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Στη δίνη μια μεγάλης κρίσης 
βρίσκεται η Ελληνική οικονομία, 
την ώρα που το διεθνές περιβάλ
λον παραμένει ασταθές και αβέ
βαιο. Ετσι περιέγραψε την κατά
σταση της ελληνικής οικονομίας 
σε σχέση και με τις ανησυχητικές 
διεθνείς εξελίξεις, ο πρώην πρω
θυπουργός κ. Κ. Σημίτης, μιλώ
ντας χθες βράδυ στο Δημοτικό 
Ωδείο της Λάρισας, σε εκδήλωση 
που διοργάνωσε το Επιμελητήριο 
και η ΤΕΔΚ του νομού.

Ο πρώην πρωθυπουργός, άσκη
σε δριμεία κριτική στην κυβέρνη
ση, ενώ χαιρέτισε τις  προτάσεις 
που διατύπωσε ο πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ κ. Γ. Παπανδρέου από τη 
ΔΕΘ, υπογραμμίζοντας ότι κινού
νται στη σωστή κατεύθυνση και ότι 
είναι προϊόν συλλογικής δουλειάς,

Η οικονομία βρίσκεται στη δίνη μεγάλης κρίσης, τόνισε ο πρώην 
πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας τις ιδέες του για το μέΛΛον της χώραςσυμπληρώνοντας ότι αυτό φαίνε

ται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, 
λέγοντας μάλιστα ότι θα φανεί ακό
μα περισσότερο στο άμεσο μέλ
λον...

Απευθυνόμενος στο ακροατήριο 
που κατέκλυσε την αίθουσα του Δη
μοτικού Ωδείου της Λάρισας, πε- 
ριέγραψε και τις προτάσεις του για 
την οικονομία, τονίζοντας ότι η

Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με μας τους ίδιους να είναι μια εικόνα 
■ σκηνικό, μίλησε μιζέριας που οδηγεί κάθε προσπά-
για την επερχόμενη ύφεση «τα ση- θεία για ένα καλύτερο αύριο σε ένα
μόδια της οποίας δεν είναι ακόμη 
ορατά», αλλά επισήμανε ότι αυτή 
«θα έρθει και θα είναι σκληρή, εφό
σον παρακολουθούμε αδιάφορα».

Τόνισε ακόμα ότι «η αλλαγή στη 
σημερινή κατάσταση είναι εφικτή. 
Η εικόνα της χώρας δεν πρέπει για

κυκεώνα νέων προβλημάτων. Μπο
ρούμε να αντικρίζουμε με βεβαιό
τητα το μέλλον αν πιστεύουμε στη 
δίκιά μας δημιουργική συμβολή και 
δεν θεωρούμε ότι κάποιοι άλλοι μας 
οφείλουν μια καλύτερη ζωή. Οι λύ
σεις είναι στα χέρια μας».
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τη δίνη μια μεγάλης κρί
σης βρίσκεται η Ελληνι-

α κ  κή οικονομία, την ώρα 
που το διεθνές περιβάλλον πα
ραμένει ασταθές και αβέβαιο. 
Ετσι περιέγραψε την κατάσταση 
της ελληνικής οικονομίας σε 
σχέση και με τις ανησυχητικές 
διεθνείς εξελίξεις, ο πρώην 
πρωθυπουργός κ. Κ. Σημίτης, 
μιλώντας χθες βράδυ στο Δημο
τικό Ωδείο της Λάρισας, σε εκ
δήλωση που διοργάνωσε το Επι
μελητήριο και η ΤΕΔΚ του νο
μού.

Ο πρώην πρωθυπουργός, 
άσκησε δριμεία κριτική στην κυ
βέρνηση, ενώ χαιρέτισε τις προ
τάσεις που διατύπωσε ο πρόε
δρος του ΠΑΣΟΚ κ. Γ. Παπαν- 
δρέου από τη ΔΕΘ, υπογραμμί
ζοντας ότι κινούνται στη σωστή 
κατεύθυνση και ότι είναι προϊόν 
συλλογικής δουλειάς, συμπλη
ρώνοντας ότι αυτό φαίνεται στις 
τελευταίες δημοσκοπήσεις, λέ
γοντας μάλιστα ότι θα φανεί 
ακόμα περισσότερο στο άμεσο 
μέλλον...

