
Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ:

«Οι νέοι ψηφοφόροι 
δεν συγκινούνται 
από αποστασία, 
Δεξιά, εμφύλιο»

Του ΜΙΧΑΛΗ ΙΓΝΑΤΙΟΥ

ΥΠΑΡΧΕΙ ανάγκη εκσυγχρονισμού και μεταρρύθμισης 
μέσα στο ΠΑΣΟΚ και εξεύρεσης ενός πολιτικού λόγου που 
να εξηγεί τα προβλήματα και να μπορεί να δείξει στον ελ
ληνικό λαό προοπτικές, τόνισε σε ομιλία του, στην Αστά
ρια, ο πρώην υπουργός και μέλος της Κεντρικής Επιτρο
πής του ΠΑΣΟΚ κ. Κώστας Σημίτης. Ο πρώην υπουργός, 
ανέφερε ότι υποχρέωση του ΠΑΣΟΚ είναι να χαράξει το 
μέλλον.

Ο κ. Σημίτης, μιλώντας για τους λόγους που οδήγησαν 
το ΠΑΣΟΚ σε ήττα, είπε ότι παρατηρήθηκε στις τελευταίες 
εκλογές το φαινόμενο να έ^ουν φύγει από το ΠΑΣΟΚ οι 
νέοι ψηφοφόροι, σε ποσοστο 10%, και μια σειρά από ομά
δες πληθυσμού που ζουν στις μεγάλες πόλεις. Εφυγαν, 
τόνισε, γιατί δεν τους συγκινουν πια τα λόγια του τύπου: 
«Η Δεξιά είναι κακή..., ο εμφύλιος πόλεμος..., η αποστα
σία».

Αυτά, ανέφερε, είναι μνήμες του παρελθόντος που είναι 
καλά να τις ξέρουμε αλλά δεν μπορούμε να κερδίζουμε 
πολιτικούς αγώνες με το παρελθόν. Πολιτικούς αγώνες, 
συμπλήρωσε ο κ. Σημίτης, κερδίζουμε διαγράφοντας το 
μέλλον.

Στην αρχή της ομιλίας του ο κ. Σημίτης αναφέρθηκε 
στην οικονομική κατάσταση της Ελλάδας και τόνισε ότι 
τους τελευταίους μήνες η χώρα συγκλονίστηκε από ένα 
πρωτοφανές απεργιακο κύμα. Ενώ όλοι περίμεναν ότι 
μπορεί να υπάρξει κάποια εξέλιξη, έχουμε στάσιμο πλη
θωρισμό.

Ο κ. Σημίτης ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι πρέπει 
να δούμε το σύνολο της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας 
αλλά, αναρωτήθηκε, υπάρχουν ιεραρχήσεις ή σύνολο χω
ρίς σπονδυλική στήλη; Δυστυχώς, είπε, αληθεύει το δεύτε
ρο. Η ρίζα του κακού, τόνισε ο πρώην υπουργός, είναι ο 
τρόπος που λειτουργεί η ελληνική οικονομία.

Ο κ. Σημίτης συνέχισε: «Η ΝΔ δεν ήταν έτοιμη. Πήρε μέ
τρα για να αυξήσει τα έσοδα του δημοσίου αλλά έτσι αυξή
θηκε ο πληθωρισμός. Γράφτηκε ότι θα έπαιρναν δάνειο 
από την ΕΟΚ για να ξεπεράσουν τις οικονομικές δυσκο
λίες. Δεν το πήρε μέχρι τώρα, γιατί η Κοινότητα θέλει να 
δει κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα που να εγγυάται ότι 
θα ξεπληρωθεί το δάνειο». Η οικονομική πολιτική, ανέφε
ρε, της ΝΔ ήταν σπασμωδική μέχρι τώρα.

Και χουντικούς
Το σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε ο κ. Σημή- 

της, ήταν η αξιοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ, συμπλήρωσε, έκανε 
λάθη σ ’ αυτόν τον τομέα. «Δεν πολέμησε όσο θα έπρεπε 
το ρουσφέτι. Παρασύρθηκε σε άσκηση εξουσίας με κριτή
ριο να εξυπηρετήσει κάποιους δικούς μας. Αλλά και με τη 
ΝΔ τι έγινε; Πρώτα άρχισαν οι μαζικές μεταθέσεις». Στα 
σχολεία, ανέφερε, αλλάξανε όλες τις διοικητικές θέσεις 
και βάλανε ακόμα και χουντικούς. Δεν υπάρχει προοπτική 
στο τόπο, είπε, αν συνεχιστεί αυτή η πρακτική. Η ΝΔ συνε
χίζει αυτή την πρακτική. Ενα σύγχρονο κράτος, υπογράμ
μισε, δεν μπορεί να λειτουργήσει με τους κανόνες αυτούς. 
Σ’ ό,τι αφορά την παιδεία, ο κ. Σημίτης εξήγησε ότι οι δια
τάξεις που εφαρμόστηκαν επαναφέρουν τις παλιές πρα
κτικές.

Σαν πρότυπο έχουν, είπε, το αυταρχικό σχολείο. Ενας 
δάσκαλος που θα καθοδηγεί τους μαθητές μέσα σ’ ένα πε
ριορισμένο πλαίσιο.

Το ΠΑΣΟΚ είχε πει να δείχνουμε την ιδιαιτερότητά μας 
στην εξωτερική πολιτική. Μπήκαμε όμως ξανα στο παλιό 
γνωστό λούκι. Ο,τι εντολή έρχεται, όποια υπόδειξη ή φιλι
κή συμβουλή, ακολουθείται χωρίς συζήτηση. Η εξωτερική 
πολιτική έχει πάψει να είναι υπαρκτή.

Το ΠΑΣΟΚ
Μιλώντας για το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Σημίτης τόνισε ότι είναι 

ένα ζωντανό κόμμα και επομένως δεν μπορεί να υπάρχει 
σ’ αυτό μονολιθικότητα. Πρέπει, τόνισε, να διορθώσουμε 
τις δυσλειτουργίες του συστήματος. Επιδιώκουμε, πρό- 
σθεσε, τον έλεγχο της εκμετάλλευσης, τον περιορισμό 
των ανισοτήτων, το σεβασμό της προσωπικότητας και της 
αξιοπρέπειας του ατόμου. Μια δικαιότερη κοινωνία.


