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Μέχρι το 19·4 η Ελληνική οικονομία γνώρισε πράγματι ικανοποιητι
κούς αυξητικούς ρυθμούς οι οποίοι εξηγούνται,

■ Α ^
(ι) από το χαμηλό επίπεδο αναπτύξεως σε σχέσει με τις λοιπές 

Ευρωπαϊκές χώρες του Ο.Ο.Σ.Α,
(ιι) από το πρότυπο της οικονομικής ανάπτυξης που ακολουθήθηκε,

που ήταν κυρίως το πρότυπο της ελαφρός βιομηχανίας των επεν
δύσεων σε κατοικίες και της αντιπαραγωγικής διεύρυνσης, σε 
πολλές περιπτώσεις, του τομέα των υπηρεσιών.

Το πρότυπο αυτό έχει σαν κύριο χαρακτηριστικό την άμεση απόδοση. 
Στόχος του ήταν η γρήγορη αύξηση του προϊόντος, της απασχόλησης 
και του εισοδήματος, έτσι ώστε η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου 
να είναι άμεσα αισθητή. Μιά χώρα που ακολουθεί το πρότυπο αυτό, 
δεν μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις γιά να ακολουθήσει μία 
αυτοδύναμη αναπτυξιακή τροχιά πέρα από ένα ορισμένο επίπεδο ανά
πτυξης .
Σύμφο^να με όλες τις ενδείξεις το όριο της δυνατής ανάπτυξης με τα 
μεταπολεμικά πρότυπα το έψθασε η Ελληνική οικονομία στα μέσα της 
δεκαετίας του 70, σχεδόν ταυτόχρονα με την πρώτη ενεργειακή κρίση. 
Το μοντέλο ανάπτυξης όπως είχε ακολουθηθεί έδωσε ό,τι είχει να 
δώσει. Ετσι στην περίοδο 1975-80 ο ρυθμός ανάπτυξης του Α.Ε.Π. επι
βραδύνεται σημαντικά ενώ συγχρόνως έχουμε αύξηση του πληθωρισμού 
και κάμψη των επενδύσειον στην μεταποίηση.
Δύο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μετέπειτα εξέλιξης.
Οι διαρθρωτικές αδυναμίες της ανάπτυξής μας γίνονται όλο και πιό 
φανερές. Η αύξηση της ζήτησης δεν οδηγεί σε αύξηση της εγχώριας 
παραγωγής. Η εγχώρια βιομηχανία παράγει προϊόντα, που μερικά μόνο 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες του πληθυσμού μας. Τα προϊόντα της 
είναι ποιοτικά χαμηλά σε σύγκριση με τα διεθνή και δεν ανταποκρί- 
νονται«τη ζήτηση στρωμάτων πληθυσμού με αυξημένο εισόδημα. Τα στρώ
ματα αυτά στρέφονται προς τα εισαγόμενα, που βαθμιαία αρχίζουν να 
υποκαθιστούν τα εγχώρια με όλο πιό γρήγορους ρυθμούς. Η εγχώρια 
βιομηχανία δεν παράγει παρά σε περιορισμένο βαθμό κεφαλαιουχικά 
αγαθά. Επενδύσεις, γιά εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη απαιτούν εισα
γωγές .
ώαι τα-δύο αυτά φαινόμεναοδηγούν με την είσοδό μας στην Ευρωπαϊκή Κοι
νότητα και τη βαθμιαία απελευθέρωση των εξαγωγών σε όλο και μεγα
λύτερο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου.
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Γιατί ταυτόχρονα η ελληνική μεταποίηση έχει χαμηλή παραγωγικότητα 
σε σύγκριση με την παραγωγικότητα των χωρών που μας ανταγωνίζονται.
Η διάθεση των προϊόντων μας γίνεται όλο και πιό δύσκολη. Τα προϊό
ντα μας εκτοπίζονται από τις αγορές που είχαν ανθίζει.
Και το φαινόμενο αυτό συντελεί στη μείωση των εισπράξειον μας από 
το εξ'ωτερικό.
Οι αδυναμίες αυτές συγκαλύφθηκαν σε μεγάλο βαθμό μετά την πρώτη 
ενεργειακή κρίση από την ευνοϊκή εξέλιξη των αδήλων πόρων. Η ικανο
ποιητική εξέλιξη του ισοζυγίου των αδήλων συναλλαγών επέτρεψε την 
κάλυψη σε μεγάλο βαθμό του συνεχώς διευρυνόμενου ελλείμματος του 
εμπορικού ισοζυγίου και τον απαιτούμενο εξισορροπητικό δανεισμό της 
χώρας.
Με την εμφάνιση της δεύτερης ενεργειακής κρίσης του 1979- τις έντο
νες διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες- και ιδιαίτερα μετά 
το 1980, τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα παρουσιάσθηκαν με ιδιαί
τερη οξύτητα. Με την σημαντική και συνεχή κάμψη των αδήλων πόρων 
που ήταν άμεση απόρροια της νέας διεθνούς οικονομικής πραγματικότη
τας οι κύριοι περιοριστικοί παράγοντες της ανάπτυξης στην Ελλάδα, 
άρχισαν να επιδρούν ασφυκτικά στην εξέλιξη. Η ανισορροπία μεταξύ 
της εγχώριας ζήτησης και προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών επέτεινε 
την ελλειμματικότητα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Η χαμηλή 
και απαξιωμένη παραγωγική βάση της μεταποίησης συνέβαλε στην ανεπάρ
κεια της εγχώριας παραγωγής σε σχέση με τα πρότυπα της ζήτησης, 
ενώ παράλληλα η χαμηλή ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονομίας 
αποτελούσε σοβαρό εμπόδιο γιά την προώθηση των εξαγωγών μας.
Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ προσπάθησε μόλις ανέλαβε, να προωθήσει την 
Κοινωνική δικαιοσύνη που είχε υποσχεθεί στον Ελληνικό λαό. Το απα
ράδεκτα χαμηλό επίπεδο των κοινωνικών παροχών και οι μεγάλες εισο
δηματικές ανισότητες, επέβαλαν να δοθεί η προτεραιότητα στην κοινω

