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Σχεδόν  σταθερός με ανεπαίσθητη μείωση κατά 0,10% έ
κλεισε ο γενικός δείκτης την εβδομάδα που πέρασε, σας 
3.044,55 μονάδες. Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση το ενδια
φέρον αναθερμάνθηκε το τελευταίο ημίωρο και εκδηλώθη
κε στις μετοχές μεσαίας κεφαλαιοποίησης, αλλά και για 
τους τίτλους της Εθνικής Τράπεζας και του OTE. Μεταξύ 
των κλαδικών δεικτών, τη μεγαλύτερη άνοδο είχαν αυτοί 
των ασφαλειών κατά 4,08% και των επενδυτικών σε ποσο
στό 3,4%. (Σελ 29)

ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ

Υπό σύλληψη ο Μιλόσεβιτς
Σκηνικό επικείμενης σύλληψης του Σλόμπονταν Μιλόσε
βιτς είχε στηθεί λίγο πριν από τα μεσάνυχτα χθες, την ίδια 
ώρα που έληγε η προθεσμία, την είχαν θέσει οι Η ΠΑ, ως 
προϋπόθεση για την άρση των κυρώσεων. Ενα περιπολικό 
της αστυνομίας, ένα νοσοκομειακό και πολλά αυτοκίνητα 
με συμβατικούς αριθμούς είχαν σταθμεύσει έξω από την 
οικία του πρώην προέδρου της Γιουγκοσλαβίας.

■ Σκόπια: Πίεση στην κυβέρνηση των Σκοπίων να α
φήσει τα όπλα και να προωθήσει την εξεύρεση πολιτικής 
λύσης άσκησε χθες ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ στο Κό- 
σοβο Χανς Χέγκερουπ. Καθόλου συμπτωματικά, μερικές ώ
ρες αργότερα ο στρατός της ΠΓΔΜ, ανακοίνωσε ότι οι επι
χειρήσεις εναντίον των ανταρτών έλαβαν τέλος. (Σελ 8)
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■ ΡθνΤεβθύ ΟΤίΐν εφορία: Μέσω του Διαδικτύου 
θα μπορούν από τη Δευτέρα να κλείνουν ραντεβού οι φορο
λογούμενοι με την εφορία. Η νέα υπηρεσία, που ξεκινά δο
κιμαστικά σε επτά εφορίες, δίνει τη δυνατότητα στους φορο
λογούμενους να περιορίσουν το χρόνο παραμονής τους στις 
εφορίες, αλλά όχι και τις υποχρεώσεις τους. (Σελ 25)

•  Τραπεζικοί: Σύμβαση εργασίας, τριετούς διάρκει
ας, απαιτεί από τους τραπεζοϋπαλλήλους η Ενωση Ελληνι
κών Τραπεζών. Στις διαπραγματεύσεις που άρχισαν χθες, 
οι δύο πλευρές δεν κατόφεραν να παρουσιάσουν συγκλί- 
νουσες προτάσεις. (Σελ 25)

•  Μέση Ανατολή: Πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν 
χθες, στη Δυτική Οχθη, στη διάρκεια αιματηρών συγκρού
σεων με τον ισραηλινό στρατό, που ακολούθησαν μετά τις 
μαζικές πορείες διαμαρτυρίας στο Ισραήλ και τα παλαιστι
νιακά εδάφη για την «Ημέρα της Γης». (Σελ 9)

•  Κίνα: Ναι στην ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 
2008 από το Πεκίνο, αλλά όχι στην κάλυψη των εξόδων 
τους από το κράτος, λένε οι αυτοαποκαλούμενοι μεταρρυθ
μιστές του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας. (Σελ 11)

•  Ισπανία: Μ ε τρομοκρατικά χτυπήματα εναντίον του
ριστικών στόχων απειλεί η αυτονομιστική οργάνωση των 
Βάσκων ΕΤΑ προειδοποιώντας τους ξένους επισκέπτες να 
αποφύγουντην Ισπανία για τις διακοπές τους. (Σελ 10)

•  Χάμοντ: Αφιέρω σε το μεγαλύτερο μέρος της ερευνη
τικής και συγγραφικής του δραστηριότητας στην αρχαία 
Μακεδονία , συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της ιστορίας 
του ελληνικού χώρου. Ο  Αγγλος καθηγητής Νίκολας Χάμο
ντ, ο «σοφός ιστορικός» και μεγάλος φιλέλληνας, έφυγε α
πό τη ζωή πλήρης ημερών και έργου. (Σελ. 2 και 15)

