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Ναυάγιο στην προσέγγιση 
ίων «ύποπτων» βουλευτών
ΤΟ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ στη γα
λάζια Κοινοβουλευτική Ομάδα 
που οδήγησε τη νύχτα και στο 
μπαράζ των 21 διαγραφών είχε 
διαφανεί από χθες το μεσημέρι με 
την αιφνιδιαστική παραίτηση του 
βουλευτή Τρικάλων Νίκου Λέ- 
γκα (τον διαδέχθηκε ο Θανάσης 
Σκρέκας), ο οποίος επικαλέστηκε 
την «έλλειψη εξουσιοδότησης» 
από τους ψηφοφόρους του να 
στηρίξει τη δανειακή σύμβαση. 
Ο πρώην υφυπουργός δεν είχε 
εκδηλωθεί στη συνεδρίαση της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας και 
αυτό επέτεινε την ανησυχία της 
Λεωφόρου Συγγρού ως προς 
τον τελικό αριθμό των γαλάζιων 
«ανταρτών».

Στην απόφαση της κομματικής 
ηγεσίας ανατάχθηκαν τελικώς οι 
δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσω
ποι Κώστας Μαρκόπουλος και 
Μανώλης Κεφαλογιάννης (απεί
χε) και οι Χρήστος Ζώης, Κώστας 
Γκιουλέκας, Γιώργος Βλάχος, 
Μαργαρίτης Τζίμας, Μαρία Κόλ- 
λια-Τσαρούχα, Παναγιώτης Με- 
λάς, Σπόρος Γαληνός, Δημήτρης 
Σταμάτης, Κώστας Παπασιώζος, 
Γιώργος Βαγιωνάς, Ζήσης Τζηκα- 
λάγιας, Δημήτρης Δερμετζόπου- 
λος, Ελίζα Βόζεμπεργκ, Ελενα 
Κουντουρά, Μιχάλης Γιαννάκης, 
Γιώργος Καρασμάνης, Θεόφιλος 
Λεονταρίδης, Αναστάσιος Καρυ- 
πίδης και Μίκα Ιατρίδη.

Αίσθηση προκάλεσε η ανταρ

σία και των τριών βουλευτών 
Σερρών (Λεονταρίδης, Καρυπί- 
δης, Κόλλια-Τσαρούχα) με απο
τέλεσμα μετά τη διαγραφή τους 
η ΝΔ να μην έχει εκπρόσωπο για 
πρώτη φορά στα χρονικά στο νο
μό, αλλά και το ηχηρό «όχι» που 
είπαν στην κομματική ηγεσία 
μια σειρά από βουλευτές -  και 
μάλιστα απο τον πυρήνα των 
σαμαρικών -  τους οποίους εί
χαν προσεγγίσει από προχθές 
το απόγευμα ο Κώστας Τοσού
λας και ο γραμματέας του κόμ
ματος Ανδρέας Λυκουρέντζος, 
προκειμένου να περιοριστούν 
οι διαρροές.

Στην ίδια επιχείρηση πήραν 
μέρος και στελέχη της καρα- 
μανλικής πτέρυγας, κατά πλη
ροφορίες με εντολή του πρώην 
πρωθυπουργού, προσπαθώντας 
να μεταπείθουν όσους είχαν δη
λώσει ότι θα καταψηφίσουν τη 
συμφωνία, αλλά και αυτή η από
πειρα ναυάγησε.

Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως 
των βουλευτών Κώστα Τζαβά- 
ρα και Μιχάλη Παπαδόπουλου, 
υπήρξε αναδίπλω ση, αλλά η 
ανταρσία γενικεύθηκε, ύστερα 
και από «οργανωμένη πίεση» με
γάλου αριθμού συνδικαλιστών 
της ΔΑΚΕ και στελεχών που επιδι
ώκουν την δημιουργία μιας νέας 
αντιμνημονιακής κίνησης, όπως 
εκτιμούσαν επιτελικά στελέχη 
της Λεωφόρου Συγγρού.

ΛΑΟΣ: Βορίδης - Γεωργιάδης σε πλήρη ρήξη με Καραιζαφέρη

Σε τροχιά διάσπασης 
από το διπλό «ναι» -5
ΣΚΗΝΙΚΟ ΔΙΑ ΣΠ Α ΣΗ Σ στον 
Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό δια
μορφώνει η διαγραφή των δύο πιο 
προβεβλημένων βουλευτών του 
κόμματος, Μάκη Βορίδη και Αδωνη 
Γεωργιάδη, οι οποίοι επιβεβαίωσαν 
τη νύχτα στη Βουλή την πλήρη ρήξη 
τους με τον Γιώργο Καρατζαφέρη 
και υπερψήφισαν τη νέα δανειακή 
σύμβαση.

Στελέχη του ΛΑΟΣ εξέφραζαν 
χθες την ανησυχία ότι η διπλή δι
αγραφή θα προκαλέσει μεγάλους 
εσωκομματικούς τριγμούς και θα 
οδηγήσει το κόμμα σε μια δίνη, την 
ώρα που δέχεται αμφίπλευρη πίεση 
τόσο από τη ΝΔ όσο και από τα δε
ξιά του, με τη δημοσκοπική άνοδο 
της Χρυσής Αυγής. Η διαγραφή των 
δύο βουλευτών είχε προαναγγελθεί 
από τον Γ. Καρατζαφέρη ύστερα 
από την απόφαση για αποχώρηση 
από την κυβέρνηση Παπαδήμου 
και την επάνοδο του ΛΑΟΣ σε μια 
ακραία, εθνικιστική ρητορική, αλλά 
έως χθες το απόγευμα αρκετά στε
λέχη του κόμματος ευελπιστοϋσαν 
ότι οι Μ. Βορίδης και Α. Γεωργιάδης 
θα απέφευγαν να διαφοροποιηθούν 
από τη νέα κομματική γραμμή. Στην 
προσπάθεια να αναζητηθεί μια δι
έξοδος που θα μπορούσε να απο
τρέψει τη ρήξη απέδιδαν πολλοί και 
την απόφαση του Γ. Καρατζαφέρη 
να αποχωρήσει η Κοινοβουλευτική 
Ομάδα του κόμματος από τη Βουλή, 
ώστε να μην καταγραφεί ότι κατα
ψήφισε τη συμφωνία.

