12

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 200 8 ΕΘΝΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ

Δέσμευση Ομπάμα για δίκαιη λύση στο Κυπριακό

Αναφερόμενος στο Κυπριακό
ο Μπάρακ Ομπάμα, σημειώ
νει ότι «ως πρόεδρος θα επιδείξει τον ηγετικό ρόλο των ΗΠΑ, αναζητώντας τη διαπραγ
μάτευση μιας πολιτικής διευ
θέτησης στην Κόπρο»

Την πρόσκλησή τοο προς την Ελλάδα
και τα Σκόπια, για να εργαστούν μέ
σω των Ηνωμένων Εθνών για αμοι
βαία αποδεκτή συμφωνία, που θα ο
δηγήσει σε μεγαλύτερη σταθερότη
τα στα Βαλκάνια, επαναλαμβάνει ο
προεδρικός υποψήφιος του Δ η μο
κρατικού Κόμματος, Μπάρακ Ομπά
μα.
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε προς
την Ελληνοαμερικανική Κοινότητα,
ο γερουσιαστής του Ιλινόις υπενθυ
μίζει ότι ήταν ένας από τους τρεις ει
σηγητές του νομοσχεδίου 300, που
προέτρεπε τις δύο χώρες να εργασιούν
στο πλαίσιο της διαδικασίας του ΟΗΕ
για να βρουν αμοιβαία αποδεκτή λύ 
ση στη διαφορά τους για το όνομα.
Α να φ ερό μ ενος στο Κυπριακό,
σημειώνει ότι «ως πρόεδρος (ο Μπά-

ρακ Ομπάμα) θα επιδείξει τον ηγε
δαφικού και της ασφάλειας», και
τικό ρόλο των Η ν. Πολιτειών, ανα
προσθέτει: «Μία διευθέτηση μέσω
ζητώντας τη διαπραγμάτευση μιας
διαπραγματεύσεων του Κυπριακού θα
δώσει τέλος στην τουρκική κατοχή της
πολιτικής διευθέτησης στην Κ ύ
βόρειας Κύπρου και θα επιδιορθώσει
προ». Πιστεύει έντονα, τονίζεται
την τραγική διαίρεση της
στην ανακοίνωση, ότι «η
Κύπρος πρέπει να πα·Β
νήσου, ενώ παράλληλα
ραμείνει μία ενιαία κυ
θα ανοίξει τον δρόμο για
Πρόσκληση για
την
ευημερία και την ει
ρ ία ρ χη χώ ρα, στην ο 
αμοιβαία αποδε
ποία η καθεμία από τις
ρή νη σ' ολόκληρη την
κτή συμφωνία
περιοχή. Θα δώσει ακόμη
δύο κοινότητες της ν ή 
στο
Σκοπιανό
σου θα μπορεί να ασκεί
στους Κύπριους ένα στα
ουσιαστική πολιτική αρ
θερό θεμέλιο πάνω στο ο
ποίο θα οικοδομήσουν το μέλλον
χή εντός μίας διζω νικής, δικοινοτιτους, έπειτα από πολλά χρόνια διαί
κής ομοσπονδίας».
Ο Δημοκρατικός υποψήφιος τονίζει
ρεσης και αβεβαιότητας.
ότι πρέπει να υπάρξει μία δίκαιη και
Θα βοηθήσει στη δημιουργία κα
λύτερων ελληνοτουρκικών θέσεων,
αμοιβαία αποδεκτή διευθέτηση των
δύσκολων θεμάτων, όπως του περι
δυναμώνοντας τη δημοκρατία στην
ουσιακού, των προσφύγων, του ε
Τουρκία, μειώνοντας το ρίσκο στρα

