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ΣΙΒΥΛΛΙΚΟΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΗΓΕΣΙΑΣ

Γ. Παπανδρέου:
Να παραταθεί ο βίος 
της κυβέρνησης
¿ιβυλλικός για τις προθέσεις ίου ανα
φορικά με την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ εμφα
νίστηκε χθες ο τέως πρωθυπουργός 
Γιώργος Παπανδρέου. 0 κ. Παπανδρέου 
ζήτησε κατά την ομιλία του στη Βουλή να 
παραταθεί ο βίος της κυβέρνησης Παπα- 
δήμου έως ότου σταθεροποιηθεί η κατά
σταση στην Ευρωζώνη. Η συγκεκριμένη 
αποστροφή ερμηνεύθηκε ως μήνυμα, ό
τι θα ήταν επιζήμιο για τη χώρα να δρο
μολογηθούν νωρίτερα και οι διαδικασίες 
διαδοχής στο ΠΑΣΟΚ. Σελ. 4 και 5

ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΡΙΣΕΩΣ

Εκρηξη συντάξεων 
της γενιάς baby boom
Ο συνδυασμός της συνταξιοδότησης 
της γενιάς του μεταπολεμικού baby 
boom και της τρέχουσας οικονομικής 
οίσης συνιστά ένα εκρηκτικό μείγμα 

για το ασφαλιστικό σύστημα και οδηγεί 
πιθανότατα σε νέες αλλαγές. Ο υπουρ
γός Εργασίας Γιώργος Κουτρουμάνης εί
πε ότι οι συνταξιούχοι θα αυξηθούν κα
τά 200.000 έως το 2014. Αυτό οδηγεί 
σε αύξηση της δαπάνης κατά 1,3 δισ. 
ευρώ το 2011 και έως 3,25 δισ. ευρώ το 
2014. Σελ. 18

Μ El ΩΣ Η ΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑ 2 0 %

Βρεφικό γάλα 
στα σούπερ μάρκετ
Με μειωμένη τιμή κατά 20%  και από ό
λα τα σημεία λιανικής πώλησης τροφί
μων θα πωλείται από τις αρχές του ερ
χόμενου έτους το πρώτο βρεφικό γάλα. 
Σύμφωνα με έρευνα του υπουργείου 
Ανάπτυξης, οι τιμές του γάλακτος πρώ
της βρεφικής ηλικίας στην Ελλάδα είναι 
ακόμη και κατά 130% πιο υψηλές από 
τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές. Σελ. 6

•  Μάλκολμ Μπράμπανί: Εκστρα
τεία προκειμένου η φαρμακοβιομηχα
νία Sanofi - Pasteur να αποκαλύψει τα 
στοιχεία εσωτερικής έρευνας σχετικά

με το εμβόλιο για 
τον κίτρινο πυρε
τό, έχει ξεκινήσει 
η σύζυγος του 
Μάλκολμ Μπρά- 
μπαντ (φωτογρα
φία), ανταποκριτή 
του BBC στην 
Αθήνα. Ο δημο

σιογράφος λίγο μετά τον εμβολιασμό 
του, τον περασμένο Απρίλιο, εκδήλω
σε έντονα ψυχωτικά επεισόδια και νο
σηλεύεται σε ψυχιατρείο. Σελ. 16

• Σ. Χρυσοστομίδης: Τιμητική εκ
δήλωση για τον 90χρονο δημοσιογρά
φο Σοφιανό Χρυσοστομίδη, άνθρωπο 
αφοσιωμένο τα τελευταία πενήντα 
χρόνια στην έντυπη δημοσιογραφία, 
φιλοξενήθηκε τη Δευτέρα στο Μου
σείο Μπενάκη της Πειραιώς. Σελ. 13

• Γερμανία: Χλιαρή υποδοχή επε- 
φύλαξαν στον πιθανό υποψήφιο κα
γκελάριο Περ Στάινμπρουκ οι σύνε
δροι του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμμα
τος (SPD). Σελ. 8

Αφγανιστάν: Περισσότεροι από 
j O άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, ιερή 
ημέρα της Ασούρα, σε δύο επιθέσεις 
αυτοκτονίας σε Καμπούλ και Μαζάρ-ι- 
Σαρίφ εναντίον προσκυνητών της σιιτι- 
κής μειονότητας. Σελ. 7

• Αρματα μάχης: Στις Ηνωμένες 
Πολιτείες βρίσκεται επιτροπή του ΓΕΣ, 
προκειμένου να εξετάσει και να αξιο
λογήσει τα μεταχειρισμένα άρματα μά
χης ABRAMS, για την απόκτηση των ο
ποίων ενδιαφέρεται η Ελλάδα. Σελ. 5

• Δεύτερο κύμα εφεδρείας: Ενώ
η εικόνα των δημοσίων υπηρεσιών με
τά την αποχώρηση 16.000 έως 20.000 
εφέδρων δεν έχει ακόμη αποκρυσταλ
λωθεί, έρχεται δεύτερο κύμα εφεδρεί
ας έως το τέλος του χρόνου με 19.000 
αποχωρήσεις. Σελ. 6

«Αγονη γραμμή»: ο πολιτισμός 
ιης «Αγονης γραμμής» του Αιγαίου πα
ρουσιάζεται στο Μουσείο Κυκλαδικής 
Τέχνης. Σελ. 13

• Η νίκη του Ολυμπιακού επί της
Αρσεναλ με 3-1 δεν ήταν αρκετή. Η 
Μαρσέιν επιβλήθηκε της Ντόρτμουντ 
και πήρε την πρόκριση στους «16» του 
Τσάμπιονς Λιγκ. Ο Ολυμπιακός θα συ
νεχίσει στο Γιουρόπα Λιγκ. Σελ. 15LINKS
Διαβάστε στο www.kathimerini.gr/links

•Αυξημένο έλεγχο του Ιντερνετ και 
των κοινωνικών μέσων ζητεί η Ινδία
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Μπαρόζο: Θα βρεθείτε εκτός ευρώ...
Προειδοποίηση προς τους Ελληνες  -  Η S&P απειλεί με υποβάθμιση και το EFSF
Σαφή προειδοποίηση προβ την Ελλάδα ότι κινδυ
νεύει να βρεθεί εκτόβ Ευρωζώνηε εάν δεν εκπλη
ρώσει τιε υποχρεώσει που έχει αναλάβει έναντι των 
δανειστών στο πλαίσιο του προγράμματοε βοήθειαε, 
απηύθυνε ο πρόεδροε τηβ Κομισιόν Ζοζέ Μανου- 
έλ Μπαρόζο. Την ίδια ώρα, η ιαπωνική επενδυτι-

κή τράπεζα Nomura εκτιμούσε ότι η επιστροφή στη 
δραχμή θα οδηγούσε σε υποβάθμιση του νέου νο- 
μίσματοβ κατά 57% έναντι του ευρώ. Εν τω μετα
ξύ, η Standard & Poor’s, κλιμακώνονταε την πίεση 
npos t i s  ευρωπαίκέε κυβερνήσει εν όψει m s Συ
νόδου Kopuipfis m s Πέμπτηε και m s Παρασκευή5,

προειδοποίησε για τον κίνδυνο υποβάθμισα όχι μό
νο των κρατών-μελών, αλλά και του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικήε Σταθερότηταε (ΕΕΘΕ). 
Κάτι τέτοιο, εάν συμβεί, θα περιορίσει σημαντικά 
τιε δυνατότητεβ χρηματοδότησα των κρατών-με
λών που θα προσφύγουν σε αυτό. Σελ. 19 και 26

Παπαδήμος: 
Δεν νοείται 
Ευρώπη 
χωρίς Ελλάδα
«Η συμμετοχή στο ευρώ 
συνεπάγεται κανόνες»
«Η Ελλάδα είναι αναπόσπαστοε συμμέ- 
τοχοε πρθ3 στενότερη ευρωπαϊκή ενο
ποίηση. Ευρώπη δεν νοείται χωρίβ την 
Ελλάδα», διεμήνυσε απευθυνόμενο5 ε- 
ντόβ και εκτόε τ α  χώραε ο πρωθυ- 
πουργόβ Λουκάε Παπαδήμο5 κατά την 
ομιλία του επί του προϋπολογισμού, που 
υπερψηφίστηκε μετά τα μεσάνυχτα α
πό τ ο α  βουλευτέε του ΠΑΣΟΚ, τ α  Ν.Δ., 
του ΛΑΟΣ και τ α  Δημοκρατικήε Συμ- 
μαχίαε. Ο κ. Παπαδήμοε κατέστησε 
σαφέε ότι για την επιβίωση τ α  χώραε 
απαιτείται η επίτευξη των στόχων και 
η εφαρμογή όλων των μέτρων που 
προβλέπονται για το 2012, ενώ προέβη 
σε παραινέσειε στα κόμματα που στη
ρίζουν την κυβέρνηση. «Δεν έχουμε την 
πολυτέλεια για τακτική αλληλοκατηγο 
ριών για το ποιοε φταίει. Η ιστορία δεν 
θα μαε συγχωρέσει εάν εγκαταλείψου- 
με τη μάχη για το μέλλον σκιαμαχώιπα 
για το παρελθόν», ανέφερε χαρακτηρι
στικά και εμφανίστηκε αισιόδοξθ5 ότι α
πό το 2013 θα είναι ορατή η ανάκαμψη 
τηε ελληνικής οικονομία5. Κατά την ο
μιλία του, ο πρόεδροε τηε Ν.Δ. Αντώνη5 
Σαμαράς τόνισε ότι οι εκλογές είναι η μό
νη «βαλβίδα ασφαλείας» για την αποφυγή 
της κοινωνικήε έκρηξης. Παράλληλα, υ
ποστήριξε ότι «η Ν.Δ. δεν είναι συμπο
λίτευση, ούτε αντιπολίτευση, αλλά ο ρυθ
μιστικός παράγων των εξελίξεων». Ο πρό- 
εδρο8 του ΛΑΟΣ Γιώργος Καρατζαφέρηβ 
χαρακτήρισε την κυβέρνηση Παπαδή- 
μου «πρόβα τζενεράλε» και άλλων κυ
βερνήσεων συνεργασία5, ενώ έντονα ε- 
πικριτικοί ήταν η γενική γραμματέα5 του 
ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα και ο επικεφαλής 
του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη5 ΤσίπραΒ. Σελ. 4

Η ρουτίνα επεισοδίων μπροστά στους φακούς των ξένων

Η επίδειξη ρίψης μολότοφ μπροστά στις κάμερες έγινε και χθες έξω από τη Βουλή στις διαδηλώσεις για την επέτειο του θανάτου του Αλ. Γρηγορόπουλου. Σελ. 6

Διαδηλώσεις 
υποστηριχτούν 
και αντιπάλων 
του Ποϋτιν
Αναγνώρισε ευθύνες του
Ως απαράδεκτες αποκήρυξε η Μόσχα ns 
αμερικανικέ5 καταγγελίες περί νοθείας 
an s  ρωσικέε εκλογέ5 m s Κυριακής. 
Παράλληλα, ο πρωθυπουργός Βλανημίρ 
Πούην, αναγνώρισε εμμέσως την ευθύνη 
για τη δραματική μείωση του ποσοστού 
του κόμματός του, προαναγγέλλοντας α
νασχηματισμό μετά n s  προεδρικές ε- 
κλογέ5 του προσεχού3 Μαρτίου. Biaies 
διαδηλώσειε πραγματοποιήθηκαν και 
χθες, καθώς, εκτός από t o u s  οπαδούβ ms 
αντιπολίτευσή, κινητοποιήθηκαν και οι 
υποστηρικτές του Κρεμλίνου. Ανάμεσα 
στους συλληφθέντεε ήταν και ο Mnöpis 
Νεμτσόφ, πρώην υπουργόε. Σελ. 8

Αναξιοποίητοι πόροι για τα σύνορα
Μάλμστρομ Με εθνικά κονδύλια η κατασκευή του φράχτη στον Εβρο
Με εθνικά κονδύλια θα χρηματο
δοτηθεί η κατασκευή του φράχτη 
στο χερσαίο τμήμα των συνόρων με 
την Τουρκία στον Εβρο, διεμήνυσε 
χθες η Ευρωπαία επίτροπος Σεσίλια

Μάλμστρομ. Η Ευρωπαϊκή Ενωση 
θεωρεί ότι το τείχος δεν θα αντι
μετωπίσει αποτελεσματικά το πρό
βλημα τηε λαθρομετανάστευσή.

