6

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ τεταρτΗ 29 αΥγοΥΣτοY 2012

Μία εκδήλωση στην κατάλληλη συγκυρία από το «Στ. Νιάρχος»
Του ανταποκριτή μας
Γιάννη Σοφιανού
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Το «νενικήκαμεν» της Ελλάδας, έναντι της οικονομικής
κρίσης, δεν μπορούμε να το
αναφωνήσουμε ακόμη, δυστυχώς. Τα εμπόδια, εντός και εκτός
συνόρων, παραμένουν και είναι
πολλά.
Ωστόσο, η εκδήλωση για την
παρουσίαση του Ασημένιου Κυπέλλου του ολυμπιονίκη μαραθωνοδρόμου Σπύρου Λούη στο
Μουσείο της Ακρόπολης, από το
Ιδρυμα «Σταύρος Νιάρχος»,
έστειλε το μήνυμα πως οι Ελληνες, βασιζόμενοι στην Ιστορία,
τις αξίες και τις αρχές τους, είναι
ικανοί για όλες τις υπερβάσεις.
Αναφερόμενος στο συμβολισμό του Κυπέλλου, που βάσει
των πιθανοτήτων το 1896 ήταν
δύσκολο να κερδίσει ένας Ελληνας -και ειδικά ένας 24χρονος
νερουλάς στο επάγγελμα από το
Μαρούσι- ο πρωθυπουργός,
Αντώνης Σαμαράς, τόνισε:
«Το γεγονός ότι το κύπελλο
αυτό βρίσκεται σήμερα σε ελληνικά χέρια και θα εκτεθεί στο
Μουσείο της Ακρόπολης και στο
τέλος θα βρει τη μόνιμή του θέση στο Κέντρο Πολιτισμού του
Ιδρύματος Νιάρχος ίσως να είναι
και αυτός ένας ακόμα συμβολισμός, ότι στην Ελλάδα επιστρέφει όχι μόνο το Κύπελλο του
πρώτου ολυμπιονίκη, αλλά το
ανίκητο εκείνο πνεύμα ενός λαού που σε όλη του την ιστορία
διακρίθηκε επειδή ήξερε να κερδίζει πάντα Μαραθώνιους. Συμβολίζει το Κύπελλο αυτό το ‘νενικήκαμεν’ που χρωστάμε για
ακόμα μία φορά στην Ιστορία
μας, στους εαυτούς μας και πάνω από όλα στα παιδιά μας», είπε ο κ. Σαμαράς.
Ο πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», Ανδρέας Δρακόπουλος, υπενθυμίζεται, χαρακτήρισε το Κύπελλο
«σύμβολο μιας σπουδαίας ελληνικής επιτυχίας, τεκμήριο της
Ιστορίας μας, της κληρονομιάς
μας, των αντοχών μας, του σθεναρού μας πνεύματος» και τόνισε πως πρέπει:
«Να δουλέψουμε για τη σωτηρία της πατρίδας μας, με σεβασμό προς την Ιστορία μας(...).
Να φτάσουμε στο σημείο να
πούμε και εμείς ‘νενικήκαμεν’».
Ο Πρωθυπουργός, έχοντας
την σύζυγό του, Γεωργία, δίπλα
του, εμφανίστηκε ευγενικός και
προσηνής με όλους όσους τον
πλησίασαν, επώνυμους και μη,
για μία σύντομη συνομιλία μαζί
του.
Το κύριο θέμα, πέρα από το
σημαντικό έκθεμα που επέστρεψε σε ελληνικά χέρια χάρη στο
«Σταύρος Νιάρχος», η κρίση και
οι προσπάθειες της κυβέρνησης
να ξεπεράσει τη δυσπιστία που
επικρατεί για τη χώρα.
Παρόντες στην εκδήλωση
ήταν επίσης ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού

εΥρωΚιΝΗΣΗ
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ΠΑΝΩ: O πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς με την σύζυγό του, Γεωργία, συνομίλησαν για αρκετή ώρα με τον πρόεδρο του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», Ανδρέα Δρακόπουλο, τον εγγονό
του Σπύρου Λούη (αριστερά) και τον αναπληρωτή υπουργό Πολιτισμού, Κώστα Τζαβάρα (δεξιά).
ΠΑΝΩ ΔΕΞΙΑ: Το πρωθυπουργικό ζεύγος θαυμάζει το Κύπελλο. ΔΕΞΙΑ: Από αριστερά, οι Σοφία
Ζαβού, Λίτσα Διαματάρη, Δρ. Μιράντα Κοφινά και Αννα Μαρία Μπιλιμάτση. KAΤΩ: Δίπλα στον
κ. Δρακόπουλο, ο λειτουργικός διευθυντής του «Σταύρος Νιάρχος» στην Αθήνα, Επαμεινώνδας
Φαρμάκης και ο δήμαρχος Αμαρουσίου, Γιώργος Πατούλης (δεξιά) μεταξύ άλλων.

και Αθλητισμού, Κωνσταντίνος
Αρβανιτόπουλος, ο αναπληρωτής υπουργός Πολιτισμού, Κώστας Τζαβάρας, ο πρώην πρέσβης της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, νυν γενικός γραμματέας
του υπουργείου Εξωτερικών, Βασίλης Κασκαρέλης, πολλοί ολυμπιονίκες, ο εγγονός του Σπύρου Λούη, που φέρει το όνομά
του, αλλά και η δισέγγονη του
Μιχαήλ Μπρεάλ, Κάθριν Μπραντ με την κόρη της, Καμίλα Σέιμουρ και τον σύζυγό της.
Ο Μιχαήλ Μπρεάλ ήταν ο
εμπνευστής του σύγχρονου Μαραθώνιου δρόμου και αθλοθέτης
του Ασημένιου Κυπέλλου, το
οποίο σε δημοπρασία που έγινε
τον Απρίλιο από τον οίκο Κρίστις, το απέκτησε το «Σταύρος
Νιάρχος» στην τιμή των 655.454
ευρώ.

Η κ. Μπραντ, επέστρεψε
στην Αθήνα μετά από 70 χρόνια,
όπως είπε στον «Ε.Κ.»: «Πολλά
άλλαξαν, αλλά οι Ελληνες παραμένουν πάντα φιλόξενοι και
ευγενικοί». Δίπλα της η κόρη της
με τον σύζυγό της, είπαν πως θα
ήθελαν να παραμείνουν περισσότερες μέρες, αλλά πίσω στη
Μεγάλη Βρετανία, στην πόλη
Μπαθ, τους περιμένουν τα τρία
παιδιά τους.
Μίλησαν όλοι με τα καλύτερα λόγια για την Ελλάδα και τη
μεγάλη χαρά που το Κύπελλο
παραμένει σε ελληνικά χέρια.
«Είναι εξαιρετικό αυτό. Ηταν
μία υπέροχη έκπληξη η όλη εκδήλωση. Ο Μ. Μπρεάλ θα ήταν
ευχαριστημένος. Ως ακαδημαϊκός ήθελε να μείνει στην Ιστορία
για τα έργα του, αλλά πλέον είναι διεθνώς γνωστός για το Αση-

μένιο Κύπελλο», πρόσθεσε η κ.
Μπραντ μία συμπαθέστατη κυρία, με γκρίζα μαλλιά, μικρή το
δέμας, αλλά γεμάτη ενεργητικότητα και χαρά.
Ευχαρίστησε όλους τους Ελληνες για τον τρόπο που την
υποδέχτηκαν, αλλά και ιδιαίτερα το Ιδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» για τη φιλοξενία.
Σχετικά δε με την τωρινή οικονομική κατάσταση, εμφανίστηκε σίγουρη. «Θα νικήσετε»,
είπε με τη γροθιά σφιγμένη.
Ανανέωσε το «ραντεβού» της με
την Αθήνα -αναχωρεί σήμερα,
Τετάρτη για την Αγγλία- για τον
Νοέμβριο, οπότε αναμένεται να
διεξαχθεί ο διεθνής Μαραθώνιος.
Τέλος, είχε να πει και για τα
Μάρμαρα του Παρθενώνα.
«Πρέπει σίγουρα να επιστρέ-

