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Ο Ανδρέας εξηγεί 
τα οικονομικάΙ 
οχέδια τον ΠΑΕΟΚ
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Το  P  μέρος 
της συνέντευξης 
στον ΣΕΡ. 
ΦΥΝΤΑΝΙΔΗ

Οι εργαζόμενοι θα παίζουν κεφαλαιώδη 
ρόλο στην διαχείριση των δημόσιων επιχει
ρήσεων και οργανισμών καθώς και στη λή
ψη αποφάσεων.

Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο της 
πολιτικής του ΠΑΣΟΚ σχετικά με το μέλ
λον των δημοσίων επιχειρήσεων, οι περισ
σότερες από τις οποίες εμφανίζονται με 
τρομακτικά ελλείμματα.

Αναπτύσσοντας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

κ. Ανδρέας
τη σωτηρία των Ρ™??'53£|»Ρχρεωμένες

>jfe™ v ^ ü Z r r A  ΓτπσημαΛ®1 πρώτη Ενα από αυτάι επισπν‘ Λποιήοουν τις

1 *

και την προστασία τους.
Με το σημερινό τρίτο μέρος της συνέν- 

τευζης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ προςτον 
διευθυντή της «Ελευθεροτυπίας» κ. Σερ. 
♦υντανίδη ολοκληρώνονται οι απαντήσεις 
του σε 81 καίρια θέματα πολιτικής πρακτι
κής.

Επειδή τα δύο προηγούμενα φύλλα της 
«Ε» και της «Κ.Ε.» εξαντλήθηκαν, αύριο θα 
δημοσιευθούν και οι 21 απαντήσεις.

ΠΩΣ ΘΑ ΣΩΘΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

0  Ιδιωτικές: δα εξυνιανδούυ*οι βιώσιμες
ΜΕΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΏ ΝΕ Ρ Ω Τ Η Σ Η : π  θά κά

νετε μέ τις προβλημα
τικές ιδιωτικές επιχει
ρήσεις πού εμφανίζον
τα ι υπερχρεωμένες καί

■  μέ παθητικούς ισολογι-
■  σμούς;

Α Π Α Ν Τ Η Σ Η : Οι προβλημα
τικές επιχειρήσεις, δεν είναι 
παρά η  αναπότρεπτη συνέ
πεια τής αλλοπρόσαλλης Οι
κονομικής Πολιτικής τής Δε
ξιάς. καί ειδικότερα τής πκττω 
τικής της ηολτπκής.

Πολύ πριν ξεσπάσει ανοι
χτά τό πρόβλημα αυτό τό ΠΑ. 
ΣΟ.Κ. είχε ετοσημάνει πού θά 
οδηγούσε η ανεξέλεγκτη διά
θεση τών λαϊκών αποταμιεύσε
ων από τις Τράπεζες. Τά 
συγκεκριμένα στοιχεία δεί
χνουν καθαρά πώς ο κύριος 
όγκος τών τραπεζικών πιστώ
σεων κατευθύνονται σέ ένα 
μικρό αριθμό μεγάλων επιχει
ρήσεων, χωρίς κανένα ουσια
στικό έλεγχο τού τρόπου χρη 
σιμοπ οίησης τών πιστώσεων 
θυτών καί μάλιστα ανεξάρτη
τα καί από τό βαθμό εξόφλη
σης τών προηγουμένων πκπώ 
οκών. Ή τα ν  επίσης φανερό1̂

μεγαλύτερες ττκπώ- 
>ιούσαν τό εκ- 

επιχείρημα πώς χω- 
■  πιστώσεις έπρεπε . νά 

κλεϊσσυν καί νά ηετάξοαν ατό

ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΓΙΑ  ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ^ΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

δρόμο τούς εργάτες. Τό  επι
χείρημα έπιανε καί ο φαύλος 
κύκλος συνεχίζονταν μέ ου
σιαστική συμπαιγνία Τραπε
ζών καί επιχειρήσεων. Απντήν 
άλλη μεριά οι πιστώσεις πρός 
Τις μικρομεοαίες επιχειρήσεις 
καί τούς αγρότες δεν έφτα
να ν ούτε για την κάλυψη τών 
στοιχειωδών πιστωτικών αναγ
κών τους. Υπάρχουν στοιχεία 
πού δείχνψυν πώς οι πιστώ
σεις π.χ, στή Βιοτεχνία πού 
αποτελεϊται από χιλιάδες μι- 
κροετπχειρήσεις. είναι λιγό- 
τερες απ' τις πιστώσεις 10̂  
γάλων επιχειρήσεων.

