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Οι διοικητές οτην κορυφή
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Φ Ακέφαλη η

υπηρεσία δίωξης
ναρκωτικών του Λιμενικού.
ΣΕΛ. 18

Φ Nées υποσχέσεις ότι θα
φύγουν από την Ακαδημίας
οι αφετηρίες λεωφορείων.
ΣΕΛ. 18

Φ Από τον Απρίλιο το
εργοστάσιο ανακύκλωσης
των «μοντέρνων
σκουηιδιών».
ς ε λ .5 4
Φ Το εξωτερικό προτίμησαν
οι Ελληνες για να περάσουν
τις διακοπές των εορτών.

Διοικητέε οργανισμών,
υφυπουργοί και υπουργοί,
κατά σειρά προτεραιότητα$, θα
αρχίσουν να μπαίνουν στην
προσωπική λίστα... περικοπών
του Κώστα Καραμανλή.

ΣΕΛ. 55

Κ Ο Σ Μ Ο Σ ______ Μ
___________ Τ η ς Χ Ρ ΙΣ Τ ΙΝ Α Σ Κ Ο Ρ Α Η

Φ Νέα έκθεση για τα λάθη
της CIA πριν από την 11η
ς ε λ .1 4
Σεπτεμβρίου.

περίοδος ανοχής τε
λειώνει για όλους»,
δήλωσε χαρακτηρι
στικά κορυφαίος υ
πουργός προαναγγέλλοντας στην
ουσία αποκεφαλισμούς και αντι
καταστάσεις σε όλο το μήκος και
πλάτος του κρατικού μηχανισμού.
Οι τελευταίοι θα εξαρτηθούν από
τις καθυστερήσεις ή τις εμπλοκές
που θα αποκαλυφθοΰν στους επό
μενους μήνες, που θα είναι σε εξέ
λιξη η μάχη για την οικονομία και
κυρίως την εκτέλεση του υπεραι
σιόδοξου προϋπολογισμού και την
αντιμετώπιση μεγάλων προβλημά
των της καθημερινότητας, την ο
ποία άρχισε το Μαξίμου πανηγυρι
κά με την έναρξη του 2005.

Η περίοδος ανοχής τελειώνει, διαμηνύει ο Κ. Καραμανλής και προαναγγέλλει αντικαταστάσεις

Κρας τεστ

Π Από την εκποίηση «φιλέτων»

Το πιο πιθανό είναι ο πρωθυ
πουργός να ξεκινήσει το «φύγε ε
σύ, έλα εσύ» από τον στρατό των
διοικητών. Εχουν πιο εξειδικευμένους τομείς από τους υπουργούς,
βρίσκονται υπό δοκιμή, και μέχρι
τώρα έχουν δώσει αρκετά δείγμα
τα του πόσο ικανοί είναι, αν η προ
σωπική τους αντίληψη συνάδει με
τη όποια φιλοσοφία της κυβερνητι
κής πολιτικής και αν υπάρχει ικα
νοποιητικός βαθμός συνεργασίας
με τους προϊσταμένους τους υ
πουργούς, αν και το τελευταίο δεν
βαραίνει και τόσο τη ζυγαριά στα
κριτήρια αξιολόγησης του Κώστα
Καραμανλή.
Αρμόδιες κυβερνητικές πηγές έ
λεγαν στην «Ε» ότι σημαντικό κρας
τεστ για το ποιοι διοικητές οργανι
σμών θα μείνουν και ποιοι θα φύ
γουν είναι η αποδοτικότητά τους
πην επιχείρηση-μαμούθ την οποία
'ει ξεκινήσει η κυβέρνηση για την
'ύρεση πηγών εσόδων προκειυ να κερδίσει(Ι) το ολυμπιακό
. μειώνοντας το δημοσιονολειμμα από το 6,3%, όπου
Ται να καθίσει, στο 3% μέ,ος του 2005. Προσδοκά
πιπλέον έσοδα:

του Δημοσίου. Ο εντοπισμός
τους και η δελεαστική προβολή
τους στην αγορά ενδιαφέροντος εν
πολλοίς οφείλεται στους διοικητές.
Το γενικό πρόσταγμα έχουν η Κτη
ματική Εταιρεία του Δημοσίου, τα
Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα
Α.Ε. και τα Ολυμπιακά Ακίνητα
Α.Ε. Καθαροί τίτλοι και καθαρές
χρήσεις γης είναι το μείζον ζητού
μενο. Δεκάδες χιλιάδες στρέμματα
γης δημόσιας περιουσίας από την
Κρήτη μέχρι τη Θράκη και από την
Πελοπόνησο μέχρι την Ηπειρο - α 
νάμεσα τους και ξερονήσια- έχουν
μπει στο μικροσκόπιο και θα βγουν
στο σφυρί.
Η Από τις αποκρατικοποιήσεις,
" " από τις οποίες η κυβέρνηση φι
λοδοξεί να βγάλει 1,6 δισ. ευρώ μό
νο μέσα στο 2005, όταν κανένα ου
σιαστικό βήμα δεν έχει γίνει μέχρι
τώρα και όλα αυτά τα «έσοδα» είναι
απλώς γραμμένα σε κάποιους τιμο
καταλόγους του Γ. Αλογοσκούφη.
Ο Κ. Καραμανλής έχει δεχθεί
εισηγήσεις για αρκετές απολύ
σεις διοικητών, που αντί να ξε
μπλοκάρουν το σύστημα δημιουρ
γούν προβλήματα.
Δεν αποκλείεται, όμως, εκεί να

