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ΚΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, ΣΕ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ- ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΥ

Επανάκαμψη Σημίτη
Δράση τώρα για μια κυβέρ
νηση του ΠΑΣΟΚ που θα 
διαχειριστεί τα προβλήματα 
και θα χαράξει το μέλλον τηε 
χώρα$, ζήτησε ο Κώσταε Ση- 
μίτηε από μέλη και στελέχη 
του Κινήματοε που κατέκλυ- 
σαν χθεε το βράδυ το κινη
ματοθέατρο «Ολύμπιον» για 
να ακούσουν την ομιλία  
του, σε εκδήλωση που ορ
γάνωσε η Ν.Ε. Α' Θεσσαλο
ν ίκ η  του ΠΑΣΟΚ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Του ΝΙΚΟΥ ΡΟΥΜΠΟΥ

Ηταν η πρώτη ομιλία του πρώην πρωθυπουργού σε κομματική εκδήλωση, ύστερα από πολύ καιρό, και η πρώτη μετά τη συνάντησή του με τον Γιώργο Πα- πανδρέου ο’ ένα πολύ διαφορετικό κλίμα, οαν να μην είχε μεσολαβήσει ο «πάγος» στις σχέσεις του Κ. Σημίτη και του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.«Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ανα- λάβεί την ευθύνη μετά τις επόμενες εκλογές, οποιαδήποτε χρονική στιγμή πραγματοποιηθούν», είπε και σημείωσε ότι χρειάζεται γι’ αυτό συνεχής και συστηματική προετοιμασία, τόσο σε επίπεδο επεξεργασίας θέσεων όσο και σε επίπεδο πληροφόρησης κι ετοιμότητας των πολιτών.
«Πάλι εμείς»Υπενθύμισε ότι κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με πρωθυπουργό τον ίδιο έβαλε τη χώ

ρα στην ΟΝΕ και αύξηοε σημαντικά τους ρυθμούς ανάπτυξης, σε δύσκολες συνθήκες, όταν άλλες χώρες της Ε .Ε . βρίσκονταν σε ύφεση» και παρατήρησε πως «και πάλι εμείς μπορούμε να τα καταφέρουμε».Προέβλεψε ότι θα υπάρξει μεγάλη κοινωνική και πολιτική αναταραχή από τη μεγάλη πτώση του ρυθμού ανάπτυξης και κατηγόρησε την κυ

βέρνηση ότι δεν έχει σχέδιο εξόδου της χώρας από την κρίση. Η Ελλάδα είναι σήμερα το «μαύρο πρόβατο» της Ε .Ε . και ο μεγάλος εχθρός της δεν είναι το Σύμφωνο Σταθερότητας, αλλά τα προβλήματα της οικονομίας της, όπως η έλλειψη ανταγωνιστικότητας.Κατηγόρησε τις τράπεζες ότι αυτές «προκάλεσαν την κρίση» και αναρωτήθηκε:

«Εμείς θα δώσουμε τα λεφτά στις τράπεζες;». Επισήμανε ότι σταμάτησαν να δανείζουν και ότι κατέθεσαν μέρος της ενίσχυσής τους στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να πάρουν τόκο.«Οι υπεύθυνοι για την κρίση πρέπει να λογοδοτήσουν και να δώσουν πίσω από τα κέρδη τους», υπογράμμισε.Για τα μέτρα της κυβέρνησης είπε ότι είναι χωρίς συ

νειρμό και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την κρίση. Κάποια από αυτά τα ειρωνεύτηκε. Χαρακτήρισε «φαεινή» την ιδέα της απόσυρσης αυτοκινήτων και για την τουριστική προβολή παρατήρησε πως οι τουρίστες δεν έρχονται γιατί δεν έχουν χρήματα. «Θεωρητικά θα έπρεπε να δώσουμε στους Γερμανούς 6 ο .οοο .οοο ευρώ για να μας επισκεφθούν», σχολίασε. ♦
«Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να 
αναλάβει την ευθύνη για να 
διαχειριστεί τα προβλήματα 
και να χαράξει το μέλλον» 
τόνισε ο Κ. Σημίτηβ στην 
ομιλία του στη Θεσσαλονίκη


