
Επικαλούμενος τη διεθνή οικο
νομική κρίση καί την τεράστια 
αύξηση τής τιμής τού πετρελαί
ου, ό υπουργός τών οικονομικών 
κ. Α. Κανελλοπουλος προσπάθησε 
νά άμβλύνει τίς τραγικές συνέ
πειες τής έλληνικής οίκονομίας, 
κατά τή συζήτηση στή Βουλή τού 
κρατικού προϋπολογισμού.

Χωρίς έπιχειρήματα, ό κ. υ
πουργός, ύποστήριξε, δτι ή _ληψη 
άποτελεσματικών μέτρων γιά_ τήν 
καταστολή τού πληθωρισμού, ε
ναρμονίζονται μέ_ τή φορολογική 
πολιτική τής κυβέρνησης, πού εί
ναι ευνοϊκή γιά τούς μισθοσυντή
ρητους. „

Η όμιλία δμως_ του κ. υπουρ
γού τών οίκονομικών δέν ήταν άρ- 
κετή, γιά νά άνατρέψει τή ζοφε
ρή εικόνα τής έλληνικής πραγμα
τικότητα, δπως παραστατικά τήν 
παρουσίασαν στήν όμιλία τους οί 
εισηγητές τού Π Α Σ Ο Κ , Μ. Δρετ- 
τάκης, Γ. Ποττάκης καί Γ. Πέ- 
τσος οί όποιοι:

•  Έπισήμαναν τήν άποτυ- 
χία τής κυβερνητικής πολιτι
κής να άποκλιμακώσει τον 
πληθωρισμό μέ τήν έξυγίαν- 
ση βρισμένων τιμών.

•  Καυτηρίασαν τήν άλμα-

τώδη έπιτάχυνση τού πληθω
ρισμού. ( ’Από 11,6% τού Δε
κεμβρίου 1978, φτάσαμε στό 
22%  τού ’Οκτωβρίου 1979, σέ 
έτήσια βάση).

•  Τόνισαν τή μείωση τού 
ρυθμού αύξησές του Α.Ε.Π. έξ 
αίτιας τής μείωσης τής γεωρ
γικής παραγωγής καί τού μει
ωμένου ρυθμού αύξησης στή 
βιομηχανία καί στις  ύπηρε-

Σκιαγράφησαν τήν άρρω
στη κατάσταση τού ’ I σοζύ- 
γιου Πληρωμών τής χώρας, τό 
έλλειμμα τοΰ όποιου έφτασε 
τά  2.262 έκοπ. δολλάρια στό 
δεκάμηνο ’Ιανουάριου - ’Οκτω
βρίου 1979.

•  Πρόταξαν σαν άνάγκη, 
τή λήψη ριζικών δομικών άλ- 
λαγών στον τόπο, πού ή οι
κονομία του έχει ουσιαστικά 
έγκαταλειφθεΐ στό έλεος τών 
συμφερόντων τής όλιγαρχίας 
καί τέλος

•  σέ μιά διεξοδική άνάλυση 
τού προϋπολογισμού τον χα
ρακτήρισαν περισσότερο κα
ταναλωτικά άπό τά προηγούμε
να χρόνια καί κατά συνέπεια 
πληθωριστικό.

Χωρίς npoypgppsmopá

Μιλώντας πιό άναλυτικά ό 
βουλευτής κ. Δρεττάκης γιά  
τόν πληθωρισμό είπε:

«Δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι τό 
πιό κραυγαΜο παράδειγμα τής 
άποτυχίας τής οικονομικής πολι
τικής τής Κυβέρνησης είναι ή ά- 
δυναμία της νά άναχαιτίσει τόν 
όλοένα έπιταχυνόμενο, έξ αίτιας 
τών μέτρων πού παίρνει, πληθω
ρισμό. ’Από τό 11,6% τοΰ Δεκεμ 
βρίου τού 1978, φτάσαμε στό 
22%  του ’Οκτωβρίου 1979 (σέ έ
τήσια βάση). Καί αυτό μέ ένα δεί 
χτη πού είναι έντελώς έξωπραγμα- 

ντικός τόσο ύς πρός τή στάθμιση 
τών δαπανών (τό Ενοίκιο άντιττρο- 
σωπεύει στό δείχτη αυτό τό 5,6% 
τής συνολικής δαπάνης μιας οικο
γένειας!) δσο καί ώς πρός τίς 
τιμές πού Ενσωματώνονται σ ’ αυ
τόν (φυσικά δέν παίρνοντας ύπό- 
ψη τά «καπέλλα» στά τρόφιμα, 
τά ένοίκια κ.ο.κ.).

