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Σιο 3.5% η ύφεση (αντί 3%), 
στο 9,5% ιο έλλειμμα (αντί 7,4%), 
σιο 157,7% η ύφεση (αντί 150,2%)
Σ Ε Λ . 8-9

«ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ»

ΔΙΑ Ψ ΕΥΔ ΕΙ Η Κ ΥΒ ΕΡ Ν Η ΣΗ , Η Ν .Δ . ΖΗ ΤΑ ΑΠ ΑΝ ΤΗ ΣΗ  Σ Τ ΙΣ  Π Ρ Ο Κ Λ Η ΣΕ ΙΣ  Τ Η Σ  Α ΓΚ Υ Ρ Α Σ  Σ Ε Λ . 11

«ΛΟΥΚΕΤΑ»
ΛΟΓΩ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

Ποια νοσοκομεία 
συγχωνεύονται 
σε Θεσσαλία, Στερεά 
& Πελοπόννησο
Σ Ε Λ . 14 · Β

«ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΑΛΛΑΓΗ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ...» ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟ 

ΣΑΝΙΔΙ ΜΕ ΔΙΚΑ 
ΤΟΥΣ ΕΡΓΑ

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Καταθέσεις 
για παιδιά 
με ευνοϊκά 
επιτόκια ς ε λ . ΐ9

ΣΗΜΕΡΑ ΕΩΣ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ

Σαββατόβραδο στα μουσεία 
με ποτό και συναυλίες ς ε λ . 45

Φτιάξτε δροσερά σνακ 
και γλυκίσματα

Φ Λ Λ Ν  M H S U V

ο ΚΟΣΜΟΣ μας 
ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

ΤΑ AfhiÖfTA ΘΑΥΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ
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ΓΝΩΣΕΙΣ - ΑΠΕΙΛΕΣ - ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ

ΡΙΧΝΟΥΝ 
ΣΗΜΙΤΗ ι
σχην πυρά ins Siemens

Σ ε  σ υ νεννό η σ η  με χο Μ αξίμου π έκρ ηξη  ίο υ  
υπ. Δ ικα ιοσύνης, ρεβάνς γ ια  τις δημόσιες  
συστάσεις του πρώ ην πρω θυπουργού για  
αναδιάρθρω ση χρέους Σ Ε Λ . 10-11

Στο φ ω ς η μυστική α λ λ η λ ο γ ρ α φ ία  
Καστανίδη  - Σημίτη το 1997, που 
αποκαλύπτει πώς ξεκ ίνη σ ε το 
μ εγ ά λο  φαγοπότι με τις μίζες

EUROVISION 2011

Αουτσάιντερ το ζεϊμπέκικο 
του Αούκα Γιώρκα ς ε λ . 38-39

http://www.e-typos.com
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Ρίχνουν στην «πυρά» ins Sie mens τον Σημίτη
Β <

:

I όμβα σ ιη  συζήτηση ίου  
Iπορίσματος της Εξετα- 
'στικής για το σκάνδαλο 

ΒίθΓΠθηε έβαλε χθες ο υπουργός 
Δικαιοσύνης, Χάρης Καστανίδης, 
«καρφώνοντας» τον πρώην πρω
θυπουργό, Κώστα Σημίτη, επειδή 
δεν δέχτηκε το 1997 να συσταθεί 
ανεξάρτητη αρχή ελέγχου προμη
θειών, ώστε να κοπεί ο ομφάλιος 
λώρος εργολαβιών -  πολιτικής. 
Μάλιστα, ο κ. Καστανίδης έδω
σε στη δημοσιότητα και όλες τις 
επιστολές για το θέμα, που είχε 
ανταλλάξει με τον κ. Σημίτη, ως 
την ημέρα που ο νυν υπουργός 
Δικαιοσύνης, «αδειασμένος» από

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΙΓΓΩΝΗΣ
gmeligonis@e-typos.com

την τελική κυβερνητική απόφαση, 
παραιτήθηκε από το υπουργείο 
Μεταφορών...

