
Σφοδρή αντιπαράθεση με φόντο την κρίση
Καραμανλής και Παπανδρέου αντάλλαξαν βολές για την οικονομία, αφήνοντας «εκτός κάδρου» την υπόθεση Βατοπεδίου

Των Γ.Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ, Γ. ΤΕΡΖΗ, Κ. ΖΟΥΛΑ

Υπό ίο βάρος τω ν πρόσφατων δημοσκοπή
σεων, Κώσταε Καραμανλήε και Γιώργοε Πα
πανδρέου διασταύρωσαν, χθεε, τα ξίφη τουε 
στη Βουλή με αντικείμενο την οικονομία. 
Ο πρωθυπουργόε επέμεινε στη γραμμή 
τηε στιβαρήε διακυβέρνησηε που δεν υπο
κύπτει στιε σειρήνεε του λαϊκισμού, εξα- 
πολύονταε σφοδρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚτο 
οποίο και κατηγόρησε ότι θυσιάζει το συμ
φέρον των πολιτών σε μικροκομματικέε σκο- 
πιμότητεε.

Βασικό στοιχείο τηε παρέμβασηε του πρω
θυπουργού αποτέλεσε η ανακοίνωση νέων 
παρεμβάσεων υπέρ τω ν χαμηλοσυνταξι- 
ούχων και τω ν ανέργων ενώ ο ίδιοε άφησε 
ανοικτό το παράθυρο νέαε δέσμηε μέ
τρων ενίσχυσηε τω ν ασθενέστερων, επι- 
σημαίνονταε ότι σχετική επεξεργασία γί
νεται από τα υπουργεία Οικονομίαε και Απα- 
σχόλησηε. Σύμφωνα με κυβερνητικέε πη- 
γέε, η ανακοίνωση των πρόσθετων μέτρων

έπεται τηε συνεδρίασηε του Συμβουλίου Κο- 
ρυφήε τηε Ε.Ε., την προσεχή Παρασκευή.

Ο πρωθυπουργόε κατηγόρησε την αντι
πολίτευση για δημαγωγία, παραπληροφό
ρηση και διατύπωση αόριστων ευχολογίων 
αντί συγκεκριμένων προτάσεων. Για να προ
σθέσει: «Η κυβέρνηση είναι εδώ. Με υπευ
θυνότητα, σοβαρότητα και συγκεκριμένα μέ
τρα αντιμετώπισηε των επιπτώσεων τηε διε-

Η δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυ
πουργός για την ενίσχυση των ασθενέστε
ρων έχει ως εξής:
• Εφάπαξ«επίδομα θέρμανσης» σε συνταξι
ούχους του ΟΓΑ, δικαιούχους του ΕΚΑΣ και εγ
γεγραμμένους στον ΟΑΕΔ ανέργους. Το επί
δομα διαφοροποιείται σε τρεις γεωγραφικές 
ζώνες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, και 
διαμορφώνεται σε 200 ευρώ για την πρώτη

θνούε κρίσηε». «Αυτό ακριβώε είναι το πρό
βλημα τηε Ελλάδαε: Οτι είναι εδώ η κυ
βέρνηση τηε ΝΔ», απάντησε ο κ. Γ. Πα
πανδρέου. Και υποστήριξε ότι η πολιτική τηε 
τελευταίαε πενταετίαε στηρίχθηκε στην α
διαφάνεια και οδήγησε στη λεηλασία του δη
μόσιου πλούτου. «Αδυνατείτε να αναλάβε
τε την ευθύνη για τα σκάνδαλα, για τον πλου
τισμό τω ν ολίγων, για τα μαθήματα τηε φο-

ζώνη, 150 ευρώ για τη δεύτερη και 100 ευρώ 
για την τρίτη. Θα καταβληθεί τον Ιανουάριο. 
•  Εκτακτο «στεγαστικό» επίδομα προς 
τους δικαιούχους του ΕΚΑΣ και τους επι
δοτούμενους ανέργους του ΟΑΕΔ που έ 
χουν και στεγαστικό δάνειο. Το επίδομα 
ανέρχεται σε 500  ευρώ και θα χορηγηθεί 
σε δύο δόσεις, τον Ιανουάριο και τον Ιού
νιο του 2009. Το συνολικό κόστος, μαζί με

