
*

V ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ., :

ΑΡΣΕΝΗΣ

ΜΕ ΘΕΛΗΣΗ 
ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ



Δ ΙΕ Ξ Ο Δ Ο Σ
ΜΕ ΘΕΛΗΣΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ

Ο Γ. Αρσένης γεννήθηκε το 1931 στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς. 
Σπούδασε στη Νομική Σχολή της Αθήνας, ειδικεύτηκε στο Τεχνολο
γικό Ινστιτούτο της Μασσαχουσέτης [ Μ. 1.1) και σταδιοδρόμησε στη 
διεθνή διπλωματία ώς επιφανές στέλεχος Οργανισμών όπως ο 
Ο.Η.Ε. και ο Ο.Ο.Σ.Α. Ολη του τη ζωή την αφιέρωσε στην αντιμετώπιση 
των προβλημάτων της Ανάπτυξης, που θεώρησε πάντα άμεσα συν- 
δεδεμένα με τα πολιτικά προβλήματα τής σύγχρονης Ελλάδας, Στη 
διάρκεια της καρριέρας του διακρίθηκε ιδιαίτερα για τις προτάσεις 
του για τη μεταρρύθμιση του διεθνούς νομισματικού συστήματος

και για τους αγώνες του για το 
διακανονισμό του εξωτερικού 
χρέους και για τη μείωση των δη
μοσίων ελλειμμάτων μέσα από 
την αναπτυξιακή αναδιάρθρωση 
των οικονομιών χωρών της Λ. 
Αμερικής και άλλων.

Στενός συνεργάτης του Α, Παπανδρέου, επιστρέφει στην Ελλάδα 
το 1981 για να συμβάλει στην εκπόνηση του οικονομικού προ
γράμματος του ΠΑΣΟΚ και στην πρώτη φάση της υλοποίησης του, 
ώς Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας.Πνεται γνωστός στο πα
νελλήνιο ώς " Τσάρος " της Οικονομίας ότ<ίν αναλαμβάνει το 
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας από το 1982 εώς το 1985 κάι, κατά 
καιρούς, τα Υπουργεία Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Το 
όνομα του συνδέεται πράγματι με το έργο της πρώτης τετραετίας 
για την οικονομική αναδιάρθρωση της χώρας: εκσυγχρονισμός του 
πιστωτικού συστήματος, αναμόρφωση της φορολογικής νομοθε
σίας, θεσμοποίηση αναπτυξιακού πλαισίου για τον ιδιωτικό τομέα 
με το ν. 1262, εκμοντερνισμός των επιχειρήσεων του δημοσίου το
μέα μέσα από την κοινωνικοποίηση, ανασυγκρότηση των προβλη
ματικών επιχειρήσεων, ανακατανομή των πόρων υπέρ της περιφε
ρειακής ανάπτυξης, βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομέ
νων, σύνταξη του δετούς προγράμματος Αναπτύξεως 1983 - 87,

Το 1985 εμμένει στην αναγκαιότητα για λειτουργική σύνδεση του 
προγράμματος σταθεροποίησης με το πρόγραμμα για την εξυγείαν- 
ση και την ανάπτυξη της οικονομίας, τίθεται εκτός ΠΑΣΟΚ και ανα
λαμβάνει, μέσα από το Ε.Σ.Κ., πρωτοβουλίες για την ανασυγκρότηση 
του σοσιαλιστικού χώρου και τη συνεργασία των προοδευτικών δυ
νάμεων.

Γ Ε Ρ Α Σ Ι Μ Ο Σ
ΑΡΣΕΝΗΣ

ΠΑΣΟΚ

Μετά τις εκλογές του Ιουνίου1989, ανταποκρίνεται στο προσκλη
τήριο συσπείρωσης της δημοκρατικής παράταξης, συμμετέχει ώς 
μέλος του Πολιτικού της Συμβουλίου στη Δημοκρατική Συμπαράτα
ξη, και εντάσσεται στην πορεία για την ανασυγκρότηση του ΠΑΣΟΚ 
μέσα από ένα ανοιχτό, δημοκρατικό, ενωτικό Συνέδριο. Στις εκλογές 
του Νοεμβρίου προτιμά, από τους συνδιασμούς Επικράτειας, τη μά
χη των μονοεδρικών κατεβαίνοντας ώς υποψήφιος βουλευτής του 
ΠΑΣΟΚ στην γενέτειρά του Κεφαλονιά.