Τό Π Α Σ Ο Κ ,  χωρίς νά άρνεΐται 
-ό  ) πού παίζουν στήν αύξη
ση -V  τιμαρίθμου οί αυξήσεις 
τών τιμών τών ύγρών καυσίμων 
καί τών είσαγόμενων πρώτων 6- 
λών, πιστεύει δτι τό κύριο μέρος 
τοΰ Επιταχυνόμενου _ πληθωρισμού 
όφείλεται: στήν άλόγιστη καί ά- 
προγραμμάτιστη αύξηση τών τρα
πεζικών πιστώσεων, τά έλείμματα 
τού κρατικοΰ προϋπολογισμού, 
τήν όλοένα καί διογκούμενη φο
ροδιαφυγή, τήν υποτίμηση τής 
δραχμής καί τήν άνεξέλεγκτη δρα 
οτηριότητα τών μεσαζόντων».

Άναφερόμενος # στή συνέ
χεια σ τ ’ άλλα κύρια μεγέθη 
τής έλληνικής οικονομίας ό 
βουλευτής είπε:

α) Σύνθεση καί ρυθμός αύξη
σης τοΰ Α.Ε.Π.: Μή έχοντας δι
δαχτεί ούτε άπό τό πρόσφατο πα
ρελθόν, πού ή ίδια δημιούργησε 
μέ τήν πολιτική της, ή Κυβέρνη
ση περίμενε μιά αΰή ισητοΰ  Α- 
καθάριστου ’Εθνικού Προϊόντος σε 
σταθεοές τιμές κατά 6%  περίπου 
τό 1979. Τώρα ό κ. Υπουργός 
όμολογεΐ δτι ή αύξηση θά είναι 
τής τάξης τοΰ 4%  (Ενώ τοΰ κατά 
κεφαλή μόνο 3%), χωρίς,; φυσικά, 
νά άποκλείεται οί τελικοί ρυθμοί 
νά είναι άκόμα μικοότεροι.

Γενικότερα ό μειωμένος ρυθμός 
αύξησης τοΰ Α.Ε.Π. οφείλεται 
στήν δλη οικονομική πολιτική τής 
Κυβέρνησης. Μ ιά πλευρά τής πο-

λιτικής αυτής είναι ή μονόπλευρη 
λιτότητα πού εΐσε σάν αποτέλε
σμα τήν αύξηση τής ιδιωτικής κα
τανάλωσης μόνο κατά 2,7% (πο
σοστό πού διαψεύδει κατά τρόπο 
κατηγορηματικό τά δσα άναφέρον 
ται στήν Εισηγητική Έκθεση τοΰ 
κ. Υπουργού γιά «εύδαιμονιστι- 
κό πνεΰμα» κ.λ.π.)_. Μ ιά άλλη 
πλευρά τής πολιτικής αύτής είναι 
ή στασιμότητα _ τών Επενδύσεων. 
Τόσο οί ιδιωτικές δσο καί οί δη
μόσιες Επενδύσεις βρίσκονται σή- 
μερα σέ επίπεδο κατώτερο άπό 
έκεΐνο τοΰ 1973. Οί έξελίξεις στις 
διάφορες κατηγορίες τών Επενδύ- 
σεων παγίου κεφαλαίου είχαν σάν 
αποτέλεσμα τό ποσοστό πού «οί 
κατοικίες^ καί λοιπός κτίρια» άντι- 
προσωπεύουν στό σύνολο νά πλη
σιάσει τό 1979 τό 50%.

