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Αντεπίθεση με όπλο την οικονομία
Ο Γ. Παπανδρέου κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι οδηγεί τη χώρα σε χρεοκοπία
Στο πεδίο της οικονομίας ρίχνει πλέον το ΠΑΣΟΚ το βάρος της αντιπολιτευτικής του τακτικής. Στη λογική 

αυτή, ο Γιώργος Παπανδρέου παρουσίασε χθες με επίσημο τρόπο την πρόταση του κόμματός του για 

χορήγηση έκτακτου επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Βούλα Κεχαγιάπρόταση ψηφίστηκε από το Εθνικό Συμβούλιο της π ερ α σ μ έν η ς εβ δ ο μά δ α ς, αλλά «χάθηκε» μέσα στη νέα δίνη εσω στρέφ ειας που παρέσυρε το Κίνημα. Ο κ. Π απανδρέου προή- δρ ευ σ ε χθες ευ ρ εία ς σύ σ κεψ η ς στη Χαριλάου Τρικούπ η, στην ο ποία  κλήθηκαν π ερ ίπ ου  20 στελέχη  του οικονομικ ού τομέα, με στόχο την προετοιμασία του ΠΑΣΟΚ εν  όψ ει της Δ ιε θ ν ο ύ ς  Έ κ θ ε σ η ς  Θ εσσαλονίκης. Σύμφωνα με π λη ροφορίες, η πλειονότητα των στελεχώ ν επισήμανε ότι η ΔΕΘ  π ρ έπ ει να α π οτελέσει για το κόμμα

<ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΑΛΑΡΗ ΨΗΦΟΣ»

0  Π ΡΟ ΕΔΡΟ Σ  ΤΟΥ Π ΑΣΟ Κ
κατέθεσε πρόταση για χορήγηση επι
δόματος αλληλεγγύης στις ευαίσθη
τες κοινωνικές ομάδες

της αξιω ματικής αντιπολίτευσης ένα «νέο ξεκίνημα» που θα στηρι- χθεί στις π ροτά σεις.του  για την ο ικ ο νο μ ία  και σ υ γ χρ ό νω ς στην κριτική προς τον Κ. Κ αραμανλή, με αιχμή την ακολουθούμενη ο ικονομική πολιτική.Έ να πρώτο δείγμα της στάσης του Π Α Σ Ο Κ  α π έν α ν τ ι σ τη ν κ υ β έρ νη σ η  έδω σε ο ίδ ιο ς  ο Γ. Π α π α νδ ρ έο υ . Κ α τη γόρη σ ε την κ υ βέρνηση ότι ψεύδεται και με την πολιτική τη ς ο δ η γ εί τη χώρα σε συλλογική χρεοκοπ ία , αμφ ισβητώντας το κυβερνητικό επιχείρη-

I Αννα Διαμαντοπού- 
λου. «Ακριβώς επει
δή η ψήφος είναι 
χαλαρή, το ΠΑΣΟΚ 
πρέπει να διεκδική- 
σει όσες περισσότε
ρες ψήφους γίνεται»

I Χρ. Παπουτσής. «Η
μεγάλη αλλαγή που 
επιθυμούμε προϋπο
θέτει πανστρατιά ό
λων των στελεχών 
μας και ψυχική ενό
τητα στο ΠΑΣΟΚ»

I Μιλένα Αποστολά-
κη. «Το ΠΑΣΟΚ δεν 
μπορεί να χωρίζει τις 
αναμετρήσεις σε μεί- 
ζονες και ελάσσο- 
νες, όλες πρέπει να έ
χουν στόχο τη νίκη»

Να διεκδικήσουμε την πρώτη θέση στις ευρωεκλογές
«Η ΨΗΦΟΣ στις ευρωεκλογές είναι χαλαρή και γι’ αυτό ως κόμμα 
τη διεκδικούμε απολύτως», δήλωσε χθες η Άννα Διαμαντοπούλου, 
όταν ρωτήθηκε για το εάν ο κ. Παπανδρέου έδωσε μία προαναγ
γελία ήττας του ΠΑΣΟΚ. Η κ. Διαμαντοπούλου μιλώντας στον 9,84 
διευκρίνισε ότι «ακριβώς επειδή η ψήφος είναι χαλαρή, το ΠΑΣΟΚ 
πρέπει να διεκδικήσει όσες περισσότερες ψήφους γίνεται για να 
είναι πρώτο κόμμα» και πρόσθεσε πως «δεν υπάρχει καμία εκλο
γική αναμέτρηση που να μην είναι σημαντική». Όταν ρωτήθηκε ε
άν σε περίπτωση κακού αποτελέσματος τεθεί θέμα ηγεσίας, η κ. 
Διαμαντοπούλου απάντησε ότι «εμείς πρέπει να προσπαθούμε ό
λοι να έχουμε θετικό αποτέλεσμα, αυτός είναι ο στόχος μας». Επί
σης, σε σχέση με τον κ. Σημίτη, διευκρίνισε ότι «στο Εθνικό Συμ
βούλιο είπε πως τα στελέχη δεν τοποθετούνται και δεν μιλούν σε 
κρίσιμες στιγμές, όχι γιατί φοβούνται τις απειλές ή τις διαγραφές, 
αλλά γιατί τα ίδια τα στελέχη έχουν την ευθύνη να ξέρουν τι κάνει 
καλό εκείνη τη στιγμή στην παράταξη».

