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Kopcwids «καρφώνει»
vnovpyovs, Ericsson mi ΑμερικανούςΕκθειη η κυβέρνηση από ns αποκαλύψεις

Η διάλυση 
στον ΟΣΕ 
στοιχίζει 
νεκρούς

Απαρχαιωμένη υποδομή, 
κακοδιοίκηση 

και «γαλάζιες παράγκες»Η  α π ώ λ ε ι α  ανθρώ πινω ν ζω ώ ν ε ίνα ι το τ ίμ η μ α  m s  δ ιά λ υ σ η ς  του Ο Σ Ε , önoos έδ ειΕ ε κα ι το δυ σ τύ χ η μ α  στο Μ εν ίδ ι (φ ω τογρα φ ία ) όπου έχα σ ε τη ζω ή του ο μ η χ α ν ο δ η γ ό ς  α μ α Ε ο σ το ιχία ς. Σ ε  π ολλά  σ η μ εία  του δικτύου το σ ύ σ τη μ α  σήμανσης και αλλαγών cm s γραμμ ές είναι χ ειρ ο κ ίν η τ ο . Τ ο  δίκτυο συντηρείται πλημμελώς, ενώ οι ερ γαζόμενοι καταγγέλλουν ότι τα μ έτρα ασφ αλείας έχουν χαλαρώ σει. Ο ι ειδικοί επ ισημαίνουν ότι μέσ α  σε τρεις μ ή νες σε τέσσερα δυστυχήματα έχα σα ν τη ζω ή τους τρεις μ η χα νο δ η γο ί και π ροσ θέτουν ότι από τύχη δεν έχουμε θρηνήσει περισσότερα θύματα. Σ Ε Λ ΙΔ Α  1 5

Δ ε ν  γ ν ώ ρ ι ζ α , δεν ακόυσα, δεν είδα. Αυτές οι τρεις φράσεις συνοψίζουν την πολύωρη και επεισοδιακή κατάθεση του κ. Γ. Κορωνιά στην Επιτροπή Θ εσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ο «κύριος V odafone» α ρνήθηκε κάθε ανάμειδη τόσο του ίδιου όσο και της εταιρείας του στο σκάνδαλο των υποκλοπώ ν, επιρ- ρίπτοντας όλες τις ευθύνες σε τρίτους. ΕΕέθε- σε την κυβέρνηση, υποστηρ ίζο ν τ α ς  ότι του ζήτησαν να κρατήσει «μυστική » την υ π ό θ εσ η  και λ έ γ ο ν τ α ς  ότι 
«αν ήθελαν as 
πήγαιναν εκεί
νοι στην Αρχή  
Α π ο ρ ρή του ». Κ ά ρφ ω σ ε την κατα- σ κ ευ ά σ τρ ια  του λ ο γ ισ μ ικ ο ύ  της Vodafone σουηδική εταιρεία Ericsson, λέγοντας ότι μόνο αυτή μπορούσε να λειτουργήσει ως «δούρειος ίππος» για την εγκατάσταση των «κοριών». Εδει- Εε τους Α μερικανούς, όταν περιγρά- φοντας τον «υποκλοπέα» μίλησε για έναν «οργανισμό, εκτός Ελλάδοε, με 
υψηλότατο επίπεδο τεχνογνωσίας και 
πολύ μεγάλα οικονομικά μέσα».

^Αν ήθελαν 
να βρουν τον 
υποκλοπέα 
as μου 
έλεγαν να 
θέσω έανά 
το σύστημα οε 
λεττουργία §§

Επί πέντε ώρες «ανέκριναν» οι βουλευτές τον αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Vodafone χωρίς να καταφέρουν να κάμψουν την υπερασπισηκή του γραμμή: για όλα φταίνε κάποιοι άλλοι. Η  κατάθεση του κ. Κορωνιά συνεχίζεται και σήμερα το πρωί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής
Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΟΡΩΝΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ -  ΟΣΑ ΔΕΝ ΕΙΠΕ, 01 ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΤΟ Υ ΚΑΙ 01 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ■  ΣΕΛΙΔΕΣ 3 -6

