
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α  -  Λ Ε Υ Τ Ε Ρ Α  2 7  Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  2 0 0 4  * Ε Τ Ο Σ  5 7 ο  Α Ρ .  Φ Υ Λ Λ Ο Υ  1 7 0 6 3  -  Τ Ι Μ Η  1 Ε Υ Ρ Ο

Kurd τον κηπια 
www.sixt.gr

ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Νέος κύκλος 
αναστάτωσης 
στην Παιδεία
Απεργία στα ΤΕΙ, έτοιμοι δά
σκαλοι και καθηγητές >σελ. 31

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΘΡΑΚΗ

Δύο μονάδες
ανακύκλωσης
αυτοκινήτων
Ανάσα στους δρόμους από τα 
ξεχασμένα οχήματα >σελ. 30
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Ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ βεβαιώνει: Η Τράπεζα της Ελλάδας δεν έκρυβε τίποτα

Ράπιομα Παπαδήμου οτη θεωρία 
της εξαπάχηοης της Eurostat

Ν >

CD

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
▼

Το 25% της 
αξίας έχασε 
ο π β Ε  80

Μεγάλες απώλειες 
για τις μετοχές ει

σηγμένων εταιρειών 
μεσαίου μεγέθους 

στο 9μηνο > σελ. Α1

ΕΞΑΓΟΡΑ
V

Σε 15 ημέρες 
η προσφορά 

για την 
Αλουμίνιον

Ενδιαφέρον από ελ
ληνικές, ελβετικές 

και ρωσικές εταιρείες 
για το 60% της βιο
μηχανίας > σελ. Α4

ΗΠΑ
▼

Σε 400  
οικογένειες 

το 10% 
του ΑΕΠ

45 δισ. δολ. κέρδι
σαν σε ένα χρόνο οι 

400  πιο πλούσιοι 
των ΗΠΑ > σελ. Α8

Ο Η μέθοδος υπολογισμού των δαπανών αμυντικού 
εξοπλισμού ήταν απολύτως γνωστή σπς Βρυξέλλες 

Ο Σπς εκθέσεις της ΤτΕ τα στοιχεία για χρέος, έλλειμμα
Με σαφείς δηλώσεις ο αντιπρόε
δρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας, κ. Λ. Παπαδήμος, αντι- 
κρούει τους ισχυρισμούς ότι η Ελ
λάδα εξαπάτησε την Ευρωπαϊκή Ε
πιτροπή και τη Eurostat > σελ. 4

Αναπτυξιακός νόμος

Μόνο 4 μικρές 
επενδύσεις 
σε 9 μήνες!
Ο Η κυβέρνηση πάγωσε τον 

παλαιό νόμο, ο νέος αργεί

Ασφυξία σπς επενδύσεις προκάλεσε το 
πάγωμα του αναπτυξιακού νόμου. Νέ
ες θέσεις εργασίας, μηδέν > σελ. 3

Επενδύσεις που εντάχθηκαν 
στον αναπτυξιακό νόμο
Αριθμός επενδύσεων 608

*
463 468

1 Ιανουάριος - Σεπτέμβριος

Ο ελάχιστος φόρος για τις
Εκκρεμείς υποθέσεις

500
ευρώ/χρήση

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ

Η εμπάθεια της Ν.Δ. 
κλονίζει την αξιοπιστία 
της Ελλάδας > σελ. 5

Η πορεία του Πληθωρισμού

Επιχειρήσεις 
με βιβλία Β' 
κατηγορίας

Σημειώματα σε 170.000

Καλούνται 
οι πρώτοι για 
τις εκκρεμείς
Ο Πρόσθετοι φόροι 2,89 δισ. 

ευρώ από 7.527 μεγάλες Α.Ε.

Εως 2.000 ευρώ ο ελάχιστος φόρος 
για το κλείσιμο των εκκρεμών υποθέ
σεων της 4ετίας 1999-2002 > σελ. 7
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Στα ύψη το πετρέλαιο

Ανηουχία 
για το κύμα 
ανατιμήοεων
Ο Ακριβότερα τέλη κυκλοφο

ρίας, δίδακτρα, τρόφιμα

Οι φθινοπωρινές ανατιμήσεις στην ώ
ρα τους. Στην αγορά φοβούνται ντόμινο 
αυξήσεων ημώ ν > σελ. 9

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ «Η»
Το ΠΑΣΟΚ, έχει 
βουλευτές και 

ευρωβουλευτές;..
Οι δηλώσεις του κ. Λουκά Παπα
δήμου έρχονται ως κόλαφος προς 
μαθητευόμενους αλχημιστές. Ηδη, 
η αλήθεια έχει αρχίσει να γίνεται 
ευρύτερα κατανοητή: Η κυβέρνηση 
δεν έκανε απογραφή. Αλλαξε συμ- 
φωνημένους με τη Eurostat κανό
νες (όπως στην περίπτωση των 
στρατιωτικών δαπανών...)με βάση 
τους οποίους υπολογίζεται το έλ
λειμμα και το χρέος, έτσι ώστε να 
μετακυλίσει δαπάνες σε προηγού
μενα χρόνια. Αυτά τα τεχνάσματα, 
βαφτίστηκαν «απογραφή».

