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ΣΗΜΕΡΑ

Σε κατάσταση ασφυξίας 
το ελληνικό επιχειρείν
Σε δεινή θέση έχουν περιέλθει χιλιάδες ελληνικές 
επιχειρήσεις καθώς η έλλειψη ρευστότητας έχει 
προκαλέσει ασφυξία στην αγορά. Τα προβλήματα 
έχουν επιδεινωθεί και από την κακή εικόνα που έ 
χει πλέον η χώρα στο εξωτερικό, καθώς οι ξένοι 
προμηθευτές ζητούν από τις ελληνικές εταιρείες 
προπληρωμή για να στείλουν τα εμπορεύματά 
τους, φέρνοντας σε αδιέξοδο τους επιχειρηματίες. 
Την ίδια στιγμή, οι ίδιες επιχειρήσεις κάνουν για 
να πληρωθούν από τους πελάτες τους στην Ελλά
δα έως και τρία χρόνια. Σελ. 11

αφορία εισαγγελέων για 
την «ασυλία» του άρθρου 99
Δεν είναι δυνατόν το άρθρο 99 να έχει μετατραπεί 
σε λύση σωτηρίας για επιχειρηματίες, που, ενώ έ 
χουν ουσιαστικά πτωχεύσει, προστρέχουν στις 
διατάξεις του πτωχευτικού κώδικα για να εκμεταλ
λευτούν την ιδιότυπη «τετραετή ασυλία» που προ
σφέρει και έτσι να κερδίσουν χρόνο απέναντι σε 
πιστωτές και εργαζομένους, τονίζουν στην «Κ» ε ι
σαγγελείς. Η αντίστοιχη διαδικασία του πτωχευτι
κού κώδικα σε Ευρώπη και ΗΠΑ διαρκεί λίγους μή
νες, καθώς είναι ξεκάθαρη από την αρχή η βιωσι
μότητα της επιχείρησης. Σελ. 11

Με λεπτούς χειρισμούς 

ο «ειδικός λογαριασμός»
Τη δημιουργία ενός ειδικού λογαριασμού, τα χρή
ματα του οποίου θα δεσμεύονται και θα προορίζο
νται κατά προτεραιότητα για την αποπληρωμή των 
τόκων προς τους δανειστές, προωθεί το δίδυμο 
Μέρκελ-ΣαρκοζΙ. Σε αντίθεση με την πρωτοβουλία 
περί ξένου επιτρόπου, που τέθηκε άγαρμπα και α
ποκηρύχθηκε από μεγάλη μερίδα της νερμανικής 
πολιτικής σκηνής, αυτήν τη φορά οι χειρισμοί για 

την εφαρμογή της ιδέας του «ειδικού λογαρια
σμού» είναι εξόχως λεπτοί. Σελ. 2

Ταξί: η τρόικα δεν πιέζει, 
η απελευθέρωση καθυστερεί
«Αφού δεν φαίνεται να πιέζεται η τρόικα, δεν υ
πάρχει λόγος να επισπεύσουμε εμείς μια τέτοια 
διαδικασία», φέρεται να είπαν στελέχη του υ
πουργείου Υποδομών όσον αφορά στην απελευ
θέρωση της αγοράς των ταξί. Η ηγεσία του υπουρ
γείου δείχνει αναποφασιστικότητα για το ζήτημα, 
υποστηρίζοντας ότι δεν έχει λάβει ακόμη τις τελι
κές απαντήσεις της τρόικας σχετικά με το σχέδιο 
απελευθέρωσης που έχει παρουσιάσει. Σελ. 4

Στον «αέρα» βρίσκεται και το PSI 
μέχρι να κλείσει η νέα σύμβαση
Σε ειδικό λογαριασμό και τα κεφάλαια για τις τράπεζες, ως μήνυμα στις αγορές

Από την υπογραφή m s véas δανεια- 
kôs σύμβασηε εξαρτάται η υλοποί
ηση του προγράμματοε ανταλλαγήε 
ομολόγων (PSI). «Δυστυχώε, όλα 
παραμένουν στον αέρα», υπογραμ- 
μίζετ επιτελικό στέλεχοε τράπεζαε. 
«Η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρί
σιμη. Οι διαρκείε αναβολέε τσακίζουν 
την ψυχολογία του κόσμου, παρα-

τείνουν την αβεβαιότητα και αυξά
νουν τον κίνδυνο ατυχήματοε». Μέ
χρι την Τετάρτη, οπότε θα συνε
δριάσει το κρίσιμο Ευιτ^ππιρ, προ- 
κειμένου να εγκρίνει την ενεργο
ποίηση του σχεδίου σωτηρία$, θα 
πρέπει να έχουν κλείσει όλεε οι εκ- 
κρεμότητεε. Στελέχη τραπεζών υ
πογραμμίζουν ότι είναι ακατανόητο

να ανοίγουν ζητήματα στο παρα- 
πέντε, σημειώνονταε ότι η υπογρα
φή του Μνημονίου θα απομακρύνει 
το φάσμα τηε άτακτηε χρεοκοπίαε 
και τηε εξόδου από την Ευρωζώνη 
και θα αποτελέσει τη  βάση για τη  
σταθεροποίηση τηε κατάστασηε.

Υπ’ αυτό το  κλίμα, τα  30 δισ. ευ
ρώ που προβλέπει το νέο πακέτο

σ τή ρ ιξή  για τη ν ανακεφαλαιοποί- 
ηση τω ν  εγχώριων τραπεζών σχε
διάζεται να κατατεθούν σε ειδικό 
λογαριασμό του Ταμείου Χρηματο- 
πιστωτικήε Σταθερότηταε. Στον 
λογαριασμό δεν θα έχει πρόσβαση 
το  ελληνικό Δημόσιο, για να  απο
φευχθεί ο... κανιβαλισμό5 του σε πε
ρίπτωση ανάγκηε. Σελ. 2

Οι αιτίες 
εμπλοκής 
ίων έργων 
του ΕΣΠΑ
Γραφειοκρατικές
αγκυλώσεις

Το μοναδικό κοινοτικό πρό
γραμμα που θα μπορούσε να δώ
σει ώθηση σ τη ν οικονομία, σε 
μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, 
αντιμετωπίζει σοβαρά προβλή
ματα. Η γραφειοκρατία, η μεί
ωση του προσωπικού και ο α- 
vaxpoviaxiKÔs σχεδιασμόε μιαε 
σειράε δράσεων -καθώε το πρό
γραμμα σχεδιάστηκε προ κρί- 
ans- αποτελούν τα μεγαλύτερα 
βαρίδια του ΕΣΠΑ.

Η Κομισιόν έχει αναλάβει μέ
σω του επιτρόπου Γιοχάνεε Χαν 
τη  στενή παρακολούθηση 181 
έργων, συνολικού προϋπολογι
σμού 11,5 δισ. ευρώ, επιδιώκο- 
vras να επιταχυνθούν βασικά έρ
γα υποδομών, ενώ παράλληλα ε
ντείνει xis προσπάθειεε ενί- 
oxuans ms απασχόλησή μέσω 
τω ν  δράσεων του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου. Πρόκει
ται για δύο προγράμματα που υ
λοποιούνται από τα υπουργεία 
EpYaaias και Παιδεία3 κι ενώ έ
χουν δεσμεύσει nôpous 2,6 δισ. 
και 1,7 δισ. ευρώ αντίστοιχα, δεν 
έχουν απορροφήσει πάνω από 
716 και τα 411 εκατ. ευρώ. Το υ
πουργείο Εργασίαδ προβάλλει ois 
βασικό εμπόδιο το διοικητικό βά- 
pos που έχει υποστεί ο ΟΑΕΔ ois 
βασικόε cpopéas υλοποίησηε 
του Προγράμματοε, ο onoios έ
χει κορεστεί. Σελ. 4

Γιατί χάλασε 
το deal Wind 
και Vodafone
Ανέμεναν μπλόκο 
από την Κομισιόν

Κινεζική ώθηση σιο λιμάνι του Πειραιά

Τρία χρόνια μετά τον πόλεμο βουλευτών και σημερινών υπουργών που απέρριπταν την επένδυση της Costoρ τ ο  λιμάνι του Πειραιά, κάνοντας λόγο για «ξεπούλη
μα», η πορεία του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας δικαιώνει την είσοδο της κινεζικής εταιρείας. Τα οικονομικά μενέθη του 2011 τόσο για τη θυγατρική της Cosco, 
ΣΕΠ Α.Ε. που διαχειρίζεται τον προβλήτα II, όσο και για τον ΟΛΠ που διαχειρίζεται τον προβλήτα I είναι εντυπωσιακά. Στον προβλήτα II η διακίνηση εμπορευματοκι
βωτίων κατέγραψε αύξηση κατά 73%  σε σχέση με το 2010, ενώ στον προβλήτα I σημειώθηκε αύξηση 54,5%. Σύμφωνα με παράγοντες της Διεθνούς Ναυτικής Ενω
σης (ΔΝΕ), η βελτίωση της θέσης του Πειραιά σε σχέση με άλλα ανταγωνιστικά λιμάνια της Μεσογείου ήταν αποτέλεσμα της παρουσίας της ΣΕΠ. Σελ. 7

ΓΡΑΦΟΥΝ

Τρικυμία και πέρα από τις ακτές μας 
Του θ ε ο δ ω ρ ο υ  π ά γ κ α λ ο υ , αντιπροέδρου 
της ελληνικής κυβέρνησης

Τι μας λείπει;
Των καθηγητών ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΑΓΙΑΝΟΥ (London 
School of Economics), ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ (Πα
νεπιστήμιο Tufts) και ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΛΙΔΣΟΥ (Πα
νεπιστήμιο Goethe της Φρανκφούρτης)

Σελ. 6

Η μείωση των ενοικίων 
δεν διασώζει ία  καταστήματα

Ακραίες ενέργειες στη μάχη  
για καλύτερη θέση στο... ράφι
Αποκαλυπτική έκθεση της Αρχής Ανταγωνισμού

Στην παγίδα των CDS 
έπεσαν hedge funds...
Πώς μπήκε μπλόκο στις ύποπτες επενδύσεις

τα ευρήματα με τα  οποία βρέθηκε 
αντιμέτωπη η Επιτροπή Αντα
γωνισμού κατά τη  διερεύνηση ms 
καταγγελία5 ms smipsias «Τσα- 
Kipns» περί αθέμιτων μεθόδων ms 
Tasty Foods για να κερδίσει με
γαλύτερα μερίδια σ τη ν  αγορά 
τω ν  αλμυρών σνακ χαρακτηρίζο
νται από στελέχη ms ApxAs πρω

τοφανή. Onos προκύπτει από 
τη ν  απόφαση m s Επιτροπήε 
Ανταγωνισμού, η Tasty Foods 
κατέφευγε ακόμη και σε «συντο- 
νισμένεε και στοχευμένεε ενέρ- 
γειε$ α ντικα τάστασή  και εξα
φάνισή  από την αγορά προϊόντων 
και παγίων (σκαλιέρε5) τω ν  α
ντα γω νισ τώ ν m s». Σελ. 5

Η αλλαγή crraons των Ευρωπαίων ο
δήγησε σε αδιέξοδο τα hedge funds 
που έχτισαν θέσειε σε ελληνικά ο
μόλογα, σε πολύ χαμηλέs τιμέ5 
Kmons, για να μπλοκάρουν ns δια- 
πραγματεύσειε του PSI+ με σκοπό 
να εξασφαλίσουν καλΰτερου5 opous 
ή πληρωμή τω ν  ασφαλίστρων κιν
δύνου (CDS). Σύμφωνα με πληρο-

φορίεε που διέρρευσε το Βερολίνο, 
η πληρωμή τω ν CDS στην «ειδική 
περίπτωση ms Ελλάδα5» δεν είναι 
καταστροφή. Επιπλέον, η ISDA 
(International Swaps and Deriva
tives Association) ξεκαθάρισε nais 
τα CACs (υποχρεωτική ανταλλαγή 
ομολόγων) δεν πυροδοτούν από μό
να mus τα CDS. Σελ. 2

Στη σκιά m s Ευρωπαϊκήε Επι- 
τροπή5, η οποία ήταν έτοιμη να 
ανάψει «κόκκινο» στη συγχώ
νευση ms Vodafone με τη  Wind 
Hellas, οι δ ιο ικήσει τω ν  δύο ε
ταιρειών εγκατέλειψαν το φι
λόδοξο σχέδιο που αναμενό- 
ταν να δημιουργήσει το  αντί
παλον δέοε m s Cosmote. Η 
συμφωνία είχε εξαρχήε πολλά 
«αγκάθια». Πρώτα απ’ όλα η συ
γκέντρωση τω ν δύο επιχειρ. 
σεων θα δημιουργούσε στην ελ
ληνική αγορά Kivnms τηλεφω- 
vias ένα «διπώλιο», που δύσκο
λα θα μπορούσαν ν ’ αποδε
χθούν οι αρχέε ανταγωνισμού σε 
Ευρώπη και Ελλάδα. Σελ. 7

Ακόμα και αν τους παραχωρούσαν το κατάστημα 
δωρεάν και πάλι πολλοί καταστηματάρχες δύσκολα 
θα επιβίωναν. Τα αιτήματα μειώσεων των ενοικίων, 
που έχουν λάβει διαστάσεις επιδημίας τους τελευ
ταίους μήνες, αποτελούν απλώς μια κίνηση των κα
ταστηματαρχών να κερδίσουν λίγο χρόνο. Σε πολ
λές περιπτώσεις ακόμη και αν το ενοίκιο μειωθεί 
κατά 30% , ή και περισσότερο, δεν αρκεί για να α
ντισταθμίσει την απώλεια του τζίρου. Σελ. 7

Οι αυξήσεις στα παράβολα 
παραβιάζουν το Σύνταγμα
Δικαστική απόφαση «έσπασε» τη συνταγματικότη
τα των αυξήσεων στα δικαστικά παράβολα (πλη
ρώνονται υποχρεωτικά προκειμένου να ηροσφύ- 
γει ο πολίτης στη Δικαιοσύνη), καθώς έκρινε πως, 
αν οι αυξήσεις είναι υπέρμετρες και εμποδίζουν 
τους πολίτες να προσφεύγουν, τότε παραβιάζουν 
το Σύνταγμα, αλλά και το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, που κα
τοχυρώνει και υπερασπίζεται τη δυνατότητα όλων 
των Ευρωπαίων πολιτών στο δικαίωμα της έννο- 
μης προστασίας. Σελ. 5

LINKS
www, kathimerini. er/links
• Κυριακή. Ο θρίαμβος των μηχανών και το μετακα- 
ηιταλιστικό μέλλον, το θέμα του νέου βιβλίου του 
Ρ. Χάρις
• Δευτέρα. Μεγάλα έργα υποδομής προγραμματί
ζει η Νότια Αφρική
• Τρίτη. Συσκευή οικιακής ψυχαγωγίας σχεδιάζει η 
Google

Α Ν Α Λ Υ Σ Η  το υ  ΚΩΣΤΑ Κ Α Λ Λ ΙΤ ΣΗ

Επαφίεται στους Ελληνες βουλευτές...
Ζοάμε κρίσιμεβ ώρε5.

Η προσπάθεια που οφείλουμε να 
κάνουμε ω5 λαόε, είναι τεράστια. Το 
επίπεδο υλικήε ευημερίαε θα μει
ωθεί σημαντικά, αφού η ελληνική 
φούσκα έσπασε (η Ελλάδα δεν ήταν 
τόσο πλούσια όσα φαινόταν...), οι 
αγορέβ δεν μα5 δανείζουν, το κρά- 
τοε εξάντλησε τιε τελευταίεε δυ- 
νατότητεε αρμέγματοε τηε παρα- 
γωγική5 εργασίαε και η διαβρωμέ- 
νη  ανταγωνιστικότητα τηε οικο- 
νομίαε προσαρμόζεται βίαια μέσω 
τη5 μ ε ίω σ ή  τω ν  εισοδημάτων. Η 
Ελλάδα θα φτωχύνει -  τα  παραμύ
θια δυσκολεύουν τα  πράγματα. Το 
κρίσιμο ζήτημα, αυτό που έχει τε 
θεί ωε καθήκον σ τη ν κυβέρνηση 
Παπαδήμου, είναι η Ελλάδα να 
παραμείνει στην Ευρωζώνη. Να ητ- 
τηθεί η συμμορία τηε δραχμή5 (οι 
μαυραγορίτε5 και όσοι, προωθώνταε 
τη χρεοκοπία τηε χώραε, υπηρετούν 
ξένα συμφέροντα...) και η Ελλάδα 
να μην καταρρεύσει οικονομικά, να 
μην απομονωθεί σ την ταραγμένη 
γειτονιά τη5 και να  βαδίσει στον 
δρόμο μιαε νέαε, βιώσιμηε ανά
π τυ ξή  σε συνθήκεε ασφάλειαε 
και δημοκρατίαε.

Εγιναν ορισμένα σημαντικά βή
ματα, στο ελληνικό Κοινοβούλιο α
πομένει το  καθοριστικό.

Το πολιτικό προσωπικό m s χώ- 
pas έχει τεράστιε$ ευθύνεε για το 
πού φτάσαμε. Αν έγκαιρα είχε α- 
ντιδράσει στην προβλεπόμενη κα
τολίσθηση, η μεταρρύθμιση θα εί
χε γίνει σταδιακά, με μικρούε κρα- 
δασμού5. Δεν αντέδρασε. Αντιθέ
του, μετά μια 5ετία δημοσιονομικήε 
κραιπάληε, η χώρα σύρθηκε εξου
θενωμένη στο ραντεβού με την κρί
ση. Και ακολούθησε μια διετία 
που έγιναν λίγα, αργά, αποσπα- 
σματικά και, Kupicos, με λάθοε προ- 
τεραιότητεε και τρόπουε. Με απο
τέλεσμα να πληγούν κατεξοχήν ό
λοι εκείνοι που πρώτοι είχαν (και έ
χουν) συμφέρον από τη  μεταρ
ρύθμιση, να αποδιοργανωθούν οι 
κοινωνικέε δυνάμει m s μεταρ
ρύθμισή. Ενώ έμεινε άθικτοε ο πα- 
ρασιτισμόε, η ανομία και η δια
φθορά. Τώρα, η χώρα κρέμεται α
πό μια τρίχα. Στην Ευρώπη και ει
δικά στη  Γερμανία πλήθυναν όσοι 
θέλουν να μαε σπρώξουν έξω από 
τη ν Ευρωζώνη. Και στο ΔΝΤ, πλή
θυναν όσοι θέλουν το Ταμείο να α-

Πληθαίνουν όσοι, 
στη Γερμανία και 
σιο ΔΝΤ, θέλουν να μας 
σπρώξουν εκτός ευρώ.

ποσυρθεί από τη ν Ελλάδα.
Το πολιτικό προσωπικό έχει μια 

τελευταία ευκαιρία να αναστρέψει 
τη ν τρελή πορεία του τόπου.

Χρειάζεται ψυχραιμία και ειλι
κρίνεια. Δ εν είναι, τώρα, η ώρα για 
«κόλπα», όπωε ό τι... χωρίε άδεια α
πό του5 δικαστέ5 και χωρί5 υπο
γραφή με βούλα από την Τράπεζα 
τη5 Ελλάδαε δεν μπορεί να εγκρι- 
θεί το δεύτερο Μνημόνιο -  ισχυ
ρισμοί που υποτιμούν τη  νοημο
σύνη όλων. Ούτε είναι ώρα, όταν κα
λείται η ελληνική κοινωνία να ε
φαρμόσει ένα πρόγραμμα ριζικών 
μεταρρυθμίσεων και δημοσιονομι- 
κήβ σταθεροποίησή ύψουε 14 δισ. 
ευρώ, να προβάλλονται «καταλυτι
κοί ρόλοι» σε υποτιθέμενε5 μάχεε 
για 300 εκατ. ευρώ -  το 0,0214% του 
συνόλου. Ούτε είναι ώρα για τε 

χνάσματα -  να περιμένουμε πότε 
θα καταφέρει ο κ. Παπαδήμο5 να θέ
σει εκτό5 ατζένταε την πρόταση τηε 
τρόικαε για κατάργηση 13ου και 
14ου μισθού, για να σπεύσουμε στα 
κανάλια να δηλώσουμε ότι θα πα
λέψουμε μέχρι τέλουβ για τη  διά
σωση τω ν  δύο μισθών.

Είναι η ώρα τω ν πανελλαδικών ε
ξετάσεων ευ θύ νη  και σοβαρότη- 
τα5. Εχουν επέλθει τρεΐ5 αλλαγέ5, 
που προοιωνίζονται ότι θα τιε πε
ράσουμε;

Οι βουλευτέε τηε συμπολίτευσή 
έχουν περάσει διά πυρόε και σιδή
ρου τη ν τελευταία διετία. Εδωσαν 
δύσκολεε μάχεε, μόνοι τουε. Αν τιε 
είχαν χάσει, η Ελλάδα θα είχε πτω- 
χεύσει και πιθανότατα θα είχε α
ποσυρθεί από την Ευρωζώνη. Και 
όταν η διακυβέρνηση έφτασε σε α
διέξοδο, η ηγεσία του κόμματό5 
τουβ παρέδωσε τα  κλειδιά σε μια 
νέα κυβέρνηση συνεργασία3. Αυτή 
είναι η πρώτη.

Η ηγεσία τηε αξιωματική5 αντι
πολ ίτευσή , μπροστά στο φάσμα 
τη5 διάλυσηε του τόπου, αποφάσι
σε και προχώρησε σε μια επώδυνη 
στρατηγική μετατόπιση, από το «α-

ντιμνημονιακό» πεδίο στο έδαφοε 
τηε αναγκαία5 και πραγματικήε 
πολιτικήε για τη  μεταρρύθμιση 
τη5 χώραε, σε συμφωνία με την 
τρόικα. Αυτή είναι η δεύτερη.

Με καταλύτη το ν  πρωθυπουργό 
κ. Λ. Παπαδήμο (ο οπσίθ5, μετά 
τελευταίε5 εξελίξει, θα έχει τη\ 
καίρια να σχηματίσει μια αποτελε
σματική κυβέρνηση με αποκλει
στικά δική του ευθύνη...) έχει ε- 
πέλθει μια τρίτη, πολύ σημαντική 
αλλαγή. Η μέχρι πρότινοε κυρίαρ
χη πρακτική, στιγματισμού κάθε α- 
πόπειραε διαλόγου και εθνικήε συ
ν ε ν ν ό η σ ή  ωε «προδοσία», παρα
χωρεί, εκατοστό με εκατοστό, έ- 
δαφο3 σε μια νέα κουλτούρα συ- 
ναπόφασηε και συνευθύνηε.