Και η λύση αυτή όμως δεν έπεισε 
τους δύο βουλευτές, που έστειλαν 
πριν από τις κρίσιμες ψηφοφορίες 
το δικό τους μήνυμα ηχηρής διαφο
ροποίησης από τον πρόεδρο του 
ΛΑΟΣ: την ώρα που ο κ. Καρατζα- 
φέρης έκανε νεύμα στα μέλη της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας για την 
ομαδική αποχώρηση, οι δυο τους 
παρέμειναν αμετακίνητοι στα έδρα-

Μάκηε Βορίδηε

Αδωνιε Γεωργιάδηε

να, ξεκινώντας τη δική τους πορεία. 
Αντιθέτως, ο βουλευτής Θανάσης 
Πλεύρης, ο οποίος επίσης είχε 
εκφράσει εντός των κομματικών 
οργάνων σοβαρές επιφυλάξεις για 
την τακτική του Γ. Καρατζαφέρη, 
αποφάσισε τελικώς να συνταχθεί 
με την επίσημη κομματική θέση.

Κομματικοί παράγοντες δεν 
απέκλειαν η χθεσινή ρήξη των Μ. 
Βορίδη και Α. Γεωργιάδη με τον Γ. 
Καρατζαφέρη να ανοίξει τον δρόμο 
και για την επιστροφή τους στο 
κυβερνητικό σχήμα, εάν ο κ. Πα- 
παδήμος αποφασίσει να στηριχθεί 
σε πολιτικά πρόσωπα και όχι σε 
τεχνοκράτες για επικείμενο ανα
σχηματισμό της κυβέρνησης. Οι 
ίδιοι δήλωναν χθες το βράδυ ότι θα 
συνεχίσουν να στηρίζουν το έργο 
του κ. Παπαδήμου από οποιαδή
ποτε θέση, όπως ήδη είχαν τονίσει 
και στις επιστολές παραίτησής τους 
την περασμένη Παρασκευή.

Το ενδεχόμενο της επιστροφής 
τους στην κυβέρνηση, πάντως, 
θα είναι και το όπλο του Γ. Καρα
τζαφέρη στη σύγκρουση με τους 
βουλευτές, καθώς συνεργάτες του 
απέδιδαν τη διαφοροποίησή τους 
στο «δέλεαρ της εξουσίας» και της 
διατήρησης των υπουργικών χαρ
τοφυλακίων τους. Οι ίδιες πηγές, 
μάλιστα, έλεγαν με νόημα ότι τυ- 
πικώς η παραίτηση του Μ. Βορίδη 
από το υπουργείο Μεταφορών και 
του Α. Γεωργιάδη από τη θέση του 
υφυπουργού Ναυτιλίας δεν είχαν 
γίνει ακόμη αποδεκτές. Σε κάθε 
περίπτωση, στα κομματικά γραφεία 
έχει φουντώσει η συζήτηση για το 
πολιτικό μέλλον των δύο βουλευτών 
και τη νέα πολιτική στέγη τους μετά 
τον ΛΑΟΣ. Οι περισσότεροι προεξο
φλούν ότι στο προσεχές διάστημα 
θα ενταχθούν στη ΝΔ, με συμμετοχή 
στα ψηφοδέλτια της Περιφέρειας 
Αττικής και της Β' Αθήνας αντίστοι
χα, έστω κι αν από τη Λεωφόρο Συγ- 
γρού αρνοΰνται κάθε προσέγγιση 
και υποστηρίζουν ότι δεν πρόκειται 
να γίνουν συζητήσεις πριν από τις 
εκλογές με στελέχη που προέρχο
νται από άλλα κόμματα.

Με στόχο να περιφρουρηθεί η 
συνοχή του ΛΑΟΣ, πάντως, ο Γ. Κα- 
ρατζαφέρης συγκάλεσε προχθές 
την Κεντρική Επιτροπή του κόμμα
τος και διά βοής έλαβε έγκριση για 
τους χειρισμούς του. Η ίδια συνε
δρίαση αποτέλεσε ουσιαστικά και 
την αφετηρία μιας νέας σκληρής 
αντιμνημονιακής τακτικής, στην 
οποία θα καταφϋγει πλέον ο ΛΑΟΣ. 
Σε αυτή συμμετείχε ο Α. Γεωργι- 
άδης, επιμένοντας ότι το κόμμα 
πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει 
την κυβέρνηση Παπαδήμου και να 
ψηφίσει τη δανειακή σύμβαση, ενώ 
ο κ. Βορίδης απούσιαζε, προαναγ
γέλλοντας τη ρήξη που επισημοποι
ήθηκε τη νύχια στη Βουλή.

Ο πρόεδροε του ΛΑ Ο Σ Γιώργοε Καρατζαφέρηε μιλά ~ στην Ολομέλεια τηε Βουλήε
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Απειλές για έ& ιΧΠΊ από το ευρώ
0  Βόλφγκανγκ Σόιμπλε για πρώιη ψορά άφησε να εννοηθεί όπ η Ελλάδα μπορεί να βγει από ιην ευρωζώνη
ΡΕΠΟΡΤΑΖ '
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Με απειλές ακόμη και για 
έξοδο της Ελλάδας από το 
ευρώ, που προέρχονται για 

πρώτη φορά από επίσημα γερμανικά 
χείλη, βρίσκεται αντιμέτωπη η χώρα 
μας. Πρόκειται για απειλές που αφο
ρούν όχι μόνο την ψήφιση των μέ
τρων του Μνημονίου, αλλά και την 
πιστή εφαρμογή τους.

Ο υπουργός Οικονομικών της Γερ
μανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε άφησε 
να εννοηθεί για πρώτη φορά ότι, αν 
και κανένας δεν το θέλει, η Ελλάδα 
μπορεί να χρειαστεί να βγει από την 
ευρωζώνη προκειμένου να γίνει πιο 
ανταγωνιστική, στέλνοντας μήνυμα 
στην ελληνική κυβέρνηση αντίστοιχο 
με αυτό που έστειλαν υπουργοί Οικο
νομικών της ευρωζώνης κατά τη δι
άρκεια του Eurogroup που πραγματο
ποιήθηκε την προηγούμενη Πέμπτη.

«Η Ελλάδα πρέπει να κάνει ό,π πρέ
πει για να γίνει ανταγωνιστική -  είτε 
αυτό γίνει σε συνδυασμό με το νέο 
πρόγραμμα σωτηρίας είτε μέσω άλ
λης οδού, που πραγματικά δεν θέ
λουμε να ακολουθήσουμε», είπε χα
ρακτηριστικά ο κ. Σόιμπλε σε συνέ
ντευξή του στη γερμανική εφημερί
δα «Welt am Sonntag».