•  Εκπαίδευση: «Θερμή» είναι η εβδομάδα που έρχε
ται για τον χώρο της εκπαίδευσης, καθώς από Δευτέρα έ
ως και Τετάρτη μπαίνει «λουκέτο» στα πανεπιστήμια, ενώ 
οι πρόεδροι των ΤΕΙ πραγματοποιούν έκτακτη σύνοδο με 
θέμα το νομοσχέδιο περί ανωτατοηοίησης. (Σελ 6)

•  Μπόσκετ: Μ ε ψήφους 2 1 -5 , η επιτροπή της Ευρω
λίγκα αποφάσισε χθες στη σύσκεψη της Βαρκελώνης την 
επανενοποίηση του ευρωπαϊκού μπόσκετ, με τη συμμετο
χή 32 ομάδων. (Σελ 19)

■ Με βέλη: Ως... Ρομπέν των Φυλακών, δύο πρώην 
κρατούμενοι εκτόξευαν από απόσταση βέλη με μικροδέμα- 
τα ηρωίνης στους χώρους του σωφρονιστικού καταστήμα
τος Διαβατών Θεσσαλονίκης. (Σελ. 7)

■ Ποιότητα νερού: Ερωτήματα για την ποιότητα
του νερού που πίνουμε, 

------------------------------------------- γεννά η αποκάλυψη ότι

I
.... .. ... από 120 δημοτικές επι

χειρήσεις ύδρευσης μό
νον οι 30 διαθέτουν μι
κροβιολογικά και χημικά 
εργαστήρια, στοιχειω- 

I | δώς ή πλήρως εξοηλι-

τ η ο · 3 Τ 9 < 6 <  σμένα. (Σελ 7)

Ο κ. Κ. Καραμανλής, πλαισιωμένος από τους κ. Βαρβπσιώτη, Τζαννετάκη, Εβερτ και Σιούφα.

Προσκλητήριο Καραμανλή
Προς Σουφλιά και ψηφοφόρους των άλλων κομμάτων
Γενικό προσκλητήριο npos xous ψηφοφόρους 
των άλλων κομμάτων επιχείρησε ο πρόεδρος 
ins ΝΔ. κ. Κ. Καραμανλής, μιλώντας αργά 
χθες το απόγευμα στο 5ο τακτικό συνέδριο 
του κόμματος. Ο κ. Καραμανλής διακήρυξε 
την οριστική υπέρβαση των διαχωριστικών 
γραμμών και εξήγγειλε «πολιτική ανοικτών ο
ριζόντων», με στόχο να απευθυνθεί η Νέα Δη
μοκρατία σε ολόκληρη την κοινωνία ως προϋ
πόθεση για την κατάκτηση ins εξουσίας.

Στο ίδιο πνεύμα ο κ. Καραμανλής θεώρησε 
σκόπιμο να απευθύνει, δημοσία» και από του 
βήματος του συνεδρίου, πρόσκληση στον κ.

Γ. Σουφλιά για την επιστροφή του στη Ν.Δ. Η 
χειρονομία του καταχειροκροτήθηκε, α» μεί- 
ζων πολιτική κίνηση από το συνέδριο, αναμέ
νεται δε να ανταποκριθεί στην πρόσκληση 
πιθανά» και σήμερα ο θεσσαλός πολιτικός.

Στην ομιλία του ο κ. Κ. Καραμανλής ανέδει- 
ξε α» κυρίαρχο στοιχείο της πολιτικής φυσιο- 
γνωμία5 του κόμματος τον «μεσαίο χώρο» και 
την ενασχόληση με τα προβλήματα της κα
θημερινότητας, με την «άλλη Ελλάδα, που ο 
κ. Σημίτης κάνει πα» δεν τον αφορά», όπα» 
είπε χαρακτηριστικά. (Κύριο άρθρο σ ελ  12, 
ρεπορτάζ σελ. 5)

