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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

0 καθηγητές και υπαψήφιας βουλευτής 
Πειραιά κ. Κώστας Σημίτης στην σήμερανή 
ανέφερε μεταξύ άλλων το: εξής;

του ΠΑΣΟΚ σχην A5 
ομιλία χου οχ η Σπάρτη

Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών i<c:>ιvoxήτω v δημοσίευσε πρόσφατο: την 
Κοινοτική Χάρτα των βασικών κοινωνικών δικαιωμάτων. Η Κοινωνικά 
Χάρτα σκοπό έχει να προωθήσει τη θεσμοθέτηση λύσεων που 
διασφαλ ί ζαυν την ελεύθερη διακίνηση των συνθηκών εργασίας , το 
δικαίωμα: στην κοινωνικά ασφάλιση, την Can αμοιβή ανδρών και 
γυναικών, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τη συμμετοχή των 
εργαζομένων στη διοίκηση των επιχειρήσεων. Οι εργαζόμενοι ως 
Βασικού συντελεστές της παραγωγές πρέπει να έχουν εξασφαλισμένο 
το δικαίωμα της πληροφόρησης και της διατύπωσης άποψης γιο: τις 
επιχειρησιακές επιλογές. Η εσωτερική ο:γαρά δεν μπορεί να γίνει 
πραγματικότητα χωρίς τη συμμετοχή των εργαζομένων.

Η Κοινωνικά Χάρτα συνάντησε αμέσως την αντίρρηση της 
πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρεχτανίας κ. θάτσερ. Η κα θάτσερ 
κατήγγειλε την Ελληνίδα Επίτροπο κα Βάσω Παπανδρέου ότι επιδιώκει 
να νοθεύσει την προσπάθεια για μία Ενιαία Ευρωπαϊκά Αγορά 
ειοάγοντας στοιχείο: ξένο: προς τις αρχές του φιλελευθερισμού και 
της ελεύθερης ανάπτυξης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

0 κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να μας πουν 
ποιο: θα είναι η στάση τους απέναντι στην Κοινωνική Χάρτα. 
Πρόκειται νο: στηρίξουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την κα 
Παπανδρέου ή τις φιλελεύθερες δοξασίες της κας θάτσερ; Πρόκειται 
νο: υπερασπισθούν τη θέση ότι χρειάζεται και η κοινωνική διάσταση
στην προσπάθεια για εν ι ο: ι οποί non της αγοράς ή όχι;
Πρόκειται νο: συνεχίσουν την προσπάθεια γιο: την κατοχύρωση των



ία κορωμάτων των εργαζομένων σε αντ ιπαράθεση με το: συντηρητικά 
κόμματα της όυτ ι κάς Ευρώπης ά όχι;

Εμείς πιστεύουμε, ότι η πραγματοποίηση της μεγάλης αγοράς 
είναι ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα που θα: δώσει, μεγάλη ώθηση στην 
εξέλιξη των ευρωπαϊκών επι χε ιράσεων κοα οικονομιών. Η αναπτυξιακά 
παλιτι κά πρέπει όμως να συμπληρώνεται, από μια πολ ι,τ ι κά κοινωνικάς 
δικαιοσύνης. Η κοι νωνι, κά δικαιοσύνη και ένα κράτος που προσπαθεί 
νο: εξισορροπήσει τις αρνητικές συνέπειες της λειτουργίας της
αγοράς για τους καταναλωτές και εργαζόμενους αποτελεί προϋπόθεση 
γιο: ευρύτερες κοινωνικές συναινέσεις. Η συμπαράσταση των
εργαζομένων σε μια πολιτικά κοινωνικών αλλαγών δεν κερδίζεται 
χωρίς να υπάρχει και η ένδειξη ότι η πολιτικά α:υτά κατανέμει 
δικαιότερο: το εισόδημα και τον πλούτο. Την κοινωνικά δικαιοσύνη
δεν την επιβάλουν μόνο η σοσιαλιστικά ιδεολογία: ά λόγοι ηθικές. 
Είναι προϋπόθεση για: την οικονομικά αποτε λεοματ ι κότητα: και γιο: τη 
σύνδρομά όλων στην αναπτυξιακά προσπάθεια.


