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Τ ν ^ μ α Ε 

Γι.«1 μ ι ά νέα ΐΐ©κ$ττιτα £ωτ|ς 



Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α 

ϋ!ΐ8α γιά.τήν ϋη&£α 

Τό ΠΑ.150.Κ. πιοτεδει $τι ή περίθαλψη καί ή ασφάλιση χοϋ λαοβ αποτε

λεί χρέος καί καταξίωση τί|ς πολιτείας. Θεωρεί δέ απαραίτητο κάθε 

πολιτική* στον τομέα αυτό να έπιδιώίει τους ίζ^ς, στόχους: 

Ι* "Οτι χρέος μιας πολιτείας είναι τό να προσφέρει μιά ζωή απαλλαγ

μένη άπό τ© Βραχνά τή*ς ανασφάλειας πού δημιουργούν ή αρρωστεια, 

ή ανεργία, η αναπηρία, τά γηρατιά. 

2. "Οτι δλοι οί άνθρωποι ανεξάρτητα άπό οικονομικές δυνατότητες καί 

άπό τόπο διαμονής δικαιούνται μιά σωστή ιατρική" πεόίθαλψη. (Μέ

σα στον όρο περίθαλψη περιέχονται ή πρόληψη, ή έγκαιρη διάγνωση 

καί ή θεραπεία). 

3. "Ότι όλες ©Ι παράμετροι πού θά διασφαλίζουν τή δημόσια υγεία 

δέν θά υπακούουν στό νόμο τού κέρδους. 

Προϋπόθεση γιά τήν επίτευξη των στόχων αύτων είναι ή δημιουργία ενός 

συστήματος πού θά έΕυπηρετεί καλύτερα τόν άρρωστο, παρέχοντας του 

περίθαλψη στην πιό ψηλή στάθμη πού είναι δυνατή καί μέ τά πιό σύγ

χρονα μέσα πού υπάρχουν. Δέν θά υπάρχουν διακρίσεις ανάμεσα σέ πλού

σιους καί φτωχούς, ούτε ανάμεσα στίς διάφορες κοινωνικές καί επαγγελ

ματικές ομάδες καί στίς διάφορες γεωγραφικές περιοχές. 

01 συνθήκες δουλείας καί οί αμοιβές όσων εργάζονται στό σύστημα θά 

είναι Ικανοποιητικές γιά νά μπορούν αυτοί απερίσπαστα νά εκτελέσουν 

τό έργο τους. 
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*ά σημερινά πολυάριθμα ασφαλιστικά ταμεία θά αντικατασταθούν ΙΙπά 

Ινα ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΧΑΣ. Τά τωρινά καθεστώς νοσοκόμε ιακης, έεωνοσ©*» 

κομειακΙΙς καί «'Λρμακευτικη'ε πεοίθαλφης θά εκσυγχρονισθεί καί Μ ανα

διαρθρωθεί Ιτσι <§στε 6λες οί υπηρεσίες να υπάγονται στό Συμβούλιο 

Υγείας. 

*Η οργανωτική δομή τοδ Συμβουλίου "Υγείας θα έχει δύο Γ>αθΐ£ίδες. 

1. Τά δεντρικά Συμβούλιο * Υγείας· 

2. τά Περιφερειακά Συμ|3ούλια "Υγείας. 

*Ρά Περιφερειακά Συμβούλιο * Υγείας θα εϊναι υπεύθυνο: 

α· για τη"ν οργάνωση τη*ς έζ«νοοοκοΐϊ«ιειΐίης περίθαλψηςϊ Ιξαοφάλιση 

επαρκούς αριθμού" γιατρών γιά τ£ς ανάγκες τη"ς περιφέρειας, δη

μιουργία κινητών μονάδων γιά τίς απομακρυσμένες περιοχές κ.λ.π. 

β* γιά τήν οργάνωση νοσοκομειακές περ£θαλΦηςί δημιουργία καί 

συντήρηση *®ν νοσοκομείων πού χριεάζονται γιά τη* ν κάλυΦη των 

αναγκών τη*ς περιφέρειας καί επίσης εποπτεία των ύπηρεσιδν πού 

παρέχονται άπά τίς πανεπιστημιακές μονάδες πού υπάρχουν στην 

γ· γιά την άξαοφάλιση φαρμακευτικές περίθαλψης το© πληθυσμού" τ?ϊς 

περιφέρειας, 

6. γιά την οργάνωση υπηρεσιών προληπτικήε ίατρικίϊς, 

ε. γιά τ^ν προστασία τοΟ περιβάλλοντος καί την ΐΕάλειψη νοσογάνων 

παραγόντων * 

στ. γιά την προστασία των ευπαθών ομάδων τοδ πληθυσμοί (υπερήλικες* 

έγκυοι, παιδιά, ψυχασθενείς κ.λ.π* 

Τά Κεντρικά ΣυμΡούλι© "Υγείας θά είναι υπεύθυνο: 

α» γιά τάν συντονισμό των δραστηριοτήτων καί προγραμμάτων των περι

φερειακών Συμβουλίων, ώστε νά παρέχεται ίσάτιμη υγειονομική
1 

περίθαλψη σ*8λες τίς περιφέρειες, 

0. γιά τη" διαχείρηση των κονδυλίων πού παρέχονται άπά τά * Υπουργείο 

./.. 
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Κοινωνικών *Υπηρεσιων, γιά τήν κατανομή τους στά διάφορα Περι

φερειακά Συμβούλια ανάλογα μέ τίς ανάγκες τους καί γιά τήν 

κατάρτιση το6 προϋπολογισμοί! των δαπανών, 

γ. γιά τόν έλεγχο τίΊς παραγωγές καί τής διακίνησης των Φαρμακευ

τικών προϊόντων, 

&» γιά τάν συντονισμό καί προγραμματισμό τ^ς εκπαίδευσης καί μΕΧ&Κ 

μετεκπαίδευσης των γιατρών καί άλλων επαγγελματιών υγείας, β£ 

συνεργασία μέ τά ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα, 

ε. γιά τάν συντονισμό τϋς επιστημονικές έρευνας σέ όλα τά νοσοκο

μεία καί όλες τίς πανεπιστημιακές μονάδες, 

στ. γιά τήν οργάνωση καί λειτουργία ορισμένων ύκηρευιων πού πρέπει 

νά παρέχονται σέ εθνική κλίμακα, όπως π.χ. η αιμοδοσία. 

·/· · 



2, Μ5^η^λ,τοΡ Συ^ύλιου *ΤΧΕ£«£ 

Απαραίτητη κροΟκόθεση γιά τήν καλύτερη έζυκηαέχπαη τοΰ ασφαλισμέ

νου καί γιά τ$ν εξασφάλιση Κκ«ν<ΜΙΘ%31%8&» συν&ηκδν δουλείας είναι ή 

ανάθεση τοΟ ΚίχΒοριστικου' ρόλου στ$ διοίκηση τσ*5 Συμβουλίου *Υγείας 

σΐούς εκλεγμένους έκτιροσώπους των 4^ΜΗ» ενδιαφερομένων. 

*Η διοίκη^ τ£ν "ερίφερειακ&ν ΤΤΪΜΙΠΟΠΤ)βϊΤ» "Υγείας Μ συγκοοτε£τΦΐ άπό? 

α· Έκκίοοοω-Λοϋς τ&ν ασφαλισμένων 1Μ# 84 είναι εκλεγμένα μέλη τδν 

συνεταιρισμών, των συνδικαλιστικών σωματείβν καί τίΊε τοπικές 

αυτοδιοίκησης* 

0. *Κκπρ©σωΐϊους τών γιατρών καί τοΟ νοσηλευτικοΟ, διοικητικού" καί 

τεχνικό® προοω«ικο0 πού εργάζεται στ© σύστημα. 

*Η διοίκηση ταδ Κεντρικού ΣυμίίουΑίου "Υγείας θά συγκροτείται ακ©ϊ 

α. 'Βκηροσωηους ολ«*ν των ίΐερΐ(ί>ερειακών ΓυμΡουλίων Υγείας, 

0. * Εκτφοα&πους τοΟ κράτους (δηλ. του* *7Ίκ>υργείαυ Κοινωνικών υπηρεσιών· 

Ανάλογη ©α είναι καί ή συγκρότηση ι$€ διοίκησης τ % κά&ε μονάδας 

(κ. χ. νοσοκομείων, υγειονομικών σταθμών, μέοα στ© σύστημα. *Η Ανέ-

λεγτη 1&»»&ΐ τα® διευθυντού τη"ς ϊ5λινικη*ς θά καταργηθεί. 0| σχέσεις 

μεταΕ$ εκείνων κού διευθύνουν τη* μονάδα των γιατρών καί το® Ροηθητικο® 

πρόσω», ικυΟ πρέπει να παύσει νά διαπνέεται άπά αυταρχικά πρότυπα. 

. / . • 
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3. ,Τό .,*ΙατρΛ..ΗΑ-.·̂ !ΐ4-̂ .95̂ .̂ .̂ -̂ Τ̂ ,̂̂ ,3Ρ
<
^
ωπιχ
^ 

01 γιατροί καί όοοντίατροι θά ι«»>8ΠβΡν οέ δύο βασικές ομάδες; 

Ι. ΚοοΟΜΟφϋακοέΗ: καί 

''!ή Μοαοκοϋβίακο&ς. 

ΟΙ φαρμακοποιοί §£ χαίρια χουν αέ δύο §κ£βπτ)ς ομάδες ι 

1. "εκείνους πού ουυλεύουυ στην έρευνα καί τήν παραγωγή τού φαρμάκου, 

2. '&κείνους πού δουλεύουν στή ώιακίνηση του φαρμάκου. 

Έκτος τών Βασικών αυτών κατηγοριών θά υπάρχει ξεχωριστά καί η κατη

γορία των πανεπιστημιακών πού Μ Ασχολούνται αποκλειστικά μ# τ^ν 

ΙΜΚΧΙ Ι ,>πτ-»τϋν καί τών γιατρών καί με ττ'ν έρευνα» 

"Ιδιαίτερη φροντίδα χρειάζεται ή ' • ϊςίωση τή*ς ιατρικές παιδείας 

ώστε ο£ γιατροί νά μπορούν νά διαπιστώνουν» τά «οινονικά κβΙ ψυχολογι

κά «ρ<Β0λήπατα, ««6 «ρΟΜαλοβν τί : Αρρ&πείες Κβί νά εργάζονται γιά τήν 

αντιμετώπιση* τους. Γύ Συμβούλιο "Υγείας θά έιαιμελη&εε τ/$ συνεχή επι

μόρφωση «.αί μιέτεκκαίοενση τών γιατρών, γιά νά είναι γνωστές των συγ

χρόνων μεθόδων θεραπείας. 

όά δημιουργηθούν οΐ σχολές γιά τήν εκπαίδευση μεγάλου αριϋμοΟ ειδικευ

μένου Βοηθητικού προσωπικού (νοσοκόμες, φυσιοθεραπευτές κ.λ.π.) πού 

σήμερα είναι σχεδόν ανύπαρκτο. 

4.
 η
 'βξωνοσοκομειακή κερίθαλψη 

<Η (ατρικές υπηρεσίες έκτος του νοσοκομείου παρέχονται άπό γιατρούς 

ενταγμένους στό άποκεντοωμένο σύστημα περίθαλψης.
 %

0 άρρωστος διατηρεί 

τήν ελευθερία έπιλογηΥ τού γιατρού. *β γιατρός πού έρχεται σέ έπακρή 

μέ τόν άρρωστο είναι 6 γενικός (οικογενειακός)γιατρός, πού έχει συνολι

κή" είχόνα τη"ς κατάστασης τη*ς υγείας τού άρρωστου καί τη*ς θεραπείας. 

"Η παροχή των Ιατρικών υπηρεσιών γίνεται εντελώς δωρεάν. 

Τό Κεντρικό Συμβούλιο "Υγείας φροντίζει γιά τήν Ικανοποιητική άμοι0ή 

των γιατρών καί οδοντογιατρών πού είναι ενταγμένοι στό σύστημα. *0 

κάθε γιατρός παραμένει ελεύθερος νά αποφασίσει έάν θά συμμετάσχει στό 

κοινωνικοποιημένο σύστημα. 

Δημιουργείται σέ κάθε πληθυσμιακό κέντρο ύγειονρμικός σταθμοί:. Σέ κάθε 

σταθμό εργάζονται παθολόγοι, γιατροί τών κύριων είδικοτήτων, οδοντο

γιατροί, κοινωνικοί λειτουργοί καί τό αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό γιά 
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0$αί Λνθ£ υ ! νο' ·*ή |&βν£0« γ ι ά νά &ΐάβ\«ΐ ή 

-*ι - :~1λϋφη τη-; γΰοα $8 "^γίΐονοηνκ^ Κτα/^Α 8Κρ*«ϊχΧε 

84 γ£ν-·-χαι, ·-,-* Ηΐνητέ'- Ιατρικές νο}»*!*^ β"ηο« οΐ 01*ν<11|««6 τΛ £ιιΐΥΐϊ£η€Ηΐν 

Γ» »<§ διατήρηση τβν Λγοοτικ/ϊν €«ντ<?β£, ·• - τιί Λτεοπονομένα. χ&χη&· *1 τιοιό

ν;-, τα τίίς δγβιανοΗΐκίϊς «η!€§«1#Ηί στ^ν §τκ.η>;ί~ 1 Φ β ι ι — Ι ' Ϊ Ι τ£τι©~ 

τι. άπό τν* ·Λ4?η στ/ιν τιε^τεύοΐΝΝΐ «οΰ γι )Μΐντίΐΐ||ΐ#1Η1 Λ*·Λημα 

- *. ΐ'ΐ·ν..Λ μιά «βρι^έο^-ν ''·εΓ-ΐΛ-#ΓΜΕ«€ 1 $ χώρας* 

*8 & '•· ΙνιιιβιίΙ® «ο! ! «6 * ν ν Ι " ι τ β ϊ ία 6ν &ι*βλα **4 ϋϊϋ&ιοιιρ-

γ£α τ"·- *·• ··,-"** - Ι * Ι ι---*·- §««ρχ£«« ί β ν ι ν* •§£·* 

ά ουγκένγοβκιιι 1θ*·%Α« &ηό $#\η ν% χ,<3» Ι#ν Εφϋΐβΰοΐΐαα· ν ν · Ι Β Ν Μ Ι 

ιιι 11τ 111 ϊΠΊΐ'ΒΤΤΒιΚιΜΐΠΚ 

ΡΟΟΙΜΜΜΙΙ Μ Ι α Ί * Ε©*ι * <- · ϋ < . 

{*· 4*4 § * 4 # φ ι ϋ **<· Τ«ΜΜΒ>Κ»«>Ι» Β Μ Μ Ν Ν Β € Ο «ιού θ ά ^ α λ ύ κ τ ^ ι «Ι& . «ΚΝΗΜ^Ε 

Ι Μ # Μ Ι £ Β · 1 § ϋ ΐ 6 ι ι ι τ · € ο ! ·-'"-< **οι*β· * 4 νρΜΡΕίΜΜκΙ α υ τ ά Ρβ^βΜΟϋβεα 

; · ί#ίοΛονι«ι <:Ι ί α * · * * «ΠΜΜΜΗ *Υγ*: ι-*ού*Ί ϊ-ηι^νο^Β τ ^ ς 

Ιββ ΜβΛ Βοοαλαϋ&^να .. «, «Λίυ-, νικά «βέ €έν κίνα* β»-

ν*·«2>ν νΛ Νβ&ΙφβΙ Α *¥γ·%α%ΚΗ.ικ£β Βία&ϊώκ· 

Υ* β& δηηιοϋοτΊθΰΓ Ινα τουλ^χιβτιτΛΐ Γ<Ενι*:ό Υίοοοηοιιεζο ηού Μ καλύπτει 

ϊ,άΐ:·€ πραγματική Αν5γχΓ τοΓ? Α Μ Ι Τ % ηερρπΐίρειας γ ι 4 νο0ηλβ£ΐλ· Ετό 

?ενΐκβ ϋί̂ ΚΜκοϋεΡο ΥΙ"Γ ηερι^ΙΐΝΝι·! ·̂ '»οτέλ3^»^^α^ « & · ηβρκπτατικό 

?χ>6 αέν ί,ι,ναι, δυνατόν νά ΜβΑλ*9&ε% &χν& τά Μον·ΜΙιαΗΟ ^«^€Η*βρ€ΐο. 

Τα Γ&νιικί ιλΗχΟϋΟμ ΐ̂α αϊίΐν άοΛ-;* . •! 0^4 ο«νέχεια Μαί Υ4 Νβ^βρχιαϊΐ^ 

Μ νΕν.Λ '':ΐικιι1ίΐί«ιΐ-Ιν-·- «.€ τ ί : · *ΒΒΙΜ«4ε Γ^ΟΆ^Γ κα£ τ ί ς «χβλίβ νοση-. 

