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Όρος η ενότητα

Η εκλογή του Κ. Σημίτη στη θέση του 
πρωθυπουργού κλείνει με επιτυχία 
μία περίοδο σκληρής δοκιμασίας για 

το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και ανοίγει ταυτόχρονα μια νέα 
ελπιδοφόρα προοπτική για το Κίνημά μας και 
για τη χώρα μας.
Σ’ όλη αυτή την περίοδο της δοκιμασίας το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ., τα θεσμικά του όργανα, τα στελέχη 
του, όχι μόνο επέδειξαν ένα υψηλό αίσθημα 
ευθύνης αλλά και επιβεβαίωσαν τον κυρίαρχο 
πολιτικό ρόλο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στις εξελίξεις. 
Δρομολόγησαν τις ορθές λύσεις, τηρώντας 
απαρέγκλιτα τα συνταγματικά νόμιμα και τις 
καταστατικές δεσμεύσεις του Κινήματος μας. 
Και διασφάλισαν τη συνεργασία και την 
αποφασιστική συμβολή του Α. Παπανδρέου 
στη διαμόρφωση της τελικής λύσης.
Ξεκινά μια νέα περίοδος για το Κίνημά μας 
και για τον τόπο. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πρέπει να 
βαδίσει ενωμένο, να αποδείξει ότι μέσα από 
τους θεσμούς του μπορεί όχι μόνο να συνθέτει 
τις απόψεις αλλά και να αναπτύσσει μεγάλες 
πρωτοβουλίες, που ωθούν προς τα εμπρός τις 
εξελίξεις.
Η νέα Κυβέρνηση οφείλει να σηματοδοτήσει 
το πλαίσιο πολιτικής ενότητας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
στην καθημερινή δράση, να προωθήσει 
συστηματικά τις κυρίαρχες επιλογές των 
προγραμματικών της δεσμεύσεων, να 
λειτουργήσει συλλογικά μέσα από τα θεσμικά 
της όργανα.
Το Κίνημα θα στηρίξει αποφασιστικά την 
Κυβέρνηση στο δύσκολο έργο της. Και μέσα 
από τα θεσμικά του όργανα θα συνεργασθεί 
με την Κυβέρνηση για τη διαμόρφωση και 
προώθηση των μεγάλων μας επιλογών.
Αυτή την ενότητα και την κοινή πορεία 
οφείλουν να διαφυλάξουν όλοι, από όποια 
θέση κι αν βρίσκονται. Η υπόδειξη του 
Προέδρου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ανδρέα 
Παπανδρέου προς τον Πρωθυπουργό Κώστα 
Σημίτη «να κρατήσεις το Κίνημα ενωμένο και 
δυνατό» αποτελεί και μια ιστορική δέσμευση 
που αφορά όλους. Η τήρησή της αποτελεί 
απαράβατο όρο για την πορεία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
προς το μέλλον.

ΨΜ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Πρωθυπουργός ο κ. Σημίτης.
Ομιλίες των: Κώστα Σημίτη,
Άκη Τζοχατζόπουλου, Γεράσιμου Αρσένη, 
Γιάννη Χαραλαμπόπουλου.

Το πολιτικό πλαίσιο της νέας πορείας.
Του Κώστα Σκανδαλίδη.

Η  ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΙΕΛ11ΕΙΣ
Ο νέος ιστορικός κύκλος

Ρϋ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κρίση της πολιτικής και κρίση εκπροσώπησης. 
Του Χριστόφορου Βερναρδάκη
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Η  ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

ΝΑ: Στρατηγικό αδιέξοδο

[| ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ευοίωνες προοπτικές.
Του Γιάννου Παπαντωνίου

ΤΟΥΡΚΙΑ

Η κυβερνητική κρίση στην Τουρκία.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ___________

Νέο διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας.

ΕΗ ΒΙΒΛΙΟ________________
Εθνική πολιτική για το βιβλίο και την ανάγνωση

ΕΒ ΚΥΠΡΙΑΚΟ
Στην τροχιά της Ευρώπης. 
Του Γιάννη Κρανιδιώτη

ΕΗ ΑΦΙΕΡΩΜΑ___________
Κοινωνικό Κράτος
Άρθρα των:
Παρασκευά Αυγερινού, Στέφανον Τζουμάκα, 
Στέφανου Μανίκα, Ροβέρτου Σπυρόπουλου, 
Τάσου Γιαννίτση και Παναγιώτη Γετίμη.

53 ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε.
Δεν φταίει μόνο η τηλεόραση.
Τον Ανδρέα Χριστοδουλίδη

ΕΒ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ο πολιτισμός δικτυώνεται...
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Πρωθυπουργός

ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ
πρωθυπουργός

Ζήσαμε μια ιστορική στιγμή. Η εκλογή Πρω
θυπουργού στα 21 χρόνια  λειτουργίας του 
ΠΑΣΟΚ ήταν μια πρωτόγνωρη διαδικασία. 
Ή ταν μια κορυφαία στιγμή για την προοπτική 
και το μέλλον της προοδευτικής παράταξης.

Στη μεγάλη αυτή στιγμή οι βουλευτές του 
ΠΑΣΟΚ, αλλά και όλα τα στελέχη του, επέ- 
δειξαν υπευθυνότητα, σοβαρότητα και απο
φασιστικότητα. Αυτή τη στιγμή η σκέψη όλων 
μας είναι στον Α. Παπανδρέου, που δίνει τη 
σκληρή μάχη της ζωής.

Μαζί του έχουμε μια βαθύτατη πολιτική, αλλά 
και προσωπική σχέση. Αμέσως μετά θα τον ε- 
πισκεφθώ και θα τον ενημερώσω.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές 
του ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο αυτούς που με τίμη
σαν με την ψήφο τους, γιατί όλοι συνέβαλαν 
ώστε οι διαδικασίες να είναι άψογες, αδ ιά
βλητες και να γίνουν μέσα σε ένα συντροφικό 
κλίμα.

Γιατί όλοι επέδειξαν ομοθυμία και θέληση να 
προχωρήσουμε μαζί σε μια νέα εποχή. Ό λοι

μαζί θα συνεχίσουμε την προσπάθεια. Δεν πε
ρισσεύει κανένας. Θέλω να καταστήσω απο
λύτως σαφές ότι το σημερινό αποτέλεσμα δεν 
είναι μια προσωπική μου νίκη. Είναι μια νίκη 
όλου του ΠΑΣΟΚ. Είναι μια νίκη της ενότη
τας. Είναι μια νίκη για την προοπτική και το 
μέλλον της κεντροαριστεράς.

Είναι, επίσης, επιβεβαίωση της ανάγκης για 
κριτική και ελεύθερη σκέψη, επιβράβευση της 
εμμονής σε αξίες, έκφραση της θέλησης για 
νέες ιδέες και ένα νέο τρόπο άσκησης της ε
ξουσίας. Θέλω να διαβεβαιώσω τον ελληνικό 
λαό ότι θα είμαστε κυβέρνηση συνέχειας, αλ
λά και κυβέρνηση συλλογικής προσπάθειας 
και λειτουργίας.

Τα προβλήματα της χώρας απαιτούν σκληρή 
προσπάθεια, γρήγορους ρυθμούς, συντονισμέ
νη λειτουργία, κοινωνική ευαισθησία, αξιο
κρατία και αποτελεσματικότητα. Οι πολίτες α
παιτούν ηθική συμπεριφορά από τα δημόσια 
πρόσωπα, απαιτούν το ήθος και ύφος της ε
ξουσίας να εξασφαλίζουν αξιοπιστία και ε
μπιστοσύνη.

Πιστεύω ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε σ’ 
αυτές τις απαιτήσεις. Μπορούμε να ανταπο- 
κριθούμε σ’ αυτές τις προσδοκίες. Έχουμε ό
λοι συναίσθηση των μεγάλων δυσκολιών. Θα 
τις ξεπεράσουμε. Αρκεί να αξιοποιήσουμε δη
μιουργικά όλες τις δυνάμεις που διαθέτει η 
παράταξή μας.

Το έργο, το οποίο αναλαμβάνουμε, θα κρι- 
θεί στις εκλογές του ’97, που θα δώσουν στο 
Π Α ΣΟ Κ  μια νέα  τετρ α ετία  δημ ιουργίας, 
σταθερότητας και γαλήνης. Ενότητα, ανανέ
ωση, νίκη θα είναι το τρίπτυχο της δουλειάς 
μας.

Της δουλειάς που θα προχωρήσουμε όλοι μα
ζί, ενωμένοι, όπως ήταν το ΠΑΣΟΚ και όπως 
θα είναι μελλοντικά το ΠΑΣΟΚ, για να κατο
χυρώσουμε τη διαχρονική παρουσία του. Ευ
χαριστώ.

Πρέπει να ευχαριστήσουμε όλοι και το Προε
δρείο αυτής της διαδικασίας για τις άψογες, 
διαφανείς και δημοκρατικές διαδικασίες που 
τήρησε. Δείξαμε ότι είμαστε δημοκρατικό 
κόμμα και κατοχυρώνουμε τη δημοκρατία 
στον τόπο.
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ο Κώστας Σημίτης
Αγαπητοί συνάδελφοι, προηγουμένως είπα ό
τι μπορούμε ενωμένοι να γυρίσουμε σελίδα 
στην πολιτική ιστορία του τόπου. Νομίζω σή
μερα το δείξαμε με το αποτέλεσμα, τον τρόπο 
με τον οποίο λειτούργησε η Κοινοβουλευτική 
Ομάδα, τον άψογο δημοκρατικό τρόπο, τις ευ
θύνες όλων μας, που συνέβαλαν να υπάρξει 
πράγματι αυτή η εικόνα.

Είναι μια νίκη του ΠΑΣΟΚ, είναι μια νίκη του 
κοινοβουλευτισμού, είνα ι μια νίκη της λει
τουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Προσωπικά θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους 
για την επιλογή και προσωπικά σε μένα, στον 
πρώτο γύρο, και φυσικά να εκφράσω τη βεβαι
ότητα ότι αυτό που είπα και στην πρώτη ομιλία 
μου, ότι ανεξάρτητα αποτελέσματος είμαστε ε
νωμένοι και θα στηρίξουμε συλλογικά την προ
σπάθεια του ΠΑΣΟΚ, είμαι βέβαιος ότι θα εί
ναι η πραγματικότητα, όπως έδειξαν εξάλλου 
και τα χειροκροτήματα όλων των συναδέλφων.

Εύχομαι να μπούμε αποφασιστικά, συλλογι
κά στο νέο δρόμο. Ε ίναι βέβαιο ότι έχουμε 
μια μεγάλη συλλογική ευθύνη απέναντι στον 
ελληνικό λαό, μια ευθύνη α π ένα ντι στον 
Πρόεδρο του Κινήματος, τον Α. Παπανδρέ- 
ου και μια ευθύνη απέναντι στις χιλιάδες μέ
λη κ α ι στελέχη  του Π Α ΣΟ Κ  σε όλη την 
Ελλάδα, που αναμένουν πλέον από εμάς συ
ντεταγμένα μια αποτελεσματική πορεία για 
το αύριο.

Είναι βέβαιο ότι θα έχουμε προβλήματα, είναι 
βέβαιο ότι θα έχουμε δυσκολίες, είναι βέβαιο 
ότι θα υπάρχουν νέες στιγμές κρίσης συνολι
κά για την πορεία μας, δεν πρέπει όμως όλα 
αυτά να μας ανησυχούν. Γιατί δείξαμε ότι εί
μαστε ένας πολιτικός φορέας, που έχει όχι μό
νο τη δύναμη αλλά και τη θέληση έμπρακτα να 
δημιουργήσει το καινούργιο και με σιγουριά 
να προχωρήσει.

Καλή επιτυχία.

Αγαπητοί συνάδελφοι, όταν άκουσα τα απο
τελέσματα του πρώτου γύρου, που οι τρεις 
πρώτοι υποψήφιοι ήταν σχεδόν ισοδύναμοι, 
προσπάθησα να βγάλω κάποια πολιτικά συ
μπεράσματα, αλλά η συγκίνηση της στιγμής 
δεν μου το επέτρεψε και δεν μου το επιτρέπει 
αυτή τη στιγμή.

Αλλά θυμήθηκα ένα παλιό κεφαλονίτικο α
νέκδοτο. Είναι στιγμή να πούμε και κάτι για 
να αλλάξει κάπως και η ατμόσφαιρα. Ή ταν 
κάποτε ένας καλός νοικοκύρης, ένας χωρικός 
που πέρναγε καλά και ήσυχα τη ζωή του, μέ
χρι τη στιγμή που άρχισε να ακούει φωνές. 
Και μια φωνή επίμονα του έλεγε να ρευστο
ποιήσει την περιουσία του, να αφήσει το καλό 
του το χωριό και να έρθει στην Αθήνα και να 
παίξει τα λεφτά του στον ιππόδρομο.

Το έκανε αυτό ακολουθώντας τη φωνή και η 
φωνή τον ακολούθησε του είπε θα ποντάρεις 
το άλογο 3. Ποντάρισε όλη την περιουσία του 
στο άλογο 3, έτρεχε το άλογο 3, αλλά δεν κέρ
δισε την κούρσα. Βέβαια ο δυστυχής χωρικός 
ήταν απαρηγόρητος, αλλά άκουσε τη φωνή α
πό πάνω που του είπε «Γιώργο χάσαμε».

Η πολιτική δεν είναι ρουλέτα. Είναι μια βαθιά

υπεύθυνη διαδικασία και σήμερα το ΠΑΣΟΚ 
απέδειξε ότι μπορεί να λειτουργήσει δημο
κρατικά. Μ πορεί να προχωρήσει σε επιλογές 
και μετά να βγει πιο ενωμένο και πιο δυνατό.

Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι όχι μόνο εμείς 
οι συνυποψήφιοι του Κ. Σημίτη, αλλά όλη η 
Κοινοβουλευτική Ομάδα, όλο το ΠΑΣΟΚ θα 
στηρίξει τη νέα κυβέρνηση με όλες μας τις δυ
νάμεις. Θα προχωρήσουμε μπροστά το νικη
φόρο δρόμο του ΠΑΣΟΚ και στις εκλογές του 
’97 θα κερδίσουμε μια επόμενη τετραετία.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλ
φους και συναδέλφισσες που έδειξαν εμπιστο
σύνη σε μένα και με τίμησαν με την προτίμησή 
τους. Έχετε όλοι την αγάπη μου. Και τη διαβε
βαίωσή μου ότι όπως πάντα θα είμαι πρώτος 
στις επάλξεις του αγώνα. Και μαζί, εδώ στην 
Κοινοβουλευτική Ομάδα θα δώσουμε τον α
γώνα, γιατί η αντιπολίτευση δεν είναι σ’ αυτό 
το δωμάτιο. Η αντιπολίτευση είναι έξω. Είναι 
η Νέα Δημοκρατία, είναι ο συντηρητισμός και 
αυτόν θα τον χτυπήσουμε μαζί και ενωμένοι.

Αγαπητέ Κώστα, συγχαρητήρια για την επιλο
γή σου και ξέρω ότι όλα θα πάνε καλά. Συγ
χαρητήρια.



Αγαπητοί συνάδελφοι, η σημερινή ημέρα με 
την εκλογή του νέου Πρωθυπουργού αποτελεί 
μια νέα αφετηρία, ανοίγει μια νέα σελίδα για 
το ΠΑΣΟΚ, για  τη δημοκρατική παράταξη, 
για την πολιτική ζωή της χώρας.

Βγήκαμε από αυτή τη διαδικασία όλοι νικη
τές, γιατί αποδείξαμε την αφοσίωσή μας και 
την πίστη μας στις δημοκρατικές διαδικασίες, 
που τηρήθηκαν σήμερα κατά την εκλογή του 
νέου Πρωθυπουργού.

Είμαι βέβαιος ότι από αύριο, που θα αρχίσει 
το δημιουργικό έργο της νέας κυβέρνησης, θα 
αναστραφεί το κλίμα που ζήσαμε τον τελευ
ταίο καιρό. Θα υπάρξει στο δημοκρατικό λαό 
και η προσδοκία και η ελπίδα να ξαναζωντα
νέψει αλλά και η αυτοπεποίθηση ότι η νέα κυ
βέρνηση, η κυβέρνηση του λαού, η κυβέρνηση 
του ΠΑΣΟΚ θα είναι δίπλα του, αφοσιωμένη 
στο έργο, γ ια  να ολοκληρώσει αυτό το έργο 
που με την ψήφο του του ανέθεσε ο ελληνικός 
λαός για να ολοκληρώσει την τετραετία.

Προσωπικά, όπως γνωρίζετε, έθεσα υποψη
φιότητα για να καταγράψω μια θέση διαφορε
τική, μια θέση ενωτική. Ή ταν μια συμβολική 
χειρονομία. Και φυσικά εκ των προτέρων ή
ταν γνωστό το αποτέλεσμα. Όμως, η αγάπη η 
δική σας, η αγάπη του δημοκρατικού λαού, 
τον οποίο υπηρέτησα και υπηρετώ επί 35 συ
ναπτά έτη, μου δίνει κουράγιο, μου δίνει ζωή 
και δύναμη για να συνεχίσω αυτό τον αγώνα,

που όλοι μαζί με τη νέα μας κυβέρνηση ανα
λαμβάνουμε από αύριο το πρωί.

Είμαι βέβαιος ότι ο δημοκρατικός λαός αυτή 
την ώρα πρέπει να αισθάνεται υπερήφανος 
γ ια  τους βουλευτές που έστειλε σ’ αυτή τη 
Βουλή.

Ευχαριστώ θερμά και εκείνους που στάθηκαν 
στις Θερμοπύλες, τους λίγους -  δεν έχει καμία 
απολύτως σημασία -  αλλά και όλους εσάς, 
που το γνωρίζω πόσο είστε κοντά μου, γιατί 
ζήσαμε μαζί με τους παλαιότερους, αλλά και 
με τους νεότερους ωραίες στιγμές. Στιγμές α 
γωνιστικές, στιγμές πάντα δίπλα στον αγωνι- 
ζόμενο δημοκρατικό λαό.

Πιστεύω ότι η νέα κυβέρνηση θα ανταποκρι- 
θε ί απόλυτα στο έργο  που αναλα μβάνει. 
Ό πω ς είχα δηλώσει σ’ αυτή την αίθουσα το 
πρωί θα είμαι με όλες μου τις δυνάμεις δίπλα 
στο νέο Πρωθυπουργό και στη νέα κυβέρνη
ση, έτσι ώστε όλοι ενωμένοι να αντιμετωπί
σουμε τα μεγάλα και δύσκολα προβλήματα 
που έχουμε μπροστά μας.

Συγχαίρω από τα βάθη της καρδιάς μου και 
τους τρεις συνυποψήφιους μου, ιδιαίτερα συγ
χαίρω  τον Κ. Σημίτη για  την εκλογή του ως 
Πρωθυπουργού και του εύχομαι από τα βάθη 
της καρδιάς μου να επιτύχει στο μεγάλο και 
δύσκολο έργο που αναλαμβάνει.

Σας ευχαριστώ.
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Το πολιτικό πλαίσιο της νέας πορείας
Από τον Γραμματέα της Κ.Ε. Κ. Σκανδαλίδη

ίναι η πρώτη φορά από την ίδρυση του 
Κινήματος μας, από τις 3 του Σεπτέμ
βρη του 1974, που συνέρχεται το κορυ

φαίο πολιτικό μας Όργανο, σε τόσο σημαντι
κή Σύνοδο, χωρίς την παρουσία του ιδρυτή 
και του Προέδρου μας.
Ο ίδιος δίνει πάντα την ίδια μάχη, τη δίνει με 
αξεπέραστο κουράγιο, τη μάχη ζωής και για 
μια ακόμη φορά μπορεί να κερδίζει· και αυτό 
είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ό μω ς παρά τη 
φυσική του απουσία, σήμερα συνερχόμαστε 
με δική του πρωτοβουλία και πρόσκληση και 
γ ι’ αυτό η παρουσία του είναι πιο ζωντανή α
πό κάθε άλλη φορά.
Νιώθω την ανάγκη, παρότι όλοι πια γνωρίζου
με το περιεχόμενό της, να σας μεταφέρω με 
τον πιο επίσημο τρόπο, την επιστολή του προς 
την Κ.Ε., με βάση την οποία συγκλήθηκε η Ει
δική Σύνοδος της Κ.Ε.

«Αγαπητοί σύντροφοι, πρώτη ευθύνη όλων μας 
είναι η αποτελεσματική διακυβέρνηση της χώ
ρα, για την υλοποίηση του προγράμματος μας, 
σύμφωνα με την εντολή του ελληνικού λαού. 
Είναι ταυτόχρονα ευθύνη όλων μας η διασφά
λιση της ενότητας και της προοπτικής του με
γάλου Κινήματος μας.

»Ενημερώθηκα τις τελευταίες μέρες αναλυτικά 
απο τους γιατρούς για τα προβλήματα της υγεί
ας μου και τις εκτιμήσεις τους ως προς τον χρό
νο που θα απαιτηθεί για την ανάρρωσή μου. Εί
ναι προφανές ότι η δική μου αδυναμία αυτής 
της περιόδου δεν πρέπει να γίνει τροχοπέδη για 
τη χώρα, για την κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ. 
»'Εβαλα και βάλαμε πάντα, πάνω απ’ όλα τα 
συμφέροντα του τόπου και του λαού. Αυτό εί
ναι τώρα το καθήκον μας. Είναι ώρα αποφάσε
ων και στις αποφάσεις αυτές καλούνται να προ
χωρήσουν τώρα τα όργανα του Κινήματος, κα
θένα σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους. Η  
Κ.Ε. θα προσδιορίσει το πλαίσιο και τις κατευ
θύνσεις της συντεταγμένης μας πορείας ως το 
Συνέδριο, που θα εγγυάται το μέλλον ενός ενι
αίου και δυνατού ΠΑΣΟΚ.
»Η Κ.Ο. θα προχωρήσει αμέσως στην εκλογή 
Πρωθυπουργού, γιατί τα προβλήματα της χώ
ρας δεν μπορούν να περιμένουν και όσα έχουμε 
μέχρι σήμερα πετύχει δεν πρέπει να τεθούν σε 
κίνδυνο. Ολα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ πιστεύω 
ότι μπορούν να σταθούν στο ύψος των περιστά
σεων.

»'Οχι μόνο γιατί αυτό είναι η δική μου απαίτη
ση ως ιδρυτή και Προέδρου του Κινήματος, αλ
λά γιατί αυτό είναι και η απαίτηση της μεγά
λης λαϊκής πλειοψηφίας που μας στηρίζει».

Ανδρέας Παπανδρέου

Είναι ίσως μια από τις πιο μεγάλες στιγμές 
στη ζωή και την ιστορική διαδρομή του Προέ
δρου μας. Μια γενναία πράξη, μια ιστορική α
πόφαση, ανάλογη του μεγάλου του αναστήμα
τος. Αντάξια του ιστορικού διαμετρήματος του 
ηγέτη της δημοκρατικής παράταξης. Του ηγέ
τη που σημαδεύει με την παρουσία του τον αι
ώνα μας, τη χώρα μας, τις ψυχές μας. Του ηγέ
τη μιας ολόκληρης εποχής.
Είναι μια πράξη που μας κάνει να μετρήσουμε 
στις ιστορικές του διαστάσεις κι όχι στον εφή
μερο πολιτικό χρόνο, το εθνικό, το πολιτικό 
και το ηθικό μας χρέος, απέναντι στην πατρί
δα, το λαό, τη δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ. Έ να  
χρέος που πρέπει σήμερα, σ’ αυτή την κρίσιμη 
στιγμή, να καθορίζει τις σκέψεις μας και να 
κατευθύνει τη δράση μας.
Ζούμε αναντίρρητα τις κρισιμότερες στιγμές 
της ιστορικής μας διαδρομής. Στις σχεδόν 60 
μέρες που ο Ανδρέας Παπανδρέου δίνει τη δι
κή του μάχη ζωής, το ΠΑΣΟΚ δίνει τις δικές 
του πρώτες σημαντικές εξετάσεις και αποδει- 
κνύει ότι μπορεί να προχωρήσει μόνο του, όταν 
κάποια στιγμή το απαιτήσουν οι περιστάσεις. 
Αντιμετωπίσαμε μέχρι σήμερα το οξύ πολιτικό 
πρόβλημα με αίσθημα ευθύνης και πράξεις σω

φροσύνης. Με αυστηρή προσήλωση στις συλλο
γικές και θεσμικές μας διαδικασίες. Κρατήσα
με στα χέρια μας την πρωτοβουλία των εξελίξε
ων. Από την αρχή δώσαμε τη μάχη συντεταγμέ
να. Θέσαμε χρονοδιαγράμματα. Πήραμε και υ
λοποιήσαμε αποφάσεις. Συσπειρώσαμε όλες 
μας τις δυνάμεις σε κοινούς στόχους. 
Απαντήσαμε με σταθερότητα, με ενότητα, με 
κοινή δράση σε κορυφαία εθνικά και πολιτικά 
θέματα, όπως η Σύνοδος Κορυφής στη Μαδρί
τη και η μάχη του προϋπολογισμού στη Βουλή. 
Ή  και σε άλλα μεγάλα θέματα, όπως η πρότα
ση δυσπιστίας που κατέθεσε η Ν.Δ. και σ’ όλη 
αυτή την περίοδο, όλες αυτές τις μέρες, βγή
καμε πιο ώριμοι και νικητές.
Δεν επιτρέψαμε ούτε μια στιγμή να επιβλη
θούν αντιλήψεις, που θα ήθελαν τη διάλυση 
της φυσιογνωμίας του Κινήματος μας. Την κα
τάλυση της θεσμικής και της καταστατικής μας 
νομιμότητας. Και πορευτήκαμε ταυτόχρονα με 
σεβασμό στό Σύνταγμα και τους νόμους της 
πολιτείας.
Πεισματικά αρνηθήκαμε τις σειρήνες του εύ
κολου δρόμου, που θα μπορούσαν με ασέβεια 
να οδηγήσουν στον ευτελισμό και την αποκα
θήλωση του Προέδρου μας. Και ήρθε η ώρα 
που ο ίδιος ο Ανδρέας Παπανδρέου δικαιώνει 
με τη δική του πρωτοβουλία τη δική μας προ
σπάθεια.
Με τον Α. Παπανδρέου το ΠΑΣΟΚ πάντοτε 
συνδέεται με νικηφόρες στρατηγικές, που 
φέρνουν δυναμικά στο προσκήνιο τα μεγάλα 
αιτήματα του έθνους, που αντιμετωπίζουν α
ποτελεσματικά τα προβλήματα του λαού. Ε ί
ναι ιστορικές υποθήκες μακράς πνοής για ό
λους μας ανεξαιρέτως.
Μας ενώνουν και μας δεσμεύουν και σήμερα 
οι αρχές και οι αξίες του δημοκρατικού σο
σιαλισμού και της ανθρωποκεντρικής ιδεολο
γίας και στάσης.
Μας ενώνουν και μας δεσμεύουν και σήμερα 
ο πατριωτικός και ελληνοκεντρικός χαρακτή
ρας του Κ ινήματος μας, ο ευρωπαϊκός του 
προσανατολισμός, η πίστη στην ενότητα και 
την αναγέννηση του ελληνισμού, η εθνική- 
στρατηγική που οδηγεί με σταθερά και ασφα
λή βήματα την Ελλάδα στο μέλλον.
Μας ενώνουν και μας δεσμεύουν και σήμερα 
οι κοινωνικές μας αναφορές στις λαϊκές δυνά
μεις, η προοδευτική μας ιδεολογία και στρα
τηγική, οι κοινωνικές προτεραιότητες της πο
λιτικής μας.
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Με την επιστολή του Προέδρου μας τίθενται 
οι στόχοι της πορείας προς το νεο ΠΑΣΟΚ, το 
ξεκίνημα μιας νέας εποχής για το Κίνημα και 
συνδέονται αυτοί οι στόχοι και αυτή η πορεία 
με την ανάδειξη του νέου Πρωθυπουργού. 
Ό ταν μιλάμε για μια γενικότερη πορεία δια
δοχής δεν μπορούμε να εννοούμε μια αλλαγή 
προσώπων απλή, ούτε αυτό μπορεί να συντε- 
λεστεί μέσα από μια εκλογική στιγμιαία διαδι
κασία.
Αρχίζει με τη διαδικασία ανάδειξης του νέου 
Π ρωθυπουργού από την Κοινοβουλευτική 
Ομάδα κατά τη συνταγματική τάξη, προχωρά- 
ει στο Συνέδριο του Κινήματος και ολοκληρώ
νεται με τη νικηφόρα στρατηγική μας στις ε
πόμενες βουλευτικές εκλογές.
Το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ προτείνουμε να συ
γκληθεί από τις 6 έως τις 9 Ιουνίου με τις δια
δικασίες και τους όρους που θα αποφασίσει η 
Κεντρική Επιτροπή στην επόμενη Σύνοδό της, 
που θα γίνει στο πρώτο δεκαήμερο του Φε
βρουάριου.

Θέλουμε να είναι Συνέδριο πλήρες, που ση
μαίνει Συνέδριο ιδεολογικό, πολιτικό, κατα
στατικό. Συνέδριο εκλογής οργάνων από τη 
βάση έως την κορυφή. Συνέδριο προσδιορι
σμού και πλήρους οριοθέτησης των νέων σχέ
σεων, δομών και λειτουργιών που απαιτούν οι 
σύγχρονες ανάγκες και που υπήρξε το ζητού
μενο πολλών χρόνων για το Κίνημά μας.
Είναι το Συνέδριο που θα καθορίσει τη φυσιο
γνωμία, τη στρατηγική, την πολιτική, τη δομή 
και τη λειτουργία του Κινήματος μας για  το 
νέο ιστορικό κύκλο που ανοίγεται μπροστά 
μας. Σ’ αυτή την πορεία πιστεύουμε ότι πολύ
τιμη θα είναι η συμβολή του Προέδρου μας, 
ως εγγυητή της ενότητας και της μετεξέλιξης 
του ΠΑΣΟΚ.
Στην τελική εισήγηση για την αλλαγή του κα
ταστατικού εμείς πάντως θα προτείνουμε και 
τη θέσπιση θέσης Αντιπροέδρου του Κινήμα
τος. Ανοίγουμε εδώ και τώρα ουσιαστικό δη
μοκρατικό διάλογο για το παρόν και το μέλ
λον του ΠΑΣΟΚ στην πορεία προς το Συνέ
δριό μας.
Προχωρούμε στην πολιτική και οργανωτική α
νασύνταξη των δυνάμεών μας με την εφαρμο

γή των αποφάσεων της Πανελλήνιας Συνδιά
σκεψης. Προχωρούμε στη συσπείρωση των 
οργανώσεων και των στελεχών μας, στην επα- 
νασυσπείρωση όλου του ιστορικού και κοινω
νικού ΠΑΣΟΚ σε κάθε νομό και περιφέρεια, 
σε κάθε μαζικό και κοινωνικό χώρο.
Είναι ανοιχτό το προσκλητήριο της δημοκρα
τικής συσπείρωσης και ενώτητας, που ο ίδιος 
ο Πρόεδρος είχε κάνει και στη Συνδιάσκεψη, 
προσδιορίζοντας τους πολιτικούς όρους που 
θα καθορίσουν το νόημα και το περιεχόμενο 
της νέας εποχής στο ΠΑΣΟΚ.
Αρχίζουμε ταυτόχρονα πορεία στο λαό για να 
τον καταστήσουμε ξανά κοινωνό των προβλη
ματισμών, των ελπίδων και των οραμάτων 
μας, με όλα τα στελέχη σε διάταξη μάχης. 
Σήμερα και με αφετηρία την εντολή του Προ
έδρου μας καλούμαστε να δρομολογήσουμε 
τις διαδικασίες για την εκλογή του νέου Πρω
θυπουργού της χώρας. Ε ίναι μια κορυφαία 
και πρωτόγνωρη για το Κίνημά μας επιλογή. 
Ο ίδιος ο τρόπος, η συμπεριφορά, η στάση του 
κάθε στελέχους, του κάθε βουλευτή, του κάθε 
οργάνου απέναντι σ’ αυτή την κορυφαία πρά
ξη θα δείξει ότι το ΠΑΣΟΚ στέκεται στο ύψος 
των σημερινών κρίσιμων περιστάσεων.
Πρέπει με σαφήνεια, ειλικρίνεια και τόλμη να 
καθορίσουμε το πολιτικό πλαίσιο, τις α να 
γκαίες δεσμεύσεις, τις συντεταγμένες λειτουρ
γίες που συνοδεύουν αυτή τη διαδικασία. Ε ί
να ι κοινή πεποίθηση ότι ο Πρωθυπουργός, 
που θα διαδεχτεί τον Α. Παπανδρέου, σηκώ
νει το τεράστιο βάρος μιας μεγάλης κληρονο
μιάς και μιας ηγετικής παρουσίας με εμβέ
λεια, που ξεπερνά τα εθνικά μας σύνορα, το 
δεδομένο χώρο και τον παρόντα χρόνο.
Και γνωρίζουμε ότι, αν δεν στηριχτεί από όλα 
τα στελέχη και το Κίνημά μας συνολικά, αν 
δεν διασφαλιστεί η συλλογική λειτουργία και 
δράση και η συνεργασία των κυβερνητικών 
και κομματικών οργάνων, αν δεν διαμορφω
θεί ένας πιο συλλογικός, πιο σύγχρονος, πιο 
αποτελεσματικός τύπος διακυβέρνησης, δεν 
θα μπορέσουμε συνολικά να ανταποκριθούμε 
στις απαιτήσεις των καιρών.
Με πλήρη συναίσθηση της ιστορικής μας ευ
θύνης:
Επιλέγουμε Πρωθυπουργό με εντολή να ε
φαρμόσει τις προγραμματικές διακηρύξεις 
και δεσμεύσεις μας, να διασφαλίσει την ολο
κλήρωση και την εξάντληση της κυβερνητι
κής μας θητείας, να μείνει συνεπής προς τη 
λαϊκή εντολή που πήρε ο Α. Παπανδρέου και 
το ΠΑΣΟΚ τον Οκτώβριο του 1993. Αάίκή ε
ντολή που αποτυπώνεται καθημερινά και ε
πιβεβαιώνεται μέσα από τη μεγάλη κοινοβου
λευτική μας πλειοψηφία.
Επιλέγουμε Πρωθυπουργό ισχυρό, με πρωτο
βουλίες που απορρέουν από τις αρμοδιότητές 
του, με αποτελεσματική δράση στην αντιμε
τώπιση των προβλημάτων του λαού, με ευαι
σθησία στις κοινωνικές ανάγκες.
Επιλέγουμε Πρωθυπουργό που θα ενισχύσει

και θα κατοχυρώσει τις συλλογικές λειτουρ
γίες της κυβέρνησης, που θα συνεργάζεται 
στενά με τον Πρόεδρο του Κινήματος Α. ΙΙα- 
πανδρέου και τα συλλογικά όργανα στις με
γάλες πολιτικές αποφάσεις.
Με πλήρη συναίσθηση της ιστορικής μας ευ
θύνης:
Θέλουμε κυβέρνηση που να εκφράξει ολό
κληρο το ΠΑΣΟΚ χωρίς αποκλεισμούς και 
διακρίσεις. Θέλουμε κυβέρνηση με προσήλω
ση στον κοινωνικό και δημοκρατικό διάλογο, 
με αξιοκρατικές επιλογές, με συλλογικό έλεγ
χο και διαφανείς λειτουργίες και πράξεις. 
Θέλουμε κυβέρνηση πολιτικών προτεραιοτή
των, ιεραρχήσεων και στόχων, με οριοθετη- 
μένη την προοδευτική της πολιτική, που θα 
βρίσκεται δίπλα στο λαό και θα αφουγκράζε- 
ται τις αγωνίες και τα αιτήματά του, που θα 
εκφράζει και πάντοτε και τώρα πρώτα το 
συμφέρον του έθνους.
Θέλουμε κυβέρνηση ικανή να αναδεικνύει το 
θετικό της έργο, να διαμορφώνει ευνοϊκούς 
κοινωνικούς συσχετισμούς, να διασφαλίζει 
σε κάθε της πράξη την ευρύτερη δυνατή λαϊ
κή συναίνεση στις επιλογές της.
Με πλήρη συναίσθηση της ιστορικής μας ευ
θύνης:
Δεσμευόμαστε ολόκληρο το Κίνημα, τα στε
λέχη και οι Οργανώσεις μας να στηρίξουμε 
με όλες μας τις δυνάμεις τον Πρωθυπουργό 
και την κυβέρνηση στο δύσκολο έργο της. 
Δεσμευόμαστε ότι η Κ.Ο. ενωμένη και συντε
ταγμένη, με σταθερές και κατοχυρωμένες 
συλλογικές λειτουργίες θα συμβάλλει ενεργά 
στον έλεγχο, την προβολή και την στήριξη 
του κυβερνητικού έργου. Δεσμευόμαστε όλοι 
μας, καιπρώτοι απ’ όλους τα μέλη της Κ.Ε. να 
θέσουμε τον εαυτό μας διάθεση του Κινήμα
τος, του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, 
σ’ αυτή τη νέα ιστορική προσπάθεια που ξεκι
νούμε. Καλούμε την Κ.Ο. μας να ανταποκρι- 
θεί στην πρόσκληση του Ανδρέα Παπανδρέου 
και να υποδείξει σύμφωνα με τις συνταγματι
κές επιταγές το νέο Πρωθυπουργό της χώρας. 
Αυτή την ώρα δεν χρειάζονται μεγάλα λόγια. 
Ό λο ι οι προβολείς της δημοσιότητας είναι 
στραμμένοι σ’ αυτή την αίθουσα. Περιμε'νουν 
κάποιοι να δουν ένα ΠΑΣΟΚ σπαρασσόμενο 
ή τις αναπεπταμένες σημαίες κάποιας εσω
κομματικής διαμάχης, θ α  βρουν μπροστά 
τους έναν τοίχο ευθύνης, ενότητας και προο
πτικής:
•  Για ένα Κίνημα που έθρεψε γενιών και γε
νιών τις προσδοκίες, τις απαιτήσεις και τα αι
τήματα των λαϊκών δυνάμεων.
•  Για ένα Κίνημα που ίδρυσε ο Ανδρέας Πα
πανδρέου.
•  Για ένα Κίνημα που θα προχωρήσει στο τι
μόνι της χώρας και στο νέο αιώνα.
•  Για ένα Κίνημα που θα επιβεβαιώσει τους 
λόγους της ιστορικής του διακήρυξης.
Εμπρός στη μάχη και στις καινούριες νίκες. 
Θα νικήσουμε.
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Η ομόφωνη απόφαση 

της Κ.Ε. τον ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

μια μέρα πριν από την 

εκλογή τον 

Πρωθυπουργού 

αποτελεί ένα ιστορικό 

ντοκονμέντο. Ένα 

προείκασμα της 

μελλοντικής πορείας 

τον Κινήματος, πον 

πρέπει να προχωρήσει 

στο άμεσο μέλλον με 

σνλλογικό και 

σνντεταγμένο τρόπο 

και να διαμορφώσει 

μια σννολική δομή 

εξονσίας, πον να 

λειτονργεί

αποτελεσματικά και σε 

κυβερνητικό και σε 

κομματικό και σε 

κοινωνικό επίπεδο.

