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Σχέδιο της Ευρώπης για ανάπτυξη
Σύμφωνα με τον κ. Χορστ Ράιχενμπαχ δεν θα αφορά τη διάθεση νέων κονδυλίων, αλλά την αξιοποίηση ήδη διαθεσίμων

Του ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Μέτρα για την ενίσχυση xns ανάπτυξηβ και την 
αντιμετώπιση τηε ανεργίαε σ τη ν  Ελλάδα α
ναμένεται να  ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Επι
τροπή το ν  Απρίλιο, σύμφωνα με τα  όσα δή
λωσε χθεε ο επικεφαλήε xns Ομάδαε Δράσηε 
^ask  Force) τηε Κομισιόν, κ. X. Ράιχενμπαχ.

Δπωε όλα δείχνουν, τα  μέτρα που θα ανα
κοινωθούν το ν  Απρίλιο από τη ν  Κομισιόν πι
θανότατα  δεν θα αφορούν τη  διάθεση νέω ν  
κονδυλίων.

Θα έχουν να  κάνουν κυρίωε με τη ν  καλύ
τερη κατανομή τω ν  κονδυλίων που έχει ήδη 
στη  διάθεσή τηε η Ελλάδα, καθώε και τη  βελ
τίω ση  τηε απορροφητικότηταε τω ν  κοινοτι
κών κονδυλίων σε όλο το  φάσμα τηε οικονο- 
μίαε και τηε κοινωνίαε. Δηλαδή, σ τη ν  εργα

σία, τη ν  υγεία, τη  δικαιοσύνη κ.λπ. Ενδεικτική 
είναι η δήλωση του κ. Ράιχενμπαχ, πωε θα πρέ
πει να  γίνει «αναπροσαρμογή κάποιων κοι
νο τικώ ν κονδυλίων για επανεκπαίδευση και 
επανακατάρτιση τω ν  ν έω ν » και αντιμετώπι
ση τηε ανεργίαε.

Σύμφωνα με το ν  ίδιο από το  ΕΣΠΑ είναι δια
θέσιμα 14,5 δισ. ευρώ και από αυτό το  ποσό 
μπορούν να διατεθούν φέτοε σε Μικρομεσαίεε 
Επιχειρήσει (ΜμΕ) περισσότερα από 4 δισ. ευ
ρώ (2 δισ. ευρώ επ ιχορηγήσει και άλλα τόσα  
δάνεια από τη ν  Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύ
σεω ν -  ΕΤΕπ). Την ίδια ώρα, όμωε, στη  δεύ
τερη τριμηνιαία έκθεση τηε Ομάδαε Δράσηε 
για τη ν  Ελλάδα, επισημαίνεται ο κίνδυνοε να 
χαθούν 4,2 δισ. ευρώ για έργα που έχουν μεί
νει ημιτελή και πρέπει να ολοκληρωθούν. Εξ 
αυτών τα 3 δισ. ευρώ είναι από 872 έργα που

αφορούν τη ν  περίοδο 2000-2006, ενώ  το  υ
πόλοιπο 1,2 δισ. ευρώ αφορά σε 35 έργα, τα 
μισά από τα  οποία θα έπρεπε να έχουν τελει
ώσει από το  2011 ή να τελειώσουν φέτοε.

Το καλύτερο για την ελληνική οικονομία αυ
τή  τη  στιγμή είναι «να αξιοποιηθούν πρώτα 
τα  διαθέσιμα κονδύλια», υποστήριξε ο κ. Ράι
χενμπαχ. Παραδέχτηκε ότι σ τα  διαρθρωτικά 
ταμεία χρειάζεται καλύτερη στόχευση, ενώ  ε- 
πισήμανε τη ν  έλλειψη χρηματοδότησηε στιε 
ΜμΕ, σημειώνονταε ότι οι ελληνικέε τράπε- 
ζεε δεν μπόρεσαν να διοχετεύσουν τη ν  απα
ραίτητη ρευστότητα στην αγορά λόγω τω ν  δι
κών τουε δυσκολιών.

Παράλληλα, ο επικεφαλήε τηε Task Force α
ναφέρθηκε σε τρία σημαντικά χρηματοδοτι
κά εργαλεία. To Jeremie (συνολικά αναμένε
ται να διοχετευτούν 600 εκατ. ευρώ στιε ΜμΕ),

το  ΕΤΕΑΝ (έωε και 900 εκατ. ευρώ συνολικά) 
και τη  διοχέτευση άλλων 500 εκατ. ευρώ που 
η ΕΊΈπ θα μοχλεύσει και θα διαθέσει 1 δισ. ευ
ρώ στιε ελληνικέε τράπεζεε για τιε ΜμΕ.

Επίσηε, η κυβέρνηση σχεδιάζει και ένα α
κόμα πρόγραμμα ενίσχυσηε τω ν  ΜμΕ, το  ο
ποίο θα αφορά τη ν  επιδότησή τουε κατά 500 
εκατ. ευρώ. Η σχετική προκήρυξη γ ι ’ αυτό το  
πρόγραμμα αναμένεται το ν  Μάιο.

Πάντωε, σ τη ν  έκθεση τηε Ομάδαε Δράσηε 
αναφέρεται ότι για να  αποδώσουν πλήρωε οι 
προσπάθειεε για τη ν  ανάπτυξη «ενδέχεται να 
χρειαστεί χρόνοε». Ομωε, πρέπει να γίνουν για
τί έ τσ ι θα σταλεί το  «μήνυμα τηε δέσμευσηε 
τηε Ελλάδαε» σε αυτέε, ενώ  ο κ. Ράιχενμπαχ 
ανέφερε ότι στην Ελλάδα η κυβέρνηση εύκολα 
νομοθετεί, αλλά δύσκολα εφαρμόζει και για 
να  επιτύχει το  νέο  Μνημόνιο δεν πρέπει να

υπάρχει «χαλάρωση». Επίσηε, αναφέρθηκε 
σ τη ν  ανάγκη εξάλειψηε τηε γραφειοκρατίαε 
δίνονταε ωε παράδειγμα ότι για να εκτελώνισα 
κάποιοε επαγγελματίαε τα  προϊόντα του α
παιτούνται 20 μέρεε, όταν κατά μέσο όρο στην 
Ευρώπη χρειάζονται 10 μέρεε.

Επίσηε, ενδεικτικό τηε ανάγκηε ενίσχυσηε 
του επιχειρηματικού περιβάλλοντοε είτ V 
τ ι  σύμφωνα με τη ν  έκθεση τηε Task Force α
πό τη ν  αρχή τηε κρίσηε μέχρι σήμερα έχουν 
κλείσει περίπου 60.000 επιχειρήσειε και ώε το  
τέλοε του έτουε αναμένεται ο αριθμόε αυτόε 
να  φ τάσει σ τα  120.000 «λουκέτα». Σε ό,τι α
φορά τουε μισθούε σ το ν  ιδιωτικό τομέα, υ
ποστήριξε ότι ήδη έχει γίνει διπλάσια μείω
ση σε σχέση με το  τ ι συνέβη σε Πορτογαλία 
και Ιρλανδία, αλλά πρέπει να  ενισχυθεί η α
νταγωνιστικότητα  τηε ελληνικήε οικονομίαε.

«Εχετε 300 ΔΟΥ, αλλά Κατάσταση των έργων τεχνικής βοήθειας

το 97% των εσόδων 
προέρχεται από τις 30»

υ ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Η επαφή τω ν  Ελλήνων με τη ν τε 
χνική βοήθεια (απαρτίζεται από 
διάφορεε χώρεε και οργανισμούε) 
στον τομέα τηε φορολογίαε προ- 
κάλεσε και προκαλεί τεράστια 
έκπληξη και στιε δύο πλευρέε. Η 
συνεργασία δεν είναι εύκολη, δε
δομένου ότι οι ξένοι δυσκολεύο
ντα ι να κατανοήσουν τη ν ελλη
νική πραγματικότητα, ενώ από 
την άλλη πλευρά τα  στελέχη τηε 
ελληνικήε φορολογικήε διοίκησηε 
ακρνιδιάζονται από τιε επιση- 
μάνσειε τω ν  εκπρόσωπων τηε 
τρόικαε. Σε μια από τιε πρώτεε συ- 
σκέψειε, οι ξένοι εμπειρογνώμο- 
νεε παρουσίασαν στοιχεία σύμ
φωνα με τα  οποία το  97% τω ν  ε
σόδων προέρχεται από 30 ΔΟΥ. 
«Τιε υπόλοιπεε 270 τι τιε θέλετε;» 
ρώτησαν τουε Ελληνεε, οι οποίοι

Η  τεχνική βοήθεια 
διαπίστωσε ότι 
οι αυτοαπασχολούμενοι 
δπλώνουν ως εισόδημα 
το εκάστοτε 
αφορολόγητο.

δεν είχαν πειστική απάντηση. 
Το αποτέλεσμα είναι γνωστό, η πο
λιτική απόφαση για κλείσιμο τω ν 
ΔΟΥ έχει ληφθεί, απομένει να υ
λοποιηθεί, αλλά αυτό δεν είναι 
δουλειά τω ν  ξένων συμβούλων.

Μεγάλη έκπληξη προκάλεσε 
στουε ξένουε και ο φορολογικόε 
χειρισμόε τω ν  αυτοαπασχολου
μένων. Η τεχνική βοήθεια διαπί
στωσε ότι το  εισόδημά τουε δια
μορφώνεται όχι με βάση τη  δρα- 
στηριότητά τουε αλλά από το  ε
κάστοτε αφρολόγητο. Αν το  α
φορολόγητο όριο είναι στα 12.000 
ευρώ τό τε  το  εισόδημα που δη
λώνουν οι περισσότεροι δεν ξε
περνά το ποσό αυτό. Αν είναι στα
5.000 ευρώ επίσηε δεν ξεπερνά τα
5.000 ευρώ.

Από τιε ζυμώσειε αποφασίστη- 
κε πάντωε η κατάργηση 200 ε
φοριών και άλλεε δράσειε που α
φορούν το  εισόδημα τω ν  ελεύθε- 

' επαγγελματιών, οι οποίεε ω- 
ν. υσο ακόμα δεν έχουν θεσμο-

θετηθεί. Δηλαδή τα νέου τύπου α
ντικειμενικά κριτήρια για τουε ε- 
πιτηδευματίεε και τουε ελεύθερουε 
επαγγελματιεε.