Απευθυνόμενος στο ακροατήριο 
που κατέκλυσε την αίθουσα του Δη
μοτικού Ωδείου της Λάρισας, περιέ- 
γραψε και τις προτάσεις του για την 
οικονομία, τονίζοντας ότι η Ελλάδα 
βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο 
άγνωστο σκηνικό, μίλησε για την 
επερχόμενη ύφεση «τα σημάδια της 
οποίας δεν είναι ακόμη ορατά», αλ
λά επισήμανε ότι αυτή «θα έρθει και 
θα είναι σκληρή, εφόσον παρακο
λουθούμε αδιάφορα».

Τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Σημί
της: «Οι ενδείξεις που καταγράφο
νται είναι ανησυχητικές. Γε χώρες 
όπως η Ελλάδα, με υψηλό δημόσιο 
χρέος, μεγάλη εξάρτηση από το πε
τρέλαιο, χαμηλή παραγωγικότητα 
και περιορισμένο τεχνολογικό δυνα
μικό η υποχώρηση της ανάπτυξης 
μπορεί να δημιουργήσει μονιμότε- 
ρες συνθήκες στασιμοπληθωρι
σμού. Η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέ
τωπη με ένα νέο και άγνωστο σκηνι
κό.

Ενδεικτικά των προβλημάτων της 
χώρας είναι δύο φαινόμενα: η αύξη
ση των ελλειμμάτων του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών και η ακρί
βεια. Το έλλειμμα, από 6,6 % του 
ΑΕΠ το 2003, έφτασε το 2007 στο 
14%. Άλλοτε, αυτή η εξέλιξη θα είχε 
προκαλέσει την εξάντληση των συ
ναλλαγματικών αποθεμάτων, την 
υποτίμηση του νομίσματος και μια 
αυστηρή πολιτική λιτότητας. Αυτό 
αποφεύχθηκε γιατί το ευρώ επιτρέ
πει να πληρώνουμε με τα αποθέμα- 
τά και τα κεφάλαιά μας τις αγορές 
μας. Αλλά η ασπίδα της ΟΝΕ λει
τουργεί μόνο προσωρινά».

Τόνισε ότι το έλλειμμα στο ισοζύ
γιο πληρωμών οφείλεται στη ρα
γδαία πτώση της ανταγωνιστικότη
τας της χώρας, που έχει ως μακρο
πρόθεσμες επιπτώσεις το κλείσιμο 
των ελληνικών επιχειρήσεων, τη συ
νεχή απώλεια θέσεων εργασίας, τη 
συγκράτηση των μισθών, την αύξη
ση του εξωτερικού δανεισμού και τη 
μεγέθυνση του δημόσιου χρέους. 
Τα σημάδια της επερχόμενης ύφε
σης δεν είναι ακόμη τόσο ορατά, 
διότι πουλάμε επιχειρήσεις, μετο
χές, οικόπεδα. Τα εισοδήματα αυτά 
όμως ούτε επαρκούν για πάντα, ού
τε  είναι επαναλήψιμα». Και συνέχι
σε: «Η ύφεση θα έρθει σκληρή εφό
σον παρακολουθούμε αδιάφοροι 
την εξέλιξη και θα μας αναγκάσει να 
μειώσουμε τις τιμές των προϊόντων 
και υπηρεσιών μας δραστικά, σε 
βαθμό ώστε να είμαστε πάλι αντα
γωνιστικοί. Ως αιτίες της απώλειας 
της ανταγωνιστικότητας αναγνωρί
ζονται ο υψηλός πληθωρισμός, η 
άνοδος των επιτοκίων, η χαμηλή 
ποιότητα των ελληνικών προϊόντων 
και το μικρό ποσοστό προϊόντων 
υψηλής τεχνολογίας. Η Ελλάδα 
ανταγωνίζεται ακόμη σε μεγάλο 
βαθμό .με το χαμηλό κόστος έργα-

Ερχονται ακόμα mo δύσκολες ήμερες»
Χαιρέτισε τις προτάσεις Γ. Παπανδρέου και δήλωσε αισιόδοξος για την πορεία του Κινήματος
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Από τη χθεσινή συγκέντρωση και ομιλία του πρώην πρωί

