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Εβδομάδα «Γολγοθάς» για την κυβέρνηση
Καλείται να λάβει οριστικές αποφάσεις για καυτά Θέματα εν μέσω κλιμακούμενης κοινωνικής αναταραχής

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

Με την ΑΔΕΔΥ να απειλεί με καθημερινούε 
πλέον αποκλεισμούε όχι μόνο δρόμων, 
αλλά και υπουργείων, η εβδομάδα που αρ-ι 
χίζει τη Δευτέρα μοιάζει μάλλον η πρώτη 
από τιε «κολασμένεε» για την κυβέρνηση, 
όπωε τιε περιέγραψε τιε προάλλεε ο κ. Ευ.

πζέλοε. Οι ανακοινώσειε του νέου βαθ- 
\  ,ογίου και μισθολογίου ήδη προκαλούν 
αντιδράσειε, οι οποίεε μάλιστα είναι βέβαιο 
ότι θα κλιμακωθούν με την επισημοποίη- 
ση του τρόπου που θα επιβληθεί το καθε- 

Γ στώε τηε εργασιακήε εφεδρείαε, που θα ο- 
ριστικοποιηθεί αύριο σε έκτακτο υπουργι
κό συμβούλιο.

Για το  φλέγον αυτό ζήτημα η κυβέρνη
ση, διά τω ν  κ. Ευ. Βενιζέλου και Δημ. Ρέπ-

πα, αποπειράθηκε χθεε να διασφαλίσει με 
την τρόικα λϋσειε που εκτιμά ότι θα αμ
βλύνουν τιε αντιδράσειε, όπωε να ενταχθούν 
στην εφεδρεία κυρίωε όσοι βρίσκονται κο
ντά στη συνταξιοδότηση ή και ένα σύστημα 
εκ περιτροπήε εργασίαε και εφεδρείαε. Και 
τούτο διότι στο Μαξίμου ήδη έχουν φτάσει 
μηνύματα από την Κοινοβουλευτική Ομά
δα του ΠΑΣΟΚ ότι τα άλλα σενάρια που α
κούστηκαν, όπωε το κλείσιμο οργανισμών 
με μαζικέε απολύσειε ή και η αναγκαστική 
εφεδρεία όσων προσλήφθηκαν εκτόε ΑΣΕΠ 
μετά το 2000, πιθανότατα δεν θα περάσουν 
από τη ν πράσινη πλειοψηφία...

Σε κάθε περίπτωση, ενδεικτική τηε κλι- 
μάκωσηε πλέον τηε σύγκρουσηε κυβέρ- 
νησηε και εργαζομένων είναι η πρωτόγνωρη 
επιλογή τηε ΑΔΕΔΥ και τηε ΓΣΕΕ όχι μόνον

να προγραμματίζουν πανελλαδική απεργία 
την Τετάρτη, αλλά να «προμηνύουν» και άλ- 
λεε «δυσάρεστεε εκπλήξειε» σ την κυβέρ
νηση, όπωε λένε δημοσίωε οι εκπρόσωποί 
τουε, χωρίε να ανακοινώνουν τιε μεθόδουε 
αντίδρασηε που απεργάζονται. Στουε κόλ- 
πουε δε τω ν απεργών προεξοφλείται ότι θα 
μετέχουν δυναμικά και οι ιδιοκτήτεε ταξί. 
Πόσω μάλλον που 12 βουλευτέε του

Επί τάπητος, εργασιακή 
εφεδρεία, ενιαίο μισθολόγιο, 
βαρέα και ανθυγιεινά 
επαγγέλματα και 
επικουρικές συντάξεις.

ΠΑΣΟΚ, και χθεε στην ιστοσελίδα του και 
ο κ. Μίμηε Ανδρουλάκηε, εξέφρασαν δη
μοσίωε τιε εντονότατεε επιφυλάξειε τουε για 
το σχέδιο Ραγκούση και ενθάρρυναν τον 
κλάδο ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο δια- 
πραγμάτευσηε, παρά το γεγονόε ότι ο υ- 
πουργόε δεν φαίνεται διατεθειμένοε να αλ
λάξει τίποτα από τιε μέχρι σήμερα ανα- 
κοινώσειε του.

Και εν μέσω όλων αυτών η κυβέρνηση φέ
ρεται αποφασισμένη να προωθήσει την άλ
λη εβδομάδα στη Βουλή και τη ρύθμιση για 
τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, 
που θίγει το επίδομα περισσότερων από 
150.000 εργαζομένων (κυρίωε τω ν  διοικη
τικών και τω ν γραμματειακών τομέων) 
σ τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Αυτόε είναι μάλλον και ο λόγοε που το Μα

ξίμου φέρεται να έδωσε εντολή στον  αρ
μόδιο υπουργό κ. Γ. Κουτρουμάνη να κα
θυστερήσει για μερικέε εβδομάδεε την κα
τάθεση τηε άλληε επίμαχηε ρύθμισήε που 
αφορά την περικοπή τω ν επικουρικών συ
ντάξεων. Κρίθηκε, προφανώε, ότι θα προ- 
καλούσε θύελλα αντιδράσεων και στουε συ- 
νταξιούχουε η επίσημη δημοσιοποίηση τηε 
κυβερνητικήε βούλησηε να περικόψει κα
τά 30% όσεε ετπκουρικέε συντάξειε του ΙΚΑ- 
ΕΤΕΑΜ υπερβαίνουν τα 150 ευρώ και με- 
σοσταθμικά κατά 15% τω ν  υπολοίπων Τα
μείων. Δεν έχει, άλλωστε, περάσει παρά μία 
εβδομάδα από την ανακοίνωση τηε νέαε πε- 
ρικοπήε και τω ν κανονικών συντάξεων, με 
πολλούε δικαιούχουε να μην έχουν μάλλον 
συνειδητοποιήσει τιε μειώσειε που θα 
δουν τουε επόμενουε μήνεε.

Η τρόικα επιμένει 
σε απολύσεις 
στον δημόσιο τομέα

Για την Παρασκευή μεχαφέρθηκε η ολοκλήρωση του ελέγχου της τρόικας, καθώς στελέχη της διαπίστωσαν ότι δεν υπήρξε πρόοδος σχεδόν σε κανένα τομέα.