Το άμεσο είναι η Ελλάδα να 
κερδίσει το  μεγάλο στοίχημα, τη5 
ολοκλήρωσή τω ν  διαδικασιών για 
τη ν  υπογραφή τηε νέαβ δανειακή5 
σύμβασηε, που θα αποτελέσει ι
σχυρό ανάχωμα σε κάθε κίνδυνο 
χρεοκοπίαε και υποχρεωτικήε α- 
πόσυρσήε μαβ από την Ευρωζώνη. 
Και αυτό επαφίεται στουε Ελληνε5 
βουλευτέε.
kostas.kallitsis@yahoo.com

i
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ΔΗΚΤΗΣ

Αγοραστές στο εξωτερικό 
αναζητούν οι εισηγμένες
Οι εισηγμένες επιχειρήσεις με υψηλό δείκτη εξωστρέ- 
φειας έχουν πυκνώσει τα ραντεβού τους με hedge fund 
προκειμένου να διερευνήσουν το ενδεχόμενο πώλησης 
ακόμη και πλειοψηφικού ποσοστού του μετοχικού τους 
κεφαλαίου. Ο εφιάλτης των εταιρειών για το 2012 είναι 
να εξαντληθεί η ρευστότητα. Οσα ταμειακά διαθέσιμα και 
να διαθέτει μία επιχείρηση, με την ύφεση να βαθαίνει, ο 
κίνδυνος είναι να καταστούν αρνητικές οι ταμειακές ρο
ές. Οι διοικήσεις των εισηγμένων που ακόμη και σήμερα 
μπορούν να εμφανίζουν καλή διεθνή εικόνα αναζητούν 
αγοραστές από το εξωτερικό. Το κλίμα που υπάρχει στον 
επιχειρηματικό κόσμο της χώρας είναι ότι τη φετινή χρο
νιά θα αντιμετωπίσουν το φάσμα της χρεοκοπίας ακόμη 
και καλές επιχειρήσεις.
Οι πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν ότι ήδη δύο εισηγμέ
νες με κεφαλαιοποίηση άνω των 4 00  εκατ. ευρώ είναι σε 
διαδικασία αναζήτησης στρατηγικών επενδυτών, χωρίς να 
αποκλείεται και η πώληση πάνω από το μειοψηφικό ποσο
στό του 33%. Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις αναζητούν έ 
μπειρα στελέχη για να διεισδύσουν σε αγορές του εξωτερι
κού, αφού έχουν αντιληφθεί ότι μόνο με την εξωστρέφεια 
θα μπορέσουν να κερδίσουν χρόνο και να επιβιώσουν.

Η Cosco
άνοιξε τον δρόμο. 
Αποδεικνύοντας ε- 
μπράκτως πόσο άδι
κο είχαν όσοι «κυνή
γησαν» εκείνη την 
επένδυση. Σήμερα, 
πέραν όλων των άλ
λων, ηλην της κινε
ζικής εταιρείας, τον 
Πειραιά χρησιμοποι
ούν, πλέον, ως κέ
ντρο μεταφόρτωσης 
οι εταιρείες MSC και 
Evegreen. Επίσης 
και η ΖΙΜ επανήλθε, 
χρησιμοποιώντας το 
μεγαλύτερο ελληνι
κό λιμάνι για τη με
ταφορά προϊόντων 
από και προς τις 
ΗΠΑ. Αλήθεια, άλ
λαξαν τουλάχιστον 
γνώμη όσοι -ακόμα 
και υπουργοί της κυ
βέρνησης- πριν από 
λίγα χρόνια πολέμη
σαν αυτή την επέν
δυση με κάθε μέσο;

Ανοιχτά όλα 
τα ενδεχόμενα
Το επιχείρημα των αγορών ότι 
αν δεν πληρωθούν τα CDS θα ε- 
κλείψει ένα σημαντικό εργαλείο 
προστασίας των επενδυτών, κα
θιστώντας έτσι ακριβότερη τη 
χρηματοδότηση των κρατών με
σοπρόθεσμα, έχει χάσει ειδικό 
βάρος μετά την τελευταία πα
ρέμβαση της Διεθνούς Ενωσης 
Swaps και Παραγώγων (ISDA). 
Για τα ίδια τα κράτη, όμως, θα 
είναι πολύ μεγάλη ανάσα και ί
σως γι’ αυτό πολλοί είναι εκείνοι 
που αποδίδουν τη στάση αυτή 
της ISDA σε εντονότατες παρα- 
σκηνιακές διεργασίες υπό τον 
συντονισμό του Ευρωπαίου επι
τρόπου για τις χρηματοπιστωτι
κές υπηρεσίες Μισέλ Μπαρνιέ. 
Παρ’ όλα αυτά, όσοι στην Αθήνα 
σπεύσουν από τώρα να πανηγυ
ρίσουν για τη μεγάλη επιτυχία 
των «καλών» εναντίον των «κα
κών» μπορεί και να εκτεθούν.
Γιατί οι ψυχραιμότεροι εκ των ε- 
μπλεκομένων στην υπόθεση με 
τα CDS θυμίζουν πως όλα τα εν
δεχόμενα παραμένουν ανοιχτά 
έως τα τέλη Φεβρουάριου, οπό
τε και είναι προγραμματισμένη η 
καταληκτική προθεσμία δεσμευ
τικής προσφοράς των τίτλων 
των ομολογιούχων για ανταλλα
γή τους με χρεόγραφα υπό τους 
νέους όρους. Κατά συνέπεια, 
μέχρι τότε, όλα είναι ανοιχτά ...

«Των φρονίμων ία παιδιά...»

«κάθε βράδυ» μεταφέρει τα κέρδη από την Ελλάδα 
στη Βρετανία η Vodafone, «για παν ενδεχόμενο», 
όπως παραδέχθηκε δημοσίως ο οικονομικός διευ
θυντής της εταιρείας, Αντί Χάλφορντ. Ερωτηθείς 
για την πιθανότητα μιας ελληνικής χρεοκοπίας, δή
λωσε πως «πρόκειται για κάτι που προφανώς παρα
κολουθούμε στενά».
Η Vodafone, όμως, δεν είναι η μόνη πολυεθνική 
που ακολουθεί την τακτική «των φρονίμων τα παι
διά...». Μια σειρά κολοσσών, από τη φαρμακευτική 
GlaxoSmithKline μέχρι τη διαφημιστική WPP, έχουν 
ξεκινήσει εδώ και καιρό να μεταφέρουν κεφάλαια 
από τις χώρες της Ευρωζώνης στις δικές τους τρά
πεζες, προκειμένου να τα διασφαλίσουν από μία 
ενδεχόμενη κατάρρευση της νομισματικής ένωσης. 
Μάλιστα, η βρετανική GlaxoSmithKline έχει ξεκινή
σει να «αδειάζει» τους λογαριασμούς της από τις 
ευρωτράηεζες ήδη από τις αρχές του 2011.0  CEO 
Αντριου Γουίτι δήλωσε τη Δευτέρα πως «δεν έχου
με αφήσει χρήματα στις περισσότερες ευρωπαϊκές 
χώρες. Οποια ποσά μεταφέρουμε στη διάρκεια της 
μέρας μετατρέπονται αμέσως σε στερλίνες, σε τρά
πεζες που θεωρούμε εύρωστες και ασφαλείς».
Ο οικονομικός διευθυντής της WPP, Πολ Ρίτσαρ- 
ντσον, ανακοίνωσε πως η εταιρεία μεταφέρει τα 
ευρώ της σε αμερικανικές τράπεζες καθημερινά. 
«Τι θα κάνεις αν η γκιλοτίνα πλησιάζει το κεφάλι 
σου», είπε χαρακτηριστικά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

Έναρξη Μαθημάτων: 5 Μαρτίου 2012
Το Πρόγραμμα Εξ Αποοτάσεως Εκπαίδευσης E-Leaming Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής 
Διοικητικής είναι σχεδιασμένο να καλύψει πλήρως πς σημερινές αυξημένες πρακπκές απαιτή
σεις του χώρου της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Επιστήμης, καθώς και θέματα που σχε
τίζονται με τη Στρατηγική των Επιχειρήσεων και τη Λογισπκή αναλύοντας ένα ευρύ φάσμα επι
χειρηματικών και χρηματοοικονομικών λειτουργιών του οικονομικού συστήματος.
Το Πρόγραμμα Σπουδών αποτελείται από 5 Διδακτικές θεματικές Ενότητες και δύο ξεχωριστές 
κατηγορίες μαθημάτων Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής.
1  Επενδυτικές Αποφάσεις
2. Χρηματοοικονομικό Σύστημα: Οικονομική Ανάλυση και θεσμικό Πλαίσιο
3. Χρηματοδότηση MME
4. Διεθνείς Συναλλαγές και Επενδύσεις
5. Λογιστική και Ελεγκτική
6. ί) Προετοιμασία Εξετάσεων T0BC, TOEFL, IELTS 

ίί) Μαθήματα Πληροφορικής
ΗπαρακαλούθηοητουΠρσγράμμαπςγίνεταιατοκλειιπΝάαπότοΔηδίκτυομέσωαπλούεχπαιδευ' 
πκού λογισμικού και παρέχεται ψηφκοώ εχπαιδευτκό ιΑκό και συνεχής εκπεαδευπκή υποστήριξη 
Το Πρόγραμμα δέχεται αιτήσεις από πτυχιούχους όλων των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας και αποφοί
τους δευτεροβάθμιας εκπαίδευοης. Οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν μόνο éw 
ή και περισσότερα μαθήματα των θεμαπκών Ενοτήτων. Η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε μαθήμα
τος οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης.
Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή της αίτησής σας μπορείτε να πλοηγηθείτε 
στην ιστοσελίδα http://eleamlngxrh.unlpl.0 , να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 4142136 
ή να στείλετε e-mail στη διεύθυνση: teamxrti0unlpl.g'.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 22 Φεϋοοιιαρίου 2012
Επιστημονικός Υπεύθυνος Αν.Καθηγητής Στεφανάδης Χριστόδουλος

Στον αέρα το PSI, εξαιτίας 
των αναβολών για τη νέα. 
δανειακή σύμβαση
Απαραίτητη προϋπόθεση συνιστά η υπογραφή, της 
για την υλοποίηση του προγράμματος

Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ

Ανατροπή στο  χρονοδιάγραμμα 
uXoTioinons του προγράμματοθ 
ανταλλαγήθ ομολόγων (PSI) προ- 
καλούν οι συνεχείθ καθυστε
ρ ή σ ε ι  και αναβολέθ σ τη ν  υπο
γραφή m s νέαε δανειακήε σύμ
β α σ ή , η οποία είναι απαραίτη
τη  για τη ν  υλοποίηση του PSI.

Σύμφωνα με το ν  αρχικό σχε
δίασμά, σήμερα η Βουλή επρό- 
κειτο να ψηφίσει το  νέο Μνη
μόνιο, ενώ παράλληλα θα πρέπει 
οι πολιτικέθ δυνάμεΐθ που στη 
ρίζουν τη ν κυβέρνηση Παπαδή- 
μου να αναλάβουν loxupés δε
σμ εύ σε ι για τη ν εφαρμογή τω ν  
μέτρων και του προγράμματοε. 
Τέλοθ, μένει να εξειδικευτούν και 
νέα μέτρα ùijjous 325 εκατ. ευρώ. 
Μόνο αν ικανοποιηθούν οι πα
ραπάνω προϋποθέσει τό τε  το 
Eurogroup που θα συνεδριάσει 
τη ν  ερχόμενη Τετάρτη θα δώσει 
το  πράσινο (pois για τη ν  ενεργο
ποίηση του σχεδίου σωτηρίαε 
m s χώραθ pas.

«Δυστυχώθ όλα παραμένουν 
σ το ν  αέρα», υπογραμμίζει επι
τελικό στέλεχοθ τράπεζαθ. «Η κα
τάσταση  είναι εξαιρετικά κρίσι
μη. Οι διαρκείθ αναβολέθ τσα 
κίζουν τη ν ψυχολογία του κό
σμου, παρατείνουν τη ν αβεβαι
ότητα  και αυξάνουν το ν  κίνδυ
νο ατυχήματοε». Στελέχη τρα
πεζών υπογραμμίζουν ότι είναι 
ακατανόητο να ανοίγουν ζη τή
ματα στο  παραπέντε και να πα
ραμένει εκτεθειμένη η χώρα 
και εκφράζουν τη ν  απορία του s 
γιατί η διαπραγμάτευση δεν ξε
κίνησε νωρίτερα και γιατί η ελ
ληνική πλευρά δεν είχε από 
voipis δημιουργήσει ένα πλέγμα 
προτάσεων ώστε να  ολοκληρω

θούν στη ν ώρα tous οι δια- 
πραγματεύσειε. «Ακόμα και σή 
μερα αναζητούνται περικοπέε 
δαπανών ύψουε 325 εκατ. ευρώ 
με ημίμετρα, ornas η περικοπή 
επιδομάτων npos π ο λ ύ τεκ νο ί 
ή τω ν  εφημεριών τω ν  γιατρών, 
όταν ο oKXnpôs nuphvas τω ν δα
πανών και οι σπατάλεε παρα
μένουν ανέγγιχτα», τονίζουν.

Το μεγάλο ζητούμενο είναι η 
σταθεροποίηση ms oiKovopias, 
Ka0cos κάθε μέρα αβεβαιότηταε 
και φόβου για το  αύριο έχει δυ-

Το μέσο επιτόκιο 
των νέων τίτλων 
αναμένεται ότι θα 
διαμορφωθεί κοντά 
στο 3,4%.

σανάλογο τίμημα: η ανεργία έχει 
ήδη ξεπεράσει το 20%, κεφάλαια 
αποσύρονται από το  τραπεζικό 
σύστημα και η εύθραυστη ι
σορροπία που διατηρείται μπο
ρεί να ανατραπεί ακόμα και από 
ένα τυχαίο γεγονόε. Η υπογρα
φή του Μνημονίου θα απομα- 
κρύνει το φάσμα m s άτακτηε 
xpsoKonias και ms εξόδου απο 
τη ν Ευρωζώνη και θα αποτελέ- 
σει τη  βάση για τη  σταθεροποί
ηση ms κατάστασηε.

Αν ικανοποιηθούν οι τρεΐ5 ό
ροι που έθεσε το  Eurogroup 
τη ν  προηγούμενη Πέμπτη, τό τε  
θα πραγματοποιηθεί νέα συνε
δρίαση του Eurogroup τη ν  ερ
χόμενη Τετάρτη. Λίγεε npépes 
αργότερα, κι όχι ans 13/2 ôncas 
είχε αρχικά προγραμματισθεί 
θα γίνει η δημόσια προσφορά. Θα

έχει προηγηθεί η θεσμοθέτηση 
τω ν  Collective Action Clauses 
(CAC’s) σύμφωνα με τα  οποία ε
άν μια ορισμένη πλειοψηφία ο
μολογιούχων αποδεχθεί την πρό
ταση τότε είναι υποχρεωμένη νμ 
ακολουθήσει και η μειοψηφία. 
Ερώτημα παραμένει το  αν και 
ncas θα συμμετάσχει η ΕΚΤ, ω
στόσο όλε$ οι ενδείξειε δείχνουν 
ότι με κάποιο έμμεσο τρόπο θα 
συμβάλει στη  μείωση του ελλη
νικού xpéous.

Σε ό,τι αφορά tous ôpous του 
PSI το μέσο επιτόκιο τω ν  νέων 
τίτλων θα διαμορφωθεί κοντά στο 
3,4%, ενώ θα προβλέπεται ειδική 
ρήτρα ανάπτυξηε που θα ενερ
γοποιείται αν το ΑΕΠ επιτύχει έ
ναν ορισμένο ρυθμό αύξησηε. 
Oncas προβλέπει η συμφωνία, η 
απομείωση (κούρεμα) θα φτάσει 
το 50%, ενώ από το υπόλοιπο 
50%, το 15% (του συνόλου) θα δο
θεί σε διετή ομόλογα του EFSF (α
ντί για μετρητά) και το υπόλοιπο 
35% σε νέα 30ετή ομόλογα του 
ελληνικού Δημοσίου.

Η επίπτωση στην πραγματική 
παρούσα αξία υπολογίζεται σε 
72%, ωστόσο  σύμφωνα με εκτι
μ ή σ ε ι τραπεζικών στελεχών η 
τελική πραγματική επιβάρυν
ση μπορεί να  περιοριστεί μετα
ξύ 60% και 67%. Αυτό θα επι
τευχθεί διότι ήδη οι εγχώριεε 
τράπεζεε έχουν υποστεί τη ν  ε
πίπτωση του 21% από το  αρχι
κό PSI, ενώ  snions αμβλύνει ris 
απώλειεε η φορολογική μετα
χείριση τω ν  ζημιών που προ
βλέπει τη  δυνατότητα συμψη
φισμού τω ν  ζημιών με μελλο
ντικά κέρδη σε διάρκεια 5srias. 
Η κυβέρνηση εξετάζει τη ν  επι
μήκυνση του χρόνου συμψηφι
σμού σ τα  10 με 15 χρόνια.

Ερώτημα παραμένει ίο αν και πώς θα συμμετάσχει η Ευρωπαϊκή Κε
ντρική Τράπεζα, ωστόσο όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι με κάποιο 
έμμεσο τρόπο θα συμβάλει στη μείωση του ελληνικού χρέους.

«Κΐίεισιά» τα 30 δισ. ευρώ για τις τράπεζες

Σείει δικό λογαριασμό του Τα- 
με ου Χρηματοπιστωτικής Στα- 
θε ιότητας (ΤΧΣ) θα κατατε- 
θο ίν  τα 30 δισ. ευρώ που προ
βλέπει το νέο πακέτο στήριξης 
γιατην ανακεφαλαιοποίηση 
των εγχώριων τραπεζών. Στον 
λογαριασμό δεν θα έχει πρό
σβαρη το ελληνικό Δημόσιο για 
να αποφευχθεί ο... κανιβαλι
σμός του σε περίπτωση ανά- 
νκης. Υπενθυμίζεται ότι το πε
ρασμένο φθινόπωρο, λόγω της 
καθυστέρησης της 6ης δόσης, 
η κυβέρνηση χρησιμοποίησε 
κεφάλαιαψψους 1,5 δισ. ευρώ 
του ΤΧΣ γιάτην κάλυψη υπο
χρεώσεων. Συνολικά το ΤΧΣ θα 
έχει κεφάλαια ύψους 40  δισ. 
ευρώ (30 δισ. ευρώ προβλέπο-

νται από το νέο Μνημόνιο και' 
10 δισ. ευρώ από το πρώτο). Η 
ανακεφαλαιοποίηση θα πραγ
ματοποιηθεί με κοινές μετοχές, 
με αυστηρά περιορισμένα δι
καιώματα για περίοδο 5 ετών 
και μετατρέψιμα ομόλονα, θα 
αφορά δε τις εμπορικές τράπε
ζες που θα κριθούν βιώσιμες. 
Οι τράπεζες θα διατηρήσουν 
την επιχειρηματική τους αυτο
τέλεια. Αντίθετα, οι τράπεζες 
που κριθούν ως μη βιώσιμες ή 
δεν καταφέρουν να συγκε
ντρώσουν τα αναγκαία εποπτι
κά κεφάλαια θα τεθούν σε κα
θεστώς εκκαθάρισης με οργα
νωμένο τρόπο, ώστε να δια
σφαλιστούν τα συμφέροντα 
του Δημοσίου και οι καταθέτες.

Οι λεπτοί χειρισμοί για έναν «ειδικό λογαριασμό»
Γης ΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΝΑΛΔΚΗ

Μετά την αποτυχημένη προσπά
θεια του Βερολίνου για την απο
στολή  Ευρωπαίου επιτρόπου 
στην Αθήνα, που αποσύρθηκε τα
χύτατα από τμν ίδια την καγκε
λάριο Αγκελα Μέρκελ κατά την τε
λευταία σύνοδο κορυφήβ, μια 
νέα πρότασή δημοσιονομικήε ε- 
ποπτείαε έπεάε στο τραπέζι τω ν  
διαπραγματεύσεων. Εξάλλου, κα
τά τηε ιδέαε1 ιερί επιτρόπου είχε 
σπεύσει να τ αχθεί και ο Γάλλοε 
πρόεδρο5 Ν κολά Σαρκοζί. Τη 
Δευτέρα, λοιι :όν, το  δίδυμο Μέρ- 
κελ-Σαρκοζί τ ϊχθηκε υπέρ τηε δη- 
μιουργίαβ εν ί «  ειδικού λογαρια
σμού, τα χρτ ματα του οποίου θα 
δεσμεύοντας και θα προορίζο
νται κατά προτεραιότητα για την 
αποπληρωμή τω ν τόκων προ5 
τουε δανειστέβ. Σχετικά είχε γρά
ψει η «Κ » την περάσμένη Κυρια
κή. «Για να έχουμε τη  βεβαιότη
τα  ότι η Ελλάδα μπορεί να εξυ
πηρετήσει το χρέθ5 τηβ», είπε χα
ρακτηριστικά η Μέρκελ, σ την

Η νέα πρωτοβουλία 
απολαύει της υποστή
ριξης της ΕΚΤ και της 
συντριπτικής πλειο- 
ψηψίας των μελών 
της Ευρωζώνης.

κοινή συνέντευξή τηβ με τον  
Γάλλο πρόεδρο.

Σε αντίθεση, πάντω5, με την 
πρωτοβουλία περί ξένου επιτρό
που, που τέθηκε άγαρμπα και α
ποκηρύχθηκε από μεγάλη μερίδα 
τηε γερμανικήε πολιτική5 σκηνήε 
με το επιχείρημα ότι προσβάλλει 
την αξιοπρέπεια και την εθνική 
κυριαρχία μαε, αυτή τη  φορά οι 
χειρισμοί για την εφαρμογή τη$ 
ιδέα5 του «ειδικού λογαριασμού» 
είναι εξόχωε λεπτοί. «Πρέπει να Α
αποκατΟσχαθεί επειγόντω5 η ε- I  Μ Η Κ Η - 
μπιστοσύνη τωνεπενδυιώνσε-ελ- Τ ο δίδυμο Μέρκελ - Σαρκοζί τά- 
ληνικά ομόλογα. Το ίδιο ισχύει και χθηκε υπέρ τ ηςδημίίπτργίσς ενός 
για του5 ιδιώτεβ που συμμετέχουν ειδικού λογαριασμού.

στο PSI. Στο πλαίσιο αυτό θα μπο
ρούσε να αποτελεί θετική προϋ
πόθεση ο ειδικόε λογαριασμόε. 
Ετσι οι ιδιώτεε επενδυτέε θα ε
ξασφάλιζαν εγγυήσειε ότι τα χρή
ματά tous είναι ασφαλή. Ανα
γνωρίζω  ότι υπάρχει πρόβλημα 
παραβίασηε m s εθνικήε κυριαρ- 
xias. Σε arnés ris δύσκολεε επο- 
xés όμω5, δεν υπάρχουν απαγο- 
ρευμένεε σκέψειε», σχολιάζει 
στην «Κ» ο Χριστιανοδημοκράτη 
βουλευτή$ Στέφεν Μπίλγκερ. «Η 
δημιουργία ενόε τέτοιου ciôous λο
γαριασμού συνέβαλε και σε άλλεε 
χώρεε στην αποκατάσταση m s ε
μπ ισ τοσύνη  τω ν π ιστω τών και 
τω ν δυνάμει επενδυτών. Ωστόσο, 
η Ελλάδα πρέπει να το αποφασί
σει μόνη ms. Εχω εμπιστοσύνη 
ότι οι Ελληνεε θα αναλάβουν μό
νοι tous τα απαραίτητα μέτρα», 
λέει από την πλευρά του στην «Κ» 
ο βουλευτήε τω ν Ελεύθερων Δη
μοκρατών, εταίρων στην κυβέρ
νηση ms Αγκελα Μέρκελ, Ολιβερ 
Aoùkoixs.

