
Κλεφίτυπη 
μεταββύθμισ
Του Αντώ νη Καρακούση

Ε ΓΚΑΤΕΛΕΙΨ ΑΝ 18 μήνες 
τις ΔΕΚΟ και τώρα τρέχουν 

πίσω από τα σχέδια Χριστοδου- 
λάκη: Υπερπροβάλλεται τελευ
ταίως από τους κυβερνητικούς 
διαύλους επικοινωνίας η προο
πτική μετακίνησης του «μεταρ- 
ρυθμιστικού» κύματος στην πε
ριοχή των Δημοσίων Επιχειρήσε
ων και Οργανισμών και μάλιστα 
ο συγκεκριμένος χώρος περι- 
γράφεται ως βάση της ζητούμε
νης δημοσιονομικής εξυγίαν
σης, η περιοχή όπου θα εξασφα
λιστούν εξοικονομήσεις και θα 
υπάρξουν ευκαιρίες ελέγχου 
των δαπανών.

Α ποδίδονται στην πολυδιαφη
μισμένη προσπάθεια διαστά

σεις μεγάλης επιχείρησης. Μοιά
ζει αυτή η μετατόπιση ενδιαφέ
ροντος με υποκατάστατο της 
πραγματικής προσπάθειας μείω
σης των δημοσίων ελλειμμάτων. 
Δεν είναι σε θέ
ση η κυβέρνηση 
να ελέγξει το δη
μοσιονομικό 
πρόβλημα στον 
πυρήνα του, εκεί 
όπου βασιλεύει 
το βαθύ και 
πραγματικά σπά
ταλο κράτος, δεν 
επεμβαίνει στις 
μεγάλες εστίες 
υπερδαπανών ό
πως είναι αυτές, 
της υγείας, της 
κοινωνικής ασφάλισης, της άμυ
νας, των νοσοκομείων, των πα
νεπιστημίων και έτσι μετακινείται 
στην περιφέρειά του, θέλοντας 
να κερδίσει τις εντυπώσεις.

Α λλά και εκεί οι κυβερνώντες 
δείχνουν να ενεργούν ως 

πρωτάρηδες, ωσάν μόλις τώρα 
να ανακαλύπτουν την πυρίτιδα. 
Όταν ήλθαν στην εξουσία τούς 
περίμεναν συγκεκριμένα σχέδια 
για τις δημόσιες επιχειρήσεις 
και τους κρατικούς οργανι
σμούς, τα οποία στις περισσότε
ρες των περιπτώσεων εγκατέλει- 
ψαν. Επί 18 μήνες ακύρωσαν 
πλήθος σχεδίων, ανέτρεψαν 
σύγχρονα καθεστώτα και επανέ- 
φεραν κομματικές πρακτικές 
του μακρινού παρελθόντος. 
Έδρασαν με άλλους λόγους επί 
μακρό χρονικό διάστημα ως φο
ρείς της αντιμεταρρύθμισης. Και 
τώρα, αφού διαπίστωσαν πόσο 
θλιβερά ήταν τα αποτελέσματα 
της διαχείρισής τους, έρχονται 
να κηρύξουν τη «μεταρρύθμι
ση».

Η προηγούμενη κυβέρνηση, 
την οποία η «νέα διακυβέρ

νηση» δεν χάνει ευκαιρία να ψέ
ξει και να την καταστήσει υπεύ
θυνη διά πάσαν νόσον, αυτή η 
τόσο κακή, όπως περιγράφεται 
από πολλούς, κυβέρνηση είχε α
ναθέσει σε λογιστικές εταιρείες 
αναλυτικούς ελέγχους σε όλες 
τις ΔΕΚΟ και είχε επιβάλει στο 
τέλος της θητείας της αυστηρό 
έλεγχο των μισθολογικών δαπα-

Ο ι κυβερνώ ντες 

επί 18 μήνες 

ακύρωσαν πλήθος 
σχεδίω ν, ανέτρεψαν 

σύγχρονα καθεστώτα 
και επανέφεραν 

κομματικές πρα
κτικές του μακρινού 

παρελθόντος

νών τους, δραστικό περιορισμό 
των χορηγιών τους και των δια
φημιστικών πακέτων τους. Ενά- 
μιση χρόνο μετά η σχετική εγκύ
κλιος του κ. Χριστοδουλάκη ανα- 
σύρεται από τους υπευθύνους 
της οικονομικής πολιτικής και 
μεταδίδεται ως πρωτοβουλία με
γίστη.

Α λλά και στο σκέλος των απο
κρατικοποιήσεων τα σχέδια 

ήταν προχωρημένα. Ο διαγωνι
σμός πώλησης του 35% της ΔΕ- 
ΠΑ είχε ευτυχή κατάληξη. Η ι
σπανική κρατική εταιρεία αερίου 
είχε επιλεγεί έπειτα από μακρές 
διαπραγματεύσεις, αλλά η σύμ
βαση δεν υπεγράφη από ευαι
σθησία λόγω των επικείμενων 
τον Μάρτιο του 2004 εκλογών. 
Μετεκλογικά το όλο σχέδιο ε- 
γκαταλείφθηκε εξαιτίας πιέσεων 
από συγκεκριμένες επιχειρημα
τικές δυνάμεις και τώρα λέγο
νται απίστευτα πράγματα περί 
διαχωρισμού της ΔΕΠΑ σε δύο 

εταιρείες δικτύ
ου και εμπορίας 
και κανείς δεν 
λέγει ότι το 49% 
της εμπορίας ή
δη κατέχεται α
πό διεθνείς οί
κους.
|_| ΔΕΗ επίσης

ήταν έτοιμη 
για μεγάλες κι
νήσεις, αλλά η 
«νέα διακυβέρ
νηση» κατέφυγε 
σε λύση κομματι

κή, τοποθέτησε στη θέση του 
προέδρου τον κ. Παλαιοκρασσά 
και το αποτέλεσμα είναι γνωστό 
σε όλους. Έτοιμη ήταν επίσης η 
εισαγωγή της Εταιρείας Τουρι
στικών Ακινήτων στο Χρηματι
στήριο Αθηνών, αλλά η νέα πολι
τική ηγεσία είχε άλλα κατά νου.

