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Τραπεζών και τών ’Οργανισμών 4- 
πιτείνουν τό κλίμα τής άβεβαιότη- 
τας καί τής συγχύσεως στήν οικο
νομία, δήλωσε ό πρόεδρος τού ΠΑ 
ΣΟΚ κ. Α. Παπανδρέου κατά τή 
συνομιλία του μέ τούς πολιτικούς 
συντάκτες τών εφημερίδων. Αύτές οϊ 
αλλαγές —  πρόσθεσε —  ίσως νά έ
πρεπε νά γίνουν, άλλά τώρα έρχον
τα ι ώς ένα ακόμα βήμα σέ σειρά μέ
τρων τής Κυβερνήσεως πού έχουν 
προκαλέσει σάλο. Αύτό τόν σάλο 
μπορεί νά τόν έπιτείνουν οί μαζικές 
άλλαγές.

Ό  κ. Α. Παπανδρέου είπε έπ ίσης, 
ό τ ι, άσχετα μέ τ ις  προθέσεις καί 
τ ις  ικανότητες τών νέων διοικητών 
τ ις  όποιες δέν γνωρίζει, είναι ύπσ- 
χρεωμένος νά σημειώσει ότι οϊ δια
συνδέσεις τους μέ τράπεζες τού εξω
τερικού καί ιδίως άμερικανικές, δη
μιουργούν τήν έντύπωση ότι ό τρα
πεζικός μηχανισμός τής χώρας πα- 
ραδίδεται ώς ένα βαθμό σέ άμεο> 
κανικα χέρια.

Συνεχίζοντας ό Πρόεδρος τού ΠΑ 
ΣΟΚ είπε, ότι άναμφίβολα όλόκλη- 
ρος ό δυτικός κόσμος περνά βα- 
θειά δομική κρίση πού έκδηλώνεται 
ώς στασιμοπληθωρισμός. Ή κρίση 
αύτή οφείλεται στον σεριορισμό τών 
δυνατοτήτων τού μεγάλου κεφαλαίου 
γ ιά  προσοδοφόρες έπενδύσεις, άλλά 
καί στο γεγονός, ότι ό Τρίτος Κό
σμος, πού ώς τώρα ήταν άδικημέ* 
νος, έπ ιβάλλει, προς τό παρόν γ ιά  
ένα προϊόν, τό πετρέλαιο, ίσους ό
ρους άνταλλαγής. Ή κρίση τού δυ
τικού κόσμου έπηρεάζει καί τ ις  σο
σιαλιστικές χώρες.

’ Αλλά, συνέχισε ό κ. Α. Παπαν
δρέου τά χάλια τά δικά μας δέν 
μπορούμε νά τά άποδώσουμε σ’ αύ
τές τ ις  γενικές α ιτ ίες . Δέν εϊνα» 
μόνο αντανάκλαση τών γενικών αύ- 
τών φαινομένων. ’Οφείλονται σέ δύο 
συγκεκριμένους λόγους: Σ τή  δομή 
τής οικονομίας μας πού είναι ύπα- 
νάπτυκτη καί γ ιά  τήν όποια εύθύ. 
νονται όλες οϊ κυβερνήσεις τών -ε- 
λευταίων δεκαετιών, καί στήν έλλει
ψη προβλέψεως καί ιτολιτικής άπό 
τήν κυβέρνηση τής Ν.Δ.

Ό ποιος άντιλαμβανόταν τ ϊ  συνέ- 
βαινε θά εύρισκε τρόπο νά βγάλει 
τή χώρα άπό τή δύσκολη κατάστα
ση. Ά λλά ή κυβέρνηση τής Ν .Δ. έ 
δειξε άνικανότητα. Πέρα από τή συν
τηρητική της πολιτική, παίρνει μέ
τρα άλλοπρόσαλλα, άντιφατικά καϊ 
άλληλοαναιρούμενα... Έ τ σ ι έχει ο
δηγήσει τή χώρα σέ πληθωρισμό 
καλπάζοντα καί σέ ύποαπασχόληση 
τού έργατικού δυναμικού. Ή κυβέρ
νηση καί προσωπικά ό Πρωθυπουρ
γός πού έπι λέγε» τούς συνεργάτες 
του έχουν τεράστιες εύθύνες άπέναν- 
τ ι στόν ’ Ελληνικό λαό. Ή όρθή πο
λιτική γ ιά  νά βγούμε άπό τό άδιέ- 
ξοδο θά ήταν, όχι ό περιορισμός τών 
έπενδύσεων, άλλά ή αύξησή τους γ ιά  
νά αυξηθεί ή προσφορά προϊόντων.

Κυβερνητικός έκπρόσωπος, σχο
λιάζοντας άργά τό βράδυ τ ις  πα
ρατηρήσεις τού κ. Α. Παπανδρέου, 
δήλωσε:

«Δέν άντιλαμβάνομαι γ ια τ ί ό κ. 
Α. Παπανδρέου σπεύδει νά κάνει 
σχόλια καί παρατηρήσεις, επί τής 
οικονομικής πολιτικής τής κυβερνή- 
σεως. Συντόμως θά έχει τήν εύκαι- 
ρία νά αναπτύξει τ ις  άπόψεις του 
στή Βουλή κατά τή συζήτηση τού 
προϋπολογισμού καί νά πάρει τή* 
δέουσα καί πλήρη απάντηση».


