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ΣΥΝ

Νέα επίθεση
κατάΚύρκου,
Κωνστα-
ντόπουλου,
Παπαγιαννάκη
ΕΠΙΘΕΣΗ στους Λεωνίδα Κύρκο, 
Νίκο Κωνσταντόπουλο και 
Μιχάλη Παπαγιαννάκη έκανε με 
χθεσινό του άρθρο που 
δημοσιεύεται στην πρώτη σελίδα 
της «Αυγής» ο πρώην υποψήφιος 
πρόεδρος του ΣΥΝ και ηγετικό 
στέλεχος του Κοκκινοπράσινου 
Δικτύου της Κουμουνδούρου, 
Χριστόφορος Παπαδόπουλος.
Ο κ. Παπαδόπουλος, μέσω του 
άρθρου του που τιτλοφορείται «Ο 
Ομπάμα και το χαλασμένο ρολόι», 
κατηγορεί συνολικά την 
ανανεωτική πτέρυγα του ΣΥΝ που 
προήλθε από το ΚΚΕ Εσωτερικού 
ότι δεν διακρίθηκε πδτέ για το 
σωστό πολιτικό τάιμινγκ αφού 
«σαν χαλασμένο ρολόι κολλημένο 
στη δεκαετία του ’60, στην ΕΔΑ 
και στην Ένωση Κέντρου, 
μονότονα και διαχρονικά 
υποστηρίζει την ενότητα της 
Ανανεωτικής Αριστερός με το 
ΠΑΣΟΚ».

Χαλασμένα ρολόγια
Σύμφωνα με τον κ.
Παπαδόπουλο, το χαλασμένο 
ρολόι παράγει κωμικά πολιτικά 
περιστατικά όπως για 
παράδειγμα, λίγο καιρό πριν, 
όταν οι Λ. Κύρκος και Ν. 
Κωνσταντόπουλος «μας 
καλούσρν για ενότητα με το 
ΠΑΣΟΚ και λίγους μήνες 
αργότερα το ΠΑΣΟΚ γινόταν 
τσίρκο με τις αντιπαραθέσεις για 
την εκλογή προέδρου, αφού 
Παπανδρέου και Βενιζέλος 
άφηναν και οι δύο μαζί μπηχτές 
για την καταστροφική περίοδο 
Σημίτη». Αιχμές αφήνει ο Χρ. 
Παπαδόπουλος και για τον Μ. 
Παπαγιαννάκη που υπέδειξε στον 
κ. Τσίπρα να έχει ανοιχτά τα αυτιά 
του στις υποδείξεις του κ. 
Κύρκου, λέγοντας πως «όσο κι αν 
τεντώσει τα αυτιά του ο Αλέξης, 
δεν θα ακούσει ούτε μία λέξη στο 
κρίσιμο πολιτικό δίλημμα με ποιο 
πρόγραμμα θα μετατρέψουμε την 
οικονομική κρίση σε 
παρεμβάσεις προς όφελος των 
κατώτερων στρωμάτων». Οπότε, 
καταλήγει, «ας αφήσουν ήσυχο 
τον Αλέξη να κάνει τη δουλειά 
που του εμπιστεύτηκε η μεγάλη 
πλειοψηφία του κόμματός του». 
Από την πλευρά του ο πρόεδρος 
του ΣΥΝ επιτέθηκε και πάλι στον 
Γ. Παπανδρέου λέγοντας ότι τη 
μια μέρα ζητεί προγραμματική 
σύγκλιση και διάλογο με την 
Αριστερά και την επομένη 
προωθεί στην πράξη τη σύγκλιση 
με τους τραπεζίτες. Κατέληξε 
πως αυτές οι προγραμματικές 
συγκλίσεις δεν αφορούν την 
Αριστερά, ούτε τώρα ούτε στο 
μέλλον ούτε πριν από τις εκλογές 
ούτε μετά.

