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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
Α Μ Ο Ι Β Α Ι Ω Ν  Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Ν

0  δημιουργικότερος και αποδοτικότερος τρόπος 
να «διευθύνετε» τα χρήματά σας!

Η  ΔΙΕΘΝΙΚΗ
προσφέρει τώρα 
τη δυνατότητα 
στο επενδυτικό 
και απ,οταμιευτικό κοινό 
να "διευθύνει" με τον δημι
ουργικότερο και αποδοτι- 

κότερο τρόπο τα

i?L?lTO'*i' ολοκληρωμένα 
επενδυτικά προγράμματα 
με συνδυασμό των 
Αμοιβαίων Κεψαλαίων 
ΔΗΛΟΣ.

Επιλέξτε ένα από τα 
ολοκληρωμένα επενδυτι
κά προγράμματα ή δημι
ουργήστε το προ
σωπικό σας επεν
δυτικό πρόγραμμα 
που να ταιριάζει BEEH31S 
καλύτερα στις ανάγκες και 
τους σκοπούς που εσείς 
θέλετε να πετύχετε, όπως 

τη δημιουργία 
κεψαλαίων για 
κάλυψη δαπανών 

1 ίΡ" σπουδών και 
επαγγελματικής αποκα

τάστασης των 
παιδιών, ανα
γκών γάμου, 
εξασχράλιση προ- Β Β 9 Β  
σθετου εισοδήματος ετρ’ 
άπαξ ή μηνιαίως, αγορά 
σπιτιού, αυτοκινήτου...
Ακόμη, τα ολοκληρωμένα 
επενδυτικά προγράμματα 
κατάλληλα συν- 
δυαζόμενα και με 
συμπληρωματικές 
ασφαλιστικές 
καλύψεις, μπορούν σήμε
ρα να αποτελόσουν τον

άριστο τρόπο αξιοποίησης 
των αποταμιεύσεων κάθε 
μεριδιούχου.
Ε  κμεταλλευθείτε τα πλεο
νεκτήματα που 
σας προσφέρει η
ΕΘΝΙΚΗ  _______
ΤΡΑΠΕΖΑ με το B B S  
ΕΘΝΟΔΙΚΤΥΟ των 500 
και πλέον καταστημάτων 
στην Ελλάδα, τα ATM ’s, 
τον λογαριασμό 
ΕΘΝΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 
και την κάρτα αυτόματης 
συναλλαγής EONOCASH.

ΕΚΔΟΤΗΣ
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Η Σ Σ Ν A ΠεριεχόμεναHESE3
Me σύγχρονους 
στόχους

Η  έκδοση της «Πολιτικής Επικοινωνίας» συ
ν ιατά μια νέα, τολμηρή προσπάθεια στο 
πεδίο ενημέρωσης και επικοινωνίας, που 

φιλοδοξεί να καινοτομήσει ως προς τις παραδοσια
κές μορφές τον κομματικού πληροφοριακού και ε- 
πικοινωνιακού λόγον.
Η μέθοδος της πολιτικής ενημέρωσης μέσα από τη 
«στεγνή» και τνπική παράθεση πεπραγμένων, η «ρη
χή» ανάλυση γεγονότων και η επιφανειακή προσέγ
γιση πολύπλοκων θεμάτων της κοινωνικής, πολιτι
κής και οικονομικής ζωής έχουν οριστικά ξεπερα- 
σθεί, μέσα από τις ραγδαίες ανακατατάξεις πον σν- 
ντελούνται στο χώρο της επικοινωνίας και της πλη
ροφόρησης.
Είναι κοινή σήμερα η διαπίστωση ότι απαιτούνται 
πλέον συγκροτημένες και ουσιαστικές αναλύσεις, ο
λοκληρωμένες πολιτικές προσεγγίσεις και ανάδειξη 
του ευρύτερου προβληματισμού πον διαπερνά την 
ελληνική κοινωνία, το προοδευτικό κίνημα, τα σύγ
χρονα ριζοσπαστικά ρεύματα.
Επιδιώκουμε να κινηθούμε σ ’ αυτή τη «γραμμή 
πλεύσης». Ώστε η θεωρητική ανάλυση και προσέγγι
ση να συνδέεται και να επικυρώνεται μέσα από τα 
συγκεκριμένα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά 
γεγονότα, αλλά και παράλληλα η ρέουσα και πολυ
δύναμη καθημερινότητα να βρίσκει ερμηνεία και α
ναφορά σε ολοκληρωμένες θεωρητικές οπτικές. 
Κυρίαρχος είναι σήμερα ο προβληματισμός για τα 
αίτια της πολύμορφης κρίσης, για το παρόν και το 
μέλλον του πολιτικού συστήματος και των θεσμών 
της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Σ ’ αυτόν α
κριβώς τον προβληματισμό αναφέρεται και το αφιέ
ρωμα του περιοδικού, όπου ανώτατα στελέχη του 
ΠΑΣΟΚ και επίλεκτα μέλη της πανεπιστημιακής 
κοινότητας συνεισφέρουν με αναλύσεις και προτά
σεις διερευνώντας τα θεσμικά - πολιτικά πεδία της 
αιτούμενης ανασυγκρότησης του πολιτικού συστή
ματος.
Παράλληλα, στην έκδοση αυτή παρουσιάζονται εν
διαφέρουσες επώνυμες αναλύσεις, αλλά και ολοκλη
ρωμένες παρεμβάσεις του τομέα της κυβερνητικής 
πολιτικής, με σκοπό την όσο το δυνατόν πληρέστερη 
ενημέρωση των στελεχών και μελών μας, αλλά και 
του κάθε πολίτη, για τις πολιτικές οι οποίες προω
θούνται σε σημαντικούς τομείς και αφορούν όχι μό
νο την καθημερινή ζωή μας, αλλά και την ίδια την 
πορεία της χώρας.
Στη νέα προσπάθεια να αποκατασταθεί ένας αξιό
πιστος δίαυλος επικοινωνίας, καλούμε τα μέλη και 
τα στελέχη τον ΠΑΣΟΚ και τους αναγνώστες της 
«Πολιτικής Επικοινωνίας» να συμβάλλουν με το δι
κό τους προβληματισμό και τη δική τους συνεισφο
ρά στην επιτυχία των στόχων της.

Η  ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Κοινοτικός Πόρος: Απορροφητικότητα 
και αναπτυξιακοί στόχοι. Του Γ. Ρωμαίου

Συνδιάσκεψη ΠΑΣΟΚ: Στην τροχιά τον 
νέου ΠΑΣΟΚ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Η  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Επαγγελματική κατάρτιση: Αντίδοτο ή 
ασπιρίνη στην ανεργία;

Ν.Δ.: Εκσυγχρονισμός και κοσμικότητες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναστροφή πορείας

f f l  ΕΛΛΑΔΑ - ΕΥΡΩΠΗ

Τοπίο στην Ομίχλη

Ffl ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Μετά τη κρίση τι;
Άρθρα των:
Α. Τσοχατζόπουλου, Α. Κακλαμάνη,
Κ  Σημίτη, Κ. Σκανδαλίδη, Α. Μεταξόπονλον,
Γ. Παπαδημητρίου, Α. Λομβέρδου, Δ. Γράβαρη

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μεγάλα δημόσια έργα: Υποδομή 
για την ανάπτυξη

flj] ΔΗΜΟΙ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ

Αναπτυξιακά έργα στις ξεχασμένες συνοικίες

S 3  ΥΓΕΙΑ

Η ώρα της μεταρρύθμισης

S3 ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ________
Αποκέντρωση - εκσυχρονισμός: Στα βήματα 
της μεταρρύθμισης

Ί Ι ΕΥΡΩΠΗ__________
Ποιά Ευρώπη; Τον Δ. Τσάτσον 
Προσανατολισμοί και διλλήματα. Του Γ. Κατηφόρη

S3 Μ.Μ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Τηλεόραση: 0  πόλεμος αρχίζει.
Του Π. Παναγιώτον
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ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ
ΤΕΥΧΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 1995 
ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟ ΥΣ: 400 ΔΡΧ.
Δ ΙΕ ΥΘ Υ Ν ΣΗ : ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 50 106 80 
ΤΗΛΕΦ Ω Ν Ο: 3609831 -9 
FA X: 3606958

ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΓΚΙΒΑΛΟΣ
ΣΥ Ν ΤΑ Κ ΤΙΚ Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΛΕΙΑΝΔΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΩΡΑΦΑΣ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΑΤΕΛΙΕ: ΒΙΒΛΙΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε.
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Νέο κόμμα ή νέο κόλπο;

Ν έο κόμμα προαναγγέλει ο 
Μ. Π απακω νσταντίνου , 

ενθα ρρ υ νθείς  ασφ αλώ ς γ ια  
την προώθηση του εγχειρήμα
τος από την παρουσία του στο 
γεύμα Γκάλι - Μητσοτάκη στη 
Γλυφάδα.
Αποφάσισε, άραγε, ο «επίτι
μος» να  προω θή σ ει τη ρήξη 
στο εσωτερικό της ΝΔ ή μή
πως κυκλοφορεί την ιδέα περί 
του νέου κόμματος μέσω δ ια
μεσολα βητώ ν, με σ τόχο  να  
«ζυγίσει» τις αντιδράσεις;
Ο πω σδήποτε, πάντω ς, ο ι ό 
π ο ιε ς  π α ρ ό μ ο ιε ς  κ ιν ή σ ε ις  
«ποντάρουν» στην πλήρη αδυ
ναμία της ΝΔ να προσελκΰσει 
έστω και ένα ελάχιστο ποσοστό από  τους 
«απογοητευμένους» του ΠΑΣΟΚ, αλλά και 
τον ιδιαίτερα χαμηλό βαθμό αποδοχής του 
Μ. Έ β ερ τ  στους ίδιους τους ψ ηφοφόρους 
της ΝΔ, που φθάνει μόλις στο 52%(!), όπως 
έδειξε πρόσφατη έγκυρη, πανελλαδικής εμ
βέλειας σφυγμομέτρηση.
Υ πάρχουν, όμως, κα ι άλλα χειρότερα  που 
αφορούν τη φυσιογνωμία και τις πολιτικές - 
ιδεολογικές α ξ ίες  που χαρακτηρ ίζουν το 
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 
Σύμφωνα, λοιπόν, με την ίδια σφυγμομέτρη
ση, οι ψηφοφόροι της ΝΔ αυτοαναγνωρίζο- 
νται ως δεξ ιο ί και νεοφ ιλελεύθεροι και α 
πορρίπτουν την έννοια του Κέντρου, που την 
ταυτίζουν με αυτή του σοσιαλισμού και της

\

σοσιαλδημοκρατίας. Ω θείται κατ’ αυτό τον 
τρόπο η ΝΔ στο άκρο δεξ ιό  του πολιτικού 
φάσματος, αποδεικνύοντας ότι «έπιασαν» 
τόπο οι επιθέσεις κατά των κεντρογενών... 
Π έρα, όμως, από το πώς «αισθάνονται» οι 
νεοδημοκράτες, ιδιαίτερη σημασία έχει το 
γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία των πολι
τών τοποθετείτα ι συντριπτικά υπέρ των α 
ξιώ ν που απορρ ίπτου ν  ο ι ψ η φ οφ όρο ι της 
ΝΔ και αντίθετα «απωθεί» της έννοιες της 
Δεξιάς, του νεοφιλελευθερισμού και της μο
ναρχίας στο έσχατο όριο των αναχρονιστι
κών αξιών...
Αυτό θα πει «εκσυγχρονισμός» και «ειρηνι
κή επανάσταση» του κ. Μ. Έ βερτ! Δεξιότε- 
ρα, λοιπόν, Κουροπάτκιν!!!

Ο ρεαλισμός εκτοπίζει 
τα νεοδωμανικά προσκλητήρια

Προσγείωση στην πραγματικότητα ή 
μετατροπή της «α νά γκη ς» σε «φ ι

λοτιμία»... Ο χρόνος 8α δείξει. Αναφε
ρόμαστε στην επίσκεψη του Ζουλεϊμάν 
Ντεμιρέλ στη Ζόφια, τα Ζκόπια και τα 
Τίρανα, όπου ο πρόεδρος της Τουρκίας 
απέφυγε επιμελώς να αναφερθεί σε 
τουρκικές μειονότητες και στη συγκρό
τηση του περίφημου «ισλαμικού τόξου» 
στα Βαλκάνια.
Φαίνεται ότι σήμερα η προσέγγιση των 
περιφερειακών προβλημάτων στη 
Βαλκανική γίνεται από την τουρκική 
ηγεσία με μεγαλύτερο ρεαλισμό από τα 
νεοοθωμανικά προσκλητήρια και την 
εμπρηστική ρητορική που ξεκίνησαν το 
1991. Η πολυπλοκότητα των εξελίξεων 
στα Βαλκάνια και η όξυνση του 
Βοσνιακού φαίνεται να προσγειώνουν 
την Τουρκία από τα οθωμανικά τόξα

και βέλη στην ανάγκη σύναψης 
σχέσεων συνεργασίας και οικονομικής 
διείσδυσης στο χώρο των Βαλκανίων, 
γεγονός που πρέπει να προβληματίσει 
ακόμα εντονότερα την ελληνική 
πλευρά.
Πάντως, είναι γεγονός ότι την 
τελευταία περίοδο η Τουρκία, λόγω του 
Κουρδικού και της απροκάλυπτης 
παραβίασης των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων, βρίσκεται στο στόχαστρο 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε ο 
πρόεδρος της Τουρκίας έκρινε σκόπιμο 
να μην προσθέσει νέες προκλήσεις. 
Παρά τη συμβολή του κ. Ζιράκ που, 
φορώντας το «φ έσι» και χωρίς 
«φερεντξέ», μίλησε σαν Τούρκος, 
όπως επαινετικά γ ι' αυτόν ανέφεραν οι 
τουρκικές εφημερίδες.

Όψιμες κραυγές 
και ανησυχίες

Καλές είνα ι οι «αντι-μονοπωλια- 
κές» κραυγές του ΚΚΕ, αλλά και 

οι «αγωνίες» της ΝΔ για τη διαφάνεια 
του κεφαλαίου που κατέχει τα ΜΜΕ, 
μόνο που για  να έχουν την ελάχιστη 
πειστικότητα θα έπρεπε να εκφρα- 
σθούν τον κατάλληλο χρόνο...
Δηλαδή το καλοκαίρι του ’89 όταν πα
ρέδιδαν χωρίς περιορισμούς και ό 
ρους συνολικά το χώρο των ΜΜΕ σ’ 
εκείνους που σήμερα «καταριώνται»... 
Λιγότερη υπόκρισή δεν θα έβλαπτε.
Ο νόμος για τα ΜΜΕ ήρθε να αντιμε
τωπίσει μια ντε φάκτο διαμορφωμένη 
κατάσταση: τη διείσδυση μεταπραττι- 
κών συμφερόντων, την αναρχία στη 
χρήση των συχνοτήτων, την υποκουλ- 
τούρα της πλειοψηφίας των προγραμ
μάτων και, το κυριότερο, την μετατρο
πή του χώρου των ΜΜΕ σ’ έναν τύπο 
παραξεουσίας που επιδιώκει πολλές 
φορές να επιβάλλει τις βουλήσεις του 
στην πολιτική εξουσία.
Η κυβέρνηση του ΠΑ ΣΟ Κ  είχε τη 
βούληση να αρνηθεί τη διαιώνιση αυ
τού του καθεστώτος. Να επιβάλλει ό 
ρους διαφάνειας και κανόνες σ’ όλο 
το πλέγμα των δραστηριοτήτων των 
ΜΜΕ. Να θέσει τελικά σε νέα βάση 
τη σχέση Πολιτικής - ΜΜΕ - Οικονο
μικών συμφερόντων.
Ασφαλώς στα φαινόμενα αντιπαράθε
σης εξουσιών τα νομικά πλαίσια απο
τελούν το πεδίο οριοθέτησης των με
ταξύ τους σχέσεων. Ό σοι κόπτονται 
για την αυτονομία της πολιτικής έχουν 
ευρύ «πεδίο δράσης» για  να θέσουν 
στην πράξη φραγμούς στη διείσδυση 
του μεταπραττικού κεφαλαίου στα 
ΜΜΕ.
Αλλά πέραν των πολιτικών φορέων 
και προσώπων είναι ανάγκη να προ
βληθεί αντίσταση από τον πνευματικό 
κόσμο για τη φθορά που συντελείται 
στο πεδίο του πολιτισμού, των αισθη
ματικών αξ ιώ ν, γ ια  τη φ θορά  της 
γλώσσας και του τρόπου της ανθρώπι
νης επικοινωνίας. Γιατί σ’ αυτά τα πε
δία θα κριθεί τελικά η μάχη των κοι
νωνικών αξιών.
Κι ας μην ξεχνούν μερικοί «κραυγά- 
ζοντες» ότι κάποιες αδάπανες αντιμο- 
νοπωλιακές «κραυγές» για το θεαθή
ναι και την εφήμερη προβολή γρήγο
ρα γίνονται «ψίθυροι» ευπείθειας στα 
ώτα των μεταπραττικώ ν συμφ ερό
ντων.

Ιούνιος - Ιούλιος 1995
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Στην τροχιά ενός 
σύγχρονου ΠΑΣΟΚ
Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τ ψ  πορεία τον ΠΑΣΟΚ, η 
πανελλαδική συνδιάσκεψη υπήρξε ο πολιτικός χώρος της συλλογικής 
συνειδητοποίησης των ιστορικών ευθυνών που έχει αναλάβει το 
Κίνημα απέναντι στο λάο . Εκχρράστηκε έκδηλα η αγχύνία της βάσης 
του ΠΑΣΟΚ να διασχραλισθεί η πολιτική ενότητα τΐύν ηγετικών 
στελεχών τον ΠΑΣΟΚ, να σταματήσουν οι αντιπαραθέσεις μέσα από 
τα ΜΜΕ, που τραυματίζουν την αξιοπιστία, την πολιτική συνοχή και 
οδηγούν το Κίνημα σε καθήλωση και σε αμυντική πρακτική. Κι αυτό 
σαν βασική προϋπόθεση για να προωθηθούν οι μεγάλες 
προγραμματικές επαγγελίες του ΠΑΣΟΚ και να διαδραματίσει το 
Κίνημα πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική ζωή τον τόπου.

ίναι απόλυτα θετικό ότι ο Πρόεδρος 
του ΠΑΣΟΚ και Πρωθυπουργός της 
χώρας Ανδρέας Γ. Παπανδρέου ξεκα
θάρισε ότι η πορεία του Κινήματος θα 

είναι συντεταγμένη μέσα από την τήρηση των 
καταστατικών διατάξεων. Και ότι η ενότητα 
του ΠΑΣΟΚ αποτελεί όρο της ιστορικής του 
προοπτικής και της κυρίαρχης θέσης του στο 
πολιτικό προσκήνιο. Η ενότητα όμως αυτή, η

αλληλεγγύη και η συμπόρευση στις δύσκολες 
περιστάσεις που διανύουμε είναι ευθύνη όλων. 
Κι ο καθένας θα κριθεί από τη στάση του και 
τη συνέπειά του σ’ αυτές τις αρχές.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό επίσης ότι μέσα 
από τις αλλαγές που εγκρίθηκαν διαμορφώνο
νται σταθερές προϋποθέσεις, ώστε οι οργανώ
σεις - βάσεις να διευρύνουν την πολιτική τους 
εξουσία, να ασκήσουν αποτελεσματική πολιτι

κή παρέμβαση στο πεδίο ευθύνης τους.
Σε μια ιστορικά κρίσιμη καμπή το ΠΑΣΟΚ 

απέδειξε και την ωριμότητα και την υπευθυ- 
νότητά του, αλλά και τη δυνατότητά του να α
ντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα προβλήματα, 
να αναβαθμίσει το ρόλο του μέσα στο πολιτι
κό σύστημα, να αναζωογονήσει την προοδευ
τική του φυσιογνωμία.

Πραγματοποιήθηκε μέσα από τη Συνδιά
σκεψη το πρώτο θετικό βήμα, που θα συνο- 
δευθεί με σημαντικές πρωτοβουλίες και σε 
κομματικό και σε κυβερνητικό επίπεδο, ώστε 
τα δύο επόμενα χρόνια της κυβερνητικής μας 
θητείας να είναι περίοδος καθιέρωσης σημα
ντικών προοδευτικών τομών, βελτίωσης του ε
πιπέδου ζωής των εργαζομένων, και θετικής 
εξέλιξης στα μεγάλα εθνικά μας θέματα.

Πυρήνα της συνδιάσκεψης αποτέλεσε η 
προβληματική ότι δεν μπορεί η συζήτηση να α- 
ναφέρεται στο πώς και πότε θα κατανεμηθεί ε
σωτερικά μια συνεχώς συρρικνούμενη εξου
σία. Αλλά πώς θα ενισχυθεί συνολικά η πολιτι
κή εξουσία, που σήμερα ωθείται συστηματικά 
στο περιθώριο, ώστε μέσα από την ενίσχυση 
αυτή το ΠΑΣΟΚ να εδραιώσει την κυρίαρχη 
θέση του στην πολιτική ζωή της χώρας, να διευ
ρύνει την προοπτική του, να ενδυναμώσει τους
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δεσμούς του με την κοινωνία και να απαντήσει 
στις αγωνίες και στους προβληματισμούς της.

Στην πραγματικότητα, λοιπόν, ενώ το πρό
βλημα του ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται ως «εσωτερι
κό -  ως διαπάλη και ανταγωνισμός για τη νο
μή και αναδιανομή της εξουσίας -  στην πραγ
ματικότητα είναι «εξωτερικό». Αφορά την ευ
ρύτερη πολιτική του κυριαρχία και τη διασφά
λιση της πολιτικής του νομιμοποίησης από την 
κοινωνία.

Αυτό είναι το κρίσιμο πρόβλημα που πρέπει 
να αντιμετωπίσει το ΠΑΣΟΚ. Από τη συνειδη- 
τοποίηση και την ορθή και αποτελεσματική α
ντιμετώπιση αυτού του ιστορικά κρίσιμου προ
βλήματος θα κριθεί τελικά και η ίδια η προο
πτική του ΠΑΣΟΚ στα χρόνια που έρχονται.

Γι’ αυτό και είναι κρίσιμο και αναγκαίο να 
απαντήσουμε στα σημαντικά ερωτήματα που 
κυριαρχούν, στα ερωτήματα που συνήθως τί
θενται και δεν απαντώνται.

Πρώτο ερώτημα:

Έ χουν άραγε μέλλον τα σοσιαλιστικά - 
προοδευτικά κόμματα μέσα σ’ ένα περιβάλ
λον όπου κυριαρχούν οι μηχανισμοί του αντα
γωνισμού της αγοράς και το μοντέλο της ατο
μικής στάσης ή προορίζονται για να αποτελέ- 
σουν συμπληρωματικό στο ιχείο  στη δ ια 
χείριση του συστήματος;

Σήμερα όσο ποτέ είναι αναγκαίος ο ρόλος 
τους, γ ιατί έχουν ως ιστορικό καθήκον και 
προορισμό:

-  Να προασπίσουν τις αξίες και τις ιστορι
κές αρχές της δημοκρατίας, τις κοινωνικές και 
ανθρώπινες αξίες που οδήγησαν την ανθρω
πότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Αξίες που 
σήμερα υπονομεύονται και διασύρονται.

-  Να αγωνισθούν για κοινωνίες αλληλεγ
γύης, δημιουργικής εργασίας, δικαιοσύνης 
και συμμετοχής. Να διαμορφώσουν τα πρότυ
πα της πολιτικής κοινωνίας του 21ου αιώνα.

-  Να παρέμβουν στην ανεξέλεγκτη σήμερα 
αντίθεση μεταξύ τεχνολογίας και παραγωγικών 
δυνάμεων από τη μια και κοινωνίας και φυσι
κού περιβάλλοντος από την άλλη και να επανα
καθορίσουν νέες ισορροπίες μεταξύ τεχνολο
γίας - ανάπτυξης - οικονομίας και κοινωνίας.

Απέναντι στο πρότυπο που προτάσσει την 
αλόγιστη κατανάλωση ως υποκατάστατο των 
ανθρώπινων και κοινωνικών σχέσεων και θε
οποιεί την τεχνολογία σαν μια νέα κυρίαρχη ι
δεολογία, οι προοδευτικοί φορείς πρέπει να 
ανατινάζουν τα δικά τους κοινωνικά πρότυπα, 
τις δικές τους δημοκρατικές αξίες.

Το παραδοσ ιακό  κράτος πρόνο ια ς της 
σοσιαλδημοκρατίας και το χειραφετητικό ό
ραμα του σοσιαλισμού πρέπει να συγκροτή
σουν τον πυρήνα μιας νέας σύγχρονης στρα
τηγικής που θα οδηγήσει το προοδευτικό - 
σοσιαλιστικό κίνημα πέρα από τα όρια της

καθήλωσης και της διαχείρισης.

Δεύτερο ερώτημα:

Μπορεί να συγκροτηθεί σήμερα μια προο
δευτική στρατηγική;

Προϋποθέσεις και απαραίτητοι όροι για να 
συγκροτηθεί μια τέτοια στρατηγική είναι:

α) Οι σύγχρονες θεωρητικές επεξεργασίες.

Σήμερα η θεωρία βρίσκεται στο περιθώριο, 
όπως και η βαθύτερη ανάλυση. Αβαθείς και 
ευκαιριακές προσεγγίσεις και δάνεια απο
σπασματικά από τον ευρωπαϊκό χώρο συνθέ
τουν σήμερα τις απόψεις μας.

Δεν πρέπει να απορρίψουμε τις παραδοσια
κές θεωρίες -  μαζί με τα καθεστώτα που τις διέ
στρεψαν -  αλλά να αναζητήσουμε νέα μακρο
θεωρητικά πλαίσια αναφοράς σε συνάρτηση:

-  Με τον σύγχρονο τεχνολογικά καθοριζό
μενο καταμερισμό της εργασίας.

-  Την ατομικοποίηση της εργασίας και την 
αποδιάρθρωση του συλλογικού υποκειμένου.

-  Τη νέα μορφή αντίθεσης κεφαλαίου - ερ
γασίας, τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμα
τίζει πλέον η τεχνολογία και οι καινοτομίες 
στην ανασύνθεση της σχέσης αυτής.

-  Στη σύγχρονη μορφή που προσλαμβά
νουν οι έννοιες της ιδιοκτησίας των μέσων πα
ραγωγής, των αδιαφανών παραγωγικών σχέ
σεων, τις νέες μορφές εκμετάλλευσης.

Κι όλα αυτά όχι σε αφηρημένες θεωρητι
κές κατασκευές, αλλά με στόχο την ανάλυση 
της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας και της 
παραγωγικής δομής, τις μορφές απασχόλη-

«Ανοίξαμε ένα νέο δρόμο στην 
πολιτική ιστορία του τόπου.

Από τότε κυβερνήσαμε ήδη δέκα 
χρόνια, έχουμε μπροστά μας άλλα 

δύο και πιστεύω ότι το 2000 8α 
βρεί τη χώρα με κυβέρνηση ΠΑΖΟΚ. 

Αυτή η πορεία, όμως, είχε και 
κόστος. Μάθαμε να κυβερνούμε, 
αλλά υποστήκαμε και τη φθορά 

της εξουσίας. Μάθαμε 
να διαχειριζόμαστε το κράτος, 

αλλά και εν μέρει, 
ενσωματωθήκαμε στη λογική του. 
Αποδειχθήκαμε πάντως, πολύ πιο 

ισχυροί απ' ότι πίστευαν 
διάφορα συμφέροντα και διάφορα 

κέντρα παραδοσιακά και μη.»

Α νδρ έα ς  F. Π απανδρέου

σης, τα πρότυπα κατανάλωσης κ.λπ.
Μέσα από τη συνολική αυτή πρακτικοθεω- 

ρητική αντίληψη και ανάλυση μπορούμε να 
κατανοήσουμε πώς συγκροτούνται σήμερα τα 
συλλογικά υποκείμενα, ποιοι θεσμοί κοινωνι
κής παρέμβασης πρέπει να προωθηθούν, ποι
ες κοινωνικές συμμαχίες και σε ποια επίπεδα 
μπορούν να συγκροτηθούν, πώς θα ενδυναμω
θεί το ευρύτερο αριστεροπροοδευτικό ρεύμα.

Β ) Οι επεξεργασμένες πολιτικές για συ
στήματα κοινωνικών συμμαχιών.

Το ΠΑΣΟΚ εκφράζει κοινωνικά τα στρώ
ματα που βιώνουν από το μόχθο τους στο ση
μερινό καταμερισμό της εργασίας, τους εργα
ζόμενους στην παραγωγική διαδικασία και 
τον κόσμο της μισθωτής εργασίας, τη νεολαία, 
τον πνευματικό κόσμο που αντιστέκεται στη 
σύγχρονη αλλοτριωτική διαδικασία. Το πρώτο 
επίπεδο κοινωνικής συνοχής και θεμελίωσης 
του ΠΑΣΟΚ είναι τα κοινωνικά στρώματα 
που αγωνίζονται για την επιβίωσή τους, για το 
δικαίωμα της εργασίας και της βελτίωσης του 
εισοδήματος τους.

Σε δεύτερο επίπεδο υπάρχουν κοινωνικές 
συμμαχίες που περιλαμβάνουν τα στρώματα 
εκείνα που προωθούν την παραγωγική ανα
διάρθρωση, τον εκσυγχρονισμό, τις επενδυτι
κές πρωτοβουλίες που διαμορφώνουν ένα ε
θνικό πλαίσιο ανάπτυξης και συγκρούονται με 
το πεδίο του μεταπρατισμού, της ασύδοτης 
κερδοσκοπίας, της συναλλαγής.

Πολιτικά το ΠΑΣΟΚ πρέπει και στο μέλ
λον να διασφαλίσει την ηγεμονία και την πο
λιτική του κυριαρχία στο χώρο της κεντροαρι
στεράς. Να ενδυναμώσει τα αριστερά προο
δευτικά του χαρακτηριστικά και να προωθή
σει δίαυλους επικοινωνίας και διαλόγου με το 
ευρύτερο προοδευτικό κίνημα.

* * *

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να τα 
συνδέει μόνο μια τυπική σχέση συνύπαρξης. 
Μέσα από μια ιστορική διαδρομή που δοκιμά
σθηκαν στάσεις και πρακτικές διαμορφώθηκε 
μια οργανική  ενότητα των στελεχώ ν του 
ΠΑΣΟΚ, μέσα σ’ ένα ιδιότυπο πολιτικό κατα
μερισμό ευθυνών και ρόλων. Σ’ αυτή την ενό
τητα, σ’ αυτή την ιστορική διαδρομή ο καθέ
νας έχει καταθέσει ένα κομμάτι του εαυτού 
του στο ΠΑΣΟΚ και το Κίνημα ταυτόχρονα α
ποτελεί ένα κομμάτι της δικής μας ζωής, της 
δικής μας προσωπικότητας.

Αυτή τη συλλογική κατάθεση ζωής, αρχών 
και αξιών πρέπει να τη διαφυλάξουμε. Είναι η 
δύναμη και η προοπτική μας. Είναι η εντολή 
ενός λαού, η εντολή της μεγάλης προοδευτι
κής πλειοψηφίας που αγωνιά σήμερα για το 
μέλλον και την προοπτική του πολιτικού φο
ρέα, που εκφράζει τις ελπίδες της και τα ορά- 
ματά της. Σ’ αυτή την αγωνία ας δώσουμε σή
μερα θετική απάντηση και ας αφήσουμε ανοι
κτές τις προοπτικές και ζωντανές τις ελπίδες.
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Να προχωρήσουμε μπροστά
εθνική λαϊκή ενότητα και το κοινω

νικό της υπόβαθρο, το μπλοκ των μη 
προνομιούχουν, έχουν υποστεί βα
θιές αλλαγές. Στη μεγάλη πλειονό

τητα τους οι εργαζόμενοι, οι αγρότες και οι μι- 
κρομεσαίοι μπορούν και πρέπει να είναι η συ
νειδητή δύναμη αλλαγών, εκσυγχρονισμού και 
μεταρρυθμίσεων. Σήμερα, επιπλέον, πρέπει να 
εκφράσουμε, σε όλο το φάσμα των κοινωνικών 
δυνάμεων, τα πρωτοπόρα τμήματα που δέχο
νται την πρόκληση της ανταγωνιστικότητας, 
που δίνουν τη μάχη της ανάπτυξης. Να εκφρά
σουμε το μέλλον της πατρίδας, τους νέους αν
θρώπους, τους παραγωγούς, τους κατόχους της 
γνώσης, τους πολίτες με οικολογικές ανησυ
χίες, τους λειτουργούς της τέχνης και του πολι
τισμού. Να μην αποδεχθούμε την κοινωνία των 
δύο τρίτων. Να απευθυνθούμε με την κοινωνι
κή μας ευαισθησία στους αδύναμους και τους 
αποκλεισμένους. Να διαμορφώσουμε ξανά έ
να συνδετικό ιστό αλληλεγγύης.

Είναι φανερό ότι στην παραδοσιακή μορ
φή της Οργάνωσής μας πρέπει να γίνουν όλες 
εκείνες οι αλλαγές που επιβάλλουν οι σύγχρο
νες απαιτήσεις.

Ξεκινούμε σήμερα μια δυναμική πορεία α
νασύνταξης και ανατροπής των υπαρχόντων 
δεδομένων με ουσιαστική συμμετοχή της βά
σης του Κινήματος. Γνωρίζετε τη θέση που 
διατύπωσα στο Συνέδριό μας: «Το ΠΑΣΟΚ 
δεν χαρίζεται, δεν κληρονομείται και δεν τε
μαχίζεται σε τιμάρια». Σ ’ αυτή τη βάση θέλω 
να προσδιορίσω τα στοιχεία μιας ουσιαστικής 
πολιτικής συμφωνίας ανάμεσα σε όλα τα στε
λέχη και τα μέλη του Κινήματος μας.

Πιστεύω βαθύτατα ότι η χώρα θα εισέλθει 
στο νέο αιώνα με το ΠΑΣΟΚ στο τιμόνι της. 
Ό τι η όποια ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός 
του πολιτικού συστήματος έχουν ως βασική 
προϋπόθεση το ενιαίο ΠΑΣΟΚ, την ενωμένη 
δημοκρατική παράταξη ως ισχυρό κοινωνικό 
και πολιτικό πλειοψηφικό ρεύμα.

