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ΕυάγγεΑαδ Μπασιάκο$
Αναζητείιαι ακόμη η... χαμένη γαλοπούλα

Αναστάσιος
Παπαληγούρας
Παρεμβάσεις 
που εξόργισαν 
τους δικαστικούς

Ο υπουργός Δικαιοσύνης 
κ. Αν. ΓΤαπαληγούρας 
δεν είχε στο ενεργητι

κό του πολλές παλινωδίες. Η 
πρώτη ήταν όταν την πρώτη ημέ
ρα του Νοεμβρίου του 2004 πα- 
ρενέβη στην υπόθεση του Χρη
ματιστηρίου, προκαλώντας τις 
αντιδράσεις των δικαστικών. 
Στα μέσα του μήνα διαψεύδει 
κείμενό του για την εργασία των 
δικαστών τις ημέρες των αρ
γιών. Ενεπλάκη και στην υπό
θεση των τηλεφωνικών υπο
κλοπών και επικρίθηκε γιατί δεν 
επιτάχυνε την προανάκριση, η 
οποία διήρκεσε 11 μήνες και 
τελικά δεν κατέληξε σε ενόχους. 
Ο κ. Παπαληγούρας συγκρού- 
στηκε παρασκηνιακά αρκετές 
φορές όσο ήταν υπουργός Δη
μόσιας Τάξης ο κ. Γ. Βουλγα- 
ράκης (νυν υπουργός Πολιτι
σμού) και προσφάτως τον άφη
σε εκτεθειμένο για την αστυνο
μική έρευνα που προηγήθηκε

Α πό σαράντα κύματα πέρα
σε ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης κ. Ευ. Μπα- 

σιάκος τα δύο χρόνια που είναι 
στο υπουργείο. Κυρίαρχο στοιχείο 
ήταν η σφοδρή σύγκρουση που 
είχε με ομάδα αγροτοσυνδικαλι- 
στών της Θεσσαλίας και ορισμέ
νων βουλευτών της ΝΔ για τις επι
δοτήσεις του βάμβακος. Κύριος 
αντίπαλός του ήταν ο «γαλάζιος» 
αγροτοσυνδικαλιστής κ. Αθ. Κοκ- 
κινούλης που πολλές φορές επι
τέθηκε με σφοδρότητα στον κ. 
Μπασιάκο, με αποκορύφωμα ακό
μη και καταγγελίες για χρηματι- 
σμούς υψηλόβαθμου στελέχους 
του υπουργείου. Η «γκάφα» που

έμεινε όμως αφορούσε μια... χα
μένη γαλοπούλα από τις Οινούσ- 
σες -  που θεωρήθηκε ύποπτη ως

πιθανό κρούσμα της νόσου των 
πτηνών -  την τύχη της οπο ία ς 
αγνοούσε ο κ. Μπασιάκος.

Η εμφάνιση του υπουργού Αγρο
τικής Ανάπτυξης στα τηλεοπτικά 
κανάλια και η αδυναμία του να δια
χειριστεί στοιχειωδώς την όποια 
κρίση και να πληροφορήσει υπευ- 
θύνως τον κόσμο προκάλεσαν την 
οργή των κυβερνητικών στελεχών. 
Οι εξηγήσεις που έδωσε δημιούρ
γησαν αλαλούμ και εξέθεσαν ανε
πανόρθωτα την κυβέρνηση, η οποία 
του έστειλε μήνυμα να αποφεύγει 
τις δημόσιες εμφανίσεις για να μην 
επαναληφθούν άστοχες δηλώσεις, 
όπως στην περίπτωση της «γαλο
πούλας των Οινουσσών».
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Βύρων
Πολύδωρας
Η «σφαγή» στην 
ΕΛ.ΑΣ. λέγεται... 
αξιοκρατία