Χρήματα διατίθενται από την

Ευρωπαϊκή Ενωση στην Ελλάδα, λέ
ει η επίτροπος, όμως γραφειοκρα- 
τικέ5 αγκυλώσει του ελληνικού 
Δημοσίου εμποδίζουν την απορρό
φησή τους. Σελ. 3

Αρχή ίου τέλους 
της πολιτικής κρίσης 
στο Βέλγιο
Ο αρχηγός του γαλλόφωνου Σοσιαλιστικού 
Κόμματος Ελιο Ντι Ρούπο ορκίζεται πρωθυπουργός 
ενώπιον του Αλβέρτου II, στο Βασιλικό Μέγαρο των 
Βρυξελλών. Η συγκρότηση της εξακομματικής 
κυβέρνησης υπό τον κ. Ντι Ρούπο ελπίζεται ότι θα 
είναι η αρχή του τέλους της μακροχρόνιας πολιτικής 
κρίσης του Βελγίου, η οποία διήρκεσε 540 μέρες 
μετά τις βουλευτικές εκλογές του 2010. Σελ. 8

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Να κερδίσουμε 
τη μάχη

Τα πράγματα στην Ευρώπη γίνονται 
όλο και πιο δύσκολα και φτάνει η 
στιγμή των κρίσιμων αποφάσεων. 
Ταυτοχρόνου πληθαίνουν οι ωμέβ 
προειδοποιήσει npos την Ελλάδα, 
ακόμη και από Eupomaious ηγέτες 
που την έχουν στηρίξει στο πα
ρελθόν, όπως ο κ. Μπαρόζο. Δυ
στυχώς, δεν αποτελεί απομακρυ
σμένη πιθανότητα η έξοδθ5 m s χώ- 
pas από το ευρώ. Αυτό, ωστόσο, δεν 
σημαίνει ότι δεν μπορούμε να δώ
σουμε τη μάχη και να την κερδί
σουμε. Δεν αρκεί, όμωβ, να έχει η 
χώρα ένα σοβαρό πρωθυπουργό. 
Απαιτείται σκληρή και δυσάρεστη 
δουλειά από υπουργούς που ασχο
λούνται με το έργο t o u s  και όχι την 
επικοινωνία και υπεύθυνα κόμμα
τα, που συμμετέχουν σε μια κυ
βέρνηση εθνικής σωτηρίαβ και όχι 
προσωρινής διεκπεραίωσή. Χρόνο 
πολύ δεν έχουμε.

Η Κίνα ετοιμάζει
Ο Κινέζος πρόεδρος Χου Ζιντάο 
(φωτογραφία) ζήτησε από το κινεζικό 
πολεμικό ναυτικό να «επιταχύνει τον 
εκσυγχρονισμό» και να «πραγμα
τοποιήσει εκτεταμένες προετοιμα
σίες για πόλεμο», όπως μετέδωσε το

το ναυτικό της και για πόλεμο
κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων «Νέα 
Κίνα». Οι προετοιμασίες «θα συμ
βάλουν στη διαφύλαξη τη5 εθνικήε 
ασφάλειας και της παγκόσμιαε ει
ρήνης». Το υπουργείο Αμύνης των 
Ηνωμένων Πολιτειών απάντησε ά

μεσα στα σχόλια του Κινέζου προ
έδρου, δηλώνοντας ότι η Κίνα «δι
καιούται να αναβαθμίζει τις στρα
τιωτικές της δυνατότητες και να ε
πιδίδεται σε σχεδιασμούε, ακριβώς 
όπως κι εμείς». Σελ. 7

Σ Χ Ο Λ Ι Ο  I Τ ο υ  Α α ε ξ η  Π α π α χ ε λ α

Το ΠΑΣΟΚ και ο μικρόκοσμός του
Οι πολιτικοί και τα περισσότερα κόμματα 
ζουν σε ένα δικό τους μικρόκοσμο από 

τον οποίο δεν μπορούν να ξεψύγουν, ό,τι 
και αν συμβαίνει στη χώρα ή ακόμη και 
παγκοσμίως. Πρόκειται για ένα μικρόκο- 
σμο με τη δική του ιεραρχία και τις δικές 

του «φυλές». Με εντυπωσιάζει το πώς 
άνθρωποι που δεν θα προσελάμβανε πο
τέ κανείς μας για μια υπεύθυνη θέση σε 
μια ιδιωτική εταιρεία θεωρούνται «βαρώ- 

νοι», δελφίνοι ή δεν ξέρω τι άλλο μέσα 
σε ένα κόμμα.

Ακούω, για παράδειγμα, ορισμένους πα
ρόμοιους «τύπους» ή πομφόλυγες να 
επιτίθενται στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. 
Ασχετο αν διαφωνεί κανείς ή συμφωνεί 
με τον τρόπο που τοποθετήθηκε, ο κ. 
Χρυσοχόίδης έχει δείξει ότι μπορεί να 
κάνει ένα κομμάτι του διαλυμένου νεοελ
ληνικού κράτους να δουλέψει

επαγγελματικά και να φέρει αποτελέσμα
τα. Δεν είναι λίγο και μακάρι να υπήρχαν 

πολλοί που μπορούν να επιδείξουν ανά
λογες απολύτως αποδείξιμες επιτυχίες. 
Βλέπω ακόμη τη λύσσα με την οποία επι

τίθενται στην Αννα Διαμαντοπούλου για 
την υπόθεση των βιβλίων, λες και θέλουν 
να κοντύνουν όποιον εμφανίζεται λίγο 
πιο μεθοδικός και επαγγελματίας...

Στο στερέωμα του παλαιού ΠΑΣΟΚ μπο
ρεί αυτό να μη μετράει. Υπάρχουν ακόμη 
οι γεννηματικοί, οι τσοχατζοπουλικοί και 
πολλοί ακόμη που πιστεύουν ότι μπορούν 
και πρέπει να κάνουν κουμάντο στο κόμ
μα. Πράγματι μπορούν, αν θέλουν να το 
κρατήσουν δέσμιο των συνδικαλιστών, 
των συντεχνιών και των άλλων βαριδίων 
που εμπόδισαν οιαδήποτε προσπάθεια 

εκσυγχρονισμού της χώρας. Δεν θα έχει 
πολύ δρόμο ένα τέτοιο ΠΑΣΟΚ, γιατί ούτε

η κοινωνία το εμπιστεύεται ούτε μπορεί 

πια να μοιράσει λεφτά, ρουσφέτια και 
διορισμούς.
Αυτό είναι και το κρίσιμο δίλημμα που 
έχουν μπροστά τους όσοι θέλουν και να 
το... κερδίσουν και να το αλλάξουν. 0  κίν
δυνος είναι να κερδίσουν αλλά και να 
κληρονομήσουν ένα, ακόμη και οικονομι

κά, χρεοκοπημένο κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ 
χρειάζεται έναν Τόνι Μπλερ, που θα το 
εκσυγχρονίσει εκ βάθρων μακριά από 
συνδικαλιστές και συντεχνίες. Αλλιώς θα 
μείνει ένα κόμμα που θα ανήκει σε πα
ραδοσιακές φυλές και μικρούς 
βαρώνους. Από εκείνους που αξίζει κα
νείς να τους αγοράσει όσο αξίζουν και να 
τους πουλήσει για όσο νομίζουν οι ίδιοι 
ότι αξίζουν ή για όσο τέλος πάντων θα 
έπιαναν σε μια μικρή κομματική αγορά 
και μόνο...

ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ KAI CD 

ΜΕΓΑΛΗΣ
ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ!

Κ ά θ ε  ε β δ ο μ ά δ α , 6 0  σ ε λ ίδ ε ς  β ιο γ ρ α φ ία  
μ ε α ν α λ υ τ ικ έ ς  λ επ το μ έρ ειες  κ α ι έ ν α  Θ ϋ  

μ ε τ α  σ η μ α ν τ ικ ό τ ε ρ α  έρ γα  τ ο υ ς .

Το πρώτο βιβλίο και CD 
«Μπεχόβεν I»

κυκλοφορεί σχα περίπτερα

http://www.kathimerini.gr
http://www.kathimerini.gr/links
http://www.kathimerini.gr
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Ο θρίαμβος της παγκοσμιοποίησης
Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ Κ ΑΣΙΜ ΑΤΗ

Οπως οι αρχαίοι θεοί κατέβαιναν από τα πάνσεπτα ολύμπια δώματα και περπατούσαν ανάμεσα στους θνητούς 
για να αναμιχθούν στις υποθέσεις τους, έτσι και Αυτός: Η Εξοχότης Του ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Φί
λιππος Πετσάλνικος, εμπνευστής του λεγομένου φόρου αλληλεγγύης, υποστηρικτής του δημοψηφίσματος και 
παρ’ ολίγον πρωθυπουργός, ως απλούς βουλευτής Καστοριάς!

Κυριακή, ώρα 3.15 μ.μ., στην 
πάντα πολύβουη και πολυ- 
πολιτισμική Οξφορντ Στριτ 

του Λονδίνου. Η βροχή έχει μόλιε 
σταματήσει, ο ήλιοε έχει αποκα- 
λυφθεΐ και λούζει τη σκηνή με έ
να χρυσό φωε. Παρατηρώ ένα ζευ
γάρι ευλαβεστάτων μουσουλμά
νων τουριστών: ο σύζυγοε μια μο
χθηρή φυσιογνωμία μέ μακριά μυ
τερή γενειάδα και ξυρισμένο μου
στάκι, η ιδιοκτησία του (εννοώ τη 
σύζυγό του) πλήρωε καλυμμένη με 
μια κατάμαυρη μπούργκα, απίΓαυ- 
τέε που αφήνουν ίσα ίσα μια λε
πτότατη σχισμή στο ύψοε των μα
τιών, ώστε να μην κουτουλάει η 
γυναίκα στιε κολώνεε ή να μην 
προκαλέσει ζημία στον προφυλα
κτήρα κάποιου αυτοκινήτου που 
θα μπορούσε να τη χτυπήσει. 
Στέκονται μπροστά σε μία βιτρί- 
να στολισμένη για τα Χριστού
γεννα και ο σύζυγοε φωτογραφί
ζει τη σύζυγο ή, ακριβέστερα, την 
μπούργκα, διότι σύζυγοε κάτω α
πό αυτό το πράγμα δεν διακρίνε- 
ται με τίποτα.

Αναρωτιέμαι γιατί το κάνει, αφού 
θα μπορούσε να βρίσκεται οποι
οσδήποτε κάτω από το μαύρο ύ
φασμα: η γυναίκα του, η θεία 
του, η εξαδέλφη τηε, γιατί όχι και 
αυτή η Χάριετ Χάρμαν, η ανα- 
πληρώτρια αρχηγόε των Εργατικών 
και μέλοε τηε σκιώδουε κυβέρνη- 
σηε του απίθανου Εντ Μίλιμπαντ! 
Μήπωε για να δείξουν σε συγγε- 
νείε και φίλουε ότι επισκέφθηκαν 
το Λονδίνο; Αδύνατον, για τον λό
γο που εξηγείται παραπάνω. Ακό
μη και τα παιδιά τουε ή τα εγγό- 
νια τουε στο μέλλον δεν θα ξέρουν 
την ταυτότητα του προσώπου 
που φωτογραφήθηκε εκείνο το η
λιόλουστο απόγευμα μπροστά σε 
μια λονδρέζικη βιτρίνα, αν δεν υ
πάρχει λεζάντα στο οικογενειακό 
άλμπουμ. Επομένωε, το κάνουν γι’

αυτούε τουε ίδιουε: για εκείνον και 
για εκείνην. Αυτοί θα ξέρουν και 
τουε φτάνει. Συγκινητικό. Αραγε 
θα τουε περάσει ποτέ από το νου 
ότι αυτό που έκαναν τότε, την η
μέρα που έβγαλαν τη φωτογραφία, 
ήταν απόδειξη του θριάμβου τηε 
παγκοσμιοποίησηε ;

Τοταλμάν συγκλόνιζε!
Οτι το Ινστιτούτο Δημοκρατίαε 

Κωνσταντίνοε Καραμανλήε ορ

γανώνει στιε 12 του μηνόε ημε
ρίδα για το Ετοε Ελύτη (τη συ
μπλήρωση εκατονταετίαε από 
τη γέννησή του) δεν εκπλήσσει. 
Θυμίζω ότι το εν λόγω ίδρυμα α
ποτελεί την -ούτωε ειπείν- «δε
ξαμενή σκέψηε» τηε Ν.Δ., τηε ο- 
ποίαε τον καιρό αυτό ηγείται ο 
Αντώνηε Σαμαράε, ο οποίοε ωε 
πρόεδροε τηε αλήστου μνήμηε 
«Πολάν» (με γαλλική προφορά, πα
ρακαλώ...) διατηρούσε άριστεε

σχέσειε με τον ποιητή. Η σπου
δαία είδηση, όμωε, είναι ότι τη 
σχετική εκδήλωση θα χαιρετίσει 
(τουτέστιν, θα μιλήσει) ο πρόε
δροε του ιδρύματοε Ευάγγελοε 
Μεϊμαράκηε ή, για τουε φίλουε, 
Δόκτωρ Βαγγέλαε!

Αιά του τρόπου αυτού και, προφα- 
νώε, εν αγνοία τηε οργανωτικήε 
αρχήε, το Ετοε Ελύτη συναντά τα 
παρελθόντα Ετη Εμπειρικού,

Εγγονόπουλου, Μπρετόν, Ελιάρ, 
Αραγκόν και άλλων θεών του υ
περρεαλισμού τηε ατέρμονοε ζω- 
ήε! Τι άλλο μένει να πω; Μόνο να 
επαναλάβω τουε λόγουε που πρό
λαβε να ψελλίσει ο φίλοε, ο οποί
οε με ενημέρωσε τηλεφωνικώε, 
προτού ακουστεί εκείνοε ο φρι- 
κτόε γδούποε, που με έκανε να κα
ταλάβω ότι είχε πέσει ξερόε: «Ζε 
σουί συγκλονιζέ»...

