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«Ενωτικός» χθες 
ο κ. Κ. Σημίτης

ΔΥΣΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΣΗ

Εκπληξη, αλλά και δυσφορία ποοκάλεσε σε πολλά στελέχυ 
του Εκτελεστικοί Γραφείου και τη; Κεντρικήί Επιτροπής, τι 
ρξύτατυ επίθεση, εμπνευστκ Ανόοέα Παπανδρέου. που εξαπέ- 
λυσε εναντίον του κ. Κ. Σημίτη με ανακοίνωσή του, το 
Γραφείο Τύπου του κόμματος, την Τετάρτη το βράδυ.

Επρόκειτο για μια επίθεση που εκδηλώθηκε με καθυστέρηση 
24 ωρών από τη στιγμή που δημιουργήθηκε η υποτιθέμενη 

' αφορμή και ενώ οι επιπτώσεις ήταν από ελάχιστες ώς ανύπαρ
κτες. Αφορμή που υποτίθεται ότι δόθηκε από τον πρώην 
υπουργό Εθνικής Οικονομίας επειδή δήλωσε ότι δεν αποκλείε
ται και στο μέλλον να προτείνει το ΠΑΣΟΚ σχηματισμό 
κυβέρνησης συνεργασίας με τον Συνασπισμό, αλλά με άλλα 
πρόσωπο και όχι τον κ. Ανδρ. Παπανδρέου ως πρωθυπουργό.

Κατά τους πολιτικούς παρατηρητές, ο μοναδικός λόγος για 
τον οποίον ο κ. Παπανδρέου αισθάνθηκε οργή από τη 
δήλωση, οφείλεται στο γεγονός ότι αυτή προερχόταν από τον

fl Κ. Συιιίτη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι ο κ. Κ.
ημίτης υπονομεύει τη «συμπαράταξη» και θέλησε να τον 

επαναφέρει στην «τάξη» με σκληρή γλώσσα. Η προσπάθεια 
αυτή, όμως, δημιούργησε έκπληξη και δυσφορία, τόσο για το 
άκαιρο της στιγμής που έγινε, όσο και γιατί πολλά από τα 
μεγάλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ είχαν ήδη αποδοκιμάσει τις | 
διαδικασίες -ο χ ι την ουσία- με τις οποίες ο κ. Ανδρ. 
Παπανδρέου επέβαλε τη «συμπαράταξη».

Από την πλευρά του, ο κ. Κ. Σημίτης απέφυγε να δώσει 
συνέγεια στο θέιια και χθες εμφανίστηκε ιδιαίτερα «ενωτικός» 
και σκληρός προς τη «Δεξιά», στα εγκαίνια του εκλογικού 
κέντρου του στον Πειραιά. Συγκεκριμένα, είπε ότι:

«Δεν υπάρχουν θέματα ανοικτά μεταξύ εμού και της ηγεσίας 
του ΠΑΣΟΚ. Προέχει η ενότητα του Κινήματος, η συσπείρω
ση και η νίκη στις εκλογές. Σε ένα κόμμα χρειάζεται ο 
διάλογος και η αντιπαράθεση των απόψεων, αλλά υπάρχουν 
στιγμέζ που ο διάλογο; σταματάει και αρχίζει η μάχη. Τη 
γραμμή την καθορίζουν ο πρόεδρος και τα όργανα του 
Κινήματος. Η δική μου πρακτική ήταν πάντα πρακτική 
ενότητας. Συνέβαλα αποφασιστικά για να έχει το ΠΑΣΟΚ 

} γιειστικό πρόσωπο και στελέχη που προβληματίζονται και 
θέλουν να προχωρήσουν στον δρόμο της δημοκρατίας.

Η Νέα Δημοκρατία χάρις στην ενίσχυση του Συνασπισμού 
πλησιάζει την αυτοδυναμία. Παρουσιάζει νέο πρόσωπο, αλλά 

■ το κομματικό κράτος της Δεξιάς θα επανέλθει. Ξεκίνησαν νέα 
εκστρατεία διχασμού και εμφορούνται από νοοτροπία διωγ
μού και καταπίεσης.

Ο Συνασπισμός ξέχασε εμάς, τον ταξικό του σύμμαχο και 
συμμάχισε με τον ταξικό του εχθρό, με μόνο στόχο να διαλύσει 
το ΠΑΣΟΚ».

Ο κ. Σημίτης είπε επίσης ότι η εθνική συμφιλίωση είναι έργο 
του ΠΑΣΟΚ, ότι για να είχε ολοκληρωθεί η κάθαρση ήταν 
απαραίτητο να υπάρξουν δικαστικές αποφάσεις και ότι μονος 
στόχος Ν.Δ. και Συνασπισμού ήταν η σπίλωση, η λασπολογία 
και η επικράτηση στο πολιτικό παιχνίδι.


