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Περιοδεία του στελέχους του ΚΙΔΗΣΟ σε Γιάννενα και Θεσπρωτία

Τη στήριξή του Κινήματος στην προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να έρθει σε μια
συμφωνία με του εταίρους μας εξέφρασε από τα Γιάννενα όπου και βρέθηκε το στέλεχος
του κόμματος του Γιώργου Παπανδρέου, Μιχάλης Καρχιμάκης. Παράλληλα όμως άσκησε
κριτική σε μια σειρά ζητημάτων που αφορούν τους πρώτους μήνες της διακυβέρνησης της
χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην περίοδο της
πρωθυπουργίας του Γιώργου Παπανδρέου μιλώντας για εξωτερικούς και εσωτερικούς
πολέμιους που οδήγησαν τον πρώην Πρωθυπουργό σε παραίτηση.

Ο κ. Καρχιμάκης ξεκαθάρισε πως σε αντίθεση με τη γραμμή των κ.κ. Σαμαρά και Βενιζέλου
το Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών δεν επιθυμεί την αποτυχία της κυβέρνησης αλλά τη
στηρίζει και ελπίζει να ολοκληρώσει τη θητεία της θεωρώντας ότι αυτό είναι το καλύτερο
σενάριο για τον ελληνικό λαό.

«Εμείς δεν επενδύουμε στην καταστροφή αλλά θα είμαστε κριτικοί απέναντι στις επιλογές
της κυβέρνησης», σημείωσε για να αναφερθεί σε μια σειρά ζητημάτων με τα οποία το
Κίνημα διαφωνεί με τους χειρισμούς που έχουν γίνει κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Αρχικά ο κ. Καρχιμάκης στηλίτευσε τη συνεργασία με τους ΑΝΕΛ, λέγοντας ότι μια
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κυβέρνηση της Αριστεράς δεν μπορεί να συνεργάζεται με τη δεξιά και να συστήνει μια
εξεταστική η οποία αθωώνει τη κυβέρνηση Καραμανλή σχετικά με τις αιτίες που οδήγησαν
στην εκτόξευση του χρέους και των ελλειμμάτων.

«Δεν ταιριάζει στην Αριστερά να συμπλέει με τη Δεξιά γιατί όποτε οι ιδεολογικές γραμμές
χάλασε ευνοήθηκε η συντήρηση», τόνισε.

Επίσης καυτηρίασε την μετεκλογική στροφή των λεγομένων του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τα
όσα υπόσχονταν προεκλογικά ενώ παραλλήλισε τη σημερινή χρονική συγκυρία με τις
προσπάθειες που έκανε ο Γ. Παπανδρέου το 2010.

«Σε τι διαφέρει το σήμερα με την προσπάθεια που έκανε ο Παπανδρέου. Μόνο στο ότι τότε
το ΠΑΣΟΚ παρέλαβε μια χώρα με 36 δις ελλείμματα ενώ τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρωτογενή
πλεονάσματα», είπε χαρακτηριστικά προσθέτοντας πως η κυβέρνηση του 2010 παρέλαβε
μια απασφαλισμένη χειροβομβίδα χρεών και ελλειμμάτων και κλήθηκε να αναμετρηθεί με
την ιστορία.

«Έγινε τεράστια προσπάθεια να διασωθεί η χώρα η οποία όμως λοιδορήθηκε, παραποιήθηκε
και υπονομεύτηκε από δεξιά, αριστερά και το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Ο Παπανδρέου δεν
πρόλαβε να καταστρέψει τη χώρα σε 4 μήνες, όταν το χρέος και τα ελλείμματα
εκτοξεύτηκαν από το 2004. Αν το ΠΑΣΟΚ είχε εσωτερική συνοχή σήμερα τα πράγματα θα
ήταν καλύτερα για τη χώρα», υπογράμμισε, επιρρίπτοντας εμμέσως πλην σαφώς ευθύνες
για τη στάση του Ευάγγελου Βενιζέλου και πολλών στελεχών που πρόσκεινται σε αυτόν
κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Παπανδρέου.

Τέλος και σε ότι έχει να κάνει με το δημοψήφισμα ο κ. Καρχιμάκης υποστήριξε ότι το κόμμα
του ήταν και είναι διαχρονικά υπέρ της διεξαγωγής ενός δημοψηφίσματος κάτω όμως από
συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Όπως τόνισε λοιπόν όταν ο Γ. Παπανδρέου είχε προτείνει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος
ήταν για επικυρωθεί από τον ελληνικό λαό η συμφωνία που είχε επιτευχθεί με τους
δανειστές μας. Τώρα όμως-σημείωσε ο κ. Καρχιμάκης- χωρίς να υπάρχει συμφωνία τι
δημοψήφισμα μπορεί να γίνει;
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«Πρέπει να κλείσει πρώτα η συμφωνία και μετά ας αποφασίσει ο λαός αν την εγκρίνει ή
όχι», κατέληξε το στέλεχος του Κινήματος.
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