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ΑΠΑΡΧΗ για τη σταδιακή επανένταξη του 
Κώστα Σημίτη στο ΠΑΣΟΚ αποτέλεσε η πα
ρουσία του σε κομματική εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στη Θεσ
σαλονίκη, με πρωτοβουλία της νομαρχια
κής επιτροπής. Ο πρώην πρωθυπουργός 
στην ομιλία του κατηγόρησε την κυβέρνη
ση για έλλειψη οργανωμένου σχεδίου εξό
δου από την κρίση, στήριξε -  εμμέσως πλην 
σαφώς-τονΓιώργο Παπανδρέου και ζήτη
σε από τους ψηφοφόρους να δράσουν για 
να αλλάξει η κυβέρνηση.

«Το ΠΑΣΟΚ θα αναλάβει την ευθύνη με
τά τις επόμενες εκλογές, οποιαδήποτε χρο
νική στιγμή πραγματοποιηθούν», επισήμα- 
νε ο κ. Σημίτης απευθυνόμενος στα κομμα
τικά στελέχη και τους φίλους του Κινήμα

τος που κατέκλυσαν την αίθουσα του κινη
ματοθεάτρου «Ολόμπιον». Ή ταν η πρώτη 
κομματική εμφάνιση του πρώην πρω θυ
πουργού στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από π έ
ντε και πλέον χρόνια και την παρακολού
θησαν μεταξύ άλλων οι κ.κ. Ε. Βενιζέλος, X. 
Καστανίδης, Γ. Μαγκριώτης.

Για την κρίση
Ο κ. Σημίτης είπε ότι, σε αντίθεση με τις 

κυβερνήσεις άλλων χωρών, η κυβέρνηση 
της Ν Α  εξήγγειλε τρεις διαφορετικές δέ
σμες μέτρων: για τις τράπεζες, τους οικο
νομικά αδύναμους και τον τουρισμό, αλλά, 
όπως υπογράμμισε, τα μέτρα αυτά είναι α
ποσπασματικά και δεν αποτελούν έναν συ
γκροτημένο σχεδίασμά με ιεραρχημένους 
στόχους και σαφήνεια επιδιώξεων. Ως χα
ρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την αύ

ξηση κονδυλίων για την τουριστική προβο
λή της Ελλάδας στο εξωτερικό από 60 σε 150 
εκατομμύρια ευρώ και αναρωτήθηκε, αν οι 
ξένοι τουρίστες δεν θα επισκεφθούν φέτος 
τη χώρα μας, επειδή δεν είναι γνωστή ή ε
πειδή δεν έχουν χρήματα λόγω της κρίσης.

Προέβλεψε ότι η διεθνής χρηματοπι
στωτική κρίση δεν έπληξε ακόμα καίρια την 
Ελλάδα, τονίζοντας ότι αυτό θα φανεί τους 
επόμενους μήνες με τη μείωση του τουρι
σμού και του ναυτιλιακού συναλλάγματος. 
Χαρακτήρισε «βραχνά» για την Ελλάδα τον 
συνεχή δανεισμό και απαντώντας σε όσους 
κατηγορούν τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ ό
τι αύξησαν το δημόσιο χρέος την τελευταία 
20ετία, υπενθύμισε ότι το 2003 η διαφορά 
του επιτοκίου δανεισμού μεταξύ Ελλάδας 
και Γερμανίας ήταν 0,3% και σήμερα έφθα- 
σε στο 3%. ■  Εντυπωσιακή η προσέλευση στην πρεμιέρα Σημίτη