Οσον αφορά το ν  κώδικα, η τε 
χνική βοήθεια δεν πιστεύει ακό
μα ότι δεν έχει καταργηθεί. Αν και 
θεωρείται αναχρονιστικόε, οι πε
ρισσότεροι που ασχολούνται με τη 
φορολογία δεν θέλουν να καταρ
γηθεί. Επιχειρείται από τμήμα 
τηε φορολογικήε διοίκησηε η εν
σωμάτωση τμήματοε του κώδικα 
στη φορολογία εισοδήματοε. Το τι 
θα εφαρμοστεί τελικά όσον αφο
ρά τον κώδικα και αν θα προχω
ρήσει η κατάργηση τω ν  ΔΟΥ εί
ναι προε το  πάρον άγνωστο

Στο μεταξύ, ελέγχουε σε βάθοε 
για αδικαιολόγητο πλούτο, κατο
χή μεγάληε ακίνητηε περιουσίαε 
και ληξιπρόθεσμα χρέη, αλλά και 
πλήρη απεξάρτηση τηε φορολο- 
γικήε διοίκησηε από τη ν πολιτι
κή εξουσία προτείνει η ειδική Ομά
δα Δράσηε μέσω τηε δεύτερηε τρι- 
μηνιαίαε έκθεσηε τηε Task Force 
που παρουσίασε χθεε ο επικεφα- 
λήε τηε κ. Χορστ Ράιχενμπαχ 
σ το  Ζάππειο. Η κύρια πρόκληση 
σύμφωνα με τη ν  Task Force έχει 
τρία σκέλη:

• Βελτίωση τηε οργάνωσηε 
τηε φορολογικήε διοίκησηε, μέσω 
τηε λειτουργήστε αναβάθμισηε 
τω ν  κεντρικών υπηρεσιών και 
τηε συγκρότησηε λειτουργίαε ε
σωτερικού ελέγχου.

• Ενίσχυση τηε ανεξαρτησίαε, 
μέσω τηε εκχώρησηε από το υ
πουργικό στο διοικητικό επίπεδο 
του ελέγχου επί τω ν  κύριων επι
χειρησιακών δραστηριοτήτων και 
τω ν  αποφάσεων που αφορούν 
τη  διαχείριση ανθρώπινων πόρων, 
προκειμένου να  μειωθεί η εξάρ
τηση  τηε φορολογικήε διοίκη
σηε από το πολιτικό επίπεδο.

• Παροχή σύγχρονων μεθόδων 
εργασίαε (π.χ. ανάλυση κινδύ
νων, νέεε τεχνικέε φορολογικών 
ελέγχων, νέεε μέθοδοι είσπραξηε 
φόρων). Πάντωε από τα  στοιχεία 
του 2011 προκύπτουν ορισμένα 
πρώτα ενθαρρυντικά αποτελέ
σματα. Συγκεκριμένα εισπρά- 
χθηκαν ληξιπρόθεσμεε φορολο
γητέε οφειλέε ύψουε 946 εκατ. ευ
ρώ, ενώ ο αρχικόε στόχοε ήταν 
400 εκατ. ευρώ.

J Τομέος πολίτικης και έργο |

Ρ Διαρθρωτικά Ταμεία
Εγκαταστάσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων 
στην Απική

Προϋπολογισμός και φορολογία

Υπό
προπαρασκευό

Βέλγιο και άλλα 
κράτη-μέλη

Φορολογική διοίκηση:
• είσπραξη οφειλών
• σχεδιασμός και στρατηγική φορολογικών ελέγχων
• επίλυση διαφορών
• φορολογικός έλεγχος των μεγάλων επιχειρήσεων
• φορολογικός έλεγχος των πολύ εύπορων φυσικών προσώπων

Εχει
αρχίσει

ΔΝΤ, Αυστρία, Βέλγιο, 
Βουλγαρία, Γερμανία, 
Δανία, Εσθονία, Ισπανία, 
Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, 
Πορτογαλία, Σουηδία*

Μέτρο κατά της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες

Π ροχω ρημένο  
στάδ ιο  προ- 
παρασκευής

ΔΝΤ, Ολλανδία

m
Διαχείριση των δημοσίων οικονομικών:
• κατάρτιση προϋπολογισμού
• δημοσιονομική αναφορά
• έλεγχος δαπανών
• νόμοι, όργανα και συστήματα σχετικά με τη διαχείριση 

των δημοσίων οικονομικών

Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης

Εχει
αρχίσει

ΔΝΤ, Αυστρία, Γερμανία, 
Γαλλία
Αλλα κράτη-μέλη 
πρόθυμα να 
συμμετάσχουν: 
Βουλγαρία, Εσθονία, 
Φινλανδία, Σουηδία

Δομή και κανόνες της κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης:
• δημιουργία μόνιμης διυπουργικής συντονιστικής δομής
• αξιολόγηση της δομής του δημόσιου τομέα
• αξιολόγηση της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων 
Δημιουργία οριζόντιων δομών στήριξης στα αρμόδια 
υπουργεία (διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, ΤΠΕ, 
εσωτερικός έλεγχος, φορολογικός έλεγχος, οικονομία κ.λπ.)

Εχει
αρχίσει

Γαλλία, Γερμανία

□
Ηλεκτρονική κυβέρνηση:
• προγραμματισμός πόρων (ERP) (οικονομία, διαχείριση 

ανθρωπίνων πόρων)
• διαχείριση των σχέσεων με τον πολίτη
• ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις

Δημόσια υγεία

Υπό
προπαρασκευό

Βέλγιο, Αυστρία, 
Γαλλία, Ισπανία

Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Αποτελεσματική τιμολόγηση φαρμάκων

Ορθή λογιστική και παρακολούθηση των δαπανών 
(συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης)

Υπό
προπαρασκευό

Σουηδία για ηλεκτρονική 
συνταγογράφηση

Εκσυγχρονισμός των δημοσίων συμβάσεων στον 
τομέα της υγείας

12
Διαχείριση των νοσοκομείων

1 Δικαστική μεταρρύθμιση

Υπό
προπαρασκευό

Γερμανία

ΜΤ-"Ί888
Επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών (αστικών, 
διοικητικών, ποινικών)

Παροχή τεχνικής βοήθειας για την υποστήριξη της εφαρμογής 
του πολυνομοσχεδίου σχετικά με την 
τροποποίηση των τριών κωδίκων δικονομίας

Υποστήριξη ομάδας εμπειρογνωμόνων («task force») για 
ζητήματα όπως η δομή, οι μέθοδοι εργασίας και 
οι διαδικασίες της ομάδας

Υπό
προπαρασκευό

Γερμανία, Γαλλία, 
Ολλανδία, Αυστρία, 
Ην. Βασίλειο

Μηχανισμοί εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ) Υπό
προπαρασκευό

Ολλανδία, 
Ην. Βασίλειο

*Και άλλες χώρες έχουν εκδηλώσει πρόθεση συμμετοχής, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν συμμετάσχει
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Η δημόσια διοίκηση 
στα χέρια Γάλλων 
εμπειρογνωμόνων
Γης ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΑΛΛΙΡΗ

Το μεταρρυθμιστικό σχέδιο για  τη ν  αλλαγή στη  δημόσια 
διοίκηση βρίσκεται τουε τελευταίουε τρειε μήνεε σ τα  χέ
ρια Γάλλων εμπειρογνωμόνων, σε εφαρμογή ενόε μνη
μονίου συνεργασίαε με τη  γαλλική κυβέρνηση και τη ν  
task force. Σχεδόν καθημερινά από το  τέλοε Δεκεμβρί
ου έωε σήμερα μια ομάδα από δύο έωε πέντε ειδικούε σε 
θέματα δημόσιαε διοίκησηε, μεταφέρει το  know how, τη ν  
τεχνογνωσία , σ τα  στελέχη  του υπουργείου Διοικητικήε 
Μεταρρύθμισηε για να  εκπονηθεί η λεγάμενη «Λευκή Βί- 
βλοε» με τιε αλλαγέε σ το  ελληνικό διοικητικό σύστημα 
και τη  δημιουργία επιτελικού κράτουε. Ο ταν δεν  βρί
σκοντα ι εδώ, επικοινωνούν με τα  ελληνικά στελέχη  μέ
σω  τηλεδιασκέψεων. Καθοδηγούν, σχεδιάζουν τα  βήματα, 
παρέχουν τη  μεθοδολογία αναπαράγονταε κυρίωε το  γαλ
λικό μοντέλο. Η Γαλλία από το  2007 έχει ξεκ ινήσει ένα 
μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, που βρίσκεται σε εξέλιξη  
μέχρι και σήμερα, με καταργήσειε, συγχωνεύσειε δημο
σ ίω ν  υπηρεσιών και οργανισμών και αλλαγέε σ τη  δομή 
τω ν  υπουργείων.

«Η  συνεργασία μαζί τουε», λέει σ τη ν  «Κ » ένα από τα  α
νώ τερα  στελέχη που συμμετέχει στιε ομάδεε αυτέε, «ε ί
ναι εξαιρετική. Υπάρχει αμοιβαία κατανόηση, σεβασμόε 
σ τη ν  ελληνική πραγματικότητα και κυρίωε έχουν γνώ ση  
του  αντικειμένου». Από
τη ν  άλλη, το  ελληνικό δι
οικητικό δίκαιο είναι ε
μπνευσμένο από το  γαλ
λικό. Το ΣτΕ, για παρά
δειγμα, είναι δομημένο 
σ τα  πρότυπα του γαλλι
κού ανώτατου διοικητι-

Αριστη η συνεργασία 
τους με τα στελέχη 
του υπ. Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης.

κού δικαστηρίου, ενώ  και η παραγωγική σχολή στελεχών 
για  τη  δημόσια διοίκηση, η Εθνική Σχολή Δημόσιαε Δ ι
οίκησηε, ιδρύθηκε σ τα  χνάρια τηε γαλλικήε ΕΝΑ. Το Σώ
μα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιαε Διοίκησηε έχει δη- 
μιουργηθεί με βάση τα  πρότυπα τηε Γενικήε Επιθεώρη- 
σηε Δημόσιαε Διοίκησηε τηε Γαλλίαε.

Ποιο είναι το  δυνατό σημείο τηε γαλλικήε διοίκησηε, 
ρωτήσαμε. «Οι Γάλλοι είναι πολύ καλοί σ το  να  μετρούν 
το ν  βαθμό ικανοποίησηε τω ν  πολιτών από τη ν  εξυπηρέ
τη ση  σε διάφορεε υπηρεσίεε. Η διαδικασία αξιολόγησηε 
υπηρεσιών και προσωπικού είναι μια διαρκήε διαδικασία. 
Εδώ έχουμε ένα κυτίο παραπόνων και τελειώσαμε...».

Από τη ν  αρχή έθεσαν τρία καίρια ερωτήματα. Πώε θέ
λουμε να  είναι το  κράτοε, πώε διαχειριζόμαστε το ν  προ
ϋπολογισμό μαε για να μην έχουμε σπατάλεε ή να  μην έ
χουμε αδυναμία είσπραξηε εσόδων και ποια είναι η δια
χείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Εχουμε τουε κα- 
τάλληλουε υπαλλήλουε στιε κατάλληλεε θέσειε; Εντόπι
σαν από τη ν  πρώτη στιγμή τη ν  έλλειψη διυπουργικού συ
ντονισμού σε πολιτικό και διοικητικό επίπεδο, πολλή γρα
φειοκρατία (7% του ΑΕΠ, όταν είναι 3% - 3,5% ο ευρω- 
παίκόε μ.ο.) και νομοθετική τυπολατρία.

Οι Γάλλοι «παρακολουθούν» από κοντά τιε δράσειε για 
τη  μείωση κατά 35% του κράτουε, «βρίσκονται π ίσω » α
πό τα  κριτήρια για τη ν  αξιολόγηση τω ν  δομών, αλλά και 
του προσωπικού, μέσα από μια διαδικασία που θα μετρ11 *ει 
τιε  ικανότητεε, τιε δεξιότητεε και τιε γνώσειε.

