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Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σημίτης έκανε μετά τη 
συνεδρίαση του Ε.Γ. την εξής δήλωση :

Στη συνεδρίαση του Ε.Γ. ανέφερα μεταξύ άλλων τα εξής :
Ο θδρυβος που δημιουργήθηκε για το τηλεγράφημα που 
έστειλα στη Πανελλήνια Συνδιάσκεψη του Συνασπισμού είναι 
δυσανάλογος σε σχέση με το γεγονός,. 0 θόρυβος δεν αφορά
το τηλεγράφημα. Σκοπό έχει να με εξαναγκάσει σε σιωπή 
και να οδηγήσει σε οργάνα του Κινήματος όπου θα 
κυριαρχεί ο φόβος της διαφορετικής γνώμης. Δεν δέχθηκα 
και ούτε θα δεχτώ να παραιτηθώ των δικαιωμάτων που 
μου παρέχει το καταστατικό για έκφραση της άποψής μου.

Το τηλεγράφημα, το οποίο έστειλα είναι σύμφωνο με τις 
αποφάσεις του Κινήματος. Η τήρηση ίσων αποστάσεων 
σημαίνει την μη ενεργή ανάμιξη στις διαδικασίες που 
πραγματοποιούνται στο ΚΚΕ. Δεν σημαίνει, ότι δεν θα 
έχουμε γνώμη για τα όσα συμβαίνουν, ότι δεν θα κρίνουμε 
με βάση τις πάγιες θέσεις μας για την ανάπτυξη του 
τόπου. Πάγια θέση είναι η ανάγκη εκσυγχρονισμού της 
κοινωνίας μας και των πολιτικών θεσμών όπως τα πολιτικά 
κόμματα. Συμμετέχω τριάντα περίπου χρόνια στις πολιτικές 
εξελίξεις στο χώρο της Αριστεράς. Έ χω δικαίωμα και 
υποχρέωση να εκδηλώσω σε μιά πολιτική παράταξη του 
προοδευτικού χώρου, με την οποία εμείς επιδιώκουμε να 
έχουμε ανταλλαγή απόψεων, την ευχή για δημιουργική 
δουλειά.
Εργάζομαι για την ενότητά του Κινήματος. Για την ενότητα 
αδιαφορούν εκείνοι που επί μήνες τώρα συκοφαντούν 
στελέχη του Κινήματος και καλούν για τη διαγραφή τους. 
Λυπάμαι ότι το Γραφείο Τύπου ποτέ δεν ασχολήθηκε με τη 
συστηματική αυτή εκστρατεία εξοστρακισμού όσων έχουν 
άλλη γνώμη ενώ ασχολήθηκε με το τηλεγράφημά μου.



Όλο και πιο συχνά οι αποφάοεις των οργάνων του ΙΙΑΣΟΚ 
προκαταλαμβάνονται από τα λεγάμενα φιλικά μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, δηλαδή από κέντρα που δεν υπόκεινται σε 
κομματικό έλεγχο και κομματική κριτική. Ά ν  δεν 
ελέγξουμε αυτή την εξέλιξη θα περιορισθεί δραστικά η δημο
κρατία στο Κίνημά μας και θα φτωχύνουμε σε ιδέες και 
δυνατότητες για την κοινωνική αλλαγή.

Στόχος μας είναι να φύγει η συντηρητική κυβέρνηση.
Το στόχο αυτό δεν θα τον πετύχουμε άν ασχολούμαστε με 
τηλεγραφήματα. Ά ς  δουλέψουμε για τα προβλήματα του τόπου. 
Να πείθουμε με την πρότασή μας και όχι με τις πειθαρχικές 
διαδικασίες.