Η  E u rostat αττοφάνθηκε ότι ήταν ορθή η δ η μ ο σ ιο νο μ ικ ή  πολιτική m s π ρ ο η γ ο ύ μ εν ά  κ υ β έρ ν η σ ή
Ευρωπαϊκός κόλαφος για την «απογραφή»
Για «άθλιους χειρισμούς σκοπιμότητας» ms κυβέρνησης μτλάει το ΠαΣοΚ

ΠΟΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ

Παίρνει διασιάσε^ 
η είέγερση των νέων 

στη Γαλλία
Στο στόχαστρο ο νέος 

αμφιλεγόμενος εργατικός νόμος
............... .....— —  ΣΕΛΙΔΑ 1 9  .........................

Η  Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία απο- φάνθηκε χθες ότι ήταν σωστή η μέθοδος που εφάρμοζαν οι κυβερνήσεις του ΠαΣοΚ για την εγγραφή των στρατιωτικών δαπανών και ως εκ τούτου δεν ευσταθούν οι λογαριασμοί της απο- γραφής που έκανε η ΝΔ ως κυβέρνηση. Ο  υπουργός Οικονομίας αμυνόμενος δήλωσε ότι «το Π αΣοΚ δεν εμφά
νιζε καθόλου τ/ς αμυντικέε δαπάνες», ενώ στελέχη της αντιπολίτευσης ζητούν εξηγήσεις και ανάληψη ευθυνών από την κυβέρνηση της ΝΔ. σ ε λ ί δ ε ς  12-13

ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΡΟΥΣΜΑ

Αυστηρά μέτρα 
στα ελληνοαλβανικά 
σύνορα για τη γρίπη 

των ποινών
ΣΕΛΙΔΑ 18 II

ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΛΑΘΟΣ
Η Ευρωπαϊκή Στα- 

τισχική Υ π η 
ρεσία  δικ α ίω σ ε  
χθες την πρακτική 
των κυβερνήσεων 
του ΠαΣοΚ να κα
ταγράφουν τις αμυ- 
ντικές δα π άνες  
στον προϋπολογι
σμό κατά την πα
ράδοση των όπλων 
και όχι κατά τον 
χρόνο της παραγγε
λίας. Την αντιστρο
φή αυτής της πρα
κτικής υιοθέτησε, 
ως γνωστόν, η Νέα 
Δημοκρατία για να 
στηρίξει την πολυ
συζητημένη «απο- 
γραφή» η οπ οία  
έθεσε τη χώρα υπό 
την επιτροπεία των 
Βρυξελλών και έφε
ρε την πολιτική της 
λιτότητας.
Πολλοί είχαν κατη
γορήσει τότε τη νέα 
κυβέρνηση για πο
λιτική σκοπιμότη
τα. Κάποιοι άλλοι, 
περισσότερον επι
εικείς, είχαν μιλή
σει για επιπολαιό
τητα και απειρία.
Η αντίδραση της 
κυβέρνησης στη 
σημερινή ανακοί
νωση της Eurostat 
(«δεν αλλάζει τίπο
τε, δεν μετανιώ 
νουμε για τίποτε») 
δικ α ιώ νει τους  
πρώτους...

ΤΟ ΒΗΜΑΜΜΜ------------------------ HMSW

mailto:tovima@dolnet.gr
http://tovlma.dolnet.gr
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■ Η  Eurostat αποφάνθηκε ότι οι αμυντικέδ δαπάνεδ θα πρέπει να υπολογίζονται στο έλλειμμα με την παράδοση του υλικού και όχι στον χρόνο πληρωμήδ

■ Η  απόφαση αφήνει εκτεθειμένη τη σημερινή κυβέρνηση, η οποία τώρα θα πρέπει να επιστρέφει στο σύστημα που εφήρμοζαν οι προηγούμενεδ κυβερνήσειδ
■ Για συνειδητή εξαπάτηση του λαού μιλάει το Π α ΣοΚ  και τονίζει τη «βαριά πολιτική ευθύνη του οικονομικού επιτελείου και του Πρωθυπουργού»Ο ι ΒρυΕέλλεδ απέρριψαν την «απογραφή»