Ο νέος υπουργός Δη
μόσιας Τάξης κ. Β. 
Π ο λ ύ δ ω ρ α ς  δεν  

πρόλαβε να συμπληρώσει 
μήνα στη θέση του και πρω
ταγωνίστησε στις αλλαγές 
-  «καρατομήσεις» κατά άλ
λους -  των αξιωματικών 
της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Η «σφαγή στην ΕΛ.ΑΣ.» κα
τά τη διάρκεια των κρίσε
ων που προκάλεσε σαρωτι- 
κές αλλαγές στην ηγεσία 
της Αστυνομίας δικαιολο
γήθηκε από τον κ. Πολύ
δωρα ως αποσυμφόρηση 
της επετηρίδας. Μάλιστα εί
πε ότι οι αλλαγές ηγετικών 
στελεχών έγιναν με το χέρι 
στην καρδιά και με κριτή
ριο την αξιοσύνη και την 
εντιμότητα, η οποία προ
φανώς αφορά τους προα- 
χθέντες και όχι τους απο- 
πεμφθέντες.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πώ§ έχασε το πλεονέκιημα η ΝΔ
Τι έχουν καταγράψει οι έρευνε5 κοινήε γνώμη$ από τον Μάιο του 2004 (ς̂  σήμερα

Τ α διαδοχικά λάθη και οι παραλεί
ψεις κορυφαίων στελεχών της κυ
βέρνησης, αλλά και η έλλειψη απο

τελεσματικού επικοινωνιακού σχεδιασμού 
στη διαχείριση του κυβερνητικού έργου, 
ανάγκασαν την κυβέρνηση να παρακο
λουθεί τα δύο τελευταία χρόνια να εξα
νεμίζεται με σταθερό ρυθμό η μεγάλη δια
φορά που είχε στις εθνικές εκλογές από 
το ΠαΣοΚ.

Από τις πρώτες δημοσκοπήσεις που άρ
χισαν να καταγράφουν τις προτιμήσεις 
της κοινής γνώμης τον Οκτώβριο του 
2004, μετά τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώ
νων, μέχρι σήμερα η κυβέρνηση κατόρ
θωσε να μηδενίσει μια διαφορά περίπου 
έξι ποσοστιαίων μονάδων που είχε πα
γιώσει από τις αρχές του 2002.

Από την άνοιξη του 2005 μάλιστα η δια
φορά άρχισε να υποχωρεί κάτω από τις πέ

ντε ποσοστιαίες μονάδες, τις οποίες η ΝΔ 
εμφάνιζε ως τότε διαφορά ασφαλείας, 
ενώ στο τέλος του χρόνου όλες οι δημο
σκοπήσεις εμφανίζουν τα δύο κόμματα 
σχεδόν ισοδύναμα με διαφορές που κι
νούνται στα όρια του στατιστικού λάθους. 
Οι διακυμάνσεις στη διαφορά των δύο 
μεγαλυτέρων κομμάτων εξάλλου απεικο
νίζουν ανάγλυφα τις περιόδους που η κυ
βέρνηση αντιμετώπιζε σημαντικές κρίσεις,

καθώς τις περιόδους ηρεμίας ανακτούσε 
κάποιες από τις δυνάμεις της, λόγω της πε
ριόδου χάριτος που διένυε. Οταν όμως η 
περίοδος αυτή εξέπνευσε, η κυβέρνηση 
εισήλθε σε μια σταθερή καθοδική πορεία, 
που δύο χρόνια πριν από την ολοκλήρω
ση της τετραετίας εμφανίζει το ΠαΣοΚ 
και τη ΝΔ να εκκινούν από την ίδια αφε
τηρία με στόχο τη νίκη σπς προσεχείς εθνι
κές εκλογές.
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Ρεπορτάζ Β. ΧΙΩΤΗΣ