Σύμφωνα με τις επιστολές του κ. 
Καστανίδη, ήδη από τον Ιανουάριο 
του 1996, όταν ανέλαβε το υπουρ
γείο Μεταφορών, είχε διαμηνύσει 
στον Κώστα Σημίτη ότι πρέπει να 
αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο δημό
σιων προμηθειών, με το σκεπτικό 
ότι τότε το κράτος «είχε μπροστά 
του να διαχειριστεί προμήθειες τρι
σεκατομμυρίων δραχμών». Η κυ

βέρνηση αποδέχτηκε το σκεπτικό 
Καστανίδη. Τον Μάρτιο του 1996 
υπήρξε ανάλογη πολιτική απόφαση 
από την κυβερνητική επιτροπή, η 
οποία ως το καλοκαίρι του ίδιου 
έτους κατέληξε σε ένα προσχέδιο 
για το νέο πλαίσιο δημόσιων προ
μηθειών. Η αλλαγή αυτή γίνεται 
κεντρικό προεκλογικό σύνθημα 
του πρωθυπουργού, καθώς ο Κώ
στας Σημίτης την καθιστά «σημαία» 
του στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 
1996.

Μετά την εκλογική νίκη του ΠΑ- 
ΣΟΚ, ο κ. Σημίτης, στις 5 Νοεμβρίου 
1996, απαντά θετικά στην πρόταση 
του τότε υπουργού Μεταφορών και

με επιστολή του στον Χάρη Καστα
νίδη τού αναθέτει «να διατυπώσει, 
ως την 20ή Νοεμβρίου, τις τελικές 
παρατηρήσεις του, ώστε να προ
ωθηθεί κατά προτεραιότητα προς 
ψήφιση στη Βουλή το νέο πλαίσιο 
δημόσιων προμηθειών».

Δεύτερες σκέψεις Σημίτη
Στις 7 Ιανουάριου 1997, ο Χάρης 
Καστανίδης λαμβάνει επιστολή του 
Κώστα Σημίτη προς τον υπουργό 
Εσωτερικών, Αλέκο Παπαδόπου- 
λο, που του κοινοποιείται. «Δια
βάζοντας το προσχέδιο άρχισα να 
αμφιβάλλω αν ο δρόμος που ακο
λουθούμε είναι σωστός. Το προ-

► ► ΟΡΙΣΤΙΚΗ Η ΡΗΞΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ. ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

«Αντίποινα» από Μαξίμου για τα περί αναδιάρθρωσης
Σ Ε  ΡΗ ΞΗ  με απρόβλεπτες δια
στάσεις για το κυβερνών κόμμα 
εξελίσσεται η νέα  αντιπαράθεση 
Γ. Παπανδρέου - Κ. Σημίτη, καθώς 
στις παρεμβάσεις του πρώην πρω
θυπουργού υπέρ της αναδιάρθρω
σης που έφερε σε δύσκολη θέση 
την κυβέρνηση, το Μαξίμου απά
ντησε, βάζοντας τον κ. Σημίτη στο 
κάδρο της έρευνας του σκανδάλου 
της Siemens.

«Δεν έχω μιλήσει 15 χρόνια ως 
τώρα. Σήμερα αισθάνομαι βαριά 
την ευθύνη», είπε από το βήμα της 
Βουλής χθες ο υπουργός Δικαιο
σύνης X. Καστανίδης καταθέτοντας 
στη Βουλή την αλληλογραφία του 
1997 ανάμεσα στον ίδιο και τον 
τότε πρωθυπουργό Κ. Σημίτη, από 
την οποία -όπως υποστήριξε ο κ. 
Καστανίδης- προκύπτει ότι ήταν ο 
κ. Σημίτης εκείνος που αρνήθηκε τη 
θωράκιση του θεσμικού πλαισίου 
για τις προμήθειες στο Δημόσιο  
και επέλεξε τις προγραμματισμένες 
συμβάσεις αντί των διεθνών διαγω
νισμών, για τις παροχές του OTE.

