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«Αποτύχατε...»
Δριμύ κατηγορώ του τέα « πρωθυπουργού 
κατά τηε κυβέρνησηε για την οικονομία

Τ ον κίνδυνο να οδηγη
θεί η ελληνική οικονο
μία στιε «αγκάλεε» του 

Διεθνούε Νομισματικού Τα
μείου (ΔΝΤ) εδαπίαε τηε απο- 
τυχίαε τηε κυβερνητικήε πολι- 
τικήεκαιτηευπέ- 
ρογκηε αύίησηε 
του δημοσίου 
χρέουε και του 
κόστου5 δανει
σμού, επεσήμανε 
ο τέωε πρωθυ- 
πουργόεκ.Κ.Ση- 
μίτηε κατά τη 
χθεσινή ομιλία 
του στη Βουλή 
στη συζήτηση επί 
του κραπκού προ
ϋπολογισμού.

«Θα είναι μια 
ταπεινωτική για 
την Ελλάδα εΕέλι- 
Εη, η πιο κατα
στροφική κατά- 
ληΕη της διακυβέρνησης της 
Νέας Δ ημοκρα τία ς»  υπο
γράμμισε ο κ. Σημίτηε, ο οποί- 
οε άσκησε δριμεία  κριτική 
στην ακολουθούμενη οικονο
μική πολιτική. Μίλησε για 
«εΕωραϊσμένα μεγέθη  του 
προϋπολογισμού που συζη
τάμε κάθε χρονιά και μετα- 
τρέπονται σε όνειδος όταν ένα 
χρόνο αργότερα δημοσιοποι
ούνται τα πραγματικά μεγέ
θη». Και επέκρινε το οικονο
μικό επιτελείο τηε κυβέρνησηε 
ότι κατέφυγε στην «εικονική 
πραγματικότητα» χρησιμο- 
ποιώνταε «παραποιημένα  
στοιχεία για να πετύχει την  
έΕοδο από την ευρωπαϊκή επι
τήρηση».

«Η ΝΑ θεώρησε καλό, για 
να επικρατήσει στον πολιτικό 
αγώνα, να μεταχειριστεί χω
ρίς τον ελάχιστο ενδοιασμό 
όποια μέσα την εΕυπηρετού- 
σαν να κατακτήσει και να δια
τηρήσει τηνεΕουσία» ανέφε
ρε ο τέωε πρωθυπουργόε, συ- 
μπληρώνονταε: «Α ρνήθηκε 
ό,τι είχε καταφέρει ο ελληνι
κός λαός», «λοιδόρησε και συ
κοφάντησε τις προηγούμενες 
κυβερνήσεις», «προέτρεφε 
την κοινωνία να θεωρήσει ότι 
η ηθικολογία τού “σεμνά και 
ταπεινά” αποτελεί τη νέα και 
επαρκή κοινωνική αντίληφη 
και να ασπασθεί την πράΕη 
των ρουσφετιών, των εξυπη
ρετήσεων, των κουμπαριών»,

με «συνέπεια όλων αυτών τον 
εκτροχιασμό της οικονομίας».

Αίσθηση προκάλεσε η 
απουσία οποιοσδήποτε ανα- 
φοράε στο ΠαΣοΚ από την 
ομιλία του κ. Σημίτη, ενώ συ

ζητήθηκε η απο
στροφή σύμφω
να με την οποία 
«ίσω ς η κ υ βέρ 
νηση και τα στε
λέχη της ΝΔ ή 
και άλλοι δεν  
ανησυχούν ή και 
αν ανησυχούν  
δεν αισθάνονται 
ότι πρέπει να 
αντιμετωπίσουν 
με αποτελεσματι
κότατα τη δύσκο
λη κατάσταση 
που διαμορφώ 
νεται»,την οποία 
περιείχε το κείμε
νό του αλλά εν τέ- 

λει δεν διάβασε. Ο λόγοε που 
συζητήθηκε ήταν για τη γενι
κότητα τηε φράσηε «ή και άλ
λοι».

Ν ωρίτερα ο κοινοβου- 
λευτικόε εκπρόσω- 
ποετου ΠαΣοΚ κ. Ευ. 

Βενιζέλοε τόνισε ότι «η Βου
λή θα έπρεπε αντί έναν προ
ϋπολογισμό με εικονικές πα
ραδοχές να συδητά ένα γεν
ναίο, ριζοσπαστικό εθνικό  
σχέδιο για την υπέρβαση της 
κρίσης που είναι πολλαπλά
σια από αυτήν άλλων δυτι
κών χωρών». Για «εναλλα
κτικό πολιτικό σχέδιο» έκα
νε λόγο η κυρία Μαρία Δα- 
μανάκη τασσόμενη υπέρ τηε 
συνεργασίαε του ΠαΣοΚ με 
τιε άλλεε αριστερέε δυνάμειε 
και απορρίπτονταε τα σενά
ρια περί συγκυβέρνησηε των 
δύο μεγαλύτερων κομμάτων.

Κατά τη χθεσ ινή  σ υ νε
δρίαση, τέλοε, πήραν τον λό
γο υπουργοί, όπωε οι κκ. Ευ. 
Μεϊμαράκηε και Δ. Αβρα- 
μόπουλοε, με «απολογιστι- 
κέε» του έργου τουε ομιλίεε 
οι οποίεε ερμηνεύτηκαν από 
βο υλευτέε ωε δείγμα  των 
προθέσεων τουε να μετακι
νηθούν κατά τον επικείμενο 
ανασχηματισμό, που αποτε
λεί το βασικό θέμα συζήτη- 
σηε στουε διαδρόμουε του 
Κοινοβουλίου.
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0 κ. Κ. Σημίτηε μίλησε 
χθεε νια τον κίνδυνο να 
οδηγηθεί η ελληνική 
οικονομία οτιε 
«αγκάλεε» του Διεθνούε 
Νομισματικού Ταμείου