Επίθεση στην κυβέρνηση, 
αιχμές για Γιώργο
Παρά το βήμα προσέγγισης που επιχείρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
Αιχμές και υποδείξεις -  όχι όμως κάποια θετική αναφορά προς το ΠΑΣΟΚ του Γιώργου 
Παπανδρέου -  εμπεριείχε η χθεσινή ομιλία του Κώστα Σημίτη στον ΟΠΕΚ, με αφορμή 
την κυκλοφορία του τελευταίου βιβλίου τού πρώην πρωθυπουργού.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Βούλα ΚεχαγιάΣ τον αντίποδα, η Χαριλάου Τρικούπη επιχείρησε βήμα προσέγγισης προς την πλευρά Σημίτη, στέλνοντας ως επίσημους εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ στην εκδήλωση τους Γιάννη Ραγκοήση, Δημήτρη Ρέππα και Γιώργο Παπακωνσταντίνου, ενώ το «παρών» έδωσαν ακόμη περίπου 25 βουλευτές του Κινήματος.Η Χαριλάου Τρικούπη απέφυγε να εκφράσει οποιαδήποτε δυσαρέσκεια για την επιλογή του κ. Σημίτη να κρατήσει αποστάσεις από την αντιπολιτευτική γραμμή του Κινήματος και υπενθύμισε απλώς ότι με εντολή του Γ. Παπανδρέου, η τριάδα των θεσμικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ παρακολούθησε την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού. Είναι γεγονός ωστόσο ότι η δη-
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κράτησε αποστάσεις από τη στρατηγική του 
ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι δεν τολμά να αντιπαρα- 
τεθεί με τον άκρατο λαϊκισμό της Ν.Δ.

μόσια παρέμβαση Σημίτη αναμενόταν με ενδιαφέρον από το επιτελείο του ΠΑΣΟΚ, δεδομένου ότι σε πρόσφατη ομιλία του στη Λάρισα είχε επικροτήσει τα μέτρα για την οικονομία που ανακοίνωσε ο κ. Παπανδρέου στη ΔΕΘ κι έκτο- τε υπήρξαν και άλλες εξαγγελίες και δέσμες μέτρων που αφορούσαν τις τράπεζες και τους δανειολήπτες.
«Εξαντλούνται σε γενικότητες»Οι αποστάσεις που πήρε ο Κώστας Σημίτης από τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ υπήρξαν όταν ο πρώην πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είπε ότι έχει επιστρατεύσει έναν άκρατο λαϊκισμό, στον οποίο «δεν τολμούν να αντιπαρατεθούν οι άλλες δυνάμεις». Πρόσθεσε, δε, ότι με τη συνήθη πρακτική οι προτάσεις εξαντλούνται σε γενικότητες και η αντιμετώπιση των προβλημάτων είναι όλο και πιο δύσκολη, ενώ σε άλλο σημείο της ομιλίας του παρατήρησε πως μία προοδευτική διακυβέρνηση προϋποθέτει τη διαρκή επεξεργασία θέσεων και κοινωνικό διάλογο, κάτι που

«πρέπει να γίνει από την αντιπολίτευση τώρα, ώστε ο αντίλογος στην κυβέρνηση να έχει αξιοπιστία».Μιλώντας με θέμα την πορεία της οικονομίας στην Ελλάδα, την Ευρώπή και τον κόσμο, ο πρώην πρωθυπουργός στάθηκε επικριτικά απέναντι στο σχέδιο των 28 δισ. ευρώ για τις τράπεζες, λέγοντας πως η κυβέρνηση χωρίς να παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία συνέταξε ένα σχέδιο στήριξής τους με εκείνες να διαπραγματεύονται τους όρους. «Το τι θέλουν δεν έγινε κατανοητό» παρατήρησε ο κ. Σημίτης, σχολιάζοντας ότι το ελληνικό σχέδιο έχει την πρωτοτυπία να επιβληθεί σε όλες ανεξαιρέτως τις τράπεζες ανεξάρτητα από το εάν ζήτησαν ή όχι την κρατική βοήθεια.Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του για το μέγεθος και τη διάρκεια των αρνητικών επιπτώσεων της παγκόσμιας κρίσης στην ελληνική οικονομία και επέκρινε την κυβέρνηση για τις ευθύνες που οδήγησαν σε αδιέξοδο την ελληνική οικονομία, όπως και για την παντελή της αδυναμία να την αντιμετωπίσει.
Για την κρίσηΟ κ. Σημίτης είπε ότι η σημερινή χρηματοπιστωτική κρίση είναι ένας παράγοντας του οποίου οι συνέπειες δεν μπορούν να προβλε- φθούν, δεν πρόκειται για κρίση ρευστότητας και

