
εύρυνση της Ευρωπαϊκής Ενωσης, 
την οποία διοργάνωσε χθες το 
ΕΛΙΑΜΕΠ. Στο κατάμεστο αμφιθέα
τρο «Γιάννος Κρανιδιώτης» του υ
πουργείου Εξωτερικών, ο κ. Ρεν 
πρίέβη στον απολογισμό του έρ
γου της Κομισιόν, αναφορικά με 
την πρόσφατη διεύρυνση της Ε.Ε. 
και ανέπτυξε τις θέσεις της ως

νέων χωρών-μελών, ο κ. Ρεν υπο
γράμμισε ότι σύμφωνα με τον κοι
νοτικό προϋπολογισμό για το διά
στημα 2007-2013, το κόστος της 
διεύρυνσης δεν θα έχει, σημαντι
κή απόκλιση σε σχέση με τις τρέ
χουσες δαπάνες. Επιπροσθέτως, 
σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία 
της Κομισιόν, η διεύρυνση δεν ά-

δο θεσμών, ούτε αυτοί επαληθεύ
τηκαν, όπως είπε.
Το 2005, ωστόσο, ήταν μια θλιβερή 
χρονιά για την Ευρώπη εξαιτίας της 
αποτυχίας των δημοψηφισμάτων 
για το Ευρωσύνιαγμα στη Γαλλία 
και στην Ολλανδία. Οι συνθήκες 
που έχουν έισοτε διαμορφωθεί, 
μας αναγκάζουν, πρόσθεσε ο Φιν-

μία. Μια ισχυρή οικονομία, που ϋα 
δημιουργήσει ανάπτυξη και νέες 
θέσεις εργασίας θα προσφέρει α
σφάλεια στους Ευρωπαίους.
Ως προς τις ενπαξιακές διαπραγμα
τεύσεις της Τουρκίας, ο κ. Ρεν επε- 
σήμανε ότι ο δρόμος της Αγκυρας 
προς την Ε.Ε. είναι ακόμη μακρύς 
παρότι η χώρα έχει εισέλθει σε τρο-

εΛπιόα οτι μετά τα πρόσφατα γεγο
νότα, όπως η συνάντηση μεταξύ 
του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, κ. 
Κόφι Ανάν, και του Κύπριου προέ
δρου Τάσσου Παπαδόπουλου θα α
νοίξουν τον δρόμο μιας νέας διαδι
κασίας με σκοπό να επιλυθεί το Κυ
πριακό το συντομότερο δυνατό.

Μ αριλια Παπαθανασίου
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Επίθεση Σημίτη κατά απογραφής και κυβέρνησης
Του Κ. Π. Παπαδιοχου

Την οξύτατη κριτική ins Χαριλάου Τρικού- 
ττη, αλλά και του xeus πρωθυπουργού κ. Κ. 
Σημίτη για τη δημοσιονομική απογραφή 
στην οποία προέβη η κυβέρνηση ins Ν.Δ., 
προκάλεσε η χθεσινή απόφαση ins Eurostat 
σχετικά με τον τρόπο καταγραφήε των αμυ- 
ντικών δαπανών.

Σε προσωπική του δήλωση, ο κ. Κ. Σημί- 
m s χαρακτήρισε τη δημοσιονομική απο- 
γραφή «συκοφαντυαί, απερίσκεπτη και επι
πόλαια», ενώ η αρμόδια τομεάρχη5 του 
ΠΑΣΟΚ, κ. Βάσω Παπανδρέου, υποστήριξε 
nois ανακύπτουν βαρύτατεε πολιτικέε ευθύ- 
νεε για τον πρωθυπουργό κ. Κ. Καραμανλή 
αλλά και το οικονομικό επιτελείο, xcopis πά- 
ντωε να ζητήσει την παραίτηση του υπουρ
γού Ουωνομίαε κ. Γ. Αλογοσκούφη.