"Α/ παρθοΰν υπόψη: τό μειω
μένο πρόγραμμα δημόσιων Επεν
δύσεων, τά μέτρα πού πλήττουν 
τήν οικονομική δραστηριότητα 
καί τό γενικότερο διεθνές κλίμα, 
μπορούμε νά ςτυμπεράνουμε δτι ό 
ρυθμός αύξησης τοΰ Α.Ε.Π. θά Ε
πιβραδυνθεί άκόμη περισσότερο 
τό 1980, μπορεί νά φτάσει σέ πο
σοστό χαμηλότερο άπό Εκείνο πού 
προσδοκά ή Κυβέρνηση (3,5%) ή, 
άκόμα, καί νά μηδενιστεί. Μιά τέ
τοια προοπτική σημαίνει^ αύξηση 
τής άνεργίας —  πού δέν κατα
γράφεται στό σύνολό της στίς Ε
πίσημες στατιστικές. Ή  Κυβέρ
νηση, παραβλέποντας τήν προο
πτική αυτή, στρουθοκαμηλικά προ 
σπαθεΐ νά άποκρύψει τό Ενδεχό
μενο αυτό άπό τό Λαό μέ δηλώ
σεις διαφόρων «παραγόντων».

β) ’Ισοζύγιο πληρωμών: *Η 
άρρωστη κατάσταση στήν όποια 
βρίσκεται τό ’Ισοζύγιο Πληρωμών 
τής Χώρας Εδώ καί άρκετά χρό
νια. χειροτέρεψε μέσα στό 1979. 
Τό έλειμιμα τοΰ ισοζυγίου τρεχου 
σών συναλλαγών (μαζί μέ τά 
χρεωλύσια) έφτασε τά 2.202 έκ. 
δολλάρια στό ΙΟμηνο ’Ιανουάρι
ου —  ’Οκτωβρίου 1979. Ή  κα
τάσταση αυτή δέν ξέσπασε τούς 
τελευταίους μήνες. Ή δη άπό τόν 
’Ιούλιο τοΰ 1979, δπως όμολογεΐ 
ό ίδιος ό κ. Υπουργός, μέσα σέ 
7 μήνες (Ίαν. —  Ίούλ.).

Καί ένώ ή κατάσταση αυτή χει
ροτέρευε άπό μήνα μέ μήνα, μό
λις τήν παραμονή τής κατάθεσης 
τοΰ Προϋπολογισμού ή Κυβέρνη
ση, πανικόβλητη, άνακοίνωσε τά 
γνωστά (πού σέ ένα μεγάλο βα
θμό καταργήθηικαν κιόλας) μέτρα

γιά τόν περιορισμό τών εισαγω
γών.

γ) Ή  άνισότητα στήν κατανο
μή τοΰ πλούτου καί τοΰ εισοδή
ματος: Τά μεγάλα στρώματα τοΰ 
Ελληνικού Λοοοΰ, οί συνταξιούχοι 
τοΰ Ο.Γ.Α., τοΰ Ι.Κ.Α., τοΰ Τ.Ε. 
Β.Ε., τοΰ Δημοσίου καί τών άλ
λων άσφαλιστικών οργανισμών, οί 
Εργάτες καί οί υπάλληλοι τοΰ ι
διωτικού καί τοΰ δημόσιου τομέα, 
οί έπαγγελματίες καί βιοτέχνες 
καί οί άγρότες είναι τά θύματα 
τής πολιτικής τής μονόπλευρης λι
τότητας. Μιάς λιτότητας πού θά 
χειροτερέψει μετά άπό τά μέτρα 
γιά τίς εισαγωγές καί τό δεύτερο 
γύρο τής «άνωμαλοποίήσης» τών 
τιμών όρισμένων κυκλωμάτων.

Στη συνέχεια ό Μ. Δρεττάκης 
άναφέρθηκε στον προϋπολογισμό 
τοΰ 1980, τον όποιο διακρίνει, δ
πως είπε, παθητική καί συντηρητι 
κή στάση, στήν άντιμετώπιση τής 
έλληνικής οικονομίας καί πού πα
ρά τόν δγκο του σέ σελίδες, δεν 
ξεκαθαρίζει ούτε ποιά θά είναι ή 
πολιτική τών αυξήσεων στους Δη
μόσιους ^υπάλληλους καί στους 
συνταξιούχους, ούτε καί ή έπενδυ 
τική πολιτική γιά τίς μεγάλες δη
μόσιες Επιχειρήσεις.

