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I. ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ

Α. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ■
ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το Όραμα μιας κοινωνίας που εμπεριέχεται στο τρίπτυχο: ΕΘΝΙΚΗ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ -  ΑΑΊ’ΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ -  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥ
ΘΕΡΩΣΗ αποτελεί την πυξίδα της πορείας μας, τον οδηγό της πολιτι
κής μας πράξης.

Εκφράξουμε και εκπροσωπούμε τα συμφέροντα κάθε εργαζόμενου,
κάθε μη προνομιούχου, κάθε Ελληνίδας, κάθε Έλληνα, που πονούν αυ
τόν τον τόπο.

Στην προσπάθεια για μια κοινωνία απαλλαγμένη από την εκμετάλλευ
ση συμμετέχει ουσιαστικά ο λαός που έχει ενστερνιστεί ήδη τη ρεαλι
στική και μοναδική αξιόπιστη πρόταση που την υλοποιεί, την πρόταση 
Εξουσίας του ΠΑΣΟΚ.

Έχουμε συχνά διακηρύξει, ότι αυτό το όραμα, ταυτίζεται και προϋπο
θέτει ταυτόχρονα:
•  την εθνική ανεξαρτησία και την προάσπιση της εδαφικής μας ακεραιό
τητας,
•  την κατοχύρωση και διεύρυνση της δημοκρατίας στη δημόσια ζωή και 
την κοινωνία, καθώς και της ελευθερίας του πολίτη για την πραγμάτωση 
της λαϊκής κυριαρχίας,
•  την αυτοδύναμη και ισόρροπη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη,
•  την πολιτιστική και πνευματική αναγέννηση του τόπου μας,
•  το πραγματικό ξαναζωντάνεμα της υπαίθρου στα πλαίσια μιας ισόρ
ροπης περιφερειακής ανάπτυξης,
•  την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής στην πόλη και το χωριό,
•  την κοινωνική δικαιοσύνη, την ισονομία και την ισοπολιτεία
•  και τέλος την κοινωνική απελευθέρωση κάθε εργαζόμενου, κάθε μη 
προνομιούχου Έλληνα, χωρίς διάκριση και χωρίς φραγμούς.

Το 1981 το ΠΑΣΟΚ δημιουργεί την ελπίδα για ένα καλύτερο αύ
ριο, για το Έθνος και το Ααό μας.

Το 1985, τέσσερα περίπου χρόνια μετά την πρώτη μεγάλη Νίκη του 
λαού, η ελπίδα αρχίζει να γίνεται χειροπιαστή πραγματικότητα. Υπάρ
χει κιόλας το δημιουργικό έργο της πρώτη τετραετίας της Αλλαγής.
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Μιας τετραετίας, στη διάρκεια της οποίας έγιναν μεγάλα άλματα και 
αναρίθμητα μικρά βήματα. Άλματα και βήματα, που ανοίγουν νέους ο- 

-ρίζοντες.
Μιας τετραετίας, που κι άλλα ίσως μπορούσαν να γίνουν. Έγιναν ό

μως πολλά και σημαντικά.
Σήμερα, με τη Συνείδηση και την Ευθύνη της πράξης, αναλογιζόμαστε 

από πού ξεκινήσαμε, τι πετύχαμε, προς τα πού πάμε. 
ΠΟΡΕΥΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΠΙΣΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΑΥΡΙΟ ΤΗΣ ΑΛ
ΛΑΓΗΣ ΠΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΔΕΙΧΝΕΙ 
ΤΟ ΔΡΟΜΟ.

Ο λαός και εμείς αντλήσαμε διδάγματα από την τετράχρονη κυβερνη
τική εμπειρία. Γίναμε γνώστες μιας δύσκολης κοινωνικής πραγματικότη
τας. Νοιώθουμε σήμερα περισσότερο δυνατοί γιατί όχι μόνο κρατήσαμε 
την έπαλξη της νίκης αλλά και γιατί αποτελούμε τη μοναδική αξιόπιστη 
και φερέγγυα πολιπκή ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ αυτής της 
νίκης από καινούργιες και καλύτερες θέσεις αγώνα.

Γι’ αυτό ο λαός κι εμείς προχωρούμε με σιγουριά, με αισιοδοξία, με 
ήρεμη δύναμη, για μια ακόμη φορά, ΜΑΖΙ στη ΝΕΑ ΝΙΚΗ, για να έρ
θουν ακόμη ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ.

Γι’ αυτό ο λαός κι εμείς προχωρούμε στη νέα τετραετία της Αλλαγής 
με ένα βασικό στόχο:
•  Να βρεθούμε ως Έθνος και ως λαός, ως Κοινωνία, πολύ πιο κοντά 
στην πραγμάτωση των στρατηγικών στόχων, πολύ πιο κοντά στην εκπλή
ρωση του κοινού μας οράματος.
•  Να διασφαλίσουμε αυτή την πορεία από πς οποιεσδήποτε τριβές και 
υπονομεύσεις, εξαλείφοντας κάθε κίνδυνο.
•  Να ολοκληρώσουμε τη λαϊκή συμμετοχή, κάνοντας πράξη το μήνυμα 
«ο λαός στην Εξουσία», που είναι το μεγαλύτερο όπλο και η σταθερή 
διορθωτική πυξίδα της πορείας μας.

Κάθε επιλογή μας αυτό το στόχο πρέπει να υπηρετέι πρωταρχικά.
Οι στόχοι μας δεν είναι καινούργιοι ούτε για το Κίνημα ούτε για το 

λαό μας. Οι στόχοι μας είναι κρυστάλλινοι, το όραμα μας ξεκάθαρο:
«Αγωνιζόμαστε για μια Ελλάδα, όπου οι αποφάσεις θα παίρνονται από 

τον ίδιο το λαό της χωρίς ξένες εξαρτήσεις, επιρροές και επεμβάσεις, 
για μια κοινωνία δίκαιη, όπου θα σταματήσει η εκμετάλλευση του αν
θρώπου από άνθρωπο και η αποξένωσή του από το προϊόν του μόχθου 
του. Μια κοινωνία, που θα επιτρέπει στον άνθρωπο να ολοκληρώνεται 
πνευματικά και πολιτιστικά και να αναπτύσσει δημιουργικά τις πρωτο
βουλίες του».
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Η πορεία μας για ιη νέα τετραετία ακολουθεί το δρόμο που έχουμε 
εηιλέξει.

Ο δρόμος αυτός είναι δρόμος ελληνικός, χωρίς αντιγραφή ξένων προ
τύπων. είναι βαθιά ειρηνικός και αιαλάντευια δημοκρατικός. Προϋπο
θέτει και πραγματοποιεί ριζικές αλλαγές ατο σύστημα αξιών και δομών. 
Μ' αυτό το δρόμο η εξουσία μεταφέρεται από ξένα κέντρα στο Έθνος, 
από μια πολιτική και οικονομική ολιγαρχία στο λαό.

Β. 01 ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Στη νέα τετραετία προγραμματίζουμε να κάνουμε εκείνα τα ποιοτικά 
άλματα που διασφαλίζουν τους επί μέρους στόχους:

1. Να καταστεί πιο σίγουρη η Εθνική μας Ανεξαρτησία.
Η Ανεξαρτησία προϋποθέτει διαφύλαξη της εδαφικής ακεραιότητας, 

αντιμετώπιση των όποιων απειλών, επιβουλών και υπονομεύσεων και άρ
νηση των οποιωνδήποτε επιβολών.

Η Ανεξαρτησία ξεκινάει από την αμυντική ικανότητα της χώρας, στη
ρίζεται στην οικονομική αυτοδυναμία και στην προώθηση της Ειρήνης 
και έχει ως προϋπόθεση και ανάγκη την κατακτημένη στη λαϊκή συνεί
δηση Εθνική Ομομυχία

Μ' αυτές τις προϋιιοθέσεις. που σήμερα υπάρχουν αλλά χρειάζονται 
συνεχή ενίσχυση και διεύρυνση, διασφαλίζεται: 
α. η αντιμετώπιση της απειλής στο Αιγαίο,
β. η επίτευξη δίκαιης λύσης στο Κυπριακό, έξω και πέρα από μειοδοτι
κές επιλογές ανίερων συμμαχιων.
γ. η απομάκρυνση των Αμερικανικών Βάσεων, σύμφωνα με το χρονο 
διάγραμμα της συμφωνίας.
δ. η απομάκρυνση των πυρηνικών από το εδαφός μας, 
ε. η συνέχιση των σταθερών βημάτων για τη στρατιωτικο-πολιτική αποδέ
σμευση και την αυτοδύναμη ανάπιυξιι, σύμφωνα με το πρόγραμμα Κυ
βερνητικής Πολιτικής ίου 1981 και την πρακτική υλοποίησή του στη τε
τραετία που διανύοαμε.
στ. η κορύφωση ίων ιιροοπαθειών στην περιοχή μας. στην Ευρώπη και 
σε παγκόσμιο επίπεδο, για την ενίσχυση ενός πραγματικά αδέσμευτου 
κινήματος για την Ειρήνη, τόσο σε επίπεδο λαών όσο και σε επίπεδο 
Κυβερνήσεων

2. Να ενδυναμωθεί η Λαϊκή Κυριαρχία και να κατοχυρωθεί η Δη
μοκρατία.
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α. Ολοκληρώνεται η μήφιση της αναθέωρησης του Συντάγματος, που 
μεταφέρει τις υπερεξουσίες του Προέδρου της Δημοκρατίας σε αυξημέ
νη ηλειομηφία του Κοινοβουλίου. Κατοχυρώνεται έτσι η Κοινοβουλευτι
κή Δημοκρατία και καταξιώνεται η πολυφωνία και ο πολυκομματισμός, 
β. Δίνεται έμφαση στην καταξίωση του Κοινοβουλίου και στην αναβάθ
μιση του κοινοβουλευηκού έργου, τόσο του νομοθετικού όσο και του κοι
νοβουλευτικού ελέγχου.
γ. Διασφαλίζεται η Ισοπολιτεία και η Ισονομία, με γνώμονα τη συμφι
λίωση Κράτους - Πολίτη και την οριστική εξάλειμη όλων των διακρί
σεων που απομένουν.
δ. Προωθούνται, υποστηρίζονται και διευρύνονται οι θεσμοί λαϊκής συμ
μετοχής και παράληλα θερμοθετούνται νέοι θεσμοί, ώστε να οδηγηθού
με στο μετασχηματισμό του Κράτους από το αυταρχικό και γραφειοκρα
τικό κράτος της Δεξιάς, σε μια αποκεντρωμένη δημοκρατική Πολιτεία, 
ε. Ολοκληρώνεται το πέρασμα των εξουσιών στο λαό και του φορείς 
του, που πρέπει να γίνεται με ταυτόχρονο άνοιγμα των δρόμων για την 
άσκηση των εξουσιών. Στόχος της τετραετίας πρέπει να είναι: Η Κεντρι
κή εξουσία να παραμείνει ευέλικτο επιτελικό όργανο με συγκέντρωση των 
συντονιστικών αρμοδιοτήτων στην κορυφή και ουσιαστική και γνήσια α
ποκέντρωση των εκτελεστικών εξουσιών σε γεωγραφικό επίπεδο και σε 
επίπεδο κοινωνικών φορέων.
στ. Εντείνεται η προσπάθεια για τη ριζική βελτίωση του τρόπου άσκη
σης της εξουσίας, καθώς και της ενημέρωσης των πολιτών αλλά και των 
φορέων του λαού.

Η Δημοκρατία δεν εξαντλείται στους θεσμούς αλλά κρίνεται και επι
βεβαιώνεται κύρια στον τρόπο άσκησης της εξουσίας και ιδιαίτερα στην 
ενδυνάμωση του δημοκρατικού διαλόγου χωρίς αφορισμούς.

3. Η Ελλάδα γίνεται κυμέλη ανάπτυξης και δημιουργίας.
Από την κοινωνική δικαιοσύνη στην κοινωνική απελευθέρωση και το 
σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας.

Για το στόχο αυτό προωθείται:
α. Η πολιτική μας για τη συνεχή αύξηση του εθνικού εισοδήματος, 
β. Η συνέχιση της αναδιανομής του εθνικού εισοδήματος, 
γ. Η απελευθέρωση των παραγωγικών και κοινωνικών δυνάμεων σε ε
θνικό και τοπικό επίπεδο. Οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, οι μικρομεσαίοι, 
οι επιστήμονες απολαμβάνουν το προϊόν του μόχθου τους, 
δ. Η αναδιανομή του πλούτου, μέσα από νέες παραγωγικές και κοινωνι
κές σχέσεις.
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ε. Ολοκληρώνεται το πρώτο πενταετές πρόγραμμα και καταρτίζεται το νέο 
πενταετές, στα πλαίσια του Δημοκρατικού Προγραμματισμού, 
στ. Στο πλαίσιο αυτό εναρμονίζονται οι τρεις τομείς της Οικονομίας, ή 
δημόσιος, ο ιδιωτικός και ο κοινωνικός τομέας. Η αρμονική συνύπαρ
ξή τους αποτελεί θεμελιώδη αρχή για την πορεία μας. Η υποστήριξη του 
κοινωνικού τομέα γίνεται κυρίως για να αρθούν τα υπάρχοντα ανπκίνη- 
τρα αλλά και για να μικρύνουν οι αποστάσεις που μας χωρίζουν από το 
όραμα μας.
ζ. Διευκρινίζονται οι κατευθύνσεις που αφορούν:
•  στην κοινωνικοποίηση των δημοσίων οργανισμών κι επιχειρήσεων κοι
νής ωφέλειας και στρατηγικών τομέων της οικονομίας,
•  στον κοινωνικό έλεγχο κατά κλάδους με εποπτικά συμβούλια στους 
στρατηγικούς τομείς,
•  στις δημοτικές κοινοτικές επιχειρήσεις,
•  στην ενίσχυση προσπαθειών αυτοδιαχείρισης σε μονάδες κοινωνικού 
πειραματισμού στην παραγωγή,
•  στην ενίσχυση της συνεταιριστικής οργάνωσης και στην πάταξη των με
σαζόντων,
•  στις μικτές επιχειρήσεις και κοινοπραξίες,
•  στην κατοχύρωση της ατομικής ιδιοκτησίας,
•  στην προώθηση της ιδιωηκής πρωτοβουλίας στο πλαίσιο του Πενταε
τούς με την κατοχύρωση των κανόνων υγιούς ανταγωνισμού. Στον αυστη
ρό έλεγχο των μονοπωλιακών δραστηριοτήτων,
•  στην αναδιάρθρωση κατά κλάδους και τομείς της βιομηχανίας ώστε 
να απαντήσουμε στη νέα τεχνολογική επανάσταση,
•  στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της Γεωργίας,
•  στην αύξηση της παραγωγικότητας,
•  στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας στη Δημόσια 
Διοίκηση, ώστε να μετατραπεί αυτή σε φορέα ανάπτυξης,
•  στην ολόπλευρη αξιοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων και των συγ
κριτικών πλεονεκτημάτων, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο,
•  στην ανάλογη κατεύθυνση των δημόσιων επενδύσεων σε έργα και υ
ποδομή, ώστε να ολοκληρωθούν οι προϋποθέσεις ανάπτυξης των επί μέ
ρους τομέων (βιομηχανία, γεωργία, τουρισμός) και να προχωρήσουμε δυ
ναμικά σε μια νέα εποχή ανάπτυξης και προόδου.

4. Ολοκληρώνεται το Κράτος Πρόνοιας με τη φροντίδα για τον άν
θρωπο και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής, με βασικές προτε
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ραιότητες:
•  Την οριστική καταπολέμηση της μάστιγας των νέων, ιδιαίτερα, ανθρώ
πων: της ανεργίας.
•  Την ολοκλήρωση, χωρίς καμιά υποχώρηση, του Ε Σ Υ. και τη νέα ποιό
τητα στην Πρόνοια για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.
•  Ριζική βελτίωση των συντάξεων με ενιαίους κανόνες.
•  Την ολοκλήρωση, χωρίς καμιά υποχώρηση, της δομικής αλλαγής στην 
Παιδεία και τη συνέχιση της ριζικής αναβάθμισης της Εκπαίδευσης με 
έμφαση στην ποιότητα, στο περιεχόμενο σπουδών και στην έρευνα.
•  Την ένταξη ταυτόχρονα των προσπαθειών για την ανάπτυξη του συνο
λικού πνευματικού πλούτου του λαού μας μέσα από την Παιδεία — πέ
ρα από την οργανωμένη εκπαίδευση — και την πολιτική αναγέννηση.

5. Προστατεύει το Περιβάλλον. Φυσικό, Ιστορικό, Πολιστικό, κα
θορίζει το χαρακτήρα αλλά και θέτει τα όρια της Ανάπτυξης κάθε πε
ριοχής. Ο υπεύθυνος αναπτυξιακός σχεδιασμός είναι ταυτόχρονα και πε
ριβαλλοντικός σχεδιασμός και σ' αυτό στοχεύει η χωροταξία, που καθιε 
ρώθηκε σε νομαρχιακό επίπεδο στη χώρα μας την πρώτη τετραετία της 
Αλλαγής.

Στη δεύτερη τετραετία της Αλλαγής, μ’ αυτές τις προτεραιότητες αλλά 
και τη συνεπή συνέχιση των προσπαθειών σ' όλα τα εθνικά, πολιτικά, κοι 
νωνικά, οικονομικά θέματα — όπως αναλύονται στο δεύτερο κεφάλαιο, 
με τη γνώση και τη εμπειρία που κατακτήθηκε σ’ όλους τους τομείς, με 
αποκλειστικό στήριγμα τις αστείρευτες λαϊκές δυνάμεις και την ενεργό 
και υηέυθυνη συμμετοχή και συμπαράταξη τους και με μοναδικό γνώμο
να το εθνικό συμφέρον και τη θέληση του λαού μας. προχωρούμε με 
αποφασιστικά βήματα για μια Ελλάδα Ελεύθερη, Ανεξάρτητη, Δημο
κρατική, Σοσιαλιστική.
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II. ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Πού πρέπει να επιμείνουμε, τι πρέπει να βελτιώσουμε, π να αποφύγουμε.

Α. ΕΠΙΜΟΝΗ ΣΉΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

1. Χωρίς καμιά ταλάντευση, προωθούμε τη σφυρηλάτηση της στρα
τηγικής της ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΑΤΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ για την ολοκλήρωση της 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ και για την επίτευξη των κοινωνικών μας 
στόχων. Τα κοινά προβλήματα, τα κοινά εθνικά οράματα και οι κοινοί 
οικονομικοί και κοινωνικοί στόχοι των εργαζομένων δεν μπορούν να ε- 
πιτρέμουν την ύπαρξη πράσινων και γαλάζιων καφενείων στα χωριά ή 
μιας νέας γενιάς, που χωρίζεται σε πράσινη, κόκκινη και γαλάζια.

2. Επιμένουμε στην εδραίωση της ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΟΨΥΧΙΑΣ για να
διασφαλίσουμε την εδαφική μας ακεραιότητα, να ενισχύσουμε την ασφά
λεια και την αμυντική θωράκιση της χώρας. Δεν πρόκειται να ακολουθή
σουμε αυτούς που την υπονομεύουν. Αντίθετα πρέπει να αξιοποιήσουμε 
την εθνική ομομυχία ως τροφοδότη της ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ.

3. Συνεχίζουμε τη μάχη για την κατοχύρωση της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕ
ΞΑΡΤΗΣΙΑΣ μέσα από την υπεύθυνη και αποφασιστική, συνετή αλλά 
και συνεπή προώθηση των εθνικών μας θεμάτων. Δεν αγνοούμε το συ- 
σχεπσμό δυνάμεων. Διευρύνουμε τα ερείσματά μας με επιμονή στην πο
λυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την 
ύφεση και την Ειρήνη.

4. Η συνεχής διεύρυνση της Πολιτικής Δημοκρατίας και της Ελευ
θερίας, το βάθεμα των δημοκρατικών κατακτήσεων του Λαού, αποτελούν 
μόνιμο καθημερινό μας μέλημα.

Οι δημοκρατικοί αγώνες του Λαού μας ενάντια στον αυταρχισμό και 
στον πολιτικό εκφραστή της άρχουσας τάξης, τη Δεξιά, βρίσκουν στην 
Κυβέρνηση της δεύτερης τετραετίας της Αλλαγής την πλήρη δικαίωσή 
τους.

