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Επίτροπο Ανάπτυξης προτείνει ο Γιουνκέρ
Μία ημέρα πριν από τη συνάντηση Παπαδήμου και Μπαρόζο για την αποδέσμευση κοινοτικών κονδυλίων προς τόνωση της οικονομίας

Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ

Την ενίσχυση ins ανάπτυξηε και τηε απασχό
λη σ ή  στην Ελλάδα μέσω ins απορρόφησης και 
xns καλύτερης αξιοποίησης τω ν κοινοτικών πό
ρων θα έχει ως αντικείμενο η δίωρη συνάντηση 
που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις Βρυξέλλες 

εταξύ του κ. Α  Παπαδήμου, του προέδρου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ζοζέ Μανουέλ Μπα
ρόζο και αρκετών επιτρόπων. Εν τω  μεταξύ, υ
πέρ της τοποθέτησης κοινοτικού επιτρόπου, 
ειδικού σε θέματα ανάπτυξης, σ τη ν Ελλάδα, 
τάσσετα ι ο Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, επικεφαλής 
του Eurogroup, σε σημερινή του συνέντευξη 
στη  γερμανική εφημερίδα Welt. Η Κομισιόν 
πρώτιστος και δευτερευόντως τα κράτη-μέλη 
αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ότι μόνο η επι
βολή σκληρών μέτρων λιτότητας στη ν Ελλά

δα και σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης, δεν μπο
ρεί να αποτελέσει λύση για τη ν υπέρβαση της 
κρίσης χρέους. Τουλάχιστον όχι, αν δεν συ
νοδεύονται από μέτρα που θα ανακουφίσουν 
το ν  πληθυσμό και θα του προσφέρουν την ελ
πίδα ότι υπάρχει τέλος στη  σκληρή δημοσιο
νομική πειθάρχία.

Αντίθετα, εάν δεν ανακάμψει η οικονομική 
δραστηριότητα, όλοι οι αναλυτές εκτιμούν ό
τι δεν πρόκειται να καταστεί βιώσιμο το  χρέ
ος. Σε αυτό το  πλαίσιο εντάσσετα ι και η συ
νάντηση  Μπαρόζο-Παπαδήμου, όπου θα συ
ζητηθεί πώς θα αποδεσμευτούν ευρωπαϊκά κον
δύλια ύψους τουλάχιστον 11 δισ. ευρώ και πώς 
θα χρησιμοποιηθούν ώστε να  ενισχύσουν 
την πραγματική οικονομία και την απασχόληση. 
Οι βασικοί στόχοι που αναμένεται να θέσει ο 
κ. Μπαρόζο είναι η ενίσχυση τω ν μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων μέσω χρηματοδότησης και μέ

σω  επιδότησης για πρόσληψη νέω ν  ανέργων, 
η ολοκλήρωση τω ν  ημιτελών έργων της πε
ριόδου 2000-2006, η επανέναρξη τω ν  έργων 
στους πέντε μεγάλους αυτοκινητόδρομους, η 
μεταρρύθμιση της ελληνικής δημόσιας διοί
κησης ώστε να απορροφά αποτελεσματικότε
ρα τους κοινοτικούς πόρους και η προσφορά 
τεχνικής βοήθειας για την υλοποίηση του προ
γράμματος ιδιωτικοποιήσεων.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ενισχυμένης ε
πιτήρησης του ελληνικού προγράμματος η Κο-

«Τα χρήματα είναι εδώ, 
εκμεταλλευθείτε τα», 
είναι το μήνυμα της Κομισιόν 
προς την ελληνική κυβέρνηση.

μισιόν και τα κράτη-μέλη είναι πρόθυμα να προ
σφέρουν τεχνική βοήθεια και σε μια σειρά το 
μέων όπως η αναδιάρθρωση του φοροει- 
σπρακτικού μηχανισμού, η καταπολέμηση 
της φοροδιαφυγής κ.λπ. Σύμφωνα δε, με τον 
κ. Μπαρόζο από τα αδιάθετα κονδύλια τω ν  ευ
ρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων (σύνολο 82 
δισ.) μπορούν να διατεθούν επιπλέον 4,3 δισ. 
ευρώ στην Ελλάδα. «Τα χρήματα είναι εδώ, εκ
μεταλλευτείτε τα » είναι το  μήνυμα της Κομι
σιόν προς τη ν ελληνική κυβέρνηση.

Στη συνάντηση θα πάρουν μέρος ο αντι
πρόεδρος της Κομισιόν και επίτροπος Οικο
νομικών και Νομισματικών Υποθέσεων κ. Ολι 
Ρεν, ο επίτροπος για τη ν  Περιφερειακή Πολι
τική κ. Γιοχάνες Χαν, ο επίτροπος για τη ν Απα
σχόληση κ. Λάζλο Αντορ, ο επίτροπος για το ν  
Προϋπολογισμό για Γιάνος Λεβαντόφσκι και η 
Ελληνίδα επίτροπος κ. Μαρία Δαμανάκη.

«Θα υποστήριζα με ζέση να ανατεθεί σε έ
να Ευρωπαίο επίτροπο η αποκατάσταση της 
δομής της ελληνικής οικονομίας», λέει ο κ. Γι
ουνκέρ, σπεύδει όμως να διευκρινίσει ότι δεν 
πρόκειται για τη ν  ιδέα ενός δημοσιονομικού 
επιτρόπου, όπως αυτή είχε διοχετευθεί πρό
σφατα στο γερμανικό Τύπο. «Η  δομή της ελ
ληνικής οικονομίας δεν είναι σε καμία περί
πτωση συγκρίσιμη με τη  δική'μας», γ ι’ αυτό 
απαιτείται ένας κομισάριος της Ε.Ε., αρμόδιος 
για τη ν  ελληνική οικονομία. Μέχρι τώρα η ελ
ληνική κυβέρνηση δεν θέλησε να προσαρμόσει 
τη ν  οικονομική υποδομή της χώρας στα  ευ
ρωπαϊκά δεδομένα. «Ε τσι πρέπει να βοηθή
σουμε μόνοι μας σ τη ν  εφαρμογή αυτής της 
προσπάθειας», δηλώνει ο Γιουνκέρ. «Δ εν  μι
λάω για έναν επίτροπο σε θέματα δημοσιο
νομικής πολιτικής, αλλά έναν επίτροπο, αρ
μόδιο σε θέματα ανάπτυξης».

Μεγάλο εμπόδιο 
οι γραφειοκρατικές 
διαδικασίες
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Στην υπέρβαση τω ν  γραφειοκρα
τικών διαδικασιών επικεντρώνει 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την προ- 
σπάθειά της προκειμένου να επι
ταχυνθεί η υλοποίηση τω ν έργων 
του ΕΣΠΑ. Στόχος, η απορρόφη
ση τω ν  15,5 δισ. ευρώ που παρα
μένουν αναξιοποίητα στο πλαίσιο 
του Προγράμματος, τα  συνολικά 
κονδύλια του οποίου ανέρχονται 
σε 24,3 δισ. ευρώ. Αναλαμβάνο
ντας μέσω του επιτρόπου Γιοχά
νες Χαν τη  στενή  παρακολούθη
ση 181 έργων υψηλής προτεραι
ότητας, προϋπολογισμού 11,5 δισ. 
ευρώ, η πλειονότητα τω ν οποίων 
ανήκει στην κατηγορία τω ν έργων 
υποδομής, η Ευρωπαϊκή Επιτρο
πή θέτει στο στόχαστρο τις δρά
σεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου. Πρόκειται για τα δύο προ
γράμματα που υλοποιούνται από 
τα  υπουργεία Εργασίας και Παι
δείας και ενώ έχουν δεσμεύσει πό
ρους 2,6 δισ. ευρώ και 1,7 δισ. ευ-

Η  Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή θέτει 
στο στόχαστρο τις δρά
σεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου.

ρώ αντίστοιχα, δεν έχουν απορ
ροφήσει πάνω από 720 και τα 420 
εκατ. ευρώ.

