
Π Α Σ Ο Κ 

κ α τ ε υ Α υ ν τ η ρ ι ε ς 
VPUMMCC 

κ υ β ε ρ ν η τ ι κ ή ς 
η ο Α ι τ ι κ η ς τ ο υ 

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ο Υ 
Σ Ο Σ Ι Α Λ Ι Χ Τ Ι Κ Ο Υ 

Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Σ 

α Π η ν α : ν ο ε μ β ρ η ς 1977 



ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ 
ΓΡΑΜΜΕΣ 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΉΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 



ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ 
ΓΡΑΜΜΕΣ 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΉΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 

ΑΘΗΝΑ 1977 



Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 

Ή αλλαγή, κεντρικός προγραμματικός στόχος τοϋ 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Ή ιδρυτική οιακήρνξη τής 3ης τοϋ Σεπτέμβρη 1974 προσ
διορίζει με απλότητα και σαφήνεια τΙς στρατηγικές επιδιώξεις 
και το χαρακτήρα τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ., ώς πολιτικού φορέα δομικής 
'Αλλαγής και σοσιαλιστικού μετασχηματισμού τής ελληνικής 
κοινωνίας. Στα τρία χρόνια, πού πέρασαν ώς τα σήμερα, επιβε
βαιώθηκε ή ορθότητα και ή δύναμη τής πολιτικής γραμμής τοϋ 
Κινήματος, όπως δείχνει καθαρά ή μαζική οργανωτική του 
ανάπτυξη και ή ολοένα αυξανόμενη επιρροή τον στα πλατιά 
λαϊκά στρώματα, στις πόλεις και στην ύπαιθρο. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
αποτελεί σήμερα μια επιβλητική παρουσία στον ελληνικό πολι
τικό χώρο και μια αποφασιστική δύναμη, έτοιμη να υπηρετήσει 
τό λαό και να βοηθήσει στην πραγμάτωση των εθνικοπολιτικών 
του Ιδανικών και τής κοινωνικοοικονομικής 'Αλλαγής. 

Ή « Αλλαγή» δεν είναι για τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. 'ένα απλό πολιτικό 
σύνθημα. Είναι μια βαθιά δραματική διεργασία στή συνείδηση 
τοϋ ελληνικού λαού, ένα ιστορικό αίτημα για τήν ολοκλήρωση 
τής έθνικοκοινωνικής του πορείας, άπ' τήν οποία τον εκτρέπουν 
συστηματικά οι ντόπιες και ξένες δυνάμεις τής αντίδρασης και 
τής συντήρησης. Αλλαγή σημαίνει εξασφάλιση τών προϋποθέ
σεων για μια ουσιαστική εθνική ανεξαρτησία, για νά αποδε
σμευτεί ή χώρα μας άπ' τά ξένα πολιτικά και στρατιωτικά κέν
τρα αποφάσεων, να σταματήσει ή διάβρωση τοϋ κράτους από 
ξενοκίνητους μηχανισμούς και νά απαλλαγεί ή εθνική οικονο
μία από τον καθοριστικό έλεγχο και εξάρτηση τών πολυεθνικών 
μονοπωλίων. Σημαίνει νά αναχαιτιστεί ή ξένη πολιτιστική δι
είσδυση πού απειλεί νά αποκόψει τό λαό, και προπάντων τους 
νέους, από τις πολιτιστικές του ρίζες και τήν ιστορία του. Ση
μαίνει ακόμα νά εξασφαλιστεί ή διαδικασία για τήν κατάκτηση 
και κατοχύρωση τής λαϊκής κυριαρχίας και τής κοινωνικής απε
λευθέρωσης τοϋ εργαζόμενου "Ελληνα. Μια τέτοια αλλαγή, 
όπως τήν οραματίζεται τό ΠΑ.ΣΟ.Κ., συνεπάγεται παραπέρα 
πλάτεμα τών δημοκρατικών θεσμών, κατοχύρωση τής ατομικής 
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κάί συλλογικής ελευθερίας και εγκαθίδρυση μιας οικονομικής 
δημοκρατίας, πού θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για μια 
σταθερή πορεία της 'Ελλάδας προς ανώτερες μορφές κοινωνι
κής οργάνωσης και δημιουργίας. 

'Η 'Αλλαγή αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Καθημερινά πολ
λαπλασιάζονται οι δυσκολίες για τους εργαζόμενους. Ή αβε
βαιότητα για το μέλλον μεγαλώνει. Οι μισθοί είναι ανεπαρκείς, 
οι τιμές ανεβαίνουν, οι φόροι αυξάνονται. Οι αγρότες ζουν στην 
αβεβαιότητα για τις τιμές ασφάλειας, τή δυνατότητα διάθεσης 
των προϊόντων, τις επιπτώσεις από τήν ένταξη στην Ε.O.K. 
'Εκατοντάδεςχιλιάδες οικογένειες κατοικούν κάτω άπα πρωτό
γονες συνθήκες, χωρίς νερό, χωρίς αποχέτευση. Χιλιάδες νέοι 
αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το σχολειό χωρίς καμιά ειδί
κευση. Οι ηλικιωμένοι, εκείνοι πού δούλεψαν για τήν προκοπή 
τοΰ τόπου μας, παίρνουν συντάξεις πού δεν καλύπτουν ούτε τις 
στοιχειώδεις ανάγκες τους. Ή καθημερινή ζωή για τον εργαζό
μενο αποτελεί μια συνέχεια ταλαιπωριών, γιατί ούτε ο τόπος 
δουλειάς, ούτε τα μεταφορικά μέσα, ούτε τα σχολειά, τα νοσο
κομεία, οι κατοικίες, δεν ικανοποιούν τις απαραίτητες προϋπο
θέσεις για μια διαβίωση χωρίς περιττό κόπο. 

"Ομως, πρέπει να τονιστεί Ιδιαίτερα, πώςγιάτο ΠΑ.ΣΟ.Κ. ή 
έννοια τής 'Αλλαγής, παρ' δλο το βαθύ καθοριστικό της νόημα, 
δε σημαίνει σε καμιά περίπτωση επαναστατική ανατροπή ή βι
αστική επιδίωξη στόχων, πού δεν μπορούν νά θεωρηθούν και 
λαϊκοί στόχοι. "Οπως ξεκάθαρα τονίζει ό Πρόεδρος τοϋ Κινή
ματος, μιλώντας για το δημοκρατικό προγραμματισμό: 

«Δομικοί μετασχηματισμοί στην οικονομική και κοινωνική 
τάξη, πού δεν έχουν ωριμάσει στή λαϊκή συνείδηση και δε μπο
ρούν νά θεωρηθούν αβίαστα ως λαϊκοί στόχοι, αποτελούν άκαι
ρους και επικίνδυνους πειραματισμούς, πού κάθε άλλο παρά 
εξυπηρετούν τήν υπόθεση τής κοινωνικής ανάπτυξης και τοϋ 
Σοσιαλισμού». 

"Ετσι, το θέμα τής αναγκαιότητας τής 'Αλλαγής είναι για το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. κάτι πού πρέπει νά ξεχωρίζεται προσεκτικά άπ' το 
θέμα τοϋ ρυθμού τής αλλαγής. Ό τελευταίος δεν μπορεί να 
προσδιοριστεί από πριν και χωρίς αναφορά στην ωρίμανση 
συγκεκριμένων συνθηκών και προ πάντων τής λαϊκής υποστήρι
ξης και αποδοχής. "Οπως πολύ καλά γνωρίζουμε, από ιστορική 
πείρα, ή παραγνώριση αυτής τής αλήθειας είχε συχνά ώς αποτέ
λεσμα οδυνηρές πισωδρομήσεις στην αναπτυξιακή διαδικασία 
και παρεμπόδιση τής πορείας προς το Σοσιαλισμό. 

Οι εισαγωγικές αυτές παρατηρήσεις σκιαγραφούν σε πολύ 
γενικές γραμμές τήν πολιτική φυσιογνωμία τοϋ Κινήματος καί 
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ταυτόχρονα οριοθετούν τα πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής 
πού παρουσιάζει το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στον Ελληνικό Λαό. Ή πολι
τική αυτή θα αποτελέσει και τή βάση για να καταρτιστεί ένα 
ολοκληρωμένο και ρεαλιστικό, από άποψη οικονομικών δυνα
τοτήτων, πρόγραμμα για τήν ανάπτυξη τής χώρας. 

Οι κατευθυντήριες γραμμές κυβερνητικής πολιτικής τοϋ 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. διαγράφουν τόσο τι μπορεί και πρέπει να εφαρμο
στεί αμέσως, όσο και ποιες είναι οι μακροπρόθεσμες προοπτικές 
τοϋ αγώνα. Χαράζουν βήματα για τήν επομένη των εκλογών, 
αλλ' ανοίγουν και τους καινούργιους δρόμους για μελλοντικές 
προσπάθειες. Στόχος τους είναι και να διορθώσουν τα σημερινά 
κακά και να δημιουργήσουν τή δυναμική πού θά επιτρέψει το 
ξεπέρασμα τής σημερινής κατάστασης. Οι κατευθυντήριες 
γραμμές κυβερνητικής πολιτικής είναι ό θεμέλιος λίθος τής αλ
λαγής, στον όποιο θα προστεθούν και άλλοι για να χτιστεί ή 
κοινωνία πού επιδιώκουμε. 

Δυο βασικές σκέψεις καθόρισαν τήν κυβερνητική πολιτική 
πού διαγράφεται. 'Από τή μια μεριά ή επιδίωξη μια δημοκρα
τική κυβέρνηση να πραγματοποιήσει γρήγορα τις μεταβολές 
εκείνες πού θά δεσμεύσουν τή χώρα σε μια καινούργια κατεύ
θυνση σύμφωνη με τα συμφέροντα τοϋ εργαζόμενου λαού και 
τοϋ 'έθνους. 'Από τήν άλλη μεριά ή επιδίωξη νά διασφαλιστεί ή 
συμμετοχή τών μαζών σε δλες τις κρίσιμες για τήν πορεία τοϋ 
τόπου αποφάσεις, ώστε να κατασφαλιστεί ό δημοκρατικός 
προσανατολισμός και ν' ανοίξει ό δρόμος προς το σοσιαλισμό. 

Ή πορεία πο.ύ διαγράψαμε προϋποθέτει δτι οι μη προνομι
ούχοι, οι αγρότες, οι εργάτες, οι υπάλληλοι, οι τεχνικοί, οι 
επιστήμονες, οι επαγγελματίες, οι μικροί και μεσαίοι επιχειρη
ματίες, οι συνταξιούχοι, ή νεολαία θά συνεργαστούν στενά για 
να πάρουν οι ίδιοι στα χέρια τους τήν τύχη τους. Οι δυνάμεις 
πάνω στις όποιες στηρίζεται τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. όέν είναι οι ομάδες 
τών δυσαρεστημένων ή διαματυρομένων. Είναι τα πιο ζωντανά 
τμήματα τοϋ λαού μας, πού τα σννδέει ή θέληση νά καταλύσουν 
τήν ξένη εξάρτηση, νά τερματίσουν τήν εκμετάλλευση από τήν 
οικονομική ολιγαρχία, νά αμφισβητήσουν τις αυταρχικές δομές 
τοϋ σημερινού κράτους. Οι γενικές κατευθύνσεις κυβερνητικής 
πολιτικής είναι έκφραση τών επιδιώξεων τους, μέσο στενότερης 
σύνδεσης τους και τό πολιτικό πλαίσιο τής δράσης τους. Κεν
τρικό σύνθημα τους είναι ή αλλαγή, αποφασιστική αλλαγή σ' 
όλους τους τομείς τής εθνικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής 
τής χώρας. Μια αλλαγή με σωστό προγραμματισμό και σύνεση, 
πού νά αποβλέπει πραγματικά ατό συμφέρον τοϋ Λαού. 
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ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 

Ή πραγμάτωση της εθνικής ανεξαρτησίας 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Για μια δυναμική ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική 

Ι. Ή πολιτικοστρατιωτική αποδέσμευση της χώρας 
Ό αγώνας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για την εθνική μας αναγέννηση, 

για μια δημοκρατική και σοσιαλιστική Ελλάδα, στηρίζεται 
στην αρχή πώς ή εθνική ανεξαρτησία αποτελεί προϋπόθεση για 
τήν πραγμάτωση τής λαϊκής κυριαρχίας. Για τούτο, πρώτος 
βασικός στόχος τής εξωτερικής πολιτικής του Κινήματος θα 
είναι ή δημιουργία πολιτείας απαλλαγμένης από ξένο έλεγχο και 
επεμβάσεις. 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα επιδιώξει, με τον πιο γρήγορο δυνατό 
ρυθμό, τήν κατάλυση τής εξάρτησης τής χώρας άπό ξένα κέντρα 
αποφάσεων, θά αντιμετωπίσει αποφασιστικά τή διάβρωση τοΰ 
κρατικού μηχανισμού άπό ξένες υπηρεσίες και μηχανισμούς, θα 
αποδεσμεύσει τή χώρα άπό τους στρατιωτικούς, πολιτικούς και 
οικονομικούς συνασπισμούς, πού υπονομεύουν σήμερα τήν 
εθνική μας ανεξαρτησία και τό δικαίωμα τού Ελληνικού λαού 
νά προγραμματίζει ελεύθερα τήν κοινωνική, οικονομική και 
πολιτική πορεία τής χώρας. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα θέσει άμεσα σε 
κίνηση τή διαδικασία για τήν ολοκληρωτική και οριστική απο
χώρηση άπό τό NATO και για τήν αποδέσμευση άπό τις ελληνο
αμερικανικές συμφωνίες καθώς και άπό οποιαδήποτε άλλη 
συμφωνία πού παραβιάζει τά κυριαρχικά δικαιώματα τής χώ-
ρ α ς \ 

Ή προσπάθεια γιά τήν πολιτικοστρατιωτική αποδέσμευση 
τής χώρας πρέπει νά είναι συστηματική και θ' απαιτήσει μακρό 
χρόνο. Θά αντικατασταθούν στις καίριες, στρατηγικές θέσεις οί 
γνωστοί «προσεταιρισμένοι» κρατικοί λειτουργοί. Ή αποσύν
δεση (αποδέσμευση) των ελληνικών υπηρεσιών πληροφοριών 
άπό τά υπερεθνικά δίκτυα θά συντελεστεί επίσης άμεσα. Στην 
περίπτωση τών ενόπλων δυνάμεων, ή αποσύνδεση τους άπό τό 
«συμμαχικό» δίκτυο πρέπει νά προγραμματιστεί σταδιακά με τό 
ρυθμό πού επιβάλλουν οί τεχνικές συνθήκες σύνδεσης. Ή αντι
μετώπιση τών ξένων βάσεων καθώς και ή καταγγελία και λύση 
τών διμερών συμβάσεων θά απαιτήσουν επίσης μεθόδευση, άπό 
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άποψη διαδικασίας. Tò πρώτο βήμα, αναφορικά με τις βάσεις, 
είναι ή στεγανοποίηση τους άπο τη ζωή τής χώρας μαζί με τήν 
παροχή τής διαβεβαίωσης προς το «συμμαχικό» παράγοντα, 
πώς ή πολεμική περιουσία του θα προστατευθεί μέχρι τήν ώρα 
πού θα τήν αποσύρει. Το επόμενο βήμα είναι ή κατάργηση τους 
και ή αποχώρηση όλου τοΰ ξένου στρατιωτικού προσωπικού. 

II. Γενικές αρχές τής εξωτερικής πολιτικής 
Ή εξωτερική πολιτική έχει αποφασιστική σημασία για το 

μέλλον της χώρας. Επηρεάζει τις συνθήκες και τις δυνατότητες 
τής εσωτερικής μας ανάπτυξης και προσδιορίζει το βαθμό τής 
εθνικής ανεξαρτησίας. Άπό τήν εξωτερική μας πολιτική εξαρ
τάται αν, και σε ποιο βαθμό, πολιτικές και οικονομικές αποφά
σεις ξένων κρατών επηρεάζουν τήν ελευθερία και ευημερία τών 
Ελλήνων, αν ανήκει ή Ελλάδα στους Έλληνες. 

Ό ριζικός αναπροσανατολισμός τής εξωτερικής πολιτικής 
τής χώρας αποτελεί για τούτο ακρογωνιαίο λίθο τών προγραμ
ματικών άρχων τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. Βασική μας θέση είναι ή διαμόρ
φωση μιας ανεξάρτητης ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας τέτοιας πολιτικής: 
Πρώτο, κάθε πράξη, κίνηση, απόφαση ή δέσμευση τής χώρας 
μας στο διεθνή χώρο πρέπει να απορρέει άπό μια συγκεκριμένη 
και ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική πού νά αποβλέπει στην 
ενεργό εξυπηρέτηση τού εθνικού συμφέροντος. Μιά τέτοια 
στρατηγική συνίσταται σ' ένα σύστημα κανόνων πού προσδι
ορίζουν ti πρέπει νά κάνουμε σε σχέση μέ κάθε δυναμική εξέλι
ξη. Στή διαμόρφωση τής στρατηγικής ορισμένα πράγματα παίρ
νονται ώς «δοσμένα», ώς τό βασικό πλαίσιο τής στρατηγικής. 

Είναι κρίσιμο νά μή γίνει λάθος στην εκτίμηση τού τι είναι 
«δοσμένο». Για χρόνια τώρα θεωρείται ώς «δοσμένο» τής ε
ξωτερικής πολιτικής τής χώρας μας πώς ή εξάρτηση άπό τίς 
Η.Π.Α. καί ή συμμετοχή στην 'Ατλαντική Συμμαχία αποτελεί 
εγγύηση γιά τήν εθνική μας ανεξαρτησία. Κι αυτό ήταν πιστευτό 
σε τέτοιο βαθμό ώστε νά εναποτεθεί ή τύχη τής χώρας μας στις 
καλές προθέσεις τής Ούάσιγκτων καί νά άτονίσει τέλεια ή δια
μόρφωση μιας οποιασδήποτε εθνικής στρατηγικής. 'Ύστερα άπό 
τήν άμερικανοκίνητη εφτάχρονη δικτατορία, τήν προσπάθεια 
γιά διχοτόμηση τής Κύπρου στα πλαίσια τής απροκάλυπτης 
επίθεσης τής Τουρκίας εναντίον τού Ελληνισμού μέ υποκίνηση 
της άπό τις Η.Π.Α., τήν Αγγλία καί τό NÀTO, τήν επιλογή τής 
Τουρκίας ώς σταθμού τού αμερικάνικου ιμπεριαλισμού στο Αι
γαίο και τίς διαγραφόμενες απειλές ενάντια στην εδαφική μας 
ακεραιότητα τόσο στο Αιγαίο όσο καί στή Θράκη, είναι πιά 
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βέβαιο πώς τά «δοσμένα» της πατροπαράδοτης πολιτικής μας 
είναι λαθεμένα. Ή ρ θ ε ή ώρα να προχωρήσουμε στή διαμόρ
φωση μιας νέας ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Αυτό απαιτεί ή 
επιβίωση του έθνους. 

«Δοσμένα» για την ελληνική εξωτερική πολιτική είναι ότι: 
α) Ή Ελλάδα είναι χώρα πού ανήκει ταυτόχρονα στην Ευρώ

πη, τά Βαλκάνια καί τη Μεσόγειο και πρέπει νά κάνει τήν 
παρουσία της αισθητή στους τρεις αυτούς χώρους, 

β) Ή ένταξη τών ευρωπαϊκών χωρών σε αντιμαχόμενους στρα
τιωτικούς συνασπισμούς, ή στρατιωτική παρουσία τών 
Η.Π.Α. στα σύνορα τής Σοβιετικής Ένωσης, ή παρουσία τών 
στόλων τών υπερδυνάμεων στή Μεσόγειο, ή συνέχιση τών 
εξοπλισμών και ή αποθήκευση πυρηνικών όπλων στά Βαλ
κάνια και στή Μεσόγειο, ή ένταση στή Μέση 'Ανατολή καί ό 
ανταγωνισμός τών Η.Π.Α. και τής Σοβιετικής Ένωσης για 
τήν εξασφάλιση σφαιρών επιρροής, δημιουργούν κρίσιμη 
κατάσταση, πού υποθάλπει τοπικές διαμάχες καί ενέχει τον 
κίνδυνο τοπικής ή και γενικής σύρραξης. 

Ή ανεξάρτητη ελληνική εξωτερική πολιτική δεν είναι πολι
τική απομόνωσης. Είναι ενεργός, δυναμική πολιτική, πού τείνει 
νά δημιουργήσει εκείνο τό πλέγμα διεθνών διασυνδέσεων ώστε 
νά εγγυάται - στο μέτρο τού ιστορικά δυνατού - τήν εδαφική 
ακεραιότητα και ανεξαρτησία τής χώρας, καθώς και τήν εξυπη
ρέτηση τών συμφερόντων της. Είναι πολιτική ρεαλισμού. Καμιά 
δέσμευση δεν πρέπει νά αναλαμβάνεται χωρίς όρο, πού νά καθι
στά τήν αποδέσμευση δυνατή, όταν ή δέσμευση παύει νά είναι 
εθνικά συμφέρουσα. 

Κάθε συμμαχία ή δέσμευση στο διεθνή χώρο πρέπει νά 
στηρίζεται στην αρχή τής διακρατικής ισοτιμίας καί τού αμοι
βαίου σεβασμού. Πιέσεις καί εκβιασμοί είναι απαράδεκτοι. 

Ή εξωτερική πολιτική τής χώρας πρέπει νά στηρίζεται στις 
αρχές τής ειρηνικής επίλυσης τών διεθνών διαφορών, τής εν
ίσχυσης τής διεθνούς ειρήνης καί τής ανάπτυξης σχέσεων φιλίας 
καί συνεργασίας με όλες τις χώρες. Γι' αυτό καί ή Ελλάδα είναι, 
κατ' αρχήν, αντίθετη σέ κάθε στρατιωτική συμμαχία ή συνασπι
σμό ó όποιος α) είναι δυνατό νά στραφεί ενάντια στην ειρήνη 
καί τήν αυτοδιάθεση τών λαών καί β) νά οδηγήσει στην παγκό
σμια πόλωση καί κύρια του ευρωπαϊκού ή τού μεσογειακού 
χώρου. Ή Ελλάδα θά επιδιώξει τή λύση τών στρατιωτικών 
συνασπισμών πού διαιρούν τον κόσμο καί τήν Ευρώπη. 

Στον τομέα τών διεθνών οικονομικών σχέσεων πρέπει νά 
κρατιέται ó κανόνας τής «ίσης συναλλαγής». Με κανένα τρόπο 
καί κάτω άπό κανένα πρόσχημα δέν είναι επιτρεπτό νά ύποθη-
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κεύουμε τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους της χώρας ώς αν
τάλλαγμα για την εισροή κεφαλαίου ή τεχνολογίας. 

Είμαστε ενεργά αλληλέγγυοι με όλους τους λαούς πού μά
χονται ενάντια στον ιμπεριαλισμό και για την εθνική τους ανε
ξαρτησία. Προωθούμε την ειρήνη, τόσο στην περιοχή μας όσο 
και σε παγκόσμια κλίμακα, πάντα κάτω από τον όρο πώς δεν 
αποτελεί ή ειρήνη προπέτασμα καπνού για την παραβίαση τού 
δικαιώματος κάθε λαού και κάθε έθνους να καθορίζει το ϊδιο 
την πορεία του. 

Ή διαμόρφωση και ή υλοποίηση μιας νέας εθνικής στρατη
γικής απαιτούν χρόνο και προσπάθεια. Ό δρόμος δεν είναι 
άνθόσπαρτος, άλλα δυνατός, αν τον ακολουθήσουμε με επιμονή, 
σύστημα και σύνεση. 

Ή μεγάλη ανησυχία τού λαού μας στην πορεία μας προς τήν 
ανεξαρτησία είναι αν θα διαμορφώσουμε διεθνή ερείσματα πού 
θα στηρίξουν αυτή τήν πορεία. Το ερώτημα είναι εύλογο. 
Υπάρχουν όμως δύο αποφασιστικές απαντήσεις: Πρώτο, πολ
λοί λαοί το κατόρθωσαν, ακόμη και στο γειτονικό μας βαλκα
νικό χώρο. Δεύτερο, τα ερείσματα δεν προσφέρονται στον οποι
οδήποτε. Προσφέρονται σ' εκείνους πού ξεπερνούν με τους 
αγώνες τους τα δεσμά τής υποτέλειας, πού αποδεικνύουν τό 
«αξιόμαχο» τους, πού είναι πειστικοί σύμμαχοι στον αγώνα 
ενάντια στον ιμπεριαλισμό και στην παγκόσμια καταπίεση. Δεν 
πρέπει, τέλος, νά ξεχνούμε πώς κανένας λαός δε μένει δεσμώτης 
αν δε δέχεται τά δεσμά του ó ίδιος, άν είναι έτοιμος νά προσφέ
ρει στο βωμό τής ανεξαρτησίας του. 

» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Για ένα νέο προσανατολισμό της ευρωπαϊκής και 
μεσογειακής πολιτικής 

Στην Ευρώπη υπάρχουν ώς αντίρροπες δυνάμεις NATO και 
Ε.Ο.Κ. άπο τη μια μεριά, το Σύμφωνο της Βαρσοβίας άπα την 
άλλη. 

Tò NATO είναι σύστημα οικονομικής, πολιτικής και αμυν
τικής αστυνόμευσης, πού εξυπηρετεί τα συμφέροντα - στρατη
γικά και οικονομικά - τής έπικυρίαρχης δύναμης, δηλαδή τών 
Η.Π.Α. Tò NATO δεν ανταποκρίνεται σέ καμιά άπο τις προϋ
ποθέσεις μιας αδέσμευτης εξωτερικής πολιτικής. Πρώτο, ή 
«συμμαχία» μάς υποχρεώνει νά συμπαρασταθούμε στις Η.Π.Α. 
σέ περίπτωση επίθεσης κατά τού εδάφους τους και έτσι μας 
δεσμεύει με τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό και μάς εκθέτει στον 
κίνδυνο προληπτικής επίθεσης, σέ περίπτωση πού οί Η.Π.Α. θα 
εμπλακούν σέ πόλεμο. Δεύτερο, ή «συμμαχία» δέν προστατεύει 
τά σύνορα μας ούτε σέ περίπτωση επίθεσης άπο τρίτες χώρες 
ούτε και σέ περίπτωση επίθεσης άπο άλλα μέλη τού NATO, 
όπως π.χ. άπο την Τουρκία. Τρίτο, ή απόφαση τόσο τής συμμε
τοχής οσο και οί αποφάσεις γιά τή συγκεκριμένη μορφή «συνερ
γασίας» ήταν και είναι αποτέλεσμα πιέσεων και εκβιασμών.Τέ
ταρτο, ή συμμετοχή στο NATO συνεπάγεται επέμβαση στα εσω
τερικά τής χώρας μας. Ή εφτάχρονη δικτατορία αποτελεί τήν 
πιο χονδροειδή μορφή επέμβασης. Πέμπτο, κάθε προσπάθεια 
αναθεώρησης (όπως ή, δημαγωγική βέβαια, απόφαση τής κυ
βέρνησης Καραμανλή νά αποχωρήσει άπο το στρατιωτικό σκέ
λος τού NATO) οδηγεί σέ πιέσεις (όπως ή προώθηση τής Τουρ
κίας άπο τις Η.Π.Α. ώς «ύποκυρίαρχης» δύναμης στο Αιγαίο). 

Ή Ε.Ο.Κ. είναι ή οικονομική πλευρά τού NATO. Ή συμμε
τοχή μας στην Ε.Ο.Κ. επιβάλλει τήν αποδοχή μια γιά πάντα 
όλου τού νομοθετικού οικοδομήματος τών ευρωπαϊκών κοινο
τήτων, πού οριοθετεί μέ ασφυκτικά περιοριστικό τρόπο τά κοι
νωνικά και οικονομικά πλαίσια μέσα στα όποια μπορεί νά 
ασκηθεί πολιτική άπό τήν ελληνική κυβέρνηση. Κι επειδή τό 
νομοθετικό αυτό οικοδόμημα διαμορφώθηκε γιά νά προωθήσει 
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τα συμφέροντα τοΰ πολυεθνικού μονοπωλιακού κεφαλαίου, ή 
ένταξη θα οδηγήσει στη διαιώνιση του περιφερειακού δορυφο
ρικού χαρακτήρα τής χώρας μας. 

Το Σύμφωνο τής Βαρσοβίας αποτελεί την αμυντική αντί
δραση τής Σοβιετικής Ένωσης στο NATO. Ή Σοβιετική "Ενωση 
διατήρησε, μέ τή βοήθεια του, τήν ηγεμονία της στην Ανατολική 
Ευρώπη και επέβαλε στους συμ^ άχους της πολιτική σύμφωνη μέ 
τα στρατιωτικά, οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα της. Το 
Σύμφωνο τής Βαρσοβίας είναι κι αυτό, όπως το NATO, μέσο για 
τή διαίρεση τής Ευρώπης σε σφαίρες επιρροής και αντιστρατεύ
εται κάθε προσπάθεια αδέσμευτης πολιτικής. 

Το συμπέρασμα είναι ότι ούτε το NATO ούτε ή Ε.Ο.Κ. ούτε 
το Σύμφωνο τής Βαρσοβίας επιτρέπουν αδέσμευτη εξωτερική 
πολιτική. 'Αποτελούν όμως μια πραγματικότητα μέσα άπο τήν 
οποία είναι δυνατό να χαραχτεί ή πορεία για τήν εθνική ανεξαρ
τησία. Είναι αναγκαία ή δημιουργία νέων δομών στην Ευρώπη 
μέ βάση τις ακόλουθες αρχές: 
1. Ή Ευρώπη είναι ενιαία. Δεν τήν αποτελούν μόνο οί χώρες τής 

Κοινής 'Αγοράς, άλλα και όσες δε συμμετέχουν στην Κοινή 
'Αγορά (π.χ. Αυστρία, Σουηδία) καθώς και εκείνες τής 'Ανα
τολικής Ευρώπης. Κάθε ευρωπαϊκή πολιτική πρέπει να 
αφορά στο σύνολο τών ευρωπαϊκών χωρών και να μήν οδηγεί 
σε διαίρεση τού ευρωπαϊκού χώρου. 

2. Ή στενή συνεργασία ανάμεσα στα ευρωπαϊκά κράτη επιβάλ
λεται άπο το κοινό πολιτιστικό παρελθόν, τα κοινά οικονο
μικά και κοινωνικά συμφέροντα. 

3. Ή ευρωπαϊκή πολιτική δέν μπορεί νά έχει ώς στόχο τή δημι
ουργία μιας νέας υπερδύναμης. Στόχος της πρέπει νά είναι 
ένας γενικός μετασχηματισμός, πού θά οδηγήσει στη δημι
ουργία μιας 'Ομόσπονδης Σοσιαλιστικής Ευρώπης. 

4. Γιά τήν επίτευξη τού στόχου αυτού θά πρέπει, σέ μια πρώτη 
φάση, νά δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό συλλογικό σύστημα 
ασφάλειας, πού θά επιτρέψει τό βαθμιαίο, ισόρροπο και 
ελεγχόμενο αφοπλισμό. Σέ μιά δεύτερη φάση, νά πραγματο
ποιηθεί ή αποδέσμευση από όλους τους στρατιωτικούς συν
ασπισμούς, ώστε ή Ευρώπη νά άνεξαρτοποιηθεί άπό τις 
υπερδυνάμεις και νά έχει δική της εξωτερική πολιτική. Σέ μιά 
τρίτη φάση, νά δημιουργηθεί σύστημα πολιτικής συνεργασίας 
και οικονομικών ανταλλαγών βασισμένο σέ κοινούς θεσμούς. 

Οί θέσεις τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. πάνω στο θέμα τής Ε.Ο.Κ. είναι 
ευρύτατα γνωστές. Τις συνοψίζουμε: Ή συμφωνία σύνδεσης 
πού λήγει τό 1984 δέν προβλέπει τήν ένταξη. Ή απόφαση γιά 
τήν ένταξη είναι νέα και ανεξάρτητη απόφαση στύν οποία προ-
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χώρησε ή Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατία αβασάνιστα, χωρίς 
ενημέρωση του Ελληνικού λαού και χωρίς προσφυγή στην ετυ
μηγορία του. Και το χειρότερο. Κάτω από το κάλυμμα της προσ
πάθειας για την άμεση ένταξη ή Κυβέρνηση απάλλαξε την 
Ε.Ο.Κ. απ' τις ανειλημμένες υποχρεώσεις πού απορρέουν απ' 
την υπάρχουσα συμφωνία της σύνδεσης τού 1962. Καί το απί
στευτο· προχωρεί σε διαπραγματεύσεις για την ένταξη έχοντας 
άπό πριν αποδεχτεί όχι μόνο το μέχρι τώρα κοινοτικό καθεστώς 
άλλα καί το εν δυνάμει, δηλαδή αυτό πού θά διαμορφωθεί μέχρι 
τήν ένταξη της χώρας. Γιά το ΠΑ.ΣΟ.Κ., ή ένταξη στην Ε.Ο.Κ. 
θά μονιμοποιήσει τον περιφερειακό, δορυφορικό ρόλο της χώ
ρας, θά καταστήσει αδύνατο τον εθνικό οικονομικό καί κοινω
νικό προγραμματισμό για τήν ανάπτυξη τής Ελλάδας, θά δημι
ουργήσει θανάσιμους κινδύνους γιά τήν ελληνική βιομηχανία 
καί, με εξαίρεση λίγα αγροτικά προϊόντα, θά οδηγήσει στον 
αφανισμό τής ελληνικής άγροτιάς και στην ερήμωση τής υπαί
θρου. Γιά τό ΠΑ.ΣΟ.Κ., ή σωστή λύση δεν είναι ούτε ή ένταξη 
ούτε ή σύνδεση άλλα ή ανάπτυξη σχέσεων με τήν Ε.Ο.Κ., στα 
πλαίσια μιας νέας ειδικής συμφωνίας (τύπου Νορβηγίας), πού 
να επιτρέπει τον εθνικό, κοινωνικό και οικονομικό προγραμμα
τισμό, πού συνεπάγεται τή διατήρηση τού έλεγχου πάνω στην 
κίνηση τού κεφαλαίου καί τών εμπορευμάτων. 

Βέβαια, τό όλο θέμα ένταξης στην Ε.Ο.Κ. δεν τίθεται πια 
άμεσα, παρά τις αντίθετες βεβαιώσεις τής Κυβέρνησης. Ή εν
τεινόμενη οικονομική κρίση στή Δυτική Ευρώπη έχει οδηγήσει 
στον προστατευτισμό, έχει υπονομεύσει αποφασιστικά τά θεμέ
λια τής Ευρωπαϊκής Κοινής Αγοράς καί έχει καταστήσει του
λάχιστον προβληματική τήν ένταξη τών Μεσογειακών χωρών. 
Σε κάθε όμως περίπτωση, είναι αδιανόητο γιά τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. πώς 
μια τέτοια απόφαση, πού θά κρίνει γιά δεκαετίες τήν τύχη τής 
χώρας, μπορεί να παρθεί άπό μια Κυβέρνηση, χωρίς τή συγκε
κριμένη εξουσιοδότηση του ελληνικού λαού μέσα άπό αδι
άβλητο δημοψήφισμα, όπως ακριβώς έχει γίνει πρόσφατα καί σε 
άλλες χώρες. Είναι απαράδεκτο να επιχειρείται άπό τήν Κυβέρ
νηση τής Νέας Δημοκρατίας υποκλοπή τής απόφασης τού Λαοϋ 
πάνω στο κρίσιμο αυτό θέμα, μέσα άπ' τήν ανανέωση τάχα τής 
λαϊκής εντολής. 

Τέλος πρέπει να τονιστεί πώς τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά εγκαταλείψει 
τον αποκλειστικό προσανατολισμό τής εξωτερικής εμπορικής 
πολιτικής προς τις Η.Π.Α. και τή Δυτική Ευρώπη καί πώς θά 
επιδιώξει τήν ανάπτυξη οικονομικών σχέσεων καί μέ όλες τϊς 
άλλες χώρες. 

Ό Βαλκανικός καί Μεσογειακός χώρος είναι ιδιαίτερα ση-
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μαντικός για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας 
μας. Ή Ελληνική Κυβέρνηση πρέπει να προωθήσει ενεργά τή 
βαλκανική συνεργασία και τή σύσφιγξη των σχέσεων με τις 
χώρες τής μεσογείου. Ειδικότερα: 
Στο μεσογειακό χώρο είναι αναγκαίο: 
α) Να απομακρυνθούν οι ξένοι στόλοι καί όλα γενικά τα πυρη

νικά όπλα, να αποδεσμευτούν οι παράκτιες χώρες άπό πολι-
τικοστρατιωτικούς συνασπισμούς. 

β) Να συντονιστούν τα προγράμματα επενδύσεων καί ή εμπο
ρευματική πολιτική, να αντιμετωπιστεί ενιαία ή δράση τών 
διεθνών οργανισμών, πού στηρίζουν τήν κυριαρχία τού δυτι
κού μονοπωλιακού καπιταλισμού, όπως ή Διεθνής Τράπεζα, 
να υπάρξει ενιαία στάση στις διαπραγματεύσεις με τίς βιομη
χανικές καπιταλιστικές χώρες στα πλαίσια τού «διαλόγου 
Βορρά-Νότου». Μακροπρόθεσμα, ή πολιτική αυτή θα μπο
ρούσε να οδηγήσει στή δημιουργία μιας Μεσογειακής Οικο
νομικής Κοινότητας. 

γ) Να ιδρυθεί ένα κοινό Κέντρο 'Ερευνών γιά τήν ανάπτυξη 
τεχνολογίας, πού θα εξυπηρετεί τίς ανάγκες τών μεσογει
ακών λαών. 
Στο βαλκανικό χώρο θα πρέπει επίσης να επιδιωχτεί: 

α) Να απομακρυνθούν όλα τα ξένα στρατεύματα καί βάσεις, να 
δημιουργηθεί αποπυρηνικοποιημένη καί άπύραυλη ζώνη, να 
υπάρξει αποδέσμευση άπό πολιτικοστρατιωτικούς συνασπι
σμούς καί να δημιουργηθεί συλλογικό σύστημα ασφάλειας. 

β) Να διευρυνθούν οι πολιτικές, οικονομικές, καί πολιτιστικές 
σχέσεις μέ στόχο τή δημιουργία θεσμών, πού θα εξασφαλί
σουν τή μόνιμη συνεργασία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Οι εστίες κρίσης 

Ι. Ή απειλή στο Αιγαίο 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει διατυπώσει, άπο καιρό, με κρυστάλλινη 
σαφήνεια τη θέση του για τη «διένεξη» Ελλάδας και Τουρκίας 
στο Αιγαίο. 
1. Ή Ελλάδα έχει υπογράψει τη σύμβαση της Γενεύης, του 

1958. Σύμφωνα με αύτη, τα νησιά μας έχουν υφαλοκρηπίδα, 
πού είναι επακριβώς προσδιορισμένη. Επεκτείνεται πέρα 
άπο την αιγιαλίτιδα ζώνη μέχρι το ίσοβαθές των 200 μέτρων 
άπο την επιφάνεια της θάλασσας, άλλα και πέρα άπο το όριο 
αυτό μέχρι το βάθος εκείνο πού τα τεχνολογικά μέσα επιτρέ
πουν την εκμετάλλευση της. Ή ηπειρωτική και ή νησιωτική 
υφαλοκρηπίδα τής Ελλάδας άποτελοβυν σχεδόν μιά αδι
άσπαστη ενότητα. 
Ή νησιωτική μας υφαλοκρηπίδα τερματίζει τήν ηπειρωτική 
υφαλοκρηπίδα τής Τουρκίας. Δεν υπάρχει τουρκική υφαλο
κρηπίδα δυτικά των ελληνικών νησιών. Ή Τουρκία δεν απο
δέχτηκε τή σύμβαση τού 1958 και δεν αναγνωρίζει, κατά 
συνέπεια, τήν ελληνικότητα τής νησιωτικής μας υφαλοκρηπί
δας. Γιά μάς, για τήν Ελλάδα, δεν υπάρχει τίποτα αμφισβη
τήσιμο σε ο,τι άφορα στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και 
αυτό πρέπει να γίνει σαφές μιά γιά πάντα με τή δημοσίευση 
επίσημου χάρτη, πού νά προσδιορίζει τα σύνορα μας. 

2. 'Οποιαδήποτε χώρα επιθυμεί μπορεί νά κάνει έρευνες στην 
επιφάνεια τής θάλασσας πέρα άπ' τήν αιγιαλίτιδα ζώνη μας. 
Οι έρευνες όμως στην υφαλοκρηπίδα μας (στο βυθό τής θά
λασσας) είναι δύο κατηγοριών: Ή πρώτη κατηγορία έχει 
καθαρά επιστημονική φύση - και δεν έχει καμιά σχέση με τήν 
ανεύρεση και πιθανή πρόθεση γιά εκμετάλλευση τού υποθα
λάσσιου πλούτου. Έρευνα τέτοιου τύπου απαιτεί προηγού
μενη άδεια άπο τήν ελληνική κυβέρνηση, καθώς και υποχρέ
ωση γιά τήν άλλη χώρα νά ανακοινώσει τά επιστημονικά 
αποτελέσματα άπο τίς έρευνες της. Κάτω άπ' τις σημερινές 
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συνθήκες έντασης των σχέσεων ανάμεσα σέ μας και στην 
Τουρκία, συνεχών τουρκικών προκλήσεων και κατοχής τμή
ματος τής Κύπρου, δε νοείται χορήγηση τέτοιας άδειας στην 
Τουρκία. Επομένως το θέμα για «επιστημονικές» έρευνες 
είναι ανύπαρκτο. Ή δεύτερη κατηγορία άφορα σέ έρευνες 
πού αποσκοπούν στην εκμετάλλευση τού υποθαλάσσιου 
πλούτου. Τέτοιες έρευνες παραβιάζουν άμεσα τα κυριαρχικά 
δικαιώματα τής Ελλάδας καί είναι επομένως απαράδεκτες. 

3. Ή τακτική τής Τουρκίας - μέ τήν καθοδήγηση τού NATO και 
τών Η.Π.Α. — είναι νά δημιουργήσει νομικά προηγούμενα 
χρησιμοποιώντας τίς έρευνες τού «Χόρα» σέ συνδυασμό μέ 
απειλές, πιέσεις και ταυτόχρονα μέ τή δημιουργία σύγχυσης 
γύρω άπο το θέμα τών κυριαρχικών δικαιωμάτων τής Ελλά
δας πάνω στή νησιώτικη υφαλοκρηπίδα. Στόχος είναι ή δημι
ουργία κλίματος ανοχής άπο τήν Ελλάδα για τίς δήθεν «επι
στημονικές» έρευνες - πού στην ουσία αποτελούν καί παρα
βίαση τού εθνικού μας χώρου. Χρειάζεται στρατιωτική καί 
ηθική προετοιμασία για τήν αντιμετώπιση τών άμερικανο-
τουρκικών πιέσεων. 

4. Πρέπει ταυτόχρονα νά επεκτείνουμε τήν αιγιαλίτιδα ζώνη 
μας στα δώδεκα μίλια — κάτι πού δικαιούμαστε μέ βάση το 
Διεθνές Δίκαιο. Αυτή καί μόνο ή πράξη λύνει οριστικά κάθε 
αμφισβήτηση για το μεγαλύτερο καί τό πιο ενδιαφέρον τμήμα 
τής νησιώτικης υφαλοκρηπίδας μας. Γιά τή διέλευση τών 
πλοίων ξένων χωρών θα καθοριστούν δίαυλοι, τών οποίων ή 
χρήση θα είναι ελεύθερη. 

5. Ή αποφασιστική στάση τής Ελλάδας θα απομακρύνει τήν 
πιθανότητα πολέμου. Γιατί ή υποχωρητικότητα δημιουργεί 
σύγχιση καί προτρέπει τον αντίπαλο νά δοκιμάσει τήν τύχη 
του — κάτι πού τελικά οδηγεί στή σύγκρουση. 

Η. Το Κυπριακό 

Ή πολιτική κάθε ελληνικής Κυβέρνησης στο Κυπριακό 
πρέπει νά είναι πολιτική υποστήριξης προς τήν Κυπριακή Κυ
βέρνηση, πού είναι μόνη αρμόδια νά αποφασίζει πάνω στον 
τρόπο καί στα μέσα υπεράσπισης τών συμφερόντων τού Κυπρι
ακού λαού. Ή λύση τού Κυπριακού δέ θα είναι ούτε σύντομη 
ούτε εύκολη. Ή Τουρκία δέ θά υποχωρήσει παρά μόνο όταν ό 
διεθνής συσχετισμός δυνάμεων υποχρεώσει τίς Η.Π.Α., τό 
NATO καί τήν Ε.Ο.Κ. νά αποσύρουν τήν υποστήριξη, πού τής 
παρέχουν σήμερα, καί νά αποδεχτούν τήν ανεξαρτησία, τήν 
ακεραιότητα τής Κύπρου καί τή συμβίωση καί συνεργασία τών 

•22 

» 



Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων στα πλαίσια ενός ενιαίου 
κράτους. Χρειάζεται λοιπόν κινητοποίηση για την επίτευξη μιας 
όσο το δυνατόν ευρύτερης διεθνούς συμπαράστασης στον Κυ
πριακό λαό. Χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε κάθε πρόσφορο 
μέσο γιά τη διεθνοποίηση τού Κυπριακού και την άσκηση πίεσης 
πάνω στην Τουρκία, στα πλαίσια διεθνών οργανισμών. Χρει
άζεται κατά τη διάρκεια της μακριάς αυτής πορείας, ή συνεχής, 
σταθερή, ηθική και υλική συμπαράσταση στον Κυπριακό λαό, 
για νά ξεπεράσει τα προβλήματα πού δημιούργησε ή τουρκική 
κατάκτηση. 

III. Ό άντιϊμπεριαλιστικος αγώνας 

Για μάς, γιά την Ελλάδα, ό δρόμος προς τήν εθνική ανεξαρ
τησία συνδέεται άρρηκτα με τήν πάλη ενάντια στον ιμπεριαλι
σμό, στην επεκτατική καί επιθετική πολιτική τού διεθνούς μο
νοπωλιακού κεφαλαίου. Είναι γιά τοϋτο προϋπόθεση τής εθνι
κής αυτοδιάθεσης μας άλλα καί χρέος μιας ελληνικής σοσιαλι
στικής κυβέρνησης νά συμπαρασταθεί στις σοσιαλιστικές προ
οδευτικές δυνάμεις σ' ολόκληρο τον κόσμο. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα 
υποστηρίξει γιά τούτο: 

Τον αγώνα τών Παλαιστινίων γιά τήν επιστροφή στην πα
τρίδα τους σέ μια ειρηνική Μέση 'Ανατολή, ελεύθερη άπα ξένες 
επεμβάσεις. 

Θα αναγνωρίσει τήν 'Οργάνωση γιά τήν 'Απελευθέρωση τής 
Παλαιστίνης ώς νόμιμο εκπρόσωπο τού Παλαιστινιακού λαού. 

Θα συμπαρασταθεί σέ κάθε απελευθερωτικό Κίνημα, πού 
αγωνίζεται γιά τήν αυτοδιάθεση τών λαών ενάντια σέ αποικι
οκρατικά ή ρατσιστικά καθεστώτα. 

Θά αναγνωρίσει τις Κυβερνήσεις τού Βιετνάμ και τής Καμ
πότζης. 
Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά επιδιώξει: 

Τήν αναμόρφωση τού διεθνούς νομισματικού συστήματος 
σέ τρόπο ώστε νά μή λειτουργεί σέ βάρος τών χωρών πού παρά
γουν πρώτες ύλες. 

Τήν αναμόρφωση τών διεθνών δασμολογικών συμφωνιών, 
ώστε νά μήν προασπίζουν κύρια τα συμφέροντα τών προηγμέ
νων καπιταλιστικών χωρών. 

Τήν ενίσχυση τής θέσης τών εξαρτημένων χωρών στο διά
λογο Βορρά-Νότου. 

Τή στενή οικονομική καί πολιτική συνεργασία με τις αδέ
σμευτες χώρες. 
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ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Ή πραγμάτωση της οικονομικής δημοκρα
τίας 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Γενικές αρχές και διαδικασίες 

Ι. Γενικές Κατευθύνσεις της Οικονομικής Πολιτικής 

Πρωταρχική επιδίωξη της Κυβερνητικής πολιτικής του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα είναι ή αυτοδύναμη εθνική ανάπτυξη. Για να 
γίνει κατανοητός ó ορός «αυτοδύναμη εθνική ανάπτυξη», πρέ
πει να τον άντιδιαστείλουμε με τον δρο «εξαρτημένη αναπτυξι
ακή πολιτική». Ή αντιδιαστολή αναφέρεται στο κέντρο ή τα 
κέντρα αποφάσεων για τήν αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγι
κών πόρων τής χώρας, κέντρο ή κέντρα δηλαδή, πού καθορίζουν 
το ρυθμό, τήν κατεύθυνση και τή δομή τής συσσώρευσης κεφα
λαίου (δηλαδή τών επενδύσεων). Τό ερώτημα είναι: Οι κρίσιμες 
αυτές εθνικές επιλογές θα γίνονται άπό ξένα κέντρα αποφάσεων 
-τις πολυεθνικές και τις Βρυξέλλες- ή θα γίνονται υπεύθυνα 
άπό όργανα πού ελέγχονται άπό τον ελληνικό λαό; 

Ή αυτοδύναμη εθνική ανάπτυξη αποτελεί προϋπόθεση για 
να προωθηθεί μια ισομερής οικονομική ανάπτυξη, πού θα μας 
επιτρέψει να ξεπερεασουμε τον περιφερειακό εξωστρεφή χαρα
κτήρα τής οικονομίας μας καί να θεμελιώσουμε μια αυτοδύνα
μη, αύτοκεντρωμένη οικονομία, πού να είναι δυνατό να αναπα
ράγει τή δομή της. 

Ή αυτοδύναμη εθνική ανάπτυξη δεν πρέπει φυσικά να συγ
χέεται μέ τήν αφελή επιδίωξη τής αυτάρκειας. Μόνον αφελείς 
μπορούν να υποστηρίξουν ότι είναι δυνατή ή απομόνωση μιας 
εθνικής οικονομίας άπό τό παγκόσμιο οικονομικό σύμπλεγμα. 
Τό θέμα για μάς είναι μέ ποιους όρους θά συμμετέχουμε στην 
παγκόσμια οικονομική δομή: "Αν θά συμμετέχουμε δηλαδή ώς 
φτωχοί συγγενείς ή ώς ολοκληρωμένη καί αυτοδύναμη οικονο
μία. 
Σέ μιά χώρα όπως ή Ελλάδα ó στόχος τής αυτοδύναμης εθνικής 
ανάπτυξης υλοποιείται μέ βάση συντονισμένες επενδύσεις για 
τήν ανάπτυξη τού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού στους παρακά
τω, κατά κύριο λόγο, τομείς: γεωργία (έργα υποδομής) καί ορυ
κτός πλούτος, ελαφριά βιομηχανία (για τήν παραγωγή ελαφρού 
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κεφαλαιουχικού εξοπλισμού), βαριά βιομηχανία (μηχανουρ-
γία). Ό ρυθμός για την ανάπτυξη του κεφαλαιουχικού εξοπλι
σμού της χώρας εξαρτάται βέβαια από το επίπεδο αυτών τών 
επενδύσεων. Κι αυτό εξαρτάται με τη σειρά του άπα την εθνική 
επιλογή πού προσδιορίζει τήν κατανομή τών επενδύσεων ανά
μεσα σ' εκείνες πού προσδιορίζονται για τήν ανάπτυξη τού 
κεφαλαιουχικού εξοπλισμού τής χώρας και σ' εκείνες πού προσ
διορίζονται γιά τήν αύξηση τής κοινωνικής και ατομικής κατα
νάλωσης. Το επίπεδο τών επενδύσεων στο σύνολο του, χρόνο με 
χρόνο, εξαρτάται από τή στρατηγική εθνική επιλογή τού επιπέ
δου τής εθνικής αποταμίευσης. Αυτές οι επιλογές, πρέπει να το 
τονίσουμε, είναι επιλογές σέ εθνικό επίπεδο. 
Σ' αυτό το ϊδιο επίπεδο γίνεται και ή επιλογή τής ποσοτικής 
σχέσης ανάμεσα στή συνολική κοινωνική κατανάλωση (εθνική 
άμυνα, διοίκηση, υγειονομική περίθαλψη, παιδεία, στέγη-
πολεοδομία, πολιτιστικά αγαθά) και τή συνολική ατομική 
κατανάλωση. 

Πέρα άπ' τήν εθνική άμυνα καί τή διοίκηση, στην πορεία 
προς μια σοσιαλιστική κοινωνία είναι πρωταρχικός στόχος νά 
διευρυνθεί ή κοινωνική κατανάλωση: γιά τήν εξασφάλιση τής 
νοσοκομειακής, ιατρικής, φαρμακευτικής περίθαλψης όλων τών 
πολιτών δωρεάν, γιά τή δωρεάν παιδεία -μια παιδεία πού νά 
αποσκοπεί όχι μόνο στην επαγγελματική αρτιότητα τού πολίτη, 
μά επίσης στό βάθεμα καί πλάτεμα τής γνώσης— γιά τήν εξ
ασφάλιση σύγχρονης, άνετης καί ιδιόκτητης στέγης γιά όλους 
άνεξαίρετα τους πολίτες, γιά τή μάχη ενάντια στή ρύπανση, γιά 
τήν ανοικοδόμηση πόλεων πού νά μήν υπονομεύουν τήν ανθρω
πιά, γιά τήν άμεση συμμετοχή τού πολίτη σέ αθλητικές καί 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, γιά νά φτάσει τό αγωνιστικό στάδιο, 
τό θέατρο, τό βιβλίο, ó πίνακας, ή μουσική σέ κάθε γωνιά τής 
ελληνικής γής. 

Ή αυτοδύναμη αναπτυξιακή πολιτική καί ή σωστά προ
γραμματισμένη εθνική επενδυτική προσπάθεια θα επιτρέψουν 
τήν επιτάχυνση τών ρυθμών τής οικονομικής ανάπτυξης, πού 
είναι βασική προϋπόθεση γιά τή μακροπρόθεσμη αυξητική πο
ρεία τού επιπέδου διαβίωσης. 
Ή πολιτική αυτή θα εξασφαλίσει ικανοποιητικό επίπεδο δια
βίωσης γιά όλους τους Έλληνες καί θα συρρικνώσει τήν άνισο-
κατανομή τού εισοδήματος κατά γεωγραφικές περιφέρειες καί 
κοινωνικά στρώματα. 
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II. Κοινωνικοποίηση, ατομική επιχειρηματική πρωτοβουλία 

Κύρια προϋπόθεση για την προστασία της πολιτικής της 
αλλαγής απ' τη μεθοδική υπονόμευση της ντόπιας και ξένης 
ολιγαρχίας, είναι ή βαθμιαία κοινωνικοποίηση βασικών τομέ
ων, πού θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ώς τομείς οικονομι
κής υποδομής. Τέτοιοι τομείς είναι οι Τράπεζες και 'Ασφάλειες, 
οί μαζικές Μεταφορές καί 'Επικοινωνίες, ή 'Ενέργεια και οί 
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, το μεγάλο εξαγωγικό καί εισαγω
γικό εμπόριο, οι μεγάλες επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τού ορυ
κτού πλούτου τής χώρας, τά ναυπηγεία, ή βιομηχανία χάλυβος, 
τσιμέντων, λιπασμάτων καθώς καί οί επιχειρήσεις πού αφορούν 
στην εθνική άμυνα και στά φάρμακα. Ή πολιτική αυτή, πού έχει 
χαρακτήρα καθαρά αντιμονοπωλιακό καί άντιεξαρτησιακό, θα 
αποβλέπει στο να περάσει ό έλεγχος τών βασικών αυτών τομέων 
- μοχλών στά χέρια τής Κυβέρνησης καί τού Λαού, για να 
εξασφαλιστεί ó επιθυμητός ρυθμός λειτουργίας τής οικονομίας 
καθώς καί οί μακροχρόνιες προοπτικές τής αναπτυξιακής στρα
τηγικής. Θα ήταν ασυγχώρητη αφέλεια να πιστεύει κανείς πώς 
μπορεί να πραγματοποιηθούν ουσιαστικές δομικές αλλαγές με 
τήν εφαρμογή κάποιου πενταετούς προγράμματος, κάτω άπό 
συνθήκες ασυδοσίας τού μεγάλου ντόπιου καί ξένου κεφαλαίου, 
πού ελέγχει σήμερα αποφασιστικά ή τουλάχιστον κρίσιμα τή 
λειτουργία τών παραπάνω κλάδων. 'Αρκεί νά αναφερθεί κανείς 
στά γνωστά προβλήματα καί αδυναμίες πού αντιμετωπίζει ó 
εθνικός προγραμματισμός κάτω άπ' τις σημερινές συνθήκες, για 
νά δεϊ πόσο ουτοπική θα ήταν μιά τέτοια προσδοκία. Κύρια 
κριτήρια τής πολιτικής κοινωνικοποίησης θα είναι: Πρώτο, ή 
στρατηγική σημασία τής επιχείρησης γιά τήν οικονομία καί ει
δικότερα για τήν επιτυχία τών στόχων τού εθνικού προγράμμα
τος. Λεύτερο, ή σχετική μονοπωλιακή της δύναμη στον κλάδο. 
Τρίτο, ó βαθμός συμμετοχής καί ελέγχου τού ξένου κεφαλαίου. 