Κρίση κορυφής 
στην κυβέρνηση 
λόγω περικοπών
Μετά την αποκάλυψη της «μαύρης τρύπας» Παπαντωνίου
Η περικοπή των αμυντικών δαπανών χάριν 
της Ολυμπιάδας και των κοινωνικών παρο
χών και η ανάδειξη του συγκεκαλυμμένου 
δημοσιονομικού προβλήματος, προκαλούν 
έντονη ανησυχία και αναβρασμό στο κυ
βερνητικό στρατόπεδο.
Τώρα γίνονται εμφανείς οι υστερήσε» της 
οικονομικής πολιτικής και εκφράζονται αμ
φιβολίες αν τελικά» και η επιχειρηθείσα α
νακατανομή δαπανών θα επιτρέψει τη με
ταφορά πόρων προς τ»  ασθενέστερες κοι
νωνικές ομάδες του πληθυσμού. Το βέβαιο 
είναι ότι στην προχθεσινή συνεδρίαση της 
Κυβερνητικής Επιτροπής οι περισσότεροι 
έπεσαν από τα σύννεφα όταν άκουσαν τον 
υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομι
κών κ. Γ. Παπαντωνίου να περιγράφει τις 
δημοσιονομικές δυσχέρειες και να απαιτεί 
γενικευμένη περιστολή των δαπανών, σε 
μια στιγμή αυξημένων προσδοκιών, λόγω 
και των πλεονασματικών προϋπολογισμών 
που μέχρι πρότινος διαφήμιζε.

Παρά τις διαβεβαιάκιεις για κοινωνικές 
παροχές πέραν του ενός τρισ. δρχ. την 
προσεχή τριετία -περίπου 600 δισ. δρχ. θα 
κατευθυνθούν για την αύξηση των συντά
ξεων του ΟΓΑ και του επιδόματος των χα- 
μηλοσυνταξιούχων, άλλα 200 δισ. δρχ. για 
τους φτωχούε και τα υπόλοιπα για πρό

σθετες δαπάνες στην υγεία και την παι
δεία- η ανησυχία ήταν έκδηλη για την 
πραγματυαί κατάσταση των δημόσιων οι
κονομικών.

Επιπλέον, η περικοπή των αμυντικών δα
πανών διαμορφώνει συνθήκες κρίσης κο
ρυφής στο κυβερνών κόμμα, καθιστώντας 
αγεφύρωτες πια τις διαφορές του υπουργού 
Εθνικής Αμύνηε κ. Ακη Τσοχατζόπουλου 
με τον πρωθυπουργό κ. Κ. Σημίτη. Πρέπει 
να σημειωθεί δε ότι δεν υπάρχει πια σημείο 
επαφής του κ. Τσοχατζόπουλου με τον κ. 
Παπαντωνίου.

Οξεία ήταν και η κριτική από την πλευρά 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κ. Κα
ραμανλής προειδοποίησε ότι οι στατιστι
κές και λογιστικές αλχημείες δεν βοηθούν 
σε τίποτε, ενώ ο κ. Μητσοτάκης εκτίμησε 
ότι ο φετινός προϋπολογισμός αντιμετωπί
ζει τεράστια προβλήματα και δεν υπάρχουν 
περιθώρια για παροχές.

Το ζήτημα που εγείρεται είναι αν και με 
τις τελευταίες κυβερνητικές αποφάσεις υ
πάρχουν περιθώρια ελέγχου των δημοσιο
νομικών υπερβάσεων και αν τελικά» θα κα
ταστεί δυνατή η εξοικονόμηση των τερά
στιων πόρων στην τρέχουσα απαιτητική 
τριετία της προετοιμασίας των Ολυμπια
κών Αγώνων. ( Ι ϊλ  4)

Αποχαιρέτα την, τη Σοφοκλέους που χάνεις
Μ ε συγκίνηση και 
τ ις  απαραίτητες ανα - 
μνηστικές φωτογρα - 
φίες οι διαπραγμα - 
τευτές του ΧΑΑ απο - 
χαιρέτισαν χθες την 
ιστορική αίθουσα 
συναλλαγών, που 
στέγαζε την εργασία 
τους, καθώς και τα 
όνειρα και τους καη - 
μούς εκατομμυρίων 
Ελλήνων. Υστερα α - 
πό 67 χρόνια, το 
«floor* της Σοφοκλέ - 
ους από την ερχόμε - 
νη Δευτέρα «σιωπά», 
καθώς οι συναλλα - 
γές θα διεξάγονται η - 
λεκτρονικά από τα 
γραφεία των χρήμα  - 
τιστηριακών εταιρει - 
ών. Ευχή όλων των 
επενδυτών είναι η 
νέα εποχή να φέρει 
και καλύτερες 
ημέρες...

