
Τριπλή επίθεση στην κυβέρνηση
Σε κοινή γραμμή Παπανδρέου, Σημίτης, Βενιζέλος -  Και στήριξη στον πρώην Πρωθυπουργό

Κόντρα υψηλών τόνων χθες στη Βουλή ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση 
για τον προϋπολογισμό ενώ, για πρώτη φορά μετά τις εκλογές, ο Γιώργος Παπανδρέου υπεραμύνθηκε 

από το βήμα του Κοινοβουλίου του έργου του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Δημήχρης Τζάθας

Η πολύωρη χθεσινή συνεδρίαση σφραγίστηκε από την έντονη κριτική προς την κυβέρνηση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και παράλληλα από το άνοιγμα που επιχείρησε η αξιωματική αντιπολίτευση «προς τα μεσαία στρώματα και γενικότερα προς τον μεσαίο χώρο», όπως τουλάχιστον σχολίαζαν στο περιστύλιο της Βουλής πολλοί από τους βουλευτές του.Στη μάχη για τη μεσαία τάξη από την άλλη πλευρά πήραν μέρος οι υπουργοί Οικονομίας Γιώργος Αλογοσκούφης και Εθνικής Άμυνας Βαγγέλης Μεϊμαράκης σπεύδοντας να σταθούν ιδιαίτερα «στα εσωκομματικά προβλήματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης» και να κατηγορήσουν το ΠΑΣΟΚ ότι «πίστωσε τις κυβερνήσεις της Ν.Δ. με τεράστια ελ
ΑΜΥΝΑ ΜΕ... ΚΡΙΤΙΚΗ

Οι υπουργοί Οικονομίας 
Γ ιώργος Αλογοσκούφης 
και Εθνικής Άμυνας Βαγ
γέλης Μεϊμαράκης κατη
γόρησαν το ΠΑΣΟΚ ότι 
«πίστωσε τις κυβερνή

σεις της Ν.Δ. με τεράστια ελλείμματα και χρέη που καλού
νται να πληρώσουν οι Έλληνες φορολογούμενοι»λείμματα και χρέη που καλούνται να πληρώσουν οι Έλληνες φορολογούμενοι».Ο Κώστας Σημίτης, κάνοντας μία σύντομη παρέμβαση παρουσία του Γιώργου Παπανδρέου αλλά και πολλών βουλευτών του ΠΑΣΟΚ από τους οποίους χειροκροτήθηκε στο τέλος της ομιλίας του, τόνισε ότι «η πολιτική της Ν.Δ. για τον μέσο πολίτη είναι ταυτόχρονα Σκύλλα και Χάρυβδις καθώς του α- φαιρεί μεγαλύτερο εισοδηματικό μερίδιο ενώ του περιορίζει τα κοινωφελή αγαθά που αυτός περιμένει να του προσφέρει το κράτος».

«Παιχνίδια εντυπώσεων»Ο κ. Κ. Σημίτης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην περίοδο των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και κατηγόρησε τη Ν.Δ. λέγοντας ότι «αποδόμησε συστηματικά ό,τι κληρονόμησε», πως «δεν έχει επιτύχει να ξαναφέρει την ευρύτερη κοινωνία στο επίπεδο του 2004» και ότι επιχειρεί «παιχνίδια εντυπώσεων και ισχυρισμούς

ΠΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ:
«Δεν απάντησε (σ.σ.: ο υ
πουργός Εθνικής Άμυνας) 
στα ζητήματα που έθεσε, με 
πολύ πειστικότητα, ο πρώην 
Πρωθυπουργός. (...) Προ
σπαθείτε να πιαστείτε από τα 
δήθεν εσωκομματικά προ 
βλήματα του ΠΑΣΟΚ γιατί δεν 
μπορείτε να αντιμετωπίσετε 
την πραγματικότητα. Όμως 
το ΠΑΣΟΚ ενωμένο έχει κο  
ταθέσει προτάσεις που εσείς 
δεν θέλετε να ακούσετε»

ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ: «Είναι 
φανερό ότι χρειάζεται μια 
άλλη οικονομική πολιτική με 
νεύρο, με όραμα, με αυτό 
πεποίθηση και είναι επίσης 
βέβαιο ότι αυτή την πολιτική 
η Ν.Δ. ούτε μπάρεί ούτε θέ
λει ούτε έχει πλέον τις δυνα
τότητες να τη σχεδιάσει και 
να την εφαρμόσει. Η πρώτο 
βουλία ανήκει στο ΠΑΣΟΚ 
και στους Έλληνες πολίτες»

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ.
Έδωσε το στίγμα για τον με
σαίο χώρο κατηγορώντας 
την κυβέρνηση πως,«δεν 
μπορεί να εφαρμόσει εκεί 
στοχευμένες πολιτικές» και 
ότι «τα προβλήματα στα με
σαία εισοδήματα είναι εκρη
κτικά», πως «καταρρέει ο 
προγραμματισμός των νοικο 
κυριών» και ότι «η Ν.Δ. είναι 
αιχμάλωτη ανάμεσα στη λαϊ
κή Δεξιά και τον φιλελευθε
ρισμό»

