
£77. ΛιΑ Φ^τιεπ £-

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ; 1-13,16,17,19 Θ
1.ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ; Θ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ακρίβεια σημαίνει ότι οι τιμές των προϊόντων που καταναλώνει ο πολύς 
κόσμος αυξάνουν. Οι αυξήσεις αυτές προέρχονται τόσο από το εσωτερικό 
και το εξωτερικό.

Η χώρα μας,όπως είναι γνωστό,εισάγει προϊόντα και κυρίως πρώτες 
ύλες από το εξωτερικό π.χ. πετρέλαια κ.α. και οι τιμές πολλών απ' 
αυτά τα προϊόντα είναι σε δολλάρια.
Έτσι η μεγάλη άνοδος του δολλαρίου τα δυό τελευταία χρόνια είχε σαν 
συνέπεια την αύξηση των τιμών των προϊόντων αυτών την εισαγωγή των 
οποίων δεν μπορούμε · να αποφύγουμε.
Αν το δολλάριο δεν αύξανε τόσο πολύ σίγουρα και ο πληθωρισμός στη 
χώρα μας θα ήταν μικρότερος.

Σε ότι αφορά τις εσωτερικές πηγές πληθωρισμού πρέπει να πούμε 
ότι η αγορά στη χώρα μας χαρακτηρίζεται από πολλές διαρθρωτικές αδυ
ναμίες. Για δεκαετίες η Δεξιά δεν φρόντισε να δημιουργήσει ανταγω
νιστικές συνθήκες και έτσι με διάφορα απρογραμμάτιστα μέτρα που έπαιρνε 
οδήγησε στη δημιουργία ολιγοπωλιακών καταστάσεων με αποτέλεσμα να 
ελέγχουν την αγορά μερικοί μεσάζοντες και μεγαλέμποροι. Ετσι τα κυ
κλώματα αυτά καθορίζουν τις τιμές όπως θέλουν και είναι πολύ δύσκο
λο να ελεγχθούν.

Μέχρι τώρα έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες να μπει κάποιος φραγμός 
στην ασυδοσία των κυκλωμάτων αυτών αλλά η οριστική αντιμετώπιση τους 
απαιτεί βαθειές αλλαγές που παίρνουν χρόνο. Μόνο η ανάπτυξη άλλων 
δυνάμεων θα μπορέσει να αλλάξει την κατάσταση. Γι αυτό και η Κυβέρνηση 
προχωρεί στη δημιουργία των αγροτικών συνεταιρισμών, των καταναλωτικών 
συνεταιρισμ'ων των αστικών συνεταιρισμών με τους οποίους θα γίνει 
δυνατό σταδιακά να αντιμετωπιστεί το παραεμπόριο και η εκμετάλλευση 
του καταναλωτή.

2. 01 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΠΙΣΩ ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ 
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ;

Αυτό δεν είναι αλήθεια. Ιδιαίτερα για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα 
οι αυξήσεις που δόθηκαν από το 1982 μέχρι σήμερα,με εξαίρεση το 1983, 
ήταν μεγαλύτερες από την αύξηση του πληθωρισμού. Πέρα από τα κατώτατα 
ημερομίσθια και τις συντάξεις που υπερδιπλασιάστηκαν στην περίοδο που 
κυβερνά το ΠΑ.ΣΟ.Κ σημαντικές αυξήσεις πήραν οι εργαζόμενοι σε όλους 
τους τομείς της οικονομίας.Χαρακτηριστικά θα δώσουμε μερικά παραδείγμα
τα:

•. I/....



Ποσοστιαίες Μεταβολές 198(1 1981 1982 1983 1 984 1985

Δείκτης: τιμών Καταναλωτή 24,9 24,5 21 20,5 18,4 16
Αποδοχές μέσου μισθωτού 20,6 24,0 26,1 17,2 23,1 18
Εβδομ. αποδ. εργατών βιομ/ας 25,5 23,8 30,3 19,2 24,5 18,2
Μηνιαίες αποδοχές υπαλλή-
λων στο λιανικό εμπόριο 20,2 .21,8 37,5 22,1 24,5 19
Εβδομαδ. αποδοχές έργα-
τών στα ορυχε ία-μεταλλε ία 20,7 22,7 26,7 20,2 25,5 19
Ανειδίκευτοι εργ/υπάλληλρι 22 24,1 46,4 15,4 25,8 17,1

Γίνεται φανερό από τα πιο πάνω επίσημα στοιχεία ότι οι αυξήσεις που 
πήρε η μεγάλη μάζα των εργαζομένων ξεπέρασε τον πληθωρισμό. Πέρα 
όμως από τις αυξήσεις αυτές που αφορούν τις ακαθάριστες αποδοχές 
πρέπει να αναφέρουμε ότι η Κυβέρνηση πήρε μέτρα φορολογικά που 
ιδιαίτερα για το 1985 οι ελαφρύνσεις είναι πολύ σημαντικές. Θα ανα
φέρουμε μόνο το γεγονός ότι αν πέρα από την ΑΤΑ πάρουμε υπόφη και τις 
Φορολογικές ελαφρύνσεις του 1985 τότε όλοι οι εργαζόμενοι που έχουν 
σήμερα συνολικές ακαθάριστες μέχρι 130.000 το μήνα θα έχουν το 1985 
αύξηση της αγοραστικής τους δύναμης σε σχέση με το 1984.
01 εξελίξεις αυτές κάνουν φανερό ότι αν και ο πληθωρισμός εξακολουθεί 
να είναι υψηλός οι αυξήσεις που δόθηκαν και δίνονται στους μισθούς 
του ς υπερκαλύπτουν.

Σημε ίωση:____ Η απάντηση αυτή αφορά και την ερώτηση 4 μια που ο
δείκτης τιμών καταναλωτή εκφράζει τις τιμές του καλαθιού της νοι
κοκυράς .

3. ΓΙΑΤΙ ΑΚΡΙΒΗΝΕ ΤΟ ΡΕΥΜΑ,ΤΟ ΝΕΡΟ,ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ;

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι αυξήσεις στα τιμολόγια των οργανισμών 
κοινής ωφέλειας ήταν μικρότερες απ'ότι στα άλλα είδη. Οι αυξήσεις 
ήταν αναγκαίες γιατί οι τιμές πρώτων υλών και άλλων υλικών αυξήθηκαν 
αλλά και οι αμοιβές προσωπικού παρουσίασαν σημαντική αύξηση. Πέρα 
όμως από αυτά οι πιο πάνω οργανισμοί προχωρούν σε σημαντικά επενδυ
τικά έργα τα οποία θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη παραγωγή και καλύτερη 
παροχή υπηρεσιών.

4. (βλ. ερώτηση 1)



5. ΣΤΙΣ ΔΥΤΙΚΟΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 6%.
ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ 18%;

Μετά το 1973 που έγινε η πρώτη πετρελαϊκή κρίση ο πληθωρισμός 
στη χώρα μας ήταν σταθερά πιο ψηλός απ'ότι στις άλλες δυτικοευρωπαϊκές 
χώρες. Μετά τη δεύτερη πετρελαϊκή κρίση του 1979 ο πληθωρισμός στην 
Ελλάδα φούντωσε και η κατάσταση συνεχίστηκε το 1980 και 1981 που εί
χαμε πληθωρισμό 25% ενώ σ μέσος πληθωρισμός στις χώρες της ΕΟΚ ήταν10%. 
Από τότε η Κυβέρνηση της Αλλαγής ακολούθησε μια προσεκτική πολιτική 
και κατάφερε να το μειώσει το 18%, το 1984 μ£ προοπτική παραπέρα μείω
σης το 1985. Η μείωση αυτή επιτεύχθηκε χωρίς σημαντική αύξηση της 
ανεργίας και με αύξηση των πραγματικών αποδοχών των εργαζομένων.

ΟΙ άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης ακολρύθησαν πολύ περιορι
στική πολιτική με τεράστιες περικοπές σε κοινωνικές κυρίως δαπάνες αλλά 
και περικοπή στους πραγματικούς μισθούς.
Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής ήταν και η τρομακτική άνοδος της 
ανεργίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χώρα μας έχει το μικρότερο πο
σοστό ανεργίας στην ΕΟΚ.

Θα μπορούσε επομένως η Κυβέρνηση να μειώσει κι εδώ τον πληθω
ρισμό αν ακολουθούσε παρόμοια πολιτική.
Πέρα όμως από αυτά απαιτούνται διαρθρωτικές αλλαγές που παίρνονν 
χρόνο όπως εξάλειψη μεσαζόντων,παραεμπορίου κ.λ.π. ώστε να δημιουργη- 
θούν ανταγωνιστικές συνθήκες στην αγορά που θα βοηθήσουν στη μεί
ωση των τιμών πράγμα που γίνεται στις άλλες χώρες. Και στο σημείο αυτό 
τονίζεται ξανά ο σημαντικός ρόλος των συνεταιρισμών και η πιο ενεργός 
συμμετοχή του πολίτη.

6. ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ;

Το δολλάριο γίνεται ακριβώτερο όχα. μόνο έναντι της δραχμής 
αλλά έναντι όλων των νομισμάτων του κόσμου. Αυτό σημαίνει ότι όταν 
κανείς θέλει να πάει στο εξωτερικό ή θέλει να κάνει εισαγωγές από 
το εξωτερικό και χρειάζεται δολλάρια,για να τα αγοράσει πρέπει να 
πληρώσει περισσότερες δραχμές. Γίνεται έτσι μια ανατίμηση του δολλα- 
ρίου και αντίστοιχα υποτίμηση όλων των άλλων νομισμάτων,μαζί και 
της δραχμής.

Οι αιτίες που δημιουργούν το φαινόμενο αυτό είναι κύρια οι
εξής:
α. Η αμερικάνικη κυβέρνηση έχει ένα τεράστιο έλλειμμα στο προϋπολο-
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γισμό της,που φέτος θα φτάσει τα 222 δισ. δολλάρια. Το έλλειμμα αυτό 
χρησιμοποιείται κύρια για την αύξηση των στρατιωιτκών δαπανών και την 
προπαρασκευή μίας παγκόσμιας καταστροφής. 'Εχει υπολογιστεί ότι για 
κάθε δολλάριο μείωσης των κοινωνικών δαπανών του προθπολογισμού(για 
επιδόματα σε άνεργους,φτωχούς,σχολεία κ.λ.π.) παρατηρείται μια αύξηση 
των στρατιωτικών δαπανών κατά 3-4 δολλάρια. Αφοπλίζεται το κοινωνικό 
κράτος της ευημερίας και εξοπλίζεται το στρατιωτικό κράτος της δίας.

Για την χρηματοδότηση του ελλείμματος η κυβέρνηση Ρέηγκαν 
προσφεύγει στο εσωτερικό και εξωτερικό δανεισμό. Για να προσελκύσει 
όμως τα κεφάλαια στην χρηματοδότηση του ελλείμματος διατηρεί πολύ 
υψηλά πραγματικά επιτόκια(η διαφορά μεταξύ του ονομαστικού επιτοκίου 
10,5% και του ποσοστού πληθωρισμού 4% είναι το πραγματικό επιτόκιο 
6,5%). Τα υψηλά επιτόκια κάνουν το δολλάριο περιζήτητο στις διεθνείς 
αγορές συναλλάγματος. Έτσι αυξάνει η ζήτηση για δολλάρια και η 
προσφορά εθνικών νομισμάτων για να μετατραπούν σε δολλάρια. Συνέπεια 
αυτής της κατάστασης είναι η ύψωση της τιμής του δολλαρίου(ανατίμηση 
του δολλαρίου) και η μείωση της τιμής των άλλων νομισμάτων μαζί και 
της δραχμής.

β. Η κυβέρνηση Ρέηγκαν εχει την εμπιστοσύνη των διεθνών χρηματιστικών 
κύκλων που βλέπουν την Αμερικάνικη Οικονομία σαν το ασφαλέστερο 
λιμάνι για τα λεφτά τους. Αυτός είναι ένας επιμρόσθετος λόγος για 
την αυξημένη ζήτηση δολλαρίου και προσφορά εθνικών νομισμάτων.
γ. Η αμερικανική οικονομία έχει ήδη κάνει τις διαρθρωτικές της 
προσαρμογές,πριν από τις άλλες. Η εισαγωγή υψηλής τεχνολογίας και 
η μ'αυτ ι̂ν ακολουθούσα αύξηση της παρρ.γων ι'κότητας σε μια σειρά 
κλάδους αιχμής συνεπάγεται υψηλά ποσοστά κέρδους που μπορούν να 
στηρίζουν τα υψηλά επιτόκια. Για μια σειρά όμως άλλους κλάδους της 
αμερικάνικης οικονομίας που δεν συμπορεύονται με την τρίτη βιομηχα
νική επανάσταση και παραμένουν σ χ ε τ ι κ ά καθυστερημένοι τα 
υψηλά επιτόκια και η ανατίμηση του δολλαριου δημιουργούν τεράστια 
προβλήματα. Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι το σχετικά υψηλό 
ποσοστό ανεργίας στην Αμερική και το έλλειμμα στο Ισοζύγιο Πληρωμών 
που φέτος θα φτάσει τα 123 δισ. δολλάρια.

7. ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ;

Το Τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα,από τη στιγμή που ιδρύθηκε 
μόνο έμμεσα και σχεδόν "κατά λάθος" εξυπηρέτησε τη διαδικασία της 
οικονομικής ανάπτυξης.

©



Ήταν έτσι φτιαγμένο ώστε να αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα στηρίγμα
τα της άρχουσας τάξης. 0 ρόλος του ήταν να συσσωρεύει τις(φτηνές) απο
ταμιεύσεις του Ελληνικού Λαού και να τις διοχετεύει σ'ενα περιορισμένο 
κύκλο προνομιούχων πελατών. 'Ετσι οι τράπεζες συμβιώνουν με συγκεκρι
μένες μεγάλες επιχειρήσεις και αντίστοιχα συγκροτήματα συμφερόντων.

Σήμερα μόνο εν μέρει έχει αλλάξει αυτή η κατάσταση. Οι επενδυ
τικές τράπεζες , η Αγροτική Τράπεζα, η Κτηματική Τράπεζακ.λ.π έχουν 
σίγουρα προχωρήσει πιο γρήγορα στην υιοθέτηση μιας περισσότερο ανα
πτυξιακής νοοτροπίας. Βήματα έχουν γίνει και στις άλλες τράπεζες, 
κυρίως ύστερα από πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις της Κυβέρνησης. 
Ουσιαστικότερες αλλαγές όμως θα γίνουν σύντομα ότα ολοκληρωθεί η 
διαδικασία της κοινωνικοποίησης που έχει άρχίσει.

8. ΓΙΑΤΙ 01 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΙΣΧΥΡΟΥΣ;

*
Οι τόάπεζες φτιάχτηκαν για να εξυπηρετούν τους οικονομικά 

ισχυρούς. Οι μηχανισμοί λήψης αποφάσεων,η δεδομένη ιεραρχία και 
γενικά όλοι οι*̂  τραπεζικοί μηχανισμοί παγιώθηκαν μέσα σε δεκαετίες 
με γνώμονα την εξυπηρέτηση των ολίγων και ισχυρών.

Η κατάσταση έχει σαφώς βελτιωθεί και δεν μπορούμεπια να -πούμε 
ότι οι τράπεζες εξυπηρετούν αποκλεισιτκά τους οικονομικά ισχυρούς, 
Απόδειξη πως τα χρήματα που δίνονται στους βιοτέχνες και τους γεωργούς 
αυξήθηκαν την τελευταία τριετία πολύ ταχύτερα από τα χρήματα που 
δίνονται στους βιομηχάνους και μεγαλέμπορους. Αυτό είναι αναμφισβήτητο 
γεγονός. 'Οπως επίσης είναι γεγονός ότι οι παλιοί ιδιοκτήτες των 
προβληματικών έχουν πάψει να απορροφούν τη μερίδα του λεόντος των 
τραπεζικών δανείων.

Αθτά βέβαια δεν σημαίνουν πως έχει αλλάξει εντελώς η κατάσταση. 
Για να γίνει αυτό πρέπει να αλλάξουν ο ι εσωτερικοί μηχανισμοί των 
τραπεζών. Μια τέτοια διαδικασία έχει μπει μπροστά με την κοινωνικο
ποίηση των τραπεζών. Όταν αυτή ολοκληρωθεί δεν ©α αποφασίζει απο
κλειστικά η τραπεζική ιεραρχία ,θα αποφασίζει με την πδλιτεία και 
τους κοινωνικούς φορείς. Αυτό θα είναι ένα τεράστιο βήμα για να κοπούν 
οι προνομιακές σχέσεις των ισχυρών.

9. 01 ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΙ ΕΠΕΝΔΥΟΥΝ.01 ΜΕΓΑΛΟΙ ΓΙΑΤΙ ΑΠΕΧΟΥΝ;

Οι μικρομεσαίοι στηρίζουν την Αλλαγή. Εχουν εμπιστοσύνη στο 
μέλλον και την πρόοδο του τόπου.



Το μεγάλο κεφάλαιο έχει, δυσκολίες να συνηθίσει, στην ιδεά ότι 
έπρεπε να μπει φραγμός στην ασυδοσία. Στο παρελθόν ,μέσω του κρα- 
τυποποιημένου πιστωτικού συστήματος,ελυμαννονταν τις αποταμισεύσεις 
του Ελληνικού Λαού οι μεγάλοι με δανεικά και αγύριστα.
Τα δάνεια στις περισσότερες περιπτώσεις είτς φυγαδεύονταν στο εξωτε
ρικό, είτε ετοποθετούντο σε ακίνητα και βίλλες,πάντως δεν εχρησιμο- 
ποιούντο για επενδύσεις και ανάπτυξη. 'Ετσι φτάσαμε σε μια φοβερή 
υποβάθμιση της τεχνο-παραγωγικής δομής και στις προβληματικές. Η 
Κυβέρνηση της Αλλαγής ξεκαθάρισε τους κανόνες του παιχνιδιού τςς 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας κατά τον πιο επίσημο τρόπο στο Πενταετές 
Πρόγραμμα.Σε όσους επιχειρηματίες επιθυμούν να αναλάβουν κινδύνους,να 
κάνουν επενδύσεις που θα αναβαθμίσουν την Ελληνική Οικονομία και να 
την κάνουν διεθνώς ανταγωνιστική δίνεται βοήθεια.
.Μπαίνει όμως φραγμός στην μονοπωλιακή ασυδοσία. Σ'αυτό το καινούρ
γιο πνεύμα δεν προσαρμόστηκε το μεγάλο κεφάλαιο. Η Κυβέρνηση φυσικά,δεν 
παραμένει απαθής και με σταυρωμένα τα χέρια μπροστά σ'αυτή την κα
τάσταση. Κινητοποιεί τις αποταμιεύσεις εκτελόντας μεγάλα αναπτυξιακά 
έργα, αναβαθμίζει τον Δημόσιο Τομέα και ε ι σ ά γ ε ι  καινούργιες 
μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας, με συνεταιρισμούς,κοινοπραξίες, 
μικρομεσαίων,δημοτικές επιχειρήσεις,εταιρίες λαϊκής βάσής κ.λ.π.
Όλες αυτές οι καινούργιες μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας θα 
αποτελέσουν τον κ ο  ι ν ω ν  ι κ ο  τομέα της Οικονομίας που θα γίνει 
και το φυτώριο για την υλοποίηση ,σε πρώτη φάση, της ιδεάς της σοσια
λιστικής αυτοδιαχείρισης.

10. ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΧΤΥΠΗΣΕ ΩΣ!·· ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΝ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ;

Ένα από τα πρώτα θέματα που αντιμετώπισε η Κυβέρνηση τού 
ΠΑ.ΣΟ.Κ ήταν ο περιορισμός της φοροδιαφυγής. Το να μετρηθεί η φο
ροδιαφυγή είναι πολύ δύσκολο. Με διάφορους έμμεσους τρόπους όμως 
μπορούμε να προσεγγίσουμε το θέμα και το συμπέρασμα είναι ότι αυτό 
πράγματι έγ ιν£. και βγαίνει από το γεγονός ότι τα έσοδα του προϋπολο
γισμού αυξήθηκαν αρκετά χωρίς να έχουν επιβληθεί νέοι φόροι.

Η φοροδιαφυγή όμως για να αντιμετωπισεθί προϋποθέτει και την 
ανάλογη οργάνωση και υποδομή πράγματα που δεν υπήρχαν.
Γι αυτό το Υπουργείο Οικονομικών προχωρεί συστηματικά στη μηχανογρά
φηση των υπηρεσιών του,στην απλοποίηση του φορολογικού ετυστήματος 
και στην καθιέρωση αντικειμενικών κριτηρίων π.χ. στα ακίνητα έχει 
ήδη γίνει,που θα βοηθήσουν σημαντικά στον παραπέρα περιορισμό 
της φοροδιαφυγής.

. . / / . . .



11. Η Ν.Δ. ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ
ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΟΚ-ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ;

Η Ν.Δ. (ραίνεται ότι δεν έχει διαβάσει καλά τους προϋπολο
γισμούς της Κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ:Κ . Αν τους είχε διαβάσει θα δια
πίστωνε ότι οι δαπάνες για δημόσιες επενδύσεις,που αφορούν τα διά
φορα έργα αυξήθηκαν,από 97 δισ. το 1981 σε 275 δισ το 1985. Η συμβο
λή της ΕΟΚ στους προϋπολογισμούς Δημοσίων Επενδύσεων είναι όλα αυτά 
τα χρόνια κάτω από το 6% των συνολικών δαπανών.

Γίνεται φανερό ότι και χωρίς τα χρήματα της ΕΟΚ οι δαπάνες 
για Δημόσιες Επενδύσεις δεν θα είχαν μειωθεί παρά ελάχιστα. Χαρακτη.- 
οιστικά θα αναφέρουμε τα ποσά πο$) πήρε ο προϋπολιγσμός Δημοσίων Επεν
δύσεων τα τελευταία χρόνια:

1 983___________ 1 984__________ 1 985

5,5 δισ 7 δισ 12 δυσν υπολογίζεταίρα πάρουμε

12. ΓΙΑΤΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟ
ΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ; >

Η Κοινωνικοποίηση αποτελεί αναμφισβήτητα ένα μεγάλο βήμα προς 
τον σοσιαλιστικό μετασχηματισμό.
Π ρ έ π ε ι  ν α  ε π ι τ ύ χ ε ι .  Τυχόν αποτυχία της προσπάθειας 
αυτής θα έθετε σε κίνδυνο όλες τις μετέπειτα προσπάθειες για εκσυγχρο
νισμό,άμεση δημοκρατία και τον σοσιαλισμό της αυτοδιαχείρισης. Επομένως 
κάθε βήμα έπρεπε νά μελετηθεί ήρεμα και προσεκτικά για νάναι σίγουρο 
ότι θα μας φέρει μπροστά. Αυτό και έγινε.
Εδώ δεν πρόκειται για καθυστέρηση αλλά για μελετημένη,μεθοδικά 
μέτρα που υλοποιούν θεμελιώδεις στρατηγικούς στόχους του ΠΑΣΟΚ.

13. ΓΙΑΤΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ;

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ με την πολιτική του δεν επιδιώκει να κερδίσει 
την μάχη των εντυπώσεων αλλά να κάνει βαθειές τομές στην Ελληνική 
Οικονομία για να ανοίξει ο δρόμος προς την πρόοδο. Κάθε μέτρο 
που παίρνει πρέπει νάναι ο ρ ι σ τ ι κ ό  και δεν έχει πισωγυρίσματα. 
Ετσι αν δει κανείς τον έλεγχο των στρατηγικών τομέων της Οικονομίας 
σαν ουσιαστικό και οριστικό βήμα προς τα μπρος δεν μπορεί να μιλάει 
για καθυστέρηση. Η Πολεμική Βιομηχανία και το Φάρμακο έχουν περάσει
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στον έλεγχο του Κράτους. Απομένει ο έλεγχος των ιδιωτικών επιχειρή
σεων ορυκτού πλούτου(φυσικών πόρων) μέσω των Εποπτικών Συμβουλίων 
Το νομοθετικό πλαίσιο για την σύσταση των Εποπτικών Συμβουλίων στις 
επιχειρήσεις ορυκτού πλούτου είναι έτοιμο.
Η Κυβέρνηση μελετά τις τελευταίες λεπτομέρειες για να υλοποιηθεί 
ο στρατηγικός στόχος με την ουσιαστική σύσταση των Εποπτικών Συμβουλίων. 
Τέτοιες λεπτομέρειες αναφέρονται π.χ. στο αν τα Εποπτικά Συμβούλια θα 
οργανωθούν κατά γεωγραφική περι<^ερεια και θα καλύπτουν πολλά ορυκτά 
ή αν θα καλύπτουν ένα μόνο αρκετό σ'όλη την Επικράτεια. Αν δεν βρούμε 
τις άριστες λύσεις στα προβλήματα αυτά δεν θα πετύχουμε τους σκοπούς 
μας. Επομένως δεν κ α θ υ σ τ ε ρ ο ύ μ ε  αλλά μελετάμε και διασφα
λίζουμε τα μέτρα που παίρνουμε για νάχουν επιτυχία.

16. ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΗ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΑΡΩΝ;

Εφόσον υπάρχει φοροδιαφυγή η κατανομή των φορολογικών βαρών 
δεν είναι δίκαιη γιατί όλοι οι φοροφυγάδες δεν πληρώνουν τους φόρους 
που κανονικά τους αναλογούν.
Γι αυτό και το ΠΑ.ΣΟ.Κ επιδιώκει συστηματικά και οργανωμένα να 
περιορίσει τη φοροδιαφυγή.Πέρα όμως από αυτό έγινε σημαντική προσπά
θεια να δοθούν ελαφρύνσεις στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα στα οποία 
ανήκει το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων ώστε να γίνει πιο 
δίκαιη η κατανομή των φορολογικών βαρών. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ σε όλα τα χρόνια που είναι Κυβέρνηση τιμαριθμοποιεί τη φο
ρολογική κλίμακα ώστε να εξαλείφεται η επίδραση του πληθωρισμού 
πράγμα που η Ν.Δ. έκανε μερικά μόνο το 1981 ενώ τα προηγούμενα χρό
νια δεν το έκανε^

Δόθηκαν επίσης σημαντικές αυξήσεις στις απαλλαγές για παιδιά, 
μητέρες,προστατευόμενα μέλη,ανάπηρους και συνταξιούχους και όλα αυτά 
με στόχο φυσικά τη δικαιότερη κατανομή του εισοδήματος.

Πέρα όμως από αυτά το ΠΑ.ΣΟ.Κ προχωρεί σε αναμόρφωση τόσο 
της έμμεσης όσο και της άμεσης φορολογίας με μέτρα που θα κάνουν το 
φορολογικό μας σύστημα πιο απλό με πιο αντικειμενικά κριτήρια και 
άρα πιο δίκαιο.

Χαρακτηριστικά θα αναφέρουμε ότι ενώ το αφορολόγητο εισόδημα 
οικογένειας με δυό παιδιά ήταν επί Ν.Δ. κάτω από 400.000 δρχ. ήδη 
έχει φτάσει το επίπεδο των 850.600 δρχ.

..//
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17. Η Ν.Δ. ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΟΡΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ.ΠΟΙΑ
ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ;

Η αλήθεια είναι ότι κίνδυνειει το ντόπιο και ξένο μονοπωλιακό 
κατεστημένο και μαζί με αυτό κινδυνεύει η Δεξιά που είναι η πολιτική 
του έκφραση.

(ΤοΠΑ.ΣΟ.Κ π ρ ο σ τ α τ ε ύ ε ι  την περιουσία του αγρότη, 
του βιοτέχνη,του εργαζόμενου,του επιχειρηματία που επιδιώκει τον 
εκσυγχρονισμό,την ανταγωνιστικότητα και την αναβάθμιση της Οικονομίας.

Με τον νόμο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και την προνομια
κή μεταχείριση που τους δίνεται δ ε ν  κ α τ α ρ γ ε ί τ α ι  η 
ατομική ιδιοκτησία αλλά αντίθετα με τους εκσυγχρονισμούς,ανεβαίνει 
η απόδοση της και προστατεύεται ο μόχθος του αγρότη από τους μεσά
ζοντες .

Για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας έχει καταρτιστεί και 
υλοποιείται Πενταετές Στεγαστικό Πρόγραμμα για τους εργαζόμενους.
Μπορεί κανείς να λέει σοβαρά ότι κινδυνεύει η ατομική ιδιοκτησία 
όταν στόχος είναι να απόκτησεικκάθε εργαζόμενος την δ ι κ ή  του 
ι δ ι ό κ τ η τ η  στέγη,όταν προστατεύεται ο μικρομεσαίος από τις 
πολυεθνικές,όταν βοηθιέται ο αγρότης μέσω του συνεταιρισμού του, 
να ανεβάσει την απόδοση της περιουσίας του και να πωλήσει το 
προΐ'όν του μεταποιημένο και τυποποιημένο στον καταναλωτή αντί να 
αφήνεται στην εξουσία των μεσαζόντων;

19. ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ ΔΕΝ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΕ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ;

Ο παραμερισμός των μεσαζόντων,που επί δεκαετίες απομυζούσαν 
το οικονομικό πλεόνασμα των εργαζομένων,δεν γίνεται μόνο με αστυ
νομικούς ελέγχους και αγορανομικές διατά ξεις. Για να παραμεριστούν 
οριστικά οι μεσάζοντες πρέπει να αλλάξουμε τις δομές μεταποίησης 
και εμπορίας και να φέρουμε σε απ'ευθείας επαφή τον παραγωγό με τον 
καταναλωτή. Για να γίνει αυτό πρέπει να οργανωθούν οι παραγωγοί 
σε αγροτοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς παραγωγής,μεταποίησης και εμπορίας 
και οι καταναλωτές σε συνεταιρισμούς καταναλωτών. Μόνο με την 
οργάνωση των παραγωγών από την μια μεριά και των καταναλωτών από 
την άλλη θα μπορέσουμε να απομακρύνουμε οριστικά τους μεσάζοντες.
Η Βουλή έχει ήδη ψηφίσει τον Νόμο για τους Σγροτικούς Συνεταιρισμούς 
και έχει έτοιμο το Νομοσχέδιο για τους Αστικούς Συνεταιρισμούς(Συνε
ταιρισμούς καταναλωτών). 'Εγινε ήδη το πρώτο Πανελλαδικό Συνέδριο 
Συνεταιρισμών Καταναλωτών στην Θεσσαλονίκη. Με το άπλωμα του Συ
νεταιριστικού Κινήματος,το οποίο βοηθάμε με όλους τους τρόπους, 
θα απομακρύνουμε σύντομα τους μεσάζοντες.



~7 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ί-α 10,

1 . ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ I

Η ακρίβεια οφείλεται κατά κύριο λόγο στην διατίμηση του 
δολλαρίου και στο γεγονός ότι αρκετά αγαθά ελέγχονται και διακι- 
νούνται ατιό ολ'ίγοπώλια τιου δεν αφήνουν ελεύθερο τον ανταγωνισμό.
Η αύξηση της τιμής του δολλαρίου επηρεάζει τις τιμές των εισαγομέ- 
νων προϊόντων και των εισαγομένων πρώτων υλών. Τα εισαγόμενα αγαθά 
τα πληρώνουμε κυρίως σε δολλάρια. Και όταν το δολλάριο έχει 145 
και 140 δρχ. καταβάλλουμε ακρινή τίμημα για τα εισαγόμενα. Η ακρί
βεια λοιπόν είναι και εισαγόμενη και γίνεται μεγαλύτερη όσο 
περισσότερα εισάγουμε. Γι αυτό η προτίμηση των δικών μας προϊόντων 
δεν στηρίζει μόνο την ελληνική παραγωγή ,δεν δννει μόνο δουλειά 
στα ελληνικά χέρια,αλλά και μειώνει την ακρίβεια στο μέτρο που 
περιορίζει την εισαγωγή των ξένων προϊόντων.
Ειδικότερα καταβάλλουμε μεγάλα ποσά για την εισαγωγή του πετρελαίου, 
των γαλακτομικών προϊόντων και των κρεάτων. Ετσι έχουμε μεγάλο ποσο
στό εισαγόμενης ακρίβειας. Εάν δεν είχε γίνει η ανατίμηση του δολ
λαρίου ο πληθωρισμός θα ήταν 2,5% πιο κάτω το 1984 και 3? πιο 
κάτω το 1985. Δηλ. θα είχο^με γύρω στο 11—22%.
Αλλά και η κακή ολιγοπωλιακή οργάνωση της αγοράς αρκετών προϊόντων 
επιβαρύνει τις τιμές τους. II.χ. τα αγροτικά προϊόντα και . ιδιαίτερα 
τα οπωροκηπευτικά ελέγχονται από λίγους Χονδρέμπορους που δεσμεύουν 
την παραγωγή και διαμορφώνουν αυθαίρετα της τιμές. Επίσης ολίγο- 
πωλιακά διακινούνται και τα αναψυκτικά. Και θα πρέπει επίσης να 
προσθέσουμε και το κύκλωμα των μεσαζόντων που επιβαρύνει τις τιμές ύ  
για να εξοικονομούμε τις προμήθειες του.
Γι αυτό η μόνη λύση .είναι η ανάπτυξη των συνεταιρισμών και ~ '̂,·■*
ισχυρού καταναλωτικού κινήματος.
Οι προσπάθειες μας άρχισαν ν'αποδίδουν αλλά η αλήθεια είναι ^
απαιτέίται περισσότερη αποφασιστικότητα και καλύτερη οργάνωση.

2+4 Οι αυξήσεις των τιμών παίρνουν πίσω τις αυΕήσειε των μισθών
και των μεροκαμάτων ;Τι γίνεται με το καλάθι της νοικοκυράς;

Η ακρίβεια,ο πληθωρισμός δεν εξανέμισε την αύξηση του εισο 
δήματος όπως προπαγανδιστικά ισχυρίζονται οι αντίπαλοι του ΠΑΣΟΚ
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γιατί η πολίτική της κυβόνησης στήριζε την αγοραστική δύναμη του ε 
σοδήματος. Κατά την περίοδο 1982-1985 όλοι οι μισθωτοί με εισόδημα 
μέχρι 800 χιλ. καλύφθηκαν με την ΑΤΑ. Και να ληφθεί υπ’όψη ότι μεκ 
κε ο χρόνος εργασίας και ακολουθήθηκε πολιτική κοινωνικών παροχών 
(φροντιστήρια,εισιτήρια,βελτίωση της Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
κ.λ.π.). 'Ετσι ένα μέρος των αναγκών δεν καλύπτονται με δαπάνη του 
ατομικού εισοδήματος αλλά με το κοινωνικό μισθό δηλ. τις κοινωνι 
κές παροχές.
Αλλά ας δούμε ειδικότερα την εξέλιξη στα τελευταία χρόνια του 
πραγματικού εισοδήματος των εργαζομένων σε σχέση με το πληθωρισμό
α. μέσο ετήσιο κατώτατο ημερομ-ίσθιο
το 1979 σε σχέση με το 1978 είχε μείωση
το 1980 ” " " 1979 " ' "
το 1981 " " " 1980
το 1982 " " ” 1981 "ΑΥΞΗΣΗ
το 1984 " " " ·. 1983

(-1 ,1 %) 
(-6,3%) 
(-1 ,0 %) 
(20,5%) 
(8 ,2%)

β. Μέσος ετήσιος κατώτατος μηνιαίος μισθός

το 1979 σε σχέση με το 1978 είχε μέίωση
το 198Θ " «1 ··
το 1982 " «1 «1
το 1984 " >1 11

" 19^  ·» »·
"1981 " αύξηση

1982 "

(-2,4%)
(-3.3%)
(24,6%)

(3%)

Για αυτά είναι επίσημα στοιχεία που καμιά προπαγανδιστική σκηνο
θεσία δεν μπορεί ν'ανατρέψει. Αποδεικνύουν μια φιλολαϊκή δίκαιη 
εισοδηματική κοινωνική πολιτική που επιβεβαιώνει τη κυβέρνηση 
σαν κυβέρνηση του Λαού. Το καλάθι της νοικοκυράς στηρίχθηκε ουσια
στικά από το ΠΑΣΟΚ. Ενώ στα χρόνισ της ΝΔ συνεχώς άδιαζε γιατί οι 
αυξήσεις των μισθών και ημερομισθίων ήταν κατώτερες του πληθωρισμοί

3.ΣΤΙΣ ΔΥΤΙΚΟΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΠΟΘ 6% .ΓΙΑΤ3 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ 18%. '· .. '

Η ανατίμηση του δολλαρίου επηρέαζε πολύ λιγότερο τις 
.οικονομίες της Δ.Ευρώπης. Εχουν μικρότερο εισαγόμενα 
πληθωρισμού γιατί έχουν δικά τους προϊόντα με τα οποία υποκα- 
θιστούν τα εισαγόμενα για τα οποία έπρεπε να πληρώσουν δολλάρια. 
Ετσι ωφελούνται από την ανατίμηση. Οι δικές .μας όμως εξαγωγές 
γίνονται κατά κύριο λόγο στης ευρωπαϊκές χώρες και η πληρωμή μας 
για τα εξαγόμενα προϊόντα μας γίνεται σε ευρωπα ίκές μονάδες.
Ακόμη πρέπει να πούμε, ότι η διάρθρωση της οικονομίας τους σε 
αγαθά ευρείας κατανάλψσης δεν είναι τόσο ολιγοπωλιακή όσο στην^λλό

ι : · .
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Αλλά για να μειώσουν τον πληθωρισμό οι ευρωπαΐ'κές χώρες και τα 
εισοδήματα των εργαζομένων μείωσαν και αυστηρη γενικότερη πολι
τική εφάρμοσαν. Μια τέτοια πολιτική όμως αύξηση την άνεργε ία.
Και η κυβέρνηση θα μπορούσε να ρίξει το πληθωρισμό,αλλά μια σκληρή 
αντιπληθωριστική πολιτική οδηγεί στην αύξηση της ανεργίας. 
Παράδειγμα η Ολλανδία.Με ίωσε το 1982 το πληθωρισμό της από 5,7* 
σε 2,5% αλλά αύξησε την ανεργία κατά 50%.