Θα παραμείνουν στην Αθήνα ώς την προσεχή Παρασκευή

ΊΑΝΑΓΗ  ΓΑΑΙΑΤΣΑΤΟΥ

Εμπλοκή έχει σημειωθεί σ το  θέμα 
τηε εργασιακήε εφεδρείαε, αφού η 
τρόικα απέρριψε χθεε τη ν κυβερ
νητική πρόταση να τεθούν σε ε
φεδρεία άτομα μεγάληε ηλικίαε, υ- 
ποστηρίζονταε ότι αυτό αποτελεί 
πρόωρη συνταξιοδότηση. Επιπλέ
ον φέρεται να μην πείθεται από την 
αποδοτικότητα του θεσμού, ενώ 
πιέζει και για απολύσειε τόσο  φέ- 
τοε, όσο και του χρόνου. Το θέμα 
φαίνεται ότι θα παραμείνει σε εκ
κρεμότητα ώε τη ν  τελευταία στιγ
μή, δηλαδή ώε το  υπουργικό συμ
βούλιο τηε Κυριακήε, καθώε η κυ
βέρνηση αναζητεί διαφορετική 
πρόταση.

Οι ενστάσειε τηε τρόικαε προέ- 
κυψαν στη  συνάντηση που είχαν

Συνεχίζεται η εμπλοκή 
με την εργασιακή 
εφεδρεία, νέα 
συνάντηση σήμερα 
με Βενιζέλο και Ρέππα.

με τουε υπουργούε Οικονομικών κ. 
Ευ. Βενιζέλο και Διοικ. Μεταρ- 
ρύθμισηε κ. Δ. Ρέππα. Σήμερα θα 
ακολουθήσει νέα συνάντηση του 
κ. Βενιζέλου με τη ν τρόικα, με τη  
συμμετοχή του κ. Δ. Ρέππα. Η τρόι
κα επιμένει σε μέτρα για τη  μείω
ση του αριθμού τω ν  εργαζομένων 
σ τον  δημόσιο τομέα και τηε μι- 
σθολογικήε δαπάνηε. Η άρνησή 
τηε να αφορά η εφεδρεία μεγαλύ- 
τερουε σε ηλικία εργαζομένουε έ
χε· προκαλέσει αμηχανία σ τη ν 
κ ρνηση. Μια διέξοδοε, που με- 
λετάται, είναι να κλείσουν φορείε 
και οργανισμοί και να τεθούν σε ε
φεδρεία όλοι οι υπάλληλοί τουε, ω
στόσο οι εκτιμήσειε σ τη ν  κυβέρ
νηση  είναι ότι αυτό δεν είναι αρ
κετό για τον αριθμό τω ν 30.000. Αυ
τό  που αναζητείται είναι μια συν
θετική πρόταση, που θα συμπερι

λαμβάνει και κλείσιμο οργανι
σμών και αντικειμενικά κριτήρια, 
ώστε να μπορεί να  καλυφθεί ο α- 
ριθμόε τω ν εργαζομένων. Είναι εν
δεικτικό πάντωε για την πίεση την 
οποία υφίσταται η κυβέρνηση ό
τι σε συνάντηση  με τη ν Ομο
σπονδία Υπαλλήλων του πρώην υ
πουργείου Εσωτερικών ο κ. Ρέππαε 
φέρεται να περιέγραψε ωε ανα- 
πόφευκτεε τιε απολύσειε όχι μόνο 
σ τον  ευρύτερο, αλλά και σ τον  
στενό  δημόσιο τομέα.

Σε κάθε περίπτωση και όπωε έ
χει ξεκαθαρίσει ο κ. Βενιζέλοε 
στουε υπουργούε, το  μέτρο τηε ε
φεδρείαε θα εφαρμοστεί από 
1.1.2012. Σύμφωνα με πληροφο- 
ρίεε, η ελληνική πλευρά προσήλ- 
θε στη συνάντηση με μία κύρια και 
μία εναλλακτική πρόταση για την 
υπαγωγή τω ν  υπαλλήλων σε εφε
δρεία. Η κύρια πρόταση ή ταν να 
τεθούν σε εφεδρεία όσοι βρίσκο
ντα ι ένα ή δύο χρόνια μακριά από 
τη  σύνταξη. Οι προε εφεδρεία ε
πιλεγόμενοι υπάλληλοι θα προέρ
χονται από το ν  ευρύτερο, το ν  σ τε
νό δημόσιο τομέα και τουε OTA.

Το δεύτερο εναλλακτικό σενά
ριο που είχε σκοπό η κυβέρνηση 
να προτείνει σ τη ν τρόικα ήταν αυ
τό  τηε εκ περιτροπήε εφεδρείαε. 
Σύμφωνα με το  σύστημα αυτό, θα 
τεθούν 30.000 ή και περισσότεροι 
υπάλληλοι σε εφεδρεία για ένα χρό
νο και όταν λήξει αυτή η περίοδοε, 
αυτοί δεν θα απολυθούν, αλλά θα 
επαναπροσληφθούν και θα τε 
θούν άλλοι ισάριθμοι σε εφεδρεία. 
Το σύστημα αυτό όμωε δεν μειώ
νει τουε απασχολούμενουε στο Δη
μόσιο και δεν το  δέχτηκε η τρόι
κα. «Αγκάθι» για τη ν  κυβέρνηση 
παραμένει πάντωε και ο τρόποε 
με το ν  οποίο θα επεκταθεί η εφε
δρεία σ τον  σ τενό  δημόσιο τομέα. 
Την κατάλληλη νομική φόρμουλα 
αναζητεί ο κ. Βενιζέλοε, ωστόσο 
άλλοι υπουργοί υποστηρίζουν ότι 
η κυβέρνηση δεν θα αποφύγει 
το  οριστικό κλείσιμο φορέων και 
οργανισμών.

Ολόκληρη την ερχόμενη εβδομάδα 
θα βρίσκεται σ τη ν  Αθήνα η τρόι
κα, καθώε τιε τελευταίεε δύο μέ- 
ρεε τα  στελέχη τηε διαπίστωσαν 
ότι δεν υπήρξε πρόοδοε σχεδόν σε 
κανένα τομέα από τό τε  που διε- 
κόπησαν οι διαπραγματεύσειε και 
αποχώρησαν (αρχέε Σεπτεμβρίου). 
Ετσι, η προγραμματισμένη ολο
κλήρωση του ελέγχου τη ν  ερχό
μενη Δευτέρα, μεταφέρθηκε για 
τη ν  Παρασκευή, χωρίε να  μπορεί 
να  αποκλείσει κανείε και νέα  αλ
λαγή σ το  χρονοδιάγραμμα.