Οταν ρωτήθηκε αν η δήλωση αυ
τή σημαίνει ότι η χώρα μας θα πρέ
πει να εγκαταλείψει την ευρωζώνη, 
απάντησε: «Αυτό είναι στα χέρια των

Η Μέρκελ και οι περισσόιεροι 
εταίροι, ιδιαίτερα η Γαλλία, 
είναι υπέρ ms παραμονή*, 
αναφέρουν τα δημοσιεύματα

Seconds.. I

ίδιων των Ελλήνων. Αλλά ακόμη και 
στην περίπτωση που φύγουν από την 
ευρωζώνη οι Ελληνες, κάτι το οποίο 
σχεδόν κανείς δεν θεωρεί ότι θα γ ί
νει, θα εξακολουθήσουν να παραμέ
νουν μέρος της Ευρώπης».

ΚΟΝΤΡΑ. Λίγες ώρες νωρίτερα η «Die 
Welt» είχε γράψει ότι ο Βόλφγκανγκ 
Σόιμπλε είναι εκείνος που πιέζει για 
να φύγει η χώρα μας από το ευρώ λό
γω της μεγάλης «αναξιοπιστίας» της, 
όπως τη χαρακτήρισε, ενώ η Ανγκε- 
λα Μέρκελ τάσσεται κατά της παρα
μονής της Ελλάδας στο ευρώ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της 
κυρίας Μέρκελ, ο Στέφεν Ζάιμπερτ, 
διέψευσε στο «Dow Jones» ότι υπάρ
χει τέτοια διάσταση απόψεων, αλλά 
το μήνυμα προς την Αθήνα από το 
Βερολίνο είναι σαφές.

Σύμφωνα με την «Die Welt», η κυ
ρία Μέρκελ και οι περισσότεροι εταί
ροι της ευρωζώνης, ιδιαίτερα η Γαλ
λία, είναι υπέρ της παραμονής της Ελ
λάδας στο ευρώ, με εξαίρεση δύο ή 
τρεις χώρες που δεν κατονομάζονται.

«Οι υποσχέσεις των Ελλήνων δεν 
είναι αρκετές πια για εμάς... Η Ελλάδα 
δεν μπορεί να είναι σαν βαρέλι χωρίς 
πάτο», είπε ακόμη ο κ. Σόιμπλε στη 
συνέντευξη στη «Welt am Sonntag» 
λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη ψη
φοφορία για τα μέτρα στην ελληνική 
Βουλή, ανεβάζοντας ακόμη περισσό-

Ο σεφ και μάγειραε μαζί είναι η Ανγκελα Μέρκελ. Ο χασάπηε είναι ο πρόεδροε πρώτο πιάτο έφαγαν το ψαχνό. Και για δεύτερο, ετοιμάζονται -  οι αχόρταγοι
τηε Κομισιόν Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο. Και οι πελάτεε του εστιατορίου -  να φάνε και τα κόκαλα. Ο σκησογράφοε τηε «Γκάρντιαν» Μάρτιν Ρόουσον
παραπέμπουν σε ταινίεε των Μόντι Πάιθον. Το μενού έχει σήμερα Ελλάδα. Για θα μπορούσε να είναι χθεε ανάμεσα στουε διαδηλωτέε στο Σύνταγμα...

ΛΑΘΟΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ

Αυστηρή κριτική Zopos στη Μέρκελ

τερο τους τόνους. Προσέθεσε εξάλ
λου ότι οι προσπάθειες για να δοθεί 
βοήθεια στην Ελλάδα είναι πιο δύ
σκολες από αυτές για την ενοποίηση 
των δύο Γερμανιών τη δεκαετία του 
'90 και κατέληξε λέγοντας ότι οι Ελ
ληνες είναι «ειδική περίπτωση» και 
ότι οι Πορτογάλοι κάνουν καλύτερη 
δουλειά. «Ο δρόμος θα είναι δύσκο
λος», είπε ο κ. Σόιμπλε.

Οι καιασιροφέ* 
στην πρώτη σελίδα
Τα χθεσινά επεισόδια στην Αθήνα 
βρέθηκαν, όπωε ήταν αναμενόμενο, 
στην πρώτη σελίδα των ηλεκτρονικών 
εκδόσεων των διεθνών εφημερίδων 
αλλά και των πρακτορείων ανά 
τον κόσμο, που καλύπτουν τιε 
εξελίξειε, από την Ευρώπη έωε και 
την Αμερική. «Κτίρια στην Αθήνα 
καίγονται καθώε οι Βουλευτέε μιλούν 
για τα μέτρα λιτότηταε», ανέφιερε 
το ΒβαΙθΓε, ενώ το ΒΒΟ κάλυψε με 
εκτεταμένα ρεπορτάζ τιε ταραχέε 
ενόψει τηε ι" οφορίαε στη Βουλή

ΑΥΣΤΗΡΗ ΚΡΙΤΙΚΗ στη γερμανί- 
δα Καγκελάριο Ανγκελα Μέρκελ 
για τον τρόπο που διαχειρίζεται 
την ελληνική και γενικότερα την 
ευρωπαϊκή κρίση έκανε ο δισε- 
κατομμυριούχος μεγαλοεπενδυ- 
τής Τζόρτζ Σόρος, ο οποίος τόνι
σε πως ήταν λάθος να δοθεί βο
ήθεια στην Ελλάδα με τόσο υψη
λά επιτόκια.

«Γι' αυτό δεν μπορεί να σωθεί η 
χώρα σήμερα και το ίδιο θα μπο
ρούσε να συμβεί με την Ιταλία», 
εάν και η Ρώμη αναγκαστεί να 
πληρώσει υψηλά επιτόκια, τόνι
σε ο Σόρος μιλώντας στο γερμανι
κό περιοδικό «Der Spiegel». Πρό- 
σθεσε δε ότι μια ελληνική χρεο
κοπία θα μπορούσε να επιδεινώ
σει σημαντικά την κρίση προκα- 
λώντας προβλήματα στις τράπε
ζες της Ιταλίας και της Ισπανίας,

οδηγώντας τελικά σε «ευρωπαϊ
κή έκρηξη».0 δισεκατομμυριού- 
χος επενδυτής ανέφερε ότι η πο
λιτική της Μέρκελ μπορεί να οδη
γήσει σε μια νέα Μεγάλη Υφεση, 
αντίστοιχη με αυτή που γνώρισε 
ο πλανήτης της δεκαετία του '30.