Επειδή, ωστόσο, η σχέση των δύο 
εκδηλώσεων δεν μπορεί να γίνει 
αμέσωε αντιληπτή από τουε α- 
μύητουε, πρέπει να αποκαλύψω ό
τι η ημερίδα (που ξεκινάει στιε 6 
μ.μ. στο ξενοδοχείο Κάραβελ) α
ποτελεί προετοιμασία για κάτι α
κόμη σημαντικότερο, το οποίο θα 
ακολουθήσει αργότερα την ίδια η
μέρα, στην Γκαλερί Ζουμπουλάκη 
τηε Πειραιώε. Εκεί, στιε 8 μ.μ., οι 
μύσται τηε λατρείαε τηε καλού- 
μεθα να θαυμάσουμε, αλλά και να 
αγοράσουμε «σε τιμέε έκπληξη», 
όπωε αναφέρεται στο δελτίο τύ
που, «κομμάτια τηε συλλογήε Γα- 
ληνέα»! (Συλλογήε ενδυματολο- 
γικήε, εννοείται.) Επομένωε, ο λό- 
γοε του Δροε Μεϊμαράκη περί Ελύ
τη θα είναι, τρόπον τινά, ο αγυρ- 
μόε, δηλαδή η πρώτη ημέρα των 
Ελευσινίων, που απαραιτήτωε 
προηγείται τηε καταδύσεωε στα 
Μυστήρια τηε γκαρνταρόμπαε 
τηε Νόνικαε...

Οράματα και θάματα
Καθυστερημένο υστερόγραφο 

στο σημείωμα τηε περασμένηε Κυ- 
ριακήε, σχετικώε με τη βλαπτική 
επίδραση των οραμάτων στην πο
λιτική. Οπωε με ενημερώνουν 
φίλοι επιστολογράφοι, στην προ
εκλογική περίοδο του 1980 στην 
Γερμανία ο Χέλμουτ Σμιτ είχε συ
νοψίσει την αξία του οραματικού 
λόγου στην πολιτική με τη φρά
ση: «Οποιοε έχει οράματα πρέπει

Να ανακληθούν 
ηάραυτα!

Απορώ πώς συνέβη. Η Συγ- 
γρού επέτρεψε στους βου
λευτές Κυριάκο Μητσοτάκη, 
Αρη Σπηλιωτόπουλο και 
Ευάγγελο Ανιώναρο -τους 
τρεις γνωστότερους διαφω- 
νούντες με την ορθοδοξία 
του Σαμαρισμού- να μετα
βούν και οι τρεις μαζί σε α
ποστολή στις ΗΠΑ! Κι αν ζη
τήσουν πολιτικό άσυλο και 
δεν επιστρέψουν ποτέ;

να πάει να τον δει γιατρόε». Συ- 
νεπώε, δεν είναι καθόλου τυχαίο 
ότι ο Κωνσταντίνοε Καραμανλήε 
(ο κανονικόε Καραμανλήε) χαρα
κτήρισε κάποτε την πολιτική ζωή 
σε τούτο τον τόπο ωε ένα «απέ
ραντο φρενοκομείο»...

Ξενομανία
Είμαστε ξενομανείε οι Ελληνεε. 

Αμέσωε εντυπωσιαζόμαστε από 
κάτι που συμβαίνει έξω, ενώ το ί
διο ακριβώε μπορεί να το έχουμε 
κάθε μέρα μπροστά μαε και να το 
περιφρονούμε. Πρόσφατο παρά
δειγμα, ο σχολιασμόε των δα
κρύων τηε Ιταλίδαε υπουργού 
Εργασίαε, όταν ανακοίνωσε τα μέ
τρα για τιε συντάξειε στη χώρα 
τηε. Μα εμείε είχαμε τον Ανδρέα 
Λοβέρδο, τον «Βασιλάκη Καΐλα του 
κινήματοε», να το κάνει καλύτε
ρα, κάθε μέρα, σε κάθε κανάλι! Και 
ούτε μία κουβέντα, μία απλή 
μνεία, βρε αδελφέ, από τουε τη- 
λεσχολιαστέε; Είναι αίσχοε, κύριοι 
συνάδελφοι! Διότι ο καλλιτέχνηε 
πάντα έχει ανάγκη την ενθάρ
ρυνση...

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

Ο Φ Ι Λ Ι Σ Τ Ω Ρ
Επιλογή: Μ ίΧΑΛΗΣ Ν. ΚΑΤΣΙΓΕΡΑΣ
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ΚΑΤΑΔΙΚΗ «ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ»: Το αυτόφωρον 
τριμελές πλημμελειοδικείον εξέδωκε χθες την από- 
φασίν του διά τους υπευθύνους της εφημερίδος 
«Αθηναϊκή» κ.κ. I. Παπαγεωργίου και Γ. Κυριακ'ι- 
δην, οι οποίοι κατηγορούντο ότι διά δημοσιεύμα
τος της εφημερίδος των έθιξαν την Βασίλισσαν. Το 
δικαστήριον εκήρυξε τους κατηγορουμένους ενό
χους κατά το κατηγορητήριον και τους κατεδίκα- 
σεν εις φυλάκισιν 15 μηνών έκαστον, άνευ ανα
σταλτικού αποτελέσματος της εκτίσεως της ποινής 
επί ασκηθησομένης εφέσεως. Διά της αποφάσεως 
επεβλήθη και δίμηνος άρσις της ατελείας του δη
μοσιογραφικού χάρτου της «Αθηναϊκής», επεκυ- 
ρώθη δε η κατάσχεσις των φύλλων της εφημερίδος 
της 3.12.62. Το δικαστήριον διέταξε την δήμευσιν 
και καταστροφήν των κατασχεθέντων φύλλων. 
Μετά την λύσιν της συνεδριάσεως οι καταδικα- 
σθέντες ωδηγήθησαν εις την Γενικήν Ασφάλειαν. 
Εις το σκεπτικόν της αποφάσεως αναφέρεται, ότι 
οι κατηγορούμενοι είχον δολίαν προαίρεσιν, ότι, 
τα δημοσιευθέντα ήσαν αναληθή και ότι ο εκ των 
κατηγορουμένων I. Παπαγεωργίου καίτοι τυπι
κούς φαίνεται ότι δεν μετέχει εις την σύνταξιν της 
εφημερίδος, εν τούτοις, είναι ουσιαστικούς διευθυ
ντής, ο δε κατηγορούμενος Γ. Κυριακίδης είναι 
συνδιευθυντής.
Ο εισαγγελεύς κ. Ν. Γανώσης ομιλήσας μετά τας α
πολογίας των κατηγορουμένων, είχε προτείνει ό
πως επιβληθή φυλάκισις 3 ετών εις τους κηρυχθέ- 
ντας ενόχους και 4μηνος άρσις της ατελείας του 
χάρτου της «Αθηναϊκής».
Ο εισαγγελεύς εις την αγόρευσίν του είπεν εν αρχή 
ότι άλλος έπρεπε να είναι ο ουσιαστικός κατηγο
ρούμενος και ίσως να υπάρξη αφού τηρηθούν ω- 
ρισμέναι προϋποθέσεις.
(Σ.Σ. Εκ της φράσεως αυτής εικάζεται ότι ο, κ. ει- 
σαγγελεύς θα ζητήση την άρσιν της βουλευτικής 
ασυλίας του κ. Ηλ. Μπρεδήμα, όστις συνέγραψε 
το δημοσίευμα). [...]
Εις την Βουλήν συνεκροτήθη χθες την εσπέραν έ
κτακτος σύσκεψις των ηγετικών στελεχών και (ορι
σμένων βουλευτών της Ενώσεως Κέντρου, υπό 
την προεδρίαν του κ. Γ. Παπανδρέου, διά να κα- 
θορισθή η στάσις του Κέντρου επί του θέματος 
της καταδίκης των υπευθύνων της απογευματινής 
εφημερίδος. Περί το τέλος της συσκέψεως προσήλ- 
θε, κληθείς, και ο κ. Σ. Βενιζέλος.
Μετά την σύσκεψιν, ο κ. Παπανδρέου και ορισμέ
νοι βουλευταί της Ε.Κ. μετέβησαν εις την Γενικήν 
Ασφάλειαν διά να επισκεφθούν τους καταδικα- 
σθέντας. Ο κ. Βενιζέλος δεν μετέβη μετ’ αυτών.
ΚΘΒΕ: Το Κρατικόν Θέατρον Βορείου Ελλάδος 
θα συνέχιση μέχρι της Κυριακής 16ης τρέχοντος 
τας παραστάσεις του «Μυστικού της Κοντέσσας 
Βαλέραινας», το οποίον, ως γνωστόν, παίζεται με 
την κ. Κυβέλην εις τον ομώνυμον ρόλον και σημει
ώνει μεγάλην επιτυχίαν. Την Πέμπτην 20ήν τρέχ. 
θα αναβιβασθή η κωμωδία του Μολιέρου «Ο 
Αρχοντοχωριάτης», με σκηνοθεσίαν Σ. Καραντι- 
νού, σκηνικά και ενδυμασίας Νίκου Εγγονοπού- 
λου και χορογραφίαν Ντόρας Τσάτσου-Συμεωνί- 
δου. Τον κύριον ρόλον θα ερμηνεύση ο κ. Γ. Δαμα- 
σιώτης, λαμβάνει δε μέρος όλος ο θίασος.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α Ρ Ι Ο

Αλλοτε ερχόταν ο Daniel Day Lewis 
και υπέγραφε αυτόγραφα στην 
πρεμιέρα m s xaivias του, την οποία 
είχε προσφέρει ώστε τα έσοδα από 
τη φιλανθρωπική παράσταση να 
δοθούν υπέρ xns Εταιρείαε Σπα
στικών και των σκοπών του. Είναι

Της ΕΛΕΝΗΣ ΜΠΙΣΤΙΚΑ

προσωπικόε φίλοε m s ιδρύτριαε κ. 
Δάφνηε Οικονόμου και των παιδιών 
xns, και η μεγάλη του καρδιά, όπωε 
και το ταλέντο του, δίνουν ευαί- 
σθητεε, ανθρώπινεε δημιουργίεε και 
καταστάσεΐ5. Μετά το δεύτερο 
Οσκαρ του έχει αποτραβηχθεί στο 
κτήμα του στην Ιρλανδία και σί
γουρα ετοιμάζεται για τον επόμε
νο μεγάλο ρόλο του στον κινημα
τογράφο ή στο θέατρο... Σκέψειε 
που xis ανέσυρε μία παρόμοιαε α- 
ξίαε και ευαισθησίαε πρόσκληση 
στη στήλη, από τον σκηνοθέτη 
Γιώργο Οικονόμου και xous συ- 
ντελεστέε του έργου του «Ο Ιβάν και 
τα Σκυλιά» τηε Hattie Naylor, 
Αγγλίδαε θεατρικήε συγγραφέωε 
που ζει στο Μπρίστολ και που το έρ
γο τηε, βασισμένο στην αληθινή ι
στορία του Ιβάν Μισούκοβ, ενόε

Για τους σκοπούς του σωματείου Ελίζα η παράσταση της Πέμπτης στο «Προσκήνιο»

Αρης Σερβετάλης στο «0 ιβάν 
και τα Σκυλιά» στο Θέατρο «Προ
σκήνιο». (φωτογραφία Μαριλένα 
Σταφυλίδου).

4χρονου αγοριού που ζει στουε τα- 
ραγμένουε δρόμουε τηε εποχήε Γέλ- 
τσιν, είναι υποψήφιο για το Βραβείο 
«Oliver». Το έργο παίζεται από τιε 
27 Οκτωβρίου στο Θέατρο «Προ
σκήνιο», Καπνοκοπτηρίου 8, Αθή
να, σε μετάφραση Γιώργου Καλα- 
μαντή, σκηνικό-κοστούμια Κώστα 
Βελινόπουλου, φωτισμοί Γιάννηε 
Δρακουλαράκοε, πρωτότυπη μου
σική Νίκοε Πορτοκάλογλου και 
τραγούδι Νίνα Καλούτσα. Την αυ
ριανή παράσταση τηε Πέμπτηε 8

«Ενα κομμάτι του Θεού, που έχει 
ουρά και πόδι με νύχι, μαύρο υγρό 
μουσούδι». (Από το καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα της παράστασης).

Δεκεμβρίου την προσφέρουν για 
τουε σκοπούε του Σωματείου «Κα
τά τηε Κακοποίησηε του Παιδιού 
Ελίζα». Πρωταγωνιστήε ο Αρηε 
Σερβετάληε, που γνωρίσαμε στο 
«2», «Μήδεια» και στο «Πουθενά» 
του Δημήτρη Παπαϊωάννου και α
πό το πέρασμά του από την τηλε
όραση σε ρόλουε αξιώσεων. «Η ε
πιλογή του Αρη Σερβετάλη -γράφει 
στο πρόγραμμα τηε παράστασηε ο 
σκηνοθέτηε Γιώργοε Οικονόμου- 
για τον ρόλο του Ιβάν μου φάνηκε

αυτονόητη. Ηταν μία ενστικτώδηε 
επιλογή, αλλά ευτυχώε το ένστικτο 
δεν με πρόδωσε. Η διαδικασία m s 
δημιουργίαε αυτήε τηε παράστασηε 
με έναν τόσο προικισμένο ηθοποιό 
υπήρξε πάντα ενδιαφέρουσα και 
στη διάρκειά τηε συναρπαστική. Εί
ναι ταλαντούχοε, δημιουργικόε και 
θαυμάσιοε συνεργάτηε»... Ο Ιβάν 
τηε αληθινήε ιστορίαε που απέ
δρασε από το σπίτι του και ζα στουε 
δρόμουε με συντροφιά μία αγέλη 
σκύλων είναι έναε «Μόγληε» στη 
σύγχρονη ζούγκλα τηε πολιτικήε και 
οικονομικήε κατάπτωσηε στα χρό
νια του Γέλτσιν. Το περίεργο είναι 
ότι χθεε, ο λαόε τηε Μόσχαε ξανα- 
βγήκε στουε δρόμουε αμφισβητώ- 
νταε τιε εκλογέε που έβγαλαν πρό
εδρο τον Πούτιν και του ζητούν να 
εγκαταλείψει τη χώρα...