ψουν. Ολοι οι Αγγλοι πολίτες το
θέλουν. Απορώ τι κάνουν οι ηγέτες μας», κατέληξε.
«Μετά από 116 χρόνια επιτέλους βγήκε σε κοινή θέα το
Κύπελλο, προκειμένου να το
θαυμάσει ο κόσμος και να θυμηθεί τη δύναμη που έχει μέσα
του», ανέφερε στα ΜΜΕ, από
την πλευρά του ο εγγονός του
Σπύρου Λούη.
Χαιρέτησε στην Ομογένεια
μέσω της εφημερίδας μας, αλλά
προτού προβεί σε άλλες δηλώσεις τον φώναξαν κοντά στην
παρέα τους κάποιοι Ελληνες
ολυμπιονίκες. Ανταποκρίθηκε
άμεσα στο κάλεσμά τους και συζήτησε μαζί τους για πάνω από
45 λεπτά, δίπλα στο Ασημένιο
Κύπελλο, το οποίο θα εκτίθεται
στο ευρύ κοινό για ένα χρόνο.
Ο κ. Λούης, ανάμεσα σε άλλα
τόνισε στους Ολυμπιονίκες να
γράψουν τη δική τους ιστορία
για να μείνει αξέχαστη. Χαρακτηριστικά τους είπε να θυμούνται πως ένας ποδοσφαιριστής
βάζει ένα γκολ και παίρνει εκατομμύρια: «Εσείς; προσφέρετε
δόξα και τιμή στην πατρίδα σας,
αλλά μετά από λίγο...».
Σχετικά με την εκδήλωση ο
κ. Κασκαρέλης, δήλωσε στον
«Ε.Κ.»: «Το Ιδρυμα ‘Σταύρος
Νιάρχος’ με τις ευεργεσίες του
τα τελευταία χρόνια ξαναβάζει

την Ελλάδα στο επίπεδο που της
αρμόζει. Είναι το μόνο Ιδρυμα
που συμβάλλει τόσο στην προβολή της χώρας, αλλά και του
λαού της. Η δωρεά του για το
Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα
Σταύρος Νιάρχος θα αναβαθμίσει την Αθήνα κατά τρόπο εντυπωσιακό. Θα την καταστήσει πόλο έλξης. Και τα 100 εκατ. ευρώ
της δωρεάς για αντιμετώπιση
συνεπειών της οικονομικής κρίσης είναι μία κίνηση ουσίας.
Πραγματικά τους συγχαίρω».
Ο ολυμπιονίκης στην ιστιοσανίδα, Νίκος Κακλαμανάκης,
είπε:
«Το Κύπελλο αποτελεί από
μόνο του πηγή έμπνευσης. Ολοι
οι Ελληνες θα πρέπει να έρθουν
να το δουν. Να εμπνευστούν να
πάρουν μέρος στην υπέρβαση
που συμβολίζει. Η Ελλάδα είναι
η μητέρα των Ολυμπιακών Αγώνων και το Κύπελλο αυτό θυμίζει πως οι Ελληνες ήταν οι πρώτοι που ξεπέρασαν τα όρια σε
αυτούς τους Αγώνες».
Η Κλέλια Πανταζή, ολυμπιονίκης, στη ρυθμική γυμναστική,
εμφανίστηκε ενθουσιασμένη με
την όλη εκδήλωση, αλλά και το
Κύπελλο. «Είναι χαρά και τιμή
για κάθε Ελληνα να παραμένουν
στη χώρα τέτοια κειμήλια. Η συγκυρία για την έκθεση του Κυπέλλου, είναι ιδανική».

