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Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή τών εισοδημάτων ζήτησε καί πάλι ό πρόεδρος τού ΠΑ. 
ΣΟΐΚ. κ. Λνδρ, Παπανδρέου, μιλώντας στ ή συνεστίαση τής Π ΑΣΚΕ. Ακόμη ό κ. Πα- 
πανδρίου έπισήμανε ότι ή κυβέρνηση με νόθα συνέδρια αλωσε τήν ηγεσία τού συν-
δικαλιστικού κινήματος τής χώρας καί σ 

μετατρέπει το συνδικαλισμό σέ όργατα ς.
ε συνεργασία μέ τά κατάλοιπα τής χούν- 
νο τής κυβερνητικής πολιτικής.

Ολόκληρο τό κείμενο τής ομιλίας 
τού μ. Παπανδρέου έχει ώς ·■
•ής:

•Αγαπητοί φίλοι καί μέλη τού■Αγαπητό
HAzok,
1. Μέ τά νόθα συνέδρια τής Γ. 
Σ.Ε.Ε . οτήν Καλαμάτα καί τού 
ΕΚΑ οτήν Αθήνα, κατόρθωσε η 
κυβέρνηση νά αλώσει τήν iflfWl« 
Χού συνδικαλιστικού κινήματος
,τής χώρας μας καί, σέ σύνεργα 

βθ' σΐα - 1 Λ — Λ ------- 1----- i-----με τα κατάλοιπο τής χούντας· 
νά καθυποτάξει τό συνδικαλιστι* 
κό κίνημα, νά μετατρέψει τήν η
γεσία του σέ όργανο τής κυβερ
νητικής πολίτικης. Ποιοί_ είναι 
οί στόχοι τής κυβερνητικής πο
λιτικής. διαφαίνεται ξεχαθαρα 
από μ ιό δημοσίευση στόν ξένο 
,Τύπο πού απευθύνεται κατά κύ· 

λόγο στό ξένο κεφαλαίο,

απαράδεκτες συνθήκες δουλειάς 
κ* ένα εντυπωσιακά αντεργατι
κό νομικό πλέγμα. Μέ τήν άλωση 
τής συνδικαλιστικής ηγεσίας από 
τήν κυβέρνηση, οι αγώνες τών 
εργατοϋπαλλήλων ενάντια στήν 
αντιλαϊκή καί αντεργατική πο
λιτική τής κυβέρνησης θά είναι 
ιδιαίτερα δύσκολοι. Γι' αυτό,

επαινεί σαν πρώτο καθήκον η μα* 
ικοποίηση τού συνδικαλιστικού 
κινήματος, η δημιουργία σωμα

τείων σέ κάθε τοπο δουλειάς. Ε
πιτακτική γίνεται η ανάγκη συ
σπείρωσης στις συνδικαλιστικές 
οργανώσει - βάσης. Έ τσ ι καί μό
νον έτσι θά καταστούν αποδοτι
κοί οι διεκδιχητικοί αγώνες τής 
εργατικής τάξης.

ριο
στσύς ξένους επενδυτές. Τό δη
μοσίευμα επί λέξει έχει ώς εξής:

«Η Ελλάδα προσφέρει ατούς ε
πενδυτές καί στούς επιχειρημα
τίες μ ιό ενεργητική, πειθαρχική 
καί φτηνή εργατική τάξη, όπως 
καί μ ιό νομοθεσία αντιαπεργια- 
κή καί τις διαδικασίες τής διαι
τησίας τις πιό τελειοποιημένες 
,τής Ευρώπης». Αυτούς τούς 
στόχους θά υπηρετήσει, θελημέ* 
να ή άθελα, ο κυβερνητικός συν
δικαλισμός. Έ τσ ι, η εργατική 
τάξη στήν Ελλάδα, ο εργαζόμε
νος ελληνικός λαός, αντιμετωπί
ζει ταυτόχρονα τήν πολιτική τής 
μονόπλευρης λιτότητας — τής λι
τότητας γιά τούς πολλούς καί 
τής χλιδής γιά τούς ολίγους —