Η ιστορία κάνει κύκλουε, αλλά 
πάντα θα υπάρχει ένα παιδί που με
γαλώνει ανυπεράσπιστο και τρο
μοκρατημένο από τιε συνθήκεε ζω- 
ήε και που χρειάζεται την προ
στασία όποιου θέλει το καλό του. 
Γνωρίζουμε την προσφορά του 
σωματείου Ελίζα που ίδρυσε η ζω- 
γράφοε Μαρίνα Καρέλλα και που θε
ραπεύει τιε ψυχικέε όσο και τιε σω- 
ματικέε πληγέε κακοποιημένων 
παιδιών. Συγχαρητήρια στον Γιώρ
γο Οικονόμου, τον Αρη Σερβετάλη 
και τουε συντελεστέε του έργου «Ο 
Ιβάν και τα Σκυλιά» στο «Προσκή

νιο» να προσφέρουν την παρά
σταση, και τα έσοδα, στον σκοπό 
του σωματείου Ελίζα. Σε αυτούε α
νήκει το θερμό χειροκρότημα για 
την πρωτοβουλία τουε! Και στην ε
ταιρεία «Κατά τηε Κακοποίησηε των 
Παιδιών Ελίζα», που επαγρυπνεί για 
το καλό των παιδιών, μερικά στοι
χεία που δείχνουν πόσο σημαντι
κά είναι το έργο και πέρα από λέ- 
ξειε επαινετή η αποστολή που α
νέλαβε η «Ελίζα»: «Στην Ελλάδα -α
πό το θεατρικό πρόγραμμα τα 
στοιχεία- περίπου 28.000 παιδιά 
κακοποιούνται και παραμελούνται 
κάθε χρόνο και από αυτά 7.500 εί
ναι κάτω των 5 ετών. 10% των παι
διών κάτω των 5 ετών που εξετά
ζονται για τραυματισμούε είναι 
κακοποιημένα. 17%τωνκοριτσιών 
και 7% των αγοριών στην Ελλάδα 
αναφέρονται σε μια εμπειρία σε- 
ξουαλικήε κακοποίησηε στηνπαι- 
δική τουε ηλικία, 65% των γονέων 
στην Ελλάδα χρησιμοποιούν ακό
μα σωματική τιμωρία στα μικρά παι
διά τουε...

(Από το κείμενο του «Ιβάν και τα 
Σκυλιά»)

«Τότε ήμουν τεσσάρων
Τεσσάτων.
Δεν τα θυμάμαι όλα επειδή 

μουν πολύ μικρόε
όμωε θα σαε πω όσα μπορώ.
Θα σαε τα πω σαν να είναι τώρα.
Και είναι το τώρα»...

Τάμα στον Αγιο Νικόλαο στη σκιά των Δίδυμων Πύργων
Τον είδαμε, τον ακούσαμε, τον φω
τογραφίσαμε, με τα ασημένια του 
μαλλιά, το χαμόγελο τηε αυτοπε- 
ποίθησηε στιε συναντήσειε του με 
τον Πρόεδρο τηε Δημοκρατίαε κ. 
Κάρολο Παπούλια, με τον πρωθυ
πουργό κ. Λουκά Παπαδήμο, με τουε 
άλλουε πολιτικούε αρχηγούε, αλλά 
να τον πλησιάσουμε δεν μπορέσα
με. Υπήρχε το χρυσό κορδόνι, η μαύ
ρη καγκελόπορτα, η εθιμοτυπία και 
όλα όσα κάνουν δυνατή μία δημό
σια εκδήλωση με πρωταγωνιστή τον 
αντιπρόεδρο των ΗΠΑ κ. Joe Biden, 
τον άνθρωπο δίπλα στον πρόεδρο 
των ΗΠΑ κ. Μπαράκ Ομπάμα. Τι θα 
τουε λέγαμε, εάν μπορούσαμε να 
τον πλησιάσουμε; Να το πούμε, ί- 
σωε φτάσει και σε αυτόν, μέσω τηε 
στήληε τηε «Καθημερινήε»! Θα 
του θυμίζαμε τον μικρό ναό του Αγί
ου Νικολάου, χθεε ήταν η γιορτή 
του, που καταπλακώθηκε από την

Πέρασμα από την Ελλάδα (φωτο 
ΑΠΕ/ΜΠΕ/ΣΥΜΕΛΑ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗ).

πτώση των Δίδυμων Πύργων στην 
τρομοκρατική επίθεση τηε Τρίτηε 
1 Ins Σεπτεμβρίου 2001. Στον τόπο 
τηε καταστροφήε είχε βρεθεί τότε 
μία εικόνα του Αγίου Νικολάου α
πό το τέμπλο και μισοσχισμένο 
Ευαγγέλιο. Δέκα χρόνια πέρασαν α
πό τότε, και παρά την υπόσχεση που 
είχε δοθεί στον Αρχιεπίσκοπο Αμε- 
ρικήε κ. Δημήτριο, ότι θα ξανα- 
στηθεί ο νάισκοε στο «Σημείον Μη-

δέν», τίποτα δεν έγινε. Από τότε μό
νο δεινά μαε βρήκαν, την Ελλάδα 
και τιε ΗΠΑ, από οικονομικήε ά- 
ποψηε και όχι μόνον. Λόγω του γνω
στού ενδιαφέροντοε που τρέφει για 
τουε Ελληνοαμερικανούε τηε Ομο- 
γένειαε, και τιε ψήφουε του, ο κ. α- 
ντιπρόεδροε Joe Biden, θα του λέ
γαμε «μήπωε ήταν κακόε οιωνόε η 
ισοπέδωσητου ορθόδοξου ναού;». 
Και ότι εάν, τουλάχιστον αυτόν, 
μπορούσε το αμερικανικό κράτοε 
και η ομογένεια να τον ξανακτίσει 
σε μια γωνιά και να τον λειτουρ
γήσει, με την ευχή του Αγίου Νι
κολάου που έχει σώσει κόσμο και 
κοσμάκη, ιδίωε τουε ναυτικούε, α
πό την τρικυμία και την οργή τηε 
φύσηε ίσωε να γινόταν το θαύμα να 
ορθοποδήσουμε, Ελλάε και ΗΠΑ. 
«Σε τάματα θα αναζητούμε λύση;» 
η ερώτηση. «Ναι, γιατί όχι; Υπάρχει 
άλλη ελπίδα;» η απάντηση.

Το εικόνισμα που είχε διασωθεί - ο Αγιος Νικόλαος
Για υπενθύμισα η φωτογραφία του Αρχείου: είναι από την επιμνημ 
συνη δέηση για τα θύματα τηε τρομοκρατικήε επίθεσηε τηε l in s  Σε
πτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, που τέλεσε ο Αρχιεπίσκοποε Αμερικήε Δη- 
μήτριοε (ο 3οε) στο «Σημείον Μηδέν», στον χώρο όπου βρισκόταν ο 
ναόε του Αγίου Νικολάου. Στην τελετή είχαν παραστεί η πρόεδροε τό
τε τηε Βουλήε των Ελλήνων Αννα Ψαρούδα-Μπενάκη, η γεν. πρόξε- 
νοε τηε Ελλάδαε στη Νέα Υόρκη, Αικατερίνη Μπούρα (αριστερά) και 
συγγενείε των θυμάτων, Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2005 (φωτο αρχεί
ου ΑΠΕ - GANP - Δημήτρηε Πανάγοε).

Τ Η Λ Ε Φ Ο Σ
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Αρχισυντάκτες: Γιάννης Βαθυας - Ταςουλα ΚαραΙςκακη - Νικος Ξυδακης ■ Σύμβουλοι εκδόσεως: Αγγελος Σταγκος - Νικος  Ναουμης
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Τηλ.: 210-4808.000 — FAX: 210-4808.055

Λογιστήριο · Διαφημίσεις · Συνδρομές:
Εθνάρχου Μακαρίου και Δημητρίου Φαληρέως 2, 

Τηλ. 210-4808.000 f a x : 210-4808.202.

Ισολογισμοί · Προκηρύξεις ■ Κοινωνικά · Μ ικρές Αγγελίες: 
Τηλ. 210-4808.160 f a x : 210-4808.164

Μικρές Αγγελίες ■ Προσφορές: ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή
Σωκράτους 40, Τηλ.: 210-5233.333 διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφ ημερ ίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό,

f a x : 210-5223.880 φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Ν όμος 2 1 2 1 /1 9 9 3
Α ρχεί0: και κανόνες Δ ιεθνούς Δ ικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Τηλ.: 210-5239.339 Εάν δεν βρίσκετε την «Κ» τηλεφωνήστε μας στο 210-4808.000, ή στο Πρακτορείο Εφημερίδων στο 210-5199.755.

-4 r 4

mailto:kassimatis@kathimerini.gr


Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2Oil ΤΟ Θ Ε ΜΑ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ .  3

Πολλά κοινοτικά κονδύλια πάνε χαμένα
Δυσκολία απορρόφησης των χρημάτων από την Ευρωπαϊκή Ενωση για τη διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης στη χώρα μας

Του Γ ΙΑΝΝΗ  ΣΟΥΛΙΩΤΗ

Στις γραφειοκρατικές αγκυλώσει του ελληνικού 
Δημοσίου και την καθυστέρηση στη χωροθέ- 
τηση νέων κέντρων κράτησηε μεταναστών α
ποδίδεται η δυσκολία απορρόφησηε κοινοτικών 
κονδυλίων για τη διαχείριση τηε παράνομηε με
τανάστευσή. Το πρόβλημα είναι εντονότερο 
'πα τα κονδύλια των Ταμείων Προσφύγων και 

ψ .νταξηε Υπηκόων Τρίτων Χωρών, των υπουρ
γείων Υγείαε και Εσωτερικών αντίστοιχα. 
Ενδεικτικά, πέρυσι το υπ. Υγείαε απέτυχε να 
απορροφήσει κονδύλι 10 εκατ. ευρώ που είχε 
διατεθεί με τη μορφή του κατεπείγοντοε για τη 
φιλοξενία παράνομων μεταναστών.

Καλύτερεε, αντίθετα, είναι οι επιδόσειε του 
υπουργείου Προστασίαε του Πολίτη, που δια
χειρίζεται κονδύλια των ταμείων Εξωτερικών 
Συνόρων και Επιστροφών. Και εδώ, ωστόσο, κα
ταγράφονται παράδοξα, όπωε ότι χρήματα για 
την κατασκευή κέντρων κράτησηε δεσμεύτη
καν για πρώτη φορά από το πρόγραμμα του 2011 
παρότι το θέμα παραμένει για χρόνια υπ’ α
ριθμόν ένα εκκρεμότητα! Επίσηε, η προχει
ρότητα με την οποία η ελληνική κυβέρνηση προ
χώρησε στην κατάργηση του υπ. Εμπορικήε 
Ναυτιλίαε είχαν ωε συνέπεια το Λιμενικό να μεί
νει δίχωε τμήμα προμηθειών, με αποτέλεσμα 
οι επιδόσειε του Σώματοε στην απορρόφηση 
κονδυλίων να είναι κακέε.

Ταυτόχρονα, όμωε, και η Κομισιόν ενέκρινε 
με μεγάλη καθυστέρηση, μόλιε στιε 25/11, τιε 
χρηματοδοτήσειε για το πρόγραμμα του 2011 
μέσω των Ταμείων Εξωτερικών Συνόρων και Επι
στροφών. Σύμφωνα με τουε γνωρίζοντεε, η κα
θυστέρηση συνδέεται ευθέωε με τιε διαπραγ- 
ματεύσειε για την κατασκευή φράχτη στον

Εντονο πρόβλημα σε Ταμεία 
των υπουργείων Εσωτερικών 
και Υγείας, καλύτερες οι επιδόσεις 
του Προστασίας του Πολίτη.

Εβρο. Ελληναε αξιωματούχοε δήλωσε χθεε στην 
«Κ» ότι «η καθυστέρηση ήταν σκόπιμη, προ- 
κειμένου η ελληνική κυβέρνηση να υποχρεω
θεί να χρηματοδοτήσει με εθνικούε και όχι ευ- 
ρωπαϊκούε πόρουε την κατασκευή του». Σύμ
φωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεσή τηε η 
«Κ», το ετήσιο πρόγραμμα του 2011 προβλέπει 
πιστώσειε 54 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Εξω
τερικών Συνόρων και 33 εκατ. από το Ταμείο 
Επιστροφών (απελάσειε, επαναπροωθήσειε).

Η απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου 
Εξωτερικών Συνόρων το 2007 (αφορά δράσειε 
έωε και το 2009) ανήλθε στο ποσοστό ρεκόρ 
99%, το 2008 σε 73% και το 2009 σε 70%. Χει- 
ρότερεε είναι οι επιδόσειε σε ό, τι αφορά τα κε

φάλαια του Ταμείου Επιστροφών (50%). Η δια
φορά αποδίδεται από στελέχη του υπουργείου 
στην αδυναμία εφαρμογήε του προγράμματοε 
εθελουσίων και υποχρεωτικών επαναπατρισμών 
παράνομων μεταναστών.

