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Σε λίγες μέρες θα πάρετε μια κρίσιμη απόφαση. Κρίσιμη για το μέλλον
του τόπου μας, για τα παιδιά μας, για μας τους ίδιους.
Πολλοί από σας έχετε ήδη καταλήξει. Άλλοι πάλι δεν έχετε αποφασί
σει ακόμη. Συνέβησαν άλλωστε τόσες απρόσμενες εξελίξεις από τις
εκλογές του Ιουνίου μέχρι σήμερα, που ανέτρεψαν τον τρόπο που
συνηθίσαμε να σκεφτόμαστε και να κρίνουμε τα γεγονότα. Κάθε ένας έχει
βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Κανένας, όμως, δεν μπορεί να αρνηθεί,
σε ό,τι με αφορά, ότι σε όλες μου τις επιλογές, σε όλες μου τις κινήσεις
έθεσα το συμφέρον του τόπου και του λαού μας πάνω από οτιδήποτε
άλλο.
θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας. Τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει η χώρα μας είναι σοβαρά και μεγάλα. Τα περιθώρια έχουν
στενέψει.
Υπάρχουν δύο δρόμοι να διαλέξετε:
Ο ένας μπορεί να οδηγήσει μπροστά.
Ο άλλος πουθενά!
Εσείς θα κάνετε την επιλογή.
Εγώ εκείνο που μπορώ να κάνω είναι να σας μιλήσω ειλικρινά, να σας
πω την αλήθεια. Όπως άλλωστε πάντοτε την έλεγα.
Μη γελιέστε. Τα ζωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος, τα
καυτά καθημερινά προβλήματα του κάθε πολίτη δεν λύνονται με ευχές ή
με υποσχέσεις. Λύνονται μόνο με πρόγραμμα. Και πρόγραμμα μπορεί να
εφαρμόσει μια κυβέρνηση που ξέρει τι θέλει να κάνει και πώς θα το κάνει.
Το δικό μας πρόγραμμα, το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, ξεχωρί
ζει για έναν και μόνο λόγο. Συγκρούεται με προκαταλήψεις, δογματι
σμούς και αποτυχημένες συνταγές χρόνων. Και προτείνει σε όλους τους
τομείς μια ριζική αλλαγή πορείας, μια νέα πολιτική. Μια πολιτική που
ενθαρρύνει την ικανότητα και τη δημιουργικότητα του κάθε πολίτη. Γιατί
μόνο έτσι η οικονομία μας θα σταθεί στα πόδια της. Ώστε ο καθένας από
μας να μπορεί να απολαμβάνει μεγαλύτερο εισόδημα και το κράτος να
αποκτήσει περισσότερα χρήματα για να παρέχει καλύτερες κοινωνικές

υπηρεσίες. Να Βελτιώσει την ποιότητα της ζωής μας και να ασκήσει μια
πραγματική κοινωνική πολιτική.
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Το καλοκαίρι που πέρασε άνοιξε μια νέα, πιο πολιτισμένη εποχή για
τον τόπο μας. Μπήκαν τα θεμέλια που είχε ανάγκη η χώρα για να πάμε
μπροστά: Η Εθνική Συμφιλίωση, η κάθαρση και η ανόρθωση των θεσμών.
Για μας, τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και για μένα προσωπικά, όλα όσα
κερδίσαμε με τη συνεργασία, την αλληλοκατανόηση και τη συναίνεση
αυτό το ιστορικό καλοκαίρι αποτελούν μόνιμο κέρδος για τον τόπο. θα τα
εξασφαλίσουμε και θα τα επεκτείνουμε.
Τώρα είναι η ώρα να γίνει το επόμενο Βήμα. Να δώσουμε λύσεις στα
προβλήματα. Να πετύχουμε την πιο πλατιά στράτευση σ ένα πρόγραμμα
που ανοίγει το δρόμο για να πάμε, ως χώρα και ως πολίτες αυτής της
χώρας, μπροστά.
Τώρα είναι η ώρα να σκεφτείτε με ψυχραιμία, χωρίς φανατισμούς και
προκαταλήψεις. Εμείς υποβάλλουμε το πρόγραμμα μας - απλό και ξεκά
θαρο - στην κρίση του ελληνικού λαού. Στην κρίση σας.
Για ένα πράγμα θέλω να είστε Βέβαιοι. Τις προοπτικές που ανοίγουμε
και τις υποσχέσεις που δίνουμε σήμερα θα τις τιμήσουμε. Το εγγυώμαι
προσωπικά.
Το αν θα πάμε μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω είναι δική σας επιλογή.
Είμαι σίγουρος ότι θα πάρετε τη σωστή απόφαση. Γιατί μοιραζόμαστε
όλοι τα ίδια όνειρα, τους ίδιους στόχους, τις ίδιες ελπίδες. Και πάνω απ
όλα γιατί έχω εμπιστοσύνη στην ορθή κρίση και στη σοφία του λαού μας.
Σ' εσάς.
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ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΙ ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ

Επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ

Η Ελληνική οικονομία βρίσκεται
δυστυχώς σε πολύ κακή κατάσταση. Τα
τελευταία χρόνια όλα τα οικονομικά με
γέθη έχουν χειροτερέψει.

23%..

Και όλα αυτά έχουν συμβεί σε μια
περίοδο # υ η Ευρώπη προχωρούσε
γρήγορα μπροστά με αποτέλεσμα το χά
σμα που μας χωρίζει να έχει μεγαλώσει
σημαντικά:

Κατά κεφαλή εισόδημα ως ποσοστό
του μέσου όρου της ΕΟΚ

Μέση αύξηση Εθνικού προϊόντος
7ο . .

7ο . .
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18,5%

1974-1981

1982-1988

1974-81
1981-88
Δεν υπάρχουν πια επενδύσεις

Από την ανάπτυξη στην υπανάπτυξη

Φορολογική Επιβάρυνση
Εργαζομένων ως ποσοστό του ΑΕΠ

Εξωτερικό Χρέος
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Κάθε παιδί που γεννιέται χρωστάει
1.000.000 δρχ.

δολ.
Ι 7,9 δις
δολ.
1981
1988
Καταχρεωμένοι στους ξένους

Το χειρότερο όμως είναι η κατά
σταση που παραλαμβάνουμε στο δημό
σιο τομέα, με τα τεράστια χρέη και τα
φοβερά ελλείμματα που αποσταθεροποι
ούν την οικονομία και δημιουργούν πλη
θωρισμό. Έτσι σήμερα:

1981
1988
Άγρια φορολογία των εργαζομένων.

Το δημόσιο έλλειμμα μονάχα φέτος αντι
στοιχεί σε 1.000.000 για κάθε φορολο
γούμενο πολίτη.

Το δημόσιο χρέος που μας άφησε η
προηγούμενη κυβέρνηση ισοδυναμεί με
όλα όσα βγάζουμε όλοι οι Έλληνες σε
έναν ολόκληρο χρόνο.

Δημόσιο χρέος ως ποσοστό του
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος
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Κράτος Καταχρεωμένο

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ: ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ,

η μόνη σίγουρη λύση για τη θεραπεία
των οικονομικών μας προβλημάτων. Κα
νείς από αυτούς δεν έχει τίποτα να προ
τείνει για την ελληνική οικονομία, εκτός
από τις κρατικιστικές συνταγές που μας
οδήγησαν στη σημερινή αποτυχία.
Η Νέα Δημοκρατία αντίθετα δεν
θέλει, ούτε ψέματα να πεΤοΐιτε να οώσει
ανεύθυνες υποσχέσεις. Χρειάζεται μια
περίοδος συλλογικής προσπάθειας και
δουλειάς. Όταν οδηγηθήκαμε στη σημε
ρινή κατάσταση μετά από χρόνια λανθα
σμένων επιλογών, δεν μπορούμε να πε
ριμένουμε ότι τα προβλήματα που υπάρ
χουν θα λυθούν από τη μία μέρα στην
άλλη.
Αυτό που η Νέα Δημοκρατία υπό
σχεται είναι μια σταθερή πορεία ανάκαμ
ψης. Στην αρχή σταδιακή αλλά που από
κάποια στιγμή και πέρα θα μας εκπλήξει
όλους με την ταχύτητα και το δυναμισμό
της.

Προϋπόθεση για να προχωρήσου
με μπροστά είναι μια ισχυρή οικονομία.

Και για να την πετύχουμε υπάρχει ένας
και μόνο δρόμος. Η πολιτική απελευθέ
ρωσης της οικονομίας από τα δεσμά του
κράτους που συνδυάζεται με τη δραστι
κή μείωση των ελλειμμάτων. Μια πολιτι
κή που όλοι το αναγνωρίζουν - σε Ανατο
λή και Δύση - ότι είναι η μόνη που μπορεί
να δημιουργήσει ανάπτυξη, περισσότερο
εισόδημα και πραγματικά κοινωνική πολι
τική.
Ακόμα και οι αντίπαλοι μας αναγνωρί
ζουν ότι το φιλελεύθερο οικονομικό
πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι

Κάτι που συνήθως ξεχνάμε,
είναι ότι ο πλούτος ενός έθνους δεν
παράγεται από το κράτος. Δημιουρ
γείται από τους πολίτες του. Όπου
το κράτος δοκίμασε να κάνει τον
επιχειρηματία, τον έμπορο, το βιομή
χανο, απέτυχε. Συσσώρευσε ζημιές,
σκάνδαλα και φόρους. Ι ϊ αυτό πι
στεύουμε ότι ένα μικρότερο, τίμιο
και ευέλικτο κράτος μπορεί να συ
μπαραστέκεται πιο αποτελεσματικά
στον πολίτη και να τον βοηθάει στις
δημιουργικές του πρωτοβουλίες.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ
Μείωση των ελλειμμάτων, για να
σταματήσει ο πληθωρισμός
Το τρομακτικό δημόσιο έλλειμμα
(2,5 τρις δρχ.) που παραλάβαμε στις 2
Ιουλίου 1989 από την προηγούμενη κυ
βέρνηση αποσταθεροποιεί την οικονο
μία, πυροδοτεί τον πληθωρισμό και απο
τελεί έτσι τη χειρότερη μορφή φορολο
γίας. Είναι κοινή ομολογία όλων των κομ
μάτων ότι αν πρώτα δεν μειωθούν τα
ελλείμματα, η οικονομία μας θα παραμεί
νει στάσιμη και καχεκτική.

Για τη μείωση των ελλειμμάτων:
Αξιολογούνται συστηματικά οι
επιμέρους δαπάνες και περικόπτονται
όλες εκείνες που έχουν από πολύ χαμη
λό έως ανύπαρκτο δείκτη κοινωνικής
ωφέλειας. Κανόνας, η λιτή διαχείριση και
η περικοπή των δαπανών που εξυπηρε
τούν κομματικές σκοπιμότητες.
Ι Μειώνεται δραστικά ο αριθμός των

Ι

Ι

Ι

Ι

Υπουργείων με τη συνένωση συγγενών
τομέων εποπτείας.
Περιορίζονται οι περιττές προσλήψεις,
θα γίνεται μία πρόσληψη για κάθε δύο
υπαλλήλους που αποχωρούν από την
υπηρεσία.
Περικόπτονται οι δαπάνες που έχουν μι
κρή αποδοτικότητα από το πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων.
Εφαρμόζεται εκτεταμένο πρόγραμμα
αποκρατικοποίησης, που θα συμβάλει σε
μεγάλη εξοικονόμηση πόρων.
Παράλληλα η οικονομική ανάκαμψη και η
αύξηση των εισοδημάτων θα επιτρέπει
τη φυσιολογική αύξηση των εσόδων.

Αποκρατικοποίηση
Η αποκρατικοποίηση και η απε
λευθέρωση των αγορών, εφαρμόζεται
σήμερα από όλες τις κυβερνήσεις σε
Ανατολή και Δύση. Γιατί όλοι έχουν
πλέον αντιληφθεί ότι είναι ο καλύτερος
τρόπος για να απελευθερωθεί η δη
μιουργικότητα κάθε πολίτη. Τα ευνοϊκά
αποτελέσματα αυτής της πολιτικής στη
χώρα μας φαίνονται άλλωστε πεντακά
θαρα στην περίπτωση της ελεύθερης ρα
διοφωνίας. Ανέβηκε η ποιότητα της ενη
μέρωσης και της ψυχαγωγίας των πολι
τών. Δημιουργήθηκαν νέες επιχειρήσεις
και νέες θέσεις εργασίας. Ακόμα και το
κρατικό ραδιόφωνο αναγκάζεται υπό την
πίεση του ανταγωνισμού να γίνει καλύτε
ρο. Έτσι η Νέα Δημοκρατία προτείνει:
Ι Διάλυση των παρεμβατικών εταιριών του
Δημοσίου (ΠΡΟΜΕΤ, ITCO, ΕΜΠΟ κλπ.)
που σωρεύουν ελλείμματα και σκάνδαλα
και διαστρεβλώνουν τον υγιή ανταγω
νισμό.
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οικονομία και να ενθαρρυνθούν οι δη
μιουργικές πρωτοβουλίες*.
Ελαφρύνονται σημαντικά τα φορολογικά
βάρη των πολυμελέστερων οικογενειών,
μειώνεται ο αριθμός των φορολογικών
κλιμακίων και ενισχύονται τα φορολογι
κά κίνητρα για αύξηση της παραγωγικό
τητας και της αποταμίευσης.
Μειώνεται ο φόρος κληρονομιών.
Μεταφέρονται φορολογικές αρμοδιότη
τες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Ανακατανέμονται τα αγαθά και οι υπηρε
σίες που υπάγονται στον Φ.Π.Α.
Εκσυγχρονίζεται και απλουστεύεται ο
Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων.

Μείωση της ανεργίας • Προστασία
των ανέργων
Μόνος δρόμος για την αποτελε
σματική μείωση της ανεργίας είναι η οι
κονομική ανάπτυξη που δημιουργεί νέες
θέσεις εργασίας. Μέχρι όμως να δη-

μιουργηθούν με την οικονομική ανάπτυI Ιδιωτικοποίηση με πλήρη διαφάνεια των
ξη αρκετές δουλειές και να απορροφηπροβληματικών επιχειρήσεων. Οι έργαθούν όλοι οι άνεργοι, οφείλουμε να τους
ζόμενοι που δεν θα μείνουν στην επιχείπροστατεύουμε. Έτσι:
ρήση, θα απορροφηθούν σε άλλες θέΙ Αυξάνεται το ημερήσιο επίδομα από τα
σεις, στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.
2/3 στα 3/4 του μισθού.
Ι Μεταβίβαση στον ιδιωτικό τομέα, με κα- Ι Επεκτείνεται ο χρόνος επιδότησης από
θαρές διαδικασίες, των βιομηχανικών επι- τον ΟΑΕΔ από 6 μήνες σε ένα χρόνο,
χειρήσεων του Δημοσίου (με εξαίρεση Ι Καθιερώνεται επίδομα ενός έτους για
τις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, ΔΕΗ,
τους νέους που ζητούν για πρώτη φορά
ΟΤΕ, κλπ.).
εργασία.

Φορολογική μεταρρύθμιση

Χρηματοδότηση όλων των Ελλήνων

Κεντρικός στόχος της φορολογι
κής μας μεταρρύθμισης είναι η μείωση
της υπέρμετρης φορολογίας, για να κά
νουμε τη νόμιμη οικονομική δράση πιο
συμφέρουσα από την παράνομη. Αυτός
είναι ο μόνος τρόπος να μειωθεί η παρα-

Δυνατότητα χρηματοδότησης
όλων των Ελλήνων από όλες τις Τράπε
ζες για όλους τους σκοπούς. Αυτό μπο
ρεί να εξασφαλιστεί μόνο με την απελευ
θέρωση του τραπεζικού συστήματος. Ο
ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών,

που θα αναπτυχθεί με την απελευθέρω
ση, θα μειώσει τη γραφειοκρατία και θα
οδηγήσει στον ευχερέστερο δανεισμό
των ιδιωτών και των επιχειρήσεων (ιδιαί
τερα των νέων και των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων).

Κοινωνική ευαισθησία από τις ιδιωτι
κές επιχειρήσεις
Ενεργοποιούνται και ενθαρρύνο
νται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις για να
προσφέρουν οι ίδιες στους εργαζόμε
νους αποκεντρωμένα και με δική τους
πρωτοβουλία πρόσθετες κοινωνικές πα
ροχές.
Ό,τι δηλαδή συμβαίνει σε ολό
κληρο τον ανεπτυγμένο κόσμο, όπου οι
επιχειρήσεις με δική τους πρωτοβουλία
παρέχουν στους εργαζόμενους πρόσθε
τη ασφάλιση και ιατροφαρμακευτική πε
ρίθαλψη, δωρεάν διακοπές και συμμετο-

χή στα κέρδη τους, διατηρώντας και αυ
ξάνοντας ταυτόχρονα την οικονομική
τους ισχύ.
Και ο λόγος που το κάνουν είναι
ότι συμφέρει να έχουν ικανοποιημένους
τους εργαζόμενους, γιατί αυτοί είναι το
πραγματικό κεφάλαιο και η δύναμη της
επιχείρησης.
Για τη Νέα Δημοκρατία η οικονομική
ανάπτυξη δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι το
μέσον για την κοινωνική μας πολιτική.
Γιατί κοινωνική πολιτική χωρίς λεφτά
δεν γίνεται.
Και μόνο μια ισχυρή οικονομία μπορεί να
εξασφαλίσει επαρκείς πόρους για:
Ι Ανθρώπινη Υγεία
• Αποτελεσματική Παιδεία
Ι Αξιοπρεπείς συντάξεις
• Καθαρότερο περιβάλλον
• Ποιότητα στη ζωή μας
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λοι γνωρίζουμε ότι η οικονομία
μας έχει τα χάλια της. Αυτός

όμως που πλήρωσε τη ζημιά είναι ο
εργαζόμενος. Πλήρωσε τα ελλείμματα
του μεγάλου κράτους, τις σπατάλες
και τα σκάνδαλα της προηγούμενης
κυβέρνησης.
Ι Το εισόδημα του μειώθηκε. Μόνο μέσα
σε δύο χρόνια έχασε το 15% του εισο
δήματος.
Ι Η φορολογική του επιβάρυνση αυξή
θηκε. Σήμερα πληρώνει το 72% του
συνόλου των φόρων, ενώ το 1981 πλή
ρωνε το 66%.
Ι Η ανεργία τετραπλασιάστηκε.
Ι Τα ασφαλιστικά ταμεία βρίσκονται στα
πρόθυρα της χρεοκοπίας.
Η Κυβέρνηση Τζαννετάκη
καθόρισε την ΑΤΑ του τελευταίου τε τραμήνου 9,2%, τη μεγαλύτερη που
έχει δοθεί ποτέ.

