
Έβγαλαν (ξανά) μαχαίρια 
Λιάπης - Αλογοσκούφης
Μ ε αφορμή το νομοσχέδιο για τις Δ ΕΚΟ  και την Ολυμπιακή
Βαρύ κλίμα επικρατεί στο εσωτερικό της κυβέρνησης λόγω των αρνητικών δημοσκοπήσεων, αλλά 
και της προσπάθειας υπουργών να επιρρίψουν ο ένας στον άλλον τις ευθύνες για λανθασμένους 
χειρισμούς και τη διαφαινόμενη αποτυχία των μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών της κυβέρνησης.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Παναγής ΓαλιατσάτοςΧ θες, μάλιστα, άρχισε νέος γύρος αντιπαραθέσεων με αφορμή το νομοσχέδιο για τις ΔΕΚΟ και των διαπραγματεύσεων για το μέλλον της Ολυμπιακής.Ο Μιχάλης Λιάπης και ο Γιώργος Αλο- γοσκούφης έβγαλαν πάλι τα μαχαίρια. Αφορμή αποτέλεσαν οι δηλώσεις του υπουργού Οικονομίας, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει αναστολή της υλοποίησης του νόμου που ψήφισε η κυβέρνηση τον Δεκέμβριο για τις ζημιογόνες ΔΕΚΟ, που προβλέπει πως αν μετά την παρέλευση τετραμήνου από τη δημοσίευσή του -  δηλαδή έως τις 23 Απριλίου -  δεν υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στις διοικήσεις και τους εργαζομένους η κυβέρνηση με νόμο απο-
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των υπουργών για τους λανθασμένους χειρι
σμούς και τη διαφαινόμενη αποτυχία των μεταρ- 
ρυθμιστικών πρωτοβουλιών της κυβέρνησης

φασίζει για τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις (π.χ. μισθοί, κανονισμοί προσωπικού κ.ά.).Όπως αναφέρουν πηγές στο υπουργείο Οικονομίας, ο υπουργός επιδιώκει την καθυστέρηση της υλοποίησης του νόμου, επειδή θεωρεί ότι εάν νομοθετήσει για τις ζημιογόνες ΔΕΚΟ κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ΓΣΕΕ - ΣΕΒ αυτό θα εκλη- φθεί ως παρέμβαση της κυβέρνησης, η οποία θα χρεωθεί και την περαιτέρω επιδείνωση του εργασιακού κλίματος. Επιπλέον, στο υπουργείο Οικονομίας λένε πως οι διοικήσεις δεν έχουν κάνει την απαραίτητη προεργασία για να εφαρμοστεί με επιτυχία ο νόμος.
Απόψεις του ΚαραμανλήΗ αντίδραση του Μιχάλη Λιάπη στις πληροφορίες περί αναστολής του νόμου ήταν έντονη. Εξερχόμενος από το Μαξίμου, μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό,

Ο Γιώργος Αλογοσκούφης 
άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο 

να υπάρξει αναστολή της 
υλοποίησης του νόμου που 

ψήφισε η κυβέρνηση τον 
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Κόντρες υπουργών

ο υπουργός Μεταφορών τόνισε πως «ο νόμος έχει συγκεκριμένες προθεσμίες, η μία εκ των οποίων είναι για το τέλος Απριλίου» και πρόσθεσε: «Πρέπει να έχουμε καταλή- ξει στον διάλογο για να φθάσουμε σε μια οριστική λύση όσον αφορά τις συλλογικές συμβάσεις. Εγώ αυτό τον νόμο έχω, με αυτό τον νόμο πηγαίνω». Πηγές στο υπουργείο Μεταφορών μάλιστα έλεγαν, μετά τη συνάντηση, πως ο κ. Λιάπης απηχεί και τις απόψεις του Κώστα Καραμανλή με τον οποίο συζήτησε το θέμα. Τόνιζαν δε πως θα ήταν κόλαφος για την κυβέρνηση να πάρει πίσω το νομοσχέδιο που διαφήμισε ως τη σημαντικότερη μεταρρύθμισή της ή ακόμα και να αλλάξει τις καταληκτικές του ημερομηνίες με νομοθετική ρύθμιση.Ο Μ. Λιάπης δεν περιορίστηκε στις δηλώσεις. Απάντησε και στον Θόδωρο Ρου- σόπουλο, ο οποίος είχε επίσης αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο της αναστολής υλοποίησης του νόμου «για λίγες εβδομάδες». Αποτέλεσμα: μετά τις «αμοιβαίες εξηγήσεις», όπως σχολίαζαν ειρωνικά κυβερνητικά στελέχη, ο κ. Ρουσόπουλος προσέθεσε στην απομαγνητοφώνηση του μπρίφιν- γκ τη φράση: «Πρόθεση της κυβέρνησης είνα ι να ολοκληρω θ ούν όλα εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου».Κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν πάντως πως ο υπουργός Μεταφορών, ο οποίος εμφανίστηκε χθες «μπροστάρης» στην εφαρμογή του νόμου για τις ΔΕΚΟ, ανήκε στους σημαντικότερους πολεμίους του κατά το παρελθόν επειδή θεωρούσε ότι του