ροδιαφυγήε που έδιναν υπουργοί σαε», τό 
νισε ο πρόεδροε του ΠΑΣΟΚ. Ο ίδιοε υπο
στήριξε ότι χρειάζεται άλλο μοντέλο δια- 
κυβέρνησηε και επισήμανε ότι βασική 
προτεραιότητα τηε κυβέρνησηε ΠΑΣΟΚ εί
ναι η εμπέδωση αξιών. Απαντώνταε στιε αιχ- 
μέε του κ. Καραμανλή για ανευθυνότητα, ο 
κ. Παπανδρέου επισήμανε ότι «υπευθυνό
τητα είναι η ανάληψη ευθυνών... αναλάβατε

το επίδομα θέρμανσης, ανέρχεται σε 300  
εκατομμύρια ευρώ.
• Διπλάσιο δώρο Χριστουγέννων στους α
νέργους του ΟΑΕΔ. Πρόκειται για ένα μέτρο 
προϋπολογισμού 70 εκατομμυρίων ευρώ 
που αφορά περίπου 280.000 ανέργους, οι 
οποίοι και θα λάβουν τις προσεχείς ημέρες 
επιπλέον ποσό από 103 ευρώ έως και πλέον 
των 430 ευρώ.

καμιά ευθύνη για σκάνδαλα που απασχολούν 
σύσσωμη την κυβέρνησή σαε και όλη την 
ελληνική κοινωνία;».

Παρά την πρόκληση τω ν κ.κ. Αλ. Αλα- 
βάνου και Γ. Καρατζαφέρη, ο πρωθυπου 
γόε απέφυγε οιαδήποτε αναφορά στο σκάν 
δαλο του Βατοπεδίου. Εκανε λόγο για «αό
ριστα υπονοούμενα» εκ μέρουε του κ. Γ. Πα
πανδρέου, παραπέμπονταε - ουσιαστικά - την 
πολιτική του τοποθέτηση επί του ζητήμα- 
τοε την προσεχή εβδομάδα. Κυβερνητικά 
στελέχη επισήμαιναν, πάντωε, ότι ο κ. Πα
πανδρέου απέφυγε οποιαδήποτε σαφή α
ναφορά στο σκάνδαλο, σημειώνονταε ότι αν 
αυτή υπήρχε ο πρωθυπουργόε θα έπαιρνε 
σαφή θέση. Στα ενδιαφέροντα τηε χθεσινήε 
συζήτησηε, το νέο άνοιγμα Παπανδρέου 
προε Αλαβάνο για κοινή δράση αλλά και η 
άμεση απάντηση Καρατζαφέρη που, φω- 
τογραφίζονταε συνεργασία Ν.Δ. -  ΛΑΟΣ, ση
μείωσε ότι «δεν θα παραδώσουμε την ε
ξουσία σε εσάε, που θα είστε εκρηκτικό μίγ
μα για τον τόπο».

Το πρώτο «πακέτο» της κυβέρνησης για τις ασθενέστερες τάξεις

Κώστας Καραμανλής

Μέτρα και επίθεση 
κατά του λαϊκισμού
Μέτρα ενίσχυσηε ευπαθών ομά
δων του πληθυσμού, όπωε οι χα- 
μηλοσυνταξιούχοι και οι άνεργοι, 
ανακοίνωσε χθεε σ τη  Βουλή ο 
πρωθυπουργόε κ. Κώσταε Κα- 
ραμανλήε, κάνονταε ένα ελεγ
χόμενο βήμα που δεν θέτει εν  αμ
φιβάλω τη  δημοσιονομική ισορ
ροπία. Μπροστά σε μία αμήχανη, 
λόγω και τω ν  δημοσκοπήσεων, 
κοινοβουλευτική ομάδα, ο κ. Κ. 
Καραμανλήε επέμεινε στη  γραμ-

Υπογράμμισε
πως δεν ωφελούν
ούτε οι νεοφιλελεύθεροι
δογματισμοί
ούτε οι κρατικίστικες
ιδεοληψίες.

