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Γεμάτες μενς νέες 
εκδόσεις από τον χώρο 

της λογοτεχνίας

Κόλαφος 
για την 
απογραφή

«Συκοφάντησαν τη 

χώρα και επέβαλαν 

λιτότητα στον λαό-

Κι άλλο πλήγμα 
για πιν κυΒέρνη- ■
αη. Η Eurostat υιοθετεί τη μέθοδο 
ΠΑΣΟΚ για τον υπολογισμό των 
αμυντικών δαπανών στο έλλειμμα. 
Εωλη η «απογραφή», που οδήγησε 
την Ελλάδα στην κοινοτική επιτή
ρηση. Οργή Σημίτη, χ ελ . χ.λ

ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΕΙΔΗΣΗ_________

Αυξήθηκαν 
δότες και 
μεταμοσχεύσεις

Πάνω 50% σε δύο χρόνια 
οι μεταμοσχεύσεις καρδιάς,
17% άπατος, 44% νεφρών, 
ενώ οι δάτες παρουσιάζουν 
μικρή αύξηση, χ ε λ . «7

Τα έριζε στην 
«Epjkoov» και 

την κυβέρνηση

Φωτογράφισε 
ξένες μυστικές 
υπηρεσίες

και αποκαλύψεις
| Ί  Ισως και από C 1  Αν μου ζητούσαν η Δεν ενημέρωσα την ,] ]
U  άλλα κέντρα L ·* επανενεργοποίηση, EU ΑΔΑΕ. Μου είπαν |Η

εκτός Αθηνών θα εντοπίζαμε «εθνικό θέμα, ?
οι υποκλοπές τις «σκιές» να μη διαρρεύσει» Ιπ ί

Β Εβαλαν εμένα 
να ρωτήσω 
την ΤΙΜ αν 
είναι καθαρή

Καμία σχέση 
Vodafone με το 
λογισμικό.
Η Ericsson ξέρει

0 Τσαλικίδης 
δεν είχε πρόσβαση 
λόγω θέσης, 
θα μπορούσε, όμως

Κ άναμε ό,τι μας ζητήθηκε, κατέθεσε χθες στη Βου
λή ο Γ. Κορωνιάς, αφήνοντας εκτεθειμένη την 
κυβέρνηση για τους χειρισμούς της και τη μη ενη

μέρωση της ΑΔΑΕ.. Δεν απέκλεισε 
παρακολουθήσεις και από άλλα κέντρα 
πλην των τριών, ενώ έριξε στην «Ερικ- 
σον» την ευθύνη για  το λογισμικό 
συνακροάσεων, απαλλάσσοντας στην 
ουσία τη Vodafone. Αποκάλυψε, ότι 
ο Γ. Βουλγαράκηςτου ζήτησε να ερευ
νήσει αν «ξένο λογισμικό» υπήρχε και στην ΤΙΜ και 
επεσημανε ότι οι υποκλοπές πρέπει να έγιναν από κέντρα 
που διέθεταν υψηλή τεχνολογία^ υπονοώντας μυστικές 
υπηρεσίες. ΣΕΑ. Ι Ι - Ι4  · ά ρ θ ρ ο  της  «ε» ς ε λ . 8

«ΕΡΙΚΣΟΝ»: 
ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ 
ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ

11,1 δισ. άνθρωποι 
■ χωρίς καθαρό νερό

ΥποΒάθμισπ περιβάλλοντος 
και κακή διαχείριση μειώνουν 
τα νερά, αυξάνουν φτώχεια 
και αρρώστιες, χ ελ . ιε

9 χρόνια, 9 δια. € 
και χάος στον ΟΣΕ
Ασύλληπτα ποσά χαμένα στη χοάνη συμφερόντων που όμως άφησαν ακάλυπτο το δίκτυο. 
Ογδόντα εκτροχιασμοίτον χρόνο. Η  έλλειψη συστημάτων οδηγεί στο απροχώρητο και 
ευνοεί τα ανθρώπινα λάθη, όπως φαίνεται ότι συνέβη χθες στο Μενίδι. ς ε λ . 20,45

