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1ο Αισιόδοξη η πορεία της Οικονομίας μας 

2ο Συμπαράταξη της ’Εργατικής Τάξης.



"Οπως άποδεεκνυεταε άπό τά τελευταεα στοεχεΓα
της οικονομυκης πραγματικότητας

’Αθήνα 20.4.1982



Τά - $ιό πρόσφατα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας ενισχύουν 
σημαντικά την αισιοδοξία μας γιά την πορεία τής οικονομίας. Τά στοιχεία 
αυτά προδικάζουν την έξοδο τής οικονομίας από την ύφεση, αύξηση του 
έθνικοΰ εισοδήματος κατά 1,5-2$ γιά φέτος, κάμψη τών τιμών καί τής 
ανεργίας καί βελτίωση τής θέσης του ισοζυγίου πληρωμήν. Τά στοιχεία πού 
στηρίζουν μιά τέτοια αισιόδοξη προοπτική καί πού είναι δύσκολο νά αμφι
σβητήσει οποιοσδήποτε αντικειμενικός παρατηρητής τής οικονομικής συγκυ
ρίας, είναι τά ακόλουθα:

1.- 'Ο πληθωρισμός σημειώνει κάμψη γιο, πρώτη φορά μετά άπδ μιά 
μακρά περίοδο συνεχοζδμενης αύξησής του. '0 ρυθμός ανόδου τού δείκτη 
τιμών καταναλωτή ήταν 20,6$ τό Μάρτιο του 1982 έναντι 25, &  τό Μάρτιο 
του 1981. Στό πεντάμηνο 1 Νοεμβρίου19δΐ μέχρι τίς 31 Μαρτίου 1982, ό 
γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 8,3?’ έναντι 13/ τής 
αντίστοιχης περισυνής περιόδου. Στην περίπτωση του δείκτη τροφίμων παρα
τηρούνται αθροιστικά, οί ακόλουθες αυξήσεις:

1η Νομεβρίου- 31 Μαρτίου 1981-82: 9?δΓ
1980-81 : 24,3?·
1979-80: 23,5?’

'Η πτωτική πορεία τών τιμών άποδεικνύεται καί άπδ ειδικούς 
δείκτες πού καταρτίζουν μεγάλα καταστήματα λιανικών πωλήσεων καί επί 
μέρους ιδιωτικοί φορείς. Τέτοια είναι ή περίπτωση λ.χ. του ειδικοί) 
δείκτη άπό 4θ βασικά εέδη κατανάλωσης πού καταρτίζεται άπό τό ΣΕΣΜΕ 
(Σύνδεσμος Μεγάλων Καταστημάτων SUPER MARKET 'Ελλάδος") ο οποίος
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ελέγχει τδ μεγαλύτερο μέρος των ειδών που περιλαμβάνονται στδ λεγόμενο 
"καλάθι της «οικοκυράς" „ *0 δείκτης αυτός σημείωσε αύξηση κατά 4,66% 
μεταξύ αρχές ’ Ιανουάριου καί τέλη Μαρτίου του 1982 έναντι 8,88%' την 
αντίστοιχη περίοδο πέρισυ. Σημειώνεται οτι από την αύξηση του %,66% της 
έφετεινής πρώτης τριμηνίας του έτους, ποσοστό 3,3% οφείλεται σέ επι
βαρύνσεις λόγω των πρόσφατων αυξήσεων στό ΦΚΕ καί στδ χαρτόσημο.

2.- Ακόμα πιό εντυπωσιακή είναι ή πτώση του δείκτη τιμών χονδρι
κής πώλησης πού μειώθηκε μέχρι καί 50% έναντι των αντίστοιχων τιμών τής 
περισυνής περιόδου. *0 δείκτης αυτός, πού ως-ένα βαθμό αποτελεί προπομπό 
τής πορείας του δείκτη τιμών καταναλωτή, τρέχει σήμερα μέ ρυθμό 1 5,6% 
τό Φεβρουά,ριο καί 15,7% τό Μάρτιο του τρέχοντος έτους έναντι 30% καί 
29,2% τών αντίστοιχων μηνών του 1981. ΙΙΐύ" αναλυτικά ή πορεία τού δείκτη 
χονδρικής έχει ως ακολούθως:

Δείκτης τιμών χονδρικής πώλησης

1981 1982
3

αύξηση κατά.· 
μήνα :

3

ετήσιος: 
ρυθμός !

αύξηση κατά 
μήνα

ετήσιος
ρυθμός

’ Ιανουόοριος 6,0 31,5 I 1,3 16

Φεβρουά,ρι ος 2,1 | 30 1,7 15,6

Μάρτιος 1,2 | 29,2 ί 1,5 15,7

3·- Γιά τό σύνολο του χρόνου ο πληθωρισμός (δείκτης τιμών καταναλω
τή) προβλέπεται τελικά νά συγκρατηθεί σέ επίπεδα κάτω του 20%. '0 γενικός 
δείκτης τιμών προβλέπεται οτι θά αυξηθεί λιγότερο από 3,1% τόν τρέχο
ντα ’Απρίλιο, ενώ θά κυμανθεί σέ ακόμα χαμηλότερα επίπεδα μέχρι τό 
Σεπτέμβριο. Οι προβλέψεις αυτές γίνονται μέ την προϋπόθεση α) οτι δε 
θα μεταβληθεί η τρέχουσα εσωτερική καί διεθνής οίκονομική συγκυρία καί 
β) οτι δε θά εχουμε σοβαρές αποκλίσεις από τήν κυβερνητική είσοδηματική 
πολιτική.
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*Η πτωτική πορεία των τιμών, θά πρέπει νά σημειωθεί, γίνεται παρά 
τις μεγάλες αυξήσεις κυρίως στους κατώτατους αλλά καί στους μεσαίους 
μισθούς καί τή μεγάλη αύξηση τής συναλλαγματικής ισοτιμίας τοΰ δολαρίου. 
Μικρή επίδραση στήν πτώση των τιμών εχει ή συγκράτηση τής τιμής τίδν 
υγρών καυσίμων. 'Η μείωση τοΰ γενικού δείκτη τιμών προέρχεται κατά κύριο 
άπό τήν εντυπωσιακή πτώση του δείκτη τροφίμων. Αυτό σημαίνει οτι εχει 
αρχίσει νά άποδίδει ή κυβερνητική πολιτική ελέγχου τής διακίνησης τών 
τροφίμων καί ειδικότερα ή πάταξη του κυκλώματος των μεσαζόντων καί 
κερδοσκόπων. ’Επί πλέον θετικοί επιδρούν, ο ελεγχος τών τιμών στίς πηγές 
διαμόρφωσής του, ή συμπίεση των άντιπαραγωγικών καί υπερβολικών κεβδών, 
ή μείωση τών ύποτιμολογήσεων-ύπερτιμολογήσεων καί τής φοροδιαφυγής, ο 
ελεγχος τής παραοικονομίας σέ συνδυασμό μέ τήν προσπάθεια γιά νοικοκύ- 
ρεμα των δαπανών του δημοσίου.