μή τηε υπευθυνότηταε και σο- 
βαρότηταε, κατηγορώνταε τη ν  
ευρύτερη αντιπολίτευση ό τι «ε- 
πέλεξε τη  διαστρέβλωση, το  δογ
ματισμό, τη  δημαγωγία».

Για τιβ δημοσκοπήσειε
Σε μία έμμεση αναφορά του 

στιε πρόσφατεε δημοσκοπήσειε, 
ο κ. Καραμανλήε επιχείρησε να 
προσδιορίσει και το  πολιτικό 
στίγμα τηε Νέαε Δημοκρατίαε ειε 
ό ,τι αφορά τη ν  οικονομία. «Αυ- 
θαίρετεε ερμηνείεε τηε βούλησηε 
τω ν  πολιτών δεν  αναβιώνουν 
ούτε χρεοκοπημένεε ιδεοληψίεε, 
ούτε αγκυλώσειε του παρελθό- 
ν το ε »  σημείωσε.

«Ο ι πολίτεε δεν ενδιαφέρο-

ντα ι για τα  δόγματα, αλλά για τη  
λύση τω ν  προβλημάτων τουε. Δεν 
ωφελούν ούτε οι νεοφιλελεύθε
ροι δογματισμοί, ούτε οι χρεο
κοπημένεε κρατικίστικεε ιδεο
ληψίεε.

Η παγκόσμια κρίση δεν υπα
γορεύει επιστροφή σ το ν  κρατι- 
κισμό, αλλά ενεργότερη  και α
π ο τελεσμ α τικό τερη  εποπτεία  
τω ν  αγορών σε διεθνέε επίπεδο, 
δεν υποδεικνύει πόλεμο σ τη ν  ε
π ιχειρηματικότητα , αλλά τη  
στήριξη τω ν  τομέων και τω ν κλά
δω ν που αντιμετωπ ίζουν πιο έ
ν το νη  τη ν  πίεση τηε διεθνούε 
συγκυρίαε, δεν συν ισ τά  μεγα-, 
λύτερη παρουσία του Κράτουε 
σ τη ν  Οικονομία, αλλά εξυγίαν
ση του ευρύτερου Δημόσιου 
Τομέα». Ο κ. Καραμανλήε, σ τη ν 
πρωτολογία του, υπήρξε ανα- 
λυτικόε για  τιε δράσειε που α
νέλαβε η κυβέρνηση μετά το  ξέ
σπασμα τηε κρίσηε. Συγκεκρι
μένα, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων 
σ τη  νομική εγγύηση τω ν  κατα- 

’ θέσεων, τη ν  προστασία τω ν  δα
νειοληπτών και το  πακέτο 28 δισ. 
ευρώ για τη ν  ενίσχυση τηε ρευ- 
στότηταε.

Ιδ ια ίτερη  αναφορά υπήρξε 
σ το ν  αγροτικό κόσμο, που βρί
σκεται σε αναταραχή, με το ν  
πρωθυπουργό να  επισημαίνει 
την αύξηση τηε χρηματοδότησηε 
για τουε νέουε αγρότεε, αλλά τη ν 
καταβολή τηε ενίσχυσηε 1,76 δι
σεκατομμυρίων ευρώ σε 800 χι- 
λιάδεε αγρότεε και άλλων 200 ε
κατομμυρίων τη ν  προσεχή ε
βδομάδα για τα  δικαιώματα τω ν  
οπωροκηπευτικών.

Ο κ. Καραμανλής δεν θά θέσει εν αμφιβόλω τη δημοσιονομική ισορροπία.