Η  Eurostat ουσιαστικά δικαίωσε την προηγούμενη κυβέρνηση για το έλλειμμα
O unoupYÓs Οικονομίαε κ. Γ. Αλογοσκούφηε (αριστερά) και ο υφυηουργόε Οικονομικών κ. Π. Δούκαε στη χθεσινή συνέντευΕη Τύπου Ä

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣΟ ι δαπάνεε που αφορούν τα εΕο- πλισηκά και τα αμυντικά προγράμματα χώραε-μέλουε τηε ΕΕ θα πρέπει να εγγράφονται στουε εθνι- κούε λογαριασμούε τηε (δηλαδή, να υπολογίζονται στο έλλειμμά τηε) άμα τη παραδόσει του στρατιωτικού υλι-
________ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ________

Μ. Σπινθουρακηςκού και όχι άμα τη πληρωμή ή τη υπογραφή του σχετικού συμβολαίου, αποφάνθηκε χθεε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Euro8tat). Με την απόφασή τηε αυτή η Euro8tat δικαίωσε επί τηε ουσίαε τιε κυβερνήσειε του ΠαΣοΚ οι οποίεε εφήρμοσαν επί σειρά ετών αυτή τη λογιστική μέθοδο, ενώ άφησε ωε έναν βαθμό εκτεθειμένη τη σημερινή κυβέρνηση, η οποία παράλληλα με το εγχείρημα τηε δημοσιονομικήε απογραφήε αποφάσισε προ διετίαε να υιοθετήσει τη λεγάμενη ταμειακή μέθοδο, δηλαδή την εγγραφή αυτών των δαπανών άμα τη πληρωμή και όχι άμα τη παραλαβή του στραηωτικού υλικού.Στην πράΕη όλα αυτά σημαίνουν ότι η Ελλάδα θα πρέπει σταδιακώε να επιστρέφει στο λογιστικό σύστημα που εφ ήρμοίε επί των κυβερνήσεων του ΠαΣοΚ. Το ίδιο θα πρέπει να πράΕουν και πολλέε άλλεε χώρεε-μέλη τηε ΕΕ -  κυρίωε δε οι δέκα χώ ρεε που εντάχθηκαν στην ΕΕ προ διετίαε. Θα πρέπει και αυτέε να αναθεωρήσουν τα συστήματα των εθνικών λογαριασμών τουε και να υιοθετήσουν αυτό που εφάρμοζε η Ελλάδα ωε την κυβερνη

τική αλλαγή του 2004. Με τη διαφορά ότι, ενώ οι υπόλοιπεε χώρεε θα πρέπει να προσπαθήσουν να εναρμονισθούν προε τιε κοινοτικέε κατευθύνσειε, η Ελλάδα θα πρέπει να αποφασίσει να επα- νεναρμονισθεί, αφού με δική τηε απόφαση βρέθηκε σε κατάσταση δυσαρ- μονίαε με την Ε Ε  Εν πάση περιπτώσει, όμωε, θα πρέπει να σημειωθεί πωε ναι μεν οι κυβερνήσειε του ΠαΣοΚ στη θεωρία εφήρμοσαν το σωστό σύστημα, στην πράΕη όμωε είναι αμφίβολο αν το ακολούθησαν, αφού μάλλον απέκρυψαν ορισμένεε δαπάνεε.Από την άποψη των δημοσιονομικών μεγεθώ ν τηε χώραε η χθεσινή

απόφαση τηε Euro8tat δεν αναμένεται να επιφέρει σημανηκέε αλλαγέε. Και αυτό διότι αφενόε μεν η αναθεώρηση των λογιστικών συστημάτων των κραιών-μελών θα γίνει σταδιακά ώστε να μην υπάρΕουν αιφνίδιεε δημοσιο- νομικέε ανισορροπίεε, αφετέρου δε η Ελλάδα έχει ήδη αναχρονίσει (προε το παρελθόν) σημανηκέε αμυνηκέε δαπάνεε. Και αυτό διόη ετπλέγονταε προ διετίαε τη μέθοδο τηε καταγρα- φήε των αμυνπκών δαπανών άμα τη πληρωμή τουε, ναι μεν χρεώθηκε δαπάνεε, το πρακτικό αντίκρισμα των οποίων δεν έχει ακόμη εν πολλοίε ολοκληρωθεί, παράλληλα όμωε ελάφρυ