Πρέπει νά τονιστεί πώς κοινωνικοποίηση δέ σημαίνει κρα
τικοποίηση. Σημαίνει πώς οί κοινωνικοποιημένες επιχειρήσεις 
μπαίνουν κάτω άπό ειδικό νομικό καθεστώς καί πώς οί εργαζό
μενοι αύτοδιαχειρίζονται τίς επιχειρήσεις, στά πλαίσια αποφά
σεων πού παίρνονται άπό διοικητικά συμβούλια, στά οποία 
συμμετέχουν. Ό λ ε ς οί σημερινές δημόσιες επιχειρήσεις (π.χ. 
Δ.Ε.Η., Βιομηχανία Ζακχάρεως, Ο.Τ.Ε.) καί οί κοινωνικοποι
ημένες επιχειρήσεις θα υπαχθούν σ' ένα ενιαίο νομικό καθεστώς 
πού θα προσαρμόζεται στά ιδιαίτερα δεδομένα κάθε επιχείρη
σης μέ κύρια χαρακτηριστικά του τά ακόλουθα: 
Στά όργανα διοίκησης τής επιχείρησης θά συμμετέχουν: 
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α) Εκπρόσωποι των εργαζόμενων στην επιχείρηση, 
β) Εκπρόσωποι του περιφερειακού συμβουλίου για παραγωγι
κές μονάδες. 
Ή Κοινωνικοποίηση των μονοπωλιακών — στρατηγικών συγ
κροτημάτων όχι μόνο δέ θίγει τά συμφέροντα τών μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, άλλα αντίθετα τά εξυπηρετεί. 'Αντιμετωπίζοντας 
αποτελεσματικά τά μονοπώλια, πού όχι μόνον καταληστεύουν 
τον καταναλωτή άλλα καί υποδουλώνουν ή εξουθενώνουν τη 
μικρομεσαία επιχείρηση, ή πολιτεία θα συμβάλει στην ανάπτυξη 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας, πού κατάλληλα ενισχυμένη καί σωστά 
προσανατολισμένη θ' αποτελέσει έναν άπό τους μοχλούς τής 
κοινωνικοοικονομικής εξέλιξης τής χώρας μας. Έμμεση, άλλα 
αποφασιστική, ενίσχυση τής ιδιωτικής επιχειρηματικής πρωτο
βουλίας αποτελεί πρώτα άπ' όλα ό καθορισμός άπ' το εθνικό 
πρόγραμμα τών γενικών και κλαδικών προοπτικών ανάπτυξης 
τής χώρας, γιατί επιτρέπει στους ιδιώτες επιχειρηματίες νά προ
γραμματίσουν καί προσανατολίσουν σωστά τήν επενδυτική καί 
παραγωγική τους δραστηριότητα. Ή εξασφάλιση μιας συμπλη-
ρωματικότητας άπό άποψη αγορών καί παραγωγής, όπως τήν 
προσδιορίζει ό εθνικός σχεδιασμός, δημιουργεί ξεκάθαρες προ
οπτικές για τήν ιδιωτική επιχειρηματική πρωτοβουλία. Έτσι, ή 
αρμονική ένταξη τής ιδιωτικής επιχείρησης στα πλαίσια τής 
εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής, αποτελεί αναγκαία προϋ
πόθεση άλλα καί εγγύηση για τήν απρόσκοπτη ανάπτυξη της. Ή 
ένταξη αυτή ουσιαστικά σημαίνει πώς οι επιχειρήσεις πρέπει νά 
χρησιμοποιούν κατά τή λήψη τών αποφάσεων τους κριτήρια 
πού απορρέουν άπ' τους στόχους καί επιδιώξεις τού εθνικού 
προγράμματος. 

Πέρα άπ' αυτή τήν έμμεση υπηρεσία, πού θά προσφέρει ό 
σωστός προγραμματισμός στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ή 
Κυβέρνηση τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. θεωρεί αναγκαία τή δημιουργία ευ
νοϊκών προϋποθέσεων άπό άποψη βραχυχρόνιας καί μακρο
χρόνιας χρηματοδότησης, υπηρεσιών υποδομής καί συνθηκών 
ανταγωνισμού άπ' τό επενδυτικό κεφάλαιο τών πολυεθνικών 
μονοπωλίων. Ειδικότερα, θά απαιτηθεί ή εφαρμογή μιας πολι
τικής κινήτρων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις καί τή βιοτε
χνική παραγωγή καί γιά τήν ενίσχυση τής παραγωγικής δραστη
ριότητας σε τομείς κρίσιμης σημασίας γιά τήν πραγματοποίηση 
τών στόχων τού προγράμματος. Πρέπει όμως νά τονισθεί ότι μιά 
τέτοια πολιτική κινήτρων, πού θά αποτελεί όργανο εκτέλεσης 
τών στόχων τού προγράμματος, δέ θά έχει τίποτα τό κοινό με τή 
σημερινή περιστασιακή καί ασυντόνιστη πολιτική κινήτρων, 
πού δημιουργεί εξοργιστικά χαριστικές διευκολύνσεις σέ όφε-
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λος της ντόπιας και ξένης ολιγαρχίας, χωρίς καμιά ουσιαστική 
προώθηση του ρυθμού ανάπτυξης της χώρας. 

Ή ανάγκη για την καθιέρωση ειδικής προνομιακής μετα
χείρισης για τίς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τή βιοτεχνία εί
ναι επιτακτική. Οι επιχειρήσεις αυτές παλεύουν σήμερα νά επι
βιώσουν μέσα σ' ενα κλίμα αβεβαιότητας καί απαισιοδοξίας, 
από άποψη αγοράς και πρώτων υλών, πιστωτικής στενότητας 
καί τεχνολογικής άγνοιας. Είναι γνωστή ή περιφρονητική στάση 
τού τραπεζικού συστήματος προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
πού συχνά αγωνίζονται νά καλύψουν τις πιστωτικές τους ανάγ
κες με προσφυγή στή ληστρική εκμετάλλευση τού έξωτραπεζι-
κού δανεισμού. Θα απαιτηθεί προσεκτική μελέτη τών συνθηκών 
τών μικρομεσαίων επιχειρήσεων καί προγραμματισμός τών 
αναγκών καί δυνατοτήτων ανάπτυξης τους, σε συνδυασμό 
πάντα μέ τήν απορροφητικότητα τής ντόπιας καί ξένης αγοράς 
καί τίς απαιτήσεις τού εθνικού προγράμματος. Ό προγραμμα
τισμός αυτός θά οδηγήσει σε ριζική αναδιάρθρωση τών σημερι
νών θεσμικών πλαισίων, δημιουργία εξειδικευμένων πιστωτι
κών φορέων καθώς καί ινστιτούτων για τήν επιμόρφωση διοικη
τικών καί τεχνικών στελεχών τών επιχειρήσεων αυτών. 

Για τή βιοτεχνία θά επιδιωχτεί ή συνεταιριστική οργάνωση 
τών επιχειρήσεων. Κοινοί προμηθευτικοί συνεταιρισμοί μπο
ρούν νά προμηθεύονται εμπορεύματα καί πρώτες ύλες σε χαμη
λότερο κόστος. Ή απαραίτητη σύγχρονη τεχνολογία καί ή τυ
ποποίηση καί διάθεση τών προϊόντων μπορούν νά εξασφαλι
στούν πολύ καλύτερα άπό κοινές οργανώσεις τών βιοτεχνών 
παρά άπό τον καθένα χωριστά. Ή εκπαίδευση επιχειρηματικών 
στελεχών, πού σήμερα είναι λίγο ώς πολύ ανύπαρκτη, θά μπορεί 
νά πραγματοποιηθεί σε κοινά κέντρα επιμόρφωσης. Τό Κράτος 
θά προωθήσει κάθε προσπάθεια για τήν ανάπτυξη τής συνεται
ριστικής μορφής οργάνωσης. Θά επιδιωχτεί θέσπιση κινήτρων 
για τή συγχώνευση μικρών μονάδων σε μεγαλύτερες μέ πιο σύγ
χρονο εξοπλισμό. 

III. Το ξένο κεφάλαιο 
Στον τόπο μας οι ξένες επιχειρήσεις ασκούν αποφασιστική 

οικονομική εξουσία. Ή ελληνική βιομηχανία ελέγχεται κατά τό 
1/3 άπ' τό ξένο κεφάλαιο ενώ στρατηγικοί κλάδοι, όπως τών 
χημικών προϊόντων, βρίσκονται κάτω άπό έλεγχο κατά 4 5 % 
μέχρι 95 %. Για νά αποκαταστήσουμε τον ελληνικό έλεγχο πάνω 
στην οικονομία τής χώρας, πρέπει νά επιδιωχτεί ή κατάργηση 
τής οικονομικής εξάρτησης μας άπό τα ξένα κέντρα λήψης απο
φάσεων. Πρέπει νά απελευθερωθεί ή χώρα άπό τα πολύπλευρα 
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δεσμά πού έχουν επιβάλει τα μονοπωλιακά συγκροτήματα της 
Δύσης και ιδιαίτερα του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού. 
Για το σκοπό τούτο στόχοι μας θα είναι: 
α) Ή κατάργηση όλων των νόμων, πού προβλέπουν ειδική 

μεταχείριση τού ξένου κεφαλαίου στην Ελλάδα (π.χ. τού 
ν.2687/1953). 

β) Ή κοινωνικοποίηση των μεγάλων επιχειρήσεων πού υπά
γονται στο ειδικό καθεστώς για την επένδυση ξένων κεφα
λαίων, με διάταγμα πού ορίζει και τον τρόπο αποζημίωσης. 
Κατά τον καθορισμό τής αποζημίωσης λαμβάνεται υπόψη ή 
προσφορά τής επιχείρησης στην ανάπτυξη τής χώρας. 

γ) Ή αυστηρή εφαρμογή στις υπόλοιπες επιχειρήσεις τού ειδι
κού καθεστώτος τών ξένων επενδύσεων, μέχρις ότου λήξουν 
τά προνόμια πού χορήγησε τό διάταγμα γιά έγκριση τής 
επένδυσης. Σε όλες τις επιχειρήσεις ελέγχεται ή τήρηση τών 
όρων πού επέβαλε ή εγκριτική πράξη και επιδιώκεται ή 
αποφυγή ύπερτιμολογήσεων και ύποτιμολογήσεων. 

δ) Ό άμεσος και αυστηρός έλεγχος όλων τών εταιρειών, πού 
έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα με βάση τή νομοθεσία γιά 
τήν εγκατάσταση ξένων εταιρειών, γιά να διαπιστωθεί αν 
εργάζονται σύμφωνα με τις επιταγές και τίς προϋποθέσεις 
τού νόμου. Ό περιορισμός τών προνομίων πού παρέχει ó 
νόμος γιά τό μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό τών εταιρειών. 

ε) Ή απαγόρευση αγοράς γής, εϊτε άμεσα εϊτε έμμεσα, άπό 
ξένους πολίτες και τό ξεκαθάρισμα τής κατάστασης, πού 
δημιουργήθηκε μέχρι σήμερα. 

στ) Ξένοι απασχολούνται στην Ελλάδα μόνο εφ' όσον δεν 
υπάρχει στή χώρα προσωπικό, με τίς ειδικές γνώσεις, γιά να 
ανταποκριθεί στίς ανάγκες τής δουλειάς. Οι άδειες εργα
σίες τών αλλοδαπών, ιδίως σε διευθυντικές θέσεις επιχειρή
σεων, όπου έκπληρούν αποστολή πού κάλλιστα θά μπορού
σαν να αναλάβουν Έλληνες εργαζόμενοι, ανακαλούνται. 

ζ) Τό ΠΑ.Σ.Ο.Κ. δεν είναι αντίθετο με τή διεθνή οικονομική 
συνεργασία. Θά επιδιώξει τό κράτος καί οι κοινωνικοποι
ημένοι φορείς να δανειστούν κεφάλαια στή διεθνή αγορά 
γιά να πραγματοποιήσουν τις επενδύσεις εκείνες πού πρα
γματοποιούν σήμερα ξένοι επιχειρηματίες καί οικειοποι
ούνται τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους τής χώρας. Με τά 
κεφάλαια, πού θά εξασφαλίσουν τά δάνεια, θά είναι δυνατή 
ή ανάθεση σε ξένες επιχειρήσεις τής εγκατάστασης εργο
στασίων, ή αγορά ξένης τεχνολογίας, ή μετάκληση ειδικών 
κάτω άπό τον άμεσο έλεγχο τών αρμοδίων ελληνικών φορέ
ων. Ή διαδικασία αυτή επιτρέπει τήν αξιοποίηση τής 
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προσφοράς στη διεθνή χρηματαγορά με το χαμηλότερο δυ
νατό κόστος. 
Σε περίπτωση πού θα κριθεί σκόπιμη ή άμεση ξένη επένδυ
ση, θα ισχύσουν τα ακόλουθα κριτήρια: 

αα) Το ξένο επενδυτικό κεφάλαιο δεν πρέπει νά βάζει σε κίν
δυνο τον ελληνικό έλεγχο πάνω στην επιχείρηση. Τό ποσο
στό συμμετοχής τοΰ ξένου κεφαλαίου, πού δε θίγει τήν 
ελληνικότητα τής επιχείρησης, θά προσδιορίζεται κατά 
περίπτωση με βάση τις ειδικές συνθήκες τής επιχείρησης 
πού συμμορφώνεται, όπως και κάθε άλλη επιχείρηση, στις 
επιταγές τού προγράμματος. 

ββ) Ή οικονομική διαχείριση πρέπει νά είναι διαφανής και νά 
μην επιτρέπει τήν εξαγωγή κεφαλαίων μέ ύπερτιμολογήσεις 
ή ύποτιμολογήσεις. 

γγ) Ή επένδυση θα πρέπει νά συμβάλλει στην αυτοδύναμη ανά
πτυξη τής οικονομίας. Θά πρέπει μ' αυτήν νά εξασφαλίζε
ται ή ουσιαστική εισαγωγή τεχνολογίας, πού θά μπορεί ν' 
αξιοποιηθεί και μετά τήν αποχώρηση τού ξένου επενδυτή. 
Οί επενδύσεις πού σκοπό έχουν τήν 'ίδρυση εμπορικών επι
χειρήσεων, μέ βιομηχανικό μανδύα, δέν θά είναι πια δυνα
τές. 

IV.Δημοκρατικός προγραμματισμός 
Έ ν α ισχυρό όπλο γιά τήν κατοχύρωση τής Δημοκρατίας και 

τής λαϊκής κυριαρχίας είναι ή ουσιαστική συμμετοχή τού Λαού 
στην αναπτυξιακή διαδικασία. Αυτό σημαίνει λαϊκή συμμετοχή 
τόσο στή σύνταξη τού αναπτυξιακού προγράμματος και τή λήψη 
αποφάσεων γιά τήν κατανομή τών αναπτυξιακών πόρων όσο 
καί στην εκτέλεση τού προγράμματος αυτού. Τό πρόγραμμα 
ανάπτυξης μπορεί, αν εφαρμοστεί, νά επηρεάσει βαθιά καί μα
κροχρόνια τήν οικονομική καί κοινωνική ζωή μιας χώρας. Γι' 
αυτό ó προγραμματισμός χωρίς αποφασιστική λαϊκή συμμετοχή 
μπορεί εύκολα νά καταλήξει σέ όργανο γιά επιδίωξη αντιλαϊκών 
στόχων καί εξυπηρέτηση τών προνομιούχων τάξεων. Σέ μιά 
τέτοια περίπτωση δέν μπορεί φυσικά νά μιλάει κανείς γιά λαϊκή 
κυριαρχία καί κοινωνική απελευθέρωση. 

Επιβάλλεται συνεπώς ή πλήρης δημοκρατικοποίηση τών 
διαδικασιών τού προγραμματισμού σέ τρόπο πού νά εξασφαλί
ζεται ή συμμετοχή τού Λαού σ' όλες τις φάσεις τής αναπτυξιακής 
διαδικασίας. Προγραμματισμός στην υπηρεσία τού Λαού - όχι 
ώς δημαγωγικό σύνθημα, άλλα ώς πραγματικότητα - σημαίνει 
λοιπόν αποτελεσματικό έλεγχο από τό Λαό καί τις οργανώσεις 
του, τόσο τοΰ σχεδιασμού όσο καί τής εφαρμογής τής άναπτυξι-. 
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ακής στρατηγικής. Αύτη ακριβώς είναι και ή έννοια του δημο
κρατικού προγραμματισμού ώς οργάνου για οικονομική και 
κοινωνική ανέλιξη και ευημερία, σε αντιδιαστολή με μορφές 
προγραμματισμού πού ουσιαστικά έξυπηοετούν αντιλαϊκά 
συμφέροντα. 

Άλλα το πλάτεμα των διαδικασιών τοΰ προγραμματισμού 
και ή δημοκρατικοποίηση τους μπορεί ακόμα να αποτελέσουν 
καθοριστικό παράγοντα στην ϊδια τή διαδικασία τού σοσιαλι
στικού μετασχηματισμού. Κι' αυτό, γιατί μια τέτοια διαδικασία 
δεν είναι παρά ή πραγματοποίηση προγραμματισμένων δομι
κών αλλαγών, πού αποβλέπουν τελικά στην εξασφάλιση τού 
λαϊκού ελέγχου πάνω στις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις. 
Άπα μια άποψη θα μπορούσε νά ειπωθεί πώς μια σωστή σοσι
αλιστική πορεία διαμορφώνεται καί ζυμώνεται στην πράξη 
μέσα στην ϊδια τή διαδικασία τού δημοκρατικού προγραμματι
σμού. 

Είναι σ' όλους γνωστό πώς τόσο ή οργάνωση όσο καί οί 
διαδικασίες προγραμματισμού στή χώρα μας κάθε άλλο παρά 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις γιά έγκαιρο καί σωστό σχεδι
ασμό καθώς καί γιά τήν αποτελεσματική εφαρμογή μιας ανα
πτυξιακής στρατηγικής, πού θά έχει ώς μοναδικό γνώμονα τά 
συμφέροντα τού Ελληνικού Λαού. Αυτό φυσικά δέν θά 'πρεπε 
νά παραξενέψει κανένα, άν ληφθεί υπόψη ó ιδεολογικός προσ
ανατολισμός τών Κυβερνήσεων πού κυβέρνησαν μέχρι σήμερα. 
Τά προγράμματα στην Ελλάδα γίνονται καί εφαρμόζονται ερή
μην τοΰ Ελληνικού Λαού, αφού δέν υπάρχουν στην πράξη 
οργανωτικές προϋποθέσεις καί μηχανισμοί πού νά εξασφαλί
ζουν μια πλατιά συμμετοχή καί έλεγχο στις αναπτυξιακές διαδι
κασίες. Δέν είναι προπάντων δυνατή ή συμμετοχή τής λαϊκής 
βάσης, στο επίπεδο τού χωριού καί τής πόλης, πού είναι ουσι
αστικά ξεκομμένη από τίς διαδικασίες αυτές. 

Τό ΠΑ.Σ.Ο.Κ., κίνημα γνήσια λαϊκό, πού μοναδικό γνώ
μονα καί λόγο ύπαρξης έχει τήν εξυπηρέτηση τών συμφερόντων 
τών μή προνομιούχων Ελλήνων, θεωρεί τό δημοκρατικό προ
γραμματισμό ώς αναπόσπαστο μέρος τής πολιτικής του καί τού 
Κυβερνητικού του Προγράμματος. Γι' αυτό προτείνει στον Ελ
ληνικό Λαό συγκεκριμένο οργανωτικό σχήμα πού νά εγγυάται 
τόσο τήν ταχύτητα καί αποτελεσματικότητα όσο καί τον υψηλό 
βαθμό δημοκρατικότητας τών προγραμματικών διαδικασιών. 
Κεντρική ίδέα ενός τέτοιου σχήματος θά είναι οί αναπτυξιακές 
οργανώσεις βάσης, πού θά εξασφαλίζουν, στο επίπεδο τού χω
ριού καί τής πόλης καί σέ στενή συνεργασία με ιεραρχικά ανώ
τερες οργανώσεις, όχι μόνο τήν προβολή τών τοπικών έπιδι-
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ώξεων και στόχων, άλλα και τη γνήσια έκφραση της λαϊκής 
γνώμης πάνω σε γενικότερους αναπτυξιακούς στόχους και έθνι-
κοπολιτικές επιλογές τής χώρας. 

Σκιαγραφούνται στίς επόμενες παραγράφους ή δομή και τα 
λειτουργικά χαρακτηριστικά τού συστήματος αυτού. 

Α. Όλόκληρο το σύστημα προγραμματισμού θα περιλαμβάνει: 
α) Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Προγραμματισμού, β) τήν τε
χνική πυραμίδα προγραμματισμού καί γ) τή λαϊκή βάση προ
γραμματισμού. Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Προγραμματισμού 
έχει μέλη του υπουργούς οικονομικών και παραγωγικών Υπου
ργείων καί προεδρεύεται άπό τον Πρόεδρο τής Κυβέρνησης. Te 
όργανο αυτό έχει τήν ευθύνη νά συντονίζει τήν όλη προγραμμα
τική διαδικασία καί νά παίρνει αποφάσεις, για λογαριασμό τής 
Κυβέρνησης, πάνω σέ θέματα ύψους καί κατανομής τών επεν
δύσεων. Επίσης, φέρει τήν ευθύνη για την εισήγηση καί υπο
στήριξη τού αναπτυξιακού προγράμματος στή Βουλή. 
Β. Ή τεχνική πυραμίδα προγραμματισμού αποτελείται άπ' τό 
Κεντρικό Γραφείο Προγραμματισμού, τά Κλαδικά Γραφεία 
Προγραμματισμού καί τά Περιφερειακά καί Νομαρχιακά Γρα
φεία Προγραμματισμού. 
α) Το Κεντρικό Γραφείο Προγραμματισμού (Κ.Γ.Π.)· Το όρ

γανο αυτό έχει βασικά τήν ευθύνη γιά τό συντονισμό τής 
εργασίας γιά τήν κατάρτιση τού αναπτυξιακού προγράμμα
τος, καθώς καί γιά τήν παρακολούθηση καί έλεγχο τής εφαρ
μογής του. Στο έργο του τό Κ.Γ.Π. βοηθιέται άπό τά άλλα 
όργανα προγραμματισμού, τήν Υπηρεσία 'Αναπτυξιακών 
Μελετών - όπως είναι ουσιαστικά τό σημερινό ΚΕΠΕ -, τή 
Στατιστική Υπηρεσία καί ολόκληρη τή Δημόσια Διοίκηση. 
Τό Κ.Γ.Π. είναι συμβουλευτικό όργανο τού Κυβερνητικού 
Συμβουλίου Προγραμματισμού, άπ' τό οποίο παίρνει επίσης 
και εντολές γιά τή λειτουργία του. Άπό άποψη δομής τό 
Κ.Γ.Π. περιλαμβάνει εξειδικευμένες υπηρεσίες πού έχουν 
τήν ευθύνη γιά τήν παρακολούθηση τών εξελίξεων σέ συγκε
κριμένους τομείς τής οικονομίας, π.χ. στή γεωργία βιομηχα
νία, τουρισμό, ενέργεια κ.λ.π. Οι υπηρεσίες αυτές εξασφαλί
ζουν τή λειτουργική καί συντονιστική επικοινωνία τού 
Κ.Γ.Π. μέ τά αρμόδια Υπουργεία καί τά αντίστοιχα Κλαδικά 
Γραφεία Προγραμματισμού (βλέπε παρακάτω) καθώς επίσης 
καί μέ τά υπάρχοντα ειδικά κλαδικά όργανα, όπως π.χ. τά 
Συντονιστικά "Οργανα τής πιστωτικής πολιτικής, τής ενερ
γειακής πολιτικής, τό Συμβούλιο Υγείας, τό Συμβούλιο Παι
δείας κ.λ.π. 
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β) Τα Κλαδικά Γραφεία Προγραμματισμού. Τα Γραφεία αυτά 
είναι υπεύθυνα για να συντονίζουν τη διαδικασία προγραμ
ματισμού στους διάφορους κλάδους της Ελληνικής Οικονο
μίας και αποτελούν γι' αυτό, κατά κανόνα, όργανα αντίστοι
χων Υπουργείων. Τέτοια είναι π.χ. το Γραφείο Προγραμμα
τισμού της Γεωργίας, της Βιομηχανίας, τοϋ Εμπορίου, κ.λ.π. 
Κατά τη λειτουργία τους τα Κλαδικά Γραφεία επιβλέπουν 
την εργασία προγραμματισμού των διαφόρων τομέων ή Δι
ευθύνσεων των Υπουργείων και αναφέρουν στο Κ.Γ.Π., άπ' 
το όποιο παίρνουν οδηγίες και κατευθύνσεις για τη λειτουρ
γία τους. 

γ) Τα Περιφερειακά και Νομαρχιακά Γραφεία Προγραμματι
σμού. Τά όργανα αυτά συντονίζουν τη διαδικασία προγραμ
ματισμού κατά γεωγραφικά διαμερίσματα ή περιφέρειες και 
νομούς και αποτελούν γι' αυτό συμβουλευτικά όργανα αντί
στοιχων διοικητικών οργάνων (περιφερειακών ή νομαρχι
ακών συμβουλίων). Λειτουργικά αναφέρουν επίσης στο 
Κ.Γ.Π. άπ' το οποίο παίρνουν κατευθύνσεις και οδηγίες. 

Τά όργανα τών τριών παραπάνω κατηγοριών αποτελούν την 
«τεχνική πυραμίδα» τού προγραμματισμού, γιατί αποτελούνται 
κυρίως από τεχνικούς (οικονομολόγους, προγραμματιστές, μη
χανικούς, γεωπόνους κ.λ.π.) και έχουν τήν ευθύνη για τήν τε
χνική επεξεργασία και έλεγχο τών αναπτυξιακών προτάσεων. 
Τά όργανα αυτά, πέρα άπό τις κάθετες διασυνδέσεις με τό 
Κ.Γ.Π., επικοινωνούν επίσης οριζόντια μεταξύ τους γιά τό δια-
τομεακό ή διαπεριφερειακό συντονισμό τού προγραμματισμού. 
Ειδικότερα γιά τήν κάλυψη τών αναπτυξιακών προγραμμάτων 
ιδρύονται κλαδικές και περιφερειακές Επιτροπές Προγράμμα
τος, πού έχουν τήν συντονιστική ευθύνη γιά τήν προγραμματική 
εργασία στους αντίστοιχους οικονομικούς κλάδους και περιφέ
ρειες της χώρας. Στις επιτροπές αυτές συμμετέχουν εκπρόσωποι 
τού Κ.Γ.Π. και τών κλαδικών ή περιφερειακών οργάνων προ
γραμματισμού, εκπρόσωποι της διοίκησης, τών συνδικαλιστι
κών και επαγγελματικών οργανώσεων σε αντίστοιχο επίπεδο, 
(π.χ. δευτεροβάθμιοι συνεταιρισμοί και συνδικαλιστικές οργα
νώσεις), καθώς επίσης και επιστήμονες και τεχνικοί αναγνωρι
σμένου κύρους. 

Γ. Λαϊκή βάση τού προγραμματισμού. Ό π ω ς ειπώθηκε παρα
πάνω, ή κεντρική ιδέα τού όλου σχήματος και ή βασική καινοτο
μία είναι οι αναπτυξιακές οργανώσεις βάσης στο επίπεδο τού 
χωριού και της πόλης. Αυτές οι οργανώσεις είναι αναγκαίες γιά 
ν' αλλάξει χαρακτήρα τό σύστημα προγραμματισμού και να 
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μετατραπεί από απλό τεχνοκρατικό όργανο σε μια πραγματική 
οργάνωση δημοκρατικού προγραμματισμού. Τα κύρια χαρα
κτηριστικά των οργανώσεων βάσης, πού θα ονομάζονται ειδι
κότερα «'Αναπτυξιακές 'Επιτροπές Βάσης» (Α.Ε.Β.), είναι τα 

1. Ή κύρια ευθύνη των Α.Ε.Β. είναι: α) Να συμβουλεύουν τα 
όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή τα κοινοτικά και 
δημοτικά συμβούλια, πάνω σε θέματα οικονομικής καί κοι
νωνικής ανάπτυξης πού ανήκουν στην αρμοδιότητα των ορ
γάνων αυτών, β) Να δημιουργούν συνθήκες πού διευκολύ
νουν τήν έκφραση τής λαϊκής γνώμης πάνω στις γενικές επι
λογές καί στόχους τού αναπτυξιακού προγράμματος. 

2. Οι Α.Ε.Β. αποτελούνται άπό δυο κατηγορίες μελών: α) 'Εκ
λεγμένους αντιπρόσωπους άπό συνδικαλιστικές καί επαγ
γελματικές οργανώσεις, β) 5 ώς 11 μέλη άπό τήν Κοινότητα ή 
τό Δήμο, πού εκλέγονται ταυτόχρονα μέ τις κοινοτικές ή 
δημοτικές αρχές. Ή θητεία τών μελών τών Α.Ε.Β. είναι ίση μέ 
τή θητεία τών αντίστοιχων κοινοτικών καί δημοτικών συμ
βουλίων. 

3. Στις μεγάλες πόλεις οι Α.Ε.Β. συγκροτούνται κατά συνοικίες 
καί δημιουργείται άπό εκπρόσωπους τους μια δευτεροβάθμια 
αναπτυξιακή επιτροπή πού ασκεί ενα συντονιστικό συμβου
λευτικό ρόλο για λογαριασμό τού δημοτικού συμβουλίου τής 
πόλης. 

4. Οι σπουδαιότερες λειτουργίες τών Α.Ε.Β. θα είναι ενδεικτι
κά: 
α. Καταγραφή αναγκών, προβλημάτων καί δυνατοτήτων 

ανάπτυξης στον οικονομικό, κοινωνικό καί. πολιτιστικό 
τομέα τής συγκεκριμένης περιοχής. 

β. Υποδείξεις για συγκεκριμένα έργα καί σχέδια (π.χ. έργα 
για ύδρευση, αποχέτευση, σχολεία, νοσοκομεία, δρόμους, 
παραγωγικά έργα, λαϊκές βιβλιοθήκες, κ.λπ.). 

γ. Στάθμιση τών αναγκών καί ιεράρχηση τών έργων ανάλογα 
μέ τή σπουδαιότητα καί χρονική έπιτακτικότητα. 

δ. Κοστολόγηση τών έργων σέ συνεργασία μέ τεχνικούς τής 
Νομαρχίας ή άλλους ειδικούς. 

ε. Σύνταξη καί υποβολή προτάσεων, μέ μορφή συμβουλευτι
κών υπομνημάτων, στα αρμόδια όργανα τής αυτοδιοίκη
σης ή, μέσω αυτών, σέ ιεραρχικά ανώτερα όργανα τής 
διοίκησης καί τού Προγραμματισμού. 

στ. Συστηματική επίβλεψη στην εκτέλεση έργων καί γενικά 
τών αναπτυξιακών σχεδίων καί έγκαιρη αναφορά στά 
αρμόδια όργανα γιά παρεκκλίσεις, ανεπάρκειες υλικών. 
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ύπαρξη τεχνικών και άλλων προβλημάτων, πού παρεμπο
δίζουν την πραγματοποίηση των σχετικών έργων. "Ετσι, 
εξασφαλίζεται ó σωστός έλεγχος απ' τα όργανα αυτοδιοί
κησης, ανεξάρτητα άπ' τον έλεγχο τών ϊδιων τών τεχνικών 
φορέων τών έργων. 

ζ. 'Οργάνωση δημοσίων συζητήσεων, συνελεύσεων χωριού ή 
συνοικίας και ανταλλαγή απόψεων πάνω σε κρίσιμα ή 
αμφισβητούμενα θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, με 
σκοπό τή δημιουργία κοινής γνώμης. 

η. 'Οργάνωση δημοσίων συζητήσεων για διαφώτιση και 
διαμόρφωση γνώμης πάνω σε θέματα εθνικών προγραμ
ματικών στόχων και επιλογών. Στις συζητήσεις αυτές 
μπορεί να καλούνται και ειδικοί πού ανήκουν σέ ανώτερες 
ιεραρχικά οργανώσεις προγραμματισμού. 

Γιάτήν καλύτερη λειτουργία τών Α.Ε.Β. πρέπει νά εξασφα
λίζεται επίσης σωστή και αμφίπλευρη επικοινωνία: α) παράλ
ληλα με άλλες Α.Ε.Β. τής περιοχής πού έχουν κοινό ενδιαφέρον 
γιά διάφορα προβλήματα ή σχέδια ανάπτυξης και β) κάθετα, με 
ιεραρχικά ανώτερες οργανώσεις προγραμματισμού (νομαρχι
ακές ή επαρχιακές επιτροπές κ.λ.π.). Ή επικοινωνία αναφορικά 
με τά ανώτερα όργανα προγραμματισμού - πού πρέπει νά γίνε
ται σέ τακτά χρονικά διαστήματα άλλα και έκτακτα άν χρειάζε
ται - είναι βασικός παράγοντας γιά την ποιοτική βελτίωση τής 
πληροφοριακής βάσης τοϋ προγραμματισμού σέ εθνικό επίπε
δο. 'Από τήν άλλη μεριά, ή σύνδεση τών Α.Ε.Β. μέ τήν τεχνολο
γική πυραμίδα τού προγραμματισμού βοηθεϊ σημαντικά τή λει
τουργία τους. Θα χρειαστεί φυσικά γι' αυτό νά συνταχτεί ένα 
ελαστικό σχήμα οδηγιών γιά τή λειτουργία τών Α.Ε.Β. μέ γνώ
μονα τήν αναγνώριση τού μη τεχνικού χαρακτήρα τών επιτρο
πών αυτών. 

Μέ τό σύστημα τών οργανώσεων βάσης μπορεί νά κινητο
ποιηθεί ένα τεράστιο δυναμικό προγραμματισμού και ανάπτυ
ξης πού βρίσκεται σήμερα διάχυτο και άσυστηματοποίητο. 'Ορ
γανωτικά ένα τέτοιο βήμα είναι πολύ απλό, ακριβώς γιατί δεν 
χρειάζεται ειδικευμένα στελέχη γιά νά στελεχωθούν oí Α.Ε.Β., 
είναι εντούτοις αποφασιστικής σημασίας γιά τις δημοκρατικές 
διαδικασίες καί τήν άσκηση λαϊκού έλεγχου πού θά εξυψώσουν 
τό Λαό σέ πρωταρχική καθοριστική δύναμη τών οικονομικών 
και κοινωνικών μετασχηματισμών καί σέ μοναδικό ρυθμιστή τής 
τύχης του. 

Δ. Πρόγραμμα καί κοινοβουλευτικός έλεγχος. Οι Αναπτυξι
ακές 'Επιτροπές Βάσης αποτελούν θεμελιακή καινοτομία γιά τή 
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δημοκρατικοποίηση της διαδικασίας πραγραμματισμού. Για 
την πλήρη όμως κατοχύρωση της δημοκρατικοποίησης αυτής θα 
απαιτηθεί επίσης και ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος 
του προγράμματος στα ακόλουθα στάδια: Στο προκαταρκτικό 
στάδιο διαμόρφωσης της αναπτυξιακής στρατηγικής τής χώρας, 
στο στάδιο έγκρισης του έτοιμου μεσοπρόθεσμου (πχ. 5ετοΰς) ή 
ετήσιου προγράμματος και στο στάδιο του κυβερνητικού απο
λογισμού των αποτελεσμάτων εφαρμογής του προγράμματος, 
καθώς επίσης και του έλεγχου κατά τή διάρκεια τής εφαρμογής 
του. 

Ή συζήτηση για κοινοβουλευτική έγκριση τής αναπτυξι
ακής στρατηγικής, για να έχει νόημα, πρέπει να γίγεται έγκαιρα, 
σε τρόπο πού νά επιτρέπει στις Υπηρεσίες Προγραμματισμού 
να προχωρήσουν στην επεξεργασία και υποβολή τού προγράμ
ματος στο Κοινοβούλιο πριν άπ' τήν έναρξη τής εφαρμογής του. 
Αυτό φυσικά δε γίνεται σήμερα, όπως αποδείχτηκε και τελευ
ταία μέ τήν υποβολή τών προκαταρκτικών τού 5ετοΰς προγράμ
ματος τής Κυβέρνησης 2 ολόκληρα χρόνια μετά άπ' τήν υποτιθέ
μενη έναρξη τής εφαρμογής του. Ή αντιμετώπιση αυτού τού 
προβλήματος θά απατήσει βέβαια βαθιές δομικές αλλαγές στο 
σύστημα προγραμματισμού, όπως προτείνεται παραπάνω. Θά 
απαιτήσει επίσης άπ' τή μιά μεριά ενίσχυση τού Κ.Γ.Π. καθώς 
καί τών άλλων οργάνων προγραμματισμού μέ επιστημονικό 
προσωπικό εφοδιασμένο μέ τήν αναγκαία θεωρητική και μεθο
δολογική κατάρτιση καί πείρα και άπ' τήν άλλη μεριά, ουσι
αστική διεύρυνση καί ποιοτική βελτίωση τής πληροφοριακής 
βάσης τού προγραμματισμού, πού είναι γνωστό πώς σήμερα 
βρίσκεται σε υποτυπώδη κατάσταση. Για τή βελτίωση τής κατά
στασης αναφορικά μέ τό επιστημονικό προσωπικό, θά καταστεί 
αναγκαία ή ίδρυση ενός 'Ινστιτούτου Επιμόρφωσης επιστημο
νικού προσωπικού, ιδιαίτερα προγραμματιστών, οικονομολό
γων καί τεχνικών. Ή επιμόρφωση αυτή μπορεί νά συμπληρώνε
ται καί μέ υποτροφίες σέ ειδικές Πανεπιστημιακές Σχολές τού 
εξωτερικού. 

Στή συζήτηση γιά τα προκαταρκτικά του προγράμματος 
ελέγχονται καί εγκρίνονται άπ' τήν Εθνική 'Αντιπροσωπεία οι 
γενικές γραμμές τής αναπτυξιακής στρατηγικής, όπως π.χ. ή 
κατανομή τών συνολικών πόρων μεταξύ αποταμίευσης καί 
κατανάλωσης, καί ειδικότερα μεταξύ ατομικής καί κονωνικής 
κατανάλωσης (υγεία, παιδεία, πολιτιστικά αγαθά κ.λ.π.), ó ετή
σιος γενικός ρυθμός ανάπτυξης, ή κατανομή τών επενδύσεων 
μεταξύ τών διαφόρων κλάδων καί γεωγραφικών περιοχών τής 
χώρας, ή συμβολή τού εξωτερικού δανεισμού στή χρηματοδό-
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τηση του προγράμματος και ó προσανατολισμός του εξωτερικού 
εμπορίου, ή απασχόληση, κ.λ.π. 

Ή κοινοβουλευτική συζήτηση για τήν έγκριση του έτοιμου 
προγράμματος χρειάζεται αρκετό χρόνο και κατάλληλη προερ
γασία, έτσι πού να εξασφαλίζεται ένας σοβαρός, αναλυτικός και 
εποικοδομητικός έλεγχος των αναπτυξιακών προτάσεων τής 
Κυβέρνησης. Είναι γι' αυτό αναγκαία ή έγκαιρη υποβολή του 
προγράμματος για μελέτη από ειδική διακομματική επιτροπή, 
καθώς επίσης και ή συμβουλευτική παρουσία στή Βουλή εκπρο
σώπων του Κ.Γ.Π. ή των άλλων οργάνων προγραμματισμού. Ή 
συμβουλευτική παρουσία των τεχνικών θα διευκολύνει σημαν
τικά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, αντίθετα με ο,τι γίνεται σήμε
ρα, πού τήν αποκλειστική ευθύνη τής πληροφόρησης τής Βουλής 
τήν έχει ό αρμόδιος Υπουργός. 

Ό απολογιστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος είναι αναγ
καίος για τή συναγωγή συμπερασμάτων και πείρας, πού θα 
χρησιμεύσουν για τό μελλοντικό προγραμματισμό. Όμως, πιο 
σημαντικός είναι ό τακτικός έλεγχος, π.χ. κάθε εξάμηνο, κατά 
τήν πορεία εφαρμογής τού προγράμματος, γιατί επιτρέπει τήν 
έγκαιρη διάγνωση και διόρθωση λαθών ή αποκλίσεων απ' τους 
αναπτυξιακούς στόχους ή ακόμα και τή ρεαλιστικότερη αναθε
ώρηση τών ϊδιων τών στόχων. 

Έτσι, με τή σωστή κοινοβουλευτική επεξεργασία τών δια
φόρων προγραμματικών φάσεων, ολοκληρώνεται ή δημοκρατι
κοποίηση τού προγραμματισμού και εξασφαλίζεται ό λαϊκός 
έλεγχος σ' όλα τα επίπεδα τής αναπτυξιακής διαδικασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Βασικά μέτρα για μια νέα οικονομική πολιτική 
αυτοδύναμης ανάπτυξης 

Ι. Δημοσιονομική Πολιτική 

Οι κατευθυντήριες γραμμές της δημοσιονομικής πολιτικής 
προσδιορίζονται βασικά απ' το εθνικό πρόγραμμα και γενικά 
τήν αναπτυξιακή στρατηγική τής χώρας. Οί κρατικές δαπάνες 
ανήκουν σέ τρεις κυρίως κατηγορίες, τή συντήρηση των κρατι
κών υπηρεσιών, τή συμμετοχή του Κράτους στην κοινωνική 
κατανάλωση (π.χ. Παιδεία καί Υγεία) και τή συμμετοχή του στο 
εθνικό επενδυτικό πρόγραμμα. 

Για τήν αντιμετώπιση τών δαπανών του το Κράτος στηρίζε
ται βασικά στο φόρο εισοδήματος και περιουσιακών στοιχείων, 
στους έμμεσους φόρους και στο δανεισμό. Πρωταρχικός στόχος 
του φόρου εισοδήματος καί περιουσιακών στοιχείων, πέρα απ' 
τον ταμειακό σκοπό, είναι ή υλοποίηση τής εισοδηματικής πολι
τικής του Κράτους, πού στην περίπτωση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. πρέπει 
να κατατείνει στή συρρίκνωση τής άνισοκατανομής του εισοδή
ματος καί του πλούτου ανάμεσα στις διάφορες περιφέρειες τής 
χώρας καί τά κοινωνικά στρώματα. 

Σέ συνδυασμό μέ τήν επιδίωξη αυτή είναι αυτονόητο ότι θα 
αυξηθεί τό ποσοστό φόρου για τά μεγάλα εισοδήματα, ενώ θα 
μειωθεί για τά χαμηλά και μεσαία, στά πλαίσια μιας αναδιαρ
θρωμένης προοδευτικής φορολογικής κλίμακας. Ό φόρος για 
τό εισόδημα επιβάλλεται μόνο σέ εισοδήματα πού ξεπερνούν το 
ελάχιστο όριο πού θά προσδιοριστεί, σέ σχέση μέ τό μέσο κατά 
κεφαλή εισόδημα. Εισοδήματα κάτω άπό τό όριο αυτό θά επιδο
τούνται. 'Ακόμα, οί κλίμακες εισοδήματος στή φορολογία ανα
προσαρμόζονται σύμφωνα μέ τήν εξέλιξη τού τιμάριθμου για νά 
μήν επέρχεται αύξηση τού φορολογικού βάρους. 

Ή φορολογία τής πραγματικής υπεραξίας μέσα άπ' τίς πω
λήσεις περιουσιακών στοιχείων θά βασίζεται στην πραγματική 
και όχι ονομαστική αύξηση τής τιμής τών στοιχείων αυτών, 
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πράγμα πού θα απαιτήσει τη διαμόρφωση κατάλληλου δείκτη 
αποπληθωρισμοί. 

Οι παραπάνω παρατηρήσεις αναφέρονται κύρια στη φορο
λογία φυσικών προσώπων. 'Αναφορικά με τη φορολογία εισ
οδήματος τών Νομικών προσώπων, ή φορολογική πολιτική 
πρέπει νά στηρίζεται σε δύο άξονες: Στην πάταξη τού μονοπω
λιακού ύπερκέρδους καί στην παροχή κινήτρων για τήν πρα
γματοποίηση τού επενδυτικού αναπτυξιακού προγράμματος 
τής χώρας. Θα καταπολεμηθούν με κάθε τρόπο οι εκπτώσεις, 
απαλλαγές καί προνομιακή μεταχείρηση τών μεγάλων επιχειρή
σεων, πού αποτελούν γιά τήν οικονομία ανασχετικό παράγοντα 
καί κοινωνικό σκάνδαλο. 

Σε ό,τι άφορα τους έμμεσους φόρους τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά επι
διώξει τή σταδιακή μείωση καί αντικατάσταση τους άπ' τό φόρο 
προστιθέμενης αξίας. Ή έκταση τού κρατικού δανεισμού καί 
κύρια τού δανεισμού για κρατικές επενδύσεις και κοινωνική 
κατανάλωση θά προσδιορίζεται κάθε φορά σε σχέση μέ τους 
στόχους καί ρυθμούς τού προγράμματος καί τής οικονομικής 
συγκυρίας. Ή αντιμετώπιση τού καρκινώματος τής νόμιμης καί 
παράνομης φοροδιαφυγής αναγκαστικά πρέπει νά αποτελεί 
πρωταρχικό μέλημα κάθε Κυβέρνησης πού εκπροσωπεί τά συμ
φέροντα τού Λαού. Είναι απαράδεκτο νά πληρώνει φόρο εΐΓ-
οδήματος ó μισθωτός καί ν' απαλλάσσονται εταιρείες πού 
πραγματοποιούν ετήσια κέρδη εκατοντάδων εκατομμυρίων. 

Είναι τέλος αυτονόητο ότι θά πρέπει ν' απλουστευθεί καί 
κωδικοποιηθεί ή φορολογική νομοθεσία, έτσι πού κάθε πολίτης 
νά είναι σε θέση νά γνωρίζει τίς φορολογικές του υποχρεώσεις 
όπως καί τά δικαιώματα του. Τά στοιχεία καί βιβλία τού φορο
λογουμένου θά εϊναι υποχρεωτικά γιά τήν εφορία, εφ' όσον 
τηρούνται μέ τό νόμιμο τρόπο. 

II. Χρηματοδοτική πολιτική - Τράπεζες 

Βασικό χαρακτηριστικό τής πιστωτικής πολιτικής πού 
εφαρμόζεται σήμερα είναι ó περιστασιακό της χαρακτήρας καί 
ή έλλειψη συντονισμού μέ τό εθνικό πρόγραμμα ή μέ σαφείς 
αναπτυξιακούς στόχους στο επίπεδο τής εθνικής οικονομίας. Ή 
πιστωτική λειτουργία διαμορφώνεται μέ βάση τό κριτήριο τής 
μεγιστοποίησης τού Τραπεζικού κέρδους, κι' αυτό ισχύει όχι 
μόνο γιά τίς ιδιωτικές Τράπεζες άλλα ακόμα καί τίς Τράπεζες 
στις όποιες τό Κράτος έχει τήν αποφασιστική συμμετοχή. Ταυ
τόχρονα, ολόκληρο τό σύστημα είναι διαμορφωμένο σε τρόπο 
πού νά εξυπηρετεί τά συμφέροντα τής οικονομικής ολιγαρχίας, 

42 



ή οποία κατορθώνει να έχει στη διάθεση της τον κύριο ογκο της 
λαϊκής αποταμίευσης για να χρηματοδοτούνται οι δραστηρι
ότητες της. Ή κατάσταση χειροτερεύει με την επιβολή των τρα
πεζικών κριτηρίων για τήν παροχή πιστωτικών εγγυήσεων, πού 
σχεδόν αποκλείουν άπ' τήν Τραπεζική χρηματοδότηση τις μι
κρομεσαίες παραγωγικές μονάδες καί τή βιοτεχνία. "Ετσι, κάτω 
άπ' τίς συνθήκες αυτές καί με τή βοήθεια τής διαδικασίας τού 
πληθωρισμού, πού μεταφέρει τίς οικονομίες τών μικρών αποτα
μιευτών στα θησαυροφυλάκια τών μονοπωλιακών επιχειρήσε
ων, το τραπεζικό σύστημα μετατρέπει τή λαϊκή αποταμίευση 
άπο πηγή λαϊκής ευημερίας σέ όργανο για τον πλουτισμό τής 
ολιγαρχίας και τήν εκμετάλλευση τών λαϊκών μαζών. 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα επιδιώξει με τήν κοινωνικοποίηση νά 
αναδιαρθρώσει ριζικά το τραπεζικό σύστημα καί νά το αποκα
ταστήσει στον αναπτυξιακό του ρόλο καί στο φυσικό του προ
ορισμό, πού είναι ή εξυπηρέτηση τών λαϊκών συμφερόντων. Ή 
χρηματοδοτική πολιτική, τόσο άπο βραχυχρόνια όσο καί άπο 
μακροχρόνια άποψη, θά αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα τής 
εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής τής χώρας καί θά χαράσσεται 
άπο ειδικό συντονιστικό όργανο σέ στενή συνεργασία με το 
Κεντρικό Γραφείο Προγραμματισμού καθώς καί τά Κλαδικά 
καί Περιφερειακά όργανα προγραμματισμού. Τά κριτήρια γιά 
τή χρηματοδότηση θά είναι κατά κύριο λόγο αναπτυξιακά. Θά 
εξετάζεται αν συμβάλλει στην οικονομική αυτοδυναμία τής χώ
ρας, αν προωθεί τήν τεχνολογική ανάπτυξη και ύποβοηθεϊ τήν 
περιφερειακή πολιτική καί τήν πραγματοποίηση τών προγραμ
μάτων γιά δημόσιες επενδύσεις. 

Παράλληλα, μέ τήν άσκηση αναπτυξιακής καί εισοδηματι
κής πολιτικής σέ όφελος τών πλατιών μαζών ή λαϊκή αποταμί
ευση θά ενισχυθεί καί θά αποτελέσει κύρια πηγή χρηματοδότη
σης γιά τήν παραγωγική καί επενδυτική δραστηριότητα πού 
πρέπει νά αποσκοπεί στο νά εξασφαλίζονται υψηλοί ρυθμοί 
οικονομικής ανάπτυξης. Ή κοινωνικοποίηση τού χρηματοδοτι
κού συστήματος θά επιτρέψει επίσης τον καλύτερο προγραμμα
τισμό γιά προσέλκυση τής λαϊκής αποταμίευσης στις Τράπεζες. 

Γιά τήν ικανοποιητική εξυπηρέτηση τών στόχων τού προ
γράμματος θά διαμορφωθούν ειδικά τραπεζικά ιδρύματα γιά 
τήν εξυπηρέτηση τών διαφόρων τομέων τής οικονομίας (Τράπε
ζες γιά τή χρηματοδότηση Δήμων, καί Κοινοτήτων, Τράπεζες 
γιά τίς μικρές επιχειρήσεις, κ.ο.κ.). 

Το Τραπεζικό σύστημα πρέπει νά άναπτυχτεϊ περιφερει
ακά, ώστε σέ κάθε περιφέρεια τής χώρας νά υπάρχει τραπεζικός 
οργανισμός γιά τά προβλήματα της. 
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Είναι φυσικά απαράδεκτο το σημερινό καθεστώς ελεύθερης 
εγκατάστασης και λειτουργίας των ξένων Τραπεζών στον τόπο 
μας. Με τον τρόπο αυτό μεταβάλλεται ή χώρα μας βαθμιαία σε 
νέο Λίβανο και ξέφραγο αμπέλι για τα μεγάλα μονοπωλιακά 
συγκροτήματα του κόσμου. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ξένες 
Τράπεζες λειτουργούν τελείως ανεξέλεγκτα και συμβάλλουν, 
συνεργαζόμενες με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, σε διακινήσεις 
κεφαλαίου και συναλλάγματος πού καταστρατηγούν τους περι
ορισμούς πού υπάρχουν. 

III. 'Αγροτική πολιτική 

Ό Έλληνας αγρότης είναι ό πιο αδικημένος Έλληνας, 
αντικείμενο πάντα στυγνής εκμετάλλευσης άπο τους μεσάζοντες 
και το ξένο και ντόπιο μονοπωλιακό κεφάλαιο, στην εξυπηρέ
τηση του οποίου αποβλέπουν κατά κανόνα τόσο τα νομοθετικά 
όσο και τα διοικητικά μέτρα πού παίρνουν οι Κυβερνήσεις τής 
χώρας. Έτσι ένώ τό ακαθάριστο εθνικό εισόδημα αυξήθηκε μέ 
μέσο ετήσιο ρυθμό 6,5% στην περίοδο 1961-1974, τό ακαθάρι
στο αγροτικό εισόδημα αυξήθηκε μέ ρυθμό 2,7%. Τό 1975 και 
1976 μάλιστα είναι ζήτημα άν ό ρυθμός στην αύξηση τού αγρο
τικού εισοδήματος έφθασε τό 1,5%. Στην ουσία τό αγροτικό 
εισόδημα παραμένει καθηλωμένο. 

"Αμεσα μέτρα: Το εισοδηματικό πρόβλημα τού αγροτικού 
πληθυσμού μπορεί νά αντιμετωπιστεί άμεσα μέ δημοσιονομικά 
κατά κύριο λόγο μέτρα. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν: 
α) Τήν έγκαιρη εξαγγελία τιμών ασφάλειας πού νά καλύπτουν 

τέλεια τό κόστος παραγωγής πού αναμένεται και ένα λογικό 
ποσοστό κέρδους. Οι τιμές ασφάλειας θα υπολογιστούν σέ 
τρόπο πού νά ενισχύεται περισσότερο τό εισόδημα τών μι-
κροκαλλιεργητών. Οι αγρότες θα συμμετέχουν στα όργανα 
πού κοστολογούν τήν παραγωγή καί προτείνουν τις τιμές 
ασφάλειας, 

β) Επιδοτήσεις για νά διακινηθεί τό προϊόν, άν ή τιμή ασφά
λειας τυχαίνει νά είναι υψηλότερη άπ' ο,τι επιτρέπουν οι 
συνθήκες τής αγοράς ή άν ή πολιτεία επιθυμεί νά εξασφαλί
σει χαμηλή τιμή στην αγορά για όφελος τών οικονομικά 
ασθενέστερων τάξεων, 

γ) Επαρκείς πιστώσεις γιά χορήγηση μεσοπρόθεσμων δανεί
ων, κύρια γιά εκμηχάνιση, 

δ) 'Ασφάλιση τής παραγωγής άπό αρρώστιες και άπό κάθε 
μορφή θεομηνίας, 

ε) Έλεγχο τών τιμών, επιδότηση τού μηχανικού εξοπλισμού, 
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των χημικών λιπασμάτων (λιπάσματα σε τιμή κόστους για 4 
χρόνια) και των φυτοφαρμάκων, ανάληψη των εισαγωγών 
άπο συνεταιριστικούς φορείς και κατάργηση τών δασμών 
γιά τα γεωργικά μηχανήματα, 

στ) Πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αύξηση τών συν
τάξεων σέ επίπεδο πού νά επιτρέπει αξιοπρεπή γερατειά. 
Κάτω άπο τίς σημερινές συνθήκες αγοραστικής δύναμης τής 
δραχμής απαιτείται, ως προσωρινό μέτρο, ό τριπλασιασμός 
τών συντάξεων του Ο.Γ.Α. Τό σχετικό βάρος του προϋπο
λογισμού θά καλυφτεϊ στά πλαίσια τής γενικής εισοδηματι
κής πολιτικής. 
Μα τά μέτρα αυτά δέ λύνουν τό πρόβλημα, θ ά χρειαστεί όχι 

μόνο αναδιάρθρωση στην αγροτική παραγωγή μα και ριζικές 
θεσμικές αλλαγές. Γιατί μόνο έτσι θά περάσει ο μηχανισμός 
εξουσίας τής αγροτικής οικονομίας στά χέρια τών αγροτών. 

Πολιτική για τήν την ελληνική ύπαιθρο, Τά αγροτικά θέ
ματα αφορούν στο σύνολο τής ελληνικής υπαίθρου. Ή αγροτική 
πολιτική πρέπει γιά τούτο νά αντικατασταθεί μέ μια πολιτική 
γιά τήν ελληνική ύπαιθρο. Σκοπός της θά είναι ή ανάπτυξη τής 
υπαίθρου σέ όλους τους τομείς, ώστε όσοι ζουν στην ύπαιθρο νά 
μήν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Ή βελτίωση τού βασι
κού επιπέδου τού αγρότη δέν μπορεί νά επιτευχθεί μέ μέσα πού 
αφορούν αποκλειστικά στην αγροτική παραγωγή. Είναι απα
ραίτητα μέτρα γιά βιομηχανική, τουριστική και πολιτιστική 
ανάπτυξη, βελτίωση τής παιδείας, τής υγειονομικής περίθαλ
ψης, τής αγροτικής κατοικίας καί τών έργων υποδομής στην 
ύπαιθρο. Στά μέτρα αυτά αναφερόμαστε στά ειδικά κεφάλαια. 

Γιά νά γίνει δυνατή ή ισομερής καί γρήγορη ανάπτυξη τής 
αγροτικής παραγωγής σ' όλη τή χώρα, χρειάζεται πρώτα απ' όλα 
ένα πανεθνικό σχέδιο γιά τήν εκλογή καί τον προγραμματισμό 
τών καλλιεργειών κατά περιφέρεια ή ζώνη τής χοορας. Ή επι
λογή — πού θ' αναθεωρείται σέ τακτά χρονικά διαστήματα ή 
όπως τό επιβάλλουν οι συνθήκες- τού είδους καί τής έκτασης 
τής καλλιέργειας σέ κάθε παραγωγική ζώνη, θά εξαρτηθεί τόσο 
άπό τίς εδαφολογικές καί κλιματολογικές συνθήκες όσο καί άπό 
τίς συνθήκες πού επικρατούν στην εγχώρια καί παγκόσμια αγο
ρά. Τό πρόγραμμα θά πρέπει νά συμβάλλει στην κάλυψη τής 
εσωτερικής ζήτησης σ' όλα τά αγροτικά προϊόντα καί στή δημι
ουργία τών προϋποθέσεων γιά εξαγωγή τών προϊόντων, πού 
είναι ανταγωνίσιμα στή διεθνή αγορά. Στην εκπόνηση τού προ
γράμματος θά συμμετέχουν καί οι εκπρόσωποι τών συνεταιρι
σμών καί τών αγροτικών συλλόγων. 