Βενιζέλος: Στηρίζουμε Σαμαρά, αλλά δεν είναι μονοκομματικός

Στις Ενοπλες
Δυνάμεις τα
κυβερνητικά
αεροσκάφη
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Η πώληση του ενός από
τα τρία κυβερνητικά αεροσκάφη
και η διάθεση των άλλων δύο για
τις εκπαιδευτικές και άλλες ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας,
όπως η αεροδιακομιδή ασθενών,
αποφασίστηκε έπειτα από σχετικές οδηγίες του πρωθυπουργού
Αντώνη Σαμαρά.
Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας
της Κυβέρνησης, κατόπιν σχετικών οδηγιών του Πρωθυπουργού
αλλάζει το ισχύον καθεστώς για
τα τρία VIP αεροσκάφη που διατίθενται στην κυβέρνηση προς
χρήση, ως εξής:
1) Το αεροσκάφος EMBRAER
30 θέσεων θα παραχωρηθεί στην
Πολεμική Αεροπορία και θα χρησιμοποιηθεί τόσο για την εκπαίδευση των πιλότων των -ιδίου τύπου- ιπτάμενων ραντάρ, όσο και
για την αεροκομιδή ασθενών, μοσχευμάτων κ.λπ., έτσι ώστε να
αποφευχθεί η καταπόνηση των
στρατιωτικών μεταγωγικών και
να μειωθεί το κόστος μεταφοράς.
2) Το αεροσκάφος EMBRAER
13 θέσεων θα πωληθεί και το
προϊόν της πώλησης θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη άλλων
αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων.
3) Το αεροσκάφος Gulfstream
θα παραμείνει στη διάθεση της
κυβέρνησης, αλλά θα παραχωρείται και αυτό -κατόπιν σχετικής
αίτησης- στην Πολεμική Αεροπορία με σκοπό και πάλι την αποφυγή καταπόνησης των στρατιωτικών μεταγωγικών και τη μείωση του σχετικού κόστους.

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). «Οφείλουμε να τιμήσουμε και να προστατεύσουμε τις
θυσίες του λαού και τις δικές μας
ιστορικά προσπάθειες», τόνισε
ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, και ανέφερε
ότι στηρίζει μεν τον Σαμαρά, αλλά δεν πρέπει να ξεχνά ότι δεν
είναι πρωθυπουργός μονοκομματικής κυβέρνησης.
Μιλώντας χθες στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κινήματος, ο κ. Βενιζέλος υπογράμμισε
ότι στη σημερινή συνάντηση με
τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και τον πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ Φώτη Κουβέλη, «δεν προσέρχομαι να συζητήσω ένα πακέτο μέτρων ούτε επιμέρους
στοιχεία, όπως τα ειδικά μισθολόγια και η εφεδρεία, αλλά την
εθνική στρατηγική. Αυτό πρέπει
να κάνουμε και θα κάνουμε, αυτό απαιτεί η χώρα και οι περιστάσεις».
«Θέλουμε να διαφυλάξουμε
τη νομιμοποίηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, να είναι εμφανής η εσωτερική δικαιοσύνη
των μέτρων», σημείωσε ο κ. Βενιζέλος και προσέθεσε: «Αρα
δεν πρόκειται να ψηφίσουμε

