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Ανάπτυξη
* Ο υφυπουργός Οικονομικών αποκαλύπτει το σχέδιο

Γ. Δρυς: Περικοπές παντού
Και νέο κυνήγι των φοροφυγάδων

Ζ. ΤΣΩΛΗΣ

«Σήμα» για περικοπές δαπανών σε όλους τους τομείς του Δημοσίου αποτέλεσε η προχθεσινή 
απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής για την άμεση εξοικονόμηση 1 τρισ. δρχ. από τα κονδύλια 
του υπουργείου Εθνικής Αμυνας και τη μετάθεση των αποφάσεων για την αγορά των μαχητικών 
αεροσκαφών τέταρτης γενιάς μετά το 2004, δηλαδή μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τη λήξη της 
κυβερνητικής θητείας.

Οπως υπογραμμίζει στο «Βήμα» ο βασικός συνεργάτης του υπουργού Εθνικής Οικονομίας κ. I. 
Παπαντωνίου, ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Γ. Δρυς, η προσπάθεια για την εξοικονόμηση 
δαπανών και την αύξηση των εσόδων θα αφορά:

1. Περικοπές στην άμυνα και στα εξοπλιστικά προγράμματα.

2. Περιορισμό της σπατάλης σε όλον τον δημόσιο τομέα και ειδικότερα στους δήμους, στα 
νοσοκομεία και στα υπουργεία.

3. Ενταση του πολέμου κατά της φοροδιαφυγής και της φοροκλοπής με αυστηρούς και 
συστηματικούς ελέγχους που δεν πρέπει να χαλαρώνουν.

Χαρακτηριστικά ο κ. Δρυς τονίζει: «Πρέπει να γίνουν περικοπές παντού, σε όλον τον δημόσιο τομέα, 
γιατί δεν μπορούμε να ανεχθούμε πλέον να γίνονται, π.χ., ταξίδια από υπουργούς με συνοδεία ως 
συμβούλων 20 και 30 ατόμων».

Η ανάγκη για την εξοικονόμηση πόρων και την περιστολή των δαπανών προκύπτει, όπως δείχνουν 
όλες οι εξελίξεις, από τις υπερβάσεις που υπήρξαν στον προϋπολογισμό των Ολυμπιακών Αγώνων, 
οι οποίοι, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, προβλέπεται να στοιχίσουν στο Δημόσιο πάνω από 
2 τρισ. δρχ. από 1,3 τρισ. δρχ. που ήταν ο αρχικός προϋπολογισμός. Οπως επισημαίνει ο κ. Δρυς, θα 
χρειαστεί να καταβληθούν περί τα 700 δισ. δρχ., πέραν των αρχικών προβλέψεων, σε τρία χρόνια.

Η πρόσθετη αυτή ανάγκη δημιουργήθηκε λόγω των δυσκολιών που παρουσιάζονται στο πρόγραμμα 
των ιδιωτικοποιήσεων, το οποίο εκ των πραγμάτων «κλείνει», αφού έδωσε μεγάλα έσοδα τα 
προηγούμενα χρόνια, και της «χαμηλής πτήσης» του Χρηματιστηρίου που στερεί έσοδα από τον 
προϋπολογισμό.

Αν και το μεγαλύτερο έσοδο των ιδιωτικοποιήσεων εφέτος θα προέλθει από τη μετοχοποίηση του 
ΟΠΑΠ και το δεύτερο εξάμηνο από τη μετοχοποίηση της ΔΕΗ, που προχωρούν κανονικά, το 
υπουργείο Οικονομικών εξετάζει όλες τις εναλλακτικές δυνατότητες για να αυξήσει τα μη 
φορολογικά έσοδα.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να εκδοθούν προμέτοχα εν όψει της εισόδου της ΔΕΗ στο
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Χρηματιστήριο και να γίνει «τιτλοποίηση», δηλαδή προείσπραξη εσόδων του Δημοσίου μέσω των 
τραπεζών. Η «τιτλοποίηση» θα αφορά μελλοντικά έσοδα από χρέη προς το ΙΚΑ και άλλα Ταμεία, 
έσοδα του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας (διοδίων) και άλλες πηγές.

Οι κινήσεις αυτές έχουν στόχο να διατηρήσουν την οικονομία και ειδικά τα δημόσια οικονομικά 
μεγέθη σε σταθερή πορεία αλλά και να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες πολιτικού σχεδιασμού της 
κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του πρωθυπουργού κ. Κ. Σημίτη, ο οποίος αποδέχθηκε εισήγηση του 
οικονομικού επιτελείου στη «θυελλώδη» συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής, οι 
προτεραιότητες της οικονομικής και της κυβερνητικής πολιτικής πέραν της δημοσιονομικής 
σταθερότητας είναι:

1. Η ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής με 1 τρισ. δρχ.

2. Η χρηματοδότηση της ανάπτυξης των μεγάλων έργων και των προγραμμάτων του Τ' Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης.

3. Η διοργάνωση της Ολυμπιάδας, που θα στοιχίσει περισσότερα από 2 τρισ. δρχ.

Οπως φαίνεται και από τα στοιχεία του εφετινού προϋπολογισμού, οι δαπάνες για την παιδεία, την 
υγεία και την απασχόληση αυξάνονται με ρυθμούς της τάξεως του 9%, πολύ πάνω από τον 
πληθωρισμό.

Οι τομείς αυτοί θα χρηματοδοτηθούν με πρόσθετα κονδύλια ύψους 200 δισ. δρχ. στους 
προϋπολογισμούς των επόμενων ετών από το 2002 ως το 2004, ενώ για όλα τα άλλα υπουργεία, 
σύμφωνα με τον κ. Δρυ, ισχύει «πλαφόν» στις δαπάνες.

Κανένα υπουργείο δεν μπορεί να ξεπεράσει ως και το 2004 το ύψος των εγκεκριμένων δαπανών για 
εφέτος. Αυτό είναι το ανώτατο όριο εξόδων κατ' έτος. Οι τριετείς προϋπολογισμοί θα συζητηθούν 
τον Μάιο και θα αποτελέσουν «πεδίο μάχης» ανάμεσα στους υπουργούς που διεκδικούν αύξηση 
κονδυλίων για τους τομείς τους και στο οικονομικό επιτελείο που θα εμμείνει στις θέσεις του.

ΤΟ ΒΗΜΑ , 01-04-2001
Κωδικός άρθρου: Β132300031
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Πολιτικά

Η επόμενη κίνηση του κ. Σημίτη
* Επικίνδυνες σχέσεις στην κυβέρνηση μετά τη σύγκρουση 

Τσοχατζόπουλου - Παπαντωνίου
Γ. ΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Πρώτα τα καλά νέα: η κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει λεφτά για να ανακουφίσει τις 
ασθενέστερες τάξεις. Και τώρα τα κακά νέα: ο τρόπος με τον οποίο το αποφάσισε απειλεί τη 
συνοχή της. Η συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής την περασμένη Πέμπτη θα μπορούσε 
να απολήξει σε ισχυρή απόδειξη «κοινωνικής ευαισθησίας» αν δεν συνέβαιναν τα εξής: 
Πρώτον, οι βαρύτατες εκφράσεις του τύπου «λες ψέματα», «μη μου μιλάς εμένα έτσι» που 
αντήλλαξαν ο υπουργός Εθνικής Αμυνας κ. Α. Τσοχατζόπουλος και ο υπουργός Εθνικής 
Οικονομίας κ. I. Παπαντωνίου. Και, δεύτερον, οι υπουργοί κκ. Αλ Παπαδόπουλος, Ν. 
Χριστοδουλάκης και Αν. Γιαννίτσης συντασσόμενοι με την πρόταση του κ. Παπαντωνίου για 
την περικοπή δαπανών... εστράφησαν εναντίον του, διεκτραγωδώντας τη δημοσιονομική 
κατάσταση της χώρας! Ηταν κάτι σαν μαγική εικόνα. Η Κυβερνητική Επιτροπή απεδέχθη τα 
επιχειρήματα του υπουργού Εθνικής Οικονομίας για την οικονομική σταθερότητα και έκοψε 
περίπου 1,7 τρισ. δρχ. από τον αμυντικό προϋπολογισμό και ταυτόχρονα επικρότησε τις 
ενστάσεις του υπουργού Εθνικής Αμυνας για τις αντινομίες ανάμεσα στο «οικονομικό θαύμα» 
και στον «φόβο των ελλειμμάτων του μέλλοντος» που προέταξε σθεναρά ο κ. Παπαντωνίου.

