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Ταυτότητα 
του Συνασπισμού
1 0 Συνασπισμός της 

Αριστερός και της 
I  Προόδου αποτελεί την 
πολιτική συσπείρωση 

ευρύτατων δυνάμεων, κομμάτων, 
κινήσεων και προσώπων που, 
διατηρώντας την πολιτική, 
ιδεολογική και οργανωτική τους 
αυτοτέλεια, εκφράζουν τις 
ανάγκες, τα συμφέροντα και τις 
επιδιώξεις του κόσμου της 
εργασίας και του πολιτισμού. Του 
κόσμου εκείνου δηλαδή που με 
τον αγώνα, το μόχθο, τις γνώσεις 
και την κουλτούρα του Θέλει και 
μπορεί να ανοίξει την προοπτική 
μιας Ελλάδας της δημιουργίας, 
της δημοκρατίας και του 
σοσιαλισμού. Είναι Συνασπισμός 
που οικοδομείται στους αγώνες 
του ελληνικού λαού μαζί με τα 
κοινωνικά κινήματα για τις 
ατομικές και συλλογικές 
ελευθερίες, ιδιαίτερα για την 
απελευθέρωση της γυναίκας, την 
αποκατάσταση και αναβάθμιση 
του περιβάλλοντος και την 
πολιτιστική αναγέννηση της 
Ελλάδας. ·
Ο Συνασπισμός ξεκινά με την 
πεποίθηση ότι τα προβλήματα των 
εργαζομένων, οι αγωνίες της 
νεολαίας και οι εκρηκτικές 
ανάγκες της κοινωνίας μας 
μπορούν να βρουν συνολική και 
ριζική απάντηση μόνο με την 
κυβερνητική εξουσία του 
κοινωνικοπολιτικού Συνασπισμού 
της Αριστερός και της Προόδου, 
που θα προωθήσει κοινωνικούς 
μετασχηματισμούς, θα οδηγεί 
στον προοδευτικό εκσυγχρονισμό 
της χώρας και θα ανοίγει το δρόμο

στη δημοκρατική και σοσιαλιστική 
της αναγέννηση.

Η συνοχή του 
Συνασπισμού 

§  οικοδομείται σε κοινές 
προγραμματικές θέσεις 

και διασφαλίζεται με την ανάπτυξη 
της πολιτικής ειλικρίνειας, της 
συναγωνιστικής αλληλεγγύης και 
της γόνιμης συζήτησης των 
διαφορετικών απόψεων των 
δυνάμεων που τον συγκροτούν. Η 
διαφορετικότητα των δυνάμεων 
αυτών μπορεί και πρέπει να είναι 
πηγή δύναμης του Συνασπισμού, 
εμπλουτισμού του πολιτικού του 
λόγου, έμπνευσης και 
πολυμορφίας στη δράση του.

Ο Συνασπισμός συγκροτεί 
τη νέα, σύγχρονη,

I  ανερχόμενη πολιτική 
δύναμη της χώρας.

Δύναμη που συγχρονίζει το 
βηματισμό της με τις αναζητήσεις 
και τις καινοτομίες ενός κόσμου 
που αλλάζει αδιάκοπα. Δύναμη 
που είναι σε θέση να εμπνεύσει το 
λαό, να κατακτήσει την 
εμπιστοσύνη του και να 
δημιουργήσει το νέο, δυναμικό 
πολιτικό ρεύμα της μεγάλης 
πλειοψηφίας του.

4 0 Συνασπισμός φέρνει μια
νέα αντίληψη για την 

I  πολιτική και την άσκηση 
της. Οικοδομεί νέες και 

ειλικρινείς σχέσεις με το λαό, 
απαλλαγμένες από τον

μεσσιανισμό, τον ηγεμονισμό, τη 
χειραγώγηση, τη ρουσφετολογία, 
το λαϊκισμό και την κολακεία. Δεν 
υπόσχεται «εύκολες» και «εκ των 
άνω» λύσεις. Γνωρίζει πόσο 
σύνθετα είναι τα προβλήματα και 
πόσο επιδεινώνονται καθημερινά. 
Υπογραμμίζει στους Ελληνες 
πολίτες, γυναίκες και άνδρες, 
ιδιαίτερα στις νέες και τους 
νέους, ότι οι λύσεις και οι 
προοπτικές απαιτούν το δικό τους 
αγώνα, τη συμμετοχή τους, την 
αυτενέργεια τους, την υπεύθυνη 
εργασία τους και την κοινωνική 
τους προσφορά, το δημοκρατικά 
οργανωμένο έλεγχο τους, το ήθος 
και τις γνώσεις τους.
Ο Συνασπισμός θα ξαναθέσει στο 
επίκεντρο της δημόσιας ζωής -  
που σήμερα ευτελίζεται από τον 
τρόπο άσκησης της κυβερνητικής 
πολιτικής, τη σήψη και την 
παρελθοντολογία -  τα καίρια 
προβλήματα του παρόντος και του 
μέλλοντος της κοινωνίας μας: Την 
ανάπτυξη της, τις σχέσεις της με 
το περιβάλλον, την ποιότητα της 
ζωής μας, τις σχέσεις που διέπουν 
την εργασία και την καθημερινή 
ζωή των πολιτών γενικά και του 
καθενός ξεχωριστά. Θα 
αναβαθμίσει στην πολιτική 
αντιπαράθεση το βάρος των 
συγκεκριμένων ιδεών και 
προτάσεων, ώστε να μπορέσουν οι 
πολίτες, άνδρες και γυναίκες, να 
συγκρίνουν, να ζυγίσουν, να 
διαμορφώσουν γνώμη όχι μόνο για 
τις εκλογές, αλλά και για τη 
γενικότερη πορεία του τόπου. Γ ια 
να γίνουν ενεργοί πολίτες και όχι 
θεατές.
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1. Η κρίση που περνάει η ελληνική 
κοινωνία δεν περιορίζεται στα όσα οι 
πρόσφατες εξελίξεις έφεραν στο 
προσκήνιο της δημόσιας ζωής, έστω και 
αν είναι πρωτοφανή στην έκτασή τους 
και απεχθή ως προς το ήθος αυτών που 
είναι οι άμεσοι και έμμεσοι υπεύθυνοι. 
Για το Συνασπισμό η έξοδος από την 
κρίση και η κάθαρση δεν περιορίζονται 
μόνο στο άμεσο καθήκον για την από
δοση των πολιτικών ευθυνών, την τιμω
ρία των ενόχων και τη διασφάλιση της 
ομαλής δημοκρατικής πορείας. Τα σκάν
δαλα που κατακλύζουν τη χώρα, οι κυ
βερνητικές απόπειρες συγκάλυψής 
τους, ο παραγκωνισμός και η καταρρά
κωση των θεσμών, η στασιμότητα της 
οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής 
πολιτικής και τόσα άλλα γνώριμα χαρα
κτηριστικά της κρίσης σε όλους τους το

μείς είναι απότοκα της γενικότερης 
κρίσης, του αδιεξόδου και της εξάν
τλησης των δυνατοτήτων του τύπου ανά
πτυξης και του συστήματος διακυβέρ
νησης που έχει οικοδομηθεί στη χώρα 
μας. Ενός τύπου ανάπτυξης που βασί
στηκε στην υπερεκμετάλευση φτηνής

εργατικής δύναμης, στην ασύδοτη, δα- 
σμοβίωτη και επιδοτούμενη επιχειρημα
τική δραστηριότητα, στην ανεξέλεγκτη 
παραοικονομία, στον αυταρχισμό, τη 
γραφειοκρατία και τον παρασιτισμό του 
κράτους, στην έντονη πολιτική, στρατιω
τική και οικονομική εξάρτηση. Ενός δι
κομματικού συστήματος που εδραιώ
θηκε μετά τη μεταπολίτευση και βασί
στηκε στην εναλλαγή του ΠΑΣΟΚ και 
της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση. 
Δύο κομμάτων που, παρά τις διαφορές 
στη φυσιογνωμία και τις προγραμματικές 
επαγγελίες τους, εφάρμοσαν την ίδια, 
στην ουσία, της, συντηρητική πολιτική και 
πρακτική.

παραγωγική αναδιάρθωση, τον τεχνολο
γικό και θεσμικό εκσυγχρονισμό που έχει 
ανάγκη η χώρα μας. Να διαμορφώσουν 
τις νέες εργασιακές, κοινωνικές και πα
ραγωγικές σχέσεις που απαιτούνται για 
να εξασφαλιστούν συνθήκες πλήρους 
απασχόλησης, οικολογικής ισορροπίας, 
ισοτιμίας των πολιτών, δημοκρατικής άν
θησης και σταθερής ανόδου του βιοτι
κού και πολιτιστικού επιπέδου του λαού. 
Να αναβαθμίσουν τη θέση της Ελλάδας 
και να την εντάξουν δυναμικά και ισότιμα 
σ’έναν κόσμο που αλλάζει γοργά με 
στόχο την ειρήνη, τον αφοπλισμό και τη 
διεθνή συνεργασία για τα μεγάλα προ
βλήματα της ανθρωπότητας.

αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων, 
με ισχυρές πλειοψηφίες και κοινωνικές 
συμμαχίες, με ευρύτερη συγκατάθεση 
και κινητοποίηση του ελληνικού λαού.3. Ο Συνασπισμός, με σταθερή την 
αριστερή -  προοδευτική φυσιογνωμία 
και προοπτική του, αναλαμβάνει άμεσα 
έναν ευρύτερο εθνικό, πανδημοκρατικό 
και καθαρτήριο ρόλο. Δίνει τη μάχη της 
εθνικής ανασυγκρότησης για να ανατρα
πούν οι συνθήκες που κρατούν τη χώρα 
μας σε στασιμότητα και την οδηγούν 
στην οπισθοχώρηση και την καθυστέ
ρηση στο σύγχρονο κόσμο. Ο Συνασπι
σμός δεν υπόσχεται, αλλά εγγυάται ότι 
θα προχωρήσει σε βάθος την κάθαρση 
της δημόσιας ζωής, θα αποδοθούν οι 
πολιτικές ευθύνες και θα τιμωρηθούν οι 
ένοχοι, θα ματαιωθούν οι προσπάθειες 
συγκάλυψης των σκανδάλων με συναλ
λαγές και συμψηφισμούς ανάμεσα στην 
ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημο
κρατίας. θα εμπεδωθούν θεσμοί και 
νέοι τρόποι άσκησης της εξουσίας που 
εμποδίζουν την παραγωγή και αναπαρα
γωγή των σκανδάλων και την καταλή- 
στευση του δημοσίου χρήματος.

Ο Συνασπισμός της Αριστερός και 
της Προόδου είναι συνασπισμός της 
ηθικής αντίστασης του λαού. Συνασπι
σμός εμπιστοσύνης, που αναθερμαίνει 
τις ελπίδες του λαού και αναζωογονεί τις 
προοδευτικές του αξίες. Συνασπισμός 
για το παρόν και το μέλλον του ελληνι
κού λαού, στο κατώφλι του 2000.

Με το πρόγραμμα ο Συνασπισμός ζη
τάει: 4 1

Να στηρίξουμε την Ελπίδα!
Να τολμήσουμε το Σήμερα!
Να σχεδιάσουμε το Αύριο!
Να ζήσουμε το Αύριο μέσα από τους 

αγώνες και τις ελπίδες του Σήμερα!

2. Οι δυνάμεις που συγκροτούν το 
Συνασπισμό αναλαμβάνουν την ιστορική 
ευθύνη να εργαστούν για να βγάλουν αυ- 

• τήν τη χώρα από τη βαθιά πολιτική, οικο
νομική, κοινωνική και ηθική κρίση, θεω
ρούν ότι αυτό δε γίνεται με ημίμετρα, 
επιφανειακούς εκσυγχρονισμούς ή και 
παραλλαγές των πολιτικών που εφαρμό
στηκαν μέχρι σήμερα. Οι όποιεο ανα
διαρθρώσεις και εκσυγχρονισμοί σε συν
τηρητική κατεύθυνση θα επιδεινώσουν 
ακόμα περισσότερο τα προβλήματα. 
Απαιτείται ριζική ανασυγκρότηση, ριζο
σπαστικός εκσυγχρονισμός και νέος 
τύπος ανάπτυξης και διακυβέρνησης της 
ελληνικής κοινωνίας, που θα έρχεται σε 
ρήξη με τις δομές, τα συμφέροντα και 
τις πολιτικές που ευθύνονται για τα ση
μερινά αδιέξοδα. Γι αυτό το σκοπό ο Συ
νασπισμός προβάλλει ένα μακρόπνοο 
πρόγραμμα για τη νέου^τύπου ανάπτυξη... 
της ελληνικής κοινωνίας με επίκεντρο 
τον εργαζόμενο άνθρωπο και τις σύγ
χρονες ανάγκες του. Διακηρύσσει ότι 
μόνο οι αριστερές και προοδευτικές δυ
νάμεις μπορούν να φέρουν σε πέρας την

Το πρόγραμμα του Συνασπισμού 
εκφράζει τα γνήσια συλλογικά και δίκαια 
ατομικά συμφέροντα των εργαζομένων 
και όχι συντεχνιακές, τοπικιστικές και 
ατομικιστικές παραμορφώσεις τους. 
Απαντά στα προβλήματα των εργαζομέ
νων με ολοκληρωμένες πολιτικές που 
έχουν εσωτερική συνοχή και κλιμάκωση, 
και όχι με αποσπασματικές και ασυνάρ
τητες παροχές, θεωρεί ότι το αφετη- 
ριακό και ρεαλιστικό βάθρο για την ανα
συγκρότηση της οικονομίας και για την 
επίλυση των. κοινωνικών προβλημάτων 
των εργαζομένων είναι η σε νέες βάσεις 
οργανωμένη δουλιά του Ελληνα εργάτη, 
επιστήμονα, ερευνητή, αγρότη, επαγ- 
γελματία. Η κινητοποίηση και ανάπτυξη 
όλων των παραγωγικών δυνάμεων, ικα
νοτήτων και πρωτοβουλιών που κρύβει 
μέσα της η ελληνική κοινωνία, με στρα
τηγικό σχέδιο, έμπνευση και ριζοσπα
στική προοπτική.

Ο Συνασπισμός έχει πλήρη επίγνωση 
ότι η υλοποίηση του προγράμματος του 
και η υπερνίκηση των σοβαρών αντιστά
σεων που θα συναντήσει απαιτούν 
ισχυρές συμμαχικές κυβερνήσεις των



ΜΕΡΟΣ Β:
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΤΟ 
ΜΕΛΑΟΝ

Ο αγώνας για τον εκδημοκρατισμό 
της κοινωνικής ζωής σε όλες τις 
εκδηλώσεις της είναι καθοριστικός 
όρος για την ολόπλευρη ανάπτυξη της 
ανθρώπινης προσωπικότητας, την ισοτι
μία και χειραφέτηση ανδρών και γυ
ναικών, την άνοδο της παραγωγικό
τητας της εργασίας και της αποτελε- 
σματικότητας της διακυβέρνησης, της 
διοίκησης και κάθε κοινωνικά ωφέλιμης 
εργασιακής δραστηριότητας. Είναι ανα
πόσπαστος από τον αγώνα για την κοι
νωνική πρόοδο και το σοσιαλισμό. Ο 
εκδημοκρατισμός είναι βασικός στόχος 
της νέου τύπου ανάπτυξης της ελλη
νικής κοινωνίας και της σοσιαλιστικής 
της αναγέννησης, αλλά και αναγκαίο 
μέσο για την πραγματοποίησή τους. Ο 
Συνασπισμός δίνει σύγχρονο, ριζοσπα
στικό και πλούσιο περιεχόμενο στη 
σχέση της Αριστερός με τη Δημοκρατία. 
Αριστερά και Δημοκρατία είναι, άλλω
στε, δυό αδιαίρετες έννοιες. Ο Συνα
σπισμός αγωνίζεται για την καθιέρωση 
θεσμών που εγγυώνται την ισότιμη και 
ελεύθερη πολυκομματική αντιπαρά
θεση, διασφαλίζουν την ενεργητική 
συμμετοχή του λαού στις υποθέσεις της 
κοινωνίας και κατοχυρώνουν τη συγκρό
τηση και αντικατάσταση των κυβερνή
σεων στη βάση της αρχής της πλειοψη- 
φίας. Υποστηρίζει νέες πρακτικές και 
νέους'τρόπους διακυβέρνησης, αντίθε
τους με την κυρίαρχη λογική της αυταρ
χικής, συγκεντρωτικής και γραφειοκρα
τικής άσκησης της εξουσίας και της' 
αποξένωσης του λαού από την εξουσία. 
Επίσης, επιδιώκει την κατάργηση των 
στεγανών και την καθιέρωση της διαφά
νειας και του δημοκρατικού ελέγχου 
σ’όλους ανεξαιρέτως τους τομείς της 
δημόσιας ζωής.

Η συνεπής υπεράσπιση των δημο
κρατικών θεσμών είναι άρρηκτα συνδε
μένη με την ανάγκη για την πιστή και 
αποδοτική λειτουργία τους, τη διεύ
ρυνση του περιεχομένου τους. Γιαυτό 
επιβάλλεται η ανάδειξη νέων θεσμών 
έκφρασης και κατοχύρωσης της λαϊκής 
κυριαρχίας και του κοινωνικού ελέγχου, 
θεσμών που επεκτείνουν το γράμμα και 
το πνεύμα της δημοκρατίας σε νέες πε
ριοχές της κοινωνικής ζωής. Ετσι πλη
θαίνουν οι δυνατότητες της κοινωνίας 
και των πολιτών να ελέγχουν την πολι
τική εξουσία και να αναδεικνύονται οι 
δυνάμεις της εργασίας και του πολιτι
σμού, άνδρες και γυναίκες, στα κέντρα 
της λήψης των αποφάσεων.

Βουλή
Ο Συνασπισμός της Αριστερός και 

της Προόδου αγωνίζεται για την αναβά
θμιση των αντιπροσωπευτικών θεσμών. 
Επιδιώκει πρωταρχικά την ενίσχυση του 
ρόλου της Βουλής στα πλαίσια της λει
τουργίας του πολιτικού συστήματος και 
ειδικότερα την ουσιαστικοποίηση του ■ 
ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας. 
Αναγκαία προϋπόθεση γι’αυτό είναι η 
θέσπιση της απλής αναλογικής ως πά
γιου εκλογικού συστήματος, η ριζική 
αναμόρφωση του Κανονισμού της 
'Βουλής για την ενδυνάμωσή της στο νο
μοθετικό έργο, τον κοινοβουλευτικό 
έλεγχο και την ανάδειξη της λαϊκής αν- 
τιπροσωπίας ως του χώρου που συζη- 
τούνται όλα τα κρίσιμα πολιτικά ζητή
ματα.