σίας. Η μάχη αυτή είναι χαμένη».
Ασκώντας σκληρή κριτική στην 

κυβέρνηση, υποστήριξε ότι ο ισχυ
ρισμός της «ότι για την κακή κατά
σταση της οικονομίας ευθύνεται η 
διεθνής κρίση δεν ανταποκρίνεται 
στην πραγματικότητα. Η κυβέρνηση 
ενίσχυσε με τις νοοτροπίες και τις 
πολιτικές της τις αρνητικές δυναμι
κές στη χώρα. Στήριξε με την απρα
ξία ή τη συμπαράστασή της τις-κερ- 
δοσκοπικές και πελατειακές ροπές 
των κοινωνικών ομάδων που εκπρο
σωπεί η Νέα Δημοκρατία».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι 
συνιστώσες της οικονομικής πολιτι

κής της Κυβέρνησης οδήγησαν 
στην αύξηση των εισοδηματικών 
ανισοτήτων. Η μείωση της φορολο
γίας των κερδών και των υψηλών ει
σοδημάτων, η κατάργηση του φό
ρου κληρονομιάς, η αντικατάσταση 
του φόρου μεγάλης ακίνητης περι
ουσίας από το φόρο κατοχής στα 
ακίνητα, η μετάθεση του φορολογι
κού βάρους στις έμμεσες φορολο
γίες περιόρισαν την αναδιανεμητική 
λειτουργία της φορολογίας. Επι- 
προσθέτως, μία μειοψηφία «ημετέ- 
ρων» εξέλαβε τον τρόπο διακυβέρ
νησης της Νέας Δημοκρατίας ως 
ένα μήνυμα να πλουτίσει με κάθε

Μετά την εκδήλωση το Δ.Σ. της ΤΕΔΚ και η Δ.Ε. του Επιμελητηρίου παρέθεσαν 
δείπνο προς τιμήν του πρώην πρωθυπουργού στο restaurant «Να με θυμάσαι»

τρόπο και ενίσχυσε τις μεθόδους 
εκμετάλλευσης, φοροδιαφυγής και 
αξιοποίησης πολιτικών σχέσεων για 
την πραγματοποίηση εύκολου κέρ
δους. Το αρνητικό οικονομικό κλίμα 
επιδεινώνεται από την αδυναμία της 
κυβέρνησης να ανταποκριθεί στον 
προϋπολογισμό που η ίδια συνέτα
ξε μετά τις εθνικές εκλογές, του 
2007, αφού πρώτα τον επικαλέστη
κε ως πρόσχημα για την προκήρυξη 
πρόωρων εκλογών».

Ο κ. Σημίτης καταλόγισε στην κυ
βέρνηση έλλειψη σχεδίου, στόχου 
και οράματος, υπογραμμίζοντας ότι 
βολεύεται με τη λογική του «προχω- 

ράμε και βλέπουμε», Μάλιστα ανα- 
φερόμενος στο θέμα του «Καποδί- 
στρια 2», αφού τόνισε την αναγκαιό
τητα για ισχυροποίηση των OTA, 
υπογραμμίζοντας ότι ο κατακερμα
τισμός ευνοεί τις πελατειακές σχέ
σεις και τη διαφθορά σε μεγάλο 
βαθμό. Τόνισε όμως ότι αυτό που 
χρειάζεται η Αυτοδιοίκηση είναι πό
ροι και κάνοντας επίθεση στην κυ
βέρνηση, υπογράμμισε ότι αυτό 
που επιδιώκουν με τον «Καποδί- 
στρια 2» είναι να συνενώνουν δή
μους με μοναδικό κριτήριο το εκλο
γικό αποτέλεσμα και την ανάδειξη 
των «δικών μας» δημάρχων.

Και συνέχισε λέγοντας: «Τα κύ
ρια προβλήματα της χώρας παρα
μένουν χωρίς απάντηση. Οι μεταρ
ρυθμίσεις που θα αποτελούσαν την 
απάντηση της χώρας στις προκλή
σεις της παγκοσμιοποίησης αποδεί
χθηκαν μικροπροσαρμογές με κύ