ΣΥΓΚΑΛΥΨΕΙΣ
EUROSTAT ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΠΑΣΟΚ ΚΟΡΩΝΙΑΣ: Πεντάωρη κατάθεση χθες, συνέχεια σήμερα

ΠΡΟΕ ΤΟΥΡΚΙΑ: ΑΝΟΙΞΤΕ ΛΙΜΑΝΙΑ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ·  ΣΕΛ. 5

ί ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ Μ.
9  θι

να μη
μενετε 

1 Θεατές 
ατα γεγονότα
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ΠΥΡΑ ΠΑΣΟΚ για την «κατάρρευση ins anains» που «οδήγησε σε σκήηρή ήιτόιητα»

Σημίτης: Συκοφαντική 
και επιπόλαιη η απογραφή

Του ΠΑΝΟΥ ΣΩΚΟΥ

Ηαπόφαση- 
κόήαφος ιης 
«Γιούροστατ» 

κατά ιης κυβέρνησης 
για ιην καταγραφή ίων 
αμυντικών δαπανών 
έδωσε την ευκαιρία 
χθες στο ΠΑΣΟΚ να 
αντιδράοει με οργή κατά 
της Ν.Δ. και του 
πρωθυπουργού Κ. 
Καραμανήή, 
κατηγορώντας τους ότι 
εξαπάτηοαν συνειδητά 
τον ήαό, του επέβαήαν 
οκίϊηρή ήιτότητα, 
δυσφήμησαν την 

■ Εββάδα στο εξωτερικό.

«Αλλους στόχους εΕυι 
απογραφή», είπε ο Κ. 
ομιλία του στο Ηράκλε.«. 
η απάτη» δήλωσε η τομεάρχης 
Οικονομίας Βάσω Παπανδρέου

Δεν ήταν οργισμένη μόνο η ε
πίσημη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ 
διά της αρμόδιας για την οικο
νομία Βάσως Παπανδρέου αλ
λά και η παρέμβαση του πρώην 
πρωθυπουργού Κ. Σημίτη, α
φού την οικονομική πολιτική 
των κυβερνήσεων του είχε στό
χο η Ν.Δ., όταν στην αρχή της 
κυβερνητικής θητείας της άλλα
ξε τον τρόπο καταγραφής των 
αμυντικών δαπανών, υπολογί
ζοντας αυτές στην αγορά και ό
χι στην παράδοση του οπλι
σμού, με αποτέλεσμα να εμφα
νιστεί υπερβολικά αυξημένο το 
έλλειμμα της οικονομίας.

Ο πρώην πρωθυπουργός μί
λησε χθες στο Ηράκλειο της 
Κρήτης και κατηγόρησε τη 
Ν.Δ. ότι «δυσφήμισε την Ελλά
δα χωρίς λόγο στο εξωτερικό 
και επέβαλε στον ελληνικό 
λαό σκληρή περιοριστική πο
λιτική παραπλανώντας τον».

Στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι 
δικαιώνονται από την εξέλιξη, 
αφού από την πρώτη στιγμή 
της απογραφής είχαν καταγ
γείλει ότι η Ν.Δ., εφαρμόζο
ντας άλλη μέθοδο, ήθελε να 
συκοφαντήσει την οικονομική 
πολιτική των κυβερνήσεων Ση
μίτη καί. να δημιουργήσει την

εντύπωση ότι παρέλαβε αυξη
μένα ελλείμματα με απώτερο 
στόχο, να μην υλοποιήσει τις 
προεκλογικές της δεσμεύσεις.

«Η απογραφή όπως έγινε ή
ταν λάθος, συκοφαντική, απε
ρίσκεπτη και επιπόλαιη», είπε 
ο κ. Σημίτης και τόνισε ότι «η 
Ν.Δ. δεν έπρεπε να αλλάξει τη 
μέθοδο καταγραφής των αμυ
ντικών δαπανών, δεν υπήρχαν 
υπερβολικά ελλείμματα και η 
περιοριστική πολιτική που α
κολούθησε η Ν.Δ. βασιζόταν 
σε λάθος υπόθεση, σχεδιάστη
κε λανθασμένα και εξυπηρέ
τησε άλλους στόχους».