τό παοβ% άρθρω^ις του κόστους, ύφους 
Β τό ήερίέργο ράλι- τρέχουσας παραγωγής και πα 

στα είναι πώς κατηγορεί τις ραγωγκής ^^δυναμικότητας. 
Τράπεζες σάν μοναδικές υ- προοπ-ηθής-Όγορώς «σωτερίτ

■  καί εξωτερικής) ,’-οριθμά

π ολιτική πού εφ άρμοσαν...
, Τ ί  θά κ ά νε ι τό  Π Α .Σ Ο .Κ .:

Γιά μάς τά θάμα είναι κρΙ- 
οιμης σημασίας, γιατί έχει ά
μεσο δυσμενή αντίκτυπο 
στήν παραγωγική δυναμικό
τητα τήσ εθνικής οικονομίας 
πού συνδέεται στενά μέ τήν 
απασχόληση Τών Ελλήνων ερ
γαζομένων καί τή δημιουργία 
τού εθνικού εισοδήματος. ΓΓ  
αυτό η  κυβέρνηση τού ΠΑ.ΣΟ. 
Κ . μόλις ανσλάβει τήν εζον- 
οΐο θά προχωρήσει ο τήν ε·
^ Η γ ή  ενός συγκεκριμένου 

Η τ ο ς  εξυγίανσης τών 
^ριματικών επιχειρήσεων.

Μέ ποιες αρχές
Η εξυγίανση αυτή θό στη

ρίζεται στις, εξής αρχές: 
α. θό διέρευνπθεί η βιωσι

μότητα ή μή τώγ  προΟληματι- 
κών επιχειρήσεων ανεξάρτη
τα απ' τή χρηματοδοτική διάρ
θρωση τού ενεργητικού γους. 

Ίή  ανεξάρτητα απ' τή 
:έαη ιδίού καί ξένου κεφα 

-*■------ “ νηυπ υυτΓΓβα

απασχολουμένων, εΙδοιΧ^Ρη 
σιμοποιούμενης πρώτης 
(εγχώριας ή εισαγόμενηζ) δι
οικητικής επάρκειας κλα[ Η
δη τό ΠΑΣΟΚ ετοιμάζει συνο
πτικές εκθέσεις αυτής |Της 
μορφής γιό μιά σειρά με\6· 
λων επιχειρήσεων. Απ’ τήσχε 
τική ανάλυση θά φανεί, άν οι 
δυσχέρειες πού αντιμετωπί
ζει η επιχείρηση είναι προα>- 
ρινές (λόγω π.χ. κάποιας κρί- 
σης στή Διεθνή Αγορά) πΐμο- 
νιμότερες. Ά ν  είναι δυσκο
λίες οργανικές πού έχουν 
σχέση μέ τή δομή καί τή λει
τουργία τής επιχείρησης ή άν

νά παύοει νό οπστάλά τή λαϊ
κή αποταμίευση. Τή ν  πρωτο
βουλία γιό μιά τέτοια εκκα
θάριση πρέπει νά αναλάβουν 
οι πιστώτριες Τράπεζες, θό 
χρειαστεί φυσικά νά αντιμετω 
πίσουμε τό πρόβλημα τών α
πασχολούμενων στήν επιχεί
ρηση, πού η κυβέρνηση πρέ
πει νά διοχετεύσει σέ άλλους 
αντσπτυσσόμένους τομείς.

γ. ’Ολες οι επιχειρήσεις 
πού θά κριθούν βιώσιμες θά 
μπούν κάτω από μιά διαδικα
σία ριζικής αναδιοργάνωσης, 
βελτίωσης τής παραγωγικότη
τας καί αναπροσανατολισμού

οφείλονται σέ μεγάλες επιψο- τής παραγωγής;. ΥπογρομμΙζε-
------ — .ται ,διαίτερα η ένγοια . της

παραγωιγκότητας γιατί δέν 
πρέπει νά καταστεί η  ετπχεί-. 
ρηση. μόνιμο βάρος τού κοιγω·. 
νπκού συνάλημ- 

Μ

ρυνοείς από τόκους καί χρεω-Ι 
λύσια, πού πρέπει νά πληρώ
νει η επιχείρηση -λόγω ¡.τής 
υπερχρέωσής της οτίς Τρά
πεζες. Θά φανεί τελικά άν οι 
δυσκολίες 
κάτω art"