νική πολιτική. Οι επιτυχίες στον τομέα αυτό ήταν σημαντ ικές^Στον 
τομέα όμιος της βελτίωσης των διαρθρωτικών αδυναμιών της ελληνικής 
οικονομίας η εξέλιξη δεν υπήρξε η επιθυμητή. Το αποτέλεσμα ήταν ότι 
το βιοτικό επίπεδο βελτιώθηκε σε βάρος του εξωτερικού χρέους της 
χώρας. Τα ελλείμματα του Δημόσιου τομέα το 1985 ξεπέρασαν ως ποσοστό 
στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν τα αντίστοιχα επίπεδα του 1981 ενώ ο 
πληθωρισμός παρέμεινε γιά μιά περίοδο 4 ετών γύρω στο ρυθμό του 20%.



Η συνεχής αύληση του εξωτερικού χρέους είχε ως αποτέλεσμα τον διπλα
σιασμό του μέσα σε 4 χρόνια. Το γεγονός αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη 
προσοχή αν θέλουμε να κατοχυρώσουμε γιά το μέλλον μιά ομαλή εξέλιξη 
της οικονομίας. Θέλω να υπενθυμίσω ότι στο σημείο που είχε φθάσει 
η Ελληνική οικονομία με τις συνεχείς απώλειες στην ανταγωνιστικότητα 
και την υποβάθμιση του κεφαλαιουχικού της εξοπλισμού κάθε επέκταση 
της εγχώριας ζήτησης συνεπάγεται δυσανάλογο αύξηση του ελλείμματος 
του εμπορικού ισοζυγίου με άμεσο αποτέλεσμα την επιταχυνόμενη αύξηση 
του εξωτερικού χρέους της χώρας. Η χώρα μας δεν έχει ούτε το παραγω
γικό δυναμικό ούτε το φυσικό πλούτο να επεκτείνει απεριόριστα το 
εξωτερικό της χρέος. Υπάρχουν όρια τα οποία δεν θα πρέπει να υπερ- 
βούμε, γιατί διαφορετικά θα οδηγηθούμε σε εξαρτήσεις και ανάληψη υπο 
χρεώσεων, που θα περιορίζουν σημαντικά την ελευθερία κινήσεών μας. 
Στόχος της οικονομικής μας πολιτικής πρέπει να είναι ο περιορισμός 
του ελλείμματος του ισοζυγίου πληρωμών και του εξωτερικού δανεισμού. 
Ενα μέσο, το πιό σημαντικό ίσως γιά την επίτευξη του στόχου αυτού, 
είναι ο περιορισμός της ζήτησης. Πρόγραμμα γιά την συγκράτηση του 
εξωτερικού χρέους, χωρίς συγκράτηση της εγχώριας ενεργού ζήτησης 
δεν μπορεί να υπάρξει. Εστω ότι σχεδιάζαμε γιά το 1986 μιά αύξηση 
στο Α.Ε.Π. γύρω στο 1% (πράγμα που σημαίνει μία αύξηση του προϊόντος 
κατά 5 δισεκ. περίπου σε σταθερές τιμές 1970 ή μία αύξηση 45 δισ. 
δρχ. σε τρέχουσες τιμές). Τι συνέπειες θα είχε αυτή η οριακή αύξηση 