Σουηδική τεχνογνωσία, η λύση για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση Ολλανδοί για το κτηματολόγιο
Γης ΠΕΝΝΥΣΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Τη συμβολή τω ν  Σουηδών σε ε
πίπεδο τεχνογνωσίαε έχουν ζη
τήσει τα  ελληνικά υπουργεία 
Υγείαε και Εργασίαε για τη ν  η
λεκτρονική συνταγογράφηση. Ο 
λόγοε που επιλέχθηκε η λύση... 
του Βορρά είναι αφενόε η μεγά
λη τεχνογνωσία  από τη  μακρο
χρόνια εφαρμογή αυτών τω ν  συ
στημάτων που έχουν οι Σουηδοί, 
αφετέρου η όσο το δυνατόν συ
ντομότερη εγκατάσταση ενόε ο
λοκληρωμένου συστήματοε η- 

τρονικήε συνταγογράφησηε 
ο niv Ελλάδα. Και αυτό, διότι, σύμ
φωνα με όλεε τιε εκτιμήσειε, ο 
σχετικόε διαγωνισμόε που «τρ έ 
χει» από το ν  περασμένο Οκτώ
βριο -προϋπολογισμού 25 εκατ. 
ευρώ- λόγω τω ν  χρονοβόρων 
διαδυςασιών και τω ν  εμπλοκών, 
που σχεδόν σίγουρα θα προκύ- 
ψουν από ενστάσειε τω ν  συμμε- 
τεχόντων, θα ολοκληρωθεί σε 
τουλάχιστον 2,5 με 3 χρόνια! Η 
συμβολή τηε Σουηδίαε έχει ζη
τηθεί εδώ και αρκετό καιρό, ενώ 
και η Task Force προθυμοποιή
θηκε να  μεσολαβήσει για να  γί
νουν οι σχετικέε επαφέε. Στο 
πλαίσιο αυτό, τη ν  περασμένη ε
βδομάδα ειδικό κλιμάκιο τηε

ΗΔΙΚΑ-Ηλεκτρονική Διακυβέρ
νηση Κοινωνικήε Ασφάλισηε ΑΕ. 
μετέβη στη Σουηδία προκειμένου 
να εκτιμήσει τιε παραμέτρουε 
μιαε ενδεχόμενηε συνεργασίαε.

Από τιε μέχρι σήμερα επαφέε 
φαίνεται ότι υπάρχουν διαφορέε 
ανάμεσα στα  συστήματα υγείαε 
Ελλάδαε και Σουηδίαε και θα 
χρειαστούν προσαρμογέε στο  
σύστημα που θα προτείνει η 
Σουηδία. Οπωε ανέφερε στη ν 
«Κ » ο διοικητήε του Εθνικού 
Οργανισμού Παροχήε Υπηρε-

Η προοπτική πιο στενής συνεργα
σίας σε θέματα διαχείρισης παρά
νομης μετανάστευσης συζητήθη
κε στις συναντήσεις του αρχηγού 
της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας 
της Γερμανίας Μβίίήίβε δθθΕθΓ με 
την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνο
μίας και του Λιμενικού. Κατά τη 
συνάντησή του με τον αρχηγό της 
ΕΛ.ΑΣ. κ. Νίκο Παπαγιαννόηουλο 
αποφασίστηκε η παροχή τεχνο
γνωσίας στις ελληνικές αρχές σε 
θέματα ελέγχου πλαστότητας τα
ξιδιωτικών εγγράφων, καθώς και 
η πιο συστηματική ανταλλαγή

Επελέγη λόγω της μα
κροχρόνιας εφαρμογής 
αυτών των συστημάτων 
στη χώρα του Βορρά.

σ ιώ ν Υγείαε, σ τον  οποίο σταδια
κά εντάσσοντα ι οι κλάδοι υγείαε 
όλων τω ν  Ταμείων, Γεράσιμοε 
Βουδούρηε, ενώ  σ τη  Σουηδία το  
σύστημα είναι πιο απλό και η η
λεκτρονική  συνταγογράφηση

πληροφοριών για τη δράση λα- 
θροδιακινητών. Συμφωνήθηκε 
μάλιστα η ανταλλαγή Αστυνομι
κών Συνδέσμων στα διεθνή αερο
δρόμια Ελλάδας και Γερμανίας. 
Ανακοίνωση που εξέδωσε χθες 
το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. τονίζει ότι 
«ο Γερμανός αξιωματούχος υπο
στήριξε τις ελληνικές θέσεις σχε
τικά με τη Συμφωνία Επανεισδο- 
χής Ελλάδας - Τουρκίας». Αντί
στοιχα, κατά τη συνάντησή του με 
τον αρχηγό του Λιμενικού κ. Κ. 
Σούλη, ο κ. 5θθ§θγ μετέφερε αί
τημα των γερμανικών αρχών για

βοηθάει σ τη ν  καταγραφή τηε 
δαπάνηε και τη ν απλή εξόφληση 
τω ν  «προμηθευτών», σ τη ν Ελλά
δα το  σύστημα που θα εφαρμο
στεί θα πρέπει να  λαμβάνει υπό
ψη μία σειρά παραμέτρων: από 
το ν  μεγάλο αριθμό τω ν  φαρμα
κείων και τω ν  σημείων συντα- 
γογράφησηε έωε και το  «rebate» 
τω ν  φαρμακείων (επ ιστροφή 
χρηματικών ποσών προε τα  α
σφαλιστικά ταμεία ανάλογα με 
το ν  «τζίρ ο » τουε).

Είναι ενδεικτικό ότι στην Ελλά-

ενίσχυση ίων ελέγχων σια Λιμά
νια της Πάτρας και της Ηγουμενί
τσας, προκειμένου να περιοριστεί 
η μετακίνηση παράνομων μετα
ναστών στη Δυτική Ευρώπη. 
«Υπογραμμίστηκε η σημασία της 
διμερούς συνεργασίας, σε κε
ντρικό επίπεδο, αλλά και στο 
πλαίσιο της ΕΓΟηίθχ», τονίζει χθε
σινή ανακοίνωση του Λιμενικού.
Ο κ. 5θθ§θγ επρόκειτο να μεταβεί 
στον Εβρο και να έχει συναντή
σεις με επικεφαλής αξιωματικούς 
στην περιοχή.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

δα λειτουργούν περίπου 12.000 ι
διωτικά φαρμακεία έναντι περί
που 1.100 στη  Σουηδία -  επί το  
πλείστον κρατικά. Επιπλέον, με 
δεδομένη τη ν  έκταση τηε υπερ- 
συνταγογράφησηε, το  ελληνικό 
σύστημα θα πρέπει να  αναπτυ
χθεί και στο «αστυνομικό του κομ
μάτι», δηλαδή να  έχει μεγαλύτε
ρη έμφαση στουε άμεσουε ελέγ
χουε γιατρών και φαρμακείων. Σε 
κάθε περίπτωση, όποιο σύστημα 
κι αν επιλεγεί, θα είναι μεταβα
τικό έωε ότου ολοκληρωθεί ο δια- 
γωνισμόε.

Αυτή τη  στιγμή σ το ν  ΕΟΠΥΥ 
«τρέχουν» παράλληλα το  σύστη
μα ηλεκτρονικήε συνταγογρά- 
φησηε από τη ν  ΗΔΙΚΑ-Ηλε- 
κτρονική Διακυβέρνηση Κοινω- 
νικήε Ασφάλισηε Α.Ε. και το  σύ
στημα ηλεκτρονικήε σάρωσηε 
χειρόγραφων συνταγών (ΚΜΕΣ) 
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Σύμφωνα με το ν  
κ. Βουδούρη, από τιε περίπου 
5.000.000 συντάγέε που γρά
φουν οι γιατροί σε μηνιαία βάση, 
3-3,5 εκατομμύρια γράφονται η- 
λεκτρονικά και οι υπόλοιπεε χει
ρόγραφα, που ελέγχονται με το  
σύστημα ηλεκτρονικήε σάρω
σηε, ενώ  γίνετα ι διαρκήε προ
σπάθεια για περαιτέρω ανάπτυ
ξη τω ν  δύο συστημάτων.

Συνεργασία με Γερμανούς σε θέματα παράνομης μετανάστευσης

Το έργο της Κτηματολόγιο Α.Ε. και το νομοθετικό πλαίσιο 
στο οποίο πραγματοποιείται βρέθηκε στο «στόχαστρο» κλι
μακίου στελεχών του ολλανδικού κτηματολογίου, που κλή
θηκαν από το υπουργείο Περιβάλλοντος. Η απόφαση ελή- 
φθη από τον ίδιο τον υπουργό έπειτα από επαφή με τον 
Ολλανδό πρέσβη, καθώς το ολλανδικό κτηματολόγιο θεω
ρείται από τα πιο επιτυχημένα στην Ευρώπη, ενώ το ολλαν
δικό δίκαιο (σε σχέση με την ιδιοκτησία) προσομοιάζει με 
το ελληνικό.
Οι Ολλανδοί βρέθηκαν στην Αθήνα στις αρχές Δεκεμβρίου 
και είδαν όλους τους φορείς που σχετίζονται άμεσα ή έμ
μεσα με το κτηματολόγιο: την Κτηματολόγιο Α.Ε. και τον 
ΟΚΧΕ (Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων 
Ελλάδας), εκπροσώπους των υποθηκοφυλάκων, του Τεχνι
κού Επιμελητηρίου, των τοπογράφων, του υπουργείου Πε
ριβάλλοντος και καθηγητές του ΕΜΠ που ασχολούνται με - 
αντικείμενο, όλους αυτούς μόλις μέσα σε τρεις ημέρες. As 
ζει να σημειωθεί, πάντως, πως ένα από τα στελέχη του ολ
λανδικού κλιμακίου (ο κ. Κρίιτ Λέμεν) είναι παλιός γνώρι
μος της Κτηματολόγιο Α.Ε., καθώς συμμετείχε στον φορέα 
που για λογαριασμό της Κομισιόν παρακολουθούσε τα έργα 
που είχε αναλάβει η Κτηματολόγιο Α.Ε. μέσω του Γ ' ΚΠΣ.
Οι εκπρόσωποι του ολλανδικού κτηματολογίου απέστειλαν 
στις 9 Ιανουάριου την αξιολόγησή τους, η οποία αφορούσε 
κυρίως την οργάνωση της κτηματογρόφησης και δευτερευ- 
όντως το νομικό πλαίσιο που την αφορά. Μάλιστα στην έκ
θεσή τους προτείνουν να συνεχιστεί η συνεργασία ανάμε
σα στις εταιρείες κτηματολογίου των δύο χωρών: με τη 
μορφή σεμιναρίων ή αναλαμβάνοντας να εκπροσωπήσουν 
την Task Force στην παρακολούθηση της πορείας του κτη
ματολογίου (η ολοκλήρωσή του μέχρι το 2020 είναι μνημο- 
νιακή υποχρέωση).