«Θαυμάζω την Καγκελάριο Αν- 
γκελα Μέρκελ για τις ηγετικές της 
ικανότητες. Δυστυχώς όμως οδη
γεί την Ευρώπη προς λάθος κατεύ
θυνση», είπε ο Σόρος που πιστεύ
ει ότι η κρίση δεν πρέπει να αντι
μετωπίζεται με λιτότητα και περι
κοπές αλλά με επενδύσεις και δι
άθεση κεφαλαίων.

«Διαφορετικά θα επαναλάβουμε 
τα λάθη που βύθισαν την Αμερική 
στη Μεγάλη Υφεση του 1929. Αυ
τό είναι που δεν καταλαβαίνει η 
Ανγκελα Μέρκελ», συμπλήρωσε. 
Ο Σόρος είπε ακόμη στο «Spiegel»

ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να χει
ριστεί την κρίση χωρίς την πα
ρέμβαση του Διεθνούς Νομισμα
τικού Ταμείου.

Ο Σόρος προέβλεψε επίσης σε 
ξεχωριστή συνέντευξή του στο 
¿ΝΝ ότι η ασθενής ανάπτυξη και 
τα πολιτικά προβλήματα στην Ευ
ρώπη μπορεί να διαλύσουν την 
Ευρωπαϊκή Ενωση ακόμη και εάν 
η Ελλάδα λάβει σκληρά μέτρα λι
τότητας και προειδοποίησε ότι 
οι ασθενέστερες οικονομικά χώ
ρες της ΕΕ βρίσκονται αντιμέτω
πες με ολόκληρη χαμένη δεκαε
τία. Οι ευρωπαϊκές Αρχές δεν χει
ρίστηκαν καλά την ελληνική κρί
ση, συμπλήρωσε ο Σόρος που εκτί
μησε ότι τα προβλήματα της χώ
ρας μας θα εξακολουθήσουν να 
αποτελούν πηγή ανησυχιών για 
την Ευρώπη.
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Τι δηλώνει σια «ΝΕΑ» εκπρόσωικ« ίου Σόιμπλε

Μηχανισμοί φερεγγυόιηιας 
ίο ιαμείο διασφάλισης δανεισιών
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ

Ω ς μηχανισμό αύξησης της 
φερεγγυότητας της Ελλά
δας παρουσιάζει το γερμα
νικά υπουργείο Οικονομικών την 

πρόταση που κατέθεσαν η Γαλλία 
και η Γερμανία για τη δημιουργία 
ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού 
(escrow account) όπου θα κατατί
θενται τα χρήματα της ευρω παϊ
κής βοήθειας προκειμένου να ε ί
ναι εξασφαλισμένη η εξυπηρέτη
ση του ελληνικού χρέους.

«Πιστεύουμε ότι ένας τέτοιος μη
χανισμός θα μπορούσε να συμβάλει 
σημαντικά στην αύξηση της εμπι
στοσύνης των επενδυτών στην Ελ
λάδα και τελικά να πείσει τους επεν
δυτές να χρηματοδοτήσουν τη χώ
ρα», δηλώνει στα «ΝΕΑ» ο Μπερ- 
τράντ Μπενουά, εκπρόσωπος του 
γερμανού υπουργού Οικονομικών 
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ. Κατά τον κ. Μπε
νουά η γαλλογερμανική πρόταση 
-  η οποία βρίσκει σύμφωνα πολ
λά κράτη-μέλη της ζώνης του ευ
ρώ, αλλά και την Ευρωπαϊκή Επι
τροπή -  δεν αποτελεί έναν πρόσθε-

το μηχανισμό ελέγχου της Ελλάδας 
που πλήττει την εθνική κυριαρχία 
της χώρας, αλλά ένα μέσο που κα
θησυχάζει τους επενδυτές και δια
σφαλίζει την ορθή διαχείριση των 
χρημάτων που θα λάβει η Ελλάδα.

«Η Γαλλία και η Γερμανία έχουν 
προτείνει τη δημιουργία ενός λο
γαριασμού μεσεγγύησης όπου θα 
κατατεθεί μέρος των χρημάτων που 
θα λάβει η Ελλάδα από το Ευρωπαϊ
κό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Στα
θερότητας (ΕΕδΕ) στο πλαίσιο ενός 
ενδεχόμενου δεύτερου προγράμμα
τος βοήθειας», δήλωσε ο εκπρόσω
πος Τύπου του γερμανού υπουργού 
Οικονομικών στα «ΝΕΑ», προσθέ
τοντας πως τα χρήματα που θα  κα
τατίθενται στον λογαριασμό αυτόν 
θα χρησιμοποιούνται εν συνεχεία 
αποκλειστικά και μόνο για την κα
ταβολή των τόκων του ελληνικού 
δημόσιου χρέους.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΡΟΣ. Σύμφωνα με πλη
ροφορίες των «ΝΕΩΝ» η αποδοχή 
του ειδικού δεσμευμένου λογαρια
σμού αποτελεί έναν από τους βα
σικούς όρους και μία από τις πρό
σθετες εγγυήσεις που ζητεί η τρό
ικα από την ελληνική κυβέρνηση.

Συμφωνεί και ίο ΔΝΤ
Το Διεθνέε Νομισματικό Ταμείο 
εμφανίζεται να επικροτεί και αυτό 
τη δημιουργία του λογαριασμού, 
αναγνωρίζονταε πωε αποτελεί μια 
ακόμη εγγύηση για την αποπληρωμή 
των ελληνικών χρεών.
Βάζονταε στον λογαριασμό αυτόν 
περίπου 70 δισ. ευρώ από το νέο 
δάνειο τα κράτη τηε ευρωζώνηε και το 
ΔΝΤ θα μπορούν να ελέγχουν πλήρωε 
τη ροή πληρωμών και να αποφασίζουν 
πότε θα εκταμιεύουν τα χρήματα. Ετσι, 
θα εφαρμοστεί στην πράξη η Βούληση 
του ΕιίΓορΓουρ, η Ελλάδα να λαμβάνει 
χρήματα μόνον όταν είναι συνεπήε 
με τα συμπεφωνημένα. Το θέμα 
θα εξεταστεί ξανά στο Συμβούλιο 
Υπουργών Οικονομικών τηε 
ευρωζώνηε (ΕιίΓορΓουρ) προκειμένου 
να αποκρυσταλλωθούν τεχνικέε 
λεπτομέρειεε σχετικέε με τον τρόπο 
λειτουργίαε του λογαριασμού.