5. Η εθνική συμφιλίωση, η ισοπολιτεία και η ισονομία γίνονται κα
θημερινή πρακτική και συμπορεύονται με τη συμφιλίωση του Κράτους 
με τον Πολίτη. Παραμερίζουμε κάθε φραγμό κι εμπόδιο από το παρελ
θόν. Κάθε τάση εκδίκησης πρέπει να αποτρατίεί. Σε καμιά περίπτωση
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δεν πρέπει να δημιουργηθούν νέοι φραγμοί, νέες διαχωρισπκές γραμ
μές. Η ελεύθερη διακίνηση ιδεών όχι μόνο δεν διώκεται, όπως επί Δε
ξιάς. αλλά αντίθετα, κατοχυρώνεται θεσμικά και διευκολύνεται σ’.,όλους 
τους τομείς της δημόσιας ζωής.

Το φρόνημα δεν μπορεί ν’ αποτελεί «διαβατήριο εισόδου» ή απαγο
ρευτική κάρτα για την κρατική μηχανή.

Η αξιοκρατία, η αντικειμενικότητα, τα ενιαία κριτήρια και οι ανοιχτές 
διαφανείς δημοκρατικές διαδικασίες, στο πλήρες φως της δημοσιότητας, 
αποτελούν το μοναδικό κανόνα, σ’ όλους τους τομείς της δημόσιας 
διοίκησης.

6. Γκρεμίζουμε οριστικό τα τείχη που χώριζαν τους πολίτες από τις 
αποφάσεις, τους εργαζόμενους από το προϊόν που παράγουν, το Λαό 
από την Κυριαρχία του.

Προχωρούμε στην ολοκλήρωση της Λαϊκής Κυριαρχίας ώστε να πε
ράσουμε από την Κοινωνική Δικαιοσύνη στην πορεία που οδηγεί στην 
Κοινωνική Απελευθέρωση, στο Σοσιαλιστικό Μετασχηματισμό.

7. Η προστασία του εισοδήματος των εργαζομένων στην πόλη και 
στο χωριό, που αποτελεί στρατηγικό άξονα της πολιτικής μας, μπορεί και 
πρέπει να συνδυαστεί με την αύξηση της παραγωγικότητας και τη θεμε- 
λίωση της Αυτοδύναμης Οικονομικής Ανάπτυξης.

Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -  
ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ

1. Η Κυβέρνηση της Αλλαγής είναι Κυβέρνηση του Ααού. Εργάζε
ται και μοχθεί για όλο το Λαό. Αντιμετωπίζει ισότιμα όλους τους πολίτες.

Υλοποιεί το Πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Άρα ελέγχεται από το Κίνημα. 
Ο διαχωρισμός όμως του Κόμματος και του Κράτους είναι αρχή απαρά
βατη. Κάνει πράξη πς προγραμματικές δηλώσεις, άρα λογοδοτεί στο Κοι
νοβούλιο. Εφαρμόζει το Συμβόλαιο Τιμής του ΠΑΣΟΚ με το Λαό. Ε
πομένως υπέρτατος κριτής είναι ο ίδιος ο Λαός.

Γι’ αυτό με κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες Kat αγώνες μέσα στους αν
τιπροσωπευτικούς θεσμούς και το μαζικό κίνημα, με σταθερή πάντα συμ
παράταξη με το Λαό, προωθούμε τη μετατροπή του παλαιού αυταρχικού 
συγκεντρωτικού κράτους σε μια αποκεντρωμένη δημοκρατική Πολιτεία.

Για να φθάσουμε σε μια σοσιαλισηκή Κοινωνία, που να βασίζεται στην 
Αυτοδιαχείριση, στην Κοινωνικοποίηση, στην Αποκέντρωση.
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2. Η αυτοδύναμη Κυβερνητική πολιτική αποτελεί προϋπόθεση για να 
στεριώσει η πορεία της Αλλαγής κάτω από τις συγκεκριμένες αντικειμε
νικές συνθήκες της χώρας μας.

Η αυτοδυναμία δε σημαίνει φυσικά αγνόηση του δημοκρατικού δια
λόγου και της αλληλοενημέρωσης.

3. Ο δημοκρατικός δρόμος για το Σοσιαλισμό, που αποτελεί βασική 
μας ιδεολογική θέση, συνεπάγεται ότι οι επιλογές μας εξαντλούνται στο 
πλαίσιο της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας και της ενεργού συμμετο
χής και συμπαράταξης του Λαϊκού Κινήματος.

4. Οι αντιθέσεις δεν καταργούνται ούτε με διατάγματα ούτε με άφορι- 
σμούς και δόγματα.

Ο δημοκρατικός διάλογος απαιτείται όχι μόνο για λόγους Δημοκρα
τίας αλλά και για να προσδιορίζεται κάθε φορά η κυρίαρχη αντίθεση.

Γύρω απ’ αυτήν, με διαφανείς διαδικασίες, όλοι οι φορείς, πολιτικοί 
και κοινωνικοί, κάδε πολίτης, μπορεί και πρέπει να παίρνουν θέση.

5. Ο διάλογος προϋποθέτει σκληρή πολλές φορές αντιπαράθεση, πο
λιτική σύγκρουση, όταν αποκαλύπτονται οι πόλοι της κυρίαρχης αντίθε
σης. Το υμηλό όμως πολιτικό επίπεδο είναι αυτό που πρέπει να πρυτα
νεύει κάθε φορά.

6. Η κατάργηση του σταυρού προτίμησης αποτελεί τομή για την εξύ- 
μωση του Κοινοβουλευτικού αγώνα. Αναβαθμίζει το ρόλο του Κοινοβου
λευτικού έργου και των εκπροσώπων του Έθνους και του Λαού.

Γ. Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ - 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1. Η Κυβέρνηση ιεραρχεί και εξειδικεύει, μέσα από συντονισμένες 
προσπάθειες, αυτοκριτική, κριτική και έλεγχο, τις βασικές κατευθύνσεις 
της πολιτικής της. Λειτουργεί ως Κυβέρνηση προτεραιοτήτων και ε 
νιαίας, ολοκληρωμένης και συντονισμένης πολιτικής. .

2. Για την προώθηση και κατοχύρωση των θεσμικών αλλαγών, α
παιτείται διάλογος πριν από τα θεσμικά νομοσχέδια με τους υπεύθυνους 
φορείς, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή ενημέρωση, η συναίνεση και η 
ενεργός συμπαράταξη του Λαού.
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3. Δεν είναι η ποσότητα των νομοσχεδίων που προκαθορίζει την επί
τευξη των στόχων. Είναι η ποιότητα των στόχων, των νόμων και η πα
ρακολούθηση και ο έλεγχος εφαρμογής τους, όπως και η υλοποίηση 
των Κυβερνητικών αποφάσεων.

4. Εναρμονίζουμε τις επιλογές μας, ώστε, σε πλήρη συμφωνία πάν
τα με τους μακροπρόθεσμους στόχους μας, να δίνουμε λύσεις στα κα
θημερινά προβλήματα του Λαού μας.

5. Η Αλλαγή προχωρεί μέχρι το πιο απομακρυσμένο σημείο της χώ
ρας, μέχρι τον πιο αδικημένο πολίτη. Τα μεγάλα ασηκά κέντρα, οι α
πάνθρωπες εργατουπόλεις έχουν την ίδια ανάγκη Κυβερνητικής πα
ρέμβασης.

6. Για να ολοκληρώσουμε την παραπάνω παρέμβαση πρέπει να εξα- 
λείμουμε το άλλοθι της αναποτελεσματικότητας των λαϊκών φορέων.

Να διευρύνουμε τις αρμοδιότητες των φορέων που από τη φύση τους 
έχουν και τη θέληση και τη δύναμη να δημιουργήσουν. Η Τ.Α., οι συνε
ταιρισμοί, γίνονται φορείς άσκησης λαϊκής εξουσίας. Ταυτόχρονα όμως 
αποκεντρώνεται η κεντρική Διοίκηση.

7. Η Κυβέρνηση γίνεται πράγματι εππελικό όργανο σχεδιασμού και 
συντονισμού, όργανο ελέγχου και εποπτείας.

8. Στη νέα τετραετία της Αλλαγής θα προχωρήσουμε εξαλείφοντας τα 
όποια φαινόμενα αλαζονείας παρουσιάστηκαν σε οποιοδήποτε επίπεδο.

Δ. Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΛΑΟ, 01 ΘΕΣΜΟΙ, 
ΤΟ ΜΑΖΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ, 01 ΡΥΘΜΟΙ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

α. Η συμμετοχή των πολιτών

1. Η Λαϊκή Συμμετοχή αποτελεί κρίσιμο συστατικό της ίδιας της ιδε
ολογίας μας, που θεωρεί την καθημερινή παρουσία του Λαού στις απο
φάσεις ως την πεμπτουσία του Σοσιαλισμού, που εμείς επαγγελλόμαστε.

2. Δεν αρκεί ο Λαός να στηρίζει την Αλλαγή. Πρέπει η στήριξη να 
μετεξελιχθεί σε συμμετοχή, δράση, δημιουργία. Για πολλά χρόνια ο Αα- 
ός ήταν στη γωνιά. Πρέπει να γίνει πράγματι συμμέτοχος και πρωταγωνι
στής στις κοινωνικές εξελίξεις και στην πρόοδο του τόπου μας.

3. Η διεύρυνση και καταξίωση των αντιπροσωπευτικών θεσμών και η

14



ανάπτυξη και στήριξη των νέων δημοκρατικών πρωτογενών θεσμών, τό
σο στις αποφάσεις όσο και στην παραγωγική διαδικασία, προϋποθέτει 
ότι ο πολίτης γνωρίζει πού και πώς συμμετέχει. Πρέπει να ξέρει, ότι η 
συμμετοχή του δεν είναι διακοσμητική.

6. Θεσμοί και μαζικό κίνημα. Ρυθμοί της Αλλαγής.

Η παρέμβαση του λαϊκού κινήματος στους θεσμούς, στο παρελθόν, 
δεν ήταν αποτέλεσμα κάποιας παροχής της Δεξιάς προς το Λαό. Ήταν 
καρπός πολύχρονης και αέναης πάλης των κοινωνικών δυνάμεων της 
προόδου και της Δημοκρατίας ενάντια στην άρχουσα τάξη και στους πο
λιτικούς εκφραστές της.

Το μαζικό κίνημα πάλευε σταθερά στο χωριό και στην πόλη, στο 
χωράφι, στο εργοστάσιο, στο εργοτάξιο, στο γραφείο, στο μαγαζί, στις 
Σχολές, όχι μόνο ενάντια στην αντίδραση και την καταπίεση αλλά και 
για την περιφρούρηση των όποιων δημοκρατικών του κατακτήσεων.

Σήμερα, που οι ίδιες κοινωνικές δυνάμεις της προόδου έχουν μετα
σχηματιστεί σε πολιτική δύναμη εξουσίας, συμπαρατάσσονται για την κα
τοχύρωση και τη διεύρυνση των θεσμών της Αλλαγής.

Πρέπει όμως η ταχύτητα των ρυθμών των θεσμικών αλλαγών να είναι 
τέτοια που να απορρίπτει τους φραγμούς του παρελθόντος, να ικανο
ποιεί τις σημερινές αναγκαιότητες, να αναιρεί τους περιοριστικούς πα
ράγοντες και να εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις του αύριο και τις στρα
τηγικές μας επιλογές για το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινω
νίας μας.

Μόνο μ’ αυτόν τον τρόπο οι θεσμικές και δομικές αλλαγές γίνονται 
κατακτήσεις, που δεν μπορεί να αναιρεθούν.

Μόνο όταν ο ρυθμός των θεσμικών αλλαγών εναρμονίζεται με την ώ
ριμη και κατακτημένη λαϊκή συνείδηση και επιλογή, οι αλλαγές αυτές 
μπορούν να γίνουν κτήμα του Λαού μας.

4. Το μαζικό κίνημα έχει μια δυναμική, που διαμορφώθηκε με πολύ
χρονους αγώνες, με επιτυχίες, με αστοχίες και με προσανατολισμό δι
καιολογημένα αντιεξουσιαστικό. μια που η πολιτική εξουσία ήταν άρρη
κτα δεμένη με την καταπιεστική αντίληι^η της άρχουσας τάξης.

Η ριζική αλλαγή της πολιτικής εξουσίας δεν συνεπάγεται αυτόματα ρι
ζική αλλαγή των δομών της κοινωνίας, γι' αυτό και δημιουργεί προβλή
ματα στις σχέσεις της πολιτικής εξουσίας και του μαζικού κινήματος.

Ενώ το μαζικό κίνημα είναι ο κύριος μοχλός της στήριξης της Αλλα
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γής, πολλές φορές βρίσκεται σε τριβές με τον Κυβερνητικό φορέα της 
Αλλαγής. Τα λάθη και οι ευθύνες δεν είναι πάντα μονόπλευρες.

Ο συνδυασμός της ταξικής συνείδησης με την πολιτική συνειδητοποί- 
ηση δεν είναι δεδομένος.

Όταν υποβαθμίζεται το δεύτερο υπάρχει ο κίνδυνος εκφυλισμού σε 
συντεχνιακές αντιλήμεις.

Όταν αντίθετα υπερτονίζεται, ελλοχεύει ο κίνδυνος της κομματικής ε
πιβολής.

γ. Συνεχής διάλογος με το μαζικό κίνημα

•  Ο δημοκρατικός διάλογος, ο μετασχηματισμός των υπαρκτών αντιθέ
σεων και η ουσιαστική συμμετοχή μέσα από τους νέους θεσμούς είναι 
ο μόνος δρόμος.

Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να προωθούνται συντεχνιακές διώξεις 
ούτε να γίνεται άκριτη αποδοχή όλων των αιτημάτων.
•  Από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί αβασάνιστα να θεωρούνται όλα τα 
αιτήματα, ανεξάρτητα αν μπορούν ή όχι να ικανοποιηθούν, ως συντεχνιακά 
συμφέροντα.
•  Απαιτείται να ενημερώσουμε, να ακούσουμε, να πείσουμε. Πρέπει να 
συμφωνήσουμε κάθε φορά ποιο είναι το εθνικό συμφέρον που έχει 
την πρώτη προτεραιότητα. Ποιο το όφελος του κοινωνικού συνόλου, 
πώς και γιατί εντάσσονται τα αιτήματα του ατόμου ή της ομάδας σε 
συγκλίνοντα ευρύτερα συμφέροντα.

Πρέπει και μπορεί να βρούμε κάθε φορά την εναλλακτική εφικτή λύ
ση, που δεν υπονομεύει το αυριανό εισόδημα της εργατικής τάξης ή 
του συγκεκριμένου κοινωνικού στρώματος. Ταυτόχρονα η λύση αυτή 
μπορεί να συμβάλει στην ικανοποίηση ευρύτερων αιτημάτων, που αφο
ρούν την ίδια την ποιότητα ζωής, ή την αύξηση και διεύρυνση προσφο
ράς κοινωνικών υπηρεσιών, που σήμερα καταναλώνονται με ατομική δα
πάνη.

Το μαζικό κίνημα πρέπει και μπορεί να αναγορευτεί σε καταλύτη της 
πορείας της Αλλαγής μέσα από την υπεύθυνη συμμετοχή στους θεσμούς 
και τη διεκδίκηση για την κατοχύρωση των κατακτήσεων.
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Ε. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΑ ΤΗΝ 
ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΗ

Από τη Λαϊκή Συμμετοχή στο δημοκρατικό Προγραμματισμό και στην 
ενεργοποίηση του πολίτη.
•  Το μήνυμά μας «Ο Λαός στην Εξουσία» αποτελεί μόνιμο στόχο για 
κατάχτηση, αλλά και το κύριο όπλο μας για το στέριωμα της Αλλαγής 
και το προχώρημα των Αλλαγών.
•  Η κατάχτηση του στόχου αυτού κατοχυρώνει ένα από τα κύρια δικαιώ
ματα του πολίτη και πραγματώνει τη Λαϊκή Κυριαρχία.

Ταυτόχρονα προστατεύει το σοσιαλιστικό όραμα από το ξεθώριασμά 
του. Εμποδίζει την παραχάραξη των αρχών του δημοκρατικού δρόμου 
προς το Σοσιαλισμό, είτε προς την κατεύθυνση της οπισθοδρόμησης και 
της ενσωμάτωσης στο σύστημα της αλλοτρίωσης, είτε προς την κατεύ
θυνση της επικράτησης της γραφειοκρατίας και της επιβολής κάποιων 
μειομηφιών, «φωτισμένων» ή όχι, πάνω στο Λαό.
•  Η Λαϊκή Συμμετοχή, ως προσπάθεια του κάθε πολίτη αλλά και ως 
συλλογική διαδικασία, συμβάλλει αποφασιστικά στην επίλυση των κα
θημερινών προβλημάτων αλλά και στον παραμερισμό των εμποδίων και 
των περιοριστικών παραγόντων.
•  Ο δυναμισμός, το σφρίγος, η νέα ορμή, που αναμένεται να δώσει 
στην Αλλαγή η πανστρατιά της συμμετοχής, αποτελούν το αποφασιστι
κότερο όπλο για το γκρέμισμα των φραγμών του παρελθόντος. Ταυτό
χρονα η γνώση των λαϊκών προβλημάτων, η ιεράρχηση της επίλυσής τους, 
η λαϊκή σοφία, όταν υποστηρίζονται από την εξειδικευμένη επιστημονι
κή και τεχνική γνώση, γίνονται οι βασικές προϋποθέσεις για την επιτυ
χία της Αποκέντρωσης και του Δημοκρατικού Προγραμματισμού.
•  Η συμμετοχή δεν μπορεί και δεν πρέπει να περιορίζεται σε αντιπαρα
θέσεις γνώμης κάποιων κρατικών εκπροσώπων ή κάποιων τεχνικών. Α
σφαλώς η ευθύνη των Κυβερνητικών προτεραιοτήτων και του ρυθμού ο
λοκλήρωσής τους ανήκει στην Κυβέρνηση, όπως και η δημιουργία των 
ορών και των προϋποθέσεων για να είναι αποτελεσματικοί οι νέοι θ ε
σμοί.

Σ’ αυτήν επίσης ανήκει η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στον πο
λίτη αλλά και η ευθύνη να παρεμβαίνει νομοθετικά για συμπληρώσεις 
και βελτιώσεις, όπου η δοκιμασία στην πράξη έδειξε ότι αυτό απαιτείται. 
Υπάρχει όμως και το δικαίωμα αλλά και η ευθύνη κάθε πολίτη να περι- 
φρουρήσει τις θεσμικές αλλαγές, να τις διευρύνει και κυρίως να τις καθι
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στά αποτελεσματικές.
•  Στη νέα τετραετία πρέπει να δημιουργήσουμε το γόνιμα έδαφος για 
μια κοινωνία πολιτών. Δηλαδή για μια κοινωνία που αναλαμβάνει, μέ
σα από τους θεσμούς, εξουσίες και ευθύνες στην παραγωγή, την κοινω
νική οργάνωση, την ανάπτυξη της χώρας μας, αφαιρώντας τις εξουσίες 
αυτές από το συγκεντρωτικό, γραφειοκρατικό, Κρατικό Μηχανισμό.

Γι αυτό κάθε πολίτης πρέπει να αναλογιστεί η πρόσφερε και τι πρέπει 
να διεκδικήσει ή σε τι μπορεί να συμβάλλει ώστε:
•  Οι Λαϊκές Συνελεύσεις να μετεξελιχθούν πράγματι σε μια δύναμική 
παρουσία του λαϊκού παράγοντα, όπου τα προβλήματα του χώρου ιεραρ
χούνται. Πρέπει να αποφευχθεί η απλή εορταστική παρουσία, όπου οι 
εκδηλώσεις του πλήθους υποκαθιστούν το διάλογο.
•  Τα Συνοικιακά Συμβούλια να γίνουν όργανα πάλης για τους δημότες, 
αποκεντρωμένες μονάδες προγραμματισμού και υλοποίησης του δημο
τικού έργου. Ο γόνιμος διάλογος πρέπει να επικρατήσει. Πρέπει να α
ποφευχθεί η εξέλιξη των συνοικιακών συμβουλίων σε πεδίο ανταγωνι
σμού στενών παραταξιακών μεθόδων και αντιλήμεων.
•  Τα Νομαρχιακά Συμβούλια να επιταχύνουν την εξέλιξή τους και να 
γίνουν αποτελεσματικές μονάδες αποκέντρωσης και δημοκρατικού προ
γραμματισμού.
•  Το Εθνικό Συμβούλιο Ανωτ. Παιδείας (ΕΣΑΠ) και το συμβούλιο Τε 
χνολογικής Εκπαίδευσης (ΣΤΕ) πρέπει να μετεξελιχθούν σε κυμέλες δη
μιουργίας και διαλόγου, με κύριο στόχο το νέο περιεχόμενο σπουδών 
προσαρμοσμένο στις αναπτυξιακές ανάγκες του τόπου. Κάθε σπουδαστής, 
κάθε φοιτητής κατοχυρώνει και αξιοποιεί τη συμμετοχή του με υπεύθυ
νες απόμεις και τεκμηριωμένες θέσεις, σ' όλα τα συλλογικά όργανα που 
συμμετέχει.
•  Το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας ή τ̂ ι Δ.Σ. των κοινωνικοποιημένων 
νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. δεν είναι ούτε κρατικά όρνανα ούτε πεδία για 
προάσπιση στενών κλαδικών συμφερόντων.