ρα απ' τό Ιδιο κεφάλαιο τών 
επιχειρήσεων. Έ τσ ι εζασφα
λίζεται ο κοινωνικός έλεγχος 
τών επιχειρήσεων, αφού τά 
κεφάλαια θό ανήκουν στό κοι 
νωνικοποιημένο Τραπεζικό 
οϋστημα. Η μετοχοποίηση τών 
τραπεζικών κεφαλαίων δέν 
σημαίνει δηλαδή καί κοινωνι
κοποίηση τών αντίστοιχων ε
πιχειρήσεων. Οι σημερινοί μέ
τοχοι δέν θίγονται. Μάλιστα 
σέ ορισμένες περιπτώσεις η 
εξακολούθηση τής ουμμετο- 
χήςτους στή διοίκηση τών α
ναδιοργανωμένων επιχειρήσε 
ων μπορεί νά συνδυαστεί μέ 
τόν όρο τής εισφοράς απ' αυ
τούς νέου μετοχικού κεφα
λαίου.

ε. Είναι φανερό πώς τό πρό
βλημα τής διοίκησης (ΜΛ- 
ΝΛΘΜΕΝΤ) είναι νπάντα κρί
σιμης σημαρίας. Πιστεύουμε 
όμως πώς στά νέα πλαίσια με
τοχικής συνεονασίας θά βελ
τιωθεί ριζικά? πχλειτουργικοτη- 
Βκ^ώ ν επιχειοπ^·ι ιν  απ' Τήν 

Κάς πα ρά ;

πεύθυνες^γιά  τή λαθεμένη κής

κατάάταοη| 
οφείλεται οέ
μίες πού' ’δέν EliAai^owoT^^
νά αΥημετώηίοτούν ή  επιχεί
ρηση πρέπει νά κλείσει καί

προ. * »* ® Τ® 5  αναν«αίο έ ί Ρ ^ ? « ^ ^ £ α ο ύ ο ν 3  
λεν» Η  Σχεδόν.«*' όλες τίς °μό/καΙ . ,
περιπτώσεις ο έλεγχος αυτός * στί- Γ>ά τό λειττομέρειρκο 
είναι δυνατός μέ τή μέτοχο- σχε,διύΟμύ κάΓ υλοποίηση" τής 
ποίηση τών δανειακών κεφα·^εξΐίγίϊ?νσΗ<?--*άη προβλημαη- 
λαίων τών Τραπεζών, τά οποίάκών^επϊΧεήίησφων θά απαπη- 
είναι φυσικά πόλύ περισσότε- ι βεί η σύστασή ειδικού φορέα.

φ  Δημόοιες: εΛαχιοτοποίηαη κόστους - έλεγχος
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η : T i  θα κά
νετε μέ τίς δημόσιες ή 
ελεγχόμενες από το 
δημοσιά επιχειρήσεις 
πού ελέγχουν τό 50ο) ο 
τής οικονομικής ζωής 
του τόπου καί πού πολ
λές από αυτές εμφανί
ζουν παθητικό δισεκα
τομμυρίων;

Α Π Α Ν Τ Η Σ Η : Οι δημόσιες ε
πιχειρήσεις είναι κατά κανό 
να εθνικής σημασίας. Επομέ
νως τό κρπήριο τής κοινωνι
κής ωφελιμότητας καί όχι τό 
ιδιωτικό -  οικονομικό κριτή
ριο τού κέρδους έχει σημα
σία. Μάς ενδιαφέρει δηλαδή 
άν οι επιχειρήσεις αυτές ικα
νοποιούν τίς ανάγκες τού κοι 
νωνικού συνόλου καί επηρεά
ζουν ευνοϊκά (έμμεσα ή  άμε
σα) τήν κοινωνική καί οικο
νομική ανάπτυξη τής χώρας. 
Δηλαδή η κοινωνική σκοπιμό
τητα έχει πρώτιστη σημασία 
καί η δημιουργία πλεονάσμα
τος δέν αποκλείεται φυσικά 
αλλά έρχεται σέ δεύτερη μοί
ρα. Υπάρχουν περιπτώσεις 
πού οι Δημόσιες επιχειρήσεις 
δέν μπορούν να είναι κερδο- 
φόρες αλλά είναι απαραίτη
τες γιά την οικονομία γενι
κά, π.χ. οι ακτοπλοϊκές συγ-