Με την αναζωογόνηση των κοινο
βουλευτικών θεσμών η λαϊκή αντιπρο
σωπεία θα πάψει να είναι απλός διε-

κπεραιωτικος μηχανισμός επιλογών που 
διαμορφώνονται σέ άλλους χώρους και 
θα καταστεί πράγματι όργανο λήψης 
των κρίσιμων νομοθετικών αποφάσεων. 
Παράλληλα θα αποκτήσουν το αληθινό 
νόημά τους οι ελεγκτικοί θεσμοί της με 
τα συνήθη μέσα αλλά και με τη γενί
κευση, ενεργοποίηση και αύξηση των 
αρμοδιοτήτων των εξεταστικών επι
τροπών της Βουλής με διακομματική 
σύνθεση σε όλους τους κρίσιμους το
μείς της εθνικής ζωής. Είναι λοιπόν αυ
τονόητο ότι τομείς που σήμερα θεω
ρούνται στεγανοποιημένοι -  εθνική 
άμυνα, εξωτερική πολιτική, υπηρεσίες 
ασφάλειας -  θα υπαχθούν στην αρμο
διότητα των εξεταστικών επιτροπών. 
Ακόμη, ειδική μέριμνα πρέπει να ληφθεί 
για να φτάσουν στο επίκεντρο της 
λαϊκής αντιπροσωπίας και να τεθούν 
στον άμεσο έλεγχο των κοινοβουλευ
τικών επιτροπών με διακομματική σύν
θεση οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι αμυν
τικές δαπάνες και τα μέσα μαζικής ενη
μέρωσης. Πέρα όμως από τη νομοθε
τική και ελεγκτική αποστολή της, στη 
Βουλή ανήκει και μια άλλη, παραγνωρι
σμένη έως σήμερα αποστολή. Πρόκει
ται για την ανάδειξή της ως του πιο 
πρόσφορου χώρου για τη συζήτηση των 
κρίσιμων πολιτικών ζητημάτων της 
χώρας. Είναι τέλος αυτονόητο ότι θα 
επιδιωχθεί με κάθε μέσο ο εκσυγχρονι
σμός της σε επίπεδο οργάνωσης, στε- 
λέχωσης και εξοπλισμού για να ανταπο- 
κριθεί στις προσδοκίες της ποιοτικής 
αναβάθμισης και αναζωογόνησής της. 
Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές πρέπει 
να βρίσκονται σε τακτική σχέση με τους 
κρατικούς λειτουργούς και τις κοινω
νικές οργανώσεις, έχοντας τη δυνατό
τητα και τα μέσα να οργανώνουν ελέγ
χους, ακροάσεις, συμβουλευτικές και 
ερευνητικές ομάδες, ειδικές συζητή
σεις και αποστολές.

Ο Συνασπισμός υποστηρίζει τη θε
σμοθέτηση του δημοψηφίσματος με 
λαϊκή πρωτοβουλία, σε εθνικό ή τοπικό 
επίπεδο.

■
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Κυβέρνηση

Η κυβέρνηση έχει ανατεθεί σε όρ
γανα, με επικεφαλής τον Πρωθυ
πουργό, που η συγκρότησή τους 
ενισχύει και υποθάλπει το φαινόμενο 
του κυβερνητικού συγκεντρωτισμού και 
αυταρχισμού. Φαινόμενο που, με την 
υπερσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων στο 
πρόσωπο του Πρωθυπουργού, προ
σλαμβάνει ήδη εξαιρετικά ανησυχητικές 
και επικίνδυνες διαστάσεις. Ο Συνασπι
σμός θα επανασυνδέσει την κυβέρνηση 
με τη Βουλή. Στην προοπτική αυτή η 
θέση του Πρωθυπουργού στο δημοκρα
τικό πολίτευμα θα πρέπει να περιορι- 
σθεί στις φυσιολογικές της διαστάσεις 
και η κυβέρνηση να λειτουργεί με συλ
λογικές και διαφανείς διαδικασίες. 
Αναγκαίο είναι επίσης να δημιουργη- 
θούν οι κατάλληλοι δίαυλοι διαρκούς 
επικοινωνίας Κυβέρνησης και Βουλής. 
Ετσι δεν θα είναι δυνατόν να επιβιώ
σουν τα εκφυλιστικά συμπτώματα μετα
τόπισης του κέντρου της κυβέρνησης 
σε στενό προσωπικό επιτελείο και σε 
χώρους που συμβολίζουν την υπερε- 
νίσχμση της εξουσίας του Πρωθυπουρ
γού.

Τοπική Αυτοδιοίκηση
Καθοριστικό παράγοντα για τη δημο

κρατική λειτουργία των θεσμών και τη 
δημοκρατική αποκέντρωση των κρα
τικών μηχανισμών αποτελεί η ριζική 
αναδιοργάνωση της Τοπικής Αυτοδιοί
κησης (Τ.Α.) σ’όλους τους βαθμούς 
της. Οι σχετικές μεταρρυθμίσεις που 
έγιναν τελευταία δεν μπόρεσαν να προ- 
σδόσουν νέο πρόσωπο στην αυτοδιοί
κηση. Ενταγμένες στη γενική πολιτική 
που ασκήθηκε, οδηγήθηκαν γρήγορα 
σε μαρασμό. Ο Συνασπισμός αγωνίζεται

για την ολόπλευρη ανάπτυξη του θε
σμού της Τ.Α., όπου ο πολίτης βιώνει 
άμεσα στη δημοκρατία.

Είναι καιρός να θεσμοθετηθούν με 
αχειραγώγητες μεθοδεύσεις οι τρεις 
βαθμοί Τ.Α. με αιρετά όργανα εκλε
γμένα απευθείας από το λαό με την 
απλή αναλογική. Ετσι μόνο θα καταστεί 
πραγματικότητα η συμμετοχή του λαού 
στη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων, 
θεσμοί όπως η δημοτική αποκέντρωση, 
οι λαϊκές συνελεύσεις, το δημοψήφισμα 
είναι στοιχεία που εμπλουτίζουν και 
ανανεώνουν την Τ.Α. Εξάλλου, οι οργα
νισμοί της πρέπει να απαλλαγούν από 
τον εναγκαλισμό του κράτους, που 
εκδηλώνεται με την εποπτεία και τον 
ασφυκτικό έλεγχο της ροής των πόρων.

Η κατοχύρωση του ρόλου της Τ.Α. 
στο χωροταξικό σχεδίασμά και δημο
κρατικό προγραμματισμό θα την ανα- 
δείξει σε βασικό παράγοντα κοινωνι
κοοικονομικής ανάπτυξης της πόλης και 
της υπαίθρου. Στην κατεύθυνση αυτή 
είναι απαραίτητο να περιέλθει στην Τ.Α. 
η ακίνητη δημόσια ιδιοκτησία τοπικής 
σημασίας και να διαχειρίζεται εκείνες 
τις πλουτοπαραγωγικές πηγές που βοη
θούν στην ανάπτυξη της περιοχής κάθε 
OTA. Να έχει αποφασιστικό ρόλο στα 
ζητήματα ρυθμιστικού και πολεοδομι-’ 
κού σχεδιασμού, καθώς και σε θέματα 
πολιτιστικής και κοινωνικής υποδομής.

Ο νέος αυτός κοινωνικός και ανα
πτυξιακός ρόλος της Τ.Α. απαιτεί την 
εξασφάλιση δικών της πόρων. Τη θε
σμοθετημένη συμμετοχή της αυτοδιοΗ 
κησης στο συνολικό φορολογικό 
προϊόν. Την ανακατανομή των κρατικών 
δαπανών προς όφελος της Τ.Α. Τη συμ
πληρωματική συμμετοχή της Τ.Α. στην 
επιβολή, είσπραξη και διαχείριση μέ
ρους των συνολικών φορολογικών εσό
δων στα πλαίσια μιας συνολικής δημο
κρατικής φορολογικής μεταρρύθμισης. 
Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μετατεθούν τα 
φορολογικά βάρη και οι συνέπειες της 
περιοριστικής πολιτικής του συντηρητι
σμού στον τοπικό πληθυσμό.

Αμεση παρέμβαση στην εξέλιξη της 
εφαρμογής των Μεσογειακών Ολοκλη
ρωμένων Προγραμμάτων, ώστε να δο
θεί αποφασιστικός ρόλος στην αυτο
διοίκηση, ιδιαίτερα στην προοπτική της

ανάπτυξης του δεύτερου και τρίτου βα
θμού αυτοδιοίκησης.

Δικαιώματα του πολίτη
Ο Συνασπισμός εκφράζει δημιουργι

κά τις νέες ιδέες και εστερνίζεται τις 
πρακτικές που αναπτύσσονται μέσα 
από αγώνες σε όλο τον κόσμο για την 
υπεράσπιση και τη διεύρυνση των δι
καιωμάτων του ανθρώπου και του πο
λίτη. θα καταβάλει κάθε προσπάθεια 
για τον εμπλουτισμό των δικαιωμάτων 
που προστατεύει το Σύνταγμα με νέο 
περιεχόμενο, αντίστοιχο προς τις με 
γοργούς ρυθμούς διαμορφούμενες 
νέες συνθήκες. Επίσης θα αγωνιστεί 
για την υπέρβαση αναχρονιστικών αντι
λήψεων και την κατάργηση θεσμών και 
πρακτικών που αντιστρατεύονται την 
πεμπτουσία του συστήματος προστα
σίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ιδιαίτερη σημασία αναγνωρίζει ο Συ
νασπισμός στην τήρηση και τον σεβα
σμό των νέων δικαιωμάτων που προβλέ
πει ρητά το Σύνταγμα ή θεμελιώνονται 
σ’αυτό. Το δικαίωμα στην ειρήνη, το δι
καίωμα σ’ένα φυσικό περιβάλλον κα-ί 
θαρό, υγιές και οικολογικά ισόρροπο, το 
δικαίωμα στο πολιτισμικό περιβάλλον, 
τα δικαιώματα στον πολιτισμό πρέπει να 
αποκτήσουν τη θέση που τους ανήκουν. 
Οι πολίτες πρέπει να απολαμβάνουν τα 
συνταγματικά δικαιώματα και να ασκούν 
τις δημοκρατικές ελευθερίες τους ισό
τιμα, χωρίς διακρίσεις εξαιτίας πολι
τικών, πολιτιστικών ή θρησκευτικών πε
ποιθήσεων. Η ισονομία ανδρών και γυ
ναικών πρέπει να προχωρήσει στην 
πράξη και να ριζώσει σ’όλες τις πε
ριοχές της κοινωνικής ζωής μας. Σεβα
σμός των δικαιωμάτων, ιδιαίτερα εκεί
νων των πολιτών, που λόγω φύλου, ηλι
κίας, κοινωνικής θέσης, εθνικότητας, 
επαγγέλματος ή τρόπου ζωής επιβαρύ
νονται με πρόσθετους καταναγκασμούς 
στην κοινωνική τους ζωή. Διασφάλιση 
των δικαιωμάτων και της ισοτιμίας των 
γλωσσικών, θρησκευτικών ή φυλετικών, 
κοινωνικών και πολιτισμικών μειονοτή
των, περιλαμβανομένων και των μετα
ναστών στην Ελλάδα. Το «φακέλωμα» 
σ’όλες τις μορφές του πρέπει επιτέ-



λους να καταργηθεί, ενώ πρέπει να κα
ταπολεμηθεί κάθε πρωτοβουλία ηλε
κτρονικής παρακολούθησης των πο
λιτών και καταχρηστικής αξιοποίησης 
στοιχείων και πληροφοριών που αφο
ρούν την προσωπική ζωή.

Σημαντική μέριμνα θα ληφθεί για την 
αρμονική και ολόπλευρη ανάπτυξη των 
παιδιών χωρίς καταναγκασμούς. Για 
τους υπερήλικες πρέπει να εξασφαλι- 
σθεί μια ζωή αντάξια με την προσφορά 
τους στην κοινωνία. Το σωφρονιστικό 
μας σύστημα θα μεταρρυθμιστεί ριζικά 
ώστε να εξασφαλίζει, απαλλαγμένο από 
τη λογική της εκδίκησης, αξιοπρεπή 
ζωή σ’όσους στερούνται την ελευθερία 
τους, κατατείνοντας στην ομαλή επα
νένταξή τους στην κοινωνία. Στο επί
κεντρο της προσοχής πρέπει να φτάσει 
επιτέλους η ψυχική υγεία, με στόχο να 
βοηθηθούν οι πάσχοντες να συμβιώ- 
σουν αρμονικά με το σύνολο, δια
τηρώντας τις ιδιαιτερότητές τους. Κυ
ρίαρχη ιδέα είναι εδώ η αποασυλο- 
ποίηση και η προώθηση εναλλακτικών 
μορφών αποκατάστασης και θεραπείας.

Τα κοινωνικά δικαιώματα πρέπει να 
ενισχυθούν και να εμπλουτισθούν. Ειδι
κότερα, πρέπει να δημιουργηθούν συν
θήκες που εξασφαλίζουν την απασχό
ληση και το δικαίωμα στη δουλιά, ιδίως 
στους νέους και τις γυναίκες, συνθήκες 
που βελτιώνουν την κοινωνική ασφά
λεια, την περίθαλψη των πολιτών και τις 
συνθήκες στέγασης. Το δικαίωμα στην 
εκπαίδευση και γενικότερα στην παι
δεία και τον πολιτισμό, το δικαίωμα της 
αναψυχής, το δικαίωμα στην άθληση 
πρέπει να αποτελέσουν βασικούς 
άξονες για την ποιοτική αναβάθμιση της 
ζωής του πολίτη.

Η πραγμάτωση των δικαιωμάτων του 
πολίτη στη σύγχρονη κοινωνία ολο
κληρώνεται με τη συλλογική τους 
έκφραση και άσκηση. Με αυτές τις 
προϋποθέσεις, δικαιώματα με παραδο
σιακό περιεχόμενο αναζωογονούνται 
και αξιοποιούμενα από τα κοινωνικά κι
νήματα δίνουν νέες διαστάσεις και 
προοπτική στη ζωή μας.

Στον ευρύτερο χώρο της κοινωνίας 
πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέ
σεις που θα επιτρέπουν την απρόσκο
πτη δημιουργία και ανάπτυξη γνωστών

από το παρελθόν και νέων κοινωνικών 
κινημάτων. Ο διεκδικητικός αγώνας 
τους φέρνει στην επιφάνεια νέα σημαν
τικά προβλήματα,βοηθά στη συνειδητο- 
ποίησή τους και συμβάλλει αγωνιστικά 
στην ικανοποίηση των αντίστοιχων αιτη
μάτων. Ετσι το γυναικείο κίνημα, το οι
κολογικό κίνημα, το κίνημα ειρήνης, κι
νήματα προστασίας «περιθωριακών» 
κοινωνικών ομάδων πρέπει να βρουν 
τους κατάλληλους θεσμικούς δίαυλους 
για να εκπληρώσουν την αποστολή τους 
και να εμπλουτίσουν την κοινωνική και 
πολιτική ζωή μας.

Η ελεύθερη διδασκαλία της πραγμα
τικής ιστορίας της Εθνικής Αντίστασης 
και η πλήρης ηθική και υλική αποκατά
σταση των αγωνιστών της, ενισχύουν το 
σύγχρονο αντιστασιακό φρόνημα του 
λαού μας και διευρύνουν τη δημοκρατία 
στη δημόσια ζωή.

Συλλογική παρέμβαση 
των πολιτών και 
κοινωνικά κινήματα

Ο Συνασπισμός θεωρεί ότι έχει 
πρώτιστη σημασία η ενίσχυση των κοι
νωνικών κινημάτων, η διεύρυνση της 
θεματολογίας και του ρόλου τους. Αντι- 
στρατεύεται την κομματικοποίηση και 
τη στενή παραταξιοποίηση των κινημά
των και των συνδικαλιστικών οργανώ
σεων, που εμποδίζει την ενεργοποίηση 
και την πρωτοβουλία των εργαζομένων. 
Επιδιώκει την κατάργηση των νομοθε
τικών διατάξεων που επιτρέπουν την 
ανάμιξη του κράτους στην οργάνωση, 
λειτουργία, χρηματοδότηση και γενικά 
τη διεξαγωγή της συνδικαλιστικής δρα
στηριότητας των εργαζομένων, μι
σθωτών, γεωργών, επαγγελματιών και 
επιστημόνων. Οι εργαζόμενοι στη βιο
μηχανία, στις υπηρεσίες, στην αγροτική 
παραγωγή, πρέπει να αφεθούν, με τις 
αναγκαίες θεσμικές εγγυήσεις, να δια
χειριστούν ελεύθερα τις υποθέσεις 
τους, να διατρανώσουν τα αιτήματά 
τους και να αγωνιστούν για την ικανο
ποίησή τους. Ιδιαίτερα σε σχέση με το 
συνδικαλισμό των μισθωτών εργαζομέ
νων, ο Συνασπισμός υποστηρίζει την 
κατοχύρωση του δικαιώματος στις

τική, σύγχρονη και αποτελεσματική. 
Βασικοί άξονες μιάς ριζικής δημοκρα
τικής μεταρρύθμισης στη δημόσια διοί
κηση είναι:

Η προώθηση της αποκέντρωσης με 
τη μεταβίβαση πόρων και αρμοδιοτήτων 
στην περιφέρεια. Ο δραστικός περιορι
σμός του αριθμού των υπουργείων και 
των εξογκωμένων τους μηχανισμών με 
ενσωμάτωση των περιφερειακών και 
νομαρχιακών υπηρεσιών στις αντί
στοιχες αιρετές αυτοδιοικήσεις. Η κα
θιέρωση της συμμετοχής των εργαζο
μένων και ο κοινωνικός έλεγχος της δη
μόσιας διοίκησης με τη θεσμοθέτηση 
της λειτουργίας των Ολομελειών των 
υπηρεσιακών μονάδων με ουσιαστικές 
αρμοδιότητες και τη σύσταση επι
τροπών κοινωνικού ελέγχου. Νέοι θε
σμοί συμμετοχής των πολιτών και των 
οργανώσεων της κοινωνίας στη λει
τουργία της διοίκησης.

Η ψήφιση ενός σύγχρονου και δημο
κρατικού Υπαλληλικού Κώδικα που θα 
προδιαγράφει με σαφήνεια το πλαίσιο 
των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων 
των δημοσίων υπαλλήλων, ώστε 
ν’αξιοποιείται ενεργά, υπεύθυνα και 
αποδοτικά ο ανθρώπινος παράγοντας.

Η εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων 
διοίκησης και η σχεδιασμένη και ορθο
λογική εισαγωγή της πληροφορικής 
σ’όλους τους τομείς της δημόσιας διοί
κησης.

ελεύθερες διαπραγματεύσεις για όλους 
τους μισθωτούς και τη διεύρυνση του 
αντικειμένου των συλλογικών συμβά
σεων σε όλο το φάσμα των σχέσεων 
στην επιχείρηση. Την κατάργηση της 
πολιτικής επιστράτευσης και όλων των 
αυταρχικών περιορισμών στην άσκηση 
του δικαιώματος της απεργίας και του 
συνδικαλισμού καθώς, και στα πολιτικά 
δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων. 
Την επέκταση της συνδικαλιστικής νο
μοθεσίας στους ναυτικούς.

Ο Συνασπισμός επιδιώκει την εξα
σφάλιση του δικαιώματος των αντιπρο
σωπευτικών οργάνων των εργαζομένων 
να συμμετέχουν στην επεξεργασία και 
τον καθορισμό της εργατικής νομοθε
σίας, την κοινωνική και οικονομική πολι
τική. Την εξασφάλιση των δυνατοτήτων 
ουσιαστικής συμμετοχής στη διαχείριση 
των δημόσιων επιχειρήσεων και οργα
νισμών και στον έλεγχο της διαχείρισής 
τους. Τον εκδημοκρατισμό της εργα
τικής και εργασιακής νομοθεσίας και 
τον αυστηρό έλεγχο της εφαρμογής 
της. Την εφαρμογή εργασιακών σχέ
σεων που αντιστοιχούν στις σύγχρονες 
απαιτήσεις ανάπτυξης των παραγω
γικών δυνάμεων και ενισχύουν τη δια
πραγματευτική θέση και το ρόλο των 
εργαζομένων στην επιχείρηση και στην 
κοινωνία. Την κατοχύρωση του δικαιώ
ματος στην πληροφόρηση των οργανω
μένων κινημάτων, αλλά και των μεμονω
μένων πολιτών, για τις αρμοδιότητες και 
δραστηριότητες της διοίκησης και των 
κρατικών οργανισμών που αφορούν έμ
μεσα ή άμεσα τα συμφέροντα και τις 
επιδιώξεις τους. Την κατοχύρωση και 
διεύρυνση του δικαιώματος προσφυγής 
στη δικαιοσύνη από οργανωμένα κινή
ματα ή μεμονωμένους πολίτες για την 
προστασία γενικότερων κοινωνικών 
συμφερόντων και αγαθώ\Λόπως το πε
ριβάλλον, οι δημόσιοι και κοινωνικοί 
χώροι, η κοινή ησυχία, η δημόσια υγεία, 
η καθαριότητα, τα δάση, η πολιτιστική 
κληρονομιά.

