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I Μήνυμα συσπείρωσης από 
τον Κ. Σημίτη για τη νίκη
Να γυρίσουμε σελίδα, ας παλέψουμε γι' αυτό, είπε ο Κ. Σημίτης, ο οποίος τόνισε

ότι η απομάκρυνση της ΝΔ θα συμβολίσει την απόρριψη της επιστροφής στο χθες

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΟΥΡΗΣ

Η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει 
πορεία στις 16 Σεπτεμβρί
ου, διαβεβαίωσε χθες από 

τον Πειραιά ο Κώστας Σημίτης, πα- 
ρεμβαίνοντας με ανοιχτή συγκέ
ντρωση στις προεκλογικές εξελί
ξεις.

«Υπό την καθοδήγηση του Γιώρ- 
γου Παπανδρέου μπορούμε να μπαί
νουμε αγωνιστικά, συσπειρωμένοι 
στην τελική ευθεία. Να γυρίσουμε 
σελίδα. Μπορούμε. Μπορούμε να 
προσφέρουμε στην Ελλάδα και στην 
ελληνική κοινωνία αυτό που πράγ
ματι έχει ανάγκη. Ας παλέψουμε 
γι’ αυτό. Αξίζει. Η νίκη στις 16 Σε
πτεμβρίου θα είναι δική μας, θα εί
ναι του ΠΑΣΟΚ», τόνισε ο κ. Σημί
της μιλώντας στην πλατεία του Δη
μοτικού Θεάτρου, στον Πειραιά, την 
ιδιαίτερη εκλογική του περιφέρεια.

«Η ψήφος μας στις εκλογές δεν 
είναι ποτέ ουδέτερη και ποτέ χωρίς 
σημασία. Η απομάκρυνση της Νέ
ας Δημοκρατίας από την κυβέρνη
ση θα συμβολίσει την κατηγορη
ματική απόρριψη της επιστροφής στο 
χθες και θα αποτελέσει την κυρτό
τερη προϋπόθεση για μια Ελλάδα 
που προχωρά με ασφάλεια, με σχέ
διο και με αυτοπεποίθηση για το μέλ
λον», υπογράμμισε ο πρώην πρω
θυπουργός, που άσκησε οξύτατη 
κριτική στο κυβερνών κόμμα.

Κατηγορώ για τα ομόλογα
«Τα δομημένα ομόλογα έδειξαν 

τους τελευταίους μήνες ότι κυβερ
νητικά στελέχη και υπηρεσιακοί πα
ράγοντες είναι σε θέση να εξυφά- 
νουν ένα σχέδιο ιδιωτικού πλουτι
σμού σε βάρος τού κοινωνικού συ
νόλου. Κι αυτό άλλοτε δεν είχε συμ
βεί», είπε χαρακτηριστικά για το με
γάλο σκάνδαλο των ομολόγων, κά
νοντας ευθέως λόγο ότι «ο ίδιος ο 
κυβερνητικός και κρατικός μηχα
νισμός σχεδίασε κεντρικά ένα σύ
στημα για να πλουτίσουν τα στελέ
χη του».

Ο πρώην πρωθυπουργός, επί
σης,.αναφέρθηκε και στον «πολιτι
κό πολιτισμό» που επικαλείται ο 
πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας 
πως η αρχική επίκλησή του είχε 
στόχο να ξεχαστεί η συμπεριφορά

της ΝΔ ως αντιπολίτευ
σης.

«Τότε η ΝΔ δεν είχε 
πρόβλημα να υβρίζει και 
να συκοφαντεί τους α
ντιπάλους της. Αργότε
ρα, ο πολιτικός πολιτι
σμός προβλήθηκε για να 
αυτοεπαινεθεί η κυβέρ
νηση για τις προσκλή
σεις της προς στελέχη των άλλων 
κομμάτων και τη συμμετοχή σε εκ
δηλώσεις τους. Αλλά ο «πολιτικός 
πολιτισμός», όπου ύβρεις και φιλι
κές σχέσεις εναλλάσσονται κατά 
περίπτωση σύμφωνα με τις πολιτι
κές επιδιώξεις της στιγμής, είναι 
μια ανενδοίαστη υποκρισία. Το μή
νυμα προς τους πολίτες είναι: Οι κα
πάτσοι εμπαίζουν τους αφελείς»!

Ο κ. Σημίτης:
■ Απηύθυνε σαφή προειδοποί

ηση προς τον κ. Καραμανλή ότι

«κανείς δεν γίνεται με
ταρρυθμιστής και εκ
συγχρονιστής με τα λό
για».

«Η μεταρρυθμισπκή 
υποκρισία, κύριο χαρα
κτηριστικό αυτής της κυ
βέρνησης, εκφράζει την 
αδυναμία της να αντι- 
ληφθεί τις ανάγκες της 

εποχής, το π συμβαίνει γύρω μας και 
το τι πρέπει να γίνει στη χώρα», εί
πε χαρακτηριστικά.

«Και είναι βέβαιο ότι η Ελλάδα 
χρειάζεται πραγματικό εκσυγχρο
νισμό και όχι μια ακατάσχετη δια
χείριση εικόνας. Χρειάζεται μετα
βολές και όχι μια εικονική πραγ
ματικότητα μεταβολών».