Η

ι ο ς ___________

68-69

Φ Οι «μίζες» του Εθνάρχη.
Το δέλεαρ του χρηματισμού
αντιμετώπισαν και οι
παλαιότεροι διαχειριστές
των εξοπλιστικών μας
κονδυλίων.
ς ε λ . 68
Φ Παλιά τους τέχνη... ζελ.69

ο ικ ο ν ο μ ί α

21-26, 47-50

ΑΥΤΟ ΚΙΝ Η ΤΟ
Α Θ Λ Η Τ ΙΚ Α
αναζητηθούν και τα εξιλαστήρια
θύματα. Να δει ο πρωθυπουργός ό
τι το οικονομικό πλάνο κινείναι ε
κτός πραγματικότητας και να ανα
ζητήσει σωσίβιο σε κινήσεις εντυ
πωσιασμού, όπως μαζικούς αποκε
φαλισμούς, αν και γενικά η όλη
πρακτική δεν είναι του χαρακτήρα
του. Τώρα, όμως που η Ν.Δ. πλη
σιάζει στο δεύτερο χρόνο της στην
εξουσία, ο κλοιός θα αρχίσει να
σφίγγει και η ώρα της αλήθειας οσονούπω θα φτάσει για όλους.

Οι μπλε φάκελοι
Ο Κώστας Σημίτης είχε τα μπλοκάκια του όπου κρατούσε σημειώ
σεις σε όλες τις επαφές με τους υ
πουργούς του, με τις προτάσεις
τους, τις δεσμεύσεις τους, τις εκ
κρεμότητες τους. Ανέτρεχε συχνά
σ’ αυτές, και τα περιβόητα μπλοκάκια του είχαν καταντήσει ο φόβος
και ο τρόμος των μη αποτελεσματι
κών, για να το πούμε κομψά.
Ο Κώστας Καραμανλής έχει φα
κέλους για κάθε υπουργείο. Μπλε
φακέλους. Τους άνοιξε με το που ε
γκαταστάθηκε στο μέγαρο Μαξί
μου και συχνά τους τροφοδοτεί με
νέα σημειώματα. Τους πρώτους
μήνες τούς συμβουλευόταν για να

έχει εικόνα ανά πάσα στιγμή πώς
προχωράει το τελικό στάδιο της
διοργάνωσης των Ολυμπιακών
Αγώνων, αν εκπληρώνουν στην ώ
ρα τους οι υπουργοί τις υποσχέσεις
τους. Το εθνικό εγχείρημα είχε τέ
τοια δυναμική που δεν υπήρχαν πε
ριθώρια να μη βγει εις πέρας μ’ ε
πιτυχία.
Μία ακόμη ανάσα φαίνεται ότι
παίρνουν και τώρα οι υπουργοί και
υφυπουργοί, παρά τα μεταξύ τους
μέτωπα, τις γκάφες τους κ.λπ. Το
γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ κινείται
χαλαρά, απελευθερώνει τον Καρα
μανλή, που δεν πιέζεται πλέον για
ένα «νέο ξεκίνημα», το οποίο θα
του έδινε ίσως ένας ανασχηματι
σμός. Θα κρατήσει λοιπόν το χαρτί
για όποτε το χρειαστεί. Είτε μετά
την προεδρική εκλογή, είτε από
Μάιο - Ιούνιο. Μέχρι τότε, αν και
έχει σημειώσει αρκετά μείον, κυ
ρίως σε υφυπουργούς του, θα τους
δώσει μια τελευταία ευκαιρία.

Τρία ανά υπουργείο
Ακολουθώντας τη συνταγή του
θείου του Κωνσταντίνου Καραμαν-'
λή: «ξεχώρισε τρία μεγάλα θέματα
σε κάθε ύπόυργεΐο κάϊ πάλεψέ τά^
για να δείξεις ότι έχεις αποτέλε-

ΣΚΑΚΙ
Π Λ Α Ν Η Τ Η Σ ΓΗ

51
59-65
67
70

σμα», άρχισε τις επαφές με την πο
λιτική ηγεσία -υπουργούς και υφυ
πουργούς- του κάθε υπουργείου
για να εντοπίσει τις τρεις προτε
ραιότητες. Θα έχουν στόχο τη βελ
τίωση της καθημερινότητας των πο
λιτών και θα πρέπει να λυθούν μέ
σα στο πρώτο εξάμηνο του 2005.
Εξαιρέσεις θα υπάρχουν μόνο για
τα θέματα εκείνα για τα οποία θα
χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση.
«Υπάρχουν 19 υπουργεία», είπε
στην «Ε» στενός συνεργάτης του
Κώστα Καραμανλή. «Αν πετύχουμε να λύσουμε από τρία προβλήμα
τα στο καθένα από αυτά -γύρω στα
60 δηλαδή- μέσα στο 2005 και τα ο
ποία θα κάνουν πιο βιώσιμη και
λειτουργική τη δημόσια διοίκηση
για τους πολίτες, τότε θα είμαστε ι
κανοποιημένοι».
Η στροφή στη σκληρή καθημερι
νότητα θα είναι αυτή που θα κρίνει
και τις πραγματικές επιδόσεις τού
κάθε υπουργού και υφυπουργού.
Τότε θα φανεί και για ποιον θα
χτυπήσει το καμπανάκι.
korai@enet.gr