Σχετικά με το περίφημο σχέδιο δράσηε για 
τη διαχείριση τηε παράνομηε μετανάστευσηε, 
έχουν ήδη εξασφαλιστεί για το διάστημα 
2007-2013,250 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Εξω
τερικών Συνόρων και 120 εκατ. ευρώ από το Τι. 
μείο Επιστροφών. Τα κέντρα κράτησηε προ- 
βλέπεται να χρηματοδοτηθούν από τα κονδύ
λια των 250 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, τα πρώτα κε
φάλαια δεσμεύθηκαν κατόπιν πιέσεων τηε Κο
μισιόν μόλιε από το πρόγραμμα του 2011!

Η Ευρωπαϊκή Ενωση 
δεν θα συμμετάσχει 
στη χρηματοδότηση
Η Ευρωπαϊκή Ενωση δεν θα συγ- 
χρηματοδοτήσει την κατασκευή 
του τείχουε, την οποία προωθεί το 
λληνικό κράτοε στον Εβρο με 

στόχο να ανακόψει την είσοδο πα
ράνομων μεταναστών από την 
Τουρκία, απάντησε χθεε η επί- 
τροποε Εσωτερικών Υποθέσεων 
κ. Σεσίλια Μάλμστρομ σε ερώ
τηση του ευρωβουλευτή τηε Νέ- 
αε Δημοκρατίαε (ΕΛΚ) κ. Γιώργου 
Παπανικολάου. Σύμφωνα με την 
κ. Μάλμστρομ οι υπηρεσίεε τηε 
Κομισιόν κρίνουν ότι το τείχοε δεν 
πρόκειται να αντιμετωπίσει α- 
ποτελεσματικά το πρόβλημα, κα- 
θώε θα παρακάμπτεται εύκολα α
πό τουε παράνομουε μετανάστεε 
ή αυτοί θα κατευθύνονται από 
τουε λαθρεμπόρουε σε άλλα ση
μεία εισόδου. «Είναι πολύ πιθανό 
η μεταναστευτική πίεση να βρει 
παρακαμπτήριεε οδούε κατά μή- 
κοε των εξωτερικών χερσαίων συ
νόρων ή των θαλασσίων συνόρων 
τηε Ελλάδαε ή άλλων κρατών-με-

Το τείχος δεν 
θα αντιμετωπίσει 
αποτελεσματικά 
το πρόβλημα, σύμφωνα 
με την επίτροπο 
Εσωτερικών Υποθέσεων 
κ. Σεσίλια Μάλμστρομ

λών», αναφέρει στην απάντηση 
η κ. Μάλμστρομ. Σύμφωνα με την 
Κομισιόν θα πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στην οργάνωση 
του συστήματοε υποδοχήε αι- 
τούντων ασύλου και αποτελε- 
σματικήε και γρήγορηε επεξερ- 
γασίαε των αιτημάτων τουε. Η ελ
ληνική κυβέρνηση είχε ζητήσει να 
χρηματοδοτηθεί το έργο με το πο
σό των 4,9 εκατομμυρίων ευρώ α
πό το Ταμείο Εξωτερικών Συνό
ρων. Η κ. Μάλμστρομ δήλωσε ό
τι η Ευρωπαϊκή Ενωση είναι έ
τοιμη να συγχρηματοδοτήσει άλ
λα αποτελεσματικότερα μέτρα 
που θα περιλαμβάνονται σε συ
γκεκριμένο σχέδιο για τη συνο
λική διαχείριση των χερσαίων συ
νόρων με την Τουρκία.

Το υπουργείο Προστασίαε του 
"’ολίτη από την πλευρά του δι- 
,ϋκρινίζει ότι ήδη από τον περα
σμένο Ιούλιο έχει υπάρξει συμ
φωνία με την Κομισιόν και την κ. 
Μάλμστρομ, σχετικά με τον τρό
πο χρηματοδότησηε του έργου. 
Με βάση τα συμφωνηθέντα, η κα
τασκευή του φράχτη θα χρημα
τοδοτηθεί από το Εθνικό Πρό
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

και όχι από το Ταμείο Εξωτερικών 
Συνόρων, όπωε είχε αρχικά συμ- 
φωνηθεί. Αντ’ αυτού, η Κομι
σιόν δέχθηκε να καλύψει το κό- 
crios ναυπήγησηε 6 πλοίων του Λι
μενικού Σώματοε για τον έλεγχο 
των θαλασσίων συνόρων, καθώε 
και πρόσθετα λειτουργικά έξοδα 
που σχετίζονται με την υλοποίη
ση του σχεδίου δράσηε για την 
παράνομη μετανάστευση (Action 
Plan). Στελέχη του υπουργείου με 
χθεσινέε δηλώσειε τουε στην 
«Κ» υποστήριξαν εμμέσωε πλην 
σαφώε ότι η αλλαγή από τα αρ- 
χικώε συμφωνηθέντα οφείλεται 
στην Κομισιόν και την ίδια την κ. 
Μάλμστρομ. Ανέφεραν συγκε
κριμένα ότι η αρμόδια επίτροποε 
εξέφρασε ανησυχία για το ενδε
χόμενο η χρηματοδότηση του ελ- 
ληνικού φράχτη από την Ε.Ε. να 
προκαλούσε αντίστοιχεε διεκδι- 
κήσειε από την Ισπανία (κατα
σκεύασε φτάχτη με εθνικά κε
φάλαια) ή τη Ρουμανία (μελετά το 
ενδεχόμενο να κατασκευάσει τε
χνητό εμπόδιο στα ανατολικά 
σύνορά τηε).

Προσχηματική ή όχι, η απά
ντηση του υπουργείου στη χθε
σινή τοποθέτηση τηε κ. Μάλ
μστρομ, έρχεται σε πλήρη αντι
διαστολή με όσα μέχρι και το πε
ρασμένο καλοκαίρι δήλωναν α- 
ξιωματούχοι του υπουργείου. Τό
τε, ανώτατα στελέχη τόνιζαν 
κατ’ επανάληψη ότι υποχρεώθη
καν να καταρτίσουν ολοκληρω
μένο σχέδιο διαχείρισηε συνόρων, 
ώστε να αποσπάσουν τη συγκα
τάθεση τηε Κομισιόν για την κα
τασκευή του «τεχνικού εμποδίου», 
όπωε αποκαλούσαν τον φράχτη.

Προφυλακίσει
Εν τω μεταξύ το Δικαστήριο 

τηε Ε.Ε. έκρινε χθεε ότι τα κρά
τη  μέλη δεν μπορούν να προ
φυλακίζουν υπηκόουε τρίτων 
χωρών που διαμένουν παράνομα 
εντόε κράτουε-μέλουε κατά τη 
διάρκεια τηε διαδικασίαε επι- 
στροφήε τουε στη χώρα κατα- 
γωγήε τουε. Η «οδηγία περί επι- 
στροφήε» προβλέπει την έκδοση 
απόφασηε περί επιστροφήε έ
ναντι κάθε παρανόμωε διαμένο- 
ντοε υπηκόου τρίτηε χώραε. 
Αρχικά ορίζεται προθεσμία για 
την οικειοθελή επιστροφή και 
στη συνέχεια, μέτρα αναγκα- 
στικήε απομάκρυνσηε. Μόνο ό
ταν απειλείται να ματαιωθεί η α
πομάκρυνση, μπορεί το κράτοε- 
μέλοε να προβεί στην κράτηση 
του παράνομου μετανάστη για 
διάστημα έωε και 18 μηνών.

ΚΩ ΣΤΑΣ Κ Α Ρ Κ Α Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ , 
Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  ΣΟ ΥΛΙΩ ΤΗΣ

Σκυρόδεμά

Ο Ρ ΙΟ ΓΡΑ Μ Μ Η

Ο φράχτης 8 χλμ 
στη Θεούτα της 
Ισπανίας κατάφερε 
va ανακόψει 
πλήρως το κύμα 
λαθρομετανάστευσης 
από την υποσαχάρια 
Αφρική. Πάνω σε αυτό 
το μοντέλο έχει 
σχεδιαστεί και ο 
ελληνικός φράχτης.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ο φράχτης 
στον Εβρο
Στην τελική ευθεία 
βρίσκεται η 
κατασκευή του 
φράχτη στον Εβρο. 
Εκκρεμεί μόνο 
η έγκριση του έργου 
από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, σήμερα.
Η χρηματοδότηση 
θα γίνει, τελικά, 
αποκλειστικό 
από εθνικούς 
πόρους, μέσω του 
Προγράμματος 
Δημοσίων 
Επενδύσεων.

Πυραμίδα
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ΤΟΜΗ ΦΡΑΧΤΗ

Κονσερτίνα
(αγκαθωτό σύρμα 
υψηλής ασφάλειας)

Αντηρίδα-

2η περίφραξα
ύψος 3 μέτρα Εγκάρσια

1η ηερίφραξη 
ύψος 2,5 μέτρα

ΤΟΥΡΚΙΑ

«Θα δώσουμε περισσότερα χρήματα αν η Ελλάδα κινητοποιηθεί»
Του ΚΩΣΤΑ ΟΝΙΣΕΝΚΟ

Την ελληνική γραφειοκρατία υπέ
δειξε η επίτροποε Εσωτερικών 
Υποθέσεων τηε Ευρωπα'ίκήε Επι- 
τροπήε Σεσίλια Μάλμστρομ ωε βα
σική αιτία των προβλημάτων πα- 

ίνομηε εισροήε μεταναστών 
στη χώρα μαε. Η επίτροποε, μι- 
λώνταε χθεε σε μέλη τηε Κίνησηε 
Πολιτών Κέντρου Αθήναε 
(ΚΙΠΟΚΑ) που είχαν μεταβεί ει
δικά γι’ αυτή τη συνάντηση στιε 
Βρυξέλλεε, ανέφερε χαρακτηρι
στικά ότι «τα λεφτά είναι εδώ. 
Εχουμε δώσει ήδη πολλά χρήμα
τα για το συγκεκριμένο θέμα και 
θα δώσουμε ακόμα περισσότερα 
στην περίπτωση που η Ελλάδα κι
νητοποιηθεί για να αποδεσμευ
τούν τα κονδύλια».

Η επίτροποε ανέφερε ότι κά
ποιοι από τουε μετανάστεε που 
περνούν παράνομα τα σύνορα τηε 
Ελλάδαε πρέπει να εξετάζονται και 
όσοι δικαιούνται να παίρνουν ά
συλο άμεσα, κάτι που δεν συμ

βαίνει λόγω του ελλιπούε συστή
ματοε εξέτασηε ασύλου στην 
Ελλάδα. «Θα έπαιρναν άσυλο αυ
τοί που δικαιούνται και οι υπό
λοιποι θα επέστρεφαν στιε χώρεε 
τουε», ανέφερε. Οπωε είπε, το ε
πόμενο χρονικό διάστημα ανα
μένεται να ενισχυθεί ο ρόλοε 
του Ετοηίθχ στην περιοχή, ενώ 
σημαντικέε αναμένεται να είναι 
οι προσπάθειεε τηε Ε.Ε. για συ
νεργασία με την Τουρκία. Η ίδια 
έκανε λόγο και για την ανάγκη 
βελτίωσηε των κέντρων κράτησηε 
στη χώρα.

Η επίτροποε άκουσε από τα χεί
λη των μελών τηε ΚΙΠΟΚΑ για το 
τεράστιο πρόβλημα που αντιμε
τωπίζει το ιστορικό κέντρο τηε 
Αθήναε, σε μεγάλο βαθμό εξαιτίαε 
τηε παρουσίαε παράνομων μετα
ναστών. Η ίδια, μάλιστα, υπο- 
σχέθηκε ότι κατά την επόμενη ε
πίσκεψή τηε στην Αθήνα, η οποία 
προγραμματίζεται για τιε αρχέε 
του χρόνου, θα περπατήσει μαζί 
με κατοίκουε και επαγγελματίεε

Η επίτροπος μίλησε χθες στις 
Βρυξέλλες με μέλη της Κίνησης 
Πολιτών Κέντρου Αθήνας.

Η κ. Μάλμστρομ 
υπέδειξε τη γραφειο
κρατία ως βασική αιτία 
των προβλημάτων της 
λαθρομετανάστευσης.

στην Ομόνοια και τιε γύρω πε- 
ριοχέε προκειμένου να διαπι
στώσει ιδίοιε όμμασι το πρόβλη
μα. «Καθώε έπειτα από δύο χρό
νια προσπάθειαε και οχλήσεων 
δεν έχουμε δει ουσιαστικέε κινή- 
σειε εκ μέρουε τηε ελληνικήε 
Πολιτείαε για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων του κέντρου, α
πευθυνθήκαμε στιε ευρώπαϊκέε 
αρχέε, ελπίζονταε να εισακου
στούμε», σχολίασε ο συντονι- 
στήε τηε ΚΙΠΟΚΑ Δημ. Νικολα- 
κόπουλοε.

