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’ ο  Πρ6*βρος τοΟ ΠΑΣΟΚ 
Ανορέος Γ. Ποπανδράου 

ςβκινώντος τΛν είσήγηοΛ 
του στήν 7η Σύνο&ο τΤΝς 
Κ.Ε. τοΟ ΠΑΣΟΚ άνέλυρε 
τις τελευταίες πολιτικές έ- 
ζβλίςεις, Οναφέρθηκε στό 
*Amo κλίμα» καί τούς κιν
δύνους ηοΟ Εσωτερικά δι- 
οοοίνοντοι γιά  τΑ χώρα 
ατά έθνικά, οικονομικά καί 
κοινωνικά θέματα..

ΣτΑ συνέχεια  μίλησε γιά 
τύ  Κυβερνητικά Πρόγραμ
μα τοΟ ΠΑΣΟΚ πού βιαμρρ- 
φώνεται στΛν τελική ταυ 
μορφή άπά OT Ομάδες βου- 
λειβς στά πλαίσια τΛς ΓΑΠ 
καί πού στΑ συνέχεια ΘΟ 
ύποβληβεί ο έ  έσωτερικές 
διαδικασίες γιά  τΑν τελικΑ 
του έγκριση ΟπΟ τΛν Κεν
τρική Επιτροπή τοΟ Κινή
ματος. Άνασέρθπκε έπί- 
σπς στΑ μεγάλη συμβολή 
τοΟ διεθνούς Σεμιναρίου 
γιά τΛ «Μετάβαση στύ Σο
σιαλισμό» καί Tic θετικές 
του προτάσεις για τΛ δια
μόρφωση τής στρατηγικής 
πού πρέπει νά  χαραχβει 
ώστε νά  ςεπεραοτοΟν τά 
έμπόδια πού τό κατεστη
μένα θά προσπαθήαει νά 
στήσει γιά  νά  άνακοπεί Λ 
πορεία πρός τΛ ριζική ’Αλ
λαγή.
‘Ακόλουθα άοαφέρθπ« στό cwi: 
Λ «isnrTO» toó t»*> ttnSiJ-fei 
ή» Torra σήμερα pt τό 
ur> στό* Τόπο και το» ασφυ-

Εκϋονές
m u i Ιλεγχο της τηλεόρασης άπό 
τή* Κυβέρνηση τής Ν.Δ. καί εί- 
σηγή&γτε τρόπους γιά  τήν άντι- 
Βίτώτησησντής τής Απαράδεκτης 
κατάστασης.

T&oc. διαπίστωσε δ π  οΐ έχλο- 
γές, πού σίγουρα θά δώσουν στ6 
ΑοΟ μας καί στο ΠΑΣΟΚ τή δυ
νατότητα νά χαράξουν την πορεία 
της χώρας πρός τό μέλλον, θά 
Ερθουν σύντομα, γιατί πέρα Από 
τίς πραθέσος της Κυβέρνησης τής 
Ν.Δ. οΙ αντικειμενικές συνθήκες 
πβν διαμορφώνονται στόν τόπο κα 

καί ή έκφοασνένη έπιθΰμία 
του Αβου δεν θά Επιτρέψουν την 
παοσττεοα παραμονή τής Δεξιάς 
στην Εξουσία.

ΕΠΙΤΡΙ|Η ΣΥΝΟΔΟΣ
T t s u í  τ ω ν  μ έ σ ο ν  μ α 
ζ ι κ ή ς  έ νη μ έ ρ ο σ ι κ  "·* 
θώς και την ταυτόχρονη ας»·· 
ποίηση ατό μέτρα του S u e r A  
τής «Εξόρμησης» στή μάςι V *  
την πληροφόρηση τού Λαού- Té· 
λος evtpepe δη &λες τις λβττφ· 
μέρειες σχετικά μέ τή» κίνητο- 
Ιβ ίιρη  του συνόλου tw  όργα***- 
σχων τού ΠΑΣΟΚ σ’ αυτή την 
προσπάθεια έυημέβωσης top 
Λαού θά δώσει στή συνέχεια τής 
συνεδρίασης μέ εισήγησή row to 
Ε.Γ. τού Κινήματος. , .  .

Καταλήγοντας ό Πρόεδρος «Ö 
Κινήματος τόνισε δη είναι σαφές 
πώς μπήκαμε στήν ευθεία γιά  
τις Εκλογές. Ο· περιοδείας τού κ. 
Ράλλη αποτελούν παοοπτέοα έπι- 
βεβαίωση τής «ρόβλεψής μας, 
πώς οΙ Εκλογές θά γίνουν το φθι
νόπωρο τού 1980.

λίτευσης καί ιδιαίτερα μάλιστα τήν 
κατάργηση τής αξιωματικής ά ν  
τιπολίτοασης. Χαρακτηριστικά ση 
μείωσε δη ή τακτική πού όκολου 
βει ή κυβέρνηση προσδίδει αύτή 
τή στιγμή στήν πολιτική ζωή τής 
χωράς μας τά χαρακτηριστικά ό- 
λοκληρωηκού καθεστώτος. Άνη- 
δ ράντας σ’ αΰτή τήν κατάσταση 
ό Πρόεδρος τού ΠΑΣΟΚ άνακοί- 
νωσε στήν Κ.Ε. τήν Αποστολή α
νοικτής Επιστολής πρός τόν πρα 
8υπουργό κ, Γεώργιο Ράλλη όπου 
καταγγέλλει αυτήν τήν άπαρόβεκτη

Q  Πέμπτο καί σημαντικδτα- 
Β  το είναι ή άμεση καί ρι
ζική δ ι ο ι κ η τ ι κ ό  Α
π ο κ έ ν τ ρ ω σ η  μέ τήν 
διαμόρφωση μιάς τ ο π ι κ ή ς  
α ό τ ο β ι ο ί κ ο σ ι ι ς  πρώ
του^ δευτέρου και τρίτον βα
θμού, μέ σημαντικές, ο ό σ · · 
α σ τ ι κ έ ς  Α ρ μ ο δ ι ό τ η 
τ ε ς  καί μέ κ α τ ά  λ^λ η - 
λ ο ν ς π ό ρ ο υ ς .  Έ τσι 
ή Εξουσία ΘΑ περάσει Από τό 
«Ανωθεν» έ λ ε γ χ ό μ ε -  
ν ο γραφειοκρατικό κατεστη
μένο του κρατικού μηχανισμού 
σ τ Α  Γ 6 ι σ τΑ χ έ ρ ι α  
τού  λαού,

Καί κατέληξε πώς μόνον έτσι 
τό κυβερνητικό πρόγραμμα του 
ΠΑΣΟΚ θά καταστεί τό π  λ α ί -  
σ ι ο μέσα στό όποιο ό έλληνικός 
λαός θά διαμορφώσει μέ δίκιά 
του πρωτοβουλία καί συμμετοχή 
τήν κ ο ι ν ω ν ι κ ή  κ α ί  οίκο* 
ν ο μ ι κ ή  π ο ρ ε ί α  τ ή ς  χ ώ

ρ ας .

Αντιλαϊκή πολιτική
νεχγκ ,̂ νά Εκτυλίσσεται ή πο
λίτικη διαπάλη χωρίς προσω
πικές > Αντιδικίες και ύβρεις 
καί μ’ αυτή τήν έννοια, τό 
ΠΑΣΟΚ πάντοτε σννέβαλλε 
στήν δημιουργία κα) διατήρη
ση τον «ήπιον κλίματος» στόν 
τόπο.

Συγκεκριμένα ό Πρόεδρος teu 
ΠΑΣΟΚ μιλώντας γιά τήν πρό- 
βφαπι ’Αλλαγή τον πολίτκκυσκη 
νκτού στή χώρα βέ τή βετσπηοηση 
re i κ. Καραμανλή στην Προεδρία 
καί τήν Ανάληψη τής άρχηγίος 
τής Ν Δ. καί ταυτόχρονα της 
Πρωθυπουργίας άπό τόν κ. Γεώρ
γιο Ράλλη τόνισε δπ ή άλλαγή 
« Μ  κατ' Αρχήν %  Αποτελεί πα 
ρά συνέχιση τής ίδιας πολιτικής 
γ& δεξιάς* Μιάς πολιτικής πού 
«ακολουθεί νά χαρακτηρίζεται ά
πό έντονο άτλαππσμό, άπαράδε- 
κτο βύταρχισμό, έμμονή στήν πο
λιτική τής μονόπλευρης λιτότητας 
γιά  τούς πολλούς *«» τής χλι
δής γιά τούς λίγους καί στήν Α
πόλυτα χαρακτηριστική για tiw 
Κυβέρνηση τής Δεξιάς παντελή 
Ελλείφη προγραμματισμού.

*0 ρυθμός μέ τό ν  ό· 
nolo θά πραγματοποι 
πθοΟν οΙ βασικός θε
σμικός άλλαγές, δέν  
μπορεί νά είναι ταχύ 
τερ ος όπ* β,τι ό λα
ός είναι έτοιμος νά 
παρακολουθήσει. Γιά 
κάθε μέτρο, κάθε άλ 
λαγή, πρέπει νά  έχε ι 
τήν πλατειά υποστή
ριξη των λαϊκών μα

ζών.

Τόνισε δμως βτι δέν Επιτρέπε
ται νά συγχεεται ή διατήρηση 
τού «ήπιου κλίματος» μέ ά τ ο 
νη Α ν τ ι π ο λ ί τ ε υ σ η ,  μέ 
σ ν γ χ ω ρ ο χ ά ρ τ ι  ή π ρ ά σ ι 
νο φ ώ ς  στήν κ υ β ε ρ ν η τ ι -  
κ ή π ο λ ι τ ι κ ή  τής Δεξιάς, 
πού μόνο κινδύνους γιά τόν τόπο 
είναι σέ θέση νά Εξασφαλίζει, Ό  
Λαός έχει κατανοήσει ότι ή πε
ρίοδος πού διανύουμε σήμερα εί
ναι Ιδιαίτερα Ε π ι κ ί ν δ υ ν η  γιά 
τό Εθνος καί Ιδιαίτερα Ε π α χ θ ή ς  
γιά  τον Εργαζόμενο λαό, για 
τους μή  π ρ ο ν ο μ ι ο ύ χ ο υ ς  Έλληνες,

'Αναλύοντας τά χαρακτηριστι
κά αύτής τής κρίσιμης καί Ιστο
ρικής ώρας γ·ά τόν τόπο, ό Πρό 
έδρας Του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι Α
σκούνται Αφόρητες πιέσεις Από 
τίς ΗΠΑ καί τούς «συμμάχους» για 
την Επάνοδο στό ΝΑΤΟ καί τήν 
ύπογραψή τής συμφωνίας γ ιά  τις 
βάσεις μέσα στό I960, λυτό για 
τι '“προβλέπουν -Καί -προβλέπουν 
όσ9ά—  την ν ί κ η  τ σ 0 ΠΑ. 
LO.Ki στήν Επόμενη Εκλογική Α
ναμέτρηση καί γνωρίζουν καλά 
πως τότε 5έ θά Em τραπεί παρα
χώρηση τών Εθνικών καί κυριαρ
χικών δικαιωμάτων είτε στήν Τουρ 
κΙα, είτε στίς ΗΠΑ, είτε στό ΝΑ 
ΤΟ. ποό είναι σήμερα 6 Αντικει
μενικός τους στόχος.

Δ έν έπιτρέπεται νά  συγχέεται ή διατήρηση τοΟ «ήπιου κλίματος» μέ 
άτονη άντιπολίτευση, μέ «συγχωροχάρτι» ή πράσινο φώς στήν κυβερ 
νητική πολιτική τή ς Δεξιάς πού μόνο κινδύνους,^ γιό τόν τόπο είναι 
σέ θέση νά έξαοφαλίσει. Τό «ήπιο κλίμα» πού πολύ πρόσφατα άνα- 
κάλυψε ή Δεξιά, έχε ι σάν άντικειμενικά σκοπό νά έξαοφαλίσει «συγ 

____ χωροχάρτι» γιά τήν πολιτική της.

Δέν όπάρχει βέβαια Αμφιβολία 
πώς ή κυβέρνηση ΟΑ ήθελε νά τις 
μεταθέσει μέχρι ιό φθινόπωρο τού 
1901. Κι αύτό, όχι μόνο γιά νά 
καλωσορίσουν την ένταξη τής χώ
ρας μας στήν Κοινή Αγορά, αλ
λά καί γιά νά «κλείσου» τίς Εκ
κρεμότητες τού ΝΑΤΟ καί τών 
Βάσεων.

Όμως, ή Επιδείνωση τής οικο
νομικής κρίσης είναι τόσο ταχεία 
ώστε κάτω Από τό βάρος τών συ 
νεπειών τής Ανύπαρκτης πολιτι
κής τής Κυβέρνησης τής Δεξιάς 
καί κάτω Από τή λαϊκή καττακραυ 
γή νά( μην είναι δυνατόν νά οντέ- 
ξει τήν όποιαδηποτε περαιτέρω 
παραμονή στήν Εξουσία. Πιστεύ
ουμε είπε ότι Αναμφίβολα οί «λό
γοι» τού κ. Ράλλη αύτό τό καλο- wrttM (Γνα, καί ιφ -Ο Μ αιο  «S. 
α μα» τής Δεξιάς. Ανεξάρτητα ό
μως άιιυ την όπαιαδήπστχ «οτΆ- 
απααη τής Δεξιάς τό ΠΑΙΟΚ προ 
ywocl στόν Αγώνα μέ αότοπεποί- 
θπση γιά τή Νίκη.- Γιά μιά 
Νίκη πού θά δώσει στό Λ α  δ 
μ α ς  τή δυνατότητα α ΰ  τ  ό ς 
ν^χαράζει τΑ ν π ο ρ ε ί α  τ ή ς  
χ ώ ρ α ς  π ρ ο ς  τ ό  μ έ λ λ ο ν  
μιά πορεία πού θά μάς βτάλα 
Από τά μεγάλα sn ap w a  Αδιέξο
δα καί πού θά Ανοίξει παοάλληλα 
τό δρόμο γιά τή μεγάλη 'Αλλαγή, 
γιά τό μεγάλο Μετασχηματισμό,

£τή συνέχεια ό Πρόεδρος τοδ 
ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι;

α ) ' Η  σ ύ γ κ ρ ο υ σ η  
στους κόλπους τής Δεξιάς εί
ναι Αποτέλεσμα τής παταγώ
δους Αποτυχίας κυβερνή
σεων τής Ν-Δ, καί διασπά καί 
έξΗσθενιζε· '»ό* ·βλ*τικό ψο
φώ» τής i w · · » · · * 9*μως 4 λαός μας δέν κάνει διά
κριση Ανάμεσα στόν πβπισ» 
καί την «σκληρό» Δεξιά, Μέ 
τίε πικρές tötf Εμπειροί, γνω
ρίζει πως ή Δεξιά, άσχετα Α
πό τα προσωπεία της και τις 
μεταμορφώσεις της, είναι τα
γμένη στήν υπηρεσία τής οι
κονομικής όλίγσρχίας του τό
που,

íf) ΤΑ χαραντηριστικά τδς 
έλληνικής Δεξιάς ήταν καί εί
ναι I

ΐ) Ή Ιδιοποίηση τού κροτι- 
κοΟ μηχανισμού πρύ τήν Επι-
ίειριΙ πανί· μέ την προσπα- 
έ(· θόκησης τ*9 κ ρ ά τ ο υ ς
Lñ< Δ ε ξ ί θ ς κ α ΐ ρ ί  προ- 

ΤΒση στο π α ρ α κ ρ ά 
τ ο ς .