(Εικόνα μεγέθους : 24607 bytes)

Σύμφωνα με την πλευρά του υπουργού Εθνικής Αμυνας, «ο Ακης τώρα δικαιώνεται». Η επιμονή του 
για «ανταπόδοση των θυσιών προς τις ασθενείς κοινωνικές ομάδες που επωμίστηκαν το κόστος 
ένταξης στην ΟΝΕ» καθίσταται «κεντρική» πολιτική της κυβέρνησης. Μόνο που το μάρμαρο 
καλείται να πληρώσει ο ίδιος, καθώς ένα μέρος από τα κονδύλια που απαιτούνται αφαιρούνται από 
το υπουργείο του, παρ' ότι προϋπήρξαν πέντε τουλάχιστον αποφάσεις του ΚΥΣΕΑ για το 
εξοπλιστικό πρόγραμμα που τώρα ακυρώνονται χωρίς να παύσουν να ισχύουν!

Είτε έχουν δίκιο όσοι διαβλέπουν «εσωκομματικό χτύπημα κάτω από τη μέση» κατά του κ. 
Τσοχατζόπουλου εν όψει του συνεδρίου είτε ισχύει ο ισχυρισμός άλλων ότι «απλώς ο Σημίτης 
ανάμεσα στα αεροπλάνα και στα επιδόματα διάλεξε αυτό που αποδίδει άμεσα», ο χειρισμός δεν ήταν ο 
καλύτερος. Κανείς υπουργός δεν αισθάνεται ευτυχής όταν του περικόπτουν κονδύλια και το 
πληροφορείται από τον Τύπο την... επομένη της συνάντησής του με τον Πρωθυπουργό! Ο κ. 
Τσοχατζόπουλος συναντήθηκε κατ' ιδίαν με τον Πρωθυπουργό, αμέσως μετά την παρέλαση της 25ης 
Μαρτίου, αλλά ουδέν ελέχθη μεταξύ τους για τα όσα επρόκειτο να εισηγηθεί στην Κυβερνητική 
Επιτροπή ο κ. Παπαντωνίου.

* Αναστροφή του κλίματος

Αλλά και ο κ. Θ. Τσουκάτος τώρα δικαιώνεται, μαζί με τους 56 βουλευτές του ΠαΣοΚ που 
ζητούσαν επιμόνως άμεσα μέτρα υπέρ των ασθενέστερων τάξεων. Αυτό ακριβώς αποφασίζει η 
κυβέρνηση τώρα, κατά τρόπο που προκαλεί απορίες: αφού σκόπευαν να διαθέσουν τόσα λεφτά για 
κοινωνική πολιτική, γιατί δεν το έκαναν προτού ξεσηκωθεί η μισή Κοινοβουλευτική Ομάδα; Η 
υπόνοια ορισμένων ότι «δεν το έκαναν για να μη φανεί πως υποκύπτουν σε πιέσεις» αποτελεί ίσως
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μια εξήγηση, αλλά η μεθόδευση μάλλον έβλαψε την κυβέρνηση, που δείχνει άγχος να βελτιώσει την 
εικόνα της προτού κλείσει τον πρώτο χρόνο της θητείας της, υιοθετώντας μια πρακτική που είθισται 
στη λήξη της τετραετίας και πάντως προ των εκλογών.

Εν πάση περιπτώσει ο Πρωθυπουργός προέβη σε μια κίνηση που θυμίζει έντονα το καλοκαίρι του 
1999, όταν εξήγγειλε ένα πακέτο μέτρων με κόστος 400 δισ. δρχ. της εποχής, προκειμένου να 
ανατρέψει τη βαριά ατμόσφαιρα μετά την ήττα των ευρωεκλογών. Κατά τον ίδιο τρόπο επιχειρεί να 
αλλάξει και τώρα το πολιτικό κλίμα. Με τα εγκαίνια του νέου αεροδρομίου και την αυριανή 
αναγγελία του Δικτύου κατά της Φτώχειας η κυβέρνηση αντεπιτίθεται στα δύο βασικά μέτωπα: τα 
δημόσια έργα και την κοινωνική προστασία. Μένει να αποδειχθεί αν αυτή η αντεπίθεση είναι ικανή 
να προκαταλάβει τις αντιδράσεις που αναμένονται εν όψει των αλλαγών στο ασφαλιστικό σύστημα 
και αν θα βελτιώσει επί μακράν τη φθίνουσα εικόνα της.

Εμπειρα κομματικά στελέχη διατείνονται ότι ο κ. Σημίτης δεν θα σταματήσει εδώ, αλλά έχει 
πάντοτε στη φαρέτρα του το «καλό βέλος» ενός πρωθυπουργού: τον ανασχηματισμό! «Αποκλείεται» 
είναι η απάντηση όσων συνομιλούν εσχάτως μαζί του.

«Επιβάλλεται» ισχυρίζονται όσοι γνωρίζουν καλά τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τα πράγματα 
ύστερα από κάθε κρίση σαν αυτή που ανεδείχθη με τις εσωκομματικές εντάσεις, την απαισιοδοξία 
των δημοσκοπήσεων και την ταραχώδη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής. Αλλωστε όλοι 
γνωρίζουν ότι οι ισορροπίες στην κυβέρνηση γίνονται όλο και πιο εύθραυστες, ενώ η κατάσταση 
στην Κοινοβουλευτική Ομάδα παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις, με τους βουλευτές να «λένε τον 
πόνο» τους καθ' ομάδες, με την προσδοκία ενός χαρτοφυλακίου.

* Πού δέχονται να μετακινηθούν οι αμετακίνητοι και ποια είναι τα νέα πρόσωπα
που διεκδικούν καρέκλα

Οι καραμπόλες του ανασχηματισμού
Το κεντρικό πρόσωπο ενός ενδεχόμενου ανασχηματισμού είναι πλέον ο κ. Α. Τσοχατζόπουλος, η 
μετακίνηση του οποίου από το υπουργείο Εθνικής Αμυνας δεν θα είναι ανέφελη, εκτός αν 
συνδυαστεί με την αναβάθμισή του σε αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και την ανάληψη ενός εκ των 
υπουργείων Εξωτερικών ή Εθνικής Οικονομίας, ενώ και η αναγόρευσή του σε «πρώτο τη τάξει» 
υπουργό με την ανάθεση του υπουργείου Εσωτερικών θα μπορούσε να είναι μια «λογική» εξέλιξη. 
Στο υπουργείο Εξωτερικών η οποιαδήποτε μεταβολή μπορεί να επέλθει μόνο με τη συγκατάθεση 
του κ. Γ. Παπανδρέου που «γράφει ιστορία» εδώ και δύο χρόνια, αλλά δεν αποκλείεται να 
δοκιμάσει τις δυνάμεις του σε νέα πεδία, όπως είναι τα υπουργεία Εθνικής Αμυνας, Εθνικής 
Οικονομίας και Εσωτερικών. Εχοντας γράψει τη δική του ιστορία στο ΥΠΕΧΩΔΕ ο κ. Κ.
Λαλιώτης θα αποδεχόταν τη μετακίνηση είτε για να αναλάβει ένα υπερυπουργείο Ολυμπιάδας είτε 
την, ενισχυμένη, θέση του Γενικού Γραμματέα του ΠαΣοΚ, ενώ και η αναγόρευσή του σε υπουργό 
Εσωτερικών δεν θα ήταν έκπληξη.