Σκληραίνει κι άλλο τη στάση του ο γερμανόε υηουργόε Οικονομικών 
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Επιδιώκει τη δημιουργία δεσμευμένου λογαριασμού 
όπου θα κατατίθενται τα χρήματα τηε Βοήθειαε προε την Ελλάδα

ΕΘΝΙΚΟ
ΜΕΤΣΟΒΙΟ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

medialab
e -lea rn ln g

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων της Σχολής 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου διοργανώνει 14 
προγράμματα σεμιναρίων με θέματα:

Δίκτυα Υπολογιστών & Διαδίκτυο

Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού Java -  OCP, Java SE 6 

Web Design με την χρήση του Dreamweaver 

Εισαγωγή στο Δυναμικό Web Design και την ΡΗΡ & MySQL 

Flash CS4 -  Εφαρμογές Πολυμέσων 

Προχωρημένες Γνώσεις Δικτύων - (CCNA)

Δημιουργία Δυναμικών Websites με το Jootnla CMS 

Εισαγωγή στο Autocad 2010 2D 

Εισαγωγή στο λειτουργικό σύστημα linux 

Android applications development 

Εισαγωγή στη C# και το .NET 4.0 

Εισαγωγή στην ASP.NET 4.0

SPSS: Στατιστικές εφαρμογές και ανάλυση δεδομένων 

Εκμάθηση προγραμματισμού με χρήση MATLA8

ετησκευτείτε μας στο

e le a rn .m ed ia lab .n tu a .g r

Τα συγκεκριμένα προγράμματα απευθύνονται σε 
απόφοιτους Λυκείου, ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ με βασικές γνώσεις 
χρήσης Υπολογιστή, γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και με 
δυνατότητα σύνδεσης στο Internet.

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων, διατίθενται στους 
σπουδαστές εκπαιδευτικά βοηθήματα που καλύπτουν όλες 
τις θεματικές ενότητες και περιλαμβάνουν έντυπο υλικό 
καθώς και κατάλληλο λογισμικό.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνδυάζει υψηλού επιπέδου 
θεωρητική εμβάθυνση και πρακτική εργασία.

Σε όσους ολοκληρώσουν επτυχώς τα προγράμματα θα 
δοθεί Πιστοποιητικό Ειδίκευσης.

Αιτήσεις συμμετοχής (δεκτές μέχρι και την 05.03.2012) και 
περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα 
διατίθενται στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου 
http://elearn.m edialab.ntua.gr

Επίσης, για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε 
τηλεφωνικά με την κα Μπαφίτη μεταξύ 09.00 και 17.00 στο 
τηλ. 210 72 41 721 
και με email στο 
secretariat@medialab.ntua.gr

http://elearn.medialab.ntua.gr
mailto:secretariat@medialab.ntua.gr


20 ΤΑ ΝΕΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΦΡ

Κτίρια και ιράπεζες πυρπολήθηκαν και καιασιράφηκαν 
ενώ δεκάδες καιασιήμαια λεηλαιήθηκαν από κουκουλοφόροι^

Κόλαση φωηάς
και μαζικό πλιάτσικο
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΛΙΑ ΝΕΣΦΥΓΕ 
ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΡΑΔΕΛΗΣ 
ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΖΩΗ ΛΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ

Μ ε οργανωμένο σχέδιο, μερι
κές εκατοντάδες κουκου- 
λοφόροι κατάφεραν να πα

ραδώσουν το Κέντρο της Αθήνας 
στις φλόγες. Δεκάδες κτίρια κατα
στράφηκαν, τράπεζες πυρπολήθη
καν, καταστήματα λεηλατήθηκαν και 
εμπορεύματα ανυπολόγιστης αξίας 
εκλάπησαν από τους κουκουλοφό- 
ρους, που επιδόθηκαν σε πλιάτσι
κο άνευ προηγουμένου.

Για οργανωμένο σχέδιο μίλησε και 
ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη 
Χρήστος Παπουτσής. «Τίποτα δεν 
είναι τυχαίο», είπε. «Ξέσπασαν 40 
φωτιές στο κέντρο της Αθήνας και

AeKá6es διαδηλωιέ* και 
αστυνομικοί τραυματίστηκαν 
και μεταφέρθηκαν 
σε νοσοκομεία
όταν επιχειρούσαν οι δυνάμεις της 
Πυροσβεστικής και της Αστυνομί
ας δεχόντουσαν επιθέσεις από συ
γκεκριμένες ομέδες», ενώ χαρακτή
ρισε αβάσιμες τις καταγγελίες κομ
μάτων της αντιπολίτευσης για προ
βοκάτσια.

Λίγο μετά τις οκτώ χθες το βράδυ, 
οι εστίες φωτιάς διαδέχονταν η μία 
την άλλη ακυρώνοντας στην πράξη 
τα αστυνομικά μέτρα, αφού οι δυνά
μεις τόσο της Αστυνομίας όσο και 
της Πυροσβεστικής ακολουθούσαν 
τη δράση των κουκουλοφόρων που 
είχαν διασκορπιστεί σχεδόν σε ολό
κληρο το Κέντρο.

Φωτιές κατέστρεφαν περιουσίες 
από τη Σόλωνος και την Ακαδημί
ας, έως την Ομόνοια, τη Σταδίου, 
τη Χρήστου Λαδά, τη Βουκουρε- 
στίου, την Αμερικής, την Οθωνος, 
την Ερμού, την Αθηνάς, την Ευρι- 
πίδου. Μάλιστα, αρκετά πυροσβε
στικά οχήματα δέχθηκαν επιθέσεις 
από κουκουλοφόρους και δεν κα
τάφεραν να προσεγγίσουν εγκαί
ρως τα φλέγόμενα κτίρια, ενώ π υ 
ροσβέστες υποχρεώθηκαν να εγκα- 
ταλείψουν το όχημά τους καθώς οι 
κουκουλοφόροι απείλησαν τις ζω
ές τους. Ομάδα περίπου 25 ατόμων 
επιχείρησε να καταλάβει το Δημαρ
χείο της Αθήνας την ώρα που άλ
λα ιστορικά κτίρια, όπως αυτό που 
στέγαζε το κατάστημα της Kosta 
Boda στη συμβολή της Σταδίου με 
τη Χρήστου Λαδά, υπέκυπταν στη

