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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

0 σοσιαλισμός πριν απ’όλα πρέπει να φροντίζει για μία οικονομία 
η οποία να εργάζεται και να αποδίδει και μία κοινωνία η οποία να 
λειτουργεί καλά. Γιατί ο σοσιαλισμός δεν κτίζεται σε συντρίμμια 
ούτε σε χάος.

Την επισήμανση αυτή έκανε ο καθηγητής Κώστας Σημίτης, βουλευτής 
Α'Πειραιά, πρώην υπουργός μιλώντας σήμερα (Τετάρτη 10/5) στην 
εκπομπή "ΜΑΓΚΑΖΙΚΟ της σύνταξης"του ραδιοφωνικού σταθμού TOP ΡΜ.

Στην εκπομπή ο κ. Σημίτης αναφέρθηκε στις προοπτικές του σοσιαλισμού 
στην Ευρώπη με αφορμή τις συνατήσεις που είχε πριν λίγες μέρος στο 
Παρίσι με τον γάλλο Πρωθυπουργό Μισέλ Ροκάρ και στο Αινδίνο με τον 
ηγέτη του Εργατικού Κόμματος Νιλ Κίννοκ.

Μεταξύ των άλλων ο κ. Σημίτης είπε στην συνέντευξή του :

- από το γαλλικό σοσιαλιστικό κόμμα εκτιμώ κυρίως την συζήτηση και 
αντιπαράθεση απόψεων που γίνεται στα πλαίσιά του καθώς και την 
ελευθερία γνώμης που υπάρχει. Εκτιμώ την εσωκομματική λειτουργία 
και το ότι λειτουργούν τα όργανα του κόμματος. Το ήθος και το 
ύφος της εξουσίας.

- Δεν επικροτώ την θεσμοθέτηση των τάσεων πράγμα που υπάρχει στο 
γαλλικό σοσιαλιστικό κόμμα. Είμαι υπέρ της ύπαρξης τάσεων μέσα 
στα κόμματα όχι όμως με δική τους οργάνωση και καταστατικό, πράγμα 
που θα μπορούσε να αποβεί διαλυτικό για τα κόμματα.

- Η περϋ>δος της κ. Θάτσερ στην Βρετανία φαίνεται πως πηγαίνει προς 
το τέλος της.

- Το Εργατικό Κόμμα της Μεγ. Βρετανίας επανεξετάζει το πρόγραμμά του.
- Το συμπέρασμα που μπορεί να βγεί από την πριν από χρόνια ήττα του



Εργατικού κόμματος στην Βρετανία είναι ότι τα ΟοσίαλίΟτικά κόμματα 
πρέπει να είναι πολύ πιο αποφαοιοτικά Οτην αντιμετώπιση των οικο
νομικών ανισορροπιών και των οικονομικών κρίσεων και πρώτα απ’όλα 
να φροντίζουν ώστε να δουλεύει η οικονομία αποτελεσματικά. Να 
γίνονται επενδύσεις και να υπάρχει απασχόληση.

'Ενα άλλο συμπέρασμα είναι ότι χρειάζεται το συνδικαλιστικό 
κίνημα να έχει κοινές κατευθύνσεις και να μην προσπαθεί κάθε συνδικα
λιστική ομάδα να περνάει τις δικές της συντεχνιακές θέσεις.

0 πρώην υπουργός ανέφερε ότι βεβαίως οι συνεχείς παροχές σε 
προεκλογικές περιόδους δεν αναβαθμίζουν την προεκλογική αναμέτρηση 
σε "ευρωπαϊκά επίπεδα" όμως να μην βλέπουμε μόνο την μία πλευρά 
και ξεχνάμε και την χυδαία προσωπική επίδεση που γίνεται κατά 
του Πρωθυπουργού.

0 κ. Σημίτης ανέφερε ότι η Ν.Δ. δεν είναι ούτε φιλελεύθερη 
όπως ισχυρίζεται γιατί πάντα ενίσχυε τις κρατικές παρεμβάσεις στην 
οικονομία για την εξυπηρέτηση των ομάδων και προσώπων. Εκεί εξ' 
άλλου οφείλεται και το χάος στην οικονομία της χώρας μας.

Τέλος αφού ανέφερε ότι η προσπάθεια του σταθεροποιητικού 
προγράμματος του 1986-87 ήταν να αποδώσει η οικονομία της χώρας 
μας στους έλληνες πολίτες τους μεγαλύτερους καρπούς , επεσήμανε 
ότι είναι αισιόδοξος για την νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές και 
τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι το καθοριστικό κόμμα στις προσεχείς 
πολιτικές εξελίξεις.