νε (εικονικά έστω) τα σημερινά ελλείμματα. Περίπτωση νέαε αναλογι- στικήε διαδικασίαε δεν τίθεται από κα- νέναν και συνεπώε η χώρα θα εΕακο- λουθήσει να πορεύεται έχονταε σχε- ηκώε περιορισμένο έλλειμμα σήμερα αλλά και τη «ρετσινιά» όπ εισήλθε προ ετών λαθραία στο ευρώ.Σε ό,η αφορά τουε λόγουε που οδήγησαν τη Euro8tat στη χθεσινή απόφαση είναι σε γενικέε γραμμέε οι εΕήε: κατ’ αρχάε η Euro8tat, υπογραμμίζο- νταε όη όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει πλέον να εφαρμόζουν η ε  ίδιεε λογι- στικέε μεθόδουε, επισημαίνει ότι η υλοποίηση των συμβολαίων που αφο

ρούν τον αμυνπκό τομέα είναι συνή- θωε κλιμακωτή και μακροχρόνια. Πρόκειται, όπωε επισημαίνει, για μια διαδικασία που αφορά την παράδοση αμυνπκών συστημάτων και ανταλλα- κηκώ ν, καθώε και την παροχή υπηρεσιών, όπωε π.χ. η εκπαίδευση του στραηωηκού προσωπικού.Η Euro8tat επισημαίνει ακόμη πωε σε περιπτώσειε ιδιαίτερα περίπλοκων αμυνπκών συστημάτων έχει αποδει- χθεί όπ συχνά χρειάζονται πρόσθετεε εργασίεε προκειμένου τα συστήματα αιπά να καταστούν επιχειρησιακά. Με βάση τα ανωτέρω η Euro8tat αποφάνθηκε χθεε όπ οι δημόσιεε δαπάνεε θα πρέπει να καταγράφονται λογιστικά τη σπγμή τηε πραγμαπκήε πα- ράδοσηε του κάθε στοιχείου του εΕο- πλισμού ή τη σπγμή τηε παροχήε τηε κάθε υπηρεσίαε.Η Eurostat αποφάνθηκε επίσηε όπ σε περιπτώσειε μακροπρόθεσμω ν συμβολαίων που αφορούν περίπλοκα συστήματα οι δημόσιεε δαπάνεε θα πρέπει επίσηε να εγγράφονται τη σηγ- μή τηε παράδοσηε των εΕαρτημάτων που συνθέτουν το σύστημα και όχι τη σπγμή τηε ολοκλήρωσηε τηε συμβο- λαιογραφικήε πράΕηε που αφορά αυτά τα συστήματα.Τέλοε, σε ό ,π  αφορά τουε στρα- πωπκούε εΕοπλισμούε, η κατασκευή των οποίων απαιτεί πολύχρονη διαδικασία, θα πρέπει οι αμυνηκέε δαπάνεε που τουε αφορούν να καταγράφονται στο δημοσιονομικό έλλειμμα τη σπγμή τηε πραγμαπκήε παράδοσηε του τελικού προϊόντοε και όχι τη στιγμή τηε ολοκλήρωσηε τηε διαδι- κασίαε τηε αγοράε του προϊόντοε.
Γ. Α Λ 0 Γ0 ΣΚ0 ΥΦΗΣ«Το Π α Σ ο Κ  δεν εμφάνιζε καθόλου n s cqiuvnKés öanavss»

Που πήγαν τα ελλείμματα 
μετά τη δημοσιονομική απογραφή
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m ¡  Τα ελλείμματα κατά το ΠαΣοΚ
2002 2003 2004i l l  Τα ελλείμματα κατά τη ΝΔ

