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Ο κ. Κ. Σημίτης επισημοποίησε χθες τις διαφορές του με τον πρόεδρο 
του ΠΑΣΟΚ σε μείζονες επιλογές στρατηγικής και πολιτικής. ευιτοκίΝ^ι

Εκοψε τιε γέφιιρεδ 
με τον Γιώργο ο Σημίτηβ

Ο ΤΕΩΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΑΦΩΝΗΣΕ
ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΛΣΟΚΚάλεσε ιον Γ. Παπανδρέου να αλλάξει πορεία, ώστε να αντιστρέφει τη φθίνουσα απήχηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης
Των ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ, 

ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΥΠΑ
Να αλλάξει πορεία προέτρεψε χθες ο 
Κ. Σημίτης τον Γ. Παπανδρέου, στην 
εκδήλωση του Ο Π ΕΚ  για την προο
δευτική διακυβέρνηση.

Του πρότεινε ανοικτά να αφήσει 
τους δεκάλογους γενικών κατευ
θύνσεων, τις ασαφείς λύσεις και την 
επιστροφή στις ρίζες και να προσαρ
μόσει το λόγο του στις αναμονές και 
τις επιδιώξεις των νέων κοινωνικών 
στρωμάτων, με πειστικές ιδέες και 
ισχυρές απαντήσεις...

Με τη χθεσινή του παρέμβαση, ο 
τέως πρωθυπουργός επισημοποίησε 
τις διαφορές του με τον πρόεδρο του 
ΠΑΣΟΚ σε μείζονες επιλογές στρατη
γικής και πολιτικής. Ο  ίδιος βεβαίως 
διευκρίνισε αρχικά ότιτα όσα είπε δεν 
συνδέονται με συγκεκριμένο κόμμα, 
αλλά «με τον προοδευτικό χώρο, τον 
πολιτικό και κοινωνικό χώρο που δυ-

σφορεί, ανέχεται και εξοργίζεται με 
τις πρακτικές που επιβάλλονται στην 
κοινωνία». Ηταν ωστόσο προφανές 
ότι η... καμπάνα χτύπησε και χτύπη
σε κυρίως για τη σημερινή ηγεσία 
του ΠΑΣΟ Κ και δευτερευόντως για 
άλλα κόμματα και παράγοντες του 
προοδευτικού χώρου.

«Η επιστροφή στο παρελθόν για τη 
δράση σήμερα είναι αδιέξοδη», είπε 
ο κ. Σημίτης, παίρνοντας αποστάσεις 
από όσους «θεωρούν διέξοδο από τη 
σημερινή αμηχανία την επιστροφή 
στις ρίζες».

«Η αντιπολίτευση που θέλει να 
αποκτήσει πολιτική ηγεμονία πρέπει 
να ξεπεράσει το στάδιο που συνίστα- 
ται μόνο στο να παρακολουθεί και 
να σχολιάζει κυβερνητικές κινήσεις. 
Θα πρέπει να κερδίσει αποφασιστι
κό ρόλο στο σχηματισμό της κοι
νής γνώμης και τον επηρεασμό της 
στάσης των πολιτών», συνέχισε και

υπογράμμισε υπαινικτικά: «Μπορεί 
το ψεύτικο πάθος και ο ξύλινος λόγος 
να γεννούν χειροκροτήματα, αλλά 
δύσκολα μετατρέπουν παθητικούς 
ακροατές σε ενεργούς».

Γιατί δεν εισπράττει...
«Για να εισπράξει ένα κόμμα τη φθο
ρά των άλλων, πρέπει να δημιουργεί 
την πεποίθηση ότι μπορεί να διαχειρι
στεί αποτελεσματικά τα θέματα εξου
σίας, να έχει διαμορφώσει σχέδια 
που ανταποκρίνονται στις αναμονές, 
να αποτελεί εναλλακτική λύση για 
όσους διαπιστώνουν ότι υπάρχει αδι
έξοδο», είπε ο κ. Σημίτης, δίνοντας τη 
δική του απάντηση στο κεφαλαιώδες 
ερώτημα για το ΠΑΣΟΚ, «γιατί δεν ει
σπράττει από τη φθορά της ΝΔ».

Απέδωσε τη φθίνουσα απήχηση 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης και 
του προοδευτικού χώρου γενικότερα 
«στην αδυναμία να αντιδράσουν στα 
στερεότυπα που διευκολύνουν αντι
κειμενικά τη συντηρητική πολιτική».