Αντιμέτωπη με τις προεκλογικές δεσμεύσεις της, 
και ιδίως με αυτές που έχει ήδη αναγκαστεί να 
ανατρέψει και να αθετήσει παρά τον ρητό χα
ρακτήρα τους, έρχεται αυτές τις ημέρες η κυ
βέρνηση που συμπληρώνει δύο χρόνια παρα
μονής στην εξουσία. Ο κυβερνητικός εκπρό
σωπος και οι κορυφαίοι υπουργοί επαναλαμ
βάνουν σε κάθε ευκαιρία ότι το πρόγραμμα της
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ΝΔ θα εφαρμοστεί απαρέγκλιτα, αλλά έχει ορί
ζοντα τετραετίας, δικαιολογώντας με αυτόν τον 
τρόπο τις υποσχέσεις που δεν έχουν ακόμη εκ
πληρωθεί. Υπάρχει όμως και μια σειρά δε
σμεύσεων που δεν πρόκειται ποτέ να υλοποιη
θούν, καθώς η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να 
ακολουθήσει πολιτική αντίθετη με αυτή που διε- 
κήρυσσε ως τις αρχές του 2004. Με αφορμή τη 
δεύτερη επέτειο της ΝΔ στην εξουσία, «Το Βή
μα» κωδικοποίησε τις εξαγγελίες που έχει ήδη
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ανατρέψει η κυβέρνηση, ακολουθώντας στρα
τηγική εντελώς αντίθετη με αυτή που αναφέρε- 
ται στο κυβερνητικό της πρόγραμμα. Κορυφαία 
και πιο πρόσφατα παραδείγματα είναι η απαλ
λαγή από φόρους του εισοδήματος των ναυτι
κών που αρνήθηκε η ΝΔ επιστρατεύοντας τους 
ναυτεργάτες, ενώ προβλέπεται ρητά στο πρό
γραμμά της, όπως και η άρση των αδικιών που 
δημιούργησε το Σχέδιο «Καποδίστριας», που 
επίσης αρνήθηκε την περασμένη εβδομάδα.

■ Το προεκλογικό πρόγραμμα θα εφαρμοστεί απαρέγκλιτα, έλεγαν, αλλά στην πράΕη οι εΕαγγελίεδ έχουν ήδη ανατραπεί

Τι υποσχέθηκε και τι (δεν) έκανε η ΝΔ
Ή ΕΙΠΕ Ή ΕΚΑΝΕ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
■ «Αρση των αδικιών και των κοινωνι
κών εντάσεων που έχουν προκύψει από 
τις αναγκαστικές συνενώσεις του προ
γράμματος “Καποδίστριας” (με νόμο ή 
τοπικά δημοψηφίσματα)».

■ Η κυβέρνηση αρνήθηκε σιη Βουλή την 
πρόταση των κομμάτων της αντιπολίτευ
σης να μελετηθούν και άλλες περιπτώ
σεις αλλαγών του Σχεδίου Καποδίσιριας, 
πέραν των τριών κοινοτήτων που με ει
δική τροπολογία παρέμειναν ως αυτόνο
μες κοινότητες.

■ (Αναδιοργάνωση του κυβερνητικού μη
χανισμού με περιορισμό του αριθμού των 
υπουργείων και των μελών της κυβέρνη
σης, με αναδιάταξη των υπουργείων και 
σαφή καθορισμό των αρμοδιοτήτων 
τους».

■ Στον ανασχηματισμό της κυβέρνησης 
δεν καταργήθηκε ούτε ένα υπουργείο, 
παρά μόνο οι έξι θέσεις των «ολυμπια
κών» υφυπουργών, ενώ δεν υπήρξε η πα
ραμικρή μεταβολή σας αρμοδιότητες των 
υπουργών.

r ΥΓΕΙΑ
■ «Αποσυμφόρηση των νοσοκομείων από 
περιστατικά πρωτοβάθμιας περίθαλψης. 
Τα νοσοκομεία θα υποβάλλονται σε συ
νεχή έλεγχο της ποιότητας των παρεχομέ- 
νων υπηρεσιών. Επίσης θα υποβάλλονται 
συστηματικά και με συνέχεια σε αξιολό
γηση της οικονομικής τους διαχείρισης».

