
Ευμ.λovloπκδq
αMαγδq

σToι, κoσμo
rλλd η EMdδα

επμεUε!
rο xτεviζεTαI

Toυ ΓIANNH MAPINOY



]Iioπoμπδq: εUδg
δλλoυ'6ραθεiδυ

Kιiριε Mαρiνo,

Δειθiiiε παρακαλδ τα θερμd μoυ ουγxαρητηglg Υlq τ!v fιFnτl{t δ!{iηρ.ιqη

πoυ'bαξ θγlvi με,την' απovδμ η ioυ Eυ ρωπαiκo δ Bραθεioυ Δη μ-oqoγραφiα1'
1989.",

Εδγouαr αιrτri η δrακρloη vα εiναι o πρoπoμπδ9 εvδ9 dΜoυ θραBεioυ γlα τo

o'roiδ πιατε0ω'δir Θα iioτi ακδμα πro υπερηφανo5. Το θραθεio αυτδ Θα μπo-
ρoδoαμε να τo τιτλoφoρηooυμε <Bρα6εio αvαμδρloη απδψεων Γ' Mαρiνoυ'

iλ',s i.,αxηr'*ε5 
'rριio'reioε,εξ 

πoυ επi xρδνrα κατα-θ_α}ιλετε μioα αro xδρo τωv

δρoαriρ,δiη'r, o'og μ, o*,*iiμεvo oiδhδ την αvα6dΘμloη oτηv πατρiδα μα9
iiq 

',oi,.,*ηξ, 
olκovo|rκη5 καr irνευμοτικηg ζωη9 και πoυ θα εκφρdζεTε llε τα

eii'*δ o.roiJιioματd πoιi θα πρoi0ψoυv απδ μiα υπεδθυvη κω oυvεlδητη

πρoαπdθεια δλων μα5 πoυ δεv θα αργηoεl να πραγματoπoηθεi;
l Γ,, αυτi.τηv πρoαπdθεIα καl γt' αυτδ το απmiλεαμα εΙμαι αloιoδοξo9. Kαl

πdλι θερμδ oυγ1αρητηρlα' 

r.#iδf'fiHnt112-. , , ,

Δ/vτη5 Εμπoρικξ5 Tραπζη5
KεwρlκoΟ Kατ/τo5 ΠεIραtα

Πεrραlds 26.3.1990

τoγδv, εdv η πδληol5 τη9 μετoxη5 γivεl
εlζ γρoνlκδv δrdατημα tλαοooν τoυ
iτoυξ απδ τηq αγoρdg. H λ0olg αυτη
επlτυηdvεl τoυg εξη5 αrδ1oυζ ητol:
α) εξo6ελiζεl, d δαrω αloΘητδs περlo_

ρΙζεI τα9 αγoρdq κα τα5 πωληoεrg με-
Toχωv απo Toυs Tζoγαooρoυs.

θ) δημloυργεi φoρoλoγητθαv δληv, καl

μdλlαrα δl' εlooδηματα απoκτδμενα
ακδπω9.

γ) επαvαφiρεl την αγoραπωληoΙαv με-
τoγδv εlq τoυq επεvδυτd5, τωv oπoiωv

μdλrαrα περroρiζεl τoυ5 κlvδ0voυ5 απδ
τεxνητdg αυξoμεlδoεl5 τη9 αξΙα5 τωv

μετo1δν, εξυπηρετδvτα5 o0τω την
υγrd xρηματoδδτηolv τωv επr1ειρ{-
σεωv και Tov σKoπov πρos πραΥμαTω-
olv τoυ oπoioυ εΘεoμoθετηΘη τo Xρη-

ματιoτ{ρrov.
Mετd τlμη5

KΣτAΣ Σ. κABBAΔiAΣ
Δlκηγδρog

Nαυαρivoυ 15 '106 81 AΘηvαl
10 loυλioυ 1990

Πot πiμε
ξυπδλητol

or'oμiΘn;
KΟρι'ε ΔrευΘυντd,

o καθηγητη5 Σ. Θεoφαviδηg κλεiνεl
τo dρΘρo τoυ, πoυ δημoolε0τηκε αrov
o'Τ' τη9 5.7.90 με τoν τiτλo: nΠδ5 Θα
θπρεπεvα εκτιμηΘoδv επrαrημovι κα τα
oυν καl πληv τη9 Χρυoη9 oλυμπrdδα5
'1996>, με τo παρακατω επlχεlρημα:
<'oταv'o Περlκληq δημloδργηoε τov
ΠαρΘεvδvα δεv υπoλδγloε τo λoγrαrl-
κδ i<δατoq τoυ... Αv τo υπoλδγrζε, δεv
Θα εixαμε ivα απδ τα τελεlδτερα δη-

μιoυργηματα αrov κδoμo...>.

