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ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ Κ. ΣΗΜΙΤΗ

Χαμηλοί τόνοι 
στην Τουρκία

Με διακριτική ικανοποίηση και α- 
ποφεύγοντας, τουλάχιστον μέχρι 
χθες τα διθυραμβικά σχόλια, υπο
δέχθηκαν ο Τύπος και τα MME 
της Τουρκίας τα όσα αναφέρονται 
στο βιβλίο του πρώην πρωθυπουρ
γού Κώστα Σημίτη για τα θλιβερά 
γεγονότα της επεισοδιακής νύ
χτας των Ιμίων. Σπς μεγάλες εφη
μερίδες, όπως και στο CNN Turk, 
υπάρχουν, βεβαίως, εκτενείς ανα
φορές, αλλά θα πρέπει κανείς να 
ψάξει μέσα σπς γραμμές για να 
διακρίνει τη διάχυτη ικανοποίη- 
ση, που εκδηλώνεται, όμως, σε 
χαμηλούς τόνους και προφανώς 
είναι δικαιολογημένη, αφού η ε
πιβεβαίωση έρχεται από τα mo ε
πίσημα χείλη όπως αυτά ενός 
πρώην πρωθυπουργού της Ελλά
δας. Σε κάποιο τηλεοπτικό σταθ
μό επαναλήφθηκαν οι δηλώσεις 
που είχε κάνει η τότε πρωθυπουρ
γός Τανσού Τσιλέρ που εμφανιζό
ταν βέβαιη ότι «αυτή η σημαία 
(σ.σ: η ελληνική) θα κατέβει», ενώ 
εφημερίδες όπως η «Χουριέτ», η 
«Μιλιέτ» και η «Ραντικάλ» ανα
δημοσιεύουν τις σχετικές περικο
πές από το βιβλίο του κ. Σημίτη με 
τίτλους όπως «Ελληνική Τραγω
δία», «Ομολογίες 7 χρόνια αργό
τερα» και «Τα Ιμια ήταν ένα φιά
σκο». Αντίθετα, δυσφορία φέρετατ 
να έχετ προκληθεί σιην Αθήνα, 
καθώς κυβερνητικά στελέχη έκα
ναν λόγο για «πρόωρη ανακίνηση 
του θέματος», το οποίο όπως ση
μείωναν κάποιες πλευρές «δεν 
προσφέρει υπηρεσία στη συγκυ
ρία».

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Αναβάλλονται τα 
«δύσκολα» ταξίδια

Τελτκάτα... «δύσκολα» ταξίδτα του 
Κ. Καραμανλή, μετατίθενται αν ό
χι για τις ελληνικές καλένδες, πά
ντως για πολύ αργότερα. Το σίγου
ρο είνατ, αυτό της Ιαπωνίας την 
ερχόμενη Τετάρτη και της Βαρκε
λώνης στις 26 Νοεμβρίου για την 
Ευρωμεσογετακή Δτάσκεψη. 
Αντίθετα, η επίσκεψη στην Αγκυ
ρα αναβάλλεται. Ούτε όμως πρό
κειται να πραγματοποιηθεί ταξίδι 
στα Τίρανα, όπως έσπευσε να προ
αναγγείλει ο Σάλι Μπερίσα!
Ο Πάντως, εκτεθειμένη αφήνει 
την κυβέρνηση ο Τούρκος πρωθυ
πουργός Ταγιπ Ερντογάν, καθώς, 
ανακοίνωνε ότι η επίσκεψη του 
Κ. Καραμανλή θα γίνει τον Δε
κέμβριο. Σύμφωνα με το CNN 
Turk ο κ. Ερντογάν τόντσε ότι« ο 
Κώστας στο τέλος του ερχόμενου 
μήνα θα επισκεφθεί την Τουρκία» 
(ο κ. Ερντογάν αναφέρεται στους 
πρωθυπουργούς της Ιταλίας, Αγ
γλίας και Ελλάδας, με τα μικρά ο- 
νόματάτους).

θετικά συμπεράσματα από την εξόρμηση του ΠΑΣΟΚ με θέμα την ακρίβεια

«Κατηγορώ» Γ. Παπανδρέου 
για δημοοιονομική κατάρρευση
»  Η μεγαλύτερη εξόρμηση 
του ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές. 
Συμμετείχαν πάνω από 15.000 
μέλη, μοιράστηκαν πάνω από 
300.000 φυλλάδια

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΣΚΟΥΡΗ

Γ ια «δημοσιονομική κατάρ
ρευση» θα κατηγορήσετ α
πόψε την κυβέρνηση ο Γιώρ

γος Παπανδρέου, ενώ θετική υπήρ
ξε η πρώτη πανελλαδική εξόρμηση 
του κόμματος, με θέμα την ακρίβεια.

«Ούτε τον δεύτερο προϋπολογι
σμό της η κυβέρνηση δεν μπορεί να 
εκτελέσετ», πρόκειτατ να τονίσει α
πόψε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μι
λώντας σε εκδήλωση του ελληνοα- 
μερικανικού επιμελητηρίου για την 
οικονομία, ενώ θα υπογραμμίσει πως 
και οι μεταρρυθμίσεις που η κυβέρ
νηση έκανε ή δεν είχαν αποτελέ
σματα ή είχαν αντίθετα αποτελέ
σματα από αυτά που αναμένονταν.