Δυναμικά αναλαμβάνουν το ποσοστό συμμετοχής και ευθύνης που τους 
ανήκουν στον προγραμματισμό ή στην υλοποίηση του Ε.Σ.Υ.
•  Οι εργαζόμενοι, οι φορείς, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, που συμμετέχουν 
στα όργαναν που διαμορφώνονται από την κοινωνικοποίηση του δημό
σιου τομέα ή στα εποπτικά συμβούλια, προετοιμάζονται, ώστε η συμμε
τοχή να είναι ουσιαστική και να συμβάλουν στη μετατροπή τους σε μο
χλούς ανάπτυξης αλλά και αύξησης της παραγωγικότητας και προστα
σίας του δημόσιου χρήματος.
•  Σ ε κάθε νέο θεσμό από όσους δημιουργήθηκαν. από όσους πρόκει
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ται να συγκροτηθούν, οι πολίτες δικαιούνται αλλά και έχουν την ευθύνη 
να ασκήσουν τον κοινωνικό έλεγχο. Με συλλογική δουλειά αλλά και 
με εξατομικευμένη ευθύνη.

Πρέπει ακόμα κάθε πολίτης να αναμετρήσει τις δυνατότητες αλλά και 
τις ευθύνες του ώστε να υποστηριχθεί στην πράξη η κυβερνητική 
σταυροφορία:
•  για την προώθηση των Ελληνικών Προϊόντων μ$σα από την αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας.

Μ’ αυτόν το τρόπο βοηθά στην απασχόληση ελληνικών χεριών, στην 
καταπολέμηση της ανεργίας, στη διασφάλιση του δικαιώματος στη δου
λειά γι’ αυτόν και τα παιδιά του.
•  Για την καταπολέμηση του πληθωρισμού, η δημιουργία συνεταιρι
στικών κινημάτων ή καταναλωτών, η υποβοήθηση των συνεταιριστι
κών οργανώσεων μπορούν να συμβάλουν στη συγκράτηση των τιμών
και στην εξάλειμη των μεσαζόντων, καλύτερα από οποιοδήποτε διοικητι
κό μέτρο.

Σε κάθε τομέα της πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστι
κής ζωής του τόπου, ο πολίτης μπορεί με την ενεργό συμμετοχή του, με 
την υπεύθυνη άπομή του να καταξιώσει τη δημοκρατία αλλά και να συμ
βάλλει στην Οικονομική, Κοινωνική και Πολιτιστική Ανάπτυξη.

Τώρα μπορούμε μαζί να προχωρήσουμε πιο σωστά, πιο δημιουργι
κά, πιο αποτελεσματικά.

ΣΤ. Η ΜΟΝΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ. 
Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Η διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη πρότεινε στο Λαό μια νέα στρα
τηγική για την ελληνική πραγματικότητα.

Η δεκάχρονη πορεία μας μέσα από σταθμούς που σηματοδότησαν 
την πορεία των πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων στη χώρα μας, έδω
σαν και εμπλούτισαν μέχρι σήμερα μια ολοκληρωμένη πρόταση εξου
σίας. Μια πρόταση που ξεκινάει από τη συμπύκνωση των οραμάτων των 
γενιών που αγωνίστηκαν και ταυτόχρονα των ελπίδων της σημερινής γε
νιάς. Μια πρόταση που σιγά — σιγά διαμορφώθηκε σε στρατηγικούς στό
χους, ενδιάμεσους στόχους, τακτικές επιλογές, κυβερνητικό πρόγραμμα.

Αυτό το πρόγραμμα ήταν το αποτέλεσμα της δουλειάς και της δράσης 
του Κινήματος που ξεπήδησε μέσα από, τους αγώνες του Λαού.

Το πρόγραμμα αυτό δοκιμάστηκε εδώ και τριάμισι χρόνια περίπου στην
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πράξη.
Μοναδικό μας μέλημα ήταν και είναι η τήρηση με απόλυτη συνέ

πεια των δεσμεύσεων μας προς το Λαό.
Η πρότασή μας ήταν και είναι μια συνολική πολιτική με ξεκάθαρους 

στρατηγικούς στόχους και μια προδιαγραμμένη πορεία μετάβασης. Μια 
πορεία μακρόχρονη και μακρόπνοη που συνομίζεται:
•  Σε ένα εθνικό και πατριωτικό αγώνα για την Εθνική Ανεξαρτησία.
•  Στον καθορισμό μιας επιθυμητής κοινωνικής τροχιάς, με κέντρο βά
ρους τον άνθρωπο και στόχο το σταμάτημα της εκμετάλλευσής του.
•  Τη θεμελίωση μιας αυτοδύναμης αναπτυξιακής στρατηγικής."
•  Το βάθεμα της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας σ’ όλες τις πτυχές της 
ζωής του τόπου.

Δώσαμε καθημερινή μάχη, να σταματήσουμε τον κατήφορο, να βγά
λουμε τη χώρα από κρίσιμα αδιέξοδα, ν’ ανοίξουμε καινούριους δρό
μους για το Λαό και το Έθνος.

Έγιναν πολλά. Η παγκόσμια οικονομική κρίση, η μυχροπολεμική κα
τάσταση, η υπαρκτή εξωτερική απειλή για τη χώρα μας και η άθλια οικο
νομική, κοινωνική και διοικητική κατάσταση, που κληρονομήσαμε, απο- 
τέλεσαν περιοριστικούς παράγοντες. Ο αγώνας μας όμως, με τη λαϊκή 
συμπαράταξη, τους αναιρεί βαθμιαία αλλά υπεύθυνα και σταθερά. Η Αλ
λαγή έχει δρομολογηθεί. Οι νέοι ορίζοντες έχουν ανοίξει.

Σε όλους τους τομείς έχει ήδη τεθεί μια διαχωρισηκή γραμμή ανάμε
σα στο χθές και στο αύριο. Έτσι προχωρούμε σε καλύτερες μέρες.
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III. ΜΕ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ

Ο ΛΑΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΎΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ.
ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ 

_________________ ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟ__________________

1. Στο κατώφλι της Νέας Τετραετίας δεν πρέπει να ξεχνάμε από πού 
ξεκινήσαμε. Τις συγκεκριμένες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που 
μας κληροδότησε η δεξιά και που τις νιώσαμε έντονα στην αφετηρία της 
Αλλαγής.

Το 1981 μπορούσαμε να περιγράμουμε εξωτερικά, να αναλύσουμε έ
στω με αριθμούς και στοιχεία, την κατάσταση της χώρας που πςραλάβα- 
με από τη Δεξιά.

Στη συνέχεια, όμως συναντήσαμε σε κάθε βήμα της Αλλαγής φραγ
μούς και περιορισμούς στο έργο μας, συγκεκριμένα εμπόδια στο δρόμο 
μας.
Αναμφίβολα ξεκινήσαμε με οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα πο
λύ αρνητικά.
•  Με το εθνικό εισόδημα να ακολουθεί από καιρό καθοδική πορεία.
•  Με τον πληθωρισμό να ξεπερνά το 25% , 1981.
•  Με τους εργαζόμενους αλυσοδεμένους με το Νόμο 330 και καθηλω
μένους σε απαράδεκτες συνθήκες δουλειάς. Με τους εργαζόμενους πρώτα 
θύματα της λιτότητας, χωρίς καμιά προστασία μπροστά στην «έκρηξη» 
του τιμάριθμου και στο απειλητικό φάσμα της ανεργίας.
•  Με τους μικρομεσαΐους και τους μισθωτούς να πληρώνουν με δυσβά- 
στακους φόρους, σύμφωνα με τα γνωστά αμάχητα τεκμήρια, τις παγωμέ
νες πιστώσεις και τα χαριστικά δάνεια της ολιγαρχίας και των αεριτζή
δων.
•  Με άλλες επιχειρήσεις να γίνονται προβληματικές και άλλες να πτω
χεύουν και να κλείνουν, ενώ ταυτόχρονα ευημερούν η ολιγαρχία και οι 
αεριτζήδες.
•  Με τους αγρότες χωρίς κοινωνική φροντίδα και κρατική μέριμνα, έρ
μαια των μεσαζόντων και των καιρικών συνθηκών, να απειλούνται από 
το ξεπούλημα και τον αφανισμό της γης τους, την απρόβλεπτη καταστροφή 
της παραγωγής τους, τις εξευτελιστικές τιμές των προϊόντων τους.
•  Με τους απόμαχους και τους συνταξιούχους να «απολαμβάνουν» συν
τάξεις πείνας.
•  Με τις γυναίκες να ζουν σε ένα καθεστώς ανισότητας και εκμετάλλευ
σης, ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας.
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•  Με τους νέους στο περιθώριο της ζωής και της κοινωνίας, έξω από 
τους θεσμούς, χωρίς δικαιώματα στη μόρφωση, στη δουλειά, τον πολιτι
σμό, τον αθλητισμό και τη γόνιμη απασχόληση κατά τον ελεύθερο χρό
νο τους. Με τους νέους εκτεθειμένους στο στόχαστρο της κρατικής τρο
μοκράτησης και της αστυνόμευσης, στο περιθώριο της υποκουλτούρας, 
του καταναλωτισμού, της βίας και των εμπόρων των ναρκωηκών.

2. Στην πρώτη τετραετία η μεγάλη προσφορά της Αλλαγής βρίσκε
ται τόσο στις επί μέρους αλλαγές, που είναι πολλές, συγκεκριμένες 
και σημαντικές, όσο και κύρια, στο ήθος μιας νέας Εξουσίας. Μιας 
Εξουσίας, που χαρακτηρίζεται από τη λαϊκή συμμετοχή και το δημοκρα- 
ηκό διάλογο. Που βρίσκει την έκφρασή της, παρά τις αντιθέσεις, τις α
δυναμίες ή και τα λάθη, σε μια αδιάσπαστη ενότητα με τις λαϊκές διεκδι
κήσεις. Διεκδικήσεις, που γίνονται ήδη λαϊκές κατακτήσεις.

Γ ϊ  αυτό, εμείς κι ο Λαός γνωρίζουμε ότι από την πρώτη κιόλας τε
τραετία της Αλλαγής, μας ενώνουν:
•  Ο πατριωτισμός και ο αγώνας για την Εθνική Ανεξαρτησία, χωρίς πα
ζαρέματα των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας.
•  Η κοινή αγωνία για το δικαίωμα στη ζωή και η κοινή προσπάθεια για 
την εδραίωση της Ειρήνης, χωρίς να διακρίνουμε τους πυραύλους σε 
καλούς και κακούς.
•  Η διασφάλιση των ατομικών ελευθεριών, των δικαιωμάτων και των 
εξουσιών του πολίτη. Η καθιέρωση της ισονομίας και της ισοπολιτείας.
•  Η κατοχύρωση της Δημοκρατίας χωρίς φακελλώματα και της Ελευ
θερίας χωρίς διώξεις.

Η ενίσχυση της Λαϊκής Κυριαρχίας χωρίς αυταρχισμούς και η τήρηση 
της συνταγματικής νομιμότητας. Αυτό ακριβώς εκφράζει η πρόταση για 
αναθεώρηση ορισμένων άρθρων του Συντάγματος, που αποβλέπει στον 
περιορισμό των υπερεξουσιών του Προέδρου της Δημοκρατίας και τη 
μεταφορά τους στο Κοινοβούλιο, σε προβλεπόμενη αυξημένη πλειομη- 
φία. Πλειομηφία πολύ μεγαλύτερη από αυτή, που απαιτείται για τη στή
ριξη μιας Κυβέρνησης. Για να είναι πραγματικά η Κοινοβουλευτική μας 
Δημοκρατία Προεδρευομένη και ΟΧΙ Προεδρική. Για να είναι ο Πρόε
δρος της Δημοκρατίας σύμβολο της ενότητας του Έθνους και της ομο- 
μυχίας του Λαού μας.
•  Η θέληση και η απόφαση για ένα Κοινοβούλιο, που θα ενισχύεται 
συνεχώς και δε θα κηλιδώνεται από γνωστές ανίερες πράξεις, όπως εκεί
νες του 1965. Πράξεις που φαλκίδευαν τη θέληση του Λαού μας, ο ο
ποίος ενώ μήφισε το Γέρο της Δημοκρατίας έβλεπε, ερήμην του, να διο
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ρίζονται οι κατεμυγμένοι Πρωθυπουργοί της αποστασίας από το Παλάτι 
και τους ξένους πάτρωνες.
•  Το δικαίωμα όλων των πολιτών και κύρια των νέων και των γυναικών 
στη δουλειά, στη μόρφωση, στην μυχαγωγία, στον πολιτισμό και στον α
θλητισμό.
•  Η απαίτηση των εργαζομένων για δίκαιη ανταμοιβή του κόπου τους, 
για ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς, για δημιουργικό ελεύθερο χρόνο, 
για θεσμοθετημένη συμμετοχή.
•  Το δικαίωμα όλων των πολιτών για ασφάλιση και ικανοποιητικές συν
τάξεις.
•  Η απαίτηση και η ελπίδα για μια κοινωνία δίκαιη, χωρίς άγχος και 
δίχως εκμετάλλευση. Για μια απελευθερωμένη κοινωνία, που προτάσσει 
το αναγκαίο σε σχέση με το περιττό. Αντιτάσσει την πραγματική επιθυμία 
και την ανάγκη στην καταναλωτική αλλοτρίωση. Οδηγεί στην αίσθηση 
της σημασίας της συλλογικής προσπάθειας, αλλά και της ατομικής ευ
θύνης. Στη συνείδηση του «εμείς» αντί του «εγώ», χωρίς όμως να αγνοεί
ται το άτομο, τα δικαιώματα του. η προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου.
•  Η ειλικρινής προσπάθεια για γόνιμη συνεργασία ανάμεσα στο Κρά
τος και τον ιδιώτη. Για αμοιβαία εμπιστοσύνη ανάμεσα στην κοινωνία 
και το άτομο. Για τα θεσμοθετημένα δικαιώματα του πολίτη που αφο
ρούν στη συμμετοχή, την κριτική και τον έλεγχό του προς την πολιτική 
εξουσία.
•  Το αναφαίρετο δικαίωμα του ατόμου και της οικογένειας του να έχουν 
κατοχυρωμένη την ιδιοκτησία τους και τον αγροτικό τους κλήρο, να α- 
ξιοποιούν παραγω\ ικά την περιουσία τους και να απολαμβάνουν το μό
χθο τους. Όλοι μας συμφωνούμε και λέμε το μεγάλο ΝΑΙ στην ιδιωτική 
πρωτοβουλία και τη Θετική προοπτική της. στο πλαίσιο του Πενταετούς 
Προγράμματος Ταυτόχρονα όμως όλοι μας συμφωνούμε και λέμε το με
γάλο ΟΧΙ στην ασυδοσία των ξένων και ντόπιων μονοπωλίων και της 
ολιγαρχίας.
•  Η απαίτηση για τη λειτουργία μιας Δημόσιας Διοίκησης σύγχρονης 
και αποτελεσματικής.
•  Ο αγώνας να καταξιωθεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως φορέας αποκέν
τρωσης, ανάπτυξης λαϊκής συμμετοχής και κοινοηκής εξουσίας.
•  Η απαίτηση για την ύπαρξη ενός Κράτους Δικαίου και Ισότητας, ε
νός Κράτους - Πρόνοιας. Όλοι μας συμφωνούμε και λέμε ΝΑΙ στο Κρά
τος που εξασφαλίζει την πρόνοια, υπηρετεί τον πολίτη, προωθεί την κοι
νωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και εξασφαλίζει την ουσιασηκή συμμε
τοχή των Κοινωνικών Φορέων. Όλοι μας συμφωνούμε και λέμε ΟΧΙ στη
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γραφειοκρατία και τις σπατάλες του Κράτους.
•  Η αγάπη, ο σεβασμός και η αλληλεγγύη προς τον άνθρωπο και η πί
στη στις πανανθρώπινες αξίες.
•  Η προσπάθεια και η ελπίδα για ακόμη καλύτερες μέρες.

3. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ δεν έρχεται να παρουσιάσει απλά ένα θετικό 
έργο, αλλά μια συνολική αλλαγή στην πορεία της χώρας.

Γνωρίζει ο Λαός ότι μέσα από σκληρό αγώνα ενάντια στις δυνάμεις 
της εξάρτησης, της συντήρησης και της ολιγαρχίας, μέσα από την καθη
μερινή μάχη με τις αναχρονιστικές και γραφειοκρατικές δομές του συ
στήματος, προχωρήσαμε με ουσιαστικά βήματα στις απαραίτητες αλλα
γές σε κάθε τομέα της ζωής μας.

Γνωρίζει καλά ο Λαός και ο κάθε πολίτης, πως και ύστερα από προ
σπάθειες βλέπει ο τόπος μας καλύτερες μέρες.
•  Στην ΥΓΕΙΑ, στην ιατροφαρμακευτική περίθαλμη, στην πρόνοια και 
στις συντάξεις, ποια συγκεκριμένη.πολιτική καταργεί την εμπορευματο
ποίησα, μηδενίζει την εγκατάλειμη και ξεπερνά τη λεγάμενη «φιλανθρω
πία». Ποια συγκεκριμένη πολιτική και από πότε καθιερώνει την ανθρω
πιά του Κράτους - Πρόνοιας, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες της Πολι
τείας και την απαραίτητη ευαισθησία του κοινωνικού συνόλου.
•  Στην ΠΑΙΔΕΙΑ (σ’ όλες τις βαθμίδες της), ποια συγκεκριμένη πολιτι
κή δημιουργεί υποδομή και ελπίδες για τα παιδιά μας, καθώς και στέ
ρεες προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη ανάπτυξη τΥις χώρας μας. Ποια 
πολιτική καταργεί το σκοταδισμό, την απομόνωση και τον αυταρχισμό 
του χθες στην Εκπαίδευση. Ποια πολιτική κατοχυρώνει σήμερα τον εκ
δημοκρατισμό, τη συμμετοχή, τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική ανα
βάθμιση των μαθημάτων και των σπουδών, τη σύνδεση των Α.Ε.Ι. και των 
Τ.Ε.Ι με τα προβλήματα του τόπου και τις ανάγκες του Λαού μας.
•  Στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ποια συγκεκριμένη πολιτική σταμάτησε τον ολι
σθηρό κατήφορο και πέτυχε τη σταθεροποίηση και τη σταδιακή ανάκαμμή 
της. Ποια συγκεκριμένη πολιτική εγγυάται την ανοδική πορεία και την 
άνθιση της οικονομίας, με τη διασφάλιση της απαραίτητης κοινωνικής 
ειρήνης, της ανταγωνιστικότητας, του εκσυγχρονισμού και της αύξησης 
της παραγωγής και της παραγωγικότητας.
•  Στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ποια συγκεκριμένη πολιτική διαμόρφωσε και προ
ωθεί αποτελεσματικά με το Δημοκρατικό Προγραμμαησμό και τη συμ
μετοχή όλων των παραγωγικών δυνάμεων το πρώτο Πενταετές Πρόγραμμα 
1983 - 1987. Ποια πολιηκή εγγυάται την αυτοδύναμη οικονομική και κοι
νωνική ανάπτυξη της χώρας μας και την ισόρροπη ανάπτυξη των γεω
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γραφικών περιφερειών, των τομέων της οικονομίας, των κλάδων της Γε- 
ωργίας, της Βιομηχανίας και της Βιοτεχνίας.
•  Στην ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ποια συγκεκριμένη πολιτική μπορεί με γνώση, 
σχέδιο και αποφασιστικότητα, να μειώσει δραστικά τις αρνητικές επιπτώ
σεις της διεθνούς και ντόπιας οικονομικής κρίσης και να δημιουργήσει 
νέες θέσεις εργασίας, για να βρίσκει ο πολίτης δουλειά.
•  Στην ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ, ποια συγκεκριμένη πολιπκή αναγνωρίζει τον 
άνθρωπο και τις σύγχρονες ανάγκες του. Σέβεται τον πολιτισμό και την 
παράδοση. Πασχίζει για το περιβάλλον, τη φύση και την οικολογική ι
σορροπία.