λ€υτι»ο§ ΐϊρ<χϊ̂ «ιΐΗθ(3 χί|ς χώιροΜϊ» Μ Γ«νι»ϋ§ ΚοσοκοϋβΙΓα ΉΙβ ««ρι«Ρ«Ι-

ρ&ΐα^ 9κΜ0ΛΛβΛψ κέντρα ίαχα*,·*^ 4^ϋ>νας· 

β, ύί Ι5ιβ*τι«#£ κλινικές τιού δ ί ν ^νββ»Β>ΐίίρ£νονται στ ίς &παιτύ&%%£ 

τ^ς ^γ-^κίνϊΜ: νοοτ|λε£ας Μ πάφουν νά λειτουογοΟν· ο Ι {β^ΛίκΙς 

ϋλινι*€ς Μ 4 Ιΐ,ο^ν αύγ3ςρονο δ$««(λλιβ|»β ^α£ άρΐ'^μό *Ρ«£βΝΤ%βν 1«ανο-

ϊϊοιητικό Μ Μθΐνο»νΐΜοηοιη0οΟν κ » ! 9ά ίνταχ&οϋν ποα€>&€ίϊτΐΜά ©ΥΟ 

.Λ* 



§Λ~~βα£μακε^κή^ερ (,̂ η̂ 

εέ ενσ κοινωνικοποιημένο σύστημα υγείας τό πρόβλημα φάρμακα παύει 

νά υπάρχει μιά καί παίονει χήν ΜραΤϋΐΠΜΐ^ του 6ιάσχα<?η σάν μέσο 

πρόληφης, διάγνωσηΓ καί θεραπα£.-*<". τ"- 'νϊρ-ντπαΓ, ξεφεύγοντας άβ4 τόν 

κερδοσκοπικό χαρακτήρα ββί τού* κββ8αρΙ>£«* ή εξάρτηση του από ζΐν ι καί 

ντόπια μονοπωλιακά συγκροτήματα καΙ λογιών-· λογίων μεσάζοντεΓ. *1 

λύση χοϋ *«ρββλύματος" μπορεί νά <Λο?.εΓ μόνο μέ τήν κοινωνικοποίηση 

τίίς ΡβϋΙ» έθνικη*:: φαρμακοβιομηχανία*, γιατί μ'αύτάν τόν τοόκ;ο ή παρα

γωγή των .-ταρμάκφνπερνάε ι άτεό τά χέοι*: *0ν Αλίγων κερδοσκόπων στά χέ

ρια χη"ς κοινωνικές ομάδας πού χά .7ΐοποιεε. *ΙΙ κοινωνικοποιημένη 

Φαρμακοβιομηχανία Βρίσκεται κάτω άτεά χόν- έλεγχο το€? "εντρικοΟ Συμ

βουλίου "Υγείας πού: 

α. Δημιουργέε *·Γ·ορεες παράγωγης χν{ζονΐ«£ εργοστάσια ή εντάσσοντας 

μέσα στά «λαέολα τοΟ γενικού προγ." %·. . -,τ -·~ παρστΜγΙίς §β§ "'"' 

υπάρχοντα όσα ανταποκρίνονται ατίς επιστημονικές προδιάγραφε 

παρασκευές οαρμάκων. 

Ρ». Δημιουργεί Φορέα επιστημονικές έρευνας πού περιλαμβάνει εργαστη

ριακή καί κλινική έρευνα, αξιοποίηση ντόπιων ιρά*»» ύλδν,. ποιο

τικό έλεγχο χδ»ν παρασκευαζομένων φαρμάκων καί διαιτητικών 

προϊόντων κ.λ.π. 

γ, "Ελέγχει τή διακίνηση καΙ διανομή ΝΝ φαρμάκων (άπΑ τά »«ρμ««εΓ»
< 

τά υγειονομικά κέντρα καί τά νοονιλκυτήρια) φροντίζει γιά τήν απο

θήκευση καί τήν ύπαρξη ποσοτήτων ετοιμότητας γιά περίπτωση επι

δημιών* μαζικών καταστροφών (π.χ. σειομοί) κ.λ.π. 

θ. 'Κλέγχει τό κοινωνικοποιημένο σύστημα είσαγωγή*ς των πρώτων Ολων 

καί δαων φαρμάκων δεν είναι δυνατό να παρασκευαστούν &Μ0 τήν 

εθνική φαρμακοβιομηχανία καθώς καί της έεαγωγή*ς, γιά σσα φάρμακα 

μπορεΓ νά γίνει. 

*Η χορήγηση όλον των φαρμάκων θά γίνεται τελείως δωρεάν καί μόνο 

μέ συνταγή τοίΐ ̂ εοάποντα γιατροί. "Γ,τοι Μ ανταποκρίνεται στίς 

πραγματικές ανάγκες καί θά εξασφαλίσει τήν προστασία τοΟ πολίτη άπά 

χους κινδύνους πού κρύβει γιά τήν ύγ^ία του ή ανεξέλεγκτη λήψη 

Φαρμάκων. 



-8· 

2Α~~ ..ΗρρληϊΣτ ιχή.. ̂ Ιατρ.ι,Ηή 

*Η ίατρικη" 8ά ποέπει νά είναι περισσότερο προληπτική καί λιγίδτερ© 

θεραπευτική. Γιά τοβτ«ϊ Μ πρέπει ΐρ| §δασφβΑ%βθθ®νϊ 

α. *Ι Αδιάκοπη καί υπεύθυνη οιάίίώτια",} τ©ΰ λαοΰ σέ θέματα υγείας 

ποό θά δώσει τη δυνατότητα γιά τήρηση κανόνων υγιεινής κα| 

πρόληψης; μεταδοτικών νόσον Μα! ν&Α&ν <^ορας Μαδάς χαί γιά Ιγ-

καιρη αΰτοε^έταση καί έγκ*~ιοη ./-ι-ΑΥνωση. 

0. *Η (6ο\κ*η χέντροον έλεγχου καί ι 8τποη6 για νά κοινανικά Μ«Ι 

κληρονομικά νοσήματα. 

·; ι *Η συοτηματοκοίηση των εμ|)ολιαΜ»"ίν καί έπανεμ^ολιασμ^ν. 

δ. *• συστηματοποίηση του άστυ ιατρικού" έλεγχου καί τοϋ" έλεγχου 

τ&ν ττηγ-Γ~ν μόλνανης* 

ε. *Η καθιέρωση του" κλινικού" καί Ι τηριαχοΟ έλεγχου υγείας 

(€ΚΕΟϊ«ΡΡ) για όλο τάν πληθυσμό. 

στ. *1 παροχή* καί στού> §*$λικν€ τ%~ ίυνατότπταΓ. νά ΙβκοΦνται. <>«ιματι-

Η3Ε χά (γυμνοο-τιχη στους τόπους δούλει&ς, συνοικιακά γυμναστήρια). 

4βοα στα πλάίαια της προληπτΐκ$€ ίατρικίϊς θά ποέπει νά βοθ«Ε £5ιαί-

τερν» -χή σ~εά θέμα της προστασίας τ£ν εύ«α5«ν ομάδων, § Μ Κ συνη-

θίοτη^ί ν'άαοκαλοΰμε τίς ΜΐΙΐΐΐνοΐΐΙΐΙ. έκεί'νβς τοϋ πληθυομοΰ* «ού 

γιά διάφορους λόγους (ύλικία, υγεία χ.λ.π.) απαιτούν ίδιαίτβοη φρον

τίδα καί είδικές συνθήκες άπ'δτι δ υπόλοιπος πληθυσμός. 2τίς ομά

δες αυτές, ποό άντιπροσοπκόουν σημαντικά ποσοστό πληθυσμού" ανήκουν 

«Ι νεογέννητα/ τά Ρρέφη καί τά παιδιά, οί €γχυεε γυναίκες καί οί 

νέες μητέρες, αϊ γέροι, τά σωματικά καί διανοητικά ανάπηρα άτομα κλπ. 

"Ετσι είναι αναγκαία η λήώη μέτο^ν γιά τη μεί'-ίση τή*ς 0ρε*ιικΙ!ς καί 

παιδικής θνησιμότητας, τήν προστασία γηΥ
;
 κγκΰου καί της νέας μητέρας, 

ή δημιουργία κρατικών γηοιατρικΊΙν μονάδα καί γηριατρικών Ινστιτού

των, τ̂  ϋΜΚ*ΐ4 οργάνωση τΦν +»υχιατρικ&ν μονάδων κ.λ.π. 

./.. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β 

*Η.»ΡΛν»ΥΑ»Λ ασφάλιση, 

Τά μέτρα πού έχουν προταθεί μέχρι τώρα δπως ή δημιουργία Συμβουλίου 

"Υγείας, κατάργηση των παροχών τρίτων στους οργανισμούς κοινωνικές 

ασφάλισης συνεπάγονται τήν αλλαγή το© σημερινού συστήματος ασφάλισης. 

οί διάφοροι οργανισμοί συνταξιοδότησης, τά ποικίλλα επικουρικά ταμεία 

καί ταμεία υγείας όπως τό Ταμείο Ηομικδν ή τά Ταμείο Επαγγελματιών 

καί Βιοτεχνών Ελλάδος θά συγχωνευθούν σ'Ιναν ενιαίο φορέα. Παλαιό

τερες προσπάθειες γιά τή συγχώνευση των διαφόρων ταμείων είχαν συναν

τήσει τίς ζωηρές αντιδράσεις των εργαζομένων γιατί ή συγχώνευση θά 

κατέληγε στον περιορισμό των κεκτημένων δικαιωμάτων τους. Απαραίτη

τη λοιπόν προϋπόθεση τη*ς συγχώνευσης θά είναι κάθε κλάδος εργαζομένων 

νά διατηρήσει καί κάτω άπό τό καθεστώς του" ενιαίου ασφαλιστικού" φορέα 

τίς δσες παροχές είχε εξασφαλίσει μέχρι τή στιγμή τη*ς συγχώνευσης. 

Επιτροπή πού θά απαρτίζεται άπό εκπροσώπους το© ΚεντρικοΟ 'Οργάνου 

Προγραμματισμό©, τί|ς Κυβέρνησης, των πολιτικών κομμάτων καί Ολων των 

ένδιαφορομένων θά μελετήσει τήν προοδευτική ένταξη των διαφόρων καί 

ρυθμίσεων σ'ένα ενιαίο σύστημα παροχών καί τήν βαθμιαία προσαρμογή 

το© επιπέδου ασφάλισης κάθε κλάδου εργαζομένων στό ίδιο ανώτατο επί

πεδο. 

*Η λειτουργία το© ενιαίου φορέα ασφάλισης θά πρέπει νά ακολουθεί τίς 

επόμενες αρχέςι 

α. *Η είσφορά κάθε εργαζόμενου νά είναι ανάλογη μέ τό είσόδημά του. 

&. Τά όργανα το© προγραμματισμό© καθορίζουν τήν είσφορά τ^ς κεντρι

κές κρατικές διοίκησης, των περιφερειών καί τή*ς τοπικές αυτοδιοί

κησης. 

γ. Κάθε επιχείρηση καί εργοδότης είσφέρει στά Ιδοδα κοινωνικές ασ

φάλισης τών εργαζομένων. 

δ. *0 ενιαίος φθρέ»ς ασφάλισης εξασφαλίζει τήν Ικανοποιητική καί 

Ιμεση αντιμετώπιση των αναγκών, πού δημιουργεί ή αναπηρία, ο 

θάνατος τοΟ προστάτη τη"ς οίκογένειας, τό ατύχημα κ.λ.π. $2 μέ 

τή χορήγηση επιδομάτων πού σάν κριτήριο Μχουν τήν * πραγματική 

ανάγκη γι'αύτά. 

ε. 01 γραφειοκρατικές διατυπώσεις γιά τή χορήγηση συντάξεων καί επι

δομάτων μειώνονται στό ελάχιστο δυνατό. 

Χτ, *0 φορέας οργανώνεται σέ περιφερειακή 0άση. οί εργαζόμενοι συμ

μετέχουν στή διοίκηση του. 
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Κ Ε Φ Α Α ^ Α Ι Ο Γ 

Μέτρα..γ ι. Α μιά προγραμματισμένη Ανάπτυξη τού ελληνικού χώρου καί 

μιΑ Ανθρώπινη, πόλη 

"Ο καπιταλισμός ωβήγησε ϋτόν τόπο μας στην χωρίς έλεγχο Ανάπτυξη 

των άστικδν κέντρων. *Η * Αδη* να καί θεσσαλονίκη έχουν μεταμορφωθεί 

σέ τσιμεντένιες θάλασσες χωρίς ποΑσιν© χωρίς χώοους Αναψυχής, χωρίς 

Αέρα, χωρίς ρυθμό. Σέ καμπιά πόλη δέν υπάρχει πολεοδομικό σχέδιο, 

πού νΑ συνδέει, τόπους δουλείας, τόπους κατοικίας καί τόκους ξεκού

ρασης σ'ένα Αρμονικό σύνολο. Τό Ατομο ζζΐ σέ διαρκές Αγχος Αντιμέ

τωπο μέ τό περιβάλλον του. ΟΙ πόλοις επεκτείνονται, χωρίς Αποχέτευση, 

ύδρευση, συγκοινωνίες, σχολεία. *Ι1 κατοικία θεωρείται εμπόρευμα 

καί όχι κοινωνικό Αγαθό, δικαίωμα τοΟ κΑθε πολίτη. 01 τιμές των 

διαμερισμάτων έχουν φτάσει σέ απλησίαστα γιΑ τους εργαζόμενους ύφη. 

ΤΑ αυθαίρετα πολλαπλασιάζονται. Ετήν ύπαιθρο τα χωριά μένουν χωρίς 

τΑ Απαραίτητα έργα υποδομές, ή ποιότητα τ^ς Αγροτικές κατοικίας 

είναι πΑντα χαμηλό. ΓιΑ νΑ Αντιμετωπιστούν τΑ Φαινόμενα αυτά χρειά

ζονται ριζικΑ μέτρα, πού θΑ καταστήσουν δυνατό, τόν έλεγχο ταυ" κοι

νωνικοί συνόλου πΑνω στΑ πολεοδομική ϋέλι£η. Τέτοια μέτρα είναιΪ 

Ι.. Χωροταξία 

*Η Δημιουργία Ινός κεντρικοΟ φορέα χωροταξίας πού θΑ εκπονήσει Ινα 

χωροταξικό πρόγραμμα γιΑ ολόκληρη τήν *ΕλλΑδα. 

Ετόχοι τοΟ πρέπει νΑ είναι» 

Ι. *0 καθορισμός τη"ς λειτουργίας τοΟ κΑθε διαμερίσματος τη*ς χωράς 

στην Ανάπτυξη όλόκληοου τοΟ ελληνικού" χώρου. 

2. *Η ίσαμερη*ς Ανάπτυξη δλων των περιφερειών τηχ χωράς σέ τρόπο 

όμως πού νΑ εξασφαλίζεται ή καλύτερη Αξιοποίηση τού φυσικού περι

βάλλοντος . 

3. Ό καθορισμός των γενικών κατευθύνσεων γιΑ τη* δημιουργία Αγροτι

κών κέντρων μΙ τή συνένωση περισσοτέρων Απομακρυσμένων χωρίων 

καί Αστικών κέντρων σέ κΑθε περιοχή ώστε νΑ είναι δυνατή" ή προ

σφορά ύπηρεσιδν ψηλη*ς στάθμης στον πληθυσμό στην παιδεία, τη*ν 

υγεία, τίς συγκοινωνίες κ.λ.π. (μέγεθος τη*ς πόλης, τη*ς κωμόπολης 

ή τού Αγροτικού κέντρου καθορισμός τού Αγροτικού χώρου πού θΑ 

εξυπηρετείται Από τήν περιοχή, προγραμματισμός των συγκοινωνιών, 

./.. 
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άναγκαΧα Ιργα υποδομές κ.λ.κ.). 

4. "Η ανακατανομή ταΟ πληθυσμό© ΒβΙ τή*ς ο£κσνσμικίϊς δραστηριότη

τας στον ελληνικό χώρο ώστε νά υπάρξει £σορροπ£α ανάμεσα στά αστι

κά κα£ αγροτικά κέντρα. Πρέπει £&ιαίτερα νά σταματήσει ή επέκ

ταση τί̂ ς Αθήνας καί τή"ς Θεσσαλονίκης καί νά μεταφερθεί τμίίμα 

τ«3ν δραστηριοτήτων πού Ιχουν συγκεντρωθεί στίς πόλεις αυτές 

στίς περιφέρειες. 

5. "0 καθορισμός περιοχών, δπου 51 θά πρέπει νά μεταβληθεί: τό φυσι

κό περιβάλλον καί ̂  λειτουργική" σύνδεση τους μέ τους κατοικήσι-

ΙΟίνχχβΐΗΝΙ μους χώρους. 

Σέ κάθε περιφέρεια Μ υπάρχει περιφερειακός χωροταξικός φορέας γιά 

τήν εκπόνηση των λύσεων, πού θά εφαρμοσθούν στην περιφέρεια μέ 0άση 

τίς γενικές κατευθύνσεις, "ο περιφερειακός φορέας θά πρέπει ίδιαί-

τερα νά προγραμματ£σει την πραγματοποίηση των έργων υποδομές στην 

περιφέρεια μέ στόχο: 

α. Τη διαμόρφωση τοΟ πεοιΒάλλοντος σύμφωνα μέ τίς ανάγκες ταυ" 

πληθυσμού" κα£ όχι μέ σκοπό τήν αντιμετώπιση 5£Χ« τοπικών πιέσεων. 

β. Την αποφυγή πολλαπλών μικρών Ιογων πού ίκανοποιοΟν τοπικές ανάγ

κες άλλα είναι άσχετα μεταξύ τους, δέν εντάσσονται σέ ευρύτερο 

σχέδιο άνάπτυζης κα£ καταλήγουν νά είναι αντιοικονομικά. Θά πρέ

πει έιιίσης νά μελετά κα£ νά προγραμματίζει την σίκιστική ανάπτυ

ξη όλων τδν οικισμών τί̂ ς περιφέρειας δπου δέν υπάρχει τοπικός 

φορέας πολεοδομικές ανάπτυξης κα£ νά συντονίζει τά διάφορα ο£κι-

στικά προγράμματα. 

θ£ φορείς τί|ς χωροταξίας θά είναι συνδεδεμένοι μέ τά όργανα προγραμ-

ματιομοΟ καί θά Ιχουν τήν ίδια δομή. 

./.. 
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*Η δημιουργία «̂ ορέα πολεοδομικές άν'άπτυΕης σέ κάθε πόλη ηέ αρ

μοδιότητες. 

α, ?άν έλεγχο τ % Αστικές γίΐε καί το©
-
 περιβάλλοντος χώρου. 

β. Τήν ολοκληρωμένη μελέτη σέ κάθε πόλη πολεοδομικοί συγκρο

τήματος μέ μακροχρόνια προοπτική. 

γ. Την εκτέλεση έργων πολεοδομικές αναμόρφωσης καί ανάπτυξης. 

Τήν αντιμετώπιση το$ προβλήματος κατοικία. 

6. ϊή βελτίωση Ί%ί λειτουργίας «4% πόλης σάν τόπου κατοικίας, 

δουλειάς καί άναψηχή'ς. 