2. Η πολιτική μονόπλευρης λι
τότητας συνδέεται άμεσα μέ τόν 
τρόπο πού η κυβέρνηση αντιμε
τωπίζει τόν διψήφιο πληθωρι
σμό. Ο πληθωρισμός αποτελεί 
αυτή τή στιγμή τό σοβαρότερο 
οικονομικό καί κοινωνικό πρό
βλημα τής χώρας. Είναι μηχα
νισμός ανακατανομής τού εισο
δήματος καί κυριολεκτικά κότα* 
λήστευσης τού εισοδήματος τών 
ασθενέστερων οικονομικά τάξε
ων. Αναμφισβήτητα, ο υψηλός 
ρυθμός πληθωρισμού στή χωρά 
μας ανησυχεί καί τήν κυβέρνηση. 
Εσωτερικά παρεμβάλλει εμπόδια 
σ ' οποιαδήποτε σοβαρή αναπτυ
ξιακή προσπάθεια, ενω ταυτό
χρονα, υπονομεύει τήν εξωτερι
κή ισορροπία τής χώρας μας. 
Κύριος μο-'λός γιά τήν αντιμε
τώπιση τού πληθωρισμού είναι 
γιά  τήν κυβέρνηση η συμπίεση

τών πραγματικών εισοόημάτων 
τών εργαζομένων. Ισχυρίζεται η 
κυβέρνηση πώς έβαλε στόχο για 
τά 1979 τή συγκράτηση της αύ
ξησης τών τιμών στό Ι0ο)ο. Φυ
σικά, κανείς δέν παίρνει στά σο
βαρά έναν τέτοιο στόχο, ύστερα 
μάλιστα απ’ τις επανειλημμένες 
διαψεύσεις παρομοίων κυβερνη
τικών στόχων στό παρελθόν. Τό 
10ο)ο αποτελεί απλώς διαπραγμα
τευτικό ελιγμό τής κυβέρνησης 
στά πλαίσια τής αντιλαϊκής ει
σοδηματικής της πολιτικής. Α
ποβλέπει στό νά παρακάμψει τήν 
ικανοποίηση τού αιτήματος τών 
μισθωτών καί εργαζομένων γιά 
δίκαιη αναπροσαρμογή τών α
μοιβών τους. Υποστηρίζει η κυ
βέρνηση πώς θά ασκήσει καί πο
λιτική ελέγχου τών τιμών. Αλλά 
αυτός ο στόχος είναι ανέφικτος. 
Γιατί η κυβέρνηση δέν δήμιους*
5ησε τις ουσιαστικές προϋπο- 

έσεις γιά νά εφαρμοστεί ο α
ποτελεσματικός έλεγχος τών τι
μών ενώ ταυτόχρονα, η συνεχι
ζόμενη πολιτική υποτίμησης τής 
δραχμής καί οί αναμενόμενες ι
σχυρές ανατιμήσεις στις εισβγό-
Ϊενες πρώτες ύλες καί στό πετρέ* 

αιο θά κάνουν ακόμα πιό δύσκο
λη τήν κατάσταση μέσα στό 1979. 
Ολόκληρη τήν ευθύνη γ ι ' αυτές 
τις εξελίξεις έχει η Ιδια η κυ
βέρνηση. Γιατί δεν φαίνεται νά 
έχει ούτε τή θέληση ούτε τή δυ
νατότητα νά ελέγξει τις τιμές 
καί προπάντων νά αναχαιτίσει 
τήν ασυδοσία στις αυξήσεις τών 
κερδών. Εκθέτει έτσι τά λαϊκά 
στρώματα στήν ανελέητη μάστι
γα τού πληθωρισμούς

