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Το ΠΑΣΟΚ κλιμακώνει την επίθεση εναντίον της κυβέρνησης με κριτική για το συνολικό της έργο
Του Κ. Π. Π α π α δ ιο χ ο υ

Εισηγήσεις προκειμένου να παρουσιάσει ε- 
ντόε του Μαρτίου συγκεκριμένεε δέσμεε 
προτάσεων για την οικονομία και το τρί- 
πτυχο «κράτοε-δημοκρατία-διαφάνεια», 
προκειμένου να απαντήσει στην κριτική 
-ακόμη και εντόε του ΠΑΣΟΚ- ότι στερεί
ται θετικού πολιτικού λόγου, εξετάζει ο 
πρόεδροε του κόμματοε τηε αξιωματικήε 
αντιπολίτευσηε κ. Γ. Παπανδρέου. Αρχι- 
κώε, στη Χαριλάου Τρικούπη υπήρχαν σκέ- 
ψειε ο κ. Γ. Παπανδρέου να αναπτύξει τιε α
νωτέρω θέσειε, την προσεχή Τρίτη, οπότε 
και συμπληρώνονται δύο χρόνια διακυβέρ- 
νησηε τηε Ν.Δ. και να παρουσιάσει παράλ
ληλα τη «Μαύρη Βίβλο» με τα έωε τώρα πε
πραγμένα τηε κυβέρνησηε. Ομωε, τελικά, 
προκρίθηκε η συνέντευξη του κ. Γ. Παπαν
δρέου να μη συμπέσει με την επέτειο τηε 
εκλογικήε νίκηε τηε Ν.Δ. Ωε εκ τούτου, η 
«Μαύρη Βίβλοε» θα παρουσιαστεί μεθαύ
ριο από τη γραμματέα του ΠΑΣΟΚ κ. Μαρι- 
λίζα Ξενογιαννακοπούλου και τον γραμμα
τέα τηε Κοινοβουλευτικήε Ομάδαε κ. Δ. 
Ρέππα, ενώ η συνέντευξη του κ. Γ. Παπαν
δρέου τοποθετείται αργότερα τον Μάρτιο.

Στη «Μαύρη Βίβλο», που έχει «επίκαιρο-
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ποιηθεί» και περιλαμβάνει την κριτική τηε 
Χαριλάου Τρικούπη για τιε πολιτικέε τηε κυ- 
βέρνησηε το τελευταίο εξάμηνο, συμπυκνώ
νονται οι αιχμέε τηε αντιπολιτευτικήε στρα- 
τηγικήε του ΠΑΣΟΚ καθ’ όλη την επόμενη 
περίοδο, μέχρι και τιε δημοτικέε και νομαρ- 
χιακέε εκλογέε του προσεχούε Οκτωβρίου.

Εξι κεφάλαια
Ειδικότερα, η «Μαύρη Βίβλοε» χωρίζε

ται σε έξι κεφάλαια, όσα και οι Τομείε Δρά- 
σηε του ΠΑΣΟΚ, τα οποία περιλαμβάνουν 
τα εξήε:
■ Τομέας Οικονομίας: Οι επικεφαλήε του 
ΠΑΣΟΚ κ.κ. Βάσω Παπανδρέου, Γ. Φλωρί- 
δηε και Κ. Σπηλιώπουλοε επικεντρώνουν 
τα πυρά τουε στιε αποιράσειε τηε κυβέρνη- 
σηε για μείωση τηε φορολόγησηε των κερ
δών των επιχειρήσεων, για την εισοδημα
τική πολιτική που το 2006 κινείται κάτω α
πό τον πληθωρισμό και για τη ρύθμιση για 
τα πλαστά και εικονικά τιμολόγια. Επίσηε, 
κριτική ασκείται για τον νόμο περί διευθέ- 
τησηε του χρόνου εργασίαε, καθώε και για 
την «ενθάρρυνση» -κατά το ΠΑΣΟΚ- του 
ΣΕΒ να προτείνει αυξήσειε τηε τάξηε του 
2,8% στιε διαπραγματεύσειε για τη νέα 
συλλογική σύμβαση εργασίαε με τη ΓΣΕΕ.