(12)

4. ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ;__________

Οι μεγάλες πολεμικές δαπάνες των ΗΠΑ κάνουν τον Ομοσπονδιακό 
προϋπολογισμό ελλειμματικό. Το έλλειμμα ξεπερνάει τα 200 δισ. δολ. 
Για να καλυφθεί το έλλειμμα αυτό δανείζονται και απορροφούν από τη 
διεθνή χρηματαγορά μεγάλα ποσά δολλαρίων. Και για να τα εξασφαλίσοι 
δίνουν μεγάλα επιτόκια.
Άμεση συνέπεια τοθ μεγάλου επιτόπιου να κατευθύνονται τα δολλάρια 
στις ΗΠΑ και ν αυξάνει' διεθνώς η ζήτηση τους.
Η άνοδος όμως της τιμής του δολλαριου έχει επιπτώσεις και στις 
οικονομίες όλων των χωρών. Το ακριβό δ.λλάριο αυξάνει τη τιμή 
του εισαγόμενου στις άλλε^ χώρες αγαθών αχρού το νόμισμα τους 
υποτιμάται. Αυτή η αναταραχή που προκαλείται από τις ανατιμήσεις 
του δολλαρίου επηρεάζει γενικότερα τηις νομισματικές σχέσεις, το 
διεθνές εμπόριο και το δημόσιο χρέος πολλών χωρών. .
Για τις επιπτώσεις της αντίμησης *του Ιδολλαρίου στην ελληνική οικο-. -.·.·■ · ^ Α νομία βλέπε απάντηση 1η.  ̂ **· ·.·-

9 , ’·' . ~ - ’ < ''' · ' Επίσης να προσθέσουμε εδώ και τα εξής;
Η αύξηση του επιτοκίου κατά 1 δραχμή επιβαρύνει το προϋπολογισμό με 
κατά 1,2 δισ. διότι αυξάνει το δημόσιο χρέος,και τα έξοδα -των Ά  .7 
μισθών και των παροχών προς τις ελληνικές υπηρεσίςς του εξωτερικού.

5. 01 ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΙ ΕΠΕΝΔΥΟΥΝ.01 ΜΕΓΑΛΟΙ ΓΙΑΤΙ ΑΠΕΧΟΥΝ • -Λ’- "
Πράγματι οι μεγάλοι δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της ν'. : 

Κυβέρνησης για επενδύσεις,αν και τα αναπτυξιακά κίνητρα που θέσπισε 
ο ν. 1262/82 είναι πολύ σημαντικά. / "
Αντίθετα οι μικρομεσαίοι. έδειξαν επενδυτική δραστηριότητα. - Η. 
Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας 
το 97% του αριθμού των επενδύσεων που. έχουν εγκριθεί από την αρχή 
της εφαρμογής του Ν. 1262/82 είναι επενδθσεις μέχρι 200 εκ.
Η επενδυτική απραξία των μεγάλων έχει καθαρά πολιτικά κίνητρα. ^ -

Λ'νί'.//



Συνηθισμένοι στην ασυδοσία και στην εύνοια αρνούνται τους κανόνες 
του παιγνισιού , Και οι κανόνες της Κυβέρνησης κατοχυρώνουν τη 
6ιαφάvεια,τq χρηστή διαχείριση και τη παραγωγική διάθεση του δημόσιο 
χρήματος.
Η κυβέρνηση στηρίζει κάθε επενδυτική προσπάθεια,αλλά παρακολουθεί 
την εκτέλεση των επενδυτικών προγραμμάτων και δικαιολογημένα ζητά 
την εναρμόνιση τους με τους σκοπούς του πενταετούς. Πρ©ν από 
κάθε εκταμίευση των επιχορηγήσεων γίνονται σωστοί έλεγχοι για να 
εζασφαλίζεται η πραγματοποίηση των επενδύσεων και τα συμφέροντα 
του δημόσιου από τις υπερτιμολογήσεις.
Αυτά όμως δεν τα δέχονται. Νοσταλγούν ακόμη τη ρεμούλα των 

παροχών ,την εποχή της Δεξιάς που ανέλεγκτα έπαιρναν επιχορηγήσεις 
για δήθεν επενδύσεις,ενώ στβ πραγματικότητα έκαναν καταθέσεις 
σε ξένες τράπεζες. Έτσι δημιουργληθηκαν οι προβληματικές επιχει
ρήσεις. Παραθέτουμε πιο κάτω ένα χαρακτηριστικό πίνακα της Τράπεζας 
της Ελλάδας που δείχνει ότι από το σύνολο των χρηματοδοτήσεων ένα 
μικρό μέρος πήγαινε σε επενδύσεις.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ- ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ σε ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ 1976 *, 1977 1978 1979 1980
ΣΥΝΟΛΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔ.
ΒΙΟΜΗΧΑΝ. 115.612 147.449 184.267 224.888 285.482

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΗΣΗ ΒΙΟΤΕ 
ΧΝΙΑΣ .. • 17.405 23.506

• “ -»·'■ .. -· > 

33.367 42.272 48.429

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ
ΒΙΟΤ/ΝΙΑΣ 30.320 33.325 34.790 48.446 ' 60.438
Ν/ΣΜΕΣ
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
ΒΙΟΜΗΧ/ΑΣ 22.836 30.121

• , 4
38.090 49.275 64.395

* ΠΗΓΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Πρέπει όμως να προσθέσουμε ότι και στα χρόνια της Ν.Δ. οι επενδύ- 
οεις είχαν πέσει.
Αιτία όμως τότε ήταν το χάλι της ελληνικής οικονομίας.
Και το χάλι αυτό το ομολόγησε, ο κ. Αβέρωψ ο οποίος τον Σεπτέμβρη 
του 1981 σε μυστική αναφορά ταυ προς τον Πρωθυπουργό κ. Γ.Ράλλη 
έγραφε:
"... Από τη μελέτη των κυριοτέρων στοιχείων καταλήγω στο παρά 
πολύ ανησυχητικό συμπέρασμα για τη πορεία της οικονομίας. Καταλήγω 
στο ότι αν από τώρα δε© ληφθούν μέτρα στο τέλος του έτους η κατάσταση



% /
θα ε ί να ι αουμάζευτ η'
II Kuiduiauu όμως υυμαξεύιηκε .υ  χιιιήψομυς υ iu j u í  ι η υ ι ,  ιυ ι ι ι ι ν δ υ ι ι κ ό  
κλίμα βελτιώθηκε ,η ελληνική οικονομία μπήκε στπ φάση της ανάκαμψης 
Και αυτό είναι επίτευγμα του ΠΑΣΟΚ.

6. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΑΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΤΗ* ΔΕΞΙΑΣ ;

Η αποκάλυψη των σκανδάλων 6εν είναι εύκολη υπόθεση. Σκάνδαλα 
πράγματι έγιναν,αλλά με τέτοιο καλοστημένο τρόπο,ώστε η παρανομία 
να καλύπτεται με νομιμοφάνεια που κάνει πολύ δύσκολη τη δικαστική 
απόδειξη. Διότι οι νόμοι τους έδιναν την ευχέρεια για διάφορες 
ερμηνείες και για καταστρατήγηση του δημόσιου συμφέροντος.
Όταν λοιπόν παρουσιάζονται τόσες δυσκολίες είναι προτιμότερη η 
πολιτική και οικονομική αποκάλυψη και αυτό αρχίσαμε να το κάνουμε 
ρίχνοντας φως στους οικονομικούς φακέλλους των προβληματικών 
επιχειρήσεων.

7. Η Ν.Δ. ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ CTI ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ .ΠΟΙΑ ΕΙΝΑ 
Η ΑΛΗΘΕΙΑ; ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ;_______

Ο ισχυρισμός της Ν.Δ. ότι κινδύνεύει η ατομική ιδιοκτησία
*1.αποτελεί καθαρή κινδυνολογία και αποδεικνύει την αδυναμία της να βρ 

σοβαρά πειστικά επιχειρήματα.
Παρουσιάζεται δήθεν εγγυητής της ατομικής ιδιοκτησίας,ενώ π ιδεο
λογία της KaL η πρακτική της υπηρετούν τπη μεγάλη ιδιοκτησία και 
τη μεγάλη οικονομική δύναμη. Και όταν μικά για οικονομική ελευθερία 
εννοεί ακριβώς την ελευθερία του οικονομικά ισχυρού να στηρίζει τον 
οικονομικά αδύνατο.
Απόδειξη αυτού είναι οι ανεξέλεκτες οικονομικές παροχές,τα κίνητρα, 
τα σκανδαλώδη δάνεια,οι φοροαπαλλαγές που έδινε στα μονοπώλια και 
τα ξεπούλημα των παραγωγικών πόρων της χώρας.
Το ΠΑΣΟΚ στηρίζει την ατομική ιδιοκτησία, και την ιδιωτική πρωτο
βουλία. Μόνο οι στρατηγικοί τομείς της οικονομίας θα κοινωνικό- - i 
ποιηθούν.
Το ΠΑΣΟΚ στηρίζει τη μικτή οικονρμία. Δηλαδή στρρίζει τη συνύπαρξη 
του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και το κοινωνικό ή τομέα λαΐ’κής 
βάσης. Μέσα στα πλαίσια της μικτής οικονομίας η ατομική ιδιοκτησία' 
πρέπει και μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Γι αυτό τη στηρίζουμε ·. 
και απόδειξη της πολιτικής μας για την ατομική ιδιοκτησία είναι και 
το πρόγραμμα της λαί'κής εττέγης και της ανέγερσης των εργατικών 
κατοικιών.



Μας κατηγορούν ότι δίνουμε αυξημένα κίνητρα στους συνεταιρισμούς. 
Αλλά χωρίς αυτά τα κίνητρα ο συνεταιρισμός θα συντρίβει κάτω από 
τον σκληρό ανταγωνισμό των μονοπωλίων και των μεγάλων επιχειρήσεων. 
Με το συνεταιρισμό αξιοποιείται η ατομική ιδιοκτησία διότι η 
ιδιοκτησία αξίζει ανάλογα με τη παραγωγή της και το εισόδημα που 
δίνει. Και πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα ότι κυριότητα παραμένει 
στον συνεταιρισμένο αγρότη που συμμετέχει στον συνεταιρισμό μόνον 
εφ'όσον θέλει.
Για το ΠΑΣΟΚ ο Συν/σμός είναι μοχλός οικονομικής ανάπτυξης που θα 
απαλλάξει τον αγρότη από τον μεσάζοντα και τον έμπορο και θα τον 
κάμει να νιώσει για πρώτη φορά ότι η περιουσία του και η συμμετοχή 
του του εγγυώνται το καλύτερο αύριο.

8. ΓΙΑΤΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟ ΙΗΣΗ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ 0 ΕΛΕΓΧΟ* ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ THt ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ;

Η κοινωνικοποίηση δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ηθελε μελέτη 
προετοιμασία και επιλογή του κατάλληλου χρόνου. Δεν καθυστέρησε 
'Αλλωστε ο νόμος για τις κοινωνικοποιήσεις ψηφίστηκε ταν Μάη 
του 1983 και δεν μπορούσε να προηγηθεί από τη ψήφιση ταυ αντί 
330 που εξυγίανε το συνδι>1ρ.λισμό και τοθς βασικούς νόμους της 
αποκέντρκοσης και της αυτοδιοίκησης.και του Ν.1262/82 που έθεσε 
τις βάσεις της αναπτυξιακής πολιτικής.
Και ο έλεγχος των στρατηγικών τομέων της οικονομίας άρχισε 
και προχώρησε με μελέτη -και υπευθυνότητα. Θα είχε αποδώσει "περισσό
τερα και -καλύτερα εάν η στήριξη και η συμμετοχή του Λαού ήταν 
ουσιαστικότερη. Απόδειξη πάντως ότι δεν καθυστέρησε ο έλεγχος 
είναι η αντιμετώπιση των προβληματικών επιχειρήσεων, και η ψήφιση 
του νόμου για τα Εποπτικά Συμβούλια των μεταλλείων Σκαλιστήρη.

-■ - 1 . /9. Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΙΑ.ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΠΑΣΟΚ τα 4 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ"~ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΚΗΙ Η - ΤΗΣ . ;

Πράγματι υπάρχει ανεργία. Το ποσοστό όμως στην Ελλάδα είναι 
8-8,5% του ενεργού πληθυσμού,ενώ ο μέσος όρος των χωρών της ΕΟΚ 
είναι 11%.
Η ανεργία οφείλεται στη στασιμότητα,στην επενδυτική απραξάι„γιατί 
μόνο οι παραγωγικές επενδύσεις δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης. 
Το ΠΑΣΟΚ απο την αρχή θέσπισε και ακολούθησε μια αναπτυξιακή πολιτι
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κή που δίνει κύρ La σημασία στη δημιοθργία νέων θέσεων εργασίας* 
Εφ'όσον πραγματοποιηθούν οι εγκριθείσες επενδύσεις του Ν.1262/82 
θα δημιουργηθούν 55.000 νέες θέσεις εργασίας από τις οποίες 43.000 
θα είναι στη μεταποίηση. Η μείωση της ανεργίας αποτελεί βασικό στό
χο και τπυ δετούς. Αλλά η αντιμετώπιση της απαιτεί χρόμο και επί
λυση των διαρθρωτικών αδυναμιών της οικονομίας μας.
Η Ν.Δ. καπηλεύεται το πρόβλημα της ανεργίας. Η πολιτική της δεν 
αποβλέπει στην λύση τ—υ προβλήματος,αλλά στην αύληση των κερδών 
των επενδυτών,έστω και αν . αυτό αυξάνει τους άνεργους. Απέναντι 
στην καπιταλιστική αντίληψη που χάρις του κέρδους θέλει ν'αντι
καθιστά την εργατική δύναμη με σύγχρονη τεχνολογία,η πολιτική του 
ΠΑΣΟΚ αζιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία γ.ι νά αυξάνει ** η παραγω
γικότητα, αλλά σε συνδυασμό με την απασχόληση των εργαζομένων.
Η κυβέρνηση όμως δεν αρκέσθηκε ν'αναμένει την απόδοση των 
μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων. Έλαβε και άμεσα μέτρα για 
να περιορίσει την ανεργία.
Κατάρτισε ειδικά προγράμματα για την άμεση παροχή εργασίας.
Σε εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών το Υπουργείο Εσωτειρκών διέ
θεσε μέσω των Αήμων και Κοινοτήτων τα εξής ποσά:

το 1983 2.762.000.0(Λϊ δρχ.
το 1984 4.664.000.000
το 1985 .. 6.000.000.000

·% - ' ’ -· '»_··- *

. ·.. / ·■' '· · ‘ .· - ·'.,*· ¿! *' - 4 · . . '· .·* . ' . - —’s,-Επίσης με τα ειδικά προγράμματα .*του ΟΑΕΔ από τέλη του 1982 έως
.*--·· j , - · . . - . ■ ■ · '  ' * ·■>···-. '*'··* .-τ,,.·-και το τιρώτο τρίμηνο του 1985 δημιουργήθηκαν -και επιδοτήθηκαν ~.. ....

s ν . - ·*-’ '· . ·■-- ·.·*■ ...f -9‘Μ42 χιλ. νέες θέσεις ερτασίας σε 650 δήμους ,κοινότητες ,επιχειρή- · ζ $ !-- z:σεις και συνεταιρισμούς. · .' ■·■ -- : 'V· ·"’ - ’-i ν’.·*Απ'αυτές οι 16 χιλιάδες νέες θέσεις είναι θέσεις νέων μέχρι 30 ετών.

10. ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΧΤΥΠΗΣΕ ΣΑΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
Ναι,η καταπολέμηση τηςν φοροδιαφυγής άρχισε ν'αποδίδει ση

μαντικά αποτελέσματα. Το 1982 η πάταξη της φοροδιαφυγής απόδωσε 
20,δισ. Το 1983 30 δισ. και το 1984 69 δισ. Αυτά είναι επίσημα 
διασταυρωμένα στοιχεία. ' , -
Τα αποτελέσματα αυτά οφείλονται στην οργάνωση και καλύτερα 'λει
τουργία του μηχανογραφικού Κέντρου του Υπουργείου Οικονομικών 
(ΜΗΚΥΟ) στον έλεγχο των τιμολογίων και δελτίων αποστολής και κάθε ’ 
πρόσφορου για την παταξη φορολογικούμστοιχείου. _
Επίσης στη δραστηριοποίηση της ΥΠΕΔΑ-υπηρεσίας ελέγχου διακίνησης ··, 
αγαθών-και στην προτεριαότητα που ορίσθηκε για συστηματικό έλεγχο..,*

/·*
■*/: ’
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διακίνησηςα αγαθών- καί στη προτεραιότητα που ορισίηκε για συστημα
τικό έλεγχο των μεγάλων επιχειρήσεων,χωρίς να αμελείται ο.έλεγχος 
και των μικρών.
Μέσα στο 1985 το Υπουργείο Οικονομικών θα καθιερώσει μοναδικό 
συντελεστή κέρδους επό του τζίρου των επιχειρήσεων που τηρούν 
βιβλία Β.Γ και Α κατηγορίας και επίσης συντελεστή μοναδικού κέρδους 
για τις. αγορές των επιχειρήσεων που τηρούν ». βιβλία ιΑ κατηγο
ρίας η δεν υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων. Το ύφος των συντελεστών 
δεν θα καθορισθεί αυθαίρετα, αλλά ύστερα από συνεννόηση με τους 
επιχειρηματίες. Θα τεθεί έτσι-.τέρμα στις αβεβαιότητες και στις 
πομηρές δυνατότητες που δίνει το μέχρι τώρα σύστημα του κατώτερου 
και ανώτερου συντελεστή.
Η συνεχή προσπάθεια της Κυβέρνησης θ'αποδώσει καλύτερα ακόμα απο
τελέσματα. 'Ετσι θ ‘αυξηθούν τα δημόσια έσοδα και θα ικανοποιηθεί 
το αίσθημα της φορολογικής δικαιοσύνης

Π. ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΗ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΈΑΡΩΝ;

Το ΠΑΣΟΚ δεν ισχυρίζεται ότι αποκατάστησε φορολογική δικαιο
σύνη. Αλλά δικαιούται να ιγχοστηρΐζει ότι εφάρμοζει πολύ πιο δίκαιτ
Φορολογ ία.
Εφάρμοσε τιμαριθμοποίηση των φορολογικών κλιμακίων και αύξηση 
της μείωσης των φόρων, και χορήγησε έκπτωση . εισοδήματος και στους 
εμπόρους και βιοχέχνες. Αναγνώρισε -γ«*α πρώτη φορά δαπάνες που 
πρέπει για κοινωνικούς λόγους να μη φορολογούνται π.χ. τα ενοίκια 
και τις δαπάνες των βρεφονηπιακών σταθμών.Με τη φορολογική,εισο
δηματική και γενικότερα τη κοινωνική πολιτική του ΠΑΣΟΚ αυξήθηκε ■ 
το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημά των χαμηλόμισθων και μεσαίων εισοτ 
δημάτων.
Παραθέτουμε ένα χαρακτηρισιτκό παράδειγμα φορολογικών ελαφρύνσεών'

0 9

εισόδημα μισθωτού 
με συζυγο+2 παί-δια 688.000 δρχ. • 798.000 δρχ ,
φόρος 1981 98.796 δρχ. 1 ·

.φόρος 1984 33.520 δρχ.
φόρος 1985 ........ 26.168 6ΡΧ·
Επίσης βελτιώσαμε τη 
Τώρα οι άμεσοι είναι 
Το 1981 ήταν άμεσοι

σχέση αμέσων και εμμέσων 
31% και οι έμμεσοι 69%. 

28% και έμμεσοι 72%.

φόρων κατα 3%.
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

1. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ;
ΟΙ διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ συνδέονται 

με τις άμεσες ανάγκες για την αντιμετώπιση των κρίσιμων εθνικών μας 
προβλημάτων και τους στρατηγικούς στόχους που έθεσε το ΠΑΣΟΚστο 
Συμβόλαιο του με το Λαό το 1981 και άρχισε να κατακτά από το 1981 
μέχρι σήμερα η Κυβέρνηση του- σταθμίζοντας προσεχτικά τα βήματα της 
ανάλογα με τις εξελίξεις στον συσχετισμό των .δυνάμεων στο διεθνή 
χώρο και ειδικότερα στην περιοχή μας.
Τους στόχους δηλαδή:
-για την απώτερη διάλυση και των δυο ψυχροπολεμικών μπλοκ:του 
ΝΑΤΟ και του Συμφώνου της Βαρσοβίας.
-για μια γνήσια ανεξάρτητη ελληνική εξωτερική πολιτική 
-για μια αποτελεσματική εθνική αμυντική πολιτική
-για μια ενεργό συμμετοχή στην διεθνή ύφεση,τον αφοπλισμό και την 
παγκόσμια ειρήνη
-για μια στέρεη θεμελίωση της αυτοδύναμης και ανεξάρτητης οικονομικής 
και κοινωνικής ανάπτυξης.

Αυτό σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί πράγματι μια πολυδιάστατη 
εξωτερική πολιτική που αποβλέπει:
ΠΡΩΤΟ: στην έξω από κάθε ασύμφορη" συμμαχική " δέσμευση ανυποχώρητη 
προάσπιση των εθνικών συμφερόντων ή δικαιωμάτων όταν και όπου 
αυτοί απειλούνται όπως συμβαίνει με τις βλέψεις των τούρκων στο 
Αιγαίο,τις αμφισβητήσεις κυριαρχικών μας διακιωμάτων στο 
πλαίσιο της Ατλαντικής συμμαχίας,την κατοχή του 40% της Κύπρου 
από τις δυνάμεις του ΑΤΤΙΛΑ,τις δραστηριότητες ξένων βάσεων στη 
χωρά μας που μπορούν να μας εκθέσουν σε κίνδυνο αφανισμού ή να 
υπονομεύσουν την εθνική μας Άμυνα ,τη λήψη αποφάσεων από ξένα 
κέντρα μέσα στην ΕΟΚ που μπορούν να δεσμεύσουν τις εθνικές μας 
επιλογές για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.
ΔΕΥΤΕΡΟ: Στην σταθερή και πολύπλευρη ανάπτυξη φιλικών σχέσεων 
σε παγκόσμια κλίμακα και ιδιαίτερα με τα Βαλκάνια,με τους @Λαούς 
της Μεσογείου,με τη Δυτική και Ανατολική Ευρώπη και με το Αραβικό 
Εθνος που αποτελεί δυναμικό παράγοντα στην πορεία του κόσμου.
Ανάπτυξη σχέσεων που βοηθούν στη διεθνή ακτινοβολία της χώρας μας 
και συμβάλουν στην υποστήριξη των εθνικών μας θεμάτων.
ΤΡΙΤΟ: στην αυτοδύναμη Αμυντική Θωράκιση της χώρας μας,στη συνεχή 
βελτίωση της ετοιμότητας των ενόπλων δυνάμεων μας, το σύγχρονο
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εξοπλισμό τους και τη σωστή διάταξη τους με δάση τους πραγματικούς 
Ανατολών κινδύνφυς που απειλούν και όχι τους υποθετικούς στό

χους των συμμαχικών σχεδιαστών.
ΤΑΤΑΡΤΟ ,στην προώθηση ενός εθνικού δημοκρατικού προγραμματισμού 
οικονομικής ανάπτυξης που να υποστηρίζει ταυτόχρονα και να δυναμώ
νει την άμυνα της χώρας και την απόδοση των προγραμμάτων για μια 
σύγχρονη ελληνική πολεμική βιομηχανία υψηλής τφφολογίας,για μια 
εφαρμοσμένη έρευνα σε θέματα κυρ ίθ£ που αφορούν ηλεκτρονικά 
συστήματα.

ΠΕΜΠΤΟ,στην ένταση των προσπαθειών και των διεθνών πρωτοβουλιών για 
την επικράτηση των αρχών της ευρωπα@ϊκής επίλυσης των παγκόσμιων 
διαφορών,στην ενίσχυση των κινήσεων για διεθνή ειρήνη και 
συνεργασία μεταξύ όλων των χωρών,στη σφυρηλάτηση της αλληλεγγύης 
μεταξύ των Λαών που αγωνίζονται για την εθνική τους ανεξαρτησία 
και μάχονται τον ιμπεριαλισμό,στη συμβολή ^ια την διάλυση κάθε 
στρατιωτικής συμμαχίας ή συνασπισμού που μπορεί να στραφεί ενάντια 
στην ειρήνη και την αυτοδιάθεση των Λαών και να οδηγήσει σε παγκόσμια 
πόλωση και καταστροφή ιδιαίτερα του ευρωπαϊκού ή μεσογειακού χώρου.

2. ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΧΩΡΑ ΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ;

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι οι συμφωνίες της Γιαλτας και του 
Ποτσδαμ χώρισαν τον παγκόσμιο χάρτη και ιδιαίτερα τις θερμές 
περιοχές του σε δυό χώρους ζωτικούς για τις υπερδυνάμεις αλλά 
ασφυχτιούν για τις χώρες της επιρροής τους και ακόμα ασφυχτικότε- 
ρους για τις μικρότερες από τις χώρες αυτές.
Είναι επίσης γεγονός ότι η βαριά σκιά του πολύπλευρου,σερατιωτικού 
οικονομικού,πολιτικού,τεχνολογικού,πολιτιστικού ανταγώνισμού τείνει 
να παγώσει τις σφαίρες επιρροής και να ακινητοποίήσει περισσότερο 
τα μικρά έθνη,τις κοινωνίες και τους Λαούς τους.
0 παγκόσμιος διπολισμός,τα μπλοκ και τα στρατόπεδα αποτελούν 
άρα^ένα δυσάρεστο ιστορικό δεδομένο που περιορίζει τις κινήσεις 
κάθε μιαρής όπως η Ελλάδα χώρας όταν μάλιστα είναι ενταγμςνη 
σ'έναν από τους δυό "κόσμους".

Αλλο όμως το δεδομένο και άλλο η αποδοχή του. Το πρόβλημα 
δηλαδή βρίσκεται στον αν δέχεται κανείς ή όχι τη λογική του 
διαμοιρασμού του κόσμου και την ύπαρξη των ψυχροπολεμικών μπλοκ.

03



Αρνούμενο σαν αναγκαστική τη λογική αυτή το ΠΑΣΟΚ,όπως και άλλα 
εθνικοαπελευθερωτικά και σοσιαλιστικά κι νήματα, ανέδειξε και στη 
θεωρία και στην πράξη ότι και,είναι δυνατόν μια μικρή χώρα σαν 
την Ελλάδα να ασκήσει και ανεξάρτητη και πολυδιάστατη εξωτερική 
πολιτική. Και αυτό γιατί:

πρώτον,τα πάντα δεν υπάγονται ούτε εκπορεύονται μόνο από τον αντα
γωνισμό των δυό υπερδυνάμεων.
δεύτερο, στο εσωτερικό κάθε μιας από τις δυο δομές υπάρχουν αντιφά
σεις ,αντ ιθέσε ι ς και αδυναμίες που ανοίγουν ρωγμές για όποιον θέλει 
να τις εκμεταλλευτεί.
τρίτο,στην αντίθεση μεταξύ Ανατολής και Δύσης προστίθεται και η 
αντίθεση μεταξύ Βορρά και Νότου προσδίδουν μιαν άλλη δυναμική στις 
διεθνείς εξελίξεις και δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερα περιθώρια 
ελιγμών.
Γι αυτό και ο απόλυτος εκμηδενισμός των αντιθέσεων και των δια
φοροποιήσεων που προβάλλεται σαν μοναδική λύση είτε από αυτούς 
που θεωρούν υποχρεωτική την πρόσδεση μιας μικρής χώρας στο άρμα 
της μιας ή της άλλης υπερδύναμης,είτε από αυτούς που θεωρούν 
αναπόφευκτη τη μετωπική σύγκρουση είναι θέση καιανιστόρητη και 
τυχοδιωκτική.

Αντίθετα,μια πολυδυναμική , πολυδιάστατη και χωρίς προκαταλεί^ 
ψεις εξωτερική πολιτική και αξιοποιεί τολμηρά όλο το πλέγμα των 
αντιθέσεων και των ρωγμών του σύγχρονου κόσμου αποτελεί για μια 
μικρή χωρά σαν την Ελλάδα όχι μόνο μια δυνατή ριζοσπαστική πολι
τική αλλά και τη μόνη ρεαλιστική και βιώσιμη διέξοδο.
Η αντίληψη άλλωστε αυτή είναι συστατικό στοιχείο του τρίτου δρό
μου. Δρόμου στον οποίον συνυπάρχουν σοβαροί περιορισμοί μα και 
τεράστιες δυνατότητες στην πορεία του. Ο σωστός συνδυασμός της 
τολμηρής αξιοποίησης των δυνατοτήτων και της συνεπής επίγνωσης των 
περιορισμών επιτρΜει το ρεαλιστικό αλλά και αταλάντευτο σχεδιασμό 
μιας εξωτερικής πολιτικής με ολόπλευρες,αδέσμευτες και πολυδιάστα
τες πρωτοβουλίες .

Προϋπόθεση για την αυτόνομη,ανεξάρτητη,ασφαλή και νικηφόρα πο
ρεία για τον εθνικό αυτοπροσδιορισμό είναι η σωστή αξιολόγηση 
του εκάστοτε διεθνή συσχετισμού δυνάμεων και η επιτυχημένη ένταξη 
της χώρας στην εκάστοτε ευρωπαϊκή,μεσογειακή και βαλκανική συγκυρία

Με τον τρόπο αυτό η ανεξάρτητη και πολυδιάστατη εξωτερική πο
λιτική συμβάλλει επίσης αποφασιστικά στην αναδιάρθρωση των ψυχροπο 
λεμικών μπλοκ και οδηγεί στη δημιουργία μιας νέας διεθνούς τάξης



πραγμάτων,με σχεσεις ισοτίμιας,αυτονομίας και ανεξαρτησίας μεταξύ 
εθνών και λαών.

3. ΠΟΣΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ;

Είναι γνωστό και δηλωμένο ότι βασικοί στρατηγικός προσανατολισμός 
του ΠΑΣΟΚ παραμένει η διάλυση των δυο ψυχροπολεμικών συνασπισμών: 
του ΝΑΤΟ και του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Και μέσα σ'αυτή τη στρα
τηγική εντάσσεται και η θέση του ΠΑΣΟΚ για την αποχώρηση της χώρας 
μας από την Ατλαντική Συμμαχία. ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΑΡΧΗΣ.
Πέρα όμως από το θέμα αρχής,υπάρχει και η πραγματικότητα και η 
φύση της Ατλαντικής Συμμαχίας και η δεδομένη σχέση της χώρας μας 
με αυτήν. Μια σχέση ιδιότυπη, Αφού είμαστε η μόνη χωρα-μέλος του 
ΝΑΤΟ που απειλείται από μια άλλη χώρα μέλος της Συμμαχίας. Οι Τουρ
κικές ενοπλες δυνάμεις εξοπλίζονται και εκσυγχρονίζονται ,ενώ κλι
μακώνονται επικίνδυνα τόσο οι διεκδικήσεις όσο και οι παραβιάσεις 
της Τουρκίας στο Αιγαίο.
Υπήρξαν επίση^πρόσφατες πικρές εμπειρίες του βασιλικού πραξικο
πήματος του 1965,η εφτάχρονη δικτατορία και ο Αττίλας στην Κύπρο.
ΌΠως υπήρξαν τα αρνητικά δεδομένα των ΝΑΤΟικών σχεδιασμών σε ό,τι 
αφορά τα θέματα της εθνικής μας άμυνας(μη εγγύηση των ανατολικών 
μας συνόρων,διάταξη ενόπλων δυνάμεων μονο ως προς την υποθετική 
περίπτωση του "εκ Βορρά κινδύνου" κίνδυνος διαρροής αμυντικών πλη
ροφοριών προς την Τουρκία,Συμφωνία ΡΟΤΖΕΡΣ,πυρηνικά όπλα,ξένες 
βάσεις κ .λ.π.).
Ξεκινώντας λοιπόν από τα ιίΓιορικά δεδομένα τόσο της ύπαρξης των 
δυό μπλοκ που εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται διεθνή πραγματικότητα 
όσο και της ιδιότυπης σχέσης της χώρας μας με την Ατλαντική Συμμα
χία,η εξωτερική πολιτική του ΠΑΣΟΚ συνεπής προς τις διακηρύγμένες 
αρχές και θέσεις της προωθεί και απέναντι στο ΝΑΤΟ μια υπερήφανη 
Ανεξάρτητη και Πολυδιάστατη πολιτική που προχωρεί σταθερά προς την 
κατεύθυνση της πλήρους πολιτικοστρατιωτικής αποδέσμευσης αλλά που 
γνωρίζει ότι αυτή χρειάζεται χρόνο,στάθμιση των αντικειμενικών συν
θηκών και του συσχετισμού δυνάμεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 
εξωτερικό.
Μια Ανεξάρτητη δηλαδή και πολυδιάστατη πολιτική που εξυπηρετεί 
αυστηρά τα εθνικά μας συμφέροντα αποδέσμευοντας τα από συμμαχικές 
δεσμεύσεις που τα απεμπωλούν αλλά και αποφεύγΟντας κάθε τυχοδιωκτι-
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κή και ανιστόρητη μετωπική σύγκρουση.
Μια πολιτική που δεν φυμώνει τη χώρα και κάνει κινήσεις που κατο
χυρώνουν πάνω απ'όλα την εδαφική μας ακεραιότητα.
Γι αυτό και τηρώντας τους όρους του Συμβολαίου του με το Λαό το 
ΠΑΣΟΚ ,προχώρησε,
- στην αμφισβήτηση της συμφνωίας ΡΟΤΖΕΡΣ που απεμπολούσε κυριαρχι
κά μας διακιώματα
-στην αναστολή της συμμετοχής μας σε ΝΑΤΟικά γυμνάσια εφόσον η 
Τουρκία αμφισβητεί τα εθνικά κυριαρχικά μας δικαιώματα στη Λήμνο 
και η Ατλαντική Συμμαχία δεν αναγνωρίζει τον τούρκικο επεκτατισμό 
ως το πραγματικό αίτιο των προβλημάτων συνοχής της ΝΑ πτέρυγας 
της Συμμαχίας
- απορρίπτει την ίδρυση του στρατηγείου της Λάρισας,εφόσον δεν 
ορίζονται ρητά τα όρια της επιχειρησιακής ευθύνης της Ελληνικής 
Αεροπορίας τόσο σε εποχή ειρήνης όσο και σε εποχή πολέμου
- αναπροσάμροσε το Εθνικό Αμυντικό Δόγμα στην βάση της τουρκικής
απειλής
-έθεσε τις Ενοπλες Δυνάμεις κάτω απο αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο 
-υπόγραφε την ιστορική συμφωνία για την απομάκρυνση των Αμερικα
νικών Βάσεων
-στεγανοποίηση για τη μεταβατική περίοδο που αυτές θα υπάρξουν 
τον εθνικό αμυντικό σχεδιαμσό
-ανέστειλε τις όποιες λειτουργίες των βάσεων θα μπορούσαν να 
βλάφουν εθνικά συμφέροντα ή να επηρρεάσουν τις σχέσεις με φιλι
κές μας χώρες.
-κατάφερε να επιβληθεί απαράβατα η αρχή της αναλογίας 7:10 στη 
χορήγηση βοήθειας προς Ελλάδα και Τουρκία και να βελτιώσει τους 
όρους χορήγησης του μισού από την προβλεάόμμνη βοήθεια.
-κατέστησε σεβαστή την πολιτική αυτονομία της ελληνικής κυβέρνησης 
και το δικαίωμα της„να αναλμβάνει κάθε πρωτοβουλία που αντανακλά 
τις ιδεολογικές της θέσεις και εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα, 
-προχωρεί στην απομάκρυνση των πυρηνικών όπλων του ΝΑΤΟ που βρίσ
κονται στη χώρα μας.
-προωθεί την αποπυρηνικοποίηση της Βαλκανικής ,τη Μεσογειακή Συνερ 
γασία,το διάλογο Βορρά-Νότου,τη στήριξη πολύπλευρων σχέσεων με τις 
Ανατολικές χώρες και τη Σοβιετική Ενωση,το διάμεσολαβήτικό ρόλο 
στις σχέσεις με τον.τρίτο κόσμο,τις κινήσεις για την παγκόσμια 
Ειρήνη και τον Αφοπλισμό.

Με άλλα λόγια η πολιτική του ΠΑΣΟΚ είναι τέτοια που η προσωρι 
νή παραμονή στο ΝΑΤΟ δεν δέσμευσε ούτε τον Ανεξάρτητο ούτε τον



πολυδιάστατο χαρακτήρα της.

4.ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟΣ Ο ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΟΤΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΑΣΕ ΤΑ 
ΔΙΕΘΝΗ ΤΗΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ;

Ο ισχυρισμός αυτός δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα.
Και αν η Δεξιά τον προβάλει δεν είναι γιατί τον πιστεύει αλλά για
τί της τον επιβάλουν ο ρόλος της,η φύση της και οι σχέσεις της με 
τα ¿ένα κέντρα αποφάσεων. Σχέσεις 'άλλωστε που την έκαννα να ταυ
τίζει ή να θεωρεί συνώνυμες τις λέξεις έρεισμα και εξάρτηση.
0 ισχυρισμός αυτός αποτελεί επίσης μέρος της όλης κινδυνολογίας 
που χρησιμοποιεί η Δεξιά ώς την έσχατη μέθοδο που της έχει απομεί- 
νει απέναντι στην δικαίωση του ΠΑΣΟΚ. Γιατί στις δεκαετίες που 
άσκησε τη μονοδιάστατη και μονόπλευρη πολιτική της εξάρτησης 
και του "ανήκομεν εις την Δύση" η ελληνική εξωτερική πολιτική 
πήγαινε από υποχώρηση σε υπαναχώρηση,τα εθνικά μας θέματα οδηγή
θηκαν σε αδιέξοδο και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα συχνά απεμπο·1 
λήθηκαν.Τώρα που η πολυδιάστατη και ανεξάρτητη πολιτική του ΠΑΣΟΚ 
γίνεται πραγματικότητα και αποφέρει τους καρπούς της ο Λαός ξέρει 
ότι εναλλακτική λύση στην τυφλή υποταγή της εθνικής μας πολιτικής 
στα κελεύσματα και τις βουλές των υπεραΤτΛΛ»/τ ικών ιδιαίτερα συμμά
χων υπάρχει και δε σημαίνει απώλεια ερεισμάτων.
Πρώτον,γιατί αμφισβητώντας οποιαδήποτε συμμαχική ή άλλη δέσμευση 
που αναλαμβάνεται άνευ όρωνή που καθιστά την αποδέσμευση αδύνατη 
όταν η δέσμευση παύει να είναι εθνικά συμφέρουσα,η εξωτερική πο
λιτική του ΠΑΣΟΚ δεν αφήνει τη 'χώρα χωρίς ερείσματα αλλά αντίθετα 
κάνει πιο σεβαστή’και πιο αποτελεσματική την υποστήριξη των εθνι
κών μας θεμάτων.
Δεύτερο γιατί επαναπροσανατολίζοντας τους Εθνικούς αμυντικούς σχε 
διασμούς βάση των πραγματικών εθνικών κινδύνων και όχι μόνο βάση 
των ΝΑΤΟικών αναγκών η εξωτερική πολιτική του ΠΑΣΟΚ δεν χάνει τα 
ερείσματα της αλλά απαιτεί ένα ακόμη πιο σίγουρο την ισχυροποίη
ση της Εθνικής Αμυντικής Θωράκισης που βελτιώνει την διαπραγμα- 
τεϊ^κή θέση της χώρας και αποθαρρύνει οποιαδήποτε επιβολή.
Τρίτο,γιατί αναπτύσσοντας αδέσμευτα και χωρίς προκαταλήψεις φιλικές 
σχέσεις σε διεθνή κλίμακα και ιδιαίτερα στα Βαλκάνια,τη Μεσόγειο 
και τον Αραβικό Κόσμο,η εξωτερική πολιτική του ΠΑΣΟΚ ’.δεν χάνει 
ερείσματα αλλά καθιστά ακόμα πιο αισθητή την παρουσία της Ελλάδας 
στον κόσμο και στον ιδαίτερο ιστορικό της χώρο και προάγει τα



εθνικά μας θέματα δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερες οικονομικές 
πολιτικές και διπλωματικές δυνατότητες για την υποστήριξη τους.
Τέταρτο,γιατί πρωταγωνιστώντας με διεθνείς πρωτοβουλίες και ει
ρηνευτικές μεσολαβήσεις στις προσπάθειες για παγκόσμια ύφεση και 
επικράτβφητιΐς ειρήνης ιδιαίτερα στην περιοχή μας,η εξωτερική πο
λιτική του ΠΑΣΟΚ δεν χάνει ερείσματα αλλά αποκτά ακόμα περισσό
τερα συμβάλλοντας ταυτόχρονα όχι μόνο στην απομάκρυνση του πυρη
νικού ολέθρου ,αλλά και στην ανύφωση του κύρους της χώρας μας.