Παράδοξο συμπέρασμα. · ·
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3 . Στήν πρόσφατη συνεδρίαση 
τής Βουλής ο πρόεδρος τής κυ
βέρνησης επανήλθε στό γνωστό 
κυβερνητικό ισχυρισμό πώς τά 
στατιστικά στοιχεία δείχνουν ό
χ ι τά ημερομίσθια αυξήθηκαν κα
τά τήν τετραετία πολύ ταχύτερα 
0Κ τόν τιμάριθμο καί συνάγε- 
χαι έτσι ότι κατά τήν περίοδο 
αυτή βελτιώθηκε σημαντικά η 
θέση τών_ εργαζομένων. Ά ν  δε
χτούμε τήν άποψη αυτή πρέπει 
ρά καταλήξουμε στό παράδοξο 
συμπέρασμα πώς ο πληθωρισμός 
βοηθά τούς εργαζόμενους καί ό
χ ι τούς κεφαλαιούχους, συμπέ
ρασμα πού έρχεται σέ αντίθεση 
μέ τήν οικονομική θεωρία καί 
πρακτική καί τήν κοινή λογική.
Κ ι αυτά«_γιατί ο πληθωρισμρςα- Τ ' u
κοτελεί ισχυρό ιίήχάνισμό aVotfj

ι
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κατανομής τού εισοδήματος σε 
βάρος τών μισθωτών, τών συν
ταξιούχων καί τών εργαζομένων, 
πού δέν έχουν τή δυνατότητα τα
χείας αναπροσαρμογής τών αμοι
βών τους στις αυξανόμενες τι
μές. Ακόμα κ ι άν θεσπιστούν αυ
τόματες τιμαριθμικές αναπροσαρ 
μογές. οτήν πράξη οί αναπρο
σαρμογές θά πρέπει νά γίνονται 
σέ τακτά χρονικά διαστήματα καί 
στό μεταξύ οί διαρκώς αυξανό
μενες τιμές φαλκιδεύουν τήν πρα 
γματική αγοραστική δύναμη τών 
ενδιαφερομένων. _ Έ τσι, οί ζη
μιές δέν μπορούν ν ' αποφευ
χθούν εντελώς ούτε μέ τις τι
μαριθμικές αυξήσεις. Γι* αυτό 
¡τελικό ο πληθωρισμός μειώνει 
χό πραγματικό εισόδημα τών ερ
γαζομένων. Δέν αποκλείεται βέ
βαια σέ κάποια φάση τής διαδι
κασίας νά πραγματοποιηθούν αυ
ξήσεις αμοιβών μεγαλύτερες απ' 
¡τις αυξήσεις τού τιμάριθμον. 
Αλλά οί εξαιρέσεις αυτές δέν αλ
λάζουν τ" φύση της πληθωριστι
κής διαδικασίας πού λειτουργεί 
σέ βάρος τών εργαζομένων καί 
σέ όφελος τού κεφαλαίου.

πανών τό φέρνουν τά πλατιά 
κοινωνικό στρώματα πού υφί- 
στανται τις συνέπειες τού αντί- 
προοδευτικού φορολογικού <ην 
οχήματος. Είναι γνωστό πώς στή 
χώρα μας, σέ αντίθεση μέ άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, τό 7θο)ο τών 
φορολογικών εσόδων προέρχεται 
από έμμεση φορολογία, πού απ’ 
τή φύση της πλήττει κυρίως τις 
λαϊκές τάξεις. Απ’ τήν άλλη με
ριά, λόγο» τής τεράστιας φορο
διαφυγής τού μεγάλου κεφα
λαίου, νόμιμης καί παράνομης, τό 
βάρος τής άμεσης φορολογίας 
φέρνουν επίσης σέ μεγάλο βαθμό 
τά μεσαία καί κατώτερα εισοδή
ματα καί ειδικότερα οί μισθωτοί 

νταξιούχοι. Χτυπητό πα- 
χαριστικών πράξεων 

μεγάλο χβφάλτη” '

πολιτική τής τετραετίας. Έ τσι 
δέν επέτρεψαν νά επιτευχθεί στό 
επιθυμητό βαθμό ο ρυθμός αύ
ξησης τού εθνικού εισοδήματος.
Οπως επισημάναμε ήδη καί στήν 