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΛΙΟΣ
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Ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό
Εννεακομματική η επόμενη Βουλή, σύμφωνα με το Βαρόμετρο της Public Issue yια ΣΚΑΪ και «Κ »

Της ΔΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Η διαρκής ρευστότητα στο πολιτι
κό σκηνικό m s xoipas δεν αφήνει 
ανεπηρέαστη την κοινή γνώμη, ό- 
πωε αντικατοπτρίζεται στο Βαρό
μετρο Μαρτίου mis Public Issue για 
τον ΣΚΑΙ και την «Κ». Μικρή μεί- 
ιτ . των ποσοστών ms εμφανίζει 
η χ -,λ ., η οποία μετρείται στο 25%, 
έναντι 28% το ν  Φεβρουάριο, εξέ
λιξη που oacpcbs σχετίζεται με 
τη ν υλοποίηση από το ν  Πόνο 
Καμμένο m s πρόθεσήε για ίδρυ
ση κόμματο5. Την ίδια στιγμή, το 
ΠΑΣΟΚ, παρά την κινητικότητα 
για την εκλογή του Ευάγγελου Βε- 
νιζέλου ois νέου αρχηγού, παρα
μένει σταθερό στο 11%. Συνολικά, 
το  Βαρόμετρο m s Public Issue δί
νει σε εννέα κόμματα ποσοστό που 
mus βάζει στη  Βουλή. Αυξημένα

Απώλειες της τάξης 
του 3% για τη Ν.Δ., 
ενώ το ΠΑΣΟΚ 
παραμένει καθηλωμένο 
( 11% - Σ τ ο  6,3%
οι «Ανεξάρτητοι 
Ελληνες».

παραμένουν τα ποσοστά τω ν κομ
μάτων m s Αριστερά5. Η ΔΗΜΑΡ 
είναι δεύτερο κόμμα με 15,5%, αν 
και το ποσοστό m s καταγράφει 
μείωση μισή5 noooomaias μονά- 
6as σε σχέση με τον προηγούμε
νο μήνα. Ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ 
σταθερόε στο 12%, ενώ το ΚΚΕ ε- 
νισχύεται με μισή ποσοστιαία μο
νάδα και φθάνει στο 11,5%. Αξιο
σημείωτη είναι η δυναμική τω ν 
«Ανεξάρτητων Ελλήνων», που εμ
φανίζονται να αυξάνουν το  πο
σοστό mus κατά 2,5 μονάδε5, 
στο 6,5%. Ακολουθεί ο ΛΑΟΣ, 
σταθερόε στο 4%, οι Οικολόγοι 
Πράσινοι με 3,5% και υποχώρηση 
μισήε μονάδαε, ενώ στο 3% με- 
τρείται η Χρυσή Αυγή.

Οσον αφορά mus πολιτικούε αρ- 
χηγού5, ο Φ. Κ ου β έλ ι είναι ο μό- 
vos για το ν  οποίο οι θετικέε γνώ-

μεε υπερτερούν τω ν  αρνητικών. 
Λιγότερο δημοφιλή5 είναι ο Γ. Πα- 
πανδρέου, για τον  οποίο οι αρνη- 
τικέε γνώμε5 φθάνουν το 89%. Για 
τον  πρωθυπουργό, Λ. Παπαδήμο, 
η θετική γνώμη υπερτερεί έστω και 
οριακά κατά μία μονάδα τηε αρ- 
νητική5. Παράλληλα, όμωε, το 
66% τω ν  ερωτηθέντων δεν τον  ε
μπιστεύονται για τη ν αντιμετώ
πιση τω ν οικονομικών προβλη
μάτων που έχει σήμερα η χώρα, έ
ναντι 32% που τον εμπιστεύονται. 
Ταυτόχρονα, η δυσαρέσκεια από 
τη  λειτουργία τη5 κυβέρνησηε 
φθάνει το 86%, με μόλιε το 13% 
τω ν πολιτών να δηλώνουν ικανο
ποιημένοι από αυτή. Συνακόλου
θα, είναι αναμενόμενο η πλειο- 
ψηφία τω ν πολιτών, σε ποσοστό 
61%, να τάσσεται υπέρ τηε διε- 
ξαγωγήε βουλευτικών εκλογών, με 
το 36% να εκτιμά ότι μάλλον δεν 
χρειάζεται. Παράλληλα, διαρκά^ 
μειώνεται το ποσοστό τηε αποχήε 
και τω ν  λευκών και άκυρων, που 
υπολογίζεται στο 25,5%, έναντι 
32,5% τον  περασμένο Ιανουάριο.

Απαισιοδοξία αποπνέει η έ
ρευνα όσον αφορά τη ν καθημε
ρινότητα τω ν  πολιτών και τΐ5 
προσδοκίεε του5. Το 87% δηλώ
νουν μη ικανοποιημένοι από τον  
τρόπο που ζουν, ενώ  το  91% α
παντά ότι η προσωπική οικονο
μική του κατάσταση έχει χειρο
τερέψει τουε τελευταίουε 12 μή- 
νε$. Ο φόβοε τηε ανεργίαε είναι έ- 
ντονοε, με το  65% να θεωρεί ότι 
θα αυξηθεί πολύ μέσα στον  επό
μενο χρόνο και σε αυτούε προ
στίθενται επιπλέον 19%, οι οποί
οι θεωρούν ότι θα αυξηθεί λίγο.

Πάντωε, δείχνει να μειώνεται η 
αγωνία για ενδεχόμενη χρεοκοπία 
του κράτουε, με το ποσοστό όσων 
το θεωρούν πιθανό να είναι στο 
36% και το 48% να το  θεωρούν α
πίθανο. Παράλληλα, ενδεχομέ
νου ωε επίδραση τηε κινηματική5 
μορφήε που έχει λάβει το  αίτημα 
για καλύτερεε τιμέε, καταγράφει 
αξιοσημείωτη άνοδο στο 24% 
του ποσοστού εκείνων που θεω
ρούν ότι μέσα στον  επόμενο χρό
νο θα μειωθούν οι τιμέε σε βασι
κά καταναλωτικά είδη.
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ΚΚΕ ΛΟΙΠΑ

Γ ια τους Ανεξάρτητους Ελληνες, τη Χρυσή Αυγή και τις ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Δ Η ΙΥ  η εκλογική δύναμη προκύπτει από το διευκρινισμένο αστάθμιστο ποσοστό. Επίσης, το διάστημα εμπιστοσύνης, για τα εν  λόγω 
κόμματα υπολογίζεται από το δειγματοληπτικό σφάλμα και όχι από κάποιο υπόδειγμα ανάλυσης χρονοσειρών, λόγω περιορισμένου αριθμού διαθέσιμων παρατηρήσεων γι' αυτά.
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Εχει ήδη 
χρεοκοπήσει

ΕΤΑΙΡΕΙΑ PUBLIC ISSUE (Α.Μ. ΕΣΡ: 8) Μέλος ESOMAR, WAP0R, ΣΕΔΕΑ, ΠΕΣΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Τηλεοπτικόζ-Ραδιοψωνικός Σταθμός «ΣΚΑΪ» και Εφημερίδα «Καθημερινή» ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ 
ΜΕΘΟΔΟΣ Ποσοτική έρευνα, με τηλεφωνικές συνεντεύξεις στα νοικοκυριά των ερωτωμένων και χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, χωρίς κάλπη ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Γενικός 
πληθυσμός 18 ετών και άνω ΠΕΡΙΟΧΗ Πανελλαδικά ΔΕΙΓΜΑ Το μέγεθος του δείγματος ανέρχεται σε 1.010 άτομα ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 8-13/3/2012 ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Ακολουθήθηκε η μέθοδος της πολυσταδιακής στρωματοποιημένης δειγματοληψίας ΤΥΠΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ Γ ια τα αποτελέσματα της έρευνας και σε 
διάστημα εμπιστοσύνης 95%, το τυπικό σφάλμα υπολογίζεται σε +/-3,2% ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Εργάστηκαν 27 ερευνητές και 3 επόπτες.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Βενιζέλος κατά του «μετώπου της υποκρισίας»
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Ως μια πρώτη δοκιμή εν όψει τω ν  
εθνικών εκλογών σε περίπου επτά 
εβδομάδεε, αντιμετωπίζει ο κ. 
Ευ. Βενιζέλθ3 τη  διαδικασία ανά- 
δειξηε προέδρου του ΠΑΣΟΚ, την 
ερχόμενη Κυριακή. Στην πρώτη 
του επίσημη παρουσία με τη ν ι
διότητα του (μοναδικού) υποψή
φιου προέδρου, ο κ. Βενιζέλοε κρά
τησε σαφεί5 αποστάσεΐ5 από τον  
λεγόμενο «αντιμνημονιακό» χώρο, 
εξαπέλυσε επίθεση και κατά τη$ 
Ν.Δ., κατηγορώνταε τον κ. Α. Σα
μαρά ότι συμπεριφέρεται ωε «συ- 
μπολιτευόμενη αντιπολίτευση» 
και οριοθέτησε το  ΠΑΣΟΚ στην 
«υπεύθυνη» κεντροαριστερά.

Ενδεικτικά, ο κ. Βενιζέλοε πε- 
ριέγραψε την ύπαρξη ενόε «με
τώπου τηβ υποκρισίαε από αρι
στερά και από δεξιά», επισημαί- 
νονταε ότι «δεν έχει προοπτική και 
μέλλον ούτε το ίδιο ούτε ο τόπο5 
με Ίυ τό». Μίλησε επίσηε για πό- 
λ  με το συγκεκριμένο μέτωπο, 
θέτονταε ουσιαστικά μια διαχω- 
ριστική γραμμή, στη  μία πλευρά 
τηε οποίαε στέκονται οι δυνάμει 
τη5 «καλά οργανωμένηε δια
πραγμάτευσή  και διαχείρισηε 
τηε κρίσης».

Σ την άλλη πλευρά, πρόσθεσε, 
υπάρχει ένα «ποικίληε προέλευσης 
και καταγωγήε μέτωπο υποκρι- 
σία5, δημαγωγίαε, λαϊκισμού και 
ανευθυνότηταε». Σε αυτό ο κ. Βε- 
νιζέλθ5 τοποθέτησε, δίχωε να α
ναφερθεί ονομαστικά, και όσουε 
έχουν προσχωρήσει στο νέο κόμ-

0 κ. Ευ. Βενιζέλος πήρε σαφείς αποστάσεις από την οικονομική πολιτική 
του ΠΑΣΟΚ κατά την περίοδο πριν ο ίδιος αναλάβει το υπ. Οικονομικών.

Διμέτωπη επίθεση 
οε Ν.Δ., Αριστερά 
και πρόσκληση για 
συμμετοχή στην ψηφο
φορία της Κυριακής.

μα τω ν  κ.κ. Λοΰκαε Κατσέλη και 
X. Καστανίδη, κάνοντα5 λόγο για 
«δυ νά μ ει οι οποίεε προέρχονται 
δυστυχώε από τουε κόλπους τη5 
ευρύ τερα  δημοκρατικής παρά
ταξης, αλλά δεν σεβάστηκαν την 
ενότητά τηε ανιστόρητα». Ο κ. Βε- 
νιζέλοε αναφέρθηκε και στον κ. Γ. 
Παπανδρέου, λέγοντα5 ότι θα α- 
ξιοποιηθεί η εμπειρία του.