4.- Στό μέτωπο τής ανεργίας υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα τδ οποίο 
κληρονομήσαμε άπό τό παρελθόν καί τδ οποίο ήθελε νά άογνοει ή κυβέρνηση 
τής "Νέας Δημοκρατίας". Τό πρόβλημι αφορά ιδιαίτερα τούς νέους, τούς 
ά.νειδίκευτους εργάτες τίς γυναίκες, τούς ανάπηρους καί €θύς οικοδόμους. 
Γι’ αυτές τίς κατηγορίες παίρνοομειήδη άμεσα μέτρα πού ελπίζουμε νά 
συμβάλλουν στή μείωση τής ανεργίας. Κι’ αυτό μέχρις οτου βελτιωθεί περισ
σότερο μόνιμα ή κατάσταση μέσα καί άπό τήν ανάκαμψη τής οικονομίας καί 
τής προώθησης τίδν παραγωγικίόν επενδύσεων. Πάντως ορισμένα πρώτα δείγματα 
αυτής τής αισιόδοξης προοπτικής φαίνονται άπό τό δείκτη τών "εγγεγραμ
μένων άνέργων τοΰ Ο.Α.Ε.Δ."ή πορεάα τοΰ οποίου είναι ενδεικτική τής 
διαχρονικής πορείας τής πραγματικής άνεργίας. ^Οπως φαίνεται καί άπό 
τόν πίνακα πού παραθέτουμε εδώ, παρατηρούται τελευταία μιά άξιοπρδσεκτη 
πτώση τοΰ ρυθμοΰ ανόδου τής εγγεγραμμένης άνεργίας. Συγκεκριμένα οί 
εγγεγραμμένοι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 2,6/' μεταξύ Φεβρουαρίου 1982 καί 
Φεβρουαρίου 1981 καί κατά; 7,9/ μεταξύ Μαρτίου 1982 καί Μαρτίου 1981 
έναντι άντίστοιχων αυξήσεων τοΰ προηγούμενου χρόνου κατά 20,47 καί 
1.5 π . Θά πρέπει νά σημειωθεί οτι μετά τό Φεβρουάριο τοΰ τρέχοντος 
έτους, όπως είχαμε προβλέψει, παρουσιάζεται μιά σημαντική στατιστική 
αύξηση νέων έγγραφων άνέργων στον Ο.Α.Ε.Δ..Αυτό οφείλεται στή δραστη-
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ριοποίηση των γραφείων μας καί κυρί ς στίς άθρδες εγγραφές,οικοδόμων, 
ανειδίκευτων εργατών καί νέων που γίνονται υστέρα από τίς εξαγγελίες 
γιά την επιδότηση θέσεων εργασίας γιά 15.000 οικοδόμους καί 20.000 
νέους κάτω των 30 ετών. ’Εξ’ άλλου ο αριθμός των έπιδοτουμένων άνεργων 
τοϋ Ο.Α.Ε.Δ» παρουσιάζει γιά πρώτη φορά μείωση μετά άπδ συνεχή αύξησή 
του γιά μακρύ χρονικό διάστημα (βλ.Δελτίο Κίνησης άγορας εργασίας 
στήλη 4). 'Η διαπίστωση αυτή σέ συνδυασμό μέ τά παραπάνω αποτελούν 
πρδτες ενδέίξ^ζγιά μιά περαιτέρω αισιόδοξη πορεία στδ μέτωπο της 
ανεργίας.

Ποσοστιαία μεταβολή δείκτη 
εγγεγραμμένων ανέργων τοϋ Ο.Α.Ε.Δ.

1980/1981 1981/1982 |

| ’Ιανουάριος <7 16,1# * ^  I
; Φεβρουό.ρι, ος (Γ 20,4/ V 2 ,6/ I
| Μάρτιος * 15,0/ *■ 7,9γ; |

’Αριθμός έγγεγραμμέων ανέργων Ο.Α.Ε.Δ.

1981 1982 \

’ Ιανουδ:ρι ος 70.460 78.672 |

Φεβρουάριος 68.294 70.080 I

Μάρτιος 60.522 65.302 |

5· - Μετά τήν ανάληψη τής διακυβέρνησης άπδ τό ΠΑΣΟΚ, παρατηρεΐται 
μιά εντυπωσιακή πτώση τοϋ ρυθμοϋ άνόδου τοϋ ελλείμματος τδδν τρεχουσων 
συναλλαγών καί τοϋ ελλείμματος τοϋ έμπορικοϋ ισοζυγίου. Λάτδ διαφαί- 
νεται άπδ τίς ποσοστιαίες μεταβολές τΟν σχετικήν μεγεθών έναντι 
άντίστοιχων περιόδων ενα χρόνο πρίν.

ο  .  /  .  .



'Ελλειμμα Τρεχουσών Συναλλαγήν

1η Νοεμβρίου -ία Φεβρουάριου
π
π

1981-82: 
1980-81: 
1979-80:

* 21,9# 
V 35,97' 
<7 68,37'

'Ελλειμμα ’Εμπορικού ’Ισοζυγίου

1η Νομεβρίου ■ Μ  Φεβρουαρίου : 1981-32: ν 10,6#
" " 1980-81: ν 18,1#
» " 1979-80: V 28,1#

Οι ώς άνω ποσοστιαΓες αυξήσεις υπολογίζονται σε τρέχουσες τιμές 
δολλαρίων, πρά,γμα που σημαίνει ακόμη μεγαλύτερη μείωση τών ελλειμμάτων 
σε πραγματικές τιμές. Σημειώνεται επίσης οτι τό έλλειμμα του εμπορικού 
ισοζυγίου του τετράμηνου 1 Νοεμβρίου-28 Φεβρουαρίου 1982, επιβαρύνθηκε 
με μιά ιδιαίτερα αλματώδη αύξηση στίς εισαγωγές διαρκών καταναλωτικών 
αγαθών πολυτελείας (κυρίως Τν,ΗΙ,ΓΙ), τόν ’Ιανουάριο καί κυρίως τό 
Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους. Οι είσαγωγές αυτές έγιναν γιά κερδοσκο
πικούς λόγους κάτω από την προοπτική τών αναμενόμενων φορολογικών επι
βαρύνσεων τά ώς ανω είδη. *Η μεγδιλη αποθεματοποίηση στά. 'ίδια εί'δη φαίνε 
ται πώς τελικά, έπέδρασε αρνητικό: στήν περαιτέρω αύξηση τής τιμής προσφο 
ρ&φ τους, λόγω ύπερεπάρκειας στήν άγορί:.