Για την ανασύνταξη 
και αναγέννηση του ΠΑΣΟΚ

Μπροστά μας υπάρχει η μεγάλη πρόκληση 
να ολοκληρώσουμε το κυβερνητικό μας έργο 
και να υλοποιήσουμε τις προγραμματικές μας 
δεσμεύσεις. Έχουμε στη διάθεσή μας δύο χρό
νια ακόμη. Η κυβέρνηση και το Κίνημα θα επι
ταχύνουν τους ρυθμούς και θα διασφαλίσουν 
την προώθηση και την ανάδειξη του θετικού 
μας έργου σε όλους τους τομείς. Γιατί αν μι
λούμε σήμερα για τις αλλαγές που χρειάζονται 
στο ΠΑΣΟΚ είναι γιατί θέλουμε ένα κόμμα α
νοιχτό, δημοκρατικό. Που να παρεμβαίνει 
στην κοινωνία με προτάσεις, τομές και λύσεις. 
Που να προωθεί ως κυβέρνηση τις μεγάλες πο
λιτικές μας επιλογές. Για τα εθνικά θέματα. 
Για την οικονομία και την ανάπτυξη. Για την 
απασχόληση και την ανεργία. Για την κοινωνι
κή πολιτική. Που θα επιβεβαιώνει καθημερινά 
ότι η πολιτική έχει χρώμα, ότι το ΠΑΣΟΚ εί
ναι η δύναμη της προόδου. Έτσι, το τέλος της 
τετραετίας θα μας βρει έτοιμους να ανανεώ
σουμε την εμπιστοσύνη του λαού. Αυτό αποτε

λεί καθήκον και υποχρέωση όλων μας.
Για να πετυχουμε τους στόχους μας, προέχει 

η αναγέννηση και η ανασυγκρότηση του Κινή
ματος της Αλλαγής και όχι η διασφάλιση και η 
κατοχύρωση ρόλων και επιδιώξεων των στελε
χών μας. Προέχει η ανασύνταξη των δυνάμεών 
μας, η αναβάθμιση του πολιτικού ρόλου του Κι
νήματος, η ενδυνάμωση της δημοκρατικής του 
λειτουργίας και όχι η μελλοντολογία και η ικα
νοποίηση προσωπικών στρατηγικών.

Στο θέμα που τίθεται, «να κατοχυρωθούν 
οι όροι του παιχνιδιού» για τη μετάβαση στη 
λεγόμενη μεταπαπανδρεϊκή περίοδο, η απά
ντηση είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει θεσμοθετημέ
νες και κατοχυρωμένες καταστατικές λειτουρ
γίες, που είναι συγκεκριμένες, διάφανες και 
μη διαπραγματεύσιμες.

Πέρα δε από τις καταστατικές λειτουργίες, 
που μπορεί να υπάρχει ο φόβος ότι θα ακυρω
θούν, ή τις πολιτικές συμφωνίες κορυφής που 
άλλες φορές αναζητούνται, υπάρχετε εσείς, υ
π ά ρ χει η μεγάλη λαϊκή μας βάση που δεν 
στοιχίζεται σε μονοσήμαντες αναφορές, που 
δεν θέλει να θεωρείται δεδομένη, που απαιτεί 
και θα επιβάλλει σε κάθε περίπτωση την ομα
λή πορεία του ΠΑΣΟΚ προς το μέλλον.

Η δική μου θέση, την οποία τονίζω προς 
κάθε κατεύθυνση, είναι ότι όταν και όποτε έρ
θει η ώρα, εγώ προσωπικά θα εγγυηθώ τη δη
μοκρατική και αυθεντική έκφραση των μελών 
του Κινήματος μας. Σε ένα ανοιχτό και μαζικό 
Συνέδριο, όπου η λογική των ομάδων, των συ
σχετισμών, της παρέας και των τιμαρίων δεν 
θα έχει λόγο ύπαρξης και δυνατότητα επιρ
ροής.

Ιούνιος - Ιούλιος 1995



Π
Ο

ΛΙ
ΤΙ

Κ
Η

 ο ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εκσυγχρονισμοί και «κοσμικότατες»
Σήμερα, η κρίση 

ηγεμονίας, η 

κατάρρευση της 

παραδοσιακής 

εκδοχής που ήθελε 

τη συντηρητική 

παράταξη να 

διαδραματίζει 

το ρόλο τον 

καθεστωτικού 

πολιτικού - 

κομματικού Θεσμού, 

έχει επιτρέρει 

ευρύτερες 

ανακατατάξεις 

και μια εκτεταμένη 

ρευστότητα στο χώρο 

της Ν.Λ.

Η  «ειρηνική επανάσταση» τον Μ. Έβερτ αποκαλύπτεται 
ότι όχι μόνο δεν έχει σχέση με τον πολιτικό και 
κοινωνικό εκσυγχρονισμό, αλλά ότι, αντίθετα, αποτελεί 
τη «χοάνη» διατήρησης και αναπαραγωγής 
αναχρονιστικών και αντιδημοκρατικων αντιλήψεων.

*mm* ιναι σαφές οτι η ευρυτερη -  και πο- 
/  λυσυζητημένη -  κρίση του πολίτικου 

I  μας συστήματος και των θεσμών της 
■■■■ α ντιπροσ ω πευτικής δημοκρατίας 

διαπερνά όλους τους κομματικούς φορείς. 
Κάθε κόμμα, βέβαια, βιώνει με βάση τα δικά 
του ιδιαίτερα πολιτικο-ιδεολογικά και κοινω
νικά χαρακτηριστικά την κρίση αυτή. Η περί
πτωση, όμως, του κόμματος της Ν.Δ. αποκτά 
μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί οι μορφές της 
κρίσης προσλαμβάνουν ένα εντελώς ειδικό 
περιεχόμενο, που ξεπερνά τις γνωστές παρα
δοσιακές περιπτώσεις.
Η φθορά του κυβερνητικού κόμματος και η 
αποστασιοποίηση ενός τμήματος της εκλογι

νιμη και «ασφαλή» πηγή της συντηρητικής ε
ξουσίας.
Το παλάτι αποτέλεσε ιστορικά σ’ ολόκληρη τη 
μετεμφυλιακή περίοδο ένα ασφαλές καταφύ
γιο εξουσίας και παραεξουσίας για τη συντη
ρητική παράταξη, προκειμένου να διατηρεί 
την εκτελεστική εξουσία. Μετά τη μεταπολί
τευση, το κέντρο ισχύος της Ν.Δ. και ολόκλη
ρου του συντηρητικού χώρου αποτέλεσε ο Κ. 
Καραμανλής, που έδρασε σαν πόλος εγγύητης 
της συντηρητικής εξουσίας, αλλά και σαν κέ
ντρο αφομοίωσης του ακροδεξιού χώρου, που 
νομιμοποιήθηκε πολιτικά με τη σταδιακή έ 
νταξή του στη Ν.Δ. μέχρι τις αρχές της δεκαε
τίας του ’80.

Στην αναζήτηση νέου 
πόλου εξουσίας

Η αποχώρηση του Κ. Καραμανλή από το επί
κεντρο της κυβερνητικής κυριαρχίας και η εν 
συνεχεία αποχώρησή του από την προεδρία 
το 1985 επέφερε ευρύτερους πολιτικο-ιδεολο- 
γικούς κραδασμούς στο χώρο της συντηρητι
κής παράταξης και χαλάρωση της παραδοσια
κής συνοχής και συνέχειάς της. Απότοκο αυ
τής της «ασυνέχειας» ήταν η «άνοδος» του Κ. 
Μητσοτάκη και η σταδιακή μετατροπή της 
Ν.Δ. από παραδοσιακά λαϊκό κόμμα σε κοι- 
νωνικο-πολιτικό χώρο ανάδειξης της ηγεμο
νίας των μεταπραττών και των ισχυρών συμ
φερόντων της αγοράς.

Σήμερα ο κύκλος αυτός έκλεισε. Και η συντη
ρητική παράταξη βρίσκεται σε μια παρετετα
μένη κρίση αναπροσανατολισμού χωρίς όμως 
να μπορεί να καθορίσει ούτε τα ηγεμονικά 
κοινωνικά της ερείσματα ούτε τα όρια των ι- 
δεολογικο-πολιτικών της δεσμεύσεων.
Γι’ αυτό και μέσα στα «θολά νερά» της σύγχυ
σης αυτής είναι κάποιοι που κρατούν ανοιχτά 
τα σενάρια της ανωμαλίας και εκτρέφουν την 
προσδοκία ότι μέσα από μια ευρύτερη κρίση 
και αναστάτωση μπορεί να προκόψουν προϋ
ποθέσεις επανενεργοποίησης και παρέμβασης 
νέων πόλων εξωκοινοβουλευτικής εξουσίας.
Η στάση που τηρεί η ηγεσία του κόμματος της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει ιδιαίτερη ση
μασία. Γιατί αποδεικνύει ότι ορισμένα κόμμα
τα και ορισμένες ηγεσίες αναπαράγουν συνει
δητά και συστηματικά τα φαινόμενα της πολιτι
κής κρίσης του αντιπροσωπευτικού κοινοβου
λευτικού συστήματος, μη απορρίπτοντας ή και 
διευκολύνοντας την έμμεση υπονόμευσή του.

Η περιώνυμη «Ειρηνική 
Επανάσταση»

Π αράλληλα αποδεικνύετα ι ότι η ιστορική 
«κληρονομιά» της συντηρητικής παράταξης να 
«πατά σε δύο βάρκες», αυτή της κοινοβουλευ
τικής νομιμότητας και την άλλη της παρα-εξου- 
σίας και των παρακέντρων της, δεν αποτελεί 
για ορισμένους μια οριστικώς απορριφθείσα 
πρακτική. Η «ειρηνική επανάσταση» του Μ.
Έ βερτ αποκαλύπτεται ότι όχι μόνο δεν έχει 
σχέση με τον πολιτικό και κοινωνικό εκσυγ
χρονισμό, αλλά ότι, αντίθετα, αποτελεί τη «χο
άνη» διατήρησης και αναπαραγωγής αναχρο
νιστικών και αντιδημοκρατικών αντιλήψεων.
Μ ’ αυτά τα δεδομ ένα  ε ίνα ι αμφίβολο αν 
πράγματι ο σύνθετος ηγετικός πυρήνας της 
Ν.Δ. επιδιώκει την αντιμετώπιση και το ξεπέ
ρασμα της κρίσης του πολιτικού συστήματος ή 
απλώς εκτιμά ότι η παράταση και η εμβάθυν
ση της κρίσης αυτής μπορεί να επιφέρει ανα
κατατάξεις στο ευρύτερο πολιτικο-κοινωνικό 
σύστημα εξουσίας, από τις οποίες θα επωφε
ληθεί ενδεχόμενα.
Από την άποψη αυτή η κρίση νομιμοποίησης 
της Ν.Δ. από το εκλογικό - κοινωνικό σώμα 
συνδέεται και συναρθρώνεται με τη δική της 
κρίση νομιμότητας απέναντι στους θεσμούς 
του αντιπροσωπευτικού δημοκρατικού μας 
πολιτεύματος.
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κής του βάσης συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με 
τη διαχείρ ιση  της κυβερνητικής εξουσίας. 
Αφορά, από τη μια πλευρά, θεσμικές τομές 
που συγκρούονται με το πελατειακό σύστημα 
ή το κύκλωμα της φοροδιαφυγής και παραοι
κονομίας (προσλήψεις με εξετάσεις στο Δη
μόσιο, νέος φορολογικός νόμος κ.λπ.) και, α
πό την άλλη, την απουσία προώθησης της κοι
νωνικής και αναπτυξιακής πλευράς του κυ
βερνητικού προγράμματος.

Η κρίση του κόμματος της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης

Στη Νέα Δημοκρατία η φθορά και η αποσυ- 
γκρότηση έχουν εσωτερικά αίτια. Δεν μεσο
λαβεί η φθορά της εξουσίας. Και όχι μόνο δεν 
φθείρεται εξαιτίας της άσκησης εξουσίας, αλ
λά αδυνατεί να «εισπράξει» τη φθορά του πο
λιτικού της αντιπάλου, γεγονός που είναι πρω
τοφανές στην ιστορική εμπειρία των δημοκρα
τικών κοινοβουλευτικών συστημάτων.
Στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 
στοιχείο της εσωτερικής πολιτικής κρίσης εί
ναι ισχυρότατο και κυρίαρχο. Εμφανίζεται ως 
κρίση ηγεσίας και σύγκρουσης δύο πόλων ε
ξουσίας (Έβερτ - Μητσοτάκης), ως κρίση πο
λιτικής στρατηγικής (τύπος άσκησης της αντι
πολίτευσης), ως κρίση φυσιογνωμίας και ιδεο
λογίας, αφού το νεοφιλελεύθερο πρότυπο α- 
ντικαταστάθηκε από το νεφέλωμα της «ειρηνι
κής επανάστασης». Γι’ αυτό και οι εσωκομμα
τικές συγκρούσεις εκτείνονται σ’ όλο το φά
σμα των προβλημάτων.
Είναι αντιπαραθέσεις προσωπικές, συγκρού
σεις που αφορούν την τακτική, αλλά και τις 
θέσεις του κόμματος, αλλά και συγκρούσεις 
μεταξύ «φατριών»; παλαιοί «κεντρώοι», κα- 
ραμανλικοί, βασιλόφρονες και χουντίζοντες, 
προσωπικοί οπαδοί του Κ. Μητσοτάκη ή του 
Μ. Έ βερτ, ακόμα και εφωλεύοντες «δελφί
νοι», συγκροτούν ομάδες που κατά περίπτωση 
συμμαχούν, συγκλίνουν ή συγκρούονται, ε-

ντείνοντας τη σύγχυση και την αμορφία. 
«Καραμανλικοί» εναντίον «κεντρώων», νεο
φιλελεύθεροι κατά των «εκσυγχρονιστών», 
«βασιλόφρονες» κατά νομιμοφρόνων σε πρό
σφατη εκδοχή συνθέτουν το εναλλασσόμενο 
σκηνικό...
Σήμερα η κρίση ηγεμονίας, η κατάρρευση της 
παραδοσιακής εκδοχής που ήθελε τη συντηρη
τική παράταξη να διαδραματίζει το ρόλο του 
καθεστωτικού πολιτικού - κομματικού θεσμού, 
έχει επιφέρει ευρύτερες ανακατατάξεις και 
μια εκτεταμένη ρευστότητα στο χώρο της Ν.Δ.

Η εμφάνιση του τέως

Τα όσα κωμικοτραγικά -  και στην ουσία τους 
θλιβερά -  διαδραματίσθηκαν την τελευταία 
περίοδο στο χώρο της Ν.Δ. με αφορμή το γά
μο του υιού του «τέως», παραπέμπουν και υ
πομιμνήσκουν αυτήν ακριβώς τη ρευστότητα 
των συντηρητικών πόλων εξουσίας.
Η αγωνιώδης προσπάθεια του «τέως» να προ
ωθήσει μέσα από προσεκτικά επιλεγμένες πα
ρεμβάσεις του την έμμεση πολιτική του νομι
μοποίηση και να διαμορφώσει ένα σταθερό 
δίαυλο επικοινωνίας με ένα τμήμα του συντη
ρητικού πολιτικού χώρου, μηδενική σημασία 
και ισχύ θα είχε αν δεν έβρισκε «ευήκοον 
ους» σε ένα τμήμα των βουλευτών και των 
στελεχών της Ν.Δ.
Στην ουσία, πίσω από την ευτελή αυτή στάση 
ορισμένων στελεχών και της ηγεσίας της ΝΔ 
κρύβεται η αγωνία και η επιθυμία για μια μό
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Η συμμετοχή της 

χώρας μας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

δημιουργεί ορισμένες 

ιδιαίτερα ευνοϊκές 

συνθήκες για την 

ανάπτυξή της. 

Υπάρχουν προψανή 

πολιτικά
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Α ναστροφή 
πορείας

πλεονεκτήματα από την 

ισότιμη συμμετοχή σε 

μια ευρύτερη ένωση 

χωρών που έχουν 

ενισχύσει ιδιαίτερα 

τους οικονομικούς 

δεσμούς, αλλά 

προωθούν παράλληλα 

τους πολιτικούς 

δεσμούς, ιδίως στον 

τομέα της κοινής 

ασχράλειας.

Οι εξελίξεις και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας 
διαγράφονται θετικές. Η  οικονομική πολιτική της 
κυβέρνησης έχει πράγματι να επιδείξει Θετικά 
αποτελέσματα. Ετσι, η μέχρι σήμερα κυβερνητική 
πολιτική οροθετεί την απαρχή μιας νέας εποχής για την 
ελληνική οικονομία.

πορεία που έχει ακολουθήσει η οι
κονομία, δείχνει ότι αντιστράφη- 
καν οι αρνητικές τάσεις των τελευ
ταίων χρόνων, άρχισε να ανακτά

ται η χαμένη αξιοπιστία της οικονομικής μας 
πολιτικής και να τίθενται οι βάσεις για  στα
θερή ανάπτυξη στα πλαίσια των ανταγωνιστι
κών συνθηκών που διαμορφώνονται σε ευ
ρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα.

Οι Κασσάνδρες προέβλεπαν χρεοκοπία. 
Αλλά δυστυχώς γ ι’ αυτές και ευτυχώς για τη 
χώρα μας διαψεύσηκαν.

Ό λοι σχεδόν οι οικονομικοί δείκτες είναι 
θετικοί και δημιουργούν αισιοδοξία για συ
νέχιση της βελτίωσης της οικονομίας και την 
επίτευξη, σύντομα, υψηλών ρυθμών ανάπτυ
ξης. Συγκεκριμένα:

Μείωση πληθωρισμού

Ο πληθωρισμός κινήθηκε το 1994 με ρυθμό 
10,8%, τέσσερις σχεδόν μονάδες χαμηλότερα 
από το επίπεδο του 1993, ενώ το πραγματικό 
εισόδημα των εργαζομένων αυξήθηκε κατά 
1,5%. Η πτωτική τάση του πληθωρισμού έχει 
ήδη παγιοποιηθεί και αναμένεται να συνεχι- 
σθεί και τα επόμενα χρόνια σαν συνέπεια της 
θετικής εξέλιξης της οικονομίας. Η επίτευξη 
μονοψήφιου πληθωρισμού (9,9% ) από τον 
Απρίλιο του 1995, για πρώτη φορά μετά από 
δύο χρόνια, λειτουργεί ως καταλύτης για την 
ενίσχυση της αξιοπιστίας της οικονομικής πο
λιτικής και συμβάλλει στη μείωση των επιτο
κίων.

Μείωση επιτοκίων

Τα τραπεζικά επιτόκια μειώθηκαν κατά 3 
μονάδες το 1994 και άλλες 5 κατά τους πρώ-
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τους μήνες του 1995. Η πτώση των ονομαστι
κών και των πραγματικών επιτοκίων δανει
σμού είναι αποτέλεσμα της βαθμιαίας εξυ
γίανσης της οικονομίας και του κλίματος στα
θερότητας της πολιτικής που άρχισε να δια
μορφώνεται. Δημιουργούνται έτσι οι προϋπο
θέσεις για  οικονομική ανάκαμψη σε υγιείς 
βάσεις.

Συναλλαγματικά διαθέσιμα

Τα συναλλαγματικά διαθέσιμα έφθασαν τα 
16 δισ. δολάρια, μετά την πρωτοφανή εισροή 
συναλλάγματος που σημειώνεται ως αποτέλε
σμα της επιτυχούς έκβασης της μάχης της 
δραχμής του περασμένου Μαΐου και της αυ
ξημένης αξιοπιστίας της οικονομικής πολιτι
κής. Παράλληλα, επιτεύχθηκε ουσιαστικός 
μηδενισμός του ελλείμματος του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών.

Βελτίωση δεικτών

Η οικονομική δραστηριότητα το 1994 πα
ρουσιάζει σαφείς ενδείξεις ανάκαμψης, που 
συνεχίζονται και τους πρώτους μήνες του 
1995. Η βιομηχανική παραγωγή και το ΑΕΠ 
αυξήθηκαν το 1994 με ρυθμό 1,5%. Ο όγκος 
των λιανικώ ν πωλήσεων με ρυθμό επίσης 
1,5% σε σύγκριση με μείον 4% το 1993. Οι ει
σαγωγές κεφαλαιουχικού εξοπλισμού αυξή
θηκαν με ρυθμό 6%, η τουριστική δραστηριό
τητα αυξήθηκε κατά 10% και η αγροτική πα

ραγωγή κατά 1% μετά από δύο χρόνια μειώ
σεων. Γενικά, μετά από μια τριετία αρνητικών 
ρυθμών μεταβολής της βιομηχανικής παραγω
γής και ουσιαστική στασιμότητας του ΑΕΠ, α
πό το 1994 η οικονομία φαίνεται ότι μπαίνει 
σε τροχιά ανάκαμψης.

Με βάση την εξαγγελθείσα δημοσιονομική, 
εισοδηματική και νομισματική πολιτική, ο 
πληθωρισμός προβλέπεται να μειωθεί στο 7% 
το Δεκέμβριο, τα επιτόκια θα μειωθούν ανά
λογα, ενώ το έλλειμμα του δημόσιου τομέα θα 
μειωθεί στο 10,7% του ΑΕΠ από 12,5% το 
1994. Παράλληλα, το Ακαθάριστο Εγχώριο

Το αποτ€λεσματικότ«ρο όπλο 
για την προστασία των εθνικών μας 
συμφερόντων είναι η συγκρότηση 
μιας ισχυρής και ανταγωνιστικής 
οικονομίας. Η ελληνική οικονομία 
Βρίσκεται σήμερα σε μια κρίσιμη 
καμπή. Από τη μια πλευρά πρέπει 
να συνεχίσει να αντιμετωπίζει με 
αποφασιστικότητα τα χρονίζοντα 
δημοσιονομικά και διαρθρωτικά 

προβλήματα. Από την άλλη πλευρά, 
έχει την ευκαιρία να αξιοποιήσει 

την εισροή σημαντικών επενδυτικών 
πόρων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και το άνοιγμα των αγορών 

στα Βαλκάνια και τη Μ. Ανατολή.

Προϊόν προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,5% έ
ως 2%, ενώ θα εξασφαλισθεί το πραγματικό 
εισόδημα των εργαζομένων.

Επενδύσεις - Μεγάλα έργα

Οι ιδιωτικές επενδύσεις αναμένεται να αυ
ξηθούν λόγω της μείωσης των επιτοκίων, αλλά 
και λόγω των βελτιώσεων των διαδικασιών 
και κινήτρων του νέου αναπτυξιακού νόμου 
(το α ' εξάμηνο του 1995 οι ενισχύσεις θα είναι 
περίπου πενταπλάσιες από το ποσό που διατέ
θηκε για ολόκληρο το 1994). Παράλληλα, επι
ταχύνεται ο ρυθμός υλοποίησης των δημοσίων 
έργων, ξεκινούν τα λεγάμενα «μεγάλα έργα» 
όπως το Α εροδρόμ ιο  των Σπάτων, ενώ το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προβλέ- 
πεται να είναι αυξημένο έναντι του 1994 κατά 
13,4%. Η υλοποίηση αυτών των επενδύσεων, 
σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των πόρων 
του Β' ΚΠΣ και τις ιδιωτικές επενδύσεις θα ο
δηγήσουν ταχύτερα την ελληνική οικονομία 
σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και αυξημένα 
επίπεδα απασχόλησης.

Απασχόληση  -  ανεργία

Η αύξηση της απασχόλησης και η αντιμε
τώπιση του μεγάλου κοινωνικού προβλήματος 
της ανεργίας αποτελούν επίσης προτεραιότη
τα της κυβέρνησης για  τα επόμενα χρόνια. 
Ή δη η κυβέρνηση έχει υποβάλει σχετικό πό
ρισμα στην Οικονομική και Κοινωνική Επι
τροπή και αναμένει τη γνωμοδότηση των κοι
νωνικών εταίρων για να οριστικοποιήσει τις 
αποφάσεις της. Η αύξηση των θέσεων εργα
σίας μέσω της ανάπτυξης, η επαγγελματική ε
πιμόρφωση, η καλύτερη αντιστοίχηση ανέρ
γων και κενών θέσεων εργασίας και η δημι
ουργία πλέγματος κοινωνικής προστασίας των 
ανέργων είναι οι κύριοι άξονες της σχεδιαζό
μενης πολιτικής.

Στην τροχιά της ανάκαμψης

Ο χρόνος που διανύουμε μπορεί να αποτε- 
λέσει την αφετηρία νέου κύκλου ανάπτυξης 
της ελληνικής οικονομίας. Η επίτευξη των 
στόχων είναι εφικτή αν υπάρχει η απαραίτητη 
πολιτική σταθερότητα και, παράλληλα, συνε- 
χισθεί με την ίδια συνέπεια η σταθεροποιητι
κή πολιτική και ενταθεί η αναπτυξιακή προ
σπάθεια με τη συστράτευση όλων των κοινω
νικών ομάδων και των παραγωγικών τάξεων.

Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να μην 
θυσιάσει, όπως συνέβη πολλές φορές στο πα
ρελθόν, στο βωμό του «μικροπολιτικού κό-

ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΖΙΑΖ
1993 1994 93/92 94/93

α. Μηνιαίες Αποδοχές Υπαλλ. Βιομηχ. - Βιστεχν. 6μηνο Ιανουάριου - Ιουνίου 248.391 278.832 12,3 12,2
β. Ωριαίες Αμοιβές Εργατών Βιομηχ. - Βιστεχν. 6μηνο Ιανουάριου - Ιουνίου 940,0 1062,1 9,5 13,0
γ. Μηνιαίες Αποδοχές Υπαλλήλων Λιανικού Εμπορίου 6μηνο Ιανουάριου - Ιουνίου 136.389 153.762 11,9 12,7

ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (1980=100)
2μηνο Ιανουάριου - Φεβρουάριου

%ΜΕΤΑΒ0ΛΕΣ
1994 1995 94/93 95/94

Γενικός Δείκτης 96,9 90,6 0,3 2,7
α. Μεταποίησης 88,9 90,6 1,2 1,9
α1. Καταναλωτικών Αγαθών 95,0 1 96,4 3,0 1,5
α2. Διαρκών Καταναλωπκών Αγαθών 89,7 79,8 2,7 -11,0
α3. Κεφαλαιακών Αγαθών 78,4 82,1 -2,1 4,7
β. Ορυχείων 135,0 139,2 -5,9 3,2
γ. Ηλεκτρισμού-Φωταερίου 172,6 185,8 -1,2 7,6

Πηγή: ΥΠΕΘ0, ΕΣΥΕ
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στους», τα σημαντικά αποτελέσματα που έ
χουν επιτευχθεί. Θα συνεχίσει να ακολουθεί, 
με την ίδια σταθερότητα και την ίδια συνέ
πεια, τη μόνη πολιτική που οδηγεί στην ανά
πτυξη, στην ευημερία και στην ισότιμη συμμε
τοχή μας στην Ενωμένη Ευρώπη.

Οι διεθνείς εξελίξεις αναμένεται να έχουν 
ευνοϊκές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία. 
Η κατάρρευση των οικονομικών και κοινωνι
κών συστημάτων στις χώρες της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης, η προώθηση της ειρή
νευσης στη Μ. Ανατολή, διαμόρφωσε ένα νέο 
πολιτικό και οικονομικό σκηνικό και σήμανε 
την απαρχή γενικότερων εξελίξεων στη διε
θνή σκηνή. Το τέλος του διπολισμού απελευ
θέρωσε παραγωγικές δυνάμεις, ενώ το άνοιγ
μα νέων αγορών διεύρυνε τους ορίζοντες του 
εμπορίου. Η προώθηση της ευρωπαϊκής οικο

νομικής ενοποίησης και η υπογραφή της συμ
φωνίας της GATT, για το διεθνές εμπόριο ε- 
πισφράγησαν τη σημασία της ανταγωνιστικό
τητας στη διαμόρφωση των εξελίξεων στο διε
θνές οικονομικό σύστημα. Η απελευθέρωση 
των αγορών των αγαθών, των υπηρεσιών, των 
κεφαλαίων και του χρήματος συνιστούν μια 
μεγάλη πρόκληση.

Για μια ισχυρή και 
ανταγωνιστική οικονομία

Η Ελλάδα καλείται σήμερα να ανταποκρι- 
θεί θετικά στην πρόκληση που συνιστά η απε
λευθέρωση των αγορών, των αγαθών, των υ
πηρεσιών και των κεφαλαίων. Το επίπεδο ευ

ημερίας της χώρας μας εξαρτάται, σε σημαντι
κό βαθμό, τόσο από την ταχεία προσαρμογή 
της οικονομίας μας στα νέα δεδομένα του διε
θνούς περιβάλλοντος όσο και από τη θέση που 
θα κατακτήσουμε στη συντελούμενη ανακατα
νομή του καταμερισμού εργασίας σε διεθνές 
και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Ελλάδα βιώνει έντονα τη νέα αυτή πραγ
ματικότητα. Το αποτελεσματικότερο όπλο για 
την προστασία των εθνικών μας συμφερόντων 
είναι η συγκρότηση μιας ισχυρής και ανταγω
νιστικής οικονομίας. Η ελληνική οικονομία 
βρίσκεται σήμερα σε μια κρίσιμη καμπή. Από 
τη μια πλευρά πρέπει να συνεχίσει να αντιμε
τωπίζει με αποφασιστικότητα τα χρονίζοντα 
δημοσιονομικά και διαρθρωτικά προβλήματα. 
Από την άλλη πλευρά, έχει την ευκαιρία να α- 
ξιοποιήσει την εισροή σημαντικών επενδυτι
κών πόρων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άνοιγμα των αγο
ρών στα Βαλκάνια και τη Μ. Ανατολή.

Η συμμετοχή της χώρας μας στην Ευρωπαϊ
κή Έ νω ση δημιουργεί ορισμένες ιδιαίτερα 
ευνοϊκές συνθήκες γ ια  την ανάπτυξή της. 
Υπάρχουν προφανή πολιτικά πλεονεκτήματα 
από την ισότιμη συμμετοχή σε μια ευρύτερη έ
νωση χωρών που έχουν ενισχύσει ιδιαίτερα 
τους οικονομικούς δεσμούς, αλλά προωθούν 
παράλληλα τους πολιτικούς δεσμούς, ιδίως 
στον τομέα της κοινής ασφάλειας.

Τα οικονομικά πλεονεκτήματα εντοπίζο
νται κυρίως στην ύπαρξη τόσο της ενια ίας 
ευρωπαϊκής αγοράς όσο και των διαρθρωτι
κών ταμείων και των κοινοτικών διασυνορια
κών προγραμμάτων, τα οποία δίνουν τη δυ
νατότητα εκτέλεσης σημαντικών έργων υπο
δομής, αλλά και ανάπτυξης του ανθρώπινου 
δυναμικού.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΣ. ΔΡΧ.
1991 1992 1993 1994 1995 1996

1. ΑΚΑΘ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3359.3 3717.5 4023.4 4388.5 5091.2 5711.6
2. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ & ΣΤΑΤ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ 492.8 287.6 375.5 416.4 234.2 236.2
3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3852.1 4005.1 4398.9 4804.9 5325.4 5947.8
4. ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ 2722.1 3287.7 3892.0 4340.2 4184.2 3913.9
5. ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ -1264.0 -1649.3 -2068.1 -2206.0 -1720.5 -1036.1
6. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1426.3 1641.4 1896.0 2134.1 2346.3 2551.5
7, ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 967.7 725.3 679.0 536.6 515.4 518.5
8. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 3852.1 4005.1 4398.9 4804.9 5325.4 5947.8

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ % ΣΤΟ ΑΕΠ
1. ΑΚΑΘ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 21.2% 20.4% 19.5% 18.9% 20.0% 20.6%
2. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ & ΣΤΑΤ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ 3.1% 1.6% 1.8% 1.8% 0.9% 0.9%
3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 24.3% 22.0% 21.3% 20.7% 20.9% 21.4%
4. ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ 17.2% 18.0% 18.9% 18.7% 16.4% 14.1%
5. ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ -8.0% -9.0% -10.0% -9.5% -6,7% -3.7%
6. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 9.0% 9.0% 9.2% 9.2% 9.2% 9.2%
7. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 6.1% 4,0% 3.3% 2.3% 2.0% 1.9%
8. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 24.3% 22.0% 21.3% 20.7% 20.9 21.4%
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Τοπίο στην ομίχλη
Είναι ηλέον ηροχρανές υτιό το 
ψΐύς των νέιον εξελίξεων στο 
διεθνές προσκήνιο ότι τα 
ισχυρότερα κράτιι -  μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ερμηνεύουν 
διαιρορετικά τη διαδικασία της 
ευρωπαϊκής ενοποίησης και 
συνεπώς επιδιώκουν και 
προωθούν με διαχρορετικές 
μεθόδους την επίτευξής της με 
τελικό στόχο, αλλά και 
αποτέλεσμα την ενίσχυση της 
θέσεως τους και την αύξηση της 
επιρροής τους.

* * επικυριαρχία ενός σκληρού πυρήνα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση μας οδη- 

# # γεί σε ένα διευθυντήριο το οποίο θα
f  # δημιουργεί άνισες αλληλεξαρτήσεις 

τόσο στο πολιτικό επίπεδο, όσο και στο οικο
νομικό. Κατά συνέπεια θα εντείνει τις αποκλί
σεις μεταξύ των χωρών - μελών, ενώ θα λει
τουργεί αποσταθεροποιητικά για ολόκληρο το 
ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Σ’ αυτή την περίπτω
ση η Ε.Ε. καθίσταται χώρος άσκησης εθνικών 
πολιτικών των ισχυροτέρων, ενώ ακριβώς αυ
τό που επαγγέλλεται είναι η υπέρβαση του ε
θνικού κράτους.
«Όπως συχνά συμβαίνει όταν τα Ευρωπαϊκά 
Συμβούλια δεν παίρνουν μεγάλες αποφάσεις, 
απογοητευθήκαμε από το Συμβούλιο των 
Καννών, που σηματοδότησε, στις 26 και 27 
Ιουνίου, το τέλος των έξι μηνών της Γαλλικής 
Προεδρίας της Ένωσης» (Le Monde)

Το βασικό πρόβλημα δεν ήταν η πανθομο- 
λογούμενη επίδειξη αλαζονείας του Π ροέ
δρου Σιράκ, αλλά η αδυναμία του, παρά τις 
φιλόδοξες αναγγελίες του, να συγκροτήσει 
μια κοινά αποδεκτή πρόταση στα σοβαρά θέ
ματα που απασχόλησαν τη Σύνοδο, με αποτέ
λεσμα οι 15 να υποχρεωθούν να αναβάλουν 
σχεδόν όλες τις αποφάσεις τους για τις επόμε
νες συνόδους κορυφής.

Η Διακυβερνητική Διάσκεψη του 1996, η 
ανεργία, η χρηματοδότηση των μεγάλων έρ
γων, η EU RO PO L και το χρονοδιάγραμμα 
για το κοινό νόμισμα δεν αποτελούν μόνο κρί
σιμα θέματα. Θα μπορούσε κανείς να ισχυρι- 
σθεί ότι ακριβώς λόγω της φύσης τους η άμε

Από τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού κόμματος που πραγματοποιήθηκε στις Κάννες

ση συζήτησή τους και όπου δυνατόν η προώ
θηση επίλυσής τους θα ήταν ένα ακόμα βήμα 
προς την επίτευξη της πολυπόθητης ενοποίη
σης. Αντίθετα, ο κ. Σιράκ επέλεξε την οδό της 
κριτικής, «υπήρξαν πολλές καταχρήσεις και 
αντές οι καταχρήσεις έχουν δυσφημίσει την 
Ευρώπη στα μάτια των πολιτών της», και της 
αντίφασης, αφού ούτε λίγο ούτε πολύ ισχυρί- 
σθηκε ότι τα δεινά της Ευρώπης προέρχονται 
από την υπερβολικά διατακτική πορεία της 
Ένωσης προς τους στόχους που έχει υιοθετή
σει.

Εύλογα λοιπόν επανέρχεται το ερώτημα 
ποια Ευρώπη; Ποιοι στόχοι; Και ποιους εξυ
πηρετούν αυτοί οι στόχοι; Η γεμάτη αναστο
λές και εμπόδια διαδικασία επικύρωσης της 
Συνθήκης του Μάαστριχτ, που αποκάλυψε την 
απώλεια κύρους της ευρωπαϊκής ιδέας και 
συγχρόνως μία αύξηση των εθνικιστικών δια
θέσεων στον πληθυσμό των κρατών - μελών έ
χει γεμίσει με αβεβαιότητα την προοπτική των 
εξελίξεων για την Ενωμένη Ευρώπη.