Οι δυνατότητες παραγωγής σέ μια περιφέρεια ή ζώνη έξαρ-
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τώντοα βέβαια σε μεγάλη κλίμακα από τις επενδύσεις υποδομής 
πού έχουν πραγματοποιηθεί. Κι' αυτό σημαίνει άποξηραντικά, 
αρδευτικά, εγγειοβελτιωτικά έργα και κατάλληλα επαρκή οδικά 
δίκτυα. Φράγματα πού θα συγκεντρωθούν τα νερά πού χύνονται 
στη θάλασσα χειμώνα και καλοκαίρι, αξιοποίηση τού νερού πού 
κινείται σε υπόγειες φλέβες, έργα αντιπλημμυρικά, αποτελούν 
προϋπόθεση για να αξιοποιηθούν τελείως οι παραγωγικές δυ
νατότητες της ελληνικής γης. 

Ό συνεταιρισμός νέον τύπον. Ή χαμηλή παραγωγικότητα 
και το υψηλό κόστος τής ελληνικής γεωργίας οφείλονται, σέ 
σημαντικό βαθμό, στο μικρό καί κατατεμαχισμένο αγροτικό 
κλήρο. Ό αναδασμός δεν έλυσε καί ούτε θα λύσει τό πρόβλημα. 
Ή μόνη λύση είναι ó παραγωγικός αγροτικός καί αγροτοβι
ομηχανικός συνεταιρισμός, με βάση την ομαδική καλλιέργεια. 
Ό συνεταιρισμός είναι σήμερα θεσμός πού αντιμετωπίζουν οι 
αγρότες με δυσπιστία, γιατί δεν τους ύποβοηθεϊ στην επίλυση 
των προβλημάτων τους, αλλά αντίθετα αποτελεί μηχανισμό 
καταπίεσης τους, αφού τις περισσότερες φορές δεν πρόκειται 
παρά για μια γραφειοκρατική προέκταση τής 'Αγροτικής Τρά
πεζας πού περιορίζεται στή διανομή των δανείων καί συχνά 
στον έλεγχο των φρονημάτων. 

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα προωθήσει, τό γρηγορότερο δυνατό, τή 
δημιουργία, σέ πανελλήνια κλίμακα, αγροτικών καί αγροτοβι
ομηχανικών συνεταιρισμών (πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθ
μιων) νέου τύπου. Κάθε αγρότης θα μπορεί να συμμετέχει στον 
πρωτοβάθμιο συνεταιρισμό μέ δικαίωμα να συναποφασίζει σέ 
όλα τα θέματα. Ό αγρότης συμμετέχει στο συνεταιρισμό μέ τή γή 
του (πού παραμένει δικιά του ατομική ιδιοκτησία), τήν προσω
πική εργασία του (ακτήμονες) ή καί τό μηχανικό εξοπλισμό πού 
διαθέτει. Ό πρωτοβάθμιος συνεταιρισμός εκπονεί τό πρό
γραμμα για καλλιέργειες στα κτήματα πού διαχειρίζεται στο 
χωριό και κατανέμει τή δουλειά στα μέλη του. Ό συνεταιρισμός 
διαθέτει τα μηχανήματα, τα λιπάσματα, τους σπόρους, τα φυτο
φάρμακα κ.λ.π. Τό εισόδημα τού αγρότη διαφέρει ανάλογα μέτή 
συμμετοχή του (ποιότητα) καί ποιότητα γής, χρόνο απασχόλη
σης κ.λ.π. Έτσι θα επιτευχθεί ανάμεσα σέ άλλα ή εντατική 
απασχόληση τού μηχανικού εξοπλισμού, ή προμήθειατών αγρο
τικών εφοδίων σέ χαμηλή τιμή, ή απλούστευση τής χρηματοδό
τησης, ó καλύτερος προγραμματισμός τής παραγωγής κ.λ.π. 

Οι δευτεροβάθμιες συνεταιριστικές μονάδες θα έχουν ώς 
αποστολή τή διακίνηση τών προϊόντων, τή διάθεση τους στην 
εσωτερική καί εξωτερική αγορά, τήν προμήθεια τών γεωργικών 
εφοδίων για τις ανάγκες τών συνεταιρισμών τής περιφέρειας 
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τους, την κατανομή τών πιστώσεων, τη σύνταξη των προγραμ
μάτων παραγωγής της περιφέρειας και τον έλεγχο τους. Έτσι θα 
εκλείψουν οι ιδιώτες μεσάζοντες. Οι δευτεροβάθμιες συνεται
ριστικές οργανώσεις επιδιώκουν να δημιουργηθούν συσκευ-
αστήρια και αγροτοβιομηχανικές μονάδες, ώστε ή βιομηχανο
ποίηση τών γεωργικών προϊόντων να περάσει στα χέρια τών 
αγροτών. 

Στή διοίκηση τών συνεταιρισμών (πρώτου καί δεύτερου 
βαθμού) θα συμμετέχουν οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, για 
να προωθήσουν τά γενικότερα συμφέροντα του χωριού, τής 
πόλης, τής επαρχίας. 

Ή "Ενωση τών δευτεροβάθμιων συνεταιρισμών είναι όρ
γανο καθαρά επιτελικής μορφής. Συμμετέχει στις εργασίες τών 
Επιτροπών Προγράμματος καί συμβάλλει στή διαμόρφωση του 
συνολικού αγροτικού προγράμματος καί στην εφαρμογή του. 
Κεντρικοί φορείς, πού θα ελέγχονται άπό τους συνεταιρισμούς, 
θά υπάρχουν καί για τήν εισαγωγή ή κατασκευή αγροτικών 
μηχανημάτων καί γεωργικών εφοδίων. "Ετσι θά εκλείψει τό 
φαινόμενο να πληρώνουν οί αγρότες, για τά μηχανήματα καί τά 
λιπάσματα, τιμές, πού αποτελούνται σε μεγάλο ποσοστό άπό 
προμήθειες μεσαζόντων. 

'Εκπαίδευση. Ή αύξηση καί ή ποιοτική βελτίωση τής παρα
γωγής, καθώς καί ή μείωση τοΰ κόστους τής αγροτικής παραγω
γής, συνδέονται άμεσα με τήν εκπαίδευση τών αγροτών, τήν 
επιμόρφωση τους σε νέους τρόπους καλλιεργειών. Ή σωστή 
λειτουργία τών συνεταιρισμών εξαρτάται άπό τήν ύπαρξη συν
εταιριστικών στελεχών. Γι' αυτό θά δημιουργηθούν αγροτικές 
καί συνεταιριστικές σχολές στην ύπαιθρο. Θά ιδρυθούν επίσης 
κέντρα έρευνας καί πειραματικοί σταθμοί για όλους τους κλά
δους τής γεωργίας, τής κτηνοτροφίας καί τής δασοκομίας. 

'Επέκταση τής αγοράς. Ή πολιτεία, σέ συνεργασία μέ τις 
συνεταιριστικές οργανώσεις, θά πρέπει νά προωθήσει επιθετικά 
τήν τοποθέτηση τών αγροτικών προϊόντων σέ παγκόσμια κλίμα
κα. Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες για εξαγωγές, πού δεν 
έχουν αξιοποιηθεί, όχι μόνο στή Δυτική Ευρώπη άλλα ακόμη 
στην 'Ανατολική Ευρώπη καί στή Μέση 'Ανατολή. 

Κοινωνικές παροχές. Ή αγροτική πολιτική τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
σκοπό έχει επίσης νά μειωθεί ή διαρροή τού αγροτικού πληθυ
σμού άπό τήν ύπαιθρο καί νά δημιουργηθούν δυνατότητες γιά 
πλήρη καί ικανοποιητική απασχόληση καί στο χωριό. Ό μ ω ς οί 
ανακατατάξεις τής παραγωγής θα οδηγήσουν αναπόφευκτα ενα 
ποσοστό αγροτών νά αναζητήσουν δουλειά στα αστικά κέντρα. 
Γιά νά διευκολυνθούν νά βρουν δουλειά θά δημιουργηθούν 
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κέντρα για επιμόρφωση και θα ενισχυθούν κατά τη μεταβατική 
περίοδο οπού θα αναζητούν νέα δουλειά. 

Οι αγρότες εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα στις ϊδιες κοινωνι
κές παροχές μέ όλους τους άλλους εργαζόμενους. Πρέπει να 
είναι εξασφαλισμένοι σε περίπτωση αρρώστιας, γερατειών, θε
ομηνίας, πού οδηγεί σέ ανεργία ή έλλειψη απασχόλησης. Για 
τούτο θα εξισωθεί το καθεστώς των κοινωνικών παροχών προς 
τους αγρότες μέ το καθεστώς πού ισχύει για όλους τους εργαζό
μενους. 

'Αγροτική γή. Τα τσιφλίκια και ή μοναστηριακή περιουσία 
θα κοινωνικοποιηθούν για αποκλειστικό όφελος τών ακτημό
νων καί τών συνεταιρισμένων αγροτών. Τα φορολογικά μέτρα 
θα πρέπει να διευκολύνουν τή διατήρηση τής γής στα χέρια τών 
αγροτών (Περιορισμός φόρου κληρονομιάς). Θα δημιουργηθεί 
ειδικός οργανισμός για τή διατήρηση τών καλλιεργήσιμων εκ
τάσεων σέ χέρια αγροτών και τήν επέκταση τής καλλιεργήσιμης 
έκτασης, τήν παρακολούθηση καί τον έλεγχο, όπου χρειάζεται, 
τών μεταβιβάσεων αγροτικών εκτάσεων. 

Αγροτικοί σύλλογοι. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα προωθήσει τέλος τή 
δημιουργία αγροτικών συλλόγων. Οι σύλλογοι, τό συνδικαλι
στικό όργανο τών αγροτών, θα προβάλουν τα αιτήματα τής 
άγροτιάς απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, θα παρακολουθούν 
καί θα ελέγχουν τή λειτουργία τών συνεταιρισμών και θα αποτε
λούν τό μέσο κινητοποίησης για τήν επίλυση τών προβλημάτων 
τής υπαίθρου. 

Κτηνοτροφία. 'Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στή γοργή ανά
πτυξη τής κτηνοτροφίας καί τών κτηνοτροφικών προϊόντων. 
Είναι απαράδεκτο μια αγροτική χώρα, όπως ή Ελλάδα, να 
εισάγει κτηνοτροφικά προϊόντα, σέ βάρος όχι μόνο τοΰ συναλ
λαγματικού της αποθέματος άλλα καί τών προοπτικών γιά ανά
πτυξη τής ντόπιας κτηνοτροφίας. Ή προστασία τού Έλληνα 
κτηνοτρόφου καί ή ανάπτυξη τής κτηνοτροφίας μας θα είναι άπ' 
τους πρωταρχικούς στόχους τής κυβερνητικής πολιτικής τού 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. Στά άμεσα μέτρα θα πρέπει να περιληφθούν καί τά 
παρακάτω: 

Να καθοριστούν ελεύθερες ζώνες γιά βοσκή, νά βελτιωθούν 
οι βοσκότοποι, νά ασφαλιστούν τά ζώα άπό ασθένειες καί θε
ομηνίες, νά αντιμετωπιστούν τά προβλήματα τών κτηνοτρόφων 
πού μετακινούνται, καθώς καί νά βελτιωθούν οι κτηνιατρικοί 
καί γεωπονικοί σταθμοί. 

Ή δημιουργία μεγάλων κτηνοτροφικών μονάδων θα είναι 
έργο τών συνεταιρισμών καί ή μορφή τής κτηνοτροφίας θα 
προσδιορίζεται μέ βάση τις ειδικές συνθήκες τής περιοχής. 
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IV. 'Αλιεία 

Παρά το γεγονός ότι ή χώρα μας περιβάλλεται παντού από 
θάλασσα, ή συμβολή της αλιείας στην οικονομική δραστηρι
ότητα είναι σήμερα μικρή. Καί το χειρότερο, εξαιτίας τής ανεξέ
λεγκτης εκμετάλλευσης του κλάδου, έχουν δημιουργηθεί συνθή
κες αφανισμού των αλιευμάτων στίς περισσότερες θαλάσσιες 
περιοχές τής χώρας. 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα επιδιώξει: 
α) Τήν ανάπτυξη του αλιευτικοί πλούτου μέ τή δημιουργία 

ίχθυοτροφικών σταθμών σ' όλη τή χώρα. 
β) Τόν έλεγχο τού τρόπου αλιείας καί τής ρύπανσης τής θά

λασσας, ώστε να αποκατασταθεί ή οικολογική ισορροπία 
και να προστατευθούν τα αλιεύματα, 

γ) Τή δημιουργία βιομηχανιών για τα αλιευτικά προϊόντα 
(κονσερβοποιεία, παραγωγή ίχθυαλεύρου καί ιχθυελαίου 
άπο τα υπόλοιπα), 

δ) Τήν ανάπτυξη τής ίχθυοτροφίας στις συσσωρεύσεις υδάτων 
στίς λίμνες καί ποταμούς, 

ε) Τήν οργάνωση τής υπερπόντιας αλιείας μέ συνένωση τών 
επιχειρήσεων, χρηματοδότηση σύγχρονου εξοπλισμού καί 
δημιουργία κοινών επιχειρήσεων μέ άλλα κράτη, 

στ) Τή δημιουργία συνεταιριστικών οργανώσεων, ώστε οι ψα
ράδες να ελέγξουν όλο το κύκλωμα παραγωγής, εμπορίου 
καί μεταποίησης. 

V. Βιομηχανική Πολιτική 
Ή βιομηχανική παραγωγή στή χώρα μας βρίσκεται κάτω 

από τήν οικονομική κυριαρχία μονοπωλιακών συγκροτημάτων, 
πού όλο καί πιο πολύ υπακούουν σέ ξένα κέντρα απόφασης καί 
επιβάλλουν τή συμφερότερη γι' αυτά πολιτική βιομηχανικής 
ανάπτυξης. Ό έλεγχος τού ξένου κεφαλαίου πάνω στην Ελλη
νική βιομηχανία ξεκινάει άπο τή συνεχή διείσδυση του στίς 
μεγάλες καί μεσαίες οικονομικές μονάδες καί ολοκληρώνεται μέ 
τήν επιβολή τής ξένης τεχνολογίας καί τή διαμόρφωση τής συμ-
φερότερης γι' αυτό πολιτικής για διάθεση καί εμπορία τών πρώ
των υλών, τών μηχανημάτων καί πολλών βιομηχανικών προϊόν
των. 

Το κράτος, μέ τήν παροχή χαριστικών κινήτρων στίς επεν
δύσεις μέ ξένα κεφάλαια καί μέ τή συστηματική αποφυγή τής 
σχεδίασης καί καθιέρωσης ενός ολοκληρωμένου προγράμματος 
εθνικής βιομηχανικής πολιτικής, βοηθάει άμεσα στή συνέχιση 
καί διερεύνηση τής εξάρτησης αυτής. 
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Χειροπιαστά αποτελέσματα της κατάστασης αυτής είναι ή 
υπερτροφική ανάπτυξη τής ελαφριάς βιομηχανίας, κύρια τής 
παραγωγής καταναλωτικών αγαθών, και ή συρρίκνωση τής 
μεταλλευτικής βιομηχανίας και τής βιομηχανίας παραγωγής μη
χανολογικού εξοπλισμού και πρώτων υλών, καθώς και ή μή 
ορθολογιστική εκμετάλλευση του παραγωγικού δυναμικού τής 
χώρας. Όλα αυτά καταλήγουν σε δυσμενείς γιά τή χώρα μας 
εμπορικές συναλλαγές και στη δημιουργία τού τεράστιου ελ
λείμματος στο ισοζύγιο πληρωμών. 

Ή βιομηχανική πολιτική τού ΠΑ.ΣΟ.Κ., ενταγμένη μέσα 
στή γενική στρατηγική γιά μιά ανεξάρτητη καί αυτόνομη ανά
πτυξη τής χώρας, έχει ώς κύριες κατευθυντήριες γραμμές, τήν 
άρση τών παραπάνω αιτίων πού προκαλούν τή διαστρέβλωση 
τής βιομηχανικής μας ανάπτυξης καί τήν καθιέρωση μέτρων 
προσανατολισμού τής παραγωγής, σύμφωνα μέ τις κοινωνικές 
καί εθνικές ανάγκες. 
Γιά τήν υλοποίηση τής πολιτικής αυτής θά παρθούν τά παρα
κάτω μέτρα: 
- Ανάπτυξη, μέ γρήγορους ρυθμούς, τής βιομηχανικής παρα

γωγής πρώτων υλών καί μηχανολογικού εξοπλισμού, έτσι πού 
σύντομα να αποκατασταθεί ή ισορροπία ανάμεσα σέ όλους 
τους στρατηγικούς κλάδους τής βιομηχανίας και να ολοκλη
ρωθεί κάθετα ό βιομηχανικός τομέας. 

- 'Αποκέντρωση τών βιομηχανικών εγκαταστάσεων καί σύν
δεση τών προγραμμάτων γιά βιομηχανική καί περιφερειακή 
ανάπτυξη. 

- Αποδέσμευση άπο τήν εξάρτηση στην ξένη τεχνολογία μέ τή 
δημιουργία προγραμματισμένης κεντρικά τεχνολογικής έρευ
νας, τήν εκπαίδευση καί επιμόρφωση όλου τού τεχνικού δυνα
μικού τής χώρας καί τέλος τήν αφομοίωση καί προσαρμογή 
της στις ελληνικές συνθήκες. 

- 'Ανάπτυξη τής γεωργικής βιομηχανικής παραγωγής σέ συν
δυασμό μέ τή γεωγραφική παραγωγή, μέ κύριο στόχο τή σύν
δεση τού εργοστάσιου μέ το χωράφι, στά πλαίσια τών αγροτο
βιομηχανικών συνεταιρισμών. 

- Θέσπιση πρότυπων μεθόδων παραγωγής καί προδιαγραφών 
προϊόντων, καθιέρωση αυστηρού έλεγχου στην εφαρμογή 
τους. 

- Θέσπιση αυστηρών κανόνων εγκατάστασης καί λειτουργίας 
τών βιομηχανικών μονάδων, έτσι πού να εξασφαλίζονται 
απόλυτα ικανοποιητικές συνθήκες δουλειάς στους εργαζόμε
νους καί νά διατηρείται ή οικολογική ισορροπία. 

- Αύξηση τής αποδοτικότητας καί εκσυγχρονισμός τών βιομη-
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χανικών εγκαταστάσεων, πού σήμερα, χάρη στα προστατευ
τικά μέτρα, δουλεύουν με παλιωμένο μηχανολογικό εξοπλισμό 
και κακή οργάνωση. 

Γιά να εξασφαλιστεί ή ορθολογική καί παραγωγικότερη 
δυνατή χρησιμοποίηση των επενδυτικών κεφαλαίων, θά απαι
τηθούν ριζικές μεταβολές στο καθεστώς των τραπεζικών επεν
δυτικών φορέων, (ΕΤΒΑ, ΕΤΕΒΑ κ.λ.π.) με στόχο τήν κατάρ
γηση τών γραφειοκρατικών διαδικασιών, τήν ευλυγισία και τα
χύτητα στή λήψη αποφάσεων καί τή μεγιστοποίηση τής παρα
γωγικότητας βιομηχανικών μονάδων, πού θα ιδρύονται. Πρέπει 
νά σημειωθεί πώς τό κριτήριο τού κέρδους, αν καί βασικής 
σημασίας στις βιομηχανικές επενδύσεις, δέν πρέπει νά θεωρεί
ται ώς αποκλειστικό κριτήριο, πράγμα πού θά αντιστρατεύεται 
στον κοινωνικοοικονομικό χαρακτήρα τής κρατικής επενδυτι
κής δραστηριότητας. Ή απασχόληση καί ή δημιουργία εργατι
κού εισοδήματος, ή αξιοποίηση εγχώριου δυναμικού άπό 
άποψη πρώτων υλών και ενέργειας, ή τεχνολογική συμπλήρωση 
βιομηχανικών κλάδων ή ακόμα καί ή δημιουργία προϋποθέσεων 
γιά τήν τεχνική προαγωγή καί εξειδίκευση τού προσωπικού τών 
παραγωγικών μονάδων καί τού εργατικού δυναμικού, θά απο
τελέσουν κατά τις περιστάσεις αποφασιστικά κριτήρια επενδύ
σεων. 

Πρέπει νά καταβληθούν σύντονες προσπάθειες γιά τή ρι
ζική μεταβολή τών συνθηκών οργάνωσης καί διοίκησης τών 
βιομηχανικών καί γενικότερα τών οικονομικών μονάδων, γιατί 
αλλιώτικα δέ θά επιτευχθεί ουσιαστική βελτίωση στην παραγω
γικότητα. Χρειάζεται πρώτα άπ' όλα ή κατάλληλη προσαρμογή 
τού προγράμματος διδασκαλίας τών οικονομικών, οργανωτι
κών καί διοικητικών επιστημών στίς 'Ανώτατες Σχολές καί 
προπάντων ή στενή σύνδεση τών τελευταίων μέ τήν ελληνική 
επιχειρηματική πραγματικότητα. Έτσι θά αποφεύγεται τό 
άσκοπο χάσιμο χρόνου, μέ θεωρητικά πρότυπα πού δέν έχουν 
εφαρμογή στις ελληνικές συνθήκες. Χρειάζεται επίσης νά ανα
πτυχθεί ή όργανωτικοδιοικητική έρευνα, πού είναι σήμερα ου
σιαστικά ανύπαρκτη στή χώρα μας. Οι προσπάθειες αυτές θά 
χρειαστεί νά συμπληρωθούν μέ τή ριζική αναδιάρθρωση τού 
ΕΛΚΕΠΑ, γιά νά καταστεί πραγματικό Ινστιτούτο οργάνωσης, 
διοίκησης καί παραγωγικότητας, καθώς καί μέ τή δημιουργία 
κατάλληλων υπηρεσιών στίς μεγάλες επιχειρήσεις γιά τήν όργα
νωτικοδιοικητική επιμόρφωση τών στελεχών τους. Οι τελευ
ταίες αυτές υπηρεσίες, πού μπορεί νά δημιουργούνται μέ συνερ
γασία τών ανωτάτων Σχολών 'Οργάνωσης καί Διοίκησης καί 
τού ΕΛΚΕΠΑ, έχουν τό πλεονέκτημα, ότι προσαρμόζονται 
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απόλυτα στις συνθήκες των συγκεκριμένων μονάδων και βο
ηθούν έτσι άμεσα την ανάπτυξη της παραγωγικότητας. 

VI. Τουριστική Πολιτική 
Ή συμβολή του τουρισμού στην κάλυψη του συναλλαγματι

κού ελλείμματος της χώρας είναι σημαντική, παρ' όλο πού στους 
υπολογισμούς συνήθως αγνοείται ή δαπάνη συναλλάγματος πού 
απαιτείται, άμεσα ή έμμεσα, για τα εισαγόμενα αγαθά πού 
καταναλώνουν οι τουρίστες. 

Σήμερα στην Ελλάδα ό τουρισμός, τόσο από άποψη επιλο
γής χώρου όσο καί άπό άποψη αξιοποίησης του, διαμορφώνεται 
όλο καί σε μεγαλύτερο βαθμό κάτω άπό τον έλεγχο ξένων κέν
τρων αποφάσεων (σύστημα ξένων πρακτορείων). Αυτό έχει ώς 
αποτέλεσμα τη δημιουργία νησίδων τουρισμού (Κέρκυρα, Ρό
δος, κ.λ.π.) αποκομμένων απ' τήν οικονομική καί κοινωνική ζωή 
τού τόπου. Μια τέτοια εξέλιξη αποτελεί ουσιαστικά τουριστικό 
βανδαλισμό της χώρας μας. 

Πρωταρχικό λοιπόν μέλημα για τήν εξασφάλιση μιας τουρι
στικής πολιτικής, πού θα εξυπηρετεί τήν ελληνική οικονομία 
χωρίς να καταστρέφει τήν πολιτιστική της παράδοση καί το 
περιβάλλον, πρέπει να είναι ό εθνικός έλεγχος. Πρέπει εδώ να 
τονιστεί πώς ένας τέτοιος έλεγχος δεν μπορεί να ασκηθεί αποτε
λεσματικά σέ κρατικό επίπεδο. Χρειάζεται κατά κύριο λόγο να 
ασκηθεί ό έλεγχος αυτός απ' τους φορείς τής Τοπικής αυτοδιοί
κησης για να κατοχυρώνεται τό συμφέρον τής περιοχής πού 
εκπροσωπούν, μια πού αυτοί'γνωρίζουν τόσο τις ανάγκες τής 
περιοχής όσο καί τις αναπτυξιακές δυνατότητες σ' αυτόν τον 
τομέα. Μιά τέτοια πολιτική συμβαδίζει με τη γενική αρχή γιά 
αποκέντρωση καί δημοκρατικό προγραμματισμό. Γιά τήν ορθο
λογική αξιοποίηση τού τουριστικού δυναμικού τών διαφόρων 
περιοχών τής χώρας θα χρειαστεί ή εφαρμογή σειράς άπό μέτρα, 
πού θα ανταποκρίνονται στις ειδικές συνθήκες τού περιβάλλον
τος καί τις πολιτιστικές παραδόσεις κάθε περιοχής. Πέρα όμως 
απ' τα ειδικά αυτά μέτρα θα επιδιωχτεί επίσης: 
α) Ή χρηματοδότηση τών κατοίκων τών χωριών γιά νά χτίσουν 

δωμάτια, πού θα νοικιάζουν στους ξένους ταξιδιώτες. Θά 
περιοριστεί ή έγκριση καί χρηματοδότηση μεγάλων ξενοδο
χειακών μονάδων. 'Αντίθετα, θά υποβοηθηθούν οι οικογε
νειακές επιχειρήσεις μέ περιορισμένο προσωπικό (αγροτικά 
ξενοδοχεία), ή εκμετάλλευση τών σπιτιών πού έχουν ερημώ
σει άπό τήν εσωτερική μετακίνηση, ή επισκευή καί διατήρηση 
τών παραδοσιακών οικισμών, 

β) Ή χρηματοδότηση δημόσιων έργων, στις περιοχές όπου 
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παρατηρείται μεγάλο τουριστικό ρεϋμα, για να διατηρηθεί το 
φυσικό περιβάλλον (εγκαταστάσεις κατασκηνώσεων, αποχέ
τευση, κ.λ.π.). 

γ) Ή επιβολή τέλους εισόδου ή επίσκεψης στη χώρα ή σε ορι
σμένη περιοχή, ώστε νά επιτευχθεί ή καλύτερη χρονική κατα
νομή του τουριστικού ρεύματος, ή κατανομή του στο χώρο 
και ή αύξηση τών εσόδων άπό τον τουρισμό. 

δ) Ή ανάπτυξη τού εσωτερικού τουρισμού με τήν πρόβλεψη 
ειδικών εκπτώσεων για τους Έλληνες, τον καθορισμό τού 
χρόνου τών άδειων, τήν παροχή δυνατοτήτων στους εργαζό
μενους για τουριστική αναψυχή με κρατική μέριμνα κ.λ.π. Το 
φαινόμενο νά μήν υπάρχουν δυνατότητες ταξιδιού για τους 
ντόπιους στις περιόδους τών αδειών, πρέπει νά εκλείψει. 

VII. 'Ενεργειακή πολιτική - 'Ορυκτός πλούτος 
Για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πρώτιστο καθήκον είναι νά χρησιμοποι

ηθούν οι ενεργειακές πηγές και ό ορυκτός μας πλούτος ως όπλο 
για τή διαφύλαξη τής 'Εθνικής μας ανεξαρτησίας, τήν ορθολο
γική ανάπτυξη τής χώρας μας και τήν καταπολέμηση τής εξάρ
τησης άπό το εξωτερικό. 
Θα επιδιωχτούν: 
α) 'Απογραφή τών ενεργειακών πηγών και γενικότερα τού 

ορυκτού μας πλούτου, διεξαγωγή εντατικών ερευνών για 
τήν καλύτερη δυνατή χρησιμοποίηση τους, προώθηση τών 
ερευνητικών εργασιών για νά ανακαλυφθούν νέα αποθέμα
τα. 

β) 'Εκπαίδευση μεγάλου αριθμού Τεχνικών (Μηχανικών, 
Υπομηχανικών, 'Εργοδηγών,) στις μεθόδους τής σύγχρο
νης τεχνολογίας, για τήν εκμετάλλευση τού 'Εθνικού μας 
πλούτου άπό ελληνικά χέρια. 

γ) Σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας, για τή σωστή επέκταση τού 
ηλεκτρικού δικτύου, με κύριο άξονα νά μεγιστοποιηθεί ή 
χρησιμοποίηση τών στερεών καυσίμων και γενικότερα ελ
ληνικών πηγών ενέργειας, 

δ) Προσπάθεια ανεύρεσης πρώτων υλών ενέργειας, εϊτε σε 
χαμηλότερο κόστος εϊτε χωρίς ανταλλάγματα και εκβι
ασμούς, άπό χώρες πού ανήκουν στο άντιιμπεριαλιστικό 
στρατόπεδο και συνεργασία με διάφορους φορείς ξένης 
τεχνολογίας, ώστε νά μήν υπάρχει κίνδυνος για οικονομική 
και πολιτική εξάρτηση, 

ε) 'Έλεγχος και περιορισμός επεκτάσεων ένεργοβόρων βιομη
χανιών και επιλογή συγκεκριμένων μορφών ενέργειας καί 
τρόπου εκμετάλλευσης τους, πού ταιριάζουν στην προ-
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ώθηση μιας αποκεντρωμένης και αύτοδιαχειριζόμενης κοι
νωνίας, πού θα μεγιστοποιεί την απασχόληση των Ελλήνων 
εργαζομένων και την εθνική ωφέλεια, 

στ) Θα δημιουργηθεί ειδικός συντονιστικός φορέας της ενερ
γειακής πολιτικής, πού οι εισηγήσεις και αποφάσεις του θα 
γίνονται ευρύτατα γνωστές και θα υπόκεινται σε κριτική 
καί διόρθωση πριν γίνουν τελεσίδικα αποδεκτές. 

Βασική επιδίωξη τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα είναι ή διαμόρ
φωση αδέσμευτης καί ανεξάρτητης ενεργειακής πολιτικής. 
Το τελευταίο παράδειγμα ενεργειακής πολιτικής πού οδη
γεί στην εξάρτηση καί τήν υποτέλεια είναι ή ξαφνική από
φαση τής κυβέρνησης να εισαχθεί ή χρησιμοποίηση τής πυ
ρηνικής ενέργειας. Ή απόφαση αυτή είναι τουλάχιστον 
αβασάνιστη καί βιαστική, όταν μάλιστα υπάρχει επιστημο
νικά θεμελιωμένη μελέτη σκοπιμότητας, σε συσχετισμό μέτή 
μακροχρόνια χρησιμοποίηση τού εγχώριου λιγνίτη καί τής 
τύρφης, καί δεν υπάρχουν ακόμη ασφαλή στοιχεία για τήν 
οίκονομικότητα τής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
πυρηνικά καύσιμα, σε σχέση με τήν ενέργεια πού παράγεται 
π.χ. από πετρέλαιο ή άλλο υλικό. Πάνω όμως άπ' όλα, 
πρέπει να συνειδητοποιηθεί οτι ή δέσμευση μας με τα πυρη
νικά καύσιμα, κάτω άπο τίς παραπάνω συνθήκες, μας ρίχνει 
αναγκαστικά στα χέρια των πολυεθνικών εταιρειών, πού 
ελέγχουν το παιχνίδι τών τιμών, τών συμβατικών υγρών καί 
τών ούρανιούχων μεταλλευμάτων, καθώς καί τά καίρια ση
μεία τού τεχνολογικού πυρηνικού κύκλου, πετυχαίνοντας 
έτσι τον απόλυτο ενεργειακό έλεγχο τών χωρών πού πέφ
τουν στά χέρια τους. 
Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πιστεύει οτι ή χώρα μας πρέπει νά μελετήσει 

βαθιά καί ανεπηρέαστα άπό ξένα συμφέροντα, αν ή πυρηνική 
ενέργεια, σε σύγκριση με τίς άλλες πηγές ενέργειας, είναι συμφέ
ρουσα για το άμεσο μέλλον. Για τον λόγο αυτό, θα επιδιωχθεί νά 
εξασφαλιστούν οι παρακάτω συγκεκριμένες προϋποθέσεις για 
νά φτάσουμε στο σημείο νά χρησιμοποιήσουμε τήν πυρηνική 
ενέργεια: 
α) "Αμεση καί πλατιά ενημέρωση τού ελληνικού λαού, τών φο

ρέων του καί τών εκπροσώπων του στή Βουλή, για τή σκοπι
μότητα καί τον τρόπο χρησιμοποίησης τής πυρηνικής ενέρ
γειας, 

β) 'Εντατική μεταλλευτική έρευνα άπό Έλληνες επιστήμονες 
για τήν ανακάλυψη καί αξιοποίηση τού ελληνικού ουράνιου, 

, στην χρησιμοποίηση τού οποίου θά πρέπει νά στηριχτεί τε
λικά καί ή λειτουργία πυρηνικού εργοστάσιου. 
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γ) Ενιαία εντατική προώθηση της τεχνολογικής γνώσης, με κύ
ρια αξιοποίηση του ελληνικοί επιστημονικού δυναμικού, 
τόσο μέ πλήρη μετεκπαίδευση στο εξωτερικό πάνω στα θέ
ματα τής χρησιμοποίησης τής πυρηνικής ενέργειας καί στή 
λειτουργία των αντιδραστήρων όσο και μέ άμεση δημιουργία 
ειδικών αντίστοιχων Σχολών στά Πολυτεχνεία μας. 

δ) 'Επιστημονικά θεμελιωμένη απόφαση, μέ συμμετοχή τών 
υπεύθυνων επιστημονικών καί τεχνικών φορέων, τών κομμά
των και τής αυτοδιοίκησης, γιά τον τόπο πιθανής εγκατάστα
σης αντιδραστήρα, μακρυά άπό τις κατοικημένες περιοχές, 
πού θά εγγυάται σύγχρονα τόσο τήν ασφάλεια τής γύρω 
περιοχής οσο καί τήν αποφυγή οποιασδήποτε μόλυνσης τού 
περιβάλλοντος. 

Ό τομέας τής ενέργειας καί ό ορυκτός πλούτος τής χώρας, πού 
είναι αναμφισβήτητα σημαντικός, αποτελούν τη βασική υποδο
μή, πάνω στην οποία θά στηριχτεί ή αυτοδύναμη ανάπτυξη τής 
ελληνικής οικονομίας. Χρειάζεται γι' αυτό ó πλήρης έλεγχος τής 
πολιτείας καί τού Λαού πάνω στους τομείς αυτούς, κάτι πού 
μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο μέ τήν πλήρη κοινωνικοποίηση 
τους. 

VIII Συγκοινωνιακή Πολιτική 
Τό καπιταλιστικό σύστημα έχει καί στή χώρα μας επιβάλει 

τον «πολιτισμό» τού ιδιωτικού αυτοκίνητου. Οι δημόσιες συγ
κοινωνίες είναι ανεπαρκείς καί δεν εξυπηρετούν τον πολίτη. 
Δεν εξασφαλίζουν τη σύντομη, χωρίς εμπόδια καί κάτω άπό 
ευχάριστες συνθήκες μεταφορά του σε οποιοδήποτε σημείο θέ
λει. Ό πολίτης είναι υποχρεωμένος νά καταφύγει, μόλις έχει τήν 
οικονομική δυνατότητα, στο ιδιωτικό αυτοκίνητο. Έτσι χειρο
τερεύουν συνεχώς οι συνθήκες τόσο γιά όσους έχουν χαμηλά 
εισοδήματα (εξαιτίας τής εγκατάλειψης τών δημόσιων συγκοι
νωνιών) όσο καί γιά όσους εξασφαλίζουν τό πολυπόθητο ιδι
ωτικό αυτοκίνητο (ανεπαρκείς δρόμοι, έλλειψη χώρων γιά στά
θμευσης, κυκλοφοριακή συμφόρηση). 

'Επιδίωξη μας είναι ή ανάπτυξη τών δημόσιων μεταφορι
κών μέσων, ώστε ο κάθε πολίτης νά έχει τή δυνατότητα νά 
πηγαίνει στή δουλειά του καί στους χώρους αναψυχής σύντομα 
καί χωρίς καμιά ταλαιπωρία. 'Επιδίωξη πρέπει επίσης νά είναι 
ή πρόληψη τής καταστροφής τής πόλης καί τής υπαίθρου. Σή
μερα κάθε ελεύθερος δημόσιος χώρος ή κάθε ωραία τοποθεσία 
μεταβάλλεται ταχύτατα σέ χώρο στάθμευσης ή σέ δρόμο, γιά νά 
διευκολυνθεί ή διέλευση τών αυτοκινήτων. Γιά νά αναπτυχθούν 
οι δημόσιες συγκοινωνίες, θά χρηματοδοτηθούν οι φορείς τών 
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αστικών και υπεραστικών μεταφορών για την αγορά μέσων 
μεταφοράς (τρόλλεϋ, λεωφορείων), πού θα έχουν μικρό όγκο 
και δε θα μολύνουν το περιβάλλον. Τούτο δεν είναι δυνατό με το 
σημερινό σύστημα οργάνωσης τών πολλαπλών δημόσιων και 
ιδιωτικών φορέων, στους οποίους καθοριστικό ρόλο παίζουν οί 
ιδιώτες κεφαλαιούχοι. 
Γι' αυτό θα ληφθούν τα παρακάτω μέτρα: 
α) Σε κάθε νομό θα δημιουργηθεί ένας και μοναδικός φορέας 

όλων τών τοπικών συγκοινωνιακών μέσων, πού θα αναλά
βει το συντονισμό τών περιφερειακών καί τοπικών με τα 
εθνικά συγκοινωνιακά μέσα. Ό φορέας θα ανήκει στην 
περιφέρεια καί στους Δήμους καί τις Κοινότητες καί θα 
αύτοδιαχειρίζεται. Τα συγκοινωνιακά μέσα σε τοπικό επί
πεδο θά ανήκουν στους δήμους ή σε συνδέσμους δήμων καί 
κοινοτήτων πού ιδρύονται γιά τό σκοπό αυτό (δημοτικο-
ποίηση) 

β) Σε εθνικό επίπεδο θά δημιουργηθεί οργανισμός, πού σκοπό 
θα έχει να μελετήσει τα προβλήματα τών υπεραστικών καί 
αστικών συγκοινωνιών καί να υποδείξει λύσεις. Ό οργανι
σμός θά διαπιστώνει ποια μέσα μαζικής μεταφοράς είναι 
πιο εξυπηρετικά καί προστατεύουν περισσότερο τό περι
βάλλον, θά μελετήσει τή χάραξη τών γραμμών τών δημόσιων 
μέσων μεταφοράς γύρω από συγκοινωνιακούς κόμβους, 
ώστε νά είναι δυνατή στις πόλεις ή εξυπηρέτηση τού πληθυ
σμού ολόκληρο τό εικοσιτετράωρο καί στην ύπαιθρο περισ
σότερες φορές την ήμερα. Θά μελετήσει επίσης καί θά προ
τείνει μέτρα γιά περισσότερη ασφάλεια στις συγκοινωνίες, 

γ) Σε εθνικό επίπεδο καί σε επίπεδο περιφέρειας θά υπάρξει 
συγκοινωνιακό πρόγραμμα, πού θά αφορά σ' όλα τά συγ
κοινωνιακά μέσα. Σκοπός τών προγραμμάτων θά είναι ή 
αντιμετώπιση τών προβλημάτων τών επί μέρους συγκοινω
νιακών μέσων με βάση ενιαίους στόχους, ή ενίσχυση σε κάθε 
τομέα καί σε κάθε περιοχή τού μέσου πού παρουσιάζει τά 
περισσότερα πλεονεκτήματα καί ή περιφερειακή ανάπτυξη. 

δ) Ή χρηματοδότηση τής εφαρμογής τού προγράμματος θά 
κατανεμηθεί ανάμεσα στους δήμους, τήν περιφέρεια καί τήν 
κεντρική διοίκηση, 

ε) Τό κόστος τής μεταφοράς θά πρέπει νά υπολογιστεί με 
τέτοιο τρόπο, ώστε νά είναι συμφέρουσα ή χρήση τών δημό
σιων μέσων μεταφοράς. Τά εισιτήρια στις αστικές συγκοι
νωνίες θά καθοριστούν σε τέτοιο ύψος, ώστε ή επιβάρυνση 
τών εργαζομένων άπό τή μεταφορά νά είναι ή χαμηλότερη 
δυνατή. 
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στ) Θα επιδιωχτεί ή συνεταιριστική οργάνωση των μεταφορέων 
εμπορευμάτων. 

ζ) Στην 'Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα καί σε οποιαδήποτε 
πόλη επειδή θά δυσκολεύεται μελλοντικά ή κυκλοφορία των 
μέσων δημόσιας μεταφοράς άπό τήν κυκλοφοριακή συμφό
ρηση, θά δημιουργηθούν συγκοινωνιακές γραμμές απαλλα
γμένες άπό οποιοδήποτε άλλο συγκοινωνιακό μέσο, ώστε νά 
επιτευχθεί ταχύτητα, άνεση, πυκνότητα και ακριβής τήρηση 
τών χρόνων μεταφοράς στις συγκοινωνίες. Στην 'Αθήνα θά 
επιταχυνθεί ή δημιουργία τού υπόγειου καί ή επέκταση του 
στίς ακραίες εργατικές συνοικίες. 

η) Σέ κάθε πόλη θά δημιουργηθούν περιφερειακοί καί παρα
καμπτήριοι δρόμοι, γιά νά περιοριστεί ή συμφόρηση τού 
κέντρου άπό αυτοκίνητα πού αναγκαστικά το διασχίζουν 
γιά νά φτάσουν στην άλλη άκρη. 

θ) Θά προωθηθεί ή συνεταιριστική οργάνωση τών ταξί, ό εξ
οπλισμός τους μέ ραδιοτηλέφωνα καί ή κατανομή τους σ' 
ολόκληρο το χώρο τής 'Αθήνας, γιά νά είναι δυνατή ή κα
τεύθυνση καί ó έλεγχος τους σέ ώρες αιχμής. 

ι) Ή σημερινή πολιτική στα θέματα αεροδρομίων καί λιμα
νιών προβλέπει, σύμφωνα μέ τή γενικότερη συγκεντρωτική 
πολιτική πού εφαρμόζει ή Δεξιά, τή δημιουργία τεράστιων 
κεντρικών εγκαταστάσεων. Το αεροδρόμιο τού Ελληνικού 
συγκεντρώνει π.χ. το 7 0 % τής αεροπορικής κίνησης μέ πο
σοστό συμμετοχής στρατιωτικών αεροπλάνων 23 %, άπό τα 
όποια 4 7 % μόνον είναι ελληνικά. Σκοπός πρέπει νά είναι ή 
πλήρης εκμετάλλευση τών λιμανιών καί αεροδρομίων πού 
υπάρχουν, ή αποκέντρωση τής κίνησης εμπορευμάτων καί 
επιβατών, ή περιφερειακή ανάπτυξη αεροδρομίων καί λι
μανιών. 

ια) Στην κατασκευή τού οδικού δικτύου θά πρέπει νά δοθεί 
προτεραιότητα στο δίκτυο τής ενδοχώρας (επαρχιακό καί 
κοινοτικό) καί μετά στίς αρτηρίες πού ενώνουν λειτουργικά 
τά διαμερίσματα τής χώρας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Μέτρα για τους εργαζόμενους και την κοινωνική 
μεταρρύθμιση στους τόπους δουλειάς 

Ι. 'Απασχόληση - Αμοιβές 
Στόχος τής Κυβέρνησης θα είναι ή διασφάλιση εργασίας σε 

κάθε Έλληνα. Ή γενική οικονομική πολιτική θα πρέπει να 
συντείνει στη συνεχή δημιουργία νέων ευκαιριών για απασχό
ληση, ώστε να καταστεί δυνατή ή απορρόφηση τής αύξησης του 
εργατικού δυναμικού και ó βαθμιαίος επαναπατρισμός τών 
Ελλήνων πού εργάζονται στο εξωτερικό. 

Μισθοί - Ημερομίσθια. Θα καθοριστεί τιμαριθμικά ανα
προσαρμοζόμενο ικανοποιητικό (ελάχιστο) όριο συντήρησης, 
πού θα εξασφαλίζει τό αναγκαίο εισόδημα για τήν αντιμετώ
πιση μιας κοινωνικά αποδεκτής διαβίωσης άπ' τον εργαζόμενο. 

Τό επίδομα πολυετούς υπηρεσίας (τριετίες), όπως τελικά θα 
διαμορφωθεί, θα καθιερωθεί για τό σύνολο τών εργατών καί 
υπαλλήλων. Ή αμοιβή με βάση τήν απόδοση (κομμάτι) καταρ
γείται βαθμιαία. Τό κατώτατο όριο μισθού για τους μαθητευ
όμενους είναι ίσο με τό 70% τοϋ βασικού ημερομίσθιου. 

Επιλογή χώρου δουλειάς. Κάθε εργαζόμενος πρέπει να 
εϊναι ελεύθερος στην επιλογή τού τόπου καί τού είδους τής 
δουλειάς του. Για να υλοποιηθεί ή αρχή αυτή θά αναμορφωθεί 
καί θά ενισχυθεί ó 'Οργανισμός 'Απασχόλησης 'Εργατικού Δυ
ναμικού (ΟΑΕΔ), ώστε να ανταποκριθεί στον πραγματικό 
σκοπό του, πού είναι ή υποβοήθηση τών εργαζομένων στην 
ανεύρεση εργασίας, καί να μήν ασχολείται, όπως σήμερα, με τήν 
προώθηση τών κομματικών επιδιώξεων τής Δεξιάς. Στόχος 
πρέπει νά είναι όλοι οι εργαζόμενοι, με τή βοήθεια τού 'Οργανι
σμού, να βρίσκουν απασχόληση σε οποιαδήποτε θέση. Τά ιδι
ωτικά γραφεία για εύρεση εργασίας θά απαγορευτούν. Ό 
ΟΑΕΔ θά παρέχει επίσης στους εργαζόμενους τή δυνατότητα 
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, γιά νά τους ύποβοηθεϊ στην 
επιλογή τού τόπου δουλειάς καί τή βελτίωση τής θέσης τους. Θά 
αναπτύξει τήν έρευνα καί τή χορήγηση συμβουλών γιά τον 
επαγγελματικό προσανατολισμό. 
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Μερική απασχόληση. Θα επιδιωχτεί ή δημιουργία δυνατο
τήτων για μερική απασχόληση. Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να 
προβλέψει θέσεις για άτομα, πού δεν μπορούν να δουλέψουν 
ολόκληρο τον ημερήσιο χρόνο εργασίας, ώστε να μπορούν να 
απασχοληθούν οί νοικοκυρές, οί φοιτητές, οι ηλικιωμένοι, οι 
ανάπηροι και κάθε άτομο, πού δεν μπορεί νά απασχοληθεί 
ολοκληρωτικά. 

Χρόνος απασχόλησης. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά επιδιώξει τη 
βαθμιαία εφαρμογή τής βδομάδας τών 40 ωρών και τών πέντε 
ήμερων, ώστε ó κάθε εργαζόμενος νά έχει τή δυνατότητα τής 
απασχόλησης του σε άλλες δραστηριότητες (συνδικαλιστικές, 
πολιτικές, πολιτιστικές, κ.λ.π.). 

'Ανεργία. Ή οργάνωση τής παραγωγικής διαδικασίας πρέ
πει νά εξασφαλίσει τήν εξαφάνιση τής ανεργίας. Στή μεταβατική 
περίοδο θά επιδιωχτεί ή ολοκληρωτική προστασία τού άνεργου 
καί ό καθορισμός ικανοποιητικού επιδόματος, μέχρις ότου βρει 
δουλειά. Το επίδομα πρέπει τουλάχιστον νά ισούται με τό ελά
χιστο όριο συντήρησης. Σε περιπτώσεις πού μιά επιχείρηση 
κλείνει ή ή τεχνική εξέλιξη επιβάλλει τήν αλλαγή εργασίας, θά 
χορηγείται στον εργαζόμενο επίδομα εκπαίδευσης ή επιμόρφω
σης, ώστε νά βρει νέα δουλειά, ανάλογη με τίς ανάγκες του. 

Συντάξεις. Ό κάθε εργαζόμενος θά έχει δικαίωμα νά πάρει 
σύνταξη μετά άπό 35 χρόνια δουλειάς, οποτεδήποτε τά συμπλη
ρώσει. Σε κάθε περίπτωση όμως θά δικαιούται σύνταξη μετά τό 
60 έτος τής ηλικίας. Στην περίπτωση τών βαριών καί ανθυγιει
νών επαγγελμάτων μετά τό 55 έτος τής ηλικίας. Ή συνταξιοδό
τηση θά είναι υποχρεωτική μετά τό 65 έτος. Ό εργαζόμενος θά 
μπορεί όμως καί μετά τή συνταξιοδότηση του νά απασχολείται 
μερικά χωρίς καμιά μείωση τής σύνταξης του, ώστε νά εξασφα
λιστεί ή βαθμιαία μετάβαση άπό τήν πλήρη απασχόληση στο 
καθεστώς μή εργασίας. 
Ή σύνταξη θα πρέπει νά ισούται με ποσοστό 80% τών συνολι
κών πραγματικών μηνιαίων αποδοχών. Ή σύνταξη δεν μπορεί 
νά είναι κατώτερη τού ικανοποιητικού ορίου συντήρησης. Ή 
προσαρμογή τών συντάξεων στην αύξηση τού τιμάριθμου θά 
είναι αυτόματη. Οί συντάξεις θά αναπροσαρμόζονται καί με 
βάση τήν αύξηση τού εθνικού εισοδήματος, ώστε καί οί συνταξι
ούχοι νά συμμετέχουν στην αύξηση τής παραγωγικότητας. Για 
τον υπολογισμό τού συντάξιμου χρόνου θά υπολογίζεται ο χρό
νος εργασίας πού αποδεικνύεται σε οποιοδήποτε συνταξιοδο
τικό οργανισμό καί άν ήταν ασφαλισμένος ό εργαζόμενος. 
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II. Συνδικαλισμός 
Τα συνδικάτα είναι οργανώσεις πάλης και αγώνα των εργα

ζομένων. Συνδικάτα κάτω άπο εργοδοτική κατεύθυνση ή περι
ορισμένα σε μιά μόνο επιχείρηση παύουν να υπάρχουν. Θα 
πάψει επίσης κάθε κρατική παρέμβαση στο συνδικαλισμό. Οι 
ειδικές υπηρεσίες τής αστυνομίας για την παρακολούθηση τού 
συνδικαλιστικού κινήματος καταργούνται. 

Ό συνδικαλισμός αναδιοργανώνεται, ώστε τα συνδικάτα 
νά εκπροσωπούν πραγματικά τους εργαζόμενους. Στα πλαίσια 
αυτά θά επιδιωχτεί νά υπάρξει μιά μόνο συνδικαλιστική οργά
νωση σε κάθε τόπο δουλειάς. Ή ύπαρξη πολλών σωματείων, 
πού τό ενα μάχεται τό άλλο και τό κάθε ενα θέλει νά εξασφαλίσει 
ειδικά προνόμια για τα μέλη του, αντιστρατεύεται τό γενικό 
συμφέρον τών εργαζομένων. Θά επιδιωχτεί επίσης νά υπάρχει 
σε κάθε τομέα δουλειάς (π.χ. οικοδομική δραστηριότητα, μετα
φορές, βιομηχανίες τροφίμων) μιά συνδικαλιστική οργάνωση 
στην οποία θά συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι στον τομέα, 
ώστε νά είναι δυνατή ή αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε 
προβλήματος. Ό κατακερματισμός τών οργανώσεων επιτρέπει 
σήμερα τή διάσπαση τών εργαζομένων και ύποβοηθεί τους ερ
γοδότες στή σύναψη συλλογικών συμβάσεων, πού ρυθμίζουν 
μόνο τα απολύτως αναγκαία. 

Ή εισφορά τών εργαζομένων γιά τα συνδικάτα περιέρχεται 
στα συνδικάτα, πού τή διαχειρίζονται ελεύθερα. Ή Εργατική 
Εστία και ó 'Οργανισμός Διαχειρίσεως Ειδικών Πόρων 'Εργα
σιακών Σωματείων (ΟΔΕΠΕ) καταργούνται. Οι πόροι καί οι 
αρμοδιότητες τους περιέρχονται άπ' ευθείας στά συνδικάτα, 
στα όποϊα και θά εργάζεται τό υπαλληλικό τους προσωπικό. 

Οι δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές ενώσεις και ή γενική 
συνομοσπονδία σε πανελλήνια κλίμακα διοργανώνονται σε 
τρόπο ώστε νά συμμετέχουν ολα άνεξαίρετα τα σωματεία, πού 
έκπληρούν τις αυστηρά άπό νόμο καθορισμένες προϋποθέσεις. 
Τα σωματεία αντιπροσωπεύονται με βάση τήν πραγματική δύ
ναμη τών μελών τους. 

Ή συνδικαλιστική δραστηριότητα στο εργοστάσιο είναι 
ελεύθερη. Κάθε επιχείρηση παρέχει στους συνδικαλισμένους 
εργαζόμενους τουλάχιστον μιά ελεύθερη ώρα τή βδομάδα γιά 
συνδικαλιστική δραστηριότητα. 

Τα συνδικαλιστικά στελέχη εκλέγονται άπό τους εργαζόμε
νους. Τα συνδικάτα διατηρούν σχολές γιά τήν επιμόρφωση τους. 

III. Συνθήκες δουλειάς 
1. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες, πού 
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θα εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των εργαζομένων, δλο και 
περισσότερο, στην επίλυση των προβλημάτων στο χώρο δου
λειάς. 

2. Ό τόπος δουλειάς, το περιβάλλον στη δουλειά, ή οργάνωση 
της δουλειάς πρέπει να ανταποκρίνονται σε τέτοιους όρους, 
ώστε νά ελαχιστοποιούνται οί κίνδυνοι για τη σωματική και 
τήν ψυχική υγεία τών εργαζομένων. Ή αρμόδια κρατική 
υπηρεσία θα ελέγχει, σε περιοδικά διαστήματα, τους χώρους 
δουλειάς και θά υποδεικνύει τα αναγκαία μέτρα. 
Κάθε επιχείρηση αφιερώνει κάθε χρόνο ορισμένο ποσό για νά 
βελτιωθούν οί συνθήκες εργασίας και υγιεινής στον τόπο 
δουλειάς. 
Το κράτος μαζί μέ τα συνδικάτα ερευνούν όλα τά στοιχεία 
πού επηρεάζουν τήν υγεία τών εργαζομένων (χρονική πίεση, 
θόρυβος, σκόνη, τοξικές ουσίες, κλιματολογικές συνθήκες, 
κ.λ.π.) και επιδιώκουν τή λήψη μέτρων για τήν εξασφάλιση 
υγιεινής εργασίας. 

3. Οι εργαζόμενοι έχουν τό δικαίωμα νά εκφράζουν τις οποιεσ
δήποτε απόψεις τους, ιδιαίτερα πολιτικές, στον τόπο δουλει
άς, κάτω από ορούς πού ρυθμίζει ό κανονισμός εργασίας. 
Κάθε έρευνα γιά τις πολιτικές πεποιθήσεις τού εργαζόμενου, 
πριν ή μετά τήν πρόσληψη, είναι παράνομη. 
Μέτρα κρυφής παρακολούθησης και έλεγχου τών εργαζομέ
νων δεν είναι επιτρεπτά. 

4. Ή ιατρική υπηρεσία στο εργοστάσιο είναι ανεξάρτητη άπό τή 
διεύθυνση τής επιχείρησης. 'Αποφασίζει αυτόνομα γιά τό 
πότε ό εργαζόμενος μπορεί νά προσφέρει εργασία. Ό έλεγχος 
τής απουσίας άπό τή δουλειά είναι αποστολή τού οργανισμού 
κοινωνικής ασφάλισης. 

IV. 'Εργατικό δίκαιο 
Τό σύνολο τών γενικών ρυθμίσεων τού εργατικού δικαίου 

θά κωδικοποιηθεί σε ενιαίο κείμενο εύχρηστο και κατανοητό, 
ώστε νά πάψει ή σημερινή αβεβαιότητα γύρω άπό τά δικαι
ώματα και τις υποχρεώσεις τών εργαζομένων. 

Τό δικαίωμα τής απεργίας θά κατοχυρωθεί. Οί ρυθμίσεις 
πού τό περιορίζουν, όπως ό νόμος 330, θά καταργηθούν. 'Αντί
μετρα κατά απεργών (ομαδική απόλυση) δε θά είναι επιτρεπτά. 

