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«Εκτροχιάζεται» η κατάσταση στην Ελλάδα
Μεγάλη μείωση απασχόλησης, 64%
των νέων θέλουν να μεταναστεύσουν

ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ/ΑΣΟΣΙΕΪTΕΝT ΠΡΕΣ

Τρομοκρατική επίθεση κατά της «Μicrosoft» στο Μαρούσι
Στόχος τρομοκρατικής επίθεσης, από την οποία δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα, έγινε τις
πρώτες πρωινές ώρες χθες, το κτίριο της «Microsoft» στο Μαρούσι. Τρεις άγνωστοι έσπασαν
με τη βοήθεια ενός μικρού φορτηγού την γυάλινη είσοδο του κτιρίου, στη συνέχεια έβαλαν
φωτιά στο εσωτερικό του οχήματος, το οποίο ήταν γεμάτο μπιτόνια με βενζίνη και γκαζάκια,
και αμέσως τράπηκαν σε φυγή (περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 6).

Η Κύπρος στα χέρια της τρόικας
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Αναδιάρθρωση και
σμίκρυνση του τραπεζικού τομέα, δημοσιονομική εξυγίανση
και μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα θα καλύπτει το πρόγραμμα στήριξης της Κύπρου, ανακοίνωσε το Eurogroup.
Η ανακοίνωση του Eurogroup καλωσορίζει το αίτημα της
Κύπρου για στήριξη, σταχυολογώντας παράλληλα τις παραμέτρους του «ολοκληρωμένου»
προγράμματος που θα επεξεργαστούν οι Ευρωπαίοι εταίροι
για στήριξη της Κύπρου.
Το Eurogroup αποκαλύπτει,
πάντως, ότι η Κύπρος ζήτησε
στήριξη και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κάτι που δεν
είχε ανακοινωθεί επίσημα.
Το πρόγραμμα, αναφέρει το
Eurogroup, θα στηριχθεί σε μέ-

τρα που έλαβε ήδη η Κύπρος και
σε νέα μέτρα που θα αποφασιστούν για ενίσχυση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού
συστήματος.
Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το Eurogroup καλωσορίζει το αίτημα των κυπριακών
αρχών για οικονομική ενίσχυση
από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης εν όψει των προκλήσεων
που αντιμετωπίζει η Κύπρος.
Αναγνωρίζει ότι τα προβλήματα οφείλονται κυρίως στις δυσκολίες στον τραπεζικό τομέα
αλλά σημειώνει και την παρουσία μακροοικονομικών ανισορροπιών.
Το Eurogroup αναγνωρίζει
ότι ένα πρόγραμμα προσαρμογής φαίνεται δικαιολογημένο
και σε αυτό το στάδιο, εξετάζει
το ενδεχόμενο να ανταποκριθεί

θετικά.
Το Eurogroup χαιρετίζει επίσης στην ανακοίνωση το αίτημα
της Κύπρου για οικονομική βοήθεια από το ΔΝΤ - αίτημα που
δεν ανακοινώθηκε τη Δευτέρα
από το κράτος.
Οι Υπουργοί καλούν την Επιτροπή, σε συνεργασία με την
ΕΚΤ και τις κυπριακές αρχές και
του ΔΝΤ, να συμφωνήσουν σε
ένα πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών
αναγκών και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για τη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, υπό το φως του πολύ
δύσκολου εξωτερικού περιβάλλοντος και τις επιπτώσεις από
τις αναταραχές της αγοράς.
Η οικονομική ενίσχυση θα
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ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα - «ΑΜΠΕ»). Η οικονομική
και κοινωνική κατάσταση στην
Ελλάδα εκτροχιάζεται εν μέσω
οικονομικής κρίσης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Η χώρα
κατέλαβε την πρώτη θέση σε ποσοστό μείωσης της απασχόλησης, το οποίο έφτασε στο 8,7%,
από το α’ τρίμηνο του 2011 ώς
το α’ τρίμηνο του 2012.
Παράλληλα, το 64% των νέων Ελλήνων δηλώνει έτοιμο να
μεταναστεύσει, ενώ οι άστεγοι
αυξήθηκαν κατά 25% σε δύο
χρόνια και το 68% του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της
φτώχειας.
Πιο συγκεκριμένα, η έκθεση
της ΕΕ, η οποία είχε ενδεικτικά
και όχι αναλυτικά στοιχεία για
κάθε χώρα, ανέφερε για την Ελλάδα ότι η απασχόληση μέσα σε
ένα χρόνο μειώθηκε κατά 8,7%.
Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε
400.000 λιγότερες θέσεις εργασίας, μέσα σε ένα χρόνο, καθώς
η βαθιά ύφεση της ελληνικής
Οικονομίας (παραμένει άνω του
6%), η λιτότητα, η μειωμένη κατανάλωση και η σχεδόν μηδενική ρευστότητα από τις τράπεζες,
έχουν οδηγήσει σε χιλιάδες λουκέτα επιχειρήσεων στον ιδιωτικό
τομέα.