Ω ς στερεότυπο ανέφερε τον ισχυ
ρισμό που παραμένει αναπάντητος 
από το ΠΑΣΟΚ ότι «η οικονομική 
πολιτική 1996-2004 αύξησε τη φτώ
χεια», όταν όλα τα στοιχεία -όπω ς ο 
ίδιος είπε- δείχνουν το αντίθετο.

Ω ς  στερεότυπο ανέφερε και τον 
κυβερνητικό ισχυρισμό, που επίσης 
παραμένει αναπάντητος από το ΠΑ

ΣΟΚ, ότι η κατάργηση του φόρου 
κληρονομιάς και η ταυτόχρονη θε
σμοθέτηση του Ταμείου Κοινωνικής 
Συνοχής είναι θετικό μέτρο, όταν 
είναι φανερό ότι η κυβέρνηση με τη 
μία απόφαση εξυπηρετεί τους πλου
σίους και με τη δεύτερη «ανοίγει νέα 
πόρτα ειδικών παροχών με κομματι
κούς στόχους».

«Γιατί να απορούμε όμως ότι οι 
πολίτες δεν μας εμπιστεύονται, όταν 
εμείς οι ίδιοι αμφισβητούμε τα επι- 
τεύγματά μας;», τόνισε, εμφανώς 
ενοχλημένος από τη στάση Παπαν
δρέου στην τελευταία οκταετία που 
κυβέρνησε το ΠΑΣΟΚ.

Οχι στη διάσπαση
Ο  πρώην πρωθυπουργός έστειλε 
μήνυμα χθες σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΝ «ότι 
έχουν υποχρέωση να αναζητούν μια 
κοινή συνισταμένη, που εξασφαλίζει 
αποτελεσματική συνεργασία», υπο
γράμμισε ότι «η ενότητα του προο
δευτικού χώρου είναι αναγκαία» και 
εμφανίστηκε αντίθετος με «στάσεις 
και επιλογές που οδηγούν σε διά
σπαση του προοδευτικού χώρου και 
δεν συμβάλλουν στην προσπάθεια 
απομάκρυνσης της συντηρητικής 
παράταξης».

Το μήνυμα αφορούσε φυσικά και 
το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, που προμηνός βρέ
θηκε στα πρόθυρα της διάσπασης.

Θ Στιγμιότυπα

■  Ο κ. Γ. Παπανδρέου «προ
τίμησε» να μείνει στο σπίτι 
του στο Καστρί, προκειμένου 
να μελετήσειτη σημερινή του 
ομιλία στη Βουλή για το ασφα
λιστικό. Στα επίμονα ερωτή
ματα των δημοσιογράφων 
χθες για το αν θα παραστεί 
στην εκδήλωση του ΟΠΕΚ, 
οι συνεργάτες του απαντού
σαν... «ΔΞ/ΔΝ»! Δηλαδή, «δεν 
ξέρω/δεν νομίζω»!

■  Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 
υψηλός. «Είναι μια εκδήλωση 
που με κάνει να νιώθω έφη
βος», σημείωσε κομματικός 
παράγοντας που στη μάχη της 
ιιης Νοεμβρίου ήταν μετον κ. 
Ευ. Βενιζέλο.

% Η εκδήλωση ξεκίνησε 
ακριβώς στις 7 μ.μ. «Ο Σημί
της αποφάσισε να βάλει τέλος 
στην ώρα ΠΑΣΟΚ», σχολίασε 
επιφανές εκσυγχρονιστι
κό στέλεχος. «Κανονικά θα 
έπρεπε να είχε βάλει τέλος 
στο... ΠΑΣΟΚ», του απάντησε 
παράγοντας που την περίοδο 
Σημίτη είχε εγκαταλείψειτον 
ΣΥΝ για το τότε κυβερνών 
κόμμα.

■  Στα πηγαδάκια που σχη
ματίστηκαν κατατέθηκαν και 
προτάσεις για την έξοδο του 
ΠΑΣΟΚ από την κρίση. «Ο 
Γιώργος θα πρέπει να κινηθεί 
όπως ο... Ιερώνυμος!», υπο
στήριξε στέλεχος του «ρεύ
ματος». Να δώσει, δηλαδή, 
άφεση αμαρτιών στους συ
νεργάτες του προκατόχου και 
αντιπάλου του.

Ηταν εκεί
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Δ. ©άνος, X. Πάχτας, Δ. Κρε- 
μαστινός, Γ. Πασχαλίδης, Γ. 
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Γ. Δρυς, Ν. Φαρμάκης, Π. 
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