρησαν να διαλύ 
την ειρηνική συγκέντρωση αξιοποιώνταε την τυχοδι 
κή στάση ανώνυμων κουκουλοφόρων» και καταγγέλλει 
αστυνομική βία και την προκλητικά ανεύθυνη και ■ 
διωκτική στάση των ανώνυμων κουκουλοφόρων». Τη 
ση των κουκουλοφόρων καταδίκασε και η ΔημΑρ.

Ο κ. Γ. Μιχελάκης 
αποδοκίμασε χθες 
τους ναυτεργάτες 
του ΠΑΜΕ -  Για 
προβοκάτσια στο Σύ
νταγμα κάνουν λόγο 
Αριστερά και ΛΑΟΣ.

Θα στραφεί από 
την οικονομία 
σε θεσμικές 
αλλαγές -  Σύσκεψη 
στο Μαξίμου I 
το δημοψήφισμα.