Τό δικαίωμα κρατικής παρέμβασης σέ απεργιακούς αγώνες, 
είτε άμεσο είτε έμμεσο, θά περιοριστεί. Τά διαιτητικά δικαστή
ρια θά αντικατασταθούν άπό διαιτητικές επιτροπές, ή σύνθεση 
τών οποίων θά εγγυάται τήν αντικειμενική κρίση τής διαφοράς 
στά πλαίσια τού γενικού προγραμματισμού. Ή απόφαση τους δε 
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θα είναι υποχρεωτική για τα μέρη. 
Οι εργοδότες θα είναι υποχρεωμένοι να διαπραγματεύονται 

τις συλλογικές συμβάσεις. 
Κατάργηση διακρίσεων. Οι πολλαπλές διαφοροποιήσεις 

ανάμεσα στους εργαζόμενους (ανάλογα με το φύλο, τό είδος, τή 
νομική μορφή της επιχείρησης, κ.λ.π.) θά καταργηθούν. Οι ρυ
θμίσεις πρέπει να είναι ενιαίες για όλους τους εργαζόμενους. Θά 
επιδιωχτεί για τούτο καί ή κατάργηση των διαφοροποιήσεων 
ανάμεσα στους εργάτες καί στους υπάλληλους. 

Γυναίκες. Ή εργαζόμενη γυναίκα θά εξισωθεί ολοκληρω
τικά στην πρόσληψη, τήν αμοιβή, τήν προαγωγή καί γενικά σέ 
κάθε ρύθμιση της δουλειάς, μέ τους άνδρες εργαζόμενους. Ή 
άδεια τοκετού θά οριστεί σέ 4 μήνες. Στην εργαζόμενη μητέρα 
θά εξασφαλιστούν συνθήκες πού θά τής επιτρέπουν να εργάζε
ται καί νά φροντίζει τα παιδιά της (βρεφικοί σταθμοί, υγειονο
μική φροντίδα, μερική απασχόληση κ.λ.π.). 

'Απόλυση. "Η σύμβαση αόριστου χρόνου, πού επιτρέπει τήν 
απόλυση τού εργαζόμενου οποτεδήποτε, θά αντικατασταθεί μέ 
συμβάσεις ειδικής μορφής. Ή υποχρέωση αυτή θά περιέχεται 
στις εθνικές συλλογικές συμβάσεις. Ή σύμβαση μετά από μια 
αρχική δοκιμαστική περίοδο ενός έτους, θά είναι τουλάχιστον 
τριετής. Ό χρόνος διάρκειας τής σύμβασης θά μεγαλώνει μέ τό 
χρόνο απασχόλησης. Κατά τή διάρκεια τής σύμβασης δε θά είναι 
δυνατή ή απόλυση τού εργαζόμενου. Όταν λήξει ή σύμβαση θά 
μπορεί νά καταγγέλλεται μόνο για σπουδαίο λόγο, αλλιώς θά 
ανανεώνεται αυτόματα. Ό σπουδαίος λόγος ελέγχεται άπό τα 
δικαστήρια. Σέ περίπτωση μή ανανέωσης της θά καταβάλλεται 
αποζημίωση ανάλογη προς τό χρόνο παραμονής στην επιχείρη
ση. 

"Αδειες. Μετά τον πρώτο χρόνο εργασίας θά χορηγείται 
άδεια 15 ημερών μετά τό δεύτερο τεσσάρων βδομάδων, μέ 
πλήρεις αποδοχές. 

Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων. Όσοι δέν εργάζονται 
κάτω άπό συνηθισμένες συνθήκες θά πρέπει παρ' όλα αυτά νά 
απολαμβάνουν τήν προστασία πού παρέχουν οί γενικοί νόμοι. 
Ή εργασιακή σχέση τών Ελλήνων πού δουλεύουν στο εξωτερι
κό, άλλα σέ ελληνικές επιχειρήσεις, πρέπει νά ρυθμίζεται άπό τό 
ελληνικό Δίκαιο. Θά πρέπει νά υπάγονται στην κοινωνική 
ασφάλιση στην Ελλάδα. Οί εργαζόμενοι στά ποντοπόρα πλοία 
έχουν δικαίωμα καί σέ άδεια μέ αποδοχές καί σέ αποζημίωση 
τών υπερωριών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

Μέτρα για την προστασία τον πολίτη στην οικονο
μική ζωή 

Ι. Προστασία τού καταναλωτικού κοινού 
Στο σημερινό καπιταλιστικό σύστημα ή εκμετάλλευση δεν 

παίρνει μόνο τη μορφή εκμετάλλευσης της μισθωτής εργασίας. 
Παίρνει κύρια τή μορφή εκμετάλλευσης τού καταναλωτή. Στον 
καταναλωτή προσφέρουν οι επιχειρήσεις, για να μεγιστοποι
ήσουν το κέρδος τους, προϊόντα κατώτερης ποιότητας ή προϊ
όντα μικρής αντοχής, διαθέτουν εμπορεύματα σε παραπλανητι
κές συσκευασίες, τού επιβάλλουν όρους πληρωμής, πού μεγα
λώνουν το τίμημα. Ή διαφήμιση πείθει τον καταναλωτή να 
αγοράζει προϊόντα, πού δέν χρειάζεται ή να αποδίδει σημασία 
σέ ιδιότητες χωρίς καμιά αξία. Ζεϊ μιμούμενος καταναλωτικές 
συνήθειες, πού παρεμποδίζουν τή βίλτίωση τού βιοτικού του 
επίπεδου και συμβάλλουν στή διαιώνιση τού συστήματος πού 
τον εκμεταλλεύεται. Είναι γι' αυτό αναγκαία ή προστασία του. 

Για νά προστατευτούν οι καταναλωτές θα δημιουργηθεί 
αυτόνομος 'Οργανισμός γιά τήν Προστασία τών Καταναλωτών. 
Ό 'Οργανισμός θα λειτουργεί σέ κεντρικό, περιφερειακό καί 
τοπικό επίπεδο. Σέ κάθε δήμο ή κοινότητα θά υπάρχει σύνδε
σμος γιά τήν προστασία τού καταναλωτή, στον όποιο θα μπορεί 
νά συμμετέχει ó κάθε κάτοικος και κάθε ένωση προσώπων ή 
σωματείο, πού εντάσσει τήν προστασία τών πολιτών στους σκο
πούς του. Στο περιφερειακό καί κεντρικό επίπεδο εκλέγονται 
αντιπρόσωποι τών τοπικών συνδέσμων. 

Κάθε επίπεδο ασχολείται μέ τα προβλήματα τού χώρου του. 
Τό κεντρικό όργανο παίζει κυρίως συντονιστικό καί καθοδηγη
τικό ρόλο. Δέν έχει τό δικαίωμα αποκλειστικής ενασχόλησης μέ 
ορισμένα προβλήματα. 
Ό οργανισμός αυτός: 
α) Θά παρουσιάζει τήν άποψη καί τα αιτήματα τών κατανα

λωτών στή διοίκηση καί στα κρατικά όργανα (κυβέρνηση, 
βουλή, δικαστήρια). Θά διαπιστώνει τα αποτελέσματα νο
μοθετικών καί διοικητικών μέτρων γιά τους καταναλοττές 

63 



και γενικά θα έρευνα ολα τα θέματα τα σχετικά με την 
προστασία των καταναλωτών και θα συγκεντρώνει ολα τα 
απαραίτητα στοιχεία. Θα εργάζεται για τον κατατοπισμο 
τών καταναλωτών, για τη διαφώτιση τους. Θα αναλύει πώς 
δημιουργείται ή δομή τών αναγκών τους. Θα έρευνα αν ή 
δομή αυτή ανταποκρίνεται σε πραγματικές ανάγκες ή αν 
έχει επιβληθεί τεχνητά. Θα εργάζεται για τήν ανάπτυξη 
μιας νέας ιεραρχίας αναγκών, πού να προκύπτει άπο τον 
ϊδιο τον άνθρωπο. Θα κινητοποιεί τους καταναλωτές. 

β) Στόχος του θα είναι ή πληροφόρηση σχετικά μέ τά δεδομένα 
τής αγοράς (τιμές, ποιότητα προϊόντων καί υπηρεσιών), ή 
έρευνα σχετικά μέ τήν ποιότητα τών προϊόντων καί τή χρη
σιμότητα τους. 

γ) Ό οργανισμός θά ελέγχει τήν αλήθεια τών διαφημίσεων. Θα 
μπορεί, όταν κρίνει ότι ή διαφήμιση είναι παραπλανητική, 
να προβαίνει σέ άντιδιαφήμιση. Ή τηλεόραση καί το ραδι
όφωνο θά διαθέτουν ελεύθερο χρόνο για τήν άντιδιαφήμι
ση. Θά μπορεί να ζητάει άπό κάθε επιχείρηση να τεκμηρι
ώνει τους ισχυρισμούς της. 

δ) Θά δημιουργήσει τοπικά πληροφοριακά γραφεία για τους 
καταναλωτές, πού θά παρέχουν μέ κατανοητό τρόπο τά 
αναγκαία στοιχεία γιά τήν κατανόηση τής αγοράς, θά κα
θορίζουν κανόνες γιά το ποιες πληροφορίες πρέπει να επι
συνάπτονται στο κάθε προϊόν ώστε νά είναι κατατοπισμέ
νος ό αγοραστής, θά επεξεργάζονται συστάσεις προς τους 
καταναλωτές, θά εκπονούν διακριτικά γνωρίσματα πού θά 
διακρίνουν κατηγορίες προϊόντων ανάλογα μέ τήν ποι
ότητα τους. 

ε) Ό οργανισμός θά επισημαίνει μή σοβαρές επιχειρήσεις, 
προσπάθειες γιά παραπλάνηση τοϋ κοινού καί γενικά θά 
επιδιώκει τήν αποκατάσταση τής μονόπλευρα ευνοϊκής ει
κόνας, πού προέρχεται άπό τή διαφήμιση. 

στ) Ό οργανισμός θά πρέπει νά προλαβαίνει τους κινδύνους 
πού προέρχονται άπό διάφορα προϊόντα, γιά τους κατανα
λωτές. Θά έρευνα εστίες κινδύνων καί θά προτείνει μέτρα 
γιά τήν αποφυγή ζημιών (π.χ. θά διαπιστώνει τίς επιπτώ
σεις τής μόλυνσης τού περιβάλλοντος στά τρόφιμα καί θά 
εισηγείται μεταβολή καλλιεργειών). 

ζ) Ό οργανισμός θά επιδιώκει, σέ συνεργασία μέ τή βιομηχα
νία, νά τυποποιήσει τά προϊόντα καί νά αναπτύξει τύπους 
προϊόντων, πού εξασφαλίζουν τή μεγαλύτερη^ δυνατή 
ασφάλεια καί απόδοση μέ τά δεδομένα τής τεχνολογίας.^ 

η) Ό οργανισμός θά συμπαραστέκεται στους καταναλωτές 
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κατά την άσκηση των απαιτήσεων τους. Θα έχει το δικαί
ωμα να ασκεί για λογαριασμό του συνόλου των καταναλω
τών απαιτήσεις κατά επιχειρήσεων σε περιπτώσεις εξαπα
τήσεων, παραπλάνησης. Θά παρέχει νομική βοήθεια. Θα 
έχει το δικαίωμα παρέμβασης σε δίκες. 

II. Διαφήμιση 
Ή διαφήμιση είναι ένα άπα τα κύρια μέσα πού χρησιμοποιεί 

ή αστική κοινωνία για να εκπαιδεύσει το Λαό σε μια συμπερι
φορά σύμφωνη με τους σκοπούς της. Είναι μέσο κυριαρχίας και 
καταδυνάστευσης τού πολίτη, γιατί καθημερινά διαμορφώνει 
τον τρόπο σκέψης και ζωής του χωρίς εκείνος να το συνειδητο
ποιεί. Είναι αναγκαίος ó περιορισμός τής διαφήμισης. 

Δεν πρέπει όμως να παραβλέψουμε οτι ή διαφήμιση εκτελεί 
επίσης λειτουργία πληροφόρησης και αποτελεί δραστηριότητα 
πού ύποβοηθεϊ τήν αισθητική αναζήτηση και δημιουργία. Ό 
περιορισμός της πρέπει γιά τούτο να συμβαδίζει με ρύθμιση πού 
να εξασφαλίζει τή διατήρηση τών πλεονεκτημάτων της. Θά επι
διωχτούν τά ακόλουθα μέτρα: 

α) Τά έξοδα γιά διαφήμιση θά φορολογούνται με βάση προ
οδευτική κλίμακα, 

β) Θά απαγορεύεται ή διαφήμιση γιά προϊόντα επικίνδυνα ή σε 
τομείς όπου δεν είναι αναγκαία (φαρμακευτικά προϊόντα, 
πετρελαιειδή). 

γ) Οι επιχειρήσεις πού διαφημίζονται θά είναι υποχρεωμένες, 
εφόσον τό ζητήσει ό 'Οργανισμός Προστασίας τών Κατανα
λωτών, να αποδείξουν τήν αλήθεια τών ισχυρισμών τους. Σέ 
περίπτωση αναληθούς ισχυρισμού θά δαπανούν τό ίδιο πο
σό, πού κόστισε ή διαφήμιση, γιά τήν αποκατάσταση τής 
αλήθειας, 

δ) Οι επιχειρήσεις θά υποχρεώνονται σέ αποζημίωση, εφόσον 
τά προϊόντα τους δέν παρουσιάζουν τις ιδιότητες πού διαφη
μίζονται, 

ε) Θά απαγορεύεται ή διαφήμιση στην τηλεόραση και στο ραδι
όφωνο. 

III. Τρόφιμα 
Ή διατροφή τού πληθυσμού πρέπει νά ανταποκρίνεται σέ 

κανόνες πού εξασφαλίζουν τήν υγεία του. Σήμερα έγκυμονούν-
ται κίνδυνοι και από τά αλλοιωμένα τρόφιμα, που κυκλοφορούν 
στην αγορά, και από τήν αλόγιστη χρήση ξένων ουσιών σ' αυτά. 
Γιά τούτο, σκοπός μας είναι: 
α) Ή εκκαθάριση και κωδικοποίηση τής νομιοθεσίας. Ή τυπο-
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ποίηση των προγραφών για τα τρόφιμα σ' ένα «κώδικα τρο
φίμων», οπού θα υπάρχουν καταχωρημένοι οι κανόνες που 
ισχύουν για τη σύνθεση και τη διατήρηση τών τροφίμων. 

β) Ή συσκευασία τών τυποποιημένων τροφίμων πρέπει να 
περιέχει πλήρεις ενδείξεις για το περιεχόμενο, τις ξένες ου
σίες και το χρόνο μετά τον οποίο δε θα επιτρέπεται ή κατανά
λωση τους. 

γ) Ή δημιουργία σε κάθε νομό εργαστηρίων για έλεγχο, πού θα 
παρακολουθούν και θα ελέγχουν τα τρόφιμα πού βρίσκονται 
στην αγορά. 

δ) Ό έλεγχος στη χρήση λιπασμάτων και γεωργικών φαρμάκων, 
για να είναι τα τρόφιμα φυσιολογικά. 



ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ 

Ή πραγμάτωση της λαϊκής κυριαρχίας και 
της ισοπολιτείας 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

Μέτρα για τήν εξασφάλιση της πολιτικής δημοκρα
τίας 

Ι. Το Σύνταγμα 
Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει δηλώσει πώς θα επιδιώξει την αναθε

ώρηση του Συντάγματος. 
Το Σύνταγμα πού εισηγείται το ΠΑΣΟ.Κ.: 

α) Θεμελιώνει τις διαδικασίες των οικονομικών, κοινωνικών 
και διοικητικών αλλαγών, καθώς και τα μέτρα πού τις κα
τοχυρώνουν άπο κάθε υπονόμευση. 

β) Ιδρύει θεσμούς ενεργούς και πλατιάς συμμετοχής του Λαού 
στην άσκηση της εξουσίας. 'Αποκεντρώνει την άσκηση της 
εξουσίας και ενδυναμώνει το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκη
σης. 

γ) Καθιερώνει το δημοκρατικό οικονομικό και κοινωνικό 
προγραμματισμό ώς βασικό θεσμό. 'Αναθέτει την εκπόνηση 
του σε αντιπροσωπευτικά όργανα συνδικαλιστικών, συν
εταιριστικών, επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων 
και την τελική ψήφιση του στή Βουλή. 

δ) 'Εξασφαλίζει απαραβίαστη τή Λαϊκή Κυριαρχία. 'Ανα
μορφώνει τη σχέση Βουλής και 'Εκτελεστικής εξουσίας, 
μεταφέρει εξουσίες τού Προέδρου στή λαοστήριχτη Κυβέρ
νηση και περιορίζει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε αυ
στηρά ρυθμιστικό ρόλο. 

ε) 'Απονέμει στή Βουλή εξουσίες αποτελεσματικού ελέγχου με 
ουσιαστική ενημέρωση. 

στ) Κηρύσσει απαραβίαστο τον εθνικό χώρο άπο κάθε ξένη 
εγκατάσταση ή έλεγχο καί κατοχυρώνει τήν εθνική αυτονο
μία των ενόπλων δυνάμεων. 

ζ) Μετατρέπει τις διατάξεις για τα ανθρώπινα και πολιτικά 
δικαιώματα άπο αφηρημένες διακηρύξεις σε επιτακτικούς 
κανόνες, πού παρέχουν στους πολίτες άμεση καί αποτελε
σματική δικαστική προστασία. 

η) Χωρίζει οριστικά τήν 'Εκκλησία άπο το Κράτος. 'Αποκαθι
στά τήν ελευθερία της συνείδησης. 
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Tò ΠΑ.ΣΟ.Κ., έως οτου κατακτήσει την απαιτούμενη εν
ισχυμένη πλειοψηφία για Συνταγματικές αλλαγές, προωθεί και 
-ψηφίζει με τη δύναμη της απλής πλειοψηφίας, πού θα του δώσει 
ό Λαός σε μια πρώτη φάση, όλα τα μέτρα πού οδηγούν σε λύσεις 
εθνικής ανεξαρτησίας, λαϊκής κυριαρχίας και κοινωνικής αλ
λαγής. 

II. Ή Βουλή. Τα Πολιτικά Κόμματα. Ή Κυβέρνηση 
Καμιά Ελληνική Βουλή μετά το τέλος τού εμφύλιου πόλε

μου δεν έχει εκφράσει τον αληθινό συσχετισμό τών κοινωνικών 
και πολιτικών δυνάμεων. Τόσο ó εκλογικός νόμος όσο και οι 
συνθήκες ψηφοφορίας νόθευαν τή λαϊκή θέληση. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
θά επιδιώξει τήν καθιέρωση τής απλής αναλογικής και τήν εξ
ασφάλιση συνθηκών γιά αδέσμευτη άσκηση τού εκλογικού δι
καιώματος, ώστε το αποτέλεσμα τής εκλογής να εκφράζει γνή
σια τή θέληση τού εκλογικού σώματος. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα προχω
ρήσει στην τροποποίηση τού σημερινού συστήματος, πού διαι
ωνίζει τις παλαιοκομματικές μορφές πολιτικής οργάνωσης. 
Σκοπός μιας μεταρρύθμισης πρέπει να είναι: 
α) Νά ανανεώνουν οργανικά και σε μεγάλη έκταση τή Βουλή 

νέα, ικανά πρόσωπα, χωρίς τους περιορισμούς πού επιβάλλει 
ή μικροπολιτική, 

β) Νά εκπροσωπηθούν τά λαϊκά στρώματα τών εργαζομένων, 
γ) Νά διευκολυνθεί ή ανάπτυξη τών πολιτικών θέσεων τόσο 

στον προεκλογικό αγώνα όσο και μετεκλογικά. 
'Επιβάλλεται ό εκλογικός νόμος νά καθιερώσει δικαίωμα 

ψήφου άπό τά 18 χρόνια καί νά κατοχυρώσει τήν ψήφο τών 
Ελλήνων πού διαμένουν στο εξωτερικό. 

Βουλή. Τό κύριο πρόβλημα τού κοινοβουλευτικού συστή
ματος σήμερα είναι ή αδυναμία τής Βουλής νά διαμορφώσει 
πολιτική καί νά ελέγξει τήν εκτελεστική εξουσία. Τά προβλή
ματα πού αντιμετωπίζει ή Κυβέρνηση είναι πολυσύνθετα καί με 
έντονο τεχνικό χαρακτήρα. Ή αντιμετώπιση τους προϋποθέτει 
επιτελεία ικανά νά συλλέγουν στοιχεία καί νά εκπονούν λύσεις. 
Οι βουλευτές δεν διαθέτουν τά μέσα γιά νά έχουν στοιχειώδη 
εποπτεία τών προβλημάτων πού συζητούν. Παρέχουν τυπικές 
εγκρίσεις σέ αποτελέσματα διαδικασίας πού ελάχιστα επηρε
άζουν. Ή Βουλή δέν πραγματοποιεί πολλές φορές ούτε κάν 
ουσιαστικό πολιτικό έλεγχο, γιατί οι Κυβερνήσεις τής Δεξιάς 
έχουν συστηματικά αρνηθεί πληροφορίες καί στοιχεία πού νά 
επιτρέπουν θεμελιωμένη κριτική. Οι βουλευτές εξαντλούνται 
έτσι σέ θεαματικές πρωτοβουλίες γιά τα επουσιώδη αντί σέ 
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ενασχόληση με τα ουσιώδη. Ή αναμόρφωση της δουλειάς στο 
Κοινοβούλιο πρέπει να έχει ώς κύριους άξονες: 
α) Την ολοκληρωτική πληροφόρηση της Βουλής. Ή Κυβέρνηση 

και οι δημόσιες υπηρεσίες θα είναι υποχρεωμένες να παρέ
χουν όλα τα στοιχεία, πού είναι απαραίτητα για να εκτιμη
θούν τα νομοσχέδια και οι διοικητικές πράξεις, 

β) Ή Βουλή, τά Κόμματα και οι Όμάδες, οι κοινοβουλευτικές 
επιτροπές, οι γενικοί και ειδικοί εισηγητές ή άγορητές, θά 
έχουν στή διάθεση τους τά αναγκαία τεχνικά μέσα καθώς και 
ειδικευμένο προσωπικό, γιά νά ανταποκρίνονται στο έργο 
τους. 

γ) Τήν ανάπτυξη τών κοινοβουλευτικών επιτροπών ώς οργάνων 
ελέγχου μέ δυνατότητα γιά δημόσιες συνεδριάσεις και εξ
έταση μαρτύρων ή εμπειρογνωμόνων σχετικά μέ τά θέματα 
πού θά συζητούνται, 

δ) Ε π α ρ κ ή χρόνο γιά τις ερωτήσεις και επερωτήσεις, ιδιαίτερα 
όταν υποβάλλονται από τά Κόμματα. 

Πολιτικά Κόμματα. Ή βελτίωση τής λειτουργίας τής Βου
λής προϋποθέτει όχι μόνο τή νομοθετική αναγνώριση τής σημα
σίας τών πολιτικών Κομμάτων άλλα και τη διασφάλιση τής 
λειτουργίας τους. Οι διάφορες ρυθμίσεις, κυρίως διοικητικές 
(π.χ. αφισοκόλληση μετά άπο άδεια τής αστυνομίας, απαγό
ρευση πολιτικών αναγγελιών άπό τήν τηλεόραση και το ραδι
όφωνο), πού περιορίζουν τή δραστηριότητα τών Κομμάτων 
(ενώ ταυτόχρονα ή Δεξιά χρησιμοποιεί ανεξέλεγκτα τον κρα
τικό μηχανισμό γιά τους σκοπούς της) θά καταργηθούν.^ Οι 
εκλογικές δαπάνες τών Κομμάτων θά καλύπτονται μερικά άπό 
τό δημόσιο. Τά πολιτικά Κόμματα θά δημοσιεύουν υποχρε
ωτικά τον προϋπολογισμό τους και τά ονόματα τών έκτακτων 
ενισχυτών τους. Ενώσεις προσώπων κάθε μορφής, πού δημοσι
εύουν διαφημίσεις πολιτικού χαρακτήρα θά ανακοινώνουν στή 
διαφήμιση τά φυσικά πρόσωπα πού τις διοικούν και θά δηλώ
νουν δημόσια τους χρηματοδότες τους. 

Κυβέρνηση. Ή προτεινόμενη άπό τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. -στά επό
μενα κεφάλαια- δημιουργία ειδικών φορέων γιά τήν ομαλή και 
αποδοτική λειτουργία τοϋ συστήματος παιδείας, υγείας, χωρο
ταξίας κ.λ.π., συνεπάγεται αναμόρφωση στή αρμοδιότητες και 
στον τρόπο λειτουργίας τής κυβέρνησης. Ό ρόλος τοϋ υπουρ
γείου συνίσταται, κατά κύριο λόγο, στην έκφραση τής γενικής 
πολιτικής τής κυβέρνησης πάνω στον τομέα του και θά συμβου
λεύεται γι' αυτό τους ειδικούς, κλαδικούς φορείς καθώς και τις 
υπηρεσίες προγραμματισμού. 

Ή Κυβερνητική Υπηρεσία Πληροφοριών (Κ.Υ.Π.) πού 
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υπάγεται στον πρωθυπουργό θα συγχωνευτεί με όλες ας άλλες 
υπηρεσίες πληροφοριών (όπως π.χ. ή Γ.Δ.Ε.Α.) σε ενιαίο οργα
νισμό. 'Αποστολή του δε θα είναι να παρακολουθεί τις υπόλοι
πες πολιτικές παρατάξεις κάτω άπό το πρόσχημα της διασφάλι
σης της συνταγματικής τάξης, άλλα να προασπίζει τήν εθνική 
ασφάλεια. Δραστηριότητες ομάδων ή ατόμων στο εσωτερικό θα 
παρακολουθούνται άπό τήν αστυνομία με τήν ευθύνη και επο
πτεία των εισαγγελικών άρχων, εφόσον εμπίπτουν στις διατά
ξεις τής ποινικής νομοθεσίας. 

Τά βασιλικά κτήματα και ή βασιλική περιουσία θα περιέλ
θουν στο Δημόσιο χωρίς αποζημίωση. 
III. Οι "Ενοπλες Δυνάμεις 

1. Ή κρίσιμη κατάσταση πού δημιουργήθηκε στή χώρα μας 
άπό τις συνεχείς απειλές τής Τουρκίας, επιβάλλει μια ριζική 
αναδιοργάνωση τών Ένοπλων Δυνάμεων καί γενική ανα
θεώρηση τής κατάλληλης στρατηγικής γιά νά αντιμετωπι
στούν οί σοβαροί κίνδυνοι τής χώρας. Ή ισχυροποίηση τών 
Ένοπλων Δυνάμεων τής χώρας θα στηρίζεται κύρια στην 
καθολική λαϊκή κινητοποίηση καί εκπαίδευση ολόκληρου 
του πληθυσμού, γιά διεξαγωγή εδαφικού πολέμου μέ στόχο 
τήν πλήρη καταστροφή τού εισβολέα. Παράλληλα στή συγ
κρότηση ισχυρής δύναμης κρούσης άπό επίλεκτες ισχυρές 
ειδικές δυνάμεις όλων τών κλάδων τών Ε.Δ. γιά τή μετα
φορά τού πολέμου καί τήν καταστροφή τού εχθρού στο ϊδιο 
τό έδαφος του. 

2. Γιά τήν εξύψωση τών ηθικών δυνάμεων τού Έθνους ή πολι
τική εξουσία θα αναλάβει τήν ηθική προετοιμασία τού Λαού 
κινητοποιώντας συγκεντρωτικά όλα τά μέσα ενημέρωσης 
καί επικοινωνίας, ώστε ό Λαός νά συνδεθεί άρρηκτα μέ τις 
Ε.Δ. τής χώρας καί νά αποκτήσει απόλυτη εμπιστοσύνη στην 
αποτελεσματικότητα τους γιά τήν προάσπιση του άπό ξέ
νους εισβολείς ή τυχόν επίδοξους δικτάτορες. 

3. Θα εξασφαλιστεί σύγχρονος, τέλειος εξοπλισμός γιά τις 
Ε.Δ. σέ κρίσιμα καί αποτελεσματικά οπλικά συστήματα καί 
θά επιδιωχτεί προοδευτικά ή δημιουργία στή χώρα βιομη
χανιών γιά τήν κατασκευή όπλων, ανταλλακτικών ή εφο
δίων εν γένει, ώστε νά μειωθεί ή εξάρτηση μας άπό τους 
ξένους. 

4. Μέ κυβερνητική ευθύνη καί μέσα θά δημιουργηθεί στή χώρα 
'Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών μέ χρησιμοποίηση όλου 
τού ανθρώπινου δυναμικού (επιστήμονες, τεχνικοί, αξιωμα
τικοί κ.λ.π.) γιά τήν προώθηση, βελτίωση καί αύξηση τού 
πολεμικού δυναμικού μας καί γιά τήν ορθή αντιμετώπιση 
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των προβλημάτων πού σχετίζονται με την εν γένει άμυνα της 
χώρας. Οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις θα εκσυγχρονι
στούν. 

5. Οι Ένοπλες Δυνάμεις ανήκουν στο Έθνος. 'Αποτελούν εγ
γυητή τής Εθνικής 'Ανεξαρτησίας, δηλαδή τής οικονομικής, 
πολιτικής καί στρατιοοτικής ελευθερίας τού Έθνους. Οι 
Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα 'Ασφαλείας υπηρετούν 
το Έθνος καί το Λαό καί βρίσκονται κάτω άπο το συνεχή, 
ολοκληρωτικό καί αποτελεσματικό έλεγχο τής νόμιμα εκλε
γμένης πολιτικής ηγεσίας τής χώρας. Κάθε προσπάθεια επη
ρεασμού των στρατευμένων παιδιών τού Λαού ενάντια στο 
πνεύμα καί το γράμμα τού Συντάγματος, αποτελεί παραβί
αση τού δημοκρατικού πολιτεύματος. 

6. Όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων, τα σχετικά με τήν άμυνα 
καί τήν ασφάλεια, υπάγονται σέ εθνικό έλεγχο. Το ϊδιο 
ισχύει καί με τις κάθε είδους υπηρεσίες πληροφοριών. Ει
δική επιτροπή τής Βουλής για τήν άμυνα παρακολουθεί τή 
λειτουργία τών Ε.Δ. Τά προβλήματα τών Ε.Δ. καί ιδίως τού 
προσωπικού τους θα είναι ανοικτά σε δημόσια συζήτηση. 
'Απόρρητα θα πρέπει να παραμένουν θέματα σχετικά μέ τήν 
ασφάλεια, διάταξη δυνάμεων, επιχειρησιακά σχέδια κ.λ.π. 

7. Οί Ε.Δ. είναι πολιτικά ουδέτερες στις κοινωνικές καί πολι
τικές διαμάχες. Τά καθήκοντα αστυνόμευσης στο εσωτερικό 
είναι ξένα προς τήν αποστολή τους. Δέν υπάρχει εσωτερικός 
αντίπαλος, τον όποιον οφείλουν να επιτηρούν. Τά Τ.Ε.Α. 
καταργούνται. 

8. Δέν υπάρχει υποχρέωση, νομική ή ηθική, για υπακοή ή 
πειθαρχία σέ περίπτωση κατάλυσης τού δημοκρατικού πο
λιτεύματος ή κήρυξης τού στρατιωτικού νόμου, χωρίς τήν 
άδεια τής Βουλής καί τις λοιπές συνταγματικές προϋποθέ
σεις. 'Αξιωματικοί καί οπλίτες έχουν αντίθετα υποχρέωση 
να αρνηθούν υπακοή. 

9. Κάθε στρατευμένος Έλληνας, κάθε μόνιμος αξιωματικός, 
πρέπει νά νιώθει ώς ελεύθερος πολίτης πού έχει υποχρε
ώσεις καί δικαιώματα, για νά είναι συνειδητά πρόμαχος τού 
Έθνους καί τής Λαϊκής Κυριαρχίας. 

10. Ό στρατιώτης καί ό αξιωματικός είναι πολίτες μέ στολή καί 
κατά συνέπεια διατηρούν στο ακέραιο τά ατομικά καί πολι
τικά τους δικαιώματα. Μπορούν νά συμμετέχουν ελεύθερα 
στην πολιτική ζωή, έφ' όσον ή πολιτική τους δραστηριότητα 
δέν επηρεάζει τήν εκτέλεση τών στρατιωτικών καθηκόντων 
τους. Μπορούν νά διαβάζουν καί στους στρατώνες τις έφη-, 
μερίδες καί τά βιβλία τής επιλογής τους. Μπορούν νά συμμε-
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τέχουν σε συνδικαλιστικές οργανώσεις για την προάσπιση 
των υλικών τους συμφερόντων. Μπορούν να εκφέρουν ελεύ
θερα τη γνώμη τους και πρέπει να μετέχουν σε δημόσια 
συζήτηση γύρω άπα θέματα πού σχετίζονται με τα μέσα πού 
χρειάζονται οι Ε.Δ. 

11. Θα ληφθεί ειδική μέριμνα για ομαλές συνθήκες ζωής, δου
λειάς και ψυχαγωγίας στις μονάδες τών οπλιτών και των 
αξιωματικών. Ειδικά οί άδειες, ετήσιες και μικρής χρονικής 
διάρκειας για έκτακτα περιστατικά, θά περιληφθούν ανα
λυτικά στους κανονισμούς και θά είναι υποχρεωτικές γιά 
τους Διοικητές τόσο στην ειρήνη όσο καί στον πόλεμο. Μέ 
τροποποιήσεις στους διάφορους κανονισμούς θά επιδιωχτεί 
ή κατάργηση τών αυθαιρεσιών άπο τους υπεύθυνους Διοι
κητές καί θά θεσπιστούν αυστηρότατες ποινές σε περιπτώ
σεις κατάχρησης εξουσίας ή αυθαιρεσίας. 

12. Θά επιδιωχτεί ριζική αναθεώρηση τού τρόπου κρίσης, προ
αγωγών, μόρφωσης καί γενικά σταδιοδρομίας τών μονίμων 
στελεχών τών Ε.Δ. ώστε: 
α) Θά δημιουργηθούν κίνητρα γιά επιδίωξη πλήρους καί 

καθολικής επαγγελματικής μόρφωσης τών στελεχών, 
β) Συνθήκες γενικής μόρφωσης καί ανόδου τού πνευματικού 

επιπέδου τών στελεχών, 
γ) Θά εξαλειφτεί το οξύ πρόβλημα σταδιοδρομίας καί εξέλι

ξης τών αξιωματικών, ιδίως τού στρατού ξηράς, στους 
μεσαίους βαθμούς. Ειδικότερα γιά τις κατηγορίες άπό το 
βαθμό τού ταγματάρχη καί κάτω θά επιδιωχτεί επίσης: 

αα) Νά συμπεριληφθούν στο ενιαίο μισθολόγιο καί να αμεί
βονται γιά τις αργίες, τά νυχτέρια καί τις τεχνικές υπη
ρεσίες πού προσφέρουν πέρα άπο τά συνήθη καθήκοντα 
τους. 

ββ) Νά δίνεται επίδομα παραμεθορίων περιοχών, ιδιαίτερα 
γι' αυτούς πού είναι στην προκάλυψη καί ζουν σε σκη
νές. 

γγ) Νά διευρυνθεί ή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καί νά 
σταματήσει ή ταλαιπωρία νά πηγαίνουν σε στρατιωτι
κούς γιατρούς, πού συνεπάγεται συχνά μεγάλες μετακι
νήσεις, 

δδ) Οί στρατιωτικοί ο'ικοσμοί (Σ.O.A.) επαρκούν μόνο γιά 
τους ανώτερους καί ανώτατους αξιωματικούς καί τό 
πρόβλημα είναι οξύ γιά τους μέσους καί κατώτερους 
αξιωματικούς, ιδιαίτερα τού στρατού ξηράς. Πρέπει το 
πρόβλημα αυτό νά αντιμετωπιστεί τό ταχύτερο, 

εε) Νά εξασφαλιστεί πλήρης οικονομική κάλυψη γιά τους 
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μετακινούμενους αξιωματικούς, προσαρμοσμένη στο 
πραγματικό κόστος μεταφοράς προσωπικού καί οικο
σκευής. 

δ) Θα εκσυγχρονιστεί και θα συγκροτηθεί ικανοποιητικό 
σώμα μονίμων υπαξιωματικών με ικανοποιητικές συν
θήκες αμοιβής και εξέλιξης. 

13. Ή στρατιωτική δικαιοσύνη, σέ περίοδο ειρήνης, θα καταρ
γηθεί. Τα στελέχη της θα μεταταγούν στην τακτική δι
καιοσύνη. Ό στρατιωτικός ποινικός κώδικας θα ανα
μορφωθεί. 

14. Ή υποχρεωτική θητεία θα διατηρηθεί, άλλα θα μειωθεί 
βαθμιαία στον αναγκαίο χρόνο για τήν πλήρη εκπαίδευση 
καί τή στελέχωση τού στρατιωτικού δυναμικού. Ή στρά
τευση τών γυναικών θα αναμορφωθεί, ώστε να ανταποκρί
νεται πραγματικά στις επιταγές τής ισότητας τών φύλων. 

15. Τελικά, σταθερή θα είναι ή επιδίωξη τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. να 
καταστήσει τίς Ε.Δ. τής χώρας υπόδειγμα τελειότητας, τόσο 
από τήν πλευρά γενικού εξοπλισμού, στελέχωσης καί εκπαί
δευσης, όσο κυρίως άπό τήν πλευρά ηθικού, σύμπνοιας καί 
αγάπης, για νά αποτελέσουν τή δύναμη αποτροπής γιά 
οποιονδήποτε επιβουλευτεί τήν ακεραιότητα τής χώρας. 

IV. Ή 'Αποκατάσταση τής δημοκρατικής λειτουργίας τού κρα
τικού μηχανισμού 

Ό κρατικός μηχανισμός στήριξε τήν εφτάχρονη δικτατορία, 
γιατί ήταν έκφραση τής ιδεολογίας καί τής πολιτικής τής Δεξιάς 
μετά το τέλος τού εμφύλιου πόλεμου. Ή χούντα ήταν μια άπό τίς 
ομάδες μέσα στο κράτος, πού τις χρησιμοποιούσε ή Δεξιά καί οί 
ξένοι πάτρονές της γιά νά διασφαλίζει τήν εξουσία της. Ό 
κρατικός μηχανισμός έχει μείνει μέχρι σήμερα ο ίδιος καί οί 
διάφορες ομάδες, πού αποτελούν πυρήνες φασιστικής νοοτρο
πίας, συνεχίζουν νά εργάζονται ανενόχλητα. Ή άποχουντοποί-
ηση δεν μπορεί επόμενα νά πραγματοποιηθεί με τήν απομά
κρυνση ή καί τιμωρία τού ενός ή άλλου συνεργάτη τής δικτατο
ρίας. Προϋπόθεση γιά τήν αποκατάσταση τής δημοκρατικής 
λειτουργίας τού κρατικού μηχανισμού είναι ή καταστροφή τού 
φασιστικού πλέγματος στή διοίκηση, ή εκρίζωση τής φασιστικής 
νοοτροπίας, ή διαπαιδαγώγηση τών δημοσίων υπαλλήλων στα 
δημοκρατικά ιδεώδη καί ή στελέχωση τής διοίκησης με δημο
κρατικά στελέχη. Ή αποκατάσταση τής δημοκρατικής λειτουρ
γίας είναι γιά τούτο μιά μακροχρόνια προσπάθεια. Είναι απα
ραίτητα όμως μερικά άμεσα μέτρα, δπως: 
1. Ή απομάκρυνση άπό τή Διοίκηση, τήν 'Εκπαίδευση, τίς Έν-

75 



οπλές Δυνάμεις και τις Δυνάμεις 'Ασφαλείας, όσων ταυτί
στηκαν με το δικτατορικό καθεστώς ή παρέχουν την υποστή
ριξη τους στίς φασιστικές οργανώσεις. 

2. Ή απομάκρυνση από τη Δικαιοσύνη όλων τών δικαστικών 
πού πρόσφεραν στη δικτατορία τη μάσκα της νομιμοφάνειας. 

3. Ή διάλυση δλων τών παρακρατικών οργανώσεων και μηχα
νισμών καθώς και τών ομάδων, πού εφαρμόζουν βία στην 
πολιτική διαπάλη. 

Ταυτόχρονα θα πρέπει νά επιδιωχτεί ή αναμόρφωση τής 
Διοίκησης σε τρόπο ώστε, και άν ακόμη ή Δεξιά επιχειρήσει νά 
επιβάλει αυταρχικό καθεστώς, τούτο νά μην είναι πιά δυνατό. 

V. Τα δικαιώματα τού άνθρωπου και του πολίτη 
Ι. Το Σύνταγμα αναγνωρίζει ανθρώπινα και πολιτικά δικαι

ώματα. Δέν εξασφαλίζει όμως την άσκηση τους και προστα
τεύει ελάχιστα τους πολίτες άπό τις παραβιάσεις τους. Χαρα
κτηριστικό και καθημερινό παράδειγμα είναι οι σχέσεις τού 
πολίτη μέ τη Διοίκηση. Τα δικαιώματα αναφοράς καί πληρο
φόρησης, ακόμα καί τό δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης και 
επικοινωνίας, ή μένουν γράμμα κενό, ή ασκούνται μέ νομι
κούς ή πραγματικούς περιορισμούς. 

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. αποδέχεται τη Διακήρυξη τών Ηνωμένων 
Εθνών καί αποβλέπει νά την καταστήσει, άπό Διακήρυξη, 
πραγματικότητα τής πολιτικής καί πνευματικής ζωής τού τό
που. Πέρα άπό τις αναγκαίες συνταγματικές καί νομοθετικές 
μεταβολές, προτείνει ένα νέο θεσμό. Είναι ó θεσμός τών εκ
προσώπων τού Δαού για τά δικαιώματα τού Πολίτη. Οι 'Εκ
πρόσωποι είναι τρεις καί εκλέγονται άπό τή Βουλή μέ ειδική 
καί ενισχυμένη πλειοψηφία. Ή θητεία τους θα είναι πεντα
ετής. Κάθε πολίτης θά μπορεί νά απευθύνεται στους εκπρο
σώπους γιά νά ζητήσει τή συμπαράσταση τους ή νά αναφέρει 
τήν καταπάτηση συνταγματικών ελευθεριών. Οι 'Εκπρόσω
ποι θά ενεργούν καί αυτεπάγγελτα σέ θέματα πού έχουν 
σχέση μέ τήν αποστολή τους. θ ά μπορούν νά παρεμβαίνουν 
σέ διοικητικές διαδικασίες καί νά προσφεύγουν στά δικαστή
ρια ή νά παρεμβαίνουν σέ δίκες. Οι 'Εκπρόσωποι θά έχουν τό 
δικαίωμα νά ερευνούν μιά υπόθεση, νά ζητούν άπό τή διοί
κηση στοιχεία, να συγκεντρώνουν τις αναγκαίες πληροφορί
ες, νά κατατοπίζονται στο περιεχόμενο εγγράφων, χωρίς ή 
Διοίκηση νά μπορεί νά τους αντιτάξει οποιοδήποτε απόρ
ρητο, θ ά μπορούν νά εξετάζουν μάρτυρες, νά ορίζουν πρα
γματογνώμονες καί νά προβαίνουν σέ αυτοψία. Θά έχουν τό 
δικαίωμα νά απευθύνουν μομφές στίς υπηρεσίες πού οι ένέρ-
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γειες ή παραλείψεις τους οδήγησαν σε προσβολή των δικαι
ωμάτων και ελευθεριών του πολίτη. Οι μομφές θα δημοσιεύ
ονται. 

Θα έχουν δυνατότητες πρόσβασης στο ραδιόφωνο και στην 
τηλεόραση. Μια φορά το χρόνο θα συντάσσουν έκθεση προς 
το Κοινοβούλιο, πού θα δημοσιεύεται. Θα προβαίνουν στις 
ανακοινώσεις πού κρίνουν σκόπιμες και θα διαβιβάζουν τις 
παρατηρήσεις τους οποτεδήποτε προς το Κοινοβούλιο. Θα 
απολαμβάνουν ασυλίας για νά μήν υπόκεινται σε πιέσεις. 

2. Για τήν επέκταση τής προστασίας τού πολίτη, θα καθιερω
θούν δύο νέα δικαιώματα, το δικαίωμα πληροφόρησης και το 
δικαίωμα σεβασμού τής ιδιωτικής ζωής. 
α) Τα προβλήματα πού συναντά ó πολίτης στο επάγγελμα, 

στην καθημερινή ζωή, στην κάθε μορφής δραστηριότητα 
του, δεν μπορούν νά αντιμετωπιστούν με τις γνώσεις πού 
τυχαία διαθέτει. Ό πολίτης χρειάζεται στοιχεία, πληρο
φορίες, γιά νά κρίνει και νά ενεργήσει. Προτού π.χ. χτίσει 
ενα σπίτι πρέπει νά ξέρει τους όρους δόμησης και τις 
πιθανές φορολογικές επιβαρύνσεις. Το σωματείο πού θέ
λει νά προστατεύσει τό περιβάλλον άπό τα απόβλητα ερ
γοστασίου, πρέπει νά είναι σέ θέση νά μάθει ποιες υπο
χρεώσεις επέβαλε ή διοίκηση στο εργοστάσιο κατά τήν 
εγκατάσταση του. 
Στή σύγχρονη τεχνική κοινωνία το άτομο εξαρτάται άπό τή 
σωστή πληροφόρηση. Ή εξάρτηση του αύτη παρέχει, σ' 
αυτούς πού κατέχουν τήν πληροφόρηση, τή δυνατότητα νά 
επιβάλουν τήν εξουσία τους με κατακράτηση τής πληρο
φόρησης. Είναι σ' όλους γνωστή ή σημερινή τακτική τής 
δημόσιας διοίκησης νά οχυρώνεται πίσω άπό τό απόρρητο 
ώστε νά μήν πληροφορεί και νά μπορεί νά παίρνει έτσι τις 
αποφάσεις της, χωρίς νά αντιμετωπίζει τή δυνατότητα 
κριτικής και ελέγχου. Στην αυταρχική κοινωνία πού ζού
με, ή μειοψηφία των προνομιούχων επιχειρηματολογεί γιά 
νά δικαιολογήσει τήν πολιτική της, κατακρατώντας ορι
σμένες πληροφορίες και προβάλλοντας αποκλειστικά άλ
λες. Ή Δεξιά ποτέ δεν πληροφόρησε τον πληθυσμό γιά τήν 
έκταση τής διείσδυσης τού ξένου κεφαλαίου στην ελληνική 
οικονομία καί τό βαθμό συγκέντρωσης τού κεφαλαίου 
(μονοπώλια), ενώ διατυμπανίζει τό ΰψος τών ξένων επεν
δύσεων ώς δείγμα σταθερότητας τής οικονομίας. Ή κοι
νωνική αλλαγή πού επιδιώκει τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα εξαρτηθεί 
σέ μεγάλο βαθμό άπό τή δυνατότητα εξασφάλισης πρα
γματικής ελευθερίας γιά πληροφόρηση. Γιατί μόνο οι σω-
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στα πληροφορημένοι πολίτες θα το υποβοηθήσουν στην 
προσπάθεια του, αντιμετωπίζοντας την εκστρατεία του 
μεγάλου κεφαλαίου για να παραπλανήσει και να ανησυχή
σει με διαδόσεις και φήμες την κοινή γνώμη. Γιατί μόνο αν 
υπάρξει ελεύθερη, συχνή και ολοκληρωτική πληροφόρη
ση; θα επιτευχθεί ή αλλαγή στις σχέσεις εξουσίας και θά 
είναι σε θέση οί πολίτες να λύσουν οι ϊδιοι τα προβλήματα 
τους. Ή σωστή πληροφόρηση αποτελεί τή βάση τής δημο
κρατίας. Κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να τού παρέχονται οί 
πληροφορίες πού τον ενδιαφέρουν (δικαίωμα πληροφό
ρησης). Το περιεχόμενο όλων των διοικητιιών φακέλων 
και των δημόσιων εγγράφων θά ανακοινώνεται σε οποι
οδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει έννομο συμφέρον 
και υποβάλλει σχετική αίτηση. Ή ανακοίνωση θά πρέπει 
νά πραγματοποιείται μέ τέτοιο τρόπο, ώστε ó πολίτης να 
μπορεί νά αντλήσει την πληροφόρηση πού επιθυμεί. Οί 
τομείς, πού θά ισχύει το διοικητικό απόρρητο, θά καθορί
ζονται περιοριστικά από τό νόμο. Ή διοίκηση θά ευθύνε
ται γιά τήν ορθότητα τών πληροφοριών πού παρέχει. 
Αυτόνομος οργανισμός σέ εθνικό επίπεδο θά συγκεντρώ
νει, σε κάθε τομέα δημόσιας δραστηριότητας, στατιστικές 
και οποιοδήποτε στοιχείο είναι απαραίτητο γιά τήν παρα
κολούθηση τών οίκολ'ομικής και κοινωνικής εξέλιξης. Τα 
στοιχεία αυτά θά δημοσιεύονται μέ τρόπο κατανοητό γιά 
τό πολύ κοινό. 

Οί κοινωνικοί φορείς τέλος θά πρέπει νά επιδιώκουν τό 
διάλογο σέ όλα τα επίπεδα οργάνωσης τους, ώστε νά σπά
σει ή υπερεξουσία τών πληροφορημένων και ή παθητικό
τητα εκείνων πού δέχονται τήν πληροφόρηση, 

β) Ή σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπει τήν παρακολούθηση 
και αστυνόμευση τού άτομου σέ κάθε δραστηριότητα 
του.Μέ τα μέσα πού παρέχει, μπορεί ή ιδιωτική ζωή τού 
πολίτη, και στην πιο κρυφή πτυχή της, νά γίνει γνωστή σέ 
τρίτους. 
Ό κάθε πολίτης πρέπει νά έχει εξασφαλισμένο τό σεβασμό 
τής ιδιωτικής του ζωής. Τό δικαίωμα τούτο συνεπάγεται 
ότι: 
Ή παρακολούθηση και αστυνόμευση τής ιδιωτικής ζωής, 
μέ οποιοδήποτε τρόπο και μέσο, γενικά απαγορεύονται. 
Θά επιτρέπονται μόνο μετά άπό άδεια δικαστή γιά περι
πτώσεις προστασίας τής εθνικής άμυνας και καταπολέμη
σης σοβαρών μορφών ποινικής εγκληματικότητας. 
Καταργείται οριστικά ή τήρηση φακέλων σχετικά μέ τίς 

78 



πολιτικές πεποιθήσεις, τη συνδικαλιστική δραστηριότητα, 
τήν ιδεολογική τοποθέτηση, τις θρησκευτικές αντιλήψεις 
των πολιτών. 
Καμιά πληροφόρηση σχετικά με το άτομο, με εξαίρεση 
εκείνη πού άφορα στην εθνική άμυνα και στο έγκλημα, δε 
θά μπορεί νά καταγραφεί άπα τή Διοίκηση χωρίς νά πλη
ροφορηθεί ό πολίτης το περιεχόμενο της και χωρίς νά του 
παρέχεται ή δυνατότητα νά τήν αμφισβητήσει. 
Κάθε πολίτης θά έχει το δικαίωμα νά πληροφορηθεί το 
περιεχόμενο οποιουδήποτε φακέλου, πού τον άφορα, καί 
γενικά κάθε ένδειξη, πού κατέχει το Δημόσιο η ιδιώτης 
σχετικά με τή ζωή καί τις δραστηριότητες του. Θα μπορεί 
νά ζητήσει δικαστικά τή διόρθωση ή τή διαγραφή γιά κάθε 
καταχώριση πού δεν είναι ακριβής. Ό νόμος καθορίζει 
περιοριστικά ποιών φακέλων το περιεχόμενο παραμένει 
απόρρητο. 
Ή δημιουργία φακέλων ή καταλόγων ή κέντρων πληροφο
ριών, είτε άπό το δημόσιο ε'ίτε άπό ιδιώτες, γιά πολίτες, θά 
υπόκειται στον έλεγχο τών 'Εκπροσώπων γιά τά Δικαι
ώματα τού Πολίτη. Θά καταγραφούν τά κέντρα πληροφο
ριών πού υπάρχουν σήμερα, θά ελεγχθεί ή σκοπιμότητα 
τους καί ό τρόπος χρησιμοποίησης τους. 
Ή καταχρηστική δημοσίευση πληροφοριών γιά τήν ιδι
ωτική ζωή θά αποτελεί αδίκημα. Ό πολίτης θά έχει το 
δικαίωμα απάντησης, ώστε ή πληροφόρηση νά μήν είναι 
μονόπλευρη. 

3. Γιά τήν εξάλειψη τών παρανομιών τον παρελθόντος, πού 
οδηγούσαν στή δημιουργία Ελλήνων διαφόρων κατηγοριών 
ανάλογα μέ τά πολιτικά τους φρονήματα καί τή συνδικαλι
στική τους δράση: 
α) Θά καταργηθούν όλες οί διακρίσεις - ιδιαίτερα στο στρά

τευμα καί στή δημόσια διοίκηση - πού βασίζονται στις 
πολιτικές πεποιθήσεις καί δραστηριότητες τών πολιτών. 

β) Θά αποδοθεί ή ελληνική ιθαγένεια σε όλους τους πολιτι
κούς πρόσφυγες, πού θά μπορούν νά γυρίσουν ελεύθερα 
στην πατρίδα. Θά ενισχυθούν κοινωνικά καί οικονομικά 
οί επαναπατριζόμενοι, ώστε νά ενσωματωθούν χωρίς εμ
πόδια στή ζωή της πατρίδας. 

γ) Θά καταργηθεί ολη ή νομοθεσία γιά έκτακτα μέτρα, πού 
επέζησε παρά τις διαδοχικές αναθεωρήσεις τού Συντά
γματος. 

4. Γιά τήν πληρέστερη κατοχύρωση τών ανθρώπινων δικαιωμά
των καί τών δικαιωμάτων τού πολίτη θά εκκαθαριστεί ολη ή 
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νομοθεσία, ώστε να καταργηθούν οι αντισυνταγματικές δια
τάξεις, όπως εκείνες πού περιορίζουν την ελευθερία στην 
έκφραση γνώμης (π.χ. αφισοκόλληση), την ελευθερία του τύ
που (π.χ. πώληση εφημερίδων), την ελευθερία τοΰ συνεταιρί-
ζεσθαι (π.χ. συνδικαλιστική δραστηριότητα) κ.λ.π. 

5. Ό πολίτης καταπιέζεται σήμερα και κυριολεκτικά τυραννι
έται άπα τήν πληθώρα και την ασυναρτησία διατάξεων πού 
διασταυρώνονται. Κανείς δε γνωρίζει τι ακριβώς ισχύει για 
ενα πλήθος από περιπτώσεις. Έτσι, πολίτες, αλλά και υπάλ
ληλοι, παραμένουν απληροφόρητοι. Παράλληλα τό πλήθος 
τών διατάξεων επιτείνει και βαθαίνει τήν πληγή τής γραφει
οκρατίας, τίς ατέλειωτες διατυπώσεις και τις ποικίλες διοικη
τικές παρεμβάσεις. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα επιβάλει τήν ταχύρρυ-
θμη εκκαθάριση, κωδικοποίηση καί κατανοητή διατύπωση 
τής νομοθεσίας μας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

Μέτρα για την πολιτική αυτοδιαχείριση 

Ι. Ή Δημόσια Διοίκηση 
Ή λειτουργία της δημόσιας διοίκησης καθορίζεται από τα 

συμφέροντα πού υπηρετεί το κράτος. Ή διοίκηση επιδιώκει να 
διευρύνει και να ενισχύσει την εξουσία τού κεφαλαίου και των 
ξένων πατρόνων του και να το βοηθήσει όσο πιο αποτελεσμα
τικά γίνεται στην αναζήτηση κερδών. Ή δημόσια διοίκηση λει
τουργεί ώς μηχανισμός για καταπίεση τού πολίτη. Σκοπός της 
είναι να τον οδήγηση σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξάρτηση, 
ώστε να είναι υποχείριος της, να εργάζεται χωρίς διαμαρτυρίες 
και αντιρρήσεις, σύμφωνα με τον τρόπο πού τού επιβάλλει τό 
σημερινό σύστημα. Για να πετύχει τό σκοπό της αυτό ή Διοίκη
ση, έχει θεσμοθετήσει πολλές διαδικασίες, πού ó πολίτης τις 
χαρακτηρίζει περιγραφικά γραφειοκρατία. Έτσι, ή όλη διοί
κηση πραγματοποιείται χωρίς τη συμμετοχή τού Λαού ή των 
ενδιαφερομένων και με τρόπο ώστε οι πολίτες νά μήν πληροφο
ρούνται τίς σκέψεις πού οδηγούν σέ μια απόφαση. Μέσα στην 
ίδια τή διοίκηση υπάρχουν πολλαπλά επίπεδα αποφάσεων, στε
γανά μεταξύ τους. Οι υπάλληλοι τού κατώτερου επίπεδου δέν 
πληροφορούνται τι συμβαίνει στο ανώτερο. 'Από τους υπάλλη
λους τού ίδιου επίπεδου συμμετέχει στή λήψη τών αποφάσεων 
ένας στενός κύκλος προσώπων πού συνδέονται με τον υπουργό. 
Ή έλλειψη συμμετοχής τών υπαλλήλων οδηγεί σέ αδιαφορία, 
έλλειψη γιά πρωτοβουλίες καί στην αλλοτρίωση τους. Ταυτό
χρονα, επιδιώκεται ó περιορισμός κάθε έλεγχου, καλλιεργείται 
ή νοοτροπία της αυθαιρεσίας καί της άρνησης κάθε κριτικής, 
ώστε νά εξασφαλιστεί τό ανεύθυνο καί εκείνων πού αποφασί
ζουν καί εκείνων πού υπακούουν. Τό ανεύθυνο είναι αναγκαίο, 
γιατί ή διοικητική λειτουργία εξαντλείται πολλές φορές σέ εξ
υπηρετήσεις ιδιωτικών συμφερόντων, σέ προώθηση τών κομμα
τικών συμφερόντων τής Δεξιάς, στον προσπορισμό ωφελειών σέ 
ημέτερους ή σέ όσους στηρίζουν τό σύστημα. 
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Tò σύστημα πρέπει να αλλάξει ριζικά. Σ' αυτό θα συντεί
νουν μερικές από τις αλλαγές πού κιόλας περιγράψαμε. Χρει
άζονται όμως κι άλλες: 
1. Δημοσιότητα. 'Αρχή της διοίκησης πρέπει νά είναι ή δημοσι

ότητα στις διαδικασίες καί ή διαφάνεια στη λήψη τών απο
φάσεων. Ό πολίτης, στα πλαίσια τού δικαιώματος για πλη
ροφόρηση, θα κατατοπίζεται πάνω σ' όλα τα στοιχεία πού 
οδήγησαν στή λήψη μιας απόφασης. Σχέδιο διοικητικής από
φασης, μέ συνέπειες γιά τις συνθήκες ζωής καί το περιβάλλον, 
θα πρέπει να δημοσιεύεται, ώστε νά το πληροφορούνται όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι. 

