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Κάλεσμα δράσης για αλλαγή
Ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε ότι η οικονομική είναι και πολιτική κρίση τονίζοντας ότι ο 

τόπος χρειάζεται μια κυβέρνηση που να νοιάζεται για τον πολίτη, μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΕΛΙΔΗΣ

Π ρόσκληση για δράση, ώστε να  αλλάξει η κυβέρνηση της ΝΔ, απηύθυνε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο Κώστας Σημίτης, τονίζοντας ότι ο τόπος χρειάζεται μια κυβέρνηση που να  νοιάζεται τον πολίτη, μια κυβέρνηση που να μπορεί να χαράξει το μέλλον, για να συμπληρώσει με έμφαση, μια κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.Ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε χθες το βράδυ στην κατάμεστη αίθουσα του «Ολύμπιον», στην πλατεία Αριστοτέλους, αναλύοντας τα αίτια που οδήγησαν στη σημερινή κρίση και τα μέτρα που παίρνονται σε παγκόσμιο επίπεδο, και ιδιαίτερα στις ΗΠΑ και στην ΕΕ, και με εμπεριστατωμένο τρόπο παρουσίασε την κατάσταση στην οποία έχει περιέλ- θει η Ελλάδα, τονίζοντας πάντα ότι η οικονομική κρίση είναι και πολιτική κρίση και επισημαίνοντας την ανάγκη αυτή να σηματοδοτήσει την έναρξη μιας νέας περιόδου οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών, κα- λώντας παράλληλα τον κόσμο για κοινωνικούς αγώνες και συγκρούσεις.Ο Κ. Σημίτης είπε ότι η Νέα Δ η μοκρατία απέτυχε να διαμορφώσει και να εφαρμόσει την πολιτική που έχει ανάγκη η χώρα και τόνισε με σι

γουριά ότι το ΠΑΣΟΚ θα αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας μετά τις επόμενες εκλογές. Τότε, όπως είπε, θα είναι η στιγμή της αλλαγής πορείας για τη χώρα και των νέω ν δρόμω ν, ώστε να  εφ αρμοστούν οι προτάσεις και να γίνουν πραγματικότητα οι νέες λύσεις.Παρατήρησε όμως ότι γ ι’ αυτό χρειάζεται συνεχής και συστηματική προετοιμασία, τόσο σε επίπεδο επεξεργασίας θέσεων όσο και σε επίπεδο πληροφόρησης και ετοιμότητας των πολιτών, ώστε να δημι- ουργηθούν η ανάταση και το ρεύμα για να αντιμετωπιστούν οι σημερινές αντίξοες περιστάσεις και να πε-
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«Εχουμε δυνατότητες»Ο πρώην πρωθυπουργός επικαλέστηκε το παρελθόν για να πει ότι «στο ΠΑΣΟΚ έχουμε ζήσει κι άλλοτε τέτοιες συνθήκες κι έχουμε δείξει ότι διαθέτουμε τις δυνατότητες για μια τέτοια προσπάθεια».Θύμισε ότι το 2000 η χώρα με το ΠΑΣΟΚ έγινε μέλος της ΟΝΕ, το 2001 αντικατέστησε τη δραχμή με το ευρώ κι ότι από το 1997 πέτυχε συστηματικά την αύξηση των ρυθμών ανάπτυξης και η χώρα ήταν στην ΕΕ σε καλύτερη θέση από τις περισσότερες

σχεδόν χώρες. Κι όλα αυτά παρά το γεγονός ότι με το τέλος του 1993 και με την τότε διακυβέρνηση της ΝΔ η χώρα ήταν, όπως και σήμερα, το «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης και στην ΕΕ επικρατούσε η ύφεση από το 2000 έως το 2003. Αναφερόμενος ιδιαίτερα στον ρόλο των τραπεζών, είπε ότι αυτές προκάλεσαν τη διεθνή κρίση κι ότι πρέπει να στηριχθούν, όμως τάχθηκε κατά της κοινωνικοποίησης των ζημιών, τονίζοντας την ανάγκη να υπάρξουν κοινωνική δικαιοσύνη και λογοδοσία των υπευθύνων.«Πρέπει κάποιοι να πληρώσουν, ώστε να μ η ν ξαναγίνουν τα ίδια πράγματα», είπε, προσθέτοντας επίσης ότι αυτοί που κέρδισαν πρέπει να δώσουν πίσω από τα κέρδη τους. Ακόμη για τις τράπεζες είπε ότι δεν μπορεί αυτές να έχουν κεφάλαια π.χ. 5 ευρώ και να δανείζουν 150 €.Το όλον ΠΑΣΟΚ ήταν παρόν στη χτεσινή ομιλία του Κώστα Σημίτη. Οι Ευ. Βενιζέλος, X. Καστανίδης, Γ. Μα- γκριώτης, Β. Εερανίδης ήταν παρό- ντες από τους βουλευτές της Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης, ο Γ. Φλωρίδης από το Κιλκίς, ο Α. Αθνασιάδης από την Κοζάνη, πολλοί πρώην υφυπουργοί μέλη των κυβερνήσεών του (Ν. Γκεσούλης, Α. Τζιόλας, Π. Τσερ- τικίδης, Σ. Βούγιας κ.ά.) καθώς και πρώην βουλευτές, δήμαρχοι κ.λπ.