*Η χάραξη πολεοδομικής πολιτικής «έ Βάση τίς ακόλουθες βηβίβΐ 

Πρέπει νά ι»ΐ>Μ|ίΐΐΐ<#ΐ*ΐ» ** διάσπαση τη* ς β$λης σέ £8ν<ς που αφιερώνον

ται αποκλειστικά καί μόνο σέ μιά δραστηριότητα (π,χ. εμπορικό κέν

τρο» συνοικίες γραφείων, συνοικίες κατοικιών). *• πολεοδομία 

πρέπει να Ι&Ηφβλίε*» τήν ύπαρξη σ4 κάθε συνοικία περισσοτέρων δρα

στηριοτήτων. *Β δουλειά, ή αγορά, τα θεάματα, οΐ τόποι άναφυχίϊς 

πρέπει νά συνδέωνται μέ τό χώρο κατοικίας, Σήμερα τό κράτος -τρο-

ΜΝΐΙ πολυδάπανες εγκαταστάσεις σέ μεγάλη απόσταση άπό τοόί* τόπους 

κατοικίας, τά έργα τοΟτα δέν εξυπηρετούν τελικά,παρά 4λάχιστους. 

(Π. χ. αθλητικό κέντρο * Αγίου Κοσμά). *0 κάτοικος τής πόλης 

πρέπει νά Βοίσκει στη" συνοικία του, τόν παιβικό σταθμό τό νηπια

γωγείο, τό σχολείο, τό κέντρο νεότητος, τό γυμναστήριο, τή γηροκο

μείο καί γενικά ©λες τ£ς εγκαταστάσεις εκείνες, πού συμβάλουν 

στην ανάπτυξη τωνχάνάμε^α στους κ̂ το£κ*-»υς. 

ΟΙ κάτοικοι τίϊς πόλης £ουν σήμερα απομονωμένοι ό Ινας άπό τόν 

άλλο γιατί δέν έχουν τή ΙΙΙΙΝΜΑ'ΜΙΜ. συνάντησης, επαφές· Τ.έ κάθε 

συνοικία, πρέπει νά υπάρχει πολιτιστικό κέντρο μέ αίθουσε»** ΝΜφ&Μίν 

έοτιατόρια, αίθουσες διαλέξεων καί εκθέσεων,ΧΗ^^^κδ^δσ^ε^'Ιτσι 

τόπος συνάντησης καί θά παρέχει στον καθένα τή δυνατότητα νά παρα

κολουθεί καί νά συμυετέχει σέ πολιτιστικές δραστηριότητες. *Η 

παραδοσιακή κοινότητα του γωριοΟ πρέπει νά ξαναζωντανέψει σέ 

άλλη μορ«ί»ή. 

Σέ κάθε συνοικία πρέπει νά υπάρχει δνας ή καί περισσότεροι χώροι 

γιά νά παίζουν τά παιδιά κάθε ηλικία·;;*» τό παιδί θά πρέπει νά 

Ιχει τή δυνατότητα νά πηγαίνει στό χωρ© τούτο μόνο του. 

*0 φορέας πολεοδομικές ανάπτυξης Μ πρέπει νά καταπολεμήσει τήν 

./.. 



-13 

εγκατάλειψη του* κέντσου τής πόλης άπό τόύς κατοίκους του, νά 

Αντιμετωπίσει, τή ραγδαία επιδείνωση τίΐς ποιότητας των κατοικιών 

σέ περιοχές μέ παληά σπίτια, νά φροντίσει εγκαταστάσεις πού 

μολύνουν τό περιβάλλον νά &ρίσκωνται μακρυά άπά κατοικημένες 

περιοχές. 

Γύρω από τήν πόλη πβ>έπει νά υπάρχουν εκτεταμένοι χώροι πρασίνου 

καί αναψυχής, προσιτοί μέ τήν αστική συγκοινωνία, εξοπλισμένοι 

μέ τίς απαραίτητες έγκαταστάσεις ώστε νά είναι δυνατή ή Μ | 

μονή του πληθυσμού χωρίς ρύπανση καί καταστροφή τού περιβάλλοντος, 

ο£ εργαζόμενοι εξαρτώνται σέ πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τίς υπη

ρεσίες «ου προσφέρει ή ολότητα. Γιά τούτο αποτελεί επιτακτικό 

καθήκον ή άμεση βελτίωση τοϋ περιβάλλοντος στην Αθήνα καί ατή 

Θεσσαλονίκη* ώστε οΙ κάτοικοί τους νά μήν υφίστανται τίς διακρί

σεις πού επιβάλλουν σήμερα σέ συνοικίες δεύτερης κατηγορίαε βΐ 

συγκοινωνίες, Α έλλειψη πρόσβασης σέ χώρους , πράσινου κ,λ.π, 

*Ε διαμόρφωση τί|ς πόλης πρέπει νά συμβάλει στην εξαφάνιση καί 

όχι στην ενίσχυση των «α1&«Φν αντιθέσεων. 

3. *ϊΐ συμμετοχή στάν πολεοδομικό φορέα κάθε «όλης εκπροσώπων τή*ς 

τοπικές αυτοδιοίκησης, των συνδικάτων, του" *Οργανισμού Προστα

σίας Καταναλωτών των συλλόγων καί σωματείων, πού σκοπό Ιχουν τή 

βελτίωση τη"ς ποιότητας ζ&»ί|ς· 

Κάθε πολεοδομικό πρόγραμμα Μ δημοσιεύεται ποίν ««αρμοσθεε γιά 

νά δοθ«€ στους ένδιαφβρομένους τ» δυνατότητα νά ποοβάλουν τίς 

άπόφεις τους.. 

Αποβάσεις πού είναι καθοριστικές γιά τή διαμόρφωση τΙ|ο πόλης 

προϋποθέτουν τή^ έγκριση τοΟ πληθυσμοΟ (τοπικό δημοψήφισμα). 

4. *Η συνεργασία τοΟ φορέα πολεοδομικές ανάπτυξης μέ τήν τοπική 

αυτοδιοίκηση: 

α. Γιά νά ΑνοπτύΓει νέες μορφές εγκαταστάσεων καί υπηρεσιών 

ώστε νά καταστοϊϊν δυνατοί καί νέοι τρόποι οργάνωσης Τ^ς 

κοινωνικές ΌΦ& όπως συγκοοτήματα πολυκατοικιών μέ κοινούς 

χώρους άναφυχης, σχολεΓα πού είναι ταυτόχρονα πολιτιστικά 

κέντρα, γηροκομεία συνδυασμένα μέ δυνατότητες μερικές απα

σχόλησης γιά τους ηλικιωμένους, παιδικοί σταθμοί συνδυασμέ

νοι μέ χώρους παιχνιδιού, κουζίνες σέ συγκροτήματα πολυκα

τοικιών πού προσφέρουν μαγειρεμένο «·$ ατό οπίτι κ.λ.π. 

*/· * 
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0, Για να δργανωθιεϋ ή λειτουργία τΐ$ς πόλης σύμφωνα μέ τις 

ανάγκες των κατοίκων (σχεδιασμός βρόμων, γιά τα συλλογικά 

συγκοινωνιακά μέσα, περιοχών αποκλειστικά γιά πεζούς κ.λ.π.). 

5. *Μ προγραμματισμένη αντιμετώπιση τί|ς επέκτασης τί|ς δευτερεύου

σας κατοικίας. 

*0 πολλαπλασιασμός λυομένων, αόθαίρετΛΛ» κσ.ί μικροκατοικιολ» £8ι«.ί~ 

τερα ·στίς περιφέρειες των μεγάλων πόλεων (π.χ· στη* Χαλκιδικής στην 

Αττική) συνεττόγεται τήν καταστοοβτή το0 '.ΛΚ?ΙΚΟ€» πεοιβόλλαντος κοί 

τόν εγκλεισμό τ^ν μεγαλουπόλεων από πεοΐίρτκχγμένες εκτάσεις μέ άντί-

σννιχη επιμήκυνση τοΟ αναγκαίου χρόνου γι» τήν εϋοδο οτή φύση. Εί

ναι αναγκαίος 6 καθορισμός των τοποθεσιών γιό τήν ανάπτυξη δεύτε·-

ρευουσων κατοικιών, η εκπόνηση κανόνων δόμησης ώστε τα σπίτια νά 

εντάσσονται ατό περιβάλλον «αί νά συμ̂ -άλουν στη δημιουργία μι&ς ορ

γανωμένης κοινότητας| ή μελέτη των γεμάτων ύδρευσης, αποχέτευσης, 

καθαριότητας κ.λ.π. 

./.. 
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$Μχ ΐ2^|λ£ΙΧ0£^Ρ.Ρ. Ά$β»™ 

*Η αναμόρφωση της νομοθεσίας, ώστε νά καταηολεμηθεε ή χψφ6οσ**κΙα 

πάνω στη" γη καέ νά αποκτήσει Α ποπική •6κ^ο€ ι ι ΐ |€Β| τά μέσα γι<1 3Π& 

&Χ£8ΐίΡ^$Κ τή ΛιιιρΛρΐϋίΐΐιΙ τοΟ χώρου. %\->χέτ *$€ νομοθεσίας πρέπει 

νά είναι, ί 

1, *α φορέας πολεοδομικές ανάπτυξης πρέκαι νά απολτηοει τιΐ &ΡΗΗΕ&·» 

τηχα νά καθαρίζει τόν τρόπο χρήσης των ακινήτων είτε γενικά 

δημιουργία κατοικι&ν) νά επιβάλλει ή
1
 νά *·.παγορεύει τήν άνοΐΚ4 Ι 

μηση οίκοπέδοο, νά Ικ*£άλλ*ι τήν ι -.τι ή τή διατήρηση ©ίιΐβ-

δομήματος, ν4 έτχ ι βάλλει τήν συνένι·>ση κοινές εκμετάλλευσηπ *χ»χζ 

τ%ζ σημερινές αναρχικές οίκοδόμηση--. 

?. ¥& βάρ*Ι γιά τή διαμόρφωση τοδ χώρου τίΐς πόλης 5ά ξέρουν χόο® οί 

οργανισμοί τοπικ-ΰς αυτοδιοίκησης 6σο κα£ οί ιδιοκτήτες τ€>ν ακι

νήτων, ποο 6»«λαβντΐα άπό τά μέτρα του" <χ»ρ€α πολεοδομικές ανάπτυ

ξης {π. χ. τβ κόστοτ ν$β άΐ«ΐ&Ι«ΐ|»Εω«Η|6 ακινήτου χαί τ?|ς μεταμόρφω

σης του αέ χδρο παιχνιδιού" Μ >ΐί>#«ρ0¥«1 καί «Ι ακίνητα, των ομοίων 

οί κάτοικοι θα χρησιμοποιούν τον χώρο παιχνιδιοΟ) « 

3* *ο καθορισμός το*α ΒΐΙ|Β0ΐΐ. αχάν ©ποίον (ΜΙ αναπτυχθεί τά επόμενα 

είκοση χρόνια ή πάλη ίχΒρθ€ 8άκΐϊ«Μ»). *Η τοπι«ή αυτοδιοίκηση 

θά Ιχ^ι τό δικαίωμα προαγορΛς οποιουδήποτε ακίνητου που £ρίο;κεται 

οτό χδρο δόμησης, δηλ. θά μποοεε ψΛ 8$&ΰ&8 δήλωαή της Ιί«ϋΐ·οφΐ«Τ1 

στιγμή νά αποκτά τό Ακίνητο καταβάλλοντες τήν ά£ία του. "Η άξ€β 

των ακινήτων που βρίσκονται αχό χβρο βάμησης θά παγώνει μέ τήν 

υπαγωγή το.-.ν-- 3x4 <:*ηο Βάμησης. ι »©ο«βϋάΕ«*«* το πολό κάθε 

πέντε χρόνια» 

Ιδιοκτησία των ακινήτων 'Μ. πεοιέρχεται σέ εΐβικό ?̂?ορέη τ%, 

τοκ,̂ ί4ης α&χ »ι £ 3̂ ς, στή διοίκηση τοδ δκοίου ©ά συμμετέχουν 

έκτιρόο̂ ηοε τη·ζ ηαΛΑί -*ηί ΙΚΝΡΑΜΗΗΜ τ35ν ουνδικό-των, το!5 *ΐ.>ργαν«>ομοΟ 

Προστασίας Καταν Λ.:τ«ν ΝΟΙ τ£5ν Αλλΐαν Μοι,νι̂ ν̂ Μ̂ ν α»ορέων. *0 φορέας 

αυτός θά εΕναι δ μ<6νοί; αγοραστής γί|ς #ηδ τ^ν ττΛευρΑ το€ δημοσνου 

^ τοδ κοι,νωνι,Ηοηοι,ημένου τομ€α, «δστε ν<& μ^ν υη4ρ|~©υν φαινόμενα 

&νταγωνισμοΟ 6τεηρεσι.δν ίΐ §κιχ·*04β·ΜΙ« Ακίνητο κού θά έχει, πε

ριέλθει ατ^ν Ιδιοκτησία τοΟ φορέα δέν Μ μηορεΓ κλέον νά μετηΒι-

ΡασθεΕ κατά κυριότητα αέ ζδιδτες, . *
 Γ
*ά είναι ιιονσ ή Ικ)θ§" 

σηση τίϊς χρήοης για ιχερίωριομένο χρονικό διάστημα. 
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4» *Η αποζημίωση πού θά καταβάλεται θά πρέπει, νά υπολογίζεται, σέ 

τρόπο ώστε ο£ μικροί ίδιοκτήτες νά είσπράττουν τήν πραγματική 

αξία τοΟ περιουσιακού στοιχείου πού χάνουν άλλα νά μην αμείβο

νται δσοι κερδοσκοπούν στή γή. * ο υπολογισμός τήςάποζημίωσης 

θά γίνεται μέ β'αΒτη τή φορολογητέα άζία τοΰ Ακινήτου, Ή αποζη

μίωση θά χορηγείται τόσο σέ χρΊ"|μα δσο Ίΐαί σέ μορφή συνιδιοκτη

σίας εμπραγμάτων δικαιωμάτων καί συμμετοχές μέ ά5ιόγρα<ίκχ στην 

εκμετάλλευση των ακινήτων. 

5. "Οσοι όφελούνται από τήν άνάπτυΕη τήςπόλης Μ πρέπει νά μεταβι

βάζουν τμήμα άπό τά κέρδος τους στην ολότητα. Ετ^ν περίπτωση υπα

γωγές περιοχής στό σχέδιο πόλης οί Ιδιοκτήτες των ακινήτων τής 

περιοχής Μ κατα0άλουν συνεισφορά στην τοπική αυτοδιοίκηση Ανάλο

γη τής δαπάνης πού θά απαιτηθεί (κόστος άποζηρώσεων καί δημοσίων 

Ιργωνϊ γιά τή διαμόρφωση τής περιοχής σέ πολεοδομικό συγκρότημα» 

*Η υπεραξία πού αποκτούν τά άκόνητα μ! τήν πολεοδομική άβάπτυξη 

θά Φορολογείται. *0 φόρος έπί τής υπεραξίας θά διαμορφωθεί σέ 

τρόπο ώστε νά μήν επιβαρύνωνται ακίνητα πού ιδιοκατοικούνται ή 

χρησιμοποιούνται άπό τους ίδιοκτήτες τους γιά τήν άσκηση τοΰ επαγ

γέλματος τους καί γενικά ή μικρή Ιδιοκτησία. Στό φόρο δέν θά υπά

γεται ή συνηθισμένη αύξηση τήςάξίας λόγω τής γενικής ανόδου των 

τιμών άλλα τά Ικτακτα καί σημαντικά κέρδη· 

§. *© σημερινός θεσμός τήε£διοκτησίας στην γή όπως έχει διαμορφωθεί 

άπό τόν αστικό κώδικα πρέπει νά συμπληρωθεί μέ νέους νομικής θεσ

μούς, πού νά παρέχουν τή δυνατότητα διαχωρισμού τοΰ δικαιώματος 

ίδιοκτησίας καί τοΟ δικαιώματος χρήσης τής γή£, τής εκχώρησης τού 

δικαιώματος χρήσης γΐ-ά ορισμένα χρονικά διαστήματα (25, 50 ή 75 

χρόνια), τόν διαχωρισμό τήςΙδιοκτησίας στή γή άπό τήν Ιδιοκτησία 

στά υπερκείμενα ακίνητα. Μέ τόν τρόπο αυτό ή τοπική αυτοδιοίκηση 

θά αποκτήσει τή δυνατότητα νά καθορίζει σέ περιοχές κρίσιμες γιά 

τήν πολεοδομική άνάπτυδη τόν τρόπο τής χρήσης τού εδάφους, τό ύφος 

τού τιμήματος πού Μ είσπράττει γιά τήν καραχώρηση τής 

χρήσης καί τόν χρόνο πού περιοχή θά αφιερώνεται σέ ώρισμένη χρήση. 
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IV· 0ΐχν<ΤΓΙΗΛ πολίΤΙκή 

Τό δίτομο έχει όχι μόνο δικαίωμα σέ κατοικία άλλα αέ κατοικία πού να 

ανταποκρίνεται, στίς άνάφκες της. 

Τήν οίκιστική πολιτική πρέπει να διέπουν γιά τούτο ο£ ακόλουθες αρχές: 

α) *Η κατοικία άποτκλεΓ κοινωνικά αγαθό. 

β) Ταυτόχρονα είναι μονάδα στέγασης τής οικογένειας καί κύτταρο τοΟ 

περιβάλλοντος. 

γ) Ή οίκιστική πολιτική 6έν πρέπει νά βασίζεται στίς αρχές τη"ς αγο

ράς· 32τήν ελεύθερη αγορά υπάρχει προσφορά κύρια σέ ακριβές κατοι

κίες. *Απ*¥τεΐται μακρόπνοη πολιτική γιά τήν κάλυΦη των στεγαστι

κών αναγκών των πλατειών στρωμάτων πού στερούνται στέγης (αστικής 

καί αγροτικές) άπό κρατικούς φορε£ς*. 

