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Διαστρεβλώνει την
πραγματικότητα 

ο κ. Πρωθυπουργός
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ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΑΣΟΚ
Η ανακοίνωση — απάντηση στό λόγο τού κ. Ράλλη — 

τής Επιτροπής Ανάλυσης καί προγραμματισμού τού ΠΑ· 
ΣΟΚ έχει ως εξής:

Στον προχτεσινό λόγο του στη 
Θεσσαλονίκη ο -πρόεδρος της κυβέρ 
νησης προσπάθησε μάταια: να δια-, 
σκεδάσει τις έντονες ανησυχίες του 
λαού για τον κατήφορο που από και 
ρό τώρα έχει πάρει η ελληνική οι
κονομία, κάτω από την βχρονη αλ
λοπρόσαλλη διακυβέρνηση της χώ
ρας από τη Ν.Δ. Το τροπάρι, είναι 
πάντα το ίδιο: Η ελληνική οικονο
μία εξελίσσεται συγκριτικά καλύτε 
ρα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές οι 
κονομίες κι αν κάτι δεν πάει καλά 
όπως π.χ. οι τιμές και το ισοζύγιο 
πληρωμών, φταίνε απλούστατα οι ε·. 
ξωτερικοί παράγοντες και ειδικότε
ρα η διεθνής ενεργειακή κρίση.

Κάνει βέβαια πως δεν καταλαδαί 
νει ο  κ. πρωθυπουργός πως τέτοιες 
συγκρίσεις με χώρες πολύ ανώτερου 
επιπέδου ανάπτυξης είναι παραπλα
νητικές και πως από 25 ο )ο  της αύ
ξησης των τιμών του '7 9  μόνο το 
4,5 ο )ο  (ίσος και λιγότερο) μπορεί 
να αποδοθεί στην ενεργειακή κρίση. 
Αποσιωπεί επίσης το γεγονός πως 
τα ανοίγματα του ισοζυγίου πληρω
μών ξεπερνούν κατά πολύ τις επι
βαρύνσεις από την αύξηση της τι
μής του πετρελαίου.

Αλλά ο κ. πρωθυπουργός δια
στρεβλώνει τελείως την πραγματικό 
τητα όταν μιλάει για δυναμισμό 
της οικονομίας και για οικονοιμική 
σταθερότητα που είναι. — κυρίως η 
τελευταία — αποτέλεσμα της πολι
τικής που εφαρμόζει η δική του κυ
βέρνηση. Και πρώτα - πρώτα, πώς 
μπορεί κανείς να μιλάει για δυναμι 
σμό της οικονομίας όταν εδώ και 
6 χρόνια οι επενδύσεις, ειδικότερα 
οι παραγωγικές, βρίσκονται σε κα
τάσταση στασιμότητας και όταν ο 
ρυθμός αύξησης του εθνικού εισοδή
ματος μειώνεται συνεχώς για να 
φθάσει εφέτος — σύμφωνα με επί
σημες εκτιμήσεις — στο 1 )3  του περ 
σινού ‘ή* σύμφωνα με άλλες εκτιμή
σεις να μηδενιστεί *ή· να γίνει ακό
μα και αρνητικός; Δεν είναι οι ε
ξελίξεις αυτές φυσική συνέπεια της 
οικονομικής πολιτικής της Ν. Δημο
κρατίας και ειδικότερα της πολιτι
κής της οικονομικής ύφεσης που ό
πως ομολογεί ο κ. πρωθυπουργός, 
εφαρμόστηκε σκόπιμα σαν αντίδοτο 
για τον πληθωρισμό;

Και τί είδους οικονομική σταθερό 
τητα είναι αυτή όταν δεν περνάει 
μέρα που να μην έχουμε νέες και 
σημαντικές αυξήσεις τιμών σ' όλους 
τους τομείς;

Καί άν ακόμα δεχτούμε τήν πρω- 
θυι^ουιργική αισιοδοξία πώς ό ρυ
θμός τού πληθωρισμού δέν θά ξεπε- 
ράσει τά περσινά επίπεδα, μέ πιά 
λογική μττορεί νά θεωρηθεί αύτό 
ώς επίτευγμα καί νά χαρακτηρι
στεί ώς συγκράτηση τού πληθωρι
σμού καί οικονομική σταθερότη
τα; Δέν σημαίνει πως ή δραχμή 
θά χάσει καί φέτος ένα άκόμη τέ
ταρτο τής άγοραστικής της δόνα- 
Μς;

κ. πρωθυπουργός συνεχίζοντας 
τις παραδοξολογίες του μιλάει επί
σης γιά σημαντική βελτίωση τού ι
σοζυγίου πληρωμών, όταν όπως πα
ραδέχεται τό έλλειμμα των τρε-

χουσών συναλλαγών θά αυξηθεί Πά
νω άπό τετρακόσια έκατομμύρια 
δολλάρια σέ σχέση μέ τό 1979 καί 
αυτό μάλιστα κάτω άπό συνθήκες 
έντονης ύφεσης τής οικονομίας...