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Μια πολύ θλιβερή ιστορία κρύβεται πίσω από την πτώση μιας 24χρονης στη θάλασσα,
ενώ επέβαινε στο πλοίο «Knossos Palace» με προορισμό το
Ηράκλειο, τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, τη στιγμή που
το πλοίο βρισκόταν σε απόσταση 6,7 ναυτικών μιλίων νότια
της Μήλου.
Αμέσως έγινε αντιληπτή από
το πλήρωμα και ο καπετάνιος
ειδοποίησε αμέσως για το περιστατικό το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Ερευνας και Διάσωσης
και παραπλέοντα πλοία. Στην
περιοχή έφθασαν πλωτό σκάφος
του Λιμενικού, ελικόπτερο «Σούπερ Πούμα» και άλλα παραπλέ-
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οντα σκάφη.
Η κοπέλα περισυνελέγη από
τη θάλασσα, σώα, από ιστιοφόρο σκάφος και, στη συνέχεια,
από το ναυαγοσωστικό του πλοίου.
Η 24χρονη, περίπου στις
08:00 το πρωί της Τρίτης, όταν
δηλαδή το πλοίο «έδεσε» στο λιμάνι του Ηρακλείου, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ,
προκειμένου να μεταφερθεί,
προληπτικά, στο νοσοκομείο.
Πίσω από αυτή την περιπέτεια κρύβεται το δράμα της
24χρονης. Πρόκειται για την
σύντροφο του άτυχου Νίκου
Παπουτσιδάκη, από την Αυλή
Συνέχεια στη σελίδα 6

Δωρεά
Νιάρχου για
την Εθνική

Του ανταποκριτή μας
Αρη Παπαδόπουλου
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Επιστολή του πρωθυπουργού Α. Σαμαρά μεταφέρει
ο πρόεδρος Κάρολος Παπούλιας
που αναχώρησε χθες το μεσημέρι για τις Βρυξέλλες μαζί με την
ελληνική αντιπροσωπεία, ταξιδεύοντας με την πτήση της «Aegean» στην οικονομική θέση,
προκειμένου να συμμετάσχει
στη διήμερη Σύνοδο Κορυφής
της ΕΕ, ως επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο
κ. Παπούλιας θα παραδώσει την
επιστολή στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν
βαν Ρομπέι, με τον οποίο αναμενόταν να συναντηθεί χθες
βράδυ, τον πρόεδρο της Κομισιόν Ζοζέ Μπαρόζο με τον οποίο
θα συναντηθεί σήμερα αργά το
απόγευμα, καθώς και στους 26
Ευρωπαίους ηγέτες στη διάρκεια
του επίσημου δείπνου σήμερα
το βράδυ (τοπική ώρα).
Η επιστολή του κ. Σαμαρά για
την οποία ενημερώθηκαν και οι
κυβερνητικοί εταίροι, Ευ. Βενιζέλος και Φ. Κουβέλης, στη συνάντηση που είχαν προχθές βράδυ στην οικία του Πρωθυπουργού στην Κηφισιά, οριστικοποιήθηκε χθες το πρωί και στη συνέχεια δόθηκε στον κ. Παπούλια.
Η προετοιμασία του Προέδρου ήταν συνεχής μέσω συσκέψεων μέχρι την ώρα της αναχώρησης. Η ενημέρωσή του γινόταν από την ελληνική αντιπροσωπεία που θα τον συνοδεύσει και στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο υπηρεσιακός υπουργός Οικονομικών Γιώργος Ζανιάς, ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών

Σε απόλυτους αριθμούς, η
Ισπανία είχε 660.000 λιγότερες
θέσεις εργασίας από πέρυσι, αλλά καθώς πρόκειται για χώρα με
περισσότερους εργαζομένους, σε
ποσοστό η μείωση αυτή είναι
3,7%, 5% λιγότερο από αυτή
στην Ελλάδα.
Στην Πορτογαλία χάθηκαν
210.000 θέσεις εργασίας (4,2%), στην Ιταλία 180.000 (0,8%) και στη Βουλγαρία
70.000 (-1,6%).
Σε αντίθεση, ορισμένες χώρες της ΕΕ, όπως η Γερμανία, κατέγραψαν αύξηση στις θέσεις εργασίας, μειώνοντας το ποσοστό
ανεργίας, το οποίο για την Ελλάδα, το α’ τρίμηνο του 2012,
σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή εκτινάχθηκε στο
22,6%.
Η Επιτροπή επισημαίνει, μάλιστα, ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στην ομάδα των χωρών
στις οποίες αναμένεται επιδείνωση της απασχόλησης το δεύτερο εξάμηνο του 2012, ειδικά
στον τομέα των υπηρεσιών και
των κατασκευών.
Επίσης, σύμφωνα πάντα με
την έκθεση, την 3ετία 20082011 η ανεργία στους πολίτες
ηλικίας 55-64 ετών διπλασιά-