Έπισημαίνσντας έξάλου ό όμι- 
λητής Τό τεράστιο πρόβλημα που 
προκύπτει στήν κάλυψη τοΰ Ελ
λείμματος, __στά έσοδα τοΰ προϋ
πολογισμού, στά έξοδα καί στό 
πρόγραμμα Δημοσίων ’Επενδύσε
ων είπε:

•  «Κάλυψη τοΰ ’Ελλείμματος. 
Ή  κάλυψη τοΰ Ελλείμματος προ- 
βλέπεται νά γένει μέ Εσωτερικά 
καί Εξωτερικό δανεισμό. Τό δημό
σιο χρέος προβλέπεται νά φτάσει 
στά 373.000 έκ. τά 1979 καί ςττά 
419.000 τό 1980. ’Αποτέλεσμα 
τής αύξησης αύτής (καθώς καί 
τής^αύξησης τών Επιτοκίων) είναι 
ή αύξηση τοΰ ποσού τών τοκοχρε- 
ωλυσιών, πού, ώς ποσοστό τοΰ 
τακτικού προϋπολογισμού θά ξε- 
πεοάσουν τό 10ο )ο  τό 1980. Ή  
αύξηση τών τοκοχοεωλυσίων σέ 
συνάλλαγμα —  πού τό 1979 θά 
φτάσουν τά 373 έκ. δολλάρια —  
συνεπάγεται άκόμα μεγαλύτερη Ε
πιβάρυνση τοΰ ισοζυγίου τρεχου- 
σών συναλλαγών. *0 παραπέρα Ε
ξωτερικός δανεισμός μπορεί νά ά-

ποτρέπει βραχυχρόνιους κινδύνους 
δημιουργεί, δμως μακροχρόνιους.

•  Τά έσοδα τού Προ:πολογι- 
σμού. Σέ άντίθεση μέ τίς άλλες 
Ευρωπαϊκές χώρες τοΰ Ο.Ο.Σ.Α., 
ο· έμμεσοι φόροι στήν περίδοδο 
1974— 77 στήν ’Ελλάδα ήταν, ώς 
ποσοστό τοΰ συνόλου τών φόρων, 
πολύ μεγαλύτεροι. Ή  σχέση έμ
μεσων - άμεσων φόρων ήταν στήν 
Έλλόίδα: 74,6 ο)ο —  25,4 ο)ο, 
στις Ευρωπαϊκές χώρες τοΰ 0 .0  
Σ.Α. 47,5 ο)ο —  52,5 ο)ο καί εί
ναι γνωστό δτι τό κύριο βάρος 
τών έμμεσων φόρων πέφτει στίς 
πλάτες τοΰ λαού. Μέ τον πληθω
ρισμό τό βάρος αυτό αύξάνει τό
σο άπό -τήν πλευρά τών έμμεσων 
δσο καί άπό τήν πλευρά τών άμε
σων φόρων, άφού μέ τό άμετά- 
βλιητο Τών φορολογικών κλιμά- 
ων καί συντελεστών οί φορολογού
μενοι γίνονται, μόνο γιά  φορολο
γικούς σκοπούς, «πλουσιότεροι», 
καί αυξάνεται ό φόρος πού κατα
βάλουν, μέ άποτέλεσμα νά μειώ- 
νεται τό εισόδημά τους δχι μόνο 
έξαιτίας τοΰ πληθωρισμού άλλά 
καί έξαιτίας τοΰ αυξημένου φόρου 
πού πληρώνουν. Ό  πληθωρισμός 
είναι ή βασική αιτία τής αύξησης 
τών Εσόδων τοΰ κράτους καί δχι 
οί «φορολογικές μεταρρυθμίσεις» 
πού είσήγαγε ή κυβέρνηση. Ό  Ε
πιταχυνόμενος πληθωρισμός ση
μαίνει, _άκόμα, αύξηση τής φοοο- 
δ’αουγής πού σή'ΐεόα θά πρέπει 
νά ξεπερνά τά 150 δισ.