5. ΜΗΠΩΣ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΗΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ 
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ;

Η εξωτερική πολιτική του ΠΑΣΟΚ δεν οδήγησε ούτε και θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε απομόνωση γιατί δεν υπήρξε· ούτε είναι πολιτική 
απομόνωσης.
Είναι ενεργός,δυναμική πολιτική,η οποία δημιουργεί εκείνο το 
πλέγμα των διεθνών διασυνδέσεων που εγγυάται την εδαφική ακε
ραιότητα και ανεξαρτησία της 'χωόας καθώς και την εξυπηρέτηση
των ευρύτερων συμφερόντων της.
Είναι πολιτική ρεαλισμού που στηρίζεται στην αρχή της διακρατι
κής ισοτιμίας και του αμοιβαίου σεβασμού. Που εκτιμά τις ιστο
ρικές συνθήκες και εξετάζει ανάλογα κάθε περίπτωση συμμαχίας 
εφόσον αυτή είναι απαραίτητη και εφόσον στην πραγματική 
επίτευξη της εθνικής ανεξαρτησίας και την προάσπιση της εδαφικής 
ακεραιότητας.
Είναι πολιτική ειρήνης,φιλίας και ανοιγμάτων της οποίας κάθε 
πρωτοβουλία και. κάθε επαφή έχιε ένα πολύπλευρο και ουσιαστικό 
εθνικό ανΐίκρυσμα αρχίζοντας από την εξυπηρέτηση των κρίσιμων 
εθνικών μας θεμάτων και φθάνοντας στην αναγνώριση του σημαντικού 
ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα στο διεθνή χώρο.
Γιαυτό και είναι πολιτική που αποδίδουν όλες οι διαστάσεις της:
Η πολιτική διάσταση γιατί εντάσσεται σε μια στρατηγική που 
διαμορφώνει ευνοϊκούς συσχετισμούς για τα Εθνικά μας θέματα 
σε επίπεδο κοινής γνώμης,πολιτικής στάσης κυβερνήσεων,υποστήριξης 
σε διεθνείς οργανισμούς,παγκόσμιας κατανόησης των προβλημάτων 
που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας.

Η εθνικοαμυντική διάσταση: γιατί μέσα από τις πολλαπλές διμερείς 
σχέσεις,τις επαφές και τις ανταλλαγές διευρύνεται η δυνατότητα 
της Αυτοδύναμης Αμυντικής Θωράκισης της χώρας,αναζητούνται και



βρίσκονται εναλλακτικές πηγές και συστήματα που μειώνουν την 
εξάρτηση και συντελούν στην πολιτικοστρατιωτκή αποδέσμευση.

Η οικονομική διάσταση : γιατί η διεύρυνση της αγοράς για την 
εθνική οικονομία,η οικονομική όψη των διεθνών σχέσεων μας,οι μεγά
λες εμβέλειας και οικονομικού μεγέθους συμφωνίες που υπογράφονται 
αποτελούν τυατόχρονα προϋπόθεση για την σταθεροποίηση,την ανάκαμψη 
και την αλλαγή της δομής τής οικονομίας μας(επενόύσεις,εισαγωγή 
συναλλάγματος,εναλλακτικές αγορές,νέες αγορές,προώθηση εξαγωγών κ.α)

Η διπλωματική διάσταση,γιατί ο διεθνής λόγος της χώρας μας και η 
αποδοχή του συμβαδίζει μ£ την αντίστοιχη διπλωματική αναβάθμιση 
την τόσο αναγκαία για την επίλυση των Εθνικών μας θεμάτων.

Και όλα αυτά έχουν συντελεσει ώστε να γίνετια ήδη διεθνής 
λόγος για την Ελλάδα των "πρωτοβουλιών και της ειρήνης,για την 
απομόνωση της Τουρκί&ς",για τη "σταθερή δημιουργία νέων σχέσεων 
και φίλων" για έναν έλληνα Πρωθυπουργό " που έχει αποκτήσει ένα 
διεθνές ακροατήριο" τέτοιο που δεν είχε κανένας από τους προκα- 
τόχους του.

ΕΟΚ - Και τώρα τι γίνεται

Η Θέση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στην Κοινότητα υπήρξε ανέκαθεν ότι 
Π ένταξη μιας αναπτυσσόμενης μεσογειακής χώρας, όπως η δική μας, 

σε μια ένωση ισχυρών, ανταγωνιστικών οικονομιών συνεπάγεται υψηλό 
οικονομικό και κοινωνικό κόστος. Οι εμπειρίες μας από την ένταξη 
έχουν οε μεγάλο βαθμό δικαιώσει τις ανησυχίες μας, ιδιαίτερα σε 
ό,τι αφορά τη δυνατότητα της βιομηχανίας μας να επιβιώσει και να 

αναπτυχθεί 'μέοα στην Κοινότητα.

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με βάση αυτή την προβληματική, 
πρότεινε το Μόρτη του 1982, με το Μνημόνιο, μια σειρά ρυθμίσεων 
για τη δημιουργία καθεστώτος ένταξης που να μη βρίσκεται σε 

αντίθεση με βασικά'·εθνικά συμφέροντα. Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν 

κυρίως την εξασφάλιση προστασίας της εγχώριας βιομηχανικής παραγωγής 
για μια μεταβατική περίοδο, και τη σημαντική αύξηση της μεταφοράς πόρων 
προς την Ελλάδα για τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών προγραμμάτων. Στον 
τομέα της προστασίας έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος με την εισαγωγή



του ρυθμιστικού φόρου, ον και πολλά συναφή προβλήματα που αφορούν την 

εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου στην Ελλάδα παραμένουν άλυτα.
Στο βασικό τομέα της αναπτυξιακής χρηματοδότησης έχουν ήδη αναληφθεί 

ορισμένες θετικές ενέργειες για τη γεωργία και για έργα υποδομής, αλλά 

το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτικών αιτημάτων του Μνημονίου καλύπτεται 
από τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (ΜΟΠ) και τα μεγάλα έργα 

του πενταετούς αναπτυξιακού προγράμματος. Σε ό,τι αφορά τα ΜΟΠ, η 

κυβέρνηση πέτυχε μια μεγάλη διπλωματική νίκη στη Σύνοδο Κορυφής του 
Μάρτη στις Βρυξέλλες εξασφαλίζοντας για τη χώρα μας πρόσθετη καθαρή 
χρηματοδότηση 195 δισ. δραχμών για τα επόμενα επτά χρόνια. Η νίκη

αυτή ήταν αιιστέλεσμα της αποφασιστικής στάσης που κράτησε ο Πρωθυπουργός 
δηλώνοντας ότι θα ασκηθεί βετο στην ένταξη της Ισπανίας και της 
Πορτογαλίας στην Κοινότητα άν δεν επιτευχθεί ικανοποιητική λύση στο 
θέμα των ΜΟΠ.

Η χρηματοδότηση των 195 δισ. δραχμών δεν καλύπτει τα μεγάλα έργα
του πενταετούς προγράμματος. Η Ελλάδα θα εξακολουθήσει να προωθεί τα
αιτήματα του Μνημονίου που δεν έχουν ακόμα ικανοποιηθεί συνεχίζοντας

ι
τον αγώνα για την προστασία των συμφερόντων της εθνικής μας οικονομίας 

στα πλαίσια της ΕΟΚ. Το κόστος της εξόδου από την ΕΟΚ είναι πάρα πολύ 
υψηλό και δεν μπορεί να ουγκριθεί με το κόστος της ένταξης. Πρόθεσή μας 
είναι, κατά συνέπεια, να παραμείνουμε στην ΕΟΚ διεκδικώντας μαχητικά τα 
αναφαίρετα δικαιωματά μας. Η νίκη που πετύχαμε στη μάχη των ΜΟΠ δείχνει 
ότι η Κοινότητα έχει αντιληφθεί ότι, παρά το γεγονός ότι είμαστε μικρή 
χώρα, δεν είμαστε επαίτες. Η Συνθήκη της Ρώμης και οι κανόνες λειτουργίας 
της Κοινότητας εγγυώνται την ισοτιμία των κρατών-μελών κατοχυρώνοντας το 

δικαίωμα άσκησης βέτο όταν διακυβεμονται ζωτικά εθνικά συμφέροντα. Το 
δικαίωμα αυτό, που ασκήσαμε ήδη στο θέμα των ΜΟΠ, είμαστε αποφασισμένοι 

να ασκήσουμε και στο μέλλον όταν η προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων 

το καθιστά αναγκαίο.
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7. ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΔΟΣΟΥΝ ΚΑΡΠΟΥΣ ΟΙ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 
ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ;

Οι ειρηνιστικές πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ μπορεί να αποδόσουν καρ
πούς διότι, δεν είναι μόνο βασισμένη σε αρχές. Συμπίπτουν επίσης 
με ρεαλιστικές εκτιμήσεις και αδήρητες ανάγκες τόσο της διεθνούς 
όσο και της εθνικής μας πολιτικής.
Η πολιτική ειρήνη του ΠΑΣΟΚ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 
πολιτική του για εθνική Ανεξαρτησία . Οι διεθνείς του πρωτο
βουλίες είναι αρμονικά ενταγμένες στα πλαίσια της γενικότερης εθνι 
κής του στρατηγικής,προκαλούν παγκόσμιο αντίκτυπο και μαζί 
διαμορφώνουν τους όρους μιας θετικής εξέλιξης και επίλυσης των 
Εθνικών μας θεμάτων.
Είναι πρώτο βουλίες που συντείνουν στην αποπυρηνικοποίηση τηςI
Βαλκανικής και άρα φέρνουν σε δύσκολη θέση και εκθετουν διεθνώς 
και' στον ιδιαίτερα ευαίσθητο χώρο μας όποιον/ θέλει να αναπΐυξει 
επιθετικές βλέψεις ή να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο που μπο
ρεί να απειλήσει την ύπαρξη της χώρας μας.
Είναι πρωτοβουλίες που προάγουν την Μεσογειακή συνεργασία και 
κάνουν τη θέση της χώρας μας ισχυρή στο διάλογο Βορρά -Νότου.
Είναι πρωτοβουλίες που αποδεικνύουν τη χώρα μας ως συνδετικό κρίκο 
ανάμεσα στον τρίτο κόσμο και την Ευρώπη(παράδειγμα η Ελούντα),
Είναι πρωτοβουλίες που προωθούν την Παγκόσμια Ειρήνη,την απο- 
κλιμάκωση και την αποτροπή του πυρηνικού πολέμου που αναγορεύουν 
τη χώρα μας σε παράγοντα διεθνούς σημασίας όπως στην περίπτωση 
της πρωτοβουλίας των εξη ηγετών.
Είναι πρωτοβουλίες που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την 
απομάκρυνση των ξένιον στόλων και στρατών από την Μεσόγειο και άρα 
και τις προϋποθέσεις για την αποδέσμευση των παράκτιων χωόων από 
τους πολιτικοστρατιωιτκούς συνασπισμούς.
Είναι πρωτοβουλίες που εξασφαλίζουν βαθμιαία τους όρους για το 
συντονισμό κοινών προγραμμάτων επενδύσεων και εμπορικών πολιτικών 
στο μεσογειακό χώρο ώστε να αντιμετωπισθεί ενιαία η δράση των 
διεθνών οργανισμιόν του δυτικού μονοπωλιακού καπιταλισμού και να 
υπάρξει ενιαία, στάση στις διαπραγματεύσεις με τις βιομηχανικές 
καπιταλιστικές χιώρες στα πλαίσια, του "διάλογου Βορρά-Νότου".
Είναι πρωτοβουλίες που συντείνουν στην δημιουργία κλίματος διεύ
ρυνσης των βαλκανικών πολιτικών,οικονομικών και πολιτιστικών



σχέσεων σε βάση μονιμότερης και ασφαλέστερης συνεργασίας.
Είναι όμως πρωτοβουλίες που αποφέρουν καρπούς και. έχουν όλο και 
μεγαλύτερη απήχηση . Είναι ήδη ενθαρρυντικό αλλά καθόλου 
τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια σημειώνονται ορισμένεες όλο. και 
θετικότερες εξελίξεις. Προς την κατεύθυνση αυτή τόσο στις κοι
νωνίες όσο και στην πολιτική χωρών παραδοσιακά προσκολημένων και 
ενταγμένων στους στρατιωτικοπολιτικούς συνασπισμούς των δυό 
υπερδυνάμεων. Πολλά ευρωπαϊκά κράτη παίρνουν θέση ή αναλαμβάνουν 
και αυτά πρωτοβουλίες με λιγότερο ή περισσότερο σοβαρές αποκλί
σεις από τη γραμμή των πολιτικοστρατιωΤΓΐκών μπλοκ. Βαρύνουσα 
σημασία έχουν * οι αντιδράσεις που εκδηλώνονται ειδικότερα
στις Δυτικές χώρες απέναντι στα σχέδια εγκατάστασης νέων πυρη
νικών όπλων στο έδαφος τους.
Οι αντιδράσεις αυτές που αυξσίώυν τις πιθανότητες επιτυχίας των 
ειρηνιστίκών πρωτοβουλιών,είναι αποτέλεσμα της εκτίμησης ότι 
μ ε τ ά  νέα όπλα θα αυξάνονταν και οι πιθανότητες να αποτελέσει 
η Ευρώπη όχι μόνο το κύριο αλλά ίσως και το μόνο θύμα ενός 
ενδεχόμενου πυρηνικού πολέμου.
Και είναι πάντως πρωτοβουλίες που τα άμεσα εθνικά μας συμφέροντα 
τις επιβάλουν . Γιατί οι ειρηνιστικές πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ 
δεν επιβεβαιώνουν μόνο το σπουδαίο ρόλο που μπορούν να παίξουν 
χώρες μικρού ή μεσαίου μεγέθους στην προσπάθεια βελτίωσης του 
πολιτικού κλίματος στον κόσμο,όταν κατορθώνουν να βρίσκουν 
μια κοινή γλώσσα και πλατφόρμα συνεννόησης πάνω από τα σύνορα 
και τις πολιτικο-οικονομικές αντιθέσεις ή διαφορές το̂ ν συστημά
των και των συνασπισμών.
Ούτε μόνο δημιουργούν τις συνθήκες ειρήνης μέσα από τις σχέσεις 
και μόνο μπορεί να προάγεται η πολιτική ελευθερία και η εθνική 
ανεξαρτησία. Αλλά είναι πάνω απόλα υπεύθυνες πρωτοβουλίες ταυ
τόχρονου χειρισμού εθνικών θεμάτων γιατί είναι σαφές ότι κάθε 
περαιτέρω κλιμάκωση της διεθνούς έντασης μετατρέπει την περιο
χή μας σε πυριτιδαποθήκη και επιτρέπει στην Τουρκία να εκμεταλλεύ 
εται τη στρατηγική της θέση στην Άμυνα της Δυτικής Συμμαχίας για 
να εκβιάζει ή να κερδίζει την ικανοποίηση των επεκτατικών της 
βλέψεων σε βάρος της Ελλάδας και του Ελληνισμού.
Για την ευόδωση όλων αυτών των πρωτοβουλιών απαιτείται βέβαια 
χρόνος και προσπάθεια. 0 δρόμος δεν είναι ούτε εύκολος ούτε ανθό
σπαρτος. Χρειάζεται καιφ ώ ,όπως και για την εξυπηρέτηση όλων των 
στρατηγικών στόχων της εξωτερικής μας πολιτικής,υπομονή,σύστημα 
σύνεση,ελιγμοί,όιενθή ερείσματα χωρίς εξαρτήσεις και πάνω απ'όλα
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η tilo πλατιά λαϊκή συναίνεση και εθνική ομοψυχία.

8. Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΗΝ'ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΑΜΥΝΑ;

Η αγορά του αιώνα είναι αποτέλεσμα μακράς και ενδελεχούς μελέτης 
και αυστηρών διαπραγματεύσεων που έλαβαν υπόψη όλες τις παρα
μέτρους και κυρίως την πραγματική ενίσχυση της εθνικής μας Άμυνας.
Τα μάχιμα αεροσκάφη που διαθέτουμε σήμερα είναι περίπου 300 
Με το χρόνο και την εντατική χρήση που τους γίνεται λόγω των 
σχέσεων μας με την τουρκία και των συνεχών παραβιάσεων του ΦΙΡ 
Αθηνών και του εθνικού χώρου μέσα σταεπόμενα δέκα χρόνια θα 
λειτουργούσαν μόνο 150. Ο αριθμός των 300 έπρεπε κατά συνέπεια 
να διατηρηθεί οπωσδήποτε. Πολύ περισσότερο που η τουρκία από 
την πλευρά της αυξάνει εντυπωσιακά τα δικά της (100 Γ-/16) .
Η αγορά λοιπόν του αιώνα αφορά την κάλυψη των αμυντικών μας 
αναγκών της προσεχούς δεκαετίας μέσα στην οποία θα γίνει και η 
παράδοση των νέων αεροσκαφών.
Δεν είναι όμως μόνο από αυτή που περιμένουμε την ενίσχυση της 
εθνιλής μας Άμυνας. Αυτή αποτελεί ίί{ΐλώ̂  μέρος της Ανατολι- 
κότερης και κατα απόλυτη προτεριαότητα στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ για 
συνεχή βελτίωση, εκσυγχρονισμό και ^ριτάλληλη διάταξη των ενόπλων 
Δυνάμεων μας.
-Η σωστότερη κατανομή των δαπανών για την Εθνική Αμυνα
- Η σταδιακή διαφοροποίηση των πηγών εξοπλισμού ώστε να μην 
υπάρχει μονόπλευρη εξάρτηση.
-Η μάχη που δίνεται για την ανάπτυξη μιας σύγχρονης ελληνικής 
πολεμικής Βιομηχανίας της πιο υψηλής τεχνολογίας.,
-Η ανάπτυξη του βιομηχανικού γενικότερα τομέα και των προγραμμά
των εφαρμοσμένης έρευνας σε ηλεκτορνικά ειδικότερα θέματα.
-Τα προγράμματα αναλογών με της Αεροπορίας εξοπλισμών του Ναυτικού 
και του Στρατού Ξηράς
- Η ελληνοποίηση των ενόπλων Δυνάμεων ,των υπηρεσιών πληροφο
ριών και των Σωμάτων Ασφαλείας.
Αποτελούν όλα αυτά ένα σύνολο μέτρων που μάξι με την αγορά του 
Αιώνα ενισχύουν πράγματι και την Εθνική μας Αμυνα. Και μαζί με 
τις φροντίδες για τη συναδέλφωση του Λαού με τα στρατευμένα παι
διά του κάνουν την αμυντική μας θωράκιση άτρωτη.



9. ΜΗΠΩΣ Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗ ΧΩΡΑ;

Η διασφάλιση της αμυντικής μας ικανότητας είναι άρρηκτα 
δεμένη με την πορεία της εθνικής μας ανεξαρτησίας . Και οι δα
πάνες για την Εθνική μας Αμυνα έχουν απόλυτη προτεραιότητα. Οι 
δαπάνες για την αγορά του αιώνα ανήκουν λοιπόν ο'αυτή την κα
τηγορία, είναι βαριές αλλά είναι αναγκαίες.
Αυτό όμως δε σημαίνει ούτβ- οτι δεν πάρθηκαν υπόψη τα όρια 
αντοχής της Εθνικής Οικονομίας ούτε ότι δεν υπολογίστηκαν οι 
γενιές των ελλήνων που καλούνται να τις πληρώσουν.. Κάθε άλλο.
Πρώτα από ολα οι δαπάνες αυτές συμπιέσθηκαν στο ελάχιστο και 
τα αντισταθμιστικά οφέλη που εξασφαλίστηκαν είναι τέτοια ώστε 
θα αποσβέσουν αυτομάτως ένα μεγάλο μέρος^ των δαπανών αυτών.
Γιαυτό άλλωστε και περιορίστηκε η διαφοροποίησητων πηγών προ- 
μη<Ρν5ιας ώστε και οι δαπάνες να ελλατώνοντα<& και τα αντισταθμιστι
κά οφέλη να είναι μεγαλύτερα και το κόστος εκπαίδευσης,προμήθεια5 
και συντήρησης να είναι μικρότερο.
Και αμέσως η πρώτη που θα βγει οφελημένη με όλα τα γενικότερα 
επακόλουθα οικονομικά πλεονεκτήματα είναι η ελληνική πολεμική 
Βιομηχανία. Η συμφωνία αγοράς των νέων αεροσκαφών προβλέπουν 
ακριβώς μεταφορά τεχνολογίας και συμμετοχή της ελληνικής πολεμικής 
βιομηχανίας στην παραγωγή μερών ή όλου του οπλικού συστήματος. 
Προβλέπονται επίσης σειρά επενδύσεων από τις προμηθεύτριες χώρες 
ενώ αποκλείστηκαν οι αμοιβές μεσαζόντων.

Το κυριότερο : Η αγορά του αιώνα καθώς και όλες οι δαπάνες των 
αμυντικών μας εξοπλισμών εντάσσονται και προβλέπονται στο 5ετές 
Πρόγραμμα Οικονομικής Ανάπτυξης που κατάρτισε το ΠΑΣΟΚ. Είναι 
ορθολογικοποιημένεςπρογραμματισμένες και ελεγχόμενες μέσα στα 
πλαίσια μιας αυτοδύναμης και ανεξάρτητης οικονομικής και κοινω
νικής ανάπτυξης,στα πλαίσια ενός εθνικού δημοκρατικοί προγραμμα
τισμού μιας ανάπτυξης που ταυτόχρονα υποστηρίξει και δυναμώνει 
την άμυνα της χώρας.
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Είναι, θέση του ΠΑΣΟΚ γνωστή ότι η Κύπρος αποτελεί για το Ελληνικό 
Έθνος πρώτυπο θέμα. Την ίδια ώρα που παραμένει ένα κρίσιμο διεθνές 
θέμα.

Είναι επίσης γνωστό ότι το ΠΑΣΟΚ ανέτρεψε την αρχή της Ν. Δημο
κρατίας ότι η " η Κύπρος αποφασίζει και η Ελλάδα συμπαρίσταται" αρχή 
που αποτελούσε άλλοθι απαράδεκτο της Δεξιάς για την ουσιαστική εγκα
τάλειψη της ιερής υπόθεσης της Κύπρου. Συμπαρατάχθηκε ουσιαστικά με 
τους Κύπριους και ανάλαβε μια ιδιαίτερα επιτυχή σταυροφορία για την 
ενημέρωση της παγκόσμιας κοινής γνώμης και την διεθνή κινητοποίηση 
όλοιν των δυνάμεων που είναι σε θέση να συμβάλουν στην προώθηση της 
δίκαιης λύσης του Κυπριακού προβλήματος ιδιαίτερα μετά την ανακήρυξη 
του ψευδοκράτους του Ντεκτάς που έκανε σαφέστερο τον Τουρκικό επεκτα
τισμό και επιδήνωσε ακόμα περισσότερο την κατάσταση.

Ετήρησε δηλαδή το ΠΑΣΟΚ τις προεκλογικές του υποσχέσεις ότι δε 
θα αποδεχθεί καμμιά λύση που θα αποτελεί αναγνώριση τετελεσμένων και 
θα συμπαραταχθεί με όλες τις δυνάμεις του στον αγώνα του Κυπριακού 
Ελληνισμού για Εθνική επιβίωση.

Ταυτόχρονα το ΠΑΣΟΚ είχε υποσχεθεί ότι θα προχωρήσει, χωρίς 
αναστολές στα άνοιγμα του φακέλου της· Κύπρου, για να πληροφορηθεί επι
τέλους ο Ελληνικός Ααός και ο Κυπριακός πιοίείναι οι υπεύθυνοι για την 
Κυπριακή τραγωδία.
Τηρώντας και αυτή την υπόσχεση του το ΠΑΣΟΚ έβαλε πράγματι μπρός τη 
δημιουργία της εξεταστικής επιτροπής του φακέλου της Κύπρου. ΓΙατί 
όπως είπε και ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου μετά την αναγγελία 
της διαδικασίας για τη σύσταση της επιτροπής. 0 φάκελος της Κύπρου 
πρέπει ν'ανοίξει και θα ανοίξει. Γε κάποια καθυστέρηση πράγματι που 
δεν οφείλεται μόνο στους αναμφισβήτητους τεχνικούς λόγους. Αλλά και 
σε προφανείς εθνικούς λόγους. Διότι ο ΠΑΣΟΚ εκτός από περήφανο είναι 
και υπεύθυνο.

Είναι γνωστό ότι το Κυπριακό έχει εισέλθει εδώ και αρκετό καιρό 
σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη φάση. Στο επίπεδο των οικονομικών που γίνονται 
υπό την αιγίδα καίμε πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ΝτέΚουε- 
γιάρ έχουν σημειωθεί κάποιες εμπλοκές.

Στο επίπεδο των ελληνικοκυπριακών πολιτικών δυνάμεων υπάρχει κρίση που 
αδυνατίζει το ελληνικό μέτωπο ενώ τα στρατεύματα κατοχής παραμένουν 
στην Τουρκοκρατούμενη Κύπρο. Υπ'αυτές τις συνθήκες το ΠΑΣΟΚ αν και δεν 
θε είχε τίποτα να χάσει κομματικά δεν θα επιθυμούσε με κανέναν τρόπο



να ρίξει λάδι στη φωτιά. Υπάρχουν πολλές περίοδοι ιστορικής ευθύνης 
που απαιτείται να κτυπάς κανέις για λίγο. Και το ΠΑΣΟΚ θα ήταν το 
τελευταίο κόμμα που θα έδειχνε ανευθυνότητα σε εθνικό θέμα.

JL&) Γιατί ο Ανδρέας Παπανδρέου ασχολείται τόσο πολύ με τα διεθνή 
j προβλήματα;

Οι λόγοι είναι προφανείς. Για μια μικρή χώρα και μάλιστα σε μια 
τόσο ευαίσθητη περιοχή, όπως η Ελλάδα τα διεθνή θέματα έχουν τεράστια 
σημασία και κρίσιμες επιπτώσεις.

Η εξωτερική πολιτική έχει αποφαστική σημασία και για το παρόν 
και για το μέλλον της χώρας. Επηρεάζει τις συνθήκες και τις δυνατότη
τες της εσωτερικής μας ανάπτυξης και προσδιορίζει το βαθμό της Εθνικής 
μας Ανεξρτησίας . Από την εξωτερική μας πολιτική εξαρτάται, αν και σε 
ποιό βαθμό πολιτικές και οικονομικές επιλογές ξένων κέντρων αποφάσεων 
επηρεάζουν την ελευθερία, και την ευημερία του Ελληνικού Λαού.

Η Εθνικής μας αναγέννηση στηρίζεται στην αρχή πας η Εθνική μας 
Ανεξαρτησία αποτελεί προϋπόθεση για την πραγμάτωση της Λαϊκής Κυριαρχίας 
και Δημοκρατίας, της Κοινωνικής Απελευθέρωσης.

Η Εθνική Ανεξαρτησία κυρίαρχος στόχος της εξωτερικής πολιτικής του 
ΠΑΣΟΚ είναι αναπόσπαστα δεμένη με τη Λαϊκή Κυριαρχία , με την Δημοκρατία 
σε κάθε φάση της ζωής του τόπου και ταυτόχρονα συνυφασμένη με την αναλ- 
λαγή της οικονομίας και της κοινωνίας από τον έλεγχο του ξένου και 
ντόπιου μονοπωλιακού κεφαλαίου. Έχει τέλος σχέση με την πολιτιστική μας 
πορεία, με την αντίσταση του Έθνους και του Λαού απέναντι στην ξενόφερτη 
που απειλεί τα ήθη τα έθιμα τις παρσ.δόσε ις του Λαού μας. To i6 lo 
αναπόσπαστα δεμένη με όλα αυτά είναι κάθε άλλη διάσπαση και κάθε άλλη 
διεθνή πρωτοβουλία της εξωτερικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ.

Και είναι γιαυτό που ο Ανδρέας Παπανδρέου ασχολείται τόσο πολύ και 
τόσο καλά με τα διεθνή προβλήματα. Και είναι η Ελλάδα και μόνο αυτή που 
κερδίζει ότια οι ξένοι διαπιστώνουν ότι;

" ο Ανδρέας Παπανδρέου έχει αποκτήσει το μεγαλύτερο διεθνές 
ακροατήριο, το οποίο είχε ποτέ Έλληνας ηγέτης, λόγω της 
προσωπικότητας του και λόγω της πολιτικής του ".
( Magagnie of New York Time , 7 Απριλίου 1985).
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Κ. ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΗΣ

ΔΗΟΚΡΑΤΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

ΕΡ. 1

Η Ν.Δ. ερωτοτροπεί με την χούντα και κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για χούντα. 
Αυτό είναι Γκαιμπελική τακτική που καμιά φορά μπορεί να είναι πε
τυχημένη όταν αυτός που την χρησιμοποιεί δεν έχει ιστορία.
Όταν όμως η ιστορία της Δεξιάς αποδείχνει την έμμεση ή άμεση 
τη φανερή ή όχι συνεργασία της με την ακροδεξιά βασιλική -χουντική 
φαιστική , τότε η τακτική αυτή είναι καταδικασμένη σε αποτυχία.
Γιατί ο 'Ελληνας και δεν ξεχνά και γνωρίζει τον βίο της.
Αλλά υπάρχει και το παρόν όπου η Ν.Δ. αποδέχεται την ακροδεξιά σαν 
'σπλάχνο από τα σπλάχνα της,με επίσημα ηγετικά στελέχη της.Πρόσφατο 
εξάλλου είναι το "άνοιγμα" του Στεφανόπουλου προς την ακροδεξια,αλλά 
και η άρνηση του Μήτσοτάκη να τοποθετηθεί ξεκάθαρα απέναντι στην ΕΠΕΝ 
και την Αμνηστία των χουντικών.

ΕΡ. 2

Η αλήθεια είναι πως κινδυνεύει η Ν.Δ. και όχι η Δημοκρατ ία.Κάθε 
αντικειμενικός 'Ελληνας ακόμα και δεξιός ψηφοφόρος καλόπιστος ζει 
σήμερα την δημοκρατία στο χώρο κατοικίας,στο χώρο δουλειάς του 
και βλέπει . όλο και περισσότερη δημοκρατία μέσα από τις νέες διαδικα
σίες που μπαίνουν με την δίκια του συμμετοχή στους νέους θεσμούς.
Αλλά και τις προοπτικές της Νέας Τετραετίας ΠΑΣΟΚ.
Δεν πείθει κανένα σχεδόν η Ν.Δ. με το να λέει πως δήθεν κινδυ
νεύει η Δημοκρατία με το ΠΑ.ΣΟ.Κ . Προσπαθεί όμως μέσα από αυτό 
το ανιστόρητο σύνθημα να κρύψει την αγωνία της για τον κίνδυνο του 
δικού της πολιτικού αφανισμού σαν κόμμα της ολιγαρχίας,της εξάρτησης 
και της υποτέλειας.

ΕΡ. 3___

0 μόνος που δεν μπορεί να εγγυηθεί τις δημοκρατικές ελευθερίες είναι 
η Ν.Δ. . Γιατί η Δεξιά με διάφορα προσωπεία είναι αυτή που κατά και
ρούς χρησιμοποίησε τους μηχανισμούς καταστολής για να φυμώσει
τις συνδικαλιστικές ελευθερίες και το δημοκρατικό φρόνημα των εργα
ζομένων,που με αγώνες και θυσίες κέρδισε κάποιες κατακτήσεις.
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Η Ν.Δ. σαν πολιτικός εκφραστής της οικονομικής ολιγαρχίας δεν θέλει 
τις δημοκρατικές ελευθερίες σε μια προοπτική διεύρυνση τους.
Ίσα ίσα που αν μπορούσε θα τις περιόριζε για να επιβάλλει το συμφέρον 
των μονοπωλίων σε βάρος του έλληνα εργαζόμενου. Αλλά και ακόμα 
σαν εκφραστής και υπέρμαχος των ξένιον συμφερόντων θα ήθελε λιγό- 
τερη ελευθερία στον έλληνα που είναι γνωστό πως δεν θέλει αφεντικά 
για να επιβάλει την πολιτική των κέντρων εξάρτησης της.

ΕΡ. 4_____

0 Διχασμός καλλιεργείται από το μίσος . Το μίσος στην Ελλάδα σπέρνε- 
ται από την Ν.Δ. Το ΓΙΑ.ΣΟ.Κ και το έχει διακυρήξει ,το ήπιο κλίμα.
Σαν στρατηγική ενότητας των εργαζομένων έχει την Εθνική Λαϊκή Ενότητα. 
Στην πράξη και όχι στα λόγια καλλιεργεί την εθνική ομοψυχία για 
ένα πατριωτικό κίνημα. Η Ν.Δ. έχει δικαίωμα να " οραματίζεται την 
'επάνοδο της στην εξουσία". Δεν έχει όμως το δικαίωμα να χρησιμο
ποιεί γι αυτό το ψέύδος,τη συκοφαντ ία(μόνιμη καθημερινή πρακτική της) 
πιστεύοντας πως έτσι θα συγκρατήσεις τους οπαδούς της. Γιατί το μόνο 
που καταφέρνει είναι να φανατίζει λίγους ανιστόρητους αγκαλιάζοντας 
μ'αυτή την τακτική του μίσους την χουντική δεξιά. Το δυστύχημα 
για την πολιτική ζωή του . τόπου είναι πως η αξιωματική αντιπολίτευση 
αντιστρατεύεται την ομαλότητα και την δημοκρατική πορεία της χώρας 
που θέλει κάθε δημοκράτης,κάθε έλληνας,και είναι αποφασισμένος να 
την προασπίσει.

ΕΡ. 5 __

Αυτό είναι τουλάχιστον αστείο επιχείρημα. 'Οπως αντιφατικό και αστείο 
είναι να εμφανίζεται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην 
Τηλεόραση σε ίσο χρόνο με τον Πρωθυπουργό και να κατηγορεί ταυτόχρονα 
για φασιστική τηλε όραση .Ποτέ στο"παρελθόν η Τηλεόραση, δεν έκανε 
τόση προβολή του αντιπολιτευτικού λόγου όσο την τελευταία 4τία.
Και δεν μιλάμε για προεκλογικό αγώνα αλλά για την διάρκεια διακυ
βέρνησης της πρώτης 4ετίας από το ΠΛΣΟΚ.όταν τα τρία μεγάλα κόμματα 
εμφανίστηκαν και με παρουσιάσεις δημοκρατικού διάλογου στελεχών 
τους (ανο.ιχτά χαρτιά) και με εμφανίσεις αρχηγών τους μη προεκλογικές. 
Πόσες φορές μίλησε ο Αβέρωφ χωρίς να έχουμε προεκλογική περίοδο και 
πόσες ο Α.Παπανδρέου όσο ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης;
Το κακό είναι πως με αυτό το επιχείρημα ο αρχηγός της ΝΔ δεν πεί
θει ούτε τους οπαδούς του. Απόδειξη εκείνη η αποτυχημένη πορεία 
"με εκτιμήσεις της ΝΔ" μόλις βγήκε αρχηγός κατά της ΕΡΤ.
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ΕΡ. 6

%.υ

Θα θέλαμε να πούμε ειλικρινά ότι φταίμε και εμείς. Όμως μια σύντομη 
αναδρομή θα μας πείσει. Όταν ο δημοκρατικόςχείμαρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ 
έδωσε την μεγάλη νίκη της δημοκρατίας το '81 δεν υπάρχαν πράσινα · ή 
μπλε καφενεία στα χωριά.Υπήρχαν καφενεία όπου γίνονταν οι διάφορες 
πολιτικές συζητήσεις και αντιπαραθέσεις. Με την νίκη του Οκτώβρη του 
1981 η πλειοψηφία αντικειμενικά και λογικά στο Λαό,ήταν και πλειοψη- 
φία στα καφενεία. Έτσι κυριάρχησαν στις συζητήσεις στα καφενεία οι 
"πράσινοι". Αυτό ήταν αναπόφευκτο. Η ανάγκη για να ταμπουρωθούν οι 
μειοψηφούντες σε κάποια δικά τους καφενεία είχε σαν αποτέλεσμα τα 
γαλάζια καφενεία. Ποιος λοιπόν φταίει γι αυτό; Το ΠΑ.ΣΟ.Κ που σαν 
πολιτικός φορέας λέει στους οπαδούς του να μπουν και στα γαλάζια 
καφενεία να συζητήσουν γιατί οι θέσεις τους είναι ξεκάθαρες,ή η ΝΔ 
που σαν πολιτικός φορέας υπόθαλψε την ανάγκη της μειοψηφίας της να 
κλεισθέί σε "δικά της" καφενεία;
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7. Το κυρίαρχο θέμα είναι ότι σήμερα δεν ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ φάκελον δεν 
τηρούνται φάκελλοι.Το ζήτημα της πολιτικής καταγραφής των Ελλήνων καί 
της ανάλογης προς αυτήν (την πολιτική καταγραφή) στάσης της κοινωνία^ 
και του κράτους έχει για πάντα πεθάνει.Το γιατί δεν κάηκαν οι φάκελλοι 
είναι απλώς τεχνικό θέμα.Υπάρχει εξάλλου πολιτική απόφαση γι αυτό,που 
εκφράστηκε απο τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.Υπάρχουν διαφόρων ειδών φάκελλοι 
-πολιτικού χαρακτήρα,ποινικού χαρακτήρα,εθνικού χαρακτήρα-.Πρέπει αυτοί 
να ταξινομηθούν ανάλογα.Οι για λόγους εθνικούς -κατασκοπεία κ.λ.π- υπάρ
χοντες φάκελλοι δεν πρέπει να καταστραφούν.Και εδώ φαίνεται η ποιότητα 
της δεξιάς πολιτικής και στάσης απέναντι στους πολίτες.Θεωρούσε 
ΕΝΛ_ΠΡΑΓΜΑ τους "ποινικούς",τους κατάσκοπους,και τους για τη δική της 
αντίληψη "μιάσματα".

