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■ Κάλυψη Τρισέ στην Ελλάδα και στον κ. Παπαδήμο για την απογραφή«Οταν σφυρίζει ο διαιτητής η απόφαση δεν... αλλάζει» • Αρχισε η συζήτηση στη ΒουλήΟι πρώιε$ αψιμαχίες για τον προϋπολογισμόΓ ια  μετάβαση στην πρόοδο μίλησε ο  κ. Γ . Α λογοοκούφ η5- Γ ι α  ύφεση και λιτότητα κάνει λόγο η ανηπολίτευσηΝέο σύσιημα καταγραφήδ αδιαμφισβήτητων στοιχείων και τον απογαλακτισμό των Σταπσηκών Υπηρεσιών από Π8 κυβερνήσει ζήτησε ο πρόεδροδ τηδ Ε Κ Τ

Ο πρόεδροβ m s Ευρωηαϊκήβ Κεντρικήβ Τράπεζαβ κ. Ζαν ΚΑοντ Τρισέ

Ανταπόκριση 
Μ. ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗΣΒΡΥΞΕΛΛΕΣ. Ποτέ πια απογρα- φές. Ηταν το μήνυμα που απέσιει- λε χθες από τη Φραγκφούρτη ο π ρόεδρ ος της Ευρω παϊκής Κ εντρικής Τράπεζας κ. Ζαν Κλοντ 
Τρισέ κατά τη διάρκεια συνένιευ- ξηςΤύπου. Συγκεκριμένα ο κ. Τρισέ, ερωτηθείς ποια είναι τα συμπεράσματα που συνάγονται από την προχθεσινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παραπέμ- ψει την Ελλάδα σιο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα ελλιπή δημοσιονομικά στοιχεία του παρελθόντος, απάντησε ότι θα πρέπει η ΕΕ να αναζητήσει τρόπους ούτως ώστε τα στοιχεία που δίνουν τα κράτη- μέλη στις Βρυξέλλες να μην είναι πλέον αναθεωρήσιμα.Ειδικότερα ο κ. Τρισέ σημείωσε ότι θα πρέπει να υιοθετηθούν μέτρα αφενός μεν για τη χειραφέτηση των εθνικών σιατισακών υπηρεσιών από τις εθνικές κυβερνήσεις αφετέρου δε για την αύξηση των δικαιοδοσιώντης Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, η οποία, όπως σημείωσε, θα πρέπει να μπορεί να ελέγχει τη δημοσιονομική κατάσταση των κρατών-μελών τό

σο επί χάρτου όσο και επί τόπου.Ο  πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι θα πρέπει να ισχύ- σει η αρχή ότι «μόλις σφυρίξει ο 
διαιτητής, η απόφαση δεν αλλά
ζει». Σημειώνεται ότι μεταξύ των ιδεών που κυκλοφορούν σπς Βρυξέλλες μετά την ελληνική απογρα- φή είναι να δημοσιεύονται, μετά την επικύρωσή τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα δημοσιονομικά στοιχεία των κρατών-μελών

της ΕΕ στην επίσημη εφημερίδα των Ευρω παϊκώ ν Κοινοτήτων, όπου ως γνωστόν δημοσιεύονται όλες οι κοινοτικές αποφάσεις που έχουν νομικό χαρακτήρα. Ο  πρόεδρος της ΕΚΤ άφησε επίσης εμμέσως πλπν σαφώς κάποια υπονοτ ούμενα \αα την.εΧλήνικη δημοσιο- νομική απογραφή, λέγοντας χαρακτηριστικά (χωρίς φυσικά να αναφερθεί στην Ελλάδα) ότι αναθεωρήσεις των δημοσιονομικών δεδομένων της κάθε χώρας δεν θα