Κοινέβ προσπάθειεβ
«Θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα 

σημαντική αυτή η συνάντηση, κα
θώε αφενόε η κ. Μάλμστρομ δέ
χθηκε να συναντήσει εκπροσώ- 
πουε των πολιτών και επαγγελ- 
ματιών που ζουν και δραστηριο
ποιούνται στο κέντρο τηε Αθήναε, 
ώστε από πρώτο χέρι να ακούσει 
τα προβλήματά τουε, αφετέρου 
δεσμεύτηκε για μεταξύ μαε επι
κοινωνία, ώστε να συντονίσουμε

τιε κοινέε μαε προσπάθειεε», α
νέφερε στην «Κ» ο πρόεδροε του 
Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου 
Ελλάδοε και μέλοε τηε ΚΙΠΟΚΑ 
Γιώργοε Τσακίρηε. «Είναι πολύ ση
μαντικό να μεταφέρουμε σε ευ
ρωπαϊκό πλέον επίπεδο την κα
τάσταση που βιώνουν οι συμπο- 
λίτεε μαε στο κέντρο τηε Αθήναε. 
Μόνο έτσι θα γίνει αντιληπτό και 
στουε Ευρωπαίουε εταίρουε μαε 
ότι δεν υπάρχουν άλλεε αναβολέε 
για τη μη λήψη μέτρων και ότι η 
δίκαιη κατανομή των βαρών είναι 
μονόδρομοε», σχολίασε ο ευρω- 
βουλευτήε τηε Ν.Δ. Γιώργοε Πα- 
πανικολάου, ο οποίοε διατηρεί 
γραφείο επί τηε Μενάνδρου και 
συμμετείχε στιε συναντήσειε που 
έγιναν χθεε στιε Βρυξέλλεε. Η Σ. 
Μάλμστρομ ενημερώθηκε για την 
οικονομική ζημιά που υφίστα- 
νται οι επιχειρηματίεε του κέντρου 
-  η πτώση του τζίρου το 2010 α
νήλθε στο 28% ενώ σε 1 εκατ. ευ
ρώ εκτιμώνται τα διαφυγόντα 
κέρδη εξαιτίαε του παρεμπορίου.

Το έργο μπαίνει 
στην τελική ευθεία 
μετά την έγκριση
Σήμερα αναμένεται, εκτόε απροόπτου, η οριστική έγκριση 
από το Ελεγκτικό Συνέδριο του έργου κατασκευήε φράχτη 
στα χερσαία σύνορα τηε Ελλάδαε με την Τουρκία, στον Εβρο. 
Η διαδικασία ήταν προγραμματισμένη για χθεε, ωστόσ 
αναβλήθηκε για 24 ώρεε λόγω φόρτου εργασίαε των μελω. 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Πηγή, πάντωε, του υπουργεί
ου Προστασίαε του Πολίτη δήλωσε χθεε στην «Κ» ότι «δεν 
αναμένονται δυσάρεστεε εκπλήξειε».

Ο σχετικόε διαγωνισμόε προκηρύχθηκε στιε 7 Σεπτεμ
βρίου και ανέδειξε μειοδότη, ο οποίοε, κατά πληροφορίεε, 
θα ολοκληρώσει την κατασκευή φράχτη αντί δαπάνηε μι- 
κρότερηε τηε προϋπολογισθείσαε, δηλαδή των 5,4 εκατ. 
ευρώ. Το κόστοε κατασκευήε, μάλιστα, εκτιμάται ότι θα κυ
μανθεί κάτω από τα 5 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα με τα αρχικώε ανακοινωθέντα, τα χρήματα για 
την κατασκευή του έργου δεν θα διατεθούν από το Ταμείο 
Εξωτερικών Συνόρων τηε Ε.Ε. Η χρηματοδότησή του θα 
γίνει από εθνικούε πόρουε και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων.

Πιθανολογείται δε ότι η υπογραφή τηε σύμβασηε θα συν
δυαστεί με τα εγκαίνια του συστήματοε αυτόματηε ανί- 
χνευσηε που τέθηκε προ ημερών σε λειτουργία στη συ- 
νοριογραμμή του Εβρου.
Πρόκειται για δίκτυο θερ
μικών καμερών και καμε- 
ρών ανίχνευσηε κίνησηε, 
που από κοινού με το Πο
λυτεχνείο εγκαταστάθηκε 
στο χερσαίο και ποτάμιο 
τμήμα των συνόρων Ελλά
δαε - Τουρκίαε, στον Εβρο.

Στο κείμενο των τεχνικών 
προδιαγραφών που είχε δημοσιευθεί στιε 4 Αυγοΰστου και 
τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έωε τιε 20 Αυγοΰστου, α
ναφερόταν ότι ο φράχτηε θα έχει μήκοε 10,3 χλμ. με αρ
χή τη Μεθοριακή Πυραμίδα 2 (Καστανιέε) και τέλοε τη Με
θοριακή Πυραμίδα 23, το σημείο δηλαδή συνάντησηε με 
τον ποταμό Εβρο. Οπωε έχει επίσηε δημοσιευθεί, ο φρά
χτηε θα κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου σε ελληνικό έδαφοε. 
Θα αποτελείται από διπλή περίφραξη ύψουε 2,5 και 3 μέ
τρων αντίστοιχα και ανάμεσα στην περίφραξη θα τοπο
θετηθούν λεπιδοφόρα συρματοπλέγματα (κονσερτίνεε). Στο 
κείμενο τηε δημόσιαε διαβούλευσηε αναφερόταν ακόμα ό
τι «εκπονήθηκε γεωτεχνική έρευνα προκειμένου να δια
πιστωθούν οι γεωλογικέε συνθήκεε και να ελαχιστοποιη
θούν οι αβεβαιότητεε κατά την κατασκευή του έργου σε 
ό, τι αφορά τιε συνθήκεε εδάφουε. Συνολικά ανοίχτηκαν 
18 φρεάτια κατά μήκοε τηε συνοριακήε γραμμήε».

Γ. Σ.

Αυξανόμενη ροή 
από την Τουρκία
Οι αλλαγές στο καθεστώε τηε βίζαε που δρομολόγησε η 
Τουρκία με γειτονικέε χώρεε και χώρεε τηε Β. Αφρικήε, 
καθώε και η αύξηση των αεροπορικών συνδέσεων του '  
εροδρομίου τηε Κωνσταντινούποληε με πρωτεύουσεε χω 
ρών τηε Α. και τηε Δ. Αφρικήε θεωρούνται οι βασικότε
ροι λόγοι για την (φετινή) αυξανόμενη ροή λαθρομετα
ναστών στα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Πέρυσι ήταν το χερσαίο τμήμα των ελληνοτουρκικών 
συνόρων μέσω του οποίου μπήκαν στην Ελλάδα 36.000 
λαθρομετανάστεε και φέτοε, παρά την άσχημη ουςονομτκή 
κατάσταση τηε Ελλάδαε και μολονότι το τμήμα αυτό φυ
λάσσεται από τη Ετοηΐεχ και την ΕΛ.ΑΣ., οι αριθμοί στο 
σύνολό τουε δεν έχουν διαφοροποιηθεί. Τουναντίον οι α
νώτεροι αξιωματικοί τηε αστυνομίαε στον Εβρο παρα
δέχονται ότι οι ροέε στο τέ
λοε του 2011 θα είναι εξ ίσου 
μεγάλεε στο βόραο και το νό
τιο τμήμα του νομού.

Στον νότιο Εβρο οι λα
θρομετανάστεε έφτασαν τιε 
25.000, στον βόρέιο ξεπέρα- 
σαν τιε 22.000, υπερβαίνο- 
νταε συνολικά τιε περυσινέε
47.000 σε όλο το μήκοε των 
συνόρων και με ισχυρή την 
πιθανότητα να φτάσουν τιε
50.000 καταγράφονταε νέο 
ρεκόρ εισροήε παράνομηε μετανάστευσηε από την Τουρ
κία στην Ελλάδα. «Περιορίσαμε το χερσαίο τμήμα των 12,5 
χλμ., αλλά οι Τούρκοι διακινητέε στράφηκαν στα ποτά
μια περάσματα διοχετεύονταε τιε ομάδεε των λαθρομε
ταναστών από το νότιο τμήμα του ποταμού μεταξύ Μάν- 
δραε και Δέλτα», ανέφερε χθεε αστυνομική πηγή στην «Κ». 
Σε δύο μάλιστα περιπτώσειε θρασύτατοι Τούρκοι διακι- 
νητέε το περασμένο καλοκαίρι δεν δίστασαν να πυρο
βολήσουν κατά των μικτών περιπόλων Ετοηίεχ και 
ΕΛ.ΑΣ. για να «ανοίξουν δρόμο» σε ομάδεε λαθρομετα
ναστών στην αντίπερα όχθη.

Οι τουρκικέε αρχέε εξακολουθούν να «πριονίζουν» την 
εφαρμογή του πρωτοκόλλου επανεισδοχήε και δέχονται 
την επιστροφή λαθρομεταναστών που προέρχονται μό
νο από τιε γειτονικέε τουε χώρεε, με αποτέλεσμα η ανα
λογία να μην ξεπερνά το 1:50.

Θ Α Ν Α ΣΗ Σ ΤΣ ΙΓΓΑ Ν Α Σ

Από τον Εβρο 
μπήκαν 47.000 
λαθρομετανάστες 
φέτος και πιθανόν 
να ξεπεράσουν 
τους 50,000 ώς 
το τέλος του έτους.

Σήμερα συνεδριάζει 
το Ελεγκτικό 
Συνέδριο και 
η απόφασή του 
αναμένεται θετική.
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«Ναι» στον δύσκολο προϋπολογισμό
Υπερψηφίστηκε, παρά την εκατέρωθεν κριτική, από το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία, τον ΛΑΟΣ, αλλά και τη Δημοκρατική Συμμαχία

Του Γ ΙΩ ΡΓΟ Υ  Ζ. Μ Π Ο ΥΡΔΑΡΑ

Με μεγάλη πλειοψηφία, την οποία αθροιστι
κά συναποτελούν οι βουλευτέε του ΠΑΣΟΚ, 
τηε Νέαε Δημοκρατίαε και του ΛΑΟΣ, εγκρί- 
θηκε χθεε τη νύχτα στη Βουλή, όπωε ήταν α
ναμενόμενο, ο προϋπολογισμόε του 2012.

Συγκεκριμένα, υπέρ του προϋπολογισμού 
Ψήφισαν 258 βουλευτέε: των τριών κομμάτων 

λην του απόντοε κ. Σπ. Γαληνού (Ν.Δ.), η κ.

Ντάρα Μπακογιάννη και οι βουλευτέε τηε Δη- 
μοκρατικήε Συμμαχίαε, καθώε και οι κ. Ελσα 
Παπαδημητρίου και Μιλένα Αποστολάκη, 
καθώε και ο κ. Κ. Χατζηγάκηε.

Κατά, ψήφισαν 41: οι βουλευτέε του ΚΚΕ, 
του ΣΥΡΙΖΑ, τηε Δημοκρατικήε Αριστεράε και 
ανεξάρτητοι.

Τη σφραγίδα, ωστόσο, στην πενθήμερη δια
δικασία που σημαδεύτηκε από την έρπουσα 
αντιπαράθεση κυρίωε ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ

και τη Νέα Δημοκρατία -με αποκορύφωμα τουε 
χθεσινοβραδινούε διαξιφισμούε των κ. Γ. 
Παπανδρέου και Αντ. Σαμαρά- έθεσε με την 
καταληκτική του ομιλία ο κ. Λ. Παπαδήμοε.

Λίγο πριν αναχωρήσει για την κρισιμότα
τη σύνοδο κορυφήε τηε Ευρωπαϊκήε Ενωσηε, 
ο πρωθυπουργόε ανέφερε σε όλουε τουε τό- 
νουε ότι άπαντεε θα πρέπει να εγκαταλείψουν 
τη μεμψιμοιρία και την τακτική των αλληλο
κατηγοριών αναφορικά με το ποιοε ευθύνε-

ται για την κρίση. Και ζήτησε τη συστράτευση 
όλων, ώστε να επιτευχθεί ο εθνικόε στόχοε: 
η παραμονή τηε χώραε στην τροχιά τηε ευ- 
ρωπαϊκόε ενοποίησηε.

Νωρίτερα, οι αρχηγοί των δύο μεγάλων κομ
μάτων, σε συνέχεια των τοποθετήσεων των 
βουλευτών τουε όλεε τιε προηγούμενεε ημέ- 
ρεε, κατέστησαν σαφέε ότι παρά τη συνερ
γασία τουε στην κυβέρνηση Παπαδήμου κι
νούνται σε εντελώε διαφορετικέε τροχιέε:

Ο κ. Γιώργοε Παπανδρέου υπογράμμισε ό
τι δεν πρέπει να συζητείται θέμα προσφυγήε 
στιε κάλπεε, υποστηρίζονταε ότι η εκλογολογία 
έχει αρνητικό αποτέλεσμα για την εθιπκή προ
σπάθεια να  βγούμε από την κρίση.

Ο κ. Αντώνηε Σαμαράε μνημόνευσε τη συμ
φωνία για εκλογέε τον Φεβρουάριο, και υπο
στήριξε ότι είναι πολύ πιθανή μια κοινωνική 
έκρηξη αν απομακρυνθεί η προοπτική των 
εκλογών.