Ορισμένα ερωτήματα προβάλλουν αμείλικτα για τις Κυβερνητικές ευ
θύνες στις προηγούμενες ΙΟετίες. Ας αναλογιστούμε, γιατί είχε ερημώ
σει η ύπαιθρος. Γιατί η Αθήνα και τα άλλα αστικά κέντρα είχαν γίνει «τσι- 
μεντουπόλεις» και «ανοχύρωτες» (χωρίς καμία υποδομή) πόλεις. Γ ιατί δεν 
υπήρξε ποτέ χωροταξικός σχεδιασμός και ρυθμιστικά σχέδια για τις πό
λεις. Γ ιατί είχαν υποβαθμιστεί τραγικά το περιβάλλον και η ποιότητα ζω
ής.
•  Στην ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΠΚΗ, ποιες συγκεκριμένες επιλογές και πρω
τοβουλίες κατοχυρώνουν σήμερα την Εθνική Ανεξαρτησία, προασπίζουν 
αποτελεσματικά την εδαφική ακεραιότητα, τα κυριαρχικά μας δικαιώμα
τα και τον ευρύτερο ελληνισμό, διευρύνουν, με τρόπο πολυδιάστατο, τα 
διεθνή ερείσματα της χώρας, προωθούν με συνέπεια την Ειρήνη και τη 
Ύφεση. Ποιες επιλογές και ποιες πρωτοβουλίες καθιστούν τη θέση και 
την κυρίαρχη πια φωνή της Ελλάδας σεβαστή και περήφανη.

4. Οι στόχοι μας δεν είναι καινούργιοι ούτε για το Κίνημα ούτε για 
το Λαό μας. Είναι κρυστάλλινα διατυπωμένοι στο «Συμβόλαιο με το 
Λαό», στο Πρόγραμμά μας.

Η τετράχρονη εμπειρία της Αλλαγής, όχι μόνο τους επιβεβαίωσε και 
τους ενίσχυσε στη συνείδηση του Λαού, αλλά ακόμη περισσότερο τους 
αποκάλυμε ως αδήριτη ανάγκη, ως τη μόνη δυνατή έξοδο από την κρίση 
της Ελληνικής κοινωνίας, ως τη μόνη δυνατή προοπτική κοινωνικής απε
λευθέρωσης.

Η Δημοκρατία και η Ελευθερία, στην Πολιτεία αλλά και στην Κοινω
νία, η Αποκέντρωση, η Κοινωνικοποίηση, η Αυτοδιαχείριση, ο Δημοκρα
τικός Προγραμματισμός, η Αυτοδύναμη Ανάπτυξη, δεν έχουν μόνο ιδε
ολογική και πολιτική ακτινοβολία, δεν προσδιορίζουν μόνο ένα θεσμικό 
πλαίσιο μιας νέας πραγματικότητας που αρνείται τον αυταρχισμό και την 
καταπίεση, την εκμετάλλευση και την αλλοτρίωση ενός αδιέξοδου κοι
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νωνικού συστήματος.
Έχουν επί πλέον πρακτική επίπτωση στην καθημερινή ζωή του πολί

τη. Απελευθερώνουν βαθμιαία, αλλά αποφασιστικά, τις δημιουργικές του 
δυνάμεις. Δημιουργούν και κατοχυρώνουν τους όρους της λαϊκής συμ
μετοχής. Προωθούν τον πολίτη στα κέντρα άσκησης της εξουσίας. Ανα
γορεύουν τους φορείς του πρωταγωνιστές των κοινωνικών εξελίξεων.

Κάνουν κάθε μέρα και περισσότερο πράξη το στόχο «Ο Λαός στην 
Εξουσία».
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ



I. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

Α. ΑΠΟ ΤΟ «ΑΝΗΚΟΜΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΥΣΙΝ», 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ

Ακρογωνιαίος λίθος της στρατηγικής μας είναι η κατοχύρωση της 
Εθνικής Ανεξαρτησίας της πατρίδας μας, που αποτελεί ταυτόχρονα 
προϋπόθεση για την πραγμάτωση της Λαϊκής Κυριαρχίας και της κοι
νωνικής Αλλαγής.

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ 
ΠΡΟΧΩΡΗΣΑΜΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ:

•  Στη συγκρότηση μιας εθνικής αμυντικής πολιτικής, που διασφαλίζει 
την εδαφική μας ακεραιότητα.
•  Στην εφαρμογή μιας γνήσιας πολυδιάστατης ανεξάρτητης Ελληνικής 
εξωτερικής πολιτικής.
•  Στη σταθερή και ανυποχώρητη προάσπιση των εθνικών μας θεμάτων.
•  Στη θεμελίωση μιας αυτοδύναμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυ
ξης.
•  Στην ενεργό συμβολή στη διεθνή ύφεση, τον αφοπλισμό και την παγ
κόσμια ειρήνη.

Στη νέα πορεία της ανεξάρτητης εθνικής πολιτικής, ο εθνικός μας λό
γος αναβαθμίστηκε, η γνώμη μας έγινε σεβαστή, η φωνή μας ακούγεται 
κυρίαρχη, οι θέσεις μας επιβεβαιώθηκαν και απέκτησαν κύρος.

Αναπροσανατολίσαμε οριστικά τη χώρα από τη στρατηγική του «ΑΝΗ
ΚΟΜΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΥΣΙΝ» στη στρατηγική του ΑΝΗΚΟΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛ
ΛΑΔΑ. μια στρατηγική που καθορίζει, προωθεί και κατοχυρώνει τις ε
θνικές ανάγκες και προτεραιότητες, τα εθνικά μας συμφέροντα, ως αδια
πραγμάτευτες θέσεις της πατρίδας μας στο διεθνή χώρο.

Στη δεύτερη τετραετία συνεχίζουμε την πορεία μας αταλάντευτα πάνω 
στις ίδιες κατευθύνσεις.

Β. Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΑΜΥΝΑ, ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Ενισχύουμε τη θωράκιση των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας μας, 
δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στη συνεχή βελτίωση ετοιμότητας και
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του εξοπλισμού τους. Η διάταξη των Ενόπλων μας Δυνάμεων γίνεται με 
βάση την αντιμετώπιση του πραγματικού εξ Ανατολών κινδύνου. Οι πη
γές του εξοπλισμού διαφοροποιούνται σταδιακά, ενώ αναπτύσσεται μια 
σύγχρονη πολεμική βιομηχανία με υμηλή τεχνολογική εξειδίκευση.

2. Προσπίξουμε σταθερά και ανυποχώρητα την εδαφική μας ακε
ραιότητα. Δεν υπάρχει περιθώριο για διαπραγμάτευση για τα σύνορά μας 
(χερσαία, θαλάσσια, εναέρια) και αυτή η σταθερή διακήρυξη αποτελεί 
ταυτόχρονα θέση, που στηρίζει την ειρήνη στην περιοχή μας και αντιμε
τωπίζει την απειλή στο Αιγαίο.

Συμπαρατασσόμαστε ενεργά στον Κυπριακό Ελληνισμό, και δίνουμε 
διεθνείς μάχες για να οδηγηθεί το Κυπριακό σε δίκαιη λύση, σύμφωνα 
με τις αποφάσεις του Ο.Η.Ε.

3. Προχωρήσαμε στην υπογραφή της συμφωνίας για την απομάκρυν
ση των ξένων βάσεων, που υπονομεύουν την εθνική μας άμυνα και μας 
εκθέτουν σε κίνδυνο αφανισμού σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου.
•  Οι βάσεις απομακρύνονται οριστικά, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμ
μα της συμφωνίας.
•  Απομακρύνονται τα πυρηνικά από τη χώρα μας.

4. Οι σχέσεις μας με το ΝΑΤΟ προσδιορίζονται σταθερά από την 
ανυποχώρητη πρόταξη των εθνικών μας συμφερόντων, όσον αφορά 
τη συμφωνία Ρότζερς, τη συμμετοχή μας στα Νατοϊκά Γυμνάσια, την ί
δρυση του στρατηγείου της Αάρισας. Οι ρυθμίσεις αυτές διατηρούνται 
παγωμένες, εφόσον η ενεργοποίησή τους θίγει κυριαρχικά μας δικαιώ
ματα.

Η οριστική αποτίναξη της εξάρτησης, η πλήρης πολιτικοστρατιωτική 
αποδέσμευση της πατρίδας μας, είναι στρατηγικά συνδεδεμένη με την 
έξοδο από τους πολιτικοστρατιωτικούς, καθώς και οικονομικούς συνα
σπισμούς, εφόσον υπονομεύουν την αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική 
και πολιτιστική μας ανάπτυξη.

Συναρτάται με την ανάπτυξη αυτοδύναμης και αυτοπροσδιορισμένης 
Εθνικής αμυντικής ικανότητας, με τη διεθνή συγκυρία και τη διάρθρωση 
των πολιτικοστρατιωτικών συσχετισμών στα Βαλκάνια, στην Ανατ. 
Μεσόγειο.

Ο στρατηγικός αυτός στόχος συνδέεται με την πάγια θέση μας για διά
λυση των μυχροπολεμικών μπλοκ. Εκφράζουμε σε κάθε περίπτωση την 
αντίθεσή μας και με τον ιμπεριαλισμό και με τον ηγεμονισμό των μεγά
λων δυνάμεων.
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5. Στην Ε.Ο.Κ. οι εμπειρίες μας έχουν σε μεγάλο βαθμό δικαιώσει 
τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ, όσον αφορά τις συνέπειες της ένταξης στην ανά
πτυξη της βιομηχανίας και της γεωργίας μας. Καταστήσαμε σαφές ότι ε ί
μαστε αποφασισμένοι να προσπίσουμε τα εθνικά και οικονομικά μας 
συμφέροντα, να αρνηθούμε την επιβολή των απόμεων του «διευθυντη
ρίου» των χωρών του Βορρά. Δίνουμε τη μάχη για να γίνουν σεβαστές 
μια σειρά ρυθμίσεις, ώστε το καθεστώς της ένταξης να μη βρίσκεται σε 
αντίθεση με τα βασικά εθνικά μας συμφέροντα, με τις επιλογές της ανε
ξάρτητης και χωρίς δεσμεύσεις εξωτερικής μας πολιτικής.

Συνεχίζουμε και εντείνουμε τον αγώνα, στο πλαίσιο της Ε.Ο.Κ., ενώ ταυ
τόχρονα υλοποιούμε τις στρατηγικές εκείνες αποφάσεις, που οδηγούν στην 
εξασφάλιση των προϋποθέσεων για μια αυτοδύναμη οικονομική, κοινω
νική, πολιτιστική ανάπτυξη. Σε κάθε μας κίνηση είμαστε υποχρεωμένοι 
να προσμετρούμε το κόστος και τις επιπτώσεις για την οικονομία μας. 
Μακροπρόθεσμα, η συμμετοχή μας θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητα να 
διασφαλίσουμε την αυτοδύναμη πορεία της χώρας, για να διαμορφωθεί 
μια άλλη Κοινότητα, η Κοινότητα όχι των μονοπωλιακών συμφερόντων, 
αλλά των λαών.
•  Η επιτυχία της Ελληνικής Κυβέρνησης να συνδέσει τη δρομολόγηση 
και υλοποίηση των Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων με τη 
διεύρυνση της Κοινότητας με τις νότιες χώρες Ισπανία, Πορτογαλία, δια
σφαλίζει:

Πρώτο: τα εθνικά μας συμφέροντα.
Δεύτερο: την κατοχύρωση των ίδιων των χωρών του Νότου από την 

απομύζηση των πόρων τους από το Βορρά.
Ταυτόχρονα ενισχύεται το μέτωπο των κοινωνικών δυνάμεων του Νό

του στο διάλογό του με το Βορρά, απέναντι στο διευθυντήριο, σε μια προ
σπάθεια αλλαγής του εσωτερικού συσχετισμού των δυνάμεων στην Κοι
νότητα.

Γ. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ

Οι πρωτοβουλίες μας για την Ειρήνη βρήκαν παγκόσμια απήχηση και 
αποδοχή. Η κοινή διακήρυξη των έξι και η πρότασή μας για την απο
μάκρυνση των πυρηνικών όπλων από τα Βαλκάνια, αποτελούν σήμε
ρα διεθνή πολιτικά και διπλωματικά δεδομένα.

Συνεχίζουμε με ρεαλισμό και συνέπεια τις διεθνείς μας πρωτοβουλίες, 
που πέρα από το θέμα της Ειρήνης, επεκτείνονται στα θέματα της Μεσο
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γειακής συνεργασίας, ειρηνευτικών διαμεσολαβήσεων (όπως αυτή της Ε- 
λούντας), ώστε η χώρα μας να εδραιωθεί ως σταθερός συνδετικός κρί
κος μεταξύ της Ευρώπης και του Τρίτου Κόσμου.

Δ. Η ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΑΖΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ

ΚΙΝΗΜΑ

Ό λες μας οι κινήσεις, οι επαφές, οι διεθνείς πρωτοβουλίες, περιέ
χουν ένα πολύπλευρο και ουσιαστικό εθνικό αντίκρυσμα, που συνε
χώς διευρύνεται και εμπλουτίζεται.

Η διαμόρφωση ευνοϊκών συσχετισμών για τα εθνικό μας θέματα, η ε
πέκταση των εναλλακτικών λύσεων για την αμυντική μας θωράκιση, η διεύ
ρυνση των οικονομικών ωφελημάτων με τη σύναμη διακρατικών σχέσε
ων, η διεθνής απήχηση του λόγου της χώρας μας και η συνεχής αναβάθ
μισή του, αποτελούν τους άξονες της εξωτερικής μας πολιπκής, θεμελιώ
νουν το μέτωπο της Εθνικής Ανεξαρτησίας.

Για την επίτευξη των μεγάλων μας στόχων σφυρηλατούμε την ενότητα 
και την ομομυχία του λαού μας, διευρύνουμε το μεγάλο πατριωτικό κίνη
μα της Ειρήνης, της Ανεξαρτησίας, και της Δημοκρατίας. Θεμελιώνουμε 
τους όρους για την Ελλάδα της ανεξαρτησίας, της ανάπτυξης, της ευημε
ρίας.

Ε. Η ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ - 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ

Στην πρώτη τετραετία προχωρήσαμε αποφασιστικά στη συνεχή βελ
τίωση της ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων, στο σύγχρονο εξοπλισμό, 
στη σωστή διάταξή τους, ώστε να προασπίζεται η εδαφική ακεραιότητα 
από τον υπαρκτό εξ Ανατολής κίνδυνο.

Παράλληλα βελτιώσαμε τους όρους διαβίωσης των στρατευμένων παι
διών μας, ώστε η θητεία να μη γίνεται τυπική υποχρέωση αλλά συνειδη
τή πράξη προσφοράς στην πατρίδα.

Στη δεύτερη τετραετία:
•  Προσαρμόζουμε τη στρατιωτική μας στρατηγική και τις κατευθύν
σεις του αμυντικού μας σχεδιασμού στη νέα πολιτική Εθνικής Άμυ
νας. Το πρόγραμμα της νέας τετραετίας περιλαμβάνει την απόκτηση σύγ-
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χρόνων οπλικών συστημάτων από τους τρεις κλάδους των Ε.Δ., για την 
ικανοποίηση των αμυντικών αναγκών της χώρας. Δίνουμε προτεραιότητα 
στη βελτίωση της αντιαεροπορικής άμυνας, στον εκσυγχρονισμό Συστη
μάτων Διοίκησης, Ελέγχου και Επικοινωνιών και στην αύξηση των απο
θεμάτων κρίσιμων υλικών.

Δήμιουργείται ενιαίος φορέας για την Πολεμική Βιομηχανία που πε
ριλαμβάνει τις επιχειρήσεις του χώρου της, που έχουν περάσει στο Δη
μόσιο.
•  Ολοκληρώνονται τα μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση των συν
θηκών διαβίωσης του στρατεύσιμου προσωπικού των Ε.Δ. Εκσυγχρο
νίζονται οι εγκαταστάσεις των Μονάδων και των χώρων διαμονής, με τη 
δημιουργία γηπέδων άθλησης, με τη βελτίωση των όρων υγιεινής και πε- 
ρίθαλμης και του τρόπου σίτισης και τέλος με την υλική ενίσχυση των 
οπλιτών, που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα οικογενειακά προβλήματα.
•  Τροποποιείται ο Ν.Δ. 720/70 «περί Στρατολογίας», η μελέτη της ο
ποίας έχει ήδη ολοκληρωθεί και καθιερώνεται δικαιότερο σύστημα στρα
τολογίας. Συγχρόνως προωθείται η επίλυση προβλημάτων των στρατευ
σίμων, που εκκρεμούν μέχρι σήμερα.
•  Αναθεωρείται ο Ν.Δ. 192/73 «περί οργανισμού πολιτικού προσωπι
κού ΥΕΘΑ», για την προώθηση της σύνταξης νέου Οργανισμού, με στό
χο την αναβάθμιση του πολιτικού προσωπικού και τη δημιουργία νέων 
θέσεων για την κάλυμη των αναγκών των Ε.Δ.
•  Επίλυση των θεμάτων του μισθολογίου των στραηωτικών μέσα στο 1985.
•  Ψηφίζονται τα σχέδια Νόμων για την προσαρμογή της οργάνωσης και 
λειτουργίας του Δικαστικού Σώματος και του Στρατιωηκού Ποινικού Κώ
δικα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συντάγματος.
•  Αναθεωρούνται οι βασικοί Νόμοι για την εξέλιξη και σταδιοδρομία 
των στελεχών των Ε.Δ., με σκοπό τον εκσυγχρονισμό τους.
•  Ολοκληρώνεται η μηχανοργάνωση των δραστηριοτήτων του Στρατού, 
Ναυτικού και Αεροπορίας, ώστε να γίνει αποδοπκότερη και οικονομικό
τερη λειτουργία των υπηρεσιών τους.
•  Οργανώνεται σε νέα βάση η Υπηρεσία Κρατικών Προμηθειών των Ε.Δ., 
με σκοπό την εκμετάλλευση στο μέγιστο δυνατό του εγχώριου δυναμι
κού παραγωγής αμυντικού υλικού και την εξασφάλιση σε περίπτωση προ
μηθειών από το εξωτερικό του μεγαλύτερου δυνατού ποσοστού αντισταθ
μιστικών ωφελών και μεταφοράς νέας τεχνολογίας.
•  Αναβαθμίζεται η παρεχόμενη μόρφωση και στρατιωηκή εκπαίδευση 
στις Παραγωγικές Σχολές των Ε.Δ., σε συνδυασμό με την ανπμετώπιση 
των προβλημάτων του διδακτικού προσωπικού.
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•  Ολοκληρώνεται η δημιουργία νέων στρατιωτικών εγκαταστάσεων με με
ταφορά στρατοπέδων, για την αποσυμφόρηση των πόλεων και τη βελ
τίωση των συνθηκών συντήρησης των ποικίλων μέσων και υλικών των Ε.Δ,
•  Εκσυγχρονίζεται και συμπληρώνεται ο εξοπλισμός των εργοστασίων, 
Ναυστάθμων κ.λπ. των Ε.Δ., για την αποδοτικότερη λειτουργία της.
•  Υλοποιούνται προγράμματα έρευνας και τεχνολογίας στους τομείς που 
αφορούν άμεσα την Αμυνα, για να εξασφαλιστεί η αυτοδυναμία της χώ
ρας μας στη συντήρηση, επισκευή και βελτίωση των οπλικών συστημά
των και την ανάπτυξη νέων.
•  Μειώνεται σταδιακά η στρατιωτική θητεία, με στόχο να γίνει 18 μήνες, 
ανάλογα πάντα με τις ανάγκες της Εθνικής Αμυνας. Από το Σεπτέμβριο 
του ’85 η θητεία μειώνεται κατά ένα μήνα.
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II. ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η πρώτη μεγάλη Αλλαγή που είχαμε υποσχεδεί για τον τόπο μας έγι
νε πράξη. Ο πολίτης είναι και αισθάνεται πράγματι ελεύθερος.

Ο βασικός στόχος της νέας τετραετίας είναι η συνέχιση της προσπά
θειας για την ενδυνάμωση της Λαϊκής Κυριαρχίας με το σεβασμό και 
την καταξίωση του Κοινοβουλευτικού Πολιτεύματος, την εξύμωση του Κοι
νοβουλίου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Συνδικαλισμού.