> Συνέχεια στη σελ. 10

ΑΝΑΛΥΣΗ J
Ο Γιατί η  Ν.Δ. 

δεν κυβερνά
Γ ράφει ο θ. Τ σεκούρας > σελ. 10

FT
F IN A N C IA L  TIM ES

ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΦΗΝΑ

Πόσοι είναι 
οι Γερμανοί;

Η Ρώμη ζήτησε νέα καταμέτρηση του 
πληθυσμού της Γερμανίας > σελ. 40

Ο παππούς Μ πους βοήθησε τον Χ ίτλερ  να πάρει την εξουσία! σελ. 39
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ΤΟ ΘΕΜΑ 2 Πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την οικονομία

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Λουκάς Παπαδήμος, κατέρριψε πλήρως την επιχει
ρηματολογία της κυβέρνησης για τη δημοσιονομική απογραφή, δηλώνοντας ότι τα στοιχεία ήταν γνωστά, ενώ και 

οι λογιστικοί κανόνες που χρησιμοποιούσε η Ελλάδα ήταν εγκεκριμένοι από τη Eurostat

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤ ΚΑΤΑΡΡΙΠΤΕΙ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜ ΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΡΥΦΩΝ ΕΛΛΕΙΜ Μ ΑΤΩΝ

«Χαστούκι» από Λ. Παπαδήμο για 
τις αλχημείες της «απογραφής»

»  Κόλαφος για την κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο οι δηλώσεις του 
Λουκά Παπαδιίμου για τα δημοσιονομικά στοιχεία

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ

Ν έο «χαστούκι» δέχθηκε η 
κυβέρνηση για  τη δημο
σιονομική απογραφή, αυτή 

τη φορά από τον αντιπρόεδρο της Ευ
ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Λου
κά Παπαδήμο, ο οποίος δήλωσε ότι 
τα δημοσιονομικά στοιχεία ήταν 
γνωστά και, μέσω της Τράπεζας της 
Ελλάδος, διαθέσιμα στον καθένα 
και η λογιστική μεθοδολογία κατα
γραφής των δαπανών πλήρως απο
δεκτή από τη Eurostat.

Ο κ. Παπαδήμος κατέρριψε πλή
ρως την επιχειρηματολογία της κυ
βέρνησης περί κρυφών ελλειμμά
των και χρεών και περί δήθεν εξα
πάτησης των θεσμών της Ε.Ε., ενώ 
απέδωσε σαφώς την αναθεώρηση 
των δημοσιονομικών στοιχείων στην 
αλλαγή της μεθοδολογίας με την ο
ποία εγγράφονταν οι αμυντικές δα
πάνες στο έλλειμμα.

ΟΛΑ ΦΑΝΕΡΑ »  «Τα στοιχεία βρί
σκονταν στις εκθέσεις της Τράπεζας 
της Ελλάδος και ήταν γνωστά στη 
Eurostat. Η στατιστική μέθοδος που 
χρησιμοποιούσε η Ελλάδα ήταν καθ’ 
όλα γνωστή και αποδεκτή», είπε ο α
ντιπρόεδρος της ΕΚΤ, τονίζοντας ό
τι «καμία πληροφορία δεν κρυβόταν, 

ήταν όλες διαθέσι
μες στον καθένα». 
Οπως έχει επισημά- 
νεικατ’ επανάληψη 
η «Η», η αναθεώρη
ση των ελλειμμάτων 
των προηγουμένων 
ετών οφείλεται κατά 
μείζονα λόγο στην 
αλλαγή της τρόπου 
με τον οποίο εγγρά- 
φονταν οι αμυντικές 
δ α π ά ν ε ς  στο έ λ 
λειμμα. Σε απόλυτη 

συμφωνία με τη Eurostat, ο στρα- 
ττωττκός εξοπλισμός εγγραφόταν ως 
δαπάνη και επηρέαζε το έλλειμμα ό
ταν παραδιδόταν και ασχέτως των 
πληρωμών που μπορεί να έγιναν ό
ταν ο εξοπλισμός παραγγέλλεται ή 
στη διάρκεια της κατασκευής ή α
κόμη και σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η σημερινή κυβέρνηση άλλαξε ε
ντελώς τη συμφωνία. Με τη νέα συμ
φωνία, οι δαπάνες για εξοπλισμούς

θα εγγράφονται πλέον στο έλλειμμα 
όταν καταβάλλονται τα χρήματα, ε
πειδή, όπως ωμά ομολόγησε, την 
περασμένη Τετάρτη, κορυφαίο στέ
λεχος του οικονομικού επιτελείου, 
«η προηγούμενη μέθοδος δεν μας 
συμφέρει, γιατί τα επόμενα χρόνια 
έχουμε πολλές παραδόσεις απλι
κών συστημάτων, για τα οποία ήδη 
έχουμε προκαταβάλει χρήματα». 
Από αυτή και μόνο την αλλαγή με
θοδολογίας για τις αμυντικές δαπά
νες, το έλλειμμα του 2000 επιβα
ρύνθηκε κατά 1,9%, του 2001 κατά 
1,2%, του 2002 κατά 1,7%, του 2003 
κατά 0,9% και του 2004 κατά 0,8% του 
ΑΕΠ.