το κράτος. Και θα το πετύχει:
γούμενη κυβέρνηση το απαγόρευε και
Ι Με νοικοκύρεμα και τίμια διαχείριση του μάλιστα την περίοδο της λιτότητας '85κράτους. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι το σημε '87 επέβαλε πρόστιμα για αντίστοιχες
ρινό κράτος με τα ίδια λεφτά μπορεί να
πρωτοβουλίες των επιχειρήσεων.
προσφέρει πολύ περισσότερα. Χωρίς
Ι Προϋπόθεση για την προαγωγή του θε
σπατάλες, σκάνδαλα και κομματικά ρου
σμού των ελεύθερων διαπραγματεύσεων
σφέτια, μπορεί ο εργαζόμενος να αυξή
είναι ο αδέσμευτος και ακηδεμόνευτος
σει το εισόδημα του και να έχει καλύτε
συνδικαλισμός. Γιατί ελεύθερες δια
ρες κοινωνικές υπηρεσίες.
πραγματεύσεις δεν μπορεί να γίνουν με
Ι Με την ενθάρρυνση της κοινωνικής ευαι διορισμένες διοικήσεις.
σθησίας των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Εν
2.0 εργαζόμενος συνεργάτης και όχι
θαρρύνοντας τις ιδιωτικές επιχειρήσεις
υπάλληλος
να προσφέρουν στους εργαζόμενους
Η Νέα Δημοκρατία προωθεί νέες
πρόσθετες κοινωνικές παροχές όπως
αντιλήψεις
και πρωτοποριακούς
συμβαίνει σε όλο τον ανεπτυγμένο κό
θεσμούς, θέλει τον εργαζόμενο
σμο. Γιατί το σπουδαιότερο κεφάλαιο και
συνεργάτη και όχι υπάλληλο. Δί
η πραγματική δύναμη της επιχείρησης
νει τη δυνατότητα στις επιχειρή
είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι.
σεις να προσφέρουν πρόσθετες
κοινωνικές παροχές και συμμετο
χή των εργαζόμενων στα κέρδη
των επιχειρήσεων.
1. Προστασία του εργατικού εισοδήμα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ

τος, ΑΤΑ, ελεύθερες διαπραγματεύ Ι Γι' αυτό καθιερώνει ειδικά φορολογικά
σεις
κίνητρα για τις επιχειρήσεις που διανέ

Η Νέα Δημοκρατία εγγυάται τα
εισοδήματα των εργαζόμενων διατηρώ
ντας την ΑΤΑ ως ελάχιστο όριο ασφα
Η κατάσταση είναι δύσκολη. Παρ'
λείας. Αυτό όμως δεν αποτελεί, ούτε το
όλες τις δυσκολίες η Νέα Δημοκρατία,
στόχο, ούτε το ιδανικό. Το πρόγραμμα
άμεσα, εγγυάται το πραγματικό εισόδη
της προβλέπει:
μα των εργαζομένων. Ότι παίρνουν σή Ι Αύξηση του εισοδήματος του εργαζόμε
μερα είναι απόλυτα κατοχυρωμένο απέ
νου ανάλογη με την αύξηση του εθνικού
ναντι στην ακρίβεια και τη φορολογία. Γι' εισοδήματος και σύνδεση της αμοιβής
αυτό η ΑΤΑ διατηρείται ως ελάχιστο όριο με την παραγωγικότητα.
ασφαλείας για την προστασία του εισο Ι Ελεύθερες διαπραγματεύσεις, για τις
δήματος των εργαζομένων. Οι εργαζόμε εθνικές, συλλογικές και κλαδικές συμβά
νοι αρκετά πλήρωσαν. Κανένας δεν έχει σεις. Έτσι οι εργαζόμενοι θα διαπραγμα
το δικαίωμα να τους ζητήσει να πληρώ
τεύονται οι ίδιοι τις αμοιβές τους.
σουν και άλλο.
Επίσης με τις ελεύθερες διαπραγματεύ
Η Νέα Δημοκρατία δεν αρκείται σ σεις δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρή
σεις να δώσουν παραπάνω αυξήσεις και
αυτό. Στόχος της είναι η αύξηση του
μεγαλύτερες κοινωνικές παροχές με δι
εισοδήματος και η ουσιαστική Βελτίωση
κή τους πρωτοβουλία. Αντίθετα η προη
των κοινωνικών υπηρεσιών που παρέχει

ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ

μουν κέρδη στους εργαζόμενους με τη
μορφή μετοχών ή πριμ και παρέχουν
πρόσθετη ασφάλιση, ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη και οποιαδήποτε άλλη κοινω
νική υπηρεσία, όπως κάνουν όλες οι επι
χειρήσεις στο εξωτερικό. Κέρδος από
αυτές τις καινούργιες αντιλήψεις για την
οικονομία θα έχουν και οι εργαζόμενοι
λόγω των πρόσθετων παροχών και οι
επιχειρήσεις εξαιτίας της αύξησης της
παραγωγικότητας και του πρόσθετου εν
διαφέροντος των εργαζόμενων για την
εξέλιξη τους.
Παράλληλα επιτυγχάνεται η δια
σπορά των μετοχών και η δημιουργία
πολυμετοχικών ανώνυμων εταιρειών που
η Νέα Δημοκρατία θεωρεί βασικό παρά
γοντα οικονομικής ανάπτυξης και κοινω
νικής προόδου.

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΠΛΟΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΑΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Ο

λοι πλέον αναγνωρίζουν ότι η παι
δεία τα τελευταία χρόνια πάει
«από το κακό στο χειρότερο». Το εκ
παιδευτικό σύστημα σήμερα είναι μο
νόδρομος για την ανεργία και την
υποαπασχόληση. Το ποσοστό των δα
πανών για την Παιδεία μειώνεται συνε
χώς. Από 11,9% την επταετία 19751981 για να φτάσει σε 9,8% την επταε
τία 1982-88, το μικρότερο ποσοστό
της τελευταίας εικοσαετίας.

1975

1981 1982

1988

1$

Δαπάνες για την Παιδεία ως ποσοστό του γενικού προϋπολογισμού.

1981

105.215 δρχ.

1987

81.637 δρχ.

1988

74.840 δρχ.

Δαπάνη ανά φοιτητή ή σπουδαστή (σε σταθερές τιμές 1981 )

Τα κτίρια δεν επαρκούν και συστεγά
ζονται αναγκαστικά δύο και τρία σχολεία.
Τα μαθήματα γίνονται υπό απαράδεκτες,
ορισμένες φορές, συνθήκες: χωρίς θέρ
μανση, χωρίς παράθυρα, με στέγες που
στάζουν.
Στα Γυμνάσια και Λύκεια οι μαθητές
παρουσιάζουν μεγάλες αδυναμίες στο
χειρισμό της γλώσσας, ενώ οι γνώσεις
τους, συνήθως, προέρχονται μόνο από
την αποστήθιση.
Πάνω από 50.000 Έλληνες φοιτητές
σπουδάζουν στο εξωτερικό ξοδεύοντας

τα χρήματα των γονιών τους σε πολύτιμο
συνάλλαγμα και η κυβέρνηση δεν έχει
ποτέ ενδιαφερθεί για το πώς θα σταμα
τήσει η φοιτητική μετανάστευση.
Οι απόφοιτοι των υποβαθμισμένων
TEI δεν μπορούν να βρουν δουλειά επει
δή μετά την ψήφιση του νόμου για τα TEI
η προηγούμενη κυβέρνηση δεν φρόντι
σε για τα επαγγελματικά τους δικαιώ
ματα.
Αποτέλεσμα: Απογοήτευση και αδιέ
ξοδο.
Τι έκανε η Κυβέρνηση
Τζαννετάκη

Στους τρεις πρώτους μήνες της θη-

τείας της αντιιιετώπισε άμεσα τα
επείγοντα προβλήματα αυτής της
περιόδου.
Ι Έδωσε 8 δις δρχ. ως έκτακτη οικονο
μική ενίσχυση για να ξεκινήσει η
σχολική χρονιά.
• Έλυσε το πρόβλημα των μετεγγρα
φών των φοιτητών εσωτερικού και
εξωτερικού.
Ι Έλυσε το πρόβλημα των κατατακτή
ριων εξετάσεων σε τμήματα των ΑΕΙ
για φοιτητές TEI και ΑΕΙ.

Τ0 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ
Η Νέα Δημοκρατία έχει πρόγραμμα
με ξεκάθαρους στόχους.
Η Παιδεία πρέπει να είναι όπλο στα χέρια
του νέου για το μέλλον. Από τα σχολεία
θα βγαίνουν υπεύθυνοι πολίτες. Ολο
κληρωμένες προσωπικότητες με κριτική
σκέψη. Η Παιδεία να συνδεθεί με τη ζωή,
την παραγωγή και τις τεχνολογικές εξε
λίξεις. Να παρέχει στους νέους χρήσιμες
γνώσεις. Και η Πολιτεία να εξασφαλίζει
στους νέους ίσες ευκαιρίες, που να επι
τρέπουν στους ικανότερους να προχω
ρήσουν και ταυτόχρονα να ενισχύουν

τους οικονομικά και κοινωνικά αδύνα
τους.

Εξετάσεις και βαβμολογία για τους
μαθητές
Οι μαθητές όλων των Βαθμίδων και
θα εξετάζονται και θα Βαθμολογούνται.
Σε όλες τις τάξεις, από την Πέμπτη Δη
μοτικού μέχρι και την Τρίτη Λυκείου, με
γραπτές εξετάσεις σε τακτά διαστήματα
και οπωσδήποτε στο τέλος του σχολικού
έτους. Οι παραδοσιακές εξετάσεις πρέ
πει να συμπληρωθούν με νέες μεθόδους
(πολλαπλή επιλογή, σωστό - λάθος
κ.λ.π.), που επιτρέπουν τη διόρθωση και
Βαθμολόγηση με εντελώς αντικειμενικά
κριτήρια.

Κινητήρια δύναμη ο Εκπαιδευτικός
Χωρίς τη συνεργασία του Εκπαιδευτι
κού, τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Προτε-

Η Νέα Δημοκρατία δεσμεύεται
μέσα σε πέντε χρόνια κάθε σχολείο
να λειτουργεί σε δικό του κτίριο.
Έτσι θα εκλείψει τελείως η διπλή
Βάρδια.

Τα παιδιά μας να μαθαίνουν καλά
ελληνικά.
Η ελληνική γλώσσα να καλλιεργείται
σε Βάθος, με ιδιαίτερη έμφαση στο Συν
τακτικό και τη Γραμματική. Οι μαθητές
να εξοικειώνονται με τη γλώσσα μας σε
όλες τις μορφές της ιστορικής της εξέλι
ξης. Όχι μόνο γιατί πρέπει να μιλάμε
καλά τη μητρική μας γλώσσα, αλλά και
γιατί προϋπόθεση για να προχωρήσει η
μόρφωση κάθε νέου είναι να μπορεί να
εκφράσει και να μεταδώσει αυτά που
σκέφτεται και πιστεύει.

....αλλά και ξένες γλώσσες
ραιότητα έχει λοιπόν η οικονομική υπο
στήριξη, η επιστημονική κατάρτιση και η
συνεχής επιμόρφωση των Εκπαιδευτι
κών. Ταυτόχρονα όμως, το έργο τους
πρέπει να αξιολογείται, με αντικειμενικά,
μετρήσιμα κριτήρια, θα μπορέσουν να
προσφέρουν το ποιοτικό έργο που η Παι
δεία μας έχει ανάγκη.

Επεκτείνεται ο χρόνος λειτουργίας
των νηπιαγωγείων
Επεκτείνεται ο χρόνος λειτουργίας
των νηπιαγωγείων, για να διευκολύνο
νται οι εργαζόμενες μητέρες.
Ιδρύονται νηπιαγωγεία, ώστε όλα τα παι
διά να έχουν ίσες ευκαιρίες και να πηγαί
νουν δύο χρόνια στο νηπιαγωγείο.

Προβλέπεται η διδασκαλία μιας ξένης
γλώσσας στο Δημοτικό. Και θα καθιερω
θεί σταδιακά, επίσης, η διδασκαλία δύο
ξένων γλωσσών στο Γυμνάσιο και Λύ
κειο. Για να δοθούν ίσες ευκαιρίες για
όλους τους μαθητές στη μάθηση ξένων
γλωσσών χωρίς να πληρώνουν οι γονείς
τους σε φροντιστήρια.

Το Λύκειο εφόδιο για τη ζωή
Οι δέσμες καταργούνται και τα Λύ
κεια παύουν να λειτουργούν ως προθά
λαμοι των Πανεπιστημίων. Με την ανα
νέωση των προγραμμάτων και με την
καθιέρωση κατ' επιλογή μαθημάτων,
ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανά
γκες της περιοχής κάθε σχολείου, στα
διακά θα καταστούν Λύκεια επιλογών.

Όχι στην αποστήθιση
Δεν χρειαζόμαστε την αποστήθιση.
Χρειαζόμαστε την κριτική σκέψη των μα
θητών. Γι' αυτό και πρέπει να αναμορφω
θούν τα προγράμματα σπουδών. Να κα
ταργηθεί το πνευματικό μονοπώλιο του
ενός Βιβλίου και να καθιερωθεί η ελεύ
θερη επιλογή Βιβλίου. Στα Πανεπιστήμια,
με τη χορήγηση ενός δωρεάν δελτίου
συγγραμμάτων, θα μπορούν οι φοιτητές
να διαλέγουν οι ίδιοι τα συγγράμματα
από έναν ευρύ κατάλογο που θα εγκρίνει
το Πανεπιστήμιο.

Ο σχολικός αθλητισμός σε στερεές
βάσεις
Επαναφέρονται οι αθλητικές δραστη
ριότητες σε όλα τα σχολεία της χώρας
και η διαρκής και δωρεάν, μέσω της Γενι
κής Γραμματείας Αθλητισμού, τροφοδό
τηση του σχολικού αθλητισμού με αθλη
τικό υλικό.

Εξασφαλίζονται σε κάθε νέο σχολείο
(και στα υπάρχοντα, όπου είναι εφικτό)
δικές του αθλητικές εγκαταστάσεις και
σε κάθε Πανεπιστήμιο ολοκληρωμένο
Αθλητικό Κέντρο. Διορίζονται, ακόμη,
μόνιμοι γυμναστές στα Δημοτικά σχο
λεία (σε πρώτο στάδιο στις μεγάλες πό
λεις).

Νέος θεσμός - Μονάδες Επαγγελμα
τικής Κατάρτισης (ΜΕΚ)
Δίνεται, επιτέλους, διέξοδος για τους
απόφοιτους του Γυμνασίου και του Λυ
κείου που θέλουν να ενταχθούν γρήγο
ρα στην παραγωγή. Αλλά και στους ενή
λικες που θέλουν να αποκτήσουν γνώ
σεις πάνω στις νέες τεχνολογίες ή να
μετακινηθούν σε άλλο επάγγελμα.
Ιδρύεται Εθνικό Σύστημα Επαγγελματι
κής Κατάρτισης, που θα αξιοποιεί τις

τεράστιες δυνατότητες που δίνει σ αυ
τόν τον τομέα η Ε.Ο.Κ. και θα στηρίζεται
στις Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτι
σης (ΜΕΚ). Οι ΜΕΚ δίνουν στους νέους,
που δεν θέλουν να συνεχίσουν τις σπου
δές τους στην επόμενη βαθμίδα, μια δυ
νατότητα που πριν δεν είχαν. Ευκαιρίες
για δουλειά, δημιουργία και επαγγελμα
τική εξέλιξη.

Το σύστημα εισαγωγής στα πανεπι
στήμια
Η επιλογή των υποψηφίων πρέπει να
στηρίζεται σε ένα αντικειμενικό, αδιά
βλητο και αξιοκρατικό σύστημα. Στο σύ
στημα αυτό οι Δέσμες καταργούνται.
Κάθε υποψήφιος δηλώνει κατά σειρά
προτίμησης τα Τμήματα στα οποία θέλει
να εισαχθεί, χωρίς να περιορίζεται από
τις Δέσμες. Και εξετάζεται στα σχετικά
μαθήματα σε Γενικές εξετάσεις, χωρίς

περιορισμούς στην επανάληψη των εξε
τάσεων ή στην ηλικία.

Τα Πανεπιστήμια ανταγωνίζονται με
ταξύ τους για καλύτερη ποιότητα
Για να ανέβει η ποιότητα του ερευνη
τικού και εκπαιδευτικού τους έργου εί
ναι ανάγκη να ανταγωνίζονται μεταξύ
τους. Η οικονομική ενίσχυση κάθε Πανε
πιστημίου από την Πολιτεία συνδέεται με
την ποιότητα του έργου που παράγει,
σύμφωνα με διεθνώς παραδεκτά κρι
τήρια.
Κάθε Πανεπιστήμιο διαχειρίζεται, χω
ρίς παρεμβάσεις του κράτους, τις υποθέ
σεις του και καθορίζει το πρόγραμμα
σπουδών του. Έτσι, καλύτερες σπουδές

θα σημαίνουν περισσότερα χρήματα στο
Πανεπιστήμιο που τις προσφέρει.
Παράλληλα θα λειτουργήσουν - αμέσως
μόλις αρθούν τα σχετικά νομικά εμπόδια
- και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια για να εξα
σφαλίσουμε την ελεύθερη επιλογή, τη
δημιουργία νέων επιστημονικών κλάδων
στη χώρα μας και το κυριότερο: για να
ενισχύσουμε τον ανταγωνισμό για καλύ
τερη ποιότητα. Οι οικονομικά ασθενέ
στεροι θα σπουδάζουν σε αυτά με υπο
τροφίες, όπως γίνεται και στο Εξωτερικό.

