
Κωνσταντίνος Σημίτης 
Καθηγητής Πανεπιστημίου 
Βουλευτής Α ’Πειραιά Πειραιάς 12.10.1989

Α ν ακο ί ν ωση _Τύπο υ

" Βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας πολύ δύσκολης εκλογικής αναμέτρησης. 
Για να βγούμε νικητές από την αναμέτρηση χρειάζεται να αφιερώσουμε 
στην επιτυχία του ΠΑΣΟΚ όλες τις δυνάμεις μας. Η ενότητα και η 
συσπείρωση αποτελούν αναγκαιότητα τόσο για σήμερα όσο και για αύριο. 
Ενότητα και συσπείρωση στη γραμμή που καθορίζουν τα όργανα του 
Κινήματος".
Έτσι άρχισε την ομιλία του ο Κώστας Σημίτης^,υποψήφιος βουλευτής 
και μέλος του Ε.Γ. του ΠΑΣ0Κ/στα εγκαίνια του Εκλογικού του Κέντρου.

Στην συνέχεια της ομιλίας του αναφέρθηκε στη Π.Δ. και το πρόγραμμά 
της.
" Η Π.Δ. δεν εκφράζει τη φιλελεύθερη πολιτική παράδοση στο τόπο μας. 
Αποτελεί συνέχεια των κομμάτων και έκφραση των κοινωνικών δυνάμεων που 
επέβαλλαν τον αυταρχισμό, τον συγκεντρωτισμό, την παντοδυναμία και 
την αυθαιρεσία της κρατικής μηχανής για την καταπίεση του λαού μας.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε. Δεν άλλαξαν σε τίποτα".
Και ο κ. Σημίτης συνέχισε :
Η Π.Δ. έχει για όπλο της την καταπίεση.

- Όταν μιλά για συναίνεση εννοεί υποταγή των άλλων στο αυταρχικό κράτος 
της Δεξιάς.

- Όταν μιλά για αξιοκρατία εννοεί τους διορισμούς των δικών της παντού.
- Όταν μιλά για σοβαρότητα στις αποφάσεις εννοεί δημαγωγία και λαϊκισμό.
- Όταν μιλά για συνέπεια εννοεί τα μέτρα Σαμαρά. Ανακοινώνονται και τα 

παίρνει πίσω.
" Η Π.Δ. είναι συντηρητική, αντιαναπτυξιακή και αυταρχική στην οικονομική 
της πολιτική. Είναι το κόμμα του κατεστημένου, των συντεχνιών, των μονο
πωλίων και των ολιγοπωλίων^, είναι το κόμμα της ακινησίας, της στασιμό
τητας, της συντήρησης και του παρελθόντος **.



Ο η .- Σημίτης, αναφέρθηκε μετά στον - Συνασπισμό της Αριστεράς και της 
Προόδου.

" Ανιστόρητη αγνόηση πολιτικών επιδιώξεων και ιδεολογιών. 0 Συνασπισμός 
άδκησε μικροπολιτική. Προσπάθησε να λεηλατήσει το ΠΑΣΟΚ, επιδιώκωντας 
να καταλάβει τον χώρο της αντιπολίτευσης. Διαψεύσθηκε. Οι πολιτικές και 
κοινωνικές δυνάμεις έχοντας την εμπειρία από την μονολιθικότητα, τα 
λάθη, την έλλειψη μακροπρόθεσμης στρατηγικής δεν τον ακολούθησαν. Τώρα 
η ηγεσία του Συνασπισμού έθεσε εκείνη το δίλημμα στο λαό ΠΑΣΟΚ_ή Δεξιά 
Τώρα_ε£να^_περ^σσότερο^αναγκαξα_π α £ ά _ π Π  νίκς του ΠΑΣΟΚ."

0 κ. Σημίτης τόνισε επίσης την κατάσταση ακυβερνησίας που επικρατεί 
εδώ και τρεις μήνες στη χώρα μας, χωρίς πρόγραμμα, δίχως προτεραιότητες 
και πρωτοβουλίες για τα ζωτικά και κρίσιμα θέματα .

0 κ. Σημίτης συνεχίζοντας υποστήριξε ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να καθο
δηγήσει τη χώρα στη πορεία του εκσυγχρονισμού και της ανάπτυξης.
Ένα καινούργιο ΠΑΣΟΚ γεννιέται. Προχωρεί η ανασυγκρότήσή μας σε όλη 
την Ελλάδα και στο εξωτερικό ·
Προχωρεί η διεύρυνσή μας στην κορυφή και στη βάση. Όλοι μαζί δια
μορφώνουμε το νέο πρόσωπο του ΠΑΣΟΚ»
Προχωρεί ο διάλογος στη πορεία για το Συνέδριό μας.
Προχωρούν οι κομματικές διαδικασίες για την ανανέωση των οργάνων του 
Κινήματος σε όλα τα επίπεδα.

Αυτή είναι η νέα πορεία μας. Γι’αυτό μπορούμε τη νίκη. Θα την πετύ- 
χουμε σήμερα με όσους θελήσουν να συνταχθούν δίπλα μας.
Είναι λοιπόν φανερή η διέξοδος. Το_Π^ΟΚ_σττ]νκυβερνηση^_κορμρς_μιάι; 
ευρύτερης προοδευτικής 
τόπου μας.
Ολομέτωπος είναι ο αγώνας μας για την ήττα της Δεξιάς. Πρέπει να 
κλείσει ο δρόμος που χάραξε αυτή η κυβερνητική παρένθεση.
Εμείς σχεδιάζουμε το μέλλον για να απαλλαγούμε από το παρελθόν, εμείς 
κτίζουμε πάνω στη σημερινή κοινωνία αλλά για να την αναμορφώσουμε 
ριζικά. Εμείς έχουμε τις κοινωνικές και ιδεολογικές προϋποθέσεις για 
να δημιουργήσουμε το καινούργιο που χρειάζεται ο τόπος και'θα το 
δημιουργήσουμε. Ο λαός θα ψηφίσει ΠΑΣΟΚ.