* Υπουργείο Ολυμπιάδας

Σε αυτή την περίπτωση η κυρία Βάσω Παπανδρέου θα αποδεχόταν τη μετακίνησή της αν επρόκειτο 
να της ανατεθεί η ευθύνη του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ή του υπουργείου Εξωτερικών, για το 
οποίο παλαιότερα είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον και ο κ. Ευ. Βενιζέλος, στη θέση του οποίου στο 
υπουργείο Πολιτισμού θα μπορούσε να μετακινηθεί ο κ. Ν. Σηφουνάκης. Το ίδιο υπουργείο είχε 
διεκδικήσει και ο κ. Κ. Σκανδαλίδης, που μάλλον αποκλείεται τώρα λόγω Ολυμπιάδας και αν 
εγκαταλείψει τη Χαριλάου Τρικούπη για ένα χαρτοφυλάκιο θα κατευθυνθεί πιθανόν προς το 
υπουργείο Παιδείας, από όπου μετακινούμενος ο κ. Π. Ευθυμίου θα μπορούσε να καταλάβει τη 
θέση του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών, όπως παρ' ολίγον να συμβεί όταν σχηματίστηκε η 
σημερινή κυβέρνηση. Ισχυρός υποψήφιος για το υπουργείο Εξωτερικών όμως είναι και ο κ. I.
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Παπαντωνίου που διαθέτει άνεση κινήσεων στον διεθνή χώρο και θα επιθυμούσε να εγκαταλείψει 
την πλατεία Συντάγματος, όπου ολοκλήρωσε τον κύκλο του με την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ. 
Στη θέση του θα μπορούσε να εγκατασταθεί ο κ. Αλ. Παπαδόπουλος, αν δεν επιστρέψει στο 
υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και ο κ. Ν. Χριστοδουλάκης, οπότε στο υπουργείο Ανάπτυξης θα 
μετακινηθεί ο κ. Μιχ. Χρυσοχοΐδης, παρ' ότι θεωρείται ο πιο επιτυχημένος υπουργός Δημόσιας 
Τάξης μετά τη Μεταπολίτευση, και τη θέση του θα πάρει στέλεχος εμπιστοσύνης του 
Πρωθυπουργού, όπως είναι ο κ. Χρ. Βερελής, η μετακίνηση του οποίου ίσως φέρει στο υπουργείο 
Μεταφορών τον κ. Δ. Ρέππα και στη δική του θέση τον κ. Τηλ. Χυτήρη, εκ των υφυπουργών που 
έχουν πιθανότητες αναβάθμισης, όπως έχει και ο κ. Χρ. Πρωτόπαπας να καταλάβει το αξίωμα του 
υπουργού Εργασίας, με τον κ. Αν. Γιαννίτση να αναλαμβάνει οικονομικό υπουργείο, ή τη θέση του 
υπευθύνου για τους κοινοτικούς πόρους στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Για να αναβαθμισθεί 
θα μετακινηθεί από το λιμάνι ο κ. Χρ. Παπουτσής, κατευθυνόμενος προς τη θέση του αναπληρωτή 
υπουργού Εξωτερικών ή προς το υπουργείο Γεωργίας και ως αναβάθμιση θα εκλάβει και ο κ. Μ. 
Παπαϊωάννου τη μετακίνησή του στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

* Η «σφαγή» των υφυπουργών

Από τους εν ενεργεία υφυπουργούς, εξαιρούμενων των κκ. Γ. Δρυ, Φ. Πετσάλνικου και ίσως και 
λόγω φύλου της κυρίας Μιλένας Αποστολάκη , οι υπόλοιποι θα δώσουν μάχη για να μην πέσουν 
θύματα της προσπάθειας εκτόνωσης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, στην οποία οι υποψήφιοι να 
αναλάβουν χαρτοφυλάκιο δεν είναι και λίγοι. Οι Γ. Λιάνης, Ρ. Σπυρόπουλος, Α. Αποστολίδης, Σ. 
Βαλυράκης, Ευ. Βλασόπουλος, Σπ. Βούγιας, Φώφη Γεννηματά, Ελένη Κούρκουλα, Γ. 
Δασκαλάκης, Κ. Κουλούρης, I. Θωμόπουλος, Φ. Ιωαννίδης, X. Καστανίδης, Β. 
Κοντογιαννόπουλος, Δ. Κρεμαστινός, Α. Λοβέρδος, I. Μαγκριώτης, Α. Μακρυπίδης, Στέφ. 
Μανίκας, Αν. Μαντέλης, Στ. Μπένος, Εμμ. Μπετενιώτης, Λ. Παπαδήμας, Κάρ. Παπούλιας, 
Χρ. Σμυρλής, Κ. Σπηλιόπουλος, Κ. Σφυρίου, Α. Φούρας και μερικοί άλλοι συγκροτούν έναν 
κατάλογο από τον οποίο θα προέλθει η ανανέωση του Υπουργικού Συμβουλίου.

ΤΟ ΒΗΜΑ , 01-04-2001
Κωδικός άρθρου: Β13230Α161
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Πολιτικά

Σ υνέντευξη 1

ΑΚΗΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΑΟΣ
"Γιατί διαφωνώ"

Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας μιλάει για την απόφαση της 
κυβέρνησης να περικόψει τις αμυντικές δαπάνες

Θ. ΛΑΛΑΣ

«Είναι υποχρέωση όλων μας να βοηθήσουμε για την κοινωνική μας πολιτική. Διότι κι εγώ 
δεσμεύτηκα προεκλογικά ότι θα ασκηθεί κοινωνική πολιτική. Δεν ήξερα όμως ότι η οικονομική 
πολιτική της κυβέρνησής μας δεν αντέχει, ότι δεν είναι σε θέση να υλοποιήσει αυτά τα οποία 
λέγαμε. Ως σήμερα δεν είχε ειπωθεί ούτε από τους αρμόδιους υπουργούς ούτε από τον 
Πρωθυπουργό ούτε από κανέναν άλλον ότι έχουμε αδυναμία να εφαρμόσουμε την κοινωνική 
πολιτική που υποσχόμεθα» τονίζει ο υπουργός Αμυνας κ. Ακης Τσοχατζόπουλος μιλώντας στο 
«Βήμα της Κυριακής» με αφορμή το πρόβλημα που προέκυψε με την περικοπή των αμυντικών 
δαπανών. Ο υπουργός για πρώτη φορά δηλώνει ότι έχει πολιτικές διαφωνίες με τον

(Πρωθυπουργό και τονίζει: «Το δίλημμα ''ή κοινωνική πολιτική ή περικοπές στις αμυντικές 
δαπάνες" δεν υπάρχει. Είναι ψεύτικο, κατασκευασμένο και ως εκ τούτου δεν προκύπτει 
αντίφαση». Επίσης επισημαίνει ότι είναι πρόθυμος να βρει τρόπους εξοικονόμησης των 
κονδυλίων που χρειάζονται αν η κυβέρνηση πει: «Εχω υποχρέωση να κάνω κοινωνική 
πολιτική... Κύριοι, ελάτε να βρούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε...».

(Εικόνα μεγέθους : 17219 bytes)

Ολη αυτή η κόντρα με τα κονδύλια της άμυνας τι είναι; Υστερία; «Φούσκα»; Ή όντως 
υπάρχει πολιτικό πρόβλημα;

«Κοιτάξτε, κύριε Λάλα. Για να είμαι ειλικρινής, για πρώτη φορά υπάρχει πρόβλημα. Πρώτη φορά 
δηλαδή έχω πολιτικές διαφορές. Και να σας εξηγήσω τι εννοώ. Το δίλημμα "ή κοινωνική πολιτική ή 
περικοπές στις αμυντικές δαπάνες" δεν υπάρχει. Είναι ψεύτικο. Κατασκευασμένο. Δεν υπάρχει 
αντίθεση. Και οι δύο τομείς πρέπει να αποτελούν προτεραιότητά μας. Πιστεύω δε ακράδαντα ότι και 
κοινωνική πολιτική μπορεί να ασκηθεί και οι αναπτυξιακές επενδύσεις στον τομέα της άμυνας 
μπορούν να γίνουν. Αλλά είπαμε, το σημαντικό δεν είναι όλη αυτή η ιστορία περί διαφωνίας μου με 
τον Πρωθυπουργό ή τον κ. Παπαντωνίου. Αλλα είναι τα βασικά θέματα που πρέπει να μας 
απασχολήσουν».

Οπως;

«Το ότι ο κόσμος αλλάζει πολύ γρήγορα και εμείς τα κόμματα δεν μπορούμε να 
παρακολουθήσουμε τις αλλαγές τις προκλήσεις».
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Τελευταία γίνονται κάποιες δημοσκοπήσεις οι οποίες δείχνουν το ΠαΣοΚ να είναι πίσω. 
Ανεξάρτητα από το πόσο αξιόπιστες τις θεωρείτε, δεν πιστεύετε ότι ο κόσμος έχει λόγους να 
«μαυρίζει» στα γκάλοπ το ΠαΣοΚ;

«Σαφώς. Μα εμείς έχουμε πρόβλημα με τον κόσμο αυτή την περίοδο. Δεν είναι κακό να το 
παραδεχθεί κανείς. Το βλέπουμε εξάλλου. Γιατί; Διότι ο κόσμος περιμένει ακόμη από μας τη 
γρήγορη υλοποίηση αυτών που υποσχεθήκαμε στις εκλογές. Αρχίσαμε βεβαίως να τα υλοποιούμε, 
αλλά υπάρχει καθυστέρηση».