Αημόσια Αιοίκηση
Αντιγραφειοκρατική τομή στη δημό

σια διοίκηση, ώστε να γίνει δημοκρα-

Σώματα Ασφαλείας
Ριζικός εκδημοκρατισμός της δομής, 

της λειτουργίας και του προσανατολι
σμού των σωμάτων ασφάλειας. Μέτρα 
για την καταπολέμηση της αστυνομικής 
Αυθαιρεσίας. Διάλυση των ΜΑΤ-ΜΕΑ. Σεβασμός της προσωπικότητας των 
αστυνομικών και κατοχύρωση του δι
καιώματος της συνδικαλιστικής τους 
οργάνωσης και ελεύθερης έκφρασης. 
Αξιοκρατία και διαφάνεια στις υπηρε
σιακές μεταβολές. Εκδημοκρατισμός 
της εκπαίδευσης του προσωπικού. Τα 
μέτρα αυτά θα οδηγήσουν στη λειτουρ
γική σύνδεση των σωμάτων ασφάλειας 
με την κοινωνία και την ανάδειξη της 
αστυνόμευσης ως μιας αναγκαίας υπη
ρεσίας και του πραγματικού ρόλου του 
αστυνομικού στην κοινωνία.

Ενοπλες Αυνάμεις
Ο Συνασπισμός επιδιώκει τον εκδη

μοκρατισμό των Ενοπλων Δυνάμεων με 
την κατάργηση των στεγανών και την 
εξασφάλιση ουσιαστικού ελέγχου από 
τη Βουλή. Με τη ριζική αλλαγή του ανα
χρονιστικού αντιδημοκρατικόύ θεσμικού 
πλαίσιου και την κατοχύρωση των δημο
κρατικών και συνταγματικών δικαιωμά
των των στρατιωτικών. Την αλλαγή σε 
δημοκρατική κατεύθυνση του συστή
ματος εκπαίδευσης, διαπαιδαγώγησης 
και εξέλιξης των μόνιμων στελεχών, 
χωρίς πολιτικές ή άλλες διακρίσεις. Τη 
βελτίωση των όρων διαβίωσης των 
στρατευμένων. Την αναγνώριση του δι
καιώματος συνδικαλιστικής οργάνωσης 
των μόνιμων στελεχών. Την καθιέρωση 
επιτροπών στρατευμένων για την προώ
θηση των προβλημάτων διαβίωσης στο 
στρατό. Τη δραστική μείωση της στρα
τιωτικής θητείας με άμεσο στόχο τους 
18 μήνες. Την καθιέρωση εναλλακτικής 
κοινωνικής θητείας για τους αντιρρη- 
σίες συνείδησης.

Αικαιοσννη
Η Δικαιοσύνη υφίσταται σοβαρά 

πλήγματα στην ανεξαρτησία της, στην 
αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητά 
της. Ο Συνασπισμός θα επιδιώξει την 
ανατροπή της σημερινής κατάστασης 
και τη ριζική αναμόρφωσή της. θα συμ- 
βάλει με συνέπεια στην κατάργηση 
όλων των μηχανισμών που υποθάλπουν
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ή επιτρέπουν κυβερνητικές παρεμβά
σεις στο έργο της δικαιοσύνης, θα λά
βει όλα τα μέτρα για την διασφάλιση της 
λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτη
σίας των δικαστών. Βασική προϋπόθεση 
γι’αυτό είναι η τροποποίηση της νομο
θεσίας για το διορισμό των μελών των 
προεδρείων των ανωτάτων δικαστη
ρίων, που πρέπει να υποδεικνύονται 
από σώματα ευρύτερης και αντιπροσω
πευτικής σύνθεσης με συμμετοχή 
εκπροσώπων των δικαστικών ενώσεων, 
των κομμάτων της Βουλής, των δικηγο
ρικών συλλόγων και των νομικών 
σχολών της χώρας.

Ειδικότερα, ο Συνασπισμός θα πρω
τοστατήσει στη θέσπιση νέων Δικα
στικών Κωδίκων που να εξασφαλίζουν 
την αυτοδιοίκηση των δικαστηρίων, την 
αποδοτική οργάνωσή τους, και την τα
χύτερη απονομή της δικαιοσύνης. 
Αναγκαία είναι η αύξηση του αριθμού 
των δικαστικών λειτουργών, η εξασφά
λιση των προϋποθέσεων για την εκπλή
ρωση του έργου τους, η επικράτηση αυ
στηρών κριτηρίων επιστημονικής ικανό
τητας και ήθους για την επιλογή τους, η 
οργάνωση της επιμόρφωσής τους. Τα 
μέτρα αυτά κατατείνουν στη δημιουργία 
ενός πρωτότυπου δικαστικού λειτουρ
γού που είναι δέκτης των μηνυμάτων 
της εποχής μας και κρατά ανοιχτές τις 
κεραίες του στην εξέλιξη και την 
πρόοδο.

Αημοκρατική
Πληροφόρηση

Η ολόπλευρη πληροφόρηση στη 
σύγχρονη κοινωνία αποτελεί ανάγκη και 
βασική αξία. Η ροή των πληροφοριών 
και των μηνυμάτων και η προσφορά 
αγαθών πολιτισμού και τέχνης προσλαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις. Η πληροφόρηση έτσι μπορεί σήμερα να 
αναδέιχθεί σε καθοριστικό παράγοντα 
χειραγώγησης ή χειραφέτησης του πο
λίτη και γενικότερα της κοινωνίας.

Γι αυτό απαιτείται εκδημοκρατισμός 
των κρατικών μέσων μαζικής ενημέ
ρωσης στη βάση της αντιπροσωπευ
τικής τους διοίκησης, της πολυφωνικής 
και αντικειμενικής πληροφόρησης 
χωρίς κρατική ή κομματική κηδεμονία. 
Ελεγχος της λειτουργίας τους από δια
κομματική επιτροπή της Βουλής και κα
θιέρωση νέων θεσμών κοινωνικού ελέγ
χου τους. Καθιέρωση δεσμευτικού 
κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας 
για τα μαζικά μέσα ενημέρωσης. Ανα
βάθμιση της εκπαίδευσης, του ρόλου 
και της ευθύνης των δημοσιογράφων. 
Ελεύθερη ανάπτυξη και οικονομική 
στήριξη των δημοτικών πρωτοβουλιών 
στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Δη
μοκρατικά πλαίσια για τη λειτουργία των 
ιδιωτικών φορέων στον τομέα της επι
κοινωνίας. Μακρόπνοο πρόγραμμα 
εθνικών στόχων και διεθνούς συνεργα
σίας, για την αξιοποίηση της δορυφο
ρικής και καλωδιακής τηλεόρασης και 
γενικότερα των σύγχρονων ηλεκτρο
νικών μέσων επικοινωνίας. Η κατάρ
γηση στην πράξη του κρατικού μονοπω
λίου στην πληροφόρηση πρέπει να συ
νοδευτεί από τη θέσπιση μέτρων που 
να διασφαλίζουν τον κοινωνικό χαρα
κτήρα της πληροφόρησης,να πλήττουν 
τις προσπάθειες μονοπώλησής τους 
από το ιδιωτικό κεφάλαιο και να κατο
χυρώνουν τον κοινωνικό έλεγχο πάνω 
σε όλες τις μορφές πληροφόρησης.

Συνταγματική πολιτική 
και αναθεώρηση 
τον Συντάγματος

Οι θέσεις που αποτυπώνουν τις αντι
λήψεις του Συνασπισμού για δημοκρα
τία ανοικτή στο μέλλον συνθέτουν και 
τους άξονες της συνταγματικής πολι
τικής του. Το ισχύον Σύνταγμα παρέχει 
αρκετά περιθώρια για τον εκσυγχρονι
σμό, την ανανέωση και τον εκδημοκρα

τισμό των θεσμών μας. Τα περιθώρια 
αυτά μπορεί και πρέπει να τα αξιοποιή- 
σει δημιουργικά ο λαός, ώστε με τους 
αγώνες του να διευρύνει τη δημοκρατία 
σε όλες τις περιοχές της πολιτικής, κοι
νωνικής και οικονομικής ζωής.

Ο εκδημοκρατισμός και η ανανέωση 
των θεσμών μπορούν να προωθηθούν, 
σε σημαντικό βαθμό, με την αναδιοργά
νωση των θεσμών από τον κοινό νομο- 
θέτη. Ωστόσο, η ριζική δημοκρατική το
μή που προωθεί ο Συνασπισμός επιβάλ
λει την ενίσχυσή της καί συνταγματικά 
με την δημοκρατική αναθεώρηση του 
Συντάγματος. Το ζήτημα δεν βρίσκεται 
σήμερα στην ημερήσια διάταξη της πο
λιτικής ζωής. Κάτι τέτιο θα μπορούσε 
να καταστεί επίκαιρο το 1991. Ως τότε 
ο Συνασπισμός,· μέσα από πλατιά επι
στημονική και πολιτική συζήτηση με τη 
συμμετοχή του λαού, θα ολοκληρώσει 
τις επεξεργασίες του για τη συνταγματι
κή πολιτική του.

Ιδιαίτερο βάρος θα δόσει ο Συνασπι
σμός ώστε να εξασφαλίζεται και συντα
γματικά η κατοχύρωση της απλής ανα
λογικής, η αναβάθμιση του ρόλου των 
αντιπροσωπευτικών θεσμών, η 
ενίσχυση του ρόλου της κοινοβουλευ
τικής μειοψηφίας, η κατοχύρωση της 
ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, η θέ
σπιση νέων κοινωνικών δικαιωμάτων 
των εργαζομένων, ο διαχωρισμός κρά- 
τους-εκκλησίας. Ο Συνασπισμός είναι 
αντίθετος με ανάθεση αποφασιστικών 
αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο της Δημο
κρατίας, όπως υποστηρίζουν οι συντη
ρητικές δυνάμεις. Πιστεύει όμως ότι ο 
Πρόεδρος μπορεί να ασκεί έναν ουσια
στικό διαμεσολαβητικό ρόλο σε συνεν
νόηση με τα κόμματα και με τη συναίνε
σή τους για την ανεύρεση δημοκρα
τικών διεξόδων στην πολιτική ζωή και 
την ομαλή προσφυγή στη λαϊκή ετυμη
γορία. Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται

να διασφαλιστεί ο κυρίαρχος ρόλος της 
Βουλής και να προσδοθεί στο θεσμό 
της διάλυσής της η απαιτούμενη ευελι
ξία.

Ο Συνασπισμός δηλώνει ότι η δημο
κρατική του καινοτομία δεν συνίσταται 
μόνο στη δημιουργία νέων θεσμών και 
στη συνταγματική του πολιτική, αλλά 
και στον πλήρη σεβασμό, τη δημοκρα
τική και για όλους δεσμευτική λειτουρ
γία του θεσμικού και συνταγματικού 
πλαισίου. Στην άσκηση της εξουσίας με 
ριζικά διαφορετικό και γνήσια δημοκρα
τικό τρόπο;

ΜΕΡΟΣ Γ:
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ

Σκοπός της κοινωνικής και οικονο
μικής ανάπτυξης που υποστηρίζει ο Συ
νασπισμός είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Η 
ικανοποίηση των προσωπικών και κοι
νωνικών του αναγκών, άμεσων και μελ
λοντικών, πρέπει νό γίνει σκοπός και 
κίνητρο της οικονομικής ανάπτυξης.

Ο Συνασπισμός υποστηρίζει μέτρα 
και πολιτικές που εξασφαλίζουν άμεση 
ανακούφιση των εργαζομένων από τα 
πιεστικά τους προβλήματα. Ταυτόχρονα 
δίνει βάρος στη δημιουργία των προϋ
ποθέσεων για τη ριζική αλλαγή των κοι
νωνικών συνθηκών και του συνολικού 
πολιτιστικού περιβάλλοντος όπου ζει, 
δουλεύει και αναπτύσσει τις ατομικές 
και κοινωνικές του αξίες ο εργαζό
μενος, ο κάθε πολίτης, με στόχο τη δια

μόρφωση συνθηκών ελεύθερης ανά
πτυξης και πραγμάτωσης των δημιουρ
γικών ικανοτήτων όλων των μελών της 
κοινωνίας.

Απασχόληση

Η πλήρης απασχόληση, επομένως 
και η καταπολέμηση της ανεργίας, απο
τελούν πρωταρχικό στόχο της αναπτυ
ξιακής πολιτικής του Συνασπισμού και 
βασικό κριτήριο της επιτυχίας της. Η 
πλήρης κατάκτηση του στόχου αυτού 
συνδέεται με τη συνολική προοπτική 
που διανοίγει το πρόγραμμα του Συνα- 

. σπισμού. Αμεσα θα επιδιωχθεί η προ
γραμματισμένη αξιοποίηση όλων των 
παραγωγικών δυνατοτήτων της ελλη
νικής οικονομίας, περιλαμβανομένου 
και του τομέα των υπηρεσιών. Συντονι
σμένες πολιτικές για τη βαθμιαία 
μείωση του χρόνου εργασίας. Συνεχής 
προσπάθεια για την επανεκπαίδευση 
και επανειδίκευση των εργαζομένων. 
Εγκαιρη αναδιάρθρωση και προγραμμα
τισμένη ανακατανομή της απασχό
λησης, ιδιαίτερα στη δημόσια διοίκηση. 
Ανασυγκρότηση και ανάπτυξη των βιώ
σιμων προβληματικών επιχειρήσεων.

Ο Συνασπισμός υποστηρίζει την επι
δότηση των ανέργων και την κατοχύ
ρωση των ασφαλιστικών και των κοινω
νικών τους δικαιωμάτων.

Εισόδημα

Ο Συνασπισμός θεωρεί ότι κάθε 
προσπάθεια ανασυγκρότησης και 
εκσυγχρονισμού της ελληνικής οικονο
μίας πρέπει να βασίζεται στην εγγύηση 
της αγοραστικής δύναμης των μισθών 
και των ημερομισθίων και στην ουσία-
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επιστήμης και να συμβάλλει στην παγ
κόσμια έρευνα για την καταπολέμηση 
των σύγχρονων σύνθετων προβλημάτων 
(καρκίνος, AIDS κλπ.)

Ο ιδιωτικός τομέας έχει να παίξει 
έναν ουσιαστικό ρόλο. Η υγεία όμως 
δεν μπορεί να αποτελέσει χώρο κερ
δοσκοπίας. Η άσκηση των δραστηριοτή
των του πρέπει να βρίσκεται μέσα στο 
πλαίσιο και τις στρατηγικές επιλογές 
της πολιτικής υγείας της Πολιτείας. Το 
επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών 
να υπόκειται σε αυστηρούς όρους και 
αρχές κοινωνικού ελέγχου.

Ο Συνασπισμός υποστηρίζει τη θέ
σπιση ισχυρών οικονομικών και ηθικών 
κινήτρων για το υγειονομικό προσωπικό 
των δημόσιων ιδρυμάτων, την αποκέν
τρωσή του και τη βελτίωση της υλικοτε- 
χνικής υποδομής, με ταυτόχρονη ανά
πτυξη του μετώπου αντίστασης και ευ
θύνης υγειονομικών και λαού ενάντια σε 
φαινόμενα αδιαφορίας, συναλλαγής και 
αποδιοργάνωσης που χαρακτηρίζουν τη 
σημερινή κατάσταση.

Βασικό στοιχείο της πολιτικής του 
Συνασπισμού είναι να παίρνεται υπόψη 
η διάσταση της υγείας στον προγραμ
ματισμό όλων των τομέων της οικονο
μικής και κοινωνικής ανάπτυξης, τη βιο
μηχανία, την αγροτική οικονομία, τη 
στέγαση κ.λ.π. Προτεραιότητα έχει η 
διαμόρφωση συνολικής πολιτικής για 
την προστασία του περιβάλλοντος, για 
τα προϊόντα καπνού και το κάπνισμα, 
για τη διατροφή και τα τρόφιμα.

στική συμμετοχή των εργαζομένων στα 
αποτελέσματα από την αύξηση της πα
ραγωγής και της παραγωγικότητας. Η 
γνήσια ΑΤΑ κατοχυρώνεται και συνο
δεύεται με τη ικανοποίηση των αιτημά
των του συνδικαλιστικού κινήματος για 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, την κύ
ρωση της 151 ΔΣΕ, τις κλαδικές συμβά
σεις. Υποστηρίζει την άμεση μείωση 
της φορολογίας των υπερφορολογού- 
μενων στρωμάτων, κυρίως των μι
σθωτών και των συνταξιούχων, τη στή
ριξη του εισοδήματος των εργαζόμενων 
αγροτών, επαγγελματιών και των άλλων 
λαϊκών στρωμάτων, την εξίσωση, στην 
πράξη, της αμοιβής για ίση δουλιά 
ανδρών και γυναικών, Ελλήνων και αλ
λοδαπών εργαζομένων.

Κοινωνική ασφάλιση
Είναι επείγουσα ανάγκη να αναμορ

φωθεί ριζικά το σύστημα της κοινωνικής 
ασφάλισης, ώστε να εξασφαλίζει τις 
ανάγκες των συνταξιούχων για μια ζωή 
αντάξια της προσφοράς τους στη κοι
νωνία. Να καλύπτει όλους τους εργαζό
μενους, απασχολούμενους και άνερ
γους. Να παρακολουθεί και να ανταπο- 
κρίνεται στη διεύρυνση και τη μεγάλη 
διαφοροποίηση των αναγκών για ασφα
λιστική κάλυψη.

Ο Συνασπισμός υποστηρίζει την 
ενίσχυση του κοινωνικού χαρακτήρα της 
κοινωνικής ασφάλισης και την αντί
κρουση των τάσεων ιδιωτικοποίησης, 
που οδηγούν στην υπαγωγή, ιδιαίτερα 
των πιό αποδοτικών τομέων ασφάλισης, 
στο ιδιωτικό κεφάλαιο με τελικό αποτέ
λεσμα την υπονόμευση του συστήματος 
της κοινωνικής ασφάλισης. Τάσσεται 
υπέρ λύσεων που οδηγούν στο ξεπέρα
σμα του σημερινού κατακερματισμού 
των ασφαλιστικών οργανισμών και των

Παιδεία

θεμελιώδες στοιχείο της ανάπτυξης 
νέου τύπου που προτείνει ο Συνασπι
σμός είναι η αναγνώριση της υγείας του 
ατόμου ως σπουδαιότατης κοινωνικής 
αξίας. Προϋπόθεση μιας τέτιας ανά
πτυξης είναι η ύπαρξη διευρυμένης κοι
νωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης.

Με αυτές τις κατευθυντήριες αρχές, 
ο Συνασπισμός θα αγωνιστεί για να δια
μορφωθεί ένα ολοκληρωμένο και ανα
βαθμισμένο εθνικό σύστημα υγείας, 
που να αμβλύνει τις ανισότητες, να 
προστατεύει και να βελτιώνει την υγεία, 
να κάνει προσιτή στον κάθε πολίτη μια 
σύγχρονη και ισότιμη υγειονομική φρον
τίδα. Προτεραιότητα θα δοθεί στην 
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με ιδιαί- 
τερή προσοχή στα προβλήματα των ευ
παθών ομάδων του πληθυσμού και των 
ατόμων με ειδικές ανάγκες. Στα προ
βλήματα που συνδέονται με τη σχολική 
υγιεινή, την ασφάλεια και την υγιεινή 
στους τόπους δουλιάς και γενικότερα 
τα αποκεντρωμένα προγράμματα πρό
ληψης.