Ο νέος 
ιστορικός 
κύκλ ος

Οσοι ανησυχούν για  

«δναρχίες» ή «πολναρχίες» 

μέσα στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα πρέπει 

να κατανοήσονν ότι ο νέος 

ιστορικός κύκλος επιβάλλει την 

σνλλογικότητα όχι ως απλή 

διαδικασία επίλυσης διάφορων 

ή ως τύπο συμβιβασμών και 

αναγκαστικής συνύπαρξης, 

χάριν της εξονσίας, αλλά ως 

αναγκαία πολιτική λειτουργία  

και δομή εξουσίας.

ε την εκλογή του Κ. Σημίτη ως Πρω
θυπουργού το ΠΑ.ΣΟ.Κ. διαβαίνει το 
κατώφλι ενός νέου ιστορικού κύκλου. 

Ενός κύκλου που δεν εξαντλείται απλά με τη 
χρονική ολοκλήρωση της μεταπολιτευτικής 
περιόδου, ή τη «διαπίστωση» ότι φθάνει στο 
πέρας της η εποχή των μεγάλων προσωπικοτή
των, που καθόρισαν με την παρουσία τους τις 
πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις.
Γιατί πρόκειται περισσότερο για τη συνειδη- 
τοποίηση και αναγνώριση των ριζικών και ε
κτεταμένων αλλαγών που επήλθαν στην όλη 
κοινωνική, θεσμική και παραγωγική δομή, αλ
λαγών που επιβάλλουν νέους όρους στις λει
τουργίες του πολιτικού συστήματος.
Αυτή ακριβώς η μετάβαση σ’ ένα νέο τύπο πο
λιτικής και κομματικής λειτουργίας αποβαίνει 
σήμερα ένα κρίσιμο πολιτικό «πείραμα» για

το Π Α .ΣΟ .Κ . και σ υντελείτα ι, ενώ το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. κυβερνά, ενώ χειρίζεται τις τύχες 
της χώρας.
Ή δη το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ξεκίνησε την πορεία μετα
σχηματισμού του σ’ ένα συλλογικότερο σύστη
μα θεσμών άσκησης της εξουσίας.
Το ιστορικό πολιτικό «χάρισμα» του Ανδρέα 
Παπανδρέου διασφάλισε επί δεκαετίες τη δυ
νατότητα στον ηγέτη του Κινήματος να δ ια 
μορφώνει μια απ’ ευθείας σχέση με το λαό, να 
συνθέτει τα παράπλευρα ή συγκλίνοντα κοι
νωνικά ρεύματα και να συγκροτήσει έναν ι
σχυρό κομματικό θεσμό, ικανό να κυριαρχεί 
στην πολιτική ζωή της χώρας. Σήμερα το ιστο
ρικό αυτό «χάρισμα» οφείλει να μετασχηματι- 
σθεί και να «αντικατασταθεί» από έναν ισχυ
ρό κομματικό θεσμό που θα λειτουργεί συλλο
γικά και θα διασφαλίζει μέσα από τις λειτουρ-
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γίες και τις αποφάσεις του τη λαϊκή συναίνεση 
την κοινωνική του νομιμοποίηση.
Γι’ αυτό και το σύστημα της εξουσίας και της 
λήψης αποφάσεων, που ασκούσε μέχρι σήμε
ρα ο Ανδρέας Παπανδρέου, θα πρέπει να με- 
ταβιβασθεί σταδιακά όχι απλά σ’ ένα πρόσω
πο αλλά κυρίως σ’ ένα σύστημα θεσμών και 
συλλογικών λειτουργιών, μέσα στο οποίο τα 
διακεκριμένα πρόσωπα της κυβερνητικής και 
κομματικής εξουσίας θα έχουν αυτόνομους 
και διακριτούς ρόλους, τους οποίους και θα α
σκούν μέσα στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο.
Η κρίσιμη δοκ ιμα σ ία  ξεκ ίνησ ε γ ια  το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. με την είσοδο του Α. Παπανδρέου 
στο Ωνάσειο. Το Κίνημα αιφνιδιάσθηκε και 
βρέθηκε προς στιγμή μετέωρο. Ακούστηκαν 
μάλιστα και κάποιες άναρχες κραυγές που 
αμφισβήτησαν τις βασικές κομματικές λει
τουργίες και εξουσίες.
Ό μως το Κίνημα με επί κεφαλής το Ε.Γ. και 
τον Γραμματέα της Κ.Ε. έδωσε μια συνεπή 
πολιτική μάχη, ώστε το ΠΑΣΟΚ συντεταγμέ
νο, με απόλυτη τήρηση των συνταγματικών 
και καταστατικών δεδομένων να δώσει λύσεις 
με πλήρη σεβασμό προς τον ηγέτη και ιδρυτή 
του. Αυτή είναι μια πρώτη σοβαρή πολιτική νί
κη, που επαναφέρει το Κίνημα στο επίκεντρο 
των πολιτικών διαδικασιών και επικυρώνει 
τον δημιουργικό του ρόλο μέσα στο πολιτικό 
μας σύστημα.
Η ομόφωνη απόφαση της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ 
μια μέρα πριν από την εκλογή του Π ρωθυ
πουργού αποτελεί ένα ιστορικό ντοκουμέντο. 
Έ να  προείκασμα της μελλοντικής πορείας του 
Κινήματος, που πρέπει να προχωρήσει στο ά
μεσο μέλλον με συλλογικό και συντεταγμένο 
τρόπο και να διαμορφώσει μια συνολική δομή 
εξουσίας, που να λειτουργεί αποτελεσματικά 
και σε κυβερνητικό και σε κομματικό και σε 
κοινωνικό επίπεδο.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από μια 
συντεταγμένη πολιτική πορεία προς το Συνέ
δριο. Έ να  Συνέδριο που δεν θα εξαντληθεί 
σε εκλογές προσώπων αλλά θα καθορίσει το 
σύγχρονο ιδεολογικό πλαίσιο και τις κρίσιμες 
πολιτικές επιλογές που θα διαμορφώσουν το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. της επόμενης δεκαετίας. 
Παράλληλα όμως θα πρέπει να συγκροτηθούν 
τα κέντρα και οι βασικές πολιτικο-οργανωτι- 
κές δομές που θα καταστήσουν το Κίνημα, έ
ναν κυρίαρχο θεσμό αποφάσεων και πολιτι
κού σχεδιασμού που θα μπορεί ταυτόχρονα 
να συνδιαμορφώνει μαζί με την κυβέρνησή 
του τις μεγάλες επιλογές στους κρίσιμους το
μείς, αλλά και να στηρίζει ολόπλευρα το κυ
βερνητικό έργο δημιουργώντας ευνοϊκούς 
λαϊκούς συσχετισμούς.
Ό σοι ανησυχούν για «δυαρχίες» ή «πολυαρ
χίες» μέσα στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα πρέπει να κατα
νοήσουν ότι ο νέος ιστορικός κύκλος επιβάλ
λει τη συλλογικότητα όχι ως απλή διαδικασία 
επίλυσης διαφορών ή ως τύπο συμβιβασμών 
και αναγκαστική συνύπαρξης, χάριν της εξου

σίας, αλλά ως αναγκαία πολιτική λειτουργία 
και δομή εξουσίας.
Μόνο μια τέτοια σύνθετη δομή εξουσίας, μόνο 
μια οργανική σχέση Κινήματος -  Κυβερνητι
κής δομής -  και θεσμών κοινωνικής εξουσίας 
μπορεί να διασφαλίσει στο ΠΑΣΟΚ την ευρύ
τατη λαϊκή και κοινωνική εκπροσώπηση και 
να εγγυηθεί τη συναίνεση στις επιλογές του.
Η «ενός ανδρός αρχή» πρέπει να 
μετασχηματισθεί σταδιακά και 
προγραμματισμένα στην «αρχή 
του συλλογικού».
Ε ίνα ι ξεκάθαρο ότι μέσα σ’ 
αυτό το πλαίσιο διασφαλίζε
ται και στηρίζεται η αυτονο
μία των ξεχωριστών ρόλων.
Ο νέος πρω θυπουργός θα 
ασκήσει πλήρως τα συνταγ
ματικά του δικαιώματα και 
θα μπορέσει να  δ ια μ ορ
φώσει μια συνεκτική και 
αποτελεσματική δομή σε 
κυβερνητικό επίπεδο, α- 
ξιοποιώντας και αξιολο
γώντας ορθά και χωρίς 
αποκλεισμούς ολόκλη
ρο το δυναμικό του Κι
νήματος.

Η «νέα σελίδα», που ανοίγει στην πολιτική 
μας π ο ρ ε ία , π ρ έπ ε ι να κ α τα γρ ά ψ ει ένα 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. ενωμένο, ισχυρό, ανασυγκροτημέ
νο σε σύγχρονη βάση, ικανό να εμπνεύσει την 
ελπίδα και την προοπτική και να ανταποκρι- 
θεί στις απαιτήσεις των καιρών. Η συμβολή ό
λων σ’ αυτή την πορεία θα πρέπει να είναι ο
λόπλευρη και αποφασιστική.
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Η  Νέα Δημοκρατία 

δεν μπόρεσε να 

διαμορφώσει μια νέα 

στρατηγική: 

Αρκέσθηκε απλώς να 

διατυπώσει έναν 

εναλλακτικό λόγο ο 

οποίος

διαμορφώνεται ζος 

άθροισμα 

αποσπασματικών 

Θέσεζύν, συχνά

Ν Ε Α  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α :

Στρατηγικό
αδιέξοδο

Ενάμιση περίπου χρόνο μετά την εκλογική της ήττα -  και την αλλαγή 

της ηγεσίας της -  η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο βρίσκεται στο 

χαμηλότερο σημείο της αξιοπιστίας της αλλά φαίνεται να έχει
αντιφατικών και εμπλακεί σ ένα πλήρες αδιέξοδο.

αλληλοαναιρούμενων
λ  ντιμετιοπίζουμε συχνά το θέμα της 

κρίσης των πολιτικών θεσμών γενι- 
κόλογα και αφηρημένα. Όμως η κρί- 

/  1 ση αυτή εκδηλώνεται με συγκεκριμέ
νο τρόπο στο χώρο των κομμάτων και αποκτά 
στο καθένα από αυτά ειδικές μορφές. Μια τέ
τοια, καθοριστική, μορφή κρίσης αφορά το 
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 
Ενάμιση περίπου χρόνο μετά την εκλογική της 
ήττα -  και την αλλαγή της ηγεσίας της -  η Νέα 
Δημοκρατία όχι μόνο βρίσκεται στο χαμηλό
τερο σημείο της αξιοπιστίας της αλλά φαίνε
ται να έχει εμπλακεί σ’ ένα πλήρες αδιέξοδο. 
Η απόπειρα του Μ. Έ βερτ να αποποιηθεί την 
ακραία νεοφιλελεύθερη στρατηγική και να 
μετακινήσει το πολιτικό «στίγμα» του κόμμα

που δεν συγκροτούν 

μια συνεκτική 

πολιτική στρατηγική 

στην οικονομία, στην 

εξωτερική πολιτική, 

στους θεσμούς, στα 

κοινωνικά αιτήματα.

τός του προς «ηπιότερες» θέσεις όχι μόνο δεν 
διαμόρφωσε έναν πειστικό πολιτικό λόγο αλ
λά οδήγησε τη Ν.Δ. στην ιδεολογική αμορφία 
και στην πλήρη πολιτική σύγχυση.
Στην πραγματικότητα η Νέα Δημοκρατία δεν 
μπόρεσε να διαμορφώσει μια νέα στρατηγική: 
Αρκέσθηκε απλώς να διατυπώσει έναν εναλ
λακτικό λόγο ο οποίος διαμορφώνεται ως ά
θροισμα αποσπασματικών θέσεων, συχνά α
ντιφατικών και αλληλοαναιρούμενων, που δεν 
συγκροτούν μια συνεκτική πολιτική στρατηγι
κή στην οικονομία, στην εξωτερική πολιτική, 
στους θεσμούς, στα κοινωνικά αιτήματα.
Ο «πολιτικός λόγος» της Ν.Δ. δεν αποτελεί 
παρά ένα άθροισμα ορισμένων επιθυμιών και 
επιμέρους αιτημάτων κοινωνικών ομάδων, που 
εξάγονται συχνά από σφυγμομετρήσεις, αφού 
σύμφωνα με τον Μ. Έ βερτ και τους συμβού
λους του μια παρόμοια μεθοδολογία θα μπο
ρούσε να επιτρέψει τη «διείσδυση» της Ν.Δ. 
στον αποκαλούμενο «κεντροδεξιό» χώρο. 
Βέβαια αυτή η μεθοδολογία και πρακτική, 
μείγμα ενός φτηνού εμπειρισμού και ενός ι
διότυπου πολιτικού «κομπογιανιτισμού» δεν 
έχει κανένα άλλο αποτέλεσμα παρά να εμβα- 
θύνει την κρίση αξιοπιστίας του κόμματος της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης, να διαμορφώνει 
έναν ομιχλώδη και χωρίς κεντρικό στίγμα πο
λιτικό λόγο και τελικά όχι μόνο να μη δρα πο
λυσυλλεκτικά στην κοινωνική βάση αλλά να 
λειτουργεί αποδιαρθρωτικά στο ίδιο το εκλο
γικό «σώμα» της Νέας Δημοκρατίας.
Η απουσία ακριβώς ενός συγκροτημένου πο
λιτικού λόγου, που θα ενοποιούσε στο περιε
χόμενό του τις κομματικές δυνάμεις και θα 
διέγραφε μια δυναμική προοπτική, προσέφε- 
ρε «έδαφος» όχι μόνο για  την επιβίωση του



Δημοκρατία Χάρη στην πολιτική μετριότητα, την πολιτική 
αδυναμία και την ανεπάρκεια του Μ.Έβερτ ο Κ.

Μητοοτάκης δεν επιβιώνει μόνο ως 
«ανάμνηση» μιας δυναμικής πολιτικής ηγεσίας 

αλλά και διαδραματίζει έναν ενεργό πολιτικό 
ρόλο οτο παιχνίδι των μελλοντικών 

ανακατατάξεων οτο εσωτερικό της Ν.Δ. ή και 
των προοπωτικών διάσπασής της.

Κ. Μητσοτάκη και του συσχετισμού του, αλλά 
και καθιέρωσε την ομάδα αυτή σαν πολιτικά 
ισότιμη στο εσωτερικό της Ν.Δ. Σήμερα σε 
κάθε σημαντικό θέμα, σε κάθε κεντρική επι
λογή, πέρα  από την άποψη του Μ. Έ β ερ τ  
διατυπώνεται μια αποκλίνουσα ή και αντίθε
τη άποψη του συσχετισμού του Κ. Μητσοτά
κη. Και δεν συγκρούονται βέβαια δύο συ
γκροτημένες πολιτικές στρατηγικές αλλά 
στον ευκαιριακό και επιφανειακό λόγο του 
αρχηγού της Ν.Δ. εκφέρεται ένας φθοροποι
ός -  για τον Μ. Έ βερτ -  λόγος από την πλευ
ρά του Κ. Μητσοτάκη.
Άλλωστε η «επιβίωση» του Κ. Μητσοτάκη 
στην πολιτική ζωή του τόπου συνδέεται με δύο 
βασικές παραμέτρους:
-  Την ήττα του Μ. Έ βερτ σας εκλογές και την 
«αποκαθήλωσή» του από την ηγεσία της Ν.Δ.
-  Τη δημιουργία ευρύτερων συνθηκών απο
σταθεροποίησης του πολιτικού συστήματος ώ
στε να δοθεί η ευκαιρία στον «επίτιμο» ή σε 
άλλον «ανάδοχο» να εμφανισθεί ως πόλος ε
ξουσίας στη νέα περίοδο.
Συνεπώς το πρόβλημα είναι πολύ ευρύτερο α
πό τις βουλήσεις, τις επ ιθέσεις ή τους εκ
βιασμούς κάποιων συμφερόντων, που κινού
νται μέσα απο τυφλές και αδιέξοδες πρακτι
κές. Ο «χώρος» της συντηρητικής παράταξης 
είναι εν δυνάμει πεδίο αναπαραγωγής της 
κρίσης. Μιας κρίσης που δεν προκαλείται α
πλά από τις επιδιώξεις του Κ. Μητσοτάκη αλ
λά τροφοδοτείται καίρια από το στρατηγικό 
αδιέξοδο της Ν.Δ., από την αποτυχία της ηγε
τικής ομάδας της παράταξης αυτής να διατυ

πώσει ένα ολοκληρωμένο πολιτικό λόγο, να α
ποκτήσει κοινωνική νομιμοποίηση.
Χάρη στην πολιτική μετριότητα, την πολιτική 
αδυναμία και την ανεπάρκεια του Μ. Έ βερτ ο 
Κ. Μητσοτάκης δεν επιβιώνει μόνο ως «ανά
μνηση» μιας δυναμικής πολιτικής ηγεσίας αλ
λά και διαδραματίζει έναν ενεργό πολιτικό 
ρόλο στο παιχνίδι των μελλοντικών ανακατα
τάξεων στο εσωτερικό της Ν.Δ. ή και των προ
οπτικών διάσπασής της.
Το απεχθές νεοφιλελεύθερο πρόσωπο της συ
ντηρητικής παράταξης δεν λειτουργεί σήμερα 
στην ελληνική κοινωνία ως μακρινή ανάμνη
ση, αλλά ως εμφωλεύουσα πιθανή πραγματι
κότητα, εφόσον η Ν.Δ. αδυνατεί να εκφέρει 
σ ύγχρονο  λόγο. Α πό την πλευρά  του Μ. 
Έ βερτ και πέρα από τα δικά του ευχολόγια, 
δεν έχε ι τεθ ε ί ουσ ιαστικά «διαχω ριστική 
γραμμή» με την κυβερνητική πολιτική της πε
ριόδου 1990-93, γ ι’ αυτό και η νεοφιλελεύθε

ρη αντικοινωνική πολιτική της Ν.Δ. αποτελεί 
και τη μόνη υπαρκτή και δοκιμασμένη στρατη
γική του κόμματος της αξιωματικής αντιπολί
τευσης.
Άλλωστε, σε τελική ανάλυση, η πολιτική στρα
τηγική ενός πολιτικού χώρου δεν παράγεται 
από την απλή βούληση των στελεχών του. 
Αναδεικνύεται μέσα από τα κοινωνικά αιτή
ματα και «εισβάλλει» στα κενά του πολιτικού 
πεδίου που διαμορφώνονται από την αδυνα
μία ή την κρίση των άλλων κομματικών σχημα
τισμών.
Στην πραγματικότητα η ακολουθούμενη κυ
βερνητική πολιτική του ΠΑΣΟΚ έχει οριοθε
τήσει αμφίπλευρα την πορεία της: Η περιορι
στική πολιτική των μακροοικονομικών ισορ
ροπιών δεν μπορεί να προσλάβει πιο ακραίες 
μορφές -  όπως θεω ρεί η Ν.Δ. -  γιατί ήδη η 
παρατεταμένη ύφεση και οι μηχανισμοί της α
γοράς έχουν οδηγήσει κοινωνικές τάξεις στο 
περιθώριο.
Από την άλλη πλευρά η διαμόρφωση μιας συ
ντονισμένης αναπτυξιακής πολιτικής, η ενί
σχυση των θεσμών της κοινωνικής πολιτικής, 
που οριοθετούν την προοδευτική στρατηγική, 
συγκρούονται απευθείας με το περιεχόμενο 
του συντηρητικού-νεοφιλελεύθερου προτύ
που.
Σέ κάθε περίπτωση πάντως η κρίση στρατηγι
κής της συντηρητικής παράταξης δεν συνεπά
γετα ι κανενός είδους επανάπαυση γ ια  τις 
προοδευτικές-δημοκρατικές δυνάμεις. Ό σο 
δεν ξεπερνιέται η ευρύτερη κρίση των πολιτι
κών θεσμών, όσο δεν διαγράφεται ξεκάθαρα 
το πρότυπο μιας προοδευτικής κυβερνητικής 
πορείας, όσο δεν οριοθετείται το κοινωνικό 
περιεχόμενο της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, η 
Ν.Δ. θα παραμένει ως εναλλακτικό ενδεχόμε
νο μιας διαχειριστικής πολιτικής που θα στη
ρίζεται σε μια παθητική -  και ουδετεροποιη- 
μένη ιδεολογικά -  κοινωνική βάση.
Κι αυτό το ενδεχόμενο μόνο μια πορεία προό
δου και ανάπτυξης με ξεκάθαρα κοινωνικά 
χαρακτηριστικά, που πρέπει να ακολουθήσει 
το ΠΑΣΟΚ,μπορεί να το θέσει στο περιθώριο.
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Το μέλλον τον 

κοινωνικού Κράτους 

θα αηοτελέσει 

ζήτημα αιχμής 

τα επόμενα χρόνια. 

Από τη μια πλευρά 

υπάρχει στενότητα 

πόρων. Η αναγκαία 

προσπάθεια 

δημοσιονομικής 

εξυγίανσης 

περιορίζει 

τις δυνατότητες 

χρηματοδότησης 

της κοινωνικής 

πολιτικής. Αρνητικές 

δημογραχρικές 

εξελίξεις, 

της κοινωνίας 

δημιουργεί νέα 

προβλήματα και νέες 

ανάγκες σε τομείς 

όπως η Υγεία και 

η Παιδεία. Υπάρχει 

σύγκρουση των 

αναγκών με τις 

δυνατότητες.

Η επιτάχυνση 

της ανάπτυξης και 

η δημιουργία νέων 

πόρων προσχρέρει 

εν μέρει διέξοδο.

Ευοίωνες
προοπτικές

Γιάννος Παπαντωνίου*

Η οικονομική πολιτική που ειραρμόζεται την τελευταία διετία 
επιδιώκει την προώθηση της σταθεροποίησης, της ανάπτυξης και 
της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Σε μια οικονομία όπως η ελληνική, που χαρακτηρίζεται εδω και δύο 
δεκαετίες περίπου από μεγάλες μακροοικονομικές ανισορροπίες, 
η σταθεροποίηση αποτελεί αυτοτελή στόχο, παράλληλα, όμως, και 
αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη των άλλων δύο στόχων.

ψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης είναι ανέφι
κτοι σε σταθερή βάση, σε περιβάλ
λον που χαρακτηρίζεται από υψηλό 
πληθωρισμό και μεγάλα δημοσιονο

μικά ελλείμματα. Ιδ ια ίτερα στις σημερινές 
συνθήκες της ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων 
και της διεθνοποίησης των αγορών, ο κανόνας 
αυτός δεν έχει εξαιρέσεις.

Σταθεροποίηση

Η σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας 
και η σταδιακή σύγκλισή της προς τα κριτήρια 
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Νομισματι
κής Ένωσης δεν αποτελούν προϋπόθεση μόνο
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για την οικονομική ανάκαμψη και την εξα
σφάλιση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Αποτε
λούν κατεξοχήν πολιτική επιλογή. 
Παραμε'νοντας εκτός ή καθυστερώντας να 
συμμετάσχουμε σε μια Ένωση που διευρύνε
ται και όπου οι συμμετέχοντες διαμορφώνουν 
τους κανόνες του παιχνιδιού, κινδυνεύουμε να 
μείνουμε στο περιθώριο του ευρωπαϊκού γ ί
γνεσθαι, θε'τοντας σε κίνδυνο ζωτικά μας συμ
φέροντα. Η ε'νταξη της χώρας μας στην Γ' φά
ση της Οικονομικής και Νομισματικής Έ νω 
σης αποτελεί πάγια εθνική επιδίωξη.
Τα δύο τελευταία χρόνια κατορθώσαμε να 
προωθήσουμε και τους τρεις γενικούς στόχους 
της πολιτικής μας, αν και με διαφορετικό ρυθ
μό τον καθένα. Μέσα σε μικρό χρονικό διά
στημα και σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρί
στηκε από νομισματικές αναταραχές, με κο
ρυφαία τη συναλλαγματική κρίση του Μαΐου 
1994, καθώς και από την πλήρη ενσωμάτωσή 
μας στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, μειώσα
με δραστικά τον πληθωρισμό, τα επιτόκια και 
το έλλειμμα του δημόσιου τομέα και σταθερο
ποιήσαμε ουσιαστικά τη συναλλαγματική ισο
τιμία της δραχμής. Η πτώση, ιδιαίτερα, του 
πληθωρισμού σε μονοψήφιους αριθμούς, από 
12,3% τον Οκτώβριο του 1993 σε 8,7% τον 
Αύγουστο του 1995, και η επιτυχής αντιμετώ
πιση της διεθνούς κερδοσκοπίας λειτούργη
σαν καταλυτικά για την ενίσχυση της εμπιστο
σύνης στην οικονομία και στην ασκούμενη οι
κονομική πολιτική. Ο ψυχολογικός παράγο
ντας επέδρασε, με τη σειρά του, πολλαπλα
σιαστικά σε ό,τι αφορά τόσο τη μείωση του 
κόστους του χρήματος όσο και την εισροή ξέ
νων κεφαλαίων. Παράλληλα, το μέσο πραγμα
τικό εισόδημα των μισθωτών αυξήθηκε, ακο
λουθώντας την αύξηση του Α καθάριστου 
Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Οι επενδύσεις 
σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό, η βιομηχανική 
παραγωγή και η απασχόληση κατέγραψαν θε
τικούς ρυθμούς αύξησης μετά από τρία χρόνια 
συνεχών μειώσεων. Για πρώτη φορά, μετά α
πό πολύ καιρό, δεν θεωρούμαστε το «μαύρο 
πρόβατο» της διεθνούς οικονομικής κοινότη
τας, γεγονός που αντανακλάται και στις εκθέ
σεις των διεθνών οργανισμών.

Θετικά βήματα

Η επιτυχία της οικονομικής μας πολιτικής 
στηρίχτηκε στους ακόλουθους παράγοντες: 
Πρώτο , στην ορθότητα του σχεδιασμού και 
στο μείγμα πολιτικών που εφαρμόζεται. Η δη
μοσιονομική πολιτική, η νομισματική και συ
ναλλαγματική πολιτική, η εισοδηματική πολι
τική και οι διαρθρωτικές παρεμβάσεις υπα- 
κούουν σε ενιαίες αρχές και συμβάλλουν στην 
επίτευξη των στόχων της πολιτικής μας. Δεύ- 
τερο, στη συνέπεια που διακρίνει την εφαρμο
γή της πολιτικής αυτής. Δεν υπήρξαν παρεκ-

κλίσεις παρά τις ισχυρές πιέσεις που ασκήθη
καν. Τρίτο, στη σταθερότητα των κανόνων του 
παιχνιδιού, στην κοινωνική ευαισθησία και το 
ειλικρινές πνεύμα διαλόγου και αναζήτησης 
συναινέσεων που διακρίνει την Κυβέρνηση. Η 
εισοδηματική μας πολιτική, παρά τον αντιπλη- 
θωριστικό της χαρακτήρα, έχει προστατεύσει 
αποτελεσματικά το πραγματικό εισόδημα των 
μισθωτών και των συνταξιούχων, ενώ ιδιαίτε
ρη μέριμνα έχει ληφθεί για τους χαμηλοσυ- 
νταξιούχους.
Η εφαρμογή αυτών των αρχών και η έλλειψη 
δογματικών αγκυλώσεων, προκαταλήψεων 
και εκπλήξεων στην άσκηση της οικονομικής 
πολιτικής έχουν δημιουργήσει κλίμα εμπιστο
σύνης, ασφάλειας και σταθερότητας, με εμφα
νή θετικά αποτελέσματα. Η πρόοδος που ση
μειώθηκε την τελευταία διετία καθιστά εφικτό 
το στόχο της ισότιμης συμμετοχής της χώρας 
μας στη διαδικασία της ευρωπαϊκής οικονομι
κής και νομισματικής ενοποίησης. Οι Κασ
σάνδρες διαψεύσθηκαν. Η Ελλάδαν δεν έχει 
χάσει το τρένο της Ευρώπης.

Οικονομικοί δείκτες

Η βελτίωση κρίσιμων οικονομικών δεικτών, ό
πως η μείωση του πληθωρισμού κατά 4 εκατο
στιαίες μονάδες και η μείωση των επιτοκίων 
χορηγήσεων κατά 8 μονάδες, υποδηλώνει τον 
ταχύτερο ρυθμό μακροοικονομικής προσαρ
μογής σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέ
ον, η σταθεροποίηση επιτυγχάνεται χωρίς ύ
φεση, αλλά αντίθετα με επιτάχυνση της ανά
πτυξης. Πραγματικές συνθήκες ύφεσης σημει
ώθηκαν το 1993, όταν το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 
0,5%, η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κα
τά 2,9% και οι επιχειρηματικές επενδύσεις 
κατά 2,5%. Αντίθετα, το 1994 σημειώθηκε ου
σιαστική ανάκαμψη της οικονομίας, η οποία 
γίνεται ακόμα εντονότερη το έτος που διανύ
ουμε, με ρυθμούς που υπερβαίνουν αρκετά 
αυτούς που είχαμε εγγράψει στο Αναθεωρη
μένο Πρόγραμμα Σύγκλισης. Το ΑΕΠ αυξή
θηκε κατά 1,5% το 1994, ενώ το τρέχον έτος 
αναμένεται να αυξηθεί κατά 2%. Η βιομηχα
νική παραγωγή αυξήθηκε κατά 1,3% το 1994,

Η διατήρηση και ενίσχυση του 
Κοινωνικού Κράτους είναι δυνατή 
εφόσον του αποδοθεί αναπτυξιακό 
μέρισμα, και προωθηθούν ριζικές 

τομές που θα στοχεύουν 
στην εξοικονόμηση πόρων και 
την αύξηση της λειτουργικής 

του αποτελεσματικότητας.

ρυθμός ο οποίος συνεχίζεται μέχρι σήμερα. 
Οι επιχειρηματικές επενδύσεις αυξήθηκαν 
κατά 6,5% το 1994, ενώ αναμένεται να αυξη
θούν περισσότερο από 7% φέτος. Το ποσοστό 
ανεργίας μειώθηκε οριακά, από 9,7% του ερ
γατικού δυναμικού το 1993 σε 9,6% το 1994 
και το τρέχον έτος, παρά την αύξηση της προ
σφοράς εργασίας.
Ό μω ς ρυθμοί ανάπτυξης της τάξης του 2% 
δεν μας ικανοποιούν. Δεν επαρκούν για  τη 
μείωση της ανεργίας από τα σημερινά απαρά
δεκτα υψηλά επίπεδα, καθώς και γ ια  την ε
φαρμογή του κοινωνικού μας προγράμματος 
στην Υ γεία , την Π α ιδ ε ία , την Κ οινωνική 
Ασφάλιση, την καταπολέμηση της φτώχειας, 
την προστασία του περιβάλλοντος και δεν δη
μιουργούν περιθώρια για ουσιαστική άνοδο 
του βιοτικού επιπέδου.