Αν έναν χρόνο πριν από τις επόμενες εκλογές, το 2003 δηλαδή, δεν έχουν γίνει όλα αυτά που 
οραματιστήκατε, ποια θα είναι η στάση σας;

«Μα έχετε την εντύπωση ότι θα περιμένω άλλα δύο χρόνια για να μη γίνει τελικά τίποτε; Εγω τώρα 
θα κινηθώ. Πιστεύω όμως ότι όλο το ΠαΣοΚ μπαίνει σε έναν ρυθμό. Δεν είμαι απαισιόδοξος. 
Βέβαια χρειάζονται νέες πρωτοβουλίες και αλλαγές πολιτικής σε ορισμένα πράγματα, όπως είπαμε. 
Μετά το Πάσχα υπάρχει κατάλληλος χρόνος και ο Πρωθυπουργός και το ΠαΣοΚ να σκεφτούν. 
Μπαίνουμε σε μία διαδικασία εν όψει του συνεδρίου, κατά την οποία θα ξανασυζητήσουμε τα 
πάντα».

Εσείς τι θα θεωρούσατε αποτυχία για το ΠαΣοΚ στο τέλος αυτής της τετραετίας;

«Αυτή τη στιγμή κρινόμαστε για το αν θα φανούμε αρκετά ευαίσθητοι να αρπάξουμε τον ταύρο απ' 
τα κέρατα. Μπορεί ως τώρα να μην το έχουμε καταφέρει. Αλλά ο κόσμος μάς ζητάει να 
προχωρήσουμε μπροστά. Αν τελικά σε αυτά τα τρία χρόνια που μας έμειναν δεν καταφέρουμε να 
δώσουμε μια νέα κατεύθυνση στον τρόπο οικονομικής ανάπτυξης και να εγγυηθούμε στον κόσμο 
μια πιο δίκαιη συμμετοχή στην οικονομία, στον πολιτισμό, στη μόρφωση, τότε θα πει ότι ο 
σοσιαλισμός, οι προοδευτικές πολιτικές και ο εκσυγχρονισμός έχουν αγγίξει πλέον το όριό τους...».

Θα εγκαταλείπατε την πολιτική μετά από μια πιθανή αποτυχία της κυβέρνησης;

«Είναι πάρα πολύ ανθρώπινο σε μια στιγμή απογοήτευσης να τα πετάξεις όλα και να φύγεις. 
Ιδιαιτέρως αν είσαι μέλος της κυβέρνησης που απέτυχε. Οποιος έχει ευαισθησία απέναντι στο 
αντικείμενό του πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμος να αποχωρήσει σε περίπτωση αποτυχίας. Και να 
σας πω και κάτι; Μερικές φορές, σε δύσκολους δρόμους με πολλά εμπόδια, η προσωρινή ενδιάμεση 
αποστασιοποίηση από τα πράγματα τελικά μπορεί να αναδειχθεί καταλύτης ανανέωσης».

Σαν να μου λέτε ότι μια πιθανή εκλογική ήττα του ΠαΣοΚ θα μπορούσε και να το ανανεώσει...

«Δεν εννοούσα ακριβώς αυτό. Μιλώ προσωπικά. Χωρίς να αρνούμαι ότι και ως κόμμα μια ήττα θα 
μπορούσε να μας κάνει να ξανασκεφτούμε τα πράγματα από την αρχή... Οταν οδηγηθείς σε μια 
αποτυχία, από 'κεί και πέρα είσαι υποχρεωμένος να αναθεωρήσεις ορισμένα πράγματα. Το θεωρώ 
φυσιολογικό και πάρα πολύ ανθρώπινο».

Τα πολλά χρόνια εξουσίας σάς έχουν κάνει κακό;

«Μα, κύριε Λάλα, λογικό δεν είναι; Οσο μένεις στην εξουσία έχεις φθορά. Χάνεις την επαφή σου με 
την πραγματικότητα. Οι επιτυχίες βέβαια σου δίνουν μπόνους, αλλά υπάρχει αυτό που λένε 
κορεσμός και τρέλα της εξουσίας. Η διάρκεια της εξουσίας όμως δεν κρίνεται από τη φθορά που 
έχεις, κρίνεται από τα αποτελέσματα».

Τότε γιατί δεν αλλάζετε;

«Μα, σας είπα, εδώ και έξι-επτά χρόνια κάνουμε όλοι μαζί μια προσπάθεια να εξυγιάνουμε τα 
μακροοικονομικά μας μεγέθη. Νομίζω ότι αυτό το πετύχαμε. Τώρα όμως είμαστε σε άλλη φάση.
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Τώρα χρειαζόμαστε ένα άλμα νέα προϊόντα, νέες πρωτοβουλίες. Και αυτό είναι που απαιτεί ο 
κόσμος από την ηγεσία του».

Μήπως οι διαχειριστικές ηγεσίες ήταν ένα διάλειμμα;

«Αυτό είναι αλήθεια. Χρειαζόμαστε νέες ηγεσίες, με όραμα... Ηγεσίες που δεν θα βλέπουν τα 
προβλήματα σαν αριθμούς, αλλά το τι κρύβουν στην ουσία τους. Εγώ πάντα πίστευα, ακόμη και 
όταν είχαμε ανάγκη να ασκήσουμε διαχειριστική πολιτική, ότι ο πραγματικός ηγέτης είναι αυτός 
που δίνει όραμα και όχι ο διαχειριστής».

Εχετε βαρεθεί το υπουργείο Εθνικής Αμυνας;

«Νομίζω ότι είναι λογικό να μου κάνετε αυτή την ερώτηση ύστερα από τέσσερα χρόνια».

Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάζουν τα πρόσωπα σε αυτές τις θέσεις;

«Ναι, βέβαια. Εγώ νομίζω ότι μία πενταετία σε ένα υπουργείο είναι ένα λογικότατο όριο, αν θέλετε, 
μέγιστης διάρκειας».

Εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει κάτι στο συνέδριο;

«Δεν με απασχολεί αυτό αυτή τη στιγμή, κύριε Λάλα».

Εσείς θα είστε υποψήφιος;

«Σας είπα ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι προτεραιότητά μου το συνέδριο».

Σας ρωτώ γιατί ούτε προτεραιότητα του Πρωθυπουργού ήταν να πει ότι θα είναι και πάλι 
υποψήφιος αλλά το είπε.

«Αυτό είναι δικό του θέμα, αν και το θεωρώ αυτονόητο να είναι και πάλι υποψήφιος. Και να θέλει, 
δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Σημασία έχει αν θα υπάρξει αντίπαλός του στο συνέδριο. Αυτό 
δεν είναι και το δικό σας ζητούμενο, κύριε Λάλα;».

Ακριβώς. Αλήθεια, αν στο συνέδριο είχαμε και άλλες υποψηφιότητες και τελικώς ο κ. Σημίτης 
έχανε, θα παραιτείτο και από πρωθυπουργός προτού ολοκληρωθεί η θητεία του;

«Δεν νομίζω ότι υπάρχουν διλήμματα σε τέτοιες περιπτώσεις. Τα κόμματα έχουν πολύ σαφείς 
ρυθμίσεις. Εδώ που φθάσαμε πρέπει να προτείνουμε αυτό που θεωρούμε σωστό και να 
αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Να μπουν όλοι στα μετερίζια τους και να πουν τις απόψεις τους».

Αυτή την ώρα που φαίνεται η ανάγκη ευρύτερων πολιτικών συνεργασιών δεν δυσκολεύουν τα 
πράγματα δηλώσεις όπως αυτές του κ. Πάγκαλου;

«Πιστεύω ότι ο Θόδωρος καταγγέλλει την πρακτική εκείνων από την Αριστερά που νομίζουν ότι 
"μετακομίζοντας" στο ΠαΣοΚ από τον χώρο τους συμβάλλουν στην ενότητα των αριστερών 
δυνάμεων. Αυτό το καταγγέλλει και πράγματι έχει δίκιο ότι αυτό δεν είναι το κύριο. Το ζητούμενο, 
δηλαδή, δεν είναι να πάρεις 30 ανθρώπους από την Αριστερά, να τους "μπολιάσεις" στο ΠαΣοΚ και 
να πεις "και τώρα έγιναν και γίναμε κάτι άλλο". Το θέμα είναι οι βάσεις συνεργασίας. Είναι 
παράλογο να πιστεύουμε ακόμη και σήμερα ότι θα συνεχιστεί αυτό το παραμύθι στην Ελλάδα».

