
Πέμπτη 29 Μαρτίου 1990 ✓  ύεκΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Π Ο ΥΛΑ  ΡΑΠΤΗ

—μομονή. «Δέκα και μία μείνανε» έως ότου αποφασίσει ο 
κνΙ,ι,ΨΧ(>ς λαός. Η επιστολή Ντελόρ ήρθε την κατάλληλη 

ψ  στιΥθή που η επιστολή Λημητριάδη, Κιάπε ή λοιπών 
β  συγγενών είχε αρχίσει να μην ενδιαφέρει κανέναν. Το σίγουρο

~ ~  τιναι οτιαυτή η επιστολή είναι γνήσια. Κάτι είναι και αυτό 
αι κυρίως βοηθάει να πλεχτούν νέα σενάρια με μπόλικη 

καταστροφολογία...
£,νβί ότι τα κόμματα αντιμετωπίζουν πρόβλημα στο να 

βρουν προθύμους αχθοφόρους πλαστικών σημαιών. Από την πλευρά 
τους οι ψηφοφοροι αναζητούν σημαιοφόρους αξιών και η προεκλογική

ζωή συνεχίζεται
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προκαλεσε ποικίλα ουναισθήματα. Πενήντα έΕι 
διανοούμενοι υπέγραψαν μια δήλωση - 
διαμαρτυρίας γι αυτή τη συμφωνία. Ανάμεσα 
τους εκλεκτοί εκπρόσωποι του πνεύυατος, αλλά 
και κάποιοι που σπεύδουν γενικώο να 
συνυπογράφουν!
Προς αυτούς λοιπόν απευθύνεται η πρόσκληση 
του υποψήφιου βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Στέφανου 
Ληναιου, που θα εχει ενδιαφέρον να μη μείνει αναπάντητη Μγ ηέ,,π ,.τη _. _ΓΤ'_μ ■
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Α Συγκέντρωση για παιδιά 7-77 ετών 
πραγματοποίησε χτες στο «Σινεάκ» του 

Γ Ύ  Πειραια η Λαϊκή Αντιπολίτευση, στην 
%™ι° μιλη? αν Τα στελέχη του Νέου Αριστερού 
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Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της «ΕΠΙ 
στους παρακείμενους χώρους του 
κινηματογράφου υπήρχαν αρκετοί άνθρωποι 
του Μιμη Ανδρουλάκη, οι οποίοι ήλεγχαν την 
κυκλοφορία. ΓΛ 1 ”
K pS Υ ^ ° Τ0ν’ το «ανανεωτικό» στέλεχος του 
^·π!ή?αΤερη εται στΓ,ν Α Πειραιώς και αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις διαφόρων υπάρχει
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Εν τω μεταξύ, αν 
δεν προλάβατε να 
το καταλάβετε η 
Ανοιξη έχει μπει 
για τα καλά και 
ευτυχώς υπάρχουν 
ακόμη γειτονιές 
στην Αθήνα που 
μυρίζουν 
αγιόκλημα και 
γιασεμί. Κάντε 
καμιά βόλτα τα 
βραδάκια που η 
πόλη μοιάζει 
λιγότερο
εκφυλισμένη. Μόνο 
μην προτιμήσετε τα 
Εξάρχεια, γιατί 
αστυνομοκρατούντ- 
αι (πιο κομψά 
ονομάζεται και 
«επιχείρηση 
αρετής»).

αναπάντητη. Με θέμα «Το σήμερα καί το αύριο» 
^ 7η™αΐθς τους προσκαλει την Τρίτη (3/4/90) στις 7.30 μ.μ. στο θέατρο «ΑΛΦΑ» Πατησίων 37 
για μια ανοιχτή, ελεύθερη, πολιτισμένη 
συζήτηση και ισχυρίζεται ότι μοναδικά του μέσα 
είναι τα επιχειρήματα, τα γεγονότα και η 
ειλικρίνεια και μοναδικός του στόκος υια 
καλύτερη πατρίδα. Λ s μ

Οικονο
μικό

ντέρμπι
Σκανδαλολογία - 
Οικονομικοί 
δείκτες σημειώσατε 
/...
Αυτό υποστήριξαν 
χτες σε συνάντησή 
τους με τους 
εργαζόμενους του 
υπουργείου 
Εμπορίου οι 
υποψήφιοι 
βουλευτές του 
ΠΑΣΟΚ Γιώργος 
Παπαβασιλείου’ ·

. (φωτογραφία) και 
Γιάννος 
Παπαντωνίου. 
Αναφερόμενοι σε 
θέματα της εθνικής 
οικονομίας, είπαν 
ότι οι οικονομικοί 
δείκτες
επιδεινώθηκαν 
ραγδαία το δεύτερο 
εξάμηνο του 1989 
σαν αποτέλεσμα 
της κακής 
διαχείρισης, της 
σκανδαλολογίας 
και της
κινδυνολογίας της 
Ν.Α.