Είναι επείγουσα ανάγκη να ξεπερα- 
στεί ο σημερινός άδικος και σπάταλος 
τρόπος λειτουργίας των νοσοκομείων 
και γενικότερα του υγειονομικού συστή
ματος και να εξασφαλιστεί ορθολογική 
κατανομή των πόρων και του υγειονομι
κού προσωπικού. Να εφαρμοστεί συνο
λική πολιτική σχετικά με το φάρμακο 
(έρευνα -  παραγωγή -  διάθεση) και την 
καταπολέμηση της ανορθολογικής κα
τανάλωσης φαρμάκων.

Μοχλός ανάπτυξης του εθνικού συ
στήματος υγείας είναι ο δημόσιος το
μέας.

Ο Συνασπισμός τάσσεται υπέρ ενός 
δημόσιου τομέα υγείας με υψηλή απο- 
δοτικότητα, ικανού να καλύπτει ουσια
στικά τις μεταβαλλόμενες ανάγκες 
όλων των περιοχών και κοινωνικών ομά
δων, να αφομοιώνει τα επιτεύγματα της

Για το Συνασπισμό της Αριστερός και 
της Προόδου η παιδεία αποτελεί αδια
πραγμάτευτη κοινωνική αξία και η 
εκπαίδευση είναι ένα κάτεξοχήν κοινω
νικό αγαθό.

Γιαυτό η εκπαίδευση δεν μπορεί να 
αφεθεί στους νόμους της προσφοράς 
και της ζήτησης, αλλά πρέπει να υπα
χθεί σε ένα κοινωνικά ελεγχόμενο προγραμματισμό.

Η συντηρητική ιδεολογία και πολιτι
κή καλλιεργούν την ψευδαίσθηση ότι 
είναι δυνατό να λυθούν τα προβλήματα 
της παιδείας με τη μετατροπή των 
εκπαιδευτικών θεσμών σε ένα ανταγω
νιστικό σύστημα προσφοράς και ζή
τησης. Σε ένα σύστημα που στη πράξη 
θα υποτάσσει την εκπαιδευτική διαδι
κασία στις μεταβαλλόμενες ανάγκες 
αξιοποίησης του μεγάλου κεφαλαίου. 
Οι αντιλήψεις αυτές αποτελούν βάση 
για πολιτικά επικίνδυνες προοπτικές. 
Αφαιρούν από το δημόσιο αγαθό που 
λέγεται εκπαίδευση συστατικά του 
στοιχεία όπως είναι η κοινωνική αλλη
λεγγύη και η καλλιέργεια κριτικής και 
χειραφετημένης σκέψης. Αφαιρούν 
ταυτόχρονα από την παιδεία, την επι
στήμη και την έρευνα, το βαθιά κοινωνι
κό τους χαρακτήρα.

Το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας 
μας χρειάζεται ριζική δημοκρατική με
ταρρύθμιση που να το κάνει ικανό να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της 
νέας τεχνολογίας, της διεθνοποίησης 
της γνώσης και της νέου τύπου ανά
πτυξης που έχει ανάγκη η χώρα μας. Γ ια 
το σκοπό αυτόν ο Συνασπισμός της Αρι
στερός και της Προόδου θα αγωνιστεί 
για να προωθηθούν άμεσα οι ακό
λουθες αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύ- 

«. στηιια:

I . Ριζικές μεταρρυθμίσεις του 
ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και των 
τριών βαθμιδών. Κύριοι άξονες των με- 

• ταρρυθμίσεων αυτών θα πρέπει να είναι: 
Συμμετοχή όλων των σχετικών φορέων, 
διαφάνεια και δημοκρατική οργάνωση 
των εκπαιδευτικών διαδικασιών. Απαγκί
στρωση από τις αυταρχικές και γραφειο
κρατικές κηδεμονίες της κεντρικής 
εξουσίας. Κατοχύρωση του ρόλου της 
αυτοδιοίκησης. Στα θεσμικά όργανα δια
μορφώνεται ο σχεδιασμός της εκπαιδευ
τικής πολιτικής, ο τρόπος εφαρμογής 
της και η συνεχής επανεξέτασή της.

μεγάλων ανισοτήτων του ασφαλιστικού 
συστήματος με τη συναίνεση των ασφα
λιστικών οργανισμών και των 
σμένων.

Ιδιαίτερα για το ΙΚΑ και τους άλλους 
μεγάλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, 
όπου ασφαλίζεται η συντριπτική πλειο
νότητα των εργαζομένων, επείγει η 
εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προ
γράμματος για την εξυγίανση των οικο
νομικών τους. Αυτό πρέπει να περιλαμ
βάνει την αυστηρή καταπολέμηση της 
εισφοροδιαφυγής, την άμεση καταβολή 
των οφειλών του δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα, την οικονομικά αποδοτική αξιο
ποίηση των αποθεματικών και την αναγ
καία κρατική επιχορήγηση, προκειμέ- 
νου να ξεπεραστεί η τεράστια δανειακή 
επιβάρυνση στην οποία οδήγησε η μέ
χρι τώρα πολιτική των κυβερνήσεων του 
ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ

Η πολιτική για την κοινωνική ασφά
λιση μαζί με τη γενικότερη κοινωνκή και 
πολιτιστική πολιτική πρέπει να παίρνουν 
υπόψη τους και να συμβάλλουν στην 
αντιμετώπιση του οξύτατου δημογραφι- 
κού προβλήματος της χώρας.

Η φροντίδα για την υγεία, ιδιαίτερα 
στην εποχή μας, εξαρτάται κυρίαρχα 
από την προστασία του φυσικού και ερ
γασιακού περιβάλλοντος, την άνοδο του 
βιοτικού επιπέδου, την καταπολέμηση 
των ναρκωτικών, την αναβάθμιση του 
μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου 
του λαού, καθώς και από τις καθημε
ρινές ανθρώπινες σχέσεις και τον τρόπο 
ζωής.

Ο Συνασπισμός υποστηρίζει τον 
αναπροσανατολισμό των δαπανών για 
την υγεία, ως στοιχείο της γενικότερης 
επανιεράρχησης των δημόσιων δα
πανών.

ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡ00Λ0Υ



2 . Γενίκευση της προσχολικής 
αγωγής, ώστε να είναι προσιτή σε όλα τα 
στρώματα της ελληνικής κοινωνίας.

Η υποχρεωτική εκπαίδευση, που σή
μερα παρέχεται στο Δημοτικό και Γυμνά- 
σιο, πρέπει να παρέχεται σε ενιαίο, εν- 
νιάχρονο σχολείο.

Οι υπάρχοντες τύποι Λυκείου πρέπει 
να αντικατασταθούν από ένα ενιαίο Δη
μόσιο Λύκειο χωρίς διάκριση μεταξύ τε
χνικής και γενικής εκπαίδευσης, που θα 
προσφέρει εφόδια επαγγελματικού προ
σανατολισμού. Να γίνει υποχρεωτική η 
φοίτηση και στο Λύκειο, ώστε να διαμορ
φωθεί προοπτικά ενιαία δημόσια και 
υποχρεωτική εκπαιδευτική διαδικασία 
από την προσχολική ηλικία ως τα 18 χρό
νια.

Μέχρι την καθιέρωση της υποχρεω
τικής φοίτησης και στο Λύκειο, πρέπει 
να υπάρχουν σχολές και προγράμματα 
τεχνικής -  επαγγελματικής κατάρτισης 
για τους απόφοιτους της εννιάχρονης 
εκπαίδευσης που δεν συνεχίζουν στο 
Λύκειο. Πρέπει επίσης να καθιερωθούν 
σπουδαστικές υποτροφίες για μαθητές 
του Λυκείου.

λ  3 . Ανάπτυξη της επιστήμης, της τε
χνολογίας και της τέχνης με αναβαθμι
σμένες προπτυχιακές σπουδές στην τρι
τοβάθμια εκπαίδευση.

Συνολική επανεξέταση του ρόλου των 
ΤΕΙ και των σχέσεών τους με τα ΑΕΙ.

Εκδημοκρατισμός των ΑΕΙ. Ουσιαστι
κή κατοχύρωση της πλήρους αυτοδιοί
κησης των ΑΕΙ, πράγμα που σημαίνει 
διασφάλιση της ακαδημαϊκής αυτοτέ
λειας και της οικονομικής αυτάρκειάς 

-* τους
4 . θεσμοθέτηση συστηματικών με

ταπτυχιακών σπουδών στα ΑΕΙ, ανά
πτυξη της επιστημονικής έρευνας και 
ουσιαστική και ισότιμη συνεργασία ΑΕΙ 
και ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας.

5. Καλλιέργεια και εμπέδωση του 
ερευνητικού πνεύματος, της αναζή
τησης και κατάκτησης της γνώσης 
σ’όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού 
συστήματος από διδάσκοντες και δι
δασκόμενους.

Ειδικά προγράμματα για τον απόδημο 
ελληνισμό που να διασφαλίζουν την 
εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και 
ιστορίας, την ουσιαστική επικοινωνία 
τους με την πατρίδα, την αξιοποίηση του 
επιστημονικού του δυναμικού και την 
ενεργοποίησή του για την προβολή στο 
εξωτερικό των συμφερόντων και των πο
λιτιστικών επιτευγμάτων της χώρας μας.

Γυναίκες
Κεντρικός στόχος των αριστερών και 

προοδευτικών δυνάμεων είναι η άρση 
της καταπίεσης των γυναικών, η κατα
πολέμηση κάθε μορφής βίας που 
ασκείται επάνω τους, στον ιδιωτικό και 
δημόσιο χώρο ή στην εργασία τους και ο 
αγώνας για την κατάργηση των ανδρο
κρατικών δομών και αντιλήψεων. Οι γυ
ναίκες δεν είναι απλώς πάνω από το 
μισό του ελληνικού πληθυσμού. Είναι 
πολίτες με αυτόνομη προσωπικότητα 
και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζονται και 
όχι μόνο ως σύζυγοι, μητέρες ή εργαζό
μενες. Με βάση αυτήν την αντίληψη ο 
Συνασπισμός θεωρεί ότι η θέσπιση μέ
τρων για την ισότητα και την ισοτιμία 
είναι απαραίτητο στοιχείο της πολιτικής 
του, όμως δεν αρκεί για να αποκατα- 
στήοει τα όσα έχει κληροδοτήσει μια 
μακραίωνη ιστορία ανισότητας και κα
ταπίεσης.

Απαιτούνται ριζικές αλλαγές σε 
όλους τους τομείς της δημόσιας και 
ιδιωτικής ζωής που να στοχεύουν στην 
ανατροπή του καταμερισμού της εργα
σίας κατά φύλα και την κατάργηση των 
ποικίλων διακρίσεων σε βάρος των γυ
ναικών.

Ο Συνασπισμός επιδιώκει διορθω
τικά μέτρα που προωθούν τη σταθερή 
απασχόληση των γυναικών που επιθυ
μούν να εργάζονται, την επαγγελματική 
τους εξέλιξη και την προστασία της μη
τρότητας. Εξασφαλίζουν τα συνταξιο- 
δοτικά, ασφαλιστικά και κοινωνικά δι-
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καιώματα των γυναικών που εργάζονται 
με μειωμένο ωράριο, φασόν, προώθηση 
προϊόντων στο σπίτι ή υποαπασχολούν
ται, των γυναικών που εργάζονται σε 
οικογενειακές επιχειρήσεις χωρίς αμοι
βή και κοινωνικές παροχές, των διαζευ
γμένων νοικοκυρών. Προωθούν την ισό
τητα στις εργασιακές σχέσεις: στην 
πρόσληψη, την αμοιβή, την εξέλιξη.

Πρέπει να ενισχυθούν ηθικά και πρα
κτικά και να γίνουν αποδεκτές οι προτά
σεις των οργανώσεων και κινημάτων 
που αποσκοπούν στον καθορισμό των 
αναγκών τους από τις ίδιες τις γυ
ναίκες. Παράλληλα, η πολιτεία οφείλει 
να προωθήσει τη μελέτη και ψήφιση 
ενός νόμου-πλαίσιο που θα θεσμοθετεί 
θετικές διακρίσεις και δράσεις υπέρ 
των γυναικών και θα εξασφαλίζει έτσι 
τη συμμετοχή τους σε όλους τους το
μείς της δημόσιας ζωής. Οι πολιτικές, 
συνδικαλιστικές και κοινωνικές οργανώ
σεις πρέπει από τη μεριά τους να θε
σμοθετήσουν διαδικασίες που θα συμ
βάλουν στην εκλογή γυναικών στα διευ
θυντικά τους όργανα. Ο Συνασπισμός 
θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να 
προωθήσει την κατεύθυνση για συμμε
τοχή των γυναικών με ποσοστό 35% 
στους εκλογικούς συνδυασμούς του.

Νεολαία
Το μέλλον που ανοίγει ο Συνασπι

σμός για την ελληνική κοινωνία θα το 
φτιάξουν και θα το ζήσουν πρωταρχικά 
οι νέες και οι νέοι. Η στρατηγική και το 
πρόγραμμα του Συνασπισμού διαπνέον- 
ται στο σύνολό τους από τις ανάγκες 
της σύγχρονης νεολαίας, περιλαμβά
νουν οργανικά τις προτάσεις της, συμ
πυκνώνουν τα αιτήματά της για το δι
καίωμα στη ζωή, τη μόρφωση, την ερ
γασία, την ειδίκευση, τον ελεύθερο 
χρόνο, τον πολιτισμό, τη δημιουργία, 
την άθληση και την ψυχαγωγία. Στα φυ
σιογνωμικά χαρακτηριστικά του Συνα
σπισμού μπορεί και πρέπει να αποτυ- 
πώνονται οι αναζητήσεις, ο ριζοσπαστι
σμός, η αμφισβήτηση, η αυτενέργεια 
και η πρωτοβουλία των νέων ανθρώπων.

Αμεσης προτεραιότητας θέμα είναι η 
επιδίωξη για αποφασιστική αύξηση της 
απασχόλησης των νέων, οι ιδιαίτερες 
συνθήκες εργασίας και επαγγελματικής 
τους κατάρτισης και η καταπολέυηση 
της ανεργίας, που σήμερα χτυπάει ιδιαί
τερα τις νέες και τους νέους. Πρώτα 
μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση, πέρα 
από τη γενικότερη αναπτυξιακή πολι
τική, προτείνονται: Η σχεδιασμένη σύν- 
,δεση σπουδών και εργασίας. Η εξασφά
λιση επιδόματος ανεργίας για τους 
ανέργους από 18 ετών, χωρίς ιδιαίτερες 
και στην ουσία απαγορευτικές προϋπο
θέσεις.

Ο Συνασπισμός επιδιώκει την οργα
νική σύνδεση των νέων με τους δημο
κρατικούς θεσμούς, ιδιαίτερα με την 
τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, 
τη διευκόλυνση της συμμετοχής τους 
στη διοίκηση των δραστηριοτήτων που 
τους αφορούν (σχολείο, αθλητισμός, 
πολιτιστικά κέντρα και, στέκια νεο
λαίας), τη δημιουργία νέων θεσμών, 
που θα κατοχυρώνουν ένα ενεργότερο 
ρόλο της νεολαίας στην κοινωνική και 
πολιτική ζωή.

Οικολογική ανανέωση 
και προστασία

Η προστασία και η αναβάθμιση του 
περιβάλλοντος, που αποτελεί ατομική 
και συλλογική ανγκη των πολιτών, γίνε
ται όλο και περισσότερο βασική προτε
ραιότητα. Ο Συνασπισμός πιστεύει ότι 
για την προστασία του περιβάλλοντος 
δεν αρκούν μόνο τα αναγκαία μέτρα του 
κράτους και οι πολιτικές. Απαιτούνται 
νέες αξίες ζωής, σε αντιπαράθεση με 
τον άκρατο καταναλωτισμό και αλλαγές 
στον τρόπο της ζωής μας, στις συνή
θειες και τις πρακτικές όλων μας. Απαι
τούνται ατομικές και συλλογικές θυ
σίες. Για την κοινωνία η υποβάθμιση 
του περιβάλλοντος αποτελεί κόστος, 
ενώ η προστασία του αποτελεί επέν

δυση. Με βάση την αρχή αυτή ο Συνα
σπισμός δίνει προτεραιότητα στην οικο
λογική προστασία, στο σχεδίασμά της 
ανάπτυξης και στην κατανομή των πό
ρων. θεωρεί επείγουσα ανάγκη να εν
τάξουμε οργανικά στη λειτουργία και 
την προοπτική της οικονομίας, της 
εκπαίδευσης, όλης της κοινωνίας, βα
σικές προτάσεις του οικολογικού κινή
ματος και πορίσματα των επιστημο
νικών ερευνών για την αποτροπή της 
οικολογικής καταστροφής και την οικο
λογική ανανέωση της κοινωνίας. Για το 
σκοπό αυτόν, πρέπει η οικολογική προ
στασία να γίνει βασικό κριτήριο σ’όλες 
τις πλευρές της πολιτικής και κοινω
νικής δράσης.

Η βιομηχανική πολιτική πρέπει να 
έχει βασικό στόχο της τη σταδιακή 
μείωση των βιομηχανικών ρύπων. Να 
επιβληθούν σε ρυπογόνους κλάδους και 
επιχειρήσεις προγράμματα αναδιάρ
θρωσης της τεχνολογίας και της παρα
γωγικής διαδικασίας και να απομακρυν
θούν από τις κατοικημένες περιοχές, 
εφόσον τα μέτρα αυτά δεν επαρκούν.

Η ενεργειακή πολιτική έχει μεγάλα 
περιθώρια συμβολής στην προστασία 
του περιβάλλοντος. Βασικός στόχος της 
πρέπει να γίνει η εξοικονόμηση ενέρ
γειας, γιαυτό πρέπει να στηριχτούν με 
αποφασιστικότητα όλα τα μέτρα που 
εξυπηρετούν αυτόν το στόχο. Παράλ
ληλα πρέπει να γίνει συστηματική και 
επίμονη προσπάθεια για την αποκέν
τρωση της παραγωγής και της διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας. Να αποκλειστεί 
η χρήση των πυρηνικώναντιδραστήρων 
και να ενισχυθούν σημαντικά οι έρευνες 
και οι επενδύσεις για την ανάπτυξη των 
ήπιων μορφών ενέργειας: αιολική, 
ηλιακή, γεωθερμική και θδατοπτώσεις.

Η συγκοινωνιακή πολιτική πρέπει να 
προωθεί τα μαζικά συγκοινωνιακά μέσα, 
τον εκσυγχρονισμό και επέκταση του 
σιδηροδρομικού δικτύου, την κα
τασκευή μετρά, ολοκληρωμένη πολιτική 
για το IX, (περιορισμοί στην κυκλοφο
ρία, ανανέωση παλιών αυτοκινήτων, 
καύσιμα).

Η τουριστική πολιτική πρέπει να 
αποτρέπει τάσεις γιγαντισμού και υπερ- 
συγκέντρωσης και να προωθεί εναλλα
κτικές μορφές τουρισμού με σχεδια
σμένη και ορθολογική διαχρονική κατα
νομή δτις διάφορες περιοχές της 
Χώρας.

Ο χωροταξικός και πολεοδομικός 
σχεδιασμός, καθώς και ο προγραμματι
σμός της περιφερειακής ανάπτυξης 
πρέπει να γίνονται με κριτήριο το συνο
λικό κοινωνικό συμφέρον και όχι τα ιδιο- 
τελή, ιδιωτικά ή και άλλα στενά τοπικι- 
στικά συμφέροντα. Επιβάλλεται η κα
τάρτιση εθνικού κτηματολογίου και πο
λιτική ορθολογικών χρήσεων της γης.

Η πολιτική δημοσίων επενδύσεων 
πρέπει να προσανατολιστεί σε έργα 
επεξεργασίας λυμάτων και απορριμμά
των, στην ανάπτυξη του αποχετευτικού 
δικτύου, ιδιαίτερα των μεγάλων πόλεων, 
με παράλληλα έργα βασικής προστα
σίας και αναβάθμισης του περιβάλ
λοντος. Η χωροθέτηση και η σκοπιμό
τητα των λεγάμενων μεγάλων έργων 
πρέπει να επανεξεταστούν με βάση και 
το κριτήριο των επιπτώσεων τους στο 
περιβάλλον.