Η ενίσχυση της απασχόλησης 
και η καταπολέμηση της ανεργίας 
αποτελεί τον  μεγάλο ασθενή και 
για το ν  λόγο αυτό χθες επισκέ- 
φθηκε την Ελλάδα η νέα ομάδα για 
τη ν ανεργία τω ν  νέω ν  και τις μι- 
κρομεσαίες επιχειρήσεις, που έχει 
συγκροτηθεί στο πλαίσιο της ο
μάδας δράσης του κ. Χορστ Ράι- 
χενμπαχ. Η ομάδα τω ν  Ευρωπαί
ων στελεχών είχε επαφές με τις ε
θνικές αρχές και τους κοινωνικούς 
εταίρους προκειμένου να συζη
τήσουν μέτρα ενίσχυσης της α
πασχόλησης και τω ν  μικρομε- 
σαίων επιχειρήσεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω 
ου κ. Μπαρόζο επιμένει στο θέ

μ α  της μείωσης της ανεργίας τω ν  
νέω ν και στόχος της ομάδας δρά
σης είναι να συνεργαστεί επί τό 
που με ομάδα Ελλήνων εμπειρο
γνωμόνων πάνω σε στοχευμένες 
δράσεις για τη ν ταχεία απορρό-

φηση του 21% τω ν  κοινοτικών 
διαρθρωτικών ταμείων που δεν έ
χουν ακόμη κατανεμηθεί.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της 
αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής σ τη ν Ελλάδα κ. Πάνο 
Καρβούνη, πρόκειται για ποσό ά
νω  τω ν  5 δισ. ευρώ, στο σύνολο 
τω ν 24,3 δισ. ευρώ που είναι οι πό
ροι του ΕΣΠΑ, το οποίο δεν έχει 
καν ακόμα κατανεμηθεί σε συ
γκεκριμένα έργα. Αντίστοιχα, το 
ποσοστό τω ν  έργων που συνο
δεύονται με συμβάσεις, διαμορ
φώνεται στο 67% για τα κονδύλια 
του Ευρωπαϊκού Τάμείου Περι
φερειακής Ανάπτυξης και μόλις 
στο 48% για τους πόρους του Ευ
ρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, 
που προορίζονται για τη ν ενί
σχυση της απασχόλησης και την 
εκπαίδευση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της 
Επιτροπής, τα  κεφάλαια αυτά θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 
για βραχυπρόθεσμα μέτρα κα
τάρτισης σε θέματα επιχειρημα
τικότητας, τα οποία να επιτρέπουν 
στους νέους να αποκτήσουν νέ 
ες δεξιότητες ή σε μέτρα που συν
δυάζουν καλύτερα τη ν  εκπαί
δευση σ τη ν  εργασία με κίνητρα 
για τους εργοδότες. Η Ελλάδα έ
χει επίσης ένα από τα  χαμηλότε
ρα ποσοστά φοιτητών και απο
φοίτων που αποκτούν εμπειρία σε 
άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης και η βραχυπρόθεσμη κι
νητικότητα σ ’ αυτόν το ν  τομέα 
μπορεί να  προσφέρει σ την Ελλά
δα νέες δεξιότητες και ευκαιρίες 
επιχειρηματικότητας, μέσω τω ν 
προγραμμάτων Εεπεπηιε και 
Leonardo da Vinci για εκπαίδευ
ση και πρακτική άσκηση. Σε ό, τι 
αφορά το  Ταμείο για τη ν  ενίσχυ
ση τω ν  μικρομεσαίων επιχειρή
σεων, η σύμβαση αναμένεται να 
υπογράφει στο τέλος Μαρτίου. 
Αντίθετα, για το καλοκαίρι πα- 
ραπέμπεται η σύσταση του Τα
μείου Υποδομών, καθώς προϋ
ποθέτει αλλαγή του κανονισμού. 
Το Ταμείο Υποδομών θα εξα
σφαλίσει τη  δανειοδότηση τω ν με
γάλων παραχωρησιακών projects, 
μεταξύ τω ν  οποίων οι συμβάσεις 
παραχώρησης για τη ν  ανακατα- 
σκευή και λειτουργία μεγάλων ο
δικών αξόνων, που τα έργα έχουν 
διακοπεί από πέρυσι, καθώς και 
τα έργα διαχείρισης τω ν  υγρών 
και στερεών αποβλήτων για τα 
σκουπίδια.

Ο επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων κ. Ολι Ρεν θα συμμετάσχει, μεταξύ άλλων επιτρόπων, 
στη συνάντηση του Ελληνα πρωθυπουργού κ. Λουκά Παπαδήμου με τον κ. Ζοζέ Μπαρόζο.

Μάρτιν Σουλτς: «Βρισκόμαστε όλοι στο ίδιο πλοίο»

Ως εκπρόσωπο ενός θεσμού 
«που εκφράζει τους λαούς της 
Ευρώπης» υποδέχθηκε χθες ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. 
Κάρολος Παπούλιας τον πρόεδρο 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. 
Μάρτιν Σουλτς, ο οποίος επισκέ- 
φθηκε την Αθήνα κατόπιν προ- 
σκλήσεως του προέδρου της 
Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου. 
«Βρισκόμαστε όλοι στο ίδιο 
πλοίο» δήλωσε ο κ. Σουλτς, μετα- 
φέροντας μήνυμα ευρωπαϊκής 
αλληλεγγύης στην προσπάθεια 
που καταβάλλουν η Ελλάδα και ο 
ελληνικός λαός. 0 κ. Παπούλιας 
έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις θυ
σίες που καλούνται να κάνουν οι 
πολίτες και έσπευσε να επισημά- 
νει την οριακή κατάσταση που έ
χει διαμορφωθεί, όσον αφορά τη 
διατήρηση της κοινωνικής συνο-

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, κ. Μάρτιν Σουλτς.

χής. «Τα μέτρα είναι πολύ δύσκο
λα για τους αδύναμους. Και πρέ
πει να σας πω ότι δεν ξέρω αν η 
Ελλάδα μπορεί να αντέξει άλλα 
τέτοια μέτρα», τόνισε ο κ. Παπού

λιας. Εξέφρασε, δε, την εκτίμησή 
του για τις ιδέες του κ. Σουλτς, τις 
οποίες χαρακτήρισε «πραγματικά 
βοηθητικές για την Ελλάδα».
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, λίγο πριν από τη 
συνάντηση που είχε με τον πρό
εδρο του ΠΑΣΟΚ, κ. Γιώργο Πα-

I  πανδρέου, δήλωσε ότι «η χώρα 
Ε αυτή έχει μέλλον και αν δουλέ- 
!  ψουμε μαζί θα έχουμε κοινό
£ μέλλον». Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα 
¡| και οι Ελληνες χρειάζονται αλλη-
II λεγγύη και ότι η έγκριση του νέ

ου δανείου θα πρέπει να συνο- 
δευθεί από ανάπτυξη και κατα
πολέμηση της ανεργίας και θα 
πρέπει να ενεργοποιηθούν ευ
ρωπαϊκά κονδύλια. Συναντήθηκε, 
επίσης, με τον πρόεδρο της Ν.Δ., 
κ. Αντώνη Σαμαρά, και μίλησε 
στη Βουλή.