Εκτεταμένο σύστημα υποτροφιών
Για να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες
και να μπορούν οι οικονομικά ασθε
νέστεροι να σπουδάζουν χωρίς να
επιβαρύνουν τις οικογένειες τους
και οι καλοί να έχουν κίνητρα για
δουλειά και διάκριση.

Κι ακόμη:
Ολοκληρώνεται ο καθορισμός των
επαγγελματικών δικαιωμάτων των απο
φοίτων KATE, ΚΑΤΕΕ και TEI και καθορί
ζονται με σαφήνεια οι προϋποθέσεις με
τις οποίες θα μπορούν να συνεχίσουν τις
σπουδές τους σε πανεπιστημιακά τμή
ματα.

Ισοτιμία πτυχίων
Το ΔΙΚΑΤΣΑ να δέχεται ή να απορρί
πτει εκ των προτέρων μόνο πτυχία Πανε
πιστημίων και όχι να εξετάζει κάθε πτυ
χίο χωριστά.
Γιατί μόνο έτσι θα πάψει η αβεβαιό
τητα για την αναγνώριση των πτυχίων και
δεν θα υποβαθμίζεται η προσωπικότητα
του Έλληνα φοιτητή στο εξωτερικό.

Τα Πανεπιστήμια συνδέονται με την
παραγωγή
Τα Πανεπιστήμια αναλαμβάνουν

Μεταπτυχιακές σπουδές επιτέλους
στην Ελλάδα
Γιατί πρέπει όλοι οι Έλληνες φοιτη
τές να έχουν ίσες ευκαιρίες για μεταπτυ
χιακές σπουδές όποια κι αν είναι η οικο
νομική τους κατάσταση. Αρκετό συνάλ
λαγμα χάνουμε κάθε χρόνο για τέτοιες
σπουδές στο εξωτερικό.

Τα TEI γίνονται πανεπιστημιακά τμή
ματα
Οι Τεχνολόγοι Εφαρμογής να είναι
πανεπιστημιακού επιπέδου. Αναμορφώ
νονται τα Τμήματα των TEI και Εξελίσσο
νται σε Πανεπιστημιακά Τμήματα. Συγ
χρόνως, δημιουργούνται και νέα Πανεπι
στημιακά Τμήματα, για να καλύψουν τις
καινούριες αναγκαίες ειδικότητες.

ερευνητικό έργο σε συνεργασία με επι
χειρήσεις είτε του Δημοσίου είτε του
Ιδιωτικού τομέα. Έτσι με τη σύνδεση ΑΕΙ
- επιχειρήσεων, που είναι ήδη πραγματι
κότητα στις περισσότερες χώρες Ανατο
λής και Δύσης:
Ι Η έρευνα γίνεται εκεί που κυρίως την
χρειαζόμαστε: στα Πανεπιστήμια.
• Τα Πανεπιστήμια έχουν μια πρόσθετη
πηγή χρηματοδότησης.
Ι Οι φοιτητές κάνουν χρήση των υποτρο
φιών που παρέχουν οι επιχειρήσεις και
ταυτόχρονα εξοικειώνονται με την παρα
γωγή.
• Η οικονομία βρίσκει στελέχη που εξυπη
ρετούν τις ανάγκες της και οι νέοι κά
νουν το πρώτο τους βήμα στην επαγγελ
ματική τους σταδιοδρομία.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΕΞΕΛΙΞΗ
χουμε συνηθίσει να ακούμε ότι το
μέλλον ανήκει στους νέους.
Όμως οι νέοι σήμερα ζουν με το άγχος
για το παρόν, με αγωνία για το μέλλον.
Οι γνώσεις που παρέχονται στο Λύκειο
και στο Πανεπιστήμιο είναι άχρηστες
για τη ζωή. Οι θέσεις εργασίας λίγες
και οι ευκαιρίες για να κάνει κάποιος
τη δική του δουλειά ακόμα λιγότερες.
Τώρα δημιουργούνται οι προϋποθέ
σεις για ένα καινούριο ξεκίνημα.
Τώρα, μπαίνουν τα θεμέλια της ανά
πτυξης και της προόδου. Τώρα είναι η
στιγμή οι νέοι να έλθουν στο προσκή
νιο, να πάρουν στα χέρια τους το μέλ
λον, το δικό τους και της χώρας. Η Νέα
Δημοκρατία τους εμπιστεύεται και το
πρόγραμμα της το αποδεικνύει:
ΠΑΙΔΕΙΑ: όπλο για το μέλλον
Είναι ανάγκη να πάψει η παιδεία να είναι
μηχανισμός αποστήθισης άχρηστων γνώ
σεων. Να συνδεθεί με τη ζωή και τις
σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας και
του τόπου.
Με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρα
τίας:
Καταργούνται οι δέσμες στα Λύκεια και
αναμορφώνονται τα προγράμματα
σπουδών.
Ιδρύονται Μονάδες Επαγγελματικής Κα
τάρτισης.
Συνδέονται τα Πανεπιστήμια με την οικο
νομία και τις επιχειρήσεις.
Δημιουργούνται νέα μεταπτυχιακά προ
γράμματα σπουδών.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΝΕΟΙ: Συμμετοχή
στα κέοδπ
Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει ότι οι εργα
ζόμενοι πρέπει να είναι συνεργάτες και
όχι υπάλληλοι της επιχείρησης. Γι' αυτό
θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για
τη συμμετοχή των εργαζόμενων στη ζωή
και στα κέρδη των επιχειρήσεων, είτε με
τη μορφή πριμ παραγωγικότητας είτε με
τη διανομή των μετοχών.
Μείωση της ανεργίας · Προσταfllfl TfilV flVf ÌWfilV

Μόνος δρόμος για την αποτελε
σματική μείωση της ανεργίας εί
ναι η οικονομική ανάπτυξη που
δημιουργεί νέες θέσεις εργα
σίας. Μέχρι όμως να δημιουργη
θούν με την οικονομική ανάπτυξη
αρκετές δουλειές, οφείλουμε να
προστατεύσουμε τους άνεργους.
Το Πρόγραμμα της Νέας Δημο
κρατίας:
Αύξηση του ημερήσιου επιδόμα
τος από τα 2/3 στα 3/4 του μισθού.
Επίδομα ενός έτους για τους
νέους που ζητούν για πρώτη φο
ρά εργασία.
Επέκταση του χρόνου επιδότη
σης από τον ΟΑΕΔ από 6 μήνες
σε ένα χρόνο.

ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ
Καθιερώνεται ετήσιος Πανελλήνιος δια
γωνισμός για τις προσλήψεις στο δημό
σιο τομέα. Ο διαγωνισμός θα γίνεται κα
τά το πρότυπο των Γενικών Πανελληνίων
Εξετάσεων, η αντικειμενικότητα των
οποίων είναι ευρύτερα αποδεκτή. Έτσι η

αξιοκρατία θα αντικαταστήσει το «μέ
σον» και το ρουσφέτι,
θεσπίζεται εκτεταμένο σύστημα υπο
τροφιών στα Πανεπιστήμια. Για να μπο
ρούν οι οικονομικά αδύνατοι να σπουδά
ζουν χωρίς να επιβαρύνουν τους γονείς
τους και οι καλοί να έχουν κίνητρα για
δουλειά και διάκριση.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ: Άνετη

χρηματοδότηση
Καθιερώνεται δωρεάν ενίσχυση (35 •
70%) των επενδύσεων των νέων αγρο
τών. Χρηματοδοτούνται, με ευνοϊκούς
όρους, μέχρι 100% για την αγορά γης και
την απόκτηση σύγχρονης κατοικίας. Για
να μπορεί ο νέος αγρότης να αποκτήσει
τα μέσα για μια άνετη και σύγχρονη ζωή.
Γιατί οι νέοι πρέπει να μείνουν στον τόπο
τους.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ: Στήριγ
μα οι τράπεζες
Για να αναπτυχθούν νέες μορφές επιχει
ρηματικής δραστηριότητας είναι απαραί
τητο οι νέοι να χρηματοδοτούνται από
τις τράπεζες χωρίς υποθήκες. Με μόνη
εγγύηση το επιχειρηματικό τους σχέδιο
και τη διάθεση τους για δουλειά. Γι' αυτό
η Νέα Δημοκρατία απελευθερώνει το
τραπεζικό σύστημα.

Η ΘΗΤΕΙΑ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΞΙΟ
ΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ
Η θητεία μειώνεται για να αξιοποιούν οι
νέοι παραγωγικά το χρόνο τους.
Πέραν της κανονικής θητείας, κάθε
στρατεύσιμος θα μπορεί, εφόσον το επι
θυμεί, να παραμείνει άλλον ένα χρόνο
για επαγγελματική εκπαίδευση και να
αμείβεται.

ΓΕΑ

TON

ΑΓΡΟΤΗ
ετά το 1981 η ελληνική γεωργία
σταμάτησε να αναπτύσσεται για
πρώτη φορά μεταπολεμικά.
Κατά την περίοδο μάλιστα από το 1982
-1988 η γεωργική παραγωγή, όχι μόνο
δεν αυξήθηκε στο σύνολο της, αλλά
και μειώθηκε ελαφρά, ενώ σε ορισμέ
νους κλάδους σημειώθηκε σημαντική
πτώση.
Τα χρήματα που έδινε η ΕΟΚ στη
χώρα μας για τους αγρότες ήταν πολ
λά. Όμως οι αγρότες δεν τα έπαιρναν
γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση δεν
τους τα έδινε.
1

ρ ί

50 δις
40 δις
30 δις

Σύνολο
620 δις

Οι αγρότες μας, εκτός από τα χρήμα
τα που έχασαν εξαιτίας της προηγούμε
νης κυβέρνησης, ζημιώθηκαν και από
την αύξηση του κόστους στα μέσα γεωρ
γικής παραγωγής (λιπάσματα, φυτοφάρ
μακα, αγροτικά μηχανήματα κ.α.) λόγω
του υψηλού πληθωρισμού την επταετία
'81-88.
Αποτέλεσμα ήταν ο αγρότης να
χρειάζεται όλο και περισσότερα χρήματα
για να αγοράσει τα απαραίτητα μέσα για
τη δουλειά του.

τους προς την Αγροτική Τράπεζα,
που έληξαν μέχρι 15/9/1989, σε 10
χρόνια ενώ η πρώτη δόση του
χρέους θα καταβληθεί το 1992.
Επίσης χορηγούνται δάνεια
αυξημένα μέχρι 50% για όσους
αγρότες ήταν συνεπείς στις υπο
χρεώσεις τους στην Αγροτική
Τράπεζα.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ
Μεγαλύτερο εισόδημα για τον
αγρότη

*·

ν οι αγρότες
ι δις

Το κόστος μεγάλωσε · Το ειαόδημα
μειώθηκε

από τη διαφορά της πράσινης
δραχμής
καθυστέρηση εφαρμογής
διαρθρωτικού προγράμματος
καταβολή του μισού επιδόματος
προβληματικών περιοχών
από την εφαρμογή της συνυπευ
θυνότητας (βαμβάκι, λάδι, σιτάρι
κλπ.)
Σημαίνει: 600.000 δρχ. κατά μέσο
όρο κάθε αγρότης

Κόστος μέσων γεωργικής παρα
γωγής
1981

1988

ΕΙΔΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ

1 ΣΑΚΙ ΛΙΠΑΣΜΑ

ΜΑΛΑΚΟ

1 ΤΡΑΚΤΕΡ

70,5 ΤΟΝΟΙ

1 ΤΡΑΚΤΕΡ

92 ΤΟΝΟΙ

60-80 HP

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

60-80 HP

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΕΙΔΟΣ

13,5 ΚΙΛΑ

ΚΟΣΤΟΣ
20,5 ΚΙΛΑ

1 ΣΑΚΙ ΛΙΠΑΣΜΑ ΜΑΛΑΚΟ

ΣΙΤΑΡΙ

ΣΙΤΑΡΙ

Για την ανακούφιση από τα
χρέη 35.000 αγροτών η κυβέρνη
ση Τζαννετάκη αποφάσισε: Οι
αγρότες θα εξοφλήσουν τα χρέη

1 θα πετύχουμε καλύτερες τιμές μέσα
στην ΕΟΚ για τα προϊόντα που προστα
τεύονται από αυτήν. Η Νέα Δημοκρατία
εγγυάται ότι δεν θα υπάρξει ξανά άνοιγ
μα μεταξύ της πράσινης δραχμής και της
χρηματιστηριακής της αξίας.
Η κυβέρνηση του κόμματος
που έβαλε την Ελλάδα στην Ευ
ρωπαϊκή Κοινότητα είναι η μόνη
εγγύηση ότι η Ελλάδα θα δια
πραγματευτεί με επιτυχία στην
ΕΟΚ για να εισπράξουν οι αγρό-

τες μας περισσότερα χρήματα
από αυτήν.
Ι Μειώνεται το κόστος με την ουσιαστική
μείωση του πληθωρισμού, καθώς και με
τη συγκράτηση των τιμών στα μέσα πρώ
της χρήσης για τη γεωργική καλλιέργεια
(λιπάσματα, φυτοφάρμακα, γεωργικά μη
χανήματα).
1 Οι αγρότες πληρώνονται αμέσως με την
παράδοση των προϊόντων: για να παίρνει
ο αγρότης τα χρήματα του αμέσως και όχι
καθυστερημένα οπότε και χάνεται μέρος
της αγοραστικής τους δύναμης.
Η Νέα Δημοκρατία είχε προ
τείνει την κατάργηση των αγορα
νομικών διατάξεων καθορισμού
τιμών (δελτίο τιμών). Η κυβέρνη
ση Τζαννετάκη υιοθέτησε την
πρόταση αυτή και κατάργησε τις
διατάξεις αυτές, που στο παρελ
θόν είχαν δημιουργήσει προβλη

τών γεωργικών Βιομηχανιών και του εξα
Ελεύθερη και επαρκής χρηματοδό
γωγικού εμπορίου γεωργικών προϊόντων. τηση
1 Λειτουργούν άμεσα οι τοπικές αγορές
(που ανέστειλε η προηγούμενη κυβέρνη
Ανοικτός λογαριασμός, με τον
ση το 1981 ) για να σταματήσουν οι μεσά
οποίο θα χρηματοδοτείται κάθε
ζοντες να κερδίζουν σε βάρος του
αγρότης, συνεταιρισμός και
αγρότη.
αγροτική επιχείρηση, για όλες τις
1 Εφαρμόζεται η τυποποίηση και στην εσω
δραστηριότητες τους.
τερική αγορά.
1 Κατασκευάζονται μεγάλα αναπτυξιακά 1 Οι αγρότες χρηματοδοτούνται όχι μόνο
με βάση την εμπράγματη ασφάλεια (υπο
έργα (αρδευτικά σε Θεσσαλία, πεδιάδα
θήκη της γης, τιον μηχανημάτων ή του
θεσ/νίκης, Ανατ. Μακεδονία, Θράκη,
σπιτιού) αλλά και με ουσιαστικά κριτήρια,
Κρήτη, Άρτα, Πρέβεζα κ.λπ.).
όπως η παραγωγικότητα, η ηλικία, το εί
δος της καλλιέργειας κ.λπ.
Ο αγρότης ιδιοκτήτης της γης του
Ο αγρότης να είναι πραγματικός κύ 1 Φροντίδα για τη στέγη με ειδικό πρό
ριος της γης του και της περιουσίας του. γραμμα του αγροτικού τομέα, με την κα
1 Διανέμεται άμεσα στους αγρότες (ακτή θιέρωση δανείου για ν' αποκτήσει ο αγρό
της σύγχρονη και άνετη κατοικία.
μονες, μικροκληρούχους, πολύτεκνους,
νέους) η καλλιεργήσιμη γη που ανήκει 1 Μειώνονται τα επιτόκια με την πολιτική
νοικοκυρέματος της οικονομίας.
στο Δημόσιο.
1 Επιλύονται οριστικά με νομοθετική ρύθ
μιση οι αμφισβητήσεις από το κράτος του

Για το νέο αγρότη
Η Νέα Δημοκρατία, θα στηρί-

μα στη λειτουργία της αγοράς και
ήταν σε βάρος του παραγωγού.
(Απόφαση 2311/4.9.89). Έτσι οι τι
μές τώρα διαμορφώνονται ελεύ
θερα με το μεγαλύτερο δυνατό
κέρδος για τον παραγωγό.

δικαιώματος ιδιοκτησίας ιδιωτών σε
αγροτικές εκτάσεις. Χορηγούνται μεταγράψιμοι οριστικοί τίτλοι στους δικαιού
χους.
Ι Οι αγρότες χρηματοδοτούνται με ευνοϊ
κούς όρους μέχρι και 100% για αγορά

1 Ανακοινώνονται έγκαιρα οι τιμές ασφα
γηςλείας και οι αγρότες ενημερώνονται
1 Καταργείται ο φόρος κληρονομιάς, γονι
έγκαιρα για τα προϊόντα που ζητάει η
κής παροχής και δωρεάς μέχρι της δη
ξένη και η ντόπια αγορά.
μιουργίας βιώσιμου κλήρου, όταν η γη θα
Ι Τα προϊόντα απορροφούνται γρήγορα με μεταβιβάζεται σε εκείνον που μένει στη
την έγκαιρη και άνετη χρηματοδότηση
γεωργία.