■ Επανέλαβε πως η δήθεν «α- 
πογραφή» υπονόμευσε το κύρος 
της χώρας στην Ενωση, κάνοντας λό
γο για «πράξη μικροπολιτικής και

εμπάθειας», ενώ εκτίμησε πως «αν 
δεν υπήρχαν έργα και προγράμμα
τα, που είχαν σχεδιαστεί από το 
ΠΑΣΟΚ, ο ρυθμός ανάπτυξης θα ή
ταν ακόμη χαμηλότερος».

Εφεραν αβεβαιότητα
Οι αρνητικές εξελίξεις, όπως εί

πε, είχαν ως συνέπεια την αβεβαι
ότητα για τη σταθερότητα της οικο
νομίας και της περαιτέρω πορείας 
της, ενώ η ελληνική οικονομία πέ
ρασε και πάλι στην κατηγορία των 
οικονομιών όπου είναι επιβεβλη
μένη ιδιαίτερη προσοχή και οι κυ
βερνητικοί χειρισμοί δεν γεννούν 
εμπιστοσύνη.

■ Εξέφρασε την εκτίμηση πως 
στην εξωτερική πολιτική, προτίμη
ση της ΝΔ ήταν μια «ευρωατλαντι- 
κή» στάση, η αποστασιοποίηση της 
χώρας από τις ενοποιητικές προ
σπάθειες στην Ενωση και από την
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Υπό την καθοδή
γηση του Γ. Πα
πανδρέου η νίκη 
στις 16 Σεπτεμ
βρίου θα είναι 
δική μας, θα εί
ναι του ΠΑΣΟΚ

Ο  Κ. Σημίτης άσκησε οξύ
τατη κριτική για την εθνική 
τραγω δία με τις  πυρκα
γιές. « Η  πρω τοφανής κα
ταστροφή από τις πυρκα
γιές επ ισήμανε την κραυ
γαλέα ανεπάρκεια του 
κρατικού μ η χα νισ μ ο ύ », ε
νώ  απηύθυνε σαφή 
προειδοποίηση 
προς τον κ. Καρα 
μανλή ότι «κ α 
νείς  δεν γίνεται 
μεταρρυθμι
στής και εκ
συγχρονιστής 
με τα λό γ ια »

ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ Η ΝΔ

Αμεση αλλαγή 
της πορείας 
της χώρας
« Η  Ελλάδα πρέπει να αλλά
ξει πορεία το ταχύτερο. Η 
πολιτική δεν είναι ένα καλο- 
σχεδιασμένο σύνολο υποσχέ
σεων που δεν εκπληρώνο
νται. Δεν είναι, δεν πρέπει και 
δεν μπορεί να είναι η συστη
ματική καλλιέργεια της πλά
νης», τόνισε με νόημα ο κ. Ση
μίτης, ενώ υπογράμμισε πως 
αποτέλεσμα της κυβερνητικής 
στάσης είναι η γενικότερη η
θική απαξίωση του πολιτικού 
λόγου.
« Η  διαδικασία προκήρυξης 
των εκλογών αποτέλεσε απο
κορύφωμα ενός ανειλικρι
νούς και υποκριτικού πολιτι
κού χειρισμού», υπογράμμι
σε, ενώ κατηγόρησε την κυ
βέρνηση ότι ευνόησε με διά
φορους τρόπους την αναδια
νομή τού εισοδήματος υπέρ 
των οικονομικό ισχυρότερων, 
είτε μέσω φορολογικών ρυθ
μίσεων, είτε με τις αυξήσεις 
των τιμών, είτε με πενιχρές αυ
ξήσεις μισθών και συντάξε
ων, που σε ορισμένες περι
πτώσεις ήταν κατώτερες του 
πληθωρισμού για πρώτη φο
ρά εδώ και πολλά χρόνια.

επιδίωξη δημιουργίας ενός ευρω
παϊκού πόλου στις διεθνείς σχέ
σεις.

Η κυβέρνηση, όπως κατήγγειλε, 
προώθησε τη συνεργασία με τις ευ
ρωπαϊκές χώρες που δεν επιδιώ
κουν την ενοποίηση και επιζητούν 
μια κοινή στάση Ευρωπαϊκής Ενω
σης και Ηνωμένων Πολιτειών.

■ Προειδοποίησε πως «η δημο
σιονομική πολιτική πρέπει επιτέ
λους να απαλλαγεί από το δίδυμο 
των ταχυδακτυλουργιών και της 
διαφθοράς που ζούμε», υπογραμ
μίζοντας πως η σύγκλιση με τις άλ
λες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
είναι μία έννοια που περιγράφει 
την πορεία που πρέπει να ακολου
θήσουμε ως χώρα.

■ Ασκησε οξύτατη κριτική για 
την εθνική τραγωδία με τις πυρκα
γιές. «Η πρωτοφανής καταστροφή 
από τις πυρκαγιές επισήμανε την 
κραυγαλέα ανεπάρκεια του κρατι
κού μηχανισμού, ενός κρατικού μη
χανισμού που όμως είχαμε γνωρί
σει από το 2000 και μετά ως ιδιαί
τερα αποτελεσματικό στην καταπο
λέμηση των πυρκαγιών στα δάση».