οτιδήποτε, ούτε έχουμε αναθέσει σε άλλους να παίρνουν τις
αποφάσεις και να παρακολουθούμε παθητικά». Επιπλέον,
ανέφερε ότι η χώρα σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να οδηγηθεί σε κυβερνητική κρίση σε
νέα περίοδο εσωτερικής πολιτικής αβεβαιότητας και αδράνειας, ενώ συμπλήρωσε ότι αυτό
δεν σημαίνει ότι μπορεί ο κ. Σαμαράς να λειτουργεί ως πρωθυπουργός μιας μονοκομματικής
κυβέρνησης, που φέρνει τους
εταίρους της προ τετελεσμένων
γεγονότων.
Εξηγώντας την αναφορά του,
είπε πως αυτό σημαίνει ότι η χώρα θα κυβερνηθεί όπως θέλησε
ο λαός, συλλογικά, με συνδιαμόρφωση της κυβερνητικής πολιτικής. «Στήριξα και θα στηρίξω
τον κ. Σαμαρά, εμπράκτως, σε
διεθνές επίπεδο, γιατί ξέρω τι
θα πει διαπραγμάτευση και πώς
λειτουργεί η Ευρώπη», ανέφερε
ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κινήματος,
χαιρετίζοντας τον γύρο διεθνών,
«πολύ σημαντικών» επαφών που
έκανε ο Πρωθυπουργός.
Επανέλαβε, ωστόσο, τη θέση

εΥρωΚιΝΗΣΗ

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος προσερχόμενος στη χθεσινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ.
του ότι θα έπρεπε να γίνουν νωρίτερα, έστω και με τηλεδιάσκεψη, λόγω του προβλήματος υγείας του Πρωθυπουργού, έτσι
ώστε να αξιοποιηθεί και να διατηρηθεί το μομέντουμ των εκλο-

γών του Ιουνίου.
«Από την άλλη, δεν μπορεί η
αντιπολίτευση και ιδίως ο ΣΥΡΙΖΑ να μένει στο απυρόβλητο και
να επενδύει στην εθνική καταστροφή», υποστήριξε και προ-

σέθεσε ότι τα προβλήματα και
οι κίνδυνοι είναι εθνικά και πως
όλοι πρέπει να συστρατευθούν,
παραπέμποντας στην πρότασή
του για ομάδα εθνικής διαπραγμάτευσης.
Ο κ. Βενιζέλος είπε ότι η «η
δοκιμασία της παράταξης δεν
έχει τελειώσει δυστυχώς, γιατί
δεν έχει τελειώσει η δοκιμασία
της πατρίδας» και πως το ΠΑΣΟΚ περιμένει τις προτάσεις του
οικονομικού επιτελείου για να
τοποθετηθεί με βάση τέσσερις
αρχές που περιέγραψε. Ειδικότερα, τόνισε ότι οι «θυσίες» του
νέου πακέτου δεν μπορεί να είναι οριζόντιες και πρέπει να
έχουν εσωτερικά δίκαιο χαρακτήρα, καθώς «δεν μπορούμε να
επιτρέψουμε την οριστική διάλυση της μεσαίας τάξης», ότι τα
μέτρα πρέπει να συνδυάζονται
με απτά μέτρα σύλληψης της
φοροδιαφυγής, ότι τα δημοσιονομικά μέτρα πρέπει να συνδυάζονται με απτά μέτρα προστασίας των ευπαθών ομάδων και,
τέλος, ότι αυτά μέτρα πρέπει να
οδηγούν στον ορατό τελικό στόχο της δημοσιονομικής προσαρμογής, των θετικών ρυθμών και
του τελικά βιώσιμου χρέους.

Αισιόδοξος ο Σαμαράς ότι «έχει αρχίσει να γυρίζει το καράβι»
Συνέχεια από τη σελίδα 1
δου της χώρας από το ευρώ. Δίνουμε μια μάχη, για να ενισχύσουμε τη διαπραγματευτική θέση της χώρας. Και δίνουμε μια
μάχη, για να φέρουμε πιο κοντά
αυτό που και οι τρεις πολιτικοί
αρχηγοί αυτής της κυβέρνησης
της εθνικής ευθύνης έχουμε
αποφασίσει να κάνουμε και
έχουμε υποσχεθεί ότι θα κάνουμε. Δηλαδή να φέρουμε πιο κοντά την ανάκαμψη, περισσότερες θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα
για τα νέα τα παιδιά. Να έρθει
επιτέλους η ώρα της ανάπτυξης
για τον τόπο».
Πρόσθεσε μάλιστα ενδεικτικά
πως «το λόμπι της δραχμής έχασε έναν γύρο αποφασιστικό.
Εμείς, όμως, έχουμε πολλή δου-