2. Συμμετοχή των πολιτών. Γενική αρχή είναι νά συμμετέχουν 
οι πολίτες στή λήψη των αποφάσεων. Θα πολλαπλασιαστούν 
οι δημόσιες έρευνες άπό επιτροπές, πού θα άκούουν τους 
ενδιαφερόμενους, θά συγκεντρώνουν στοιχεία, θα εξετάζουν 
πραγματογνώμονες και θά γνωμοδοτούν πρίν από τη λήψη 
μιας βασικής απόφασης (όπως π.χ. γιά τήν εγκατάσταση πυ
ρηνικού εργοστάσιου, γιά τή δημιουργία βιομηχανικής ζώ
νης, γιά τή διατήρηση τής μορφής ενός οικισμού). Σε ορισμέ
νους τομείς (όπως προστασία περιβάλλοντος, τουρισμός, δη
μιουργία συγκοινωνιακών δικτύων) οι άποφάσεις-πλαίσιο 
θά παίρνονται άπό επιτροπές μέ συμμετοχή εκπροσώπων τής 
Διοίκησης, τής τοπικής αυτοδιοίκησης καί κοινωνικών φο
ρέων. 

3. Έκδημοκρατικοποίηση. Ή εσωτερική οργάνωση τών υπη
ρεσιών πρέπει νά έκδημοκρατικοποιηθεΐ. Πρέπει νά εξασφα
λιστεί ή συνεχής καί αμφίδρομη πληροφόρηση ανάμεσα στά 
διάφορα επίπεδα λήψης αποφάσεων, ή συνεργασία τους καί ή 
ευρεία συμμετοχή υπαλλήλων σέ αποφάσεις γιά θέματα πού 
χειρίζονται. Πρέπει νά περιοριστεί ό αριθμός τών ενδιάμε
σων οργάνων καί ή υποχρέωση εγκρίσεων άπό τήν προϊστά
μενη υπηρεσία. Κάθε υπηρεσία, πού έρχεται σέ επαφή μέ τό 
κοινό, νά έχει τή δυνατότητα άμεσων αποφάσεων πάνω στά 
περισσότερα άπ' τα αιτήματα πού υποβάλλουν οι πολίτες. Ή 
διαδικασία γιά έγκριση καί έλεγχο τών δαπανών θά απλου
στευτεί. Κάθε υπηρεσία θά είναι υπεύθυνη γιά τή νομιμότητα 
τών δαπανών πού πραγματοποιεί καί θά έχει τήν πρωτοβου
λία στον καθορισμό τους, στά πλαίσια τού γενικού προϋπο
λογισμού της. Ό έλεγχος θά πραγματοποιείται μόνο εκ τών 
υστέρων γιά νά διαπιστωθούν πιθανές παραβάσεις καί θά 
είναι δειγματοληπτικός. 

4. 'Εκπρόσωποι τοί Λαοϋ για τον έλεγχο τής Διοίκησης. Γιά 
τήν προστασία τού πολίτη άπό τήν αδιαφορία, τήν αδράνεια ή 
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τις αυθαιρεσίες της διοίκησης θα δημιουργηθεί ό θεσμός των 
'Εκπρόσωπων του Λαού για τον έλεγχο της Διοίκησης. Οί 
εκπρόσωποι, πού θα είναι τρεις, θα εκλέγονται άπα τη Βουλή 
με ειδική πλειοψηφία. Αποστολή τους θα είναι να ελέγχουν 
τον τρόπο πού λειτουργεί ή διοίκηση, ώστε να εξασφαλίζεται 
ή αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Οί εκπρό
σωποι θα εξετάζουν τα παράπονα πού υποβάλλονται, θα 
φροντίζουν για τήν επανόρθωση αδικιών και τήν τήρηση του 
νόμου, θα παραπέμπουν, όταν διαπιστώνουν παρανομίες, 
τους υπεύθυνους στα δικαστήρια. Θα έχουν τίς ϊδιες εξουσίες 
με τους 'Εκπρόσωπους για τα δικαιώματα του Πολίτη στην 
έρευνα υποθέσεων και τήν εκπλήρωση τής αποστολής τους. 
Θα συντάσσουν κάθε χρόνο έκθεση προς τή Βουλή, πού θα 
δημοσιεύεται. Θα απολαμβάνουν ασυλίας, για να μην υπό
κεινται σέ πιέσεις. 

5. Ό θεσμός των Διοικητικών Δικαστηρίων θα αναπτυχθεί και 
θα αποκεντρωθεί σέ Πανελλήνια κλίμακα. Για υποθέσεις κοι
νωνικής σημασίας θα συμμετέχουν στη σύνθεση καί λαϊκά 
μέλη. Παράλληλα, θ' αναγνωριστεί σέ ομάδες και σέ μεγάλες 
κατηγορίες ατόμων, πού υπάγονται στα προσβαλλόμενα δι
οικητικά μέτρα, ή δυνατότητα προσφυγής. 

6. 'Εκμηχάνιση τής Διοίκησης. Σήμερα γράφονται ακόμη με τό 
χέρι αποδείξεις για πληρωμές προς τό δημόσιο. 'Αριθμομη
χανές καί υπολογιστές δεν υπάρχουν σέ υπηρεσίες πού συν
αλλάσσονται με το κοινό (πχ. δημόσια ταμεία). 'Αποτέλεσμα 
είναι επίσης ή διόγκωση ενός υπαλληλικού προσωπικού χω
ρίς ικανοποιητική απασχόληση, πιθανότητες σταδιοδρομίας 
καί, συνακόλουθα, χωρίς ενδιαφέρον για τή δουλειά του. Θα 
επιδιωχτεί ή όσο τό δυνατό ταχύτερη εκμηχάνιση τής διοίκη
σης. Το υπαλληλικό προσωπικό πού θα πλεονάσει θα χρησι
μοποιηθεί στους νέους τομείς δράσης τοΰ Δημοσίου (πχ. προ
γραμματισμός). 
Τό Δημόσιο καί πολλές δημόσιες επιχειρήσεις διαθέτουν σή
μερα σειρά άπό ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Οί υπολογιστές 
αυτοί, αν καί αντιπροσωπεύουν τεράστιες επενδύσεις, υπο
απασχολούνται, γιατί δέν υπάρχει, ανάμεσα σέ άλλα, ούτε ή 
διασύνδεση τους σέ δίκτυα υπολογιστών για τήν καλύτερη 
χρησιμοποίηση τού δυναμικού, ούτε ανάπτυξη βασικών με
θόδων προγραματισμού για τήν εκμετάλλευση τών δυνατοτή
των τους σέ ευρύτερη κλίμακα απ' ο,τι προσφέρει ó κατα
σκευαστής. 
Θα εφαρμοσθεί σχέδιο εγκατάστασης καί χρήσης τών ηλεκ
τρονικών υπολογιστών τού Δημόσιου καί τού κοινωνικοποι-
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ημένου φορέα. Κεντρική υπηρεσία θα αναλάβει τη διασύν
δεση και το συντονισμό της χρήσης τους. 

7. Σεβασμός στον πολίτη. Ή ισότητα των πολιτών θα έχει απο
κατασταθεί όταν δε θα υπάρχει πια για κανέναν χαμένος 
χρόνος σε άσκοπη αναμονή. Κατευθυντήρια αρχή στή λει
τουργία τής δημόσιας διοίκησης πρέπει να είναι ή σκέψη ότι ó 
χρόνος του κάθε πολίτη είναι πολύτιμος. Ή δημόσια διοίκηση 
θά πρέπει νά εργάζεται με τρόπο πού να μειώσει στο ελάχιστο 
τό χρόνο αναμονής και διεκπεραίωσης μιας υπόθεσης. Ό 
πολίτης περιμένει σήμερα ώρες ή και μέρες για ένα πιστοποι
ητικό ή μια ιατρική εξέταση. Ό έλεγχος εγγράφων για τήν 
έγκριση αιτήματος διαρκεί μήνες. Εκείνοι πού σήμερα περι
μένουν είναι εκείνοι πού δεν έχουν εξουσία, δέν μπορούν νά 
πιέσουν καί νά εξασφαλίσουν ειδική μεταχείριση. 

II. Οί Δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) 

Ή ριζική μεταρρύθμιση τής δημόσιας διοίκησης δέν μπορεί 
νά πραγματοποιηθεί χωρίς τή βελτίωση τής θέσης καί τήν καλύ
τερη μόρφωση τών δημόσιων υπαλλήλων καί τών υπαλλήλων 
ν.π.δ.δ. 

Θά επιδιωχθεί ή ενιαία ρύθμιση τής δημοσιοϋπαλληλικής 
σταδιοδρομίας σέ όλες τις δημόσιες υπηρεσίες καί τα ν.π.δ.δ. Οι 
κανόνες για το ποιος θά προσλαμβάνεται ώς δημόσιος υπάλλη
λος καί ποιος με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου θά είναι σαφείς καί 
θά εφαρμοστούν αυστηρά. Οί σημερινές ενδιάμεσες καταστά
σεις (έκτακτοι υπάλληλοι) θά καταργηθούν. Οί έκτακτοι υπάλ
ληλοι, πού έχουν τα νόμιμα προσόντα, θά μονιμοποιηθούν. Θά 
ολοκληρωθεί ή εξίσωση τών υπαλλήλων ν.π.δ.δ. με τους δημόσι
ους υπάλληλους. Οί δημόσιοι υπάλληλοι τού αρχικού βαθμού 
θά προσλαμβάνονται μετά από ενιαίο διαγωνισμό γιά όλες τις 
υπηρεσίες, πού θά διενεργείται κατά κύκλους ειδικοτήτων (νο
μικός, οικονομικός κ.λ.π.). Στην περίπτωση διπλωματούχων ή 
πτυχιούχων ανωτέρων ή ανωτάτων σχολών θά καθοριστούν γιά 
τήν πρόσληψη αντικειμενικά κριτήρια καί προδιαγραφές. Σέ 
κάθε βαθμό τής δημοσιοϋπαλληλικής ιεραρχίας θά είναι δυνατή 
ή κάλυψη μικρού αριθμού θέσεων μέ πρόσληψη νέων προσώ
πων, ώστε ή δημόσια διοίκηση νά μπορεί νά αποκτά νέα στελέχη 
μέ υψηλή κατάρτιση. 

Οί δημόσιοι υπάλληλοι χρειάζεται νά διαθέτουν υψηλή γε
νική μόρφωση, γιά ν' ανταποκριθούν στις ανάγκες διαφόρων 
υπηρεσιών. Γιά νά περιοριστεί ή εξειδίκευση, γιά νά βελτιωθούν 
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οι δυνατότητες προαγωγής, για να αποκτήσει ή δημοσιοϋπαλ
ληλική σταδιοδρομία μεγαλύτερο ενδιαφέρον, θα διευκολυνθεί 
ή μετάθεση από υπηρεσία σέ υπηρεσία. Ή συνεχής εκπαίδευση 
και επιμόρφωση θα πραγματοποιείται με τις μεθόδους και σέ 
περιβάλλον πανεπιστημιακής παιδείας. Ή ειδική ανώτερη 
σχολή δημόσιων υπαλλήλων πού προγραμματίζεται σήμερα, 
σκοπό έχει τήν εκπαίδευση των υπαλλήλων στην υποταγή και 
τήν τυποποίηση. 

Για τους δημόσιους υπάλληλους θα ισχύει ενιαίο μισθολό
γιο, πού θα εξασφαλίζει σέ κάθε εργαζόμενο αμοιβή σύμφωνη 
μέ τήν προσφορά του και τήν υπευθυνότητα του στην παραγω
γική διαδικασία. Οι μισθοί θα αναπροσαρμόζονται μέ βάση τήν 
αύξηση τού τιμάριθμου. Το ϊδιο θα ισχύει γιά τό «έφ' άπαξ» πού 
χορηγείται σέ όσους αποχωρούν άπό τήν υπηρεσία. Οι βασικοί 
μισθοί θα βελτιωθούν, όπως και τα οικογενειακά επιδόματα, 
ώστε να εξασφαλιστεί ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης γιά 
κάθε οικογένεια. Ό λ α τα χρόνια υπηρεσίας θα θεωρούνται 
ισότιμα ώς προς τήν σύνταξη, ώστε κάθε χρόνος δουλειάς νά-
έξασφαλίζει ίσο ποσοστό κατά τον υπολογισμό τής σύνταξης. 

Σέ κάθε δημόσια υπηρεσία θα δημιουργηθούν επιτροπές 
άπό υπάλληλους πού θα συμμετέχουν στις αποφάσεις, πού αφο
ρούν στις συνθήκες δουλειάς και στά θέματα τού προσωπικού 
(προσλήψεις, μεταθέσεις, προαγωγές, κ.λ.π.). Σέ συνεργασία μέ 
τις επιτροπές υπαλλήλων και τα συνδικαλιστικά όργανα θα 
απονέμονται χρηματικές αμοιβές σέ περιπτώσεις ιδιαίτερης 
απόδοσης ή προτάσεων γιά τή βελτίωση τής λειτουργίας τής 
διοίκησης. 

Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα μπορούν να συμμετέχουν ώς 
πολίτες στη δημόσια ζωή, σέ συνδικαλιστικές οργανώσεις για 
τήν προάσπιση των υλικών τους συμφερόντων καί σέ πολιτικά 
κόμματα ή οργανισμούς ώς μέλη ή στελέχη, όχι ώς υποψήφιοι. 
Θα μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τή γνώμη τους καί να 
συμμετέχουν σέ δημόσιες συζητήσεις γύρω άπό τους τρόπους 
γιά βελτίωση τής λειτουργίας τής υπηρεσίας τους. 

III. Ή περιφερειακή οργάνωση. Ή Τοπική Αυτοδιοίκηση 
Τό αυταρχικό κράτος συγκεντρώνει όσο τό δυνατό περισσό

τερες εξουσίες στην κεντρική διοίκηση. Έτσι μπορεί να ελέγχει 
πιο αποτελεσματικά τον κρατικό μηχανισμό σ' ολόκληρη τήν 
επικράτεια. "Ετσι μπορεί νά στερεί άπό τους πολίτες τή δυνατό
τητα να συμμετέχουν στις αποφάσεις γιά τις υποθέσεις τους. Ό 
«υδροκεφαλισμός» τής 'Αθήνας δέν οφείλεται σέ λαθεμένη 
αντίληψη γιά τή σχέση κέντρου καί περιφέρειας. 'Οφείλεται στή 
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συνειδητή προσπάθεια της μεγαλοαστικής και μεταπρατικής 
τάξης, πού εξουσιάζει τον τόπο, να εδραιώσει με τον πιο αποτε
λεσματικό τρόπο τήν κυριαρχία της πάνω σ' ολόκληρη τήν οικο
νομική και πολιτική ζωή. Στο σημερινό σχήμα περιφερειακής 
οργάνωσης οι νομοί είναι άπλες διοικητικές διαιρέσεις, οι νο
μάρχες τοποτηρητές τής κυβέρνησης, οι δήμοι και οί κοινότητες 
ελεγχόμενα οργά να για τήν αντιμετώπιση δευτερευόντων θεμά
των σέ τοπικό επίπεδο. Παλαιότερα είχαν γίνει προσπάθειες, 
όπως πχ. από τό σύνταγμα τοΰ 1927, για να δημιουργηθεί το
πική αυτοδιοίκηση μέ ουσιαστικές αρμοδιότητες. Ή Δεξιά μα
ταίωνε όμως πάντα κάθε τέτοια εξέλιξη. Τα αποτελέσματα είναι 
φανερά σ' όλους μας. 

Ή ελληνική ύπαιθρος φθίνει. Πολλά χωριά δέ διαθέτουν 
ούτε τον απαραίτητο για τή ζωή στο χωριό εξοπλισμό (δρόμο, 
ηλεκτρικό, σχολείο, τηλέφωνο). Στις κωμοπόλεις κάθε σημαν
τικό περιστατικό τής καθημερινής ζωής επιβάλλει ταξίδι στην 
'Αθήνα ή στην πρωτεύουσα τού νομού. Στις μεγάλες πόλεις 
δημιουργούνται συνοικίες, όπου έχει πάψει κάθε μορφή συλλο
γικής ζωής και ó πολίτης ζει αποξενωμένος σ' ένα ανώνυμο 
πλήθος μέ άγχος καί μέ συνεχή ταλαιπωρία. 

Τό σημερινό σύστημα περιφερειακής οργάνωσης χρειάζε
ται ριζική αλλαγή. Σκοπός τής αλλαγής δέ θά πρέπει νά είναι μια 
ακόμη αποκέντρωση, πού, όπως οί τόσες άλλες πού έγιναν, 
οδηγεί μόνο σέ μετάθεση των υπηρεσιών καί γραφείων στην 
περιφέρεια. Χρειάζεται μια νέα πολιτική για τήν άσκηση τής 
εξουσίας στην επικράτεια μέ στόχο: 
α) Νά ενισχυθούν απέναντι στην κεντρική κρατική εξουσία οί 

εξουσίες τών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε ν' 
αντιμετωπίζουν αυτόνομα καί χωρίς περιορισμούς τα προ
βλήματα τους. 

β) Νά εξασφαλιστεί ή όσο τό δυνατόν πλατύτερη συμμετοχή τών 
πολιτών στην αυτοδιοίκηση, ώστε ό κάθε πολίτης νά έχει τό 
δικαίωμα καί τή δυνατότητα νά προβάλει τα αιτήματα του 
καί νά εργάζεται για τήν έπιλυσή τους. 

γ) Σέ κάθε οργανωτικό επίπεδο οί αποφάσεις νά παίρνονται 
άπό σώμα πού εκλέγεται καί ή διοίκηση νά καθοδηγείται καί 
ελέγχεται άπό όργανο πού νομιμοποιείται δημοκρατικά. 

Μόνο αν υλοποιηθούν αυτοί οί στόχοι θά τεθεί τέρμα μια για 
πάντα στο αυταρχικό κράτος, θά μεταβληθεί ή δόμηση τής κρα
τικής εξουσίας καί θά μεταφερθεί ή εξουσία στους πολίτες, στή 
βάση. 
Για νά πραγματώσει τή νέα περιφερειακή οργάνωση τό 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά επιδιώξει τή δόμηση τής κρατικής εξουσίας σύμ-
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φωνα με τις ακόλουθες αρχές: 
1. Ή κεντρική κρατική εξουσία θα είναι αρμόδια για όλα τα 

θέματα, πού πρέπει να ρυθμιστούν ενιαία για όλη την επικρά
τεια. Τέτοια θέματα π.χ. είναι ή εξωτερική πολιτική, ή αμυν
τική πολιτική, ή γενική οικονομική πολιτική και ιδιαίτερα τα 
θέματα τα σχετικά με το νόμισμα, τους δασμούς και το σχεδι
ασμό σε εθνική κλίμακα, ή αστική και ή ποινική νομοθεσία. Ή 
κεντρική κρατική εξουσία στους υπόλοιπους τομείς θα εκδί
δει γενικές κατευθύνσεις, νόμους-πλαίσια, υποδείξεις για τή 
διαδικασία, πού θα πρέπει να ακολουθείται κατά τή λήψη 
των αποφάσεων, ώστε να συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι. Θα 
είναι επίσης αρμόδια για τό συντονισμό των ενεργειών τών 
οργάνων τής αυτοδιοίκησης και τήν ενταξή τους σε γενικά 
προγράμματα, πού θα εξασφαλίσουν τήν ϊση ανάπτυξη όλων 
τών περιφερειών τής χώρας. 

2. Ή χώρα θα χωριστεί σε περιφέρειες. Ή περιφέρεια θά απο
τελέσει νέα μονάδα αυτοδιοίκησης και διοίκησης. Θα καλύ
πτει τήν έκταση περισσότερων νομών πού παρουσιάζουν ιδι
αίτερα χαρακτηριστικά και προσδιορίζουν έτσι κοινά συμ
φέροντα του πληθυσμού. 
Ή περιφέρεια θά είναι αρμόδια για τή ρύθμιση κάθε θέματος 
πού δεν είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας της κεντρικής εξ
ουσίας. Θά εφαρμόζει και θά πραγματώνει τους νόμους-
πλαίσια και τις γενικές κατευθύνσεις, έξειδικεύοντάς τους 
και προσαρμόζοντας τους στά τοπικά δεδομένα. Ή περιφέ
ρεια π.χ. θά αποφασίζει για τον τρόπο υλοποίησης τού γενι
κού προγράμματος τής παιδείας, τής υγείας, τών συγκοινω
νιών, στο επίπεδο της. Ή περιφέρεια θά συμμετέχει στην 
εκπόνηση τών γενικών προγραμμάτων και θά συντονίζει τή 
δραστηριότητα τών νομών. Θά συμμετέχει στή διοίκηση και 
στον έλεγχο τής λειτουργίας τών κοινωνικοποιημένων επιχει
ρήσεων, πού βρίσκονται στο χώρο της. 
Ή περιφέρεια διοικείται από περιφερειακό συμβούλιο, πού 
εκλέγεται άπό τους πολίτες τής περιφέρειας μέ καθολική ψη
φοφορία καί αναλογικό σύστημα εκπροσώπησης. Εκτελε
στικό όργανο είναι περιφερειακή επιτροπή, πού εκλέγεται 
από τό συμβούλιο. 
Ή περιφέρεια θά έχει δικούς της πόρους. Σ' αυτήν θά περιέρ
χεται ποσοστό άπό τους γενικούς φόρους πού θά πληρώνουν 
οι κάτοικοι της. Ή κεντρική κρατική εξουσία θά φροντίζει, σε 
συνεργασία μέ τις περιφέρειες, για τήν ανακατανομή τών 
πόρων, ώστε νά υποβοηθηθούν στην ανάπτυξη τους καί οι πιο 
καθυστερημένες οικονομικά περιφέρειες. Ιδιαίτερη προσοχή 
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θα αποδοθεί στην ανάπτυξη των παραμεθορίων περιοχών. Σέ 
όλες τις κοινωνικοποιημένες εθνικές επιχειρήσεις και στους 
δημόσιους οργανισμούς, πού εργάζονται σέ εθνική κλίμακα" 
θα υπάρχουν στο επίπεδο της περιφέρειας διευθύνσεις μέ 
ευρύτατες αρμοδιότητες. 

Ή οργάνωση τής περιφερειακής διεύθυνσης θα πρέπει να 
εξασφαλίζει τή συμμετοχή των εκπροσώπων τής περιφέρειας 
στη λήψη τών αποφάσεων. 

Ή περιφέρεια θα έχει έντονη πολιτιστική δραστηριότη
τα. Θα πρέπει να αναπτύξει τύπο, θέατρο και να συμμετέχει 
στα εθνικά προγράμματα τής τηλεόρασης και τού ραδιόφω
νου. 

3. Ό δήμος και ή κοινότητα θα είναι το βασικό κύτταρο τοπι
κής αυτοδιοίκησης. 
α) Ό δήμος και ή κοινότητα θά έχουν το δικαίωμα, στα πλαί

σια τών κατευθύνσεων τής περιφέρειας, να ρυθμίζουν μέ 
απόλυτη πρωτοβουλία τις υποθέσεις τους. Θα είναι αρμό
διοι να χειρίζονται ολα τα τοπικά προβλήματα όπως π.χ. 
θέματα ύδρευσης, αποχέτευσης, πολεοδομίας, οικισμού, 
τουριστικής πολιτικής, προστασίας τού φυσικού και πολι
τιστικού περιβάλλοντος, συγκοινωνιών, αστυνομίας. 
Ή τοπική αυτοδιοίκηση θά αποκτήσει διοικητική αυτοτέ
λεια. Θά καταργηθούν οί σημερινοί προκαταρκτικοί έλεγ
χοι, οι έλεγχοι σκοπιμότητας και οί πειθαρχικές διώξεις 
πού περιορίζουν κάθε πρωτοβουλία. Ό έλεγχος, όταν 
αποδεικνύεται αναγκαίος, θά διενεργείται εκ τών υστέ
ρων, θά άφορα μόνο σέ μη νόμιμες αποφάσεις καί θά 
πραγματοποιείται άπό τις δικαστικές αρχές, 

β) Ή σημερινή αδυναμία τών οργανισμών τοπικής αυτοδιοί
κησης οφείλεται στην έλλειψη πόρων. Στους οργανισμούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης θά περιέρχεται άπ ' ευθείας ποσο
στό άπό τους γενικούς φόρους, πού θά διαφέρει ανάλογα 
μέ τό είδος τού φόρου (μεγαλύτερο ποσοστό άπό το φόρο 
υπεραξίας, μικρότερο ποσοστό άπό τό φόρο έπί τής προσ
τιθέμενης αξίας), καθώς καί οί τοπικοί φόροι (π.χ. φόρος 
εγκατάστασης). Οί οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης θά 
μπορούν να αναπτύξουν οικονομική δραστηριότητα (π.χ. 
τοπικές επιχειρήσεις, όπως ξενοδοχεία) καί νά διαχειρί
ζονται ελεύθερα τους σχετικούς πόρους τους. Θά ιδρυ
θούν, σέ περιφερειακό επίπεδο, ειδικοί οργανισμοί για τή 
χρηματοδότηση τών έργων υποδομής σέ τοπικό επίπεδο, 

γ) Ή ραγδαία χειροτέρευση τής ποιότητας ζωής στις πόλεις 
οφείλεται στο ότι ιδιώτες επιχειρηματίες ελέγχουν άμεσα ή 



έμμεσα τις δραστηριότητες πού καθορίζουν την ποιότητα 
ζωής (π.χ. τις συγκοινωνίες, τους οικισμούς, την αναψυ
χή). Μια πού κριτήριο τους είναι το κέρδος, αδιαφορούν 
για τις συλλογικές ανάγκες. Οι μεταβολές πού προτείνον
ται για τή βελτίωση τής ποιότητας ζωής και πού αναλύον
ται σέ ιδιαίτερα κεφάλαια θα δώσουν στην τοπική αυτοδι
οίκηση τα μέσα να επηρεάσει αποφασιστικά τή διαμόρ
φωση τού περιβάλλοντος μας. Π.χ. ή ρύθμιση των αγορα
πωλησιών αστικής γής, ή ολοκληρωμένη μελέτη σέ κάθε 
πόλη τής πολεοδομικής προοπτικής, ή επιβολή φορολογίας 
στους κερδοσκόπους, θα επιτρέψουν στην τοπική αυτοδι
οίκηση τήν εκτέλεση έργων πολεοδομικής αναμόρφωσης 
και ανάπτυξης. 

δ) Ό Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων θα αναμορφωθεί για 
να εξασφαλιστεί ή δημοκρατικότερη λειτουργία τής τοπι
κής αυτοδιοίκησης. Τα δημοτικά καί κοινοτικά συμβούλια 
θα είναι τα αρμόδια αποφασιστικά όργανα να επιλύσουν 
όλα τα κρίσιμα για τό δήμο ή τήν κοινότητα ζητήματα. Ό 
δήμαρχος ή ό πρόεδρος τής κοινότητας θά είναι τό εκτελε
στικό όργανο τών αποφάσεων τού συμβουλίου. 
Σέ κοινότητες μέχρι 1000 κατοίκους κυρίαρχο όργανο τής 
κοινότητας θά είναι ή γενική συνέλευση τών πολιτών πού 
έχουν δικαίωμα ψήφου. Στους δήμους μέ πολλές συνοικί
ες, όπως π.χ. ή 'Αθήνα, θά πρέπει νά υπάρξει καί σέ συνοι
κιακό επίπεδο αυτοδιοίκηση (αιρετά συνοικιακά συμβού
λια μέ συγκεκριμένες αρμοδιότητες). Για νά συμμετέχουν 
οι πολίτες στη λήψη τών αποφάσεων πού τους αφορούν 
άμεσα, θά ακολουθηθούν καί στην τοπική αυτοδιοίκηση οί 
κανόνες γιά τον εκδημοκρατισμό τής διοίκησης. Θά δημι
ουργούνται επιτροπές μέ συμμετοχή τών ενδιαφερομένων 
- π.χ. σέ θέματα πολιτιστικά, πολεοδομικά, οικιστικά -, θά 
πραγματοποιούνται δημόσιες έρευνες καί συζητήσεις, δη
μοψηφίσματα πριν από τή λήψη σημαντικών αποφάσεων 
ιδίως σέ πολεοδομικά θέματα, θά επιδιωχτεί ό συνεχής 
διάλογος μέ τις διάφορες ενώσεις προσώπων καί τά σωμα
τεία πού επιδιώκουν νά βελτιωθεί ή ποιότητα ζωής. Είναι 
οί Α.Ε.Β. πού έχει προτείνει τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο Λαό. 

ε) Τό αξίωμα τού δήμαρχου, τού πρόεδρου τής κοινότητας 
καί τού δημοτικού σύμβουλου είναι σήμερα τιμητικό καί 
άμισθο. Ή ρύθμιση τούτη περιορίζει τή συμμετοχή στην 
τοπική αυτοδιοίκηση όσων δέ διαθέτουν υψηλά εισοδή
ματα καί συνεπάγεται τήν ευκαιριακή μόνο ενασχόληση 
τών εκλεγμένων μέ τις υποθέσεις τής κοινότητας ή τού 
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δήμου τους. Πρέπει να εξασφαλιστεί ή χορήγηση αποζη
μίωσης σε όσους δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια να 
ασχοληθούν ταυτόχρονα με το επάγγελμα καί τήν αυτοδι
οίκηση, να τους δοθούν δυνατότητες για επιμόρφωση καί 
επαγγελματική επανένταξη, για να συμμετάσχουν στην αυ
τοδιοίκηση καί οι μή προνομιούχοι. 
Για να αντιμετωπίσει ή τοπική αυτοδιοίκηση τήν αποστολή 
της έχει ανάγκη από εξειδικευμένο διοικητικό και τεχνικό 
προσωπικό. Οι υπάλληλοι των δήμων και κοινοτήτων θα 
εξομοιωθούν προς τους δημόσιους υπαλλήλους, ιδιαίτερα 
στα θέματα του μισθού, τής επιμόρφωσης καί των προαγω
γών. 

4. Ή λύση για πολλά προβλήματα τής τοπικής αυτοδιοίκησης 
προϋποθέτει συνεργασία ανάμεσα σε περισσότερους δήμους 
καί κοινότητες. Ή συνεργασία τούτη καί ή δημιουργία ενώ
σεων άπό δήμους καί κοινότητες θα ενισχυθεί. Ή δημιουργία 
πολλαπλών επιπέδων αποφάσεων μπορεί όμως να έχει ως 
αποτέλεσμα τον περιορισμό τής άμεσης συμμετοχής τών πολι
τών καί τή συγκέντρωση τής εξουσίας σε τεχνοκρατικούς 
μηχανισμούς. Γιά τούτο οι ενώσεις δήμων καί κοινοτήτων 
πρέπει νά έχουν αρμοδιότητες καθορισμένες, να ασχολούνται 
κύρια με τήν εκτέλεση έργων υποδομής, πού αφορούν περισ
σότερους δήμους ή κοινότητες σε καθορισμένη γεωγραφική 
περιοχή. 

5. Δεύτερη βαθμίδα τής τοπικής αυτοδιοίκησης θ' αποτελέσει ή 
επαρχία, τοπική ενότητα πού είναι βαθιά ριζωμένη στις 
παραδόσεις τού λαού μας. Ή επαρχία θα διοικείται άπό 
συμβούλιο, πού θά εκλέγεται σε καθολική -ψηφοφορία με 
αναλογικό σύστημα εκπροσώπησης. 'Εκτελεστικό όργανο θα 
είναι ή επαρχιακή επιτροπή, με συντονιστή τον Έπαρχο, πού 
προΐσταται τών υπηρεσιών. Τά επαρχιακά όργανα θά απο
φασίζουν πάνω στα θέματα, πού χρειάζονται λύση στο επαρ
χιακό επίπεδο, θά συντονίζουν τή δραστηριότητα τών δήμων 
καί κοινοτήτων καί θά παρακολουθούν τήν εκτέλεση τών 
γενικών νομοθετικών καί διοικητικών μέτρων τής κεντρικής 
κρατικής εξουσία ή τής περιφέρειας στο επίπεδο τής επαρχί
ας. Ό νομός θά εξακολουθήσει νά υπάρχει ώς διοικητική 
διαίρεση. 

6. Ή προσαρμογή τού θεσμικού πλαισίου θά απαιτήσει χρόνο. 
Γιά νά ενισχυθεί άμεσα ή τοπική αυτοδιοίκηση θά ληφθούν τά 
παρακάτω μέτρα: α) εξασφάλιση πλήρους διοικητικής αυτο
τέλειας, β) παραχώρηση ουσιαστικών καί αποφασιστικών 
αρμοδιοτήτων, γ_) εξασφάλιση οικονομικής αυτοτέλειας, δ) 
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ενεργοποίηση των δευτεροβαθμίων οργάνων της τοπικής αυ
τοδιοίκησης, ε) σύνδεση της τοπικής αυτοδιοίκησης μέ τα 
συνδικάτα, τους συνεταιρισμούς και τους κοινωνικούς φο
ρείς, στ) προσανατολισμός των οργάνων της τοπικής αυτοδι
οίκησης στη δημοτικοποίηση όχι μόνο τών κλασικών εξυπη
ρετήσεων (π.χ. αποχέτευση, ύδρευση) άλλα και τών κοινωνι
κών παροχών, αγαθών και υπηρεσιών. 

IV. Τα Σώματα 'Ασφαλείας 
Βασική πολιτική για τα σώματα ασφαλείας θα είναι ή ουσι

αστική βελτίωση τού μισθολογικού επίπεδου και τών όρων ερ
γασίας τους. Ή σημερινή μισθολογική μεταχείριση και οι συν
θήκες κάτω άπ' τις όποιες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους είναι 
απαράδεκτες. Είναι εξαιρετικά δύσκολο γιά όσους υπηρετούν 
στα σώματα ασφαλείας να αναπτύξουν ομαλή οικογενειακή 
ζωή, όταν λείπει ή αναγκαία υλική βάση, ένώ παράλληλα πρέπει 
να απασχολούνται πολύ περισσότερο άπ' τους άλλους εργαζό
μενους. Ί ο ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά λάβει μέτρα γιά τήν κατάπαυση αυτής 
τής αδικίας καί τήν ουσιαστική μισθολογική βελτίωση (διαβά
θμιση, πναπροσαρμογή στο ωράριο εργασίας κ.λ.π.). 

Τα σώματα ασφαλείας εξ άλλου άπό όργανα γιά παρακο
λούθηση τής πολιτικής δραστηριότητας τών πολιτών καί γιά 
επιβολή τών πολιτικών απόψεων τής Δεξιάς, πρέπει νά στρα
φούν στην κύρια αποστολή τους πού είναι ή διαφύλαξη τής 
δημόσιας τάξης καί ή καταπολέμηση τού εγκλήματος. Γιά τούτο 
θά πρέπει νά ληφθούν καί εδώ τά μέτρα πού προτείνονται γιά τις 
ένοπλες δυνάμεις, ώστε τά σώματα ασφαλείας νά βρίσκονται 
κάτω άπό τό συνεχή καί πλήρη έλεγχο τής νόμιμα εκλεγμένης 
πολιτικής ηγεσίας, νά είναι κομματικά ουδέτερα, νά αποκτή
σουν δημοκρατική οργάνωση καί οι άνδρες τους νά έχουν τις 
ϊδιες ελευθερίες μέ τους υπόλοιπους πολίτες. Επιπρόσθετα: 

Τά σώματα ασφαλείας θά αναδιοργανωθούν καί θά επιδι
ωχτεί ή βαθμιαία συγχώνευση τους. Θά απαλλαγούν άπό τήν 
κηδεμονία τού στρατού. Κατά τήν εκτέλεση τών καθηκόντων 
τους θά συνεργάζονται μέ τά πρωτοβάθμια όργανα τής τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Ή οργάνωση τών σωμάτων ασφαλείας θά ανα
μορφωθεί μέ πρότυπο τις υπηρεσίες τής διοίκησης καί όχι τις 
υπηρεσίες τών ενόπλων δυνάμεων. Γιά τους αξιωματικούς τών 
σωμάτων ασφαλείας θά ισχύουν οι δημοσιοϋπαλληλικές ρυθμί
σεις. 

Θά εξοπλιστούν μέ τά απαραίτητα μέσα γιά τή δίωξη τού 
εγκλήματος. Κεντρική κρατική υπηρεσία θά είναι υπεύθυνη γιά 
τό συντονισμό τής δίωξης τού εγκλήματος σ' ολόκληρη τή χώρα. 

Ή ανάθεση στα σώματα ασφαλείας τού ελέγχου τής οίκονο-
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μικής δραστηριότητας (π.χ. έλεγχος συναλλάγματος, αγορανο
μικός έλεγχος) έχει ώς αποτέλεσμα πρόσωπα χωρίς την απαραί
τητα εκπαίδευση και ικανότητα καί οργανισμοί πού είναι 
άκτάλληλοι για οικονομικό έλεγχο να προσπαθούν, τίς περισσό
τερες φορές χωρίς ικανοποιητικό αποτέλεσμα, να επιβάλλουν 
την τήρηση τού νόμου. Οι δραστηριότητες πού έχουν σχέση μέ 
την οικονομική ζωή θά αφαιρεθούν άπό τά σώματα ασφαλείας 
καί άλλες ειδικές υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσία δίωξης λαθρεμπορί
ου) καί θά ανατεθούν σέ ειδικό σώμα έλεγχου τής οικονομικής 
δραστηριότητας, ώστε εφεξής πρόσωπα κατάλληλα εκπαιδευ
μένα νά εξασφαλίσουν ουσιαστικό έλεγχο. 

V. Τα Μέσα Μαζικής 'Ενημέρωσης 
Σήμερα τά μέσα μαζικής ενημέρωσης (τύπος, ραδιόφωνο, 

τηλεόραση) βρίσκονται άμεσα ή έμμεσα στα χέρια ιδιωτών επι
χειρηματιών, πού ελέγχουν τήν πληροφόρηση σέ τρόπο ώστε νά 
διασφαλίζουν εξουσία καί κέρδη, καί στά χέρια τού κράτους, 
πού τά έχει μεταβάλλει σέ μέσα προπαγάνδας τού αστικού συ
στήματος καί τής κυβέρνησης τής Δεξιάς. Γιά νά γίνουν ό τύπος, 
ή τηλεόραση, τό ραδιόφωνο, όργανα πληροφόρησης, παιδείας, 
διάλογου, πολιτιστικής ανάπτυξης, πρέπει: 
α) Νά πάψουν νά ελέγχονται άπό ιδιωτικά συμφέροντα. Τούτο 

ισχύει επίσης γιά τήν τηλεόραση καί τό ραδιόφωνο, πού 
ανήκουν μέν στο κράτος άλλ' εξυπηρετούν τή δραστηριότητα 
ιδιωτικών επιχειρήσεων (π.χ. εταιρειών παραγωγής δίσκων, 
παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων) καί είναι σέ στενή 
σύνδεση μ' αυτές, 

β) Νά εξασφαλιστεί ή πρόσβαση σ' αυτά, όσο τό δυνατό περισ
σότερων τάσεων τής κοινής γνώμης (κατοχύρωση τού πλου
ραλισμού), 

γ) Νά εξασφαλιστεί επίσης ή έκφραση καί επικοινωνία όλων 
τών καλλιτεχνικών ρευμάτων καί τάσεων άπό τηλεόραση καί 
ραδιόφωνο, 

δ) Νά καταργηθεί ή λογοκρισία. 'Απαγορεύσεις είναι δικαιολο
γημένες μόνο γιά τήν προστασία τών νέων άπό δημοσιεύματα 
πού εξυμνούν τό έγκλημα, μορφές αντικοινωνικής στάσης 
κ.ο.κ. 

ε) Νά προωθηθεί ή αυτοδιαχείριση. 
Α' Τύπος 

Γιά νά πετύχουμε τους στόχους αυτούς: 
1. θ ά ενισχυθεί ή έκδοση έντυπων άπό συνεταιριστικές οργα
νώσεις δημοσιογράφων. Τό κράτος θά παρέχει, γιά ορισμένο 
χρονικό διάστημα, οχι μόνο κεφάλαια άλλα καί χαρτί, τή χρήση 
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τυπογραφείων και υπηρεσία για τη διάθεση των έντυπων. 
2. Θα χρηματοδοτούνται έντυπα, τα όποια συγκεντρώνουν ορι
σμένες προϋποθέσεις, πού διασφαλίζουν τον περιορισμό της 
επίδρασης των ιδιωτικών συμφερόντων. Τέτοιες προϋποθέσεις 
μεταξύ άλλων είναι: 
α) Νομική μορφή πού εξασφαλίζει τη σχετική ανεξαρτησία τών 

συντακτών απέναντι σε όσους χορηγούν τα κεφάλαια. 
β) Το περιεχόμενο τού έντυπου πρέπει να αναφέρεται σε ποσο

στό 60% τουλάχιστον σε ειδήσεις πολιτικής, οικονομικής, 
κοινωνικής ή πολιτιστικής μορφής. Θά ρυθμιστεί ή ειδησε
ογραφική προβολή τών εγκλημάτων τού κοινού ποινικού δι
καίου. 

γ) Τα έσοδα από τή διαφήμιση να μήν καλύπτουν περισσότερο 
άπό 5 0 % τών εσόδων. 

3. Θά καθιερωθούν κανόνες πού θά εξασφαλίζουν τή διαφάνεια 
στή λειτουργία τών έντυπων. Τό κοινό θά πρέπει να είναι σε 
θέση να πληροφορείται οποτεδήποτε ποιοί είναι οι χρηματοδό
τες ενός έντυπου, ποιοι είναι οι συντάκτες του, ποια τα αποτελέ
σματα τής οικονομικής διαχείρισης. 
4. Θα επιδιωχτεί ή σύνταξη κανονισμού για τή λειτουργία ιδι
ωτικών επιχειρήσεων πού εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά. 
Ό κανονισμός θά προσδιορίζει τα δικαιώματα τού ιδιοκτήτη 
και τών συντακτών στον καθορισμό τής εμφάνισης και τού περι
εχομένου τού έντυπου. 
5. Θά ενισχυθεί ó τύπος στις περιφέρειες. 
6. Θά δημιουργηθεί οργανισμός, πού θά είναι αρμόδιος γιά τήν 
ενίσχυση τοϋ τύπου. Στή διοίκηση του θά συμμετέχουν εκπρό
σωποι άπό τις ενώσεις συντακτών, εκπρόσωποι από τά πολιτικά 
κόμματα, εκπρόσωποι άπό τον οργανισμό προστασίας κατανα
λωτών, άπό τά συνδικάτα και τους συνεταιρισμούς. Ό οργανι
σμός αυτός θά ελέγχει επίσης, αν τά στοιχεία τά οποία δημοσι
εύουν οι εκδοτικές εταιρείες σχετικά μέ τή χρηματοδότηση και 
τή λειτουργία τους ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. 
Β' Τηλεόραση - Ραδιόφωνο 
1. Στο διοικητικό συμβούλιο τής ΕΡΤ (ραδιόφωνο, τηλεόραση) 
θά συμμετέχουν εκπρόσωποι τών πολιτικών κομμάτων, πολιτι
στικών φορέων, συνδικαλιστικών και συνεταιριστικών οργα
νώσεων, τού 'Οργανισμού Προστασίας Καταναλωτών. Τό Διοι
κητικό Συμβούλιο θά επιλέγει τους διευθυντές. 
2. Ή ΥΕΝΕΔ θά καταργηθεί. Ή τηλεόραση και τό ραδιόφωνο 
τής ΥΕΝΕΔ θά περιέλθουν σε φορέα διάφορο τής ΕΡΤ, πού θά 
ανήκει στις περιφέρειες. Τό πρόγραμμα θά συντάσσεται άπό 
στούντιο στις περιφέρειες. 
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Τόσο στον περιφερειακό φορέα όσο και στην ΕΡΤ θα λειτουργεί 
διαιτητική επιτροπή, πού θα αποτελείται από εκπροσώπους τών 
συντακτών, πολιτικών, πολιτιστικών και συνδικαλιστικών φο
ρέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και του 'Οργανισμού Προσ
τασίας Καταναλωτών. Ή διαιτητική επιτροπή θα έχει δικαίωμα 
να παρεμβαίνει στή διαμόρφωση τών προγραμμάτων, ώστε να 
εξασφαλίζεται ή δημόσια έκφραση όλων τών τάσεων τής κοινής 
γνώμης. 
Στην ΕΡΤ και στον περιφερειακό φορέα κανονισμός θα ρυθμίζει 
κάτω άπό ποιες προϋποθέσεις κοινωνικοί φορείς καί ομάδες 
πολιτών θα μπορούν να εκφέρουν απόψεις. Ή τηλεόραση και τό 
ραδιόφωνο θα πρέπει να πάψουν να είναι, αποκλειστικά σχε
δόν, μέσα προσφοράς θεάματος και μουσικής διασκέδασης, 
άλλα να γίνουν και βήματα ανταλλαγής απόψεων, μέσα γιά 
δημόσιο διάλογο. 
3. Τό 'Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων θα αναμορφωθεί ώστε 
άπό όργανο προπαγάνδας τής κυβερνητικής πολιτικής να γίνει 
όργανο πληροφόρησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

'Εξασφάλιση της ισότητας των πολιτών μπροστά στο 
νόμο 

Ι. Ή Δικαιοσύνη 
Ή δικαιοσύνη είναι απρόσιτη σε πολλούς πολίτες, γιατί ή 

προσφυγή σ' αυτήν προϋποθέτει υψηλά έξοδα (π.χ. αμοιβή δι
κηγόρου), ελεύθερο χρόνο και γνώση τών νομικών κανόνων. ' Η 
δικαιοσύνη δεν είναι αρκετά αποτελεσματική, γιατί οι δίκες 
διαρκούν υπερβολικά πολύ χρόνο και οι δικαστές, από προσ
ήλωση στους τύπους, παραβλέπουν τήν ουσία τών υποθέσεων. 
Ή δικαιοσύνη λειτουργεί ώς προασπιστής τού πολιτικού και 
οικονομικού συστήματος στή συγκεκριμένη μορφή πού παίρνει 
σε κάθε ιστορική φάση, όπως έδειξε ή καταδίωξη τών αντιφρο
νούντων πολιτών στή διάρκεια τής δικτατορίας. Σε όλα τούτα 
συντείνουν ή αυστηρή ιεραρχική οργάνωση, πού υποχρεώνει το 
δικαστή νά ακολουθεί τήν εικαζόμενη θέληση τών προϊσταμέ
νων καί τής κυβέρνησης, ô αναχρονιστικός τρόπος οργάνωσης, ή 
χαμηλή παιδεία καί ή έλλειψη μέσων. 

Για να γίνει δημοκρατικότερη ή οργάνωση τής δικαιοσύ
νης: Τό 'Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, πού θα αποφασίζει 
πάνω σέ θέματα σταδιοδρομίας τών δικαστών, θα αποτελείται, 
κατά τό μισό, από μέλη πού εκλέγει τό σύνολο τών δικαστών καί, 
κατά τό μισό, άπό μέλη πού εκλέγει ή Βουλή. Ό Πρόεδρος του 
θα εκλέγεται άπό τα μέλη μεταξύ τους. Το 'Ανώτατο Δικαστικό 
Συμβούλιο θα οργανωθεί σέ τμήματα μέ σύνθεση πού θα μετα
βάλλεται. Κάθε τμήμα θά είναι αρμόδιο για ενα επίπεδο δικαι
οσύνης. 

Οι δικαστές κάθε βαθμού, σέ κάθε δικαστήριο, συνέρχονται 
σέ ολομέλεια. Ή ολομέλεια αποφασίζει πάνω σ' όλα τα θέματα 
λειτουργίας τού δικαστηρίου καί κατανέμει τήν υπηρεσία ανά
μεσα στα μέλη της. 

Ό βαθμός είναι ανεξάρτητος άπό τήν αρμοδιότητα στο 
δικαστήριο. Μεταξύ τών δικαστών δε θα υπάρχει ιεραρχία. 

Για να εξυψωθεί τό επίπεδο τών δικαστών: 
Ή είσοδος στο δικαστικό σώμα θά πραγματοποιείται μετά 

άπό ειδική τριετή επιμόρφωση. 
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Οι δικαστικοί θα παίρνουν μέρος σε ειδικά προγράμματα 
εκπαίδευσης, ώστε να αντιλαμβάνονται την κοινωνική προβλη
ματική των υποθέσεων πού δικάζουν, να πληροφορούνται τις 
συνθήκες στους τόπους δουλειάς, να διαπιστώνουν τα κοινω
νικά αποτελέσματα των αποφάσεων τους και να γνωρίζουν τή 
λειτουργία των φυλακών και αναμορφωτηρίων. 

Για να είναι ή δικαιοσύνη προσιτή στο Λαό: 
Θα οργανωθούν τα δικαστήρια έτσι ώστε ό πολίτης, πού 

καταφεύγει στο δικαστικό μέγαρο, νά κατατοπίζεται χωρίς χρο
νοτριβή πάνω στον τρόπο πού θά υποβάλλει τό αϊτημά του και 
στή διαδικασία, πού θά ακολουθηθεί γιά νά εξεταστεί ή ύπόθε-
σεη του. Θά αυξηθούν τά ειρηνοδικεία και θά διευρυνθούν οι 
αρμοδιότητες τους. Ό πολίτης θά έχει τή δυνατότητα νά προσ
φεύγει σ' αυτά γιά θέματα τής καθημερινής ζωής του χωρίς 
ειδική νομική βοήθεια (δικηγόρος). Ή διαδικασία θά εγγυάται 
τή συμμετοχή του καί τή σοβαρή εξέταση τής υπόθεσης του, 

Θά είναι δυνατή ή απαλλαγή άπό τά δικαστικά έξοδα όσων 
δε διαθέτουν τό εισόδημα γιά νά τά καλύψουν. Οι δικηγορικοί 
σύλλογοι θά παρέχουν, σε συνεργασία με τήν τοπική αυτοδιοί
κηση, δωρεάν νομική βοήθεια. 

Για να επιταχυνθεί ή απονομή τής δικαιοσύνης: 
Οι διάφορες μορφές απονομής δικαιοσύνης (πολιτική, δι

οικητική) θά υπαχθούν σ' έναν ενιαίο φορέα δικαιοσύνης. Τό 
Συμβούλιο Επικρατείας θά καταργηθεί ώς ειδικό και αποκλει
στικό δικαστήριο γιά τή διοικητική δικαιοσύνη. Στα πλαίσια 
τού ενιαίου φορέα θά υπάρχουν σε κάθε δικαστήριο ειδικευ
μένα τμήματα γιά τήν εκδίκαση τών διαφόρων μορφών υποθέ
σεων. Ή πρόσληψη γιά τό δικαστικό σώμα θά είναι όμως ενιαία. 
Ή προσβολή διοικητικής πράξης θά είναι έτσι μελλοντικά δυ
νατή στο δικαστήριο τού τόπου κατοικίας τού ενδιαφερόμενου. 
Ή φορολογική δικαιοσύνη θά πάψει νά είναι προέκταση τής 
φορολογικής διοίκησης. 

Τά πρωτοβάθμια δικαστήρια θά είναι μονομελή. Τά δευτε
ροβάθμια δικαστήρια τριμελή. Τό ανώτατο δικαστήριο θά συν
εδριάζει σέ πενταμελή τμήματα. Σε περίπτωση αναίρεσης δε θά 
παραπέμπει τήν υπόθεση σέ άλλο τμήμα, αλλά θά επιλύει στην 
ίδια δικάσιμο οριστικά τή διαφορά. 

Τά δικαστήρια θά διαθέτουν τό απαραίτητο βοηθητικό 
προσωπικό καί τά τεχνικά μέσα γιά νά διεκπεραιώνονται γρή
γορα οί υποθέσεις. 

Π. Το Δίκαιο 
Τό Δίκαιο ισχυροποιεί τις δομές πού εξασφαλίζουν τήν 
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κυριαρχία της άρχουσας τάξης. Ή αλλαγή του θα είναι βαθμι
αία. Θα συμβαδίζει με τις αλλαγές πού σκοπό θα έχουν το 
μετασχηματισμό της κοινωνίας. "Αμεσα όμως μέτρα πρέπει να 
διευκολύνουν την αναδιάρθρωση της οικονομικής και κοινωνι
κής δομής. 

Τέτοια μέτρα θα είναι: 
Ή εκκαθάριση της νομοθεσίας. Σήμερα ισχύουν πλήθος 

άπο διατάξεις πού πολλές φορές όχι μόνο αντιφάσκουν, άλλα 
κύρια έχουν δημιουργήσει καθεστώς ασάφειας γύρω άπο τις 
ρυθμίσεις πού ισχύουν, διευκολύνοντας έτσι τήν αυθαιρεσία τής 
διοίκησης. Θα επιδιωχτεί ή κωδικοποίηση, σέ ενιαία κείμενα, 
των κατασπαρμένων σέ διάφορους νόμους διατάξεων, ώστε να 
διευκολύνεται ή εποπτεία τής ύλης. 

Στον τομέα τού ιδιωτικού δικαίου: Ή αναμόρφωση τού 
αστικού δικαίου, ώστε να παρέχει προστασία στον καταναλωτή 
(νέοι κανόνες γιά τους έντυπους όρους τών συμβάσεων, κανόνες 
πού θα εισάγουν διαφοροποιήσεις στην ισχύ τού αναγκαστικού 
δικαίου, στο δίκαιο τών συμβάσεων ανάλογα με τήν οικονομική 
δύναμη αυτών πού συμβάλλονται, προστασία τού ατόμου άπό 
τους κινδύνους τής βιομηχανικής ανάπτυξης μέ ρητή καθιέρωση 
τής ευθύνης τού παραγωγού, τροποποίηση τής νομοθεσία γιά τις 
πωλήσεις μέ δόσεις κ.λ.π.). Ή αναμόρφωση τού οικογενειακού 
δικαίου, ώστε να κατοχυρώνει τήν ισότητα τών φύλων. Ή ανα
μόρφωση τού δικαίου τών οικονομικών συναλλαγών, ώστε να 
αναγνωριστεί ή σημασία τής επιχείρησης στην οικονομική ζωή, 
νά διαμορφωθεί τό δίκαιο τού αθέμιτου ανταγωνισμού σέ δί
καιο προστασίας τού καταναλωτή, νά διαμορφωθεί τό δίκαιο 
τής βιομηχανικής ιδιοκτησίας σύμφωνα μέ τις ανάγκες τής οικο
νομικής ανάπτυξης. 

Στον τομέα τού ποινικού δικαίου. Ή κατάργηση τής θανα
τικής ποινής. Ή καθιέρωση ειδικού αδικήματος γιά τους βασα
νισμούς πολιτών. Ή ειδική προστασία τών αστυνομικών, πού 
προβλέπεται σήμερα άπό τό νόμο, πρέπει νά αποκτήσει αντί
βαρο τή διεύρυνση τής προστασίας τών πολιτών απέναντι σέ 
υπερβάσεις εξουσίας άπό τα αστυνομικά όργανα. Ένοχοι τού 
αδικήματος τούτου θα είναι όσοι άπό αμέλεια ή έλλειψη επιτή
ρησης επιτρέπουν τις υπερβάσεις εξουσίας. Ή κατάργηση τής 
διαδικασίας τού αυτόφωρου αδικήματος, γιατί δέν παρέχει 
στον κατηγορούμενο τή δυνατότητα σωστής υπεράσπισης. Ή 
σύνταξη κώδικα οικονομικών παραβάσεων (νοθεία τροφίμων, 
εξαπάτηση τού κοινού, φορολογικές παραβάσεις κ.λ.π.), μέ 
σκοπό νά αποποινικοποιηθούν οι οικονομικές παραβάσεις, 
ώστε νά γίνει δυνατή ή επιβολή ουσιαστικών χρηματικών προσ-
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τίμων. Ή κατάργηση αναχρονιστικών διατάξεων (μοιχεία). Ή 
τροποποίηση της νομοθεσίας για την άμβλωση. Ή ρύθμιση της 
ευθανασίας. Ή διεξαγωγή άπο δικαστικούς της προανάκρισης 
για αδικήματα αστυνομικών και στρατιωτικών σε βάρος πολι
τών. Ή σύνταξη κώδικα προστασίας τού περιβάλλοντος. 

