
Κώστας Σημίτης
Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθήνα 17.4.1989
βουλευτής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

"Δεν συμφωνώ με την λύση που προτείνεται για την διάσωση της 
Τράπεζας Κρήτης. Είμαι πάντα υπέρ των απλών λύσεων. Ξ λύση αυτή δεν 
είναι απλή και γι’αυτό μπορεί να δημιουργήσει συνταγματικά αλλά και 
οικονομικά προβλήματα.1*

Αυτό επισήμανε βουλευτής_Α'Πειραιά;
Ξ£2ΠΣ_2ΙΕ2Σ£Χ2£’ μιλώντας σήμερα το μεσημέρι (17·4-.1989) στην 
εκπομπή "Απέναντι σέ όλα" του ραδιοφωνικού Σταθμού "SKY 100,4 EM 
STEREO" και τόνισε ότι :
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Στην συνέντευξή του ο Κ. Σημίτης ανέφερε μεταξύ άλλων και τα εξής :

Συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία, στη σημερινή της μορφή, δεν είναι 
δυνατή. Το παρελθόν της ηγεσίας της και ο τρόπος με τον οποίο αντί- 
λαμβάνεται την κοινωνική εξέλιξη, ο αυταρχισμός της.αποκλείει αυτή 
τη συνεργαόία. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο χώρος αυτός, ο οποίος 
βρίσκεται δεξιά του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι χώρος από τον οποίο μπορούν 
να προκύψουν κάποιοι προβληματισμοί τους οποίους πρέπει να προσέξει 
κανείς.

- Η πρόταση νόμου περί ευθύνης υπουργών, που κάταθέσαμε μς άλλους 
συναδέλφους μου στη Βουλή, είχε σκοπό να βοηθήσει αποφασιστικά 
την διαδικασία της κάθαρσης. Θέλησή μας ήταν να ξεκαθαριστούν οι 
ασάφειες που υπάρχουν στο σχετικό νόμο, ώστε να προχωρήσει η 
κάθαρση αποφασιστικά.
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- Προτίμησα να μην συμμετάσχω στις ευθύνες, να μην είμαι μέλος 
της Κυβέρνησης τον τελευταίο καιρό, γιατί δεν θα συνέβαλα 
τόσο όσο θα έπρεπε. Κ ι ’αυτό επειδή ο ιδεολογικός και πολιτικός 
λόγος που ακολουθεί ορισμένες φορές το ΠΑΣΟΚ δεν με βρίσκει 
σύμφωνο. Επειδή^δεν με βρίσκει σύμφωνο η αντιμετώπιση ορισμένων 
προβλημάτων. Χρειάζεται νέος ύφος εξουσίας. Νέα φυσιογνωμία 
του ΠΑΣΟΚ.

Το__ΠΑΣΟΚΡέτυε υ__ν« ν ε υ _ _ τ τ Ρ ο ε ώ σ τ ε  να ξαναενταχθούν
που αποχώρησαν. Οι

τρείς .τελευταίως^διαγραφέντες (Α.Τρίτσης, Γ.Α.Μαγκάκης και 
Ρ. Κακλαμανάκη) έκαναν λάθος που δεν ψήφισαν στη Βουλή. 
Κινούνται όμως μέσα στο πλαίσιο της δημοκρατικής παράταξης 
και του ΠΑΣΟΚ.

0 Ανδρέας Παπανδρέου είναι ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης του ΠΑΣΟΚ.
Οι ηγέτες του ΠΑΣΟΚ δεν αναδεικνύονται μέσω συζητήσεων και 
προβολών μέσα από τις εφημερίδες.
Το Κί'/ημα έχει συλλογικά όργανα τα οποία - άν ο Ανδ£εα£

ηγείτα^_πλέον_του_ΠΑΣΟΚ — 
θα αποφασίσουν π«ηά θα είναι η συνέχεια.
Παπανδ£εου_αποφασ^σειΐ_ο__ί δ _ιος_να_[;ιτ]ν

•ι Η συνέχεια θα_ε^ναΛ_οπωσδήποτε_|ΐ^ά_συλλογ_ική_^γεσ_ία_γιΐατ_ί_αυτό 
απα^τούν_ο]1_κα^ρο^Λ_Συλλογ^κή_τ]γεσ ί_α_στ]^αιίνε_ι_όργανα_τα_οπο]ία_θα 
συναποωασ^ξουν^_Κα^_σ^αυτή_ττ]ν_περ_ίπτωσ2_δεν_έ^ε_ι_τόσο_σΓΐ^ασ_ία 
π«κ*ό^παΛζειι_το_πρώτο_2_ιολ_ί_._Ση^ασ_ία_έ^ε_ι_]}_ορ^ήστρα. #
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διανε^θε^_από_τον_£αδιοφων¿κό_σταθμό_βΚΥ_100^4_ΡΜ_3ΤΕΕΕ0)