"Οπως εχει ήδη ανακοινωθεί άπδ τούς αρμόδιους κυβερνητικούς παρά, 
γοντες πρόσφατα, τό έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών προβλέ- 
πεται τελικά νά περιοριστεί σέ 2-2,1 δισ.δολλάρια γιά τό 1982 έναντι 
2,ή· δισ.τό 1981. *Η μείωση αυτή του ελλείμματος είναι ακόμη πιό περιο
ρισμένη αν υπολογιστεί σέ πραγματικές (μή πληθωριστικές) τιμές.

‘Η αισιόδοξη είκ όνα τών οικονομικών εξελίξεων συμπληρώνεται 
καί μέ τά ακόλουθα στοιχεία:

6ο- Μεταξύ ’ίαν. 1982 καί ’ΐαν.1981 ή βιομηχανική παραγωγή 
αυξήθηκε κατά 6,7# σέ αντίθεση μέ συνεχείς μειώσεις τοϋ ι'διου δείκτη 
παλαιδτερα. 'Η αύξηση αυτή προήλθε κατά κύριο λόγο άπδ τήν άνοδο τής 
παραγωγήςΗ^^^'αία^^ν-άγαθών (15,3#) καί λιγότερο αυτής τών κατανα



λωτικών αγαθώ' (2,1/.·)· 'Η ιδιαίτερε υψηλή αύξηση τών κεφαλαιουχικήν 
αγαθών, έφ’ οσον βέβαια συνεχιστεί αποτελεί μιά ξεχωριστά θετική οικονο
μική εξέλιξη.

7.- Κατά 38,3$ αυξήθηκε καί ο Δείκτης Παραγωγής ’Ορυχείων 
μεταξύ ’Ιαν.1982 καί ’Ιαν„1981.

δ·- Η αύξηση τής βιομηχανικής παραγωγής άρχισε να επενεργεί 
θετικά και στην απασχόληση στή βιομηχανία. ’Ετσι ο δείκτης βιομηχανικής 
απασχόλησης αυξήθηκε γιά πρώτη φορά: μετά από μακρά περίοδο στασιμότητας 
η κάμψης, κατά Ο,δ?’ μεταξύ ’ΐαν„19δ2 καί ’ΐαν.19δ1 .

9.- Στό δίμηνο ’Ιαν.-Φεβρ.του τρέχοντος έτους, ή νόμιμη οικο
δομική δραστηριότητα σημείωση μικρή άνοδο κατά, 1,5$ στό σύνο?\.ο τής χωράς 
καί κατά 13/- στην περιοχή τής ’Αττικής, έναντι μείωσής της τό 1981 καί 
τό 1980. eH κατασκευαστική δραστηριότητα προβλέπεται νά σημειώσει σημα
ντική αύξηση στό άμεσο μέλλον μετά τήν υλοποίηση τής δέσμης τών κυβερνη
τικών μέτρων γιά τδν ’ίδιο τομέα. Αυτή ή αναμενόμενη ανάκαμψη έπέδρασε 
θετικά στήν παραγωγή των λατομείων καί των οικοδομικών υλικών πού αυξή
θηκε κατά 63,6/- μεταξύ ’ Ιαν. 1982 καί ’ Ιαν. 1981.

10. - Οι λιανικές πωλήσεις στό σύνολο τής χώρας αυξήθηκαν κατά 
1 7,5$ τόν ’ίαν.τοΰ 1982 έναντι τού αντίστοιχου μήνα του προηγούμενου 
χρόνου. ’Ιδιαίτερα υψηλή ήταν ή άνοδος του δείκτη αυτού στήν περιφέρεια 
(29,5$) έναντι 10,3&%*τήν περιοχή τής πρωτεύουσας.

11. - Αυξημένες προβλέπεται νά είναι οι εξαγωγές στό τρίμηνο 
’Απριλίου- ’Ιουνίου 1982, σέ σχέση μέ τό αντίστοιχο τρίμηνο τού προηγού
μενου χρόνου. 'Η διαπίστωση αυτή προέκυψε από τά αποτελέσματα τής τελευ
ταίας τριμηνιαίας ερευνάς τών έξαγωγικών εξελίξεων πού διεξάγει δ Πανελ
λήνιος Σύνδεσμος ’Εξαγωγέων. *Η αύξηση τών εξαγωγών, κατ’ αξία καί κατ> 
ογκο, θά προέλθει κατά κύριο λόγο από τήν άνοδο τών εξαγωγών μας πρδς 
τις χώρες τής Μ.’Ανατολής καί τής Β.’Αφρικής. *Η διαπίστωση αυτή θά πρέ
πει νά ληφθεβ σοβαρά υπόψη από οσους αμφισβητούν τίς αισιόδοξες προοπτι
κές τών οικονομικών σχέσεών μας μέ τό φιλικό αραβικό κόσμο.



12.- Συγκρατημένη αίσιόδοξίαγιά την οικονομική συγκυρία στη βιομη
χανία διαφαίνεται καί άπό την τελευταία ερευνά (Φεβ.19δ2) του ΙΟΒΕ (’Ινστι
τούτο Οικονομικών καί Βιομηχανικών ’Ερευνών-χρηματοδοτεϊται άπδ τδ ΣΕΒ) 
γιά τδ ’ίδιο θέμα. Στην 'ίδια ερευνά άναφέρονται τά: εξής: '’Παρά τίς σχετικές 
δυσμενέστερες εξελίξεις του προηγουμένου μήνα, οι προσδοκίες είναι τδ 
Φεβρουάριο κάπως πιδ αισιδδοξες. Συγκεκριμένα ισχυροποιούνται ελαφρώς 
οι προοπτικές τής παραγωγής καί των πωλήσεων. Αυτό σέ συνδυασμέ μέ τή 
βελτίωση των εκτιμήσεων γιά, τδ ύψος των αποθεμάτων ετοίμων προί'όντων, προ- 
καλεϊ καί αντίστοιχη βελτίωση, στδ δείκτη επιχειρηματικού κλίματος, ο 
οποίος αυξάνει κατά ά-,5 ποσοστιαίες μονάδες. Τέ?ν.ος, οι προσδοκίες άνόδου 
τών τιμών διατηρήθηκαν αμετάβλητες στά επίπεδα του ’ Ιανουαρί ου::.