Επlxεiρημα πoυ oυμπληρδνεt δoα
αναφΞρεr δτl iπρεπε να περti1εr μlα
oλoκλriρωμδvη ανdλυoη (πoυ- δεν iΙεr
γivεl δτiω5 δixεταl) γtα vα υπdρ1εr δυ'_

νατδτητα "iγiυρηg καr επrαrημovrκd
αδrαμφloBητητη9 Θiοη5, Kα| (πoσoτl-
κηq iκτΙμηoηq τoυ oυvoλtκoΟ κδατoυ5
καr oφiλoυ5 των oλ. Αγδνων, καl vα
εivαt πεtαrικig ol απδψεlξ γlα τ|s επl_

τrrδoεtg τoυg <oτηv ευημερiα μαq, 1ρη-
ματlκη καl πραγματrκηr. Kαι δηλδνει,
bρxiζovταξ τo αρΘρo τoυ, δτr παρατη-
ρii 

'με 
λδπη τoυ dτl πoMoi, xωρi5 να

i1oυν κdvεr'μrα τiτorα αξroλδγηoη nεκ-

φbdζoνταl με αυΘεvτiα γl'αυτην ω9:

πδlυaξoδη' πoλυτiλεrα, oικovoμrκη
απερroκεψiα καr αλλα η1ηρd παρδ-

μolαΣ.

To επlxεiρημα πoυ κλεivεt τo dρΘρo
Toυ o K. Σ.Θ. oμoλoγΦ oτl με εvτυπο)-
oiαoε καl με iκανε, πρog αrιγμη, vα ξε'
γdοω τιq αντlρρηοεrq πoυ μoυ !n-
ijroδργηοε τo dρΘρo δoo τo δlαθαζα.
'oτr δηλ., αv δεv ixεl καvεi5 τt5 απαl-
τoδμενiq εlδlκiξ γvδoει9 καr δεv Ι1εr κd'
vεl ilrα πληρη αvdλυoη.γlα ivα Θθμα,

δεν μπoρεΙ vα δtατυπδvεt αρvηTlKεs
απδiψεlq'γr' αυτδ καt μdλloτα-απρoxd'
λυτπλ. ενδ, παρd τo δτr δεν ixεl κdvεl
τnν ανdλυoη αυτη αv καt θxεt τl9 απαl-
τo,jμεvεq εl6rκiq ψδoεr5, μπoρεi να
δlαiυπδvεl, iαrω κdπω5 oυγκεκαλυμ-

μivα, ευvoiκδ5 απδψειg γlα τo θδμα.
'oτr, ακδμα, Θεωρoδνται πoλtτloτtκδ
καr τrvευμbτrκd αγαΘδ uμε παrδαγωγt_
κη _ ψυ1rκη ωφδλεια, or_oλυμπιακoi
Rγδvig, δπωq γivowαr 6iθαια oημερα,

![ olκolνoMlKoΣ 2 Aυγo0αroυ

με τov_αθδμrτo αvταγωvlομδ - vτoπdρr_
σμα κλπ., To χoρo τωv εKαToμμυρlωv,
τδ δργlo τηq δrαφημroηg, τα αστροvo-
μtκd'ποod πoυ εξαoφαλiζoυv δool πα-
boυv μετdλλια αΜα καr δλor ot αγωvl-
ζδμεvor πoυ πρo6dMoυv καπotα
πρoΙδντα κλπ. Mε τηv εκμετdλλευoη
τδv πdvτων, ακδμα καr τηg oλυμπrα-
κis Φλδγαs, απδ τηv oπoiα, ευτυxδ5,
γλδτωoε'μδvo η δdφvη... 'oτr ελπiζεr
irωg uη Xρυoη oλυμπrdδα Θα 6ρεl τov
κατdMηλb Mελετητη Πρoγραμ ματrαrη
και Αξιoλoγητd τη5, δατε να απoτελi-
οεr πηγη εθνrκflq πρoκoπη5 και υπερη-
φdvεlδξ'γrα δλoυg τoυ9 'ΕΜηvε5>. Tη

αrrγμit πoυ o ευμεγδΘηq τδμog υπoαrη-
ρrξηξ iηs Xρυοη5 oλυμπrαδαq ixεl τ_υ-

πωθii απδ καιβδ καl i1εr δrαvεμηθεi
ιiδn oε εκατovτdδεq καl πoυ, Bi6αlα,
dεv'φαivεταr να υπδρxεr δlαΘεοη (καl

αoφδλδq xρδνo5) γrα α)ιλε5 μελiτε9.
'oμωξ, πoλι] γρηγoρα, καl o' αυτδ

ουvεiiλεoε καr τo τελευταio περi Mελε-
τητη _ πηγη εθνrκηq πρoκoπηq, o εvτυ-

πωοιαoμoq μoυ, απo To επlΧεlρημα με
τo oπoio iκλειοε τo dρθρo τoυ o κ.
Σ.Θ., εξαvεμΙαrηκε.