φωτιά και την καταστροφή. Του
λάχιστον 50 διαδηλωτές τραυματί
στηκαν κατά τη διάρκεια των επει
σοδίων και μεταφέρθηκαν σε νοσο
κομεία. Μεγάλος είναι και ο αριθμός 
των αστυνομικών που τραυματίστη
καν, από τους οποίους δύο σοβαρό
τερα αφού έσκασαν πάνω τους φω
τοβολίδες και ενισχυμένες μολότοφ. 
Είκοσι τρία άτομα συνελήφθησαν 
όταν επιχειρούσαν να καταλάβουν 
το Δημαρχείο της Αθήνας, ενώ έως 
αργά το βράδυ άλλοι 25 είχαν προ- 
σαχθεί στη Γενική Αστυνομική Δι
εύθυνση Αττικής.

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ. Τα επεισόδια που 
κράτησαν σχεδόν όλη τη νύχτα, άρχι
σαν νωρίς το απόγευμα από την Πλα
τεία Συντάγματος. Τουλάχιστον τρι
άντα χιλιάδες πολίτες, σύμφωνα με 
τις επίσημες εκτιμήσεις της Αστυνο
μίας, είχαν συγκεντρωθεί εκεί αντα- 
ποκρινόμενοι στο κάλεσμα των συν
δικάτων για να διαδηλώσουν ενά
ντια στο νέο Μνημόνιο. Στις πρώ
τες προκλήσεις με ρίψη πλαστικών 
μπουκαλιών και άλλων αντικειμέ
νων στο ύψος του Αγνωστου Στρα
τιώτη οι αστυνομικές δυνάμεις απά
ντησαν με εκτεταμένη χρήση δα- 
κρυγόνων και λίγα λεπτά αργότε
ρα προχωρούσαν σε «εκκαθαριστι
κή επιχείρηση» στη Λεωφόρο Αμα
λίας, υποχρεώνοντας τους διαδηλω
τές να υποχωρήσουν προς την κάτω 
πλευρά της .Πλατείας Συντάγματος 
και τους κεντρικούς δρόμους της 
Αθήνας. Βασικός στόχος της Αστυ
νομίας ήταν να απωθήσουν και τους 
πολίτες ώστε να μη χάνονται ανά- 
μεσά τους οι κουκουλοφόροι. Σχε
δόν ταυτόχρονα άρχιζε μια εφιαλ
τική κούρσα φωτιάς, καταστροφής 
και πλιάτσικου σχεδόν σε ολόκλη
ρο το Κέντρο της Αθήνας, από τις 
ομάδες των ταραξιών που είχαν δι
ασκορπιστεί.

Περίπου στις οκτώ το βράδυ οι 
κουκουλοφόροι πυρπολούσαν υπο
κατάστημα της Eurobank και την κα- 
φετέρια Starbucks στην Πλατεία Κο- 
ραή, η φωτιά μάλιστα επεκτάθηκε 
και στον κινηματογράφο Αστυ. Λί
γα λεπτά αργότερα φωτιά ξεσπού- 
σε στο κατάστημα της Kosta Boda 
στη Σταδίου και από κει στον κινη
ματογράφο Αττικόν, που καταστρά
φηκαν ολοσχερώς. Οι ταραξίες συ
νέχισαν καταστρέφοντας καταστή
ματα και επιχειρήσεις, σοβαρές ζη
μιές προκλήθηκαν στα γραφεία του 
ταξιδιωτικού πρακτορείου Travel 
Plan, στη Χρήστου Λαδά. Το πύρι
νο γαϊτανάκι συνεχίστηκε στο κε
ντρικό κατάστημα της Alpha Bank 
στη Σταδίου και σε υποκ,ο’-''"' ήμα- 
τα τραπεζών στην Αιόλο■ .»/ Ευ-

Μολόιοφ-κόμπρα 
ίο νέο όπλο

Το νέο μεγάλο όπλο
των αντιεξουσιαστών -  που 
χρησιμοποιήθηκε στα χθεσινά 
επεισόδια στο Κέντρο 
τηε Αθήναε -  έχει όνομα 
φιδιού. Η μολότοφ-κόμπρα 
(φωτογραφία), όπωε τη 
βάφτισαν οι ιταλοί εφευρέτεε 
τηε, αποτελεί τα δύο 
τελευταία χρόνια το επίσημο 
όπλο των αναρχικών. Μια 
βόμβα φτιαγμένη από φθηνά 
υλικά αλλά με τρόπο ώστε να 
προκαλεί μεγάλη ζημιά. Στην, 
απλή τηε μορφή αποτελείται 
από πλαστικό μπουκάλι 
των 500 ή 750 σιΙ, το οποίο 
περιέχει υγρή αμμωνία, μικρή 
ποσότητα Βενζίνηε και μικρά 
κομμάτια φελιζόλ. Γύρω από 
το μπουκάλι τοποθετείται 
μια συστοιχία από κροτίδεε, 
μία εκ των οποίων διαθέτει 
φιτίλι ή βαρελότο. Στη μορφή 
αυτή ο χρήστηε τηε Βόμβαε 
βάζει φωτιά στο φιτίλι, με 
αποτέλεσμα η μολότοφ να 
σκάει είτε στον αέρα είτε στο 
οδόστρωμα. Το σύννεφο 
φωτιάε που δημιουργείται 
«καταβρέχει» τον στόχο 
(αστυνομικόε συνήθωε). Τα 
εξαιρετικά εύφλεκτα υλικά 
πέφτουν στο πρόσωπο ή 
κολλάνε στα ρούχα του 
στόχου.
Μέσα στιε μολότοφ-κόμπρα 
τοποθετούνται σκάγια, Βίδεε 
ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα, 
τα οποία τη στιγμή τηε 
έκρηξηε εκτοξεύονται σε 
ακτίνα 30 μέτρων.