Επιπλέον, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Χρ. 
Παπουτσής σχολίασε πως «όσο συντηρείται η συζήτηση περί 
του ύψους του πήχυ των ευρωεκλογών, στην πραγματικότητα 
προσφέρουμε μια καλή υποστήριξη στη Νέα Δημοκρατία». Πρό
σθεσε ότι «η μεγάλη αλλαγή που επιθυμεί το ΠΑΣΟΚ προϋποθέ
τει πανστρατιά όλων των στελεχών μας και ψυχική ενότητα στο 
ΠΑΣΟΚ».
Την ίδια ώρα, μιλώντας στο Mega, η Μιλένα Αποστολάκη είπε 
ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να χωρίζει 
τις αναμετρήσεις σε μείζονες και ελάσ- 
σονες, όλες οι εκλογές πρέπει να έχουν 
ως στόχο τη νίκη». «Χρέος μας είναι να 
κερδίσουμε τις ευρωεκλογές και αργό
τερα τις δημοτικές εκλογές, για να δώ
σουμε ένα βήμα ελπίδας στην κεντρική 
πολιτική σκηνή», είπε χαρακτηριστικά.

μα οτι για τη σημερινή  κατάσταση φταίει η δ ιεθ νή ς ο ικ ο νο μ ικ ή  κρίση.
Η χρηματοδότησηΟ κ. Παπανδρέου, αναπτύσσοντας την πρόταση του κόμματός του για χορήγηση επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης, είπε χθες ότι το Π Α ΣΟ Κ  έχει προσδιορίσει και

τις πηγές απ’ όπου θα προέλθόυν τα έόοδα. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα καταθέσει με το άνοιγμα της Βουλής σχετικό σχέδιο νόμου, προτείνοντας το έκτακτο επίδομα α λληλεγγύης να χρηματοδοτηθεί από τα υπερέσο- δα της κυβέρνησης. Ειδικότερα, από τον φόρο πετρελαίου λόγω της α ύξησης της τιμής του (που σύμ-

φωνα με υπολογισμούς φθάνει τα 500 εκατομμύρια ευρώ), από τη φο- ρολόγηση του δικαιώματος προαίρεσης μετοχών (stock options). Επίσης να υπάρξει επιπλέον έκτακτη φορολόγηση των κερδών των μεγάλων επιχειρήσεων και τραπεζών. Ο ι οικονομικοί επιτελείς της Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι το κράτος, αν προχωρήσει σ’ αυτές τις

κινήσεις, μπορεί να συγκεντρώσει περίπου 1 δισ. ευρώ και να το μοιράσει εφάπαξ στις κοινω νικές ομάδες που πλήττονται περισσότερο. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και το μέτρο για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης που έχει προτείνει το Π Α ΣΟ Κ  και το οποίο το κοστολογεί περί τα 200-300 εκατ. ευρώ.
Επέστρεφε ο Κουκοδήμος, «ζεσταίνονται» οι αντάρτες
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Γιάννης Λ. Πολίτης

ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΛΑΝΟ μπαίνει από σήμερα ο πρωταγωνιστής του τελευταίου εξαμήνου στα εσωκομματικά της Ν .Δ . κ. Πέτρος Τατούλης. Η εσπ ευσμένη επιστροφή του κ. Κώστα Κουκοδήμου τού στερεί τον τίτλο «ο κύριος 151», στη διάθεση του οποίου στηριζόταν την τελευταία περίοδο η έτσι κι αλλιώς αδύναμη κυβερνητική πλει- οψηφία.Στο Μαξίμου και τη Ρηγίλλης διακηρύσσουν ότι η κυβέρνηση είναι πλέον ασφαλής και δεν υπάρχει λόγος πρόωρων εκλογών ή αιφνιδιαστικών ανατροπών. Σπεύδουν να προβλέψουν μάλιστα ότι ο αντάρτης Τατούλης, που τους ταλαιπώρησε επί μακράν, πλέον είναι αναγκασμένος να αλλάξει ρότα, γιατί διαφορετικά θα βρεθεί με την πρώτη αφορμή εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
Όλα... δεο«Ό σο για tov Κώστα κ -