Γιά τήν εφαρμογή των άρχων αύτων τό ΗΑ.ΕΟ,Κ. Μ έπιδιωίεΐϊ 

Τή σημαντική αύξηση τού αριθμού" των κατοικιών τοστ© στίςΐ,ί. πόλεις ©σο 

καί στά αγροτικά κέντρα. Πρέπει νά έδασωολισθεΓ στέγη στίς 75.00Λ οίκο-

γένειες πού υπάγονται ατή κατηγορία των θεομηιιιοπλήκτων, παραπηγματού-

χων καί προσφύγων καί στά 113,000 νοικοκυριά πού ζουν κάτω άπό απαρά

δεκτες κοινοβιακές συνθήκες. Πρέπει νά Οελτι&ίθου'ν οί συνθήκες κατοικίας 

γιά τά 2Β&.0Ο0 νοικοκυριά πού ζοΟν κάτα άπό δυσμενέστατες συνθήκες πυκ

νότητας (αριθμός άτόυων πού αντίστοιχεε σέ Ινα δεμάτιο) καί γιά όσα 

ζουν κάτω άπό ανθυγιεινές συνθήκες. 

Οζ κατοικίες τΐ5ν εργαζομένων πρέπει νά ανταποκρίνονται σέ κανόνες ποιό

τητας, πού θά διασφαλίζουν άνετη διαβίωση (απομόνωση,καλή ποιότητα υλι

κών, αριθμός δωματίων ανάλογος μέ τά μέλη τη"ς οικογένειας*« Βΐ εργατι

κές κατοικίας δίπλα στους αυτοκινητοδρόμους,στά εργοστάσια δημιουργούν 

καί καθιερώνουν τίς ταξικές διακρίσεις. 

"Η οίκιστική πολιτική θά πρέπει νά υλοποιείται άπό είδικούς φορείς τίίς 

τοπικές αυτοδιοίκησης, όπου θά συμμετέχουν εκπρόσωποι των κοινωνικών 

Φορέων κάθε περιοχές. 01 φορείς αυτοί θά κατασκευάζουν καί θά διαχείρί-

ζονται τά οίκοδομικά συγκροτήματα, ΐαυτόχρονα όμως θά επιδιωχθεί ίδιαί-

τερα στίς αγροτικές περιοχές ή ενίσχυση *&ν οικογενειών γιά νά φτιάξουν 

μόνες τους τό σπίτι τους. "Η ενίσχυση θά πάρει τή μορφή μακροχρονίων 

δανείων, τή διάθεση αρχιτεκτονικών σχεδίων, τήν εξασφάλιση ύλικων σέ 

χαμηλό κόστος, τήν αναγνώριση φορολογικών άπαλλλαγων. Θά ενισχυθεί ή απο

ταμίευση πού σκοπό έχει τή χρηματοδότηση τη*ς Ιδιοκατοίκησης. 

./.. 
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*Η -εοκι,κή αύτοόςοίκηση ·& αρέτιει, νά δημιουργήσει» -«ττΰς μεγάλες 

πόλεις, αέ κάθε _ συνοί,πέα - γραφεία, πού θά κατατοπίζουν δβρεάν 

©σους άναζητοδν κατοι,ϋία για τή*ν υπάρχουσα ιχίχκ̂ ορά ηαί τούε δρους 

μίσθωσης. 
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Τό δίκαιο τδν μισθώσεων, πού χαρακτηρίζεται σήιιερα άπό τήν παράλλη

λη ύπαρξη ρυθμίσεων πού βασίζονται σέ διαφορετικές αρχές (αστικός 

κ4§ιχας, ένοιχιοστασιακή ρύθμιση) θά πρέπει νά αναμορφωθεί; σέ ενιαία 

&άση. "'ά σύμβαση μισθώσεως πρέπει νά παρέχει δικαίίαμα μόνιμης κατοι

κίας μέ ϋκοχοέωοη περιοδικές ελεγχόμενης άναποοσαρμογίϊς τοΟ μισθώ

ματος. *ϊί κατοικία δέν πρέπει νά είναι αντικείμενο κερδοσκοπία®. 

Πρέπει ©μως να παρέχει ταυτόχρονα σ'δποιον έχει επενδύσει τίς απο

ταμιεύσεις τοι* απόδοση σύμφωνη μέ τη" γενική απόδοση τή*ς αποταμίευ

σης· ϊ*μή*μα τού μισθώματος θά πρέπει νά επενδύεται περιοδικά γιά τη* 

διατήρηση ή καί τη
1
 Βελτίωση τού οικήματος. 
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ν ϊ
· Αη„μόσΐα

Γ
. .καί *Ι^ίωτ>κΑ _,*ΒΡΤ|Γ« 

οΐ μεγάλες τεχνικέ** εταιρείες πού δημιουργήθηκαν καί γιγαντώθηκαν 

στή περίοδο τή*ςδικτατοο£απ ΐΑονοπωλοΟν σήμερα δημόσια καί σημαντικά 

ίδιωτικΛ δόγα, με" άμεση συνέπεια τήν συμπίεση καί τόν εξοστρακτισμό 

των μικρομεσαίων κατασκευαστών. Ταυτόχρονα τό κύκλωμα των εμποροβιο

μηχανικών επιχειρήσεων δομικών υλικών ποαγματοποιεε υπερβολικά; κέρδη 

μέ αυθαίρετους καθορισμούς τιμών. Τό ΠΑ.Γ.Ο.Κ. προτείνει σαν άμεσα 

μέτρα για τήν αντιμετώπιση των προβλημάτων αότων; 

λ. Τη" δημιουργία άπό κάθε περιφέρεια κατασκευαστικων επιχειρήσεων» 

πού ίη* έΠοπλισ^ουν- \ιέ τόν απαραίτητο τεχνικό έΕοπλισμό γιά τήν 

πραγματοποίηση καί συντήρηση των δημοσίων έργων ν·#ν περιφέρεια. 

*Η επιχείοηση Λ<1 καταρτίζει κάτω άπό τήν εποπτεία των περιφερεια

κών οργάνων συμβάσεις μέ τούο, δήμους, τίς κοινότητες» τά νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου κ.λ.π. για την εκτέλεση των έργων. 

2. Τή δημιουργία κοινοπραξιών καί συνετήιορισμών (προμηθευτικών -

καταναλωτικών - κατασκευαστικών) ιβν μικρομεσαίων κατασκευαστών 

καί τεχνικών, συμμετοχή δλων τδν σχετικών κλάδων (τεχνικών, έργα-

τοτεχνιτών κ.λ.π.) γιά τή μελέτη καί κατασκευή τεχνικών Ιογων. 

3. Τή δημιουργία Τράπεζας "Εργων, πού θά χρηματοδονεΓ ταύς συνεται

ρισμούς, τός κοινοπραδίες καί τίς μικρομεσαίες κατασκευαστικές 

επιχειρήσεις, μελετητικά γραοε&α κ.λ.π. 

4. Τόν αυστηρό Ιλεγχο τή*ς ποιότητας καί των τιμών τδν υλικών καί τήν 

προτυποποίηση των υΛίκων κατασκευή. 
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VII. Προστασία τοϋ ..Περιβάλλοντος 

*Η κρίση τοΟ περιβάλλοντος στή χώρα μας αποτελεί αναπόφευκτη συνέ

πεια τού καπιταλιστικού συστήματος παραγωγής· ο£ ίδιωτες επιχείρημα" 

τϊες επιδιώκοντας νά μεγιστοποιήσουν τά κέρδη τους σπατ«*λοΟν τό φυ

σικό πλούτο καί καταστρέφουν τή φύση. Ή κρίση επιτείνεται άπό τήν 

έλλειψη οποιασδήποτε κρατική πολιτικής, Ίήν έλλειψη ενημέρωσης τού 

κοινού, τήν αδυναμία παρέμβασης των πολιτΊδν, τό γεγονός ©τι ασχολούν

ται μέ το περιβάλλον 12 κρατικοί καί 12 ίδιωτικοί φορείς χωρίς κανένα 

συντονισμό. 

Ριά να περιφρουρηθεί ή οικολογική ίσορρσπία καί νά συμβάλει τό περιβάλ

λον σέ μια καλύτερη ζωή καί όχι στην καταπίεση τού άτομου τό ΏΑ.ΕΟ.Κ. 

θα είσηγηθεΐ: 

1. *0 κεντρικός φορέας χωροταξίας νά είναι καί φορέας προοτασίε πε

ριβάλλοντος καί ποιότητας ζωής μέ επιτελική αρμοδιότητα γιά: γενι

κό σχεδιασμό καί προγραμματισμό των μέτρων προστασίας σ"ολόκληρο 

τόν ελληνικό χ%>σ, τήν εκπόνηση προγραμμάτων 6©<!σηε ©έ ε Ιδικούς 

τομείς (θάλασσα, αέρατ» θόρυβος κ.λ.π.), τήν ;..•"".ίτη προβλημάτων, 

πού παρουσιάζονται σέ εθνική κλίμακα ιδιαίτερα τόν ντ*Λορισμά ορίων 

γιά τήν επιβάρυνση τού περιβάλλοντος (π.χ. μέχ*ι ποιο βαθμό επιτρέ

πεται νά μολυν3ε£ ή -^λασσα), τήν καθιέρωση προτύπων. 

*0 φορέας θά αναλάβει Ι Β & Η Κ τήν προστασία των φυσικών πόρων, τόν 

προγραμματισμό τ?ΐς ορθολογιστικές χρήσης καί έκμετάλλευοής τους 

θα Η&β£α£ν*ΐ σέ αναλύσε ι ς γ ιό τήν διαπίστωση το© κόστους καί τού 

κοινωνικού οφέλους τού παράγοντα^ "(προστασία περιβάλλοντος" σέ 

συγκεκριμένα ίργα, 

2 Γ οΐ περιφερειακοί φορείς χωροταξίας θά υλοποιούν τ̂ίς γενικές 

κατευθύνσεις, θά εκπονούν «1 «.«τό. τόπους προγράμματα» ΜΙ υποβοη

θούν τήν τοπική αύτο:'ι ' φ$ στην πραγμάτωση τ % προστασίας τού 

περιβάλλοντος της. 

3. Ίί\ συνεχή ενημέρωση τού κοινού γιά τήν κατάσταση τοΟ ελληνικού 

περιβάλλοντος, τή σχεδιαζόμενη πολιτική καί τά μέτρα προστασίας 

πού 3ά ληφθούν. 

4. Τήν είσαναγή καταλλήλων προγραμμάτων εκπαίδευσης καί εΌευνας μέ σχ 

πό τήν ανάπτυξη τΰςσυνείθησης τού κοινού »ιά τά προβλήματα προστα

σίας τού περιβάλλοντος, τή δημιουργία καταλλήλων τϊχνικ'δν, τήν ά\κ 

πτύξη τεχνολογίας μέσα στίς δυνατότηες τή*ζ ελληνική οίκονομίας 

γιά τήν πρόληΦη καί αντιμετώπιση τ" .νσης. 

./.. 
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Τήν αναμόρφωση τή*ς νομοθεσίας μέ σκοπό χΑ σύνταξη κώδικα προστα

σίας περιΒάλλοντος πού θά καθιέρωνες σάν αρχές ότι: 

α) Τό κόστος πρόληψης ρύπανσης ή άποκατάσβασης τΙ|ς ζημιάς πού 

προκλήθηκε βαρύνε ν τόν ρυπαίνοντα. 

β) Τό κράτος έχει υποχρέωση άρα καί δ πολίτης δικαώωμα νά απαιτή

σει μέ προσφυγή στά δικαστήρια τήν προστασία τοϋ περιβάλλοντος· 

Φό δικαίωμα θά €χουν καί σύλλογοι, σωματεία καί άλλοι κοινωνικοί 

Φορείς. 

γ) Κάθε επιχείρηση ε£ναι, υποχρεωμένη νά παίονει τά σύμί^να μέ τήν 

υπάρχουσα στάθμη τηΥ, τεχνικές άναγκαΓα μέτρα γιά τήν προστασία 

τού περιβάλλοντος. 

6) Κάθε επιχείρηση πού &4 είσαγάγει Ινα νέο προϊόν η* 1<ραρμ©£ει 

νέα τεχνολογ** είναι υποχρεούμενη νά μελετά τό κοινωνικό νόστος 

καί νά μήν αναπτύσσει τή νέα δραστηριότητα τηε, εφ*όσον τό 

κοινωνικό κόστος είναι μεγαλύτερο από τό κ©ιν.ανικό όφελος. 

Τή λήφη #»Ι Τ«* αομόδια κρατικά όργανα (όργανα προγραμματισμού, 

όργανα χωρατά ία<-, τοπική αυτοδιοίκηση), τή λήφη συγκεκριμένων 

μέτρων μέ ίΐτόχο! 

α} ΐήν προστασία τοΟ" §λ&9*ΙΜθβ τοπίου, τή δημιουργία "περιοχών 

προστασίας τ^ςφύσης* όπου Ρ* -Ίτ̂ ττορεύεται ή μεταβολή της φύ

σης, τήν επέκταση των £?>νικΦν δρυμβν, τήν προστασία των δασών 

καί τήν αναδάσωση, τήν προστασία καί ανάπτυξη τού αλιευτικού 

πλούτου καί τ*ίς πανίδος. 

0) ίήν "κοινώνικοποίηοη-" τ*ε πποαλίας, ώστε νά είναι εύκολα προ

σιτή σέ όλους χ<φί" £β4αΙτ*ρη Λαπάνη, τήν αποφυγή τ % δημιοορ-

γίας οίκοδσμι
ν
~-. τίίίν στίς παράκτιες περιοχές, ιήν κατα-

<«ίευή εγκαταστάσεων ϊ'α̂ αοκτμοΟ αποβλήτων σέ κ;!θ*. 6ημο ή κοινό

τητα γίά νά χύνωντοα όπως αήχιζοα όλα τά απόβλητα οχ Α θάλασσα, 

τήν απαγόρευση καθορισμού των πετρελαιοφόρων στην ελληνική 

θάλασσα. 

γ) Τήν δημιουργία καί §8#νταα*| ζωνών ποασίνου γύρω άπό τίς πόλεις, 

τή δημιουογά £ΜΜΝ ψ%4 τήν ανάπτυξη τοΟ τουρισμού καί τήν *. 

έγκ^τάοτιοη 1»ΐΗΐΐΐ|ί1ΐΐβ>ΙΜ)0*> κατοικιών. 

3) Τόν ύποχρεωτικ-4 έ'*σ6ισσμό των έπιχειοήσεων μέ κατάλληλη τεχνολο

γία άντιμόλυνσης (%.χ. σύστημα ανακυκλούμενου νερού, δεξαμενές 

υποδοχές καί έπε£ε;ργΐϊσίας λυμάτων καί αποβλήτων, συλλογή κάπνας, 
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6) έΜττωση θορύβου). 

ε) Τόν αυστηρό Ελεγχο τ!|ς χρήσης τβν έντομοχτόων καέ χημικά λ*· 

στ) Την καταπολέμηση το5 -ΐ-ορύΡου. 

ζ) Τ$ν εξαφάνιση τ5ν άπρροιματων. Ποοιάντα η" %*(-»ρρ£μ=ίτα πού &έ θά 

μκοροβν να καταατοοφοΰν η* κατατττρέησνται, μ€ δυσμενεΓς επιπτώ

σεις για τό περιβάλλον (π.χ. τονικές αναθυμίασεις) , θά απαγο

ρεύονται η* επιβαρύνονται μέ δίθιπά τέλη γιά τήν χάλυΦη τΊ5ν ί
Γ
''· 

δίαν προοτασία*·; τ©{§ η&&\&άΛΑ&Ψ%9&* 



24 -

Κεφάλαιο Α' 

Ϊ4έτρα γιά μιά ν«α δημοκρατική παιδεία 

*Η παιδεία στό αστικό σύστημα προγραμματίζεται καί λειτουργεί γιά τή 

μεταβίβαση τη*ς£δεολογίί:ις τή*ς άρχουσας τάξης» Ι#· αναπαραγωγή ΧΜ» δια

κρίσεων καί κανόνων αυμπεριτορας τού καπιταλισμού, 1#» δημιουργία 

των επιστημόνων καί, .τεχνικών γιά τήν αποδοτικότερη στελέχωση *ων 

μηχανισμών κέρδου ! καί ̂ μετάλλευσης, τόν €λεγχ© τίξς επιστημονικές 

καί τεχνολογικές εξέλιξης. *Η παιδεία παρά τόν επιφανειακά ούθετεσο 

χαρακτήρα τη£ διαπλάθει ποότυπο Ανθρώπου πού ανταποκρίνεται καί ιπίρ" 

βάλει ατή λειτουργία τού συστήματος. 

Κτάχοι τηΈ παιδείακ, προϋπόθεση γιά τό μετασχηματισμό τη"ς κοινωνίας 

είναι δ αναπροσανατολισμοί: τ&ν στόχων τίϋςπαι-Βείας μέ αντικειμενικό 

σκοπό ι 

α) Τήν ανάπτυξη καί ολοκλήρωση της πηστωπικάτητας τοδ άτομου ανεξάρ

τητα άπά «ίΐόλο, καταγωγή, προέλευση. 

.!·) Τήν μάθηση της δην 'ΐκδδ «διαδικασίας, *>ν··λαδή τή"ς συζήτησης» 

τί(ς κριτικής, τής οαλλογικής προσπάθειας <?%£ τήν επίτευξη κβινά 

δπεζρργασμένων στόχων. 

γ} τή μόρφωση» τό πλατεμα της γνωστκ γιά νά βημισυργηθούν ελεύθεροι 

καί καλλιεργημένοι πολίτες πού μπορούν νά ενταχθούν ενεργά αέ κάθε 

τομέα τΙΊς παραγωγ6Μ$$ διαδικασίας. 

δ) Τό ξεπέρασμα τ&ν διακρίσεων πού προκύπτουν άπό διαφορές στην κοι

νωνική προέλευση» στην τοπικό καταγωγή, στά οίκοναμιχά μέσα κ.λ.π. 

*Η επίτευξη τ*δν παρΓπάνω στόχων προϋποθέτει εκπαιδευτική πολιτική, 

τίϊς οποίας οι κύοιοι ΛβσνεΓ Μ είναι: 

"Αξονες τή*ς έκπαιδευτι " κλιτικής 

1. *• παροχή αέ κάθε πολίτη τδν απαραίτητων γνώσεων γ ιό- νά μπορεί νά 

συμαάλει ατή δημοκρατική λειτουργία των πολιτικών καί οίκονομικων 

θεσμών. "Ετσι μόνο θά γίνει δυνατή ή αότοδιαχείρηση» θά υπάρξουν 

σ'όλη τή χώρ-'* -νην ί υπεύθυνοι πολίτες» πού θά μπορούν νά τυμ-

βάλουν άποΦασιστι,ΜίΙ οτή διαδιιιασία του προγραμματισμού καί τής 

αυτοδιοίκησης, Μ ί ϊχ'̂Γ.ε ν" περιέλθει | καοοδήγηση τής χοινσνι-

Ηής εξέλιξης στά χέρισ. μιας τεχνοχρατικδς μειονότητας. 