ΜΕ ΚΡΙΤΗ ΡΙΟ  ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ 

ΤΕΡΜΑ ΣΤΟΥΣ ΑΧΡΗΣΤΟΥΣ Δ ΙΟ Ρ ΙΙηο υς  ηΜΕΤΕΡΩΝ

κοινωνίες, ένα μετρά κλπ. Σ  
αυτές τίς περιπτώσεις τό Κρά 
t o c  είναι υποχρεωμένο νά α- 
ναλάβει τήν επιδότηση τών 
σχετικών ελλειμμάτων.

Όμως τό πρόβλημα τής πα
ραγωγικότητας είναι πάντοτε 
βασικής σημασίας, ανεξάρτη
το άν η επιχείρηση είναι κερ- 
δοφόρα ή όχι. Τό  πρόβλημα 
αυτό παρουσιάζεται όχι σόν 
μεγιστοποίηση κέρδους αλλά 
σάν ελαχιστοποίηση κόστους. 
Είναι ζήτημα βασικής σημασί
ας πού σχετίζεται μέ τή δομή 
καί λειτουργία τής επιχείρη
σης. Γ ι' αυτό πρώτο μίλημα  
τού ΠΑΣΟΚ γιά τίς επιχειρή
σεις αυτές θά είναι η σφαιρι
κή οιερεύνηση τών συνθηκών

δομής καί λειτουργίας, μέ σκο 
πό να επισημανθούν πηγές 
διαρροής πόρων από κακή δια 
χείριση ή διάφορες αντιοικο- 
νομικές επιβαρύνσεις. Σέ  ορι
σμένες περιπτώσεις μπορεί 
νά αποδειχτεί η δυνατότητα 
συμπίεσης κόστους σέ σημείο 
πού νά καθιστά τήν επιχείρη
ση κερδοφόρα.

Εκείνο πάντως πού είναι α
παράδεκτο γιά μάς είναι η 
προσπάθεια συγκάλυψης τής 
χαμηλής παραγωγικότητας σέ 
κρατικές επιχειρήσεις πού 
λειτουργούν μέ απαράδεχτο 
υψηλό κόστος. Ακριβώς επειδή 
μιά τέτοια επιχείρηση είναι 
συνήθως από τή φύση της μο
νοπωλιακού χαρακτήρα, π-χ. 
OTE. ΔΕΗ κλπ. μπορεί νά ε
φαρμόσει πολιτική υψηλών τι
μών τών υπηρεσιών της πού 
νά καλύπτουν τό υψηλό κό
στος καί νά αψήνουν ακόμα 
καί περιθώρια κέρδους. Μιά 
τέτοια πολιτική έχει γενικό
τερα δυσμενείς αντίχτυπους 
σέ ολόκληρη τήν οικονομία. 
Αυτό δέν είναι λύση, αλλά

$φόρτωμα τού προθλήματ 
στις πλάτες τού κοινωνικ 
συνόλου.

Τό συμπέρασμα είναι πfe 
στις περιπτώσεις αυτές προί 
έχουν οι δομικές καί λειτουο. 
γικές αλλαγές πού θά οδηΧ 
βουν στήν ελαχιστοποΙηΛ 
τού κόστους καί πώς η τ ι« , 
λογιακή πολιτική πρέπει νά 
διαμορφώνεται μέ γενκότεΐα 
κρπήριο καί νά αποσυνδέε
ται απ' τά στενά πλαίοια τ*ς 
επιχείρησης, χωρίς φυσικά αυ 
τό νό σημαίνει πώς οι ενδΕ. 
φερόμενες επιχειρήσεις δέν 
θό έχουν γνώμη γιά τίς τιμές 
των υπηρεσιών τους. Η ΛΪΗ 
καί o OTE γιά 
πέφτουν σ' αυτή τπ^ιερόε«· 
ση. Αλλά υπάρχουν καί κρα
τικές επιχειρήσεις όπως πα
ράδειγμα η Ολυμπιακή, ποϋ 
είναι δυνατό μέ κατάλληλη α
ναδιοργάνωση καί προσαρμο
γή στό διεθνή ανταγωνιομό 
νά αποδώσουν σημαντικά 
κέρδη.