Kαl πριbτo, επεrδη o Περtκλη5 με τηv
εξoυoici πoυ εi1ε καl με τlξ oυvΘηκε5
τη5 ΑΘηνα5 (αλλα καl τoυ περiγυρoδ
τιiξ) εκεivη τηv επoγi1, μπδρεoε vα δη-

μrδυ_ργηoεi τoν Παρθεvδνα χωρiq vα
υπoλoγioεl To λoγ|στlKo Koστos, αφoυ
η Αθηiα τδτε εixε τα απαtτoδμεvα
i'λεovδoματα αMd καl τιg πρooπτrκiq
πoυ τι9 επiτρεπαν να τα διαθioεr θτoι
καr δ1r γlα τi5 αυρrαvig, δδoκoλε5 μθ_

ρεq - ακδμα Kαl γlα Tη μεταφoρd τη5
iκτδq Λεκαvoπεδioυ. Evδ o κατdMη-
λoq Mελετητf19 τη9 Xρυoη5 oλυμπιd-
δαq, iατω καi αν θρεΘεi, πiρα απδ μrα
ωραiα και αξlδλoγη μελδτη πoυ Θα πεi'
oil δooυq δixoιταr τη αrαΘμloη των
παραμθτρωv'iroυ θα καταλη€ει να δε-

γτεi, δεν Θα καvεt αrαθμioειq καl παρα-
δo1i5 πoυ vα δixovταr ol πdvτε5. AMd
καi'αv τoυ5 πεioεl, τl iγrvε; 'Εxεl τηv
εξoυoiα vα πραγματoπorηoεl τα θργα
πoυ πρiπεt vα γivoυν και μdλrαrα oδμ-

φωvα με τη μελδτη; 
'Αλλol iχoυν αυτη

iηv εξoυoiα καl ηδη [εκivηoαv 1ωρi5 να
τov ρωτηooυν, Kαι ixoυv dλλoυq τρδ-

1990

πoυC Kαl uεθδδoυq vα πεiθoυv, ενδ δεν

tγoυv καilμια αvαγκη απδ oλoκληριυ-
ιiivεc uελiiεc, δατω iαl αv επ16ε8αlδ_
voυv τis επrλoγθg τoυ9. Γιατi 6dζoυv πε-

ριoριoμoδg καr δεoμεδoεlg. πoυ ω's

εξoυoiα απε1θαvovταt αφoυ περloρl-
ζoυv τoυs (κατα Tα KαΛα καl συμφερo'
vτα, xεlρroμo0g πoυ παρoυοtαζoνταt

"αvαγkciiol, oτηv πoρεiα εκτiλεoηq
ενδ9 iργoυ.

'Eπεlτα, Tl vα Toυs πει o Mελετητη5.
'oτr η 1δρα μα9 δεv 6ρioκεταl ατηv
επoxη' ii15' ΑΘiiναs τoυ Περlκλη,. δηλ.
πρδiη δδναμη αrov (ψωαrδ) κδoμo,
με δλεq τιq πρoo1TτlKεs μπρoστα Tηζ
iδυvnτrκd ioτω), αΜd... Χιλroεlπιυμiνη
η καido.αοη τηq xδραg μα5 καr εiναι
d1αρo vα επbναλαμBdνovταr oυvεxδq
τα iδrα'

ΑMd o κ. Σ.Θ., ωg olκovoμoλδγog,
ξiρεr τηv κατααrαoη τηq 1δρα5 μα5.
Πδ5 επoμivω5 ελπiζεl vα θρεθεi Mελε-
τητηq γlα vα απoτελioεt η Xρυoη oλυ-
μπrdδα πηγη εθvrκηg πρoκoπη5... καr
ανακατεδεl ταυτδxρovα τov Περrκλη;
ΓrατΙ δεv αvαφiρεταl καλδτερα αrα
1ρδvlα αμioωg μετδ τoν Πελoπowη-
οiακδ πδλεμo; M'αυτη την αvαφoρd -

o0γκρroη τoυ, δεν αwιλαμ6dvεταt δτr
δrκαlδvεi δooυq δεv i1oυv εμπlαrooδ-
vη στls καTασκευi5 τωv oικovoμoλδ'
γωv, Ιoτω καt αν απoτελo0v πoλι]τo-
με5 μελiτε9 με πληθoq δlαγρdμματα
καl μαΘηματlκo0g τδπoυ5;

Γιατi η orκovoμrκη (δπωg δrdθαoα
καπoυ)'εΙvαr περιooδτερo oxθoειs,
ioτω καl αν αoxoλεiται δλo καt πε-

ρrooδτερo με αρlθμo0q. Kαι iαrω κt αν
ixε, μεγ&λεξ δrvατδτητε5, πρδτov, δεv

αiroipαoiζεi η iδrα γlα τηv υλoπoiηοη
τωv αναλιjoεων - αxεδrαoμδv τηs Kαιl
δεδτερov, ο'δλεg τr5 αvαλδoεlg - αxε-
δlαoμbδq τηq πρiπει να κdνεl υπoΘi-
oειq iαl παβαδo1i5 (με ουαxετroμo05)
γrα πλflΘog παραμθτρoυ9 πoυ επηρεd-
ζovταl bπδ τo παρελθδv, τo παρδν και
τo uiλλov. Kαt δεν εΙvαr πdντα δυoκoλδ-
τεjoι αrην εκτiμηoη τoυ9 αυτoi πoυ 6α'
oiζovταr oε μεMovτlκδg oυνΘηκε5' Kαl

μ' αυτiξ τι5 υπoΘθοεl5 κλπ., πoυ bεν

εiναr μδvo αrηv αρμoδιδτηTα Tηs olκo-

voμlκη9, θxει δεlνoπαθηoεl πoMi5 φo-
ρi5 η ανΘρωπδτητα, xωρi5 αυτδνα oη-

μαivεr δτl Θα πρiπεl vα αrαματηoεr η
πρoαπdθεια δλo καl oωαrδτερη5
αrdθμloη5 τωv παραμiτρωv πoυ επη-
ρεdζoυν τlg ανΘρδπlvε5 δρααrηρlδτη-
τεs.