Ε Ν Τ Ο Σ
Κ Α Ι  Em

Η επιστολή Ντελόρ παραμένει και 
σήμερα στο κέντρο της επικαιρό- 
τητας. Ο υποψήφιος βουλευτής 
του ΠΑΣΟΚ στην Α' Πειραιά, Κώστας 

Σημίτης σχολιάζει:
«Η επιστολή Ντελόρ επισημαίνει σω

στά τα προβλήματα που δημιουργούνται 
από την εξέλιξη ορισμένων μακροοικο
νομικών μεγεθών. Τα ελλείμματα του δη
μοσίου τομέα, ο ετήσιος ρυθμός πληθω
ρισμού και το έλλειμμα του ισοζυγίου πλη
ρωμών, συνθέτουν μια απειλητική εικό
να για την οικονομία μας έχοντας ανα
τρέψει την πορεία ανάκαμψης που είχε 
αρχίσει με το τέλος του ’87.

Οι διαπιστώσεις αυτές έχουν γίνει και
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έχουν υπογραμμισθεί από υπεύθυνους πολιτικούς και 
οικονομικούς παράγοντες. Ωστόσο το πρόβλημα της 
ανάπτυξης της οικονομίας μας δεν εξαντλείται μόνο 
στη σταθεροποιητική της πτυχή με την οποία ασχολεί- 
ται η επιστολή Ντελόρ.

Το πρόβλημα ανάπτυξης της οικονομίας εξακολου
θεί να συνδέεται με το πρόβλημα του εκσυγχρονισμού 
της και ιδίως με σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα όπως 
η χαμηλή παραγωγικότητα, η τεχνολογική καθυστέρη
ση, οι περιορισμένες επενδύσεις. Οι εξελίξεις στην Ευ

ρωπαϊκή Κοινότητα, η δημιουργία της 
ενιαίας αγοράς και η επικείμενη έναρξη 
της οικονομικής και νομισματικής ένω
σης καθιστούν επιτακτική πλέον την πα
ρέμβαση με μια δέσμη δραστικών μέτρων 
που θα αποτρέψουν την επιδείνωση της 
κατάστασης των μακροοικονομικών με
γεθών και θα επιτρέψουν και πάλι την 
ανάκαμψη στα πλαίσια ενός μεσοπρόθε
σμου προγράμματος ανασυγκρότησης της 
οικονομίας.

Πρέπει να τονισθεί ότι χρειάζεται μια 
συντονισμένη δράση σε επίπεδο οικονο
μίας και ειδικότερα επενδύσεων, παιδείας 
και διασύνδεσής της με τις παραγωγικές 
δραστηριότητες, τεχνολογικής αναβάθ

μισης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αποτελεσματι
κής και παραγωγικής λειτουργίας των υπηρεσιών του 
δημοσίου.

Η Ν.Α αντί να καταστροφολογεί χρησιμοποιώντας 
προεκλογικά την επιστολή Ντελόρ για να παρουσιάσει 
πειστικό το νεοφιλελεύθερο πρόσωπό της, θα ήταν προ
τιμότερο να σκύψει με υπευθυνότητα στα προβλήματα 
της ελληνικής οικονομίας και να διατυπώσει φερέγγυες 
προτάσεις για την έξοδο από την κρίση και την επάνοδο 
της οικονομίας μας στην τροχιά της ανάκαμψης».

Σ Υ α ε
«Είναι φανερό 
ότι προετοιμά
ζεται συστη
μα τικά  το 
έδαφος για 
κεντροδεξιές  
σ υ μ μ α χ ικ έ ς  
κυβερνήσεις, 
μετά από κά
ποια ενδιάμε
σα
μεταβατικά στάδια συμμαχι
κών κυβερνήσεων με τη συμμε
τοχή και δυνάμεων της 
Αριστερός. Η Αριστερά δεν 
πρέπει να συμμετάσχει σε τέ
τοιες κυβερνήσεις. Αρκετά  
πλήρωσε μέχρι τώρα ο κόσμος 
της, τη λαγνεία της εξουσίας, 
την αλλοπρόσαλλη - αντιφατι
κή πολιτική, τις παντός είδους 
συναλλαγές και τις τυχοδιω
κτικές επιλογές της ηγεσίας 
του Συνασπισμού». 
(ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΝΙΑΣ, ΚΚΕ 
εσ. Α-Α, σε συνέντευξη Τύπον 
στη Αράμα).