Δ ύο χρόνια μετά τη δημοσιονομική απογραφή τηε Νέαε Δημο- κρατίαε, που οδήγησε το έλλειμμα στο 6,6% του ΑΕΠ από 1,2% που έθετε ωε στόχο το ΠαΣοΚ για το 2004, η Ευρωπαϊκή Σταπσπκή Υπηρεσία δικαιώνει τη λογισηκή μέθοδο που ακολουθού-
__________ ΡΕΠΟΡΤΑΖ__________Ζ .  Τςωληςσε η προηγούμενη κυβέρνηση για την καταγραφή των αμυντικών δαπανών που αποτέλεσαν και τον κύριο λόγο ετηβάρυνσηε του ελλείμματοε.Το υπ ουργείο Ο ικο νο μ ία ε α να γνώρισε όπ σύμφωνα με την απόφαση τηε Ευρωπαϊκήε Σταπσπκήε Υπηρεσίαε όλεε οι χώρεε θα πρέπει να αρχίσουν να καταγράφουν ηε αμυνηκέε δαπάνεε με εθνικολογισηκέε αντί για ταμειακέε μεθόδουε και ανακοίνωσε όπ «έχουμε ήδη κάνει την απαραί
τητη προεργασία και είμαστε έτοιμοι 
να προσαρμοσθούμε στην αλλαγή 
αυτή των κανόνων. Υπολογίζουμε δε 
ότι για το 2005, το 2006 και το 2007  
θα προκόψουν ασήμαντεε διαφορέε

από την καινούργια μεθοδολογία για 
τιε αμυντικέε δαπάνεε».Το οικονομικό επιτελείο ήταν προετοιμασμένο για αυτή την εΕέλιΕη, η οποία έφ ερε την κυβέρνηση σε δύσκολη πολιηκά θέση, και γι’ αυτό μετέθεσε χθεε το κέντρο βάρουε τηε τα- κπκήε του στη μεθοδολογία που εφάρμοζε η προηγούμενη κυβέρνηση λέ- γονιαε όπ το ΠαΣοΚ δεν εμφάνιζε κα

θόλου στα ελλείμματα τιε αμυντικέε δαπάνεε, αλλά μόνο στο δημόσιο χρέοε.Ο  υπουργόε Οικονομίαε κ. Γ. Αλο- 
γοσκούφηε, ερωτηθείε αν η απόφαση αυτή τηε Eurostat ακυρώνει την απογραφή, απάντησε χαρακτηρισπ- κ ά :« Οχι μόνο δεν την ακυρώνει, αλ
λά και την ενισχύει, καθώε οι αμυ
ντικέε δαπάνεε πρέπει να καταγρά
φονται και η προηγούμενη κυβέρ

νηση δεν τιε κατέγραφε» και ισχυρίστηκε όπ την περίοδο 1997-2003 οι κυβερνήσειε του ΠαΣοΚ απέκρυβαν συστηματικά ηε δαπάνεε αυτέε μετα- θέτοντάε τεε στο μέλλον.Σ ε αυτό το κλίμα ο υφυπουργόε Ο ικονομίαε κ. Π. Δούκαε υπενθύμισε τα στοιχεία που είχε καταθέσει πέρυσι στη Βουλή κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού λέγονταε ότι

«όσον αφορά επίσηε τη διαφάνεια 
των δη μ ό σ ιω ν ο ικ ο νο μ ικ ώ ν, θα 
προσθέσουμε ότι για το 2004 οι προ- 
γραμματισμένεε (από την π ρ ο η 
γούμενη κυβέρνηση) πληρωμέε για 
τα εΕοπλιστικά προγράμματα είναι 
τηε τάΕεωε των 2,41 δισ. ευρώ. Πό
σα από αυτά είναι εγγεγραμμένα  
στον τακτικό προϋπολογισμό; 758 
εκατ. ευρώ. Δηλαδή ούτε το 1/3! Τα 
υπόλοιπα καλύπτονται με επιπλέον 
δανεισμό».Ο  κ. Αλογοσκούφηε επανέλαβε πα- λαιότερη δήλωσή του στην οποία αναφέρει: «Η  αλήθεια είναι ότι ούτε τα 
49F-16 αΕίαε 1, 6 δισ. ευρώ, ούτε τέσ- 
σεριε μονάδεε των περίφημων TOR- 
M I αΕίαε 110 εκατ. ευρώ, ούτε μία 
μονάδα Patriot αΕίαε 196 εκατ. ευ
ρώ, ούτε τέσσεριε μονάδεε Su p er  
Puma αΕίαε 65 εκατ. ευρώ, ούτε 10 
μονάδεε πυροβόλων αΕίαε 73 εκατ. 
ευρώ είχαν καταγραφεί στον προϋ
πολογισμό του 2003. Με τέτοιεε μεθοδεύσετε οι κυβερνήσειε του ΠαΣοΚ  
απέκρυψαν συνολικά στην περίοδο 
1997-2003 ελλείμματα πάνω από 8 
δισ. ευρώ».



