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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

έχει _δυναμι κή 2., ιδεε£_κα ι .π£6σωπα. Τα σημερινά προβλήματα του 
ΠΔΣΟΚ προκύπτουν από το γεγονός ότι το ίδιο βρίσκεται σε μία 
διαδικασία αναμόρφωσης, πράγμα που είναι πολύ θετικό.
Γ ι ’ αυτό δεν πρέπει να κρίνουμε τον χώρο που εκπροσωπεί το 
ΠΑΣΟΚ από τα θέματα που αφορούν το ένα ή το άλλο άτομο.

Αυτά τόνισε ο καθηγητής κ. Κώστα£_Ση[[ΐ^τη£Λ_§ουλευτή£_Α^Πειρα_ιά, 
π£>ώ]]ν νπου£γ0£Λ_[ΐ^λωντα£_σή[χε£α_£Σά{3]3ατο_1^/42_σττ2γ_εκπο|απτ2 

"Ασκώ τα δ_ικα_ι ώ^ατά_α2Η^1_122_£2^222Ϊ2Ηί22_£ΐ2§ΰ:2Η_2^§ύ22L2.i~.ll ·

0 Κ. Σημίτης μιλώντας στην εκπομπή επεσήμανε μεταξύ των άλλων :

- Οι κυβερνήσεις εδώ και 100 χρόνια χρησιμοποίησαν την Δημόσια 
διοίκηση για την εξασφάλιση ψηφοφόρων. Έ τσ ι η Δημόσια 
διοίκηση λειτούργησε πελατειακά.

Όμως ο κ. Μητσοτάκης λεέι ότι δεν θα αναγνωρίσει τ ις  προσλήψεις 
μόνον και μόνο γιατί θέλει να δώσει ελπίδα για διορισμούς στους 
δικούς του.

Πάντως,επαναλαμβάνω ότι χρειάζεται δημοψήφισμα για την Δημόσια 
διοίκηση, ώστε να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση για 
την αλλαγή σ ’ αυτήν.

- Οι συμμαχικές κυβερνήσεις στην Ελλάδα, σ'αυτή τη φάση της 
εξέλιξης, μπορούν να δράσουν πολύ θετικά γιατί θα συσπειρώσουν 
ένα ευρύτερο κοινό γύρω από μερικές πολύ αναγκαίες αλλαγές, στο 
Διοικητικό Σύστημα, στην κοινωνική ασφάλιση, στην δομή της 
ελληνικής κοινωνίας.

- Το εύρος των συμμαχικών κυβερνήσεων μπορεί να είναι πολύ μεγάλο. 
Ά ς  πούμε ότι μπορεί να πάει από δεξιά του ΠΑΣΟΚ και να 
τελειώσει αριστερά του ΠΑΣΟΚ. Εξαρτάται από τ ις  λύσεις που θα 
προταθούν. Οι ου[ΐ^α2(γε£_γ£νονταγ_[ΐε_π£0γ£α^[£α. Βεβαίως κάθε 
κόμμα κατεβαίνει'στις εκλογές επιδιώκοντας τη αυτοδυναμία.



Το πρόβλημα με την Τράπεζα Κρήτης δεν είναι πρόβλημα προσώπων. 
Είναι πρόβλημα που αφορά όλη την πολιτική εξουσία κ,αι κυβέρνηση 
και αντιπολίτευση. Παρόμοια προβλήματα υπήρχαν και παλαιότερα 
(πρίν το 1981) με τον Όμιλο Ανδρεάδη, την Τράπεζα Κεντρικής 
Ελλάδας αλλά και το μεγάλο θέμα των προβληματικών επιχειρήσεων.
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πολιτ ικής εξουσίας και των κομμάτων [ΐε την οικονομική ε£ουσία.

§2_Ξ22Ξε2_22“_ϋΙ1Μ_1ϋΕ2£222_22_2ί2Ι122ϋ2ΙΕ222Η2_2222_2Χ2υν Χ£Πϋατα » 
2Π2_Ξ2^222ϋΠ_2&222ί2^_ϊ22_222£_2ϋ22222_2222»

- Τα ελλείμματα του δημόσιου τομέα είναι πραγματικά πολύ υψηλά 
και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα της ελληνικής 
οικονομίας.

Το πρόβλημα θα πρέπει να αντιμετωπισθεί δραστικά αλλά αυτό δεν 
σημαίνει ότι χρειάζεται ένα πρόγραμμα της ίδιας μορφής με αυτό 
του 198β.

Τ$ πρόγραμμα χρειάζεται θα εκτιμηθεί από τ ις  εξελ ίξε ις  στους 
επόμενους μήνες. Κυρίως θα πρέπει να εξετασθούν οι δημόσιες 
δαπάνες και τα δημόσια έσοδα. Από την μιά μεριά θα πρέπει να 
γίνουν δραστικοί περιορισμοί στις δημόσιες δαπάνες και από την 
άλλη θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη διασπορά της είσπραξης 
φόρων, γιατί σήμερα υπάρχουν πολλοί τομείς που δεν εισπράττονται 
οι φόροι που πρέπει.

Δεν θα πρέπει να υπάρχουν .υποσχέσεις-οι οποίες δεν θα συμβιβά
ζονται με την σημερινή κατάσταση της οικονομίας.

-  Το πρόγραμμα του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου 
δεν είναι στην ουσία πρόγραμμα. Είναι μία διακήρυξη επιθυμιών, 
μία καταγραφή προθέσεων. Δεν λέει τίποτα όμως πάνω σε συγκε
κριμένες θέσεις που θα ακολουθηθούν.

- Δεν είμαι της γνώμης ότι η τηλεόραση πρέπει να κατευθύνεται 
από ένα κομματικό ολιγοπώλιο. Βεβαίως στις εκλογές πρέπει να



υπάρχει μιά διακομματική επιτροπή, το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο, 
που υα εκφέρει γνώμη για την λειτουργία της τηλεόρασης.

Όμως η άποψη ότι το τ ι  θα γίνεται στην τηλεόραση πρέπει να 
καθορίζεται από μιά κοινή συμφωνία των κομμάτων, οδηγεί σε μία 
τηλεόραση των κομμάτων. Εγω_ε_ί^αι_αντ_ί§ετος_[αε ττ̂ ν ττ}λε02ασ]2 των 
κο[ΐ^άτωνΛ_Η_ττ]λεόρασ2_πρέπε^_να_ε£να^_ελευθε£^_κα_ι να_έ^ουν_σ ’ αυτή 
Ξ2£2β222_£22_Ξ222"_Ι!:2^2ί_ε^:Π2££_2ι_2Ιί2ί21 δεν είνα_ι ενταγ^ένοι 
2Ι2_^2ΰ;ΰ;2Ξ2'·