Ερωτικό δράμα έκρυβε
η «βουτιά» στη θάλασσα

Στυγερός Οικονομική
φόνος στην
θέση ο
Αστόρια Παπούλιας
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Στυγερός φόνος
έγινε χθες Τετάρτη στο κέντρο
της Αστόριας, στη διεύθυνση 2825 33 Street. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι άνδρας
γερμανικής καταγωγής, περίπου
30 ετών, χτύπησε μέχρι θανάτου
την εν διαστάσει σύζυγό του και
την άφησε νεκρή.
Στη συνέχεια, εξαφανίστηκε
και τηλεφώνησε από δημόσιο
τηλέφωνο στην Αστυνομία, λέγοντας πως έχω χτυπήσει τη γυναίκα μου θανάσιμα.
Οι αστυνομικοί πήγαν στο
σπίτι του θύματος και βρήκαν
νεκρή την νεαρή γυναίκα, ενώ
εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό
για τη σύλληψη του δράστη.
Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν
έχουν γίνει γνωστά τα ονόματά
τους.
Πληροφορίες επίσης αναφέρουν ότι ο δράστης είχε συλληφθεί από την Αστυνομία την
προηγούμενη εβδομάδα για ενδοοικογενειακή βία.

Αυτό το Σαββατοκύριακο
στο «Περιοδικό»

NY, NJ, PA, MA $1.25 - CT $1.50

Στο Πανεπιστήμιο
της Βιρτζίνια
ΣΑΡΛΟΤΣΒΙΛ.
ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ.
(«Νιου Γιορκ Τάιμς»). Με μια κίνηση που προκάλεσε έκπληξη,
το διοικητικό συμβούλιο (Board
of Visitors) του Πανεπιστημίου
της Βιρτζίνια επανέφερε προχθές (και μάλιστα με ομόφωνο
ψήφισμα, 15-0) στην ηγεσία του
ιδρύματος την πρόεδρο Τερέζα
Σάλιβαν, την οποία το ίδιο το
Πανεπιστήμιο είχε εξαναγκάσει
σε παραίτηση πριν από μερικές
ημέρες.
Στην όλη προσπάθεια για την
απομάκρυνση της Σάλιβαν είχε
πρωτοστατήσει η ομογενής πρύτανης του Ιδρύματος, και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Ελεν Ντράγκας, η οποία
θεωρούσε, όπως και άλλα στελέχη του Πανεπιστημίου, ότι αυτό δεν ανταποκρινόταν γρήγορα
στις οικονομικές και τεχνολογικές προκλήσεις της εποχής.
Πάντως, όταν είχε γίνει γνωστή η παραίτηση της Σάλιβαν, η
Ντράγκας είχε μιλήσει μόνο για
«φιλοσοφικές διαφορές» ανάμεσά τους. Στη συνέχεια, όμως, μίλησε για την ανάγκη να γίνουν
τολμηρές αλλαγές «τις οποίες
κάποιοι στο Πανεπιστήμιο της
Βιρτζίνια είχαν ερμηνεύσει ως
κώδικα για περικοπές στον προϋπολογισμό».
Το Πανεπιστήμιο, ωστόσο,
όπως προαναφέρθηκε, αναγκάστηκε να επαναφέρει την Σάλιβαν, υπό το βάρος της έντονης
κριτικής που είχε διατυπωθεί
όλο αυτό το χρονικό διάστημα
που μεσολάβησε από την παραίτηση της προέδρου μέχρι προχθές.
Ακόμα και ο προσωρινός
πρόεδρος που είχε κληθεί να αντικαταστήσει την Σάλιβαν, είχε
εκφράσει με δηλώσεις του τις
αντιρρήσεις του στην απομάκρυνσή της. Είχε πει μάλιστα,
καθώς οι διαμαρτυρίες εντείνονταν, ότι δεν θα αναλάμβανε τα
καθήκοντά του αν δεν υπήρχε
το ενδεχόμενο η Σάλιβαν να
επανερχόταν στη θέση της.
Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης Μπομπ Μακντόνελ,
αφού για κάποιες ημέρες επέ-

Γεώργιος Κατσόρης:
Επιχειρηματίας,
φιλάνθρωπος και
ηγέτης της Ομογένειας
του Στάτεν Αϊλαντ

bIΡΤζΙΝΙΑ μΑΓΙΟ/ΑΣΟΣΙΕΪTΕΝT ΠΡΕΣ

Διχασμένοι οι ηγέτες της ΕΕ πριν τη Σύνοδο Κορυφής
O πρωθυπουργός της Ιταλίας, Μάριο Μόντι (στο κέντρο δεξιά) και ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου και πρόεδρος του Eurogroup, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, ήταν από τους πρώτους ηγέτες, οι
οποίοι έφτασαν χθες στις Βρυξέλλες, ενόψει της διήμερης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ η οποία ξεκινά
σήμερα, Πέμπτη και αναμένεται να κρίνει την πορεία της ευρωζώνης (πληροφορίες στη σελ. 11).