Υπάρχει ένα επιπλέον θέμα.Στην εξαγγελία για την καταστροφή των 
φακέλλών υπήρξαν αντιδράσεις κύρια απο -το χώρο της αριστεράς αλλά και 
της έπιστήμης,που θεώρησαν τους φακέλλους σαν σημαντικές πηγές καταγρα
φής της σύγχρονης Ελληνικής ιστορίας,Ολα αυτά πρέπει να διευκρινιστούν.

ΠΑΝΤΩΣ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ.
για να αποδώσει ένα φαινόμενο παθολογίας δηλαδή
αρρώστιας της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης. 
Δηλαδη αναφέρεται σε δυσλειτουργικά φαινόμενα, που 
τις πιό πολλές φορές συνεπάγονται ταλαιπωρία που 
πολίτη.

Στην Ελλάδα η γραφειοκρατία έχει λάβει μορφή 
τέρατος που βασανίζει το λαό. Κι αυτό γιατί η Δεξιά 
που για δεκαετίες κυβερνούσε τον τόπο, ήθελε τη 
Δημόσια Διοίκηση όχι εργαλείο εξυπηρέτησης του πο
λίτη, αλλά όργανο επιβολής, καταπίεσης και συναλλαγής 
Γιαυτό άλλωστε οργάνωσε· το διοικητικό μηχανισμό του 
κράτους έξω και ερήμην του λαού. 'Ετσι μέσα από 
το γραφειοκρατικό συγκεντρωτισμό με τις πολυδαίδαλες 
και πολύπλοκες διαδικασίες οικοδομήθηκε και επιβίωσε 
η σχέση εξάρτησης του πολίτη από το Κράτος, το 
πελατειακό σύστημα και τελικά η αποξένωση του 
πολίτη από την πολιτεία’, ενώ παράΛληλα αναπτύχθηκε 
’ή καχυποψία και η εχθρότητα του πολίτ.η προς το
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Κράτος και τη δημοσιοϋπαλληλική ιεραρχία η οποία 
τον αντιμετωπίζει ως διοικούμενο και υπήκοο και 
όχι ως άνθρωπο και πολίτη.

Είναι αλήθεια ότι η γραφειοκρατία δεν 
καταργείται με νόμους ή διατάγματα ούτε με πολιτι
κές ντιρεκτίβες από τη μιά μέρα στην άλλη. Η κατα
πολέμηση της γραφειοκρατίας γίνεται μέσα από τον 
εκδημοκρατισμό και εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοί
κησης, που αποτελούν και τους βασικούς στόχους της 
Κυβέρνησης της Αλλαγής. Η υλοποίηση αυτών των 
στόχων όμως απαιτεί δομικές και θεσμικές αλλαγές 
και κατά συνέπεια μακροχρόνια προσπάθεια. Γιαυτό 
και τα σχετικά μέτρα της Κυβέρνησης της Αλλαγής 
έχουν κύρια θεσμικό χαρακτήρα και κατά συνέπεια 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις.

Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα ανάγονται στο απώτερο 
μέλλον. Τουναντίον έχουν ήδη δρομολογηθεί πολλές 
και σημαντικές παρεμβάσεις για την καταπολέμηση 
της γράφειοκρατ ίας.

Ενδεικτικά επισημαίνω τα ακόλουθα μέτρα:

ι) Σαφής καθορισμός του δημόσιου τομέα (ν.1256/82) 
ιι) Νέοι οργανισμοί υπουργείων και Ν.Π.Δ.Δ.

(ν.1256/82 , 1288/82) .
ιιι) Κατάργηση Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και 

αναδιοργάνωση των νομικών διευθύνσεων κάθε 
υπουργείου (ν.1256/82).
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ιν) Κατάργηση του προληπτικού ελέγχου των δημοσίων 
δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο (ν. 

ν) Ενιαίο Βαθμολόγιο και Μισθολόγιο των δημοσίων 
υπαλλήλων, σύντμηση υπαλληλικής ιεραρχίας, 
μεταφορά αρμοδιοτήτων στους κατώτερους βαθμούς 
της υπαλληλικής ιεραρχίας, κάθετη αποκέντρωση 
κλπ.

νι) Κατάργηση πολυθεσίας (ν.1256/82).
νιι) Μονιμοποίηση εκτάκτων - ενιαία σχέση εργασίας 

στη Δημόσια Διοίκηση (ν.1476/84). 
νιιι) Μοριακό σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα 

με αντικειμενικά, αξιοκρατικά και κοινωνικά 
κριτήρια (ν. 1320/82).

ιχ) Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης 
(ν. 1388/83) .

χ) Εκδημοκρατισμός συνδικαλιστικού κινήματος 
δημοσίων υπαλλήλων (ν.1264/82). 

χι) Κατάργηση φακέλλων δημοσίων υπαλλήλων 
(ν.1400/83).

χιι) Καθιέρωση νέου συστήματος αξιολόγησης ουσια
στικών προσόντων δημοσίων υπαλλήλων (ν.1400/83) 

χιιι) Εισαγωγή της πληροφορικής στη Δημόσια Διοί
κηση .

χιν) Σύσταση αιρετών νομαρχιακών και επαρχιακών 
συμβουλίων (ν. 1235/82 , 1416/84).
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χν) Εκχώρηση αρμοδιοτήτων από τα Υπουργεία στις 
Νομαρχίες (Π.Δ. 330 - 337 κ.ά.)· 

χνι) Ενίσχυση των Ο.Τ.Α. με αρμοδιότητες και 
πόρους.

χνι ι) Θεσμοί λαί'κής συμμετοχής στην άσκηση της 
εξουσίας.

Με όλα τα μέτρα σήμερα η σχέση κράτους-πολίτη 
μεταβάλλεται σε ισότιμη και όχι εξουσιαστική σχέση 
διοίκησης-διοικουμένου, "κράτους-υπηκόου" όπως 
ήταν μέχρι πρόσφατα.

Η Δημόσια Διοίκηση πρέπει και οφείλει να είναι 
"ανοιχτή" στους πολίτες, που έχουν δικαίωμα, αλλά 
και υποχρέωση, συμβολής στην απρόσκοπτη λειτουργία 
της. Με αυτό το πνεύμα συστήθηκαν τα Γραφεία Πλη
ροφόρησης και Ενημέρωσης των Πολιτών σ'όλες τις 
δημόσιες υπηρεσίες και η Υπηρεσία Σχέσεων Κράτους-Πο- 
λίτη που λειτουργεί στο Υπουργείο Προεδρίας της 
Κυβέρνησης. Με αυτό το πνεύμα επίσης έχει συνταχθεί 
το αντιγράφειοκρατικό νομοσχέδιο που σύντομα πρό
κειται να κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση, θα 
αποτελέσει τον "καταστατικό χάρτη" των σχέσεων 
κράτους-πολίτη και καθιερώνει νέους θεσμούς όπως 
π.χ. το δικαίωμα πρόσβασης του πολίτη στις πληρο-
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φορίες που τον αφορούν, η υποχρέωση των υπηρεσιών 
να ενημερώνουν τους πολίτες για την πορεία της 
υπόθεσής τους και ποιός συγκεκριμένος υπάλληλος την 
χειρίζεται έτσι ώστε να μην υπάρχει ανωνυμία και 
ανευθυνότητα,κ.ά.
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'Αλλωστε, όλοι οι νέοι θεσμοί που υλοποιούν συμ
μετοχή των πολιτών, όπως τα νομαρχιακά συμβούλια, 
οι κοινωνικοποιήσεις, η συμμετοχή των εκπροσώπων 
των δημοσίων υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια 
κ.ά. καθιερώνουν και κατοχυρώνουν μιά λαλλη σχέση 
κράτους-πολίτη.

9. Το ΠΑΣΟΚ ως πολιτικός φορέας δεν τρομοκρα
τεί κανέναν Έλληνα πολίτη. Ως αντίληψη και ιδεο
λογία αλλά και ως πολιτική πρακτική στέκεται κοντά 
στις ανάγκες και τα προβλήματα των μη προνομιού
χων Ελλήνων, δηλαδή όλων των εργαζομένων και κατά 
συνέπεια και των δημοσίων υπαλλήλων.

Επομένως όχι μόνο δεν τρομοκρατεί τους δημό
σιους υπαλλήλους, αλλά αντίθετα υποστηρίζει τα 
δίκαια αιτήματά τους και προωθεί την ικανοποίηση 
των συμφερόντων τους συνολικά στο πλαίσιο μιάς 
εζανθρωπισμένης_και δημοκρατικής Δημόσιας Διοίκη
σης.

Εδώ όμως πρέπει να υπογραμμιστεί το ιιαθήκον 
της Κυβέρνησης να επιβάλλει το σεβασμό της δημο
κρατικής νομιμότητας από όλους τους Έλληνες και 
συνεπώς 7ΐαι από τους δημόσιους υπαλλήλους. Κι από 
αυτό το πρωταρχικό καθήκον προΐίύπτει η υποχρέωση 
της Κυβέρνησης να περιψρουρήσει την ακώλυτη εφαρ
μογή της πολιτικής της από αντιδράσεις, αντιστάσεις
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και υπονομεύσεις' ελάχιστων δημοσίων υπαλλήλων που»

κατά παράβαση του Συντάγματος και των νόμων στη 
Δημόσια Διοίκηση σε θύλακα αντίδρασης και υπονόμευ
σης της Κυβερνητικής πολιτικής.
Αυτές τις ελάχιστες περιπτώσεις δημοσίων υπαλλήλων 
η Κυβέρνηση της Αλλαγής, όπως και κάθε Κυβέρνηση, 
αντιμετώπισε με όλα τα νόμιμα μέσα που της αναγνω

ρίζει το Σύνταγμα και οι νόμοι (δηλ. μετάθεση, 
απόσπαση, μη προαγωγή, παραπομπή στο αρμόδιο υπη
ρεσιακό συμβούλιο κ.ά.).

ν
ι 'Αλλωστε δεν πρέπει να λησμονείται το θεμε

λιώδες χρέος κάθε δημοκρατικής πολιτείας, που χα
ρακτηριστικά ο Γέρος της Δημοκρατίας συνόψισε στο 
περίφημο επίγραμμα "τρομοκρατείτε τους τρομοκρά
τες" .

Ασφαλώς παρατηρήθηκαν και κάποιοι λαθεμένοι 
χειρισμοί που πρώτος ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπαν- 
δρέου ήδη από το 1982 δημόσια στηλίτευσε ως "φαι
νόμενα αλαζονείας της εξουσίας", τα οποία όμως 
προέρχονταν κύρια από "αυτόκλητους φίλους του 
ΠΑΣΟΚ και όχι από συνειδητούς ψηφοφόρους, οπαδούς, 
μέλη ή στελέχη του ΠΑΣΟΚ."

Ξέρει και ο τελευταίος που ασχολείται.με την πολιτική ότι το βασι
κότερο στήριφμα της Δεξιάς είναι ο κρατικός μηχανισμός.Και μόνο αυτό 
φτάνει για να δικαιολογήσει κανείς το γεγονός ότι μετά από 50 χρόνια 
διακυβέρνησης της χώρας απο τη δεξιά και μέσα σε μιά προσπάθεια συνολικής | 
αναδιοργάνωσης της χώραςη παρέμβαση στη Δ.Δ δεν υπήρξε ιδιαίτερα αποτε
λεσματική .Βέβαια σημαντικά.βήματα έγιναν και απομένουν πολύ περισσότερα 
για να γίνουν.
Παντώς το κράτος της δεξιάς δεν πέφτει τόσο εύκολα.Διαφορετικά η αλλαγή 
θ,α̂ ήταν εύκολη υπόθεση.
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&  ΔΕΝ υπάρχουν "πρασινοφρουρόί"που κάνουν κουμάντο στις δημόσιες υπη- ·, ^ρεσίες..Αυτός είναι μύθος τηςδεξιάς που επινοήθηκε για να ενισχύσει τα 
σχέδιατου διχασμού πόυ επιχειρεί να βάλει στην Ελληνική κοινωνία και σε 
όλα τα επίπεδα.

Υπάρχουν ανθρώπινες αδυναμίες,επί χρόνια καταπιεσμένων,εργαζόμενων 
που παρεξήγησαν το νόημα της ΑΛΛΑΓΗΣ αλλά γρήγορα το αντελήφθησαν. 
Υπάρχουν και αυτόκλητοι "φίλοι" του ΠΑΣΟΚ που περιθορ ιοποιούνται καθη
μερινά απο τους εργαζόμενους που άτηρίζουν την αλλαγή.Είναι φανερό ότι 
η αλλαγή στη Κυβέρνηση των δυνάμεων της συντήρησης απο τις δυνάμεις 
της προόδου και του σοσιαλισμού δεν σημαίνει αυτόματα και αλλαγή στη, 
συνείδηση,τη συμπεριφορά,την αντίληψη και τον τρόπο λειτουργίας της 
κοινωνίας και των ανθρώπων.Χρειάζεται δουλειά,παιδεία,πολιτιστική ανά 
πτύξη,νέα ήθη,νέες αξίες,νέες ιδέες.Στις 18.10.81 δεν μπήκαμε στην 
κοινωνία των "αγγέλων".Κληθήκαμε να δουλέψουμε για την αλλαγή μέσαστην 
ίδια κοινωνία και τους ρυθμούς της,τα πάθη της,τη συνείδηση της.

(¿2} Αυτά είναι απαράδεκτα ψέμματα .Αν το ΠΑΣΟΚ σαν κόμμα ήθελε να προ
χωρήσει σε κάτ̂ ι τέτοιο,είχε τρόπο χωρίς μαλιστα να γίνει αντιληπτό.
Και φυσικά δε^/προχωρούσε στην ψήφιση και υλοποίηση του ν.1320/83 για τις 
προσλήψεις και να κατηγορηθεί και γι αυτό,για πιθανό λαθεμένο σχεδίασμά 
της κατανομής των μορίων στα κοινωνικά κριτήρια.Η αλήθεια βρίσκεται 
κάπου αλλού.Ή όσο το δυνατόν αντικειμενική αξιολόγηση που ακολουθήθηκε 
στις προσλήψεις,η κατάργηση του ρουσφετολογικού μηχανισμού με τη μέθοδο 
της προσέγγισης των Βουλευτών αλλά και η κατάργηση της χρήσης των ατομι
κών ιρακέλλων έδωσε τη δυνατότητα και στους οπαδούς και φίλους του ΠΑΣΟΚ 
ΚΚ2,ΚΚΕεσ. και γενικά μη δεξιούς πολίτες αυτής της χώρας που μια ζωή
ήταν έξω,να μπούν σε διάφορες θέσεις του κρατικού μηχανισμού.Και αυτό 
φάνηκε.Ετσι λόγω της υπάρχουσας κληρονομημένης αντίληψης η πρόσληψη 
ενός οπαδού ή μέλους του ΠΑΣΟΚ εθεωρ£ι'το χάρη με ρουσφετολογ ικόχαρακτήρα 
και όχμ εξασφάλιση του δικαιώματος της εργασίας σε κάποιον Ελληνα, με 
αντικειμενικά κριτήρια πέρα απο πολιτικές σκοπιμότητες.Υπήρξαν φυσικά 
και εξαιρέσεις απο τον παραπάνω μνημονευόμενο κανόνα που είχαν το 
χαρακτήρα φιλικής εξυπηρέτησης ή κοινωνικής (ρύσης στάση(π.χ πρόσληψη 
δημάρχων στα προγράμματα ανεργίας που έγιναν σε μέλη πολυμελών οικογενειών) 
και όχι ρουσφετολογικής εξυπηρέτησης με πολιτικά κριτήρια).
Πάντως οργανωμένη προσπάθεια που καθοδηγήθηκε απο το κόμμα ΠΑΣΟΚ δεν 
υπήρξε και ο μύθος είναι προβοκάτσια.Το ΠΑΣΟΚ σε κάθε ευκαιρία ζήτησε 
επώνυμες καταγγελίες αλλά δεν υπήρξε ποτέ και καμριά.Αν υπήρξαν τέτοιες 
περιπτώσεις είναι αυτόνομες πρωτοβουλίες· μελών ή φίλων του ΠΑΣΟΚ που 
λειτούργησαν πέρα και έξω από τις αρχές και ηθικούς κανόνες του κόμματος 
αλλά και τις σχετικές εντολές της ηγεσίας του..
13.. Η ερώτηση αυτή στο σκέλος που αφορά τη Δ.Δ έχει απαντηθεί στις 
προηγούμενες ερωτήσεις.
Για το τραπεζικό σύστημα χρειάζεται αναφορά σε ‘συγκεκριμμένα μέτρα,
ΕΟΜΜΕΧ ή Αγροτικά δάνεια με τη συμμετοχή εκπροσώπων των αγροτών,κ.λ.π 
τα οποία δε γνωρίζω αναλυτικά.-



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ,ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ; 14,15,16,17,18 Γ.ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ
14.
Η δεξιά πολεμάει τους λαϊκούς δημοκρατικούς θεσμούς για λόγους πο
λιτικούς ,κοινωνικοοικονομικούς'και πολιτιστικού,ς
Σ.'όλη τη διάρκεια της νεοελληνικής ιστορίας στόχος της δεξιάς ήταν 
•ya παραμείνει η κοινωνία μας και ο λαός μας χωρίς πολιτικό διαρθρω
μένο λόγο που θα σήμαινε Κοινωνία θεσμικά ανάλογα διαρθρωμένη,ώστε 
τα μαζικά λαϊκά κοινωνικά αιτήματα θα προβάλλονταν με τρόπο πολιτικά 
οργανωμένο και -όχι πολιτικά κατακέρματισμένο(σε προσπωπική ή ατομική 
βάση) μέσα από τα συστήματα της εκλογικής πελατείας και πατρωνείας) 
για να δίνεται η δυνατότητα στα κατά καιρούς κατεστημένα να κυριαρχούν 
απέναντι σ'ένα λαό ανοργάνωτο,πολυδιασπασμένο ,αποδυναμωμένο.
Μέσα,από τους Λαϊκούς δημοκρατικούς θεσμούς ο λαός συνειδητοποιεί 
οργανωμένα και συλλογικά τα κοινωνικά και οικονομικά του προβλήματα, 
δίνει λύσεις και παίρνει αποφάσεις στα πλαίσια των λαϊκών θεσμών, 
κοινωνικοποιώντας την πολιτική ή πολιτικοποιώντας την Koivcovia 
Πραγματοποιώντας μ'αυτό τον τρόπο στην πράξη την κοινωνική απελευθέ
ρωση τού.
Λαός κοινωνικά και πολιτικά απελευθερωμένος είναι λαός δημιουργός πολι 
τισμού υαι όχι λαός δέκτης πολιτισμού. Εκείνον τον πολιτισμό με τον 
οποίο η δεξιά και ο ιμπεριαλισμός θέλει να διαπλάσει πνευματικά το 
λαό μας ώστε να δεχθεί τα κοινωνικοοικονομικά και καταναλωτικά του 
μοντέλα υποδουλώνοντας τον στις ιμπεριαλιστικές πολιτικές και κοι
νωνικοοικονομικές επιλογές.

15.
Αν η δεξιά κερδίσει τις εκλογές χωρίςαμψιβολία θα αρχίσει το γκρέ
μισμα όλων των θεσμών και κατακτήσεων του λαού μας παραδίνοτνας 
τις λύσειςτ των κοινωνικών προβλημάτων στα αδηφάγα συμφέροντα της 
ολιγαρχίας.
Παιδεία ,υγεία ,κοινωνική πρόνοια, οικονομική ανάπτυξη κ.λ.π. θα 
αποτελέσουν πεδία κερδοσκοπικής μανίας των ιδιωτικών συμφερόντων 
βαθαίνοντας την κρίση στην κοινωνία μας με βαρειές συνέπειες για το 
λαό μας και τον τόπο μας.
Μπαίνει το ερώτημά; Αν η δεξιά κερδίσει τις εκλογές δεν ©'αναγνωρίσει 
τίποτα το θετικό στο νέο θεσμικό οικοδόμημα; Πρώτο μέλημα της θάναι 
το γκρέμισμα του. Το πρόβλημα δεν μπαίνει μ'αυτό το κάθετο τρόπο.
Αν η δεξιά γίνει κυβέρνηση δεν θα βγάλει την άλλη μέτα ΟΡΝΤΙΝΟ 
ακύρωσης ότι έγινε μέχρι σήμερα. Κάτι τέτοιο θα έχει υψηλό πολι
τικό κόστος ή θά καταστεί αδύνατο ν στη πράξη. Πιο λογίκο είναι η
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6εΕιάμε τις κοινωνικές της δυνάμεις μερικά και μερικά με την πολιτική 
της ισχύ ν αλλαξει τη δυναμική των λανκών θεσμικών κατακτήσεων και 
από θεσμοί εξυπηρέτησης λαΐ'κών συμφερόντων να γίνου ν θεσμοί εξυπηρέ
τησης των συμφερόντβν της ολιγαρχίας. Έτσι το γκρέμισμα δεν θάναι 
γκρέμισμα * μ*ένα άμεσο τρόπο αλλά θεσμική μετάλλαξη διαχρονική ώστε 
και το προσωπείο της να μη άποκαλύψει αμέσως και το λαό να ξεγελάσει 
κερδίζοντας χρόνο.
16.
Η κατάργηση του θεσμικού πλαίσιου από τη δεξιά με τον τρόπο πο® 
μπήκε στο ερώτημα 15 θα έχει βαρετές συνέπειες στην συνολική ζωή του 
τόπου.Οι πολιτικές συνέπειες κυρίως θα είναι κείνες που θα ξαναφέρουν 
διχασμούς και σπαραγμούς γιατί το γκρέμισμα των θεσμικών κατακτήσεων 
σημαίνει βάθαιμα της κοινωνικής κρίσης,της ανισότητας και της καταπίεσης 
Η πρόθεση της δεξιάς να επιχειρήσει την κοινωνική και οικονομική 
ανάπτυξη με τα μοντέλλα του μονεταρισμού και νοεφιλελευθεριρμού ση
μαίνει βάθεμα, της εξάρτησης και της εκμετάλλευσης Σημαίνει αναβίωση 
του μονοκοματικού και αυταρχικού κράτους της δεξιάς. Σημαίνει κατα
πίεση και εξαθλίωση.Επειδή δε ο ελληνικός λαός έχει γευθεί τους πρώ
τους καρπούς της άλλης ανάπτυξης από το ΙΊΑΣΟΚ πολύ δύσκολα θα υποκύψει 
στις αντιλαΙΓκέ! συνταγές της δεξιάς. Η σύγκρουση είναι η πιο πιθανή 
συνέπεια.
17
Μια απο τις μεγαλύτερες αλλαγές στην α πατρίδα μας είναι ότι ο Λαός
μας αισθάνεται ελεύθερος από την δεξιά εξουσία που με όργανο φυσικής
βίας του χωροφύλακα δημιούργησε βαθεια τραύματα στο κοινωνικό της σώμα.’
Σήμερα λαός και. σώματα ασφαλείας έχουν αρκετά πλησιάσει και έχουν
σε σημαντικό βαθμό απαλλάξει από την αμοιβαία καχυποψία και εχθρότητα.
Πρακτικά ο φόβος του απλού πολίτη απέναντι στο χωροφύλακα έχει φύγει 
παρέχοντας τη δυνατότητα και στα αστυνομικά όργανα να γεύονται τους 
καρποςς της συμφιλίωσης και να νοιώθουν το επάγγελμα τους κοινωνικό 
χρήσιμο και παραγωγικό.
18-
Η άνθιση του πολυκομματισμού ,της πολυφωνίας και της ελευθερίας της 
έκφρασης σε καμμιά περίοδο δεν έφθασε στην πατρίδα μας στα σημερινά 
επίπεδα. Σήμερα όλου έχουν τη δυνατότητα να εκφράζουν τις πολιτικές 
τους απόψεις και να προβάλλουν τα κοινωνικά τους αιτήματα αβίαστα, 
δημοκρατικά και οργανωμένα. Ακόμα και μειοψηφίες με μηδενιστικές 
ιδέες και συμπεριφορές προβάλλουν τις απόψεις τους πολλές φορές προ- 
καλώντας κοινωνία, και πολιτεία.
Μειοψηφίες που άλλοτε δεν είχαν τη δυνατότητα καμιάς κοινωνικής παρου
σίας και πολιτικής έκφρασης και ζούσαν στο περιθώριο σήμερα υπάρχει 
όχι μόνο φροντίδα αλλά και κοινωνική και πολιτική παρουσία.
Ανάπηροι,χτυπημένοι από τη μοίρα νέοι ή ηλικιωμένοι ,φυλακισμένοι κ.λ.π. 
έχουν φωνή που συνεχώς διευρύνει τα όρια και τη δύναμη της.



Ε^ώτηοη

>. Γιατί το καθηγητικό κατεστημένο πολεμά τσ#|μόμα πλαίσιο;

Απάντηση

ΊΟ 1981 είχαμε τονίσει στις θέσεις ιαας ότι η φεουδαρχική δόμηση του Πανεπιστημίου σε 
έδρες, (δομή αντίστοιχη του γερμανικόν πανεπιστημίου ταυ 19ου αιώνα) θα καταργηθεί, θα 
γίνουν τομείς όπου θα υπάρχει συλλογική προσπάθεια >ιαι συνεργασία για την πρόοδο της 
επιστήμης, της τεχνολογίας και της έρευνας. Αυτό βέβαια είναι σύμφωνο με τις σύγχρονες 
αντιλήψεις^ με βάση τις οποίες η επιστήμη προωθείται με. συλλογικές ομάδες. Το καθοδηγη- 
τικό κατεστημένο συνηθισμένο να χρησιμοποιεί την επιστήμη σαν σχέση εξουσίας και, εντο~

\ λής δεν μπορεί να κατανοήσει τις νέες πραγματικότητες και νοσταλγεί μάταιο, ετεάνοδο στη§ 
φεσυδαρχική δομή του τιαρελθόντος. Αυτή η μάταιη και στείρα νοσταλγία του εκφράζεται με 
αντίθεση .και πόλεμο στο νόμο-πλαίσιο.

3· Είναι αλήθεια όπι στα σχολεία υπάρχει κατήχηση στο μαρξισμό και υπάρχει αμφισβήτηση 
της θρησκείας; .... ; ...
Δεν είναι αλήθεια^̂ jj βασική κατεύθυνσή ηπ,ς σύμφωνα με τι.ς θέσεις του 81 είναι η αλλαγή 
τσυ κέντρου βάρους της εκπαιδευτικής διαδικασίας από παθητική αφομοίωση γνώσεων, σε σ'. 
συμμετοχική και κριτική. -Πάντα οι : δυνάμεις .της συντήρησης απέναντι ρ ε κάθε προσπάθεια 
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, ταυ Γ. Ιίχπανδρέου το 64 και το 32 κ.ά. χρησιμοποιούσαν 
τέτοιους αφορισμούς και κινδυνολσνίεςγ ·|ια τον λόγο αυτό και';Χπ'3 δημιουργία εντυπώσεων 
υποβάλλουν συνέχεια ερωτήσεις για δήθεν σφάλματα τέτοιας μορφές εκπαιδευτικών πσυ σεο 
τέλος αποδεικνύσνται óxl δεν έχουν βάση. Τέτοια προσπάθεια έγινε για τα νέα βιβλία του 
δημοτ ικσή. {̂ οοοπυθγυϊας να eQ; δείξουν ότι τα βιβλίο/η γλώσσα ιιου. και ̂μελέτη του περιβάλ-- ·* jy rn. ςμ > “ ‘λ/λοντο^, δεν κάνουν αναφορές^όπως τα παληά α\υιγ\κιχττ iKáy σε θρησκευτικά κείμενα* οΐγάκχιδα- 
γωγοί όμως εύκολα τους απόδειξαν ότι υπάρχουν περισσότερες και ουσιαστικότερες αναφορές 
και μάλιστα με μια προσέγγιση όπου το παιδί ξεκινάει από το περιβάλλον τσυ για ν^/συ- 
νειδητοποιήσει σιγά-σιγά.
AKÓjja η προσέγγιση της ιστορίας με τρόπο-τέτοιο ώστε να συνειδητοποιεί ο μαθητής την 
οργάνωση της κοινωνίας και να την συνδέει με τα ιστορικά γεγονότα δεν μπορεί να κατη- 
γορηθεί όπως π.χ. κατηγ στήθηκε με βάση μια φυτογραφία το βιβλίο της Λ'Λυκείου Ιστορίας 
τσυ Ανθρωπίνου Γόνους é£ncó έχει στόχο να δουν τα παιδιά πως εξελίχθηκε σιγά-σιγά η 
οργάνωση της κοινωνίας των ανθρώπων από γεωργική σε βιομηχανική, μέχρι την σύγχρονη 
. κοινωνία. Βέβαια οι απόψεις της Ιεράς Συνόδου μελετήθηκαν με προσοχή από το Υπουργείο 
Παιδείας και eüvLvoerrctt μαζί τ«$> (υυτο δεν σημαίνει ότι^όκως η Ν.Δ. κάλυψε μια συ
γκέντρωση με επικεφαλής πσ,\αισημερολσγίτες επισκόπους ενάντια στο βιβλίο, (συγκέντρωση 
που δεν καλύπτει η επίσημη Ορθόδοξος Εκκλησία μας)̂  <fcs*. αμφισβητείται αυτή η προοπά- 
θεια που γίνεται από το ΥΠΕΠΘ. 'Αλλωστε σΓους σκοπούς του σχέδιου νόμου "Δοιιή και λει-



· V
τουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης" η Ορθόδοξη Χριστιανική παράδο
ση αναγνωρίζεται ότι συνέβαλε στη διατήρηση και διαμόρφωσή μας έθνους. 'Ετσι αυτά 

’ τα στοιχεία μαζί με τα της λαΐ'κής μας παράδοσης θα παραμένουν ζωντανά και όχι απλά μου
σειακά.

!1. Γιατί δεν έκλεισαν ακόμα τα ιδιωτικά σχολεία;

Με τον νόμο 1404/83 καταργήθηκε η Ανώτερη Τεχνική ΙδιωτικήΕκτταί 
ΠΑΣ ΟΧ εμμένει αμετάθετα και αταλάντευτα στις θέσεις του 81,CK

μ  'H .U t n w 't ä  
r.
Λ*- μ<(α

. Παράλληλα το
Lπου; OT^cootKr-oTT|\r

0ί εξασφαλίζουν τους εργαζόμενους σ'αυτήν,χαι θα
* 4

διοοφαλίζσυν την εκπαιδευτική συνέχεια για τσυς μαθητές που φοιτούν οήμερα σ'αυτή". .• ô-3’J>Xy , , ,Υπάρχουν όμως συνταγματικέςάνυαιαλίες. 'Ομως οι προσπάθειες που έγιναν για αναβάθμιση 
της δημόσιας εκπαίδευσης'έχουν αποδόσει καρπούς. Από 744 ιδιωτικές σχολικές μονάδες το 
81-82 στην Γενική και Τεχνική Εκπαίδευση περιορίστηκαν σε 522, μείωση κατά 26%.

:2. 'Εδωσε το ΠΑΣΟΚ ίσες ευκαιρίες μόρφωσης στα ελληνόπουλα;
■0 Οι ίσες ευκαιρίεςι επιδιώκονται με σειρά ολόκληρη εκπαιδευτικών μέτρων e ¿Γαυτές

και η προσπό.θειαρεξάλειψη̂  ανισοτήτων που προέρχονται από διαφορετικές συνθήκες καταγω- 
χής και προέλευσης.

¿1 Στα νέα αναλυτωίά τιρσγρά}ϋματα του.διμοτικσύ οχολείσυ πραβλέτισνται 2 ώρες, στις οποίες ο 
δάσκαλος έχοντας εντοπίσει αδυναμίες των μαθητών του προσπαθεί με συλλογική δουλειά να 
τις αμβλύνει και να φέρει σε χση μοίρα όλους τους μαθητές. Βέβαια η προσπάθεια θα συνε- 
χισθεί και με το νέο πρόγραμμα του Γυμνασίου,γιχχ το οποίο έχουν αρχίσει οι προεργασίες 
ενώ για την Α και Β Λυκείου λειτουργεί ήδη η εσωσχαλική βοήθεια για τους αδύνατους μα- 
θητές*γ2»¿β^αΧι^τερη προετοιμασία τουςιώ u*iynrc\# hi oncff. ¿v? *

β) Η κατάργηση των φραγμόν μεταξύ γυμνασίου και λυκείου συντέλεσε αποφασιστικά ώστε να μην 
δεσμεύει κάποια απόφαση ή προσωρινή αποτυχία το μέλλον των παιδιών, 

γ) Με το παραπάνω σημείο σχετίζεται η σωστή πολιτική για ιδρύσεις σχολά ίων ώστε να έχσυν 
καλή λειτουργικότητα και να εξυπηρετούνται σωστά οιώπεριοχ.ές/με προτεραιότητα πάντα στις 
νησιωτικές, «φαεινές και ημιορεινές περιοχές.
Χαρακτηριστικά του πόσο η Ν.Δ. επεδίωκε το φραγμό μεταξύ γυμνασίου και λυκείου είναι ότι 
την τετραετία 77-81 αυξήθηκε ο αριθμός των Γενικών Λυκείων μόνο κατά 10, ενώ την τετραε
τία. 82-85 ιδρύθηκαν 138 νέα Λύκεια και μια σειρά λύκε ιαχών πάραρτημάτων/^ίλύπποσν πλή
ρως τις νησιώτικες, ορεινές και ημιορεινές περιοχές.
ΙΟυμιάσια και γυμνασιακά παραρτήματα καλύπτουν και το πιο μικρό νησί. Η λειτουργικότητα 
των σχολείων βελτιώθηκε σημαντικά, γιατί οι ιδρύσεις πια έγιναν με ορατά και διαφανή 
κριτήρια και όχι ρσυσφετολογικά. Το 1982 ιδρύθηκαν λύκεια εφόσον το μητρικό συγκέντρωνε 
πάνω από 900 μαθητές, το 1985 το μητρικό απαιτούσε μόνο 550 μαθητές. Παράλληλα για εξυ-Ι̂̂γΐ·· . " rπηρέτηοτ̂ υίερισχής απαιτείται πια η συγκέντρωστι μόνο 140 μαθητών για την ίδρυση λυκείου. 
Το 1982 για γυμνάσια στα. αστικά κέντρα το κριτήριο ήτα; να συγκεντρώνει πάνω από 800 
μαθητές, το 1985 δεν υπάρχει αριθμητικό έριο και ορίζεται το καλύτερο γυμνάσιο με 9 τμή



ματα. Για την επαρχία δεν υπάρχουν αριθμητικά όρ 
ρΐ·οχής. Οι συγχωνεύσεις τον δημοτικόν με σύμφωνη 
τουργικότητα της εκπαίδευσης.
* » ■» .>) Επιδιώκεται ακόμα να είναι ίδιας ποιότητας η εκπαίδευση παντού, και σημαντικό ρόλο σ'αυ
τό είχαν και έχουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι, που παρεμβαίνουν καθημερινά στην ποιότητα., ανα
λαμβάνουν επιμορφωτικές δραστηριότητες και ενημερώνουν τους γονείς.

:) Η κατάργηση του αποτυχημένου συστήματος των Πανελλήνιον εξετάσεων και η καθιέρωση του 
νέσυ συστήματος των γενικών εξετάσεων που βασίζεται σε προπαρασκευαστωίά μαθήματα στην 
Γ'Λυκείου (δέσμες).
Εξασφαλίζει το νέο σύστημα απεριόριστες ευκαιρίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Ο θεσμός ακόμα των Μεταλυκειακών Προπαρασκευαστικόν Κέντρων (227) αποτελεί σήμερα μια 
πραγματικότητα με επιτυχημένη απόδοση και μεγάλες προοπτικές. Ποσοστά επιτυχία μαθητάν

\ που τα παρακολούθησαν, 1983: 29,8%, 1984: 43,94%.
Οι μαθητές προετοιμάζονται καλύτερα και σύμρωνα με τις κλίσεις τους. Εξασφαλίζεται ο σε
βασμός της προσωπικότητας και των ενδιαφερόντων τον μαθητάν. Εξασφαλίζεται η μείωση περι
φερειακόν ανισοτήτων. Το 1981 9 περιφέρειες (τότε Γενικές Επιθεωρήσεις) είχαν ποσοοτό 
εισακτέων στα ΑΕΙ πάνω από τον ράσο όρο και από αυτές μόνο 2 ήταν επαρχιακές. .Ίο 1984 
20 περιφερειακοί νομοί ήταν πάνω από τον ράσο όρο, και ξεπερνσύααν τα αστικά κέντρα..
Η αύξηση του αριθμού εισακτέων δίνει ακόμα μια.εικόνα της φιλολαϊκής πολιτικής.

ια,αλλά πρυτανεύει η εξυπηρειηση της πε- 
γνώμη των κατοίκων βελτιώνουν τη$ λει-

1981_______ 1982 __ 1983 ....... 1984
27.500 34.000 40.000 50.500

i. ΙΤοιά είναι η απάντηση του ΙΊΑΣΟΚ στην τεχνολογική πρόκληση;
Πέρα από την θεσμοθέτηση^με του [l/όμσ πλαίσιο για τα ΑΕΙ- των μεταπτυχιακών σπουδών, την
αναβάθμιση της τριτοβάθμιας χεχνάλογικής εκπαίδευσης με την κατάργηση των ΚΑΤΕΕ και τηνεφλ>Ί *- t 'ίδρυση των ΤΕΙ τα οποία διεξάγουν ήδη εχραρμοσμένη και βοηθούν στην προσπάθεια να κερδί
σει η χώρα μας την επερχόμενη τεχναλσγική επανάσταση, την εισαγωγή ειδικοτήτων σύγχρο
νων στην δευτεροβάθμια τεχνική εκπαίδευση όπως ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.τ.λ.7 
'υτή καθ'αυτή η ίδρυση του Υπουργείου 'Ερευνας και 0^νολσγίας~και" η σημασία που δίνεται
στις σύγχρονες τεχνολογίες, πραυθούν και έξω από την εκπαίδευση την προσπάθεια να προσεγ
γίσει η χόρα μας την νέα τεχνολογική επανάσταση.
'Εχουν ήδη γίνει Ποογράμματα Ανάπτυξης 'Ερευνας και Τεχνολογίας ετήσια >οαι πενταετές.
'Ηδη λειτουργούν οτο Ερευνητικό Κέντρο Κρήτης τρία Ερευνητικά Ινστιτούτα, ϊ&ηροφορικής, 
Μοριακής Βιολογίας, Ηλεκτρονικής δομής και ΛέΙ'ζερ, σύντομέΧιροβλέπεται να αρχίοει η λει
τουργία στην Πάτρα- αντίστοιχου Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιοτών.