Η νέα πρωτοβουλία φαίνεται ό-

τι είναι και αυτή γερμανική και 
συνδέεται με την αποστολή επι
τρόπου, ενώ απολαύει m s υπο
σ τή ρ ιξή  m s ΕΚΤ και m s συ- 
ντριπτικήε πλειονότητα5 τω ν με
λών m s Ευρωζώνη , όπωε προέ- 
κυψε από τη  συζήτηση του ζη- 
m pam s σ το  περιθώριο του 
Eurogroup την Πέμπτη. Σύμφω
να με δημοσίευμα ms γερμανική5 
εφημερίδα5 Zeit, στον λογαριασμό 
αυτό θα μπαίνουν απευθείαε τα 
απαραίτητα χρήματα από την 
ξένη οικονομική βοήθεια npos την 
Αθήνα, με αποτέλεσμα να φτά
νουν μειωμένα ποσά από την ε- 
κάστοτε δόση του δεύτερου πα
κέτου στα χέρια ms ελληνικής κυ
βέρνησή. Η ιδέα απορρέει από τη 
δυσπιστία που έχουν αναπτύξει ( 
δανειστέε pas απέναντι στη διά
θεση m s Αθήνας να καλύψει ns 
υποχρεώσει ms, αλλά και από 
την ανάγκη να κατευναστεί η κοι
νή γνώμη, ειδικά στη Γερμανία η 
οποία είναι και ο μεγαλύτεροε χρη
μ α τοδότη  τω ν  πακέτων npos 
την Ελλάδα.

Πώς παγιδεύτηκαν hedge funds που «επένδυσαν» σε CDS
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Σε αδιέξοδο οδήγησαν Βερολίνο 
και Κομισιόν τα hedge funds 
που έχτισαν θέσειε σε ελληνικά 
ομόλογα, σε πολύ χαμηλές τιμέ5 
Kmnns, για να μπλοκάρουν tis 
διαπραγματεύσεις του PSI+ με 
σκοπό να εξασφαλίσουν καλύτε- 
pous opous ή πληρωμή τω ν  α
σφάλιστρων κινδύνου (CDS). Αι
τία; Η ανεπίσημη αλλαγή crrdcms 
Ευρωπαίων παραγόντων που ά
φησαν να εννοηθεί ncas πληρω
μή τω ν CDS «δεν θα ήταν και κα
ταστροφή», αλλά και η παρέμβα
ση ms ISDA (International Swaps 
and Derivatives Association), του 
οργάνου το οποίο είναι επιφορ
τισμένο από την αγορά με το να 
αποφαίνεται για θέματα oncas 
το  κατά πόσον η αναδρομική ει
σαγωγή pmpas συλλογική ευθύ- 
vns (Collective Action Clauses) στο 
καθεστώς που διέπει τα ελληνικά 
ομόλογα συνιστά πιστωτικό γε- 
Yovos (credit event) και πρέπει τα 
ασφάλιστρα να καταβληθούν.

Οι εξελίξει αυτέε, την ώρα που 
κλιμακώνονταν οι διαπραγμα- 
τεύσεΐ5, αποθάρρυναν πολλά 
hedge funds, αλλά και άλλουβ ο
μολογιούχοι, από την επιδίωξη 
σημαντικά καλύτερων όρων α-

νταλλαγή5. Είναι χαρακτηριστικό 
πως χρηματομεσιτικοί κύκλοι του 
Λονδίνου, που είναι σε θέση να 
γνωρίζουν τΐ5 συναλλαγέ5 στη 
δευτερογενή αγορά του ελληνικού 
χρέουε, τΐ5 τελευταίες ημέρε5 α
νέφεραν αύξηση των πωλητών ελ
ληνικών τίτλων που λήγουν τον 
Μάρτιο.

Ομως δεν υπήρχαν πλέον αγο
ραστές, καθώ$ το «στοίχημα» έ
χει ενσωματώσει, όπωε αναφέ- 
ρεται χαρακτηριστικά, τεράστιο

Στελέχη του hedge fund 
Greylock, στα τέλη Ιανουάριου, 
ήρθαν στην Αθήνα στο πλαίσιο 
παρουσιάσεων που έκαναν με
γάλες ελληνικές εισηγμένες 
(reverse roadshow) και έδειξαν 
ενδιαφέρον και για μη εξυπηρε
τούμενα τραπεζικά δάνεια. Αντι- 
θέτως, funds όπως το Och-Ziff 
και York Capital, που έγινε γνω
στό πως ενεπλόκησαν στην υπό
θεση του ελληνικού χρέους, 
σπεύδουν να αρνηθούν περαι
τέρω δραστηριοποίησή τους 
στην υπόθεση, με λακωνικές α-

ρίσκο. Σύμφωνα με τιβ ίδιες πη- 
yis, από τα 14,5 δισ. ευρώ xp0ous 
που ωριμάζει τότε, το μεγαλύτε
ρο μέρος βρίσκεται στα χέρια ms 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε- 
ζα5, με μέση τιμή Kroons τα 70 σε- 
rts  στο ευρώ. Από την ίδια σειρά, 
ομόλογα ονομαστική5 αξίαε ms 
τάξη5 τω ν 4 με 5 δισ. ευρώ έχουν 
αγοραστεί μετά το φθινόπωρο α
πό hedge fund με μέση τιμή κτή- 
ons που κυμαίνεται μεταξύ 40 και 
50 σεντε. Κεφάλαια δηλαδή που

νακοινώσεις περί μη εμπλοκής. 
Μεγαλύτερα funds, όπως η 
Elliott Associates και η 
Gramercy, που έχουν προϊστο
ρία εμπλοκής σε υποθέσεις α
ναδιάρθρωσης κρατικού χρέ
ους, δηλώνουν τώρα σε έγκριτα 
διεθνή MME πως η ελληνική πε
ρίπτωση ποτέ δεν προσφερόταν 
για επενδύσεις αυτού του εί
δους. Αντιθέτως, χρηματιστές α
ναφέρουν πως μέχρι και πρό
σφατα η Merrill Lynch πρότεινε 
τη συγκεκριμένη επένδυση -σε 
απαξιωμένα, δηλαδή, ελληνικά

δεν μπορούν να ανακτηθούν από 
τα επίπεδα στα οποία αναμένεται 
να κλείσει τελικά το PSI+. Επί του 
συνόλου τω ν 14,5 δισ., έχουν εκ- 
δοθεί CDS που καλύπτουν ονο
μαστική αξία 3,2 δισ. ευρώ, σύμ
φωνα με δη λώ σε ι του επικεφα- 
λήε m s unnpsoias οικονομικών 
υποθέσεων m s Eupcanahms Επι- 
τροπή5, Μάρκο Μπούτι.

Τα hedge funds, με την προσ
δοκία ότι μπορούν να πληρωθούν 
είτε από το πακέτο βοήθειαε είτε

ομόλογα με στόχο την αποκομι
δή κέρδους από την αποπληρω
μή τους από την Ε.Ε. και τα θϋδ- 
σε πολλούς μεγάλους θεσμι
κούς και ιδιώτες πελάτες της.
Το Βερολίνο αλλά και πολλές 
άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύου
σες επιθυμούν, πάντως, να κα
ταγράψουν σημαντικές ζημίες 
όσοι κερδοσκόπησαν με το ελ
ληνικό χρέος, προκειμένου κατ’ 
αυτόν τον τρόπο να αποθαρρυν
θούν ανάλογες συμπεριφορές 
σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης 
στο μέλλον.

από τα ασφάλιστρα, πίεσαν για κα
λύ τερο ί ôpous. Optas τόσο από το 
Βερολίνο όσο και από το Παρίσι 
διέρρευσαν πληροφορίε5 σύμφω
να με Tis οποίεε η πληρωμή των 
CDS στην «ειδική περίπτωση ms 
Ελλάδαβ» δεν είναι καταστροφή. 
Την ίδια ώρα η ISDA, που κρίνει 
την πληρωμή ή όχι τω ν CDS, σε έ
κτακτη διευκρινιστικίτανακοίνω- 
σή m s ξεκαθάρισε ncas τα CACs 
δεν πυροδοτούν από μόνα tous τα 
CDS. Υπογράμμισε δε ncas σε κά
θε περίπτωση, για να αποφανθεί 
για κάτι τέτοιο, θα πρέπει να υ
πάρχει επίσημη αίτηση από ομο
λογιούχο στο αρμόδιο όργανό 
m s (ΕΜΕΑ Determinations 
Committee). Με τον τρόπο αυτό 
αποδυναμώθηκε καθοριστικά το 
όπλο ms πληρωμή5 τω ν CDS, ενώ 
τα funds εξετέθησαν στο ενδε
χόμενο η κόντρα με τα ευρωπαϊ
κά θεσμικά όργανα να «γυρίσει 
μπούμερανγκ», όπωε ανέφερε χα
ρακτηριστικά στο «Κ » στέλεχοε 
χρηματιστηριακήε στο Λονδίνο.

Δεν είναι τυχαίο ncas σύμφωνα 
με πληροφορίε5, που είναι όμωε 
δύσκολο να διασταυρωθούν, eras 
διαπραγματεύσε-is για το PSI+ στο 
τέλοε είχαν παραμείνει ενεργά μό
νο δύο funds και συγκεκριμένα η 
Marathon και η Greylock Capital.

Καταγραφή μεγάλων ζημιών προς παραδειγματισμό

http://eleamlngxrh.unlpl.0
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ

Με σοβαρότατες απώλειεε για ns κομματικέε δυ- 
νάμειε, οι οποίεε είχαν προσφάτωε συνεργαστεί 
για τη  στήριξη τηε κυβέρνησηε Λ. Παπαδήμου, 
κυριάρχησε χθεε στη  Βουλή το  δημοψηφι- 
σματικό «Ναι» στη νέα δανειακή σύμβαση, στο 
«κούρεμα» του ελληνικού χρέουε και στα  προ- 
απαιτούμενα για την οικονομική ενίσχυση ins 
Ελλάδαε δημοσιονομικά μέτρα.

Υπέρ ψήφισαν 199 βουλευτέε, ενώ η διαφο- 
ιοίηση 22 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, 21 τηε Ν.Δ. 

λοι δύο του ΛΑΟΣ από την κεντρική κομματι
κή γραμμή, είχε ωε αποτέλεσμα τη  διαγραφή 
τουε από τιε Κοινοβουλευτικέε Ομάδεε τουε.

Το αποτέλεσμα τηε ψηφοφορίαε κρίθηκε «ι
κανοποιητικό» από το Μαξίμου, που εκτιμά πωε 
δίδεται επαρκέε μήνυμα προε το εξωτερικό για 
τη  βούληση τηε χώραε να εφαρμόσει τα μέτρα. 

Συνολικά «Οχι» είπαν 74 βουλευτέε, ενώ πέ-

ντε δήλωσαν «παρών». Υπενθυμίζεται ότι η κυ
βέρνηση του κ. Λ. Παπαδήμου είχε λάβει κα
τά  τη  συγκρότησή τηε, ακριβώε για να προω
θήσει το  νέο πρόγραμμα, 255 ψήφουε.

«Το πρόγραμμα που έχουμε μπροστά μαε εί
ναι σκληρό. Αποτυπώνει ακραίεε συνθήκεε α- 
νάγκηε και συνεπάγεται οδυνηρέε θυσίεε για 
το  σύνολο τηε κοινωνίαε, αλλά θα μαε βγάλει 
από τη ν κρίση και θα μαε διατηρήσει στο ευ
ρώ», είχε πει λίγο πριν από τη ν ψηφοφορία ο 
πρωθυπουργόε, ενώ ανάλογεε επισημάνσειε με 
ταυτόχρονη προειδοποίηση περί κυρώσεων σε 
περίπτωση απειθαρχίαε, είχαν κάνει και οι κ. 
Γ. Παπανδρέου και Αντ. Σαμαράε.

Σε μεγάλο βαθμό, την ψήφο αρκετών που εμ
φανίζονταν έωε την τελευταία στιγμή αναπο
φάσιστοι ή και σχεδόν αρνητικοί, φάνηκε να 
επηρέασαν ώστε τελικώε να ψηφίσουν υπέρ, 
τα  εκτεταμένα, καταστροφικά επεισόδια που 
επί πολλή ώρα παρέλυαν το Κέντρο, πέριξ του

Κοινοβουλίου. Ορισμένοι, μεταξύ αυτών και ο 
κ. Σαμαράε -ο οποίοε, νωρίτερα, επαναδιατύ- 
πωσε το  αίτημα για πρόωρεε εκλογέε στιε αρ- 
χέε Απριλίου- έσπευσαν να παρομοιάσουν το 
χθεσινοβραδινό χάοε με το τι ενδεχομένωε θα 
ακολουθούσε μια χρεοκοπία. Τώρα, ζητούμε
νο είναι η ανταπόκριση τω ν δανειστών και τω ν 
αγορών στην απόφαση τηε ελληνικήε Βουλήε, 
καθώε και η αποσαφήνιση τω ν  επόμενων βη
μάτων, σε νομοθετικό επίπεδο: Οι χθεσινέε ε- 
γκεΚριμένεε πλέον συμφωνίεε συνεπάγονται και

Εκτός της Κ.Ο. του ΛΑΟΣ οι κ. 
Μ. Βορίδης και Αδ. Γεωργιάδης, 
οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν 
από τη γραμμή του κόμματος και 
-ψήφισαν υπέρ της συμφωνίας.

τη ν άμεση εφαρμογή σειράε κρίσιμων μέτρων, 
εξ εκείνων που θεωρούνται αναγκαία για την 
εφαρμογή του προγράμματοε. Ωστόσο, ορι
σμένοι εκτιμούν ότι θα χρειαστούν και επι- 
πρόσθετεε ενέργειεε, στο άμεσο μέλλον, για θε
σμική επικύρωση του συνόλου τω ν  «προαπαι- 
τουμένων» από τουε πιστωτέε, ώστε να απε
λευθερωθούν τα  χρήματα του νέου δανείου. 
Ασαφέε παραμένει το εάν θα αρκούν υπουργικέε 
αποφάσειε, πράξειε νομοθετικού περιεχομένου, 
ή θα χρειαστεί η ψήφιση του λεγάμενου «ε- 
φαρμοστικού νόμου», με πιθανότερη την πρώ
τη  εκδοχή.

Σε κάθε περίπτωση, η χθεσινή ψήφοε προ
σλαμβάνει ιδιαίτερη αξία, καθώε ήρθε να ση
ματοδοτήσει πρωτόγνωρεε για τη  μεταπολι
τευτική περίοδο ανακατατάξειε, και με τρόπο 
δυναμικό τον  επανασχεδιασμό του πολιτικού 
χάρτη: Η ελληνική Βουλή, σήμερα, είναι εντελώε 
διαφορετική εκείνηε που ανέδειξαν οι εκλογέε

του 2009. Ενδεικτικό είναι ότι εξαιτίαε τηε ε- 
πιλογήε τουε μπροστά στην κάλπη, απομα
κρύνθηκαν από τιε κοινοβουλευτικέε τάξειε κο
ρυφαία στελέχη τω ν  δύο κομμάτων, όπωε εί
ναι οι κ.κ. Βάσω Παπανδρέου, Λούκα Κατσέλη 
και X. Καστανίδηε, και οι κοινοβουλευτικοί εκ
πρόσωποι τηε Ν.Δ. κ. Κ. Μαρκόπουλοε και Μ. 
Κεφαλογιάννηε!

Σε τροχιά κρίσηε εισήλθε και το ΛΑΟΣ με δύο 
εκ τω ν  βουλευτών του να ακολουθούν διαφο
ρετική πορεία εκείνηε που χάραξε ο πρόεδροε 
του κόμματοε. Ο κ. Γ. Καρατζαφέρηε υπέδε 
την αποχώρηση πριν από τη διεξαγωγή τηε κμ·. 
σιμηε ψηφοφορίαε και την άρνηση έγκρισηε του 
νέου Μνημονίου. Οι κ. Αδ. Γεωργιάδηε και Μ. 
Βορίδηε παρέμειναν και υπερψήφισαν. Χωρίε 
επιπτώσειε υπήρξε διαφοροποίηση του κ. Λ. Αυ- 
γενάκη (ΔΗΣΥ). Υπενθυμίζεται ότι πριν από τη 
χθεσινή ψηφοφορία, είχαν ήδη καταγραφεί και 
παραιτήσειε βουλευτών.

Ο πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος περιέγραψε με σαφή τρόπο το διακύβευμα της χθεσινής ψηφοφορίας, το αποτέλεσμα της οποίας προκαλεί πρωτόγνωρες ανακατατάξεις για τη μετα
πολιτευτική περίοδο και εκτιμάται ότι θα αποτελέσει την αφετηρία για επανασχεδιασμό του πολιτικού χάρτη.

Κραδασμοί στη Ν.Δ. με αποπομπή 21 βουλευτών
Του ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ

Δοκιμασία για την ηγεσία τηε Ν.Δ. 
αποτέλεσε η χθεσινή ψηφοφορία 
στη Βουλή, 21 βουλευτέε αρνήθη- 
καν να αποδεχθούν τη  θέση τηε για 
υπερψήφιση τηε σύμβασηε. Ο πρό
εδροε τηε Ν.Δ. κ. Αντ. Σαμαράε, ό
πωε είχε δηλώσει νωρίτερα από το 
βήμα τηε Ολομέλειαε, προχώρησε 
στη μαζικότερη διαγραφή κοινο
βουλευτικών στελεχών στην ιστο
ρία του κόμματοε -  και τω ν 21 βου
λευτών, που παραπέμπονται και 
στην Επιτροπή Δεοντολογίαε προε 
διαγραφή. Παραπέμπεται επίσηε και 
ο κ. Π. Καμμένοε, που είχε τιε τε- 
λευταίεε ημέρεε πρωταγωνιστικό 
ρόλο στιε ζυμώσειε τω ν  γαλάζιων 
ανταρτών.

Ο κ. Σαμαράε, ο οποίοε αποχω- 
ρώνταε έκανε λόγο για μία «δύ
σκολη αλλά αναγκαία απόφαση», 
βρίσκεται πλέον αντιμέτωποε με τη 
μεγαλύτερη κρίση στο κόμμα τηε 
αξιωματικήε αντιπολίτευσηε από τιε 
7 οεμβρίου του 2009, όταν και α- 
ν<_,,αβε την ηγεσία τηε. Η Κ.Ο. πε
ριορίζεται σε 62 βουλευτέε, ενώ σε 
επίπεδο συσχετισμών ο κ. Σαμαράε 
απώλεσε τη  στήριξη κοινοβουλευ
τικών στελεχών που στάθηκαν α
πό την πρώτη στιγμή στο πλάι του, 
όπωε οι κ. Κ. Μαρκόπουλοε, Δημ. 
Σταμάτηε και πλέον αναζητεί στη
ρίγματα στουε «μετριοπαθείε» και

«φιλελεύθερουε» του κόμματοε. 
Πρόκειται για κρίσιμη καμπή για 
την ηγεσία τηε Ν.Δ., καθώε η χθε
σινή μαζική διαφοροποίηση μετα
βάλλει -όπωε αναγνώριζαν στενοί 
συνεργάτεε του προέδρου- τιε ε- 
κτιμήσειε για την εκλογική επιρροή 
του κόμματοε και αναδεικνύει την 
ανάγκη ανασύνθεσηε τηε ηγετικήε 
ομάδαε που, πέραν τω ν απωλειών, 
απεδείχθη αδύναμη να ελέγξει τιε 
αντιδράσειε.

Το αποτέλεσμα καθίσταται πε
ρισσότερο οδυνηρό, δεδομένου ό
τι περίπου μία ώρα πριν από την 
ψηφοφορία ο κ. Σαμαράε συγκάλεσε 
τουε «αντιδρώντεε» σε σύσκεψη, ζη- 
τώνταε προσωπικά να στηρίξουν

Συνολικά 45 βουλευτές διαγράφη- 
καν χθες μετά την ολοκλήρωση της 
ψηφοφορίας.
Είκοσι δύο από το ΠΑΣΟΚ: Σπύρος 
Κουβέλης, Αννα Βαγενά, Λούκα 
Κατσέλη, Μαριλίζα Ξενογιαννακο- 
πούλου, Βάσω Παπανδρέου, Λά
μπρος Μίχος, Μάρω Κυριακοπού- 
λου, Ανδρέας Τριανταφυλλόπου- 
λος, Βασίλης Τόγιας, Γ ιάννης Κασ- 
σάρας, Χάρης Καστανίδης, Βούλα 
Τεκτονίδου, Χρήστος Κατσούρας,

την απόφασή του. Το ίδιο μήνυμα 
«έστελνε» και το γραφείο του πρώ
ην πρωθυπουργού κ. Κ. Καραμαν
λή, με τον  οποίο ο κ. Σαμαράε είχε 
σύντομη συνάντηση, αλλά και ο 
πρώην γραμματέαε κ. Βαγγ. Μεϊ- 
μαράκηε. Είχαν προηγηθεί οι ά- 
καρπεε προσπάθειεε που ανέλαβαν 
ο διευθυντήε του γραφείου του Κ. 
Μπούραε, ο γραμματέαε του κόμ
ματοε Ανδ. Λυκουρέντζοε και ο 
γραμματέαε τηε Κ.Ο. Κ. Τασούλαε.

Αλλαγέε σε ηγετική ομάδα
Στενοί συνεργάτεε του κ. Σα

μαρά εμφανίζονταν χθεε έντονα ε
νοχλημένοι, καθώε φέρεται να εί
χε υποεκτιμηθεί το  εύροε τηε «α-

Γιάννης Μιχελογιαννάκης, Θόδω
ρος Παραστατίδης, Αλέξανδρος 
Αθανασιάδης, Γιώργος Παπαμανώ- 
λης, Οδυσσέας Βουδούρης, Τσετίν 
Μάιαντζη, Ηλίας Θεοδωρίδης, 
Γιάννης Αμοιρίδης, Χρήστος Μα- 
γκούφης.
Είκοσι ένας από τη Ν.Δ.: Ελενα 
Κουντουρά, Ελίζα Βόζεμπεργκ, Δη
μ ήτρης Σταμάτης, Κωνσταντίνος 
Παπασιώζος, Γιώργος Βλάχος, Μι- 
χάλης Γιαννάκης, Μαργαρίτης Τζή-

νταρσίαε». Σύμφωνα με τιε ίδιεε 
πηγέε, στη Συγγρού οι πληροφο- 
ρίεε ήθελαν τουε διαφωνούντεε να 
μην υπερβαίνουν τουε τρειε έωε 
πέντε, γεγονόε που αποδεικνύει 
τουλάχιστον έλλειμμα επικοινωνίαε 
μεταξύ Κ.Ο. και ηγεσίαε.

Στουε διαδρόμουε τηε Βουλήε, 
ο γραμματέαε τηε Κ.Ο. αλλά και ο 
ίδιοε ο πρόεδροε δέχονταν βολέε, 
και όχι μόνον από διαφωνούντεε, 
για τη ν επί μακράν μη σύγκληση 
τω ν  κομματικών οργάνων, προ- 
κειμένου να ενημερωθούν οι βου
λευτέε. Αν και μερίδα συνεργατών 
του κ. Σαμαρά έκαναν λόγο για «ορ
γανωμένο σχέδιο», άλλα στελέχη 
αδυνατούσαν να διακρίνουν κοι-

μας, Τσαμπίκα Ιατρίδη, Αλέξανδρος 
Δερμετζόπουλος, Κωνσταντίνος 
Μαρκόπουλος, Μανώλης Κεφαλο- 
γιάννης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, 
Ζήσης Τζηκαλάγιας, Χρήστος Ζώης, 
Σπυρίδων Γαληνός, Παναγιώτης 
Μελάς, Γεώργιος Καρασμάνης, Θε
όφιλος Λεονταρίδης, Αναστάσιος 
Καριπίδης, Μαρία Κάλλια - Τσαρου
χά και Γεώρνιος Βαγιωνάς.
Δύο από τον ΛΑΟΣ: Μάκης Βορί- 
δης, Αδωνις Γεωργιάδης.

νά χαρακτηριστικά στουε 21 δια- 
γραφέντεε.