Κι ενώ τα κυβερνητικά στελέχη 
επιμένουν να μιλούν για αλχημείες, 
ο κ. Παπαδήμος βάζει τα πράγματα 
στη θέση τους. «Το έλλειμμα των 
προηγουμένων ετών διαμορφώθηκε 
από τη λογισττκή μεθοδολογία που 
χρησιμοποιήθηκε για  τις αγορές 
στρατιωτικού εξοπλισμού. Η μέθοδος 
να υπολογίζεται η δαπάνη για αμυ
ντικό εξοπλισμό τη στιγμή της πα
ράδοσης του εξοπλισμού ήταν πλή
ρως γνωστή στη Eurostat», τόνισε ο 
αντιπρόεδρος της ΕΚΤ.

Οι δηλώσεις του κ. Παπαδήμου

είναι κόλαφος για την κυβέρνηση, 
διότι καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς 
της περί αδιαφάνειας των ελληνικών 
δημοσιονομικών στοιχείων, εξαπά
τησης της ελληνικής κοινής γνώμης, 
της Eurostat και των Ευρωπαίων ε
ταίρων μας. Επίσης, αφήνουν έκθε
τη την κυβέρνηση, που επιχειρεί να 
μεταβιβάσει τις ευθύνες για την τρο
πή που πήρε η υπόθεση της δημο
σιονομικής απογραφής στο ΠΑΣΟΚ.

ΕΥΘΕΙΕΣ ΒΟΛΕΣ »  Οι Financial
Times στο κύριο άρθρο του σημερι
νού φύλλου τους επισημαίνουν ότι «ε
άν αυτό ήταν το παιχνίδι της Νέας Δη
μοκρατίας η νέα ελληνική κυβέρ
νηση μοιάζει με εκείνα τα νέα στε
λέχη των επιχειρήσεων που αμαυ
ρώνουν τις επιδόσεις των προκατό- 
χων τους γτα να εμφανίζονται οι ίδιοι 
καλύτεροι».

Εξαιτίας της αδιαφανούς δημο
σιονομικής απογραφής, η αξιοπι
στία και τα διεθνές κύρος της Ελλά
δας δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα, η ελ
ληνική οικονομία τέθηκε υπό την ε- 
ποπτεία της Ε.Ε. και κινδυνεύει με 
υποβάθμιση της πιστοληπτικής της 
ικανότητας και απώλεια κοινοτικών 
πόρων. Επίσης, έδωσε την ευκαιρία

σε διάφορους παράγοντες της Ευ
ρωπαϊκής Ενωσης να ζητούν την 
αυστηρή τιμωρία της Ελλάδας, φτά
νοντας ακόμη και στο σημείο να αμ
φισβητούν την ένταξη της χώρας 
στην ΟΝΕ, προκειμένου να παρα
δειγματίσουν τα νέα κράτη - μέλη. 
Υ πενθυμίζεται ότι κλιμάκιο  της 
Eurostat θα έρθει στην Αθήνα για να 
ελέγξει πλέον και τα προ του 2000 δη
μοσιονομικά στοιχεία, με βάση τα 
οποία επετεύχθη η ένταξη στην ΟΝΕ.

Επίσης, είναι βέβαιο ότι οι ευ
ρωπαϊκές αρχές θα ασκήσουν πιέσεις 
στον υπουργό Οικονομίας, Γιώργο 
Αλογοσκούφη, προκειμένου να α
κολουθήσει μια αυστηρή δημοσιο
νομική πολιτική, απειλώντας μάλι
στα και με κυρώσεις.

«Η ελληνική κυβέρνηση οφεί
λει να έχει λάβει μέτρα για τη μείω
ση του ελλείμματος κάτω από το 3% 
πριν από την 5η Νοεμβρίου. Ωςεκτού- 
του. από αυτό θα εξαρτηθεί το τι θα 
γίνει στο μέλλον με τα δημόσια οι
κονομικά της Ελλάδας, εάν θα ληφθεί 
η μια ή άλλη απόφαση», είπε ο επί
τροπος για τις Οικονομικές και Νο
μισματικές Υποθέσεις X. Αλμούνια.

ΣΤΟΪΜΠΕΡ »  Ο Βαυαρός πρωθυ
πουργός και πρόεδρος των Χρι- 
στιανοκοινωνιστών (CSU), Εντμου- 
ντ Στόιμπερ, πρότεινε ω ς παρα
δειγματική τιμωρία της Ελλάδας την 
επιστροφή τμήματος των κονδυλίων 
που εισέπραξε η Ελλάδα από το Τα
μείο Συνοχής από το 2000 και το 
«πάγωμα» της περαιτέρω εκταμίευ- 
σης πόρων μέχρι το 2007.

«Εκείνοι που διέπραξαν αυτές 
τις απάτες, αλλά και εκείνοι που δεν 
τις πρόσεξαν ή και τις συγκάλυψαν, 
φέρουν τεράστια ευθύνη», δήλωσε ο 
Στόιμπερ, υπογραμμίζοντας ότι πρέ
πει να εξαντληθούν όλες οι δυνατό
τητες επιβολής κυρώσεων, «γιατί 
μία τέτοιας έκτασης απάτη υπονο
μεύει τα θεμέλια της εμπιστοσύνης 
στο ευρώ».