13·- ’Αρκετά, θετικές μπορεί νά: χαρακτηριστούν καί οι εξελίξεις στδ 
χρηματιστήριο, παρ’ όλες τίς "Κασσάνδριες" προβλέψεις οτι ή οδός Σοφοκλέους 
θά κατέρρεε μετά τήν ανάληψη τής διακυβέρνησης άπδ τδ ΠΑΣΟΚ. Στδ διά:στημα 
μεταξύ 19 Σεπτ.19δΐ καί 30 Μαρτίου 19δ2, άπδ τίς 98 εταιρίες που έχουν 
μετοχές στδ Χρηματιστήριο, οι μετοχές των 55 άπ αυτές σημείωσαν μεγάλη 
ή μικρή αύξηση, 32 παρουσίασαν μείωση, ενώ 11 παρέμειναν σταθερές. ('Ώς 
βάση σύγκρισης λήφθηκε τδ κλείσιμο τής 19 Σεπτ.19δ1 γιά: νά: είναι πιδ αντι
προσωπευτικές οι διαπιστώσεις, έξ αιτίάς των έπιδρά,σεων που είχαν στή χρη
ματιστηριακή αγορά, οι έπερχδμενες εκλογές).

1^.- Συνεχίζεται ή σημαντική αύξηση των καταθέσεων στίς Τράπεζες,
γεγονός που άποδεικνυει τήν εμπιστοσύνη τοΰ κοινού στδ Τραπεζικό σύστημα 

) .καί στό|ί?Μΐκό νόμισμα γενικδτερα.
15»- Βελτιωμένη είναι καί ή πιστοληπτική ίκανδτητα τής χώρας μας στδ 

έξωτερικό-δηλαδή ή δυνατότητά: μας νά. απορροφήσουμε δά,νεια μέ εύνοί'κούς 
ορούς (στοιχεία διεθνών οικονομικών περιοδικών καί εφημερίδων).

16.- Σύμφωνε: μέ προβλέψεις τής ΕΟΚ καί τοΰ ΟΟΣΛ, τδ εθνικό εισό
δημα θά αυξηθεί κατά 1,5’· γιά: φέτος, έναντι μηδενικής ανόδου του τδν προη
γούμενο χρδνο. Οι προβλέψεις αυτές έγιναν πριν άπδ πρόσφατα κυβερνητικά: 
μέτρα πού θά συμβάλλουν στήν ’:νά:καμψη τής οικονομίας.’’Αν ληφθοΰν ύπδψη 
αυτά, τά μέτρα, καί έφ’ οσον δε μεταβλ^θεΐ ή σημερινή εσωτερική καί διεθνής 
οικονομική συγκυρία,τότε τδ εθνικό εισόδημα πιθανώς νά αυξηθεί κατά:
2/ί γιά φέτος.



’Ιανουάριος 154ο
Φεβρουάριος 153.
¡Μάρτιος 158.
’Απρίλιος 161.
Μάιος 162.
’Ιούνιος 164.
’Ιούλιος 161.
Αύγουστος 159.
Σεπτέμβριος 163.
’Οκτώβριος 165.
Νοέμβριος 183.
Δεκέμβριος 171.

Μέσα ’Επίπεδα
’Ετήσια βάση

1979
Ί0,8 111 173.0 3,9

-0,8 1111 178.0 0
2,9 111I 183.6 3,1
1,8 11

\1 187.5 2,1
0,9 I111 189.6 1,1
1,0

1111 191.5 1,0
1,4 1111 194,0 1,3
-1,6 111

\

192.3 -0,9
2,8 111} 197.9 2,9
1,8 1111 203.3 2,7
1,1

1111 207.0 1,8
1,6

1
ϊ1111

213.7 3,2

12,5
111111 19,0

11,5
111 24,8

1978
9
7
2

1

5
1

8

2

7
7
6
3

1980
219.9 2,9
220.4 0,2
227.3 3,1
234.2 3,0
237.0 1,2
243.2 2,6
241.5 -0,7
239.3 -0,9
246.5 3,0
252.6 2,5
261.3 3,4
269.7 3,2

24,9
26,2

1981 »
1
1

1982
.3 2,4 “ Τ “  

1
1
1

334.1 1,1
.9 0,9

»
1
1
1

333.4 -0,2
.5 2,3

1
1
1
ί

344.4 3,3
.8 2,2

1
1
1
1

.7 1,0 1
1
1
5

.9 1,8
1
1
!
1

.3 -0,5
1
1
1
1

.4 -1,3
1
1
1
1

.1 4,3
ί
1
1
1

.9 3,2
ί
1
I
1

.5 2,0
1
5

1
1

.3 2,1
1
1
1
1
1
1

24,1
1
1
1
1
1
1

22,5 1
1
1
1

276
273
283
291
294
299
298
294
307
316
323
330
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’Αθήνα 8 (Φεβρουάριου 1932

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Κ Ι Ν Η Σ Ε Σ -  Α Γ Ο Ρ Α Σ  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

|η ΚΙΝΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ
!11X-Γιά μήνα I Α Ν 0 Υ Α Ρ I 0

1
*1 °ί ' Μεταβολή Μέσος έτήσιος ορος

1113 %  Μεταβολή
'ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙΣ 
10 · Α · Εο ίλ ·

ί9ί1 1930 | 
___________ 1 1981(1) ; 1932(1)Ε _________________________

I 81~80β _ _____ .

I
ί 32”31

I ί
| 1979 ¡1980 1981(1)ί

311!1 80/79
Ί -- “I
! 81/80 3

]ι.- ’Εγγραφέντες άνεργοι 11! 20 ο83ο| 21.897 | 21.869 ! + 5,1
II 0,1 3.732 ¡10.289 ¡11.160

-,—1! 4- 17,3 \ +  8,4
¡2.- ’Απολυθέντες 913 24.931| 24.832 I 22.945 | - 0,5 ι 7 ~7 | 14.555 ¡16.461 ¡15.999 ί3 + 13,1 ! - 2,8
¡3.- Τοποθετηθεντες 11! 37.466| 31.588 I 29.856 !- 15,7 !

