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Τα κρίσιμα ερωτήματα είναι τρία:

α) Πώς φθάσαμε στη κρίση και ποιός ευθύνεται.

β) Εάν με δεδομένη την κατάσταση , υπάρχει κάποιο άλλο πακέττο 
μέτρων, που να επιτυγχάνει τους ίδιους στόχους με λιγώτερο κοι
νωνικό και οικονομικό κόστος.
Εάν δηλαδή με δοσμένη τη σημερινή κατάσταση, τα μέτρα είναι 
σωστά.

γ) Εάν η επιλογή των μέτρων είναι μονοσήμαντη συνάρτηση της 
υπάρχουσας κατάστασης, εάν δηλαδή τα μέτρα είναι αναπόφευκτα, 
ποιός πολιτικός φορέας πέρα από το ΠΑΣΟΚ είναι σε θέση να αξιο- 
ποιήσει τα μέτρα αυτά με το μικρότερο δυνατό πολιτικό κόστος για 
τη χώρα και με τη μεγαλύτερη υπευθυνότητα και φροντίδα για 
τους εργαζόμενους.

Α) Ποιός ευθύνεται για τη κρίση.

- Για τη κρίση ευθύνεται η Δεξιά.
- Το μοντέλλο οικονομικής ανάπτυξης που ακολουθήθηκε μεταπολεμικά
- Η χούντα επιδεινώνει το πρόβλημα επιτρέποντας στην βιομηχανία 
τη πραγματοποίηση υπερκερδών λόγω της ανυπαρξίας συνδικαλιστι
κού κινήματος. Την ίδια περίοδο έχει αρχίσει στις χώρες της Δυτ. 
Ευρώπης η προσαρμογή στις νέες συνθήκες.
- Την επταετία 1974-81 συνεχίζεται η αντιφατική πολιτική παροχής
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προνομίων στην ολιγαρχία με παράλληλη χορήγηση αυξήσεων στους 
μισθούς και τα ημερομίσθια που ξεπερνούν κατά πολύ την αύξηση 
της παραγωγικότητας.
ΙΙαράλληλα ακολουθείται μιά ανεύθυνη πολιτική επέκτασης του Δη
μόσιου Τομέα, που γίνεται το μέσον διανομής διορισμών " ρουσφε- 
τιών " από το σύστημα εκλογικής πελατείας των κομματαρχών και 
βουλευτών της Δεξιάς.
- Το 81 η λαοπρόβλητη και γνήσια φιλολαϊκή Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ 
έρχεται να αντιμετωπίσει μιά κατάσταση με κύρια χαρακτηριστικά 
την ανύπαρκτη κοινωνική και οικονομική υποδομή, τις τεράστιες 
εισοδηματικές ανισότητες, την εγκατάλειψη της υπαίθρου και τις 
συντάξεις πείνας για μεγάλες ομάδες του πληθυσμού. Σαν πράξη 
αποκατάστασης της δικαιοσύνης προωθεί ένα κοινωνικό πρόγραμμα 
χωρίς προηγούμενο στην πολιτική ιστορία του τόπου για το οποίο 
είμαστε υπερήφανοι. Το πρόγραμμα αυτό εξάντλησε τις υπάρχου- 
σες δυνατότητες της οικονομίας. Παραπέρα προώθησή του απαιτεί 
μια διαφορετική οικονομική δομή που να έχει αναπτυξιακό χαρακτή
ρα,
- Έτσι η νέα τετραετία έχει σαν κύριο στόχο την ανάπτυξη , που 
είναι βασική προϋπόθεση για την προώθηση του σοσιαλιστικού με
τασχηματισμού και την επέκταση του Κράτους Πρόνοιας.
- Η ανάπτυξη όμως με τη σειρά της προϋποθέτει βραχυχρόνια μιά 
επιτάχυνση της διαδικασίας σταθεροποίησης.
Άρα οι προτεραιότητες μας είναι κοινωνική πολιτική που προϋπο
θέτει την ανάπτυξη , που προϋποθέτει την σταθεροποίηση.
- Τα μέτρα που πάρθηκαν αντανακλούν μια κατάσταση που συμπυκνώ
νει την αποτυχημένη αναπτυξιακή εμπειρία όλης της μεταπολεμικής
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περιόδου . Άρα κανένας καλόπιστος άνθρωπος δεν μπορεί να την 
αποδώσει την κατάσταση αυτή στο ΠΑΣΟΚ. Εν πάση περιπτώσει το 
μόνο για το οποίο πιθανά ευθυνόμαστε είναι η ταχύτητα με την 
οποία προχωρήσαμε στο κοινωνικό μας πρόγραμμα και στην αποκατά
σταση των αδικιών του παρελθόντος.
Η επιλογή μας αυτή όμως μας δικαίωσε στα μάτια του εργαζόμενου
λαού και μας έδωσε την αξιοπιστία που σήμερα χρειαζόμαστε.