Ο κ. Κ. Σημίτηε μίλησε χθεε στο Ηράκλειο Κρήτηε και αναφέρθηκε στιε προ- κλήσειε που διαμορφώνονται για την Ελλάδα και την ΕΕ από τα νέα δεδομένα τηε διεύρυνσηε, ενώ επαναδιατύπωσε το αίτημα του εκσυγχρονισμού. Στη φωτογραφία ο πρώην πρωθυπουργόε κατά την άφιΕή του στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπου τον υποδέχθηκε ο δήμαρχοε τηε πόληε κ. I. ΚουράκηεΠ α Σ ο Κ : Οφείλουν να ζητήσουν συγγνώμη από τον ελληνικό λαό
Γ ια την καταρρευςη ενόε ακόμη μύθου και για την αποκάλυψη τηε μεγάληε απάτηε με τη δή θεν απο- γραφή μιλούν στο ΠαΣοΚ και πανηγυρίζουν για n s  χθεσινέε ανακοινώσ ε ι  m s Eurostat, οι οποίεε κατ' ουσίαν δικαίωσαν n s κυ β ερ νή σ ει Σ η μίτη για το δημοσιονομικό έλλειμμα. Στο ΠαΣοΚ θεωρούν ό η  κατέπεσαν οι συκοφαντίεε για την οικονομία και ζητούν εΕηγήσειε και ανάληψη ευθυνών από την κυβέρνηση m s  Ν Δ για tous «άθλιουε χειρισμούε τηε σκοπι- 
μότηταε και τηε εΕαπάτησηε». Η Ευρωπαϊκή Σταησηκή Υπηρεσία με χθε- σινέε α νακοινώ σει m s δέχθηκε όη ήταν σωστή η μέθοδοε που εφάρμοζαν οι κυβερνήσει του ΠαΣοΚ για την εγγραφή των στραηωηκών δαπανών και όη <ns εκ τούτου δεν ευσταθούν οι λογαριασμοί m s απογραφήε που έκανε η ΝΔ ωε κυβέρνηση.Η αποκατάσταση m s αλήθειαε εκ μέρουε m s  Eurostat, λένε στη Χαριλάου Τρικούπη, δημιουργεί μείζον πολιτικό θέμα για την κυβέρνηση, τον πρωθυπουργό κ . Κ. Καραμαν
λή και τον υπουργό Οικονομίαε κ. Γ.

Αλογοσκούφη, καθώε πλέον είναι αυταπόδεικτη η σκοπιμότητα των επιλογών τουε και «οφείλουν να ζητή
σουν συγγνώμη από τον ελληνικό  
λαό». Το θέμα αυτό μάλιστα, που δεν έκλεισε ποτέ για το ΠαΣοΚ, θα γίνει μία ακόμη σημαία στη σύγκρουση με την κυβέρνηση, καθώε πέραν τηε δικαίωσηε των δικών τουε επιλογών θεωρούν όη η ΝΔ πληρώνει τώρα ηε επ ιλ ο γ έε  τη ε . Ο πρόεδροε του ΠαΣοΚ  κ. Γ. Παπανδρέου θα επανέλ- θει ακόμη πιο καυσπκόε σπε ομιλίεε του και θα ζητήσει ευθέο« από τον Πρω θυπουργό να αναλάβει τ «  ευ- θύνεβ του. Σήμερα μάλιστα ανα μένεται ότι το Π α Σ ο Κ  θα οΕύνει την ανηπαράθεση για την οικονομία υπό το πρίσμα των νέων εΕελίΕεων κατά τη συζήτηση στη Βουλή τηε επερώ- τησηε για τιε συλλογικέε συμβάσειε εργασίαε.Η υπεύθυνη του τομέα Οικονομίαβ του ΠαΣοΚ κυρία Βάσω Παπανδρέ
ου έθεσε ευθέα« θέμα πολιηκών ευθυνώ ν του Π ρω θυπ ουργού, ενώ ο πρώην υπουργόε Εθνικήε Οικονομίαε και Αμυναε κ. I. Παπαντωνϊου μίλη-