I 5,5 ! 47.084 942.547 ¡42.038 1!1 - 9,6 ! - 1,2
¡4.- ’ Επιδοτηθέντες(συνολσ ) 1!1 34.183| 35.552 ί 34.441 ! + 4,0 I 3,1 ! 18.617 ¡20.986 ¡21.700 11 + 12,7 | + 3,4
¡5.- Κενός θεσεις 111 1.178; 959 394 18,6 ! ' Ρ 2.117 1.300 ί 1.345 11 - 38,6 | + 5,5
1 <¡Ο Ο - ΎττόΧ.έγγεγρ.άνεργων 1(1 60.633; 70.460 | 73.672 ! + 16,1 | -}- 4,5 ! 31.537 ¡37.200 ¡42.160 11 17,3 | + 13,3

»[[γγεγρ. έργστ . δυναμικ ό ί1.484,6¡1 .523,2 ¡1.503,2 !+ 2,9 I 1,6 Ι 1.432,6 ,1.513,8 ¡1.534,0 !1 + 5,7 ! + 1,3
Ποσοστό έγγεγρ. άνεργό;.ς!1

X -

3,9?ϋ';I
__________________ α .

4,4?ό 4,7?όI1 _____

II!» ..............-

!I!
. 1 .  -

1 ο 90/ · 9 /¡°'I Δ  ̂ Δ / Ο | — 5 1 1 1 1
I 9 7°'I Δ 5 / / ο1ί---------

1111
IIII

--------- 1

(1.) προσωρινά στοιχεία
Λ- ·>·«, ·Γ ... 

¥,

!. ί .
\| · -V

..... '·■ *** ι : '
ί Λ  V ; * Μ ,

ί_ Δ ; ’· ̂*»·ν*·<· * ·*
ϊ<! ί ί■ ί λ  ·:\ ... / .ί ι.; - > <’’· ! . ιρ ί• ΪΑΤ "** > > ·· :·... *'· ..· '! ;  ■ . /{ . '· ?. -̂1. * ·

1 ·. & ·. · · ■>Λ * · .-¿ν».



Άδηνα 9 Μαρτίου 1932
η

Δ Ε Α Τ I 0 Κ I Ν Η Σ ΗΣ α. ιIΟ ! 1
1— 1 1
< 1 1 1 1 1 1 Α

-4--
Σ Ε Ρ Γ Λ Σ I Α Σ

Ιη ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕΣΩ 
ΙΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ 
¡ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Το μήνα 0 Ε Β Ρ 0 Υ Λ Ρ I 0
1111-4--

%  Μεταβολή
ι
Ιΐέσος δρος 2μηνου(ΙΑΝ-ΦΕ8Ρ.

1 ι
¡ %  Μεταβολή !

1930 19311
1114.- 1932 (1) 1!1-4- 31/80 |82/81 | 1980 ¡1981 1982 (1) | 81/60 1 Β2/8ΐ|

¡1.- Έγγραφέντες άνεργοι 6.333
ί

7 0 424
1191 9.054

1111 + 16,3 + 22,0
ι
ί13.610 ι

I !
!14.660 !1 I 15.461

5
¡ + Λ7 ¡ * 5 >5|

•2 ο - Άπολυδεντες 9.973 | 10.ο94 111 10.¿22 111 + 9,2 - 2,5 I17.452 |17.783 ΐ 16.783 ¡+ 2,4 1 1
ί “ 6>1!

¡3 ο- Τοτοδετηδέντες 37.129 | 32.056 1!1 31.367 111 - 13,7 - 0,6 |37.297 ¡31.322 Ί 30.861 ¡- 14,7 1 1
1 - 3?°!

·4„- ’Ετι5οτηθέντες(σύνολο'' 35.407 | 40.373 131 37.331 111 ~Γ 14,0 - 6,2 ¡34.796 ¡37.962 ΐ 36.161 !+ 10,9 1 11 - 4,7·
¡3.- Κενές δέσεις 1.169 894I

111 803 111 - 23,5 - 9,6 | 1.173 926 | 851 ¡ - 21,1 1 I
! ~ Μ !

¡6. - 5 Υτόλ. έγγ ε ίρ. ανέργων 36.737 ! 68 ο 294I
111 70.030 111 *4*13,4 + 2,6 |58.710 ! 69.377 ί 71.876 ! + 13,3 1 5ί + 3,ό[

’Απασχολούμενοι μισθωτοί 1.436,5 1-528,0 111 1.527,9 111 + 2,8 + 0,0 !1.485,7 | 1-2 ,1 ί1.515,6 ! + ί - ο,η
Ποσοστό ανεργίας | 3,7%

1 II------------------- ----~~9---------
Μ -

1
!1114_

4,4% 1111-4.
3,8%ι ΐ 4,385 | 

1 1
4,58 1111_Ι----

1 9 1 9 9 1 9 1
(1) Προσωρινά σταιχεΓα

)ι



’Αθήνα Τ ’Απρυλ£ου 19Β2

χ

ΔΕΛΤΙΟ ΚΙΝΗΣ W ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

| Η ΚΙΝΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ! ΜΕΣΩ ΤΩΝ 
1 ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ % METΑΒΟΛΗ Μέσος δρ.3μηνου(ΙΑΝ.ΜΑΡ.) % ΜΕΤΑΒΟΛΗ

0 · A · L. Δ. 10 0 0 ~Γ9  S 1 1 9 3 2(1) 30/31 “ 02/ 1 19 3 3 19 3 1 ¡ 9 0 2 r1/30 ΟΖ7ΤΤ----
1
¡1. Έγγραφέ ντες άνεργοι 
\2. Άπολύθένςες

7.123 7.004 10.502 - 1,7 + 49,9 11.440 12.1 00 13.803 + 5,3 + 14,0
11.130 10.170 11.913 - 9,0 + 17,1 15.361 15.305 15.160 - 0,4 - 0,9

'}3. Τοποθετηθέντες 42.525 40.342 36.262 - 3,9 - 11,2 33.040 3 , . c3 32.562 - 10,3 - 6 9 2
| Έπι δ ο ι πΟέ ν τε ς  (σύνολο) 23.513 33.334 30.470 + 17,0 - 0,7 32.703 36.435 31.264 + 11,4 - 5,0
\ ■>. Κενές θέσεις 1 ‘λ'Κ 1 « 1 1.150 723 - 4,5 - 36,7 1.104 1.001 010 - 15,4 - 19,1
] ο. ' Υπολ,έγγ εγ.άνέργων 52.612 GO.522 55.302 + 1 5,0 + 7,9 56.677 56. .25 69.605 + 17,2 + 4,3
• ’ ΗπασχολοόμενΛ-1 μ ισθωτο ί 1.463,0 1.543,0 1.537,3 + Μ - 0,4 1 /ιο* η 1.533,0 1.522,3 + 3,1 ... j

,.ίοσοστδ άνεργίας 3,4% 3,3% 4,1% 0 ΊΟ/ yJ s / /Ο 4,1% 4,4%

I (1) Προσωρινά στοιχεία



-< Ζϋ Ο > 0 I Π 0 Ε Γ Γ Ε Γ Ρ Λ ' Π Ι Ε Ν Ω Ν Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν

ΠΗΓΗ: 0.  Α. Ε. Δ.