τιωτικής σύγκρουσης και απομακρύνοντας ένα μεγάλο εμπόδιο στην
ένταξη της Τουρκίας στην Ε.Ε.».
Ο κ. Ομπάμα τοποθετείται και στο
θέμα του Οικουμενικού Πατριαρχεί
ου Κωνσταντινουπόλεως. Υπενθυ
μίζει ότι ήταν ένας από τους 73 γε
ρουσιαστές που το 2006 έστειλαν ε
πιστολή στον πρόεδρο Τζόρτζ Μπους
ζητώντας να ασκήσει πιέσεις στην
Τουρκία ώστε να αποκαταστήσει τα
δικαιώματα του Φαναριού.
Σημειώνει: «Η Τουρκία θα πρέπει
να επιτρέψει την επαναλειτουργία
της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης
και να της εγγυηθεί το δικαίωμα να
εκπαιδεύει κληρικούς από κάθε ε
θνικότητα, όχι μόνο Τούρκους υπη
κόους».
MIX. ΙΓΝΑΤΙΟΥ

ΚΕΡΑΥΝ Ο Ι ΣΗ Μ ΙΤΗ Κ ΑΤΑ ΚΑΡΑΜ ΑΝ ΛΗ

Ολα γίνονται κάτω από το τραπέζι
Στην ομιλία τοο για την κρίση έκρουσε τον κώδωνα του κίνδυνου για την πορεία
της χώρας εξαιτίας ίω ν πολιτικών και των μεθοδευσεων της κυβέρνησης
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:

Ο Κ. Σημίτης
επιτέθηκε στον
Κ. Καραμανλή
λέγοντας πως
«στη διάψευση
των προσδο
κιών για καλύ
τερη διαχείρι
ση των κοινών
που υποσχέθηκε η Νέα Δη
μοκρατία προ
στέθηκε η δια
χειριστική και
ιδεολογική α
νεπάρκεια των
κυβερνήσεων
της τελευταίας
τετραετίας»

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ

Α

ν και κάθε μέρα που περ
νά όλο και περισσότεροι
βάζουν δίπλα στο όνομά
του το επίθετο «δικαιωμένος»', ο
Κ. Σημίτης μόνο έτσι δεν αισθά
νεται. Αντίθετα είναι εξαιρετικά α
νήσυχος για την τροπή που έχουν
πάρει τα πράγματα στη χώρα μας.
Θεωρεί ότι η Ελλάδα βρίσκε
ται σε φάση θεσμικής παρακμής
εξαιτίας των μεθοδεύσεων της
ΝΔ και του τρόπου με τον οποίο
πολιτεύεται η κυβέρνηση.
Αν και στη χθεσινή ομιλία του
για την «παγκόσμια οικονομική
κρίση και την πορεία της Ευρω
παϊκής Ενωσης», σε εκδήλωση του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επι
μελητηρίου του Ηρακλείου Κρή
της, δεν αναφέρθηκε στην πο
λύκροτη υπόθεση του Βατοπεδί
ου, σύμφωνα με συνομιλητές
του τη θεωρεί «ενδεικτική του
τρόπου με την οποία διαχειρίζε
ται τη χώρα ο Καραμανλής»: «Ολα
γίνονται κάτω απ' το τραπέζι»!
Στο πλαίσιο αυτής της θεώρησης
έκρουσε τον κώδωνα του κινδύ
νου.
Προειδοποίησε πως «με τη δη
μιουργία δύο ή περισσότερων
ταχυτήτων στην Ευρωπαϊκή Ενω
ση η μελλοντική θέση της Ελλά
δας καθίσταται επισφαλής» και τό
νισε την ανάγκη να διορθωθούν
το γρηγορότερο δυνατόν οι ανι

σορροπίες που παρουσιάζονται
στην ελλη νική οικονομία, «αν
θέλουμε να συμμετέχουμε στην
ομάδα των χωρών που καθορί
ζουν τις ευρωπαϊκές πολιτικές».

Οι δυσκολίες
«Η Ελλάδα με υψηλό δημόσιο
χρέος, μεγάλη εξάρτηση από το
ακριβό πετρέλαιο, χαμηλή πα
ραγωγικότητα και περιορισμένο
τεχνολογικό δυναμικό θα συνα
ντήσει πολύ μεγα λύτερες δυ
σκολίες όταν επέλθει η αναμε