Ιΐ) ‘Μ ηρφσπάθεΐα νά Π α °  α* 
μ ε ί ν ε ι  σ Τ η V Ε ξ ο υ σ ί α ,  
βσχετα μ( την λ α ϊ κ ή  θ α ύ -  
λ η ν  ή, ηαβ τήν ΙπίχκίΜί μέ 
OlttNiHC Απαράδεκτες μεθοβεύ- 
«εις ή ,^ύβΡώιηΜ,

UI) Ή Απόλυτη καί UovoMU- 
ματίκό μ ο ν α κ ώ λ η σ η  τών 
μοζίνών μ£σων Δπ»μιρωι>ης,

Αποφασιστικά ότι χρέος τού Κι
νήματος αίττη τήν ωρα είναι:

α) Νά θίσει Φ ρ α γ μ ό  
στόν πορεία γιά  .ήν ά π ο - 
δ ο χ ή τετελεσμένων στήν 
Κ'ύ π ρ ο ,  γιά τήν Ανατρο
πή τού καθεστώτος τού Α I · 
Υ α I ο υ , γιά  την Επάνοδο 
στό στρατιωτικό σκέλος ΤοΟ 
Ν Α ΤςΟ, για τήν μονιμοποί
ηση των ξένων β ά σ ε ω ν  
στή χώρα μας.

θ) Νά σ  υ ν « χ I σ  ε ι Α
κόμα πιο δραστήρια τόν 
π ρ ω τ ο π ο ρ ι α κ ό  του 
ρόλο στους Α γ ώ ν ε ς  τ ο υ  
λ α ο ύ  μ α ς  Ενάντια στήν 
π ο λ ί τ ι κ η  τ ή ς  μ ο 
ν ό π λ ε υ ρ η ς  λ ι 
τ ό τ η τ α ς ,  Ενάντια στό 
ά ν τ ι σ υ ν β ι κ α λ ι σ τ ι -  
κ ό  θ ε σ μ ι κ ό  ό π  λ ο 
σ τ ά  σ ι ο τής 'Δεξιάς, Ε
νάντια στή στυγνή Εκμετάλ
λευση τών Εργαζομένων Από

ι Στή συνέχεια 6 Πρόεδρος τού 
ΠΑΣΟΚ στάθηκε Ιδιαίτερα στήν 
πλήρη συσκότιση, πού Εχει Επι
βληθεί τελευταία, στήν Ενημέρω
ση της Κοινής Γνώμης, μέ τοστ α
μάημμα τής έκδοσης rw  »“fo f16;  μεθόβευση καθώς καί τήν σννέν- ρινών Εφημερίδων καί διαπίστωσε ^  £&χτε στό Διεθνή τύπο.
ότι είναι σαφές πώς αυτή ή Εξέ- ’ ___ \
λιζη εύνοεί μί σκανδαλώδη τρόπο 'Τέλος, βήλωσο πώς τό ΠΑΣΟΚ ' 
την κυβέρνηση καί τη «Νέα Δη- δεν πρόκειται νά ΐκ ίπ ι μέ τά χέ-
μοκρατία». Toutp γιατί διαθέτει ρια εσταυρωμένα», θ ά  δώσουμε
μονοπωλιακά τόσο την τηλεόραση τή μάχη για  -νά ύποχρεωθεί - ή ·
όσο και τό ραδιόφωνο, καΓ Ετσι «κυβέρνηση τού ήπιου κλίματος»
Εξηγείται γιατί ή κυβέρνηση δχι νά Αναγνωρίσει έπί τέλους πώς
μόνο Ανέχεται _ Αλλά καί ευνοεί όπάρχει καί άντιπολίτευση σ* σύ
τή συνέχιση αύτής τής άπαράδε- τό τόν τόπο. Σ’ αύτή τήν πρσ-
κτης κατάστασης. απάθεια 6 Πρόεδρος τού ΠΑΣΟΚ

Τόνισε δη οί κυβερνήσεις τής Ανακοίνωσε τήν Επιλογή 29> στε-
Δεξιάς πάντοτε μονοπώλησαν τά λεχών τού Κινήματος που θα ά
μεσα μαζικής Ενημέρωσης. Αλλά ναλάβουν νά όργύσουν τή χώρα
είπε ότι σ’ αυτήν τήν περίοδο, ή μας αυτό τό καλοκαίρι καί ̂  κι
μονοπώληση τους σημαίνει ούσια νητοποΐήσουν τό λαό μας σ Εναν
επικά τήν κατάργηση τής άντιπο- άγώνα γιά τόν Ε κ δ η μ ο κ ρ α -

γές καθόρισε ό Πρόεδρος τήν ό- 
λ ο κ λ ή ρ ω σ η  τού Κυβερνητι
κού Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς  τού 
ΠΑΣΟΚ γιά τήν Επόμενη τετρα
ετία, τήν όλοκλήρωση τής δημο
κρατικής διαδικασίας γιά τήν ι
διαίτερα κ ρ ί σ ι μ η  έ π ι λ ο -
Ϊ ή  τ ώ ν  Ο π ο ψ η φ ί ω ν  β ο υ -  

ί  υ τ  ω ν. τή· διαμόρφωση τής τ α κ τ ι κ ή ς  τού ο™·»' - ί··» ?*
ί ι κ 6 - α γ ώ ν α ,  που πλησια- 

έι καί τέλος τήν προετοιμασία, 
μετά άπό κατάλληλη Επιλογή, στε
λεχών πού θά άναλάβουν ύπειΛυ- 
να τίς καίριες θέσεις στόν κρατι
κό μηχανισμό μετά τή Νίκη.

γή. Ενα σημαντικό τμήμα 
τής δραστηριότητας τού ΠΑ 
ΣΟΚ στόν διεθνή χώρο, πού 
(γίνε καί θά συνεχίσει νά γί
νεται, όφείλεται σ’ αύτήν τήν 
προσπάθεια, καί πρέπει να 
σάς δηλώσω πως « σ τ ό ν  
τ ο μ έ α  α ύ τ . ό  l i l i
Ιτ ό Π Α Ί Ο  Κ Υ ι ι μ  τ ΐ ·  •  »'« * '■ ο-η' μ α * τ ι κ « ς

νά συμπαρασταθούν Ενερ
γά στήν πολιτική'τού ΠΑΣΟΚ 
οί συνδικαλιστικές όργανώ- 
σεις τών Εργατών, τών Αγρο
τών, τών βιρτιχνών, τών Επι
στημόνων καί τής νεολαίας.
1  Τέταρτο, είναι έξ ίσου 

, κρίσιμο νά στηρίξουν τήν 
πολιτική τού ΠΑΣΟΚ τά μι- 
κρομεσαία στρώματα.

Ιδιαίτερα ό Πρόεδρος τού ΠΑ 
ΣΟΚ μιλώντας γιά τό Κυβερνη
τικό Πρόγραμμα τού Κινήματος α- 
ναΦέρθηκε στίς κατευθυντήριες 
γραμμές Κυβερνητικής Πολιτικής 
τού ΠΑΣΟΚ, πού είχαν κατά τίς 
Εκλογές τοΟ 1977 διαμορφωθεί κι 
Αναπτυχθεί στόν Ελληνικό Λαό και 
σημείωσε ότι τό κείμενο Εκείνο 
δέν Αποτελούσε Πρόγραμμα, για
τί τοΟ Ελειπε ή διαχρονική Ιερ«£ 
χηση τών μέτρων καθώς καί ή 
κοστολόγηση τών έπιμέρρυς πρρ-
Καμματων, Γιά τΙς μελλοντικές 

βκ Εκλογές, τόνισε δη μέχρι 
τό τέλος τού καλοκαιριού θά έχει 
διαμορφωθεί τό κυβερνητικό πρό
γραμμα του ΠΑΣΟΚ. Ενα Πρό 
γραμμα πού στήν τελική του Φά
ση Επεξεργάζονται 25 Αμάρες

ΒΑΘΕΙΑ ΚΡΙΣΗ
Στή συνέχεια Ανέλυσε τή 6α· 

θεΐΑ καί μακρόχρονη κρίση τοΟ 
καπιταλισμού, πού προσλαμβάνει 
t i t  διαστάσεις οικονομικής χ ρ ε-

«Όλοκληρώνεται ή διαδικασία γιά  τήν Ιδι
α ίτερα κρίσιμη έπιλογή τών υποψηφίων 
βουλευτώ ν καί τήν προετοιμασία, γιά τήν 
κατάλληλη έπιλογή τώ ν οτελεχώ ν πού θ* 
άναλάβουν ύπεύθυνα τίς  καίριες θέσεις 
στόν κρατικά μηχανισμό γιά  τή  Νίκη».

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ
Τό  είίαφρύ τσιγάρο 
βρήκε τη γεύση του

δουλειάς στά πλαίσια τής ΕΑΠ 
τό ιι ο * ο ττ ω λ » α κ ο κ; ε - καί πού μετά τήν περάτωσή του Φ ά λ α ι ο, ντόπιο καί ξένο, θά ίπτοδληθεί στο Ε.Γ. τού Κινή- 

Ϋ) Ν α  κ ι  ν η τ ο ν ο ι -  μντος γιά νά Επιφέρει τίς Αλλα- 
ή ά  έ I τό σύνολο τών δυνά- γ |ς  πού θά θεωρήσω άπσραίτη- 
μεβν του γιά  νά Εξασφαλίσει τίς τόσο στήν βιαχαονική Upópr 
μιάν Α π ο φ α σ ι σ τ ι κ ή  χηση καθώς καί στό εύρος των 
ν ί κ η  στίς Εκλογές πού' fp- Επί μέρους προγραμμάτων. Tjílrc 
χανται, πού θά του Επιτρέψει μέ τήν όριστική μορφή του τ ό ν -  
μιάν αύτοβύναμη Εφαρμογή βΐονητικό Πρόγραμμα τοΟ^^Κ. 
ταυ προγράμματός του. ΣΟ Κ. θά ύποβληθει Ακόλουθα

στήν Κ ε ν τ ρ ι κ ή  *Ε π  ι τ  ο ο - 
Στόχο δμβαο μέχρι τίς έκλο- π  ή γιά τήν τελική του Εγκριση·

Ό  λ α ό ς  μάς σ τη ρ ίζε ι

ω κ ο π  ί a  ς στή χώρα μας μέ 
τά παροβιάτω χαρακτηριστικά:

α) Τόν μεγάλο καί καλπά- 
( « ιβ  πληθωριβμό. τό τερά
στιο δνοίγρα στό Ισοζύγια 
πληρωμών και τή στασιμότητα 
στί< παραγωγικές έπενδύσεις.

Ρ) Τήν «φίλκλευθεροποΐη- 
βη· τής οικονομίας πρύ στήν 
πραγματικότητα σημαίνει πα
ράδοσή της στή» άσιΑσσια 
τού μεγάλου κεφαλαίου»

γ) Χτή» παντελή έλλειψη
I σχβιαομοΟ » ,

β) Χτή» μονόπλευρη λιτό
τητα, που θύματά τη< είναι 
οί Εργαζόμενοι στή» πόλη και 
στό χωριό, οί μ ι Κρβμ εο-αίοι, 
ή συντριπτική πλειβψηψια τού 
Λαού» _ .

«I Τήν Εντονα Αντεργατική, 
Αντισννφίκαλιστική πολιτική 
καί δραστηριότητα τής κυβέρ
νησης τής Ν ^ .

Τ) Πρόεδρος τού ΠΑΣΟΚ στά
θηκε Ιδιαίτερα στίς Ιστορικά με
γάλες εύθύνες τού ΠΑΣΟΚ «πέναν 
τι ατά λαϊκά κίνημα καί τόνισε

ικ) τίπλήψης Εξάρτηση τής 
χνβας Απά α τ λ α ν τ ι κ ά  κΕνΤΦΦ δύναμης μέ συνέπεια 
τη διβμόρφωβη μιας μ φ V ο β ι ά 
σ τ  α τ η ς καί Ε ξ α ρ τ η μ έ ·  
7 1 1 . εξωτερικής Αμυντικής wo* 
PtYtKM κ«(

ΜΙ) Ή Εν<ογή ποοάσπιοη τόν 
Φύμφερόντω» τής ο λ ι γ α ρ χ ί 
α ς , στά πλαίσια μιας p ip o  
Α γ τ ί λ α Ι κ ή ς ,  φ ί λ ο μ α ν « -  
ττω λ ι «  « ή ς  ε,ίσσβημαηκής πα- 
λιηκης* πσύ τά απατελόρματά 
της iiiwSvirai τόταίτερσ Εντονα ό 
Εργαζόμενος έλλιγΜός Λαός, 

ΑναφερόμεοΜ ^δ«ά  ατά «ήπιο 
«λίμα» οαύ ή Δεξιά ηρλύ πρόσφα
τα Ew s m m  καί 'προβάλλει με 
αντΤκειμβΜκά σ«φ«ά να Εξασφαλί- 
«> «MnuMiÓM» γιά ι ά  πα- 

«Κ, ό Πρόεδρος ταυ ΠΑ ΣΟΚ (lat
ón (Ε· άμφίσδητούφε τήν Α-

Η ΣΕΚΑΠ μετά άπό έρευνες καί δοκιμές 
κατάψερε νά παράγει ένα τσιγάρο, πού συνδυάζει 
δύο Ιδιότητες πού μέχρι σήμερα φαίνονταν 
αδύνατο νά συνδυαστούν. Τ6 έλαφρύ τσιγάρο μέ 
τήν άπολαυστική γεύση. ΚΓ αύτό γιατί ή ΣΕΚΑΠ 
είναι μία συνεταιριστική βιομηχανία, πού 
ανήκει ατούς άνθρώπους πού δουλεύουν τόν 
καπνό καί έχουν τήν άγάπη καί τό μεράκι πού 
χαρακτηρίζει κάθε παραγωγό γιά τό προϊόν του.

Είναι πολύ δύσκολο ν ’ αλλάξει ένας καπνιστής 
τσιγάρο. Ακόμα κΓ άν δέν είναι Ικανοποιημένος 
άπ’ αύτό πού καπνίζει. Μέ τό ΣΕΚΑΠ SPECIAL 
δμως όξίζει τόν κόπο νά δοκιμάσετε.
Αν καπνίζετε ένα βαρύ τσιγάρο, στό ΣΕΚΑΠ θά 
βρείτε ένα έλαφρύ τσιγάρο, χωρίς νά χάοετε γεύση. 

Ά ν  καπνίζετε ένα έλαφρύ τοιγάρο, στό ΣΕΚΑΠ 
θά βρείτε τή γεύση πού σάς έλειπε, χωρίς νά 
άναγκαστείτε νά πάτε ατά βαρύ τσιγάρο.

ΚΛΠ
C IA L

Μιλώντας γιά τήν τόσο σημαν
τική προσφορά του Διχθνούς Σε
μιναρίου μέ θέμα τή «Μετάδοση 
στό Σοσιαλισμό», πού όργανώθη- 
Μ στήν nárrelo Σχολή κάτω ά
πό τήν αιγίδα τού Κέντρου Me- 
σογςισκών. Μχλχτών. ό Πρόχδρςς 
διαπίστωσε δη  τό σεμινάριο συ- 
νέδαλχ στήν πληρέστερη κατανόη 
ση των μεθόδων πού μετέρχεται 
τό κατεστημένο —  σέ διεθνή (κ- 
τάση — γιά  νά ύ π ο ν ο μ ε ύ -  
σ ε ι  καί « α ν ι δ ε ύ σ ε ι  μιά 
κυβέρνηση πού αποβλέπει στή με 
τάδαση στό σοσιαλισμό u i ειρη
νικά καί δημοκρατικά μέσα. ’Ε
πίσης τόνισε την προσφορά τού 
Σεμιναρίου στή διαμόρφωση μιάς 
σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς  γιά  τό ξεπέ
ρασμα τών Εμποδίων πού θά στή 
σει τό κατεστημένο γιά  νά άνα· 
κόψει τήν πορεία πρός τή ρ ι ζ ι 
κ ή  ά λ λ α γ ή .