ριο κριτήριο, τι μπορεί να γίνει χω
ρίς μεγάλες φασαρίες και πολιτικό 
κόστος και χρησιμοποιήθηκαν για 
την παραπλάνηση της κοινής γνώ
μης. Υπό τις συνθήκες αυτές λεί
πουν βασικές προϋποθέσεις για 
ιδιωτικές επενδύσεις. Άρχισαν ήδη 
από το 2007 να υποχωρούν. Για να 
αντιμετωπιστούν και τα μικρά και τα 
μεγαλύτερα προβλήματα της χώ
ρας χρειάζεται σήμερα ένας νέος 
προσανατολισμός ανάπτυξης και 
παραγωγής. Το πρώτο ζητούμενο 
είναι να δούμε και να πούμε την αλή
θεια. Γιατί μόνο αν εμείς οι ίδιοι ξέ
ρουμε τι ακριβώς συμβαίνει μπο

ρούμε να πείσουμε και να καθοδη
γήσουμε. Η συνήθης πρακτική είναι 
να παρουσιάζεται το επιθυμητό ως 
άμεσα εφικτό, οι προτάσεις να εξα
ντλούνται σε γενικότητες, ως εάν η 
χώρα να μπορεί να φτάσει στο επί
πεδο των αναμεμιγμένων χωρών 
χωρίς κόπους και προβλήματα.

Αποτελεί μια γενική διαπίστωση, 
ότι απαραίτητο για να καταστεί η 
Ελλάδα ανταγωνιστική είναι η στρο
φή προς την καινοτομία και τη γνώ
ση για την αύξηση της παραγωγικό
τητας και τη δημιουργία νέων τομέ
ων απασχόλησης.

Η επίτευξη της κοινωνίας της 
γνώσης απαιτεί μια κοινωνία που 
στρατεύεται σ’ αυτό το στόχο, επεν
δύει γι’ αυτόν και αποδέχεται περιο
ρισμούς και θυσίες για να τον επιτύ
χει. Η Φινλανδία αποτελεί ένα επιτυ
χημένο παράδειγμα χώρας προσα
νατολισμένης σε παραδοσιακές

δραστηριότητες που πέτυχε να ανα
πτύξει μια ανταγωνιστική οικονομία 
της γνώσης.

Αποτελεί επίσης γενικότερη δια
πίστωση, ότι ο περιορισμός των ανι
σορροπιών της ελληνικής οικονο
μίας απαιτεί διαρθρωτικές μεταρ
ρυθμίσεις προοδευτικού χαρακτή
ρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελεί η αναδιάρθρωση του διοι
κητικού συστήματος της χώρας. Ο 
κατακερματισμός των δήμων, ο 
πολλαπλασιασμός των νομαρχιών 
και περιφερειών ευνοεί τα πελατεια
κά δίκτυα των τοπικών προυχόντων, 
τη διαφθορά, τη σπατάλη και μια 

αντιδήμοκρατική λειτουργία. Επι
πρόσθετα λειτουργεί αναποτελε
σματικά γιατί οι μικρές μονάδες δεν 
έχουν τη δυνατότητα να πραγματο
ποιήσουν επενδύσεις σε κεφάλαια, 
πρόσωπα και οργάνωση.

Όλες οι λύσεις απαιτούν πόρους 
και επομένως έσοδα. Και επειδή τα 
έσοδα δεν θα είναι ποτέ επαρκή για 
την κάλυψη όλων των αναγκών ταυ- 
τοχρόνως, ο δε δανεισμός αποτελεί 
ήδη βρόχο στα δημόσια οικονομικά, 
χρειάζονται προτεραιότητες, που 
θα είναι σαφείς, κατανοητές και 
ελέγξιμες κατά την εφαρμογή τους, 
ώστε να έχουν την αποδοχή των πο
λιτών. Η θέσπιση τέτοιων προτεραι
οτήτων αποτελεί απαραίτητη προε
τοιμασία για το ξεπέρασμα των 
αδιεξόδων της Νέας Δημοκρατίας. 
Μια πολιτική αλλαγής πρέπει να 
αποφεύγει την παγίδα μιας γενικευ- 
μένης θεώρησης που εγκαταλείπει

τις αλλαγές στη διακριτική ευχέρεια 
της αγοράς. Ο προοδευτικός χώ
ρος πρέπει να προδιαγράφει με πει
στικότητα το διαφορετικό που θα 
πράξει.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Περιγράφοντας αυτές τις βασι