O OTE δεν έχει λάβει ακόμα την 
έγκρτση της Κομιστόν, το ασφαλι- 
σττκό των τραπεζών αντιμετωπίζει 
οικονομικά προβλήματα, το ωράριο 
όχι μόνο δεν δημιούργησε νέες θέ
σεις εργασίας και δεν αύξησε τον τζί
ρο όπως επέμενε η κυβέρνηση, αλ
λά έφερε και νέα προβλήματα στους 
μτκρομεσαίους κατ τους εργαζομέ
νους κ.λπ.

Είναι σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ επι
διώκει να μεταφέρει την πολιτική α-

»  Γ. Παπανδρέου

τζέντα στοντομέατης οικονομίας, έ
ναν τομέα που θα κρίνει εν πολλοίς 
και τις προσεχείς εκλογές. Αλλωστε, 
τόσο η πανελλήνια ημέρα για την α- 
κρίβετα που πραγματοποιήθηκε το 
Σάββατο όσο και το πανελλαδικό 
διήμερο για την υγεία (14 και 15 Νο
εμβρίου).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ »  Τα συμπερά
σματα, πάντως, από την πανελλαδι
κή ημέρα για την ακρίβεια είναι πολ
λαπλά. Πρώτον -και σύμφωνα πάντα 
με τη Χαριλάου Τρικούπη- για πρώ
τη φορά μετά την απώλεια της εξου
σίας, το ΠΑΣΟΚ πραγματοποίησε 
μια τόσο μεγάλη εξόρμηση, αφού τα 
μέλη των κλιμακίων που επισκέ- 
φθηκαν λαϊκές, καφετέριες και σού
περ μάρκετ σε όλη τη χώρα ανέρχο-
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Πρόταση 
για την 
αυτοδιοίκηση
»  Υπέρ της Μητροπολιτι- 
κής Αυτοδιοίκησης πρόκει
ται να ταχθεί ο κ. Γ. Παπαν
δρέου που το πρωί της Πέ
μπτης θα μιλήσει στο Συνέ
δριο της ΚΕΔΚΕ στη Ρόδο. Ο 
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα 
παρουσιάσει ολοκληρωμένη 
πρόταση για την Αυτοδιοίκη
ση, ακόμα και για τα οικονο
μικά της, σε συνδυασμό με 
την επικείμενη συνταγματι
κή αναθεώρηση. Το πρωί 
σήμερα ο κ. Παπανδρέου θα 
συναντηθεί με την Ευρωκοι- 
νοβουλευτική Ομάδα του 
κόμματός του, ενώ το μεση
μέρι αύριο θα παραθέσει 
γεύμα στους Κοινοβουλευτι
κούς Συντάκτες των Μέσων 
Ενημέρωσης.

νται σε 15.000, ενώ εκτιμούν ότι μοι
ράστηκαν πάνω από 300.000 φυλ
λάδια κατ... σφίχτηκαν περί τα 80.000 
χέρια!

Δεύτερον, από την εξόρμηση, 
μπορεί να χάρηκαν οι ψηφοφόροι 
του ΠΑΣΟΚ, που είδαν δίπλα τους τα 
στελέχη του κόμματός τους, ωστόσο 
τα κλτμάκτα δεν συνάντησαν θετικό

κλίμα προς το κόμμα της αξτωματτ- 
κής αντιπολίτευσης, τέτοιο τουλάχι
στον που να συνιστά αλλαγή ρότας 
των ψηφοφόρων.

Τρίτον, ενώ οι ψηφοφόροι της 
Νέας Δημοκρατίας υπήρξαν «μα
γκωμένου) (κάποιοι εξ αυτών έλεγαν 
στα κλτμάκτα «και εσείς η  κάνατε ετ- 
κοστ χρόντα»), οι ψηφοφόροι του 
ΠΑΣΟΚ έστελναν το μήνυμα «να α
ποσυρθούν από τη δημοστότητα» 
πρώην κορυφαία στελέχη που με ττς 
πολιτικές τους ή την προσωπική τους 
στάση έχουν προκαλέσετ τη μήντν 
των εργαζομένων. Ως κεντρικό μή
νυμα, βεβαίως, παραμένετ πως για 
πρώτη φορά ως αντιπολίτευση το 
ΠΑΣΟΚ βγήκε στους δρόμους και 
πως η πρώτη αυτή φορά άφησε «μα
γιά» για τις επόμενες εξορμήσεις.

ΔΕΚΟ »  Το ΠΑΣΟΚ, πάντως, δεί- 
χνετ να το απασχολεί και το νομο
σχέδιο για τις ΔΕΚΟ που πρόκειται 
να καταθέσει η κυβέρνηση, καθώς 
στη Χαριλάου Τρικούπη δεν επιθυ
μούν να την ξαναπατήσουν όπως έ
γινε με τον OTE. Το θέμα, ωστόσο, εί
ναι δύσκολο, καθώς υπάρχουν πα- 
γιωμένες δύο αντιλήψεις για την οι
κονομία.