Ωστόσο, μέχρι τη  Δευτέρα θα 
πρέπει η κυβέρνηση να  δείξει 
στην τρόικα ότι έχει ολοκληρώσει:

1. Το μοντέλο εφαρμογήε τηε ερ- 
γασιακήε εφεδρείαε, καθώε η τρόι
κα επιμένει σε απολύσειε και κλεί
σιμο φορέων και οργανισμών του 
Δημοσίου.

2. Το νέο μισθολόγιο. Υπάρχουν

Οι εκπρόσωποι 
της τρόικας, καθώς 
δεν διαπιστώθηκε 
ουσιαστική πρόοδος 
σε κανένα τομέα.

κάποια ζητήματα που μένει να α
ποσαφηνιστούν, όπωε το εάν θα γί
νουν σταδιακά ή απευθείαε οι πε- 
ρικοπέε που ξεπερνούν το 25%.

3. Τα μέτρα του Μεσοπρόθεσμου 
Προγράμματοε. Οι δύο πλευρέε θα 
πρέπει να  έχουν καταλήξει σε 
μέτρα ύψουε περίπου 6 δισ. ευρώ 
για τη  διετία 2013-2014. Μάλιστα, 
σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα 
του ΙΙθ υ ΐθ Γ ε , από τη ν  έκθεση τηε 
τρόικαε για τη ν  ελληνική οικονο
μία και από τιε αναθεωρήσειε 
που θα γίνουν στιε προβλέψειε βα

σικών μεγεθών θα εξαρτηθεί και 
το  εάν θα αλλάξουν ή όχι οι όροι 
του προγράμματοε συμμετοχήε 
τω ν  ιδ ιω τών σ τη ν  ανταλλαγή ο
μολόγων, που προβλέπει το νέο πα
κέτο στήριξηε (PSI). Εάν αυξηθούν 
οι χρηματοδοτικέε ανάγκεε τηε 
Ελλάδαε, τό τε  το  δημοσίευμα α
ναφέρει ότι το  πιο πιθανό είναι να 
καλυφθούν μέσω του PSI.

Στόχοε η έκθεση τηε τρόικαε να 
είναι έτοιμη στιε 12-13 Οκτωβρίου, 
ώστε να συνεδριάσει το Eurogronp 
για να εγκρίνει τη ν  6η δόση.

4. Ενα πρώτο προσχέδιο του νέ
ου Εθνικού Φορολογικού Συστή- 
ματοε, ώ στε να γνωρίζει η τρόικα 
εάν οι προβλέψειε για τα έσοδα του 
2012 και τω ν  επόμενων ετώ ν είναι 
ρεαλιστικέε ή όχι.

5. Το προσχέδιο του προϋπολο
γισμού του 2012, που άλλωστε θα 
πρέπει τη ν  ίδια μέρα να κατατεθεί

σ τη  Βουλή. Πληροφορίεε αναφέ
ρουν ότι σ τον  νέο προϋπολογισμό 
θα περιλαμβάνονται μέτρα ύψουε 
9 δισ. ευρώ. Πάντωε, μέχρι χθεε το 
βράδυ ο νέοε προϋπολογισμόε 
δεν είχε «κλείσει», ενώ  δεν απο
κλείεται το  τελικό του κείμενο να 
μην ψηφιστεί έωε τα  τέλη Οκτω
βρίου, αλλά μέχρι τα  μέσα Νοεμ
βρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίεε, δε
δομένων τω ν  καθυστερήσεων, εί
ναι ορατόε πλέον ο κίνδυνοε να 
μην επιτευχθεί ο φετινόε στόχοε 
για το  έλλειμμα (17 δισ. ευρώ), α
κόμα και μετά τη  λήψη τω ν  νέω ν  
μέτρων.

Σήμερα, ο κ. Βενιζέλοε θα συ
ναντηθεί με το ν  υπουργό Δικαιο- 
σύνηε κ. Μιλτ. Παπαϊωάννου για 
θέματα δικαιοσύνηε (ταχύτερη α
πονομή δικαιοσύνηε).

ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΑΣ

Απόσιρατοι εισέβαλαν σιο υπ. Αμυνας Πλήρης η απελευθέρωση στα ταξί
Σε εισβολή στον  προαύλιο χώρο 
του υπουργείου Εθνικήε Αμυναε, 
παρά τα δρακόντεια μέτρα ασφα- 
λείαε, εξελίχθηκε συγκέντρωση 
διαμαρτυρίαε απόστρατων αξιω
ματικών τω ν  Ενόπλων Δυνάμεων, 
χθεε το  μεσημέρι. Οι απόστρατοι 
σ ’ εντρώθηκαν έξω από τη ν εί- 
Ον του υπουργείου στη Λ. Με
σογείων, διαμαρτυρόμενοι για τιε 
περικοπέε στιε αποδοχέε τουε και 
λίγο μετά τιε 2 μ. μ., σε μια πρω
τοφανή ενέργεια, περίπου 100 ά
τομα κινήθηκαν μαζικά στην είσοδο 
και κατάφεραν να εισέλθουν στον 
προαύλιο χώρο. Εκεί παρέμειναν 
φωνάζονταε συνθήματα εναντίον 
του υπουργού και των αρχηγών των 
Επιτελείων, καλώνταε τουε να πα
ραιτηθούν. Στη Βουλή ξέσπασε 
πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ του 
υπουργού Εθνικήε Αμυναε, κ. Πά
νου Μπεγλίτη και τω ν κομμάτων 
τηε αντιπολίτευσηε. Μόλιε πληρο- 
φορήθηκε τα  γεγονότα, ο κ. Μπε-

Συνεχίστηκαν 
και χθες οι καταλήφεις 
σε υπουργεία, εφορίες 
και δημόσια κτίρια.

γλίτηε μίλησε για αθλιότητεε που 
θα παταχθούν και ζήτησε από τα 
κόμματα «και κυρίωε από τη ν α
ξιωματική αντιπολίτευση να τουε 
ζητήσουν να αποσυρθούν». Μετά 
τιε 3.30 μ. μ., οι συγκεντρωθέντεε 
αποχώρησαν.

