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[ Α Ι Χ Μ Ε Σ ]Απολογισμόςαποτυχίας
τ ο  ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ σχέδιο για 
την ενίσχυση του χρηματοπι
στωτικού συστήματος είχε ε
ξαρχής όλα τα χαρακτηριστικά 
μιας κωμωδίας παρεξηγήσεων. 
Όπως φαίνεται, η κωμωδία θα 

έχει αρκετά 
επεισόδια. Α- 
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--------------------------  ε γ κ α τ α λ ε ί 

πουν συλλή
βδην. Από την πλευρά του, ο 
υπουργός Οικονομίας ερμη
νεύει τη μεταστροφή των τρα
πεζών ως απόδειξη της σκλη
ρότητας του σχεδίου του.
Αν οι θεατές ήταν αμέτοχοι των 
συνεπειών της παράστασης, αυ
τή η ατάκα θα έβγαζε πολύ γέ
λιο. Διότι στην πραγματικότητα 
η σημερινή θέση και στάοη των 
τραπεζών οφείλεται στην οι
κονομική πολιτική της περιό
δου πριν από την κρίση. Η κυ
βέρνηση της Ν.Δ. ανέχθηκε ε
ναρμονισμένες πρακτικές που 
απέφεραν υπερκέρδη στις τρά
πεζες με τη μεγαλύτερη ψαλί- 
δα επιτοκίων καταθέσεων και 
χορηγήσεων στην Ευρώπη και 
έσπευσε σε ευνοϊκή ρύθμιση 
των ασφαλιστικών τους. Σήμε
ρα βρίσκεται με ένα χρηματο
πιστωτικό σύστημα ισχυρό (για 
τις τράπεζες) και στρεβλό (για 
την πραγματική οικονομία). Ως 
αποτέλεσμα, βρίσκεται αντιμέ
τωπη με την ενίσχυση των στρε
βλώσεων. Και αποδεικνύεται 
παντελώς ανίκανη να χειρισθεί 
την κατάσταση.
Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 
η αδυναμία των τραπεζών α
ντιμετωπίζεται ως ευκαιρία για 
την αναδιευθέτηση των όρων 
ροής του χρήματος στην οικο
νομία. Στην Ελλάδα, η οικονο
μική πολιτική έχει ξεφύγει από 
τα χέρια της κυβέρνησης με 
την ενεργητική της συναίνεση. 
Πώς θα μπορούσε η κυβέρνη
ση να λάβει ουσιαστικά μέτρα 
στήριξης της πραγματικής οι
κονομίας παρακάμπτοντας τις 
τράπεζες που στραγγαλίζουν 
τους δανειολήπτες; Η δημο
σιονομική πολιτική απέτυχε πα
ταγωδώς, όταν οι διεθνείς συν
θήκες ήταν ακόμα ευνοϊκές, ο
δηγώντας το δημόσιο χρέος 
στα σημερινά του επίπεδα. Τώ
ρα, πλέον, το πρόβλημα φαί
νεται να υπερβαίνει κατά πολύ 
τις δυνατότητες της κυβέρνη
σης του κ. Καραμανλή.

Σκληρή συνταγή 
Βρυξελλών για Ελλάδα
Λώρον άδωρον η χαλάρωση του Συμφώνου Σταθερότητας λόγω του ελλείμματος
«Περικόψτε τις δαπάνες, αυξήστε τα έσοδα». Αυτή αναμένεται να είναι και πάλι η συνταγή αυστηρής δημοσιονομικής 
πειθαρχίας που θα δώσει η Κομισιόν στην Ελλάδα κατά τη σημερινή ανακοίνωση των προβλέψεων για 
την ευρωπαϊκή οικονομία από τον αρμόδιο για τα Οικονομικά επίτροπο Χοακίν Αλμούνια, στις Βρυξέλλες.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Ειρήνη Δ. 
Καρανασοπούλου___________