Οπως είπε ο κ. Σημίτης, η 
Ε.Ε. τώρα καλεί τα κράτη-μέ- 
λη να εφαρμόσουν την κατα
γραφή των αμυντικών δαπα
νών κατά την ημερομηνία πά- 
ράδοσης του οπλισμού, διότι 
αυτή είναι η σωστή μέθοδος, 
την οποία εφάρμοζε το 
ΠΑΣΟΚ, αλλά την ανέτρεφε 
με την απογραφή η κυβέρνη
ση της Ν.Δ., για να εφαρμόσει 
τη μέθοδο με την αγορά του ο
πλισμού.

Σύμφωνα με τον κ. Σημίτη, 
με αυτή τη μέθοδο η Ν.Δ. επι
βάρυνε στατιστικά όλη την πε
ρίοδο του ΠΑΣΟΚ με τις αμυ-

Δικαιώνει ΠΑΣΟΚ n Ε.Ε. στον αέρα η απογραφή
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΑ. 3
-που έχει λάβει την έγκριση της Ευρω

παϊκής Επιτροπή και απομένει η έγκριση 
του ΕΟΟΕΙΝ- προβλέπει για το 2006 έλ
λειμμα 2,6% του Α.Ε.Π. Από την κυβέρτ 
νηση συνεχίζει να διαχέεται η πληροφο
ρία ότι ακόμη και αν ο στόχος δεν επιτευ
χθεί, η Ε.Ε. θα δώσει στην Ελλάδα παρά-’ 
τάση ενός έτους (2007) για να μειωθεί το 
έλλειμμα κάτω του 3% του Α.Ε.Π.

Διευκολύνεται
Βεβαίως -και εντελώς θεωρητικά-η ε

πίτευξη του κυβερνητικού στόχου διευκο
λύνεται από τη χθεσινή απόφαση της Γι- 
ουροστάτ, καθώς η συμπερίληψη των αμυ
ντικών δαπανών του 2006 στο φετινό έλ
λειμμα θα αναβληθεί μέχρι τον χρόνο πα
ράδοσης του αμυντικού υλικού.

Οπως επισημαίνουν οικονομικοί παρα
τηρητές, με τον τρόπο αυτό μπορεί να συμ
βεί το οξύμωρο:

Η κυβέρνηση να έχει κερδίσει επικοι- 
νωνιακά, θέτοντας την «απογραφή» ως· 
ένα άπό τα καλύτερα όπλα της και επι-

τυγχάνοντας να διευρύνει στα μάτια της 
κοινής γνώμης την αναξιοπιστία του 
ΠΑΣΟΚ λόγω των «κρυφών χρεών» που 
δημιούργησε. Και την ίδια στιγμή η κυ
βέρνηση να μπορεί να επωφεληθεί από 
την απόφαση της Κοινοτικής Στατιστι
κής Υπηρεσίας, να «γλιτώσει» δηλαδή α
πό τον τρίτο χρόνο κοινοτικής επιτήρη
σης και να εμφανιστεί στις δημοτικές-νο- 
μαρχιακές εκλογές εξαγγέλλουσα πανη
γυρικά την έξοδο από την επιτήρηση αλ
λά και... παροχές.

Οι επιπτώσεις
Την εμβέλεια του σεναρίου επιχείρησε 

να μετριάσει πάντως, χθες, ο υπουργός 
Οικονομίας Γ. Αλογοσκούφης, όταν δή
λωσε ότι η αλλαγή της απόφασης της 
Eurostat θα έχει ασήμαντες επιπτώσεις 
στους Προϋπολογισμούς του 2005 και 
2006 αν και παραδέχτηκε ότι δημιουργού- 
νται και «μικρά περιθώρια ευελιξίας».

Στην πραγματικότητα, η διόγκωση του 
ελλείμματος (λόγω συνυπολογισμού των 
αμυντικών δαπανών) και η εντεύθεν υπα
γωγή της ελληνικής οικονομίας σε «επιτή-

ρηση» έχει τις επιπτώσεις της στην κοινω
νική και οικονομική ζωή.