Ο κ. Βενιζέλος τοποθετήθηκε ε-

κτενώ5 και για τα δύο Μνημόνια 
που υπέγραψε η χώρα τα τελευταία 
δύο χρόνια. Επανέλαβε τη  δια
φωνία του για το πρώτο Μνημόνιο, 
υπενθυμίζοντας ποκ ο ίδιοε είχε ζη
τήσει την έγκρισή του από αυξη
μένη κοινοβουλευτική πλειοψηφία 
(180 βουλευτών) και τόνισε ότι η 
δεύτερη σύμβαση έχει τέσσερα βα
σικά προτερήματα: πρώτον, τη  
μείωση του χρέουβ, δεύτερον, τη  
μείωση του κόστου5 εξυπηρέτησήε 
του, τρίτον, την πλήρη κάλυψη 
τω ν  δανειστών έωε ότου η χώρα 
αποκτήσει τη δυνατότητα εξόδου 
στιε αγορές και, τέταρτον, τη ν  α
νασυγκρότηση του εγχώριου τρα
πεζικού συστήματος. Ο κ. Βενιζέ- 
λθ5 απέδωσε ευθύνες για τιε ελ
λ ε ίψ ει στο πρώτο Μνημόνιο και

στην κυβέρνηση του κ. Γ. Πα
πανδρέου λέγονταε ότι «κοινωνία, 
κόμμα, κυβέρνηση και πολιτικό σύ
στημα» διακρίνονταν από μια 
«αμφιθυμία» σε σχέση με τιε διαρ- 
θρωτικέε αλλαγέ5, γεγονόε που ο
δήγησε σε «ο ρ ίζο ν τα  περικοπές 
σε μισθού5 και συντάξηε». Ωε προε 
τη ν ελευθερία κινήσεων που α
φήνουν οι πολύ σαφεϊ5 όροι του 
Μνημονίου, ο κ. Βενιζέλθ5 υπο
γράμμισε ότι: «Το Μνημόνιο και η 
δανειακή σύμβαση δεν είναι το τέ- 
λθ5 τηε πολιτικήε, το τέλοε τηε ι- 

!  δεολογίαε, ούτε καν το  τέλοε τηε 
| κρίση5». Επί τούτου ο κ. Βενιζέλος 
ε εκτίμησε ότι υφίσταται δυνατό- 
8 τητα να αρθούν κάποιε5 «αδι

κίες», οι οποίεε προέκυψαν από τιε 
οριζόντιεε περικοπέε του προη
γούμενου χρονικού διαστήματος.

Ο κ. Βενιζέλοε περιέγραψε τιε 
μεθαυριανέε ενδοκομματικέε δια
δικασίες και ω5 ευκαιρία να κα- 
ταδικασθούν τα φαινόμενα βία5, 
μιλώντα5 για «ορατό κίνδυνο εκ- 
φασισμού». Επανέλαβε, σε προ
σωπικό τόνο, ότι ο ίδιοε δεν προ
έρχεται από κάποιο κομματικό μη
χανισμό, αλλά από τη ν κοινωνία 
τω ν πολιτών. Αναφέρθηκε και στο 
οικονομικό πρόβλημα του 
ΠΑΣΟΚ, λέγονταε ότι θα επιλυθεί. 
Ο κ. Βενιζέλοε ολοκλήρωσε επιρ- 
ρίπτονταε τη  «νωπή ευθύνη» για 
τη  θέση στην οποία οδηγήθηκε η 
χώρα στη  διακυβέρνηση του κ. Κ. 
Καραμανλή, τόνισε όμωε πωε η 
κατάσταση διαμορφώθηκε καθ’ ό
λη τη  διάρκεια τη5 μεταπολεμικήε 
περιόδου.

Πρόσκληση σε 
αηοχωρήσαντες

Ο κ. Ευ. Βενιζέλος προχώ
ρησε χθες σε ένα σαψές «ά
νοιγμα» σε πρόσωπα του 
μεταρρυθμιστικού χώρου 
που προέρχονται από το 
ΠΑΣΟΚ. Ερωτώμενος περί 
του αν καλεί σε συστράτευ- 
ση και πρόσωπα όπως οι κ. 
Αλ. Παπαδόπουλος και Γ. 
Φλωρίδης, τα οποία είχαν α
ποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ 
την περίοδο προεδρίας του 
κ. Γ. Παπανδρέου, ο υπουρ
γός Οικονομικών απάντησε: 
«Η πόρτα είναι πάντα ανοι
χτή γι’ αυτούς που νιώθουν 
ότι εδώ ανήκουν και είναι 
πολλοί αυτοί που πρέπει να 
διαβούν την πόρτα αυτή, ση
μαντικοί άνθρωποι με δια
δρομή, με ιστορία, πολιτικές 
προσωπικότητες, άνθρωποι 
που έχουν συνεισφέρει 
στον τόπο». Την ¡δια στιγμή, 
πάντως, ο (μοναδικός) υπο
ψήφιος πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η ίδια πρό
σκληση ισχύει και για λιγό
τερο προβεβλημένα στελέ
χη ή απλά μέλη του κόμμα
τος, τα οποία τους τελευταί
ους μήνες απομακρύνθηκαν 
«ψυχολογικά», όπως είπε, 
λόγω της οικονομικής πολιτι
κής που ασκήθηκε.

Σενάρια σε διεθνή MME για τον μελλοντικό ρόλο του κ  Α  Παπαδήμου
Τγ  -'δεχόμενο να παραμείνει ο κ. 
Λ  ms Παπαδήμοε σ τη ν  κυ
βέρνηση ακόμη και μετά ns ε- 
πικείμενε5 εκλογές, είτε cos α
ντιπρόεδρος υπεύθυνος επί τω ν  
οικονομικών είτε ακόμη και cos 
k o i t o s  αποδοχήε πρωθυπουργόε 
σε ένα  συμμαχικό σχήμα, ανα- 
δεικνόουν δημοσιεύματα του 
διεθνούς οικονομικού Τύπου. 
Σύμφωνα με τη ν  αμερικανική ε
φημερίδα Wall Street Journal, οι 
μέχρι σήμερα δημοσκοπήσειε 
σ τη  χώρα μαε κατατείνουν στο  
συμπέρασμα ότι δεν θα προκό
ψει αυτοδύναμη κυβέρνηση από 
ms κάλπες που αναμένεται να 
στηθούν έωε ms αρχέε Μαΐου. Με 
δεδομένο ότι η χώρα pas δεν έ-

χει την πολυτέλεια νέων εκλογών, 
το  αμερικανικό έντυπο προβλέ
πει ότι ενδεχομένως να  «ζητηθεί 
και πάλι από το ν  κ. Παπαδήμο να 
αναστείλει τη ν  ακαδημαϊκή του 
σταδιοδρομία και να συνεχίσει να 
ηγείται τηε Ελλάδοε».

Σύμφωνα πάντα με το  ίδιο δη
μοσίευμα, ο καθηγητήε Οικονο
μικών του Χάρβαρντ και πρώην 
αντιπρόεδροε τηε ΕΚΤ είναι ένα5 
άνθρωποε που «δεν  λέει ανοη- 
σίε3», «είπε με σταράτα λόγια την 
αλήθεια σ τον  ελληνικό λαό για 
την αναγκαιότητα τω ν  μέτρων λι- 
τότηταε» και δεν υπαναχώρησε α
πό τιβ θέσειε του ούτε όταν α- 
πειλήθηκε η συνοχή τηε κυβέρ- 
νηση5 συνασπισμού ούτε με τιε

Σύμφωνα με τη Wall 
Street Journal μπορεί 
να παραμείνει στην 
πρωθυπουργία 
και μετά τις εκλογές.

καθημερινέ3 διαδηλώσεΐ5. Χάρη 
στη ν επιμονή του αυτή, κατάφε- 
ρε να διαπραγματευθεί με επιτυ
χία τη  «μεγαλύτερη αναδιάρ
θρωση χρέουε στη ν ιστορία και 
ένα δεύτερο πακέτο βοήθειαε 
npos τη ν Ελλάδα και αποκατέ
στησε την ηρεμία oas αγορέε του 
κόσμου».

Αν, όπωε όλα δείχνουν, συνε

χίζει το  δημοσίευμα, η Νέα Δη
μοκρατία και το ΠΑΣΟΚ αναγκα
στούν να συγκυβερνήσουν τό τε  
μπορεί να καταλήξουν σε μία ελ
ληνική εκδοχή του Μάριο Μόντι. 
«Και έναε Ελληναε σούπερ Μάριο 
είναι το  καλύτερο που θα μπο
ρούσε να συμβεί στην Ελλάδα και 
στην Ευρώπη», καταλήγει η Wall 
Street Journal.

Στο ίδιο μήκοε κύματοε κινή
θηκε και η χθεσινή έκδοση του 
βρετανικού περιοδικού Econo
mist. Το πλέον έγκυρο έντυπο του 
παγκόσμιου οικονομικού Τύπου 
αναφέρεται εκτενώε σ τη ν απο- 
δυνάμωση του δικομματισμού 
στη  χώρα μαε, καθώε πολλοί πο- 
λίτεε «βαρέθηκαν τη  διαφθορά και

τιε πελατειακέε σχέσειε που ευ
δοκίμησαν επί τρεΐ5 δεκαετίεε δια- 
κυβέρνηση5 ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ.». Πα
ρόλα αυτά, τα  δΰο μεγάλα κόμ
ματα αναμένεται να καταλάβουν 
τΐ5 δΰο πρώτεε θέσειε στιε εκλο- 
γέ3, «μετά τη ν επιτυχημένη συ
γκατοίκησή τουε στην εξουσία υ
πό το ν  Λουκά Παπαδήμο και την 
αναδιάρθρωση του χρέουε που δί
νει ανάσα και χρόνο στη χώρα για 
να αναμορφώσει τη ν  οικονομία 
τη ε». Τού τω ν δοθέντω ν , ο 
Ε οοηοη^ ΐ αναμένει ότι ΠΑΣΟΚ 
και Ν.Δ. θα συγκυβερνήσουν, 
εκφράζονταε τη ν  εκτίμηση ότι 
στο πλευρό του κ. Σαμαρά ενδε
χομένου να παραμείνει και ο κ. 
Παπαδήμοε.