Η ΕΤΑ εκεί που ήταν έτοιμη 
να αναπτύξει μεγάλη δρα

στηριότητα οδηγήθηκε σε διάλυ
ση, φορτώθηκε με ζημίες και 
μόλις τώρα αναγγέλλονται ως 
προθέσεις κινήσεις προετοιμα
σμένες από το παρελθόν, όπως 
το θεματικό πάρκο της Αναβύσ 
σου, η πώληση διαφόρων καζί
νων και άλλα.
Ακόμη η αναγγελλόμενη τώρα 
μετοχοποίηση της ΕΥΔΑΠ ήταν έ
τοιμη, είχε εκδηλωθεί ενδιαφέ
ρον από διεθνείς εταιρείες, για 
να καθυστερήσει πάνω από ενά- 
μιση χρόνο. Το ίδιο επίσης συμ
βαίνει με τις αναγγελίες για είσο
δο στο ΧΑΑ των κρατικών λαχεί
ων, για την πώληση της Λαχανα
γοράς του Ρέντη, για την αξιοποί
ηση του λιμανιού της θεσοαλονί
κης και για όσα άλλα σήμερα δια
φημίζονται ως οπουδαία.

Δ υστυχώς αυτή είναι η ιστο
ρία της περιλάλητης «μεταρ

ρύθμισης» των ΔΕΚΟ. Κακέκτυ
πα της πολιτικής Χριστοδουλάκη 
παράγει η «νέα διακυβέρνηση» 
και τίποτε άλλο. Απλώς τα που
λάει αμπαλαρισμένα και παρα- 
μυθιάζονται αρκετοί πως κάτι 
σπουδαίο και μεγάλο γίνεται.

Μελτέμια έντασης 
με Τουρκία στο Αιγαίο
Ανησυχία στο υπ. Εξωτερικών μετά τα ευρώ... όχι
Φ όβοι για  επιστροφή τής έντασης στο Α ιγα ίο  και «πάγωμα» της ελληνοτουρκική ς προσέγγισης  
έχουν α ρχίσει να εκφράζοντα ι από διπλω μάτες του υπουργείου Εξω τερ ικώ ν, αλλά και συνεργάτες 
του Π ρω θυπουργού, μετά τα όσα συνέβησαν σε ευρω παϊκό επ ίπεδο με την ενταξιακή πορεία της 
Τουρκία ς -  αλλά και την επ ιθετική  αντίδραση της Αγκυρα ς.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Ειρήνη Δ. Καρανασοπούλου

πως έλεγε συνεργάτης του 
I  1  κ. Καραμανλή, «η Τουρκία 

έχει συνειδητοποιήσει πλέ
ον ότι η προοπτική τής ένταξης στην 
Έ νωση έχει ουσιαστικά ακυρωθεί 
-  και προχωρά σε νέους προσανα
τολισμούς. Η έναρξη ή μη τω ν δια
πραγματεύσεων δεν είναι το  κομ- 
βικό σημείο -  το  κρίσιμο για  την 
Άγκυρα είναι το  κλίμα στην Ευρώ
πη κι αυτό δεν είναι υπέρ της».

Διπλωματικές πηγές έλεγαν πως 
έχει γίνει συνείδηση στην Τουρκία

Σ Κ Λ Η Ρ Υ Ν Σ Η  Τ Η Σ  Α Γ Κ Υ Ρ Α Σ
καθώς έχει γίνει συνείδηση στην 
Τουρκία πως η προοπτική της 
ένταξης έχει ουσιαστικά πεθάνει...

πως η προοπτική της ένταξης έχει 
ουσιαστικά πεθάνει -  και άρα, κα
τά  τη ν  τουρκική ηγεσία, δεν υφί- 
σταται λόγος «παραχωρήσεων» και 
«θυσιών». Στο πλαίσιο αυτό, η τουρ
κική εξωτερική πολιτική -  σημείω
ναν οι ίδιες πηγές -  δεν έχει κάποιο 
κίνητρο για να αποδέχεται απαιτή
σεις της Αθήνας, είτε πρόκειται για 
την Κύπρο είτε για το  Αιγαίο. Είναι 
χαρακτηριστικό πως η δέσμευση 
της Άγκυρας ότι παραμένει προση
λωμένη στην αρχή της ειρηνικής ε 
πίλυσης τω ν συνοριακών διαφορών 
-  μια δέσμευση που ανέλαβε στο Ελ
σίνκι το  1999, και επαναλήφθηκε, 
έστω  και «νερωμένη», στην απόφα
ση του περασμένου Δεκεμβρίου -  
τώ ρα  συναντά  αντιδράσεις. Ο Α- 
μπντουλάχ Γκιούλ, με επιστολή του 
στον κοινοτικό Επίτροπο Όλι Ρεν, 
ζη τεί ευθέως την απάλειψη αυτής 
της δέσμευσης από το  διαπραγμα
τευτικό πλαίσιο.