Προκειμένου δε να μην δημι- 
ουργηθούν προβλήματα, το νομο
σχέδιο για τις ΔΕΚΟ δεν μπήκε στην 
ατζέντα της αυριανής συνεδρίασης 
του Συντονιστικού, όπου θα συζητη
θούν οι εξελίξεις στην οικονομία, υ
πό το φως των νέων αλλαγών στον 
προϋπολογισμό.
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Σε κλίμα έντασης συνεδρίασε η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή

Πήρε το χρίομα του ΣΥΝ ο Α. Τσίπρας

Ο ΣΥΝ είναι το πρώτο κόμμα 
που προχώρησε στην έ
γκριση υποψηφιοτήτων για 

τις δημαρχιακές εκλογές, καθώς ε- 
νέκρινε την υποψηφιότητα του Αλέ- 
ξηΤσίπρα για τον δήμο της Αθήνας, 
του Τ. Κουράκη στον Δήμο Θεσσα
λονίκης και ομόφωνα την πρόταση 
για τον Θ. Δρίτσα στον Δήμο Πει- 
ρατά. Η Κεντρτκή Πολιτική Επιτρο
πή του ΣΥΝ, όμως, συνεδρίασε χθες 
σε κλίμα έντονων αντιπαραθέσεων 
και αποχωρήσεων, αφού η πρώτη α
πό αυτές τις υποψηφιότητες, του κ. 
Τσίπρα βρέθηκε στο μάτι του κυ
κλώνα των εσωτερικών αντιπαρα
θέσεων του κόμματος. Η πολιτική ε
πιτροπή απέρριψε με μεγάλη πλειο-

ψηφία την πρόταση της Νομαρχια
κής Οργάνωσης Αθήνας για τον Μι- 
χάλη Παπαγιαννάκη και ενέκρινε 
ως πρόταση υποψηφιότητας για τον 
πρώτο δήμο της χώρας -ύστερα από 
πρόταση του Αλέκου Αλαβάνου- τον 
Αλέξη Τσίπρα.

Το κλίμα στη διήμερη συνε
δρίαση της ΚΠΕ του ΣΥΝ ήταν βαρύ, 
καθώς τέθηκαν όχι μόνο διαδικα
στικά θέματα -για τον τρόπο επιλο
γής- αλλά και γενικότερα που αφο
ρούν την τακτική του κόμματος σπς 
αυτοδτοικητικές εκλογές.

Αίσθηση προκάλεσε και το άρ
θρο στην «Αυγή» της Κυριακής του 
Λεωνίδα Κύρκου, ο οποίος, μεταξύ 
άλλων, τόντσε όπ πολλοί αναρωπ-

ούνται αν «αξίζει να απλωνόμαστε σε 
μια προσπάθεια χωρίς καμία προο
πτική, εκτός του να συντηρήσουμε έ
να μίζερο μικρό ποσοστό». Ωστόσο, 
αντίθετη άποψη εξέφρασε το ιστορι
κό στέλεχος της Αριστεράς Κ. Φιλί- 
νης, ο οποίος απάντησε χθες στον κ. 
Κύρκο στηρίζοντας την ηγεσία του 
ΣΥΝ, ενώ υποστήριξε την πρόταση 
υπέρ του Α. Τσίπρα.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ »  Είναι χαρακτηρι
στικό όπ αμέσως μετά τη μη επικύ
ρωση της πρότασης της NE Αθήνας 
από την ΚΠΕ (με ψήφους 66 ένανπ 
33), αποχώρησαν από την αίθουσα τα 
μέλη της «Ανανεωτικής Συσπείρω
σης», ενώ αμέσως μετά στην πρότα-

ση του κ. Αλαβάνου για τον Δ  Τσί
πρα (68 υπέρ και 7 αποχές) τα μέλη 
της «Παρέμβασης» απείχαν από την 
ψηφοφορία. Ο κ. Αλαβάνος τόνισε ό
π  θα πρέπει να υποστηριχθεί η ε
ναλλακτική, αριστερή παρουσία του 
κόμματος σπς δημοτικές εκλογές, α
ναγνωρίζοντας ωστόσο όπ το 42% 
βάζει νέα ζητήματα και ως εκ τούτου 
μπορεί να γίνουν πτο ευρύτερες συ
νεργασίες, ώστε «το λάκκο που ά
νοιξε η ΝΔ να πέσει η ίδια μέσα».

Πλατφόρμα υπέρ της αλλαγής 
της στρατηγικής του κόμματος σπς ε
κλογές κατέθεσε ο Σ. Πττσιόρλας λέ
γοντας όπ ο ΣΥΝ πρέπει να διεκδι- 
κήσει τον ρόλο του βασικού πόλου 
προγραμματικής αντιπολίτευσης.
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΚΑΝΔΑΛΟΛΟΓΙΑ

Η αλήθεια για 
το χρηματιοιήριο

Η χρηματιστηριακή έξαρση του 
1999 είχε την αφετηρία της στο 
1997. Μετά από τρία χρόνια στα
σιμότητας, ο δείκτης σημείωσε 
άνοδο κατά 58,5%. Το 1998 και 
το 1999 η άνοδος επιταχύνθηκε. 
Αντίθετα, από το 2000 μέχρι το 
2002 ο δείκτης εμφάντσε σημα- 
νπκή πτώση. Πρώτο έτος νέας 
ανόδου που συνεχίστηκε έκτοτε 
ήταν το 2003. Κατά το διάστημα 
1997 - 99, ταυτόχρονα με την ε
πιταχυνόμενη αύξηση των τι
μών, αυξήθηκε η αξία των συ
ναλλαγών. Η πτώση των τιμών 
μετά τις 17 Σεπτεμβρίου 1999 
προσάρμοσε τις τιμές στα επίπε
δα των 4.000 μονάδων μέχρι τα 
μέσα Απριλίου του 2000. Λίγο 
αργότερα άρχισε η απροσδόκη
τη πτώση των διεθνών τιμών 
που διάρκεσε μέχρι τις αρχές 
του 2003, και ήταν η μεγαλύτερη 
μετά το 1929 - 32. Οι ελληνικές 
τιμές ακολούθησαν αναπόφευ
κτα τη διεθνή τάση. Σττς 
31.12.2002 ο δείκτης στο Χρημα
τιστήριο Αθηνών είχε φτάσει 
στις 1.748 μονάδες. Η μεγάλη 
μείωση των ημών του ελληντ- 
κού χρημαηστηρίου ήταν συ
νάρτηση διαφόρων παραγό
ντων, προκλήθηκε όμως κυ
ρίως από τη διεθνή κρίση. Ση- 
μανπκός αριθμός επενδυτών, 
που το 1999 στράφηκαν γτα 
πρώτη φορά στο χρημαηστήριο, 
δεν είχαν εμπειρία ούτε πώς 
λειτουργεί η αγορά ούτε πώς 
διαμορφώνονται οι ημές. Ηταν 
βέβαιοι όη δεν μπορούσε να υ
πάρξει αναστροφή της ανόδου.