«Σκανδαλώδη πολιτική από κυβέρνηση σκανδάλων», βλέπει ο κ. Παπανδρέου,

Γιώργος Παπανδρέου

Συνολική κριτική 
με αιχμή τα σκάνδαλα
Τη σύναψη μιαε «Νέαε Συμφωνίαε» 
ανάμεσα στο κράτοε και τουε κοι- 
νωνικούε εταίρουε πρότεινε, ωε κε
ντρικό άξονα τηε πρότασήε του για 
τη  διακυβέρνηση τηε χώραε με 
στόχο την έξοδο από την κρίση, ο 
πρόεδροε του ΠΑΣΟΚ, εξαπολύο- 
νταε ταυτόχρονα μετωπική επίθε
ση στη ΝΔ.

«Βλέπουμε να υλοποιείται μια 
σκανδαλώδηε πολιτική από μια 
κυβέρνηση τω ν σκανδάλων» είπε

Πρότεινε τη σύναψη 
«νέας συμφωνίας» 
για την έξοδο 
της ελληνικής 
οικονομίας 
από την κρίση.

μεταξύ άλλων ο κ. Γ. Παπανδρέου. 
«Η κυβέρνηση δεν ασχολείται με τα 
προβλήματα τω ν πολιτών αλλά με 
τα δικά τηε. Ούτε θέλει ούτε μπο
ρεί εν μέσω τηε μεγάληε κρίσηε να 
εμπνεύσει εμπιστοσύνη. Είναι υπό 
κατάρρευση. Και η μεγάλη μου α
νησυχία είναι ότι η κατάρρευση τηε 
κυβέρνησηε μπορεί να σημάνει και 
κατάρρευση τηε χώραε», πρόσθε- 
σε. Η δομή τηε ομιλίαε του αρχη
γού τηε αξιωματικήε αντιπολίτευ- 
σηε στηρίχθηκε σε τρειε πυλώνεε: 
Ο πρώτοε ήταν αφιερωμένοε στην 
απολύτωε αρνητική για τουε πολ- 
λούε και ζημιογόνα για την Ελλά
δα, όπωε σημείωσε, κυβερνητική 
πολιτική τηε ΝΔ. Ο δεύτεροε συ- 
νιστούσε ένα διαρκέε «κατηγο

ρώ» για τιε σκανδαλώδειε υποθέσειε 
τηε τελευταίαε πενταετίαε («ίδια 
πρόσωπα, κεντρικόε σχεδιασμόε υ
πάρχουν στα σκάνδαλα» τόνισε με
ταξύ άλλων). Και ο τρίτοε, αποτε
λούσε μια συνοπτική καταγραφή 
τω ν προτάσεων που θα συγκρο
τήσουν την πολιτική του ΠΑΣΟΚ 
αν κερδίσει τιε επόμενεε βουλευ- 
τικέε εκλογέε.

«Θα καταργήσουμε όλουε τουε α- 
ντεργατικούε και αντιασφαλιστι- 
κούε νόμουε που ψήφισε η κυβέρ
νηση τηε ΝΔ», σημείωσε μεταξύ άλ
λων ο πρόεδροε του ΠΑΣΟΚ. «Δεν 
υπάρχει ούτε μια μέρα για χάσιμο», 
πρόσθεσε, για να συνεχίσει: «Ο τε- 
λευταίοε που πρέπει να πληρώσει 
την κρίση είναι ο πολίτηε, τα με
σαία και κατώτερα κοινωνικά 
στρώματα. Δεν θα επιτρέψουμε να 
συνεχιστεί η πίεση που ασκείται 
στο εισόδημα των εργαζομένων. Θα 
επενδύσουμε στην ποιότητα και 
την καινοτομία, στην πράσινη α
νάπτυξη που θα προσφέρει νέεε και 
βιώσιμεε θέσειε εργασίαε, θα απο
καταστήσουμε το κοινωνικό κρά
τοε, προσφέρονταε ασφάλεια και σι
γουριά στον εργαζόμενο, τον  ά
νεργο, το συνταξιούχο».