Αναφερόμενος οπήν εισοδηματική 
πολιτική της κυβέρνησής του ό κ. 
Ράλλης χρησιμοποιεί τή γνωστή καί 
άπό τό παρελθόν άλχημεία τών ¡πο
σοστών γιά νά αποδείξει πώς οί 
χρηματικές άμοιβές τών έργαζομέ- 
νων αυξήθηκαν πολύ ταχύτερα άπό 
τον τιμάριθμο ή όσο περίπου καί 
ό  τιμάριθμος κατά τά δυο τελει> 
ταία χρόνια. Αύτό όμως σημαίνει 
πώς ή «εργασία» έχει βελτιώσει ση- 
μοαπικά τή σχετική της θέση, σέ 
βάρος τού «κεφαλαίου», φράγμα 
πού ρχε,ται σέ κατάφθ|>η αντίφαση 
μέ τη στυγνή οικονομική πραγματι
κότητα πού άντιμετωπίζουν οί έργα· 
ζόιμενοι καί τις πρόσφατες αποκα
λύψεις γιά κολοσσιαίες αυξήσεις 
τών κερδών τής έργοδοσίοος.

Στό μεταξύ ή κυβέρνηση εξακο
λουθεί νά άγνοεί τό μόνιμο αίτημα 
τών εργαζομένων γιά αυτόματη τι
μαριθμική αναπροσαρμογή τών α
μοιβών τους πού θά μπορούσε νά 
άνπρτιελέσει κάποια ούσιαστική εξα
σφάλιση τής πραγματικής άγοραστι 
ικής τους δύναμης άπέναντι στή,ν 
αφόρητη ακρίβεια. Καί θά μπορού
σε έδώ νά ρωτήσε, κανείς τόν κ. 
πρωθυπουργό, γιατί ή κυβέρνηση 
δέν θέλει τήν αυτόματη τιμαριθμι
κή αναπροσαρμογή, άφού όπως μας 
λέει ο ί χρηματικές αμοιβές τών ερ
γαζομένων αυξάνονται στην πρα
γματικότητα σέ επίπεδα ίσα ή κα
τά πολύ άνώτε,ρα άπό τις αυξήσεις 
τού τιμάριθμου;

Τέλος ό κ. πρωθυπουργός δέν 
άνάφερε τίποτα γιά τό άλλο μόνιμο 
αίτημα" τών εργαζομένων δηλαδη 
τήν καθιέρωση τής έτήσιας αναπρο
σαρμογής τής φορολογικής κλίμα
κας πού θά αποτελούσε επίσης ου
σιαστικό μέτρο άπάμδλυνσης ιών ε
πιπτώσεων τού πληθωρισμού πάνω 
στό βιοτικό έπίπεδο τών οικονομικά 
άσθενεστέρων.

Με τον πρωθυπουργικό λόγο της 
Θεσσαλονίκης επιβεβαιώνεται ακόμα 
μιά φορά η ταξική προκατάληψη της 
Δεξιάς και η έλλειψη πίστης στις 
δημιουργικές ικανότητες του ελληνι
κού λαού. Φαίνεται ακόμα η φτώχεια 
της οικονομικής πολιτικής της Ν.Δ., 
που επιχειρεί με ασύνδετα και περι- 
στασιακά μέτρα, χωρίς αναφορά σε 
ένα γενικότερο πλαίσιο συστηματι
κού προγραμματισμού, νο: αντιμετω
πίσει όπως · όπως την κρίση που 
η ίδια δημιούργησε μέχρις ότου έρ
θει η ώρα να λυθούν αυτόματα όλα 
τα προβλήματα από τον «από μηχα
νής θεό» της ΕΟ-Κ.

Ό μω ς ο ελληνικός λαόο έχει πιά 
πάρει τις αποφάσεις του. Ξέρει πολύ 
καλά πώς η λύση των προβλημάτων 
του δέν συμβιβάζεται με τη διακυ
βέρνηση της χώρας από τη Δεξιά. 
Ήρθε επιτέλους η ώρα, όπως χα
ρακτηριστικά τόνισε ο Πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ στη χθεσινή παλλαϊκή συγ
κέντρωση τής νεολαίας, να περάσει 
η εξουσία στα χέρια του ίδιου του 
λοοού γιά να γίνει πραγματικά κύ
ριος της τύχης του.