του προϊόντος; Αύξηση στο Ελλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλα
γών, παράλληλα με επιτάχυνση του πληθωρισμού και των ελλειμμάτων του 
Δημόσιου Τομέα. Δηλαδή η μικρή αύξηση του ΑΕΠ, θα επέτεινε σημαντικά 
τα προβλήματά μας. Θα πρέπει να προσέξουμε και το εξής :
Η εθνική Δαπάνη (Κατανάλωση + Επενδύσεις + Μεταβολές αποθεμάτων) γιά 
το 1985, υπερβαίνει το Ακαθάριστο εθνικό προϊόν κατά 7,6%. Ενα μέρος 
της εθνικής δαπάνης, ποσοστό 3,2% καλύπτει τον καθαρό δανεισμό της 
χώρας από την αλλοδαπή. Ο δανεισμός αυτός εφ'όσον χρησιμοποιείται 
γιά την χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων που αυξάνουν την παρα
γωγική ικανότητα της χώρας αποτελεί μία σωστή και ενδεδειγμένη ανα
πτυξιακή πολιτική. Εφ'όσον όμως χρησιμοποιείται γιά να καλύψει κατα
ναλωτικές δαπάνες τόσο του Δημοσίου ή των ιδιωτών απλώς δημιουργεί 

&διέξοδα και επιτείνει τις δυσκολίες της χώρας και τέτοια πολιτική 
δεν μπορεί να συνεχισθεί γιά αρκετό χρονικό διάστημα.



Εν όψει της χειροτέρευσης των χρονιών βασικών μακροοικονομικών ανι
σορροπιών τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών, που χαρακτη
ρίζουν την Ελληνική Οικονομία η Κυβέρνηση στις 11 Οκτωβρίου του 1985 
ανακοίνωσε ένα βραχυχρόνιο πρόγραμμα σταθεροποίησης της οικονομίας, 
το οποίο αποβλέπει στη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχου- 
σών συναλλαγών, στο περιορισμό των ελλειμμάτων του Δημοσίου, και 
επομένως στην αποδυνάμωση των πληθωριστικών πιέσεων.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει :
(ι) Αμεση εφάπαξ υποτίμηση της δραχμής κατά 15%.

( ι ι ) Τροποποίηση του συστήματος ΑΤΑ με βάση την προβλεπόμενη εξέλιξη 
των τιμών στο επόμενο τετράμηνο και αφαίρεση της επίπτωσης του 
εισαγόμενου πληθωρισμού.

(ιιι) Καθιέρωση διά νόμου, γιά το 1986 και το 1987, ως ανώτατου ποσο
στού αύξησης των αποδοχών εκείνου που προκύπτει από την τροποποιη
μένη ΑΤΑ.

(ιν) Εκτακτη εφάπαξ εισφορά επί των κερδών των επιχειρήσεων και ελευθέ
ρων επαγγελματιών.

(ν) Αύξηση των αγροτικών τιμών μικρότερη από τον επιδιωκόμενο πληθω
ρισμό .

