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ΧΡΗΜ ΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Πρώτη ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σελίδα ------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------

πολιτική Από το ΠΑΣΟΚ οι πρώτες βολές για τους εξοπλισμούς
Οικονομία & Αγορές 

Μόνιμες Στήλες 

Ελλάδα 

Κόσμος 

Πολιτισμός

Αρχισαν οι πρώτες αντιδράσεις από την πτέρυγα του κυβερνώντος κόμματος για την 
πρόθεση της κυβέρνησης να περικόψει αμυντικές δαπάνες για την άσκηση εισοδηματικής 
πολιτικής, με στόχο την ενίσχυση των ασθενεστέρων τάξεων. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κ. 
Π. Κρητικός και Κ. Σπυριούνης με ερώτησή τους επισημαίνουν ότι μια τέτοια σκέψη θα ήταν 
αποδεκτή, αν αμοιβαίως μείωνε τις αντίστοιχες δαπάνες της και η Τουρκία κι αν είχαν 
εκλείψει οι εθνικοί κίνδυνοι.
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Αθλητισμός Οι προτεραιότητες

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ γ (<Μ|α σοσ,αχισΤ|Κή κα, πατριωτικού χαρακτήρα κυβέρνηση θα έπρεπε, σημειώνουν, να είχε 
στραφεί για να αντλήσει πόρους πρώτα στα υπερκέρδη του επιχειρηματικού, βιομηχανικού 
και χρηματιστηριακού κεφαλαίου, αρχής γενομένης από τα κέρδη της βίαιης αρπαγής 33 και 
πλέον τρισ. μέσω της Σοφοκλέους στα ληστρικά χέρια ολίγων οικογενειών και στη συνέχεια 
μέσω της περιστολής υπερπολυτελών και άσκοπων δαπανών (όπως π.χ. δεξιώσεων) και 
του αυστηρού ελέγχου των συμβάσεων προμηθειών».
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Οι τράπεζες

Εν τω μεταξύ, νέα οξεία επίθεση κατά των τραπεζών για το θέμα των «πανωτοκίων» Η
εξαπολύει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. I. Γιαννακόπουλος, καλώντας την κυβέρνηση να σι 
προχωρήσει «με τη συμπαράσταση του συνόλου της Βουλής σε μια γενναία, δίκαιη, σαφή 
και λυσιτελή ρύθμιση, όχι πάντως αυτήν που είδε το φως της δημοσιότητας». Οπως τονίζει Εγ 
σε δήλωσή του, «οι τράπεζες, με τη ληστρική πολιτική τους στο θέμα των υψηλών «ι
επιτοκίων και πανωτοκίων, μετέτρεψαν την ελληνική κοινωνία σε ανοιχτό κάτεργο». 
Κατηγορώντας όλες τις κυβερνήσεις ότι διαχρονικά «χάιδευαν» τους τραπεζίτες με Αι
αποτέλεσμα να λειτουργούν «ως κράτος εν κράτει», καταγγέλλει τις τράπεζες ότι «αντί να «| 
ζητήσουν συγγνώμη από τα θύματά τους και να έλθουν σε διάλογο, προτιμούν την 
προσφιλή τακτική των απειλών και της αντιδικίας». Αι
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με την άμυνα δεν μπορούμε να παίζουμε
Ο κ. Τσοχατζόπουλος θεωρεί ότι οι περικοπές δεν αποφασίζονται μεταξύ «τυρού 