Τέλος δήλωσε δη τό ΠΑΣΟΚ 
θά έχδώστι σύντομα βιβλίο πού 
θά περιέχει τόσο τίς εισηγήσεις 
όσο καί την συζήτηση, fierre τό 
σύνολο του Ελληνικού Λαού ιά  
πλιχροφορηθεϊ τούς προβλημαη. 
σμούς άλλά καί τίς λύσεις πού 
προτάβηκαν κατά τή διάρκεια αώ
του τού Σεμιναρίου.

Ό  Πρόεδρος τού ΠΑΣΟΚ δμως 
τόνισε δη ώπάτγουν μερικά ση
μεία πού θά άξιζε νά τονιστούν 
άπό τώρα. Κι αύτά συνοψίζονται 
στά παρακάτω:

είναι

B l  Τεράστια σημασία Εχοι ό 
ρυθμός μέ τόν όποιο θά 

πραγματοποιηθούν οΙ β α σ ι 
κ έ ς  θ ε σ μ ι κ έ ς  Α λ 
λ α γ έ ς .  Δέν μπορεί νά εί
ναι τ α χ ύ τ ε ρ ο ς  άπ’ 
δ,τι ό λαός είναι έτοιμος νά 
παρακολουθήσει. Γ ιά κάθε μ ε- 
τ  ρ ο, κάθε ά λ λ α γ ή  πρέ
πει νά Εχει τήν π λ α τ ε ί α  
ύ_π ο σ  τ ή ρ ι ξ η τών λαϊ
κών μαζών. Ταυτόχρονα πρέ
πει νά είναι Αρκετά γ ο ρ 
γ ό ς  ώστε νά δεσμεύσει τή 
χώρα στήν πορεία πρός τόν 
σοσιαλισμό. ΪΕΚΑΠ SPECIAL

^ 7  Επειδή υπάρχει καβός 
<^> εήίΐηνικός καπνός.

ΡΙΖΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Είναι Ιδιαίτερα σημαντικό, τΙξΗ 
σε ό Πρόεδρος τού ΠΛΣόΚ, W  
κατανοήσουμε πώς ή έ Φ α ρ μ ο-

Τήν τελική φάση τοΟ 
κυβερνητικού προ
γράμματος τοΟ ΠΑ. 
ΣΟ,Κ., έπεζεργάζον- 
ται 25 όμάδες δου
λειάς στά πλαίσια 
τή ς Ε πιτροπής ’Ανά
λυσης καί Προγραμ- 

ματισμοΟ.

tiMl HOAD*# ΙΗΜΙΌ

ΕΠΙΣΗΜΟ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

G.C.E.
τοΟ Α Ε  Β. στήν ΕΛΛΑΔΑ Π  Πρώτιστος κανόνας 

“ ή ά ν ό λ ν τ η ε ί λ ι κ ρ ί -  
ν ε ι α ,  Ό  Λαός όταν γνω
ρίζει γ ι α τ ί  ψ η φ ί ζ ε ι  
θα είναι Ετοιμος νά σ τ η 
ρ ί ξ ε ι  τόν κυβερνητική 
προσπάθεια, Ιστω «ι Αν στήν 
πορεία θά άπάρξονν έμπόβια 
κσϊ δυσχέρειες,
Q  ΤΑ πρώτα καί ά κ ε β  μέ- 

τρσ θά πρέπει νά (χουν 
«πυροσβεστικό» χσρςκτ ή ρ α  
von νά Αποβλέπουν στην γρη
γορότερη δυνατή σ τ α θ ε . 
ρ ο π  ο ί η σ η τής οικονο
μίας, Βέβαια τό ξεπέρασμα 
τήε κρίσης, ποό θα κληρονο
μηθεί, τελικά Απαιτεί καί ό  -
( ε σ ε ε ς  θ ε α μ ι κ έ ς  άλ.- 

α γ έ < ποό Εντάσσονται 
στην πορεία νρός τον αβαια-

ΝΕΑ ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
'Αράζουν γ ή  Ενός προγράμματος πού Α

ποβλέπει στή/ πρσγματοττοίηση
τής «Ρ*ζ««ή<Ιη» τίς Ακόλουθες προύποθέσιιςι

Π Πρέπει νά καταστεί σα
φές στόν « ξ έ ν ο  π α 

ρ ά γ ο ν τ α »  πώς οί θέσεις 
τήε Κυβέρνησης είναι ά  ν ν'» 
π ο χ ώ ρ η τ ε ε ,  Λότός if, 
ναι ό μόνος τρόπος νιά νή 
προααροοστοβν στόν νέα προ, 
γματινότητα,

Πρέπει νά Εντοπιστούν τή 
“  νέα έρείαματα (σε Ιιεήνή 
κλίμακα) ποό θά αιηιβάήρυ  ̂
σγ·ν πορεία τβς χώρας 
προς τή σοαιαλιατική

a m f j ,  APPLIED MATHEMATICS 
Β  ·  CHEMISTRY 
ßCONOMCS Φ SOCIOLOGY 
PjgíLíSH UTERATORE 
í-WJUQH LANGUAGE ·  TOEFL 
TECHNICAL TERMINOLOGY

^V ffTH  1&71 ΑΦΗΝΑ f r  U9
THA. M2-4M 1 « ·!  342-1741
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ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ «ΝΕΥΡΟ» Η ΕΛΛΗ1\ΙΐΚΗ_Ρ|κηι\ιηΜΐΔ

? « ,διεθνή οίκονομική κρίση κβ} 
7®® πάντων άπ’ τήν κρίση ι»€<υ 
Γ ’Ρ’ούργησ» ή β0§ηση τών τιμών 
Τ *  πετρελαίου. Ομως θά ήταν 
2®β®θό λάθος νά Αποδοθούν οΐ 

• «»ωτερικές οίκσνομικές Εξελίξεις 
"®τά κύριο λόγο σέ Εξωτερικούς 
7®ράγοντεο. Γιά παράδειγμα η 

. °Οξηαη του τιμάριθμου λογε» υ
περτίμησης του πετρελαίου υπο
λογίζεται γύρω στα 4ο)ο μέσα 
»36 1 9 7 9 ,·  '

*0 κ αθηγητή ς 'Απόστολος 
Λ άζαρος γραμμ ατέας tfSc 
Ε π ιτρ ο π ή ς  Α νάλυσης και 
Π ρογραμματισμού τοΟ ΠΑ. 
ΣΟ.Κ., οτΤ\ν ώμιλία του, OTÓ 
δ ιε θ ν έ ς  Σεμ ινάριο  στήν 
Π άντειο , άναψέρόηκε στήν 
Οικονομικά κρίση καί τά
αίτια π ο ύ  τή ν  δημιούργη* 
σ α ν . Σ τά  σ υνέχε ια , άνάλυ 
σ ε  τά  μέτρ α  π ού  θά  πρέ
π ε ι ν ά  ληφθοϋν γ ιά  νά  
ΡγεΙ η  χώ ρα  άηό τΛν κρί
σ η  καί τό ν ισ ε  "πώ ς χρειά 
ζετα ι u tá  ν έ α  στρατηγικά 
κ α ί μια πολιτικά βούληση 
ριζικά διάφορη άηό τά  ση
μερινά*.

Το πλήρες κείμενο της όμιλίας 
ΤοΟ καθηγητή Άττ, Λάζαρη Λ* 
ναι τό παρακάτω:

Α' ΜΕΡΟΣ
«Θά σάς μιλήσω o w w ru tá  γιά 

τά  σημερινά προβλήματα τής Ελ
ληνικής οίκονομίας καθώς και γιά 
τό τί μπορεί νά γίνει γ ιά  τήν άν· 
τιμετώπισή τους. Τό θέμα είναι 
πρακτικό, άλλά Εχει νομίζω καί 
θεωρητικό ένδιβοέρον καί Απωσ- 
δήποτε βρίσκεται μέσα στό γένι· 
κό πνεύμα τού Σικκδρίου αύτού.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1, Τά κυριότερα προβλήματα 
τής Ελληνικής οικονομίας στή 
σημερινή Της Φάση είναι τρία: ή 
μεγάλη Επιτάχυνση του πληθωρι
σμού. τά  τεράστια έλλείμματα 
τού · Ισοζυγίου πληρωμών καί .ή 
στασιμότητα τών Επενδύσεων,

2. Πέρυσι η αύξηση τού τιμά
ριθμου καταναλωτή έφτασε στά 
25ο )ό περίπου, .δηλαδή ξεπέρα- 
?ε κατά 2.5 φορές τό ατό:

είχε βάλει

Ή οικονομική
_  . - _    — —  gas i » /y, Ενώ ¿πως είπαμε ό τι-κριοη και nucfsg&sisfg

■  ï e! ,λ, αύξηση των τηι^ν τού ττ|-

8’ άυπ μετω π ιοΟ εϊ
«υςηση των εισαγωγών ιιναι πβ- 
w  μεγαλύτερη άττ’ β,τι δικαιολβ· 
Vtî ή αύξηση τών τιμών τού πε
τρελαίου. Πολλοί μιλάνε γ ιά  ιόν 
εισαγόμενο πληθωρισμό. Ο πλη
θωρισμός άττ' την άποψη τής έλ
ληνικής οίκονομίας μοιάζει μέ με 
£4βίίκή  άορώστεια πού μεταβί- 
?*π Jn"  τη μιά χώρα στήν άλ
λη μέσω τού διεθνούς έμπορίου.

T o ö  κ α θ η γ η τ Λ  Α . Λ Α Ζ Α Ρ Η  —  γ ρ α μ μ α τ έ α  τ Α ς  Ε Α Π

----- .μ*»
ή Κυβέρνη-

σε «;----
I Οο)ο πού1 
ση. Φέτος βπως δείχνουν οΙ έξε* 
Altele ό  Τιμάριθμος θά Φτύσει 
και Ισως νά ξεπΰάσει τό 30ο)ο» 
δηλαδή τό διπλάσιο τού κυβερ
νητικού στόχου γ ιά  τό 1980. Εί
ναι χαρακτηριστικό πώς άπό τό 
1974 μέχρι σήμερα Α δραχμή έ
χασε πάνω άπό τό 50ο) ο τής Α
γοραστικής της δύναμης. Ταυτό
χρονα συνεχίζεται ή υποτίμηση 
Της Εξωτερικής της άξίας, μιά ύ- 
πστίμηση που ένώ 6έ βοηθάει
στήν αύξηση τής έξαγωγικής άν 
ταγωνιστικό: ήτας της Ελληνικής 
οίκονομίας, γ ιά  λόγους πού δε 
μπορούν νά συζητηθούν έδώ, χει
ροτερεύει άκομα πιό πολύ τόν 
πληθωρισμό, όκριδαϊνοντας -τά tí 
σάγόμενα είδη. ·. .

3. Ειδικότερα όσον όφορα τό 
Ισοζύγιο πληρωμών τό μεγάλο 
πρόβλημα είναι τό έμπορίκό Ισο
ζύγιο τό έλλειμμα του όποιου αυ
ξήθηκε άπό 3 δίς δολλάρια τό 
1974 σέ 6  δίς δολλάρια τό 
1979,, δηλαδή. διπλασιάστηκε. 
Τήν ίδια περίοδο διπλασιάστηκε 
έπίσης τό έλλειμμα τού _ Ισοζυ
γίου τρεχουσών συναλλαγών, δη
λαδή otó 1-200 έκ. δολάρια I-

σεις σύμφωνα μέ τίς όποιες πρέ 
πει νά άναμένεται, μείωση Ζο)ο 
τού έθνικού εισοδήματος, σέ αχ* 
ση μέ πέρυσι. Είναι λοιπόν ψά- 
νερό πώς φΙ έξελίξεκ ψτό Ίνρζμ- 
γιο πληρωμών Αποτελούν « /τή  tfl 
στιγμή τό κυριότερο Εμπόδιο γιά 
τήν Ανάπτυξη της έλληνικής οδο
νομίας. Γιατί όταν κάτω απο συν 
θήκες Αναπτυξιακής στασιμΜη- 
τας παρατηρειται τέτοια έπιοεί-
------κ j—κι../- θετικών ρυθμών

ίηγοΰσε σέ πλή
Η<Λ, __________ ι τήν πλευρά τού
Ισοζυγίου πληρωμών.

ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

4 ..Ή  στασιμότητα τών Επενδύ- 
σιων είναι μόνιμο φαινόμενο της 
έλληνικής οίκονομίας στά τελευ
ταία πέντε Λ έξι χρόνια. Κι δχι 
μόνο στασιμότητα άλλα καί σο
βαρή μείωση όσον άψορά τίς .βιο 
μηχανικές έπενδύσεις. Τό_ Αποτέ
λεσμα ήταν νά ποοκληθει κόπω
ση βσον Αφορά τόν ριΛμό Ανά
πτυξης της οίκονομίας πού Εφέ
τος' βπως είπαμε θ& είναι μηδε
νικός ή Ακόμα καί Αρνητικός, έ
νώ -οΙ προοπτικές γ ιά  τό μέλ
λον είναι έπίσης δυσοίωνες. Κι 
αύτό γιατί δέν· txow δπμιουργη- 
θεί-κατά τά  τελευταία χρόνια ο! 
προϋποθέσεις Απ’ τήν πλευρά τών 
Επενδύσεων γιά  αύξηση τής πα
ραγωγικής δυναμικότητας τής οι
κονομίας γιά  νά καταστεί  Ετσι 
δυνατή ή υποστήριξή αυξημένων 
ρυθμών Ανάπτυξης.

'Ο χηθηγητής Α. Αάζαρης.

Μ1 άλλα λόγια Α Ελληνική 
οίκονομ Ια δεν Εχει Αναπτυξια
κό νεύρο. Κι αότό είναι. τ6 
int' Αριθμόν Ενα πρόβλημα, 
πρόβλημα πού άν βέν Αντιμε
τωπιστεί δέν μπορεί νά μιλά- 
pc γ ιά  οόσιαστική Αντιμετώ
πιση τών δύο άλλων προβλη
μάτων: Τού' Πληθωρισμού καί 
των Ελλειμμάτων τού Ισοζυ
γίου πληρωμών.

5. Πρέπει νά σημειωθεί Jj®· 
τά  ro la  προβλήματα πού ανά·* 
οα βρίσκονται σέ στενή Αλληλε
ξάρτηση σέ τρόπο πού νά χε'ΡΓ 
τερεύει τό Ενα τό άλλο. Ετσι ψ  
Χ· 6  πληθωρισμός όξύνει τό πρό
βλημα τού Ισοζυγίου πληρωμή 
μέ την τάση πού προκαλίι. Y¡® 
αύξηση κερδοσκοπικών Απόθεμά· 
των είσαγομένων είδών καί τήρ 
υπονόμευση της έξαγωγικής Ικα
νότητας της χώρας, ένω τανπτ 
χοονα Αποθαρρύνει τίς παραγωγι
κές έπενδύσεις καί Ενθαρρύγειτίς 
κερδοσκοπικές τοποθετήσεις: Άπ 
τήν άλλη μεριά ή Επενδυτική άτότ 
νία χειροτερεύει τόν πληθωρισμό 
μέ τίς στενότητες πού δημιουργψ 
στήν προσφορά τών Αγαθών κα) 
μεγαλώνει τό πρόβλημα τού Ισο
ζυγίου πληρωμών, γιατί δέν 6oÁ 
θά στή βελτίωση τού έάωωγικου 
δυναμικού τής γώσας f  Πτήν υ
ποκατάσταση των είσαι J yuv μέ 
ντόπια παραγωγή. Τέλος1 ή προ
σπάθεια Ελέγχου στό ίσόζύγιο 
πληρωμών δημιουργεί προβλήμα
τα  όσον Αφορά τόν Εφοδιασμό 
τής Εσωτερικής Αγοράς μέ άγα
βά καί ταυτόχρονα Εμποδίζει τί< 
παραγωγικές έπενδύσεις, πού Ε· 
ξαρτιώνται σέ σημαντικό όαθμό 
άπό είσαγόμενο κεφαλαιακό Ε
ξοπλισμό.

ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ό. Ποιά _τά αίτια της κατά

στασης αυτής; Δέν υπάρχει Αμ
φιβολία πώς ή έλληνική οίκονο- 
μία. έπηρεάστηκε σημαντικά άπό

Φτάσε -τά 2.400 έκ. δολάρια, 
Ενώ ύπέρτρίπλασιάστηκαν: οΐ· συ
ναλλαγματικές πληρωμές γιά- τήν 
Εξυπηρέτηση -τού Εξωτερικού χρέ 
ους τής χώρας, που άπό 180 έ- 
κατ. δολλάρια τό· 1974 ξεπερ
νούν σήμερα τά- 600 Ικατ. δολ
λάρια. Γιά τό 1980 fi κατάσταση
άά •rl^ rrr^r^¡^n u a rn K á L ^T ó \  
OOsnuua- τού Ευπορικου Ισοζυγίου 
ποοβΧέπιηαι νά προσεγγίσει-tito
ττοωτοφαγίχ; Οψος t w  7,5 δίς 
δολλαρίων καί τό Ελλαμμα τών 
τρεχουσών συναλλαγών νά φτάσει 
ή νά ξεπεράσει τά  3 δί<̂  δολλά
ρια. Πρέπει νά σημειωθώ πώς ή 
Επιδείνωση -αύτή γίνεται μέ μηδε 
νικό ρυθμό αύξησης του Εθνικού 
ιΐσοδήματος για το 1980. Μάλι
στα υπάρχουν πρόσφατες Εκημή-

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΟΝΙΟΥ

ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ή αμεοη 
έπιτάχυυοη τών παρανωγικών

έπενδύβεων
Τό θέμα πού Θ6 Αθελα 

ν ά  θίζμ ο ' αύτή τή ν  π αρέμ  
βάση άψορά τά  προβλήμα
τα  οικονομικής πολιτικής 
π ο ύ  θά  άντιμετυπίσα  μιά 
σοσιαλιστική κ υ β ίρ ν  n o n  
π ο ύ  Αναλαμβάνει τήν έ- 
ζουσία  στήν 'Ελλάδα στή 
οημερ ινή  φάση τή ς  κρίσης

. τού  καπιταλισμού.

Δέν πρέπει νά ξεχνάμε, δ η  Ε
ω ς'τό  1973 Α έπίδοση των πρρ- 
HYiitvcav καιτπαλιατικών οϊκονο- 
μιων ήταν Ικανοποιητική. Τό προ- 
ίόν καί ή παραγωγικόηττα αύξά- 
ιάνταν μέ σχετικά φηλους ρυθμούς, 
ή τεχνική πρόοδος προχωρούσε 
γοργά ένώ τό διεθνές Εμπόριο 
γνώρισε μιάν Επέκταση χωρίς 
προηγούμενο. Στά  πλαίσια αυτά, 
στάθηκε δυνατό οΙ μικρές Ανα
πτυσσόμενες χώρες νά πραγματο- 
ποιήσουν βρισμένα σημαντικά■βή
ματα Υ·ά νά δγούν άπό τό φαύλο 
κύκλο τής πείνας, νά πραγματο
ποιήσουν Επενδύσεις, νά θεσουν 
τά θεμέλια μίας βιομηχανίας καί 
νά διαφοροποιήσουν τίς Εξαγωγές 
τους, έπεκτείνοντας τήν παραγω
γή τους σέ παραδοσιακούς παρα
γωγικούς κλάδους πού έγκατέλει- 
παν οΙ προηγμένες οικονομίες γ ιά  
νά στραφούν a i  προϊόντα ψηλό
τερης τεχνολογικής στάθμης.

, ΑΝΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

'Ασφαλώς Λ Ανάπτυξη αύτή συ
νοδεύτηκε άπό σημαντική χειροτέ 
Ρ*υση τής διανομής ΤοΟ ¿Ισοδή- 
ματος. Ηταν μιά Ανάπτυξη κυρί
ως Ϋ,ιά τούς πλούσιους καί οχι I  
τους, Φτωχούς καί χαραχτηρίστη 
μ  otó μεγάλες περιφερειακές 
ανισότητες καθώς καί άπό μια 

Μντ»ω αύξηση τής Εξάρτησης, ά-1
______ I.δυτικό Ιμπεριαλισιιό
I μιά ανάπτυξη πού έκμετα).·

κοΰ προϊόντος. 'Ενας πρόσθετος 
προωθητικός παράγοντας τής άνα 
πτυξιακης διαδικασίας στήν ‘Ελ
λάδα ήταν καί οί σημαντικές είσ 
ροές εισοδημάτων και κεφαλαίων 
Ελλήνων τού Εξωτερικού, μέ τήν 

μετανάστευση καί τήν Εμπορική 
ναυτιλία, που Ελάφρυναν τό (οο 
ζύγιο πληρωμών σέ σημείο πού 
παρά τήν τεράστια Εξάρτηση ά
πό τίς είσαγωγές, τό* Εξωτερικό 
Ελλειμμα παρέμεινε σέ πολύ χα
μηλό επίπεδο.

ΔΙΑΝΟΜΗ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -

‘Από τήν άλλη μεριά, όπως 
συνέβη καί στίς άλλες οίκσνομι 
ες αυτής τής όμάβας, ή άνάπτυ 
ξη aú m  s  ' - —

TM
πό το δυτικό Ιμπεριαλισμό. Ή - 
7“Γ μ*ά άνάπτυξη πού Εκμτταλ- 
λσ/τηκς τά κενά πού δημιομργού- 

ή ·ηρόοβός τών προηγμένων οί 
* * * ^ , , * Ψ , στηρίχτηκε σέ ση- 
**27“ * βοθμό στή μεταφορά κε- 
Τ?Αβ*“? .Κ “ τεχνολογίας άπό τή 

Αλλά παρόλα αστό, άπό 
*®58Ύ«Τΐκή άποψη ή- 

TW κάποιου Είδους Ανάπτυξη.

«, θέόαια, τό πρότυπο βύτό 
tr f ._  Η  γενική Εφαρμογή.

φβκρύ άρι- 
fc* ίύ^λικτες οίκονομιες

ΐ Ι Τ * *  τή Ä tV-
turf tÂ Hotio- 
lo, b u  ή με- 

] « « P ^  τής 
■Ααίβς πρ- 

JRHB στο Φού- 
wflwí.

. συνοδεύτηκε άπό σήμβν 
τική χειροτέρευση τής διανομής 
τού είοοδήμάτός, άπό μαζική α
νεργία καί μετανάστευση, απο τε 
ράσπες περιφερειακές Ανισότητες 
καί από αυξημένη Εξάρτηση απο 
τό δυτικό καί. Ιδιαίτερα^ δυτικο
ευρωπαϊκό Ιμπεριαλισμό.

Ποιά θά ήταν τά καθήκοντα μι- 
άς σοσιαλιστικής κυβέρνησης στήν 
'Ελλάδα, πρίν άπό τό 1973, στα 
πλαίσια αυτής τής εύνοίκής δι
εθνούς συγκυρίας καί τών δυνατό 
τήτων πού Ανοίγονταν τότε στήν 
Ελληνική οΙκονομία; Τό καθήκον
τα  αύτα θά ήταν:

α Νά διατηρήσει καί νά Επιτα
χύνει τούς ρυθμούς Επενδύσε

ων καί γενικά, τής οίκονομικης Α
νάπτυξης μέ Επεκτατική δημόσιό 
νομική καί νομισματική πολίτικη.

O tt, Γ . Παπαντωνίου.

Β Νά Επαναπροσδιορίσει τούς
__I στόχους τής ανάπτυξης δίνρν-L

τας Εμφαση στην Εξασφάλιση τής 
πλήρους Απασχόλησης, μέ τήν 
προώθηση βιομηχανιών, .έντασης 
Εργασίας καί στή διανομή τών Α
γαθών της Ανάπτυξης σέ όλόκλη- 
ρο τόν Ελληνικό λαό μέ πρσγράμ 
μστα δημοσίαν δαπανών στήν Εκ
παίδευση, τήν έητεία κλπ. πού θά 
βασίζονταν σέ Ενα δικαιότερο φο 
ρρλσγικό σύστημα.

Η  Νά μειώσει τήν Εξάρτηση τής 
Η  χώρας άπό τό δυτικό Ιμπερι
αλισμό κστευθύνονταε tic παρα
γωγικές Επενδύσεις μέ κατάλλη
λες Εθνικοποιήσεις κατά τρόπο 
πού νά Εξασφαλίζει τίς βάσεις 
μ*άς ολοκληρωμένης οίκονομικης 
βομητ χωρίς, όμως, νά άγνοα καί 
* 5  w w n ím iK  Εκμετάλλευσης 
•ώγ rvtCtt πού δημιουργούσε η 
γοργή τίγνι/ή πρόοδο« τής Λύ-

»lt/4/ό >
Ά »Va  «4νI .  ΛΝ*Φΐ κοί riel

Ή  ofitw τού ηρσιΕμτοε τών 
m /nw #  ρίκογρμιον

σταμάτησε Απότομα τό 74—75 
Η συστημπική Ανάλυση τής 

γαλυττρης ύφεσης μετά τό Δεύ
τερο Παγκόσμιο Πόλεμο ξεπερνάει 
τά όρια αύτής τής σύντομης πα 
ρέμβάσης. Ομως, οί κυριότερο· 
παράγοντες τής κρίσης πρέπει νά 
συ^ψιστουν. Ή  έκρηξη τών ήμερο 
μισθίων τό 68— 71, επιταχύνοντας 
τούς ρυθμούς τού πληθωρισμού 
στίς περισσότερες προηγμένες 6υ 
τικές οικονομίες και αυξάνοντας 
τή διαφορά τους, όδήχησε τό 71 
στήν κατάρρευση τού συστήματος 
τών σταθερών συναλλαγματικών 
Ισοτιμιών πού είχε καθιερωθεί στό 
ΜΠΡΕΤΟΝ ΓΟΥΝΤΣ..ΟΙ τιμές 
τών πρώτων ύλών καί τών γεωργι 
κών προϊόντων αυξήθηκε» Από
τομα τό 72— 73 λόγω τής έξαιρε 
τικά γοργής παγκόσμιας βιομη
χανικής Επέκτασης- Τέλος, ή 'Ορ
γάνωση τών Πετρελαιοπαραγωγών 
Χωρών τετραπλάσιασε_ τίς τιμές 
τού πετρελαίου τό '74. Ή  Απότο
μη αύξηση τών τιμών τών πρώ
των ύλών καί τού πετρελαίου εί
χε τρεις άμεσες Επιπτώσεις:

α ] Ύψωσε τό .ρυθμό τού 
πληθωρισμού που ήταν ήδη 
πολύ Ψηλός.

8) ‘Επιβάρυνε σημαντικά 
τό Ισοζύγιο πληρωμών, καί

γ) Μετέψερε (να μέρος τού 
πραγματικού είσοβήματος α
πό τ |(  χώρες πού καεαναλί* 
οκουν πετρέλαιο σέ αότες πού 
τό παράγουν.

Ή  Απώλεια πραγματικού εισο
δήματος τών δυτικών οικονομιών 
Ο/Λ Αρνητική Επίδραση πάνω στό 
πληθωρισμό καθώς τά ήμεοομί- 

οθια αυξήθηκε» παράλληλα μέ τίς

τιμές καί βραχυπρόθεσμα. Επίσης 
πάνω στή ζήτηση λόγω τής «*■ 
θυστίρησης στή δαπάνη τών προσ 
θέτων είσοδημάτων τού ΟΠΕΚ. Η 
ύφεση, όμως, ήταν πολύ πιό oy  
μαντική άπο σύτό παΙ^θά  ar*· 
λουθοΰσε άπό τη μ ή ^Β ο ί »  
τουργία αιλτης τής ΕππΗωσης Υθ 
δυό λόγους: ■

ΠΡΩΤΟ * Επιτάχυνση τ<8 
πληθωρισμού και τό μίΥ1**« 
τού «λογαριασμούςτού πετΡό 
λα ίου» όδήγηοε τ ίς  κυβερν 
ο « ς  νά Επιβάλουν δημοσιο
νομικούς καί νομισματικούς 
περιορισμούς σέ μιά « κ π η ·  
•ν-α νά κάμψονν τ ίς  ανξησΦς 
των τιμών καί τών. ήμερσίι- 
οθίων καί νά έξισορραοήσΜν 
τούς Εξωτερικούς τους λοτβ- 
οιασμούς.

ΔΕΥΤΕΡΟ, οί Αβέβαιων
τες πού βημιουργήβηκαν « ό  
αότές τ ίς  Αναταραχές *»· 
σβίνισαν τήν Εμπιστοσύνη τό
σο τών καταναλωτών δσοτφί 
τών Επιχειρήσεων καί όδηΥη- 
σαν ιΛ  κάμψη τής καταναΐμ. 
σης καί τών Επενδύσεων. Té 
τελικό Αποτέλεσμα' ήταν η ι 
οί ρυθμοί τού προϊόντος Ιβ| 
τής παραγωγικότητας fw*w 
δραματικά τό 73 —  «ϋ 
ή Ανεργία αύξήβΜε σηΜ^τι-

W
ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ,

Μιά σχετική πτώση τής 41tDa. 
γματικης τιμής τού πιτρεΜΙογ 
καθώς καί η σταθεροποίηση SjS 
Αγορών πρώτων ύλών έ π η Ρ ^ ,  
άπό τό τέλος τού 75 μιά ^«οη 
τού ρυθμού τού πληθωρισμσν]κη{ 
μιά ττιριορισμένη καί διστσ»

σεων. Ή  Απασχόληση Εδε 
ποιο σημείο Ανάκαμψης, 
Ανεργία Εξακολούθησε νά 
ται. 01 Επενδύσεις έπιτσχ
κάπως, άλλά, ¿πως είχαν tio ( 

Ιπολύ Απότομα τό 73—-75, ή  πα 
οαγωγικό δυναμικό σύξήθη^άόρ. 
'ότερα άπό τό προϊόν Ετσι ήΟΤί 

βαθμός χρησιμοποίησής ¿ . 
Ινέβηκε καί βρίσκεται σήν1̂  σ£ 
όμαλό Επίπεδο. Τέλος, τά 
για πληρωμών ξαναβρηκσν/'ί ηα. 

Ιλιές τους Ισορροπίες koAx IoI g. 
Γ Ρβ» του έμπορίου περέΐ»*·*·! σχ* 
πκά σταθεροί, οί συναλλ£]1ΐατι. 
κές Ισοτιμίες ηροσασμό^ηκον 
στούς διαφορετικούς puw®J% τού 
πληθωρισμού καί ή ζήτηση tnpU 
ορίστηκε περισσότερο στΚ ‘ΐωτε- 
ρικά ευάλωτες οίκονομίκ·

Τήν κατάσταση αύτή «|.
ΟΡοπίαΛ y ηιι ήλου ém tl® |P  πού

•VtiK^
aopoovlac χαμηλού έπιπι 
γνώρισαν οί προηγμένε«

• Τ  Ή  Oúvfceto
στήν 1CK* °Ιλίύα

Κι όπως συμβαίνω μέ ¿λες 
τις μεταδοτικές άρρώστειες 
ό βαθμός Επηρεασμού κάθε 
Χώρας έξαρτάται Απ' τήν όρ· 
γονική της προδιάθεση. Τό 
πρόβλημα λοιπόν είναι κυρί
ως Εσωτερικό. Ό  Ελληνικός 
πληθωρισμόν καί ή κρίση Ε
χουν τό βικό τους Εσωτερικό 
μηχανισμό. Κύριοι μοχλοί τού 
μηχανισμού αυτού είναι ή δη
μοσιονομική καί πιστωτική 
πολιτική πού Ασκήθηκαν κατά 
τή διάρκεια τής τελευταίας 
πενταετίας.