Κινδυνεύει η χώρα, λέει ο Οικονομίδης
Του ανταποκριτή μας
Γιάννη Σοφιανού
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Αισιόδοξος για την πορεία της Ελλάδας, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι η νέα κυβέρνηση θα προχωρήσει στις
αναγκαίες αλλαγές σε Οικονομία και κράτος, είναι ο ομογενής
καθηγητής Οικονομικών του
Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Ινστιτούτου ΝΕΤ, Νικόλας Οικονομίδης.
Εξάλλου, όπως τόνισε χθες,
σε δηλώσεις του στον «Ε.Κ.», αλλά και κατά την ομιλία του στο
Κέντρο Προγραμματισμού και
Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ),

η χώρα μπορεί να απέφυγε τον
«ακαριαίο θάνατο» με το αποτέλεσμα των εκλογών, αλλά κινδυνεύει ακόμη με χρεοκοπία, αν
οι πολιτικοί στυλώσουν τα πόδια
και δεν προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις, οδηγώντας την Οικονομία σε τέλμα.
«Εγώ αισιοδοξώ, από τη στιγμή που η νέα κυβέρνηση θα
πράξει. Αισιοδοξώ ότι θα τις κάνει τις απαραίτητες αλλαγές»,
επεσήμανε.
Τι θα πρέπει να γίνει άμεσα;
Ο κ. Οικονομίδης ήταν σαφής:
«Νομίζω ότι η νέα κυβέρνηση
πρέπει οπωσδήποτε να λάβει
άμεσα ριζοσπαστικά μέτρα. Να
μειώσει τον δημόσιο τομέα, να
κάνει περικοπές. Και να συλλέ-

ξει τα χρήματα από τους ήδη
υπάρχοντες φόρους, χωρίς να
επιβάλλει νέους. Να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή. Αυτά είναι πολύ σημαντικά και έτσι σε
μικρό διάστημα θα μπορέσει η
Ελλάδα να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό της».
Ο ίδιος βρίσκεται αρκετές μέρες στην Ελλάδα -έφτασε δύο
ημέρες πριν από τις εθνικές
εκλογές της 17ης Ιουνίου- και
έχοντας συνομιλίες με αρκετούς
σημαντικούς παράγοντες της Οικονομίας, έχει διαμορφώσει «εικόνα» για τις εξελίξεις.
«Αν επικρατούσαν οι άλλες
δυνάμεις θα είχαμε καταστροΣυνέχεια στη σελίδα 6

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Δωρεά ύψους 1.250.000
ευρώ προσφέρει το «Ιδρυμα
Σταύρος Νιάρχος» προς τιμήν της
Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου
για την πορεία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου,
που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Ιδρύματος αναγνωρίζοντας την
αγωνιστικότητα και την εξαιρετική συλλογική προσπάθεια της
«αγαπημένης όλων των Ελλήνων» αποφάσισε να διαθέσει το
ποσό της δωρεάς σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς της επιλογής των μελών της Εθνικής.
Συγκεκριμένα, το διοικητικό
συμβούλιο διαθέτει 50.000 ευρώ
για κάθε μέλος της ελληνικής
αποστολής και δίνει τη δυνατότητα στους ποδοσφαιριστές να
διαθέσουν το ποσό σε έναν κερδοσκοπικό οργανισμό της αρεσκείας τους.
Ειδικότερα, το Ιδρυμα προσφέρει τη δυνατότητα σε κάθε
ένα από τα 25 μέλη της Ομάδας
(προπονητές και παίκτες), να ενισχύσει κάποια Mη Kερδοσκοπική
Oοργάνωση της επιλογής του, με
το ποσό των 50.000 ευρώ ο καθένας. Η κάθε δωρεά θα πραγματοποιηθεί απευθείας από το
Ιδρυμα προς την εκάστοτε MKO,
στο όνομα του ποδοσφαιριστή ή
προπονητή που την εισηγήθηκε
και της εθνικής ομάδας συνολικά. Αναλυτικά η επίσημη
Συνέχεια στη σελίδα 15

Πολιτική: «Spiegel»: Εξευτελισμός των Ευρωπαίων ηγετών
στην G20. Σελίδα 6.
Πολιτική: Συνεργαζόμαστε αλλά δεν ταυτιζόμαστε με τη ΝΔ,
λέει ο Βενιζέλος. Σελίδα 7.
Πολιτική: Παραιτείται η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας κατ’
εντολή Σαμαρά. Σελίδα 11.
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Τρομοκρατική επίθεση κατά της «Μicrosoft» στο Μαρούσι
Του ανταποκριτή μας
Βασίλη Κουτσίλα
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Στόχος τρομοκρατικής
επίθεσης, από την οποία ευτυχώς
δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα,
έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες
χθες, το κτίριο στο οποίο στεγάζεται στην Αθήνα η πολυεθνική
εταιρεία
πληροφορικής
«Microsoft».
Πιο συγκεκριμένα, χθες, λίγο
πριν τις τέσσερις τα ξημερώματα,
τρεις άγνωστοι άνδρες, φορώντας
κουκούλες και με την απειλή
όπλων ζήτησαν από τους δύο φύλακες ιδιωτικής εταιρείας που είχαν βάρδια εκείνη τη στιγμή, να
βγουν από το κτίριο.
Οταν εκείνοι υπάκουσαν, μέσα σε δευτερόλεπτα έσπασαν με
τη βοήθεια ενός μικρού φορτηγού (το οποίο όπως έγινε γνωστό
εκ των υστέρων από την Αστυνομία ήταν κλεμμένο) τη γυάλινη είσοδο του κτιρίου που βρίσκεται στη λεωφόρο Κηφισίας
221, στα σύνορα Κηφισιάς - Αμαρουσίου (κοντά στο νοσοκομείο
ΚΑΤ). Εν συνεχεία έβαλαν φωτιά
στο εσωτερικό του οχήματος, το
οποίο ήταν γεμάτο μπιτόνια με
βενζίνη και γκαζάκια και αμέσως