Στον τομέα της δικονομίας. Ή χορήγηση σε κάθε σωματείο 
ή ένωση προσώπων, πού έχει συσταθεί για τήν προάσπιση συλ
λογικών συμφερόντων (π.χ. πολεοδομία, περιβάλλον), δυνατό
τητας για προσφυγή στα δικαστήρια σε θέματα σχετικά με τους 
σκοπούς του. Ή εισαγωγή νέας μορφής αγωγής γιά τήν άσκηση 
απαιτήσεων ενός συνόλου προσώπων (ή αγωγή να ασκείται άπο 
ένα ή περισσότερα πρόσωπα γιά λογαριασμό όλων, ακόμη και 
χωρίς τή συγκατάθεση τους, ώστε τα δικαστήρια να σταθμίζουν 
τήν πραγματική έκταση τής υπόθεσης και να αποφασίζουν σέ 
ενιαία διαδικασία γιά όλους τους ενδιαφερόμενους). 

Ή δημιουργία ταμείου γιά τήν αποζημίωση θυμάτων εγ
κληματικών ενεργειών (π.χ. αέ περίπτωση τραυματισμού δια
βάτη άπο σφαίρα), όταν οι εγκληματίες είναι άγνωστοι ή χωρίς 
περιουσία. 

Στον τομέα του σωφρονιστικού δικαίου: Το σωφρονιστικό 
σύστημα θα πρέπει να ύποβοηθεί τύν επανένταξη τού κατάδι
κου στην κοινωνία. Με τό σκοπό αύτο είναι αντίθετη οργάνωση 
τών φυλακών, πού αφήνει τό φυλακισμένο στην χωρίς έλεγχο 
εξουσία τής διοίκησης τής φυλακής. Οι συνθήκες κράτησης θά 
μπορούν νά ελέγχονται τόσο άπο τις δικαστικές αρχές όσο και 
άπό τους" Έκποόσωπους τών Δικαιωμάτων τού Πολίτη. Ό φυ
λακισμένος θά μπορεί σέ περίπτωση πειθαρχικής ποινής νά 
προσφεύγει σέ δικαστή γιά τήν έπανάκριση τής συμπεριφοράς 
του. 

III. Ή Προστασία τής νεότητας, τής μητρότητας, τών ηλικι
ωμένων 

Τή θέση τών γυναικών, τών νέων και τών ηλικιωμένων στην 
κοινωνία μας χαρακτηρίζουν καταπίεση, εκμετάλλευση, ανισό
τητα, κραυγαλέες ελλείψεις στην κοινωνική ασφάλιση, κρατική 
αδιαφορία και κακές συνθήκες ζωής. Ή κατάσταση αυτή είναι 
αποτέλεσμα τής μορφής τών οικογενειακών σχέσεων, τής οργά
νωσης τής παραγωγής με βάση αποκλειστικά τό κριτήριο τής 
απόδοσης, τής χωρίς ενδοιασμούς επιδίωξης τής προσωπικής 
ωφέλειας. Σκοπούς μιας πολιτικής πού νοιάζεται γιά τον άν
θρωπο πρέπει μακροπρόθεσμα νά είναι ή εξαφάνιση τών αιτιών 
πού οδήγησαν στή σημερινή κατάσταση. Ή σημερινή νομοθεσία 
πρέπει νά μεταρρυθμιστεί γιά νά χειραφετηθούν ολοκληρωτικά 
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οι γυναίκες, να μήν είναι οι ηλικιωμένοι απόβλητοι, να βοηθη
θούν οι νέοι στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της ζωής. 

Για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα 
επιδιώξει: 
1. Γυναίκες: 

Νά αρθούν οι διακρίσεις σέ βάρος της γυναίκας στην αστική 
νομοθεσία, ώστε ή πρωτοβουλία και ή ευθύνη σ' ολα τα θέματα 
τής οικογένειας ν' ανήκει και στους δύο συζυγούς. Θά καταργη
θεί ή αρχηγική θέση πού δίνει ό νόμος στον άντρα, θά κατανεμη
θούν τα οικογενειακά βάρη ανάλογα με τήν περιουσία τού κάθε 
συζύγου, ή περιουσία πού αποκτάται κατά τήν διάρκεια τού 
γάμου θά είναι κοινή καί τών δύο συζυγών, ό θεσμός τής προί
κας θά καταργηθεί, ή εξουσία πάνω στά παιδιά θά ασκείται καί 
από τους δυο γονείς. 

'Να αρθούν οι διακρίσεις στους τόπους δουλειάς. Ή αμοιβή 
πρέπει να είναι ίση για εργασία ίσης αξίας. Οι περιορισμοί στην 
πρόσληψη γυναικών τόσο στο δημόσιο οσο καί στις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις πρέπει νά καταργηθούν. Ή προαγωγή να πραγμα-
τοποιεϊταί μέ ενιαία καί γιά τά δύο φύλα κριτήρια. Γιά νά 
προωθηθεί ή εξίσωση τών δικαιωμάτων πρέπει σέ κάθε ιεραρ
χική βαθμίδα, στις δημόσιες υπηρεσίες καί κοινωνικοποιημένες 
επιχειρήσεις, νά προβλέπεται ή κάλυψη ορισμένου αριθμού θέ
σεων μέ γυναίκες. 
2. Οικογένεια 

Νά προστατευτεί ή μητρότητα. Οι εργαζόμενες γυναίκες 
πρέπει νά έχουν τη δυνατότητα νά εργάζονται καί νά φροντί
ζουν γιά τά παιδιά τους. Θά δημιουργηθούν βρεφικοί σταθμοί 
στους τόπους δουλειάς, θά πολλαπλασιαστούν τά νηπιαγωγεία. 

Νά εξασφαλιστεί οικογενειακή ζωή χωρίς άγχος. Σέ περί
πτωση ασθένειας τού παιδιού θά χορηγείται σ' έναν άπό τους 
συζυγούς άδεια μέ αποδοχές. Οι ώρες τών νηπιαγωγείων καί 
τών σχολείων θά πρέπει νά προσαρμοστούν στά ωράρια εργασί
ας. Ή σχολική οργάνωση θά πρέπει νά εξασφαλίζει τήν απα
σχόληση τών παιδιών στο σχολείο σέ όλη τή διάρκεια τής καθη
μερινής δουλειάς τών γονιών. 

Νά διευκολυνθεί καί νά αναγνωριστεί ή δουλειά στο νοικο
κυριό. Οι νοικοκυρές πού δέν είναι ασφαλισμένες θά μπορούν 
νά αύτασφαλίζονται μέ αντίστοιχη συνεισφορά τού φορέα κοι
νωνικής ασφάλισης. Σέ όλες τις επιχειρήσεις καί δημόσιες υπη
ρεσίες θά πρέπει νά δημιουργηθούν δυνατότητες γιά μερική 
απασχόληση, ώστε νά μπορεί ή γυναίκα νά δουλεύει επαγγελμα
τικά χωρίς νά βλάπτεται ή οικογενειακή ζωή καί ή υγεία της. θ ά 
πρέπει νά διασφαλιστεί ή ανάληψη εργασίας άπό τήν γυναίκα 
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και μετά διακοπή ετών, πού θα οφείλεται στην ενασχόληση της 
με την ανατροφή των παιδιών. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ή 
εκπαίδευση και επιμόρφωση της, για να διευκολυνθεί ή επανέν
ταξη της στην παραγωγική διαδικασία. 

Να περιοριστεί το φορολογικό βάρος στην οικογένεια. 'Από 
το φορολογητέο εισόδημα θα εκπίπτονται, μέχρις ότου δημι
ουργηθεί ικανοποιητικός αριθμός παιδικών σταθμών, τα έξοδα 
για τή φύλαξη τού παιδιού μέχρι 10 ετών κατά τη διάρκεια τού 
χρόνου εργασίας. Για το κάθε μέλος της οικογένειας θα εκπίπτε
ται φορολογητέο εισόδημα ϊσο προς το ελάχιστο όριο συντήρη
σης. 

Να ενισχυθεί οικονομικά ή οικογένεια. Οι εργοδότες θα 
πρέπει νά καταβάλουν στους εργαζόμενους, πέρα άπό τό βασικό 
μισθό, επίδομα για κάθε παιδί, πού θά επιτρέπει στην οικογέ
νεια νά αντιμετωπίσει τα βάρη, πού δημιουργεί τό παιδί. 

'Ιδιαίτερη δημογραφική πολιτική δεν είναι αναγκαία. Ή 
βελτίωση στις συνθήκες ζωής οδηγεί σε αύξηση τών γεννήσεων. 
Ή μείωση τών γεννήσεων είναι αποτέλεσμα αβεβαιότητας και 
κακών όρων διαβίωσης. 
3. Νέοι 

Νά αναγνωριστεί ή ωριμότητα καί ή ευθύνη τής νεολαίας, μέ 
μείωση τού χρόνου ενηλικίωσης καί χορήγηση δικαιώματος γιά 
ψήφο στά 18. 

Νά εξασφαλιστεί ή δυνατότητα συμμετοχής τών νέων σε 
κάθε έκφραση τής ζωής τού τόπου. Θά επιδιωχτεί νά συμμετέ
χουν σε ολλους τους κοινωνικούς φορείς, σέ υπεύθυνες θέσεις, 
νέοι καί νέες, ώστε οι κοινωνικοί φορείς νά έχουν αντίληψη τών 
προβληματισμών πού αναπτύσσονται, σέ πολιτικά-κοινωνικά-
πολιτιστικά θέματα, στά πλαίσια τής προσπάθειας κάθε νέου νά 
ολοκληρωθεί καί νά ανδρωθεί. Ή συντήρηση καλλιεργεί τό 
χάσμα τών γενεών, γιά νά συγκαλύψει υπαρκτές πολιτικές καί 
κοινωνικές διαφορές. Ή κοινωνία πού θέλουμε νά δημιουργή
σουμε πρέπει νά είναι ανοιχτή στους νέους προσανατολισμούς, 
πού δημιουργούνται κατά τή διαδικασία γιά ένταξη τών νέων 
στην παραγωγή καί γιά διάπλαση τής προσωπικότητας τους. Νά 
ενισχυθούν οι νέοι στην προσπάθεια τους να αναπτύξουν καί 
καλλιεργήσουν τήν προσωπικότητα τους. Οι οργανισμοί τοπι
κής αυτοδιοίκησης θά χρηματοδοτήσουν τή δημιουργία κέν
τρων νεότητας καί συλλόγων νέων, πού θά τά διαχειρίζονται, σέ 
κάθε χωριό, κοινότητα, συνοικία καί δήμο. Τά κέντρα καί οι 
σύλλογοι θά είναι φορείς πολιτιστικής μόρφωσης καί ψυχαγω
γίας (θά παρέχουν π.χ. ευκαιρίες ταξιδιών, μουσικής, παιδείας, 
θά διαθέτουν βιβλιοθήκη, αίθουσα γιά δημόσιες συζητήσεις, 
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γυμναστήρια, θα οργανώνουν μαθήματα για επιμόρφωση). Ει
δικός κρατικός οργανισμός διαρθρωμένος σε περιφερειακό επί
πεδο, στη διοίκηση του οποίου θα συμμετέχουν και νέοι, θα 
ύποβοηθεί τή δραστηριότητα των συλλόγων και κέντρων νεότη
τας. Οι επιδοτήσεις θα χορηγούνται με βάση πρόγραμμα για 
κάθε νομό και ειδική σύμβαση με κάθε σύλλογο. Ό οργανισμός 
θα ενισχύει επίσης οικονομικά τις διάφορες μαζικές οργανώσεις 
τών νέων, όπως τους σπουδαστικούς και μαθητικούς συλλόγους, 
τή νεολαία τών συνδικάτων, πολιτιστικούς συλλόγους. 

Νά αρθούν οι διακρίσεις σέ βάρος τών νέων και νά εξαλει
φτεί ή εκμετάλλευση. Το μεγαλύτερο ποσοστό τών νέων πού 
εργάζονται εϊτε στή βιομηχανία είτε στή βιοτεχνία είτε στο χω
ράφι δεν περνάνε άπό καμιά εκπαίδευση, καμιά ειδίκευση, από 
κανένα κατευθυντήριο σύστημα για επαγγελματικό προσανατο
λισμό. Κάθε μέρα διαπιστώνεται άνιση μεταχείριση τής νε
ολαίας με τή δημιουργία ειδικών σχέσεων γιά όσους πρωτοαπα-
σχολούνται ή μαθαίνουν, μέ διαφοροποιήσεις στους μισθούς, τις 
συνθήκες δουλειάς, τήν κοινωνική ασφάλιση. Ή ανεργία καί 
υποαπασχόληση χτυπάει πρώτα άπ' όλα τους νέους εργαζόμε
νους. Τά φροντιστήρια, ή ιδιωτική εκπαίδευση, τά νυχτερινά 
σχολειά απομυζούν το υστέρημα τών γονιών και τών νέων εργα
ζομένων. Ή αμφίβολη επαγγελματική αναγνώριση και κατοχύ
ρωση τών πτυχίων τών αποφοίτων τών τεχνικών σχολών αποτε
λεί τραυματική καθημερινή εμπειρία τών νέων μας. Γιά νά αντι
μετωπιστούν όλα αυτά τά φαινόμενα τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα πάρει σέ 
κάθε τομέα τά απαραίτητα ειδικά μέτρα. Θα δημιουργήσει ύπη-
ρεσίεςγιά επαγγελματικό προσανατολισμό, ειδικές δυνατότητες 
γιά επιμόρφωση τών νέων εργαζομένων (6ωρη εργασία, βρα
δινά μαθήματα) κ.λ.π. 

Νά καταπολεμηθεί ή νεανική εγκληματικότητα, πού είναι 
αποτέλεσμα έλλειψης προσαρμογής στο κοινωνικό περιβάλλον 
και συνακόλουθης τάσης φυγής. Τά αναμορφωτήρια πρέπει νά 
διευκολύνουν τήν επανένταξη τον νέου στην κοινωνία και όχι νά 
τον σπρώχνουν σέ μια περιθωριακή ύπαρξη, πού τον οδηγεί 
πάλι στο έγκλημα. 
4. Ηλικιωμένοι 

Σήμερα ó ηλικιωμένος αισθάνεται εξοστρακισμένος άπό τήν 
οικογένεια και τήν κοινωνία. Ή σύνταξη δεν επαρκεί γιά νά 
αντιμετωπίσει τίς αυξημένες ανάγκες του. Μένει χωρίς απασχό
ληση σέ ηλικία πού θα μπορούσε νά προσφέρει καί έτσι σπρώ
χνεται στο περιθώριο. Μένει χωρίς οικογενειακή ζεστασιά και 
θαλπωρή σέ ηλικία πού τή χρειάζεται. Γίνεται έρμαιο εκμετάλ
λευσης, γιατί οί φυσικές δυνάμεις του δέν επαρκούν γιά νά 
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αντιμετωπίσει μόνος του την καθημερινή ζωή. Είναι ενδεικτικό 
ότι οι «οίκοι ευγηρίας» έχουν πολλαπλασιαστεί. Είναι χαρα
κτηριστικό ότι λειτουργούν χωρίς γιατρούς, ψυχολόγους, νοσο
κομειακό προσωπικό, χωρίς επίβλεψη, χωρίς έλεγχο ως πρρος 
τις αντιπαροχές πού ζητούν. Οί ηλικιωμένοι πεθαίνουν ώς κοι
νωνικά άτομα πολύ προτού επέλθει ό φυσικός θάνατος. 

Για να σπάσουμε τό φράγμα της απομόνωσης πού δημιουρ
γεί τό αστικό σύστημα πρέπει: 
α) Να φροντίσουμε οί ηλικιωμένοι να έχουν τα απαραίτητα 

χρηματικά μέσα. Οί συντάξεις να εξασφαλίζουν περήφανα 
γερατειά. Ή αύτασφάλιση των γυναικών πού δουλεύουν 
στο σπίτι πρέπει νά παρέχει και δικαίωμα σύνταξης, 

β) Νά εξασφαλίσουμε σ' όλους τους ηλικιωμένους κοινωνική 
περίθαλψη. Ό οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης θα παρέ
χει δωρεάν ιατρική παρακολούθηση. Οί οργανισμοί τοπι
κής αυτοδιοίκησης θα πρέπει νά επιμεληθούν τη φροντίδα 
άπό ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Ή σχετική 
υπηρεσία κάθε δήμου ή κοινότητας πρέπει νά διαθέτει γιά 
τήν περιποίηση ηλικιωμένων ειδικευμένο προσωπικό, πού 
θά τους συμπαραστέκεται σέ περίπτωση αρρώστιας. Ό ηλι
κιωμένος έχει δικαίωμα γιά φροντίδα άπό τό κοινωνικό 
σύνολο. 

γ) Νά εξασφαλίσουμε στους ηλικιωμένους ικανοποιητικές 
συνθήκες ζωής. Ή διαμόρφωση τών γηροκομείων νά είναι 
τέτοια, ώστε οί κάτοικοι τους νά μήν είναι απομονωμένοι. 
Θά πρέπει με επέμβαση κοινωνικών λειτουργών, παροχή 
χρηματικών βοηθημάτων, παροχή κατοικίας, νά διευκο
λυνθεί ή συγκατοίκηση τών ηλικιωμένων με τις οικογένειες 
τους υ άλλες οικογένειες. Οί δήμοι και οί κοινότητες πρέπει 
νά φροντίσουν νά αντιμετωπίσουν τις ανάγκες γιά ψυχαγω
γία και νά δημιουργήσουν χώρους γιά τήν ημερήσια παρα
μονή και απασχόληση τών γερόντων. 

δ) Νά εξασφαλίσουμε τη σύνδεση τών ηλικιωμένων με τήν 
παραγωγική διαδικασία. Όλες οί δημόσιες υπηρεσίες και 
κοινωνικοποιημένες επιχειρήσεις θά έχουν τήν υποχρέωση 
νά δημιουργήσουν θέσεις γιά μερική απασχόληση, προσαρ
μοσμένες στις δυνατότητες τών ηλικιωμένων, 

ε) Νά εξασφαλίσουμε τή νομική προστασία τών ηλικιωμένων. 
Οί δικηγορικοί σύλλογοι θά παρέχουν δωρεάν νομική βο
ήθεια σέ συνεννόηση μέ τον οργανισμό κοινωνικής ασφάλι
σης και τήν τοπική αυτοδιοίκηση. Ή εγκατάλειψη ηλικι
ωμένου θά αποτελεί αδίκημα, 

στ) Ειδικός κρατικός οργανισμός θά έρευνα τά προβλήματα 

102 



των ηλικιωμένων και την αντιμετώπιση τους. 
5. "Αρρωστοι 

Ό άρρωστος έχει δικαίωμα να τον σέβονται και να του 
παρέχονται οι ιατρικές υπηρεσίες σε τρόπο ώστε να διαφυλάγε
ται ή προσωπικότητα του. Έ χ ε ι γιά τοϋτο: 
α) Δικαίωμα γιά τη διαφύλαξη της αξιοπρέπειας του. Οι νοσο

κομειακοί θάλαμοι πρέπει νά διαμορφωθούν σε τρόπο ώστε ό 
κάθε άρρωστος νά έχει το απαραίτητο ελάχιστο ιδιαίτερου 
χώρου, 

β) Δικαίωμα γιά πληροφόρηση. Ό κάθε άρρωστος πρέπει νά 
μαθαίνει λεπτομερειακά τους λόγους πού επιβάλλουν ορι
σμένη εγχείριση ή θεραπεία και ποιες θα είναι οι ευχάριστες ή 
δυσάρεστες συνέπειες. Ό άρρωστος δεν είναι αντικείμενο 
γιά την τύχη τού οποίου αποφασίζει ó γιατρός, 

γ) Δικαίωμα νά μην υποφέρει. Ό λ ε ς οι δυνατότητες της σύγ
χρονης τεχνικής πρέπει νά αξιοποιούνται γιά τη μείωση τού 
πόνου, 

δ) Δικαίωμα νά μη μεταβάλλεται, χωρίς γνώση του, σε αντικεί
μενο πειραματισμών άπα την ιατρική επιστήμη. 

6. 'Ανάπηροι 
Ή κοινωνική περίθαλψη τών αναπήρων είναι σέ σπαργα-

νώδη κατάσταση. Οι ανάπηροι έχουν δικαίωμα γιά επαγγελμα
τική και κοινωνική βοήθεια, πού νά διευκολύνει τήν ένταξη τους 
στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή, αλλά και δικαίωμα γιά 
τήν ειδική προστασία πού επιβάλλει ή κατάσταση τους. Θα 
πρέπει: 
α) Ή κοινωνική ασφάλιση νά παρέχει στους ανάπηρους, τους 

σπαστικούς, τους καθυστερημένους πνευματικά, τα αναγ
καία μέσα γιά ανθρώπινη διαβίωση, 

β) Νά δημιουργηθούν, σέ περιφερειακό επίπεδο, ειδικά κέντρα 
γιά αποκατάσταση αναπήρων, ώστε τα μέτρα αποκατάστα
σης νά λαμβάνονται έγκαιρα και νά εφαρμόζονται συνεχώς. 
Τόσο το παιδί οσο και ό ενήλικος πρέπει νά εντάσσονται στο 
κανονικό σχολείο και σέ κανονικούς τόπους δουλειάς, ώστε 
νά είναι δυνατή ή οσο το δυνατόν καλύτερη προσαρμογή τους 
στην κανονική ζωή. 

γ) Νά δημιουργηθούν ειδικά κέντρα γιά θεραπεία και παρακο
λούθηση σπαστικών, ανώμαλων παιδιών, αλκοολικών, τοξι
κομανών. 

IV. ΟΙ Μετανάστες 
Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες βρίσκονται σήμερα στο εξ

ωτερικό, γιατί στο τόπο μας δεν μπόρεσαν νά βρουν δουλειά γιά 
νά ζήσουν. Οί κυβερνήσεις τής Δεξιάς, όχι μόνο προώθησαν τή 
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μετανάστευση για να ξεφορτωθούν τους άνεργους και να απο
φύγουν τις πολιτικές επιπτώσεις άπό την ανεργία, άλλα και 
αδιαφόρησαν ολοκληρωτικά για την τύχη των μεταναστών. Οι 
εργάτες στη Γερμανία αφέθηκαν π.χ. στην εκμετάλλευση τών 
Γερμανών εργοδοτών χωρίς καμιά επίσημη βοήθεια. Τα προξε
νεία και τά κλιμάκια τού υπουργείου απασχόλησης ασχολήθη
καν σχεδόν αποκλειστικά με την αστυνόμευση τών εργαζομέ
νων. Χιλιάδες παιδιά, χωρίς ή με υποτυπώδη σχολική εκπαίδευ
ση, μεγαλώνουν κάτω άπο συνθήκες πού θά τά σπρώξουν στο 
έγκλημα. Οι πληγές πού άνοιξε ή μετανάστευση πρέπει να κλεί
σουν. 
1. Κρατική υπηρεσία θά επιμεληθεί τήν επιστροφή όλων τών 

μεταναστών στην πατρίδα. Θά φροντίζει γιά τήν ανεύρεση 
δουλειάς με τους αντίστοιχους όρους, πού ίσχυαν στο εξωτε
ρικό, καί γιά τήν επίλυση όλων τών σχετικών με τήν επι
στροφή προβλημάτων. Θά παρέχει ένισχύσειςγιά τήν κάλυψη 
τών εξόδων έπανεγκατάστασης. 

2. Γιά να διευκολυνθεί ή επιστροφή θά επιδιωχτεί ή κατάρτιση 
συμβάσεων με τά ξένα κράτη, ώστε οί μετανάστες και μετά τήν 
επιστροφή τους νά μπορούν νά ασκήσουν όλα άνεξαίρετα τά 
δικαιώματα τους άπό τήν κοινωνική ασφάλιση στον τόπο πού 
δούλευαν. 

3. Μέχρι νά πραγματοποιηθεί ή επιστροφή και ανάλογα με τις 
συνθήκες σέ κάθε χώρα: 
α) Θά προωθηθεί ή οργάνωση όλων τών Ελλήνων εργαζομέ

νων σέ ενιαίο φορέα. 
β) Ό φορέας θά διατηρεί, με κρατική βοήθεια, γραφεία όπου 

υπάρχουν Έλληνες εργαζόμενοι, γιά νά τους ύποβοηθεί σέ 
όλα τα προβλήματα τους (δουλειά, κατοικία, σχέσεις με τίς 
ξένες αρχές, θέματα υγείας, πολιτιστικά, κ.λ.π.). 

γ) Οί ελληνικές κοινότητες θά αποκτήσουν ενιαίο καθεστώς 
καί θά υποβοηθηθούν στή δραστηριότητα τους. 

δ) Θά πολλαπλασιαστούν τά ελληνικά σχολεία γιά τά παιδιά 
τών εργαζομένων, θά υποβοηθηθεί ή σύνδεση τους με τά 
ξένα σχολεία τού τόπου κατοικίας. Κανένα Ελληνόπουλο 
δέν πρέπει νά μένει χωρίς μόρφωση. 

ε) Θά επιδιωχτεί, σέ συνεργασία μέ τά ξένα συνδικάτα καί τίς 
ξένες αρχές, ή επιμόρφωση τών εργαζομένων. 
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ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ 

Για μια νέα ποιότητα ζωής 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 

Μέτρα για την υγεία 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πιστεύει πώς κάθε πολιτική στον τομέα της 
υγείας πρέπει να βασίζεται στις εξής αρχές: 
1. Χρέος μιας πολιτείας είναι να προσφέρει μια ζωή απαλλα

γμένη άπο το βραχνά της ανασφάλειας πού δημιουργούν ή 
αρρώστια, ή ανεργία, ή αναπηρία, τα γερατειά. 

2. Ό λ ο ι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα άπο οικονομικές δυνατότη
τες και από τόπο διαμονής, δικαιούνται σωστή ιατρική περί
θαλψη, πού περιλαμβάνει τόσο τήν πρόληψη όσο καί τήν 
έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία. 

3. Οί δραστηριότητες πού θα διασφαλίζουν τή δημόσια υγεία 
δεν πρέπει να υπακούουν στο νόμο τού κέρδους. 

Προϋπόθεση γιά τα παραπάνω είναι ή δημιουργία ενός 
συστήματος πού θά εξυπηρετεί καλύτερα τον άρρωστο, παρέ
χοντας του περίθαλψη στην πιο υψηλή στάθμη πού είναι δυνατή 
και με τά πιο σύγχρονα μέσα πού υπάρχουν. Δε θά υπάρχουν 
διακρίσεις ανάμεσα σε πλούσιους καί φτωχούς, ούτε ανάμεσα 
στις διάφορες κοινωνικές καί επαγγελματικές ομάδες και στις 
διάφορες γεωγραφικές περιοχές. 

Οί συνθήκες δουλειάς καί οί αμοιβές όσων εργάζονται στο 
σύστημα θά είναι ικανοποιητικές, γιά να μπορούν με αίσθημα 
ευθύνης νά επιτελέσουν τό έργο τους. 

Ι. Εθνικός 'Οργανισμός 'Υγείας 
Τό τωρινό καθεστώς νοσοκομειακής, έξωνοσοκομειακής 

καί φαρμακευτικής περίθαλψης θά εκσυγχρονιστεί καί θά ανα
διαρθρωθεί με τή δημιουργία ενός νέου θεσμού, τού Εθνικού 
'Οργανισμού Υγείας (Ε.Ο.Υ.). 

Ή οργανωτική δομή τού 'Εθνικού 'Οργανισμού Υγείας θά 
έχει δύο βαθμίδες: Τό Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας καί τά 
Περιφερειακά Συμβούλια 'Υγείας. 

Το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας θά είναι υπεύθυνο γιά: 
α) το συντονισμό των δραστηριοτήτων καί προγραμμάτων των 
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Περιφερειακών Συμβουλίων, ώστε να παρέχεται ισότιμη 
υγειονομική περίθαλψη σ' όλες τις περιφέρειες. 

β) τη διαχείριση τών κονδυλίων, πού παρέχονται άπο το 
'Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών, για την κατανομή 
τους στα διάφορα Περιφερειακά Συμβούλια, ανάλογα μέ 
τις ανάγκες τους, καί για τήν κατάρτιση του προϋπολογι
σμού τών δαπανών. 

γ) τον έλεγχο τής παραγωγής καί τής διακίνησης τών φαρμα
κευτικών προϊόντων. 

δ) το συντονισμό και προγραμματισμό τής εκπαίδευσης καί 
μετεκπαίδευσης τών γιατρών καί άλλων επαγγελματιών 
υγείας, σέ συνεργασία μέ τα 'Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα. 

ε) τό συντονισμό τής ιατρικής έρευνας σέ όλα τά νοσοκομεία 
καί όλες τις πανεπιστημιακές μονάδες, σέ συνεργασία μέ τον 
κεντρικό φορέα έρευνας (Συμβούλιο Έρευνας). 

στ) τήν οργάνωση καί λειτουργία ορισμένων υπηρεσιών πού 
πρέπει να παρέχονται σέ εθνική κλίμακα, όπως π.χ. ή αιμο
δοσία. 

Τά Περιφερειακά Συμβούλια Υγείας θά είναι υπεύ
θυνα γιά: 

α) τήν οργάνωση τής έξωνοσοκομειακής περίθαλψης, δηλαδή 
τήν εξασφάλιση επάρκειας σέ αριθμό γιατρών γιά τις ανάγ
κες τής περιφέρειας, ίδρυση υγειονομικών σταθμών, δημι
ουργία κινητών μονάδων γιά τις απομακρυσμένες περιοχές 
κ.λ.π. 

β) τήν οργάνωση νοσοκομειακής περίθαλψης, δηλαδή τή δη
μιουργία καί συντήρηση τών νοσοκομείων, πού χρειάζονται 
γιά τήν κάλυψη τών αναγκών τής περιφέρειας, καί επίσης 
τήν εποπτεία τών υπηρεσιών, πού παρέχονται άπό τις μο
νάδες πού υπάρχουν στην περιφέρεια. 

γ) τήν εξασφάλιση φαρμακευτικής περίθαλψης γιά τον πλη
θυσμό τής περιφέρειας. 

δ) τήν οργάνωση υπηρεσιών προληπτικής ίατρικής> 
ε) τήν προστασία τού περιβάλλοντος καί τήν εξάλειψη νοσο-

γόνων παραγόντων. 
στ) τήν προστασία τών ευπαθών ομάδων τού πληθυσμού 
(υπερήλικων, εγκύων, παιδιών, ψυχασθενών κ.λ.π.) 

II. Διοίκηση toi Εθνικού 'Οργανισμού 'Υγείας 
'Απαραίτητη προϋπόθεση γιά τήν καλύτερη εξυπηρέτηση 

τού πολίτη_καί γιά τήν εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών 
δουλειάς είναι να ανατεθεί ó καθοριστικός ρόλος στή διοίκηση 
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του Εθνικού 'Οργανισμού Υγείας στους εκλεγμένους εκπρό
σωπους των άμεσα ενδιαφερομένων. 

Ή διοίκηση των Περιφερειακών Συμβουλίων Υγείας θα 
συγκροτείται άπό: 
α) Εκπρόσωπους των ασφαλισμένων, πού θα είναι εκλεγμένα 

μέλη των συνεταιρισμών, τών συνδικαλιστικών σωματείων 
και της τοπικής αυτοδιοίκησης, 

β) Εκπρόσωπους τών γιατρών και τού νοσηλευτικού, διοικητι
κού καί τεχνικού προσωπικού πού εργάζονται στον Ε.Ο.Υ. 
Ή διοίκηση τού Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας θα συγκρο
τείται άπό: 

α) Εκπροσώπους όλων τών Περιφερειακών Συμβουλίων 
Υγείας, 

β) 'Εκπροσώπους τού Κεντρικού Γραφείου Προγραμματισμού 
και τού Υπουργείου Κοινωνικών υπηρεσιών. 

'Ανάλογη θα είναι και ή συγκρότηση της διοίκησης της κάθε 
μονάδας (π.χ. νοσοκομείων, υγειονομικών σταθμών) μέσα στο 
σύστημα. Ή ανέλεγκτη εξουσία τού διευθυντή τής κλινικής θά 
καταργηθεί και οι σχέσεις μεταξύ διευθυντή καί βοηθών θά 
πάψουν νά διαπνέονται άπό αυταρχικά πρότυπα. 

III. Το Υγειονομικό προσωπικό 
Για την ικανοποιητική στελέχωση τού Ε.Ο.Υ. με ιατρικό 

προσωπικό θά εφαρμοστεί κατάλληλη πολιτική κινήτρων. Ό 
κάθε γιατρός παραμένει όμως ελεύθερος νά αποφασίσει έάν θά 
συμμετέχει στο κοινωνικοποιημένο σύστημα. 

Οί ενταγμένοι γιατροί και οδοντίατροι θά χωριστούν σε δύο 
βασικές ομάδες, τους νοσοκομειακούς καί τους μή νοσοκομει
ακούς γιατρούς. 

Οί φαρμακοποιοί θά χωριστούν σε δύο επίσης ομάδες, εκεί
νους πού δουλεύουν στην έρευνα και τήν παραγωγή τού φάρμα
κου καί εκείνους πού δουλεύουν στή διακίνηση του. 

'Ιδιαίτερη φροντίδα χρειάζεται ή αναμόρφωση τής ιατρικής 
παιδείας, ώστε οί 'Ιατρικές σχολές νά διαμορφώσουν τόν και
νούργιο τύπο γιατρού · οχι εκείνον πού, απαιτεί ó νόμος τής 
αγοράς καί τής επιχειρησιακής σχέσης, άλλα εκείνον πού χρει
άζεται το κοινωνικό σύνολο ως θεραπευτή άλλα καί ώς υπεύ
θυνο κοινωνικό συντελεστή. Ό Ε.Ο.Υ. θά επιμεληθεί τή συνεχή 
επιμόρφωση καί μετεκπαίδευση τών γιατρών, γιά νά είναι γνώ
στες τών σύγχρονων μεθόδων θεραπείας. 

Ό γιατρός, πού θά συμμετέχει στο κοινωνικοποιημένο σύ
στημα θά αμείβεται άπό τόν Ε.Ο.Υ. Ή αμοιβή θά είναι ανάλογη 
προς τό μεγάλο έργο πού προσφέρει ό υγειονομικός στο Λαό καί 
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την ευθύνη πού έχει απέναντι στον άρρωστο. 
Θα δημιουργηθούν σχολές για την εκπαίδευση νοσηλευτι

κού και παραϊατρικού προσωπικού (νοσοκόμες, βοηθοί ιατρι
κών επαγγελμάτων, φυσιοθεραπευτές κ.λ.π.) σέ επίπεδο περι
φερειακών νοσοκομείων. Το προσωπικό αυτό, πού είναι τόσο 
απαραίτητο, είναι σήμερα σχεδόν ανύπαρκτο. 

IV. Έξωνοσοκομειακή περίθαλψη 
Οι ιατρικές υπηρεσίες εκτός τού νοσοκομείου παρέχονται 

από γιατρούς ενταγμένους στο αποκεντρωμένο σύστημα περί
θαλψης. Ό άρρωστος διατηρεί ελευθερία στην επιλογή γιατροί 
στην περιοχή του. Ό γιατρός πού έρχεται σέ επαφή με τον 
άρρωστο είναι ó γενικός (οικογενειακός) γιατρός, πού έχει συν
ολική εικόνα της κατάστασης της υγείας τού άρρωστου και τής 
θεραπείας. Ή παροχή των ιατρικών υπηρεσιών γίνεται εντελώς 
δωρεάν. 

Δημιουργείται σέ κάθε πληθυσμιακό κέντρο υγειονομικός 
σταθμός. Σέ κάθε σταθμό εργάζονται παθολόγοι, γιατροί τών 
κύριων ειδικοτήτων, οδοντογιατροί, κοινωνικοί λειτουργοί και 
τό αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό για την παροχή θεραπευτι
κής και προληπτικής ιατρικής στους κατοίκους τής περιοχής και 
τήν ύγειονολογική παρακολούθηση της. Ό σταθμός είναι σέ 
σύνδεση μέ νοσοκομειακή μονάδα, για νά υπάρχει ή άμεση συν
έχεια και σύνδεση ανάμεσα στην έξωνοσοκομειακή και νοσοκο
μειακή περίθαλψη. 

Ό οικογενειακός γιατρός διατηρεί καρτέλα υγείας γιά τό 
κάθε άτομο πού περιθάλπει. Ή καρτέλα, στέλνεται στο νοσοκο
μείο όταν κάποιος άρρωστος χρειάζεται νοσοκομειακή περί
θαλψη και επιστρέφει συμπληρωμένη μετά τό τέλος τής νοση
λείας στον οικογενειακό γιατρό. 

Ή υγειονομική κάλυψη τής γύρω από τον Υγειονομικό 
σταθμό περιοχής θα γίνεται μέ κινητές ιατρικές ομάδες, όπου οι 
συνθήκες τό επιτρέπουν, ή μέ διατήρηση τών αγροτικών 
ιατρείων στα απομονωμένα χωριά. Ή ποιότητα τής υγειονομι
κής περίθαλψης στην επαρχία δέ θά υστερεί σέ τίποτε άπό τήν 
περίθαλψη στην πρωτεύουσα, πού γιά τό αποκεντρωμένο σύ
στημα περίθαλψης θά είναι μια περιφέρεια όπως όλες οι άλλες 
τής χώρας. 

V. Νοσοκομειακή Περίθαλψη 
Ή αποκέντρωση τού συστήματος Υγείας απαιτεί πριν άπ' 

όλα τή δημιουργία τών αναγκαίων νοσηλευτικών μονάδων στην 
επαρχία, ώστε νά πάψουν νά συγκεντρώνονται οι ασθενείς από 
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όλη τη χώρα στην πρωτεύουσα. Για το σκοπό αυτό: 
α) Θα γίνει ή αξιοποίηση όλων των Νοσοκομείων πού υπάρχουν 

στην επαρχία. Θα καλυφτοϋν οί ανάγκες τους σε ιατρικό, 
νοσηλευτικό προσωπικό και σε εξοπλισμό. 

β) Θα υπάρχει ένα τουλάχιστον Νοσοκομείο πού θα καλύπτει 
τις βασικές ιατρικές ειδικότητες σέ κάθε Νομό. Τα νομαρχι
ακά αυτά Νοσοκομεία βρίσκονται σέ άμεση σύνδεση μέ τους 
Υγειονομικούς Σταθμούς της περιφέρειας και παραλαμβά
νουν κάθε περιστατικό πού δεν είναι δυνατό νά καλύψει ó 
Υγειονομικός Σταθμός. 

γ) Θα δημιουργηθεί ένα τουλάχιστον Γενικό Νοσοκομείο, πού 
θα καλύπτει κάθε πραγματική ανάγκη τού Λαού της περιφέ
ρειας γιά νοσηλεία. Στο γενικό Νοσοκομείο της περιφέρειας 
αποστέλλεται κάθε περιστατικό πού δέν είναι δυνατόν νά 
καλυφθεί άπό τό Νομαρχιακό Νοσοκομείο. Τα περιφερειακά 
Νοσοκομεία θά είναι σέ σύνδεση μέ τίς 'Ιατρικές σχολές πού 
θα ιδρυθούν και πού θά αποτελούν τα κύρια κέντρα ιατρικής 
έρευνας. 

δ) Οί ιδιωτικές κλινικές πού δέν ανταποκρίνονται στίς απαιτή
σεις τής σύγχρονης νοσηλείας θά πάψουν νά λειτουργούν. Οί 
ιδιωτικές κλινικές, πού έχουν σύγχρονο εξοπλισμό καί αρι
θμό κρεβατιών ικανοποιητικό, θά ενταχθούν βαθμιαία στο 
αποκεντρωμένο σύστημα υγείας. 

VI. Φαρμακευτική Περίθαλψη 
Σέ ένα κοινωνικοποιημένο σύστημα υγείας τό «πρόβλημα 

φάρμακα» παύει νά υπάρχει μιά καί παίρνει την πραγματική 
του διάσταση ως μέσο πρόληψης, διάγνωσης καί θεραπείας τής 
αρρώστιας, ξεφεύγοντας άπό τον κερδοσκοπικό χαρακτήρα πού 
τού καθορίζει ή εξάρτηση του άπό ξένα καί ντόπια μονοπωλι
ακά συγκροτήματα καί λογιών λογιών μεσάζοντες. Ή λύση τού 
«προβλήματος» μπορεί νά δοθεί μόνο μέ τήν κοινωνικοποίηση 
τής φαρμακοβιομηχανίας, γιατί μ' αυτόν τον τρόπο ή παραγωγή 
τών φαρμάκων περνάει άπό τά χέρια τών λίγων κερδοσκόπων 
στά χέρια τής κοινωνίας. Ή κοινωνικοποιημένη φαρμακοβι
ομηχανία βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο τού 'Εθνικού 'Οργα
νισμού Υγείας πού: 
α) Δημιουργεί φορείς παραγωγής, ιδρύοντας εργοστάσια ή εν

τάσσοντας μέσα στά πλαίσια τού γενικού προγράμματος 
παραγωγής όσα άπό τά ήδη υπάρχοντα ανταποκρίνονται 
στίς επιστημονικές προδιαγραφές παρασκευής φαρμάκων, 

β) Δημιουργεί φορέα επιστημονικής έρευνας πού περιλαμβάνει 
εργαστηριακή καί κλινική έρευνα, αξιοποίηση ντόπιων πρώ-
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των υλών, ποιοτικό έλεγχο των φαρμάκων και διαιτικών 
προϊόντων πού παρασκευάζονται κ.λ.π. 

γ) Ελέγχει τη διακίνηση και διανομή των φαρμάκων (άπο τα 
φαρμακεία, τα υγειονομικά κέντρα και τα νοσηλευτήρια) καί 
φροντίζει γιά τήν αποθήκευση και τήν ύπαρξη ποσοτήτων 
ετοιμότητας γιά περίπτωση επιδημιών, μαζικών καταστρο
φών (π.χ. σεισμοί) κ.λ.π. 

δ) 'Ελέγχει το κοινωνικοποιημένο σύστημα εισαγωγής των πρώ
των υλών και όσων φαρμάκων δεν είναι δυνατό νά παρα
σκευαστούν άπό τήν εθνική φαρμακοβιομηχανία, καθώς καί 
τής εξαγωγής, γιά όσα φάρμακα είναι δυνατό. 

Ή χορήγηση όλων τών φαρμάκων θα γίνεται εντελώς δω
ρεάν καί μόνο με συνταγή τού θεράποντα γιατρού, ανεξάρτητα 
αν ó γιατρός αυτός είναι ενταγμένος ή όχι στον Ε.Ο. Υ. Έτσι θά 
ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες και θά εξασφαλίσει 
τήν προστασία τού πολίτη άπό τους κίνδυνους πού κρύβει γιά 
τήν υγεία του ή ανεξέλεγκτη λήψη φαρμάκων. 

VI. Προληπτική 'Ιατρική 
Ή ιατρική θά πρέπει νά είναι περισσότερο προληπτική καί 

λιγότερο θεραπευτική. Γιά τούτο θά πρέπει νά εξασφαλιστούν: 
α) Ή αδιάκοπη καί υπεύθυνη διαφώτιση τού λαού σε θέματα 

υγείας, πού θά δώσει τή δυνατότητα γιά τήρηση κανόνων 
υγιεινής και πρόληψης μεταδοτικών νόσων καί νόσων φθο
ράς, 

β) Ή ίδρυση κέντρων γιά έλεγχο και καθοδήγηση, σχετικά με 
τα κοινωνικά και κληρονομικά νοσήματα, 

γ) Ή συστηματοποίηση τών εμβολιασμών καί έπανεμβολι-
ασμών. 

δ) Ή συστηματοποίηση τού άστυϊατρικού ελέγχου καί τού 
ελέγχου τών πηγών μόλυνσης, 

ε) Ή καθιέρωση τού κλινικού καί εργαστηριακού ελέγχου 
υγείας (CHECK-UP) γιά όλο τον πληθυσμό. 

στ) Ή παροχή καί στους ενήλικες τής δυνατότητας νά ασκούν
ται σωματικά (γυμναστική στους τό υς δουλειάς, συνοι
κιακά γυμναστήρια), 

ζ) Ή δημιουργία βρεφικών σταθμών με ιατρικό καί παραϊ
ατρικό προσωπικό γιά τή σωστή καθοδήγηση τών μητέρων 
καί τήν προστασία τής ευαίσθητης βρεφικής ηλικίας. 
Μέσα στα πλαίσια τής προληπτικής ιατρικής θά πρέπει νά 

δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα τής προστασίας τών ευπαθών 
ομάδων, όπως συνηθίστηκε ν' αποκαλούμε τις κατηγορίες εκεί
νες τού πληθυσμού, πού γιά διάφορους λόγους (ηλικία, υγεία 
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κ.λ.π.) απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα και ειδικές συνθήκες απ' 
ότι ó υπόλοιπος πληθυσμός. Στις ομάδες αυτές, πού αντιπροσω
πεύουν σημαντικό ποσοστό πληθυσμού, ανήκουν τα νεογέννη
τα, τα βρέφη και τα παιδιά, οι έγκυες γυναίκες και οί νέες 
μητέρες, οί γέροι, τα σωματικά και διανοητικά ανάπηρα άτομα 
κ.λ.π. Έ τ σ ι είναι αναγκαία ή λήψη μέτρων γιά τή μείωση τής 
βρεφικής και παιδικής θνησιμότητας, την προστασία τής εγκύου 
και τής νέας μητέρας, τή δημιουργία κρατικών γηριατρικών 
μονάδων, τή σωστή οργάνωση των ψυχιατρικών μονάδων, τήν 
επαγγελματική αποκατάσταση τών σωματικά αναπήρων κ.λ.π. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 

Ή κοινωνική ασφάλιση 

Τα μέτρα πού έχουν προταθεί μέχρι τώρα, όπως ή δημιουρ
γία Εθνικού 'Οργανισμού Υγείας, προϋποθέτουν την εξυγί
ανση και συστηματοποίηση τού σημερινού συστήματος ασφάλι
σης. 

Πρέπει γι' αυτό να παρθούν μέτρα πού απ' τη μια μεριά θα 
εξασφαλίζουν τη διατήρηση και την παραπέρα βελτίωση τών 
παροχών πού έχουν κατακτήσει με τους αγώνες τους οι εργαζό
μενοι, κι' άπο την άλλη θα κάνουν δυνατή την ορθολογική οργά
νωση ολόκληρου τού ασφαλιστικού συστήματος καί τήν κάλυψη 
όλων τών κατηγοριών επαγγελματιών και εργαζομένων. Αυτό 
θά απαιτήσει: 
1. Συμμετοχή τών εκλεγμένων αντιπροσώπων τών ασφαλισμέ

νων στα διοικητικά συμβούλια τών ταμείων τους. 
2. Εξυγίανση τών ασθενέστερων ταμείων σε τρόπο ώστε να 

προσαρμόσουν βαθμιαία τις παροχές τους στα επίπεδα τών 
οικονομικά ισχυρών ταμείων. 

3. Τό ΙΚΑ και το TEBE, αφού εξυγιανθούν, να λειτουργήσουν 
κάτω άπό ενιαίους κανόνες κάλυψης τών κινδύνων υγείας καί 
γήρατος. 

4. Σύσταση επιτροπής, πού θά απαρτίζεται άπο εκπροσώπους 
όλων τών ασφαλισμένων, τού Κεντρικού Γραφείου Προ
γραμματισμού τής Κυβέρνησης καί τών πολιτικών κομμάτων, 
γιά νά μελετήσει τή διαδικασία για προοδευτική καί ομαλή 
ενοποίηση τής κοινωνικής ασφάλισης. 

5. Το ορθολογικό τούτο σύστημα ασφάλισης εξασφαλίζει τήν 
ικανοποιητική καί άμεση αντιμετώπιση τών αναγκών όλου 
τού πληθυσμού σε νοσοκομειακή, έξω νοσοκομειακή καί φαρ
μακευτική περίθαλψη, σύνταξη, ενίσχυση σε περίπτωση ατυ
χήματος, αναπηρίας ή ανικανότητας γιά δουλειά, ενίσχυση 
γιά έκτακτες περιπτώσεις (μητρότητα, θάνατος τού προστάτη 
τής οικογένειας) κ.λ.π. Τα ειδικά επιδόματα χορηγούνται με 
κριτήριο τήν πραγματική ανάγκη γι' αυτά. 
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Ή εισφορά κάθε εργαζομένου θα είναι ανάλογη με το εισ
όδημα του και κάθε επιχείρηση και εργοδότης θα εισφέρει 
στα έξοδα κοινωνικής ασφάλισης των εργαζομένων. 
Τά όργανα του προγραμματισμού θα καθορίζουν την εισ
φορά της κεντρικής διοίκησης, των περιφερειών και της τοπι
κής αυτοδιοίκησης, ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγ
κες. 
Οι γραφειοκρατικές διατυπώσεις για τη χορήγηση συντάξεων 
και επιδομάτων θά μειωθούν στο ελάχιστο δυνατό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 

Μέτρα για μια προγραμματισμένη ανάπτυξη του ελ
ληνικού χώρου καί μια ανθρώπινη πόλη 

Ι. Το πρόβλημα καί οι στόχοι 
Ή χώρα μας αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ανάπτυξης 

ανάμεσα στην επαρχία καί στο κέντρο, πού αγγίζει τα όρια 
εθνικής κατάρρευσης (οίκονομικής-δημογραφικής - κοινωνικής 
πολιτιστικής). 

Οι περιφέρειες τής χώρας καί οι διάφορες επαρχίες τους 
αποδιοργανώνονται. Το οικονομικό τους υπόβαθρο αποσυντί
θεται. Ή μιά μετά τήν άλλη εγκαταλείπονται οι παραδοσιακές 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις, κλείνουν οι βιοτεχνίες (π.χ. 
ύποδηματοποιεία, έπιπλάδικα) καί οί μικρές βιομηχανίες (βυρ
σοδεψεία, σαπωνοποιεϊα κ.λ.π.), ενώ τη θέση τους παίρνουν 
παρασιτικές ασχολίες καί λίγες μεγάλες, ασύνδετες μεταξύ τους 
καί μέ τήν περιφερειακή οικονομία, βιομηχανικές μονάδες. 

'Αντιμετωπίζουμε κρίσιμο πληθυσμιακό πρόβλημα, μέ σο
βαρές επιπτώσεις στην κοινωνική ισορροπία καί άμυνα τής χώ
ρας. Ή δημογραφική πυραμίδα παραμορφώνεται. Υπάρχει 
στασιμότητα τών γεννήσεων σέ πολλές επαρχίες, γερασμένος 
πληθυσμός, αύξηση τών εξαρτημένων ηλικιών (ανίκανων παρα
γωγικά) καί τεράστια μετανάστευση, πού απειλεί τήν κοινωνική 
αποσύνθεση ολόκληρων κοινωνιών. 

Τήν οικονομική καί δημογραφική παρακμή ακολουθεί ή 
πολιτιστική παρακμή τής επαρχίας, πού τελικά μένει στο έλεος 
τού μπιλιάρδου, τού φτηνού κινηματογράφου καί τής ακόμα 
φτηνότερης πολιτιστικά τηλεόρασης. Ή επαρχία πάσχει άπο 
πολιτιστική ανία καί αλλοτρίωση. 

Ό φυσικός - οικολογικός κόσμος τής χώρας καταστρέφεται 
σέ βαθμό πού εγγίζει τα όρια εθνικής συμφοράς. Ή διάβρωση 
τών εδαφών, ή κατάληψη τών παραγωγικών εκτάσεων άπό οικι
σμούς, βιομηχανίες, αεροδρόμια, τουριστικές εγκαταστάσεις, 
αυτοκινητόδρομους κ.λ.π. αποτελεί εθνική καταστροφή. Οί 
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υδατικοί, πόροι μολύνονται, τα δάση καταστρέφονται, οι περι
οχές αλιείας εξολοθρεύονται άπο την ασύδοτη αλιεία ακόμα και 
ξένων. Ή εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου γίνεται ληστρικά 
και συνοδεύεται με τεράστιες καταστροφές του (π.χ. τα μάρμα
ρα). Ή αλόγιστη χρήση εντομοκτόνων καταστρέφει την ευαί
σθητη πανίδα και χλωρίδα πολλών περιοχών. 

Το περιβάλλον πού διαμορφώνει ή κοινωνία μας στις πόλεις 
καί στα χωριά αποτελεί προσβολή για τη μεγάλη πολιτιστική, 
λαϊκή μας παράδοση. Ή αυθαίρετη χρήση της γης, σε κραυγα
λέα σύγκρουση προς τα φυσικά οικοσυστήματα κάθε περιοχής, 
και ή εξ ϊσου αυθαίρετη χωροταξική κατανομή τών βασικών 
δραστηριοτήτων και δικτύων υποδομής, ολοκληρώνουν τήν ει
κόνα τής υπανάπτυξης, τής περιβαλλοντικής υποβάθμισης καί 
τής χωροταξικής κατάρρευσης τής χώρας μας. 

Έκτος άπο τήν αυθαιρεσία τού κεφαλαίου καί τής εξουσί
ας, ένας άλλος παράγοντας πού οδήγησε σ' αυτή τή θλιβερή 
πραγματικότητα είναι ή ξένη επέμβαση καί διείσδυση στην οι
κονομική - πολιτική - κοινωνική καί πολιτιστική μας ζωή. Οί 
επιδράσεις τών προγραμμάτων τού Σχεδίου Μάρσαλ, τής Διευ-
θνούς Τράπεζας, τού 'Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνεργασίας 
καί Ανάπτυξης καί σήμερα τών επιταγών «εκσυγχρονισμού» 
προς τά προγράμματα καί τις δομές τής Ε.Ο.Κ., υπήρξαν απο
φασιστικού βάρους στην παραμόρφωση τού Ελληνικού οικο
νομικού - κοινωνικού - πολιτιστικού καί ανθρωπογεωγραφικού 
χώρου. 'Υπήρξαν ταυτόχρονα μέσα επέμβασης, στην πολιτική 
ζωή τής χώρας, καί εξάρτησης. 

"Αλλο αποφασιστικό μέσο εθνικής παραμόρφωσης καί εξ
άρτησης υπήρξε καί είναι ή άνεξέλεκτη καί άναξιολόγητη εισ
αγωγή ξένης τεχνολογίας, ενώ παράλληλα τά μέτρα πού εξαγ
γέλλονται για τήν προστασία άπο τή μόλυνση οδηγούν σ' ενα 
καινούργιο κερδοφόρο πεδίο, τη βιομηχανία άντιμόλυνσης. 

Ή ανάπτυξη τής χώρας, ή διαμόρφωση τής χωροταξικής 
δομής καί τού περιβάλλοντος, θά πρέπει να είναι το αποτέλεσμα 
μιας διαρκούς καί πλατιάς διαδικασίας μέ συμμετοχή τής τοπι
κής αυτοδιοίκησης, τών διαφόρων κοινωνικών φορέων, τού 
κάθε πολίτη καί νά έχει στόχους: 
1. Τήν αποκέντρωση καί όχι τον παραπέρα συγκεντρωτισμό. 
2. Τήν ανάπτυξη εθνικής τεχνολογίας καί τή δραστηριοποίηση 

όλων τών εθνικών πόρων, φυσικών καί ανθρωπίνων. 
3. Τήν ανασυγκρότηση καί επανασύσταση τών εθνικών περιφε

ρειών. Τή σημερινή κατάρρευση σε εθνική κλίμακα πρέπει νά 
διαδεχτεί ενα πλέγμα περιφερειών μέ αυτόνομη, σε μεγάλο 
βαθμό, οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική, διοικητική καί 

117 



πολιτική υπόσταση. 
4. Εθνικό χωροταξικό ιστό πού να διαμορφώνεται από την 

ισόρροπη άλληλοσυσχέτιση των διαφόρων περιφερειών. 
5. Χωροταξική δόμηση της χώρας πού να προχωρεί από το 

επίπεδο των κοινοτήτων, δήμων και επαρχιών προς το περι
φερειακό και εθνικό επίπεδο καί όχι αντίθετα μέ αυθαίρετες 
επεμβάσεις «έκ τών άνω». Σε κεντρικό επίπεδο να αντιμετω
πίζονται μόνο τα καθαρά εθνικής κλίμακας θέματα καί πάντα 
μέ τη συμμετοχή τών εθνικής κλίμακας κοινωνικών καί συν
δικαλιστικών φορέων καί τής εθνικής αντιπροσωπείας. 

II. Περιφερειακή 'Ανάπτυξη - Χωροταξία 
Α. Θα επιδιωχτεί ή Δημιουργία Κεντρικού Φορέα Φυσικών 
Πόρων, Περιβάλλοντος καί Περιφερειακής 'Ανάπτυξης καί 
Χωροταξικής Πολιτικής, πού, σε στενή συνεργασία μέ τα κεν
τρικά καί τα περιφερειακά όργανα προγραμματισμού, θα συν
τονίζει τίς έρευνες τών φυσικών πόρων τής χώρας καί τις μελέτες 
για την ορθολογική εκμετάλλευση τους, θα εξασφαλίζει τήν 
προστασία τοΰ περιβάλλοντος, θά διατυπώνει γενικές αρχές καί 
στρατηγική για τήν χωροταξική πολιτική σε εθνική κλίμακα, θά 
μεριμνά επίσης για τήν κατάρτιση ενός εθνικού σχεδίου χρήσης 
τών εδαφικών καί θαλάσσιων πόρων, τού υδρολογικού δικτύου, 
τών δασών καί δασικών εκτάσεων καί τού αιγιαλού, θά καθορί
ζει τους γενικούς άξονες τών συστημάτων υποδομής τής χώρας 
(μεταφορών, ενέργειας, επικοινωνιών, άρδευσης καί ύδρευσης, 
αποχέτευσης), θά ενημερώνει τό κοινό μέ τήν εισαγωγή σχολι
κών καί εξωσχολικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων πάνω στα 
προβλήματα ανάπτυξης χωροταξίας καί περιβάλλοντος. 
Β. Περιφερειακοί φορείς 'Ανάπτυξης 

Οί φορείς αυτοί θά λειτουργούν στά πλαίσια τής γενικότε
ρης οικονομικής, διοικητικής καί πολιτικής αποκέντρωσης καί 
θά συνδέονται μέ τα όργανα τού δημοκρατικού προγραμματι
σμού. 