2» *Η μαζική έπαγγελμ ΚΦ&Μ εκπαίδευση των £ογα|;σμέν(ΰν &«-ηεε νά εϊνχι 

δυνατή ή ένταξη τους αύ οποιαδήποτε βαθμίδα τί#ς παραγωγ ιπής διαδι™ 
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Έτσι. μόνο Μ καταπολεμηθεί αποτελεσματικά ή διάκριση ανάμεσα σέ 

πνευματική καί χειρωνακτική εργασία καί θά καταστεί δυνατή ή ανά

πτυξη παραγωγικής δραστηριότητας σέ εκτεταμένη κλίμακα , —. καί 

έξω άπό τα κέντρα βιομηχανικής συγκέντρωσης. 

3. *Η διαμόρφωση τσύ εκπαιδευτικού συστήματος σέ τρόπο ώστε νά καθί

στα" δυνατή τή συνεχή επιμόρφωση. Σήμερα ή ΙΕοδος άπό τό σχολείο 

σημαίνει καί τό τέλος τής περιόδου εκμάθησης καί καθορίζει ανάλο

γα μέ τή βαθμίδα ποΰ πραγματοποιείται συνήθως γιά όλη τήν επόμενη 

ζωή τίς δυνατότητες καί προοπτικές του" άτομου. Τό άτομο καί γιά νά 

ξεπεραστούν ο£ σημερινές ανισότητες πρέπει νά μπορεί νά πλαταίνει 

συνεχώς τίς γνώσεις του, νά τελειοποιεί οποτεδήποτε τίς Ικανότητες 

του ώσεε νά διατηρεί τήν ελευθερία έπιλογςη τσΟ τρόπου ζωής του. 

4. *Β άρση των ανισοτήτων καί διακρίσεων. Σήμερα ατό τόπο μας πληθώρα 

από εμπόδια παρεμποδίζει τά παιδιά των εργαζομένων νά αποκτήσουν 

τήν ίδια μόρφωση μέ τά παιδιά των οικονομικά προνομιούχων. Στίς 

αγροτικές περιοχές υπάρχουν λιγοστά σχολεία» στην ύπαιθρο τά σχο

λεία δέν έχουν ούτε£ αρκετά ούτε κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό, 

στά δημόσια σχολεία οΐ τάΕεις είναι υπερπλήρεις. *Η πολιτεία πρέ

πει νά φροντίσει ώστε τό εκπαιδευτικό σύστημα νά παρέχει ίσες δυ

νατότητες σέ όλους άρα νά Χρηματοδοτήσει κατά προτεραιότητα τήν 

άνάπτυΕη τού σχολικού συστήματος στην ύπαιθρο καί στίςέργατικές 

συνοικίες. Επειδή ή προσωπικότητα τού άτομου διαπλάθεται αποφα

σιστικά στάπρωτα χρόνια τής παιδικής του ηλικίας καί επηρεάζεται 

Από τό οίκογενειακό του περι&άλλον πρέπει ή πολιτεία επίσης μέ 

νηπιαγωγεία καί παιδικούς σταθμούς νά παράσχει στά παιδιά των 

εργαζομένων τά εφόδια, τά οποία δέν μπορεί νά τους δώσει τό περι

βάλλον τους. 

5. *Η παροχή δωρεάν παιδείας σέ όλες τίς βαθμίδες. *Η πολιτεία θα* 

παρέχει τίς σπουδές, τά βιβλία, τά όργανα γιά τά εργαστήρια καί 

τόν αθλητισμό, τή μεταφορά στό σχολείο χωρίς αντάλλαγμα. Στην 

ύπαιθρο θά παρέχεται στους μαθητές ένα γεύμα στό σχολείο όταν τού

το είναι αναγκαίο λόγω των συνθηκών δουλείας των γονιών. Μαθητές 

καί φοιτητές πού δέν θά μπορούν νά υποστηριχθούν οίκονομικά άπό 

τους γονείς τους, θά παίρνουν κρατικές υποτροφίες. 

6. *Η Ιδιωτική άκπαίδευση κοινωνικοποιείται καίτό διδαχτικό προσωπικό 

της μετατάσσεται στή δημόσια ανάλογα μέ τά προσόντα του καί χωρίς 
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6. ΜίΜΒρΙΐΙΙΓ &*<* τό υπόλοιπο διδσχτικδ προσωπικό τη*ς Χ̂ Ρ<*ς. 

7. *Η αναμόρφωση τ$ς διοίκηση τ$ς παιδείας, «στε να συμμετέχουν 

σ*αύτύ οί εκπρόσωποι τ©0 ΙΜίΜΙΙΊϋ·· προσωπικού, 1*1 ενδιαφερομέ

νων (γονείς η σπουδ<*στέ€ στα Ανώτατα εκααιδευτιχα Ιδρύματα) καί 

κοινωνικών φορέων καί νά οργανωθεί σύμφωνα μέ τό σύστημα πολιτικής 

αυτοδιαχείρισης πού Ισχύει γιά δΧη χΑ πολιτεία ΙΜΙΙΙΜΙΙ·**·*, νο

μοί, τοπική αυτοδιοίκηση)· 

*Β Π ΜΙ ·ι IIΜ ίιΐ ενός κεντρικού Φορέα, πού Μ έκπβνύσβΐ Ινα εκπαιδευ

τικό πρόγραμμα γιά ολόκληρη ** χώρα τό ϊυμΒούλι© Παιδείας. *Αρμο

διότητα του 9α είναι ι 

α> *Η εκπόνηση ««Ε εκπαιδευτικής πολιτικής καί τδν γενικών κατευ

θύνσεων γιά την υλοποίηση της σύμφωνα μέ τους στόχους πού θα 

καθορίζει τό γενικά πρόγραμμα για τι* χώρα· 

β} *» παρακολούθηση τί?ς εφαρμογές τη*€ εκπαιδευτικές πολιτικές* 

από τά περιφερειακά δργανα καί τήν τοπική αύτοδιοίκηση· 

γ) Ό καθορισμός τοδ περιεχομένου των σπονδών. 

δϊ *ίΐ ρύθμιση των πλαισίκϊν, μίσα στά οποία τά περιφερειακά καί 

τά τοπικά δργανα θα δρουν αυτόνομα. 

•Β δημιουΡΥ^α <™® βπίπε^ • * • εκπαιδευτικού Ιδρύματος επιτροπές 

για τή διοίκηση του στην Αποία θά συμμετέχουν τ© διδακτικό προσω

πικό, οί γονείς, οί μεγόλοι μαθητές καί ©£ σπουδαστές, * τοπική 

αυτοδιοίκηση. 

β. *6 παιδεία προσδίδει σήμ*Ρ« ατούς μαθητές σχεδόν Αποκλειστικά γνώ

σεις. Δέν Αναπτύσσει τη" δημιουργικότητα τους. «4 καλλιτεχνικά χα» 

ρίσματα τΙ5ν παιδιδν μένουν ακαλλιέργητα. ϊό σχολεί© παράγει άτομα, 

πού διακρίνει ή ομοιομορφία, ή δυνατότητα απόδοσης μέσα σέ τυπο

ποιημένα πλαίσια χωρίς πρ^ο^ουλία καί φαντασία. «Ι σχολικό σύστη

μα χρειάζεται οινική μεταμόρφωση για να απελευθερώνει αντί νά κα

ταπιέζει τίς δημιουργικές Ικανότητες, οί τέχνβς, ©ί τεχνικέ^ δρα

στηριότητες, η μουσική, & αθλητισμός πρέπει να παίζουν στή μόρφωση 

τόν ίδιο σημαντικό ρόλο μέ τήν εκμάθηση άφηοημ«νων γνώσεων, Τό 

σχολείο πρέπει νά προάγει κάθε μορ^ς δραστηριότητα» νά αναπτύσ

σει όλες τίς Ικανότητες τοβ άτομου -από την επιδεξιότητα στα χέ

ρια μέχρι τήν καλλιτεχνική ευαισθησία. "Ετσι μόνο θα γίνει η εκ

παίδευση, από βαρετή υποχρέωση διασκέδαση- Θ* 6πμι©υογη»β0ν Λν-

πολύπλευροι, πρωτότυποι, δημιουργικοί. 
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8. *0 συσχετισμός τδν γνώσεων, πού παρέχει, απόμερα τό σχολείο» μέ 

τήν καθημεοινή ζωή παραμένει ατούς μαθητές σκοτεινός. ΟΪ περ*>σσό-

τβροι όταν Βγαίνουν άπό τό σχολείο, £έν έχουν αποκτήσει καμμιά §-

παοή έμέ τήν πΓ·οαγ'*γική διαδικασία, δέν Γέρσυν ποια ιίπροβλήμαχα 

θά αντιμετωπίσουν. *!ϊ εκπαίδευση βίναι έσωστοβφής. Πρέπει, νά τήν 

Ανθίζουμε. Πρέπει. νά αντικατοπτρίζει τούβ προβληματισμούς τοΟ 

κόσμου έ*ξω άπό τό σχολείο γιά νά δώσει, στδ μαθητή τά αναγκαία εφό

δια γιά τή ζωή του, Οΐ μαθητές πρέπει, να'έπισκέπτωνται καί νά ζή

σουν στους χώρους δουλειάς (εργοστάσιο, χωριό) , νά έχουν γνωρίσει 

άπό κοντά τον τρόπο δργάνωσηςκαί λειτουργίας τη*ς κοινωνίας. Να 

έχουν όεί δικαστήρια, νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες, νά έχουν 

επισκεφτεί καί αντιληφτεί πώς δουλεύει τό συνδικάτο, 6 συνεταιρι

σμός, η εργοστασιακή επιτροπή, ή τοπική αυτοδιοίκηση. Νά Ιχουν τα

ξιδέψει στό τόπο μας γιά νά γνωρίσουν τή φύση, τους άνθρώπβος, 

τά προβλήματα του, *• εκπαίδευση πρέπει νά πραγματοποιείται, σέ 

πολύ μεγαλύτερο ραθμό άπό σήμερα έξω άπό τά σχολικά κτίρια, 

*Κ σημερινήπαιόεία ανατρέφει τά παιδιά στην παθητική άπδοχή των 

προτύπων καί τήςΙδεολογίας του καπιταλιστικού" συστήματος. *0 υπεύ

θυνος πολίτης, πρέπει νά έχει τήν Ικανότ^ια νά αναλύει τά φαινό

μενα, νά διαπιστώνει αίτίες, νά στέκεται κριτικά απέναντι σέ κάθε 

έ£έλι£η γιά νά μπορεί νά συμβάλει συνειδητά στή λήψη των αποφάσεων· 

*Η παιδεία πρέπει νά αναπτύξει τό κριτικό πνεΟμα, νά μάθει τά παι

διά νά αναλύουν καί νά κρίνουν, ίδιαίτερα τήν πληροφόρηση πού προ

έρχεται άπό τά μαζικά μέσα ένημόρωσης· 

9* Τό σχολείο πρέπει νά διαπαιδαγωγεί ηά παιδιά καί στά σεξουαλικά 

προβλήματα γιά νά μήν αντιμετωπίζουν άπαράσκευα θέματα πού καθορί

ζουν αποφασιστικά τήν προσωπικότητα τους, 

Τά ούστημα τή"ς μικτίΐςοοίτησης (αγόρια καί κορίτσια στό ίδιο ίδρυμα) 

θά γενικευθεί. 

Τό νέο περιεχόμενο τί|ς παιδείας πρέπει νά συνοδεύεται καί άπό μιά 

παιδαγωγική. Τό σχολείο δέν πρέπει νά εθίζει τό παιδί σέ ιεραρχίας, 

σέ αυταρχική διοίκηση» ·! άκριτη πειθαρχία. Δέν πρέπει νά καλλιερ

γηθεί, όπως σήμερα, τόν ατομικισμό του. Πρέπει ή διδασκαλία νά 

πραγματοποιείται μέσα άπό διάλογο» σέ ομάδες δουλειάς, νά προάγει 

τήσυλλογικάτητα καί τή συντροφικότητα, νά συνηθίζει τά παιδιά «τήν 

εναλλαγή υπευθυνοτήτων, οί μαθητές τ5ν μεγάλον τάξεων θά πρέπει νά 

συμμετέχουν στή διοίκηση των σχολείων. 
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ΙΟ. Μέοα οτήτιρασωπική πού προκύπτουν άπδ τά παραπάνω σημείΤα είναι. 

αναγκαία ή οιζιύ άναμόρ*κ$ϊση του" θεσμού των έζετάσεων. θ£ εξετά

σεις, βέν πτϊοσοΟν νά αποτελούν κριτήριο απόδοσης καί ποιότητας 

γιατί ή αποτυχία σ'αύτές σηυαίνει αποτυχία του δάσκαλου καί φχο® 

συστήματος, πού δέν προετοίμασε τό παιδί κατάλληλα. 

©Ι είσαγ^γικές εξετάσεις στά Ανώτατα Εκπαιδευτικά "Ιδρύματα 

στ* προτεινόμενο σύστημα δέν έχουν θέση. *Β είσοδος ©τα πανεπι

στήμια μετά τήν αναμόρφωση τοΟ εκπαιδευτικού συοτήματος πρέπει 

να είναι ελεύθερη. *1 Αποσυμφόρηση τη^:πανεπισττ^ακη*ς εκπαίδευ

σης θά άπιτευχθεΙ* μέ τό μεταρρύθμιση της μέσης εκπαίδευσης * πού 

θά εξασφαλίσει τόσο τή σύνδεση τού σχολείου μ| τά επάγγελμα καί 

θα δώσει στό απολυτήριο τού γυμνασίου ουσιαστική ά£ία, 6σο καί 

μέ τ/» δημιουργία διασύνδεσης ανάμεσα σέ Ολες τίς βαθμίδες τί̂ ς 

τεαι θείας, ωυτε νά ε ίνα οποτεδήποτε δυνατή η συνέχιση τίΊε εκπαί

δευσης και ή επιμόρφωση. *<ΐέχρι τήν εφαρμογή του* νέου συστήματος 

η" είσοδος στά πανεπιστήμια θά πραγματοποιείται όχι μετά από εξε

τάσεις μι^£ >βρΐ€ Λλλ' ρ| σ»στή εκτίμηση τ*|ς άπόθϊϊσης στό σχολείο 

με £άση σύ>ττημα Ρι*1ΐΐΡ»< πού να μειώνει κατά τό δυνατό τίς συνέπειες 

των σημερινών διακρίσεων (Ανάμεσα σέ γεωγραφικά διαμεάσματα, σέ 

τύπους σχολείων, σέ κοινωνική προέλευση κ.λ.π.}. 

11. Τό εκπαιδευτικό σύστημα διημιαυργεί σήμερα εξειδικευμένους κύκλους 

εκπαίδευσης στους οποίους εντάσσονται άτεό νωρίς τα παιδιά των ερ

γαζομένων (επαγγελματικές σχολές, διάφορες άπό τό, γυμνάσια καί 

τό λύκεια). *Η εξειδίκευση παρουσιάζεται σαν προτέρημα, Ικανό να 

εξασφαλίσει άμεσα εργασία. Τό κάθε μορωίίς εξειδικευμένα ίόρύματα 

δημιουργούν διακρίσεις καί αποτελούν δρόμουε χωρίς διέξοδο προς 

τίς ανώτερες βαθμίδες παιδείας. Τό διάφορα στεγανά πού υπάρχουν 

στη" μέση παιδεία, ό διαχωρισμός σέ * ευγενή
1
* καί τεχνικά ίόρύματα 

πρέπει νά καταργηθούν. Πρέπει ί.»αομιαια νά παρέχεται στύ ίδιο σχο

λείο καί ή γενική μόρωω^η Μαί ή τεχνική παιδεία. Πρέπει ο£ ανώτε

ρες καί ανώτατες σχολές νά ώϊναι συνδεδεμένες μεταξύ τους καί νά 

είναι δυνατή ή μεταγρ^Μ 1*1 τή μία στην άλλη. Ψό σύστημα αυτό θά 

επιτρέψει στό κάδε άτσμυ νά ! προσανατολίζεται, ραθμιαία ανάλογα 

μέ τίς δυνατότητες του ατό επάγγελμα πού επιθυμεί καί όχι νά υπο

χρεώνεται στην εφηβική Ηΐ*όλας ηλικία σέ Αμετάκλητες αποφάσεις. 

12. Τό σχολικό σύστημα πρέπει επομένως νά αποτελεί βατά κυριολεξία 

σύστηυα εκπαίδευσης. Τά νηπιαγωγεία, τά δημοτικά, ©1 μέσες σχολές, 

©£ σχολές των συνδικάτων καί συνεταιρισμών γιά επαγγελματική έπι-
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12* μάρφακτη» τά κέντρα νεάτητ«£# οΐ άνώτεοες καί ανώτατες σχολές 

πρέπει νά συνθέ«ντ«ι μετα£ά το«ς αέ τρόπο «στε κάθε χάτοιχος 

τ % *»»Ηφάρ«Ιβς άπά ΐΜΜββίΜνβ περιοχή χα£ χοινωνιχή προέλευ

ση νά €χει «4 §ιιι»ΐ#ΐΐϋΐι νά περάσει άλες τ ( ς 0αθϋΙ®«ς τ^€ 4χ~ 

παέάευσηε. 

13. ν6 σχσλε£© &£ναι ν&Ηβθ* &£βΐϊ4©ς χΰρος γ ι ά τάν Ιχ?9ει£β«υσΛ τ®ν 

παιόι&ν χωρίς 0Φνβ«Μ| μ^'τά κοινωνικό περιβάλλον. Μάλιςέ τελε ι

ώνουν τά μαθήματακλεένει. 'Γό σχολείο πρέπει νά γένει χάτταρο 

κολιτιστικί |ς δράττης» νά <&νο££6ΐ ηράς τάν «ζ® κβομο* νά άποτβΧεΕ 

στά συνοικία κέντοο γ ι ά συζητήσεις, 6ιαλ#Εε*ς# §χ$«ίσβις, τάκο 

άπου ο* πολιτισμικοί α^λλογοι,, τά συνδικάτα καί οί συν«γαιρισμά£ 

μετά τά χβάνο 6ιώασχαλ,έας αά μποροδν νά παρουσιάζουν τίςδέ>τεις 

τους χαέ νά συναντιόνται $ί£ τάν πληθυσμό. 