Σύμφωνα με τη γερμανική εφη
μερίδα Soddeutsche Zeitung, το «πά
γωμα» των πόρων του Ταμείου Συ
νοχής μπορεί να φτάσει περίπου τα 
2 δισ. ευρώ, δεδομένου ότι Ελλάδα 
έχει ήδη εισπράξει 1,1 δισ. ευρώ α
πό την προβλεπόμενη μέχρι το 2007 
οροφή των 3 δισ. ευρώ.

Λ. Παπαδήμος:
Ολα τα δημοσιονομικά 
στοιχεία ήταν γνωστά 
και διαθέσιμα στον κα
θένα, ενώ αποδεκτή 
από τη Eurostat ήταν 
και η λογιστική μεθοδο
λογία καταγραφής των 
δαπανών

Γνωστά

Ο Λ. Παπαδήμος:
«Τα στοιχεία βρί
σκονταν στις 
εκθέσεις της Τρά
πεζας της Ελλάδος 
και ήταν γνωστά 
στη Eurostat. Η 
στατιστική μέθοδος 
που χρησιμοποιού
σε η Ελλάδα ήταν 
καθ' όλα γνωστή 
και αποδεκτή»

Εξοπλισμοί
Ο Το έλλειμμα
των προηγουμένων 
ετών διαμορφώθη
κε από τη λογιστική 
μεθοδολογία που 
χρησιμοποιήθηκε 
για τις αγορές 
στρατιωτικού εξο
πλισμού και ήταν 
πλήρως γνωστή στη 
Eurostat.

Εξηγήσεις
Ο Το θέμα είναι 
πολύ σοβαρό για 
την Ελλάδα, που 
πρέπει να αντιμετω
πίσει μεγάλες 
δημοσιονομικές ανι
σορροπίες και να 
δώσει περισσότερες 
εξηγήσεις για την 
ποιότητα των στοι
χείων της.

Financial
Times

Ο «Εάν αυτό ήταν
το παιχνίδι της Νέ
ας Δημοκρατίας η 
νέα ελληνική κυ
βέρνηση μοιάζει με 
εκείνα τα νέα στε
λέχη των 
επιχειρήσεων που 
αμαυρώνουν τις 
επιδόσεις των προ- 
κατόχων τους για 
να εμφανίζονται οι 
ίδιοι καλύτεροι»
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«Η κυβέρ
νηση
ενδιαφέρε- 
ται μόνο για 
κομματικά 
οφέλη και 
για χην κομ
ματική της 
εικόνα», 
δήλωσε ο 
Κ. Σημίτης, 
μετά τη 
συνάντησή 
του με τον 
Γκ. Σρέντερ

Καταγγέλλουν τη μικροκομματική λογική της κυβέρνησης

Κοινή επίθεοη από 
Παπανδρέου - Σημίτη 
για χην οικονομία

»  Για πολιτική που διασύρει 

τη χώρα κάνει λόγο 

ηΧαρ. Τρικούπη.

«Καλά θα κάνουν 

να σιωπούν», απαντά 

ο θ. Ρουσόπουλος

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ

Μ ικροκομματική λογική 
και αδιαφορία καταλό
γισαν από κοινού στην 

κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου και Κ. 
Σημίτης, με αιχμή τους χειρισμούς 
της στο θέμα της απογραφής και 
τις επιπτώσεις στην ελληνική οι
κονομία.

«Αλχημιστές της οικονομίας» 
χαρακτήρισε Κ. Σημίτη και Γ. Πα
πανδρέου ο κυβερνητικός εκπρό
σωπος, ανεβάζοντας τους τόνους 
της αντιπαράθεσης κυβέρνησης- 
ΠΑΣΟΚ για την οικονομία, που συ
νεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς.

ΘΕΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ »  «Μία κυβέρ
νηση πρέπει να προωθεί τη θετική 
εικόνα της χώρας και όχι να τη δια
σύρει και να αδιαφορεί για τις επι
πτώσεις του τι κάνει, γιατί απλώς εν- 
διαφέρεται μόνο για κομματικά ο
φέλη και την κομματική της εικό
να» δήλωσε ο πρώην πρωθυπουρ
γός Κ. Σημίτης μετά τη συνάντηση 
με τον Γερμανό καγκελάριο Γκέρ- 
χαρντ Σρέντερ, επιβεβαιώνοντας 
όσους προέβλεπαν ότι η πολιτική 
που ακολουθεί η νέα κυβέρνηση 
στα θέματα της οικονομίας, σύντο

μα θα προκαλούσαν την αντίδρασή 
του. «Η Ελλάδα έκανε ένατεράσπο 
άλμα. Πέτυχε πάρα πολλά και αυ
τό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ο κα
θένας πρέπει να το υποστηρίζει αν 
αγαπά την πατρίδα του» συνέχισε ο 
Κ. Σημίτης, που γνωρίζει από πρώ
το χέρι τη συζήτηση που γίνεται 
στους κόλπους της ΕΕ, μετά την 
πρωτοβουλία της κυβέρνησης για 
την απογραφή και τις συνεχείς αλ
λαγές για τα στοιχεία της ελληνικής 
οικονομίας.