Οί προεκτάσεις τών φορέων αυτών θά φτάνουν μέχρι τήν 
κοινότητα. Τό πρώτο επίπεδο ολοκλήρωσης τής αναπτυξιακής -
χωροταξικής διαδικασίας θά είναι τό επίπεδο κάθε 'Επαρχίας. 
Τό οργανωτικό πλαίσιο πού προτείνεται καί ή περιφερειακή 
αυτονομία θά κατοχυρωθούν θεσμικά. Βασικοί στόχοι τής εν
δοπεριφερειακής ανάπτυξης θά είναι: 

1. Ή αναβίωση τού ζωτικού φυσικού περιβάλλοντος. 
2. Ό καθορισμός βασικών ζωνών χρήσεων γής. 
3. Ή ανασυγκρότηση ενός πλήρους παραγωγικού συστήμα

τος, μέ ισόρροπη ανάπτυξη όλων τών παραγωγικών τομέων, 
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ιδιαίτερα γεωργίας και βιομηχανίας. 
4. Ό καθορισμός του ρόλου και τών παραμέτρων ανάπτυ

ξης των αστικών κέντρων. 
5. Ή ενίσχυση και αναζωογόνηση του συστήματος τών 

αγροτικών οικισμών - τών χωριών - πού αποτελούν πανάρχαιο 
κοινωνικό καί οικονομική θεσμό και πού μπορούν να διαδρα
ματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και άμυνα τής χώρας. 
Ή δημιουργία αγροτικών κέντρων με τή συνένωση περισσοτέ
ρων απομακρυσμένων χωριών καί αστικών κέντρων σε κάθε 
περιοχή, ώστε να είναι δυνατή ή προσφορά υπηρεσιών υψηλής 
στάθμης στον πληθυσμό, στην παιδεία, τήν υγεία, τίς συγκοινω
νίες κ.λ.π. (μέγεθος τής πόλης, τής κωμόπολης ή τού αγροτικού 
κέντρου, καθορισμός τού αγροτικού χώρου πού θα εξυπηρετεί
ται άπό τήν περιοχή, προγραμματισμός τών συγκοινωνιών, 
αναγκαία έργα υποδομής κ.λ.π.). 

6. Ή ανασυγκρότηση τής δημογραφικής πυραμίδας και ή 
δημογραφική σταθεροποίηση. 

III. Πολεοδομία - Ρυθμιστικά Σχέδια 
1. Θα δημιουργηθεί φορέας πολεοδομικής ανάπτυξης σέ κάθε 

πόλη με αρμοδιότητες: 
α̂  Τον έλεγχο τής αστικής γης καί τού περιβάλλοντος χώρου 

καί τήν προστασία τους άπό τήν κερδοσκοπία οποιουδή
ποτε τύπου. 

β) Τήν ολοκληρωμένη μελέτη σε κάθε πόλη πολεοδομικού 
συγκροτήματος με μακροχρόνια προοπτική. 

γ) Τήν εκτέλεση έργων πολεοδομικής ανάπλασης καί ανά
πτυξης. Τήν αντιμετώπιση τού προβλήματος τής κατοικί
ας. 

δ) Τή βελτίωση τής λειτουργίας τής πόλης ώς τόπου κατοικί
ας, δουλειάς καί αναψυχής. 

2. Πρέπει να σταματήσει ή διάσπαση τής πόλης σέ ζώνες πού 
αφιερώνονται αποκλειστικά καί μόνο σέ μια δραστηριότητα 
(π.χ. εμπορικό κέντρο, συνοικίες γραφείων, συνοικίες κατοι
κιών). Ή πολεοδομία πρέπει να εξασφαλίζει τήν ύπαρξη σέ 
κάθε συνοικία περισσοτέρων δραστηριοτήτων. Ή δουλειά, ή 
αγορά, τα θεάματα, οι τόποι αναψυχής, πρέπει να δένονται 
οργανικά με τό χώρο κατοικίας. Σήμερα τό κράτος προωθεί 
πολυδάπανες εγκαταστάσεις σέ μεγάλη απόσταση άπό τους 
τόπους κατοικίας. Τα έργα αυτά δεν εξυπηρετούν τελικά, 
παρά ελάχιστους (π.χ. αθλητικό κέντρο 'Αγίου Κοσμά). Ό 
κάτοικος τής πόλης πρέπει να βρίσκει στή συνοικία του τον 
παιδικό σταθμό, τό νηπιαγωγείο, τό σχολείο, τό κέντρο νε-
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ότητας, το γυμναστήριο, το γηροκομείο και γενικά όλες τις 
εγκαταστάσεις εκείνες, πού συμβάλλουν στην κοινωνική και 
πολιτιστική ανάπτυξη ανάμεσα στους κατοίκους. 

Οι κάτοικοι της πόλης ζουν σήμερα απομονωμένοι ό ένας 
από τον άλλο, γιατί δεν έχουν τή δυνατότητα συνάντησης, 
επαφής. Σέ κάθε συνοικία πρέπει νά υπάρχει πολιτιστικό 
κέντρο με αίθουσες θεαμάτων, εστιατόρια, αίθουσες διαλέ
ξεων καί εκθέσεων, γυμναστήρια κ.λ.π., πού θά γίνει έτσι 
τόπος συνάντησης καί θά παρέχει στον καθένα τή δυνατότητα 
να παρακολουθεί καί νά συμμετέχει σέ πολιτιστικές δραστη
ριότητες. Ή παραδοσιακή κοινότητα του χωριού καί τής γει
τονιάς πρέπει νά ξαναζωντανέψει σέ άλλη μορφή. 

Σέ κάθε συνοικία πρέπει νά υπάρχει ένας ή καί περισσό
τεροι χώροι για νά παίζουν τά παιδιά κάθε ηλικίας. Τό παιδί 
θά πρέπει νά έχει τή δυνατότητα νά πηγαίνει στο χώρο αυτό 
μόνο του. 

Ό φορέας πολεοδομικής ανάπτυξης θά πρέπει νά κατα
πολεμήσει τήν εγκατάλειψη τού κέντρου τής πόλης άπό τους 
κατοίκους του, νά αντιμετωπίσει τή ραγδαία επιδείνωση τής 
ποιότητας τών κατοικιών σέ περιοχές με παλιά σπίτια, νά 
φροντίσει οι εγκαταστάσεις πού μολύνουν τό περιβάλλον νά 
βρίσκονται μακριά άπό κατοικημένες περιοχές. 

Γύρω άπό τήν πόλη πρέπει νά υπάρχουν εκτεταμένοι 
χώροι πράσινου καί αναψυχής, προσιτοί με τήν αστική συγ
κοινωνία, εξοπλισμένοι μέ τις απαραίτητες εγκαταστάσεις, 
ώστε νά είναι δυνατή ή χρήση τους άπό το λαό χωρίς ρύπανση 
καί καταστροφή τού περιβάλλοντος. 

Οι εργαζόμενοι εξαρτώνται σέ πολύ μεγαλύτερο βαθμό 
άπό τις υπηρεσίες πού προσφέρει ή ολότητα. Για τούτο απο
τελεί επιτακτικό καθήκον ή άμεση βελτίωση τού περιβάλλον
τος στην Α θ ή ν α καί στή Θεσσαλονίκη, ώστε οι κάτοικοι τους 
νά μήν υφίστανται τις διακρίσεις πού επιβάλλουν σήμερα σέ 
συνοικίες δεύτερης κατηγορίας ή ύδρευση, ή αποχέτευση, οι 
συγκοινωνίες, ή έλλειψη πρόσβασης σέ χώρους πράσινου 
κ.λ.π. Ή διαμόρφωση τής πόλης πρέπει να συμβάλλει στην 
εξαφάνιση καί όχι στην ενίσχυση τών ταξικών αντιθέσεων. 

3. Στον πολεοδομικό φορέα κάθε πόλης θά συμμετέχουν εκπρό
σωποι τής τοπικής αυτοδιοίκησης, τών συνδικάτων, τού 'Ορ
γανισμού Προστασίας Καταναλωτών, τών επιστημονικών 
συλλόγων καί τών σωματείων πού σκοπό έχουν τή βελτίωση 
τής ποιότητας ζωής. 

Κάθε πολεοδομικό πρόγραμμα θά συντάσσεται μέ τή 
συμμετοχή τών κοινωνικών φορέων καί θά δημοσιεύεται, 
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πριν εφαρμοσθεί, για να δοθεί σ' όλους τους ενδιαφερομένους 
ή δυνατότητα να προβάλουν τις απόψεις τους. 

'Αποφάσεις πού είναι καθοριστικές για τη διαμόρφωση 
της πόλης προϋποθέτουν την έγκριση του πληθυσμού (τοπικό 
δημοψήφισμα). 

4. Ό φορέας πολεοδομικής ανάπτυξης θα προτείνει μέτρα: 
α) Για την ανάπτυξη νέων τρόπων οργάνωσης τής κοινωνικής 

ζωής, όπως συγκροτήματα κατοικιών με κοινούς χώρους 
αναψυχής, σχολεία πού είναι ταυτόχρονα πολιτιστικά κέν
τρα, γηροκομεία συνδυασμένα με δυνατότητες μερικής 
απασχόλησης γιά τους ηλικιωμένους, παιδικοί σταθμοί 
συνδυασμένοι με χώρους παιχνιδιού, κουζίνες σε συγκρο
τήματα κατοικιών πού προσφέρουν μαγειρεμένο φαΐ στο 
σπίτι κ.λ.π. 

β) Για να οργανωθεί ή λειτουργία τής πόλης σύμφωνα με τίς 
ανάγκες τών κατοίκων (σχεδιασμός δρόμων γιά τα συλλο
γικά συγκοινωνιακά μέσα, περιοχών αποκλειστικά γιά πε
ζούς, κ.λ.π.). 

5. Ό πολλαπλασιασμός σέ λυόμενα, αυθαίρετα καί μικροκατοι-
κίες, ιδιαίτερα στίς περιφέρειες τών μεγάλων πόλεων (π.χ. 
στή Χαλκιδική, στην Αττική), συνεπάγεται την καταστροφή 
τού φυσικού περιβάλλοντος καί τον εγκλωβισμό τών μεγα
λουπόλεων άπό περιφραγμένες εκτάσεις, με αντίστοιχη επι
μήκυνση τού αναγκαίου χρόνου γιά τήν έξοδο στή φύση. 
Είναι συνεπώς αναγκαίο να καθοριστούν τοποθεσίες γιά τήν 
ανάπτυξη δευτέρων κατοικιών, ή να εκπονηθούν κανόνες 
δόμησης, ώστε τα σπίτια νά εντάσσονται στο περιβάλλον καί 
να συμβάλλουν στή δημιουργία μιας οργανωμένης κοινότη
τας, νά μελετηθούν τα θέματα ύδρευσης, αποχέτευσης, καθα
ριότητας κ.λ.π. 

IV. Ό έλεγχος τού χώρου 
Γιά νά καταπολεμηθεί ή κερδοσκοπία πάνω στή γή καί νά 

αποκτήσει ή τοπική αυτοδιοίκηση τα μέσα γιά τή σύμφωνη με τίς 
ανάγκες τού άνθρωπου ανάπτυξη τού φυσικού καί τού χτισμέ
νου περιβάλλοντος, θα αναμορφωθεί ή σχετική νομοθεσία με 
βάση τίς παρακάτω αρχές: 
1. Ό φορέας πολεοδομικής ανάπτυξης πρέπει νά αποκτήσει τή 

δυνατότητα νά καθορίζει τον τρόπο χρήσης τών ακινήτων. 
2. Τα βάρη γιά τή διαμόρφωση τού χώρου τής πόλης θα φέρουν 

τόσο οί οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης όσο καί οί ιδι
οκτήτες τών ακινήτων, πού ωφελούνται άπό τα μέτρα τού 
φορέα πολεοδομικής ανάπτυξης (π.χ. τό κόστος γιά τήν 
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απαλλοτρίωση ακινήτου καί την μετατροπή του σε χώρο παι
χνιδιού, θα επιβαρύνει καί τα ακίνητα των οποίων οι κάτοι
κοι θα χρησιμοποιούν το χώρο παιχνιδιού). 

3. Θα καθορίζεται ó χώρος στον όποιο προβλέπεται ότι θα 
αναπτυχθεί μακροχρόνια ή πόλη (χώρος δόμησης). Ή τοπική 
αυτοδιοίκηση θα έχει το δικαίωμα να προαγοράζει οποιοδή
ποτε ακίνητο βρίσκεται στο χώρο δόμησης, δηλαδή θα μπορεί 
με δήλωση της, οποιαδήποτε στιγμή, να αποκτά το ακίνητο 
καταβάλλοντος την αξία του. 
Ή ιδιοκτησία τών ακινήτων θα περιέρχεται σε ειδικό φορέα 
της τοπικής αυτοδιοίκησης, στή διοίκηση τοΰ οποίου θα συμ
μετέχουν εκπρόσωποι της καθώς καί εκπρόσωποι τών συνδι
κάτων καί τών άλλων κοινωνικών φορέων. Ό φορέας αυτός 
θά είναι ó μόνος αγοραστής γης από τήν πλευρά του δημόσιου 
ή τού κοινωνικοποιημένου τομέα, ώστε νά μην υπάρξουν 
φαινόμενα ανταγωνισμού ανάμεσα σε υπηρεσίες ή επιχειρή
σεις. 'Ακίνητο πού θά έχει περιέλθει στην ιδιοκτησία τού 
φορέα δε θά μπορεί πλέον νά μεταβιβαστεί κατά κυριότητα σε 
ιδιώτες. Δυνατή θά είναι μόνο ή εκχώρηση τής χρήσης γιά 
περιορισμένο χρονικό διάστημα. 

4. Ή αποζημίωση πού θά καταβάλλεται θά πρέπει νά υπολογί
ζεται σε τρόπο ώστε οί ιδιοκτήτες νά εισπράττουν τήν πρα
γματική άξια τού περιουσιακού στοιχείου. 

5. Όσοι ωφελούνται άπό τήν ανάπτυξη τής πόλης θά πρέπει νά 
μεταβιβάζουν τμήμα άπό το κέρδος τους στην ολότητα. Στην 
περίπτωση υπαγωγής περιοχής στο σχέδιο πόλης οί ιδιοκτή
τες τών ακινήτων τής περιοχής θά συνεισφέρουν στην τοπική 
αυτοδιοίκηση, ανάλογα με τις δαπάνες πού θά απαιτηθούν 
(κόστος αποζημιώσεων καί δημοσίων έργων) γιά τή διαμόρ
φωση τής περιοχής σε πολεοδομικό συγκρότημα. 

V. Οικιστική πολιτική 
Ή οικιστική πολιτική πού ακολουθήθηκε μέχρι σήμερα αντιμε
τώπισε τήν κατοικία ώς εμπορεύσιμο είδος ή τήν «οικοδομική 
δραστηριότητα» ώς μοχλό γιά αναθέρμανση ή άποθέρμανση τής 
οικονομίας. 

Το κύμα τής εσωτερικής μετανάστευσης, πού καλλιεργή
θηκε γιά τήν προσφορά φτηνού εργατικού δυναμικού στά 
αστικά καί ημιαστικά κέντρα, όπου σήμερα κατοικούν τα δύο 
τρίτα τών Ελλήνων, δημιούργησε πρόσθετες ανάγκες σε κατοι
κίες. Το εμπορευματικό προϊόν τής οικοδομής έγινε έτσι αντι
κείμενο εκμετάλλευσης άπό το κύκλωμα τής κερδοσκοπίας στη 
γή καί στά υλικά καί τής εκμετάλλευσης τής υπεραξίας, πού 

• παράγει το τεχνικό καί εργατικό δυναμικό. 
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Oí τιμές των διαμερισμάτων έφθασαν σε απλησίαστα ύψη 
για τίς ασθενέστερες οικονομικά λαϊκές τάξεις, που εξακολου
θούν να ζουν κάτω άπο απαράδεκτες στεγαστικές συνθήκες, 
παρά το φαινομενικό οικοδομικό οργασμό πού παρατηρήθηκε 
κύρια μέχρι τό 1973. Οι λαϊκές τάξεις αναζήτησαν διέξοδο στην 
«αυθαίρετη» αύτοστέγαση στις παρυφές τών πόλεων. Τα «αυ
θαίρετα» αποτελούν ηράκλειο έργο τών καταπιεσμένων τάξεων 
και δίνουν τό μέτρο της ζωντάνιας και τής δύναμης τού λαού. 
Βέβαια στερούνται οποιασδήποτε υποδομής, ενώ οι λειτουργι
κές ατέλειες οφείλονται στην έλλειψη τεχνικών συμβουλών. 

Στις αγροτικές περιοχές έχουμε έγκατάλλειψη κατοικιών, 
έλλειψη στοιχειώδους συντήρησης, ιδιαίτερα στους παραδοσι
ακούς οικισμούς, όπου ή τό παραδοσιακό στοιχείο αγνοήθηκε 
εντελώς άπο την πολιτεία ή τό υπερβολικό κόστος συντήρησης 
τους χρεώθηκε στους ώμους τού αγρότη. Μια δήθεν απόπειρα 
κατασκευής κατοικιών άπο τις Μ.Ο.Μ.Α. κατέληξε σέ ακατοί
κητους οικισμούς, γιατί κρίθηκαν απαράδεκτοι άπο τους κατοί
κους (π.χ. Ζαχάρω, "Αρτα, Γιάννενα κ.λ.π.). Ό στραγγαλισμός 
τών βασικών άρχων τής οικιστικής και τής ένταξης στο φυσικό 
περιβάλλον, ή περιφρόνηση τού παραδοσιακού τρόπου ζωής 
τών κατοίκων, άλλα και ουσιαστικές ατέλειες κάνουν αδύνατη 
τήν κατοίκηση τους. 'Από τήν παρακολούθηση τών στατιστικών 
πινάκων «ανέσεων» τών νοικοκυριών προκύπτει ή τεράστια 
διαφορά στην «πρόοδο» ανάμεσα στο κέντρο και στην περιφέ
ρεια. Έτσι σέ σχέση μέτό 1961, για τήν περίπτωση τών νοικοκυ
ριών πού δέ διαθέτουν λουτρό ή ντους, είχαμε βελτίωση στις 
αστικές περιοχές 45%, στις ημιαστικές 18% και στις αγροτικές 
5%. 

Τα δάνεια πού δόθηκαν για αγροτικά σπίτια αποτελούν 
εμπαιγμό, μια πού τό χαμηλό ύψος τους είχε ώς αποτέλεσμα 
δυσβάστακτη υποχρέωση τών αγροτικών οικογενειών άπο άλ
λες πηγές κι' άλλοτε αδυναμία να τελειώσουν τήν κατασκευή ή 
και τα δυο μαζί. 

Στις εργατικές κατοικίες οι προϋποθέσεις για απόκτηση 
στέγης από τον Αυτόνομο 'Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας 
είναι ουσιαστικά απαγορευτικές. 

Γιά τήν αντιμετώπιση τών σημερινών προβλημάτων στον 
τομέα τού οικισμού θά επιδιωχτεί να αυξηθεί σημαντικά ό αρι
θμός και να βελτιωθεί ή ποιότητα τών κατοικιών τόσο στις 
πόλεις όσο και στις αγροτικές περιοχές. Πρέπει να εξασφαλιστεί 
στέγη στις 75.000 οικογένειες πού υπάγονται στην κατηγορία 
τών θεομηνιόπληκτων, παραπηγματούχων και προσφύγων καί 
στά 113.000 νοικοκυριά, πού ζουν κάτω άπο απαράδεκτες κοι-
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νοβιακές συνθήκες. Πρέπει να βελτιωθούν οι συνθήκες κατοι
κίας για τα 286.000 νοικοκυριά, πού ζουν κάτω άπο δυσμενέ
στατες συνθήκες πυκνότητας και για όσα ζουν κάτω άπο ανθυ
γιεινές συνθήκες. (1 έκατομ. χωρίς βρύση, 5,5 έκατομ. Έλληνες 
χωρίς λουτρό). 

Οι κατοικίες των εργαζομένων πρέπει να ανταποκρίνονται 
σε κανόνες ποιότητας, πού θα διασφαλίζουν άνετη διαβίωση 
(μόνωση, καλή ποιότητα υλικών, αριθμός δωματίων ανάλογος 
με τά μέλη τής οικογένειας). Οι εργατικές κατοικίες δίπλα στους 
αυτοκινητόδρομους, στά εργοστάσια, δημιουργούν και καθι
ερώνουν τις ταξικές διακρίσεις. 

Ή οικιστική πολιτική θα πρέπει νά υλοποιείται άπο ειδι
κούς φορείς τής τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου θα συμμετέχουν 
εκπρόσωποι των κοινωνικών φορέων κάθε περιοχής και των 
οικιστών. Οι φορείς αυτοί θα κατασκευάζουν και θα διαχειρί
ζονται τά οικοδομικά συγκροτήματα. Ταυτόχρονα όμως θα επι
διωχτεί, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές, νά ενισχυθούν οι 
οικογένειες, ώστε νά φτιάξουν μόνες τους το σπίτι τους. 

Ή Ελληνική Οικογένεια δέν μπαίνει στις κατοικίες-
κονσέρβες, πού αναπόφευκτα φτιάχνει ή λεγόμενη «οργανω
μένη δόμηση» άπο κάποιο υδροκέφαλο συγκεντρωτικό οργανι
σμό. Χρειάζεται κατοικία πού νά προσαρμόζεται οργανικά στις 
ανάγκες της. Αυτή τήν κατοικία μπορεί νά τή φτιάξει ή οικογέ
νεια, άρκεϊ ή Πολιτεία νά ανταποκριθεί στις ευθύνες της. 

Πέρα άπο τή διασφάλιση τοΰ απαραίτητου εισοδήματος 
στην πόλη, άλλα κύρια στις αγροτικές περιοχές, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
θά επιδιώξει: 
α) Έλεγχο τής γής τών οικισμών και προετοιμασία με τήν 

κατάλληλη τεχνική και κοινωνική υποδομή, 
β) Πλήρη έλεγχο στο κόστος και στή διακίνηση τών δομικών 

υλικών, 
γ) Χορήγηση μοκροχρόνιων δανείων σε όσους έχουν πραγμα

τική ανάγκη. 
δ) Πλήρη τεχνική συνδρομή, 
ε) 'Αναγνώριση φορολογικών απαλλαγών. 
στ) Ενίσχυση τής αποταμίευσης, πού σκοπό ε;-'ει τή χρηματο

δότηση τής ιδιοκατοίκησης. 
Ή τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει νά δημιουργήσει - στις με

γάλες πόλεις σε κάθε συνοικία - γραφεία, πού θά κατατοπίζουν 
δωρεάν, όσους αναζητούν κατοικία, γιά τήν υπάρχουσα προσ
φορά και τους όρους μίσθωσης. 

Τέλος, τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά προχωρήσει σέ ουσιαστική νομική 
και πολεοδομική νομιμοποίηση τών αυθαίρετων, τήν ένταξη 
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τους σ' ένα ανθρώπινο πολεοδομικό-οίκιστικό περιβάλλον, πού 
θα έχει τον απαραίτητο κοινωνικό εξοπλισμό και τα αναγκαία 
έργα υποδομής. 

VI. Μισθώσεις 
Το δίκαιο των μισθώσεων, πού χαρακτηρίζεται σήμερα άπο 

τήν παράλληλη ύπαρξη ρυθμίσεων πού βασίζονται σε διαφορε
τικές αρχές (αστικός κώδικας - ένοικιοστασιακή ρύθμιση), θα 
πρέπει να αναμορφωθεί σέ ενιαία βάση. Ή σύμβαση μίσθωσης 
πρέπει να εξασφαλίζει τή δυνατότητα για μακρόχρονη παρα
μονή με υποχρέωση περιοδικής αναπροσαρμογής τού μισθώμα
τος πού θα ελέγχεται άπο τό δικαστήριο, ώστε να μήν είναι ή 
κατοικία αντικείμενο κερδοσκοπίας. Πρέπει όμως ταυτόχρονα 
ή νομοθετική ρύθμιση να εξασφαλίζει σ' όποιον έχει επενδύσει 
τις αποταμιεύσεις του σέ ακίνητα ικανοποιητική απόδοση. 
Τμήμα τού μισθώματος θα πρέπει να επενδύεται περιοδικά γιά 
τή διατήρηση ή και τή βελτίωση τού οικήματος. 

VII. Δημόσια και 'Ιδιωτικά "Εργα 
Οι μεγάλες τεχνικές εταιρείες, πού δημιουργήθηκαν και 

γιγαντώθηκαν στην περίοδο τής δικτατορίας, μονοπωλούν σή
μερα δημόσια και σημαντικά ιδιωτικά έργα, με άμεση συνέπεια 
τή συμπίεση και τον εξοστρακισμό τών μικρομεσαίων κατα
σκευαστών. Ταυτόχρονα τό κύκλωμα τών εμποροβιομηχανικών 
επιχειρήσεων δομικών υλικών πραγματοποιεί υπερβολικά 
κέρδη μέ αυθαίρετο καθορισμό τιμών. 

Γιά τήν αντιμετώπιση τών προβλημάτων χρειάζεται: 
1 Ό προγραμματισμός τών έργων να εντάσσεται στή διαδικασία 

περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού και να γίνεται μέ 
κριτήρια τήν ανάπτυξη τής περιφέρειας και τήν εκτέλεση έρ
γων υποδομής και κοινωνικής πολιτικής (στέγη, υγεία, παι
δεία) ενταγμένα στά πλαίσια τής σύμμετρης οικονομικής ανά
πτυξης όλων τών περιφερειών. 

2. Ή δημιουργία άπο κάθε περιφέρεια κατασκευαστικών επι
χειρήσεων, πού θά εξοπλιστούν μέ τον απαραίτητο τεχνικό 
εξοπλισμό γιά τήν πραγματοποίηση και συντήρηση τών δημό
σιων έργων στην περιφέρεια. Ή επιχείρηση θά καταρτίζει 
κάτω άπο τήν εποπτεία τών περιφερειακών οργάνων, συμβά
σεις μέ τους δήμους, τις κατοικίες, τά νομικά πρόσωπα δημό
σιου δίκαιου κ.λ.π. γιά τήν εκτέλεση τών έργων. 

3. Ή δημιουργία κοινοπραξιών και συνεταιρισμών (προμηθευ
τικών - καταναλωτικών - κατασκευαστικών) τών μικρομε
σαίων κατασκευαστών και τεχνικών, μέ συμμετοχή όλων τών 
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σχετικών κλάοων (τεχνικών, εργατοτεχνικών κ.λ.π.) για τη 
μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων. 

4. Ή δημιουργία Τράπεζας Έργων, πού θα χρηματοδοτεί τους 
συνεταιρισμούς, τις κοινοπραξίες και τις μικρομεσαίες κατα
σκευαστικές επιχειρήσεις, μελετητικά γραφεία κ.λ.π. 

5. Ό αυστηρός έλεγχος τής ποιότητας και τών τιμών τών υλικών 
και ή τυποποίηση τών υλικών κατασκευής στα πλαίσια μιας 
συνεχούς προσπάθειας καί έρευνας για τήν ανάπτυξη μιας 
αυτόνομης βασικής Ελληνικής κατασκευαστικής τεχνολογί
ας. 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα προωθήσει άμεσα προτάσεις για εξυγί
ανση όλου τού κυκλώματος δημόσια και ιδιωτικά έργα (προ
γραμματισμός - έρευνα - μελέτη - επίβλεψη - στελέχωση τεχνι
κών υπηρεσιών - ανάθεση - προδιαγραφές - ποιότητα καί τιμές 
υλικών - ποιότητα έργων). 
Ειδικότερα για τον τομέα μελετών θά ληφθούν τα ακόλουθα 
μέτρα: 
1. 'Απαγόρευση στην ανάθεση μελετών σε ξένες εταιρείες. 
2. 'Απαγόρευση διακηρύξεων δημοπρασιών κατασκευής έργων 

χωρίς πλήρη μελέτη, εϊτε μέ έμμεση ανάθεση τής μελέτης σέ 
κατασκευαστικούς φορείς ή θυγατρικές εταιρείες. 

3. 'Απαγόρευση για οποιασδήποτε μορφής απ' ευθείας ανάθεση 
μελέτης. 

4. Διενέργεια διαγωνισμού τεχνικών ιδεών, στις περιπτώσεις 
πού αρμόδια επιτροπή τού Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλά
δος αποφαίνεται γι' αυτό, καί κατοχύρωση τής συμμετοχής 
ομάδων βάσει κριτηρίων καί όχι προσώπων. 

Στον τομέα τών κατασκευών; 
1. Ή ανάθεση τής κατασκευής θά γίνεται μόνο μέ δημόσιους 

διαγωνισμούς. 
2. Τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα θά είναι έτσι μελετημένα ώστε 

νά δημοπρατούνται σέ αυτοτελή τμήματα μέσα στις δυνατό
τητες τών μικρομεσαίων κατασκευαστών. 

3. Θά ενοποιηθεί καί θά απλουστευτεί ή νομοθεσία δημόσιων 
έργων γιά όλους τους φορείς. 

4. Θά αυξηθούν οι δημόσιες επενδύσεις σέ έργα κοινής ωφέλει
ας. s 

5. Θά ελέγχονται αυστηρά ή ποιότητα καί οί τιμές τών υλικών. 
Ειδικότερα οί τιμές τών μηχανημάτων, τών ανταλλακτικών 
καί τών λοιπών εισαγόμενων ειδών τεχνικού εξοπλισμού. 

VIII. Έργα υποδομής 
Οί περισσότερες πόλεις καί τό σύνολο τών χωριών τής χώ-
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ρας εξακολουθούν και σήμερα να στερούνται τα βασικά έργα 
υποδομής. Πέρα άπό το οδικό δίκτυο, για το όποιο οι στόχοι 
αναλύθηκαν στο κεφάλαιο τής συγκοινωνιακής πολιτικής, οξυ
μένα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι περιοχές στον τομέα τής 
ύδρευσης και τής αποχέτευσης. 

'Ακόμη και στο λεκανοπέδιο τής 'Αττικής ή κατάσταση 
είναι απαράδεκτη γιατί ή αποχέτευση γίνεται με βυτία καί 
απορροφητικούς βόθρους πού, πέρα άπό τήν τεράστια οικονο
μική επιβάρυνση, αποτελούν δημόσιο κίνδυνο για τήν υγεία των 
κατοίκων. Ί ο αίσχος τής αντιμετώπισης με «χαβούζες» αποτελεί 
μοναδικό φαινόμενο στην ιστορία των σημερινών πόλεων. 
Το σημερινό πρόβλημα τής αποχέτευσης μπορεί ν' αντιμετωπι
στεί: 
α) Με στοιχειώδη χρηματοδότηση άπό τις δημόσιες επενδύσεις 

πού στρέφονται σήμερα σε έργα βιτρίνας (Λεωφόρος Συγ
γρού, 'Αεροδρόμιο, παραλιακοί λεωφόροι κ.λ.π.), 

β) Μέ τήν ανάληψη τής ευθύνης των έργων άπό τήν Τοπική 
Αυτοδιοίκηση μέσω συνδέσμων πού θα δημιουργηθούν ει
δικά για τό σκοπό αυτό καί μέ τή δημιουργία (ή τήν αναμόρ
φωση όπου υπάρχουν) περιφερειακών φορέων επιτελικού 
χαρακτήρα μέ τή συμμετοχή τής Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

'Ανάλογη θα είναι ή αντιμετώπιση τού θέματος τής ύδρευσης 
όπου σήμερα τα έργα γίνονται ευκαιριακά, χωρίς τις απαραίτη
τες μελέτες καί χωρίς στοιχειώδη ερευνητική δουλειά. 

Βασική προϋπόθεση γιά τή σωστή αντιμετώπιση τού προ
βλήματος τής ύδρευσης άλλα καί τής άρδευσης αποτελεί ή ύδρο-
γεωλογική έρευνα κατά περιφέρεια, (ύδρογεωλογικός χάρτης, 
ύδρομαστευτικά έργα, ύδροαποθεματικό δυναμικό, καθορι
σμός ύδατοδυναμικοΰ κάθε υδροφόρου ορίζοντα κ.λ.π.). Ή 
έρευνα θα πρέπει να επεκταθεί προς τήν κατεύθυνση τής αφα
λάτωσης. Τά απαραίτητα εγγειοβελτιωτικά έργα προϋποθέτουν 
τήν εκπόνηση εδαφολογικών χαρτών γιά ακριβή προγραμματι
σμό γεωργικών περιοχών, ειδικών χαρτών καταλληλότητας 
εδάφους γιά συγκεκριμένες καλλιέργειες, χαρτών γεωικανότη-
τας, εγγείων βελτιώσεων κ.λ.π. 

Γενικότερα βασική υποδομή θά αποτελέσει ή θεσμοθέτηση 
τού 'Εθνικού κτηματολογίου πού θά επιτρέψει τήν απογραφή 
καί χαρτογράφηση ολόκληρου τού φυσικού καί τού δομημένου 
περιβάλλοντος, πού είναι απαραίτητη γιά κάθε αναπτυξιακό 
σχεδιασμό. 
- Προτεραιότητα θά δοθεί στην άμεση εκτέλεση αντιπλημμυρι

κών έργων. Σήμερα δέ γίνεται ούτε ή απλή διευθέτηση τής 
κοίτης τών χειμάρρων, μέ τά γνωστά επακόλουθα τών κατα-
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στροφών άπό τις πλημμύρες τόσο στίς πόλεις δσο και στην 
ύπαιθρο. 

— Για τον ηλεκτροφωτισμό εκατοντάδων αγροτικών οικισμών, 
θα εξευρεθούν τα απαραίτητα κεφάλαια και θά ξεπεραστούν 
οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, πού παρεμποδίζουν σήμερα 
να λυθεί το πρόβλημα αυτό. 

IX. Προστασία τού Περιβάλλοντος 
Ή κρίση τού περιβάλλοντος στη χώρα μας αποτελεί αναπό

φευκτη συνέπεια τού καπιταλιστικού συστήματος παραγωγής. 
Οι ιδιώτες επιχειρηματίες επιδιώκοντας να μεγιστοποιήσουν τά 
κέρδη τους σπαταλούν τό φυσικό πλούτο και καταστρέφουν τη 
φύση. Ή κρίση επιτείνεται άπό τήν έλλειψη οποιασδήποτε κρα
τικής πολιτικής, τήν έλλειψη ενημέρωσης τού κοινού, τήν αδυ
ναμία παρέμβασης τών πολιτών, τό γεγονός ότι ασχολούνται μέ 
τό περιβάλλον 12 κρατικοί και 12 ιδιωτικοί φορείς χωρίς κα
νένα συντονισμό. 

Για να περιφρουρηθεί ή οικολογική ισορροπία καί νά συμ
βάλλει τό περιβάλλον σε μια καλύτερη ζωή καί όχι στην καταπί
εση τού άτομου τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. προτείνει: 
1. Ό κεντρικός φορέας χωροταξίας νά είναι και φορέας προσ

τασίας περιβάλλοντος καί ποιότητας ζωής μέ επιτελική αρ
μοδιότητα για γενικό σχεδιασμό καί προγραμματισμό τών 
μέτρων προστασίας σ' ολόκληρο τον Ελληνικό χώρο, μέ κύ
ριο στόχο τήν πρόληψη τής ρύπανσης, τήν εκπόνηση προ
γραμμάτων για δράση σε ειδικούς τομείς (θάλασσα, αέρα, 
θόρυβο κ.λ.π.), τή μελέτη προβλημάτων, πού παρουσιάζονται 
σε εθνική κλίμακα, ιδιαίτερα τον καθορισμό ορίων για τήν 
επιβάρυνση τού περιβάλλοντος (π.χ. μέχρι ποιο βαθμό θά 
είναι ανεκτό νά μολυνθεί ή θάλασσα) και τήν καθιέρωση 
προτύπων. 
Ό φορέας θά αναλάβει επίσης τήν προστασία τών φυσικών 
πόρων, τον προγραμματισμό τής ορθολογιστικής χρήσης καί 
εκμετάλλευσης τους, θά προβαίνει σε αναλύσεις για νά διαπι
στώνεται τό κόστος και τό κοινωνικό όφελος τού παράγοντα 
«προστασία περιβάλλοντος» σε συγκεκριμένα έργα. 

2. Οι περιφερειακοί φορείς χωροταξίας νά υλοποιούν τις γενι
κές κατευθύνσεις, νά εκπονούν τά κατά τόπους προγράμμα
τα, νά υποβοηθούν τήν τοπική αυτοδιοίκηση στην πραγμά
τωση τής προστασίας τού περιβάλλοντος της. 

3. Νά ενημερώνεται συνεχώς ό Λαός για τήν κατάσταση τού 
φυσικού περιβάλλοντος, τή σχεδιαζόμενη πολιτική καί τά 
μέτρα προστασίας πού θά λαμβάνονται. 
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4. Νά εισάγονται κατάλληλα προγράμματα εκπαίδευσης και 
έρευνας, με σκοπό την ανάπτυξη της συνείδησης του κοινού 
για τα προβλήματα προστασίας του περιβάλλοντος, τη δημι
ουργία κατάλληλων τεχνικών, την ανάπτυξη τεχνολογίας 
μέσα στις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας, για την 
πρόληψη και αντιμετώπιση τής ρύπανσης. 

5. Νά αναμορφωθεί ή νομοθεσία με σκοπό τή σύνταξη κώδικα 
για την προστασία τού περιβάλλοντος πού θα καθιερώνει ώς 
αρχές ότι: 
α) Ί ο κόστος πρόληψης τής ρύπανσης ή αποκατάστασης τής 

ζημιάς πού προκλήθηκε βαρύνει αυτόν πού ρυπαίνει. 
β) Τό κράτος έχει υποχρέωση και ό πολίτης δικαίωμα να 

απαιτούν με προσφυγή στά δικαστήρια τήν προστασία τού 
περιβάλλοντος. Τό δικαίωμα θα έχουν και σύλλογοι, σω
ματεία και άλλοι κοινωνικοί φορείς. 

γ) Κάθε επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να παίρνει τά σύμ
φωνα μέ τήν υπάρχουσα στάθμη τής τεχνικής αναγκαία 
μέτρα για τήν προστασία τού περιβάλλοντος. 

δ) Κάθε επιχείρηση πού θα εισάγει ενα νέο προϊόν ή θα εφαρ
μόζει νέα τεχνολογία θα είναι υποχρεωμένη να μελετά τό 
κοινωνικό κόστος και νά μήν αναπτύσσει τή νέα δραστηρι
ότητα της, εφ' όσον τό κοινωνικό κόστος είναι μεγαλύτερο 
από τό κοινωνικό όφελος. 

Ό έλεγχος θα πραγματοποιείται από ειδικά όργανα. 

6. Νά ληφθούν άπό τά αρμόδια κρατικά όργανα (όργανα προ
γραμματισμού, όργανα χωροταξίας, τοπική αυτοδιοίκηση), 
συγκεκριμένα μέτρα μέ στόχο: 
α) Τήν προστασία τού ελληνικού τοπίου και τή δημιουργία 

«περιοχών προστασίας τής φύσης», όπου θα απαγορεύ
εται ή μεταβολή τής φύσης, τήν αναδάσωση καθώς και 
τήν προστασία καί ανάπτυξη τού αλιευτικού πλούτου και 
τής πανίδας. 

β) Τήν «κοινωνικοποίηση» τής παραλίας, ώστε νά είναι εύ
κολα προσιτή σε όλους χωρίς ιδιαίτερη δαπάνη, τήν απο
φυγή τής δημιουργίας οικοδομικών μεγαθηρίων στις 
παράκτιες περιοχές, τήν κατασκευή εγκαταστάσεων για 
καθαρισμό αποβλήτων σέ κάθε δήμο ή κοινότητα, ώστε 
νά μή χύνονται όπως σήμερα όλα τά απόβλητα στή θά
λασσα, τήν απαγόρευση για καθαρισμό τών πετρελαι
οφόρων στην ελληνική θάλασσα. 

γ) Τή δημιουργία καί επέκταση ζωνών πράσινου γύρω άπό 
τις πόλεις, τή δημιουργία ζωνών γιά τήν ανάπτυξη τού 
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τουρισμού και την εγκατάσταση δευτερευουσών κατοι
κιών. 

ο) Τον υποχρεωτικό εφοδιασμό τών επιχειρήσεων μι 
κατάλληλη τεχνολογία για αποφυγή ή μείωση τής ρύπαν
σης (π.χ. σύστημα ανακυκλούμενου νερού, δεξαμενές 
υποδοχής και επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων, 
συλλογή κάπνας, ελάττωση θορύβου). 

ε) Τον αυστηρό έλεγχο στή χρήση τών εντομοκτόνων και 
χημικών λιπασμάτων. 

στ) Τήν καταπολέμηση τού θορύβου. 
ζ) Τήν εξαφάνιση τών απορριμμάτων. Προϊόντα ή απορ

ρίμματα, πού δε θα μπορούν να καταστραφούν ή κατα
στρέφονται με δυσμενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον 
(π.χ. τοξικές αναθυμιάσεις), θά απαγορεύονται ή θα επι
βαρύνονται μέ ειδικά τέλη για να καλύπτονται τα έξοδα 
προστασίας τού περιβάλλοντος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 

Μέτρα για μια νέα δημοκρατική παιδεία 

Ή παιδεία στο αστικό σύστημα προγραμματίζεται και λει
τουργεί για τη μεταβίβαση της ιδεολογίας της άρχουσας τάξης, 
την αναπαραγωγή των διακρίσεων και κανόνων συμπεριφοράς 
του καπιταλισμού, τη δημιουργία των επιστημόνων και τεχνι
κών για την αποδοτικότερη στελέχωση των μηχανισμών κέρδους 
καί εκμετάλλευσης, τον έλεγχο τής επιστημονικής καί τεχνολο
γικής εξέλιξης. Ή παιδεία, παρά τον επιφανειακά ουδέτερο 
χαρακτήρα της, διαπλάθει πρότυπο άνθρωπου πού ανταποκρί
νεται καί συμβάλλει στή λειτουργία καί διατήρηση του συστή
ματος. 

Ι. Στόχοι της παιδείας καί άξονες της εκπαιδευτικής πολιτικής. 
'Ιδιαίτερα στην Ελλάδα ή εκπαίδευση ρυθμίστηκε από τις 

δυνάμεις τής συντήρησης με σκοπό τή διάπλαση ατόμων χωρίς 
πρωτοβουλία καί κριτικές ικανότητες. Το εκπαιδευτικό μας σύ
στημα έχει μείνει, παρά τις αλλεπάλληλες «μεταρρυθμίσεις», 
στά βασικά του χαρακτηριστικά τό ίδιο, με συνεχή καί συστημα
τική παραμέληση ουσιαστικής δημοκρατικής διαπαιδαγώγη
σης. 

Προϋπόθεση για τό μετασχηματισμό τής πολιτικής κοινω
νίας είναι ó αναπροσανατολισμός τής παιδείας με αντικειμενι
κούς σκοπούς: 
α) Τήν ανάπτυξη καί ολοκλήρωση τής προσωπικότητας τού 

άτομου ανεξάρτητα άπό φύλο, καταγωγή, προέλευση, 
β) Τή μάθηση τής δημοκρατικής διαδικασίας, δηλαδή τής συζή

τησης, τής κριτικής, τής συλλογικής προσπάθειας γιά τήν 
επίτευξη κοινά επεξεργασμένων στόχων, 

γ) Τή μόρφωση, τό πλάτεμα τής γνώσης, γιά νά δημιουργηθούν 
ελεύθεροι καί καλλιεργημένοι πολίτες πού μπορούν νά εντα
χθούν ενεργά σε κάθε τομέα τής παραγωγικής διαδικασίας, 

δ) Τό ξεπέρασμα τών διακρίσεων πού προκύπτουν άπό ôiaq ο-
ρές στην κοινωνική προέλευση, στην τοπική καταγωγή, στά 
οικονομικά μέσα κ.λ.π. 
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Ή επίτευξη των παραπάνω σκοπών προϋποθέτει εκπαιδευ
τική πολιτική, τής οποίας οι κύριοι-άξονες θα είναι: 

1. Ή παροχή σε κάθε πολίτη των απαραίτητων γνώσεων για να 
μπορεί να συμβάλλει στή δημοκρατική λειτουργία των πολι
τικών, κοινωνικών και οικονομικών θεσμών. "Ετσι μόνο θα 
υπάρξουν σ' όλη τή χώρα ώριμοι και υπεύθυνοι πολίτες, πού 
θα μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στή διαδικασία 
τού προγραμματισμού και τής αυτοδιοίκησης και δε θα 
καταλήγει ή καθοδήγηση τής κοινωνικής εξέλιξης στά χέρια 
μιας τεχνοκρατικής μειονότητας. 

2. Ή μαζική επαγγελματική εκπαίδευση των εργαζομένων, 
ώστε νά είναι δυνατή ή ένταξη τους σε οποιαδήποτε βαθμίδα 
τής παραγωγικής διαδικασίας. Έτσι μόνο θα καταπολεμη
θεί αποτελεσματικά ή διάκριση ανάμεσα σε πνευματική καί 
χειρωνακτική εργασία καί θα καταστεί δυνατή ή ανάπτυξη 
παραγωγικής δραστηριότητας σε εκτεταμένη κλίμακα καί 
έξω άπό τά κέντρα βιομηχανικής συγκέντρωσης. 

3. Ή διαμόρφωση τού εκπαιδευτικού συστήματος σε τρόπο 
ώστε νά καθιστά δυνατή τή συνεχή επιμόρφωση. Σήμερα ή 
έξοδος άπό το σχολείο σημαίνει και τό τέλος στην περίοδο 
εκμάθησης καί καθορίζει, ανάλογα με τή βαθμίδα πού πρα
γματοποιείται, συνήθως για όλη τήν επόμενη ζωή, τις δυνα
τότητες καί προοπτικές τού άτομου. Το άτομο, γιά νά ξεπε
ραστούν οι σημερινές ανισότητες, πρέπει νά μπορεί νά πλα-
ταίνει συνεχώς τις γνώσεις του, νά τελειοποιεί οποτεδήποτε 
τις ικανότητες του, ώστε νά διατηρεί τήν ελευθερία επιλογής 
τού τρόπου ζωής του. 

4. Ή άρση των ανισοτήτων καί διακρίσεων. Σήμερα στον τόπο 
μας πληθώρα άπό εμπόδια παρεμποδίζει τά παιδιά τών 
εργαζομένων νά αποκτήσουν τήν 'ίδια μόρφωση με τά παιδιά 
τών οικονομικά προνομιούχων. Στις αγροτικές περιοχές 
υπάρχουν λιγοστά σχολεία, στην ύπαιθρο τά σχολεία δεν 
έχουν ούτε αρκετό ούτε κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπι
κό, στά δημόσια σχολεία οι τάξεις είναι υπερπλήρεις. Ή 
πολιτεία πρέπει νά φροντίσει ώστε τό εκπαιδευτικό σύστημα 
νά παρέχει ίσες δυνατότητες σέ όλους, άρα νά χρηματοδοτή
σει κατά προτεραιότητα τήν ανάπτυξη τού σχολικού συστή
ματος στην ύπαιθρο καί στις εργατικές συνοικίες. Επειδή ή 
προσωπικότητα τού άτομου διαπλάθεται αποφασιστικά στά 
πρώτα χρόνια τής παιδικής του ηλικίας καί επηρεάζεται άπό 
τό οικογενειακό του περιβάλλον, πρέπει επίσης ή πολιτεία 
μέ νηπιαγωγεία καί παιδικούς σταθμούς νά χορηγήσει στά 

• παιδιά τών εργαζόμενων τά εφόδια τά όποια δέν μπορεί νά 
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τους δώσει το περιβάλλον τους. 
Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα θεσμοθετήσει και θα εφαρμόσει, 

απλωμένο σ' όλη την Ελλάδα, σύστημα παιδικών σταθμών 
γιά την προσχολική ηλικία, στελεχωμένο με κατάλληλο παι
δαγωγικό προσωπικό, για να μπορούν οι εργαζόμενοι γο
νείς, αγρότες, εργάτες καί υπάλληλοι να αφήνουν σε σί
γουρα χέρια τα παιδιά τους. Οι παιδαγωγοί των παιδικών 
σταθμών θα εκτελούν το βασικό έργο τής ένταξης τού παι
διού σε μια δημοκρατική καί ανοιχτή διαδικασία παιδείας. 

5. Ή παροχή δωρεάν παιδείας σε όλες τις βαθμίδες. Ή πολι
τεία θα παρέχει τίς σπουδές, τα βιβλία, τα όργανα γιά τα 
εργαστήρια καί τον αθλητισμό, τή μεταφορά στο σχολείο 
χωρίς αντάλλαγμα. Στην ύπαιθρο θα παρέχεται στους μαθη
τές ένα γεύμα στο σχολείο, όταν αυτό είναι αναγκαίο εξαι
τίας τών συνθηκών δουλειάς τών γονιών. Μαθητές καί φοι
τητές, πού δε θα μπορούν νά υποστηριχτούν οικονομικά από 
τους γονείς τους, θα παίρνουν κρατικές υποτροφίες. 

6. Ή κοινωνικοποίηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης καί ή μετά
ταξη τού διδακτικού προσωπικού της στή δημόσια, ανάλογα 
μέ τά προσόντα του, χωρίς διακρίσεις από τό υπόλοιπο 
διδακτικό προσωπικό της χώρας. 

7. Ή αναμόρφωση τής διοίκησης τής παιδείας, ώστε νά συμ
μετέχουν σ' αυτήν οι εκπρόσωποι τού διδακτικού προσωπι
κού, τών ενδιαφερομένων (αιρετοί εκπρόσωποι τών γονιών, 
φοιτητών καί μαθητών μέ τίς οργανώσεις τους) καί τών 
κοινωνικών φορέων. 

Θά δημιουργηθεί ένας κεντρικός φορέας tò Συμβούλιο 
Παιδείας πού θα εκπονήσει ενα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
γιά ολόκληρη τή χώρα. 'Αρμοδιότητα του θά είναι: 
α) Νά εκπονεί τήν εκπαιδευτική πολιτική καί τίς γενικές 

κατευθύνσεις γιά τήν υλοποίηση της, σύμφωνα μέ τους 
στόχους πού θά καθορίζει τό γενικό πρόγραμμα γιά τή 
χώρα. 

β) Να παρακολουθεί τήν εφαρμογή τής εκπαιδευτικής πολι
τικής άπό τά περιφερειακά όργανα καί τήν τοπική αυτο
διοίκηση. 

γ) Νά καθορίζει τό περιεχόμενο τών σπουδών. 
δ) Νά ρυθμίζει πλαίσια, μέσα στα οποία τα περιφερειακά 

καί τοπικά όργανα θά δρουν αυτόνομα. 
Θά δημιουργηθεί επίσης στο επίπεδο κάθε εκπαιδευτικού 

ιδρύματος, επιτροπή γιά τή διοίκηση του, στην οποία θά συμμε
τέχουν τό διδαχτικό προσωπικό, οι γονείς, οι μεγάλοι μαθητές 
καί οι σπουδαστές, ή τοπική αυτοδιοίκηση. 

133 



8. Ή εκπαίδευση σήμερα δεν εμπνέει το πάθος της γνώσης, 
όπως οφείλει. Δε διδάσκει τη μέθοδο της γνώσης, άλλα 
προσπαθεί μόνο να επισωρεύει γνώσεις, με αποτέλεσμα να 
στραγγαλίζει τη δημιουργική πρωτοβουλία καί τελικά να 
καταπονεί καί αυτή τή μνήμη. Το σχολείο παράγει άτομα 
πού τά διακρίνει ή ομοιομορφία, ή δυνατότητα γιά απόδοση 
μέσα σε τυποποιημένα πλαίσια χωρίς πρωτοβουλία καί φαν
τασία. Το σχολικό σύστημα χρειάζεται ριζική μεταμόρφωση 
για να απελευθερώνει τις δημιουργικές ικανότητες. Οί τέ
χνες, οι τεχνικές δραστηριότητες, ή μουσική, ό αθλητισμός 
πρέπει να παίζουν στή μόρφωση τον ίδιο σημαντικό ρόλο με 
τήν εκμάθηση αφηρημένων γνώσεων. Το σχολείο πρέπει να 
προάγει κάθε μορφής δραστηριότητα, να αναπτύσσει όλες 
τίς ικανότητες του άτομου - άπό τήν επιδεξιότητα στα χέρια 
μέχρι τήν καλλιτεχνική ευαισθησία. Έτσι μόνο θα γίνει ή 
εκπαίδευση άπό βαρετή υποχρέωση δημιουργική κι' ευχά
ριστη διαδικασία. θ ά δημιουργηθούν άνθρωποι πολύπλευ
ροι, μορφωμένοι, ερευνητικοί καί δημιουργικοί. 

Ό συσχετισμός των γνώσεων, πού παρέχει σήμερα το 
σχολείο, με τήν καθημερινή ζωή καί τίς ανάγκες της παραμέ
νει στους μαθητές σκοτεινός. Οί περισσότεροι μαθητές, όταν 
βγαίνουν άπό το σχολείο, δεν έχουν αποκτήσει καμιά επαφή 
μέ τήν παραγωγική διαδικασία, δέν ξέρουν τά προβλήματα 
καί τον τρόπο πού θά τά αντιμετωπίσουν. Ή εκπαίδευση 
είναι εσωστρεφής καί πρέπει να τήν ανοίξουμε. Πρέπει νά 
αντικατοπτρίζει τους προβληματισμούς τού κόσμου έξω 
άπό το σχολείο, γιά νά δώσει στο μαθητή τά αναγκαία εφό
δια γιά τή ζωή του. Οί μαθητές πρέπει νά επισκέπτονται καί 
νά ζήσουν στους χώρους δουλειάς (εργοστάσιο, χωριό), νά 
έχουν γνωρίσει άπό κοντά τον τρόπο οργάνωσης καί λει
τουργίας τής κοινωνίας, νά έχουν δεϊ δικαστήρια, νοσοκο
μεία, δημόσιες υπηρεσίες, νά έχουν επισκεφτεί καί αντιληφ
τεί πώς δουλεύει τό συνδικάτο, ó συνεταιρισμός, ή τοπική 
αυτοδιοίκηση. Είναι απαραίτητο νά έχουν ταξιδέψει στον 
τόπο μας, γιά νά γνωρίσουν τή φύση, τους ανθρώπους, τά 
προβλήματα τους. Ή εκπαίδευση πρέπει νά πραγματοποιεί
ται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, άπό ο,τι σήμερα, έξω άπό τά 
σχολικά κτίρια. 

Ή σημερινή παιδεία ανατρέφει τά παιδιά στην παθη
τική αποδοχή των προτύπων καί τής ιδεολογίας τού καπιτα
λιστικού συστήματος. Ό υπεύθυνος πολίτης πρέπει νά έχει 
τήν ικανότητα νά αναλύει τά φαινόμενα, νά διαπιστώνει 
αιτίες, νά στέκεται κριτικά απέναντι σέ κάθε εξέλιξη, γιά νά 
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μπορεί να συμβάλλει συνειδητά στη λήψη των αποφάσεων. 
Ή παιδεία πρέπει να αναπτύξει το κριτικό πνεύμα, να μάθει 
τα παιδιά να αναλύουν και να κρίνουν, ιδιαίτερα την πλη
ροφόρηση πού προέρχεται άπα τα μαζικά μέσα ενημέρωσης. 

9. Το σχολείο πρέπει νά διαπαιδαγωγεί τα παιδιά καί στα 
σεξουαλικά προβλήματα, για νά μην αντιμετωπίζουν άπα-
ράσκευα θέματα πού καθορίζουν αποφασιστικά την 
προσωπικότητα τους. 
Το σύστημα της μικτής φοίτησης (αγόρια και κορίτσια στο 
ίδιο ίδρυμα) θα γενικευτεί. 

10. Τό νέο περιεχόμενο της παιδείας πρέπει νά συνοδεύεται και 
άπο μιά νέα παιδαγωγική. Τό σχολείο δεν πρέπει νά εθίζει 
το παιδί σε ιεραρχίες, σε αυταρχική διοίκηση, σε άκριτη 
πειθαρχία. Πρέπει ή διδασκαλία νά πραγματοποιείται μέσα 
άπο διάλογο, σε ομάδες δουλειάς, νά προάγει τή συλλογικό-
τητα καί τή συντροφικότητα, νά συνηθίζει τα παιδιά στην 
εναλλαγή υπευθυνοτήτων. Οι μαθητές των μεγάλων τάξεων 
θά πρέπει νά συμμετέχουν στή διοίκηση των σχολείων. 

Ή σωστή δημοκρατική λειτουργία των μαθητικών κοι
νοτήτων μπορεί νά δώσει τήν ευκαιρία στά παιδιά νά ασκη
θούν στην αυτοδιοίκηση και νά ετοιμαστούν γιά τή μετέ
πειτα θέση τους στην κοινωνία. 