που δημιουργούν σκόπιμη σύγχυση, κυνισμό και αδιαφορία που έχουν άμεση επίπτωση στην αντίληψη του πολίτη για τη σοβαρότητα της πολιτικής και των πολιτικών». Και πρό- σθεσε χαρακτηριστικά: «Είναι φανερό ότι χρειάζεται μια άλλη οικονομική πολιτική με νεύρο, με όραμα, με αυτοπεποίθηση και είναι επίσης βέβαιο ότι αυτή την πολιτική η Ν.Δ. ούτε μπορεί ούτε θέλει ούτε έχει πλέον τις δυνατότητες να τη σχεδιάσει και να την εφαρμόσει. Η πρωτοβουλία ανήκει στο ΠΑΣΟΚ και στους Ελληνες πολίτες».Και ενώ στον πρώην Πρωθυπουργό έσπευσε να απαντήσει από την κυβέρνηση ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Βαγγέλης Μεϊμαράκης υποστηρίζοντας ότι «η πρόταση του πρώην Πρωθυπουργού δεν πείθει ούτε το ΠΑΣΟΚ» και πως «ο Γιώργος Παπανδρέου έχει απαξιώσει τον κ. Σημίτη και την ι

στορία του», τον πρώην Πρωθυπουργό στήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.Με δύο παρεμβάσεις του ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε πέντε φορές στο έργο αλλά και προσωπικά στον Κώστα Σημίτη και επέκρινε τον υπουργό Εθνικής Άμυνας λέγοντας πως «δεν απάντησε στα ζητήματα που έθεσε, με πολύ πειστικότητα, ο πρώην Πρωθυπουργός». Και συμπλήρωσε: «Εμφανίζετε μία εικονική πραγματικότητα. Πήρατε ψήφο ανοχής που χάνεται καθημερινά από τον ελληνικό λαό που αισθάνεται τα προβλήματα στο πετσί του. Προσπαθείτε να πιαστείτε από τα δήθεν εσωκομματικά προβλήματα του ΠΑΣΟΚ γιατί δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε την πραγματικότητα. Όμως το ΠΑΣΟΚ ενωμένο έχει καταθέσει προτάσεις, που εσείς δεν θέλετε να ακούσετε, για τη διαφάνεια, το Ασφαλιστικό,

ΗμερολόγιοΒουλής

την εξωτερική πολιτική, το περιβάλλον και για τα εξοπλιστικά που ζητάμε να έρχονται για έγκριση από τη Βουλή. Η δική σας εικονική πραγματικότητα θα καταρρεύσει από τον ελληνικό λαό πολύ σύντομα...».
«Διόγκωση της φτώχειας»Νωρίτερα, πάντως, ο Ευάγγελος Βενιζέλος έδωσε το στίγμα για τον μεσαίο χώρο κατηγορώντας την κυβέρνηση πως «δεν μπορεί να εφαρμόσει εκεί στοχευμένες πολιτικές» και ότι «τα προβλήματα στα μεσαία εισοδήματα είναι εκρηκτικά», πως «καταρρέει ο προγραμματισμός των νοικοκυριών» και ότι «η Ν.Δ. είναι αιχμάλωτη ανάμεσα στη λαϊκή Δεξιά και τον φιλελευθερισμό». Ο υποψήφιος για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ υπεραμύνθηκε της πολιτικής της κυβέρνησης Σημίτη την περίοδο 1997-2000 λέγοντας ότι «μέσα από τον έλεγχο της αγοράς και τις συμφωνίες κυρίων είχαμε τιθασεύσει τον πληθωρισμό», ότι «η διόγκωση της φτώχειας μπορεί να αντιμετωπιστεί με συνεπείς πολιτικές καταπολέμησης όπως το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και όχι με τα φιλοδωρήματα του Καραμανλή και του Αλογοσκούφη» και πως «σήμερα βγήκαν στην επιφάνεια λέξεις όπως ακρίβεια και πληθωρισμός που είχαν εξοβελιστεί από το λεξιλόγιο επί των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ».Κατά τη συζήτηση ο βουλευτής της Ν.Δ. Γιάννης Μανώλης επέκρινε τον πρώην Πρωθυπουργό λέγοντας ότι «δεν είπε τίποτα στην τοποθέτησή του για τα επτά χρόνια της πρωθυπουργίας του», ενώ για τον Ευάγγελο Βε- νιζέλο είπε ότι «ήρθε να καλύψει το πολιτικό κενό της ανυπαρξίας του Γιώργου Παπανδρέου»'.
Καταγγελία ΚαρχιμάκηΑίσθηση, ωστόσο, προκάλεσε η καταγγελία του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιχάλη Καρχιμάκη, ο οποίος δήλωσε ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Σανίδάς «σιωπά ενώ έχει στα χέρια του αναφορά για μίζα 2 εκατομμυρίων ευρώ που πήρε ο γραμματέας του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για να ψηφιστεί διάταξη από τη Βουλή προκειμένου να απαλλαγεί μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία από φόρο μεταβίβασης ακινήτων ύψους 20.014.000 ευρώ», ενώ η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μαρία Δα-' μανάκη υποστήριξε ότι χρειάζονται συναινέσεις πέρα από τα όρια του δικομματισμού.