ζει το νέο αγρότη για να μείνει
στον τόπο του και να κερδίζει. Το
πρόγραμμα της Νέας Δημοκρα
τίας προβλέπει:
Ι Δωρεάν ενίσχυση (35-70%) των
επενδύσεων (εγκαταστάσεις, μη
χανήματα, φυτείες, ζώα κ.λπ.) των
νέων Αγροτών.
Ι Επαρκή χρηματοδότηση μέχρι και
100% και με ευνοϊκούς όρους για
την αγορά γης και για την απόκτη-

Καθιερώνεται η συμπληρωματική ασφάλι
ση όλων των κατ' επάγγελμα αγροτών, 1
ανδρών και γυναικών, ηλικίας από 25-65
ετών, με συμμετοχή των ιδίων και του
κράτους, ώστε οι συντάξεις των αγροτών
να φτάσουν τις συντάξεις των άλλων ερ Ι
γαζομένων (όπως των ασφαλισμένων του
ΙΚΑ).
îwiraipp: Ummmf^mm m Ι Εφαρμόζεται πλήρως ο κανονισμός της 1
παραγωγικοί
ΕΟΚ (48.000 δρχ. σύνταξη) για πρόωρη
συνταξιοδότηση των αγροτών ηλικίας 55H Νέα Δημοκρατία θα νοικοκυρέψει
65 ετών.
και θα εκσυγχρονίσει τους Συνεταιρι
Ι
Καθιερώνεται το σύστημα της ελεύθερης Ι
σμούς ώστε να γίνουν ανεξάρτητοι και
επιλογής γιατρού. Κάθε αγρότης, με το
παραγωγικοί. Για να αντιμετωπίσουν τον
βιβλιάριο Υγείας του, θα μπορεί να επιλέ
ανταγωνισμό του 1992.
γει ελεύθερα το γιατρό που προτιμάει.
Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας
1 Επίσης για την ύπαιθρο και ιδιαίτερα για
προβλέπει:
τις ορεινές και νησιωτικές περιοχές,
Ι Καταργούνται οι ανελεύθερες και αντι
εκτός από τα αγροτικά ιατρεία και τα
δημοκρατικές διατάξεις του Ν.1541/85
και αντικατάσταση τους για να διασφαλι Κέντρα Υγείας, οργανώνεται πλήρες δί
κτυο καλά εξοπλισμένων κινητών ια
στεί η αυτονομία, η αυτοδιαχείριση και η
τρείων και μέσων μεταφοράς ασθενών.
ανάπτυξη των Συνεταιρισμών.
ση και τον εξοπλισμό σύγχρονης
κατοικίας.
1 Εφαρμόζονται προγράμματα εκ
παίδευσης των νέων αγροτών με
την οικονομική ενίσχυση της
ΕΟΚ.

Γιατηνιτροτρβφη
1 Λειτουργούν οι συνεταιριστικές οργανώ
Είναι απαράδεκτο να δίνουμε σε συ
σεις με πλήρη διαφάνεια και στα πλαίσια
νάλλαγμα εκατομμύρια δολάρια κάθε
του ελεύθερου ανταγωνισμού.
χρόνο για εισαγωγές κτηνοτροφικών
1 Εξασφαλίζονται οι αναγκαίες πιστώσεις
προϊόντων (εισάγουμε μέχρι και φέτα!)
στους συνεταιρισμούς (δάνεια, πιστώ
και η κτηνοτροφία μας να μαραζώνει. Με
σεις, διακανονισμοί) και η απαραίτητη τε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας:
χνική Βοήθεια για την ανάπτυξη της δρα 1 Ρυθμίζονται τα κτηνοτροφικά χρέη για
στηριότητας τους.
περίοδο μέχρι 10 χρόνια και με αρχικό
πάγωμα 3 χρόνια.
Καλύτερες luντόξεις - Ασφάλιση και 1 Ασφαλίζεται το ζωικό κεφάλαιο.
υγεία
1 Οι νέοι κτηνοτρόφοι χρηματοδοτούνται
Ι Αυξάνονται άμεσα οι αγροτικές συντά
και ενισχύονται δωρεάν 50-70% και για
έργα στους Βοσκότοπους (δρόμοι, ποτίξεις. Από 1.1.1990 θα φτάσουνιις 15.000
στρες, στέγαστρα κλπ.).
δρχ.

Για την ανάπτυξη των δασών
Αυξάνεται και αξιοποιείται η δασική πα
ραγωγή με την ανάπτυξη νέων δασικών
Βιομηχανιών υψηλής τεχνολογίας κοντά
στα δάση.
Αξιοποιούνται οι δασικοί Βοσκότοποι και
αποδίδονται στις κοινότητες για τη δια
χείριση προς όφελος των κτηνοτρόφων.
Συντάσσεται μέσα σε ένα χρόνο το Δασο
λόγιο, με το οποίο θα χωριστούν τα δάση
από τους βοσκότοπους και από τις καλ
λιέργειες.
Συντάσσεται το Δασικό Κτηματολόγιο και
επιλύονται με γρήγορη αποκεντρωμένη
διαδικασία τα ιδιοκτησιακά προβλήματα.

Για τη ν αλιεία
Η Ελλάδα με 15.000 χιλιόμετρα ακτές
και 2 εκ. στρέμματα λιμνοθάλασσες, λί
μνες και ποτάμια, είναι ελλειμματική στην
αλιεία.

Η κυβέρνηση Τζαννετάκη
έδωσε 1,6 δις δρχ. που ήδη έχει
διατεθεί για την εξόφληση καθυ
στερούμενων πληρωμών ψαρά
δων καθώς και για εκτέλεση
έργων.
Ι Κατοχυρώνεται θεσμικά το επάγγελμα
του ψαρά και συντάσσεται νέος αλιευτι
κός κώδικας.
1 Κατασκευάζονται έργα υποδομής Αλιευτικά καταφύγια, ιχθυόσκαλες, ψυ
γεία, αποθηκευτικοί χώροι.
1 Εκσυγχρονίζεται ο αλιευτικός στόλος και
εξασφαλίζονται αλιευτικά πεδία.
1 Χρηματοδοτούνται με δωρεάν ενίσχυση
μέχρι 50-60% οι επενδύσεις στην αλιεία
και ιδιαίτερα στην ιχθυοκαλλιέργεια εν
τατικής μορφής.

ΓΕΑ

ΤΗΝ

ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

Η

ιατρικές μονάδες με γιατρούς του ΙΚΑ.
ασφαλισμένοι της τρίτης ηλικίας να δια
Νέα Δημοκρατία Βλέπει στο πρό
Επισκέπτονται κάθε γειτονιά και κοινό
λέγουν
ελεύθερα
το
γιατρό
και
τον
οδο
σωπο του ηλικιωμένου έναν άν
τητα φροντίζοντας τους ηλικιωμένους
ντογιατρό τους, καθιερώνεται Ατομικό
θρωπο που συμμετέχει ενεργά στην
Βιβλιάριο Υγείας, που θα ισχύει σε όλους που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα.
κοινωνική ζωή. Και θεωρεί υποχρέωση
τους
ασφαλιστικούς οργανισμούς (και γι' Έτσι δεν θα ταλαιπωρούνται στις ουρές
της πολιτείας να του ανταποδώσει αυ
του ΙΚΑ.
αυτούς που είναι ασφαλισμένοι στον
τά που της έχει προσφέρει.
ΟΓΑ, ΙΚΑ, TEBE κλπ.). Με αυτό ο ασφα Ι Επέκταση, εκσυγχρονισμός και ποιό
Γι' αυτό στόχος μας για την τρίτη
λισμένος μπορεί να επισκέπτεται
τητα στη λειτουργία των ΚΑΠΗ, τα οποία
ηλικία δεν είναι μόνο ανθρώπινες υπη οποιονδήποτε γιατρό θέλει- όπως
πρώτη η Νέα Δημοκρατία ίδρυσε το 1978.
ρεσίες υγείας, αξιοπρεπείς συντάξεις
ισχύει σήμερα π.χ. με τους τραπεζικούς - Ι Αναπτύσσεται ο ιαματικός τουρισμός
και υψηλή ποιότητα στην Κοινωνική
χωρίς να κάθεται στην ουρά και χωρίς να με δημιουργία κατάλληλων εγκαταστά
Πρόνοια. Είναι κυρίως η κατάκτηση
πληρώνει από την τσέπη του.
σεων στις λουτροπόλεις, χωρίς οικονομι
από τους ηλικιωμένους της κοινωνι
Ι Ο ασφαλισμένος διαλέγει ελεύθερα το
κή επιβάρυνση για τα άτομα της τρίτης
νοσοκομείο που θέλει. Διαλέγοντας το
κής θέσης που δικαιούνται και αξί
ηλικίας.
ζουν. Η δραστήρια συμμετοχή τους
στη ζωή και στις εξελίξεις της.
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Για τις συντάξεις
Όλοι ξέρουμε ότι η προηγούμενη κυ
βέρνηση τίναξε κυριολεκτικά τα ταμεία
στον αέρα. Το ΙΚΑ, το TEBE και το NAT,
έχουν σήμερα έλλειμμα περίπου 1 τρισε
κατομμύριο δρχ.!!!
Όταν πριν από 8 μόλις χρόνια το NAT
ήταν ο πλουσιότερος ασφαλιστικός ορ
γανισμός και το ΙΚΑ είχε πλεόνασμα.
Η Νέα Δημοκρατία εγγυάται αρχι
κά την πραγματική σημερινή αξία των
συντάξεων και στη συνέχεια την αύ
ξηση τους με την εξυγίανση των
ασφαλιστικών ταμείων, το νοικοκύ
ρεμα του κράτους και την οικονομική
ανάπτυξη που θα επιτύχει.
Για την υγεία
• Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας
Για να μπορούν όλοι και ιδιαίτερα οι

νοσοκομείο που θέλει, ο ασφαλισμένος
αποφασίζει έμμεσα πού θα πληρώσει το
ταμείο του τα λεφτά νοσηλείας. Έτσι
όλα τα νοσοκομεία θα αναγκαστούν να
λειτουργούν καλύτερα και κυρίως να σέ
βονται και να μεταχειρίζονται καλύτερα
τους ανθρώπους.

Για τις υπηρεσίες Κοινωνικής Πρό
νοιας

• Ενισχύονται οικονομικά και παρέχεται
άδεια από την εργασία των ατόμων εκεί
νων που περιθάλπουν στο σπίτι τους
συγγενικά πρόσωπα τρίτης ηλικίας, ώστε
να αποφευχθεί κατά το δυνατό η λύση
των ιδρυμάτων.

Ι

Στόχος μας είναι, όχι μόνο η εγγύηση Ι
λειτουργίας των υπηρεσιών πρόνοιας,
αλλά κυρίως η υψηλή τους ποιότητα.
Ι Εξυπηρέτηση στο σπίτι των ηλικιωμέ
νων που ζουν μόνοι τους. Παραμερίζεται
η λογική του ιδρυματισμού που επικρα Ι
τεί τώρα (συγκέντρωση των ηλικιωμένων
σε οίκους ευγηρίας).
Ι
Ι Κινητές μονάδες εξυπηρέτησης ηλι
κιωμένων. Πλήρως εξοπλισμένες κινητές

Για την ενεργό συμμετοχή στη ζωή
της τρίτης ηλικίας
Επαγγελματική Επιμόρφωση για τα
άτομα τρίτης ηλικίας που το επιθυμούν.
Καθιερώνεται μειωμένο τιμολόγιο τη
λεφωνικών τελών ρεύματος και τελών
τηλεοράσεως για τους συνδρομητές της
τρίτης ηλικίας που ζουν μόνοι τους και
έχουν χαμηλό εισόδημα.
Ενισχύεται ο Κοινωνικός Τουρισμός
για την τρίτη ηλικία.
Μειωμένες τιμές σε μέσα μαζικής με
ταφοράς και στα εισιτήρια των θεάτρων,
κινηματογράφων, συναυλιών κ.ά.

ΣΙΓΟΥΡΙΑ, ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ, ΕΠΙΛΟΓΗ

Ο

λοι θέλουμε καλύτερη Υγεία.
Όλοι όμως ζούμε το αδιέξοδο
της Υγείας σήμερα. Πολλοί πιστεύουν
ότι αν «στριμωχτούν» οι γιατροί και αν
«στρώσουν» λίγο τα πράγματα στα
κρατικά νοσοκομεία, το σημερινό σύ
στημα μπορεί να λειτουργήσει. Με αυ
τή ακριβώς τη λογική η προηγούμενη
κυβέρνηση επιχείρησε να λειτουργή
σει το ΕΣΥ. Ποιο ήταν όμως το αποτέ
λεσμα:

λά αντίθετα αυξήθηκαν.
Το έλλειμμα των υπηρεσιών Υγείας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
έφτασε το 1989 τα 130 δις δρχ.

Ξοδεύουμε ένα σωρό λεφτά και δεν
έχουμε Υγεία
Όσοι πιστεύουν ότι η περίθαλψη στα
δημόσια νοσοκομεία είναι δωρεάν κά
νουν λάθος. Κάθε μέρα νοσηλείας σε
δημόσιο νοσοκομείο κόστιζε το 1988, κα
τά μέσο όρο, 22 - 28.000 δρχ. (το 1981
ήταν 4.500 δρχ.)

Ημερήσιο κόστος νοσηλείας

Το ΕΣΥ δεν υπηρετεί κανέναν
Όσοι έχουν χρήματα δεν πηγαίνουν
στο ΕΣΥ. Καταφεύγουν στα ιδιωτικά νο
σοκομεία ή, κατά δεκάδες χιλιάδες, στο
εξωτερικό. Όσοι δεν έχουν χρήματα και
πηγαίνουν στο ΕΣΥ είναι υποχρεωμένοι
να πληρώνουν «φακελάκια», για να πά
ρουν σειρά και να τους φροντίσει ο για
τρός που θέλουν. Στο τέλος καταλήγουν
να νοσηλεύονται στα ράντζα.

Σήμερα έχουμε λιγότερα κρεβάτια
Όσο κι αν φαίνεται περίεργο, σήμερα
στα νοσοκομεία μας, δημόσια και ιδιωτι
κά μαζί, έχουμε 6.000 κρεβάτια λιγότερα
από όσα το 1981. Άμεση συνέπεια: τα
ράντζα όχι μόνο δεν εξαφανίστηκαν αλ-

ΛΑΪΚΟ

22.186 δρχ.

ΤΖΑΝΕΙΟ

25.649 δρχ.

ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑΣ

28.875 δρχ.

'Στοιχεία 1988. Η πρόβλεψη για το 1989
είναι 34.000-38.000 δρχ.
Τα χρήματα αυτά τα πληρώνουν οι
φορολογούμενοι και κυρίως αυτοί που
φορολογούνται βαρύτερα - δηλαδή οι
μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Τα πληρώ
νουμε εμείς. Ξοδεύουμε λοιπόν λεφτά
(το ανάλογο κόστος στις σύγχρονες κλι
νικές ήταν 17 -18.000 δρχ.) και δεν έχου
με Υγεία.
Δεν είναι παράλογο να πληρώνει το
ράντζο ο φορολογούμενος περισσό-

τερο από ό,τι θα πλήρωνε για ένα
μονόκλινο ιδιωτικής κλινικής;

Το ανθρώπινο δυναμικό δεν αξιοποι
είται
Η Ελλάδα είναι η χώρα με τους πε
ρισσότερους γιατρούς ανά κάτοικο στην
Ευρώπη (1 για κάθε 370 κατοίκους, ενώ
στην Ευρώπη 1 για κάθε 500 - 650 κατοί
κους). Κι' όμως δεν τους έχουμε εκεί που
τους χρειαζόμαστε. Δηλαδή στα νοσοκο
μεία και κυρίως στα Κέντρα Υγείας. Στα
περιφερειακά νοσοκομεία υπάρχουν

τουλάχιστον 6.000"κενές θέσεις γιατρών.
Η προηγούμενη κυβέρνηση επειδή ήταν
ανίκανη να λύσει το πρόβλημα κατηγο
ρούσε τους γιατρούς. Έτσι δεν γινόταν
τίποτα και οι κάτοικοι της επαρχίας μέ
νουν χωρίς περίθαλψη.
Στην ΕΟΚ κάθε γιατρός έχει 10 νοσοκό
μες. Στην Ελλάδα μόνο 2. Χρειάζονται
25.000 νοσοκόμες επιπλέον από όσες
έχουμε σήμερα.