«Είναι αδιανόητο, λίγες ημέρες 
μετά τους πετυχημένους Ολυμπια
κούς Αγώνες, που η Ελλάδα βρέ
θηκε στα ύψη της αξιοπιστίας της, 
να διασύρεται διεθνώς από την ίδια 
της την κυβέρνηση» δήλωσε και ο 
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, 
γνωρίζοντας από πρώτο 
χέρι τις συζητήσεις στο ε
σωτερικό της ΕΕ και τα 
σχόλια του διεθνούς Τύ
που για την ελληνική οι
κονομία, τις τελευταίες η
μέρες.

Η απάντηση δεν άρ
γησε να έλθει από τον κυ
βερνητικό εκπρόσωπο Θ. 
Ρουσόπουλο, ο οποίος χα
ρακτήρισε τον Κ. Σημίτη 
και τον Γ. Παπανδρέου «αλχημι- 
στές της οικονομίας που απέκρυπταν 
δαπάνες και μετέφεραν κρυφά 
χρέη». Τους κάλεσε να μην ταυτί
ζουν τον εαυτό τους με την πατρίδα 
«για να αποφύγουν προσωπικές ευ
θύνες» καιπρόσθεσε: «Καλά θα κά
νουν να σιωπούν.

Η κυβέρνηση πιστεύει πως η α
ξιοπιστία της χώρας διασφαλίζεται

με την αλήθεια και τη διαφάνεια».
«Η αξιοπιστία της χώρας δια

σφαλίζεται πράγματι με την αλή
θεια και τη διαφάνεια που όμως έ
χουν λίγη σχέση μεπς πρακηκέςτης 
κυβέρνησης» απάντησε στον κ. Ρου
σόπουλο, η Χαριλάου Τρικούπη, 
κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι 
«διαστρεβλώνει την αλήθεια παρι- 
στάνοντας ακόμα και τώρα την α
ντιπολίτευση και δυσφημεί τη χώ 
ρα με την ανεύθυνη, καταστροφική 
λογιστική της».

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ» Η πορείατης ελ
ληνικής οικονομίας θα αποτελέσει 
ένα από τα βασικά θέματα των ση
μερινών συναντήσεων του Γ. Πα
πανδρέου στη Χαριλάου Τρικούπη.

Πέραν της οξείας πο
λιτικής αντιπαράθε
σης και της αντίδρα- 
σηςτου ΠΑΣΟΚ σης ε- 
πιθέσειςτης κυβέρνη
σης, στο ΠΑΣΟΚ πι
στεύουν ότι η κυβέρ
νηση προκειμένου να 
αποδείξει ότι οι προε
κλογικές καταγγελίες 
της για την οικονομία 
ισχύουν, έχει χάσει 
τον έλεγχο και τώρα 

«προσπαθεί να συμμαζέψει τα α
συμμάζευτα».

Αλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ προ
χωρούν ένα βήμα περισσότερο και 
θεωρούν ότι το κλίμα που επικρα
τεί δημιουργήθηκε από τη Νέα Δη
μοκρατία «για να μην αναγκαστεί 
να υλοποιήσει τις προεκλογικές 
της δεσμεύσεις όταν και υποσχέθηκε 
τα πάντα στους πάντες».

Στο ΠΑΣΟΚ
πιστεύουν ότι η ΝΔ 
δημιουργεί τέτοιο 
κλίμα, ώστε να 
μην υλοποιήσει 
τις προεκλογικές 
της δεσμεύσεις

Τα πολιτικά κίνητρα της ΝΔ εναντίον 
τον ΠΑΣΟΚ, υπάρχει κίνδυνος να οδηγήσουν 
σε απωάεια πόρων από το νέο ΚΠΣ 
και το Ταμείο Συνοχής

Η εμπάθεια της ΝΔ 
πλήττει την αξιοπιστία 

της Ελλάδας
ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΑΟΥΛΑΚΗΣ >»

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ, ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Οταν ξεκίνησε την περιβόητη 
και αδιαφανή απογραφή η 
ΝΔ, όλοι θεώρησαν ότι είναι 

το εργαλείο για να στιγματίσει το 
ΠΑΣΟΚ και να βάλει χειρόφρενο 
στην υλοποίηση των απατηλών προ
εκλογικώ ν υποσχέσεων. Ως ένα 
βαθμό, η τακτική αυτή ήταν αναμε
νόμενη και θα τολμούσα να πώ και 
κατανοητή.

Σχεδόν όλες οι κυβερνήσεις σε 
όλες τις χώρες, όταν πρωτοεκλέ- 
γονται, σκέφτονται πώς θα βάψουν 
την προηγούμενη περίοδο με γκρί
ζο χρώμα για να φαίνεται η δική τους 
θητεία φωτεινότερη και επίσης πώς 
θα απαλλαγούν από δεσμεύσεις 
στους οπαδούς τους για να έχουν με
γαλύτερη ελευθερία κινήσεων.

Μέχρι εδώ, η απογραφή θα ήταν 
άλλο ένα πεδίο αντιπαράθεσης της 
οικονομικής πολιτικής, που αρκε
τά θα έμοιαζε με π ς  συγκρούσεις των 
προηγουμένων ετών και θα τροφο
δοτούσε με ωραίες σκηνές π ς  τη
λεοπτικές μονομαχίες.