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ »  Η βεβαιότητα 
αυτή τροφοδότησε βραχυπρόθε
σμες προσδοκίες υπερκέρδους 
από την υπερβολική αύξηση 
των ημών. Από την πλευρά των 
επιχειρημαηών η «χρημαηστη- 
ριακή άνθηση» ανημετωπίστη- 
κε πολύ συχνά με βραχυπρόθε
σμα ιδιοτελή κριτήρια. Η γρήγο
ρη άνοδος των ημών έδωσε την 
αίσθηση όη μπορούσαν να συ
γκεντρώσουν φθηνά κεφάλαια 
και έσπευσαν να το κάνουν όσο 
πιο γρήγορα γινόταν. Η μεγάλη 
κάμψη των ημών χρεώθηκε 
σης εποπτικές αρχές και στην 
κυβέρνηση. Η προσδοκία όη οι 
εποπτικές αρχές μπορούσαν να 
παρέμβουν σης ημές ήταν εξω- 
πραγμαηκή. Η ανταπόκριση 
της πολττείας στην κρίση του 
1999 - 2000 ήταν άμεση σε ό
ρους μεταρρυθμίσεων, αλλά και 
σε όρους ημωρίας των παραβά
σεων. Παρ’ όλα αυτά όμως η πο
λιτική κατασυκοφάντηση της 
κυβέρνησης και των εποπηκών 
αρχών ήταν εντονότατη. Η θεω
ρία για το «έγκλημα» στα χρη
ματιστήριο αποσιώπησε τελείως 
την ύπαρξη διεθνούς κρίσης.

Αποσπάσματα από το βιβλίο ίου Κ. Σημίτη «Πολιτική για μια δημιουργική Ελλάδα 1996- 

2004» προδημοσιεύει και σήμερα η «Ημερήσια». Τα σημερινά αποσπάσματα αφορούν την οικο

νομία, τις μεταρρυθμίσεις και το χρηματιστήριο.

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ Κ. ΣΗΜΙΤΗ

Ο εκουγχρονιομός
δεν έχει ημερομηνία λήξης

»  «Δεν υπάρχει μεταρρύθ
μιση που λύνει μια για πάντα 
όλα τα προβλήματα. Τη μία 
παρέμβαση χρειάζεται να την 
ακολουθήσουν και άλλες»

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΣΚΟΥΡΗ

Η χώρα πρέπει να έχει 
συνεχώς ανανεού- 
μενο μεταρρυθμι- 

στικό σχέδιο για να διατηρήσει υ
ψ ηλούς ρυθμούς ανάπτυξης», 
«προειδοποιεί» με το βτβλίο του, 
ο πρώην πρωθυπουργός, Κ. Ση
μίτης, ενώ ταυτόχρονα σημειώ
νει -ως πολιτική παρακαταθήκη- 
πω ς «ένα εκσυγχρονιστικό εγ
χείρημα δεν έχει ημερομηνία λή
ξης». Ο πρώην πρωθυπουργός, 
για παράδειγμα, τάσσεται ευθέ
ως υπέρ μιας νέας μεταρρύθμι
σης στο Ασφαλιστικό, που δεν θα 
επικεντρώνεται στους μισθωτούς 
του ΙΚΑ, υπέρ της απελευθέρωσης 
της αγοράς ενέργετας, της μερικής 
απασχόλησης, υπέρ μέτρων για τη 
μείωση του δημοσίου χρέους, κ.λπ.

Η «Ημερησία» προδημοσιεύ- 
ετ κατ σήμερα αποσπάσματα από 
το βιβλίο του κ. Κ. Σημίτη «Πολτ- 
ττκή γτα μια δημιουργική Ελλάδα 
1996 - 2004», αποσπάσματα που α
φορούν την οικονομία, τις μεταρ
ρυθμίσεις, το χρηματιστήριο, την 
απογραφή.