/ -■ —1 τσι, σύμφωνα με πηγές της | Η  Κομισιόν, ενώ οι υπόλοιπες 1  χώρες της Ε.Ε. μπορούν να αναμένουν, λόγω ύφεσης, κάποια βοήθεια από τη χαλάρωση του Συμφώνου Σταθερότητας, την οποία
Η Π Ρ Ο Τ Α Σ Η  ΣΑ Ρ Κ Ο Ζ Ι
Ελπίδα να υιοθετηθεί η εξαίρεση 
των δημοσίων επενδύσεων από 
τον υπολογισμό του ελλείμματοςπροβλέπει το ίδιο το Σύμφωνο σε περίπτωση έκτακτων καταστάσεων όπως η τρέχουσα οικονομική κρίση, η Ελλάδα δεν μπορεί να ποντάρει σε αυτό.

Η ανάπτυξηΤο κρίσιμο για την κυβέρνηση μέγεθος είναι αυτό του ελλείμματος, καθώς θεωρείται βέβαιο πως, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτό που θα κυριαρχήσει είναι η πρόβλεψη για την ανάπτυξη: το ΔΝΤ είχε προ- βλέψει 0,2% ανάπτυξη για την ευρωζώνη, ενώ η Κομισιόν αναμένεται να ανακοινώσει χαμηλότερα επίπεδα, αποφεύγοντας όμως να βάλει αρνητικό πρόσημο.Το έλλειμμα για την Ελλάδα, που ήδη κατά την Κομισόν κινήθηκε στο 2,7%, αναμένεται να κινείται στο περίπου 3% (2,8%, για παράδειγμα) τόσο το 2008 όσο και το 2009, έτσι ώστε η Ελλάδα να αποφεύγει -  έστω και με δυσκολία -  τη διαδικασία της επιτήρησης. Αυτό, υπό άλλες συνθήκες, θα μπορούσε να προ- καλέσει στεναγμούς ανακούφισης

στο οικονομικό επιτελείο, αλλά η αγωνία του βρίσκεται αλλού: με αυτά τα δεδομένα για το έλλειμμα, με την ανάπτυξη στην Ελλάδα να κινείται σε υψηλότερα επίπεδα από αυτά της ύφεσης που πλήττει την υπόλοιπη ευρωζώνη και το δημόσιο χρέος να διογκώνεται διαρκώς (σ.σ.: και με επαχθέστατους όρους), είναι λογικό οι συστάσεις των Βρυξελλών προς την Αθήνα να κινούνται στην κατεύθυνση της αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας. Εν ολίγοις, «περικόψτε τις δαπάνες, αυ-

■  Στην κατεύθυν
ση της αυστη
ρής δημοσιονο
μικής πειθαρ
χίας θα κινού
νται οι συστά
σεις των Βρυ
ξελλών προς 
τον Γ. Αλογο- 
σκούφη και το 
οικονομικό επι
τελείο. Ενώ οι 
υπόλοιπες χώ
ρες της Ε.Ε. 
μπορούν να α
ναμένουν -  λό
γω ύφεσης -  
κάποια βοήθεια 
από τη χαλάρω
ση του Συμφώ
νου Σταθερότη
τας, η Ελλάδα 
λόγω ελλείμμα
τος δεν μπορεί 
να ποντάρει σε 
αυτόξήστε τα έσοδα».Η ελληνική πλευρά, πάντως, ελπίζει ότι οι «27», είτε στο ΕΩΟΕΙΝ που θα συνέλθει αύριο είτε στη Σύνοδο Κορυφής της Παρασκευής, θα υιοθετήσουν την πρόταση του Γάλλου προέδρου Νικολά Σαρκοζί να εξαιρούνται από τον υπολογισμό του ελλείμματος για κάποιο διάστημα οι δημόσιες επενδύσεις που στοχεύουν στη δημιουργία απασχόλησης και στην ενίσχυση των μικρομεσαίων. Κάτι τέτοιο θα επέτρεπε και στην ελληνική κυβέρνη