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, 
χθεε, τελούσε υπό κατάληψη το υ
πουργείο Οικονομικών στο  Σύ
νταγμα από 50 περίπου άτομα. Σε 
αποκλεισμό τηε εισόδου του υπ. Πε- 
ριβάλλοντοε προχώρησαν χθεε α
πό τιε 7 π. μ. έωε τιε 12 το μεσημέρι 
εργαζόμενοι που διαμαρτύρονταν 
για την εργασιακή εφεδρεία, ενώ ερ
γαζόμενοι σ το  υπ. Μ εταφορών

στον Χολαργό εμπόδισαν τη ν  εί
σοδο στο κλιμάκιο τηε τρόικαε 
που προσερχόταν σε συνάντηση με 
τον  κ. Γιάννη Ραγκούση. Η συνά
ντηση έγινε δύο ώρεε αργότερα στο 
υπ. Υποδομών (γ. γ. Δημοσίων 
Εργων) στη  Χαρ. Τρικούπη. Δεκά- 
δεε διαμαρτυρίεε και καταλήψειε υ
ποκαταστημάτων ΔΟΥ και ΔΕΗ 
πραγματοποιήθηκαν σ τη ν Αθήνα 
(Μαρούσι, Αγ. Παρασκευή, Αγ. Στέ- 
φανοε, Χολαργόε, Ν. Σμύρνη, Κη
φισιά κ. α.) και την υπόλοιπη χώρα, 
από μέλη του ΠΑΜΕ. «Οι καταλή- 
ψειε υπουργείων από δημοσίουε υ- 
παλλήλουε συνεχίζουν την κακή πα
ράδοση τω ν καταλήψεων στα  σχο
λεία. Αν και η κοινωνία έχει δείξει 
ότι αντιδρά σ ’ αυτέε τιε συμπερι- 
φορέε, η κυβέρνηση δείχνει ανοχή 
στιε συντεχνιακέε ομάδεε που πα
ρανομούν και δεν κάνει τίποτα να 
τιε αντιμετωπίσει», δήλωσε ο εκ- 
πρόσωποε Τύπου τηε Δημοκρατικήε 
Συμμαχίαε κ. Δ. Ζαφειριάδηε.

Μετ’ εμποδίων και με καθυστέρηση 
πραγματοποιήθηκε χθεε η προ
γραμματισμένη συνάντηση του υ
πουργού Υποδομών Γιάννη Ρα- 
γκούση με το κλιμάκιο τηε τρόικαε, 
στην οποία εκφράστηκε η ανάγκη 
απελευθέρωσηε τω ν κλειστών ε
παγγελμάτων, αλλά και δυσφορία 
για την πορεία εξυγίανσηε τω ν συ
γκοινωνιακών εταιρειών και του 
ΟΣΕ. Οι εκπρόσωποι τηε τρόικαε ε
νημερώθηκαν, σύμφωνα με πλη
ροφορίεε, για τιε αποκλίσειε στα ελ
λείμματα (υπέρβαση κατά 150 εκατ. 
ευρώ σε ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΟΑΣΑ), 
που θα εξετάσουν αναλυτικά, εκ- 
φράζονταε ωστόσο δυσαρέσκεια 
για την απόκλιση σε σχέση με τα οι
κονομικά μεγέθη που τουε παρου
σιάστηκαν μέσα στο καλοκαίρι. 
Πληροφορίεε αναφέρουν ότι ο ό- 
μιλοε ΟΑΣΑ πρόκειται το 2011 να 
εμφανίσει υπέρβαση ελλείμματοε 
κατά 110 εκατ. ευρώ και οι εταιρείεε 
ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ κατά 40 εκατ. ευρώ.

Δυσφορία των εκπροσώ
πων της Ε.Ε. και 
του Δ Ν Τ  για τα ελλείμ
ματα στους συγκοινω
νιακούς φορείς.

Η τρόικα κατέστησε σαφέε ότι α
ποτελεί άμεση προτεραιότητα η 
πλήρηε απελευθέρωση τω ν οδι
κών εμπορευματικών μεταφορών 
και του κλάδου τω ν ταξί. «Αποτελεί 
ηθικό χρέοε να μην υποκΰψουμε 
στιε συντεχνιακέε απαιτήσειε για τη 
διατήρηση προνομίων μιαε άλληε ε- 
ποχήε», σχολίασε ο κ. Ραγκοΰσηε.

Κλιμάκιο τηε τρόικαε επισκέ- 
φθηκε χθεε το πρωί και τα δικα
στήρια τηε πρώην Σχολήε Ευελπί- 
δων και συναντήθηκε με τον προϊ
στάμενο του Πρωτοδικείου κ. Γ. Νι- 
κόπουλο και τον πρόεδρο τηε Ενω- 
σηε Δικαστών και Εισαγγελέων κ.

Χαράλαμπο Αθανασίου. Το κλιμά
κιο ζήτησε να ενημερωθεί για τη 
μηχανοργάνωση τω ν  δικαστηρίων 
και διαπίστωσε ότι αυτή βρίσκεται 
σε εξαιρετικά πρώιμο στάδιο, με ε
ξαίρεση το πιλοτικό πρόγραμμα ίβεΐ 
lane που αφορά την ηλεκτρονική 
κατάθεση των δικογράφων. «Το κλι
μάκιο τηε τρόικαε αναγνώρισε την 
ποιοτική απονομή τηε Δικαιοσύνηε, 
καθώε και ότι η καθυστέρηση ο
φείλεται στο γεγονόε ότι οι υπο- 
δομέε δεν είναι αυτέε που θέλουμε», 
δήλωσε ο κ. Αθανασίου. Από την 
πλευρά του ο αναπληρωτήε γ.γ. τηε 
Ενωσηε Δικαστών και Εισαγγελέων 
Π. Λυμπερόπουλοε αναφέρθηκε 
στη  σημασία τηε άμεσηε λειτουρ- 
γίαε του ηλεκτρονικού συστήματοε 
κατάθεσηε δικογράφων, καθώε ε
πί του παρόντοε η μηχανογράφη
ση στο Πρωτοδικείο είναι σχεδόν 
ανύπαρκτη.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΣΣΙΜΗ - 
ΕΥΑ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ
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«Δεν αφήνουμε την Ελλάδα»
Ο  κ. Σαρκοζί ζήτησε πλήρη τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Αθήνα

Ο Γάλλος πρόεδρος κ. Νικολά Σαρκοζί, μετά τη συνάντηση με τον Ελληνα πρωθυπουργό κ. Γ. Παπανδρέου στο Πα
ρίσι, παρομοίασε πιθανή «αποτυχία της Ελλάδας» με «αποτυχία για όλη την Ευρώπη».