Η νέα κατάσταση που διαμορ
φώνεται για την Τουρκία στην Ευ
ρώπη, αλλά και ο επανασχεδιασμός 
που επιχειρεί η Άγκυρα -  στρεφό
μενη κατά τα φαινόμενα στην επι
λογή μιας πολιτικής «σοβινιστικής 
περιφερειακής δύναμης», όπως έ
λεγε συνεργάτης του Πρωθυπουρ
γού -  καθιστούν ορατό το ενδεχό
μενο επαναφοράς της έντασης στις 
ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ό σο  κι 
αν η Ελλάδα αγωνίζεται για την πλή
ρη ένταξη  της Τουρκίας, οι Ευρω
παίοι δείχνουν να έχουν άλλη γνώ 
μη -  και, άρα, όπως συμφωνούν πλέ
ον όλοι στο υπουργείο Εξωτερικών, 
και η Αθήνα θα πρέπει να κάνει άλ
λους σχεδιασμούς.

■  Η νέα κατάσταση που διαμορφώνεται για την Τουρκία στην 
Ευρώπη, αλλά και ο επανασχεδιασμός που επιχειρεί η Άγκυρα -  
στρεφόμενη κατά τα φαινόμενα στην επιλογή μιας πολιτικής 
«σοβινιστικής περιφερειακής δύναμης», όπως έλεγε συνεργάτης 
του Πρωθυπουργού -  καθιστούν ορατό το ενδεχόμενο 
επαναφοράς της έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις

ΓΕ Ρ Μ Α Ν ΙΚ Η  Α Ν Τ ΙΠ Ο Λ ΙΤ Ε Υ Σ Η

Πβοϋπόθεση 
η αναγνώβίση
ΤΟ  ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ συνεχίσθπκαν και οι αρνητικές για την 
Τουρκία δηλώσεις -  αλλά και οι έντονες αντιδράσεις της τουρκικής 
ηγεσίας: Στο... παιχνίδι των επικρίσεων της Τουρκίας εισήλθε το 
Σαββατοκύριακο και η γερμανική αντιπολίτευση, καθώς απομένουν 
κάτι παραπάνω από δέκα ημέρες για τις γερμανικές εκλογές. Οι Ε
λεύθεροι Δημοκράτες (FDP), με τους οποίους παραδοσιακά συνα
σπίζονται οι Χριστιανοδημοκράτες στον σχηματισμό κυβέρνησης, υ
ποστήριξαν ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας δεν 
μπορούν να ξεκινήσουν εάν προηγουμένως η Αγκυρα δεν έχει ανα
γνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία -  κάτι που δεν φιλοδοξεί να πε- 
τύχει ούτε ακόμη κι ο Τάσσος Παπαδόπουλος.
0 καγκελάριος της Αυστρίας κ. Β. Σιούσελ, σε χθεσινές του 
δηλώσεις εκτίμησε πως οι απόψεις της χώρας του εναντίον της 
πλήρους ένταξης της Τουρκίας θα αποκτήσουν μεγαλύτερη 
δυναμική μετά τις γερμανικές εκλογές της 18ης Σεπτεμβρίου, όπου 
εκτός απροόπτου η χριστιανοδημοκράτισσα Αγγέλα Μέρκελ θα 
εκλεγεί καγκελάριος.

«Δ ε ν  είναι η συντέλεια του κόσμου»
0 Τούρκος Πρωθυπουργός, Τ. Ερντογάν, έδωσε συνέχεια στις 
σκληρές δηλώσεις του υπουργού του επί των Εξωτερικών, 
Αμπντουλάχ Γκιούλ. Όπως είπε «η ένταξη για μας δεν είναι εκ των 
ων ουκ άνευ και ούτε είναι η συντέλεια του κόσμου για την Τουρκία 
εάν δεν επιτευχθεί». Αναφερόμενος στην «ειδική σχέση», που πολλοί 
εταίροι αντιπαραβάλλουν προς την πλήρη ένταξη, ο κ. Ερντογάν είπε 
ότι «στο δικό μας λεξιλόγιο δεν υπάρχει αυτή η διατύπωση. Η 
μεταβολή των κανόνων κατά την πορεία αντίκειται στην ηθική».
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ΑΛΕΚΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ
«Ούτε Ν.Δ. ούτε Π ΑΣΟ Κ », είναι η ξεκάθαρη απάντηση της γενικής γραμματέως του ΚΚΕ Αλέκα ς Παπαρήγα γύρω  από θέματα 
συνεργασιώ ν στις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές. Και προσθέτει στη συνέντευξή της στα «Ν ΕΑ» πω ς αν ο ΣΥΝ  στείλει 
επιστολή για συνεργασία αυτή «δεν θα έχει παραλήπτη», ξεκαθαρίζοντας με ποιους θα συνεργασθεί το κόμμα της

«θέλουν μόνο τις ψήφους μας»
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:
Γιάννης Ε. Διακογιάννης_______

Η κ. Παπαρήγα καταγγέλλει την 
κυβέρνηση, τονίζοντας ότι «η 
οικονομία πάει χειρότερα», ε

πικρίνει το σχέδιο Ανάν, αλλά και τη 
ΓΣΕΕ, μιλάει με πάθος για την ελπίδα 
της νεολαίας και αναφέρεται στο «πραγ
ματικό πρόσωπο του ιμπεριαλισμού, ό
πως αυτό φάνηκε στις τρεις πληγείσες 
πολιτείες τω ν ΗΠΑ».