ριπίδου, την Αθηνάς. Λίγο μετά τις 
δέκα το βράδυ οι πλιατσικολόγοι ει
σέβαλαν σε κατάστημα όπλων στην 
Ομόνοια και το άδειασαν. Το κατα
στροφικό τους έργο αποτυπώθηκε 
στα καταστήματα της Βουκουρεστί- 
ου, στο πολυκατάστημα Attica όπου 
ακόμη μία φορά ξήλωσαν τη μαρμά
ρινη πρόσοψη και κατέστρεψαν τις 
βιτρίνες, ενώ στις φλόγες τυλίχτη
κε και το εμπορικό κέντρο Atrium 
στη Χαριλάου Τρικούπη και Φειδί- 
ου. Από τα καταστήματα του εμπο
ρικού κέντρου άρπαξαν ό,τι μπο
ρούσαν, από γυαλιά ηλίου και κι
νητά τηλέφωνα, μέχρι ρούχα και οι
κιακό εξοπλισμό. Παρόμοια ήταν η 
εικόνα και στην οδό Αθηνάς, όπου 
έσπασαν τις βιτρίνες και τα ρολά 
πολυκαταστήματος με οικιακό εξο
πλισμό και το λεηλάτησαν. Οι τα
ραξίες επιτέθηκαν και προκάλεσαν 
φθορές και στα Αστυνομικά Τμήμα
τα που βρίσκονται στις οδούς Καλ- 
λιδρομίου και Λεωχάρους. Τα επει
σόδια ήταν σε εξέλιξη όλη τη νύ
χτα, κυρίως στο Μοναστηράκι και 
τα Εξάρχεια. Τράπεζες και καταστή
ματα παραδόθηκαν στις φλόγες και 
το πλιάτσικο -όπως και ATM τραπε
ζών- στην Αθηνάς, την Πατησίων 
και τις αρχές της Συγγρού.

Hpcr άτσια και συνεργασία της

Αστυνομίας με τους κουκουλοφό- ^ 
ρους κατήγγειλαν τόσο το ΚΚΕ, όσο 
και ο ΣΥΡΙΖΑ. «Το ΚΚΕ καταγγέλλει -ι 
το κρατικό σχέδιο καταστολής και | 
τρομοκράτησης του λαού, που βρί
σκεται σε πλήρη εξέλιξη. Τα ΜΑΤ 
και κουκουλοφόροι έδρασαν συ- L 
ντονισμένα ενάντια στις μεγαλειώ
δεις λαϊκές διαδηλώσεις για να τις 
διαλύσουν», υποστήριξε η Αλέκα 
Παπαρήγα.

«Οι δυνάμεις της κρατικής κατα- ,
στολής άφησαν παρακρατικές δυνά- £
μεις να καίνε την Αθήνα», υποστήρι
ξε ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτι
κής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσί- I 
πρας. Την απομάκρυνση του υπουρ
γού Προστασίας του Πολίτη ζήτη- f 
σε ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Γιώργος | 
Καρατζαφέρης. «Τα όσα δραματικά '
συμβαίνουν στο Κέντρο της Αθήνας f
πλήττουν την ίδια την Ελλάδα, πλη
γώνουν όλους τους Ελληνες», δή
λωσε ο πρόεδρος της ΝΔ Αντώνης 
Σαμαράς, ενώ η Ντόρα Μπακογιάν- 
νη μίλησε για εφιαλτική βραδιά και ! 
αναρωτήθηκε «ώς πότε το ελληνικό \ 
κράτος θα ανέχεται τους κουκουλο
φόρους». Η Δημοκρατική Αριστερά g [ 
καταδίκασε τα επεισόδια, σημειώνο- |  ? 
ντας ότι η δράση «ακραίων εξτρεμι- ° 1 
στικών ομάδων στρέφεται κατά της 
δημοκρατίας».
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Κόλαση

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Α πό παιδί και από ξένο μαθαί
νεις την αλήθεια. Αυτή τη φο
ρά είναι ο Γκι Φέρχοφσταντ, 

επικεφαλής των ευρωπαίων Φιλε
λευθέρων. Είπε ότι τα σκληρά ει
σπρακτικά μέτρα επιβλήθηκαν επει
δή η Ελλάδα απέρριψε τις πραγμα
τικές μεταρρυθμίσεις. Σε απλή με
τάφραση; Πρώτα η κυβέρνηση Πα- 
πανδρέου -  δηλαδή το ΠΑΣΟΚ -  και 
στη συνέχεια η κυβέρνηση Παπαδή- 
μου -  δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ μα
ζί -, αντί να αλλάξουν το πελατεια
κό σύστημα, προτίμησαν να περι- 
κοπουν μισθοί και συντάξεις, δια
φωνώντας μόνο στη μεθοδολογία. 
Γιατί να πιστέψουμε έναν ξένο και 
μάλιστα Βέλγο; Απλούστατα γιατί 
τον επαληθεύει η πραγματικότητα. 
Εδώ και δύο χρόνια δεν έγινε κα
μία αποκρατικοποίηση, δεν μειώ
θηκαν το κράτος και το προσωπικό 

του, δεν περιορί
στηκε η φοροδια
φυγή, δεν έγιναν 
διαρθρωτικές αλ
λαγές. Οι όποιες 
επιδόσεις στη μεί
ωση του ετήσιου 
ελλείμματος προ- 
έκυψαν από περι
κοπές μισθών και 

συντάξεων και άγρια φορολογία. 
Από αυτή την άποψη εξηγείται εύ
κολα το θλιβερό θέαμα που μας προ- 
σέφερε αυτές τις ημέρες το πολιτικό 
σύστημα. Η απογοήτευση προέρχε
ται κατά κύριο λόγο από τα δυο με
γάλα κόμματα, που κυβέρνησαν και 
εξ αντικειμένου ευθύνονται. Από τα 
πρόσωπα -  βουλευτές, νυν και πρώ
ην υπουργούς -  των οποίων οι υπο- 
γραορςΊιπάρχουν στις αποφάσεις 
εδαέίιωσης του πελατειακού κρά
τους. Αυτό το πολιτικό προσωπικό 

κόμη και την ύστατη ώρα αποδεί
χθηκε κατώτερο.

ο ίδιο και οι αρχηγοί τους. Ενώ 
η χώρα βρίσκεται ήδη στον 
γκρεμό, καβγάδιζαν μεταξύ 

τους. Στις συσκέψεις υπό τον Πρω
θυπουργό αλλά και δημοσίως. Στη 
Βουλή και στα μέσα ενημέρωσης. 
Σαν τους συγγενείς του νεκρού πά
νω από το φέρετρο. Ο πρώην πρω
θυπουργός -  ολίγων ημερών αρχη
γός του κόμματός του ακόμη -  συ
νέχισε την ακροβασία αυτοεπιβε- 
βαίωσης και δικαίωσης των λαθών 
του, δημιουργώντας στο κόμμα του 
περισσότερα προβλήματα από όσα 
επιχειρούσε να λύσει, υποτίθεται. 