Σε «κενό αέρος» τα Σπάτα
Σκηνικό αλαλούμ στο υπερσύγχρονο αεροδρόμιο

Πλανήτης Γη 
εναντίον Μπους
Σε μια ύστατη προσπάθεια διάσω
σης του πρωτοκόλλου του Κιότο για 
την κλιματολογυ(ή αλλαγή, η Ε. Ε. α
ποφάσισε χθες να αποστείλει επειγό
ντως διπλωματική ομάδα στην Ουά- 
σιγκτον. Την ίδια στιγμή, πύκνωναν 
οι επικρίσεις εναντίον του Αμερικα
νού προέδρου Μπους, καθώς οι ηγέ
τες του πλανήτη συνειδητοποιούσαν 
τη σημασία της αμερικανικής υπα- 
ναχώρησης από τις δεσμεύσεις για 
την καταπολέμηση του φαινομένου 
του θερμοκηπίου. (Ι ,λ . 11)

Δυσάρεστες εκπλήξεις τύπου.» Ελληνικού 
περίμεναν χθες τους επιβάτες του αερο
δρομίου των Σπάτων, που αντιμετώπισαν 
καθυστερήσεις και ματαιώσεις πτήσεων, 
έχασαν αποσκευές ή περιπλανώνταν 
στους αχανείς χώρους αναζητώντας τ» 
σωστές θυρίδες εξυπηρέτησης και πύλες 
επιβίβασης.

Η απειρία των υπαλλήλων, ο κακός συ
ντονισμός, η προβληματική ενδοεπικοι
νωνία και η μείωση των προσαπογειώσε- 
ων στις 22 ανά ώρα προκειμένου οι ελε

γκτές να εξοικειωθούν με τα νέα συστήμα
τα  δημιούργησαν ένα σκηνικό -  αλαλούμ 
στο νέο κόσμημα της Ελλάδος, προσγειώ
νοντας απότομα τους επιβάτες από τον 
θαυμασμό και την αίσθηση μεγαλείου που 
προκαλεί η πρώτη γνωριμία με τις εντυ
πωσιακές εγκαταστάσεις. Τα ίδια και χει
ρότερα έχουν συμβεί σε όλα τα καινούρ
για αεροδρόμια του εξωτερικού, συνεπώς 
θα πρέπει να βασιστούμε στις διαβεβαιώ
σεις των αρμοδίων ότι κάθε ημέρα που 
περνάει θα είναι καλύτερη... (Σελ. 3)
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Το τέλος του φαραωνικού οράματος
Ο ι προειδοποιήσεις πολλές οι αμφισβη

τήσεις έντονες, τα σημάδια καθημερινά, 
έδειχναν ότι η επιτευχθείσα, το προηγούμε
νο διάστημα, δημοσιονομική εξυγίανση ή
ταν ατελής, μη ικανή να ανταποκριθεί στην 
έκταση των απαιτήσεων που άηαντες προέ- 
βαλλαν. Τα μηνύματα από την Τράπεζα της 
Ελλάδος και το Γενικό Λογιστήριο του Κρά
τους ήταν πολύ συγκεκριμένα και μετέδι
δαν αδυναμία κάλυψης του πλήθους των υ
ποχρεώσεων που ανελάμβανε η πολιτική 
και των υπερπροσδοκιών που καλλιεργού
σε στην κοινωνία. Αηαντες γνώριζαν ότι η 
δημοσιονομική εξυγίανση που επιτεύχθηκε 
την προηγούμενη τετραετία ήταν εν πολ- 
λοίς εικονική, στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό 
στη λεγάμενη δημιουργική λογιστική και 
δεν μπορούσε να σηκώσει το βάρος της 
τρέχουσας τετραετίας. Αντί, λοιπόν, εγκαί
ρως να προσδιορισθούν τα όρια αντοχής 
του δημοσιονομικού συστήματος, η κυβέρ
νηση επέμεινε σε ανεδαφικές πολιτικές.
Μ ε γνωστές, λοιπόν, τις δημοσιονομικές 
δυσχέρειες, επέμεινε στην προεκλογική