Αινιγματικός Σόιμπλε μία μέρα μετά την πύρρειο νίκη της Μέρκελ
Της ΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ

Ενα 24ωρο μετά τη ν πύρρειο νίκη 
τηε καγκελαρίου Αγκελα Μέρ
κελ, που εξασφάλισε μεν τη ν υ
περψήφιση του δεύτερου πακέτου 
npos τη ν Ελλάδα από τη  γερμα
νική Βουλή, αλλά παρακολούθη
σε ανήσυχη τιε σοβαρέε «διαρ- 
ροέε» βουλευτών τηε συμπολί- 

uons (17 ψήφισαν αρνητικά 
και τρειε απείχαν), ο υπουργόε Οι
κονομικών τηε Γερμανίαε Βόλ- 
φγκανγκ Σόιμπλε προέβη σε μία 
άκρωε αινιγματική δήλωση: «Α ν 
κάποια χώρα αποφάσιζε να βγει α
πό τη ν  Ευρωζώνη, θα ήταν δυ
σάρεστο, αλλά θα σεβόμασταν την 
απόφαση αυτή», είπε χαρακτηρι
στικά, εννοώνταε εμμέσωε πλην 
σαφώε την Ελλάδα. Η επίμαχη δή
λωση συνέπεσε με τη  χθεσινή ε
τυμηγορία του Συνταγματικού 
Δικαστηρίου τηε χώραε ότι απαι
τείτα ι ευρύτερη συμμετοχή τηε 
γερμανικήε Βουλήε στιε αποφά- 
σειε, που αφορούν στα πακέτα διά- 
σωσηε. «Πρόκειται για ράπισμα» 
στον κυβερνητικό συνασπισμό τηε

Γερμανίαε, σχολίασε η αξιωματι
κή αντιπολίτευση τω ν  Σοσιαλδη
μοκρατών (SPD), αφού το  σώμα έ
κρινε αντισυνταγματική την τρέ
χουσα πρακτική να αποφασίζει μία 
περιορισμένη 9μελήε επιτροπή για 
τη συνδρομή του Βερολίνου σε ε- 
νέργειεε διάσωσηε.

Ο μόνιμοε μηχανισμόε στήριξηε 
(ESM) και οι πιέσειε προε τη  Γερ
μανία για μόχλευση τω ν  διαθέσι
μων κονδυλίων του θα αποτελέ- 
σουν το  επόμενο πεδίο αντιπα- 
ράθεσηε μεταξύ τω ν  γερμανικών 
κομμάτων και θα δοκιμάσουν εκ 
νέου τιε αντοχέε τηε κυβέρνησηε 
Μέρκελ, όταν το ζήτημα φτάσει 
προε ψήφιση στο Μπούντεσταγκ. 
Μία πρόγευση αποτέλεσε η προ
χθεσινή σκληρή συζήτηση στη 
γερμανική Βουλή για το  δεύτερο 
πακέτο διάσωσηε προε την Ελλά
δα, κατά την οποία η καγκελάριοε 
δέχθηκε κριτική από όλα τα κόμ
ματα τηε αντιπολίτευσηε. «Η  πο
λιτική τηε κυβέρνησηε απέτυχε α
πό κάθε άποψη», είπε στην ομιλία 
του ο Πέερ Στάινμπρουκ, πιθανόε 
υποψήφιοε καγκελάριοε του SPD

Ο υπουργός Οικονομικών της Γερ
μανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.

Το Συνταγματικό Δικα
στήριο απαιτεί ευρύτε
ρη συμμετοχή της Βου
λής στις αποφάσεις 
για πακέτα διάσωσης.

στιε επόμενεε εκλογέε. Κατηγό
ρησε, μάλιστα, την κυβέρνηση ό
τι υποτίμησε το εύροε τηε ελλη- 
νικήε τραγωδίαε και αρκέστηκε σε 
μία παρελκυστική στρατηγική 
ροκανίσματοε του χρόνου. Τέλοε, 
είπε ότι υπό κανονικέε συνθήκεε 
η πρόσφατη εκτίμηση του υ
πουργού Εσωτερικών, Χάνε Πέτερ 
Φρίντριχ, ότι η Ελλάδα βρίσκεται 
κοντά στην έξοδο από την Ευ
ρωζώνη θα έπρεπε να οδηγήσει 
στην αποπομπή του. Ταυτόχρονα, 
ο Μίχαελ Γκρόσεκ, τομεάρχηε 
του κόμματοε σε θέματά αμυντι- 
κήε πολιτικήε, κατήγγειλε την 
τρόικα ότι από τη μία επιβάλλει πε- 
ρικοπέε σε μισθούε και συντάξειε 
και από την άλλη αδιαφορεί για τη 
διαιώνιση τω ν  εξωφρενικών α
μυντικών δαπανών τηε Ελλάδαε.

Από τη ν πλευρά του ο Χρι- 
στιανοδημοκράτηε πρώην κα- 
γκελάριοε Χέλμουτ Κολ στηλί- 
τευσε το ν  ευρωσκεπτικισμό στιε 
τάξειε του κόμματόε του και α
ποδοκίμασε τουε αντάρτεε του κυ
βερνητικού συνασπισμού. «Πρέ
πει να χρησιμοποιήσουμε την

κρίση ωε ευκαιρία. Χρειαζόμαστε 
περισσότερη και όχι λιγότερη 
Ευρώπη, ειδικά σήμερα», έγραψε 
σε άρθρο του στην εφημερίδα 
«Μ πιλντ». Το πακέτο διάσωσηε 
προε τη ν Ελλάδα είναι μεν ακρι
βό και ενέχει ρίσκα, αλλά μία έ- 
ξοδοε τηε χώραε από τη ν Ευρω
ζώνη θα ήταν πολύ δαπανηρότε
ρη, εξήγησε ο επικεφαλήε τηε ε- 
πιτροπήε σοφών τηε γερμανικήε 
οικονομίαε, Βόλφγκανγκ Φραντε. 
«Είναι ορατόε ο κίνδυνοε να α
κολουθήσουν και άλλα προβλη
ματικά κράτη, με αποτέλεσμα να 
οδηγηθούμε στην αποσύνθεση 
τηε Ευρωζώνηε», είπε.

Κ α ι η Ολλανδία
Εν τω  μεταξύ, χθεε, το  ολλαν

δικό κοινοβούλιο ενέκρινε το δεύ
τερο ελληνικό πρόγραμμα διά
σωσηε. Το πρόγραμμα υποστηρί- 
χθηκε από το ν  κυβερνητικό συ
νασπισμό Χριστιανοδημοκρατών 
και Φιλελευθέρων, αλλά και από 
τα κόμματα των Εργατικών και Φι
λελευθέρων Δημοκρατών που α
νήκουν στην αντιπολίτευση.

Τέσσερις δράσεις 
για απορρόφηση
15.5 δια ευρώ
Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Η απεμπλοκή και η επίσπευση σ τη ν  απορρόφηση τω ν  κοι
νοτικών κονδυλίων που προορίζονται για τη ν  Ελλάδα ώ 
στε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη είναι ο αντικειμενικόε στό- 
χοε του πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμο στη  συνάντηση 
που θα έχει σήμερα με τον πρόεδρο τηε Κομισιόν Μανουέλ 
Μπαρόζο. Πέραν του PSI και τηε δανειακήε σύμβασηε, ο 
πρωθυπουργόε είχε θέσει ωε πρωταρχικό στόχο την επι
τάχυνση τω ν  αναπτυξιακών δράσεων. Το θέμα είχε συζη
τήσει με τη  Γερμανίδα καγκελάριο κ. Μέρκελ όσο και με 
το ν  κ. Μπαρόζο και το ν  κ. Σόιμπλε σ το  τελευταίο 
Eurogroup.

Στο πλαίσιο τω ν  συνεννοήσεων με το ν  κ. Μπαρόζο ήρ
θαν στη ν Αθήνα χθεε εμπειρογνώμονεε τηε Κομισιόν. Οι 
συζητήσειε εστιάστηκαν σε όλο το  φάσμα τω ν  δυνατοτή
τω ν  τηε καλύτερηε και ταχύτερηε αξιοποίησηε τω ν  κον
δυλίων του ΕΣΠΑ, από τον  επαναπροσανατολισμό υφι
στάμενων προγραμμάτων ώε το ν  επαναπρογραμματισμό 
του, αλλά και το ν  καλύτερο θεσμικό συντονισμό.

Το ζητούμενο, όπωε είχαν ήδη συζητήσει οι κ. Παπαδήμοε 
και Μπαρόζο, ή ταν η ανακατεύθυνση τω ν  κονδυλίων σε 
πιο αποτελεσματικέε δράσειε με έμφαση στην απασχόληση 
τω ν  νέων, αλλά και στην ενίσχυση τηε ρευστότηταε τω ν  
μικρομεσαίων επιχειρήσεων με κεφάλαια κίνησηε.