Τελεrδvovταg.'Eναq απλδ9 συσXετl-
oμδq τηg κατdαrαoη5 τηq xδρα5 μα9
μi τηv λθηvα τη9 επo1η5 τoυ Περrκλη η
τr5 αλλε5 1δρε5 πoυ δlεκδικoδv την
oλυμπrdδα τoυ 1996, θα μα5 κdvεr,
ioτω καt xωρi5 oλoκληρωμivεq μελiτεq
vα αvαριυτηΘo0με: <Πoι) πdμε ξυπδ-
λητor αr'αγκdθrα;r.

Φιλικd
Γldwη5 Mαρκdκη5

Xαvld 7-Z-90

Koταρρδoιrv παyτoΦ

πληY τηξ Eλλiδoq...

(...) Εiναl τραγελαφlκδ να (αυτo)καταρ-

ρiεl παvτdιj ανα τηv υφηλlov o Mαρtι-
oμδq, τδoo ω5 πρdξη, δoo καl ω5 Θεω-

ρiα και εδδ, εlg τηv ευδαiμovα μαKα-
biαv ΕMdδα τoυ τiλoυ5 τη5 δευτiραg

]lετd Χριαrδν xlλrετηρiδo5 vα ανα6lδ-
voυμε, vα vεκρανααrαiνoυμε την ζoφε-
ρd δεκαετiα τoυ 1930. Εiναl τραγικδ o
ΕΜηvrκδζ Λαδg δIα Τηs ψηφoυ Toυ να
επlλiγεl την oριαrlκη τoυ iwαξη αroν
Θλlθερδ τρiτo κδομo, καΘ' ην αrlγμηv ol

γδρε5 τoυ τελευταioυ πααxiζoυv εvα-

γωviωζ vα τov εγκαταλεiψoυv. Εivαr εl-

ρωνlκd vα επlλiγoυμετlg α-vδητε5 εlδε-

1Θεig κρατlαrrκδ5-- εξoυoια.αrrκig oυv-
ταγig τoυ περlωνυμoυ (KlνηματosΣ Kαl

τη5 εxo0oη5 xαoεl τoν πoλlτlκδ - lδεo-

λoγrκδ μπoδooυλα Αρlαrερα5, τηv δρα
πoυ or'1δρε9 τoυ υπαρκτo0 oλoκλη-

ρωτroμo0 επδλεξαv αvεπrαrρετπi τηv
oδδ τη9 Ελευθερiαg Kαl τηv πvευμαTl-
κ{9 αvαζητηoεωg.

ΑληΘεlα, ω5 πδiε dραγε o Ελiηvlκδ5
Λαδ5 Θα oαγηvε0εταl απδ τov αφελ{
επαvααrατΙζoιτα ooolαλιoμδ των αμε-

ρlκανl κδν πανεπιoτημrακδv θl6fu oΘη-
κδv τη5 δεκαετiα5 τoυ '1960 καl Tls εμ-

φυλroπoλεμικδ9 Qυxδoεl5; Ω5 πδτε Θα
δiνεr τiτolα ιλlηlωδη πoooαrd oε κδμ-

μαTα πoυ εκφρdζovταl δlα τη9 Nεd-
vτερvταλ κακεvτρεxoδ9 μπαλκdvoκt
<Αυρlανη5>; (...).

Eυxαρlαrδ γlα την φrλoξεviα
loPΔANHΣ ANΑN|AΔHΣ

Ευρυμiδoντo5 26
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lδωτlκoπoiηη
τiυγ δημooΙωY
0ργ0uσμωY

Αγαπητδ κ. MαρΙvo
Eivαr πoλΟ επiκαlρo α}ιλd ταυτδxρo-

να καr oo6αρδ τo πρδθλημα τωv υπδ-

ρoγκων εMεlμμdτωv τoυ δημooioυ τo-

μδα αrη 1δρα μα9. Σiγoυρα, με To γε-
γoνδ9 αυτδ εΙναl dμεoα oυνδεδεμδνoι ol
δημδorol υπdλληλol τωv oργανroμδν,
αΜd πoλ0 περιooδτερo oυvδδowαl με
αυτδ ol δκτακτor υπd}ιληλot τoυ δημo-
oioυ, των oπoΙων τo πρδ8λημα ξεφε0-



γεl απδ Tα κυBερvηTlKdπλαΙσlα Kαl αγ-
γΙζεl Tov KolvωvιKδ πρo6λημαTlσμδ
(...).

oπolαδηπoτε απδφαoη καl αv λη-

φΘεi Θα εiναl κρiolμη γlα τηv_εΘvlκη oi-
κovoμiα μα9, τη9 oπoiα5τα εMεΙμματα
τρoφoδoτo0vταr περlooδτερo απδ τι9
δαπdvεg πληρωμδv πρo5 τoυs συvTα_
ξloOxoυ5 καl δημooioυg υπαMηλoυg.
Ωαrδoo, δlαπlαrδvovταq τηv κρlol μδ-
Tητα Tηs oημερlvη5 oικoνoμlκr]9 κατd_
σταση9 συμπεραiνoυμε δτl τα περlΘδ_

ρlα πειραμαTlσμΦv καt εναλλακτtκδv
λΦoεωv εivαl πoλδ περloρloμδvα. 'Ετol

Θα πρθπεl vα καταληξoυμε oε απoφd-
σεls πoυ Θα δδooυν λιioεr5 oωτηρlε5
καl αvαπτυξlακδ5 τδοo για την εΘvlη
olκoνoμlα oσo καlγια To Kolvωνlκo συ-
voλo.