_ Ανεξάρτητα πάντως απ' τόν 
τύπο της επιχείρησης, ο' ¿λες

τις περιπτώσεις τό κριτήριο 
τής ελαχιστοποίησης του κό
στους κατά μονάδα παραγό- 
μενης υπηρεσίας πρέπει νά 
είναι αποφασιστικής σημασί
ας. Αυτό από μιά άποψη ση
μαίνει πιό ευέλικτο διοικητικό 
μηχανισμό πού νό ακολουθεί 
τά ιδιωτικοοικονομικά κριτή
ρια αποδοτικάτητας. Σημαίνει 
επίσης κατάργηση τών αντιοι- 
κονομικών κρατικών παρεμβά
σεων. Είναι νομίζω λάθος νά 
ζητά κανείς ευθύνες γιά κα
κοδιοίκηση καί σπατάλες απο 
κάποια κρατική επιχείρηση ό
ταν η κυβέρνηση τήν έχει φορ 
τώαει μέ άχρηστους διορι- 
< ^ Β ς  πλήθους ημετέρων. πού 
αδρανούν οέ αστρονομικό ύ
φος τό κόστος λεπουργίας 
τής επιχείρησης (όρα καί Δ. 
Ε.Η.).

Ο κοινωνικός έλεγχος
Φυσικό ο κοινωνικός έλεγ

χος είναι πάντα αναγκαίος 
καί πρέπει νά εφαρμόζεται:

0  Ναυτιλία: διεθνές κέντρο ο Πειραιάς

λειψής
ρωματί-

■  Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η : Στόν το
μέα τής Ναυτιλίας: Τ ί  
θά κάνετε μέ τό θέμα 
τού επαναπατρισμού 
τών πλοίων μέ σημαία 
ευκαιρίας: Καί ακόμα 
πώς θα αντιμετωπίσετε 
τό πρόβλημα τής έλ- 

,)ς ελληνικών πλη- 
των;

Α Π Α Ν Τ Η Σ Η : Τό  ΠΑΣΟΚ θε
ωρεί τήν Ναυτιλία σάν ένα 
απ' τούς πιό δυναμικούς κλά
δους τής χώρας καί βάζει σάν 
προγραμματικό στόχο τήν πα
ραπέρα ταχεία ανάπτυξη τού 
κλάδου αυτού, αλλά ταυτό
χρονα καί τήν μεγαλύτερη 
σύνδεσή του μέ τήν εθνική 
οικονομία.

Σχετικά μέ τό θέμα τού ε
παναπατρισμού τών ελληνι
κών πλοίων μέ σημαίες ευκαι
ρίας. πρέπει νά σημειωθεί 
πώς εδω καί κάμποσο χρόνια 
η ελληνική σημαία θεωρείται 
απ' τούς Έ λ λ η ν ε ς  εφοπλι
στές γιά πολλούς λόγους προ 
τιμότερη απ' τίς σημαίες ευ
καιρίας. Άλλωστε οι σημαίες 
αυτές έχουν χάβει διεθνώς 
κατά πολύ σέ σύγκριση μέ τίς 
εθνικές νιοτί συνδέονται μέ 
δυσμενείς διακρίσεις στή διε
θνή ναυλαγορά, μέ ναυτολό
γηση πληρωμάτων κατώτερης 
ποιότητας κλπ. Έ τ σ ι υπάρχει 
μιά τάση επαναπατρισμού τών 
ελληνικών πλοίων. Τήν τάση 
αυτή τό ΠΑΣΟΚ δέν πρόκειται

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΑ ΙΟΝ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠ Ι Ι^ Λ Σ Τ ΙΚ Ρ Ν  ΜΟΝΑΑΡΝ 

ΚΙΝΗΤΡΑ Γ ΙΑ  ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ

νά αποθαρρύνει αλλά αντίθε
τα θά τήν τονώσει περισσότε
ρο. Τό  πρόγραμμά μας ναυ
τιλιακής πολιτικής περιέχει 
μιά σειρά μέτρων πού αποσκο 
πούν ακριβώς στήν ενθάρρυν
ση τού επαναπατρισμού τών 
ελληνικών πλοίων καί στήν υ
λοποίηση τής στενότερης 
σύνδεσης τής εμπορικής ναυ 
τιλιάς μέ τή ν εθνική οικονο
μία.