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΕΙΑΖΟ
ΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ »  Έ να εκσυγ
χρονιστικό εγχείρημα δεν έχει η
μερομηνία λήξης. Ούτε υπάρχει με
ταρρύθμιση που λύνει μια για πά
ντα άλατα προβλήματα. Τη μία πα
ρέμβαση χρειάζεται να την ακο
λουθήσουν κατ άλλες. Γιατί, συ
νειδητά ή όχτ, κάποτα θέματα έ- 
μετναν ανοικτά, γιατί χρετάζεται 
να δταπιστωθούν τα αποτελέσμα
τα ώστε να εντοπιστούν στ ελλεί- 
ψετς, γιατί οι θετικές αντιδράσεις 
πρέπει να  έχουν συνέχεια. Για 
παράδειγμα, η ασφαλιστική με
ταρρύθμιση είχε επίκεντρο τους μι
σθωτούς του ΙΚΑ. Χρετάζεται όμως 
να συνεχιστεί και σε άλλους τομείς. 
Η απελευθέρωση της αγοράς η
λεκτρικής ενέργειας δεν αποκα- 
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ανταγωνισμό. Οι ιδιώτες παρα
γωγοί ηλεκτρικής ενέργειας δεν 
προχώρησαν ακόμη σε εκτεταμέ
νη εγκατάσταση των νέω ν μονά
δων. Η μερτκή απασχόληση εί
ναι πια δυνατή, αλλά δεν έχει πά
ρει ακόμη την επιθυμητή έκταση, 
ώστε να μειώσει την ανεργία, τδίως 
των γυναικών. Η Ελλάδα έχει έ
ναν από τους υψηλότερους δείκτες 
γραφειοκρατικών εμποδίων στην 
Ενωση, παρά τις προσπάθειες για 
την απλοποίηση των προϋποθέ
σεων επιχειρηματτκής δραστη
ριότητας και τον περιορισμό της 
γραφειοκρατίας. Ο ΟΑΕΔ, παρά 
την ανασυγκρότησή του, δεν έχει 
καταφέρει να παράσχει στους α
νέργους εξειδικευμένη και εξα- 
τομικευμένη συμπαράσταση σε 
μεγάλη έκταση. Ο δείκτης του δη- 
μόστου χρέους παραμένετ στο ε
πίπεδο του 100% του ΑΕΠ, γεγο
νός που σημαίνει ότι περισσότεροι 
πόροι από ό,τι πρέπει απορρο- 
φώνται στην εξόφληση χρεών και 
δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
σε επενδύσεις.

Ο ενδεικτικός αυτός κατάλο
γος ελλείψεων και αναγκαίων 
συμπληρώσεων θα μπορούσε να 
συνεχιστεί και με πολλά άλλα πα
ραδείγματα. Οι υστερήσεις της ελ
ληνικής κοινωνίας είναι, παρά 
τις μεταρρυθμίσεις, α
κόμη πολλές. Η χώ 
ρα πρέπει να έχει ένα 
συνεχώς ανανεούμενο 
μεταρρυθμιστικό σχέ
διο για να διατηρήσει 
υψηλούς ρυθμούς α
νάπτυξης.

»  Κ. Σημίτης

σοχή που έπρεπε στις παραμέ
τρους που έχουν άμεση σημασία 
για τους εργαζόμενους και είναι 
ως εκ τούτου σημανπκές. Το σχέ
διο έτσι συνάντησε την έντονη α
ντίδραση των συνδικάτων. Η προ
οπτική μιας ισχυρής διάστασης 
με ένα σημαντικό τμήμα της κοι
νω νίας και γ ια  ένα τόσο ευαί
σθητο θέμα δεν άρμοζε σε μια κυ
βέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Μια λύση 
στο ασφαλιστικό δεν μπορούσε 

να προχωρήσει με τέ
τοιους όρους. Η κυ
βέρνηση απέσυρε γ ι’ 
αυτό την πρόταση ού
τως ώστε ο δημόσιος 
διάλογος να ξεκινήσει 
από νέα βάση.

Ο πρώην πρω
θυπουργός τάσσε
ται ευθέως υπέρ 
μιας νέας μεταρ
ρύθμισης στο

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ 
ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ (2001)
»  Το σχέδιο δεν προ- 
έβλεπε την κρατική 
χρηματοδότηση του α- 
σφαλτστικού ελλείμ
ματος. Αυτό είχε αρ
νητική επίπτωση στις 
ρυθμίσεις που αφο
ρούσαν το ύψος των συντάξεων, 
τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις και 
άλλα θέματα. Το γεγονός όμως ό
τι η πρόταση αντιμετώπιζε τα οι
κονομικά και ασφαλιστικά προ
βλήματα μακροπρόθεσμα μας πα-

ΠΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΡΕΠ-
ΠΑ (2002) »  Η έκθε
ση του Διεθνούς Νομι
σ μ α τικού  Τ α μ είου  
(ΔΝΤ) το 2004 α ν α 
γνωρίζει τη θετική συ
νεισφορά της μεταρ
ρύθμισης του 2002 στη 
βελτίωση της βιωσιμό
τητας του συστήματος, 

αν και επισημαίνει τα όρια αυτής 
της βελτίωσης. Αλλωστε και η ί
δια η κυβέρνηση είχε δηλώσει ό
τι η μεταρρύθμιση σχεδιάστημε 
με ορίζοντα αντιμετώπτσης τα 30 
έτη, αντί τα 50 που θεωρεί απα-

Ασφαλιστικό, που 
δεν θα επικεντρώ
νεται στους μισθω
τούς του ΙΚΑ, υπέρ 
της απελευθέρωσης 
της αγοράς ενέργει
ας και της μερικής 
απασχόλησης

πΡ,9γ, ό-

πως έδειξαν οι αλλαγές που ε
πήλθαν με την ένταξη των οικο
νομικών μεταναστών στην ασφά
λιση, ο σχεδιασμός για τα επόμε
να πενήντα χρόνια έχει πολλές α
βεβαιότητες.

