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∆οκιµάστηκε 
n κυβέρνηση 
στη Βουλή 
«∆ιαρροές» ΠΑΣΟΚ και αποστάσεις 
∆ΗΜΑΡ για τις αποκρατικοποιήσεις 

Του ΓΙΩΡΓΟΥ Σ. ΜΠΟΥΡ∆ΑΡΑ 

Σε δοκιµασία για us αντοχές ins 
τρικοµµατικής κυβερνώσας πλειοψηφίας 

εξελίχθηκε n προχθεσινή, 
επεισοδιακή, διαδικασία ονοµαστική5 

ψηφοφορίας στη 
Βουλή, επί του νοµοσχεδίου για us 

αποκρατικοποιήσει: Κρίσιµες 
διατάξεις του νοµοσχεδίου εγκρίθηκαν. 

Ωστόσο n καταψήφιση 
άλλων, µεταξύ των οποίων και 

ορισµένες που θεωρούνται «προαπαιτούµενα» 
για την οµαλή συνέχιση 

Tns δανειακής σύµβασης, 
εξαιτία5 «διαρροών» από τον χώρο 

του ΠΑΣΟΚ και Tns αποστασιοποίηση 
τηε ∆ΗΜΑΡ, επιβαρύνουν 

το ήδη φορτισµένο κλίµα 
στο Κοινοβούλιο. 

Οι επίµαχε3 διατάξεις, βεβαίως, 
θα επανακατατεθούν στο -πιθανότατα, 

εν05 και µόνο άρθρου- πολυνοµοσχέδιο 
του υπουργείου 

Οικονοµικών που κατατίθεται 
την ερχόµενη ∆ευτέρα και έτσι αναµένεται 

να υπερψηφιστούν. 
Τουλάχιστον αυτό εκτιµούν κορυφαία 

στελέχη Tns γαλάζιας 
πλειοψηφία3 και αρκετοί εκ του 
ΠΑΣΟΚ. Η εικόνα, ωστόσο, ειδικά 

Tns Κ.Ο. του δεύτερου σε ισχύ 
κυβερνητικού εταίρου κατά την 
ψηφοφορία της περασµένα Τρίτης, 

σε συνδυασµό µε ορισµένα 
φαινόµενα δυσλειτουργιών των υπηρεσιών 

τηε Βουλή3 Zanias 
των οποίων καταψηφισθέν άρθρο 
ανακοινώθηκε από τον αντιπρόεδρο 

κ. Γ. Τραγάκη eos «εγκριθέν»!) 

διαµορφώνουν περιβάλλον «χάous» 
στον ναό Tns δηµοκρατία3. 

Ενδεικτικό των συσχετισµών, 
που δείχνουν µάλλον ιδιαίτερα 
ρευστοί στην τρέχουσα συγκυρία, 
είναι πως το σχετικό µε τις αποκρατικοποιήσεις 

άρθρο δεν συγκέντρωσε 
πλειοψηφία άνω των 

150 ψήφων: Υπέρ ψήφισαν µόνο 
148 βουλευτές, µε τους προέδρους 

του ΠΑΣΟΚ και της 
∆ΗΜΑΡ να είναι απόντες. 

Οι δύο διατάξεις αφορούν αφενός 
την κατάργηση της παρακράτησης 

του 2% για το Τεχνικό 
Επιµελητήριο και αφετέρου την 
ένταξη του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ στον 
ΕΟΠΥΥ. Αµφότερες είναι µεταξύ 
εκείνων που λέγεται ότι θα επανακατατεθούν 

τη ∆ευτέρα. 
Απέναντι σε µια αντιπολίτευση 

n οποία σφυροκοπούσε την κυβέρνηση 
και δίπλα στον υπουργό 

Οικονοµικών ο οποίος έµοιαζε 
µόνος να υπερασπίζεται από τα 

κυβερνητικά έδρανα την ακολουθούµενη 
πολιτική, τα µεγαλύτερα 

προβλήµατα καταγράφηκαν 
στο ΠΑΣΟΚ: σχεδόν οι µισοί 

από την 33µελή Κ.Ο. ψήφισαν όχι 
µόνο εκτός «κεντρικής γραµµής», 

αλλά και µε πολλές παραλλαγές. 
Αποτέλεσµα της τακτικής 

αυτής ήταν να σηµειωθεί πολύωρη 
καθυστέρηση στην καταµέτρηση 

και ανακοίνωση του αποτελέσµατος. 
Παράπλευρη «απώλεια» 

της σύγχυσης ήταν και 
n λανθασµένη ανακοίνωση περί 
υπερψήφισης του άρθρου για το 

Κατά την ψηφοφορία στη Βουλή, το σχετικό µε τις αποκρατικοποιήσεις άρθρο ψήφισαν 148 βουλευτές. 

Οι διατάξεις που 
καταψηφίστηκαν 
θα επανακατατεθούν 
στο πολυνοµοσχέδιο 
για τα διαρθρωτικά. 
TEE - κάτι το οποίο «αποκαταστάθηκε 

µεν χθες από την προεδρεύουσα 
συνεδρίασης κ. Μαρία 

Κόλλια Τσαρουχά («εκ παραδροµής» 
έγινε n λανθασµένη ανακοίνωση, 

είπε), αλλά αποτέλεσε 
και αφορµή για µια νέα σκληρή 
επίθεση κατά της κυβέρνησης από 

πλευράς του προέδρου των 
Ανεξ.Ελλήνων: Ο κ. Π. Κοµµένος 

διαπίστωσε πίσω από το λάθος 
συνειδητή πράξη αλλοίωσης εκλογικού 

αποτελέσµατος. Και 
στο πλαίσιο αυτό ζήτησε την 
παραίτηση του αντιπροέδρου της 
Βουλής. Σε κάθε περίπτωση, ως 
σηµαντικότερη διαφοροποίηση από 

τη γραµµή της Ιπποκράτους 
θεωρείται εκείνη των βουλευτών 

που δεν στήριξαν µε την ψήφο 
τους τη διάταξη για τις αποκρατικοποιήσεις, 

επιλέγοντας άλλοι 
το «παρών» και άλλοι το «όχι»: 

Πρόκειται για τους Κ. Σκανδαλίδη, 
Θ. Μωραΐτη, Γ. Ντόλιο, M. 

Κασσή, Θ. Παραστρατίδη, Θεοδώρα 
Τζάκρη, Χατζή Οσµλάν, M. 

Μπόλαρη, Γ. ∆ριβελέγκα και Κ. 
Τριαντάφυλλο. 

«∆ιαρροή», πάντως, υπήρξε 
και από πλευράς ∆ΗΜΑΡ: Ο κ. Β. 
Οικονόµου διαφοροποιούµενος από 

την «κεντρική γραµµή» («παρών»), 
ψήφισε «υπέρ» Tns διάταξης 
για τον ΕΟΠΥΥ. Στους 

διαδρόµους της Βουλής ουδείς 
χθες διακινδύνευε την πρόβλεψη 
ως προς το εάν υπάρξουν διαφοροποιήσεις 

και ποια έκταση πιθανώς 
θα έχουν αυτές στο κόµµα 

του κ. Κουβέλη, κατά την ψηφοφορία 
του νοµοσχεδίου που θα 

εµπεριέχει και τις αλλαγές στα εργασιακά. 

Θεωρείται δεδοµένο πως n αντιπολίτευση 
θα υποβάλει αίτηµα 

διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας. 
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