Εκλογικό 
επιτελείο 
στη Σπγγρού
Των ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ - ΕΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Στη συγκρότηση του επιτελείου που θα κατευθύνει τη ν  
προεκλογική εκστρατεία προχωρεί ο πρόεδροε m s Νέ- 
as Δημοκρατία3 Αντώνηε Σαμαρά3, καθώε η πολιτική σκη
νή  κινείται πλέον εμφανώε σε εκλογικούε ρυθμού3. Ρό
λο στο  σχήμα αναμένεται να  έχει και ο πρώην γραυ- 
ματέαε, νυν τομεάρχη3 Εσωτερικών, Βαγγέληε Μεϊ\ 
päKns, λόγω και m s εμπειρίαε του στη  διεξαγωγή ε
κλογών. Στην ίδια ομάδα, πλην του μόνιμου κύκλου συ
νεργατών του Αντ. Σαμαρά (Ανδ. Λυκουρέντζθ5, Γ. Μι- 
χελάκηε, Χρ. Λαζαρίδηε, Δημ. Σταμάτηε, ο επικειραλήε 
του γραφείου του προέδρου Κ. Μπούραε, ο διευθυντήε 
του κόμματοε Θαν. Σκορδάε και ο αν. εκπρόσωποε Γ. Μου- 
poüms), θα συμμετάσχει ο πρόεδροε m s Νεολαίαε Ανδ. 
Παπαμιμίκοε, αλλά και ο πρώην διευθυντήε του κόμματοε 
Μεν. Δασκαλάκη3.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, στο επιτελείο m s Νέαε Δη- 
μοκρατίαε επικρατεί προβληματισμόε, καθώε οι κ ινή σει 
του αντιμνημονιακού μετώπου και το  νέο κύμα δημο
σκοπήσεων μοιάζουν να απομακρύνουν το ν  στόχο m s 
αυτοδυναμίαε. Η δημοσκοπική κάμψη και η σοβούσα α
ναταραχή στη ν οργανω
μένη βάση του κόμματοε 
προκαλούν ανησυχία στα 
στελέχη  m s Συγγρού, 
που επί του napövm s 
μοιάζουν να αναζητούν α
πάντηση.

Μετά τη  μείζονα πα
ρέμβαση m s προηγούμε- 
vns Kupiaims, όταν ο Αντ.
Σαμαράε απευθυνόμενο3 
στο  Πολιτικά Συμβούλιο 
m s Ν.Δ. παρουσίασε το 
πολιτικό πλαίσιο m s ε- 
κλογικήε μάχηε, κατατέ
θηκαν εισηγήσειε για σει
ρά εμφανίσεων του προ
έδρου προκειμένου να ε- 
νισχυθεί η γαλάζια συ
σπείρωση και να αντιμε- 
τωπισθεί η επικοινωνιακή 
δυναμυαϊ m s εκλογήε Βε- 
νιζέλου. Υπήρξαν ειση- 
γήσειε για ομιλίεε σε Πά
τρα, Μυτιλήνη, επελέγη- 
σαν τα Ιωάννινα, όπου και 
ξεκίνησε η σχετική κινη
τοποίηση στελεχών, αλλά και αυτή η επίσκεψη τελικά 
αναβλήθηκε -σύμφωνα με πληροφορίε5- και υπό τον φό
βο επεισοδίων.

Η Συγγρού επιχειρεί να καλύψει το επικοινωντακό κε
νά επενδύονταε σ τη ν καθημερινότητα (ο κ. Σαμαράε ε- 
πισκέφθηκε χθεε τη ν Επιτροπή Ανταγωνισμού αναδει- 
κνύονταε το  ζήτημα m s ακρίβειαε) συνομιλώνταε με ει- 
δικέε ομάδε3 πληθυσμού, όπω3 οι κτηνοτρόφοι, και ε- 
πιχειρώντα5 να  αποστασιοποιηθεί από τα κυβερνητικά 
στελέχη του ΠΑΣΟΚ, με πρώτο το ν  κ. Βενιζέλο, για τον 
οποίο χθεε ο κ. Μιχελάκηβ σχολίασε neos «επιβεβαιώνει 
ότι δεν διαφέρει σε τίποτα από το ν  κ. Παπανδρέου».

Χθε3, Ημέρα του Καταναλωτή, ο κ. Σαμαρά3 επισκέ- 
φθηκε την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τονίζονταε ποκ «εί
ναι αφύσικο και προκλητικό, τη ν  ώρα που οι μισθοί και 
οι συντάξειε πέφτουν, να βλέπουμε ότι οι τιμέ3 σε πολ
λά προϊόντα ανεβαίνουν», npos ms οργανώ σει τω ν κτη
νοτροφών, με ms οποίεε συναντήθηκε νωρίτερα, ο πρό- 
εδροε m s Ν.Δ. επεσήμανε cos προτεραιότητα τη  στήριξη 
m s πρωτογενού3 παραγωγήε και δεσμεύθηκε για την 
αναζήτηση ισοδύναμων μέτρων προκειμένου να συνε- 
χισθεί η καταβολή m s εξισωτικήε αποζημίωσηε.

Τη Δευτέρα, 
οι ανακοινώσεις
Για την προσεχή Δευτέρα παραπέμπονται τα... σπουδαία 
ειε ό,τι αφορά το  εγχείρημα συγκρότησή  κοινοβου- 
λευτικήε ομάδαε από mus «αντιμνημονιακούε» διαγρα- 
φέντεε τηε Νέαε Δημοκρατία3.

Οι αναστολέ3 κάποιων εκ τω ν  βουλευτών που συμ- 
μετείχαν oms συσκέψειε ms Τετάρτηε, αλλά και τα ανοικτά 
θέματα ms συγκρότησή  και πολιτικού στίγματοε τ  ’ 
νέου σχήματοε οδήγησαν στην αναβολή οποιασδήή. 
ανακοίνωσηε. Οι βουλευτέε που συμμετέχουν αναμένεται, 
εντό3 τω ν  επόμενων τρ ιών 24ώρων, να ανακοινώσουν 
από ms περιφέρειέε τουε τη ν προσχώρηση στουε «Ανε- 
ξάρτητουε Ελληνεε», που φαίνεται ότι θα είναι και το 
εκλογικό σχήμα με το  οποίο θα διεκδικήσουν τη ν  ψή
φο τω ν  πολιτών. Με το ν  τρόπο αυτό, ισχυρίζονται, ότι 
διευκολύνεται η προσχώρηση και στελεχών που δεν προ
έρχονται από το  κόμ
μα ms Ν.Δ., KaOcbs ε
πιδίωξη είναι το  νέο 
σχήμα να μην εμφα
νισ τεί Gis «παραμάγα- 
ζο ms Συγγρού».

Οι ίδιοι διαβεβαιώ- 
νουν άτι η Κ.Ο. τω ν  
«Ανεξαρτήτων» θα συ
γκροτηθεί κανονικά 
ms επόμενεε ημέρεε.
Καθίσταται, ωστόσο, σαφέε ότι ενδεχόμενη αποτυχία mus 
-καθώε ήταν οι ίδιοι που διαβεβαίωναν για τη ν εξέλιξη- 
θα χρεωθεί ais ένα πρώτο «ατύχημα» για το  κόμμα π 
πάντωε, oms δημοσκοπήσεΐ5 εμφανίζεται με υψηλά,. 
σοστά (6,5% στην Public Issue). Ο κ. Κ. Μαρκόπουλοε δή
λωσε χθεε (ΣΚΑΪ) ότι θα προσχωρήσει omus «Ανεξάρ- 
m m us Ελληνεε» μέσω επίσημηε ανακοίνωσηΒ που θα 
πραγματοποιήσει σ τη ν περιφέρειά του τη ν Εύβοια, ενώ 
με το ν  ίδιο τρόπο αναμένεται να κινηθούν και οι υπό
λοιποι βουλευτέε. Εξέφρασε τη  βεβαιότητα ότι ο αριθ- 
μόβ τω ν  ανεξάρτητων βουλευτών που θα συνταχθεί τε 
λικό θα υπερβαίνει mus δέκα. Σχετικέε πρωτοβουλίεε έ
χουν προαναγγείλει οι Χρ. Zorns, Π. Μελά5, Μαρία Κάλ
λια, Δημ. Σταμάτηε κ.ά. και πλέον αναμένεται, εφόσον 
συγκεντρώνεται ο προβλεπόμενο3 από το ν  κανονισμό 
m s Βουλήε αριθμάε τω ν  δέκα βουλευτών η επίσημη συ
γκρότηση m s ομάδα3. Την ίδια στιγμή, στελέχη m s Ν.Δ. 
επιχειρούν να ανακόψουν ms προσχωρήσει, xeopis πά- 
ντω ε να αίρεται -επί του napövms- η πρόθεση απο
κλεισμού mus από τα  ψηφοδέλτια τω ν εκλογών.

Γ.Π.Τ.

Συνεχίζονται οι δια- 
βουλεύσεις διαγραμ
μένων βουλευτών 
της Ν.Δ. για ένταξη 
στους «Ανεξάρτητους 
Ελληνες».

Ο κ. Αντώνης Σαμαράς ε-
πισκέφθηκε χθες την Επι
τροπή Ανταγωνισμού.

Θα μετάσχουν όλοι 
οι στενοί συνεργά
τες του κ. Σαμαρά, 
αλλά και ο κ. Ευ. 
Μεϊμαράκης.
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«Το ΠΑΣΟΚ γνώριζε το έλλειμμα»
Ο κ. Προβόπουλος είχε προειδοποιήσει και τα δύο κόμματα εξουσίας για το μέγεθος του προβλήματος

Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

-Αστεία πράγματα» χαρακτήρισε 
iioiKirms m s Τράπεζαβ m s  

EXXa6os τα περί τεχνητή5 διό- 
YKtoons του ελλείμματοε του 
2009 ενώπιον m s εξεταστικήε ε- 
πιτροπήβ m s BouXns. Ταυτό
χρονα, όμω5, επισήμανε ότι τα 
δύο κόμματα εξουσίαε ήταν πλή- 
pcos ενημερωμένα για την πορεία 
m s χώρα5.

Ο κ. Προβόπουλοε υπενθύμι
σε ότι από τα τέλη του 2008, λί- 
Yous μ ή ν ε5 αφού ανέλαβε διοι- 
κητήε τη5 ΤτΕ, είχε προειδοποι
ήσει για -ns δυσκολίεε και είχε ζη
τήσει 5ετέε σχέδιο εξόδου από 
την κρίση μέσω δημοσιονομυαίε 
προσαρμογήε και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων. Στιε επίμονε5 
ερωτήσειε που του έγιναν, αν 
λαμβάνοντα5 μέτρα τον Οκτώβρη 
του 2009 η κυβέρνηση Παπαν- 

'έου θα μπορούσε να αποτρέ- 
¿ 1  την προσφυγή στον μηχα

νισμό στήρ ιξή , ο διοικητήε α
πάντησε ότι θα ήταν «πολύ δύ
σκολο». Επισήμανε, όμωε, ότι αν 
λαμβάνονταν γενναία μέτρα, θα 
δινόταν ένα σοβαρό μήνυμα  
που πιθανόν να καθησύχαζε tis

αγορέ5. Μάλιστα υποστήριξε ό
τι το 2009 η λήψη μόνο δημο
σιονομικών μέτρων «δεν θα έ
φτανε». Ο κ. Προβόπουλοε έδω
σε έμφαση στο ότι θα έπρεπε να  
γίνουν ταυτόχρονα και διαρ- 
θρωτικέε αλλαγέε, ώστε να  α
ντιμετωπιστεί το πρόβλημα α- 
νταγωνιστικότητα5, επισημαί- 
vovm s ότι αν δει κανείε το 
Μνημόνιο, καταλαβαίνει τι ήταν 
απαραίτητο. Επισήμανε, πάντωε, 
ότι και η Ν. Δ. δεν κινήθηκε στη  
σωστή κατεύθυνση: «Πάρθηκαν 
μέτρα, δεν θα μπορούσε να πει 
κανείε διαρθρωτικά. Εμένα δεν 
με βρήκαν σύμφωνο».