Ο κ. Σημίτηε στη δήλωσή του υπογράμμι
σε συγκεκριμένα: «Η απογραφή ins ΝΑ. ή
ταν λάθοε, δεν υπήρχαν υπερβολικά ελλείμ
ματα και η πολιτική που ακολούθησε η Ν.Δ., 
η περιοριστική πολιτική, βασιζόταν σε λά- 
0os υπόθεση, σχεδιάστηκε λανθασμένα και 
εξυπηρέτησε άλλουε στόχουε από εκείνουε 
που δήλωσε. Η Ν.Δ. δυσφήμησε xcopis λόγο 
την Ελλάδα στο εξωτερικό και επέβαλε στον 
ελληνικό λαό περιοριστική πολιτική παρα- 
πλανώνταε τον», κατέληξε ο τέωε πρωθυ-

Η απογραφ ή  της Ν.Δ. ήταν λ άθος και η 
περιοριστική  πολιτική που ακολούθη σε  
βασίστηκε σ ε  λάθ ος  υπόθεση, υποστήριξε  
χθες ο  πρώ ην πρω θυπουργός Κ. Σημίτης.

πουργόε. Τέλοε, την απόφαση ins Eurostat 
σχολίασε και ο πρώην υπουργόε Οικονομίαε 
κ. Γ. Παπαντωνίου, ο οποίοε υποστήριξε ncos 
οι Ελληνεε πολίτε5 πλήρωσαν βαρύ τίμημα 
από την επιλογή ins κυβέρνησή να προχω
ρήσει στην απογραφή.

Εν τω μεταξύ, «εφ’ όληε τηε ύληε» επίθε
ση κατά τηε Ν.Δ., με αφορμή τη συμπλήρω
ση δύο χρόνων από τιε τελευταίεε εκλογέε, 
εξαπέλυσε χθεε το βράδυ ο τέωε πρωθυ- 
πουργόε κ. Κ. Σημίτηε σε ομιλία του στο 
Ηράκλειο με θέμα «Πολιτικέε για ανάπτυξη 
και κοινωνική συνοχή». Ο κ. Σημίτηε υπο
στήριξε πωε η Ν.Δ. μετά 
την εκλογική τηε νίκη υ
πηρέτησε δύο πάγιεε επι
διώξει τηε: την εδραίωση 
μιαε συντηρητικήε πολι- 
τείαε και την ενίσχυση 
των συντηρητικών δυνά
μεων τηε κοινωνίαε. «Η 
πολιτική τηε ήταν μια ευ
καιριακή αντιμετώπιση θε
μάτων με βραχυπρόθεσμε5 
επιδιώξει, ώστε να εξυπη
ρετηθούν τα οικονομικά συμφέροντα τα ο
ποία εκφράζει η κομματική τη5 πελατεία 
και να ενισχυθεί η κομματική τηε εξουσία», 
ανέφερε συγκεκριμένα. Παράλληλα, ο τέωε 
πρωθυπουργόε άσκησε έντονη κριτική 
στην κυβέρνηση για την εξωτερική τηε πο
λιτική, για καθυστερήσει στην απορρόφη
ση των κονδυλίων του Γ' Κοινοτικού Πλαι
σίου Στήριξηε, για τιε εν εξελίξει μεταρρυθ
μ ίσει, που, όπωε ανέφερε, «είχαν ωε μόνο 
κριτήριο την επιτυχημένη επικοινωνία και

αδιαφόρησαν για την κοινωνική δυ<:αιοσύ- 
νη», για την οικονομική τηε πολιτική, αλλά 
και για αδυναμία προετοιμασία5 των αγρο
τών εν όψει τη5 νέαε ΚΑΠ.

Ειδική μνεία έκανε ο κ. Κ. Σημίτηε στην 
υπόθεση των υποκλοπών. Η συγκεκριμέ
νη υπόθεση «έδωσε το μέτρο τηε ευαι- 

σθησίαε τηε κυβέρνησηε 
για τη διαφάνεια, τη  λει
τουργία τηε δημοκρατίαε 
και την προστασία των 
δικαιωμάτων των πολι
τών» ανέφερε. Ο κ. Σημί- 
τηε κατέληξε σημειώνο- 
νταε ότι «το συμπέρασμα 
είναι πωε στόχοε τηε 
σκηνοθετημένηε αποκά
λυψ ή τηε υπόθεσηε ή
ταν η συγκάλυψή τηε».