Λουκάς Παπαδήμος

Επιβάλλεται 
η υλοποίηση 
όλων των μέτρων
Συσιράιευση σε πνεύμα ουσια- 
στικήε ενότηταε ζήτησε χθεε ο 
πρωθυπουργόε από πολιτικέε 
δυνάμειε και κοινωνία, τονίζο- 
νταε ότι άπαντεε πρέπει να  υ- 

ερβούμε εαυτούε προκειμένου 
α ξεπεραστεί η κρίση και η 

Ελλάδα να διατηρηθεί στο φυ
σικό πολιτικό τηε χώρο που -ό- 
πωε είπε με έμφαση- είναι η Ευ
ρώπη. «Η Ελλάδα είναι αναπό- 
σπαστοε συμμέτοχοε προε στε
νότερη ευρωπαϊκή ενοποίηση. 
Ευρώπη δεν νοείται χωρίε την 
Ελλάδα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Υπό αυτό το πρίσμα, ιδιαίτερη 
σημασία απέκτησε η απευθυ
νόμενη ουσιαστικά στα δύο με
γάλα κόμματα αποστροφή τηε ο- 
μιλίαε του - με την οποία ολο
κληρώθηκε η συζήτηση επί του 
προϋπολογισμού λίγο μετά τα με
σάνυχτα. Ο κ. Λουκάε Παπαδή
μοε, χωρίε περιστροφέε, κάλεσε

Για την αντιμετώπιση 
της κρίσης απαιτείται 
η υπέρβαση 
των ήσσονος σημασίας 
διαφωνιών.

ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία να 
εγκαταλείψουν την τακτική των 
αντιπαραθέσεων και των μετα
ξύ τουε συγκρούσεων: «Πρέπει 
να δουλέψουμε με πνεύμα συ- 
νέργασίαε. Δεν έχουμε την πο
λυτέλεια για τακτική αλληλοκα
τηγοριών για το ποιοε φταίει, ού
τε την πολυτέλεια να μεμψιμοι- 
ρούμε. Η ιστορία δεν θα μαε συγ
χωρήσει εάν εγκαταλείψουμε 
τη μάχη για το μέλλον σκιαμα- 
χώνταε για το παρελθόν. Χρειά
ζεται ουσιαστική ενότητα προ- 
κειμένόυ να  επιτύχουμε».

Ο πρωθυπουργόε επανέλαβε 
αυτή την έκκλησή του για ενό
τητα πολλέε φορέε κατά τη διάρ
κεια τηε ομιλίαε του, προκειμέ
νου να καταδείξει στο μέγιστο δυ
νατό βαθμό τη δυσκολία τηε πε
ριόδου και του εγχειρήματοε 
που καλείται η Ελλάδα να φέρει 
επιτυχώε ειε πέραε.

«Διανύουμε συγκυρία μεγί- 
στηε εθνικήε ευθύνηε», είπε. 
«Οι όποιεε διαφωνίεε υπάρχουν

είναι ήσσονοε σημασίαε μπροστά 
στην πρόκληση διάσωσηε τηε οι- 
κονομίαε. Βρισκόμαστε ουσια
στικά όχι υπό την επιτήρηση τηε 
τρόικαε, αλλά υπό την επιτήρη
ση τηε Ιστορίαε».

Τρεκ προτεραιότηχεε
Παρουσιάζονταε τουε κύρι- 

ουε άξονεε του προϋπολογισμού, 
ο κ. Παπαδήμοε μίλησε αρχικά 
για τρειε προτεραιότητεε, ση- 
μειώνονταε ότι αντιστροφή του 
κλίματοε ουσιαστικά θα πρέπει 
να αναμένεται από το 2013. Ει
δικότερα, τόνισε ότι πρέπει να 
καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή, 
να εκμηδενιστούν οι σπατάλεε 
στο Δημόσιο, καθώε και να προ
ωθηθούν οι διαρθρωτικέε με
τα ρρυθμ ίσει και οι ιδιωτικο- 
ποιήσειε.

«Ο προϋπολογισμόε έχει φι- 
λόδοξουε, αλλά εφικτούε στό- 
χουε. Δεν εμπεριέχει πρόχειρεε 
λΰσειε», είπε μεταξύ άλλων. «Η 
κρίση δεν είναι μπάρα που σύ
ντομα θα περάσει. Και τούτο ε
πειδή είναι αποτέλεσμα συσ- 
σώρευσηε λαθών και παραλεί
ψεων πολνηκήε», ανέφερε, για να 
συνεχίσει: «Απαιτεί προσπάθεια 
διαρκείαε και από τιε επόμενεε 
κυβερνήσειε.

Πρέπει όλοι να  καταβάλουμε 
τεράστια προσπάθεια. Η προ
σπάθεια δημοσιονομικήε εξυ- 
γίανσηε είναι απολύτωε ανα
γκαία. Το χρέοε αντιστοιχεί σε 
περισσότερο από 30 χιλιάδεε 
ευρώ ανά Ελληνα το 2011. Η πο
ρεία πρέπει να αντιστραφεί». Και 
ο πρωθυπουργόε τόνισε:

«Παρά τιε μεγάλεε αβεβαιό- 
τητεε, υπάρχουν ενδείξειε για α
νάκαμψη το 2013. Η μείωση μι
σθών και συντάξεων δεν ανα
μένεται να συνεχιστεί το 2013. 
Τα μεγάλα έργα θα μπουν μπρο
στά, ενισχύονταε την απασχό
ληση και θα τονωθούν οι επεν- 
δύσειε», υπογράμμισε ο πρωθυ
πουργόε, για να καταλήξει: «Πρέ
πει να προχωρήσουμε γρήγορα, 
δυναμικά, με αποτελεσματικό
τατα και εφευρετικότητα, όμωε. 
Η θέση τηε Ελλάδαε είναι στην 
Ευρώπη. Ομωε, η συμμετοχή 
στο ευρώ συνεπάγεται κανόνεε 
και υποχρεώσειε που πρέπει με 
συνέπεια να υπηρετούμε».

Ο πρωθυπουργός κ. Λουκάς Παπαδήμος, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του χθες στη Βουλή, έκανε έκκληση 
στα δύο μεγάλα κόμματα για «ουσιαστική ενότητα» προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι.

Ανιώνης Σαμαράς

«Είμαστε ο ρυθμιστικός παράγων»
Της ΕΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Την «κόκκινη γραμμή» τηε Ν.Δ. 
σχετικά με τον βίο και τιε αρμο- 
διότητεε τηε κυβέρνησηε Παπα
δήμου επιδίωξε να αναδείξα εκ νέ
ου ο κ. Αντ. Σαμαράε με τη χθε
σινή του ομιλία κατά τη συζήτη
ση ψήφισηε του νέου προϋπολο
γισμού. Ταυτοχρόνωε, αποκρού- 
ονταε τιε βολέε που δέχεται κυ
ρίωε από το ΠΑΣΟΚ, και όχι μό
νο, για τον ρόλο τηε αξιωματικήε 
αντιπολίτευσηε σε αυτή τη συ
γκυρία, ο κ. Σαμαράε τόνισε με έμ
φαση ότι η Ν.Δ. «δεν είναι ούτε 
συμπολίτευση ούτε αντιπολίτευ
ση, είναι ο ρυθμιστικόε παράγων 
των εξελίξεων», ότι «η σημερινή 
κυβέρνηση είναι μεταβατική και 
όχι συγκυβέρνηση και ότι η Ν.Δ. 
δεν δίνει συγχωροχάρτι για τιε α- 
μαρτίεε τηε προηγούμενηε κυ
βέρνησηε». Προειδοποίησε, μά
λιστα, ότι οι εκλογέε αποτελούν 
τη μόνη βαλβίδα ασφαλείαε για 
την αποφυγή εκτεταμένηε κοι- 
νωνικήε έκρηξηε.

Σχεδόν στο σύνολό τηε, η ομι
λία του κ. Σαμαρά διαπνεόταν α
πό τη λογική τηε δικαίωσηε των 
μέχρι σήμερα θέσεων τηε Ν.Δ., αλ
λά και από την επιθυμία να εκ- 
πέμψει το μήνυμα ότι παραμένει 
ισχυρή η δυνατότητα αλλαγήε του 
μείγματοε τηε ασκούμενηε πολι- 
τικήε, στην κατεύθυνση τηε α-

νάκαμψηε και ανάπτυξηε - κάτι 
που το ηγετικό επιτελείο θεωρεί 
κομβικό για τη δυναμική που θα 
αναπτύξει το κόμμα έωε τιε ε
κλογέε. «Οχι μόνο δεν αλλάξαμε 
απόψειε, αλλά και οι καταστάσειε 
μάε δικαιώνουν», σημείωσε ο κ. 
Σαμαράε. Ξεκαθάρισε πάντωε ό
τι η Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσει 
τον προϋπολογισμό, διατηρώ- 
νταε τη διαφωνίεε τηε με μέτρα

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. 
ανέφερε ότι το κόμμα 
του «δεν είναι ούτε 
συμπολίτευση
ούτε αντιπολίτευση».*
που περιέχει και τα οποία είναι ή
δη ψηφισμένα.

«Δεν διαφωνούμε με τουε στό- 
χουε, αλλά λέμε ανάκαμψη τώρα». 
Η υπερφορολόγηση και τα χαρά
τσια πρέπει να σταματήσουν - εί
πε. Μειώσειε συντελεστών θα 
ζητήσουμε ευθέωε, δεν θα στα
ματήσουμε να πιέζουμε για να το 
καταφέρουμε, πρόσθεσε, χωρίε 
πάντωε να επαναλάβει την προ
χθεσινή του αναφορά ότι θα πρέ
πει να δεχθούν οι δανειστέε τη μεί
ωση των φορολογικών συντελε
στών, για να αλλάξει η πολιτική 
που εφαρμόζεται - η οποία έγινε

αντικείμενο ζωηρήε συζήτησηε 
στο εσωτερικό του κόμματόε του.

Ο αρχηγόε τηε Ν.Δ. υπονόησε 
σαφέστατα ότι ο προϋπολογι- 
σμόε του 2012 θα πέσει έξω και ό
τι θα χρειαστούν πρόσθετα μέτρα, 
διαφώνησε δε εκ νέου και προ
καταβολικά με ενδεχόμενο νέο 
κύμα φοροεισπρακτικών μέτρων.

Παράλληλα, ο κ. Σαμαράε πε- 
ριέγραψε με μελανά χρώματα 
την κατάσταση που διαμορφώ
νεται στην Ε.Ε. εκτιμώνταε ότι 
κινδυνεύει να υποστεί συνολικά 
η Ευρωζώνη ό,τι υπέστη η Ελλά
δα και να εγκλωβιστεί στο σπιράλ 
τηε λιτότηταε και τηε ύφεσηε. Ζή
τησε να χρησιμοποιήσει η ΕΚΤ τη 
δυνατότητα να αποτελέσει δα
νειστή έσχατηε ανάγκηε «για 
φρέσκο χρήμα», όπωε είπε.

Τέλοε, με αφορμή την απόφα
ση τηε Χάγηε για το ελληνικό βέ- 
το στο Βουκουρέστι, ο κ. Σαμαράε 
είπε ότι οι ελληνικέε θέσειε είναι 
στέρεεε. Διεμήνυσε δε ότι παρα
μένουν οι κόκκινεε αλλά και οι 
«γαλάζιεε γραμμέε», όπωε είπε, εν- 
νοώνταε τιε θεμιτέε εθνικέε επι- 
διώξειε.

Η επιλογή τηε Ν.Δ. να διατη
ρήσει τη μετωπική σύγκρουση με 
το ΠΑΣΟΚ επιβεβαιώθηκε και α
πό τη χθεσινή επιμονή του κ. Γ. 
Μιχελάκη για ορισμό διακομμα- 
τικήε επιτροπήε για τα κρατικά 
διαφημιστικά κονδύλια.

Γιώργος Παπανδρέου

Να παραταθεί 
ο βίος της 
συγκυβέρνησης
Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

Την παράταση του βίου τηε κυβέρνησηε Παπαδήμου μέχρι 
να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στην Ε.Ε. πρότεινε αιφ- 
νιδίωε χθεε ο κ. Γ. Παπανδρέου, αφήνονταε έτσι να εννοηθεί 
ότι τάσσεται κατά των πρόωρων εκλογών όσο οι συνθή 
κεε παραμένουν ρευστέε στην Ευρωζώνη.

Μιλώνταε λίγο πριν από την ψήφιση του προϋπολογι
σμού, ο τέωε πρωθυπουργόε είπε συγκεκριμένα ότι «κα- 
νείε δεν ξέρει πώε θα είναι η Ευρώπη τουε επόμενουε μή- 
νεε», υποστήριξε ότι «η συνεχήε συζήτηση για εκλογέε βλά
πτει την προσπάθεια τηε χώραε» και χαρακτήρισε «ορθό
τερο για την Ελλάδα σε αυτή την κρίσιμη περίοδο να έχει 
μια κυβέρνηση συνεργασίαε». Επιπλέον δε, υπογράμμισε 
ότι σε περίπτωση προεκλογικήε περιόδου, οι υπουργοί θα 
απέφευγαν να λάβουν τιε δύσκολεε αποφάσειε που απαι
τούνται, καθώε θα είχαν το μυαλό τουε στην επανεκλογή 
τουε. Κι έτσι αποσύνδεσε κατ’ ουσίαν τον χρονικό βίο τηε 
κυβέρνησηε Παπαδήμου, από τουε στόχουε που έχει α- 
ναλάβει να εκπληρώσει.