τράπηκαν σε φυγή χωρίς οι φύλακες να μπορέσουν να δουν με
τι διέφυγαν, ούτε προς ποια κατεύθυνση κινήθηκαν.
Ακολούθησε μικρής ισχύος
έκρηξη, με τις φλόγες να προκαλούν καταστροφές στον ισόγειο
χώρο αλλά και στον πρώτο όροφο.
Στο σημείο κλήθηκαν, από
την πρώτη στιγμή, δυνάμεις της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο
τη φωτιά.
Από τους πρώτους, εξάλλου,
που έσπευσαν στο σημείο ήταν
και η υπεύθυνη καθαριότητας
του κτιρίου, Εφη Μπεκιάρη, η
οποία ούτως ή άλλως μαζί με το
συνεργείο καθαρισμού βρίσκονται κάθε μέρα από πολύ νωρίς
στην έδρα της εταιρείας στην
Αθήνα.
«Μου τηλεφώνησαν τα χαράματα και μου είπαν τι έγινε. Πήρα το αυτοκίνητο ήρθα αμέσως
και εδώ είχα βρει ήδη τα πυροσβεστικά. Δεν πίστευα στα μάτια
μου», είπε στον «Ε.Κ.» η κ. Μπεκιάρη.
Το κτίριο υπέστη σημαντικές
ζημιές, όπως προαναφέρθηκε,
στο ισόγειο και τον πρώτο όροφο, ενώ για χθες οι υπάλληλοι
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Η υπεύθυνη καθαριότητας του κτιρίου, Εφη Μπεκιάρη, ήταν από
τους πρώτους που έφτασε στη «Microsoft» μετά την επίθεση.
ενημερώθηκαν να μην προσέλθουν στην εργασία τους.
Από τις πρώτες εκτιμήσεις,
έγινε γνωστό ότι θα χρειαστεί περίπου ένας μήνας (ενδεχομένως
και περισσότερο) για να αποκα-

τασταθούν οι ζημιές και να μπορέσει το κτίριο να γίνει και πάλι
πλήρως λειτουργικό και να φιλοξενήσει το σύνολο των εργαζομένων.
Από την πλευρά της, η διοί-

κηση της εταιρείας, λίγες ώρες
μετά το συμβάν, διένειμε στα
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης την
παρακάτω ανακοίνωση:
«Σήμερα, Τετάρτη 27 Ιουνίου,
τις πρώτες πρωινές ώρες, το κτίριο της Microsoft στην Αθήνα δέχτηκε επίθεση από δράστες, οι
οποίοι εισέβαλαν με ένα βαν
εντός της εισόδου του κτιρίου,
ανάγκασαν τους δύο υπαλλήλους του προσωπικού ασφαλείας
να εξέλθουν του χώρου και στη
συνέχεια έβαλαν φωτιά στο βαν.
Προτεραιότητά μας είναι οι
άνθρωποί μας και είμαστε ευγνώμονες που δεν υπήρξαν τραυματίες και όλο το προσωπικό είναι
ασφαλές.
Αναμένουμε την ολοκλήρωση
των ερευνών της Αστυνομίας,
προκειμένου να σχηματίσουμε
ολοκληρωμένη εικόνα για την
υπόθεση».
Εν τω μεταξύ, συναγερμός
έχει σημάνει στην Αντιτρομοκρατική προκειμένου να συγκεντρωθούν στοιχεία που ενδεχομένως
να οδηγήσουν στην ταυτότητα
των δραστών.
Οπως έχει γίνει γνωστό, το
βαν που χρησιμοποιήθηκε στη
διάρκεια της επίθεσης αναμένεται να μεταφερθεί σε ειδικά ερ-

γαστήρια, προκειμένου να εξεταστεί από εμπειρογνώμονες.
Στο κλεμμένο όχημα βρέθηκαν
υπολείμματα από τα γκαζάκια
και πλαστικά δοχεία τα οποία
ήδη αξιολογούνται από τις Αρχές.
Μέχρι χθες το μεσημέρι, εξάλλου, το μικρό φορτηγάκι, με
εντολή της Αστυνομίας, δεν είχε
μετακινηθεί από τη «Microsoft».
Στο κτίριο και τον περιβάλλοντα χώρο, χθες το πρωί βρίσκονταν για αρκετή ώρα μέλη της
Αντιτρομοκρατικής και δυνάμεις
της Αστυνομίας, προσπαθώντας
να συλλέξουν τυχόν στοιχεία που
θα οδηγήσουν στον εντοπισμό
και στη σύλληψη των δραστών.
Προς αυτή την κατεύθυνση
πολύτιμες θεωρούνται και οι
μαρτυρίες των δύο υπαλλήλων
της ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης
που έχει αναλάβει τη φύλαξη του
εν λόγω κτιρίου.
Οι πρώτες πληροφορίες, πάντως, αναφέρουν ότι οι δύο φύλακες μέσα στην ταραχή και τον
πανικό που τους προκάλεσαν τα
γεγονότα, τα οποία έγιναν μέσα
σε λίγα δευτερόλεπτα, δεν μπόρεσαν να δουν προς ποια κατεύθυνση κινήθηκαν οι δράστες για
να διαφύγουν.