Ποιο παραμύθι;
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«Να έχουμε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο θα επιτρέπει σε δύο μόνο κόμματα να εναλλάσσονται 
στην εξουσία και να προσπαθούν να λύσουν τα προβλήματα της Ελλάδας. Μπήκαμε στον 21ο αιώνα 
και ο διπολισμός και το διπολικό μοντέλο διακυβέρνησης έχουν τελειώσει. Ανήκουν στο παρελθόν. 
Οσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε τόσο το καλύτερο. Μόνο με συνεργασίες των ευρύτερων 
πολιτικών δυνάμεων θα μπορέσουμε πια να κυβερνήσουμε».

Συνεργασία του ΠαΣοΚ με ένα κόμμα σαν αυτό του κ. Αβραμόπουλου θα βλέπατε;

«Γιατί όχι; Εξαρτάται από τα δεδομένα της εποχής. Σε κάθε δημοκρατία, όταν η ψήφος του λαού δεν 
δίνει επαρκή πλειοψηφία σε ένα κόμμα, θα αναγκαστείς να κάνεις συνεργασία, θα διερευνήσεις με 
ποιους μπορείς να συνεργαστείς. Στην Ευρώπη, δηλαδή, πώς συνεργάζονται όλοι και με τους 
Σοσιαλδημοκράτες και με τους Πρασίνους και με τους Συντηρητικούς; Είναι ένα παιχνίδι το οποίο 
ακόμη δεν έχουμε μάθει αλλά θα το μάθουμε. Ισως το ΚΕΠ να είναι η ευκαιρία να το μάθουμε και 
στην Ελλάδα...».

Με την περικοπή του 1,7 τρισ. περίπου από τα κονδύλια του υπουργείου σας τι έγινε; Πώς 
αποφασίστηκε ξαφνικά;

Τ ίποτα  δεν έχει αποφασιστεί ακόμη. Εκείνο όμως που ακούω, όπως ακούτε κι εσείς, είναι ότι 
κάποιοι θέλουν να αντιπαραθέσουν την κοινωνική πολιτική στην αμυντική πολιτική της χώρας».

Δεν είναι τυχαίο. Εσείς ο ίδιος είχατε βγει προ ημερών και μιλούσατε για κοινωνική πολιτική.

«Φυσικά. Αυτά όμως είναι ανοησίες. Κανείς σοβαρός άνθρωπος δεν μπορεί να αντιπαραθέσει την 
κοινωνική πολιτική στην πολιτική άμυνας και ασφάλειας της χώρας. Και ξέρετε γιατί; Διότι η 
πολιτική ασφάλειας και άμυνας δεν είναι μια υπόθεση η οποία κρίνεται μεταξύ τυρού και αχλαδιού, 
έτσι ξαφνικά, μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου. Εχει οροθετηθεί, έχει συζητηθεί επί χρόνια, έχει 
συγκροτηθεί σε διάφορα επίπεδα πολιτικά, στρατιωτικά. Είναι μια πολιτική που χαράσσει την 
πορεία των Ενόπλων Δυνάμεων σε μεγάλο βάθος χρόνου. Αρα δεν μπορεί να αλλάξει από τη μία 
στιγμή στην άλλη. Μπορεί βεβαίως να συζητηθεί ανά πάσα στιγμή. Δεν είναι λοιπόν να απορεί 
κανείς πώς τίθεται σήμερα ένα τέτοιο θέμα; Οσοι συνδέουν αυτά τα δύο θέματα κάνουν λάθος».

Προτού πάρει αυτή την έκταση το γεγονός, το συζήτησε ο Πρωθυπουργός μαζί σας;

«Οχι, ποτέ».

Δηλαδή το μάθατε κι εσείς από τις εφημερίδες;

«Ακριβώς. Πιστεύω λοιπόν ότι κάνουν λάθος. Εμένα, αγαπητέ κύριε Λάλα, θα με βρείτε υπέρμαχο 
και μαχητή σε περίπτωση ανάγκης. Αν η κυβέρνηση πει Έχω υποχρέωση να κάνω κοινωνική 
πολιτική... Κύριοι, ελάτε να βρούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε...", θα είμαι ο πρώτος που θα 
συνεισφέρω. Και, αν θέλουν, να κάτσω και να τους βρω και τρόπους εξοικονόμησης αυτών των 
κονδυλίων που μας χρειάζονται. Πιστεύω ότι είναι υποχρέωση όλων μας να βοηθήσουμε για την 
κοινωνική μας πολιτική. Διότι κι εγώ δεσμεύτηκα προεκλογικά ότι θα ασκηθεί κοινωνική πολιτική. 
Δεν ήξερα όμως ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησής μας δεν αντέχει, ότι δεν είναι σε θέση να 
υλοποιήσει αυτά τα οποία λέγαμε. Ως σήμερα δεν είχε ειπωθεί ούτε από τους αρμόδιους υπουργούς 
ούτε από τον Πρωθυπουργό ούτε από κανέναν άλλον ότι έχουμε αδυναμία να εφαρμόσουμε την 
κοινωνική πολιτική που υποσχόμεθα. Αν όντως είμαστε σήμερα σε αδυναμία, θα πρέπει να 
καθήσουμε όλοι μαζί, να μοιράσουμε το κόστος της προσπάθειας και βέβαια να βρούμε τρόπο να το 
αντιμετωπίσου με».

Εσείς, όταν ακούγατε προεκλογικά «κοινωνικό κράτος», «κοινωνικές παροχές» κτλ., από πού 
υποθέτατε ότι θα έβγαιναν όλα αυτά τα κονδύλια;
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«Οταν έχεις 4% αύξηση του ΑΕΠ σε ετήσια βάση, όταν έχεις πλεόνασμα στον ετήσιο 
προϋπολογισμό 0,5%, όταν έχεις ουσιαστικά νέες πρόσθετες δυνατότητες χρηματοδότησης των 
προγραμμάτων σου διότι αυξάνεται το ΑΕΠ κάθε χρόνο , καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα διπλό 
ρεζερβουάρ, από το οποίο μπορείς να απορροφήσεις χρήματα».

Από τη στιγμή που ξέσπασε αυτό το θέμα στις εφημερίδες, πήρατε τηλέφωνο τον 
Πρωθυπουργό να το συζητήσετε;

«Αυτό βγήκε τις τελευταίες πέντε ημέρες. Σας είπα. Εγώ ενημερώθηκα από τις εφημερίδες. Δεν μου 
είπαν τίποτα. Η συζήτηση υποτίθεται ότι θα γινόταν στην Κυβερνητική, όπως και έγινε».

Εδώ και αρκετά χρόνια ακούμε ότι θα ήταν καλό να μειωθούν οι εξοπλιστικές δαπάνες για να 
πάνε αυτά τα λεφτά κάπου αλλού, είτε στην παιδεία είτε στο κοινωνικό κράτος... Κατ' αρχάς 
εσείς πιστεύετε ότι είναι κατάλληλη η στιγμή για να κάνουμε κάτι τέτοιο;

«Στις προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης δήλωσα ότι στόχος μας αυτή την τετραετία 
είναι να προχωρήσουμε σε σημαντική μείωση του κόστους των στρατιωτικών δαπανών, δηλαδή του 
κόστους λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων. Οχι το κόστος των εξοπλισμών. Το συνολικό κόστος 
περιλαμβάνει και το λειτουργικό και το εξοπλιστικό. Αρα λοιπόν, ακολουθώντας την πολιτική που 
οδηγεί, πρώτον, στη μείωση του όγκου των Ενόπλων Δυνάμεων την οποία περάσαμε από το 
ΚΥΣΕΑ και εγκρίθηκε προχωρούμε σε μια μείωση του αριθμού των Ενόπλων Δυνάμεων κάτω από 
100.000, έναντι των 140.000 που έχει προγραμματισθεί. Υστερα, με τη νέα δομή ξεφεύγουμε από τα 
παραδοσιακά μεγάλα στρώματα στρατού και πάμε σε ταξιαρχίες πιο ευέλικτα και μικρά σώματα , 
μειώνουμε ουσιαστικά το κόστος λειτουργίας. Επιπλέον, αλλάζοντας τη δομή των Ενόπλων 
Δυνάμεων (καταργούμε στρατόπεδα, κλείνουμε παλιές εγκαταστάσεις) μειώνουμε το κόστος τους. 
Δηλαδή, με όλα αυτά προχωρούμε σε μια σειρά από μέτρα που κάνουν τον Στρατό πιο ευέλικτο, πιο 
άρτια εκπαιδευμένο και πιο αποδοτικό, διότι αξιοποιούμε και τις επενδύσεις σε υψηλή τεχνολογία. 
Αυτός είναι ο στόχος».