7. Δέν θά σάς κουράσω μέ λε
πτομέρειες. θ ά  σάς Αναφέρω μό 
νο μερικά χαρακτηριστικά ποσο
στά. Καί πρώτα - πρώτα τό σύ
νολο τών κρατικών δαπανάν άπ* 
τό 1975 μέχρι σήμερα αύξήθηκε 
κατά 350ο)ο περίπου σέ τρέχου 
σες τιμές καί κατά 100ο)ο σέ 
σταθερές τιμές, έναντι 25ο)ο αύ 
ξησης τού Ακαθάριστου έθνικοΰ 
προωοβος γιά  τήν ίδια περίοδο. 
ΑβΓ  3(ττούμε πώς οί δαπάνες 

τού υημόσιου τομέα τόσο οί τρέ
χουσες όσο καί οί δαπάνες τών 
Επενδύσεων βοηθούν άμεσα ή Εμ
μεσα τήν οίκονομική Ανάπτυξη γί 
νεται Φανερό ά π ' τά  στοιχεία αυ
τά πόσο υψηλός ήταν ό  δείκτης 
«κόστους - Αποτελέσματος», όσον 
Αφορά τή δραστηριότητα τού κρα 
τικοΟ τομέα καί πόσο Εντονα πλη
θωριστικές ήταν οί αυξήσεις τών 
διμιοσιονομικών δαπανών. Σε με
γάλο βαθμό οί αυξήσεις αύτές 
υπαγορεύονταν άπο κομματικά 
κριτήρια καί δχι άπό πραγμαπ- 

ίκέβ Ανάγκες της οικονομίας καί
του δημοσίου τομέα.

Στό Ιδιο συμπέρασμα καταλή- 
I γουμε άν Εξετάσουμε τήν Εξέλιξη 
τών πιστώσεων ττρός τήν οικονο
μία, οί όποιες κατά  τά  τελευταία 

ι πέντε χρόνια αυξάνουν γύρω στά 
ί  25ο) ο τό χρόνο, δηλαδή πέντε 
! φορές περισσότερο .άπ* την ποα- 
γματικη αύξηση τού έθνικού ποο- 

! ιόντος.

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
8. Ά πό μιά άλλη άποψη Εκεί

νο' πού Εφταιξε ήταν ή έλλειψη
|  συστηματικής Αναπτυξιακής πολι 
τικής κατά τήν περίοδο απ* τό 
1974 μέχρι τά  σήμερα. Καί εί
ναι χαρακτηριστικό «ώς Ενα πεν- 
ταετες πρόγραμμα πού άρχιαι νά 

■καταρτίζεται άπ* τό 1975 μόλις 
τώρα τελευταία κατατέθηκε στη 
Βουλή καί είναι φυσικά Εξω άπο

* " * * , « «  
ή πολιπιαι που Ασκήθηκε σχετι
κά μΕ πρ» ε(σαγωγή Εξωτερικών 
κεφαλαίων. Κατά τή διάρκεια τής 
χουντικής Εφταετίας σημειώθτραν 
τεράστιες συναλλαγματικές υπο
χρεώσεις τής χώρας άπό πλασμα 
ττκή είσαγωγη κεφαλαίων. Πολ
λές ξένες Επιχειρήσεις κατόρθω
σαν μέ τή γνωστή μέθοδο τής ό- 
πτρτιμολόνησης κεφαλαιακού έξο 
πλισμού νά δημιουργήσουν Απαι
τήσεις γ ιά  Επαναπατρισμό κεφα
λαίων πού 6έν είχαν <πήν πρατγμα 
τικότητα είσαχθεί. Ή  κατάσταση 
αύτή Ανεπαρκούς συναλλαγματι
κού Ελέγχου όσον άψορά τίς ει
σαγωγές Επιχειρηματικών κεφα
λαίων συνεχίστηκε Απ' τό 1974 
ώς τά σήμερα.

. Άλλά παράλληλα, λόγω 
παντελούς Ελλειψης Αναπτυ
ξιακού προσανατολισμού τής 
Ελληνικής οίκονομίας οί δυνα
τότητες Εξωτερικού δανεισμού 
τής χωρος^ κατασπαταλήθη
καν γ ιά  κάλυψη καταναλωτι
κών Ελλειμμάτων τού κρατι
κού καί ιδιωτικού τομέα 

‘ τής οίκονοιιίας καί δέν 
χρησιμοποιήθηκαν γ ιά  τήν 
οίκονομική Ανάπτυξη, σε τρό
πο πού νά δημιουργηθα 
παράλληλα καί τό  Αναγκαίο 
πλεόνασμα πόρων γ ιά  τήν έ- 

,. ξυπηρίτηστι τών δανείων. Έ -  
- 3 0 1 τώρα η χώρα είναι οήμε- 

Αναγκασμένη νά χρησιμο- 
π2^ιε_ί Ενα όλοένα αυξανόμενο 

ποσό Αητό πολύτιμους συναλ
λαγματικούς πόρους γ ιά  νά 
καλύπτει τόκους καί χρεωλυ- 
ο ια  τέτοιων δανείων.

ΥΠΕΡΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ
10. Άλλά ένώ είναι φανερό 

πώς Α Κυβέρνηση ήταν υπεύθυνη 
γ ιά  τον πληθωρισμό. Ακολούθησε 
γιά  τήν Αντιμετώπισή του μιά πο
λιτική πού χειροτέρεψε Ακόμη πιό 
πολύ τήν κατάσταση· Πρόκειται

iw» WIKWVW»··»» ------ --  Τ ·
κυβέρνηση Εκανε πραγματικά β,τι 
μπορούσε νά παρεμποδίσει τήν 
ρμαριθμιςή Αναπροσαρμογή τών 
Αμοιβών των μισθωτών καί Εργα
ζομένων γενικά. Ταυτόχρονα μέ 
τά διάφορα Φ«»λβγικά μέτρα 
π ο ύ 1 Εγκαινίασε ή Κυβέρνηση μέ
σα στά *79 (Αμάχητα τεκμήρια 
κ.λ,π.) χειροτέρευσε Ακόμη πιό 
πολύ τήν άνπλαϊκότητα τού Φο
ρολογικού συστήματος, που ένώ 
Φορτώνει τό κύριο βάρος τού ποΦ 

λογισμού στίς πλάτες τών έρ 
^Κ ομένω ν (τόσο άπ  τήν πλευρά 
Τ ις  άμεσης, όσο καί ιής Εμμεσης 
ΦοοολογΙας) Αφήνει Ασύδοτο τό 
μεγάλο κεφάλαιο νά φοροοιαφεύ- 
γ*ι παράνομα Α νόμιμα μέ τό 
πρόσχημα των δήθεν Αναπτυξια
κών κινήτρων πού στήν πραγμα
τικότητα Αποτελούν χαριστικές 
παροχές crió, μεγάλο κεφάλαιο. 
'Εκείνο πού πέτυχε τελικά ή Κυ
βέρνηση μέ τήν είσοδηματική καί 
Φορολογική της πολιτική αν νά 
προκλήθεϊ κ ά θ ε τ η  π  τ  Ο
σ η  τ ή ς  Α γ ο ρ ο σ τ  ι κ  ή ς 
δ ύ ν α  μ η ς  τών πλατειών λαϊ
κών μαζών. κ> αύτό μέ τή σειρά 
του Εγινε παράγοντας ο Φ ε .- 
σ  η ς γ ιά  τούς παραγωγικούς 
κλάδους τής οίκονομίας καί πα
ραπέρα άποθάρρυνσης τής Επεν
δυτικής διάθεσης. Αύτά «ίνα· μιά 
Αλήθεια πού &οχισαν νά Αιναγνω 
οίζουν οί Φορείς τών τταοαγωγι- 
κών δραστηριοτήτων. Αύτή τήν ώ- 
οα Α Αγορά Εχει κυριολεκτικά πα 
θολώσει Απ’ τήν Ελλειψη τής άγο- 
Ρβατικής δύναμης καί αοξ®*ι μέ 
ταχύτητα ό Αριθμός τών έπιχει- 
βήσεων πού δέ μπορούν νά άντα- 
πβκριθούν στίς ληξιπρόθεσμες υ
ποχρεώσεις τους, όπως φαίνεται 
“ττό τόν Αριθμό τών δισιιαρτυοο- 
Μθ»ων γραμματίων καί τών πτω- 
Κβύσεων καί τίς Απολύσεις προ· 
βΨπικοΟ.

■ “Ετσι μέ τήν πολιτικό τού 
δήθεν Ελέγχου τής συνολικής 
ίητησης όθηγηδηκαμε στον μ-

•Ψ" h  ouvcxciq
στΠν 15π σελίδα

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Γ . ήΡΣΕΗΗ

Νά άκοΑοιιΟήοουμε
ευέλικτη τακτική

Π Α  ΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΠΟΡΕΙΑ Π ΡΟ Σ ΤΟ  ΣΟΣΙΑΛΙΣΜ Ο

«Νομίζω πώς tpraoe Λ σηγμΛ ν ' άρχίσσυμε νά μιλάμε πρακτικά, λύτά μοΟ 
μίζει μιά Ιστορία ποά μοΟ συνέβη έδώ καί λίγα χρόνια στήν Άψρική öroy ππγα σέ 
μιά χώρα γιά νά βοηθήσω τήν Κυβέρνηση γιά τή μετάβαση στό σοσιαλισμό. Κάναμκ 
καλή οουλοά νομίζω, κουραστήκαμε κάπως καί οκεφτήκαμε στό τέλος τής δουλειάς 
νά κάνουμε μιά έκδρομή στήν ένδοχώρα μ· ένα αύτσκίνητο δυτικής τεχνολογίας. 
Τό αύτσκίνητο μάς χάλασε μέσα στήν έρημο καί τότε σκεψτήκαμε νά καλέθουμε έ
να τεχνικό πού ήταν μοζΐ μας καί πού είχε άναλάβει τήν ύπόθεση τής Ιδρυσης 
μιάς βιομηχανίας αύτοκινήτων. Τόν ψωνάζαμε φυσικά έκείνη τή νύχτα, μήπως μπο
ρούσε νά ψτιάζει τά αύτοκίνπτο. ΔιαμαρτυρΛθηκε γι' αύτό καί μάς είπε: «Απο
κλείεται, δέν ζέρω τίποτα άηό μηχανές, είμαι θεωρττπκός αύτοκινήτων καί δέν 
μπορώ ούτε κάν ν* άνοίζω τό καπώη...

Σάς προσκαλώ, λοιπόν ση-
μερα τό απόγευμα νά άψήσου- 
με τίς γενικές θεωρίες, παίρ
νοντας σά δεδομένα αυτά πού 
εΙπώθηκαχ τό πρωί, καί νά κοι
τάξουμε μερικά πρακτικά πρά
γματα.

Τό θέμα πού θέλω νά »«ζη
τήσω μαζί σας είναι πώς θά 
μπορέσουμε νά πίράσουμι στό 
σοσιαλισμό μέ δημοκρατικές 
διαδικασίες καί τ ί προβλήμα
τα  Ανακύπτουν βραχυχρόνια, 
δηλαδή στίς πρώτες 90 μέρες, 
στούς πρώτους 6  μήνες, στά 
πρώτα 2  χρόνια.

Ή  δική μου τουλάχιστον ε
μπειρία είναι ¿τι τά  πράγμα
τα  πάνε στραβά ατούς πρώ
τους μήνες κι' αύτό είναι τό 
θέμα πού πρέπει νά προσέξου
με. Βέβαια, ό καθένας Μιλάει 
γ ι ' αύτό τό θέμα άπό τίς δι
κές του Εμπειρίες καί νομίζω

• ΤΒ ¿V-·
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ί τ ι  πρέπει νά ξεκαθαρίσω τή 
μου άπό την Αρχή. Y ¡cm 
πού μεταφέρω εδώ είναι

κυρίως Εμπειρίες άπό άλλες 
χώρες. Εκτός άπό τήν Ελλά
δα. Ο,τι Εχω νά πώ  βγαίνει 
άπό συζητήσεις, διαπραγμα
τεύσεις στούς διεθνείς όργονν- 
σμούς πάνω στά θέματα Ανά
πτυξης τού Τρίτου Κόσμον καί 
άπό προσωπικές Εμπειρίες σέ 
χώρες του Τρίτου Κόσμου, ό
που άπό καιρό σέ καιρό χρη
σιμοποιήθηκα σάν σίκονομικός 
σύμβουλος. Εμπειρίες πού πη 
γαίνουν μακρυά πίσω, στήν υ
πόθεση τού Κονγκό, τοΰ σημε
ρινού Zatp, τής Χιλής τού Ά λ- 
λιέντε καί πιο πρόσφατα  της 
Τζαμάικα, τής Τανζανίας κτ’ 
Ακόμα πιό πρόσφατα τής Νι
καράγουα. όπου είμαι .οικονο
μικός σύμβουλος τού Ε πανα
στατικού Συμβουλίου γιά  τό 
διακανονισμό τού Εξωτερικού 
χρέους που άφησε ό  Σομόζα.

Έ χω . λοιπόν, μιά αμοφΐ γι 
αυτά τά  πράγματα, μιάν άπο
ψη χρωματισμένη άπό τήν Εμ
πειρία τού Τρίτου Κόσμου. 
Αύτή ή έμπειοια μποοίϊ ι ο  εί
ναι καί μπορεί νά μήν dveo Α
πόλυτα χρήσιιιη γ ιά  τηυ ‘Ελ- 
λάβα. Αύτό θά τό Εξετάσουμε
d°Tót6á»Ttρο που θέλω νά ξε
καθαρίσω από τήν Αρχή elven 
ότι 6έν μιλάω γιά  Ιδεολογικά 
θέματα, άτι τά  παίρνω σάν δε
δομένα. Μιλάω γιά  στρατηγι
κή. ΚΓ έχει συνήθως γίνεται 
Ενα λάθος:

γ ιά  ν' Αποδείξουμε τή στ> 
σιαλιστκή μας Ιδιότητα. Ι
δίως όταν τίθεται Μ  άμ- 
Φισδήτηση. Ακολουθούμε 
μιά στρατηγική άλύγιστη, 
γ ιά  νά μή κατηγοοηθού- 
με ότι είμαστε Αστοί. Νο
μίζω δτι αύτό πρέπει νά 
τό καθαρίσουμε Απτό τόν 
άργή. δτι είναι δυνατό, 
βραχυχρόνια, νά πρέπει να

“Αποψη άπό τό ΔιιΒνίς Σ ιμινάριο γιά  τόν ΣοαιαλιαμΑ, 
π Λ  iy tv t στήν Πάντειο.