Μέχρι τις αρχές του 1992 η προοπτική των 
εξελίξεων ήταν δεδομένη. Η Ε.Ε. θα αποτε
λούσε το μοχλό για τη διαμόρφωση μιας νέας 
ευρωπαϊκής πολιτικής, στόχος που θα επιτυγ- 
χάνετο με την εμβάθυνση της ενοποίησης, με 
την πραγματοποίηση της ενιαίας αγοράς και

με την διεύρυνση.
Στις αρχές του 1994 το διεθνές τοπίο έχει 

ριζικά μεταβληθεί. Τα επικρατούντα σενάρια 
είναι απαισιόδοξα και αντανακλούν τις εμπει
ρίες των τελευταίων ετών. Διακρατικές και ε
θνικιστικές συγκρούσεις, πληθυσμιακά, οικο-
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λογικά, μεταναστευτικά και περ ιφερειακά 
προβλήματα έχουν δημιουργήσει νέα δεδομέ
να με κύριο χαρακτηριστικά τους μία «νέα α
σάφεια» όπως ήδη από το 1984 είχε προβλέ- 
ψει ο Γ. Χάμπερμας. Ό σο διευρύνεται το πε
δίο των αλλαγών και όσο ο ρυθμός τους εντεί- 
νεται, τόσο πιο επείγοντα γίνονται τα ερωτή
ματα σχετικά με τη φύση της τάξης και της κυ
ριαρχίας που θα επικρατήσει και η κατάσταση 
αυτή θα ισχύσει μέχρι τη στιγμή που νέα πρό
τυπα θα διαμορφωθούν και θα εμπεδωθούν 
στην καθημερινότητα της παγκόσμιας πολιτι
κής.

Ε ίναι φανερό ότι η νέα τάξη πραγμάτων 
στην παγκόσμ ια  πολιτική κα ι οικονομική 
σφαίρα θα καθορισθεί σε μεγάλο βαθμό από 
τις εξελίξεις στην Ευρώπη.

Αν και η Ε.Ε. είναι ήδη μια σύνθετη πολιτι
κή ενότητα και κάτω από τις νέες συνθήκες ε
πηρεάζει πλέον κυρίαρχα και καθοριστικά τα 
συμφέροντα και την οντότητα των κρατών - 
μελών της, προκειμένου να ανταποκριθεί σε 
αυτές τις προκλήσεις, βρίσκεται σε διαδικα
σία γεωγραφικής, θεματολογικής και θεσμι
κής ανασυγκρότησης και αναδιάρθρωσης.

Η αυξανόμενη θεσμική πολυπλοκότητα της 
Ε.Ε. συμβάδισε με την αύξηση των μελών της. 
Παράλληλα με τις διευρύνσεις, προβλήματα 
που σχετίζονταν με την περιφερειακότητα ο- 
ξύνθηκαν και η γεωγραφική συνοχή της Κοι
νότητας μεταλλάχθηκε ριζικά.

Οι προσεχείς διευρύνσεις με τις χώρες της

Η (πικυριαρχία ενός σκληρού 
πυρήνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μας 
οδηγεί σε ένα διευθυντήριο το οποίο 

θα δημιουργεί άνισες 
αλληλεξαρτήσεις τόσο στο πολιτικό 

επίπεδο, όσο και στο οικονομικό.
Κατά συνέπεια θα εντείνει τις 

αποκλίσεις μεταξύ των χωρών - 
μελών, ενώ θα λειτουργεί 

αποσταθεροποιητικά για ολόκληρο 
το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. X' αυτή 

την περίπτωση η Ε.Ε. καθίσταται 
χώρος άσκησης εθνικών πολιτικών 

των ισχυροτέρων, ενώ ακριβώς 
αυτό που επαγγέλλεται είναι η 

υπέρβαση του εθνικού κράτους.

Ανατολικής Ευρώπης Θα μεταβάλουν ολόκλη
ρη την οικονομική και πολιτική λογική της 
Ένωσης για μία ακόμα φορά. Αποτελεί φυσι
κό επακόλουθο η Έ νω ση να συνεχίσει την 
προσαρμογή της στις νέες συνθήκες αφού θα 
κληθεί να αντιμετωπίσει από κοινού προβλή
ματα των οποίων η επίλυση θα πρέπει να α- 
νταποκρίνεται σε διαφορετικά και πολύ συ
χνά συγκρουόμενα πολιτικοοικονομικά/εθνι

κά συμφέροντα, στα οποία θα προτείνονται 
διαφορετικές λύσεις και μεθοδεύσεις από τα 
εμπλεκόμενα κράτη - μέλη.

Το ερώτημα που τίθεται είναι με ποιο τρό
πο θα γίνει αυτή η προσαρμογή; Μήπως η δι
εύρυνση προς ανατολάς αποτελεί ένα άλλοθι 
γ ια  τη δημιουργία διαχωριστικών γραμμών 
και την αφαίρεση των δικαιωμάτων ισονομίας 
των μικρότερων κρατών - μελών; Δυστυχώς, 
δεν μένουν πολλά περιθώρια για αυταπάτες. 
Είναι πλέον προφανές υπό το φως των νέων ε
ξελίξεων στο διεθνές προσκήνιο ότι τα ισχυ
ρότερα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ερμηνεύουν διαφορετικά τη διαδικασία της 
ευρωπαϊκής ενοποίησης και συνεπώς επιδιώ
κουν και προωθούν διαφορετικές μεθόδους ε
πίτευξής της με τελικό στόχο, αλλά και αποτέ
λεσμα την ενίσχυση της θέσεώς τους και την 
αύξηση της επιρροής τους.

Κεντρικό στοιχείο αυτής της προσέγγισης 
είναι με αφορμή την διεύρυνση, η αναδιάταξη 
των σχέσεων μεταξύ μεγάλων και μικρών χω
ρών και η ανάγκη επίτευξης μεγαλύτερης ι
σορροπίας στην εκπροσώπησή τους. Στο ίδιο 
πλαίσιο υποστηρίζεται με κυνικό πλέον τρόπο 
η διαμόρφωση ενός σκληρού πυρήνα χωρών 
με επίκεντρο τον γαλλογερμανικό άξονα.

Η πρόταση για έναν τέτοιο σκληρό πυρήνα 
έχει μέχρι τώρα προκαλέσει πολλές συζητή
σεις και αποτελεί στην πραγματικότητα την 
αμφισβήτηση και την αποδυνάμωση της ευρω
παϊκής ιδέας για την ενοποίηση. Η επικυριαρ
χία  ενός σκληρού πυρήνα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση μας οδηγεί σε ένα διευθυντήριο το ο
ποίο θα δημιουργεί άνισες αλληλεξαρτήσεις 
τόσο στο πολιτικό επίπεδο, όσο και στο οικο
νομικό. Κατά συνέπεια θα εντείνει τις αποκλί
σεις μεταξύ των χωρών - μελών, ενώ θα λει
τουργεί αποσταθεροποιητικά για ολόκληρο το 
ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Σ’ αυτή την περίπτω
ση η Ε.Ε. καθίσταται χώρος άσκησης εθνικών 
πολιτικών των ισχυροτέρων, ενώ ακριβώς αυ
τό που επαγγέλλεται είναι η υπέρβαση του ε
θνικού κράτους.

Για την Ελλάδα τα ζητήματα αυτά είναι κρί
σιμα. Σαν κράτος - μέλος της Ε.Ε. η κοινωνική 
και πολιτικοοικονομική της θέση θα εξαρτηθεί 
από το αν μπορεί να επιβάλει μια ευρωπαϊκή 
πολιτική, η οποία θα σταθεροποιεί την Ε.Ε. 
σαν σύστημα αναφοράς και επιπλέον θα προ
ωθεί την ενοποίηση και τη συνοχή της, με τη 
δημιουργία τέτοιων θεσμών που να αποκλεί
ουν την περιθωριοποίηση της Ελλάδας και θα 
ελαχιστοποιούν τις πιθανές απώλειές της.

Θα πρέπει, λοιπόν, να επεξεργαστούμε μια 
«εθνική ευρωπαϊκή πολιτική» με γνώμονα βα
σικούς ευρωπαϊκούς προσανατολισμούς. Αυ
τοί δεν μπορεί να είναι άλλοι από τη δημο
κρατία, την ισονομία, την κοινωνική εξασφά
λιση και την διαφάνεια, με ταυτόχρονη ενί
σχυση του ρόλου όλων των υπερεθνικών θε
σμών της Ευρώπης, όπως το Ευρωκοινοβού
λιο και η Επιτροπή.

Ιούνιος - Ιούλιος 1995
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Στο αχριέρωμα αυτό επιδιώκεται η συστηματική 

προσέγγιση τον θεμελιώδους αυτού προβλήματος μέσα από δυο 
«έγκυρες» οπτικές: Εκείνη της ενεργού πολιτικής δράσης και 

εκείνη της θεμελιωμένης επιστημονικά προσέγγισης. Με στόχο 
τη διαμόριρωση μιας ευρύτερης πρακτικο-θεωρητικής σύνθεσης 

που αναδεικνύει ολοκληρωμένα το πρόβλημα της 
«εμποδισμένης» σήμερα λειτουργίας τον πολιτικού συστήματος, 

αλλά και υποδεικνύει τις απαιτούμενες τομές για την
ανασυγκρότησή τον.
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Τα αίτια και οι μορφές της κρίσης των θεσμών της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και του πολίτικου 
συστήματος αποτελούν το επίκεντρο μιας ευρύτερης συζήτησης και αναζήτησης που αφόρα στο παρόν 
και στο μέλλον της σύγχρονης δημοκρατικής πολιτείας.
Είναι. ιίμιος. ανάγκη να κινηθούμε πέρα από το ανακυκλούμενο πεδίο της -  άγονης τελικά -  «χριστολο
γίας» και να απαντήσουμε συγκεκριμένα στο ερώτημα: «Μετά την κρίση τι:».
Μήπως το σύστημα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας όπως έφ τασε μέχρι τις μέρες μας. διαμορφωμέ
νο από τη Γαλλική Επανάσταση και εμπνεομενο από τις αρχές και τις αξίες του διαφωτισμού, οδηγήθηκε 
σ' ένα αδιέξοδο; II μήπως ο πυρήνας των ηθικών, κοινωνικών και ανθρώπινων άξιων που το οδήγησε στη 
δημοκρατία και τους θεσμούς της, πρέπει να |!ρει σύγχρονες εκφράσεις που θα συμ|Ιαλουν στην ουσια
στική συμμετοχή και τη χειραφ ετιτική πορεία των σύγχρονων κοινωνιών;
Στο αφιέρωμα αυτό επιδιώκεται η συστηματική προσέγγιση του θεμελιώδους αυτού προβλήματος μέσα 
απο δύο «έγκυρες» οπτικές: εκείνη της ενεργού πολιτικής δράσης κι εκείνη της θεμελιωμένης επιστημο
νικά προσέγγισης. Με στόχο τη διαμόρφωση μιας ευρύτερης πρακτικο-θεωρητικης σύνθεσης που ιιναδει- 
κνύει ολοκληρωμένα το πριί|ίλημα της «εμποδισμένης» σήμερα λειτουργίας του πολιτικού συστήματος, 
αλλά και υποδεικνύει τις απαιτούμενες τομές για την ανασυγκρότησή του.
II θεματική του αφιερώματος συνδέεται βέβαια με το κεντρικό περιεχόμενο του ευρύτεροι' διαλόγου 
που πρέπει να διεξαχθεί υπεύθυνα και οργανωμένα -  που «φορά στις Συνταγματικές αλλαγές, τις θεσμι
κές παρεμβάσεις στην κρίσιμη διαπλοκή Οικονομίας - ΙΙολιτικής - Μ.Μ.Κ., άλλο και τις προτάσεις για 
την ανασυγκρότηση των κομμάτων. Και σ' αυτόν ακριβώς τον ευρύτερο διάλογο πιστεύουμε οτι συνεισφ ε- 
ρει δημιουργικά το αφιε'ρωμα αυτό.
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δεν μπορεί να γίνει σε 

συντηρητική 

κατεύθυνση. Και η 

ευθύνη αυτής της 

προσπάθειας δεν αγορά 

μόνο το ΠΑΣΟΚ, αλλά 

και τις άλλες δυνάμεις 

του προοδευτικού

Η αντιμετώπιση της 
κρίσης της πολιτικής

|  |  κρίση της πολιτικής, που τα τελευ-
^  /  ταία χρόνια επιχειρείται να χρήσιμο

ί !  ποιηθεί κατά κόρον ως αίτιο των α- 
I  I  ναγκαίων προσαρμογών της κοινω

νίας μας στις κοσμογονικές αλλαγές που συ- 
ντελούνται γύρω μας, αποτελεί ένα πολυδιά
στατο φαινόμενο, που δημιουργήθηκε μέσα α
πό μακροχρόνιες διαδικασίες και αφορά όλες 
τις αναπτυγμένες χώρες. Π ρόκειται γ ια  μια 
κατάσταση που οι περισσότεροι περιορίζονται 
να την ερμηνεύσουν ή να την καταγγείλουν, 
συμπλέοντας και με τον λαϊκισμό της εποχής.
Ο απεγκλωβισμός από τέτοιου είδους στάσεις, 
αποτελεί από μόνος του θετική συμβολή στην 
υπέρβαση αυτής της κρίσης. Η αντιμετώπισή 
της, πρέπει να γίνει σε πολλά επίπεδα και με 
συντονισμένους τρόπους.

α. Στο πολιτικό cnincSo χρειάζονται:
•  Μέτρα διαφάνειας και εξυγίανσης (οικονο
μικά κομμάτων, πόθεν έσχες, ευθύνη υπουρ
γών).
•  Επαναδιατύπωση της σχέσης ηθικής και πο
λιτικής.
•  Μέτρα παρέμβασης στα Μ.Μ.Ε.
•  Ομαλή λειτουργία των θεσμών.
•  Νέοι θεσμοί που αντιστοιχούν σε κοινωνι
κές ανάγκες.
•  Διεύρυνση της Δημοκρατίας.

Β. Στο κοινωνικό cnincSo πρέπει να λει
τουργήσει η κοινωνία της πολιτικής.
•  Οργάνωση των πολιτών σαν καταναλωτών.
•  Οργάνωση των πολιτών απέναντι στην αυ
θαιρεσία των Μ.Μ.Ε.
•  Υπεύθυνη ενημέρωση του πολίτη, σε θέματα 
πολιτικής.
•  Μεγαλύτερη κατοχύρωση των ατομικών και 
συλλογικών δικαιωμάτων.

y. Στο ιδεολογικό επίπεδο χρειάζονται 
παρεμβάσεις για να αντιμετωπισθεί:
•  η ισοπέδωση
•  ο συντηρητισμός και ο νεοφιλελευθερισμός
•  η ανευθυνότητα του πολιτικού λόγου
•  η συκοφάντηση της πολιτικής 
Ταυτόχρονα είναι αναγκαίος ο ιδεολογικός ε
παναπροσδιορισμός των προοδευτικών κομ
μάτων, μετά την κατάρρευση του Υπαρκτού 
Σοσιαλισμού, τις ορατές αδυναμίες της Σ ο
σιαλδημοκρατίας και την υποχώρηση των κινη
μάτων του Τρίτου Κόσμου.

δ. Στο κομματικό επίπεδο είναι επιβε
βλημένη η ανασυγκρότηση των κομμάτων, για 
να αποκτήσουν νέες σχέσεις με τους πολίτες, 
νέους όρους επικοινωνίας με την κοινωνία, 
καθώς και δημοκρατικότερες δομές και λει
τουργίες.
Τα κόμματα, σαν δημοκρατικοί θεσμοί, είναι 
υποχρεωμένα να εντάξουν την αντιμετώπιση 
της κρίσης της πολιτικής μέσα στα πλαίσια της 
εθνικής στρατηγικής που διατυπώνουν.
Οι διαφορές στο επίπεδο της στρατηγικής α 
ντανακλούν τις διαφορές στον τρόπο αντιμε
τώπισης της κρίσης και στη μελλοντική μορφή 
του κομματικού συστήματος. ΕΙ απάντηση 
στους τρόπους συμμετοχής των πολιτών στα 
κοινά, καθώς και στην εξασφάλιση των όρων 
διαφάνειας της πολιτικής, θα καθορίσουν σε 
μεγάλο βαθμό τους όρους αντιμετώπισης των 
προβλημάτων των πολιτικών κομμάτων.
Με τα δεδομένα αυτά οι διαφορές ανάμεσα σε 
«προοδευτικές» και «συντηρητικές» απαντή
σεις εξακολουθούν να έχουν υπόσταση, όσο 
και αν κυρίαρχοι κύκλοι του χώρου της επικοι
νωνίας επιθυμούν να τις ισοπεδώσουν. Η ανα
συγκρότηση του πολιτικού συστήματος δεν 
μπορεί να γίνει σε συντηρητική κατεύθυνση. 
Και η ευθύνη αυτής της προσπάθειας δεν αφο
ρά μόνο το ΠΑΣΟΚ, αλλά και τις άλλες δυνά
μεις του προοδευτικού χώρου.

*  Γραμματέας της Κ.Ε. του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
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Βουλή και πολίτευμα
Η  κεντρική Θέση την οποία κατέχει η Βουλή στο πολιτικό 
μας σύστημα καθιερώνεται ήδη στο πρώτο άρθρο τον 
Συντάγματος, όπου ορίζεται ότι το πολίτευμα της Ελλάδας 
θεμελιώνεται στην αρχή της λαϊκής κυριαρχίας και είναι 
«Προεδρενόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία».

Ορισμένες προτάσεις

για τη βελτίωση

της νομοθετικής λειτουργίας

ο άρθρο 110 του Συντάγματος ορίζει ότι 
οι διατάξεις που καθορίζουν τη βάση 
και τη μορφή του Π ολιτεΰαμτος ως 
Προεδρευομε'νης Κοινοβουλευτικής 

Δημοκρατίας δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση. 
Αυτό σημαίνει -  μεταξύ άλλων -  ότι ο κοινο
βουλευτικός χαρακτήρας του πολιτεύματος δεν 
επιτρέπεται να μεταβληθεί ή καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο να αλλοιωθεί. Αυτή η απαγόρευση δεν α
ποσκοπεί, βέβαια, να παρεμποδίσει την αναθε
ώρηση επιμέρους διατάξεων που καθορίζουν 
την ανάδειξη, τη συγκρότηση, τις εξουσίες ή τον 
τρόπο λειτουργίας της Βουλής. Ο συντακτικός 
νομοθέτης δεν θέλησε να καταδικάσει το κοινο
βουλευτικό μας πολίτευμα σε αγκύλωση και 
στασιμότητα. Αντίθετα, προβλέποντας τη διαδι
κασία συνταγματικής αναθεώρησης, προσπά
θησε να ρυθμίσει την προσαρμογή των κοινο
βουλευτικών θεσμών στα νέα δεδομένα, που 
καθημερινά αναδεικνύει η κοινωνική εξέλιξη· 
διαφυλάσσοντας όμως παράλληλα το σκληρό 
πυρήνα του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος, 
πρωτίστως δε την κεντρική θέση που σε αυτό το 
πολίτευμα κατέχει η Εθνική Αντιπροσωπεία.

Το Σύνταγμα

Η προεξάρχουσα συνταγματική θέση της 
Βουλής αποτελεί απόρροια της δημοκρατικής 
της νομιμοποίησης, καθώς είναι το μόνο κρατι
κό όργανο που, μέσω των γενικών βουλευτικών 
εκλογών, αναδεικνύεται άμεσα από την ψήφο 
του ελληνικού λαού. Έ τσι εξηγείται ότι το Σύ
νταγμα αναθέτει μεν στην κυβέρνηση την εξου
σία «να καθορίζει και να κατευθύνει τη γενική 
πολιτική της χώρας» (άρθρο 82 παρ. 1 Σ.) αλλά

εξαρτά το διορισμό και την παραμονή της στην 
εξουσία από την εμπιστοσύνη της Βουλής. Μέ
σω της Βουλής λοιπόν διασφαλίζεται εμμέσως η 
δημοκρατική νομιμοποίηση της κυβέρνησης, ε
πιπλέον δε και ο έμμεσος έλεγχος του κυβερνη
τικού έργου από το εκλογικό σώμα, τον οποίο 
το Σύνταγμα -  υπό τη μορφή του κοινοβουλευ
τικού ελέγχου (ερωτήσεις, επερωτήσεις, εξετα

στικές επιτροπές κ.λπ.) -  αναθέτει στα μέλη της 
Εθνικής Αντιπροσωπείας.

Ο ρόλος της Βουλής ως άμεσου εκφραστή 
της λαϊκής κυριαρχίας επιβάλλει την ανάθεση 
σε αυτήν και του νομοθετικού έργου· δηλαδή 
την επεξεργασία και έγκριση των σημαντικότε
ρων από τους κανόνες δικαίου που ρυθμίζουν 
τις διάφορες όψεις του κοινωνικού, πολιτικού

ΕΙούλ ιος - Α ύ γο υ σ το ς  1995
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και εθνικού μας βίου.
Το Σύνταγμα περιλαμβάνει σειρά διατάξε

ων με τις οποίες ορίζονται οι βασικές γραμμές 
που διέπουν την άσκηση της νομοθετικής λει
τουργίας, ενώ οι δευτερεύουσες και ειδικού χα
ρακτήρα διατάξεις περιέχονται στον κανονισμό 
της Βουλής. Από το 1975 και εντεύθεν ο κανονι
σμός έχει υποστεί μια ριζική αναθεώρηση το 
1987 και πολλές επιμέρους τροποποιήσεις. Οι 
τελευταίες αυτές είχαν όμως ως κύριο αντικεί
μενο την αναβάθμιση του ελεγκτικού ρόλου της 
Βουλής. Αντίθετα, η ρύθμιση του νομοθετικού 
έργου από τον κανονισμό παραμένει ουσιωδώς 
αναλλοίωτη από το 1987, ενώ στο συνταγματικό 
επίπεδο ισχύουν οι ίδιες διατάξεις που υιοθέτη
σε ο συντακτικός νομοθέτης το 1975, αφού η συ
νταγματική αναθεώρηση του 1985 περιορίστη
κε, ως γνωστόν, στη μεταρρύθμιση των αρμο
διοτήτων του αρχηγού του κράτους. Το αποτέ
λεσμα όλων αυτών είναι ότι οι βασικές διατά
ξεις που διέπουν την άσκηση του νομοθετικού 
έργου αριθμούν σχεδόν είκοσι συναπτά έτη.

Το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει 
επαρκεί για μια ουσιαστική αποτίμηση των συ
νταγματικών διατάξεων που διέπουν την άσκη
ση του νομοθετικού έργου. Μπορούμε πια να 
κρίνουμε, από την πολυετή εφαρμογή αυτών 
των διατάξεων, τις ρυθμίσεις που ενδεχομένως 
πρέπει να καταργήσουμε ή να βελτιώσουμε κα
θώς και αυτές που τα νέα κοινωνικά δεδομένα 
επιβάλλουν να υιοθετήσουμε.

Από την πολυετή θητεία μου στο Κοινοβού
λιο, παλιότερα υπό την ιδιότητα του απλού βου
λευτή, σήμερα δε από το τιμητικό αξίωμα του 
Προέδρου του Σώματος, νομίζω ότι σε μια εν
δεχόμενη αναθεώρηση του Συντάγματος πρέπει 
να ληφθούν υπόψη τρία βασικά σημεία:

α .  Η Βουλή, ασκώντας το νομοθετικό της έρ

γο, πρέπει να τηρείται ενήμερη της θεσμικής κο
σμογονίας που συντελείται στο πλαίσιο της Ευ
ρωπαϊκής Ένωσης. Δεν συγχωρείται να νομοθε
τεί ο Έλληνας βουλευτής χωρίς να είναι πλήρως 
ενήμερος των κανόνων δικαίου που με ραγδαί
ους ρυθμούς ενσωματώνονται στην ελληνική έν- 
νομη τάξη. Πρέπει δε να ληφθεί υπόψη ότι, δυ
νάμει της Συνθήκης του Μάαστριχτ, η ελληνική 
κυβέρνηση έχει αναλάβει τη δέσμευση να κοινο
ποιεί στο ελληνικό Κοινοβούλιο όλες τις προτά
σεις νομοθετικού περιεχομένου των οργάνων 
της Ένωσης. Να σημειωθεί δε ότι στο γερμανικό 
και γαλλικό Σύνταγμα οι αντίστοιχες υποχρεώ
σεις των εθνικών κυβερνήσεων καθιερώθηκαν 
μέσω συνταγματικής αναθεώρησης.

Β. Είναι απαραίτητη η πλήρης συνταγματική
κατοχύρωση των δικαιωμάτων της κοινοβου
λευτικής μειοψηφίας, όταν η κυβέρνηση κάνει 
χρήση της εξουσίας που της απονέμει το Σύ
νταγμα να χαρακτηρίζει ένα νομοσχέδιο ως ε
πείγον ή κατεπείγον. Πολύ συχνά κατά το πα
ρελθόν, αυτές οι διατάξεις εφαρμόστηκαν κατά 
τρόπο καταχρηστικό, με αποτέλεσμα να απο- 
σπάται με συνοπτικές διαδικασίες η έγκριση 
της Βουλής σε κρίσιμα νομοσχέδια, η επεξερ
γασία των οποίων απαιτούσε ωστόσο την ενδε
λεχή εξέτασή τους από το Σώμα. Αν συνεχιζό
ταν αυτή η κατάσταση, θα οδηγείτο η Βουλή σε 
πλήρη υποβάθμιση· στην περιαγωγή της σε θέ
ση απλού καταγραφέα των νομοθετικών πρω
τοβουλιών της εκάστοτε κυβέρνησης. Θα ήταν 
λοιπόν σκόπιμο στην επόμενη συνταγματική α-

ναθεώηρση να τεθεί ένα συγκεκριμένο ποσοτι
κό -  ανά κοινοβουλευτική σύνοδο -  όριο στο 
χαρακτηρισμό ενός νομοσχεδίου ως επείγοντος 
ή κατεπείγοντος. Κατ’ αυτό τον τρόπο θα τεθεί 
κάποιος φραγμός στην απόλυτη εξουσία της κυ
βερνητικής πλειοψηφίας.

y .  Τα Συντάγματα της Ιταλίας και της Ισπα

νίας έχουν αναβαθμίσει τη συμμετοχή των διαρ
κών κοινοβουλευτικών επιτροπών στη διεκπε
ραίωση του νομοθετικού έργου. Ο συντακτικός 
νομοθέτης σε αυτές τις χώρες έχει απονείμει στις 
επιτροπές πλήρη νομοθετική αρμοδιότητα σε νο
μοσχέδια δευτερεύοντος χαρακτήρα. Αυτό βε
βαίως ισχύει χωρίς να αφαιρείται από την Ολο
μέλεια η δυνατότητα να επιληφθεί, εφόσον το 
κρίνει σκόπιμο, του νομοσχεδίου. Η πλειοψηφία 
της αρμόδιας επιτροπής ή η πλειοψηφία του Σώ
ματος μπορεί σε κάποιο στάδιο της νομοθετικής 
διαδικασίας να αποφασίσει ότι ενδείκνυται το 
νομοσχέδιο να παραπεμφθεί στην Ολομέλεια.

Με αυτή τη ρύθμιση επιτυγχάνεται η αποσυμ
φόρηση της Ολομέλειας του Σώματος από νομο
σχέδια δευτερεύοντος χαρακτήρα, χωρίς όμως 
αυτό να σημαίνει ότι αυτή αποστερείται παντε
λώς της δυνατότητας να διεκδικήσει την επεξερ
γασία και ψήφιση ενός νομοσχεδίου που θεωρεί 
κρίσιμο.

Θα ήταν ευχής έργο αυτές οι προτάσεις να υι
οθετηθούν από όλες τις πτέρυγες της Βουλής, ώ
στε σε συνδυασμό με άλλες μεταρρυθμίσεις να ε
πιφέρουν την πολυπόθητη αναβάθμιση της Βου
λής που είναι ο κεντρικός άξονας του συνταγμα
τικού μας πολιτεύματος.

*  Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων 
και μέλος του Ε.Γ. του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Προτάσεις για την αναθεώρηση
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Κ Ω Σ Τ Α Σ  Σ Η Μ Ι Τ Η Σ *

Που πάμε;
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καταδεικνύουν την ανάγκη 
ενός νέου, σύγχρονου, δημοκρατικού και συλλογικού ΠΑΣΟΚ. 
Ενός ΠΑΣΟΚ που Θα στηρίζει την ενότητά του στην αναζήτηση 
στον προβληματισμό και στη δημιουργικότητα. Ενός ΠΑΣΟΚ που 
μπορεί και πρέπει να είναι η νέα μοριρή της Κεντροαριστεράς.

Ολο και περισσότερο η κοινωνία 
προβληματίζεται για τη συνολική 
πορεία της χώρας μας, τις προοπτι
κές ανάπτυξης της οικονομίας και 

της κοινωνίας μας, τις προοπτικές μιας καλύτε
ρης ζωής. Επιπλέον έντονος προβληματισμός α
ναπτύσσεται στο χώρο της κεντροαριστεράς και 
ιδιαίτερα του ΠΑΣΟΚ για τη λειτουργία του 
πολίτικου συστήματος και για τον επαναπροσ
διορισμό του ρόλου της κεντροαριστεράς. Τέ
λος, η κοινωνική βάση του ΠΑΣΟΚ αναζητεί α
παντήσεις σε προβλήματα πσυ αφορούν την πο
ρεία , την οργάνωση και λειτουργία  του 
ΠΑΣΟΚ.

Οι τρεις δυσκολίες

Η πρώτη δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι 
η συγκυρία σωρεύει σε όλα τα επίπεδα την α
νάγκη λήψης σημαντικών αποφάσεων. Πρέπει 
συγχρόνως να ανατρέψουμε ό,τι μας δένει σε 
αναχρονιστικές δομές να προλάβουμε τις γρή
γορες εξελίξεις να ανταποκριθούμε σε άμεσα 
ζητήματα που αφορούν την ανεργία, την υπο- 
βάθμιση της ζωής και τη φθορά της καθημερι
νότητας. Χρειάζεται μια συλλογική προσπά
θεια και αποφασιστικότητα για συντονισμένες 
αποφάσεις σε όλα τα μέτωπα. Πρέπει να τις 
τολμήσουμε.

Η δεύτερη δυσκολία έγκειται ακόμα στο ότι 
πολλές αποφάσεις που θα διασφαλίσουν για τη 
χώρα μας και τους πολίτες της το αύριο συνδέο
νται και πρέπει να πραγματοποιηθούν με δεδο
μένες τις δυσχέρειες του σήμερα. Σημαίνουν 
βραχυπρόθεσμο πολιτικό κόστος. Η διστακτι- 
κότητα και η αναβολή επιδεινώνουν τα κακώς 
κείμενα, αποπροσανατολίζουν από τα σημαντι
κά. Πρέπει να κατανοήσουμε για να μπορέσου
με όσο πιο γρήγορα και αποτελεσματικά να 
μπούμε στη νέα τροχιά.

Η τρίτη δυσκολία αφορά συγκεκριμένες ιδε
ολογικές αφετηρίες. Υπάρχει μια διάχυτη δυ
σαρέσκεια όλων έναντι όλων. Ξεκινά από τα

Ιούλιος - Α ύ γ ο υ σ το ς  1995 Ε



κοινωνίας» είτε πρόκειται για την ελληνική 
κοινωνία στο σύνολό της είτε πρόκειται για 
υποσύνολα ή πρόκειται για το κόμμα.

•  Πρόκειται τέλος για τις αντιλήψεις της συ
γκεντρωτικής εξουσίας, του δημοκρατικού 
συγκεντρωτισμού σε όλα τα επίπεδα εξου
σίας.
Θα επικεντρωθώ σε πέντε ζητήματα κλειδιά 

που πρέπει να αποτελέσουν το ξεκίνημα μιας 
συλλογικής προσπάθειας.

Υπάρχει μια ευρύτατη «αμυντική» στάση και 
αντίληψη για την αντιμετώπιση των σχέσεων 
της Ελλάδας με το διεθνή της περίγυρο. Ανα- 
δεικνύεται έτσι ως σημαντικό ό,τι μας απειλεί ε
νώ υποβαθμίζεται εκείνο που μπορεί να αντι
σταθμίσει την απειλή να προάγει την Ελλάδα 
και την οικονομία της.

Η αντίληψη αυτή είναι λανθασμένη και ξε
περασμένη. Πρέπει να την αναστρέψουμε, να 
μετατρέψουμε την αμυντική στάση σε δημιουρ
γική αντίληψη νέων ευκαιριών, νέων ειρηνικών 
δυνατοτήτων και οικονομικών πρωτοβουλιών 
μέσα κι έξω από την Ευρώπη.

Να αναζητήσουμε διεξόδους σε διεθνικό ε
πίπεδο για προβλήματα που γεννιούνται από τη 
διαπλοκή των διεθνών σχέσεων.

Να αναζητήσουμε τακτικές και στρατηγικές 
μέσα στους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους 
ανήκουμε, να δούμε τι μπορούμε από κοινού να 
προωθήσουμε. Για μια τέτοια μεταλλαγή δεν αρ
κεί η πολιτική βούληση των ηγεσιών. Πρέπει και 
η κοινωνία να βοηθά και να πιέζει σ’ αυτή την 
κατεύθυνση. Είναι ευθύνη όλων μας.

πιο απτά καθημερινά ζητήματα όπως δουλειά, 
ποιότητα ζωής, ανάγκες παιδιών, καθημερινές 
τριβές με όποιον και ό,τι αναγκάζεσαι να έρ
θεις σε επαφή και φτάνει μέχρι τους πολιτικούς, 
την οικονομική εξουσία, την κοινωνία, τις ξένες 
δυνάμεις, τις προοπτικές του αύριο.

Στόχοι και επιδιώξεις

Υπάρχει μια ευπρόσδεκτη πολυφωνία, αλ
λά συγχρόνως και σύγχυση για το τι επιδιώ
κουμε και κυρίως με τι μέσα και με ποιον τρό
πο θα πετύχουμε κάποιους στόχους ευρύτερης 
αποδοχής, όπως π.χ. μια κοινωνία δημοκρα
τίας, ελευθερίας, κοινωνικής δικαιοσύνης, μια 
κοινωνία που θα διανοίγει όλο και περισσότε
ρες δυνατότητες γ ια  τους πολίτες της, μια 
Ελλάδα ισχυρή.

Κάποτε οι κοινωνικοί στόχοι μπορούσαν να 
δημιουργήσουν εύκολα κοινωνικό ρεύμα, πολι
τική δύναμη. Κάποτε η καθοδήγηση της ηγε
σίας ή του κόμματος αρκούσε να σφυρηλατήσει 
την ιδεολογία, την κοινωνική και πολιτική συ
νοχή.

Σήμερα αυτό είναι δύσκολο. Κι αυτό γιατί 
σε μεγάλο βαθμό υπάρχει μια αναντιστοιχία 
μεταξύ των αντιλήψεων που ακόμη κυριαρχούν 
και της πραγματικότητας.
•  Πρόκειται για τις αντιλήψεις εκείνες που μας 

θέλουν ανάδελφο έθνος, νησίδα μοναξιάς, 
χώρα άμυνας και εσωστρέφειας.