Ενόψει των εκλογών του Απριλίου, για να διευκολύνει τη συνερ
γασία των προοδευτικών δυνάμεων στις μονοεδρικές περιφέρειες, 
αποσύρεται η υποψηφιότητα του από την Κεφαλονιά και διεκδικεί 
το βουλευτικό αξίωμα ώς υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ στην Α Αθήνας.
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Την κρίσιμη τούτη ώρα ο ελληνικός λαός 
καλείται να δώσει μια από τις αποφασιστικό
τερες μάχες της μεταπολεμικής του ιστορίας. 
Να επιλέξει το μέλλον του.
Αισθάνομαι ιδιαίτερα υπερήφανος που τη

μάχη αυτή θα τη δώ
σουμε μαζί, στην πό
λη που μεγάλωσα, 

Α  σπούδασα, δούλεψα,
Π . ^  στην πόλΓ που ξει και 

εργάζεται το 1/3 του 
πληθυσμού της πατρίδας μας,
Θα αγωνιστούμε μαζί στον διπλό αγώνα 

για να γίνει ανθρώπινη η ζωή στην πόλη 
μας, για να διασραλισθεί η αναπτυξιακή διέ
ξοδος από την κρίση στη χώρα μας. Η διέξο
δος που προτείνει το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρα
τική Συμπαράταξη, Η μόνη διέξοδος που μπο
ρεί να κρατήσει ανοιχτούς τους ορίζοντες 
μας στον κόσμο, να οδηγήσει σε μια ανάπτυ
ξη χωρίς ρύπανση, χωρίς χάος, χωρίς ανερ
γία, χωρίς ναρκωτικά,
Και μαζί θα νικήσουμε γιατί μας ενώνει η 

διαφορά που μας χωρίζει απ' όσους θέλουν 
να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι η ζωή μας 
δε μπορεί να αλλάξει.

Γ Ε Ρ Α Σ Ι Μ Ο Σ

Με φιλία και πίστη.
ΠΑΣΟΚ



% 4 Έχουμε μια τεράστια 
ευθύνη απέναντι σε αυτό το 
λαό. Δεν μπορούμε, δεν επι
τρέπεται να μη κερδίσουμε 
αυτές τις εκλογές. Το λέω 
για το μέλλον του έθνους 
και για το μέλλον του λαού 
μας. Το λέω με πεποίθηση 
και χωρίς καμιά υπεροψία 
για το Κίνημά μας.

Ανδβέγς Γ. Παπαχδρ^ον.
29.01.1990

Τ ο αισθάνονται όλοι. Το ξέρει πια ο 
καθένας. Τα χρόνια που έρχονται 
είναι κρίσιμα, Ο χρόνος που χά
θηκε πρέπει να κερδηθεί. Η κρί
ση πρέπει να σταματήσει εδώ. Τα 

αδιέξοδα πρέπει να ξεπεραστούν τώρα, 
Να απορρίφθούν οι παρωχημένοι δια
χωρισμοί, οι μικροπολιτικές αντιλήψεις, 
οι παλαιοκομμαηκές πρακτικές. Να 
σπάσει ο φαύλος κύκλος των αποσπα
σματικών μέτρων, των παλινωδιών, της 
φαλκίδευσης των κανόνων του παιχνιδι
ού. Να αποτραπεί η αναπαραγωγή μιας 
κοινωνίας χωρίς αξιοκρατικά πρότυπα, 
χωρίς κριτήρια επιβράβευσης, χωρίς δη
μιουργική προοπτική,