Η ανάπτυξη της επιστημονικής 
έρευνας και η παραγωγική ανασυγκρό
τηση να κατευθύνονται ιδιαίτερα στη 
διερεύνηση των προβλημάτων του περι
βάλλοντος και στην ανάπτυξη κλάδων 
παραγωγής οικολογικής τεχνολογίας.

Ασκηση ενεργητικής διεθνούς πολι
τικής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τους 
διεθνείς οργανισμούς και τις διακρα
τικές συνεργασίες με στόχο την προ
στασία της ατμόσφαιρας (καταστροφή 
του όζοντος, φαινόμενο θερμοκηπίου), 
των θαλασσών, ιδιαίτερα της Μεσο
γείου, από τη ρύπανση, την αποτροπή 
των μεγάλων καταστροφών των δασών 
του πλανήτη, την από κοινού αντιμετώ
πιση οικολογικών προβλημάτων στο 
χώρο των Βαλκανίων.

Επείγοντα χαρακτήρα παίρνει η

ανάγκη προστασίας των οικοσυστημά
των. Συγκεκριμένα πρέπει:

Να προστατεύονται ουσιαστικά και 
παράλληλα να επεκταθούν οι εθνικοί 
δρυμοί.

Να καθορισθούν οι βιότοποι σαν 
απαραβίαστη εθνική περιουσία και να 
πορθούν αυστηρά μέτρα για την προ
στασία τους.

Να εφαρμοσθούν εκτεταμένα προ
γράμματα αναδάσωσης που τουλάχι
στον να ξεπερνάνΛ σε έκταση τις συν- 
τελούμενες καταστροφές. Να τροποιη- 
θει ριζικά το θεσμικό πλαίσιο για την 
προστασία και ανάπτυξη των δασών. Να 
ενισχυθούν αποφασιστικά οι μηχανισμοί 
της υποδομής και επιστημονικοτεχνικής 
οργάνωσης της πρόληψης των πυρκα
γιών, της πυροπροστασίας και πυρό
σβεσης.

Να προστατευθούν οι θάλασσες, οι 
λίμνες και τα ποτάμια. Να απορριφθεί η 
λογική ότι είναι «τετελεσμένο γεγονός» 
η μετατροπή ορισμένων «κλειστών» 
κόλπων (Ελευσίνα, Θερμαϊκός, Παγα- 
σητικός κ.α.) σε νεκρές περιοχές από 
τη ρύπανση.

Ο Συνασπισμός θα αγωνιστεί για τις 
θεσμικές ρυθμίσεις που είναι αναγκαίες 
για την προώθηση τέτιας πολιτικής, για 
την κατανομή των πόρων σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της, για αυστηρές κυρώ
σεις σε όσους την παραβιάζουν.

Οι παραπάνω κατευθύνσεις αποτε
λούν τη βάση των συγκεκριμένων προ
γραμμάτων του Συνασπισμού για την 
αντιμετώπιση του νέφους της Αθήνας 
και για τις άλλες ιδιαίτερα βεβαρυμένες 
περιοχές της χώρας.

Πολιτισμός
Το πρόγραμμα του Συνασπισμού στο 

σύνολο του αποτελεί μιά σύγχρονη αρι
στερή πολιτιστική πρόταση. Γίνεται σή
μερα συνείδηση των αριστερών-προο- 
δευτικών δυνάμεων ότι ο πολιτισμός 
εκφράζει κοινωνικές ανάγκες ζωτικής 
σημασίας και πρέπει να αντιμετωπίζεται 
ως ενιαίο σύνολο που διαπερνά και συ
νενώνει ευρύτερες πτυχές της κοινω
νικής ζωής: Τις αξίες, τις διανοητικές 
δραστηριότητες, την καλλιτεχνική 
έκφραση, τα πολιτιστικά πρότυπα, τους 
τρόπους ζωής και την καθημερινότητα 
των ανθρώπων, την ποιότητα και την. 
αισθητική των βιομηχανικών προϊόντων, 
την-αρχιτεχτονική, το περιβάλλον, την 
πολιτική πρακτική.

Στόχος της πολιτιστικής πολιτικής 
του Συνασπισμού είναι η εξύψωση της 
ανθρώπινης προσωπικότητας, η ποιο
τική ενίσχυση του συνολικού τρόπου 
ζωής των πολιτών, η ενίσχυση των κοι
νωνικών αξιών, ο εκσυγχρονισμός και η 
αναζωογόνηση των ζωντανών πολιτι
στικών κυττάρων της κοινωνίας, με την 
άσκηση του κοινωνικού δικαιώματος 
της συμμετοχής και της απόλαυσης ευ
ρύτατου φάσματος πολιτιστικών 
αγαθών στα οποία περιλαμβάνονται: οι 
τέχνες και τα γράμματα, η εκπαίδευση, 
οι επιστήμες και η έρευνα, η γλώσσα, ο 
πολιτιστικός πλούτος και η πολυφωνία 
στα μαζικά μέσα ενημέρωσης, καθώς 
και ένα χωρίς περιορισμούς πλέγμα 
δραστηριοτήτων του ελεύθερου χρό
νου.

Βασικές προϋποθέσεις της πολιτι
στικής ανάπτυξης είναι:

Τα μεγάλα επενδυτικά προγράμματα 
του κράτους στην πολιτιστική υποδομή, 
που δεν περιορίζεται στον κτιριακό και 
άλλον εξοπλισμό, αλλά αφορά έρευνες, 
λειτουργικές ανάγκες, καλλιτεχνική 
'παιδεία, εκπαίδευση του προσωπικού 
και των στελεχών του πολιτιστικού το
μέα, προγραμματισμό της ολοκληρω
μένης εφαρμογής των νέων τεχνολο
γιών στην παραγωγή, διανομή και κατα
νάλωση των πολιτιστικών αγαθών. 
Επίσης η διατύπωση συγκεκριμένων 
πολιτιστικών προγραμμάτων σε κεν
τρικό και περιφερειακό επίπεδο. Η υπο
στήριξη των πολιτιστικών πρωτοβουλιών 
της τοπικής αυτοδιοίκησης, των κοινω
νικών οργανώσεων και των ομάδων πο
λιτών. Η ριζική μετατροπή του χαρα-



βλήμα στέγης για μεγάλο αριθμό εργα
ζομένων. Απαιτούνται άμεσα και απο
φασιστικά μέτρα σε τρεις κατευθύν
σεις:

Επαρκής και χαμηλότοκος δανει-ί 
σμός, που δε μπορεί να δόσει λύση πα-| 
ρά μόνο για περιορισμένες κατηγορίες 
του πληθυσμού.

Εφαρμογή προγράμματος σχέδια·» 
σμένης παρέμβασης στην παραγωγή 
κατοικίας, που σε τοπικό επίπεδο θα 
σχεδιάζεται και θα υλοποιείται με την 
αποφασιστική συμβολή της Τοπικής Αυ
τοδιοίκησης. Αυτό θα εξασφαλίζει τη 
συνεχή παραγωγή κατοικιών ανάλογα 
με τις ανάγκες, τη μείωση του κόστους 
παραγωγής της κατοικίας και θα προω
θεί την ανάπλαση του οικιστικού και του 
πολεοδομικού περιβάλλοντος. Στα 
πλαίσια αυτά πρέπει να αξιοποιηθούν 
ορθολογικά τα σημερινά κεφάλαια των 
οργανισμών στέγασης και να συντονι
στεί η δράση τους. Να αυξηθεί η εργο- 
δοτική εισφορά στον ΟΕΚ και η κρατική 
επιδότηση. Να διατεθεί δωρεάν δημό
σια κτηματική περιουσία στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και σε κρατικούς φορείς 
στέγασης για την κατασκευή κατοικιών.

Ειδικά μέτρα προστασίας για τους 
ενοικιαστές. Με τη συνεργασία δημό
σιων στεγαστικών φορέων και τοπιής 
αυτοδιοίκησης να εφαρμοστούν προ
γράμματα μακρόχρονης ενοικίασης με 
χαμηλό ενοίκιο σε εργατικές οικογέ
νειες. Ειδικά ευνοϊκά μέτρα για τα νεα
ρά ζευγάρια, τους πολύτεκνους και για 
άτομα με ειδικές ανάγκες.

Αθλητισμός
Ο Συνασπισμός της Αριστερός και 

της Προόδου, θα αγωνιστεί για την:
Καθιέρωση νέων αθλητικών θεσμών 

και νόμων, προσαρμοσμένων στα σύγ
χρονα δεδομένα, που θα εξασφαλίζουν 
στον αθλητισμό τη διοικητική του αυτό- \ 
νομία, την εξυγίανσή του, τον πλήρη 
εκδημοκρατισμό και τη δυνατότητα να 
αντιμετωπίσει όλα τα φαινόμενα παρα
κμής που τον χαρακτηρίζουν σήμερα.

Ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού 
και κυρίως του σχολικού, που αποτελεί 
τη βασική έκφρασή του. Δημιουργία νο
μοθετικού πλαισίου που θα κατοχυρώ
νει την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως έναν 
βασικό φορέα ευθύνης για το μαζικό 
αθλητισμό.

Επαρκή χρηματοδότηση του αθλητι
σμού και επέκταση της αθλητικής υπο
δομής.

ΜΕΡΟΣ Δ:
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟ
ΤΗΣΗ ΚΑΙ ΝΕΟΥ 
ΤΥΠΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

καία εξαιτίας και των σοβαρών ανακα- 
τάξεων που συντελούνται στο διεθνές 
σύστημα καταμερισμού της εργασίας 
και της εντεινόμενης διεθνοποίησης 
των οικονομιών. Δεν μπορεί να προω
θηθεί με πολιτικές εθνικού απομονωτι
σμού ή παθητικής προσαρμογής στους 
μηχανισμούς της διεθνούς καπιταλι
στικής αγοράς. Αλλά με μιά πολιτική 
ικανή να εξασφαλίζει την οικονομική 
βιωσιμότητα και γρήγορη προσαρμογή 
της ελληνικής οικονομίας στη μεταβαλ
λόμενη διεθνή οικονομία. Να κατακτά 
μιά παραγωγική εξειδίκευση της ελλη
νικής οικονομίας και νέα επίπεδα οικο
νομικής αποτελεσματικότητας, διεθνώς 
ανταγωνιστικά.

Αυτές οι κεντρικές κατευθύνσεις 
του Συνασπισμού βρίσκονται στον αντί
ποδα των επιδιώξεων για συντηρητική 
αναδιάρθρωση της οικονομίας. Τέτια 
αναδιάρθρωση επιχειρείται σήμερα με 
την παράδοση της οικονομίας στις 
άναρχες δυνάμεις της αγοράς, που 
ελέγχονται από ισχυρά ιδιωτικά και μο
νοπωλιακά συμφέροντα. Η κατεύθυνση 
αυτή εντείνει την κερδοσκοπία, τον πα
ρασιτισμό. Φέρνει νέες εξαρτήσεις και 
συνολικά είναι σε βάρος των εργαζομέ
νων και του μέλλοντος της ελληνικής 
κοινωνίας.

Η ανασυγκρότηση και η ανάπτυξη με 
τους συγκεκριμένους στόχους και τα 
κοινωνικά κριτήρια που προτείνει ο Συ
νασπισμός θα ανοίγει το δρόμο της και 
θα πραγματοποιείται σε αντίθεση με οι
κονομικά συμφέροντα που κατέχουν 
μονοπωλιακές θέσεις και κυριαρχούν 
την οικονομία και την πολιτική. Σε αντί
θεση με το διαμορφωμένο σύστημα 
σχέσεων που καταδικάζει τη χώρα μας 
σε εξαρτημένη θέση στο διεθνή κατα
μερισμό εργασίας, καθώς και με τις 
συντηρητικές επιλογές που κυριαρχούν 
σήμερα στην ΕΟΚ. Σε αντίθεση με νοο
τροπίες και πρακτικές εύκολου πλουτι
σμού, βολέματος και κοινωνικού παρα
σιτισμού.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕ 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙ
ΣΜΟ, ΦΙΛΟΛΑΪΚΟ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

κτήρα των δημόσιων φορέων στον πολι
τισμό και η δυναμική ενεργοποίηση 
τους για τη διευκόλυνση της πολιτι
στικής παραγωγής χωρίς κρατική χει
ραγώγηση, ισοπέδωση, γραφειοκρατι- 
κοποίηση και παροχές χωρίς κριτήρια. Η 
δημιουργία σύγχρονης εθνικής πολιτι
στικής και ψυχαγωγικής βιομηχανίας σε 
όλα τα πολιτιστικά προϊόντα με υψηλές 
ποιοτικές προδιαγραφές, η οποία θα 
απαντά στις ανάγκες της ελληνικής κοι
νωνίας και θα μπορεί να καταχτά καλύ
τερες θέσεις στην ευρωπαϊκή και παγ
κόσμια πολιτιστική επικοινωνία. Η εν
θάρρυνση με κατάλληλα κίνητρα του 
ιδιωτικού και συνεταιριστικού τομέα, 
αλλά και της ατομικής καλλιτεχνικής 
δραστηριότητας για την αναβάθμιση της 
καλλιτεχνικής παραγωγής. Η χορηγία 
ιδιωτών σε πολιτιστικές δραστηριότητες 
πρέπει να κατευθύνεται σε πολιτιστι
κούς θεσμούς διαφανείς, με κοινωνική 
συμμετοχή και έλεγχο, ώστε να μην 
αποτελούν δίαυλους πολιτιστικής χει
ραγώγησης. Η διατύπωση ενός συνολι
κού χάρτη δικαιωμάτων των καλλι
τεχνών. Η στήριξη των νέων δημιουργών 
και η ολόπλευρη ενίσχυση των καινοτό- 
μων, των ταλέντων, των πρωτοπόρων.

Το αίτημα για δημοκρατία στον πολι
τισμό σημαίνει για την Αριστερά: Ελευ
θερία σκέψης, δημιουργίας, πολιτι
στικής και καλλιτεχνικής έκφρασης. 
Ελευθερία παραγωγής ενάντια στους 
καταναγκασμούς και την εμπορευματο- 
ποίηση της τυφλής κερδοσκοπικής 
αγοράς. Ελεύθερη αντιπαράθεση ρευ
μάτων, σχολών, αντιλήψεων. Ελεύθερο 
πολιτιστικό περιβάλλον, που είναι μιά 
προϋπόθεση της βαθύτερης επικοινω
νίας του δημιουργού με το κοινό. Υλο
ποίηση του δικαιώματος του κάθε πο
λίτη, άνδρα και γυναίκας, να κάνει 
κτήμα του τα προϊόντα του πολιτισμού.

Η διεθνοποίηση της πολιτιστικής 
ζωής, που επιταχύνεται ιδιαίτερα με τις 
νέες δυνατότητες των σύγχρονων τε
χνολογικών μέσων επικοινωνίας, δε ση
μαίνει για το Συνασπισμό εγκατάλειψη 
της εθνικής πολιτιστικής ταυτότητας 
και ισοπέδωση. Σημαίνει γόνιμο αλλη- 
λοεμπλουτισμό της με την ευρωπαϊκή 
και παγκόσμια πολιτιστική ταυτότητα. Η 
αναβάθμιση και στήριξη της εθνικής πο
λιτιστικής παραγωγής, η προβολή σε 
διεθνή κλίμακα των αξιόλογων έργων 
του εθνικού πολιτισμού, η προστασία 
της πολιτιστικής κληρονομιάς, η καλ
λιέργεια της εθνικής γλώσσας μπορεί 
και πρέπει να συμπληρώνονται με τις 
διεθνείς ανταλλαγές, την ανοιχτή επι
κοινωνία με τα ζωντανά καλλιτεχνικά 
ρεύματα του πλανήτη, τις διεθνείς συ
νεργασίες στην πολιτιστική παραγωγή, 
τη διεκδίκηση ενός σημαντικού ρόλου 
για την ελληνική πολιτιστική και καλλι
τεχνική δημιουργία, στη διαμόρφωση 
των κοινών πολιτικών της Κοινότητας.

Ο Συνασπισμός θα ακολουθήσει μια 
πολιτική που θα αναγνωρίζει τη σημασία 
και την προτεραιότητα της πολιτιστικής 
ανάπτυξης, θα σέβεται την αυτονομία 
της, καλλιεργώντας έτσι το έδαφος 
όπου θ’ανθίσουν νέα πολιτιστικά φαινό
μενα και πρότυπα, ριζοσπαστικές δια
νοητικές κα'ι καλλιτεχνικές εκφράσεις 
και η πολιτιστική οντότητα του πολίτη.

Ο Συνασπισμός δεν εναποθέτει απο
κλειστικά στο κράτος την υλοποίηση 
της πολιτιστικής του πολιτικής. Επιδιώ
κει μια πολιτιστική αναγέννηση στην ελ
ληνική κοινωνία που θα εκφράζεται με 
μεγάλα πολιτιστικά, κοινωνικά κινή
ματα, ρεύματα και αναζητήσεις, θα 
εξυψώνει τα αισθητικά κριτήρια του 
λαού, θα καλλιεργεί τον οραματισμό 
που εμπνέει τα υψηλά έργα, τα οποία 
προσελκύουν το μεγάλο κοινό ή και 
εκφράζουν πολιτιστικές πρωτοπορίες, 
θα ενθαρρύνει τον γόνιμο και ριζοσπα
στικό ρόλο της αυτόνομης κριτικής στη 
διαδικασία της πολιτιστικής παραγωγής.

Κατοικία
Η διαμόρφωση των ενοικίων και του 

κόστους της κατοικίας σε υψηλά επί
πεδα έχει δημιουργήσει σοβαρό πρό-

0 Συνασπισμός προσβλέπει σε οικο
νομία σύγχρονη, προσανατολισμένη 
στην ικανοποίηση των κοινωνικών 
αναγκών, ικανή να εξασφαλίζει πριν 
απ’όλα την απασχόληση και να σέβεται 
το περιβάλλον. Η πραγματοποίηση του 
στόχου αυτού απαιτεί ριζικές αλλαγές 
και μετασχηματισμούς όχι μόνο στην οι
κονομία, αλλά συνολικά στην κοινωνία. 
Αλλαγές που να συγκροτούν μιά συνο
λικά νέου τύπου ανάπτυξή της ελλη
νικής κοινωνίας και οικονομίας με σο
σιαλιστική προοπτική.

Η ανασυγκρότηση της οικονομίας εί
ναι ουσιαστική πλευρά αυτής της συνο
λικής αναπτυξιακής διαδικασίας. Επι
βάλλεται ως άμεση και επείγουσα 
ανάγκη, από τη βαθιά και μακρόχρονη 
διαρθρωτική κρίση στην οποία έχει οδη
γηθεί ο τρόπος ανάπτυξης και η πολι
τική που εφαρμόστηκε μεταπολεμικά.

Η ανασυγκρότηση αυτή γίνεται αναγ

Προγραμματισμός 
ανασυγκρότησης 
και ανάπτυξης

Ολες οι οικονομικές λειτουργίες του 
κράτους πρέπει να αποκτήσουν διαφά
νεια, αναπτυξιακό προσανατολισμό και 
φιλολαϊκό περιεχόμενο. Αυτό θα γίνεται 
στα πλαίσια του δημοκρατικού προ
γραμματισμού που βασική του επιδίωξη 
θα είναι η εναρμόνιση των επιμέρους 
στόχων και παραγωγικών πρωτοβουλιών 
με τη συνολική κατεύθυνση της ανα
συγκρότησης και την ικανοποίηση των 
κοινωνικών αναγκών.