Εναντι τηε επίσημηε κομματικήε 
αδράνειαε, οι αντιδρώντεε επέδει- 
ξαν μεγάλη κινητικότητα, τιε τε- 
λευταίεε ημέρεε, με συνεχείε συ- 
σκέψειε και συνεννοήσειε σε πο
λιτικά γραφεία και κεντρικά ξενο
δοχεία τιε τελευταίεε ημέρεε. Οι ζυ- 
μώσειε υπήρξαν συνεχείε και δεν 
αφορούσαν μόνον τη  χθεσινή ψη
φοφορία, αλλά και τιε μετέπειτα πο- 
λιτικέε κινήσειε τουε. Σε κάποιεε εξ 
αυτών συμμετείχε και ο κ. Π. Καμ
μένοε, ο οποίοε άφηνε να εννοηθεί 
ότι θα καθυστερήσει τη ν  προ
γραμματισμένη για τιε 19 Φε
βρουάριου ανακοίνωση του νέου 
κόμματοε, σε μία προσπάθεια συ
ντονισμού με τουε διαγραφέντεε. 
Συνέφαγε με τον  κ. Χρ. Ζώη, ενώ 
είχε μακρά συνομιλία, πάντοτε 
μπροστά στα μάτια τω ν δημοσιο
γράφων, με τον κ. Κ. Μαρκόπουλο.

Πέραν τηε «στροφήε» υπέρ του 
Μνημονίου, όσοι καταψήφισαν ε
πικαλέστηκαν πολιτικά και οικο
νομικά επιχειρήματα (αγγλικό δί
καιο, μη βιωσιμότητα χρέουε) αλ
λά και την ισχυρή πίεση τω ν ψη
φοφόρων τουε. Είναι ενδεικτικό ό
τι σε μήνυμά τηε προε τουε βου
λευτέε, η ΔΑΚΕ χαρακτηρίζει «γε- 
νίτσαρουε» τουε κ. Παπαδήμο, Πα
πανδρέου και Σαμαρά και ζητεί να 
δικαστούν για «εσχάτη προδοσία».

Διαγραφές 45 βουλευτών από ΠΑΣΟΚ, Ν.Δ. και ΛΑΟΣ

Παπαδήμος: Αν δεν μείνουμε όρθιοι, δεν θα μας συγχωρήσει η Ιστορία
Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

«Αν δεν καταφέρουμε να κρατή
σουμε τη  χώρα όρθια, η Ιστορία 
δεν θα μαε συγχωρήσει». Με αυ
τή  τη  φράση και απευθυνόμενοε 
στην αίσθηση του «πατριωτικού 
ι ικοντοε», ο κ. Λουκάε Παπα- 
δημοε κάλεσε τουε βουλευτέε να 
υπερψηφίσουν τη  δανειακή σύμ
βαση. Προηγουμένωε είχε περι- 
γράψει χωρίε εξωραϊσμούε το  δί
λημμα, ενώπιον του οποίου βρέ
θηκε χθεε η Βουλή: «Σήμερα κα
λούμαστε όλοι να  λάβουμε μια α
πόφαση καθοριστικήε σημασίαε 
για το  μέλλον τηε χώραε. Από ε- 
σάε, από τη  δική σαε ψήφο, ε- 
ξαρτάται αν η χώρα θα παραμεί- 
νει σ το  ευρώ ή αν θα οδηγηθεί σε 
μια άτακτη χρεοκοπία. Α ν θα 
μπορέσουμε να κατοχυρώσουμε τη 
θέση μαε στο ευρώ. Ή  εάν, αντί
θετα, θα οδηγήσουμε τη  χώρα σε 
παρατεταμένη εξαθλίωση, σε ένα

μοιραίο κατήφορο περιθωριοποί- 
ησηε από τη ν Ευρώπη και εξώ- 
θησηε από το  ευρώ».

Αν και εξέφρασε τη ν κατανόη
σή του για τη ν  πολιτική και ηθι
κή δοκιμασία τω ν  βουλευτών, 
δεν άφησε καμία αμφιβολία ότι το 
«μέγιστο και τελικό διακύβευμα» 
είναι η επιλογή τηε χώραε να  συ- 
μπορευθεί σ τη ν «ευρωπαϊκή ενο
ποίηση, ωε αναπόσπαστο μέλσε 
του πυρήνα τηε Ενωμένηε Ευρώ- 
πηε και του κοινού νομίσματοε». 
«Αυτή είναι η ωμή πραγματικό
τητα», είπε και πρόσθεσε ότι «η  υ
πόμνησή τηε δεν αποτελεί ε
κβιασμό, αλλά υποχρέωση ευθύ- 
νηε όλων μαε απέναντι σ τον  ελ
ληνικό λαό».

Ο κύριοε στόχοε τηε ομιλίαε του 
πρωθυπουργού ήταν να  πείσει 
τουε βουλευτέε ότι το  πρόγραμμα 
που συμφωνήθηκε με τη ν  τρόικα 
είναι πλήρεε, αξιόπιστο και θα βγά
λει τη  χώρα από τη ν  κρίση:

«Εχουμε μπροστά μαε ένα πρό
γραμμα που διασφαλίζει, όσο κα
νένα άλλο, τη  θέση μαε στο ευρώ», 
είπε και πρόσθεσε: «Λ ένε ορι
σμένοι ότι θα αποτύχει. Κάνουν 
λάθοε». Οπωε είπε, το  πρόγραμμα 
υπηρετεί τον κύριο και τελικό σκο-

Ο πρωθυπουργός 
καταδίκασε 
τα επεισόδια, ζήτησε 
ψυχραιμία και δήλωσε 
ότι «όταν έρθει η ώρα, 
ο λαός θα εκφραστεί».

πό τηε οικονομικήε ανάπτυξηε, θέ- 
τονταε τρειε ενδιάμεσουε στόχουε: 
τη  δημοσιονομική εξυγίανση, την 
αποκατάσταση τηε ανταγωνιστι- 
κότηταε και την ενίσχυση του χρη
ματοπιστωτικού τομέα.

Σε ό, τι αφορά τη ν  ανταγωνι
στικότητα, ο πρωθυπουργόε τό 
νισε ότι το πρόγραμμα περιλαμ- 
βάνει σημαντικέε διαρθρωτικέε αλ- 
λαγέε στιε αγορέε εργασίαε, αγα
θών και υπηρεσιών. Στάθηκε ιδι
αίτερα στιε μεταρρυθμίσειε στην 
αγορά εργασίαε και στη  μείωση 
του κατώτατου μισθού. «Οσο και 
να  φαίνεται παράδοξο, η μείωση 
του κατώτατου μισθού θα οδη
γήσει μεσοπρόθεσμα σε αύξηση 
τηε απασχόλησηε και επομένωε, 
σ τη ν ενίσχυση του μέσου εισο- 
δήματοε τω ν εργαζομένων», είπε 
και πρόσθεσε: «Βραχυπρόθεσμα, 
οι νέεε ρυθμίσειε σ τη ν  αγορά ερ- 
γασίαε μπορεί να  επηρεάσουν 
αρνητικά το μέσο διαθέσιμο ει
σόδημα, αλλά μεσοπρόθεσμα θα 
συντελέσουν σ τη ν  αύξηση τηε α
πασχόλησηε». Τόνισε, τέλοε, ότι 
από τη ν εφαρμογή του προγράμ- 
ματοε αναμένεται μεσοπρόθεσμα 
ανάκαμψη το 2013 και ανάπτυξη

2,5% - 3% το  2014 και 2015».
Ο κ. Παπαδήμοε σημείωσε ότι 

άκουσε με προσοχή τη ν κριτική, 
δεν άκουσε όμωε «ρεαλιστικέε ε- 
ναλλακτικέε λύσειε» και τόνισε ό
τι η μόνη «πραγματική εναλλα
κτική λύση στη  σημερινή συμ
φωνία είναι μια καταστροφική 
χρεοκοπία».

Αναφορά σε εκλογέβ
Με δήλωσή του, εξάλλου, ο κ. 

Παπαδήμοε εξέφρασε τη  λύπη 
του για τα επεισόδια, κάνονταε έμ
μεση αναφορά και στιε εκλογέε. 
«Τα επεισόδια αμαυρώνουν τιε α
πόλυτα νόμιμεε σε μια δημοκρα
τία  εκδηλώσειε διαμαρτυρίαε», 
είπε και έκανε έκκληση στουε πο- 
λίτεε για «ψυχραιμία και καταλ- 
λαγή». Τόνισε ότι «δεν έχουμε την 
πολυτέλεια τέτοιων συγκρούσεων» 
και πρόσθεσε πωε «ό τα ν έρθει η 
ώρα, ο λαόε, που είναι και ο υ- 
πέρτατοε κριτήε, θα εκφραστεί».

22 διαγραφές 
από Παπανδρέου 
μετά την ψήφιση
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Κραδασμούς στη συνοχή του ΠΑΣΟΚ αλλά και τηε κυ- 
βέρνησηε συνολικά, προκαλοάν οι διαγραφέε 22 βου
λευτών του κόμματοε από τον  κ. Γ. Παπανδρέου. Ακόμη 
εννέα βουλευτέε που καταψήφισαν ή δήλωσαν «παρών» 
σε κάποιο από τα άρθρα δεν θα έχουν δικαίωμα να συ- 
μπεριληφθούν στιε εκλογικέε λίστεε και παραπέμπονται 
στο πειθαρχικό (έναε ακόμη, ο κ. Α. Λαφαζάνηε, είχε πα
ραιτηθεί από την έδρα του ήδη πριν από την ψηφοφο
ρία). Ο πρόεδροε του ΠΑΣΟΚ αναγκάστηκε να προχωρήσει 
σε αυτή τη ν κίνηση, καθώε διαφορετική αντιμετώπιση 
θα συνιστούσε μετατόπιση από την έωε τώρα τακτική του, 
να διαγράφει όσουε βουλευτέε καταψηφίζουν κρίσιμα νο
μοσχέδια, όπωε και το χθεσινό. Η απώλεια τηε δεδηλω- 
μένηε του βασικού εταίρου στον τρικομματικό συνασπισμό 
θα έχει σοβαρέε επιπτώσειε στη συνέχιση του βίου τηε 
κυβέρνησηε Παπαδήμου. Τα προειδοποιητικά σήματα εί
χαν υποπέσει στην αντίληψη του κ. Παπανδρέου από πο
λύ νωρίε. Εκτόε από τη ν κ. Ρεγγίνα Βάρτζελη, το ν  κ. Β. 
Εξαρχο και τον κ. Ν. Αθανασάκη, επαφέε με βουλευτέε 
για να μεταπείσει όσουε βρίσκονταν κοντά στην απόφαση 
τηε καταψήφισηε, είχε χθεε από νωρίε το πρωί και ο ί
διοε ο κ. Παπανδρέου. Ενα δεύτερο στρατηγείο βρισκό
ταν στο γραφείο του κ. Ευ. Βενιζέλου, ο οποίοε επίσηε 
συμμετείχε στιε διεργασίεε τηε τελευταίαε στιγμήε.

Από τιε χθεσινέε 
διαφοροποιήσει φά
νηκε με τρόπο ανά
γλυφο η «αντιμνη- 
μονιακή» πτέρυγα 
που έχει διαμορφω
θεί τουε τελευταίουε 
μήνεε στο εσωτερικό 
του ΠΑΣΟΚ. Μάλι
στα προχθέε, έγινε 
μια απόπειρα να συ
νταχθεί ένα ενιαίο 
κείμενο με υπογρα- 
φέε περίπου 20 βουλευτών, οι οποίοι διαφωνούν με όσα 
μέτρα προβλέπει η νέα σύμβαση. Η απόπειρα αυτή δια
δραματίσθηκε στο γραφείο του κ. X. Καστανίδη όπου ε- 
κλήθησαν οι κ. Κατσέλη, Ξενογιαννακοπούλου και περίπου 
15 ακόμη βουλευτέε. Δ εν προέκυψε συμφωνία, καθώε η 
πρόταση Καστανίδη για κοινό κείμενο δεν εγκρίθηκε. Τε
λικά, λίγο πριν από τιε έξι χθεε το  απόγευμα, ο κ. Κα
στανίδηε και πέντε ακόμη βουλευτέε γνωστοποίησαν με 
σύντομη ανακοίνωσή τουε ότι δεν θα είναι καν παρόντεε 
την ώρα τηε ψηφοφορίαε. Προτού προχωρήσει σε αυτή 
την κίνηση, ο κ. Καστανίδηε -που δέχθηκε σφοδρή επί
θεση από τον  κ. Θ. Πάγκαλο- είχε συζητήσει με τον κ. Πα
πανδρέου, στον οποίο εξήγησε σε μια εκτενή συνομιλία 
τουε λόγουε που τον οδήγησαν στη στάση αυτή. Η κ. Κα
τσέλη γνωστοποίησε αργότερα τη  δική τηε στάση να κα
ταψηφίσει το νέο Μνημόνιο και να μείνει εκτόε τηε Κ.Ο. 
του ΠΑΣΟΚ. Δεν θεωρείται τυχαία ούτε η στάση που α
κολούθησε λίγα λεπτά μετά την κίνηση τηε κ. Κατσέλη 
και η αντίστοιχη διαφοροποίηση του κ. Σπ. Κουβέλη (ο 
οποίοε δεν παρέδωσε την έδρα του). Μέχρι και τη  στ ” '- 
μή που ο κ. Παπανδρέου είπε ευθέωε στην ομιλία τς 
τι «καταψήφιση ή φυγή δεν νοείται και δεν μπορεί να εί
ναι δίχωε συνέπειεε», σ τη ν πλειοψηφία τω ν  βουλευτών 
οι οποίοι εξαρχήε είχαν αποφασίσει να υπερψηφίσουν, 
επικρατούσε αναβρασμόε καθώε θεωρούσαν ότι ο πρό
εδροε του ΠΑΣΟΚ δεν είχε κατασταλάξει αν πρέπει να 
διαγραφούν ή όχι όσοι καταψηφίσουν και απέχουν. Τε
λικά, ο πρόεδροε του ΠΑΣΟΚ διέγραψε στενούε συνερ- 
γάτεε και παλαιό στελέχη του κόμματοε όπωε οι κ.κ. Κα
στανίδηε, Κατσέλη, Βάσω Παπανδρέου, Μαριλίζα Ξενο- 
γιαννακοπούλου. Το δικαίωμα να συμπεριληφθούν στιε 
λίστεε χάνουν, μεταξύ άλλων, οι κ. I. Κουτσούκοε, Δ. Κα- 
ρύδηε και Χρύσα Αράπογλου.

Αποχή Καοιανίδη και «5»

Εκτός Κ.Ο. πρωτοκλα
σάτα στελέχη, όπως 
οι κ. Βάσω Παπανδρέ
ου και Λούκα Κατσέλη 
-  Δεν θα είναι υποψή
φιοι όσοι καταψήφι
σαν τα εργασιακά.

Εξι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλήε το ν  κ. Χάρη 
Καστανίδη είχαν ήδη από το  μεσημέρι προαναγγείλει 
ότι θα εκφράσουν τη  διαφωνία τουε με τη  δανειακή 
σύμβαση, απέχονταε από τη ν  ψηφοφορία. Πρόκεπ 
για τουε κ.κ. Λάμπρο Μίχο, Κυριακή Τεκτονίδου, Δ 
ρία Κυριακοποΰλου, Ηλία Θεοδωρίδη και Ανδρέα Τρια- 
νταφυλλόπουλο. Σ την ανακοίνωσή τουε υποστήριξαν 
ότι «η  θετική απόφαση του Συμβουλίου Κορυφήε τηε 
26ηε Οκτωβρίου σχετικά με τη  διαχείριση του ελλη
νικού χρέουε, συνοδεύεται από ένα διαμορφωμένο τη ν 
τελευταία στιγμή μνημόνιο, που επιβάλλει απίστευτεε 
θυσίεε σ το ν  ελληνικό λαό και προκαλεί σοβαρέε αμ- 
φιβολίεε για  το  αν μπορεί να  οδηγήσει σ τη  διάσωση 
τηε χώραε μαε». Ανέφεραν, επίσηε, ότι «ο ι συμφωνίεε 
χρηματοδότησηε τηε Ελλάδαε από το  Ταμείο Χρημα- 
τοπιστωτικήε Σταθερότηταε (ΕΕδΙ7) επιβάλλουν σοβαρή 
ανακατανομή πόρων υπέρ τω ν  τραπ εζών και σε βά- 
ροε τω ν  πολιτών». Με το  σκεπτικό αυτό αρνήθηκαν 
να  μετάσχουν σε «ιστορικά  κρίσιμεε αποφάσειε ερή
μην του ελληνικού λαού» και χαρακτήρισαν αναγκαίο 
να  τεθούν σ τη ν  κρίση του λαού «όλεε οι κρίσιμεε α- 
ποφάσειε που αφορούν το  μέλλον του».

ν
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Αλλαγές σχεδιάζει το Μαςίμου
Ο πρωθυπουργός κ. Λ. Παπαδήμος φέρεται να προχωρεί άμεσα οε ανασχηματισμό της κυβέρνησης

Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε 
ανασχηματισμό, και μάλιστα σύ
ντομα, φέρεται να εξετά ζει ο 
πρωθυπουργόε Λ. Παπαδήμοε. 
Κυβερνητικέε πηγέε υποστηρίζουν 
ότι τα κενά που δημιούργησαν οι 
παραιτήσειε υπουργών του ΛΑΟΣ 
και του ΠΑΣΟΚ θα καλυφθούν σε 

"'ε περίπτωση, αφού η κυβέρ- 
, _ιη ξεπεράσει ανώδυνα την 
ψηφοφορία για τη  δανειακή σύμ
βαση. Με αφορμή αυτό, ο πρω
θυπουργόε δέχεται εισηγήσειε 
να προχωρήσει από Δευτέρα, και 
ενδεχομένωε τη Δευτέρα, σε διαρ
θρωτικό ανασχηματισμό.

Σύμφωνα με τιε ίδιεε πηγέε, η 
κίνηση αυτή, αν γίνει, θα επιδιώκει 
να συγκεράσει δύο στόχουε: Πρώ
τον, να  καλύψει τα  κενά που δη
μιούργησαν οι αναγκαστικέε πα-

ραιτησειε τω ν  υπουργών του 
ΔΑΟΣ μετά τη ν απόφαση του κ. 
Καρατζαφέρη να καταψηφίσει τη 
νέα δανειακή σύμβαση, αλλά και 
οι παραιτήσειε υπουργών και υ
φυπουργών του ΠΑΣΟΚ οι οποί
οι τάσσονται κατά τηε νέαε σύμ- 
βασηε. Δεύτερον, να βελτιώσει λει- 
τουργικέε αδυναμίεε τηε κυβέρ- 
νησηε που έχουν γίνει ορατέε τουε 
τελευταίουε δΰο μήνεε, αλλά έχουν 
δημιουργήσει και αρνητική ε
ντύπωση στην κοινή γνώμη, όπωε 
ο αριθμόε τω ν 49 υπουργών και υ
φυπουργών.

Σε περίπτωση που θα γίνει έναε 
τέτοιοε ανασχηματισμόε, αναμέ
νεται να περιορισθοΰν αισθητά οι 
θέσειε των υφυπουργών και να μει
ωθούν εκείνεε τω ν  αναπληρω
τώ ν  υπουργών, ώστε το κυβερ
νητικό σχήμα να γίνει μικρότερο. 
Το σχήμα θα κληθούν να υπηρε

τήσουν και ορισμένοι τεχνοκρά- 
τεε. Σύμφωνα με εισηγήσειε που 
δέχεται ο πρωθυπουργόε Λ. Πα- 
παδήμοε, πάντωε, θα ήταν προτι
μότερο στην κυβέρνηση να πα
ραμείνουν πολιτικά στελέχη από 
τα δύο κόμματα που τη  στηρίζουν,

Στόχος, να αναπληρω
θούν τα κενά από 
τις παραιτήσεις 
υπουργών, αλλά και 
να αντιμετωπιστούν 
οι δυσλειτουργίες.

γιατί σε διαφορετική περίπτωση η 
υπονόμευσή τηε από στελέχη 
τω ν δύο μεγάλων κομμάτων θα γί
νει αφόρητη. Σε αυτέε τιε ειση- 
γήσειε δεν έχει τεθεί ή εξεταστεί

το  ενδεχόμενο αλλαγήε ή μετακί- 
νησηε για τουε υπουργοΰε τηε Ν.Δ.

Κλειδί για αυτού του είδουε τον 
ανασχηματισμό αποτελούν οι α- 
ποφάσειε σε σχέση με τουε πρω- 
τοκλασάτουε του ΠΑΣΟΚ. Στην 
Ιπποκράτουε θα ήθελαν να βγουν 
από τη ν κυβέρνηση όλοι ή εν πά- 
ση περιπτώσει οι περισσότεροι α
πό τουε κορυφαίουε υπουργούε 
του κόμματοε και να αντικατα- 
σταθούν από χαμηλότερου προφίλ 
στελέχη ή τεχνοκράτεε, ώστε να 
πάψει να εισπράττει το ΠΑΣΟΚ τη 
μερίδα του λέοντοε από το πολι
τικό κόστοε που επιφέρουν τα  πε
πραγμένα τηε κυβέρνησηε Πα- 
παδήμου και να εξισορροπηθούν 
οι εντυπώσειε. Είναι αμφίβολο ό
μοιε αν ο κ. Ευάγγελοε Βενιζέλοε, 
που λόγω αξιώματοε φέρει το  με
γαλύτερο βάροε τω ν δυσάρεστων 
αποφάσεων, θα ήθελε και θα

μπορούσε να αποχωρήσει από την 
κυβέρνηση αυτή τη  στιγμή. Ωε πι
θανότερο σενάριο στιε εισηγήσειε 
που δέχεται ο πρωθυπουργόε εί
ναι κάποιοι εκ τω ν  κορυφαίων να 
παραμείνουν, ενώ  κάποιοι άλλοι 
να αποχωρήσουν.

Στην κυβέρνηση έχει συζητη
θεί και το  ενδεχόμενο να προχω
ρήσει ο κ. Παπαδήμοε μετά το 
Ευκ^τοηρ σε ανασχηματισμό 
τύπου Μόντι, δηλαδή μικρό σχή
μα και κυβέρνηση τεχνοκρατών. 
Αυτή η λύση πάντωε θα είχε ωε 
προϋπόθεση τη  συμφωνία τόσο 
του ΠΑΣΟΚ όσο και τηε Ν.Δ. 
στην παράταση του βίου τηε κυ
βέρνησηε. Μετά τιε τελευταίεε ε- 
ξελίξειε πάντωε και την ομιλία Σα
μαρά στην Κοινοβουλευτική Ομά
δα, είναι σαφέε ότι δεν θα υπάρ
ξει συναίνεση στην παράταση τηε 
θητείαε τηε κυβέρνησηε.

Σαμαράς: Κίνδυνος 
εξόδου από ίο ευρώ

ΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

«Δεν θέλω να χωρίσουν οι δρόμοι 
μαε, αλλά θα χωρίσουν, γιατί 
δεν θέλω να χάσει η Ελλάδα για 
πάντα τον δικό τηε δρόμο». Με τη 
φράση αυτή, ο αρχηγόε τηε Νέ
αε Δημοκρατίαε κ. Αντ. Σαμαράε 
απηύθυνε αργά χθεε το  βράδυ την 
τελευταία δραματική προειδο
ποίηση προε τουε βουλευτέε του 
κόμματόε του να πειθαρχήσουν 
στην κομματική γραμμή και να υ
περψηφίσουν τη  νέα  δανειακή 
σύμβαση. Με μια ομιλία σχεδόν 
ταυτόσημη με τη ν προχθεσινή, 
αλλά πιο υψηλών τόνων, η οποία 
ήταν σαφέε ότι είχε συνταχθεί για 
να καμφθούν οι αντιστάσειε τω ν  
γαλάζιων βουλευτών και να απο
δυναμωθούν τα  επιχειρήματα ό-

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. 
ζήτησε να προσδιορι
στεί άμεσα η ημερομη
νία των εκλογών, 
στις αρχές Απριλίου.