(νι) Ασκηση ελέγχου των τιμών ιδιαίτερα στον τομέα των εισαγωγών.
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(νιι) Μείωση του συνολικού ελλείμματος του δημόσιου τομέα ως ποσοστό 
του ΑΕΠ κατά τέσσερις μονάδες σε σύγκριση με το 1985.

(νιιι) Καθιέρωση προσωρινά γιά ένα ευρύ φάσμα εισαγωγών υποχρεωτικών
καταθέσεων προκαταβολών στην Τράπεζα της Ελλάδος. ι < >

οουοί ΟΟνίΛΜίςίΟ̂ ρι
Κεντρικό στοιχείο του σταθεροποιητικού προγράμματος είναι η εισοδη
ματική πολιτική. Εξήγησα ήδη ότι γ ιά να φντ ιμετωπ (ίσουμε αποτελεσμα-

'¿να (ϊυο,τικά το πρόβλημα του ισοζυγίου πληρωμών 5-4«α.-ι ο περιορισμός της 
ζήτησης. Περιορισμός της ζήτησης δεν είναι δυνατός χωρίς επηρεασμό 
των εισοδημάτων. Στην Ελλάδα οι μισθωτοί δεν αποτελούν ένα τόσο 
σημαντικό ποσοστό των εργαζομένων όσο σε άλλες βιομηχανικές καπιτα
λιστικές χώρες. Ομως το ποσοστό τους είναι αρκετά υψηλό, υπερβαίνει 
το 40%, ώστε η συμπεριφορά τους να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα 
των οικονομικών εξελίξεων. Χωρίς επηρεασμό και της δικιάς τους συμπε
ριφοράς δεν είναι δυνατός ο έλεγχος της πορείας της οικονομίας μας.



Εισοδηματική πολιτική μπορούσε να γίνει και με άλλους τρόπους. Γιά 
παράδειγμα, με μιά ιδιαίτερα αυστηρή νομισματική πολιτική, που θα 
εξανάγκαζε τις επιχειρήσεις σε άρνηση κάθε αύξησης, απόλυση προσωπι
κού και γενικά συμπίεση του κόστους της εργασίας με κάθε τρόπο. Μιά 
τέτοια πολιτική, φιλελεύθερη προς τα έξω μιά που δεν θα βασιζόταν 
σε νομικούς περιορισμούς θα ήταν στην πραγματικότητα πολύ πιό κατα- 

^πιεστική, γιατί ανέλεγκτη. Εμείς επιλέξαμε την άμεση ρύθμιση, ώστε 
να έχουμε τη δυνατότητα ρύθμισης των επιπτώσεων στο εισόδημα των 
εργαζομένων.
Η εισοδηματική πολιτική θα έχει επίσης θετικά αποτελέσματα στο κόστος 
παραγωγής και στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων. Οπως 

φ  δείχνουν οι μετρήσεις γιά την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊό-
Τ' 1 ' ντων, αν κρίνουμε την ανταγωνιστικότητα με μέτρο την αμοιβή της εργα-

“π0ίας, ^α διαπιστώσουμε την κάθετη πτώση της ανταγωνιστικότητας τα
τελευταία χρον*ια λόγω της αύξησης του κόστους εργασίας/^ Γιά να γίνου-

ίΠΠυααα} , , , . .με ανταγωνιστικοί, για να μπορέσουμε να πουλήσουμε περισσότερα
Γΐΰααιοα. . προϊόντα τόσο στο εξωτερικό οσο στο εσωτερικό, γιά να μην εκτοπίζουν ¿101«Μ Ν»Α -» »011} τα ^ένα προϊόντα τα δικά μας θα πρέπει να ελέγξουμε το κοστος παραγω- 

μ** γής και ειδικότερα το κόστος εργασίας θολότεροι μισθοί και αμοιβές 
»ν' μ π » πρέπε ι να συμβαδίζουν με αύξηση της παραγωγικότητας, ψηλότεροι μισθοί
ν ζ «Λ/ και αμοιβές μπορούν να είναι και αποτέλεσμα αναδιανομής του εισοδη- 