•  Πρόκειται για τις αντιλήψεις εκείνες που 
τροφοδοτούν το πελατειακό κράτος, την πε
λατειακή σχέση, τη συναλλαγή, την ελαστική 
ηθική.

•  Πρόκειται για τις αντιλήψεις της «κλειστής

Υπάρχει μια μακροχρόνια οικονομική κρίση 
τα τελευταία χρόνια στον ευρύτερο ευρωπαϊκό 
χώρο. Όσον αφορά εμάς θίγει τα λαϊκά στρώ
ματα, τους μισθωτούς, τους αγρότες και τους μι- 
κρομεσαίους. Η Ν.Δ. επεδίωξε να βάλει τις βά
σεις για μια κοινωνία όπου εγκαθίστανται ελεύ
θερα οι ανισότητες. Οι παραδοσιακές δομές 
της οικονομίας, το πελατειακό σύστημα και η 
παραοικονομία βοήθησαν και βοηθούν σ’ αυτό. 
Φιλολαϊκές πολιτικές του χθες αποδεικνύουν 
τις αντιλαϊκές τους επιπτώσεις σήμερα.

Η ανάκαμψη καθυστερεί αναπόφευκτα. Η 
συζήτηση για την οικονομία και τις προοπτικές 
εξελίσσεται με ταμπέλες και μικροπολιτικά 
συμφέροντα για το σήμερα ή για τη νομή της ε
ξουσίας. Χρειαζόμαστε περισσότερο συζήτηση 
και ενημέρωση για να καταδείξουμε ποιους ε
ξυπηρετεί η μια ή άλλη πολιτική. Χρειαζόμαστε 
επίγνωση ότι η μεταλλαγή των δομών της παρα
γωγής και της οικονομίας είναι σε όλες τις χώ
ρες κι όχι μόνο εδώ μια επίπονη διεργασία. Κι 
ακόμα ότι η δημαγωγία ανθεί στους δύσκολους 
καιρούς.

Στόχος μας να μπουν οι βάσεις για μια αυτο- 
τροφοδοτούμενη οικονομία και ανάπτυξη, να 
δημιουργήσουμε μια νέα πραγματικότητα ευ
καιριών και δυνατοτήτων, ένα άλλο κλίμα για 
την ανάπτυξη δράσης μισθωτών και αυτοαπα
σχολούμενων.

Νέες θέσεις εργασίας προϋποθέτουν νέες ε
πενδύσεις ή αναδιάρθρωση πολλών από τις υ- 
πάρχουσες. Η απασχόληση σήμερα προϋποθέ
τει ολοκληρωμένη στρατηγική και σχεδίασμά, 
χρειάζεται τον κοινωνικό διάλογο και τη συνεν
νόηση των εταίρων τη συμβολή της πολιτείας 
στη μετεκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζο
μένων. Χρειάζεται χρόνος. Ό ποιος το αμφι
σβητεί δημαγωγεί. Η κυβερνητική πολιτική βρί
σκεται στη σωστή κατεύθυνση. Χρειάζεται ω
στόσο περισσότερο συντονισμός, αποφασιστι
κότητα και ενημέρωση για τους πολιτικούς μας 
στόχους.

Ό λοι μιλάνε για κρίση του πολιτικού συστή
ματος. Η απάντηση δεν είναι η αποχώρηση των 
πολιτών από τα δημόσια πράγματα. Η μη συμ
μετοχή επιδεινώνει την κρίση, επιτρέπει να επι- 
κυριαρχούν ή να ωφελούνται όσοι επιδιώκουν 
την κρίση του πολιτικού συστήματος και την α
ποσάθρωση των αξιών. Η πολιτική συζήτηση ε- 
πικυριαρχείται από τις δελφινολογίες στο ένα ή 
το άλλο κόμμα, από την αντιπαράθεση ισχύος 
των μεν προς τους δε. Η συζήτηση για το πού 
πάμε, τι κοινωνία θέλουμε, εμφανίζεται ως σύ
γκρουση προσώπων ή υποχωρεί μπροστά σε
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παραπολιτική ειδησεογραφία. Η αποστασιο
ποίηση από την πολιτική αυτοτροφοδοτείται.

Η δημοκρατία δεν αρκεί να είναι συνταγμα
τικά κεκτημένο σύστημα οργάνωσης της πολι
τείας. Πρέπει διαρκώς να επαναδιαπιστώνεται 
ότι λειτουργεί στους θεσμούς της πολιτείας, ότι 
προάγει την κοινωνία, ότι συνθέτει τους πολίτες 
σ’ ένα δημιουργικό και δυναμικό σύνολο. Σήμε
ρα διαπιστώνονται εξελίξεις που απειλούν το 
ουσιαστικό της περιεχόμενο. Πρέπει να ξανα- 
δούμε τα θεσμικά υποσυστήματα της δημοκρα
τίας: Λειτουργία Βουλής, λειτουργία δικαιοσύ
νης, λειτουργία δημόσιας διοίκησης, ποινική ευ
θύνη υπουργών, χρηματοδότηση κομμάτων, μέ
σα μαζικής επικοινωνίας, προστασία προσωπι
κότητας πολιτών, οργάνωση κομμάτων, αποτε
λούν θέματα που απαιτούν επιτακτικά νέες 
προσεγγίσεις.

Κοινωνικό κράτος

Πρέπει να επανοικοδομήσουμε το κράτος 
πρόνοιας σε νέες βάσεις. Το σύστημα κοινωνι
κής προστασίας είναι δομημένο με βάση τις α
νάγκες μιας οικονομίας σε συνθήκες πλήρους 
απασχόλησης και μιας συνεκτικής, παραδοσια
κής κοινωνίας.

Η κατάσταση τώρα είναι ριζικά διαφορετι
κή: Τα κοινωνικά προβλήματα δύσκολα μπο
ρούν να αντιμετωπιστούν μόνο από την οικογέ
νεια. Νέα κοινωνικά προβλήματα που σχετίζο
νται με την ανεργία απαιτούν νέες μορφές προ
στασίας. Το δημογραφικό, η συνεχής και ρα
γδαία διόγκωση των αναγκών κοινωνικής προ
στασίας σε συνάρτηση με τη σμίκρυνση των οι
κονομικών δυνατοτήτων κάλυψής τους απαιτούν 
νέες λύσεις.

Η συσσώρευση των προβλημάτων αυτών σε 
συνδυασμό με την αναποτελεσματικότητα ή την 
αδιαφορία του σημερινού κράτους πρόνοιας να 
τα επιλύσει μπορεί να οδηγήσει σε εκρηκτικές 
κοινωνικές καταστάσεις. Μια τέτοια κοινωνική 
έκρηξη μπορεί να θέσει σε αμφισβήτηση προό
δους στον οικονομικό τομέα, να απειλήσει την 
κοινωνική συνοχή.

Η οικοδόμηση ενός σύγχρονου και αποτελε
σματικού κράτους πρόνοιας αποτελεί για μας 
επιταγή που απορρέει από τις αξίες στις οποίες 
πιστεύουμε για την κοινωνικοοικονομική μας 
οργάνωση. Το κράτος πρόνοιας πρέπει να δί
νει ουσιαστική βοήθεια όπου αυτή χρειάζεται 
και για όσο διάστημα αυτή είναι απαραίτητη. 
Πρέπει να υπάρξει ένα «πλέγμα κοινωνικής α
σφάλειας», ένας μηχανισμός που να προλαμ
βάνει την περιθωριοποίηση και την κοινωνική 
απαξίωση ατόμων. Παράλληλα με τις νέες ανά
γκες πρέπει να καλύπτονται και οι αυξημένες 
απαιτήσεις του ισχύοντος συστήματος για συ
ντάξεις, παροχές υγείας και ανεργία. Στην κα
τάσταση που θα αντιμετωπίζουμε στις επόμε
νες δεκαετίες, το κράτος πρόνοιας θα πρέπει

να είναι και αναπτυξιακό εργαλείο, μοχλός α
νάπτυξης.

Για να οικοδομηθεί το νέο κοινωνικό κράτος 
χρειάζεται η αξιοποίηση όλων των κοινωνικών 
εφεδρειών, η προώθηση μιας ενεργού κοινω
νίας, παράλληλα με τον αναπροσανατολισμό 
του ισχύοντος συστήματος κοινωνικής ασφάλι
σης. Χρειάζονται ακόμη αυξημένοι πόροι που ε- 
ξαρτώνται από ρυθμούς βελτίωσης της οικονο
μίας μας από την αύξηση των δημόσιων εσόδων.

Η οικοδόμηση ενός νέου κοινωνικού κρά
τους είναι αδήριτη κοινωνική ανάγκη. Θεμε- 
λίωση αυτού του κράτους στη συναίνεση και την 
αλληλεγγύη είναι προτεραιότητα στην ημερή
σια διάταξη των σοσιαλιστών.

Κόμμα

Κυρίαρχο φαινόμενο στο ΠΑΣΟΚ ήταν και 
είναι ο συγκεντρωτισμός που οδηγεί σε υπερε
ξουσίες της κορυφής και στην ελαχιστοποίηση 
του ρόλου και της συμμετοχής των στελεχών. 
Αποτέλεσμα υπήρξε η εγκατάλειψη του κόμμα
τος από πολλά στελέχη, η αδιαφορία των μελών 
και η υποβάθμιση της οργάνωσης σε ένα μηχα
νισμό κινητοποιήσεων. Ό λα αυτά πρέπει να αλ
λάξουν.

Υπάρχει σήμερα διαδεδομένη η αμφιβολία 
για τις δυνατότητες του κόμματος. Τα μέλη θεω
ρούν αβέβαιο αν θα μπορέσουμε να έχουμε 
μελλοντικά καθοριστική παρουσία στις εξελί
ξεις της ελληνικής κοινωνίας.

Η ενότητα Scv σημαίνει 
συγκεντρωτισμό, Scv είναι 

συνώνυμη της ομοιομορφίας, 
Scv μπορεί να είναι 
αποτέλεσμα σιωπής.

Το ΠΑΣΟΚ είναι, όμως, ακόμη το μόνο κόμ
μα που έχει τις κοινωνικές και πολιτικές προϋ
ποθέσεις να καθοδηγήσει τη χώρα κατά τη ση
μερινή μεταβατική περίοδο ένταξης στη διεθνή 
κοινωνία. Είναι ακόμη το μόνο κόμμα που έχει 
την ιδεολογία, τη δημοκρατική και κοινωνική 
ευαισθησία για να καθορίσει κατευθύνσεις που 
θα εξασφαλίζουν μια πιο ανθρώπινη κοινωνία.

Για να πετύχουμε πρέπει να αλλάξουμε ό
μως, τις πελατειακές νοοτροπίες, το συγκεντρω
τισμό, τις συντηρητικές πρακτικές. Να δούμε 
ρεαλιστικά το περιβάλλον, τις δυνατότητες και 
τις αδυναμίες μας. Να συναισθανθούμε την κοι
νωνική μας ευθύνη, το χρέος μας να αλλάξουμε 
τις λειτουργίες της κοινωνίας, να αρνηθούμε τη 
διαχείριση για όφελος μας, τη νομή της εξου
σίας. Κατά την προετοιμασία της συνδιάσκε
ψης κυριάρχησε το ερώτημα αν τα όσα θα α
ποφασίσουμε μπορούν να εξασφαλίσουν την

ενότητα του Κινήματος. Η ενότητα είναι μια 
λέξη πολύ χρησιμοποιημένη, ιδίως από εκεί
νους που δυσπιστούν στην άλλη γνώμη, στην ι
διαιτερότητα, στην πρωτοβουλία. Η ενότητα 
δεν προκύπτει από στασιμότητα. Προκύπτει 
αντίθετα από δημιουργική επικοινωνία, διά
λογο μεταξύ των διαφορετικών απόψεων, δια
δικασίες συμμετοχής, οι οποίες συνθέτουν τις 
διαφορετικές γνώμες, αποδοχή της διαφορετι
κότητας. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να είναι λέ
σχη συζητήσεων. Πρέπει να είναι δημιουργική 
δύναμη δράσης. Αλλά τόσο η δημιουργικότη
τα όσο και η δράση προϋποθέτουν απόψεις 
και συνθέσεις. Η ενότητα απαιτεί νέες ιδέες, 
διαδικασίες οι οποίες δεν περιθωριοποιούν αλ
λά εντάσσουν κίνηση. Η εμπειρία από τη ζωή 
των κομμάτων και των κοινωνικών οργανισμών 
δείχνει ότι η πορεία φθοράς και διάσπασης αρ
χίζει όταν αρχίζει και κυριαρχεί η λογική της ο
μοιομορφίας, των καταναγκασμών, της διατή
ρησης του υπάρχοντος.

Το αυριανό ΠΑΣΟΚ μπορεί και πρέπει να 
είναι συνέχεια του Κινήματος, που άλλαξε το 
πολιτικό σκηνικό της χώρας και πραγματοποίη
σε το όραμα δεκαετιών για ένα δυνατό, σοσιαλι
στικό κίνημα, για τον τερματισμό της μονοκρα
τορίας της Δεξιάς, για μια πολιτεία όπου θα έ
χουν λόγο οι εργάτες, οι αγρότες, οι μικρομε- 
σαίοι, όλοι εκείνοι που ήταν πολιτικά περιθω
ριοποιημένοι. Μπορεί και πρέπει να είναι η νέα 
μορφή της Κεντροαριστεράς. Για να παίξει και 
μελλοντικά το ΠΑΣΟΚ ένα κυρίαρχο ρόλο, 
προϋπόθεση είναι η ανανέωσή του. Προϋπόθε
ση είναι να συμμετέχουν οι ενεργοί πολίτες, οι 
πολίτες με κοινωνική ευθύνη. Να έχει νέες ιδέ
ες, νέες κατευθύνσεις. Να είναι σύγχρονο, δη
μοκρατικό, με κοινωνική ευαισθησία. Να είναι 
στην ουσία και όχι μόνο στον τύπο σοσιαλιστικό.

*  Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας, 
Τεχνολογίας και Εμπορίου και 
μέλος του Ε.Γ. του ΠΑΣΟΚ.

Ιούλ ιος - Α ύ γο υ σ το ς  1995 Ε
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Για ένα 
νέο ΠΑΣΟΚ

Η άμεση δημοκρατία 

στη βάση, η ισχυρή 

περιφερειακή 

συγκρότηση, ήταν και 

είναι ζητούμενα μιας 

νέας ιρυσιογνίΰμίας, 

δομής και διάταξης του 

ΠΑΣΟΚ.

Το νέο ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να προκόψει με 
παρθενογένεσή. Ούτε νομιμοποιώντας «αθώους» 
απέναντι σε «ενόχους», υποτασσόμενοι σε μια διχαστική 
λογική. Ούτε επιβραβεύοντας τον ένα «συσχετισμό», τη 
μια «τάση», το ένα «ρεύμα», όποιον όρο κι αν 
επιλέγουμε, απέναντι στη μεγάλη πλειοψηχρία των 
μελών, των στελεχών και των οπαδών της δημοκρατικής 
παράταξης.

Γ υνήθως, όταν μιλούμε για το κόμμα, ε
ξαντλούμαστε σε μια ιστορική ή ανι
στόρητη κριτική, που μάλλον θε'λει να 
δικαιώσει την πολιτική στάση και πρά

ξη αυτού που μιλά, πάντα να απαντήσει θετικά 
στο κρίσιμο θέμα. Και το κρίσιμο θέμα είναι αν 
το υπάρχον ΠΑΣΟΚ ανταποκρίνεται στις σύγ
χρονες ανάγκες.

Η απάντηση δεν είναι ενθαρρυντική αν θέ
λουμε να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας 
και την ιστορία. Δεν είναι τυχαίο ότι εύκολα κα
ταφεύγουμε σε αφορισμούς, ίσως γιατί δεν συνε- 
κτιμούμε το μεγάλο κενό που υπάρχει σε σχέση 
με την πολιτική θεωρία για το κόμμα.

Έ να κενό με διεθνή διάσταση καθώς η αμφι
σβήτηση των ιστορικών παραδοσιακών κομμά
των είναι πια καθολική. Τόσο το κομμουνιστικό 
κόμμα, όσο και το τεχνοκρατικό - προγραμματι
κό μόρφωμα των κομμάτων της δύσης, τελειώ
νουν μαζί με τον ιστορικό κύκλο που φεύγει. Και 
είναι απορίας άξιο γιατί ορισμένοι επιμένουν να 
ξεχνούν αυτή την αλήθεια και αγωνιούν για το 
πότε θα «φθάσουμε» τα δυτικά πρότυπα.

Η ανάγκη αλλαγών

Επιπλέον το ΠΑΣΟΚ, που επιχείρησε έναν 
τρίτο δρόμο για την κομματική οικοδόμηση ου
σιαστικά δεν μπόρεσε θεσμικά να τον ολοκλη
ρώσει, εμφανίζοντας ένα αμάλγαμα παραδοσια-
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κών πελατειακών σχέσεων και εξαρτήσεων και 
με πολλές πρακτικές συγκεντρωτισμού από την 
παραδοσιακή αριστερά. Η εμπλοκή του στην ά
σκηση της εξουσίας ουσιαστικά ακύρωσε αυτή 
την προσπάθεια. Ωστόσο καιρός είναι να επα
νέλθουμε στην αφετηρία: ποιες νέες ανάγκες υ
παγορεύουν την ιστορική παρουσία του ΠΑΣΟΚ 
στο πολιτικό σκηνικό της χώρας;

Η πρώτη ανάγκη αφορά την Ελλάδα και τις 
νέες ιστορικές ευκαιρίες που ανοίγονται μπρο
στά μας. Σήμερα, για πρώτη φορά μετά τον με
γάλο πόλεμο, τις εξαρτήσεις, τις πολώσεις και τις 
ψυχροπολεμικές λογικές που επέβαλε, η χώρα 
μπορεί να δώσει ένα αξιόπιστο «παρών» στο δύ
σκολο τοπίο της περιοχής.

Μια τέτοια προοπτική ασφαλώς περνά και α
πό την Ευρώπη, όπου η εθνική οντότητα μπορεί 
να ανασυγκροτηθεί και να διαδραματίσει σημα
ντικό ρόλο. Αυτό δεν σημαίνει εγκατάλειψη της 
ιδέας της εθνικής στρατηγικής, αλλά δυναμική ο
λοκλήρωσή της. Η επίτευξη, όμως, παρόμοιων 
στόχων, περνά μέσα από μια νέα ιστορική ενότη
τα του έθνους που αφορά τον απανταχού Ελλη
νισμό, την παραγωγική ανασυγκρότηση και την 
περιφερειακή συγκρότηση της χώρας.

Με ποιους θα πάμε και 
ποιους θα αφήσουμε

Ιδέες μας, όπως η αποκέντρωση, η ισόρροπη 
ανάπτυξη, ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός, δια
τηρούν μια τεράστια δύναμη και ελκυστικότητα, 
είναι επίκαιρες όσο ποτέ άλλοτε.

Και ασφαλώς η παραδοσιακή κυρίαρχη αντί
θεση ανάμεσα στους προνομιούχους και τους μη 
προνομιούχους που υπαγόρευε την εθνική λαϊκή 
ενότητα, σήμερα παίρνει μια νέα διάσταση. 
Έ χει πολύ πιο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 
καθώς ιστορικά έχει κριθεί η στάση τμημάτων 
των κοινωνικών στρωμάτων που θεωρούσαμε ό
τι έχουν συγκλίνοντα συμφέροντα. Η απλου- 
στευτική αντίληψη μιας ταξικής καθαρότητας 
πρέπει να δώσει τη θέση της σε μια προοδευτική 
κοινωνική συμμαχία διαταξικής διαστρωμάτω
σης δυνάμεων που συμφωνούν στους εθνικούς 
αυτούς στόχους. Είναι ώρα να διαλέξουμε με 
ποιους θα πάμε και ποιους θ’ αφήσουμε.

Η κοινωνική αντιστοίχιση του οργανωμένου 
ΠΑΣΟΚ, αλλά προ παντός η προνομιακή του 
σχέση με τα διάφορα κοινωνικά στρώματα, α- 
νταποκρίνονται σ’ αυτήν την ανάγκη νέων κοι
νωνικών οροθετήσεων και συμμαχιών; Ευθαρ- 
σώς ΟΧΙ. Να το πρώτο πεδίο αναγκαίας ανα
τροπής εντός του υπάρχοντος ΠΑΣΟΚ.

Η ανάδειξη της πολιτικής

Το ριζοσπαστικό πολιτικό κίνημα συνδέεται 
με την επιστροφή της πολιτικής στο προσκήνιο 
ως πράξη προωθητικής και δημιουργικής δύνα
μης. Κι αυτό, με τη σειρά του, με την αποκατά
σταση μιας νέας αυτονομίας που η φιλοσοφική 
έννοια του όρου -  των «οικονομικών συμφερό

ντων», των «δικαστών», των παντοδύναμων «μέ- 
σωμ επικοινωνίας» και βέβαια απέναντι στο υ- 
πάρχον κράτος.

Η προσπάθεια συνδέεται άμεσα με τη συλλο
γική έκφραση και δράση της ίδιας της κοινωνίας 
και βέβαια μέσα από τους θεσμούς και τους χώ
ρους ουσιαστικής αντιπροσώπευσης και άμεσης 
δημοκρατίας. Η αποκέντρωση και κοινωνικοποί
ηση της εξουσίας, η οροθέτηση του χώρου που οι 
θεσμοί αυτόνομα ασκούν εξουσία και αποφασί
ζουν πολιτικές, η δυνατότητα συμμετοχής των 
λαϊκών δυνάμεων σε κρίσιμες εθνικές περιφε
ρειακές και τοπικές αποφάσεις είναι ο πρώτος 
στόχος ενός μεταρρυθμιστικού σχεδίου.

Η νέα φυσιογνωμία, 
δομή και λειτουργία

Το κόμμα αποτελεί την ανώτερη έκφραση αυ
τής της συλλογικής και αυτόνομης πράξης. Το υ- 
πάρχον ΠΑΣΟΚ ανταποκρίνεται επαρκώς σ' 
αυτή την αδήριτη ανάγκη; Ευθαρσώς και πάλι 
ΟΧΙ. Η άμεση δημοκρατία στη βάση, η ισχυρή 
περιφερειακή συγκρότηση, η επιτελική και θε
σμική στελέχωση του κέντρου, ήταν και είναι ζη
τούμενα μιας νέας φυσιογνωμίας, δομής και διά
ταξης. Ή ταν και είναι ζητούμενα τώρα. Χωρίς 
ανατροπή των υπαρχουσών σχέσεων, πρακτικών 
και μορφών οργάνωσης, γίνεται σύνθημα κενό

περιεχομένου. Κι εδώ βρίσκεται το δεύτερο πε
δίο αναγκαίων αλλαγών.

Το νέο ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να προκύψει 
με παρθενογένεση. Ούτε νομιμοποιώντας «αθώ
ους» απέναντι σε «ενόχους», υποτασσόμενοι σε 
μια διχαστική λογική. Ούτε επιβραβεύοντας τον 
ένα «συσχετισμό», τη μια «τάση», το ένα «ρεύ
μα», όποιον όρο κι αν επιλέξουμε, απέναντι στη 
μεγάλη πλειοψηφίατων μελών, των στελεχών και 
των οπαδών της δημοκρατικής παράταξης.

Η ιστορική συνύπαρξη όλων όσοι θεωρούν ότι 
το ΠΑΣΟΚ δεν είναι μόνο μια δικαιωμένη επιλο
γή, αλλά και μια σύγχρονη ανάγκη, ασφαλώς α
ποτελεί προϋπόθεση.

Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι πάγιες και 
διαρκείς σχέσεις εξουσίας που διαμορφώθηκαν 
πρέπει να μείνουν αμετακίνητες, καθηλώνοντας 
την παράταξη σε ακινησία. Προοδευτική μετατό
πιση της ισορροπίας στην πολιτική διεύθυνση του 
Κινήματος και της κυβέρνησης και σε νέες δυνά
μεις. Κανόνες ανανέωσης και εναλλαγής. Δια- 
κριτή και ουσιαστική πολιτική στελεχών. Όργα
να που λειτουργούν με πλειοψηφίες και μειοψη- 
φίες. Ό λα αυτά θα ζωντανέψουν και τη δημο
κρατία και την ενότητα και την αλληλεγγύη, θα 
δώσουν νέο νόημα και περιεχόμενο στην πολιτι
κή και την εσωκομματική ζωή.

*  Υπουργός Εσωτερικών 
και μέλος του EJ. του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

ΕΙούλιος - Α ύγο υσ το ς 1995
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Η χιονοστοιβάδα 

της περιθωριοποίησης, 

η ανεργία, 

οι μεταναστευτικές 

πιέσεις και άλλα 

ανάλογα χραινόμενα, 

θα ωθήσουν στο μέλλον 

σε διχαστικές 

συγκρούσεις και 

«βιβλικές» ανατροπές.

Οι 3(;) όροι της ενότητας
γία, οι μεταναστευτικές πιέσεις και άλλα ανά
λογα φαινόμενα, θα ωθήσουν στο μέλλον σε 
διχαστικές συγκρούσεις και «βιβλικές» ανα
τροπές.

Στα καθ’ ημάς και ως προς το ΠΑΣΟΚ, το 
ερώτημα που τίθεται είναι: υφίσταται ακόμα 
περιθώριο για να μη σπαταληθεί ή διαμοιρα
στεί σε συνοικιακά περίπτερα η εικοσαετής 
κληρονομιά; Για να διατηρηθεί ένας συμπα
γής σοσιαλιστικός κορμός; Η απάντηση εξαρ- 
τάται από τρεις παραμέτρους.

Η πρώτη είναι πολιτική: Ό ρο επιβίωσης α
ποτελεί η «πραγματιστική ριζοσπαστικοποίη- 
ση» λόγου και έργων στο κοινωνικό και το ε
θνικό ζήτημα.

Η S cuT cp if, συναρτάται με μια επανάσταση 
ενάντια στην κομματική αποστέωση, με μια 
βουτιά στην κοινωνία, ενάντια στη νοοτροπία 
της κομματικής ιδιοτέλειας.

Η τρίτη αφορά την ελκυστικότητα της δημό- 
σιας εικόνας του. Τα κόμματα επετηρίδας αρ- 
μόζουν στους συνταξιούχους της πολιτικής.

'  Αντιπρύτανης του Πάντειου Πανεπιστημίου

Ιούλ ιος - Α ύγο υσ το ς 1995

ροντα, δρα χωρίς ανασταλτικές θεσμικές δε
σμεύσεις, αξιοποιώντας τα κοινοβούλια ως μη
χανισμούς εντεταλμένης και αντιφατικά υπερ
τροφικής νομοπαραγωγής. Η φθορά του πολιτι
κού συστήματος είναι διφυής και αμφίπλευρη. 
Πράγματι, αφορά διφυώς, τόσο τους θεσμούς ό
σο και το πολιτικό προσωπικό. Αμφίπλευρη εί
ναι, παραλλήλως, επειδή η «άρση εμπιστοσύ
νης» εκδηλώνεται, σταδιακώς, τόσο από τη με
ριά των λαϊκών τάξεων όσο και από τη μεριά 
των ολιγαρχικών οικονομικών συμπλεγμάτων, 
με τα οποία κόμματα και κρατικός μηχανισμός 
διαπλέκονται άρρηκτα, στα πλαίσια του ανα- 
φυόμενσυ καθεστωτικού νεοφεουδαρχισμού.

Στον πολιτισμικό βίο η κρίση προκύπτει ως 
απότοκος της «απώλειας νοήματος», που είναι 
σύμφυτη με τον γραφειοκρατικό και τεχνο- 
κρατικό «εξορθολογισμό» των μαζικών κοι
νωνιών, ιδιαίτερα σε συνθήκες ιδεοπαραγωγι- 
κής αφασίας. Η «φιλελεύθερη δημοκρατία της 
αγοράς», παρά την παγκόσμια επικυριαρχία 
της, αδυνατεί να εμπνεύσει μυθοποιητικά.

Σήμερα, όσες πολιτικές δυνάμεις αποσκο
πούν στην ανάσχεση της διαλυτικής πορείας 
έχουν χρέος

« )  να προβάλουν αξίες διάφορες της μεγιστο- 
ποιητικής ανάπτυξης, του τυποκρατικού ψευδο- 
ορθολογισμσύ και του υπερκαταναλωτισμού,

Β) να επινοήσουν τρόπους εμπράγματης ανά
ταξης της λαϊκής κυριαρχίας, δημοψηφισματι- 
κούς και, συνεπώς, εξωκοινοβουλευτικούς εν 
μέρει, χωρίς να υποβαθμίσουν την έννοια της 
αντιπροσώπευσης, που παραμένει θεμέλιος 
λίθος της νεώτερης δημοκρατίας,

y )  να ανατιμήσουν την πολιτική μέσα από τη 
συγκρότηση ιστορικά αποτελεσματικών «μύ
θων», με την έννοια των «οραμάτων», που θα 
διαγράφουν, με πολιτικό προγραμματισμό, 
προοπτικές κοινωνικής συνοχής και αλληλεγ
γύης.

Ας σημειώσουμε στο προκείμενο, ότι αν 
φαινόμενα διάσπασης του πολιτικοκοινωνικού 
ιστού, που ενδημούν στις δυτικές χώρες, δεν 
παρουσιάσθηκαν με την ίδ ια  ένταση στην 
Ελλάδα, είναι ίσως επειδή το ΠΑΣΟΚ διατή
ρησε, μέχρι πρόσφατα, μια ριζοσπαστική κοι
νωνική φυσιογνωμία και μια σοσιαλιστική ρη
τορική.

Ο ευτελισμός του πολιτικού συστήματος 
δεν συνεπάγεται πως εξαλείφονται τα μεγάλα 
κοινωνικοπολιτικά ρεύματα που το έθρεψαν. 
Η μορφολογία του όμως ενδέχεται να μετα
βληθεί εντυπωσιακά. Η μετατόπιση των σο

σιαλιστικών κομμάτων προς τα «δεξιά» και η 
υιοθέτηση απόψεων, που αναπαράγουν τη νε
οφιλελεύθερη ορθοδοξία, υπό το μανδύα του 
«εκσυγχρονισμού» ή του άκριτου ευρωπαϊ
σμού, αντανακλά ίσως τις εκλογικές αναγκαι
ότητες μιας μαζικοδημοκρατικής κοινωνίας σε 
παρακμή. Μοιάζει αυτονόητη η «εκλογικίστι- 
κη» προτεραιότητα όσων αιτημάτων συγκι- 
νούν τα «μεσαία στρώματα», που η θεωρία 
του πολιτικού κόστους ταυτίζει περίπου με 
τους φοροκλέπτες και τα παράσιτα: «Σταθε
ρότητα», εθνικός ενδοτισμός, διασφάλιση των 
βολεμένων, πολιτική ως διαχειριστική προα
γωγή πελατειακών προνομίων. Έ τσι, ακόμα 
και αρχικώς «ανατρεπτικά» κινήματα, επε
ξεργάζονται, με μεθόδους μάρκετιγκ, «στρα
τηγικές» που απλώς καθρεφτίζουν τις συντη
ρητικές ενορμήσεις μιας άνευρης και αδιαφο- 
ροποίητης μάζας, αντί να ανοίγουν κοινωνικά 
μέτωπα. Πρόκειται, ωστόσο, για επιλογή «α- 
ποϊδεολογοποίησης» που πηγάζει από την αυ
ταπάτη πως ο μαζικοδημοκρατικός «χυλός» 
είναι το έσχατο στάδιο της ιστορίας, ενώ ευ- 
λόγως θα μπορούσε να εικάσει κανείς ότι η 
χιονοστιβάδα της περιθωριοποίησης, η ανερ

Υτρίσταται ακόμη περιθώριο για να μη σπαταληθεί η 
διαμοιραστεί σε συνοικιακά περίπτερα η εικοσαετής 
κληρονομιά; Για να διατηρηθεί ένας συμπαγής 
σοσιαλιστικός κορμός; Η  απάντηση εξαρτάται από τρεις 
παραμέτρους.

I  I  χώρα δ ιανύει περίοδο σφαιρικής 
κρίσης, όπως οι περισσότερες «δη- 

# I  μοκρατίες της αγοράς» και τα μελ
ί  # λούμενα είναι δύσκολο να προδια- 

γραφούν, τουλάχιστον σε επίπεδο πολιτικού 
γίγνεσθαι.

Οικονομικά, η δομική αποδιάρθρωση εκ
δηλώνεται με την αδυναμία αντιστοίχισης των 
υπερκαταναλωτικών αναγκών που φύσει δη
μιουργεί το ισχύον οικονομικό μοντέλο προς 
τις παραγωγικές προϋποθέσεις ικανοποίησής 
τους. Επίσης, με την πενιχρή απορρόφηση των 
εισαγόμενων νέων τεχνολογιών που υποδαυ
λίζουν τη μαζική ανεργία, καθιστώντας την ό
ρο λειτουργίας της οικονομίας. Τέλος, η οιο-

νεί ανοχή της διαφθροάς -  η καταγγελία της 
οποίας έχει περίπου υποκαταστήσει τις προε
κλογικές εκστρατείες, ως μέθοδος εναλλαγής 
στην εξουσία -  με όλες τις στρεβλωτικές επι
πτώσεις της στη λειτουργία της «ελεύθερης α
γοράς», τείνει να μεταβληθεί σε τρόπο ύπαρ
ξης του οικονομικού μηχανισμού στην Ελλά
δα, όπως και στις μεταβιομηχανικές «κοινω
νίες της χρηματοπιστωτικής κερδοσκοπίας».

Πολιτικά, η κρίση εκδιπλώνεται ως αφυδά
τωση της λαϊκής κυριαρχίας, κενό εκπροσώ
πησης και επιταχυνόμενη θεσμική απαρτίωση 
του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος. Οι συ
ντακτικές αρχές της φιλελεύθερης δημοκρα
τίας απονομιμοπιούνται και ο «αγελαίος ατο
μικισμός» του μαζικού πολιτισμού υπονομεύει 
τη συνεκτική αίσθηση του συνανήκειν. Η βαθ
μιαία υπαγωγή των εθνικών εξουσιών σε υπε
ρεθνικά κέντρα επιτείνει στην αποξένωση. 
Ούτε ψευδαίσθηση «δημοκρατικής συμμετο
χής» μπορεί πια να επιβιώσει. Η κοινωνική 
συνοχή τραυματίζεται.

Η απαξίωση του Κοινοβουλίου και το συνα
κόλουθο έλλειμμα δημοκρατίας διαβρώνει το 
πρόταγμα αντιπροσωπευτικότητας του πολιτι
κού συστήματος. Θεμελιώδες γνώρισμα της ε
ποχής είναι, λοιπόν, η απίσχναση της κλασικής 
κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, που δυσκολεύ
εται να εκφράσει τις κοινωνικές αναδιατάξεις 
ισχύος. Συρρικνώνεται έτσι σε ένα πλέγμα τυπι
κών διαδικασιών που εκπίπτουν σε εκτέλεση α
νώφελης τελετουργίας. Συνηθέστατα, οι συ
νταγματικές διατάξεις «ρυθμίζουν» μια κοινω
νία ανύπαρκτη. Η υπαρκτή, τις παρακάμπτει. Η 
παραδοσιακή αντιπροσωπευτική σχέση διαμε- 
σολαβείται, με τον καιρό, από νέου τύπου μορ
φώματα: συντεχνίες, πολιτικό χρήμα, ΜΜΕ. Το 
επικρατούν ιδεολόγημα της συναινετικής, «τε- 
χνικο-ορθολογικής», διαχείρισης των κοινών α
ποσκοπεί, εξάλλου, στη συσκότιση της αδιασά
λευτης παντοδυναμίας που διατηρεί η, δικαιικά 
ατοπογράφητη, επινεμητική πολιτική βούληση. 
Η τελευταία, συγκεντρωμένη στην εκτελεστική 
εξουσία και τα μεγαλοεπιχειρηματικά συμφέ

Ε
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Οι αρχές και οι αξίες 

που καταγράψει ο 

Καταστατικός Χάρτης 

και αποτυπώνονται 

στους θεσμούς πρέπει να 

πραγματώνονται στην 

καθημερινή ζζύή μας 

προς όψελος τον γενικού 

σνμψέροντος.

Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ  Π Α Π Α Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ *

Η αξία
των θεσμών
Η  κοινωνία μας έχει εισέλθει προ πολλού στον 
αστερισμό της κρίστις. Κρίση στις κοινωνικές αξίες, 
την οικονομία, την πολίτικη, την εκπαίδευση, κρίση 
ταυτότητας στο ανασυγκροτούμενο διεθνές 
περιβάλλον.
Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει περιοχή της 
εθνικής μας ζωής που να μην ιρέρει έκδηλα τα 
σημάδια της.
Η  κρίση αποτελεί έτσι χραινόμενο γενικευμένο 
και γενικό.

f > t  V  \  * \* ~ ~ * » .
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Κανόνες του παιχνιδιού

Το φαινόμενο αυτό κυριαρχεί φυσικά και 
στην περιοχή των θεσμών. Εδώ μάλιστα η κρί
ση είναι περισσότερο ε'κδηλη. Συζητείται από 
όλους τους παράγοντες της δημόσιας ζωής, γί
νεται δε αντιληπτή καθημερινά σε κάθε πολί
τη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κοινωνία μας 
ζει στη δίνη μιας προίοΰσας και βαθιάς κρί
σης των θεσμών. Αντί να αναζητούμε πάντως 
μόνο τα αίτιά της, είναι καιρός να στρέψουμε 
την προσοχή μας στην υπέρβασή της. Τα αίτια 
άλλωστε είναι λίγο ως πολύ γνωστά.

Η κακοδαιμονία που διακρίνει τους θ ε 
σμούς μας οφείλεται προπάντων στο γεγονός 
ότι δεν υπάρχουν γενικά αποδεκτοί και πα- 
γιωμένοι κανόνες του πολιτικού παιχνιδιού. 
Σ’ έναν κοινωνικό σχηματισμό, όπως ο δικός 
μας, που διακρίνεται γ ια  τη ρευστότητά του 
και την πελατειακή λειτουργία του, τούτο εί
ναι ευεξήγητο. Το Σύνταγμά μας βέβαια προ
σφέρει, σε γενικές γραμμές, ένα ικανοποιητι
κό πλαίσιο για την οργάνωση και τη λειτουρ
γία τόσο της πολιτείας όσο και της κοινωνίας. 
Πράγματα αυτονόητα τίθενται όμως διαρκώς 
σε αμφισβήτηση. Και τίθενται σε αμφισβήτη
ση όχι φυσικά προς χάρη της εύρυθμης λει
τουργίας των θεσμών και του δημοκρατικού 
πολιτεύματος, αλλά προς εξυπηρέτηση μικρο
πολιτικών καικομματικών σκοπιμοτήτων.

Σύνταγμα

Αυτή ακριβώς η πραγματικότητα προκαλεί 
τις περισσότερες τριβές και εντάσεις, φέρνο
ντας το Σύνταγμα σχεδόν καθημερινά στο 
προσκήνιο. Το κόστος από τη διαιώνιση του 
φαινομένου είναι δυσβάσταχτο, αποβαίνει δε 
απαγορευτικό για την πρόοδο της κοινωνίας 
μας στο ραγδαία μεταβαλλόμενο διεθνές πε
ριβάλλον στο οποίο ζούμε. Επιτακτική προ
βάλλει έτσι η ανάγκη αφ’ ενός της πιστής τή
ρησης του Συντάγματος και αφ’ ετέρου της μη 
καταστρατήγησης και περιγραφής του. Οι αρ
χές, οι αξίες και οι επιταγές του πρέπει να α
ποτελούν αντικείμενο σεβασμού εκ μέρους ό
λων των οργάνων της πολιτείας και των πολι
τών. Εξάλλου, τα πολιτειακά όργανα οφ εί
λουν με τις πρωτοβουλίες και τη συμπεριφορά 
τους να συμβάλουν στην πραγμάτωση και την 
ανάδειξη του αληθινού περιεχομένου τους.

Η λειτουργία των θεσμών

Οι σκέψεις που προηγήθηκαν καθίστανται 
ανάγλυφες, αν αναλογιστεί κανείς πόσο δη
μοκρατικά λειτουργεί στην πραγματικότητα η

πολιτεία μας με τους χειραγωγικούς μηχανι
σμούς που την επικαθορίζουν. Μηχανισμούς, 
που είναι ορατοί διά γυμνού οφθαλμού στην 
καθημερινή πολιτική ζωή μας. Ακόμη πρέπει 
να αναρωτηθούμε, σε ποιο βαθμό τηρούνται 
οι εγγυήσεις για την προστασία των δικαιωμά
των του πολίτη. Κατατείνουν οι θεσμοί στην α
νάδειξη και την καταξίωση της προσωπικότη
τάς του; Ή  μήπως με τη στρεβλή εφαρμογή 
τους στην πράξη σχετικοποιείται υπέρμετρα 
και αμβλύνεται η θέση που του επιφυλάσσει 
το Σύνταγμα; Τα ερωτήματα αυτά, που δεν έ
χουν ασφαλώς ρητορικό χαρακτήρα, θα μπο
ρούσαν να διερευνηθούν άνετα. Η απάντησή 
τους θα οδηγούσε στην ίδια πάντοτε πικρή 
γεύση.

Π ρέπει, επιτέλους, και στη χώρα μας να 
συνειδητοποιηθεί ότι η παραγωγική οργάνω
ση και η εύρυθμη λειτουργία των θεσμών σε 
μια δημοκρατική κοινωνία είναι καθοριστική 
για την ποιότητά της. Οι θεσμοί δεν κρίνονται 
εξάλλου μόνο στο επίπεδο της οργάνωσής 
τους. Κρίνονται και στο επίπεδο της λειτουρ
γίας τους.

Θα έλεγα μάλιστα ότι κρίνονται κατεξοχήν 
στο επίπεδο της λειτουργίας τους στην πράξη, 
την οποία και βιώνει εντέλει καθημερινά ο 
πολίτης. Αυτήν ακριβώς τη σχέση λησμονούμε 
πολύ συχνά. Στη χώρα μας πάσχουμε άλλωστε 
όχι τόσο στην οργάνωση των θεσμών -  π ά 
σχουμε φυσικά και εκεί -  όσο κυρίως για τα 
ελλείμματα που διαπιστώνουμε κατά την ε

φαρμογή τους. Ξεχνούμε ότι οι θεσμοί είναι 
πρωταρχικά φιλοσοφία και πράξη κοινωνικής 
ζωής με συγκεκριμένο νόημα και περιεχόμε
νο.

Συστράτευση

Ε ίνα ι κα ιρός λοιπόν όσοι αγω νίζοντα ι 
πραγματικά για το μέλλον αυτού του τόπου να 
συστρατευθούν για να καταπολεμήσουν τη θε
σμική κρίση που μας μαστίζει. Π ρέπει να 
βγούμε από το κέλυφός μας και να προσβλέ- 
ψουμε ως ισότιμοι εταίροι στην Ενωμένη Ευ
ρώπη. Βασική γ ι’ αυτό προϋπόθεση είναι η ε
πίμονη προσπάθεια να αποκαθάρουμε το πο
λιτικό και συνταγματικό μας σώμα από τα διά
χυτα εκφυλιστικά συμπτώματα που το καταδυ
ναστεύουν.

Να συμβάλουμε στην τήρηση των κανόνων 
του παιχνιδιού που, με λιγότερη ή περισσότε
ρη επιτυχία, αλλά πάντως με επάρκεια, κατο
χυρώνει το Σύνταγμά μας. Πρέπει να συνειδη
τοποιήσουμε επιτέλους ότι οι αρχές και οι α
ξίες που καταγράφει ο Καταστατικός Χάρτης 
και αποτυπώνονται στους θεσμούς πρέπει να 
πραγματώνονται στην καθημερινή ζωή μας 
προς όφελος του γενικού συμφέροντος.

* Καθηγητής Πανεπιστημίου



Σήμερα έχει οριακή 

σημασία η διασφάλιση 
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Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ  Λ Ο Β Ε Ρ Δ Ο Σ *

Η «τιμή» 
της
πολιτικής
Τα σύγχρονα προβλήματα των πολίτικων κομμάτων 
-  και κατ επέκταση της πολιτικής -  συστηματοποιούνται 
γύρω από δύο άξονες: ο πρώτος αχρορά στη μείωση της 
συμμετοχής των πολιτών στα κόμματα και ο δεύτερος 
στη χρηματοδότηση των κομμάτων από τους ιδιώτες, 
δηλαδή στην «τιμή» της πολιτικής.

Κόμματα και πολίτες
Οι λόγοι για τους οποίους τα σύγχρονα πολι

τικά κόμματα δεν έλκουν τους πολίτες είναι, κα
τά τη γνώμη μου, οι έξης: 
α) Η ολοένα επιταχυνόμενη διαμόρφωση της 
κοινωνίας της πληροφορίας, η οποία παραμερί
ζει τις κομματικές δομές που στη μεγάλη τους 
πλειοψηφία είναι επηρεασμένες από το μπολ
σεβίκικο κόμμα νέου τόπου. Δηλαδή, δεν είναι 
δυνατόν πλέον με την ταχύτατη ροή των πληρο
φοριών από τα σύγχρονα μέσα -  πολλαπλά και 
μη -  να διατηρούνται σε ισχό ο δημοκρατικός 
συγκεντρωτισμός ή η σημερινή σχέση της κομ
ματικής βάσης με την περιφέρεια και το κέντρο. 
β) Η ιστορική (δηλαδή η άνεν επιστροφής) νπο- 
βάθμιση των διαδικασιών αντιπροσώπευσης και 
η ολοένα αυξανόμενη αποδέσμευση της εξου
σίας -  κρατικής και κοινωνικής -  από τις διαδι
κασίες νομιμοποίησης.
γ) Η αδυναμία των κομμάτων να αφουγκρα- 
στούν ποό πράγματι πονάνε κάποια τμήματα 
των κοινωνιών και, συνεπώς, η ανικανότητά 
τονς να εκπροσωπήσουν εκείνα τα κοινωνικά 
αιτήματα που δίνουν νόημα στις λέξεις «αριστε
ρός», «δεξιός», «σοσιαλιστής», «συντηρητικός» 
κ.ο.κ.
δ) η τεχνοκρατικοποίηση της πολιτικής που εί

ναι αποτέλεσμα των τεχνικών - επιστημονικών 
αναγκών των ίδιων των θεμάτων της και της α
πογύμνωσής της από ευρότερες στρατηγικές 
και ιδεολογικές αναφορές. 
ε) Τέλος, η κρίση αξιοπιστίας κομμάτων και πο
λιτικών που βοηθά στην εξάπλωση της κατα
στροφικής για την πολιτική συνείδησης ότι όχι 
μόνο δεν μπορούν να υπηρετήσουν βαθιές με
ταρρυθμίσεις και ριζικές αλλαγές, αλλά και δεν 
θέλουν δηλαδή η δημιουργία πεποίθησης ότι η 
πολιτική από δημόσια υπόθεση μετατρέπεται σε 
επαγγελματική διέξοδο, μέσο γρήγορου πλουτι
σμού κ.λπ.

Πολιτική και εξουσία

Παράλληλα και ταυτόχρονα με την παραπά
νω κατάσταση, τα έξοδα της συμμετοχής στην 
πολιτική, υπό την έννοια της συμμετοχής στην 
άσκηση της κρατικής εξουσίας, αυξάνουν ιλιγ- 
γιωδώς. Η συρρίκνωση, λοιπόν, της βάσης των 
κομμάτων, το δεδομένο ότι η πολιτική (ως ένα 
βαθμό υποχρεωτικά) τεχνοκρατείται σε συν
δυασμό και με τις «γενναιόδωρες» χορηγίες 
προς κόμματα και πολίτικους συγκροτούν το 
σύγχρονο πρόβλημα σε όλες του τις διαστάσεις.
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Υπό την έννοια αυτή η χρηματοδότηση των κομ
μάτων από ιδιώτες που επιδιώκουν να αυξή
σουν την επιρροή τους προς την κρατική εξου
σία με σκοπό την προς το συμφέρον τους επιρ
ροή των κρατικών αποφάσεων, οδηγεί σε ωμή 
κι απροκάλυπτη παραβίαση της αρχής της ισό
τητας α) των πολιτών ως μελών του εκλογικού 
σώματος, β) των κομμάτων μεταξύ τους και γ) 
των στελεχών στο εσωτερικό των κομμάτων.

Το μέλλον των κομμάτων

Ο τίτλος της ενότητας που ακολουθεί θα μπο
ρούσε να είναι «σκέψεις για ένα σύγχρονο σο
σιαλιστικό κόμμα». Γνώμη μου είναι ότι παρήλ
θε η ιστορική περίοδος των κομμάτων που επη
ρεάστηκαν από το κόμμα νέου τύπου, αλλά όχι 
και η ιστορική περίοδος του κόμματος ως ένω
σης προσώπων που στοχεύει στην άσκηση ή την 
επιρροή της κρατικής εξουσίας στο θεσμικό πε
ριβάλλον της δημοκρατικής αντιπροσώπευσης.

Ωστόσο, η ύπαρξη μέλλοντος και η δυνατότη
τα ευρείας λαϊκής επιρροής αυτού του κόμματος 
εξαρτάται άμεσα από τους εξής τρεις παράγο
ντες:
ο )  Από τη δυνατότητά του να επικοινωνεί με

ευρέα αλλά και προσδιορισμένα τμήματα της 
κοινωνίας, τα οποία θα μπορεί να τα επηρεάζει 
και να τα κινητοποιεί με τη χρησιμοποίηση της 
σύγχρονης τεχνολογίας, η οποία, όμως, θα γίνε
ται με σεβασμό στην ιδιωτικότητα και με συνεί
δηση -  που θα εξειδικεύεται σε συγκεκριμένες 
πρακτικές -  ότι είναι τεράστιος ο κίνδυνος της 
μετατροπής της κοινωνίας της πληροφορίας σε 
«πληροφορίες για την κοινωνία». Με την ένταξη 
δηλαδή της αξιοποίησης της τεχνολογίας στα δί
πολα «καλού - κακού», «αρνητικού - θετικού», 
τα όρια των οποίων θα χαράζονται με βάση το 
περιεχόμενο και τις διαδικασίες της πολιτικής. 
Β) Από τον επαναπροσδιορισμό του περιεχο

μένου της πολιτικής. Σήμερα, σημαντικά τμήμα
τα της κοινωνίας περιθωριοποιούνται. Ο κοινω
νικός και οικονομικός μαρασμός έχει ήδη πλή- 
ξει πολλούς και θα πλήττει ολοένα και περισσό
τερους. Δίχως την πελατειακή και εύκολη λογι
κή της «ικανοποίησης» αιτημάτων διά των υπο
σχέσεων, θα πρέπει το κόμμα στο οποίο ελπίζω 
να πάρει θέση ως προς τα κοινωνικά αιτήματα 
που θα εκπροσωπεί και ως προς τα αυτά που 
θα αναδείξει ως κοινώνικώς επίμαχα, δηλαδή 
ως δυνάμενα να καταστούν τα διακυβεύματα 
της πολιτικής.
γ ) Από την σννειδητοποίηση ότι η παραπέρα

βελτίωση του κράτους δικαίου δεν μπορεί να α
ποτελεί στρατηγικής εμβέλειας στόχο σε επίπε
δο θεωρίας και πράξης.
Οι επιμέρους βελτιώσεις στο σύστημα δημο
κρατικής αντιπροσώπευσης πάντα είναι ανα
γκαίες, αλλά δεν αποτελούν στόχους στρατηγι
κής σημασίας.
Αν οι θεσμικές προσεγγίσεις δεν αποκτήσουν 
πολιτική προοπτική μέσω της σύνδεσής τους με 
συγκεκριμένα κοινωνικά αιτήματα θα καθηλω
θούν σε απλούς τεχνικούς σκοπούς.
Η θεσμική πτυχή, ωστόσο, που εξ αντικειμένου 
έχει οριακή σημασία είναι αυτή της διασφάλισης 
της αρχής της ισότητας μέσω του περιορισμού 
του φαινομένου της ιδιωτικής χρηματοδότησης 
των κομμάτων, δηλαδή μέσω της προστασίας α
πό τους «γενναιόδωρους» δωρητές, δίχως όμως 
να καταφεύγουμε στην κρατική σκέπη. Η δια
φάνεια στο συγκεκριμένο τομέα αποτελεί το ι
σχυρότερο μέσο άμυνας απέναντι στον κίνδυνο 
σύνδεσης των κομμάτων στο πλέγμα εξουσίας 
που συγκροτούν σήμερα οι οικονομικά ισχυροί 
με τα ΜΜΕ.

'  Επίκουρος Καθηγητής 
στο Πάνταο Πανεπιστήμιο

Ιούλ ιος - Α ύγο υσ το ς 1995
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Δ Ι Ο Ν Υ Σ Η Σ  Γ Ρ Α Β Α Ρ Η Σ

Το παράδοξο τη ς απο-πολιτικοποίησης
Από την αλλοτρίωση και το χωρισμό ο πολίτης μπορεί 
να κερδίσει τη γνώση ότι η πολίτικη δεν είναι το παν 
αλλά μονάχα μέρος τη κοινωνικής πράξης, ενω από την 
αλληλεγγύη μπορεί να κερδίσει τη γνώση ότι παρά τον 
πρωταρχικό χωρισμό και την αλλοτρίωση η κοινωνική 
πράξη για να μοριροποιηθεί ως αλληλέγγυα πρέπει να 
γίνει πολίτικη πράξη.

Γα τελευταία χρόνια αξισημείωτες με
ταβολές έχουν επέλθει στη σύγχρονη 
ελληνική εμπειρία. Στα μέσα ενημέρω
σης της κοινής γνώμης -  ηλεκτρονικά 

κι έντυπα -  οι μεταβολές αυτές έχουν κατα
γραφεί κι αναπαράγονται σε καθημερινή σχε
δόν βάση ως παθολογικά φαινόμενα δυσαρέ
σκειας και δυσπιστίας των πολιτών απέναντι 
στους πολιτικούς ή στην πολιτική συλλήβδην. 
Κατά έναν περίεργο τρόπο, η συνεχής καλ
λιέργεια αυτών των στερεοτύπων πολιτικής 
συμπεριφοράς έχει μετατρέψει αυτό το κομμά
τι της δημοσιότητας σε συνιστώσα του ίδιου 
του παθολογικού φαινομένου. Τα πράγματα 
στο εσωτερικό της επιστημονικής δημοσιότη
τας, όπου συστηματικές έρευνες και μελέτες 
της πολιτικής συμπεριφοράς στην Ελλάδα έ
χουν καταλήξει στη διαπίστωση ότι οι πολίτες, 
ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της τελευταίας δε
καετίας, εκδηλώνουν στάσεις πολιτικού κυνι
σμού και πολιτικής αποξένωσης προς το πολι
τικό σύστημα και συνακόλουθα προς το πολιτι
κό προσωπικό, είναι διαφορετικά τουλάχιστον 
ως προς τη χρήση των διαπιστώσεων.

Οι διαπιστώσεις είναι, λοιπόν, κοινές: η εν 
γένει πολιτική εμπειρία έχει ως μόνιμο πλέον 
χαρακτηριστικό την «απο-πολιτικοποίηση» ε
νός μέρους της πολιτικής συμπεριφοράς, κι ως 
προς αυτό το γνώρισμα το ελληνικό πολιτικό 
σύστημα παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες 
προς εκείνα των ανεπτυγμένων καπιταλιστι
κών κοινωνιών. Οι αποκλίσεις, ωστόσο, εμφα
νίζονται στις ποικίλες προσπάθειες ερμηνεί
ας, εξήγησης και συστηματικής θεώρησης αυ
τού του φαινομένου. Θα ήταν δυνατό αυτά τα 
θεωρητικά εγχειρήματα να τοποθετηθούν κα
τά μήκος ενός συνεχούς, στο ένα άκρο του ο
ποίου ευρίσκονται εκείνες οι θεω ρίες που 
διατείνονται ότι η «απο-πολιτικοποίηση» ως 
παθολογικό φαινόμενο της πολιτικής εμπει
ρίας αγκαλιάζει συνολικά και με τρόπο από
λυτο τα πολιτικά συστήματα των καπιταλιστι

κών κοινωνιών, ενώ το άλλο του άκρο κατα
λαμβάνουν θεωρητικά εγχειρήματα σύμφωνα 
με τα οποία η «απο-πολιτικοποίηση» προέρχε
ται κι είναι δυνατό να εξηγηθεί με αποκλειστι
κή αναφορά σε αμιγώς συγκυριακούς και κα
τά το συμβεβηκός παράγοντες. Ό πως συμβαί
νει, συνήθως, η αλήθεια αυτού του φαινομέ
νου είναι δυνατόν να ανιχνευθεί στο ενδιάμε
σο διάστημα. Πώς προκύπτει, όμως, αυτή η εν- 
όιάμεση πολιτική εμπειρία; Είναι, άραγε, απο
τέλεσμα ενός αμήχανου εκλεκτικισμού ή μιας 
πλουραλιστικής ενατένισης του πολιτικού βί
ου; Και ποιες είναι οι αξιακές συνεπαγωγές 
από τη συστηματοποίηση αυτής της έννοιας; 
Είναι, μήπως, η επικράτηση ενός γενικευμέ- 
νου κυνισμού ή ενός σχετικιστικού αδιεξόδου;

Βρισκόμαστε, λοιπόν, αντιμέτωποι με ένα 
παράδοξο. Από τη μια μεριά καθιερωμένοι 
πολιτικοί θεσμοί αποξενώνονται από την ε
μπειρία των πολιτών και κατ’ επέκταση απα
ξιώνοντας ενώ από την άλλη μεριά η πολιτική 
εμπειρία επικεντρώνεται ολοένα και περισσό
τερο στην ενεργοπο ίησ η  «νέων θεσμών» 
(πρωτοβουλίες, κινήσεις, συνδικάτα, ενώσεις 
κ.λπ.), οι οποίοι μολονότι δεν έχουν ακόμα α
ποκτήσει πάγια πολιτική μορφή «χρησιμοποι
ούνται» εν τούτοις πολιτικά. Η επίλυση ενός 
παραδόξου, έστω κι εάν αυτό είναι προϊόν 
παρατήρησης, δεν είναι βέβαια εύκολη υπό
θεση. Η πιο δοκιμασμένη οδός, η οποία μετα
ξύ των άλλων διασώζει την κριτική ικανότητα 
της επιστήμης, αλλά και του λόγου, είνα ι η 
συμφιλίωση με το παράδοξο. Π ράγματι, η 
μορφή της πολιτικής στις αστικές/νεωτερικές 
κοινωνίες είναι δυνατή ως γενική και καθολι
κή υπό συγκεκριμένους όρους. Η αναφορά 
στους όρους αυτούς είναι συνάμα και κατα
νόηση της αντινομ ική ς της συγκρότησης. 
Έτσι, ενώ από τη μια μεριά η μορφή της πολι
τικής φέρει στο εσωτερικό της ένα στοιχείο 
αλληλεγγύης κι αναφορικότητας προς το κοι
νό συμφέρον ή αγαθό -  το οποίο στις περισ

σότερες περιπτώσεις αναβαθμίζεται και σε 
κριτήριο/μέτρο ορθής πολιτείας -  από την άλ
λη μεριά, η μορφή της πολιτικής γίνεται ιστο
ρικά δυνατή μέσω ενός αλλοτριωτικού αποτε
λέσματος, στο βαθμό που προϋποθέτει το χω
ρισμό των πολιτών από την πολιτική εξουσία, 
από την εξουσία δηλαδή λήψης πολιτικών α
ποφάσεων.

Η αντινομία αυτή συνιστά και το 
πρώτο/πρωταρχικό όριο του πολιτικού συστή
ματος στις αστικές κοινωνίες. Από το παράδοξο 
που παρατηρήσαμε μέχρι την πρώτη αντινομία 
της πολιτικής μορφής στις αστικές κοινωνίες η 
απόσταση που πρέπει να διανύσει κανείς είναι, 
βέβαια, μεγάλη. Εξίσου μεγάλος είναι κι ο κίν
δυνος του αναγωγισμού, της άκριτης δηλαδή α
ναγωγής του παραδόξου στην πρώτη αντινομία.

Εξάλλου, η ορθή μεθοδολογική πορεία εί
ναι αντίστροφη: από την πρώτη αντινομία στο 
παράδοξο. Στα πλαίσια αυτού του κειμένου η 
αναφορά στην πρώτη αντινομία δεν έχει άλλο 
σκοπό, παρά να οροθετήσει τρέχουσες ερμη
νείες περί «απο-πολιτικοποίησης». Υποστηρί
ζεται, έτσι, ότι όπως η μερική αποξένωση των

πολιτών από την πολιτική εξουσία και τους 
φορείς της συνιστά κανονικό/τυπικό γνώρι
σμα της νεωτερικής πολιτικής εμπειρίας (ανε
ξάρτητα από επιμέρους ανομικές συμπεριφο
ρές και στάσεις) έτσι κι η αναζήτηση στην πο
λιτική και στους θεσμούς της ενός στοιχείου

Συστηματικές (pcuvc; και μελίτις 
της πολιτικής συμπεριφοράς 

στην Ελλάδα έχουν καταλήξει στη 
διαπίστωση ότι οι πολίτες, ιδιαίτερα 

κατά τη διάρκεια της τελευταίας 
δεκαετίας, εκδηλώνουν στάσεις 

πολιτικού κυνισμού και πολιτικής 
αποξένωσης προς το πολιτικό 

σύστημα και συνακόλουθα προς 
το πολιτικό προσωπικό, είναι 

διαφορετικά τουλάχιστον ως προς 
τη χρήση των διαπιστώσεων.

αλληλεγγύης και συλλο
γικής ταυτότητας εκ μέ
ρους των πολιτών συνι- 
στά κανονικό/τυπ ικό  
γνώρισμα της νεω τερι
κής πολιτικής εμπειρίας 
(ανεξάρτητα, πάλι, από 
παθολογικές ταυτίσεις 
και καθηλώσεις). Κατά 
την ιστορική πορεία των 
αστικών πολιτικών συ
στημάτων, δοκιμάστηκαν 
(άλλες με επιτυχία κι άλ
λες ανεπιτυχώς) πολλές 
θεσμικές λύσεις που θα 
γεφύρωναν τουλάχιστον 
εν μέρει αυτή την αντι
νομία. Η θεσμοποίηση 
πολιτικών και κοινωνι
κών δικαιωμάτων, η α 
ναγνώ ριση του ρόλου 
των πολιτικώ ν κομμά
των, η αντιπροσώπευση, 
η παρουσία στο εσωτερι
κό του πολιτικού συστή
ματος ομάδος εκπροσώ
πησης επιμέρους συμφε
ρόντων είναι μερικές α
πό αυτές. Αυτή η συγκε
κριμένη ανάπτυξη της 

πολιτικής είχε και το αντίστοιχό της στην ίδια 
την πολιτική εμπειρία, η οποία δεν εξαντλεί
ται πλέον στην ψηφοφορία και στη συμμετοχή 
στα πολιτικά κόμματα, αλλά διαθλασμένη μέ
σα από ποικιλία «ρόλων» μπορεί κι εξασφαλί
ζει την προσπέλασή της προς την πολιτική ε
ξουσία. Τόσο η λειτουργία των πολιτικών συ
στημάτων όσο κι η πολιτική εμπειρία έχουν ε- 
μπλουτισθεί ως προς το περιεχόμενό τους, ε
νώ η μορφή της πολιτικής, αλλά και της πολιτι
κής πράξης διατηρεί την αντινομική της υφή.

Η αναγνώριση της αντινομίας, η συμφιλίω
ση με αυτήν αποτελούν δείκτη ενηλικίωσης 
της πολιτικής πράξης και των ίδιων των πολι
τών. Από την αλλοτρίωση και το χωρισμό ο 
πολίτης μπορεί να κερδίσει τη γνώση ότι η πο
λιτική δεν είναι το παν αλλά μονάχα μέρος της 
κοινωνικής πράξης, ενώ από την αλληλεγγύη 
μπορεί να κερδίσει τη γνώση ότι παρά τον 
πρωταρχικό χωρισμό και την αλλοτρίωση η 
κοινωνική πράξη για να μορφοποιηθεί ως αλ
ληλέγγυα πρέπει να γίνει πολιτική πράξη.

*  Πανεπιστημιακός

Ιούλ ιος - Α ύγουσ τος 1995 Ε
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Ποια Ευρώπη I

/

Τι τύτιον Ευρώπη επιθυμούμε; Μια Ευρώπη με κατεύθυνση την 
εμβάθυνση της ενοποιητικής διαδικασίας και της ανάπτυξης ενός νέου 
είδους «ομοσπονδιακού» δεσμού η μια Ευρώπη χαλαρών διακρατικών 
σχέσεων που θα τείνει να μετεξελιχθεί ή καλύτερα να υπαναχωρήσει 
και επομένως να επιστρέψει σε μια ευρεία ζώνη ελεύθερων 
συναλλαγών;

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Έ νω
ση (ΕΕ), γνωστή και ως Συνθήκη του 
Μάαστριχτ, αποτέλεσε το σημαντι
κότερο αναθεωρητικό διάβημα από 

ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Κι 
αυτό ανεξαρτήτως από την ποιότητα και την 
πληρότητα του ενοποιητικού θεσμού που η 
νε'α Συνθήκη εγκαθίδρυσε.

Επιπλέον και παρά το γεγονός, ότι ο νέος θε
σμός της ΕΕ δοκιμάζεται στην πράξη από 1ης 
Νοεμβρίου 1993, η ίδια η Συνθήκη προβλέπει ό
τι το 1996, άγνωστο βέβαια το πότε ακριβώς, θα 
συγκληθεί διάσκεψη των αντιπροσώπων των κυ
βερνήσεων των κρατών - μελών προκειμένου να 
εξετάσουν και να καταλήξουν στην αναθεώρη
ση εκείνων των διατάξεων για τις οποίες υπάρ
χει σχετική πρόβλεψη αλλά και άλλων, ως προς 
τις οποίες υπάρχει επιθυμία των κυρίαρχων κυ
βερνήσεων να τις περιλάβουν στο νέο αναθεω
ρητικό διάβημα. Ασφαλώς η εξέλιξη αυτή δεν α
ποτελεί απλώς την πραγμάτωση κάποιων ρητών 
προβλέψεων της Συνθήκης αλλά, ταυτόχρονα, 
και πολιτικό προϊόν της σημερινής οικονομικής, 
κοινωνικής και γεωπολιτικής συγκυρίας.

Ποια μετεξέλιξη;

Τίθεται, με άλλα λόγια, το ερώτημα: Τι τό
που Ευρώπη επιθυμούμε; Μια Ευρώπη με κα
τεύθυνση την εμβάθυνση της ενοποιητικής 
διαδικασίας και της ανάπτυξης ενός νέου εί
δους «ομοσπονδιακού» δεσμού ή μια Ευρώπη 
χαλαρών διακρατικών σχέσεων που θα τείνει 
να μετεξελιχθεί ή καλύτερα να υπαναχωρήσει 
και επομένως να επιστρέψει σε μια ευρεία 
ζώνη ελεύθερων συναλλαγών;

Σε αυτά τα ερωτήματα, που είναι υπαρκτά 
και πραγματικά, οφείλουμε απάντηση. Ό χι ό
μως απάντηση μερική και αποσπασματική, 
αλλά αντίθετα συνολική και λεπτομερειακά 
τεκμηριωμένη. Ό χ ι απάντηση μόνο κυβερνη
τική, αλλά απάντηση του συνόλου της ελληνι
κής κοινωνίας και πολιτείας και των θεσμών 
της. Χωρίς αυτό κινδυνεύουμε, για μια ακόμα 
φορά, να μετέχουμε παθητικά σε μια κρίσιμη 
διαδικασία όπου θα καταλήξει σε επιλογές 
που θα μας αφορούν δίχως όμως να μας έχουν

απασχολήσει! Πιο απλά θα έλεγα επιλογές 
«πριν από μας για μας».

Διακυβερνητική διάσκεψη

Τα ζητήματα που θα τεθούν στη διακυβερνητι
κή του 1996 είναι πολλά και καίρια για το χαρα
κτήρα και την εξέλιξη της ευρωπαϊκής κοινωνίας 
της οποίας είμαστε μέλη. Διαλέγω μερικά, τα κο

ίτη  διακυβτρνητική του 1996 
μας ncpipcvci σοβαρή ιδεολογική 

σύγκρουση. Κατά κύριο λόγο 
ούγκρουοη pc τις 6{ξιίς δυνάμεις 

της Ευρώπης. Όμως όχι μόνο. 
Ο φ «λω  να μιλήσω ανοιχτά 
και για τις σοβαρός δεξιός 

αποκλίσεις μέσα στο ίδιο το 
«Ευρωπαϊκό Ζοσιαλιστικό Κόμμα» 

και πιο συγκεκριμένα 
στην Κοινοβουλευτική Ομάδα 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Ήρθε η ώρα -  ίσως έχει έρθει προ 
πολλού -  τα αρμόδια όργανα του 

κινήματος, σε συνεργασία με τους 
ευρωβουλευτές του, να χαράξουν 

και στρατηγική και τακτική.

τά την κρίση μου σημαντικότερα. Το βασικό ερώ
τημα είναι αν η νέα διεύρυνση της ΕΕ προς την 
Κύπρο, Μάλτα και τις χώρες της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης θα γίνει στο πλαίσιο μιας 
Ένωσης με βαθύτερους τους ενωσιακούς θε
σμούς ή όχι. Κι αν η απάντηση είναι θετική τότε 
γίνονται ορατά τα ειδικότερα ζητήματα όπως:

-  Το θεσμικό οικοδόμημα σε τι τύπου κοινωνι
κή οργάνωση της ευρωπαϊκής κοινωνίας θα 
ανταποκρίνεται;

-  Θα στηρίζεται στις αρχές της ενότητας των

στόχων και του ενιαίου θεσμικού πλαισίου ή 
στις διάφορες εκδοχές της «Ευρώπης των 
πολλών ταχυτήτων»',

-  Θα θεμελιώνεται στην αρχή της Δημοκρα
τίας και πώς τότε θα εγγυάται το βασικό ι
στορικό στοιχείο της συνοχής των ευρωπαϊ
κών λαών, στη βάση της εθνικής και πολιτι
σμικής τους ταυτότητας;

Προοδευτικός
προσανατολισμός

Γι’ αυτά τα ερωτήματα οι απαντήσεις είναι 
δύσκολες, αλλά υπαρκτές. Η περαιτέρω ανά
πτυξη του ενωσιακού θεσμού πρέπει να είναι 
η μείζων πρότασή μας. Η  ακριβής και έτσι α
ποτελεσματική άρθρωσή της είναι το ζητούμε
νο. Οι απαντήσεις έπρεπε να είχαν διατυπω
θεί χθες. Αύριο θα είναι αργά.