άχολουθήαουμε μια 
μή πού δέν. είναι 
σοσιαλιστική, άν θέλβυψε 
νά περάσει ο  σοσιαλισμός 
μακροχρόνια

Δέν έχω φτιαγμένη διάλεξη 
νά σάς δώσω. ’ Ηλθα έδώ γιά  
νά μιλήσουμε πάνω σ’ αύτό τό 
θέμα  Έ χω  κάτι πρόχειρες σκέ 
• ε κ  καί προτείνω νά τ ίς  πα
ρουσιάσω ως έξης: Πρώτα Αητ* 
όλα καί κάπως Ανορθόδοξα, 
θάθελα ν* Αρχίσω μέ τά. βασι
κά συμπεράσματα π ο ά  Εγώ 
τουλάχιστον προσωπικά, Εχω 
Αποκομίσει άπό τή δίκη μου 
πείρα, στον Τρίτο Κόσμο, θ ά  
τά πώ  σύντομα καί κάπως τη
λεγραφικά. Μετά θά ήθελα, ε
πίσης σύντομα, νά σάς δώσω 
μιά σκιαγραφία Ενός τυπικού 
μοντέλου τοΰ τ ί συνήθως γίνε
ται στον Τρίτο Κόσμο γύοω 
άπ* τ ίς  προσπάθειες μετάδο
σης στό σοσιαλισμό, Ε ν α  Ενα 
μοντέλο πού πρέπει ν ' άποψύ- 

—γουμΕ,.-γιατί καταλήγει, άνα- 
yxαστικά σέ Αποτυχία. Αύτό 
τό μοντέλο, όπως είπα , εΤναι 
γενικό, άλλα δέν άισαποκρίνε- 
ται ειδικά σέ καμμιά χώοα. 
Καί τρίτο καί τελευταίο θά
θελα νά προσφέρω μερικές προ 
σωπϊκές σκέψεις πάνω στά εί- 
δικά προβλήματα κα!_τή στρα
τηγική που θά μπορούσε πιθα
νόν ν* Ακολουθήσει στήν Ε λ 
λάδα μιά πολιτική μετάβασης 
στό σοσιαλισμό.

Τό πρώτο συμπέρασμα πού 
θέλω νά προσφέρω είναι πώς 
τά  πειράματα πού Εχουν γίνει 
μεταπολεμικά στον Τρίτο Κό
σμο. μέ δημοκρατική μετάβα
ση πρός τό σοσιαλισμό. Εχουν 
άπστύχει.

ΤΑ ΑΠΡΟΟΠΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Τό’δεύτερο συμπέρασμα πού 
Ελπίζω άτι Ανακουφίζει κάπως 
τό  κτύπημα τού πρώτου είναι 
πώς οί Αποτυχίες πάντα όφεί- 
λονται σέ dflpóOBTe ytyovó-

Â tA όποια βέν είχαν διςρευ- 
ί σωστά έχ τών προτέρων. 

Γενικά οί καταστάσεις είχαν 
Εξελιχθεί πάρα πολύ κοντά 
στή οιαχωριστική γραμμή με
ταξύ Επιτυχίας καί Αποτυχίας 
κι’ Ενα Απρόοπτο γεγονός εί
τε στό Εσωτερικό είτε στό Ε
ξωτερικό, άνέτρεψε τήν κατά
σταση. Ενα θέιια που θά συ
ζητήσουμε Αργότερα είναι δτι 
το περιθώριο πού πρέπει νά ό- 
ψήσουμε πρέπει νά είναι πιό 
μεγάλο. *0τι πρέπει νά παί
ζουμε τό παιχνίδι πολύ πιό 
μέσα άπό τή διαχωριστική 
γραμμή καί σώφρονα. Αφήνον
τας Αρκετά περιθώρια γιά τό 
Απρόοπτο.

Τό τρίτο κα) νομίζω πιό δα 
σικό μήνυμα πού έχω, είναι ό 
τι όλος ό  Εξωτερικός μηχανι
σμός. όλος ό οίκονομικος Εξω
τερικός μηχανισμός, είναι έναν 
τίον μιάς Εσωτερικής προσπά
θειας γιά  τή μετάβαση στό σο 
σιαλισμό. Αύτό Αφορά τούς δι
εθνείς οίκονομικούς· όργ ανι
αρούς, τΙς πολυεθνικές Εται
ρίες κα) τίς διεθνείς Εμπορικές 
τράπεζες, τήν πολίτικη τών Δυ 
τικώ» Χωρών καί πολλές φορές 
Π. πολιτική τών Σοσιαλιστικών 
Χωρών, δηλαδή ή προσπάθεια 
μετάβασης στό σοσιαλισμό βα 
σΙζεται σέ Εσωτερικές δυνά
μεις πού άογά ή γρήγορα θά 
έρθουν σέ Αντιδικία μέ τΙς Ε
ξωτερικές δυνάμεις, πού πρέ
πει νά προβλεφθοΰν σάν πρα
γματικότητα καί νά μήν Ελπί
ζουμε σέ αποτελεσματική προ
σφορά άπό τό Εξωτερικό.

'ιδιαίτερό τό διεθνές οικο
νομικό σύστημα βασίζεται σέ 
Ενα φιλελεύθερο σύστημα Εμ
πορίου γύρω άπό τή συμφωνία 
τού CATT καί στήν άοχη τής 
μετατρεψιμότητας τών νόμισμά 
των καί τίς Φιλελεύθερες αρ
χές τού Διεθνούς Νομισματι
κού Ταμείου. Αύτό εύθυς έξ άρ 
χης δημιουργεί τήν Αντιδικία 
μεταξύ σοσιαλιστικών Αρχών 
καί σοσιαλιστικής πολιτικής 
στό Εσωτερικό καί τής άνειλημ 
μένης διεθνούς ύποχρέωσης 
τής χώρα« νά Ακολουθήσει, εί
τε τό θέλει είτε δέν τό βίλει, 
«Φ όσον Ανήκει στάν Δυτικό 
Κόσμο, μιΑ φιλελεύθερη πολι
τική σχετικά-μέ τό Εξωτερικό 
της Εμπόριο καί τή νομισματι
κή της πολιτική. Αύτό θά τό 
συζητήσουμε κάπως πιό έκτε- 
νώς Αργότερα.

Τό τέταρτο συμπέρασμα εί
ναι δτι ό ¿ξωτεοικός οίκσνομι- 
κός παράγων Ερχεται σέ άμε
ση Επαφή μέ ιούς Εσωτερικούς 
οίκονομικούς παράγοντες καί 
δημιουργεί καταστάσεις Αντι
φατικές σέ (να σοσιαλιστικό 
πρόγραμμα πού 5χι μόνον ό Ι
διωτικός τομέας, άλλά συνή
θως ή διοίκηση τού κράτους, ό 
υπουργός Οικονομικών, οί διοι
κητές τραπεζών πού άπβτελοΔ» 
τη δεξιά παράταξη τοΟ βεδο-

μένου προοδευτικού κινήματος 
Ερχονται σέ άμεση Επαφή και 
συμφωνία μέ τούς διεθνείς οι
κονομικούς όργονισμούς, μέσα 
στό περιθώριο τών λεγομένων
STAND BY AGREEMENTS, 
κι* αύτό δημιουργεί τή βασική 
υπονόμευση τής οίκονομικης 
πολιτικής άργά ή γρήγορα.

Τό πέμπτο συμπέρασμα εί
ναι ότι γ ιά  λόγους Εσωτερικής

*0 πα&ηγητής Γ .  Άραένης.

Ανάγκης άργά ή γρήγοοα ο! 
Κυβερνήσεις ζητούν χρηματο
δότηση άπό τό Εξωτερικό. Χρη 
μ ατοδοτ ηση πού Ερχεται μέ ό
ρους δτι θά γίνω μιά «προσαρ 
μογή» τής οίκονομίας, μιά στα 
θερσποίηση τής οίκονομίας.

Τό Εκτο καί τελευταίο 
συμπέρασμα πού θέλω νά 
συμμεριστώ μαζί σας. εί
ναι δτι τό οίκσνομικό πρό
γραμμα τής μεταβατικής 
περιόδου πρέπει νά Εχει 
ταραχθεί καί συμψωνηθεϊ 
μέ τ ίς  πλατιές λαϊκές μά
ζες. πρίν άπό τήν άνοδο 
στήν Εξουσία. "Ο ,τι γίνε
ται συνήθως σ’ αυτές τίς 
χώρες είναι δτι τό πρό
γραμμα τό Επείγον συζητι
έται μέ άμφίταλαντεύσει« 
Αφού παρθεΐ ή ί  (ουσία και 
συζητιέται σέ συνεργασία 
μέ τούς Εσωτερικούς οίκο- 
νομικούς παράγοντες. Αύ
τό είναι μιά συνταγή γιά  
καταστροφή.

Αύτά είναι τά συμπεράσμα
τα. τά μηνύματα που θά ήθελα 
νά συζητήσουμε Αργότερα. 
Πού στηρίζονται αυτά: ΤΙ κρύ 
βουνε αυτά: Αύτό είναι μιά με 
γάλο ύπόθεση. πού θά πάρει 
πολύ καιρό( νά σάς κάνω έστω 
καί μιά σύντομη Ανασκόπηση 
όλων τών Εξελίξεων στόν Τρίτο 
Κόσμο στή μεταπολεμική πε
ρίοδο. Γι' αύτό, όπως είπα 
στήν Αρχή, θά μοΟ έπιτοέψετε 
νά οάς δώσω Ενα μοντέλο, Ε
να σχέδιο πού λίγο ή πολύ 
κρατάει άπό τίς Εμπειρίες τών 
χωρών τής Λατινικής 'Αμερι
κής κυρίως κα) νομίζω δτι Ε
χει μερικά στοιχεία πού Εχουν 
κάποια σχέση καί μέ τήν έλλη
νική πραγματικότητα.

Αύτό πού συμβαίνει χρονικά

είναι τό  έξης: Πρίν Απτό τήν 
άνοβο στήν Εξουσία ΐνό ς προ
οδευτικού σοσιαλιστικού κινή
ματος Εχουμε μιά περίοδο Αρ
κετά αυξημένης προόδου, μιά 
αύξηση .τού έθνικού εισοδήμα
τος τής τάξης γύρω άπό τό 
6— 10%. Ή  αύξηση αύτή τού 
έθνικού εισοδήματος δέν συνο
δεύεται με δομικές Αλλαγές Ε
σωτερικά. Βασίζεται σέ ορι
σμένους οικονομικούς τομείς, 
βασίζεται στήν άνάπτυξη κυ
ρίως μιάς μεσαίας τάξης καί 
Επιφέρει μιά κατανάλωση στήν 
σίκονομία, που άναγκάζει τήν 
οικονομία νά δανεισθεϊ άπό τό 
εξωτερικό. Ό  δανεισμός αυξά
νεται κάθε χρόνο καί λίγο ή 
πολύ, ενα χρόνο πρίν άπό τήν 
Αλλαγή τής Εξουσίας Εχουμε 
τήν εξής κατάσταση: Μιά μεί
ωση τής αύξησεως τοΰ έθκαηΰ 
εισοδήματος γύρω άπό  1—4% 
ενα πληθωρισμό Αρκετά δυνα
τό πού έζαρτάται άπό  τή χώ
ρα Αλλά οπωσδήποτε πάνω ώ- 
π ό  2 5 V  *Η πληρωμή τού έξω- 

' τερικόΰ χο&ικτ ARo yúpa άπό  
τα  20— 25% τβτ  έξαγνσγόσ,' 
δηλαδή τό 1)4 τών Εξαγωγών 
πήγαινα γ ια  νά πληρωθούν τα  ' 
παλιά εξωτερικά χρέη. Έ ν α  
άνοιγμα στο Ισοζύγιο πληρω
μών. τρεχουσών συναλλαγών
γύρω άπό τά  20—^30% τών el-_
σαγωγών. δηλαδ ή πρέπει νά 
κάνουμε εισα γωγή κεφαλαίου 
γ ιά  νά καλύψουμε γύρω άπό 
τό 25% τών εισαγωγών.

Ά π ό  τήν άλλη μεριά στήν 
εσωτερική κατάσταση ό  πλη
θωρισμός Εχει χτύπησα κυρί
ως τίς Εργαζόμενες τάξεις. Ε- 
χει άχόμα χτυπήσει καί τή με
σαία τάξη. Ή  διανομή τοΰ εί· 
σσδήματος Εχει γίνει Ακόμα 
περισσότερο άνιση. Λύτη είναι 
ή κληρονομιά τής παλιάς κα
τάστασης. Αύτή είναι ή κατά
σταση όταν παίρνει τήν Εξου
σία Ενα προοδευτικό κίνημα.

Έ ν α  βασικό λάθος πού 
Εχει γίνει κατ’ άρχήν, κι' 
έκα εχει μιά Ιστορική CÚ- 
θύνη καί Α άντιπολίτευση, 
είναι δτι δεν Εχει γίνει κα
θαρό στόν κόσμο δτι ή Ε
ξουσία Αλλάζει χέρια τή 
στιγμή πού ή χώρα είναι 
χρεοκοπημένη. Ά πό τήν 
άλλη ρεριά ιχουμε δώσει 
ύποσχεσεις στόν κόσμο 
γ ιά  μιά δίκαιη Αναδιανο
μή τοΰ έθνικού εισοδήμα
τος.

Τό θέμα είναι πώς θά γίνει 
αύτό: ΚΓ όπως είπα άπτ* τήν 
Αρχή, Επιμένω σ ' αύτό. θέλω 
νά το μιλήσω πρακτικά αύτό 
τέ>_ θέμα κι* δχι θεωρητικά 
Πώς θά γίνει αύτό; Αμέσως 
μετά τήν Ανάληψη τής Εξουσί
ας γίνεται μιά τεράστια κου
πόνια στόν Τύπο, στόν Εσωτε
ρικό καί Εξωτερικό κόσμο, δτι 
τό  Εθνικό νόμισμα κινδυνεύει. 
Απότομα οί διεθνείς Τράπεζες 
«Αντιλαμβάνονται» δττ Α χώρα 
δέν είναι, όπως λένε. Αξιόπι
στη. Γίνεται μιά τρομερή πίε
ση. Αύτά είναι μιά κριτική σ η  
γμή γιά  τήν Κυβέρνηση.

ΟΙ περισσότερες Εχουν δια
λέξει τόν έξης βρόμο:

Στέλνουν Αποστολές στό ό- 
ξωτεοικό γιά  νά δώσουνε πι
στοποιητικό καλής διαγωγής, 
ότι βέν είναι σωστό αύτό που 
λέγεται, βτι τό νόμισμα είναι 
σταθερό, βτι οί διεθνείς ύπο- 
χοεώσεις θά Εκπληρωθούν, δττ 
ή συμπεριφοοά τής κυβέρνησης 
στόν Εξωτερικό οίκσνομικό πα 
ράνοντα θά είναι σωστή, κλπ.

Και μπαίνουμε στή συζήτη
ση καί ή συζήτηση είναι ή Ε
ξής;

Πώς θά πτοάσουυε α* Να 
πρόνοαμυα Εσωττοικής Ανά
πτυξης ένώ τήν ίδια στιγμή 
25% των Εξαγωγών θά πηγαί
νουν γιά  πληοωυή τοΰ Εξωτε
ρικού χρέους Ενώ. τήν Ιδια στι
γμή θά χρειαζόμαστε κα) νέο 
κτφάλαιο, γύοω άπό τά  20—  
25% τών ιίσαγωγών*

Δέν θά ύπάοξει έλλειψη Eu- 
πε ico γνωμόνων πού θά μας 
πουν τί ποέπει νά γίνει. Πρώ
τη Απόδειξη: Νά σύξήσοιηιε 
τίς  Εξαγωγές, μέ ύποτίυηση 
τού νομίσυστος καί μέ κίνη
τρα ατούτ Εξανωγεΐς. Ή  πεί
ρα Ευιι άποβ*Ιξ*ι δτι βραχυ- 
xoovlur τουΧΑνίατον αύτά τά 
μέτρα δέν Αποδίδουν. Τουναν
τίον αύτά τά  u lroa  δημιουρ
γούν μιά πιό άνιση διανομή 
τού είσοβήματος ατό Εσωτεοι- 
κό καί finuiouovoOv νέες πλη- 
βωριατιν*» πιέσεις ατην οικο
νομία Έν τούτο ις ο| βιιθνκΤς 
AoYí"<in,iol πού θό παίξουν ">ό 
>ο a* HWEr τΙγ συζητήσεις, θά 
úwoRtIFow  άυΐσως τέτοιου εί
δους μέτρα

•  "'‘τΑ Ε πόμ ενο  φύλο τό 
ί'β ύτκ ο ο  μ ά ο ο ς τή ς  ει
σήγησης.