α

3 Τα μέτρα

Γιατί τώρα; Γιατί δεν προειδοποιήσαμε τον κόσμο προεκλογικά;

Τον Απρίλη^· Μαη που γινότανε ο προεκλογικός αγώνας είχαμε στοι
χεία για το ηρώτο δίμηνο του 85 που πάντα είναι προβληματικοί 
-μήνες για το ισοζύγιο ,
Τους δε πρώτους μετεκλογικούς μήνες Ιούνιο- Ιούλιο περιμέναμε 
να αρχίσει, μ,ια ευνοϊκή φάση για το ισοζύγιο , εφ'όσον θα εξέλι - 
παν κάποιες ιδιαιτερότητες της προεκλογικής περιόδου.
- Τα πρώτα σοβαρά ανησυχητικά σημεία λοιπόν έγιναν ορατά μετά 
τις εκλογές και κυρίως κατά χρόνο του ανασχηματισμού της Κυβέρ
νησης.
- Ακόμα και κατά την περίοδο της ομιλίας μου στην Θεσ/κη δεν 
ήταν πλήρως διαμορφωμένη η εικόνα.
- Πάντως θέλω να υπογραμμίσω ότι δεν δεχόμαστε την κριτική 
ότι δεν ενημερώσαμε το λαό. Και μάλιστα από αυτούς που επεχεί- 
ρησαν τόσο χυδαία να αποπροσανατολίσουν τον λαό προεκλογικά
με τα αφορολόγητα αυτοκίνητα και τις μειώσεις των φόρων.
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- Τα μέτρα όσο αποφασιστικά και νάναι τιάρθηκαν για να προστατέ
ψουν και διαφυλάξουν την πορεία του λαού μας σε μιά νεα αναπτυ
ξιακή και κοινωνικά προσανατολισμένη πορεία.
Για να περιφρουρήσουμε τις λαϊκές κατακτήσεις της προηγούμενης 
τετραετίας που θα κινδύνευαν άμεσα,Αν σαν αποτέλεσμα επιλογής 
από μας,της εύκολης της βραχυχρόνια ανώδυνης λύσης, δεν πέρναμε 
τα μέτρα αυτά είναι μαθηματικά βέβαιο,ότι 1-2 χρόνια θα είμα- 
σταν δέσμιοι των επιταγών των ξένων Τραπεζών και των διεθνών 
χρηματοδοτικών Οργανισμών.
- Άρα τα μέτρα είναι μια συνειδητή επιλογή για την διαφύλαξη 
της Εθνικής και οικονομικής μας ανεξαρτησίας.
»· Όσο σκληρά και νάναι τα μέτρα είναι τα minimum που κάτω 
από τις δοσμένες συνθήκες μπορούν να συγκρατήσουν τα ελλείματα
του ισοζυγίου πληρωμών για 1-2 χρόνια, ώστε να δοθεί μιά πίστωση

*·.χρόνου στην οικονομία μας να εκσυγχρονιστεί και αναδιαρθρωθεί.

Γ) Ποιός άλλος μπορεί να εφαρμόσει τα μέτρα .

Από τη Ν.Δ είναι ακόμα πρόσφατη η ανάμνηση των " φιλελεύθερων 
συνταγών " από τον πλήρη δασμολογικό αφοπλισμό, μέχρι την πλήρη 
φιλελευθεροποίηση στη κίνηση κεφαλαίων και στην αγορά εργασίας. 
Καί είναι εύκολο ακόμα και σε μικρά παιδιά να συνειδητοποιήσουν 
τις δραματικές επιπτώσεις που θάχαν για τους εργαζόμενους αυτές 
οι συνταγέςειδικά κάτω απο τις σημερινές συνθήκες.
Ας σταματήσει λοιπόν η κοροϊδία και ο εμπαιγμός του ελληνικού 
λαού από αυτούς που προσπαθούν να κρύψουν πίσω από μια φιλο
λαϊκή μάσκα το πραγματικό τους πρόσωπο.