ματος δικαιότερης κατανομής μεταξύ αμοιβής εργασίας, επιχειρηματικού 
κέρδους και επανεπενδυόμενης αξίας. Ομως οι δυνατότητες εισοδηματι
κής αναδιανομής δεν είναι απεριόριστες. Καθορίζονται και από τα δεδο- 
μένα της κάθε επιχείρησης και από τη γενικότερη οικονομική συγκυρία. 
Ορισμένες συγκυρίες μπορούν νααπαιτούν αυξημένες επενδύσεις άρα και 
συμβολή των εργαζομένων γιά το στόχο αυτό όπως και αυξημένη αμοιβή 
των εργαζομένων άρα περιορισμό των επανεπενδυομένων κερδών ή του 
επιχειρηματικού κέρδους. Μετά μιά περίοδο σημαντικής αύξησης των πραγ
ματικών αμοιβών των εργαζομένων είναι καιρός να προσέξουμε και τη ροή 
πόρων γιά τη βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων. Χωρίς 
τέτοια ροή οι αυξήσεις μισθών και ημερομισθίων, θα συνοδεύονται με 
όλο και περισσότερους άνεργους και υψηλότερους ρυθμούς πληθωρισμού. 
Ούτε το ένα ούτε το άλλο συμβιβάζονται με μιά σοσιαλιστική πολιτική, 
πολιγική ανάπτυξης και κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο Σοσιαλισμός δεν 

—ψσημαίνει ότι πρέπει να άδιανείμουμε άμεσα και ριζικά την παραγομένη 
αξία. Μιά τέτοια θεώρηση θα παρέβλεπε όχι τις νομοτέλειες της οικονο
μίας και της κοινωνίας μας.

. . //
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Η σοσιαλιστική προοπτική συνδέεται με ανάπτυξη, παραγωγικότητα, 
εκσυγχρονισμό του παραγωγικού δυναμικού, συνδέεται με συνεχή δημιουρ
γία αξίας. Η βελτίωση του εισοδήματος δεν είναι αποτέλεσμα διαταγών 
σε μιά στάσιμη κοινωνία, αλλά αποτέλεσμα θεσμικών αλλαγών διαρθρω
τικών μεταβολών, αλλαγών στις σχέσεις παραγωγής σε μιά συνεχώς μετα
βαλλόμενη οικονομία και κοινωνία, που πρέπει να επιδιώκει και να 
επιτυγχάνει διαρκώς υψηλότερα επίπεδα ανάπτυξης.
Το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη αποδείξει ότι η προστασία και βελτίωση του εισοδή
ματος των εργαζομένων είναι πρωταρχικό μέλημά του. Το ΠΑΣΟΚ καθιέρω
σε την ΑΤΑ το . Το ΠΑΣΟΚ επειδή ακριβώς έχει συναίσθηση τι απαι
τούν τα συμφέροντα των εργαζομένων, δεν μπορεί να προχωρεί άκριτα 
σε εισοδηματικές ρυθμίσεις. Πρέπει να βλέπει όχι μόνο το σήμερα αλλά 
και το αύριο. Πρέπει να βλέπει την προοπτική της εξέλιξης και όχι 
την βραχυπρόθεσμη επιδοκιμασία. Η ΑΤΑ είναι θεσμός που όπως όλοι οι 
θεσμοί που προωθούν την αλλαγή πρέπει να εντάσσεται σε ένα γενικό 
σχέδιο ανάπτυξης και εξέλιξης της κοινωνίας. Είναι φανερό ότι με αρνη
τική οικονομική εξέλιξη ούτε ΑΤΑ ούτε θεσμική και κοινωνική πρόοδος 
δεν μπορεί να υπάρξει. Η ΑΤΑ και οι οτοοιεσ δήποτε κατακτήσεις των 
εργαζομένων θα ματαιωθούν θα αναιρεθούν από την αδυναμία της οικονο
μίας να τις στηρίξει. Οι εργαζόμενοι και κάθε προοδευτική πολιτική 
παράταξη γι'αυτό^τήΤιν από το κάθε συγκεκριμένο θεσμό πρέπει να στη
ρίζουν μιά πολιτική, ένα στόχο. Και εμείς πιστεύουμε ότι η πολιτική 
μας, ο στόχος μας είναι αυτός που σε τελευταία ανάλυση προωθεί τα 
πραγματικά συμφέροντα των εργαζομένων.
Η λύση του προβλήματος όπως είχαμε τονίσει και στο παρελθόν, δεν είναι 
δυνατή μόνο με την εισοδηματική πολιτική. Γι'αυτό και τα μέτρα του 
Οκτωβρίου 85 και η πολιτική που ακολουθήσαμε μετά στοχεύουν προς 
περισσότερες κατευθύνσεις. Εχουν μεταξύ άλλων σκοπό τη μείωση του 
εγχώριου κόστους παραγωγής (κόστους κεφαλαίου, κόστους φορολογικού), 
τη χαλάρωση των πληθωριστικών πιέσεων από παράγοντες όπως οι τιμές 
των αγροτικών προϊόντων, τον έλεγχο των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Η προσπάθεια γιά την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας της ελληνι
κής οικονομίας, διεξάγεται σε πολλά ύέτωπα ώστε να ελεγχθούν όλοι 
εκείνοι οι παράγοντες που συντείνουν στον πληθωρισμό και στο μεγάλο 
έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών.