θά χρειαστούν πρώτα - πρώ
τα μέτρα γιά νό γίνει η χώρα 
μας καί ειδικότερα ο Πειραιάς 
διεθνές ναυτιλιακά κέντρο, 
θά δοθεί προτεραιότητα στήν 
ανάπτυξη τής επισκευαστικής 
βιομηχανίας μέ δασικό φορέα 
τίς μικρομεοαίες επισκευαστι- 
κές επιχειρήσεις. Υπάρχουν 
σήμερα πάνω από 1.800 μικρό 
μεσαίες επιχειρήσεις μόνο 
στήν περιοχή τού Πειραιά πού 
απασχολούν χιλιάδες έργα το-

τεχνίτες. Οι επιχειρήσεις αυ
τές μπορούν νά λειτουργή
σουν συνεταιρικά άν τούς δο
θεί η  δυνατότητα γιά Ιδρυση 
δεξαμενών. Αλλά αντιμετωπί
ζουν τό πρόβλημα τής απαγό
ρευσης γιά ίδρυση άλλων δε
ξαμενών σέ ακτίνα 20 μιλιών 
από τίς εγκαταστάσεις τού 
Σκαραμαγκά. Πρέπει λοιπόν 
νά φύγει τό εμπόδιο τής προ
νομιακής αυτής μεταχείρισης 
καί νά εφαρμοστεί υιό πολιτι
κή άμεσης πιστωτικής ενίσχυ
σης τών συνεταιρισμένων μι- 
κρομεσαίων επισκευαστικών ε 
πιχειρήσεων. Εξ ίσου όμως 
αναγκαία είναι η ίδρυση τέ
τοιων μονάδων οέ διάφορα 
σημεία τού ελληνικού χώρου 
όπως 0εσ)νΙκη, Πάτρα, Βό
λος, Κρήτη κλπ. γιά νά υπάρ
χει χωροταξική αποκέντρωση 
τών δραστηριοτήτων καί νό 
μή καταφεύγει τό εργατικά 
δυναμικό στην Αθήνα καί τόν 
Πειραιά όπως συμβαίνει σή
μερα.

Χρειάζεται επίσης νά πορ
θούν μέτρα γιά τήν παραπέ
ρα ανάπτυξη τών παρσναυππ- 
γιακών βιομηχανιών, τόν εκ
συγχρονισμό τών τηλεπικοινπι» 
νιακων σταθμών, ρρύ είναι βΛ·

λωστε αναγκαία προϋπά·*®  ̂
γιό νά γίνει η χώρα ö ic ^ s  
Ναυτιλιακό Κ έ ν τρ α | ^  β*** · 
ωση καί ε π έ κ τ α ο η ^ · λΐ|*ν|·  
κών εγκαταστάσεων*λπ

Η ασφάλιση τών πλο^ν
Πρέπει ακόμα νά βν'Τί £  

τωπιστεί τό πρόβλημα s 
ναυτιλιακής πίστης κο** JJ  
τής ασφάλισης τ ω ν π λ ^  ^  
σα στά πλαίσια ενός εν' «  
ελληνικού ασφαλιστικόν, 
ρέα. Τά έσοδα γιό τή Μ  
απ' τήν πηγή αυτή Μ  
τεράστια, άν ληφθεί 
πώς σήμερα τδ 90ο) ο 
οψαλίστρων πηγαίνουν σβ ‘■ε·

νετ έ Κ ς Ρθάς,χρειαστε!i é ig Y - 
χρονισμός καί «JOiKonouron 
τών διατάξεων α*
κής νομοθεσίας καθώς και ά· 
ναδιοργάνωσπ του ναουμν ί
ου Εμπορικής Ναυτιλίαςβο ο
ποίο άν καί κοτ εξοχήν 
ραγωγικό βρίσκεταιι στο «- 
ρια στρατιωτικών- .
κά σώμα πρέπει vú 
στεί στά κύριο κσθήκοντα τον 
πού είναι η δίωξη τού λαθρεμ 
πορΙου. η ρύπανση τής W ¡¡g

νομικό χαρακτήρα τού υπουρ 
γείου θά καταρτιςθεί καινούρ-

? . οργανισμός καί θά ανα- 
^ρωθούν σέ ορθολογική 

η οι διάφορες υπηρεσίες 
καί αρμοδιότητές του.

Έρχομαι τώρα στό 2ο σκέ
λος τού ερωτήματός σας 
«πώς θά αντιμετωπιστεί τό 
πρόβλημα τής έλλειψης τών 
ελληνικών πληρωμάτων».