Στηv δεδoμδvη απγμη παρατηρoδμε
δτι ol δημδolol oργανloμoi εiναl ol πlo
πρo6ληματrκδ9 επlxεlρηoεl5 πoυ oδη-
γoυν To κρατoq σε,olKovoμικo μαρα-
σμo πεTυχαlvovταs εTσl Tηv Kρlση σTov
παραγωγlκδ lδlωτlκδ τoμθα. Παρδ-
μolε9 κατααrdoεlg, δxl φυolκd oε τδoo
μεγαλo 6αΘμδ iτυ1ε vα oυμ6αiνoυv καl
oεdMα κρdτη τη9Δυτlκη9 Eυρδπη5, ol
oπoiεs δμωs αvTlμετωπΙoΘηκαv με τov
καλ0τερo δυvατδ τρdπo Kαl φaρoι,rαs
τα Θετlκd απoτελioματα, Στηv πρoκεl_
μivη περiπτωοη ol δημδolol oργανl-
σμol αv συvεχlσoυv vα παραμεvouv
αrov δημδolo τoμδα τδτε τo μδvo απo_
τiλεoμα, πoυ θα μπoρεi να υπdρξεl γrα
την olκοvoμiα Θα εiναl η συνεχηs τρo-
φoδδτηoη τωv r]δη υπαρ1δwωv ελ-
λεlμμdτωv φdρvoν,rαs Tηv χδρα μαs σε
κατdoταoη πληρoυ5 αδlεξδδoυ'

Πlατε0ω δτl με αυτδv τov τρδπo δεv
oδηγoOμαmε oε λ0oη αMd oε θiθαιη
παρdλυση. Λαμθdvowα5 τηv απδφα_
oη τη5 lδlωτlκoπoΙηoη5 τωv δημooiωv
oργαvlσμδv/ δivoυμε <τo φlλi τηg
ζωηs, oτηv oIκovoμiα μα5. Τα olκoνo-
μlκα απoτελiοματα μlαs τtτolαq πoλl-
τlκη9 εivαl oαφδ9 ευvoiκd γrατηv olκo-
voμlκη πoρεiα τη5 1δρα5 μα5. Γlατi η
απδδooη εvd5 δημooioυ oργανloμo0
αrηv lδlωτlκη olκovoμiα απαMdooεl τo
δημδolo καl τηv κdλυψη τωv ελλεrμμd_
τωv τo_υ. Kαl κατd δε0τερo, λdγo, γεμi_
ζεl Tα δημoσlα Tαμεiα με τα πood απδ
τηv πδληoη τωv μετoxιilv τoυ oργανl-
σμo0. Kαl τεiευταio 6δθαlα εivαl'τδ γε-
γoνδ5 τη9 εiαπραξη5 φδρωv απδ τηv
λεrτoυργiα τηq viαg lδlωτlκη9 πλiov
επlxεiρηoηg. Σε αυτηv τηv περiτπωoη
τo κ'ρdτog αvτi να πληρδvεl θα εl-
σtτραTTεl'

. Yπdρ1εl φυolκd η δυvατdτητα.η πo-
Λιτ|κη αυTη αvτi vα εμφανlστεi σαv
(παρdδoση) καl nξεπoOλημα, τoυ δη-
μooioυ τoμδα oτov lδlωτlκd, vα πdρεl
μlα δlαφoρετlκη δldoταoη. H lδlωτtκo-
πoiηση τωv δημooiωv oργαvloμδν vα
γivεl με τηv πδληoη κατα πρoτεραrd-
TηTα τωv μετo1δv τoυ9 αroυ9 εργαζo-
μθvoυ9 τoυ Ιδloυ τoυ oργαvιoμoO καl
αroυ9 καταvαλωτδ5 καt oε ivα μlκρd
πooooτδ αroυ9 υπδλorπoυ9 εvδlαφε-
ρdμενoυ5 rδlιilτε5. 'Ετol ol υπαMηλol
αρ1Ιζoυv να oυvδδoυv τα oυμφδρovτd
τous με τηv πoρεiα τωv εταtρlιbv τoυ9
μaσα σTηv αγoρd. ΑMαζovταg iτol τηv
oυμπερlφoρd τoυ9 απivαwl αrηv εταl_

ρiα, πoU εivαl τδρα μiτoxol, αΜα καl

IPos]o κotvωvlκd oιjvoλo. Αυτη η φr-
λελε0Θερη πoλlτlκη dπoυ εφαρμdoΘη-

κε oε αρκετd κρdτη τη9 Δυτlκξ9 Ευριil-
πη9 iφερε ΘρlαμBευτlκd απoτελθoμα-
τα. Πlαrε0ω δτl ακoλoυΘδvταs αUTη
τηv πoλlτlκη ατoυ9 δημδoloυs oργαvl_
σμoι),s καl δ1l μδvo, η viα κυ6iρvηoη
υα καvεl τo εργo τηs ακoμη πlo παρα-
γωγlKo γlα Τov τoπo.