λειά μπροστά, τις τελευταίες, αλλά πολύ δύσκολες αποφάσεις.
Ευχαριστώ πολύ».
Η τελευταία δήλωση του
Πρωθυπουργού προκάλεσε, πάντως, την αντίδραση του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνου
Σκουρλέτη, που την σχολίασε
λέγοντας ότι ο Αντώνης Σαμαράς
«και οι όμοιοί του σε Ελλάδα και
Ευρώπη είναι αυτοί που συγκροτούν το λόμπυ της χρεοκοπίας
και με την πολιτική τους ισοπεδώνουν την ελληνική κοινωνία
και αποδομούν την ΕΕ».
Ο κ. Σκουρλέτης σημείωσε
επίσης ότι «όσο και αν προσπαθεί ο Πρωθυπουργός να δικαιολογήσει τον υφεσιακό και αντικοινωνικό χαρακτήρα της πολιτικής του, δεν μπορεί να κρύψει
πως αυτή είναι που οδηγεί τη

χώρα στη χρεοκοπία και υπονομεύει τη συμμετοχή της στην Ευρωζώνη».
Στο μεταξύ, ο Πρωθυπουργός
μπορεί να εμφανίζεται αισιόδοξος αλλά έχει μπροστά του το

Σήμερα θα
συναντηθεί με
Βενιζέλο - Κουβέλη
για τα μέτρα
αγκάθι των 11,7 δισ. ευρώ, συν
άλλα δύο του φετινού ελλείμματος που πρέπει να κλείσει άμεσα.
Για τα μέτρα αυτά θα συζητήσει
σήμερα με τους άλλους δύο κυβερνητικούς εταίρους, Ευ. Βενιζέλο και Φ. Κουβέλη. Για την καλύτερη δε προετοιμασία του συναντήθηκε χθες νωρίς το βράδυ

με τον υπουργό Οικονομικών
Γιάννη Στουρνάρα.
Η σημερινή συνάντηση των
τριών αρχηγών θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, και ο κ. Σαμαράς
αναμένεται να επαναλάβει ότι η
ακολουθούμενη πολιτική αποτελεί μονόδρομο, προκειμένου η
χώρα να διεκδικήσει με αξιώσεις
την επιμήκυνση, κατά τουλάχιστον δύο χρόνια, του χρόνου δημοσιονομικής προσαρμογής.
Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες του «Εθνους», η τελική
λίστα με τα μέτρα (αλλά και με
εναλλακτικά σενάρια που έχει
επεξεργαστεί το οικονομικό επιτελείο σε ορισμένους τομείς)
αναμενόταν να φτάσει από χθες
το βράδυ στα χέρια των κ. Βενιζέλου και Κουβέλη, ώστε να είναι ενήμεροι για τη σημερινή συ-

νάντηση.
Στο μεταξύ, μία έξοδος της
Ελλάδος από την Ευρώπη θα
ισοδυναμούσε με «μία συλλογική
αποτυχία της Ευρώπης», εκτίμησε χθες ο πρόεδρος της ισπανικής κυβέρνησης Μαριάνο Ραχόι,
κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου, που παραχώρησε με τον πρόεδρο της ΕΕ Χέρμαν Βαν Ρομπέϊ.
«Το να αποχωρήσει η Ελλάδα, ή να εγκαταλείψει κάποιος
άλλος την Ευρωζώνη, θα ήταν
μία συλλογική αποτυχία της Ευρώπης», τόνισε ο κ. Ρομπέϊ την
ώρα που και η χώρα του βρίσκεται στο στόχαστρο των αγορών,
που αναμένουν ότι εντός των
προσεχών εβδομάδων και η
Ισπανία θα προσφύγει στον μηχανισμό δανεισμού.