αφαιρεί αρμοδιότητες και μεταφέρει τις εποπτευόμενες ΔΕΚΟ στον έλεγχο του υπουργείου Οικονομίας. Στελέχη του οικονομικού επιτελείου υποπτεύονται μάλιστα πως ο Μιχάλης Λιάπης είναι αποφασισμένος να αρχίσει τις διαπραγματεύσεις χωρίς να ελπίζει σε θετικό αποτέλεσμα, μόνο και μόνο για να αποτύχουν και να φέρει σε δύσκολη θέση τον Γιώργο Αλογοσκούφη, ο οποίος θα πρέπει τότε να νομοθετήσει.
Δυσφορία για ΟλυμπιακήΕκτός από την κόντρα με τον κ. Αλογο- σκούφη πάντως, ο υπουργός Μεταφορών δεν κρύβει και τη δυσφορία του για την εξέλιξη του θέματος της Ολυμπιακής. Οι συνεργάτες του καταλογίζουν ελλιπή ενημέρωση από τον υφυπουργό Πέτρο Δούκα για το επενδυτικό σχήμα. Όπω ς χαρακτηριστικά αναφέρουν πηγές στο υπουργείο Μεταφορών, το θέμα είναι να βρεθούν οι επενδυτές -  «επενδυτές δεν βλέπουμε».Ο κ. Δούκας απάντησε δηκτικά στον υπουργό Μεταφορών, λέγοντας ότι «είναι καιρός για περισσότερη δουλειά και λιγό- τερη παραπολιτική». Πηγές στο υπουργείο Οικονομικών επισήμαιναν ότι και το μπίζνες πλαν έχει κατατεθεί και το επενδυτικό σχήμα υπάρχει, ενώ δήλωναν με νόημα πως ο γενικός γραμματέας του Μεταφορών Κ. Σταυρόπουλος είναι παρών σε όλη τη διαπραγμάτευση και έχει πλήρη ενημέρωση.• Άλλο ρεπορτάζ για τις εξελίξεις 
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Τα... μαζεύουν τώρα για την «απάτη»
ΟΛΟΜΕΤΩΠΗ ΕΠΙΘΕΣΗ εξαπέλυσε χθες στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση και την κατηγόρησε ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί και να διαχειρισθεί τα κρίσιμα θέματα. Τα πυρά των βουλευτών της αξιωματικής αντιπολίτευσης (κ.κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου, Αν. Χω- ρέμης, Χρ. Χάιδος, Τόνια Αντωνίου και Κατερίνα Π ερλεπέ - Ση- φουνάκη) κατά τη διάρκεια της συζήτησης επερώτησης για την αγορά εργασίας επικεντρώθηκαν κυρίως στον υπουργό Οικονομίας Γιώργο Αλογοσκούφη και στην

πρόσφατη δήλωσή του ότι ήταν πολιτική απάτη της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ η ένταξή μας στην ΟΝΕ. Μάλιστα, η δήλωση του υπουργού Απασχόλησης Σάββα Τσιτουρίδη πως «σήμερα είμαστε με το σπαθί μας στην ΟΝΕ» προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης Ευάγγελου Βενιζέλου.Ο πρώην υπουργός υποστήριξε ότι η θέση αυτή έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την άποψη που εξέφρασε ο κ. Γ. Αλογοσκούφης,

έκανε λόγο για μείζον ενδοκυ- βερνητικό ζήτημα και τόνισε με έμφαση: «Με μειλίχιο ύφος ο υπουργός Απασχόλησης κατήγγειλε τον κ. Γ. Αλογοσκούφη. Με προκλητικό τρόπο επανέλαβε σήμερα τα όσα δήλωσε τον Σεπτέμβριο του 2004 ο υπουργός Οικονομίας ότι μπήκαμε στην ΟΝΕ με το σπαθί μας...».Ο κ. Αλογοσκούφης πάντως χθες επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους στα περί «πολιτικής απάτης με την οποία μπήκαμε στην ΟΝΕ», καθώς διαπίστωσε ότι η κυ

βέρνηση τον καλύπτει μεν, αρνεί- ται όμως να υιοθετήσει την έκφραση αυτή. Ο υπουργός Οικονομίας υποστήριξε χθες πως απάντησε στην κατηγορία περί απάτης που είχε εξαπολύσει εναντίον του Πρωθυπουργού ο κ. Παπαν- δρέου και πρόσθεσε: «Ποιος άρχισε να μιλά για πολιτικές απάτες; Το θέμα δεν είναι το πώς απαντάς, αλλά ποια είναι η ουσία και η ουσία είναι ότι η Ελλάδα μπήκε στην ΟΝΕ χωρίς να έχει εκπληρώσει τις δημοσιονομικές της προϋποθέσεις».