■  Κ. Σημίτης. Πολ
λά στελέχη του 
ΠΑΣΟΚ, όπως ο 
κ. Βενιζέλος και 
η κ. Διαμαντο- 
πούλου, παρευ- 
ρέθησαν στη 
χθεσινή ομιλία 
του πρώην πρω
θυπουργού, με 
αφορμή την κυ
κλοφορία του 
τελευταίου του 
βιβλίου

γι’ αυτό δεν είναι εύκολη η αντιμετώπισή της. Τόνισε ότι οι λύσεις θα έρθουν με την κινητοποίηση πολιτικών και κοινωνικών παραγόντων, και όχι μέσα από κάποιες κινήσεις οικονομικού χαρακτήρα.Για τη χώρα μας, ο πρώην πρωθυπουργός εκτίμησε ότι δεν θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί γρήγορα τις ευκαιρίες που θα προσφέρουν οι υπό ανάπτυξη χώρες. Το ερώτημα είναι, πρόσθεσε, «αν έχει τα μέσα να αντιδράσει αποτελεσματικά, αν έχει θεσμούς και πολιτικές που θα τη βοηθήσουν σ’ αυτή τη συγκυρία».Ο κ. Σημίτης προέβλεψε ότι η κρίση θα επιδεινωθεί εξαιτίας των μακρόχρονων υστερήσεων, οι οποίες τα τελευταία τέσσερα χρόνια αντιμετωπίστηκαν μόνο ευκαιριακά, και της έπι- κέντρωσης της ανάπτυξής μας στην οικοδομή και τον τουρισμό.Την ομιλία Σημίτη παρακολούθησαν μεταξύ άλλων οι κυρίες Διαμαντοπούλου, Χριστοφιλοπούλου, Καϊλή, Μερεντίτη και Αντωνίου, και οι κύριοι Φλωρίδης, Σπηλιόπουλος, Βενιζέλος, Σα- λαγιάννης, Καρτάλης, Χυτήρης, Κουτμερίδης, Αλευράς, Ανδρουλάκης, Βερελής, Κακλαμάνης, Σουλαδάκης, Αργύρης, Γείτονας, Γρηγοράκος, Λοβέρδος Σηφουνάκης, Μανιάτης, όπως επίσης ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος και ο πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Σιούφας.
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Τώρα περιμένω κινήσεις από τις τράπεζες

■  Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συναντήθηκε χθες 
με τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμ
βουλο της Alpha Bank κ.κ. Γ. Κωστόπουλο 
και Δ. Μαντζούνη αντίστοιχα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ χθες ο Γιώργος Παπανδρέου τις επαφές του με τους τραπεζίτες και τώρα στη Χαρ. Τρι- κούπη εξετάζουν σενάρια για τις επόμενες κινήσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες θα έχουν περίπου τον ίδιο χαρακτήρα: παρεμβάσεις θεσμικού χαρακτήρα σε κεντρικό επίπεδο και για θέματα αιχμής.Χθες, ο Γιώργος Παπανδρέου συναντήθηκε με τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Alpha Bank κ.κ. Γ. Κωστόπουλο και Δ. Μαντζούνη, καθώς και με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Εμπορικής Τράπεζας κ. Α. Κροντηρά. Κατά πληροφορίες, και στις συναντήσεις αυτές ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατέστησε σαφές ότι για το Κίνημα οι τράπεζες οφείλουν να κάνουν συγκεκριμένες κινήσεις ώστε να αμβλύνουν τα προβλήματα που αντι-

μετωπίζουν μεγάλες κοινωνικές ομάδες εξαιτίας των δανείων που έχουν λάβει και των υψηλών επιτοκίων που τα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο.Στο μεταξύ ο Γιώργος Παπανδρέου αναχωρεί για τη Νέα Υόρκη προκειμένου να μετάσχει σε διημερίδα με θέμα την παγκόσμια οικονομική κρίση, που οργανώνει το Ίδρυμα Γκαλμπρέιθ και ο επικεφαλής της επιτροπής της Σοσιαλιστικής Διεθνούς για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης Τζ. Στίγκλιτς. Την προσεχή Κυριακή, ο κ. Παπανδρέου θα προεδρεύσει σε σύνοδο του προεδρείου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς στην Πόλη του Μεξικού, όπου ο κ. Στίγκλιτς θα παρουσιάσει τις προτάσεις της επιτροπής του για την αντιμετώπιση της κρίσης του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος.