Κυρία Παπαρήγα, ας ξεκινήσουμε με 
αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλο
νίκης. Δεν έχετε την αίσθηση ότι η οι
κονομία πάει χειρότερα από πέρυσι;

«Η οικονομία πάει χειρότερα, γιατί 
συνεχίζεται η πολιτική του ΠΑΣΟΚ α
πό τη Ν.Δ. Βεβαίως, δεν είναι χειρότε
ρα για όλους. Το μεγάλο κεφάλαιο κερ
δίζει. Οι βιομήχανοι, οι μεγαλοεπιχει- 
ρηματίες, αν εμφανίζονται λίγο δυσα- 
ρεστημένοι και ανήσυχοι, είναι γιατί 
θέλουν να παίρνονται πιο γρήγορα τα 
αντιλαϊκά μέτρα. Θέλουν η κάθε κυ
βέρνηση να παίρνει τα μέτρα χωρίς να 
ενδιαφέρεται για την πολιτική δυσαρέ
σκεια που δημιουργεί».

Η ανάλυση αυτή σάς οδηγεί να δράτε 
ως κόμμα περισσότερο μέσα από το 
ΠΑΜΕ και να διαφοροποιήστε από τη 
ΓΣΕΕ;

«Η ανάλυση της πολιτικής της Ν.Δ., 
του ΠΑΣΟΚ και της Ε.Ε. είναι το ένα πε
δίο. Υπάρχει και το πεδίο έκφρασης της 
πολιτικής τω ν κομμάτων στο συνδικα
λιστικό κίνημα. Επικρίνουμε τη ΓΣΕΕ, ε
πειδή βλέπουμε ότι η ΔΑΚΕ, αν και πιέ
ζετα ι από τη  δυσαρέσκεια τω ν  κάτω, 
δεν θέλει να έρθει σε αντίθεση με την 
κυβερνητική πολιτική. Βλέπουμε, επί
σης, την ηγεσία της ΠΑΣΚΕ, η οποία τα 
προηγούμενα χρόνια στήριζε ενεργη
τικά την πολιτική του ΠΑΣΟΚ. Οι κινη
τοποιήσεις της ΓΣΕΕ, όταν γίνονται, εί
τε γίνονται για αποπροσανατολισμό, ό
σον αφορά τη Ν.Δ., είτε για να διασφα
λίσουν ότι θα υπάρξει μια «αγωνιστική 
στάση», όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, που ό
μως να μην ξεφεύγει από ελεγχόμενα 
όρια και κυρίως να χρησιμοποιηθεί για 
την επιστροφή του ΠΑΣΟΚ στη διακυ
βέρνηση».

Η κυβέρνηση προωθεί το 42% στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ το ΠΑΣΟΚ 
σας προτείνει συνεργασία. Τ ι απαντά
τε;

«Δεν καθορίζουμε τη στάση μας α
πέναντι στο ΠΑΣΟΚ, στη Ν.Δ. και στον 
θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από 
το εκλογικό σύστημα. Από το 1994 και 
μετά, το ΠΑΣΟΚ μαζί με τον ΣΥΝ και τη 
Ν.Δ. στήριξαν το  νέο θεσμικό πλαίσιο 
που διαμορφώθηκε με βάση τις κατευ
θύνσεις της Ε.Ε., που κάνει την Τ Α  100% 
μηχανισμό του κράτους για να περνά η 
αντιλαϊκή πολιτική. Επομένως, δεν μπο
ρεί το εκλογικό σύστημα να καθορίσει 
με ποιον θα συνεργαστούμε. Ούτε με το 
ΠΑΣΟΚ, ούτε με τη Ν.Δ., ούτε με τους 
συμμάχους τους. Δεν θα αλλάξει ο θε
σμός της ΤΑ . με το 42%, ή και με την α

■  Η γενική γραμματέας του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα (στη φωτό με απολυμένες εργάτριες του κλάδου της 
κλωστοϋφαντουργίας στην Αθήνα) πιστεύει ότι ο χειμώνας θα είναι βαρύς, γιατί «συνεχίζεται η πολιτική του 
ΠΑΣΟΚ από τη Ν.Δ.»

πλή αναλογική, την οποία βεβαίως υ
ποστηρίζουμε».

Αν σας στείλει και ο ΣΥΝ μια επιστολή 
για συνεργασία;

«Θ εωρώ ότι η ηγεσία του ΣΥΝ έχει 
την ικανότητα να καταλάβει ότι και αυ
τή  η επιστολή δεν θα έχει παραλήπτη. 
Υπάρχουν ουσιαστικές πολιτικές δια
φορές και όχι μόνο ιδεολογικές με την 
ηγεσία  του  ΣΥΝ. Και στη  γενική κα
τεύθυνση και στην Τ.Α. Ο ΣΥΝ ως ε 
ταίρος του ΠΑΣΟΚ, σε κάποιες περι
πτώσεις και της Ν.Δ., δεν διαφοροποι
ήθηκε. Στηρίζει την πολιτική αυτή σε 
τοπικό επίπεδο και στα  πλαίσια της 
ΚΕΔΚΕ, της ΤΕΔΚΝΑ, της ΕΝΑΕ. Πώς, 
λοιπόν, να συνεργαστούμε με ένα κόμ
μα, με το  οποίο διαφέρουμε παντού; 
Δεν νομίζω ότι ο Γ. Παπανδρέου και ο 
Α. Αλαβάνος θέλουν συνεργασία με το 
ΚΚΕ. Ο Γ. Παπανδρέου έχει πει ότι το 
ΚΚΕ είναι ακροδεξιά δύναμη, ενώ  ο 
ΣΥΝ μας θεωρεί ξεπερασμένους. Κά
νουν πολιτική διαφήμισης. Τους εν
διαφέρουν οι ψήφοι, όχι η πολιτική του 
ΚΚΕ».