ση να διαθέσει το 2009 περίπου 3 δισ. ευρώ επιπλέον, που σε συνδυασμό με επαναχάραξη των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΚΠΣ θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για ένα πρόγραμμα ανακούφισης των οικονομικά ασθενε- στέρων.Το παραπάνω ενδεχόμενο, που απαιτεί το πράσινο φως και των «27», είναι και ο λόγος που η δήλωση Σου- φλιά μετά την Κυβερνητική Επιτροπή της προηγούμενης εβδομάδας προ- κάλεσε την ενόχληση του οικονομικού επιτελείου, καθώς θεωρείται βέβαιο ότι ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ γνώριζε πολύ καλά πως η αύξηση των επενδύσεων δεν βρίσκει κανέναν αντίθετο, αλλά θέλει τη σύμφωνη γνώμη των Βρυξελλών.
Το ΕΟΟΗΝΑύριο, συνέρχεται στις Βρυξέλλες το ΕΩΟΗΝ, που θα προετοιμάσει τη Σύνοδο Κορυφής, με τη συμμετοχή του Γιώργου Αλογοσκούφη, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση του Ιδρύματος «Κωνσταντίνος Καραμανλής» με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού και του προέδρου της Κομισιόν Ζοζέ Μπα- ρόζο.Την Τετάρτη, θα ανακοινωθούν οι εκθέσεις προόδου για την Τουρκία και τα Σκόπια, ενώ επαφές στις Βρυξέλλες θα έχει ο πρόεδρος του ΓΓΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου. Τέλος, την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος Κορυφής, που θα αποφασίσει τόσο για τα μέτρα ενίσχυσης των αδυνάμων που πλήττονται από την κρίση όσο και για τη θέση με την οποία θα προσέλθουν οι Ευρωπαίοι στη διεθνή Σύνοδο Κορυφής, στην Ουάσιγκτον, στις 15 Νοεμβρίου.

Χριστόφκκ: Δ εν διακόπτω τις συνομιλίες με Ταλάτ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Γιώργος Τσαλακός_______

ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ να διακόψει τις απευθείας συνομιλίες με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη δήλωσε χθες ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Χριστόφιας, ενώ σήμερα πραγματοποιείται νέα συνάντηση των δύο ανδρών με θέμα την εκτελεστική και τη νομοθετική εξουσία.Με τη δήλωσή του ο Κύπριος Πρόεδρος απαντά σε κριτική που ασκήθηκε στο εσωτερικό ότι θα πρέπει να τεθεί ένα χρονοδιάγραμμα αν η τουρ

κική πλευρά συνεχίσει την τακτική της αδιαλλαξίας. Διευκρίνισε ότι οι θέσεις δεν είναι αυτές που εκφωνούνται σε πανηγυρικές ομιλίες και απαντώντας στην κριτική ότι οι συνομιλίες κινούνται με αργό ρυθμό είπε ότι για όποιες καθυστερήσεις ευθύνονται οι δύο συνομιλητές και οι υποχρεώσεις που έχει ο καθένας.Το Σάββατο ο κ. Χριστόφιας για πρώτη φορά από την εκλογή του στην Προεδρία της Δημοκρατίας πέρασε στα κατεχόμενα, όπου μαζί με τον κ. Ταλάτ παρέστη στην κηδεία της συζύγου τού μετριοπαθούς Τουρκοκύπριου πολιτι-
■  0 Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Χριστόφιας, απαντώντας στην κρι

τική ότι οι συνομιλίες κινούνται με αργό ρυθμό, είπε ότι για τις όποιες καθυστερή
σεις ευθύνονται οι δύο συνομιλητές και οι υποχρεώσεις τους