Λέρος: το ένοχο μυστικό
Η απανθρωπιά και η αποτυχία της
προηγούμενης κυβέρνησης επιβεβαιώ
θηκαν δυστυχώς στο ψυχιατρείο της Λέ
ρου. Για 1.200 ψυχασθενείς υπήρχαν μό
νο 2 γιατροί! Δεν υπήρχε ρουχισμός ενώ

για τροφή δίνονταν 170 δρχ. για κάθε
νται με τα ταμεία.
ασθενή. Η Λέρος είχε καταντήσει αποθή
0 ασθενής να διαλέγει ελεύθερα το
κη ανθρώπων. Η κυβέρνηση Τζαννετάκη
νοσοκομείο του
διέθεσε ήδη 2 δις για άμεσα έργα στη
Όλοι οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να
Λέρο. Επίσης καθιερώθηκαν κίνητρα για
επιλέγουν οι ίδιοι το νοσοκομείο που θα
τους ψυχιάτρους να πάνε στη Λέρο (ειδι
πάνε. Το ασφαλιστικό τους Ταμείο θα
κά επιδόματα, στέγη, μεταφορά).
πληρώνει κατ' ευθείαν τα νοσήλια στο
νοσοκομείο. Η κρατική επιχορήγηση αντί
να πηγαίνει - όπως σήμερα - στα νοσοκο
1 Ανθρώπινες υπηρεσίες Υγείας για όλους μεία, θα πηγαίνει στα ασφαλιστικά τα
τους Έλληνες ανεξάρτητα από το εισό
μεία. Εκείνα με τη σειρά τους θα πληρώ
δημα τους.
νουν τα νοσοκομεία ανάλογα με τον
Ι Φροντίδα για την Υγεία στην περιφέρεια. αριθμό των ασθενών που νοσήλευσαν.
Ι Επιλογή του γιατρού και του νοσοκομεί Με τον τρόπο αυτόν η δύναμη έρχεται
ου από τους ίδιους τους ασθενείς.
στα χέρια των ασθενών. Οι ασθενείς,
διαλέγοντας νοσοκομείο, αποφασίζουν
Ατομικό βιβλιάριο υγείας
οι ίδιοι σε ποιο νοσοκομείο το ταμείο
Όλοι οι ασφαλισμένοι (και αυτοί που
τους θα πληρώσει τα λεφτά της νοση
είναι στον ΟΓΑ, στο ΙΚΑ, στο TEBE
λείας τους. Έτσι όλα τα νοσοκομεία (δη
κ.λ.π.) διαλέγουν ελεύθερα το γιατρό και
μόσια και ιδιωτικά) θα αναγκαστούν να
τον οδοντογιατρό τους. Καθιερώνεται
λειτουργούν καλύτερα και, κυρίως, να
σέβονται και να μεταχειρίζονται με άξιο-
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πρεπεια τους άρρωστους.
Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας, που θα ισχύει
σε όλους τους ασφαλιστικούς οργανι
σμούς. Με αυτό ο ασφαλισμένος επισκέ
πτεται οποιονδήποτε γιατρό θέλει όπως ισχύει σήμερα π.χ. με τους τραπεζι
κούς - χωρίς να κάθεται στην ουρά και
χωρίς να πληρώνει από την τσέπη του. Η
αμοιβή του γιατρού θα καταβάλλεται απ'
ευθείας από τον ασφαλιστικό οργανισμό
με βάση την Εθνική Συλλογική Σύμβαση
αμοιβών των Ιατρικών Πράξεων. Πρόκει
ται για μια συμφωνία μεταξύ του Πανελ
λήνιου Ιατρικού Συλλόγου, της Οδοντια
τρικής Ομοσπονδίας και των ασφαλιστι
κών ταμείων που κάθε χρόνο καθορίζει
μια τέτοια αμοιβή, που να δίνει κίνητρο
σε όλους τους γιατρούς να συμβάλλο-

Ενιαίο Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας, που περιλαμβάνει:
1 Γενικά Νομαρχιακά και Περιφερειακά
Νοσοκομεία που θα συνδέονται με τις
Πανεπιστημιακές Κλινικές και τις Ιατρι
κές Σχολές.
Ι Ειδικά Νοσοκομεία, για την αντιμετώπιση
ειδικών περιπτώσεων.
Ι Νοσοκομεία Μιας Ημέρας (μονάδες βρα
χείας νοσηλείας) για τα απλά περιστα
τικά.
Ι Τις Ιδιωτικές κλινικές που θα ενταχθούν
στο Ενιαίο Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας.
Ι Κέντρα Υγείας και στις περιοχές των
μεγάλων πόλεων που είναι μακριά από τα
νοσοκομεία. Έτσι θα παρέχονται γρήγο-

ρα ιατρικές υπηρεσίες και θα αποσυμφορούνται τα εξωτερικά ιατρεία των νοσο
κομείων.

Προδιαγραφές ΕΟΚ σε όλα τα νοσο
κομεία
Για να υπάρξει περίθαλψη υψηλής
ποιότητας, θα ισχύσουν για όλα τα θερα
πευτήρια (δημόσια, ιδιωτικά, Κέντρα
Υγείας κ.λ.π.) οι αυστηρές και σύγχρονες
προδιαγραφές της ΕΟΚ. Δε θα επιτρέπε
ται από το Νόμο σε κανένα να παίζει με
την υγεία μας.
Σύγχρονη οργάνωση και διεθνής
συνεργασία για την αντιμετώπιση της
ελλείψεως αίματος για χρόνια και
επείγοντα περιστατικά. Το πρόβλημα
της Μεσογειακής Αναιμίας επιβάλλει
απόλυτη προτεραιότητα.

Πρόληψη: είναι καλύτερη από τη θε
ραπεία
Η φροντίδα και η πρόληψη (για τους

ηλικιωμένους, τα παιδιά, τον εθισμό στα
ναρκωτικά, το AIDS κλ.π.), αποτελούν το
μέα απόλυτης προτεραιότητας. Για το
σκοπό αυτόν, πρωτεύοντα ρόλο αναλαμ
βάνουν τα Κέντρα Υγείας, τα δορυφόρα
Αγροτικά Ιατρεία και τα Πολυϊατρεία των
Ασφαλιστικών Οργανισμών.

Σταδιακή κατάργηση της Γ' θέσης
στα νοσοκομεία
Για να απολαμβάνουν όλοι οι ασθενείς
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.
Η ξεχασμένη Ελλάδα έχει δικαίωμα
για καλύτερη Υγεία. Δεν αρκούν
όμως τα λόγια και οι υποσχέσεις.
Χρειάζεται πρόγραμμα και κυρίως
χρήματα.

Διευθύνων Σύμβουλος (manager)

περιφέρεια.

για τη διεύθυνση των δημοσίων νοσοκο
μείων.

Τα Κέντρα Υγείας θα στελεχώνονται
με γιατρούς χωρίς να κλείνουν τα
Αγροτικά Ιατρεία

Οι γιατροί εκεί που τους χρειαζό
μαστε

Έτσι θα σταματήσει η αποδυνάμωση
των αγροτικών ιατρείων. Ήδη η Κυβέρ
νηση Τζαννετάκη μέσα σε δύο μήνες
μείωσε στο μισό τις κενές θέσεις των
αγροτικών γιατρών. Επίσης αύξησε το

Οι γιατροί διαλέγουν ελεύθερα τη
σχέση εργασίας τους. Έτσι μόνο θα εν
θαρρυνθούν να στελεχώσουν τα νοσο
κομεία και τα Κέντρα Υγείας, ιδίως στην

επίδομα των αγροτικών γιατρών από το
25% στο 75% του Βασικού μισθού και
ειδικά για τις ορεινές περιοχές τους
έδωσε και επίδομα ενοικίου.

Κινητές Μονάδες Εξωτερικών Ια
τρείων
στα νησιά και στις ορεινές περιοχές,
ακόμα και στα πιο δύσβατα χωριά.

à

ΠΟΑΕΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
έχρι τώρα οι νέοι αντιμετωπίζουν
Ι ολομόναχοι τον κίνδυνο των
ναρκωτικών. Το κράτος αρκείται στις
διώξεις και στο «σταμπάρισμα» των
χρηστών.
Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει πως η
χρήση ναρκωτικών μοιάζει με ένα λα
βύρινθο χωρίς έξοδο. Ένα παιχνίδι
που για να το κερδίσει κανείς δεν
πρέπει να το παίξει ποτέ.

στην αλυσίδα της διακίνησης και χρήσης
ναρκωτικών.
3. Εναρμόνιση με τη διεθνή νομοθεσία.
Είναι ανάγκη να υπογραφεί αμέσως η
αναθεωρημένη, από το Δεκέμβριο του
1988, Διεθνής Σύμβαση του OHE για το
εμπόριο και τη χρήση ναρκωτικών.

Για την πρόληψη
Ι Σωστή και υπεύθυνη ενημέρωση του κοι
νού και ιδιαίτερα των νέων, από ειδικούς
επιστήμονες, με ειδικά προληπτικά εκ
παιδευτικά προγράμματα.
Ι Καθιέρωση ειδικών μαθημάτων για τα
ναρκωτικά, από ειδικευμένο προσωπικό
και με κατάλληλο οπτικοακουστικό
Ι
υλικό.

Για την κοινωνική επανένταξη
Η κοινωνική επανένταξη των χρη
στών ναρκωτικών απαιτεί εκ μέρους της
Πολιτείας σωστά προγράμματα επαγγελ
ματικής και κοινωνικής μέριμνας των
αποθεραπευόμενων. Το απεξαρτημένο
άτομο επανέρχεται ενεργά στην κοινω
νία και αντιμετωπίζει δυναμικά τα προ
βλήματα του.

Η ΑΡΧΗ ΕΓΙΝΕ

Η Κυβέρνηση Τζαννετάκη κήρυξε
ήδη πανελλήνια εκστρατεία κατά των
ναρκωτικών.
Αποφασιστικά μέτρα καταστολής
Ειδικότερα:
Ενεργοποίησε το Διυπουργικό Όργανο
που
συντονίζει τον αγώνα κατά των
Η Νέα Δημοκρατία είναι αποφασι
Για τη θεραπευτική αντιμετώπιση
εμπόρων ναρκωτικών.
σμένη να κηρύξει τον πόλεμο στους
Ι Καθιέρωση ολοκληρωμένων προγραμμά Ι Ίδρυσε αυτοτελή Οργανισμό που θα
εμπόρους του θανάτου, χωρίς να
αναλάβει τη θεραπευτική αντιμετώπιση
των σωματικής και ψυχικής απεξάρτη
υπολογίσει κόπο και χρήμα.
και την επανένταξη των εξαρτημένων
σης, ώστε να μπορεί ο χρήστης ναρκωτι
ατόμων.
1. Άμεση νομοθετική ρύθμιση, που να δια κών να εντάσσεται αμέσως σε ένα πλαί
κρίνει με τρόπο αδιάβλητο το χρήστη
Ι Οι χρήστες ναρκωτικών αντιμετωπίζο
σιο προστασίας και θεραπευτικής
ναρκωτικών από το λαθρέμπορο.
νται ως ασθενείς και όχι ως παραβάτες
αγωγής.
όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.
2. Νέο σωφρονιστικό σύστημα, που να
Ι Ίδρυση Κέντρων Αποτοξίνωσης, με σω
εμποδίζει τους νέους που είναι έγκλει
στές προδιαγραφές, συγκεκριμένα προ Ι Ενίσχυσε τις Υπηρεσίες Δίωξης Ναρκωτι
κών σε προσωπικό και μέσα για την κατα
στοι για άσχετα προς τα ναρκωτικά αδι
γράμματα και ειδικευμένους επιστή
πολέμηση των εμπόρων ναρκωτικών.
κήματα να γίνουν καινούριος κρίκος
μονες.
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ΙΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΖΩΗ

Τ

λη και πώς να αναπτύξει επαγγελματική
πρωτοβουλία.
νται αντικείμενο δυσμενούς διά
Για την πρόληψη
1 Μετατρέπονται σταδιακά οι εγκαταστά
κρισης από τον κοινωνικό περίγυρο
Ι Προγεννητικό έλεγχο, εκτεταμένη ενη
σεις στους δημόσιους χώρους, στα μέσα
και αισθάνονται μειωμένα γιατί και η
μέρωση του κοινού και μεταφορά των
μαζικής μετακίνησης και στους χώρους
τραυματιών με κατάλληλα εξοπλισμένα
κοινωνία και ο κρατικός μηχανισμός άθλησης και ψυχαγωγίας ώστε να διευ
ασθενοφόρα
κι
ελικόπτερα
(στον
εσφαλ
κολύνονται τα άτομα με ειδικές ανάγκες
ίσως ακόμα και η οικογένεια τους - τα
μένο τρόπο μεταφοράς οφείλονται πολ
(είσοδοι με ράμπες, κατάλληλα ασανσέρ,
αντιμετωπίζουν με ενοχές, φτιάχνο
λές και σοβαρές αναπηρίες).
αποδυτήρια κλπ.).
ντας «Ιδρύματα» και «Άσυλα». Ζουν
1 Δημιουργούνται κατάλληλα οικήματα σε
Πα την ιατρική αποκατάσταση
μέσα σε ένα κλίμα αβεβαιότητας ενώ
κάθε περιφέρεια της χώρας, πλήρως
μπορούν να αποκτήσουν τα εφόδια και 1 Ιδρύεται Κλινική Αποκατάστασης στα Γε εξοπλισμένα που θα παρέχουν στέγη και
νικά Νοσοκομεία.
να κερδίσουν τη ζωή.
ιατρική παρακολούθηση στα άτομα με
Ι Ιδρύονται Κέντρα Αποκατάστασης σε κάειδικές ανάγκες χωρίς οικογένεια.
α άτομα με ειδικές ανάγκες γίνο

ειδικότερα της κινητικής αναπηρίας.

θε Υγειονομική περιφέρεια.
Ι Δημιουργούνται κινητές μονάδες με
εξοπλισμό φυσικοθεραπευτηρίου.
Ι Καθιερώνεται ο θεσμός «νοσηλεία στο
Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει ότι τα
σπίτι».
άτομα με ειδικές ανάγκες πρέπει να είναι
Ι Εφαρμόζεται το πρόγραμμα «Διακοπές •
ισότιμοι και ενεργοί πολίτες. Να έχουν
θεραπεία • Υγεία» σε ιαματικές λουτρο
ίσες δυνατότητες και πλήρη συμμετοχή
πόλεις.
στη ζωή.
Ι Εκσυγχρονίζονται και επεκτείνονται οι
Γι' αυτό το Πρόγραμμα τηςπρουπηρεσίες που προσφέρουν τα Κέντρα
βλέπει:
Ανοικτής Προστασίας.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ

Για την επαγγελματική αποκατά
σταση

Κίνητρα και θέσεις εργασίας στο δημό
σιο και στον ιδιωτικό τομέα.
Παρέχονται φοροαπαλλαγές για αυτοκί
νητα, χαμηλότοκα και μακράς εξόφλη
σης δάνεια για αγορά ή διαμόρφωση κα
τοικίας ή επαγγελματικής στέγης, ειδικό
επίδομα παραγωγικότητας και άλλα ειδι
κά προνόμια.
Ι Επιδοτούνται οι μετατροπές μηχανημά
Φορέα πρόληψης και αποκατάστα
Για την κοινωνική αποκατάσταση
των και η ειδική προσαρμογή τους στις
σης της αναπηρίας
Ι Το άτομο με ειδικό πρόβλημα διδάσκεται ανάγκες των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
πώς να επαναλάβει τις κοινωνικές του Ι Ι Εφαρμόζεται ο μερικός χρόνος απασχό
• Δημιουργείται ειδικός φορέας πρόληψης
σχέσεις, πώς να κυκλοφορήσει στην πό- λησης.
και αποκατάστασης της αναπηρίας και

Ι Ενισχύεται η εργασία στο σπίτι (οικοτε
χνία) και η εργασία από απόσταση.
Ι Επανεντάσσονται στην ενεργό ζωή όσοι
απέκτησαν αναπηρία από εργατικό ατύ
χημα, με κατάλληλη νομοθετική μέριμνα.

Τα πρώτα βήματα έγιναν
Ήδη η κυβέρνηση Τζαννετάκη
ασφάλισε στο ΙΚΑ 15.000 άτομα με
ειδικές ανάγκες που παρέμεναν ανα
σφάλιστα. Επίσης αυξάνονται τα μη
νιαία επιδόματα των ατόμων με ειδι

Τ

α παιδιά που γεννιούνται στην Ελ

λάδα είναι κάθε χρόνο όλο και πιο

λίγα. Σήμερα γεννιούνται τα μισά παι
διά από όσα γεννιόνταν προπολεμικά.
Στην επαρχία η κατάσταση είναι ακόμη
χειρότερη.
Σε κάθε δύο θανάτους αντιστοιχεί μό

κές ανάγκες:
Τετραπληγικοί - παραπληγικοί ασφα
λισμένοι του Δημοσίου 54.000 δρχ.
Ανασφάλιστοι τετραπληγικοί,
παραπληγικοί και
ακρωτηριασμένοι
45.000 δρχ.
Τυφλοί: εργαζόμενοι και
συνταξιούχοι
12.000 δρχ.
Τυφλοί άνεργοι
ανασφάλιστοι
33.000 δρχ.
Βαριά νοητικά
καθυστερημένοι
21.000 δρχ.

Το κράτος δεν βρίσκεται κοντά στις
πολύτεκνες οικογένειες.

T0 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ
Η Νέα Δημοκρατία στηρίζει την πολύ
τεκνη οικογένεια με:

Σπαστικοί μέχρι
18 χρονών
20.000 δρχ.
Ανάπηροι με 67%
αναπηρία
16.000 δρχ.
Πάσχοντες από μεσογειακή
αναιμία
15.000 δρχ.
Κωφάλαλοι
11.000 δρχ.
Επίσης όσοι παραπληγικοί και τε
τραπληγικοί έχουν εισάγει ατελώς
αυτοκίνητο θα παίρνουν σαν επίδο
μα καυσίμων 7.000 δρχ. το μήνα.

Ι Αυξάνονται τα επιδόματα κάθε μητέ
ρας που έχει 4 προστατευόμενα παι
διά. Αυτό σημαίνει πρακτικά 13.500
δρχ. το μήνα για τέσσερα παιδιά,
17.000 για πέντε παιδιά, 20.000 για
έξι παιδιά κ.ο.κ.
Ι Ικανοποιούνται αιτήματα των πολύτε
κνων για μετεγγραφή των παιδιών
τους στα πλησιέστερα προς τον τόπο
κατοικίας τους ΑΕΙ ή TEI.