συζήτηση πάνω στόν προϋπολο
γισμό, ο καθαρός ρυθμός αύξη
σης πού επιτεύχθηκε τά τελευ
ταία χρόνια, μετά δηλ. τήν α
φαίρεση τής αύξησης τού πληθυ
σμού δέν μπορεί νά θεωρηθεί ση
μαντικός γιά μιά χώρα πού πα
σχίζει ν ' αναπτυχθεί. Καί είναι 
λάθος, τό ξαναλέμε, νά γίνεται 
κάθε τόσο σύγκριση μέ τούς ρυ
θμούς αύξησης ανεπτυγμένων χω
ρών, απ' τις οποίες μάς χωρίζει 
πραγματικό χάομβ' στό επίπεδο 
ανάπτυξης. Η κατάσταση φυσι*· 

-δέν 5 ^ ^ .  " ίη·/η ηιιΡηπτι «αιΓ
και- ι6.< περιβόητα αν απ', υςι-_ λ» ' 
κίνητρα που πρόσφατα θέσπισε η 
κυβέρνηση. Όμως, τό φορολο
γικό σύστημα υπονομεύει τό πρα 
γματικό εισόδημα των μισθοσυν
τήρητων καί εργαζωιενων καί 
γιά ένα ακόμα λογο: Οί αυξήσεις 
πού πραγματοποιούνται στήν 
προσπάθεια γιά  τήν αντιμετώπι
ση τού πληθωρισμού, εξ αιτίας 
τής προοδευτικής κλίμακας τής 
φορολογίας εισοδήματος, οδη
γούν σέ μεγαλύτερη φορολογική 
επιβάρυνση. Έ τσ ι, οί μισθοσυν
τήρητοι καί εργαζόμενοι, προσπα 
θωντας νά _ γλυτώσουν απ’ τή 
Σκύλλα τού πληθωρισμού, πέ
φτουν στή Χάρυβδη τού φορο
λογικού συστήματος.

ι «ι« ■ * ι is—-ΐ—συγκυριακή αύξηση, του εισοοην. 
ματος κατά τύ?197θ (λόγω και
ρικών συνθημων,' ή λόγω επα
ναλειτουργίας ορισμένων βιομη
χανικών μονάδων)..

Γίνεται φανερό απ' τά παραπάνω 
-πώς ο πρώτος στόχος μιας δί
καιης εισοδηματικής πολιτικής 
πρέπει νά είναι η όσο τό δυνατό 
πληρέστερη εξασφάλιση τού επι
πέδου πραγματικού εισοδήματος 
τών εργαζομένων. Γιά νά επι
τευχθεί αυτό χρειάζεται:

Μά τις ίδιες απόψεις πάνω στό 
θέμα αυτό φαίνεται νά έχει καί 
ο πρόεδρος τής κυβέρνησης, ό
ταν σέ _ άλλο σημείο τού λόγου 
του στή Βουλή μάς είπε: «Δέν 
πρέπει νά λησμονούμε ότι ο πλη
θωρισμός πλήττει, κυρίως, γιά 
¡νά μήν πώ αποκλειστικά, τά ει
σοδήματα τών εργατικών τάξεων 
πού είναι δραχιιοβίωτοι. 0  πλη
θωρισμός δέν πλήττει τούς πλου
σίους, οί οποίοι όχι μόνο δέν ε
νοχλούνται απ' αυτόν, αλλά πολ
λές φορές καί ωφελούνται».

ΠΡΩΤΟ, αυτόματη τιμαριθμική 
αναπροσαρμογή των αμοιβών, 
πού θά γίνεται όμως μέ βάση 
τιμάριθμο κοινής αποδοχής — 
γιατί όπως είπαμε προηγούμενα 
ο σημερινός τιμάριθμος κατανα
λωτή δέν αποτελεί τόν καλύτε
ρο δείκτη γιά μιά τέτοια ανα
προσαρμογή.