Η
 διέξοδος υπάρχει, Είναι μπροστά 

μας. Είναι υπόθεση όλων μας. 
Δεν είναι η επιστροφή στο πα
ρελθόν, Δεν είναι η παλινόστη- 
ση του συντηρητισμού, Δεν εί

ναι η περιπέτεια του νεοφιλελευθερι
σμού, που με το πρόσχημα της ελεύθερης 
λειτουργίας της αγοράς οδηγεί στην αύ
ξηση της ανεργίας, στην περιθωριοποίη
ση των νέων και των γυναικών, στην ανι- 
σοκατανομή του πλούτου και του εισοδή
ματος, στην υποβάθμιση της ζωής και του 
περιβάλλοντος, στην έλλειψη πρόνοιας 
και ασφάλισης, στην αμφισβήτηση των 
λαϊκών κατακτήσεων, στον κατακερματι
σμό της κοινωνικής συνοχής,



Δ
ιέξοδος είναι η ανασυγκρότηση 
του σοσιαλιστικού χώρου με βάση 
την εμπειρία του παρελθόντος,τα 
προβλήματα του σήμερα, τις προ
οπτικές του αύριο, Είναι η νέα 
πορεία του ΠΑΣΟΚ, το νέο ξεκίνημα μέσα 

από ένα ανοιχτό, δημοκρατικό και ενωτικό 
Συνέδριο. Διέξοδος είναι η ανασύνταξη 
μιας κοινωνίας με δυναμική συμμετοχή 
και πολλαπλή αξιοποίηση των μελών της, 
Διέξοδος είναι ο διάλογος, η συνεργασία, 
η σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων 
πάνω σ ένα φερέγγυο και ρεαλιστικό 
πρόγραμμα οικονομικών και κοινωνικών 
μεταρρυθμίσεων, που συλλαμβάνουν τα 
μηνύματα των καιρών, ανοίγουν τους ορί
ζοντες της Νέας Ευρώπης, απαντούν στις 
προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου,

ιέξοδος είναι η σαφής λαϊκή 
εντολή για μια σύγχρονη και 
συνεπή προοδευτική κυβέρνη
ση που:
• Να σχεδιάζει δημοκρατικά και 

να ελέγχεται κοινωνικά,
•  Να εξασφαλίζει δημιουργική απασχό
ληση σε όλους τους Έλληνες,
• Να προάγει την επιχειρηματικότητα, 
την ανταγωνιστικότητα, τον εκσυγχρονι
σμό ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
• Να αναπτύσσει την παραγωγή, την 
τεχνολογία, την παιδεία, την υγεία,



%% 1 ία να πετνχει ενα με- 
ταρρυθμιστικο πρόγραμμα, 
πρέπει να στηριχτεί από τη 
δημοκρατική 1 πλει<|νή(μ|, 
πρέπει να γίνει λαϊκή συ
νείδηση. Για να γίνει αιτ» 
πρέπει να ανοίξει η διαδι
κασία για το πέρασμα τη| 
εξουσίας από ένα κλειστό 
κύκλωμα κορυηηςιστη δι£ Μ 
μοκρατικη βάση * *

α προωθεί τα εθνικά μας θέμα
τα με την ενίσχυση ενός ισχυ
ρού εσωτερικού μετώπου,
• Να εγγυάται το μέλλον των 
παιδιών μας εξασφαλίζοντας 

σήμερα τις προϋποθέσεις του αύριο. 
Είναι η διέξοδος του Εκσυγχρονισμού 
μέσα από την Ανάπτυξη. Της Ανάπτυ
ξης μέσα από τον απεγκλωβισμό, της 
δυναμικότητας, της εφευρετικότητας 
και της δημτουργικότητας του ανθρώ
που.

Ε
ίναι η διέξοδος της Προόδου. Η 
διέξοδος που προτείνει το 
ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Συ
μπαράταξη. Η διέξοδος που θέ
λει τώρα:

τους ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ της 

τη ΓΝΩΣΗ τους 

τη ΔΥΝΑΜΗ τους 

τη ΘΕΛΗΣΗ τους 

τη ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ τους 

την ΑΠΟΦΑΣΗ τους