14* *ΐί « Ρ Μ Η § Ν Ι Μ Ι γ ι ά τάν άλλαγη παιάβέας ιιροϋποβίΐτε ι έκπαιθευτιχοάς 

ίχτχνοδς %{%ί άι»σι«*ι&νβυς στάν αποστολή τους, Ι%ΜΡΒ οί εκπαιδευ

τ ι κ ο ί χωρίζοντ** σέ βάσ κατηγορίες ΙΐίχίίΛηυΕ και κβθηγητές, στοάς 

οποίους παρέχεται διαφορετική εκπαίδευση. 

Μελλοντικά θά υπάρξει §Μ0#*0 σ«μ«» εκπαιδευτικών, νά εκπαιδεύο

νται άλοι σέ πανεπιστημιακά Ιβοάματα. «ά έχουν τή βυνστάτητσ αν·» 

ν«χρ% ε*ΐμ6ρ*»σης. *1 Ι κ ^ ί ^ ε υ ^ τους τΐράπ®ι νά «*#β 4£ασααλ££«ι 

τη" δυνατότητα ψ,νά 1»11>>1||>ί(ίΐ0ιι τά -φομλάματα τσβ κάρου άποο Μ 

δράσουν» «4 τσφς ΝαρβχΜ ΙϋΒΐιΙνιις γ ν ^ κ ι ς κ^£ α*4ν 4»οχολογ£α τοδ 

και&ιοβ, τάν παιδαγωγικά ? τάν υγεεινή κα£ τ£ε κοινωνικές επιστήμες. 

1§. *Ε »φ£ρνηση τ ης ββΐ* ι τάν κοινή δημοτικά βά γ3ώκκ» το§ 

σχοΖβίο^. " Ι μεταροΰθιηβΐΐ τοάτη 6άν άρκεϊ &&*Μ | χρήση τ % γρ?.πτάε 

γλώσιης νά γ ί ν ε ι χτ% Ι ν . Είναι &κηρ£τ*τη 4 ε£σαγ«γή μονοτονι

κού* βαστ4^»*~κ ^ Ι * ϊοηευοη τίϊς ορθογραφίας. 

. 
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Ι Σ Ϊ
· *Η δομή τοΟ σχολείου 

Ι. ϊό σχολ*κό σύστημα θά έχει τήν ακόλουθη διάρθρωση* 

α) Τό νηπιαγωγείο. Στό νηπιαγωγείο εγγράφονται, τά παιδιά αί ηλι

κία τεσσάρων έτων. *Π εγγραφή το0 παιδιού* είναι υποχρεωτική. 

Τό νηπιαγωγείο δέν έχει σκοπό νά προετοιμάσει τό παιδί στίς 

βασικές γνώσεις γ©αφή*£ καί ανάγνωσης, άλλ*ί νί αναπτύξει τίς 

Ικανότητες; και* τά ενδιαφέροντα τοΟ παιδιοΟ γιά να* δι ευκολύ

νε ι τήν ένταξη τους ατή κοινωνία καί τό σχολείο. "Επιδιώκει 

μεταξύ άλλων τόν πλουτισμό ΤΤΟΟ λε£ιχοΛογίοο, βοήθα τό παιδί 

νά μάΰει τϊί χρήα-ΐί όσο χό δυνατόν ^περισσοτέρων τρόπων εκφρα-

Ε {ζωγραφική, μουσική, χειροτεχνία), του υποδεικνύει τή 

χρησιμότητα κανόνων κοινωνικής συμπεριφοράς. 

Γ" ι
*"° «σιδί πρίν άπδ τό νοπιαγ'Λνείο %%%χηΛΜΜΛ»«*» τΛ παιδικό σταθ
μό. *υ παιδικός σταθμός δέν Ιχεί σα*ακ«κ^ μό-νη τή φύλαξη τοδ 

παιδιού, ϊόναι τόπος τ*αιΡεά©Γ. 

Μ Ικΐβίαχθεί βρεφικοί καί «αιδιεοί ατοθμοί, νηπιαγωγεία καί 

8λες οΐ δεηοεσίεζ «β* έχουν σχέση ρ£ τη μητρότητα καί τό παιδί 

σέ νηπιακή ηλικία £ν€ ενταχθούν «*Ι'ν*\ ενιαίο πλαίσιο, τό Παι

δικό Κέντοο. ' ' ,6 Κέντοο Μ «χει οά σκοτεα νά παρακολου

θεί τά παίδι-* ωρι-τμένης συνοικίας ίηδ ίβκρίκή, ψυχολογική, παι

δαγωγική άποψη σέ συνεργασία μΙ τους γονεί·-; μ«*6 νά παρέχει στοόι 

γονείς τίς αναγκαίες συμ«ο&λές. £τό Παιδικό Κέντρο εργάζονται 

πέρα άπό τους νη«ΐ«γ«0¥θύς καί Ρρ«φθκάϊ»σος κ.τί γιατροί, ψυχολό

γοι καί κοινωνικοί λειτουργοί. 

β) ΓαβΜβ σχολ£ί© αποτελεί συνένβνση του δηροτικοβ καί του γυμ

νάσιου, ϊτό βασικό σχολείο έγγρά<ϊ»©νϊαι τά καιδια σέ ηλικία 

ϋ η *τίΙν. * '. είναι ύ^χρεωτική καί διαρκεί εννιά χρό

νια (.*ργότ Ι §ι κταθεί μέχρι ηαζ τά II χρόνια). Στόχος του 

β§«αΐ ή αν&πτυ* - Γ -.ικέ-τητας του" ινιδίου" (τ3ν καλλιτεχνι

κών καί δημιουργικών του δυνατοτήτων, τίΐς ικανότητας του γιά 

συλλογική δουλειά καί έπο/:»ή μέ τοόςάλλους άνθράκονς) , ή εκμάθη

ση τδν ϋ§βε» «*<;»£-• »/ο.ς (γλώσοα, μαΟηματιχά), ·* **6ο* τοΟ περί-

Μλλοντος, κόσμου η-*ί «4 ςκοινωνιχϋς ζ ω % , η γνώο^ καί εφαρμο

γή έπι-τϊηιιονικδν μεθόδων. 

γ) Το επαγγελματικά "φολείο. Αποτελεί τή νέα μ**»φή τοβ λυκείου 

καί τη*ς μέσης τκχνικ^ς σχολές, £τό Ι«αγγελματικό σχολείο έγγρά-
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γ) φονται τά παιδιά πού άποφοίιισαν &*ό *ά βασικό σχολείο· *Η 

Φοίτηση διαρκεί τρία χρόνια. Ιΐκοπάς του είναι #νά προετοιμά

σει τους νέους γιά τή συμμετοχή τουςστήν ίίπαραγωγική διαδικα

σία συνδέοντας τήν γενική μόρφωση μέ τήν επαγγελματική γνώση. 

Χωρίζεται σέ δύο κλάδους, Ιναν που παρέχει γενικ|ς επαγγελμα

τικές κατευθύνσεις καί έναν πού προετοιμάζει γιά είδικά τεχνι

κά επαγγέλματα. Μιά πού κάθε επαγγελματική εκπαίδευση προϋπο

θέτει γερές γενικές γνώσεις τό πρόγραμμα σπουδών καί στους δύο 

κλάδους θά παόέχει την Εδια γενική εκπαίδευση. Πρόσθετα υπο

χρεωτικά καί προαιρετικά μαθήματα, θά έΕασ?οαλίζουν τήν αναγ

καία επαγγελματική κατάρτιση. 

*Η προτεινόμενη αλλαγή ατή δομή του σχολείου πρέπει νά συνδυασθεί 

μέ ρέτρα τη"ς πολιτείας γιά τήν αποδοτική λειτουργία τού σχολικού 

συστήματος. Θά πρέπει: 

α) Νά χτισθοΟν νηπιαγωγεία καί σχολεία μέ έπβρίείς αίθουσες διδα

σκαλίας, χώρους αθλητισμού" καί ψυχαγωγίας, εργαστήρια, Ριβλιο-

θί|κες καί καντίνες. 

Β) *0 αριθμός τ&ν μαθητών κατά τάξη νά μήν ξεπερνά στό νηπιαγω

γείο τούε 25 καί »τίς δύο επόμενες βαθμίδες τους 30. ίΜ καταρ

γηθούν τά μαυστάξια ή διτάξια σχολεία στην ύπαιθρο. 

γ) Νά συνταχθούν συγχρονισμένα αναλυτικά προγράμματα πού νά αντα

ποκρίνονται στή νέα αποστολή του σχολείου* Ι3ά συνταχθούν νέα 

σχολικά βιβλία σύμφωνα μέ τίς σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους 

καί γνώσεις. 

δ) Νά προσληφθεί τό απαραίτητο διδαχτικό προσωπικό γιά τήν πλαισίω

ση τών σχολείων. 

ε) Νά αυξηθούν σημαντικά ο£ δαπάνες γιά τήν παιδεία. 
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IV. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) 

1. =5*β8Μϋ'·Ε ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται σήμερα σ'εΗχχν ενιαίο γιά κά

θε βασική επιστήμη κύκλο σπουδών αποκλειστικά στό πανεπιστήμιο. 

Τό σύστημα τούτο παραβλέπει όρι: 

α) *Η επιστημονική είδίκευση αποκλειστικά σέ μιά επιστήμη χωρίς 

κατατοπισμό πάνω στά βασικά στοιχεία των συναφών επιστημονι

κών τομέων είναι λειψή. *Η σωστή αντίληψη των νομικών κανόνων 

π.χ. δέν είναι δυνατή χωρίς γνώσεις οίκονομέας,κοινώνι©λογίας 

καί ψυχολογίας· 

β) *Η πανεπιστημιακή μόρφωση πρέπει να περιλαμβάνει και τήν επαγ

γελματική διάσταση. Εή^ερα ό απόφοιτος του πανεπιστήμιου αγνοεί 

τελείως τήν Ιπαγγελρβτική πρακτική. 

01 δπαπιστώσεις αυτές επιβάλλουν τήν αναμόρφωση τή"ς πανεπιστη

μιακή" ς παιδείας. Ετή διάρκεια ενός πρώτου κύκλου σπουδών πού 

κλείνει μέ τό ποοδίπλωμα οι φοιτητές θά αποκτούν κοντά στίς 

βασικές αρχές τής επιστήμης τους καί γνώσεις σέ άλλες συναφείς 

επιστήμες. Θά ολοκληρώνουν σ'έναν δεύτερο κύκλο σπουδών τή μόρ

φωση τους σέ μιά εξειδικευμένη επιστήμη καί θά αποκτούν ιχέ $, 

επανειλημμένες πρακτικές έΕασκήσεις καί βασικές επαγγελματικές 

γνώσεις. "Ο κύκλος 9ά ,νλεένει μέ τό δίπλωμα. Θά υπάρχει επιπρόσ

θετα καί κύκλος μεταπτυχιακών σπουδών. 

2. Τά Ανώτατα Εκπαιδευτικά * Ιδρύματα θά Αποκτήσουν ενιαία μορφή. 

Τό Συμβούλιο Παιδείας θά καταρτίσει πρόγραμμα γιά τήν αποσυμφόρη

ση των Ιδρυμάτων, πού βρίσκονται στην "Αθήνα καί τήν δημιουργία 

νέων στίς περιφέρειες. Τό Συμβούλιο Παιδείας θά προγραμματίζει μέ 

βάση τό γενικό σχεδιασμό τής οίκονομάας τίς ανάγκες σέ επιστημονικό 

δυναμικό, ώστε νά εκλείψει τό σημερινό φαινόμενο τής ανεργίας, των 

επιστημόνων πού τά πανεπιστήμια μας παράγουν απρογραμμάτιστα καί 

ξεκομμένα άπό τίς ανάγκες τού τόπου (π.χ. χίλιοι πεντακόσιοι αδιό

ριστοι γεωπόνοι σέ μιά χώρα αγροτική, άλλα χωρίς αγροτική πολιτική). 

Κάθε Α.Ε.Ι. θά συμμετέχει στό Συμβούλιο τών Πανεπιστημίων, πού θά 

συντονίζει τή δραστηριότητα τους. 

3. *Η Λειτουργική διάρθρωση τών ανωτάτων έκπαιδΘθυικ^ν Ιδρυμάτων είναι 

σήϊφρα απόρροια τή*ς Απρογραμμάτιστης άνάβτυξης 1® τής πανεπιστημια

κής παιδείας γύρω άπό τόν θεσμό τής έδρας. Τό Ανώτατο Εκπαιδευ

τικά "Ιδρυμα χωρίζεται σέ σχολές αντίστοιχες μέ τόν άρ#θμό τών βα-
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3. σικων επιστήμων. *Η £χολή χο-οίζεται αέ τομβΕς. *θ τομέας είναι 

ή βασική ακαδημαϊκή μονάδα, η οποία καλύπτει μιά επιστημονική 

ενότητα. *0 τομέας έχει, γιά να καταργηθεί: καί ουσιαστικά ό θεσμός 

τϋς Ιδρας, τόσες )!§<• Μ; οιδαχτικσβ πσσσωπικσΟ όσες απαιτεί δ αριθ

μός τόΐν φθ5.τηιον. *0 τομέας καθοοίζει τό πρόγραμμα ι̂̂ ασκ-χλίας 

καί έρευνας, διαχειρίζεται τά χρήματα, πού τ©6 παρέχει, ή κεντρική 

πανεπιστημιακή διοίκηση καί αύτοδιοικεΓται μέ συμμετοχή δλου τοΟ 

διβαχτικοΟ,τοΟ θοηθητικοΟ προσωπικοί* καί ΤίΊ»ν φοιτητών» 

4. 01 σηηβοινές κατή» ι τοϋ διδαχτικοΟ πρααωπικαΟ πρέπεβ μακροπρό

θεσμα νά καταργηθούν &ατε όλοι οΐ πανεπιστημιακοί λειτουογοί νά 

εΐναι. ίσότιμα στελέχη, πού επιλέγονται μέ αυστηρή καί μακρά κριτική 

διαδικασία καί ασκούν τό έργο το»>ς μέ κατανομή των αρμοδιοτήτων 

πού άποφασίΓεται Από κοινοίϊ. 61 διαφοροποιήσεις Ανάμεσα στό διδακτι

κό προωπικό στηρίζονται αποκλειστικά στην επιστημονικά ΑΕία, τήν 

προσφορά καί τήν προσωπικότητα το3 κάθε μέλους. 

Θά ίσχυσε ι αρχή τ#5<τ -'νίοκλε ι σιτικές απασχόλησης στό Α.Ε.Ι. τοΟ κύριου 

διδακτικού προσωπικού* μέ Ασυμβίβαστη τήν όποια ΜΙ άλλη έξωπανεπιστη-

μιακή επαγγελματική Απασχόληση. 

*Η μονιμότητα καί ή 1ο'©ρΐότητα πού ί^α<7^αλίζ,θ'3ν σήμερα ατούς πανε

πιστημιακούς δασκάλους τό ανέλεγκτο καί τό Ανεύθυνο θα πεοιορισΟουν 

στά πλαίσια συστήματος «τριοδικής έπανάκρισης προσαρμοσμένου στή 

θέση καί στην ηλικία του κρινόμενου. 

*0 πανεπιστημιακός ίϊείοκαλος θά είναι στά πλαίσια τοΟ γενικού προ

γραμματισμοί! τοΟ τομέα %οϋ ελεύθερος στον καθορισμό του* πεοιεχαμέ-

νου τ^ςειίαοκαλίας καί τίϊς έρευνας. Δέν όπάσχει ©6τε κρατική επι

στήμη ο'ΰτε κυρίαρχη ίδεολογία. 

5. 2τή διοίκηση των Α.Ε.Ι. συμμετέχουν εκπρόσωποι τοΟ κύριου καί βοη

θητικού* διδαχτικου* προσωπικοί, των οοιτητων, των εργαζομένων μή 

επιστημόνων της περιφέρειας καί κοινωνικών φορέων (συνδικάτα, συνε

ταιρισμοί). Ανώτατο όργανο διοίκησης β$να% δ Συνέλευση, πού μετα

ξύ «δλλων συντάσσει καί Αναθεωρεί τους κανονισμούς λειτουργίας τού* 

"Ιδρύματος στό πλαίσια του* καταστατικού νόμου για'τά Α.Ε.Ι., εκλέ

γει εκτελεστικό όργανο καί καθορίζει τίς γενικές κατευθύνσεις τη"ς 

δραστηριότητας των σχολών μέ &άση τίς «οπικές ανάγκες καί τίς επι

ταγές τοΟ γενικοί» εκπαιδευτικού προγράμματος. *Η Συνέλευση ορίζει 

δύο επιτροπές Αρμόδιες γιά τό πρόγραμμα σπουδών καί τήν έρευνα. 
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ν
· Σύστημα διαρκής εκπαίδευσης 

Γιά Μ συμπληρωθβΕ* τά σχολικό σύστημα πού περιγράφτηκε χρειάζεται καί 

ένα δεύτερο κύκλωμα παιδείας «Ι στόχο τήν εκπαίδευση των εργαζομένων 

πού δέν μπόρεσαν λόγω των σημερινών συνθηκών νά παρακολουθήσουν όλες 

τές τάξεις του" σχολείου, την πρεοτοιμασία τους γιά τά καθήκοντα πού 

Μ προκύψουν Από τή νέα οργάνωση στον οίχονομικό καί πολιτικό τομέα 

είδιχά άπό τήν αότοδιαχείρι«τη, τήν έπ!>μάρ<ρωση όσον θέλουν νά αποκτή

σουν τά εφόδια γιό υιά νέα ΒΠ«8ΐθβρ·»{α (π.χ. γυναίκες &φοϋ μεγαλώ

σουν τά παιδιά) καί γενικά τή δημιουργία ενός συστήματος ποΰ θά παρέ

χει «ττόν καθένα τή δυνατότητα νά συνεχίζει τήν έπιμόρίρωσή του καί νά 

αναπτύσσει τήν προσωπικότητα του. 