Η ανεργία τω ν  νέων ανέρχεται σ την Ελλάδα στο 47% και 
κεντρική ιδέα είναι να υ
πάρξει ανακατεύθυνση τω ν 
κονδυλίων του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου, στα ο
ποία η απορρόφηση είναι μι
κρή (αγγίζει το  20%), όχι μό
νο σε παραδοσιακέε δράσειε, 
όπωε είναι η κατάρτιση τω ν 
νέων, αλλά με έμφαση στην 
απασχόλησή τουε σε μικρο- 
μεσαίεε επιχειρήσειε και την 
ενίσχυση τηε νεανικήε επι- 
χειρηματικότηταε.

Σε ό,τι αφορά τη  ρευστό
τη τα  τω ν  μικρομεσαίων ε
πιχειρήσεων, η Κομισιόν έ
χει ήδη δημιουργήσει ένα 
ταμείο 500 εκατ. ευρώ από 
τα κονδύλια του ΕΣΠΑ με δυ
να τό τη τα  μόχλευσηε στο  
τριπλάσιο από τη ν  ΕΤΕπ 
και τιε ελληνικέε τράπεζεε.
Για τη  χρηματοδοτική απε
μπλοκή τω ν  μεγάλων έρ
γων και ιδίωε τω ν  αυτοκι
νητοδρόμων βρίσκεται σε 
προετοιμασία ταμείο ύψουε
1.5 δισ. ευρώ, του οποίου η 
χρηματοδοτική δυνατότη
τα  μπορεί να  ανέλθει μέσω 
μόχλευσηε σε 4 δισ. Η Κο
μισιόν είχε επίσηε από το ν  
Δεκέμβριο καταρτίσει κα
τάλογο 181 έργων και προ
γραμμάτων προτεραιότηταε 
από το  ΕΣΠΑ, εκ τω ν  οποί
ω ν τα  9 έχουν ολοκληρωθεί. Σε σχέση με τα  θέματα αυ
τά  ο αρμόδιοε Επίτροποε για τη ν  περιφερειακή πολιτική 
Γιοχάνεε Χαν είχε ζητήσει από το ν  κ. Παπαδήμο -στα τέ 
λη Δεκεμβρίου- να προσδιορίσει προβλήματα, κάτι που ο 
κ. Παπαδήμοε έχει κάνει και οι συζητήσειε έχουν προ
χωρήσει σε βάθοε.

Ο κ. Χαν θα είναι παρών στη  συνάντηση με το ν  κ. Μπα
ρόζο, όπωε άλλωστε και οι Επίτροποι Απασχόλησηε 
Αντορ, Προϋπολογισμού Λεβαντόφσκι, Ενέργειαε Ετινγκερ, 
ο κ. Ολι Ρεν και οι επικεφαλήε τω ν  αρμοδίων γενικών δι
ευθύνσεων. Το ζητούμενο για το ν  πρωθυπουργό, ο οποί- 
οε θα συνοδεύεται σε αυτή τη  συνάντηση από την αρμόδια 
γ.γ. ΕΣΠΑ του υπουργείου Ανάπτυξηε k. Γεωργία Ζεμπε- 
λιάδου, είναι να οριστικοποιηθούν αποφάσειε για το ν  ε- 
παναπροσανατολισμό κονδυλίων στα  δύο θέματα που συ-· 
ζητήθηκαν χθεε στην Αθήνα, δηλαδή την απασχόληση τω ν 
νέων και την ενίσχυση τηε ρευστότηταε τω ν  μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, αλλά κυρίωε και τη ν  εξεύρεση τρόπων πα- 
ράκαμψηε όλων τω ν  γραφειοκρατικών διαδικασιών, και 
κάλυψηε τω ν  χρηματοδοτικών αναγκών ώστε να ξε
μπλοκάρουν και να επιταχυνθούν δράσειε και έργα που 
θα μπορέσουν να λειτουργήσουν ωε αντιστάθμισμα στη ν 
ύφεση που βιώνει η χώρα. Η συζήτηση θα είναι πάντωε 
απολύτωε τεχνική και θα συζητηθούν και θέματα ανα- 
προσανατολισμού και ταχείαε ανακατεύθυνσηε του προ- 
γράμματοε καθώε οι ελληνικέε ανάγκεε έχουν αλλάξει δρα
στικά τη ν  τελευταία διετία, π.χ. με έντονη  ζήτηση για κε
φάλαια κίνησηε από πλευράε τω ν  επιχειρήσεων αντί για 
επενδυτικών κονδυλίων.

Σε χρήματα, αντικειμενικόε σκοπόε τηε ελληνικήε 
πλευράε, είναι να επιταχυνθούν έργα και προγράμματα στα 
οποία έχουν κατευθυνθεί μέχρι στιγμήε 11,5 δισ. ευρώ και 
άλλα 4 δισ. τω ν  κοινωνικών ταμείων, ωστόσο κυβερνητι- 
κέε πηγέε δεν απέκλειαν χθεε να συζητηθεί η δυνατότη
τα εξεύρεσηε και διοχέτευσηε στην ελληνική οικονομία και 
άλλων πόρων, πέραν τω ν  κονδυλίων τα οποία δικαιούται.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊ
κής Επιτροπής κ. Ζοζέ Μα
νουέλ Μπαρόζο.

Μείωση ανεργίας 
των νέων, ενίσχυση 
των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, απε
μπλοκή των μεγά
λων έργων και 
ολοκλήρωση 
προγραμμάτων 
προτεραιότητας.
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Αποφάσεις ενόψει συνόδου Ε.Ε.
Το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε τις τελευταίες « προαπαιτούμενες ενέργειες» για το νέο δάνειο

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΛΟΥ

Σε ταχείς ρυθμούs και με συνο- 
πτικέε διαδικασίεε το  υπουργικό 
συμβούλιο ενέκρινε χθεε το  με
σημέρι την τελευταία δέσμη τω ν 
προαπαιτοΰμενων δράσεων 
(prior actions), δηλαδή νομοθέ
τησε και τιε τελευταίεε προϋπο
θ έ σ ε ι  τΐ5 οποίεε η κυβέρνηση έ
πρεπε να εκπληρώσει πριν από 
τη ν  αυριανή σύνοδο κορυφήε.

Μετά τιε χθεσινέε αποφάσειε 
του υπουργικού και τη ν έγκριση 
τω ν τελευταίων διατάξεων από τη 
Βουλή, δεν απομένει πλέον παρά 
η πρακτική εφαρμογή τω ν  απο
φάσεων. Τα επόμενα μέτρα, βά
σει του σχεδιασμοΰ που περι- 
γράφεται με σαφήνεια στο  Μνη
μόνιο, θα πρέπει να  αποφασι- 
στούν και να ληφθούν το ν  ερχό
μενο Ιούνιο.

Στο χθεσινό υπουργικό πά-

ντωε δεν έγινε ιδιαίτερη συζή
τηση επί τηε ουσίαε τω ν  μέτρων, 
καθώε αυτή έχει γίνει ήδη γνω 
στή. Ο κ. Λ. Παπαδήμοε ενημέ
ρωσε τουε παρόντεε ότι κάνει δε
κτή την παραίτηση του κ. Χρ. Πα
πουτσή από τη  θέση του υπουρ
γού Προστασίαε του Πολίτη καί 
γνωστοποίησε πωε ο αντικατα- 
στάτηε του θα έχει γίνει γνωστόε 
ώε τη ν  Παρασκευή.

Ο πρωθυπουργόε, ο οποίοε ε- 
ρωτήθηκε σχετικά από υπουρ- 
γούε, αναφέρθηκε στιε Ρήτρεε 
Συλλογικήε Δράσηε (CAC’s) και 
σ τη ν υποβάθμιση τηε Ελλάδαε 
στη  βαθμίδα τηε Standard and 
Poors από CCC σε κατάσταση Επι- 
λεκτικήε Χρεοκοπίαε (Selective 
Default-SD). Οπωε εξήγησε ο κ. 
Παπαδήμοε και οι δύο εξελίξειε 
ήταν αναμενόμενεε.

Πρόσθεσε ότι δεν επιφέρουν ε- 
π ιπ τώσειε σ το  τραπεζικό σύ-

στημα, που θα αντλήσει 30 δισ. 
ευρώ από το ν  ΕΕ5Ε, ο οποίοε αν 
χρειαστεί θα παρέχει εγγυήσειε 
στο  ευρωσύστημα.