11. Μέσα στην προοπτική πού προκύπτει άπο τά παραπάνω 
σημεία είναι αναγκαία ή ριζική αναμόρφωση τοϋ θεσμού 
των εξετάσεων. 
Οι εξετάσεις δεν μπορούν νά αποτελούν κριτήριο απόδοσης 
καί ποιότητας, γιατί ή αποτυχία σ' αυτές σημαίνει αποτυχία 
τού συστήματος, πού δεν προετοίμασε τό παιδί κατάλληλα. 
Οι εισαγωγικές εξετάσεις, με το σημερινό πνεύμα, γιά τό 
Λύκειο, πρέπει νά καταργηθούν. Δεν μπορεί νά έχουν χαρα
κτήρα διαγωνισμού. Μαζί μέ τό σωστό επαγγελματικό 
προσανατολισμό μπορεί νά έχουν ένα χαρακτήρα επιλογής 
ανάλογα μέ τίς ειδικές κλίσεις καί ικανότητες. 
ΟΕ εισαγωγικές εξετάσεις γιά τά 'Ανώτατα 'Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα στο προτεινόμενο σύστημα δέν έχουν θέση, γιατί 
καί άδικες είναι καί τυχαίες οι επιλογές τους, άλλα καί 
αντιδημοκρατικός θεσμός, ώς εμπόδιο στην προσπέλαση σ' 
αυτή τή βαθμίδα παιδείας όλων άνεξαίρετα τών νέων πού θά 
τό επιθυμούσαν. Ή είσοδος στά πανεπιστήμια, μετά την 
αναμόρφωση τού εκπαιδευτικού συστήματος, πρέπει νά εί
ναι ελεύθερη. Ή αποσυμφόρηση τής πανεπιστημιακής εκ
παίδευσης θά επιτευχθεί μέ τή μεταρρύθμιση τής μέσης εκ
παίδευσης, πού θά εξασφαλίσει τή σωστή σύνδεση τού σχο-' 
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λείου με το επάγγελμα καί θα δώσει στο απολυτήριο της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ουσιαστική αξία, οσο καί με 
τη δημιουργία διασύνδεσης ανάμεσα σε όλες τις βαθμίδες 
τής παιδείας, ώστε νά είναι οποτεδήποτε δυνατή ή συνέχιση 
της εκπαίδευσης, ή αλλαγή ειδικότητας καί ή επιμόρφωση. 

12. Το εκπαιδευτικό σύστημα δημιουργεί σήμερα εξειδικευμέ
νους κύκλους εκπαίδευσης στους οποίους εντάσσονται από 
νωρίς τα παιδιά των εργαζομένων (επαγγελματικές σχολές 
διάφορες άπό τά γυμνάσια καί τά λύκεια). Ή εξειδίκευση 
παρουσιάζεται ως προτέρημα ικανό νά εξασφαλίσει άμεσα 
εργασία. Τά κάθε μορφής εξειδικευμένα ιδρύματα δημιουρ
γούν διακρίσεις καί αποτελούν δρόμους χωρίς διέξοδο προς 
τις ανώτερες βαθμίδες παιδείας. Τά διάφορα στεγανά πού 
υπάρχουν στη μέση παιδεία, ó διαχωρισμός σε «ευγενή» καί 
τεχνικά ιδρύματα πρέπει νά καταργηθούν. Πρέπει βαθμιαία 
νά παρέχεται στο ϊδιο σχολείο καί ή γενική μόρφωση καί ή 
τεχνική παιδεία. Πρέπει οι ανώτερες καί ανώτατες σχολές 
νά είναι σε σύνδεση μεταξύ τους καί νά είναι δυνατή ή 
μεταγραφή άπό τή μία στην άλλη. Τό σύστημα αυτό θα 
επιτρέψει στο κάθε άτομο νά προσανατολίζεται βαθμιαία, 
ανάλογα με τις δυνατότητες του, στο επάγγελμα πού επιθυ
μεί καί όχι νά υποχρεώνεται, στην εφηβική κι όλας ηλικία, σέ 
αμετάκλητες αποφάσεις. 

13. Τό σχολικό σύστημα πρέπει επομένως νά αποτελεί κατά 
κυριολεξία σύστημα ολοκληρωμένης παιδείας καί μόρφω
σης. Τά νηπιαγωγεία, οι διάφορες βαθμίδες τής μέσης εκ
παίδευσης, οι μέσες σχολές, οι σχολές τών συνδικάτων καί 
συνεταιρισμών γιά επαγγελματική επιμόρφωση, τά κέντρα 
νεότητας, οι ανώτερες καί ανώτατες σχολές πρέπει νά συν
δέονται μεταξύ τους σέ τρόπο ώστε κάθε κάτοικος τής περι
φέρειας, άπό οποιαδήποτε περιοχή καί κοινωνική προέλευ
ση, νά έχει τή δυνατότητα νά περάσει όλες τις βαθμίδες τής 
εκπαίδευσης πού επιθυμεί. 

14. Τό σχολείο σήμερα είναι ειδικός χώρος γιά τήν εκπαίδευση 
τών παιδιών χωρίς σύνδεση με τό κοινωνικό περιβάλλον. 
Μόλις τελειώνουν τά μαθήματα κλείνει. Το σχολείο πρέπει 
να γίνει κύτταρο πολιτιστικής δράσης, νά ανοίξει προς τον 
έξω κόσμο, νά αποτελεί στή συνοικία κέντρο γιά συζητήσεις, 
διαλέξεις, εκθέσεις, τόπο όπου οι πολιτιστικοί σύλλογοι, τά 
συνδικάτα καί οι συνεταιρισμοί θά μπορούν μετά τό χρόνο 
διδασκαλίας νά παρουσιάζουν τις θέσεις τους καί νά συναν
τιόνται με τον πληθυσμό. 

15. Ή προσπάθεια γιά τήν αλλαγή παιδείας προϋποθέτει έκ-

136 



παιδευτικούς ικανούς και αφοσιωμένους στην αποστολή 
τους. Σήμερα οι εκπαιδευτικοί χωρίζονται σε κατηγορίες, 
στις όποιες παρέχεται διαφορετική εκπαίδευση. 
Μελλοντικά θα υπάρξει ενα μόνο σώμα εκπαιδευτικών. Θα 
εκπαιδεύονται όλοι σέ πανεπιστημιακά ιδρύματα, θα έχουν 
τη δυνατότητα συνεχούς επιμόρφωσης. Ή εκπαίδευση τους 
πρέπει να τους εξασφαλίζει τη δυνατότητα να αντιληφτούν 
τα προβλήματα τοΰ χώρου όπου θα δράσουν, να τους παρέ
χει επομένως γνώσεις και στην ψυχολογία τού παιδιού, τήν 
παιδαγωγική, τήν υγιεινή καί τις κοινωνικές επιστήμες. 

16. Ή κυβέρνηση της δεξιάς καθιέρωσε τήν κοινή δημοτική ώς 
γλώσσα τοΰ σχολείου. Ή μεταρρύθμιση αυτή δεν αρκεί ώστε 
ή χρήση τής γραπτής γλώσσας να γίνει κτήμα όλων. Είναι 
απαραίτητη ή εισαγωγή μονοτονικού συστήματος καί ή 
απλούστευση τής ορθογραφίας. 

17. Θά απαγορευτεί ή λειτουργία ξένων σχολείων στά οποία θα 
φοιτούν Ελληνόπουλα. Τά σχολεία αυτά, με τήν προπα
γάνδα πού ασκούν, γίνονται φορείς αλλοτρίωσης τής εθνι
κής μας συνείδησης. 

18. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά θεσμοθετήσει τον επαγγελματικό προσ
ανατολισμό σέ εθνικό καί περιφερειακό επίπεδο, έτσι πού 
όλα τά παιδιά να είναι σέ κάθε αλλαγή βαθμίδας σπουδών 
ολόπλευρα καί αξιόπιστα πληροφορημένα τόσο γιά τους 
νέους κύκλους σπουδών, όσο καί γιά τις ανάγκες τής ελληνι
κής οικονομίας καί τις συγκεκριμένες ή προβλεπόμενες δυ
νατότητες γιά απασχόληση σέ εθνικό ή περιφερειακό επίπε
δο. 

Π. Ή δομή τοΰ σχολείου 
1. Τό σχολικό σύστημα θά έχει τήν ακόλουθη διάρθρωση: 

α. Το νηπιαγωγείο. Στο νηπιαγωγείο γράφονται τά παιδιά σέ 
ηλικία τεσσάρων ετών. Ή έγγραφη τού παιδιού είναι υπο
χρεωτική. Τό νηπιαγωγείο δέν έχει σκοπό να προετοιμάσει 
τό παιδί στις βασικές γνώσεις γραφής καί ανάγνωσης, άλλα 
να αναπτύξει τις ικανότητες καί τά ενδιαφέροντα τού παι
διού γιά να διευκολύνει τήν ένταξη του στην κοινωνία καί 
τό σχολείο. 'Επιδιώκει ανάμεσα σέ άλλα τον πλουτισμό τοΰ 
λεξιλογίου, βοηθά τό παιδί να μάθει τή χρήση όσο τό δυνα
τόν περισσότερων τρόπων έκφρασης (ζωγραφικής, μουσι
κής, χειροτεχνίας), τού υποδεικνύει τή χρησιμότητα κανό
νων κοινωνικής συμπεριφοράς. 
Τό παιδί πριν άπό τό νηπιαγωγείο επισκέπτεται τον παι
δικό σταθμό. Ό παιδικός σταθμός δέν έχει ώς σκοπό μόνο 
τή φύλαξη τού παιδιοΰ, άλλα είναι τόπος παιδείας. 
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Θα επιδιωχτεί να ενταχθούν σ' ένα ενιαίο πλαίσιο, οι βρε
φικοί και παιδικοί σταθμοί, τα νηπιαγωγεία και όλες οι 
υπηρεσίες πού έχουν σχέση με τή μητρότητα και το παιδί σε 
νηπιακή ηλικία, το Παιδικό Κέντρο. Το Παιδικό Κέντρο 
θα έχει ως σκοπό να παρακολουθεί τα παιδιά ορισμένης 
συνοικίας, από ιατρική, ψυχολογική, παιδαγωγική άποψη, 
σέ συνεργασία με τους γονείς, και να παρέχει τις αναγκαίες 
συμβουλές. Στο Παιδικό Κέντρο θα εργάζονται, πέρα άπο 
τους νηπιαγωγούς και βρεφοκόμους, γιατροί ψυχολόγοι 
και κοινωνικοί λειτουργοί. 

β. Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το παιδί εγγράφεται σέ ηλικία 
6 ετών, ή φοίτηση είναι υποχρεωτική και διαρκεί εννιά 
χρόνια (αργότερα θά επεκταθεί μέχρι και τά 18 χρό
νια), φ Στόχος ή ανάπτυξη τής προσωπικότητας τού 
παιδιού (των καλλιτεχνικών και δημιουργικών του ικανο
τήτων, καθώς και τής ικανότητας του για συντροφική δου
λειά και επαφή μέ τους άλλους ανθρώπους), ή εκμάθηση 
των μέσων έκφρασης (γλώσσα, μαθηματικά), ή γνώση τού 
περιβάλλοντος κόσμου και τής κοινωνικής ζωής, ή διδα
σκαλία τής ιστορίας και τής γνήσιας λαϊκής παράδοσης τού 
νεοελληνισμού, ή γνώση και εφαρμογή επιστημονικών με
θόδων. 
'Απαραίτητη κρίνεται γιά τή σωστή λειτουργία αυτού τού 
τιμήματος εκπαίδευσης ή σύνταξη νέων αναλυτικών και 
ωρολογίων προγραμμάτων και ή ενίσχυση των μαθημάτων 
εκείνων πού καλλιεργούν τήν κριτική ικανότητα τού παι
διού και παράλληλα κάνουν περιττή τήν προσφυγή στα 
κάθε είδους φροντιστήρια. Οι απαιτήσεις τής εποχής θά 
πρέπει σ' αυτόν τον τομέα να ληφθούν σοβαρά υπόψη, 
'ιδιαίτερη σημασία έχει ή λειτουργία τού επαγγελματικού 
προσανατολισμού τών παιδιών με συστηματικό και επι
στημονικό τρόπο. 

γ. Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 'Αποτελεί τή νέα μορφή τού 
λυκείου και τής μέσης τεχνικής σχολής. Στή δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση γράφονται τά παιδιά πού αποφοίτησαν άπο 
τήν πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ή φοίτηση διαρκεί τρία 
χρόνια. Σκοπός της είναι νά προετοιμάσει τους νέους γιά 
τή συμμετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία και νά 
τους δώσει τή γενική μόρφωση, πού είναι απαραίτητη για 
τή σταδιοδρομία τους. Χωρίζεται σέ δύο κλάδους. Έ ν α 
κλάδο γενικής εκπαίδευσης και ενα κλάδο τεχνικού προσ
ανατολισμού. Ή ισοτιμία ανάμεσα στους δυο κλάδους εί
ναι αυτονόητη. Οι μαθητές και τών δυο τμημάτων θά παίρ-
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νουν τις απαραίτητες γνώσεις πού θα τους εξασφαλίζουν 
τη δυνατότητα για συνέχιση των σπουδών τους σε 'Ανώ
τατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 
Ό μαθητής θα έχει τη δυνατότητα μεταπήδησης από τον 
ένα κλάδο στον άλλο, γιατί και το παιδί είναι εύκολο νά 
λαθέψει στην επιλογή του αλλά και ό επαγγελματικός 
προσανατολισμός νά μην είναι πλήρης στην ηλικία τών 15 
ετών. 

2. Ή αλλαγή πού προτείνεται στή δομή τού σχολείου πρέπει νά 
συνδυαστεί με μακροπρόθεσμα μέτρα τής πολιτείας για τήν 
αποδοτική λειτουργία τού σχολικού συστήματος. Θά πρέπει: 
α. Νά χτιστούν παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία και σχολεία 

με επαρκείς αίθουσες διδασκαλίας, χώρους για αθλητισμό 
και ψυχαγωγία, εργαστήρια, βιβλιοθήκες και καντίνες. 

β. Ό αριθμός τών μαθητών κατά τάξη νά μήν ξεπερνά στο 
νηπιαγωγείο τους 25 και στις δύο επόμενες βαθμίδες τους 
30. Νά καταργηθούν τα μονοτάξια ή διτάξια σχολεία στην 
ύπαιθρο. 

γ. Νά συνταχθούν συγχρονισμένα αναλυτικά και ωρολόγια 
προγράμματα, πού νά ανταποκρίνονται στην νέα απο
στολή τού σχολείου. Νά συνταχθούν νέα σχολικά βιβλία 
σύμφωνα μέ τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και 
γνώσεις και νά μήν υπάρχει τό ενα «έγκεκριμένον έγχειρί-
διον». 

δ. Νά προσληφθεί τό απαραίτητο διδακτικό προσωπικό γιά 
τήν πλαισίωση τών σχολείων. Νά υψωθεί ή ηθική και υλική 
θέση τών εκπαιδευτικών. 

ε. Νά αυξηθούν σημαντικά οι δαπάνες γιά τήν παιδεία, ώστε 
νά φτάσουν ποσοστό 15% τουλάχιστον τού τακτικού 
προϋπολογισμού. 

III. Ανώτατα 'Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) 
1. Ή ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται σήμερα σ' ενα ενιαίο γιά 

κάθε βασική επιστήμη κύκλο σπουδών αποκλειστικά στο Πα
νεπιστήμιο. Τό σύστημα αυτό παραβλέπει ότι: 
α. Ή επιστημονική ειδίκευση αποκλειστικά σε μιά επιστήμη 

χωρίς κατατοπισμό πάνω στα βασικά στοιχεία τών συν
αφών επιστημονικών τομέων είναι λειψή. Ή σωστή αντί
ληψη τών νομικών κανόνων π.χ. δεν είναι δυνατή χωρίς 
γνώσεις οικονομίας, κοινωνιολογίας και ψυχολογίας, 

β. Ή πανεπιστημιακή μόρφωση πρέπει νά περιλαμβάνει και 
τήν επαγγελματική διάσταση. Σήμερα ό απόφοιτος τού 
πανεπιστημίου αγνοεί τελείως τήν επαγγελματική πρακτι
κή. 
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Οι διαπιστώσεις αυτές επιβάλλουν την αναμόρφωση της 
πανεπιστημιακής παιδείας. Στη διάρκεια ενός πρώτου 
κύκλου σπουδών, πού κλείνει με το προδίπλωμα, οι φοιτη
τές θα αποκτούν κοντά στις βασικές αρχές της επιστήμης 
τους και γνώσεις σέ άλλες συναφείς επιστήμες. Θα ολο
κληρώνουν σ' ένα δεύτερο κύκλο σπουδών τη μόρφωση 
τους σέ μιά εξειδικευμένη επιστήμη και θά αποκτούν, με 
επανειλημμένες πρακτικές εξασκήσεις, βασικές επαγγελ
ματικές γνώσεις. Ό κύκλος θά κλείνει μέ το δίπλωμα. Θά 
θεσμοθετηθούν οί μεταπτυχιακές σπουδές και ή έρευνα. 

2. Τά 'Ανώτατα 'Εκπαιδευτικά Ιδρύματα θά αποκτήσουν 
ενιαία μορφή. Κάθε Α.Ε.Ι. λειτουργεί μέ δικό του εσωτερικό 
κανονισμό πού καταρτίζει τό ϊδιο μέ βάση τις γενικές αρχές 
νόμου-πλαίσιου. 

Κάθε Α.Ε.Ι. συμμετέχει στο Συμβούλιο τών Πανεπιστημίων 
πού συντονίζει τή δραστηριότητα τους. 

3. Τό Συμβούλιο Παιδείας θα καταρτίσει πρόγραμμα για τήν 
αποσυμφόρηση τών ιδρυμάτων, πού βρίσκονται στην 'Αθήνα, 
και τή δημιουργία νέων στις περιφέρειες. Τό Συμβούλιο Παι
δείας θά προγραμματίζει μέ βάση τό γενικό σχεδιασμό τής 
οικονομίας τις ανάγκες σέ επιστημονικό δυναμικό, ώστε να 
εκλείψει τό σημερινό φαινόμενο τής ανεργίας τών επιστημό
νων, πού τά πανεπιστήμια μας παράγουν απρογραμμάτιστα 
και ξεκομμένα από τις ανάγκες τού τόπου (λ.χ. χίλιοι πεντα
κόσιοι αδιόριστοι γεωπόνοι σέ μιά χώρα αγροτική, άλλα χω
ρίς αγροτική πολιτική), και τής φοιτητικής μετανάστευσης μέ 
τις γνωστές συναλλαγματικές και κοινωνικές συνέπειες. 

4. Λειτουργικά ή σχολή θά χωρίζεται σέ τομείς. Ό τομέας θά 
είναι ή βασική ακαδημαϊκή μονάδα, ή οποία θα καλύπτει μιά 
επιστημονική ενότητα. Γιά νά καταργθεί ουσιαστικά ό θεσμός 
τής έδρας, ó τομέας θά έχει τόσες θέσεις διδακτικού προσω
πικού όσες απαιτεί ó αριθμός τών φοιτητών. Ό τομέας λει
τουργεί μέ συλλογικές διαδικασίες, γιά τήν οργάνωση και τον 
προγραμματισμό τών σπουδών, καθώς και τήν κατανομή τού 
εκπαιδευτικού έργου. Αυτοδιοικείται μέ συμμετοχή όλου τού 
διδακτικού προσωπικού καί τών φοιτητών. 

5. Πρέπει όλοι οί πανεπιστημιακοί λειτουργοί νά είναι ισότιμα 
στελέχη τής εκπαιδευτικής καί ερευνητικής διαδικασίας, πού 
θά επιλέγονται μέ αυστηρή καί μακρά κριτική διαδικασία καί 
θά ασκούν τό έργο τους μέ κατανομή τών αρμοδιοτήτων, πού 
θά αποφασίζεται άπό κοινού. Οί διαφοροποιήσεις ανάμεσα 
στο διδακτικό προσωπικό θά στηρίζονται αποκλειστικά στην 
επιστημονική αξία, τήν προσφορά καί τήν προσωπικότητα 
τού κάθε μέλους. 
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6. Ό νόμος - πλαίσιο θα κατοχυρώνει την ελεύθερη διακίνηση 
των ιδεών στον ευρύτερο χώρο τών Α.Ε.Ι. Θα διασφαλίζεται 
για όλους τους επιστήμονες, πού δουλεύουν στα Α.Ε.Ι., ή 
επιστημονική καί επαγγελματική τους εξέλιξη και θα κατοχυ
ρώνονται άπα εύθαίρετες απολύσεις. Ό πανεπιστημιακός 
δάσκαλος θα είναι στα πλαίσια τού γενικού προγραμματι
σμού τού τομέα του ελεύθερος στην καθορισμό τού περιεχο
μένου τής διδασκαλίας και τής έρευνας. Δεν θα υπάρχει ούτε 
κρατική επιστήμη ούτε κυρίαρχη ιδεολογία. 

7. Στή διοίκηση τών Α.Ε.Ι. θα συμμετέχουν εκπρόσωποι τού 
διδακτικού προσωπικού, τών φοιτητών καί τών κοινωνικών 
φορέων. 'Ανώτατο όργανο διοίκησης θα είναι ή Συνέλευση, 
πού μεταξύ άλλων θα συντάσσει καί θα αναθεωρεί τους κανο
νισμούς λειτουργίας τού 'Ιδρύματος, θα εκλέγει εκτελεστικό 
όργανο καί θα καθορίζει τις γενικές κατευθύνσεις τής δρα
στηριότητας τών σχολών με βάση τις τοπικές ανάγκες καί τις 
επιταγές τού γενικού εκπαιδευτικού προγράμματος. Ή Συν
έλευση θα ορίζει δύο επιτροπές αρμόδιες για τό πρόγραμμα 
σπουδών καί τήν έρευνα. 

8. Ό νόμος - πλαίσιο θα αποκλείει κάθε παρέμβαση στή συνδι
καλιστική οργάνωση τών Α.Ε.Ι. Κάθε φορέας θα ρυθμίζει 
ελεύθερα τήν εσωτερική του οργάνωση καί λειτουργία, με 
βάση τήν αρχή τής ισότιμης συμμετοχής όλων τών μελών του. 
Οι φοιτητικοί Σύλλογοι θα λειτουργούν σύμφωνα μέ τά 
καταστατικά τους καί θα είναι αρμόδιοι για τή φοιτητική 
εκπροσώπηση. 

9. Τό πανεπιστημιακό άσυλο θά κατοχυρωθεί καί θα προστα
τευθεί. 

IV. Ανώτερη Τεχνολογική Εκπαίδευση 
Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά έλληνοποιήσει τήν 'Ανώτερη Τεχνολογική 

'Εκπαίδευση, επιβάλλοντας πλήρη εθνικό έλεγχο καί αποδε
σμεύοντας τά Κέντρα 'Ανώτερης Τεχνολογικής 'Εκπαίδευσης 
(Κ.Α.Τ.Ε.) άπό οποιαδήποτε ανάμιξη τής Διεθνούς Τράπεζας. 

Ή προσπέλαση γιά τους αποφοίτους τών Κ.Α.Τ.Ε. στά 
Α.Ε.Ι. θά είναι ελεύθερη, γιά να μήν υπάρξει κανένας φραγμός 
στην επιθυμία κάθε Έλληνα γιά μόρφωση. 

V. Σύστημα διαρκούς εκπαίδευσης 
Γιά νά συμπληρωθεί τό σχολικό σύστημα πού περιγράφτηκε 

χρειάζεται καί ένα δεύτερο κύκλωμα παιδείας μέ στόχο τήν 
εκπαίδευση τών εργαζομένων, πού δέν μπόρεσαν λόγω τών ση
μερινών συνθηκών νά παρακολουθήσουν όλες τις τάξεις τού 
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σχολείου, την προετοιμασία τους για τα καθήκοντα πού θα 
προκύψουν από τη νέα οργάνωση στον οικονομικό και πολιτικό 
τομέα ειδικά άπο την αυτοδιαχείριση, την επιμόρφωση όσων 
θέλουν να αποκτήσουν τα εφόδια για μια νέα σταδιοδρομία 
(π.χ. γυναίκες, αφού μεγαλώσουν τα παιδιά), καί γενικά τη 
δημιουργία ενός συστήματος πού θα παρέχει στον καθένα τη 
δυνατότητα να συνεχίζει τήν επιμόρφωση του και να αναπτύσ
σει την προσωπικότητα του. 

Τήν δημιουργία τοΰ δεύτερου αυτού κυκλώματος θα ανα
λάβει ειδικός φορέας κάτω άπο τήν καθοδήγηση τοϋ Συμβου
λίου Παιδείας. Οι τόποι επιμόρφωσης θα πρέπει να είναι εύ
κολα προσιτοί καί σε άμεση επαφή με τήν υπόλοιπη εκπαιδευ
τική καί πολιτιστική δραστηριότητα. Ή διαρκής εκπαίδευση θά 
πραγματοποιείται τόσο σε ορισμένους τόπους δουλειάς όσο καί 
στα πολιτιστικά κέντρα καί στά σχολεία. Τά προγράμματα επι
μόρφωσης θά αποφασίζονται άπο τις εκπαιδευτικές αρχές σε 
συνεργασία όμως με τά συνδικάτα, τους συνεταιρισμούς καί τήν 
τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε να υπάρχει ó άμεσος συσχετισμός με 
τήν παραγωγική διαδικασία. Τά μαθήματα θά πραγματοποι
ούνται σε ώρες καί με τρόπο πού να είναι δυνατή ή παρακολού
θηση τους άπο όσους εργάζονται. Τό κράτος θά χορηγεί επιδό
ματα γιά επιμόρφωση, οι επιχειρήσεις εκπαιδευτικές άδειες. 

'Απόρροια τής διαφορετικής κοινωνικής καί οικονομικής 
αφετηρίας, πού παγιώνει τό σύστημα κοινωνικής οργάνωσης 
τής πατρίδας μας, είναι τό ότι ένα μεγάλο κομμάτι τοΰ ελληνικού 
λαού είναι αναλφάβητο. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. σε ειδικά σχολειά με 
ειδικούς παιδαγωγούς θά αντιμετωπίσει σ' όλη τήν Ελλάδα τό 
πρόβλημα αυτό. 

VI. 'Επιστημονική καί Τεχνική "Ερευνα 
Ή έρευνα στην Ελλάδα είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Τό ποσο

στό τού εθνικού προϊόντος, πού διατίθεται γιά έρευνα, είναι άπο 
τά χαμηλότερα στην Ευρώπη. Στά Α.Ε.Ι. δέν έχει θεσμοθετηθεί 
ή έρευνα, οί ελληνικές επιχειρήσεις δέν ασχολούνται ή αφιερώ
νουν ελάχιστη προσοχή στην άνάπτυζ-η τής τεχνολογίας. Ή μέ
χρι σήμερα ανάπτυξη βασίστηκε κυρίως σέ ξένη τεχνολογία, γιά 
τήν οποία δαπανιέται κάθε χρόνο συνάλλαγμα τής τάξεως τών 
δέκα εκατομμυρίων δολλαρίων. Οί πολυεθνικές εταιρείες δέν 
επιδιώκουν όμως τήν εγχώρια ανάπτυξη τής τεχνολογίας. Προ
τιμούν νά αγοράζουν τήν τεχνολογία άπο τις μητέρες εταιρείες, 
υποβιβάζοντας έτσι ταυτόχρονα τους Έλληνες τεχνικούς σέ 
εργασίες κατώτερης στάθμης καθαρά διεκπεραιωτικές. Τέλος οί 
κρατικοί φορείς έρευνας μελετούν, χωρίς διασύνδεση μέ τήν 
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εγχώρια βιομηχανία, θέματα, πού λίγο πολύ είναι άσχετα με την 
οικονομία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Ελλάδα. Ή 
έρευνα πραγματοποιείται γιά λόγους γοήτρου, για δικαιολό
γηση θέσεων καί εξόδων σε όφελος των οπαδών τής δεξιάς. 

Ή ανάπτυξη τής έρευνας στον τόπο μας είναι απόλυτα 
αναγκαία, γιά νά μπορέσει ή χώρα μας ν' αποκτήσει οικονομική 
αυτοδυναμία. 

'Επιβάλλεται γιά τούτο νά διαμορφωθεί εθνική ερευνητική 
πολιτική πού νά βασίζεται στους παρακάτω άξονες: 
α. Χρειάζεται εθνικό πρόγραμμα στον τομέα τής τεχνολογίας 

και τής έρευνας. Τό πρόγραμμα θα καθορίζει ορισμένους 
τομείς στους οποίους θα συγκεντρωθεί ή ερευνητική προσπά
θεια, ώστε νά επιτευχθεί εκεί τεχνολογική πρωτοπορία σε 
διεθνές επίπεδο, 

β. Ή επιλογή τών τομέων καί ή χρηματοδότηση τους θά πρέπει 
νά ασφαλίσει τή μείωση τής εξάρτησης τής χώρας άπό τήν 
ξένη τεχνολογία, τήν αξιοποίηση τών ειδικών πλεονεκτημά
των τού ελληνικού περιβάλλοντος (π.χ. αιολική καί ηλιακή 
ενέργεια), τή δημιουργία βιώσιμων βιομηχανιών σε διεθνή 
πλαίσια. Ή έρευνα πρέπει κατά κύριο λόγο νά οδηγεί σε 
βιομηχανική εκμετάλλευση πού θά αποδίδει σημαντικά πολ
λαπλασιαστικά αποτελέσματα γιά τήν εγχώρια οικονομία. 

γ. Θά πρέπει ταυτόχρονα νά πραγματοποιείται ερευνητική 
προσπάθεια με μικρή ένταση και στους άλλους τομείς, γιατί ή 
βασική έρευνα παραμένει σημαντική γιά τήν επιστημονική 
μόρφωση, τήν εκπαίδευση τού εκπαιδευτικού προσωπικού 
καί τήν υποστήριξη τής βιομηχανικής καί αγροτικής έρευνας. 

δ. Γιά τά ερευνητικά προγράμματα, πού θά χρηματοδοτούν δη
μόσιοι φορείς, καί γιά τά αποτελέσματα τους, θά υπάρχει 
πλήρης δημοσιότης, ώστε νά είναι δυνατή ή αξιοποίηση τους 
σ' έναν όσο τό δυνατόν ευρύτερο κύκλο, 

ε. Ή ύπαρξη ερευνητικής πολιτικής δεν πρέπει νά οδηγήσει 
στον περιορισμό τής ερευνητικής ελευθερίας. Θά πρέπει τά 
πλαίσια, πού δίνονται στην ερευνητική ομάδα, νά είναι αρ
κετά πλατιά, ώστε νά καθορίζει ελεύθερα τήν πορεία της στην 
αναζήτηση λύσεων. Θά πρέπει καί όσοι ασπάζονται μιά δια
φορετική άπό τήν κυρίαρχη γνώμη νά έχουν τή δυνατότητα νά 
ερευνήσουν. 

Γιά νά υλοποιηθεί ή εθνική ερευνητική πολιτική θά δημι
ουργηθεί κεντρικός φορέας έρευνας (Συμβούλιο Έρευνας). Τό 
Συμβούλιο Έρευνας θά είναι αρμόδιο γιά νά χαράζει γενικές 
κατευθύνσεις, νά καθορίζει τους τομείς, στους οποίους θά συγ
κεντρωθεί ή ερευνητική προσπάθεια, νά εκπονεί ειδικά έρευνη-
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τικά προγράμματα και να συντονίζει τη δραστηριότητα των 
διαφόρων ερευνητικών κέντρων. Τα επί μέρους ερευνητικά κέν
τρα θα διατηρηθούν, άλλα θα επιδιωχτεί ó πλήρης συντονισμός 
της δουλειάς τους. Στά πλαίσια αυτά θά αναμορφωθεί ριζικά ή 
'Ακαδημία 'Αθηνών, ώστε νά γίνει ζωντανός, δημοκρατικός 
οργανισμός γιά έρευνα και πολιτιστική δραστηριότητα. 

Ή χρηματοδότηση θά παρέχεται τόσο με γενικά κριτήρια -
κάθε ερευνητικό κέντρο θά έχει επιχορήγηση, πού θά διαχειρί
ζεται ελεύθερα- όσο και γιά τήν πραγματοποίηση ειδικών ερευ
νητικών προγραμμάτων. 

Ή έρευνα θά πραγματοποιείται 
Α. Στά Α.Ε. Ι., στά πλαίσια κάθε τομέα. 
Β. Στα εξειδικευμένα κέντρα ερευνών, έλεγχου και εφαρμο

γών, όπου γίνεται ó σχεδιασμός και ή προτυποποίηση τών 
υλικών πού κατασκευάζονται στην ίδια τή χώρα ή εισάγον
ται από τό εξωτερικό, ή έρευνα γιά νέες μεθόδους παρα
σκευής γνωστών προϊόντων, γιά τήν αξιοποίηση πρώτων 
υλών ή τήν εφαρμογή τών πορισμάτων τών Α.Ε.I., ó πλήρης 
έλεγχος τών υλικών πού πωλούνται (φάρμακα, τρόφιμα, 
δομικά υλικά κ.λ.π.). 

Γ. Στίς κοινωνικοποιημένες επιχειρήσεις, όπου ερευνάται ό 
τρόπος μεγιστοποίησης τής απόδοσης, βελτίωσης τών προϊ
όντων και ελάττωσης τοϋ κόστους. 

Δ. Στα κοινωνιολογικά κέντρα,μελέτης καί έρευνας, όπου γί
νεται εκτεταμένη έρευνα στίς θεωρητικές επιστήμες. Τα 
κέντρα αυτά συνδέονται άμεσα με τους μαζικούς χώρους 
εργασίας καί εκπαίδευσης καί ιδιαίτερα με τα σχολεία, τά 
εργοστάσια, τό νοσοκομεία. 

Ε. Στα νοσοκομεία, όπου ή έρευνα παίρνει χαρακτήρα καθη
μερινής πράξης καί συνδέεται άμεσα μέ τή θεραπευτική 
αγωγή καί όπου λειτουργούν ειδικές μονάδες συγκέντρω
σης πορισμάτων καί κατευθυνόμενης εφαρμογής νέων με
θόδων καί σκευασμάτων. 

ΣΤ. Στα οικολογικά κέντρα ερευνών, πού συνδέονται μέ τους 
αγροτοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς καί όπου γίνεται ή 
έρευνα α) γιά τήν ανάπτυξη τής χερσαίας καλλιέργειας β) 
γιά τήν ανάπτυξη τής κτηνοτροφίας, πτηνοτροφίας, αλιείας 
καί γ) γιά τήν προστασία τού περιβάλλοντος. 
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Κεφάλαιο 15 

Μέτρα για μια πολιτιστική ζωή για τους εργαζομέ
νους 

Ι. Οί καλές τέχνες 
Ή πολιτιστική δραστηριότητα -π.χ. ή λογοτεχνική ή ή μου

σική ζωή-καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό σε μια καπιταλιστική 
κοινωνία άπα τήν ανάγκη πραγματοποίησης κέρδους. Ό επι
χειρηματίας προσφέρει εκείνο πού μπορεί να πουληθεί με μεγα
λύτερη απόδοση, εκεί όπου τού εξασφαλίζεται το μεγαλύτερο 
κέρδος. Ταυτόχρονα επιδιώκει να εθίσει τό κοινό, να τό προσ
αρμόσει στα προϊόντα του, για να εξασφαλίσει και να στεριώσει 
τήν οικονομική εξουσία του. Ό τόπος μας μας δίνει ζωντανά 
παραδείγματα γιά τίς συνέπειες ενός τέτοιου συστήματος. Ή 
επαρχία είναι πολιτιστική έρημος. Τό σύνολο σχεδόν της πολιτι
στικής προσφοράς έχει συγκεντρωθεί στην 'Αθήνα. Ή προσ
φορά είναι χαμηλής ποιότητας. Κυριαρχούν αστυνομικές ται
νίες βίας, ρομάντζα μέ φτηνή συναισθηματολογία, τυποποι
ημένο; έργα τέχνης. Ό πληθυσμός διαποτίζεται καθημερινά από 
τήν κυρίαρχη ιδεολογία και ασπάζεται τα «είδωλα» πού τού 
προσφέρουν οί κινηματογραφικές επιχειρήσεις, οί εταιρείες δί
σκων καί ή τηλεόραση. Κοντά στην προορισμένη γιά τό πολύ 
κοινό άποχαυνωτική τέχνη υπάρχει ή εξεζητημένη αναζήτηση 
των λίγων, ή «κουλτούρα» των διανοουμένων, ξεκομμένη άπό 
τά προβλήματα τών εργαζομένων. 

Στην κοινωνία πού επιδιώκουμε νά διαμορφώσουμε ή πολι
τιστική ζωή δεν πρέπει νά καθοδηγείται άπό τό νόμο τού κέρ
δους, τό πολιτιστικό προϊόν δέν πρέπει νά είναι εμπόρευμα, ή 
αξία του δέν πρέπει νά κρίνεται μέ βάση τό τι αποδίδει άλλα μέ 
τό τι προσφέρει στην καλλιέργεια τού άτομου. Χρειάζεται και 
έδώ νά αναζητήσουμε ενα νέο δρόμο. Στην αναζήτηση αυτή 
πρέπει νά αποφύγουμε δυο άκρα. Τό ενα αποτελεί ή κεντρικά 
καθοδηγούμενη πολιτιστική ζωή, στην οποία ή ασφυκτική 
παρακολούθηση πνίγει κάθε δημιουργική δραστηριότητα. Τό 
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άλλο είναι ή άκρατη αυτονομία του δημιουργού πού ζει χωρίς 
επαφή με το κοινωνικό περιβάλλον. 

Την ελευθερία τού καλλιτέχνη με ταυτόχρονη διασύνδεση 
του με τά προβλήματα των εργαζομένων μπορεί νά εξασφαλίσει 
ή αυτοδιαχείριση. Ή πολιτιστική δραστηριότητα πού είναι σε 
στενή σύνδεση με τους κοινωνικούς φορείς (τοπική αυτοδιοίκη
ση, συνδικάτα, συνεταιρισμοί κ.λ.π.) και βασίζεται στην πρωτο
βουλία τών δημιουργών, αποφεύγει τον κίνδυνο εϊτε νά εκφυλι
στεί σε προπαγάνδα τού επίσημου κράτους εϊτε να αποτελέσει 
παιχνίδι μιας μειοψηφίας. Γιά νά πετύχει ή αυτοδιαχείριση 
πρέπει: 
α) Νά δημιουργηθεί σε κάθε περιφέρεια πολιτιστικός φορέας 

(Πολιτιστικό Συμβούλιο), γιά νά προωθήσει τήν πολιτιστική 
ανάπτυξη της. Σε εθνικό επίπεδο υπάρχει συντονιστικό όρ
γανο τών περιφερειακών Πολιτιστικών Συμβουλίων. Στο 
επίπεδο τής τοπικής αυτοδιοίκησης τά όργανα της θα έχουν 
εκτεταμένη ελευθερία στον καθορισμό τής πολιτιστικής τους 
δραστηριότητας. Οι κεντρικοί φορείς πού υπάρχουν σήμερα 
(π.χ. "Αρμα Θέσπιδος) θά καταργηθούν στο μέτρο πού οι 
δραστηριότητες τους μπορούν νά αναληφθούν από τά περι
φερειακά Πολιτιστικά Συμβούλια. Θεσμοί όπως τό 'Εθνικό 
Θέατρο ή ή Λυρική Σκηνή θά εξακολουθούν βέβαια νά υπάρ
χουν, άλλα θά υπάγονται πια στο Πολιτιστικό Συμβούλιο τής 
περιφέρειας τής 'Αθήνας. Τό σχήμα τούτο θά προωθήσει τήν 
αποκέντρωση και τήν κατάργηση τής κηδεμονίας οποιουδή
ποτε ενιαίου κεντρικού οργάνου, 

β) Τόσο στα περιφερειακά Πολιτιστικά Συμβούλια όσο και σ' 
όλα τά πολιτιστικά ιδρύματα (π.χ. 'Εθνικό Θέατρο) θά συμ
μετέχουν στή διοίκηση εκπρόσωποι τών εργαζομένων στον 
πολιτιστικό τομέα (π.χ. τών ηθοποιών, τών λογοτεχνών 
κ.λ.π.), τών κοινωνικών φορέων (όπως συνδικάτων, τού 'Ορ
γανισμού Προστασίας Καταναλωτών κ.λ.π.) και τής διοίκη
σης (τής περιφέρειας ή και τού δήμου). Ή συμμετοχή όλων 
τών ενδιαφερομένων θά προωθήσει τήν ελεύθερη έκφραση 
τής τέχνης και τήν κατάργηση τών περιορισμών στην ανά
πτυξη τής καλλιτεχνικής δημιουργίας. 

Τά όργανα τής πολιτιστικής δραστηριότητας θά πρέπει να 
επιδιώξουν: 

Τη συμμετοχή όλου τού πληθυσμού στην πολιτιστική ζωή. 
Οι καλές τέχνες πρέπει νά πάψουν νά είναι προνόμιο μιας μει
οψηφίας. Πρέπει νά συμβάλλουν αποφασιστικά στή μόρφωση 
τών μαζών και στην ανάπτυξη τής ελεύθερης έκφρασης και 
φαντασίας τού κάθε άτομου 
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Να στηριχτεί ή πολιτιστική δραστηριότητα στα χαρακτηρι
στικά της ελληνικής ζωής, να προβάλει τα γνήσια εθνικά γνωρί
σματα τσϋ λαού μας για να καταπολεμήσει την ομοιόμορφη, 
ρηχή καί κατευθυνόμενη πολιτιστική προσφορά τών πολυεθνι
κών εταιρειών (π.χ. εταιρειών δίσκων ή εκδοτικών επιχειρήσε
ων). Τα ξένα πολιτιστικά πρότυπα θα πρέπει να αφομοιώνονται 
μεθοδευμένα καί δημιουργικά στο μέτρο πού βοηθούν στή δημι
ουργία μιας ντόπιας εθνικής πολιτιστικής ζωής. 

Κάθε προγραμματισμός να συμβάλλει στην ανάπτυξη τους 
καί όχι να δεσμεύει τήν ελεύθερη καλλιτεχνική έκφραση, τη 
φαντασία καί τή δημιουργικότητα. Πρέπει να ενισχυθεί ή ανα
ζήτηση, ή πολλαπλότητα στις αντιλήψεις καί εκφράσεις, γιατί 
έτσι μόνο εξασφαλίζεται μιά πλουσιότερη πολιτιστική ζωή, στην 
οποία συμμετέχει κάθε άτομο. 

Για να υλοποιηθεί ή νέα πολιτιστική πολιτική θα πρέπει: 
Σε κάθε περιφέρεια να εκπονηθεί πρόγραμμα γιά να διαπι

στωθούν καί να ιεραρχηθούν οι ανάγκες καί να γίνουν μελέτες 
γιά τον τρόπο αντιμετώπισης τους. 

Στους δήμους καί στίς κοινότητες, στις μεγάλες πόλεις, στίς 
συνοικίες να δημιουργηθούν πολιτιστικά κέντρα καί να ιδρυ
θούν πολιτιστικοί σύλλογοι πού θα τα διαχειρίζονται. Τα πολι
τιστικά κέντρα θά είναι φορείς πολιτιστικής μόρφωσης καί ψυ
χαγωγίας. Θα πρέπει να διαθέτουν βιβλιοθήκη, δισκοθήκη, αί
θουσες γιά εκθέσεις καί διαλέξεις, θέατρο καί κινηματογράφο, 
χώρους γιά να μπορεί ό κάτοικος να διαβάσει, να ζωγραφίσει, 
να ακούσει ή να παίξει μουσική. 

Οι επιχειρήσεις να αναλάβουν νά προωθήσουν τήν πολιτι
στική δραστηριότητα στον τόπο δουλειάς. Κάθε επιχείρηση θά 
διαθέτει ποσό ανάλογο με τον αριθμό τών εργαζομένων (π.χ. 1 % 
τού συνολικού ύψους τών αμοιβών) γιά το σκοπό αυτό. 

Οι συνεταιρισμοί να αγωνιστούν γιά το πολιτιστικό ανέβα
σμα τού αγρότη. Νά δημιουργήσουν στά χωριά ειδικές βιβλι
οθήκες καί εργαστήρια, νά φροντίσουν γιά τή διατήρηση τών 
τοπικών πολιτιστικών στοιχείων, νά υποστηρίξουν τοπικές λαϊ
κές γιορτές. 

Τά 'Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα καί τα Σχολεία νά 
επεκτείνουν τους τομείς δραστηριότητας τους, ώστε νά γίνουν 
πολιτιστικά κέντρα. Νά υλοποιηθεί το ανοικτό σχολείο, πού 
προτείναμε στά μέτρα γιά τήν παιδεία. 

Ή τηλεόραση καί το ραδιόφωνο νά προωθούν σε όλους τους 
τομείς τής καλλιτεχνικής δραστηριότητας τήν πραγματοποίηση 
νέων έργων και νά συμβάλλουν στά προγράμματα διαρκούς 
εκπαίδευσης, πού προτείναμε στά μέτρα γιά τήν Παιδεία. 
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Tò κράτος να αυξήσει τα ποσά πού διαθέτει για την πολιτι
στική δραστηριότητα. Ή τοπική αυτοδιοίκηση και τα πολιτι
στικά κέντρα θα διαχειρίζονται ελεύθερα τον προϋπολογισμό 
τους για να είναι ελεύθερα στίς επιλογές τους και στον τρόπο 
πού θα θελήσουν να αξιοποιήσουν τα διάφορα πολιτιστικά μέσα 
(π.χ. τα οπτικοακουστικά, το θέατρο, τή λογοτεχνία). Θά είναι 
όμως δυνατή και ή χρηματοδότηση ειδικών προγραμμάτων (π.χ. 
ή ίδρυση ορχήστρας, ή θεάτρου) ώστε νά αναπτυχθεί ή πολιτι
στική δραστηριότητα σε ορισμένο τομέα. Κατά τήν κατασκευή 
κάθε δημόσιου κτηρίου θά διατίθεται ποσοστό του συνολικού 
προϋπολογισμού (αρχικά 0,5 %) για τήν εσωτερική και εξωτε
ρική διακόσμηση, ώστε νά ενισχυθούν οι εικαστικές τέχνες. 

Θά δημιουργηθεί ειδική κατηγορία υπαλλήλων (ένα σώμα 
ανάλογο προς τους εκπαιδευτικούς) πού θά απαρτίζεται από 
ζωγράφους, μουσικούς, λογοτέχνες, ηθοποιούς, κινηματογρα
φιστές κ.λ.π. καί θά αναλάβει τήν προώθηση τής πολιτιστικής 
δουλειάς στά πολιτιστικά κέντρα, στα εργοστάσια, στα σχολεία 
κ.λ.π. 

Κοντά στά μέτρα αυτά θά πρέπει καί σε κάθε τομέα τής 
καλλιτεχνικής δημιουργίας νά εξασφαλιστεί ή αποδέσμευση τών 
καλλιτεχνών άπό τήν οικονομική εξάρτηση καί ή εξασφάλιση 
τής ελεύθερης δημιουργίας καί διάδοσης τοϋ έργου τους. Θά 
επιδιωχτεί π.χ. ή χρηματοδότηση θεατρικών ομάδων πού θά 
απαρτίζουν ηθοποιοί καί καλλιτέχνες τού θεάτρου (συνεταιρι
κοί θίασοι) · ή δημιουργία συνεταιρισμών άπό τις μικρές εκδο
τικές επιχειρήσεις, γιά τή βελτίωση τής ποιότητας τών εκδόσεων 
καί τήν έκδοση γιά τά παιδιά καί τους νέους· ή οργάνωση τής 
αγοράς τών έργων τέχνης σε συνεταιριστική βάση, ώστε νά εκ
λείψει ή σημερινή εκμετάλλευση τών ζωγράφων καί γλυπτών 
άπό τις γκαλερί· ή δημιουργία με κρατική επιδότηση εργαστη
ρ ί ω ν ή χορήγηση επιδοτήσεων καί δανείων σε λογοτέχνες· ή 
δημιουργία δικτύου διάθεσης κινηματογραφικών ταινιών, γιά 
νά περιοριστεί ή επιβολή στην αγορά ταινιών κατώτερης ποι
ότητας· ή οικονομική ενίσχυση γιά τους κινηματογραφικούς 
δημιουργούς. 

II. Ή προστασία τής πολιτιστικής κληρονομιάς μας. 
Ή πολιτιστική μας κληρονομιά καταστρέφεται καί λεηλα

τείται σήμερα, γιατί τό κράτος είτε αδιαφορεί γιά τή διατήρηση 
της είτε χρησιμοποιεί απρόσφορα μέσα. 'Απόδειξη αποτελούν ή 
εκτεταμένη άρχαιοκαπηλεία καί ή καταλήστευση τών ξωκλη
σιών άπό τά έργα τής λαϊκής τέχνης, ή καταστροφή τών κτιρι
ακών μνημείων, οί έντονες διαμαρτυρίες τών κατοίκων παρα-
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δοσιακών οικισμών για τη στάση της 'Αρχαιολογικής Υπηρεσί
ας, ή χωρίς πρόγραμμα και συντονισμό ενίσχυση τών μουσείων, 
πού παραμένουν τόποι χωρίς ζωή. 

Χρειάζεται και εδώ ριζική ανανέωση τής δομής. Θα δημι
ουργηθεί ειδική υπηρεσία για τη διατήρηση τής πολιτιστικής 
κληρονομιάς (Συμβούλιο Πολιτιστικής Κληρονομιάς). Σ' αυτήν 
θα μεταβιβαστούν οι σχετικές αρμοδιότητες από τις δημόσιες 
υπηρεσίες πού έχουν σήμερα τή φροντίδα γιά τη διατήρηση τής 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Στη διοίκηση τού Συμβουλίου θά 
συμμετέχουν οι εκπρόσωποι όσων εργάζονται στον τομέα (αρ
χαιολόγοι, διατηρητές μνημείων, αρχιτέκτονες κ.λ.π.), οι εκ
πρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων, κοινωνικών φορέων και τής 
Διοίκησης. Ί ο Συμβούλιο θά λειτουργεί μέ βάση την αρχή τής 
αποκέντρωσης, όπως τό σύνολο τής κρατικής Διοίκησης. Το 
Συμβούλιο θά εκπονεί τις γενικές κατευθύνσεις και τό πρό
γραμμα γιά την καταγραφή, προστασία και αξιοποίηση τής πο
λιτιστικής κληρονομιάς στα πλαίσια τής πολιτιστικής ζωής τού 
τόπου καί σε τρόπο πού νά συμβιβάζεται με τις ανάγκες ανά
πτυξης τής χώρας. Στά πλαίσια τού Συμβουλίου θά εργάζονται 
οι σημερινές ειδικευμένες υπηρεσίες καί θά δημιουργηθούν σέ 
περιφερειακό επίπεδο ομάδες δουλειάς καί εργαστήρια γιά τήν 
εφαρμογή τών γενικών κατευθύνσεων καί τήν καταγραφή καί 
συντήρηση τών μνημείων καί τών έργων τέχνης. Στο Συμβούλιο 
θά εργάζονται αρχαιολόγοι, ιστορικοί, αρχιτέκτονες, οικονο
μολόγοι, κονωνιολόγοι, ώστε οι αποφάσεις του νά είναι αποτέ
λεσμα καθολικής θεώρησης τών προβλημάτων. Τό Συμβούλιο 
θά διατηρεί σχολή γιά τήν εκπαίδευση τού προσωπικού στην 
ειδική αποστολή του. Ή τοπική αυτοδιοίκηση και οι φορείς τής 
πολεοδομίας, σέ συνεργασία μαζί του, καθορίζουν τα διατηρη
τέα κτίρια καί χώρους, ώστε νά διαφυλαχτεί ó χαρακτήρας τού 
τόπου. 

Έ ν α ς ή και περισσότεροι εκπρόσωποι τού Συμβουλίου θά 
ζουν στους παραδοσιακούς οικισμούς. Θά έχουν αποφασιστι
κές αρμοδιότητες, ώστε νά μπορούν νά χορηγούν χωρίς χρονο
τριβή τις άδειες γιά ανοικοδόμηση, κατεδάφιση, κτιριακές 
μεταβολές. Τό Συμβούλιο θά εκπονεί, καί θά διαθέτει ελεύθερα, 
αρχιτεκτονικά σχέδια καί τεχνικές λύσεις, γιά νά είναι δυνατή ή 
διατήρηση τού τοπικού χρώματος (π.χ. στις Κυκλάδες). Το Συμ
βούλιο θά ενισχύσει χρηματικά τους κατοίκους, έφ' όσον οι 
λύσεις πού επιβάλει απαιτούν πρόσθετες δαπάνες. 

Το Συμβούλιο θά συντονίζει τή δραστηριότητα τών μουσεί
ων, θά φροντίζει γιά τή διατήρηση στά τοπικά πολιτιστικά κέν
τρα τών πολιτιστικών στοιχείων τής περιοχής, θά προωθεί τή 
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μεταβολή της οργάνωσης των μουσείων, ώστε με εκθέσεις γύρω 
από συγκεκριμένα θέματα, σύνδεση μέ σχολεία και πολιτιστικά 
κέντρα, διαλέξεις και δημόσιες συζητήσεις πάνω στα εκθέματα, 
να γίνουν επίκεντρα πολιτιστικής ζωής. 

Για να ανταποκριθεί ή 'Αρχαιολογική Υπηρεσία πιο απο
τελεσματικά στο έργο της θά πρέπει ν' αυξηθεί σημαντικά ό 
αριθμός των αρχαιολόγων πού απασχολούνται, να συμμετέχουν 
όλοι όσοι δουλεύουν σ' αυτήν στή διοίκηση της και ταυτόχρονα 
να καταργηθεί ή σημερινή αυταρχική δομή και να προγραμμα
τιστεί μακροπρόθεσμα το έργο της. Σήμερα διασπώνται οι 
προσπάθειες, χωρίς συντονισμό, σε ανασκαφές γοήτρου, σέ σω
στικές ανασκαφές, στην αποθήκευση τών ευρημάτων και στην 
καταγραφή και μελέτη τους. Θά πρέπει κύρια, σέ μιά πρώτη 
φάση, να στραφεί ή προσοχή στή διάσωση όλων τών αρχαιολο
γικών ευρημάτων, την καταγραφή και επιστημονική διερεύνηση 
τους. 

Τέλος είναι αναγκαία σημαντική προσπάθεια γιά το συντο
νισμό τής δραστηριότητας τών διαφόρων βιβλιοθηκών, τήν επέ
κταση τους και τήν ίδρυση βιβλιοθηκών σέ τοπικό επίπεδο. 
Σήμερα δεν υπάρχουν κέντρα βάρους για τις εθνικές βιβλιοθή
κες (Βιβλιοθήκη τής Βουλής, Εθνική Βιβλιοθήκη, Βιβλιοθήκες 
Πανεπιστημίων κ.λ.π.), διασύνδεση μεταξύ τους, συντονισμένο 
πρόγραμμα αγορών. Ή εξυπηρέτηση του κοινού στην πρωτεύ
ουσα είναι υποτυπώδης και στην ύπαιθρο αδύνατη. 

III. Ό αθλητισμός 
Τό κράτος τής Δεξιάς ενίσχυσε τον πρωταθλητισμό γιά λό

γους γοήτρου καί προπαγάνδας καί γιά νά αποπροσανατολίσει 
τή νεολαία. Ή πολιτική τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει ώς στόχο τό μαζικό 
αθλητισμό, τήν ανάπτυξη τών φυσικών ικανοτήτων όλων άνε-
ξαίρετα τών νέων, τή διατήρηση τής σωματικής ακμής καί υγείας 
κάθε ατόμου. Ό κάθε πολίτης πρέπει νά έχει σέ κάθε ηλικία τή 
δυνατότητα νά αθλείται. Ή επίσκεψη στο γυμναστήριο θά πρέ
πει νά γίνει αυτονόητη απασχόληση στην καθημερινή ζωή. 
Γιά νά πετύχουμε τό στόχο αυτό θά επιδιώξουμε: 
α. Τήν αύξηση τού χρόνου τής γυμναστικής καί τών αθλητι

κών, ώστε νά καλύπτουν τουλάχιστον τό 20 % τού σχολικού 
προγράμματος, 

β. Τή δημιουργία αθλητικών κέντρων σέ κάθε Δήμο, Κοινό
τητα καί συνοικία μεγάλης πόλης. Τα αθλητικά κέντρα πρέ
πει νά είναι προσιτά στον πληθυσμό, ώστε ή επίσκεψη σ' 
αυτά νά μήν απαιτεί ούτε χρόνο ούτε ταλαιπωρία. Ή είσ
οδος θά πρέπει νά είναι ελεύθερη γιά όλους. 'Αθλητικοί 
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σύλλογοι, πού διατηρούν ή δημιούργησαν εγκαταστάσεις με 
χρήματα τού Δημοσίου, πρέπει να επιτρέψουν την ελεύθερη 
χρήση τους άπο το κοινό. 

γ. Τήν εκπαίδευση γυμναστών και τη στελέχωση των αθλητι
κών κέντρων και συλλόγων, ώστε να προσφέρουν προγράμ
ματα γιά τήν άσκηση τών ενηλίκων. 

δ. Τήν οργάνωση στις επιχειρήσεις χώρου για τή σωματική 
άσκηση και τήν ενίσχυση τής αθλητικής δραστηριότητας. 

ε. Τήν ενίσχυση τών σωματείων και συλλόγων πού προωθούν 
τό μαζικό αθλητισμό. 

στ. Τήν ενίσχυση τού επαρχιακού αθλητισμού. 
ζ. Τήν αποκέντρωση στή διοίκηση τών 'Αθλητικών 'Ομο

σπονδιών. Ό επαρχιακός αθλητισμός θα οργανωθεί σε 
περιφερειακή βάση. 
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