α) Είναι αλήθεια ότι έχει υποβαθμιστεί η Ανόπατη Παιδεία;
'Οχι, κάθε άλλο έχει γίνει ήδη η κατάτμηση σε σύγχρονα τμήματα, έχουν εκσυγχρανισθεί τα 
προγράμματα οπουδάτν, ενώ υπάρχουν πια οι συνθήκες για ξαναζωντάνεμα των Πανεπιστημίων

Vc Ολ G ̂  μ. ν ου V  Έ  ovj λ Ai. c . · ό  Ο ι θυ θά- ν



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 24,40,44,45

Α.ΘΕΟΛΟΓΟΥ

24 :
Απάντηση ΣΥΝΘΗΜΑ: Τα οράματα και τα όνειρα της νεολαίας υλοποιούνται 
με αρθρωμένη πρόγραμμα-πρόταση ζωής και ελπίδας,σε συνθήκες Δημοκρα
τ ίας , Ελευθερ ίας και Συμφιλίωσης από το ΠΑΣΟΚ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Η Υλοποίηση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ στην 
4ετία που πέρασε αφήνει έκδηλα τα αποτυπώματα της στα μικρά και 
μεγάλα προβλήματα της νεολαίας. Ετσι η συνολική παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ 
στα κοινωνικά προβλήματα της νεολαίας όχι μόνο σηματοδοτεί την δια
δικασία επίλυσης τους αλλά και κατοχυρώνει νέες σταθερές σχέσεις 
μεταξύ ΠΑΣΟΚ και νεολαίας. Η αποδοχή της αυτοάμυνας της,ο σεβασμός 
στον διάλογο μαζί της η δημιουργία μέσα από την συναίνεση της,και
νούργιων θεσμικών πλαίσιων δράσης της στο εργοστάσιο,στο χωράφι,στο 
σχολείο στο πανεπιστήμιο έχουν δημιουργήσει τους απαραίτητους εκείνους 
όρους ώστε το ΠΑΣΟΚ και η νεολαία να είναι φορείς συμπόρευσης ώστε 
να καταξιώνεται η συμμετοχή της νεολαίας μέσα από προτάσεις Θετικές 
και υλοποιήσιμες.
Η συτοιχία των νεολαΐστικων δυνάμεων με το ΠΑΣΟΚ φαίνεται στις 
εκλογές των μαθητικών κοινοτήτων,στις εκλογές για ΔΣ στα ΤΕΙ και ΑΕΙ, 
στις εκλογές των σωματείων,στις εκλογές των αγροτικών συλλόγων και 
των συνεταιρισμών.
Έτσι τώρα η κοινωνική δυναμική της νεολαίας βρίσκει ουσιαστική 
διέξοδο μέσα σε συνθήκες δημοκρατικής συμμετοχής και ελευθερίας,και 
από το περιθώριο-που την είχε στείλει η Δεξιά βγαίνει στο προσκήνιο 
της πολιτικής και κοινωνικής μας ζωής,για να αμβισβητήσει,να κρίνει, 
να προτείνει και να καταξιώσει την συμμετοχή της στην πορεία για μια 
MEA ΕΛΛΑΔΑ. .

ΠΡΟΤΑΣΗ: 01 ερωτήσεις 40 και 43 είναι ίδιας ποιότητας και για τούτο 
προτείνω να απαληφθεί η 43.

40 :

ΑΓΙ ANT i IΣ Η Σ Y Ν ΘI Μ Α : Η αντιμετώπιση του ΠΑΣΟΚ πάνβ στους προβληματισμούς 
στην αμφισβήτιση και στις " επαναστάσεις"της νεολαίας δόθηκε με 
την συνολική κυβερνητική πολιτική για την νεολαία που :
- Στους προβληματισμούς απάντησε με την υλοποίηση τους

I



- Στην αμφισβήτηση απάντησε με τον προσανατολισμό της,ώστε η αρνη
τική αμφισβήτιση' να γίνεται θετική πρόταση δράσης και συμμετοχής.
- Στις "επαναστάσεις" απάντησε με την σηματοδότηση τους και την 
σύνταξη τους σε στόχους που δημιουργούν το πλαίσιο για μια συνεχή 
ειρηνική "επανάσταση" που φέρνει το όραμα της κοινωνίας των πολιτών 
πιο κοντά.-

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για πόώτη φορά στην πατρίδα μας υπάρχει συνολική 
πολιτική για την νεολαία με θεσμικξ άρθρωση το Υφυπουργείο Νέας Γενιάς. 
Η κυβερνητική πολιτική του ΠΑΣΟΚ παίρνει σοβαρά υπ'όψιν την ιδιαι
τερότητα της νεολαίας και η εκπόνηση της γίνεται μαζί με την νεο
λαία για την νεολαία..
0 πολιτικός λόγος του ΠΑΣΟΚ αποδέχεται και τις αμφισβητήσεις και 
τους προβληματισμούς και τις "επαναστάσεις" της νεολαίας.
Η αποδοχή όμως γίνεται μέσα από κατοχυρωμένες βάσεις που τα 
θεμέλια τους συγκροτούνται πάνω στον σεβασμό:για διεξοδικόιδιάλογο-για αυτονομία-για συμμετοχική προοπτική.
Έτσι η όποιες στείρες αμφισβητήσεις μέσα από τον διάλογο γίνονται 
θετικές αμφισ βητήσεις των αξιών και των παλιωμένων ηθικών του 
συντηριτισμού και η σ υμμετοχική δράση και πράξη δημιουργεί τους 
όρους ανάδειξης της φυσιογνωμίας του καινούργιου ανθρώπου.
Οι προβληματισμοί αλληλοσυμπληρώνονται και παίρνουν σάρκα και οστά μέσα 
από την υλοποίηση της για την καλλιτέρευση της ζωής της νεολαίας.
01 "επαναστάσεις” αναλύονται και συνολικοποιούνται ώστε να κατα- 
δείχνονται στην νεολαία τα βαθεια τους αίτια ώστε να εντάσσονται 
σε κάποιο συνολικό σχεδίασμά και στρατηγική που να αναιρούν τις 
συνθήκες που-δημιουργούν τα αίτια και να συνδεόνται μέσα από ειδικά 
προγράμματα-προτά.σεις που να απελευθερώνουν τις όποιες δημιουργι
κές δυνάμεις της νεολαίας για την δημιουργία ενός ομορφότερου αύριο.

Η κυβερνητική 4ετία 7'αταξίωσε κ,αι ανέδειξε μαι νέα ποιότητα στις 
σχέσεις της νεολαίας και του ΠΑΣΟΚ που θα συνεχιστεί με την 
σίηριξη της και-την συμμετοχή της και στην νέα 4ετία.

44 :
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΥΝΘΗΜΑ: Η στρατευμένη νεολαία τώρα ξέρει πως:
ΤΟ ΠΑΣΟΚ πασχίζει καθημερινά ώστε να δημιουργεί καλλίτερους όρους 
στο τράτευμα χωρίς να. φείδεται δαπανών ώστε το αξιόμαχο των 
ενόπλων μας δυνάμεων να θωρακίζεται για την προστασία της εδαφΐ7<ής 
ακεραιότητας και της Εθνικής Ανεξαρτησίας της χώρας μας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε με την
»
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θέση της στρατευμένης νεολαίας επί Δεξιάς.
Χαρακτηρισ τικά αναφέρουμε: την αθλιότητα της υλικοτεχνικής υποδομής 
των μονάδων,τις άσχημες συνθήκες διαβίωσης,των μικρών-οικονομικών 
παροχών,τον μη σεβασμό της προσωπικότητας του στρατιώτη,το ξέκομμα 
του στρατιώτη από το κοινωνικό σύνολο,τον παλαιωμένο στρατιωτικό 
κανονισμός(2ο-Ι) κ.λ.π.
- Το ΠΑΣΟΚ με την καινούργια εθνικοαμυντική πολιτική και τον νέο 
εθνικοαμυντικό σχεδιασμό λυτρώνει τα στρατευμένα νιάτα της πατρίδας 
μας και τα προσανατολίζει προς τον πραγματικό κίνδυνο απειλής από 
την Τπυρκία.
- Προσπάθησε και έλυσε τα περισσότερα στρατολογικά προβλήματα των 
νέων.
- Αύξησε τις οικονομικές παροχές των στρατιωτών και έλαβε πρόνοια 
για τους στρατευμένους παντρεμένους (.3500-7500 δρχ.)
- Κατοχύρωσε την ιατροφαρμακευτική περίυαλψη των οικογενειών των 
απόρων στρατιωτών
- Αύξησε τις δαπάνες για το φαγητό και την δημιουργία καλλίτερης 
υλικοτεχνικής υποδομής
-  Κάνει προσπάθειες για επανένταξη των στρατιωτών στην κοινωνία 
με την κατάργηση των στολών στην έξοδο.
- Δημιούργησε στρατιωτικό κανονισμό που κατοχυρώνει τον σεβασμό 
της προσωπικότητας των στρατιωτών.
- Κατάργησε τους φακέλλους,η επιλογή γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες 
και τις γνώσεις του νεολαία και ελαχιστοποιήθηκε η ρουσφετολογία.

Η συνεχής καλλιτέρευση των συνθηκών του στρατευμένου νέου 
είναι απαράβατος όρος για το δυνάμωμα της δυναμικής του στρατού 
μας και θα είναι και κύριο μέλημα του ΠΑΣΟΚ στην επόμενη 4 ετία.

45: .
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΥΝΘΗΜΑ: Η δημιουργία του Υφυπουργείου Νέας Γενιάς κατο
χυρώνει στην πράξη το δικαίωμα της νεολαίας για. δούλειά,μόρφωση, 
πολιτισμό,κοινωνική συμμετοχή.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για το ΠΑΣΟΚ το δικαίωμα των νέων στην ΔΟΥΛΕΙΑ 
σημαίνει:
- Προγράμματα για την δημιουργία 20.000 νέων θέσεων εργασίας
- Ειδικά προγράμματα απασχόλησης
- Επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελμαιτκής επιμόρφωσης και εκπαί
δευσης τοτυ νέων
- Προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού
- Προγράμματα τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
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των νέων αγροτών,
-Δάνεια με ευνοϊκούς όρους, στους νέους επιστήμονες 
-Τοπικά πρόγραμματα ανάπτυξης 
-Παραγωγικές πρωτοβουλίες νέων
-Επιδότηση ανέργων μέσα από το Εθνικό Σύστημα Προστασίας Ανέργων 
-Κοινωνικός τουρισμός

Για το ΠΑΣΟΚ το δικαίωμα των νέων στον ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ και στον 
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ σημαίνει:
* Δημιουργία πολιτισιτκών Κέντρων για Νέους
* Βιβλιοθήκες για παιδιά και Εφήβους και Νέους
* Κατασκηνωτικά Κέντρα και Αυτοδιαχειριξύμενα Κάμπινγκ
* Καθιέρωση σταθερών πολιτιστικών παρεμβάσεων και εκδηλώσεων 
για την Νεολαία

* Διοργάνωση σε όλη την Ελλάδα ΙΟημερων ελληνικού κινηματογράφου
* Ενίσχυση της Μουσικής-Θεατρικης-Καλλιτεχνικής παιδείας μέσα και 

έξω από τα σχολεία
* Κατοχύρωση μόνιμων σχέσεων με πολιτιστικούς φορείς 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΩΣΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ-ΖΩΗ
* Ενίσχυση τνω όποιων δραστηριοτήτων των Μαθητικοάν Κοινοτήτων
* Ανοιγμα των πανεπιστημιακών ιδρυμό.των προς την κοινωνία μέσα 
από συγκρότηση ομάδων φοιτητών πάνω σε αναπτυξιακά προγράμματα

* Διοργάναχση Συνεδρίων με θέματα που αφορούν την Νεολαία και ερευ- 
νητικά-επιστημονικά προγράμματα για το "πρόσωπο" της σημερινής 
Νεολαίας

* Προγράμματα ενημέρωσης και πρόληψης για την αγωγή υγείας των νέων
* Ενημέρωση και παρεμβάσεις για τα προβλήματα βίαςμεγκληματικότητας 
και ναρκωτικών

* Ιδρυματική περίθαλψη νέων με προβλήματα
* Αθλητικά προγράμματα

Το ΠΑΣΟΚ έχει συνολική πολιτική πρόταση για την επίλυση των 
προβλημάτων της νεολαίας για το οποίο αποτελεί συμμετοχή κοινωνική 
δύναμη για την υλοποίηση του προγράμματος της β'τετραετίας.

ΣΗΜ: Οι ερωτήσεις 43,24 να βγουν από το ερωτηματολόγιο
Α.Θεολόγου



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ .25,26,27,28,29

ΕΡ. 25 Ν. ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Η Τ.Α. έχει αποκτήσει σήμερα το ρόλο της ,που για χρόνια είχε στε
ρήσει η Δεξιά.ακριβώς γιατί δεν εμπιστευόταν τους φορείς του Λαού.
Το έργο του ΠΑ.ΣΟ.Κ στην ΤΑ. είναι τεράστιο καιΦΑΝΕΡΟ σε κάθε γωνιά 
της πατρίδας μας.
Σήμερα η ΤΑ„ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ,ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ,ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ.
Η αποκέντρωση,η ενίσχυση της ΤΑ.,η Λαϊκή Συμμετοχή βρίσκονται στην 
ημερήσια διάταξη της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ.
* Σημαντικές αρμοδιότητες μεταβιβάστηκαν στην ΤΑ έτσι που οι Δήμαρχοι- 
Κοινοτάρχες να έχουν πραγματικές εξουσίες στα χέρια τους.
* Ενισχύθηκε με σημαντικές πιστώσεις για την εκτέλεση έργων στην
περιοχή της.* *

'Εργα ΤΑ από το 1 981 1 984
πρόγραμμα Δήμο-
σίων Επενδύσεων 13,9 δισ. 47 δισ.

* Κατοχυρώθηκε η διοικητική Δ.υτοτέλεια της με την κατάργηση
του έλεγχου νομιμότητας,με την δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού κ.λ.π.
* Δημιουργήθηκαν ΘΕΣΜΟΙ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που εμβαθύνουν την Δημοκρα
τία και Ενεργοποιούν τον Λαό.
* Συμμετέχει η Τ.Α. ενεργά σέ όλα τα τοπικά θέματα:
Υγεία,Παιδεία,Κοινωνικοποιημένες επιχειρήσεις, Λημόσιους Οργανισμούς, 
την Πολεοδομία.
* Νέες σημαντικές δυνατότητες για την δημιουργία Δημοτικών Επιχειρήσεων 
για Αναπτυξιακούς συνδέσμους, και για Προγραμματικές Συμβάσεις.
Η Τ.Α. σήμερα ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ , 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

ΕΡ, 26___

Ο Πρωθυπουργός είχε πει χαρακτηριστικά: " η Αποκέντρωση και η Λαϊκή 
Συμμετοχή αποτελούν την μεγάλη ελπίδα για την Ανάπτυξη".
Ανάπτυξη δεν μπορεί να γίνει με ένα κράτος γράφειοκρατικό,συγκεντρω- 
τικό,αντιδημοκρατικό,που δεν έχει καμιά εμπιστοσύνη στον Λαό.



Απαιτείται ένα κράτος ανοιχτό,αποκεντρωμένο,δημοκρατικό ,κοντά στον 
Λαό. Γι αυτό πιστεύουμε στην Αποκέντρωση.
Σήμερα ο πολίτης μπορεί στα περισσότερα θέματα να εξυπηρετηθεί στον 
τόπο του.
Μεταβιβάσθηκαν σημαντικές αρμοδιότητες στις νομαρχίες και την Τ.Α. 
ακριβώς για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
Δόθηκαν γενναίες πιστώσεις στην επαρχία για να ξαναζωντανέψει.
Η Αποκέντρωση δεν έμεινε μόνο στην Διοίκηση. Οι α,ποφάσεις δεν παίρνον 
ται πια από την κεντρική διοίκηση αλλά από αποκεντρωμένα όργανα 
που συμμέτεχει καθοριστικά ο Λαός.
Η διαδικασία της αποκέντρωσης δεν σταματά,συνεχίζεται αδιάκοπα.
Νέοι ορίζοντες και προοπτικές ανοίγονται στην νέα 4ετία. Θα θεσμοθέτη 
θούν νέοι βαθμοί τοπικής αυτοδιοίκησης που θα επιταχύνουν ακόμα 
περισσότερο την Αποκέντρωση.

ΕΡ.27____

Το σύνθημα ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ δονούσε το 1981 ολόκληρη την χώρα 
και έκφραζε τον πόθο του Λαού μας επιτέλους να συμμετάσχει στην 
ανάπτυξη του τόπου,να ακουσθεί η φωνή του για τα θέματα του χωριού, 
της πόλης^της συνοικίας του.
Το όραμα γίνεται πραγματικότητα.
* Δημιουργήσαμε ΝΕΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που εμβαθύνουν 
την Δημοκρατ ία,προωθούν την ανάπτυξη,διαδίδουν τον πολιτισμό,ενερ
γοποιούν και συνειδητοποιούν τον Λαό.
* Νομαρχιακά,Επαρχιακά,Συνοικιακά Συμβούλια,Λαϊκός Συνελεύσεις είναι 
σήμερα ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ.
* Οι θεσμοί αυτοί για πρώτη φορά φέρνουν στο πολιτικό προσκύνιο την 
ξεχασμένη Ελλάδα της επαρχίας και των υποβαθμισμένων συνοικιών των 
μεγαλουπόλεων.
Φέρνουν στον ορίζοντα τα προβλήματα,τις απαιτήσεις αλλά και την 
φαντασία και τη δημιουργικότητα των εργαζομένων.
Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ δεν μπορεί κανείς να την πάρει πίσω.

ΕΡ. 28

Η ξεχασμένη Ελλάδα σήμερα νιώθει την φροντίδα της πολιτείας.Το
5έργο του ΠΑΣΟΚ στην επαρχία δεν χρειάζεται αριθμούς. ΤΟ ΒΛΕΠΟΥΜΕ 

ΟΛΟΙ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ.
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Απομονωμένα χωριά και νησιά,υπανάπτηκτες περιοχές,ανύπαρκτη υποδομή 
και προπαντός καμιά κοινοτική φροντίδα στο παρελθόν.
Σήμερα η ξεχασμένη Ελλάδα ΑΝΑΖΩΟΓΩΝΕΙΤΑΙ.
* Δρόμοι,αεροδρόμια,λιμάνια,αποχέτευση,εγγειοβελτιωτικά,κατασκευά
ζονται παντού.
* Κέντρα Υγείας,Νοσοκομεία,Σχολεία,Παιδικοί Σταθμοί δίνουν σήμερα 
το ενιαίο πρόσωπο της Πολιτείας,πρόσωπο φροντίδας,πρόνοιας,στοργής.
* Ταυτόχρονα αποκέντρωση αρμοδιοτήτων στις νομαρχίες για εξυπηρέτηση 
του πολίτη στον τόπο του.
* Αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών για να αναπτυχθεί η ντόπια 
οικονομία και να απορροψηθεί το εργατικό δυναμικό.Κτνητρα σε νέους 
για να επιστρέφουν στην επαρχία.

&

Εργα που εκτελούνται 
από τις Νομαρχ ί ε ς

1 981 1 984
15 δισ. 4 9 δισ.

* Δεν υπάρχει χωριό,πόλη,συνοικία που να μην εκτελούνται έργα του 
ΠΑΣΟΚ.
* 0 κάτοικος της υπαίθρου νιώθει καλά την στοργή της Κυβέρνησης του 
ΠΑΣΟΚ της δικής του Κυβέρνησης.

ΕΡ. 2 9

Η Αυτοδύναμη Ανάπτυξη της χώρας είναι βασική επιλογή του ΠΑΣΟΚ 
και υλοποιείται ταυτόχρονα σ'όλους τους τομείς της κοινωνικής και 
οικονομικής ζωής.
Δεν έχουμε φθάσει στο τέρμα . Που είναι άλλωστε μακροπρόθεσμος στόχος 
και περνά μέσα από συνεχή προσπάθεια για χρόνια.
Σήμερα έχουμε ΘΕΣΕΙ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ. Βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο με 
άμεσα μέτρα αλλά και μακρο πρόθεσμα κατευθύνουμε την ανάπτυξη της 
χώρας.
Το δετές πρόγραμμα αποτελεί την συγκροτημένη αναπτυξιακή επιλογή μας 
που οδηγεί με γοργούς ρυθμούς αλλά και υπευθυνότητα στην αυτοδύναμη 
ανάπτυξη.
* Σταθεροποιήσαμε την οικονομία από τον κατήφορο που την είχε οδηγήσει 
η Δεξιά και μπήκαμεστο δρόμο της ανάκαμψης με επιταγχυνέτμενο ρυθμό.
* Καθοδήγηση της οικονομίας γίνεται με βάση τα εθνικά συμφέροντα 
και όχι με βάση τις "προτάσεις" ξένων“κέντρων.
* Προωθήθηκε η ανασυγκρότηση των περιφερειών της χώρας με στόχο την
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ολότχλευρη κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη τους.
* Με το δημοκρατικό προγραμματισμό εξασφαλίστηκε η συμμετοχή του Λαού 
σε όλα τα επίπεδα,έτσι που η ανάπτυξη να γίνει πραγματικά υπόθεση 
ολοκλήρου του Λαού.
* Απελευθερώνουμε σιγά-σιγά τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, 
δημιουργώντας νέους θεσμούς στην παραγωγή και την κοινωνία.
* Στο εσωτερικό της χώρας πασχίζουμε να εναρμονίσουμε το δήμοσιο με 
τον ιδιωτικό τομέα. Ταυτόχρονα δημιουργούμε τον κοινωνικό τομέα 
Λαϊκής Βάσης και Συμμετοχής.

Ο Δρόμος προς την Αυτοδύναμη Ανάπτυξη δεν είναι χωρίς προβλή
ματα. Είναι όμως ο μόνος δρόμος που μπορεί να οδηγήσει στο ξεπέρασμα 
της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

ΤΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ' ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗ£ 
ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ί
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΥΝΘΗΜΑ: Για την ΝΔ η υγεία είναι εμπόρευμα.

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ κοινωνικό αγαθό που πρέπει *να 
εξασφαλίζεται και να παρέχεται δωρεάν από την 
πολιτεία.

Η ΝΔ εξαπέλυσε λυσσαλέες επιθέσεις στη Βουλή εναντίον στο ΕΣΥ. 
Σήμερα που το ΕΣΥ υλόποιείται προσπαθεί να το διαβάλλει με μια 
μικρή μειοψηφία μεγαλο-γιατρών που αποδέχονται τις ιδεολογικόπολι- 
τικές της απόψεις για το ζήτημα της υγείας.
Η ΝΔ πολεμά το ΕΣΥ γιατί:
- Σαν πολιτικός εκφραστής των συμφερόντων του κατεστημένου βλέπει 
την υγεία σαν εμπόρευμα που οι λίγοι κερδίζουν πολλά σε βάρος 
της υγείας των πολλών.
Τώρα που το ΠΑΣΟΚ η "υγεία είναι κοινωνικό αγαθό για όλους και τα 
συμφέροντα και τα κυκλώματα γύρω από το τομέα "υγεία" εξαρθρώνονται 
και μηδενίζονται,η ΝΔ κάνει ότι είναι δυνατόν για να προασπίσει 
τα συμφέροντα αυτών των κυκλωμάτων.
Κορκοδείλια δάκρυα δήθεν για την "υγε ια του λαού",ενώ ενδιαφέρε- 
ται μόνο για τα συμφέροντα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας των μεγα
λογιατρών και των κλινικαρχών.



- Η ΝΔ ποτέ δεν πίστευε και δεν πιστεύει σε μια πολίτικη κοινω
νικής δικαιοσύνης ώστε σημαντικά κονδύλια του προϋπολογισμού να 
πηγαίνουν για την υ^εία του ελληνικού λαού και ποτέ δεν είχε 
συνολική πολιτική ώστε να εξασφαλίζει δωρεάν και υψηλής στάθμης 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τον ελληνικό λαό.
Σήμερα που υλοποιείται το ΕΣΥ από το ΙΊΑΣΟΚ καταδείχνεται ξεκά
θαρα στον ελληνικό λαό, το αντιλαΐ’κό προσωπείο της Νέας Δημοκρατίας 
στο τμήμα της υγείας.

-¿1 | 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΥΝΘΗΜΑ : Παρά το ότι υπάρχει από το 1981 μέχρι σήμερα 
ελαχιστοποίηση των ράντζων στα νοσοκομεία η ύπαρξη τους σήμερα είμαι 
πραγματικότητα που οφείλεται στους πιο κάτω λόγους:
- Η Μέχρι σήμερα χωροταξική τοποθέτηση των νοσοκομείων ήταν 
ανισομερή μεταξύ επαρχίας και Αθήνας. Αυτό σε συνδυασμό με το υποτυπώ 
εξοπλισμό και την ανεπάρκεια του νοσηλευτικού προσωπικού στα νο-

, . /σοκομεία της επαρχίας.δημιουργούσαν την αναγκη μετακίνησης των 
ασθενών στα νοσοκομεία της Αθήνας και έτσι να έχουμε συσώρευση 
ασθενών και ράντζα.
- Η δημιουργία των 25 νέων νοσοκομείων σωστά χωροταξικά τοποθετη- 
μ£>$υδυναμικότητας 6.500 κρεββάτια και η σωστή στέλεχωση από. όλες 
τις ιατρικές ειδικότητες θα λύσουν, το πρόβλημα των ράντζων όχι
με αστυνομικά μέτρα αλλά με αναβάθμιση της λειτουργίας των επαρχια- 
Κων νοσοκομείων
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΥΝΘΗΜΑ: Το ΕΣΥ θεσπίστηκε-εφαρμόζεται,υλοποιείται και

# » ,στη δεύτερη τετραετία το ΠΑΣΟΚ με την συμπαρά
ταξη λαού και υγειονομικών θα ολφκληρο'θε ί'.

. :ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το ΠΑΣΟΚ πιστό στο συμβόλαιο του με το Λαό 
|Λίνει την υπόσχεση για Εθνικό σύστημά Υγ.ρίας που αντιμετωπίζει 
την υγεία σαν κοινωνικό αγαθό για όλους τους έλληνες που πρέπει να 
προσφέρεται δωρεάν από την πολιτεία.

' . I.Σήμερα το υλοποιούμε με:
- Με την δημιουργία σε ολόκληρη την χώρα Κ&’ντρων υγείας και Κοινω
νικής Φροντίδας. 'Εχουν ολοκληρωθεί ήδη 12 Κέντρα Υγείας.
Προβλέπεται να λειτουργούν το 1985 ,185 Κ.Υ.
Τα Κέντρα Υγείας θα είναι άρτια εξοπλισμένα από τεχνολογικά επιστη
μονικά μέσο, και στελεχώνονται με γιατρούς όλων των ειδικοτήτων.



...................... ....
- Με την καθιέρωση του θεμσού του νοσοκομειακού γιατρού πλήρους
και αποκλειστικής απασχόλησης.
Συστάθηκαν και πληρώθηκαν 6.354 θέσεις γιατρών που οι 3.096 
γιατροί θα είναι στην Αθήνα και οι 3.258 γιατροί στην επαρχία.

Με την βελτίωση των συνθηκών δουλειάς και αμοιβών των γιατρών.
- |4ε την δημιουργία καινούργιων νοσοκομείων(23) που αναπτύσσονται 
σ'ολόκληρη την χώρα ώστε να γίνει πράξη η αποκέντρωση της Νοσοκο
μειακής περίθαλψης.
- Με τον εκσυγχρονισμό και την βελτίωση των υπαρχόντων νοσοκομείων

Το ΕΣΥ υλοποιείται λοιπόν με την συμμετοχή του λαού και την 
συνεργασία των υγειονομικών.
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΥΝΘΗΜΑ: Τα πρώτα κρατικά φάρμακα
ιΤο πρώτο Εθνικό Συνταγαλογιο

ι Η ποιότητα,η επάρκεια ,οι ικανοποιητικές τιμές
των φαρμάκων αποδείχνουν ότι η δημιουργία της 
Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας άρχισε να αποδίδει 
καρπούς.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πολλά από τα φάρμακα έχουν κατοχυρώσει και 
αποκλειστικότητα από ωρισμένες ξένες εταιρίες που επηρεάζουν άμεσα 
το κόστος των φαρμάκων.
Οι κυβερνήσεις της δεξιάς αντιμετώπιζαν το φάρμακο σαν εμπόρευμα.
Φο φάρμακο υπάκουε στο νόμο το^?κέρδους.
Το πρόβλημα της τιμής των φαρμάκων θα λυθεί με την δημιουργία 
εθνικής-φαρμακοβιομηχαν ίας.
Η ίδρυση και η λειτουργία, του Εθνικού Οργανισμού φαρμάκου με ου
σιαστικό ρόλο στην παρέμβαση και τον προγραμματισμό της παραγφγής 
απέδειξε ότι:
- Η πατρίδα μας μπορεί να αναπτύξει και αναπτύσσει αυτοδύναμη 
ανάπτυξη στον τομέα φαρμακο.
Η πατρίδα νιας μπορεί να αναπτύξει και αναπτύσσει αξιοποιώντας 
το ελληνικό επιστημονικό δυναμικό την έρευνα και την βιοτεχνολογία.
- Η δημιουργία της Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας και της Κρατικής 
Φαρμακαποθήκης έχει σαν αποτέλεσμα:
Τα πρώτα κρατικά φάρμακα με εγγυημένη ποιότητα και επάρκεια υγειο
νομικού υλικού σ'όλη τη χώρα.
Το πρώτο Εθνικό Συνταγολόγιο θα ορίσει τα χρήσιμα φάρμακα γνα την 
υγείας του Λαού.
Σήμερα γίνεται πράξη η κατοχύρωση της πλήρους ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης και η υγεία γίνεται προσπελάσιμο "κοινωνικό αγαθό".
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Β.ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ
Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ κάνοντας πράξη τον γενικότερο κοινωνικό 

της προσανατολισμό πήρε μια σειρά μέτρων για ειδικές πληθυσμιακές 
ομάδες όπως είναι οι ανάπηροι, οι ψυχικά άρρωστοι και γενικά τα άτο
μα με "ειδικές ανάγκες".

Δεν θ'αναφέρουμε εδώ τα δεκάδες μέτρα που πάρθηκαν για πρώτη φο
ρά, όπως η καθιέρωση μηνιάτικου επιδόματος 12.000 δρχ. για άτομα με 
νοητική καθυστέρηση, η οικονομική ενίσχυση 16.500 δρχ. το μήνα στους 
ανασφάλιστους τετραπληγικούς και παραπληγικούς η καθιέρωση επιδόματος
4.000 δρχ. στους αιμοροφυλικούς και στους πάσχοντες από μεσογειακή{αναιμία κ.τ.λ.

Πρέπει όμως να τονίσουμε ένα σημαντικότερο γεγονός. Την αναγνώ
ριση στα άτομα με "ειδικές ανάγκες" του δικαιώματος να ξήσουν σαν
όλους μας και να πάψει η περιθωριοποίηση τους. Η αλλαγή στη "φιλοσο-ι
■Φία" της αντιμετώπισης ενός τέτοιου κοινωνικού προβλήματος καταξιώ
νει πραγματικά τη νέα κοινωνική πολιτική της Κυβέρνησης, μια πολιτική 
που πριν την αλλαγή είχε αφεθεί στα χέρια της φιλανθρωπίας.

48. Εγκληματικότητα.
£

Η χώρα μας σύμφωνα με τα στοιχεία της ΙΝΤΕΡΠΟΛ (2-3-85) βρίσκε
ται στο πιο χαμηλό ίσως ποσοστό εγκληματικότητας απ'όλες τις χώρες 
της Ευρώπης, σ'όλες τις κατηγορίες των αδικημάτων.

Επίσης πρέπει ν' αναφέρουμε ότι το 1984 η εγκληματικότητα στη 
χώρα μας παρουσίασε μείωση, πράγμα που φανερώνει ότι ο συνδιασμός 
των κατασταλτικών μέτρων με την πρόληψη μπορούν να δώσουν θετικά απο
τελέσματα. Γι' αυτό άλλωστε δόθηκε έμφαση στη πρόληψη με ενεργοποίη
ση των Υπουργείων Παιδείας, Νέας Γενιάς και Υγείας και πρόνοιας στον 
τομέα αυτό.

Είναι μύθος λοιπόν ότι υπάρχει έξαρση της εγκληματικότητας στη 
χώρα μας τον τελευταίο καιρό και η όποια ανησυχία προέρχεται από τις' 
διαστάσεις που δίδονται σε κάθε έγκλημα και ακόμα από την ιδιαιτερό
τητα κάποιων εγκλημάτων που πρώτα δεν- γινόταν στον τόπο μας.

Εχουμε δηλαδή αρ'ενός μεν διόγκωση κάποιων εγκλημάτων που γίνονται 
και αφ'ετέρου μια διαφοροποίηση ως προς το είδος των εγκλημάτων. 
ΓΙαλαιότερα π.χ. ήταν συνηθισμένο το "έγκλημα τιμής" ή ακόμα το 
ξέσπασμα μιας "βεντέτας" με αλυσιδωτούς φόνους, ενο') σήμερα τέτοια 
εγκλήματα είναι λιγότερο συχνά δίνοντας τη θέση τους σε άλλα.



46. flOIEE ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΕΎΟΥΝ ; Δ . ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ:
ΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΕΚΕΥΘΕΡΙΕΣ ΔΕΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΔΙΕΥΡΥΝΘΗΚΑΝ 
ΚΑΙ ΑΓΚΑΛΙΑΣΑΝ ΚΑΘΕ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΖΩΗΣ.

Σήμερα απ ακρον εις άκρο ο όλη την χωρά ο Λαός κτίζει την Αλλαγή.
Το μονοκομματικό κράτος της „δεξιάς αντικαταστάθηκε από την πολυφωνία 
και τον πλουραλισμό.
Τα ΜΑΤ οι αύρες και οι ροπαλοφοροι παραχώρησαν τη θέση τους στο διάλογο 
0 φόβος και η απάθεια στα χωριά και -τις πόλεις μετατράπηκαν σε 
ζωντάνεια και σε υπεύθυνη συμμετοχή δράση ,δημιουργία.
Με τη συναίνεση του λαού καταργήθμκε ο εθνικός διχασμός και έγινε 
το παλτύ ποτάμι της εθνικής ομοψυχίας και συμφιλίωσης,

Η παλλαϊκή συμμετοχή είναι ο πιο αξιόπιστος δέΐκτης για το 
βάθεμα της Δημοκρατίας αλλά και η μεγαλύτερη εγγύηση για την προάσπι 
ση της.
Αυτοί που επισείουν το κίνδυνο του ολοκληρωτισμού είναι αυτοί που 
θέλουν το Λαό στη γωνιά,στο περθώριο της ιστορίας. Είναι οι îôiol 
που ΣΕ ΘΕΛΟΥΝ:

- ΧΩΡΙΣ ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ
- ΧΩΡΙΣ ΘΕΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
- ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ * ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ,ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΣΤΟ ΤΟΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ,ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Σήμερα ο έλληνας πολίτης νιώθει πράγματι ελέυθερα,σ'ένα γνήσια 

δημοκρατικό κλίμα. Ο λαός αποφασίζει κυρίαρχα,αβίαστα και ενημερω
μένα μέσα σε συνθήκες ισοπολιτείας κάι ισονομίας.
Το ΠΑΣΟΚ με μια πληθώρα θεσμικών νόμων
- Αποκατέστησε την Εθνική Αντίσταση του Ελληνικού Λαού και κατάργησε 
τις γιορτές μίσους που διαιώνιζαν τη διαίρεση.
- Εξασφάλισε τη δημοκρατία στην οικογένεια αλλά και τον πλουραλισμό 
ιδεών και εκφράσεων στην κοινωνία.
- Κατοχύρωσε και διεύρυνε τα. διααιώματα του πολίτη.
- Πρόσφερε αντικειμενικά πληροφόρηση που είναι το θεμέλιο για τη 
λειτουργία του δημοκρατικοί) μας πολιτεύματος.

Μετέτρεψε τα Σώματα Ασφαλείας από μέσο καταστολής των λαϊκών διεκδι
κήσεων ,από όργανο καταπίεσης και δίωξης ιδεών,σε μηχανισμό προσφοράς 
κοινωνικών υπηρεσιών και προστασίας του πολίτη.
- Εκσυγχρόνισε και εκδημοκράτισε τη Δημόσια Διοίκηση θέτοντας την 
στην υπηρεσία του πολίτη.



- Αναβάθμισε την Τοπική Αυτοδιοίκηση και καταξίωσε τη λαϊκή συμμετοχή 
στην αναπτυξιακή πορεία του τόπου.

ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΟΥ ΤΙΘΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΕΙΝΑΙ:

ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ;

47. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΘΗΚΕ* ΤΟ ΝΕΦΟΣ;

ΚΑΙ ΟΜΩΣ! ΤΟ ΝΕΦΟΣ ΣΙΓΑ-ΣΙΓΑ ΜΑΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙ. ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ 
ΣΩΣΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΑΠΕΔΕΙΞΕ DTI ΔΕΝ ΣΤΗΡΙΖΟΤΑΝ ΣΕ ΝΕΦΕ_ 
ΛΩΔΕΙΣ ΔΙΛΚΓΙΡΥΞΕΙΣ.

Ήδη από τον Ιανουάριο του 82 το ΥΧΟΠ ανακοίνωσε πρόγραμμα για την 
αντιμετώπιση της αρμοσφαιρικής ρύπανσης . Το έργο ήταν τιτάνιο και 
δύσκολο.

* Σήμερα έχουν ολοκληρωθεί πολλές μελέτες για την καταπολέμηση του 
νέφους αλλά και έχουν ληφθεί πολλά μέτρα προς την κατέυθυνση αυτή. 
Έτσι:
- -Συνεχίστηκαν τα περιοριστικά μέτα για την κυκλοφορία των αυτοκινήτων 
μέ τη χρήση εσωτερικού και εξωτερικού δακτύλιου.
- Βελτιώθηκε η ποιότητα των καυσίμων με μείωση του μολύβδαυ της βενζί
νης και του θείου στο πετρέλαιο κεντρικής θέρμανσης και στο Μαζούτ
βιομηχανίας.
- Προχωρεί το,πρόγραμμα Δημιουργίας "Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων
- Ανανεώθηκαν τα λεωφορεία του ΕΑΣ.
- Τα νέα εισαγόμενα αυτόκιντηα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό εκπομπής 
καυσαερίων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΟΚ.
- Ολοκληρώθηκε ο εκσυγχρονισμύς του δικτύου φωτεινής σηματοδότησης 
στην Αθήνα μ£ τη χρήση Ηλεκτρονικού υπολογιστή.
- Κατασκευάζονται έργα £ανισόπεδες διαβάσεις,περίφερειακές αρτηρίες) 
για την διευκόλυνοη. της κυκλοφορίας.
- Κατατέθηκε το Ρυθμιστικό το οποίο με τις πολεοδομικές αναπλάσεις
τα παρκα πρασίνου και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις συμβάλλει ουσιαστικά 
στην αντιρρύπανση της πρωτεύουσας.