[ Α Ι Χ Μ Ε Σ ]Κούκοι και κουκιάτου πήγαν ό λα ... δεξιά . Ξεμπέρδεψε ταχύτατα από μια δικαστική εμπλοκή, για την οποία όλα έδειχναν στις αρχές του χρόνοιΤ ότι θα εξελισσόταν σε εφιάλτη για τον ίδιο και το κόμμα του. Η υπόθεση όμως μπήκε στο αρχείο, αφού η δικαστική έρευνα δεν έβγαλε τα αναμενόμενα και ο βουλευτής, ως προς τη διαδικασία τουλάχιστον, είναι δικαιωμένος. «Διότι για την πολιτική δικαίωσή του θα αποφασίσουν οι ψηφοφόροι του στις προσεχείς εκλογές», όπως χαρακτηριστικά λέει συνάδελφός του στη Ν.Δ.Στην επιστολή που απέστειλε ο βουλευτής προς τον πρόεδρο της Βουλής κ. Δημήτρη Σιούφα, δηλώνει ότι «επιθυμεί να ενταχθεί και πάλι στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ν.Δ.», της οποίας τις επιλογές αταλάντευτα υποστήριζε και υποστηρίζει. Ο  Πρω θυπουργός ανταποκρίθηκε αστραπιαία στο αίτημα του βουλευτή. Στην προσπάθεια του Μαξίμου να σταματήσει τη συζήτηση περί συνεργασιώ ν και πρόωρωνεκλογών, απέκτησε ξανά και —α.ιατέοηση τον «κύριο 152»,

ο οπ οίος υποθετικά δίνει ασφάλεια πλεύσης στο κυβερνητικό σκάφος. Μόνο που αυτή η ασφαλής πορεία είναι υποθετική, καθώς τουλάχιστον 10 βουλευτές βρίσκονται στα όρια της εξέγερσης και είναι πιθανό σύντομα να πάρουν τη σκυτάλη από τον Πέτρο Τα- τούλη και να χτυπήσουν την κυβέρνηση με ακόμη πιο ισχυρά όπλα. «Ο φόβος των 151 συγκροτούσε πολλούς και επέβαλλε τον νόμο της σιωπής, ώστε να μη χρεωθούν την κατηγορία ότι προκάλεσαν πρόωρες εκλογές», λέει κορυφαίο στέλεχος της Ν.Δ. και προσθέτει: «Τώρα που υπάρχουν 152 και η κυβέρνηση δεν εξαρτάται από έναν, είναι πιθανό να αρχίσουν τα όργανα από βουλευτές της γενιάς των 60 που βρίσκονται εκτός κυβέρνησης, δεν έχουν ελπίδες να μπουν σ’ αυτήν και με τη διαφοροποίηση θα βγουν στο προσκήνιο και θα παλέψουν για την επανεκλογή τους. Αρκετοί μάλιστα απ’ αυτούς δεν έχουν τίποτα να χάσουν, καθώς εάν παραμείνουν σιω πηλοί και πειθαρχημένοι, το πιθανότερο είναι να τους ξεχάσουν οι ψηφοφόροι τους».

Ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη, 
αλλά ένας Κουκοδήμος μπορεί να πά
ει την κυβέρνηση μέχρι το φθινόπωρο. 
Η εποχή ήταν κατάλληλη για τον τέως 
ανεξάρτητο βουλευτή. Καθώς η Ζού

γκλα αργεί λόγω 
θέρους, ο κ. Κου
κοδήμος βρήκε ευ
κολότερα τον σω
στό δρόμο: κατέ
θεσε τη δήλωση ε
πανένταξής του στη 
Ν.Δ. κατ’ ευθείαν 
στο γραφείο του 
προέδρου της Βου
λής. Ήταν μια προ

σφορά του βουλευτή, με υψηλό συμ
βολισμό, στην επέτειο της αποκατά
στασης της Δημοκρατίας στον τόπο μας. 
0  Πρωθυπουργός, σε ακόμα μία επί

δειξη ισχυρών αντανακλαστικών, τον υ
ποδέχθηκε ακαριαία στους κόλπους 
του κόμματος. Βουλευτές για τους σ  
ποιους δεν προκύπτουν ποινικές ευ
θύνες έχουν ασφαλώς τη θέση τους 
στην παράταξη της ηθικής. Μάλιστα, ο 
κ. Κουκοδήμος, στηρίζοντας «αταλά
ντευτα» την κυβέρνηση έδωσε το πα
ράδειγμα και στους υπολοίπους. Σιω
πηλός, όταν δεν απαγγέλλει ακατάλη
πτα αρχαία ελληνικά στο κατώφλι του 
ανακριτή, απρόθυμος να επαναλάβει 
στο τηλέφωνο τα λόγια του Ταρζάν που 
τίμησε δεόντως τη μεταξύ τους «μα
κρόχρονη φιλία», ο κ. Κουκοδήμος σ  
ποτελεί εφεξής πρότυπο κυβερνητικού 
βουλευτή.
Αν ένας Κουκοδήμος δεν αρκεί, με 152 
Κουκοδήμους η κυβέρνηση θα εξα
σφάλιζε μια διαρκέστερη άνοιξη.

Του Αλέξη 
Καλοκαιρινού