Και πάντως πρέπει να αποσαφηνιστεί και 
τούτο: Στη διακυβερνητική του 1996 μας περι
μένει σοβαρή ιδεολογική σύγκρουση. Κατά κύ
ριο λόγο σύγκρουση με τις δεξιές δυνάμεις της 
Ευρώπης. Όμως όχι μόνο. Οφείλω να μιλήσω 
ανοιχτά και για τις σοβαρές δεξιές αποκλίσεις 
μέσα στο ίδιο το «Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό 
Κόμμα» και πιο συγκεκριμένα στην Κοινοβου
λευτική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ή ρθε η ώρα -  ίσως έχει έρθει προ πολλού 
-  τα αρμόδια όργανα του Κινήματος, σε συ
νεργασία με τους ευρωβουλευτές του, να χα
ράξουν και στρατηγική και τακτική.

Τόσο γ ια  τον κρίσιμο ενδοσοσιαλιστικό 
διάλογο όσο και για την επερχόμενη σύγκρου
ση με μια ευρωπαϊκή δεξιά που στοχεύει στην 
κατοχύρωση των ισχυρών και στην περιθωριο
ποίηση των μικρών και πιο αδύνατων χωρών.

#  Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ

; Ιούνιος - Ιούλιος 1995



31

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Ε Ν Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Προσανατολισμοί 
και διλήμματα

Αλλά δεν αρκεί η λογική. Χρειάζεται και έμπνευσή στην πολιτική 
ηγεσία και κατάλληλο ψυχολογικό κλίμα στους παράγοντες της 
οικονομικής ζωής και πνεύμα συνεργασίας ανάμεσα στις κοινωνικές 
τάζεις. Χρειάζεται πρώτιστα να απαλλαγεί η Ευρώπη από το 
στενοκέψαλο μονεταρισμό των συντηρητικών κυβερνήσεων, να 
ξανααποκτήσει η οικονομική της ζωή τον αέρα της δημιουργίας. Εργο 
των σοσιαλιστικών κομμάτων είναι να διεκδικήσουν και να κερδίσουν 
τη σωτήρια αυτή αλλαγή.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΤΗΦΟΡΗ *

ετήσια οικονομική έκθεση της Επιτρο
πής για το 1995 αποτελεί το πρώτο βή
μα για τη σύνταξη των γενικών προ
σανατολισμών οικονομικής πολιτικής 

του άρθρου 103 που το Συμβούλιο ΕΚΟΦΙΝ α
πευθύνει, με τη μορφή σύστασης προς τα κράτη 
- μέλη, ώστε να συντονίζουν την οικονομική τους 
δραστηριότητα για την επίτευξη των σκοπών της 
Ένωσης. Οι σκοποί διατυπώνονται στο άρθρο 2 
που τονίζει ότι η Ένωση έχει αποστολή, με τη 
δημιουργία κοινής αγοράς, οικονομικής και νο
μισματικής ένωσης και με την εφαρμογή κοινών 
πολιτικών, να πετύχει μία σταθερή, μη πληθωρι
στική ανάπτυξη, με σεβασμό προς το περιβάλ
λον, με υψηλό επίπεδο απασχόλησης και κοινω
νικής προστασίας και με άνοδο του βιοτικού ε
πιπέδου, της ποιότητας ζωής και του βαθμού αλ
ληλεγγύης μεταξύ των κρατών - μελών.

Το πρόβλημα της ανεργίας

Κρίνοντας την ουσία της έκθεσης από τη 
σκοπιά του άρθρου 2 εκείνο που πρώτα βλέπει 
κανείς είναι η κατάσταση στο θέμα της ανερ
γίας. Τα νέα που φέρνει η Επιτροπή από το μέ
τωπο αυτό δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι ο μεγαλύτερος όγκος 
της ανεργίας έχει πάψει να είναι φαινόμενο δο
μικό. Η ανάκαμψη της οικονομίας που σημειώ
νεται σήμερα στην Ευρώπη υπολογίζεται ότι 
μπορεί να απορροφήσει μόλις ένα 2% από το 
11% του ενεργού πληθυσμού που είναι σήμερα 
άνεργοι. Για να απορροφηθεί ένα μέρος από το 
υπόλοιπο 9% απαιτείται επέκταση του κεφαλαι
ουχικού εξοπλισμού, δηλαδή αύξηση των καθα
ρών επενδύσεων σε παραγωγικό εξοπλισμό. 
Κατά την έκθεση της επιτροπής, αν η ανάκαμ
ψη, με ρυθμό 3% - 3.5% συνεχιστεί μέχρι το 
2000 κι αν το ποσοστό των επενδύσεων στην Ευ
ρωπαϊκή οικονομία αυξηθεί από το 19% του

ΑΕΠ που είναι σήμερα στο 23% του ΑΕΠ τότε 
μπορεί να απορροφηθεί άλλο 2% ανέργων με τη 
δημιουργία 10 εκατομμυρίων πρόσθετων θέσε
ων εργασίας. Μέχρι εδώ, ο στόχος της Λευκής 
Βίβλου για 15 εκατομμύρια νέες θέσεις εργα
σίας παραμένει απραγματοποίητος. Για άλλα 2- 
3% ανεργίας θα χρειαστεί, με πρόσθετα μέτρα, 
να κάνουμε την ανάκαμψη εργασιακά εντατική. 
Τα πρόσθετα μέτρα αναφέρονται στην περικο
πή του μη μισθολογικού κόστους της εργασίας, 
με τη μετάθεση ενός μέρους από το βάρος των 
ασφαλιστικών εισφορών σε φόρους περιβαλλο- 
ντολογικούς και με τη μείωση των ωρών εργα
σίας. Με το ψήφισμα που σας προτείνω ζητώ α
πό το Κοινοβούλιο να υποστηρίξει αυτά τα μέ
τρα, αλλά είμαι υποχρεωμένος να παρατηρήσω 
ότι ελάχιστα βήματα έχουν πραγματοποιηθεί 
μέχρι τώρα προς τη σωστή αυτή κατεύθυνση.

Το συμπέρασμά μου είναι ότι, αν δεν υπάρ
ξει κινητοποίηση άλλης ποιότητας από ό,τι μέ
χρι σήμερα στις ευρωπαϊκές κοινωνίες η ανερ
γία  δεν πρόκειται να πέσει κάτω από το 7% 
παρ’ όλη την ανάκαμψη. Και στο 7% θα πέσει 
μόνο αν σημειωθεί δραστική αύξηση του ποσο
στού των επενδύσεων από το 19% στο 23% του 
ΑΕΠ πράγμα κι αυτό όχι βέβαιο χωρίς μια ιδι
αίτερη προσπάθεια και χωρίς κάποια τύχη στο 
νομισματικό τομέα.

Η αναγκαιότητα 
των επενδύσεων

Η Επιτροπή, πάντως, στο θέμα αυτό διαθέτει 
ένα άψογα οργανωμένο λογικό σχήμα. Τοποθε
τεί το κλειδί της επιτυχίας, πολύ σωστά, στις ε
πενδύσεις και ζητά να επιδιώξει η ευρωπαϊκή 
οικονομία μεγαλύτερα ποσοστά κέρδους, με τη 
συγκράτηση των μισθών κάτω από το ρυθμό αύ
ξησης της παραγωγικότητας. Για τη χρηματοδό

τηση των επενδύσεων ζητά επίσης μεγαλύτερες 
αποταμιεύσεις που θα προέλθουν από την περι
κοπή του ελλείμματος των προϋπολογισμών στο 
μηδέν μέχρι το 2000. Η περικοπή του ελλείμμα
τος θα προσφέρει όχι μόνο πόρους για επενδύ
σεις, αλλά και συγκράτηση των επιτοκίων ώστε 
να ενισχυθούν και από αυτή την πλευρά οι ε
πενδύσεις. Τέλος, στη δημοσιονομική πειθαρ
χία θα στηριχτεί και η γρήγορη προώθηση του 
ενιαίου νομίσματος με την επίτευξη των όρων 
του Μάαστριχτ από την πλειοψηφία των κρα
τών - μελών, ας ελπίσουμε το 1997.

Έτσι, με δύο απλά στοιχεία, την αύξηση των 
επενδύσεων και τη δημοσιονομική πειθαρχία, 
κατορθώνει να συνδυάσει τη νομισματική στα
θερότητα, την τήρηση των όρων του Μάαστρι
χτ, την επίσπευση του ενιαίου νομίσματος, την 
παγίωση μη πληθωριστικής ανάπτυξης και την 
καταπολέμηση της ανεργίας. Στην οικονομική 
ανάκαμψη που έχει αρχίσει, διαβλέπει η Επι
τροπή ένα παράθυρο ευκαιρίας και ζητά από 
τα κράτη - μέλη να το αξιοποιήσουν. Εκεί ακρι
βώς βρίσκεται και η τόλμη της συνταγής της 
Επιτροπής. Στο ότι πιστεύει ακλόνητα στη λο
γική της δικής της ανάλυσης. Αν η οικονομική 
ζωή ήταν μόνο λογικό σχήμα, δεν θα υπήρχε 
κανείς λόγος να αμφιβάλλουμε για την επιτυ
χία του προγράμματος της Επιτροπής.

Αλλά δεν αρκεί η λογική. Χρειάζεται και έ
μπνευση στην πολιτική ηγεσία και κατάλληλο 
ψυχολογικό κλίμα στους παράγοντες της οικο
νομικής ζωής και πνεύμα συνεργασίας ανάμε
σα στις κοινωνικές τάξεις. Χρειάζεται πρώτι
στα να απαλλαγεί η Ευρώπη από το στενοκέ
φαλο μονεταρισμό των συντηρητικών κυβερ
νήσεων, να ξανααποκτήσει η οικονομική της 
ζωή τον αέρα της δημιουργίας. Έ ργο των σο
σιαλιστικών κομμάτων είναι να διεκδικήσουν 
και να κερδίσουν τη σωτήρια αυτή αλλαγή.

'  Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ
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Με το νέο 

νομοθετικό πλαίσιο 

εισάγονται αλλαγές 

που αφορούν τόσο το 

πλαίσιο τΐύν 

κινήτρων, όσο και 

τις διαδικασίες 

εφαρμογής τους. 

Δίνεται ιδιαίτερη 

έμχραση στον 

εκσυγχρονισμό και 

στην ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας

των επιχειρήσεων,
Ο ,

στην ενίσχυση 

επιχειρήσεων που 

παράγουν νέα ή 

καινοτομικά 

προϊόντα και στην 

ενίσχυση 

επιχειρήσεων που 

εγκαθίστανται σε 

νησιωτικές και 

παραμεθόριες 

περιοχές.
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Κ Ο Ι Ν Ο Τ Ι Κ Ο Ι  Π Ο Ρ Ο Ι

Απορροφητικότητα και αναπτυξιακοί οτόχοι
Παρά τις αρχικές δυσκολίες έχει ήδη ατιοκατασταθεί 
ένας ικανοποιητικός ρυθμός στην απορρόιρηση των 
κοινοτικών πόρων, με αποτέλεσμα να προωθούνται 
συγκεκριμένα έργα και αναπτυξιακές παρεμβάσεις.

Γο δεύτερο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 
(Κ Π Σ), μαζί με το Τ αμείο  Συνοχής 
(ΤΣ) και τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες 
(ΚΠ), αποτελούν το σύνολο των πόρων 

που θα χρηματοδοτήσουν τα επόμενα χρόνια, 
μέχρι το 2000, έργα, ενέργειες και πρωτοβου
λίες, ώστε να  αντιμετωπιστούν με επιτυχία 
προβλήματα υποδομών και να τεθούν στέρεες 
βάσεις, για να μπει η οικονομία στην τροχιά 
της ανάπτυξης.

Κοινοτικό Πλαίσιο 
Στήριξης

Το ΚΠΣ διακρίνεται σε δύο επιμέρους τμήμα
τα:
α. Το Εθνικό Σκέλος, περιλαμβάνει την ανά

πτυξη 10 συγκεκριμένων τομέων της εθνι
κής οικονομίας (μεταφορές, ανθρώπινοι 
πόροι, περιβάλλον, ενέργεια - βιομηχανία, 
γεωργία, υγεία - πρόνοια, τηλεπικοινωνίες, 
πολιτισμός - αθλητισμός, τουρισμός, έρευνα 
και τεχνολογία). Ο κάθε τομέας περιλαμ
βάνει μεγάλα έργα που θα δημιουργήσουν 
την απαραίτητη υποδομή ανάπτυξης για τη 
χώρα και επιχειρησιακά προγράμματα που 
αφορούν ομάδες συγκεκριμένων παρεμβά
σεων.

β. Το Περιφερειακό Σκέλος, στοχεύει στην α
νάπτυξη των 13 περιφερειών της χώρας και 
περιλαμβάνει ένα περιφερειακό πρόγραμ
μα για κάθε περιφέρεια (ΠΕΠ).

Του Γιώργου ΡΩ Μ ΑΙΟ Υ·

σικό αέριο, ενέργεια, επικοινωνίες, σιδηρό
δρομοι, αυτοκινητόδρομοι, λιμάνια, αερο
δρόμια, είναι οι τομείς που θα χρηματοδο
τηθούν και θα απορροφήσουν 8.26 δισ. 
ECU (2.356,95 δισ. δρχ.)

2. Βελτίωση των συνθηκών ζωής, με ολοκλη
ρωμένες δράσεις στους τομείς περιβάλλο
ντος, υγείας και πρόνοιας, πολεοδομικής α
νάπτυξης (Μετρό Αθήνας και Θεσσαλονί
κης). Ο άξονας θα απορροφήσει 2,69 δισ. 
ECU (766,65 δισ. δρχ.)

3. Ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της οικο
νομίας, με την εφαρμογή μίας νέας βιομη
χανικής πολιτικής, με τον εκσυγχρονισμό 
της γεωργίας και της τεχνολογίας. Ο άξο
να ς θα α πορ ρ ο φ ή σ ει 7,63 δισ. ECU  
(2.174,55 δισ. δρχ.)

4. Ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού, με τον εκσυγχρονισμό της δημό
σιας διοίκησης, καταπολέμηση της μακρο
χρόνιας ανεργίας και προώθηση της απα
σχόλησης, μέσω της εκπαίδευσης. Ο άξονας 
θα απορροφήσει 3,71 δισ. ECU (1.057,35 
δισ. δρχ.)

5. Μείωση των περιφερειακώ ν ανισοτήτων 
και άρση της απομόνωσης των νησιωτικών 
περιοχών. Ο άξονας περιλαμβάνει 13 ΠΕΠ 
και θα α πορροφ ή σ ει 7,43 δισ. ECU 
(2.117,55 δισ. δρχ.)

Πέντε άξονες

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΚΠΣ αγγί
ζει τα 29.721 MECU (8.470,485 δισ. δρχ.) και 
περιλαμβάνει πέντε βασικούς άξονες:
1. Επενδύσεις σε μεγάλα έργα υποδομής, που 

θα μειώσουν την περιφερειακότητα της χώ
ρας και θα δημιουργήσουν ένα περιβάλλον 
ευνοϊκό για παραγωγικές επενδύσεις. Φυ-

Περιφερειακά
Προγράμματα

Στα Περιφερειακά Προγράμματα συνδέε
ται η ανάπτυξη της χώρας γενικά, με την ανά
πτυξη σε επίπεδο περιφερειών, προκειμένου 
να επιτευχθεί η συνεργία ανάμεσα στις δρά
σεις εθνικού και περιφερειακού επιπέδου, με 
τελικό στόχο την αξιοποίηση των πλουτοπα- 
ραγωγικών πόρων της χώρας και την ισόρρο

πη ανάπτυξη των περιφερειών.
Οι επιδιώξεις αυτές στο κοινοτικό επίπεδο 

ταυτίζονται και με τους στόχους της Συνοχής 
που αναφέρονται στη σμίκρυνση των αναπτυ
ξιακών διαφορών μεταξύ των περιφερειώ ν 
των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αλλά και στη μείωση αυτής της απόστασης στο 
εσωτερικό της κάθε χώρας.

Τα ΠΕΠ χτίζονται συνοπτικά γύρω από ά
ξονες παρέμβασης που αφορούν:
•  τη βασική αναπτυξιακή κατεύθυνση και ε- 
ξειδίκευση της περιφέρειας με στήριξη του 
παραγωγικού περιβάλλοντος και με τη δημι
ουργία της αναγκαίας οικονομικής υποδομής
•  την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

Me ουντονιομέν<ς ενιργαες, 
έργα και δράσεις, η κυβέρνηση 

aoKci μία ικριφ«ρ«ακή πολιτική, 
που marcuoupc ότι civai ικανή 

να οδηγήσα, τόοο τις περιφέρειες 
όσο και τη χώρα συνολικά, στο 

δρόμο της ανάπτυξης.

της περιφέρειας
•  τη δημιουργία της αναγκαίας τεχνικο-κοι- 
νωνικής υποδομής και της υποδομής προστα
σίας του περιβάλλοντος.

Η βασική υποδομή καλύπτει το 47% της συ
νολικής δαπάνης, ενώ το ανθρώπινο δυναμικό 
το 15,8% και οι παραγωγικοί τομείς το 36,9%.

Ταμείο συνοχή 
και κοινοτικές πρώτο

Το πακέτο Dellors II, εκτός του ΚΠΣ, περι
λαμβάνει και δύο ακόμη σκέλη:
•  Το Ταμείο Συνοχής, που χρηματοδοτεί έρ
γα υποδομής μεταφορών - περιβάλλοντος, με 
προϋπολογισμό 3,061 εκατ. ECU (872,385 δισ. 
δρχ.) και περιλαμβάνει έργα ύδρευσης, απο
χέτευσης, βιολογικού καθαρισμού, επεξεργα
σίας λυμάτων και διαχείρισης απορριμμάτων.
•  Τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες που στοχεύ
ουν στην κοινοτική χρηματοδότηση για ενέρ
γειες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την 
κοινότητα και δεν καλύπτονται από τα εθνικά 
αναπτυξιακά προγράμματα των κρατών - με
λών και προωθούν τη διακρατική συνεργασία 
(όπω ς τα π ρογράμ μα τα  In te rreg , Retex, 
Urban) και έχουν προϋπολογισμό 1.190 δισ. 
ECU (357 δισ. δρχ.).
Η δημόσια δαπάνη (εθνική και κοινοτική 
συμμετοχή) ανέρχεται συνολικά στο ποσό 
των 25.137 MECU ή 7,56 τρισ. δρχ.:

ΠΑΚΕΤΟ DELLORS
(ΔΗΜΟΣΙΑΔΑΠΑΝΗ)

ΚΠΣ 20.886 MECU ή 6,3 τρ. δρχ.
ΤΣ 3.061 MECU Π 0,9 τρ. δρχ.
ΚΠ 1.190 MECU ή 0,36 ιρ. δρχ.

ΣΥΝΟΛΟ 25.137 MECU ή 7,56 τρ. δρχ.

Από τα παραπάνω ποσά η κοινοτική συμμε
τοχή είναι 17.332 MECU ή 5,205 τρ. δρχ.:

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΖΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΚΠΣ 13,980 MECU Π 4,200 τρ. δρχ.
ΤΣ 2,602 MECU ή 0,780 τρ. δρχ.
ΚΠ 750 MECU ή 0,225 τρ. δρχ.
ΣΥΝΟΛΟ 17.332 MECU ή 5,205 τρ. δρχ.

'Αναπληρωτής υπουργός 
Εθνικής Οικονομίας
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Οι συνολικές δεσμεύσεις του 1994 της δη
μόσιας δαπάνης, ήταν περίπου 3.500 MECU 
(δηλαδή 1 τρισ. δρχ.). Από το ποσό αυτό, τα 
2.600 MECU (ή 780 δισ. δρχ.) ήταν η δέσμευ
ση για την κοινοτική συμμετοχή.

Με βάση τα στοιχεία που έχει το ΥΠΕΘΟ, 
οι εισροές από την Κοινότητα το 1994 ήταν 
510 δισ. δρχ. Το υπόλοιπο ποσό, μέχρι τα 780 
δισ. δρχ. που ήταν η δέσμευση για κοινοτική 
συμμετοχή, θα απορροφηθεί το 1995.

Στο υπουργείο Εθνικής Ο ικονομίας έχει 
γίνει και συνεχίζεται μία προσπάθεια ώστε το 
ΠΔΕ, όπως και τα κοινοτικά προγράμματα, 
να μην γεμίζουν με απλούς καταλόγους έργων 
ασύνδετων μεταξύ τους. Κι εδώ, θα θέλαμε να 
πούμε ορισμένες σκέψεις για την ανάπτυξη 
που όλοι μιλάμε και πασχίζουμε γι’ αυτήν. Να 
δούμε ποιοι είναι οι πραγματικοί συντελεστές 
που μας οδηγούν στην ανάπτυξη, που χωρίς 
αυτήν δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ουσιαστι
κή και αποτελεσματική περιφερειακή πολιτι
κή.

Οι στόχοι 
της ανάπτυξης

Ανάπτυξη, λοιπόν, δεν είναι μόνο τα έργα 
υποδομής. Θα έλεγα μάλιστα, ότι αυτά είναι 
μέσα για την ανάπτυξη κάποιων στόχων και 
όχι αυτοσκοπός.

Ανάπτυξη είναι:
•  η μακροοικονομική σταθερότητα,
•  η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 

οικονομίας,
•  η αύξηση της παραγωγικότητας,
•  η ενίσχυση της απασχόλησης και
•  η καταπολέμηση της ανεργίας,
•  η απελευθέρωση όλων των δημιουργικών 

δυνάμεων και
•  η αξιοποίηση των παραγωγικών πόρων και 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας,
•  η υπεράσπιση του ρόλου της στη διεθνή 

σκηνή,
•  η ορθολογική χρήση γης και φυσικών 

πόρων,
•  η προστασία των ασθενέστερων 

κοινωνικών ομάδων,
•  η εξασφάλιση των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων παιδείας, υγείας, ποιότητας 
ζιυής στον κάθε Έλληνα πολίτη.
Και δεν αρκεί να επιδιώκουμε την καθεμιά 

από αυτές τις συνιστώσες ανάπτυξης ξεχωρι
στά. Χρειάζεται αποτελεσματική διαπλοκή, 
αλληλοσυμπλήρωση και αλληλοϋποστήριξή 
τους για να φτάσουμε στο συνολικό θετικό α
ποτέλεσμα, στη συνολική και αειφόρο ανά
πτυξη. Ανάπτυξη, ακόμη, γ ια  μας σημαίνει 
συμμετοχή. Ανάπτυξη, δηλαδή, σημαίνει ότι ο 
Έλληνας πολίτης πρέπει, όχι μόνο να είναι ο 
τελικός αποδέκτης της όποιας αναπτυξιακής

προσπάθειας, αλλά και αφετηρίας της, μέσα 
από τους συγκροτημένους φορείς έκφρασής 
του, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη δευτερο
βάθμια νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, την οικο
νομική και κοινωνική επιτροπή, αυτό το νέο 
θεσμό.

Αυτή τη συμμετοχή, προϋπόθεση της ανά
πτυξης, η κυβέρνηση την έκανε και την κάνει 
πράξη.

ντρώνονται πόροι και αρμοδιότητές τους ως 
φορείς προγραμματισμού και άσκησης περι
φερειακής πολιτικής.

Τον προηγούμενο χρόνο προχώρησε η α
ναμόρφωση του νόμου για τα κίνητρα.

Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο εισάγονται 
αλλαγές που αφορούν τόσο το πλαίσιο των κι
νήτρων, όσο και τις διαδικασίες εφαρμογής 
τους. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον εκσυγ

Στο θεσμικό πλαίσιο, η κυβέρνηση, με την 
καθιέρωση παλαιότερα του θεσμού των νο
μαρχιακών συμβουλίων, των περιφερειακών 
συμβουλίων και πρόσφατα με το β' βαθμό νο
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης, έδωσε νέα πνοή 
και δυναμική στην περιφέρεια . Η λύση των 
«προβλημάτων» διευκολύνεται και επιταχύ
νεται, όσα εμπόδια και αν υπάρξουν στην υ
λοποίηση του θεσμού για το β' βαθμό νομαρ
χιακής αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα, προχωρούμε στην ίδρυση των 
περιφερειακώ ν ταμείων, στα οποία αποκε

χρονισμό και στην ενίσχυση της ανταγωνιστι
κότητας των επιχειρήσεων, στην ενίσχυση επι
χειρήσεων που παράγουν νέα ή καινοτομικά 
προϊόντα και στην ενίσχυση επιχειρήσεω ν 
που εγκαθίστανται σε νησιωτικές και παραμε
θόριες περιοχές.

Με συντονισμένες ενέργε ιες , έργα  και 
δράσεις, η κυβέρνηση ασκεί μία περιφερεια
κή πολιτική, που πιστεύουμε ότι είναι ικανή 
να οδηγήσει, τόσο τις περιφέρειες όσο και τη 
χώρα συνολικά, στο δρόμο της ανάπτυξης.
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Αντίδοτο ή ασπιρίνη 
στην ανεργία

Η επαγγελματική κατάρτισή σαν 
επιτακτικό ζητούμενο τΐύν 
σύγχρονιεν οικονομικών και 
κοινωνικών αναγκών πρέπει να 
αντιμετωπίζεται σαν μία σύνθετη, 
πολυδιάστατη και ζωντανή 
διαδικασία. Περιλαμβάνει, τόσο 
την αρχική επαγγελματική 
κατάρτιση, όσο και τις διάιρορες 
πλευρές επαγγελματικής 
επανακατάρτισης.

αντιμετώπιση της ανεργίας αποτελεί 
μία από τις βασικές προκλήσεις για 
την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Παρά 
το γεγονός ότι τα ποσοστά στη χώρα 

μας είναι αισθητά κάτω από τα μέσα αντίστοι
χα ποσοστά στις ευρωπαϊκές χώρες, εν τού- 
τοις το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξυμμένο 
και σημαντικό.

Οι βασικές αιτίες για τη μεγάλη αύξηση της 
ανεργίας, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, 
είναι η παρατεταμένη οικονομική κρίση, η μα
ζική χρησιμοποίηση της νέας τεχνολογίας και 
οι εφαρμοζόμενες συντηρητικού χαρακτήρα 
πολιτικές οικονομικής αναδιάρθρωσης.

Οι αιτίες αυτές αποτελούν καθοριστικούς 
παράγοντες και για την αύξηση που σημείωσε 
η ανεργία στη χώρα μας κατά τα τελευταία 
χρόνια.

Δεν είναι άλλωστε καθόλου τυχαίο ότι το 
μεγάλο άλμα της ανεργίας στη χώρα μας έγινε 
κατά την περίοδο 1990-93, σαν συνέπεια της 
νεοφιλελεύθερης πολιτικής της Ν.Δ. Η ριζική 
και ουσιαστική αντιμετώπιση της συσσωρευ- 
μένης ανεργίας δεν μπορεί να υπάρξει παρά 
μόνο στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης ανα
πτυξιακής πορείας μέσα από την οποία ο ρυθ
μός αύξησης των θέσεων εργασίας θα είναι 
μεγαλύτερος από το ρυθμό διεύρυνσης του ερ
γατικού δυναμικού.

Εν τούτοις μία σημαντική παράμετρος που 
δεν μπορεί να αγνοηθεί, είναι το φαινόμενο 
της διαρθρωτικής ανεργίας που στις συνθήκες 
της χώρας μας εκφράζεται κατά κύριο λόγο με 
μια διευρυνόμενη αναντιστοιχία στην προσφο
ρά και τη ζήτηση μέσα στην αγορά εργασίας 
σχετικά με τις επαγγελματικές ειδικότητες.

Πρόκειται για ένα κληρονομημένο μεγάλο

πρόβλημα που το δημιούργησαν και το ανα
παράγουν πολλοί παράγοντες όπως:
•  Ο χαρακτήρας του εκπαιδευτικού συστήμα
τος στην Ελλάδα και η λειτουργία των έξω α
πό τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.
•  Η έλλειψη ενός συγκροτημένου συστήματος 
επαγγελματικού προσανατολισμού.
•  Το χαμηλό επίπεδο της επαγγελματικής κα
τάρτισης και η έλλειψη ενός πλαισίου επαγ
γελματικής κατοχύρωσης.

Σε όλα τα παραπάνω πρέπει να προστεθεί 
το φαινόμενο των ανακατατάξεων που συντε- 
λώνται σε όλους τους τομείς της οικονομίας, 
μέσα απ’ τις οποίες άλλοι κλάδοι παρακμά
ζουν και συρρικνώνονται και άλλοι εκσυγχρο

νίζονται και επεκτείνονται. Οι ανακατατάξεις 
αυτές εντείνουν τις διαρθρωτικές αναντιστοι- 
χίες στην αγορά εργασίας, καθώς μία σειρά ε
παγγέλματα και ειδικότητες χάνουν την παλιά 
αξία και ζήτησή τους, ενώ αντίστοιχα αυξάνει 
η ζήτηση σε άλλους τομείς.

Ό λα  αυτά τα δεδομένα έχουν από καιρό α- 
ναδείξει την επαγγελματική κατάρτιση σαν έ
να κομβικό συντελεστή τόσο της πορείας εκ
συγχρονισμού και ανάπτυξης της οικονομίας 
όσο και της αντιμετώπισης της συσσωρευμέ- 
νης ανεργίας.

Στα πλαίσια αυτά ο ΟΑΕΔ προω θεί μία 
συγκροτημένη στρατηγική με στόχο την ανα
βάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των δομών 
της επαγγελματικής κατάρτισης και επανακα- 
τάρτισης, στην έκταση των τομέων ευθύνης 
και αρμοδιοτήτων του.

Οι βασικοί άξονες της πολιτικής αυτής εί
ναι οι παρακάτω:

1. Η ουσιαστική αναβάθμιση των παρεχομέ- 
νων εκπαιδευτικών υπηρεσιών ως προς το πε
ριεχόμενο, τα μέσα και τις μεθόδους. Μέσα α
πό τη διερεύνηση των σύγχρονων αναγκών της 
παραγωγικής διαδικασίας και της αγοράς ερ
γασίας αναπροσαρμόζεται το περιεχόμενο της 
διδασκαλίας που παρέχεται στις διάφορες ειδι
κότητες. Εκσυγχρονίζονται τα μέσα διδασκα
λίας. Επανεξετάζονται οι ειδικότητες πάνω στις 
οποίες διεξάγεται η επαγγελματική κατάρτιση.
2. Η αναβάθμιση του επιπέδου του εκπαιδευ
τικού προσωπικού μέσα από τη θεσμοθέτηση 
διαδικασιών επανεκπαίδευσής του.
3. Προώθηση της αποκέντρωσης των δομών 
της επαγγελματικής κατάρτισης μέσα από την 
ουσιασικοποίηση του ρόλου των εκπαιδευτι
κών διοικητικών επιτροπών σε κάθε εκπαι
δευτικό κέντρο του ΟΑΕΔ και την ισότιμη 
συμμετοχή των εκπροσώπων των κοινωνικών 
φορέων σε αυτές.
4. Η συμβολή στον εκσυγχρονισμό των ελληνι
κών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομε- 
σαίων επιχειρήσεων μέσα από την αναβάθμι
ση της επαγγελματικής επανακατάρτισης των 
εργαζομένων με βάση τις πραγματικές ανα
πτυξιακές ανάγκες.
5. Η επαγγελματική κατάρτιση των νέων που 
εγκαταλείπουν το σχολικό σύστημα χωρίς κα
μία ή ελλειπή επαγγελματική κατάρτιση που 
δεν τους εξασφαλίζει την ικανότητα άσκησης 
κάποιας επαγγελματικής δραστηριότητας. 
Σκοπός είναι να δοθεί σε αυτή την κατηγορία, 
που στην πλειοψηφία τους είναι γυναίκες, μία 
δεύτερη ευκαιρία επαγγελματικής κατάρτισης.
6. Η προώθηση προγραμμάτων κατάρτισης και 
επανακατάρτισης στις κατηγορίες των ατόμων 
με ειδικές ανάγκες, στους εργαζόμενους μεγά
λης ηλικίας που έχασαν ή κινδυνεύει η δου
λειά τους, καθώς και τους εργαζόμενους ή ά 
νεργους περιοχών που πλήττονται από απο
βιομηχάνιση και αντιμετωπίζουν διαρθρωτικές 
αλλαγές στην παραγωγική τους βάση.

Στις παραπάνω κατευθύνσεις κινείται και 
η προτωβουλία ίδρυσης του Πειραματικού 
Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης και 
Απασχόλησης (ΠΙΕΚΑ), το οποίο προορίζε
ται ν ’ αποτελέσει ουσιαστικό υποστηρικτικό 
εργαλείο στη διαδικασία επαγγελματικής κα
τάρτισης ή επανακατάρτισης, καθώς και απο
τελεσματικό μέσο διεύρυνσης της κατάστασης 
και των αναγκών της αγοράς εργασίας.
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Με το νέο 

νομοθετικό πλαίσιο 

εισάγονται αλλαγές 

που αφορούν τόσο το 

πλαίσιο τΐύν 

κινήτρων, όσο και 

τις διαδικασίες 

εφαρμογής τους. 

Δίνεται ιδιαίτερη 

έμχραση στον 

εκσυγχρονισμό και 

στην ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας

των επιχειρήσεων,
Ο ,

στην ενίσχυση 

επιχειρήσεων που 

παράγουν νέα ή 

καινοτομικά 

προϊόντα και στην 

ενίσχυση 

επιχειρήσεων που 

εγκαθίστανται σε 

νησιωτικές και 

παραμεθόριες 

περιοχές.

32 ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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Απορροφητικότητα και αναπτυξιακοί οτόχοι
Παρά τις αρχικές δυσκολίες έχει ήδη ατιοκατασταθεί 
ένας ικανοποιητικός ρυθμός στην απορρόιρηση των 
κοινοτικών πόρων, με αποτέλεσμα να προωθούνται 
συγκεκριμένα έργα και αναπτυξιακές παρεμβάσεις.

Γο δεύτερο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 
(Κ Π Σ), μαζί με το Τ αμείο  Συνοχής 
(ΤΣ) και τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες 
(ΚΠ), αποτελούν το σύνολο των πόρων 

που θα χρηματοδοτήσουν τα επόμενα χρόνια, 
μέχρι το 2000, έργα, ενέργειες και πρωτοβου
λίες, ώστε να  αντιμετωπιστούν με επιτυχία 
προβλήματα υποδομών και να τεθούν στέρεες 
βάσεις, για να μπει η οικονομία στην τροχιά 
της ανάπτυξης.

Κοινοτικό Πλαίσιο 
Στήριξης

Το ΚΠΣ διακρίνεται σε δύο επιμέρους τμήμα
τα:
α. Το Εθνικό Σκέλος, περιλαμβάνει την ανά

πτυξη 10 συγκεκριμένων τομέων της εθνι
κής οικονομίας (μεταφορές, ανθρώπινοι 
πόροι, περιβάλλον, ενέργεια - βιομηχανία, 
γεωργία, υγεία - πρόνοια, τηλεπικοινωνίες, 
πολιτισμός - αθλητισμός, τουρισμός, έρευνα 
και τεχνολογία). Ο κάθε τομέας περιλαμ
βάνει μεγάλα έργα που θα δημιουργήσουν 
την απαραίτητη υποδομή ανάπτυξης για τη 
χώρα και επιχειρησιακά προγράμματα που 
αφορούν ομάδες συγκεκριμένων παρεμβά
σεων.