Η αποστροφή αυτή του κ. Παπανδρέου ερμηνεύθηκε α
πό τουε περισσότερουε βουλευτέε ωε αναβολή και των δια- 
δικασιών διαδοχήε στο ΠΑΣΟΚ. Και τούτο διότι οι αναμε
νόμενοι διαγκωνισμοί των 
«πράσινων» δελφίνων θα εί
χαν προφανώε τον ίδιο αρ
νητικό αντίκτυπο στην κυ
βέρνηση Παπαδήμου, τον ο
ποίο περιέγραψε ο τέωε 
πρωθυπουργόε ωε κίνδυνο 
για την ίδια τη χώρα.

Σημειώνεται ότι ο τέωε 
πρωθυπουργόε επιχείρησε 
να  εμφανίσει την κυβέρνη
ση συνεργασίαε ωε συνέχεια 
αυτήε του ΠΑΣΟΚ, όπωε ε- 
πίσηε και μια εξέλιξη που προέκυψε αποκλειστικώε από 
δικέε του πρωτοβουλίεε. Είπε μάλιστα πωε «όσοι πίστε
ψαν ότι αν φύγει ο Παπανδρέου γλιτώσαμε, λαθεύουν», 
καθώε ο κ. Παπαδήμοε όχι μόνον δεν είναι του χεριού δια
φόρων συμφερόντων, «αλλά έχει πίσω τηε όλη την κοι
νοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ που θα εξακολουθήσει 
να τα αντιπαλεύεται». Δεν είναι τυχαίο μάλιστα ότι επα
νέλαβε τη θέση του να γίνει το κούρεμα των τραπεζών 
με κοινέε μετοχέε.

Κατά τα λοιπά, ο κ. Παπανδρέου υπεραμύνθηκε όλων α- 
νεξαιρέτωε των κυβερνητικών επιλογών του (ακόμη και του 
δημοψηφίσματοε!) και απέδωσε την αποτυχία του μνημονίου 
«στιε συντηρητικέε και άτολμεε κυβερνήσειε τηε Ε.Ε.». Οπωε 
είπε χαρακτηριστικά, οι κ.κ. Μέρκελ και Σαρκοζί δεν προ- 
σέφεραν εγκαίρωε στην Ελλάδα ένα απλό όπλο για να προ- 
στατευθεί, με συνέπεια σήμερα να απαιτούνται ολόκληρα 
οπλικά συστήματα για να μην καταρρεύσει η Ευρωζώνη.

«Η κυβέρνησή μαε θα κριθεί από την ιστορία», κατέλη
ξε ο κ. Παπανδρέου, δηλώνονταε βέβαιοε ότι «θα μαε α- 
ναγνωρισθεϊ πωε αλλάξαμε όσα κανείε δεν είχε τολμήσει». 
Φωτογραφίζονταε, τέλοε, τον κ. Χρυσοχοΐδη είπε ότι «εί
ναι εύκολο να κάνουμε κριτική, και να βρίσκουμε εξιλα
στήρια θύματα. Να γίνω ακόμη και η εύκολη θυσία», είπε, 
«αλλά τούτο δεν θα έσωζε τη χώρα, και την ανάγκη να αλ
λάξουμε όλοι τη νοοτροπία μαε».

Ο πρόεδρος 
του ΠΑΣΟΚ άφησε 
να εννοηθεί πως 
θα ήταν λάθος 
να δρομολογήσει 
στην παρούσα 
φάση τη διαδοχή.

<λέκα Παπαρήγα

Δεν θέλουμε να πετύχει 
ο νέος προϋπολογισμός

Γιώργος Καραιζαφέρης

«Πρόβα τζενεράλε» νέων 
κυβερνήσεων συνεργασίας

Αλέξης Τσίπρας

Η οικονομική πολιτική 
αρνείται την πραγματικότητα

Ακόμα βαθύτερη κρίση 
για την Ελλάδα προέ- 
βλεψε η κ. Αλέκα Πα
παρήγα, η οποία πρό
σθεσε ότι η ανεξέλε
γκτη χρεοκοπία δεν εί
ναι έξω από την προ
οπτική, προειδοποίη
σε μάλιστα τουε ερ- 
γαζομένουε να προε
τοιμαστούν γιατί οι ε- 
ξελίξειε μπορεί να εί
ναι mo άμεσεε από ό,τι 

ναμένεται. Η κ. Πα- 
,ιαρήγα είπε ότι η ε
κτέλεση του προϋπο
λογισμού είναι πολύ αμφίβολη και 
πρόσθεσε μάλιστα ότι το PSI δεν θα 
έχει την απόλυτη επιτυχία που περι
μένει η κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά το 
κόμμα τηε, υπογράμμισε ότι θα πα
λέψει για να μην πετύχει αυτόε ο προ- 
ϋπολογισμόε, γιατί όπωε είπε αν υ
λοποιηθεί, τα μέτρα που θα ληφθούν 
θα είναι ασύλληπτα, ενώ προέβλεψε 
ότι θα κατεδαφιστεί ό,τι έχει απομείνει 
από αυτό που λέγεται κοινωνικόε το- 
μέαε. «Θα παλέψουμε να μην πετύχει 
γιατί δεν θέλουμε να πετύχει», είπε.

Η κ. Παπαρήγα μπήκε σε διεξοδι
κή αντιπαράθεση με όλα όσα προ
τείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο κατηγό
ρησε ότι με αυτά που υποστηρίζει,

παίζει το παιχνίδι τηε 
νόθευσηε τηε λαϊκήε 
συνείδησηε. Εχει ση
μασία, πάντωε, ότι αν 
και αποδόμησε μία 
προε μία τιε προτάσειε 
του ΣΥΡΙΖΑ όπωε στο 
παρελθόν, η γ.γ. απέ
φυγε τουε απαξιωτι- 
κούε τόνουε και χα
ρακτήρισε τον ΣΥΡΙΖΑ 
«μέροε του κινήμα- 
τοε», ενώ είπε ότι «δεν 
ανήκει στιε δυνάμειε 
του κεφαλαίου». Χα
ρακτήρισε τιε εκλο- 

γέε ευκαιρία για τον λαό, πρόσθεσε 
όμωε ότι το ΚΚΕ δεν έχει την αίσθη
ση ότι βρισκόμαστε σε επαναστατι
κή κατάσταση. Αναφερόμενη στη σύ
νοδο κορυφήε, η κ. Παπαρήγα είπε ό
τι καμιά πολιτική απόφαση στη σύ
νοδο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τη 
δυσμενή εξέλιξη στην Ε.Ε. και τόνι
σε ότι το καπιταλιστικό σύστημα βρί
σκεται σε βαθιά συστημική κρίση. 
Προέβλεψε κίνδυνο πολέμων, ενώ έ
κανε λόγο και για φυγόκεντρεε τάσειε 
στην Ε.Ε. Αναφέρθηκε, όμωε, και 
στουε οίκουε αξιολόγησηε, λέγονταε 
ότι πιθανόν η προοπτική υποβάθμι- 
σηε να βοηθήσει τιε αποφάσειε που 
θέλουν Μέρκελ και Σαρκοζί.

Ως «πρόβα τζενεράλε» 
μιαε σειράε κυβερνή
σεων συνεργασίαε 
που θα προκόψουν μέ
σα από την ψήφο του 
ελληνικού λαού χαρα
κτήρισε, χθεε, την κυ
βέρνηση Παπαδήμου ο 
κ. Γιώργοε Καρατζα- 
φέρηε.

«Το βάροε είναι τε
ράστιο, δεν μπορεί να 
το σηκώσει ένα κόμ
μα... αποδείχθηκε αυ
τό από το πώε εξα
ντλήθηκε, μέσα σε 
δύο χρόνια, μία ισχυρή πλειοψηφία 
160 βουλευτών», επεσήμανε ο πρόε- 
δροε του ΛΑΟΣ κατά τη χθεσινή ο
μιλία του για τον προϋπολογισμό στη 
Βουλή, εκτιμώνταε πωε «και την ε
πόμενη ημέρα των εκλογών η εντο
λή του λαού θα είναι το βάροε να μοι
ραστεί σε περισσότερουε ώμουε».

Σχετικά με τον προϋπολογισμό 
του 2012, αναγνώρισε ότι είναι και α
ποτέλεσμα των αιτημάτων των δα
νειστών: «εκχωρούμε κάποια πράγ
ματα σε εκείνουε που μαε δανείζουν» 
είπε χαρακτηριστικά, ζητώνταε πα
ράλληλα να υπάρξει επιτάχυνση δρά
σεων (δημόσια έργα, ιδιωτικοποτήσειε) 
που μπορούν να ελαφρύνουν το βά-

ροε τηε προσαρμογήε.
Ωε προε τιε εξελίξειε 

στην Ευρωζώνη, ο κ. 
Καρατζαφέρηε έκανε 
λόγο για «μετάλλαξη 
τηε Ε.Ε. από την κ. 
Μέρκελ με υπασπι
στή τον κ. Σαρκοζί» 

|  και εμφανίστηκε ιδι- 
|  αίτερα προβληματι- 
|  σμένοε για το εάν η 
|  συμφωνία τηε 27ηε 
|  Οκτωβρίου παραμένει 
Β εν ισχύι. Προανήγγει

λε, δε, ότι θα ζητήσει 
η όποια αλλαγή των 

συνθηκών να εγκριθεί μέσω δημο
ψηφίσματοε του ελληνικού λαού, το 
οποίο -κατά τον ίδιο- θα έχει ένα κε
ντρικό δίλημμα αν, δηλαδή, οι Ελλη- 
νεε επιθυμούν να είναι στην Ευρώ
πη εν μέρει υποτελείε ή «μόνοι και 
πεινασμένοι».

«Στο ίδιο διακύβευμα θα κληθεί να 
απαντήσει ο λαόε και όποτε γίνουν ε
κλογέε» επεσήμανε ο πρόεδροε του 
ΛΑΟΣ, χαράσσονταε μία διαχωρι- 
στική γραμμή μεταξύ τηε ομάδαε των 
«ευρωπαϊκών κομμάτων» στην ο
ποία περιέλαβε το ΠΑΣΟΚ, τη Ν.Δ. και 
τον ΛΑΟΣ και τιε δυνάμειε τηε Αρι- 
στεράε που ζητούν έξοδο από την Ε.Ε.

Γ. Π. Τ.

Μορατόριουμ στην α
ποπληρωμή των τό
κων και των τοκοχρε
ολυσίων απαίτησε από 
την κυβέρνηση ο πρό
εδροε τηε Κ.Ο. του 
ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλ. Τσί- 
πραε, ο οποίοε έκανε 
λόγο για προϋπολογι
σμό άρνησηε τηε 
πραγματικότηταε και 
νεοφιλελεύθερηε εθε- 
λοτυφλίαε, ενώ ζήτη
σε άμεση διεξαγωγή ε
κλογών πριν ψηφιστεί 
η δανειακή σύμβαση.

Ο κ. Τσίπραε προέβλεψε ότι η ε
φαρμογή του προϋπολογισμού θα φέ
ρει πολύ μεγάλη ύφεση, ότι θα φτά
σουμε σε επίπεδο δαπανών 30% του 
ΑΕΠ, που δεν αντιστοιχεί σε ευρω
παϊκή χώρα, αλλά ούτε σε χώρα τηε 
Υποσαχάριαε Αφρικήε. Κατηγόρησε 
την κυβέρνηση ότι είναι επιλογή τηε 
η διαρκήε υστέρηση εσόδων, ώστε να 
μπορεί να εξαπολύει επιθέσειε περι
κοπών και τόνισε ότι στην Ελλάδα πρέ
πει κάποτε να πληρώσουν και οι έχο- 
ντεε και οι κατέχοντεε. Απευθυνόμε- 
νοε στον πρωθυπουργό, ο πρόεδροε 
του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε κατάργηση τηε έ- 
κτακτηε εισφοράε και του φόρου στα 
ακίνητα, ενώ επισήμανε ότι η κυβέρ

νηση λέει ψέματα για 
την αντιμετώπιση τηε 
σπατάληε, αφού όπωε 
επισήμανε και το 2010 
οι μυστικέε δαπάνεε 
του ΥΠΕΞ διπλασιά
στηκαν από τα 57 εκατ. 
στα 117 εκατ. ευρώ, 
πράγμα για το οποίο ζή
τησε από τον πρωθυ-" 
πουργό απαντήσειε.

Ο κ. Τσίπραε επισή- 
μανε ότι το ένα τρίτο 
των φορολογικών τ 
σόδων θα κατευθύνω 
ται υπό μορφή τόκων 

προε τουε δανειστέε και εκτίμησε ό
τι δεν μπορεί να σταθεί προϋπολογι- 
σμόε με τη σχέση αυτή. Επ’ αυτού ζή
τησε να διεκδικήσουμε άμεσα μορα
τόριουμ τόκων και χρεολυσίων μέχριε 
ότου να μπορούμε να σταθούμε στα 
πόδια μαε. Ζήτησε μάλιστα από τον 
πρωθυπουργό να απαντήσει ποιεε θέ- 
σειε θα προβάλει στιε Βρυξέλλεε και 
αν θα αποδεχτεί το σχέδιο Μέρκελ, ε
νώ τόνισε ότι με τη δανειακή σύμβαση 
η κυβέρνηση θα βάλει την υπογραφή 
τηε σε σχέδιο εξόντωσηε και υπονό- 
μευσηε τηε κυριαρχίαε μαε. Στο πλαί
σιο αυτό, τόνισε ότι η μετάθεση των 
εκλογών ισοδυναμεί με υποδούλωση 
στου νέουε εκβιασμούε τηε τρόικαε.

Η γεν. γραμματέας του ΚΚΕ. Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ. Ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ.