Περιφρουρείται και ενισχύεται η αρχή που αφορά την Ελευθερία και 
τη Δημοκρατία. Ο Λαός ολόπλευρα και υπεύθυνα πληροφορημένος α- 
ποφασίξει κυρίαρχα και αβίαστα σ’ ένα δημοκρατικό πολίτευμα, όπου 
υπάρχει πραγματική πολυφωνία, ισονομία, ισοπολιτεία, πλήρης διαχω
ρισμός του Κράτους από το κόμμα που κυβερνά και από όλα τα κόμμα
τα και απόλυτος σεβασμός στις Συνταγματικές διατάξεις.

Το Κράτος συμφιλιώνεται με τον πολίτη και μετασχηματίζεται σε μια 
αποκεντρωμένη δημοκρατική πολιτεία.

Διασφαλίζονται τα δικαιώματα του πολίτη, ενισχύεται η ανεξαρτησία, 
έναντι οιασδήποτε δέσμευσης, της Δικαιοσύνης, που μετατρέπεται σε ο
χυρό της Δημοκρατίας.

Ολοκληρώνεται η κατάργηση των διακρίσεων, κατοχυρώνεται η ι- 
σοπολιτεία, η ισονομία, το Κράτος Δικαίου.

Συνεχίζεται η πολιτική της Εθνικής Συμφιλίωσης και Ομομυχίας.
Συνοπτικά τα βασικά μέτρα πολιτικής που εναρμονίζονται προς τις κα

τευθύνσεις αυτές είναι τα ακόλουθα:

Α. ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Ολοκληρώνεται η μήφιση της αναθεώρησης των άρθρων του Συντάγ
ματος που αφορούν στις υπερεξουσίες του Προέδρου. Έτσι ενισχύεται 
η Δαϊκή Κυριαρχία αλλά και η πολυφωνία και ο πολυκομματισμός του 
Δημοκρατικού Κοινοβουλευτικού Πολιτεύματος.

Β. ΒΟΥΑΗ

•  Ενισχύεται το Κοινοβούλιο με βελτιώσεις του Κανονισμού της Βου
λής με τις ακόλουθες κατευθύνσεις:
•  Ενισχύεται και διευκολύνεται το νομοθετικό έργο με αναβάθμιση της
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εργασίας των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών. Καθιερώνεται η δυνατότητα 
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής να καλεί εκπροσώπους της Τ.Α., των 
παραγωγικών τάξεων και άλλων κοινωνικών φορέων. Το έργο υποστηρί
ζεται από ειδικούς εμπειρογνώμονες.
•  Η προσυζήτηση μεγάλων θεσμικών αλλαγών γίνεται σε διακομματικές 
επιτροπές με κοινωνική συμμετοχή.
•  Κατοχυρώνεται η πολυφωνία και διευκολύνονται οι συζητήσεις στη Βου
λή.
•  Αναβαπτίζεται το έργο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

Γ. ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

•  Διευρύνεται και ενισχύεται ο συνταγματικά κατοχυρωμένος θεσμός της 
ελευθερίας δράσης των πολιτικών κομμάτων, με τη διευκόλυνσή τους 
στον τομέα της ενημέρωσης και των εντύπων.
•  Δημιουργούνται οι διακομματικές επιτροπές συνεχούς δημοκρατικού 
διαλόγου με εισηγηηκό χαρακτήρα για ζητήματα εθνικής και στρατηγι
κής σημασίας (εθνικά θέματα, εκσυγχρονισμός δημόσιας διοίκησης, σχέ
σεις κράτους πολίτη, Τ.Α., μέσα μαζικής ενημέρωσης, αύξηση παραγω
γικότητας, προώθηση ελληνικών προϊόντων, τύπος, ποιότητα εκπαίδευ
σης και περίθαλμης, προστασία περιβάλλοντος κ,λπ.).
•  Συγκροτείται διακομματική επιτροπή για βελτιώσεις κοινής αποδο
χής στο εκλογικό σύστημα.
•  Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την κατοχύρωση της μήφου των με
ταναστών, φοιτητών του εξωτερικού και ναυτικών στους τόπους κατοι
κίας, δουλειάς και μόρφωσής τους.

Έτσι, μαζί με την μήφο στα 18, την κατάργηση του σταυρού προτίμη
σης, το σύστημα απλής αναλογικής, τη χρηματοδότηση των πολνηκων κομ
μάτων, το νόμο για τις αφισσοκολλήσεις, ολοκληρώνεται το πλέγμα των 
θεσμικών αλλαγών, που εξυμώνουν το κοινοβουλευτικό πολίτευμα και 
κατοχυρώνουν τον πολυκομματισμό και την πολυφωνία.

Δ. ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ

Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την καλλιέργεια του κλίματος της ε 
θνικής συμφιλίωσης και την υλοποίηση των Θεσμικών αλλαγών που την 
κάνουν πράξη στην εθνική, πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή του 
τόπου.
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Η καθολική σχεδόν συναίνεση του λαού στις μεγάλες επιλογές μας 
για την αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης, την κατάργηση των γιορτών 
μίσους, το πλέγμα των μέτρων για τους πολιτικούς πρόσφυγες και ιδιαί
τερα ο πανεθνικός, χωρίς εξαίρεση, γιορτασμός του Γοργοπόταμου δεί
χνουν το δρόμο.

Ε. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΛΑΤΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - 
ΣΧΕΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΑΙΤΗ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ο δημοκρατικός και δημιουργικός άνεμος που έπνεε στην πρώτη τε
τραετία στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την απελευθέρωσή της 
από τον κλειό του Κράτους και την ενίσχυσή της μέσα από τους νέους 
πρωτόγνωρους λαϊκούς θεσμούς Λαϊκής Συμμετοχής, έχει δημιουργή
σει ήδη την απαραίτητη υποδομή για τις βαθιές αλλαγές στο χώρο της 
γνήσιας Αποκέντρωσης και τη συνέχιση του εκσυγχρονισμού της δημό
σιας διοίκησης.

Η επιτάχυνση αυτών των αλλαγών, που μαζί με το Δημοκρατικό Προ
γραμματισμό αποτελούν τον κύριο μοχλό της Αλλαγής, είναι αναγκαίος 
όρος για την πορεία της νέας τετραετίας.

Ειδικότερα τα βασικά μέτρα πολιτικής στη νέα τετραετία είναι τα ακό
λουθα:

α) Τοπικό Αυτοδιοίκηση.
1. Ψήφιση νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ο νέος Κώδικας κατοχυρώνει, εκτός των άλλων, την επιλογή για δεύ

τερη και τρίτη βαθμίδα Αυτοδιοίκησης και παράλληλα θέτει τις προϋπο
θέσεις για την οργάνωση του δημοκρατικού προγραμματισμού.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο παίρνει από σήμερα απόλυτη προτεραιότητα 
για τη νέα Βουλή. Στο πλαίσιο αυτό οι βασικοί μας στόχοι είναι:
•  Δεύτερος βαθμός: Επαρχία. Το μέγεθος εξαρτάται από τις ιδιαιτερό
τητες. Επαρχιακά συμβούλια.
•  Τρίτος βαθμός: Περιφέρεια. Μονάδα προγραμμαησμού. Περιφερειακό 
Συμβούλιο.
•  Μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων σε όλους τους βαθμούς.
•  Δημιουργία διοικητικής (στελέχωση) και τεχνικής (μηχανοργάνωση) υ
ποδομής, που να επιτρέπει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση την αυτοδυναμία 
στην υλοποίηση των προγραμμάτων και των έργων της.
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•  Διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των νέων θεσμών, όπως τα διαμερίσμα
τα, τα συνοικιακά συμβούλια, οι λαϊκές συνελεύσεις.

2. Αξιοποίηση των δυνατοτήτων για παροχή υπηρεσιών και παρα
γωγικές επενδύσεις από τους νέους συμμετοχικούς και αναπτυξιακούς 
θεσμούς, όπως είναι οι δημοτικές επιχειρήσεις, οι συνεταιρισμοί, οι ε
ταιρίες λαϊκής βάσης, οι αναπτυξιακοί σύνδεσμοι.

Η δημοπκοποίηση των συγκοινωνιών εντάσσεται σ’ αυτή μας την επι
λογή.

3. Αξιοποίηση των δημόσιων κτημάτων για έργα ανάπτυξης και βελ
τίωσης της ποιότητας ζωής και των κοινωνικών λειτουργιών.

4. Αξιοποίηση του νέου θεσμού των προγραμματικών συμβάσεων,
ιδιαίτερα στους τομείς του Περιβάλλοντος, του Οικισμού, της Υγείας, της 
Πρόνοιας, του Τουρισμού, του Πολιτισμού κ.ά.

6) Δημόσια διοίκηση - Σχέση κράτους πολίτη
1. Δομή

•  Επιτελική διάρθρωση υπουργείων, συνένωση αρμοδιοτήτων επιτελικής 
μορφής και σχεδιασμού.
•  Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων στις Νομαρχίες και στην Πε
ριφέρεια. Βαθμιαία υπαγωγή πολλών αρμοδιοτήτων στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση.
•  Περιφέρεια: Μόνο υπηρεσίες επιθεώρησης και προγραμματισμού.
•  Νομαρχία: Ενιαία διοικητική και τεχνική μονάδα με πλήρεις αρμοδιό
τητες.

2. Στελέχωση
•  Συμπλήρωση και βελτίωση του Ν. 1320 για τους διορισμούς και πλή
ρης εφαρμογή του για όλες τις προσλήμεις του δημόσιου και κοινωνι
κοποιημένου τομέα (δημοσίων επιχειρήσεων).
•  Κανένας διορισμός χωρίς κριτήρια ή μόρια.
•  Ειδικά κίνητρα για:
•  Τη στελέχωση της Τ.Α. και της διοίκησης στις ακριπκές και νησιωτι
κές περιοχές (οικονομικά, μετεκπαίδευση, προγράμματα κατοικίας δη
μοσίων υπαλλήλων).
•  Ενίσχυση της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και καθιέρωση ειδικών προ
γραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για δημόσιους λειτουργούς.
•  Αντικειμενικά κριτήρια και ειδικά κίνητρα για εξειδικεύμενο δυναμι
κό.

40



—στελεχών επιχειρήσεων (δημόσιων, συν/κών, δημοτικών) 
—στελεχών υγείας
—ανάλυσης, προγραμματισμού και πληροφορικής 
—Άμεση μήφιση του βαθμολογίου.

3. Λειτουργίες
•  Πλήρης μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση της Δημόσιας Διοίκη
σης, της Τ.Α. και των μονάδων προγραμματισμού.
•  επιλογή αποκεντρωμένου συστήματος.
•  Τράπεζα τεκμηρίωσης

4. Η ταυτότητα το μόνο αποδεικτικό στοιχείο. Κατάργηση όλων των 
πιστοποιητικών που ζητούνται από δήμους και Δημόσια Διοίκηση και α- 
ναφέρονται στην ταυτότητα. Το μέτρο συμβάλλει αποφασιστικά στην πά
ταξη της γραφειοκρατίας, που αποτελεί μόνιμο στόχο μας.

5. Γραφείο σχέσης Κράτους Πολίτη.
Οργανώνεται σε κάθε υπουργείο, Νομαρχία, Οργανισμό Αυτοδιοίκη

σης, Δημόσια Επιχείρηση, Νοσοκομείο, Ασφαλιστικό Φορέα, Συν/κή Ορ
γάνωση.

γ) Δημοκρατικός Προγραμματισμός
Ο Δημοκρατικός Προγραμματισμός αποτελεί τον κύριο μοχλό υλο

ποίησης του στόχου μας για αυτοδύναμη οικονομική και κοινωνική α
νάπτυξη, καθώς και την ισόρροπη ανάπτυξη των γεωγραφικών περι
φερειών των τομέων της Οικονομίας και των κλάδων της Βιομηχα
νίας.

Ο Δημοκρατικός Προγραμματισμός προϋποθέτει θεσμοθέτηση και ε
νεργοποίηση αναπτυξιακών βαθμιδών (επιτροπών) σε τοπικό (πόλη, χω
ριό) επαρχιακό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Οι μονάδες λαϊκής 
εκπροσώπησης συνδέονται γι’ αυτό το λόγο με κάθε βαθμό αυτοδιοίκη
σης και υποστηρίζονται από ανάλογη τεχνική υποδομή της διοικητικής 
πυραμίδας.

Ειδικότερα:
•  Σε τοπικό επίπεδο (πόλη, χωριό) όργανο προγραμματισμού είναι το 
συμβούλιο της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης με τη συμμετοχή των ερ
γαζομένων και των άλλων παραγωγικών τάξεων.
•  Σε επίπεδο Επαρχίας όργανο προγραμματισμού είναι το Επαρχιακό 
Συμβούλιο.
•  Σε επίπεδο Περιφέρειας, το Περιφερειακό Συμβούλιο, που αποτελεί- 
ται από εκλεγμένους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ίων
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παραγωγικών και κοινωνικών φορέων.
•  Σε Εθνικό επίπεδο, συγκροτείται το Εθνικό Συμβούλιο Προγραμματι
σμού, που αποτελείται από εκλεγμένους εκπροσώπους της Κεντρικής Έ
νωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ), των εργαζομένων και 
των άλλων παραγωγικών τάξεων που συνδέονται με τα αρμόδια Κυβερ
νητικά όργανα.
•  Σε επίπεδο Νομαρχίας, τα Νομαρχιακά Συμβούλια συνεχίζουν το έρ
γο τους για την κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων σε νομαρ
χιακό επίπεδο και συνδέονται με τους βαθμούς αυτοδιοίκησης για συν
τονισμό στη δράση.

Φιλοδοξούμε μ’ αυτή την πολιτική:
•  ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑ ΜΗ ΜΕΤΑΚΙΝΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

Ή ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΥΣΕΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
•  ΚΑΝΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
•  ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΧΩΡΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ή ΜΟΡΙΑ. ΑΞΙΟΚΡΑ

ΤΙΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ.
•  ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΤΑΙ ΕΡΗΜΗΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ 

ΤΟΥΣ ΑΦΟΡΟΥΝ

ΣΤ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Το έργο της Αλλαγής στη δεύτερη τετραετία διακυβέρνησης της χώ
ρας από το ΠΑΣΟΚ στηρίζεται πάνω στα γερά θεμέλια που τέθηκαν στα 
τριάμισι χρόνια που πέρασαν και αποτελεί συνέχιση και ολοκλήρωση της 
προσπάθειας που έγινε.

Έτσι η Κυβέρνηση της Αλλαγής στη δεύτερη τετραετία συνεχίζει να 
δίνει τη μάχη "ταυτόχρονα σε πέντε μεγάλα μέτωπα:

Πρώτο: για τον εκσυγχρονισμό και εκδημοκρατισμό της δομής τ ις  
Δικαιοσύνης.

α. Ψήφιση από τη Βουλή των τεσσάρων μεγάλων Κωδίκων που ανα
διοργανώνουν τη δομή της Ελληνικής Δικαιοσύνης και που έχουν ήδη 
καταρτιστεί (Νέος Οργανισμός των Δικαστηρίων, νέος Κώδικας για την 
κατάσταση των δικαστικών λειτουργών, νέο Πειθαρχικό Δίκαιο Δικαστών, 
νέος Κώδικας για την επιθεώρηση των δικαστικών λειτουργών).

Με την μήφ’ση των νέων ανιών Κωδίκων ενισχύεται η ανεξαρτησία της 
Δικαιοσύνης και εξασφαλίζεται η εσωτερική δημοκρατική λειτουργία της.

υ. Ολοκλήρωση της μελέτης νια την εισαγωγή της μηχανογράφησης 
και της πληροφορικής στη λειτουργία της Δικαιοσύνης και την έναρξη 
εφαρμογής της.
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Δεύτερο: για τον βαθύ εκδημοκρατισμό της Νομοθεσίας:
α. Ψήφιση από τη Βουλή νομοσχεδίων που έχουν ήδη καταρτιστεί για 

την καταπολέμηση των ναρκωτικών, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για 
τον Τύπο με την ουσιαστική κατάργηση του εγκλήματος της περιύβρισης 
αρχής και με τα νομοσχέδια για το νέο Εμπορικό Κώδικα και τον εκσυγ
χρονισμό του Ποινικού Μητρώου.

β. Την προώθηση της νομοπαρασκευαστικής εργασίας που συντελεί- 
ται και που αφορά κυρίως την ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού του Οι
κογενειακού Δικαίου, της Πολιτικής και της Ποινικής Δικονομίας.

Τρίτο: για τον εκσυγχρονισμό και εξανθρωπισμό του σωφρονιστι
κού συστήματος. Η επίτευξη του στόχου αυτού προωθείται κυρίως:

α. Με τη συνέχιση του προγράμματος κατασκευής νέων σύγχρονων και 
ανθρώπινων σωφρονιστικών καταστημάτων και το κλείσιμο παμπάλαιων 
και απαράδεκτων, όπως προπαντός του Επταπυργίου Θεσσαλονίκης και 
των Τρικάλων.

β. Την εφαρμογή νέων μεθόδων σωφρονιστικής πολιτικής με την πε- 
ράτωση της κατάρτισης και την μήφιση του νέου Σωφρονιστικού Κώδι
κα.

γ. Με την προώθηση των νέων προγραμμάτων για τη διαβίωση των κρα
τουμένων.

Τέταρτο: για τον εκσυγχρονισμό της στέγασης της Δικαιοσύνης:
Τελειώνουν τα έργα των Αθηνών και προωθείται η εξασφάλιση νέου 

κτιρίου στον Πειραιά.
Συνεχίζεται η προσπάθεια κατασκευής νέων δικαστικών μεγάρων σε 

επαρχιακές πόλεις.
Πέμπτο: για την εξυγίανση και βελτίωση των συνθηκών άσκησης 

του δικηγορικού λειτουργήματος και ιδιαίτερα την μήφιση του νόμου 
που έχει καταρτιστεί για τη ριζική αλλαγή του συστήματος άσκησης των 
νέων δικηγόρων.

Ζ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Έγιναν ήδη πράξη στην πρώτη τετραετία οι Συνταγμαηκές επιταγές που 
κατοχυρώνουν τα δικαιώματα του πολίτη.

Ολόκληρο το φάσμα της πολιτικής και κοινωνικής ζωής και της πνευ
ματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας στην πατρίδα μας διέπεται από 
το πνεύμα και την ουσία των διακηρύξεων των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα του πολίτη.
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Το «Συμβόλαιο τιμής με το Λαό» που αφορούσε το κεφάλαιο αυτό 
σχεδόν ολοκληρώθηκε.
•  απομένει η μήφιση του νομοσχέδιου για την κατάργηση των φακέλ- 
λων, που θα είναι από τα πρώτα που πρόκειται να περάσουν στη νέα Βου
λή.
•  Προωθείται ακόμα η ακύρωση ορισμένων διεθνών συμβάσεων.
•  Κατοχυρώνεται η κατάργηση των διακρίσεων, που αφορούν σε θρη
σκευτικές μειονότητες.

Η. ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

•  Κοινωνικοποιείται η ΕΡΤ με ενιαίο αντιπροσωπευτικό όργανο διοίκη
σης και με όργανο κοινοβουλευτικού ελέγχου.
•  Πλήρης διαχωρισμός Διεύθυνσης από τη Διοίκηση.
•  Αποκεντρώνεται το δίκτυο των ραδοφωνικών σταθμών και συνδέεται 
με τα αντίστοιχα όργανα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
•  Συγκεντρώνονται εκπαιδευτικά και ενημερωτικά προγράμματα, ειδικά 
προγράμματα Αυτοδιοίκησης, καθώς και υγειονομικής διαφώτισης κ,λπ. 
σε τρίτο τηλεοπτικό κανάλι. Μ’ αυτό τον τρόπο αυξάνονται τα μυχαγωγι- 
κά προγράμματα στα δυο άλλα κανάλια και στο αποκεντρωμένο της 
Θεσ/νίκης.
•  Αναμορφώνεται το όλο σύστημα παραγωγής προγραμμάτων με στόχο 
τη βελτίωση της ποιότητας και μείωση του κόστους μέσα από αυτοδια- 
χειριζόμενη θυγατρική εταιρία του ενιαίου φορέα ραδιοτηλεόρασης.
•  Ολοκληρώνονται και ανανεώνονται οι τεχνικές εγκαταστάσεις, κυρίως 
στον τομέα των αναμεταδοτών. Με την κατασκευή ελληνικών αναμεταδο
τών —άρχισε ήδη με συνεργασία ΕΒΕΑ και ΕΡΤ — σύντομα προγραμ
ματίζουμε να καλυφθεί τηλεοπτικά ολόκληρη η Ελλάδα.