σω ν μέχρι εκείνη τη ν ώρα παρέ
μεναν επιφυλακτικοί ώε αρνητι
κοί στην προοπτική υπερψήφισηε 
του νέου Μνημονίου, ο κ. Σαμα
ράε προσπάθησε να εξηγήσει 
γιατί οι συνθήκεε σήμερα είναι 
δραματικά διαφορετικέε από ε
κείνεε του πρώτου Μνημονίου.

Ταυτόχρονα, για ευνόητουε 
λόγουε, έθεσε άμεσα και επιτα
κτικά το  θέμα τω ν  εκλογών, δη- 
λώνονταε μάλιστα, ότι ήδη ζήτησε 
να προσδιοριστεί η ημερομηνία 
διάλυσηε τηε Βουλήε μετά το  PSI, 
και να προσδιοριστεί από τώρα η 
ημερομηνία εκλογών, τρειε ε- 
βδομάδεε αργότερα, στιε αρχέε 
Απριλίου. Προειδοποίησε, δε, ό- 
σουε «κωλυσιεργούν, να πάψουν 
να το  κάνουν».

«Σήμερα έχουν αλλάξει τα  δε
δομένα. Οχι η άποψή μαε, η θέ
ση μαε», είπε ο αρχηγόε τηε Ν.Δ. 
προσθέτονταε ότι τό τε  (στο πρώ
το  Μνημόνιο), η χώρα ήταν στρι- 
μωγμένη, σήμερα είναι δεμένη 
χεροπόδαρα. Οπωε είπε, τώρα αμ- 
φ η τείτα ι η παραμονή μαε 
σ τη ν Ευρωζώνη, ενώ  τό τε  δεν έ
μπαινε από κανέναν τέτοιο θέμα. 
Επίσηε, τό τε  το  ελληνικό πρό-

βλημα αντιμετωπιζόταν ωε «ελ
ληνική ιδιομορφία», τώρα πολ- 
λαπλασιάστηκαν οι χώρεε που έ
χουν πρόβλημα και άλλαξε η 
στάση τω ν  ισχυρών χωρών, κι ό- 
λοε αυτόε φαΰλοε κΰκλοε έχει στο 
επίκεντρό του τη ν Ελλάδα. «Πρέ
πει να βγούμε από το  κάδρο τηε 
ευρωπαϊκήε κρίσηε. Πρέπει να θω
ρακιστούμε πριν πάρει ανεξέλε- 
γκτεε διαστάσειε. Αυτό είναι το  α- 
πολύτωε επείγον τώρα», είπε ο κ. 
Σαμαράε.

Θέλονταε να απαντήσει στο βα
σικό ερώτημα που διατυπώνεται 
από γαλάζια στελέχη, τι ακριβώε 
ψήφιζα η Ν.Δ., ο αρχηγόε του κόμ
ματοε σημείωσε ότι δεν ψηφίζει 
μια πολιτική με τη ν  οποία έωε 
χθεε διαφωνούσε, διότι τώρα η 
συμφωνία, εκτόε από τη λάθοε συ
νταγή, περιέχει και το «κούρεμα» 
του ελληνικού χρέουε, τη  μείωση 
τω ν  μελλοντικών ελλειμμάτων 
κατά 4-5 δισ. τουλάχιστον, κάθε 
χρόνο, και τη  διάσωση του τρα
πεζικού συστήματοε (όχι τω ν  
τραπεζιτών, αλλά τω ν  καταθέσε
ων και τηε ρευστότηταε), χωρίε τα 
οποία δεν υπάρχει ούτε οικονο
μία ούτε ευημερία ούτε καμία προ
οπτική για κανέναν.

Οπωε είπε, «αν αποφύγουμε τώ 
ρα τα  χειρότερα, η χώρα μπορεί, 
αλλά πρώτα πρέπει να αποφΰ- 
γουμε το  άλμα από κενό», από το 
χείλοε του γκρεμού που μαε ο
δήγησαν.

Κλείνονταε, ο κ. Σαμαράε ξε
καθάρισε με το ν  πιο κατηγορη
ματικό τρόπο τιε προθέσειε του έ
ναντι όσων παρακούσουν την ε
ντολή υπερψήφισηε τηε νέαε δα- 
νειακήε σύμβασηε, και κατέληξε: 
«Ο φόβοε πολλέε φορέε οδηγεί σε 
απόγνωση. Και η απόγνωση δεν εί
ναι καλόε σύμβουλοε. Αν κάνου
με το άλμα στο κενό, τότε πάμε σε 
ανεξέλεγκτη χρεοκοπία άμεσα».

Λίγο μετά τη ν  ομιλία του στη 
Βουλή, κι ενώ  σ το  μεταξύ ενη
μερώθηκε για τα  εκτεταμένα ε
πεισόδια, ο κ. Σαμαράε απηύθυ- 
νε  με δήλωσή του έκκληση για 
«σωφροσύνη, πατριωτισμό, ψυ
χραιμία, και ενότη τα », προσθέ
τονταε ότι «τα  όσα δραματικά 
συμβαίνουν σ το  κέντρο τηε πό- 
ληε, πληγώνουν τη ν  ίδια την 
Ελλάδα, όλουε τουε Ελληνεε, εί
ναι σκηνέε από ένα αύριο που 
πρέπει να αποτραπεί».

«Σήμερα έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Οχι η άποψή μας, η θέση μας», είπε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας 
κ. Αντ. Σαμαράς κατά τη χθεσινή ομιλία του στη Βουλή.

Ισχυροί κραδασμοί στον ΛΑΟΣ
Σε μία προσπάθεια γοητείαε του 
δεξιού - πατριωτικού ακροατη
ρίου που απώλεσε το  τελευταίο 
διάστημα, με τη  στήριξη  τηε 
κυβέρνησηε Παπαδήμου, επιδό- 
θηκε χθεε ο πρόεδροε του ΛΑΟΣ 
κ. Γιώργοε Καρατζαφέρηε, κα- 
ταγγέλλονταε τη  νέα δανειακή 
σύμβαση και αποχωρώνταε από 
τη ν  ψηφοφορία τηε Βουλήε. 
Επειτα και από τη ν  επίσημη α
ποχώρησή του από τη ν  κυβέρ
νηση  συνεργασίαε υπό το ν  κ. 
Λουκά Παπαδήμο, ο κ. Καρα
τζαφέρηε χθεε ανέβασε τουε τό- 
νουε έναντι τω ν  δανειστώ ν τηε 
χώραε, ενώ εξαπέλυσε σφοδρή ε
πίθεση και σ τον  κ. Ευ. Βενιζέλο. 
«Είπα ότι δεν μπορώ να συνδια
λέγομαι με τιε εντολέε τηε κ. Μέρ- 
κελ... ε, δεν μπορώ ούτε με τιε 
μαριονέτεε τηε».

Η αποχώρηση από τη ν κυβέρ
νηση και η μεταβολή στάσηε 
δεν ήταν, όπωε αναμενόταν, χω
ρίε συνέπειεε για το κόμμα. Εμφα- 
νώε αποστασιοποιημένοι από τον 
κ. Καρατζαφέρη ήταν καθ’ όλη τη 
διάρκεια τηε παρουσίαε του στη 
Βουλή, οι κ. Μάκηε Βορίδηε και 
Αδωνιε Γεωργιάδηε. Οι δύο βου
λευτέε παρέμειναν στην αίθουσα 
κατά τη  στιγμή αποχώρησηε τηε 
Κ.Ο. του ΛΑΟΣ, επιβεβαιώνονταε

οτι εκκρεμουσε μονον το τυπικό 
τηε απομάκρυνσήε τουε από το 
κόμμα. Αμφότεροι, παρέμειναν 
στην αίθουσα κατά τη  διάρκεια 
τηε ομιλίαε του κ. Αντ. Σαμαρά, 
πυροδοτώνταε σχόλια, τα  οποία 
είναι, ούτωε ή άλλωε, πρώιμα.

Ωε προε το ν  κ. Θαν. Πλεύρη, 
τον  οποίο πληροφορίεε έφεραν ε-

Οι κ. Βορίδης 
και Γεωργιάδης 
παρέμειναν στην Ολο
μέλεια, παρά την από
φαση του κ. Καρατζα
φέρη για αποχώρηση.

πίσηε να εξετάζει τη ν  υπερψή
φιση τηε σύμβασηε, εν τέλει α
ποχώρησε μαζί με τουε υπόλοι- 
πουε βουλευτέε, σηματοδοτώ- 
νταε τη ν απόφασή του να παρα- 
μείνει στο κόμμα.

«Δ εν  θέλουμε με καμία έννοια 
να  νομιμοποιήσουμε ψηφοφο- 
ρίεε που είναι προϊόν εκβια
σμών... δεν μπορούμε να ανε
χθούμε άλλο τουε επαίσχυντουε 
εκβιασμοΰε» εξήγησε την από
φασή του να μη «νομιμοποιήσει»

τη  χθεσινή διαδικασία ο κ. Κα
ρατζαφέρηε, καταλήγονταε «αυ
τή  η Ευρώπη δεν μαε κάνει».

Νωρίτερα, και πάντοτε με την 
ίδια προσέγγιση, ο κ. Καρατζα
φέρηε είχε ουσιαστικά ζητήσει 
ένα νέο κύκλο διαπραγμάτευσηε 
με τουε π ιστωτέε και πάντωε πα
ράταση τηε διαδικασίαε, ώστε να 
μην αποφασίσει υπό ασφυκτικά 
χρονοδιαγράμματα η Βουλή. Κα
τέληξε δε, πωε «α ν  έχουμε φθά- 
σει σε τέτο ιο  ασφυκτικό σημείο 
πλήρουε ελέγχου τηε πολιτικήε 
και κοινοβουλευτικήε ζωήε από 
τουε δανειστέε, τό τε  μόνον μία 
λύση υπάρχει: Διάλυση τηε Βου
λήε και εκλογέε εδώ και τώρα». 
Το βράδυ του Σαββάτου, στη  συ
νεδρίαση τηε Κ.Ε. του κόμματοε, 
ο κ. Καρατζαφέρηε είχε αποδώ
σει σε «όργανα τηε καθεστηκυίαε 
τά ξηε» τη ν  κριτική που του α
σκείται για αλλαγή στάσηε ε- 
ξαιτίαε τω ν  δημοσκοπικών πιέ
σ εω ν, επανέλαβε ό τι πολλοί 
προσδοκούν σ το ν  ΛΑΟΣ και ε- 
πεσήμανε πωε «ουδείε δοξά
στηκε λέγονταε “ναι” , αντιθέτωε 
πολλοί δοξάστηκαν λέγονταε 
“ όχι” . .. και το  1940 και αργότε
ρα, όπωε ο Τ. Παπαδόπουλοε 
σ τη ν  Κύπρο».

Γ. Π. ΤΕΡΖΗΣ

ΚΚΕ

«

ΣΥΡΙΖΑ

Η ευθύνη βρίσκεται Επίθεση Τσίπρα 
στα χέρια του λαού» στον Βενιζέλο

Δημοκρατική Αριστερά

Πλήρης διαφωνία με 
το πακέτο διάσωσης

Κάλεσμα στον λαό να κινητοποιηθεί, προκειμένου να α
ποτρέψει τα χειρότερα «που τώρα έρχονται», απηύθυνε 
η γ. γ. του ΚΚΕ, κ. Αλέκα Παπαρήγα. «Τώρα η ευθύνη 
βρίσκεται στα  χέρια του λαού», τόνισε. Δήλωσε ότι η χρε
οκοπία είναι αναπόφευκτη, καθώε, όπωε είπε, υπάρχουν 
πολλέε μορφέε χρεοκοπίαε, ακόμη και εντόε του ευρώ. 
«Ούτε εσείε, αλλά ούτε η Κομισιόν και η Ε. Ε. μπορούν 
ν  τντιμετωπίσουν τη ν κρίση, που είναι βαθύτατη κρί- 
ι .ου καπιταλισμού», επισήμανε, για να προσθέσει ό
τι το Μνημόνιο έφερε τη  φτώχεια του λαού. Προέβλεψε 
ότι και το νέο Μνημόνιο θα φέρει ύφεση και στασιμότητα. 
«Ο βρεγμένοε δεν πρέπει να φοβάται τη  βροχή», πρόσθεσε 
η γ. γ. του ΚΚΕ και συνέχισε, λέγονταε ότι ο λαόε δεν πρό
κειται να γλιτώσει τη χρεοκοπία. «Και τουε μισθούε τουε 
όλουε να σαε δώσει και να δουλεύει χωρίε αμοιβή για τρία 
χρόνια, δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει την ανισομετρία, 
ούτε το πρόβλημα τηε ανταγωνιστικότηταε, ούτε τίπο
τα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αποδέσμευση και μονομερήε διαγραφή του χρέουε. 
Δ εν  υπάρχει άλλη λύση για το ν  λαό» είπε, επισημαίνο- 
νταε πωε βεβαίωε δεν μπορεί να το επιβάλλει ή να πεί
σει το ν  λαό, αλλά εκτίμησε ότι αργά ή γρήγορα ο λαόε 
θα πεισθεί. Προέτρεψε όμωε «να  μη χαθεί άλλοε χρόνοε» 
και προέβη σε εξαιρετικά ζοφερή πρόβλεψη ότι «και η 
πολιτική αστάθεια θα έρθει και η χρεοκοπία και ο πό- 
λεμοε θα έρθει».

Ως θέμα χρόνου παρουσίασε τη  δημιουργία ενόε συνα
σπισμού εξουσίαε «που θα ξηλώσει μία προε μία τιε πα- 
ράνομεε συμβάσειε που υπογράφονται» ο πρόεδροε του 
ΣΥΝ, Αλέξηε Τσίπραε. Στην ομιλία του, ο κ. Τσίπραε εμ
φανίσθηκε καταγγελτικόε απέναντι «σ ε  μια κυβέρνηση 
και ένα πολιτικό σύστημα που καταρρέει, δεν διεκδικεί, 
δεν διαπραγματεύεται, πολύ περισσότερο δεν έχει τη  λαϊ
κή εντολή και βρίσκεται σε απόλυτη δυσαρμονία με τη  
λαϊκή βούληση και βρίσκεται σε πραγματικό πόλεμο με 
το ν  λαό που βρίσκεται σ τον  δρόμο με τιε διαδηλώσειε 
και παρά τα  χημικά που πέφτουν βροχή».

Επιπλέον, στράφηκε προσωπικά κατά του υπουργού 
Οικονομικών, κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, για το ν  οποίο εί
πε ότι βρίσκεται «σ ε  παραλήρημα επιθετικότηταε, η ο
ποία, ωε γνωστόν, φανερώνει ενοχή και ανασφάλεια». 
Για το ν  κ. Αντώνη  Σαμαρά είπε ότι «κατάφερε μέσα σε 
σύντομο διάστημα να  διανύσει μια τεράστια απόσταση 
για να είναι σήμερα βασικόε εγγυητήε του Μνημονίου».

Επέμεινε, δε, ότι ο λαόε βρίσκεται μπροστά σε κοι
νοβουλευτικό πραξικόπημα και κάλεσε τη ν κυβέρνηση 
να απαντήσει ξεκάθαρα αν η ψήφιση του νέου πακέτου 
θα αποτρέψει το  ενδεχόμενο χρεοκοπίαε ή θα μαε φέ
ρει πιο κοντά σε αυτήν. Κατήγγειλε επίσηε ότι, σ το  εν
διάμεσο, η κυβέρνηση θα έχει εκχωρήσει το σύνολο του 
χρέουε σ το  αγγλικό δίκαιο και θα δικάζει το δικαστήριο 
του Λουξεμβούργου.

Την άμεση προσφυγή στιε κάλπεε, προκειμένου να  προ- 
κύψει «μια νέα  πολιτική διεύθυνση τηε χώραε για α
ξιόπιστη και μαχητική διαπραγμάτευση» ζή τησε ο 
πρόεδροε τηε Δημοκρατικήε Αριστεράε κ. Φώτηε Κου- 
βέληε. Οπωε είπε, το  κόμμα του καταψηφίζει τη ν  κα
τάληξη τω ν  διαπραγματεύσεων, διότι έχει διαφορετική 
προσέγγιση για τη  διευθέτηση του χρέουε. «Διαφωνούμε 
με το  πακέτο που προτείνετε γιατί δεν δίνει βιώσιμη λύ
ση και σταθερή πορεία ανάπτυξηε, καθώε και γιατί τα 
μέτρα που παίρνετε θα βαθύνουν περαιτέρω τη ν  ύφε
ση», επισήμανε.

Χαρακτήρισε τη  συμφωνία με τη ν  τρόικα «άνευ 
προηγουμένου επίθεση στουε μισθοΰε, στιε συντάξειε 
και σ το  δικαίωμα απασχόλησηε, στιε εργασιακέε σχέ- 
σειε και στιε συλλογικέε διαπραγματεΰσειε».

Ο κ. Κουβέληε επανέλαβε τιε βασικέε προτάσειε τηε 
ΔΗΜΑΡ, που περιλαμβάνουν επιμήκυνση τηε συμφωνίαε 
κατά πέντε έτη και κατανομή τω ν  στόχων στη  δεκαπε
νταετία αντί δεκαετίαε, αύξηση του δανείου κατά 30 δισ., 
ώστε να  συνεχισθεί η χρηματοδότηση του ελλείμματοε 
και να  αντιμετωπισθούν οι ζημίεε από το  PSI στα  α
σφαλιστικά Ταμεία, μετάθεση τω ν  σ τόχω ν κατά ένα έ- 
τοε για κάθε έτοε για το  οποίο δεν επιτυγχάνονται, εξαιτίαε 
τηε υφεσιακήε επίδρασηε τω ν  μέτρων, συμμετοχή στο 
κούρεμα τηε ΕΚΤ και τω ν  Κεντρικών Τραπεζών και α- 
νακεφαλαιοποίηση τω ν  τραπεζών μέσω κοινών μετοχών.

Γ. Παπανδρέου: 
Μονόδρομος 
τα δύο Μνημόνια
Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

Χαρακτηρίζοντας τιε ευθύνεε τω ν βουλευτών ιστορικέε και 
καλώνταε τουε να «υπερβούν τουε εαυτοΰε τουε» και ο κ. 
Γ. Παπανδρέου στη  δική του τοποθέτηση χρησιμοποίησε 
άκρωε δραματικούε τόνουε, προκειμένου να μεταπείσει ό
σα στελέχη του ΠΑΣΟΚ διεμήνυαν από νωρίε το πρωί ότι 
θα καταψηφίσουν τη νέα δανειακή σύμβαση. Εκρινε μάλιστα 
σκόπιμο, λίγο πριν από την ψηφοφορία, να επαναλάβει ττ 
προχθεσινή του προειδοποίηση στουε τυχόν αντάρτεε ο
τ ι «δεν θα μείνει χωρίε συνέπειεε» οποιαδήποτε άλλη επι
λογή πλην τηε θετικήε ψήφου, επιβεβαιώνονταε έτσι τιε πλη
ροφορίεε ότι δεν ήταν διατεθειμένοε να  αιτιολογήσει την 
αποχή τη ν οποία συνειδητά επέλεξαν κάποιοι βουλευτέε.

Στην ομιλία του, ο κ. Παπανδρέου επιχείρησε να εμφα
νίσει τη νέα δανειακή σύμβαση ωε μόνη λύση σωτηρίαε για 
τη  χώρα, αλλά ταυτοχρόνωε και ωε αναγκαστική επιλογή. 
Σε αρκετέε αποστροφέε του μάλιστα θέλησε να αναδείξει 
τιε τεράστιεε ευθύνεε τω ν προηγούμενων κυβερνήσεων, αρ- 
νούμενοε κατηγορηματικά ότι το τραγικό δίλημμα στο  ο
ποίο περιήλθε η χώρα θα 
μπορούσε να  αποτραπεί 
τη  διετία τηε δικήε του 
διακυβέρνησηε.

«Και η πρώτη και η τω 
ρινή συνταγή δεν ήταν 
σωστή ή λάθοε, αλλά η μό
νη  διαθέσιμη για τη ν 
Ελλάδα και αυτή προ
σπαθήσαμε να βελτιώ
σουμε» είπε. Σέ ό,τι αφο
ρά τη  νέα σύμβαση ανέ
φερε ότι «είναι ό,τι καλύ
τερο μπορούσε να κάνει η 
κυβέρνηση του Λ. Παπα
δήμου με τα κόμματα που 
τη  στηρίζουν», ενώ υπο
στήριξε ότι η δική του κυ
βέρνηση όχι μόνον δεν συ- 
νέτεινε στην επιδείνωση 
τηε κρίσηε, αλλά διέσωσε 
τη  χώρα. «Α ν  όλα αυτά 
που προσπαθήσαμε είχαν 
γίνει 4 ή 5 χρόνια νωρίτε
ρα, όσα ζούμε σήμερα θα 
τα  είχαμε αποφύγει» είπε, 
και τόνισε ότι «τη ν  τε 
λευταία διετία όχι μόνον 
δεν δημιουργήθηκαν τα 
προβλήματα, αλλά μπήκαν 
οι βάσειε και έγινε η αρχή 
τηε λΰσηε τουε».

Η μόνη αδυναμία τηε 
κυβέρνησήε του που πα
ραδέχθηκε, ήταν η ατολ- 
μία τηε, όπωε είπε, να συ- 
γκρουσθεί όσο έντονα και 
αποτελεσματικά θα οφεί
λε με τα παρασιτικά συμφέροντα που είχε απέναντι τηε. Επι
καλέστηκε, μάλιστα, ενδεικτικά τη  διαπλοκή που κρύβεται 
πίσω από τη  λαθρεμπορία του πετρελαίου και τα  θαλασ
σοδάνεια που δίνονταν σε μιντιακέε επιχειρήσειε, για να 
καταγγείλει και τον  τρόπο που λειτουργεί η Δικαιοσύνη, κα
θώε, όπωε είπε, «κανέναε δικαστήε δεν τολμά να ακουμπήσει 
τέτοιεε περιπτώσειε». «Εμείε όμωε ωε παράταξη κάναμε αυ
τό  που κανείε δεν είχε τολμήσει στο παρελθόν, καθώε τα 
βάλαμε με όλα αυτά τα συμφέροντα» υποστήριξε.

Αίσθηση, επίσηε, προκάλεσε ότι ο κ. Παπανδρέου θέλη
σε να αναδείξει για μια ακόμη φορά το προσωπικό κόστοε 
τω ν  επιλογών του. «Σήκωσα βάρη που δεν μου αναλογού
σαν, αγνόησα πρωτοφανείε ύβρειε που στράφηκαν και έ
ναντι τηε οικογένειάε μου, με απείλησαν ακόμη και για Γου
δί, αλλά αισθάνομαι ότι έκανα το ιστορικό καθήκον μου για 
να μην καταρρεΰσει η χώρα» είπε και ανέφερε πωε όλα τού
τα  δεν τον αγγίζουν, καθώε είναι οπλισμένοε από τη  δη
μοκρατική παράδοση και τουε αγώνεε τηε οικογένειάε του. 
«Εκανα και λάθη, αλλά ήταν λάθη που κάνει όποιοε άνθρωποε 
παλεύει και προσπαθεί», ήταν η αυτοκριτική αποστροφή του.