και αχλαδιού» και θα υπερασπισθεί τις επιλογές της κυβέρνησης

Ελλάδα Του Κ. Η. Φαφούτη ΣΙ
Κόσμος

Πολιτισμός

Αθλητισμός

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ

Go I

Ο εξοπλιστικός προγραμματισμός της χώρας δεν γίνεται «μεταξύ τυρού και αχλαδιού». Με 
αυτή τη φράση ο υπουργός Αμυνας κ. Α. Τσοχατζόπουλος εξέφρασε χθες, παραμονή της 
συνεδρίασης της κυβερνητικής επιτροπής με θέμα τη δημοσιονομική πολιτική, τη διαφωνία 
του με το ενδεχόμενο περικοπής των εξοπλιστικών προγραμμάτων χάριν του κοινωνικού 
προφίλ της κυβέρνησης. «Αυτά δεν είναι πολιτική του ΠΑΣΟΚ»ήταν εξάλλου η 
χαρακτηριστική απάντησή του, όταν κλήθηκε να σχολιάσει την εκτίμηση του οικονομικού 
επιτελείου της κυβέρνησης ότι η υλοποίηση των εξαγγελιών του εξοπλιστικού 
προγράμματος δεν συμβαδίζει με την ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων. 
«Είμαστε πάντοτε και υπέρ της ειρήνης και υπέρ της δίκαιης κοινωνικής πολιτικής για όλους 
τους πολίτες» ήταν επίσης η απάντησή του σε ερώτηση σχετικά με το ποια εξοπλιστικά 
προγράμματα είναι διατεθειμένος να θυσιάσει προς όφελος της πολιτικής για τον κοινωνικό 
τομέα.
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Η κυβερνητική
Η

Ο κ. Τσοχατζόπουλος προσέρχεται στη σημερινή κυβερνητική επιτροπή με στόχο να σι
υπερασπιστεί τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί «συνολικά από την κυβέρνηση και όχι 
προσωπικά από τον ίδιο», όπως τονίζουν συνεργάτες του. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν Er 
θα είχε αντιρρήσεις στην προοπτική της χρονικής μετάθεσης ορισμένων προγραμμάτων, «( 
αλλά δεν δέχεται την περικοπή των ήδη εξαγγελθέντων και θα επιμείνει στην ανάγκη να 
ληφθεί οριστική απόφαση για την αγορά του μαχητικού αεροσκάφους Eurofighter. Αι
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Σταθεροποίηση

Βασικό του «όπλο» στην έντονη διαμάχη που αναμένεται να έχει με τον κ. Παπαντωνίου θα 
είναι η σταθεροποίηση των αμυντικών δαπανών, που έχει επιτευχθεί μετά το 1996, 
σύμφωνα τις εκτιμήσεις του υπουργείου Αμύνης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που θα 
παρουσιάσει την εξαετία 1996-2001 ο μέσος όρος των συνολικών δαπανών του 
υπουργείου κινείται στο 3,98% επί του ΑΕΠ, το οποίο κατά την προσεχή εξαετία (2001- 
2007) κατά την οποία θα τεθεί σε εφαρμογή η στρατηγική αμυντική αναθεώρηση μειώνεται 
στο 3,93%. Το σύνολο των δαπανών, συμπεριλαμβανομένων και των δανείων των 
παρελθόντων ετών, κινείται φέτος στο 4,92% έναντι 5,07% το 2000 και η εξέλιξή του 
προβλέπεται ως εξής: 4,80% το 2002, 4,46% το 2003, 4,22% το 2004, 3,58% το 2005, 
3,34% το 2006 και 3,20% το 2007. Τέλος οι λειτουργικές δαπάνες του υπουργείου το 
διάστημα 1996-2007 κινούνται σε σταθερό επίπεδο από 1,98 έως 2,29%.

Αι
ßc

Αιχμές

Ο κ. Τσοχατζόπουλος, αφήνοντας αιχμές κατά του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, 
τόνισε ότι «οι προγραμματισμοί για την άμυνα και την ασφάλεια μιας χώρας είναι μια 
μακροχρόνια διαδικασία» και πρόσθεσε: «Δεν παίρνονται αποφάσεις μεταξύ τυρού και 
αχλαδιού σχετικά με την άμυνα και την ασφάλεια. Είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιων 
διαδικασιών, οι οποίες σε πολλά επίπεδα και επιτελεία, πολιτικά, κυβερνητικά, συζητούνται, 
αξιολογούνται και αποφασίζονται». Επανέλαβε δε ότι το υπουργείο προχωρεί στη μείωση 
των συνολικών αμυντικών δαπανών, υποστήριξε ωστόσο ότι η μείωση αυτή είναι 
αλληλένδετη με τις επενδύσεις σε οπλικά συστήματα υψηλής τεχνολογίας.
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