Στo oημεio σTo oπoio Θα ηθελα vα
επlμεivω εiναl τo ζητημα των εκτdκτων
τoυ δημooioυ καl η oρloτlκη λ0oη πoυ
πlστει)ω dτl δiνεταl μθoα απδ τηv
doκηoη μlα5 φlλελε0Θερη5 πoλlTlKηs.
Αoκ<bwαg η νiα κυBiρνηoη μiσα σrα
πλαΙolα τoυ φlλελευΘερloμo0, την lδrω-
τrκoπoiηoη τωv δη μooΙων oργαvloμδν
ταυτδ1ρovα επtλΟεt καl τo πρδ6λημα
τωv εκτdκτωv τoυ δημooioυ πoυ τδρα
δμω9 αvηκoυv αrηv πλiov rδlωτlκη επι-
1εiρηoη.'Ετol μioα απd αυτδ μετατiΘε_
vTαl εξ' oλoKληρoυ τo πρδθλημα αrl5
lδlωτlκδ5 πλδoν επlxεlρηoεls καl στls
δlolκηoεl5 Toυ9. ΔlolKητlκd oυμθoδλlα
στα oττoiα υπερi1oυv αρrθμητlκd ol ερ-

γαζδμεvol πoυ τδρα πlα ixoυv γiνεl μd-
τoχol καl ιδiωκτητε9 τoυ oργαvlσμoΟ

με oυvδπεlα vα επδλθεl αMαγη αroν
τρδπo oκθψη9 καl αwrμετδπloη5 πρog
κdπolo oυvdδελφδ τoυ9 o oπoΙo5 εivαl
αvτlπαραγωγlκδ5, θλdτπovταg iτoι
την Ιδlα την εταlρiα. 'Ετol τδρα η iδlα η
εταlρiα εΙvαl σε Θaση vα εκτlμηoεl τlg
ανdγκε9 καl τη9 δυvατδτητε9 τη_9 και vα
απoφαoioεl απi μδvη τη5 αν Θα κρα-
τηoεr η δ1r, δλov τoν αρlΘμd'η ivα μi-
ρos Tωv εκTακTωv πoυ Tηs εlχαv φoρ_
τωθεi ψηφoθυρrκd.

ΑvoΙγεταl πλiov o δρδμo5 γlα την
εταrρΙα να K|νηθεΙ εiευθερα καl χωρis
ρoυoφετoλoγrκoδq κoμματlκo05 πα_

ρεμ6ατroμo09, vα λεrτoυργηoεl o0μ-

φtυvα με τou5 δlκo09 τη9 oτδ1oυ πoυ
σiγoυρα εivαl περloooτερo πρoοlτoi
απδ δτl πρlv, μioα αrηv ελε0Θερη αγo-
ρα. Mε αυτδv τov τρoπo δivεταl η ευ-
καtρiα oε καΘε ψηφoΘηρlακd δloρlζδ-
μεvo tκτακτo υπαMηλo vα κερδioεl
απδ μdvo5 τoυ τηv Θtoη πoυ επlδlδκεl,
γrατi τδρα πλiov εφαρμδζεταl o θε-
oμδ5 τη5 αξloκρατiα5 o oπoΙog εΙ1ε πα-
ραγκωvloθεi απδ τo κoμματlκδ ρoυ-
οφθτr καl τo πoλlτlκδ κδατog. Αφηvεταl
τδρα vα λεlτoυργηoεl ο vdμo5 τη9
πρooφoρd5 καl τη5 ζf1τηoη5 μδoα αrov
oργαvloμδ εξετdζowαg με αιτl κεlμεvl_
Kα Kρ|Tηρlα Tα πρoσovτα καl Tls ατro_
δδoει5 τoυ καθενδ5, δrαμoρφδν^ovτα5
iτol τo oημεio looρρoπiα5 πoυ θα πε-
Tυχαivεl τηv δυνατη αvdτπυξη τoυ
δ19τlφ0 τrλiov oργαvloμoδ καl τηv
oυσlαστlKη πρoσφoρα στo KoιvωvlKo
oδvoλo.

κo δτl τo δldmημα αυτd θα εivαl oOv-
τoμo. H αlτiα πoυ Θα oυμ6εi αυτd 6ρi_
σKετα| σTηv εφαρμογη τη5 φlλελε0Θε-
ρη9-olκovoμlκξ5 πoλlτικη5 η oπoiα Θα
ωθηoει'τl5 επlxεlρηματlκi5 δρααrηρlδ-
τητε5, δημloυργιitwα5 tτol viε5 Θioεrg

lPYαoiαq, δ1l μdvo γlα Toυs υπαMη-
λoυq πoυ απoxδρηoαv'απδ τr5 πρδηv
0ημoσlεζ Uπηρεσlεs, αλλα καt γtα τo
υπδλolπo πoσoστδ τωv ανδργων δlα_
μoρφδvovταg κλiμα ανατπυξηs καl ol-
κovoμlκηq μεγiθυvoη5.