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Π. Λ λ μ ψ ια ς

Κ . Σ η μ ίτ η : «Η  κυβέρνηση ενήργησε συκοφαντικά και επιπόλαια»Το θέμα που προέκυψε με την ανακοίνωση τηε Eurostat σχολίασε και ο πρώην πρωθυπουργόε κ. Κ  Σημίτηε ο οποί- οε κατήγγειλε ότι «η κυβέρνηση ενήργησε συκοφαντικά, 
απερίσκεπτα και επιπόλαια» και τόνισε πωε δεν ήταν αλήθεια τα υπερβολικά ελλείμματα που επικαλέστηκε η ΝΔ για

να επιβάλει περιοριστική πολιτική. Ο κ. Σημίτηε τόνισε ότι «η ΝΔ δυσφήμησε την Ελλάδα χωρίε λόγο στο εξωτερι
κό και επέβαλε στον ελληνικό λαό σκληρή περιοριστική 
πολιτική παραπλανώνταε τον. Η απογραφή όπωε έγινε 
ήταν συκοφαντική, απερίσκεπτη και επιπόλαια».

σε  για βαρύ τίμημα που πλήρω σε άσκοπα ο ελληνικόε λαόε. Η κυρία Παπανδρέου τόνισε: «Μετά την κα
τάρρευση τηε απάτηε τηε Ν Δ , η 
οποία καταρράκωσε το κύροε m s χώ- 
ραε στο εξωτερικό και έχει οδηγήσει 
στην εφαρμογή πολιτικών σκληρήε 
και μονόπλευρηε λιτότηταε που θί
γουν εκατομμύρια ελλήνων εργαζο
μένων, τίθεται ζήτημα βαριάε πολι- 
τικήε ευθύνηε για το οικονομικό επι
τελείο αλλά και τον ίδιο τον Πρωθυ

πουργό». Και πρόσθεσε: «Υπάρχουν 
ευθύνεε και οφείλουν να τιε αναλά
βουν. Πριν απ’ όλα, οφείλουν να ζη
τήσουν συγγνώμη από τον ελληνικό 
λαό για τη συνειδητή εξαπάτηση  
στην οποία προχώρησαν, παρά τιε 
προειδοποιήσει μαε. Είναι μια επι
κίνδυνη κυβέρνηση, μια κυβέρνη
ση που δεν έχει να προσφέρει τίπο
τα στουε πολίτεε, μια κυβέρνηση που 
καταρρέει καθημερινά κάτω από το 
βάροε του φεύδουε, τηε εξαπάτησηε

και τηε συγκάλυψηε. Οσο νωρίτερα 
φύγουν, τόσο το καλύτερο».Ο  κ. Παπαντωνϊου, ο onoios χειρίστηκε τα θέματα τόσο m s οικονομίας όσο και m s Αμυναε και έχει κάθε λόγο να παρέμβει στο θέμα, πέραν των καταγγελιών του για την απάτη m s ΝΔ και n s ευθύνεε m s τόνισε: «Η ση
μερινή κυβέρνηση θα πληρώσει το 
πολιτικό τίμημα που αναλογεί στην 
ανικανότητα, στην εμπάθεια και 
στην αναξιοπιστία τηε».

42 λεπτά με χον Πρόεδρο ins Δημοκρατίες
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