ΑΛΛΗ ΤΡΟΠΗ Δυστυχώς, όμως, 
το σενάριο της προγραμματισμένης 
απαξίωσης του ΠΑΣΟΚ από τη ΝΔ 
πήρε διαφορετική τροπή, όταν για 
ανεξήγητους μέχρι σήμερα λόγους 
ανατράπηκε ο κανόνας της Eurostat 
για την ταξινόμηση των εξοπλιστι- 
κών προγραμμάτων, παρά το γεγο
νός ότι ήταν σε πλήρη συμφωνία 
ελληνικών και ευρωπαϊκών υπη
ρεσιών.

Μέχρι τώρα, τα κονδύλια εξο
πλισμών κατεγράφοντο αμέσως στο 
χρέος και όταν γινόταν η εγκατά
σταση του συστήματος έμπαινε και 
στο έλλειμμα, όπως ρητά προβλέπει 
ο κανόνας της Eurostat, κοινός για 
όλα τα κράτη - μέλη.

Τώρα κάποιος αποφάσισε να 
μπουν τα κονδύλια στα ελλείμματα 
των προηγουμένων ετών και αυτό 
τα έκανε να φαίνονται όπ ξεπερνούν 
το 3% του ΑΕΠ και να γεννηθούν αμ
φιβολίες αν τηρούσαμε το Σύμφω
νο Σταθερότητας.

Ποτέ στο παρελθόν ούτε η Κο
μισιόν, ούτε η Eurostat, ούτε η ΝΔ 
ως αντιπολίτευση είχε θέσει τέτοιο

θέμα. Οι συνέπειες στην Ευρωπαϊ
κή Ένωση για τη χώρα μας θα είναι 
πολλές:
Ο  Πρώτα από όλα πλήττεται η α

ξιοπιστία της ελληνικής οικονο
μίας, πράγμα που ήδη άρχισε να 
φαίνεται στο αυξημένο κόστος 
των ελληνικών ομολόγων, που εί
δαμε σπς αγορές τις προηγού
μενες μέρες.

Ο  Γενικότερα, η Ελλάδα ως χώρα 
θα βρεθεί σε δύσκολη θέση κατά 
τις επικείμενες διαπραγματεύ
σεις του νέου ΚΠΣ και του Τα
μείου Συνοχής. Τα πολιτικά κ ί
νη τρα  τη ς ΝΔ εν α ν τ ίο ν  του 
ΠΑΣΟΚ υπάρχει κίνδυνος να ο
δηγήσουν σε απώλεια πόρων που 
διαφορετικά θα μπορούσαν να 
έλθουν στη χώρα μας, αν εμφα
νιζόταν ενωμένη στη διαπραγ
μάτευση.

Ο  Η ελληνική περιπέτεια των φου
σκωμένων σταπσπκών θα επι- 
σείεται ως φόβητρο σπς νέες χώ- 
ρεςπουθα θέλουν να μπουν στην 
ΟΝΕ, με το επιχείρημα όπ  πρέ
πει να περιμένουν πολύ για να α
ποκτήσουν αξιόπιστα συστήμα
τα. Από εκεί που η Ελλάδα εθε- 
ωρείτο ένα αρκετά πετυχημένο 
παράδειγμα ένταξης, σύγκλισης 
και ανάπτυξης, θα αναφέρεται 
κακοπροαίρετα ως προβληματι
κή περίπτωση αποφυγής. Τα α
ποθέματα εθνικής αξιοπιστίας 
και καλών σχέσεων με π ς  άλλες 
χώρες, που με κόπο τόσα χρόνια 
είχαν οικοδομηθεί, θα αρχίσουν 
να εξανεμίζονται.
Η κυβέρνηση της ΝΔ έστω και 

τώρα πρέπει να δει π ς  αδόκητες 
συνέπειες των ενεργειών της, να ε- 
γκαταλείψει τις μονομερείς κομ
ματικές ερμηνείες των προηγουμέ
νω ν ετών και να αποκαταστήσει με 
συναινετικό τρόπο την αξιοπιστία της 
ελληνικής οικονομίας. Αλλιώς οι συ
νέπειες θα είναι αρνητικές για τους 
πολίτες και για την οικονομία. Ο
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0 κ. Ν. Γκαργκάνας
© Εντονη η αντιπαράθεση κυβέρνη
σης και αξιωματικής αντιπολίτευσης 
για το θέμα της απογραφής, και πολ
λοί, ακόμα και ξένοι ηγέτες ή πολιτι
κοί, λα μ βάνουν θέση. Ο μ ό νο ς  που  
«δεν ομιλεί» είνα ι ο διοικητής -και 
πρώην υποδιοικητής- της Τράπεζας 
τηο Ελλάδας Ν. Γκαργκάνας. Γεγονός 
ποϋ μάλλον ενισχύει τις φημολογίες 
για «συμμαχία» του με ισχυρά στελέ
χη  της νέας κυβέρνησης!