■ Παρατημένου ακόμη μεγαλύτερη συμ
φόρηση στα επείγονια περιστατικά και 
σια εξωτερικά ιατρεία, ενώ δεν υπάρχει 
κανένας έλεγχος σιις παρεχόμενες υπη
ρεσίες και στην οικονομική κατάσταση 
των νοσοκομείων, όπως και σιον τρόπο 
διαχείρισης των προμηθειών τους.

■ «Καταργούνται τα ΠΕΣΥΠ, που δεν 
έχουν καμία θέση στο σύστημα υγείας, 
όπως οργανώνεται με τις προτάσεις μας».

■ Τα ΠΕΣΥΠ ζουν και βασιλεύουν ενώ 
οι αποδοχές των επικεφαλής τους αυξή
θηκαν σημανιικά από τη νέα κυβέρνηση.

ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
■Για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο: «Εφαρ
μογή του σχετικού νόμου ως προς τη μετο
χική ανταλλαγή με τα ΕΛΤΑ και αποκρατι
κοποίηση στη συνέχεια της εταιρείας».

■ Ανακοινώθηκε σας αρχές της εβδομάδας 
από τον κ. Γ. Αλογοσκούφη ότι το Ταχυ
δρομικό Ταμιευτήριο δεν θα ιδιωτικοποιη- 
θεί αλλά θα εισαχθεί σιο Χρηματιστήριο.

■ Για την Ολυμπιακή Αεροπορία: «Η πώ
ληση μέσω σωστού διαγωνισμού σε ανα
γνωρισμένου κύρους ιδιωτική αεροπορι
κή εταιρεία των περιουσιακών στοιχείων 
της εταιρείας και η ανάληψη από το κρά
τος της αποζημίωσης του πλεονάζοντος 
προσωπικού της “παλαιός” ΟΑ».

■ Εχει ήδη αποτύχει ένας διαγωνισμός 
για την ιδιωτικοποίηση της ΟΑ και έχει 
ήδη ανακοινωθεί ότι σιο διάδοχο σχή
μα δεν θα μετέχει αεροπορική εταιρεία, 
ενώ το Δημόσιο θα διατηρήσει ένα πο
σοστό 35%.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
■ «Κανένας νόμος δεν αρκεί για να δώ
σει λύση στο Ασφαλιστικό αν δεν αντι
μετωπιστούν οι παράγοντες που το επη
ρεάζουν, όπως το δημογραφικό, ο ρυθ
μός της οικονομικής ανάπτυξης, το πο
σοστό ανεργίας και η έκταση της παρα
οικονομίας. Είναι σαφές ότι η ΝΔ θα σε
βαστεί τις μεταβολές που έχουν επέλθει 
και δεν θα αυξήσει τα όρια ηλικίας».

■ Οι παράγοντες που αναφέρει το πρό
γραμμα της ΝΔ εξακολουθούν να υπάρ
χουν χωρίς να έχει αναπτυχθεί καμία κυ
βερνητική δράση για τον περιορισμό τους. 
Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι ότι, σύμ
φωνα με πρόσφατες δηλώσεις των συ- 
ναρμοδίων υπουργών κκ. Γ. Αλογοσκού- 
φη και Σ. Τσιτουρίδη, σιον διάλογο για 
το Ασφαλιστικό θα συζητηθεί και ζήτη
μα αλλαγής των ορίων ηλικίας!

■ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ
■ «Σταδιακή μείωση της θητείας στους έξι 
μήνες».

■ Απεκλείσθη σπς αρχές της εβδομάδας 
το ενδεχόμενο μείωσης της θητείας.

■ «Ουσιασηκή μείωση του κόστους πρό
σβασης στο Internet).

■ Το κόστος πρόσβασης στο Ιπ ίειτ^  αυ
ξήθηκε σημαντικά την τελευταία διετία.