Στους άμεσους φόρους όλοένα 
καί αύξάνει τό ποσοστό πού προ
έρχεται άπό τίς μισθωτές ύπηρε- 
σίες. Ειδικά στό Φόοο εισοδήμα
τος όλοένα καί αυξάνει τό ποσο
στό τοΰ φόρου πού καταβάλλεται 
άπό Εκείνους πού έχουν εισοδήμα
τα άπό^200 —  800 χιλιάδες. Κα
τά συνέπεια τά μεγαλύτερο βά
ρος καί τής άμεσης φορολογίας 
τό _ καταβάλουν τά μικρουεσαία 
στρώματα. Τά  νομικά πρόσωπα, 
χάοη στά Επαυξημένα «κίνητρα», 
άσήμαντο καθαρό εισόδημα δηλώ
νουν καί άκόμα πιό άσήμαντο πο
σό σόοαυ πληρώνουν.

Δέν ύπάοχει άμφιβολία δτι ή 
Φοοολονική πολιτικό τής κυβέρνη
σης αύξάνει τήν άπσοκατανσιιή 
τοΰ εισοδήματος, κάνοντας τούς 
Φτωχούς φτωχότερους καί τούς 
πλούσιους πλουσιότερους.

ΠΑηΟωριαμόε 25ο)ο

β  Τά Έξοδα  τοΰ Προϋπολογι
σμού. Μετά άπό τά τελευταία μέ
τρα είναι βέβαιο δτι ό πληθωρι
σμός θά φτάσει, άν δέν ξεπεράσει, 
τά 25%  μέσα στό 1979, Μέ τίς 
άμφίβολες αύξήσεις πού Φορολο
γούνται, άλλά δέν όμολογοΰνται, 
γιά τούς δημοσίους υπαλλήλους 
καί τούς συνταξιούχους τοΰ δημο
σίου γιά τό 1980 καί μέ τήν προ
οπτική ό τιμάριθμος νά ξεπεράσει 
(καί ίσως κατά πολύ) τό 15% νέα 
καθίζηση τής άγοραστικής δύνα
μης θά προςττεθεΐ τό 1980 σέ Ε
κείνη πού σημειώθηκε τό 1979. 
Τό άποτέλεσμα δλων αύτών θά εί 
ναι οί Δ.Υ. καί οί συνταξιούχοι 
νά έχουν πραγματικό εισόδημα τό 
1980 κατώτερο δχι μόνο άπό Εκεί 
νο τοΰ 1979 άλλά καί άπό Εκεί
νο τοΰ 1978 τή στιγμή πού αυ
ξάνεται (φυσικά γιά τούς λίγους), 
έστω καί κατά ένα μικρό ποσο
στό, το Α.Ε.Π. μέσα στά τρία αύ 
τά χρόνια.

•  Τό πρόγραμμα τών Δημοσίων 
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). Στ ίς  σημε 
ρινές δύσκολες συνθήκες ένα Π.Δ. 
Ε. πραγματικά παραγωγικών —  
καί ιδιαίτερα άμεσα παραγωγι
κών—  θά συντελούσε στό νά μπει 
ή χώρα στό δρόμο γιά μιά αύτο- 
δύναμη καί ισόρροπη οικονομική 
άνάπτυξη. ’Αντί γιά ένα τέτοιο 
πρόγραμμα ή κυβέρνηση έξαγγέ- 
λει καινούργιες περικοπές μέ άπο-

τέλεσμα τό Π.Δ.Ε. γιά τό 1980 
σέ σταθερές τιμές νά είναι κατώ- 
τερο^ καί άπό έκεΐνο τοΰ 1975 
καί όταν άκόμη δέν παρθοΰν υπό
ψη ο! άλχημείες^ πού έχουν γίνει 
κατά καιρούς στή μεταφορά κονδυ 
λίων. "Ενα τόσο χαμηλά έπίπεδο 
δημόσιων έπενδύσεων δέ σημαίνει 
μόνο άνάσχεση τής άνάπτυξης άλ 
λά καί μή άνανέωση τής παλιάς 
υποδομής.