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

«Δεν θα εγκαταλείψουμε την Ελλά
δα» ήταν το βασικό μήνυμα που ε- 
ξέπεμψε χθεε το  απόγευμα ο πρό
εδροε τηε Γαλλικήε Δημοκρατίαε κ. 
Νικολά Σαρκοζί, έπειτα από τη  συ
νάντησή του με το ν  κ. Γ. Παπαν
δρέου. Ο κ. Σαρκοζί, απευθυνόμε- 
vos στουε συμπατριώτεε του μίλησε 
για ηθική αλλά και οικονομική υ
ποχρέωση τηε Γαλλίαε έναντι τω ν 
Ελλήνων, ενώ παρομοίασε πιθανή 
«αποτυχία τηε Ελλάδαε», ωε «απο
τυχία για όλη την Ευρώπη». Ηθική, 
διότι όπωε είπε η Ελλάδα είναι μέ
λσε τηε ευρωπαίκήε οικογένειαε και 
χρειάζεται την αλληλεγγύη τηε. Οι
κονομική, υπενθύμισε ο κ. Σαρκο
ζί, διότι το παγκόσμιο τραπεζικό σύ
στημα θα μπορούσε να βιώσει συ- 
νέπειεε παρόμοιεε με εκείνεε τηε 
πτώχευσηε τηε Lehman Brothers 
το  2008.

«Δ εν  υπάρχει άλλη αξιόπιστη 
λύση», ανακεφαλαίωσε ο κ. Σαρκοζί, 
οριοθετώνταε πρακτικά πωε όποια 
λύση προκόψει θα είναι εντόε του 
ευρώ. Ο κ. Σαρκοζί προανήγγειλε 
μάλιστα και νέα συνάντησή του, με 
την κ. Αγκελα Μέρκελ «επί μεθόδων 
και μέσων οΰτωε ώστε να επιτα
χύνουμε την οικονομική ολοκλή
ρωση τηε Ευρώπηε» και την υλο
ποίηση τηε 21ηε Ιουλίου. Ο κ. Σαρ
κοζί υποσχέθηκε επίσηε και την α
πρόσκοπτη συνέχιση τηε ευρω- 
πάΐκήε βοήθειαε προε την Ελλάδα, 
υπό την προϋπόθεση ότι η κυβέρ
νηση θα «υλοποιήσει το σύνολο των 
δεσμεύσεών» τηε. Αναγνώρισε μεν 
ότι «ο ελληνικόε λαόε έχει υποστεί 
θυσίεε», τόνισε δε ότι «για πολλά 
χρόνια είχαν υιοθετηθεί λάθοε συ- 
νήθειεε». Ο κ. Παπανδρέου από την 
πλευρά του επανέλαβε την απο
φασιστικότητα για τήρηση τω ν  υ
πεσχημένων, ενώ  ζήτησε από τον 
κ. Σαρκοζί να  αποστείλει και Γάλ- 
λουε εμπειρογνώμονεε στην Ελλά
δα για να ελέγξουν την πρόοδο των 
μεταρρυθμίσεων.

Ο πρωθυπουργόε ευχαρίστησε 
το ν  κ. Σαρκοζί και το ν  γαλλικό λαό 
για τη «διαχρονική», όπωε είπε, στή
ριξη που παρέχουν στη ν Ελλάδα 
«σε μια δύσκολη στιγμή για τη  χώ
ρα μαε». Λίγεε ώρεε νωρίτερα, στη

Ο Γάλλος πρόεδρος, 
μετά τη συνάντηση 
με τον κ. Παπανδρέου, 
γνωστοποίησε ότι 
θα έχει συνομιλίες 
με την κ. Μέρκελ

Βαρσοβία ο κ. Γ. Παπανδρέου και 
ο πρόεδροε του Ευρωπαϊκού Συμ
βουλίου κ. Χέρμαν Βαν Ρομπέι εί
χαν μια συζήτηση προετοιμασίαε 
για τη ν επερχόμενη Σύνοδο Κο- 
ρυφήε (17-18 Οκτωβρίου), αλλά 
και τιε συναντήσειε τω ν υπουργών 
Οικονομικών τηε Ευρωζώνηε, η 
πρώτη από τιε οποίεε γίνεται τη  
Δευτέρα. Οι δύο άνδρεε συναντή
θηκαν στο περιθώριο τηε διήμερηε

συνόδου κορυφήε για τιε σχέσειε 
Ε.Ε, - Ανατολικήε Ευρώπηε.

Συνεργάτεε του πρωθυπουργού 
έλεγαν ότι βασικό πλαίσιο τηε συ- 
ζήτησηε μεταξύ τω ν δύο ανδρών ή
ταν η πορεία επικύρωσηε τηε συμ- 
φωνίαε τηε 21ηε Ιουλίου στα εθνικά 
κοινοβούλια τω ν  17 χωρών τηε Ευ
ρωζώνηε. Αργά το βράδυ τηε Πέ- 
μπτηε ο κ. Παπανδρέου στο περι
θώριο του δείπνου που παραχω- 
ρήθηκε από το ν  Πολωνό πρωθυ
πουργό στουε Ευρωπαίουε ηγέτεε, 
σ το  Μουσείο Επιστήμηε και Τε- 
χνολογίαε.τηε Βαρσοβίαε είχε μια 
ολιγόλεπτη κατ’ ιδίαν συνάντηση 
με τη ν  κ. Αγκελα Μέρκελ. Δεδο
μένου του γεγονότοε ότι ο κ. Πα
πανδρέου είδε την κ. Μέρκελ για 
δεύτερη φορά σε 48 ώρεε, ενώ εί
χε και εκτενείε συζητήσειε με τον 
κ. Βαν Ρομπέι, και μάλιστα μόλιε λί

γεε ώρεε προτού συναντηθεί και με 
το ν  κ. Σαρκοζί, αναζωπύρωσε τη  
συζήτηση  η οποία διατηρείται 
σ την επικαιρότητα από σειρά ευ
ρωπαϊκών μέσων, περί αποφάσεων 
για τη  διαχείριση του ελληνικού 
χρέουε. Από τη ν  ελληνική πλευρά 
πάντωε, περιορίζονται στη γραμμή 
τηε 21ηε Ιουλίου και τονίζουν ότι 
η Ελλάδα δεν είναι σε θέση να  ε
γείρει ζήτημα για το χρέοε πέρα α
πό τα  όρια που τέθηκαν το καλο
καίρι στιε Βρυξέλλεε.

Οι επαφέε αυτέε του κ. Παπαν
δρέου αναμένεται να πυκνώσουν 
το ερχόμενο χρονικό διάστημα, κα- 
θώε στη  Σύνοδο Κορυφήε τηε 
1,7ηε Οκτωβρίου, δεν είναι διόλου 
απίθανο να προχωρήσουν οι συ- 
ζητήσειε για το  ελληνικό πρόβλη
μα, ακόμη και εκτόε του δημοσίωε 
αποδεκτού πλαισίου.