Ανάπτυξη

Η ίδια η σταθεροποίηση της οικονομίας με τη 
μείωση του πληθωρισμού, των δημοσίων ελ
λειμμάτων και του κόστους του χρήματος κα
θώς και την εδραίωση κλίματος εμπιστοσύνης, 
αποτελεί το βασικότερο παράγοντα για την α
νάκαμψη των επενδύσεων και την επιτάχυνση 
της ανάπτυξης. Είναι αξιοσημείωτο ότι το κό
στος δανεισμού μειώθηκε τους τελευταίους 
μήνες κατά ένα τρίτο περίπου, γεγονός που ω
φελεί ιδιαίτερα τις μικρές και μεσαίες επιχει
ρήσεις. Η σταθεροποίηση, όμως, είναι ανα
γκαία αλλά όχι επαρκής συνθήκη. Δύο άλλοι 
κρίσιμοι παράγοντες πρέπει να συντρέξουν: 
Προϊτον, η αναβάθμιση των υποδομών στις με
ταφορές, τις επικοινωνίες και την ενέργεια, 
καθώς και η επένδυση στο ανθρώπινο κεφά
λαιο που για τη χώρα μας αποτελεί τον σημα
ντικότερο αναπτυξιακό πόρο. Δεύτερον, η 
προώθηση διαρθρωτικών μεταβολών στη δο
μή και λειτουργία των επιχειρήσεων, ολόκλη
ρων κλάδων της οικονομίας και της δημόσιας 
διοίκησης. Χωρίς αυτές τις δύο δράσεις που 
συνοψίζονται στις λέξεις επένδυση και ανα
διάρθρωση και στοχεύουν στη βελτίωση της 
συνολικής ανταγωνιστικότητας της οικονο
μίας, οι εμφανείς θετικές επιπτώσεις της στα
θεροποίησης στην ανάπτυξη βαθμιαία θα εξα- 
λειφθούν.
Η κυβέρνηση με πρόσφατες πρωτοβουλίες 
που ανέλαβε, στις οποίες περιλαμβάνεται και 
η δημιουργία ευέλικτης Μονάδας Οργάνωσης 
της Διαχείρισης (ΜΟΔ), στοχεύει στην επιτά
χυνση της απορρόφησης των πόρων του Δεύ
τερου Κοινοτικού Πλαίσιου Στήριξης. Για το 
1995 προβλέπεται ότι θα εκτελεστεί πιστά το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, που εί
ναι κατα 20% αυξημένο σε σταθερές δραχμές 
σε σχέση με το 1994. Κρίσιμη σημασία στην ε
πιτάχυνση των δημοσίων επενδύσεων είχε η 
απεμπλοκή του έργου του Αεροδρομίου των



Σπάτων, που ανοίγει το δρόμο για την υλοποί
ηση όλων των «μεγάλων έργων». Εξάλλου για 
την ενθάρρυνση των επιχειρηματικών επενδύ
σεων, που ήδη αυξάνονται με γοργούς ρυθ
μούς, η κυβέρνηση ορθολογικοποίησε με το 
νέο αναπτυξιακό νόμο τα παρεχόμενα κίνη
τρα, βελτίωσε με νέους νόμους την πρόσβαση 
των επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο και σε 
νέα χρηματοπιστωτικά μέσα (χρηματοδοτική 
μίσθωση, επιχειρηματικά κεφάλαια, εταιρείες 
αμοιβαίων εγγυήσεων κ.λπ.), και θεσμοθετεί 
το «Κέντρο Ε π ιχειρημ ατική ς Β οήθειας» 
(One-Stop Shop ), που εξυπηρετεί πλήρως 
τους επενδυτές χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες 
και τη μεσολάβηση πολυάριθμων υπηρεσιών. 
Η πρόσφατη συμφωνία με τα Σκόπια και η 
προοπτική ειρήνευσης στην πρώην Γιουγκο
σλαβία που αμυδρά αρχίζει να διαγράφεται, 
δημιουργούν νέες δυνατότητες για τη διεύρυν
ση του ρόλου της χώρας μας στην περιοχή των 
Βαλκανίων και της Α νατολικής Ευρώπης. 
Αποκαθιστώνται οι διεθνείς οδοί μεταφορών, 
προσφέρονται νέες ευκαιρίες εξαγωγών και 
επενδύσεων, ενισχύεται η πολιτική μας επιρ
ροή και τέλος ενθαρρύνεται η ανάπτυξη της 
Μακεδονίας και της Θράκης, καθώς και η α 
νάδειξη της Θεσσαλονίκης σε οικονομικό πό
λο των Βαλκανίων. Οι εξελίξεις στη Μέση 
Ανατολή και η προοπτική έναρξης της οικονο
μικής ανασυγκρότησης της Παλαιστίνης, δημι
ουργούν, επίσης, νέες δυνατότητες για τις ελ
ληνικές εξαγωγές και επενδύσεις. Οι ελληνι
κές επιχειρήσεις διαθέτουν στον ευρύτερο 
χώρο των Βαλκανίων, του Εύξεινου Πόντου

και της Μέσης Ανατολής σημαντικά ανταγω
νιστικά πλεονεκτήματα και μπορούν σε συ
νεργασία και με αμερικανικές, ευρωπαϊκές ή 
ιαπωνικές μονάδες να αναπτύξουν δραστη
ριότητες στους τομείς των τεχνικών έργων και 
των επενδύσεων.

Διαρθρωτικές παρεμβάσεις

Πέρα όμως από τη σταθεροποιητική και επεν
δυτική πολιτική, που προωθούνται αποτελε
σματικά, κρίσιμη σημασία για την ανάπτυξη έ
χουν οι διαρθρωτικές παρεμβάσεις. Οι π α 
ρεμβάσεις αυτές εξαρτώνται από τις επιλογές 
των κομμάτων, αντανακλώντας και τις ιδεολο
γικές τους διαφορές για το ρόλο του κράτους 
στην αναπτυξιακή διαδικασία.
Διαρθρωτικής μορφής παρέμβαση επιχειρή- 
θηκε πρόσφατα για την αντιμετώπιση της α 
νερ γ ία ς. Η α νερ γ ία  σήμερα είνα ι κυρίω ς 
διαρθρωτικής και όχι κυκλικής μορφής και 
σχετίζεται με την αναντιστοιχία ανάμεσα στη 
ζήτηση και την προσφορά δεξιοτήτων και ει
δικοτήτων. Επιπλέον, ο μηχανισμός της αγο
ράς φαίνεται ότι αδυνατεί να δώσει λύση στο 
πρόβλημα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα α
ποτελούν χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Έ νω 
σης, όπως η Ισπανία και η Ιρλανδία, όπου υ
ψηλοί ρυθμοί αύξησης του ΑΕΠ συνυπάρχουν 
με υψηλά ποσοστά ανεργίας. Το πακέτο μέ
τρων που εξαγγέλθηκε από την Κυβέρνηση, 
μετά από θετική γνωμοδότηση της Οικονομι

κής και Κοινωνικής Επιτροπής, αποσκοπεί 
κυρίως στη μετατροπή της «παθητικής» επιδό
τησης της ανεργίας σε «ενεργό» επιδότηση 
της απασχόλησης, στην παροχή κινήτρων για 
επανακατάρτιση και επανένταξη των εργαζο
μένων, στην αντιμετώπιση των θυλάκων ανερ
γίας και της ανεργίας των νέων, καθώς και 
στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου δια
βίωσης των ανέργων.

Σε μια νέα τροχιά

Τα τελευταία δύο χρόνια τέθηκαν οι βάσεις 
για μια νέα, δυναμική οικονομία. Η σταθερο
ποίηση προχώρησε με ταχείς ρυθμούς, ενώ οι 
δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σημειώ
νουν θεαματική ανάκαμψη. Όμως, ο δρόμος 
που απομένει να διανύσουμε είναι μακρύς και 
δύσβατος. Η σταθεροποίηση πρέπει να ολο
κληρωθεί και, παράλληλα, να υλοποιηθούν τα 
μεγάλα επενδυτικά προγράμματα του δημοσί
ου, που αναβαθμίζουν τις υποδομές της χώ
ρας. Υπάρχει, επιπλέον, αδήριτη ανάγκη να ε
πιταχυνθούν οι διαρθρωτικές αλλαγές στην 
οικονομία και τη διοίκηση. Παρά τις παρεμ
βάσεις που έχουν ήδη γίνει, είναι γεγονός ότι 
δεν έχουμε προχωρήσει με τους απαιτούμε- 
νους ρυθμούς σε ορισμένες τομές, που θα ενί- 
σχυαν την εμβέλεια της αναπτυξιακής μας πο
λιτικής. Αυτή η υστέρηση έχει τις επιπτώσεις 
της. Ενώ, για παράδειγμα, οι ξένοι επενδυτές 
εμπιστεύονται, πλέον, πλήρως την μακροοικο-
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νομική και συναλλαγματική μας πολιτική και 
επενδύουν μαζικά σε ε'ντοκα γραμμάτια και ο
μόλογα του Δημοσίου, δεν συμβαίνει το ίδιο 
με την πραγματοποίηση άμεσων παραγω γι
κών επενδύσεων από το εξωτερικό. Το ξένο 
επενδυτικό ενδιαφέρον εξαντλείται σε εξαγο
ρές ή συγχωνεύσεις επιχειρήσεων και στα με
γάλα έργα.
Η προσέλκυση βιομηχανικών επενδύσεων 
προσκρούει σε ορισμένες αγκυλώσεις, σε α
ναχρονιστικούς θεσμούς και στην εικόνα που 
έχουν οι ξένοι επενδυτές για το παραγωγικό 
περιβάλλον στη χώρα μας. Η δυστοκία στο 
χώρο των ιδιωτικοποιήσεων, η ιδεολογική 
φόρτιση που παρατηρείται για μετοχοποιή
σεις ήσσονος σημασίας, η δυσκαμψία της αγο
ράς εργασίας, οι αντιστάσεις που προβάλλο
νται από ομάδες συμφερόντων σε προσπάθεια 
αναδιάρθρωσης, οι βραδύτητες που σημειώ
νονται σε διοικητικές μεταρρυθμίσεις, η επι
βίωση συντεχνιακών αντιλήψεων, η «κομματι
κοποίηση» που επικρατεί σε επαγγελματικούς 
και συνδικαλιστικούς φορείς, έχουν πλέον ο
ρατό κόστος. Εμποδίζουν τη διαρθρωτική αλ
λαγή. Ακυρώνουν τα ανταγωνιστικά πλεονε
κτήματα της χώρας. Κινδυνεύουν να καθηλώ
σουν το ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. Και 
άλλες, βέβαια, χώρες τρέφουν «ιερές αγελά
δες». Στην Ελλάδα, όμως, συντηρούμε συ
γκριτικά περισσότερες.

Στρατηγικές επιλογές

Η επιτάχυνση της ανάπτυξης, η μείωση της α
νεργίας και η βελτίωση της κοινωνικής προ
στασίας, προϋποθέτουν ριζική αλλαγή νοο
τροπίας και αντιλήψεων. Για να κερδηθεί η 
μάχη της ανάπτυξης, πρέπει να προωθήσουμε 
ορισμένες στρατηγικές επιλογές αναλαμβάνο
ντας το σχετικό κόστος. Να ενθαρρύνουμε τη 
δημιουργία υγιών επιχειρήσεων αντί να δια
τηρούμε θνησιγενείς μονάδες. Να συνδέσου
με την αμοιβή με την παραγωγικότητα. Να α
νταμείψουμε την επιτυχία. Να επιταχύνουμε 
τις ιδιωτικοποιήσεις, ιδιαίτερα στη βιομηχα
νία, και να ενισχύσουμε τη συμμετοχή του ι
διωτικού τομέα στην παραγωγική διαδικασία. 
Να αποδεχθούμε τη μείωση του προσωπικού 
σε ζημιογόνες μονάδες και να διευκολύνου
με, μέσα από κοινωνικά συμβόλαια και πακέ
τα μέτρων κατάρτισης και εκπαίδευσης, την έ
νταξη των ανέργων και των νέων που εισέρ
χονται στην αγορά εργασίας στις νέες, δυνα
μικές επιχειρήσεις που δημιουργούνται. Πρέ
πει, τέλος, να προχωρήσουμε με θαρραλέα 
βήματα στον εκσυγχρονισμό του δημόσιου το
μέα, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί 
στον αναπτυξιακό και κοινωνικό του ρόλο. 
Χρειάζονται ριζικές τομές στη Δημόσια Διοί
κηση. Ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων 
πρέπει να μειωθεί σημαντικά μέσα από τον

Η ολοκλήρωση της σταθεροποίησης, 
η ενίσχυση της επενδυτικής 

προσπάθειας και η επιτάχυνση των 
διαρθρωτικών αλλαγών μπορούν 
να μας οδηγήσουν, στο τέλος της 

επόμενης διετίας, σε ρυθμούς 
ανάπτυξης πάνω από 4 %  με 

πληθωρισμό της τάξης του 3 % .

αυστηρό περιορισμό των προσλήψεων καθώς 
και κίνητρα εθελούσιας εξόδου, οι αμοιβές 
των στελεχών πρεπει να ανταποκρίνονται στη 
σπουδαιότητα της θέσης που κατέχουν, ενώ ά
μεσα και πιεστικά προβλήματα, στα οποία δεν 
έχει εμπειρία η Δημόσια Διοίκηση, πρέπει να 
αντιμετωπίζονται με τη δημιουργία ειδικών 
μονάδων δράσης (task forces) που θα λειτουρ
γούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, όπως η 
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης (ΜΟΔ), 
που θεσμοθετείται στο Υ πουργείο Εθνικής 
Οικονομίας για την επιτάχυνση της απορρό
φησης των κοινοτικών κονδυλίων.

Πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων

Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής θα συνεχι
στεί η ιδιωτικοποίηση βιομηχανικών μονάδων 
που ανήκουν στον Οργανισμό Ανασυγκρότη- 
τησης Επιχειρήσεων, ή είναι θυγατρικές τρα
πεζών, με γνώμονα την οικονομική εξυγίανση, 
την εξασφάλιση όσο το δυνατόν περισσότε
ρων θέσεων εργασίας και την προσέλκυση ξέ
νων κεφαλαίων και τεχνογνωσίας. Η πρόσφα
τη δυσάρεστη εμπειρία του κλεισίματος επι
χειρήσεων μπορεί να προσφέρει το έναυσμα 
για την άσκηση θετικής πολιτικής. Η εμπειρία 
αυτή ασφαλώς δεν πρέπει να κάνει υπερήφα
νους εκείνους που, εκ μέρους του Δημοσίου, 
υπέγραψαν συμβάσεις μεταβίβασης επιχειρή
σεων σε ιδώτες χωρίς επαρκείς διασφαλίσεις. 
Δεν πρέπει να αισθάνονται υπερήφανοι οι ε
πιχειρηματίες εκείνοι που σε ελάχιστο χρονι
κό διάστημα εγκαταλείπουν τις επιχειρήσεις 
που οικειοθελώς αγόρασαν, χωρίς να ενημε
ρώσουν έγκαιρα την Πολιτεία για τις προθέ
σεις τους, ώστε να αναζητηθεί λύση. Δεν πρέ
πει να κάνει υπερήφανους τους συνδικαλιστές 
εκείνους που εμποδίζουν την αναζήτηση λύσε
ων, προσφέροντας τη δυνατότητα στον εργο
δότη να βάλει «λουκέτο», με αποτέλεσμα τη 
μέγιστη δυνατή απώλεια θέσεων εργασίας. Η 
προώθηση των κατάλληλων θεσμικών ρυθμί
σεων για την αναζήτηση συναινετικών και α
μοιβαία επωφελών λύσεων στα διαρθρωτικά 
προβλήματα της ελληνικής βιομηχανίας απο
τελεί άμεση προτεραιότητα της Κυβέρνησης.

Για ένα νέο κοινωνικό κράτος

Το μέλλον του κοινωνικού Κράτους θα αποτε- 
λέσει ζήτημα αιχμής τα επόμενα χρόνια. Από 
τη μια πλευρά υπάρχει στενότητα πόρων. Η α
ναγκαία  προσπάθεια δημοσιονομικής εξυ
γίανσης περιορίζει τις δυνατότητες χρηματο
δότησης της κοινωνικής πολιτικής. Αρνητικές 
δημογραφικές εξελίξεις της κοινωνίας δημι
ουργούν νέα προβλήματα και νέες ανάγκες σε 
τομείς όπως η Υγεία και η Παιδεία. Υπάρχει 
σύγκρουση των αναγκών με τις δυνατότητες. 
Η επιτάχυνση της ανάπτυξης και η δημιουργία 
νέων πόρων προσφέρουν εν μέρει διέξοδο. 
Κατά το υπόλοιπο μέρος, η σύγκρουση των α
ναγκών με τις δυνατότητες θα κριθεί από την 
ιδεολογία, τη βούληση και την αποτελεσματι- 
κότητα των πολιτικών κομμάτων.
Η νεοφιλελεύθερη άποψη υποστηρίζει ότι η 
συρρίκνωση του Κοινωνικού Κράτους και η 
σταδιακή ιδιωτικοποίησή του θα λύσει το πρό
βλημα της ανεπάρκειας των πόρων και θα 
«συμβιβάσει» τα αλληλοσυγκρουόμενα αιτήμα
τα κοινωνικών ομάδων: Ιδιωτική Παιδεία, Ιδιω
τική Υγεία, Ιδιωτική Ασφάλιση είναι η συνταγή 
της συντηρητικής παράταξης. Αυτή η συνταγή, 
όμως, είναι αντίθετη με το στόχο της κοινωνικής 
δικαιοσύνης, δεδομένου ότι, στην πλήρη εφαρ
μογή της, θα δημιουργήσει μια κοινωνία δύο τα
χυτήτων, με την περιθωριοποίηση των οικονομι
κά ασθενέστερων τάξεων, που δεν έχουν τη δυ
νατότητα να αντεπεξέλθουν στα υψηλά δίδα
κτρα, τα υψηλά νοσήλια, τα υψηλά ασφάλιστρα. 
Εμείς πιστεύουμε ότι η διατήρηση και ενίσχυ
ση του Κοινωνικού Κράτους είναι δυνατή ε
φόσον του αποδοθεί αναπτυξιακό μέρισμα, 
και προωθηθούν ριζικές τομές που θα στοχεύ
ουν στην εξοικονόμηση πόρων και την αύξηση 
της λειτουργικής του αποτελεσματικότητας.
Οι πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις διανοί- 
γουν νέες προοπτικές και δημιουργούν νέες 
δυνατότητες για τη χώρα μας. Η ολοκλήρωση 
της σταθεροποίησης, η ενίσχυση της επενδυτι
κής προσπάθειας και η επιτάχυνση των διαρ
θρωτικών αλλαγών μπορούν να μας οδηγή
σουν, στο τέλος της επόμενης διετίας, σε ρυθ
μούς ανάπτυξης πάνω από 4%, με πληθωρι
σμό της τάξης του 3%. Έ νας νέος αναπτυξια
κός κύκλος θα ανοίξει, αν συνεχισθεί με την ί
δια επιμονή και την ίδια συνέπεια η μεγάλη 
και δύσκολη προσπάθεια που έχει αναληφθεί. 
Ό λοι, κοινωνικές ομάδες, πολιτικά κόμματα, 
ο καθένας ξεχωριστά πρέπει να συμβάλλουμε 
σε αυτή την εξέλιξη. Να συνεργασθούμε δημι
ουργικά γ ια  την προώθηση των αναγκαίων 
διαρθρωτικών αλλαγών στην οικονομία και τη 
διοίκηση. Και, κερδίζοντας τη μάχη της ανά
πτυξης, να οικοδομήσουμε το νέο Κοινωνικό 
Κράτος σε στέρεες βάσεις.

*  Υπουργός Εθνικής Οικονομίας.
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Είκοσι ένα χρόνια  

μετά την τραγωδία 

της Κύπρον έχουν 

ανοίξει σήμερα 

κάποια παράθυρα 

αισιοδοξίας. Το νέο 

διεθνές σύστημα 

δυνάμεων, παρ’ όλη 

την αταξία που έχει 

επιβάλει, αιρήνει τις 

δυνατότητες 

κάποιζύν 

διπλωματικών 

συνδυασμόν και 

ελιγμών για  την 

προώθηση τΐύν 

εθνικών μας 

συμψερόντων. 

Χρειάζεται όμως η 

χάραξη μιας  

μακροπρόθεσμης 

στρατηγικής που να 

στηρίζεται στη 

στενή συνεργασία 

Ελλάδας και 

Κύπρον και που να 

τυγχάνει επίσης της 

ευρύτερης 

συναίνεσης τΐύν 

πολιτικών 

δυνάμεων.

Στην τροχιά 
της Ευρώπης

Γιάννος Κρανιδιότης*

Η  πορεία της Κύπρου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ίσιος 
η μόνη εναλλακτική πολιτική επιλογή για  την Κύπρο, 
που θα επιτρέψει την ενίσχυση της ανεξαρτησίας, κυριαρχίας 
και εδαψικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
θα διασχραλίσει τον Κυπριακό Ελληνισμό και θα επιτρέψει στην 
περίπτωση λύσης του προβλήματος την επικράτηση στην Κύπρο 
τζον βασικών ελευθεριών και της ευρωπαϊκής έννομης τάξης.

υμπληρώθηκαν τον Ιούλιο και τον 
Αύγουστο 21 χρόνια από το πραξικό
πημα της χούντας εναντίον του Προ
έδρου της Κύπρου, Αρχιεπισκόπου 

Μακαρίου και από την τουρκική εισβολή η ο
ποία το ακολούθησε. Οι πληγές του διπλού ε
γκλήματος εναντίον του Κυπριακού Ελληνι
σμού δεν έχουν ακόμη επουλωθεί. Το 37% του 
κυπριακού εδάφους παραμένει κάτω από την 
τουρκική κατοχή, ενώ το ένα τρίτο του κυ
πριακού πληθυσμού εξακολουθούν να είναι 
πρόσφυγες στην ίδια  τους την πατρίδα. Οι 
προσπάθειες που έγιναν για να λυθεί το πρό
βλημα δεν έχουν καρποφορήσει εξαιτίας της 
αδιάλλακτης Τουρκικής πολιτικής.
Τα ψηφίσματα και οι αποφάσεις των Ηνωμέ
νων Εθνών καθώς επίσης και άλλων οργανι
σμών στηρίζονται στη λογική της διατήρησης 
της κυπριακής ανεξαρτησίας, της προστασίας 
της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της αποχώρησης όλων των 
στρατευμάτων κατοχής από το έδαφος της. 
Σ τις συνομ ιλ ίες, που έχουν εν τω μεταξύ 
πραγματοποιηθεί για επίλυση του Κυπριακού, 
έχει προκύψει ότι η λύση θα πρέπει να αναζη
τηθεί στη βάση ενός ομοσπονδιακού κράτους 
με δύο ζώνες (μία υπό ελληνοκυπριακή διοί
κηση και μία υπό τουρκοκυπριακή), όπου θα 
γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και οι ελευθερίες διακίνησης, εγκατάστασης 
και ιδιοκτησίας. Εν τούτοις, παρά τις αλλε
πάλληλες προσπάθειες δεν έχει μέχρι στιγμής 
προκύψει μία συμφωνία. Με βάση τις θέσεις 
των δύο πλευρών οι βασικοί τομείς διάστασης 
απόψεων και διαφωνίας μεταξύ τους εντοπί
ζονται κυρίως στα εξής ζητήματα:

1) Στη διεθνή πτυχή, όπου η τουρκική πλευρά 
επιμένει στην παρουσία τουρκικών στρατευ
μάτων, στη διατήρηση του δικαιώματος εγγύη
σης και παρέμβασης της Τουρκίας και παρα
χώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων στα ομό
σπονδα κράτη.
2) Στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
όπου η τουρκική πλευρά επιδιώκει τον περιο
ρισμό τους και τον αποκλεισμό του δικαιώμα
τος εγκατάστασης και ιδιοκτησίας.
3) Στο συνταγματικό όπου η τουρκική πλευρά 
διεκδικεί ίση συμμετοχή στην κεντρική εξουσία 
με εναλλασσόμενη Π ροεδρία και δικαίωμα 
«βέτο» σε όλες τις κυβερνητικές αποφάσεις.
4) Στο εδαφικό όπου η τουρκική πλευρά συζη
τά μόνο διορθωτικές μεταβολές στην υφιστά
μενη γραμμή αντιπαράταξης.
5) Στο θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου η 
τουρκική πλευρά εναντιώνεται στην ένταξη 
της Κύπρου στην Ευρώπη, τουλάχιστον πριν 
από τη λύση του Κυπριακού.
Από τις θέσεις της τουρκικής πλευράς προκύ
πτει ότι στόχος της Τουρκίας και της τουρκο- 
κυπριακής ηγεσίας δεν είναι η δημιουργία ε
νός ενωμένου κράτους αλλά η δημιουργία είτε 
μιας χαλαρής συνομοσπονδίας δύο ξεχωρι
στών οντοτήτων είτε δύο ανεξαρτήτων κρατών. 
Η τουρκική αυτή άποψη, που ουσιαστικά οδη
γεί στη νομιμοποίηση των τετελεσμένων της ει
σβολής, δεν μπορεί να γίνει δεκτή από την ελ
ληνική πλευρά γιατί έρχεται σε αντίθεση με 
κάθε έννοια δικαίου, με τις αποφάσεις των 
Ηνωμένων Εθνών και θέτει σε κίνδυνο την ύ
παρξη και επιβίωση του Κυπριακού Ελληνι
σμού. Η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει στη 
διάρκεια των τελευταίων είκοσι ενός χρόνων
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επιδείξει με κάθε τρόπο πνεύμα καλής θέλη
σης και διαλλακτικότητας, έχοντας προβεί σε 
επικίνδυνες παραχωρήσεις σε σχέση με τις αρ
χικές της θέσεις, σε μία προσπάθεια εξεύρε
σης μίας λύσης στο Κυπριακό που θα συμβάλ
λει στη διασφάλιση της ειρήνης και της συνερ
γασίας στο νησί αλλά και ευρύτερα στην πε
ριοχή. Οποιαδήποτε, όμως, λύση θα πρέπει να 
διασφαλίζει τη βιωσιμότητά της και να αντα- 
ποκρίνεται στις βασικές της αρχές δικαίου, δη
μοκρατίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δι
καιωμάτων. Έ τσι η ελληνοκυπριακή πλευρά 
δέχθηκε τη δημιουργία μιας διζωνικής ομο
σπονδίας εγκαταλείπονταςτη βασική αρχή του 
ενιαίου κράτους, επιδεικνύοντας την καλή της 
πίστη. Οποιαδήποτε όμως περαιτέρω παραχώ
ρηση θα ξεπεράσει κάθε όριο ασφάλειας και 
θα θέσει σε κίνδυνο την ίδια την υπόσταση του 
Κυπριακού Ελληνισμού. Π ρέπει κατά συνέ
πεια να γίνει συνείδηση ότι οποιαδήποτε πρό
οδος στο Κυπριακό εξαρτάται πλέον από την 
τουρκική πλευρά που θα πρέπει να εγκαταλεί
ψει τις αδιάλλακτες θέσεις της.
Η διεθνής κοινότητα όμως αρνείται μέχρι στιγ
μής να αναλάβει τις ευθύνες της, ούτε επιδει
κνύει την απαραίτητη βούληση να δώσει ένα 
τέλος στην τουρκική παρανομία και προκλητι
κότητα. Ο διεθνής συσχετισμός δυνάμεων, τα 
μεγάλα οικονομικοστρατηγικά συμφέροντα 
και οι άλλες πολιτικές σκοπιμότητες όχι μόνο 
δεν έχουν επιτρέψει μία δυναμική αντιμετώπι
ση της τουρκικής επιθετικότητας αλλά αντίθετα 
της έχουν προσφέρει κάλυψη και προστασία. 
Ο «ποντιοπιλατισμός» και η πολιτική των ίσων 
αποστάσεων χαρακτηρίζουν τη στάση του 
ΟΗΕ και των άλλων διεθνών οργανισμών και 
δυνάμεων. Το διεθνές αυτό κλίμα ανοχής έχει 
επιτρέψει στην Τουρκία να ενισχύσει τις θέ
σεις στο νησί, να αλλοιώσει τον εθνογραφικό 
του χαρακτήρα και να επιδιώκει τη νομιμοποί
ηση των τετελεσμένων που προκάλεσε η βά
ναυση εισβολή των δυνάμεων κατοχής.
Κάτω από τα δεδομένα αυτά, ο αγώνας της Κύ
πρου είναι αγώνας επιβίωσης του Κυπριακού

Ελληνισμού και αφορά ολόκληρο το έθνος. 
Παρά τις αντιξοότητες και το αρνητικό διεθνές 
κλίμα ο Κυπριακός Ελλην ισμός έχει τα τελευ
ταία 21 χρόνια πραγματοποιήσει πολλά θετικά 
βήματα. Κατόρθωσε να παραμείνει όρθιος 
στις επάλξεις συνεχίζοντας με πίστη και ελπί
δα τον αγώνα του για δικαίωση και λευτεριά. 
Παρά την τραγωδία της εισβολής, η κυπριακή 
οικονομία αναπτύχθηκε σε υψηλά επίπεδα και 
η Κύπρος σήμερα αποτελεί σημαντικό οικονο
μικό κέντρο στην Ανατολική Μεσόγειο. Το κα
τά κεφαλήν εισόδημα των Κυπρίων είναι υψη
λότερο από αυτό πολλών κρατών της Ευρω
παϊκής Ένωσης, ενώ όλοι οι δείκτες της οικο
νομίας της επιτρέπουν εύκολα στην Κύπρο όχι 
μόνο να ενσωματωθεί στην Ε.Ε. αλλά να ει- 
σέλθει αμέσως στην τρίτη φάση της Οικονομι
κής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ).
Ο Κυπριακός Ελληνισμός κατάφερε επίσης 
να απομονώσει την τουρκική παρανομία στο 
διεθνές επίπεδο και να μην αναγνωριστεί το 
ψευδοκράτος των Τουρκοκυπρίων. Έ τσ ι σή
μερα αναγνωρίζεται ως νόμιμος εκπρόσωπος 
της Κύπρου η κυπριακή κυβέρνηση.
Στον αγώνα του αυτό ο Κυπριακός Ελληνι
σμός βρήκε αρωγό και συμπαραστάτη τη δη
μοκρατική Ελλάδα. Ιδιαίτερα επί κυβερνήσε
ων ΠΑΣΟΚ το Κυπριακό αναδείχθηκε και α
ποτελεί το πρώτο εθνικό ζήτημα, την πρώτη 
προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πο
λιτικής. Η Ελλάδα έχει συμπαραταχθεί στον 
αγώνα του Κυπριακού Ελληνισμού για  επ ι
βίωση, για εφαρμογή των κανόνων του δ ιε
θνούς δικαίου και γ ια  αποτίναξη του ζυγού 
της Τουρκικής κατοχής.
Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, με πρωτοβουλία 
της ελληνικής κυβέρνησης, έχουν πραγματο
ποιηθεί σημαντικά βήματα στο Κυπριακό που 
αποτελούν σοβαρές ποιοτικές διαφοροποιή
σεις σε σχέση με το παρελθόν και υπόσχονται 
μια καλύτερη πορεία για το μέλλον. Δύο συ
γκεκριμένα στοιχεία έχουν ουσιαστικά θέσει 
το Κυπριακό σε μια νέα τροχιά. Το πρώτο α
φορά τη δημιουργία του Ενιαίου Α μυντικού  

χώρου και το δεύτερο την 
πορεία της Κύπρου για έ
νταξη  στην Ε υρω πα ϊκή  
Ένωση (Ε.Ε). Τα δύο αυ
τά στοιχεία σε συνδυασμό 
ενισχύουν τη διαπραγμα
τευτική θέση του Κυπρια
κού ελληνισμού και της 
ελληνικής πλευράς γεν ι
κότερα και συγκροτούν 
μια νέα εθνική στρατηγι
κή για το Κυπριακό.
Το ενιαίο αμυντικό δόγμα 
στοχεύει στο να συνδέσει 
την άμυνα της Κύπρου με 
την άμυνα της Ελλάδας 
και να λειτουργήσει απο
τρεπτικά σε ενδεχόμενο 
π ερα ιτέρω  τουρκικής

προέλασης. Παράλληλα, όμως, ενισχύει τη 
διαπραγματευτική θέση της ελληνικής και της 
κυπριακής διπλωματίας. Η πορεία της Κύπρου 
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ίσως η μόνη 
εναλλακτική πολιτική επιλογή για την Κύπρο, 
που θα επιτρέψει την ενίσχυση της ανεξαρτη
σίας, κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα διασφαλίσει 
τον Κυπριακό Ελληνισμό και θα επιτρέψει 
στην περίπτωση λύσης του προβλήματος την ε
πικράτηση στην Κύπρο των βασικών ελευθε
ριών και της ευρωπαϊκής έννομης τάξης. Πα
ράλληλα, η πορεία της Κύπρου προς την Ενω
μένη Ευρώπη μπορεί από μόνη της να δημι
ουργήσει μια δυναμική που να βοηθήσει τις 
προσπάθειες λύσης του Κυπριακού προβλήμα
τος.
Τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια της Κέρκυρας και 
του Έσσεν εξασφάλισαν την πολιτική απόφα
ση της Ευρωπαϊκής Έ νω σης για την ένταξη 
της Κύπρου στην επόμενη διεύρυνση της Ε.Ε., 
ενώ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Καννών α
ποφάσισε ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις 
θα αρχίσουν έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση 
των εργασιών της Διακυβερνητικής Διάσκε
ψης του 1996. Η πολιτική δέσμευση της Ευρω
παϊκής Ένωσης για την Κύπρο, που υπήρξε α
ποτέλεσμα των χειρισμών της ελληνικής και 
της κυπριακής κυβέρνησης, δεν αποτελεί το 
τέρμα του δρόμου αλλά την αφετηρία για μια 
νέα προσπάθεια που θα εξασφαλίσει την ομα
λή ενσωμάτωση της Κύπρου στην Ευρώπη και 
θα ενισχύσει τις προσπάθεις για επίλυση του 
πολιτικού της προβλήματος.
Είκοσι ένα χρόνια μετά την τραγωδία της Κύ
πρου έχουν ανοίξει σήμερα κάποια παράθυρα 
αισιοδοξίας. Το νέο διεθνές σύστημα δυνάμε
ων, παρ’ όλη την αταξία που έχει επιβάλει, αφή
νει τις δυνατότητες κάποιων διπλωματικών συν
δυασμών και ελιγμών για την προώθηση των ε
θνικών μας συμφερόντων. Χρειάζεται όμως η 
χάραξη μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής που 
να στηρίζεται στη στενή συνεργασία Ελλάδας 
και Κύπρου και που να τυγχάνει επίσης της ευ
ρύτερης συναίνεσης των πολιτικών δυνάμεων.
Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να έχει στόχο 
την ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης 
του Κυπριακού Ελληνισμού με τη διαμόρφω
ση των κατάλληλων συμμαχιών και τη στήριξη 
του αγώνα του. Θα πρέπει επίσης με τους κα
τάλληλους χειρισμούς να πεισθούν αλλά και 
να εξαναγκασθούν εκείνες οι δυνάμεις που 
μπορούν να ασκήσουν πίεση πάνω στην Τουρ
κία να το πράξουν.
Ο αγώνας της Κύπρου είναι αγώνας όλου του 
Ελληνισμού, γιατί η επιβίωση της Κύπρου και 
του λαού της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 
τη μοίρα του έθνους και με την ασφάλεια και 
το ρόλο που μπορεί και πρέπει να διαδραμα
τίσει η Ελλάδα σ’ αυτή τη γωνιά της γης.

*  Ευρωβουλευτής, πρώην αναπληρωτής 
υπουργός Εξωτερικών.



Κοινωνικό κράτος
Κεντρικό πρόβλημα, που απασχολεί σήμερα όχι μόνο το 

προοδευτικό κίνημα αλλά και τις λειτουργίες του σύγχρονου 
κράτους, είναι το θεμελιώδες ερώτημα: «Είναι δυνατή η άσκηση 

κοινωνικής πολιτικής μέσα σε συνθήκες δημοσιονομικής 
περιοριστικής πολιτικής;»

Το βασικό αυτό ερώτημα θέτει ευθέως επί τάπητος το αίτημα για 
ένα σύγχρονο, ισόρροπο πρότυπο μεταξύ κοινωνίας-οικονομίας 

και πολιτικής, ικανό να «διαδεχθεί» τόσο το παραδοσιακό 
κεΰνσιανό πρότυπο αλλά και να απαντήσει στην αποτυχία της 

αγοραίας νεοφιλελεύθερης εκδοχής που αμφισβητεί ευθέως όχι 
μόνο ιστορικές κοινωνικές αξίες αλλά και τη δυνατότητα της 

συνολικής αναπαραγωγής της κοινωνίας.
Ιδιαίτερα για τη χώρα μας, όπου ουσιαστικά οι κοινωνικοί θεσμοί 
και οι κοινωνικές πολιτικές άρχισαν να συγκροτούνται μόλις από 

τη δεκαετία του 19Θ0, αναδύεται σήμερα πιεστικά το αίτημα για 
μια σύγχρονη, κοινωνικού χαρακτήρα μεταρρύθμιση, που θα 
συνδεθεί με τη δρομολόγηση μιας ουσιαστικής παραγωγικής

ανάπτυξης.
Ζτο αφιέρωμα της «Πολιτικής Επικοινωνίας» προσεγγίζονται, σ' 
όλες τους τις διαστάσεις, οι βασικοί τομείς όπου είναι αναγκαία η 
άσκηση σύγχρονων κοινωνικών πολιτικών που θα υπερβούν τις 
παραδοσιακές «επιδοματικές» επιλογές και θα θεμελιώσουν την 

πρόοδο του νέου κράτους πρόνοιας, τη διαμόρφωση θεσμών 
αλληλεγγύης και προστασίας, στον πυρήνα της οικονομικής- 

αναπτυξιακής πορείας.