Ά π ό  τις περικοπές πού γίνον
ται, ιδιαίτερα βλαπτικές θά είναι 
έκεΐνες πού άφοροΰν τήν ύδρευση 
—  άποχέτευση, τήν Εκπαίδευση 
καί τή Γεωργία.

•  Οί Δημόσιες ’Επιχειρήσεις. 
Ή  πλήρης άποτυχία τής κυβέρνη
σης καί στον τομέα αυτόν φαίνε
ται άπό τό γεγονός δτι ένώ στις 
6 μεγαλύτερες δημόσιες έπιχειρη 
σεις (ΔΕΗ, OTE. ΟΑ, Ο ΣΕ, Ε Α  
Σ, καί ΕΛ Τ Α ) προγραμματιζόταν 
πλεόνασμα 310 έκατομ μύρια τε
λικά θά σημειωθεί έλλειμμα πάνω 
άπό 4,5 δισ. Τό Επενδυτικό πρό
γραμμα τής Δ Ε Η  καί του O TE 
περικόπηκε τό 1979 περισσότερο 
άπ* δ,τι τό Π.Δ.Ε. Τό ίδιο θά 
συμβεί καί τό 198Ó. Τό δτι λέ- 

' χτηκε γιά τό Π.Δ.Ε. ίσχύει, κατ’ 
άναλογία, και γιά τίς έπενδύσεις 
τών δημοσίων έπιχειρήσεων.

Κα ί κατέληξε στήν όμιλία

του ό βουλευτής του Π Α Σ Ο Κ  
λέγοντας δτι:

«Τό Π Α Σ Ο Κ  — μέ τήν Εξαίρε
ση τών δαπανών γιά τήν Άμυνα  
—  καταψηφίζει τόν Προϋπολογι
σμό τού 1980 γιατί, δπως άνα- 
λύθηκε πιό πάνω πιστεύει δτι εί 
ναι δχι μόνο άντιαναπτυξιακός, 
άλλά ΰφεσιακός καί κοινωνικά άδι 
κος καί δέν Εντάσσεται στά πλαί
σια Ενός προγράμματος πού κα
ταρτίστηκε καί Εφαρμόζεται μέ 
τήν άμεση συμμετοχή τού λαού. 
Ενός προγράμματος πού νά προω 
θεΐ τήν αυτοδύναμη καί Ισόρροπη 
οικονομική άνάπτυξη καί τήν κοι
νωνική δικαιοσύνη.

Έ ν α  τέτοιο Πρόγραμμα δέ μπο 
ρεί νά γίνει χωρίς νά προηγηθεί 
ή Μεγάλη άλλαγή.

Καί τήν άλλαγή αυτή δέ θά άρ- 
γήσει νά τή φέρει δ Λαός».

Ό  δεύτερος όμιλητής τοΰ 
Π Α Σ Ο Κ  Γ. Ποττάκης, άφού ά
ναφέρθηκε στήν προσπάθεια 
τής κυβέρνησης νά έξωραΐσει 
τήν πραγματικότητα, μέ άνε- 
πιτυχεΐς συγκρίσεις καί μέ 
παραπλανητική όρολογία, τό
νισε, δτι:

