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«Διαβατήριο» σε 40άρηδες
Βουλγαράκης, Νάκος και Καλός θα «σηκώσουν» τη μάχη του προϋπολογισμού για τη ΝΔ

Στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό 
στρέφει τώρα την προσοχή της η ΝΔ 
και αναζητά τρόπους για να κερδίσει 
και σε αυτό το μέτωπο τη μάχη των ε
ντυπώσεων.

Η πρώτη ενέργεια στην οποία προέβη ο Κ. 
Καραμανλής ήταν να καλέσει στο τηλέφωνο 
πριν από μια εβδομάδα τρεις σαραντάρηδες 
βουλευτές της ΝΔ, τον Γ. Βουλγαράκη, τον 
Θ. Νάκο και τον Γ. Καλό, και να τους ζητήσει 
να αναλάβουν το βάρος της συζήτησης στη 
Βουλή για τον προϋπολογισμό.
Και οι τρεις δέχτηκαν με ικανοποίηση, αφού 

από καιρό πιέζουν την ηγεσία του κόμματος 
να τους αναθέσει κάποιο ρόλο.
Αν και δεν είναι επάΐοντες στα οικονομικά, 

επελέγησαν από τον Κ. Καραμανλή ώστε να 
δοθεί «μια νέα εικόνα της ΝΔ», όπως τους εί
πε και ο ίδιος.

Νέοι στο παιχνίδι
Με αυτή την κίνηση ο Κ. Καραμανλής βάζει 

στο παιχνίδι νέα πρόσωπα χωρίς να αναγκά
ζεται να τους προσφέρει «επίσημες» θέσεις. 
Στην πρώτη συνεδρίαση που είχαν χθες με τον 
πρόεδρο του κόμματος και δύο καθηγητές ε
μπειρογνώμονες οι τρεις «νεοσύλλεκτοι» ά- 
κουσαν από τον Κ. Καραμανλή ότι το... τεστ 
του προϋπολογισμού πρέπει να το περάσει με 
επιτυχία η ΝΔ, η οποία κατά τα προηγούμενα 
χρόνια δεν παρουσίασε ιδιαίτερες «επιδόσεις» 
σε αντίστοιχες συζητήσεις. Στον τελευταίο, λοι-
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πόν, προϋπολογισμό πριν από την ένταξη της 
χώρας μας στην ΟΝΕ, που θα συζητηθεί τις ε
πόμενες εβδομάδες, η ΝΔ προτίθεται να ασκή
σει μία «άλλη κριτική». «Η κριτική μας δεν πρέ
πει να είναι ούτε λαϊκίστικη, γιατί θα φανούμε 
δημαγωγοί, ούτε άνευ ουσίας, γιατί θα φανού
με ανάξιοι των περιστάσεων» είπε χθες ο κ. 
Καραμανλής στα στελέχη του. Ολοι συμφώνη
σαν ότι η ΝΔ πρέπει κυρίως να αποδείξει ότΓ 
«τα νούμερα της σύγκλισης “μαγειρεύονται”» . !

Λογιστικά τεχνάσματα
Ηδη ο Γ. Αλογοσκούφης έχει ζητήσει από 

την κυβέρνηση έγγραφα τα οποία πιστεύει ότι 
~απ5δ^νύοπίΓπως η κυβέρνηση~χρησιμοποιεί> 

~~λσγιστικά~τεχνάσματα για να α/ιλοιώσει την: 
πραγματική εικόνα της οικονομίας (ισολογι
σμούς ΔΕΚΑ, καταπτώσεις εγγυήσεων, τόκους 
κρατικών τραπεζών κ.λπ.). « Πρέπει να τουε α- 
πογυμνώσουμε από όλα τα τρικ της λογιστικής 
καταγραφής» είπε χαρακτηριστικά ένας από 
τους παριστάμενους στη συνεδρίαση.

Ο Κ. Καραμανλής ζήτησε επίσης από τα στε
λέχη του να είναι έτοιμα κατά τη συζήτηση του 
προϋπολογισμού να δεχθούν επιθέσεις που θα 
αφορούν στην κυβέρνησηΛίητσότάκη. «Κάθε 
φορά που ο πρωθυπουργός είναι στριμωγμέ- 

πτόςΤΟΓρίχνει στην περίοδο ’90-’93» είπε χαρα- 
ΊαΗρΐστίκέΓκαι ζήτησε από όλους να υπερασπι- 
Ι τθούν τπώπρώην πρωθυπουργό της ΝΛ αλλά 
ταυτόχρονα να δώσουν «έμφαση στο μέλλον».
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