Μετεγκαταστάθηκαν Ρυπογόνες βιομηχανίες ενώ ταυτόχρονα απαγορεύτηκε 
„η εγκατάσταση νέων βιομηχανικών μονάδων στο Λεκανοπέδιο.
- Λειτουργούν με αέριο πόλης σε αντικατάσταση του Μαζούτ οι βιομηχα
νίες ΑΜΣΤΕΛ ΚΑΙ ΣΟΦΤΕΞ. Η επέκταση χρήσης του Αερίου είναι αποφα
σιστικό όπλο για την αντιρρύπανση.
- Προχωρούν οι μελέτες για την δημιουργία 'βιομηχανικών πάρκων στο
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Βχιστό και στον Ελαιώνα.
- Απέδωσε ουσιαστικά ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΙΑ ΣΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ το πρόγραμμα ΥΧΟΠ
για την ρύθμιση των καυστήρων κεντρικής θέρμανσης στις πολυκατοικίες.

Εκτός όμως από αυτά προβλέπεται: '
- Η Υγραεριολίμηση όλων των τα^ί καθώς και η σταδιακή εφαρμογή του 
μέτρου στις δημόσιες συγκοινωνίες και τα κρατικά οχήματα.
- Η εγκατάδταση φίλτρων στις βιομηχανίες.
- Η ίδρυση του Ενιαίου φορέα περιβάλλοντος που θα παρακολουθεί 
συστηματικά την ατμοσφαιρική ρύπανση λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα

Ακόμα σημαντική συμβολή θα έχουν οι Δήμοι(Κατάβρεγμα των 
δρόμων για μείωση της σκόνης)

ΤΟ ΠΑΣΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΟΣΑ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ
ΚΤΙΖΕΙ ΤΗ ΝΕΑ ΑΘΗΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΦΟΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΑ ΤΗΣ Ν.Δ.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αύξηση των τρομοκρατικών 
ενεργειών σε σχέση με τις τρομοκρατικές ενέργειες που έγινα το χρονικό 
διάστημα 1974-1982.
Ενώ στην δυτική ευρώπη οι τρομοκρατικές ενέργειες διαδέχονται η μία την 
άλλη στην Ελλάδα το χρονικό διάστημα 1982-1985 είχαμε μεμονωμένες τρο
μοκρατικές ενέργειες ασήμαντου αριθμού.
Το ΠΑΣΟΚ καταδικάζει το φαινόμενο της τρομοκρατίας από όπου και αν 
προέρχεται γιατί οι τρομοκρατικές πρακτικές δημιουργούν όρους αποστα- 

ί θεροποίησης των δημοκρατικών μας θεσμών και ενσπέιρουν φόβο και αβεβαιό
τητα στον ελληνικό Λαό,πράγμα που εξυπηρετεί τις δυνάμεις της αντίδρασης, 
της συντ ηρησης,της περιπέτειας και της ανωμαλίας
Τα υπεύθυνα πολιτικά κόμματα που πιστεύουν στην ομαλότητα στην συμφιλίωση 
και στην κατοχύρωση της Δημοκρατίας δεν νομιμοποιούνται στο βωμό μικρο- 
κομματικών συμφερόντων να εκμεταλλεύονται τον πολιτικό απόηχο των τρο
μοκρατικών ενεργιεών.
Δυστυχώς όμως η Δεξιά το κόμμα της υποτέλειας και της εξάρτησης χωρίς να 
ενδ,ιαφέρεται για το στέριωμα και το βάθεμα της Δημοκρατίας προσπάθησε 
και προσπαθεί να κα^ρδίσει μικροκομματικά ωφέλη από τέτοιες ενέργειες, 
αποδε ικνύοντας για μια ακόμα φορά την πολιτική "υπευθυνότητα'1 απέναντ ι 
στον λαό μας.
Η Κυβέρνηση της ΑΛΛΑΓΗΣ έχει πάρει εκείνα τα κατάλληλα μέτρα ενεργοποι
ώντας τα Σώματα-Ασφαλείας που τώρα πια ενοποιημένα γίνονται πιο δραστικά 
στην αντιμετώπιση του κοινού εγκλήματος και στην διαλεύκανση των τρο
μοκρατικών ενεργιών. Παράλληλα όμως πιστή στο συμβόλαιο με το Λαό κατο
χύρωσε ,αναβάθμισε ,ουσιαστ ικοπο ίησε εκείνους τους θεσμούς της λαϊκής 
κυριαρχίας και λαϊκής συμμετοχής που αποτελούν εγγύηση για την πολιτική 
ομαλότητα στην πατρίδα μας και έτσι οι όποιες τρομακρατικές ενέργειες 
αντί να αποδυναμώνουν και να αποσταθεροποιούν την Δημοκρατία 
χαλυβδώνουν την Θέληση του Ελληνικού Λαού που τώρα πια έχει πάρει την 
υπόθεση της Δημοκρατίας στα χέρια του.
Σ'Ι'ις επόμενες εκλογές ο λαός θα δώσει την απάντηση του,στην κινδυνολογία 
και την πολιτική ανευθυνότητα της Δεξιάς και θα της αποδείξει ότι οι 
δημοκρατικοί μας θεσμοί είναι αλώβητοι και ότι ο μοναδικός ανίατος 
ασθενής είναι η Δεξιά που το μέλλον της έχει κριθεί .



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ίλΐ

Κ.ΠΛΟΥΜΠΗΣ

Ο Αθλητισμός αψορά πρώτα απ'όλα τα νιάτα,αλλά βέβαια και 
ν:άθε ηλικία. Επιδρά θετικά στην υγεία στην παιδεία,στην πολιτιστι
κή αναβάθμιση,στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και αποτελεί 
ταυτόχρονα προσφορά στην υπόθεση της Ειρήνης και της συναδέλφωσης 

των Λαών.
Με άλλα λόγια ,ο αθλητισμός και η προώθηση της αθλητικής 

ιδέας εγγράφονται σαν μια συνολική προσφορά για την επαναθεώρηση 
,των ανθρώπινων σχέσεων,μέσα από μαι άλλη οπτική. Στιε σκληρές 
συνθήκες ποιότητας ζωής στην πόλη,περισσότερο,αλλά και στο χωριό 
ο αθλητισμός και η αθλητική ιδέα αποτελούν μια πρόταση δημιουργικής 
παρέμβασης στη ζωή.
Το ΠΑΣΟΚ προώθησε τον μαζικό λαϊκό αθλητισμό γιατί έτσι έβαζε

1

τις βάσεις για την καλύτερη υγεία της νέας γενιάς,για να γίνει 
συνείδηση στο Λαό,σε κάθε 'Ελληνα και κάθε Ελληνίδα ανεξάρτητα 
από ηλικία και τάξη η συμμετοχή στην αθλητική ιδέα,για να επα
ναπροσδιοριστούν φθαρμένες αξίες του "ανταγα>νιστικού" και πρω- 
ταθλητικού αθλητισμού της βιτρίνας και μόνο,από τα ιδανικά και τις 
αξίες του συναγωνιστικού καισυμμετοχικού αθλητισμού.

Πάνω από 700.000 πήραν μέρος το 1984 στα διάφορα προγράμματα 
"Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού" που επεξεργάστηκε το υφυπουργείο Νέας 
Γενιάς και Αθλητισμού,που καταμαρτυρεό την δίψα της νέας γενιάς για 
άθληση και υγεία,αλλά και την κίνηση της αθλητικής ιδέας σε 
δρόμους μακρυά από την εμπορευματοποίηση με νέα αναζωογονητικά 
περιεχόμενα και αξίες.

Τα αθλητικά προγράμματα για το Παιδί,τη Γυναίκα,τους Εργαζόμενους, 
για την τρίτη ηλικία,τα ειδικά προγράμματα για τα παιδιά με ειδικές 
αναγκες,για τη Θάλασσα,για το σκάκι και τον χορό κινητοπο ιησαν
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για πρώτη φορά,χιλιάδες νέους και νέες ,αλλά και ώριμους ο'ολόκληρη 

την Ελλάδα.

Ο Μαζικός -ΛαΕκός Αθλητισμός άνοιξε νέες προοπτικές,από 

όραμα έγινε χειροπιαστή πραγματικότητα και άνοιξε νέες προοπτικέςί
στη ζωή και στην αθλητική ιδέα.
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ΔΗΟΚΡΛΤΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

ΕΡ. 1

' ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1 , 2 , 3 .4,5■6

Η Ν.Δ. ερωτοτροπεί με την χούντα και κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για χούντα. 
Αυτό είναι Γκαιμπελική τακτική που καμιά φορά μπορεί να είναι πε
τυχημένη όταν αυτός που την χρησιμοποιεί δεν έχει ιστορία.
'Οταν όμως η ιστορία της Δεξιάς αποδείχνει την έμμεση ή άμεση 
τη φανερή ή όχι συνεργασία της με την ακροδεξιά βασιλική -χουντική 
φαιστική , τότε η τακτική αυτή είναι καταδικασμένη σε αποτυχία.
Γιατί ο 'Ελληνας και δεν ξεχνά και γνωρίζει τον βίο της.
Αλλά υπάρχει και το παρόν όπου η Ν.Δ. αποδέχεται την ακροδεξιά σαν 
σπλάχνο από τα σπλάχνα της,με επίσημα ηγετικά στελέχη τ η ς .Πρόσφατο 
εξάλλου είναι το "άνοιγμα" του Στεφανόπουλου προς την ακροδεξια,αλλά 
και η άρνηση του Μητσοτάκη να τοποθετηθεί ξεκάθαρα απέναντι στην ΕΠΕΝ 
και την Αμνηστία των χουντικών.

ΕΡ. 2

Η αλήθεια είναι πως κινδυνεύει η Ν.Δ. και όχι η Δημοκρατ ία.Κάθε 
αντικειμενικός 'Ελληνας ακόμα και δεξιός ψηφοφόρος καλόπιστος ζει 
σήμερα την δημοκρατία στο χώρο κατοικίας,στο χώρο δουλειάς του 
και βλέπει . όλο και περισσότερη δημοκρατία μέσα από τις νέες διαδικα
σίες που μπαίνουν με την δίκια του συμμετοχή στους νέους θεσμούς.
Αλλά και τις προοπτικές της Νέας Τετραετίας ΠΑΣΟΚ.
Δεν πείθει κανένα σχεδόν η Ν.Δ. με το να λέει πως δήθεν κινδυ
νεύει η Δημοκρατία με το ΠΑ.ΣΟ.Κ . Προσπαθεί όμως μέσα από αυτό 
το ανιστόρητο σύνθημα να κρύψει την αγωνία της για τον κίνδυνο του 
δικού της πολιτικού αφανισμού σαν κόμμα της ολιγαρχίας,της εξάρτησης 
και της υποτέλειας.

ΕΡ. 3

Ο μόνος που δεν μπορεί να εγγυηθεί τις δημοκρατικές ελευθερίες είναι 
η Ν.Δ. . Γιατί η Δεξιά με διάφορα, προσωπεία είναι αυτή που κατά και
ρούς χρησιμοποίησε τους μηχανισμούς καταστολής για να φυμώσει
τις συνδικαλιστικές ελευθερίες και το δημοκρατικό φρόνημα των εργα
ζομένων,που με αγώνες και θυσίες κέρδισε κάποιες κατακτήσεις.



Η Ν.Δ. σαν πολιτικός εκφραστής της οικονομικής ολιγαρχίας δεν θέλει 
τις δημοκρατικές ελευθερίες σε μια προοπτική διεύρυνση τους.
'Ισα ίσα που αν μπορούσε θα τις περιόριζε για να επιβάλλει το συμφέρον 
των μονοπωλίων σε βάρος του έλληνα εργαζόμενου. Αλλά και ακόμα 
σαν εκφραστής και υπέρμαχος των ξένων συμφερόντων θα ήθελε λιγό- 
τερη ελευθερία στον έλληνα που είναι γνωστό πως δεν θέλει αφεντικά 
για να επιβάλει την πολιτική των κέντρων εξάρτησης της.

ΕΡ. 4_____

Ο Διχασμός καλλιεργείται από το μίσος . Το μίσος στην Ελλάδα σπέρνε- 
ται από την Ν.Δ. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ και το έχει διακυρήξει,το ήπιο κλίμα.
Σαν στρατηγική ενότητας των εργαζομένων έχει την Εθνική ΛαΙ'κή Ενότητα. 
Στην πράξη και όχι στα λόγια καλλιεργεί την εθνική ομοψυχία για 
ένα πατριωτικό κίνημα. Η Ν.Δ. έχει δικαίωμα να " οραματίζεται την 
επάνοδο της στην εξουσία". Δεν έχει όμως το δικαίωμα να χρησιμο
ποιεί γι αυτό το ψέύδος,τη συκοφαντ ία(μόνιμη καθημερινή πρακτική της) 
πιστεύοντας πως έτσι θα συγκρατήσεις τους οπαδούς της. Γιατί το μόνο 
που καταφέρνει είναι να φανατίζει λίγους ανιστόρητους αγκαλιάζοντας 
μ'αυτή την τακτική του μίσους την χουντική δεξιά. Το δυστύχημα 
για την πολιτική ζωή του τόπου είναι πως η αξιωματική αντιπολίτευση 
αντιστρατεύεται την ομαλότητα και την δημοκρατική πορεία της χώρας 
που θέλει κάθε δημοκράτης,κάθε έλληνας,και είναι αποφασισμένος να 
την προασπ ί σ ε ι .

ΕΡ. 5

Αυτό είναι τουλάχιστον αστείο επιχείρημα. Ό π ω ς  αντιφατικό και αστείο 
είναι να εμφανίζεται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην 
Τηλεόραση σε ίσο χρόνο με τον Πρωθυπουργό και να κατηγορεί ταυτόχρονα 
για φασιστική τηλε όραση .Ποτέ στο παρελθόν η Τηλεόραση δεν έκανε 
τόση προβολή του αντιπολιτευτικού λόγου όσο την τελευταία 4τία.
Και δεν μιλάμε για προεκλογικό αγώνα αλλά για την διάρκεια διακυ
βέρνησης της πρώτης 4ετίας από το ΠΑΣΟΚ.όταν τα τρία μεγάλα κόμματα 
εμφανίστηκαν και με παρουσιάσεις δημοκρατικού διάλογου στελεχών 
τους(ανοιχτά χαρτιά) και με εμφανίσεις αρχηγών τους μη προεκλογικές. 
Πόσες φορές μίλησε ο Αβέρωφ χωρίς να έχουμε προεκλογική περίοδο και 
πόσες ο Α.Παπανδρέου όσο ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης;
Το κακό είναι πως με αυτό το επιχείρημα ο αρχηγός της ΝΔ δεν πεί
θει ούτε τους οπαδούς του. Απόδειξη εκείνη η αποτυχημένη πορεία 
"με εκτιμήσεις της ΝΔ" μόλις βγήκε αρχηγός κατά της ΕΡΤ.
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Οα θέλαμε να πούμε ειλικρινά ότι φταίμε και εμείς. Ό μ ω ς  μια σύντομη 
αναδρομή θα μας πείσει. Ό τ α ν  ο δημοκρατικόςχείμαρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ 
έδωσε την μεγάλη νίκη της δημοκρατίας το '81 δεν υπάρχαν πράσινα ή 
μπλε καφενεία στα χωριά.Υπήρχαν καφενεία όπου γίνονταν οι διάφορες 
πολιτικές συζητήσεις, και αντιπαραθέσεις. Με την νίκη του Οκτώβρη του 
1981 η πλειοψηφία αντικειμενικά και λογικά στο Λαό,ήταν και πλειοψη- 
φία στα καφενεία. Έ τ σ ι  κυριάρχησαν στις συζητήσεις στα καφενεία οι 
"πράσινοι". Αυτό ήταν αναπόφευκτο. Η ανάγκη για να ταμπουρωθούν οι 
μειοψηφούντες σε κάποια δικά τους καφενεία είχε σαν αποτέλεσμα τα 
γαλάζια καφενεία. Ποιός λοιπόν φταίει γι αυτό; Το ΠΑ.ΣΟ.Κ που σαν 
πολιτικός φορέας λέει στους οπαδούς του να μπουν και στα γαλάζια 
καφενεία να συζητήσουν γιατί οι θέσεις τους είναι ζεκάθαρες,ή η ΝΔ 
που σαν πολιτικός φορέας υπόθαλψε την ανάγκη της μειοψηφίας της να 
κλεισθεί σε "δικά της" καφενεία;

/
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 30,31,32,33
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΥΝΟΗΜΑ: Για την ΝΔ η υγεία είναι εμπόρευμα.
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ κοινωνικό αγαθό που πρέπει να 
εξασφαλίζεται και να παρέχεται δωρεάν από την 
πολιτε ία.

Η ΝΔ εξαπέλυσε λυσσαλέες επιθέσεις στη Βουλή εναντίον στο ΕΣΥ. 
Σήμερα που το ΕΣΥ υλοποιείται προσπαθεί να το διαβάλλει με μια 
μικρή μειοψηφία μεγαλο-γιατρών που αποδέχονται τις ιδεολογικόπολι- 
τικές της απόψεις για το ζήτημα της υγείας.

Η ΝΔ πολεμά το ΕΣΥ γιατί:
*

- Σαν πολιτικός εκφραστής των συμφερόντων του κατεστημένου βλέπει 
την υγεία σαν εμπόρευμα που οι λίγοι κερδίζουν πολλά σε βάρος 
της υγείας των πολλών.
Τώρα που το ΠΑΣΟΚ η "υγεία είναι κοινωνικό αγαθό για όλους και τα 
συμφέροντα και τα κυκλώματα γύρω από το τομέα "υγεία" εξαρθρώνονται 
και μηδενίζονται,η ΝΔ κάνει ότι είναι δυνατόν για να προασπίσει 
τα συμφέροντα αυτών των κυκλωμάτων.
Κορκοδείλια δάκρυα δήθεν για την "υγε ια του λαού",ενώ ενδιαφέρε- 
ται μόνο για τα συμφέροντα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας των μεγα
λογιατρών και των κλινικαρχών.
- Η ΝΔ ποτέ δεν πίστευε και δεν πιστεύει σε μια πολιτική κοινω
νικής δικαιοσύνης ώστε σημαντικά κονδύλια του προϋπολογισμού να 
πηγαίνουν για την υ|)εία του ελληνικού λαού και ποτέ δεν είχε 
συνολική πολιτική ώστε να εξασφαλίζει δωρεάν και υψηλής στάθμης 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τον ελληνικό λαό.
Σήμερα που υλοποιείται το ΕΣΥ από το ΠΑΣΟΚ καταδείχνεται ξεκά
θαρα στον ελληνικό λαό, το αντιλαΐ’κό προσωπείο της Νέας Δημοκρατίας 
στο τμήμα της υγείας.

21

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΥΝΘΗΜΑ : Παρά το ότι υπάρχει από το 1981 μέχρι σήμερα 
ελαχιστοποίηση των ράντζων στα νοσοκομεία η ύπαρξη τους σήμερα είμαι 
πραγματικότητα που οφείλεται στους πιο κάτω λόγους:

- Η Μέχρι σήμερα χωροταξική τοποθέτηση το^ν νοσοκομείων ήταν 
ανισομερή μεταξύ επαρχίας και Αθήνας. Αυτό σε συνδυασμό με το υποτυπώί 
εξοπλισμό και την ανεπάρκεια του νοσηλευτικού προσωπικού στα νο-



σοκομεία της επαρχίας,δημιουργούσαν την ανάγκη μετακίνησης των 
ασθενών στα νοσοκομεία της Αθήνας και έτσι, να έχουμε συσώρευση 
ασθενών και ράντζα.
- Η δημιουργία των 25 νέων νοσοκομείων σωστά χωροταξικά τοποθετη- 
μ έ ^ δ υ ν α μ ι κ ό τ η τ α ς  6.500 κρεββάτια και η σωστή στέλεχωση από όλες 
τις ιατρικές ειδικότητες θα λύσουν το πρόβλημα των ράντζων όχι
με αστυνομικά μέτρα αλλά με αναβάθμιση της λειτουργίας των επαρχία 
Κων νοσοκομε ίων

32
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΥΝΘΗΜΑ: Το ΕΣΥ θεσπίστηκε-εφαρμόζεται,υλοποιείται και

στη δεύτερη τετραετία το ΠΑΣΟΚ με την συμπαρά
ταξη λαού και υγειονομικών θα ολοκληρωθεί*.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το ΠΑΣΟΚ πιστό στο συμβόλαιο του με το Λαό 
^άνει την υπόσχεση για Εθνικό σύστημα Υγρίας που αντιμετωπίζει 
την υγεία σαν κοινωνικό αγαθό για όλους τους έλληνες που πρέπει να 
προσφέρεται δωρεάν από την πολιτεία.

Σήμερα το υλοποιούμε με:

- Με την δημιουργία σε ολόκληρη την χώρα Κέ'ντρων υγείας και κοινω
νικής Φροντίδας. Έ χ ο υ ν  ολοκληρωθεί ήδη 12 Κέντρα Υγείας. 
Προβλέπεται να λειτουργούν το 1985 ,185 Κ.Υ.
Τα Κέντρα Υγείας θα είναι άρτια εξοπλισμένα από τεχνολογικά επιστη 
μονικά μέσα, και στελεχώνονται με γιατρούς όλων των ειδικοτήτων.
- Με την καθιέρωση του θεμσού του νοσοκομειακού γιατρού πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης.
Συστάθηκαν και πληρώθηκαν 6.354 θέσεις γιατρών που οι 3.096 
γιατροί θα είναι στην Αθήνα και οι 3.258 γιατροί στην επαρχία.
- .Με την βελτίωση των συνθηκών δουλειάς και αμοιβών των γιατρών.
- Με την δημιουργία καινούργιων ν ο σ ο κ ο μ ε ί ω ν (23) που αναπτύσσονται 
σ'ολόκληρη την χώρα ώστε να γίνει πράξη η αποκέντρωση της Νοσοκο
μειακής περίθαλψης.Γ>
- Με τον εκσυγχρονισμό και την βελτίωση των υπαρχόντων νοσοκομείων

Το ΕΣΥ υλοποιείται λοιπόν με την συμμετοχή του λαού και την 
συνεργασία των υγειονομικών.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΥΝΘΗΜΑ: Τα πρώτα κρατικά φάρμακα
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ιΤο πρώτο Εθνικό Συνταγολόγιο 
Η ποιότητα,η επάρκεια ,οι ικανοποιητικές τιμές 
των φαρμάκων αποδείχνουν ότι η δημιουργία της 
Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας άρχισε να αποδίδει 
κ α ρ π ο ύ ς .

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πολλά από τα φάρμακα έχουν κατοχυρώσει και 
αποκλειστικότητα από ωρισμένες ζένες εταιρίες που επηρεάζουν άμεσα 
το κόστος των φαρμάκων.
Οι κυβερνήσεις της δεζιάς αντιμετώπιζαν το φάρμακο σαν εμπόρευμα.
Το φάρμακο υπάκουε στο νόμο τοί^ κέρδους.
Το πρόβλημα της τιμής των φαρμάκων θα λυθεί με την δημιουργία 
εθνικής φαρμακοβιομηχανίας.
Η ίδρυση και η λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού φαρμάκου με ο υ 
σιαστικό ρόλο στην παρέμβαση και τον προγραμματισμό της παραγοργής 
απέδειζε ότι:
- Η πατρίδα μας μπορεί να αναπτύζει και αναπτύσσει αυτοδύναμη 
ανάπτυζη στον τομέα φαρμακο.
Η πατρίδα μας μπορεί να αναπτύζει και αναπτύσσει αζιοποιώντας 
το ελληνικό επιστημονικό δυναμικό την έρευνα και την βιοτεχνολογία.
- Η. δημιουργία της Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας και της Κρατικής 
Φαρμακαποθήκης έχει σαν αποτέλεσμα:
Τα πρώτα κρατικά φάρμακα με εγγυημένη ποιότητα και επάρκεια υγειο
νομικού υλικού σ'όλη τη χώρα.
Το πρώτο Εθνικό Συνταγολόγιο θα ορίσει τα χρήσιμα φάρμακα για την 
υγείας του Λαού.
Σήμερα γίνεται πράζη η κατοχύρωση της πλήρους ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης και η υγεία γίνεται προσπελάσιμο "κοινωνικό αγαθό".

ο Ο
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Ερώτηση
Γιατί το καθηγητικό κατεστημένο πολεμά τσ^ |̂ όμο πλαίσιο;

Απάντηση
*

ΊΟ 1981 είχαμε τονίσει στις θέσεις μας ότι η φεουδαρχική δόμηση του Πανεπιστημίου σε 
έδρες, (δομή αντίστοιχη του γερμανικού πανεπιστημίου του 19ου αιώνα) θα καταργηθεί, θα 
γίνουν τομείς όπου θα υπάρχει συλλργική προσπάθεια και συνεργασία για την πρόοδο της 
επιστήμης, της τεχνολογίας και της έρευνας. Αυτό βέβαια είναι σύμφωνο με τις σύγχρονες 
αντιλήψεις^με βάση τις οποίες η επιστήμη προωθείται με. συλλογικές ομάδες. Το καθοδηγη- 
τικό κατεστημένο συνηθισμένο να χρησιμοποιεί την επιστήμη σαν σχέση εξουσίας και εντο
λής δεν μπορεί να κατανοήσει τις νέες πραγματικότητες και νοσταλγεί μάταια επάνοδο στηβ 
φεσυδαρχική δομή του παρελθόντος. Αυτή η μάταιη και στείρα νοσταλγία του εκφράζεται με 
αντίθεση .και πόλεμο στο νόμο-πλαίσιο.

Είναι αλήθεια άτι στα σχολεία υπάρχει κατήχηση στο μαρξισμό και υπάρχει αμφισβήτηση 
της θρησκείας;
Δεν είναι αλήθεια^^ βασική κατεύθυνσή 4**ς σύμφωνα με τις θέσεις του 81 είναι η αλλαγή 
του κέντρου βάρους της εκπαιδευτικής διαδικασίας από παθητική αφομοίωση γνώσεων, σε σ’ 
συμμετοχική και »φιτική.^lάΛmlvoι̂ 6υvdqiειc .τηςτχιντήρησης απέναντι ρε κάθε προσπάθεια 
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, ταυ Γ; Παπανδρέσυ το 64 και το 32 κ.ά. χρησιμοποιούσαν 
τέτοιους αφορισμούς και κινδυνολογίες* >{ια τσν λόγο αυτό και^πγ® δημιουργία εντυπώσεων 
υποβάλλουν συνέχεια ερωτήσεις για δήθεν σφάλματα τέτοιας μορφής εκπαιδευτικών που στο 
τέλος αποδεικνύσνται ότι δεν έχουν βάση. Τέτοια προσπάθεια έγινε για τα νέα βιβλία τσυ 
δημοτικού, ()1χχττι3ι̂ ί̂ ς να αποδείξουν ότι τα βιβλιακή γλώσσα μσ^ και''μελέτη του περιβάλ
λοντος, δεν κάνουν αναφορές^όπως τα παληά αναγνωστικά^σε'θρησκευτικά κείμενα* Οι^όάδα- 
γωγοί όμως εύκολα τους απόδειξαν ότι υπάρχουν περισσότερες και ουσιαστικότερες αναωρρές 
και μάλιοτα με μια προσέγγιση όπου το παιδί ξεκινάει από το περιβάλλον του για ν^τχν- 
νειδητσποιήσει σιγά-σιγά.
Ακόμα η προσέγγιση της ιστορίας με τρόπο τέτοιο ώστε να συνειδητοποιεί ο μαθητής την 
οργάνωση της κοινωνίας και να την συνδέει με τα ιστορικά γεγονότα δεν μπορεί να κατη- 
γορηθεί όπως π.χ. κατηγορΛθηκε με βάση μια φωτογραφία το βιβλίο της Α'Λύκείου Ιστορίας 
του Ανθρώπινου Γένους^ίπσυ έχει στόχο να δουν τα παιδιά πως εξελίχθηκε σιγά-σιγά η 
οργάνωση της κοινωνίας των ανθρώπων από γεωργική σε βιομηχανική, μέχρι την σύγχρονη 
κοινωνία. Βέβαια οι απόψεις της Ιερός Συνόδου μελετήθηκαν με προσοχή από το Υπουργείο 
Παιδείας και «¿υντνστττα·ι μαζί τ«^* (*οτό δεν σημαίνει ότι^όπως η Ν.Δ. κάλυψε μια συ
γκέντρωση με επικεφαλής παλαιοημερολογίτες επισκόπους ενάντια στο βιβλίο, (συγκέντρωση 
που δεν καλύπτει η επίσημη Ορθόδοξος Εκκλησία μας)̂  έ» αμφισβητείται αυτή η προσπά
θεια που γίνεται από το ΥΠΕΓΒ. 'Αλλωστε στους σκοπούς του σχέδιου νόμου "Δομή και λει-
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ουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης" η Ορθόδοξη Χριστιανική τχχράόο- 
η αναγνωρίζεται ότι συνέβαλε στη διατήρηση και διαμόρφωσή μας cJs4̂ έθνους. 'Ετσι αυτά 
α στοιχεία μαζί με τα της λαΓκής μας παράδοσης θα παραμένουν ζωντανά και όχι απλά μου
σειακά.

Γιατί δεν έκλεισαν ακόμα τα ιδιωτικά σχολεία; “ “ ν'• •£u*ü ΐτ^νσ ft
Με τον νόμο 1404/83 κατοργήθηκε η Ανώτερη Τεχνική Ιδιωτική 
1ΑΣ0Κ εμμένει αμετάθετα και αταλάντευτα στις θέσεις του 81',

Παράλληλα το
μέτρα που!

Γΐκηττέδευοης Sä εξασφαλίζουν τους εργαζόμενους c'αυτήν και θα
ιααραλέζσυν την εκπαιδευτική συνέχεια για τους μαθητές που φοιτούν σήμερα σ'αυτή". .
άρχουν όμως συνταγματ ικές ‘¿¿δαλίες. 'Ομως οι προσπάθειες που έγιναν για αναβάθμιση
γς δημόσιας εκπαίδευσης'έχουν αποδόσει καρπούς. Από 744 ιδιωτικές σχολικές μονάδες το 
1-82 στην Γενική και Τεχνική Εκπαίδευση περιορίστηκαν σε 522, μείωση κατά 26%.

3δωσε το ΠΑΣΟΚ ίσες ευκαιρίες μόρφωσης στα ελληνόπουλα; ,
✓ ^4·ίη0ί&

*ι ίσες ευκαιρίεςι επιδιώκονται με σειρά ολόκληρη εκπαιδευτικών μέτρων, ¿'αυτές εάαεέτβΛτ 
αι η προσπάθειαΓ/̂ ξάλειψη $ ανισοτήτων που προέρχονται από διαφορετικές συνθήκες καταγω- 
ής και προέλευσης.
τα νέα αναλυτικά προγράμματα του-δημοτικού σχολείου προβλέπσνται 2 ώρες, στις οποίες ο
άοκαλος έχοντας εντοπίσει αδυναμίες των μαθητών του προσπαθεί με συλλογική δουλειά να

• : . .1.ις αμβλύνει και να φέρει σε ίση μοίρα όλους τους μαθητές. Βέβαια η προσπάθεια θα συνε- 
ισθεί και γιε το νέο πρόγραμμα του Γυμνασίου^για το οποίο έχουν αρχίσει οι προεργασίες, 
νώ για την Α και Β Λυκείου λειτουργεί ήδη η εσωσχολική βοήθεια για τους αδύνατους μα- 
ητές* *γ*α¿2ρ^α^ντερη προετοιμασία *¿*¿¿0704/ !<$ ολ ο((> .

Η κατάργηση των φραγμών μεταξύ γυμνασίου και λυκείου συντέλεσε αποφασιστικά ώστε να μην 
δεσμεύει κάποια απόφαση ή προσωρινή αποτυχία το μέλλον των παιδιών.

itL

Με το παραπάνω σημείο σχετίζεται η σωστή πολιτική για ιδρύσεις σχολείων ώστε να έχουν
UK σχές^με προτεραιότητα πάντα στιςαλή λειτουργικότητα και να εξυπηρετούνται σωστά οι 

ησιώπικες, ορεινές και ημιορεινές περιοχές.
ιρακτηριστικά του πόσο η Ν.Δ. επεδίοχε το φραγμό μεταξύ γυμνασίου και λυκείου είναι ότι
ην τετραετία 77-81 αυξήθηκε ο αριθμός των Γενικών Λυκείων μόνο κατά 10, ενώ την τετραε-ρ}!/ία 82-85 ιδρύθηκαν 138 νέα Λύκεια και μια σειρά λύκε ιαχών παραρτημάτων/Καλύτττουν πλή-
ος τις νησιώτιχες, ορεινές και ημιορεινές περιοχές.
υμνάσια και γυμνασιακά παραρτήματα καλύπτουν και το πιο μικρό νησί. Η λειτουργικότητα
V σχολείων βελτιώθηκε σημαντικά, γιατί οι ιδρύσεις πια έγιναν με ορατά και διαφανή
κτήρια και όχι ρουσφετολσγικά. Το 1982 ιδρύθηκαν λύκεια εφόσον το μητρικό συγκέντρωνε•
ονω από 900 μαθητές, το 1985 το μητρικό απαιτούσε μόνο 550 μαθητές. Παράλληλα για εξυ- 
οέτησ^ΐ^ρισχής απαιτείται πια η συγκέντρωση μόνο 140 μαθητών για την ίδρυση λυκείου.
) 1982 για γυμνάσια στα αστικά κέντρα το κριτήριο ήταν να συγκεντρώνει πάνω από 800 
θητές, το 1985 δεν υπάρχει αριθμητικό όριο και ορίζεται το καλύτερο γυινάσιο με 9 τμή-
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/  ματα. Για την επαρχία δεν υπάρχουν αριθμητικά όρια  αλλά πρυτανεύει η εξυπηρέτηση της πε-
/ / ,

ρι>σχής. Οι συγχωνεύσεις u v  δημοτικών με εύμφανη γνώμη των κατοίκων βελτιώνουν τη^ λ ει
τουργικότητα της εκπαίδευσης.

5) Επιδιώκεται ακόμα να είναι ίδ ια ς ποιότητας η εκπαίδευση παντού, και σημαντικό ρόλο σ ‘αυ
τό  είχαν και έχουν ο ι  Σχολικοί Σύμβουλος που παρεμβαίνουν καθημερινά στην ποιότητα, ανα
λαμβάνουν επιμορφωτικές δραστηριότητες και ενημερώνουν τους γονείς .

:) Η κατάργηση του αποτυχημένου συστήματος των Πανελλήνιον εξετάσεων» και η καθιέρωση του 
νέου συστήματος τον γενικών εξετάσεων» που βασίζεται σε προπαρασκευαστικά μαθήματα στην 
Γ'Λυκείαυ (δέσμες).
Εξασφαλίζει το νέο σύστημα απεριόριστες ευκαιρίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
Ο θεσμός ακόμα τον Μεταλυκειακών ¡^»παρασκευαστικών Κέντρων (227) αποτελεί σήμερα μια 
πραγματικότητα με επιτυχημένη απόδοση και μεγάλες προοπτικές. Ποσοστά επιτυχία μαθητών 
που τα  παρακολούθησαν, 1983: 29,8%, 1984: 43,94%.
Οι μαθητές προετοιμάζονται καλύτερα και σύμφωνα με τ ι ς  κ λ ίσεις  του ς. Εξασφαλίζεται ο  σε
βασμός της προσωπικότητας και τον ενδιαφερόντων τον μαθητών. Εξασφαλίζεται η μείωση περι
φερειακών ανιαοτήτον. Το 1981 9 περιφέρειες (τότε Γενικές Επιθεωρήσεις) είχαν ποοοστό 
εισακτέαν στα ΑΕΙ πάνω από τον μέσο όρο και από αυτές μόνο 2 ήταν επαρχιακές. .Το 1984 
20 περιφερειακοί νομοί ήταν πάνω από τσν μέσο όρο , και ξεπερνούααν τα  αστικά κέντρα.
Η αύξηση του αριθμού εισακτέων δ ίν ε ι  ακόμα μια εικόνα της φιλολαϊκής πολιτικής.

1981 1982 1984
27.500 34.000 40.000 50.500

. Ποιά είναι η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στην τεχνολογική πρόκληση;

Πέρα από την θεσμοθέτηση^ με τσ »  (¡Ιόμο πλαίσιο γ ια  τα  ΑΕΙ^ των μεταπτυχιακών σπουδών, την 
αναβάθμιση της τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης με την κατάργηση των ΚΑΤΕΕ και την 
ίδρυση των ΤΕΙ τα οποία διεξάγουν ήδη εφαρμοσμένη και βοηθούν στην προσπάθεια να κερδί
σει η χώρα μας την επερχόμενη τεχνολογική επανάσταση, την εισαγωγή ειδικοτήτων σύγχρο
νων στην δευτεροβάθμια τεχνική εκπαίδευση όπως ηλεκτρονικών υπολογιστών κ .τ .λ ^  

ά^υτή καθ'αυτή η ίδρυση του Υπουργείου 'Έρευνας και Τεχνολογίας και η σημασία που δίνεται 
σ τ ις  σύγχρονες τεχνολογίες, προωθούν και έξω από την εκπαίδευση την προσπάθεια να προσεγ
γ ίσε ι η χώρα μας την νέα τεχνολογική επανάσταση.
'Εχουν ήδη γίνει Προγράμματα Ανάπτυξης 'Έρευνας και Τεχνολογίας ετήσια και πενταετές.
'Ηδη λειτουργούν στο  Ερευνητικό Κέντρο Κρήτης τρ ία  Ερευνητικά Ινστιτούτα , Πληροφορικής, 
Μοριακής Βιολογίας, Ηλεκτρονικής δομής και ΛέΙ'ζερ, σύντομέΧιροβλέπεται να αρχίσει η λ ε ι 
τουργία στην Πάτρα  ̂ αντίστοιχου Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών.