Οι διάδοχοι
© Θέμα χρόνου θεωρείται η αντικατά
σταση του κ. Σπόρου Βούγια από το Γρα
φείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ. Η απόφαση του 
κ. Παπανδρέου είναι ειλημμένη και η α
ντικατάσταση θα γίνει με... μετάθεση, κα
θώς στο Καστρί θεωρούν πω ς η π ερ ί
πτωση Βούγια σε καμ α περίπτωση δεν 
είναι ίδια με αυτή του κ. Τσιτουρίδη. Πού 
θα... μετατεθεί ο κ. Βούγιας δεν γνω ρί
ζουμε, γνωρίζουμε, όμως, τα ονόματα που 
συζητούνται ως διάδοχοί του. Κώστας 
Καρτάλης και Δημήτρης Καρύδης, με έ
να τρίτο όνομα να κρατείται ως επτα
σφράγιστο μυστικό!

Ζητεί κατάργηση!
© Την... κατάργηση των αιρετών ν ο 
μαρχώ ν ζήτησε, σύμφωνα με κυρια
κάτικη εφημερίδα, ο πρώην υπουργός 
Γ. Κ εφαλογιάννης. Αντε μετά η κυ
βέρνηση να λάβει αποφάσεις για  το 
ποιοι θα είναι οι δύο βαθμοί αυτοδι
οίκησης που προβλέπει το Σύνταγμα 
από τους τρεις (δήμος, νομ ός, περι
φέρεια) που υπάρχουν σήμερα. Και ά
ντε να  προχωρήσει σε πολιτικές πρω
τοβουλίες για τη μείωση των περιφε
ρειώ ν που απαιτεί η σημερινή οικο
νομική πραγματικότητα. Πολύ περισ
σότερο που σε δύο χρόνια  θα έχουμε 
δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές.

«Ιστορικό ατόπημα»
© «Ιστορικό ατόπημα» εκ μέρους της κυ
βέρνησης χαρακτήρισε ο κ. Ευάγγ. Βε- 
νιζέλος την απογραφή των οικονομικών. 
Ο πρώην υπουργός, μάλιστα, σύγκρινε 
το «ιστορικό ατόπημα» με εκείνο της πε
ριόδου 1989 - 1990, όταν ασκήθηκε ποι
νική δίωξη στο Ειδικό Δικαστήριο κατά 
του Ανδρέα Παπανδρέου και οδήγησε 
σε έναν εγκλωβισμό και της τότε κυβέρ
νησης της ΝΔ. Δ εν ξέρουμε αν είναι «α
νάλογο» λάθος, σίγουρα, πάντως, είναι 
μεγάλο ατόπημα...

Στο όνομα του... Βάρναλη
© Στο «Σισμανόγλειο» Γενικό Νοσο
κομείο της Κομοτηνής κατέληξε μετά 
από επίθεση μελών της ΔΑΠ, σύμφωνα 
με έγγραφη καταγγελία της ΠΑΣΠ, 
φοιτήτρια που διένεμε υλικό έξω από
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*# *# Κάποιοι στο κυβερνών κόμμα «ξεχνούν» -ή... αγνο-
% % ούν- το αυτονόητο: Χωρίς πολιτική, επικοινωνιακή 
• ·

• ·  πολιτική δεν μπορεί να υπάρξει. Και από την κυβέρ
νηση, λείπει η πολιτική!

Τσιιουρίδης (I)
Φτάνει πλέον στα όρια της... 

τρέλας. Για την προσπά
θεια πολιτικών και μέσων 
ενημέρωσης ο λόγος, που 
επιμένουν στην «ηρωοποί
ηση» του πρώην υπουρ
γού Γεωργίας Σάββα Τσι- 
τουρίδη, επειδή, λέει, επέ- 
δειξε «ήθος»...

0 Βούγιας...
Δεν είναι ευκολότερα τα πράγμα

τα και για τον εκπρόσωπο 
Τύπου του ΠΑΣΟΚ Σπύρο 
Βούγια. 0 ίδιος είναι πολιτι
κός που θέλει να ανήκει 
στην Αριστερό και δεν μπο
ρεί να παραβιάζει νόμο... 
εθιμικώ δικαίω!

Τσιιουρίδης (II)
Από πότε, όμως, είναι «επίδειξη 

ήθους» -που απαιτεί και... επι
βράβευση- η προσπάθεια επιρ
ροής πρυτανικών αρχών για τη 
μετεγγραφή του γιου σου; Και 
να μην θέλεις να παραιτηθείς 
γ ί αυτό, αλλά τελικά να εξανα
γκάζεσαι!

... και ο Καλός!
Σαφώς πιο δύσκολα, ωστόσο, είναι 

τα πράγματα για τον υφυ
πουργό Παιδείας Γ. Καλό, αν 
επιβεβαιωθούν οι πληροφο
ρίες ότι η συνάντηση έγινε 
μετά τις εκλογές. Και αυτό, 
γιατί, σε μια τέτοια περίπτωση, 
δεν θα έχει πει την αλήθεια!

ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Η σφοδρότατη σύγκρουση, χθες, των Κ. 

