
Κ. Σημίτης:
Τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

Την επιλογή του να εκφράζει τιε 
απόψεις του ανεξαρτήτου αν αυ- 
τέε απηχούν την επίσημη γραμ
μή του ΠΑΣΟΚ, επιβεβαίωσε 
και η πρώτη, μετά την πρόσφα
τη συνάντησή του με τον κ. Γ. 
Παπανδρέου, δημόσια τοποθέ
τηση του κ. Κ. Σημίτη. Σε ομιλία 
του χθεε στη Θεσσαλονίκη με 
θέμα την οικονομική κρίση ο 
τέωε πρωθυπουργόε ενέμεινε 
στη γνώμη του ότι «η κοινωνία 
αμφιβάλλει, αμφισβητεί και έχει 
αποξενωθεί σε μεγάλο βαθμό» ό
χι μόνο από «την κυβέρνηση»,
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κριτική σε κυβέρνηση, αποστάσεις από ΠΑΣΟΚ
αλλά εν γένει από «τις πολιτικέ3 
δυνάμει». Ενώ δεν προέβλεψε 
ο)3 σίγουρη τη νίκη του ΠΑΣΟΚ, 
«οποιαδήποτε στιγμή κι αν γί
νουν εθνικές εκλογέε» και ά
σκησε σφοδρότατη κριτική στην 
κυβέρνηση, υποστήριξε ότι 
«χρειάζεται να δημίου ργηθεί α
νάταση και ρεύμα για να αντι- 
μετωπισθούν οι αντίξοες περι
στάσεις» αφήνοντα3 να εννοη
θεί ότι το κόμμα του δεν έχει α
κόμη κατακτήσει τη θετική ψή
φο των πολιτών, αλλά περισσό
τερο εισπράττει τη δυσφορία 
τη3 κοινής γνώμης από την κυ
βέρνηση.

«Το κρίσιμο θέμα για την 
Ελλάδα, τώρα, είναι να υπάρξει 
μια κυβέρνηση ικανή να ακο
λουθήσει μια πολιτική που πεί
θει ότι επιχειρείται σοβαρά, με 
συνέπεια και για μακρύ χρονικό 
διάστημα η αντιμετώπιση τη3 υ
σ τέρ η σ ή  τη3 χώρας», υπο
γράμμισε ο κ. Σημίτης και τόνι
σε ότι «γι’ αυτό χρειάζεται συ
νεχής και συστηματική προε
τοιμασία τόσο σε επίπεδο επε- 
ξεργασία3 θέσεων, όσο και σε ε
πίπεδο πληροφόρησή και ε
τοιμότητας τω ν  πολιτών». Επι- 
τιθέμενο3 σ τη ν  κυβέρνηση, 
στην οποία καταλόγισε απουσία

Η πρώτη παρέμβαση 
του τέως πρωθυπουργού 
για τις εσωτερικές 
εξελίξεις, μετά τη 
συνάντηση με 
τον κ. Γ. Παπανδρέου.

σχεδίου, επικαλέστηκε ως πα
ράδειγμα επιτυχίας τη δική του 
διακυβέρνηση «που από μαύρο 
πρόβατο της Ευρώπης στο τέλος 
του 1993 κατόρθωσε το 1997 να 
αυξήσει του3 ρυθμούς ανάπτυ

ξης σχεδόν περισσότερο από ό
λες της χώρες της Ε.Ε».

Σε ευθεία πρόκληση στον 
πρωθυπουργό να προσδιορίσει 
ποιο είναι το πολιτικό διακύ- 
βευμα τω ν  ευρωεκλογών για τη 
Ν.Δ. προχώρησε χθες το ΠΑΣΟΚ, 
χαρακτήριζοντάς τε3 όχι μόνον 
δημοψήφισμα, αλλά «κρίσιμη 
μάχη εθνικής διάστασης». Η 
νέα αυτή τακτική, την οποία «ε
γκαινίασαν» οι κ. Γ. Ραγκούσης 
και Δ. Ρέππας, αποβλέπει να 
συμπαρασύρει την κυβέρνηση 
στην παραδοχή ότι στις ευρωε
κλογές διακυβεύεται η δεδηλω
μένη της.