Ναι, αλλά χωρίς τη Ν Α , χωρίς το 
ΠΑΣΟΚ, χωρίς τον ΣΥΝ... Αυτή η μονα
ξιά δεν σας κουράζει;

«Δηλαδή, η κοινωνία αποτελείται 
μόνο από τα κόμματα; Υπάρχουν δυ
νάμεις ριζοσπαστικές, πολιτικές κινή
σεις, σχηματισμοί, πρόσωπα. Σας θυ
μίζω τη συνεργασία με το  ΔΗΚΚΙ στις 
προηγούμενες εκλογές. Ή τα ν θετική. 
Υπάρχουν δυνάμεις με τις οποίες θα 
συνεργαστούμε για να χτυπηθεί η πο
λιτική του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ. και ο ί
διος ο θεσμός της ΤΑ, με την έννοια ό
τι έχει εξελιχθεί σε έναν αντιδραστικό 
θεσμό. Επίσης, η μάχη τω ν τοπικών ε
κλογών πρέπει να βοηθήσει να ανοί
ξει η συζήτηση, ποιος θεσμός τοπικής

λαϊκής εξουσίας βοηθάει στην επίλυ
ση τω ν προβλημάτων».

Ένα χρόνο μετά το δημοψήφισμα για 
το σχέδιο Ανάν, επιμένετε να είστε ε
νάντια;

«Ευτυχώς που οι Ελληνοκύπριοι ψή
φισαν όχι, γιατί αν το σχέδιο Ανάν είχε 
επικυρωθεί, θα βρισκόμαστε μπροστά 
σε μια ψευδή συνομοσπονδία, δίχως ε
νιαίο πρόσωπο, στην ουσία σε μια δι
χοτομημένη Κύπρο. Είμαστε αντίθετοι 
στο σχέδιο Ανάν, διότι έρχεται σε πλή
ρη σύγκρουση με τις αποφάσεις του 
ΟΗΕ».

Και κάτι που αφορά στη νεολαία σας 
η οποία ετοιμάζει το 31ο Φεστιβάλ 
της. Διοργανώνετε και μία συνδιάσκε
ψη. Το έχετε ανάγκη γιατί αισθάνεστε 
ότι η νεολαία δεν συγκινείται πλέον α
πό κομμουνιστικές ιδέες;

«Το ΚΚΕ από το 1918 έχει παρουσία 
και παρέμβαση στη νεολαία. Η νεολαία 
βρίσκεται στην κοινωνικοταξική διάρ
θρωση, άρα όταν δρα κανείς για τον λαό 
δρα και για τη νεολαία. Εκείνο που μας 
παρακίνησε περισσότερο είναι, ότι τα 
τελευταία χρόνια οι ηλικίες από 35 και 
κάτω είναι ο στόχος των μέτρων της Ε.Ε., 
τω ν καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων. 
Ακόμη, η σύγχρονη νεολαία αντιμετω
πίζει προβλήματα, που είναι σε άλλο ε
πίπεδο από της προηγούμενης. Τρίτο, 
γιατί το νεολαιίστικο κίνημα μπορεί να 
αναδειχθεί σε δύναμη συγκρότησης του 
λαϊκού Μετώπου. Αναμφισβήτητα το 
ΚΚΕ, που είναι μια ανερχόμενη δύναμη 
στο κίνημα της νεολαίας, οφείλει να δώ
σει όλες του τις δυνάμεις, ώ στε αυτό 
που κινείται σήμερα στη νεολαία να μην 
ενσωματωθεί και τελικά η νεολαία της 
περιόδου της αντεπανάστασης να γίνει 
στην πορεία η ίδια και το κίνημά της δύ
ναμη της περιόδου της επανάστασης».

ΕΙΠΕ
Γ Ι Α  Τ Α  Μ Ε Τ Ρ Α  
Τ Η Σ  Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ

Οι βιομήχανοι, οι μεγαλοε- 
πιχειρηματίες, αν εμφανί
ζονται λίγο δυσαρεστημένοι 
και ανήσυχοι, είναι γιατί θέ
λουν να παίρνονται πιο γρή
γορα τα αντιλαϊκά μέτρα

Γ Ι Α  Τ Ι Σ  
Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ

Δεν καθορίζουμε τη στάση 
μας απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, 
στη Ν Α . και στον θεσμό 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
από το εκλογικό σύστημα 
(...). Επομένως, δεν μπορεί 
το εκλογικό σύστημα να κα
θορίσει με ποιον θα συνερ
γαστούμε. Ούτε με το 
ΠΑΣΟΚ ούτε με τη Ν Α . ούτε 
με τους συμμάχους τους

Γ Ι Α  Τ Η  Ν Ε Ο Λ Α Ι Α

Το νεολαιίστικο κίνημα μπο
ρεί να αναδειχθεί σε δύναμη 
συγκρότησης του λαϊκού με
τώπου. Αναμφισβήτητα το 
ΚΚΕ οφείλει να δώσει όλες 
του τις δυνάμεις, ώστε αυτό 
που κινείται σήμερα στη νεο
λαία να μην ενσωματωθεί

«Τ ο
πραγματικό 
πρόσωπο 
του ιμπε
ριαλισμού»
Για την τραγωδία που έπλη- 
ξε τις ΗΠΑ, την πολιτική 
Μπους και για το πρόσφατο 
ταξίδι που έκανε στην Αβά
να μιλάει στα «ΝΕΑ» η γενι
κή γραμματέας του ΚΚΕ