«ΝΑΙ» ΣΕ ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
»  Η μεταρρύθμιση του 2002 ε
δραίωσε ένα αίσθημα βεβαιότητας 
στους ασφαλισμένους. Δημιούρ
γησε τις προϋποθέσεις περαιτέρω 
διαρθρωττκών αλλαγών στο α
σφαλιστικό σύστημα ώστε να υ
πάρξει περισσότερη ισοτιμία και 
κοινωνική δικαιοσύνη και άνοι
ξε τον δρόμο για ενοποιήσεις τα
μείων.

Οποιες νέες μεταρρυθμίσεις 
χρειάζονταν, μπορούσαν πλέον 
να σχεδιαστούν στον κατάλληλο 
χρόνο χωρίς εκβιαστικά διλήμ
ματα για τους πολίτες.Η Νέα Δη
μοκρατία, προχώρησε το καλο
καίρι του 2005 σε ρύθμιση του α
σφαλιστικού των τραπεζοϋπαλ- 
λήλων. Η ρύθμτση αυτή έγινε χω 
ρίς την αναγκαία κατά τη νομο
θεσία αναλογισηκή μελέτη, χωρίς 
κοινωνικό διάλογο και με μετα- 
κύλιση των υποχρεώσεων των 
τραπεζών στο κοινωνικό σύνολο.

ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
»  Στην Ολυμπιακή Αεροπορία 
δοκιμάστηκαν αλλεπάλληλα σχέ
δια αναδιάρθρωσης, τα οποία ό
μως δεν απέδωσαν. Αυτό οφει
λόταν τόσο στην έλλειψη αποφα
σιστικότητας και την απειρία των 
διοικήσεων, στην έλλειψη προ- 
νοητικότητας και ευθύνης των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων 
μπροστά στη διεθνή κρίση των α
ερομεταφορών που προκάλεσε η 
επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου 
2001 στη Ν. Υόρκη, αλλά και στην 
αρχική διστακτικότητατης δικής 
μας πολιτικής. Η απώλεια σημα
ντικών πόρων συνεχίστηκε. Με
τά το 2001 και αφού οι προσπάθειες 
πώλησης του συνόλου της εται
ρείας δεν καρποφόρησαν, απο- 
φασίστηκε ο διαχωρισμός της ε
ταιρείας. Μια νέα αεροπορική ε
ταιρεία, οι «Ολυμπιακές Αερο
γραμμές», ανέλαβε το πτητικό έρ
γο της Ολυμπιακής χωρίς να επι
βαρύνεται από τα βάρη του πα-
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»  Κ. Σημίτης: «Η δημοσιο
νομική προσαρμογή που 
επιτεύχθηκε την περίοδο 
1996-99 δεν μπορεί να 
αμφισβητηθεί ακόμα κι 
αν κανείς θελήσει να δε
χτεί τις έντονα αμφισβη
τούμενες υποθέσεις 
πάνω στις οποίες στηρί
χτηκε η υπογραφή»

« Η Ε.Ε. έπρεπε να ζητήσει την άποψή μας...»

Η απογραφή ήταν 
επιπολαιότητα της Ν.Δ.

»  Η κυβέρνηση της Νέας 
Δημοκρατίας χειροτέρευσε τη 
διαπραγματευτική θέση της 
χώρας και δημιούργησε η ίδια 
εμπόδια στη δουλειά της

Η απογραφή υπήρξε αντικεί
μενο έντονης διαμάχης και 
εκτεταμένων συζητήσεων. 

Η διεξοδική παρουσίαση του θέματος 
δεν είναι δυνατή εδώ, γ ι’ αυτό θα α
ναφερθώ μόνο στη δική μου θέση.

Η Νέα Δημοκρατία, σε όλη τη 
διάρκεια της οκταετίας, ισχυριζόταν 
ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ παρου
σιάζει μια «εικονική πραγματικότητα». 
Ο πρόεδρός της είχε, μάλιστα, μιλή
σει για «οικονομία τραβεστί».

Η απογραφή εξυπηρέτησε δύο στό
χους: Ο πρώτος ήταν η επιβεβαίωση 
των ισχυρισμών της Νέας Δημοκρα
τίας και η απαξίωση του έργου της έ
νταξης της χώρας στην ΟΝΕ. Ο δεύ
τερος και κυριότερος, να μεταφερ
θούν όσο το δυνατόν περισσότερες 
μελλοντικές υποχρεώσεις προς τα πί
σω και να επιβαρυνθούν τα ελλείμματα 
της περασμένης οκταετίας.

ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ »  Επιπλέον, η απο- 
γραφή ακολούθησε αδιαφανείς τρό
πους. Δεν έγινε υπό την εποπτεία της 
ανεξάρτητης Κεντρικής Τράπεζας, ό
πως στην περίπτωση της Πορτογα
λίας, δεν έγινε από διεθνείς οργανι
σμούς, δεν έγινε με συμμετοχή εκ
προσώπων της προηγούμενης κυ
βέρνησης. Καμιά πληροφορία δεν δό
θηκε για τα στοιχεία που τεκμηρίωσαν 
τα συμπεράσματα, αλλά ούτε και πώς 
συγκεκριμένα προέκυψαν τα συμπε
ράσματα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Επιτρο
πή αποδέχτηκε τους ισχυρισμούς της 
κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, 
διότι κατά την πάγια τακτική της δεν 
αμφισβητεί τις κυβερνήσεις όταν αυ

τές τροποποιούν προς το αρνητικό τα 
στοιχεία τους. Η Ευρωπαϊκή Ενωση θα 
έπρεπε, όμως, να έχει ζητήσει και την 
άποψη των υπευθύνων της προηγού
μενης κυβέρνησης και να ακολουθή
σει διαδικασίες που διασφαλίζουν α
ντικειμενικότητα.