Θ. ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Στην πρώτη τετραετία μπήκε στο δρόμο της υλοποίησης μια επιλογή 
στρατηγικής σημασίας για το ΠΑΣΟΚ. Τα Σώματα Ασφαλείας τα οποία 
η Δεξιά χρησιμοποίησε ως μέσα καταστολής των λαϊκών διεκδικήσεων, 
ως όργανα καταπίεσης και δίωξης ιδεών, μετατρέπονται σήμερα σε μη
χανισμό προσφοράς κοινωνικών υπηρεσιών και προστασίας του κάθε 
πολίτη.
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Στη δεύτερη τετραετία οι ριζικές αλλαγές που δρομολογήθηκαν ήδη 
8α αποδώσουν και 8α διευρυνθούν, ώστε η νέα σχέση Κράτους και κοι
νωνίας των πολιτών να ανταποκρνεται και στον τομέα των Σωμάτων Α
σφαλείας, σύμφωνα με τους μακροπρόθεσμους στόχους της πολιτικής 
μας.

Βασικός στόχος είναι η διεύρυνση και βελτίωση των προσφερομέ- 
νων υιιηρεσιών προς τους πολίτες, γεγονός που προϋποθέτει τη βελ
τίωση των συνθηκών εργασίας και των λειτουργιών των σωμάτων α
σφαλείας. Στην κατεύθυνση αυτή:
•  Ολοκληρώνεται το έργο της αναδιοργάνωσης των σωμάτων ασφαλείας 
στη βάση της ενοποίησης, με την αναδιάταξη και αποκέντρωση των υπη
ρεσιών, την ορθολογική διάταξη των αστυνομικών σταθμών κ,λπ. ώστε 
να τερματιστεί η πολυδιάσπαση και να επιτευχθεί η πλήρης αποκέντρω
ση.
•  Ψηφίζονται οι νόμοι που έχουν κατατεθεί στη Βουλή για την κατάργη
ση του φακελλώματος. την απαγόρευση των τυχερών και μικτών παιγνι- 
διών και τον έλεγχο των ηλεκτρονικών παιγνιδιών.
•  Μπαίνουν σε εφαρμογή νέοι κανονισμοί που εισάγουν νέες αποτελε
σματικές, ανπγραφειοκραπκές και δημοκρατικές μεθόδους λειτουργίας 
των αστυνομικών υπηρεσιών.
•  Ολοκληρώνεται η αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος και η 
δημιουργία σύγχρονου εκπαιδευτικού κέντρου στην Ανθούσα για την εγ
κατάσταση της Αστυνομικής Ακαδημίας. Σκοπός της εκπαίδευσης είναι 
η, παράλληλα με την απόκτηση γνώσης, καλλιέργεια ανθρωπιστικής, κοι
νωνικής και δημοκρατικής αντίλημης.
•  Απαλλάσσεται η αστυνομία από την εκτέλεση έργων που είναι ξένα 
προς την αποστολή της.
•  Ολοκληρώνεται το εξοπλισπκό πρόγραμμα σε οχήματα, τηλεπικοινω
νιακά μέσα και σε σύγχρονα τεχνικά μέσα εγκληματολογικών ερευνών.
•  Ολοκληρώνεται η μηχανοργάνωση των εργασιών και καλύπτεται όλη 
η χώρα με τερματικές μονάδες, ενώ δημιουργούνται σύγχρονα κέντρα ε
πιχειρήσεων.
•  Η αναδιοργάνωση και ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών όπως η α
παλλαγή από ξένα έργα συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση της παρα
γωγικότητας και της προσφοράς προς τον πολίτη.

Παράλληλα, βελτιώνονται σημαντικά και οι συνθήκες ασφαλείας με 
την καλύτερη εφαρμογή του πενθήμερου, τη μείωση των έκτακτων υπη
ρεσιών για μέτρα τάξης, την ευκολότερη λήμη αδειών, τη διαβίωση σε 
πόλεις κ.λπ.
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III. ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ

Έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι επαναστατικοί νέοι θεσμοί που προβλέ- 
παμε στο συμβόλαιό μας με το Λαό για την κατάργηση των διακρίσε
ων.

Μια σειρά επίσης από μέτρα πολιτικής, στην οικογένεια, στην κοινω
νία, στην οικονομία, στην εκπαίδευση και στην πολιτεία έχουν κάνει πράξη 
την ισότητα των δύο φύλων.

Απομένουν ακόμα ορισμένες θεσμικές αλλαγές, που αναβαθμίζουν 
τις σχέσεις των δύο φύλων και που προστατεύουν τη γυναίκα από κλο
νισμό της σωματικής και μυχικής της υγείας, από ηθική βλάβη.

Έτσι προγραμματίζονται:
•  Οικογενειακός προγραμματισμός δωρεάν και σε πανελλήνια κλίμακα 
από τα Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσοκομείων και τα Κέντρα Υγείας στα 
πλαίσια του Ε.Σ.Υ.
•  Κατάθεση στη Βουλή για μήφιση του νομοσχεδίου που καταρτίζεται 
από διεπιστημονική επιτροπή με ευρεία κοινωνική συμμετοχή, για τον 
οικογενειακό προγραμματισμό, την προστασία της μητρότητας, την προ
στασία της μυχικής και σωματικής υγείας της γυναίκας (κύηση, τοκετός, 
τεχνητή διακοπή κ.λπ.).
•  Μέτρα πολιτικής για την προστασία της γυναίκας έναντι της βίας.
•  Καθιέρωση μαδημάτων στα σχολεία για τις ανθρώπινες σχέσεις και 
την ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλα. Εναρμόνιση των προγραμμάτων στην 
τηλεόραση.

Παράλληλα συνεχίζονται τα μέτρα πολιτικής για την προστασία της μη
τρότητας και τη διευκόλυνση της συμμετοχής της γυναίκας στην παραγω
γή. (Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, εναρμόνιση σχολικών και ερ
γασιακών ωραρίων, φθηνά εστιατόρια στους χώρους δουλειάς. Επαγγελ
ματική κατάρτιση και εξειδίκευση γυναικών, κ.λπ.).
•  Υποστήριξη της αύξησης συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήμης 
των αποφάσεοτν και ιδιαίτερα στους θεσμούς λαϊκής συμμετοχής, δημο
κρατικού προγραμματισμού και αποκέντρωσης.
•  Προώθηση μέτρων για την καταπολέμηση της ανεργίας των γυναικών 
(προγράμματα υμηλά επιδοτούμενης απασχόλησης, επαγγελματικής εκ
παίδευσης γυναικών σε παραδοσιακά ανδρικά επαγγέλματα, επαγγελμα
τικού προσανατολισμού κ.λπ.).
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IV. ΠΑΙΔΕΙΑ

Στην πρώτη τετραετία της Αλλαγής η σωστή οργάνωση, ο εκδημο
κρατισμός και ο εκσυγχρονισμός των δομών και των λειτουργιών της 
Εκπαίδευσης, αντικατέστησαν τον αυταρχισμό και τον αναχρονισμό, την 
έλλειμη οργάνωσης και οποιοσδήποτε συμμετοχής που επικρατούσε σε 
όλες τις βαθμίδες επί Δεξιάς.

Οι Νόμοι - Πλαίσια για τα Α.Ε.Ι. και τα Τ.Ε.Ι. (την Ενιαία Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση) που αποτελούν μοχλό για την αυτοδύναμη και εθνικά ενε- 
ξάρτητη ανάπτυξη, τα νέα αναλυτικά προγράμματα και βιβλία, οι μαθητι
κές κοινότητες, τα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα, τα Ενιαία 
Πολυκλαδικά Λύκεια, τα Πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά Τμήματα, ο θε
σμός του σχολικού συμβούλου, οι 10.000 νέες σχολικές αίθουσες και 
οι 20.000 διορισμοί εκπαιδευτικών, η κατάργηση των φραγμών από το 
Γυμνάσιο στο Λύκειο, η αναβάθμιση της τεχνικής και επαγγελματικής εκ
παίδευσης, η κατάργηση των Πανελλήνιων εξετάσεων και η καθιέρωση 
συστήματος επιλογής για Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. (Γενικές εξετάσεις) που εξασφα
λίζει απεριόριστες ευκαιρίες με κατοχύρωση της βαθμολογίας των υπο- 
μηφίων, η αύξηση σταδιακά από 27.000 (1981) σε 52.000 (1984) του 
αριθμού των εισακτέων κ.α., αποτελούν το δείγμα γραφής που εγγυάται 
τη μελλοντική πορεία για την ολοκλήρωση της αναμόρφωσης του εκπαι
δευτικού μας συστήματος.

Προχωρούμε στη νέα τετραετία με βάση την αρχή, ότι η Παιδεία, που 
αφορά το συνολικό πνευματικό πλούτο του Λαού μας, είναι θεμέλιο για 
την Ανάπτυξη και κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα για κάθε πολίτη. Ταυ
τόχρονα αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας να παρέχει τη συστηματική 
μετάδοση των γνώσεων, να εξασφαλίζει ίδιας ποιότητας μόρφωση, σε κάθε 
νέα, σε κάθε νέο μας, και σε κάθε εργαζόμενο, σε κάθε στιγμή της ζωής 
του, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας.

Στη δεύτερη τετραετία της Αλλαγής κατοχυρώνουμε τις κατακτή
σεις, συνεχίζουμε ανυποχώρητα και ολοκληρώνουμε με συνέπεια την 
πολιτική μας για βαθιά αλλαγή στην Παιδεία, με γνώμονα τη συνεχή ά
νοδο της ποιότητας της εκπαίδευσης και το νέο περιεχόμενο σπουδών 
και με βασικούς στόχους:

α. Την ανάπτυξη, σε κάθε βαθμίδα της Παιδείας μας, συνθηκών για 
βελτίωση της ποιότητας σπουδών και δημιουργική συνεργασία διδα
σκόντων και μαθητών - σπουδαστών - φοιτητών. Έτσι, κατοχυρώνεται
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η κριτική προσέγγιση της γνώσης, ο ερευνητικός προσανατολισμός της 
εκπαίδευσης και η σύνδεση όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μας με 
την κοινότητα, την παραγωγή και τις αναπτυξιακές ανάγκες του τόπου. 
Προς αυτή την κατεύθυνση εναρμονίζεται το νέο περιεχόμενο σπουδών, 
που πάντοτε κυριαρχείται από τις ανθρώπινες αξίες και τις παραδόσεις 
του λαού μας, από τις αξίες της ανθρωπιστικής παιδείας.

6. Την εμπέδωση και ανάπτυξη των αξιών της ελευθερίας της έρευ
νας και της διδασκαλίας, της δημοκρατίας, του πλουραλισμού και της 
συλλογικής, συμμετοχικής και διεπιστημονικής ανάλυσης και αντιμετώ
πισης των πολύπλοκων κοινωνικών προβλημάτων. Έτσι διαμορφώνονται 
οι προϋποθέσεις για αυτοδύναμη παραγωγή γνώσης στα σχολεία μας, 
για θεμελίωση της εθνικής μας ενεξαρτησίας και της αυτοδύναμης ανά 
πτύξης, για να είναι ο λαός μας πρωταγωνιστής των κοινωνικών εξελίξε
ων.

γ. Την προετοιμασία ολοκληρωμένων ενεργών και υπεύθυνων πο
λιτών, δημιουργών παραγωγών και εργαζομένων, που ολόπλευρα και άρ
τια πληροφορημένοι, καταρτισμένοι και μορφωμένοι να μπορούν να συμ
βάλουν αποφασιστικά και αποτελεσματικά, με τη δουλειά και την έμπνευσή 
τους στην πρόοδο του τόπου μας και την προκοπή του λαού μας.
•  Οι δαπάνες για την Παιδεία θα έχουν και στη νέα τετραετία πρώτη 
προτεραιότητα, ώστε να επιτευχθεί ικανοποιητική λύση για ποιοτικά πα
ραδεκτή υλικοτεχνική υποδομή, σωστότερη αναλογία διδασκόντων και 
διδασκομένων, παραπέρα εξύμωση του ρόλου και της συμβολής των εκ
παιδευτικών και εξασφάλιση πιο ανθρώπινων συνθηκών δουλειάς τους, 
αύξηση του αριθμού και του ύμους των υποτροφιών, βελτίωση της συμ
περιφοράς και της σίτισης των οικονομικά ασθενεστέρων.

Ειδικότερα στη νέα τετραετία της Αλλαγής προγραμματίζονται τα 
παρακάτω:
•  Ψήφιση του Νόμου «για τη δομή και τη λειτουργία της Πρωτοβάθ
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», που έχ ιστεθεί στη Βου
λή, για να ολοκληρωθεί η διαρθρωτική αλλαγή στην Παιδεία.
•  Άμεση προτεραιότητα κι έμφαση στην ανάπτυξη της προσχολικής και 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
•  Εισάγεται η διδασκαλία από ειδικούς στο Δημοτικό των ξένων γλωσ
σών, της σωματικής αγωγής και καλλιτεχνικών μαθημάτων.
•  Διαμόρφωση των προϋποθέσεων και εισαγωγή της πληροφορικής στο 
εκπαιδευτικό μας σύστημα, για την προετοιμασία των νέων μας για την 
κοινωνία του 2000, παράλληλα με το σχεδίασμά, την ανάπτυξη και την 
παραγωγή από την Εθνική μας βιομηχανία Ελληνικού μικροϋπολογιστή.
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•  Ολοκληρώνονται τα αναλυτικά προγράμματα και τα βιβλία του μα
θητή και του καθηγητή, του Γυμνασίου, του Λυκείου και του Πολυκλα- 
δικού Λυκείου που, σε οργανική συνέχεια με του δημοτικού που έχουν 
ήδη αναμορφωθεί κάνουν πια ουσιαστική την εννιάχρονη υποχρεωτική 
εκπαίδευση και αναβαθμίζουν και την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθ
μια εκπαίδευση. Τα νέα προγράμματα χαρακτηρίζονται από πίστη στις 
ανθρώπινες αξίες και την καλλιέργεια της κριτικής σκέμης.
•  Προωθούνται ως άμεσης προτεραιότητας προγράμματα μετεκπαίδευ
σης κι επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.
•  Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο σχολικό επαγγελματικό προσανατολι
σμό που άρχισε η εφαρμογή του σ’ όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και 
τις Α' και Β' του Λυκείου στην πρώτη τετραετία, ώστε οι νέοι μας να μπο
ρούν να σπουδάζουν σύμφωνα με πς κλίσεις και ης δεξιότητές τους.
•  Προχωρεί ανυποχώρητα και ολοκληρώνεται η εφαρμογή των Νόμων 
Πλαισίων 1268/82 και 1404/83 για τη δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι. 
και Τ.Ε.Ι.
•  Ολοκληρώνεται η διαμόρφωση και έγκριση του νέου περιεχομένου 
σπουδών στα Α.Ε.Ι. και στα Τ.Ε.Ι.
•  Αναπτύσσονται στα Α.Ε.Ι. η έρευνα και οι μεταπτυχιακές σπουδές.
•  Προωθούνται στα Τ.Ε.Ι. οι τεχνολογικές εφαρμογές και η εφαρμοσμέ
νη έρευνα που άρχισε ήδη με το νόμο 1404/83.
•  Προωθείται η Λαϊκή Παιδεία κι η καθιέρωση ταυτόχρονα σε όλες τις 
βαθμίδες, ειδικών προγραμμάτων, που θα είναι προσαρμοσμένα και συν
δυασμένα με ανάλογα κοινωνικά προγράμματα, για τη διαφώηση του Λαού 
(π.χ. προληπτική Ιατρική, προετοιμασία συνεταιρισηκών στελεχών, περι
βάλλον κ.α.). Συνδέεται έτσι η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και η Λαϊκή ε
πιμόρφωση με τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. και πς ανάγκες της Κοινότητας και α
ποκτά ουσιαστικότερο περιεχόμενο.
•  Εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης στην Παιδεία και τη συνεχι
ζόμενη εκπαίδευση για κάθε πολίτη ως εργαζόμενο σε όλη τη διάρκεια 
της ζωής του.
•  Λειτουργούν και αναπτύσσονται τα Πανεπιστήμια του Αιγαίου, της Θεσ
σαλίας και του Ιονίου και ως σημαντικά πολιτιστικά κέντρα των συγκε
κριμένων περιφερειών και προωθείται η ίδρυση και λειτουργία του Αττι
κού Πανεπιστήμιου, πρότυπου διεπιστημονικής σύνθεσης και ολοκλη
ρωμένης ανάπτυξης.
•  Η σύνδεση με τις κοινωνικές οικονομικές ανάγκες αλλά και το γενικό
τερο προγραμματισμό για αυτοδύναμη οικονομική και κοινωνική ανά-
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πτύξη, περνά μέσα από την ολοκλήρωση του δημοκρατικού προγραμ
ματισμού για την εκπαίδευση, αλλά και τη μόνιμη και σταδερή σύνδεσή 
του με τα όργανα λαϊκής συμμετοχής, που αποβλέπουν στη συνολική α
νάπτυξη (Νομαρχιακά Συμβούλια - Ο.Τ.Α.).
•  Λειτουργεί το Εδνικό Συμβούλιο Παιδείας, που αναφέρεται στο σύ
νολο του εκπαιδευτικού συστήματος και παίζει αποφασιστικό ρόλο στον 
εκπαιδευτικό σχεδίασμά και την αλλαγή στο περιεχόμενο σπουδών.
•  Η σχολική περιουσία περνά σε κοινωνικό έλεγχο, στους Ο.Τ.Α. και 
αποκεντρώνονται σ’ αυτούς οι πόροι και οι αρμοδιότητες για επισκευ 
ές, συντηρήσεις και λειτουργικές δαπάνες. Και οι ανεγέρσεις σχολικών 
κτιρίων περνούν σταδιακά σε κοινωνικό έλεγχο, στους Ο.Τ.Α.
•  Οι μαθητικές κοινότητες αποκτούν ουσιαστικότερο ρόλο στη ζωή του 
σχολείου και συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης και διαχεί
ρισης των σχολείων. Οι μαθητικοί συνεταιρισμοί ανοίγουν νέους ορίζον
τες για την ενεργοποίηση, την κοινωνικοποίηση και τη συλλογική δημιουρ
γική δράση των μαθητών.
•  Ο σύλλογος καθηγητών γίνεται το βασικό όργανο διοίκησης του σχο
λείου, ενώ ανοίγει το σχολείο στη συμμετοχή των γονιών και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης.
•  Ίσες ευκαιρίες για καλύτερης ποιότητας εκπαίδευση για όλους τους 
νέους μας. Σειρά εκπαιδευτικών μέτρων στοχεύουν στην εξάλειμη ανισο
τήτων από διαφορετικές συνθήκες καταγωγής, προέλευσης και φύλου και 
την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στη μόρφωση, όπως γενίκευση της προ- 
σχολικής αγωγής, δωρεάν εσωσχολική βοήθεια και Μεταλυκειακά Προ
παρασκευαστικά Κέντρα, παραπέρα ανάπτυξη του σχολικού επαγγελ
ματικού προσανατολισμού, παρέμβαση των σχολικών συμβούλων για ί
σης ποιότητας εκπαίδευση παντού.

Ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων της λαϊκής επιμόρφωσης 
με ουσιαστική και τη συμβολή των επιστημονικών και κοινωνικών φορέ
ων.

Η λαϊκή επιμόρφωση πρέπει να εξελιχθεί σε χώρο αυτομόρφωσης 
του Λαού. Η λαϊκή σοφία και οι τεχνικές γνώσεις συνθέτονται στη διαδι
κασία της λαϊκής Παιδείας. Με τον τρόπο αυτό η δύναμη ή εξουσία που 
λέγεται γνώση περνά στους φορείς του Λαού, στην Τοπική Αυτοδιοίκη
ση, το μαζικό κίνημα και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ενεργή 
και αποτελεσματική συμμετοχή του ενημερωμένου πολίτη. Συμβάλλει στην 
καλλιέργεια του πιο πολύτιμού μας πλούτου για την αυτοδύναμη ανά
πτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Η λαϊκή Παιδεία πρέπει επίσης να
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συνεισφέρει στο διάλογο και τη ενημέρωση γύρω από όλα τα ζητήματα 
που αφορούν τον Ελληνικό Λαό μέσα από μαθήματα και επιμορφωτικά 
προγράμματα στα μαζικά μέσα ενημέρωσης. Πρέπει ο ίδιος ο πολίτης 
να διεκδικεί τη συμμετοχή του στις νέες μορφωτικές διαδικασίες, που θα 
τον βοηθήσουν στη δημοκρατική συλλογική και αλληλέγγυα λειτουργία, 
καθώς και στην πολιτιστική δράση για την αναγέννηση της χώρας μας.