) Είναι αλήθεια ότι έχει υποβαθμιστεί η Ανώτατη Παιδ ε ία ;

'Οχι, κάθε άλλο έχει γ ίν ε ι  ήδη η κατάτμηση σε σύγχρονα τμήματα, έχουν εκσυγχρσνισθεί τα 
προγράμματα σπουδών, ενώ υπάρχουν πια οι συνθήκες γ ια  ξαναζωντάνεμα των Πανεπιστημίων

Κ -Ο α  »> ίΑν,Ου V  ζ , ο ο λ ί - ι ϊ .  ο ν - ^ »  ό ο ΐ ά / ^  ν
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ΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΕΚΕΥΘΕΡΙΕΣ ΔΕΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΔΙΕΥΡΥΝΟΗΚΛΝ 
ΚΑΙ ΑΓΚΑΛΙΑΣΑΝ ΚΑΘΕ ΕΚΦΡΑΣΙΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΖΩΗΣ.

Σήμερα απ'άκρον εις άκρο σ'όλη την χώρα ο Λ α ό ς  κτίζει την Αλλαγή.
Το μονοκομματικό κράτος της „δεξιάς αντίκαταστάθηκε από την πολυφωνία 
και τον πλουραλισμό.
Τα ΜΑΤ οι αύρες και οι ροπαλοφοροι παραχώρησαν τη θέση τους στο διάλογ 
Ο φόβος και η απάθεια στα χ ω ριά και *τις πόλεις μετατράπηκαν σε 
ζωντάνεια και σε υπεύθυνη συμμετοχή δράση ,δημιουργία.
Με τη συναίνεση του λαού καταργήθ-ηκε ο εθνικός διχασμός και έγινε 
το παλτύ ποτάμι της εθνικής ομοψυχίας και συμφιλίωσης,

Η παλλαϋκή συμμετοχή είναι ο πιο αξιόπιστος δέίκτης για το 
βάθεμα της Δημοκρατίας α λ λ ά  και η μεγαλύτερη εγγύηση για την προάσπι 
ση της.
Αυτοί που επισείουν το κ ί νδυνο του ολοκληρωτισμού είναι αυτοί που 
θέλουν το Λα ό  στη γωνιά,στο περθώριο της ιστορίας. Είναι οι ίδιοι 
που ΣΕ ΘΕΛΟΥΝ:

'Τ' -*··> rr~ ΧΩΡΙΣ '/ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ¿ΑΥΡΙΟ - *- .· - *·
*·.’ - Χ Ω Ρ Ι Σ —ΘΕΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥ Ν Ε Ι Δ Η Τ Η  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

- ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ Ρ Α Σ Η  ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ „..ΣΤΟ .ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ, ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
' -  · ·Τ · ΣΤΟ Τ Ο Π Ο  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ /ΣΤΟ Χ Ω Ρ Ο  ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Σήμερα ο έλληνας π ο λ ί τ η ς  νιώθει πράγματι ελέυθερα,σ'ένα γν ή σ ι α  
δημοκρατικό κλίμα. Ο λαός αποφασίζει κυρ ί α ρ χ α , α β ί α σ τ α  και ενημερω
μένα μέσα σε επ>νθήκες ισοπολιτείας και ισονομίας.
Το ΠΑΣΟΚ με μια πληθώρα θεσμ ι κ ώ ν  νόμων

- Αποκατέστησε την Εθνική Α ν τ ίσταση του Ελληνικού Λ α ο ύ  και κατάργησε 
τις γιορτές μίσους που διαιώνιζαν τη διαίρεση.
- Εξασφάλισε τη δημοκρατία στην οικογένεια α λ λ ά  και τον πλουραλισμό 
ιδεών και εκφράσεων στην κοινωνία.
- Κατοχύρωσε και διεύρυνε τα διααιώματα του πολίτη.
~ Πρόσφερε αντικειμενικά πληρο φ ό ρ η σ η  που είναι το θ ε μ έ λ ι ο  για τη

ολειτουργία του δημοκρατικού μας πολιτεύματος.
- Μετέτρεψε τα Σώματα Α σ φ αλείας από μέσο καταστ ο λ ή ς  των λαϊκών δ ι ε κ δ ι 

κ ή σ ε ω ν , α π ό  όργανο καταπίεσης και δίωξης ιδεών,σε μηχ α ν ι σ μ ό  προσφοράς
κοινωνικών υπηρεσιών και π ρ ο σ τασίας του πολίτη.
- Εκσυγχρόνισε και εκδημοκράτισε τη Δημόσια Διοίκηση θέτοντας την 
στην υπηρεσία του πολίτη.
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“ Αναβάθμισε την Τοπική Αυτοδιοίκηση και καταξίωσε τη λαϊκή συμμετοχή 
στην αναπτυξιακή πορεία του τόπου.

ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΟΥ ΤΙΘΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΕΙΝΑΙ;

Α Π Ο  ΠΟΙΟΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ;

47. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΘΗΚΕ* ΤΟ ΝΕΦΟΣ;

ΚΑΙ ΟΜΩΣ! ΤΟ ΝΕΦΟΣ ΣΙΓΑ-ΣΙΓΑ ΜΑΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙ. ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΑΞ1ΌΠΟΙΩΝΤΛΣ 
ΣΩΣΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΑΠΕΔΕΙΞΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΣΤΗΡΙΖΟΤΑΝ ΣΕ ΝΕΦΕ 
ΛΩΔΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ.

'Ηδη από τον Ιανουάριο του 82 το ΥΧΟΠ ανακοίνωσε πρόγραμμα γ ι α  την 
αντιμετώπιση της α ρ μ οσφαιρικής ρύπανσης . Το έργο ήταν τιτάνιο και 
δ ύ σ κ ο λ ο .

Σήμ ε ρ α  έχουν ολοκληρωθεί πολλές μελέτες για την καταπολέμηση του 
νέψους αλλά και έχουν ληφθέί πολ λ ά  μέτρα προς την κατέυθυνση αυτή. 
'Ετσι:

- Συνεχίστηκαν τα περ ι ο ρ ι σ τ ι κ ά  μέτα για την κυκλοφορία των α υ τ ο κ ι ν ή τ ω ν
ν ν  ν · ^ ; ν ν ·  * r  1 ~  ‘  ' ’ ;*■ “i Λ *“.·;.> ?  * v i v j·■ x. -Τ-Λ 1 * Λ»»’ ··· ·.·*··? — ‘ *f-··· .·»»»*·*?** * V- ·^;ν:μέ ~τη χρήση εσωτερικού ~και •-'■εξωτερικού ^ δ α κ τ υ λ ί ο υ .

—  Βελτιώθηκε η ποιότητα των καυσίμων με μείωση του μολύβδου της βενζίV* -. # · * * - V
1·;νΛ)ής και του θείου στο π ε τ ρ έ λ α ι ο  κεντρικής θέρμανσης και στο Μαξούτ

Όί>ν• ^ β ι ο μ η χ α ν ί α ς . ^  -ν ,.ν  . ;> .·· ■: ·Η .
■ Προχωρεί το,πρόγραμμα Δημιουργίας "^'Κέντρων Τεχνικού {Ελέγχου Ο χ η μ ά τ ω ν ’’,.

-· ■•¿v-s~ Ανανεώθηκαν τ α  λεωφορεία το υ  Ε Α Σ . *
- Τα νέα εισαγόμενα α υ τ ό κ ι ν τ η α  πρέπει να έχουν πιστοποιητικό εκπομπής ·
καυσαερίων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΟΚ. ·'
- Ολοκληρώθηκε ο εκσυγχρονισμός του δικτύου φωτεινής σηματοδότησης 
στην Αθήνα μ^ τη χρήση Ηλεκτρονικού υπολογιστή.
- Κατασκευάζονται έργα {[ανισόπεδες διαβάσεις,περιφερειακές αρτηρίες) 
για την διευκόλυνση.της κυκλοφορίας.
- Κατατέθηκε το Ρυθμιστικό το φ^οίο με τις πολεοδομικές αναπλά σ ε ι ς
τα παρκα πρασίνου και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις συμβάλλει ο υ σ ι α σ τ ι κ ά  
στην αντιρρύπανση της πρωτεύουσας.
*η Μετεγκαταστάθηκαν Ρυπογόνες βιομηχανίες ενώ ταυτόχρονα απαγορεύτηκε  

.„η εγκατάσταση νέων βιομηχανικών μονάδων στο Λεκανοπέδιο.
- Λειτουργούν με αέριο πόλ η ς  σε αντικατάσταση του Μαζούτ οι β ι ο μ η χ α 
νίες ΑΜΣΤΕΛ ΚΑΙ ΣΟΦΤΕΞ. Η επέκταση χρήσης του Αερίου είναι α π ο φ α 
σιστικό όπλο για την αντιρρύπανση. ,_
- Προχωρούν οι μελέτες γι α  την δημιουργία βιομηχανικών πάρκων στο
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Βχιστό και στον Ελαιώνα.
- Απέδωσε ουσιαστικά ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΙΑ ΣΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ το πρόγραμμα ΥΧΟΠ 
για την ρύθμιση των καυστήρων κεντρικής θέρμανσης στις πολυκατοικίες.

Εκτός όμως από α υ τ ά  προβλέπεται: '
- Η Υγραεριολίμηση όλων των ταξί καθώς και η σταδιακή εφαρμογή του «
μέτρου στις δημόσιες συγκοινωνίες και τα κ ρ ατικά οχήματα.
- Η εγκατάδταση φίλτρων στις βιομηχανίες.
- Η ίδρυση του Ενιαίου φορέα περιβάλλοντος που θα παρακολουθεί 
συστηματικά την ατμοσφαιρική ρύπανση λαμβάνοντας όλα τα α π α ρ α ί τ η τ α  μέτρα

Ακόμα σημαντική συμβολή θα έχουν οι Δήμοι (Κατάβρεγμα των 
δρόμων για μείωση της σκόνης)

ΤΟ ΠΑΣΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΟΣΑ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ 
ΚΤΙΖΕΙ ΤΗ Ν Ε Α  ΑΘΗΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΦΟΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΑ ΤΗΣ Ν.Δ.
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 24,40,44,45

24:
Απάντηση ΣΥΝΘΗΜΑ: Τα οράματα και τα όνειρα της νεολαίας υλοποιούνται 
με αρθρωμένη πρόγραμμα-πρόταση ζωής και ελπίδας,σε συνθήκες Δημοκρα
τίας, Ελευθερίας και Συμφιλίωσης από το ΠΑΣΟΚ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Η Υλοποίηση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ στην 
4ετία που πέρασε αφήνει έκδηλα τα αποτυπώματα της στα μικρά και 
μεγάλα προβλήματα της νεολαίας. Ετσι η συνολική παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ 
στα κοινωνικά προβλήματα της νεολαίας όχι μόνο σηματοδοτεί την δια
δικασία επίλυσης τους αλλά και κατοχυρώνει νέες σταθερές σχέσεις 
μεταξύ ΠΑΣΟΚ και νεολαίας. Η αποδοχή της αυτοάμυνας της,ο σεβασμός 
στον διάλογο μαζί της η δημιουργία μέσα από την συναίνεση της,και
νούργιων θεσμικών πλαίσιων δράσης της στο εργοστάσιο,στο χωράφι,στο 
σχολείο στο πανεπιστήμιο έχουν δημιουργήσει τους απαραίτητους εκείνους 
όρους ώστε το ΠΑΣΟΚ και η νεολαία να είναι φορείς συμπόρευσης ώστε 
να καταξιώνεται η συμμετοχή της νεολαίας μέσα από προτάσεις Θετικές 
και υλοποιήσιμες.
Η συτοιχία των νεολαΐστικων δυνάμεων με το ΠΑΣΟΚ φαίνεται στις 
εκλογές των μαθητικών κοινοτήτων,στις εκλογές για ΔΣ στα ΤΕΙ και ΑΕΙ, 
στις εκλογές των σωματείων,στις εκλογές των αγροτικών συλλόγων και 
των συνεταιρισμών.
Έτσι τώρα η κοινωνική δυναμική της νεολαίας βρίσκει ουσιαστική 
διέξοδο μέσα σε συνθήκες δημοκρατικής συμμετοχής και ελευθερίας,και 
από το περιθώριο που την είχε στείλει η Δεξιά βγαίνει στο προσκήνιο 
της πολιτικής και κοινωνικής μας ζωής,για να αμβισβητήσει,να κρίνει, 
να προτείνει και να καταξιώσει την συμμετοχή της στην πορεία για μια 
ΜΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. .

ΠΡΟΤΑΣΗ: ΟΙ ερωτήσεις 40 και 43 είναι ίδιας ποιότητας και για τούτο 
προτείνω να απαληφθεί η 43.

40:
Ο

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΥΝΘΗΜΑ: Η αντιμετώπιση του ΠΑΣΟΚ πάνβ στους προβληματισμούς 
στην αμφισβήτιση και στις " επαναστάσεις"της νεολαίας δόθηκε με 
την συνολική κυβερνητική πολιτική για την νεολαία που :
- Στους προβληματισμούς απάντησε με την υλοποίηση τους



- 2 -

- Στην αμφισβήτηση απάντησε με τον προσανατολισμό της,ώστε η αρνη
τική αμφίσβήτιση να γίνεται θετική πρόταση δράσης και συμμετοχής.
- Στις "επαναστάσεις" απάντησε με την σηματοδότηση τους και την 
σύνταξη τους σε στόχους που δημιουργούν το πλαίσιο για μια συνεχή 
ειρηνική "επανάσταση" που φέρνει το όραμα της κοινωνίας των πολιτών 
πιο κοντά.-

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για πόώτη φορά στην πατρίδα μας υπάρχει συνολική
πολιτική για την νεολαία με θεσμικξ άρθρωση το Υφυπουργείο Νέας Γενιάς.1 1Η κυβερνητική πολιτική του ΠΑΣΟΚ παίρνει σοβαρά υπ'όψιν την ιδιαι
τερότητα της νεολαίας και η εκπόνηση της γίνεται μαζί με την νεο
λαία για την νεολαία.
0 πολιτικός λόγος του ΠΑΣΟΚ αποδέχεται και τις αμφισβητήσεις και 
τους προβληματισμούς και τις "επαναστάσεις" της νεολαίας.
Η αποδοχή όμως γίνεται μέσα από κατοχυρωμένες βάσεις που τα 
θεμέλια τους συγκροτούνται πάνω στον σεβασμό:για διεξοδικό 
διάλογο-για αυτονομία-για συμμετοχική προοπτική.
Έτσι η όποιες στείρες αμφισβητήσεις μέσα από τον διάλογο γίνονται 
θετικές ·αμφισ βητήσεις των αξιών και των παλιωμένων ηθικών του 
συντηριτισμού και η σ υμμετοχική δράση και πράξη δημιουργεί τους 
όρους ανάδειξης της φυσιογνωμίας του καινούργιου ανθρώπου.
Οι προβληματισμοί αλλιγλοσυμπληρώνονται και παίρνουν σάρκα και οστά μέσα 
από την υλοποίηση της για την καλλιτέρευση της ζωής της νεολαίας.
01 "επαναστάσεις" αναλύονται και συνολικοποιούνται ώστε να κατα-

’'Ά · V» "»λ.. 'V δείχνονται στην νεολαία τα βαθεεα τους αίτια ώστε να εντάσρρνται ^  .
σε κάποιο συνολικό σχεδιασμό και στρατηγική που να αναιρούν τις 
συνθήκες που δημιουργούν τα αίτια και να συνδεόνται μέσα από ειδικά 
προγράμματα-προτάσεις που να απελευθερώνουν τις όποιες δημιουργι
κές δυνάμεις της νεολαίας για την δημιουργία ενός ομορφότερου αύριο.

Η κυβερνητική 4ετία καταξίωσε και ανέδειξε μαι νέα ποιότητα στις 
σχέσεις της νεολαίας και του ΠΑΣΟΚ που θα συνεχιστεί με την 
σΐηριξη της και την συμμετοχή της και στην νέα 4ετία.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΥΝΘΗΜΑ; Η στρατευμένη νεολαία τώρα ξέρει πως:
ΤΟ ΠΑΣΟΚ πασχίζει Καθημερινά ώστε να δημιουργεί καλλίτερους όρους 
στο τράτευμα χωρίς να φείδεται δαπανών ώστε το αξιόμαχο των 
ενόπλων μας δυνάμεων να θωρακίζεται για την προστασία της εδαφικής 
ακεραιότητας και της Εθνικής Ανεξαρτησίας της χώρας μας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε με την
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θέση της στρατευμένης νεολαίας επί Δεξιάς.
Χαρακτηρισ τικά αναφέρουμε: την αθλιότητα της υλικοτεχνικής υποδομής 
των μονάδων,τις άσχημες συνθήκες διαβίωσης,των μικρών-οικονομικών 
παροχών,τον μη σεβασμό της προσωπικότητας του στρατιώτη,το ξέκομμα 
του στρατιώτη από το κοινωνικό σύνολο,τον παλαιωμένο στρατιωτικό 
κανονισμός(2ο-1) κ.λ.π.

- Το ΠΑΣΟΚ με την καινούργια ε'θνικοαμυντική πολιτική και τον νέο 
εθνικοαμυντικό ,σχεδιασμό λυτρώνει τα στρατευμένα νιάτα της πατρίδας 
μας και τα προσανατολίζει προς τον πραγματικό κίνδυνο απειλής από 
την Τπυρκία.
- Προσπάθησε και έλυσε τα περισσότερα στρατολογικά προβλήματα των
νέων. 5 - 5
- Αύξησε τις οικονομικές παροχές των στρατιωτών και έλαβε πρόνοια 
για τους στρατευμένους παντρεμένους 03500-7500 δρχ.)
- Κατοχύρωσε την ιατροφαρμακευτική περίυαλψη των οικογενειών των 
απόρων στρατιωτών
- Αύξησε τις δαπάνες για το φαγητό και την δημιουργία καλλίτερης 
υλικοτεχνικής υποδομής
-  Κάνει προσπάθειες για επανένταξη των στρατιωτών στην κοινωνία 
με την-κατάργηση των στολών στην έξοδο.
- Δημιούργησε στρατιωτικό κανονισμό που κατοχυρώνει τον σεβασμό 
της προσωπικότητας των στρατιωτών.
- Κατάργησε τους ψακέλλους,η επιλογή γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες 
και τις γνώσεις του νεολαία και ελαχιστοποιήθηκε η ρουσφετολογία.

Η συνεχής καλλιτέρευση των συνθηκών του στρατευμένου νέου 
είναι απαράβατος όρος για το δυνάμωμα της δυναμικής του στρατού 
μας και θα είναι και κύριο μέλημα του ΠΑΣΟΚ στην επόμενη 4 ετία.

45:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΥΝΘΗΜΑ: Η δημιουργία του Υφυπουργείου Νέας Γενιάς κατο- 
^χ,μρώνε,ι, νστην κράξει _το_δικαίφμα της-.νεολαίας για δούλειά,μόρφωση, - —
πολιτισμό,κοινωνική συμμετοχή.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για το ΠΑΣΟΚ το δικαίωμα των νέων στην ΔΟΥΛΕΙΑ 
σημαίνει:

- Προγράμματα για ττγν δημιουργία 20.000 νέων θέσεων εργασίας
- Ειδικά προγράμματα απασχόλησης
- Επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελμαιτκής επιμόρφωσης και εκπαί
δευσης των νέων Γ
- Προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού
- Προγράμματα τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και επιιιόοωωσητ
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των νέων αγροτών,
-Δάνεια με ευνοϊκούς όρους στους νέους επιστήμονες 
-Τοπικά πρόγραμματα ανάπτυξης 
-Παραγωγικές πρωτοβουλίες νέων
-Επιδότηση ανέργων μέσα από το Εθνικό Σύστημα Προστασίας Ανέργων 
-Κοινωνικός τουρισμός

Για το ΠΑΣΟΚ το δικαίωμα των νέων στον ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ και στον 
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ σημαίνει:
* Δημιουργία πολιτισιτκών Κέντρων για Νέους
* Βιβλιοθήκες για παιδιά και Εφήβους και Νέους
* Κατασκηνωτικά Κέντρα και Αυτοδιαχειριξόμενα Κάμπινγκ
* Καθιέρωση σταθερών πολιτιστικών παρεμβάσεων και εκδηλώσεων 
για την Νεολαία

* Διοργάνωση σε όλη την Ελλάδα ΙΟημερων ελληνικού κινηματογράφου
* Ενίσχυση της Μουσικής-Θεατρικης-Καλλιτεχνικής παιδείας μέσα και 
έξω από τα σχολεία

* Κατοχύρωση μόνιμων σχέσεων με πολιτιστικούς φορείς 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΩΣΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ-ΖΩΗ
* Ενίσχυση τνω όποιων δραστηριοτήτων των Μαθητικών Κοινοτήτων
* Ανοιγμα των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων προς την κοινωνία μέσα 
από συγκρότηση ομάδων φοιτητών πάνω σε αναπτυξιακά προγράμματα

* Διοργάνωση Συνεδρίων με θέματα που αφορούν την Νεολαία και ερεΟ- 
νητικά-επιστημονικά προγράμματα για το "πρόσωπο" της σημερινής 
Νεολαίας

* Προγράμματα ενημέρωσης και πρόληψης για την αγωγή υγείας των νέων
* Ενημέρωση και παρεμβάσεις για τα προβλήματα βίαςμεγκληματικότητας 
και ναρκωτικών

* Ιδρυματική περίθαλψη νέων με προβλήματα
* Αθλητικά προγράμματα

Το ΠΑΣΟΚ έχει συνολική πολιτική πρόταση για την επίλυση των 
προβλημάτων της νεολαίας για το οποίο αποτελεί συμμετοχή κοινωνική 
δύναμη για την υλοποίηση του ̂ προγράμματος της β'τετραετίας.

ΣΗΜ: Οι ερωτήσεις 43,24 να βγούν από το ερωτηματολόγιο

ι



ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αύξηση των τρομοκρατικών 
ενεργειών σε σχέση με τις τρομοκρατικές ενέργειες που έγινα το χρονικό 
διάστημα 1974-1982.
Ενώ στην δυτική ευρώπη οι τρομοκρατικές ενέργειες διαδέχονται η μία την 
άλλη στην Ελλάδα το χρονικό διάστημα 1982-1985 είχαμε μεμονωμένες τρο
μοκρατικές ενέργειες ασήμαντου αριθμού.
Το ΤΙΑΣΟΚ καταδικάζει το φαινόμενο της τρομοκρατίας από όπου και αν 
προέρχεται γιατί οι τρομοκρατικές πρακτικές δημιουργούν όρους αποστα
θεροποίησης των δημοκρατικών μας θεσμών και ενσπέιρουν φόβο και αβεβαιό
τητα στον ελληνικό Λαό,πράγμα που εξυπηρετεί τις δυνάμεις της αντίδρασης, 
της συντ ηρησης,της περιπέτειας και της ανωμαλίας
Τα υπεύθυνα πολιτικά κόμματα που πιστεύουν στην ομαλότητα στην συμφιλίωση 
και στην κατοχύρωση της Δημοκρατίας δεν νομιμοποιούνται στο βωμό μικρο- 
κομματικών συμφερόντων να εκμεταλλεύονται τον πολιτικό απόηχο των τρο
μοκρατικών ενεργιεών.
Δυστυχώς όμως η Δεξιά το κόμμα της υποτέλειας και της εξάρτησης χιορίς να 
ενδιαφέρεται για το στέριωμα και το βάθεμα της Δημοκρατίας προσπάθησε 
και προσπαθεί να κα&ρδίσει μικροκομματικά ωφέλη από τέτοιες ενέργειες, 
«ποδεικνύοντας για μια ακόμα φορά την πολιτική "υπευθυνότητα απέναντι 
στον λαό μας.
Η Κυβέρνηση της ΑΛΛΑΓΗΣ έχ,ει πάρει εκείνα τα κατάλληλα μέτρα ενεργοποι
ώντας τα Σώματα Ασφαλείας που τώρα πια ενοποιημένα γίνονται πιο δραστικά 
στην αντιμετώπιση του κοινού εγκλήματος και στην διαλεύκανση των τρο
μοκρατικών ενεργιών. Παράλληλα όμως πιστή στο συμβόλαιο με το Λαό κατο
χύρωσε ,αναβάθμισε ,ουσιαστικοπο ίησε εκείνους τους θεσμούς της λαϊκής
κυριαρχίας και λαϊκής συμμετοχής που αποτελούν εγγύηση για την πολιτική 
ομαλότητα στην πατρίδα μας και έτσι οι όποιες τρομακρατικές ενέργειες 
αντί να αποδυναμώνουν και να αποσταθεροποιούν την Δημοκρατία 
χαλυβδώνουν την Θέληση του Ελληνικού Λαού που τώρα πια έχει πάρει την 
υπόθεση της Δημοκρατίας στα χέρια του.
Σ^ις επόμενες εκλογές ο λαός θα δώσει την απάντηση του,στην κινδυνολογία 
και την πολιτική ανευθυνότητα της Δεξιάς και θα της αποδείξει ότι οι 
δημοκρατικοί μας θεσμοί είναι αλώβητοι και ότι ο μοναδικός ανίατος 
ασθενής είναι η Δεξιά που το μέλλον της έχει κριθεί .
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΛ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ .25,26,27,28.29

ΕΡ. 25 . «ν*.. .

Η Τ.Α. έχει αποκτήσει σήμερα το ρόλο της ,που για χρόνια είχε στε
ρήσει η Δεξιά.ακριβώς γιατί δεν εμπιστευόταν τους φορείς του Λαού.
Το έργο του ΠΑ.ΣΟ.Κ στην ΤΑ.είναι τεράστιο καιΦΑΝΕΡΟ σε κάθε γωνιά 
της πατρίδας μας.
Σήμερα η ΤΑ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ,ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ,ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ.
Η αποκέντρωση, η ενίσχυση της ΤΑ., η ΛαΙ’κή Συμμετοχή βρίσκονται στην 
ημερήσια διάταξη της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ.
* Σημαντικές αρμοδιότητες μεταβιβάστηκαν στην ΤΑ έτσι που οι Δήμαρχοι- 
Κοινοτάρχες να έχουν πραγματικές εξουσίες στα χέρια τους.
* Ενισχύθηκε με σημαντικές πιστώσεις για την εκτέλεση έργων στην 
περιοχή της.

'Εργα ΤΑ από το 1981 ”, 1984
πρόγραμμα Δημο
σίων Επενδύσεων 13,9 δισ* 4*? δισ.

* Κατοχυρώθηκε η διοικητική Αυτοτέλεια της με την κατάργηση
του έλεγχου νομιμότητας,με την δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού κ.λ.π.
* Δημιουργήθηκαν ΘΕΣΜΟΙ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που εμβαθύνουν την Δημοκρα
τία και Ενεργοποιούν τον Λαό.
* Συμμετέχει η Τ.Α. ενεργά σέ όλα τα τοπικά θέματα:
Υγεία,Παιδεία,Κοινωνικοποιημένες επιχειρήσεις, Δημόσιους Οργανισμούς, 
την Πολεοδομία.
* Νέες σημαντικές δυνατότητες για την δημιουργία Δημοτικών Επιχειρήσεων, 
για Αναπτυξιακούς συνδέσμους, και για Προγραμματικές Συμβάσεις.

Η Τ.Α. σήμερα ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.
Γ>

° ΕΡ. 26____

Ο Πρωθυπουργός είχε πει χαρακτηριστικά: " η Αποκέντρωση και η ΛαΙ'κή 
Συμμετοχή αποτελούν την μεγάλη ελπίδα για την Ανάπτυξη".
Ανάπτυξη δεν μπορεί να γίνει με ένα κράτος γράφειοκρατικό,συγκεντρω- 
τικό,αντιδημοκρατικό,που δεν έχει καμιά εμπιστοσύνη στον Λαό.



Απαιτείται ένα κράτος ανοιχτό,αποκεντρωμένο,δημοκρατικό ,κοντά στον 
Λαό. Γι αυτό πιστεύουμε στην Αποκέντρωση.
Σήμερα ο πολίτης μπορεί στα περισσότερα θέματα να εξυπηρετηθεί στον 
τόπο του.
Μεταβιβάσθηκαν σημαντικές αρμοδιότητες στις νομαρχίες και την Τ.Α. 
ακριβώς για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
Δόθηκαν γενναίες πιστώσεις στην επαρχία για να ξαναζωντανέψει.
Η Αποκέντρωση δεν έμετνε. μόνο στην Διοίκηση. Οι αποφάσεις δεν παίρνον 
ται πια από την κεντρική διοίκηση αλλά από αποκεντρωμένα όργανα 
που συμμέτεχει καθοριστικά ο Λαός.
Η διαδικασία της αποκέντρωσης δεν σταματά,συνεχίζεται αδιάκοπα.
Νέοι ορίζοντες και προοπτικές ανοίγονται στην νέα 4ετία. Θα θεσμοθέτη 
θούν νέοι βαθμοί τοπικής αυτοδιοίκησης που θα επιταχύνουν ακόμα 
περισσότερο την Αποκέντρωση.

ΕΡ.27

Το σύνθημα ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ δονούσε το 1981 ολόκληρη την χώρα 
και έκφραζε τον πόθο του Λαού μας επιτέλους να συμμετάσχει στην 
ανάπτυξη του τόπου,να ακουσθεί η φωνή του για τα θέματ$α του χωριού, 
της πόλης,της συνοικίας του.
Το όραμα γίνεται πραγματικότητα.
* Δημιουργήσαμε ΝΕΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που εμβαθύνουν 
την Δημοκρατ ία,προωθούν την ανάπτυξη,διαδίδουν τον πολιτισμό,ενερ
γοποιούν και συνειδητοποιούν τον Λαό.
* Νομαρχιακά,Επαρχιακά,Συνοικιακά Συμβούλια,ΛαΙ'κές Συνελεύσεις είναι 
σήμερα ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ.
* Οι θεσμοί αυτοί για πρώτη φορά φέρνουν στο πολιτικό προσκύνιο την 
ξεχασμένη Ελλάδα της επαρχίας και των υποβαθμισμένων συνοικιών των 
μεγαλουπόλεων.
Φέρνουν στον ορίζοντα τα προβλήματα,τις απαιτήσεις αλλά και την 
φαντασία και τη δημιουργικότητα των εργαζομένων.
Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ δεν μπορεί κανείς να την πάρει πίσω.

ο <·>
ΕΡ. 28

Η ξεχασμένη Ελλάδα σήμερα , νιώθει την φροντίδα της πολιτείας.Το 
έργο του ΠΑΣΟΚ στην επαρχία δεν χρειάζεται αριθμούς. ΤΟ ΒΛΕΠΟΥΜΕ 
ΟΛΟΙ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ.



Απομονωμένα χωριά και νησιά,υπανάπτηκτες περιοχές,ανύπαρκτη υποδομή 
και προπαντός καμιά κοινοτική φροντίδα στο παρελθόν.
Σήμερα η ξεχασμένη Ελλάδα ΑΝΑΖΩΟΓΩΝΕΙΤΛΙ.
* Δρόμοι,αεροδρόμια,λιμάνια,αποχέτευση,εγγειοβελτιωτικά,κατασκευά
ζονται παντού.
* Κέντρα Υγείας,Νοσοκομεία,Σχολεία,Παιδικοί Σταθμοί δίνουν σήμερα 
το ενιαίο πρόσωπο της Πολιτείας,πρόσωπο φροντίδας,πρόνοιας,στοργής.
* Ταυτόχρονα αποκέντρωση αρμοδιοτήτων στις νομαρχίες για εξυπηρέτηση 
του πολίτη στον τόπο του.
* Αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών για να αναπτυχθεί η ντόπια 
οικονομία και να απορροφηθεί το εργατικό δυναμικό.Κίνητρα σε νέους 
για να επιστρέφουν στην επαρχία.

Εργα που εκτελούνται 
από τις Νομαρχίες

1981 1984
15 δισ. 4 9 δ ισ.

* Δεν υπάρχει χωριό,πόλη,συνοικία που να μην εκτελούνται έργα του 
ΠΑΣΟΚ.
* Ο κάτοικος της υπαίθρου νιώθει καλά την στοργή της Ι^,υβέρνησης του 
ΠΑΣΟΚ της δικής του Κυβέρνησης.

ΕΡ. 29
ι

Η Αυτοδύναμη Ανάπτυξη της χώρας είναι βασική επιλογή του ΠΑΣΟΚ 
και υλοποιείται ταυτόχρονα σ'όλους τους τομείς της κοινωνικής και 
οικονομικής ζωής.
Δεν έχουμε φθάσει στο τέρμα . Που είναι άλλωστε μακροπρόθεσμος στόχος 
και περνά μέσα από συνεχή προσπάθεια για χρόνια.
Σήμερα έχουμε ΘΕΣΕΙ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ. Βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο με 
άμεσα μέτρα αλλά και μακρο πρόθεσμα κατευθύνουμε την ανάπτυξη της 
χώρας.
Το δετές πρόγραμμα αποτελεί την συγκροτημένη αναπτυξιακή επιλογή μας 
που οδηγεί με γοργούς ρυθμούς αλλά και υπευθυνότητα στην αυτοδύναμηΟ

°ανάπτυξη.
* Σταθεροποιήσαμε την οικονομία από τον κατήφορο που την είχε οδηγήσει 
η Δεξιά και μπήκαμεστο δρόμο της ανάκαμψης με επιταγχυνόμενο ρυθμό.
* Καθοδήγηση της οικονομίας γίνεται με βάση τα εθνικά συμφέροντα 
και όχι με βάση τις -"προτάσεις" ξένων κέντρων.
* Προωθήθηκε η ανασυγκρότηση των περιφερειών της χώρας με στόχο την



ολόπλευρη κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη τους.
* Με το δημοκρατικό προγραμματισμό εξασφαλίστηκε η συμμετοχή του Λαού 
σε όλα τα επίπεδα,έτσι που η ανάπτυξη να γίνει πραγματικά υπόθεση 
ολοκλήρου του Λαού.
* Απελευθερώνουμε σιγά-σιγά τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, 
δημιουργώντας νέους θεσμούς στην παραγωγή και την κοινωνία.
* Στο εσωτερικό της χώρας πασχίζουμε να εναρμονίσουμε το δήμοσιο με 
τον ιδιωτικό τομέα. Ταυτόχρονα δημιουργούμε τον κοινωνικό τομέα 
Λαϊκής Βάσης και Συμμετοχής.

Ο Δρόμος προς την Αυτοδύναμη Ανάπτυξη δεν είναι χωρίς προβλή
ματα. Είναι όμως ο μόνος δρόμος που μπορεί να οδηγήσει στο ξεπέρασμα 
της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

ΤΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ · ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗ£ 
ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

Οο



^ Ο ί ΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ Λ λΡΤΡΕΧΛ;

Ακρίβεια σημαίνει ότι οι. τιμές των προϊόντων που καταναλώνει ο πολύς 
κόσμος αυξάνουν. Οι αυξήσεις αυτές προέρχονται τόοο από το εσωτερικό 
και το εξωτερικό.

Η χώρα μας,όπως είναι γνωστό,εισάγει προϊόντα και κυρίως πρώτες 
ύλες από το εξωτερικό π.χ. πετρέλαια κ.α. και οι τιμές πολλίόν απ' 
αυτά τα προϊόντα είναι σε δολλάρια.
'Ετσι η μεγάλη άνοδος του δολλο.ρίου τα δυό τελευταία χρόνια είχε οαν 
συνέπεια την αύξηση των τιμύν των προϊόντων αυτών την εισαγωγή των 
οποίων δεν μπορούμε να αποφύγουμε.
Ά ν  το δολλάριο δεν αύξανε τόσο πολύ σίγουρα και ο πληθωρισμός στη 
χίασα μας θα ήταν μικρότερος.

Σε ότι αφορά, τις εσωτερικές πηγές πληθωρισμού πρέπει να πούμε 
ότι η αγορά στη χώρα μας χαρακτηρίζεται από πολλές διαρθρωτικές αδυ
ναμίες. Για δεκαετίες η Δεξιά δεν φρόντισε να δημιουργήσει ανταγω
νιστικές συνθήκες και έτσι με διάφορα απρογραμμ-ή,τιστα μέτρα που έπαιρνε 
οδήγησε στη δημιουργία ολιγοπωλιακών καταστάσεων με αποτέλεσμα να 
ελέγχουν την αγορά μερικοί μεσάζοντες και μεγαλέμπορο ι ·. Ετσι τα κυ
κλώματα αυτά καθορίζουν τις τιμές όπως θέλουν και είναι πολύ δύσκο
λο να ελεγχθούν.

Μέχρι τώρα έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες να μπει κάποιος φραγμός 
στην ασυδοσία των κυκλωμάτων αυτών αλλά η οριστική αντιμετώπιση τους 
απαιτεί βαθειές αλλαγές που παίρνουν χρόνο. Μόνο η ανάπτυξη άλλων 
δυνάμεων θα μπορέσει να αλλάξει την κατάσταση. Γι αυτό και η Κυβέρνηση 
προχωρεί στη δημιουργία των αγροτικών συνεταιρισμιόν, των καταναλωτικών 

. συνετάιρισμ'ων των αστικών συνεταιρισμών με τους οποίους θα γίνει 
δυνατό σταδιακά να αντιμετωπιστεί το παραεμπόριο και η εκμετάλλευση 
του καταναλωτή.

© 01 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΠΙΣΩ ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ 
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ;
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Αυτό δεν είναι αλήθεια. Ιδιαίτερα για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα 
οι αυξήσεις που δόθηκαν από το 1982 μέχρι σήμερα,με εξαίρεση το 1983, 
ήταν μεγαλύτερες από την αύξηση του πληθωρισμού. Πέρα από τα κατώτατα 
ημερομίσθια και τις συντάξεις που υπερδιπλασιάστηκαν στην περίοδο που 
κυβερνά το ΠΛ.ΣΟ.Χ σημαντικές αυξήσεις πήραν οι εργαζόμενοι σε όλους 
τους τομείς της οικονομίας.Χαρακτηριστικά θα δώσουμε μερικά παραδείγμα
τα: .

• .//.....



Μεταβολές 1 930 1 981 19 82 1 983 1984 1 985

Λγ ίκτης ,τ ινών Ματαναλωπη 24,9 24,5 21 20,5 13,4 16

Αποδοχές μέσου μισθωτού 20,G 24,0 26,1 17,2 23,1 18

Πβδομ.αποδ. εργατών β ιομ/ας 25,5 23,8 30,3 19,2 24,5 18,2

Μηνιαίες αποδοχές υπαλλή-
λων στο λιανικό εμπόριο 20,2 21,8 37,5 22,1 24,5 19

Πβδομαδ. αποδοχές έργα-
τών στα ορυχε ία-μεταλλε ία 20,7 22,7 26,7 20,2 25,5 19
Ανειδίκευτοι εργ/υπάλληλοι 22 24,1 46,4 15,4 25,8 17,1

Γίνεται, φανερό από τα πιο πάνω επίσημα στοιχεία ότι οι αύξησεις.που 
πήρε η μεγάλη μάζα των εργαζομένων ξεπέρασε τον πληθωρισμό. Πέρα 
. όμως από τις αυξήσεις αυτές που αφορούν τις ακαθάριστες αποδοχές 
πρέπει να αναφέρουμε ότι η Κυβέρνηση πήρε μέτρα φορολογικά που 
ιδιαίτερα για το 1985 οι ελαφρύνσεις.είναι πολύ σημαντικές. Θα ανα
φέρουμε μόνο το γεγονός ότι αν πέρα από την ΛΤΑ, πάρουμε υπόψη και τις 
φορολογικές ελαφρύνσεις του 1985 τότε όλοι οι εργαζόμενοι που έχουν 
σήμερα συνολικές ακαθάριστες μέχρι 130.000 το μήνα θσ. έχουν το 1985 
αύξηση της αγοραστικής τους δύναμης σε σχέση με το 1984.
ΟΙ εξελίξεις αυτές κάνουν φανερό ότι αν και ο πληθωρισμός εξακολουθεί 
να είναι υψηλός οι αυξήσεις που δόθηκαν και δίνονται στους μισθούς 
του ς υπερκαλύπτουν.