Σημίτη και Γ. Παπανδρέου με την κυ

βέρνηση οδηγεί και σε ένα ενδιαφέ

ρον πολιτικό συμπέρασμα. Η 

κυβέρνηση, μετά τους χαρακτηρισμούς 

του εκπροσώπου της θ. Ρουσόπου- 

λου κατά του πρώην πρω

θυπουργού, καθιστά 

σαφές ότι δεν σκοπεύει 

να προτείνει για νέο 

Πρόεδρο της Δημο

κρατίας τον κ. Σημί

τη. Γεγονός που 

δικαιώνει τον πρώ

ην πρωθυπουρ

γό, που καιρό 

τώρα υποστηρί

ζει πως ο κ. Κα

ραμανλής δεν 

πρόκειται να τον 

προτείνει.

το πανεπιστήμιο της πόλης. «Της επι
τέθηκε, χτυπώντας την και σέρνοντάς 
την μπροστά στα τραπεζάκια της ΔΑΠ- 
ΝΔΦΚ, κρατώντας την από τα μαλ
λιά» περιγράφουν όσοι είδαν το περι
στατικό, ενώ ο «μάγκας» είναι και μέ
λος του Συλλόγου Φοιτητών Κ. Βάρ- 
ναλης. «Οι εγγραφές αποτελούν πό
λεμο και κατά τη διάρκεια του πολέ
μου υπάρχουν παράπλευρες απώλει
ες»  απάντησε και ο υπ εύθυνος της 
ΔΑΠ στην Κομοτηνή, όταν του ζητή
θηκε να παρέμβει. Είναι δυνατόν;

Κάτι ξέχασε
© Οσοι βρέθηκαν έξω από την κατοικία 
του Γερμανού πρέσβη όταν έκαναν δη
λώσεις ο Κ. Σημίτης και ο Γ. Παπανδρέ
ου ή έβλεπαν τηλεόραση, πρόσεξαν ότι ο 
Κ. Σημίτης κάτι ψιθύρισε στο αυτί του Γ. 
Παπανδρέου την ώρα της δήλωσης σης 
τηλεοπτικές κάμερες. Του υπενθύμισε να 
μιλήσει και για την υποψηφιότητα της 
Θεσσαλονίκης για την EXPO 2008, αφού 
ζήτησαν από τον κ. Σρέντερ να στηρίξει 
την ελληνική υποψηφιότητα...

Συμψηφισμός
© Στριμώχθηκε ο γραμματέας της ΝΔ  
Β. Μ εϊμαράκης με το έγγρ α φ ο της 
ΔΑΚΕ για τους συμβασιούχους του υ
πουργείου Πολιτισμού. Άρχιζε να  λέ
ει ότι η Ρηγίλλης έχει στα χέρια της 
ανάλογα χαρτιά της ΠΑΣΚΕ κατά τη 
δεκαετία 1994 - 2004 και ότι το ζητού
μ ενο  είνα ι τι θα κάνει η κυβέρνηση  
κ.τ,λ. Και έτσι, δικαίωσε κορυφαίο στέ
λεχο ς  του ΠΑΣΟΚ που έλεγε σε πη
γαδάκι ότι μετά το Σινοόκ, η Ν Δ  θα ε- 
γκα ταλείψ ει την τακτική του να  τα 
φορτώνει όλα στο ΠΑΣΟΚ, επειδή δεν 
«τραβάει» άλλο και θα πάει στη λογι
κή του συμψηφισμού...

«Διαπίστωση»...
© Συμφωνεί ο υπουργός Εμπορικής Ναυ
τιλίας με την παρατήρηση στελεχών της 
κυβέρνησης ότι σης θέσεις - κλειδιά της 
κραηκής μηχανής βρίσκονται στελέχη του 
ΠΑΣΟΚ; Βεβαίως. Συμφωνεί και επαυξά
νει: «Δεν είναι παρατήρηση, αλλά διαπί
στωση», λέει ο κ. Μ. Κεφαλογιάννης στον 
«Ελεύθερο Τύπο». Είναι να απορεί κανείς 
υπουργέ μου, με τόσες λίστες «γαλάζιων 
παιδιών» που στέλνουν οι διάφορες ΔΑΚΕ 
υπουργείων, ΔΕΚΟ κ.λπ. στο Μαξίμου και 
τη Ρηγίλλης κάθε τόσο, γιατί καθυστερεί 
η «επανίδρυση του κράτους»...

Βρήκαν ευκαιρία
ΟΜέσα τώρα

© Ανοικτό παραμένει το θέμα της παραμονής του Σπ. Βούγια στη θέση του εκ- οχην... ΠΟράγΚΟ! 
προσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, η αντικατάσταση του οποίου θεωρείται για πολ

λούς στο ΠΑΣΟΚ δεδομένη. Ωστόσο, δεν είνα ι μόνο η πίεση της ΝΔ ή μερίδας του Τύπου που θέλει να απο- 

φύγει ο Γ. Παπανδρέου πριν λάβει οριστικές αποφάσεις. Είναι και η πίεση που άσκησαν, έστω και εμμέσως, 

στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Συνεργάτες του Γ. Παπανδρέου έλεγαν ότι ορισμένοι επιτέθηκαν στον Βούγια όταν το 

ζητούμενο ήταν η αντιπαράθεση με τη ΝΔ και όχι το «άδειασμα» του εκπροσώπου.