•  Ανάπτυξη της ταχύρρυθμης επαγγελματικής εκπαίδευσης.
•  Τα προνομιακά σχολεία, πρότυπα, καταργούνται. Πειραματικά σχολεία 
λειτουργούν πια για τις ανάγκες της επιμόρφωσης και της πειραματικής 
δοκιμασίας νέων προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας.
•  Στην πορεία για την οριστική κατάργηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης 
(που έχει ήδη συρρικνωθεί κατά 30% περίπου των σχολικών μονάδων 
της) και την αρμονική ένταξή της στο δημόσιο, εθνικό σύστημα Παιδείας, 
τα μέτρα που λαμβάνονται, εξασφαλίζουν τους εργαζόμενους σ’ αυτή και 
την εκπαιδευτική συνέχεια για τους μαθητές της. Αντιμετωπίζονται επί
σης οι δίκαιες από τις απαιτήσεις των εκπαιδευτικών.
•  Η συστηματική προσπάθεια για την καταπολέμηση του αναλφαβητι
σμού στη χώρα.
•  Μετακαλούνται 500 ειδικοί Έλληνες επιστήμονες, τεχνικοί ερευνητές 
και άλλοι πανεπιστημιακοί της διασποράς, με διετείς συμβάσεις, για την 
ανάπτυξη τομέων κρίσιμης εθνικής σημασίας στα Πανεπιστήμια, τα Ε
ρευνητικά Κέντρα και την Εθνική Βιομηχανία (Εθνική Αμυνα. Πληρο
φορική. Βιοτεχνολογία, Ιχθυοκαλλιέργεια, Τεχνολογίες Αιχμής. Γεωργία, 
Διατροφή, Περιβάλλον, Ήπιες Μορφές Ενέργειας).
•  Ιδρυση, προκήρυξη και πλήρωση νέων θέσεων μελών του διδακτικού 
Προσωπικού των Α.Ε.Ι. και του Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., για ανανέωση αλλά και 
αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της Ελλάδας και της διασπο- 
ράς.
•  Αναμορφώνεται και επεκτείνεται το σύστημα εκπαίδευσης των ελλη
νόπουλων του εξωτερικού, όπου ζει ελληνισμός, για να διασφαλιστούν 
και να ενισχυθούν οι δεσμοί του με την πατρίδα και να παραμείνει ανοι
χτός ο δρόμος της επιστροφής, της παλινόστησης.
•  Προετοιμασία των νέων μας για την κοινωνία του 2000.



V. ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ

Το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη περίοδο της Κυβερνητικής του θητείας, από- 
δειξε, στα λόγια και στην πράξη, ότι η κατοχύρωση των στόχων του νεο- 
λαιϊστικού κινήματος αποτέλεσε βασική κατεύθυνση της πολιτικής του. 
Η νεολαία αποτελεί το δυναμικό τροφοδότη της Αλλαγής, μια αξιόμαχη 
και πρωτοπόρα δύναμη με υμηλό επίπεδο ευθύνης και πολιτικής ωρι
μότητας. Το σημαντικό και πλούσιο έργο της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ 
προσδιορίζει τους βασικούς στόχους και τον προγραμματισμό της νέας 
τετραετίας.

Τα δικαιώματα των νέων ατη δουλειά, στη μόρφωση, στον πολιτι
σμό, στον αθλητισμό, στον ελεύθερο χρόνο, στη συμμετοχή και στον 
έλεγχο των πολιτικών και κοινωνικών διαδικασιών προωθούνται και 
διευρύνονται.

Οι πολιτικές προτεραιότητες και τα βασικά μέτρα που εναρμονίζονται 
προς τις κατευθύνσεις αυτές είναι τα ακόλουθα: 

α. Για τη συμμετοχή
•  Η μήφιση του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 
ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ, που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της νεολαίας 
μας και στην Ελλάδα του 2.000.
•  Η διεύρυνση της θεσμικής συμμετοχής των νέων στην πολιτική, στην 
κοινωνία, στον πολιτισμό, στην οικονομία, στην Παιδεία, στον αθλητισμό.

β. Για την ανάπτυξη
•  Ο εμπλουτισμός ή η επέκταση του προτύπου προγράμματος για αξιο
ποίηση των νέων σε παραγωγικές πρωτοβουλίες.
•  Η ενίσχυση των μονίμων και σχεδιασμένων εξορμήσεων επιστημόνων 
και φοιτητών προς την ελληνική περιφέρεια για τη μελέτη και ανπμετώ- 
πιση των προβλημάτων και των αναγκών της.
•  Η επέκταση των προγραμμάτων των νέων για την προστασία του περι
βάλλοντος, τη διαφύλαξη της οικολογικής ισορροπίας και τη διάσωση 
της παράδοσης και του πολιτισμού μας.
•  Η ενίσχυση της διάθεσης των νέων για έρευνα, για καινοτομίες και για 
ευρεσιτεχνίες.

γ. Για το δικαίωμα στη δουλειά
•  Η ενίσχυση των προγραμμάτων επιδοτούμενης απασχόλησης για τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, σύμφωνα και με το εξειδικευμένο πρό
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γραμμα απασχόλησης που αναλύεται στην Κοινωνική Πολιτική.
•  Η προώθηση και ενίσχυση των Συνεταιριστικών παραγωγικών πρωτο
βουλιών νέων και γυναικών.
•  Ο πολλαπλασιασμός των προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατο
λισμού και ταχύρρυθμης επαγγελματικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

•  Η ολοκλήρωση της πολιτιστικής υποδομής με σύγχρονο εξοπλισμό 
σ’ όλους τους εργατο-υπαλληλικούς χώρους.
•  Η δανειοδότηση κάθε νέου επιστήμονα για την απόκτηση κατοικίας, 
επαγγελματικής στέγης καθώς και για τον επαγγελματικό του προσανα
τολισμό.
•  Η ενίσχυση για την υλοποίηση στους χώρους δουλειάς των αναγκαίων 
προληπτικών μέτρων ασφάλειας, όπως αυτά προκύπτουν από τα συμπε
ράσματα των ολοκληρωμένων σχετικών ερευνών.

δ. Πα το δικαίωμα στον πολιτισμό.
•  Ο πολλαπλασιασμός της δημιουργίας προτύπων και πολυδυνάμων ε
ναλλακτικών χώρων με σύγχρονο και κατάλληλο εξοπλισμό (Κέντρα Νε
ότητας, Πνευματικά Κέντρα κ,λπ.) σε βαθμό που να καλύπτονται όλα τα 
αστικά κέντρα, οι επαρχιακές πόλεις και τα χωριά.

Η δημιουργία εκτεταμένου δικτύου παιδικών και εφηβικών βιβλιοθη
κών σ’ ολόκληρη τη χώρα, που θα συνδέονται με το Κέντρο Παιδικού 
και Εφηβικού Βιβλίου, ώστε να διασφαλίζεται η ανανέωση, ο εκσυγχρο
νισμός και ο εμπλουτισμός τους.
•  Η δημιουργία καλλιτεχνικών εργαστηρίων σε κάθε κέντρο Νεότητας.
•  Η επέκταση των ΙΟήμερων και Ιδνθήμερων νέου ελληνικού κινημα
τογράφου σε κάθε πόλη τουλάχιστον.
•  Η επέκταση του μόνιμου θεσμού διμήνων μουσικών εκδηλώσεων σ’ό- 
λες τις πόλεις, με αναφορά σ’ όλα τα μουσικά ρεύματα (Σύγχρονα, Λαϊ
κά και Παραδοσιακά).
•  Η ενίσχυση και η επέκταση των σεμιναρίων θεατρικής Παιδείας Αγω
γής και Πράξης και η ενίσχυση του θεσμού των δωρεάν εισιτηρίων προς 
όλους τους νέους για την παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων.
•  Ολοκλήρωση πρωτοτύπων και απαραίτητων επιστημονικών εργασιών 
για τα καλλιτεχνικά μαθήματα, ώστε να εισαχθούν στα δημοτικά σχολεία 
και τα Κέντρα Νεότητας.
•  Η καθιέρωση σε ετήσια βάση των Νομαρχιακών και Δημοτικών πολι
τιστικών συνεδρίων, ώστε να κατοχυρωθούν μόνιμες σχέσεις και σταθε
ρές διαδικασίες για την προαγωγή του διαλόγου, την ανταλλαγή απόμε- 
ων και τη διατύπωση προτάσεων απ’ όλους τους νέους.
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•  Η επέκταση των σταθερών πολιτιστικών παρεμβάσεων και εκδηλώσε
ων στο χώρο της Νέας Γενιάς σε κάθε Νομό και Δήμο.

ε. Για το δικαίωμα στη μόρφωση και στην κοινωνική συμμετοχή
•  Η ενίσχυση των πολιτιστικών, κοινωνικών και μορφωτικών δραστηριο
τήτων των Μαθητικών Κοινοτήτων, ώστε να γίνει το σχολείο κύτταρο ε
λεύθερης σκέμης, δημοκρατικής συμμετοχής, και δημιουργικής πράξης.
•  Η ενίσχυση των δραστηριοτήτων των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμό
νων, με σκοπό την αναβάθμιση της σχέσης των φορέων της εκπαιδευτι
κής κοινότητας.
•  Ο συνεχής εμπλουτισμός και ανανέωση των προγραμμάτων επαγγελ
ματικού προσανατολισμού των νέων.
•  Η ενίσχυση της πολιησπκής υποδομής, της ερασιτεχνικής δουλειάς των 
ευρύτερων επιστημονικών ενδιαφερόντων και των κοινωνικών αναζητή
σεων των φοιτητών και σπουδαστών.
•  Ο πολλαπλασιασμός των ομάδων νέων επιστημόνων και φοιτητών που 
στοχεύουν στη διατύπωση εφαρμόσιμων προτάσεων με οικολογική και 
αναπτυξιακή κατεύθυνση.
•  Η ολοκλήρωση του «Ιστορικού Αρχείου της Ελληνικής Νεολαίας».
•  Η ολοκλήρωση των μελετών για τη χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολο
γιστή στην εκπαίδευση.
•  Η δημιουργία ενός τουλάχιστον Κέντρου Ενημέρωσης και Πληροφό
ρησης της Νεολαίας στα όρια κάθε Νομού.
•  Η εφαρμογή των προτάσεων από τις σχεπκές έρευνες για τη διαμόρ
φωση τηλεοπτικών προγραμμάτων που αφορούν τη Νέα Γενιά.

στ. Για το δικαίωμα στη ζωή
•  Η ενημέρωση και εφαρμογή των προτάσεων που προκύπτουν από την 
ολοκλήρωση του προγράμματος «ΝΙΑΤΑ - ΥΓΕΙΑ».
•  Η διοργάνωση Νομαρχιακών Συνεδρίων με θέμα «Αγωγή Υγείας για 
νέους. Στόχοι - Περιεχόμενο - Μέθοδοι».
•  Εφαρμογή σε πανελλήνια κλίμακα των προγραμμάτων προληπτικής ο
δοντιατρικής και για όλους τους μαθητές της Δημοτικής Εκπαίδευσης.
•  Η επέκταση των προγραμμάτων μαζικού - λαϊκού Αθλητισμού σ’ όλους 
τους νέους, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της αθλητικής υποδομής.
•  Η επέκταση πολιτιστικών, επιμορφωτικών, αθλητικών εκδηλώσεων σε 
φυλακές και ιδρύματα.
•  Η επέκταση του προγράμματος του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ σ’ 
όλους τους νέους.
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•  Η ολοκλήρωση των προγραμμάτων για τη ριζική διαφοροποίηση και 
αλλαγή πνεύματος στις Φυλακές Ανηλίκων και τα Αναμορφωτήρια.
•  Η επέκταση του δικτύου των συμβουλευτικών κέντρων και των σταθ
μών μυχικής και σωματικής απεξάρτησης, που συμβάλλουν αποφασιστι
κά στην κοινωνική επανένταξη των νέων τοξικομανών.
•  Η επέκταση των προγραμμάτων ενημέρωσης για το πρόβλημα των ναρ
κωτικών, παράλληλα με τη προώθηση εναλλακτικών, λύσεων για τις επι
λογές των νέων.

ζ. Για την Ειρήνη
•  Με την αξιοποίηση της καθιέρωσης της Χάλκης ως νησιού φιλίας και 
ειρήνης των νέων της Ευρώπης, της Μεσογείου και όλου του κόσμου Kat 
με την παρουσία του ΟΗΕ και της UNESCO ως συνδιοργανωτών, έχει 
κατοχυρώσει στην Ελλάδα ένα διεθνές βήμα διαλόγου, συνεννόησης και 
συναδέλφωσης.
•  Με τη συγκρότηση και λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής για το διε
θνές έτος νεότητας, διοργανόνονται μέσα στο 1985 σειρά εκδηλώσεων 
σε όλη την Ελλάδα, με περιεχόμενο το τρίπτυχο του ΟΗΕ Ειρήνη - Ανά
πτυξη - Συμμετοχή.
•  Μετά την κοινή απόφαση όλων των Βαλκανικών χωρών για την ποιοτι
κή αναβάθμιση των Βαλκανικών Αγώνων, ο ιστορικός αυτός θεσμός θα 
αποτελέσει πόλο έλξης για την Ειρήνη και την Αλληλεγγύη των νέων και 
όλων των Βαλκανικών λαών.
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IV. ΑΝΑΠΤΥΞΗ -  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΑΙΉΚΗ

Α. ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η αναπτυξιακή στρατηγική και η εφικτή οικονομική πολιτική εντάσ
σονται πλήρως στην επιθυμητή κοινωνική τροχιά, όπως αυτή διαγράφε
ται στους στρατηγικούς μας στόχους.

1. Η αυτοδύναμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας μας 
αποτελεί θεμελιακή επιλογή του ΠΑΣΟΚ και ταυτόχρονα την Ελληνι
κή πρόταση στην ιστορική πρόκληση της διεθνούς κρίσης, γι’ αυτό και 
αποβαίνει συστατικό στοιχείο της νέας ανεξάρτητης εθνικής μας πο
ρείας.

Η αυτοδύναμη ανάπτυξη προωθεί και εγγυάται την αναβάθμιση της 
θέσης της χώρας μας στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας, την ι
σότιμη συμμετοχή μας στις διεθνείς οικονομικές δραστηριότητες και 
συναλλαγές.

Δεν σχετίζεται με την απομόνωση της πατρίδας μας ή τον ουτοπικό 
στόχο της αυτάρκειας αλλά αντίθετα οδηγεί τη χώρα στην πορεία της α
παλλαγής της οικονομίας από τη καθοδήγηση των ξένων κέντρων α
ποφάσεων και της οικονομικής ολιγαρχίας.

Η αυτοδύναμη ανάπτυξη βασίζεται πρωταρχικά στην κινητοποίηση και 
αξιοποίηση των δικών μας δυνάμεων (ανθρώπινο δυναμικό, πλουτοπα- 
ραγωγικές πηγές) και στη συνεχή διεύρυνση των δικών μας δυνατοτήτων, 
που προβάλλουν με τη λαϊκή συμμετοχή και πρωτοβουλία μέσα από τους 
νέους κοινωνικούς και παραγωγικούς θεσμούς.

Ο ρυθμός επίτευξης της αυτοδύναμης ανάπτυξης συναρτάται και πε
ριορίζεται από δυο βασικούς παράγοντες. Ο ένας είναι η αντικειμενική 
πραγματικότητα που διαμορφώνεται από το διεθνές περιβάλλον: εμπο
ρικές και οικονομικές σχέσεις, οικονομικοί συνασπισμοί, διαρθρωτικές 
και συγκυριακές αλλαγές στη διεθνή οικονομία και φυσικά τόσο οικονο
μικοί όσο και πολπικοί συσχετισμοί στη διεθνή αγορά.

Ο άλλος παράγοντας είναι οι δυνατότητες της χώρας μας που επηρεά
ζονται σε μεγάλο βαθμό από τις επιλογές και την οικονομική πολιτική 
που ακολουθήθηκε στη χώρα μας για πολλές δεκαετίες.

Η αυτοδύναμη ανάπτυξη περνά μέσα από τον εκσυγχρονισμό και 
μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας μας.

Οι δομές της ελληνικής κοινωνίας είναι αναχρονιστικές και αδύναμες
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όχι γιατί η χώρα μας υστερούσε σε πλουτοπαραγωγικές πηγές ή σε δυ
ναμισμό του ανθρώπινου παράγοντα, αλλά γιατί το μοντέλο ανάπτυξης 
που ακολούθησε η Δεξιά στηρίχτηκε στην κοινωνικά καταπίεση και την 
οικονομική εκμετάλλευση των παραγωγικών δυνάμεων από την ολιγαρ
χία του πλούτου και τα ξένα συμφέροντα.

2. Η αυτοδύναμη ανάπτυξη βασίζεται στην αρμονική λειτουργία και 
συνεργασία των τομέων της μικτής οικονομίας (δημόσιος, ιδιωτικός, κοι
νωνικός). Η πορεία προς την αυτοδύναμη ανάπτυξη διαγράφεται στο πεν
ταετές αναπτυξιακό πρόγραμμα και περιέχει ως συστατικά στοιχεία:
•  Την Αποκέντρωση, που στηρίζεται στο Δημοκρατικό Προγραμματι
σμό, την περιφερειακή ανάπτυξη, τη λαϊκή συμμετοχή στους θεσμούς οι
κονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.
•  Την Κοινωνικοποίηση στρατηγικών τομέων της οικονομίας, που θέτει 
κάτω από τον κοινωνικό έλεγχο τον αναπτυξιακό προσανατολισμό των 
τομέων αυτών.
•  Την Αυτοδιαχείριση, που ταυτίζεται στρατηγικά με ένα σύνολο αξιών, 
όπου το συγκεντρωτικό γραφειοκρατικό Κράτος δίνει τη θέση του στην 
κοινωνία των πολιτών και όπου ο άνθρωπος συμμετέχει ενεργά και ελέγ
χει αποφασιστικά τις διαδικασίες και εξουσιάζει τη ζωή του και δεν απο
ξενώνεται από το προϊόν του μόχθου του.

Τα στοιχεία αυτά οριοθετούν απόλυτα τη στρατηγική της αυτοδύναμης 
ανάπτυξης τόσο απέναντι στο «νεοφιλελεύθερο» πρότυπο, όσο και απέ
ναντι στον Κρατισμό.

3. Το «νεοφιλελεύθερο» πρότυπο, που έχει εισαχθεί πρόσφατα ως οι
κονομική πρόταση στη χώρα μας από τη Δεξιά και την άρχουσα τάξη, 
έχει ως στόχο:

Πώς θα αυξηθούν οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, πώς 
θα αυξηθούν τα κέρδη της ολιγαρχίας του πλούτου.

Σ’ αυτή την κατεύθυνση το εθνικό εισόδημα αναδιανέμεται προς όφε
λος του μεγάλου κεφαλαίου, περικόπτονται οι κοινωνικές παροχές, αυ
ξάνεται με άλματα η ανεργία, εξοντώνονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
οξύνονται οι κοινωνικοί ανταγωνισμοί και το Κράτος επεμβαίνει κατα
σταλτικά.

Το πρότυπο που επαγγέλλεται η Δεξιά, επιδιώκει να επανισχυροποιή- 
σει τις δομές της εξάρτησης και της υποτέλειας, να εγκαταλείμει τη χώρα 
στις διαθέσεις των ξένων και ντόπιων μονοπωλίων, στην ελεημοσύνη των 
εταίρων.

Οι οικονομικός φιλελευθερισμός έχει ως περιεχόμενο την «ελευθερία»
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της εκμετάλλευσης, την ασυδοσία των μεγάλων συμφερόντων, το συγκεν
τρωτικό και αυταρχικό Κράτος, που προωθεί τα συμφέροντα της οικονο
μικής ολιγαρχίας.

4. Το ίδιο καθοριστικά διαχωρίζεται το πρότυπο της αυτοδύναμης 
ανάπτυξης από τα συγκεντρωτικά κρατικίσπκα πρότυπα. Ο πλήρης έ
λεγχος του συνόλου της παραγωγής και της κοινωνικής δράσης δημιουργεί 
ένα απόλυτο συγκεντρωτικό μοντέλο, όπου κάποιο κέντρο αποφασίζει κα
θοριστικά τόσο για τις μικροπρόθεσμες επιλογές όσο και για τα άμεσα 
προγράμματα.