β. Το Περιφερειακό Σκέλος, στοχεύει στην α
νάπτυξη των 13 περιφερειών της χώρας και 
περιλαμβάνει ένα περιφερειακό πρόγραμ
μα για κάθε περιφέρεια (ΠΕΠ).

Του Γιώργου ΡΩ Μ ΑΙΟ Υ·

σικό αέριο, ενέργεια, επικοινωνίες, σιδηρό
δρομοι, αυτοκινητόδρομοι, λιμάνια, αερο
δρόμια, είναι οι τομείς που θα χρηματοδο
τηθούν και θα απορροφήσουν 8.26 δισ. 
ECU (2.356,95 δισ. δρχ.)

2. Βελτίωση των συνθηκών ζωής, με ολοκλη
ρωμένες δράσεις στους τομείς περιβάλλο
ντος, υγείας και πρόνοιας, πολεοδομικής α
νάπτυξης (Μετρό Αθήνας και Θεσσαλονί
κης). Ο άξονας θα απορροφήσει 2,69 δισ. 
ECU (766,65 δισ. δρχ.)

3. Ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της οικο
νομίας, με την εφαρμογή μίας νέας βιομη
χανικής πολιτικής, με τον εκσυγχρονισμό 
της γεωργίας και της τεχνολογίας. Ο άξο
να ς θα α πορ ρ ο φ ή σ ει 7,63 δισ. ECU  
(2.174,55 δισ. δρχ.)

4. Ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού, με τον εκσυγχρονισμό της δημό
σιας διοίκησης, καταπολέμηση της μακρο
χρόνιας ανεργίας και προώθηση της απα
σχόλησης, μέσω της εκπαίδευσης. Ο άξονας 
θα απορροφήσει 3,71 δισ. ECU (1.057,35 
δισ. δρχ.)

5. Μείωση των περιφερειακώ ν ανισοτήτων 
και άρση της απομόνωσης των νησιωτικών 
περιοχών. Ο άξονας περιλαμβάνει 13 ΠΕΠ 
και θα α πορροφ ή σ ει 7,43 δισ. ECU 
(2.117,55 δισ. δρχ.)

Πέντε άξονες

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΚΠΣ αγγί
ζει τα 29.721 MECU (8.470,485 δισ. δρχ.) και 
περιλαμβάνει πέντε βασικούς άξονες:
1. Επενδύσεις σε μεγάλα έργα υποδομής, που 

θα μειώσουν την περιφερειακότητα της χώ
ρας και θα δημιουργήσουν ένα περιβάλλον 
ευνοϊκό για παραγωγικές επενδύσεις. Φυ-

Περιφερειακά
Προγράμματα

Στα Περιφερειακά Προγράμματα συνδέε
ται η ανάπτυξη της χώρας γενικά, με την ανά
πτυξη σε επίπεδο περιφερειών, προκειμένου 
να επιτευχθεί η συνεργία ανάμεσα στις δρά
σεις εθνικού και περιφερειακού επιπέδου, με 
τελικό στόχο την αξιοποίηση των πλουτοπα- 
ραγωγικών πόρων της χώρας και την ισόρρο

πη ανάπτυξη των περιφερειών.
Οι επιδιώξεις αυτές στο κοινοτικό επίπεδο 

ταυτίζονται και με τους στόχους της Συνοχής 
που αναφέρονται στη σμίκρυνση των αναπτυ
ξιακών διαφορών μεταξύ των περιφερειώ ν 
των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αλλά και στη μείωση αυτής της απόστασης στο 
εσωτερικό της κάθε χώρας.

Τα ΠΕΠ χτίζονται συνοπτικά γύρω από ά
ξονες παρέμβασης που αφορούν:
•  τη βασική αναπτυξιακή κατεύθυνση και ε- 
ξειδίκευση της περιφέρειας με στήριξη του 
παραγωγικού περιβάλλοντος και με τη δημι
ουργία της αναγκαίας οικονομικής υποδομής
•  την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

Me ουντονιομέν<ς ενιργαες, 
έργα και δράσεις, η κυβέρνηση 

aoKci μία ικριφ«ρ«ακή πολιτική, 
που marcuoupc ότι civai ικανή 

να οδηγήσα, τόοο τις περιφέρειες 
όσο και τη χώρα συνολικά, στο 

δρόμο της ανάπτυξης.

της περιφέρειας
•  τη δημιουργία της αναγκαίας τεχνικο-κοι- 
νωνικής υποδομής και της υποδομής προστα
σίας του περιβάλλοντος.

Η βασική υποδομή καλύπτει το 47% της συ
νολικής δαπάνης, ενώ το ανθρώπινο δυναμικό 
το 15,8% και οι παραγωγικοί τομείς το 36,9%.

Ταμείο συνοχή 
και κοινοτικές πρώτο

Το πακέτο Dellors II, εκτός του ΚΠΣ, περι
λαμβάνει και δύο ακόμη σκέλη:
•  Το Ταμείο Συνοχής, που χρηματοδοτεί έρ
γα υποδομής μεταφορών - περιβάλλοντος, με 
προϋπολογισμό 3,061 εκατ. ECU (872,385 δισ. 
δρχ.) και περιλαμβάνει έργα ύδρευσης, απο
χέτευσης, βιολογικού καθαρισμού, επεξεργα
σίας λυμάτων και διαχείρισης απορριμμάτων.
•  Τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες που στοχεύ
ουν στην κοινοτική χρηματοδότηση για ενέρ
γειες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την 
κοινότητα και δεν καλύπτονται από τα εθνικά 
αναπτυξιακά προγράμματα των κρατών - με
λών και προωθούν τη διακρατική συνεργασία 
(όπω ς τα π ρογράμ μα τα  In te rreg , Retex, 
Urban) και έχουν προϋπολογισμό 1.190 δισ. 
ECU (357 δισ. δρχ.).
Η δημόσια δαπάνη (εθνική και κοινοτική 
συμμετοχή) ανέρχεται συνολικά στο ποσό 
των 25.137 MECU ή 7,56 τρισ. δρχ.:

ΠΑΚΕΤΟ DELLORS
(ΔΗΜΟΣΙΑΔΑΠΑΝΗ)

ΚΠΣ 20.886 MECU ή 6,3 τρ. δρχ.
ΤΣ 3.061 MECU Π 0,9 τρ. δρχ.
ΚΠ 1.190 MECU ή 0,36 ιρ. δρχ.

ΣΥΝΟΛΟ 25.137 MECU ή 7,56 τρ. δρχ.

Από τα παραπάνω ποσά η κοινοτική συμμε
τοχή είναι 17.332 MECU ή 5,205 τρ. δρχ.:

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΖΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΚΠΣ 13,980 MECU Π 4,200 τρ. δρχ.
ΤΣ 2,602 MECU ή 0,780 τρ. δρχ.
ΚΠ 750 MECU ή 0,225 τρ. δρχ.
ΣΥΝΟΛΟ 17.332 MECU ή 5,205 τρ. δρχ.

'Αναπληρωτής υπουργός 
Εθνικής Οικονομίας
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Φράγμα Εύηνου. Είσοδος σήραγγας εκτροπής ποταμού

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία και εγκρί- 
θηκαν από την Ευρωπαϊκή Έ νω ση τα προ
γράμματα αρμοδιότητας ΓΓΔΕ (μεγάλοι οδι
κοί άξονες, λιμάνια, αεροδρόμια) για την πε
ρίοδο ’94-’99.

Προωθήθηκε η προετοιμασία των έργων 
(ολοκλήρωση μελετών, εκπόνηση νέων μελε
τών, περιβαλλοντικές μελέτες, πλήρη και σύγ
χρονα τεύχη δημοπράτησης, απαλλοτριώσεις 
κ.λπ.) για τη γρήγορη δημοπράτησή τους.

Δημοπρατήθηκαν, ανατέθηκαν και ξεκίνη
σαν εκατοντάδες νέα έργα κάθε κλίμακας, ε
θνικού, περιφερειακού και νομαρχιακού επι
πέδου.

Αναλυτική αναφορά 
στην εξέλιξη των έργων

Ενώ τα έργα του 1ου ΚΠΣ έπρεπε να τε
λειώσουν το ’93, υπήρξαν επί Νέας Δημοκρα
τίας μεγάλες καθυστερήσεις. Σε πολλά σημα
ντικά έργα πάνω από το 50% της απορρόφη
σης έγινε  επ ί ημερώ ν της κυβέρνησης 
ΠΑΣΟΚ. Π αράδειγμα  τα έργα του άξονα 
Αθήνα-Κόρινθος που ενώ επί Ν.Δ. απορρό
φησαν 21 δισ. από το Νοέμβριο του ’93 μέχρι 
σήμερα απορρόφησαν επιπλέον άλλα 31 δισ. 
Επίσης τα έργα του άξονα Αθήνα-Υλίκη εί
χαν απορροφήσει 27 δισ. και στην συνέχεια 
μέχρι σήμερα απορρόφησαν επιπλέον 16 δισ.

Έργα εθνικού σκέλους

Δημοπρατήθηκαν 101 σημαντικά έργα

προϋπολογισμού 536 δισ. Από αυτά έχουν α
νατεθεί 89 έργα συνολικού προϋπολογισμού 
390 δισ. και ανατίθενται σταδιακά και τα υπό
λοιπα.

(Περιλαμβάνονται και οι εργολαβίες της 
Εγνατίας και του ΠΑΘΕ. Οι δύο άξονες δη- 
μοπρατούνται κατά τμήματα).

Περιφερειακά έργα

Δημοπρατήθηκαν εκατοντάδες έργα περι
φερειακού και νομαρχιακού επιπέδου συνολι
κού προϋπολογισμού 640 δισ. Από αυτά έχουν 
ανατεθεί έργα συνολικού προϋπολογισμού 550

Ποταμός Εύηνος, έξοδος σήραγγας εκτροπής 
φράγματος Αγ. Δημητρίου

δισ. και ανατίθενται σταδιακά και τα υπόλοι
πα.

Μεγάλα έργα

ΕΓΝΑΤΙΑ
Στο 2ο Κ.Π.Σ. και στο Ταμείο Συνοχής ε

ντάχθηκαν περίπου 410 χλμ., με συνολική χρη
ματοδότηση (εθνικοί και κοινοτικοί πόροι) 
432 δισ.

Για βελτίωση των πέντε κάθετων οδικών α
ξόνων που συνδέονται με την Εγνατία θα δια
τεθούν από το πρόγραμμα Interreg 20 δισ.

Μέχρι σήμερα δημοπρατήθηκαν νέα έργα 
που αφορούν συνολικά μήκος 130 χλμ. και 
προϋπολογισμό 151,5 δισ.

Από αυτά έχουν ήδη ανατεθεί έργα που α
φορούν συνολικά μήκος 113 χλμ. και προϋπο
λογισμό 115 δισ. και τα υπόλοιπα ανατίθενται 
σταδιακά.

-  Ιδρύθηκε ανώνυμη εταιρεία του Δημοσί
ου για την υλοποίηση του έργου.

-  Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την 
πρόσληψη του Project Manager του έργου.

ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
ΙΙΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ- 

ΣΥΝΟΡΩΝ
Ο κυριότερος οδικός άξονας της χώρας με- 

τα τρέπ ετα ι σε κλειστό αυτοκινητόδρομο. 
Έ χουν ενταχθεί στο 2ο ΚΠΣ και στο Ταμείο 
Συνοχής συνολικά 300 χλμ. με χρηματοδότηση 
296 δισ. δραχμές.

Στα ποσά αυτά δεν περιλαμβάνεται η δα
πάνη για το τμήμα Αγ. Κων/νος-Ράχες όπου 
προωθείται η ζεύξη Μαλιακού με αυτοχρημα
τοδότηση και παραχώρηση της εκμετάλλευσης 
στον ανάδοχο για ορισμένο διάστημα. Προκη
ρύχθηκε πρόσληψη τεχνικού και χρηματοοι
κονομικού συμβούλου.

Μέχρι σήμερα δημοπρατήθηκαν νέα έργα 
που αφορούν συνολικά μήκος 185,2 χλμ. με 
προϋπολογισμό 212,4 δισ.

Από αυτά έχουν ήδη ανατεθεί έργα που α
φορούν συνολικά μήκος 120 χλμ, με προϋπο
λογισμό 138, 5 δισ. και τα υπόλοιπα ανατίθε
νται σταδιακά.

Συστήθηκε ειδική υπηρεσία γ ια  τα έργα 
του ΠΑΘΕ.

ΕΡΓΑ ΑΘΗΝΑΣ
Μέχρι σήμερα έχουν δημοπρατηθεί 29 ση

μαντικά έργα της πρωτεύουσας με συνολικό 
προϋπολογισμό 71,50 δια.

Από αυτά έχουν ήδη ανατεθεί 27 έργα συνο
λικού προϋπολογισμού 52 δισ. και προωθείται 
η ανάθεση και των υπολοίπων.

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ
Το έργο του Μετρό είχε οδηγηθεί σε πλή

ρες αδιέξοδο. Μετά τη συμπληρωματική σύμ
βαση που ψηφίστηκε στη Βουλή έγινε απε-
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μπλοκή του έργου και έκτοτε οι εργασίες βρί
σκονται σε πλήρη ανάπτυξη σε 32 εργοτάξια 
και απασχολούνται περίπου 3.500 άτομα.

ΕΡΓΑ ΕΥΗΝΟΥ
(ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ)

Κ ατασκευάζετα ι φ ράγμα  στον ποταμό 
Εύηνο και σήραγγα που ενώνει το φράγμα με 
τη λίμνη του Μόρνου. Συνολικό μήκος σηράγ
γων 29,5 χλμ. Ολοκληρώθηκε ήδη η κα τα 
σκευή των σηράγγων γεγονός που θα επιτρέψει 
τη μεταφορά των πρώτων ποσοτήτων νερού α
πό τον Εύηνο στο Μόρνο. Η απορρόφηση ’92 
και ’93 είναι 20 δισ. Το ’94 και μέχρι σήμερα 
απορροφήθηκαν επιπλέον άλλα 27 δισ.

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ
Το Δεκέμβριο του ’94 ανακηρύχθηκε ο α- 

νάδοχος και συγχρηματοδότης του έργου.
Μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ε πι

τροπής το έργο έχει πλέον απεμπλακεί. Προω
θούνται οι διαδικασίες διαπραγματεύσεων, 
που προβλέπονται από την διακήρυξη, καθώς 
και η προετοιμασία της σχετικής σύμβασης.

Η σύμβαση θα κυρωθεί από τη Βουλή.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ
ΕΛ ΕΥΣΙΝ ΛΣ-ΣΤΛΥ Ρ()Y-.VA ΣΙΙΑΤΩΝ
-  Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι της 

τάξης των 400 δισ. δρχ.
-  Σύστημα: Μ ελέτη-κατασκευή και συγ- 

χρηματοδότηση με παραχώρηση της εκμετάλ
λευσης στον ανάδοχο για  ορισμένο χρονικό 
διάστημα.

-  Συμμετοχή του Δημοσίου στις δαπάνες 
του έργου περίπου 225 δισ.

-  Στις 28.2.95 υπέβαλαν προσφορές οι 3 
προεπιλεγέντες όμιλοι.

-  Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγη
σης των προσφορών.

ΖΕΥΕ Η ΙΙΡΕΒΕΖΑΣ-ΑΚΤΙΟΥ
Είναι το πρώτο έργο αυτού του είδους στη 

χώρα μας.
-  Κόστος 15 δισ. Δ ιάρκεια  κατασκευής 

1.300 ημερολογιακές μέρες. Στις 5.12.94 δημο
σιεύτηκε σε ΦΕΚ η κύρωση της σύμβασης.

-  Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες και συστήθη- 
κε ειδική υπηρεσία.

-Σ τις  19.6.95 κατατέθηκαν οι εκδηλώσεις 
ενδιαφέροντος και ξεκίνησε η δ ιαδικασ ία  
προεπιλογής για την πρόληψη ειδικού συμβού
λου.

ΖΕΥΞΗ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
-  Σύστημα: Μελέτη-κατασκευή με συγχρη- 

ματοδότηση και παραχώρηση της εκμετάλλευ
σης για ορισμένο διάστημα. Δ ιάρκεια κατα
σκευής 5 έτη.

-  Έχει ανακηρυχθεί ο προσωρινός ανάδο- 
Χος.

-  Αναμένεται η τυπική άρση των αιτιάσεων 
της Κοινότητας.

-  Παράλληλα γίνεται επεξεργασία της σύμ
βασης - πρόκειται να υλοποιηθεί εντός του 
Ιουλίου.

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
-  Συνολικό κόστος περίπου 125 δισ. (τιμές 

’93).
-  Σύστημα: Μελέτη-κατασκευή με συγχρη- 

ματοδότηση και παραχώρηση της εκμετάλλευ
σης γ ια  25 χρόνια. Συμμετοχή δημοσίου 40 
δισ. (τιμές ’93).

-  Είναι σε εξέλιξη ο έλεγχος των τελικών προ

Βιολογικός καθαρισμός Ψυπάλειας

τάσεων του πρώτου προσωρινού αναδόχου.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αφορά την επέκταση και ολοκλήρωση των 
υφισταμένων εγκαταστάσεων.

Προϋπολογισμός 13 δισ. Δ ιάρκεια κατα
σκευής 30 μήνες.

-Έχει ανακηρυχθεί ο ανάδοχος. Είναι έτοι
μη η σύμβαση, θα υπογραφεί ευθύς ως λήξει το 
θέμα των αιτιάσεων της Κοινότητας.

-  Είναι σε εξέλιξη διεθνής διαγωνισμός για 
τεχνικό σύμβουλο.

ΥΔΡΕΥΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ

-  Με την ολοκλήρωση των έργων της Α ' 
φάσης, θα εξασφαλισθεί συνολική ημερήσια 
παροχή περίπου 300.000 κυβικά μέτρα νερού.

-  Συνολικός προϋπολογισμός 28.5 δισ.
-  Αναμένεται μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου η έ

νταξη στο Ταμείο Συνοχής.
-  Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία πρόσλη

ψης τεχνικού συμβούλου.

ΑΧΕΛΩΟΣ
-  Μετά την απόφαση του Σ.τ.Ε., που ακύ

ρωσε την από 21.4.92 κοινή υπουργική από
φαση για  τους περιβαλλοντικούς όρους του 
έργου, εκπονήθηκε συνολική περιβαλλοντική 
μελέτη.

-  Είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την 
έκδοση απόφασης προέγκρισης χωροθέτησης.

-  Η δημοπράτηση του φράγματος Συκιάς 
και της σήραγγας εκτροπής του Αχελώου προ-

βλέπεται εντός του 1995.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΑΘΗΝΑΣ

-  Αφορά την επέκταση των εγκαταστάσε
ων (δευτεροβάθμια επεξεργασία λυμάτων -  
αφυδάτωση λάσπης -  υδραυλικά έργα). Προϋ
πολογισμός 32 δισ.

-  Έ χ ε ι προσληφθεί τεχνικός σύμβουλος 
για το έργο.

-  Στις 7.6.95 προκηρύχθηκε το πρώτο στά
διο του διαγωνισμού.

ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Προωθείται η πρώτη φάση του προγράμμα
τος που περιλαμβάνει την κατασκευή με αυτο
χρηματοδότηση 4 υπόγειων σταθμών χωρητι
κότητας 2.200 θέσεων περίπου στις πλατείες 
Κάνιγγος, Κολωνακίου, Αιγύπτου και στην ο
δό Ευφράνορος.

Στις 5.6.95 υποβλήθηκαν οι προσφορές και 
είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης.
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Ενα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα για την 
ανάπλαση των 
πολύπαθων και 
υποβαθμισμένων 
περιοχών της Β ’ 

Πειραιά, για την 
βιώσιμη ανάπτυξη 
τους και για την 
αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής των 
κατοίκων της 
εξήγγειλε πριν λίγες 
ημέρες ο υπουργός 
Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και 
Δημοσίων Εργων κ. 
Κώστας Λαλιωτης.
Το πρόγραμμα αυτό, 
που είναι συνολικού 
ύψους 74 
δισεκατομμυρίων 
δραχμών, 
περιλαμβάνει μια 
σειρά μέτρων και 
παρεμβάσεων με 
δεσμευτικό 
χρονοδιάγραμμα και 
συγκεκριμένους 
πόρους. Π υλοποίηση 
του θα αλλάξει την 
όψη των
υποβαθμισμένων 
συνοικιών της 
Νίκαιας, της 
Δραπετσώνας, του 
Κορυδαλλού, του 
Κερατσινίου του 
Περάματος, του 
Ρέντη και της 
Σαλαμίνας.

Π Α Ρ Ε Μ Β Ά Σ Ε Ι Σ  Τ Ο Υ  Υ Π Ε Χ Ω Δ

Εργα πνοής
Οι συνοικίες της Β' Πειραιά είναι οι συνοικίες ηου έχουν 
υηοστεί την αδιαχρορία και τις συνέπειες ενός 
συγκεντρωτικού, γραφειοκρατικού και πελατειακού κράτους. 
Είναι οι συνοικίες που έχουν βιώσει όσο κανείς άλλος την 
πλήρη υποβάθμιση και εγκατάλειψη εκ μέρους της πολιτείας. 
Είναι οι συνοικίες των ονείρων, των ελπίδων και των 
προσδοκιών των ανθρώπων της εργασίας. Είναι οι συνοικίες 
που μέσα τους κρύβουν την επιθυμία και τον πόθο για μια 
καλύτερη και πιο ανθρώπινη ζωή. Οι συνοικίες αυτές μπορούν 
να ανασάνουν, μπορούν να ομορχρήνουν, μπορούν να 
αναζωογονηθούν, μπορούν να γίνουν όαση ζωής.

Γ  ήμερα, η περιοχή της Β' Πειραιά πα
ρουσιάζει σημαντικά προβλήματα, 
που αφορούν την έλλειψη βασικών υ
ποδομών και δικτύων κοινωνικού ε

ξοπλισμού και ποιότητα, ζωής, την ανάμειξη ο- 
χλουσών βιομηχανικών και βιοτεχνικών χρή
σεων με την κατοικία, την επιβάρυνση του οι
κιστικού ιστού με βαριά κυκλοφορία, την έλ
λειψη πρασίνου μέσα στον οικιστικό ιστό, την 
έλλειψη κοινόχρηστων ελεύθερων χώρων, την 
πλήρη υποβάθμιση του όρους Αιγάλεω, που θα 
μπορούσε να αποτελέσει χώρο περιαστικού 
πρασίνου, την ατμοσφαιρική ρύπανση, που 
σχετίζεται άμεσα με το κυκλοφοριακό, τις πα
ραγωγικές μονάδες, τη μεταποίηση και τη θέρ
μανση των κτιρίων.

Το ολοκληρω μένο σ χέδ ιο  δράσης του 
ΥΠΕΧΩΔΕ για τη Β' Πειραιά περιλαμβάνει 
υποδομές, παρεμβάσεις και έργα που καλύ
πτουν ζωτικές ανάγκες, γιατί κατοχυρώνουν 
και διασφαλίζουν:
α. Τη βελτίωση και ολοκλήρωση των ανα

γκαίων υποδομών, την ενίσχυση παραγω γι
κών πρωτοβουλιών και τη δημιουργία νέων 
θέσεων απασχόλησης.
Β. Την κοινωνική και παραγωγική συνοχή της

περιοχής της Β' Πειραιά και τον εκσυγχρονι
σμό της τοπικής οικονομίας. 
γ · Την περιβαλλοντική και πολιτισμική συνο
χή της ευρύτερης περιοχής και των τοπικών 
κοινωνιών σε κάθε δήμο.
8 .  Τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

C. Την ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας 

ζωής στην ευρύτερη περιοχή και την ανάδειξη 
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής.

Κέντρο επεξεργασίας 
λυμάτων στην Ψυττάλεια

Με καθυστέρηση πολλών ετών, σήμερα το 
ΚΕΑ Ψυττάλειας έρχεται να διορθώσει τις α
νωτέρω δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον 
και να δώσει λύση επιστημονικά και περιβαλ
λοντικά συμβατή στο μεγάλο ζήτημα των λυ
μάτων της Αττικής.

Το σύνολο του έργου περιλαμβάνει:
•  Συμπληρωματικό Κεντρικό Αποχετευτικό 
Αγωγό (ΣΚΑΑ) από το Ρέντη στον Ακροκέ
ραμο.
•  Εγκατάσταση προεπεξεργασίας και άντλη
ση λυμάτων στον Ακροκέραμο.
•  Δίδυμο υποθαλάσσιο αγωγό μεταφοράς λυ
μάτων στον Ακροκέραμο - Ψυττάλεια.
•  Υποθαλάσσιο αγωγό διάθεσης της επεξερ
γασίας λυμάτων στο Σαρωνικό.
Ο προϋπολογισμός όλων των έργων της δεύτε
ρης φάσης υπολογίζεται με σημερινές τιμές 
στο ύψος των τριάντα ενός δισεκατομμυρίων 
(31 δισ.) δραχμές.

Παραλιακή λεωφόρος Πειραιά 
- Δραπετσώνας - Κερατσινίου 

- Σχιστού

Η παραλιακή λεωφόρος αποτελεί το σημα
ντικότερο οδικό έργο των τελευταίων 30 χρό
νων στον Πειραιά, γιατί θα συνδέσει το λιμάνι 
του Πειραιά μέσω Σχιστού με το εθνικό οδικό 
δίκτυο Αθηνών - Κορίνθου - Πατρών, μειώνο

Ε Σ Τ Η  Β ’ Π Ε Ι Ρ Α Ι Α  Υ Ψ Ο Υ Σ  7 4  Δ  I Σ

και αναμόρφωσης

ο υπουργός περιβάλλοντος. Χωροταξίας 
και Δημοσίων Εργων κ. Κώστας Λαλιωτης 
παρουσιάζοντας το πρόγραμμα ανάπλασης 
και αναμόρφωσης των δήμων της Β' Πειραιά

Αξιοποίηση του χώρου 
του αναμορφωτηρίου 

στο Δήμο Κορυδαλλού

Μετά από πολύχρονους αγώνες, ο χώρος 
του αναμορφωτηρίου που υπήρχε στον Κορυ
δαλλό παραχωρείται στο Δήμο, προκειμένου 
να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών του.

Το πρόγραμμα αφορά την αξιοποίηση έ
κτασης του αναμορφωτηρίου που αποδόθηκε 
στο Δήμο Κορυδαλλού και που προορίζεται 
για την εγκατάσταση πράσινου και χώρων α
ναψυχής.

Η χρηματοδότηση του έργου ανέρχεται στο 
ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100 εκατ.) 
δραχμών.

Ανάπλαση των προσφυγικών 
κατοικιών του Δήμου Νίκαιας

ντας σημαντικά τους κυκλοφοριακούς φόρ
τους στις αστικές περιοχές της ευρύτερης πε
ριοχής Πειραιά.

Η παραλιακή λεωφόρος ξεκινά από τη θέ
ση «Άγιος Διονύσιος» της Ακτής Κονδύλη του 
Δήμου Πειραιά και καταλήγει στη Λεωφόρο 
Σχιστού.

Η υλοποίηση της παραλιακής οδού έχει ε
νταχθεί στο β' πακέτο Ντελόρ με προϋπολογι
σμό έξι δισεκατομμύρια πεντακόσια εκατομ
μύρια (6 δισ. 500 εκατ.) δραχμές.

Δημιουργία Βιομηχανικού 
πάρκου στο Σχιστό

Η μετεγκατάσταση υπαρχουσών μονάδων, 
κυρίως του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδο, 
στο βιομηχανικό πάρκο θα έχει ευνοϊκές επι
πτώσεις ως προς τη λειτουργία τους με σύγ
χρονα πρότυπα, ενώ θα συντελέσει στην απο
συμφόρηση του οικιστικού ιστού και στη βελ
τίωση του περιβάλλοντος.

Το βιομηχανικό πάρκο αναπτύσσεται σε 
συνολική έκταση 312 στρεμμάτων.

Η χρηματοδότηση για  την υλοποίηση του 
προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των δύο 
δισεκατομμυρίων πεντακοσίων εκατομμυ
ρίων (2 δισ. 500 εκατ.) δραχμών.

Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στη ζώνη 
των «προσφυγικών» της Νίκαιας αποτελεί αί
τημα και στόχο για πάνω από πέντε δεκαετίες. 
Οι βασικοί στόχοι της αναμόρφωσης είναι:
•  η εξισορρόπηση των ιδιωτικών και κοινωνι
κών χώρων με αύξηση των τελευταίων.
•  η βελτίωση της οργάνωσης χρήσεων με τη 
δημιουργία σε κατάλληλες θέσεις χώρων υπο
δοχής βιοτεχνικών δραστηριοτήτων.
•  η αναδιοργάνωση του κυκλοφοριακού δ ι
κτύου και η διασφάλιση των απαραίτητων χώ
ρων στάθμευσης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται 
στο ένα δισεκατομμύριο (1 δισ.) δραχμές, εκ 
των οποίων, σε πρώτο στάδιο, θα χρηματοδο
τηθεί η εκπόνηση μελετών και υλοποίηση πα
ρεμβάσεων με το ποσό των εκατό εκατομμυ
ρίων (100 εκατ.) δραχμών.

Νέο κοινό νεκροταφείο

Η δημιουργία ενός νέου νεκροταφείου στο 
Σχιστό είναι περισσότερο από απαραίτητη, α
φού τα τέσσερα νεκροταφεία που λειτουρ
γούν μέσα στον ιστό των Δήμων θα απελευθε
ρωθούν, ενώ το σημαντικό ζήτημα της ταφής 
με περιβαλλοντικές και κοινωνικές σύγχρονες 
συνθήκες θα αποκατασταθεί.

Το έργο προβλέπει τη δημιουργία 20.000

τάφων με ολοκληρωμένες υπηρεσίες, σε μια 
περιοχή στην έξοδο της πόλης, στο Σχιστό.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 
έξι δισεκατομμύρια (6 δισ.) δραχμές και ο 
χρόνος υλοποίησης είναι 2 χρόνια.

Ναυπη γοεπισκευαστική 
Ζώνη Περάματος

Η σημαντική οικονομική δραστηριότητα 
της περιοχής του Πειραιά είναι η ναυπηγοεπι- 
σκευή. Αποτελεί κορμό της οικονομίας και έ
χει βασική σημασία για τη διατήρηση των θέ
σεων εργασίας στην περιοχή και ιδιαίτερα 
στο Πέραμα.

Η αναβάθμιση και η υλοποίηση έργων στη 
ΝΕΖ στοχεύει:
α. στην υποστήριξη και βελτίωση των υποδο
μών και υπηρεσιών,
β. στη δημιουργία υποστηρικτικών χρήσεων 
για την ΝΕΖ,
γ. στη βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας.
• Η χρηματοδότηση ανέρχεται στο τετρακο- 
σίων εκατομμυρίων (400 εκατ.) δραχμών.

Αξιοποίηση του λόφου 
Σελεπίτσαρι

Το Σελεπίτσαρι είναι η τελευταία ευκαιρία 
για την αξιοποίηση υπαρχόντων ελεύθερων 
χώρων και τη δημιουργία χώρων αναψυχής 
και πρασίνου στην περιοχή του Π ειραιά για 
την ανάδειξη ενός υπερτοπικού πόλου, με 
χρήσιμες και θετικές επιδράσεις στην πολιτι
στική και κοινωνική ανάπτυξη.

Η περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώ
ρου απαιτεί ένα ριζικό μετασχηματισμό του το
πίου από τη σημερινή του κατάσταση, που πα
ρουσιάζει ένα «σεληνιακό» περιβάλλον, σ’ ένα 
χώρο κατάφυτο με χαμηλό και υψηλό πράσινο, 
που θα φιλοξενεί όμως πολυποίκιλες δραστη
ριότητες, οι οποίες θα απευθύνονται σ’ όλες τις 
ηλικιακές ομάδες και τους 12 μήνες του χρό
νου.

Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από το 
2ο ΚΠΣ με το ποσό των δύο δισεκατομμυρίων 
πεντακοσίων εκατομμυρίων (2 δισ. 500 εκατ.) 
δραχμών.

Ιούνιος - Ιούλιος 1995
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Η καθιέρωση του 

ενιαίου χρορέα υγείας 

μαζί με τη διοικητική 

αναδιάρθρωση των 

νοσηλευτικών 

μονάδων θα 

εξασφαλίσει, πέρα 

από την

ορθολογικότερη 

διαχείριση, 

υψηλότερη ποιότητα 

φροντίδων. Οι 

συνθήκες διαβίωσης 

και εξυπηρέτησης 

μέσα από το συνεχή 

έλεγχο θα 

βελτιωθούν 

σημαντικά. Τα 

δικαιώματα των 

ασθενών και η 

ικανοποίηση των 

αναγκών τους θα 

είναι οι παράγοντες 

που θα καθορίζουν 

τη λειτουργία τους.

Η ώρα της μ  εταρρύθμισης
Η  εφαρμογή τον Εθνικόν Συστήματος Υγείας, δεν 
επιβεβαίωσε μόνο τ ψ  χρησιμότητά τον, αλλά κατέδειξε 
και τ ψ  ανάγκη μιας βαθιάς τομής στη δομή και στη 
λειτουργία τον. Τ ψ  τομή αυτή καθιστούν απαραίτητη 
τα προβλήματα και οι ανάγκες που έχουν δήμιονργηθεί 
στον ευαίσθψο χώρο τ ψ  υγείας. Αλλωστε η δεκάχρονη 
εφαρμογή του ΕΣΥ, έχει δείξει τα όρια, τις αδυναμίες 
και τις ανεπάρκειές του. Γι αυτό σήμερα είναι ίσως η 
πιο κατάλληλη στιγμή να δοθούν ριζικές λύσεις ώστε να 
διαμορφωθεί ένα νέο πρότυπο, ικανό να ανταποκρίνεται 
στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις.

ιαρθρωτικοί, πολιτισμικοί και πο
λιτικοί λόγοι, ήταν οι κυρίες αιτίες 
της υπερβολικής καθυστέρησης 
που παρουσίασε η συγκρότηση ε

νός οργανωμένου συστήματος παροχής υπη
ρεσιών υγείας. Οι μεταπολεμικές κυβερνήσεις 
δεν αναγνώρισαν ποτέ την υγεία ως κοινωνι
κό αγαθό την ευθύνη του οποίου, τόσο όσον α
φορά την παραγωγή όσο και τη διανομή του, 
οφείλει να αναλάβει το κράτος, ως όργανο 
κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης. Οι 
διαφορές με τα κράτη της Ευρώπης ήταν και

εξακολουθούν να είναι μεγάλες παρά την αλ
λαγή προσανατολισμών των περισσότερων α 
πό αυτά τις δύο τελευταίες δεκαετίες.

Η έλλειψη κοινωνικής, αλλά και πολιτικής 
συναίνεσης σε μείζονα θέματα της κοινωνίας 
ήταν παράγοντας ανασταλτικός, και παραμέ
νει, μέχρι τις μέρες μας, για την προώθηση α
ποτελεσματικών παρεμβάσεων.

Στην ίδια περίοδο οι δαπάνες για την υγεία 
κινήθηκαν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα του 
3-4% με αντίστοιχους ρυθμούς ανάπτυξης πε
ρίπου 8%.