πρέπει να συναρτώνιαι ούτε με τον εκλογικό κύκλο ούτε με τις πολιτικές σκοπιμότητες που υπάρχουν σεΟ  κ. Τρισέ κάλυψε, τέλος, για μία ακόμη φορά τον αντιπρόεδρο της ΕΚΤ κ. Λουκά Παπαδήμο ο οποίος έχει βρεθεί μετά την ελληνική απογραφή στο στόχαστρο μερίδας του ευρωπαϊκού Τύπου που του καταλογίζει ευθύνες για τη στάση που τήρησε κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Τράπεζα της Ελλάδος. «Ο ίδιος δεν μ π ορεί να 
τοποθετηθεί επ ί του θέματος» δήλωσε ο κ. Τρισέ, δείχνοντας ταυτόχρονα τον κ. Παπαδήμο που καθόταν δίπλα του κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου. «Ωστόσο 
θα τοποθετηθώ εγώ» συνέχισε ο κ. Τρισέ, λέγοντας: «Ξαναδιάβα
σα τον τελευταίο καιρό όλες τις 
παλαιότερες εκθέσ εις της Τρά
πεζας της Ελλάδος και μπορώ να 
σας διαβεβαιώσω ότι οι αμυντι
κ ές δαπάνες ήταν καταγεγραμ- 
μένες. Από εκεί και πέρα δεν ήταν 
αρμοδιότητα της Τράπεζας της 
Ε λλάδος να καθορίσει μ ε  ποια  
στατιστική μεθοδολογία θα κα
ταγράφονταν οι δαπάνες αυτές 
στο δημοσιονομικό έλλειμμα της 
χώρας».

■ Διορία δύο ετών ζητεί ο κ. Γ. Αλογοσκούφης και δηλώνει ότι το θέμα κλείνει

Η  κυβέρνηση υποβαθμίζει 
η$ συνέπειες πι$ απογραφής
Περιθώ ριο δύο ετών ζητεί ο υπουργός Ο ικονομία ς κ. Γ. 
Αλογοσκούφης από τις Βρυξέλλες για να μειώσει το έλλειμμα κάτω από το 3% του ΑΕΠ αν το 2005τα πράγματα δεν εξελιχθούν όπως προβλέ- πονιαι στον προϋπολογισμό και δια- βεβαιώνει ότι «δεν πρόκειται να 
αιφνιδιάοει κανέναν».Την ίδια ώρα η κυβέρνηση διά του αναπληρωτή κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Ευ. Ανιώναρου επιχειρεί να υποβαθμίσει τον θόρυβο που προκαλούν οι επιπτώσεις της δημοσιονομικής απογραφής και τα αρνητικά σχόλια που προκάλεσε διεθνώς η έκθεση της Ευρωπαϊκής Στα- τισπκής Υπηρεσίας για τα υπερβολικά ελλείμματα των τελευταίων επτά ετών. Ερωτηθείς πώς σχολιάζει τη δήλωση της εκπροσώπου του επιτρόπου κ. Χοακίν Αλμούνια, ότι 
«δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμωρία 
από τον διεθνή διασυρμό μιας χώ
ρας», είπε ότι «πρόκειται για μια το
ποθέτηση μιας υπαλλήλου της Επι
τροπής, μια δήλωση που για μας 
δεν έχει καμία απολύτως σημασία. 
Σημασία έχει ένα και μοναδικό  
πράγμα: έγινε κατανοητό- και από 
εκείνους που ως τώρα εθελοτυ
φλούσαν- ότι οι κυβερνήσεις του

Π αΣοΚ  απέκρυβαν την πραγματι
κή εικόνα της ελληνικής οικονο
μίας». Στο ίδιο μήκος κύματος ο κ. Αλογοσκούφης δήλωσε ότι «έτσι 
κλείνει αυτός ο  κύκλος», αν και η Ελλάδα βρίσκεται στη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος που πρέπει να αντιμετωπίσει.Οπως είπε, το επόμενο βήμα θα είναι η αποστολή της προειδοποιητικής επιστολής που θα αποστείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα για τα υπερβολικά ελλείμματα. Ο  κ. Αλογοσκούφης διαβεβαίωσε ότι η απάντηση που θα δοθεί στην

Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι πειστική κ α ι«κατά συνέπεια δεν υφί- 
σταται κανένα θέμα παραπομπής 
της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δ ι
καστήριο». Είπε ακόμη ότι η κυβέρνηση θα επιδιώξει μέσω της πολιτικής οδού να αποφύγει την υπαγωγή της χώρας στη διαδικασία επι- τήρησηςτου άρθρου 104 παράγραφος 9 και να ισχύσει ό,τι ακριβώς και για τις άλλες χώρες.Επί της ουσίας, για το πρόβλημα του ελλείμματος ο κ. Αλογοσκού- φης είπε ότι «θα αντιμετωπιστεί με 
την πολιτική της ήπιας προσαρ