«Αυτά που συ
νέβη σαν στις 
Α ν α τ ο λ ικ έ ς  
χώρες, αυτά 
τα συγκλονι
στικά γεγονό
τα που
οδηγούν την 
ανθρωπότητα 
σε άλλου τύ-
που σχεσεις, 
δεν δικαιώνουν δεξιά κόμμα
τα, δεν δικαιώνουν συντηρητι
κά κόμματα. Α ντίθετα  
δικαιώνουν κόμματα σαν το 
ΠΑΣΟΚ, που μιλάει για έναν 
σοσιαλισμό με ανθρώπινο πρό
σωπο, για ένα κράτος που σέ
βεται τον πολίτη και, κυρίως, 
μέσα σε μια δημοκρατία. Δεν 
μπορεί να επικρατήσει ο σο
σιαλισμός χωρίς να έχει δημο
κρατία».
(ΕΥΑΓΓΕΑΟΣ ΚΟΥΔΟΥΜ- 
ΠΗΣ, ΠΑΣΟΚ Β Αθήνας, σε 
συνέντευξή του στον SKY ).

«Είμαι πάντο
τε της γνώμης 
ότι στο λαό 
πρέπει να λες 
όλη την αλή
θεια. Δεν πρέ
πει να του 
κρύβεις τίπο
τα. Εκτός αν η 
απόκρυψη της 
αλήθειας οφεί
λεται στην επιθυμία να μη δη
μιουργήσεις πανικό. Αλλά εδώ 
δεν δημιουργούμε πανικό. Ο
ταν όλος ο κόσμος ξέρει ότι 
δανειζόμαστε για να πληρώ
σουμε τους μισθούς των δημο
σίων υπαλλήλω ν και τις 
συντάξεις των συνταξιούχων, 
δεν αντιλαμβάνεται σε ποια οι- 
κτρή οικονομική καταστάση 
έχουμε περιέλθει;». 
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΑΔΑΗΣ, Ν.Δ. 
Κέρκυρα, στον «9.84» για την 
επιστολή Ντελόρ).

«Και στο ΠΑ
ΣΟΚ και στη 
Ν .Δ . υπάρ
χουν δυνάμεις 
ε κ σ υ γ χ ρ ο ν ι
στικές, οι ο
ποίες βέβαια, 
πρέπει να απε
λευθερωθούν 
κάποια στιγμή 
και να απελευ
θερωθούν με

«Μόνο το ΠΑ
ΣΟΚ εγγυάται 
τον εκσυγχρο
νισμό και την 
ανάπτυξη της 
χώρας χωρίς 
να υποβαθμι
στούν οι κατα-
κτησεις του 
Ααού. Μόνο 
το ΠΑΣΟΚ

σύστημα και 
προοπτική. Αλλά και σήμερα 
αυτές οι δυνάμεις πρέπει να 
συμβάλουν στο να υπάρξει λύ
ση. Μια λύση και φερέγγυα και 
αποτελεσματική».
(ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΔΗΣ, ΣΥ
ΝΑΣΠΙΣΜΟΣ, Β' Αθήνας, σε 
συνέντευξή του στον «SKY».

μπορεί να εξασφαλίσει την κοι
νωνική συναίνεση που τόσο εί
ναι αναγκαία  για την 
ανόρθωση του τόπου. Μπορεί 
να κάνει πράξη τη «Μεταρρύθ
μιση παντού» που ζητάει ο λα
ός μας».
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ, 
ΠΑΣΟΚ, Κυκλάδες, σε ομιλία 
του στα νησιά).

«Η Νεοφιλε
λεύθερη άπο
ψη, είναι κάτι 
που δεν ξεκα
θαρίστηκε πο
τέ στον  
ελληνικό λαό 
από τη Ν.Α., 
δεν τόλμησε 
ποτέ η Δεξιά 
να το συζητή
σει μαζί του. Και τούτο γιατί εί
ναι πρόταση που εξυπηρετεί τα 
μεγάλα και ξένα συμφέροντα, 
που κάνει τους πλούσιους 
πλουσιότερους και τους φτω
χούς φτωχότερους. Είναι η 
πρόταση που κρύβει μέσα της 
την αύξηση της ανεργίας πάνω 
από το 20% του ενεργού πλη
θυσμού και που περιθωριοποιεί 
τους νέους».
(ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ.  
ΠΑΣΟΚ Α ' Α Μήνας )■
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