-------- [ Γ ΝΩΜΗ!--------Διευκρινίσεις για τα ελλείμματα και την είσοδο στην ΟΝΕΤ ι τελικώς συμβαίνει; «Μπήκε με το σπαθί της η Ελλάδα στην ΟΝΕ»; Έτσι τουλάχιστον μας διαβεβαίωνε το φθινόπωρο του 2004 ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, τότε που ο ίδιος είχε ήδη αλλάξει -  εκ των υστέρων βέβαια -  τη μέθοδο καταγραφής των εξοπλιστι- κών δαπανών, αυξάνοντας το έλλειμμα του 2000 κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες. Σήμερα που η Eurostat υιοθετεί την προηγούμενη μέθοδο καταγραφής την οποία ακολούθησαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και επομένως καμία αμφισβήτηση δεν χωράει, ο υπουργός δηλώνει ότι «η είσοδος στην ΟΝΕ ήταν πολιτική απάτη, 
που θα την πληρώνουμε για πολλά  
χρόνια»; Το εύλογο λοιπόν ερώτημα που του ετέθη, «δηλαδή, τότε δεν θα έπρεπε να μπούμε στην ΟΝΕ;», ο ένθερμος ο
παδός της «ήπιας προσαρμογής», ο κ. Αλογοσκούφης, το παρακάμπτει λέγοντας: «Οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ έπρεπε να επιδιώξουν με

γαλύτερη π ροσα ρμογή. Είχαν μπροστά τους επτά χρόνια». Και όμως, οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ μείωσαν στη διάρκεια αυτών τω ν χρόνω ν το έ λ λειμμα κατά 11,5 πο
σοστιαίες μονάδες 

του ΑΕΠ, από το εκρηκτικό 13,6% του 
ΑΕΠ που το παρέδωσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 1993, της οποίας ο σημερινός υπουργός ήταν κορυφαίος οικονομικός εμπειρογνώμων, σε 2,2%, 
με βάση την κατά Eurostat μεθοδολο
γία καταγραφής των εξοπλιστικών δα
πανών. Και μάλιστα, η προσαρμογή 
αυτή επετεύχθη με μισθολογικές αυ
ξήσεις σταθερά πάνω από τον πλη
θωρισμό. Ποιο, όμως, είναι το μέγεθος της προσαρμογής που επιχειρεί σήμερα η νεοδημοκρατική κυβέρνηση; Στην πραγματικότητα, στο τέλος του 2003 το έλλειμμα ήταν 3,9% του ΑΕΠ με βάση την κατά Eurostat δόκιμη μεθοδολογία. Η νε
οδημοκρατική δημοσιονομική διαχεί
ριση το ανέβασε στο τέλος του 2004 στο 
6,6%, λόγω κυρίως της κατάρρευσης 
των εσόδων σε μια περίοδο που οι εφάπαξ ολυμπιακές δαπάνες και οι δαπάνες για την οργάνωση δύο εκλογών ήταν εκ των πραγμάτων αυξημένες. Και υ- ποσχέθηκε, ακολουθώντας τη μέθοδο του Ν αστραντίχ Χότζα, αφού πια έχει ξ ε φορτωθεί τις ολυμπιακές δαπάνες και αφού έχει συρρικνώσει τις δημόσιες ε πενδύσεις, ότι θα το μειώσει μέσα σε δύο χρόνια, έως το τέλος δηλαδή του 2006, σε λίγο κάτω από το 3%. Μ έγα το επίτευγμά της! Ευτυχώς, η οικονομική κατάσταση που άφησαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και του Κ. Σημίτη ήταν καλή και η αναπτυξιακή δυναμική επαρκής για να μην καταρρεύσει η οικονομία από τα νεοδημοκρατική τερτίπια. Το κύρος όμως της χώρας;

Ο  Γιάννης Καλογήρου είναι επίκουρος 
καθηγητής ΕΜ Π , διετέλεσε γενικός γραμ
ματέας Βιομηχανίας και ειδικός γραμματέ
ας για την Κοινωνία της Πληροφορίας.

Του Γιάννη 
Καλογήρου