κού Οζγκέρ Οζγκιούρ. Σε δηλώσεις τους οι δύο άνδρες τόνισαν ότι στόχος τους είναι η επανένωση της Κύπρου.Τέλος, ο Κύπριος Πρόεδρος ανακοίνωσε την απόφασή του να εγκαταλείψει τη θέση του γενικού γραμματέα του ΑΚΕΛ θέτοντας μάλιστα ως απώτατο χρονικό όριο για την ανάδειξη νέου γραμματέα τον ερχόμενο Φεβρουάριο. Πρό- σθεσε ότι ακόμη δεν έχει καθοριστεί ημερομηνία της διαδοχής του, αλλά όπως ανέφερε, «τι Δεκέμβρης, τι Γενάρης, τι Φλεβάρης». Η μάχη για τη διαδοχή θα δοθεί μεταξύ του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου Νίκου Κατσουρίδη και του εκπροσώπου Τύπου κ. Αντρου Κυπριανού. Αουτσάιντερ θεωρούνται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφανος Στεφάνου και ο υπουργός Εξωτερικών Νεοκλής Συλικιώτης.
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Γαλάζιο μπαράζ κατά Αλογοσκούφη
Οργισμένα μηνύματα από τη γαλάζια κομματική βάση για την ακολουθούμενη οικονομική πολιτική
Πολλαπλές πιέσεις δέχεται το Μαξίμου για στροφή στην οικονομική πολιτική, χωρίς άλλη 
καθυστέρηση, ενώ καθημερινά διευρύνεται το ενδοκυβερνητικό μέτωπο κατά του υπουργού 
Οικονομίας κ. Γ. Αλογοσκούφη.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Διονύσης Νασόηουλος
nasopoulos@dolnet.grΣ τη γραμμή του κ. Γ. Σουφλιά, που ζητεί αναθεώρηση του προϋπολογισμού και αύξηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, καθώς και των κ.κ. Μ. Λιάπη, Δ. Α- βραμόπουλου και Φάνης Πετραλιά, οι οποίοι πιέζουν για την άμεση λήψη μέτρων κοινωνικού χαρακτήρα, ήρθε να προστεθεί και ο υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Άρης Σπη- λιωτόπουλος που προκρίνει την ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων στρωμάτων.Ο υπουργός Οικονομίας μπαίνει στο στόχαστρο και της Ρηγίλλης, η οποία δέχεται καθημερινά οργισμένα μηνυμάτων από τη γαλάζια κομματική βάση για την ακολουθούμενη οικονομική πολιτική. Ενδεικτική της κατά-

ΣΤΗ  ΓΡΑΜ Μ Η ΣΟ Υ Φ Λ ΙΑ
και ο Άρης Σπηλιωτόπουλος που 
προκρίνει την ενίσχυση των οικονομικά 
ασθενέστερων στρωμάτωνστάσης που διαμορφώνεται είναι η χθεσινή παρέμβαση του γραμματέα Πολιτικού Σχε- διασμού της Ν.Δ. κ. Ν. Καραχάλιου, ο οποίος διαμηνύει (από τη «Free Sunday») ότι για την αναστροφή του πολιτικού κλίματος «είναι σαφές πως χρειάζονται αλλαγές, όχι μόνο στο γενικό πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής, αλλά κυρίως στην κοινωνική στόχευση και στις προτεραιότητες».Στον κυβερνητικό επιτελείο δεν αποκλείουν πλέον να υπάρξει αναθεώρηση του προϋπολογισμού με στόχο να ληφθούν ορισμέ-

Ι'Αρης Σπηλιωτόπουλος - Νίκος Καραχάλιος. 0 υπουργός 
Τουρισμού ζητάει την ενίσχυση των ευπαθών κοινωνι
κών ομάδων, ενώ ο γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού 
της Ν.Δ. διαμηνύει ότι για την αναστροφή του πολιτι
κού κλίματος «είναι σαφές πως χρειάζονται αλλα
γές, όχι μόνο στο γενικό πλαίσιο της οικονομι
κής πολιτικής, αλλά κυρίως στην κοινωνική στό
χευση και στις προτεραιότητες»
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να μέτρα ενίσχυσης για χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους ή να αυξηθούν τα κονδύλια για τις δημόσιες επενδύσεις, αλλά είναι προφανές ότι βασική προϋπόθεση ακόμη και για ένα μίνι «κοινωνικό πακέτο» είναι να ανάψει το πράσινο φως από τη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών, στο τέλος της εβδομάδας. Σε κάθε περίπτωση οι ίδιες πηγές -  παραπέμποντας και στην ομιλία του Πρωθυπουργού στη Βουλή, την περασμένη Παρασκευή -  διαβεβαιώνουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει ριζική αναθεώρηση του προϋπολογισμού.

Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αξιοποιήσει πολιτικά τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση, αφενός προβάλλοντάς την ως άλλοθι για το ναυάγιο του προϋπολογισμού και αφετέρου για να παραμείνει σε δεύτερο πλάνο το σκάνδαλο του Βατοπεδίου, ιδίως τώρα που αρχίζει η έρευνα της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, υπουργοί και κυβερνητικοί παράγοντες δεν κρύβουν την ανησυχία τους ότι με φόντο την οικονομία θα ανοίξει νέος κύκλος εσωστρέφειας στη Ν.Δ. Το κλίμα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα είναι εξαιρετικά βαρύ για τον κ. Αλογοσκούφη και αρκετοί βουλευτές στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους είναι ιδιαιτέρως επικριτικοί για την εικόνα της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού στη συζήτηση της περασμένης Παρασκευής. «Κανείς από εμάς δεν ξέρει ποιος είναι ο σχεδιασμός. Εάν αλλάξουμε κατεύθυνση και τις επόμενες ημέρες ανακοινώσουμε κάποια κοινωνικά μέτρα, για ποιον λόγο δεν διαμορφώσαμε αυτό το κλίμα από τη Βουλή, αλλά αντιθέτως εμφανιστήκαμε με άδεια χέρια;», έλεγε χθες στα «ΝΕΑ» βουλευτής από τη Βόρεια Ελλάδα, ο οποίος εκτιμά ότι το επόμενο δίμηνο θα είναι καθοριστικό για το μέλλον της κυβέρνησης.

Βαρύ το κλίμα για το 
οικονομικό επιτελείο 
της κυβέρνησης
ΤΟ  ΚΛΙΜΑ για το οικονομικό επιτελείο 
της κυβέρνησης έγινε ακόμη πιο βαρύ 
στο εσωτερικό της Ν.Δ. και λόγω της 
«γκάφας» με το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων 
που επιβάρυνε μια οικογένεια ακόμη και 
για την πρώτη κατοικία, από τη στιγμή 
που υπάρχει συνιδιοκτησία των συζύγων. 
Για το θέμα αυτό καταγράφονται «εκρή
ξεις» γαλάζιων βουλευτών που ακούγο- 
νται έως το Μαξίμου, ενώ πικρόχολα ή
ταν τα σχόλια που έκανε και ο νομάρχης 
Θεσσαλονίκης κ. Παν. Ψωμιάδης, μετά 
την προχθεσινή συνάντησή του με τον υ
πουργό Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Σπη- 
λιωτόπουλο. Κατά τον νομάρχη έρχεται 
ανασχηματισμός του οικονομικού επιτε
λείου, αφού όπως προέβλεψε μετά τους 
κ.κ. Βουλγαράκη και Ρουσόπουλο «η 
μπάλα θα πάρει κι άλλους...».
0 πρώην υπουργός Επικράτειας ξεκινά α
πό σήμερα επικοινωνιακή αντεπίθεση, 
μέσω και τηλεοπτικών εμφανίσεων, με 
στόχο να βελτιώσει τη δημόσια εικόνα 
του αλλά και να προετοιμάσει το έδαφος 
για την επιστροφή του στην εκλογική πε
ριφέρεια Απικής. Αίσθηση ωστόσο προ- 
κάλεσε στο εσωκομματικό πεδίο η διπλή 
παρέμβαση των κ.κ. Σπηλιωτόπουλου 
και Καραχάλιου, που από πολλούς στη 
Ν.Δ. εκτιμήθηκε ότι είχε στο στόχαστρο 
και τον κ. Ρουσόπουλο. Και οι δύο έκα
ναν λόγο για «βαρίδια του πα
ρελθόντος» που πρέπει να 
αφήσει πίσω η Ν.Δ.