«Spiegel»: Εξευτελισμός των Ευρωπαίων ηγετών στην G20
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα - «Der Spiegel»). Για εξευτελισμό των Ευρωπαίων ηγετών
σε διεθνείς εταίρους τους έκανε
λόγο το «Spiegel», αποκαλύπτοντας τους έντονα φορτισμένους
διαλόγους που έλαβαν χώρα πίσω
από κλειστές πόρτες κατά την
πρόσφατη συνεδρίαση της G20
στο Λος Κάμπος του Μεξικό.
Με αυτό τον τρόπο, το γερμανικό περιοδικό, λίγες μόνο
ώρες πριν από την έναρξη μίας
από τις κρισιμότερες Συνόδους
Κορυφής της ΕΕ, περιέγραψε το
φορτισμένο κλίμα το οποίο επικρατεί στους κόλπους της ΕΕ, με
τους αξιωματούχους να είναι διχασμένοι για τον τρόπο αντιμετώπισης της κρίσης.
Συγκεκριμένα, το «Spiegel»
έγραψε:
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες προσπαθούν κουτσά στραβά να περιορίσουν την κρίση, αντί να λάβουν
αποφασιστικά μέτρα, την ώρα
που απειλούνται τα θεμέλια της
Ευρωπαϊκής Ενωσης και ο τρόπος
ζωής των πολιτών της.
Δεν είναι σαφές τι ο Μέλες Ζενάουι, σκεφτόταν για την Ευρώπη. Ο Πρωθυπουργός της Αιθιοπίας, επικεφαλής ενός αυταρχικού καθεστώτος που ελέγχει μία
από τις πιο φτωχές χώρες στη Γη,
μία περιοχή όπου οι εθνικές διαμάχες επιλύονται με «καλάζνικοφ».
Για έναν άνθρωπο σαν τον Ζε-

νάουι, η πλούσια, ειρηνική Ευρώπη, θα πρέπει να φάνταζε με
ευλογημένο νησί. Αλλά η άποψή
του άλλαξε κατά τη συνεδρίαση
της G20, όπου ήταν καλεσμένος
στο επίσημο δείπνο. Εμεινε έκπληκτος από αυτά που άκουσε.
Οι πόρτες της τραπεζαρίας δεν
είχαν προλάβει να κλείσουν πριν
οι Ευρωπαίοι εκπρόσωποι αρχίσουν να επιδεικνύουν στους εταίρους τους πόσο ανίσχυροι και διχασμένοι είναι. Ο εξευτελισμός
άρχισε μετά από ένα απλό ερώτημα του προέδρου του Μεξικό,
Φελίπε Καλντερόν. Ηθελε να μάθει τι σκοπεύει να κάνει η ΕΕ
ώστε να θέσουν υπό έλεγχο το
υψηλό κόστος δανεισμού της
Ισπανίας.
Είναι ένα σημαντικό ζήτημα,
απάντησε ο Ιταλός πρωθυπουργός, Μάριο Μόντι, του οποίου η
χώρα αντιμετωπίζει επίσης πιέσεις από τις αγορές, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται να αναχρηματοδοτήσει με βιώσιμα επιτόκια
το χρέος της. Πρότεινε την αγορά
κρατικών ομολόγων από τους
Μηχανισμούς Στήριξης της ευρωζώνης.
Αυτό είναι εκτός συζήτησης,
ανταπάντησε σε αυστηρό ύφος η
καγκελάριος της Γερμανίας, Αγγελα Μέρκελ. Γιατι όχι; της είπε
ο Ισπανός πρωθυπουργός, Μαριάνο Ραχόι. Πρόσθεσε δε πόσο
άδικο είναι που η κρίση επηρεάζει τη χώρα του, ενώ οι Ισπανοί,

«Spiegel»