Οι μεταβολές στο λογιστικό έλ
λειμμα των ετών διακυβέρνησης του 
ΠΑΣΟΚ επιτεύχθηκαν κυρίως με την 
αναθεώρηση τριών βασικών μεγε
θών. Το πλέον σημαντικό μέγεθος εί
ναι οι στρατιωτικές δαπάνες.

Πιο αναλυτικά, οι δαπάνες για την 
προμήθεια στρατιωτικών εξοπλισμών 
με βάση το λογιστικό σύστημα της 
Eurostat καταχωρίζονται ως δαπάνη 
κατά την παραλαβή του εξοπλισμού. 
Επομένως, οι προκατα
βολές ή οι δόσεις πριν α
πό την παραλαβή του ε
ξοπλισμού δεν  κατα
γράφονται ως δαπάνη 
του προϋπολογισμού.

ΕΛΛΕΙΜΜΑ »  Το δεύ
τερο μέγεθος που άλλα
ξε, αν και σε μικρότερο 
βαθμό, το έλλειμμα, είναι 
εκείνο  που αφορά το 
πλεόνασμα των ταμεί
ων κοινωνικής ασφάλι
σης. Στον τομέα αυτό μια 
καταγραφή ήταν επιβε
βλημένη και η σχετική 
διαδικασία είχε ήδη ξε
κινήσει με απόφαση του υπουργού 
Οικονομίας τον Σεπτέμβριο του 2003. 
Τα πλεονάσματα κατά την απογραφή 
είναι κάπως μικρότερα.

Το τρίτο μέγεθος που άλλαξε α
φορούσε τις αυξήσεις μετοχικού κε
φαλαίου δημόσιων επιχειρήσεων κα- 
τάταέτη 1997-99. Όμως, η απογραφή 
στο θέμα αυτό έγινε παράτυπα, δηλα
δή με τη χρησιμοποίηση μεταγενέ
στερου κανονισμού της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης που δεν ήταν εφαρμόσιμος για

τα χρόνια αυτά ούτε στην περίπτωση 
της Ελλάδας, ούτε και σε άλλες χώρες.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ »  Πρέπει εδώ να το
νιστεί ότι η δημοσιονομική προσαρ
μογή που επιτεύχθηκε την περίοδο 
1996-99 δεν μπορεί να αμφισβητηθεί 
ακόμα κι αν κανείς θελήσει να δεχτεί 
π ς  έντονα αμφισβητούμενες υποθέσεις 
πάνω στις οποίες στηρίχτηκε η απο- 
γραφή. Το δημοσιονομικό έλλειμμα με
τά την απογραφή του 1999 γίνεται 
3,4% (από 1,8%) του ΑΕΠ, δηλαδή α
πέχει 10 εκατοστιαίες μονάδες από το 
έλλειμμα του ’93, τελευταίο χρόνο δια
κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, 
και 6,8% από το έλλειμμα του 1995. Και 
πάλι είναι το χαμηλότερο έλλειμμα που 

είχε για πολλές δεκαετίες η 
χώρα.

Η απογραφή ήταν μία ε- 
πιπόλαιη κίνηση και αποτέ
λεσμα κομματικής εμπάθει
ας. Η κυβέρνηση της Νέας 
Δημοκρατίας πίστευε ότι με 
την κίνηση αυτή θα έθιγε μό
νο την εικόνα της κυβέρνη
σης του ΠΑΣΟΚ και η ίδια θα 
αποκτούσε κύρος στην Ε.Ε. 
για τη «γενναία πράξη» της. 
Το αποτέλεσμα βέβαια ήταν 
τελείως διαφορετικό: Εκτέ
θηκε η Ελλάδα.

Η κυβέρνηση της Νέας 
Δημοκρατίας χειροτέρευσε 
τη διαπραγματευτική θέση 

της χώρας και δημιούργησε η ίδια ε
μπόδια στη δουλειά της. Τα κράτη- 
μέλη δεν διακρίνουν μεταξύ κυβερ
νήσεων, αλλά χρεώνουν στη χώρα 
τις αρνητικές συμπεριφορές κάθε κυ
βέρνησής της.

Στο ιδιαίτερα διεκδικητικό και α
νταγωνιστικό περιβάλλον της Ενωσης, 
τα λάθη του ενός αποτελούν συγκρι
τικά πλεονεκτήματα για τους άλλους, 
τα οποία δεν διστάζουν να εκμεταλ- 
λευθούν προς όφελος τους.

Η ΝΔ πίστευε ότι 
με την κίνηση αυτή 
θα έθιγε μόνο την 
εικόνα της κυβέρνη
σης του ΠΑΣΟΚ και 
η ίδια θα αποκτούσε 
κύρος στην Ε.Ε. για 
τη «γενναία πράξη» 
της. Το αποτέλεσμα 
βέβαια ήταν τελεί
ως διαφορετικό: 
Εκτέθηκε η Ελλάδα

Διαρθρωτικές αλλαγές

14 συγχωνεύσεις - 
εξαγορές τραπεζών 
μέσα σε 5 χρόνια
»  Σημείο καμπής για 
τις αποκρατικοποιήσεις 
υπήρξε η πώληση της 
Ιονικής την περίοδο 
1998 - 2000

Τ ην τριετία 1998 - 2001 
πραγματοποιήθηκαν 
συνολικά δεκατέσσε

ρις εξαγορές και συγχωνεύ
σεις τραπεζών. Τότε διαμορ
φώθηκαν οι πέντε μεγάλοι τρα
πεζικοί όμιλοι στη χώρα μας 
(Εθνική, Eurobank, Alpha, 
Εμπορική, Πειραιώς), γεγονός 
που ενίσχυσε τον ανταγωνισμό 
στις χρηματοπιστωτικές υπη
ρεσίες.