μ ο γ ή ς που αποτυπώνεται στον 
προϋπολογισμό του 2005. Σ ε κά
θε περίπτωση, όλα δείχνουν ότι θα 
υπάρχει περιθώριο δύο ετών, ακό
μη και στην περίπτωση που ο  προ
ϋπολογισμός αυτός για οποιον- 
δήποτε λόγο δεν κατορθώσει να 
μειώσει το έλλειμμα, σύμφωνα με 
τους στόχους, κάτω από το 3%. Θα 
υπάρχει περιθώ ριο ενός ακόμη  

χρόνου, ώστε μ ε πραγματικά στοι
χεία να βρεθούμε σε ένα έλλειμμα 
κάτω από το 3% του Α Ε Π  και να εί
μαστε συνεπείς μ ε τις ευρωπαϊκές 
μας υποχρεώσεις».Το κλειδί είναι η ταχύτερη ανάπτυξη της οικονομίας, η οποία, όπως είπε, «δεν θα βασίζεται πια απο
κλειστικά σε δημόσιες δαπάνες, 
δεν θα βασίζεται αποκλειστικά στις 
δημόσιες επενδύσεις, αλλά θα έχει 
οδηγό τον ιδιωτικό τομέα». Μετά τα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου για νέες επενδύσεις το υπουργείο Οικονομίας ετοιμάζει το θεσμικό πλαίσιο για τα αυτοχρηματοδοτού- μενα και συγχρηματοδοτούμενα έργα που εκτιμάται ότι θα τεθεί σε εφαρμογή το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Ζ. ΤΣΩΛΗΣ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ«Γαλάζια επέλαση» και σιο Ν Α Τ
Καταγγελίες για «γαλάζια επέλαση» και σιο  ΝΑΤ έκανε το Π αΣοΚ . Δεκατέσσερις βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης με ερώτησή τους προς τον υπουργό Ναυτιλίας κ. 
Εμμ. Κεφαλογιάννη σημειώνουν ότι «με απόφαση της διοί
κησης εργαζόμενοι μ ε πτυχία και πολυετή διοικητική εμπει
ρία σε ανώτερες θέσεις κυριολεκτικά παραγκωνίστηκαν από 
απόφοιτους Λυκείου», ενώ κατά τους ερωτώνιες παρατηρήθηκε και το φαινόμενο προϊστάμενοι τμημάτων να καθαιρού- νται «ενώ της ίδιας σειράς, αλλά άλλων πολιτικών φρονη
μάτων, να κρίνονται διευθυντές».