Ι · · · · · · · · » · · · « · · « · · · · · · · · · · ·



ΣΤΟΧΟΣ: ‘Η αμεβη έπιτάχυνβη 
ιών παρανωνικών έηενδύοεων

Συνέχεια άπό τήν 4η  σελίδα

οικονομίες την περίοδο 75— 78 
ήρθε νά διοτταράξει ή δεύτερη ττε 
τρελαϊκη κρίση τού 79— 80. 01 
επιπτώσεις της ήταν παρόμοιες 
μέ ¿κείνες τού 73— 74, άλλά σέ 
κάπως μικρότερο βαθμό: πτώση 
τού ρυθμού τού προϊόντος, έξαρ
ση τού πληθωρισμού, μεγάλα ά- 
νοίγματα στά ισοζύγια πληρω
μών. Ή σημερινή πρόβλεψη είναι 
ότι, άν δεν υπάρξει νέα μεγάλη 
άνατίμηση τού πετρελαίου, ή πε
τρελαϊκή αυτή κρίση θά άφομοι- 
ωθεϊ, δπως καί η προηγούμενη. 
’Αλλά ή κατάσταση πού θά προ 
κύψει θά είναι πάλι μιά ισορροπία 
χαμηλού έπιπέδου, δηλαδή μιά ι
σορροπία πού θά χαρακτηρίζεται 
άπό χαμηλούς ρυθμούς τού προϊ
όντος, καί τής παραγωγικότητας. 
Ψηλούς ρυθμούς πληθωρισμού, 
σημαντική , ανεργία καί ψη
λούς ρυθμούς χρησιμοποίησης τού 
παραγωγικού δυναμικού. Χωρίς ση 
μαντικές, θά έλεγα επαναστατι
κές κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, ι
διαίτερα στίς εργασιακές σχέ
σεις καί στό σύστημα προσδιο
ρισμού τών τιμών καί τών εισο
δημάτων, καί χωρίς μιά ριζική ά- 
ναθεώρηση τού διεθνούς έμπορι- 
κού συστήματος μέ σκοπό τόν έ
λεγχο τών έμπορικών ροών, κάθε 
προσπάθεια οικονομικής άνάκαμ- 
ψης στή Δύση θά προσκρούει στό 
φραγμό τού πληθωρισμού καθώς 
καί στόν περιορισμό τοΰ ισοζυ
γίου πληρωμών. Ό  τελευταίος αύ 
τός περιορισμός, ό έξωτερικός πε
ριορισμός, είναι ιδιαίτερα έντονος 
σέ όρισμένες οικονομίες, δπως οΐ 
ΗΠΑ καί ή ’Αγγλία, πού άντιμε- 
τωπίζουν μιά διαρκή κάμψη τής 
διεθνούς άνταγωνιστικότητάς τους 
σέ όφελος ισχυρών οικονομιών, ό
πως ή ’Ιαπωνία καί ή Δ. Γερμα
νία. Αυτές οί ένδο-δυτικές άντιφά 
σεις έχουν φτάσει σέ τέτοιο ση
μείο έντασης, ώστε άκόμα καί άν 
λυνόταν τό πρόβ>Πμα τού πληθω
ρισμού, όποιαδήποτε άπόπειρα γε 
νικής άνάκαμψης στίς προηγμένες 
δυτικές οικονομίες θά ήταν κατα
δικασμένη σέ άποτυχία. Τά έλλείμ 
ματα τού ισοζυγίου πληρωμών 
τών άσθενών χωρών θά ήταν τέ
τοια ώστε θά τίς άνάγκαζον νά 
πισωδρομήσουν καί νά περιορί
σουν τή ζήτησή τους, συμπαρασύ 
ροντας, λόγω τοΰ μεγάλου τους
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βάρους, όλόκληρη τή Δύση μέ 
άποτέλεσμα τήν έπιστροψή στό 
γνώριμο έδαφος τής ισορροπίας 
χαμηλού έπιπέδου.

Μέ άλλα λόγια, καί χωρίς νά 
μπώ σέ λεπτομέρειες μιας, άνα- 
πόφευκτα, πολύ τεχνικής ανάλυ
σης, χωρίς ριζικές μεταρρυθμίσεις 
στό τρόπο λειτουργίας τού διεθ. 
καπιταλιστικού συστήματος, ή Δύ 
ση άντιμετωπίζει μιά μακρά πε
ρίοδο οικονομικής ύφεσης.

*Η οικονομική κρίση κτύπρσε 
τήν Ελλάδα μέ τόν ίδιο τρόπο ό
πως καί στις προηγμένες δυτι
κές οικονομίες, άλλά μέ πολλα
πλή ένταση, όπως συμβαίνει συ
νήθως στίς περιφερειακές καί έ- 
ξαρτημένες οικονομίες: οί ρυθμοί 
αύξησης τού προϊόντος κα! τής 
παραγωγικότητας έχουν πέσει, 
άλλά πολύ πιό άπότομα άπ’ δ,τι 
στή Δύση. *0 ρυθμός τού πληθω 
ρισμού είναι περίπου διπλός άπό 
τό ρυθμό τής ΕΟΚ, τά έλλείμμα- 
τα τού ισοζυγίου πληρωμών έχουν 
προσλάβει έπικίνδυνες διαστάσε^, 
ένώ οί βιομηχανικές έπενδύσείς έ
χουν πέσει σέ άπόλυτο μέγεθος.

Ποιοι παράγοντες συνετέλεσαν 
σ’ αυτή τήν κατάσταση; Ό σον 
άφορά τό ισοζύγιο πληρωμών, ή 
έπιβάρυνσή του ήταν σημαντικότε 
ρη άπ’ ό,τι στίς προηγμένες δυ
τικές οικονομίες γιατί στήν άνα
τίμηση τού πετρελαίου καί τήν 
κάμψη τής διεθνούς ζήτησης προσ 
τέθηκαν καί άλλοι τρεις παράγον
τες: ή έμφάνιση των χωρών τού 
Τρίτου Κόσμου στίς διεθνείς άγο- 
ρές μέ έξαγωγές πού άνταγωνί- 
ζονται τίς έλληνικές στίς παραδο 
σιακές γραμμές παραγωγής, ή 
κάμψη τής πραγματικής αύξησης 
όρισμένων άδηλων πόρων, δπως 
ή μετανάστευση κα! ή έμπορική 
ναυτιλία καί ή στροφή τής έσω- 
τερικής ζήτησης πρός άγαθά έν
τασης έξειδικευμένης έργασίας πού 
δέν παράγονται στήν ’Ελλάδα. 
Ό σ ον  άφορά τόν πληθωρισμό, 
στήν άνατίμηση τού πετρελαίου 
πρέπει νά προστεθούν, οπήν πε
ρίπτωση τής Ελλάδας, ή ύπαρξη 
ένός έντονου κερδοσκοπικού στοι
χείου στήν πληθωριστική διαδικα 
σία καθώς καί ή άντιοτναπτυξιακή 
καί καταναλωτική δημοσιονομική 
καί νομισματική πολιτική πού ά
σκησαν οί κυβερνήσεις τής Δεξι
άς. Ή  πτωτική τάση τών παρα
γωγικών έπενδύσεων, γιά  τήν ό
ποια άδιαφόρησε έντελώς ή Δε
ξιά, έπιδείνωσε άκόμα περισσάτε 
ρο τά προβλήματα: Ή μείωση 
τών περιθωρίων άργούντος παρα
γωγικού δυναμικού καί ή μεγάλη 
πτώση τού ρυθμού τής πσραγωγι 
κότητας αύξησαν τίς πληθωριστι
κές πιέσεις άπό τήν πλευρά τό
σο τής ζήτησης δσο κα! τού κό
στους. Ή  καθυστέρηση τής προ
σαρμογής τής έλληνικής παραγω
γικής δομής στά νέα πρότυπα έγ- 
χώριας καί έξαγωγικής ζήτησης, 
στίς μεταβολές στίς σχετικές τι
μές κα! στίς νέες τεχνολογικές 
τάσεις έξασβενισε άκόμα περισσό 
τερο τή διεθνή άνταγωνιστικότη- 
τα τής χώρας καί, κατά συνέπεια, 
τό Ισοζύγιο πληρωμών.

Ποιά είναι τά άμεσα καθήκον
τα μιας σοσιαλιστικής κυβέρνησης 
πού άναλαμβάνει τήν έξουσία κά
τω άπό αύτές τίς συνθήκες; Ή 
σημερινή κατάσταση είναι τελείως 
διαφορετική άπό αυτήν πού έπι- 
κρατούσε στή δεκαετία τού ’60.

Αύτό πού προέχει ετήμερα 
είναι ή σταθεροποίηση τής 
οικονομίας καί ή έξασφάλιση 
τών προϋποθέσεων γιά  τήν 
προώθηση τής οίκονομικής ά- 
νάπτυξης. Γιατί χωρίς οίκο- 
νομική σταθερότητα καί οίκο
νομ ική άνάπτυξη Βέν υπάρχει 
ούτε Ελλάδα ούτε σοσιαλι
σμός.

Οί ειδικότεροι στόχοι μιας οί
κονομικής πολιτικής γιά τήν άν-

τιμετώπιση τής σημερινής κρίσης 
άπορρέουν άπό τήν άνάλυση που 
προηγήθηκε.

ΠΡΩΤΟΣ στόχος πρέπει νά εί
ναι ή δσο τό δυνατό μεγαλύτερη 
έπιτάχυνση τών παραγωγικών έ
πενδύσεων. Αύτό είναι τό κλειδί 
γιά  τή λύση τόσο τού προβλήμα
τος τού πληθωρισμού δσο καί τού 
προβλήματος τού ισοζυγίου πλη
ρωμών. Ή  έπιτάχυνση αυτή, δεν 
μπορεί νά πραγματοποιηθεί μέ 
μιά γενική άνάκαμψη της ζήτησης 
—· μέ έπεκτατική δημοσιονομική 
καί νομισματική πολιτική —  για
τί τό άποτέλεσμα θά ήταν ψηλό
τερος πληθωρισμός, καί μεγαλύτε 
ρα έξωτερικά ελλείμματα σέ ση 
μεϊο πού θά υπήρχε κίνδυνος συ-; 
ναλλαγματικής κατάρρευσης καί 
χρεοκοπίας. Ή  έπιτάχυνση πρέπει 
νά πραγμστοποιτιθεί μέσω τών 
«αυτόνομων» έπενδύσεων, δηλαδή 
κυρίως μέ ένεργοποίηση τού δη
μόσιου τομέα τόσο τού προ
γράμματος τών δημοσίων έπενδύ
σεων δσο καί τών κρατικών τρα
πεζών έπενδύσεων.. Οί τράπεζες 
αύτές, μέ κατάλληλες έθνικοποιή- 
σεις καί παρεμβάσεις σέ κρίσι
μους τομείς τής οικονομίας, 
έχουν νά παίξουν σημαντικό ρόλο 
στήν προσπάθεια αύτή. Οί θεσμοί 
υπάρχουν, τά χρήματα θά βρε
θούν, χρειάζεται μόνο ή πολιτική 
βούληση γιά νά θέσει σέ κίνηση 
τή διαδικασία καί γ ι’ αύτό χρει
άζεται μιά σοσιαλιστική κυβέρνη
ση.

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ στόχος είναι ή 
έλεγχόμενη αύξηση τής κατανάλω
σης. Στίς σημερινές, συνθήκες ά- 
νελαστικής προσφοράς σέ συνδυ
ασμό μέ τή στροφή τής έσωτερι- 
κής ζήτησης πρός άγ«λ5ι πού δέν 
παράγονται στήν ‘Ελλάδα, μιά με 
γάλη άνεξέλεγκτη αύξηση τής κα 
τανάλωσιχ θά είχε τρεις άνεπιθύ 
μρτες συνέπειες.

α) Θά όδηγοΰσε σέ παραπέρα 
ένταση τού πληθωρισμού. 6) Θά 
άφαιροΰσε πολυτίμους πόρους ά
πό τίς παραγωγικές έπενδύσείς 
καί υ ) θά, προκαλούσε νέα έπι- 
δείνωση τού ισοζυγίου πληρωμών.

Γιά τούς λόγους αυτούς, ένα 
άπό τά άμεσα καθήκοντα μιάς 
σοσιαλιστικής κυβέρνησης, είναι ή 
συνεννόηση μέ τούς έργαζόμενους 
μέ άντικείμενο τήν προστασία τών 
πραγματικών τους εισοδημάτων 
καί τήν αύξησή τους μέσα στά 
πλαίσια που θά όρίσει τό οίκονο 
μικό πρόγραμμα γιά τήν έξοδο 
άπό τήν κρίσιγ. Τά περιθώρια αύ
ξησης θά είναι άναπόφευκτσ, μι
κρά στήν πρώτη φάση τής σοσι
αλιστικής διακυβέρνησης. ’Αλλά ό
ταν, μέ τό ξεπέρασμα τής κρίσης, 
μπεί ή οικονομία στό δρόμο τής 
ανάπτυξης καί άρχίσουν νά τίθεν
ται σέ έφσρμογη προγράμματα 
κοινωνικών δαπανών στήν υγεία, 
τήν έκπαίδευση, τίς μεταφορές κ; 
λ.π. τό βιοτικό έπίπεδο τοΰ λαού 
θά βελτιωθεί πολύ σημαντικά.

Τέλος, ό ΤΡΙΤΟΣ βασικός στό
χος είναι ό άποτελεσματικός έ
λεγχος τών εισαγωγών. Τό ισο
ζύγιο πληρωμών έχει γίνει ό κυ- 
ριότερος μεσοπρόθεσμος περιορι
στικός παράγοντας τής οίκονομι
κής μας άνάτπτυξης. Θεωρητικά, ύ- 
πάρχουν τρεις τρόποι, άντιμετώπι- 
σης τού διαρθρωτικού προβλήμα
τος, τού Ισοζυγίου πληρωμών. ‘Ο 
πρώτος είναι ή πρόκληση ύφεσης, 
δηλαδή ή καθήλωση τής οικονομίας 
σέ χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης 
ώστε νά συγκροτηθεί ή αύξηση 
τών εισαγωγών. Ή πολιτική αυ
τή είναι άπαράδεκτη ,γιά μιά κυ
βέρνηση τής άριστεράς γιατί εί
ναι άσυμβίβαστη μέ τήν πραγμα
τοποίηση ένός σοσιαλιστικού προ 
γράμματος καί γιατί ή παρατε- 
ταμένη ύφεση θά κάμψει άκόμσ 
περισσότερο τίς παραγωγικές έ- 
πενδύσεις κσί έτσι θά όδηγήσει 
σέ παραπέρα χειροτέρευση τής δι 
εθνοΰς άνταγωνιστικότητάς τής

χώρας καί, κατά συνέπεια, τού ι
σοζυγίου πληρωμών. ‘Ο δεύτερος 
τρόπος είναι ή συνεχής υποτίμη
ση τής δραχμής. Καί αυτός ο τρο 
πος είναι ¿παραδεκτός γιαιτί υα 
έντείνει τίς πληθωριστικές πιέ
σεις, θά μειώσω τό εΙσόδημα τω; 
έργσζομένων καί, άν ξεφΰγει άτι ν 
τόν έλεγχο, μπορεί νά όδηγήο 
σέ συναλλαγματική κατάρευα η . 
χώρας καί τήν οικονομική χρ. 
κοπία. Ό  τρίτος τρόπος είναι υ 
έλεγχος τών εισαγωγών μέ τήν 
προστασία τής έθνικής παραγω
γής. Αυτός είναι ό μόνος τρόπος 
που μπορεί νά έξασφαλίσει ψηλούς 
ρυθμούς άνάπτυξικ χωρίς πληθω
ρισμό. Οί έλεγχοι τών είσσγωγών, 
μέ τή μορφή δασμών ή ποσοστώ 
σεων, πρέπει νά άφορουν κλάδους 
τής έλληνικής οικονομίας πού έ
χουν πληγεί Ιδιαίτερα άπό τόν ξέ 
νο άνταγωνισμό καθώς καί νέες 
βιομηχανίες πού θά προωθηθούν 
στά πλαίσια τού άναπτυξιακού 
προγράμματος. Ή  έπιλεκτική αύ 
τή προστασία θά άποβλέπει στό 
νά δώσει χρόνο στήν έλληνική οί 
κονομία νά βελτιώσει τή διαρθρω 
σή της, —  ιδιαίτερα σέ όφελος 
κλάδων έντασης έξειδικευμένης έρ 
γασίας όπου μπορεί νά άποκτή- 
σει συγκριτικό πλεονέκτημα —· 
κα! νά αυξήσει τήν παραγωγικό
τητά της, ώστε νά είναι σέ θέση 
νά άντιμετωπίσει τό διεθνή άντα- 
γωνισμό.