Tις διαφορές των Ευρωπαίων ηγετών έβγαλε στη φόρα το
«Spiegel» θέλοντας να τονίσει ότι υποβαθμίζονται οι κοινωνίες.
υποστήριξε, είναι «σκληρά εργαζόμενοι άνθρωποι» οι οποίοι ξυπνούν κάθε μέρα στις 7 το πρωί.
Στο τέλος, ήταν ο Βρετανός
πρωθυπουργός, Ντέιβιντ Κάμερον, ο οποίος είπε αυτό που πολλοί άνθρωποι στην αίθουσα σκέφτονταν. Ανέφερε ότι το ευρώ
δεν είναι μη αναστρέψιμο και
πως μία αποτυχία της κοινής νομισματικής ένωσης είναι αρκετά
εφικτή. Ο πρόεδρος της Γαλλίας,
Φρανσουά Ολάντ, προσπάθησε
να αντιστρέψει το κλίμα από τις
παρατηρήσεις του κ. Κάμερον,
αλλά κανείς δεν μπορούσε να
πειστεί πια.
Σε περίπου μισή ώρα ο κ. Ζενάουι και αρκετοί ακόμη εταίροι,
πιθανώς έμαθαν για την Ευρώπη
περισσότερα από όσα ήθελαν. Η

Αυτό το
Σαββατοκύριακο

ΔΩΡΕΑΝ
μαζί με τον
«Εθνικό Κήρυκα»

ΕΕ βρίσκεται στη χειρότερη κρίση
της ιστορίας της, η ευρωζώνη
απειλείται με διάσπαση και οι
ηγέτες των πιο σημαντικών ευ-

ρωπαϊκών χωρών, μάλωναν σε
κοινή θέα ηγετών από 5 ηπείρους.
Ολοι γνωρίζουν τι διακυβεύεται. Αλλά εδώ και δύο χρόνια οι
Ευρωπαίοι ηγέτες κατάφεραν μόνο να κάνουν τα πράγματα χειρότερα όσον αφορά στην κρίση.
Με δυσκολία μπορεί να βρει
κανείς κάποιον σήμερα πρόθυμο
να στοιχηματίσει ότι η Ελλάδα
μπορεί να παραμείνει μέλος της
ευρωζώνης. Η Ισπανία, 4η μεγαλύτερη οικονομία της ομάδας του
ευρώ, βρίσκεται στα πρόθυρα της
κατάρρευσης και είναι θέμα χρόνου μόνο πριν ζητήσει πλήρη διάσωση, όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και πλέον η
Κύπρος.
Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν το
ένα τρίτο των 17 χωρών μελών

της ευρωζώνης δεν μπορούν πλέον να χρηματοδοτήσουν τα χρέη
τους από τις αγορές δανεισμού.
Το δημοσίευμα έκανε επίσης
αναφορά στο «φιλόδοξο» μακροπρόθεσμο σχέδιο που παρουσίασε η ΕΕ για καλύτερη ένωση, αλλά και το «χάσμα» μεταξύ Ολάντ
και Μέρκελ.
Τέλος, για την Ελλάδα, επεσήμανε πως η παράταση δύο χρόνων στην εφαρμογή του Μνημονίου, μπορεί να κοστίσει επιπλέον ως και 50 δισ. ευρώ στους Ευρωπαίους εταίρους της. Οι Υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης,
την περασμένη εβδομάδα δεν
έδειξαν καμία συμπάθεια στην
Αθήνα, καθώς, όπως εκτιμούν, οι
Ελληνες δεν έχουν καταλάβει
ακόμη τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Οικονομίδης: Αισιοδοξώ, υπό προϋποθέσεις
Συνέχεια από τη σελίδα 1
φή. Αποφύγαμε στις εκλογές, τον
ακαριαίο θάνατο. Υπήρχε σημαντική πιθανότητα να επέλθει
ακόμη και την ημέρα των εκλογών. Και αυτή την εβδομάδα αντί
να μιλάμε ήρεμα, όπως αυτή τη
στιγμή, να είχαμε ανθρώπους να
τρέχουν στις τράπεζες να πάρουν
όλα τους τα χρήματα, να πήγαινε
η Ελλάδα προς τη δραχμή. Ευτυχώς το αποφύγαμε», είπε.
Για τις διασώσεις εντός της ευρωζώνης, εκτιμά ότι όσο αυτές
αυξάνονται, δυσχεραίνουν τη θέση της Ελλάδας. «Το γεγονός ότι
είναι τόσες πολλές χώρες στο μηχανισμό στήριξης δείχνει ότι το
πρόβλημα είναι μεγαλύτερο από
την Ελλάδα. Αλλά αυτομάτως αυτό δεν βοηθάει τη χώρα. Ολες
αυτές οι χώρες θα πάρουν χρήματα από το ίδιο Ταμείο. Αν η
Ισπανία ως μεγαλύτερη και πιο
σημαντική Οικονομία, αρχίσει να
παίρνει πολλά από εκεί, δεν θα
φτάνουν οι πόροι για επιπλέον
χρηματοδότηση στην Ελλάδα.
Θα γίνουν πιο δύσκολες οι διαπραγματεύσεις με την ΕΕ», υπογράμμισε.
Η νέα κυβέρνηση, πρόσθεσε
ωστόσο, «θα προσπαθήσει προφανώς να ‘πάρει’ καλύτερους
όρους. Να μειώσει την ένταση
της δημοσιονομικής προσαρμογής. Να λάβει κάποια μέτρα σε 4
χρόνια αντί για 2 για παράδειγμα».
Επίσης, είπε, «θα πρέπει να
προσπαθήσει η Ελλάδα να λάβει
χρήματα από τα διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ για επενδύσεις σε
έργα όπως δρόμους και ενεργειακά προγράμματα. Αυτό είναι
σημαντικό για την Οικονομία
που έχει πολύ μεγάλη ύφεση.
Πιστεύω ότι θα καταφέρει να τα
λάβει. Είναι κορυφαία προτεραιότητα για τη χώρα και ελπίζω να
μην χαραμίσει τα χρήματα σε
αυξήσεις μισθών και συντάξεων
και στον δημόσιο τομέα εν γένει».
Ακόμη, είπε, θα πρέπει η κυβέρνηση να ζητήσει μία περίοδο
χάριτος 3-5 χρόνια, μη αποπληρωμής τόκων των δανείων προς
την τρόικα, ώστε να εξοικονομήσει περί τα 6 δισ. ευρώ, τα οποία
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Ο ομογενής καθηγητής Οικονομικών του Πανεπιστημίου της
ΝΥ, Νικόλας Οικονομίδης, κατά την ομιλία του στο ΚΕΠΕ.
θα χρησιμοποιήσει σε επενδύσεις, χωρίς να αυξηθεί το χρέος
της.
Κατά την ομιλία του χαρακτήρισε το θέμα της Ελλάδας «καυτό», παρουσιάζοντας συνοπτικά
το πώς η χώρα έφτασε σε αυτή
την κατάσταση. Οπως είπε, το
κύριο πρόβλημα είναι τα ελλείμματα που δημιουργεί ο Δημόσιος
Τομέας, η αναποτελεσματικότητα αυτού στην παροχή υπηρεσιών, αλλά και στη συλλογή των
φόρων και η διαφθορά. Επίσης,
το χρέος εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλο «βαρίδι» για την ελληνική Οικονομία, παρά και τη
μείωσή του μετά το «κούρεμα».
Ο κ. Οικονομίδης, έκανε ειδική μνεία στο έλλειμμα ανταγωνιστικότητας, με τα ισχυρά συνδικάτα που «κέρδισαν» μισθούς
υψηλούς σε σχέση με τη χαμηλή
παραγωγικότητα, αλλά και την
μειωμένη «ευελιξία» νομισματικής πολιτικής ελέω ευρώ.
Καταλόγισε λάθη στο πρώτο
Μνημόνιο, καθώς η τρόικα δεν
είχε πλήρη εικόνα για τη λειτουργία της ελληνικής Οικονομίας, αλλά και στην κυβέρνηση
Παπανδρέου, η οποία δεν ενημέρωσε όπως έπρεπε τους πιστω-