Αυτός ο στόχος, αν τον πετύχετε, πώς μεταφράζεται σε αριθμούς;

«Αν το σύνολο αυτή τη στιγμή είναι 3,9%, εμείς μπορούμε να βάλουμε στόχο το 3%. Δεν μπήκε 
ποτέ στόχος μείωσης των εξοπλισμών. Διότι οι εξοπλισμοί είναι προϋπόθεση για να ενισχύσουμε 
την απόδοση ενός Στρατού τον οποίο μειώνουμε σε όγκο. Αρα θέλω αποτελεσματικότητα, θέλω 
ανταπόδοση, θέλω ικανότητα. Πέραν τούτου όμως οι επενδύσεις δεν μπορούν να μειωθούν και για 
έναν άλλον λόγο: Διότι είναι η μόνη οικονομική διαδικασία στην Ελλάδα που οδηγεί σε 
πραγματικές επενδύσεις, σε συμπαραγωγές, σε δημιουργία θέσεων εργασίας, σε μεταφορά 
τεχνολογίας... Από το 1997 ως σήμερα υπογράψαμε συμβάσεις 4,2 τρισ. δρχ. Εξ αυτών 1,7 τρισ. 
δρχ. είναι επενδύσεις στην Ελλάδα, συμπαραγωγές. Δηλαδή το 40% αυτού που αγοράζουμε 
παράγεται πλέον στην Ελλάδα, με ελληνικές θέσεις εργασίας, με ελληνική παραγωγή, με 
προστιθεμένη αξία, με είσπραξη από την Εφορία, με εισπράξεις και εισοδήματα στην αγορά. Οι 
επενδύσεις στην άμυνα, όπως είπα και πριν, είναι κατ' εξοχήν οικονομική και παραγωγική 
διαδικασία. Οποιος λοιπόν σκέφτεται και λέει "μειώνω τις επενδύσεις για να μειώσω το κόστος 
λειτουργίας μου" δεν έχει ιδέα. Οχι μόνο δεν μειώνεται το κόστος λειτουργίας γιατί σας είπα ότι με 
δάνεια δουλεύουμε αλλά και διότι αυτά γίνονται με επενδύσεις από τους ξένους. Δηλαδή ενώ εμείς 
πληρώνουμε αυτό που παίρνουμε και παράγεται με μακροχρόνια δάνεια, οι ίδιοι είναι υποχρεωμένοι 
να επενδύσουν, να χρηματοδοτήσουν, να παράξουν και αυτό σημαίνει θέσεις εργασίας. Να λοιπόν σ' 
αυτή την αναπτυξιακή διαδικασία που τόσο έχει ανάγκη η Ελλάδα σήμερα, κάποιοι πάνε να βάλουν 
φρένο».

Είναι αλήθεια ότι καβγαδίσατε με τον κύριο Παπαντωνίου στην Κυβερνητική την Πέμπτη;

«Σαχλαμάρες... Απλώς θύμωσα όταν πήγε να αμφισβητήσει τα στοιχεία που τους παρέθεσα... Τότε 
του είπα ότι είναι ψεύτης αν υποστηρίζει ότι το υπουργείο Εθνικής Αμυνας δαπανά 5% τον χρόνο.
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Είναι η κατάληξη μιας πενταετίας, η οποία ξεκίνησε από το 2% και έφτασε στο 5% άρα έχει μέσο 
όρο 2,5%. Εκείνος επέμενε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα... Τότε εκνευρίστηκα και του είπα: "Με 
συγχωρείς, αλλά δεν βλέπεις την πραγματικότητα... Εχεις χάσει την επαφή...". Θύμωσε κι αυτός και 
μου είπε: "Λες ψέματα...", Αναψε η συζήτηση ακόμη περισσότερο όταν του επέστρεψα την 
κατηγορία: "Ψέματα λες εσύ κι όχι εγώ...”. Ας τα αφήσουμε όμως όλα αυτά... Αυτά είναι 
σαχλαμάρες».

Τελικώς τι έγινε, κύριε υπουργέ; Σας έκαναν περικοπές αμυντικών δαπανών που δεν 
περιμένατε; Σας καθυστερούν τη συμφωνία για τα Eurofighters;

«Εμείς, κύριε Λάλα, συνεχίζουμε κανονικά τα προγράμματά μας αυτό είναι το βασικό. Συνεχίζουμε 
τα επόμενα χρόνια, όπως είναι εγκεκριμένα. Εκείνο το οποίο ζητήθηκε, με δεδομένο ότι τα 
ελλείμματα που θα παρουσιαστούν τα επόμενα τρία χρόνια συνολικά στους προϋπολογισμούς που 
διαχειρίζεται το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και η κυβέρνηση θα είναι τεράστια, είναι μια 
συνδρομή όχι μόνο από μας αλλά από όλα τα υπουργεία τα οποία διαθέτουν χρήματα για υλοποίηση 
προγραμμάτων. Μεταξύ των πέντε υπουργείων βέβαια από τα οποία ζητήθηκε συνδρομή, η μερίδα 
/ο υ  λέοντος ζητήθηκε από μας προτείνοντας να μειώσουμε ένα μέρος των προγραμμάτων μας. Εγώ 
Υους είπα: "Ακούστε να δείτε, μείωση προγραμμάτων δεν μπορεί να γίνει". Οταν υπάρχει πρόβλημα 
εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής, αυτό είναι ένα συνολικό κυβερνητικό πρόβλημα. Αρα μας 
αφορά όλους και η άμυνα είναι η τελευταία που θα αρνηθεί να συμμετάσχει στην υλοποίηση 
θεμάτων κοινωνικής πολιτικής. Βέβαια, πρέπει να υπάρξει δίκαιη συμμετοχή όλων».

Δεν σας παραξενεύει αυτή η ξαφνική ανάγκη συνδρομής;

«Είναι παράξενο... Καταλαβαίνετε όμως ότι για να υπάρξει τέτοιο πρόβλημα, σημαίνει ότι οι 
προβλέψεις μας δεν πήγαν καλά όπως δεν πρέπει να πήγε καλά και η διαχείριση των πόρων μας από 
τους υπευθύνους. Για να πέσουμε έξω στις οικονομικές μας προβλέψεις το υπεύθυνο υπουργείο 
πρέπει να έκανε κάποια σοβαρά λάθη. Γιατί από τον Νοέμβριο ακόμη, μετά από πέντε αποφάσεις 
στο ΚΥΣΕΑ, είχαμε επιμείνει ότι θα προχωρήσουμε στην αγορά του προγράμματος των 
Eurofighters και φτάσαμε προ της υπογραφής της συμβάσεως για να πούμε ότι θα ήταν καλύτερα να 
καθυστερήσουμε την υλοποίηση. Τρελά πράγματα. Πάντως αυτό σημαίνει ότι από τον Γενάρη και 
μετά συνέβησαν γεγονότα τα οποία ή δεν τα πρόβλεψε ο υπουργός και ο Πρωθυπουργός ή εν πάση 
περιπτώσει άλλαξαν ριζικά την κατάσταση της οικονομίας μας και δεν είναι πια έτσι όπως τα 
ξέραμε τα πράγματα. Εδώ λοιπόν υπάρχει κάποια ευθύνη για όλη αυτή την ιστορία. Κάποιοι 
φταίνε... Φταίει ο υπουργός, ο Πρωθυπουργός; Δεν ξέρω... Πάντως κάποιος φταίει».

Βέβαια, αν τα πράγματα είναι έτσι όπως τα λέτε, ο κύριος υπεύθυνος για τη νέα αυτή 
κατάσταση της οικονομίας είναι ο κ. Παπαντωνίου...

«Βέβαια για να είμαστε ειλικρινείς κανείς δεν μιλάει για μια κρίση που έχει να κάνει με αυτή τη 
στιγμή... Ο κ. Παπαντωνίου μιλάει για προβλήματα που προβλέπει να αντιμετωπίσουμε στα επόμενα 
τρία χρόνια. Για τον κ. Παπαντωνίου δηλαδή το πρόβλημα θα προκόψει τα επόμενα τρία χρόνια.
Εγώ πάντως είπα εντάξει... Ο,τι μπορούμε να κάνουμε θα το κάνουμε... Αν υπάρξει ανάγκη τα 
επόμενα τρία χρόνια, θα αναλάβουμε και εμείς μέρος του προβλήματος. Από εκεί και πέρα τους είπα 
επίσης ότι επιφυλάσσομαι τα περαιτέρω να τα συζητήσουμε στο ΚΥΣΕΑ. Εγώ θα προσπαθήσω 
κάποια προγράμματα να τα επιμηκύνω, ώστε να πάνε κάποιες επί μέρους πληρωμές προς τα πίσω, 
να ελαφρυνθεί η ετήσια πληρωμή του υπουργείου Οικονομικών για τα δάνεια των προγραμμάτων. 
Θα κάνω ό,τι μπορώ. Οι άλλοι να δούμε τι θα κάνουν».