ΑMd δεv πετυ1αΙvεταl μdvov αυτδ. H
ιδrωτrκoπoiηoη καl η εφαρμoγη τoυ φl-
λελευθερloμo0 Θα απoδδooυv την κα-
λδτερη δυvατη παρoxη Uπηρερlδν
πρos Tov φoρoλoγotμεvo πoλiτη o
oπoiog μixρl τδρα αvτlμετωπiζoιταν
με αδlαφoρiα απδ τoυ9 δημδoloυ9
υπαMηλoυq, πoυ o iδlog με To μερiδ|o
τoυ φδρoυ τoυ πληρωvε. Τδρα δλε9 ol
εviργεlε9 τωv πρδην δημooiων και τδ-
ρα lδιωτlκδv oργαvloμδν Θα αro1εδ-
oυv στηv καλι)τερη εξυπηρiτηoη των
πoλrτ<ilv Boηθιilvταs aTσl αrην αvdτπυ-
ξη καl τηv πρdoδo Toυ επlπaδoυ ζωηs
στηv κolνωvlα.

Τo γεγovδg αυτδ φυolκd δεν μπoρεi
vα αφησεl ανεπηρεαστo τo κραTos Kαl
τoν υπδλolπo τoμiα πoυ παρθμεlvε κd_
τω απd τov iλεηo καl τηv εξoυoiα τoυ.
Kατd αυτd τoν τρδπo To KρdToq Kαl η
κυ6θρvηoη δεv εivαt αvαγκαio vα πα_

ρεμθαΙνεr γlατi η πρooφoρd καl η ζητη-
oη θα λεlτoυργoδv με τρδπo σταθερo-
πolητlκδ, δivovτα5 δτol τηv ευKαlρiα
αro κρdτog vα περloρloΘεi και vα oδη-

γηΘεΙ mηv πραγματoπoiηoη παρoxδv
καr ερευνδν απδ τα iooδα που Θα δlα-
θδτεl, 6oηΘδιταs aTσl Kαl αυτδ Tηv πα-
ραγωγlκη αvατπυξη τoυ tδlωτlκo0 τo-
μiα καl τoυ κolvωvlκoδ oυvdλoυ (...).

Mε εκτiμηoη
AΘΑN. E. ΠΑNτΑzHΣ

Αρ1. MoυoεΙoυ 17
Θεooαλoviκη

0ρμl καl ΘλΙι|lη

κα| μl0 Uπ0σχεη
ευδq κoΘηγητη ill.E.

K0ριol,

Δlα6αζovτα5 τηv επlαroλη τoυ oυvδl-
καλrαrη τη9 oΛMΕ κ. Αvτωvδπoυλoυ
αro τε01o5 τη5 21ηg loυvioυ 1990 ivrω-
οα αρxικd oργη πoυ γρηγoρα μετα-
τρdπηκε oε Θλiψη γlα τo 0φo5 και ηΘog
πoυ πηγdζεl,απδ τo κεiμεvo.

Ακoλoυ€δvτα5'αυτη τηv oδδ παPα- Αroθdvoμαl ηθlκδ xρio5 vα ζητηoω
Tηρoυμε οT^l.η αvαμlξη τη5 viα5_κυ6iρ- oυγγvδμη απδ τov κ. Στεργioυ. Θθλω
YrlorlS.αro θiγα τωv εκτακτωv εiναl μη_ παραMηλω5 να υπεvΘυμioδ 6τl η oυv-
pαμ1vη'. o κδρlo5 κ^αl θαolκδq τη9 ρδ- τρlτπlκη'πλiroψηφiα τδv καΘηγητδv
λog θρΙoκεταl αrην lδιωτlκoπoiηoη των αMd καi δλωv τiιi, εκπαlδευτlκδν αvrl-
δημ_ooiωv oργαvloμδv καl oτηv κα- τiΘεταl-δυαrυ1δ5ω9τδραμετηolω_
τdMηλη πρoτεραtdτητα πδληoηg των πηρη απo1η απδ πg δlαδiκαbiεq bυvε-
F|τ!Χδv. Eivαl 6iθαro δτl η αMαγη αυ- λεδoεωv - αrl5 επlλoγθ9 τη9 ooυvδrκαλι-
τη θα aχεl καl τo.τiμημα τη5 τo_ oπoΙo αrrκη9, ηγεoiαg.
δμω5 μετd απδ λiγα1ρδvlα θl9ιgη..Ι- YπoαxδμεΘα dλol ol voυνε1εΙ9 oυvd-
ταl πoλι] μrκρδ oε α1ioη με τα απoτελ6- δ.λωiλ-;fu;rμ, εrα *o,ruii,*'α εrω_
:t::i]:.j.9_1.:.}::r,lJ,Ι:γΙΘr,: ΙloJi oeη-'o *o,"oi,iiiο orio,oμo, ouα λ,
εlvαl αvαπoφευκτo o'rl εvαs g_ρ'9μos δloρατlκd, εvιαΙo, εκπαlδiυτtκδ κiνn-
απd τoυ5 ηδη υπdρ1oντε9 υπαΜηλoυq ω,';';,i;' ;;'μη;δμ; ,,;; ii;ι
Θα απo1ωρηoεl, επεrδη Θα αδυvατεi να λlωνα κcii πiρα αird κdμματικic εξαρ-
:Ι,9λ:y9i^r:] lηΨiα παραγωγικη πo- 