Βασικοί άξονες

Η πρώτη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ υλοποίη
σε το κοινωνικό και πολιτικό αίτημα για  τη 
δημιουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
το 1993 με το νόμο 1397 που εισηγήθηκε στην 
Ελληνική Βουλή ο τότε υπουργός Υγείας Πα- 
ρασκευάς Αυγερινός. Οι κατευθυντήριοι άξο
νες του νέου συστήματος ήταν:
-  Η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό.
- Η  εξασφάλισή της είνα ι στην ευθύνη του 

κράτους και παρέχεται εξίσου σε όλους τους 
Έλληνες πολίτες ανεξάρτητα από το εισό
δημά τους και τον τόπο κατοικίας τους.

-  Η περιφερειακή αποκέντρωση και ο κοινω
νικός έλεγχος.

- Η  ενιαία ανάπτυξη και η λειτουργική δια
σύνδεση των βαθμιδών περίθαλψης.

-  Η ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας.
-  Η θεσμοθέτηση του γιατρού πλήρους και α

ποκλειστικής απασχόλησης.
Δυστυχώς, η έλλειψη ενια ίας αντίληψης 

στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και οι συχνές 
αλλαγές στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας, 
αλλά και η ανασταλτική παρέμβαση του συν
δικαλιστικού κινήματος μαζί με την επικράτη
ση των διάφορων μικρό- και μεγαλοσυμφερό- 
ντων, είχαν σαν αποτέλεσμα την ασυνέχεια 
και την απουσία αποτελεσματικής πολιτικής 
υλοποίησης του νέου συστήματος. Και αυτό 
χωρίς βέβαια να παραγνωρίζονται οι αναμφι
σβήτητες θετικές εξελίξεις στο χώρο των υπη
ρεσιών υγείας. Το πρόβλημα επιδεινώθηκε α
πό τις πολιτικές των κυβερνήσεων που ακο
λούθησαν στην περίοδο του 1989-1993.

Γιατί είναι αναγκαία 
π μεταρρύθμιση 

στο Σύστημα Υγείας σήμερα

Τα προβλήματα του ΕΣΥ σήμερα είναι:
-  Οι υψηλές δαπάνες για την υγεία σαν ποσο

στό στο ΑΕΠ σε σύγκριση με τις άλλες χώ
ρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πίνακας 1).

-  Η αναποτελεσματική χρήση των πόρων με 
συνέπεια το χαμηλό δείκτη ικανοποίησης 
των Ελλήνων σε σύγκριση με τις άλλες χώ
ρες της Ε.Ε. (πίνακας 2).

-  Οι περιφερειακές ανισότητες τόσο στη χρη
ματοδότηση όσο και στην κατανομή του αν
θρώπινου δυναμικού και της ιατρικής υπο

δομής και τεχνολογίας (βλ. Υ γειονομικός 
χάρτης).

-  Η ανυπαρξία πολιτικής για  τη δημόσια υ 
γεία.

-  Η υποβαθμισμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υ
γείας.

-  Η κακή διοίκηση του συστήματος και η ανα
ποτελεσματική διεύθυνση των Νοσοκομείων 
με μη ελεγχόμενη ποιότητα των παρεχομέ- 
νων υπηρεσιών.

Αν σε όλα τα παραπάνω προσθέσουμε και
το υπαρκτό χρηματοδοτικό πρόβλημα του δη

•  Τη μακροοικονομική αποτελεσματικότατα.
•  Τη μικροοικονομική αποδοτικότητα.
•  Την ισότητα στη χρηματοδότηση και στην 

πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.
•  Την ποιότητα των υπηρεσιών.
•  Τον κατάλληλο βαθμό αυτονομίας στους 

προμηθευτές.
•  Ελευθερία επιλογής του ασθενούς.

Οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί στον υ
πουργό και που θα περιέχονται στο νομοσχέ
διο που θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή πε
ριλαμβάνουν:

μόσιου τομέα, λόγω του εκρηκτικού ελλείμμα
τος του προϋπολογισμού, τότε η μεταρρύθμιση 
για μια πιο αποτελεσματική οργάνωση των υ
πηρεσιών υγείας καθίσταται εμφανώς επιβε
βλημένη.

Τι θα περιλαμβάνει 
η μεταρρύθμιση

Απαραίτητες προϋποθέσεις για μια μεταρ
ρύθμιση είναι επιστημονική της επάρκεια, η 
κοινωνική αποδοχή και στήριξη και η όσο με
γαλύτερη πολιτική συναίνεση. Τον τελευταίο 
18μηνο εργάστηκαν στο υπουγείο Υγείας επι
τροπές εμπειρογνωμόνων Ελλήνων και ξένων, 
για τη μελέτη των προβλημάτων του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας και την υποβολή προτάσε
ων για τον εκσυγχρονισμό του.

Υπάρχει γενική συμφωνία πως η εκάστοτε 
πολιτική υγείας θα πρέπει να ικανοποιεί ορι
σμένους στόχους:

• Τον πλήρη διαχω ρισμό του συστήματος 
χρηματοδότησης από την παραγωγή και 
διανομή των υπηρεσιών υγείας. Για το σκο
πό αυτό δημιουργείται ο Ενιαίος Φορέας 
Υ γείας που θα ενταχθούν εθελοντικά οι 
κλάδοι υγείας των ασφαλιστικών ταμείων 
και όπου θα συγκεντρώνονται οι εισφορές 
των ασφαλισμένων για περίθαλψη και οι 
κάθε είδους επιχορηγήσεις από τον κρατικό 
προϋπολογισμό.

Ο Εθνικός Φορέας Υγείας θα αγοράζει για
τους ασφαλισμένους υπηρεσίες υγείας εξα
σφαλίζοντας:
1. Τον αποτελεσματικό συντονισμό των πηγών 

χρηματοδότησης.
2. Την ορθολογικότητα και διαφάνεια στην 

κατανομή και στην χρήση των πόρων.
3. Τον ποιοτικό έλεγχο των παρεχομένων υπη

ρεσιών στον πολίτη.
•  Την ενιαία και αποκεντρωμένη διοίκηση 

των υπηρεσιών του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας, με τη δημιουργία μιας γενικής διεύ
θυνσης στο Υπουργείο και αντίστοιχων με
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τις διοικητικές περιφέρειες, περιφερειακών
διευθύνσεων.
•  Το διοικητικό εκσυγχρονισμό των νοσηλευ

τικών ιδρυμάτων με στόχο την ποιοτική α
ναβάθμιση και την αποτελεσματικότερη 
διαχείριση των οικονομικών και ανθρώπι
νων πόρων.

•  Τη σταδιακή εφαρμογή του θεσμού του οι
κογενειακού γιατρού, ακρογωνιαίου λίθου 
του συστήματος. Με την υλοποίηση του θε
σμού αυτού, η χώρα μας θα μπορέσει επιτέ
λους να προσεγγίσει το επίπεδο των άλλων 
προηγμένων χωρών και να προσφέρει στον 
πολίτη την απαραίτητη πρωτοβάθμια φρο
ντίδα υγείας, που περιλαμβάνει την πρόλη
ψη και την αντιμετώπιση του μεγαλύτερου 
μέρους των αναγκών του.

•  Τη θεσμική αναβάθμιση των υπηρεσιών δη
μόσιας υγείας.

•  Την επίλυση συσσωρευμένων προβλημάτων 
του υγειονομικού προσωπικού και ειδικότε
ρα αυτών των γιατρών με την αναβάθμιση 
των εργασιακών τους σχέσεων και της συ
νεχούς εκπαίδευσης.

Τι θα ωφεληθεί ο πολίτης 
από τη μεταρρύθμιση

•  Η καθιέρωση του ενιαίου φορέα υγείας 
μαζί με τη διοικητική αναδιάρθρωση των

νοσηλευτικών μονάδων θα εξασφαλίσει, 
πέρα από την ορθολογικότερη διαχείριση, 
υψηλότερη ποιότητα φροντίδων. Οι συν
θήκες διαβίωσης και εξυπηρέτησης μέσα 
από το συνεχή έλεγχο θα βελτιωθούν ση
μαντικά. Τα δικαιώματα των ασθενών και

η ικανοποίηση των αναγκών τους θα είναι 
οι παράγοντες που θα καθορίζουν τη λει
τουργία τους.

•  Η αποκέντρωση της διοίκησης και η περί
φερε ιοποίηση των υπηρεσιών, θα αποτρέ
ψει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τη μετα
κίνηση των ασθενών προς τα μεγάλα αστικά 
κέντρα.

•  Η διαρκής εκπαίδευση του υγειονομικού 
προσωπικού και η μετάκληση επιστημόνων 
από το εξωτερικό για  την εκμάθηση σύγ
χρονων τεχνικών, μαζί με την ανάπτυξη των 
Περιφερειακών Νοσοκομείων, θα περιορί
σει στο ελάχιστο, σε μια 5ετία, τη μετακίνη
ση προς το εξωτερικό.

•  Ο οικογενειακός γιατρός θα μεριμνά για όλο 
το φάσμα των προβλημάτων υγείας των πολι
τών στον τόπο όπου αυτά δημιουργούνται, θα 
υποβοηθά την παραπομπή στα νοσοκομεία ό
ταν αυτό είναι απαραίτητο, εξαλείφοντας έ
τσι μια μεγάλη ταλαιπωρία των αρρώστων.

•  Η αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και η 
επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων των για
τρών, θα περιορίσουν σημαντικά τα φαινό
μενα παραοικονομίας (φακελλάκι).

•  Η ανάπτυξη του δικτύου της δημόσιας υγεί
ας θα εμποδίσει την ανάπτυξη των διάφο
ρων παραγόντων κινδύνου που απειλούν 
την υγεία και θα μπορεί να επεμβαίνει απο
τελεσματικά σε όλη τη χώρα όταν δημιουρ- 
γούνται συνθήκες επιδημιών.

Ιούνιος - Ιούλιος 1995
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Στα βήματα της μεταρρύθμισης
Η καθιέρωση τον δεύτερον βαθμού Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, 
δημιούργησε πολλές ελπίδες και προσδοκίες για μια αποκεντρωμένη 
πολιτεία. Ομως το ερώτημα είναι σε ποιο βαθμό έχει μέχρι σήμερα 
προχωρήσει η ειραρμογή τον; Ποια μέτρα έχουν παρθεί για την 
προώθηση της αποκέντρωσης; Ποιες είναι οι παρεμβάσεις που 
σχεδιάζει η κυβέρνηση; Σε αυτά τα ερωτήματα απαντά το κείμενο 
που ακολουθεί.

Γ το υπουργείο Εσωτερικών στηρίζε
ται ένα μεγάλο μέρος της συνολικής 
προσπάθειας της κυβέρνησης για εκ- 
συγχρονισμά του κράτους και του δι

οικητικού μηχανισμού σ’ ολόκληρη τη χώρα: 
Αυτό οφείλεται:
•  Στο γεγονός ότι μεγάλο μέρος του κρατι

κού μηχανισμού, όλες δηλαδή εκείνες οι υπη
ρεσίες που υπάρχουν και λειτουργούν στις νο
μαρχίες, στην περιφέρεια της χώρας, οργανι
κά ανήκουν στο υπουργείο Εσωτερικών.

•  Στο γεγονός ότι η τεράστια προσπάθεια 
αποκέντρωσης του διοικητικού μηχανισμού 
του κράτους, τόσο στο επίπεδο της διαδικα
σίας λήψης των αποφάσεων, όσο και στο επί
πεδο της παροχής υπηρεσιών προς τον πολίτη, 
εξαρτάται από τις νομοθετικές πρωτοβουλίες 
του υπουργείου Εσωτερικών.

Στην περίοδο του ενάμιση και πλέον χρό
νου που το Κίνημα βρίσκεται στην κυβέρνηση, 
στο χώρο του υπουργείου Εσωτερικών πραγ
ματοποιήθηκαν, ολοκληρώθηκαν ή βρίσκο
νται στη φάση της υλοποίησης:

•  Διεξαγωγή νομαρχιακών εκλογών και 
για πρώτη φορά εκλογή Νομαρχών και Νο
μαρχιακών Συμβουλίων.

•  Συμπλήρωση του βασικού θεσμικού νό
μου γ ια  τη νομαρχια κή  αυτοδιο ίκηση  (ν. 
2218/94) με τον ν. 2240/94 (Σεπτέμβριος).

•  Έ ναρξη λειτουργίας της Νομαρχιακής 
αυτοδιοίκησης και εγκατάσταση Νομαρχών 
και Νομαρχιακών Συμβουλίων (Ιανουάριος - 
Φεβρουάριος ’95).

•  Ολοκλήρωση προετοιμασίας για την α
πόδοση όλων των αρμοδιοτήτων στη Ν.Α.

-  καταγραφή 5.000 αρμοδιοτήτων 
-  επεξεργασία τεσσάρων πρότυπων οργα

νισμών (ενός γενικού, ενός μέσου νόμου, ενός 
διευρυμένης Ν.Α., ενός επί νόμου με Επαρ
χεία) και παράδοσή τους σε χρήση των Νο- 
μαρχιακοίν Συμβουλίων.

•  Τον Μάιο συγκροτούνται σε όλη τη χώρα 
και λειτουργούν για πρώτη φορά τα Συμβού
λια Περιοχής, με στόχο εντός του έτους να έ
χουν στοιχειώδη διοικητική υποδομή και τεχνι

κή υπηρεσία για να αναλάβουν το ρόλο τους.
•  Ολοκληρώνεται η κωδικοποίηση ολόκλη

ρης της νομοθεσίας που αφορά την «Περιφε
ρειακή Συγκρότηση της Χώρας, την Τοπική 
και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση» και που θα α
ντικαταστήσει το σημερινό ελλειπή και ξεπε
ρασμένο κώδικα.

•  Τον Οκτώβριο κατατίθεται στη Βουλή 
νόμος για την «οικονομική αυτοτέλεια των ορ
γανισμών Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδι
οίκησης».

•  Σύντομα εμφανίζονται οι ολοκληρωμέ
νες θέσεις για την αναθεοίρηση του άρθρου 
102 και όλων των άλλων σχετικών του Συντάγ
ματος, που αφορούν την Αυτοδιοίκηση, στα 
πλαίσια των κατευθύνσεων της πρόσφατης 
πρότασης των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ.

•  Μέσα στο 1995, τέλος, θα υπάρξει η ανα
μόρφωση και ανασυγκρότηση της «Ελληνικής 
Εταιρείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανά
πτυξης», η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου της 
ΚΕΔΚΕ, η ολοκλήρωση της ΕΝΑΕ και η ανα
σύνθεση της Ελληνικής Επιτροπής Περιφερει
ών.

•  Σχεδιάστηκαν από το υπουργείο Εσωτε
ρικών δύο (2) υποπρογράμματα του προγράμ
ματος «Κλεισθένης» για τον εκσυγχρονισμό 
της Δημόσιας Διοίκησης ύψους 8,5 δισ.:

-  το υποπρόγραμμα «Κατάρτιση στελεχών, 
του αναπτυξιακού σχεδιασμού της περιφερει
ακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης»

-  το υποπρόγραμμα «Δημιουργία πληρο
φοριακής υποδομής, για τη στήριξη του περι
φερειακού, νομαρχιακού - τοπικού, αναπτυ
ξιακού σχεδιασμού».

•  Διορίστηκαν σερ όλη τη χώρα οι περιφε
ρειακοί διευθυντές.

•  Για τα θέματα της χρηματοδότησης των 
κομμάτων και του εκσυγχρονισμού της εκλο
γικής διαδικασίας λειτουργεί υποδειγματικά 
Διακομματική Επιτροπή με πλήρη συμμετοχή 
όλων των κομμάτων από το Νοέμβριο με πρω
τοβουλία του υπουργείου Εσωτερικών.

•  Ετοιμάστηκε το Σχέδιο Νόμου για την 
«κρατική χρηματοδότηση των κομμάτων, δια

φάνεια και έλεγχο στη λειτουργία κομμάτων 
και πολιτικών, “πόθεν έσχες” των πολιτικών 
και δημοσίων προσώπων», με το οποίο αλλάζει 
και εκσυγχρονίζεται ολόκληρη η νομοθεσία.

•  Ετοιμάζεται το Σχέδιο Νόμου για «αλλα
γή των διαδικασιών που προβλέπει η εκλογική 
νομοθεσία» που αφορά τον εκσυγχρονισμό ε
κλογικών καταλόγων, λειτουργία εκλογικών 
τμημάτων, δικαστικών αντιπροσώπων, αλλα
γές στις εφορευτικές επιτροπές, δυνατότητα 
ψήφου στους ετεροδημότες κ.λπ.

•  Σχεδιασμός, κατάρτιση, έγκριση, παρα
κολούθηση και συντονισμός του Ειδικού Ανα
πτυξιακού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοί
κησης (ΕΑΠΤΑ II), που συντάχθηκε με τις 
διαδικασίες του Δημοκρατικού προγραμματι
σμού (Τ.Α., Ν.Σ., Π.Σ.) και ήδη υλοποιείται, 
συνολικού προϋπολογισμού 200 δισ. δρχ.

•  Το υπουργείο Εσωτερικών είναι φορέας 
προγραμματισμού και υλοποίησης 74 έργων 
περιβάλλοντος (υδρεύσεις - αποχετεύσεις - 
βιολογικοί καθαρισμοί - διαχείριση απορριμ
μάτων), συνολικού προϋπολογισμού 160 δισ. 
δρχ., που συγχρηματοδοτούνται από το Τα
μείο Συνοχής. Συνολικά έχουν προταθεί στο 
Τ.Σ. 84 έργα, προϋπολογισμού 203 δισ. δρχ.

•  Στο διάστημα αυτό το υπουργείο Εσωτε
ρικών συνέχισε την παρακολούθηση και τον 
συντονισμό των προγραμμάτων ΕΑΠΤΑ I 
(«ουρές»), της κοινοτικής πρω τοβουλίας 
EN V IREG  και ομάδας έργων που είναι ε
νταγμένα στα ΠΕΠ.

•  Συγκεντρώθηκαν τα στοιχεία, έγινε η ε
πεξεργασία και είναι έτοιμη η κατανομή της 
ΣΑΤΑ, συνολικού ύψους 76 δισ. δρχ.

•  Το υπουργείο Εσωτερικών, τέλος, έχει 
καταλήξει σε πλήρη πολιτική πρόταση που 
παίρνει τη μορφή Σχεδίου Νόμου για την ορ
γάνωση των διαδικασιών και το συντονισμό 
της πολιτικής άμυνας.

Ιούνιος - Ιούλιος 1995
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«Κυρίες και κύριοι, 

παρακολουθήστε 

τζόρα αμέσΐύς, ένα 

συγκλονιστικό, 

αποκλειστικό 

ρεπορτάζ του «Χάι 

Τσάνελ». Οι κάμερες 

του «Χάι Τσάνελ» 

μπήκαν μέσα στο 

άντρο τιον 

Σατανιστιόν και 

παρακολούθησαν 

αποκλειστικά για 

τους τηλεθεατές του 

«Χάι Τσάνελ» τη 

μεγάλη

ανθρίύποθυσία!

Το αίμα αναβλύζει 

σαν πίδακας 

συντριβανιού, τνζί> το 

άτυχο θύμα νων 

βασανιστών...»

Ο πόλεμος
Μη χροβάστε... Χαλαρώστε στην πολυθρόνα σας και 
απολαύστε τη ΣΑΠΟΥΝΟΠΕΡΑ των 8.30. Το πιο 
συγκλονιστικό σίριαλ του προγράμματος. Η  «Λάμψη» 
οχριά μπροστά του.

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Γα μπορούσε να είναι το πρώτο θέμα 
των ειδήσεων στις 8.30 ενός ιδιωτικού 
καναλιού. Κάπως έτσι περίπου ξεκι
νάνε συνήθως οι ειδήσεις. Είτε με λη

στεία, είτε με ναρκωτικά, είτε με βιαστή αιμο- 
μείκτη πατέρα, είτε με σατανιστές, είτε με 
πυρκαγιές, είτε... είτε... ο κατάλογος δεν έχει 
τέλος.

Εύλογο το ερώτημα. Τι είναι τέλος πάντων 
αυτές οι ειδήσεις των 8.30 που καθηλώνουν τη 
μεγάλη πλειοψηφία των τηλεθεατών.

Στη νέα περίοδο της τηλεόρασης, που περί
που αρχίζει με την εμφάνιση και εδραίωση της 
ιδιωτικής TV, σταδιακά περνάμε από το μο
ντέλο της υπερ-πολιτικοποιημένης TV (δικτα
τορία - μεταπολίτευση - αρχές ιδιωτικής τηλε
όρασης) όπου το πρόγραμμα απλώς «έντυνε» 
ως άλλοθι τις κυβερνητικές ειδήσεις και την 
κυβερνητική ενημέρωση, στο μοντέλο της α- 
πο-πολιτικοποίησης, όπου οι ειδήσεις και η 
πολιτική και κοινωνική ενημέρωση «ντύνο

νται» με τα «ρούχα» του υπόλοιπου προγράμ
ματος του σταθμού, σε μια κατεύθυνση «ομοι- 
ογενοποίησης».

Η νέα φάση της τηλεόρασης, η φάση της α- 
πο-πολιτικοποίησης, πρέπει να το πούμε, για 
να μην υπάρχουν παρανοήσεις, είναι πολιτική 
με άλλονς όρους. Η μετεξέλιξη αυτή έχει σχέ
ση τόσο με την ύπαρξη πολλών καναλιών, την 
κρίση των παραδοσιακών μοντέλων πολιτικής 
επικοινωνίας, όσο και με τον ίδιο τον αυτοτε
λή χαρακτήρα του μέσου της τηλεόρασης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της με
ταλλαγής είναι οι ειδήσεις των 8.30.

Εάν προσέξουμε την εξέλιξή ττους, από την 
αρχή της ιδιωτικής τηλεόρασης, θα διαπιστώ
σουμε ότι οι ειδήσεις όλο και περισσότερο χά
νουν τον άμεσο και ορατό ενημερωτικό - πολι
τικό και κοινωνικό χαρακτήρα τους και γίνο
νται ένα σίριαλ - σαπουνόπερα. Κυριαρχούν η 
υπερβολή, η μυθοπλαστική γραφή και η σκαν- 
δαλιστική οπτική της κάμερας. Αποτελούν τη



47

αρχίζει τώρα!

συνέχεια του προηγουμένου σίριαλ ή τηλεπαι
χνιδιού, και την εισαγωγή στην επόμενη ψυχα
γωγική ζώνη.

Έ χο υ ν  εντα χθεί στη λογική του «όλου» 
προγράμματος.

Και δεν είναι παράξενο, με βάση τη μεταλ
λαγή αυτή, όταν σύμφωνα με τις μετρήσεις της 
AGB το δελτίο ειδήσεων στις 8.30 η πλειοψη
φία των τηλεθεατών είναι γυναίκες, σε πείσμα 
της άποψης που θέλει να παρακολουθούν τις 
ειδήσεις κυρίως άντρες!

Βεβαίως, σ’ αυτή την πραγματικότητα ρόλο 
παίζει και η ώρα μετάδοσης των ειδήσεων, 
που έχει σχέση με το «διαθέσιμο κοινό».

Άλλο 8.30 στην Αγγλία και άλλο 8.30 στην 
Ελλάδα με prime time τις έντεκα το βράδυ. 
Αυτό το «διαθέσιμο κοινό», πιο «σοβαρό» και 
άλλης «ποιότητας και διάθεσης», είναι που 
καθορίζει την πιο σοβαρή και πιο πολιτική, με 
παραδοσιακούς τρόπους, δομή των νυχτερι
νών ειδήσεων στις 12 το βράδυ.

Μία σύγκριση των δελτίων ειδήσεων στις 
8.30 και στις 12, αρκεί για να αποδείξει του

λόγου το αληθές.
Έ τσ ι, οι ειδήσεις των 8.30 ως σίριαλ, και 

μάλιστα πολλές φορές ως θρίλερ, πρέπ 
χουν... σασπένς, αγωνία, τρόμο, λαγνι 
πλήξεις κ.λπ.

Κατά συνέπεια, δομούνται και γρά 
με αυτή τη συγκεκριμένη αρχιτεκτονικτ

Ας μην εκπλαγούμε εάν αργότερα c 
πτικός ανταγωνισμός οδηγήσει σε... δο 
παιχνίδια μέσα στις ειδήσεις.

Με αυτό τον τρόπο, οδηγούμεθα στ 
οι ειδήσεις να κρίνονται και να αξιολσ 
κυρίως ως θέαμα, που είναι βέβαια κι 
ρακτήρας του τηλεοπτικού μέσου, αλλ<

πως θα ’πρεπε, ως θέαμα ενημέρωση 
ως θέαμα ψυχαγωγίας επιπέδου σαπε 
ρας, που σε πολλές περιπτώσεις φτάνε 
απ’ αυτή την έκπτωση, στην ουσιαστι; 
ροφόρηση.

Πολλοί διευθυντές καναλιών και ευ 
αντιτάσσουν απέναντι σ’ όλα αυτά ένε 
πλιστικό» επιχείρημα.

«Τι να κάνουμε; Δεν φταίμε εμείς. I  
πλώς απεικονίζουμε την κοινωνική πρι 
κότητα...» Ας το ξεκαθαρίσουμε.

Η τηλεόραση δεν είναι η ουδέτερη 
πευθείας απεικόνιση της κοινωνικής π 
τικότητας.

Το αντίθετο ισχύει. Η τηλεόραση 
«στρεβλή» απεικόνιση της κοινωνικής π 
τικότητας. Και αυτό γιατί μεσολαβεί r 
γή, η αξιολόγηση και η ιεράρχηση, ενι 
που εξ ορισμού περιέχουν ιδεολογικό 
λιτικό χαρακτήρα.

Η οπτική της κάμερας και του μοντέ 
δεν είναι ουδέτερη.

Οι ειδήσεις, όμως, και η ενημέρωση 
ναι σαπουνόπερα.

ΕΙούνιος - Ιούλιος 1995
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Το μεγαλείο της Ιστορίας
0  Πειραιάς είναι η “άγνωστη” 
πόλη, ηον όμως ακούστηκε στα 
ηέρατα τον κόσμον. Είναι η πόλη 
που είναι ιρορτισμένη με ιστορικές 
μνήμες, με σύμβολα και με 
μνημεία. Είναι η πόλη όπου 
βρέθηκε το μαρμάρινο λιοντάρι, το 
οποίο σήμερα κοσμεί την πλατεία 
του Αγίου Μάρκου στη Βενετία. 
Είναι η πόλη με το περίχρημο 
ιστορικό της ρολόι, το Ακταίο και 
το Δημοτικό Θέατρο. Είναι η πόλη 
που έχει ταυτιστεί με τη θάλασσα, 
το λιμάνι, τα πλοία, τους 
ναντεργάτες. Είναι η πόλη που 
ψιλοξένησε τους ξεριζωμένους 
Έλληνες των “χαμένων πατρίδων”, 
τους ανθρώπους τον μόχθου, της 
σκληρής εργασίας, της 
εγκατάλειψης και των “πέτρινων 
χρόνων”. Είναι η πόλη που έζησε το 
μεγαλείο της Εθνικής Αντίστασης, 
των Λαμπράκηδων και των μεγάλων 
κοινωνικών, πολίτικων και 
εργατικών αγωνων. Είναι η πόλη 
που ανέδειξε πλήθος αξιόλογων 
ανθρώπων στο χώρο της τέχνης, τον 
πολιτισμού, των γραμμάτων, της 
πολιτικής και της επιστήμης. Είναι 
η πόλη τον Γιάννη Τσαρούχη, τον 
Γρηγόρη Λαμπράκη, τον Μάνου 
Κατράκη, της Μελίνας Μερκούρη, 
του Αημήτρη Ροντήρη, του Αιμίλιον 
Βεάκη. Είναι η πόλη που άνθησε το 
ρεμπέτικο, το λαϊκό και το έντεχνο 
τραγούδι. Είναι η πόλη “Παιδιών 
Πειραιά”, που τραγουδήθηκαν σε 
όλα τα μήκη και πλάτη της 
οικουμένης. Είναι η πόλη που 
γοητεύει και κατακτά. Είναι η πόλη 
που αντιστάθηκε στην ιστορία, που 
πάλεψε και νίκησε.

Πίνακας του Κωνσταντίνου Βολονάκπ. Άποψη του λιμανιού στο τέλος του περασμένου αιώνα

Γην ιστορία του Πειραιά σήμερα μπο
ρεί να δει κανείς στο Ναύσταθμο της 
Βενετίας. Εκεί βρίσκεται το μαρμάρι
νο λιοντάρι το οποίο είχε στηθεί κατά 

τους βυζαντινούς χρόνους στο λιμάνι του Πει
ραιά, στο Πόρτο ντι Λεόνε.

Από κει είχε πάρει και την ονομασία του το 
λιμάνι, λιμάνι των λεόντων δηλαδή. Οι ναυτι
κοί ονόμασαν το λιμάνι και Πόρτο Δράκο. Το 
1688, φεύγοντας οι Ενετοί απ’ το λιμάνι, πή
ραν μαζί τους το άγαλμα και το έστησαν, όπως 
είπαμε, στο Ναύσταθμο της Βενετίας.

Ο Θ εμιστοκλής, τον 5ο αιώ να προ Χ ρι
στού, με τις εισπράξεις των μεταλλείων του 
Σουνίου, ίδρυσε την πόλη του Πειραιά και το 
λιμάνι του. Έ ω ς τότε, λιμάνι οι Αθηναίοι εί
χαν το Φάληρο. Στη συνέχεια, ο Κίμων, ο Πε
ρικλής, ο αρχιτέκτων Ιππόδαμος, ο Μιλήσιος 
και αργότερα και άλλοι αρχιτέκτονες έβαλαν 
το χεράκι τους για να φτάσει ο Π ειραιάς σε 
περίοδο ακμής. Όλα, όμως, άρχισαν μετά τον 
Πελλοπονησιακό Πόλεμο να πίπτουν σιγά σι
γά, όπως τα κλέη και οι δόξαι, όπως τόσαι και 
τόσα ι μ ογγολφ ιέρα ι, όπω ς θα ’λεγε κι ο 
Ανδρέας Εμπειρικός.

Από τα τελευταία Ρωμαϊκά χρόνια έως και 
την Απελευθέρωση, ο Πειραιάς ήταν έρημος 
και χρησίμευε μόνο για ορμητήριο στα πειρατι
κά πλοία που λυμαίνονταν την περιοχή. Οι πε
ριηγητές και οι γεωγράφοι που πέρασαν από 
τον Πειραιά στα χρόνια της Τουρκοκρατίας δί
νουν διαφορετικές πληροφορίες για τα αρχαία 
ερείπια. Στα τελευταία χρόνια αυτής της επο
χής, ο Πειραιάς φτάνει να έχει ένα κάτοικο, τον 
γάλλο έμπορο Μουσιού Κάίράκ, τους δύο φύ
λακες του Πύργου, οι οποίοι ειδοποιούσαν το 
Κάστρο των Αθηνών όταν εμφανίζονταν εχθρι
κά πλοία, δύο τελωνοφύλακες που κατοικούσαν 
σε ένα οίκημα, τη Δογάνα και δέκα καλόγερους 
στο μοναστήριο του Αγίου Σπυρίδωνα.

Το 1832, όταν έφτασε στην πόλη ο γερμα- 
νός αρχαιολόγος Ρος, «το περίφημο λιμάνι», ό
πως γράφει, «ήταν ακόμη έρημο, το μοναστήρι 
του Αγ. Σπυρίδωνος εντελώς κατεστραμμένο 
και σε δώδεκα ξύλινες καλύβες έμεναν με τις 
οικογένειές τους οι υπάλληλοι του τελωνείου, 
μερικοί καφετζήδες και οι αγωγιάτες».

Το πρώτο πολεοδομικό σχέδιο του Πειραιά 
οφείλεται στους αρχιτέκτονες Κλεάνθη και 
Σάουμπερτ, οι οποίοι συνέταξαν και το σχέδιο 
των Αθηνών.

Ο ι δύο αυτο ί αρχιτέκτονες, όπως κα ι ο 
Ιππόδαμος ο Μιλήσιος στην αρχαιότητα, ακο
λούθησαν το ορθογωνικό σύστημα με παράλ
ληλους και κάθετους δρόμους, χωρίζοντας ό
μως την πόλη σε δύο τμήματα, που τα ένωνε έ
να οξύκορφο Δέλτα στη βορειοανατολική γω
νία του μεγάλου λιμανιού.

Στην κορυφή του Δέλτα κατέληγε ο δρόμος 
που συνέδεε την Αθήνα με τον Πειραιά, η ση
μερινή οδός Πειραιώς και τις πλευρές του τις 
σχημάτιζαν οι σημερινοί οδοί Εθνικής Αντι
στάσεως και Γούναρη. Το 1835, ο Πειραιάς, 
που ο πληθυσμός του τότε δεν ξεπερνούσε τους 
300 κατοίκους, έγινε δήμος και συγχρόνως άρ
χισε η εφαρμογή του σχεδίου και η κατασκευή 
των πρώτων λιμενικών εγκαταστάσεων.

Την ίδια εποχή, έφτασαν για μόνιμη εγκατά
σταση οικογένειες από όλα τα μέρη της Ελλά
δας, κυρίως όμως από τα νησιά και ιδιαιτέρα α
πό την Ύ δρα και τη Χίο, κτίζοντας δικές τους 
συνοικίες, τα Υδραίικα, τα Χιώτικα και μια τρί
τη συνοικία για τους κατοίκους που προέρχο
νταν από την υπόλοιπη χώρα. Σύμφωνα με επί
σημη απογραψή, το 1841 οι κάτοικοι ήταν 2.611 
και τα σπίτια 500, το 1866 ο αριθμός τους ανέ
βηκε στις 7.500 και το 1895 έφτασε στις 50.200.

Σήμερα, από όλα αυτά τα μεγαλεία του Πει
ραιά, τα μικρά και μεγάλα, έχουν μείνει μόνο οι 
θύμισες για τους Πειραιώτες.
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Γεννήθηκαν στον αστερισμό της σιγουριάς.
Μέσα στο 1994, ο ΑΣΤΕΡΑΣ έδωσε σε 632 μαμάδες, 

μέσω της MAGNA ΚΑΡΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ, εκατοντάδες εκατομμύρια 
για τα έξοδα νοσηλείας και τοκετού.

Ευχή όλων των ανθρώπων του ΑΣΤΕΡΑ είναι να δώσουμε εφέτος πολλά, πολλά 
περισσότερα για τα μωρά που θα έρθουν.

Τα 632 “αστεράκια” κάνουν τώρα τα πρώτα τους βήματα στο μονοπάτι της ζωής.
Ο ΑΣΤΕΡΑΣ θα τα ακολουθεί και θα τα στηρίζει πάντα.

Θα τα βοηθήσει να σπουδάσουν, να κάνουν καριέρα, να ζήσουν καλά.
... Έχει μαζί τους σχέση ζωής.

MAGNA
Κ Α Ρ Τ Α  Ν Ο Σ Η Λ Ε Ι Α Σ

ΑΣΤΗΡ
Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Ε Σ

A
T

H
E

N
S



VI
SU

AL
 A

RT
, Δ

ια
φη

μι
στ

ική

ΟΜΙ Λ ΟΣ  ΕΤΑΙ ΡΕΙ ΩΝ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

ητε casingΑ£

ΑΓΡΟτικι-ι
Ζ Ω Η Σ

111

ΑΤΕ Κάρτα Ο ,