Γιατί ζητήσανε να καλύψετε εσείς ειδικώς το πρόβλημα της κοινωνικής πολιτικής της 
κυβέρνησης; Πολλοί λένε ότι σας κάλεσε ο κ. Σημίτης να πληρώσετε τις δηλώσεις κοινωνικού 
περιεχομένου που συνέχεια κάνετε...

«Δεν είμαι μόνο εγώ, άλλα τέσσερα υπουργεία μαζί μ' εμάς καλούνται να βοηθήσουν».
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Είπαν όμως ότι από εσάς σίγουρα στα τρία επόμενα χρόνια θα περικοπούν 1,7 τρισ. δρχ...

«Οχι, όχι... Τι είναι αυτά; Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτοί υπολογίζανε ότι θα πάρουνε από το 
υπουργείο Εθνικής Αμυνας συνολικά 1 τρισ. δρχ. Μέσα σ' αυτά ήταν η μετάθεση της παραγγελίας 
των Eurofighters που έπρεπε να καταβάλουμε κάποια χρήματα άμεσα και δεν θα τα καταβάλουμε 
όπως και 450 δισ. δρχ. τα επόμενα τρία χρόνια απ' τα υπόλοιπα προγράμματα. Κοιτάξτε, σε νούμερα 
δεν συμφωνήσαμε- αυτές είναι οι προτάσεις τους. Δεν τις αποδέχτηκα. Είπα ότι τις προτάσεις τους 
θα τις συζητήσουμε στο ΚΥΣΕΑ...».

Θέλετε να πείτε ότι μπορεί το ΚΥΣΕΑ να μην αποδεχθεί αυτές τις προτάσεις;

«Και βέβαια. Το τι θα κάνουμε θα προσδιοριστεί στο ΚΥΣΕΑ. Αυτή την πρόταση έκανα και σ' 
αυτήν τη θέση επιμένω. Τους είπα συγκεκριμένα: "Εσείςμπορεί να θέλετε αυτά τα ποσά, εμείς θα 
δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να συμβάλουμε"».

Σας εξήγησε ο Πρωθυπουργός γιατί έγινε όλη αυτή η φασαρία προτού καν συζητήσετε μεταξύ 
σας στην Κυβερνητική;

«Οχι... Το απέφυγε... Τι να μου έλεγε άλλωστε... Δεν νομίζω ότι υπήρχε και τρόπος να 
δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα... Εγώ πάντως του είπα δύο πράγματα: "Ακούσε να δεις, η 
συζήτηση αυτή περί διλήμματος ανάμεσα σε κοινωνική πολιτική και άμυνα κατ' αρχήν γίνεται μόνο 
από συντηρητικούς και νεοφιλελεύθερους. Οι σοσιαλιστές την πολιτική ασφάλειας δεν την 
προωθούν μόνο για στρατιωτικούς λόγους. Την επεκτείνουν και στην προστασία του ατόμου, στα 
κοινωνικά, περιβαλλοντικά κτλ. Αρα η πολιτική ασφάλειας είναι ενιαία. Δεν μπαίνει λοιπόν τέτοιο 
δίλημμα για μας. Και σ' αυτή τη βάση εξάλλου έρχομαι και σου λέω ότι αν πράγματι η κυβέρνηση 
έχει πρόβλημα να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της αν και όφειλε την κοινωνική πολιτική να την είχε 
κάνει απ' την πρώτη μέρα απ' τον τακτικό προϋπολογισμό θα τα βάλουμε κάτω για να δούμε πώς 
μπορούμε να το λύσουμε το πρόβλημα και με ποιον τρόπο θα συμμετάσχουμε. Σ' αυτή τη βάση θα 
προχωρήσουμε". Εγώ αυτά του είπα... υπαινισσόμενος βέβαια ότι καθυστερημένα μας απασχολεί το 
πού θα βρούμε τα πλεονάσματα για να ικανοποιήσουμε αυτά που υποσχεθήκαμε...».

Πάντως εκπλήσσομαι με την ευκολία με την οποία η κυβέρνηση μιλάει για μείωση των 
αμυντικών δαπανών...

«Τέτοια συμπεράσματα αυτονόητο είναι ότι δεν ευσταθούν. Διότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να 
πάρουμε οιαδήποτε απόφαση περί περικοπών δαπανών αν δεν συζητήσουμε πράγμα το οποίο 
ζήτησα και θα γίνει σε ειδική συνεδρίαση ξανά για εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας και 
άμυνας της χώρας. Διότι η πολιτική ασφάλειας της χώρας είναι μια εθνική στρατηγική 
επιβεβαιωμένη σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου, ΚΥΣΕΑ, έχει βάθος χρόνου, είναι δεσμευμένη 
με δεκαετή προγράμματα, αντιστοιχούν σ' αυτήν δεσμευτικά προγράμματα δεκαετούς δύναμης και 
εξέλιξης των στρατιωτικών μας δυνάμεων... Επομένως μόνο μετά από μια τέτοια συζήτηση 
μπορούμε να ξέρουμε τι θα προκύψει. Και αυτό, σας είπα, θα γίνει και στο Υπουργικό Συμβούλιο 
και στο ΚΥΣΕΑ. Είναι δύο στοιχεία βασικά για να μιλήσουμε για ποσά».

Εσείς έχετε καταλάβει για ποιον λόγο δημιουργήθηκε όλο αυτό το θέμα; Πολλοί λένε ότι αυτό 
ήταν ένα χτύπημα με στόχο τη δημοτικότητά σας και την πιθανή σας διεκδίκηση της αρχηγίας 
στο συνέδριο.

«Κοιτάξτε, όποιος νομίζει ότι χτυπάει εμένα είναι χαζός και αφελής. Γιατί εγώ δεν είμαι ιδιώτης. 
Χτυπώντας εμένα βάζουν απέναντι τους το υπουργείο Εθνικής Αμυνας, τις Ενοπλες Δυνάμεις, την 
άμυνα και την ασφάλεια της χώρας. Αν κάποιοι υδροκέφαλοι θέλουν να κάνουν αυτό, ας το κάνουν. 
Είναι δικό τους θέμα. Θέλω πάντως να ξέρετε, κύριε Λάλα, ότι προσωπικώς κρατώ μια πολύ 
ψύχραιμη στάση απέναντι στο θέμα, παρ' όλο που έχει πάρει από ορισμένους, όπως είπατε κι εσείς, 
διαστάσεις προσωπικής αντιπαράθεσης. Διότι βάζουν τους αυλοκόλακές τους και τους μεταφορείς
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των ειδήσεων που θέλουν να βγάλουν προς τα έξω και λανσάρουν ό,τι θέλουν χωρίς να σκέφτονται 
τις συνέπειες ούτε τις πιθανές αντιδράσεις τού απέναντι τους».

ΤΟ ΒΗΜΑ , 01-04-2001
Κωδικός άρθρου: Β13230Α041

ϋ&Ι Ι α
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Πολιτικά

Σ υ η εν τϊυξ η  2

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
"Σε ποιους θα δώσω τα λεφτά"

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας αποκαλύπτει τα ποσά που θα 
διατεθούν για την κοινωνική πολιτική και προαγγέλλει άλλες

περικοπές

ΖΩΗΣ ΤΣΩΛΗΣ

«Για να ασκήσεις κοινωνική πολιτική χρειάζονται χρήματα... Αυτό κάναμε, αποφασίσαμε να 
εξοικονομήσουμε πόρους. Αρχίσαμε από την άμυνα και θα προχωρήσουμε σε όλον τον δημόσιο 
τομέα για να έχουμε την τριετία 2002 - 2004 τα κονδύλια που χρειάζονται για να 
χρηματοδοτήσουμε τις προτεραιότητές μας που είναι η κοινωνική δικαιοσύνη, η ενίσχυση της 
υγείας και της παιδείας και η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων». Το στίγμα αυτό για τις 
αποφάσεις που... ξάφνιασαν όχι μόνο τον άμεσα θίγόμενο υπουργό Εθνικής Αμυνας κ. Ακη 
Τζοχατζόπουλο, αλλά και τους υπέρμαχους μιας αυστηρής δημοσιονομικής πολιτικής με 
μετρημένες παροχές και φοροελαφρύνσεις (π.χ. τον ΣΕΒ) δίνει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας 
κ. I. Παπαντωνίου μιλώντας στο «Βήμα της Κυριακής». Ο υπουργός ξεκαθαρίζει ότι 
«αποφάσεις δεν ελήφθησαν γιατί ξέφυγε η οικονομία, αλλά γιατί η κυβέρνηση προσδιόρισε για 
πρώτη φορά τις προτεραιότητές της με ορίζοντα τριετίας» δηλαδή ως την εκπνοή της θητείας 
της και προαναγγέλλει ότι σε έναν χρόνο θα αποφασιστεί και νέο πακέτο μέτρων που θα είναι 
φοροελαφρύνσεις για εισοδήματα και επιχειρήσεις στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του 
φορολογικού συστήματος.