Οδυνηρές συνέπειες
«Θα ήταν διαφορετικό το μέλλον 
του τόπου εάν είχαμε υιοθετήσει συ
γκεκριμένο καθεστώς στις δημόσιες 
προμήθειες. Δεν το πράξαμε τότε 
και οι συνέπειες είναι οδυνηρές», 
είπε ο κ. Καστανίδης, απαντώντας 
ουσιαστικά στο πολυσέλιδο κείμε
νο που είχε δώσει στη δημοσιότητα 
πριν από δύο ημέρες ο πρώην πρω
θυπουργός, επιχειρώντας -όπως 
ερμηνεύθηκε από το Μαξίμου- να 
παρέμβει στη συζήτηση στη σχετική 
συζήτηση στη Βουλή. Από το ρεπορ
τάζ προκύπτει ότι ο κ. Καστανίδης

ενήργησε σε πλήρη συνεννόηση με 
το Μαξίμου και «άδειασε» τον πρώ
ην πρωθυπουργό τη χρονική στιγμή 
που οι παρεμβάσεις του για την οι
κονομία αποκτούσαν ακροατήριο 
στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτι
κής Ομάδας και του ΠΑΣΟΚ, ιδίως 
με τη δημόσια θέση του περί άμεσης 
αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέ
ους. Το συμπέρασμα που προκύπτει 
από τα όσα λένε βουλευτές και στε
λέχη του ΠΑΣΟΚ είναι ότι ένας νέος 
πόλεμος ανάμεσα στο νυν και τον 
πρώην πρωθυπουργό μόλις ξεκίνη
σε, με απρόβλεπτες διαστάσεις για 
την κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ.

Το Μαξίμου είχε δείξει την ενό
χλησή του μετά την παρέμβαση 
Σημίτη υπέρ της αναδιάρθρωσης, 
που συνοδευόταν και από βαριές 
αιχμές εναντίον της κυβέρνησης 
για τον τρόπο που λειτουργεί και 
την αναποτελεσματικότητά της. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, επιτε
λείς του κ. Παπανδρέου είχαν από 
νωρίς θέσει το ζήτημα στον ίδιο 
τον πρωθυπουργό ότι η αντίδρα
ση θα πρέπει να είναι άμεση και 
τότε ο πρωθυπουργός όπως και ο 
υπουργός Οικονομικών έβαλαν με 
δριμύτητα εναντίον όσων μιλούσαν 
υπέρ της αναδιάρθρωσης δημοσί
ως. Η «μπάλα» πήρε τότε και άλλα  
στελέχη (όπως η Β. Παπανδρέου, ο 
Π. Οικονόμου κ.ά.), ο στόχος όμως 
ήταν ο κ. Σημίτης για τον οποίο στο 
Μαξίμου πιστεύουν ότι κινήθηκε με 
στόχο τον ίδιο τον Γ. Παπανδρέου.

Ακολούθησε μία περίοδος, όπου 
το Μαξίμου ενεργοποιώντας το 
σενάριο περί «εσωτερικού εχθρού» 
ενέτασσε κάθε φωνή διαφωνίας με 
την οικονομική πολιτική ή κριτικής

Μ ε τις ευλογίες  
Π απανδρέου  
η  επίθεση  
Καστανίδη  
στον π ρώ η ν  
π ρω θυπ ουργό

στην κυβέρνηση -σε αρκετές περι
πτώσεις αδίκως- στο σχεδίασμά του 
πρώην πρωθυπουργού, αφήνοντας 
να εννοηθεί ότι όποιος αντιδρά βρί
σκεται σε μεγάλο ή μικρό βαθμό σε 
συνεννόηση με τον Κ. Σημίτη.

Το καίριο χτύπημα αποφασίστη- 
κε να γίνει στη μείζονα υπόθεση 
της ΒϊθΓηθηε, έτσι ώστε ο πρώην 
πρωθυπουργός να κληθεί απολο
γούμενος σε θέματα διαφάνειας 
που ευαισθητοποιούν άμεσα τη 
δοκιμαζόμενη κοινή γνώμη.

Σύμφωνα με κομματικές πηγές, 
ενδεχομένως ο κ. Σημίτης να έδω
σε αυτό το πολυσέλιδο κείμενο με 
τις θέσεις του για το σκάνδαλο της 
ΒΐθΓηθηε γνωρίζοντας τι σχεδιάζει 
το Μαξίμου εναντίον του. Από την 
πλευρά του, ο κ. Παπανδρέου φέρε
ται να ανέμενε να απομακρυνθούν 
οριστικά τα σενάρια περί αναδιάρ
θρωσης (όπως και έγινε το τελευ
ταίο διήμερο με δηλώσεις Ευρωπαί
ων αξιωματούχων) ώστε να βρει το 
πεδίο να εξαπολύσει την αντεπίθεσή 
του, μέσω του υπουργού Δικαιοσύ
νης X. Καστανίδη, ο οποίος διατηρεί 
μία διπλή εσωκομματική ιδιότητα 
και το κατάλληλο προφίλ.