Τήν 5-ναιουργία του δβύτεοου τούτου κυκλώματος θά αναλάβει ειδικός Φο

ρέας κάτο άπό τήν καθοδήγηση τοβ Συμβουλίου Παιδείας. 01 τόκοι επιμόρ

φωσης ΜΙ πρέπει να είναι εύκολα προσιτοί καί σέ άμεση επαφή ρ! τήν 

ύπόλοιν, £ ;παιδε\ΛΤΜβ| καί πολιτιστική δραστηριότητα. *• διαρκής εκπαί

δευση ·£ -̂.-.γματοποιβίται τόσπ σέ ωρισμένους τόπους δουλειά^ όσο καί 

στά πολιτιστικά κέντοα καί στά σχολεία, ϊά προγράμματα επιμόρφωσης 

θά άαοφίίσίεονται άπό τίς εκπαιδευτικές . _ αρχές σέ συνεργασία όμως 

μέ τά συνδικάτα, τοός συνεταιρισμούς καί τφν τοπική αυτοδιοίκηση ώστε 

νά υπάρχει ο άμεσος συσχετισμό*- ηί τήν παραγωγική διαδικασία. Τά μαθή

ματα ΰά πραγματοποιούνται σέ &>ες καίσέ τρόπο νά είναι δυνατή ή παρα

κολούθηση τους άπό όσους εργάζονται. Τό κοάτος θά χορηγεί: επιδόματα 

έβιμύρφωσης, ο£ επιχειρήσεις εκπαιδευτικές άδειςς. 
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*1 Ιρβιρκι 0*4* %ΕλΜ6α *;£«*α*. *%κ&&ι» ^νύηηηηχη, · § ι ι ι ι ι ι ΐ ΐ Ι * Β 0 §Φ**ΐΐαΟ 

αροΐάντο^ *α£ λόαχ£δ&ται γι,ά !*,*«**,<ί«** *£ναι, 6*6 χΑ ϋ«ρ^|ι1ΐΜΜΐ 0*$» »5~ 

ρώαη. θ Ι Ι Ι ϋ ϋ ρ ρ Μ · ^ , £*%χ«&0$0Κ·4Ι ?»<ν § ι > 1 ο 0 κ ι η ι ι ^ &»*ι ·ν έλ%*.~ 

απιι «οοο<Λί4 ατ4ν 4ν<Ι«τνΐΙη «$β *«?ΐ¥@λ«»γ£«<;· *• ύέχοι β1»ι»ιι &»Αι.γυ£Μ 

β«ΙΐϋιΙΐίΐ|»Ε Μ%Μ»ίίθΰ &έ ξένη ϊ€χν«Λβν4»Ρ γ κ ί τ**»ν άηο£» 6βΜ»ΐΜΗί »Λΐ> νοό-

ν© 0»»ΙΛ&Μ1|ΜΙ «% ϊ££βν« χΰν ϋ<έηΜ &κ«τοιΐ|ΐυα>£«*ν βολλορί»»* # 1 «β&β*Λ*%** 

»4ς έτ«*<ρ·«2€£ *,4ν Ι»ι1Η0ιι ιηι £«^« τ 4 ν έγιίώοια 4»<κΐϋ£^ τ*»^ τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς . 

«ροτ4ΐκ3#ν «4 τήν 4$α0·£βνν ακ** ΐ φ | |Μ|*60·€ έ ιαιοβΕβε ^ « ι ί & Μ ζ ο ν ι α ε Η η 

Ταυτοχβον:*. τβύς "ΛΛλί|«εε ' τ ιχν ίΗβΰβ σ ί έοτο·»ί·β£ ««-ΙΝ^Ι ·ΜΜΗΝΜΜΜΜ%«* 

χ ί ς ηατητ^ρη^ βνβ&κ^ε» *€λ©« »1 κρ^ζιηοί φορείς ε ρ ε υ ν ά ; μελβτοΟν &ΐ*)ρις 

6ιαο~*')\ ν Αν $Υ&&»ΜΙ §*«ΒφρΜ&ι δέματα* «ού λί\ ι 8*&Ι ε ί ν α ι 5σ* 

χ « * »4"*τ·ϊν οίκονομέα Η&Ι τη «&λ«ι«κηι τ % ποιότηταΰ Ο β β «?γΝ|ν *ΕλΜ®*. 

*«£ ΜΙ σΐ 5««Αος τ«ν ό*ια49ν * 0 | ««Ρϊ,αε* 

*ίϊ άνάτ- * % § · * » * τ δ ν « Ι Μ ρας ε ί ν α ι Ικ&ίΜΜ &*&Υ8αΙα φΐώ ν& 

μπορέσει η χ£|Νΐ ρβ£ ν*4ηΜΤΐ#ΡΜ «ίβονοηιχη αύτο^υν^μί^». - ίλΑεταί. 

γ ι α τοΟτ^ ί$ &ΜΙ^ΜΙΜΝΗΙ §&ν*»9β £α«ΐ<ι»ΐηικ*& κ ο λ ι τ ι χ ί ϊ ς «*β ι Ι «β€ΐ***αΐι 

οτούε Μ Ε 1ϊον*ς» 

α} Χρειας«ται | § ν ι * 4 ^ Η ν α Μ Μ **«§· τομέα ΐ $ 6 τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς Μ«€ 1 % 

Ιοβυναίτ» *Ρ4 κρ^ΗτίΜίκιμ θα κ ι ΐ ι ρ ί ξ ι ι &οι<ηΜίνους τ©ϋ€€€ ονούς &«©£©νί; 

Μ ι^ϊ*«νγ·©**ι>€€ Ι 6 ο ΰ υ ν η τ ι ^ | * Ρ Μ Ν § 9 « Μ Ι ϋατε να* Ι ΐ ϋ ΐ ι & Ι ι Ι έι*«ε 

τεχ-· "-«ι*.«.« ηί^τοτΕοοο ί α « Ι §4*9ν£ς £&£κ£οο« 

0} 'Μ έιιΐΛογ^ των τοιιέων «αί ^ χ»«ι^ιτ©όότηο^ τους Μ «*»!«*% ν τ ι ' Ι ς β κ ^ α -

λέσει, τ ι | ίΐΜίιαση τ^€ 4ς4ρτ5««^β ιτ^ς χ;^3αε άκο τ<1 Ε#νη τβχνβλογία., τ^ν 

&£*,ι*»ΐ0έ««ι*ι τ δ ν Ε£οΐκ«ν «λ«·ν«»ιΐιιιΑγ·«ν τ©0 Ι λ λ η ν ι κ · · «β#§'Μλλ©ντος 

(Α*1· »(«λι Ι -'ϊλνακΑ ένΙ^νβ^®.} # τι*ι οηιιι»ο'·αί3γ£α $Ι»Κ*!ΪΙ.<ΪΜ» &ι.©ΐι*»ιχα-

νι,ΐη* α ί 6%βθνές ηλα£©ια· *ίί % β « ¥ α ηρΙτίε», π α ι ά Άύβ%<% %&ρ» ν& &&ΐϋ·1 

αέ §*©^η^&νικ{'ι έκρετίίλλβίιβιι ΐι## θά ά«οβι*;,Λ Β ϋ Λ ^ ι ι κ Ι «βΑΧαηλαονα-

Υί βΑ ΙΪ#ΜΙΙ!«*» τβ«γΑγοονα νΑ ««ινιη*··»®^ ^ « « ν η τ ι κ ^ ΙΜΜΜΜΙΜΜ· ρ Ι ΚϋΜρβ 

Ιντ«»η »ιι̂ { <5ΐ©^ 4λλο»,ϊΓ τ©*ι«<§? γ ι α τ ί Α ΙΜΗΜΜΙ ΙρβνίΜΐ «ΜΝΜ«Ι<^6^ ©π-

ααντ«Η4 Υ * € « Ι · ΙκνοτημονίΜ^ »Ι«ΜΙ^©ΤΪ# την £Ηκα£6«ο«τη τ©# ΪΛ«αν€ί«;©-* 

Τϋΐ©υ βίΝΜίαΜίκοΟ κα£ τ^ν ΙΜΜΜΠΝΙΡ^&ΤΙ τίϊε ΙΜΜΜΙ^ηΝΜ^Ικ βοβυναι:· 

5) ΡΐΑ VI Ι|ΙΙι><ΙΜ1|<Μ *̂Ι «ιοοΥράιη - «βΛ Μ ΐρΐΒ<Βΐτ«ιΰ<ΒΚ!«<<» §ον1β%4* *·©ρ«Ις 

κα£ Τ%1 τ*. 4ιι©τ€?.έ««ατ<4 τ«»»τ Λΐ ΰιϊτίΙρχ!ε% κλήρας ·θΗΜΜΝΗ|Μί# §©τβ 
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6) νά είναι 5υνατή ̂  αγιοποίηση
1
 τους σ*εναν όαο τό δυνατόν ευρύτε

ρο ΚΟΚλθ. 

β) *Η §ΚΕΐ0£ΐ| Ιρϋκηι^ϋ^ι πολιτικίίςδέν πρέπει να άδηγηοει στί'νπεοιο-

ρισμό τίίς ερευνητικές έ.. >£ας. θά πρέπει τά πλαίσια, πού θ£-

νοντ«>.ι <Π#ν ερευνητική ομάδα, νά είναι αρκετά πλατειά ώστε να Ν*~ 

αουίΓΐΛ |λ«6&ερα τή πορεία Ί3€ στην αναζήτηση λύσεων· θα πρέπει 

καί βθΜ ασπάζονται μι«». οΐΏφορετικη' από την κυρίαρχη γνΑμη νά 

£χουν τή βυν.ίτόχ-ητα νά ερευνήσουν. 

ΓιΑ την ΰλοκοίηση τί|ς έ&υΐκίϊβ ερευνητικής πολιτική θα δημιουργη

θεί; Κεντρικός «ροοέας έρευνας (Συμβούλιο "Γ,^ευνας). 8β Συμβούλιο 

*Βρ·Ρ»ας Μ είναι αομοοιο γιά τήν χάοαΕη γενικών χβτευθύνσεων, 

τόν καθορισμό τον τομέων, ατούς όποίοας θά συνκβ-ντοω&εε' ή ερευ

νητική Κ0·οα£ι§€ΐα.
#
 την εκπόνηση είδικΙΙν ερευνητικών προγραμμάτων 

καί τό συντονισμό Τ % 6 Ρ ι| ΛΐΐΐιΙΜΓ των 6ιαφόίν*ν Ίοπυνητικων κέν

τρων. Ί'ά επί μέροςυ εηευνητικΑ κέντρα '->ά 6ιατηρΦ5α<ίν «IX VI Οά 

§Β%*Μ19£9«{ 6 καλύτερο*; συντονσιμός της δουλείας τους. τ,τά πλαίσια 

•1*4 >ί 'ιναΐχο ρ<ρΜ>ρξ φΐζΜβά τι Ακαδημία * Αθηνών, 4στε νΊ γίνει 

ΡβνΦ8¥&ε* σημοκρ^τ ικός οργανισμός. 

*Η χρηματοδότηση Οά παρέχετε τόσο μέ γενικά κριτήρια -κάθε ερευ

νητικό κ§ντρ«ι 84 -έχει επιγ.ορ.·1γφτπ, πού θα διαχειρίζεται έλβύθερα-

δοο καί για τή πραγματοποίηση είδι,ϊίων ερευνητικών προγραμμάτων. 

Θα- ενισχυθεί η έκτέλβίίη τίίε έ*ρβυνας Λπδ τίς κοινωνικοποιημένες 

επιχειρήσεις ιδιαίτερα | ουνεργασία περισσοτέρων για την άπ£ 

ποιν»υ" δημιουργία ερευνητικών έογκαταστάοεων *αί εκτέλεση ερευνη

τικών προγρο. ν» 
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Μέτρα ,γιό μ ι ό πρλ^τΛστική ζωή στό χ*&*_&» εργαζομένων 

Σ· # :..Μ«Μς. ιΜχνε£ 

*1 πολιτιστική δραστηριότητα ~π.χ. ή λογοτεχνική ή η μουσική ζωή-

καδορίζεται σέ μιό καπιταλιστική κοινωνία ©πως τη*ς σημερινές "Ελλά

δας σέ μεγάλο Ραδμό Από τήν Ανάγκη πραγματοποίησης κέρδους. Ό επι

χειρηματίας προσφέρει εκείνο ποό μπορεί νά πουληθεί μέ μεγαλύτερη 

Απόδοση εκεί όπου τ©0 εξασφαλίζεται τό μεγαλύτερο κέρδος, Ταυτό

χρονα επιδιώκει νά εθίσει τό κοινό, νά τό προσαρμόσει αχά προϊόντα 

του για να έΒασφαλίσει καί να στεριώσει τήν οίκονσμική εξουσία του£. 

*© τόπος μας μας δίνει ζωντανά παραδείγματα γιά τίς συνέπειες Ινός 

τέτοιοι συστήαμτος. *κ επαρχία είναι πολιτιστική έρημος. Τό σόνολ© 

σχεδόν τ%πολιτιστικη*ς προσφοράς έχει συγκεντρωθεί στην *Αθήνα. 

*Η προσφορά είναι χαμηλές ποιότητας. Αστυνομικές ταινίες Ρέας» 

ρομάντζα μέ φτηνή συναισθηματολσγία, τυποποιημένα Ιργα τέχνης κυ

ριαρχούν.
 β
0 πληθυσμός διαποτίζεται καθημερινά Από τήν κυρίαρχη 

Ιδεολογία καί Ασπάζεται τά •είδωλα** ποό του" προσφέρουν οΙ κινηματο

γραφικές επιχειρηθείς, οί Ιταιρεϊεβ δίσκων καί η τηλεόραση· Κοντό 

στην προορισμένη γ ιό τό πολό κοινό Αποχαυνωτική τέχνη υπάρχει Α 

*Ιε1ητημένη αναζήτηση των λίγων, Α "κουλτούρα^ των διανοουμένων 

ξεκομμένη από τό προβλήματα των εργαζομένων. 

Ετη" κοινωνία ποο επιδιώκουμε να διαμορφώσουμε Α πολιτιστική ζωή 

δέν πρέπει νό καθοδηγείται από τό νόμο του" κέρδους, τό πολιτιστικό 

προϊόν δεν πρέπει να είναι έμπόρευρα, η αξία του δέν πρέπει να 

κρίνεται μΙ &Αση τό τί αποδίδει άλλα μέ τό τί προσφέρει στην καλλι

έργεια τοϋ Ατόμου. Χρειάζεται καί έδω ν<1 Αναζητήσουμε Ινα νέο δρό

μο» 2τήν Αναζήτηση τούτη πρέπει νά Αποφύγουμε δυό άκρα. Τό Ινα Απο

τελεί Α κεντρικό καθοδηγούμενη πολιτιστική ζιβή στην οποία Α Ασφυ

κτική παρακολούθηση πνίγει κάθε δημιουργική δραστηριότητα. Τό Αλλο 

είναι ή Ακρατη αυτονομία του δημιουργό® πού ζεί χωρίς επαφή μέ τό 

κοινωνικό περιβάλλον· 

Τήν ελευθερία τ©§ καλλιτέχνη μέ ταυτόχρονη διασύνδεση του μέ τό 

προ&λήματα των εργαζομένη μπορεί νά εξασφαλίσει ή αότοδιαχέρριρη. 

*Β πολιτιστική δραστηριότητα ποό είναι στενό συνδεδεμένη μέ τοός 

κοινωνικούς φορείς (τοπική αυτοδιοίκηση» συνδικάτα, συνεταιρισμοί 

κ.λ.π·) καί Ρασίζεται στην πρωτοβουλία των δημιουργών Αποφεύγει 

τόν κίνδυνο είτε νό εκφυλιστεί σέ προπαγάνδα του* επίσημου κρότους 

είτε νό Αποτελέσει παιχνίδι μι&ς μειοψηφίας. Για νά πετύχει ή αότο-

./.. 
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διαχείριση θά πρέπει: 

α) Νά δημιουργηθεί; σέ κάθε περιφέρεια πολιτιστικός φορέας (Πολιτι

στικό Συμβούλιο) γιά νά προωθήσει τήν πολιτιστική ανάπτυξη της. 

Ιέ εθνικό επίπεδο υπάρχει συντονιστικό όργανο των πρρίφερειακων 

Πολιτιστικών Συμβουλίων, Στά επίπεδο τίϊε τοπικές αυτοδιοίκησης 

τά όργανα της έχουν εκτεταμένη ελευθερία στον καθορισμό τής πο-

λΐφτ©τικης τους δραστηριότητας. 01 κεντρικοί φορείς, πού υπάρχουν 

σήμερα (π.χ. "Αρμα ©έσπιδος) θά καταργηθούν στό μέτρο, ποό οί δρα

στηριότητες τους μπορούν νά αναληφθούν από τά περιφερειακά Πολι

τιστικά Συμβούλια, θεσμοί όπως τό Εθνικό Θέατρο ή η Λυρική Σκη

νή εξακολουθούν 3έβανα νά υπάρχουν, άλλα υπάγονται πιά στό Πολι

τιστικό Συμβούλιο τη*ς περιφέρειας τής Αθήνας. Τό σχήμα τούτο θά 

προωθήσει τήν αποκέντρωση καί τήν κατάργηση τής κηδεμονίας οποιου

δήποτε ενιαίου κεντρικού" οργάνου. 

β) Τόσο στά περιφερειακά Πολιτιστικά Συμβούλια όσο καί σ'δλα τά πολι

τιστικά Ιδρύματα (π.χ. Εθνικό θέατρο) συμμετέχουν στή διοίκηση, 

εκπρόσωποι των εργαζομένων στον πολιτβντικά τομέα (π.χ. των ηθο

ποιών, των λογβτεχνων κ.λ.π.), κοινώνικδν φορέων (όπως συνδικάτων, 

τοϋ "Οργανισμό© Προστασίας Κα]6ταναλωτΦν κ.λ.π.) καί τής διοίκησης 

(τής περιφέρειας η* καί τοΟ δήμου). *Η « „_ συμμετοχή όλον των εν

διαφερομένων θά προωθήσει τήν ελεύθερη έκφραση τής τέχνης καί τήν 

κατάργηση των περιορισμών στην ανάπτυξη τή*ς καλλιτεχνικές δημιουρ

γίας. 