Ι Εκτεταμένα στεγαστικά προγράμματα
ώστε κάθε πολύτεκνη οικογένεια να
ερημώνεται.
αποκτήσει σταδιακά δικό της σπίτι.
Ι Αδεια και επίδομα μητρότητας: Κάθε
Ι Το πρόβλημα είναι εθνικό αν σκεφτεί
εργαζόμενη μητέρα δικαιούται άδεια μη Ι Η αγορά αυτοκινήτου μέχρι 2000 κ.εκ.
κανείς ότι η Τουρκία έχει 120 φορές
μεγαλύτερη πληθυσμιακή αύξηση από τη τρότητας τεσσάρων μηνών. Κατά τη
απαλλάσσεται από φόρους και δασμούς.
χώρα μας. Η Ελλάδα σταδιακά γίνεται μια διάρκεια της άδειας λαμβάνει επίδομα
Ισόβια τιμητική σύνταξη στην πολύτεκνη
από τον ασφαλιστικό της φορέα ίσο με
χώρα γερόντων και συνταξιούχων.
μητέρα, ίση με 4 ημερομίσθια ανειδίκευ
το σύνολο των αποδοχών της.
Η οικονομική κρίση, η αύξηση του
του εργάτη (περίπου 10.000 δρχ.) το
κόστους ζωής, η ανεργία των νέων, τα
Ι Αυξάνεται το επίδομα τοκετού.
μήνα. Στόχος μας να αυξηθεί σε 26
απλησίαστα νοίκια και το πρόβλημα της Ι Συστήνεται Γενική Γραμματεία Οικογε
ημερομίσθια.
στέγης είναι βασικές αιτίες της δραματι
νειακής Μέριμνας και ιδρύεται Εθνικό
κής μείωσης των γεννήσεων.
Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών.
νο μία γέννηση. Η ελληνική ύπαιθρος

Η ΔΎΝΑΜΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ

Μ

για το τρίτο παιδί για τρία χρόνια.
•
διακηρύξεις για την ισότητα δεν 1 Ιδρύονται Συμβουλευτικοί Οικογενειακοί
Σταθμοί.
αρκούν όταν δεν συνοδεύονται από
1 Ειδική μέριμνα στην άγαμη μητέρα και το •
την ανάλογη πρακτική υποστήριξη.
παιδί της.
Γι' αυτό το Πρόγραμμα της για τη Ι Προβλέπεται ουσιαστική φορολογική
Γυναίκα έχει στόχο να προσφέρει
ελάφρυνση του οικογενειακού εισοδή
ματος.
στην Ελληνίδα ίσες ευκαιρίες για δου
Νέα Δημοκρατία πιστεύει ότι οι

λειά και εξέλιξη, να τη βοηθήσει ου
σιαστικά στην οικογενειακή της ζωή,
να ενισχύσει τη συμμετοχή της στα
κέντρα λήψης αποφάσεων και να της
εξασφαλίσει τη θέση που δικαιούται
στην Ελλάδα της Ευρώπης.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ
Γυναίκα και οικογένεια
Ο ρόλος της μητέρας ενισχύεται:
Ι Δημιουργούνται νέοι Βρεφονηπιακοί και
παιδικοί σταθμοί, με ωράριο που θα εξυ
πηρετεί κάθε μητέρα.
1 Η Νέα Δημοκρατία δεσμεύεται να
καλύψει μέσα σε 4 χρόνια τις ανά
γκες σε βρεφονηπιακούς σταθμούς
όλης της χώρας.
Ι Καταβάλλονται αυξημένα οικογενειακά
επιδόματα: επίδομα 34.000 δρχ. το μήνα

θεσπίζεται ελαστικό ωράριο που να διευ
κολύνει τις εργαζόμενες με οικογενεια
κές υποχρεώσεις.
Δίνεται άδεια και επίδομα μητρότητας.
Κάθε εργαζόμενη μητέρα θα δικαιούται
άδεια μητρότητας 4 μηνών. Κατά τη
διάρκεια της άδειας θα λαμβάνει από τον
ασφαλιστικό της φορέα επίδομα ίσο με
το σύνολο των αποδοχών της.
Ισότητα και εργασία
Ι Επέκταση της γονικής άδειας και στο
Το 60% των άνεργων στην Ελλάδα
δημόσιο τομέα.
σήμερα είναι γυναίκες.
• Κίνητρα για την προώθηση δραστηριοτή
Η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει:
των τοπικού χαρακτήρα. Έτσι θα ενθαρ
1 Να αντιμετωπίσει τη γυναικεία ανεργία
ρυνθούν και οι γυναίκες της περιφέρειας
με την απελευθέρωση της αγοράς, με τη να δημιουργήσουν μικρές επιχειρήσεις
και επιχειρήσεις παραδοσιακού αντικει-

μενού.
• Κατανέμονται ισότιμα τα οικογενειακά
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και με
επιδόματα και στα δύο φύλα.
τον προσανατολισμό της γυναίκας σε
σύγχρονα επαγγέλματα που έχουν ζήτη Γυναίκα και Κοινωνία
ση στην αγορά εργασίας.
Πρώτη η Νέα Δημοκρατία κατοχύρω
Ι Ίσες ευκαιρίες στην Ελληνίδα για
δουλειά και εξέλιξη, ισότιμη κατανο
μή εργασίας στους διάφορους κλά
δους απασχόλησης. Ισότιμη αντιμε
τώπιση στους χώρους εργασίας.
Κριτήριο αξιολόγησης να είναι πλέον
η ποιότητα της δουλειάς και όχι το
φύλο.

σε την αρχή της ισότητας με το άρθρο 4
του Συντάγματος του 1975. Ωστόσο, πέ
ρα από τα μέτρα που κάλυψαν νομικά
την ισότητα, υπάρχουν πολλά πουίτρέπει ακόμη να γίνουν.
Στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι
να ενισχύσει τη συμμετοχή της γυναίκας
στη δημόσια ζωή ώστε να προστατεύει η
ίδια, καλύτερα, τα δικαιώματα της.

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ

Γ

ια τη μόλυνση του περιβάλλοντος Ι Κίνητρα σε κάθε πολίτη για να προστα
Λιγότερες μετακινήσεις με:
τεύει ο ίδιος το περιβάλλον. Γιατί το
Ι Μετεγκατάσταση κρατικών υπηρεσιών
(νέφος, καταστροφή των δασών,
περιβάλλον δεν είναι μόνο υπόθεση του
και απαγόρευση εγκατάστασης νέων στο
ρύπανση των ακτών και των θαλασ
κράτους. Είναι κυρίως δική μας υπόθεση. κέντρο, ώστε να αποφεύγονται μετακι
σών, σκουπίδια κλπ.) δεν χρειάζονται
Ι Άμεση προσαρμογή της νομοθεσίας στις νήσεις πολιτών στο κέντρο για διεκπε
πολλά λόγια. Χρόνο με το χρόνο τα
αυστηρές προδιαγραφές της ΕΟΚ. Η γε ραίωση υποθέσεων τους.
προβλήματα του περιβάλλοντος οξύ
νική κατεύθυνση της οποίας είναι ότι
•Απαγόρευση διακοπής της κυκλοφορίας
όποιος ρυπαίνει, θα πληρώνει.
νονται. Ειδικά για το νέφος όλοι θυ
στο κέντρο για οποιαδήποτε αιτία τις
εργάσιμες ημέρες. Το κράτος δίνει πρώ
μούνται τις παλιές δημαγωγίες ότι το
το το παράδειγμα σταματώντας τις τελε
πρόβλημα θα λυνόταν μέσα σε 100
τές και επίσημες εκδηλώσεις στο κέντρο
ημέρες και ότι το νέφος είναι «πολιτι Είναι επιστημονική διαπίστωση ότι πάνω
κατά τις ημέρες αυτές.
από το 80% του νέφους οφείλεται στα
κό». Το νέφος βέβαια όχι μόνο δεν
αυτοκίνητα. Το Πρόγραμμα της Νέας Δη
έφυγε, αλλά έγινε και απειλητικότερο
μοκρατίας επιδιώκει:
Γιατί εγκαταλείφθηκαν όλα τα μεγάλα

ΠΑΤΟΝΕΦΟΣ

έργα και με την πολιτική που ακολου
θήθηκε ευνοήθηκε η αθρόα εισαγωγή
παλαιών αυτοκινήτων καθώς και η πα
ραγωγή από τα κρατικά διυλιστήρια
ακατάλληλων καυσίμων.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ

Ι Την αύξηση του ποσοστού των πολιτών
Λιγότερη ρύπανση με τη χρήση νέας
που διακινούνται με τα μέσα μαζικής
τεχνολογίας με:
κυκλοφορίας. Έτσι:
1 Δίνει προτεραιότητα στη γρήγορη κατα •Φθηνότερα αυτοκίνητα με σύγχρονους
σκευή του ΜΕΤΡΟ. Το ΜΕΤΡΟ εξασφαλί κινητήρες και συνεχή βελτίωση της ποιό
τητας των καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη).
ζει ταχύτητα, ακρίβεια στα δρομολόγια
και δεν ρυπαίνει το περιβάλλον. Επίσης Ι Κίνητρα για περιβαλλοντικό εκσυγχρονι
σμό των βιομηχανιών που ήδη λειτουρ
θα συνδυαστεί με τη λειτουργία περιφε
ρειακών πάρκινγκ. Έτσι, λύνεται οριστι γούν, ώστε όλες οι βιομηχανίες που ρυ
παίνουν να τοποθετήσουν ειδικά φίλτρα.
κά το κυκλοφοριακό και μειώνεται στο
• Απόλυτη απαγόρευση εγκατάστασης ρυ
ελάχιστο η ρύπανση.
πογόνων βιομηχανιών στο Λεκανοπέδιο
Ι Προβλέπει την κατασκευή του περιφε
και άμεση προσαρμογή της νομοθεσίας
ρειακού αυτοκινητόδρομου, μεγάλου
στις αυστηρές προδιαγραφές της ΕΟΚ.
αριθμού ανισόπεδων κόμβων και τη διά
Περισσότερο πράσινο και θέσεις
νοιξη αρτηριών ταχείας κυκλοφορίας.

Η Νέα Δημοκρατία δεν υπόσχεται ότι
θα λύσει τα προβλήματα του περιβάλλο
ντος σε 100 ημέρες. Δεν πιστεύει σε
μαγικές συνταγές. Υπόσχεται μόνο σο
βαρότητα, επιμονή και πολύ περισσότε
ρη προσοχή απ' ό,τι στο παρελθόν. Προ Ι Αναδιαρθρώνονται οι λεωφορειακές
γραμμές.
τείνει:

στάθμευσης

Ι Αναπτύσσεται το αστικό και περιαστικό

πράσινο, με πλήρη εκμετάλλευση των
διαθέσιμων χώρων και συστηματική δενδροφύτευση.

Η κυβέρνηση Τζαννετάκη πήρε
ήδη τα πρώτα σημαντικά μέτρα για
τα δάση:

1 Κατασκευάζονται σε συνεργασία με τους
Δήμους και τον ιδιωτικό τομέα μεγάλοι 1 Παραγγέλθηκαν 5 νέα πυροσβεστικά
χώροι στάθμευσης στο κέντρο και την
αεροπλάνα CANADAIR και 70 οχήμα
περίμετρο του.
τα για την αποτελεσματικότερη
Ι Υποχρεωτικές θέσεις στάθμευσης σε
προστασία των δασών τους θερινούς
όλα τα νέα ακίνητα σε αριθμό ανάλογο
μήνες.
με τον όγκο τους και τη χρήση τους.
1 Πάγωσε ήδη ο «δασοκτόνος» νόμος

για τους Βοσκότοπους που η προη
γούμενη κυβέρνηση ψήφισε παρά τις
έντονες αντιδράσεις όλων.
Ι Χορηγήθηκε μόνιμος πρόσθετος πό
1 Αναδασώνονται αμέσως τα δάση που καί ρος από τις κρατικές προμήθειες για
τις ανάγκες των Δήμων - Κοινοτήτων
γονται και αυξάνονται οι τεχνητές ανα
σε πυρασφάλεια.
δασώσεις από 40.000 στρέμματα που εί
Ι
Σύσταση Διακομματικής Επιτροπής για
ναι σήμερα σε 200.000. Διευκολύνεται η
τη χάραξη εθνικής πολιτικής για την
φυσική αναγέννηση του δάσουςσε τερά
προστασία των δασών.
στιες εκτάσεις.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ

Ι Επικήρυξη εμπρηστών με 30 εκατ. δρχ.

Ι Δεκαπλασιάζονται οι πιστώσεις για ανα
δασώσεις.
Ι Διπλασιάζεται το δασικό προσωπικό για
τη φύλαξη και προστασία του δάσους.
Συμπληρώνεται ο εξοπλισμός δασοπυρό
σβεσης (αεροπλάνα, ελικόπτερα, οχήμα
τα) και αυξάνεται η ετοιμότητα επέμβα
σης για την κατάσβεση των πυρκαγιών.
Ι Διευθετούνται οι χείμαρροι ώστε να
μειωθούν στο ελάχιστο οι τεράστιες ζη
μιές που προκαλούν.
Ι Καλλιεργείται η δασική συνείδηση του
πληθυσμού με την εισαγωγή ειδικών μα
θημάτων στα σχολεία.
1 Ενθαρρύνεται η δημιουργία ομάδων πο
λιτών για την προστασία των δασών.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΩΝ ΘΑΑΑΣΣΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ

Με το Πρόγραμμα της Νέας Δημοκρα
τίας:
1 Ολοκληρώνονται με άμεση προτεραιότη
τα τα αποχετευτικά έργα σε παραθαλάσ
σιους και τουριστικούς οικισμούς, με
βιολογικό καθαρισμό. Μ Νέα Δημοκρατία
έχει ΙΟετές πρόγραμμα ολοκλήρωσης
των έργων αυτών. Όμως στις περιοχές
που το πρόβλημα είναι επείγον, τα έργα
θα ολοκληρωθούν μέσα σε 4 χρόνια.
Ι Ελέγχονται οι ξενοδοχειακές μονάδες
και οι βιομηχανίες που βρίσκονται κοντά
στις ακτές για να μη ρίχνουν στη θάλασ
σα λύματα χωρίς καθαρισμό και επεξερ
γασία.
Ι Πραγματοποιούνται έργα εξωραϊσμού
των ακτών για την αποκατάσταση των
περιβαλλοντικών ζημιών, σε συνεργασία
με τους ΟΤΑ. Απελευθερώνονται οι
ακτές από τεχνητά εμπόδια και διευκο
λύνεται η ελεύθερη πρόσβαση και χρήση

τους από το κοινό.
• Γίνεται αυστηρός έλεγχος της παράνο
μης αλιείας, ιδίως της αλιείας με χρήση
δυναμίτιδας, που προσβάλλει τον πολιτι
σμό μας, εκτός από τις ανυπολόγιστες
ζημιές που προκαλεί.

Ι Συμμετέχουμε ενεργά στα προγράμματα
της ΕΟΚ και στα άλλα διεθνή προγράμ
Τα αστικά λύματα και τα βιομηχανικά
ματα προστασίας του θαλάσσιου και πα
απόβλητα που πέφτουν στις θάλασσες
ράκτιου μεσογειακού'περιβάλλοντος.
χωρίς προηγούμενο βιολογικό καθαρι
σμό, είναι η βασική αιτία της εκτεταμέ Ι Δίνεται προτεραιότητα στο χωροταξικό
νης μόλυνσης - ρύπανσης της θάλασσας
προγραμματισμό των παραθαλάσσιων
και των ακτών.
περιοχών. Στόχος η ορθή οικονομική και
τουριστική ανάπτυξη σε συνδυασμό με
Η θάλασσα και οι ακτές είναι κυρίαρχο
την προστασία του περιβάλλοντος, των
στοιχείο της ελληνικής οικονομίας. Γι'
παραγωγικών πόρων και των παράκτιων
αυτό η προστασία τους πρέπει να είναι
οικοσυστημάτων.
βασική επιλογή της πολιτείας.

ff
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καινούριου σπιτιού πρέπει να γίνει ΠΙΟ Ι Ενισχύονται ιδιαίτερα οι ασθενέστερες
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ από την αυθαίρετη. Έτσι οικονομικά τάξεις με προγράμματα λαϊ
τα πιο σημαντικά και οξυμένα
κής και εργατικής κατοικίας.
μόνο θα σταματήσει το φαινόμενο των
προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα
αυθαιρέτων.
Ι Τα ενοίκια διαμορφώνονται ελεύθερα.
νεαρά ιδίως ζευγάρια, οι φοιτητές και
Γιατί όταν υπάρχουν πολλά σπίτια για
οι πολυμελείς οικογένειες.
ενοικίαση τα ενοίκια έχουν λογικές τι
Στον τομέα της στέγης τα προβλήμα
μές. Το κράτος παρεμβαίνει μόνο για να
Ι Να χτιστούν καινούρια σπίτια. Γιατί όταν δώσει ουσιαστικά και βελτιωμένα επιδό
τα είναι τρία:
χτίζονται καινούρια σπίτια το κέρδος εί
Ι Η έλλειψη σπιτιών για ενοικίαση.
ματα ενοικίου σε όσους τα έχουν ανά
ναι
διπλό:
Δημιουργείται
μεγάλη
προσ
• Τα υψηλά ενοίκια.
γκη, μέχρι τα ενοίκια να φθάσουν στα
φορά σπιτιών για ενοικίαση και επομέ
•Τα αυθαίρετα.
διακά σε προσιτές τιμές.
νως
τα
ενοίκια
παραμένουν
σε
λογικές
Όλα είναι αποτέλεσμα των παρεμβά
Ι Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις (πολι
τιμές.
σεων του κράτους στην αγορά στέγης
τική γης, έργα υποδομής και κατάλληλα
Το Πρόγραμμα της Νέας Δημοκρα
(Βαριά φορολογία των σπιτιών, αυθαίρε
διαμορφωμένο περιβάλλον) για την από
τος καθορισμός του ύψους των ενοικίων) τίας προβλέπει επαρκή δανειοδότηση
κτηση και παραθεριστικής κατοικίας.
απόκτηση στέγης είναι ένα από
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και της αδυναμίας των τραπεζών να δώ
σουν στεγαστικά δάνεια ώστε να χτι
στούν καινούρια σπίτια. Σήμερα τα ενοί
κια είναι υψηλά γιατί τα σπίτια για ενοι
κίαση είναι λίγα και δεν χτίζονται καινού
ρια. Έτσι το «καπέλο» είναι αναπό
φευκτο.
Η προηγούμενη κυβέρνηση απέτυχε
στην αντιμετώπιση του προβλήματος.
Αποτέλεσμα της πολιτικής της ήταν η
δραματική μείωση της κατασκευής και
νούριων σπιτιών:
1975-19811.028.000 Καινούρια σπίτια
1982-1987 585.000 Καινούρια σπίτια
Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει ότι η νό
μιμη ανάπτυξη της γης και η ανέγερση

"Wï*m

Ι Δίνονται ουσιαστικά στεγαστικά επιδό
ματα για τους φοιτητές που έχουν
από τις τράπεζες και για την αγορά και
ανάγκη.
για την κατασκευή σπιτιού. Οι τόκοι για Ι Η εκπόνηση και η έγκριση σχεδίων πό
την εξόφληση αυτών των δανείων δεν θα λεων γίνεται από την Τοπική Αυτοδιοίκη
είναι δυσβάσταχτοι γιατί η Νέα Δημο
ση. Όχι από το κράτος.
κρατία με το οικονομικό της πρόγραμμα Ι Η ανάπτυξη των περιοχών στις οποίες
θα περιορίζει συνεχώς τον πληθωρισμό.
κτίζονται καινούρια σπίτια γίνεται με ει
Έτσι κάθε Έλληνας θα μπορεί να
δική χρηματοδότηση, σε συνεργασία με
χτίσει πια το δικό του σπίτι.
τον ιδιωτικό τομέα και με τις τράπεζες.
Έτσι, οι Δήμοι και οι Κοινότητες θα μπο
Ήδη η Κτηματική Τράπεζα ανα
ρούν να ικανοποιούν την ανάγκη του
κοίνωσε το μεγαλύτερο στην ιστορία
δημότη τους να αποκτήσει σπίτι με τρό
της πρόγραμμα στεγαστικών δα
πο και νόμιμο και αποτελεσματικό.
νείων.
Ι Ιδρύονται Στεγαστικά Ταμιευτήρια κατά
Τα στεγαστικά δάνεια τριπλασιά
το ευρωπαϊκό πρότυπο (Building Societies).
ζονται. Έτσι θα δοθούν για στεγαστι
κά δάνεια το 1989,153 δισεκατομμύ
Ι Αξιοποιούνται τα δημόσια κτήματα, δυ
ναμικό που παραμένει σήμερα ανεκμε
ρια έναντι μόνο 54 δια, που δόθηκαν
τάλλευτο.
το 1988.

ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
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α τελευταία χρόνια ο πολίτης όσο
λιγότερο έρχεται σε επαφή με το
κράτος τόσο πιο τυχερός είναι. Γιατί
κάθε επαφή του πολίτη με τις δημό
σιες υπηρεσίες σημαίνει ταλαιπωρία:
Γραφειοκρατία, ουρές, χάσιμο πολύτι
μου χρόνου. Την κατάσταση χειροτέ
ρεψε ο κομματισμός και τα ρουσφέτια
της προηγούμενης κυβέρνησης: Από
1-1-1989 μέχρι το σχηματισμό της κυ
βέρνησης Τζαννετάκη έγιναν περισσό
τεροι από 94.000 ρουσφετολογικοί
διορισμοί στο Δημόσιο. Αυτή η κατά
σταση πρέπει να αλλάξει.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ
Κάθε πολίτης εξυπηρετείται στο Νομό
του. Για να μην αναγκάζεται ο πολίτης να

Η

ενίσχυση των Δήμων και Κοινοτή
των είναι η προϋπόθεση για την
πραγματική αποκέντρωση της εξου
σίας. Για να αναλάβει όμως η Τοπική
Αυτοδιοίκηση αναπτυξιακές πρωτο
βουλίες δεν αρκούν τα λόγια. Χρειάζο
νται χρήματα. Η προηγούμενη κυβέρ

ταλαιπωρείται στην Αθήνα για να λύσει
το πρόβλημα του. Τα προσωπικά ή τοπικά
ζητήματα παύουν να απασχολούν τις κε
ντρικές υπηρεσίες. Όλες οι σχετικές αρ
μοδιότητες περνούν από τα Υπουργεία
στις Νομαρχίες μέσα σε έξι μήνες. Αν τα
σχετικά διατάγματα δεν εκδοθούν ως
τότε, οι αρμοδιότητες θεωρείται ότι με
ταβιβάστηκαν αυτοδικαίως.
Μειώνονται τα υπουργεία σε 17 και το
σύνολο των υπουργών και υφυπουργών
δεν ξεπερνά τους 30. Έτσι περιορίζονται
οι δαπάνες και η κυβέρνηση είναι πιο
ευέλικτη και πιο αποτελεσματική.
Ο πολίτης ενημερώνεται τηλεφωνικά για
τις υποθέσεις του με το Δημόσιο. Έτσι ο
πολίτης δεν θα στέκεται με τις ώρες
στην ουρά για μια πληροφορία. Ήδη η
Κυβέρνηση Τζαννετάκη εγκατέστησε γι'
αυτόν το σκοπό τηλεφωνικά κέντρα στις

Νομαρχίες, ενώ προγραμματίστηκε η
εγκατάσταση 300 τερματικών για τη γρή
γορη γραπτή απάντηση στα ερωτήματα
των πολιτών. Σύντομα θα εφαρμοστεί η
τηλεοπτική ενημέρωση των πολιτών με
το σύοττημα VIDEOTEXT.
Δυνατότητα για όσους πολίτες το επιθυ
μούν να πληρώνουν τους λογαριασμούς
τους προς το δημόσιο μέσω του τραπεζι
κού τους λογαριασμού. Τα σχετικά ποσά
θα προσθαφαιρούνται αυτόματα στους
λογαριασμούς καταθέσεων του πολίτη.
Έτσι οι συναλλαγές πολίτη - υπηρεσιών
θα τελειώνουν γρηγορότερα και χωρίς
ταλαιπωρίες.
Μεταφέρονται από την Αθήνα σε άλλες
πόλεις αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες,
οργανισμοί και επιχειρήσεις κοινής ωφε
λείας, όπως ο ΟΓΑ, ο Οργανισμός Βάμ
βακος, ο Οργανισμός Καπνού κ.ά.

νηση μείωσε το ποσοστό του κρατικού
προϋπολογισμού που δινόταν στην το
πική αυτοδιοίκηση και αντιμετώπιζε
δυστυχώς τους δημάρχους ανάλογα
με την πολιτική τους τοποθέτηση.
Αντίθετα σήμερα όλοι αναγνωρί
ζουν το σημαντικό έργο των Δημάρ

χων της Νέας Δημοκρατίας. Οι πρωτο
βουλίες τους για την ελεύθερη ραδιο
φωνία, τα δημοτικά έργα και το κοινω
νικό έργο τους (δημοτικά ιατρεία, παι
δικοί σταθμοί κ.ά.) έδωσαν νέα διάστα
ση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

ι Προαιρετική και όχι αναγκαστική συ
νένωση δήμων και κοινοτήτων.

μικά μέσα,

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ 1 Αξιοποίηση της ακίνητης περιου

σίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των ι Δεύτερος Βαθμός αυτοδιοίκησης σε
επίπεδο επαρχίας και όχι νομού. Όργανο
δυνατοτήτων χρηματοδότησης από την
και τις Κοινότητες με παραχώρηση από
αποφάσεων θα είναι το Επαρχιακό Συμ
το κράτος πόρων που οι ίδιοι θα διαχειρί ΕΟΚ.
βούλιο που εκλέγεται με άμεση καθολική
ζονται. Παράλληλα εξασφαλίζεται ικανο Ι Ενθάρρυνση και υποστήριξη της
ψηφοφορία
και έχει αποκλειστική αρμο
επιχειρηματικής δραστηριότητας
ποιητικό και σταθερό ποσοστό κρατικής
διότητα για όλα τα θέματα επαρχιακού
των δήμων και κοινοτήτων (είτε από δη
επιχορήγησης.
ενδιαφέροντος και για την κατανομή
μοτικές επιχειρήσεις, είτε σε συνεργα
1 Κάθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το
όσων κονδυλίων του χορηγούνται.
σία με τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού
κράτος στους δήμους και τις κοινότητες
τομέα).
θα συνοδεύεται από τα ανάλογα οικονο

ι Περισσότερα έσοδα στους Δήμους
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δημόσιος υπάλληλος μπορεί να
προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες
στους πολίτες μόνο όταν αμείβεται
ικανοποιητικά, όταν ανταμείβεται για
το ζήλο και την απόδοση του και όταν
Ι
αισθάνεται ότι υπάρχει αξιοκρατία.
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Προσλήψεις με πανελλαδικό διαγω
νισμό
1 Επιλογή των νεοδιοριζόμενων με ετήσιο
διαγωνισμό, κατά το πρότυπο των Γενι
κών Πανελλήνιων Εξετάσεων που η αντι
κειμενικότητα τους έχει παγιωθεί στη
συνείδηση του Έλληνα.
1 Ειδικό σύστημα επιλογής για τους τεχνι
κούς, τους εκπαιδευτικούς, γεωπόνους,
δασολόγους, κτηνίατρους κ.λ.π. (απο
φοίτους ΑΕΙ) χωρίς όμως να θίγει το
σημερινό καθεστώς πρόσληψης για τους

ήδη απόφοιτους και όσους φοιτούν στις
σχολές αυτές.

Δικαιότερο βαθμολόγιο και μισθο
λόγιο

Αποσύνδεση του βαθμολογίου των δη
μοσίων υπαλλήλων από το μισθολόγιο
και αναμόρφωση του, ώστε να εκλείψει ο
ισοπεδωτικός χαρακτήρας του ν. 1586/
1986.
1 Οι αποδοχές θα είναι συνάρτηση του
χρόνου υπηρεσίας των υπαλλήλων και
του ευδόκιμου της άσκησης των καθηκό
ντων τους, με αφετηρία τις αποδοχές
του εισαγωγικού βαθμού του κάθε κλά
δου, θα καθιερωθεί όμως επίδομα
Βαθμού.
Ι Βαθμολογική κλίμακα για κάθε κατηγο
ρία προσωπικού, που θα έχει πέντε βαθ
μούς, αντίστοιχους των οργανικών θέ
σεων. Έτσι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν θα

έχουν βαθμό χωρίς αντίστοιχη οργανική
θέση.
Ι Κατάρτιση νέου υπαλληλικού κώδικα.

Αξιοκρατία στις προαγωγές - μετα
θέσεις
Ι Σύστημα προαγωγών κατ' εκλογή με ταυ
τόχρονη θέσπιση σαφών εγγυήσεων για
την αμερόληπτη αξιολόγηση των υπαλ
λήλων.
Ι Η προαγωγή των υπαλλήλων συνδέεται
και με την απόδοση τους, ώστε να ανα
γνωρίζονται και να ανταμείβονται επι
πλέον οι κόποι τους.
Ι Κατάργηση της δυσμενούς μετάθεσης
ως πειθαρχικής ποινής.
Ι Διενέργεια μεταθέσεων με δαπάνες της
υπηρεσίας.
Ι Υπηρεσία για τους νεοδιοριζόμενους επ(
μία τετραετία στους τόπους αρχικής
προτίμησης.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
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νομη. Με την καταγραφή τους και τη
Τουρισμός είναι για τη χώρα μας
και περιορισμός των επιχειρηματικών
διευκόλυνση
τους
(οικονομική,
φορολο
δραστηριοτήτων
του δημοσίου.
ένας από τους τομείς που παρα
δοσιακά φέρνουν κέρδη. Τα τελευταία γική και διοικητική) να αποκτήσουν νόμι Ι Προβλέπεται η δημιουργία ελληνικού
χρόνια όμως η ανάπτυξη του έχει ανα μες ποιοτικές προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρηματικού φορέα για τσάρτερς.
και να οργανωθούν καλύτερα (ενδεχομέ
κοπεί.
Έργα υποδομής & ανάπτυξης νέων
νως συνεταιρικά), ώστε να πετυχαίνουν
Μ Ελλάδα κατάντησε χώρα του
τουριστικών περιοχών
καλύτερους όρους πώλησης των υπηρε
φθηνού τουρισμού. Το 1981 κάθε του
Στόχος μας η τουριστική αξιο
σιών τους, να πάψουν να γίνονται αντι
ρίστας ξόδευε στη χώρα μας 369 δο
ποίηση νέων περιοχών που έχουν
κείμενο εκμετάλλευσης από τους Tour
μεγάλες δυνατότητες. Ιδιαίτερα
λάρια, ενώ το 1988 μόνο 305 δολ. Με
Operators και να μπορούν, υπό προϋπο
στοχεύουμε στην ανάπτυξη πε
την απώλεια της αγοραστικής δύνα
θέσεις, να εξυπηρετούν και τον κοινωνι
ριοχών στην Κρήτη, στις Κυκλά
μης του δολαρίου έχουμε τις ίδιες
κό τουρισμό. Παράλληλα, προβλέπονται
δες,
στα Ιόνια, όπως επίσης στη
συναλλαγματικές εισπράξεις για 2,7.
αυστηρές κυρώσεις για όποιον μεσολα
Σάμο, στην Ικαρία, στη Χίο, στη
εκατομμύρια περισσότερους τουρί
βεί στην ενοικίαση μη νόμιμων τουριστι
Λέσβο και στη Λήμνο.
στες.
κών καταλυμάτων.
Στηριζόμενοι στο Εθνικό Χωροταξικό
Η Ελλάδα όμως κατάντησε και χώ 1 Αντικαθίσταται το σύστημα κατάταξης
Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης, προ
των ξενοδοχείων σε κατηγορίες με το
ρα της κακής ποιότητας με αποτέλε
γραμματίζουμε βασικά έργα υποδομής
σύστημα των «αστεριών». Ανάλογο σύ
σμα να μην μπορούμε να ανταγωνι
στημα κατάταξης θα εφαρμοστεί σταδια (αεροδρόμια, λιμάνια) και ειδικά τουρι
στούμε τις άλλες τουριστικές χώρες
στικά έργα (μαρίνες, σκάλες, παραδοσια
κά και στα κέντρα διασκέδασης, τα
στη διεθνή αγορά.
κούς οικισμούς).
εστιατόρια κλπ. Έτσι τα ξενοδοχεία θα
κερδίζουν περισσότερα Βελτιώνοντας
Κοινωνικός Τουρισμός
τις υπηρεσίες για τους τουρίστες.
Προτεραιότητα σε όσους τον έχουν
Καλύτερη ποιότητα για μεγαλύτερο Ι Ήδη ξεκίνησε από την κυβέρνηση Τζανανάγκη.
τουριστικό εισόδημα
νετάκη η επαναλειτουργία της Τουριστι
Η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει την ενί
Στόχος μας είναι η προσέλκυση του
κής Αστυνομίας που υπάγεται λειτουργι σχυση του σωστού κοινωνικού τουρι
ριστών μέσων και ανώτερων εισοδημά
κά στον EOT.
σμού προς όφελος όλων εκείνων που τον
των και η αποθάρρυνση των τουριστών
έχουν πραγματικά ανάγκη, όπως είναι οι
πολύ χαμηλού επιπέδου. Αυτό όμως δεν Ο Τουρισμός ξανά ανταγωνιστικός
πολυμελείς οικογένειες, οι υπάλληλοι, οι
μπορεί να γίνει αν δεν εξασφαλίσουμε
Για να γίνει ο Τουρισμός μας ξανά
εργάτες και οι συνταξιούχοι με μικρές
υψηλή ποιότητα σε όλες τις τουριστικές ανταγωνιστικός, με το πρόγραμμα της
οικονομικές δυνατότητες και τα άτομα
Νέας Δημοκρατίας:
υπηρεσίες, δημόσιες και ιδιωτικές. Γι'
με ειδικές ανάγκες.
αυτό:
Ι Περιορίζεται η γραφειοκρατία και ορίζε
ται ότι αν οι διαδικασίες έγκρισης που
Ι Είναι απαραίτητος ο συστηματικός και
Νέες μορφές τουρισμού
αποτελεσματικός έλεγχος όλων των του αφορούν τον Τουρισμό δεν έχουν τε
Παράλληλα, αποβλέπουμε στην ανά
λειώσει
μέσα
σε
προκαθορισμένη
προθε
πτυξη δυναμικών και αποδοτικών μορ
ριστικών υπηρεσιών.
σμία, τότε να θεωρείται ότι η έγκριση
φών τουρισμού, όπως ο θαλάσσιος, ο
Ι Επιδιώκουμε η νόμιμη διαχείριση συ
έχει δοθεί.
χειμερινός, ο ιαματικός, ο αγροτικός και
μπληρωματικών καταλυμάτων (ενοικια
ζόμενα δωμάτια, διαμερίσματα, σπίτια) Ι Καθιερώνεται ελεύθερος αλλά έγκαιρος στην αξιοποίηση όλων των οικονομικών
δυνατοτήτων που παρέχει η ΕΟΚ.
καθορισμός των τιμών στα ξενοδοχεία
να γίνει πιο συμφέρουσα από την παρά

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ
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o 1981 ο ελληνικός εμπορικός στό
λος, με 4.351 πλοία και 50,5 εκ.
κόρους (3.896 πλοία με ελληνική ση
μαία), ήταν ο μεγαλύτερος του κό
σμου. Έφερνε στη χώρα μας συνάλ
λαγμα της τάξης των 2-2,5 δισ. δολα
ρίων το χρόνο και απασχολούσε
150.000 ναυτικούς και προσωπικό
ξηράς.
Στα επόμενα χρόνια η ελληνική ση
μαία έχασε δεκάδες εκατομμύρια κό
ρους (το 40% της δύναμης της). Περί
που 2.000 πλοία, που είχαν στο μεταξύ
αγοραστεί από Έλληνες, απέφυγαν να
εγγραφούν στα ελληνικά νηολόγια.
Πήρε πρωτοφανείς διαστάσεις το πρό
βλημα της ναυτικής ανεργίας και το
NAT, ο πιο πλούσιος μέχρι το 1981
ασφαλιστικός οργανισμός της χώρας,
χρεοκόπησε (έλλειμμα του NAT: 110
δις). Αυτή ήταν η προσφορά στην ελ
ληνική ναυτιλία και στους Έλληνες
ναυτικούς της προηγούμενης κυβέρ
νησης.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ
Η Ελληνική ναυτιλία ξανά πρώτη
στον κόσμο
Στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι
να περάσουν όσο το δυνατόν περισσότε
ρα πλοία σε ελληνικά χέρια και να έρ
θουν τα ναυτικά γραφεία στην Ελλάδα
και κυρίως στον Πειραιά. Αυτό θα επιτευ
χθεί με:
Ι Τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης
μεταξύ κράτους και φορέων της ναυτι

λίας. Για να σταματήσει η φυγή από το
εθνικό νηολόγιο.
1 Την αποκατάσταση της ανταγωνιστικό
τητας του ελληνικού πλοίου.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και ένα
ευρύ αναπτυξιακό πρόγραμμα που περι
λαμβάνει:
ϊ Στήριξη της συνεργασίας της ελληνικής
ναυτιλίας με τη διεθνή χρηματαγορά και
ενθάρρυνση των ελληνικών τραπεζών να
αναπτύξουν στενότερους δεσμούς με τη
ναυτιλία.
1 Κίνητρα για την εγκατάσταση στην Ελλά
δα των ναυτιλιακών μας επιχειρήσεων.
1 Οργάνωση εγχώριας ασφαλιστικής
αγοράς.