Είναι αλήθεια πώς ακούμε 
πολύ συχνά γιά έλλειψη ελλη 
νικών πληρωμάτων. Αλλά, ό
πως λένε οι οικονομολόγοι, π
^ οσφορά είναι συνάρτηση 

;  τιμής. Μέ διάφορα αντικί
νητρα καί μέ χαμηλές αμοι
βές είναι πολύ εύκολο νά 
εκμηδενιστεί η προσφορά τού 
εργατικού δυναμικού όταν 
μάλιστα πρόκειται γιά ένα τό
σο δύσκολο επάγγελμα, χρει
άζεται λοιπόν νά εξεταστεί 
τά θέμα των ελληνικών πλη
ρωμάτων, απ' τή οκοπιά αυτή. 
Δέν θά μπώ οέ λεπτομέρειες 
αλλά υπάρχει σήμερα μεγά
λος αριθμός αντικινήτρων γιά 
τούς Ελληνες ναυτεργότες, 
ανθυγιεινή διαβίωοη στά 
πλοία, πρόβλημα αμοιβών καί 
συνταξιοδοτικής νομοθεσίας 
κλα.

α) προληπτικά, μέ τή σύν
δεση τής επιχείρησης στους 
στόχους τού αναπτυξιακού 
προγράμματος καί ειδικότερα 
μέ τό συντονισμό τών επενδυ 
τι κών προγραμμάτων τής επι
χείρησης μέ τόν εθνικό προ
γραμματισμό. Είναι τελείως 
απαράδεκτος ο ανεξάρτητος 
προγραμματισμός τών επιχει 
ρήσεων αυτών ή ακόμα χει
ρότερα ο ανεξέλεγκτος δα
νεισμός τους, πού έχει ήδη 
δημιουργήσει σοβαρά προβλή 
ματα στό ισοζύγιο πληρωμών 
καί στό δημόσιο προϋπολογι
σμό.

β) κατασταλτικά μέ βάση 
τά επιτυγχανόμενα αποτελέ
σματα.

Τό ΠΑΣΟΚ θά αποδώσει ι
διαίτερη σημασία στήν καθιέ
ρωση τής δημοκρατικής δια
χείρισης τών κρατικών επι
χειρήσεων. Αυτό σημαίνει πώς 
οι εργαζόμενοι στις επιχειρή
σεις αυτές πρέπει νό έχουν 
αποφασιστικό ρόλο όσον αφο
ρά τή διοίκηση, τόν προγραμ
ματισμό καί τή λειτουργία 
τους, θά χρειαστεί επομένως 
νά γίνουν οι σχετικές ρυθμί
σεις γιά τήν εξασφάλιση μιάς 
αποτελεσματικής εργατικής 
συμμετοχής.

μιουργηοον οι · 6υ « ρ « 1ς ουμ·

λίηιιοβου ξένον προο«π*ού. 
1 ί^.**6*1 η. ηρόοληφη ξένον 
προοΜί'κού έχει νόημα ̂ μόνο

συμπληρωματικά, 
οπλβοή μον0 άν έχουν *ξον!

οι βννο-
™ 7Γ·Τ*δ. ^ λ η ο η β  ναυτεργα- τικου δυναμικού από τή χώ
ρα μας.

θεωρώ γΓ  αυτό αναγκαίο 
νά καθιερωθεί όχι απλώς το- 
πικη αλλά ουσιαστική προτε
ραιότητα στήν πρόσληψη ελ
ληνικών έναντι ξένων πληρω
μάτων. Η προτεραιότητα δέν 
έχει φυσικά νόημα άν δέν έ
χουν εξασφαλιστεί προηγού
μενα όλα τά αναγκαία κίνη
τρα γιά τήν πρόσληψη ελλη
νικών πληρωμάτων.

Πιστεύω πώς η σωστή ρύ
θμιση πρέπει νά είναι η δη
μιουργία ενός κοινού φορέα 
εργαζομένων καί εργοδοτών 
ο οποίος.

α. θά προτείνει τά αναγ
καία κίνητρα.