Στις 18 Οκτωβρίου έκτακτη σύνοδος της Ευρωζώνης
Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ

Εκτακτη σύνοδο κορυφήε θα πραγ
ματοποιήσουν οι ηγέτεε τηε Ευ
ρωζώνηε στιε 18 Οκτωβρίου, δη
λαδή μία ημέρα μετά τη  σύνοδο κο
ρυφήε τω ν  27 κρατών-μελών, σύμ
φωνα με αξιωματούχο του Συμ
βουλίου που μίλησε ανώνυμα στην 
«Κ». Στο επίκεντρο τω ν  συζητήσε
ων θα βρεθεί η κρίση χρέουε τηε Ευ
ρωζώνηε και ειδικότερα το  ελληνι
κό σκέλοε τηε.

Μέχρι τότε αναμένεται να έχουν 
ολοκληρωθεί δύο σημαντικέε εκ- 
κρεμότητεε: πρώτον θα έχει ολο
κληρωθεί η αξιολόγηση του ελλη
νικού προγράμματοε οικονομικήε

Στο επίκεντρό της 
θα βρεθεί η ελληνική 
κρίση χρέους.

προσαρμογήε και οι ηγέτεε θα γνω
ρίζουν με κάθε λεπτομέρεια κατά πό
σον είναι βιώσιμο το ελληνικό δη
μόσιο χρέοε και ποιεε προβλέπεται 
να είναι οι ανάγκεε χρηματοδότησηε 
τηε Ελλάδαε μέχρι τη  λήξη του νέ
ου προγράμματοε, στο τέλοε του 
2014. Στην προηγούμενη αξιολό
γηση του Ιουνίου, η τρόικα είχε υ
πολογίσει το ποσό σε 172 δισ. ευρώ, 
ωστόσο έκτοτε οι εκτιμήσειε μάλλον 
έχουν αλλάξει λόγω του εκτροχια- 
σμού του ελληνικού ελλείμματοε.

Την περασμένη Τρίτη η Γερμα
νίδα καγκελάριοε κ. Αγκελα Μέρκελ 
είχε δηλώσει (NET) ότι θα αναμένει 
να  δει τη ν  έκθεση τηε τρόικαε και 
αν αυτή θα συνιστά «να  υπάρξουν 
εκ νέου διαπραγματεύσειε». Πα
ράλληλα, πηγέε τηε γαλλικήε κυ- 
βέρνησηε δήλωναν χθεε ότι εντόε 
τω ν  προσεχών ημερών θα πρέπει 
να αναμένεται νέα γαλλογερμανι- 
κή πρωτοβουλία σε σχέση με την 
Ελλάδα. Η δεύτερη εκκρεμότητα 
που αναμένεται να έχει διευθετη
θεί μέχρι τό τε  θα είναι η επικύρω
ση από τα  εθνικά Κοινοβούλια τηε 
συμφωνίαε για την αναβάθμιση του 
προσωρινού Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικήε Σταθερότη- 
ταε (EFSF). Το αναβαθμισμένο Τα-

μείο καταλαμβάνει κεντρικό ρόλο, 
σύμφωνα με σενάρια που δημοσι
εύονται σ το ν  ευρωπαϊκό Τύπο, 
στην περίπτωση που επιδιωχθεί με
γαλύτερη -από τη  συμφωνημένη 
τον Ιούλιο- αναδιάρθρωση του ελ
ληνικού δημοσίου χρέουε.

Ηδη οι ηγέτεε τηε Ευρωζώνηε δέ
χονται ισχυρέε πιέσειε από την Κο
μισιόν και τιε ΗΠΑ να προχωρήσουν 
σε περαιτέρω ενίσχυση τηε οικο
νομήστε δύναμηε πυρόε του ΕΡΞΡ, 
θέμα που αναμένεται να συζητηθεί 
στη  σύνοδο τηε 18ηε Οκτωβρίου. 
«Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει 
εγκριθεί το ΕΡδΡ, θα μπορούσαν να 
εξεταστούν εναλλακτικέε λύσειε 
για τη ν Ελλάδα», δήλωσε ο αξιω- 
ματούχοε του Σύμβουλίου.

Στο όριο τα ασφαλιστικά Ταμεία
Κρίσιμα στοιχεία αναφορικά με τα 
οικονομικά τω ν ασφαλιστικών Τα
μείων εν μέσω τηε οξύτατηε κρί- 
σηε δημοσιοποίησε χθεε ο κ. Γ. 
Κουτρουμάνηε στη  Βουλή, υπο- 
γραμμίζονταε μεταξύ άλλων ότι η 
συμφωνία τηε 21ηε Ιουλίου δια
σφαλίζει για εκείνα τη ν ανταλλα
γή τω ν  ομολόγων που κατέχουν 
σ τη ν  ονομαστική τουε αξία.

«Τ ι πρέπει να κάνουμε; Να α- 
φήσουμε αυτά τα  ομόλογα στα  
χαρτοφυλάκια τω ν  Ταμείων και ό
ταν χρειάζονται να  εξασφαλίσουν 
ρευστότη τα  να παίρνουν έναντι 
το  50% ή το  55%» είπε μεταξύ άλ
λων, σημειώνονταε ότι «περίπου 
τα  24 από τα  28 δισεκατομμύρια 
που είναι η συνολική περιουσία 
είναι σε ομόλογα του ελληνικού 
Δημοσίου». Ειδικότερα για το  ΙΚΑ 
σημείωσε ότι αν έδινε σήμερα 
τα  ομόλογα του ελληνικού Δημο
σίου που έχει σ τα  χέρια του, θα έ-

0  κ. Κουτρουμάνης 
ανέφερε πως το 38% 
των ασφαλισμένων 
στον ΟΑΕΕ δεν 
καταβάλλει εισφορές.