Ωε προε τη ν  αξιολόγηση τηε

Ο κ. Παπαδήμος 
ενημέρωσε για τις Ρή
τρες Συλλογικής 
Δράσης και την υποβάθ- 
μιση της χώρας 
σε καθεστώς επιλεκτι
κής χρεοκοπίας.

5&Ρ’ε, είπε ότι μετά τιε 12 Μαρ
τίου, όταν ολοκληρωθεί η διαδι
κασία τηε προσφοράε και αρχίσει 
η διαδικασία ανταλλαγήε τω ν  ο
μολόγων, η Ελλάδα θα αναβαθ
μιστεί εκ νέου σ τη ν  κατηγορία

ς ς ς .  Ο κ. Παπαδήμοε προχώρη
σε και σε εκτενή αναφορά στιε 
συναντήσειε που έχει απόψε με 
τουε κ. Χέρμαν Βαν Ρομπέι, Ζο- 
ζέ Μπαρόζο και τουε περισσότε- 
ρουε από τουε επιτρόπουε τηε Κο
μισιόν για την ταχύτερη εκταμί- 
ευση και την καλύτερη διανομή 
τω ν  κονδυλίων προε τη ν Ελλάδα.

Κατά τη  συνεδρίαση του υ
πουργικού παρενέβη ο κ. Δ. Αβρα- 
μόπουλοε, ο οποίοε ανακοίνωσε 
ότι τιε αμέσωε επόμενεε ημέρεε 
θα συνεδριάσει το ΚΥΣΕΑ προ- 
κειμένου να ακυρώσει μια πα
ραγγελία μη επανδρωμένων αε
ροσκαφών, στο πλαίσιο τηε ε- 
ξοικονόμησηε τμήματοε τω ν  325 
εκατ. ευρώ περαιτέρω περικοπών. 
Ο κ. Α. Λοβέρδοε έκανε μια μικρή 
ενημέρωση για το θέμα τω ν  γε- 
νοσήμων φαρμάκων που τιε τε- 
λευταίεε ημέρεε απασχολεί τον  
δημόσιο διάλογο.

Επίσηε, ο κ. Δ. Ρέππαε ζήτησε 
από το ν  πρωθυπουργό να  συ- 
γκαλέσει τιε αμέσωε επόμενεε η
μέρεε το Κυβερνητικό Συμβούλιο 
Μεταρρύθμισηε και Διοίκησηε.

Η δημιουργία του συγκεκριμέ
νου διυπουργικού οργάνου απο- 
φασίστηκε σ το  υπουργικό τηε 
ΙΟηε Φεβρουάριου και βασική αρ- 
μοδιότητά του θα είναι η αξιο
λόγηση του προσωπικού. Γίνεται 
σαφέε ότι τα  αποτελέσματα τω ν  
εργασιών του εν λόγω οργάνου θα 
αποτελόσουν πλαίσιο και για τιε 
όποιεε απολύσειε γίνουν τελικά 
στο  Δημόσιο.

Ο κ. Παπαδήμοε αναχώρησε 
χθεε το  απόγευμα για τιε Βρυ- 
ξέλλεε όπου σήμερα θα έχει τη  
συνάντηση με τουε επιτρόπουε, 
ενώ αύριο και την Παρασκευή θα 
παραστεί στιε εργασίεε τηε τα- 
κτικήε συνόδου κορυφήε τω ν  
27 κρατών-μελών τηε Ε.Ε.

Μετωπική σύγκρουση 
με προεκλογικό 
άρωμα στη Βουλή

Ενταση σημειώθηκε χθες στη Βουλή μεταξύ των κ. Ευ. Βενιζέλου και Αντ. Σαμαρά.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ

Απόψε τη  νύχτα ολοκληρώνεται 
στη  Βουλή το  «καυτό» 48ωρο 
τηε συζήτησηε και ψήφισηε δια
δοχικά τω ν  δύο πρώτων και κρί
σιμων εφαρμοστικών του «Μ νη
μονίου 2» νόμων, που εισήλθαν 
στο Κοινοβούλιο με τη  διαδικασία 
του κατεπείγοντοε.

Το ενδιαφέρον εξαρχήε εστιά
στηκε κυρίωε στο να διαπιστωθεί 
τ ι σχέδιαζαν να πράξουν οι βου- 
λευτέε κατά πρώτο λόγο τηε Ν.Δ., 
αλλά και του ΠΑΣΟΚ που είχαν α- 
ποστασιοποιηθεί από τη ν  κομ
ματική γραμμή και καταψηφίσει 
τη  νέα δανειακή σύμβαση, με κό- 
στοε τη  διαγραφή τουε. Η υπερ
ψήφιση τω ν  εφαρμοστικών εθε- 
ωρείτο δεδομένη, καθώε το Μ νη
μόνιο είχαν υπερψηφίσει 199 
βουλευτέε, από το  ΠΑΣΟΚ, τη  Ν.Δ. 
και τη  Δημοκρατική Συμμαχία. 
Πληροφορίεε τω ν  τελευτα ίω ν 
24ώρων έφεραν αριθμό εκ τω ν  
διαγραφέντων βουλευτών τω ν  
δύο μεγαλύτερων κομμάτων να 
προσανατολίζονται στην υπερ
ψήφιση τω ν εφαρμοστικών.

Μέσα σε αυτό το  κλίμα, κατά τη 
χθεσινή  πολύωρη συνεδρίαση

για το πολυνομοσχέδιο του υ
πουργείου Οικονομικών (σήμερα 
συζητείται το αντίστοιχο τω ν  υ
πουργείων Υγείαε και Εργασίαε), 
εκδηλώθηκε μετωπική πολιτική 
σύγκρουση, με έντονο προεκλο
γικό άρωμα, κατ’ αρχήν ανάμεσα 
στον κ. Αντ. Σαμαρά και τον κ. Ευ. 
Βενιζέλο. Αυτό που συζητήθηκε 
περισσότερο χθεε στο περιστύλιο, 
πάντωε, ή ταν η ομιλία του προέ
δρου τηε Ν.Δ., δεδομένου ότι ο κ. 
Σαμαράε υπογράμμισε ότι το ζη
τούμενο πλέον είναι επιστροφή 
στη δημοσιονομική σταθερότητα, 
σ τη ν  αναπτυξιακή τροχιά για 
τη ν οικονομία και στην πολιτική 
σταθερότητα μέσω του σχηματι
σμού αυτοδύναμηε κυβέρνησηε 
μετά τιε επόμενεε εκλογέε.

«Αε κρατήσει τη ν  όρεξή του ο 
κ. Σαμαράε», είπε ο κ. Βενιζέλοε. 
«Αφού το ν  ενδιαφέρει το  όραμα 
τηε αυτοδυναμίαε τηε Ν.Δ., αε μου 
επιτρέψει να του πω ότι αυτό εί
ναι μια παλαιοκομματική μαται- 
οδοξία που δεν συνάδει με την κα
τάσταση  στην οποία έχει πε- 
ριέλθει η χώρα», συμπλήρωσε. 
«Και εμείε, το ΠΑΣΟΚ, που είναι 
το μεγαλύτερο κόμμα αυτή τη  
στιγμή, φιλοδοξεί να  αποκατα-

Απόψε ολοκληρώνεται 
η ψήφιση των κρίσιμων 
εφαρμοστικών 
νόμων του νέου 
Μνημονίου.

στήσει τιε σχέσειε του με τουε πο- 
λίτεε», πρόσθεσε με έμφαση ο κ. 
Βενιζέλοε, λέγονταε ότι όσα λέει, 
τα  λέει «κοιτάζονταε στα  μάτια 
τον  λαό».

Επίθεση και στουε δύο εξαπέ
λυσε αμέσωε μετά ο πρόεδροε 
του ΛΑΟΣ, κάνονταε μεταξύ άλ

λων λόγο για «ύφεση  αξιοπι- 
σ τία ε» τουε. Ο κ. Σαμαράε και η 
Ν.Δ., ω στόσο , συγκέντρω σαν 
περισσότερο τα πυρά του κ. Γ. Κα- 
ρατζαφέρη, ο οποίοε ανέβασε κα- 
τακόρυφα τουε αντιμνημονια- 
κούε τόνουε.