6. Κύριο, διαρθρωτικό, πρόβλη
μα εξακολουθεί νά παραμένει η 
ουσιαστική στασιμότητα καθώς 
καί η κακή σύνθεση τών επενδύ
σεων. Κι αυτό αποτελεί τό ου
σιαστικό εμπόδιο γιά  τήν οργα
νική εντονοποίηση τού ρυθμού 
αύξησης τού εθνικού εισοδήμα
τος καί τήν αντιμετώπιση τού
{όνιμου προβλήματος τής χαιιη- 

ής παραγωγικότητας τής ελλη
νικής οικονομίας. Είναι χαρα
κτηριστικό πώς οί επενδύσεις 
στους παραγωγικούς τομείς μειώ 
βήκαν σχετικά, ενώ αντίθετα αυ
ξήθηκαν οί επενδύσεις σέ μή_πα· 
ραγωγικούς τομείς. Τό 1977 οί 
επενδύσεις στή μεταποίηση ήταν 
μειωμένες κατά Ι9ο)ο σέ σχέση 
μέ τό 1974. Ανάκομψη δεν ση
μειώθηκε τό 1978 ούτε διαφαίνέ
τοι γιά τό 1979. Οί επενδύσεις 
σέ μηχανικό εξοπλισμό, σάν πο
σοστό τού συνόλου τών -επενδύ
σεων, μειώθηκαν από 32ο)ο τό 
1974 σέ 23.7ο)ο τό 1978. Ενώ. 
αντίθετα, οί επενδύσεις σέ οικο
δομές αυξήθηκαν από 37,9ο)ο τό 
1974 στό 45,3ο)ο τό 1978.

Συμφωνούμε απόλυτα μέ τις δια
πιστώσεις αυτές τού ». πρωθυ
πουργού. πού έρχονται όμως σέ 
αντίφαση μέ τόν ισχυρισμό τον 
περί ουσιαστικής βελτίωσης τής 
εισοδηματικής θέσης τών εργα
ζομένων κατά τήν τετραετία. 
Πώς εξηγείται η αντίφαση αυ
τή; Απλούστατα η εικόνα πού δί
νουν οί επίσημοι αριθμοί είναι 
παραπλανητική. Οί στατιστικές 
δεν λένε τήν αλήθεια. Τό μυστι
κό βρίσκεται στόν τιμάριθμο. 
Πρώτα · πρώτα, ο τιμάριθμος 
καταναλωτή αφήνει έξω μιά σει
ρά από αγαθά πού θά μπορούσαν 
νά επηρεάσουν αποφασιστικά τό 
ύψος του. Η στάθμιση άλλων βα
σικών αγαθών δέν είναι ικανο
ποιητική, ή οί τιμές πού χρησι
μοποιούνται στόν τιμάριθμο εί
ναι συνήθως κατώτερες απ’ τις 
πραγματικές. Μιά τέτοια περί
πτωση είναι π.χ. η στέγαση. Ε ί
ναι γνωστό πώς τά νοίκια, πού 
απορροφούν μεγάλο ποσοστό τού 
εισοδήματος τών εργαζομένων, 
δέν συλλαμβάνονται απ’ τόν τι
μάριθμο οτό πραγματικό τους ε
πίπεδο. Επιπλέον, ο τιμάριθμος 
καταναλωτή δέν παρακολουθεί 
«ίς εξελίξεις τιμών ορισμένων 
διαρκών αγαθών, όπως οί κατοι
κίες. Οί τιμές τών μεσαία« κα
τηγορίας διαμερισμάτων αυξήθη
καν κατά τήν τελευταία τετραε
τία  στό 3πλασιο ή 4πλάσιο, ενώ, 
σύμφωνα μέ τά στατιστικά στοι
χεία, τήν Ιδια περίοδο ανέβη
καν οί αμοιβές τών εργαζομένων 
γύρω οτό 2πλασιο περίπου.

ΔΕΥΤΕΡΟ, διασφάλιση τών ε
πιτυγχανόμενων τιμαριθμιχ ώ ν 
αυξήσεων τού εισοδήματος απ' 
τή φαλκίδευση πού προκαλεί η 
εφαρμογή τής φορολογικής κλί
μακας πάνω στά αυξημένα ονο
μαστικά εισοδήματα.