παίρνε το  55% τηε ονομαστικήε α- 
ξίαε τουε.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πάντωε, 
είχε η -με αφορμή ερώτηση του ε- 
πικεφαλήε του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλ. Τσί- 
πρα- αναφορά του υπουργού 
Εργασίαε σ το  πλήθοε τω ν  οφει
λετώ ν εισφορών προε τα  Ταμεία. 
«Ο Οργανισμόε Ασφάλισηε Ελεύ
θερων Επιχειρηματιών δεν μπορεί 
να  έχει καλύτερο επίπεδο συντά
ξεων, ό ταν το  38% τω ν  ασφαλι
σμένων του δεν καταβάλλει ει- 
σφορέε», ανέφερε ο κ. Κουτρου
μάνηε και πρόσθεσε πωε και δια-

κόσιεε εβδομήντα χιλιάδεε αγρό- 
τεε  δεν πληρώνουν τιε εισφορέε 
τουε. «Η  Ελλάδα αυτή τη  στιγμή 
έχει 2.762.000 συνταξιούχουε. Η α
ναλογία τω ν  ασφαλισμένων προε 
συνταξιούχουε θεωρητικά είναι 1,6 
προε 1. Σ την πραγματικότητα, ό
μοιε, είναι έναε προε έναν, γιατί ε
κείνοι που πληρώνουν ασφαλι- 
στικέε εισφορέε είναι σε αριθμό 
περίπου 2.730.000, λίγο λιγότερο 
δηλαδή από τουε συνταξιούχουε», 
πρόσθεσε ο κ. Κουτρουμάνηε.

Εντονη κριτική Τσϊπρα
Ο κ. Τσίπραε απέρριψε τη ν ε

πιχειρηματολογία του υπουργού 
Εργασίαε και Κοινωνικών Ασφα
λ ίσεων και κλιμακώνονταε τη ν  α
ντιπολιτευτική κριτική του υπο
γράμμισε: «Παραδεχθείτε την πλή
ρη αποτυχία τω ν  επιλογών σαε. 
Ηδη το  έχετε παραδεχθεί ουσια
στικά με την παράδοσή σαε στουε

τηστωτέε σαε. Εχετε παραδοθεί στο 
ΔΝΤ και τη ν  τρόικα. Παραδεχθεί
τε  τη ν  αποτυχία και παραδώστε 
την εντολή στον  ελληνικό λαό. Αυ
τό  είναι μια έντιμη στάση », συ
μπλήρωσε.

«Τιε ευθύνεε μαε τιε έχουμε α- 
ναλάβει σ το  ακέραιο. Αλλοι είναι 
εκείνοι που κάνουν κριτική εκ του 
ασφαλοΰε, ό ταν υπάρχουν 155 
βουλευτέε οι οποίοι ψηφίζουν συ- 
νεχώε, προκειμένου η χώρα να 
μπει σε μια ασφαλή πορεία» απά
ντησε ο κ. Κουτρουμάνηε και συ
νέχισε αναφερόμενοε και σε αιχ- 
μέε του επικεφαλήε του ΣΥΡΙΖΑ 
προσωπικά για το ν  κ. Γ. Παπαν
δρέου: «Είναι πρωθυπουργόε που 
εργάζεται όσο κανείε άλλοε. Α ντι
μετωπίζει προβλήματα σ τη  χώρα 
που ποτέ στο παρελθόν δεν έχουμε 
αντιμετωπίσει, τουλάχιστον στη  
μεταπολεμική Ελλάδα».

Γ. Σ. ΜΠ0ΥΡΔΑΡΑΣ

Αντ. Σαμαράς:
Η κυβέρνηση 
δεν καταλαβαίνει
Του ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ

Αμετακίνητη στη γραμμή τηε ε
παναδιαπραγμάτευσή του Μνη
μονίου εμφανίζεται η ηγεσία τηε 
Νέαε Δημοκρατίαε. Την ίδια στιγ
μή, ωστόσο, και έπειτα από ημέ- 
ρεε που επέτρεπε, αν δεν τρο
φοδοτούσε, τη  σχετική σεναριο- 
λογία, το  κόμμα τηε αξιωματικήε - 
αντιπολίτευσηε απέκλεισε ρη- ·| 
τώε το  ενδεχόμενο επαναπρό- § 
σληψηε - αποκατάστασήε όσων | 
εργαζομένων σε Δημόσιο και g 
ΔΕΚΟ απολυθούν, μέσω του προ- I  
γράμματοε εργασιακήε εφεδρεί- s 
αε. Παραμένει, ωστόσο, ωε στό- 
χοε η «επαναδιαπραγμάτευση» με 
την τρόικα για την αλλαγή του κα- 
θεστώτοε εφεδρείαε, ώστε να 
μην οδηγεί σε απολύσειε.

Δύο εβδομάδεε μετά την πα
ρουσία του στη  ΔΕΘ, ο πρόεδροε 
τηε Ν.Δ. επέλεξε να εμφανιστεί ο 
ίδιοε προκειμένου να υπογραμ
μίσει πωε «φτάσαμε στο σημείο ο 
κόσμοε να μην ξέρει τι του ξημε
ρώνει αύριο... και, δυστυχώε, αυ
τή η κυβέρνηση να μην καταλα
βαίνει τι τραβάει ο κόσμοε». Ωε ε
πιχείρημα υπέρ τηε θέσηε του για 
αλλαγή οικονομικού μείγματοε, ο 
κ. Σαμαράε επικαλέστηκε, χθεε, τιε 
προχθεσινέε δηλώσειε του Γερ
μανού σοσιαλδημοκράτη, πρώην 
υπουργού Οικονομικών, που προ
αλείφεται για υποψήφιοε καγκε- 
λάριοε του Σοσιαλδημοκρατικού 
Κόμματοε (SPD), κ. Πέερ Στάιν- 
μπρουκ, σχετικά με τιε βαριέε θυ
σίεε στιε οποίεε υποβάλλεται ο ελ
ληνικόε λαόε. «Μόλιε χθεε, κο- 
ρυφαίοε Γερμανόε πολιτικόε είπε 
ότι με αυτά τα μέτρα που παίρ- 
νονται στην Ελλάδα, “όχι μόνο δεν 
σηκώνειε τον ασθενή στα  πόδια 
του, αλλά τον  ρίχνειε στο φο
ρείο”... Αυτό δεν φωνάζω δΰο χρό
νια τώρα; Φαίνεται ότι έξω έχουν 
αρχίσει και καταλαβαίνουν. Μέ
σα τι θα γίνει, εδώ, στην Ελλάδα, 
που δεν καταλαβαίνει κανείε τί
ποτα;» κατέληξε ο κ. Σαμαράε.

Νωρίτερα, ο κ. Γ. Μιχελάκηε 
είχε εξαπολύσει σφοδρή επίθε
ση σ τον  αντιπρόεδρο τηε κυ- 
βέρνησηε κ. Ευ. Βενιζέλο, ο ο- 
ποίοε τίθ ετα ι σ το  επ ίκεντρο 
τηε γαλάζιαε πολεμικήε, καθώε 
σε εκείνον προσωποποιείται ό
χι μόνον η οικονομική πολιτική 
αλλά, ενδεχομένωε, και η «διά
δοχη κατάσταση του ΠΑΣΟΚ».