Μ Η Ν Ε 2 1 9 7 4 1 9  7 5 1 9  7 6 1 9  7 7 1 9  7 8 1 9  7 9 1 9 8 Ό 1 9  8 1 % Ίετ/λή 1381/00

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 35.823 49.687 43.463 42.770 50.545 55.53 60.66 3 70.46 0 + 16,1

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 35.449 49.555 47.514 39.014 44.886 49.958 56.737 68.294 + 20,4

ΜΑΡΤΙΟΣ 3 ε .434 45.583 41.554 33.360 35.975 40.352 52.512 60.522 + 15,0

ΑΠΡΙΛΙΟΣ ¿7.532 Ί  .428 23.333 23.004 30.001 27.893 33.732 47.255 + 59, 3
ί*ν.ΙΟκ 22.417 33.678 19.179 17.294 29.323 19.093 22.321 29.753 + 33 ,3

ΕΥΠΙΟΣ 12.423 26.443 16.699 16.333 19.026 18.401 21.958 26.370 + 20,1

εσος δρος Α'εξάμηνου 22.345 1.080 33.740 28.730 33.459 35.210 41,349 50.442 + 22,0

ΙΟΥΛΙΟΣ 10.255 24.432 17.227 17.372 20.280 18.424 21.634 24.349 + 14,5
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 19.451 23.337 17,057 19.139 19.078 13.243 21.574 22.120 + 3,9
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2 3.357 24.433 17.550 20.112 20.795 18.493 22.133 22.216 + 0,1
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 23.534 25.696 19.357 22.718 24,413 23.262 26.863 26.404 - 1,7
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 29.332 32.277 29.102 33.850 37.377 39.978 46.432 45.995 - 1,0
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 41.205 42.372 33.367 45.875 47,020 49.376 59.508 61.307 + 3,2

πόσος δρος Β ’ εξαμήνου 25.355 23.358 23.140 26.505 23.377 27.964 33.050 33.373 + 2 ,5

Μέσος έεήσιος '‘ρος 27.101 34.339 23.440 27.570 30.913 31.507 37.209 42.150 τ 13,3

* Απασχολ.έργ.δυναμικού 
X 1.000 1.078,0 1.144,6 1,213,6 1.296,5 1.397,5 1.432,6 1.513,8 1.534,0 + 1,3

‘ Εΐήάιο Ποσοστό ’ Ανεργίας 2,5% 3,0% 2,3% 2,1% 2,2% 2,2% 2,4% 2,7%



111• Ε Τ Ο Σ 19 8 0
I11 Ε Τ Ο Σ 19 8 1 Ε Τ 0 Σ 19 8 2

ί |11» ’Απασχολούμενο Περαμεναντες Ποσοστά 11 ’Απασχολούμενο ΓΙαραμένοντες Ποσοστό [ ’Απασχολούμενο Παραμένοντες Ποσοστό1
1 Μ Η Ν Ε Σ 15

’Εργατικό "Ανεργοι 9 Λ ' 1Ηνεργων ι ’Εργατικό ’Άνεργοι Άνεργων ι Εργατικό ’Άνεργοι Άνεργων
Δυναμικό ( % )

11 Δυναμικό (58) [ Δυναμικό (58)1111 (1) (1) 111 (1) (1) 1 (1) (1)
1
|ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1.495.000 £1.591 4 111 1.528.000 70.759 4,4

I
! 1.508.000 70.672 4,7

j ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1.436.000 57.556 3,7 11I 1.520.000 65.345 4,3 1.530.000 70.000 4,4
|ΜΑΡΤΙΟΣ 1.480.000 52.724 3*4 11 1.543.000 60.359 3,8 I 1.537.000 65.302 4,1
!ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1.498.000 34.313 2,2 11 1.542.000 47.323 3 ιI
!ΜΑΙΟΣ 1.503.000 ί4.454 1,6 11 1.553.500 23.925 1,8 11
jΙΟΥΝΙΟΣ 1.521.000 20.70- 1,3 11 1.559.000 25.345 1,6 11
¡ΙΟΥΛΙΟΣ 1.509.000 20.916 1,4 11 1.527.000 25.032 1,6 11
¡ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1.526 . 500 20.707 1,3 11 1.535.000 22.154 1,5 11
!ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1.532.500 22.315 1,4 11| 1.532.000 21.594 1,4 11I
¡ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 1.535.500 26.719 1,7 11 1.530.000 26.404 1,7 11
¡ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1.540.000 46.593 2,9 11I 1.519.000 45.995 2,9 !11
ί ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣII

1.530.000 59.341 3,7 111 1.513.000 61.337 3,9 111

¡ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (1) Στοιχειά των γραφείων άπασχολησεως πού περιλαμβάνουν τούς μισθωτούς της χωράς, οι! όποιοι απασχολούνται μεί!Iί- 5
σύμβαση έργα( ιας ’Ιδιωτικού Δικάίου καί ασφαλίζονται κυρίως ατό Ι.Κ.Α.



ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ - ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΗΣ 

(Δημοσιεύτηκε στην "’Εξόρμηση" σ--̂  17.4

ΑΛΛΑΓΗΣ 

82 )



'Ιστορική είναι ή περίοδος ποΰ διανύουμε σήμερα.
ΙΙετ·;ί από πενήντα περίπου χρόνια δ εξιάς διακυβέρνησης,η Χώρα 

μας εχει δρομολογηθεί σέ μιά εντελώς νέα πόρε ία.Πόρε ία ’Εθνικής 
’Ανεξαρτησίας, πόρε ία.- σοσ ι αλ ι στ ικού μετά σχηματ ι σμου, πόρε ία αυτο
δύναμης ανάπτυξης,έδρα ίωσης της κοινωνικής δικαιοσύνης καί της 
Δημοκρατίας -

'ΐί Σοσιαλιστική Κυβέρνηση εχει ήδη δώσει ορισμένα πρώτα δείγμα
τα γραφής της πολίτικης της.ΙΙιάς πολίτικης πού εκφράζεται από 
τό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ τό επικυρωμένο μέ τήν ψήφο της μεγάλης 
πλειοψηφίας του 'Ελληνικού Λαού.Τά πρώτα τέτοια δείγματα,της^αυ-μκ^ς 
τής,αλλά καί της γνώσης τούέφικτού πού διέπει τήν Κυβέρνηση στόν 
κοινωνικό τομέα είναι ή φιλεργατική εισοδηματική καί φορολογική 
πολιτική καί γενικότερα ο προϋπολογισμός τού κρέτους.Οι βασικοί 
στόχοι αυτού του προϋπολογισμού είναι:
α)'ΐ! ουσιαστική βελτίωση τού διαθέσιμου είδοδήματος κύρια τών 

εισοδηματικών αλλά καί τών μεσαίων στρωμέτων τού πληθυσμού. 
β)'ίΙ βελτίωση τής ποιότητας τής ζωής μέσα από τήν άνοδο τών συνθη
κών διαβίωσης,τής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,ή εξύψωση 

τού πολιτιστικού επιπέδου, κ.λ.π. 
γ) Τό νοικοκύρεμα τής Οικονομίας,η άναδιάρθωση καί βελτίωση τής 

λειτουργίας τής δημόσιαίδιοίκησης,ή μείωση τών αλόγιστον 
δαπανών τού δημοσίου κ.λ.π.

δ) Τή δημιουργό' προϋποθέσεων καί δυνατοτήτων πού πένω τους θά 
στηριχτεί ή διαμόρφωση τού ύετούς Προγράμματος,απαραίτητου 
ορού γιά τήν οικονομική καί κοννωνική ανάπτυξη καί τήν πραγμά
τωση τής ριζικής Σοσιαλιστικής ’Αλλαγής.
’Εδώ πολύ συνοπτικά αναφέρουμε μεταξύ άλλων τή λήψη τών ακο

λούθων βασικών φιλεργατικών μέτρων.
Αύξηση τών κατωτέρων μισθών-ήμερομισθίων μέχρι καί βΟμ μέσα 

σ’ενα χρόνο.
.Καθιέρωση τής αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής.
.Καθιέρωση τής αδειας τών τεσσάρων εβδομάδων γιά όλους τούς 
εργαζομένους
.Καθιέρωση τής εβδομάδας τών 40 ωρών.
.Καθιέρωση φι?.εργατικού καί δημοκρατικού θεσμικού πλαισίου 
εργασιακών σχέσεων μέ τό νέο νόμο γιά συνδικαλισμό.
.Λήψη συγκεκριμένων μέτρων γιά τήν καταπολέμηση τής ανεργίας 
καί ιδιαίτερα τής ανεργίας τών νέων.

.Μέ τή διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου,πού θά διασφαλίζει τόν 
κοινωνικό ελβγχο,τή συμμετοχή καί τίς δημιουργικές αύτοδια- 
χειριστικές ικανότητες τών εργαζομένων,

'Η φιλεργατική πορεία τής Κυβέρνησης,ή ποιοτική αλλαγή,ο
στόχος τού σοσιαλιστικού μετασχηματισμού τής κοινωνίας μας

/• / ·



μπορει νό προχωρήσει μόνο κότω απί μιό άπαρόβατη προϋτιόθεση :τήν 
ενεργό συμπαράταξη των λαϊκών μαζών καί ιδιαίτερα του συνδικαλι
στικού μας κινήματος.

Σό πείσμα του λυσσαλέου πολέμου πού ασκεί η Δεξιό καί της στρε
βλής πλη. ροφόρησηζπού διοχετεύουν πρδς όλες τίς κατευθύνσεις οργα
νωμένα:* τμήματό της,οί λαϊκός μαζες-αύτές πού μέ τήν ψήφο τους 
εφεράν* τδ ΠΑΣΟΚ : στήν εξουσία,συμπαραστέκονται καί συμπαρατάσσονται 
σήμερα στήμόχη τής ’Αλλαγής.

Αυτό τδ μήνυμα καί σημείο των καιρών θό πρέπει νό συλλόβουν 
οι εκπρόσωποι των επί μέρους φορέων του συνδικαλιστικού μας κινή
ματος. ’Αποφασιστικής σημασίας είναι γιό τδ ίδιο θέμα ο ρόλος τών 
υπευθύνων στελεχών τού κινήματος.Ι£αί δέν θό πρέπει νό μας διαφεύγει 
οτι-· αν σήμερα υπονομευτεί ο φορέας τής ’Αλλαγής τότε άλλες πολι
τικές δυνόμεις,θό έρθουν στδ προσκήνιο τής εξουσίας.

Στδ παρασκήνιο" αιης θό κυριαρχήσουν, γιό άλλη μιό φορό τό με γόλα 
ντόπια καί ξένα συμφέροντα.Καί θό παραμείνει αμέτοχη στήν ουσία 
η εργατική τόξη,συντροφιό καί μέ ολόκληρο τό μπλόκ των μή -προ
ν ομιούχων 'Ελλήνων.

Παρόλληλοι είναι οι στόχοι τού σοσιαλιστικού κυβερνητικού φορέα 
τής Αλλαγής μ’αύτούς των εργατικών συνδικότων.'η διαπίστωση αυτή 
πηγόζει από τήν ακόλουθη αδιαμφισβήτητη λογική:Σέ αντίθεση μέ 
τό συντηρητικό-δεξιό κόμματα»πού οι αρχές τους ταυτίζονται μέ τό 
άτομιύό συμφέρον καί τήν ίδ εολογία τού προσωπικού κέρδους καί 
βόλέματος,ή σοσιαλιστική ιδεολογία έχει γιό κύριο γνώρισμό της 
τήν προώθηση τού γενικόΰ συμφέροντος,τών συλλογικών αναγκών τών 
μαζών καί ειδικότερα τής εργατικής καί τής αγροτικής τόξης.

Παρόμοιοι είναι καί οι στόχοι τών συνδικότων,πού σύμφωνα μϊίαί 
μέ τόν κλασικό σχετικό ορισμό τους έχουν γιό αντικείμενο τήν 
"προώθηση τών συλλογικών συμφερόντων τών μελών τους".