Οι συντηρητικοί 
υποστηρίζουν ότι η 
συρρίκνίύση του 
Κοινωνικού Κράτους 
και η σταδιακή 
ιδιωτικοποίησή του θα 
Χύσουν το πρόβλημα της 
ανεπάρκειας των πόρων. 
Εμείς πιστεύουμε ότι η 
διατήρηση και ενίσχυση 
του Κοινωνικού

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Α Σ  Α Υ Γ Ε Ρ Ι Ν Ο Σ *

Δίκτυο κοινά
Το μέλλον τον Κοινωνικού Κράτους Θα ατιοτελέσει 
ζήτημα αιχμής τα επόμενα χρόνια. Στη 
μεταβιομηχανική ιράση η αγορά, το εμπόριο και η 
βιομηχανία δεν μπορούν να καλύψονν τα επίπεδα της 
εργασίας, με αποτέλεσμα να διογκώνεται η ανεργία και 
να μειώνεται το βιοτικό επίπεδο. Βρισκόμαστε μπροστά 
σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο όπου πωλούνται και 
αγοράζονται περισσότερο υπηρεσίες και συνεχώς 
λιγότερο τα προϊόντα, από τα οποία τα περισσότερα 
είναι υψηλής τεχνολογίας. Στις σημερινές συνθήκες η 
επιτάχυνση της ανάπτυξης, η μείωση της ανεργίας και η 
βελτίωση της κοινωνικής προστασίας προϋποθέτουν 
αλλαγές στις παραγωγικές δομές.

Κράτους 
καθίσταται 
εφικτή, εφόσον 
διατεθεί το 
αναγκαίο μέρισμα 
από το 
αναπτυξιακό 
πλεόνασμα και 
προωθηθούν 
ριζικές τομές που 
θα στοχεύουν στην, 
εξοικονόμηση 
πόρων και την 
αύξηση της 
λειτουργικής του 
αποτελεσμα- 
τικότητας.



νίκης προστασίας
Η εγκαθίδρυση και λειτουργία του Κοινωνι
κού Κράτους και των συναφών θεσμών και 
διαδικασιών κοινωνικής δικαιοσύνης αποτε
λεί για μας κατεξοχήν πολιτική επιλογή και 
κορυφαία προτεραιότητα.
Βέβαια, το θέμα συνδέεται άμεσα με την ε
ξεύρεση των απαραίτητων πόρων για την ά 
σκηση κοινωνικής πολιτικής σε συνθήκεςοικο- 
νομικής σταθεροποίησης. Στην ελληνική οικο
νομία, που χαρακτηρίζεται για δεκαετίες από 
μεγάλες μακροοικονομικές ανισορροπίες, α
ντιλαμβάνεται κανείς ότι η σταθεροποίηση α 
ποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη των επι
θυμητών στόχων της ανάπτυξης και της κοινω
νικής δικαιοσύνης.

Η κοινωνική πολιτική σήμερα

Σήμερα, μπορούμε να μιλάμε για ανεπαίσθη
τη βελτίωση των κρίσιμων οικονομικών δει
κτών, όμως ρυθμοί ανάπτυξης της τάξης του 
2% δεν ικανοποιούν. Δεν επαρκούν για  τη 
μείωση της ανεργίας από τα σημερινά απαρά
δεκτα υψηλά επίπεδα, δεν επαρκούν για την 
ολοκληρωμένη εφαρμογή του κοινωνικού μας 
προγράμματος στην υγεία, την παιδεία , την 
κοινωνική ασφάλιση και την καταπολέμηση 
της φτώχειας και δεν δημιουργούν περιθώρια 
για ουσιαστική άνοδο του βιοτικού επιπέδου. 
Για την αποτελεσματική άσκηση κοινωνικής 
πολιτικής απαιτούνται ρυθμοί ανάπτυξης πά
νω από 4%. Δημιουργούνται έτσι οι προϋπο
θέσεις για τη δημιουργία αναπτυξιακού πλεο
νάσματος γ ια  τη στήριξη του Κ οινωνικού 
Κράτους και τη βελτίωση της κοινωνικής προ
στασίας.
Οι συντηρητικοί υποστηρίζουν ότι η συρρί
κνωση του Κοινωνικού Κράτους και η σταδια
κή ιδιωτικοποίηση του θα λύσουν το πρόβλη
μα της ανεπάρκειας των πόρων. Εμείς πιστεύ
ουμε ότι η διατήρηση και ενίσχυση του Κοινω
νικού Κράτους καθίσταται εφικτή, εφόσον 
διατεθεί το αναγκαίο μέρισμα από το αναπτυ
ξιακό πλεόνασμα και προωθηθούν ριζικές το
μές που θα στοχεύουν στην εξοικονόμηση πό
ρων και την αύξηση της λειτουργικής του απο- 
τελεσματικότητας. Η αμετακίνηση πολιτική 
μας βούληση πρέπει να συμβαδίζει με θαρρα
λέες και αποφασιστικές πρωτοβουλίες για τον 
παραγωγικό κοινωνικό εκσυγχρονισμό.

Μετακεϋνσιανό 
κοινωνικό κράτος;

Το μέλλον του Κοινωνικού Κράτους θα απο- 
τελέσει ζήτημα αιχμής τα επόμενα χρόνια. Στη 
μεταβιομηχανική φάση, η αγορά, το εμπόριο 
και η βιομηχανία δεν μπορούν να καλύψουν 
τα επίπεδα της εργασίας με αποτέλεσμα να 
διογκώνεται η ανεργία και να μειώνεται το 
βιοτικό επίπεδο. Βρισκόμαστε μπροστά σε έ
να νέο παραγωγικό μοντέλο όπου πωλούνται 
και αγοράζονται περισσότερο υπηρεσίες και 
συνεχώς λιγότερο τα προϊόντα από τα οποία 
τα περισσότερα είναι υψηλής τεχνολογίας. 
Επίσης, όσο η εξέλιξη της κοινωνίας δημιουρ
γεί νέες ανάγκες στους κοινωνικούς τομείς, το 
προσφερόμενο δημόσιο νομικό πλαίσιο είναι 
αυστηρά περιοριστικό.
Ακόμα, η προδιαγεγραμμένη πορεία προς την 
οικονομική και νομισματική ολοκλήρωση του 
ευρωπαϊκού κοινοτικού οικοδομήματος επι
τάσσει σκληρές δημοσιονομικές προσαρμο
γές, που όμως δεν μπορούν να ιδωθούν ανε
ξάρτητα από την προοπτική ενός ενιαίου κοι
νωνικού χώρου με διατήρηση και βελτίωση 
της κοινωνικής προστασίας σε ευρωπαϊκό επί
πεδο. Ο κοινωνικός χαρακτήρας της Ευρω
παϊκής Ένωσης θα κρίνει τη συνέχειά της.
Με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε ότι δ ια
μορφώνουμε τις προϋποθέσεις για ένα αποτε
λεσματικό κοινωνικό Κράτος.

Θεσμοί και διαδικασίες

Ό σον αφορά το ζήτημα της απασχόλησης, 
πρέπει να υπογραμμισθεί ότι η ανεργία σήμε
ρα είναι κυρίως διαρθρω τικής μορφής και 
σχετίζεται με την αναντιστοιχία ανάμεσα στη 
ζήτηση και την προσφορά δεξιοτήτων και ει
δικοτήτων. Οι άξονες παρέμβασης επικεντρώ
νονται στην «ενεργό» επιδότηση της απασχό
λησης, στην παροχή κινήτρων για επανακα- 
τάρτιση και επανένταξη των εργαζομένων, 
στην αντιμετώπιση των θυλάκων ανεργίας και 
της ανεργίας των νέων, καθώς και στην εξα
σφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης 
των ανέργων. Π ρέπει να υπάρξει αναπροσ- 
διορισμένη θεώρηση της σχέσης σπουδές-δου- 
λειά-σύνταξη. Η επιτάχυνση των διαρθρωτι
κών αλλαγών αποτελεί το κλειδί για την εξα
σφάλιση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης που είναι

αναγκαίοι για την αποτελεσματική αντιμετώ
πιση της ανεργίας. Πρέπει να υπάρξουν οι α
ναγκαίες διαρθρωτικές μεταβολές στη βιομη
χανία με την παρακολούθηση των σύγχρονων 
τεχνολογικών εξελίξεων και των νέων πεδίων 
εφαρμογής. Επίσης πρέπει να προχωρήσουμε 
με θαρραλέα βήματα στον εκσυγχρονισμό του 
δημοσίου τομέα και των δημοσίων επιχειρή
σεων ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν 
στον αναπτυξιακό και κοινωνικό τους ρόλο. 
Σημαντική μπορεί να αποδειχθεί η συνεισφο
ρά της Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη
σης στην υλοποίηση αναπτυξιακών προτεραι
οτήτων και στην εξοικονόμηση πόρων και α 
νεύρεση χρηματοδοτικών δυνατοτήτων σε το
πικό επίπεδο.
Ιδια ίτερη μέριμνα και πλέγμα κοινωνικής 
προστασίας πρέπει να ληφθούν για  κατηγο
ρίες ατόμων που βρίσκονται σε μειονεκτική 
θέση, καθώς και γ ια  την αντιμετώπιση της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Η εισαγωγή σύγχρονων συστημάτων διοίκη
σης στα νοσοκομεία, στα ασφαλιστικά ταμεία, 
τα πανεπιστήμια και τους άλλους Δημόσιους 
Οργανισμούς, η καταπολέμηση της σπατάλης 
που μπορεί να χαρακτηρίζει τη διαχείρισή 
τους, η βέλτιστη αξιοποίηση της αδρανούς πε
ριουσίας τους και ενδεχομένως των αποθεμα- 
τικών τους θα απελευθερώσουν πόρους που 
θα επιτρέψουν τη βελτίωση των παρεχομένων 
υπηρεσιών. Ο αποτελεσματικός έλεγχος των 
δαπανών σε συνδυασμό με τη βέλτιστη επιδιω- 
κόμενη διεύθυνση και διαχείριση μπορούν να 
εξοικονομήσουν τους αναγκαίους πόρους.
Στον τομέα της στέγασης, ο στόχος είναι ο με
γαλύτερος δυνατός περιορισμός του κόστους 
δανεισμού με ταυτόχρονη ανάληψη πρωτοβου
λιών για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό 
των τραπεζών και φορέων του δημοσίου που 
δραστηριοποιούνται στη στεγαστική πίστη.

Ζυνοπτικά το τετράπτυχο 
του πλαισίου πολιτικής για το 

σύγχρονο κράτος πρόνοιας 
επικεντρώνεται οε: 

•Μείωση ανισοτήτων 
•Αύξηση αποτελεσματικότητας 

•Αύξηση αποδοτικότητας 
•Έλεγχο δαπανών



Στον τομέα της Παιδείας είναι ανάγκη να συ- 
ναρμοσθούν οι εκπαιδευτικοί με τους παρα
γωγικούς στόχους. Υψηλό επίπεδο γνώσεων, 
κατάρτιση στις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρ
μογές, προσαρμογή στις βιομηχανικές μετα
βολές, εξειδικευμένα προγράμματα διά βίου 
εκπαίδευσης.
Στις σημερινές συνθήκες η επιτάχυνση της α
νάπτυξης, η μείωση της ανεργίας και η βελ
τίωση της κοινωνικής προστασίας προϋποθέ
τουν αλλαγές στις παραγωγικές δομές. Απαι
τείται παραγωγικός εκσυγχρονισμός με τη 
χρήση νέων τεχνολογιών, με βέλτιστο ενεργει
ακό σχεδίασμά που να αξιοποιεί ανακυκλώσι- 
μες ενεργειακές πηγές και παραγωγικά μο
ντέλα συμβατά με την προστασία και αναβάθ
μιση του περιβάλλοντος.

Υγεία και περίθαλψη

Το βασικό χαρακτηριστικό της παρούσας πε
ριόδου είναι η επίθεση των νεοφιλελεύθερων 
αντιλήψεων για την αποδιάρθρωση των δο
μών του Κράτους Κοινωνικής Πρόνοιας. Δεν 
είναι τυχαία η παράλληλη επίθεση στην Υγεία 
και την Παιδεία, τους τομείς με τη μεγαλύτερη 
συμβολική αξία αλλά και πραγματική δυναμι

κή στην καταξίωση των αντιλήψεων της κοι
νωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης.
Βεβαίως στις σημερινές συνθήκες είναι μεγά
λες οι αντικειμενικές πηγές πιέσεων στον κοι
νωνικό προϋπολογισμό. Βασικός μας στόχος 
είναι η διεύρυνση και ενίσχυση του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας. Πιστεύουμε στη συγκρό
τηση ενός αποτελεσματικού και βελτιστοποιη
μένου διαχειριστικού μοντέλου των δημοσίων 
οργανισμών υγείας μέσα από:
•  τη συγκράτηση των δαπανών και την εξοι

κονόμηση πόρων
•  την περιφερειακή κατανομή των πόρων με 

τη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
•  τη διοικητική αναδιάρθρωση των νοσοκο

μείων
•  την αναδιανομή των πόρων με ορθολογική 

ανάλυση κάλυψης των αναγκών ανά πληθυ- 
σμιακή ομάδα και κατηγορία πάθησης

•  τη διακίνηση, ανάλυση και τεκμηρίωση της 
ιατρικής πληροφορίας με σύγχρονες τεχνο
λογίες ηλεκτρονικής επεξεργασίας και με
ταγωγής δεδομένων

•  την ορθολογική διαχείριση στον τομέα του 
φαρμάκου αλλά και του ιατρικού υλικού 
και συναφούς εξοπλισμού

Συνοπτικά το τετράπτυχο του πλαισίου πολιτι
κής για το σύγχρονο κράτος πρόνοιας επικε
ντρώνεται σε:

•  Μείωση ανισοτήτων.
•  Αύξηση αποτελεσματικότητας.
•  Αύξηση αποδοτικότητας.
•  Έλεγχο δαπανών.

Σαν θεσμοί/διαδικασίες που θα στηρίξουν αυ
τούς τους άξονες πολιτικής μπορούν να ανα
φερθούν:
•  Ενιαίος Φορέας Υγείας.
•  Νομαρχιακές Υπηρεσίες Υγείας.
•  Θέσπιση δομών αξιολόγησης τεχνολογιών 

και φαρμάκων σε κεντρικό επίπεδο.
•  Ενίσχυση έρευνας υπηρεσιών υγείας με 

στόχο τη συνεχή βελτίωση του συστήματος.
•  Διασφάλιση συμμετοχής του πολίτη.

Πιστεύω ότι, υλοποιώντας ένα θαρραλέο πρό
γραμμα μεταρρύθμισης - βέλτιστης διαχείρι
σης, μπορούμε να «στήσουμε» ένα αξιόπιστο 
Εθνικό Σύστημα Υ γείας που θα λειτουργεί 
προσφέροντας πραγματικά βελτιωμένες υπη
ρεσίες στον πολίτη, παρά τους αντικειμενι
κούς περιορισμούς που επιβάλλει η σταθερο
ποιητική οικονομική πολιτική.

'  Επικεφαλής της ομάδας 
των Ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ



Η  ενοποίηση του 

ασφαλιστικόν 

συστήματος, καθώς και 

τα μέτρα εξυγίανσής 

τον δεν αφορούν καμιά 

λογική «προκρονστειας 

κλίνης». Θα προχωρούν 

με συνεχή κοινωνικό 

διάλογο, ώστε ν’ 
αποφευχθούν οι 

ενδεχόμενες αδικίες. 

Ειδικότερα, θα 

προβλεφθούν:

7 ταμεία κύριας 

ασφάλισης, εκ των 

οποίων τα 4 για τους 

ασφαλισμένους 

εξηρτημένης εργασίας 

και τα 3 για τους 

αυτοαπασχολούμενους.
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Σύγχρονες
πολιτικές
ασφάλισης

Για την αύξηση των κατώτατων συντάξεων μπορούν να αντληθούν τα 
απαιτούμενα ποσά από τις παρακάτω πηγές:
-  Είσπραξη τουλάχιστον 120 δισ. δρχ. εντός της επόμενης διετίας από 
τα 234,178 δισ. που οφείλονται στο ΙΚΛ.
-  Αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ελληνικού 
δημοσίου.
-  Καταβολή εφάπαξ εισφοράς για τα ακίνητα των ιδιωτικών μονάδων 
υγείας και διαγωνστικών κέντρων.
-Αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης κατά 20% για προϊόντα 
και λειτουργίες που βλάπτουν τη δημόσια υγεία (καπνός, οινόπνευμα, 
μόλυνση περιβάλλοντος κ.λπ.).
Από τις παραπάνω πηγές υπολογίζεται να αντληθούν ποσά ύψους 
235 δισ. δρχ.

Είναι κοινά παραδεκτά ότι διανύουμε ήδη μια 
νέα εποχή παγκοσμίων ανακατατάξεων.
Η διεθνοποίηση της οικονομίας συμβαδίζει 
πλέον με μία ασύλληπτη τεχνολογική έκρηξη 
και αλματώδη μεγέθυνση των υπερεθνικών οι
κονομικών γιγάντων.

Διεθνές Οικονομικό Πλαίσιο

Οι αρνητικές επιπτώσεις αποτελούν αναντίρρη
το γεγονός:
•  έντονη αποβιομηχάνιση των αναπτυσσόμε
νων χωρών,
• παρατεταμένη οικονομική ύφεση,
•  αύξηση της ανεργίας και εκτεταμένα φαινό
μενα κοινωνικού αποκλεισμού,
•  μείωση του «κράτους πρόνοιας», 
•υποβάθμιση του περιβάλλοντος, της ποιότη
τας ζωής και εξάντληση των φυσικών αποθεμά-

των-πηγών του πλανήτη μας.
Έτσι, οι ανισότητες που υπήρχαν μέχρι τη δε
καετία του 1970 μεταξύ του κόσμου της «ανά
πτυξης» και της «υπανάπτυξης», του «κέντρου» 
και της «περιφέρειας», του Βορρά και του Νό
του, των αστικών κέντρων και της υπαίθρου, έ
λαβαν νέες αρνητικές διαστάσεις, με αποτέλε
σμα την εμφάνιση των κοινωνιών των δύο τρί
των.

Πρόγραμμα Σύγκλισης

Απέναντι στη διεθνή αυτή οικονομική πολιτική, 
το ΓΙΑ.ΣΟ.Κ. πρέπει να σταθεί χωρίς ψευδαι
σθήσεις αλλά και χωρίς ηττοπάθεια.
Η επιλογή της σύγκλισης της οικονομίας μας 
-στα  πλαίσια της επίτευξης των στόχων του 
Maastricht- αποτελεί επιλογή απ’ την συντρι
πτική πλειοψηφία των πολιτικών και κοινωνι-



ώστε ν’ αποφευχθούν οι ενδεχόμενες αδικίες. 
Ειδικότερα θα προβλεφθούν:
I) 7 ταμεία κύριας ασφάλισης, εκ των οποίων, 
τα 4 για τους ασφαλισμένους εξηρτημένης ερ
γασίας και τα 3 για τους αυτοαπασχολούμε
νους.
α) για τους εργαζόμενους εξηρτημένης εργασίας 
τα Ασφαλιστικά Ταμεία:
1. των Δημοσίων Υπαλλήλων,
2. των Υπαλλήλων του ευρύτερου Δημόσιου Το
μέα,
3. των εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα (με 
κορμό το ΙΚΑ) και
4. των Τραπεζικών Υπαλλήλων.
β) για τους αυτοαπασχολούμενους, τα Ασφαλι
στικά Ταμεία:
1. των Επαγγελματιών/Βιοτεχνών και Εμπό
ρων,
2. των Ελεύθερων επαγγελματιών,
3. των Αγροτών.
II) 7 Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης, με αντί
στοιχη με τα παραπάνω ταξινόμηση.
Η θέση μας στα θέματα αυτά συμπυκνώνεται 
στη διατύπωση πως «ό,τι είναι κοινωνικά άδικο 
δεν είναι σύγχρονο».
Δεν μπορεί να υπάρξει ο «ενιαίος οικονομικός 
χοίρος» στην Ευρώπη, χωρίς και τον «Ενιαίο 
Κοινωνικό χοίρο».
Όμως, η πραγμάτωση και ολοκλήρωση της οι
κονομικής και κοινωνικής σύγκλισης επιβαρύ
νεται και από πρόσθετα προβλήματα που οξύ
νουν την υπάρχουσα κρίση, στον κοινωνικό το
μέα γενικά αλλά και στα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης, ειδικότερα.
Έτσι, η δημογραφική γήρανση του πληθυσμού 
και η συνακόλουθη αύξηση του αριθμού των 
συνταξιούχων, καθώς επίσης και η συνεχής αύ
ξηση του κόστους των ιατρικών φροντίδων (λό
γω της βιοϊατρικής τεχνολογίας, της μεταβολής 
των προτύπων κατανάλωσης υπηρεσιών υγείας 
κ.λπ.), απαιτούν πρόσθετους οικονομικούς πό
ρους προς αντιμετώπιση των πρόσθετων αυτών 
αναγκών.
Σήμερα, οι δαπάνες της κοινωνικής προστασίας 
στη χώρα μας ως ποσοστό στο Α ΕΠ  είναι 
19,23% (1994), ενώ ως ποσοστό δαπανών επί 
του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού είναι 
50,31% (1994):
Αναλυτικότερα:
•  για συντάξεις είναι 15% περίπου του Α.Ε.Π. 

(1994).
•  για υγεία είναι 5,64% του τακτικού προϋπο

λογισμού και ως προς το Α.Ε.Π. είναι 2,3% 
(1994).

Παρά τα υψηλά αυτά ποσοστά, η μέση σύνταξη 
υπολείπεται κατά πολύ του κατά κεφαλήν εθνι
κού προϊόντος, ενώ ταυτόχρονα είναι υποπολ- 
λαπλάσια των συντάξεων που καταβάλλονται 
στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Έ νω 
σης, λόγω και της διαφοράς του κατά κεφαλήν 
εθνικού προϊόντος, το οποίο συγκρίνεται, αντί
στοιχα, με το 50% του μέσου κοινοτικού. 
Συμπληρωματικά στοιχεία στην εικόνα των α-

κών δυνάμεων της χώρας μας.
Το βασικό εργαλείο επίτευξης της σύγκλισης 
αυτής, μέχρι σήμερα έχει εξαντληθεί στην τε
χνητή σταθεροποίηση της ζήτησης, μέσω της πε
ριοριστικής εισοδηματικής πολιτικής που έχει α 
σκηθεί. Αποτέλεσμα ήταν η μείωση του πραγμα
τικού διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομέ
νων.
Είναι δυνατόν να πετύχουμε τους ίδιους στό
χους σύγκλισης με μια συνδυασμένη οικονομι
κή πολιτική, που δεν επιδρά μόνο στην πλευρά 
της «ζήτησης» (με περιορισμό ή συγκράτηση 
της κατανάλωσης), αλλά και στην πλευρά της 
«προσφοράς» (αύξηση παραγωγής), ώστε να ε
λαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος αύξησης των τιμών 
(από υπέρμετρη ζήτηση και στάσιμη προσφο
ρά), να επιτευχθεί ο στόχος και της μείωσης του 
πληθωρισμού (συγκράτηση τιμών), η μείωση 
των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και η σταθε
ρή αύξηση της οικονομικής μας μεγέθυνσης. 
Είναι επιτακτική ανάγκη, λοιπόν, να σχεδιαστεί 
μια σαφής Εθνική Στρατηγική, μέσα στα πλαί
σια της υπάρχουσας διεθνούς συγκυρίας, αλλά 
και των δεσμεύσεων-υποχρεώσεων της χώρας.

Απαιτείται η οικοδόμηση ενός σύγχρονου, απο
τελεσματικού και κοινωνικά δίκαιου συστήμα
τος κοινωνικής προστασίας και ανάπτυξης, ώ
στε να διατηρηθεί ο κοινωνικός ιστός και να α
νασυγκροτηθεί το κράτος πρόνοιας, με βάση τα 
νέα δεδομένα.
Κλειδί για την ανάκαμψη και την αποκατάστα
ση των μακροοικονομικών ισορροπιών είναι 
και η τεχνολογική πρόοδος και η ενσωμάτωσή 
της τόσο στο συντελεστή παραγωγής κεφάλαιο 
όσο και στο συντελεστή εργασία. 
Αποτελεσματική προϋπόθεση της ενσωμάτωσης 
της τεχνολογικής προόδου στο συντελεστή ερ
γασία, είναι η ποιοτική και ποσοτική βελτίωση 
του επιπέδου ζωής του ενεργού πληθυσμού.

Η ενοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος, 
καθώς και τα μέτρα εξυγίανσής του, δεν αφο
ρούν καμιά λογική «προκρούστειας κλίνης». 
Θα προχωρούν με συνεχή κοινωνικό διάλογο,

Κοινωνική Ασφάλιση



ναγκών για κοινωνική προστασία είναι και τα 
ακόλουθα:
Την τελευταία πενταετία οι εισοδηματικές απώ
λειες των συνταξιούχων έφθασαν τα 287,173 
δισ. δρχ. με έτος βάσης το 1990.
Οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας (κοινωνική 
ασφάλιση, υγεία, πρόνοια) μειώθηκαν σημαντι
κά ως ποσοστό προς τις δαπάνες του Τακτικού 
Κρατικού Προϋπολογισμού (Τ.Κ.Π.), αφού: 
το 1982 αποτελούσαν το 68,87 του Τ.Κ.Π. 
το 1986 αποτελούσαν το 62,49 του Τ.Κ.Π. 
το 1990 αποτελούσαν το 58,78 του Τ.Κ.ΓΙ., ενώ 
το 1994 έφθασαν μόλις το 50,31 του Τ.Κ.Π. 
Μεταξύ 1994 και 1995 τα έσοδα των ασφαλιστι
κών φορέων από καταβολές ασφαλισμένων αυ
ξήθηκαν κατά 180,228 δισ. δρχ., ενώ από τη 
συμμετοχή του κράτους μόνο κατά 16,211 δισ. 
δρχ. αντίστοιχα.
Σήμερα στο ΙΚΑ οι κατώτατες συντάξεις γήρα
τος και αναπηρίας είναι μόλις 89.550 δρχ. ενώ 
λόγω θανάτου 80.950 δρχ.
Οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ που λαμβάνουν πλή
ρη κατώτατα όρια συντάξεων είναι 382.000.
Στο ΤΕΒΕ η κατώτατη σύνταξη για γήρας καί 
αναπηρία είναι 70.992 δρχ. ενώ λόγω θανάτου 
μόλις 59.278 δρχ.
Στο Ταμείο Ασφάλισης Εμπόρων (ΤΑΕ) η κα
τώτατη σύνταξη για γήρας και αναπηρία είναι 
75.000 δρχ., ενώ λόγω θανάτου 63.000 δρχ. 
Σήμερα το 73% περίπου των συνταξιούχων της 
χώρας είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Οι 
συνταξιούχοι είναι 2.100.000 (το 20% του πλη
θυσμού).

Πηγές Χρηματοδότησης

Για την αύξηση των κατώτατων συντάξεων μπο
ρούν να αντληθούν τα απαιτούμενα ποσά από 
τις παρακάτω πηγές:
-  Είσπραξη τουλάχιστον 120 δισ. δρχ. εντός της 
επόμενης διετίας από τα 234,178 δισ. που οφεί
λονται στο ΙΚΑ.
Ο ιδιωτικός τομέας χρωστά στο σύνολό του 
169,795 δισ. δρχ., ενώ τα υπόλοιπα χρέη τα ο
φείλει ο δημόσιος και ευρύτερος δημόσιος το
μέας, οι δήμοι, οι δημόσιες επιχειρήσεις κ.λπ.
-  Η αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περι
ουσίας του ελληνικού δημοσίου.
Μόνο η κινητή και η ακίνητη περιουσία των α
σφαλιστικών ταμείων ανέρχεται σε 1.878 δισ. 
δρχ., εκ των οποίων 1.671 δισ. δρχ. αφορούν 
την κινητή και 207 δισ. δρχ. την ακίνητη περιου
σία με τις παλαιές αντικειμενικές αξίες.
-  Καταβολή εφάπαξ εισφοράς για τα ακίνητα 
των ιδιωτικών μονάδων υγείας και διαγνωστι
κών κέντρων, που είχαν εξαιρεθεί από τις δια
τάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2019/92 (ΦΕΚ 
34/Α792). Υπολογίζεται ότι με τις νέες αντικει
μενικές αξίες τα έσοδα θα φθάσουν τα 7,5 δισ. 
δρχ. περίπου.
-  Αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης κα

τά 20% για προϊόντα και λειτουργίες που βλά
πτουν τη δημόσια υγεία (καπνός, οινόπνευμα, 
μόλυνση περιβάλλοντος κ.λπ.).
-  Δημιουργία ειδικών λογαριασμοίν αλληλεγ
γύης μεταξύ των γενεών με την επιπλέον συμ
βολή του αθλητισμού και των λαχείων κοινωνι
κής αντίληψης.
Από τις παραπάνω πηγές υπολογίζεται να α
ντληθούν ποσά ύψους 235 δισ. δρχ. περίπου για 
την επόμενη διετία, με τους πλέον συντηρητι
κούς υπολογισμούς. Μεγάλα ωστόσο θέματα 
της Κοινωνικής Ασφάλισης, τα οποία χρήζουν 
εξειδικευμένων και αποτελεσματικών ρυθμίσε
ων ή εκσυγχρονισμού, είναι και τα παρακάτω:
•  της πάταξης της εισφοροδιαφυγής και εισφο- 

ροαποφυγής,
•  της είσπραξης των οφειλόμενων εισφορο- 

κρατήσεων,
•  των ανασφάλιστων παράνομα εργαζομένων 

στην Ελλάδα αλλοδαπών από χώρες εκτός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

•  της ασφάλισης της ανεργίας των Ελλήνων α
νέργων,

•  της ασφάλισης της μερικής απασχόλησης,
• της ασφάλισης των εποχιακών κ.ο.κ.,
•  το μεγάλο θέμα της ανεργίας (δηλαδή η μη 

είσοδος νέων ασφαλισμένων στο σύστημα) έ
χει σχέση με την ύφεση, την αποεπένδυση, 
την αποβιομηχάνιση.

Χρειάζεται νέα πολιτική επενδύσεων-ανάπτυ- 
ξης-απασχόλησης, που θα συμβάλει στην αντι
μετώπιση του διαρθρωτικού προβλήματος της 
εισόδου νέων εργαζομένων στο ασφαλιστικό 
σύστημα.
Επίσης τα ελλείμματα στο Δημόσιο, αλλά και 
ειδικότερα στην κοινωνική ασφάλιση, δεν οφεί
λονται μόνο στις υπέρογκες δαπάνες, όπως

ψευδώς ισχυρίζονται ορισμένοι.
Οι Άμεσοι φόροι στις χώρες της Ε.Ο.Κ. κατά 
μέσο όρο ήταν 12% επί του Α.Ε.Π. Στην Ελλά
δα οι Άμεσοι φόροι είναι 3% επί του Α.Ε.Π. Η 
σχέση έμμεσων και άμεσων φόριυν είναι 72 
προς 28. Πρέπει να αποκτήσει έσοδα ο κρατι
κός προϋπολογισμός. Από αυτά κρίνεται το μι
σό ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας για ευ
νόητους -  στον καθένα -  λόγους.
Η στρατηγική μας θα οδηγήσει στον εκσυγχρονι
σμό, την ανασυγκρότηση της μεταρρύθμισης και 
την παραπέρα επέκταση του κράτους πρόνοιας, 
για την κοινωνική δικαιοσύνη, την ελευθερία και 
τη δημοκρατία, σε μια κοινωνία ισότητας και 
αλληλεγγύης, στην κοινή προσπάθεια για ανά
πτυξη και πρόοδο, μέσα στα πλαίσια μιας Κοι
νωνικής Ευρώπης των πολιτών..
Σήμερα, στα πλαίσια μιας συγκυρίας η οποία 
χαρακτηρίζεται διεθνώς από τη σταθεροποίηση 
των κοινωνικών δικαιωμάτων, εμείς επιδιώκου
με της εφαρμογές μιας πολιτικής η οποία δια- 
πνέεται από κοινωνική ευαισθησία και στοχεύ
ει στο να οικοδομήσει σε νέες βάσεις ένα σύγ
χρονο κράτος πρόνοιας.
Απαιτείται, όμως, η ενεργοποίηση των εργαζο
μένων. Η ενεργοποίηση των πολιτών. 
Απαιτείται η υπεύθυνη συμμετοχή όλων των πα
ραγωγικών και κοινωνικών συντελεστοίν και ι
δίως του συνδικαλιστικού κινήματος των εργα
ζομένων.
Απαιτείται τελικά η προώθηση μιας συνολικής 
πολιτικής που θα οικοδομήσει τα σταθερά πλαί
σια της κοινωνίας αλληλεγγύης για τον επόμενο 
αιώνα.

*  Υπουργός Γεωργίας. Μέλος του Ε.Γ. 
του ΠΑΣΟΚ.



Β ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Με τους δεδομένους 

περιορισμούς της 

δημοσιονομικής 

πολιτικής και τον 

προγράμματος 

σύγκλισης 

περιορίζεται η 

ελευθερία άσκησης 

κοινωνικής πολιτικής. 

Το αποτέλεσμα αυτό 

ενισχύει τη 

διαπίστωση για την 

έλλειψη διαχωρι- 

στικων ιδεολογικών 

και πολίτικων 
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τον αποδιαρθρώνει 

τις κοινωνικές 

αναφορές μιας 

σοσιαλιστικής 

κυβέρνησης

Ποιο κοινωνι
Η  συζήτηση για την κοινωνική πολιτική, όπως μέχρι σήμερα 
διεξάγεται, τείνει, δυστυχώς, να παράγει στα πλαίσια τον κυβερνωντος 
κόμματος ένα νέο ψευτοδίλημμα, από τη μια οι «φίλοι» και από την 
άλλη οι «εχθροί» του λαού. Επιπλέον η φόρτιση των μεν προς τους δε 
και αντιστρόφως, με πολιτικά επίθετα «λαϊκιστές», «εκσυγχρονιστές», 
«ευρωπαϊστές», «εθνοκεντρικοί», αποπροσανατολίζει και αφυδατώνει 
τη συζήτηση από τα εξόχως ιδεολογικά και κοινωνικά στοιχεία που τη 
διατρέχουν.

Η Κοινωνική Πολιτική της Κυβέρνησης του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. φαίνεται να απασχολεί όχι μόνον τις α
σθενέστερες οικονομικά και κοινωνικά ομάδες, 
αλλά και ένα συνεχώς διευρυνόμενο κύκλο στελε
χών του.
Οι διαφορετικές προσεγγίσεις για την ανάδειξη 
ταυ κοινωνικού προσώπου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. επιδέχο
νται πολλαπλές και αμφίσημες ερμηνείες. Άλλες έ
χουν τη βάση τους στην ισχυρή κοινωνική πίεση, 
άλλες στην πελατειακή διάθεση ικανοποίησης λαϊ
κών αιτημάτων και αρκετές αποπειροίνται να ανι- 
χνεύσουν τη δυνατότητα, η κενή περιεχομένου 
διατυμπανιζόμενη «κοινωνική ευαισθησία» να α- 
ντικατασταθεί από πολιτικά σχέδια και προτάσεις

άμεσης εφαρμογής, από πολιτικές με σαφές κοι
νωνικό στίγμα που ενισχύουν την κοινωνική συνο
χή, ευνοούν και εντάσσουν την κοινωνική ανασυ
γκρότηση στα πλαίσια μιας αναπτυξιακής εθνικής 
πορείας.