Λίγο πριν κλείσει, θέλησε να περιγράψει με το ν  πιο δρα
ματικό τρόπο τι θα σήμαινε χρεοκοπία, επικαλούμενοε τιε 
αντίστοιχεε αναφορέε του κ. Λ. Παπαδήμου, και του κ. Αντ. 
Σαμαρά. «Μιλάμε για χάοε και καταστροφή με συνέπειεε 
ανεξέλεγκτεε τιε οποίεε δεν θα προσδιορίζαμε καθόλου ε
μείε» είπε. Και απαριθμώνταε τιε συλλογικέε αλλά και δια- 
χρονικέε ευθύνεε όλου του πολιτικού συστήματοε -«τα ρου- 
σφέτια που διορίσαμε, τα προνόμια που νομοθετήσαμε, τα 
παράλογα αιτήματα που ικανοποιήσαμε, τουε συνδικαλι- 
στέε και τουε επιχειρηματίεε που ευνοήσαμε και τα  λαμόγια 
που δεν φυλακίσαμε»- κάλεσε όλουε τουε βουλευτέε ντ 
νουν η Βουλή τηε ανατροπήε, αυτή που, όπωε είπε, θα -- 
πελευθερώσει τη  χώρα από όσα τη ν καταπίεζαν επί δε- 
καετίεε.

Δημοκρατική Συμμαχία

«Δεν υπάρχει κανένα 
άλλοθι άγνοιας»
Δεν θα καταψηφίσουμε τη  σύμβαση «διότι δεν έχουμε το άλ
λοθι τηε άγνοιαε του τι θα συμβεί αύριο το  πρωί», δήλωσε 
από το βήμα τηε Βουλήε η πρόεδροε τηε ΔΗΣΥ κ. Ντόρα Μπα- 
κογιάννη, η οποία, ωστόσο, έκανε λόγο για «κακή, κάκιστη 
σύμβαση» και επέρριψε ευθύνεε στην κυβέρνηση, η οποία 
«δεν  είχε να αντιτάξει μια φερέγγυα αντιπρόταση»’. Κατη
γόρησε όσουε προχωρήσουν σε «πολιτικά νταηλίκια» ότι μπο
ρεί να αποκομίσουν πρόσκαιρο πολιτικό όφελοε, αλλά θα 
έχουν βλάψει τουε αδύναμουε, τουε μεσαίουε και τουε 
νταξιοΰχουε ανεπανόρθωτα. Επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ και σ ΐυ  ν 
κ. Γ. Παπανδρέου, λέγονταε ότι δεν προώθησαν τιε διαρ- 
θρωτικέε αλλαγέε που προέβλεπε το πρώτο Μνημόνιο, δεν 
μείωσαν τον  δημόσιο τομέα, δεν άνοιξαν τα κλειστά επαγ
γέλματα και με το  δημοψήφισμα έχασαν τελείωε την αξιο
πιστία τουε. Στράφηκε, επίσηε, κατά τηε Νέαε Δημοκρατίαε 
για να επισημάνει ότι από το Ζάππειο 1 πήγε στο 2 για να 
φθάσει σ την κυβέρνηση Παπαδήμου.

Δράση
Την ίδια στιγμή, ο κ. Στ. Μάνοε, ο οποίοε ομόφωνα εξε- 

λέγη πρόεδροε τηε Δράσηε από την Κεντρική Επιτροπή του 
κόμματοε, αναφερόμενοε στο διάγγελμα του πρωθυπουρ
γού για τιε συνέπειεε από ενδεχόμενη μη ψήφιση του νέ
ου Μνημονίου, εξέφρασε τη  χαρά του διότι ο κ. Παπαδήμοε 
είπε την αλήθεια χωρίε περικοκλάδεε και την ελπίδα «να τον 
άκουσαν οι άκριτοι οπαδοί τηε δραχμήε και τηε χρεοκοπίαε».

«Σήκωσα βάρη που δεν μου α
ναλογούσαν», ανέφερε ο κ. Γ. 
Παπανδρέου.

Υπήρξε αυτοκριτικός 
και υποστήριξε 
ότι κάποιοι «τον  
απείλησαν ακόμη 
και για Γουδί».
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Η Αθήνα 
τυλϊχθηκε 
στις φλόγες
Εκτεταμένες ζημιές, δεκάδες 
τραυματίες, προσαγωγές και συλλήψεις

Σε πεδίο μάχης μειοχράπηκε πάλι η πλατεία Συντάγματος χθες το βράδυ. Οι συγκρούσεις μεταξύ κουκουλοφό
ρων και ΜΑΤ μαίνονταν έως αργά σε διαφορετικό σημεία του κέντρου, ενώ η Πυροσβεστική προσπαθούσε να 
θέσει υπό έλεγχο τις δεκάδες πυρκαγιές σε δημόσια κτίρια, τράπεζες και καταστήματα.

Των ΓΙΑΝΝΗ ΣΟΥΛΙΩΤΗ - 
ΚΩΣΤΑ ΟΝΙΣΕΝΚΟ

Ζημιές εκατομμυρίων ευρώ σε δη- 
μόσιεε υποδομές και επιχειρήσει 
και δεκάδες τραυματίες, είναι ο 
πρώτοε απολογισμόε τω ν  γενι- 
κευμένων επεισοδίων που ση
μειώθηκαν χθεε στο  κέντρο τηε 
Αθήναε, με αφορμή τη  συγκέ
ντρωση  διαμαρτυρίαε στην πλα
τεία Συντάγματοε. ΓΤα τουλάχιστον 
έξι ώρεε επικράτησε το απόλυτο 
χάοε στουε κεντρικούε δρόμουε 
τηε πρωτεϋουσαε, καθώε η α
στυνομία έμοιαζε από νωρίε να έ
χει χάσει τον έλεγχο. Επεισόδια 
σημειώνονταν ταυτόχρονα από 
την οδό Σόλωνοε μέχρι και το Μο
ναστηράκι και από το Ζάττπειο μέ- 
χ ται το  Πολυτεχνείο. Συ- 
γκρούσειε κουκουλοφόρων με 
ΜΑΤ μαίνονταν έωε αργά τη  νύ
χτα, ενώ την ίδια ώρα στουε κε- 
ντρικούε δρόμουε άντρεε τηε Πυ- 
ροσβεστικήε προσπαθούσαν να 
θέσουν υπό έλεγχο τιε δεκάδεε ε- 
στίεε φωτιάε σε καταστήματα, 
τράπεζεε και δημόσια κτίρια.

Ευθύνες της ΕΛ.ΑΣ.
Η αστυνομία αποδείχθηκε α

νήμπορη να αποτρέψει το χάοε πα
ρά τιε ισχυρέε δυνάμειε τηε που εί
χαν διατεθεί στα μέτρα τάξηε. Σο- 
βαρότατεε είναι οι ευθύνεε τηε η- 
γεσίαε τηε ΕΑΑΣ. και του ίδιου του 
υπουργού Προστασίαε του Πολί
τη, Χρήστου Παπουτσή. Πρωτο- 
φανήε πάντωε σε όγκο ήταν η συμ
μετοχή αντεξουσιαστών και χού
λιγκαν, οι οποίοι φάνηκαν καλά 
προετοιμασμένοι και πέτυχαν να

αναβιώσουν μέρεε του 2008.0  κύ- 
ριοε στόχοε τηε αστυνομίαε ήταν 
η προστασία του κτιρίου τηε Βου- 
λήε και γι’ αυτό τον  λόγο, με την 
έναρξη τω ν επεισοδίων, απώθησε 
τουε ταραξίεε προε τα Προπύλαια 
και τη ν πλατεία Κλαυθμώνοε. 
Εκεί οι αντεξουσιαστέε συγκρό
τησαν μικρέε ομάδεε και κινού
μενοι προε διαφορετικέε κατευ- 
θύνσειε έκαιγαν και κατέστρεφαν 
ανενόχλητοι.

Τα επεισόδια καταδίκασαν ο
μόθυμα τα πολιτικά κόμματα, ε
νώ ο υπουργόε Προστασίαε του 
Πολίτη τα απέδωσε σε οργανω
μένο σχέδιο. Σε ερώτηση αν σκο
πεύει να υποβάλει παραίτηση, α
πάντησε ότι «προέχει η ψήφοε» 
τηε δανειακήε σύμβασηε και έκανε 
αναφορά σε «παραπολιτική και πα- 
ρακομματική» φιλολογία. Ο κ. Πα- 
πουτσήε κατήγγειλε ότι οι άνδρεε 
τηε Πυροσβεστικήε και τηε α
στυνομίαε, που έσπευσαν για να 
σβήσουν τιε πυρκαγιέε, δέχθηκαν 
επιθέσειε από τουε κουκουλοφό- 
ρουε. Τα επεισόδια καταδίκασαν 
με δηλώσειε τουε ο πρόεδροε τηε 
Βουλήε, ο πρόεδροε τηε Ν.Δ., ο υ
πουργόε Οικονομικών Ευ. Βενιζέ- 
λοε και οι επικεφαλήε του ΚΚΕ, του 
ΛΑΟΣ, του ΣΥΝ, τηε ΔΗΜΑΡ και 
τηε ΔΗΣΥ.

Η συμμετοχή τω ν πολιτών στην 
κινητοποίηση ήταν μαζική ήδη α
πό νωρίε το απόγευμα (εκτιμώνται 
σε πάνω από 100.000), ωστόσο τα 
πρώτα επεισόδια στην πλατεία Συ
ντάγματοε ξεκίνησαν μόλιε ένα τέ
ταρτο μετά τη ν προκαθορισμένη 
ώρα συγκέντρωσηε. Οι διαδηλω- 
τέε υποχωρούσαν λόγω τω ν  χη-

Ιστορικά κτίρια του κέ
ντρου καταστράφηκαν 
-  Καταδίκη από όλα 
τα πολιτικά κόμματα.

μικών και στη  συνέχεια επανέ- 
καμπταν μέχρι τιε εννέα το βρά
δυ, όταν όλη η πλατεία αποκλεί
στηκε περιμετρικά από τα ΜΑΤ. 
Παρά την έκταση τω ν επεισοδίων 
ο πρώτοε απολογισμόε τηε αστυ
νομίαε χθεε τη  νύχτα έκανε λόγο 
για μόλιε 25 προσαγωγέε και 23 
συλλήψειε ατόμων που, σύμφωνα 
με την αστυνομία, είχαν εισβάλει 
στο δημαρχείο στην πλ. Κοτζιά, με 
σκοπό να το  πυρπολήσουν. Αργό
τερα έγιναν προσαγωγέε και συλ- 
λήψειε σε πλατεία Μοναστηρακί- 
ου και οδό Αθηνάε. Λίγο μετά τα 
μεσάνυχτα, δυνάμειε τηε Πυρο
σβεστικήε επιχειρούσαν να σβή
σουν πυρκαγιέε σε πέντε κτίρια 
του κέντρου. Χαρακτηριστικά, 
στιε φλόγεε παραδόθηκε το κτίριο 
στη συμβολή τηε Σταδίου με τη Χρ.

Λαδά, όπου στεγάζονταν ο κινη- 
ματογράφοε «Αττικόν» και εμπο
ρικό κατάστημα, το βιβλιοπωλείο 
Ελευθερουδάκηε επί τηε Πανεπι
στημίου, όπωε και τα  κτίρια τηε 
Alpha Bank και τηε Εμπορικήε 
σ τον  ίδιο δρόμο. Ακόμα κατα
στράφηκαν ολοσχερώε καφετέρια 
και τράπεζεε στον πεζόδρομο τηε 
Κοραή. Οι πυροσβεστικέε δυνάμειε 
δεν μπορούσαν για αρκετή ώρα να 
προσεγγίσουν τιε φωτιέε λόγω 
τω ν επεισοδίων, ενώ σε ορισμένεε 
περιπτώσειε σχήματά τηε δέχο
νταν επιθέσειε από κουκουλοφό- 
ρουε. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με ε
νημέρωση από το υπουργείο Υγεί- 
αε στιε 10.50 μ.μ. 42 πολίτεε είχαν 
διακομιστεί στο Γενικό Κρατικό 
Αθηνών και 12 στο Σωτηρία, στην 
πλειονότητά τουε ελαφρά τραυ
ματισμένοι. Για δεκάδεε αστυνο- 
μικούε τραυματίεε έκανε λόγο η 
ΓΑΔΑ Κουκουλοφόροι λεηλάτησαν 
δεκάδεε καταστήματα, κυρίωε η
λεκτρικών ειδών και ρούχων, ενώ 
πλιάτσικο έγινε και στο κατά
στημα όπλων επί τηε οδού Πανε
πιστημίου στην Ομόνοια.

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε 
και έξω από το Α.Τ. Ακροπόλεωε, 
το  οποίο πολιορκήθηκε από ομά
δεε κουκουλοφόρων. Σκηνέε πα
νικού επικράτησαν και σε κε
ντρικά ξενοδοχεία όπωε το «Αμα
λία», όπου διαδηλωτέε μπήκαν μέ
σα για να προστατευτούν και 
χρειάστηκε η συνδρομή τηε α
στυνομίαε για την απομάκρυνσή 
τουε. Αλλα μεγάλα ξενοδοχεία 
παρέμειναν κλειστά κατά τη διάρ
κεια τω ν επεισοδίων και στην κυ
ριολεξία φυγάδευαν τουε πελάτεε 
τουε από τιε πίσω πόρτεε.

Στη Θεσσαλονίκη
Επεισοδιακέε ήταν οι χθεσινο- 

βραδινέε διαδηλώσειε και στο κέ
ντρο τηε Θεσσαλονίκηε. Ομάδεε α
γνώ στω ν μετά τιε πορείεε στιε ο- 
ποίεε συμμετείχαν 10.000 διαδη
λωτέε, προκάλεσαν φθορέε σε 15 
εμπορικά καταστήματα και υπο
καταστήματα τραπεζών, ενώ έ
στησαν οδοφράγματα, πυρπόλη
σαν κάδουε και πέταξαν πέτρεε και 
φωτοβολίδεε κατά τω ν  αστυνομι
κών δυνάμεων.

Μνημόνιο κατά... 
Ευάγγελου Βενιζέλου

Ο βουλευτής του ΚΚΕ κ. Μαυρίκος εκσφενδόνισε τον τόμο προς τον υπουργό Οικονομικών.

Αγωνία βουλευτών εν όψει της ψηφοφορίας

Του ΓΙΩΡΓΟΥ Σ. ΜΠΟΥΡΛΑΡΑ

Ο τόμος τω ν 641 σελίδων με τιε 
προε κύρωση από τη  Βουλή συμ- 
φωνίεε εκσφενδονίστηκε με δύ
ναμη από χέρια βουλευτή του ΚΚΕ 
προε το ν  αντιπρόεδρο τηε κυ- 
βέρνησηε και υπουργού Οικονο
μικών. Δεν τον πέτυχε. Ο κ. Ευ. Βε- 
νιζέλοε αγόρευε εκείνη την ώρα 
όρθιοε από το πρωθυπουργικό έ
δρανο. Ο βαρύε τόμοε, αφού διή- 
νυσε μεγάλη απόσταση, «προ
σγειώθηκε» ελάχιστα μέτρα μπρο
στά  του. Λίγο έλειψε να χτυπήσει 
το ν  κοινοβουλευτικό εκπρόσω
πο τηε Ν.Δ. κ. Ν. Δένδια.

Είχε μόλιε αρχίσει η τελική συ
ζήτηση χθεε το μεσημέρι στη 
Βουλή για το Μνημόνιο 2. Και ή
ταν η, πρωτόγνωρη για τα μετα
πολιτευτικά χρονικά, κορύφωση 
τηε εκρηκτικού χαρακτήρα κοι-

Υψηλοί τόνοι από 
Κ^Ε και ΣΥΡΙΖΑ  

την κ. Παπαρήγα 
να αναφέρει πως 
«ευγενείς είμαστε, 
όχι όμως και ηλίθιοι».

νοβουλευτικήε έντασηε, η οποία 
είχε εξ αρχήε επίκεντρο τον κ. Βε- 
νιζέλο. «Οδηγείτε τη  χώρα στην 
καταστροφή, στο όνομα του πιο 
ακραίου και χυδαίου λαϊκισμού», 
απάντησε με οργισμένο ύφοε 
στην πρωτοφανή πράξη του «κόκ
κινου» κ. Γ. Μαυρίκου ο αντιπρό- 
εδροε τηε κυβέρνησηε, εν μέσω 
χάουε. Στην αίθουσα τηε Ολομέ- 
λειαε, σχεδόν άπαντεε φώναζαν: 
οι βουλευτέε του ΚΚΕ είχαν «ξε 
σηκωθεί» στιε προειδοποιήσει Βε- 
νιζέλου περί επικείμενηε κατα- 
στοοφήε στην περίπτωση κατα- 
ψ τηε του Μνημονίου. Ο αντι- 
προεδροε τηε κυβέρνησηε φώνα
ζε απευθυνόμενοε στο ΚΚΕ και τον 
ΣΥΡΙΖΑ. Οι βουλευτέε του ΣΥΡΙΖΑ 
φώναζαν με τη  σειρά τουε κατά 
του κ. Βενιζέλου και τω ν  βουλευ
τώ ν του ΠΑΣΟΚ, καθώε ορισμένοι 
εκ τω ν τελευταίων έστρεφαν τα δι
κά τουε πυρά στην Αριστερά!

«Εξευτελίζετε τη  χώρα. Την εκ
θέτετε σε κίνδυνο και την οδηγείτε 
στην καταστροφή», επέμενε ανε- 
βάζονταε κατακόρυφα την έντα
ση τηε φωνήε του ο κ. Βενιζέλοε. 
«Δεν θα οδηγήσετε, όμωε, τον  λαό 
σε συνθήκεε υπαρκτού σοσιαλι
σμού είκοσι χρόνια μετά»!

Εν μέσω του χάουε, η γ.γ. τηε

Κ.Ε. του ΚΚΕ ζήτησε το ν  λόγο. Ο 
πρόεδροε τηε Βουλήε, ο οποίοε ε
πί ώρα αδυνατούσε να επιβάλει 
τη ν  τάξη, τη ν  κάλεσε να μιλήσει: 
«Μαε προκαλείτε διαρκώε. Δεν πά
ει άλλο. Εχουμε κι εμείε όρια», εί
πε η κ. Αλέκα Παπαρήγα απευ
θυνόμενη στον  κ. Βενιζέλο και 
πρόσθεσε: «Ευγενείε είμαστε, ό
χι όμωε και ηλίθιοι».

Αμέσωε μετά, η εστία τηε έ
ντασηε μετατοπίστηκε «προε τα 
δεξιά»: παρέμβαση του κ. Γ. Κα- 
ρατζαφέρη που είπε ότι «μπορεί να 
είναι νόμιμο, αλλά όχι ηθικό να συ- 
ζητούνται μέτρα ακόμα και για τα 
εγγόντα μαε, χωρίε συζήτηση», 
προκάλεσε νέα αντίδραση του ε- 
πικεφαλήε του οικονομικού επι
τελείου. «Ναι. Είναι ηθικό το να ε- 
πιλέγειε για το έθνοε το κακό α
πό το χειρότερο», είπε, για να δε
χθεί εκ νέου σκληρά τα πυρά του 
προέδρου του ΛΑΟΣ: «Προχθέε έ
κανα σαφή τη  θέση μου στο συμ
βούλιο τω ν πολιτικών αρχηγών, ό
που λάθρα μπήκε μέσα ο κ. Βενι
ζέλοε και το ν  πέταξε έξω ο πρω- 
θυπουργόε, ότι δεν μπορώ να 
συνδιαλέγομαι με τιε εντολέε τηε 
κ. Μέρκελ. Ε, δεν μπορώ ούτε με 
τιε μαριονέτεε τηε», είπε ο κ. Κα- 
ρατζαφέρηε!

Επεισόδιο με Ααφαζάνη
Ο κ. Βενιζέλοε, που άφησε α

ναπάντητη τη ν πρόκληση του ε- 
πικεφαλήε του ΛΑΟΣ, μία ημέρα 
πριν, στη  συνεδρίαση τηε Επι- 
τροπήε Οικονομικών τηε Βουλήε 
είχε νέο οξύτατο επεισόδιο με- 
τωπικήε σύγκρουσηε -  αυτή τη 
φορά με το ν  κ. Π. Ααφαζάνη. 
Αφορμή στάθηκε το  γεγονόε ότι 
ο βουλευτήε του ΣΥΡΙΖΑ, επικρί- 
νονταε τη  διαδικασία του κατε- 
πείγοντοε για ένα τέτοιαε σημα- 
σίαε νομοσχέδιο είπε: «Είναι κοι
νοβουλευτικό πραξικόπημα αυτό 
που κάνετε». «Αποτελεί θράσοε 
κοινοβουλευτικό (αυτό που κάνε
τε) κ. Ααφαζάνη. Θα ζητήσετε συγ
γνώμη γι’ αυτήν την ύβρη την θε
σμική. Είστε εκπρόσωποε τηε 
Ελλάδαε τηε δραχμήε. Τηε Ελλά- 
δαε τηε φτώχειαε, τηε ταπείνωσηε. 
Εσειε προσωπικά και άλλοι όμοι
οι με εσάε. Δεν κάνετε συνδικα
λισμό εδώ. Εδώ γράφουμε τη  μοί
ρα τηε χώραε και δεν θα κρυφτείτε 
πίσω από διαδικαστικά τερτίπια 
ευτελούε χαρακτήρα. Να ζητήσε
τε  συγγνώμη. Τελείωσε η πλάκα», 
του είπε ο κ. Βενιζέλοε, σε μία πρό
γευση των όσων θα ακολουθούσαν 
λίγεε ώρεε αργότερα στην αίθου
σα τηε Ολομέλειαε.

Το πρόσωπο του Ιανού είχε να  ε- 
π ιδείξει το  σώμα τω ν  εκπροσώ
πων του έθνουε, το  τελευταίο διή
μερο τω ν  καυτών συ ζη τήσεω ν 
σ τη  Βουλή επί τω ν  κρισιμότατων 
για  το  μέλλον τηε Ελλάδαε συμ
φωνιών: πολλοί διαμαρτυ ράθη
καν εντονότα τα  επειδή δεν μπο
ρούσαν, λόγω περιορισμών του 
Κανονισμού, να  μιλήσουν σ τη ν  
Ολομέλεια. Πλην όμωε, ό τα ν  εί
χαν τη ν  ευκαιρία να  το  πράξουν 
- σ τ η ν  Επιτροπή, μία ημέρα 
π ρ ιν - ελάχιστοι θέλησαν να  το 
ποθετηθούν.

Η σχετική πρόβλεψη του Κα
νονισμού αναφέρει ότι, σε δια- 
δικασίεε «κατεπείγοντοε» νομο
σχεδίου, δικαίωμα λόγου έχουν 
ο πρωθυπουργόε, οι πρόεδροι 
τω ν  κοινοβουλευτικών ομάδων, 
εκπρόσωποί τουε και οι εισηγη- 
τέε. Δηλαδή, σε επίπεδο βου
λευτών, μόνο εκείνοι που θα ε- 
πιλεγούν από τιε  ηγεσίεε τω ν  
κομμάτων. Κατά παρέκκλιση 
τω ν  σχετικών διατάξεων, απο- 
φασίστηκε να  μιλήσουν (με κλή
ρωση) στην Ολομέλεια και δύο εκ 
τω ν  ανεξαρτήτων. Ωε γνω στόν , 
τη ν  τελευταία διετία υπήρξαν 
πολλέε ανεξαρτητοποιήσεις.