Ο κ. Παπανδρέου δεσμεύθηκε 
προσωπικά ανεβάζονταε τουε τό- 
νουε - σε μια ομιλία, η οποία χει
ροκροτήθηκε στο τέλοε θερμά και 
από τον «διαγραμμένο» από το 
ΠΑΣΟΚ πρώην πρωθυπουργό κ. Κ. 
Σημίτη - ότι οι αυριανέε κυβερνή- 
σειε του ΠΑΣΟΚ θα διακρίνονται α
πό τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και 
τη διαρκή λογοδοσία στο λαό. 
Εννοιεε που, όπωε υποστήριξε, έ
χουν σήμερα χαθεί.

Αλέκα Παηαρήγα Αλέκος Δλαβάνος Γιώργος Καρατζαφέρης

«Ψίχουλα» όσα δίνει η Ν Α , 
απαξίωση θέσεων ΠΑΣΟΚ -  ΣΥΝ

Πρόταση άμεσης εξόδου 
από το Σύμφωνο Σταθερότητας

Τάχθηκε υπέρ της συναίνεσης, 
αλλά υπήρξε επικρπικός

«Το σύστημα πρέπει να υποστεί κλο
νισμό, δεν διορθώνεται με μπα
λώματα», ήταν το κεντρικό μήνυμα 
που θέλησε να περάσει μέσω τηε 
δικήε τηε παρέμβασηε η κ. Αλέκα 
Παπαρήγα. Η γραμματέαε του 
ΚΚΕ έκρινε σκόπιμο εξαρχήε τηε 
ομιλίαε τηε να καταστήσει απο
λύτωε σαφείε τόσο τιε διαφορέε 
τηε πολιτικήε τηε έναντι του 
ΠΑΣΟΚ, όσο κυρίωε του ΣΥΡΙΖΑ, 
κατηγορώνταε μάλιστα τον κ. Αλ. 
Αλαβάνο ότι «μόνον ακροθιγώε α
ναφέρθηκε στην τεράστια απειλή 
του εργασιακού χρόνου που μαε 
γυρίζει στο 19ο αιώνα». Παρο
μοίασε δε με «λαγό τηε επερχό- 
μενηε κυβερνητικήε λαίλαπαε» 
το ν  πρόεδρο του ΕΒΕΑ κ. Κ. Μί- 
χαλο, ενώ με απαξιωτυώ τρόπο α
ντιμετώπισε και το  εναλλακτικό 
σχέδιο του κ. Γ. Παπανδρέου. 
«Δ εν  λύνονται τα  προβλήματα 
τω ν  εργαζομένων με πράσινη α
νάπτυξη», είπε.

«Μ ικρότερα και από ψίχουλα», 
χαρακτήρισε τα επιδόματα που ε
ξαγγέλθηκαν χθεε από το ν  πρω
θυπουργό, ενώ για το ενδεχόμενο
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«Το σύστημα πρέπει να υποστεί 
κλονισμό, δεν διορθώνεται με μπα
λώματα», είπε η κ. Παπαρήγα.

κάποιων επανεθνικοποιήσεων 
προβληματικών επ ιχειρήσεων 
που πρότεινε ο κ. Αλαβάνοε, ανέ
φερε ότι αυτά «συνιστούν λύσειε 
κοροϊδίαε». Τέλοε, κάλεσε τουε ερ- 
γαζομένουε να αντισταθούν ένα
ντι ολόκληρου του συντηρητι
κού συστήματοε.

A

Να αηοδομήσει πλήρωε τιε επιλογέε 
τηε Ν.Δ. για την αντιμετώπιση τηε 
οικονομικήε κρίσηε, αλλά και να 
καταγγείλει τα  εκδοτικά - επιχει
ρηματικά συμφέροντα που «φο
βούνται το ενδεχόμενο πολιτικήε 
αστάθειαε και επιδιώκουν», όπωε 
είπε, «να αναστήσουν τον δικομ- 
ματισμό», επεχείρησε χθεε ο κ. Αλ. 
Αλαβάνοε. Ο επικεφαλήε τηε κοι- 
νοβουλευτικήε ομάδαε του ΣΥΡΙΖΑ 
υποστήριξε από τη ν αρχή τηε ο
μιλίαε του ότι το  κόμμα του ήταν 
το μόνο που είχε προβλέψει την 
πρωτόγνωρη οικονομική ύφεση.

Στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, κά
λεσε την κυβέρνηση όχι μόνον να 
απόρριψη τιε πολιτικέε τηε Ε.Ε, αλ
λά να επιλέξει τη ν  έξοδο από το 
Σύμφωνο Σταθερότηταε και τη 
Συνθήκη τηε Λισσαβώναε. «Κάθε 
1 ευρώ που δίνετε σε ανέργουε α
ντιστοιχεί σε 56 στιε τράπεζεε», τό
νισε και χαρακτήρισε «ψιχία» τα έ
κτακτα επιδόματα που ανακοίνω
σε ο κ. Κ. Καραμανλήε.

Καταγγέλλονταε τέλοε και τα δύο 
μεγάλα κόμματα ότι «επιχειρούν με 
το Βατοπέδι να εκτοπίσουν από

Ο επικεφαλής της Κ.Ο. του 
ΣΥΡΙΖΑ επετέθη κατά μερίδας MME 
και τηλεοπτικών σταθμών.

την επικαιρότητα τα πραγματικά 
προβλήματα» επετέθη και σε κά
ποια MME «που ανησυχούν για το 
ενδεχόμενο ακυβερνησίαε» και 
φωτογράφισε συγκεκριμένο κανάλι 
«που αντί για ειδήσειε μάε κάνει 
καθημερινά μαθήματα δικομμα- 
τικήε εναλλαγήε».
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Χρέος όλων αυτή τη ν ώρα είναι να 
συμμετέχουν σε μια κοινή προ
σπάθεια για διέξοδο από τη  με
γάλη κρίση και όχι να επιμερί
σουμε ευθύνεε, υποστήριξε ο 
πρόεδροε του Λαϊκού Ορθόδοξου 
Συναγερμού κ. Γιώργοε Καρα- 
τζαφέρπε.

Ω στόσο, άσκησε κριτική στιε 
κυβερνητικέε επιλογέε, αναφέ- 
ρονταε μεταξύ άλλων ότι επελέ- 
γησαν ευνοϊκότερεε προε τουε 
βιομηχάνουε και τιε τράπεζεε 
πολιτικέε, έναντι εκείνων που ε
ξαγγέλλονται ή υλοποιούνται για 
τουε εργαζόμενουε και τιε ανά- 
γκεε τηε πραγματικήε οικονομίαε.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο κ. Κα- 
ρατζαφέρηε από την αρχή κιόλαε 
τηε ομιλίαε του, έσπευσε να  ση
μειώσει ότι στόχοε του είναι να 
καταθέσει προτάσειε συγκεκρι- 
μένεε για τη ν  αναγκαία αντι
στροφή του κλίματοε.

Και σ το  πλαίσιο αυτό εμμέσωε 
πλην σαφώε είπε ό τι επιθυμία 
του  δ εν  είναι να  χτυπήσει τη ν  
κυβέρνηση: «Ο τα ν  ο αντίπαλόε 
μου δακρύζει, εγώ  δ εν  του  βά-

Γ. Καρατζαφέρης: «Οταν ο αντί
παλός μου δακρύζει, εγώ δεν του 
βάζω βελόνα στο μάτι»

ζω  βελόνα σ το  μάτι. Του δίνω  
κολλύριο», είπε χαρακτηριστικά, 
ενώ  έφθασε σ το  σημείο να  δια
τυπ ώσει προτάσειε ακόμα και 
για  τη  δομή που πρέπει να  έχει 
το  κυβερνητικό σχήμα ύστερα  
από ένα ν επικείμενο ανασχη
ματισμό!
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