νόμενη ύφεση», είπε χαρακτη
ριστικά και υπερασπίστηκε το ευ 
ρώ λέγοντας ότι «αν τώρα το ν ό 
μισμά μας ήταν η δραχμή θα εί
χαν εξαντληθεί τα συναλλαγμα
τικά αποθέματα και το νόμισμά
μας θα είχε υποτιμηθεί».
Ο Κ. Σημίτης επιτέθηκε στον Κ.
Καραμανλή λέγοντας πως «στη
διάψευση των προσδοκιών για κα
λύτερη διαχείριση των κοινώ ν
που υποσχέθηκε η Νέα Δ η μ ο 
κρατία προστέθηκε η διαχειρι
στική και ιδεολογική ανεπάρκεια

των κυβερνήσεων της τελευταί
ας τετραετίας».
Ως παράδειγμα «της συνεχούς
προχειρότητας» ανέφερε την α
δυναμία της κυβέρνησης να ανταποκριθεί στον προϋπολογι
σμό «που η ίδια συνέταξε μετά τις
εθνικές εκλογές του 2007». «Οι
δε μεταρρυθμίσεις, που θα απο
τελούσαν την απάντηση της χώ
ρας στις προκλήσεις της παγκο
σμιοποίησης, αποδείχτηκαν μικροπροσαρμογές και χρησιμο
ποιήθηκαν για την παραπλάνηση της κοινής γνώ μης», προσέ
θεσε. Ο πρώην πρωθυπουργός
καυτηρίασε «τη δήθεν απογραφή»
και «την κωμικοτραγική αναθε
ώρηση του ύψους του ΑΕΠ» και
επ ισήμα νε πως «η καθησυχαστική εικόνα, καθώς οι ελληνικές
τράπεζες δεν απειλούνται άμεσα
από την κρίση, χρειάζεται συ
μπλήρωση». Ως βασικές απειλές
ανέφερε το υψηλό επίπεδο του ε
πιτοκίου που καθορίζει η Ευρω
παϊκή Κεντρική Τράπεζα, όσο και
τη (λόγω των συνθηκών) σημα
ντική αύξηση του επιτοκίου στη
διατραπεζική αγορά. «Υπάρχει
κλίμα πιστωτικής στενότητας»,
α νέφ ερ ε, «οι δ υ σ κ ο λίες α π ο
πληρωμής των δανείων που συ
ναντούν οι καταναλωτές και οι μι
κρές επιχειρήσεις μπορούν να
έχ ο υ ν πολύ μεγαλύτερο αντί
κτυπο στις τράπεζες απ' ό,τι θα εί
χαν υπό άλλες συνθήκες», ολο
κλήρωσε το σκεπτικό του.

Θ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ: ΝΑ
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ Ο Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ
Αίσθηση προκάλεσαν χθες οι δηλώ
σεις του Θ . Πάγκαλου, με τις οποίες ο
πρώην υπουργός εκθείασε την προ
σφορά του Κ. Σημίτη και ζήτησε την ε
πανένταξή του στην Κοινοβουλευτική
Ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Μιλώντας στο
«Κανάλι 1» του Πειραιά είπε χαρακτη
ριστικά πως πρέπει να επιστρέψει
στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του
ΠΑΣΟΚ «γιατί η θέση του είναι εκεί»!
«Ως πρωθυπουργός εφάρμοσε το
πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ με συνέπεια
και έδωσε τη δυνατότητα στη χώρα να
κατακτήσει σημαντικές θέσεις», προ
σέθεσε και προχώρησε ακόμη ένα β ή
μα: «Οσον αφορά την οικονομία και
τη διεθνή μας παρουσία και τον εκ
συγχρονισμό, η φυσιογνωμία του εί
ναι μεγάλη για το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να
βρεθεί ένας τρόπος και ο ίδιος να ο
ριοθετήσει με κάποιον τρόπο τη μορ
φή παρέμβασής του»! Στο ίδιο μήκος
κύματος ήταν η τοποθέτηση του Θ.
Πάγκαλου για τον Κ. Ααλιώτη. «Ο κ. Λαλιώτης
δεν έβαλε υποψηφιότη
τα για πουθενά γιατί
δεν ήθελε να συμμε
τέχει πουθενά, αν έβα
ζε θα εκλεγόταν πα
ντού, όπου επιθυμού
σε», ανέφερε
για τον πρώ
ην γραμμα
τέα του
ΠΑΣΟΚ.