■  Π. Ψωμιάδης. «Η
μπάλα θα πάρει κι άλ
λους...», είπε ο νομάρ
χης και προέβλεψε ότι έρ
χεται ανασχηματι
σμός του οικονο
μικού επιτελείου 4ιΔ

Άρχισαν τα... όργανα για την υπολειτουργία των οργάνων
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: 
Βούλα Κεχαγιά

ΓΚΡΙΝΙΑ και απογοήτευση είναι τα δύο στοιχεία που κυριαρχούν το τελευταίο διάστημα μεταξύ των στελεχών στην Κουμουν- δούρου. Ολοένα και πληθαίνουν οι φωνές διαμαρτυρίας κορυφαίων παραγόντων του Συνασπισμού πως το κέντρο της συ

ζήτησης και της λήψης των αποφάσεων έχει μεταφερθεί στον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ συγχρόνως καταγγέλλουν πως η λειτουργία του κόμματος είναι αντιδημοκρατι- κή αφού τα όργανά του υπολειτουργούν. Τα στελέχη του ΣΥΝ επισημαίνουν ότι για καίριας σημασίας ζυτήματα -  όπως π.χ. το θέμα του Β α τοπ εδίο υ , η σ υ γκρότηση Εξεταστικής ή Προα-
■  0 Αλέξης Τσίπρας «συμβουλεύεται μία ομάδα προσωπικών 
του συνεργατών, δεν ενημερώνει τα όργανα και μονίμως λει
τουργεί υπό την καθοδήγηση του Αλέκου Αλαβάνου αποφεύ- 

γοντας να αναλάβει τον διακριτό ρόλο που του επιβάλλει η θέ
ση του ως προέδρου του Συνασπισμού», λένε στελέχη της Κου- 

μουνδούρου, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΣΥΝ

νακριτικής Επιτροπής για το σκάνδαλο, τα οικονομικά μέτρα, οι εξελίξεις στην «Αυγή», ακόμη και το πρόγραμμα του κόμματος -  δεν υπάρχει πλέον στοιχειώδης συνεννόηση με την Πολιτική Γραμματεία, η οποία μονίμως συνεδριάζει «εκ των υστέρων» για να ενημερωθεί για αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε άλλο επίπεδο.«Αυτό που συμβαίνει είναι πρωτοφανές για το κόμμα», επισημαίνει κορυφαίο στέλεχος του Συνασπισμού μη κρύβοντας τη δυ- σαρέσκειά του για τον τρόπο λειτουργίας της Κουμουνδούρου. «Δεν υπάρχει στοιχειώδης λειτουργία, μία μικρή ομάδα διαμορφώνει τα πράγματα και τα στελέχη παρακολουθούν απλώς τις

εξελίξεις» προσθέτει, εκφράζοντας συγχρόνως την απογοήτευσή του για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την κατάσταση και η ηγεσία του Συνασπισμού.Οι αιτιάσεις που αφορούν στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα εστιάζονται κυρίως στο γεγονός ότι «συμβουλεύεται μία ομάδα προσωπικών του συνεργατών, δεν ενημερώνει τα όργανα και μονίμως λειτουργεί υπό την καθοδήγηση του Αλέκου Αλαβάνου α- ποφεύγοντας να αναλάβει τον δια- κριτό ρόλο που του επιβάλλει η θέση του ως προέδρου του Συνασπισμού».Πολλά στελέχη του ΣΥΝ επισημαίνουν ότι έχουν επανει- λημμένως ζητήσει από την ηγε

σία του κόμματος να συνεδριάσουν κάποια στιγμή τα κεντρικά όργανα (Πολιτική Γραμματεία, Κεντρική Επιτροπή) παρουσία των βουλευτών αλλά και του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκου Αλαβάνου, αλλά -  όπως τονίζουν -  η συγκεκριμένη πρόταση δεν έχει γίνει αποδεκτή, χωρίς να υπάρχει όμως αιτιολογία. Παράλληλα, θεωρούν ότι παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση στη δημοσιοποίηση του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ πιστεύουν ότι έχουν δοθεί στη δημοσιότητα με προχειρότητα κάποιες προτάσεις του κόμματος για την οικονομία οι οποίες δεν έτυχαν της δέουσας επεξεργασίας.
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