Τ ον ρόλο του Πόντιου Πιλάτου επιλέγει η κυβέρνηση ως προς τους οικονομικούς στόχους της, καθώς χθες ο υπουργός Ο ικονομίας και Οικονομικώ ν κ. Γ. Αλογοσκού- 
φης μιλώντας στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή όπου συζητείται ο  προϋπολογισμός για το 2005 ουσιασιικώς άφησε «ανοιχτό» το θεμελιώδες ερώτημα: αν θα υλοποιήσει ή όχι τις δεσμεύσεις της. Οπως δήλωσε ο κ. Αλογοσκούφης, «θα κάνουμε κάθε 
προσπάθεια να πετύχουμε τους στόχους 
μ α ς, αλλά ακόμη και αν δεν καταστεί δυ
νατόν αυτό για λόγους ανεξάρτητους, έχου
μ ε  προνοήσει και φαίνεται ότι η Ε Ε  είναι 
διατεθειμένη να μας δοθ εί περιθώριο ενός 
έτους για την επίτευξη της δημοσιονομικής 
ισορροπίας».Ο  κ. Αλογοσκούφης «επένδυσε» και κατά τη χθεσινή συζήτηση στην Επιτροπή Ο ικονομικών της Βουλής σιο μείζον θέμα της απο- γραφής, πυροδοτώντας νέο γύρο αντιπαράθεσης με το Π α ΣοΚ . Στην προσπάθειά του να αιτιολογήσει τη δυσμενή για την ελληνική οικονομία εξέλιξη μετά τη δρομολόγηση από πλευράς Επιτροπής της προδικαστικής διαδικασίας εναντίον της Ελλάδας, έφθασε στο σημείο να επικαλεστεί -  μετά τον Σ ο - 
πενχάουερ, που επικαλέστηκε προχθές -  τον εθνικό ποιητή Διονύσιο Σολω μό, ο  οποίος, όπως ανέφερε ο κ. Αλογοσκούφης, είχε πει ότι «εθνικό είναι ό ,τι είναι αληθές». «Και η 
αλήθεια δεν μ π ο ρ εί να είναι αντίθετη μ ε  τα 
εθνικά συμφέροντα» πρόσθεσε προς τους αντιδρώντες βουλευτές του Π α ΣοΚ  οι οποίοι κατηγόρησαν την κυβέρνηση ό τ ι«αγορά
ζει πολιτικό χρόνο εις βάρος της οικονο
μίας». Ο  κ. Αλογοσκούφης υλοποιώντας το δόγμα «η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση», όπως εκτιμούσαν βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κατηγόρησε «τις ‘Κ ασ
σ ά ν δ ρ ες” της αντιπολίτευσης οι ο π ο ίες  
προέβλεπαν δραματικά μέτρα λιτότητας και 
ακόμη την παραπομπή στο Ευρω παϊκό Δ ι
καστήριο και την περικοπή κονδυλίων από 
το Ταμείο Συνοχής», για να επισημάνει: «Δια- 
ψεύστηκαν»\ Ο  υπ ουργός σημείω σ ε ότι 
«έχουν αποκαλυφθεί τα μύρια όσα» μετά την απογραφή «και αυτό είναι κάτι που δεν μπο
ρούμε να αγνοήσουμε, όσ ο και αν ενοχλεί 
το Π αΣοΚ». Ο  βουλευτής του Π αΣοΚ  κ. Κ . 
Γείτονας αντέδρασε λέγοντάςτου : «Γυρίζε
τε στον τόπο του εγκλήματος, κύριε υπουρ
γέ». Πάντως ο κ. Αλογοσκούφης υπογράμμισε ότι «δεν τίθεται κανένα θέμα παραπο
μ π ή ς της Ελλάδας στο Ευρω παϊκό Δ ικα 
στήριο», ενώ είπε ότι «παρά τα προβλήμα
τα και τις δυσκολίες που συνεπάγεται η κα
τάσταση που κληρονομήσαμε, εμ είς προ- 
χωράμε μπροστά». Χαρακτήρισε μάλιστα τον προϋπολογισμό του 2005 «μετάβαση από τη 
συντήρηση στην π ρόοδο».Ο  ειδικός εισηγητής του Π α Σο Κ  κ. Αν- 
δρ. Μακρυπίδης άσκησε σκληρή κριτική σημειώνοντας ότι «ο π ροϋπολογισμός του 
2 0 0 5  είναι το πρώτο θύμα της δήθεν δη 
μ ο σ ιο ν ο μ ικ ή ς απογραφής» και τον χαρακτήρισε «προϋπολογισμό καλυμμένης π ο
λιτικής λιτότητας μ ε  περιστολή των κ ο ι
νω νικώ ν δα π α νώ ν, μ ε  μ η δ ε ν ισ μ ό  των 
πραγματικών αυξήσεω ν και μ ε επιβάρυν
ση φ ορολογική  σ ε μισθω τούς και συντα
ξιούχους». Για «προσχηματικό προϋπολο
γισμό»  έκανε λόγο και ο ειδικός αγορητής του Π α ΣοΚ  κ. I. Μαγκριώτης, ο οποίος διέβλεψε ότι «μετά τον Μ άρτιο η κυβέρνηση  
θα εφ αρμόσει άλλον προϋπολογισμό βα
θύτερης ύφ εσης και άγριας λιτότητας». Κάτι που, όπως είπε, δεν κάνει τώρα η ΝΔ 
«γιατί στο μυαλό της είναι η π ροεδρική  
εκλογή». «Δεν θέλετε να τρομάξετε τον κό
σμο και αγοράζετε πολιτικό χρόνο»  τόνισε ο  πρώην υπουργός του Π α ΣοΚ .