Εκ μέρουε του ΚΚΕ ο κ. Θ. Πα- 
φίληε εξαπέλυσε σφοδρότατη ε
πίθεση με σ τόχο  κυρίωε το  
ΠΑΣΟΚ, τη  Ν.Δ. και το  ΛΑΟΣ - οι 
ηγεσίεε τω ν οποίων νωρίτερα ε- 
πέκριναν τον Περισσό για την πο
λιτική του κατά του Μνημονίου. 
Η επιλογή του Κομμουνιστικού 
Κόμματοε, πάντωε, να ζητήσει «ο
νομαστική ψηφοφορία» επί τω ν

εφαρμοστικών νόμων, θεωρήθη
κε ότι θα αποτελούσε πεδίο δι- 
ευκόλυνσηε για όσουε πράσι- 
νουε και γαλάζιουε βουλευτέε ή
θελαν, στηρίζονταε τουε δύο κρί- 
σιμουε νόμουε, να επιδιώξουν την 
επιστροφή τουε στιε Κ.0 - από τιε 
τάξειε τω ν  οποίων πρόσφατα εί
χαν διαγράφει. Ο κ. Παφίληε 
χθεε επαναδιατύπωσε τη ν  πρό
ταση για επίτευξη λύσηε στο 
πρόβλημα τηε Ελλάδαε, μέσω 
τηε «λαϊκήε εξουσίαε». Αίτημα α- 
ντισυνταγματικότηταε τω ν  νο 
μοσχεδίων που είχε εξ αρχήε υ
ποβάλει ο ΣΥΡΙΖΑ απορρίφθηκε 
από τη ν  πλειοψηφία.

Επίθεση από Αντ. Σαμαρά κατά της Αριστεράς
Των ΕΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ - 
ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ

Την Αριστερά έβαλε για πρώτη 
φορά χθεε στο αντιπολιτευτικό 
του στόχαστρο ο κ. Αντ. Σαμαράε, 
σε μια προσπάθεια να αποτρέψει 
τυχόν διαφυγή ψηφοφόρων προε 
κόμματα με αντιμνημονιακό χα
ρακτήρα, αλλά και να διευκολύνει 
τη  μετακίνηση ψηφοφόρων του 
ΠΑΣΟΚ, που φλερτάρουν με τη ν 
ψήφο διαμαρτυρίαε, προε τη  Νέα 
Δημοκρατία. Ταυτοχρόνωε, με τη 
χθεσινή του ομιλία λίγο πριν από 
τη ν κρίσιμη ψηφοφορία στη Βου
λή επί του εφαρμοστικού νόμου 
που αφορά τιε νέεε μειώσειε μι
σθών και συντάξεων, ο αρχηγόε 
τηε αξιωματικήε αντιπολίτευσηε 
επεδίωξε να περιχαρακώσει την 
κοινοβουλευτική του ομάδα και να 
αποτρέψει τυχόν νέεε διαρροέε. 
«Α ν  η Αριστερά ψάχνει “κακούε” 
να καταγγείλει, καλό θα είναι να

Υποστήριξε πως «αν 
ψάχνει “κακούς” 
να καταγγείλει, καλό 
θα είναι να κοιτάξει λίγο 
στον καθρέφτη της».

κοιτάξει λίγο στον καθρέφτη τηε», 
είπε ο κ. Σαμαράε και πρόσθεσε 
ότι καταγγέλλει τα  πάντα χωρίε 
ποτέ να προτείνει τίποτα, με μία 
«υποκριτική εμμονή».

Την κατηγόρησε, δε, ότι «μπο
ρεί η ίδια να μην κυβέρνησε πο
τέ, αλλά άσκησε επιρροή και στή
ριξε καταστάσειε νοσηρέε και 
στρεβλώσειε απίστευτεε, στήριξε 
προνόμια και αγκυλώσειε τηε δη- 
μόσιαε διοίκησηε που δημιούρ
γησαν ακυβερνησία και όργιο 
σπατάληε». «Η Αριστερά δεν εί
ναι ο κύριοε υπαίτιοε για την ε
νοχοποίηση τηε επιχειρηματικο

ί) κ. Αντ. Σαμαράς μεταβαίνει σή
μερα στις Βρυξέλλες, ενόψει της 
συνόδου του ΕΛΚ.

τηταε στην Ελλάδα;» διερωτήθη- 
κε ο κ. Σαμαράε και τη ν κατηγό
ρησε ότι επί πολλά χρόνια έκανε 
μοναδικέε διεθνώε καταχρήσειε 
στιε κινητοποιήσειε, όπου λίγεε ε- 
κατοντάδεε ατόμων κάθε μέρα πα
ραλύουν την πόλη και ότι πρω
τοστάτησε στην υπεράσπιση του 
ασύλου παρανομίαε στουε πανε- 
πιστημιακούε χώρουε και στιε 
καταλήψειε σχολείων και πανε
πιστημιακών ιδρυμάτων.

Απευθυνόμενοε προε τη  γαλά
ζια κοινοβουλευτική ομάδα αλλά 
και τουε 21 διαγραμμένουε βου
λευτέε στουε οποίουε είχε απευ- 

| θύνει προσκλητήριο επιστροφήε 
| -υπό την προϋπόθεση τηε υπερ- 
| ψήφισηε τω ν  εφαρμοστικών νό- 
!  μων του νέου Μνημονίου- ο κ. Σα- 
| μαράε υπογράμμισε ότι με τη 
I  νέα δανειακή σύμβαση που υ

περψήφισε η Ν.Δ. αποσοβήθηκε 
η εκδίωξη τηε χώραε από το ευ
ρώ, ενώ απάντησε και στα σενά-

ρια περί συγκυβέρνησηε με το 
ΠΑΣΟΚ, λέγονταε ότι «η  μη αυ
τοδυναμία είναι το τελευταίο χαρ
τί που προσπαθούν να παίξουν κά
ποιοι», αλλά «κι αυτό θα πέσει πο
λύ σύντομα και θα σαρωθεί στιε 
εκλογέε». Ωε προε τουε διαγρα- 
φέντεε, μέχρι και λίγο πριν από τη 
χθεσινή ψηφοφορία, στελέχη τηε 
Ν.Δ. εμφανίζονταν ιδιαιτέρωε φει
δωλά στιε εκτιμήσειε τουε, θεω- 
ρώνταε ότι από τουε 21, λιγότεροι 
από πέντε θα υπερψήφιζαν τελι
κά τον  εφαρμοστικό νόμο, που α
ποτελεί «αναγκαία», αλλά όχι «και 
ικανή» συνθήκη για τη ν επανέ
νταξή  τουε στο κόμμα.

Ο κ. Σαμαράε μεταβαίνει σή
μερα στιε Βρυξέλλεε, ενόψει τηε 
συνόδου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 
Κόμματοε, ελπίζονταε πλέον σε 
διαφορετική υποδοχή, σε σχέση 
με την προηγούμενη διετία, όταν 
βρισκόταν συχνά στο στόχαστρο 
τω ν  ομολόγων του.

Το 1 εκατ. ευρώ 
ανήκε τελικά 
στον κ  Κούβελο
Του ΓΙΩΡΓΟΥ Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ

Στην επιχειρηματική δραστηριότητα του κ. Ισίδωρου Κού- 
βελου, συζύγου τηε κ. Ντόραε Μπακογιάννη, φάνηκε χθεε 
να «ξεφουσκώνει» το εμφανισθέν ωε σκάνδαλο εκροήε ση
μαντικού χρηματικού ποσού από βουλευτή στο εξωτερι
κό εν μέσω κρίσηε. Η έρευνα που δηλώθηκε αρμοδίωε ό
τι διεξήχθη προκάλεσε εκτόε των άλλων και την εντονότατ 
διαμαρτυρία τηε προέδρου τηε ΔΗΣΥ. Ειδικότερα, έκανε 
λόγο για «απίστευτη φαρσοκωμωδία γύρω από μία επι
χειρηματική δραστηριότητα του άνδρα μου, η οποία εί
ναι καταγεγραμμένη στο πόθεν έσχεε. Εχω σπιλωθεί στη 
ζωή μου πολλέε φορέε. Δεν δέχομαι να γίνω στόχοε του 
οποιουδήποτε παιχνιδιού που ενδεχομένωε παίζεται».