Ψευτοδίλημμα

Η συζήτηση για την κοινωνική πολιτική, όπως μέ
χρι σήμερα διεξάγεται, τείνει, δυστυχώς, να πα
ράγει, στα πλαίσια του κυβερνώντος κόμματος έ
να νέο ψευτοδίλημμα: από τη μια οι «φίλοι» και



κο πρόσωπό;
από την άλλη οι «εχθροί» του λαού. Επιπλέον η 
φόρτιση των μεν προς τους δε και αντιστρόφως, 
με πολιτικά επίθετα «λαϊκιστές», «εκσυγχρονι
στές», «ευρωπαϊστές», «εθνοκεντρικοί», αποπρο
σανατολίζει και αφυδατώνει τη συζήτηση από τα 
εξόχως ιδεολογικά και κοινωνικά στοιχεία που τη 
διατρέχουν.
Με τους δεδομένους περιορισμούς της δημοσιο
νομικής πολιτικής και του προγράμματος σύγκλι
σης περιορίζεται η ελευθερία άσκησης κοινωνι
κής πολιτικής. Το αποτέλεσμα αυτό ενισχύει τη 
διαπίστωση για την έλλειψη διαχωριστικών ιδεο
λογικών και πολιτικών κατευθύνσεων κι αυτό με 
τη σειρά του αποδιαρθρώνει τις κοινωνικές ανα
φορές μιας σοσιαλιστικής κυβέρνησης. Υπάρχει 
απάντηση; Κατά τη γνώμη μου, ναι.
Η απάντησή μου προϋποθέτει την καθολική κυ
βερνητική αποδοχή και δέσμευση ότι η ορθολογι
κή και σχεδιασμένη διαχείριση υπαρχόντων πό
ρων απελευθερώνει κεφάλαια για την άσκηση 
κοινωνικής πολιτικής. Αναφέρομαι κυρίως σε πό
ρους που εξυπηρετούν τις ανάγκες του πελατεια
κού συστήματος και τις επιδοτούμενες ψηφοσυλ- 
λεκτικές πολιτικές. Όπως επίσης σε δαπάνες που, 
στα πλαίσια της σημερινής δημοσιονομικής πολι
τικής, φαντάζουν και είναι πολυτελείς. Παραδειγ
ματικά αναφέρω ότι μόνον τα μικρά και επιμέ- 
ρους ποσά, που μέσω του υπουργείου Εσωτερι
κών διοχετεύονται σε κοινότητες για ασήμαντες 
και κοινωνικά μη απαιτούμενες, ως πρώτης ανά
γκης, παρεμβάσεις, είναι δυνατόν να επενδυθούν 
στον ίδιο χώρο για την υλοποίηση κοινωνικού έρ
γου και πολιτικής. Αναρίθμητα τα παραδείγματα 
που αφορούν το σύνολο σχεδόν των κατά υπουρ
γείο, προϋπολογισμών.

Προϋποθέσεις

Η αποδοχή μιας τέτοιας ιδέας απαιτεί τη σαφή 
διατύπωση ενός αυστηρά προσδιορισμένου, με 
προτεραιότητες και εσωτερικές ιεραρχήσεις, προ
γράμματος της κυβέρνησης.
Απαιτεί συντονισμό και συμφωνίες επί της ουσίας 
της Κοινωνικής Πολιτικής. Απαιτεί πολιτικές πρω
τοβουλίες, τομές και ριζοσπαστικές επιλογές. 
Απαιτεί πολιτικά υποκείμενα έτοιμα να αναλά
βουν το παντοιοτρόπως διατυμπανιζόμενο και επι
καλούμενο «πολιτικό κόστος».
Η υιοθέτηση των παραπάνω προϋποθέσεων και 
απαιτήσεων, που φαντάζει εύκολη στα λόγια, 
«σκοντάφτει» στις αντιστάσεις των πολιτικών ηγε
σιών, που αντιλαμβάνονται την άσκηση της πολιτι

κής ως μία προσωπική υπόθεση, που χρησιμοποι
ούν την πολιτική εξουσία με στόχο την προσωπική 
καταξίωση, που αρνούνται να αντιληφθούν τα 
σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα και την αιτιολο- 
γική σύνδεσή τους με την κοινωνική ανάπτυξη και 
το κυρίαρχο καταναλωτικό μοντέλο.
Ιδιαίτερα σήμερα, είναι σκόπιμο να τονισθεί μία 
σειρά παρατηρήσεων που αναφέρονται στην «α
δυναμία» άσκησης κοινωνικής πολιτικής.
• Τα δίκαια κοινωνικά αιτήματα και προβλήματα 
γίνονται αντικείμενο πολιτικής χρήσης. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η πολιτική ενάντια 
στη διάδοση και χρήση των ναρκωτικών ουσιών.
• Διαθέτουμε κυβέρνηση 52 πρωθυπουργών. Ου- 
δείς αρνείται την ανάγκη συντονισμού, λίγοι όμως 
αποδέχονται την εφαρμογή πολιτικών βάθους που 
διέπονται από γνώση, σχέδιο, πρόγραμμα και χα
ρακτηρίζονται από συγκεκριμένους κοινωνικούς 
και πολιτικούς στόχους.
• Σε πολλές περιπτώσεις δρομολογούνται πολιτι
κές «πολυτέλειας» που αναιρούν τη δυνατότητα 
διάθεσης πόρων για κοινωνικό έργο.
• Οι πολλαπλές προσεγγίσεις στην ουσία της Κοι
νωνικής Πολιτικής, πέραν της ιδεολογικής και πο
λιτικής σύγχυσης που παράγουν, ευνοούν υφέρπο- 
ντες κοινωνικού ρατσισμού.
• Οι επιλογές πολιτικών «θεάματος» ενδημούν 
στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής και αντι-

στρατεύονται ουσιαστικές παρεμβάσεις και αντι
μετώπιση.

Αυτοκριτική ή αφέλεια;

Είναι ίσως χαρακτηριστικό το γεγονός ότι το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. καλείται στις μέρες μας να αναδείξει 
το κοινωνικό του πρόσωπο. Άραγε για αυτοκριτι
κή ή από αφέλεια;
Μήπως τελικά υποκρύπτεται -  ανομολόγητα -  η 
διάθεση επαναφοράς στην κυβερνητική μας πολι
τική των ιδεολογικών και προγραμματικών κατευ
θύνσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ.;
Πολλές και διαφορετικές απαντήσεις μπορούν να 
δοθούν και βεβαίως ο προϋπολογισμός του 1996 
θα αποτελέσει ένα πρώτο στοιχείο κρίσης και κρι
τικής για την κατεύθυνση της πολιτικής μας.
Το δικό μου απλό συμπέρασμα είναι ότι υπάρχουν 
σημαντικές δυνατότητες άσκησης κοινωνικής πο
λιτικής, αρκεί να το αντιληφθεί και να το αποφα
σίσει η πολιτική ηγεσία του Κινήματος και της κυ
βέρνησης.
Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα.

*  Μέλος της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ
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Η αναντιστοιχία 

ανάμεσα στη 

δημιουργία τον νέου 

τεχνολογικού μοντέλου 

παραγωγής και στην 

μετεξέλιξη τον μοντέλου 

εργασίας δημιουργεί 

μια πρωτόγνωρη 

διαρθρωτική 

αναντιστοιχία που κατά 

την άποψή μου 

αποτελεί έναν από τους 

βασικότερους όρους 

ύπαρξης υψηλών 

ποσοστών ανεργίας 

τόσο στη χωρά μας όσο 

και στην υπόλοιπη 

Ευρώπη.

Οι εψαρμοζόμενες 

διαρθρωτικές πολιτικές 

απασχόλησης πρέπει να 

εναρμονίζουν το 

μοντέλο εργασίας στο 

νέο μοντέλο 

παραγωγής.

Η πρόκληση 
της ανεργίας

Αν τις προηγούμενες δεκαετίες τα συνδικάτα, σε 
συνεργασία με τα σοσιαλιστικά, σοσιαλδημοκρατικά 
και κομμουνιστικά κόμματα της Α. Ευρώπης, 
διεκδικούσαν και με τους αγώνες τους σε γενικές 
γραμμές οικοδόμησαν το ευρωπαϊκό μοντέλο ευημερίας, 
σήμερα πρέπει να επανασχεδιάσουν τις διεκδικήσεις 
τους για να οικοδομήσουν ένα νέο μοντέλο ευημερίας, 
προσαρμοσμένο στο νέο τεχνολογικό μοντέλο 
παραγωγής.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, στη χώρα 
μας και φυσικά στον ευρύτερο δυτικοευρωπαϊ- 
κά χοίρο, αρχίζει να γίνεται παραδεκτό ότι η α
νεργία στις μέρες μας παρουσιάζεται με χαρα
κτηριστικά που καθιστούν ανεπαρκείς τις πα
ραδοσιακές αιτιολογήσεις και αναποτελεσματι
κές τις μεθόδους αντιμετώπισης του ίδιου του 
φαινομένου της ανεργίας.
Για παράδειγμα, η ευθεία και σχεδόν αναλογι
κή σύνδεση της μείωσης της ανεργίας με την αύ
ξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος έχει 
σήμερα σχεδόν ακυρωθεί.
Χαρακηριστικό παράδειγμα η ύπαρξη ανερ
γίας σε μέσα ποσοστά της τάξης του 10% στις 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλλη
λα το μέσο ΑΕΠ αντίστοιχα κεινείται σε θετικά 
ποσοστά που ξεπερνούν το (3,5%-4%).
Αν επιχειρήσουμε, λοιπόν, μια προσεκτικότερη 
και βαθύτερη ερμηνεία αυτού του πρωτόγνω
ρου, για τη Γηραιό μας Ή πειρο, φαινομένου, 
μπορούμε να προβούμε στις παρακάτω κρίσι
μες διαπιστώσεις.
Στις μέρες μας οικοδομούνται καθημερινά στο 
χώρο της οικονομίας και της παραγωγής, πρω
τόγνωρες αλλαγές, που καθιστούν αδύναμα τα 
κέντρα άσκησης πολιτικής και κοινωνικής εξου
σίας να τις ερμηνεύσουν, να τις αναλύσουν για 
να διαμορφώσουν έτσι τους όρους και τις προϋ
ποθέσεις για τις εξελίξεις αυτών των αλλαγών. 
Για παράδειγμα, η ταχύτατη είσοδος των νέων 
τεχνολογιών στη διαδικασία της παραγωγής α
νατρέπει κάθε προηγούμενο παράδειγμα ομα

λής προσαρμογής της παραγωγικής διαδικα
σίας, που επικρατούσε δεκαετίες τώρα μέσα α
πό τις συμβατικές τεχνολογικές αλλαγές. 
Επίσης, η χωρίς όρους και όρια διεθνοποίηση 
της οικονομίας δημιουργεί ένα εντελώς νέο κα
θεστώς παγκόσμιου καταμερισμού της εργα
σίας.

Μοντέλο παραγωγής

Οι δύο παραπάνω ριζικές αλλαγές ανατρέπουν 
χωρίς αμφιβολία το μοντέλο παραγωγής που ε- 
γκαθίδρυσε στον κόσμο η κλασική βιομηχανική 
επανάσταση, αναπτύσσοντας ένα εντελώς νέο 
μοντέλο παραγωγής, το τεχνολογικό μοντέλο 
παραγωγής. Όμως δεν πρέπει να μας διαφεύ
γει ότι κάθε μοντέλο παραγωγής διαμορφώνει 
και ισορροπεί σ’ ένα αντίστοιχο μοντέλο εργα
σίας.
Δεν είναι λοιπόν υπερβολή να υποστηρίξουμε 
σήμερα ότι διατρέχουμε μια περίοδο που το μο
ντέλο παραγωγής αλλάζει με ρυθμούς τόσο 
γρήγορους που αδυνατεί το μοντέλο εργασίας 
να τους παρακολουθήσει.
Η αναντιστοιχία ανάμεσα στη δημιουργία του 
νέου τεχνολογικού μοντέλου παραγωγής και 
στην μετεξέλιξη του μοντέλου εργασίας δημι
ουργεί μια πρωτόγνωρη διαρθρωτική αναντι- 
στοιχία που, κατά την άποψή μου, αποτελεί έ
ναν από τους βασικότερους όρους ύπαρξης υ-



■ψηλών ποσοστών ανεργίας τόσο στη χώρα μας 
όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Το πρόβλημα της ανεργίας

Φυσικά η προαναφερόμενη διαρθρωτική ανα- 
ντιστοιχία δεν προκαλεί μόνο ανεργία, συνάμα 
επεκτείνεται σωρεύοντας προβλήματα και ανα- 
δεικνΰοντας νέες και δυσεπίλυτες διαρθρωτι
κές αδυναμίες στην κοινωνική ασφάλιση, στους 
υφισταμένους θεσμούς του κράτους προνοίας, 
στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση και γενι
κά σ’ όλες τις παλαιωμένες δομές και θεσμικές 
λειτουργίες που αφορούν τους εργαζόμενους. 
Για παράδειγμα, αν στο βιομηχανικό μοντέλο 
παραγωγής η μισθωτή εργασία και η αντίθεση 
ανάμεσα στο κεφάλαιο και την εργασία ήταν οι 
καταλύτες ανάπτυξης όλων των ιδεολογιών, 
που γεννήθηκαν στην Ευρώπη τα 100 τελευταία 
χρόνια, στις μέρες μας το νέο τεχνολογικό μο
ντέλο παραγωγής μειώνει την ισχύ και την απο- 
τελεσματικότητα της παραδοσιακής μισθωτής 
εργασίας, αποδυναμώνει τα δομημένα συστή
ματα κοινωνικής ασφάλισης, θέτει σε αμφισβή
τηση τα παραδοσιακά μοντέλα εκπαίδευσης 
και δυσχεραίνει την προοπτική ύπαρξης των 
παραδοσιακών δομών του κράτους πρόνοιας. 
Έ τσι, ενώ ο όγκος του παραγομένου έργου 
στην Ευρώπη και στον κόσμο ολόκληρο αυξά
νεται, η παραδοσιακή μισθωτή εργασία συμμε
τέχει όλο και λιγότερο στη διαμόρφωσή του, υ- 
ποκαθιστώμενη από τις νέες τεχνολογίες, τους 
αυτοματισμούς και τις άτυπες και ευέλικτες 
μορφές απασχόλησης.
Αυτή η αδυσώπητη πραγματικότητα δεν είναι 
σήμερα απλά ένα δυσεπίλυτο οικονομικό και

παραγωγικό πρόβλημα, ταυτόχρονα αποτελεί 
το βασικότερο ερέθισμα για την επαναδιατύπω- 
ση μιας νέας αποτελεσματικής πρότασης διεξό
δου, που θα εμπνέει τον κόσμο της εργασίας 
και θα δίνει πειστικές απαντήσεις σε προβλή
ματα που οι λύσεις τους δεν έχουν τίποτα το 
κοινό με το κλασικό περιεχόμενο των προβλη
μάτων, όπως αυτά εμφανίστηκαν στις προηγού
μενες δεκαετίες.
Με λίγα λόγια, αν τις προηγούμενες δεκαετίες 
η αύξηση του ΑΕΠ προκαλούσε αντίστοιχη αύ
ξηση της απασχόλησης, σήμερα πια αυτό δεν ι
σχύει.
Ακόμα, αν τις προηγούμενες δεκαετίες τα συν
δικάτα, σε συνεργασία με τα σοσιαλιστικά, σο
σιαλδημοκρατικά και κομμουνιστικά κόμματα 
της Δ. Ευρώπης διεκδικούσαν και με τους αγώ
νες τους σε γενικές γραμμές οικοδόμησαν το 
ευρωπαϊκό μοντέλο ευημερίας, σήμερα πρέπει 
να επανασχεδιάσουν τις διεκδικήσεις τους για 
να οικοδομήσουν ένα νέο μοντέλο ευημερίας, 
προσαρμοσμένο στο νέο τεχνολογικό μοντέλο 
παραγωγής.
Ίσως ο οραματισμός και η οικοδόμηση αυτού 
του νέου μοντέλου ευημερίας να αποτελεί στις 
μέρες μας τη μεγαλύτερη ιδεολογική πρόκληση 
για τη νέα Ευρωπαϊκή Αριστερά.
Σ’ αυτό το νέο μοντέλο ευημερίας η προστασία 
του περιβάλλοντος, η διαφύλαξη των φυσικών 
πόρων, η οικοδόμηση ενός νέου κράτους πρό
νοιας, η διαμόρφωση νέων ποιοτικών αξιών 
στην κατανάλωση, η οργανωτική ενοποίηση των 
μισθωτών εργαζομένων με τους πολίτες που πο
λύμορφα παράγουν έργο, η οικοδόμηση ενός 
πανευρωπαϊκού χάρτη κοινωνικών δικαιωμά
των και υποχρεώσεων, η διατύπωση νέων αρ
χών κοινωνικής αλληλεγγύης, η οικοδόμιση ε
νός νέου διά βίου συστήματος εκπαίδευσης και

κατάρτισης, αποτελούν τα αναπάντητα ερωτή
ματα - προκλήσεις για την ευρωπαϊκή και πα
γκόσμια αριστερά.

Δύο βασικές προϋποθέσεις

Με βάση την παραπάνω θεώρηση, το πρόβλημα 
της ανεργίας τόσο στη χώρα μας όσο και στην 
υπόλοιπη Ευρώπη θα παραμένει πάντα υπαρ
κτό και μόνιμο και θα οξύνεται στο βαθμό που 
οι μέθοδοι αντιμετώπισής του δεν διέπονται α
πό δύο βασικούς κανόνες.
Ιον Οι εφαρμοζόμενες διαρθρωτικές πολιτικές 

απασχόλησης πρέπει να εναρμονίζουν το 
μοντέλο εργασίας στο νέο μοντέλο παρα
γωγής.

2ον Οι προωθούμενοι και διεκδικούμενοι πολι
τικοί στόχοι οικοδόμησης του νέου μοντέ
λου ευημερίας πρέπει να αφορούν το σύνο
λο των πολιτών χωρίς προκλητικές διακρί
σεις και φυσικά χωρίς τη βάναυση, απάν
θρωπη και αδιέξοδη διάκριση ανάμεσα 
στους ενεργούς πολίτες και στους αδρανείς 
και κατ’ ανάγκην «άεργους» πολίτες.

Όσο πιο σύντομα τα ευρωπαϊκά και παγκόσμια 
οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά κέντρα ε
ξουσίας προσαρμοστούν και ισορροπήσουν σε 
επιδιώξεις και στόχους που θα συνυπολογίζουν 
τους δύο προηγούμενους κανόνες, τόσο πιο σύ
ντομα οι ευρωπαϊκές και οι παγκόσμιες εξελί
ξεις θα συμβαδίζουν με την εμπέδωση μιας νέ
ας σύγχρονης και βιώσιμης πολιτικής και οικο
νομικής δημοκρατίας.

*  Διοικητής Ο.Α.Ε.Δ. και μέλος της Κ.Ε. 
του ΠΑΣΟΚ



Μια διαχρορά μεταξύ 

συντηρητικής και 

σοσιαλιστικής 

θεώρησης τον ρόλον 

τον Κράτους στο θέμα 

της κοινωνικής 

πολιτικής σννίσταται 

στο ότι ενω οι 

συντηρητικές δυνάμεις 

βλέπουν το Κράτος ως 

ένα μηχανισμό που, 

πρέπει να σνρρικνωθεί 

σε όιρελος της αγοράς, 

για μια σοσιαλιστική 

κυβέρνηση η κρατική 

εξυγίανση για την 

αποτελεσματικότερη 

λειτουργία τον 

δημόσιον τομέα πρέπει 

να στοχεύει όχι στη 

συρρίκνωση, αλλά στην 

εξοικονόμηση/εξεύρεση 

πόρων για την τόνωση 

της κοινωνικής 

διάστασης της 

πολιτικής.

Τ Α Σ Ο Σ  Γ Ι Α Ν Ν Ι Τ Σ Η Σ *

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιορισμοί
Η συζήτηση για την κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης
σήμερα, για να μη γίνει «εν κοινωνικά κενά»
προϋποθέτει δυο βασικούς όρους:
πράτον, το ξεκαθάρισμα του τι αποτελεί σήμερα
«κοινωνικό στοιχείο» μιας πολιτικής
και, δεύτερον, τον προσδιορισμό του συνολικότερου
περιβάλλοντος, εσωτερικού και διεθνούς, μέσα στο οποίο
έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν οι πολιτικές επιλογές
της κυβέρνησης.

Η διάσταση κοινωνίας 
και κράτους

1. Η αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης 
μέσα από πολιτικές δημοσιονομικής εξυγίαν
σης είναι ταυτόσημη με την ύπαρξη σοβαρό
τατων περιορισμών για την ανάπτυξη «νέων» 
πολιτικών οποιουδήποτε περιεχομένου. Η υ
λοποίηση νέων πολιτικών, όταν δεν πρόκειται 
για θεσμικού χαρακτήρα αλλαγές, προϋποθέ
τει είτε διαδικασίες δημοσιονομικής επέκτα
σης είτε τη δημιουργία περιθωρίων δράσης 
που θα προκόψουν σταδιακά μέσα από την ί
δια τη διαδικασία της δημοσιονομικής εξισορ- 
ρόπησης.
Επιδείνωση όμως των δημοσιονομικών ανι
σορροπιών θα οδηγούσε με ταχύτατους ρυθ
μούς σε τέτοια αποσταθεροποίηση, ώστε στην 
πράξη θα αυτοακύρωνε μια τέτοια επιλογή. Η 
αγνόηση της πραγματικότητας αυτής, πέρα α
πό τους εσωτερικούς οικονομικούς κλυδωνι- 
σμούς, θα είχε μια κρισιμότατη συνέπεια: θα 
έθετε αυτόματα την Ελλάδα στο περιθώριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξυπηρετώντας με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα σχέδια των ι
σχυρών χωρών της Ε.Ε. που προσβλέπουν στο 
να «σπάσουν» το θεσμικό πλαίσιο της ισότι
μης συμμετοχής των χωρών-μελών, όπως εξε
λίχθηκε μέχρι σήμερα.
Με βάση τα παραπάνω, οι όποιες διέξοδοι θα 
έπρεπε να αναζητηθούν κυρίως προς την κα
τεύθυνση της αναδιάταξης προτεραιοτήτω ν

στον τομέα των κρατικών δαπανών ή στην ε
ξοικονόμηση πόρων από αποτελεσματική λει
τουργία του δημόσιου τομέα.
2. Περισσότερο παρά ποτέ άλλοτε, το Κράτος 
σήμερα έχει μια οργάνωση η οποία βρίσκεται 
σε έντονη διάσταση με τις ανάγκες της κοινω
νίας. Έ νας σημαντικότατος χώρος υπηρεσιών, 
προσωπικού, δαπανών, απορροφούν πόρους 
μόνο και μόνο λόγω της ιστορικής τους υπό
στασης, χωρίς συχνά να νομιμοποιούνται από 
κάποια συμβολή τους στις ανάγκες της σημε
ρινής κοινωνίας: Η ανέπαφη συντήρηση ιστο
ρικά συσσωρευμένων, αλλά πλέον μη λειτουρ
γικών μηχανισμών αποτελεί κυρίαρχο εμπό
διο στην ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών κοινω
νικού ή άλλου χαρακτήρα. Η υπέρβαση του 
«ξεπερασμένου», ώστε να εξοικονομηθούν 
πόροι για ουσιαστικότερες κοινωνικές προτε
ραιότητες, αποτελεί βασικό όρο διαμόρφωσης 
περιθωρίων δράσης για κοινωνική πολιτική. 
Ό σο αυτό παραμερίζεται, τόσο οι δυνατότη
τες άσκησης νέων πολιτικών παραμένουν ο
ριακές. Μ’ άλλα λόγια, με δεδομένα τα δημο
σιονομικά όρια, υπάρχει άμεση ανάγκη μιας 
πολιτικής «δημιουργικής καταστροφής» στο 
δημόσιο χώρο.
Υπάρχει δυνατότητα πολιτικής επιλογής σήμε
ρα για τέτοιες σοβαρές τομές στα ξεπερασμέ
να και «σάπια» πλέον τμήματα του δημόσιου 
τομέα, ώστε να εξοικονομηθούν πόροι για πο
λιτικές που υπηρετούν τις σημερινές ανάγκες; 
Αν ναι, πρέπει να προσδιοριστούν συγκεκρι
μένα και ρεαλιστικά οι χώροι εκείνοι που θα



και δυνατότητες
«θυσιαστούν», και βέβαια μια στρατηγική 
προσέγγισης του θέματος. Αν, αντίθετα, η επι
λογή είναι να «σέρνεται» στο διηνεκές ό,τι έ
χει έρθει από το παρελθόν, τότε η ισχυροποίη
ση της κοινωνικής πολιτικής αποτελεί απλώς 
επιθυμία, που δεν φαίνεται ότι μπορεί να πε
τύχε ι σοβαρούς στόχους.

Το περιεχόμενο 
της κοινωνικής πολιτικής .

3. Η συζήτηση για την κοινωνική πολιτική της 
κυβέρνησης σήμερα, για να μη γίνει «εν κοι
νωνικοί κενώ», προϋποθέτει δύο βασικούς ό
ρους:
πρώτον, το ξεκαθάρισμα του τι αποτελεί σή
μερα «κοινωνικό στοιχείο» μιας πολιτικής, 
δεύτερον, τον προσδιορισμό του συνολικότε
ρου περιβάλλοντος, εσωτερικού και διεθνούς, 
μέσα στο οποίο έχουν τη δυνατότητα να κινη
θούν οι πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης. 
Παραδοσιακά, τα προνομιακά στοιχεία της 
«κοινωνικής πολιτικής» είναι οι χώροι Υγεί
ας, Παιδείας, Κοινωνικής Προστασίας, Εργα
σιακών σχέσεων, Εισοδηματικής Πολιτικής, 
στους οποίους σήμερα προστίθεται και το ευ
ρύτερο πεδίο της «ποιότητας ζωής/περιβάλλο- 
ντος».
Ενώ δεν υπάρχει αμφισβήτηση της οροθέτη
σης των παραπάνω πεδίων ως προνομιακών 
πεδίων της κοινωνικής πολιτικής, σημειώνο
νται ωστόσο θεμελιακές μεταβολές σε ένα άλ
λο συναφές θέμα:
στις σχέσεις με τους «όρους παραγωγής» κοι
νωνικής πολιτικής.
Ειδικότερα, γίνεται όλο και πιο αποδεκτό ότι 
η παραγω γή  του κοινωνικού στοιχείου δεν 
μπορεί να μην υπόκειται και αυτή στην αρχή 
της ορθολογικής διαχείρισης των πόρων. Η 
πολιτική προτεραιότητα που μπορεί να δοθεί 
σε κάποιους από τους παραπάνω τομείς διό
λου δεν ταυτίζεται με ανοχή της σπατάλης πό
ρων, που φαίνεται να κυριαρχεί και στον το
μέα αυτό. Μ’ άλλα λόγια, η κοινωνική πολιτι
κή βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κοινωνική ε
πιταγή που της επιβάλλει να υπακούει στις ε
ξής αρχές:
α) Να μην συνδέεται με σπατάλη πόρων



ΑΦΙΕΡΩΜΑ

β) Να επικεντρώνεται σε τομείς συγκριτικά υ
ψηλότερης προτεραιότητας.
Στην ίδια λογική δηλαδή, που η κοινωνία α
σκεί ισχυρή πίεση για ορθολογικοποίηση του 
κόστους στο χώρο της παραγωγής, έτσι και το 
Κράτος ακόμα και στις πιο «κοινωνικές» μορ
φές λειτουργίας του είναι «κοινωνικά υποχρε
ωμένο» σήμερα να εφαρμόσει την αρχή της 
ορθολογικότητας σε όλους ανεξαίρετα τους 
τομείς.
Μια διαφορά μεταξύ συντηρητικής και σοσια
λιστικής θεώρησης του ρόλου του Κράτους 
στο θέμα της κοινωνικής πολιτικής συνίσταται 
στο ότι, ενώ οι συντηρητικές δυνάμεις βλέ
πουν το Κράτος ως ένα μηχανισμό που πρέπει 
να συρρικνωθεί σε όφελος της αγοράς, γ ια  
μια σοσιαλιστική κυβέρνηση η κρατική εξυ
γίανση για την αποτελεσματικότερη λειτουρ
γία του δημόσιου τομέα πρέπει να στοχεύει ό
χι στη συρρίκνωση, αλλά στην εξοικονόμη- 
ση/εξεύρεση πόρων για την τόνωση της κοινω
νικής διάστασης της πολιτικής.

Η αναγκαιότητα ιεραρχήσεων

4. Η «κοινωνική πολιτική», όπως και πολλές 
άλλες, δεν μπορεί να ξεφύγει από τον κατα
ναγκασμό της ιεράρχησης. Οι κοινωνικές ανά
γκες είναι εκτεταμένες και οι περιορισμοί τε
ράστιοι. Το να θελήσει κανείς να παρέμβει 
ταυτόχρονα και ουσιαστικά σε περισσότερα 
πεδία, είναι ουτοπία. Από την άλλη πλευρά, 
κοινωνικά, η επιλεκτική κάλυψη κοινωνικών 
αναγκών οδηγεί σε διεκδικήσεις και προσδο
κίες και από άλλους χώρους, κοινωνικού ή μη 
χαρακτήρα.
Αν όμως στο κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο 
η έννοια της «ιεράρχησης» αντικαθίσταται α
πό την έννοια της «απαρίθμησης» στόχων, τό
τε δημιουργείται εμπλοκή. Ό ταν δηλαδή όλα 
είναι σημαντικά και όταν παράλληλα τίποτα  
δεν μπορεί να αλλάξει για να μη θιγούν απο

κρυσταλλωμένες ισορροπίες (π.χ. στον αριθμό 
των δημόσιων υπαλλήλων, στους κανονισμούς 
εργασίας, στις μη βιώσιμες επιχειρήσεις, στις 
μη χρήσιμες πλέον υπηρεσ ίες και ορ γα νι
σμούς κ.ά.), τότε αυτοαναιρείται ο ίδιος ο στό
χος.

Η νέα διάσταση 
της κοινωνικής πολιτικής

5. Παραδοσιακές μορφές άσκησης κοινωνι
κής πολιτικής, που εκφράζονταν με την απλή 
ποσοτική επέκταση των κρατικών δαπανών 
στους χώρους της Υγείας, της Πρόνοιας, της 
Παιδείας ή της Εργασίας, πρέπει να θεωρη
θούν παρελθόν. Σε συνθήκες παγκοσμιοποίη
σης των αγορών, όπου το κόστος εργασίας α
πό χώρες φτηνής εργατικής δύναμης ή από τε
χνολογικές εξελίξεις αποτελούν ισχυρούς μη
χανισμούς πίεσης και όπου η μετακίνηση κε
φαλαίων υπακούει στο νόμο της υψηλότερης 
παγκόσμιας απόδοσης, τα περιθώρια επιβά
ρυνσης των παραγωγικών συντελεστών είναι 
στενά και δεδομένα. Υψηλότερες φορολογίες 
θα ακυρώνονταν από «φυγή του κεφαλαίου», 
μείωση ανταγωνιστικότητας και παραγωγής, 
δημοσιονομική κρίση και ό,τι αυτό θα είχε ως 
προεκτάσεις στο πεδίο της κοινωνικής πολιτι
κής.
Με άλλα λόγια, σήμερα η απελευθέρωση των 
αγορών σε παγκόσμια κλίμακα έχει εισάγει έ
να βασικότατο περιορισμό στη λειτουργία του 
κράτους: Επιτρέπει στο συντελεστή κεφάλαιο 
τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία και κινητικό
τητα και μεταφέρει τις πιέσεις σε δύο επίπε
δα:
α) στον παράγοντα εργασία, 
β) στην ικανότητα βελτίωσης της παραγωγικό
τητας του συστήματος, ώστε να εξοικονομη
θούν πόροι.
Συνεπώς, σε μεγάλο βαθμό, κάτω από τις συν
θήκες αυτές, η επιλογή α) σημαίνει απλώς 
διαδικασίες οριακής αναδιάταξης μεταξύ των 
διαφόρων κατηγοριών εργαζομένων. Μόνο η 
επιλογή β) μπορεί να διασφαλίσει ουσιαστι
κότερα περιθώρια παρέμβασης.

Οι δυνατότητες 
της οικονομίας

6. Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σήμερα 
σε μια κατά κάποιον τρόπο «προνομιακή κα
τάσταση». Βρίσκεται αναγκασμένη να πραγ
ματοποιήσει μια σοβαρή προσαρμογή προς 
την κατεύθυνση της αναδιάρθρωσης και της 
αποκατάστασης βασικών μακροοικονομικών 
ανισορροπιών, αλλά με την εισροή ενός ση
μαντικότατου ποσού κοινοτικών πόρων για 
επενδύσεις. Μάλιστα πρέπει να επισημανθεί 
ότι οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από

το Πακέτο Ντελόρ στην πενταετία 1995-1999 
δεν έχουν απλώς οικονομικό, αναπτυξιακό ή 
κατασκευαστικό χαρακτήρα. Έ ν α  σημαντι
κότατο τμήμα τους ανήκει άμεσα στο χώρο 
της «κοινωνικής πολιτικής». Σπανιότατα χώ
ρες σε φάση δημοσιονομικής προσαρμογής 
μπορούν να υλοποιήσουν ταυτόχρονα τέτοι
ου ύψους επενδύσεις για  τις αναπτυξιακές 
και κοινωνικές τους προτεραιότητες. Από το 
συνολικό ύψος των 6,5 τρίο. δρχ. κρατικών 
δαπανών, ποσά ύψους 1,435 δισ. δρχ. (22% 
του συνόλου) αφορούν άμεσα  δαπάνες που 
εντάσσονται στη λογική της κοινωνικής πολι
τικής. Οι δαπάνες για την Παιδεία (554 δισ. 
δρχ.) την Υγεία-Πρόνοια (250 δισ. δρχ.), την 
κατάρτιση των εργαζόμενων και τη στήριξη 
της απασχόλησης (400 δισ. δρχ. στα οποία 
προστίθενται άλλα 231 δισ. δρχ. από τα Π ε
ριφερειακά Προγράμματα για  Π αιδεία και 
Απασχόληση) αποτελούν ευθέως κοινωνικές 
δαπάνες σε πρωτόγνωρο ύψος. Π έρα από 
αυτό, σοβαρό τμήμα των δαπανών για τις υ
ποδομές, τις MME, τη στήριξη της βιομηχα
νίας, της γεωργίας και του τουρισμού έχουν 
έμμεσες μεν, αλλά σοβαρές επιπτώσεις στο 
χώρο των εργαζομένων. Σημαντικό τμήμα 
των επενδύσεων σε άλλους τομείς έχει ου
σιαστική συνάφεια με τη βελτίωση της ποιό
τητας ζωής και του περιβάλλοντος της κο ι
νωνίας.

Τεχνολογία και γνώση

Οι επενδύσεις στο «ανθρώπινο κεφάλαιο» πέ
ρα από τη σοβαρότατη ποσοτική τους διάστα
ση -  πρωτόγνωρη για τη χώρα -  και πέρα από 
τις άμεσες εισοδηματικές επιπτώσεις τους συ
νεπάγονται βελτίωση των ικανοτήτων των ερ
γαζομένων να βελτιώσουν την εισοδηματική 
τους κατάσταση πιο μόνιμα, και όχι πρόσκαι
ρα. Στον παγκόσμιο ανταγωνισμό που στηρί
ζεται σήμερα στην τεχνολογία, η βελτίωση των 
γνώσεων και δεξιοτήτων αποτελεί ένα από τα 
κυριότερα εργαλεία «κοινωνικής πολιτικής», 
που επικαλύπτεται επίσης με την αναπτυξιακή 
πολιτική.
Τα παραπάνω μπορεί να μην καλύπτουν όσο 
θα ήθελε κανείς όλους τους χώρους της κοινω
νικής πολιτικής, αλλά καλύπτουν σε σημαντι
κότατη έκταση προνομιακούς χώρους της κοι
νωνικής πολιτικής. Η επικέντρωση στους πα
ραπάνω χώρους εκφράζει de facto μια ιεράρ
χηση στο εσωτερικό των κοινωνικών προτε
ραιοτήτων και ταυτόχρονα μια ποσοστικά σο
βαρή παρέμβαση στο χώρο της κοινω νίας 
στην περίοδο 1995-1999.

'  Καθηγητής στο Οικονομικό Τμήμα 
του Πανεπιστημίου Αθηνών.



Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Σ  Γ Ε Τ Ι Μ Η Σ

Το τοπικό κράτος, που 

αναδείχθηκε ως 

σημαντικό επίπεδο 

άσκησης κοινωνικών 

πολίτικων την περίοδο 

της ανάπτυξης τον 

κράτους πρόνοιας, 

νψσταται σοβαρές 

αναδιατάξεις όσον 

αχρορά τη μετατόπιση 

τον περιεχομένου των 

δραστηριοτήτων και 

τον ρόλου του.

Και τα ερωτήματα που 

τίθενται είναι από 

ποιες πολιτικές και σε 

ποιο επίπεδο (τοπικό, 

εθνικό, ευρωπαϊκό) θα 

αντιμετωπισθούν τα 

οξνμμένα κοινωνικά 

προβλήματα όπως η 

διαρθρωτική ανεργία, 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τοπική
ανάπτυξη

Η  κρίση τον κοινωνικού κράτους συμβαδίζει με την 
αναδιάρθρωση της σχέσης κεντρικού-τοτιικού και τη 
διατροροηοίηση των τοπικών παραγωγικών συστημάτων 
στο πλαίσιο μιας εντεινόμενης διεθνοποίησης.

Στο πεδίο της συγκριτικής ανάλυσης των πολι
τικών του κοινωνικού κράτους διαφόρων ανε
πτυγμένων χωρών της Ευρώπης διακρίνονται 
τρεις βασικοί τύποι συστημάτων κοινωνικής 
πολιτικής, οι οποίοι σχετίζονται με διαφορετι
κές εκφράσεις της σχέσης κεντρικού και τοπι
κού κράτους.

Τρεις τύποι

Ο πρώτος τύπος αναφέρεται στην ανάπτυξη 
του κοινωνικού κράτους σε κοινωνίες οι οποί
ες είχαν ήδη από τον 19ο αιώνα θεσμικά κα
τοχυρωμένες αρμοδιότητες στο τοπικό επίπε-



ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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δο, μακρά παράδοση στην άσκηση κοινωνι
κών πολιτικών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και χαμηλά βαθμό διοικητικού ελέγχου και ε- 
ποπτεία ς από το κεντρ ικό  κράτος (π .χ. 
Αγγλία-επαρχίες/country govermment, Σουη- 
δία-ενορίες/parish government).
Ο δεύτερος τύπος αναφέρεται σε συστήματα 
κοινωνικής πολιτικής που διαμορφώνονται σε 
κοινωνίες με παράδοση σε συγκεντρωτικά συ
στήματα διοίκησης με ισχυρό έλεγχο και επο- 
πτεία του τοπικού κράτους και με έντονες πο
λιτικές σχέσεις εθνικών και τοπικών ελίτ (π.χ. 
Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα κ.ά.). Προ
σπάθειες μεταρρύθμισης του συγκεντρωτικού 
διοικητικού συστήματος προς την κατεύθυνση 
της αποκέντρωσης (π.χ. συνένωση των ΟΤΑ 
στην Ιταλία, Γαλλία στη δεκαετία ’70) συνή
θως αποτυγχάνουν, προσκρούοντας σε παρα
δοσιακές δομές (τοπικισμός, πελατειακές σχέ
σεις).
Ο τρίτος τύπος αφορά την ανάπτυξη συστη
μάτων κοινωνικής πολιτικής σε κοινωνίες που 
μετακινούνται από ένα συγκεντρωτικό σύστη
μα προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης του 
ρόλου του τοπικού κράτους στην παροχή υπη
ρεσιών σε ένα ευρύτατο φάσμα τομέων (π.χ. 
Δανία, Νορβηγία). Στην περίπτωση αυτή η α
νάδειξη της «τοπικότητας» είναι ένα ζήτημα 
θεσμικών μεταρρυθμίσεων που εκπορεύονται 
από ένα ορθολογισμό του εθνικού συστήματος 
διοίκησης και δεν είναι αποτέλεσμα της ιστο
ρικής εξέλιξης των τοπικών θεσμών, όπως εί
ναι στην πρώτη κατηγορία.

Το κράτος πρόνοιας

Οι διαφορές αυτές των τριών κατηγοριών δεν 
είναι απόρροια μόνο της ιστορικής εξέλιξης 
των διοικητικών συστημάτων, αλλά γενικότε
ρα των διαφορετικών όρων εξέλιξης του κοι
νωνικού καταμερισμού της εργασίας, κυρίως 
σε επίπεδο εθνικών κρατών. Παρά τις διαφο
ρές αυτές, η ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας 
(σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό) σε όλες 
τις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές κοινωνίες 
πραγματοποιείται τη μοναδική ιστορική επο
χή των δεκαετιών ’50 και ’60 και συμβαδίζει 
με την αναβάθμιση των τοπικών θεσμών που 
αναλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών 
πολιτικών στους τομείς της υγείας, πρόνοιας, 
στέγασης, εκπαίδευσης κ.ά.
Από τα μέσα της δεκαετίας του ’70, με τις επι
πτώσεις της οικονομικής κρίσης, το κυρίαρχο 
μοντέλο καπιταλιστικής ανάπτυξης (μαζική 
παραγωγή και μαζική κατανάλωση) αδυνατεί 
να εξασφαλίσει τη διευρυμένη αναπαραγωγή 
του συστήματος και την οικονομική ανάκαμ
ψη. Οι κεϋνσιανού τύπου πολιτικές ελέγχου 
του πληθωρισμού και της ανεργίας και η εξα
σφάλιση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης με σύν
δεση των μισθών και της αποτελεσματικής ζή-

Ζτο €πίκ€ντρο του πολιτικού 
διαλόγου πρίπα να τ«8ούν πάλι 

τόοο τα ζητήματα της κοινωνικής 
πολιτικής όοο και του ρόλου των 

αναβαθμισμένων θεσμών τοπικής 
ανάπτυξης.

τησης, φθάνουν στα όριά τους. Τα φαινόμενα 
της αποβιομηχάνισης, της διαρθρωτικής ανερ
γίας και του στασιμοπληθωρισμού συνιστούν 
μόνιμα χαρακτηριστικά της συνεχιζόμενης οι
κονομικής κρίσης.
Το υπάρχον μοντέλο αναδιανομής και οι πολι
τικές του κράτους πρόνοιας υφίστανται σοβα
ρές αναδιατάξεις. Στη φάση παρατεταμένης 
οικονομικής κρίσης αποκαλύπτονται οι αντι
φάσεις και τα όρια των σοσιαλδημοκρατικών 
πολιτικών του κράτους πρόνοιας, που αδυνα
τεί να εξασφαλίσει την πλήρη απασχόληση. Η 
δημοσιονομική κρίση και οι περικοπές στον 
κρατικό προϋπολογισμό περιορίζουν τα περι
θώρια του κράτους πρόνοιας, το οποίο γίνεται 
πλέον αντικείμενο διαπάλης κοινωνικών ομά
δων για εξασφάλιση των υπηρεσιών του που 
απειλούνται με υποβάθμιση.
Στο πλαίσιο της κρίσης αυτής αναδεικνύονται 
μονεταριστικές πολιτικές ελέγχου της προ
σφοράς και της ζήτησης του χρήματος, ενώ 
κυριαρχούν νεοφιλελεύθερες πολιτικές διακυ
βέρνησης, οι οποίες αμφισβητώντας τις ανα
διανεμητικές λειτουργίες του κράτους προ
βάλλουν ως στόχους: τη μείωση των δαπανών 
του κοινωνικού κράτους, την ιδιωτικοποίηση 
μέρους των κοινωνικών παροχών, το σπάσιμο 
των ενιαίων ρυθμίσεων (π.χ. συλλογικές δια
πραγματεύσεις), την εξατομίκευση παροχής 
υπηρεσιών ανάλογα με τη συμβολή του κάθε 
ατόμου κ.ά.
Η κρίση του κοινωνικού κράτους συμβαδίζει 
με την αναδιάρθρωση της σχέσης κεντρικού- 
τοπικού και τη διαφοροποίηση των τοπικών 
παραγωγικών συστημάτων στο πλαίσιο μιας ε- 
ντεινόμενης διεθνοποίησης. Οι δεκαετίες ’80 
και ’90 χαρακτηρίζονται τόσο από τάσεις απο
κέντρωσης και αναβάθμισης των τοπικών θε
σμών (π.χ. όσον αφορά τις πηγές εσόδων και 
τη χρηματοδότηση), όσο και τάσεις αυξανόμε
νης συγκεντροποίησης (π.χ. όσον αφορά τον 
έλεγχο από το κεντρικό επίπεδο και τη δ ια 
μόρφωση προϋποθέσεων άσκησης τοπικών 
πολιτικών).

Τοπικοί θεσμοί

Με τη μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων 
προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι τοπικοί θε

σμοί προσανατολίζονται προς την τοπική ανά
πτυξη και την επιχειρηματική δράση, εντασ
σόμενοι έτσι στην κυρίαρχη τάση οικονομικής 
αναδιάρθρωσης.
Οι τοπικές πολιτικές υιοθετούν μορφές πα
ροχής υπηρεσιών και αγαθών που στηρίζο
νται σε ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Η ι
διωτικοποίηση ορισμένων πεδίων πολιτικών, 
είτε μέσω της πώλησης υπηρεσιών και αγα
θών στον ιδιωτικό τομέα (π.χ. ιδιωτικοποίη
ση της κοινοτικής κατοικίας στην Α γγλία), 
είτε μέσω της ανάθεσης σε ιδιωτικές ετα ι
ρείες τμήματος της παροχής υπηρεσιών (π.χ. 
αποκομιδή απορριμμάτων), αποτελεί τρ έ
χουσα πρακτική. Παράλληλα, οι τοπικοί θε
σμοί (ΟΤΑ, Περιφέρειες κ. ά.) έχουν αποδυ- 
θεί σε έναν ανταγωνισμό μεταξύ τους, προ
σπαθώντας να βελτιώσουν τη θέση τους στο 
διεθνή καταμερισμό της εργασίας, μέσω της 
προώθησης κινήτρων για επενδύσεις. Τα κί
νητρα αυτά μπορεί να αφορούν τη δημιουρ
γία νέου τύπου υποδομών για δυναμικές επι
χειρήσεις (π.χ. τεχνολογικά πάρκα, τεχνοπό- 
λεις κ.ά.), φοροαπαλλαγές, απλοποίηση δια
δικασιών αδειοδότησης γ ια  χω ροθετήσεις 
κ.ά.
Το τοπικό κράτος, που αναδείχθηκε ως ση
μαντικό επίπεδο άσκησης κοινωνικών πολι
τικών την περίοδο της ανάπτυξης του κρά
τους πρόνοιας, υφίσταται σοβαρές αναδια
τάξεις όσον αφορά τη μετατόπιση του περιε
χομένου των δραστηριοτήτων και του ρόλου 
του.
Και τα ερωτήματα που τίθεντα ι ε ίνα ι από 
ποιες πολιτικές και σε ποιο επίπεδο (τοπικό, 
εθνικό, ευρωπαϊκό) θα αντιμετωπισθούν τα 
οξυμμένα κο ινω νικά προβλήματα όπως η 
διαρθρωτική ανεργία, η νέα φτώχεια, ο κοι
νωνικός αποκλεισμός.
Σήμερα, στην πορεία  γ ια  την αναθεώρηση 
του M aastrich στη διακυβερνητική (1996), 
θα πρέπει να τεθεί επιτακτικά το αίτημα ε
παναπροσδιορισμού των στοιχειωδών κοι
νωνικών λειτουργιών που θα πρέπει να εξα
σφαλίζουν οι νέοι πολιτικοί θεσμοί (τοπικοί, 
περιφερειακοί, εθνικοί, ευρωπαϊκοί), ώστε 
το αναπτυξιακό ζήτημα να τεθεί όχι μόνο με 
όρους σταθεροποίησης και ονομαστικής σύ
γκλισης, αλλά στη βάση ενός νέου αξιακού 
πλαισίου κοινωνικών δικαιωμάτων και ανα
διανεμητικών στόχων.
Προϋπόθεση γ ι’ αυτό είναι να τεθούν στο ε
πίκεντρο του πολιτικού διαλόγου πάλι τα ζη
τήματα κοινωνικής πολιτικής και του ρόλου 
των αναβαθμισμένων τοπικών θεσμών, τόσο 
σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

*  Καθηγητής Τμήματος Αστικής και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης στο 
Πάντειο Πανεπιστήμιο
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Κρίση της πολιτικής 
και κρίση 
εκπροσώπησης
Χριστόφορος Ι^ρναρβάκης*

Η  δεκαετία του ’90 χαρακτηρίζεται από την αυξανόμενη τάση 
«απαξίωσης της πολιτικής». Για πρώτη φορά ιιαρατηρείται -  και μάλιστα 
σε τέτοιο μεγάλο βαθμό -  η μετάβαση από την υπερπολιτικοποίηση στην 
άρνηση της πολιτικής, από την πολιτική συμμετοχή στη νομιμοποίηση 
αντιπολιτικών ή αντιεκλογικών πρακτικών, από τη δυναμική των 
κομμάτων στον αντικομματισμό, από τη δύναμη των ιδεών και την 
ιδεολογία της συλλογικότητας στη γενική κρίση αξιοπιστίας του 
πολιτικού, αλλά και πνευματικού δυναμικού της χώρας.

Αν οι προηγούμενες δεκαετίες στην Ελλάδα 
χαρακτηρίσθηκαν από μια μεγάλης έκτασης ε
νεργοποίηση των πολιτών, η δεκαετία του ’90 
χαρακτηρίζεται από την αυξανόμενη τάση «α
παξίωσης της πολιτικής». Το φαινόμενο βε
βαίως δεν είναι μόνο ελληνικό, ωστόσο για 
την ελληνική κοινωνία είναι, θα έλεγε κανείς, 
ιστορικά πρωτότυπο: για πρώτη φορά παρατη- 
ρείται -  και μάλιστα σε τέτοιο μεγάλο βαθμό -  
η μετάβαση από την υπερπολιτικοποίηση στην 
άρνηση της πολιτικής, από την πολιτική συμ
μετοχή στη νομιμοποίηση αντιπολιτικών ή α 
ντιεκλογικών πρακτικών, από τη δυναμική των 
κομμάτων στον αντικομματισμό, από τη δύνα
μη των ιδεών και την ιδεολογία της συλλογι
κότητας στη γενική κρίση αξιοπιστίας του πο
λιτικού, αλλά και πνευματικού δυναμικού της 
χώρας.
Η Πανελλαδική Έ ρευνα Πολιτικής Συμπερι
φοράς που διενήργησε το Ινστιτούτο Ερευνών 
ΡΈ .Ο . τον Ιούνιο του 1995 για λογαριασμό 
του ΠΑΣΟΚ έδειξε, ότι η νομιμοποίηση πολι
τικών ιδεολογιών και πρακτικών, που και στο 
πρόσφατο ακόμα παρελθόν δεν είχαν ιδεολο
γικό έρεισμα, έχει προχωρήσει σημαντικά. 
Έ να  αυξανόμενο ρεύμα πολιτών (43,5%) έχει 
την άποψη ότι η Λευκή ή Άκυρη ψήφος αποτε
λεί σήμερα πολιτική στάση, ενώ ένα 41,3% έ
χει αρχίσει να σκέφτεται την πιθανότητα μιας 
τέτοιας ψήφου (Διάγραμμα 1). Στο εσωτερικό 
των σημερινών ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ οι α
νάλογες τάσεις καταγράφονται εξίσου σοβα

ρές: Το 34% όσων ψηφίζουν σήμερα το κυ
βερνητικό κόμμα πιστεύει ότι το Λευκό/Άκυ- 
ρο αποτελεί πολιτική στάση και επιλογή, ενώ 
το 29.5% έχει αρχίσει να σκέφτεται την πιθα
νότητα μιας τέτοιας επιλογής. Ανάλογα ποσο
στά εκφράζονται σε όλους τους πολιτικούς 
χώρους, καθιστώντας την τάση αυτή, που άλ
λωστε σε μεγάλο βαθμό καταγράφηκε στις 
Ε υρω εκλογές του 1994, αρκετά εύγλωττη 
(Διαγράμματα 2 και 3).
Ωστόσο, οι αντιπολιτικές ή και αντικομματικές 
στάσεις δεν περιορίζονται μόνο στη νομιμο
ποίηση της Λευκής ή της Άκυρης ψήφου. Η 
άρνηση της πολιτικής, το αίσθημα απογοήτευ
σης και αδιεξόδου, η απόσταση από τα κόμμα
τα και τους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς, τεί
νουν να λάβουν το χαρακτήρα μιας γενικευμέ- 
νης ιδιότυπης «κοινωνικής εξέγερσης». Είναι 
χαρακτηριστικό -  και συνάμα ανησυχητικό -  
το γεγονός ότι σήμερα μόλις το 20.6% των πο
λιτών αισθάνεται «κοντά» ή «πολύ κοντά» στα 
πολιτικά κόμματα της χώρας, ενώ το 58.9% 
«μακριά» ή «πολύ μακριά» (Διάγραμμα 4). Το 
ενδιαφέρον για την πολιτική βρίσκεται σήμε
ρα στο χαμηλότερο για την Ελλάδα σημείο: το 
1985, σύμφωνα με τις έρευνες του Εθνικού 
Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, όσοι ενδιαφέ
ρονταν (πολύ ή αρκετά) για την πολιτική α 
νερχόταν σε 58%, ενώ σήμερα, δέκα χρόνια 
κατόπιν, φθάνει μόλις το 39%. Μάλιστα, στις 
μικρότερες ηλικίες (18-24 ετών) το ποσοστό 
ενδιαφέροντος μόλις και αγγίζει το 28%.



Αλλά και η κλίμακα συναισθημάτων που έχει 
διαμορφωθεί στην κοινή γνώμη για την πολιτι
κή μόνο σκεπτικισμό είναι δυνατόν να προκα- 
λέσει. Η απογοήτευση (43.7%), η δυσπιστία 
(31,7%), η αδιαφορία (24.7%) και η αηδία 
(15.2%) είναι τα συναισθήματα που προκαλεί 
σήμερα η αναφορά στην έννοια της πολιτικής. 
Στον αντίποδα, το ενδιαφέρον (17.8%), η επι
θυμία συμμετοχής (5.5%), ο ενθουσιασμός 
(2.8%) δίνουν μια μελαγχολική εικόνα. Το 
φαινόμενο, βεβαίως, είναι αρκετά σοβαρό, όχι 
μόνο για την έκταση που τείνει να λάβει, αλλά 
και για τις αιτίες που το έχουν δημιουργήσει. 
Είναι γνωστό ότι η επιδείνωση των κοινωνι
κών και οικονομικών προβλημάτων της ελλη
νικής κοινωνίας από τις αρχές της δεκαετίας 
του ’90 έχει δημιουργήσει ένα βαθύ ρήγμα 
στην κοινωνική συνοχή, ενώ, βεβαίως, έχει αυ
ξήσει επικίνδυνα τις κοινωνικές ανισότητες. 
Τα οικονομικά προβλήματα, η ανεργία, η συρ
ρίκνωση του εισοδήματος βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος, κυρίως των 
λαϊκών κοινωνικών στρωμάτων (Διάγραμμα 
5). Από την άλλη μεριά, όλο και περισσότερο 
σταθεροποιείται στη συνείδηση των πολιτών η 
άποψη ότι τα καλύτερα μακρο-οικονομικά με
γέθη της ελληνικής οικονομίας επιτυγχάνονται 
σε βάρος των μισθωτών και των κατώτερων 
κοινωνικών στρωμάτων. Οι παρατεταμένες 
πολιτικές λιτότητας και ταυτόχρονα η υποχώ
ρηση του κράτους πρόνοιας, που είχε κατα
κτηθεί κατά τη δεκαετία του ’80, δεν ανατρά
πηκαν, τουλάχιστον σε εμφανή για τις λαϊκές 
τάξεις βαθμό, με την επάνοδο του ΠΑΣΟΚ 
στην κυβερνητική εξουσία, γεγονός που συνέ
βαλε καθοριστικά στο να κερδίσει έδαφος μια 
ιδεολογία άρνησης της πολιτικής και αποστρο
φής από τα κόμματα, ακριβώς μέσα από μια 
διαδικασία «ταύτισης» ή «εξομοίωσης» των 
πολιτικών κομμάτων. Είναι χαρακτηριστικό ό
τι εκείνα τα κοινωνικά στρώματα, που εξακο
λουθούν να στηρίζουν το ΠΑΣΟΚ, αλλά και 
αποτελούν τον κορμό μιας ιστορικά διαμορ
φωμένης λαϊκής κοινωνικής συμμαχίας στη 
χώρα (ειδικευμένοι και ανειδίκευτοι εργάτες, 
μισθωτοί δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αγρό
τες), διακατέχονται σε μεγαλύτερο βαθμό από 
την απογοήτευση της πολιτικής και την απαι
σιοδοξία για την έκβαση των πραγμάτων.
Η «απομυθοποίηση» του ΠΑΣΟΚ σ’ αυτό το 
σημείο τείνει να λάβει επικίνδυνες διαστά
σεις, τόσο για το ίδιο το κόμμα όσο και για το 
πολιτικό σύστημα ευρύτερα. 55.3% των πολι
τών πιστεύει σήμερα ότι κανένα  κόμμα δεν 
μπορεί να αυξήσει τους μισθούς και τις συντά
ξεις και να εγγυηθεί ένα καλύτερο επίπεδο 
διαβίωσης. 54.8% των πολιτών πιστεύει επί
σης ότι κανένα κόμμα δεν μπορεί να καταπο
λεμήσει την ακρίβεια, ενώ ένα 50.9% διαπι
στώνει την ίδια κατάσταση και στον τομέα κα
ταπολέμησης της ανεργίας. Έ ν α  ποσοστό 
60% πιστεύει ακόμα ότι κανένα κόμμα δεν εν- 
διαφέρεται για τους φτωχούς. Ακόμα και στο

Η ανάγκη να υηάρξ« μια Βαθιά 
8{β|ΐική τομή ατον τρόπο 
λειτουργίας του πολιτικού 

ουοτήματος είναι επιτακτική.
Η πολιτική διαδικασία πρέπει να 

ξαναβρεί τον τρόπο να εμπνέει και 
να δίνει λύσεις, να αυτοκαθορίζεται 

και όχι να υποτάσσεται.

χώρο της Υγείας, όπου το ΠΑΣΟΚ είχε κατα
φέρει ιστορικά να αντλήσει ένα τεράστιο πο
λιτικό κεφάλαιο, σήμερα εμφανίζεται με πε
ριορισμένο βεληνεκές.
Η «αρνητικότητα» των πολιτών απέναντι στα 
κόμματα και στις υλοποιούμενες πολιτικές τεί
νει να διαμορφώσει ένα τεράστιο κενό πολιτι
κής εκπροσώπησης, το οποίο αφορά κυρίως 
στο σημερινό κυβερνητικό κόμμα, αλλά δεν 
περιορίζεται σ’ αυτό. Ευρύτερες λαϊκές κοι
νωνικές κατηγορίες αδυνατούν -  ή διαισθάνο
νται πως αδυνατούν -  να βρουν τρόπους πολι
τικής έκφρασης και άρθρωσης των συμφερό
ντων τους, βλέποντας τους παραδοσιακούς 
φορείς εκπροσώπησής τους (τα κόμματα της 
Αριστερός και κυρίως το ΠΑΣΟΚ, καθώς και 
τα συνδικάτα ή σωματεία) να μην υλοποιούν ή 
να μην επιβάλλουν μια άλλη, διαφορετικά ιε
ραρχημένη, κοινωνική και οικονομική πολιτι
κή. Η «άρση» της διαφορετικότητας των πολι
τικών κομμάτων, μια τάση που προωθείται άλ
λωστε από αρκετές πλευρές υπό την ιδεολογι
κή επικάλυψη της «σύγκλισης των κομμάτων», 
δεν θίγει ωστόσο μόνο το ΠΑΣΟΚ. Ή , για να 
το διατυπώσουμε καλύτερα, στο μέτρο που θί
γει το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή το κόμμα-επίκεντρο

και άξονα της πολιτικής σκηνής τα τελευταία 
είκοσι χρόνια, θέτει σε κίνδυνο το σύνολο των 
δημοκρατικών θεσμών του πολιτικού συστή
ματος. Ας μη λησμονείται, άλλωστε, ότι το 
ΠΑΣΟΚ λειτούργησε μέχρι και πρόσφατα ως 
το τελευταίο ανάχωμα του κομματικού συστή
ματος, αναγορευόμενο στο μοναδικό -μετά 
την αποτυχία της νεοφιλελεύθερης πολιτικής 
και την ανοικτή κρίση στο χώρο της παραδο
σιακής αριστερός- παράγοντα σταθερής κοι
νωνικής και πολιτικής αναφοράς. Αν οι τάσεις 
αυτονόμησης των πολιτών από το πολιτικό σύ
στημα και τους δημοκρατικούς θεσμούς βρουν 
τα επόμενα χρόνια ακόμη μεγαλύτερο έδαφος 
για να αναπτυχθούν, η κρίση εκπροσώπησης 
θα βαθύνει με άγνωστες συνέπειες.
Οι προκλήσεις της εποχής είναι κατά συνέ
πεια  πάμπολλες. Η ανάγκη να υπάρξει μια 
βαθιά θεσμική τομή στον τρόπο λειτουργίας 
του πολιτικού συστήματος είναι επιτακτική. Η 
πολιτική διαδικασία πρέπει να ξαναβρεί τον 
τρόπο να εμπνέει και να δίνει λύσεις, να αυτο- 
καθορίζεται και όχι να υποτάσσεται. Και στην 
κατεύθυνση αυτή ο ρόλος και η έννοια του σο
σιαλιστικού κόμματος ως συλλογικού διανο
ούμενου και πρωταρχικού διαμορφωτή πολιτι
κής είναι αναγκαίος.
Αλλά προϋπόθεση γ ι’ αυτό είναι η πολιτική 
(και κυρίως η δημοκρατική πολιτική) να ξανα
βρεί το χαμένο κοινωνικό της πρόσωπο. Να 
συνδεθεί ξανά με τις κοινωνικές προσδοκίες 
και να αποκαταστήσει νέες σχέσεις εμπιστο
σύνης. Σε μια συγκυρία που οι συλλογικότητες 
έχουν συκοφαντηθεί τόσο πολύ, είναι μονό
δρομος για ένα σοσιαλιστικό κόμμα η αναζή
τηση των τρόπων εκείνων που στη σημερινή 
συγκυρία θα απαντήσουν θετικά στο πρόβλη
μα αυτό.
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Μετά τα
αποτελέσματα των 
πρόσφατων εκλογών 
στην Τουρκία δεν 
φαίνεται να αλλάζουν 
και πολλά πράγματα 
στο πολιτικό σκηνικό 
της χωράς. Γι αυτό 
αναζητεί!αι και πάλι 
μια κεντροδεξιά λύση, 
που θα επιθυμούσε να 
στηρίζεται από την 
κεντροαριστερά με 
πρόθεση και 
αιτιολόγηση να 
αποτρέφει την

Η κυβερνητική 
κρίση στην Τουρκία
Η διαφαινόμενη κυβερνητική' αστάθεια, η οποία εκτιμάται ότι δεν θα 
ξεπεραστεί σύντομα, καθώς και η άνοδος των ισλαμιστών δεν 

προσφέρουν προοπτικές τέτοιες που να διασφαλίζουν την έξοδο της 
χώρας από τη χρόνια οικονομική κρίση που τη μαστίζει. Ο συνασπισμός 
τριών ή τεσσάρων συμμαχικών κυβερνήσεων, κάτω από τις πιέσεις της 

Λύσης, των οικονομικών παραγόντων της χώρας, αλλά και του φόβου 

των ισλαμιστών, δεν θα είναι σε θέση να λύσει τα μεγάλα προβλήματα 

της τουρκικής κοινωνίας.

ανάθεση 
σχηματισμού 
κυβέρνησης στους 
ισλαμιστές, οι οποίοι 
αναδείχτηκαν νικητές 
των εκλογών με 
σχετική πλειοψηφία.

Μ
ετά τα αποτελέσματα των πρόσφα
των εκλογών στην Τουρκία δεν 
φαίνεται να αλλάζουν και πολλά 
πράγματα στο πολιτικό σκηνικό 

της χώρας. Γι’ αυτό αναζητείται και πάλι μια 
κεντροδεξιά λύση, που θα επιθυμούσε να στη
ρίζεται από την κεντροαριστερά με πρόθεση 
και αιτιολόγηση να αποτρέψει την ανάθεση 
σχηματισμού κυβέρνησης στους ισλαμιστές, οι 
οποίοι αναδείχτηκαν νικητές των εκλογών με 
σχετική πλειοψηφία. Επομένως, η πολιτική

κρίση στην Τουρκία που σοβούσε από τις 20 
Σεπτεμβρίου, με τη διάλυση της κυβέρνησης 
Συνασπισμού του Κόμματος του Ορθού Δρό
μου της πρωθυπουργού Τανσού Τσιλέρ και 
του Λαϊκού Κόμματος υπό το νέο ηγέτη Μπαϊ- 
κάλ, απεκάλυψε πόσο εύθραυστο είναι το πο
λιτικό σύστημα στην χώρα αυτή. Οι διαφωνίες, 
που στάθηκαν αφορμή για την κυβερνητική 
κρίση, συνδέονται με την πορεία εκδημοκρατι
σμού της χώρας, τις ατομικές και συνδικαλιστι
κές ελευθερίες και γενικότερα με το δημοκρα
τικό έλλειμα και την ανάγκη εκσυγχρονισμού 
της τουρκικής κοινωνίας. Είναι σαφές ότι στις 
ηγετικές τάξεις της Τουρκίας υπάρχουν δια
φορετικές απόψεις για τη στρατηγική που πρέ
πει να ακολουθήσει η χώρα στο σημερινό με
ταβαλλόμενο κόσμο. Η κουρδική εξέγερση ε
ξάλλου, που έχει εξελιχθεί σε ολοκληρωμένη 
πολεμική σύγκρουση, είναι ίσως η λυδία λίθος 
της εσωτερικής κατάστασης στην Τουρκία.

Πολιτικός προσανατολισμός

Οι δυνάμεις που συγκρούονται στην Τουρκία 
είναι ποικίλες και εκφράζονται σε διαφορετι
κά επίπεδα. Υπάρχουν πρώτα οι δυνάμεις που 
επιδιώκουν μια δυτικόστροφη πολιτική, με 
διαφορετική αντίληψη όμως όσον αφορά στην 
έκταση και στο βάθος του εκδημοκρατισμού. 
Ο Μπαϊκάλ, που εκφράζει μια προοδευτική 
μερίδα της κοινωνίας, στηρίζει τις δημοκρατι
κές αλλαγές, ενώ η Τσιλέρ, που εκφράζει συ
ντηρητικές δυνάμεις, ενώ υποστηρίζει τις αλ
λαγές είναι πιο επιφυλακτική. Πιο συντηρητι
κός και επιφυλακτικός στο θέμα των μεταρ-
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ρυθμίσεων είναι ο ηγέτης του άλλου δεξιού 
κόμματος της Μητέρας Πατρίδας, Γιλμάζ. 
Βασικός παράγοντας όμως στη διαμόρφωση 
της τουρκικής πολιτικής είνα ι ο τουρκικός 
στρατός που αντιτίθεται σε περαιτέρω εκδη
μοκρατισμό. Η κεμαλική παράδοση του στρα
τού είναι δυτικόστροφη αλλά με μεγάλη επι- 
φυλακτικότητα προς τα δημοκρατικά ανοίγμα
τα που οι στρατιωτικοί φοβούνται ότι θα οδη
γήσουν σε φυγόκεντρες δυνάμεις και σε γενί
κευση των κοινωνικών, πολιτικών, θρησκευτι
κών, φυλετικών και άλλων συγκρούσεων.
Μία άλλη κατηγορία δυνάμεων είναι οι εθνι- 
κιστές τόσο της δεξιάς -  το κόμμα της Εθνικής 
Δράσης του Τουρκές -  όσο και της αριστερός 
-  το Κόμμα της Δημοκρατικής Αριστερός του 
Ετσεβίτ -  που είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικά 
στο δυτικό προσανατολισμό της Τουρκίας. 
Από την άλλη πλευρά υπάρχει το Κόμμα της 
Ευημερίας του Ερμπακάν, με ισλαμικές και 
συντηρητικές τάσεις, που, όπως έδειξαν και 
τα πρόσφατα εκλογικά αποτελέσματα, έχει τα 
τελευταία χρόνια ενδυναώσει την επιρροή 
του. Ο κίνδυνος του ισλαμισμού, όμως, στην 
Τουρκία, δεν πρέπει να υπερτιμάται γιατί η 
παράδοση, η φύση και το δόγμα των μουσουλ
μάνων της Τουρκίας είναι εντελώς διαφορετι
κά απ’ ό,τι σε ορισμένες αραβικές χώρες. Τον 
κίνδυνο αυτό τον χρησιμοποιούν όμως κάθε 
τόσο οι Τούρκοι ιθύνοντες απέναντι στη Δύση 
για να αποσπούν την υποστήριξή της.
Όσον αφορά το οικονομικό κατεστημένο στην 
Τουρκία και τον επιχειρηματικό κόσμο, εμφα
νίζονται διαφορετικές απόψεις· η μία φαίνε
ται να υποστηρίζει την τελωνειακή Ένωση με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (έμποροι, επιχειρημα
τίες, επενδυτές), ενώ η άλλη επιθυμεί τη συνέ

χιση του προσανατολισμού και της δασμοδίαι- 
της οικονομίας (βιομήχανοι, εξαγωγείς κ.λπ.). 
Άλλωστε είναι αλήθεια ότι η υποδοχή που συ
νάντησε η Τελωνειακή Ένωση δεν υπήρξε ε
νιαία από τον οικονομικό και από τον πολιτι
κό κόσμο.

Ανθρώπινα δικαιώματα

Η διεθνής πίεση, παράλληλα, που έχει ασκη
θεί κυρίως μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβού
λιο το οποίο ενέκρινε την Τελωνειακή Ένωση 
με οσμένους όρους, όπως: τη συμμόρφωση της 
Τουρκίας με ένα ελάχιστο επίπεδο δημοκρατι
κών αρχών και σεβασμού των ανθρωπίνων δι
καιωμάτων, την απελευθέρωση των Κούρδων 
βουλευτών και αλλαγή στάσης στο Κυπριακό, 
έχει δημιουργήσει εσωτερικές τριβές στην 
τουρκική κυβέρνηση. Οι κυβερνήσεις των δυτι
κών χωρών της Ευρώπης και των ΗΠΑ, παρά 
το γεγονός ότι επιθυμούν να στηρίξουν την 
Τουρκία και παρά τις π ιέσεις που ασκούν 
προς τους Ευρωβουλευτές δεν μπορούν από 
την άλλη πλευρά να αγνοήσουν εντελώς τη θέ
ση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και διαφό
ρων άλλων διεθνών οργανώσεων.
Η νέα συνεργασία της Τσιλέρ με τον Μπαϊ- 
κάλ είναι περιορισμένης αποστολής με στόχο 
τη διεξαγωγή εκλογών ίσως στις 24 Δεκεμβρί
ου 1995. Εάν πρόκειται να διεξαχθούν τότε 
πρόωρες εκλογές, μειώνονται ακόμη περισσό
τερο οι πιθανότητες πραγματοποίησης των δη
μοκρατικών μεταρρυθμίσεων που είχε υπο- 
σχεθεί η κυβέρνηση της Τσιλέρ και τις οποίες 
απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οικονομία

Εν τω μεταξύ η Τουρκία υφίσταται αρνητικές 
συνέπειες από τη χρόνια οικονομική κρίση 
που τη μαστίζει. Οι αξίες στο χρηματιστήριο 
της Κωνσταντινούπολης παρουσιάζουν πτωτι
κή τάση, ενώ η κοινωνική αναταραχή και το 
απεργιακό κύμα στις επιχειρήσεις του δημόσι
ου τομέα έχουν προσλάβει πρωτοφανείς δια
στάσεις.
Παρά την αξιοσημείωτη βελτίωση του ισοζυ
γίου τρεχουσών συναλλαγών και πληρωμών 
και τη σημαντική ενίσχυση των συναλλαγματι
κών αποθεμάτων, που ξεπέρασαν τα 12 δισ. 
δολ., δεν αναμένεται να υπάρξει πτώση του 
πληθωρισμού κάτω του 80%. Από την άλλη 
πλευρά αναμένεται ότι για πρώτη φορά μετά 
από μια τριετία θα υπάρξουν θετικοί δείκτες 
ανάπτυξης. Μεγάλο πρόβλημα της τουρκικής 
οικονομίας αποτελούν τα δημοσιονομικά ελ
λείμματα λόγω των δαπανηρών στρατιωτικών 
επιχειρήσεων κατά του ΡΚΚ, -  7-8 δισ. δολ. 
για το 1994, -  η τελμάτωση του προγράμματος 
των ιδιωτικοποιήσεων και η αύξηση της ανερ
γίας, που έχει εξακοντισθεί στο 15%.
Στον τομέα του εκδημοκρατισμού, η κυβέρνη
ση της κυρίας Τσιλέρ πέτυχε την υπερψήφιση 
τον περασμένο Ιούλιο δεκαέξι (16) από τα 21 
άρθρα του πακέτου τροπολογιών του Συντάγ
ματος του 1992. Πρόκειται για μια θετική, αν 
και όχι ευρείας σημασίας κίνηση που, πάντως, 
χρησιμοποιήθηκε ως επιχείρημα για την υπερ
ψήφιση της συμφωνίας Τελωνειακής Ένωσης 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον περασμέ
νο Δεκέμβριο.
Από την άλλη πλευρά, καμία πρόοδος δεν έχει 
σημειώνεται σχετικά με την αλλαγή στον αντι- 
τρομοκρατικό νόμο (άρθρο 8) και την αποφυ- 
λάκιση των 6 Κούρδων βουλευτών του κόμμα
τος DEP, ενώ εξακολουθεί να αναμένεται η ε
φαρμογή της εξαγγελίας περί «διοικητικής α
ποκέντρωσης» που στο παρελθόν έχει υπο- 
σχεθεί η Τσιλέρ. Η πραγματική κατάσταση 
στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξα
κολουθεί να είναι αξιοθρήνητη, χωρίς προο
πτική βελτίωσης. Η τουρκική Ένωση Ανθρω
πίνων Δικαιωμάτων ανακοίνωσε ότι μόνο κα
τά το μήνα Αύγουστο 21 άτομα έχασαν τη ζωή 
τους ενώ τελούσαν υπό περιορισμό ή δολοφο
νήθηκαν από αγνώστους.