νΚαι ο αυτοπροβαλλόμενος ως επό- 
ενος πρωθυπουργός έκανε επίδει- 

ολιτικού τσαμπουκά, υποσχόμε
νος νϊκεπιβάλει εκλογές.
Γύρω τουςΐτρςίσωπα ώς σήμερα είτε 
βουβά, είτε συνώστιζόμενα στο πρυ
τανείο της εξουσίας. Αλλοι δεν ψή
φισαν μια δανειακή σύμβαση στην 
οποία οι ίδιοι μάς οδήγησαν με την 
προγενέστερη ψήφο τους. Και άλ
λοι την απέρριψαν «λεβέντικα», χω
ρίς να καταλαβαίνουν τις συνέπειες. 
Αυτές τις ημέρες ήταν τραγικό αυτό 
το θέαμα πολιτικών οι οποίοι τς μό
νο που έβρισκαν να πουν στους πο
λίτες ήταν η φράση τον Σαρτρ: «Κό
λαση είναι οι άλλοι».



( Δακρυγόνο5
Κυριακή )

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ

^εσκαριαρισμα

ΤΟΥ I . κ. 
ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ

!
Δυσκολεύομαι 
να καιανοήσω 

την αιφνίδια 
συνειδησιακή 

κρίση που 
καιέλαβε μερικου$ 

υπουργου5 και 
(δευιερευόνια«) 

βουλευιέ$ 
ίου ΠΑΣΟΚ. 

Μα καλά, τώρα 
προσγειώθηκαν 

στην Ελλάδα 
και έφριξαν με 

όσα είδαν;

ΟΜ ΟΛΟΓΩ ότι αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία των βουλευτών της 
ΝΔ να ψηφίσουν το νέο οικονομικό πρόγραμμα: δυο χρόνια έκαναν 
τους καμπόσους λέγοντας τα αντίθετα...

ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΙ επίσης τη δυσκολία του ΛΑΟΣ να καταλήξει 
κάπου, όταν έως τώρα έχει πει τα πάντα. Κάποια στιγμή οι κωλο- 
τούμπες ζαλίζουν.

ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΙ ακόμη και την επιλογή της Αριστερός. Ούτως 
ή άλλως, δεν τους νοιάζει να σωθεί η χώρα με αυτόν ή κάποιον άλ
λο τρόπο. Θέλουν απλώς να γίνει μπάχαλο για να βγουν στην επι
φάνεια οι ίδιοι.

ΔΥΣΚΟΛΕΥΟΜΑΙ, όμως, να κατανοήσω την αιφνίδια συνειδησια
κή κρίση που κατέλαβε μερικούς υπουργούς και (δευτερευόντως) 
βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Μα καλά, τώρα προσγειώθηκαν στην Ελλά
δα και έφριξαν με όσα είδαν;

ΔΙΟΤΙ, αν δεν απατώμαι, αυτοί κυβερνούν εδώ και δυόμισι χρόνια. 
Αυτοί ψήφιζαν ό,τι τους έβαζαν μπροστά τους. Αυτοί χειροκροτού
σαν μανιωδώς τον Παπανδρέου όταν τους παρουσίασε τη μεγαλο
φυή ιδέα του δημοψηφίσματος.

ΜΕ Α ΛΛΑ  ΛΟΓΙΑ, αυτοί (κατά το μερίδιο ευθύνης του καθενός) μας 
οδήγησαν στα πρόθυρα της ανοιχτής χρεοκοπίας όπου 
σήμερα. Την αποτυχία τους, την ανεπάρκειά τους και τις καθυστε
ρήσεις τους έρχεται να καλύψει η νέα δανειακή σύμβαση. Τι έπαθε 
ξαφνικά η συνείδησή τους και εξεγέρθηκε;

ΟΜ ΟΛΟΓΩ ότι δεν μπορώ να φανταστώ. Τις τελευταίες ημέρες, 
όμως, δίνουν την εντύπωση του αλαφιασμένου πληρώματος που 
πρώτα έριξαν το πλοίο στα βράχια και μετά τρέχουν να αρπάξουν 
πρώτοι τις βάρκες και τα σωσίβια.

ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ που δεν κολακεύει κανέναν. Ούτε βοηθάει κα |  
νέναν. Διότι ένας πολιτικός μπορεί να αντιμετωπίσει το λάθος, ακό
μη και την ήττα. Ποτέ, όμως, την απώλεια πολιτικής αξιοπρέπειας.

ΑΚΟΥΩ το επιχείρημα ότι πολλοί ξέρουν πως δεν πρόκειται να επα
νεκλεγούν. Και, λοιπόν; Είναι η επανεκλογή τους κριτήριο κοινο
βουλευτικής συμπεριφοράς; Δηλαδή, αν τους διορίζαμε αριστίνδην 
θα ψήφιζαν και με τα δυο χέρια;

ΑΚΟΥΩ επίσης το επιχείρημα της πολιτικής διαφωνίας. Το σέβο
μαι απολύτως.

Μ ΟΝΟ που όποιος διαφωνεί με αυτήν την πολιτική αποκλείεται 
να το ανακάλυψε με δυόμισι χρόνια καθυστέρηση, ούτε όταν έπα- 
ψε να είναι υπουργός.

ΚΙ ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ (έστω και καθυστερημένα) διαφωνεί σε ένα τό
σο κορυφαίο ζήτημα παίρνει το καπελάκι του και φεύγει από το ΠΑ
ΣΟΚ. Δεν παρακαλάει να μην τον διαγράψουν, ούτε επικαλείται το 
δικαίωμα της άποψής του.

ΔΙΟΤΙ ΑΠΟΨΗ χωρίς συνέπειες δεν υπάρχει. Ούτε υπάρχουν βουλευ
τές που πολιτεύονται «και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ».

ΥΠ' ΑΥΤΗΝ την έννοια, δεν ξέρω αν η χθεσινοβραδινή ψηφοφορία 
σώσει τη χώρα αλλά μπορεί να αποδειχθεί καλή ευκαιρία για ένα 
ουσιαστικό πολιτικό ξεσκαρτάρισμα.

ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ. Διότι μετά θα αναλάβουν οι ψηφοφόροι...jpretenteris@dolnet.gr
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