Λεπτομερήβ ενημέρωση
Σε ό,τι αφορά τον ρόλο m s ΤτΕ, 

ο κ. Προβόπουλοε επανέλαβε ό
τι από τα τέλη Ιουλίου 2009 τα 
στοιχεία έδειχναν ανεξέλεγκτη 
αύξηση του ελλείμματο5. «Το neos 
φόρτωνε το έλλειμμα μήνα μήνα 
ήταν δημοσιευμένο και γνωστό 
σε öXous», είπε ο κ. IlpoßönouXos. 
Ο iöios είχε ενημερώσει τον Κ. Κα
ραμανλή σε περισσότερεε συνα
ντήσει, μεταξύ άλλων ons 2 Σε
πτεμβρίου, ενώ στιε 8 Σεπτεμ
βρίου ενημέρωσε λεπτομερώ5

Ο κ. Προβόπουλος κατέθεσε στην 
εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

Ο διοικητής της ΤτΕ 
ανέφερε στην Εξεταστι
κή ηως η χώρα δύσκολα 
θα απέφευγε το Μνημό
νιο, ακόμη και εάν 
είχαν ληφθεί μέτρα 
αμέσως μετά τις εκλογές.

τον κ. Γ. Παπανδρέου, «ότι το έλ
λειμμα θα κινηθεί το 2009 προε 
διψήφιο ποσοστό, πιθανότερα 
υψηλότερο και του 10%». Σε ε
ρώτηση αν υπήρχε περίπτωση η 
κυβέρνηση Παπανδρέου να μη 
γνώριζε πώ5 είχε η κατάσταση, α
πάντησε: «Είχαμε δημοσιεύσει τα 
στατιστικά στοιχεία. Ηταν γνω
στά στου3 Ελληνεβ. Δεν μπορώ να 
διανοηθώ ότι δεν ήταν γνωστά σε 
πολιτικά πρόσωπα κατ’ εξοχήν».

Ο διοικητή5 επισήμανε ότι 
στιβ συναντήσει αυτέ5 «η  συ
ζήτηση δεν περιοριζόταν στα  
δημοσιονομικά, στο έλλειμμα 
και στο χρέθ5 -αν και αυτή η συ
ζήτηση ήταν βασική5 σημασίαε- 
αλλά και άλλα θέματα, όπωε 
του ισοζυγίου πληρωμών και οι 
διεθνείε εξελίξει στα τραπεζικά 
συστήματα, στουε διεθνεί5 ορ- 
γανισμού5». Στο ερώτημα αν 
το μήνυμα έγινε κατανοητό, ο 
κ. Πρσβόπουλθ5 παρατήρησε ό
τι αυτό «φαίνεται εκ του α- 
ποτελέσματο5».

Σε ό, τι αφορά τον ρόλο που έ
παιξαν τυχόν δηλώ σει κυβερ
νητικών αξιωματούχων, ο κ. 
Προβόπουλθ5 τόνισε ότι οι αγο- 
ρέβ και οι θεσμικοί επενδυτέε

βλέπουν «δίκην ακτινογραφία5» 
την οικονομική κατάσταση m s  
κάθε xebpas και «δεν περιμένουν 
μια δήλωση έστω και ατυχή πε
ρί Τιτανικού για να κρίνουν εάν 
είναι σε κατάσταση αρνητική». 
Διευκρίνισε, πάντωε, «ότι δεν θα 
πει εκείνοε αν η δήλωση ήταν α- 
mxris ή όχι».

Αίσθηση προκάλεσε η φράση 
του ότι «στο τέλοε κάθε xpovms 
το χρέοε μεγάλωνε δυσανάλογα 
με το πόσο φούσκωνε το έλλειμ
μα», κάτι που απέδωσε στη μη 
σωστή καταγραφή του ελλείμ- 
ματοε, ravovras μάλιστα λόγο για 
χρόνιεε αδυναμίε5, που πάνε πο
λύ πιο πίσω από το 2009 και έχουν 
σχέση με την ποιότητα m s δη- 
μόσια5 διοίκησηβ.

Μάλιστα, κατέθεσε στα πρα
κτικά την εισαγωγή έκθεσηε m s  
Κομισιόν για τα στατιστικά στοι
χεία του Ιανουάριου του 2010, 
στην οποία αναφέρεται ότι «οι α
ναθεωρήσει απεικονίζουν την 
έλλειψη ποιότητες των ελληνικών 
δημοσιονομικών στατιστικών 
και δείχνουν ότι ο εξονυχιστικό5 
έλεγχο5 των ελληνικών στοιχεί
ων από την Eurostat από το 
2004 και εξή5 δεν ήταν αρκετό5».

Υπεγράφη η σύμβαση 
ανάμεσα σε Αττικό
Μετρό και
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΙΑΛΙΟΥ

Σε ένα έτος από σήμερα υπολο
γίζεται ότι θα λειτουργήσουν οι 
επεκτάσεΐ5 του μετρό προ5 Πε
ριστέρι και Χαϊδάρι. Η δε επέ
κταση προε Ελληνικό θα λει- 

ογήσει το αργότερο σε 16 μή- 
”·'ΐίΓ να αποκλείονται εξε-

5ιοηεη8
των οκτώ περιοχών που θα εξυ
πηρετήσουν οι νέοι σταθμοί. 
Μάλιστα η ηγεσία τόσο του υ
πουργείου, όσο και τηε Αττικό 
Μετρό ζήτησαν συγγνώμη από 
τουε πολίτεε για την ταλαιπωρία 
που υπόκεινται όλα αυτά τα χρό
νια από την καθυστέρηση στη  
λειτουργία των επτά νέων σταθ-

Οι επεκτάσεις του μετρό

Προς Αγία
Μαρίνα
(Χαϊδάρι)
I  σταθμός, 
97% έτοιμος, 
ολοκληρωμένη 
και η ανάπλαση 
στην
επιφάνεια. 
Χρόνος 
παράδοσης: 
Μάρτιος 2013

Προς Περιστέρι
2 σταθμοί (Ανθούπολη, Περιστέρι). I· · ·  1 ΡΑΜΜΗ 2
97% έτοιμοι, ολοκληρωμένη και mmmm ΓΡΑΜΜΗ 3
η ανάπλαση στην επιφάνεια.
Χρόνος παράδοσης: Μάρτιος 2013 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ

Ανθούπολη I  Περιστέρι

Δουκισσης
Πλακεντιας

ΊΡΟΣ
ΑΕΡΟ-

Διγαλεω ΔΡΟΜΙΟ

Αγια Μαρίνα

Οι γιατροί 
θα κλείσουν 
το «Σωτηρία»
Αποφασισμένοι να κλείσουν το νοσοκομείο «Σωτηρία» τη^ 
ερχόμενη Τρίτη, δηλώνουν οι γιατροί του νοσοκομείου, π, 
ζητούν πληρωμή των δεδουλευμένων εφημεριών, πρόσληψη 
γιατρών για τη στελέχωση τμημάτων και καμία μείωση του 
αριθμού των κλινών του νοσοκομείου μέσω συγχωνεύσε
ων και καταργήσεων τμημάτων. Σε ψήφισμα τηε γενική5 
συνέλευσηε των γιατρών του «Σωτηρία» γίνεται λόγο5 για 
σταδιακή υποβάθμιση του νοσοκομείου «με αποτέλεσμα να 
μην μπορεί να ανταποκριθεί στον ρόλο που του αρμόζει».

Οπω5 αναφέρεται στο ψήφισμα, το νοσοκομείο εφη
μερεύει καθημερινά επί 24ώρου βάσεις  για τα πνεημο- 
νολογικά περιστατικά και δέχεται μεγάλο όγκο απ’ όλη την 
Ελλάδα, παρά τΐ5 σοβαρέε ελλείψει σε νοσηλευτικό, πα- 
ραϊατρικό και ιατρικό προσωπικό και σε υλικοτεχνική υ
ποδομή. Και τονίζεται ότι «κλινικέ5 με 2-3 ειδικευμένουε 
γιατρούε (λόγω αναστολή5 προσλήψεων), με ράντζα σε ε- 
πτάκλινου3 Θαλάμσυ3, 
με ελλείψει σε υλικά 
και φάρμακα βρίσκονται 
στα πρόθυρα τ ^  κατάρ
ρ ε υ σ ή ». Επιπλέον, οι 
γιατροί διαμαρτύρονται 
για τη μη καταβολή δε
δουλευμένων εφημερίων 
του5 από τον περασμένο 
Δεκέμβρη, αλλά και για 
τιε μειώσει των μισθών του προσωπικού με την εφαρμογή 
του ενιαίου μισθολογίου, που έχουν ω$ αποτέλεσμα «α- 
πλήρωτουε ή/και κακοπληρωμένου5 εργαζομένουε που κα
λούνται να αντιμετωπίσουν τεράστιο όγκο ασθενών. Τέ- 
λθ5, οι γιατροί αντιδρούν στο ενδεχόμενο εκτεταμένων συγ
χωνεύσεων και καταργήσεων τμημάτων και κλινικών που 
θα έχουν ωε αποτέλεσμα, όπωε επισημαίνουν, μειώσειε στον 
αριθμό των κλινών και στΐ5 θέσειε όσων εργάζονται στο 
«Σωτηρία». Υπενθυμίζεται ότι στΐ5 ενδεχόμενεε συγχω- 
νεύσεΐ5 κλινικών μετά τη διοικητική συνένωση του «Σω
τηρία» με το Γενικό Κρατικό Αθηνών, αντιδρά και το μη 
ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου, που την περασμέ
νη Δευτέρα είχε εισβάλει στο κεντρικό κτίριο του υ
πουργείου Υγείαε, αποτρέποντα5 την συμμετοχή του υ
πουργού σε συνέντευξη Τύπου.

Την ερχόμενη Τρίτη, οι γιατροί θα επιχειρήσουν να «κλεί
σουν» το «Σωτηρία», ενώ θα στήσουν «μπλόκο» στην εί
σοδο του νοσοκομείου για να ενημερώνουν το κοινό για 
τα προβλήματα του νοσοκομείου.

ΠΕΝΝΥ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Την ερχόμενη Τρίτη 
θα στήσουν «μπλόκο» 
στην είσοδο 
του νοσοκομείου σε 
ένδειξη διαμαρτυρίας.

Μόνο ένα ελλην’
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Πληθαίνουν οι απάτες με λίρες
Επιτήδειοι κάνουν προσφορές σε ανυποψίαστους πολίτες και αποσπούν ακόμα και χιλιάδες ευρώ

Του ΚΩΣΤΑ ΟΝΙΣΕΝΚΟ

τι λάμπει δεν είναι χρυσόε, αλλά
ρκετέε φορέε πωλείται περίπου 

στην ίδια τιμή από απατεώνεε οι 
οποίοι -εκμεταλλευόμενοι το πνεύ
μα των καιρών- προσφέρουν 
«φθηνότερα» σε ανυποψίαστουε 
πελάτεε κάλπικεε λίρεε. Σύμφωνα 
με αστυνομικούε, επιτήδειοι πλη
σιάζουν ηλικιωμένα άτομα και α
φού τουε τρομοκρατήσουν μιλώ- 
νταε για επικείμενη χρεοκοπία τηε 
χώραε και διάλυσηε του ευρώ, στη 
συνέχεια (ωε καλοί Σαμαρείτεε) 
τουε προσφέρουν τη λύση. Τουε 
προτείνουν τα ανταλλάξουν τα 
χρήματά τουε με χρυσέε λίρεε, που 
αναλαμβάνουν οι ίδιοι να τουε 
προμηθεύσουν. Οι λίρεε που αλ
λάζουν χέρια είναι κάλπικεε.