Διεθνείς σχέσεις

Ό σ ο ν  αφ ορά  τα εξω τερ ικά  ζητήματα της 
Τουρκίας:
Οι σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία, παρά 
τη σημαντική οικονομική συνεργασία, είναι 
πάντοτε σχέσεις γεωπολιτικού και γεωοικο- 
νομικού ανταγωνισμού, που δεν παρέχει σο
βαρές προοπτικές εκτόνωσης, συνεπεία, κυ-
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ρίως, των φιλοδοξιών της Τουρκίας στην Κε
ντρική Ασία, την Υπερκαυκασία και το Βό
ρειο Καύκασο, ειδικότερα δε της στάσης της 
Ά γκυρας στο ζήτημα της Τ σετσενία ς, της 
διελκυστίνδας των πετρελαιαγωγών (η συμ
φωνία για δεύτερο πετρελαιαγωγό από τη Γε- 
ωργία ενισχύει αναμφισβήτητα την τουρκική 
θέση αλλά δεν κλείνει οριστικά τον ανταγωνι
σμό μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας στο θέμα 
αυτό), αλλά και της αντίθεσης για την αναθε
ώρηση των οροφών της Συμφωνίας Μείωσης 
των Συμβατικών Δυνάμεων στην Ευρώπη 
στην περιοχή του Καυκάσου, όπως επιθυμεί η 
Μόσχα. Τις σχέσεις των δύο χωρών σκιάζει 
επίσης η διαμετρικά αντίθετη τοποθέτησή 
τους στο ζήτημα της Βοσνίας και η υποψία της 
Τουρκίας π ερ ί ρωσικής υποστήριξης στο 
ΡΚΚ.
Η τουρκική παρουσία στον Καύκασο, παρά 
τις μεγάλες προσπάθειες που έχει κάνει η 
τουρκική κυβέρνηση, δεν είναι αυτή που αρχι
κά επεδίωξε. Οι χώρες αυτές του Καυκάσου 
μπορεί να έχουν κοινές πολιτιστικές ρίζες με 
την Τουρκία, έχουν όμως άλλη οργάνωση και 
άλλες ανάγκες από αυτές που μπορεί η Τουρ
κία να ικανοποιήσει, όπως επενδύσεις, σύγ
χρονη τεχνολογία κ.λπ.
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ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1995

Κ Ο Μ Μ Α Τ Α Π ο σ ο σ τό  (%) Έ δ ρ ε ς

Κ όμμα Ε υημ ερίας (RP) 21,34 158

Κ όμμα Μ η τέρα ς Π ατρίδας (ΑΝΑΡ) 19,66 132

Κ όμμα Ο ρθού Δ ρόμου (DYP) 19,20 135

Κ όμμα Δημοκρατικής Α ριστερός (D SP ) 14,65 75

Ρ επ ουμ π λικ α νικ ό  Ααϊκό Κ όμμα (G H P) 10,71 50

Κ όμμα Ε θνικ ιστικ ής Κ ίνη σ η ς (Μ Η Ρ) 8,18

Κ όμμα Α αϊκής Δ ημοκρατίας (H A D E P) 4,18

Ν εοδημοκρατική  Κ ίνηση  (YDH) 0,48

Κ όμμα Έ θ ν ο υ ς  (Μ Ρ) 0,46

Κ όμμα Α να γέννη σ η ς (YDP) 0,34

Ε ργατικό Κ όμμα (IP) 0,22

Ν έο Κ όμ μα (ΥΡ) 0,13

Ακανθώδη προβλήματα

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει η Τουρκία 
στα νότια σύνορά της με τη Συρία και το Ιράκ. 
Το Κουρδικό πρόβλημα περιπλέκει τις σχέ
σεις της Τουρκίας με τις χώρες αυτές, αλλά υ
πάρχουν και άλλα προβλήματα. Το θέμα των 
φραγμάτων που έχει φτιάξει η Τουρκία και ο 
περιορισμός των υδάτων που μπορεί να επι
βάλλει στον Τίγρη και στον Ευφράτη, μαζί με 
τον ευρύτερο ρόλο αστυνόμευσης και επιρ
ροής που επιδιώ κει να διαδραματίσει στην 
περιοχή σε συνεργασία με τις ΗΠΑ και το 
ΝΑΤΟ, διατηρούν την ένταση.

Ελληνοτουρκικές σχέσεις

Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις παραμένουν σε 
στασιμότητα, εξαιτίας της έλλειψης οποιοσ
δήποτε πολιτικής βούλησης από την τουρκική 
πλευρά να προχωρήσει σε σοβαρή και ουσια
στική συζήτηση του Κυπριακού προβλήματος, 
που αποτελεί το σοβαρότερο αγκάθι στις σχέ
σεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Αντίθετα, 
η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις της στο 
Αιγαίο και τις απειλές της για κήρυξη πολέ
μου στην περίπτωση που η Ελλάδα ασκήσει 
το νόμιμο δικαίωμά της για επέκταση των χω
ρικών της υδάτων στα 12 μίλια. Οι προσπά
θειες για μια προσέγγιση Ελλάδας-Τουρκίας 
με αμερικανική πρωτοβουλία δεν φαίνεται να

αποδίδουν και η προοπτική διαλόγου απομα
κρύνεται εξαιτίας της στάσης της Άγκυρας 
αλλά και της πολιτικής κρίσης που έχει ξε 
σπάσει.
Η εικόνα στο εσωτερικό της Τουρκίας αλλά 
και η έκρυθμη κατάσταση στα ζητήματα των 
διεθνών της σχέσεων δημιουργούν μια ρευ
στότητα για  την πολιτική ζωή και το μέλλον 
της Τουρκίας. Η διαφαινόμενη κυβερνητική 
αστάθεια, η οποία εκτιμάται ότι δεν θα ξεπε- 
ραστεί σύντομα, καθώς και η άνοδος των ι- 
σλαμιστών δεν προσφέρουν προοπτικές τέ

τοιες που να διασφαλίζουν την έξοδο της χώ
ρας από τη χρόνια οικονομική κρίση που τη 
μαστίζει. Ο συνασπισμός τριών ή τεσσάρων 
συμμαχικών κυβερνήσεων, κάτω από τις πιέ
σεις της Δύσης, των οικονομικών παραγόντων 
της χώρας, αλλά και του φόβου των ισλαμι- 
στών, δεν θα είναι σε θέση να λύσει τα μεγά
λα προβλήματα της τουρκικής κοινωνίας. Η 
κατάσταση αυτή θα εξασφαλίσει και πάλι στο 
στρατό την απόλυτη δυνατότητα να συνεχίσει 
να είνα ι ρυθμιστής της πολιτικής ζωής της 
Τουρκίας.
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Νεο διεθνες 
αεροδρόμιο 
της Αθήνας





Θέση

Το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας θα 
κατασκευασθεί σε μία έκταση 1650 Ηα (16.500 
στρέμματα) που βρίσκεται ανατολικά της πό
λης των Σπάτων και σε απόσταση 23 χιλ. από 
την Αθήνα.
Αυτό το νέο αεροδρόμιο της Αθήνας με τη μο
ντέρνα σχεδίαση και τον σύγχρονο εξοπλισμό 
του αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα 
υποδομής που έγιναν ποτέ στη χώρα μας. Θα 
συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση των αερο
μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή της Αθή
νας, θα είναι ένας μείζων κόμβος για διεθνείς 
συνδέσεις λόγω της στρατηγικής θέσεώς του 
και ταυτόχρονα θα αποτελέσει μοχλό ανάπτυ
ξης της Ελληνικής Οικονομίας στις νέες συν
θήκες που διαμορφώνονται στις διεθνείς αε
ρομεταφορές. Ταυτόχρονα με την έναρξη λει
τουργίας του Νέου Αεροδρομίου θα παυσει η 
λειτουργία του Αεροδρομίου στο Ελληνικό.

Πρόσβαση

Η νέα ελευθέραΛεωφόρος Σπάτων-Ελευσίνας 
θα συνδέσει το νέο αεροδρόμιο με την πόλη 
των Αθηνών. Η κύρια οδική είσοδος του Αε
ροδρομίου θα γίνεται από το νότο. Η είσοδος 
αυτή θα εξυπηρετεί τους επιβάτες καθώς επί
σης και τις κινήσεις των οχημάτων που έχουν 
σχέση με τους εμπορευματικούς σταθμούς, τα 
κτίρια τροφοδοσίας των αεροσκαφών, αλλά 
και τα λοιπά διοικητικά κτίρια.
Μελλοντικά προβλέπεται η σύνδεση του αε
ροδρομίου με το μετρό της Αθήνας μέσω του 
προαστειακού σιδηροδρόμου.

Χώρος κίνησης αεροσκαφών

Το αεροδρόμιο θα έχει όνο ανεξαρτήτους δια
δρόμους απογειώσεων-προσγειώσεων αερο
σκαφών μήκους 4.240 μ. πλάτους 60 μ. και σε 
αξονική απόσταση μεταξύ τους 1.575 μ. Επί
σης υπάρχει πρόβλεψη  και γ ια  κατασκευή 
μελλοντικά του τρίτου διαδρόμου.
Το σύστημα διαδρόμων και τροχοδρόμων σχε
διάστηκε έτσι ώστε να εξυπηρετήσει και τα 
μελλοντικά αεροσκάφη με άνοιγμα πτερύγων 
μέχρι 80 μέτρα.

Περιβαλλοντικοί παράμετροι

Τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη 
λειτουργία του αεροδρομίου θα ληφθούν υπό
ψη οι περιβαλλοντικοί όροι που έχουν τεθεί

για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων αυ
τών των δραστηριοτήτων στο περιβάλλον. 
Προς αυτή την κατεύθυνση θα κατασκευα- 
σθούν εγκαταστάσεις βιολογικού κ α θα ρ ι
σμού, φράγματα θορύβου για  την ελαχιστο- 
ποίηση της όχλησης από τις δοκιμές των κινη
τήρων των αεροσκαφών καθώς επίσης θα δη- 
μιουργηθεί και επιστημονική ομάδα η οποία 
και θα παρακολουθεί τα θέματα περιβάλλο
ντος σε καθημερινή βάση.

Εγκαταστάσεις αεροδρομίου

Το αεροδρόμιο κατά την έναρξη λειτουργίας
του θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εγκατα
στάσεις:
•  Έ ν α  κύριο αεροσταθμό με δυνατότητα μελ

λοντικής επέκτασης.
•  Έ να  δορυφορικό αεροσταθμό.
•  Πρόσβαση του αεροσταθμού από την πλευ

ρά της πόλης και χώρο στάθμευσης οχημά
των μπροστά στο αεροσταθμό σε δύο επίπε
δα (επίπεδα αναχωρήσεων-αφίξεων).

•  Δύο πυροσβεστικούς σταθμούς (κύριο και 
βοηθητικό).

•  Κτίριο Διοίκησης Αεροδρομίου.
•  Σύγχρονο σύστημα αεροβοηθημάτων που 

πληρεί τις σύγχρονες απαιτήσεις ασφαλεί
ας.

•  Ξενοδοχείο και κέντρο διασκέψεων.
•  Πύργο ελέγχου και τις σχετικές εγκαταστά

σεις υποστήριξης.
•  Κτίριο ΙΚΑ.
•  Κτίριο συντήρησης αεροδρομίου.
•  Κτίριο συντήρησης οχημάτων αεροδρομίου.
•  Δ ύο  κ τ ίρ ια  τρ ο φ ο δο σ ία ς  α εροσκαφ ώ ν  

(Catering).
•  Δύο κτίρια οχημάτων εξυπηρέτησης αερο

σκαφών.
•  Σταθμό καυσίμων.
•  Δύο εμπορευματικούς σταθμούς.
•  Κτίριο ταχυδρομείου.
•  Υγειονομικό σταθμό.
•  Σταθμούς καυσίμων για οχήματα δαπέδων 

στάθμευσης αεροσκαφών.
•  Κτίριο συντήρησης οχημάτων εξυπηρέτησης 

αεροσκαφών των αεροπορικωεεν εταιρει
ών.

•  Κτίριο ΕΡΗΙΕ.
•  Κτίριο αποθηκών και συντήρησης των αε

ροσκαφών.
•  Κτίριο συντήρησης των κινητήρων των αε

ροσκαφών.
•  Κτίριο δοκιμής κινητήρων.
•  Υπόστεγο συντήρησης των αεροσκαφών.
•  Κτίριο προσομοιωτού πτήσεων.
•  Εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων.
•  Εγκαταστάσεις παροχής νερού.
•  69 λειτουργικές θέσεις στάθμευσης αερο

σκαφών, από τις οποίες οι 14 είναι θέσεις ε
παφής του κύριου αεροσταθμού και 10 είναι

θέσεις επαφής του δορυφορικού αεροσταθ
μού. Η είσοδος των επιβατών στα αεροσκά
φη προβλέπεται να γίνεται στις θέσεις επα
φής με γέφυρες επιβίβασης (φυσούνες). Οι 
45 υπόλοιπες θέσεις είναι σε απομεμακρυ- 
σμένα σημεία.

•  Τροχοδρόμους των δαπέδων στάθμευσης 
των αεροσκαφών.

•  Χώρους στάθμευσης εξοπλισμού εδάφους 
και συνδετήριους δρόμους των χώρων στάθ
μευσης αεροσκαφών.

Τα κτίρια των αεροσταθμών στην πρώτη φάση 
ανάπτυξης  θα μπορούν να εξυπηρετήσουν 
6.000 επιβάτες σε ώρα αιχμής (16 εκατομμύ
ρια περίπου επιβάτες ετησίως). Σε τελική φά
ση ανάπτυξης θα εξυπηρετούνται 50 εκατομ
μύρια επιβάτες ετησίως.
Στις θέσεις στάθμευσης των αεροσκαφών σε 
επαφή με τους αεροσταθμούς μπορούν να ε
ξυπηρετηθούν μεγάλα αεροσκάφη π.χ. Β 747- 
400, Μ ϋ 11 κ.ά.
Στα αρχικά στάδια λειτουργίας του αεροδρο
μίου η σύνδεση του κύριου αεροσταθμού με 
τον δορυφορικό σταθμό θα γίνεται με κινού
μενα πεζοδρόμια. Αργότερα όμως οι κύριοι α
εροσταθμοί και τα δορυφορικά κτίρια θα συν
δέονται μεταξύ τους με υπόγειο τρένο.
Ο απομένων ελεύθερος χώρος θα χρησιμοποι
ηθεί γ ια  τη μελλοντική ανάπτυξη του αερο
δρομίου. Αυτός μπορεί να διατεθεί για εγκα
ταστάσεις που θα εξυπηρετούν μεγαλύτερα α
εροσκάφη, πρόσθετα κτίρια εμπορευματικών 
σταθμών και δορυφορικών αεροσταθμών ή να 
ικανοποιήσει απαιτήσεις στον τομέα των αε
ρομεταφορών που πιθανόν να παρουσιαστούν 
μελλοντικά.

Διάρκεια κατασκευής
Ο προβλεπόμενος χρόνος για την αποπεράτω
ση του έργου εκτιμάται σε 4 και 1/2 χρόνια πε
ρίπου.

Πλεονεκτήματα Σύμβασης 1995 
Έναντι Σύμβασης 1993

1. Μείωση χρόνου εκμετάλλευσης του αερο
δρομίου σε 30 χρόνια έναντι των 50 χρόνων 
που προεβλέποντο αρχικά, πράγμα που ση
μαίνει ότι μετά την εξόφληση των δανείων και 
λοιπών υποχρεώσεων της εταιρείας το σύνολο 
των κερδών περιέρχεται στο Ελληνικό Δημό
σιο.
2. Κατάργηση του προνομίου της Εταιρείας 
Αεροδρομίου να εκμεταλλεύεται αποκλειστι
κά τη λεγάμενη «Ζώνη επιρροής» για παντός 
είδους εμπορικές δραστηριότητες και επιχει
ρήσεις. Τούτο θα είχε σαν αποτέλεσμα την α
λόγιστη εκμετάλλευση, την άναρχη πολεοδο- 
μική ανάπτυξη και την ανεξέλεγκτη αλλοίωση
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του περιβάλλοντος με μοναδικό 
κριτήριο τη δημιουργία κερδών για 
την Εταιρεία Αεροδρομίου. Σήμε
ρα η έκταση αυτή δε δεσμεύεται 
για εμπορική εκμετάλλευση και οι 
ιδιώτες ιδιοκτήτες της διατηρούν 
τα δικαιώματά τους, ενώ η έκταση 
αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί α
πό την Εταιρεία Αεροδρομίου μό
νο για κάλυψη αεροδρομιακών α
ποκλειστικά αναγκών και υπό την 
προϋπόθεση ότι ο χώρος του αερο
δρομίου δεν επαρκεί για το σκοπό 
αυτό.
Συγχρόνως έχει ανατεθεί από τον 
Οργανισμό Αθήνας στο Ινστιτούτο 
Π ερ ιφ ερε ια κή ς Α νάπτυξης του 
Παντείου Πανεπιστημίου μελέτη 
για το χωροταξικό σχεδίασμά της 
πεδιάδας των Μεσογείων ώστε να 
οργανωθούν ορθολογικά και με 
κοινωνικά κριτήρια οι χρήσεις γης 
στην ευρύτερη περιοχή του αερο
δρομίου.
3. Το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει 
σήμερα το 55% των μετοχών της ε
ταιρείας έναντι του 40% της παλαι
ός σύμβασης. Τούτο επιτεύχθηκε 
χωρίς να μειωθεί η συμμετοχή του αλλοδαπού 
εταίρου η οποία όχι μόνο διατηρήθηκε στο 
αυτό ύψος (180 MECU) αλλά επιπλέον βελ
τιώθηκε και ο τρόπος καταβολής της (135 
MECU άμεση χρηματοδότηση και 45MECU 
υπό μορφή δευτερεύοντος δανείου έναντι 108 
MECU και 72 MECU αντιστοίχως των παλαι
ών προβλέψεων).
Με την απόκτηση της πλειοψηφίας των μετο
χών από το Ελληνικό Δημόσιο εξασφαλίζεται 
ο έλεγχος της εταιρείας κυρίως ως προς: 
α. τον καθορισμό της πολιτικής του αεροδρο

μίου ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στις α
παιτήσεις της εθνικής πολιτικής αερομετα
φορών ενώ με την προηγούμενη σύμβαση 
μπορούσε ο αλλοδαπός εταίρος να καθορί
ζει μόνος του την πολιτική αυτή και να ε
ντάσσει ενδεχομένως το αεροδρόμιο στις 
στρατηγικές και τους σχεδιασμούς άλλων 
χωρών.

β. τις συμβάσεις που θα συνάπτει η Εταιρεία 
Αεροδρομίου με τρίτους, μέσα στα πλαίσια 
της σύμβασης παραχώρησης, 

γ. την ποιότητα της κατασκευής του αεροδρο
μίου.

δ. την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών 
της Εθνικής Άμυνας. Πέραν τούτων επιτυγ
χάνεται η αύξηση του μερίσματος του Δη
μοσίου κατά 15% (από 40% σε 55%), ενώ 
ταυτόχρονα διατηρείται ο υψηλός βαθμός 
ευθύνης του ξένου ομίλου ως προς την άρ
τια κατασκευή, τη σωστή λειτουργία και την 
αποδοτική εκμετάλλευση του έργου.

4. Εξασφάλιση του ρόλου της Ολυμπιακής Αε
ροπορίας ως κύριου χρήστη του αεροδρομίου

στη διακίνηση επιβατών και φορτίων, ενώ 
στην προηγούμενη σύμβαση δεν υπήρχε καμία 
σχετική πρόβλεψη.
5. Ουσιαστική μείωση των ποινικών ρητρών 
που θα καταβάλλει το Ελληνικό Δημόσιο στην 
Εταιρεία Αεροδρομίου σε σχέση με την καθυ
στέρηση κατασκευής της Δυτικής Περιφερεια
κής οδού Υμηττού. Έ τσι παρέχεται περίοδος 
χάριτος 12 μηνών μετά την έναρξη λειτουρ
γίας του αεροδρομίου που μπορεί αυτός ο αυ
τοκινητόδρομος να μην είναι έτοιμος. Μετά το 
διάστημα αυτό η ποινική ρήτρα είναι 25.000 
ECU (έναντι αρχικώς 35.000 ECU) και τούτο 
υπό την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία Αεροδρο
μίου θα αποδείξει ότι ο αριθμός των διακινου- 
μένων επιβατών είνα ι μικρότερος από τον 
προβλεπόμενο στη σύμβαση αριθμό.
6. Διατηρείται σταθερό το κόστος του έργου 
καθόλη τη διάρκεια  της κατασκευής χωρίς 
προσαυξήσεις από την επικαιροποίηση λόγω 
του χρόνου που διέρρευσε κατά την περίοδο 
των διαπραγματεύσεων. Απεναντίας από τη 
HOCHTIEF προσεφέρθη έκτπωση 50 εκατ. 
ECU, στο δε σταθερό κόστος συμπεριελήφθη 
και η προμήθεια και εγκατάσταση του αερο- 
ναυτιλιακού εξοπλισμού, πράγμα που δεν 
προβλεπόταν αρχικά.
7. Εξασφαλίζεται η παρακολούθηση του έρ
γου από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω της δημι- 
ουργούμενης για  το σκοπό αυτό νέας θέση 
Υποδιοικητού στην Υ.Π.Α. με λειτουργική ευ
ελιξία.
8. Εξασφάλιση της ταυτότητας του έργου με τη 
συγκεκριμενοποίηση των προδιαγραφών και 
τη σχετική δέσμευση του κατασκευαστή. Πρό
βλεψη στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου

για την εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές α
νάγκες, χωρίς αντίστοιχη αύξηση του κόστους 
καθώς και εφαρμογή του ελληνικού αντισει
σμικού κανονισμού έναντι της παλαιός πρό
βλεψης περί εφαρμογής του γερμανικού κα
νονισμού.
9. τέλος, έγινε διερεύνηση των περιβαλλοντι
κών επιπτώ σεω ν σε όλη τους την έκταση. 
Έ τσι πέραν της περιβαλλοντικής μελέτης του 
αεροδρομίου, η οποία είχε γίνει με βάση την 
κοινοτική και την ελληνική νομοθεσία και η ο
ποία χρησιμοποιήθηκε για την περιβαλλοντι
κή αδειοδότηση του έργου και την έκδοση των 
περιβαλλοντικών όρων, ανατέθηκε από την 
ΑΕΡΟΛΙΜΗΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε., ύστερα από 
σύμφωνη γνώμη του ΥΠΕΧΩΔΕ, στο Πανεπι
στήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Θεσσα
λονίκης (Τμήμα Φ υσικής και Ε ργαστήριο 
Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής 
αντίστοιχα) με υπεύθυνο του ερευνητικού έρ
γου τον επίκουρο καθηγητή κ. Κ. ΧΕΛΜΗ, η 
έρευνα των επιπτώσεων στην ποιότητα του α
έρα της ευρύτερης περιοχής του Λεκανοπεδί
ου της Αθήνας από τη λειτουργία του νέου αε
ροδρομίου της Αθήνας στα ΣΠΑΤΑ και του α
εροδρομίου του Ελληνικού. Από τα αποτελέ
σματα της μελέτης έγινε φανερό ότι η διασπο- 
ρά των ρύπων και η κυκλοφορία των αερίων 
μαζών από τη λειτουργία του αεροδρομίου 
στα ΣΠΑΤΑ σχεδόν δεν επηρεάζουν την ποι
ότητα του αέρα στην ευρύτερη περιοχή της 
Αθήνας, ενώ σε σχέση με το αεροδρόμιο του 
Ελληνικού αποδεικνύεται ότι η παύση λει
τουργίας του θα οδηγήσει σε σημαντική βελ
τίωση της ποιότητας του αέρα στο εσωτερικό 
του Λεκανοπεδίου.
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Κεντρική 

χριλοσοχρία του 

προγράμματος του 

υπουργείου 

Πολιτισμού για τ ψ  

ερχόμενη τριετία θα 

αποτελέσει αχρ’  ενός 

το στοιχείο της 

προβολής του 

βιβλίου και, αχρ' 

ετέρου, το στοιχείο 

της αποκέντρωσης, 

έτσι χύστε να 

αποτραπεί η 

καλλιέργεια 

πελατειακών 

σχέσεων με τη 

συνακόλουθη 

ανάπτυξη ατομικών 

συμχρερόντων, που 

εξ ορισμού 

αντιστρατεύονται 

τα συμχρέροντα του 

χώρου του βιβλίου 

ως συνόλου.

Εθνική πολιτική 
για το βιβλίο & 
την ανάγνωση

Τ α τελευταία δύο χρόνια το βιβλίο και η ανάγνωση αποτέλεσαν 
για το υπουργείο Πολιτισμού κεντρικό άξονα προβληματισμού και 
χρροντίδας. Για πρώτη χρορά στη μεταπολεμική μας ιστορία κατάχρερε 
να χαράξει μια μέσο- και μακρο-πρόθεσμη στρατηγική παρέμβασης 
στον κρίσιμο για τον πολιτισμό και την παιδεία τομέα του βιβλίου.

εν είναι μόνο το γεγονός ότι έπνευσε 
νέος άνεμος ή ότι διαφάνηκε μια ρι
ζικά νέα φιλοσοφία αντιμετώπισης 
των προβλημάτων. Το σημαντικό εί

ναι ότι αυτό το νέο πνεύμα, που αποτελεί κοι
νή διαπίστωση, κατάφερε και έδωσε μέσα σε 
δύο χρόνια χειροπιαστούς καρπούς.
Το υπουργείο Πολιτισμού κινήθηκε σε δύο 
κατευθύνσεις: αφ’ ενός στην ανάληψη άμεσων 
μέτρων υποστήριξης του βιβλίου και των συ
ντελεστών του, αφ’ ετέρου στη δημιουργία των

προϋποθέσεων που εξασφαλίζουν τη χάραξη 
και τη συνέχιση μιας σύγχρονης Εθνικής Πο
λιτικής Βιβλίου και Ανάγνωσης.

'Ενας σύντομος απολογισμός

1. Δεκαπλασιάστηκε ο προϋπολογισμός για το 
βιβλίο και τα γράμματα από 35 σε 350 εκατομ
μύρια δραχμές.



2. Συστήθηκε Ομάδα Εργασίας για τη χάραξη 
εθνικής πολιτικής βιβλίου και ανάγνωσης. Η 
επιτροπή κατέθεσε τις προτάσεις της μέσα σε 
πέντε μήνες. Οι προτάσεις της επιτροπής δη
μοσιοποιήθηκαν και άνοιξε διάλογος με τη 
συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων φορέ
ων. Με βάση τις παρατηρήσεις και τα συμπε
ράσματα αυτού του διαλόγου διατυπώθηκαν 
οι προτεραιότητες και το τριετές πρόγραμμα 
της Εθνικής Πολιτικής Βιβλίου.
3. Στάθληκαν σε βιβλιοθήκες, ιδρύματα, συλ
λόγους κ.λπ. 35.000 βιβλία, τα οποία βρίσκο- 
ντα στις αποθήκες του ΥΠΠΟ από αγορές 
προηγούμενων ετών.

«Μ ’ ένα βιβλίο πετάω»

4. Οργανώθηκε στην Αθήνα καμπάνια μιας ε
βδομάδας για την προώθηση του παιδικού βι
βλίου και της ανάγνωσης με το σύνθημα «Μ’ 
ένα βιβλίο πετάω», ως πρώτη εφαρμογή μιας 
αναγνωστικής πολιτικής, η οποία είναι ανα
γκαία για την υγειή ανάπτυξη του χώρου του 
βιβλίου και τη διεύρυνση του αναγνωστικού 
κοινού. Στην καμπάνια αυτή συμμετείχαν 50 
φορείς ευρέως φάσματος (σύλλογοι συγγρα
φέων, εκδοτών και βιβλιοπωλών, πανεπιστη
μιακές σχολές, μουσεία και ιδρύματα, περιο
δικά κ.λπ.). Η καμπάνια αξιολογήθηκε και 
στη συνέχεια απλώθηκε σε 20 πόλεις ολόκλη

ρης της Ελλάδας (Φλώρινα, Έδεσσα, Σέρρες, 
Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη, Βόλος, Καρδίτσα, 
Χαλκίδα, Λειβαδιά, Άνδρος, Μυτιλήνη, Λή
μνος, Κρήτη κ.λπ.). Θεσμοθετήθηκε η πραγ
ματοποίηση της καμπάνιας σε ετήσια βάση.
5. Λήφθηκαν τα πρώτα μέτρα αναβάθμισης 
του ρόλου του συγγραφέα μέσα από την ανα
νέωση του θεσμού των κρατικών βραβείων 
καθώς και με την εφάπαξ χορήγηση τιμητικών 
επιδομάτων σε ανθρώπους των Γραμμάτων 
για την αναγνώριση της προσφοράς τους.
6. Διαμορφώθηκε ένα νέο πλαίσιο πολιτιστι
κών προδιαγραφών για την προβολή του ελλη
νικού βιβλίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό 
μέσα από τις εκθέσεις βιβλίου, σε συνεργασία 
με τους φορείς των εκδοτών και το Ίδρυμα  
Ελληνικού Πολιτισμού.
7. Υποστηρίχθηκε οικονομικά η συμμετοχή 
Ελλήνων λογοτεχνών, βιβλιοθηκάριων, εκδο
τών και βιβλιοπωλών σε συνέδρια του εξωτε
ρικού, με σκοπό την καλύτερη επικοινωνία 
και την εκμετάλλευση των ευκαιριών που δί
νει η Ευρωπαϊκή Ένωση για  την προώθηση 
του βιβλίου.

Θεσμικές αλλαγές

8. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του νομο
σχεδίου για τη «Σταθερή τιμή βιβλίου», που 
θα αποτελέσει θεσμική ρύθμιση με σπουδαίες

επιπτώσεις για την προστασία της πολιτιστι
κής πλευράς του βιβλίου και της προσπάθειας 
εκσυγχρονισμού των Ελλήνων εκδοτών και βι- 
βλιοπώλων, έτσι ώστε να προασπίζεται το 
πραγματικό συμφέρον του Έλληνα αναγνώ
στη σε ολόκληρη την επικράτεια.
9. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του προ
γράμματος χρηματοδότησης των μεταφράσε
ων ελληνικών λογοτεχνικών και πολιτιστικών 
έργων σε άλλες γλώσσες.
10. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του προ
γράμματος για τους Έ λληνες λογοτέχνες, το 
οποίο περιλαμβάνει επ’ αμοιβή διαλέξεις σε 
Έ δρ ες νεοελληνικών σπουδών του εξωτερι
κού, σε όλες τις έδρες νεοελληνικών σπουδών 
της χώρας, καθώς επίσης και διαλέξεις οργα
νωμένες από λογοτεχνικά περιοδικά της Αθή
νας και της περιφέρειας.

Το βιβλίο
στα σωφρονιστικά ιδρύματα

11. Τέθηκε σε εφαρμογή και αναπτύχθηκε το 
πρόγραμμα ίδρυσης βιβλιοθήκης στο σωφρο
νιστικό κατάστημα ανηλίκων της Κασσαβέτει- 
ας Βόλου, σε συνεργασία με το υπουργείο Δι
καιοσύνης και την Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθη
κάριων. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και την 
επόμενη χρονιά.



12. Οργανώθηκε συνάντηση στελεχών των υ
πουργείων και γενικών γραμματειών για τις 
βιβλιοθήκες, ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση 
όλων των στοιχείων και διαμορφώθηκε η πρό
ταση μιας διυπουργικής πρωτοβουλίας του 
ΥΠΠΟ για τη δημιουργία ενός Οργανισμού 
Βιβλιοθηκών της χώρας.
13. Ενισχύθηκε με συγκεκριμένες προδιαγρα
φές η Τράπεζα ηλεκτρονικών δεδομένων και 
βιβλιογραφίας της ΠΟΕΒ, προκειμένου να υ
πάρξουν οι προϋποθέσεις δημιουργίας ενός η
λεκτρονικού δικτύου βιβλιοπωλείων και εκδο
τικών οίκων.
14. Ενισχύθηκε η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθη
κάριων προκειμένου να προχωρήσει στη με
τάφραση στα ελληνικά της Δεκαδικής Ταξινό
μησης Dewey.
15. Ψ ηφίστηκε από το Κ οινοβούλιο, με τη 
σύμφωνη ψήφο των τριών μεγαλυτέρων κομ
μάτων, η ίδρυση του Εθνικού Κέντρου Βιβλί
ου.

