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Δελτίου Τύπου

" 0 μεγάλος όγκος του κόσμου ο Οποίος πίστεψε στο ΠΑΣΟΚ είναι 
ενταγμένος και παλεύει με το ΠΑΣΟΚ, γιατί ο λαός θέλει κόμματα 
αποτελεσματικά. Θέλει να εκφράζεται μέθα από κάποια οργάνωση, η 
οποία να μπορεί να του λύσει τα προβλήματά του. Δεν θέλει ομάδες 
και ομαδούλες,πρόσωπα και προσωπικότητες με διακηρύξεις και 
ανακοινώσεις χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα".

Αυτό επισήμανε ο καθηγητής Κώστας Σημίτης, βουλευτής Α'Πειραίά 
και πρώην υπουργός μιλώντας σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό "ΚΑΙΤΑΛΙ 15" 
και απαντώντας στην ερώτηση άν υπάρχει σήμερα χώρος και εάν 
ευνοείται η δημιουργία ενός νέου πόλου στον προοδευτικό χώρο.

Στη συνέντευξή του ο πρώην υπουργός ανέφερε μεταξύ άλλων και τα 
εξής :

- Απαντώντας σε ερώτηση για το τι αρνητικά συσσώρευσαν στη χώρα 
μας τα 7 χρόνια στρατιωτικής δικτατορίας, με αφορμή τη σημερινή 
επέτειο ( 21η Απριλίου) ο κ. Σημίτης είπε " Οι συνέπειες της 
δικτατορίας μας ταλαιπωρούν ακόμη και σήμερα. Στο επίπεδο του 
τρόπου ζωής, των θεσμών, στο πολιτισμικό κοινωνικό θα λέγαμε η 
δικτατορία έφερε μία ανάσχεση των θετικών εξελίξεων και επανέφερε 
τον αυταρχισμό του εμφυλίου πολέμου, την αντιδημοκρατικότητα, τις 
κλειστές διαδικασίες και άλλα. Ως ένα σημαντικό παράδειγμα θα 
λέγαμε τον λαϊκισμό που επικρατεί και σήμερα στην κοινωνία μας, 
ο οποίος έχει σημαντικά επηρρεασθεί από το πνεύμα της δικτατορίας. 
Στον οικονομικό τομέα η δικτατορία συνέχισε την στρεβλή ανάπτυξη^ 
μοιράστηκαν χωρίς κανένα περιορισμό χρήματα σε δραστηριότητες που 
δεν θα πρέπε να αναπτυχθούν και σε πρόσωπα που δεν ήταν κατάλληλα 
και κατασπαταλήθηκε έτσι ο πλούτοςτης χώρας.



— Το ΠΑΣΟΚ πρέπει, πριν από τις εκλογές να συσπειρώσει όοο το δυνατόν 
περισσότερο κόσμο. Τα αρμόδια όργανα του Κινήματος θα πρέπει να 
κάνουν κάποιες συνεννοήσεις με τους κατά καιρούς αποχωρήσαντες από 
το ΠΑΣΟΚ για να δει άν αυτοί αποδέχονται το πλαίσιο με το οποίο θα 
πάει το ΠΑΣΟΚ στον εκλογικό αγώνα.

- Αυτή τη στιγμή θα ήταν κάπως παράτολμο να ενταχθεί η δραχμή στο 
Ευρωπαϊκό ΙΤομ ιαματικό σύστημα. Το πρόβλημα όμως τίθεται αν μπορεί
να ενταχθεί η δραχμή στο Ε.ΪΤ.Σ. Πιστεύω ότι^λόγω του υψηλού σε σχέση 
με τις χώρες της Κοινότητας πληθωρισμούς και λόγω των ελλειμμάτων 
η ένταξη της δραχμής σ’αυτό το σύστημα δεν .είναι δυνατή. Πιστεύω 
ότι η ένταξη της δραχμής στο Ε.ΪΓ.Σ. θα είναι σκόπιμη , αφού πρώτα 
περιορισθούν οι μακροοικονομικές ανισορροπίες της οικονομίας μας.

Προσωπικά πιστεύω ότι η καταπολέμηση των μακροοικονομικών ανισορ
ροπιών της οικονομίας μας δεν πρέπει να γίνει με τον εξαναγκασμό 
από τα έξω - μέσω της ένταξης της δραχμής στο Ευρωπαϊκό Σύστημα - 
αλλά η σταθεροποίηση της οικονομίας μας είναι αποστολή των ελληνικών 
κυβερνήσεων και της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας.