ΤΡΙΤΟ, εφαρμογή αποτελεσμα
τικού ελέγχου κερδών καί τιμών 
γιά νά διακοπεί στήν πηγή του 
κάποτε ο φαύλος κύκλος τής πλη 
θωριστικής διαδικασίας. Αυτό ό
μως απαιτεί τή δημιουργία τών 
αναγκαίων προϋποθέσεων. Καί 
βασική προϋπόθεση είναι η επάν
δρωση τών κρατικών υπηρεσιών 
μέ ικανό αριθμό τεχνικών πού 
έχουν εξειδικευτεί οτήν επιστη
μονική κοστολόγηση τών προϊόν
των καί υπηρεσιών. Οί τερά
στιες αδυναμίες τού σημερινού 
συστήματος ελέγχου τιρών οφεί
λονται ακριβώς στή μη εξασφά
λιση αυτής τής βασικής προϋπό
θεσης. Αλλά υπάρχει καί ο υπο
κειμενικός παράγοντας. Δηλαδή, 
η πολιτική τής κυβέρνησης απέ
ναντι στά κέρδη τών βιομηχανι
κών συγκροτημάτων. Αποτελε
σματικός έλεγχος τών τιμών ση·
Κπίνει καί έλεγχο τών κερδών.

I κυβέρνηση, δέσμια τών ταξι
κών συμφερόντων πού εκφρά
ζει, βέν μπορεί νά έχει τήν πρό
θεση νά ελέγξει αποτελεσματι
κά τά κέρδη.

Η προοπτική τής ένταξης στήν 
ΕΟΚ πού αποτέλεσε στό παρελ
θόν βασικό ανασταλτικό παρά
γοντα γιά τήν επιχειρηματική 
διάθεση γιά  επενδύσεις θα εξα
κολουθήσει καί τώρα νά επηρεά
ζει αρνητικά τήν κατάσταση, για 
τι η κυβερνητική θριαμβολογία 
περί ΕΟΚ δέν κατόρθωσε νά πεί
σει κανένα καί ν ' αλλάξει τό 
κλίμα τής αβεβαιότητας πού ε
πικρατεί. Καί δέν μπορούσε νά 
ήταν κι αλλιώς. Η ελληνική βιο
μηχανία μετά τόν πλήρη δασμο
λογικό αφοπλισμό της θά αντι
μετωπίσει στήν εσωτερική μας α
γορά όχι μόνο τόν σκληρό αντα
γωνισμό τών βιομηχανικών προϊ
όντων τών χωρών τής Κοινής Α
γοράς, αλλά ταυτόχρονα τόν αν
ταγωνισμό βιομηχανικών προϊ
όντων πού προέρχονται από τρί
τες χώρες - χώρες μέ τις οποίες 
έχει συνάψει η ΕΟΚ προτιμησια
χές συμφωνίες. Πέρα απ' αυτό, 
οί επενδύσεις πού θά πραγματο
ποιηθούν στήν Ελλάδα από τις 
πολυεθνικές τής Δύσης θά είναι 
προσανατολισμένες πρός τήν έν
ταση κεφαλαίου. Έ τσι μπορεί νά 
αναμένεται ότι η απασχόληση 
στή βιομηχανία, όχι μόνο δέν θα 
αυξηθεί, αλλά αντίθετα, θά συρ- 
ρικνωθεί. Αλλά η πιό σημαντική 
εξέλιξη σ' ό,τι αφορά τήν αγορα 
εργασίας θά είναι η τύχη τής μι* 
κρομεσαιας αγροτικής επιχείρη*
σης. Στά πλαίσια τής κοινής α
γροτικής πολιτικής, θά ευνοηθεί

4. Η εισοδηματική θέση τών 
μισθοσυντήρητων καί γενικότε
ρα τών εργαζομένων χειροτέρε
ψε ακόμα περισσότερο σάν απο
τέλεσμα τής αντιλαϊκής δημοσιο
νομικής πολιτικής τής κυβέρνη
ση«, Οπως δείξαμε πρόσφατα 
και στή συζήτηση πού έγινε στή 
ΒοιΑή γιά χδν προϋπολογισμό, 
χό κύρμο βάρος τών κρατικών 8α