Πρόγραμμα και 
απολογισμός 1995

Το πρόγραμμα περιελάμβανε δύο βασικές 
ρυθμίσεις: α) την αναβάθμιση του ρόλου της 
ήδη υπάρχουσας διεύθυνσης γραμμάτων του 
ΥΠΠΟ και β) τη λειτουργία του Εθνικού Κέ
ντρου Βιβλίου, το οποίο σε συνεργασία με τη 
Διεύθυνση Γραμμάτων θα χαράσσει και θα 
προωθεί από ’δω και στο εξής την Εθνική Πο
λιτική Βιβλίου και Ανάγνωσης.
Αναβαθμίζεται η Διεύθυνση Γραμμάτων μέσα 
στο πλαίσιο του νέου οργανισμού του ΥΠΠΟ, 
έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στην ε
πιτακτική σημερινή ανάγκη υποστήριξης του 
βιβλίου, των συντελεστών του, της ανάγνωσης 
και της ελληνικής γλώσσας.
Κεντρική φιλοσοφία του προγράμματος του υ
πουργείου Πολιτισμού για την ερχόμενη τριε
τία θα αποτελέσει αφ’ ενός το στοιχείο της 
προβολής του βιβλίου και, α φ ’ ετέρου, το 
στοιχείο της αποκέντρωσης, έτσι ώστε να α
ποτραπεί η καλλιέργεια πελατειακών σχέσε
ων με τη συνακόλουθη ανάπτυξη ατομικών 
συμφερόντων, που εξ ορισμού αντιστρατεύο- 
νται τα συμφέροντα του χώρου του βιβλίου ως 
συνόλου.
Το πρόγραμμα 1995-1997 της Δ ιεύθυνσης 
Γραμμάτων προβλέπει τα παρακάτω μέτρα, τα 
οποία άρχισαν ήδη να υλοποιούνται: 
α) το θεσμό των αμειβομένων διαλέξεων για 
τους Έλληνες συγγραφείς μέσω της επιχορή
γησης εδρών νεοελληνικών σπουδών (στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό). Μ έσα στο 1995 
πραγματοποιήθηκαν 13 αμειβόμενες διαλέ
ξεις (6 σε ελληνικά πανεπιστήμια και 7 σε ξέ
να)·
β) το θεσμό των αμειβόμενων διαλέξεων για

τους Έλληνες συγγραφείς μέσω της επιχορή
γησης περιοδικών όλης της ελληνικής περιφέ
ρειας. Μέσα στο 1995. Πραγματοποιήθηκαν 
συνολικά 18 διαλέξεις·
γ) την επέκταση του θεσμού των αμειβομένων 
διαλέξεων για  το 1996 και σε βιβλιοπωλεία 
που έχουν να επιδείξουν πολιτιστική δράση 
κατά την τελευταία τριετία· 
δ) την αναβάθμιση των κρατικών βραβείων 
(μετάφραση των βραβευμένω ν έργων και 
προβολή τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 
αποστολή των βιβλίων σε όλες τις έδρες νεο
ελληνικών σπουδών και τις ελληνικές πρε
σβείες, βελτίωση του νόμου σχετικά με τη σύ
σταση και τις συνθήκες εργασίας των επιτρο
πών απονομής των βραβείων). Ή δη το 1995 ε
πιχορηγήθηκε η μετάφραση 39 έργων Νεοελ

ληνικής λογοτεχνίας και στάλθηκαν σε 160 
συνολικά πρεσβείες και έδρες νεοελληνικών 
σπουδών πανεπιστήμια εξωτερικού. Τα βιβλία 
που βραβεύθηκαν με το κρατικό λογοτεχνικό 
βραβείο έτους 1994·
ε) την καλύτερη στήριξη των βιβλίων του επι
λέγονται να είναι υποψήφια για το ευρωπαϊκό 
Αριστείον με την επιδότηση της μετάφρασής 
τους. Ή δη επιδοτήθηκε η μετάφραση των ε
ξής:
-  «Η εφηβεία της λήθης» της Κικής Δημουλά.
-  «Ν’ ακούω καλά τ’ όνομά σου» του Σωτήρη 

Δη μητριού.
-  «Η συμμορία της Άρπ...» του Μένη Κουμα- 

ντόπουλου.
στ) την επιδότηση μελετών που αφορούν τα 
νεοελληνικά γράμματα.
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Ο πολιτισμός
δικτυώνεται...
Έ να αξιόλογο πρόγραμμα για  την πολιτιστική αναβάθμιση της 
χώρας υλοποιεί εόιό και δυο χρόνια  το υπουργείο Πολιτισμού. 
Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η δημιουργία του Εθνικού 
Πολιτιστικού Δικτύου Πόλεων (ΕΠΔΠ) ύψους 30 δισ. δραχμές.
Π  πραγματοποίησή του θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση των 
πολιτιστικών, πνευματικών, μορφωτικών και καλλιτεχνικών 
δραστηριοτήτων.

Η  δημιουργία του 
εθνικού 
πολιτιστικού 
δικτύου κρίθηκε ως 
ο πλέον πρόσφορος 
τρόπος υλοποίησης 
ενός μεγάλου 
οράματος και 
προγράμματος με 
στόχο την ενίσχυση 
πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων 
στην κατεύθυνση 
των πολιτιστικών 
θεσμών, της 
κτιριακής 
υποδομής, της 
επιμόρφωσης 
στελεχών 
πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων και 
του πληροφορικού 
συστήματος.

ΟΒολταίρος είχε πει κάποτε πως τον 
κόσμο τον κυβερνούν τα βιβλία. 
Σήμερα δε νομίζουμε ότι συμβαίνει 
κάτι τε'τοιο. Θα θέλαμε ωστόσο να 

επιβεβαιω θεί η ρήση του Γάλλου διανοητή. 
Και τούτο διότι για να διαρθρωθεί η στραβή 
πορεία του κόσμου, μόνη ελπίδα είναι το βι
βλίο και ο πολιτισμός, ως ατμόσφαιρα που δί
νει την ευκαιρία στον πολίτη να αναμετράται 
με το συλλογικό υποκείμενο και να αναζητά 
την ελευθερία του.

Ο  ρόλος της περιφέρειας

Εάν στρέψουμε το βλέμμα στο παρελθόν, θα 
παρατηρήσουμε ότι ο πολιτιστικός υδροκεφα
λισμός στον ελληνικό χώρο απέκλεισε και, εν 
πολλοίς, εξουδετέρωσε κάθε πολιτιστική προ
σπάθεια που έτεινε να εκδηλωθεί στην περι
φέρεια. Οι πάγιοι προσανατολισμοί ζωής θε
μελιώνονταν στις δύο μεγάλες πόλεις -  στην 
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη -  όπου η αδιάκοπη 
και ηθικά ελεγχόμενη πολιτιστική παραγωγή

δεν άφηνε περιθώρια διάχυσης του πολιτιστι
κού αγαθού στην περιφέρεια, όπου η περιπλά
νηση πάνω σ’ ένα σωρό ερειπίων έθετε πλέον 
ωμά την ανάγκη αναδιάταξης των όρων της 
πολιτιστικής πολιτικής. Ό ραμα για την περι
φέρεια ποτέ δεν υπήρξε -  εκτός από τη θεσμο
θέτηση των Δημοτικών Περιφερειακών Θεά
τρων. Η ανεπάρκεια της επίσημης πολιτιστικής 
πολιτικής εξαντλείτο στο λογιστικό εναγκαλι
σμό της περιφέρειας, η οποία ζούσε με εκδη
λώσεις εύθραυστης ποιότητας κατά τη διάρ
κεια των καλοκαιρινών μηνών, δημιουργώντας 
έτσι, κατά μια έννοια, πολιτιστική κίνηση με 
εμφανή τα στοιχεία ενός κώδικα μηδενιστικού. 
Το Εθνικό Πολιτιστικό Δίκτυο Πόλεων, που 
είναι ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα ύψους 30 δισ. 
δραχμών, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, 
σχεδιάστηκε με το χρώμα του πάθους για να 
αναβαθμίσει το ρόλο της περιφέρειας και να 
οργανώσει την αγωνία της με θεσμούς που να 
δίνουν περιεχόμενο και νόημα στις σχέσεις 
των πολιτών κι όχι να παράγουν χειραγωγημέ
νη επικοινωνία. Επιδίωξή μας ήταν να προ
βάλλει η περιφέρεια τις αξίες της, να τις υπε
ρασπίσει και εμείς να τις τιμήσουμε.

Εκείνο που πίστευα ότι έπρεπε να κάνουμε, αφότου ανέλαβα την ευθύνη του 
Υπουργείου Πολιτισμού, ήταν να ζωντανέψουμε τον κρατικό μηχανισμό για να 
λειτουργήσει προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός ιθαγενούς πολιτιστικού 
τοπίου. Επρόκειτο, δηλαδή, για μια διαδικασία επίπονη και πραγματικά πολύ πιο 
δομική απ’ όσο θα μπορούσε κανείς να τη δει.
Η απουσία αυθεντικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που θα είχαν ως σκο
πό τους την παραγωγή πολιτιστικών αγαθών για τις ανάγκες του πολίτη και ιδιαί
τερα του πολίτη της περιφέρειας κατέδειξε ότι η κοινωνία μας δεν θα μπορούσε 
να μιλάει για άριστη χρήση των πόρων.

ΘΑΝΟΣ ΜΙΚΡΟ ΥΤΣΙΚΟΣ



Η δημιουργία του εθνικού πολιτιστικού δικτύ
ου κρίθηκε ως ο πλε'ον πρόσφορος τρόπος υ
λοποίησης ενός μεγάλου οράματος και προ
γράμματος με στόχο την ενίσχυση πολιτιστι
κών δραστηριοτήτων στην κατεύθυνση των 
πολιτιστικών θεσμών, της κτιριακής υποδο
μής, της επιμόρφωσης στελεχών πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων και του πληροφορικού συ
στήματος.
Το πρόγραμμα αυτό, του οποίου άρχισε η υλο
ποίηση, θα ολοκληρωθεί το 1999. Δηλαδή, μέ- 
χρι τότε θα είναι πραγματικότητα όλο το πλέγ
μα θεσμών, κτιρίων, επιμόρφωσης και του 
πληροφορικού συστήματος. Είναι φανερό ότι 
για πρώτη φορά πραγματοποιείται ολοκληρω
μένα και με ρεαλισμό ένα πρόγραμμα τέτοιας 
έκτασης με συστηματικό τρόπο, εξασφαλισμέ- 
νη χρηματοδότηση και συγκεκριμένο χρονικό 
ορίζοντα υλοποίησης.

Παρεμβάσεις του υπουργείου

Η πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού 
διαμόρφωσε ένα πνεύμα συνεργασίας και μια 
ανταλλαγή ολόκληρου του ελληνικού χώρου σ’ 
ό,τι αφορά πολιτιστικές δραστηριότητες και 
πολιτιστικούς χώρους. Δημιουργήθηκε ένα 
πλουσιότατο αρχείο με το υλικό που έστειλε ο 
κάθε Δήμος (εκδηλώσεις, προτάσεις, τεχνικές 
μελέτες) και το ΥΠ.ΠΟ. μπορεί να έχει έτσι 
μια πλήρη εικόνα της πολιτιστικής ζωής της 
ελληνικής περιφέρειας.
Στόχος του ΕΠΔΠ είναι η δημιουργία πολιτι
στικών θεσμών κύρους στην περιφέρεια, που 
να μην είναι απλώς εξαγγελίες αμφίβολης υ
λοποίησης, αλλά να γίνουν γρήγορα πραγμα
τικότητα.
Στο πλαίσιο αυτό οι πόλεις επέλεξαν μια δρα
στηριότητα πολιτισμού συσχετισμένη με την 
τοπική παράδοση, την εμπειρία στην οποία θα 
μπορούν να δραστηριοποιηθούν, έτσι ώστε, 
αν όχι όλες, τουλάχιστον μερικές απ’ αυτές τα 
επόμενα χρόνια να εγγραφούν στην ευρωπαϊ
κή συνείδηση ως εστίες πολιτισμού.

Η ύπαρξη του θεσμού και ο σωστός τρόπος 
λειτουργίας του μπορεί να εξασφαλίσει στα- 
θερή χρηματοδότηση, όπως καθορίζεται στην 
εκάστοτε προγραμματική σύμβαση που θα υ 
πογράφεται μεταξύ πόλης και ΥΠΠΟ.
Η ένταξη οποιουδήποτε θεσμού στο Δίκτυο 
χρειάζεται ορισμένες προϋποθέσεις.
Κύριες προϋποθέσεις είναι η δημιουργία ανε
ξάρτητου φορέα υλοποίησης, η ύπαρξη υπεύ
θυνου και αρμόδιου Οργάνου Καλλιτεχνικής 
Διεύθυνσης καθώς και η χρηματοδότηση από 
τοπικούς φορείς, όπως είναι ο Δήμος.
Για να γίνουν ωστόσο πραγματικότητα οι διά
φορες δραστηριότητες, πρέπει η περιφέρεια 
ν’ αποκτήσει την απαραίτητη υποδομή σε κτί
ρια και χώρους.
Η σημερινή κατάσταση είναι απογοητευτική. 
Η καταγραφή και ο έλεγχος που έγινε από 
την ομάδα εργασίας του ΕΠΔΠ έδειξε ότι μό
νο σε 6-7 πόλεις υπάρχουν χώροι πολιτισμού 
που ανταποκρίνονται σε σοβαρές ποιοτικές 
προδιαγραφές. Π ρέπει τα κτίρια που υπάρ
χουν, να αποκτήσουν νέα πολιτιστική ταυτότη
τα και όπου κρίνεται αναγκαίο να κατασκευα- 
σθούν νέοι χώροι πολιτισμού.
Ή δη έχουν προγραμματισθεί, μελετώνται και 
προχωρούν προς υλοποίηση δεκάδες κτίρια 
και χώροι πολιτισμού.
Γ ια την επιτυχία του προγράμματος πρέπει να 
διαμορφωθούν και να εξασφαλιστούν δυο α
κόμη προϋποθέσεις:
Πρώτον: Πρέπει να καλυφθεί η τραγική έλλει
ψη πολιτιστικών εμψυχωτών και διαχειριστών 
στον τόπο μας. Το ΥΠΠΟ διοργανώνει επι
μορφωτικά σεμινάρια για στελέχη πολιτιστι
κών δραστηριοτήτων, όπου διδάσκουν δημι
ουργοί, επιστήμονες, τεχνοκράτες, άνθρωποι 
του πνεύματος και της τέχνης. Ή δη το πρώτο 
σεμινάριο έγινε με επιτυχία.
Δεύτερον: Για να λειτουργήσουν οι θεσμοί 
χρειάζεται η συνεχής επικοινωνία των φορέ
ων του ΕΠΔΠ, όχι μόνο μεταξύ τους αλλά 
και με άλλα ελληνικά και ευρωπαϊκά πολιτι
στικά δίκτυα. Το σκοπό αυτό θα εξυπηρετή
σει το Πληροφορικό Σύστημα του ΕΠΔΠ, τη 
μελέτη του οποίου ολοκληρώνει σύντομα το

Πανεπιστήμιο Πατρών, και το οποίο θα απο- 
τελέσει την τεχνολογική ραχοκοκαλιά του 
ΕΠΔΠ.
Με το πληροφορικό σύστημα θα γίνει δυνατή:
-  Η οργάνωση και η συσχέτιση όλων των 

στοιχείων των σχετικών με τις δραστηριότη
τες του πολιτισμού, αυτό που ονομάζουμε 
πολιτιστική πληροφορία.

-  Η ανταλλαγή αυτής της πληροφορίας μετα
ξύ των πόλεων του ΕΠΔΠ, η εξ αποστάσε- 
ως ξενάγηση σ’ αυτήν και η δυνατότητα 
χρήσης όλων των δυνατών μορφών έκφρα
σής της, δηλαδή όχι μόνο με κείμενο, αλλά 
και με εικόνα, ήχο και βίντεο.

-  Η διάδοση της ελληνικής πολιτιστικής πλη
ροφορίας στην Ευρώπη και σ’ όλο τον κό
σμο.

Με την καθιέρωση των νέων θεσμών, την ενί
σχυση των εκδηλώσεων και των Φεστιβάλ, 
που ήδη υπάρχουν, και τη νέα αντίληψη στην 
οργάνωση και την παραγωγή τους, εισάγονται 
από το Υ πουργείο Πολιτισμού αξιολογικά 
κριτήρια στο σύστημα επιχορηγήσεων και κα
θιερώνεται το Πολιτιστικό Δελτίο.
Αυτό, εξετάζει το είδος της καλλιτεχνικής δη
μιουργίας, το χρόνο λειτουργίας του θεσμού, 
την εποχή που διοργανώνεται, την περιοδικό
τητα, τη σχέση του με την πολιτιστική παράδο
ση της πόλης, το είδος και την ποιότητα των 
εκδηλώσεων, την παρουσίαση των εκδηλώσε
ων (προγράμματα, αφίσες κ.λπ.), τις άλλες ση
μαντικές εκδηλώσεις στην πόλη, τον φορέα 
διοργάνωσης, την αποδοχή από την τοπική 
κοινωνία, τον καλλιτεχνικό διευθυντή, τους 
πόρους χρηματοδότησης, το κόστος και τα έ
σοδα των εκδηλώσεων, την εμβέλεια του θε
σμού (περιφερειακή, πανελλήνια, πανευρω
παϊκή).
Το Πολιτιστικό Δελτίο θα συμπληρώνεται 
στην αρχή κάθε έτους από τους φορείς που 
διοργανώνουν τους θεσμούς (εκδηλώσεις) κι 
έτσι το ΥΠΠΟ θα έχει ολοκληρωμένα στοι
χεία για το είδος των εκδηλώσεων που θα επι
χορηγεί.
Είναι φανερό ότι το Εθνικό Πολιτιστικό Δί
κτυο Πόλεων αποτελεί ένα θεσμικά κατοχυ
ρωμένο τρόπο πολιτιστικής παρέμβασης και 
μέσω αυτού επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή 
επικοινωνία και ανταλλαγή πολιτιστικών ε
μπειριών και πρακτικών.
Προσδιορίζοντας σαφέστερα τον χαρακτήρα 
αυτής της παρέμβασης θα λέγαμε ότι σκοπός 
του ΕΠΔΠ είναι:
•  Η διάχυση του πολιτιστικού αγαθού σ’ ολό

κληρη την ελληνική περιφέρεια.
•  Η αποκέντρωση τόσο στην παραγωγή όσο 

και στη διακίνηση και διαχείριση των πολι
τιστικών δραστηριοτήτων.

•  Δημιουργία βιώσιμων πολιτιστικών θεσμών 
κύρους.

•  Δημιουργική συμμετοχή των πόλεων του Δι
κτύου σε όλες τις μορφές πολιτιστικής και 
καλλιτεχνικής δραστηριότητας.

Σ’ αυτή τη φάση

Καλαμάτα:
Ρέθυμνο:
Πάτρα:
Σκόπελος:
Βόλος:
Λάρισα:
Κομοτηνή:
Βέροια:
Κοζάνη:

έχουμε εννέα πόλεις, όπου ήδη έχουν δημιουργηθεί θεσμοί: 

Διεθνές Κέντρο Χορού.
Κέντρο Σύγχρονης Εικαστικής Δημιουργίας.
Διαδρομές Τραγουδιού στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ. 
Φωτογραφικό Κέντρο.
Κέντρο Μουσικού Θεάτρου.
Εικαστικό Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης.
Κέντρο Λαϊκών Δρώμενων.
Κέντρο Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων.
Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης.
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Πολλές και 

πολύχρονες έρευνες 

που έχουν γίνει 

έδειξαν πως η 

επίδραση των MME 

στη διαμόρφωση του 

χαρακτήρα και της 

συμπεριφοράς του 

παιδιού - τηλεθεατή 

είναι υπαρκτή. 

Συγκριτικές, όμως, 

έρευνες δείχνουν πας 

ο ρόλος της 

οικογένειας και του 

σχολείου είναι 

σημαντικότερος.

Τ Α  Β Ι Α Ι Α

Δεν φταίει
Ανδρέας Χριστοδουλίδης*

Ο τηλεθεατής επιλέγει εκείνες τις πληροφορίες που τον 

ενδιαφέρουν για να τις αξιοποιήσει. Τα μηνύματα που δέχεται

τα ερμηνεύει με τον δικό του τρόπο. 

Τι γίνεται, όμως, όταν δέκτης - τηλεθεατής είναι ένα παιδί που 

ΔΕΝ μπορεί ακόμα να διακρίνει μεταξύ ΚΑΛΟΥ και ΚΑΚΟΥ, 

μεταξύ κοινωνικά αποδεκτού και καταδικαστέου, όταν η φαντασία  

λειτουργεί χωρίς όρια, τι επιδράσεις θα δεχτεί και

τι επιπτώσεις υπάρχουν;



Π Α Ι Δ Ι Α  Τ Ω Ν  S U P E R M E D I A :

μόνο η τηλεόραση

Γα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας μας ε
νημερώ νουν και μας ψ υχαγω γούν. 
Διαμορφώνουν τις νέες αξίες και το 
στιλ ζωής. Πολλές φορές τα βρίσκουμε 

κουραστικά, βίαια, παραμορφωτικά, υβριστι
κά, εκρηκτικά. Οι α ντιθέσ εις αυτές ε ίνα ι 
πραγματικές και αντικατοπτρίζουν την κοινω
νία των Supermedia.
Ο τηλεθεατής επιλέγει εκείνες τις πληροφο
ρίες που τον ενδιαφέρουν για να τις αξιοποι- 
ήσει. Τα μηνύματα που δέχεται τα ερμηνεύει 
με τον δικό του τρόπο. Τι γίνεται, όμως, όταν 
δέκτης - τηλεθεατής είναι ένα παιδί που ΔΕΝ 
μπορεί ακόμα να διακρίνει μεταξύ ΚΑΛΟΥ 
και ΚΑΚΟΥ, μεταξύ κοινωνικά αποδεκτού 
και καταδικαστέου, όταν η φαντασία  λε ι
τουργεί χωρίς όρια, τι επιδράσεις θα δεχτεί 
και τι επιπτώσεις υπάρχουν; Ο David Oswell 
(1992) υποστηρίζει ότι «τα παιδιά πρέπει να 
τα δούμε ως παθητικούς δέκτες των επιδρά
σεων που τα περιτριγυρίζουν», ενώ ο Frank 
M ankiew ich στο β ιβλίο  του «R em ote 
Control» σημειώνει: «Στα παιδιά δημιουργεί- 
ται η εντύπωση πως αυτά που βλέπουν στην 
τηλεόραση είναι ό,τι θα βρουν στην πραγματι
κή ζωή».
Πολλές και πολύχρονες έρευνες που έχουν γί
νει έδειξαν πως η επίδραση των MME στη 
διαμόρφωση του χαρακτήρα και της συμπερι
φοράς του παιδιού - τηλεθεατή είναι υπαρκτή. 
Συγκριτικές, όμως, έρευνες δείχνουν πως ο 
ρόλος της οικογένειας και του σχολείου είναι 
σημαντικότερος.
Οι προοπτικές εξέλιξης της τηλεόρασης και η 
ενεξέλεγκτη ανάπτυξή της σ’ ένα περιβάλλον 
ανηλεούς ανταγωνισμού προκαλούν σε πολ
λούς φόβο. «Έχουμε περισσότερα κανάλια α π ’ 
όσα μια  υπεύθυνη κοινωνία μ π ο ρ ε ί να ανε
χθεί» σχολίασε πρόσφατα ο Π ρόεδρος της 
Α μερικανικής Ε π ιτροπής Ε π ικ ο ινω ν ία ς 
(FCC).
Κανείς, βεβαίως, δεν μπορεί και δεν πρέπει 
να σταθεί εμπόδιο στην εξέλιξη και στην αξιο
ποίηση των τεχνολογικών επιτευγμάτων στην 
παιδεία και αγωγή των παιδιών. Η μεγάλη ο
θόνη πολλαπλών χρήσεων θα είναι ο αυρια
νός καθημερινός σύντροφος των παιδιών και 
στο σπίτι και στο σχολείο. Μια καινούργια γε
νιά διαμορφώνει ήδη τις γνώσεις, τις απόψεις 
και τους προβληματισμούς της μέσα από την 
οθόνη (τηλεοπτική ή τερματική). Η εικόνα κυ

ριαρχεί, μια εικόνα πολλές φορές τρομακτική 
που μετατρέπει το καθετί σε θέαμα προς πώ
ληση!

Η σχέση τηλεόρασης-παιδιού

Τα αποτελέσματα μιας πρόσφατης έρευνας 
που έκανε η Α' Παιδιατρική Κλινική του 11α- 
νεπιστημίου Αθηνών φωτίζουν κάπως τη 
σχέση. Το δείγμα, 8.200 παιδιά 7-11 ετών από 
διάφορες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με 
την έρευνα:
Το 86% βλέπει καθημερινά τηλεόραση. Από 
αυτό το ποσοστό το 31% παρακολουθεί καθη
μερινά μια ώρα, το 34% δύο ώρες, το 12% 
τρεις ώρες, το 5% τέσσερις ώρες και το 1,5% 
πάνω από τέσσερις. Στις αργίες τα δύο τε
λευταία ποσοστά φτάνουν σε 17% και 10%. 
Το 93% βλέπει παιδικά προγράμματα, το 69% 
ελληνικές ταινίες, το 55% ντοκιμαντέρ, το 
43% τηλεπαιχνίδια, το 27% ποδόσφαιρο - 
μπάσκετ, το 17,3% περιπέτειες, το 6% ειδή
σεις.
Τα παιδιά μεγαλώνουν σ’ έναν κόσμο με τον 
οποίο οφείλουν να συμφιλιωθούν. Ο κόσμος 
αυτός, φιλικός ή εχθρικός, γεμάτος αγάπη ή 
μίσος, ευγενικός ή βίαιος, αποτελεί και το πε
ριβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσεται το 
παιδί. Αυτό τον κόσμο αντικαθρεφτίζουν τα 
MME. Είναι, όμως, αυτή η πραγματικότητα ή 
μήπως βρισκόμαστε μπροστά σ’ έναν ΤΗΛΕ
ΟΠΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ σημαντικά διαφορετικό α
πό την πραγματικότητα;
Το Πανεπιστήμιο του Έ ξιτερ σε μια πρόσφα
τη έρευνα (1993) διαπίστωσε πως η τηλεόρα
ση, όταν αναφέρεται στο σεξ, παρουσιάζει τις 
εξωσυζυγικές σχέσεις ως αναγκαία προϋπό
θεση για το «ιδανικό σεξ» και την τέλεια αγά
πη. Αντίθετα, το σεξ μεταξύ συζύγων εμφανί
ζεται ως «αναγκαίο κακό» μέσα σε μια ανού
σια και βαρετή οικογενειακή σχέση! Όλοι, ό
μως, γνωρίζουμε πως ένα μεγάλο ποσοστό 
ζευγαριών ζουν μέχρι το τέλος της ζωής τους 
ευτυχισμένοι και με ερωτική διάθεση που θα 
ζήλευαν πολλοί. Η εμμονή σ’ ένα στερεότυπο 
δημιουργεί μια λαθεμένη εικόνα στα παιδιά.
Η υπερβολή και τα στερεότυπα δεν εμφανίζο
νται μόνο στις εκπομπές μυθοπλασίας. Στοι
χεία ψυχαγωγίας υπάρχουν και στις ενημερω

τικές εκπομπές. Πολλές ειδήσεις δραματοποι- 
ούνται σε βάρος της αλήθειας. Έ τσι, ακόμα 
και στις εκπομπές που αναμένει κανείς να δει 
την πραγματικότητα, εμφανίζονται φαινόμενα 
παραμόρφωσης. Σύμφωνα με τον καθηγητή 
Denis McQuill η παραμόρφωση αυτή οφείλε
ται:
-  Στην υπερβολική έμφαση που δίνεται στην 
πράξη, τη σύγκρουση ή την προσωπικότητα.
-  Στην επιλογή συγκεκριμένων στοιχείων για 
κάλυψη.
-  Στη χρήση στερεότυπων.
-  Στη φωτογραφική παρουσίαση ενός πολυ
διάστατου θέματος.
-  Στην ψεύτικη εικόνα  που εντυπωσιάζει 
(συνθετική εικόνα).

Πραγματικότητα και υπερβολή

Υπάρχει, όμως, και η άποψη που πιστεύει πως 
αυτός ο τηλεοπτικός κόσμος είναι ωραιοποιη
μένος σε σχέση με την πραγματικότητα. Πά
ντως, είναι βέβαιο πως και η υπερβολή και η 
πραγματικότητα απεικονίζονται.
Ο Αμερικανός ερευνητής George Gerbner, ύ
στερα από 20 χρόνια μελέτη, σημειώνει:
«Η παρακολούθηση σκηνών βίας σε ορισμέ
νες περιπτώσεις αποτελεί πρόσκληση προς 
τους θεατές που τους αποσταθεροποιεί. Αλλά 
για τους περισσότερους τηλεθεατές οι μελέτες 
έδειξαν ότι ο επικίνδυνος τηλεοπτικός κόσμος 
καλλιεργεί την ανασφάλεια, την επιθετικότη
τα και δυσπιστία και, παρά τον υποτιθέμενο 
ψυχαγωγικό χαρακτήρα του, την αλλοτρίωση 
και μελαγχολία».
Το συμπέρασμα του Gerbner είναι ότι υπάρ
χει σχέση μεταξύ παρακολούθησης και στά
σης που έχει κανείς στην πραγματική ζωή. Στο 
ίδιο περίπου συμπέρασμα -  με ορισμένες, ό
μως, επιφυλάξεις -  καταλήγει και ο Ολλανδός 
καθηγητής Joe Groebel ύστερα από αξιολόγη
ση των στοιχείων διαφόρων μελετών που αφο
ρούσαν τη Γερμανία. Η επίδραση της τηλεό
ρασης (ψυχολογική, συναισθηματική και γνω
στική) δεν είναι η πιο σημαντική, αλλά δεν 
πρέπει να υποτιμάται. Τα στοιχεία της έρευ
νας αυτής έδειξαν πως οι επιδράσεις είναι με
γαλύτερες όσο ο τηλεθεατής είναι μικρότερος. 
Ό ταν ο δέκτης δεν μπορεί να διακρίνει μετά-
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ξύ μύθου και πραγματικότητας ή είναι πρόσω
πο με επιθετική διάθεση.
Η άποψη ότι η τηλεοπτική βία επιδρά  στη 
διαμόρφωση χαρακτήρων ιδ ια ίτερα στους 
νέους και σε άτομα με επιθετική προδιάθεση 
υποστηρίζεται από πολλούς ερευνητές, αλλά 
αποτελεί και κυρίαρχη άποψη στον απλό κό
σμο, όπως δείχνουν διάφορες μετρήσεις.
Μια έρευνα της ΙΒΑ (Independent B road
casting Authority - 1988) έδειξε πως το 78% 
πιστεύει ότι δικαιολογημένα οι πολίτες ανη
συχούν για  τις επιπτώσεις της τηλεοπτικής 
βίας στα παιδιά. Το 64% υποστηρίζει ότι τα 
παιδιά μιμούνται την τηλεοπτική βία. Βεβαί
ως, δεν πρέπει να θεωρούμε την τηλεόραση 
ως τον αποκλειστικό υπεύθυνο για την παιδι
κή βιαιότητα.
Αντίθετα, μελέτες έδειξαν πως η ευθύνη βα
ρα ίνει πρώτα άλλους, όπως η έρευνα του 
Βρετανικού Συμβουλίου Ελέγχου Ποιότητας 
(Broadcasting Standars Council), η οποία έ
δειξε πως οι πολίτες πιστεύουν πως η αύξηση 
της βίας οφείλεται πρώτα στην αποτυχία των 
γονιών να ελέγξουν τα παιδιά τους στο σπίτι 
και να επικοινωνήσουν μαζί τους. Ως αιτίες 
για την αύξηση της βίας οι ερωτηθέντες θεω
ρούν: την ανυπαρξία οικογενειακής αγωγής 
και πειθαρχίας (19%), την ανεργία  (18%), 
την τηλεόραση (17%), την αδυναμία ή αδια
φορία των γονιών (11%), το γενικό αντιεξου- 
σιαστικό κλίμα (10%), την φτώχεια (9%) και 
το εκπαιδευτικό σύστημα (5%).
Τα παιδιά μπορεί να κατανοήσουν το θάνα
το, τη γέννηση και τον πόνο. Π.χ. η θανάτωση 
των Εβραίων σε κρεματόρια είναι ένα «θέ
μα» που θα μπορούσε να δει χωρίς προβλή
ματα ένα π α ιδ ί 12 ετών, λένε ο ι ε ιδ ικ ο ί. 
Μπορεί, όμως, να το κατανοήσει και ένα παι
δί 11 ετών, κι αν όχι γιατί;
Ειδικοί υποστηρίζουν ότι οι γονείς δεν πρέ
πει να αφήνουν τα παιδιά κάτω των 10 ετών 
να παρακολουθούν σαπουνόπερες, γιατί το 
περιεχόμενό τους αναφέρεται συχνά σε δια
ζύγια , εκτρώσεις, βιασμούς, εξω γαμ ια ίες 
σχέσεις, αλκοολισμό, σεξ και βία. Προσθέ
τουν, όμως, ότι ένα πα ιδί κάτω των δέκα ε
τών μπορεί να κατανοήσει κάποιο από αυτά 
τα ζητήματα, αλλά ΔΕΝ  Ε ΙΝ Α Ι Η 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ που θα του μιλήσει γ ι’ αυτά.

Ποιος έχει την ευθύνη

Χρειάζεται, λοιπόν, ένας κώδικας επικοινω
νίας που θα καθορίζει τις σχέσεις τηλεοπτι
κών υπευθύνων και τηλεθεατών.
ΟΙ ΤΗΛΕΘΕΑΤΕΣ αναμένουν από τους υ 
πεύθυνους των τηλεοπτικών καναλιώ ν να 
τους αντιμετωπίζουν πιο έντιμα και να μην 
τους αγνοούν όταν καθορίζουν το πρόγραμ
μά τους.
ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ με τη

σειρά τους, περιμένουν από τους τηλεθεατές 
να αποδεχθούν μια συμφωνία στην οποία και 
αυτοί έχουν ένα ρόλο να παίξουν.
Οι γονείς-τηλεθεατές πρέπει να αναλάβουν 
την ευθύνη για τα παιδιά τους. Από την άλλη 
πλευρά, οι ιδιοκτήτες τηλεοπτικών καναλιών 
πρέπει να ικανοποιήσουν τον άμεσο στόχο 
τους (το κέρδος) με τον ανάλογο σεβασμό 
προς το κοινωνικό σύνολο (δημόσιο συμφέ
ρον).
Οι εξελίξεις τα τελευταία χρόνια και η αξιο
ποίηση των ψ υχαγω -εκπαιδευτικώ ν (edu 
tainment) εκπομπών δίνουν μια νέα διάστα
ση στις σχέσεις παιδιού - τηλεόρασης, ενώ 
παράλληλα ικανοποιούν και τις απαιτήσεις 
της αγοράς γ ια τ ί μετατρέπουν το πα ιδικό  
πρόγραμμα σε εκπομπές υψηλής θεαματικό
τητας.
Η παραγωγός παιδικών προγραμμάτων για 
το αγγλικό Channel 4, Jane Chapman, επιση
μαίνει στο περιοδικό Broadcasting: «Στο πα
ρελθόν τα εκπαιδευτικά προγράμματα ήταν 
απλώς διδακτικά. Αυτό ήταν λάθος. Ό πω ς 
λάθος είναι και το πέρασμα στην αντίπερα ό
χθη, τις εκπομ πές που δεν έχουν κανένα  
στοιχείο μάθησης. Το τρικ για να προσελκύ-

σουμε το ενδιαφέρον των παιδιών είναι το 
ψ υχαγω γικό  στοιχείο , αν κερδίσουμε την 
προσοχή τους τότε μπορούμε και να τα διδά
ξουμε».
Μιλώντας για τη δική της παραγωγή με τίτλο 
Maths Everywhere, που απευθύνεται σε παι
διά  7-11 ετών, τόνισε: «Χρησιμοποιήσαμε 
συνθετική εικόνα και χαρακτήρες cartoon. Ο 
τρόπος που πλησιάσαμε το θέμα μας και η 
μορφή που δώσαμε στην παραγωγή περιόρι
σε την αντίσταση στη μάθηση».
Στόχος των προσπαθειών είναι να προσφερ- 
θούν προγράμματα προκλητικά, αλλά και 
πρακτικά για τη ζωή και τα προβλήματα των 
νεαρών τηλεθεατών.
Ό ποια άποψη και να δεχτούμε απ’ όσες ανα
φέραμε πιο πάνω, δεν πρέπει να ξεχνούμε 
την παρατήρηση του δημοσιογράφου Libby 
Purves (σχολίαζε τις απόψεις που ήθελαν την 
τηλεόραση υπεύθυνη γ ια  τις καταστροφές 
που προκάλεσαν δύο εξάχρονα παιδιά  στο 
σπίτι ενός γείτονα): «ΜΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΕ 
ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ! Η πρόκληση ζημιών α
πό εξάχρονα παιδιά είναι κάτι φυσιολογικό 
κ α ι μ πο ρ εί να  π ερ ιο ρ ισ τε ί μόνο από 
ΑΓΡΥΠΝΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ».