ΤΙ ΕΙΠΕ Ή ΕΚΑΝΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

■ «Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με τη
λεοπτικές εμφανίσεις υπουργών σας λαϊ
κές αγορές ούτε με απειλές και φοβέρες 
ούτε με “συμφωνίες κυρίων” ούτε με τον 
σημερινό τρόπο λειτουργίας του ΣΔΟΕ και 
τα άλλα φαιδρά των τελευταίων μηνών».

■ Η κυβέρνηση προσπαθεί να αντιμετω
πίσει την ακρίβεια με τις ίδιες μεθόδους 
που κατήγγελλε πριν από δύο χρόνια, χρη
σιμοποιώντας και η ίδια απειλές και επι
διώκοντας «συμφωνίες κυρίων».

■ «Επανεξετάζονται τα όποια προνόμια 
και απαλλαγές, που αποτελούν έμμεση 
επιδότηση του κοινωνικού συνόλου υπέρ 
των ολίγων και ενίοτε εισοδηματικά ισχυ- 
ροτέρων».

■ Τα προνόμια και οι φοροαπαλλαγές 
υπέρ των ολίγων και εισοδηματικά ισχυ- 
ροτέρων αντί να μειωθούν αυξήθηκαν, 
ενώ η κυβέρνηση παραμένει ουδέτερη 
ακόμη και στην απόπειρα κατάργησης 
των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

■ «Η κυβέρνηση του ΠαΣοΚ είχε καταρ
γήσει το αφορολόγητο και είχε αυξήσει 
σημαντικά τους φορολογικούς συντελε
στές του εισοδήματος των ελλήνων ναυ
τικών το 1997, με συνέπεια τις αρνητι
κές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα 
του ελληνικού πλοίου. Ειδικά για τους 
ναυτικούς προβλέπουμε το αφορολόγη
το του εισοδήματος τους, ως μέτρο μεί
ωσης του κόστους ναυτικής εργασίας, 
όπως εφαρμόζεται σας ανιαγωνίσιριες 
χώρες».

■ Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν υλοποίησε 
την προεκλογική της δέσμευση για θέ
σπιση του αφορολογήτου σιο εισόδημα 
των ναυτικών, αλλά προχώρησε και στην 
πολιτική επιστράτευσή τους όταν ξεκίνη
σαν κινητοποιήσεις με εκείνο ως κεντρι
κό αίτημα. Η κυβέρνηση δηλώνει τώρα 
ότι η θέσπιση αφορολογήτου μόνο για 
μία κατηγορία εργαζομένων παραβιάζει 
τη συνταγματική αρχή περί ισότητας των 
πολιτών.

ΠΑΙΔΕΙΑ
■ «Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία 
από το 3,5% σε 5% του ΑΕΠ».

■ Λόγω των δημοσιονομικών αναγκών, 
οι δαπάνες για την Παιδεία παρέμειναν 
καθηλωμένες στα ίδια ποσοσιά του 2004.

■ «Επέκταση και ποιοτική ενίσχυση του 
ολοήμερου σχολείου. Μείωση του ανώ
τατου κατά τμήμα αριθμού φοιτούνιων 
μαθητών. Σύνδεση όλων των σχολείων 
με το Διαδίκτυο».

■ Ο αριθμός των ολοήμερων σχολείων 
αντί να αυξηθεί μειώθηκε, ενώ ανπθέτως 
ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη αντί να 
μειωθεί αυξήθηκε! Με το Διαδίκτυο έχει 
συνδεθεί μόνο ένα ποσοστό σχολείων, 
που είναι μικρό για τα δημοτικά.

ΓΕΩΡΓΙΑ
■ «Μείωση του ΦΠΑ για τα γεωργικά μη
χανήματα από 18% σε 8%. Εξάντληση 
των δυνατοτήτων για μείωση της τιμής 
πετρελαίου και ηλεκτρικής ενέργειας για 
γεωργική χρήση».

■ Ο ΦΠΑ παραμένει σιο 18%, ενώ υπήρ
ξε σημαντική αύξηση στην τιμή του πε
τρελαίου και της ηλεκτρικής ενέργειας.