(Εικόνα μεγέθους : 17605 bytes)

Ποιοι λόγοι υπαγόρευσαν την αλλαγή πλεύσης στην οικονομική πολιτική και στις 
πρωτόγνωρες ομολογουμένως περικοπές στις δαπάνες για την άμυνα;

«Μετά την ένταξη στην Οικονομική και Νομισματική Ενωση διαμορφώθηκαν υψηλές προσδοκίες και 
απαιτήσεις για δαπάνες σε όλους τους τομείς της κυβερνητικής δραστηριότητας... Από τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες, την κοινωνική πολιτική, την ανάπτυξη, τα μεγάλα έργα, τις φοροελαφρύνσεις 
και τα εξοπλιστικά προγράμματα. Είναι φανερό ότι οι απαιτήσεις αυτές έπρεπε να αντιστοιχηθούν με 
τις δυνατότητες της οικονομίας που δεν είναι απεριόριστες».

Οι αποφάσεις αυτές ήρθαν λίγο ξαφνικά, δεδομένου ότι πριν από λίγους μήνες υποβλήθηκε το 
Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης της οικονομίας. Υπάρχουν αβεβαιότητες στην 
οικονομία;

«Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η συζήτηση που έγινε και οι αποφάσεις που ελήφθησαν δεν αφορούν τον
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προϋπολογισμό του 2001 ο οποίος εκτελείται κανονικά και θα φτάσει στον τελικό στόχο που έχουμε 
θέσει, να είναι ο πρώτος πλεονασματικός προϋπολογισμός των τελευταίων 40 ετών. Τα έσοδα 
εξελίσσονται κανονικά και ο πληθωρισμός τον Μάρτιο υποχώρησε από το 3,5% και επανήλθε σε 
πτωτική πορεία.

Η συζήτηση αφορά το μέλλον, την επόμενη τριετία 2002 - 2004. Και πρέπει να αναγνωρίσουν όλοι ότι 
είναι η πρώτη φορά που παρεμβαίνουμε έγκαιρα και προγραμματισμένα σε μεσοπρόθεσμη βάση και ότι 
είναι η πρώτη φορά που έγινε μια τέτοια συζήτηση σε όργανο της κυβέρνησης. Στην Κυβερνητική 
Επιτροπή τέθηκαν οι προτεραιότητες και αυτό που αποφασίσαμε είναι ότι προέχει η κοινωνική 
δικαιοσύνη».

Τα κονδύλια που αποφασίσατε να περικόψετε πού θα διατεθούν;

«Με τα όσα συμφωνήθηκαν και ειδικότερα από τη συγκράτηση των εξοπλιστικών δαπανών 
εξοικονομούνται πόροι που διασφαλίζουν κοινωνικό πακέτο της τάξεως των 1.000 δισ. δρχ. για την 
τριετία 2002 - 2004, όπως ήδη ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.

Το πακέτο περιλαμβάνει τη σταθερή ενίσχυση των χαμηλών συντάξεων του ΟΓΑ και του ΕΚΑΣ, τη 
χρηματοδότηση του προγράμματος κοινωνικής αλληλεγγύης που αποσκοπεί στην καταπολέμηση της 
φτώχειας και στην ενίσχυση της υγείας και της παιδείας με την αύξηση των κονδυλίων μέσω των 
προϋπολογισμών τριετίας που θα υποβάλουν τον Μάιο.

Ακόμη θα υπάρξουν ενισχύσεις στους πολυτέκνους και ενισχύσεις για το τρίτο παιδί. Οι ακριβείς 
κατανομές θα προσδιοριστούν τις επόμενες ημέρες.

Οι φοροελαφρύνσεις είναι το δεύτερο στάδιο της πολιτικής μας για την ενίσχυση της ανάπτυξης της 
οικονομίας και την κοινωνική δικαιοσύνη. Οι μειώσεις φόρων που θα αποφασιστούν θα ισχύσουν από 
το 2003, θα προσδιοριστούν με βάση το πόρισμα της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του φορολογικού 
συστήματος που έχει συσταθεί και λειτουργεί και αφού συνεκτιμηθεί η πορεία των φορολογικών 
εσόδων».

Οι αποφάσεις αυτές, αλλά και οι προθέσεις σας, σηματοδοτούν μια στροφή της οικονομικής 
πολιτικής για την οποία ασκήθηκε και έντονη κριτική από τον ΣΕΒ;

«Κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι μέσα στην ευρωζώνη, υπάρχουν συνθήκες σταθερότητας οπότε μπορούμε 
και πρέπει να κάνουμε μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό. Οι αποφάσεις μας αντανακλούν τις 
προτεραιότητες της κυβέρνησης μέσα στα πλαίσια της οικονομίας. Και για να κάνεις κοινωνική 
πολιτική χρειάζονται χρήματα. Αυτό κάναμε...».

ΕΝΑ ΤΡΙΣ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ

Οι ενισχύσεις στις οικονομικά ασθενείς ομάδες
Η κυβέρνηση έχει καταλήξει στο τριετές σχέδιο κοινωνικών παροχών το οποίο θα στοιχίσει 
στο Δημόσιο 1 τρισ. δρχ. και προβλέπει μεταξύ άλλων τη σταδιακή αύξηση των συντάξεων του 
ΟΓΑ από 48.000 δρχ. τον μήνα που είναι σήμερα σε 63.000 δρχ. το 2004, την αύξηση του 
Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) από 28.900 δρχ. τον μήνα σε 
45.000 δρχ. το 2004 και την αύξηση των κατώτατων συντάξεων του ΙΚΑ από 152.000 δρχ. τον 
μήνα σε 168.000 δρχ. το 2004, δηλαδή όση θα είναι και η αύξηση του ΕΚΑΣ.

Οι ενισχύσεις αυτές θα δοθούν πέρα από τις αυξήσεις της εισοδηματικής πολιτικής που θα 
ισχύσει για τους μισθούς και τις συντάξεις του δημόσιου τομέα κατά την προσεχή τριετία και 
θα κινούνται στα όρια του προβλεπόμενου πληθωρισμού μεταξύ 2% και 3% ετησίως και
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αποτελούν τη βάση του πακέτου των μέτρων κοινωνικής πολιτικής που θα εγκρίνει το 
Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της Πέμπτης.

Στο Υπουργικό Συμβούλιο θα εγκριθούν παράλληλα και τα μέτρα για το πρόγραμμα «Δίκτυο 
ενάντια στη φτώχεια» που θα χρηματοδοτηθεί με 200 δισ. δρχ. την προσεχή τριετία και τα 
μέτρα για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας που προβλέπουν την καταβολή εφάπαξ 
ενίσχυσης 1 εκατ. δρχ. για το τρίτο παιδί.

Σε εκκρεμότητα βρίσκονται ακόμη οι αποφάσεις για την καταβολή οικογενειακού επιδόματος 
και στους δύο συζύγους από το 2002 καθώς και την αύξηση του επιδόματος τέκνων που αν 
αποφασιστεί για το Δημόσιο θα πρέπει να επεκταθεί υποχρεωτικά και στον ιδιωτικό τομέα της 
οικονομίας.

Με τα μέτρα αυτά σηματοδοτείται η στροφή της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης προς 
τα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα που στηρίζεται για πρώτη φορά σε δραστικές περικοπές 
των δαπανών για την άμυνα και τους εξοπλισμούς.

ΤΟ ΒΗΜΑ , 01-04-2001
Κωδικός άρθρου: Β13230Α081
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