’Αναμφίβολα παρόλληλοι είναι οι στό^ροιάνόμεσα στή σοσιαλιστική 
Κυβέρνηση καί τό συνδικαλιστικό κίνημα.Αυτό βέβαια δέ σημαίνει καί 
ταύτιση μεταξύ τους,μιό καί οι λειτουργίες τους διαφέρουν.Είναι 
χρέος τών εργατικών συνδικότων νό τιροασπίζουν καί νό προωθούν 
τό συμφέροντα τής εργατικής τόξης μέσα κι’έξω από τήν Κυβέρνηση.
ΙΤό έκφρόζουν τήν εργατική τόξη αόέναντι στήν Κυβέρνηση καί νό 
τήν προασπίζουν cNrd πλαίσια τών γενικοτέρων κυβερνητικών επιλογών 
καί χειρισμών.ΙΤό προασπίζουν τήν ’Αλλαγή,νό υποδεικνύουν καί 
αγωνιστικό ακόμη αν χρειαστεί τό σωστό δρόμο τής ’Αλλαγής πού 
δέν ¡απορεί ναναι άλλος απ’τδ σοσιαλιστικό μετασχηματισμό τής 
κοινώνίας μας.

ϊό ΠΛΣΟΚ δέν δέχεται τήν κομματικοποίηση τών συνδικότων,ενώ - 
παρόλληλα απορρίπτει τήν αναρχοσυνδικαλιστική πρακτική.Υιοθετεί 
καί προωθεί τόν άκομμότιστο,αυτόνομο,ταξικό,πολιτικοποιημένο 
συνδικαλισμό.
Ειδικότερα τό ΙϊΑΣΟΚ απορρίπτει:



1. ϊή λενινιοτική αρχή της απόλυτης ταύτυοης του κόμματος καί του 
ρυνδικέτου.

2. Τήν άναρχοαυνδικαλιοτική αρχή πού θεοποιεί τό ρόλο του αυνδικέτου 
καί μηδενίζει τό ρόλο του κόμματος καί

3. Τή ρεφορμιρτική αρχή πού προωθεί τήν πολιτική ουδετερότητα των
Ρυνδικετών.
Πολιτικοποιημένος ρέ προοδευτικέ πλαίΡια είναι ο ΡυνδικαλιΡμός 

γιατί οι Ρτόχοι του έντέΡΡονται αέ μιέ ευρύτερη καί μακροπρόθερμη 
προο7ΐτική ε£ύψωΡης τής θέρης των εργαζομένων.

Γιέ τήν εργατική τέξη ρτό ρύνολό της,πρωταρχική καί κυρίαρχη 
ρημαΡία εχει ή προώθηρη εύρυτέρων οικονομικών,πολίτικων καί θερμι
κών κατακτήΡεών,.
Προέχει ή ενιαία άνοδος του ειΡοδηματικου της επιπέδου,ή βελτίωρη 
των Ρυνθηκών δουλειάς,ή ανθρωπινότερη διαβίωρη ιϊτίς πόλεις,ή καλυ- 
τέρευΡη τής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,τής έκπαίδευΡης,καί 
του πολιτίΡτικου περιβάλλοντος,ή κατοχύρωρη των δημοκρατικών θερμών, 
τής ίρονομίας καί τής ίροπολιτείας,ή έξύψωρη των ηθικών άξιων, 
ή προώθηρη τής κοινώνικοποίηρης των μέΡων παραγωγής.

Στέ πλαίΡια τής ευρύτερης αυτής ΡοΡίαλιΡτικής προοπτικής πού 
εμπεριέχεται Ρτό πρόγραμμα τής ’Αλλαγής,ξεκομμένες καί πρόρκαιρες 
μικροδιεκδικήρεις είναι δυνατόν νέ άποπροΡανατολίΡουν τό έργο τής 
’Αλλαγής.

μονοδιέΡτατη καί πολλές φορέ ς έκβιαΡτική επιδίωξη μιας μικρής 
καί περιθωριακής αΰξηαη ς ατό μεροκάματο ή τό επίδομα ρήμερα,ένός 
κέποιου βολέματος ατόμων ή ομέδων ατόμων "εδώ καί τώρα” δέν προ
δικάζει βέβαια καλύτερες μέρες γιέ τήν εργατική τέξη.

’Αντίθετα μπορεί καί νέ υπονομεύαει ακόμη μιέ τέτοια προοπτική 
άφου πίΡω από οποιαδήποτε μικροβόλεμα,πολύ Ρυχνέ κρύβονται καί 
καλλιεργούνται άντιθέρεις μέρα ρτόν ίδιο τόν κόομο τής εργατικής 
τέξης.ϊΐιέ τέτοια πρακτική θυμίζει εποχές του δεξιού παρελθόντος. 
Φέρνει Ρτήν μύήμημας τήν πολιτική του "διαίρει καί βαΡίλευε” 
μέρα από τήν οποία διοικούααν καί "βαρίλευαν"τέ μεγάλα ντόπια 
καί ξένα Ρυμφέροντα του παρελθόντος.

Τέ Ρυμφέροντα τής εργατικής τέξης καί γενικότερα των μή -προ
νομιούχων 'Ελλήνων πού ατήριζαν καί Ρτηρίζουν τήν ’Αλλέγή,δέν 
μπορούν νέ ταυτίζονται μέ τή οεχταριΡτιίίή ανάληψη οριΡμένων 
ατόμων ή μικροομέδων.
'Ομέδων ρυμφερόντων πού Ρύρονται Ρέ κέποια μορφή πίεΡης η κινη■· 
τοποίηΡης κέτω από τήν πρακτική τής ΡυνδικαλιΡτικής πλειοδοΡίας 
επί μέρους παρατάξεων πού ρυνήθως Ρυνεπικουρείται καί από οψιμο 
ενδιαφέρον τής δεξιάς γιέ τέ.... δικαιώματα των εργαζομένων.

’Αλλά οΡοι πιρτεύουν τιιατεύουν οτι ή ’Αλλαγή πρέπει νέ περέΡει 
μοναδικέ μέρα από τέ προαωπικέ τους Ρυμφέροντα ή αύτέ τής μικρο- 
ομέδας πού εκπροΡωπούν,κένουν λέθος.Γιατί τό ΠΑΣΟΚ εχει διακηρύξει 
κι’όταν ακόμη βριΡκόταν Ρτήν άντιπολίτευΡη οτι οίκονομίρτικα - 
ουντεχνιακέ αιτήματα δέν έχουν θέρη Ρτέ πλαίαια μιας ΡοΡίαλιΡτικής 
προοπτικής.Γιέ' τό θέμα αυτό παραθέτουμε εδώ μιέ οχετική πεΗ,κοπή
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