κές πολιτικές, ο κ. Σημίτης μίλησε 
για την αναγκαιότητα της στροφής 
στην «κοινωνία της γνώσης» που 
απαιτεί προπαντός επενδύσεις στην 
έρευνα και στην εκπαίδευση, θε
σμούς που διευκολύνουν τις ερευ
νητικές δραστηριότητες και την 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων 
τους ή επιτρέπουν νέες προσεγγί
σεις στην εκπαίδευση. Εκπαίδευση 
και έρευνα σε αναπτυξιακή κατεύ
θυνση αλλά και σε κατεύθυνση συμ
μετοχής όλο και ευρύτερων στρω
μάτων του πληθυσμού σε ποικίλες 
μορφές εκπαίδευσης, στο σχολείο 
και ύστερα από αυτό. Μάλιστα ο 
πρώην πρωθυπουργός χρησιμοποί
ησε και το παράδειγμα της Φινλαν
δίας και πως από φτωχή αγροτική 
περιοχή, μετατράπηκε σε 5 δεκαε
τίες σε μια από τις πιο ανεπτυγμέ
νες οικονομίες. Πόροι για τους το
μείς αυτούς μπορεί να εξοικονομη
θούν από τον περιορισμό των αμυ
ντικών δαπανών.

Ο κ. Σημίτης, επισήμανε την ανα
γκαιότητα των επενδύσεων σε 

όλους τους τομείς (παιδεία, υγεία, 
υποδομές, παραγωγή και επιχειρή
σεις). «Οι επενδύσεις αυτές, πρέπει 
να βελτιώνουν ποιοτικά την παρα
γωγική βάση της οικονομίας, να 
εξασφαλίζουν την εφαρμογή νέων 
τεχνολογιών, να διευκολύνουν νέ
ους τρόπους οργάνωσης, να ενι
σχύουν τον ανταγωνισμό, να παρέ
χουν ευκαιρίες απασχόλησης σε ει
δικευμένο προσωπικό και να συμ
βάλλουν στην αύξηση της παραγω
γικότητας. Αν δεν θέλουμε η προ
σαρμογή να γίνει με επώδυνο για 
όλους τρόπο χρειάζεται να προετοι
μάσουμε ταχύτατα τη στροφή προς 
την ανταγωνιστική παραγωγή.

Η οικονομία μας πρέπει να γίνει 
πιο εξωστρεφής και ανταγωνιστική. 
Χρειάζεται τα προϊόντα μας να είναι 
χάρη στην πολύ καλύτερη και στα
θερή ποιότητά τους διεθνώς εμπο- 
ρεύσιμα και να ενσωματώνουν υψη-

λή τεχνολογία. Η συστηματική 
στροφή στις αγορές της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης μπορεί να 
αναπληρώσει τη μείωση των εξαγω
γών προς άλλες περιοχές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο 
θέμα της δημόσιας διοίκησης υπο
γραμμίζοντας ότι χρειάζεται συστη
ματική βελτίωση. «Ένα πρώτο ση
μαντικό βήμα αποτελεί η πιο αποτε
λεσματική διαχείριση των δημοσίων 
πόρων. Χρειάζονται σημαντικές αλ
λαγές στις διαδικασίες σύνταξης 
και εκτέλεσης του προϋπολογι
σμού. Σε πολύ σύντομο χρονικό διά
στημα και χωρίς ιδιαίτερο κόστος εί
ναι εφικτό:

α. Να υποχρεωθούν οι φορείς 
της τοπικής αυτοδιοίκησης και όλα 
τα ΝΠΔΔ να συντάσσουν προϋπο
λογισμούς κάθε χρόνο, να πραγμα
τοποιείται έλεγχός τους από ορκω
τούς ελεγκτές και να δημοσιοποιού
νται οι ισολογισμοί.

β. Το Ελεγκτικό Συνέδριο να με
ταφέρει την έμφαση στους ουσια
στικούς ελέγχους και την αποδοτι- 
κότητα και αποτελεσματικότητα 
των προγραμμάτων.

γ. Να εφαρμοστεί ένα νέο σύστη
μα κατάρτισης και εκτέλεσης του 
Προϋπολογισμού δαπανών με βάση 
προγράμματα.

δ. Να καταστεί δυνατή η έρευνα 
της κίνησης των τραπεζικών λογα
ριασμών του κάθε υπόχρεου από 
την εφορία.