Τά όργανα τής πολιτιστικής δραστηριότητας Μ πρέπει νά επιδιώ

ξουν Ϊ 

Τήν συμμετοχή όλου τοΟ πληθυσμοΟ στην πολιτιστική ζωή. Οί καλές τέχ

νες πρ€πει νά πάφουν νά είναι προνόμιο^ μας μειοψηφίας. Πρέπει νά 

συμβάλουν αποφασιστικά ατή μόρφωση των μαζών καί στην άνάπτυΕη τή*ς 

ελεύθερης έκφρασης καί {«αντασίας τοΟ κάθε άτομου. 

ήά στηριχθεί ή πολιτιστική δραστηριότητα στά χαρακτηριστικά τής ελλη

νικής ζωϊ?ς, νά προράλει τάγνήσια εθνικά γνωρίσματα τοΟ λαοΟ μας γιά 

νά καταπολεμήσει τήν ομοιόμορφη, ρηχή καί κατευθυνόμενη πολιτιστική 

προσφορά των πολυεθνικών έααιρειων (π.χ. εταιρειών δίσκων ή εκδοτικών 

επιχείρησε*!»). Τά ξένα πολιτιστικά πρότυπα θά πο&πει νά αφομοιώνονται 

μεθοδευμένα καί δημιουργικά στό μέτρο ποό βοηθοβν στή δημιουργία μιδς 

ντόπιας εθνικές πολιτιστικής ζωής. 

Κάδε προγραμματισμός νά συμβάλει καί όχι νά δεσμεύει τήν ελεύθερη 

./.. 
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καλλιτεχνική έκφραση, τή φαντασία καί τή δημιουργικότητα. Πρέπει νά 

ένειαχυθεΕ η αναζήτηση, ή πολλαπλότητα στίςάντιλήψεις καί εκφράσεις 

γιατί έτσι μόνο εξασφαλίζεται μια πλουσιώτερη πολιτιστική ζωή, 

στην δποίασυμμετέχει κάθε άτομο. 

Γιά νά υλοποιηθεί ή νέα πολιτιστική πολιτική Μ πρέπει: 

Βέ κάθε περιφέρεια #νά εκπονηθεί πρόγραμμα γιά νά διαπιστωθούν καί 

νά ιεραρχηθούν οι ανάγκες καί νά γίνουν μελέτες γιά τόν τρόπο αντι

μετώπισης τους. 

Ετους δήμους καί στίςκοινάτητες, στίς μεγάλες πόλεις, στίς συνοικίες 

νά δημιουργηθούν πολιτιστικά κέντρα καί νά £δρυθ§6ν πολιτιστικοί σύλ

λογοι πού θά τα*διαχειρίζονται, Ί£ πολιτιστικά δέντρα θά είναι φο

ρείς πολιτιστικςη μόρφωσης καί ψυχαγωγίας. Θά πρέπει νά διαθέτουν 

βιβλιοθήκη, δισκοθήκη, αίθουσες γιά εκθέσεις, διαλέξεις, θάτρο καί 

κινηματογράφο, χώρους γιά νά μπορεί ό κάτοικος νά διαβάσει, νά εω~ 

γραφίσέΐ, νά ακούσει ή νά παίξει μουσική. 

1τ£ς επιχειρήσεις νά αναλάβουν ©Ι εργοστασιακές επιτροπές τήν προώ

θηση χ^ζ πολιτιστικές δραστηριότητας στον τόπο δουλειάς. Κάθε επιχεί

ρηση θά καταβάλει στην εργοστασιακή επιτροπή ποσό ανάλογο μέ τόν 

αριθμό των εργαζομένων (π.χ. 1% του συνολικού ύψους των αμοιβών) 

γιά τό σκοπό αυτό. 

01 συνεταιρισμοί θά αγωνισθούν γιά τό πολιτιστικό ανέβασμα τού αγρό

τη, Σ3ά δημιουργήσουν στά χωριά είδικές βιβλιοθήκες καί εργαστήρια, 

νά φροντίσουν γιά τή διστήοηση τ^ν τοπικά πολιτιστικών στοιχείων, 

νά υποστηρίξουν τοπικές λαϊκές γιορτές. 

Τά "Ανώτατα *εκπαιδευτικά * Ιδρύματα καί τά Σχολεία νά έπεκτεύναυν 

τους τομείς δραστηριότητας τους «στε νά γίνουν πολιτιστικά κέντρα» 

Νά υλοποιηθεί τό ανοιχτό σχολείο πού προτείνουμε στάμέτρα γιά τήν 

παιδεία. 

*Ρ τηλεόραση καί τό ραδιόφωνο νά προωθούν σε'δλσυς τους τομείς τίϊς 

καλλιτεχνικής δραστηριότηταΓ τήν πραγματοποίηση νέων ΐί έργων καί νά 

συμβάλουν στά προγοάμματα διαρκής εκπαίδευσης πού προτείναμε στά μέ

τρα γιά τήν παιδεία. 

Τό κράτος νά αυξήσει τά ποσά, πού διαθέτει γιά τήν πολιτιστική δραστη

ριότητα. Ή τοπική αυτοδιοίκηση καί τά πολιτιστικά κέντρα θά διαχει-

ρίζωνται ελεύθερα τόν προϋπολογισμό τους γιά νά είναι ελεύθερα στίς 

επιλογές τους, καί στον τρόπο πού Μ θελήσουν νά αγιοποιήσουν τά διά-
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φορά πολιντοτικά μέσα (π.χ. τά οπτικοακουστικά, χό θέατρο, τή λογο

τεχνία) . »ά είναι όμως 8ϋ**»Η| **αί ή χρηματοδότηση είδικβν πρόγραμμα-

των (κ.χ. ή ίδρυση άρχρήστρας, 1} θεάτρου) , ώστε να αναπτυχθεί ή πο

λιτιστική δραστηριότητα αέ ώριομένο τομέα. Κατά τήν κατασκευή κάθε δη

μόσιου κτίριο
1
"» §4 81βίξί'-:. ται ποσοστό τοΟ συνολικό® προϋπολογισμοί 

(άοχικά 0,5*) γιΛ τ#» £·Γν-τερική καί εξωτερική διακόσμηση, ωσεε νά 

ενισχύσουν ο£ *€»Ο0?1«Ι$ τέχνες. 

Θά δημιουργηθεί είδική κατηγορία υπαλλήλων (Ινα α3μα ανάλογο πρδς 

τους εκπαιδευτικούς) «0$ Μ απαρτίζεται &πό ζωγράφους, μουσικούς* 

λογοτέχνες, ή^οποιού^* κινηματογραφιστές κ.λ.π. καί θά αναλάβουν 

τήν ϊΐροΑθηοη τίί£ πολιτιστικής δούλε ι «Μ: στα πολιτιστικά κέντρα* στά 

§Φ¥·9¥&βνα» ατά σχολεία κ.λ.π. 

Κοντά στά μέτρα αυτά Μ πρέπη Μβ| σέ κάθε τομέα τϋς καλλιτεχνικές 

δημιουργίας νά εξασφαλιστεί ή αποδέσμευση τδν καλλιτεχνών Από τήν 

αίκονομική εξάρτηση κα4 ή έ£ασφάλιση τήε ελεΰθεοης δημιουργίας καί 

6ιάΓ·οσηΓ τοδ βργου τους. Θ6 έπιδιοχθεΐ Ι«*χ· Α χρηματοδότηση θεα

τρικών ομάδων πού Μ απαρτίζουν ηθοποιοί ν.αίκαλλιτέχνεί* το€> -̂ εάτρου 

(συνεταιοιβοί θίασοι)" ή δηυιουρτία συνεταιρισμών Από τίςιιικρές Ικ-

δότιχές επιχειρήσεις γιά τή Βελτίωση τή*ο ποιότητας τ«5ν * Λ εκδόσηων 

καί τήν έκδοση περιοδικών γά τα παίδια καί τους νέου-* ή οργάνωση τή*ς 

αγοράς τ·3ν δογων τέχνηΓ σέ συνεταιριστική βάση, ώστε να εκλείψει ή 

σημερινή εκμετάλλευση των ζ,ωγράφων καί γλυπτών από τίς γκαλερί* ή δη

μιουργία μέ κρατική έίΐιοότηοη εργαστηρίων" ή χορήγηση επιδοτήσεων» 

καί ό€.νεί«ν σέ λογοτέχνες* $ δημιουργία δίκτυου ©ιάΐεσης κινηματο

γραφικών ταινιών γιά νά περιορισθεί ή επιβολή στην αγορά ταινιών κα

τώτερης ποιότητας" η* α̂ ονομι**.*· ένί«-,χυση των κ&< ;>γραψικων δημι

ουργών. 

II. *Η προστασία ^χ%ζ πολιτιστικής κληρονομιάς μαςί 

*Η πολιτισμική , μας κληρονομιά καταστρέφεται καί λεηλατείται σή~ 

μεοα
#
 γιατί τό κράτος εΕτε αδια^ορεε γιά τή διατήρηση της ε£τε χρη-

σιμοποιεϊ άπρδσφοο*»» φ§Μ« Απόδειξη αποτελούν ή εκτεταμένη αρχαιο

κάπηλε ία καί ή καταλήστευση «Αν ξωκκλησιων από τά έ*ργα τής λαϊκές 

τέχνηε
?
 Λ καταστρο̂ '4 ~~ν κτιριακών μνημείων, οι έντονες διαμαοτυρίερ 

τ^ν κατοίκων ΓΛρα&οσισκον οικισμών γιά τή στάση* της Αρχαιολογικές 

"Υπηρεσίας, η χωρίς πρόγραμμα καί συντονισμό ενίσχυση τδν μουσείων, 

πού παραμένουν τόποι χορίς ζωή. 

Χρ«3ΐάζβτ·*ι καί έδ3 ριζική ανανέωση τής δομής, ©ά δημιουργηθεί είδική 
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υπηρεσία γιά τή διατήρηση της πολιτιστικςη κληρονομιάς (Συμβούλιο 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς) . Σ'αύτήν θά μεταβιβασθούν οί σχετικές αρμο

διότητες της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας καί των άλλων δημοσίων υπηρεσιών 

πού σήμερα έχουν τή φροντίδα γιά τή διατήρηση της πολιτιστικής κληρο

νομιάς. Στή διοίκηση τού Συμβουλίου θά συμμετέχουν οι κεπρόσωποι όσων 

αργάζονται στον τομέα (αρχαιολόγοι, διατηρητέα μνημείων, αρχιτέκτονες 

κ.λ.π,)* οί εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων, κοινωνικών φορέων καί 

της διοίκησης. !?ό Συμβούλιο θά λειτουργεί μέ βάση τήν άοχή της απο

κέντρωσης όπως τό σύνολο τήςκρατικής Διοίκησης. Τό Συμβούλιο θά 

πρέπει νά συντάξει πρόγραμμα γιά τήν καταγραφή, ποοστασία καί αγιο

ποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, στά πλαίσια της πολιτιστικής ζω

ής τού τόπου. Στά πλαίσια του Συμβουλίου άά δημιουργηθούν σέ περιφε

ρειακό επίπεδο ομάδες δουλείας καί εργαστήρια κιά τήν καταγραφή ̂ οιί 

συντήρηση των μνημείων καί έργων τέχνης. Τό Συμβούλιο θά διατηρεί 

σχολή γιά τήν εκπαίδευση τού προσωπικού
1
 του στην είδική αποστολή του. 

*Η τοπική αυτοδιοίκηση καί οι φορείς της πολεοδορίας σέ συνεργασία μα

ζί του καθορίζουν τά διατηρητέα κτίρια καί χώρους ώστε νά διαφυλαχθεί 

ό χαρακτήρας τού τόπου. 

"Ενας ή καί περισσότεροι εκπρόσωποι του Συμβουλίου θά ζουν στους παρα

δοσιακούς οίκισμούς. Θά έχουν αποφασιστικές αρμοδιότητες ώστε νά μπο

ρούν νά χορηγούν %ωρίς χρονοτριβή τίς άδεις ανοικοδόμησης, κατεδάφισης 

κτιριακών μεταβολών. Τό Συμβούλιο θά εκπονεί καί διαθέτει ελεύθερα 

αρχιτεκτονικά σχέδια καί τεχνικές λύσεις γιά νά είναι δυνατή ή διατή

ρηση τού τοπικού χρώματος (π.χ. στίς Κυκλάδες). Τό Συμβούλιο θά ενισ

χύσει χρηματικάτούς κατοίκους, έφ'όσον οΙ λύσεις πού επιβάλλει απαι

τούν πρόσθετες δαπάνες. 

Τό Συμβούλιο Μ ν συντονίζει τή δραστηριότητα των μουσείων, θά <ρρον-

τίζει γιά τή διατήρηση στά. τοπικά πολιτιστικά κέντρα των πολιτιστικών 

στοιχείων τή"ς πεοιοχης, θά προωθεί τή μεταβολή τή*ς οργάνωσης των μου

σείων ώστε μέ εκθέσεις γύρω άπό συγκεκριμένα θέματα,σύνδεση μέ σχολεία 

καί πολιτιστικά κέντρα, διαλέγεις καί δημόσιες συζητήσεις πάνω στά εκ

θέματα, νά γίνουν επίκεντρα πολιτιστικής ζωής. 

Γιά νά ανταποκριθεί η Αρχαιολογική Υπηρεσία πιό αποτελεσματικά στό 

έργο της θά πρέπει ν*αυξηθεί σημαντικά ό αριθμός των απασχολουμένων 

αρχαιολόγων, νά συμμετάσχουν δλοι όσοι δουλεύουν σ'αύτήν ©ΐή διοίκηση 

της καί ταυτόχρονα νά καταργηθούν » * ή σημερινή αυταρχική δομή, νά 

προγραμματιστεί μακροπρόθεσμα τό έργο της. Σήμερα διαοπρνται οί προσ

πάθειες χωρίς συντονισμό σέ ανασκαφές γοήτρου, σέ - σωστικές 
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ανασκαφές, στην αποθήκευση τ©ν άνευρισκομένων κα£ στή καταγραφή 

κα£ μελέτη τους. Θά πρέπει, κύρια σέ μιά πρώτιι φάστ\ νά στρρ«?εε ή 

προσοχή στή διάσωση όλων των αρχαιολογικών ευρημάτων» τήν καταγραφή 

κα£ επιστημονική διερεύνηση τους. 

Σημαντική προσπάθεια είναι, αναγκαία γιά τό συντονισμό τΐ|ς δραστηριό

τητας των διαφόρων βιβλιοθηκών» τήν επέκταση τους καί τήν ίδρυση βι

βλιοθηκών σέ τοπικό επίπεδο. Εήμερα δέν υπάρχουν κέντρα βάρους γιά 

τίς εθνικές βιβλιοθήκες (Βιβλιοθήκη τής Βουλές, Εθνική Βιβλιοθήκη» 

Βιβλιοθήκες πανεπιστημίων κ.λ.π.), διασύνδεση μεταβύ τους» συντονισ

μένο πρόγραμμα αγορών. *Η εξυπηρέτηση το<5 κοινού" στην . 1 πρωτεύου

σα είναι υποτυπώδης στην ύπαιθρο αδύνατη. 



- 43 -

III· Ό Αθλητισμός 

ΤΟ κράτος τη*ς δεξιάς ενίσχυσε τόν πρωταθλητ ισμό γιά λόγους γοήτρου 

καί ηροφαγάνδας καί γιά# νά άποπροσανατοΐίσει τή νεολαί. *Η πολιτι

κή τού ΠΑ·ΧΟ.Κ. πρέπει νά έχει σά στόχο τό μαζικό αθλητισμό, τήν 

ανάπτυξη τών φυσικών Ικανοτάτων όλων άνεΕαίρετα τών νέων» τή διατή

ρηση κ®8 τ^ς σωματικές άκμίΐς καί υγείας κάθε άτομου. *0 κάθε πολίτης 

πρ&πει νάέχει σά κάθε ηλικία τη" δυνατότητα νά έθλεΕται. "1 επίσκεψη 

στό γυμναστήριο θά πρέπει να γίνει αυτονόητη απασχόληση στή καθημερι

νή ζωή όπως σήμερα η επίσκεψη στον κινηματογράφο ή στή ταβέρνα. Γιά 

νά πετύχουμε φχό στόχο αυτά θά πρέπει νά επιδιώκουμε $ 

α) Τήν αύξηση τού χρόνου τη"ς γυμ«αστικς*η καί τών αθλητικών, ώστε νά 

καλύπτουν τουλάχιστον τό 20% το<5 σχολικού προγράμματος. 

β) Τή δημιουργία αθλητικών ηέντρ<ύΐν αέ κάθε δη*μο, κοινότητα καί συνοι

κία μεγάλης πόλης. Τά αθλητικά κέντρα πρέπει νά ε£ναι προσιτά στό 

πληθυσμό, ώστε η επίσκεψη σ'αύτά νά μήν απαιτεί ούτ ε χρόνο ούτε 

ταλαιπωρία. *Η είσοδος θά πρέπει νά είναι ελεύθερη σέ όλους. Αθλη

τικοί σύλλογοι, πού διατηρούν ή δημιούργησαν εγκαταστάσεις μέ χρή

ματα τού δημοσίου πρέπει νά επιτρέψουν τήν ελεύθερη χρήση τους 

άπό τό κοινό. 

γ# Τήν εκπαίδευση γυμναστών καί τή στελέχωση τών αθλητικών κέντρων 

καί συλλόγων ώστε νά προσφέρουν προγράμματα γιά τήν άσκηση τών ενη

λίκων. 

δ) Τήν οργάνωση άπό τίς εργοστασιακές επιτροπές στίς επιχειρήσεις χώ
2 

ρου γιά τή σωματική άσκηση καί τήν ενίσχυση τη*ς αθλητικές δραστηρι

ότητα©^. 

ε) Τήν ενίσχυση τών αθλητικών συλλόγων πού προωθούν τό μαζικό αθλητι

σμό καί τίς δραστηριότητες στή φύση(π.χ. πεζοπορία, ορειβασία). 