'ηοε,ξ 
κα, μ;fiffi;,ιr;;;;;;δ-

ρε|α Tων oργαvlσμωv' AUTo 
]9 Ι_oοo; oεlq τη9 επoxη5 τη5 3η9 ΔiΘνo05 η τoυ

9'o δμrs, μπoρεi γlα κdπolo 1ρoνrκδ 
'ρ,ioεfoμ,*δυ'oιJiαλioμoJ.δldαrημα vα πρoαrεΘεi αro υπδλolπo

πoooαrδ των ανθργων αMd εivαι φυol-

olKoNoMlKoΣ 2 Aυγo0ατoυ 1990 β!

Klvδιπειioμε η δxI

0π0 τ0
κΔημδκμτoυ;

Mε την ευκαlρiα τη5 πυρxαγldg
αrα Εργααrιiρlα τoυ lναrtτoιi-
τoυ Φυακoxημεiαg τoυ E.K.E-
.Φ.Ε. <Δημδκμτog>, επανηλθε
αrη δημoolδτητα τo Θtμα των
κlvδιiνων απ6 αvεξiλεγκτη
δκλυoη ραδιενθργειαs σTo περF
0dλλoν.

H Εταlρiα Eλληνων Πυρηvl-
κδν Eπlαrημdvων (EEΠE) παρα.
κoλouΘεΙ με εvδlαφδρoν τη oxε-
πκη αρΘρoγραφiα καl τlg αvri.
ατolxεg αvπδρdoεg τou κol-
νoi, απδ τα μioα μαζIκη5 ενη-

μδρωοη5 καl τoν T0πo. Σε μερl-
κδg περlτπδοεlg, ol αvrlδρd.
oεlg αuτδ5 ενξoυν κdπoπ δδ-
οη δυαnαriαg πρog τlg επioη-
με5 ανακolνδoεlg, δlκαloλoγη-
μδνo Ιoω9 xατdλoπo κακrig
εμπειρiα5 απδ' τo παρελΘδν,
oπoυ σTην περlπτωση τoυ πυ-
ρηuκoδ ατυxηματog τoυ Toiρ-
νoμπlλ η πληρoφδρηoη απδ π5
επiοημε9 αρ1i5 δεv ηταv πd-
vroτε επαρκη9 καI υπειiΘυvη.

[lα την περiτπωση τoυ συ.

γIGκρlμενoι, ατυχηματos σro
<Δημδκρlτo> καl τηv iλλaψη
oπoIoυδηπoτε κlvδ0νoυ απδ
δxλυοη ραδlενiργεlαs πρo9 τo

περlθdλλov, oφεiλoυμε να πα-
ραδεxτoiμε dτl η πληρoφδρη-
oη τoυ κotνo0 απδ τlg ιrπε0Θυ-
νε9 αρxδ5, υπ{ρξε dμεoη καl
oαφιig, θρioκεl δε oιiμφιυvη καl
την EEΠE. Eτioη5 η EEΠΕ, εmΘυ-

μεi να υπεvθuμ|oεl δτl μεταξδ
των σκoπωv τηs εfαlρlαs εlναl
καl η δlαρκηg παρακoλo0Θηoη
6λων των πυρηνlκδν δρg-η-
ρloτητωv, αroν Eλληνlκ6 καl
Δπθνη 1δρo καr η αvτiατol1η
υπει)Θυνη καl ανεξdρτητη ενη-

μiρωοη τoυ Eλληuκoιi κolνoιi,
δταv αυτδ καΘiσταταl ανα-
γκαio.

Tiλog, ελπiζεt δτl ol δtοικη-
oεlg τoυ Δημdκρlτoυ καI τη5 Eλ-
ληνlκη9 Eτlτρoπιig Aτoμlκηg
tνiργεlαg δεν Θα τερloρlαroδν
μονo σtην παρoυσα ενημερω-
oη τoυ κoυoΦ αΜd αvεξdρτη-
τα απδ τo πρδoφατo oυμ8dν
Θα Θiooυv oε dμεoη εφαρμoγri
ει,α ευρυτερο πρoγραμμα εvη-

μiρωοη9 ιαl oε Θδματα πυρηvl-
κηs ενεργεlαs, πυρηνlκηs
ασφdλε.αs καi πPoστασiαs,
Mlα τimlα πρoαπdΘεlα Θα ξεl
χαι τηv αμερ|στη συμπαρα(πα-
ση των επlατημδνων, μελδν
τηg EEΠE.

Mε εvroλf τoυ Δ.Σ.
o Πρδεδρog

KAΘ' Ν. xPYΣoXolΔHΣ
KΠE <Δημδκμτog>

Αγiα Παραοκευri, Arnκη5
13 Ιoυλioυ 19θ0