συνθηματολογία της «ισχυρής Ελλάδας», η 
οποία είναι σε θέση ταυτοχρόνως να υπε- 
ρεξοπλισθεί, να διοργανώσει πολυτελείς 
Ολυμπιακούς Αγώνες να καλύψει τους 
φτωχούς και αναξιοπαθούντες, να αυξήσει 
τις συντάξεις του ΟΓΑ και του ΙΚΑ, να μειώ
σει τους φόρους, να χτίσει απίστευτα γεφύ- 
ρια, να κατασκευάσει φαρδείς και άνετους 
δρόμους, υποθαλάσσια τούνελ, ευρύχωρα 
αεροδρόμια και σίγουρα λιμάνια και ποιος 
ξέρει τ ι άλλο φαραωνικά είχε ο καθείς στο 
νου του.
Μ ε άλλα λόγια, σε πλήρη αντιστοιχία με τη 
χρηματιστηριακή φούσκα, χτίσθηκε και η 
φούσκα του υπερδύναμου ελληνικού κρά
τους, που έφθασε η ώρα της να σκάσει και 
να δείξει το πραγματικό του μέγεθος. 
Αίφνης λοιπόν μάθαμε ότι δεν μπορούν να 
γίνουν όλα μαζί. Οτι πρέπει να διαλέξουμε 
ανάμεσα στην άμυνα και τους Ολυμπια
κούς Αγώνες, ανάμεσα στα μαχητικά αερο
σκάφη και στο κοινωνικό κράτος. Και επει
δή είμαστε «αριστεροί» και γκλάμουρ «προ
οδευτικοί» προτιμήσαμε την ενίσχυση των

φτωχών από τα όπλα και την Ολυμπιάδα α
πό τα αεροπλάνα, αφού βολεύει και η κατά
σταση στην Τουρκία, που διαλύθηκε οικο
νομικά και αναστέλλει και εκείνη τα εξοηλι- 
στικά της προγράμματα. Ιδεολογικοηοιήθη- 
κε έτσι η δημοσιονομική μας αδυναμία, δεν 
προεβλήθη η κατάσταση όπως ακριβούς έ
χει, επενδύθηκε δε με κοινωνική λεοντή, ώ
στε να είναι όπαντες ικανοποιημένοι.
Να μας συγχωρείτε αγαπητοί μου, αλλά έ
τσι πολιτική δεν γίνεται. Δεν γίνεται πριν α
πό ένα χρόνο να διακηρύσσετε σε όλους 
τους τόνους ότι πάμε για φοβερά ηρσγμο- 
τα και ξαφνικά να ανακαλύπτουμε ότι δεν 
μπορούμε ούτε τα μισά. Ούτε οι περικοπές 
και οι αντιμεταθέσεις δαπανών τρισ. δρχ. 
μπορούν να γίνονται στο πόδι, επειδή έτσι 
βολεύει το κόμμα, την εικόνα του και τις 
αρχές της σύγχρονης επικοινωνίας. Τουλά
χιστον αποδώστε ακριβή λογαριασμό των 
οικονομικών του κράτους. Να ξέρουμε πού 
πατάμε και ποιες δυνατότητες έχουμε ως 
χώρα, γιατί τίποτε δεν μας βεβαιώνει άτι 
αύριο δεν θα έχουμε και νέες περικοπές.

Και με προμέτοχα 
κατά της φτώχειας
200 δισ. από ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, καζίνο κ.ά.
Η κυβέρνηση αναζητεί απεγνωσμένα νέα έσοδα. Και επει
δή η ιδιωτικοποίηση των κρατικών οργανισμών ακόμη 
και με την «ήπια» μορφή της εισαγωγής στο Χρηματιστή
ριο δεν είναι εφικτή, προσανατολίζεται στην έκδοση προ- 
μετόχων.

Το θέμα των προμετόχων επαναφέρει στη δημοσιότητα ο 
υπουργός Ανάπτυξης Ν. Χριστοδουλάκης, ο οποίος με δη
λώσεις του τόνισε ότι συζη
τήθηκε στην τελευταία συ
νεδρίαση της Κυβερνητικής 
Επιτροπής ως ένας από 
τους τρόπους είσπραξης ε
σόδων για την ενίσχυση 
του δικτύου κατά της φτά>- 
χειας, που σύμφωνα με πλη
ροφορίες θα κοστίσει περί
που 200 δισ. δραχμές.