ε. Να δημιουργηθεί μια ανεξάρ-
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τητη αρχή με εξουσίες για τον έλεγ
χο της απόκρυψης εισοδημάτων, 
της φοροδιαφυγής, το ξέπλυμα 
χρήματος, των συμβάσεων του Δη
μοσίου, των προεκλογικών δαπα
νών των κομμάτων και των υποψη
φίων. Οι έλεγχοι αυτοί για να είναι 
αποτελεσματικοί θα πρέπει να γίνο
νται επιλεκτικά και εις βάθος.

στ. Χρειαζόμαστε ένα νέο, σύγ
χρονο, αποτελεσματικό και δίκαιο 
φορολογικό σύστημα χωρίς εξαιρέ
σεις. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, 
μια ενιαία φορολογική κλίμακα για 
όλα τα φυσικά πρόσωπα ανεξάρτη
τα από την πηγή εισοδήματος τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον 
ενεργειακό τομέα λέγοντας ότι 
στην Ελλάδα επικρατούν ευνοϊκές 
συνθήκες για την αξιοποίηση της αι
ολικής και ηλιακής ενέργειας.

Προτεραιότητα σύμφωνα με τον 
πρώην πρωθυπουργό, αποτελεί και 
η μείωση των κοινωνικών ανισοτή
των. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ορ
θή στόχευση των κοινωνικών επιδο
μάτων. Το εγγυημένο κατώτατο ει
σόδημα αποτελεί ένα μέσο περιορι
σμού της φτώχειας. Απαιτεί λεπτο
μερειακή προετοιμασία για να μην 
καταστεί ένα μέσο πελατειακής εξυ
πηρέτησης προσώπων που δεν 
έχουν ανάγκη την κρατική στήριξη.

Επίσης, αναφέρθηκε και στο ζή
τημα της προστασίας του περιβάλ
λοντος λέγοντας ότι είναι μια από 
τις προϋποθέσεις της βιώσιμης 
ανάπτυξης. «Χρειάζεται να αποκτή
σουμε μια νέα σχέση με το περιβάλ
λον και να κατοχυρώσουμε θεσμι
κές διαδικασίες, που συντελούν στη 
μόνιμη διατήρηση και βελτίωσή του. 
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εί
ναι η εκτός σχεδίου δόμηση στα 
τέσσερα στρέμματα. Η ρύθμιση αυ
τή οδηγεί σε καταστροφή του τοπί
ου, δεν επιτρέπει μια απαραίτητη 
πολιτική χρήσεων γης και δημιουρ
γεί ένα εξαιρετικά υψηλό κόστος 
για τη δημιουργία υποδομών».

Καταλήγοντας τόνισε τα εξής: «Η 
αλλαγή στη σημερινή κατάσταση εί
ναι εφικτή. Η εικόνα της χώρας δεν 
πρέπει για μας τους ίδιους να είναι 
μια εικόνα μιζέριας που οδηγεί κάθε 
προσπάθεια για ένα καλύτερο αύ
ριο σε έναν κυκεώνα νέων προβλη
μάτων. Μπορούμε να αντικρίζουμε 

με βεβαιότητα το μέλλον αν πιστεύ
ουμε στη δίκιά μας δημιουργική 
συμβολή και δεν θεωρούμε ότι κά
ποιοι άλλοι μας οφείλουν μια καλύ
τερη ζωή. Οι λύσεις είναι στα χέρια 
μας».

Τον πρώην πρωθυπουργό προ
λόγισαν με θερμά λόγια ο δήμαρ
χος Λαρισαίων και πρόεδρος της 
ΤΕΔΚ κ. Κ. Τζανακούλης και ο πρόε
δρος του Επιμελητηρίου κ. Δ. Γκου- 
ντόπουλος, ενώ στην εκδήλωση πα
ρέστησαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ 
κ.κ. Β. Εξαρχος, Εκ. Νασιώκας, Σ. 
Μερεντίτη, Ρ. Ζήση, οι πρώην βου
λευτές Γ. Φλώρος, Νικ. Φαρμάκης, 
Νικ. Σαλαγιάννης, ο νομάρχης Καρ
δίτσας κ. Φ. Αλεξάκος, αυτοδιοικη- 
τικοί παράγοντες απ’ ολόκληρο το 
νομό, στελέχη του ΠΑΣΟΚ και πλή
θος κόσμου. Μήνυμα στην εκδήλω
ση απέστειλε και ο πρόεδρος της 
Βουλής κ. Δ. Σιούφας.
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