Ή  σύγκριση τής χώρας μέ τις 
χώρες της Ε Ο Κ  δέ γίνεται ούτε 
στό κατά κεφαλήν εισόδημα (δ- 
που ή σύγκριση είναι εις βάρος 
μας), ούτε στήν ποιοτική σύνθεση 
τού Ακαθάριστου ’Εγχωρίου Προ
ϊόντος (όπόταν θά φαινόταν δτι, 
σέ μάς, ή μεταποίηση, ό κατ’ έ- 
ξοχήν παραγωγικός κλάδος τής 
οικονομίας έχει μικρή συμμετοχή), 
ούτε τέλος στήν παραγωγικότητα 
τής βιομηχανίας μας (πού άνέρ- 
χεται μόλις στό μισό τής μέσης 
παραγωγικότητας τής Ε Ο Κ ).  Γιά 
νά Εμφανιστεί ή ειδυλλιακή είκόνα 
τής ύπεροχής. Επιλέγεται ό ρυθ
μός αύξησης τού ΑΕΠ , που είναι 
σέ μάς μεγαλύτερος κατά μιά 
ποσοστιαία μονάδα τοΰ άντίστοι- 
χου τής Ε Ο Κ  (4%  έδώ, 3 %  Εκεί). 
Ή  προσπάθεια θυμίζει τόν πονη
ρό δωδεκάχρονο νέο, πού γιά να 
συγκοιθεΐ μέ τόν καταφανώς ψη
λότερο δεκαοκτάχρονο έφηβο, στέ 
κεται δίπλα του, υψώνει τό βλέμ 
μα, γιά νά μπορεί νά_ βλέπει τόν 
άλλο, κι άντί νά μιλήσει γιά τό 
συνολικό ύψος πού δείχνει ό δεί
κτης γιά τόν καθένα μιλάει γιά 
τό πόσο ψήλωσε ό καθένας άπό 
πέρσι. . . .

Παραπλανητικοί άρι8μοί

Στις  μικρές ήλικίες δμως, δ
πως και στίς άνοαττυσσόμενες οί 
κονομιες ό ρυθμός άνόδου είναι φυ 
σ ι-ό νά είναι μεγαλύτερος.. . .

’Ενδεικτικό παράδειγμα, συ
νέχισε ό Γ. Ποττάκης, τής δεύτε
ρης μορφής, τής χρησιμοποιήσει; 
δηλαδή παραπλανητικής όρολογί- 
ας, είναι ή χρησιμοποίηση τοΰ 
όρου «τρέχουσες τιμές» ή «χρη
ματικό εισόδημα» προκειμένου γιά 
τά εισοδήματα τών άγροτών καί 
τών έργαζομένων (υπαλλήλων καί 
Εργατών) στό δημόσιο καί ιδιω
τικό τομέα, άντί τών όρων «στα 
θερές τιμές» καί «πραγματικό ει
σόδημα». Έ τ σ ι  άναφέρεται δτι τό 
άκαθάριστο άγροτικό εισόδημα 
σέ τρέχουσες τιμές αυξήθηκε τό 
1979 κατά 15%' ή δέ μέση άμοι- 
6ή Εργασίας στόν άστικό τομέα 
αύξήθηκε τό 1979 κατά 18% πε
ρίπου, γιά νά δημιουργηθεΐ ή ά- 
πατηλή Εντύπωση κόπτοιας αύξη
σης. Ό  Τούρκος ύπουργός τών 
Οικονομικών, κατέληξε, μέ πλη
θωρισμό 90%  θά είχε περισσότε
ρα περιθώρια νά αύξήσει τό εισό
δημα τών Εργαζομένων καί τών 
άγροτών, σέ τρέχουσες τιμές, έ
νώ, ένας συνάδελφός του τής Νό
τιας Αμερικής, θά μπορούσε ά
κόμα καί τό 150% νά ξεπερά- 
σει...

Τόν άγρότη δμως καί τόν Ερ
γαζόμενο, δέν τόν_ Ενδιαφέρουν οί 
αυξήσεις σέ «τρέχουσες τιμές». 
Τούς Ενδιαφέρει τό πραγματικό 
τους εισόδημα. Τό όποιο, δχι μό 
νο δέν αυξήθηκε άλλά άντίθετα 
μειώθηκε, τόσο, δσο υπερβαίνει 
ό πληθωρισμός τίς άνωτέρω αύξή 
σεις.

Μιλώντας έξ άλλου ό Γ. 
Ποττάκης, γ ιά  τίς δαπάνες 
τής Γεωργίας, τής Παιδείας, 
τών Κοινωνικών Υπηρεσιών, 
τής Τοπικής Αότοδιοίκησης 
καθώς καί γ ια  τ ίς  Δημόσιες 
’Επενδύσεις, τή ροή τής πα
ραγωγικής διαδικασίας, τήν 
ε'ννοια τής ’Ανάπτυξης καί τής 
Διανομής,_ τελείωσε τήν Εμπε
ριστατωμένη εισήγησή του λέ
γοντας τά Εξής:

«θά ψηφίσουμε μόνο τίς δαπά
νες γιά τήν ’Εθνική Άμυνα  τής 
χώρας τονίζοντας Ιδιαίτερα, καί 
γιά μιά άκόμα φορά, δτι στήν ά- 
ξιολόγηση τών προτεραιοτήτων 
(καί_συνεπώς τήν ίεράρχιση τών δα 
πανών) πρώτη έρχεται ή Εθνική 
άνεξαρτησία τής χώρας.