Από τη μία είναι στέλεχος της 
αμέσου εμπιστοσύνης του πρωθυ
πουργού αλλά και πολιτικό στέλε
χος με πολιτική διαδρομή που δεν 
συγκαταλέγεται στους ετερόφω
τους αστέρες του Παπανδρέου. Από 
την άλλη, θεωρείται ορκισμένος 
εσωκομματικός εχθρός του πρώ
ην πρωθυπουργού Σημίτη, καθώς 
αν και στέλεχος της ομάδας των 
«λοχαγών» που προετοίμασαν την 
άνοδο Σημίτη στην εξουσία, απο
μακρύνθηκε το 1997 από την κυ
βέρνηση Σημίτη με κατηγορίες περί 
διαπλοκής και αντικαταστάθηκε από 
τον Τ. Μαντέλη.

Ανοίγει ο δρόμος
Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι 
μέχρι πού είναι διατεθειμένο το Μα
ξίμου να τραβήξει τη νέα αντιπαρά
θεση με τον πρώην πρωθυπουργό. 
Αν, δηλαδή, ήθελε απλώς να στείλει 
ένα μήνυμα ώστε ο κ. Σημίτης να  
σταματήσει τις παρεμβάσεις του για 
την οικονομία ή είναι αποφασισμέ
νο να ανοίγει το δρόμο έτσι ώστε 
ο πρώην πρωθυπουργός να κληθεί 
στην επιτροπή της Βουλής που διε
ρευνά το σκάνδαλο της δΐεπίθηΒ.

Χθες, πάντως, επικράτησε πανδαι
μόνιο μετά την παρέμβαση Καστα
νίδη και την κατάθεση της σχετικής 
αλληλογραφίας του με τον πρώην 
πρωθυπουργό στα πρακτικά. Η Ν.Δ. 
ζήτησε να διακοπεί η συνεδρίαση 
προκειμένου να μελετηθεί το νέο  
υλικό των επιστολών ενώ ο πρόε
δρος του ΛΑ.Ο.Σ. Γ. Καρατζαφέρης 
έλεγε ότι είχε δίκιο που ζητούσε από 
την αρχή να έρθει ο κ. Σημίτης να 
καταθέσει στην Επιτροπή.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ

σχέδιο χρειάζεται συμπλήρωση», 
σημειώνει ο Κώστας Σημίτης και το 
θέμα παραπέμπεται στις ελληνικές 
καλένδες.

Στις 8 Μαΐου 1997 και ενώ ο 
υπουργός Μεταφορών Χάρης Κα
στανίδης απουσιάζει στο εξωτερικό 
συγκαλείται το υπουργικό συμβού
λιο και αποφασίζει, ούτε λίγο ούτε 
πολύ, να μην αλλάξει... τίποτα. 
Μετά τη συνεδρίαση, στην ενημέ
ρωση των πολιτικών συντακτών, 
ο τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος, 
Δημήτρης Ρέππας, λέει μεταξύ άλ
λων: «Το θεσμικό νομικό πλαίσιο 
που υπάρχει κρίνεται υπερεπαρκές, 
πολύ περισσότερο αφού εν τω 
μεταξύ έχει ιδρυθεί και λειτουργεί 
πλέον η Επιτροπή Θεσμών και Δι
αφάνειας της Βουλής».

Εθεσε ερωτήματα
Μόλις επιστρέφει από το Σικά
γο των ΗΠΑ ο κ. Καστανίδης, με 
επιστολή του στον Κώστα Σημίτη 
εκφράζει τις αντιρρήσεις του για το 
γεγονός ότι αποφασίστηκε πως δεν 
χρειάζεται να συσταθεί ανεξάρτη
τη αρχή δημόσιων προμηθειών. «Η 
απόφαση του υπουργικού συμβου
λίου είναι απολύτως σεβαστή, όπως 
άλλωστε και κάθε συλλογικού ορ
γάνου που αποφασίζει. Ωστόσο, 
δικαιούμαι να θέσω ερωτήματα 
και να διατυπώσω παρατηρήσεις: 
Χρειαζόταν άραγε η παρέλευση τό
σου χρόνου για να καταλήξουμε σε 
αυτό το συμπέρασμα;

Το ερώτημα αποκτά μεγαλύτερη 
ένταση, αν αναλογιστεί κανείς ότι η 
εντύπωση που δώσαμε στην κοινή 
γνώμη είναι ότι εργαζόμαστε για 
τη διαμόρφωση του πιο ικανοποι
ητικού θεσμικού πλαισίου για τη 
διαφάνεια».