Το γενικό μακρόχρονο σχέδιο θα 
εξειδικεύεται σε μερικότερα και βραχύ
χρονα προγράμματα, στον προϋπολογι
σμό, στις επιχειρήσεις του δημόσιου το
μέα, σε κλαδικά προγράμματα, σε προ
γραμματικές συμφωνίες με ιδιωτικές 
και συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

Ο δημοκρατικός προγραμματισμός 
δεν θα είναι όργανο κηδεμόνευσης της 
οικονομίας από το κράτος, αλλά δε
σμευτικός πριν απ’όλα για το κράτος και 
το δημόσιο τομέα της οικονομίας και θα 
αποτελεί το κατευθυντήριο πλαίσιο 
δράσης για τους άλλους τομείς της οι
κονομίας. Αυτό θα εξασφαλίζεται με 
συγκεκριμένες προγραμματικές συμ

φωνίες, κλαδικές πολιτικές, εναρμόνιση 
των μοχλών κρατικής παρέμβασης στην 
οικονομία με τους στόχους του προ
γράμματος, καθώς και με νομοθετικά 
μέτρα που θα διασφαλίζουν τις δημο
κρατικές διαδικασίες κατάρτισης, 
εφαρμογής και ελέγχου του προγράμ
ματος.

Το πρόγραμμα θα προωθεί τους 
αναγκαίους μετασχηματισμούς και 
εκσυγχρονισμούς στη λειτουργία της 
αγοράς, θα καθορίζει τα γενικά πλαίσια 
και τους όρους κίνησης των δυνάμεων 
που δρούν σ’αυτήν.

Αυτό επιδιώκεται με την απογρα- 
φειοκρατικοποίηση και το νέο δημο
κρατικό και φιλολαϊκό περιεχόμενο των 
κρατικών παρεμβατικών μηχανισμών, τα 
νέα πλαίσια επιχειρηματικής δράσης και 
την παραγωγική ένταξη της ελληνικής 
οικονομίας στο διεθνή καταμερισμό που 
προτείνει ο Συνασπισμός.

Ο Συνασπισμός υποστηρίζει επίσης 
την προγραμματισμένη παρέμβαση στη 
λειτουργία της αγοράς για την προστα
σία του καταναλωτή και την αντιμετώ
πιση καταστάσεων ασυδοσίας, ιδιαίτερα 
στη διαμόρφωση των τιμών και την 
ποιότητα των προϊόντων.

Πηγές των πόρων
Η διεύρυνση και ανασυγκρότηση της 

παραγωγικής βάσης της ελληνικής οι
κονομίας απαιτεί τη μεταφορά σημαν
τικών πόρων από παρασιτικές και αντι- 
παραγωγικές χρήσεις προς τις παραγω- ■
γικές επενδύσεις, τις υποδομές, την 
έρευνα και τεχνολογία, την παιδεία, την 
υγεία. Η μεταφορά αυτή πρέπει να γίνει 
με την ανακατανομή του κοινωνικού 
πλούτου. Με την άνοδο της παραγωγι
κότητας, την καταπολέμηση του παρα
σιτισμού, της φοροδιαφυγής και της πα
ράνομης οικονομίας. Με τον αναπτυ- 1
ξιακό προσανατολισμό των κερδών και 
της αποταμίευσης. Τον έλεγχο, τον 
εξορθολογισμό και τον περιορισμό των 
στρατιωτικών δαπανών. Την αξιοποίηση 
πόρων από την ΕΟΚ και άλλες εξωτε
ρικές πηγές χρηματοδότησης.

Ελλείμματα 
του Αημόσιου Τομέα

Τα ελλείμματα του δημόσιου τομέα 
και το δημόσιο χρέος είναι αποτέλεσμα 
της συνολικής λειτουργίας του κράτους, 
του οικονομικού συστήματος και της ως 
τώρα πολιτικής.

Στη μεγάλη διόγκωση των ελλειμμά
των κατά τα χρόνια της διακυβέρνησης 
της χώρας από το ΠΑΣΟΚ συνέβαλαν 
αποφασιστικά εκτός των άλλων και:

-  Η συσσώρευση τεράστιων πόρων 
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, χωρίς 
παράλληλα μέτρα που να εξαφαλίζουν 
την παραγωγική και αποδοτική τους 
αξιοποίηση, με αποκορύφωμα αυτής 
της πολιτικής τη δραστική μείωση τα 
τελευταία χρόνια των δημοσίων παρα
γωγικών επενδύσεων στο σύνολο των 
δαπανών του προϋπολογισμού.

-  Η ανάληψη από το κράτος των ζη
μιών του ιδιωτικού τομέα, ιδιαίτερα των 
προβληματικών και η συνέχιση μιας πο
λιτικής υπερεπιδοτήσεών του.

-  Η άκριτη προσφυγή στον εξωτερι
κό δανεισμό και η ανορθολογική -  βασι
κά καταναλωτική -  χρήση των δανείων.

Η αντιμετώπιση, επομένως, των ελ
λειμμάτων πρέπει να στραφεί προς την 
εξάλειψη αυτών των γενεσιουργών αι
τιών, σε μακρόχρονη βάση, στα πλαίσια 
του συνολικού αναπτυξιακού προγράμ
ματος, μέ κατεύθυνση όχι τη μείωση, 
αλλά την αύξηση των παραγωγικών δα
πανών. Για το σκοπό αυτόν ο Συνασπι
σμός κατά προτεραιότητα θα επιδιώξει 
τη συστηματική καταγραφή, τον προλη
πτικό και κατασταλτικό έλεγχο και τη 
διαρκή αξιολόγηση της κοινωνικής απο- 
δοτικότητας των δημόσιων δαπανών. 
Την αποτελεσματικότητα της δημόσιας 
διοίκησης,την πάταξη της γραφειοκρα
τίας και της σπατάλης. Το ριζικό εκσυγ
χρονισμό του τραπεζικού συστήματος,



την κατάργηση του τραπεζικού απόρρη
του, τη διαφάνεια και το δημοκρατικό 
έλεγχο της λειτουργίας του, την κατο
χύρωση του δημόσιου χαρακτήρα των 
μεγάλων ελληνικών τραπεζών, τη θέ
σπιση πλαισίων και όρων λειτουργίας 
των ξένων τραπεζών, με συνολικό 
στόχο τον κοινωνικό έλεγχο και τον 
αναπτυξιακό προσανατολισμό της απο
ταμίευσης. Τον αυστηρό έλεγχο και τη 
διαφάνεια των προμηθειών, με στόχο να 
αποτελόσουν ένα βασικό μοχλό στή
ριξης και προστασίας της εγχώριας πα
ραγωγής. Την υπαγωγή του συνολικού 
προγραμματισμού των προμηθειών του 
κράτους, μαζί και των προμηθειών των 
ενόπλων δυνάμεων, στις αρμοδιότητες 
διακομματικής κοινοβουλευτικής επι
τροπής.

Φορολογική μεταρρύθμιση
Ιδιαίτερη βαρύτητα για τη μείωση 

των ελλειμμάτων και την αντιμετώπιση 
του προβλήματος των πόρων για την 
ανάπτυξη έχει η αντιμετώπιση της φο
ροδιαφυγής, των παράνομων οικονο
μικών δραστηριοτήτων και της «παραοι
κονομίας».

Ο Συνασπισμός υποστηρίζει τη ριζι
κή μεταρρύθμιση του φορολογικού συ
στήματος, με βάση τις εξής αρχές: Η 
μεταρρύθμιση πρέπει να αφορά το συ
νολικό φορολογικό σύστημα και να 
προωθεί: Δραστική αλλαγή στη σχέση 
άμεσων -  έμμεσων φόρων. Φορολό- 
γηση όλων με κριτήριο την πραγματική 
φοροδοτική ικανότητα του καθενός. 
Επέκταση της φορολογικής βάσης ώστε 

'να περιλάβει τη φορολόγηση της ακί
νητης περιουσίας πάνω από ένα όριο 
και κάθε μορφής πλούτου, ανάλογα με 
το μέγεθος του. Διαφοροποίηση της 
φορολογικής επιβάρυνσης, με κριτήριο 
την προέλευση των εισοδημάτων. Αντι
κειμενικότητα και διαφάνεια στην επι
βολή των φόρων, με απλοποίηση του 
φορολογικού συστήματος. Αντιμετώ
πιση των υπερτιμολογήσεων και υποτι- 
μολογήσεων.

ΝΕΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ
ΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Ο Συνασπισμός επιδιώκει να αναβα
θμιστεί η επιχειρηματικότητα, η οικονο
μική διαχείριση και η διοίκηση των επι
χειρήσεων και να αποκτήσουν ένα νέο 
κοινωνικό και δημοκρατικό περιεχό
μενο. Υποστηρίζει την εφαρμογή σύγ
χρονων δημοκρατικών μορφών διεύ
θυνσης, με τη συμμετοχή των εργατών 
και των στελεχών των επιχειρήσεων και 
τη θέσπιση του εργατικού ελέγχου. 
Στην κατεύθυνση αυτή θα επιδιώξει την 
επαρκή και σύγχρονη εκπαίδευση των 
στελεχών, την κατοχύρωση του ρόλου 
τους και την ικανοποίηση των ιδιαίτε
ρων αναγκών τους, ενάντια σε τάσεις 
ισοπέδωσης.

Ο Συνασπισμός ενδιαφέρεται για την 
ανάπτυξη, μέσα σε νέα πλαίσια, της 
επιχειρηματικότητας στο δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα, στους συνεταιρισμούς 
και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και 
στους εργαζόμενους.

Αντιτάσσεται στην κατάχρηση του 
διευθυντικού δικαιώματος, καθώς και 
σε αυταρχικά πρότυπα διεύθυνσης και 
διοίκησης που στηρίζονται στην κατα
πίεση, συνθλίβουν τις ικανότητες και 
την προσωπικότητα του εργάτη και του 
υπάλληλου και λειτουργούν σε αντίθεση 
με τις ανάγκες και τις δυνατότητες αύ
ξησης της παραγωγικότητας και της 
πρωτοβουλίας.

Αημόσιες επιχειρήσεις
Στις συνθήκες της χώρας μας ο δη

μόσιος επιχειρηματικός τομέας αποτε
λεί βασικό μοχλό και αναντικατάστατο 
μέσο για την ανάπτυξη της οικονομίας, 
ιδιαίτερα στους τομείς της ενέργειας,

των νέων τεχνολογιών, της παραγωγής 
κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών, 
καθώς και για την ισότιμη παραγωγική 
ένταξη της χώρας μας στο διεθνή κατα
μερισμό εργασίας. Ο Συνασπισμός, για 
την επίτευξη των στόχων, αυτών, επι
διώκει ένα δημόσιο επιχειρηματικό το
μέα δημοκρατικό, καινοτόμο, δυναμικό, 
παραγωγικό και συνολικά κερδοφόρο, 
ικανό να εξασφαλίζει την αυτοχρηματο
δότησή του και να συμβάλλει στα δημό
σια έσοδα. Ενα δημόσιο τομέα ικανό να 
αφομοιώνει δημιουργικά στη λειτουργία 
του τις πιο σύγχρονες τεχνικές και με
θόδους διαχείρισης και διεύθυνσης.

Για να το πετύχει αυτό, ο Συνασπι
σμός υποστηρίζει: Την απελευθέρωση 
της πρωτοβουλίας του δημόσιου επιχει
ρηματικού τομέα από τον ασφυκτικό 
κυβερνητικό έλεγχο. Την οριστική κα
τάργηση της κομματικοποίησης, της 
αναξιοκρατίας, των ρουσφετολογιών 
διορισμών, της κακοδιοίκησης, της γρα
φειοκρατίας, του χρηματισμού, των χα
ριστικών συμβάσεων και της αλλοπρό
σαλλης πολιτικής επενδύσεων. Την 
απαλλαγή του από την υπαγόρευση 
όρων δυσμενών από την πλευρά συγ
κεντρωμένων καπιταλιστικών συμφε
ρόντων και κερδοσκοπικών κυκλωμά
των που τον απομυζούν. Την εξασφά
λιση της αυτοτέλειας των δημόσιων επι
χειρήσεων στα πλαίσια του συνολικού 
προγράμματος, καθώς και σταθερών 
κατευθύνσεων δράσης των διοικήσεών 
τους. Την αξιοκρατική ανάδειξη και τον 
καθορισμό της θητείας, της σταδιοδρο
μίας, της ειδίκευσης και των αμοιβών 
των επιτελικών στελεχών με τρόπο που 
να εγγυώνται την αυτοτέλεια, υψηλή 
επιχειρηματικότητα και απόδοση του 
δημόσιου τομέα. Τη συνεχή βελτίωση 
της διαχείρισης και της παραγωγικό
τητας. Τη μείωση του κόστους λειτουρ
γίας του. Την υιοθέτηση μιας ρεαλι
στικής πολιτικής τιμών για τα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες του. Τη διεύρυνση 
του ρόλου, των δικαιωμάτων και των ευ
θυνών των εργαζομένων.

Ο Συνασπισμός θεωρεί άμεσα αναγ
καία τη γενική καταγραφή των πόρων 
και των στόχων όλων των επιχειρήσεων 
και οργανισμών του δημόσιου τομέα και 
τη συνολική εκτίμηση της σκοπιμότητας 
και της συνοχής των δραστηριοτήτων 
τους. Με βάση το γενικό αυτόν απολο
γισμό θα πρέπει να διαμορφωθούν οι 
αποφάσεις για ενδεχόμενες συγχωνεύ
σεις, καταργήσεις, επεκτάσεις, καθώς 
και για δημιουργία νέων δραστηριοτή
των του δημόσιου τομέα στο σύνολό 
του.

Ιδιωτικός τομέας
Ο Συνασπισμός επιδιώκει νέα πλαί

σια για την ιδιωτική επιχει- ρηματική 
δραστηριότητα, που θα εκσυγχρονίζουν 
και θα ενθαρρύνουν τον ιδιωτικό τομέα 
της οικονομίας να κινηθεί προς τους 
στόχους και τις ιεραρχήσεις της παρα
γωγικής ανασυγκρότησης. Τα πλαίσια 
αυτά θα καθορίζουν σταθερούς κα
νόνες στις σχέσεις κράτους- επιχειρή
σεων, που θα βασίζονται στη διαφάνεια 
και την αμοιβαιότητα και θα είναι απαλ
λαγμένες από γραφειοκρατικές, χρονο- 
βόρες διαδικασίες και άνομες συναλ
λαγές.θα αντιστρατεύονται την ασυδο
σία του κεφαλαίου και τη χωρίς όρους 
ενίσχυσή του. θα εξασφαλίζουν το.σε
βασμό της εργατικής νομοθεσίας, της 
νομοθεσίας για την προστασία του π ε -' 
ριβάλλοντος και τους θεσμούς κοινωνι
κού και εργατικού ελέγχου.

Σε ό,τι αφορά τις αναπτυξιακές, 
επενδυτικές και τιμολογιακές πρωτο
βουλίες του ιδιωτικού τομέα, τα όργανα 
που θα είναι επιφορτισμένα με τον προ
γραμματισμό θα πρέπει να προσφέρουν 
ουσιαστικές πληροφορίες, εκτιμήσεις 
και βοήθεια, ιδιαίτερα προς τις μικρές 
και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτή η 
πολιτική πρέπει ιδιαίτερα να αναπτυχθεί

και με επιλεκτικό τρόπο, στην τεχνολο
γία, την έρευνα, την επαγγελματική κα
τάρτιση, την προώθηση των εξαγωγών, 
το σχεδίασμά και την προβολή προϊόν
των.

Το σύστημα των οικονομικών κινή
τρων χρειάζεται ριζική αναμόρφωση, θα. 
διαμορφωθεί νέο ολοκληρωμένο και 
διαφανές σύστημα κινήτρων. Η επιλογή 
των κινήτρων και άλλων ενισχύσεων θα 
γίνεται ανάλογα με το βαθμό εναρμό
νισης των δραστηριοτήτων του καθενός 
με τους στόχους του προγράμματος. Τα 
κίνητρα θα συνοδεύονται από συγκεκρι
μένο σύστημα διαρκούς αξιολόγησης 
και ελέγχου των αποτελεσμάτων για τα 
οποία διατίθενται.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην εξα
σφάλιση συνθηκών που ευνοούν την 
παραγωγική ένταξη των μικρών και με
σαίων επιχειρήσεων στη διαδικασία της 
παραγωνικής ανασυγκρότησης. Σ ’αυτό 
μπορεί να συμβάλει και η χρηματοδο
τική, τεχνική, νομική και οργανωτική 
υποστήριξη συλλογικών μορφών οικο
νομικής τους οργάνωσης, όχι μόνο για 
αποτροπή του κινδύνου αφανισμού που 
αντιμετωπίζουν πολλές τέτιες μονάδες, 
εξαιτίας της όξυνσης του ανταγωνισμού 
στην προοπτική του 1992, αλλά και για 
τήν ορθολογική αναδιάρθρωση του 
ίδιου του χώρου των μικρομεσαίων επι
χειρήσεων. ■ .

Κεντρικός άξονας της πολιτικής του 
Συνασπισμού για τους επαγγελματοβιο- 
τέχνες είναι να εξασφαλίζεται ο εκσυγ
χρονισμός, η ανάπτυξη, η ανασυγκρό
τηση τομέων και κλάδων τους χωρίς να 
καταστρέφεται ή να σπαταλιέται χρή
σιμο για την κοινωνία μας παραγωγικό 
δυναμικό. Μέσα στα νέα πλαίσια επιχει
ρηματικής δραστηριότητας και της προ
γραμματισμένης ανάπτυξης κατά τομέα 
και κλάδο, με την αλλαγή στο πιστωτικό 
και φορολογικό σύστημα, στο δημόσιο 
τομέα, στις κρατικές προμήθειες, θα 
διαμορφώνονται νέες δυνατότητες και 
όροι ανάπτυξης των επαγγελματοβιο- 
τεχνών σε όφελος των ίδιων και της 
κοινωνίας.

Ο Συνασπισμός επιδιώκει νέο πλαί
σιο σχέσεων με το ξένο κεφάλαιο, που 
θα κάνει δυνατό το προσανατολισμό 
του, καθώς και την τήρηση όρων και 
ορίων στη δράση του στους διάφορους 
τομείς, ανάλογα με τη βαρύτητα που 
αυτοί έχουν για τη χώρα μας. Ο Συνα
σπισμός υποστηρίζει συμπράξεις με το 
ξένο κεφάλαιο σε αμοιβαία επωφελή 
βάση που συμβάλλουν στην εξασφάλιση 
τεχνογνωσίας, στην εξειδίκευση της 
παραγωγής, στη διεύρυνση της εγχώ
ριας προστιθέμενης αξίας, στην εξοικο
νόμηση συναλλαγματικών πόρων, στη 
διεύρυνση της απασχόλησης και την 
εξασφάλιση αγορών.

Συνεταιρισμοί
Οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις πρέ

πει να εξελιχθούν σε σύγχρονες, βιώ
σιμες επιχειρηματικές μονάδες προς 
όφελος των μελών τους και της κοινω
νίας. Να απαλλαγούν από την ασφυκτι
κή κρατική κηδεμονία και τη γραφειο
κρατική λειτουργία τους. Να κατοχυρω
θεί η αυτοδιοίκηση, ο αυτοέλεγχος, η 
αυτοδιαχείριση και εξυγίανσή τους. Να 
σταματήσει η απομύζηση των πόρων 
τους από ποικίλα συμφέροντα. Πρέπει 
ιδιαίτερα να αναβαθμιστεί ο ρόλος των 
πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών, που 
στην πλειοψηφία τους σήμερα φυτο
ζωούν. Χρειάζεται να καταργηθούν τα 
αντικίνητρα που τους εμποδίζουν να 
αναλάβουν οικονομικές και παραγω
γικές δραστηριότητες. Να αποκτήσουν 
την αναγκαία υποδομή και στελέχωση.