Τό κύριο έμπόδιο στήν, άσκηση 
άποτελεσματικής πολιτικής έλέγ- 
χου τών εισαγωγών είναι, ,προψα 
νώς, ή συμφωνία προσχώρησης 
στήν ΕΟΚ πού καθιερώνει τήν έ- 
λευθερία τών εισαγωγών. Πιστεύω 
-— καί έχω άναλυσει άλλού , —  
δτι ή ένταξη στήν ΕΟΚ υπήρξε 
τεράστιο οικονομικό σφάλμα πού 
μπορεί νά στοιχίσει άκριβά στή 
χώρα. ΓΓ αύτό, ανεξάρτητα άπό 
τή διενέργεια δημοψηφίσματος, έ- 
πείγει νά άρχίσουν διαπραγματεύ
σεις μέ τήν Κοινότητα μέ άντικεί- 
μενο τήν τροποποίηση τοΰ κάθε 
στώτος τών έμπορικών σχέσεων κα 
τά τρόπο πού νά συμβιβάζεται 
μέ τήν άσκηση άποτελεσματικού 
έλέγ^ου τών εισαγωγών, κα! τήν 
προώθηση τής οίκονομικής μας ά- 
νάπτυξης. "Αν ή τροποποίηση αυ
τή πραγματοποιηθεί στά πλαίσια 
τής ένταξης έχει καλώς. Ε Ιδάλλως4 
ή 'Ελλάδα πρέπει νά στραφεί 
πρός μιά ειδική συμφωνία κατά 
τό πρότυπο τής Γιουγκοσλαβίας 
καί τόσων άλλων χωρών.

Υπάρχει καί ένας πρόσθετος 
λόγος γιά τόν όποίο μιά έλληνι
κή σοσιαλιστική κυβέρνηση πρέπει 
νά είναι Ιδιαίτερα ευαίσθητη στό 
θέμα τού Ισοζυγίου πληρωμών. Ή 
διεύρυνση, τά τελευταία χρόνια, 
τών δυνατοτήτων άσκησης άνε- 
ξάρτητης έξωτερικής πολιτικής —  
δυνατοτήτων πού ή Δεξιά δέν έκ- 
μεταλλεύτηκε παρά σέ έλάχιστη 
έκταση —  όφείλεται σέ σημαντι
κό βαθμό στό,δτι ή Ελλάδα, γιά 
πρώτη φορά ύστερα άπό πολλά 
χρόνια, δέν «περιέφερε τόν δίσκο 
τής διεθνούς έπαιτείας», γιά νά 
μεταχειριστώ τίς λέξεις τού ’Ελευ
θερίου Βενιζέλου. Γιατί μή γελιό
μαστε. Οί μεγάλοι μας σύμμαχοι 
μάς περιμένουν στή γωνία. Ά ν, 
τοΰ χρόνου, προκόψει όξύ πρόβλη
μα κάλυψης τού ελλείμματος τού 
ισοζυγίου πλτγοωμών, τα χρήματα 
θά βρεθούν, άπό τό Διεθνές Νομι
σματικό Ταμείο ,ή άλλες πηγές. 
’Αλλά πρίν δοθούν, θά τεθούν οΐ- 
κονομικοί καί, κυρίως, πολιτικοί 
δροι πού θά άφορουν παραχωρή
σεις στό ΑΙγαίο ή άλλού.

’Η άνάγκη κατοχύρωσης τής Α
νεξαρτησίας στην άσκηση τής έ
ξωτερικής μας πολιτικής είναι, 
σήμερα, εντονότερη παρά ποτέ 6λ 
•λοτε,στην πρόσφατη ίστορία μας. 
Γιατί, ςτημερα, γιά πρώτη φορά 
ύστερα άπό πολλά χρόνια ϊχ*ι 
τεθεί θέμα προστασίας τών συνό
ρων μας.



Ή  οικονομική κρίοιι
Συνέχεια ώπό τήν 4η  σελίδα

περπληθωρισμό καί τήν ύφε
ση δηλαδή ατό χειρότερο άπ' 
τούς δυνατούς κόσμους. Κι ό
χι μόνο αύτό άλλά μπήκαμε 
ουσιαστικά σε εναν φαύλο 
κύκλο πού ό πληθωρισμός 
τροφοδοτεί την ύφεση άλλά 
καί ή ύφεση τόν πληθωρισμό 
άπ’ την πλευρά τής μειωμέ
νης προσφοράς.

11. Υπάρχει δμως κι ένα άλ
λο σημείο. Πολύ συχνά δλοι μας 
κάνουμε τό λάθο^ νά ταυτίζουμε 
τόν πληθωρισμό με την αϋξηση_ του 
γενικού έπιπέδου των τιμών, Ά λ
λά έάν υποθέσουμε πώς οί τιμές 
καί δλα τά εισοδήματα αύξαναν 
ταυτόχρονα καί κατά ττν ίδια

χ,ογία  κανείς δέν θά παραπο
νιόταν. 'Απλώς θά ε'νσμε νά κά
ναμε μέ μεγαλύτερα νούμερου Ό  
πληθωρισμός, λοιπόν, δέν ι·πο- 
ρεί νά είναι άπλώς ή αύξηση τι
μών. Είναι ή άνισοταχης αύξηση 
τιμών καί εισοδημάτων. Τό πρό
βλημα δηλαδή άρχίζει άπ’ τή στι
γμή πού οΐ τιμές μεταβάλλονται 
ταχύτερα άπό ορισμένα είσοδή- 
ματα, πράγμα πού σημαίνει 6- 
πονόμευση τής θέσης τών κατη
γοριών πού βραδυποροΰν, _ όπως 
συμβαίνει κατά κανόνα μέ τούς 
μισθωτούς καί έργαζάμενους γε
νικά, πού οί αμοιβές τους καθο
ρίζονται συμβατικά. Αυτή είναι ή 
βαθύτερη ουσία τοΰ πληθωρισμού. 
"Οπως χαρακτηριστικά είπε ό 
πρόεδρος τού ΠΑΣΟΚ κ. Άνδρέας 
Παπανδρέου ό πληθωρκτμός_ είναι 
μηχανισμός άναδιανομής σέ βά
ρος τών οικονομικά άσθενεστέρων.

Αύτό σημαίνει πώς πολιτι
κή χιά τήν άντιμετώπιση τού 
πληθωρισμού δέν νοείται αν 
δέν άποβλέπει στην άπάμ- 
βλυνση τών εισοδηματικών ά- 
νισοτήτων πού προκαλεί. Κι 
άπ’ αύτή άκόμη τήν άποψη 
πρέπει νά άπορριφθεί ή πολι
τική τής μονόπλευρης λιτότη
τας πού έφαρμόζει ή σημερι
νή Κυβέρνηση καί πού συνί- 
σταται στην παρεμπόδιση 
τής αναπροσαρμογής των ά- 
μοιβών τών έργαζομένων γιά 
νά μή χειροτερέψει τάχα ό 
πληθωρισμός, άδιαφορώντας 
άν χειροτερεύει ή_ εισοδηματι
κή κατάσταση τών μισθωτών 
καί έργαζομένων γενικά.

12. Τί πρέπει νά γίνει; Τί μπο
ρεί νά γίνει;

Τά ¿ρωτήματα αύτά έχουν με
γάλη σημασία γιά ενα σοσιαλιστι 
κό κόμμα δπως τό ΠΑΣΟΚ, πού 
βάζει σά στρατηγικό στόχο τό 
σοσιαλιστικό μετασχηματισμό άλ 
λά έχει έπίσης καί άμεση προοπτι 
κή άνάληψης τής έξουσίας. -Ξίνα 
Φανερό πώς ή πρώτη προτεραιό
τητα είναι νά μπει τέρμα στόν 
οικονομικό κατήφορο καί νά άν- 
τιστραφούν οί σημερινές καταστρε 
πτικές διαδικασίες. Τό 6π’ άρι 
θμόν ένα πρόβλημα είναι ή αβά
σταχτη άκρίβεια καί ή ύφεση, 
πού άπειλούν νά τινάξουν στόν 
άέρα τούς οικογενειακούς τροϋπο 
λογισμούς τών έργαζομένων. Ά ν 
δέν άντιμετωπισθούν τά προβλή
ματα αύτά δέν μπορούμε νά μι
λάμε γιά τίποτα άλλο.

"Ομως πρέπει νά τονισθεί 
πώς ή προσπάθεια γιά νά 
βγει ό τόπος άπ’ τήν κρίση 
πρέπει νά γίνει κατά τέτοιο 
τρόπο πού νά μην ύπονομεύει 
τίς προοπτικές γιά  τό σοσια
λιστικό μετασχηματισμό. Αό- 
τό είναι ένα ιδιαίτερα σημαν
τικό σημείο πού πρέπει νά 
Χηφθεΐ ύπόψη στή διαμόρφω
ση όποιουδήποτε προγράμμα
τος έπείγουσας άνάγκης. 
Χρειάζονται γι αύτό μερικές 
άμεσες θεσμολογικές άλλα- 
γές γιά νά έξασψαλιστει ή 

* συνέχεια πρός τό σοσιαλιστι
κό μετασχηματισμό. Ή πρώ
τη κατηγορία άλλαγών είναι 
ή διοικητική άποκέντρωση 
καί ό δημοκρατικός προγραμ-

ματισμός. Ή  δεύτερη κατηγο
ρία είναι ή κοινωνικοποίηση 
βασικών τορεων τής οικονο
μίας καί ή αυτοδιαχείριση 
τών κοινωνικοποιούμενων μο
νάδων.

Τήν πρώτη μέρα του Συνεδρίου 
ό Πρόεδρος τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. μίλη
σε μέ δύναμη καί πειστικότητα 
γιά τίς θεσμικές αύτές άλλαγές. 
Τόνισε πόσο μεγάλη είναι ή ση; 
μασία τής συμμετονής τού ?vtoC 
στίς άναπτυξιακές διαδικασίες κι 
άκόμα γιά τήν άνάγκο νά δημι 
ουργηθεϊ ένα μίνιμουμ θεσμικών 
άλλαγών πού θά άποτελέσουν α
φετηρία καί εξασφάλιση τής πο
ρείας γιά  τό σοσιαλιστικό μετα
σχηματισμό. Έ γώ  θά άσχοληθώ 
έδω ειδικότερα μέ την έξέταση 
τής γενικής πολιτικής γιά  τήν άν- 
τιμετώπιση τής κρίσης.

Άλλά πρώτα άς μοΰ έπιτραπεί 
μιά παρένθεση.

13. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. έπεξεργάζε- 
ται αύτή τή στιγμή τό πρόγραμ
μά του κυβερνητικής _ πολιτικής. 
Τήν ευθύνη γ ι’ αύτό -τήν έχει κομ
ματικός μηχανισμός πού άποτελεί 
ται άπ’ τήν ’Επιτροπή Ανάλυσης 
καί Προγραμματισμού καί 25 ό- 
μάδες έργασίας. "Ηδη ή_κατάρτι- 
ση τού προγράμματος έχει προ
χωρήσει σέ σημαντικό βαθμό άλ
λά θά χρειαστεί άκόμη άρκετός 
χρόνος γιά τήν όριστικοποίησή 
του. Έ να  τέτοιο πλαίσιο κυβερ
νητικής πολιτικής είναι βέβαια 
χοήσιμο άλλά δέν άρκεί. Χρειά
ζεται άκόμα καί τεχνική έπεξερ- 
γασία τών βασικών ^ιιέτοων τού 
προγράμματος αύτού κατά σειρά 
προτεραιότητας, ατό βαθμό πού εΤ 
ναι σήμερα δυνατό. Θέματα δπως 
π.χ. ή φοροδιαφυγή, ή αΰτόαατη 
τιμαριθμική άναποοσαρμογή, ό έ  
λεγχος τών πιστώσεων, ή άναμόρ 
φωση τού τοοτπεζικοΰ συστήματος 
κλπ., χρειάζονται λεπτομεοειακή 
μελέτη, γιά νά είναι δυνατή ή ά
μεση άσκηση τής σχετικής πολι
τικής όταν τό Π.ΑΣΟΚ έλθει στην 
έξουσία. Κατά τόν τρόπο αύτό 
μπορούν νά δηιαιουργηθούν φάκε
λοι συνκεκοιυέινης πολιτικής γιά 
τόν κάθε τομέα. Σ' αυτή τήν κα
τεύθυνση προσανατολίζεται τώρα 
ή έσνασία τού^κουιιστικοΟ μηχα- 
νισιιού πού σάς άνέφερα προη
γουμένως.

ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ:
ΟΙ βασικοί τομείς τής οικο
νομίας καί Α πολιτικά τού 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. γ ιά  άντιμετώπιση 
τής κρίσης.

ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ
ΛΙΓΝΙΤΗ

Συνέχεια άπό τήν 6η οελίδα

πόλης υπάρχει ’Επιτροπή Έπικιν- 
δύνως Έτοιμορρόπων Οικιών, πού 
άφού κάμει έπιτάπια έρευνα συν
τάσσει πρωτόκολλο αυτοψίας, | 
στο όποιο έπιτάσσει ή τήν κατε
δάφιση ή τήν λήψη μέτρων γιά 
τήν ύποστύλωσή τους. Τά δσα υ

ποδεικνύει ή ’Επιτροπή πρέπει νά 
έκτελεσθοΰν άπό τόν ιδιοκτήτη σέ 
συνεργασία μέ τήν πολεοδομική 
υπηρεσία σέ βάρος τοΰ ιδιοκτήτη 
ό όποιος γιά τήν μή έκτέλεση έ
χει καί ποινική ευθύνη.

‘Εδώ δμως έπεμβαίνει ή Αρ
χαιολογική Υπηρεσία, ή όποια 
δέν έπιτρέπει ούτε στόν ιδιοκτή
τη, ούτε οπήν Αστυνομία νά έκ- 
τελέσουν τά όσα καθορίζει ή νο
μοθεσία γιά τά έτοιμόρροπα κτί- 
σματα. Καί ή αιτιολογία είναι ό
τι θά προβεΐ... στην άναστήλωσή 
τους

Έ τσι, ένώ υπάρχει σωρεία ά- 
ποφάσεων τής έπιτροπής γιά τά 
έτοιμόρροπα σπίτια καμιά δέν έκ- 
τελεϊται μέ άποτέλεσμα νά καταρ 
ρέουν τά κτίσματα αύτά καί ύ- 
πάρχει κίνδυνος να καταπλακώ
σουν και τούς διαβάτες πού περ
νούν.