Και καταλήγει ο κ. Καστανίδης, 
ζητώντας από τον πρωθυπουργό 
να αλλάξει ο ίδιος τουλάχιστον το 
πλαίσιο για το δικό του υπουργείο: 
«Σας παρακαλώ να μου επιτρέψετε 
να θεσπίσω πλαίσιο για τα θέματα 
αρμοδιότητας, μέτρα και κανόνες 
που εγγυώνται τη διαφάνεια. Αν 
ούτε αυτό καταστεί δυνατό, ανα
ρωτιέμαι αν θα έχει νόημα η παρα
μονή μου στην κυβέρνηση».

Παραίτηση
Στις 25 Ιουλίου του 1997, ο κ. Κα
στανίδης αποστέλλει νέα εναλλα
κτική πρόταση στο πρωθυπουργικό 
γραφείο, αλλά δεν παίρνει απάντη
ση ποτέ. Ετσι στις 30 Αυγούστου 
του ίδιου έτους υποβάλλει την 
παραίτησή του από το υπουργείο 
Μεταφορών. «Αισθάνομαι ότι ορι
σμένοι εκλαμβάνουν την παρουσία

Εις γνώσιν του Γ. Παπανδρέου ο υπ. Δικαιοσύνης X. Καστανίδης έβγαλε 
στη φόρα τις επιστολές του (δεξιά) προς τον τότε πρωθυπουργό Κώστα 

Σημίτη για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου προμηθειών.

Αισθάνομαι 
ότι ορισμένοι 
εκλαμβάνουν την 
παρουσία μου 
στο υπουργείο 
Μεταφορών -  
Επικοινωνιών 
ως εμπόδιο στην 
ελεύθερη άσκηση των 
παιγνίων τους
ΧΑΡΗΣ ΚΑΣΤΑΝ ΙΔΗ Σ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

μου στο υπουργείο Μεταφορών 
-  Επικοινωνιών ως εμπόδιο στην 
ελεύθερη άσκηση των παιγνίων 
τους. Γι’ αυτό και τα φαινόμενα 
μεθοδευμένων διαρροών και επι
θέσεων διά του Τύπου», σημειώνει 
στην επιστολή παραίτησής του ο κ. 
Καστανίδης και καταλήγει:

«Κύριε πρόεδρε. Γνωρίζετε από 
χρόνια ότι έχετε τη φιλία και την 
εκτίμησή μου. Στο όνομά της που 
και σήμερα παραμένει ακλόνητη, 
επιτρέψτε μου να υπερασπιστώ, 
όπως και σε άλλες δυσμενέστερες 
στιγμές στο παρελθόν έπραξα, την 
ευπρέπεια και τις αρχές μου, υπο
βάλλοντας σε σας την παραίτησή 
μου από τη θέση του υπουργού 
Μεταφορών και Επικοινωνιών».

Γιατί εξερράγη
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νυν 
υπουργός Δικαιοσύνης εξερράγη 
και αποφάσισε να δώσει στη δη-, 
μοσιότητα την αλληλογραφία του 
με το Μέγαρο Μαξίμου επειδή 
προχθές, στην 11 σέλιδη επιστολή 
που απέστειλε στη Βουλή ο πρώ
ην πρωθυπουργός, αφήνει αιχμές 
επειδή ο κ. Καστανίδης δέχθηκε να 
επανέλθει σε δική του κυβέρνηση, 
το 2003.