Ανάλογη ενίσχυση και στήριξη θα 
υπάρξει και για άλλες μορφές επιχειρη
ματικής δράσης, όπως δημοτικές και 
περιφερειακές επιχειρήσεις, εταιρίες 
λαϊκής βάσης, καταναλωτικοί και βιοτε
χνικοί σμνεταιρισμοί και άλλες.

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗ
ΣΗΣ

Η πολιτική του Συνασπισμού για την 
ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη της 
ελληνικής οικονομίας στοχεύει στη 
διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της 
οικονομίας, την ανάπτυξη της έρευνας 
και την κατάκτηση των νέων τεχνολο
γιών, την αναβάθμιση του επιστημονι- 
κοτεχνικού της επιπέδου, την ενίσχυση 
της παρουσίας και των θέσεων της στη 
διεθνή αγορά.

Νέες Τεχνολογίες 
και Ερευνα

Ζούμε σε εποχή εκρηκτικών και επι
ταχυνόμενων επιστημονικών και τεχνο
λογικών εξελίξεων. Ανοίγονται πρωτό
γνωρες δυνατότητες, γεννιούνται νέες 
προκλήσέις για την οικονομία, την ερ
γασία, την πληροφόρηση, την επικοινω
νία και τον πολιτισμό.

Ο Συνασπισμός της Αριστερός και 
της Προόδου καλεί τον κόσμο της εργα
σίας, της επιστήμης και του πολιτισμού 
να πρωτοπορήσει στη σύγχρονη επι
στήμη και τις νέες τεχνολογίες. Να αν̂  
τιμετωπίσει τις επιπτώσεις που επιφέ
ρει η υποταγή των νέων τεχνολογιών 
στο κυνήγι του καπιταλιστικού υπερκέρ
δους, στην κρατική καταστολή και 
στους πολεμικούς σκοπούς.

Ο Συνασπισμός υποστηρίζει το συν
τονισμό των ερευνητικών προσπαθειών 
και τη διαμόρφωση εθνικού σχεδίου για 
την έρευνα και τις νέες τεχνολογίες με 
σαφείς στόχους, ιεραρχήσεις και προο
πτικές, που θα αποτελεί τη βάση για την 
ανάπτυξη και της διεθνούς συνεργα
σίας.

Το σχέδιο αυτό θα δίνει έμφαση 
τόσο στη βασική όσο και στην εφαρμο
σμένη έρευνα, θα περιλαμβάνει την 
προώθηση της έρευνας και της παρα
γωγής σε επιλεγμένους φυσικά κλά
δους και προϊόντα της μικροηλεκτρο- 
νικής, της ρομποτικής, των συστημάτων 
ευέλικτου αυτοματισμού και των μηχα
νοκατασκευών, των υπολογιστικών συ
στημάτων και περιφερειακών, του λογι
σμικού, των οργάνων μέτρησης, του τη
λεπικοινωνιακού υλικού, των οπτικών 
ινών, των τεχνολογιών λέιζερ, των νέων 
υλικών, της βιοτεχνολογίας και της γε
νετικής μηχανικής, των ήπιων μορφών 
ενέργειας και άλλους σχετικούς τομείς 
που σε σημαντικό βαθμό σηματοδοτούν 
τις μελλοντικές τάσεις ανάπτυξης των 
σύγχρονων υλικών παραγωγικών δυνά
μεων. Αυτή η επιλεκτική και ευέλικτη 
εξειδίκευση θα στηριχτεί αναπόφευκτα 
και στην πρόσβαση, τη μεταφορά και 
προσαρμογή τεχνογνωσίας, με όρους 
ισοτιμίας και αμοιβαίου οφέλους, από 
το εξωτερικό. Η αναγκαία οργάνωση δι
κτύων τραπεζών πληροφοριών και ψη
φιακών μεταδόσεων θέτει νέα προβλή
ματα θεσμικής και γενικότερης πολι
τικής που πρέπει να μελετηθούν έγ
καιρα.

Η πολιτική του Συνασπισμού δίνει 
έμφαση στην αναβάθμιση της έρευνας 
στις κοινωνικές επιστήμες, την υγεία, 
την παιδεία, την προστασία του περι
βάλλοντος, την υγιεινή και ασφάλεια 
στους χώρους εργασίας. Στην ανάπτυξη 
της «πληροφορικής για όλους» με την 
εισαγωγή της στην εκπαίδευση, στα 
συνδικάτα, στην, αυτοδιοίκηση, στις 
ενώσεις και τους συλλόγους νέων και 
την πλατιά και υπεύθυνη ενημέρωση 
του κοινού για τις τεχνολογικές εξελί
ξεις. Στην ολόπλευρη ενθάρρυνση των 
καινοτομιών και τη γενναία οικονομική 
και ηθική υποστήριξη των δημιουργών
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της νέας γνώσης. Στην προσαρμογή του 
νομικού πλαισίου που προστατεύει τα 
πνευματικά δικαιώματα, το λογισμικό 
και τις καινοτομίες στα νέα δεδομένα.

Ο Συνασπισμός θα στηρίζει αποφα
σιστικά την πολιτική του για την έρευνα 
αποφασιστικά στις προτάσεις των ερευ
νητών και των συλλογικών τους φορέων 
και θα βάλει την πολιτική έρευνας κάτω 
από κοινοβουλευτικό και κοινωνικό 
έλεγχο, θα διευρύνει τη σύνθεση και θα 
ενεργοποιήσει το Εθνικό Γνωμοδοτικό 
Συμβούλιο Ερευνας ως όργανο επεξερ
γασίας και χάραξης των κύριων κατευ
θύνσεων, της δομής και της οργάνωσης 
της έρευνας και των ερευνητικών φο
ρέων.

Ο Συνασπισμός υποστηρίζει την 
αναβάθμιση της έρευνας στα ΑΕΙ, ΤΕΙ, 
Ερευνητικά Κέντρα και επιχειρήσεις. Τη 
σύνδεση των νέων τεχνολογιών και της 
έρευνας με τις ανάγκες της ανάπτυξης, 
θεωρεί απαραίτητη την αποφασιστική 
αύξηση των δαπανών, δημόσιων και 
ιδιωτικών, και την αξιοποίηση όλου του 
ερευνητικού δυναμικού, συμπεριλαμβα
νομένου και του δυναμικού που ζει στο 
εξωτερικό.

Βιομηχανία
Ο Συνασπισμός υποστηρίζει την 

ανάγκη ανάπτυξης της βιομηχανίας μέ 
την επιλεκτική εξειδίκευση στους 
υπάρχοντες κλάδους και σε νέους που 
αναπτύσσονται. Την καθετοποίηση και 
την ανάπτυξη των διασυνδέσεων και 
της αλληλοτροφοδοσίας ανάμεσα 
στους παραγωγικούς κλάδους της οικο
νομίας, με στόχο ένα αποτελεσματικό 
βιομηχανικό παραγωγικό σύστημα με 
ισχυρές εθνικές βάσεις και δυνατό
τητες διεθνών παραγωγικών διασυνδέ
σεων και εμπορικών προσβάσεων. Τον 
εκσυγχρονισμό, τη βιωσιμότητα και αν
ταγωνιστικότητα κρίσιμων για τη χώρα 
μας βιομηχανικών κλάδων, όπως η κλω
στοϋφαντουργία, τα έτοιμα ενδύματα, η 
χαλυβουργία, ο ναυπηγοεπισκευα- 
στικός κλάδος. Τη στήριξη, με διαφα
νείς προγραμματικές συμφωνίες, βιο
μηχανικών μονάδων με δυνατότητες για 
διεθνώς ανταγωνιστική παραγωγή. Τη 
συντονισμένη διαμόρφωση βιομηχα
νικών πυρήνων στους τομείς των νέων 
τεχνολογιών. Την έρευνα και αξιο
ποίηση του ορυκτού πλούτου, για 
ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής 
βάσης.

Βασικό μέσο για την προώθηση του 
προγραμματισμού της βιομηχανικής 
αναδιάρθρωσης είναι η διαμόρφωση 
συγκεκριμένων κλαδικών πολιτικών και 
προγραμμάτων για τη χρηματοδοτική, 
τεχνολογική και διεθνή υποστήριξη του 
αναγκαίου εκσυγχρονισμού παραδο
σιακών βιομηχανικών κλάδων, των τηλε
πικοινωνιών, των αερομεταφορών, των 
σιδηροδρόμων, καθώς και παραγωγικών 
πρωτοβουλιών σε κλάδους παραγωγής 
τεχνολογίας, τεχνολογικά νέων προϊόν
των, υλικών και υπηρεσιών.

Σχετικά με τις αμφισβητούμενης 
βιωσιμότητας προβληματικές επιχειρή
σεις, θα κριθεί αν, με συγκεκριμένο 
επενδυτικό πρόγραμμα και παρεμβά
σεις στη δομή και τη λειτουργία της, η 
καθεμιά απ’αυτές μπορεί να καλύψει με 
οικονομικό τρόπο τα λειτουργικά της 
έξοδα από μόνη της ή στα πλαίσια ενός 
ευρύτερου δημόσιου φορέα. Σε αυτήν 
την περίπτωση κρίνεται βιώσιμη και συ
νεχίζεται η λειτουργία της με πλήρη 
εφαρμογή των προβλεπόμενων επενδύ
σεων και παρεμβάσεων. Η απόφαση για 
διάλυση μιας προβληματικής πρέπει να 
συνοδεύεται από εγγυήσεις για την 
απασχόληση των εργαζομένων σ.’αυτήν.

Υπηρεσίες
Στη χώρα μας έχουν αναπτυχθεί οι 

υπηρεσίες με χαμηλό βαθμό ειδίκευσης 
και φτωχό επιστημονικό και τεχνολο

γικό περιεχόμενο. Ο αναπροσανατολι- 
σμός τους, η αναβάθμιση και ανάπτυξη 
τους απαιτούν, εκτός από τον εκσυγ
χρονισμό του όλο και πιο πολύπλοκου 
εξοπλισμού τους, σημαντικές προσπά
θειες στον τομέα της εκπαίδευσης και 
της επαγγελματικής κατάρτισης, συλ
λογικές μορφές εξυπηρέτησης τοπική 
και περιφερειακή οργάνωση των υπηρε
σιών, οργάνωση σε συνεταιρισμούς και 
κοινοπραξίες μικρομεσαίων επιχειρή
σεων παροχής υπηρεσιών τουρισμού 
και αναψυχής, εμπορίου, μεταφορών, 
συντήρησης και επισκευών.

Ο Συνασπισμός υποστηρίζει την ανά
πτυξη των υπηρεσιών που ικανοποιούν 
κοινωνικές και παραγωγικές ανάγκες, 
ιδιαίτερα αυτών που αναπτύσονται 
στους νέους τομείς που αναδείχνει η 
επιστημονικοτεχνική πρόοδος και η διε
θνοποίηση των οικονομιών.

Είναι επείγουσα ανάγκη να διαμορ
φωθούν ολοκληρωμένα προγράμματα 
εκσυγχρονισμού των μεταφορών, του 
εμπορίου, του τραπεζικού και ασφαλι
στικού τομέα, ιδιαίτερα στις νέες συν
θήκες που διαμορφώνει η ενιαία αγορά 
και η διεθνοποίηση των οικονομιών.

Τουρισμός
Κρίσιμης σημασίας ζήτημα για τη 

χώρα μας είναι η ανάπτυξη και η ποιο
τική αναβάθμιση του τουρισμού σε νέες 
βάσεις. Στόχος στον τομέα αυτόν πρέ
πει να είναι η εξασφάλιση σταθερό
τητας και ευελιξίας στην τουριστική 
ανάπτυξη και η μεγιστοποίηση του οφέ
λους για τη χώρα και τους εργαζόμε
νους στο τουριστικό κύκλωμα. Η εξα
σφάλιση του δικαιώματος των Ελλήνων 
εργαζομένων στην ανάπαυση, στην ψυ
χαγωγία, στον πολιτισμό, στην ανθρώπινη επικοινωνία. Για το σκοπό αυτόν ο 
Συνασπισμός υποστηρίζει:

Τη σύνδεση του τουρισμού με την 
εγχώρια παραγωγική διαδικασία, καθώς 
και με τις ανάγκες ολοκληρωμένης ανά
πτυξης και οικολογικής ισορροπίας των 
επιμέρους περιοχών και της χώρας συ
νολικά. Την οργάνωση και ανάπτυξη του 
εσωτερικού τουρισμού και την ενίσχυση 
εναλλακτικών μορφών του και από την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα συνδικάτα και 
άλλους κοινωνικούς φορείς. Την πά
ταξη της κερδοσκοπίας, της διαφυγής 
συναλλάγματος, καθώς και των τάσεων 
ελέγχου του ελληνικού τουρισμού από 
διεθνή μονοπωλιακά συγκροτήματα. Τη 
δημόσια παρέμβαση στη διαμόρφωση 
των τουριστικών πακέτων. Την ενθάρ
ρυνση της ορθολογικής και σε συνεται
ριστική βάση οργάνωσης των ιδιοκτητών 
τουριστικών καταλυμάτων και μικροεπι- 
χειρήσεων, ώστε να περιοριστούν τα 
φαινόμενα ασύδοτης ανάπτυξής τους. 
Την ανάπτυξη του μακρόχρονου σχεδια- 
σμού της τουριστικής ανάπτυξης, της 
τουριστικής έρευνας και εκπαίδευσης.

Αγροτική οικονομία
Ο Συνασπισμός υποστηρίζει τη δυ

ναμική οικογενειακή γεωργική εκμετάλ
λευση και τον αγροτικό συνεταιρισμό 
ως τις δύο κύριες και πιο αποδοτικές 
για τη χώρα μας μορφές αγροτικής ανά
πτυξης. Στήριξη του εισοδήματος των 
εργαζομένων αγροτών με εισοδημα
τικές ενισχύσεις και παρεμβάσεις στη 
λειτουργία του μηχανισμού διακίνησης 
των προϊόντων, της χρηματοδότησης 
και διαμόρφωσης των τιμών. Κατάργηση 
όλων των αντικινήτρων που εμποδίζουν 
την αποδοτική λειτουργία των οικογε
νειακών εκμεταλλεύσεων και συνεται
ρισμών και την ανάπτυξή των τελευ
ταίων ιδιαίτερα στην παραγωγή. Πολι
τική γης που θα διαφυλάσσει τις γεωρ
γικές χρήσεις (αγορά ή ενοικίαση γης) 
από την κερδοσκοπία και την υπέρμε
τρη αύξηση των τιμών της. Ανάπτυξη 
της υποδομής. Συντονισμένη προσπά

θεια μείωσης του κόστους της αγρο
τικής παραγωγής. Αντιμετώπιση της 
ασυδοσίας, ιδίως του μεγάλου κεφα
λαίου, που μονοπωλεί ανεξέλεγκτα το 
κύκλωμα των αγροτικών εφοδίων. Ανα
διαρθρώσεις σύμφωνα με τις εθνικές# 
παραγωγικές δυνατότητες και τις τά
σεις της διεθνούς αγοράς, με πρό
γραμμα, με εγγυήσεις για τον αγρότη, 
ιδιαίτερα όταν οι αναδιαρθρώσεις αφο
ρούν καλλιέργειες καθιερωμένες και 
επι χρόνια αποδοτικές για τη χώρα μας. 
Εμφαση πρέπει να δοθεί στην ενίσχυση 
της κτηνοτροφικής και αλιευτικής πα
ραγωγής.

Ειδικές ρυθμίσεις και κίνητρα για την 
αφομοίωση σύγχρονων τεχνολογιών, 
την κατάρτιση των αγροτών, την αγροτι
κή έρευνα και παραγωγή, την οικολογι
κή προστασία. Ολοκληρωμένα προ
γράμματα ανάπτυξης κατά περιοχή και 
νομό που να απαντούν στις γενικότερες 
κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες 
του αγρότη και της αγρότισσας, της 
νεολαίας, του χωριού και της υπαίθρου, 
στα ειδικά προβλήματα των ορεινών και 
νησιώτικων περιοχών, των αγροτών με 
πολλαπλή απασχόληση.

Εξασφάλιση συνδικαλιστικών και 
ασφαλιστικών δικαιωμάτων, βελτίωση 
των όρων δουλιάς και διαβίωσης των 
εργατών γης.

Ναυτιλία
Η πολιτική του Συνασπισμού για τη 

Ναυτιλία έχει ως βασικούς της στόχους: 
Την αναβάθμιση της θέσης και του ρό
λου του ανθρώπινου δυναμικού, τη σύγ
χρονη εκπαίδευση και ειδίκευσή του, τη 
βελτίωση των συνθηκών δουλιάς του 
στα πλοία και στα ναυτιλιακά γραφεία, 
τον εκδημοκρατισμό του ναυτεργατικού 
κινήματος. Την επέκταση, την ποιοτική 
βελτίωση και την ασφάλεια των ακτο
πλοϊκών γραμμών. Την αύξηση των εσό
δων της χώρας από τις υπηρεσίες που 
προσφέρει στην ποντοπόρα ναυτιλία.
Τη γενικότερη σύνδεση της ναυτιλίας 
με τις ανάγκες και τις κατευθύνσεις της 
νέου τύπου ανάπτυξης.

ΜΕΡΟΣ Ε:
ΝΕΑ, ΔΥΝΑΜΙΚΗ 
ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ 
ΕΛΑΑΔΑΣ ΣΤΟ 
ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ 
ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΑΥΡΙΟ

Στις μέρες μας εντείνεται με ρα
γδαίους ρυθμούς η διεθνοποίηση της 
οικονομίας, της πολιτικής και της διακί
νησης των ιδεών. Ο Συνασπισμός αγω
νίζεται για να αποκτούν οι τάσεις αυτές, 
σημερινές και μελλοντικές, ένα δημο
κρατικό προοδευτικό χαρακτήρα. Γ ια να 
μην υποταγούν στην αποκλειστική λογι
κή του κεφαλαίου και της αγοράς και 
στην αναζήτηση της ισχύος. Ο Συνασπι
σμός θα αγωνιστεί για εξωτερική πολι
τική που θα βασίζεται στις αρχές της 
ειρηνικής συνύπαρξης και του αφοπλι
σμού, της φιλίας των λαών, της ισοτι
μίας και του εκδημοκρατισμού των 
διεθνών σχέσεων, της αλληλεγγύης με 
τους λαούς και τα κινήματα για την 
εθνική απελευθέρωση, την κατάργηση 
των φυλετικών και θρησκευτικών δια
κρίσεων, τη δημοκρατία και την ανά

πτυξη στον Τρίτο Κόσμο.
Ο Συνασπισμός συμπαρατάσσεται σε 

διεθνές επίπεδο με όλες τις δυνάμεις, 
-  αριστερές, προοδευτικές, φιλειρη
νικές, οικολογικές -  που αγωνίζονται 
για την υποχώρηση της λογικής της 
στρατιωτικής ισχύος, της βίας και της 
απειλής χρήσης βίας ως μέσου επί
λυσης των διαφορών. Το πέρασμα από 
την οικονομία των εξοπλισμών σε οικο
νομία του αφοπλισμού. Τη διεθνο
ποίηση των διαδικασιών διαλόγου και 
των δημοκρατικών κανόνων για την επί
λυση των παγκόσμιων προβλημάτων. 
Την ανάδειξη σε οικουμενική αξία του 
δικαιώματος κάθε λαού να επιλέγει 
ελεύθερα το δρόμο του. Την κατα
στροφή των χημικών όπλων, τη σταδια
κή κατάργηση των πυρηνικών και τη 
δραστική μείωση των συμβατικών 
όπλων και των στρατιωτικών δαπανών.