Ταξιδέψατε πρόσφατα 
στη Βενεζουέλα και για 
6η φορά στην Κούβα. Α
λήθεια τι κερδίζει η Ελλά
δα από τόσα ταξίδια στην 
Αβάνα;
«Κερδίζει πολύ περισσότε
ρα από το ταξίδι που κάνει ο 
Πρωθυπουργός προκειμέ- 
νου να δει τον Μπους, ή για 
να δει κανείς τονΣρέντερ, 
τον Μπλερ, την Κοντολίζα 
Ράις. Πηγαίνοντας στην Κού
βα, αντλείς πείρα από την οι
κοδόμηση του σοσιαλισμού, 
για τα ζητήματα της διε
θνούς πάλης των λαών, αλ
λά και εμπειρίες ότι ένας λα
ός μπορεί να κάνει πολλά. 
Μας δίνεται η δυνατότητα α
ποκάλυψης της προπαγάν
δας εναντίον της Κούβας, 
που γίνεται με στόχο να πλη
γεί ο σοσιαλισμός, αλλά και 
κάθε πνεύμα αντίστασης και 
ανεξαρτησίας από τον ιμπε
ριαλισμό».

Τ ι απαντάτε σε όσους λέ
νε ότι καταπατιόνται εκεί 
τα ανθρώπινα δικαιώμα- 
τα;
«Υπάρχει ευρύτατη καταπίε
ση ανθρωπίνων δικαιωμά
των στην Κούβα: Καταπιέζε
ται ο λαός της από τις ΗΠΑ 
και τους συμμάχους τους. 
Βεβαίως δεν έχει καμία σχέ
ση με τα ανθρώπινα δικαιώ
ματα η εκστρατεία του ιμπε
ριαλισμού.
Κοιτάξτε τις τρεις πολιτείες 
των ΗΠΑ. Αυτό είναι το πρό
σωπο του ιμπεριαλισμού. 
Τεράστιες δαπάνες για εξο
πλισμούς και εκατομμύρια 
άνθρωποι στο έλεος των 
φυσικών φαινομένων. Κυ
ρίως φτωχοί, έγχρωμοι και 
λευκοί. Αντιθέτως η Κούβα 
αν και πλήπεται σταθερά α
πό τυφώνες παίρνει μέτρα 
και αποφεύγει τις τραγω
δίες. Η εξουσία νοιάζεται 
για τον λαό».
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Αλχημείες με τον προϋπο

Ευρω-εξεχά

Η Α Λ Λ Η  DUJH

Του
Αδαμάντιου
Πεπελάση

Εκτοξεύεται στο 1,20 ευρώ
Σοκ τιμών στη βενζίνη προκαλούν οι συνέπειες του κυκλώνα Κατρίν

«Ν έα  Εποχή»
κ α τ α  τη διάρκεια της βίαιης απουσίας 
μου από τη στήλη είχα την ευκαιρία να στο
χαστώ προσεκτικά κάποια πράγματα γύρω 
από την ελληνική οικονομία. Νομίζω πως 
κάτι τέτοιες σκέψεις θα θέλατε να μοιρα
στώ μαζί σας παρά σχόλια για την οικονο
μική καθημερινότητα. Αυτή άλλωστε είναι 
βεβαρημένη από τον βόμβο του λαϊκι
σμού. Απλώς μόνο να σημειώσω φευγα
λέα, για να επισημάνω την ανάγκη αντικει
μενικότητας, ότι η κατάστασή της αυτήν τη 
στιγμή είναι κάπως καλύτερη από ό,τι πε
ριμέναμε. Σε αρκετά μέτωπα. Αυτά, αν τα 
παρατηρήσει κανείς με ηρεμία, αποκαλύ
πτουν πτυχές χρήσιμες και για την οικονο
μική πολιτική και για όσους την αντιπολι
τεύονται. Βέβαια, η οικονομία παραμένει 
βιασμένη, ταλαιπωρημένη, με χίλια δυο 
προβλήματα που όλοι γνωρίζετε. Και ο 
δρόμος εξυγίανσης είναι μακρύς και επί
πονος.
Παρά τα λεγάμενα σχεδόν από παντού, ό- 

-Λτι δηλαδή η ελληνική οικονομία τελείωσε 
με το παρελθόν της, ότι μπήκαμε σε άλλη 
εποχή, ότι δεν μπορεί πια να συνεχίσει ό
πως χθες, εδώ περισσεύουν τα λόγια, κα
θώς όλοι αναθέτουν την έλευση της άλλης 
εποχής στους «άλλους». Οι αντιστάσεις σ ’ 
αυτήν τη «νέα εποχή» εξακολουθούν να εί
ναι εδώ, ανακυκλούμενες και ανατροφο- 
δοτούμενες. Αντιστάσεις που καλλιεργού
νται μέσα σε ένα κλίμα κοινωνικής 
«malaise», με έμφαση στην αντίληψη του 
ακραίου ιδιωτικού «συμφέροντος» απο
κομμένου από κάθε συνάφεια με το γενι
κό και το μακροπρόθεσμο. Αποτέλεσμα, 
κοινωνία και επιμέρους ομάδες αδυνα
τούμε να συμφωνήσουμε για τους δρό
μους προς τον εκσυγχρονισμό, που όλοι 