Ολα ξεκίνησαν όταν σε συνεδρίαση τηε επιτροπήε θε
σμών ο πρόεδροε τηε Αρχήε για την καταπολέμηση μαύ
ρου χρήματοε κ. Παν. Νικολούδηε είπε ότι έναε εκ τω ν  
τριακοσίων έβγαλε στο εξωτερικό το  ποσό του ενόε ε
κατομμυρίου ευρώ. Η κ. Μπακογιάννη ζήτησε από τη  Βου
λή να κληθεί εκ νέου ο κ. Νικολούδηε για εξηγήσειε, ε
νώ  σήμερα αναμένεται να 
απευθυνθεί και στην ηγε
σία τηε Δικαιοσύνηε. Ο ε- 
ντοπισμόε τηε συγκεκρι- 
μένηε δραστηριότηταε έ
γινε μέσω στοιχείων που η 
επιτροπή ελέγχου πόθεν έ
σχεε ζή τησε από το  υ
πουργείο Οικονομικών για 
«δοσοληψίεε» που κατα- 
γράφηκαν τη ν 4η Μαρτίου 
2011, ημερομηνία που, σύμφωνα με το ν  πρόεδρο τηε ε- 
πιτροπήε κ. Ευ. Αργύρη, δόθηκε από το ν  ίδιο το ν  κ. Νι- 
κολούδη, μέσω επιστολήε προε τη  Βουλή. Ο κ. Κούβελοε 
θα κληθεί εγγράφωε να παρουσιάσει όλα τα στοιχεία που 
τεκμηριώνουν τη  «διαδρομή» του χρήματοε. Σε δήλωσή 
του ο κ. Κούβελοε σημειώνει ότι τα  χρήματα είναι προϊ
όν ναυτιλιακού συναλλάγματοε σε δολάρια ΗΠΑ, δη
λωμένα νομίμωε, το δε ποσό προέρχεται από ρευστο
ποίηση μέρουε χρηματιστηριακών επενδύσεων και 
προοριζόταν ωε εγγύηση για νέα επένδυση που αφορά 
αγορά ποσοστού επί καινούργιου πλοίου.

Οι χθεσινέε εξελίξειε εγείρουν πλήθοε ερωτημάτων για 
όσα ανέφερε ο κ. Νικολούδηε, ο οποίοε είχε μιλήσει για 
πολιτικό πρόσωπο, για συναλαγή Μαΐου και όχι Μ αρτί
ου, σε ευρώ και όχι σε δολάρια. Στο μεταξύ, οι «έλεγχοι» 
συνεχίζονται και: α) Για πολιτικούε οι οποίοι το 2009 εμ
φάνισαν σημαντική μείωση τω ν τραπεζικών τουε κα
ταθέσεων (άνω τω ν 400 χιλ. ευρώ). Εκ τω ν  ελεγχομένων 
έωε χθεε, ο κ. Σπ. Λιβανόε δεν εμφάνισε πειστικέε εξη- 
γήσειε (φέρεται να δήλωσε αμέλεια ωε προε τη ν  κατα
γραφή τω ν  εκροών) και γ ι’ αυτό αποφασίστηκε η απο
στολή του φακέλου σ τον  αρμόδιο εισαγγελέα, β) Για νυν 
και πρώην βουλευτέε που έβγαλαν μεγάλα ποσά (άνω τω ν 
100 χιλ.) σ το  εξωτερικό κατά τη  διάρκεια του 2011.

Η επόμενη μέρα 
στην Κατεχάκη
Την Παρασκευή θα ανακοινωθεί το  όνομα του αντικα
ταστάτη του Χρ. Παπουτσή στη θέση του υπουργού Προ
στασίαε του Πολίτη. Η «προαγωγή» του μέχρι σήμερα 

( υφυπουργού κ. Μ ανώλη Οθωνα ή ακόμα και η υπουρ- 
γοποίηση του γενικού γραμματέα Δημόσιαε Τάξηε και 
τέωε αρχηγού τηε ΕΛ.ΑΣ. κ. Λευτέρη Οικονόμου εμ
φανίζονται ωε δύο πιθανά σενάρια για την επόμενη μέ
ρα σ το  μέγαρο τηε λεωφόρου Κατεχάκη. Σύμφωνα με 
πληροφορίεε τηε «Κ», ο κ. Οθωναε είχε χθεε το  πρωί τη 
λεφωνική επικοινωνία με το ν  υπουργό Επικρατείαε κ. 
Γιώργο Σταυρόπουλο. Παρότι ο τελευταίοε φέρεται αρ
χικά να διεμήνυσε σ το ν  κ. Οθωνα ότι το  θέμα θα «έ 
κλεινε» μετά τη  συνεδρίαση του υπουργικού συμβου
λίου, τελικά έγινε γνω στό  ότι το  όνομα του αντικατα
στάτη του κ. Παπουτσή θα ανακοινωθεί την Παρασκευή. 
Χθεε,, άλλωστε, ο πρωθυπουργόε κ. Λουκάε Παπαδή
μοε αναχώρησε για τιε Βρυξέλλεε προκειμένου να με- 
τάσχει σ τη  Σύνοδο Κορυφήε τηε Ε.Ε. Δ εν αναμένεται 
να επιστρέψει νωρίτερα από τη ν  Παρασκευή. Σύμφω
να με πηγή τηε Κατεχάκη, ο κ. Οθωναε φέρεται να με
τέφερε σ τον  κ. Σταυρόπουλο ότι επιθυμία του ίδιου ό
σο και του κ. Οικονόμου (με το ν  οποίο ο κ. Οθωναε δή
λωσε ότι υπάρχει αμοιβαία κατανόησγη και εκτίμηση) 
είναι να  παραμείνουν στο  υπουργείο για όσο διάστΓ 
μα διαρκεί ο βίοε τηε μεταβατικήε κυβέρνησηε. Το θε 
μα απασχόλησε σύσκεψη στο  Μέγαρο Μαξίμου το  βρά
δυ τηε Δευτέραε. Εκτόε από τη ν «εσωτερική» λύση Οθω
να - Οικονόμου, εξετάστηκε κατά πληροφορίεε και η λύ
ση τηε «εποπτείαε» του Προστασίαε του Πολίτη από το 
υπ. Εσωτερικών και άρα το ν  κ. Τάσο Γιαννίτση. Η συ
γκεκριμένη λύση πάντωε δεν θεωρείται ιδιαίτερα πιθανό 
να προκριθεί. Επίσηε, σ τη ν  ίδια σύσκεψη εξετάστηκε 
και το  ενδεχόμενο στη  θέση του υπουργού να τοπο
θετηθεί, περισσότερο για λόγουε πολιτικήε επικοινω- 
νίαε, προβεβλημένο στέλεχοε του ΠΑΣΟΚ και συγκε
κριμένα ο κ. Δημήτρηε Ρέππαε.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Η κ. Μπακογιάννη 
έκανε λόγο για 
«φαρσοκωμωδία» 
και προσπάθεια 
δικής της στοχο
ποίησης.