Ο κ. Ανχ. Σαμαράς εμμένει στην 
ανάγκη επαναδιαπραγμάτευσης 
του Μνημονίου.

«Φτάσαμε στο σημείο 
που ο κόσμος να μην 
ξέρει τι του ξημερώνει 
αύριο» υπογράμμισε 
ο πρόεδρος της Ν.Δ.

«Ουδέποτε έναε υπουργόε ^.ε- 
ψευσε το ν  εαυτό του τόσο πολ- 
λέε φορέε, σε τό σο  μικρό χρονι
κό διάστημα» επεσήμανε ο κ. Μι
χελάκηε, με αφορμή τιε κυβερ- 
νητικήε παλινωδίεε για τιε απο- 
δείξειε, και προσέθεσε «φαίνεται, 
ξεκάθαρα, ότι ο κ. Βενιζέλοε 
πρώτα μιλά, μετά αποφασίζει και 
κατόπιν σκέφτεται».

Διόρθωση για εφεδρεία
Στο θέμα τηε εφεδρείαε, ο κ. Μι

χελάκηε επεχείρησε χθεε (Φλαε) 
να κλείσει τα  σενάρια επανα- 
πρόσληψηε όσων εφέδρων απο
λυθούν, που διακινούνταν από 
στελέχη του κόμματοε επί ημέρεε. 
«Οσοι θα βρίσκονται σε καθεστώε 
εφεδρείαε, θα υπαχθούν στο (σ.σ. 
νέο) πλαίσιο που θα συμφωνηθεί. 
Δυστυχώε, όμωε, για όσουε θα έ: 
χουν, ήδη, απολυθεί δεν θα μπο
ρέσει να ισχΰσει το ίδιο», επε
σήμανε ο κ. Μιχελάκηε, εξηγώ- 
νταε ότι θα νοούνται ωε νέεε προ- 
σλήψειε, τη  στιγμή που η Ν.Δ. 
προκρίνει πλήρεε πάγωμα. Με τη 
χθεσινή διόρθωση, δικαιώνονται 
και πολλά στελέχη που δημοσίωε 
είχαν διατηρήσει επιφυλάξειε 
για τη  δυνατότητα του κόμματοε 
να αποκαταστήσει εργαζόμενουε 
που θα απολυθούν.

Εκδήλωση του ΚΚΕ 
για τον Ζαχαριάδη
Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Εκδήλωση για την αποκατάσταση 
του Νίκου Ζαχαριάδη διοργανώ- 
νει η Κεντρική Επιτροπή του 
ΚΚΕ τη ν Κυριακή 2 Οκτωβρίου 
στο Α ' Νεκροταφείο Αθηνών. 
Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί 
η απόφαση τηε Πάνελλαδικήε 
Συνδιάσκεψηε του ΚΚΕ (16 Ιου
λίου 2011), με την οποία αποκα- 
θίσταται κομματικά ο Ζαχαριάδηε. 
Πρόκειται για την πρώτη μιαε σει- 
ράε εκδηλώσεων μέσα από τιε ο
ποίεε η Κ.Ε. του ΚΚΕ θα αποκα- 
ταστήσει και τουε Νίκο Βαβούδη, 
ένα στέλεχοε που διαχειριζόταν 
το  παράνομο δίκτυο ασυρμάτων 
του ΚΚΕ στην Αθήνα και αυτο- 
κτόνησε το ν  Νοέμβριο του 1951 
στην Καλλιθέα, καθώε και τον  
Αρη Βελουχιώτη. Η εκδήλωση για 
την αποκατάσταση του Βαβοΰδη 
θα γίνει στιε 5 Οκτωβρίου στον 
σταθμό του ΗΣΑΠ στον Ταύρο, ε
νώ  τη ν  ερχόμενη Κυριακή 9 
Οκτωβρίου, το  ΚΚΕ θα προχω
ρήσει σε αποκατάσταση του Α. 
Βελουχιώτη στη Λαμία.

Ωε θεωρητική βάση για την α
ποκατάσταση τω ν  τρ ιών στελε
χών χρησιμέυσε ένα ιστορικό 
δοκίμιο, το οποίο εκπονήθηκε α
πό ομάδα στελεχών σε ανώτατο 
κομματικό επίπεδο, με τη βοήθεια 
ιστορικών και μελετητών (με
λών του κόμματοε ή τηε Κεντρι- 
κήε Επιτροπήε). Το κείμενο αυτό

αναφέρεται σ την πιο ταραγμένη 
περίοδο τηε πορείαε του ΚΚΕ, α
πό την ήττα  του εμφυλίου πολέ
μου (1949) ώε την εκτέλεση Μπε- 
λογιάννη και την υπόθεση Πλου- 
μπίδη και ώε τη  διάσπαση του 
κόμματοε στη  12η Ολομέλεια 
(1968) και συζητήθηκε εκτενώε α
πό τα  μέλη του του κόμματοε και 
τιε κομματικέε οργανώσειε προ
τού εγκριθεί από τη ν Πανελλα
δική Συνδιάσκεψη. Πρόκειται, 
όπωε έχει ειπωθεί, για «επανε
κτίμηση θέσεων και πολιτικών ε
πιλογών», η οποία όμωε «δεν 
συνιστά λαθολογία, αλλά οδηγεί 
σε επαναστατικού χαρακτήρα 
διόρθωση λαθών».

Ο Ν. Ζαχαριάδηε υπήρξε γραμ- 
ματέαε του ΚΚΕ από το 1934 ώε 
το 1956. Το 1940 συνελήφθ’- πό 
τουε Γερμανούε και εκτοπίΐ χε 
στο Νταχάου το 1945. Στιε ση- 
μαντικότερεε αποφάσειε του συ- 
μπεριλαμβάνεται αυτή για ένοπλη 
σύγκρουση το  1946. Το 1957 κα- 
θαιρέθηκε από το αξίωμά του και 
διεγράφη από το κόμμα. Στην εκ
δήλωση αποκατάστασήε θα μι
λήσει η γ.γ. τηε Κ.Ε. του ΚΚΕ, Αλέ- 
κα Παπαρήγα. Στο πρόγραμμα συ- 
μπεριλαμβάνονται ανάγνωση κει
μένων του Ν. Ζαχαριάδη, όπωε π. 
χ. μια δήλωσή του στη  διάρκεια 
ανάκρισηε στιε φυλακέε τηε Γκε
στάπο Βιέννηε, απαγγελίεε ποι
ημάτων και καλλιτεχνικό πρό
γραμμα από χορωδία.