ν τάχα μου επικαλούμεθα. Έτσι, παρά τις 
διακηρύξεις μας για τον κόσμο και τις συν
θήκες που άλλαξαν, παρά τη φανερή αδυ
ναμία μας να συμπορευθούμε, ο βηματι
σμός παραμένει αβέβαιος και η γενική 
βούληση χαλαρή και αντιφατική. 
Μεθαύριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονί
κης θα ζήσουμε πάλι τη θεατρική λύτρω
ση, καθώς θα ακούμε για τη «νέα εποχή», 
τον τρόπο που την υποδεχόμεθα, τις νέες 
«πολιτικές»... Και το χειρότερο, θα ακού
σουμε αυτά και από τα δύο κόμματα. Με
ρικοί από μας όμως στενοχωρούμεθα ιδι
αίτερα, καθώς η αξιωματική αντιπολίτευ
ση περιέπεσε σε άγονη ξεπερασμένη πο
λεμική, ανίκανη να αρθρώσει λόγο μέλλο
ντος και λόγο «νέας εποχής». Είχε ευκαι- 

1 ρίες. Τις ευτέλισε. Είτε για τις μεταρρυθμί
σεις επρόκειτο είτε για αυτονόητα, όπως 
π.χ. ένα στοιχειώδες επίπεδο γνώσης για 
να μπεις στο Πανεπιστήμιο. Όταν και σε 
αυτό ακόμη αντέδρασαν, τι να περιμένου
με εξόν από απορία και απογοήτευση.

Η κούρσα του πετρελαίου φέτος

Στην τιμή - σοκ  τω ν 1,2 ευρώ  το λίτρο  
σ τέλνε ι την τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα  
ο κυκλώ να ς Κατρίνα.

Πάει για 1,2 € το λίτρο η αμόλυβδη
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΙΜΗ
Ανάβυσσος 1,060 Ραφήνα 1,079

Αχαρναί 1,075 Ηλιούπολη 1,060

Αθήνα (Λ . Αλεξάνδρας) 1,103 Νίκαια 1,050

Αθήνα (Μιχαλακοπούλου) 1,069 Ρέντης 1,055

Καματερό 1,050 Περιστέρι 1,080

Μέγαρα 1,090 Λούτσα 1,050

Βάρη 1,090 Ταύρος 1,030

Παλλήνη 1,036 Π ηγή: Έ ρ ευνα  αγοράς

Αύζηση 38% 
στο πετρέλαιο 
θέρμανσης

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Δήμητρα  Σκούφ ου - 
Γιώργος Κανελλόηουλος

Μ ε τους διεθνείς αναλυτές να θε
ωρούν ορατή την απειλή τω ν 
100 δολαρίων για τη  διεθνή τ ι

μή του πετρελαίου λόγω της καταστρο
φής στη  Νέα Ορλεάνη, οι τιμές πώλη
σης της αμόλυβδης στην Ελλάδα -  όπως 
επίσης στις ΗΠΑ αλλά και σε άλλες χώ
ρες της Ευρώπης -  βοηθούσης της διε
θνούς και εγχώριας κερδοσκοπίας, «σπά
νε » το  ένα ρεκόρ μετά το  άλλο.

Η τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα 
έχει ξεπεράσει προ πολλού το  ένα ευρώ 
ανά λίτρο. Μάλιστα σε αρκετές περιο
χές της χώρας ( και στο  κέντρο της Α
θήνας) έχει υπερβεί τα 1,10 ευρώ ανά λί
τρο και οδεύει ολοταχώς προ τα  1,20 ευ
ρώ, τιμή που, όπως εκτιμούν παράγο
ντες της αγοράς πετρελαίου, αναμένεται 
να εμφανισθεί στα πρατήρια τις επόμε
νες ημέρες. Οι ίδιοι παράγοντες δεν α
ποκλείουν η τιμή της αμόλυβδης να «σκαρ
φαλώσει» και σε ακόμη υψηλότερα επί
πεδα, κάτι που θα εξαρτηθεί από την έ
κταση τω ν  επ ιπτώσεων που προκαλεί 
στην παγκόσμια πετρελαϊκή αγορά το  
καταστροφικό πέρασμα του κυκλώνα 
Κατρίνα απο τη  Νέα Ορλεάνη.

Ξεπέρασε το 1 ευρώ
Μια πρώτη εικόνα για την πορεία των 

τιμών τω ν  καυσίμων στην ελληνική α
γορά μετά τον  κυκλώνα αναμένεται να 
δώσουν σήμερα τα επίσημα στοιχεία του 
υπουργείου Ανάπτυξης, από τις τιμολη- 
ψίες της περασμένης εβδομάδας. Η μέ
ση τιμή της αμόλυβδης για  τη ν περα
σμένη εβδομάδα αναμένεται να εκτο
ξευτεί σε επίπεδα πάνω από 1 ευρώ, ε 
νώ  στην προηγούμενη τιμοληψία είχε 
φθάσει τα 0,976, γεγονός που οφείλεται 
στην αύξηση -  κατά 8,5 λεπτά ανά λίτρο 
-  της τιμής πώλησης τω ν  διυλιστηρίων 
προς τις εταιρείες εμπορίας. Μέρος της 
αύξησης αυτής, που επιβλήθηκε από τα 
διυλιστήρια... επ' ονόματι τω ν  επιπτώ
σεων τού Κατρίνα, όπως επιβεβαιώνουν, 
αναμένεται να «περάσει» σταδιακά στην 
αγορά αυτήν την εβδομάδα εκτοξεύο

ντας τις τιμές στα επίπεδα του 1,2 ευρώ, 
το  λίτρο.