Αναφερόμενος στον ευρύ 
τομέα που εποπτεύει ο Ν.
Χριστοδουλάκης, είπε ότι οι 
επυτειρήσε» ΔΕΗ, ΔΕΠΑ,
ΕΛΠΕ, καζίνο, Τουριστικά 
Ακίνητα και Βιομηχανικά 
Ακίνητα, θα προχωρήσουν 
σε μετοχοποίηση με τη μέθοδο της έκδοσης προμετόχων.

Ουσιαστικά η κυβέρνηση ανατρέπει τους μέχρι τώρα 
σχεδιασμούς για την αναδιάρθρωση σειράς επιχειρήσεων, 
όπως για παράδειγμα τα Ελληνικά Πετρέλαια και τη ΔΕΠΑ. 
Η αρχική απόφαση για τρίτο πακέτο μετοχοποίησης των 
ΕΛΠΕ πάγωσε, προκειμένου να εξεταστεί, πρωτίστως, η δυ
νατότητα στρατηγικής συμμαχίας του ομίλου με μεγάλη ο- 
μοειδή επυτείρηση της διεθνούς αγοράς ή ακόμη και την εί
σοδο στρατηγικού επενδυτή. (Σελ 21)

Ντοιίιζενμπεργκ

Ο Βιμ Ντούιζενμπεργκ
διέψευσε χθες χις προσδο
κίες των αγορών για επικεί
μενη μείωση των επιτοκίων 
του ευρώ, όταν ανακοίνωσε 
ότι παραμένει πιστός στη 
«στάση αναμονής» επικα
λούμενος τον στόχο της Ευ
ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε
ζας για σταθερότητα των τι
μών. (Σελ. 23)
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εξηγήσει εάν «η μείωση των αμυντικών δαπανών θα γίνει χωρίς να θιγεί η ακεραιότητα της 
αμυντικής μας θωράκισης».

Αισιοδοξία

Πάντως, από το Μέγαρο Μαξίμου μεταδίδεται αισιοδοξία για τις εξελίξεις και εκφράζεται η 
βεβαιότητα πως οι κυβερνητικές επιλογές έχουν τη συναίνεση της συντριπτικής 
πλειοψηφίας του λαού. Είναι ενδεικτική η δήλωση του υπουργού Τύπου κ. Δ. Ρέππα, ότι 
«λήφθηκαν ορθές αποφάσεις που θα τις κρίνει ο λαός». Παράλληλα, στελέχη του 
«εκσυγχρονιστικού» μπλοκ σημείωναν πως ο πρωθυπουργός κέρδισε πολλούς «πόντους» 
εν όψει του συνεδρίου, αφού αφαίρεσε από τον κ. Τσοχατζόπουλο τη σημαία του 
κοινωνικού κράτους, γεγονός στο οποίο απέδιδαν και τον «εκνευρισμό» του τελευταίου.
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Σάββατο, 31 Μαρτίου 2001 - Αρχείο

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜ ΑΤΙΣΤΗΡΙΟ  Μ ΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Πρώτη
Σελίδα

Πολιτική

Οικονομία & Αγορές 

Μόνιμες Στήλες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τριπλό χτύπημα για τον κ. Σημίτη από τις περικοπές
Αποκαλύφθηκε η μαύρη τρύπα, αποδυναμώνεται η Αμυνα, ενισχύεται ο λόγος της

Νέας Δημοκρατίας

Ελλάδα

Κόσμος
Του Κ. Π. Παπαδιόχου

Π ο λ ιτ ισ μ ό ς  ΤιΊν ευφορία που διακατείχε την κυβέρνηση μετά την απόφαση για τη διοχέτευση αμυντικών 
κονδυλίων στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης κοινωνικών αναγκών διαδέχεται πλέον ο 

Αθλητισμός έντονος προβληματισμός. Και αυτό διότι, η επίμαχη προχθεσινή κυβερνητική πρωτοβουλία 
αναδεικνύει σημαντικές υστερήσεις στον τομέα της οικονομικής πολιτικής, που 

α ν α ζ η τ η ς η  ε κ δ ο ς η ς  επισημάνθηκαν από ορισμένους υπουργούς οι οποίοι έλαβαν μέρος στην προχθεσινή
. συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής, καλλιεργεί μια επικίνδυνη ρήξη κορυφής μεταξύ 
1 του Πρωθυπουργού κ. Σημίτη και του υπουργού Αμυνας κ. Τσοχατζόπουλου και, τέλος, 