Σημείο καμπής για π ς  α
ποκρατικοποιήσεις υπήρξε η 
πώληση της Ιονικής την πε
ρίοδο 1998 - 2000. Το σωματείο 
των εργαζομένων στην τράπε
ζα διαφώνησε με 
την πώληση και 
προσπάθησε με 
κάθε τρόπο να την 
εμποδίσει. Αυτή η 
προσπάθεια μα
ταίωσής της απο- 
τέλεσε μάλιστα ση
μείο αιχμής του 
συνδικαλιστικού 
κινήματος. Οδή
γησε σε απεργία 
σαράντα επτά η
μερών το προσω
πικό, σε απεργίες 
την ΟΤΟΕ, την ΑΔΕΔΥ και τη 
ΓΣΕΕ, στην παρεμπόδιση της 
λειτουργίας της τράπεζας, α
κόμα και σε άσκηση βίας κατά 
των υπαλλήλων και των συν
δικαλιστών που διαφωνούσαν. 
Στο τέλος όμως τα συνδικάτα α
ναγκάστηκαν να δεχτούν την 
πώληση. Η αποφασισηκότητα 
της κυβέρνησης τα έπεισε όη θα 
προχωρούσε οπωσδήποτε στην 
εφαρμογή της πολιπκής της. 
Το υψηλό τίμημα που επιτεύ
χθηκε κατά την πώληση και ο 
ανταγωνισμός μεταξύ των με
γάλων τραπεζών για την από
κτησή της άλλαξαν το κλίμα υ
πέρ των αποκρατικοποιήσεων.

ΙΟΝΙΚΗ »  Το διακύβευμα στην 
περίπτωση της Ιονικής, όπως 
και σε άλλες περιπτώσεις α
ποκρατικοποιήσεων, δεν ήταν 
η ματαίωση του σοσιαλισηκού 
εγχειρήματος λόγω της ιδιωη- 
κοποίησης των μέσων παρα-

γωγής, όπως ισχυρίζονταν κά
ποιοι συνδικαλιστές και η πα
ραδοσιακή Αριστερά. Με τη με
τοχοποίηση έληγε ένα ειδικό 
καθεστώς συνδιαχείρισης των 
επιχειρήσεων με τα συνδικάτα 
που ήταν αποτέλεσμα της συ
χνής εναλλαγής και αδυναμίας 
των διορισμένων από το κράτος 
διοικήσεων. Η μόνη σταθερή 
και οργανωμένη δύναμη στη 
δημόσια επιχείρηση ήταν η εκ
προσώπηση των εργαζομένων. 
Μπορούσε γι’ αυτό να επιβάλει 
στη διοίκηση τους δικούς της ό
ρους λειτουργίας της επιχεί
ρησης. Παράδειγμα μιας τέτοι
ας συλλειτουργίας διοίκησης 
και συνδικάτων ήταν η Ολυ
μπιακή Αεροπορία.

Σημανηκό βήμα στην πο
ρεία των αποκρατικοποιήσε
ων αποτέλεσε τον Δεκέμβριο 
του 2001 η επιτυχής είσοδος 
της ΔΕΗ στο χρημαηστήριο. Η 

είσοδος αυτή προϋ
πέθετε όμως τη λύση 
του ασφαλιστικού 
προβλήματος των υ
παλλήλων της επι
χείρησης.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Αλλά 
και στον τομέα της 
ενέργειας έγιναν α
νακατατάξεις με τη 
συγχώνευση το 2003 
των ΕΛΠΕ στην ι
διωτική ΠΕΤΡΟΛΑ, 
καθώς και με τη δια

δικασία πώλησης σημαντικού 
μεριδίου της ΔΕΠΑ σε στρα
τηγικό επενδυτή, που όμως η 
νέα κυβέρνηση της Νέας Δη
μοκρατίας πάγωσε μετά π ς  ε
κλογές του 2004.

Η πώληση της ΕΤΒΑ το 
2002, η αποκρατικοποίηση των 
ναυπηγείων Σκαραμαγκά, η 
εκχώρηση του καζίνου της Πάρ
νηθας σε διεθνείς επενδυτές, η 
διάθεση ενός σημανπκού πα
κέτου μετοχών της Εθνικής σε 
ξένες αγορές, αποτέλεσαν π ς  
κυριότερες αποκρατικοποιή
σεις της τελευταίας περιόδου.

Τα κύρια  εμπόδια  εδώ 
προήλθαν είτε από τις διοική
σεις των επιχειρήσεων που δεν 
ήθελαν την αποκρατικοποίη
ση γιατί θα σήμαινε την απο
μάκρυνσή τους είτε από αντα
γωνιστικές επιχειρήσεις. Χρει
άστηκε χρόνος και τριβή για να 
ξεπεραστούν οι διάφορες εν
στάσεις.
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