Οι αρχέε δεν ενημερώνονται συ
χνά για τέτοια περιστατικά, καθώε

τα ποσά που διακινούνται είναι μι
κρά. Κάποιεε φορέε όμωε ανυπο
ψίαστοι πολίτεε χάνουν ολόκλη- 
ρεε περιουσίεε από τέτοιεε «συ- 
ναλλαγέε». Τον προηγούμενο 
Απρίλιο η αστυνομία συνέλαβε η
μεδαπό που πούλησε σταδιακά 
1.200 κάλπικεε λίρεε σε ανυττό- 
ψίαστο στη Βόρεια Ελλάδα απο- 
σπώνταε συνολικά 279.810 ευρώ. 
Αλλεε 5 κάλπικεε λίρεε πούλησε 
έναε επιτήδειοε έναντι 1.500 ευ
ρώ προτού συλληφθεί από τιε αρ
χέε. Τον περασμένο Δεκέμβριο, 
πάλι στη Θεσσαλονίκη, δύο άτο
μα κατάφεραν να αποσπάσουν 
79.000 ευρώ από ενεχυροδανει
στήριο πουλώνταε 245 χρυσέε λί
ρεε. Οι δράστεε αφού παρέλαβαν 
τα χρήματα κατάφεραν να αντι
καταστήσουν το πουγκί με τιε λί
ρεε με ένα ίδιο, που περιείχε 
κέρματα ευτελούε αξίαε. Περίπου

με τον ίδιο τρόπο στιε 5 Μαρτίου 
ημεδαπόε κατάφερε να αποσπά- 
σει 46.000 ευρώ δίνονταε στο θύ
μα πουγκί με 20λεπτα του ευρώ α
ντί για 200 λίρεε Αγγλίαε. Στιε 8 
Δεκεμβρίου τέσσερα άτομα συ-

Σύμφωνα με την 
Τράπεζα της Ελλάδος, 
οι κάλπικες λίρες 
που κυκλοφορούν 
στην αγορά φτάνουν 
το 4% του συνόλου.

νελήφθησαν στο Αργοε όταν προ
σπάθησαν να αποσπάσουν 67.000 
ευρώ δείχνονταε 4 χρυσέε λίρεε 
και ένα πουγκί που αντί για 291 
χρυσέε λίρεε περιείχε κέρματα α
ξίαε 16 ευρώ.

Η αστυνομία διερευνά τιε εξήε 
ακόμη υποθέσειε. Στιε 3 Μαρτίου, 
κάτοικοε Ιωαννίνων μετέβη σε 
προκαθορισμένο ραντεβού με 
δύο άτομα έχονταε επάνω του 
20.000 ευρώ για να αγοράσει χρυ
σά νομίσματα σε «καλή τιμή». 
Οταν έφτασε στο ραντεβού, ο έ
ναε από τουε υποψήφιουε πωλη- 
τέε έβγαλε όπλο και του πήρε τα 
χρήματα. Τον περασμένο Νοέμ
βριο η αστυνομία εντόπισε στη  
Θεσσαλονίκη εργαστήριο κατα- 
σκευήε κάλπικων χρυσών λιρών. 
«Παλιότερα είχαμε μια ανάλογη υ
πόθεση ανά 2 - 3 χρόνια. Πέρυσι, 
σε ένα χρόνο, είχαμε τρειε τέτοι- 
εε υποθέσειε» σχολιάζει στην «Κ» 
ο αστυνομικόε υποδιευθυντήε 
Νικόλαοε Σκαρτσήε. Ωε ειδικόε 
στα παραχαραγμένα, συμβου
λεύει τουε πολίτεε να είναι ιδιαί
τερα προσεκτικοί, να κάνουν συ-

ναλλαγέε με επίσημουε φορείε και 
όχι με αγνώστουε. «Αν, παρά τού
τα, κάποιοε επιμένει να προβεί σε 
τέτοιεε συναλλαγέε, καλό είναι να 
έχει ένα δείγμα γνήσιαε χρυσήε λί- 
ραε για να μπορεί να συγκρίνει το 
χρώμα, τιε παραστάσειε, το βάροε, 
το μέγεθοε και τον ήχο του νομί- 
σματοε πάνω σε μια επιφάνεια», 
σχολιάζει.

Σύμφωνα με εκτιμήσειε τηε 
Τράπεζαε τηε Ελλάδοε, οι κάλπι- 
κεε λίρεε που κυκλοφορούν στην 
αγορά φτάνουν το 4% του συνό
λου. Το αδίκημα τηε κιβδηλίαε και 
τηε παραχάραξηε, ακόμα και σε 
κέρματα ευτελούε ποσού, είναι ε- 
πίσηε συχνό. Το 2011 η Τράπεζα 
τηε Ελλάδοε εντόπισε 255 κίβδη
λα κέρματα του ενόε και των δύο 
ευρώ, ενώ μέσα στο 2012 έχουν ε
ντοπιστεί 540 κίβδηλα κέρματα ε
νόε, δύο και 0,5 ευρώ.

Ατζέντα προτάσεων 
από νέους Ελληνες 
πανεπιστημιακού ς
Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗ

Τις δύο πολυσυζητημένες και πα-
ρεξηγημένεε έννοιεε, τη δημο
κρατία και την «τεχνοκρατία», θέ
τει ωε θέμα συζήτησηε στη δεύ
τερη συνάντησή του το Greek 
Public Policy Forum. «Οι άξονεε 
των εισηγήσεων θα είναι η οικο
νομική και ευρωπαϊκή διάσταση 
τηε κρίσηε, όπωε και το δίπολο 
δημοκρατία-τεχνοκρατία», διευ- 
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τον καθηγητή Andreas Bieler, 
Γερμανό πολιτικό επιστήμονα.

Το νεοσυσταθέν φόρουμ απο- 
τελείται από νέουε Ελληνεε πα- 
νεπιστημιακούε, που «παρακο
λουθούν με μεγάλη ανησυχία τιε 
εξελίξειε στην Ελλάδα», όπωε ε- 
πισημαίνεται στην ιδρυτική επι
στολή τον Μάρτιο του 2011. Σε α
ντίθεση με τον συρμό τηε ε- 
ποχήε, τα μέλη τηε οργανωτικήε 
επιτροπήε του φόρουμ του 
Nottingham (Αρηε Γεωργόπουλοε, 
Σωτήρηε Ζαρταλούδηε, Νικήταε 
Κωνσταντινίδηε, Ηλίαε Ντίναε, 
Βασίληε Τζεβελέκοε) διευκρινίζουν 
ότι δεν φιλοδοξούν να συστήσουν
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Την έκθεση στο Ιδρυμα Ευγενίδου, με πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τη ζωή του Πάολο Νέσπολι σιον Διε
θνή Διαστημικό Σταθμό, θα εγκαινιάσει ο ίδιος την ερχόμενη Τετάρτη, 21/3.
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑφΕΡΗΣ_____________________________

Ζητεί να γίνουν εκλογές χωρίς 
οικονομική ενίσχυση ίων κομμάτων

Εκλογές χωρίς έκτακτη οικονομική ενίσχυση των κομμάτων 
ζήτησε χθες, με επιστολή του προς τον υπουργό Εσωτερι 
κών Τάσο Γιαννίτση, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ κ. Γ. Καρατζα- 
φέρης, χαρακτηρίζοντας αφερέγγυα τα δάνεια που ΠΑΣΟΚ 
και Ν. Δ έχουν λάβει από τις τράπεζες. «Οι προκλητικές ε
πιχορηγήσεις των κομμάτων και ειδικότερα η αφερέγγυα 
δανειοδότησή τους έχουν σκανδαλίσει τους πολίτες» ση
μειώνει στην επιστολή του ο κ. Καρατζαφέρης, καταλήγο- 
ντας πως «την ώρα που ο κόσμος υποφέρει, δεν πρέπει να 
διασπαθισθεί ούτε ένα ευρώ».

ΕΞΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

Συνάντηση με Φώτη Κουβέλη

Συνάντηση με βουλευτές της λεγάμενης ομάδας των «έ
ξι» διαγραμμένων βουλευτών του ΠΑΣΟΚ (Γ. Αμοιρίδης, I. 
Μιχελογιαννάκης, Η. Θεοδωρίδης, Θεοδ. Παραστατίδης, 
Τσετίν Μαντατζή και Γ. Παπαμανώλης) για το ενδεχόμενο 
συνεργασίας θα έχει σήμερα στα γραφεία της ΔΗΜΑΡ ο 
κ. Φ. Κουβέλης. Αποφάσεις θα ληφθούν στην Κ. Ε. του 
κόμματος την Τρίτη.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ

Δεν αποκλείονται οι απολύσεις

Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δημήτρης Ρέππας 
δεν απέκλεισε χθες το ενδεχόμενο να γίνουν απολύσεις 
στο Δημόσιο εφόσον υπάρχουν αρνητικές αξιολογήσεις. 
Οπως είπε, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό, θα πρέπει 
να ξεπεραστεί και ο συνταγματικός σκόπελος. «Στο Δημό
σιο εργάζονται σήμερα 640.000 μόνιμοι υπάλληλοι, περί
που 80.000 συμβασιούχοι -άρα 720.000- και στις λεγόμε- 
νες ΔΕΚΟ, που δεν είναι στο Χρηματιστήριο και εποπτεύο
νται από το κράτος, περίπου 25.000 εργαζόμενοι. Μιλάμε, 
δηλαδή, για έναν αριθμό περίπου 745.000 - 750.000 υ
παλλήλων, εκ των οποίων οι 190.000 είναι εκπαιδευτικοί 
και οι 165.000 ένστολοι όλων των κατηγοριών και βαθμι
δών» πρόσθεσε ο υπουργός.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΡΑΪΧΕΝΜΠΑΧ - ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ

Στόχος η απορρόφηση κονδυλίων

Η απορρόφηση κονδυλίων για τη μηχανοργάνωση των δι
καστηρίων και η επιδίωξη κλίματος ασφάλειας στον τομέα 
των επενδύσεων ήταν τα θέματα συζήτησης κατά τη συνά
ντηση του επικεφαλής της ομάδας δράσης κ. Χορστ Ράι- 
χενμπαχ με τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικράτειας 
Παναγιώτη Πικραμμένο. Στο επίκεντρο ενδιαφέροντος 
βρέθηκαν και οι βραδείς ρυθμοί στο ΣτΕ, τους οποίους 
Πικοαυυένος απέδωσε, μεταξύ άλλων, και στο ' , Γ Ψ "