Συνέντευξη Τύπου εν όψει τηε Παγκό- 
σμιαε Ημέρα5 του Καταναλωτή παραχώρη
σαν χθεε εκ μέρου5 του Τομέα Ανάπτυξηε 
του ΠΑΣΟΚ οι κ.κ. Αννα Διαμαντοπούλου, 
Ροδούλα Ζήση και Χρ. Πρωτόπαπαε. Το 
ΠΑΣΟΚ έχει προγραμματίσει για τιε επόμε- 
νεε ημέρεε σειρά εκδηλώσεων με θέμα την 
έξαρση τη5 α κ ρ ιβ ές  επί διακυβέρνησηε 
Ν.Δ. Στο πλαίσιο αυτό ομιλία θα απευθύνει 
την Κυριακή και ο πρόεδροε του ΠΑΣΟΚ κ. 
Γ. Παπανδρέου.

Εντονη κριτική με α
φορμή την απόφαση 
ΕιιτοΞίάΐ για την κατα

γραφή των αμυντι
κών δαπανών.

«Αλλάζει σελίδα Καλύτερη αστυνόμευση χω ρίς πειράματα
η Θεσσαλονίκη»
Συνάντηση με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκην Β. Παπαγε- 
ωργόπουλο είχε χθε5 στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυ- 
πουργόε Κ. Καραμανλήε. «Η Θεσσαλονίκη αλλάζει σελί
δα», δήλωσε στη συνέχεια ο κ. Παπαγεωργόπουλοε και 
ανέφερε ότι συζήτησε με τον κ. Καραμανλή ό,τι αφορά 
το παρόν, το θέμα των μεγάλων έργων, όπωε το ΜΕΤΡΟ, 
η υποθαλάσσια αρτηρία, το αεροδρόμιο, το λιμάνι και 
το πάρκινγκ, καθώ5 και 30 και πλέον έργα του δήμου 
που βρίσκονται σε εξέλιξη. Σε ό,τι αφορά το μέλλον, ο κ. 
Παπαγεωργόπουλοε μίλησε για νέο τρόπο διοίκησή 
του πολεοδομικού συγκροτήματο5 με τιε μητροπολιτι- 
κέε λειτουργίεε, για δεύτερη γενιά έργων και για την 
προοπτική διεκδίκησή μεγάλων διεθνών εκδηλώσεων 
και διοργανώσεων από τη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Παπαγε- 
ωργόπουλο5 δεν θέλησε να απαντήσει σε ερώτηση αν 
συζήτησε με τον πρωθυπουργό για την υποψηφιότητα 
Καρατζαφέρη για τον Δήμο Θεσσαλονίκηε.

Την ίδια ώρα, «εξαιρετικά χαρισματικό και λαοπλάνο. 
και γι’ αυτό ειπκίνδυνο» χαρακτήρισε χθεε τον κ. Γ. Κα
ρατζαφέρη ο επικεφαλήε τη5 «Πρωτοβουλίαε για τη Θεσ
σαλονίκη» κ. Γίαν. Μπουτάρη. «Ο κ. Καρατζαφέρηε εί
ναι παμπόνηροε και πανέξυπνοε πολιτικόε που εκμεταλ
λεύεται τη δυσφορία και την αγανάκτηση του κόσμου 
για όσα συμβαίνουν» παρατήρησε ο κ. Μπουτάρηε, ο ο- 
ποίοε ξεκαθάρισε ότι δεν τον ενδιαφέρει η κεντρική πο
λιτική σκηνή.