Στην εποχή που τα εθνικά σύνορα 
είναι στενά για να χωρέσουν τις ελπίδες 
των λαών, που καμιά χώρα δεν είναι σε 
θέση από μόνη της να αντιμετωπίσει τα 
προβλήματα που βάζει ο διεθνής κατα
μερισμός εργασίας, η αλληλεξάρτηση 
των χωρών και οι ολοκληρώσεις, ο Συ
νασπισμός θα επιδιώξει την ενεργητική 
συμμετοχή της χώρας στους παγκό
σμιους οργανισμούς, στις πολυμερείς 
διαβουλεύσεις και σε νέους, φερέγ
γυους παγκόσμιους μηχανισμούς ρύ
θμισης για την αντιμετώπιση των μεγά
λων σύγχρονων οικουμενικών προβλη
μάτων της ανθρωπότητας.

Ευρωπαϊκή προοπτική 
-όραμα και ρεαλισμόςΟι προβληματισμοί και οι αναζητήσεις που αναπτύσσονται στην ήπειρό

μας σ’όλα τα ρεύματα της Αριστερός, 
σε Δύση και Ανατολή, ο ριζοσπαστισμός 
της περεστρόικα και της νέας σκέψης 
στη Σοβιετική Ενωση, μεταβάλλουν την 
Ευρώπη σ’ένα από τα πιο σημαντικά 
παγκόσμια σταυροδρόμια και κυοφο
ρούν εξελίξεις που θα επηρεάσουν την 
πορεία της διεθνούς πολιτικής και οικο
νομίας. Εξελίξεις που έχουν αποφασι
στική σημασία για τη χώρα μας.

Ο Συνασπισμός είναι αντίθετος σε 
μια Ευρώπη της έντασης, των στρατιω
τικών συνασπισμών, πεδίο πολεμικών 
συγκρούσεων και ψυχροπολεμικών διαι
ρέσεων. Οραματίζεται την Ευρώπη 
«κοινό σπίτι των λαών» της από τον 
Ατλαντικό ως τα Ουράλια. Την Ευρώπη 
της ειρήνης, της συνεργασίας και της 
αλληλεγγύης κρατών και λαών, ιδιαί
τερα των εργαζομένων. Γιαυτό και χαι
ρετίζει τις συμφωνίες ΕΟΚ-ΚΟΜΕΚΟΝ 
για την πανευρωπαϊκή συνεργασία, 
υποστηρίζει σταθερά τη διαδικασία του 
Ελσίνκι, τάσσεται κατά των νατοϊκών 
σχεδίων για τον εκσυγχρονισμό των τα
κτικών πυρηνικών όπλων, κατά της 
στρατιωτικο'ποίησης της ΕΟΚ.

Οι εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή κοινό
τητα στην πορεία προς το 1992 επιτα
χύνονται και απαιτούν την κοινή παρέμ
βαση με κοινές πολιτικές και κοινά προ
γράμματα των αριστερών, προοδευ
τικών δυνάμεων και των κοινωνικών κι
νημάτων στην πορεία της ολοκλή
ρωσης. Ο Συνασπισμός στην πορεία 
αυτή προβάλλει στόχους που προωθούν 
την ειρήνη και τη διεθνή συνεργασία 
χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις. 
Επιδιώκει τον εκδημοκρατισμό των 
θεσμών της Κοινότητας, ώστε οι απο
φάσεις να μη μονοπωλούνται από κέν
τρα γραφειοκρατικά ή έτσι κι αλλιώς μη 
υποκείμενα σε δημοκρατικό έλεγχο. 
Σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση 
αυτή είναι και η ενίσχυση του ρόλου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε βάρος 
των εξουσιών του Συμβουλίου 
Υπουργών και για αυξημένο έλεγχο στις 
δραστηριότητες της επιτροπής.

Στο πλαίσιο αυτό ο Συνασπισμός θα
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υποστηρίξει, σε συνεργασία με αντί
στοιχες κοινωνικές και πολιτικές δυνά
μεις μέσα στην Κοινότητα, τους αγώνες 
και τις διεκδικήσεις των δυνάμεων της 
εργασίας, του πολιτισμού και των κοι
νωνικών κινημάτων για την υπεράσπιση 
και την ανάπτυξη των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων. Την περιφερειακή ανά
πτυξη και την τοπική εξουσία και αυτο
διοίκηση. Τη σύγκλιση των εθνικών οι
κονομιών. Την προστασία και αναβά
θμιση του περιβάλλοντος. Την ανά
πτυξη της έρευνας και των νέων τεχνο
λογιών σε αντιστοιχία με τους προηγού
μενους στόχους. Την προστασία και 
αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονο
μιάς και της πνευματικής και καλλιτε
χνικής δημιουργίας στην Κοινότητα και 
σε κάθε χώρα-μέλος. Ιδιαίτερα θα 
προωθήσει ο Συνασπισμός τις προτά
σεις που πηγάζουν από τη διεκδίκηση 
του «ενιαίου κοινωνικού χώρου» για την 
εναρμόνιση προς τα πάνω της κοινω
νικής νομοθεσίας και της διεύρυνσης 
των κατακτήσεων των εργαζομένων 
ενάντια στη νεοσυντηρητική πολιτική. 
Ειδικότερα για τα διαρθρωτικά ταμεία 
της Κοινότητας και τις πολιτικές που 
διαμορφώνονται από τις παρεμβάσεις 
τους, ο Συνασπισμός θα προωθήσει μια 
πολιτική που να ξεπερνά την απλή «τα
μειακή αντίληψη» που κυριάρχησε μέχρι 
τώρα και θα επιδιώξει τόσο την αύξηση 
των πόρων και την καλύτερη και προ
γραμματισμένη χρήση τους για την ανά
πτυξη, όσο και την αποφασιστική πα
ρέμβαση των αποκεντρωμένων εξου
σιών και των κοινωνικών κινημάτων και 
οργανώσεων στον προγραμματισμό και 
τη χρήση τους .

Οι δυνάμεις που συγκροτούν το Συ
νασπισμό δεσμεύονται, παρά τις ιδιαίτερες απόψεις τους ατα γενικότερα θέματα της κοινοτικής ολοκλήρωσης, να

προωθήσουν ένα επιθετικό αριστερό 
πρόγραμμα αναπτυξιακών στόχων, διε
κδικήσεων και παρεμβάσεων στη δια
μόρφωση της κοινοτικής πολιτικής, 
ώστε να διευρύνονται οι δυνατότητες 
ανάπτυξης του εγχώριου δυναμικού και 
παραγωγικής εξειδίκευσης της ελλη
νικής οικονομίας. Να χρηματοδοτούνται 
στα πλαίσια των κοινών ερευνητικών 
προγραμμάτων εθνικά προγράμματα 
που παίρνουν υπόψη τους τις προτε
ραιότητες και ιδιαιτερότητες της χώρας 
μας και των άλλων λιγότερο αναπτυγμέ
νων χωρών. Να υπολογίζονται οι ιδιαί
τερες ανάγκες της οικονομίας μας και 
να μειώνεται η απόστασή της από τις 
αναπτυγμένες χώρες. |Να αντιμετωπί
ζονται κοινοτικές ρυθμίσεις και τετελε
σμένα γεγονότα με αρνητικές συνέ
πειες και προβλήματα για τη χώρα ̂ μας 
και τις άλλες λιγότερο αναπτυγμένες|θ 
Συνασπισμός θεωρεί ότι πρέπει άμεσα 
να μελετηθούν και να αντιμετωπιστούν 
οι απώτερες συνέπειες των κοινών πο
λιτικών και ζητήματα όπως η εναρμό

νιση στον τομέα της φορολογικής πολι
τικής, της άσκησης της νομισματικής 
πολιτικής και των κεντρικών τραπεζικών 
παρεμβάσεων.

Ο Συνασπισμός θα υπερασπίζεται το 
^δικαίωμα του λαού μας να προχωρήσει 

στον δρόμο που αντιστοιχεί στα ζωτικά 
του συμφέροντα με τις νέες πραγματι
κότητες που διαμορφώνονται στην 
Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Αυτή η 
τάση όχι μόνο δεν τροφοδοτεί έναν 
εθνικό απομονωτισμό, αλλά οδηγεί στη 
στενή συνεργασία με όλους τους λαούς 
και τις δυνάμεις που, αντιμετωπίζοντας 
ανάλογα προβλήματα, πρέπει να διεκδι- 
κήσουν από κοινού τη θέση που τους 
ανήκει στην ευρωπαϊκή προοπτική και 
σε μιά νέα διεθνή τάξη πραγμάτων στον 
σύγχρονο κόσμο.

Σ’έναν κόσμο αυξανόμενης διεθνο
ποίησης της οικονομίας, ο Συνασπισμός 
επιδιώκει την παραγωγική και ανταγωνι
στική ένταξη της ελληνικής οικονομίας 
στο διεθνή καταμερισμό εργασίας, την 
αναβάθμιση της διεθνούς θέσης της και 
την αντιμετώπιση του αυξανόμενου 
προστατευτισμού στη διεθνή αγορά. 
Σ’αυτή την κατεύθυνση θα επιδιωχθεί 
μιά επιθετική πολιτική εξαγωγών και η 
στήριξη της εγχώριας παραγωγής με 
σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθό
δους. θ  αξιοποιηθούν νέες μορφές διε
θνούς συνεργασίας, που στηρίζονται 
στις παραγωγικές προγραμματικές συμ
φωνίες, τις μικτές επιχειρήσεις, το αντι
σταθμιστικό εμπόριο, τις μακρόχρονες 
παραγωγικές διακρατικές συμφωνίες, 
με κριτήριο την αμοιβαιότητα του τελι
κού αποτελέσματος των συναλλαγών με 
τις άλλες χώρες. Ιδιαίτερο βάρος πρέ
πει να δοθεί στην αξιοποίηση των ση
μαντικών δυνατοτήτων και των συγκε
κριμένων προτάσεων για αμοιβαία επω
φελή οικονομική και επιστημονική συ
νεργασία με τις χώρες της σοσιαλιστικής κοινότητας.

Ο Συνασπισμός υποστηρίζει τις προ
σπάθειες που αναπτύσσονται διεθνώς 
για δίκαιη ρύθμιση του τεράστιου προ
βλήματος του συσσωρευμένου εξωτερι
κού χρέους, θα αγωνιστεί για να τελε
σφορήσουν τέτιες συλλογικές προσπά
θειες, γεγονός που θα διαμορφώσει ευ
νοϊκούς όρους για τη ρύθμιση και του 
συσσωρευμένου χρέους της χώρας μας.

Ενεργητική 
και ανεξάρτητη 
εξωτερική πολιτική

Η ανεξαρτησία της χώρας μας, η 
ασφάλεια και η ακεραιότητα του εθνι
κού μας εδάφους αποτελούν σταθε
ρούς και μη διαπραγματεύσιμους 
άξονες της εξωτερικής πολιτικής του 
Συνασπισμού.

Στόχος του είναι η εφαρμογή εξωτε

ρικής και αμυντικής πολιτικής ικανής να 
εγγυάται την ασφάλεια της χώρας μας 
με λιγότερες στρατιωτικές δαπάνες και 
μικρότερη στρατιωτική θητεία. Πολι
τικής που θα αξιοποιεί τις θετικές αλ
λαγές στη διεθνή σκηνή και θα συμβά- 
λει στην υπέρβαση των στρατιωτικών 
συνασπισμών.

Ο Συνασπισμός επιδιώκει την απο- 
δεύσμευση από το ΝΑΤΟ. Τάσσεται κα
τά της παρουσίας των αμερικάνικων βά
σεων και πυρηνικών όπλων στη χώρα 
μας και παλεύει για την απομάκρυνσή 
τους.

Η απαλλαγή της χώρας μας από αυ
τούς τους στρατιωτικοπολιτικούς μηχα
νισμούς, που έχουν επανειλημμένα 
αποδειχτεί πηγή κινδύνων και προβλη
μάτων για το λαό μας, εναρμονίζεται με 
την τάση που διαμορφώνεται στην 
Ευρώπη και στον κόσμο για κατάργηση 
των ξένων βάσεων και γενικότερα της 
ξένης στρατιωτικής παρουσίας. Διευκο
λύνεται από το γενικότερο αγώνα για 
την ύφεση και την αμοιβαία κατάρνηση 
των συνασπισμών και επηρεάζει θετικά 
τις γενικότερες διαδικασίες για την ει
ρήνη στην περιοχή μας και στον κόσμο.

Ο Συνασπισμός πιστεύει ότι οι σχέ
σεις με την Τουρκία και ειδικότερα το 
πρόβλημα της υφαλοκρηπίδας μπορούν 
να επιλυθούν με τον ειρηνικό διάλογο 
μεταξύ των δύο χωρών, με βάση το σε
βασμό στους κανόνες του Διεθνούς Δι
καίου, στην εδαφική ακεραιότητα και 
εθνική κυριαρχία των δύο χωρών, στο 
πνεύμα της τελικής πράξης του Ελσίνκι, 
χωρίς ατλαντικές παρεμβάσεις, επιδιαι
τητές και κυνηγητό εξοπλισμών. Το 
πρόβλημα της υφαλοκρηπίδας συγκε
κριμένα πρέπει να διευθετηθεί με βάση 
το διεθνές δίκαιο και πρακτική, με πα
ραπομπή της διαφοράς στο Διεθνές Δι
καστήριο της Χάγης.

Ο Συνασπισμός αντιτάσσεται σε 
κάθε επεκτατική επιδίωξη των σοβι
νιστών της Αγκυρας. Με τους λαούς της 
Τουρκίας δεν έχουμε διαφορές. Οι αρι
στερές και προοδευτικές δυνάμεις επι
διώκουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη και 
φιλίας, ανάμεσα στους λαούς Ελλάδας 
και Τουρκίας, είναι αλληλέγγυες στον 
αγώνα του τουρκικού λαού για πλήρη 
δημοκρατικά και συνδικαλιστικά δικαιώ
ματα.

Ο Συνασπισμός επιδιώκει σύγ
χρονες, δημοκρατικές και αξιόμαχες 
ένοπλες δυνάμεις. Υποστηρίζει την 
ανάγκη ενός νέου αμυντικού δόγματος 
για τη χώρα μας, με βάση τον πολυδιά
στατο χαρακτήρα της ασφάλειας, που 
δεν θα στηρίζεται στο κυνήγι μιας ισορ
ροπίας που ρυθμίζεται από τις ΗΠΑ. Η 
εθνική άμυνα συνδέεται με τον οικονο
μικό δυναμισμό της χώρας, την εφαρ
μογή ανεξάρτητης πολιτικής για την 
αξιοποίηση των διεθνών ερεισμάτων, 
την ενεργό συμμετοχή του λαού.

Εθνική οργάνωση της άμυνας σημαί-

νει ανεξαρτησία των ενόπλων δυνάμεων 
από κάθε ξένο έλεγχο και επέμβαση, 
αυτονομία στις στρατηγικές επιλογές, 
αποδέσμευση από δόγματα που δεν αν- 
ταποκρίνονται στις ανάγκες μας.

Ο Συνασπισμός επιδιώκει τη διαφά
νεια και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο 
στις αγορές και τις πωλήσεις στρατιωτι
κού υλικού, τη λειτουργία της ελληνικής 
πολεμικής βιομηχανίας στα πλαίσια των 
διεθνών συμβάσεων και των αποφά
σεων του ΟΗΕ.

Η Ελλάδα πρέπει να συμβάλει απο
φασιστικά στις προσπάθειες επίλυσης 
του Κυπριακού, που θα βασίζεται στον 
αποκλεισμό κάθε διχοτομικής λύσης και 
θα διασφαλίζει την ανεξαρτησία, ακε
ραιότητα, κυριαρχία και το αδέσμευτο 
της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μια συμφωνία για το Κυπριακό πρέ
πει να καλύπτει το θέμα της αποχώ
ρησης των τουρκικών στρατευμάτων και 
των εποίκων, να στηρίζεται σε διεθνείς 
εγγυήσεις και να δημιουργεί τις προϋ
ποθέσεις για αρμονική συμβίωση των 
δύο κοινοτήτων.

Η αναζήτηση λύσης στην εσωτερική 
πτυχή του Κυπριακού μέσα από τον δια- 
κοινοτικό διάλογο υπό την αιγίδα του 
Γ.Γ. του ΟΗΕ πρέπει να συνδυάζεται’με 
την αντιμετώπιση των διεθνών πτυχών 
του Κυπριακού, όπου θα μπορούσε να 
συμβάλει σημαντικά η σύγκληση διε
θνούς διάσκεψης στα πλαίσια του ΟΗΕ.

Η εξωτερική πολιτική της χώρας μας 
πρέπει με πρωτοβουλία και δυναμισμό 
να αξιοποιήσει τις σύγχρονες θετικές 
τάσεις για επίλυση των χρόνιων τοπικών 
διαφορών με ειρηνικές συνεννοήσεις, 
χωρίς βία, με συμμετοχή του διεθνούς 
παράγοντα στα πλαίσια του ΟΗΕ.

-  Για την ανάπτυξη της βαλκανικής 
συνεργασίας, την αναβάθμιση των οικο
νομικών και πολιτιστικών σχέσεων .με 
τις άλλες χώρες της χερσονήσου, τη με
τατροπή της Βαλκανικής σε ζώνη ελεύ
θερη από πυρηνικά και χημικά όπλα. 
Την αποφυγή τριβών και προκλήσεων, 
από οπουδήποτε και αν προέρχονται, 
που ανακινούν ζητήματα που έχει λύσει 
η ιστορία ή ωθούν σε αναμίξεις στα 
εσωτερικά των χωρών.

-  Την προώθηση της ειρήνης και της 
συνεργασίας στη Μεσόγειο, χωρίς πυ
ρηνικά όπλα, ξένους στόλους και βά
σεις, εστίες πολέμου και επεμβάσεις. 
Στην κατεύθυνση αυτή ο Συνασπισμός 
υποστηρίζει την ιδέα για διάσκεψη με 
στόχο ένα «Μεσογειακό Ελσίνκι».

-  Για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, 
που προϋπόθεση έχει τη δημιουργία 
του ανεξάρτητου παλαιστινιακού κρά
τους, την πλήρη εξομάλυνση της κατά
στασης στην κρίσιμη αυτή περιοχή μέσα 
από διεθνή διάσκεψη στα πλαίσια του 
ΟΗΕ και το σεβασμό της κυριαρχίας 
όλων των κρατών της περιοχής.
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Η πρόταση για το πρόγραμμα του Συνασπισμού της Αριστερός και της Προόδου συνθέτει δημιουργικά τις θέσεις και 
τις ιδέες των δυνάμεων που τον συγκροτούν. Αποτελεί το κο)νό πλαίσιο των προγραμματικών τους απόψεων. 0 
Συνασπισμός αναλαμβάνει τη δέσμευση να συνεχίσει την προσπάθεια για να ολοκληρώσει και να εμβαθύνει το 
πρόγραμμά του. Για ένα, από κάθε άποψη, ολοκληρωμένο πρόγραμμα εξουσίας του Συνασπισμού των αριστερών και 
προοδευτικών δυνάμεων της ελληνικής κοινωνίας.
0 Συνασπισμός υποβάλλει το πρόγραμμά του στην κρίση ίου ελληνικού λαού. Επιδιώκει τη συνεισφορά των 
κοινωνικών κινημάτων, των συνδικαλιστικών και επιστημονικών οργανώσεων για την τελική του διαμόρφωση. Καλεί 
τους πολίτες της χώρας μας, άνδρες και γυναίκες, να καταθέσουν τις σκέψεις και προτάσεις τους, να βάλουν τη 
σφραγίδα τους για να είναι το πρόγραμμα του Συνασπισμού το δικό τους πρόγραμμα. Για να σχηματιστεί με τη δική 
τους έμπνευση, σκέψη και κινητοποίηση ένα νέο, αναγεννητικό, αριστερό και προοδευτικό ρεύμα της μεγάλης 
πλειοψηφιας του ελληνικού λαού. Για μια Ελλάδα σύγχρονη, προοδευτική, ανοιχτή στον κόσμο. Ελλάδα της 
δημιουργίας, της δημοκρατίας και του σοσιαλισμού στο κρίσιμο κατώφλι του 2 000.