Συλλογές υπογραφών από Βενιζέλο, ως απάντηση στον κ  Παπουτσή
Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

Κείμενο στήριξηε του κ. Ευ. Βε
νιζέλου διακινείται από χθεε με
ταξύ τω ν  βουλευτών και τω ν  
στελεχών του ΠΑΣΟΚ προκειμέ
νου τιε αμέσωε επόμενεε ώρεε ο 
αντιπρόεδροε να  αποδείξει ε- 
μπράκτωε -διά τω ν  δεκάδων υ
πογραφών που αναμένεται να 
συλλεγούν- ότι είναι το φαβορί για 
τη  διαδοχή του κ. Γ. Παπανδρέ- 
ου. Κατά πληροφορίεε άλλωστε ο 
κ. Βενιζέλοε, εκτιμώνταε ότι έχει 
ολοκληρώσει τη ν  αποστολή του, 
προτίθεται να παραιτηθεί το Σάβ
βατο από τη ν κυβέρνηση (αν 
δεν προκύψει κάποια εμπλοκή 
στη  Συνόδο Κορυφήε). Και με το  
δεδομένο αυτό οι συνεργάτεε 
του δεν έκρυβαν την επιδίωξή του 
η επίσημη ανακοίνωση τηε υπο- 
ψηφιότητάε του να συνοδευθεί με

τιε υπογραφέε τουλάχιστον 200 
μελών του Εθνικού Συμβουλίου 
(μεταξύ τω ν  οποίων 100 βουλευ
τέε), υπονοώνταε ότι αυτή θα εί
ναι η «απάντησή» του στην ε
σπευσμένη υποψηφιότητα του κ. 
Χρ. Παπουτσή.

Ετσι άλλωστε εξηγείται ότι στο 
εν λόγω κείμενο ο κ. Βενιζέλοε ό
χι μόνον εγγυάται ότι θα αντα- 
ποκριθεί «σ το  αίτημα τηε κοινω- 
νίαε για ένα ΠΑΣΟΚ ανανεωμένο, 
αξιόπιστο, προοδευτικό και κοι
νωνικά ευαίσθητο», αλλά αντι- 
παραβάλλει την προοπτική αυτή 
με το  ενδεχόμενο το  κόμμα να γί
νει «λαϊκίστικο και δημαγωγι
κό». Φράση που ερμηνεύτηκε ωε 
απαξιωτική αιχμή του στη  φη- 
μολογούμενη πρόθεση του κ. Χρ. 
Παπουτσή να εκφράσει το λεγό
μενο αριστερό ΠΑΣΟΚ.

Σε κάθε περίπτωση, η στόχευ-

Ο υπουργός Οικονομι
κών προσανατολίζεται 
να αποχωρήσει από 
την κυβέρνηση αμέσως 
μετά τη Σύνοδο 
Κορυφής της Ε.Ε.

ση του κ. Βενιζέλου να καταδεί- 
ξει ότι έχει τη  στήριξη 200 μελών 
του Εθνικού Συμβουλίου (επί συ
νόλου 394) δεν έχει μόνον συμ
βολικό χαρακτήρα. Αν τα κατα
φέρει, αποκλείει το ενδεχόμενο να 
προκύψει και τρίτοε αντίπαλόε 
του (δηλαδή ο κ. Mix. Χρυσο- 
χοΐδηε). Και τούτο διότι το  κατα
στατικό ορίζει ότι κάθε υποψήφιοε 
πρέπει να διαθέτει τιε υπογραφέε 
τουλάχιστον του 1/4 του συνόλου

τω ν  μελών (δηλαδή περίπου 100).
Τη βούληση του κ. Βενιζέλου να 

μην αφήσει τίποτα στην τύχη του 
μέχρι τη ν ημέρα που θα στηθούν 
οι κάλπεε επιβεβαιώνει το  γεγο- 
νόε ότι το περιβάλλον του χαρα
κτήριζε την 18η Μαρτίου ωε 
«καταληκτική ημερομηνία» για 
τη ν  ενδοκομματική εκλογή, δια- 
ψεύδονταε έτσ ι τιε φήμεε ότι η 
διαδικασία θα καθυστερήσει. 
Στο ίδιο πνεύμα, οι συνεργάτεε 
του αντιπροέδρου υπογράμμι
ζαν ότι εγγυητήε του αδιάβλητου 
τω ν εκλογών δεν θα είναι ο κ. Μιχ. 
Καρχιμάκηε, αλλά σύσσωμο το 
Πολιτικό Συμβούλιο, θέτονταε 
έ τσ ι το ν  γραμματέα του ΠΑΣΟΚ 
προ τω ν  ευθυνών του, λόγω τηε 
εξ αγχιστείαε σχέσηε που έχει με 
το ν  κ. Χρ. Παπουτσή (η σύζυγοε 
του τελευταίου είναι αδελφή με 
τη  σύζυγο του κ. Καρχιμάκη). Οι

ίδιεε πηγέε, τέλοε, υποστήριζαν 
ότι η δρομολογούμενη οικονομική 
ενίσχυση τω ν  κομμάτων, η ρποία 
εν μέσω κρίσηε προκαλεί αντι- 
δράσειε, δεν ανήκει στιε αρμο- 
διοτήτεε του κ. Βενιζέλου αλλά 
του κ. Φίλ. Σαχινίδη, θέλονταε έ
τσ ι να  απαλλάξουν το ν  υπουργό 
από τιε ευθύνεε που του κατα
λογίζονται.

Μακράν τω ν ενδοπασοκικών ε
ξελίξεων, πάντωε, φαίνεται πια ό
τι είναι θέμα ολίγων ημερών η α
νακοίνωση ενόε νέου κόμματοε α
πό τουε προσφάτωε διαγραφέντεε 
βουλευτέε. Η κ. Λούκα Κατσέλη 
δεν διέψευσε χθεε (ΣΚΑΪ) ότι 
προτίθεται να καλύψει το πολιτικό 
κενό που διαπιστώνει από κοινού 
με τον  κ. X. Καστανίδη, ενώ το μό
νο που απομένει να αποσαφηνι- 
σθεί, ωε φαίνεται, είναι ποιοε θα 
ηγηθεί του εγχειρήματοε.

Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
Κατά τη χθεσινή κλήρωση του Λαϊκού 
Λαχείου ο Α ' λαχνός του τριδύμου είναι 
ο αριθμός 43793 στοιχείο Δ ' της 4ης 
σειράς που κερδίζει 400.000 ευρώ.
Τα υπόλοιπα στοιχεία είναι ο αριθμός 
43793 στοιχείο Α+Β+Γ+Ε της 4ης σει
ράς, που κερδίζει 80.000 ευρώ.
0 Β ' κ α ιο Γ ' λαχνός του τριδύμου ε ί
ναι ο αριθμός 43793 στοιχείο Α-Ε 
στην 3η και 5η σειρά αντίστοιχα, που 
κερδίζουν από 100.000 ευρώ.
Σε όλες τις άλλες σειρές ο αριθμός 
43793 κερδίζει 75.000 ευρώ.
0 αριθμός 3690 κερδίζει 10.000 ευρώ. 
0 αριθμός 19606 κερδίζει 5.000 ευρώ.

Από 1.000 ευρώ κερδίζουν οι αριθμοί:
6591 10837 15599 26351

31690 35733 38517 4 8 3 8 8
52766 5 4 4 8 5 59663 6 6550
70767 73916 79223

Από 500 ευρώ κερδίζουν οι αριθμοί:

2097 5149 9395 13711
18423 21840 23472 2 8 4 6 4
29918 33623 3 3800 4 0 2 5 0
41569 4 6 0 4 5 4 9 8 0 0 55757
57770 61826 6 3 4 9 8 65427

6 8 9 8 4 76179

Από 350 ευρώ κερδίζουν οι αριθμοί:

685 1416 2148 3659
3837 4578 5760 7132
7863 8 6 4 4 10146 11588

12469 13100 14788 16460
16791 17612 19174 19735
19987 2 0458 21179 22591
24019 25780 26932 27683
28985 2 9 0 6 6 29347 3 0749
32141 32892 34561 35272

3 6 4 5 4 36935 37606 39168
39639 4 0801 42432 43783
4 4 5 4 3 4 5294 4 6 7 9 6 47567
49179 50751 51472 52144
53188 53780 5 3 8 0 4 55276
56368 57059 58451 58982
6 0 4 3 4 61245 62717 64285
64716 65638 6 6 3 0 9 67471
68022 68573 69475 70146
71688 72929 74687 75468
7 6 8 4 0 77671 78472 7 9 9 3 4

Από 40 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθ
μοί που λήγουν σε 93. Από 20 ευρώ 
κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν 
σε 3. Από ίο  ευρώ κερδίζουν όλοι οι 
αριθμοί από 3000 έως 3999, από 
19000 έως 19999 και από 43000 έ
ως 43999.