Δεύτερος βασικός στόχος τής ε ι
σοδηματικής πολιτικής πρέπει νά 
είναι η συμμετοχή τών εργαζο
μένων, στις πραγματικές αυξή
σεις τού εθνικού εισοδήματος. 
Γιατί είναι απαράδεκτο οί ερ
γαζόμενοι, πού είναι οί δημιουρ
γοί τού εθνικού πλούτον, νά α
γωνίζονται μόνο γιά τή συγκρά
τηση ενός επιπέδου πραγματικού 
εισοδήματος καί νά μή συμμετέ
χουν δίκαια στις αυξήσεις τού 
εθνικού προϊόντος, που περιέρ
χονται τελικά εξ ολοκλήρου στις 
προνομιούχες οικονομικά τάξεις.

η μεγάλη καπιταλιστική αγροτική 
επιχείρηση σέ βάρος τών μικρό- 
μεσαίων καλλιεργειών, θ ά  πρα
γματοποιηθεί σε μεγάλη κλίμακα 
η προλεταριοποίηση των αγρο
τών τής πατρίδας μας. Ή  θά με
ταβληθούνε σέ αγροτιχούς »©γά
τες ή θά μεταναστεύσουν στά α
στικά κέντρα τής χώραςμας γιά 
νά προστεθούν έτσι στήν ουρά 
τών ανέργων ή θά μεταναστεύ
σουν στό εξωτερικό. Αυτές θά
είναι ο» κιριες επιπτώσεις τής 
ένταξής μας στήν Κοινή Αγορά
πάνω οτηνη προσφορά εργασίας 
στή χώρα μας.

5. 01 εγγενείς διαρθρωτικές α
δυναμίες τής οικονομίας μας χει
ροτέρεψαν ακόμα πιό πολύ ιιέ τήν 
απρογραμμάτιστη, «συντονιστή 
καί περιστασιακή κυβερνητική ■

7. Τό αδιέξοδο στό οποίο έχει 
περιέλθει η ελληνική οικονομία 
αντικαθρεφτίζεται στις εξελίξεις 
τού ισοζυγίου πληρωμών. Τό έλ
λειμμα τού εμπορικού ισοζυγίου 
ειδικότερα υπολογίζεται νά φτά- 
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σει άν όχι νά ξεπεράσει τά 4,5 
δι,ς δολλάρια τό 1978, σέ σχέση 
μέ 3,9 δις δολλάρια τό 1977 καί 
θά ευρυνθεί ακόμη πιό πολύ τό 
φετινό χρόνο. Απ' τήν άλλη με
ριά, τό έλλειμμα τών τρεχουσών 
συναλλαγών αυξάνεται κάθε χρό
νο μέ μεγάλη ταχύτητα. Έ τσ ι α
πό 1,3 δις δολλάρια τό 1977 προ- 
βλέπεται νά διαμορφωθεί τελικά 
σέ 1,5 δις δολλάρια τό 1978 καί 
μέ τήν ανατίμηση τού πετρελαίου 
σέ 2 δις δολλάρια περίπου τό 
1979. Ό λα αυτά σημαίνουν χει
ροτέρευση τής οικονομικής θέ- 
σης τής χώρας κι ακόμη μεγαλύ
τερη εξάρτησή της απ’ τό εξω
τερικό.
8. Η έλληνική οικονομία, ύστερα 
άπό χρόνια διακυβέρνησης άπό τή 
Δεξιά, έχει οδηγηθεί σέ αδιέξοδο. 
Σέ άδιέξοδο έπίσης έχουν οδηγη
θεί καί τά έθνικά θέματα. Η άπο- 
τυχία τής κυβέρνησης δέν είναι 
τυχαία. Σάν έκφραστής τών συμ
φερόντων τής οικονομικής ολιγαρ
χίας τού τόπου δέν μπορούσε πα
ρά νά διαμορφώσει μιά οικονομι
κή καί κοινωνική πολιτική πού άν 
τιστρατεύεται τά συμφέροντα τής 
πλατιάς μάζας τού ελληνικού 
λαού. Στον τομέα τής εξωτερικής

