
Παρέμβαση 
Σημίτη για 
το ΠΑΣΟΚ
Εμφανείς αποστάσεις από την α
ντιπολιτευτική τακτική που ακο
λουθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 
Γιώργος Παπανδρέου έλαβε χθες 
ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας 
Σημίτης με ομιλία του σε εκδή
λωση του ΟΠΕΚ. Ο κ. Σημίτης, 
σχολιάζοντας το γεγονός ότι το 
ΠΑΣΟΚ αδυνατεί να εκμεταλ- 
λευθεί τη δυσαρέσκεια έναντι 
της κυβέρνησης, υπογράμμισε: 
«Για να εισπράξει ένα κόμμα τη 
φθορά των άλλων πρέπει να δη
μιουργεί την πεποίθηση ότι 
μπορεί να διαχειριστεί αποτελε
σματικά τα θέματα εξουσίας και 
να αποτελεί εναλλακτική λύση 
για όσους διαπιστώνουν ότι υ
πάρχει αδιέξοδο». Ο πρώην πρω
θυπουργός καυτηρίασε εξάλλου 
τη σχέση της ΓΣΕΕ με τον εργα- 
τολόγο Χρήστο Νικολουτσόπου- 
λο, προκαλώντας την οξϋτατη α
ντίδραση του Χρήστου Πολυζω- 
γόπουλου. (Σελ. 5)



Ο κ. Σημίτης τόνισε ότι η αντιπολίτευ
ση, που θέλει να αποκτήσει πολιτική η
γεμονία, θα πρέπει να κερδίσει τον α
ποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση 
της εικόνας των πολιτικών εξελίξεων.



Κ. Σημίτης για τη φθίνουσα πορεία ΠΑΣΟΚ
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Σαφείς αποστάσεις από τον τρόπο που ασκεί 
ο κ. Γ. Παπανδρέου τα αντιπολιτευτικά του 
καθήκοντα έλαβε χθεε ο κ. Κ. Σημίτηε, αφή- 
νονταε να εννοηθεί ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα 
πρέπει να ελπίζει στην ανάκτηση τηε εξου- 
σίαε, αν δεν αλλάξει τον τρόπο 
που πολιτεύεται. Η παρέμβαση 
του πρώην πρωθυπουργού έγι
νε με δημόσια ομιλία του (σε 
εκδήλωση του ΟΠΕΚ), με θέμα 
«Σκέψειε για μια προοδευτική 
διακυβέρνηση». «Η αντιπολί
τευση που θέλει να αποκτήσει 
πολιτική ηγεμονία πρέπει να 
ξεπεράσει το στάδιο, κατά το 
οποίο η δραστηριότητά τηε συνίσταται μόνο 
στον σχολιασμό των κυβερνητικών κινήσε
ων. Θα πρέπει να κερδίσει τον αποφασιστικό 
ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών εξελί
ξεων» ήταν μία από τιε πιο αιχμηρέε φράσειε 
του πρώην πρωθυπουργού, ο οποίοε «φρό
ντισε» να διατυπώσει και το ερώτημα «πώε 
συμβαίνει για πρώτη φορά τα τελευταία χρό
νια η κυβέρνηση να χάνει σε απήχηση, αλλά

το πρώτο κόμμα τηε αντιπολίτευσηε να μην 
εισπράττει τη φθορά». «Για να εισπράξει ένα 
κόμμα τη φθορά των άλλων, πρέπει να δημι
ουργεί την πεποίθηση ότι μπορεί να διαχει- 
ρισθεί αποτελεσματικά τα θέματα εξουσίαε, 
να έχει διαμορφώσει σχέδια τα οποία αντα- 
ποκρίνονται στιε αναμονέε, να αποτελεί ε

ναλλακτική λύση για όσουε δια
πιστώνουν ότι υπάρχει αδιέξο
δο», είπε ο κ. Σημίτηε, υιοθετώ- 
νταε την εκτίμηση όσων από 
καιρό υποστήριζαν ότι το 
ΠΑΣΟΚ δεν έχει αρθρώσει πει
στική κυβερνητική πρόταση. 
Επιπλέον δε υποστήριξε ότι «η 
φθορά τηε κυβερνητικήε παρά- 
ταξηε και τηε αντιπολίτευσηε 

είναι ταυτόχρονη όταν υπάρχουν παρόμοιεε 
εξουσιαστικέε πολιτικέε συμπεριφορέε, μη
χανισμοί συντήρησηε των υπαρχουσών ι
σορροπιών, προσπάθεια αποκλεισμού των 
μεταρρυθμίσεων», αμφισβητώνταε έτσι ευ- 
θέωε και τον τρόπο που ηγείται του κόμμα- 
τοε ο κ. Παπανδρέου.

Κατά τα λοιπά, ο πρώην πρωθυπουργόε, α- 
ναλύονταε πώε ο προοδεπτικόε χώροε θα

προσαρμοσθεί στα νέα σύνθετα προβλήμα
τα, κάλεσε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να αναλο- 
γιστούν ότι «επιλογέε που οδηγούν στη διά
σπαση δεν συμβάλλουν στην αναγκαία απο
μάκρυνση τηε συντηρητικήε παράταξηε», ε
νώ αναφερόμενοε στην επικαιρότητα καυτη
ρίασε την «ηθική» των συνδικαλιστών να 
«μην ενοχλούνται που ο νομικόε τουε σύμ- 
βουλοε (κ. Νικολουτσόπουλοε) συμφωνεί ερ- 
γολαβικέε αμοιβέε ωε δικηγόροε για τη μονι
μοποίηση συμβασιούχων», γεγονόε που προ- 
κάλεσε την αντίδραση του πρώην προέδρου 
τηε ΓΣΕΕ και στενού συνεργάτη του κ. Πα
πανδρέου, κ. Χρ. Πολυζωγόπουλου ο οποίοε 
χαρακτήρισε «απαράδεκτη» τη σχετική ανα
φορά «υπενθυμίζονταε» ότι ο κ. Σημίτηε 
«κρατούσε σε ομηρία χιλιάδεε συμβασιού- 
χουε». Μεταξύ άλλων, παρόντεε στην εκδή
λωση ήταν ο πρώην Πρόεδροε τηε Δημοκρα- 
τίαε Κ. Στεφανόπουλοε και πολλά στελέχη 
του λεγάμενου εκσυγχρονιστικού ΠΑΣΟΚ.

Αίσθηση, τέλοε προκάλεσε χθεε μια δήλω
ση του κ. Μυα Χρυσοχόΐδη (στον ΣΚΑΙ), ο ο
ποίοε υποστήριξε ότι «η σχέση του ΠΑΣΟΚ 
με την ελληνική κοινωνία είναι έναε έρωταε 
που έχει τελειώσει».

Οξεία αντίδραση 
Π ολυζωγόπου
λου για τις αιχ
μ ές κατά ΓΣΕΕ.