Ετσι οι εισοδηματικές αυξήσεις περιο
ρίστηκαν -ακόμη και κάτω του πληθωρι
σμού φέτος- το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων περικόπηκε αγρίως, με συ
νέπεια, πάλι να περιοριστεί η διάχυση ει
σοδημάτων και να μην αντιμετωπίζεται η 
ακρίβεια και η ανεργία, ενώ αναβλήθηκε 
η εκπλήρωση προεκλογικών υποσχέσεων.

Εν τέλει, ανατρέπεται η εικόνα της δη
μοσιονομικής κατάστασης, την οποία επί 
δύο χρόνια εμφανίζει η κυβέρνηση της 
Ν.Δ.

Ο κ. Αλογοσκούφης π.χ. διατεινόταν 
και χθες ότι αμυντικές δαπάνες 8,5 δισ. 
ευρώ δεν είχαν καταγραφεί πουθενά 
στους προϋπολογισμούς του ΠΑΣΟΚ.

Η κ. Βάσω Πανανδρέου και ο κ. Β. Ρά- 
πανος είπαν στην «Ε» ότι τα ποσά αυτά 
δεν κατεγράφοντο μεν στις δαπάνες του 
Προϋπολογισμού (λόγω του συστήματος 
που χρησιμοποιούσε το ΠΑΣΟΚ), κατε
γράφοντο,* όμως, στο δημόσιο χρέος κα
θώς οι αγορές στρατιωτικών υλικών γίνο
νταν (ως συνήθως) με δανεισμό.

λαϊκές δαπάνες πολλών μελλο
ντικών ετών και δημιούργησε 
έτσι την εικόνα υπερβολικών 
ελλειμμάτων, που δεν! υπάρ
χουν. «Η Ν.Δ. ενήργησε εις 
βάρος της χώρας και για δικό 
της όφελος», υποστήριξε.

«Βαριά ευθύνη»
Στο ίδιο μήκος κύματος και η 

τομεάρχης Οικονομίας του 
ΠΑΣΟΚ Βάσω Παπανδρέου: 
«Μετά την κατάρρευση της α
πάτης της Ν.Δ., που καταρρά
κωσε το κύρος της χώρας στο ε
ξωτερικό και έχει οδηγήσει 
στην εφαρμογή πολιτικών 
σκληρής και μονόπλευρης λιτό
τητας, που θίγουν εκατομμύρια 
Ελλήνων εργαζομένων, τίθεται 
ζήτημα βαριάς πολιτικής ευθύ
νης για το οικονομικό: επιτε- 
λε ίο, αλλά και τον ίδιο τςν πρω
θυπουργό», είπε και πρόσθεσε:

«Υπάρχουν ευθύνες και ο
φείλουν να τις αναλάβουν. 
Πριν απ’ όλα, οφείλουν; να ζη
τήσουν συγγνώμη από τον ελ
ληνικό λαό για τη συνειδητή ε
ξαπάτηση στην οποία προχώ
ρησαν, παρά τις προειδοποιή
σεις μας. Μπορεί να ξέχασαν 
την «απογραφή» στον απολο
γισμό τούς, δυστυχώς,! όμως, 
δεν μπορούν να διαγράψουν 
τα οδυνηρά αποτελέσματα, 
που αυτή είχε για τα'λαϊκά 
στρώματα κι όλους τους πολί
τες». Η κ. Παπανδρέου μίλησε 
για μια επικίνδυνη κυβέρνηση, 
που καταρρέει καθημερινά κά
τω από το βάρος του ψεύδους, 
της εξαπάτησης και της συγκά
λυψης. «Οσο νωρίτερα φύ
γουν, τόσο το καλύτερο», είπε.