ρ. θά εξασφαλίζει αυτομα
τισμό στήν κατά προτεραιό
τητα πρόσληψη Ελλήνων ναυ- 
τεργατών και

γ . θά πρ(βλεπε σύσταση ε> 
δικού ταμείου γιά τήν προσω
ρινή οικονομική ενίσχυση τών 
Ελλήνων ναυτεργατών πού 
προσέρχονται γιά εργασία, αλ 
λά για λόγους αντικειμενι
κούς δέν είναι δυνατή η άμε- 
ηη χοηοιυοποίηοή τους,

φ  Γιορτές μ’ιοους: 
8α καταρνηθούιι

y>
J E & n i l

t t m e m m ñ

ΤΙΠΟΤΑ ΠΟΥ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΔΙΧΑΣΜΟ

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η · θα  καταργήσετε τίς γιορτές μίσους rax) 
διαιωνίζουν τόν εθνικό διχασμό;

Α Π Α Ν Τ Η Σ Η : Οι γιορτές τού μίσους εξυπηρέτησαν καί εξυ
πηρετούν εκείνη τήν πολιτική καί εκείνους τούς στόχους πού 
διαιρούν τό λαό μας τήν πολιτική δηλαδή καί τούς στόκους 
τής Δεξιός Ό.τιδήποτε όμως ενισχύει τόν εθνικό διχασμό, 
η συνείδηση τού ελληνικού λαού τό έχει οριστικά καταδικά
σει. Πιστεύοντας ότι η ανα μόχλευση πού γίνεται μ* αυτές τίς 
«γιορτές» είναι προσπάθεια διαίρεσης τού λαού μας θά τήγ 
καταργήσουμε αμέσως.

φ  Δήμοι. γΑώοοα: 
. βμ καθιερωθεί

ΜΕΡΙΜΝΑ Γ ΙΑ  ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η : θ ά  προχωρήσετε στήν γενίκευση τής δη
μοτικής ακόμα κα ί σέ χώρους όπου τώρα δέν έχει ε- 
φαρμοσθεί (όπως π.χ. στή Δικαιοσύνη);

Α Π Α Ν Τ Η Σ Η : Δέν υπάρχουν χώροι στεγανοί γιά τή ζωντανή 
γλώσσα τού λαού μας. Η  δημοτική, γιά χρόνια καταφρονεμέ- 
νη, εξορισμένη από τή Βουλή, τόν Τύπο, τά Δικαστήρια, τά 
Σχολειά καί τά Πανεπιστήμια απόδειξε πιά ότι είναι η σκέψη, 
η έκφραση, ο Λόγος τού λαού μας. Δέν νομίζω λοιπόν ότι υ
πάρχουν χώροι, πού μπορεί νά παραμείνουν ακόμη έξω από 
τήν έκφραση τού λαού.

Σχετικά μέ τό παράδειγμα πού αναφέρατε, καί πού ίσως 
υπονοείτε ότι εμφανίζει κάποια πρακτικά προβλήματα πού 
συνδέονται μέ μιά μεταγραφή κειμένων, πιστεύω ότι είναι 
δυνατόν νά ανημετωπκπεί αποτελεσματικά μέ μιά ομαδική 
κοινή προσπάθεια Πολιτείας, δικαστικών, νομικών καί εκπαι
δευτικών. Εκείνο πού χρειάζεται όμως είναι η  πραγματική 
βούληση τής Πολπείας νά αποδώσει στό λαό τή γλώσσα του«

0  Φρανμός οιις 
διαφημίοεις
της τηλεόραοης

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η : θά βάλετε φραγμό στόν κατακλυσμό τών 
τηλεοπτικών διαφημίσεων, κατά τό πρότυπο τών περισ
σοτέρων ξένων χωρών;

T U V  Ο ΐ α φ π μ ί Ο ξ - ω ν ,  I I U U  w p i v K w v f c s  H w m w i v i  ι ι « μ ι ι ι ι « τ ν π ι \  Μ Φ '

σα από διάφορα κυκλώματα (π.χ. εταιρίες παραγωγή«: τηλε
οπτικών προγραμμάτων) ελέγχουν έμμεσα τή ραδιοτηλεόρα
ση πρός τήν κατεύθυνση ιδιωτικών συμφερόντων, θά καθορι* 
οθεί ανώτερο όριο — PLAFOND —  τν εσόδων από διαφήμιση 
καί θό κατανεμηθούν σωστά, ενώ οέ ορισμένα προγράμμα
τα, ή καί σταθμό, ή κανάλι, δέν θά υπάρξουν καθόλου διαφη
μίσεις.

ΑΥΡΙΟ:
Και οι 21 απαντήσεις 

— συνοπτικά — 
του κ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

στα ερωτήματα της «Ε»
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