50% πάνω στις ΗΠΑ!
Οι επ ιπτώσεις από το  πέρασμα τού 

Κατρίνα είναι ήδη α ισθητές στις ΗΠΑ 
αλλά στις ευρωπαϊκές αγορές, που ε 
π η ρεά ζοντα ι άμεσα από το  κλίμα έ 
ντονης ανησυχίας -  και από τη ν  κερ
δοσκοπία -  το  οποίο έχει προκληθεί 
σχετικά με την επαρκή τροφοδοσία της 
αμερικανικής αγοράς με υγρά καύσι
μα. Ενδεικτικό είναι ότι σε αρκετές πε
ριοχές στις ΗΠΑ η τιμή της αμόλυβδης 
αυξήθηκε κατά 50% (από τα  2 στα 3 δο
λάρια το  γαλόνι), ενώ  ουρές χιλιομέ
τρω ν σχηματίζονται πλέον έξω  από τα 
βενζινάδικα -  κυρίως κοντά σ τις  π ε
ριοχές που επλήγησαν -  λόγω  ελλεί
ψεων.

Ο πρόεδρος Μπους συνιστά στους 
καταναλωτές να είναι εγκρατείς στην 
κατανάλωση ενέργειας, τη  στιγμή που 
σε αγορές και πρατήρια αρχίζουν να εμ
φανίζοντα ι κρούσματα κερδοσκοπίας 
με τις τιμές τω ν  καυσίμων. Και οι οικο
νομολόγοι, όπως αναφέρουν οι «Νιου 
Γιορκ Τάιμς», προειδοποιούν ότι το  υ
ψηλό κόστος της ενέργειας, βραχυπρό
θεσμα, μπορεί να μειώσει σημαντικά 
την ανάπτυξη -  έω ς και κατά μία ολό
κληρη μονάδα -  ή ακόμη και να τη  μη
δενίσουν.

Στην Ευρώπη
Το κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα 

έχει «χτυπήσει» και την Ευρώπη. Στη 
Βρετανία -  λόγω  της ανησυχίας ότι τα 
χειρότερα στις αγορές πετρελαίου έπο- 
νται -  η μέση τιμή της αμόλυβδης, σύμ
φωνα με παράγοντες της ΒΡ, έχει φθά- 
σει ήδη στις 94 πένες (1,38 ευρώ) και 
δεν αποκλείεται σύντομα να ξεπεράσει 
και τη μία στερλίνα (1,5 ευρώ). Και μπο
ρεί έως τώρα οι διεθνείς τιμές του πε
τρελαίου να διατηρούνται στα 67,5 δολ 
το  λίτρο, ωστόσο όπως προειδοποιεί η 
Διεθνής Επιτροπή Ενέργειας οι διεθνείς 
τιμές ενδέχεται να πυροδοτηθούν εκ νέ
ου αν η έλλειψη πετρελαίου στις ΗΠΑ 
προσλάβει ακόμη μεγαλύτερες διαστά
σεις.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ καταναλωτές, που πληρώνουν 
ήδη ακριβά την αμόλυβδη, αναμένεται να 
υποστούν ακόμη ένα πλήγμα τους επόμενους 
μήνες, από την αυξημένη τιμή με την οποία θα 
διατεθεί τη φετινή χειμερινή περίοδο το 
πετρέλαιο θέρμανσης. Αν παραμείνουν οι 
διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα σημερινά 
επίπεδα (67 - 70 δολ. το βαρέλι), η τιμή του 
πετρελαίου θέρμανσης -  θα διατίθεται στην 
αγορά από 15 Οκτωβρίου -  θα εκτοξευτεί στα 
60 - 62 λεπτά το λίτρο, έναντι 45 λεπτών πέρυσι 
(αύξηση 38%). Πρόκειται για σημαντική 
επιβάρυνση, καθώς η κυβέρνηση εξακολουθεί 
να απορρίπτει το αίτημα που προβάλλει η 
αντιπολίτευση αλλά και τα συνδικάτα για 
χορήγηση επιδόματος θέρμανσης, ώστε να 
προστατευθούν οι οικονομικά ασθενέστεροι.
Και αυτό, παρά το γεγονός ότι στον 
προϋπολογισμό αναμένεται να εισρεύσουν 
φέτος περισσότερα έσοδα κατά 500 - 700 
εκατ. ευρώ από τη φορολογία λόγω της 
αύξησης της τιμής των καυσίμων.

Προσπάθεια περιορισμού
Πάντως οι επιπτώσεις στα ελληνικά νοικοκυριά 
από την άνοδο της τιμής της αμόλυβδης είναι 
ορατές στην κατανάλωση. Σύμφωνα με τις 
πρώτες εκτιμήσεις που έχει στη διάθεσή του το 
υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, 
παρατηρείται μείωση κατανάλωσης βενζίνης, σε 
μια προσπάθεια των νοικοκυριών να κάνουν 
οικονομία στα καύσιμα.
Και ενώ η κερδοσκοπία έχει χτυπήσει «κόκκινο» 
στην εγχώρια αγορά, το υπουργείο Ανάπτυξης 
περιορίζεται σε συστάσεις προς τους φορείς 
στην αγορά πετρελαίου, προαναγγέλλοντας 
καμπάνια ενημέρωσης των καταναλωτών για 
εξοικονόμηση ενέργειας. Την ίδια στιγμή 
αποκλείει και το ενδεχόμενο επιβολής «πλαφόν» 
στις περιοχές της χώρας όπου παρατηρούνται οι 
υψηλότερες εγχώριες τιμές, όπως ζητά 
σύσσωμη η αντιπολίτευση.