πολιτικής μέ τήν απαρασάλευτη 
έμμονή της στό δόγμα τού «άνή- 
κομεν εις τήν Δύσιν», μέ τήν προ
σπάθεια τής νά άναπτύξει κάί νά 
εδραιώσει τήν εξάρτηση τής χώ
ρας μας άπό ξένα κέντρα άποφά- 
σειον, θέτει σέ κίνδυνο κι αυτή α
κόμη τήν έδαφική ακεραιότητα 
τής χώρας. Οί ισχυρισμοί τής κυ
βέρνησης γιά δήθεν έπιτεύγματα, 
έρχονται σέ κατάφωρη άντίθεση 
μέ τή σημερινή άοεβαιότητα καί 
τή σκληρή πραγματικότητα πού άν 
τιμετωπίζει καθημερινά ό λαός. 
Η πανάκεια τής ένταξης δέν πρό
κειται νά δώσει λύσεις, άλλά αν
τίθετα θά δημιουργήσει νέα προ
βλήματα. Τό έννοεί αύτό ή κυ
βέρνηση. Γ ι' αύτό καί χρησιμο
ποιεί τήν ένταξη κύρια σάν πολι
τικό ατού, σάν ιόν «άπό μηχανής 
θεό» πού έλπίζει νά λύσει τό δικά 
της πολιτικά προβλήματα καί νά 
αντιστρέφει τή ροή τών γεγονό
των, πού έξελίσσονται σέ βάρος 
της.

Ο έογαζόμενος έλληνικός λαός, οί 
έογάτες. οι άγρότες, οί υπάλληλοι 
οί έπιστήμονετ. οί έπσγγελματίες, 
τά μικοομεσαία στρώματα καί ή 
νεολαία τής ώοας μας, θά συνε- 
χίσουν καί θά έντείνουν τούς 8ι· 
εκδικητικούς τους αγώνες ενάν

τια στήν αντιλαϊκή πολιτική τής 
κυβέρνησης. Συνειδητοποιούν ό
μως, κάθε μέρα πού περνάει 
ολο καί περισσότερο πώς τά 
προβλήματά τους δέν θά λυθούν 
μέσα στά πλαίσια τού σημερινού 
συστήματος. Συνειδητοποιούν κά
βε μέρα καί περισσότερο τήν α
νάγκη γιά τή μεγάλη Αλλαγή. Γιά 
μιά νέα πορεία τής χώρας μας πού 
θάναι κοινωνικά δίκαιη καί έθνι
κά περήφανη.

Καταξιαχμένος φορέας τής Αλλα
γής είναι τό ΠΑΣΟΚ. Από κάθε 
γωνιά τής έλληνικής γής φθάνουν 
μηνύματα ραγδαίας ανόδου τής 
πολιτικής του δύναμης. Τό ΠΑ. 
ΣΟ.Κ. μέ υπευθυνότητα κι αποφα
σιστικότητα θά συνεχίσει καί θά 
έντείνει τούς άγώνες του γιά τή 
μεγάλη Αλλαγή στή χώρα μας.

Θά συνεχίσει καί θά έντείνει 
τούς άγώνες του γιά τήν πρα
γμάτωση τών μεγάλων στόχων τής 
Αλλαγής. Γιά τήν Εθνική Ανε
ξαρτησία, τήν Λαϊκή Κυριαρχία 
καί τήν Κοινωνική Απελευθέοιοση 
τώι έογσΕοιιένων. Θά δώσει τήν 
Κάνη καί θά νικήσει. Γιά νά άνα- 
τείλλει έπιτέλους μιά νέα Ελλάδα, 
μιά Ελλάδα πού ν ' ανήκει στους 
'Έλληνες»,