Οπωε προαναφέρθηκε, τέ το ι
ου είδουε περιορισμοί δεν  υ
πάρχουν για τη  συνεδρίαση τηε 
αρμόδιας κοινοβουλευτικής ε
πιτροπής που πραγματοποιήθη
κε από νωρίε το  απόγευμα έωε 
αργά το  βράδυ του Σαββάτου: α
πό τα  συνολικά 51 μέλη, το ν  λό
γο έλαβαν ελάχιστοι: οι κ. Κ. Γεί
τονα ς, Δημ. Κουσελάε, Μαν. 
Στρατάκηε, Χρ. Μαγκούφηε, Π. 
Κουρουμπλήε, Π. Μαρκάκηε, Ευ.

Παπαχρήστοε, Κυρ. Μητσοτάκηε, 
Α. Μακρυπίδηε, Π. Λαφαζάνηε, 
καθώε και η κ. Ελενα Παναρίτη, 
η κ. Αφροδίτη  Παπαθανάση και 
η κ. Μαρία Σκραφνάκη -  η οποία 
δεν είναι μέλοε τηε Επιτροπής, 
αλλά είχε δικαίωμα λόγου: Ενδια
φέρθηκε, όμωε, και προσήλθε να 
τοποθετηθεί.

«Μ ε λυπεί η εικόνα τηε αί
θουσας», σχολίασε ο κ. Κουρου
μπλήε. «Δ ε ν  μπορώ να  αφήσω α
σχολίαστο το  γεγονόε ότι εγγε
γραμμένοι σ τον  κατάλογο τω ν  ο-

Στη Βουλή μετέβησαν 
οι κ. Μ. Θεοδωράκης 
και Μ. Γλέζος, που 
για λίγο βρέθηκαν στις 
θέσεις των επισήμων.

μιλητών υπάρχουν μόνον οκτώ», 
ανέφερε από τη ν  πλευρά του ο 
κ. Μ ητσοτάκηε. «Κάποιοι κάνα
με επιλογή να μιλήσουμε εδώ 
σ τη ν  Επιτροπή. Δηλαδή, να  α
πευθυνθούμε εκεί που πρέπει, 
σ τη ν κοινωνία και κάποιοι άλλοι, 
δεν εξαιρώ και τουε επικεφαλής 
τω ν  κομμάτων που έκαναν μια ε
πιλογή να  μιλήσουν σε ένα κομ
ματικό ακροατήριο», ανέφερε ο 
κ. Α. Μακρυπίδηε.

Α ντιθέτω ε, οι π ερισσότεροι 
εκ τω ν  300, κυρίωε οι βουλευτέε 
τω ν  δύο μεγαλυτέρων κομμάτων, 
βρίσκονταν σε διαδρόμους, στο  
Περιστύλιο, στο καφενείο και στα 
κομματικά γραφεία. Ελάχιστα 
άκουγαν από τιε ομιλίεε αρχηγών 
και υπουργών. Το θέμα που μο-

νοπωλούσε τιε συζητήσεις τουε 
ή ταν να  «προβλέψουν» πόσοι τε- 
λικώε συνάδελφοί τουε θα δια
φοροποιούνταν κατά τιε κρίσιμες 
ψηφοφορίες από τη ν  κεντρική 
κομματική γραμμή. «Απόψε δή
μιου ργείται ένα  νέο  πολιτικό 
σκηνικό», έλεγε σε πηγαδάκι έ- 
ναε εκ τω ν  «νομ ιμοφρόνων».

Οι συζητήσεις αυτέε διακό
π τονταν κάποιεε φορέε με διά
φορες αφορμέε: τέτο ιες ή ταν τα  
επ εισόδ ια  σ τη ν  πλα τεία  Συ
ντάγματοε, ένα τηλεφώνημα για 
το  οποίο τουε ενημέρωναν οι συ
νεργάτες τουε — που είχαν σχε
δόν κατακλύσει τουε χώρουε 
του Κοινοβουλίου ή  ακόμα και 
οι... διελεύσεις τω ν  κ. Μ. Γλέζου 
και Μ. Θεοδωράκη, οι οποίοι κυ
κλοφορούσαν συνοδευόμενοι α
πό βουλευτέε και στελέχη του 
ΣΥΡΙΖΑ.

Κάποια στιγμή, εισήλθαν στην 
αίθουσα τηε Ολομέλειας και κά- 
θησαν σ τιε  ειδικές, για  τουε ε
πισήμους, θέσειε, σ τ ’ αριστερά 
του βήματος τω ν  ομιλητών, α
κριβώς μπροστά σ τα  έδρανα 
του Κομμουνιστικού Κόμματος.

Αργά το  βράδυ κι ενώ  σ το  βή
μα ήταν ο πρόεδροε του ΣΥΡΙΖΑ, 
ο επίλογος πριν από τη ν  κρίσι
μη ψηφοφορία γραφόταν στο  
Εντευκτήριο: οι δύο ανοιχτές τη 
λεοράσεις συγκέντρωναν μπρο
σ τά  τουε μεγάλο αριθμό βου
λευτών. Η μία συντονισμ ένη  
σ το ν  ΣΚΑΙ έδειχνε τχυρπολημέ- 
να κτίρια στην οδό Σταδίου. Η άλ
λη, το ν  ποδοσφαιρικό αγώνα 
που ή ταν σε εξέλιξη, σε γήπεδο 
τηε πρωτεύουσας...

Γ. Σ. ΜΠ0ΥΡΔΑΡΑΙ

Η Γερμανία απειλεί 
ευθέως με «έξωση» 
από το ευρώ
Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ

Την προειδοποίηση ότι η Ελλάδα μπορεί να βρεθεί εκτόε Ευ
ρωζώνης αν δεν αλλάξει ριζικά πολιτική και δεν αρχίσει να 
εφαρμόζει σ την πράξη τιε υποσχέσεις τηε, απηύθυνε χθεε 
ο υπουργόε Οικονομικών τηε Γερμανίας κ. Βόλφγκανγκ Σόι- 
μπλε. «Οι υποσχέσεις από την Ελλάδα, δεν μαε αρκούν πλέ
ον», τόνισε ο κ. Σόιμπλε, ενώ ο υπουργόε Εξωτερικών κ. Γκο 
ίντο Βέστερβελε συμπλήρωσε ότι «δεν γίνεται να υπάρξου. 
άλλεε προκαταβολές. Τώρα μετράνε μόνο οι πράξειε».

Η ομοβροντία σκληρών δηλώσεων από ανώτατους Γερ
μανούς πολιτικούς δείχνει ξεκάθαρα το  μέγεθος τω ν  προ
κλήσεων που θα αντιμετωπίσουν οι ελληνικές κυβερνήσεις 
τουε επόμενους μήνεε. Οι Ελληνεε θα πρέπει πρώτα να υ
λοποιήσουν τα μέτρα από το πρώτο Μνημόνιο, «είναι όμωε 
σημαντικό να πούμε ότι δεν μπορεί να είναι ένα βαρέλι χω
ρίε πάτο. Γι’ αυτό οι Ελληνεε θα πρέπει να κλείσουν επιτέ
λους το βαρέλι και στη  συνέχεια εμείε θα μπορέσουμε να 
συμβάλουμε», δήλωσε ο κ. Σόιμπλε στην εφημερίδα Welt 
am Sonntag. Η οικονομική διάσωση τηε Ελλάδαε αποδει- 
κνϋεται δυσκολότερη από 
την ενοποίηση τηε Γερμα
νίας, εκτίμησε ο κ. Σόιμπλε, 
έναε από τουε αρχιτέκτονες 
τηε ένωσηε τω ν  δύο Γερμα
νιών το 1990. «Ο λόγοε είναι 
ότι πολλοί άνθρωποι στην 
Ελλάδα πρέπει να συνειδη
τοποιήσουν ότι υπάρχει α
νάγκη αλλαγής και μάλιστα 
ριζικής». Η Ελλάδα θα πρέπει 
να εφαρμόσει πολιτική που 
θα την καταστήσει ανταγω
νιστική, «είτε αυτό συμβεί 
στο πλαίσιο του νέου προ
γράμματος διάσωσης, είτε 
μέσω άλλου δρόμου που 
στην πραγματικότητα δεν 
θέλουμε να πάρει», είπε ο κ.
Σόιμπλε. Ερωτηθείε αν η 
Ελλάδα θα βγει από το  ευρώ 
για να ξαναγίνει ανταγωνι
στική ο κ. Σόιμπλε απάντησε 
ότι «αυτό είναι στα χέρια των 
ίδιων τω ν  Ελλήνων. Ομωε α
κόμη και σ ’ αυτή την περί
πτωση, κάτι το οποίο σχεδόν 
κανέναε δεν θεωρεί ότι θα 
συμβεί, θα εξακολουθήσουν 
να είναι τμήμα τηε Ευρώπης».

Το ίδιο μήνυμα απηύθυνε 
και ο Γερμανός υπουργόε 
Εξωτερικών μιλώντας στο περιοδικό Der Spiegel. «Είναι ξε
κάθαρος στόχοε να κρατηθεί οπωσδήποτε η Ελλάδα στο ευ
ρώ. Δ εν αρκεί όμωε μόνο η απόφαση για μεταρρυθμιστικά 
προγράμματα. Είναι απαραίτητο να  αρχίσει αμέσωε η υ
λοποίηση τω ν μεταρρυθμίσεων. Οχι κάποτε, αλλά τώρα». 
Εν τω  μεταξύ, ο γ.γ. του γερμανικού Χριστιανοκοινωνικού 
Κόμματος (CSU) κ. Αλεξάντρ Ντόμπριντ προέτρεψε την Αθή
να να εξετάσει τη ν  εθελοντική τηε έξοδο από το  ευρώ.

Μοιρασμένη η γερμανική κοινή γνώμη
Η γερμανική κοινή γνώμη είναι μοιρασμένη καθώε το 46% 

ζητεί να  δεχθεί η Ευρωζώνη χρεοκοπία τηε Ελλάδαε, ενώ 
άλλο τόσο λέει «όχι». Ωστόσο, το 66% τω ν ερωτηθέντων αμ
φισβητεί τη  θέληση τηε Ελλάδαε να εφαρμόσει τα  μέτρα 
λιτότητας, έναντι 27% που θεωρεί ότι γίνονται κάποια σο
βαρά βήματα στη  χώρα. Το 62% εκτιμά ότι μια χρεοκοπία 
τηε Ελλάδαε θα έχει δυσάρεστες συνέπειες και για τη ν οι
κονομία τηε Γερμανίας. Οπωε παρατηρεί η εφημερίδα 
Frankfurter Allgemeine Zeitung η υπομονή τηε Ευρώπης 
έχει εξαντληθεί, ενώ είναι ενδεικτικό ότι ο υπουργόε Οι
κονομικών του Λουξεμβούργου (χώρα παραδοσιακά φιλι
κή προε τη ν Ελλάδα) προειδοποιεί ότι δεν θα δοθεί το  νέο 
πακέτο αν δεν διασφαλιστεί, μέσω αυστηρού συστήματος 
παρακολούθησης, ότι η Ελλάδα θα κάνει ό,τι πρέπει. Τέλοε, 
ο δισεκατομμυριούχοε επενδυτής κ. Τ ζόρτζ Σόροε εκτίμη
σε ότι η κατάσταση είναι «αρρωστημένη» και ότι οι ευρω
παϊκές αρχέε τηε χειρίστηκαν λανθασμένα. Το δεύτερο Μνη
μόνιο δεν είναι σίγουρο ότι θα λειτουργήσει μακροπρόθε
σμα, λέει ο κ. Σόροε προσθέτοντας ότι οι υπερχρεωμένες 
χώρεε του ευρωπαϊκού Νότου είναι αντιμέτωπες με του
λάχιστον μία χαμένη δεκαετία.

Πλατφόρμα Γ. Ραγκούση 
κατά του λαϊκισμού
Αλλη μια ομάδα βουλευτών του ΠΑΣΟΚ που φιλοδοξεί να  
διαδραματίσει ρόλο στιε ευμετάβλητες πλέον πολιτικές ε
ξελίξεις προέκυψε χθεε, ενδεχομένως και ωε απάντηση στα 
πολλά πράσινα στελέχη που αποφάσισαν να καταψηφίσουν 
ωε καταστροφική για τη  χώρα τη  δανειακή σύμβαση.

Συγκεκριμένα, με κείμενο που συνυπέγραψαν ο ανα
πληρωτής υπουργόε Αμύνηε κ. Γιάννης Ραγκούσηε και οι 
βουλευτέε Ηλίαε Καρανίκαε, Συμεών Κεδίκογλου, Ηλίαε Μό- 
σιαλοε, Γιώργοε Ντόλιοε, Θανάσης Οικονόμου και Φρα
γκίσκος Παρασύρηε όχι μόνον έκριναν σκόπιμο να  αιτιο
λογήσουν τη  θετική τουε ψήφο, αλλά και να καταγγείλουν 
το  αναχρονιστικό και «πε
λατειακής νοοτροπίας» τμή
μα του ΠΑΣΟΚ το  οποίο μά
λιστα χαρακτήρισαν συνυ- 
πεύθυνο για το σημερινό α
διέξοδο.

• Διευκρινίζοντας εξαρχής 
ότι τάσσονται αναφανδόν υ
πέρ τω ν  μεγάλων μεταρ
ρυθμίσεων και ανατροπών 
«που χρειάζονται για τη ν αλ
λαγή του παραγωγικού μαε μοντέλου», οι επτά βουλευτέε 
υποστήριξαν ότι «ακόμη και τώρα οι εκφραστές του λαϊ
κισμού, οι οποίοι εκτείνονται οριζόντια στο  πολιτικό σύ
στημα, αρνούνται να αναλάβουν την ευθύνη τουε απέναντι 
σ τη ν  πραγματικότητα και δεν λένε τη ν  αλήθεια σ το ν  ελ
ληνικό λαό. Δ εν  υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα χρει
αστούν νέα μέτρα όσο οι πολιτικοί αντιλαμβάνονται τον  
ρόλο τουε με τον σημερινό τρόπο», πρόσθεσαν οι βουλευτέε, 
χαρακτηρίζοντας ωε απαραίτητο αμέσωε μετά τη ν  υπο
γραφή τηε νέαε δανειακής σύμβασηε να  εκπονηθεί ένα 
εθνικό μεταρρυθμιστικά σχέδιο ανασυγκρότησης τηε χώ
ραε. Επισημαίνεται τέλοε ότι στο κείμενο τω ν  επτά δεν γί
νετα ι καμία αναφορά στο  ΠΑΣΟΚ, αλλά στην ανάγκη α
νασύστασης τηε δημοκρατικής παράταξης...

ΚΩΝ.ΖΟΥΛΑΣ

Σε κοινό κείμενο με 
έξι βουλευτές του 
ΠΑΣΟΚ αιτιολογεί 
τη θετική ψήφο 
κατά τη χθεσινή 
ψηφοφορία.

Ο υπουργός Οικονομικών 
της Γερμανίας κ. Β. Σόιμπλε.

«Οι υποσχέσεις 
από την Ελλάδα 
δεν μας αρκούν 
πλέον», κατέστησε 
σαφές ο Βόλφγκαν
γκ Σόιμπλε.
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Σκαρφίζονται εμπόδια για τις εκλογές
Ελλειψη χαρτιού για τα ψηφοδέλτια, ακόμα και... εκδρομή στην επαρχία επικαλούνται στα ΑΕΙ

Πρύτανεις και πανεπιστημιακοί εκτιμούν ότι η διαδικασία θα διακοπεί ε- 
ξα ιτιάς των αντιδράσεων μερίδας φοιτητών.

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΚΑΣΑ

Πούλμαν για... επαναστατική γυ
μναστική στη ν επαρχία ναυλώ
νουν φοιτητέε και πανεπιστη
μιακοί, ώστε να αποτρέψουν τιε 
εκλογέε για το  Συμβούλιο Ιδρύ- 
ματοε σε περιφερειακό πανεπι
στήμιο. Σε άλλα ΑΕΙ οι οργανωτέε 
τω ν  εκλογών σκάφτηκαν να τιε

γουν σε... ξενοδοχείο, ενώ  κά- 
,.νποι ζητούν από τιε πρυτανικέε 
αρχέε χαρτί για τα ψηφοδέλτια! 
Πρόκειται για ορισμένα απ’ όσα 
γίνονται σ τα  πανεπιστήμια στο 
πλαίσιο του «πολέμου» μεταξύ ό
σων θέλουν να εφαρμοστεί ο νό- 
μοε (και άρα να γίνουν εκλογέε) 
και εκείνου ε που ζητούν τη ν α
νατροπή του.

Ειδικότερα, μεθαύριο Τετάρτη 
έχει προγραμματιστεί η διοργά
νωση  εκλογών για το  Συμβούλιο 
Ιδρύματοε σε τέσσερα ΑΕΙ. Πρό
κειται για το  Αριστοτέλειο Θεσ- 
σαλονίκηε και τα  Πανεπιστήμια 
Ιωαννίνων, Θεσσαλίαε και Πε- 
λοποννήσου. Πρυτάνειε και πα
νεπιστημ ιακοί, που μίλησαν 
σ τη ν «Κ », εκτίμησαν ότι η δια
δικασία θα διακοπεί εξαιτίαε τω ν  
αντιδράσεων μερίδαε φοιτητών.

ηαστικά προβλέπουν ότι φοι- 
τη τέε θα επιχειρήσουν να κλέ
ψουν τιε κάλπεε. Πρόκειται για 
μία πρακτική που υιοθετείται α
πό τουε φοιτητέε τηε εξωκοινο- 
βουλευτικήε Αριστεράε, έστω  κι 
αν υπάρχουν φοιτητέε απ’ όλεε

τιε παρατάξειε που αντιδρούν 
στον νόμο. Το ίδιο συνέβη και στα 
ΤΕΙ Πάτραε και Λαμίαε, στα  οποία 
επιχειρήθηκε να γίνουν εκλογέε 
για ανάδειξη τω ν  πρώτων μελών 
του Συμβούλιο Ιδρύματοε. «Την 
περασμένη Τετάρτη, όταν διέ
κοψαν βίαια τη  συνεδρίαση τηε

οργανωτικήε επιτροπήε, μαε α
πείλησαν να  μην προσέλθουμε 
στιε εκλογέε, διότι -λένε- θα έ
χουμε να κάνουμε μαζί τουε. 
Αυτό εύλογα έχει δημιουργήσει 
ανησυχία σε κάποιουε από τουε 
πανεπιστημιακούε, που πρόκει
ται να συμμετάσχουν στιε εφο-

ρευτικέε επιτροπέε», ανέφερε, 
μιλώνταε στη ν «Κ », ο πρόεδροε 
τηε οργανωτικήε επιτροπήε στο  
ΑΠΘ κ. Αναστάσιοε Μάνθοε.

Στο ΑΠΘ όσοι τάσσονται υπέρ 
τηε διακοπήε τηε εκλογήε διαδι- 
κασίαε «με το έτσ ι θέλω» έχουν

Για την Τετάρτη 
έχει προγραμματιστεί 
η διοργάνωση εκλογών 
για το Συμβούλιο 
Ιδρύματος σε τέσσερα 
ιδρύματα.

αρκετούε υποστηρικτέε για να 
τουε συνδράμουν. Δεν συμβαίνει 
το  ίδιο σε άλλα ΑΕΙ. Ενδεικτικά, 
πληροφορίεε τηε «Κ » αναφέρουν 
ότι φοιτητέε από το ΤΕΙ Λαμίαε ή 
και από ΑΕΙ τηε Αθήναε θα ταξι
δέψουν στο Παν. Θεσσαλίαε -στη 
Λάρισα, όπου είναι η έδρα του ι- 
δρύματοε- για να  συνδράμουν 
τουε σχετικά λίγουε φοιτητέε, 
που είναι υπέρ τηε βίαιηε διακο- 
πήε τηε εκλογικήε διαδικασίαε.

Από τη ν άλλη, στο  ΑΠΘ η ορ- 
γανωτική επιτροπή βάλλει κατά 
τηε πρυτανείαε. Συγκεκριμένα, ο 
κ. Μάνθοε ανέφερε ότι το πρυ- 
τανικό συμβούλιο αρνήθηκε να 
δώσει στην επιτροπή υπαλλήλουε 
για φύλαξη τηε εκλογικήε διαδι- 
κασίαε, ενώ  δεν έδωσε χρήματα

ούτε για τα... ψηφοδέλτια (περί τα 
150 ευρώ, όπωε υπολογίζεται). Και 
αυτό διότι επικαλέστηκε, όπωε α
νέφερε ο κ. Μάνθοε, ότι δεν προ
κύπτει ρητά εκ του νέου νόμου 
πωε το  πρυτανικό οφείλει να 
συνδράμει τη ν οργανωτική επι
τροπή σε τέτοια  ζητήματα.

«Δ εν  έχω άποψη για το  εάν τα 
πρυτανικά συμβούλια μπορούν να 
ικανοποιήσουν αιτήματα σχετικά 
με τη  φύλαξη τηε διαδικασίαε. 
Ομωε, ωε προε τα ψηφοδέλτια, νο
μίζω ότι αυτά είναι ζητήματα 
που λύνονται από τιε αρχέε τω ν  
ιδρυμάτων. Αλλωστε, επί δεκαε- 
τίεε οι εκλογέε γ ίνονταν με ψη
φοδέλτια που δίνει το  ΑΕΙ», ανέ
φερε σ τη ν  «Κ » πρύτανηε τρίτου 
ιδρύματοε. Σε ορισμένα επίσηε ι
δρύματα, όπωε το  Πολυτεχνείο 
Κρήτηε, υπήρξε η σκέψη οι ε- 
κλογέε να γίνουν εκτόε ΑΕΙ, ίσωε 
σε κάποιο ξενοδοχείο. Η σκέψη ε- 
γκαταλείφθηκε λόγω τω ν  ενστά 
σεω ν που θα προέκυπταν σχετι
κά με τη ν εγκυρότητα τηε διαδι- 
κασίαε αλλά και του μηνύματοε 
που στέλνει μια τέτο ια  πράξη.

«Θέλουμε να τηρηθεί η νομι
μότητα. Οι εκλογέε πρέπει να  γί
νουν σε συνθήκεε ομαλότηταε, ώ
σ τε  να  υπάρχει μαζική συμμετο
χή. Επίσηε, εκτιμώ ότι είναι λάθοε 
στάση η αποχή» τόνισε, μιλώνταε 
στην «Κ » για το θέμα, ο πρόεδροε 
τηε συνόδου πρυτάνεων και πρύ
τανηε του Παν. Ιωαννίνων κ. 
Τριαντάφυλλοε Αλμπάνηε.

Μέτρα υποστήριξης 
των ανέργων 
με πόρους του ΕΣΠΑ

Εκτιμάται ότι το πρόβλημα που δημιουργιίθηκε ήταν συγκυριακό, καθώς την Παρασκευή οι τράπεζες παρέ- 
μειναν κλειστές λόγω της 48ωρης απεργίας και ορισμένα μηχανήματα ίσως δεν ανεφοδιάστηκαν.

Δυσκολία ανάληψης χρημάτων

Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Μέτρα υποστήριξηε τω ν  ανέργων 
σε δύο βασικέε κατευθύνσειε: 
την ενδυνάμωσή τουε για την ε
πανένταξη στην αγορά εργασίαε 
και τη ν  ψυχική στήριξή τουε, ε
πεξεργάζεται το  υπουργείο Υγεί- 
αε και Κοινωνικήε Αλληλεγγύηε.

Με το σκεπτικό ότι την ώρα τηε 
κρίσηε, η ανάγκη για στόχευση

Το υπουργείο Υγείας 
προωθεί πρόγραμμα 
σε δύο βασικές 
κατευθύνσεις.

