


«Διακήρυξη επιθυμιών 
ίο πρόγραμμα του Συνασπισμού»

ΤΟΝΙΣΕ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ
Διακήρυξη επιθυμιών και 

απλή καταγραφή προθέσεων χα
ρακτήρισε το πρόγραμμα του 
Συνασπισμού της Αριστερός και 
της Προόδου ο πρώην υπουργός 
Εθνικής Οικονομίας και βουλευ
τής του ΠΑΣΟΚ κ. Κ. Σημίτης 
σε συνέντευξή του στο Ραδιο
σταθμό του Δήμου Αθηναίων.

Ο κ. Κ. Σημίτης είπε, σχετι- 
κώς με την οικονομική κατάστα
ση, ότι τα ελλείμματα του δημο
σίου τομέα είναι «πολύ υψηλά» 
και επεσήμανε ότι, αφ1 ενός πρέ
πει να γίνουν «δραστικοί περιο
ρισμοί στις δημόσιες δαπάνες» 
και αφ’ ετέρου πρέπει να υπάρ
ξει μεγαλύτερη «διασπορά της 
εισπράξεως φόρων, διότι σήμε

ρα υπάρχουν πολλοί τομείς από 
όπου δεν εισπράττονται οι φό
ροι που πρέπει».

Κατά τον κ. Κ. Σημίτη το 
πρόβλημα με την Τράπεζα Κρή
της «δεν είναι πρόβλημα προσώ
πων», αλλά αφορά «όλη την πο
λιτική ηγεσία της χώρας, κυβέρ
νηση και αντιπολίτευση».

«Αυτό που πρέπει να ξεκαθα
ριστεί είναι οι σχέσεις της πολι
τικής εξουσίας και των κομμά
των με την οικονομική εξουσία», 
είπε ο κ. Κ. Σημίτης, ο οποίος 
πρόσθεσε ότι «θα πρέπει να μην 
μπορούν να χρησιμοποιούν όσοι 
έχουν χρήματα την πολιτική ε
ξουσία, για τους σκοπούς τους».

Δύσκολοι καιροί

Δ ύσκολοι καιροί για πρίγκιπες.
Απογοήτευσε ο κ. Κώστας Σημί

της, όταν σε ερώτηση του δημοσιο
γράφου Π. Βασιλόπουλου χθες το 
πρωί στον «9 84», για το πώς κρίνει 
τις παροχές, τις δεκάδες χιλιάδες 
προσλήψεις, τη μαζική νομιμοποίηση 
αυθαιρέτων κ.λπ., προτίμησε τις υ
πεκφυγές. Προσλήψεις έπρεπε να γί
νουν, είπε, όπως και μονιμοποιή
σεις... δεν ξέρω βέβαια τις ακριβείς 
ανάγκες των υπουργείων, δήλωσε ο 
κ. Σημίτης. Για να καταλήξει: «Δεν 
μπορούμε να περιμένουμε να αλλά
ξουν όλα ξαφνικά με το ΠΑΣΟΚ...».

Σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις θα 
πρέπει να θυμάται κανείς ότι η σιωπή 
είναι χρυσός. Και τα πολλά λόγια 
φτώχεια! 0. Α.
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