’Αγορεύοντας 6 τρίτος 
δικός εισηγητής τού Π Α Σ Ο Κ  
Γ. Πέτσος, άνάμεσα στά άλ
λα τόνισε καί τά έξής:

« Ό  ύπό τήν κρίση τής ’Εθνι
κής αντιπροσωπείας τιθέμενος προ 
υπολογισμός είναι άναπτυξιακός 
ώς πρός τίς νέες άδικίες πού ει
σάγει, κοινωνικός ώς πρός τά ά- 
νώτερα οικονομικά στρώματα πού 
έξυπηιρετΐ καί παραγωγικός ώς 
πρός τίς Εφευρετικές μεθόδους πού 
χρησιμοποιεί γιά τήν έφαρμογή 
τής μονόπλευρης λιτότητας σέ βά
ρος τής μεγάλης πλειοψηφίας τού 
’Ελληνικού λαού.

Ή  νεοεισαχθείσα όρολογία, ά
πό τόν υπουργό τών Οικονομικών 
στή Βουλή, τών «κοινωνικοποιημέ
νων ευθυνών» γιά τό μέλλον τής 
οικονομικής ζωής τού τόπου, άπο- 
τελεί πρόκληση γιά τόν Εργαζό
μενο Ελληνικό λαό; πού καλεί
ται μόνο στή διανομή της ευθύνης 
και δχι τού Εθνικού του πλούτου.

Ή  κυβερνητική όμολογία δτι όρ 
γανώθηκε ένας προϋπολογισμός Ε
θνικής συντήρησης άποδε'···'ύει 
πανηγυρικά τήν άποτυχία - 1)1-
κοναμικής κυβερνητικής πολι..κης.

Γιατί ή όμολογία τής συντήρη
σης σάν^πρωταρχικός σκοπός Ενός 
κρατικού προΙπαλογισμοΰ είναι 
κατασταλτική Ενέργεια γιά  τήν ά- 
ποτρσπή τής σήψης πού καλπάζει 
στόν Εθνικό μας κορμό. Τά  «άλ
λοθι» πού άνοιζητά ή κυβέρνηση 
στίς διαταραχές τής παγκόσμιας 
οικονομίας, δέν μπορούν νά πεί- 
σουν άκόμη καί τόν πλέον άφε- 
λή δτι είναι αθώα γιά τις περί- 
λή δτι είναι αθώα γιά τίς κρίσι
μες στιγμές που διερχόμαστε.

Ή  άμοιβή τών έργαζομένων σέ 
Επίπεδα πολύ χαμηλότερα άπό τό 
κόστος ζωής, ή Εγκατάλειψη τοΰ 
άγρότη στό πενιχρό εισόδημά του, 
ή εισαγωγή νέων φόρων διά της 
έπεκτάσεως τού τεκμηρίου καί 
στά χαμηλότερα εισοδηματικά κλι 
μάκια πού άποτελεϊ βασικά φσρο- 
λόγιση πλασματικών εισοδημά
των, συνθέτουν τήν είκόνα ένός άν- 
τιλαϊκοΰ οικονομικού προγράμμα
τος πού κυριαρχεί ή σύμπτωση καί 
ή προχειρότητα.

Τέλος ή σχέση άμεσων καί έμ- 
μέσων φόρων (71,2%— 28,8%) 
τήν όποια διατηρεί ή κυβέρνηση, 
άποδεικνύει τήν άποδύνάμωση τών 
μεσαίων καί κατωτέρων εισοδη
μάτων, καί δικαιώνει τό μεγάλο 
έμποροβιομηχανικό κεφάλαιο, πού 
καί πάλι μένει άθικτο