τω ν  κονδυλίων σε κοινωνικέε ο- 
μάδεε που πλήττονται ιδιαίτερα εί
ναι επιτακτική, το υπουργείο Υγεί- 
αε προωθεί, κατά προτεραιότητα 
σε περιφέρειεε που έχουν υψη
λότερα ποσοστά ανεργίαε, πρό
γραμμα υποστήριξηε τω ν ανέρ
γων, σε συνεργάσιμεε μονάδεε ψυ- 
χικήε υγείαε και κοινωνικούε φο- 
ρείε, όπωε ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, Εργα
τικά Κέντρα, Επιμελητήρια, ΟΑΕΔ 
και δήμοι.

Το υπουργείο αποφάσισε να α- 
ξιοποιήσει πόρουε του ΕΣΠΑ για 
τουε ανέργουε αφ’ ενόε μεν λόγω 
τηε τεράστιαε αύξησηε τηε ανερ
γίαε στο 21% (περισσότερα από έ- 

εκατομμύρια άτομα), αφ’ ετέ- 
, υ δ ε  λόγω τω ν  συνεπειών τηε 
σ τη ν  ψυχική και σωματική υ
γεία. Σύμφωνα με διεθνή δεδο
μένα, η ανεργία συνοδεύεται συ
χνά από ψυχικέε διαταραχέε όπωε 
κατάθλιψη, προβλήματα εξάρτη- 
σηε σε ουσίεε, καπνού και οινο- 
πνεύματοε και αύξηση τω ν  αυτο
κτονιών, καθώε και από ισχαιμι-

κά επεισόδια κυρίωε σε άνδρεε η- 
λικίαε έωε 60 ετών. Επίσηε μπο
ρεί να συνδεθεί με αύξηση τηε 
θνησιμότηταε από 20% έωε 25%.

Στιε ενδεικτικέε δράσειε του 
προγράμματοε -έχουν κληθεί εν
διαφερόμενοι φορείε να υποβά
λουν τιε δικέε τουε προτάσειε- πε
ριλαμβάνεται η συμβουλευτική και 
ψυχιατρική υποστήριξη τω ν  α
νέργων αλλά και τω ν  οικείων 
τουε από τιε μονάδεε ψυχικήε υ
γείαε, παρεμβάσειε από κοινωνι- 
κέε υπηρεσίεε σε καταστάσειε 
«κρίσηε», λειτουργία τηλεφωνικήε 
γραμμήε για την παροχή ψυχο- 
λογικήε υποστήριξηε σε ανέρ- 
γουε, αλλά και δράσειε βραχείαε 
κατάρτισηε - σεμινάρια σε ανέρ- 
γουε με στόχο τη ν  επανένταξή 
τουε στην παραγωγική διαδικασία. 
Ο προϋπολογισμόε του προγράμ- 
ματοε ανέρχεται συνολικά στο πο
σό τω ν  12.000.000 ευρώ και θα 
χρηματοδοτηθεί από το Επιχει
ρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 
Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007 - 
2013» του ΕΣΠΑ.

Εν τω  μεταξύ, υπεγράφη τη ν 
περασμένη εβδομάδα από το ν  υ
φυπουργό Υγείαε απόφαση για το 
πρόγραμμα προσωρινήε φιλοξε- 
νίαε αστέγων. Το πρόγραμμα θα 
υλοποιηθεί από τουε Δήμουε 
Αθηναίων, Θεσσαλονίκηε και 
Πειραιά, σε συνεργασία με τα  
συμβεβλημένα για το ν  σκοπό 
αυτό με τουε δήμουε ξενοδο
χεία και θα έχει διάρκεια τρ ιών 
μηνών. Σύμφωνα με τη ν  απόφα
ση για τη ν  εφαρμογή του προ- 
γράμματοε, θα επιχορηγηθούν α
πό το  υπουργείο Υγείαε οι δήμοι 
με το  ποσό τω ν  400.000 ευρώ 
(250.000 ευρώ για τη ν  Αθήνα,
100.000 για Θεσσαλονίκη και
50.000 ευρώ για Πειραιά).

Γης ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗ

Της... αναλήψεως ήταν η χθεσινή 
Κυριακή, και όχι του Ασώτου, ό
πωε έγραφε το ημερολόγιο, αφού 
οι αναλήψειε «άδειασαν» τα ΑΤΜ 
τω ν  τραπεζών και περισσότερο 
τηε Εθνικήε. Στην Καλλιθέα, τα 
Πετράλωνα, τη  Νέα Σμύρνη, την 
Πεύκη, το Μενίδι, τη  Βούλα, στα 
μηχανήματα τηε Εθνικήε Τρά- 
πεζαε που βρίσκονται εγκατε
στημένα στουε σταθμούε του 
Μετρό, αλλά και στην Πάτρα 
και το  Ηράκλειο Κρήτηε ιδιώτεε 
δεν μπόρεσαν να βγάλουν χρή
ματα σε διάφορεε στιγμέε τηε η- 
μέραε. Νωρίε χθεε το μεσημέρι υ
πήρξαν αναρτήσειε στο Εβεοόοοίς 
που ανέφεραν ότι τα μηχανήμα
τα δεν δέχονταν κάρτεε χρεω- 
στικέε ή πιστωτικέε και οι πελά- 
τεε δεν μπορούσαν να κάνουν, ε
κτόε από ανάληψη ούτε ερώτηση 
υπολοίπου, ούτε να δουν την κί
νηση τω ν  λογαριασμών τουε. 
Ωστόσο, σε άλλεε περιοχέε, όπωε 
στην Καστέλλα ή στο Πασαλιμάνι, 
λειτουργούσαν. Προβλήματα 
στην ανάληψη χρημάτων παρα
τηρήθηκαν κατά τόπουε και σε

«Αδέιασαν» τα ΑΤΜ  
των τραπεζών 
και περισσότερο 
της Εθνικής -  Κοσμο
συρροή προχθές σε 
μεγάλα σούπερ μάρκετ.

ΑΤΜ άλλων τραπεζών, όπωε τηε 
Εμπορικήε, τηε Αγροτικήε (Αίγιο), 
τηε Κύπρου και του Ταχυδρομι
κού Ταμιευτηρίου. Το μήνυμα 
«Λυπούμαστε, προε το παρόν 
δεν μπορούμε να σαε εξυπηρε
τήσουμε από το  συγκεκριμένο 
μηχάνημα» ή «λόγω βλάβηε δεν 
μπορούμε να σαε εξυπηρετή
σουμε» ή «πληκτρολογήστε μι
κρότερο ποσό» εμφανιζόταν στιε 
οθόνεε. Το «μακρύ» Σαββατοκύ
ριακο, που ξεκίνησε για τα ΑΤΜ 
από τη ν περασμένη Παρασκευή, 
όταν οι τράπεζεε παρέμειναν 
κλειστέε λόγω συμμετοχήε τω ν  
τραπεζοϋπαλλήλων στη 48ωρη α
περγία τω ν ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ, οπό
τε ορισμένα μηχανήματα ίσωε δεν 
ανεφοδιάστηκαν ώστε να αντε-

πεξέλθουν στιε ανάγκεε του Σαβ
βατοκύριακου ενδεχομένωε εξη
γεί το πρόβλημα που ανέκυψε. 
Πηγέε τηε Εθνικήε Τράπεζαε α
νέφεραν ότι η χθεσινή δυσκολία 
ανάληψηε ή ταν συγκυριακή. 
«Ολα κυλούν ομαλά, είναι μια κα
νονική ημέρα όπωε οι άλλεε», α
πάντησαν σε σχετικό ερώτημα 
τηε «Κ». «Για λόγουε ασφαλείαε, 
τα  ATM δεν εφοδιάζονται το 
Σαββατοκύριακο. Κάθε υποκα
τάστημα τράπεζαε είναι υπεύθυνο 
να έχει προβλέψει επαρκέε υπό
λοιπο για ημέρεε με μεγάλη κί
νηση. Εκτιμώ πωε είναι τυχαίο το 
περιστατικό με τη ν Εθνική», ε
ξηγούσε χθεε η κ. Π. Α., υπάλλη- 
λοε στην Alpha Bank. Κοσμο
συρροή παρατηρήθηκε προχθέε 
σε μεγάλα σούπερ μάρκετ, όπου 
ο κόσμοε έσπευδε να εφοδιαστεί 
με μεγαλύτερεε από τιε συνηθι- 
σμένεε ποσότητεε τροφίμων και 
απαραίτητων αγαθών. «Αδειασε 
το μαγαζί» φέρονται να δήλωσαν 
υπεύθυνοι αλυσίδαε σούπερ μάρ
κετ, ενώ μαρτυρίεε υπαλλήλων μι
λούν για καταναλωτέε που «ά- 
δειαζαν τα ράφια με κονσέρβεε, 
ζυμαρικά, ζάχαρη, κ. λπ.».

«Πρόσλαβε έναν Ελληνα», εκστρατεία με πρωτοβουλία της ομογένειας
Της ΛΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ

Χθες τη  νύχτα, ουδείε μπορούσε 
να  πει με βεβαιότητα τι θα έφερ
νε  η επόμενη μέρα για την Ελλά
δα. Εκατομμύρια Ελληνεε παρα-

λουθούσαν με κομμένη τη ν α- 
. ασα τιε εξελίξειε, αναλογιζόμε- 
νοι πώε αυτέε θα επηρέαζαν το 
μέλλον τηε χώραε και βέβαια το 
δικό τουε. Ισωε για πρώτη φορά 
με τόσο απόλυτο τρόπο όλα τα εν
δεχόμενα ήταν ανοιχτά. Στο μυα
λό όλο και περισσότερων ωριμά
ζει πλέον η σκέψη για έξοδο από 
τη  χώρα. «Ναι, αλλά πώε; Πού;».

Συμπλήρωση εισοδήματοβ
«Η  μαζική μετανάστευση δεν εί

ναι λύση» υποστηρίζουν οι Ελλη
νεε του εξωτερικού που στέκονται 
όπωε ποτέ άλλοτε στο πλευρό τηε 
πατρίδαε. «Από τη ν  άλλη τα πο
σοσ τά  ανεργίαε είναι υψηλά. 
Ομωε όλοι μπορούμε να βοηθή-

σουμε». Ο λόγοε για την τελευταία 
πρωτοβουλία τηε ομογένειαε που 
αναμένεται να βοηθήσει χιλιάδεε 
Ελληνεε που είναι σήμερα άνερ
γοι ή (όποια και αν ήταν η έκβα
ση τηε χθεσινήε ψηφοφορίαε) θα 
χρειαστεί να αναζητήσουν και 
δεύτερη δουλειά ή να συμπλη
ρώσουν το  εισόδημά τουε.

Το διαδικτυακό ειδησεογρα- 
φικό δίκτυο Greek Reporter 
(greekreporter. com), που ενώνει 
τουε Ελληνεε ομογενείε απ’ άκρη 
σ ’ άκρη του πλανήτη, παρουσία
σε μία νέα  εκστρατεία με τίτλο 
«Hire a Greek» («Πρόσλαβε έναν 
Ελληνα»), με στόχο τη ν  απορρό
φηση Ελλήνων υποψηφίων σε ε- 
ταιρείεε του εξωτερικού για ερ
γασία εξ αποστάσεωε.

«Η  Ελλάδα είναι σήμερα ε
γκλωβισμένη σε ιστορικά πρω- 
τόγνωρεε οικονομικέε συνθήκεε. 
Εχουν υπάρξει πολλέε πρωτο- 
βουλίεε για παροχή βοήθειαε

Στόχος, η απορρόφηση 
υποψηφίων για εργασία 
εξ αποστάσεως -  
Η  ιστοσελίδα είναι 
ανοιχτή για καταχώριση 
βιογραφικών ή 
αναζήτηση συνεργάτη.

στην Ελλάδα και τουε πολίτεε τηε, 
που υποφέρουν λόγω τω ν  απο
λύσεων, τηε φορολογίαε και τηε 
υποβάθμισηε τηε ποιότηταε ζω- 
ήε. Ομωε, μολονότι το να στέλνειε 
χρήματα στουε συγγενείε σου, να 
ανοίγειε λογαριασμούε για να 
συγκεντρώνειε πόρουε ώστε να 
καλύψειε μία ελάχιστη τρύπα 
του ελληνικού χρέουε και ίσωε να 
φέρνειε δύο-τρειε φίλουε στιε 
ΗΠΑ, το ν  Καναδά ή τη ν  Αυ
στραλία μπορεί να αποτελεί μια

προσωρινή λύση, χρειάζεται κά
τι πολύ πιο δραστικό», αναφέρε- 
ται σ τη ν  ιστοσελίδα τηε πρωτο- 
βουλίαε (hireagreek. com). «Κά
τι που να είναι βιώσιμο και δεν θα 
κάνει τουε Ελληνεε να αισθάνο
νται ότι λαμβάνουν ελεημοσύνη. 
Αυτό που η Ελλάδα χρειάζεται εί
ναι δουλειέε».

Η εκστρατεία  απευθύνεται 
στουε εκατοντάδεε χιλιάδεε Ελλη- 
νοαμερικανούε, Ελληνοκαναδούε, 
Ελληνοαυστραλούε και Ελληνεε ε- 
τηχειρηματίεε από όλο τον κόσμο. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να «α νε
βάζουν» τα βιογραφικά τουε στην 
ιστοσελίδα όπου οι εταιρείεε θα 
μπορούν να τα εντοπίζουν εύκο
λα και γρήγορα.

Εκατοντάδεβ δουλειές
«Υπάρχουν εκατοντάδεε δου

λειέε που μπορούν να γίνουν α
πό απόσταση χάρη στα  νέα δια
δικτυακά εργαλεία. Για παρά-

δειγμα, για να φτιάξειε μια ισ το
σελίδα, να σχεδιάσειε μια επαγ
γελματική κάρτα, να μοντάρειε έ
να βίντεο ή να  μεταφράσειε έγ
γραφα δεν χρειάζεται να βρίσκε
σαι στο γραφείο σου - ούτε καν 
σ τη ν  ίδια ήπειρο. Οι Ελληνεε εί
ναι ταλαντούχοι και μολονότι η 
κοινή γνώμη έχει στραφεί ενα
ντ ίο ν  τουε, υπό τιε σωστέε εργα- 
σιακέε συνθήκεε μπορούν να πα- 
ραγάγουν σπουδαία αποτελέ
σματα - αυτό ή ταν άλλωστε που 
βοήθησε τη ν ομογένεια να  δια- 
πρέψει σε όλο το ν  κόσμο», ανα
φέρουν. «Γ ι’ αυτό τη ν  επόμενη 
φορά που θα χρειαστείε μια υ
πηρεσία, σκέψου να  προσλάβειε 
Ελληνα».

Το σά ιτ είναι ανουαό σε ο- 
ποιονδήποτε θέλει να καταχω
ρίσει το  βιογραφικό του ή να  α
να ζη τήσει συνεργάτη, με μονα
δική προϋπόθεση τη  δημιουργία 
λογαριασμού.

Σ Υ Ν Τ Ο Μ Α

ΑΝΕΒΑΣΑΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΝΤΕΟ___________________________

Επίθεση χάκερ στην ιστοσελίδα 
των Γενικών Αρχείων του Κράτους
Η ομάδα «Greek Hacking Scene» (GHS) επετέθη στην ιστοσε
λίδα των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Πρόκειται για Ελλη
νες χάκερ οι οποίοι εισέβαλαν στην ιστοσελίδα και «ανέβα
σαν» διάφορα βίντεο μεταξύ των οποίων η ορκωμοσία του 
πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, αλλά και στιγ
μιότυπα αηό τα επεισόδια που συνέβησαν στο κέντρο της 
Αθήνας. «Λαός που ξεχνά την ιστορία του είναι καταδικασμέ
νος να την ξαναζήσει» ήταν το μήνυμα των χάκερ. Μεταξύ 
των βίντεο που προβλήθηκαν ήταν αποσπάσματα αηό τις εκ
πομπές των Κώστα Χαρδαβέλλα και Μάκη Τριανταφυλλόπου- 
λου, ενώ «ανέβασαν» και πρωτοσέλιδα της εφημερίδας 
«Ελεύθερη Ωρα», παρουσιάζοντας στο κάτω μέρος της ιστο
σελίδας την Αγία Σοφία.

ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ________________________________________

Εισέβαλαν σε γραφεία βουλευτών

Καταστροφές υπέστησαν τα γραφεία των βουλευτών Αντζε- 
λας Γκερέκου (ΠΑΣΟΚ) και Νίκου Δένδια (Ν.Δ.) στην Κέρκυ
ρα, όταν περίπου πεντακόσιοι διαδηλωτές εισέβαλαν μετά το 
πέρας της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που πραγματοποιή
θηκε χθες το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της πόλης. Οι 
αστυνομικές δυνάμεις δεν μπόρεσαν να τους αποτρέψουν 
και αφού έσπασαν τις πόρτες των γραφείων, κατέστρεψαν α
ντικείμενα στους εσωτερικούς χώρους.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ_______________________________

Απόψεις δικαστών

Οι βραδείς ρυθμοί στην απονομή της διοικητικής Δικαιοσύ
νης, η δυσφορία του κλάδου στις σχεδιαζόμενες μειώσε 
των αποδοχών των δικαστικών και οι ρυθμίσεις που προωθεί 
το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για την ε
σωτερική λειτουργία των δικαστηρίων, απασχόλησαν τη γενι
κή συνέλευση της Ενωσης Διοικητικών Δικαστών. 0  πρόε
δρος του Συμβουλίου της Επικράτειας Παν. Πικραμμένος εί
πε ότι «η οικονομική κρίση εξελίσσεται ραγδαία σε κρίση η
θικών αξιών και σε κρίση θεσμών», συμπληρώνοντας ότι «ο 
διοικητικός δικαστής καλείται να κάνει μία άσκηση ισορρο
πίας, ανάμεσα στο δημόσιο συμφέρον και τις ανάγκες της 
κοινωνίας. Κινδυνεύει να χάσει την ισορροπία του αν ρίξει το 
βάρος προς τη μία ή την άλλη πλευρά». «Ενδημικό φαινόμε
νο, που συνεχώς οξύνεται σε βαθμό εκρηκτικό και επικίνδυ
νο, όχι μόνο για την ουσιαστική απονομή της δικαιοσύνης αλ
λά και για τη λειτουργία του ίδιου του πολιτεύματος», χαρα
κτήρισε τη βραδύτητα στη Δικαιοσύνη ο πρόεδρος της Ενω
σης κ. Γ. Φαλτσέτος.

ΝΟΜΙΜΗ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

Απόφαση του ΣτΕ

Με διαδικασίες εξπρές στο πλαίσιο της «πρότυπης δίκης» 
(σύμφωνα με τον νόμο 3900/2010) κρίθηκε η συνταγματι
κότητα του νομοθετικού μέτρου του υπουργείου Δικαιοσύ
νης, με το οποίο αυξήθηκε κατακόρυφα, κατά 4 40 % , το δι

καστικό παράβολο. Η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ απο
τελεί πλέον οδηγό για όλα τα διοικητικά δικαστήρια της χώ
ρας, τα οποία δεν μπορούν να παρεκκλίνουν από το περιε
χόμενό της. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο έκρινε ότι 
παράβολο των 100 ευρώ που απαιτείται να καταβληθεί για 
την προσφυγή μέχρι την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης, 
«δεν είναι κατά την κοινή πείρα τέτοιου ύψους ώστε να 
μπορεί να θεωρηθεί ότι παρεμποδίζει το δικαίωμα του προ- 
σφεύγοντα και εν γένει του διοικούμενου να προσφύγει ε 
νώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων». Κατά συνέπεια «δεν 
αντίκειται στα περί δικαστικής προστασίας» που προβλέπει 
το άρθρο 20 του Συντάγματος.

Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΤΡΩΝ________________________________

Κανονικά η κυκλοφορία

Κανονικά διεξάγεται από χθες η κυκλοφορία στην Ε.Ο. Αθη- 
νών-Πατρών, η οποία παρέμενε κλειστή, στο ύψος του Δια- 
κοφτού, εξαιτίας κατολίσθησης που είχε σημειωθεί την πε
ρασμένη Δευτέρα.

ΣΤΗ ΜΕΣΑΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_______________________________

Καταγγελία για βιασμό

Αποτροπιασμό προκαλεί το άκουσμα της είδησης ότι δύο άν- 
δρες φέρονται να βίασαν 15χρονη στην περιοχή της Μεσα- 
ράς Ηρακλείου. Σύμφωνα με όσα η ίδια κατέθεσε στην αστυ
νομία, οι δύο άνδρες την έπεισαν να τους ακολουθήσει λέγο- 
ντάς της ότι είναι γνωστοί του πατέρα της. Μάλιστα, σύμφω
να με πληροφορίες, έδειχναν να γνωρίζουν αρκετό πράγμα
τα για την οικογένεια της 15χρονης, γεγονός που εκμεκ 
λεύτηκαν για να την οδηγήσουν σε ερημική τοποθεσία και να 
τη βιάσουν. Στη συνέχεια την εγκατέλειψαν αβοήθητη και ε
ξαφανίστηκαν. Η κοπέλα κατάφερε σε άσχημη κατάσταση να 
φτάσει στο σπίτι της και να διηγηθεί τα όσα συνέβησαν, ενώ 
ακολούθησε και καταγγελία στην Αστυνομία.

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΟΣΜΟ_____________________

Συνελήφθη με λαθραία τσιγάρα

Στη σύλληψη 52χρονου στην περιοχή του Ευόσμου προχώ
ρησαν χθες αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αμεσης Δράσης 
Θεσσαλονίκης, καθώς εντόπισαν στο φορτηγό που οδηγούσε 
2.430.000 λαθραία τσιγάρα. Το φορτηγό φέρεται να παρέ
δωσε στον 52χρονο συνεργός του, που αναζητείται. Οι αστυ
νομικές αρχές αναζητούν επίσης τον 38χρονο ιδιοκτήτη του 
φορτηγού. Σε βάρος του 52χρονου, ο οποίος κατηγορέίται 
για «εγκληματική οργάνωση», «πλαστογραφία» και παραβά
σεις του νόμου «περί τελωνειακού κώδικα», σχηματίστηκε 
δικογραφία.

ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔ0Υ__________________

Η ζωή σε άλλους πλανήτες

Η επιστημονική ματιά στην αναζήτηση ζωής σε άλλους πλα
νήτες αποτελεί το αντικείμενο διάλεξης που θα δοθεί μεθαύ
ριο, Τετάρτη 15/2 στο Ιδρυμα Ευγενίδου στις 7 μ.μ. Ερωτήμα
τα όπως τι καθιστά κατοικήσιμο έναν πλανήτη, πώς και υπό 
ποιες προϋποθέσεις μπορεί να εμφανιστεί η ζωή, ποιες είναι 
οι προοπτικές εύρεσης εξωγήινης ζωής στο ηλιακό σύστημα 
και αλλού, κατά πόσο είναι ενδεχόμενη η ύπαρξη νοημόνων 
μορφών ζωής, αλλά και ποια θα ήταν η σημασία μιας ενδεχό
μενης ανακάλυψης εξωγήινης ζωής για τον τρόπο που βλέ
πουμε τον κόσμο, θα αναλύσουν ο καθηγητής Αστροφυσικής 
Παύλος Γ. Λασκαρίδης, ο καθηγητής Φυσικής Διαστήματος 
Ξενοφών Μουσός και ο λέκτορας Φυσικής Χάρης Αναστό- 
πουλος. Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα κάνει ο Διονύσης 
Π. Σιμόπουλος, διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου.