■ Τομέας Εξωτερικών και 
Αμυνας: Οι κ. Χρ. Παπου- 
τσήε, Μ. Χρυσοχοΐδηε 
και Γ. Μαγκριώτηε «ανα- 
δεικνύουν» αρνητικά το 
γεγονόε ότι η κυβέρνη
ση συναίνεσε στην έ
ναρξη των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων τηε 
Τουρκίαε με την Ευρω
παϊκή Ενωση στιε 3 
Οκτωβρίου χωρίε ανταλ
λάγματα από την Αγκυ
ρα. Επίσηε, η κυβέρνηση 
επικρίνεται για χαλάρω
ση τηε πειθαρχίαε στο 
στράτευμα με αφορμή 
την κλοπή του «Χάμερ», 
αλλά και για την απευ- 
θείαε αγορά από τιε ΗΠΑ 
των 30 Ε-16.
■ Τομέας Κοινωνικών 
Υποθέσεων: Οι κ.κ. 
Ευάγγ. Βενιζέλοε, Εφη 
Χριστοφιλοπούλου και 
Τόνια Αντωνίου επικε
ντρώνουν την κριτική 
τουε στη στήριξη που, ό- 
πωε υποστηρίζει η Χαρι
λάου Τρικούπη, παρέχει
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η κυβέρνηση στην επιλογή των μεγάλων 
τραπεζών να αρνούνται τιε συλλογικέε δια- 
πραγματεύσειε με την ΟΤΟΕ. Επίσηε, επι- 
σημαίνονται «αντεργατικέε» διατάξειε 
στον πρόσφατο νόμο για τιε ΔΕΚΟ, καθώε 
και η εμπλοκή που παρατηρείται σε σχέση 
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη ρύθμιση 
για την εθελούσια έξοδο στον OTE. Τέλοε, 
στα θέματα υγείαε κριτική ασκείται για το 
γεγονόε ότι δεν υλοποιούνται οι προεκλο- 
γικέε δεσμεύσειε τηε Ν.Δ. για την πρόσλη
ψη νοσηλευτικού προσωπικού.
■ Τομέας Δημόσιας Διοίκησης και Δημό
σιας Τάξης: Οι κ. Θ. Πάγκαλοε, Μ. Παπαϊω- 
άννου και Ντ. Ρόβλιαε έχουν συμπεριλάβει 
στη «Μαύρη Βίβλο» το ζήτημα των συμβα- 
σιούχων, καθώε σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ μέ
χρι τιε αρχέε Φεβρουάριου είχαν μονιμο
ποιηθεί μόλιε 17.800 υπάλληλοι. Επίσηε 
καταγράφονται η υποβάθμιση του ΑΣΕΠ 
με τη διαδικασία τηε προφορικήε συνέ- 
ντευξηε, η μείωση των θέσεων εργασίαε 
στα ΚΕΠ, η «ανατροπή» του σχεδίου «Κα- 
ποδίστριαε» και η καθυστέρηση στη δια
μόρφωση του νέου κώδικα Δήμων και Κοι
νοτήτων. Στα θέματα δημόσιαε τάξηε δε
σπόζουσα θέση κατέχουν οι πρόσφατεε α- 
ποκαλύψειε για το σκάνδαλο των υποκλο
πών. Παράλληλα καταγράφονται όμωε και 
οι καταγγελίεε για απαγωγέε Πακιστανών, 
καθώε και η επίθεση κατά του προέδρου 
τηε ΓΣΕΕ κ. Χρ. Πολυζωγόπουλου.

■ Τομέας Ανάπτυξης: Οι κ.κ. Αννα Διαμα- 
ντοπούλου, Ροδούλα Ζήση και Χρ. Πρωτό- 
παπαε επικεντρώνουν την κριτική τουε 
στιε συνέπειεε του νέου ωραρίου των κα
ταστημάτων, καθώε υποστηρίζουν πωε δεν 
οδήγησε στη δημιουργία νέων θέσεων ερ- 
γασίαε. Επίσηε καταγγέλλεται η μείωση 
των φορολογικών συντελεστών που δεν 
συμπεριέλαβε τιε μικρέε επιχειρήσειε, κα
θώε και η αιφνίδια αύξηση τηε προκαταβο- 
λήε φόρου στιε Α.Ε. και τιε ΕΠΕ. Τέλοε, α
ναφορικά με τα ζητήματα αγροτικήε πολι- 
τικήε, η κυβέρνηση κατηγορείται για τη 
μείωση των επιδοτήσεων σε μια σειρά από 
αγροτικά προϊόντα τα επόμενα χρόνια, κα
θώε και για το γεγονόε ότι οι συντάξειε του 
ΟΓΑ αυξήθηκαν μόλιε κατά 20 ευρώ την τε
λευταία διετία.
■ Τομέας Μορφωτικών Υποθέσεων: Οι κ.κ. 
Μαρία Δαμανάκη, Ανδρ. Λοβέρδοε και 
Ευαγγελία Σχοιναράκη επισημαίνουν για 
τα θέματα Παιδείαε στη «Μαύρη Βίβλο» ό
τι δεν έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται οι 
νόμοι τηε κυβέρνησηε για την αξιολόγηση 
και τη διά βίου εκπαίδευση, καθώε και ότι 
μέχρι τιε αρχέε Ιανουάριου υπήρχαν «κε
νά» στα σχολεία. Τέλοε, το ΠΑΣΟΚ εγκαλεί 
τη Ν.Δ. επειδή για ένα ακόμη έτοε τα κον
δύλια του προϋπολογισμού για την εκπαί
δευση υπολείπονται του 5% του ΑΕΠ, πο
σοστό για το οποίο είχε δεσμευθεί προε
κλογικά η Ν.Δ.
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