τές. Σημαντικό είναι ακόμη, είπε,
ότι δεν έγινε ούτε το 50% των
μεταρρυθμίσεων από το αρχικό
Μνημόνιο τα οποία θα μπορούσαν να υλοποιηθούν. Εγιναν οριζόντιες περικοπές, οι οποίες σε
συνδυασμό με την ανεργία προκάλεσαν έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια.
Πλέον, οι επιλογές της Ελλάδας, ανέφερε είναι τρεις: Να επαναδιαπραγματευτεί το Μνημόνιο, να το ακυρώσει, να μην κάνει τίποτε.
Κατά τη δική του άποψη, η
καλύτερη επιλογή είναι η πρώτη,
που σημαίνει παραμονή στο ευρώ, υπό τον όρο όμως να ληφθούν ριζοσπαστικά μέτρα, όπως
περικοπές δαπανών στο Δημόσιο, απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και απελευθέρωση
της αγοράς εργασίας και άνοιγμα
των κλειστών επαγγελμάτων,
ώστε να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα.
Αν δεν γίνουν σοβαρές αλλαγές, προειδοποίησε, η ελληνική
Οικονομία αντιμετωπίζει την τρίτη επιλογή, η οποία οδηγεί στη
χρεοκοπία. Θα είναι σαν αργός
θάνατος, τόνισε ο κ. Οικονομίδης.

Ερωτικό δράμα έκρυβε
η «βουτιά» στη θάλασσα
Συνέχεια από τη σελίδα 1

ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΤΕ
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Πεδιάδος, που έπεσε νεκρός από
τα πυρά κακοποιών που προσπαθούσαν να του κλέψουν το αυτοκίνητο, προ ημερών, στην Καισαριανή. Οι λόγοι που την οδήγησαν να κάνει την «βουτιά» στη
θάλασσα δεν είχαν διευκρινιστεί
μέχρι να γίνει γνωστή αυτή η

τραγική, όπως αποδείχθηκε ιστορία αγάπης, ενώ η ίδια ξεκαθάρισε ότι έπεσε από μόνη της.
Η νεαρή κοπέλα ταξίδευε με
το «Knossos Palace» στην Κρήτη
για να επισκεφτεί τον τάφο του
αγαπημένου της κι ενώ καθόταν
στο σαλόνι, βγήκε έξω και πήδηξε στη θάλασσα, ενώ το πλοίο
ήταν μεσοπέλαγα.

Ο Νίκος Παπουτσιδάκης.