Για τον Έλληνα Ναυτικό

Για την Υγεία των Ναυτικών η
κυβέρνηση Τζαννετάκη αποφά
σισε:
1. Επαναλειτουργεί το ΝΟΣΗ
ΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ του Εμπορι
κού Ναυτικού (300 κλινών) που
έμεινε αναξιοποίητο για πολλά
χρόνια. Το νοσοκομείο θα πα
ραδοθεί σε 7 μήνες και θα νο
σηλεύει ασφαλισμένους του
NAT.
2. Οι συνταξιούχοι ναυτικοί με
σύνταξη μέχρι 70.000δρχ. θα
παίρνουν τα φάρμακα δωρεάν
ή με ελάχιστη συμμετοχή.
3. Αυξάνεται το όριο των συντα
γών που δεν χρειάζονται θεώ
ρηση από 2.000 σε 3.000 δρχ.

Εξυγίανση του NAT
Μοναδική μακροχρόνια λύση για το
Εκδημοκρατισμός του ναυτιλιακού
πρόβλημα του NAT είναι να αυξηθούν τα
συνδικαλισμού, με:
ασφαλισμένα πλοία και κατά συνέπεια τα 1 Την εκκαθάριση των μητρώων των σωμα
έσοδα του Ταμείου. Στο ενδιάμεσο διά
τείων, ώστε οι διοικήσεις τους να προέρ
στημα, ο κρατικός προϋπολογισμός θα
χονται από την ψήφο των πραγματικών
αναλάβει να καλύψει τα ελλείμματα, ενώ
ναυτικών.
θα επιδιωχθεί η βελτίωση της θέσηςτων Ι Την ευρύτερη συμμετοχή των ναυτικών
45.000 απομάχων ναυτικών, με τη ριζική
στις αποφάσεις για τα μεγάλα θέματα
αναδιοργάνωση του NAT, που θα στηρι
(συλλογικές συμβάσεις κλπ.), όπου θα
χθεί:
ψηφίζουν όχι μόνο οι ναυτικοί που βρί
σκονται στη στεριά, αλλά και όλοι οι
Στην επαναφορά του ελέγχου της διοί
εργαζόμενοι στα πλοία, όπου και αν αυτά
κησης του Ταμείου στους φυσικούς της
ταξιδεύουν.
φορείς: τους ναυτεργάτες και τους
πλοιοκτήτες.
Προτεραιότητα στη ναυτιλιακή πολι
τική της Νέας Δημοκρατίας έχει η ενί
Στην εφαρμογή της αρχής της ανταπο
σχυση της ακτοπλοΐας και των εσωτερι
δοτικότητας για τους νέους συνταξιού
κών μεταφορών (με τη βοήθεια της
χους.
ΕΟΚ), καθώς και του ναυτικού τουρι
Στην εκκαθάριση των μητρώων από τους
σμού.
μη πραγματικούς ναυτικούς.

â

sv είναι υπερβολή αν πούμε ότι τα της διαφθοράς, προπαντός όταν αυτή
στα δευτεροβάθμια πειθαρχικά συμβού
εκδηλώνεται
μέσα
στα
Σώματα
Ασφα
λια της συμμετοχής δικαστή ως Προέ
τελευταία χρόνια ο απλός πολίτης
λείας.
δρου.
αισθάνεται ανυπεράσπιστος απέναντι
στο έγκλημα και τη βία. Ιδιαίτερα στις ι Αποτελεσματική αντιμετώπιση της
Η κυβέρνηση Τζαννετάκη με την
τρομοκρατίας και συνεργασία με τις
υποβαθμισμένες περιοχές των πό
ανάληψη των καθηκόντων της
λεων η ανησυχητική αύξηση των θανά υπηρεσίες άλλων χωρών για την τρομο
σταμάτησε κάθε δίωξη αστυνομι
κρατία και τα ναρκωτικά.
των από ναρκωτικά, ο χουλιγκανισμός
κού για το θέμα των Επαγγελμα
Ι Καταπολέμηση της αυθαίρετης πα
τικών Ενώσεων.
και οι κλοπές έχουν καταντήσει κοινω
ρέμβασης της αστυνομίας στην ιδιωτική
νική μάστιγα.
ζωή και διασφάλιση της νόμιμης αντιμε ι Ανύψωση του κύρους και του ρόλου
του αστυνομικού. Για το σκοπό αυτόν
τώπισης των πολιτών.
προβλέπεται: πλήρης βαθμολογική και
μισθολογική εναρμόνιση με τα ισχύοντα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ
Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει ότι η
προστασία των πολιτών από την ανασφά
λεια και το έγκλημα, τα ναρκωτικά και
την τρομοκρατία δεν είναι μόνο υπο
χρέωση του κράτους, είναι πριν από όλα
δικαίωμα του πολίτη. Για περισσότερη
ασφάλεια και για να σταματήσει ο κατή
φορος των τελευταίων χρόνων η Νέα
Δημοκρατία εγγυάται:
1 Αποφασιστική αντιμετώπιση της
εγκληματικότητας και ανελέητο πόλε
μο στους εμπόρους ναρκωτικών. Πάταξη

στις Ένοπλες Δυνάμεις, στεγαστικό επί
δομα, κίνητρα για πανεπιστημιακή μόρ
φωση των Δοκίμων Αξιωματικών της
Αστυνομίας και γενικά του προσωπικού
των Σωμάτων Ασφαλείας.
1 Ενίσχυση των αστυνομικών τμημά ι θέσπιση κατάλληλου ωραρίου εργα
των και της πεζής αστυνόμευσης με σίας και 24ωρη εβδομαδιαία ανάπαυση
καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου
χωρίς καταστρατήγηση.
δυναμικού.
Κι ακόμη:
1 Διαφάνεια στις εισαγωγικές και
1 Ρυθμίζεται με νόμο η συμμετοχή του
προαγωγικές εξετάσεις στις παραγω προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας
γικές σχολές και πλήρης αιτιολόγηση
και του Πυροσβεστικού Σώματος σε
των μεταθέσεων.
Επαγγελματικές Ενώσεις με βάση το
1 Άμεση έκδοση των κανονισμών των σύνταγμα και τα ισχύοντα στις άλλες
σωμάτων ασφαλείας και πρόβλεψη
χώρες της ΕΟΚ.
Η κυβέρνηση Τζαννετάκη κα
θιέρωσε την πεζή αστυνόμευση
ώστε να αποκτήσει η γειτονιά σι
γουριά και ασφάλεια.

ΙΣΧΥΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ
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Εθνική Άμυνα αποτελεί την
προϋπόθεση για την Εθνική Ανε
ξαρτησία της πατρίδας μας. ΓΓ αυτό η
Νέα Δημοκρατία πιστεύει ότι στις
Ένοπλες Δυνάμεις δεν έχουν θέση ο
κομματισμός και οι πολιτικές σκοπιμό
τητες. Όμως τα τελευταία χρόνια πα
ρουσιάστηκαν πρωτοφανή φαινόμενα
στις Ένοπλες Δυνάμεις: επικίνδυνη
μείωση των αμυντικών δαπανών, ει
σβολή του κομματισμού και συρροή
σκανδάλων στις προμήθειες υλικού
(πύραυλοι ΜΑΤΖΙΚ, λαθρεμπόριο
όπλων από την ΕΒΟκ.ά.).

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ
Ισχυροί για την Ειρήνη
Η ελευθερία, η ειρήνη και η δημοκρα
τία είναι ύψιστα αγαθά, η απόκτηση και
διατήρηση των οποίων απαιτεί θυσίες,
υπευθυνότητα και σοβαρή προετοιμασία
στον τομέα της Εθνικής Άμυνας.
Γιατί η ειρήνη διαφυλάσσεται μόνο
όταν υπάρχει ισχύς και αποφασιστικό
τητα.

Τέρμα στον κομματισμό
Η απομάκρυνση του κομματισμού και
της πολιτικής από το στράτευμα, η πιστή
εφαρμογή των νόμων και των κανονι
σμών, η ενημέρωση για τη σημασία της
στρατιωτικής θητείας και ο σεβασμός
της ιεραρχίας είναι οι απαραίτητες προϋ
ποθέσεις για να είναι οι Ένοπλες Δυνά
μεις μας πραγματικά αξιόμαχες.

Διαφάνεια στις προμήθειες
Η Νέα Δημοκρατία είναι αποφασισμέ
νη να καθιερώσει στις προμήθειες ένα

αυστηρό καθεστώς που θα εξασφαλίζει
τη διαφάνεια και τον πραγματικό απο
κλεισμό των μεσαζόντων.
Παράλληλα η Νέα Δημοκρατία θα
επαναφέρει τον προληπτικό έλεγχο των
προμηθειών που είχε καταργήσει η
προηγούμενη κυβέρνηση.

Μείωση της θητείας - φροντίδα για
τους στρατευμένους
Η Νέα Δημοκρατία θα εκσυγχρονίσει
τις εγκαταστάσεις διαβίωσης στα στρα
τόπεδα και ιδιαίτερα των μονάδων στα
νησιά και στις παραμεθόριες περιοχές. Η
θητεία θα αξιοποιηθεί για την επαγγελ
ματική εκπαίδευση των στρατευμένων.
Για τους παντρεμένους οπλίτες θα εξα
σφαλίζεται στην πράξη η δυνατότητα να
υπηρετούν κοντά στο σπίτι τους.
Η Κυβέρνηση Τζαννετάκη
έχει λάβει τα πρώτα θετικά μέ
τρα: Μείωση της θητείας σε 16
μήνες των στρατευμένων με ένα
παιδί και φροντίδα να υπηρετούν
κοντά στο σπίτι τους. Ρυθμίστη
καν τα στρατολογικά προβλήμα
τα των σπουδαστών Μέσων Τε
χνικών - Επαγγελματικών Σχο
λών. Αυξήθηκαν οι πιστώσεις για
τη βελτίωση των εγκαταστάσεων
στα στρατόπεδα και ιδίως των
συνόρων.
Για τους αξιωματικούς θα δο
θεί το 15% του εξισορροπητικού
επιδόματος, ενώ δημιουργείται
Επικουρικό Ταμείο για την επι
κουρική ασφάλιση όλων των στε
λεχών των Ε.Δ.

Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει ότι υπάρ
χουν περιθώρια για περαιτέρω μείωση
της θητείας.

Αξιοκρατία και μέριμνα για τους
αξιωματικούς και υπαξιωματικούς
Ο εκσυγχρονισμός των διατάξεων για
τις προαγωγές ώστε να μην παρεμποδί
ζεται η εξέλιξη των νεότερων, η προστα
σία από άδικες κρίσεις και η εξέλιξη σε
λογικό χρόνο των ικανών υπαξιωματικών
σε αξιωματικούς θα βοηθήσουν αποτε
λεσματικά στην αξιοποίηση του ένοπλου
ανθρώπινου δυναμικού μας. Παράλληλα
θα αντιμετωπιστούν τα στεγαστικά προ
βλήματα των αξιωματικών και υπαξιωμα
τικών.

Προτεραιότητα στην εκπαίδευση
Με υποτροφίες και εκπαιδευτικές
άδειες για μεταπτυχιακά, την αξιοποίηση
της νέας τεχνολογίας και την αναγνώρι
ση της ισοτιμίας των πτυχίων στις παρα
γωγικές σχολές υπαξιωματικών.

Στερέωση στενών δεσμών μεταξύ
Λαού και Στρατού
Για τη στερέωση στενών δεσμών με
ταξύ Λαού και Στρατού, ιδιαίτερα στις
παραμεθόριες περιοχές της χώρας, προ
βλέπεται: εκσυγχρονισμός της νομοθε
σίας για την πολιτική κινητοποίηση και
συστηματική ενημέρωση του λαού σχετι
κά με το αμυντικό πρόβλημα της χώρας.

ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ
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προάσπιση της εθνικής μας ανε
πριακό λαό υποστηρίζουμε τις προσπά
θειες που καταβάλλονται, στο πλαίσιο
ξαρτησίας και η αντιμετώπιση των
των
Ηνωμένων Εθνών, για την εξεύρεση
σοβαρών προβλημάτων της εξωτερι
κής μας πολιτικής απαιτούν μία κυβέρ δίκαιης λύσης που θα εγγυάται το ενιαίο
νηση που να μην κάνει εξωτερική πολι του Κυπριακού κράτους, την ανεξαρτη
σία και τα κυριαρχικά του δικαιώματα.
τική με κριτήριο το κομματικό της
Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να προβλέ
συμφέρον και την εσωτερική δημαγωπεται και η αποχώρηση από την Κύπρο
γία. Δυστυχώς η προηγούμενη κυβέρ
όλων των ξένων στρατευμάτων.
νηση ακολούθησε τον εντελώς αντίθε
το .δρόμο. Έτσι παρ' όλο που κατέληξε Σύμμαχοι με τη Αύση και φίλοι με
την Ανατολή
να συμφωνεί με όλες τις βασικές επι
Τον τελευταίο καιρό δικαιώνεται ακό
λογές της Νέας Δημοκρατίας (ΕΟΚ,
μα και από αυτούς που διαφωνούσαν ο
βάσεις, συμμετοχή στο NATO, διάλο
προσανατολισμός μας προς τις δημο
γος με την Τουρκία κλπ.), στην εφαρ
κρατικές χώρες της Δύσης. Παράλληλα,
μογή της πολιτικής της προκάλεσε ση
σήμερα περισσότερο παρά ποτέ είναι
μαντικές ζημιές στα εθνικά μας συμ
αναγκαία μία πολυδιάστατη εξωτερική
φέροντα.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Ελληνοτουρκικός διάλογος
Ελπίζουμε ότι και στην Τουρκία θα
υπάρξουν πολιτικοί που θα αντιληφθούν
επιτέλους ότι μοναδική δυνατότητα και
για τους δύο λαούς είναι η επίλυση των
προβλημάτων με διάλογο, για να εμπε
δωθεί η ειρήνη στην περιοχή. Προϋπόθε
ση όμως για έντιμο διάλογο είναι ο από
λυτος σεβασμός των κυριαρχικών δι
καιωμάτων των δύο χωρών, όπως προκύ
πτουν από τις διεθνείς συνθήκες.

Σταθερά στο πλευρό της Κύπρου
Σε αδελφική συνεργασία με τον Κυ-

σεων μ*, υΛϋυς. ^στε να συνεργαζόμα
στε στενότερα με τις Βαλκανικές χώρες
και να συνεχίσουμε την πατροπαράδοτη
,σχέση φιλίας με τις αραβικές χώρες.

Μία ισχυρή Ελλάδα στην Ενωμένη
Ευρώπη
Η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο ελ
ληνικό κόμμα που εκφράζει με αταλά
ντευτη συνέπεια και συνέχεια την ευρω
παϊκή πολιτική της Ελλάδας. Όταν άλλοι
πλειοδοτούσαν σε τριτοκοσμικές και
αντιευρωπαϊκές κορώνες, ο ιδρυτής της
Νέας Δημοκρατίας Κ. Καραμανλής είχε
τη διορατικότητα και το σθένος να οδη
γήσει την Ελλάδα στην Ενωμένη Ευρώ-

πη. Σήμερα οι επιλογές της Νέας Δημο
κρατίας δικαιώνονται. Όλοι αποδέχονται
την Ευρωπαϊκή προοπτική. Τα οφέλη από
την ένταξη στην ΕΟΚ είναι γνωστά σε
όλους. Η ενοποίηση της Ευρώπης είναι
μία αισιόδοξη προοπτική, αλλά και μια
πρόκληση. Στην οποία πρέπει να ανταπο
κριθούμε με δουλειά, πρόγραμμα και
αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων. Για
να διεκδικήσουμε στην Ευρώπη τη θέση
που δικαιούμαστε.

Για τις βάσεις
Η παραμονή των βάσεων εξυπηρετεί
κατ' αρχήν τα εθνικά μας συμφέροντα.
Άλλωστε αμερικανικές βάσεις όχι μόνον
υπάρχουν και στην Τουρκία, αλλά και η
γειτονική χώρα θα διεκδικούσε ευχαρί
στως την αποκλειστικότητα τους στην

περιοχή μας. Είναι όμως αναγκαία η διε
ξαγωγή αποφασιστικών διαπραγματεύ
σεων, ώστε η συμφωνία για τις βάσεις να
εξασφαλίζει τις μέγιστες δυνατές στρα
τηγικές, οικονομικές και τεχνολογικές
ωφέλειες για την Ελλάδα.

Προστασία των Ελλήνων της Βορείου
Ηπείρου και των συμφερόντων των
Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό
Οι Έλληνες της Βορείου Ηπείρου και
οι Έλληνες της διασποράς, αποτελούν
οργανικά τμήματα του Ελληνικού
Έθνους. Η προστασία των συμφερόντων
τους και κυρίως των ανθρωπίνων δικαιω
μάτων τους έχει για μας απόλυτη προτε
ραιότητα.

ΠΑ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΝΩΜΕΝΟΙ
ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ
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