Σημε ίωση:____  Η απάντηση αυτή ο.φορά και την ερώτηση 4 μια που ο
δείκτης τιμών καταναλωτή εκφράζει τις τιμές του καλαθιού της νοι
κοκυράς .

3. ΓΙΑΤΙ ΛΧΡΙΒΗΝΞ ΤΟ ΡΕΥΜΑ,ΤΟ ΝΓΡΟ,ΤΟ ΤΗΛΕΦ Ω Ν Ο ;

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι αυξήσεις στα τιμολόγια των οργανισμών 
κοινής ωφέλειας ήτσ.ν μικρότερες απ'ότι στα άλλα είδη. Οι αυξήσεις 
0ήταν αναγκαίες γιατί οι τιμές πρώτο^ν υλών και άλλων υλικών αυξήθηκαν 
αλλά και οι αμοιβές προσωπικού παρουσίασαν σημαντική αύξηση. Πέρα 
όμως από αυτά οι πιο πάνω οργανισμοί προχωρούν σε σημαντικά επενδυ
τικά έργα τα οποία θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη παραγωγή και καλύτερη 
παροχή υπηρεσιών.

4. (βλ. ερώτηση 1)



/5. ςτιγ λυττκοευροπλικχι χώρες ο πληθρριεμο?: είναι περίπου 
• γιλτι ςτεν ελλλδλ είναι ι γ-5 ;

Λ ·

Γι'»

Μετά το 1973 που έγινε η πρώτη πετρελαϊκή κρίση ο πληθωρισμός 
στη χώρα μας ήταν σταθερά πιο ψηλός απ'ότι στις άλλες δυτικοευρωπαϊκές 
χώρες. Μετά τη δεύτερη πετρελαϊκή κρίση του 1979 ο πληθωρισμός στην 
Ελλάδα φούντωσε και η κατάσταση συνεχίστηκε το 1980 και 1981 που εί
χαμε πληθωρισμό 253 ενώ ο μέσος πληθωρισμός στις χώρες της ΕΟΧ ήταν103. 
Από τότε η Κυβέρνηση της Αλλαγής ακολούθησε μια προσεκτική πολιτική 
και κατάφερε να το μειώσει το 183^ το 1984 μ£ προοπτική παραπέρα μείω
σης. το 1985. Η μείωση αυτή επιτεύχθηκε χωρίς σημαντική αύληση της 
ανεργίας και με αύληση των πραγματικών αποδοχών των εργαζομένων.

ΟΙ άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης ακολούθησαν πολύ περιορι
στική πολιτική με τεράστιες περικοπές σε κοινωνικές κυρίως δαπάνες αλλά 
και περικοπή στους πραγματικούς μισθούς.
Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής ήταν και η τρομακτική άνοδος της 
ανεργίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χώρα μας. έχει το μικρότερο πο
σοστό ανεργίας στην ΕΟΧ.

Θα μπορούσε επομένους η Κυβέρνηση να μειώσει κι εδοό τον πληθω
ρισμό αν ακολουθούσε παρόμοια πολιτική.
Πέρα όμως σ.πό α υ τ ά  απαιτούνται διαρθρωτικές αλλαγές που παίρνουν 
χρόνο όπως εξάλειψη μεσαζόντων»παραεμπορίου κ.λ.π. ώστε να δημιουργη- 
θούν ανταγωνιστικές συνθήκες στην αγη»ά που θα βοηθήσουν στη μεί-ί
ωση των τιμών πράγμα που γίνεται στις άλλες χώρες. Και στο σημ,είο αυτό 
τονίζεται ξανά ο σημαντικός ρόλος των συνεταιρισμών και η πιο ενεργός 
συμμετοχή του πολίτη.
■ « · · - . .

6. ΕΙΛΤΙ ΤΟ Α.ΟΛΛΛΡΙΟ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ;

Το δολλάριο γίνεται ακριβααερο. όχ·ι μόνο έναντι της δραχμής 
αλλά έναντι όλων των νομισμάτων του κόσμου. Αυτό σημαίνει ότι όταν 
κανείς θέλει ν α  πάει στο εξωτερικό ή θέλει να κάνει εισαγωγές από 
το εξωτερικό και χρειάζεται δολλάρισ.,για να τα αγοράσει πρέπει να 
πληρώσει περισσότερες δρα“μές. Είνεται έτσι μια ανατίμηση τσυ δολλα- 
ρέου-,και αντίστοιχα υποτίμηση όλων των άλλων νομισμάτων ,μαζ ί και 
της δραχμής.

Οι αιτίες που δημιουργούν το φαινόμενο αυτό είναι κύρια οι
εξής:
α. II αμερικάνικη κυβέρνηση έχει ένα τεράστιο έλλειμμα στο προθπολο-



γισμό της,που φέτος θα φτάσει τσ. 2 22 δισ. δολλάρια. Το έλλειμμα αυτό 
χρησιμοποιείται κύρια για την αύληση των στρατιωιτκών δαπανούν και την 
προπαρασκευή μίας παγκόσμιας καταστροφής. 'Εχει υπολογιστεί ότι για 
κάθε δολλάριο μείωσης των κοινωνικών δαπανών του προϋπολογισμού(για 
επιδόματα σε άνεργους,φτωχούς,σχολεία κ.λ.π.) παρατηρείται μια αύξηση 
των στρατιωτικών δαπανών κατά 3-4 δολλάρια. Αφοπλίζεται το κοινωνικό 
κράτος της ευημερίας και εξοπλίζεται το στρατιωτικό κράτος της βίας.

Για την χρηματοδότηση του ελλείμματος η κυβέρνηση Ρέηγκαν 
προσφεύγει στο εσωτερικό και εξωτερικό δανεισμό. Για να προσελκύσει 
όμως τα κεφάλαια στην χρηματοδότηση του ελλείμματος διατηρεί πολύ 
υψηλά πραγματικά επιτόκια(η διαφορά μεταξύ του ονομαστικού επιτοκίου 
• 10, κ α ι  του ποσοστού πληθιορισμού 4% είναι το πραγματικό επιτόκιο 
6,52). Τα υψηλά επιτόκια κάνουν το δολλάριο περιζήτητο στις διεθνείς 
αγορές συναλλάγματος. 'Ετσι αυξάνει η ζήτηση για δολλάρια και η 
προσφορά εθνικών νομισμάτων για να μετατραπούν σε δολλάρια. Συνέπεια 
αυτής της κατάστασης είναι η ύψωση της τιμής του δολλαρίου(ανατίμηση 
του δολλαρίου) και η μείωση της τιμής, των άλλων νομισμάτων μαζί και 
της δραχμής. f

β. Η κυβέρνηση Ρέηγκαν εχει την εμπιστοσύνη των διεθνών χρηματιστικών 
κύκλων που βλέπουν την Αμερικάνικη Οικονομία σαν το ασφαλέστερο 
λιμάνι για τα λεφτά τους. Αυτός είναι ένας επιπρόσθετος λόγος για 
την αυξημένη ζήτηση δολλαρίου κα.ι προσφορά εθνικών νομισμάτων.
γ. Η αμερικάνικη οικονομία έχει ήδη κάνει τις διαρθρωτικές της 
προσαρμογές,πριν από τις άλλες. Η εισαγωγή υψηλής τεχνολογίας και 
η μ'αυτ τ\ν ακολουθούσα αύξηση της παραγωγικότητας σε μια σειρά 
κλάδους αιχμής συνεπάγεται υψηλά ποσοστά κέρδους που μπορούν να 
στηρίζουν τα υψηλά επιτόκια. Για μια σειρά όμως άλλους κλάδους της 
αμερικάνικης οικονομίας που δεν συμ.πορευονται με την τρίτη βιομηχα
νική επανάσταση και παρο.μένουν σ χ ε τ ι κ ά καθυστερημένοι τα 
υψηλά επιτόκια και η ανατίμηση του δολλαρίου δημιουργούν τεράστια 
προβλήματα. Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι το σχετικά υψηλό 
ποσοστό ανεργίας στην Αμερική και το έλλειμμα στο Ισοζύγιο Πληρωμών 
που φέτος θα φτάσει τα 123 δισ. δολλάρια. 
ο ο

7. ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ •
• ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ;

Ο

Το Τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα,από τη στιγμή που ιδρύθηκε 
μόνο έμμεσα κσ.ι σχεδόν "κατά λάθος" εξυπηρέτησε τη διαδικασία της 
οικονομικής ανάπτυξης.
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Ήταν έτσι φτιαγμένο ώστε να αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα στηρίγμα
τα της άρχουσας τάξης. 0 ρόλος του ήταν να συσσωρεύει τις(φτηνές) απο
ταμιεύσεις του Ελληνικού Λαού και να τις διοχετεύει σ'ενα περιορισμένο 
κύκλο προνομιούχων πελατών. Έτσι οι τράπεζες συμβιώνουν με συγκεκρι
μένες μεγάλες επιχειρήσεις και αντίστοιχα συγκροτήματα συμφερόντιον.

Σήμερα, μόνο εν μέρει έχει αλλάξει αυτή η κατάσταση. Οι επενδυ 
τικές τράπεζες , η Αγροτική Τράπεζα, η Κτηματική Τράπεζα, κ .λ .π έχουν 
σίγουρα προχωρήσει πιο γρήγορα στην υιοθέτηση μισ,ς περισσότερο ανα
πτυξιακής νοοτροπίας. Βήματα έχουν γίνει και στις άλλες τράπεζες, 
κυρίως ύστερα από πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις της Κυβέρνησης. 
Ουσιαστικότερες αλλαγές όμως θα γίνουν σύντομα ότα ολοκληρωθεί η 
.διαδικασία της κοινωνικοποίησης που έχει άρχίσει.

8.. ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΙΣΧΥΡΟΥΣ;

. *«
Οι τράπεζες ςοττάχτηκαν για να εξυπηρετούν τους οικονομικά 

ισχυρούς. Οι μηχανισμοί λήψης αποφάσεων,η δεδομένη ιεραρχία και 
γενικά όλοι οι...,, τραπεζικοί μηχανισμοί παγιώθηκαν μέσα σε δεκαετίες 
με γνώμονα την εξυπηρέτηση των ολίγων και ισχυρών,

Η κατάσταση έχει σαφώς βελτιωθεί και δεν μπορούμεπια να πούμε 
ότι οι τράπεζες εξυπηρετούν αποκλεισιτκά τους οικονομικά ισχυρούς, 
Απόδειξη πως τα χρήματα που δίνονται στους βιοτέχνες και τους γεωργούς 
αυξήθηκαν την τελευταία τριετία πολύ ταχύτερα από τα χρήματα που 
δίνονται στους βιομηχάνους και μεγαλέμπορους. Αυτό είναι αναμφισβήτητο 
γεγονός. Όπως επίσης είναι γεγονός ότι οι παλιοί ιδιοκτήτες των 
προβληματικών έχουν πάψει να απορροφούν τη μερίδα του λεόντος των 
τραπεζικών δανείων.

, Λθτά βέβαια δεν σημαίνουν πως. έχει αλλάξει εντελώς η κατάσταση. 
Για να γίνει αυτό πρέπει να αλλάξουν ο ι εσωτερικοί μηχανισμοί των 
τρα,πεζών. Μια τέτοια διαδικασία έχει μπει μπροστά με την κοινωνικο
ποίηση των τραπεζών. Όταν αυτή ολοκληρωθεί δεν θα αποφασίζει απο
κλειστικά η τραπεζική ιεραρχία ,θα αποφασίζει με την πδλιτεία και 
τους κοινωνικούς φορείς. Αυτό θα είνσ.ι ένα τεράστιο βήμα για να κοπουν 
οι προνομιακές σχέσεις των ισχυρών.

9. 01 ΜΙΚΡΟΜΕΣΛΙΟΙ ΕΠΕΝΔΥΟΥΝ.01 ΜΕΓΑΛΟΙ ΓΙΑΤΙ ΑΠΕΧΟΥΝ;

Οι μυκρομεσαίοι στηρίζουν την Αλλαγή. Εχουν εμπιστοσύνη στο 
μέλλον και την πρόοδο του τόπου.
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Το μεγάλο κεφάλαιο έχει δυσκολίες να συνηθίσει στην ιδεά ότι 
έπρεπε να μπει φραγμός στην ασυδοσία. Στο παρελθόν ,μέσω του κρα
τικοποιημένου πιστωτικού συστήματος,ελυμαννονταν τις αποταμισεύσεις 
του Ελληνικού Λαού οι μεγάλοι με δανεικά και αγύριστο..
Τα δάνεια στις περισσότερες περιπτώσεις είτε φυγαδεύονταν στο εξωτε
ρικό, είτε ετοποθετούντο σε ακίνητα και βίλλες,πάντως δεν εχρησιμο- 
ποιούντο για επενδύσεις και. ανάπτυξη. 'Ετσι φτάσαμε σε μια φοβερή 
υποβάθμιση της τεχνο-παραγωγικής δομής και στις προβληματικές. I! 
Κυβέρνηση της Αλλαγής ξεκαθάρισε τους κανόνες του παιχνιδιού της 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας κατά τον πιο επίσημο τρόπο στο Πενταετές 
Πρόγρσ,μμα.Σε όσους επιχειρηματίες επιθυμούν να αναλάβουν κινδύνους,να 
κάνουν επενδύσεις που θα αναβαθμίσουν την Ελληνική Οικονομία και ναι
την κάνουν διεθνώς ανταγωνιστική δίνεται βοήθεια.
Μπαίνει όμως · φραγμός στην ’μονοπωλιακή ασυδοσία. Σ'αυτό το καινούρ
γιο πνεύμα δεν προσαρμόστηκε το μεγάλο κεφάλαιο. Η Κυβέρνηση φυσικά,δεν 
παραμένει απαθής και με στα.υρωμένα τα χέρια μπροστά σ'αυτή την κα
τάσταση. Κινητοποιεί τις αποταμιεύσεις εκτελώντας μεγάλα αναπτυξιακά 
έργα, αναβαθμίζει τον Λημόσιο Τομέα και ε ι σ ά γ ε ι  καινούργιες 
μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας με συνεταιρισμούς,κοινοπραξίες, 
μικρομεσαίων,δημοτικές επιχειρήσεις,εταιβίες λαϊκής βάσης κ.λ.π.
Όλες αυτές οι καινούργιες μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας θα 
αποτελέσουν τον κ ο ι ν ω ν ι κ ο τομέα της Οικονομίσ.ς που θα γίνει 
και το φυτώριο για την υλοποίηση ,σε πρώτη φάση, της ιδεάς της σοσια
λιστικής αυτοδιαχείρισης. ' -̂·

10. ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΧΤΥΠΗΣΕ ΩΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΝ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ;

Ένα από τα πρώτα θέματα που αντιμετώπισε η Κυβέρνηση τού 
ΠΛ.ΣΟ.Κ ήταν ο περιορισμός της φοροδιαφυγής. Το να μετρηθεί η φο
ροδιαφυγή είναι πολύ δύσκολο. Με διάφορους έμμεσους τρόπους όμως 
μπορούμε να προσεγγίσουμε το θέμα και το συμπέρασμα είναι'ότι. αυτό 
πράγματι έγιν£, και βγαίνει από το γεγονός ότι τα έσοδα του' προϋπολο
γισμού αυξήθηκαν αρκετά χωοίς να έχουν επιβληθεί νέοι φόροι.

Η φοροδιαφυγή, όμως για να σ.ντιμετωπισεθί προθποθέτει και την 
^ανάλογη οργάνωση και υποδομή πράγματα που δεν υπήρχαν.
Γι αυτό το Υπουργείο Οικονομικών προχωρεί συστηματικά στη μηχανογρά
φηση των υπηρεσιών του,στην απλοποίηση του φορολογικού συστήματος 
και στην καθιέρωση αντικειμενικών κοιτηρίων π.χ. στα ακόνητα έχει 
ήδη γίνει,που θα βοηθήσουν σημαντικά στον παραπέρα περιορισμό 
της φοροδιαφυγής.

• · / /. . ·



1 1 . !■; Ν.Λ. ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ
ΧΡΠ>1ΛΤΑ .ΤΗΣ ΕΟΚ-ΠΟΙΛ ΕΙΝΑΙ Μ ΛΛΗΟΕΙΛ;

Η Ν.Δ. φαίνεται ότι δεν έχει διαβάσει καλά τους upoUnoXo- 
γισμούς της Κυβέρνησης του ΠΛ.ΣΟ:Κ . Λν τους είχε διαβάσει θα δια
πίστωνε ότι οι δαπάνες για δημόσιες επενδύσεις,που αφορούν τα διά
φορα έργα αυξήθηκαν,από 97 δισ. το 1981 σε 275 δισ το 1985. Η συμβο
λή της ΕΟΚ στους προϋπολογισμούς Δημοσίων Επενδύσεων είναι όλα αυτά 
τα χρόνια κάτω από το 6% των συνολικών δαπανών.

, Γίνεται φανερό, ότι και χωρίς, τα χρήματα της ΕΟΚ οι δαπάνες 
για Δημόσιες Επενδύσεις δεν θα είχαν μειωθεί παρά ελάχιστα. Χαρακτη.- 
ριστικά θα αναφέρουμε τα ποσά πο$ πήρε ο προϋπολιγσμός Δημοσίων Επεν-►
δύσεων τα τελευταία χρόνια;

1 983___________ 1984__________ 1 985

5,5 δισ 7 δισ .... .12 δισ.-',υπολογ ί ζεται τνα πάρουμε

*

12. ΓΙΑΤΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟ
ΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ;

Η Κοινωνικοποίηση αποτελεί αναμφισβήτητα, ένα μεγάλο βήμα, προς 
τον σοσιαλιστικό μετασχηματισμό.
Π ρ έ π ε ι  ν α  ε π ι τ ύ χ ε ι .  Τυχόν αποτυχία της προσπάθειας 
αυτής θα έθετε σε κίνδυνο όλες τις μετεπειτα προσπάθειες για εκσυγχρο- 
νισμό,άμεση δημοκρατία κα.ι τον σοσιαλισμό της αυτοδιαχείρισης. Επομένως 
κάθε βήμα έπρεπε να μελετηθεί ήρεμα και προσεκτικά για νάναι σίγουρο 
ότι θα μας φέρει μπροστά. Λυτό και έγινε.
Εδώ δεν πρόκειται για καθυστέρηση αλλά για μελετημένα,μεθοδικά 
μέτρα που υλοποιούν θεμελιώδεις στρατηγικούς στόχους του ΠΑΣΟΚ.

13. ΓΙΑΤΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕ 0 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΏΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ;

η Το ΠΑ.ΣΟ.Κ με την πολιτική του δεν επιδιώκει να κερδίσει
την μάχη των εντυπώσεων αλλά να κάνει βαθειές τομές στην Ελληνική 
Οικονομία για να ανοίξει ο δρόμος προς την πρόοδο. Κάθε μέτρο 
που παίρνει πρέπει νάναι ο ρ ι σ τ ι κ ό  και δεν έχει πισωγυρίσματα. 
Ετσι αν δει κανείς τον. έλεγχο των στρατηγικών τομέων της ΟΙκονομίο,ς 
σαν ουσιαστικό και οριστικό βήμα προς τα μπρος δεν μπορεί να μιλάει 
για καθυστέρηση. Η Πολεμική Βιομηχανία και το Φάρμακο έχουν περάσει

• · //



-ε-

στον έλεγχο του Κράτους. Απομένει ο έλεγχος των ιδιωτικών επιχειρή
σεων ορυκτού πλούτου(φυσικών πόρων) μέσω των Εποπτικών Συμβουλίων 
Το νομοθετικό πλαίσιο για την σύσταση των Εποπτικών Συμβουλίων στις 
επιχειρήσεις ορυκτού πλούτου είναι έτοιμο.
Η Κυβέρνηση μελετά τις τελευτα ίες λεπτομέρειες για να υλοποιηθεί 
ο στρατηγικός στόχος με την ουσιαστική σύσταση των Εποπτικών Συμβουλίων 
Τέτοιες λεπτομέρειες αναφέρονται π.χ. στο αν τα Εποπτικά Συμβούλια θα 
οργανωθούν κατά γεωγραφική περι^ερεια κσ.ι θα καλύπτουν πολλά ορυκτά 
ή αν θα καλύπτουν ένα μόνο αρκετό σ'όλη την Επικράτεια. Αν δεν βρούμε 
τις άριστες λύσεις στα προβλήματα, αυτά δεν θα πετύχουμε τους σκοπούς 
μας. Επομένως δεν κ α θ υ σ τ ε ρ ο ύ μ ε  αλλά μελετάμε και διασφα
λίζουμε τα μέτρα που παίρνουμε για νάχουν επιτυχία.

16 . ΕΙΝΑΙ ΑΙΧΜΗ Η ΚΛΤΑΝΟΧΗ ΤΩΝ1 ΟΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΑΡΩΝ;

Εφόσον υπάρχει φοροδιαφυγή η κατανομή των φορολογ ικών- βαρών 
δεν είναι δίκαιη γιατί όλοι οι φοροφυγάδες δεν πληρώνουν τους φόρους 
που κανονικά τους αναλογούν.
Γι αυτό και το ΠΛ.ΣΟ.Κ επιδιώκει συστηματικά και οργανωμένα να 
περιορίσει τη φοροδιαφυγή.Πέρα όμως από αυτό έγινε σημαντική προσπσ.- 
θεια να δοθούν ελαφρύνσεις στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα στα οποία 
ανήκει το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων ώστε να γίνει πιο 
δίκαιη η κατανομή των φορολογικών βαρών. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ σε όλα τα χρόνια που είναι Κυβέρνηση τιμαριθμοποιεί τη φο
ρολογική κλίμακα ώστε να εξαλείφεται η επίδραση του πληθωρισμού 
πράγμα, που η Ν.Δ. έκανε μερικά μόνο το 1981 ενώ τα προηγούμενα, χρό
νια δεν το έκανε.

Δόθηκαν επίσης,σημαντικές αυξήσεις στις απαλλαγές για παιδιά, 
μητέρες,προστατευόμενα μέλη,ανάπηρους και συνταξιούχους και όλα αυτά 
με στόχο φυσικά τη δικαιότερη κατανομή του εισοδήματος.

Πέρα όμως από αυτά το ΠΑ.ΣΟ.Κ προχωρεί σε αναμόρφωση τόσο 
της έμμεσης όσο κα.ι της άμεσης φορολογ ία}με μέτρα που θα κάνουν το 
φορολογικό μας σύστημα πιο απλό με πιο αντικειμενικά κριτήρια και 
άρα πιο δίκαιο.

Χαρακτηριστικά θα αναφέρουμε ότι ενώ το αφορολόγητο εισόδημα 
οικογένειας με δυό παιδιά, ήταν επί Ν.Λ. κάτω από 400.000 δρχ. ήδη 
έχει φτάσει το επίπεδο των 850.000 δρχ.
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17. Η Ν.Λ
ΕΙΝΑΙ

ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΟΡΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ I! ΑΤΟΜΙΚΕ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ.ΠΟΙΑ 
Η ΛΛΗΟΕΙΛ;

Ι-Ι αλήθεια είναι ότι κίνδυνε ιει το ντόπιο και ξένο μονοπωλιακό 
κατεστημένο και μαζί με αυτό κινδυνεύει η Δεζιά που είναι η πολιτική 
του έκφραση.

Το ΠΛ.ΣΟ.Κ π ρ ο σ τ ά τ ε υ ε  ι την περιουσία του αγρότη, 
του βιοτέχνη,του εργαζόμενου,του επιχειρηματία που επιδιώκει τον 
εκσυγχρονισμό,την ανταγωνιστικότητα και την αναβάθμιση της Οικονομίας.

Με τον νόμο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς Και την προνομια- 
κή μεταχείριση που τους δίνεται δ ε ν  κ α τ α ρ γ ε ί τ α ι  η 

, ατομική ιδιοκτησία αλλά αντίθετα με τους εκσυγχρονισμούς,ανεβαίνει 
η απόδοση της και προστατεύεται ο μόχθος του αγρότη από τους μεσά
ζοντες.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της χο'̂ ρας έχει καταρτιστεί και 
..υλοποιε ίται Πενταετές Στεγα.στικό Πρόγραμμα γ ια τους . εργαζόμενους.
Μπορεί κανείς να λέει σοβαρά ότι κινδυνεύει η ατομική ιδιοκτησία 
όταν στόχος είναι να'αποκτήσει κάθε εργαζόμενρς την δ ι κ ή  του 
ι δ ι ό κ τ η τ η  στέγη,όταν προστατεύεται ο μικρομεσαίος α.πό τις 
πολυεθνικές,όταν-βοηθιέται ο αγρότης μέσω του συνεταιρισμού του, 
να ανεβάσει την απόδοση της περιουσίας του και να πωλήσει το 
προΥόν του μεταποιημένο και τυποποιημένο στον καταναλωτή αντί να 
αφήνεται στην εζουσία των μεσαζόντων;

19. ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΠΛ.ΣΟ.Κ ΛΕΝ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΕ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ;

0 παραμερισμός των μεσαζόντων,που επί δεκαετίες απομυζούσαν 
το οικονομικό πλεόνασμα των εργαζομένων,δεν γίνεται μόνο με αστυ
νομικούς ελέγχους και αγορανομικές διατά ζεις. Για να παρσ.μεριστούν 
οριστικά οι μεσάζοντες πρέπει να αλλάζουμε τις δομές μεταποίησης 
και εμπορίας και να φέρουμε σε απ'ευθείας επαφή τον παραγωγό με τον 
καταναλωτή. Για να γίνει αυτέ> πρέπει να οργανοθούν οι παραγωγοί 
σε αγροτοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς παραγωγής,μετατιοίησης και εμπορίας 
και οι καταναλωτής σε συνεταιρισμούς καταναλωτιόν. Μόνο με την 
οργάνωση των παραγωγών α.πό την μια μεριά και των καταναλωτών από 
την άλλη θα μπορέσουμε να απομακρύνουμε οριστικό, τους μεσόιζοντες.
Η Βουλή έχει ήδη ψηφίσει τον Νόμο για τους Σγροτικούς Συνεταιρισμούς 
και έχει έτοιμο το Νομοσχέδιο για τους Αστικούς Συνεταιρισμούς(Συνε
ταιρισμούς καταναλωτών). Έγινε ήδη το πρώτο' Πανελλαδικό Συνέδριο

..///
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Συνεταιρισμών Καταναλωτών στην Θεσσαλονίκη. Με το άπλωμα του Συ
νεταιριστικού Κινήματος,το οποίο βοηθάμε με όλους τους τρόπους 
θα απομακρύνουμε σύντομα τους μεσάζοντες.

Ο



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ .ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ : 14,15,16,17,18__

14.
Η δεξιά πολεμάει τους λαϊκούς δημοκρατικούς θεσμούς για λόγους πο- 
λιτικούς,κοινωνικοοικονομικούς και πολιτιστικού,ς
Σ.'όλη τη διάρκεια της νεοελληνικής ιστορίας στόχος της δεξιάς ήταν 
να παραμείνει η κοινωνία μας και ο λαός μας χωρίς πολιτικό διαρθρω
μένο λόγο που θα σήμαινε Κοινωνία θεσμικά ανάλογα διαρθρωμένη,ώστε 
τα μαζικά λαϊκά κοινωνικά αιτήματα θα προβάλλονταν με τρόπο πολιτικά 
οργανωμένο και-όχι πολιτικά κατακερματισμένο(σε προσπωπική ή ατομική 
βάση) μέσα από τα συστήματα της εκλογικής πελατείας και πατρωνείας) 
για να δίνεται η δυνατότητα στα κατά καιρούς κατεστημένα να κυριαρχούν 
απέναντι σ'ένα λαό ανοργάνωτο,πολυδιασπασμένο ,αποδυναμωμένο.
Μέσα,από τους Λαϊκούς δημοκρατικούς θεσμούς ο λαός συνειδητοποιεί 
οργανωμένα και συλλογικά τα κοινωνικά και οικονομικά του προβλήματα, 
δίνει λύσεις και παίρνει αποφάσεις στα πλαίσια των λαϊκών θεσμών, 
κοινωνικοποιώντας την πολιτική ή πολιτικοποιώντας την κοινωνία 
Πραγματοποιώντας μ'αυτό τον τρόπο στην πράξη την κοινωνική απελευθέ
ρωση τού.
Λαός κοινωνικά και πολιτικά απελευθερωμένος είναι λαός δημιουργός πολι 
τισμού υαι όχι λαός δέκτης πολιτισμού. Εκείνον τον πολιτισμό με τον 
οποίο η δεξιά και ο ιμπεριαλισμός θέλει να διαπλάσει πνευματικά το 
λαό μας ώστε να δεχθεί τα κοινωνικοοικονομικά και καταναλωτικά του 
μοντέλα υποδουλώνοντας τον στις ιμπεριαλιστικές πολιτικές και κοι
νωνικοοικονομικές επιλογές.
15.
Αν η δεξιά κερδίσει τις εκλογές χωρίςαμψιβολία θα αρχίσει το γκρέ
μισμα όλων των θεσμών και κατακτήσεων του λαού μας παραδίνοτνας 
τις λύσειςτ των κοινωνικών προβλημάτων στα αδηφάγα συμφέροντα της 
ολιγαρχίας.
Παιδεία ,υγεία ,κοινωνική πρόνοια, οικονομική ανάπτυξη κ.λ.π. θα 
αποτελέσουν πεδία κερδοσκοπικής μανίας των ιδιωτικών συμφερόντων 
βαθαίνοντας την κρίση στην κοινωνία μας με βαρειές συνέπειες για το 
λαό μας και τον τόπο μας.
Μπαίνει το ερώτημα; Αν η δεξιά κερδίσει τις εκλογές δεν θ αναγνωρίσει 
τίποτα το θετικό στο νέο θεσμικό οικοδόμημα; Πρώτο μέλημα της Οάναι 
το γκρέμισμα του. Το πρόβλημα δεν μπαίνει μ'αυτό το κάθετο τρόπο.
Αν η δεξιά γίνει κυβέρνηση φεν θα βγάλει την άλλη μέτα ΟΡΝΤΙΗΟ 
ακύρωσης ότι έγινε μέχρι σήμερα. Κάτι τέτοιο θα έχει υψηλό πολι
τικό κόστος ή θά καταστεί αδύνατο ν στη πράξη. Πιο λογικό είναι η



δεξιάμε τις κοινωνικές της δυνάμεις μερικά και μερικά με την πολιτική 
της ισχύ ν 'αλλάξει τη δυναμική των λαΐ'κών θεσμικών καταχτήσεων και 
από θεσμοί εξυπηρέτησης λαΐ’κών συμφερόντων να γίνου ν θεσμοί εξυπηρέ
τησης των συμφερόντων της ολιγαρχίας. 'Ετσι το γκρέμισμα δεν θάναι 
γκρέμισμα · μ'ένα άμεσο τρόπο αλλά θεσμική μετάλλαξη διαχρονική ώστε 
και το προσωπείο της να μη άποκαλύψει αμέσως και το λαό να ξεγελάσει 
κερδίζοντας χρόνο.
16.
II κατάργηση του θεσμικού πλαίσιου από τη δεξιά με τον τρόπο ηοΌ  
μπήκε στο ερώτημα 15 θα έχει βαρειές συνέπειες στην συνολική ζωή του 
τόπου.Οι πολιτικές συνέπειες κυρίως θα είναι κείνες που θα ξαναφέρουν 
διχασμούς και σπαραχμούς γιατί το γκρέμισμα των θεσμικών καταχτήσεων 
σημαίνει βάθαιμα της κοινωνικής κρίσης,της ανισότητας και της καταπίεστ 
Η πρόθεση της δεξιάς να επιχειρήσει την κοινωνική και οικονομική 
ανάπτυξη με τα μοντέλλα του μονεταρισμού και νοεφιλελευθεριρμού ση
μαίνει βάθεμα της εξάρτησης και της εκμετάλλευσης Σημαίνει αναβίωση 
του μονοκοματικού και αυταρχικού κράτους της δεξιάς. Σημαίνει κατα
πίεση και εξαθλίωση.Επειδή δε ο ελληνικός λαός έχει γευθεί τους πρώ
τους καρπούς της άλλης ανάπτυξης από το ΠΑΣΟΚ πολύ δύσκολα θα υποκύψει 
στις αντιλαϊκή^ συνταγές της δεξιάς. Η σύγκρουση είναι η πιο πιθανή 
συνέπεια. ·’. / .· .
17 ;'·»*·νΓ·:" · - - - ·*·· >' .. '
Μια απο τις μεγαλύτερες αλλαγές στην ·α πατρίδα ιιας είναι ότι ο Λαός 
μας αισθάνεται ελεύθερος από την δεξιά εξουσία που με όργανο φυσικής 
βίας του χωροφύλακα δημιούργησε βαθεια τραύματα στο κοινωνικό της σώμαΤ 
Σήμερα λαός και σώματα ασφαλείας έχουν αρκετά πλησιάσει και έχουν 
σε σημαντικό βαθμό απαλλάξει από την αμοιβαία καχυποψία και εχθρότητα.
Πρακτικά ο φόβος του απλού πολίτη απέναντι στο χωροφύλακα έχει φύγει 
παρέχοντας τη δυνατότητα και στα αστυνομικά όργανα να γεύονται τους 
καρπούς της συμφιλίωσης και να νοιώθουν το επάγγελμα τους κοινωνικό 
χρήσιμο και παραγωγικό.
18-
Η άνθιση του πολυκομματισμού ,της πολυφωνίας και της ελευθερίας της 
έκφρασης σε καμμιά περίοδο δεν έφθασε στην πατρίδα μας στα σημερινά 
επίπεδα. Σήμερα όλου έχουν τη δυνατότητα να εκφράζουν τις πολιτικές 
τους απόψεις και να προβάλλουν τα κοινωνικά τους αιτήματα αβίαστα, 
δημοκρατικά και οργανωμένα. Ακόμα και μειοψηφίες με μηδενιστικές 
ιδέςς και συμπεριφορές προβάλλουν τις απόψεις τους πολλές φορές προ- 
καλώντας κοινωνία και πολιτεία.
Μειοψηφίες που άλλοτε δεν είχαν τη δυνατότητα καμιάς κοινωνικής παρου
σίας και πολιτικής έκφρασης και ζούσαν στο περιθώριο σήμερα υπάρχει 
όχι μόνο φροντίδα αλλά και κοινωνική και πολιτική παρουσία.
Ανάπηροι,χτυπημένοι από τη μόίρα νέοι ή ηλικιωμένοι »φυλακισμένοι κ.λ.π 
έχουν φωνή τιου συνεχώς διευρύνει τα όρια και τη δύναμη της.
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Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ κάνοντας πράξη τον γενικότερο κοινωνικό 
της προσανατολισμό πήρε μια σειρά μέτρων για ειδικές πληθυσμιακές 
ομάδες όπως είναι οι ανάπηροι, οι ψυχικά άρρωστοι και γενικά τα ά το
μα με "ειδικές ανάγκες".

Δεν θ ’αναφέρουμε εδώ τα δεκάδες μέτρα που πάρθηκαν για πρώτη φο
ρά, όπως η καθιέρωση μηνιάτικου επιδόματος 12.000 δρχ. για άτομα με 
νοητική καθυστέρηση, η οικονομική ενίσχυση 16.500 δρχ. το μήνα στους 
ανασφάλιστους τετραπληγικούς και παραπληγικούς η καθιέρωση επιδόματος 
4.000 δρχ. στους αιμοροφυλικούς και στους πάσχοντες από μεσογειακή 
αναιμία κ.τ.λ.

Πρέπει όμως να τονίσουμε ένα σημαντικότερο γεγονός. Την αναγνώ
ριση στα άτομα με "ειδικές ανάγκες" του δικαιώματος να ξήσουν σαν
όλους μας και να πάψει η περιθωριοποίηση τους. Η αλλαγή στη "<ριλοσο-ι
φία" της αντιμετώπισης ενός τέτοιου κοινωνικού προβλήματος καταξιώ
νει πραγματικά τη νέα κοινωνική πολιτική της Κυβέρνησης, μια πολιτική 
που πριν την αλλαγή είχε αφεθεί στα χέρια της φιλανθρωπίας.

48. Εγκληματικότητα.

Η χώρα μας σύμφωνα με τα στοιχεία της ΙΝΤΕΡΠΟΛ (2-3-85) βρίσκε
ται στο πιο χαμηλό ίσως ποσοστό εγκληματικότητας α π ’όλες τις χώρες 
της Ευρώπης, σ'όλες τις κατηγορίες των αδικημάτων.

Επίσης πρέπει ν' αναφέρουμε ότι το 1984 η εγκληματικότητα στη 
χώρα μας παρουσίασε μείωση, πράγμα που φανερώνει ότι ο συνδιασμός 
των κατασταλτικών μέτρων με την πρόληψη μπορούν να δώσουν θετικά α π ο 
τελέσματα. Γι' αυτό άλλωστε δόθηκε έμφαση στη πρόληψη με ενεργοποίη
ση των Υπουργείων Παιδείας, Νέας Γενιάς και Υγείας και πρόνοιας στον 
τομέα αυτό.

Είναι μύθος λοιπόν ότι υπάρχει έξαρση της εγκληματικότητας στη 
χώρα μας τον τελευταίο καιρό και η όποια ανησυχία προέρχεται από τις' 
διαστάσεις που δίδονται σε κάθε έγκλημα και ακόμα από την ιδιαίτερό-, 
τητα κάποιων εγκλημάτων που πρώτα δεν γινόταν στον τόπο μας.

Εχουμε δηλαδή αφ'ενός μεν διόγκωση κάποιων εγκλημάτων που γίνονται 
και αφ*ετέρου μια διαφοροποίηση ως προς το είδος των εγκλημάτων. 
Παλαιότερα π.χ. ήταν συνηθισμένο το "έγκλημα τιμής" ή ακόμα το 
ξέσπασμα μιας "βεντέτας" με αλυσιδωτούς φόνους, ενώ σήμερα τέτοια 
εγκλήματα είναι λιγότερο συχνά δίνοντας τη θέση τους σε άλλα.