Και ο Γιάννος
Δήλωση έκανε και ο: Γιάν

νος Παπαντωνίου. Οπως είπε, 
με την αλλαγή του τρόπου κα
ταγραφής των αμυντικών δα
πανών, η κυβέρνηση είχε πρό
θεση να φουσκώσει τα ελλείμ
ματα της περιόδου διακυβέρ
νησης του ΠΑΣΟΚ με τους ε
ξής στόχους:
— Να επιβεβαιώσει την ανα
φορά σε «τραβεστί» οικονομία 
και να δυσφημήσει το έργο του 
ΠΑΣΟΚ
— Να δημιουργήσει άλλοθι 
που θα απέτρεπε την ακύρωση 
των προεκλογικών δεσμεύσε
ων για αυξήσεις στις συντάξεις 
και στις κοινωνικές παροχές, 
με τις οποίες η Ν.Δ. κέρδισε τις 
εκλογές. «Το τίμημα, πού πλή
ρωσε ο λαός είναι βαρύ,·ή Ν.Δ. 
θα κληθεί να καταβάλει το πο
λιτικό τίμημα, που αντιστοιχεί 
στην αναξιοπιστία της».

ΜΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
ΤΗΣΕΑΒ 
Η ΜΑΡΙΛΙΖΑ
Η γραμματέας του Εθνικού 
Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, 
Μαριλίζα
Ξενογιαννακοπούλου, 
επικεφαλής κλιμακίου 
στελεχών του Κινήματος 
επισκέφθηκε χθες τις 
εγκαταστάσεις της ΕΑΒ 
στην Τανάγρα, προκειμένου 
να συναντηθεί με τη 
διοίκηση του σωματείου 
των εργαζομένων.
Στην ομιλία της στους 
εργαζόμενους η κ. 
Ξενογιαννακοπούλου είπε 
μεταξύ άλλων: «Θέλω να 
σας διαβεβαιώσω ότι σε 
αυτή την προσπάθειά σας 
είμαστε κοντά σας. Είμαστε 
δίπλα σε όλους τους 
Ελληνες εργαζόμενους, σε 
μια περίοδο που οι 
εργασιακές σχέσεις 
δέχονται αυτή την 
ολομέτωπη επίθεση. Δεν 
θα επιτρέψουμε στη χώρα 
μας να επικρατήσει ένας 
κοινωνικός μεσαίωνας. 
Εμείς πιστεύουμε ότι αυτή 
η πολιτική είναι και 
κοινωνικά άδικη και 
οικονομικά 
αναποτελεσματική. 
»Θέλουμε ένα σχέδιο 
ανάπτυξης, που να 
συμβαδίζει με τα 
δικαιώματα των 
εργαζομένων. Με δουλειά 
για όλους, με κοινωνική 
αλληλεγγύη και κοινωνική 
δικαιοσύνη. Και ιδιαίτερα 
για τις επιχειρήσεις του 
δημόσιου τομέα και του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα, 
θέλουμε ένα πρόγραμμα 
που να τις κάνει 
πραγματικά 
ανταγωνιστικές. 
Επενδύοντας στους 
εργαζομένους κι όχι μέσα 
από τη συμπίεση των 
εισοδημάτων και των 
δικαιωμάτων τους».

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΙΣΤΑΜΕ ΓΙΑ 
ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
Εκδήλωση με θέμα 
«Διαπολιτισμικός Διάλογος, 
το Αγιον Ορος στο 
σύγχρονο κόσμο» θα γίνει 
την προσεχή Τρίτη, 7 μ.μ., 
στο αμφιθέατρο του 
Γαλλικού Ινστιτούτου 
Αθηνών (Σίνα 31), με 
πρωτοβουλία του 
Ινστιτούτου Στρατηγικών 
και Αναπτυξιακών 
Μελετών - Ανδρέας 
Παπανδρέου (ΙΣΤΑΜΕ). Θα 
μιλήσει ο γέροντας 
Νικόδημος Λαυριώτης και 
θα γίνουν παρεμβάσεις από 
τους Σταύρο Ψυχάρη, 
εκδότη-διευθυντή 
εφημερίδας «Το Βήμα», 
Ιωάννη Κονιδάρη, 
καθηγητή της Νομικής 
Αθηνών, Κώστα 
Μποτόπουλο, 
συνταγματολόγο, με 
συντονίστρια την 
αντιπρόεδρο του ΙΣΤΑΜΕ 
Μαριλένα Κοππά.
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