I
Το Ρεύμα επιστρέφει, χωρίς κριτική στον Γιώργο
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Γιώργος Χρ. Παπαχρήστος

Η ΣΚΛΗΡΗ αντιπολιτευτική γραμμή κατά της κυβέρνησης Καραμανλή με απουσία κάθε αναφοράς στα εσωκομματικά ζητήματα του ΠΑΣΟΚ είναι η νέα στρατηγική του Ρεύματος. Δείγμα γραφής έδωσε χθες ο κ. Βενιζέλος, ο οποίος επανεμφανίσθηκε στη Βουλή διακόπτοντας τη σιωπή τού (περίπου) ενός μηνός μετά την ήττα του στις εκλογές της 11ης Νοεμβρίου. Όπως έγινε γνωστό από έγκυρες πηγές, το Ρεύμα αποφάσισε εδώ και μερικές ημέρες στις δημόσιες τοποθετήσεις τους

τα στελέχη του να μην ασκούν κριτική στην πολιτική που ακολουθεί ο Γιώργος Παπανδρέου. Είναι ενδεικτικό ότι ο Αν. Λοβέρδος, ο στενότερος ίσως συνεργάτης του Ε. Βενιζέλου, σε χθεσινές δηλώσεις του στον Alpha 9.89 διακήρυξε ότι δεν υπάρχει κανένα εσωκομματικό θέμα και πως ο κ. Παπανδρέου θα κριθεί για τις αποφάσεις που έλαβε. Επιθετικός με την κυβέρνηση ήταν και ο Χρ. Βερελής που μίλησε χθες επίσης στη Βουλή, στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό.Ρόλο στην απόφαση αυτή φαίνεται πως έπαιξαν και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που έφεραν τον κ. Βενιζέ-

λο να έχει απώλειες δημοτικότητας και να υποβιβάζεται από την κορυφή, την οποία σταθερά κατείχε εδώ και πολλούς μήνες. Η ουσία είναι ότι το Ρεύμα επιλέγει την κριτική στάση στην κυβέρνηση ως διέξοδο μπροστά στη δια- φαινόμενη πολιτική απομόνωση που -  όπως υποστηρίζουν στελέχη που στήριξαν τον κ. Βενιζέλο -  εκ των πραγμάτων του έχει επιβληθεί από τις επιλογές του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Γ. Παπανδρέου στα πολιτικά όργανα που συγκρότησε στην πορεία για το Συνέδριο.
Δ. Τσάτσος: ΝοθείαΣε διαφορετική κατεύθυνση πά

ντως ήταν οι δηλώσεις τού εκ των υ- ποστηρικτών του Ε. Βενιζέλου καθηγητή Δημ. Τσάτσου, ο οποίος μιλώντας στον «9,84» κάνει λόγο για «αποδεδειγμένη νοθεία» στις 11 Νοεμβρίου.Όπω ς είπε, ολόκληρα εκλογικά τμήματα δεν έχουν περιληφθεί στο αποτέλεσμα, χαρακτήρισε «φιάσκο» την όλη εκλογική διαδικασία και τόνισε ότι «παρά το φιάσκο αυτό, να πάει 40% (σ.σ.: ο κ. Βενιζέλος) -  που δεν είναι 40%, είναι πολύ περισσότερο -  είναι άθλος και βεβαίως προδιαγράφει το μέλλον», για το οποίο «δεν είναι απογοητευμένος».

Στον κ. Τσάτσο απάντησε ο γενικός διευθυντής του ΠΑΣΟΚ Ροβ. Σπυ- ρόπουλος, ο οποίος υποστήριξε ότι ούτε ο κ. Βενιζέλος ούτε ο κ. Σκανδα- λίδης έθεσαν κανένα θέμα σχετικά με τις διαδικασίες και υπεραμύνθηκε της ευαισθησίας του Γ. Παπανδρέου στις δημοκρατικές διαδικασίες.Πρόσθεσε δε, «θεωρώ ότι έχει γίνει μάλλον θύμα μιας πληροφόρησης που αν ο ίδιος τη διερευνήσει θα αναθεωρήσει τις απόψεις του». Από πλευράς Ρεύματος πάντως δεν υπήρξε επίσημη αντίδραση στην τοποθέτηση του κ. Τσάτσου, ούτε στην απάντηση του ΠΑΣΟΚ.