1ί< ίιίν α'ΐίβαρΜ ^  ^
ΓΓΛ Ρ είναι ίίοία <Γα*« αηι : ©ι μΐοΟοι υ αϋ
&υντ,£ΐΐΛΐθΜΪ
«ΟιαροΙιορα α ο ί ί ) * . / β ο ρ ο ο ω ο ί Ο ε ι ο ^

ωοα η



Προβλήθηκε ο ισχυρισμός ότι η πολιτική μας είναι πολιτική λιτότητας, 
πολιτική διαχείρισης της κρίσης. Η θεώρηση αυτή δίνει σημασία στον 
τύπο και όχι στην ουσία. Είναι θεώρηση φορμαλιστική.
Με το πρόγραμμα σταθεροποίησης θέλουμε να θέσουμε τις βάσεις μιας 
σταθερής αναπτυξιακής προσπάθειας, μιας παραγωγικής δομής που θα 
εγγυάται ένα συνεχώς καλύτερο βιοτικό επίπεδο. )(ωρίς επενδύσεις, 
χωρίς εκσυγχρονισμό των παραγωγικών δομών, χωρίς ψηλή παραγωγικότητα 
δεν υπάρχει αύξηση του εισοδήματος, αύξηση των κοινωνικών υπηρεσιών, 
δεν υπάρχει σοσιαλισμός. Η πολιτική παροχών που δεν στηρίζεται σε 
βελτίωση της παραγωγικότητας είναι μακροπρόθεσμα συντηρητική πολι
τική γιατί είναι σε βάρος των εργαζομένων, είναι πολιτική με στόχο 
να κερδίσει μόνο ψήφους. Σε όφελος των εργαζομένων είναι εκείνη η 
πολιτική που τους ανοίγει μιά σταθερή προοπτική, γιά ψηλότερο κοινω
νικό μισθό και αυξημένο εισόδημα. Και αυτή είναι ιιακοοΥοόνια η πολι
τική μας.
Η πολιτική μας και ο λόγος μας διαφέρει από το συντηρητικό λόγο γιατί 
εμείς έχ,ουμε διαφορετικούς στόχους διαφορετικές επιδιώξεις, στηριζό
μαστε σε διαφορετικά κοινωνικά στρώματα και χρησιμοποιούμε διαφορε
τικά πολιτικά μέσα.
Η ταύτιση της πολιτικής μας με συντηρητικές πολιτικές επειδή μερικά 

από τα τεχνικά μέσα που χρησιμοποιούμε είναι τα ίδια, παραβλέπει το 
κύριο πολιτικό κριτήριο το στόχο, το σκοπό.
Εμείς δείξαμε την πρώτη τετραετία, ότι και στον τόπο μας είναι εφικτή 
μιά πολιτική που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πολλών και όχι λίγων 
προνομιούχων, δείξαμε ότι υπάρχει και στην Ελλάδα ένα σοσιαλιστικό 
κόμμα με προοπτική, τακτική, αντίληψη πώς θα προωθήσει τα συμφέροντα 
των εργαζομένων. Την πολιτική μας αυτή θα συνεχίσουμε.
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