Μιλώντας στη Βουλή, ο κ. Κα
στανίδης απάντησε και σε αυτό: 
Επανήλθα γιατί ο πρωθυπουργός 
«μού ζήτησε μετ’ επιτάσεως 8 μή
νες πριν τις εκλογές να βοηθήσω 
και εγώ με αφοσίωση στη χώρα και 
το κόμμα μου, το έκανα». ■
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Το τουρκικό ΥΠ.ΕΙ. 
«καρφώνει» Δρούτσα
Ρίχνουν oto... τραπέζι Φαρμακονήσι και Αγαθονήσι

ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ αντιπαράθε
ση της Τουρκίας άρχισαν να εμπλέκο
νται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και 
μάλιστα με χονδροειδή τρόπο. 0  πρό
εδρος του Δημοκρατικού Κόμματος 
της Τουρκίας, Ναμίκ Κεμάλ Ζεϊμπέκ, 
σε δηλώσεις του στην εφημερίδα 
«Χουριέτ», υποστήριξε ότι η Ελλάδα 
«κατέχει παράνομα το Φαρμακονήσι 
και το Αγαθονήσι» και ότι οι Ελληνες 
αξιωματικοί πηγαίνουν παράνομα στα 
δύο νησιά και πατάνε σε τουρκικά 
εδάφη! Καταλόγισε, δε, στον Τούρκο 
πρωθυπουργό Ταγίπ Ερντογάν ότι 
ανέχεται αυτή την «παρανομία».

Η γραφική πλευρά της υπόθεσης 
ολοκληρώθηκε με την... απειλή του 
Ζεϊμπέκ ότι θα κολυμπήσει μέχρι εκεί: 
«Θα πάω χωρίς βίζα, χωρίς διαβατή
ριο. Αν δεν βρω βάρκα, θα πάω κο
λυμπώντας και θα βγω στο νησί αυτό. 
Ξέρω ότι το έθνος δεν θα με αφή

σει μόνο»! Το πιο σοβαρό μέρος της 
ιστορίας ωστόσο είναι ο ισχυρισμός 
της «Χουριέτ» ότι πηγές του τουρκι
κού ΥΠΕΞ διαβεβαίωσαν πως το κα
θεστώς των νησιών εξετάζεται στο 
πλαίσιο των διερευνητικών επαφών 
με τον Ελληνα υπ.Εξ. κ. Δρούτσα.

Ο εκπρόσωπος του ελληνικού 
ΥΠΕΞ Γρηγόρης Δελαβέκουρας χα
ρακτήρισε τις δηλώσεις Ζεϊμπέκ «πα
ραλήρημα άνευ προηγουμένου» και 
«ανάξιες σχολιασμού», ενώ διέψευσε 
την ουσία του δημοσιεύματος.

Εντονη ήταν η αντίδραση του ευ
ρωβουλευτή της Ν.Δ. Γιώργου Κου- 
μουτσάκου, ο οποίος χαρακτήρισε 
το θέμα πολύ σοβαρό και κάλεσε 
την κυβέρνηση «αντί να υποβαθμίζει 
συστηματικά την προκλητική συμπερι
φορά της Τουρκίας, να ζητήσει άμεσα 
διευκρινίσεις».

Λ. ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ

► ► ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ

Σε ιι ζητεί συναίνεση ο κ. Ρεν;
ΣΤΗΝ ΑΝ ΤΕΠΙΘΕΣΗ  πέρασε η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί
ου και ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Ρόδη Κράτσα, μετά την παραίνεση του Ολι 
Ρεν «να δείξουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις της Ελλάδας υπευθυνότητα».

«Συναίνεση σε τι ζητά ο επίτροπος Ρεν; Σε ένα αδιέξοδο πρόγραμμα δα
νεισμού και λιτότητας που δεν οδηγεί πουθενά, όπως αυτό που εφαρμόζει 
η κυβέρνηση; Θα έπρεπε να το θεωρεί μοντέλο προς αποφυγήν για το καλό 
της Ελλάδας και της Ενωσης».

►► Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ο Γ ΙΑ
Μετατάξεις δημοτικών υπαλλήλων
ΤΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ υπαλλήλων από δή
μους σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις 
υπηρεσιών του Δημοσίου και ΝΠΔΔ 
και αντιστρόφως προβλέπει τροπολο
γία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου 
για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Παράλληλα, με την ίδια τροπολογία 
προβλέπεται η αναμόρφωση των 
προϋπολογισμών των OTA καθώς 
στο πρώτο εξάμηνο τα έσοδα δεν 
επαρκούν για την αντιμετώπιση των 
εγγεγραμμένων δαπανών.
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