Του Γιάννη Σ ουλιώτη

Η αποτελεσματική αξιοποίηση του 
προσωπικού τηε Ελληνικήε Αστυνο- 
μία5 για την καθιέρωση αισθήματο5 α- 
σφάλειαε αποτελεί στοίχημα για τη νέα 
ηγεσία του υπουργείου Δημόσια5 Τά- 
ξηε. Αυτό επεσήμαναν σε χθεσινή συ
νέντευξη Τύπου ο υπουργόε κ. Βύρω- 
ναε Πολύδωραε και ο νέοε αρχηγόε τη8 
Ελληνική5 Αστυνομίαε κ. Αναστάσιοε 
Δημοσχάκη5. «Δεν επενδύω σε πειρά
ματα. Στόχοε είναι να βελτιώσουμε την 
αστυνόμευση, αξιοποιώνταε καλύτερα 
το δυναμικό τη5 ΕΑΑΣ.», δήλωσε ο υ- 
πουργόε.

Προ5 αυτήν την κατεύθυνση επανε
ξετάζεται το ενδεχόμενο επαναφορά5 
του θεσμού των πεζών περιπολιών ή α
κόμα και τη5 καθιέρωση5 περιπολιών 
από τουε μοτοσικλετιστέ5 τη5 ΕΛΑΣ. 
«Θέλουμε να βρισκόμαστε στον τόπο 
του συμβάντοε σε χρόνο μηδέν. Τα πε
ζά περίπολα είναι μια εικόνα που γοη
τεύει», τόνισε ο κ. Πολύδωραε. Ο υ- 
πουργ05 επανέλαβε τη δέσμευσή του 
για πάταξη τη5 μικροεγκληματικότη- 
τα5, λέγοντα5 χαρακτηριστικά ότι «με 
ενοχλεί η ληστεία τηε γριούλα5. Πρέ-

Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Βύρων 
Π ολύδω ρας δηλώνει ότι τον γοητεύ
ουν οι πεζές περιπολίες αστυνομικών.

πει να δράσουμε άμεσα για να αντιμε
τωπίσουμε τέτοια φαινόμενα. Εάν συμ
φιλιωθούμε θα πρόκειται για την έσχα
τη κατάπτωσή ßas».

Στο πλαίσιο καλύτερηε αξιοποίησή 
του προσωπικού ins ΕΛΑΣ. επανεξε
τάστηκαν ήδη τα μέτρα προστασίαε 
στόχων και φυσικών προσώπων. Διαδι
κασία που αναμένεται να απελευθερώ
σει περισσότερα από 500 άτομα, τα ο
ποία σύμφωνα με τον υπουργό θα δια

τεθούν σε άλλεε υπηρεσίεε. Σε τελικά 
ευθεία επανέρχεται όμωε και η επανα
λειτουργία τηε Αγροφυλακά5. Σύμφω
να με τιε επισημάνσεΐ5 του κ. Πολύδω
ρα, οι πρώτεε προσλήψειε θα πραγμα
τοποιηθούν εντόε του 2006, με την έ
νταξη στο Σώμα των περίπου 1.000 ε- 
πιτυχόντων του διαγωνισμού του 1993.

Ο νέοε Αρχηγόε τηε Ελληνικάε 
Αστυνομίαε κ. Αναστάσιοε Δημοσχά- 
κη5 αναφέρθηκε στην προσπάθεια α
ναδιάρθρωσή του Σώματοε, κάνονταε 
λόγο για «σημαντικέε τομέ5 στη δομή 
τηε Ελληνικήε Αστυνομία5». Σύμφωνα 
με τον νέο αρχηγό,, το εγχείρημα ολο
κληρώθηκε στην Αττική με την ίδρυση 
τηε Διεύθυνσηε Αλλοδαπών, τηε 
Ασφάλεια5 Επισήμων και την Ενοποίη
ση τηε υπηρεσίαε Μεταγωγών Αθήναε 
και Πειραιά. Αντίστοιχεε ενέργειεε 
προωθούνται στη Θεσσαλονίκη και 
την υπόλοιπη περιφέρεια συμπεριλαμ
βανομένου του Αιγαίου και Ιονίου Πε- 
λάγου5. Ο κ. Πολύδωραε πάντωε έ- 
σπευσε να υποβαθμίσει την αναγκαιό
τητα περαιτέρω αλλαγών στο Σώμα, 
λέγονταε ότι «μεταρρυθμίσειε θα υ
πάρξουν, δεν επενδύω όμωε στο πείρα
μα τηε αναδιάρθρωση5».