δημιουργεί πεδίο για την άσκηση κριτικής προς την κυβέρνηση, από τη Ν.Δ. αλλά και από 
στελέχη εντός του ΠΑΣΟΚ, για αγνόηση της τουρκικής απειλής.
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Οι σχέσεις του πρωθυπουργού με τον υπουργό Αμυνας βρίσκονται πλέον σε «τεντωμένο 
σχοινί». Ο κ. Τσοχατζόπουλος, αν και δεν κρύβει την οργή του και για τον υπουργό Εθνικής 
Οικονομίας κ. Παπαντωνίου, με τον οποίο είχε κατά την προχθεσινή συνεδρίαση της 
Κυβερνητικής Επιτροπής φραστικό επεισόδιο σαφώς οξύτερο απ' ό,τι κατεγράφη στα MME, 
θεωρεί ευλόγως ότι η απόφαση για περικοπή των αμυντικών κονδυλίων προήλθε από τον 
ίδιο τον πρωθυπουργό. Ετσι, χθες αντέδρασε με σκληρό τρόπο, κάνοντας εμμέσως πλην 
σαφώς λόγο για αποτυχία της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής για την οποία υπάρχουν 
σαφείς και προσωποποιημένες ευθύνες, που βεβαίως δεν περιορίζονται στον αρμόδιο 
υπουργό.

Από τις Βρυξέλλες, όπου συμμετείχε στη διάσκεψη του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού 
Σοσιαλιστικού Κόμματος, ο κ. Τσοχατζόπουλος σημείωσε πως ο ίδιος ήταν ο πρώτος 
υπέρμαχος της κοινωνικής πολιτικής, αλλά έσπευσε να προσθέσει ότι «το γεγονός ότι 
φτάσαμε στο σημείο σήμερα να διαπιστώνουμε ότι υπάρχει οικονομικό έλλειμμα, για να 
αντιμετωπίσουμε την υλοποίηση αυτής της κοινωνικής πολιτικής έχει μια σημασία».

Και άλλοι

Οπως προαναφέρθηκε, ο προβληματισμός για τις οικονομικές εξελίξεις δεν περιορίζεται 
στην ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Αμυνας. Τουλάχιστον δύο ακόμη υπουργοί, εξ αυτών 
που έλαβαν μέρος στην προχθεσινή συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής, 
διατύπωσαν σοβαρά ερωτήματα για τα οικονομικά δεδομένα, όπως τα παρουσίασε ο κ. 
Παπαντωνίου. Οπως επισημάνθηκε, η ανάγκη εξοικονόμησης πόρων ύψους 4 τρισ. μέχρι 
το 2004 δεν είναι συμβατή με τις προ μηνών διαβεβαιώσεις για σημαντικά ετήσια 
πλεονάσματα, καθώς και για διασφαλισμένα κονδύλια για την κοινωνική πολιτική της 
κυβέρνησης. Τέλος, είναι προφανές ότι οι αποφάσεις της Κυβερνητικής Επιτροπής 
ανοίγουν ένα νέο μέτωπο οξύτατης αντιπαράθεσης με τη Ν.Δ., αλλά και με το λεγόμενο 
«πατριωτικό» ΠΑΣΟΚ. Και από τις δύο πλευρές αμφισβητείται πλέον με ισχυρά 
επιχειρήματα η εικόνα της οικονομίας όπως την παρουσιάζει η κυβέρνηση, ενώ 
επιπρόσθετα διατυπώνονται ευθείες αιτιάσεις ότι θίγεται η αμυντική θωράκιση της χώρας.

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. κ. Κ. Καραμανλής, απευθυνόμενος στο συνέδριο του κόμματος, 
προειδοποίησε χθες την κυβέρνηση ότι «οι στατιστικές και λογιστικές αλχημείες δεν την 
βοηθούν σε τίποτα, καθώς η κοινωνική πραγματικότητα επιβαρύνεται συνεχώς».

Τέλος, ο βουλευτής Επικράτειας κ. Ιω. Βαρβιτσιώτης και πρώην υπουργός Αμυνας της Ν.Δ. 
σημείωσε πως «η ασφάλεια της χώρας πλήττεται όταν μειώνονται οι αμυντικές δαπάνες, 
ενώ τα προβλήματα στην περιοχή αυξάνονται συνεχώς». Ενώ από την πλευρά του, ο 
πρώην υπουργός Αμυνας κ. Γερ. Αρσένης κάλεσε (μέσω του «Πλάνετ») την κυβέρνηση να
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