Η απουσία της λαϊκής συμμετοχής στο σχεδίασμά και την υλοποίηση 
των προγραμμάτων και η απουσία παρέμβασης στο επίπεδο των σχέσε
ων παραγωγής οδηγεί σε αρρυθμίες, σε αδιέξοδα και σε κρίσεις οικο
νομικού και κοινωνικού χαρακτήρα.

Το φιλελεύθερο και το συγκεντρωτικό Κρατικό πρότυπο έχουν α- 
ποτύχει όχι μόνο να οδηγήσουν σε μια κοινωνία ευημερίας και απε
λευθέρωσης, αλλά και να διαχειρισθούν την ίδια την οικονομική κρί
ση.

Για μας η αυτοδύναμη ανάπτυξη είναι μια σταθερή πορεία πλεύσης, 
που απαιτεί τον εκσυχρονισμό αλλά και διαρθρωτικές αλλαγές στις δο
μές της οικονομίας και της κοινωνίας μας.

5. Οι στόχοι της αναπτυξιακής μας πολιτικής είναι:
•  Να ανασυγκροτηθεί ο κοινωνικός ιστός της χώρας μας, να υπάρξει δη
λαδή ισόρροπη ανάπτυξη όλων των τομέων της οικονομίας και των περι
φερειών της χώρας.
•  Να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, ώστε να 
αναβαθμιστεί η θέση της χώρας μας στον παγκόσμιο καταμερισμό εργα
σίας.
•  Να συμμετάσχει η χώρα μας στην επιστημονική και τεχνολογική επα
νάσταση και να αναπτύξει την ικανότητά της να παράγει προϊόντα και υ
πηρεσίες προχωρημένης τεχνολογίας.
•  Να επεκταθεί η παραγωγική μας βάση — μέσω μιας επιθετικής επεν
δυτικής πολιτικής — σε επιλεγμένες διαρθρωτικές κατευθύνσεις (ολοκλη
ρωμένα αναπτυξιακά προγράμματα), ώστε να αναβαθμιστεί η ελληνική 
οικονομία.
•  Να διευρυνθούν οι θεσμικές αλλαγές και να στερεωθούν οι καινούρ
γιες δομές, ώστε η ανάπτυξη να συντελείται με βάση τις επιλογές που 
θα προκύπτουν από δημοκρατικές διαδικασίες άμεσης συμμετοχής στα 
πλαίσια του εθνικού δημοκρατικού προγραμματισμού.
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•  Να υπάρξει άνοδος του επιπέδου ποιότητας ζωής με την ολοκλήρωση 
της πολιτικής μας σε καίριους τομείς όπως της Υγείας, της Παιδείας, του 
Πολιτισμού, της προστασίας και της βελτίωσης του φυσικού και κοινωνι
κού περιβάλλοντος.

Είναι απαραίτητο να υπάρξει μια αύξηση στην κοινωνική κατανάλωση 
για να γίνουν τα κοινωνικά αγαθά, δικαίωμα του πολίτη και όχι εμπόρευ
μα με σκοπό το κέρδος.
•  Να αυξηθεί το εισόδημα των εργαζομένων μέσα από την αύξηση και 
αναδιανομή του εθνικού εισοδήματος (την αύξηση της παραγωγής και 
της παραγωγικότητας).

6. Το πλαίσιο αυτού του προτύπου καθορίζεται στο πρώτο πενταε
τές πρόγραμμα που αποτελεί ταυτόχρονα και την ολοκληρωμένη πρότα
ση του ΠΑΣΟΚ για τον εκσυγχρονισμό και τις διαρθρωτικές αλλαγές της 
ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Το Πενταετές είναι αποτέλεσμα των συμμετοχικών διαδικασιών του δη
μοκρατικού προγραμματισμού και δεν αποτελεί ένα εγκεφαλικό — τε- 
χνοκρατικό κατασκεύασμα. Με τον τρόπο αυτό τα επί μέρους τεχνικά και 
οικονομικά κριτήρια συντίθενται με τα ευρύτερα κοινωνικά, ώστε να α- 
ξιοποιείται πλήρως η κοινωνική δυναμική γιατί οι φορείς της λαϊκής συμ
μετοχής γίνονται συνυπεύθυνοι τόσο στο σχεδίασμά όσο και στην υλο
ποίηση του προγράμματος.

Το Ελληνικό Πενταετές διαφέρει ριζικά από τα ενδεικηκά προγράμ
ματα των Δυηκών Χωρών που βασίζονται στη δημιουργία ευνοϊκών προϋ
ποθέσεων για τον πλουτισμό της άρχουσας τάξης προκειμένου να παρα
κινηθεί για επενδύσεις. Διαφέρει επίσης ριζικά από τα αυταρχικά πεντα
ετή προγράμματα των Ανατολικών Χωρών που καθορίζουν τόσο τους στρα
τηγικούς στόχους όσο και τα ειδικότερα πλάνα, χωρίς τη λαϊκή συμμετο
χή και τη λαϊκή συναίνεση.

Πεπτουσία της αυτοδύναμης αναπτυξιακής μας πορείας είναι ότι α
ποβλέπουμε σε μια συνολική αποκεντρωμένη και ισόρροπη ανάπτυ
ξη, δηλαδή σε μια οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη, 
που συνδέεται σταθερά με τις πολύπλευρες ανάγκες του ανθρώπου 
και τη συνεχή εξέλιξή του.

Έμφαση δίνεται όχι μόνο στους ποσοτικούς αλλά και στους ποιοτι
κούς δείκτες. Η καθοριστική σημασία και προτεραιότητα του εθνικού, 
κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα σπς επιλογές μας, αποτελεί τη 
στρατηγική διαφορά από την πρακτική και ης ανπλήμεις του παρελθόν
τος και αναδεπ<νύει το χαρακτήρα της πορείας που σήμερα χαράζεται.
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Β. ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Στην πρώτη Τετραετία (1981-1985) η Κυβέρνηση της Αλλαγής έδωσε 
ένα κρίσιμο και πολυμέτωπο αγώνα για να ανημετωπίσουμε τη βαθιά κρίση 
της οικονομίας μας και παράλληλα να βάλουμε τις βάσεις για την ανά
πτυξη της πατρίδας μας.

Και τούτο γιατί η Δεξιά ναρκοθέτησε την οικονομική πορεία της χώ
ρας μας. Δέσμια των συμφερόντων της ολιγαρχίας, του μεγάλου ξένου 
και ντόπιου κεφαλαίου, δημιούργησε μια οικονομία με αδύναμες και ε
ξαρτημένες δομές, μια οικονομία μη ανταγωνιστική, έρμαιο της όποιας 
παγκόσμιας κρίσης.

Μια οικονομία, όπου στρατηγικοί τομείς της κατέρρεαν, με συνέπεια 
να μειώνεται η συμβολή τους στη διάρθρωση του εθνικού προϊόντος, ενώ 
αντίθετα αυξάνονταν η συμβολή των παραδοσιακών κλάδων μέσου και 
χαμηλού τεχνολογικού επιπέδου. Η παραμόρφωση αυτή του παραγωγι
κού ιστού οδήγησε νομοτελειακά στον υποβιβασμό της χώρας μας στο 
διεθνή καταμερισμό και ενίσχυσε την εξάρτηση της χώρας, οικονομική, 
πολιτική, στρατιωτκή, πολιτισπκή.

Αυτή την οικονομία στα πρόθυρα της κατάρρευσης παρέδωσε στο ΠΑ- 
ΣΟΚ η «Νέα Δημοκρατία», αφήνοντας ως οικονομικές υποθήκες τον καλ- 
πάζοντα πληθωρισμό, τα ελλείμματα του Δημόσιου Τομέα και του ισο
ζυγίου πληρωμών, τις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, μια βιομηχανία χη- 
σμένη κυριολεκπκά σε γυάλινα πόδια.

Συνέπειες αυτής της πολιτικής ήταν η μείωση του εισοδήματος των ερ
γαζομένων, τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η αποβιο- 
μηχανοποίηση της οικονομίας, με αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας.

Στην πρώτη τετραετία δώσαμε μια πολυμέτωπη μάχη και κερδίσαμε. 
Ένας άνεμος δημιουργίας πνέει τώρα σε κάθε γωνιά της Ελληνική γης. 
Η πρώτη τετραετία έδειξε ότι οι εργαζόμενοι και όλες οι παραγωγικές 
τάξεις της χώρας μπορούν να ξεπερνούν τα προβλήματα παραμερίζον
τας τους περιοριστικούς παράγοντες του παρελθόντος, όταν υπάρχει πρό
γραμμα που η διαμόρφωση και υλοποίησή του γίνεται με τη συμμετοχή 
τους.
•  Σταθεροποιήσαμε σε ικανοποιητικό βαθμό την οικονομία. Σταματή
σαμε την κατάρρευση και μπήκαμε σε μια πορεία ανάκαμμης, εφαρμό
ζοντας ταυτόχρονα δίκαιη κοινωνική πολιτική και ενυσχύοντας το εισό
δημα των εργαζομένων.
•  Βάλαμε τα θεμέλια του προγράμματος για την αυτοδύναμη ανάπτυ

63



ξη και προχωρήσαμε με επιτυχία σε αποφασιστικές διαρθρωτικές παρεμ
βάσεις σε τομείς - κλειδιά της παραγωγής και της οικονομίας.
•  Καθιερώσαμε τους νέους θεσμούς, ώστε ο Λαός να είναι συμμέτο
χος σε όλες τις αποφάσεις που τον αφορούν.

Οι στόχοι μας πραγματοποιούνται, γιατί ο λαός έδειξε εμπιστοσύνη 
και συμπαρατάχθηκε στο δύσκολο αγώνα. Χάρις σ’ αυτή την εμπιστο
σύνη και τη συμπαράταξη προχωρούμε σήμερα στην πορεία της προό
δου και της ανάπτυξης.

Οι βασικές προτεραιότητες της δεύτερης τετραετίας συνδέονται με 
τις αναπτυξιακές μας κατευθύνσεις, που διαγράφονται στο πενταετές πρό
γραμμα. Δηλαδή:

1. Συνεχίζεται η πολιτική της καταπολέμησης του πληθωρισμού, με
τη σταδιακή αλλά επιταχυνόμενη μείωσή του, ώστε στα τέλη της δεύτε
ρης τετραετίας να φθάσει κάτω του 10%, δηλαδή κοντά στο μέσο ρυθμό 
πληθωρισμού των χωρών της Ε.Ο.Κ.

Η μείωση του πληθωρισμού πραγματοποιείται μέσα από διαρθρωτι
κές αλλαγές στο χώρο της προσφοράς, ώστε να μην πέφτουν τα βάρη 
της προσαρμογής στους εργαζόμενους. Γιατί μια απότομη μείωση του 
πληθωρισμού μέσα από την προσαρμογή της ζήτησης, θα είχε ως απο
τέλεσμα σημαντική αύξηση της ανεργίας — όπως συμβαίνει και στις πε
ρισσότερες χώρες της Ε.Ο.Κ.

2. Συνεχίζεται και εντείνεται η πολιτική για καταπολέμηση της α
νεργίας, με στόχο τη δημιουργία συνθηκών πλήρους απασχόλησης, με
ταυτόχρονη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και επέκταση της δυνατό
τητας για επαγγελματική μετεκπαίδευση και εξέλιξη για κάθε Έλληνα και 
Ελληνίδα.

Η δημιουργία συνθηκών πλήρους απασχόλησης στηρίζεται στο επεν
δυτικό πρόγραμμα — δημοσίου και ιδιωτικού τομέα — που ξεκίνησε το 
1982 και συνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς. Προϋπόθεση για να βρει δου
λειά ο εργάτης, ο νέος, ο υπάλληλος, είναι να αυξηθούν οι παραγωγικές 
επενδύσεις. Η αναπτυξιακή πολιτική των κυβερνήσεων της Δεξιάς, η 
αποβιομηχανοποίηση και η επενδυτική αποχή κατά την περίοδο της 
δεκαετίας του 7 0 , οδήγησε στη σημερινή ανεργία.

Παράλληλα, για τη σταδιακή μείωση του ποσοστού ανεργίας, είναι α
νάγκη να επιταχυνθεί ο ρυθμός αύξησης του Α.Ε.Π., να μειωθεί η ανερ
γία τριβής, η έλλειμη δηλαδή προσαρμογής στην αγορά εργασίας μετα
ξύ προσφοράς και ζήτησης εργατικού δυναμικού και να προσαρμοστεί 
το εκπαιδευτικό σύστημα προς τις ανάγκες του κοινωνικού και παραγω-
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γικου τομέα.
Ταυτόχρονα ενισχύονται τα άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της 

ανεργίας μέσα από την επέκταση του Κράτους — Πρόνοιας στον ευαί
σθητο χώρο της απασχόλησης (Εθνικό Σύστημα Προστασίας από την 
Ανεργία — ΕΣΠΑ).

Τα μέτρα αυτά έχουν ως στόχο την οικονομική προστασία των νέων 
που μπαίνουν για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας, τη διεύρυνση της 
επιδότησης κατά της ανεργίας και την επιδότηση της απασχόλησης για 
τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

3. Επιταχύνεται σταδιακά ο ρυθμός αύξησης του Ακαθάριστου Εγ
χώριου Προϊόντος. Ταυτόχρονα αυξάνεται σταδιακά το ποσοστό του Ε
θνικού Εισοδήματος, που διατίθεται για παραγωγικές επενδύσεις στο δη
μόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.

Η ταχύρρυθμη αύξηση των επενδύσεων, με την παράλληλη αύξηση 
του ρυθμού αποταμίευσης, συνδυάζεται με τη μείωση του ελλείμματος 
τρεχουσών συναλλαγών, που αποτελεί Βασικό επίσης στόχο του προγράμ
ματος μας. Οι στόχοι αυτοί αφήνουν ικανά περιθώρια για πραγματική 
αύξηση της κατανάλωσης, με ρυθμούς, όμως, που να είναι χαμηλότεροι 
από τους ρυθμούς αύξησης του Εθνικού Εισοδήματος.

4. Η ταχύρρυθμη αύξηση των επενδύσεων πραγματοποιείται μέσα 
στα πλαίσια ενός συντονισμένου προγράμματος, που ελαχιστοποιεί το 
κοινωνικό κόστος, μεγιστοποιεί τους ρυθμούς ανάπτυξης και επιταχύνει 
την αντικατάσταση των παλαιών δομών της εξάρτησης, με νέες δομές, που 
στηρίζονται στη σύγχρονη τεχνολογία και στηρίζουν την αυτοδύναμη α
νάπτυξη.

Προωθείται και ολοκληρώνεται από το Δημόσιο μια σειρά μεγάλων 
Βιομηχανικών έργων, όπως και μια σειρά έργων ευρύτερου αναπτυ
ξιακού χαρακτήρα (π.χ. εγγειοβελτιωτικά, συγκοινωνιακά, εκτροπή Αχε
λώου), ενώ οι υπερχρεωμένες επιχειρήσεις περνούν στο στάδιο της ορι
στικής εξυγίανσης και ανάπτυξης.

Στον τομέα των Κρατικών προμηθειών ολοκληρώνεται η αποφασι
στική στροφή στην ελληνοποίηση των προμηθειών, ώστε να ενισχυθεί 
η ελληνική παραγωγή και απασχόληση, ενώ στον τομέα των εξαγωγών 
ακολουθείται μια επιθετική πολιτική, με τη συγκεκριμένη διάρθρωση των 
εξαγωγών μας σε κατευθύνσεις της δυναμικότερης διεθνούς ζήτησης, σε 
προϊόντα με υμηλότερη προστιθέμενη αξία.

Ταυτόχρονα, για την ανταγωνιστική συγκράτηση των εισαγωγών υπάρ
χει σαφής προσανατολισμός στην παραγωγή ορισμένων κρίσιμων ενδιά-
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μέσων προϊόντων, και παράλληλα στην προώθηση της καθετοποίησης 
της παραγωγής.

5. Οι επενδυτικοί πόροι κατευθύνονται σε εξειδικευμένους στόχους 
για την τεχνολογική και παραγωγική αναβάθμιση της ελληνικής οικο
νομίας, στο πλαίσιο των παγκόσμιων απαιτήσεων των νέων τεχνολογικών 
εξελίξεων, όπου η ένταση κεφαλαίου μετατρέπεται σε ένταση γνώσεων 
και τεχνολογιών (κλάδοι υμηλής τεχνολογίας, μικροηλεκτρονικής, βιοτε
χνολογίας).

Δημόσιοι αλλά και ιδιωτικοί φορείς αναλαμβάνουν επενδυτικές πρω
τοβουλίες στους κλάδους αυτούς. Απώτερος στόχος είναι να μειωθεί στα
διακά η τεχνολογική εξάρτηση της χώρας μας και παράλληλα να ανα
πτυχθούν αυτόνομες τεχνολογικές δομές. Δομές που θα παριλαμβάνουν 
τομείς της πολεμικής βιομηχανίας αλλά και μέσου επιπέδου εξειδίκευ- 
σης τεχνολογικές ανάγκες, που σήμερα εισάγονται από το εξωτερικό.

6. Με τη διασφάλιση των απαραίτητων οικονομικών και αναπτυξιακών 
προϋποθέσεων προχωρούμε σε μια συνεχή ανοδική αύξηση των πραγ- 
μαηκών εισοδημάτων των εργαζομένων.
•  Ο ι αυξήσεις των μισθών ακολουθούν το σύστημα της Α.Τ.Α., ώστε 
να προφυλάσσεται το εισόδημα των εργαζομένων από τον πληθωρισμό.
•  Η αύξηση της παραγωγικότητας μπορεί ν’ αποτελέσει πηγή για πα
ραπέρα αύξηση του εισοδήματος των εργαζομένων.

Συνεχίζεται η εφαρμογή της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των φο
ρολογικών συντελεστών, ώστε να αρθεί η ανισότητα που υπάρχει ακόμη 
σε βάρος των μισθωτών. Η πάταξη της φοροδιαφυγής των υμηλών εισο
δημάτων, που ήδη έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα, θα συμβάλει απο
φασιστικά στην αρχή της φορολογικής ισότητας, ο καθένας δηλαδή να 
φορολογείται ανάλογα με το εισόδημά του.

7. Το νέο κοινωνικό πρότυπο ανάπτυξης, που σχετίζεται με την ποιό
τητα της ζωής του ανθρώπου και τη σύμμετρη ικανοποίηση των συλ
λογικών και ατομικών του αναγκών, ιεραρχείται ως πρώτη προτεραιό
τητα.

Προχωρούμε αποφασιστικά με μια σειρά από εξειδικευμένα μέτρα και 
επιλογές, για να διασφαλίσουμε και να αναβαθμίσουμε το εργασιακό πε
ριβάλλον, την προστασία της υγείας και της περίθαλμης, τη συνεχή μόρ
φωση και εκπαίδευση, την κοινωνική πρόνοια, τη λαϊκή κατοικία και στέγη, 
τη σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, την ανάπτυξη των πολιτι
στικών αισθητικών αξιών.

Διασφαλίζουμε τους αναγκαίους πόρους, από το δημόσιο τομέα, για
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την ικανοποίηση των ευρύτερων αυτών κοινωνικών αναγκών, που ανα
κουφίζουν ιδιαίτερα τα ασθενέστερα λαϊκά στρώματα. Ταυτόχρονα η πο
σοτική και ποιοτική βελτίωση των κοινωνικών παροχών καθιερώνει ένα 
έμμεσο τρόπο αναδιανομής του εισοδήματος, αφού προσφέρει στους ερ
γαζόμενους —κύρια στους χαμηλόμισθους— κοινωνικές υπηρεσίες, που 
αποτελούν δικαίωμα για κάθε πολίτη, που μέχρι σήμερα ήταν αντικείμε
νο κερδοσκοπίας.

Το εισόδημα των εργαζομένων αυξάνεται όχι μόνο από την αύξηση 
των αποδοχών τους και τη μείωση της φορολογίας τους λόγω αύξησης 
των αφορολόγητων ορίων και της πμαριθμοποίησης της φορολογικής κλί
μακας αλλά και λόγω αύξησης των κοινωνικών παροχών (κοινωνικός 
μισθός).

Μ’ αυτόν τον τρόπο το συνολικό επίπεδο πραγματικής κατανάλωσης 
των εργαζομένων μπήκε σε μια σταθερή και απόλυτα διασφαλισμένη α
νοδική πορεία.

8. Στην παραγωγή και την εμπορία επικρατούν ολιγοπωλιακές ή μο
νοπωλιακές καταστάσεις. Γι αυτό η πολιτική τιμών δεν μπορεί να αφεθεί 
ανεξέλεγκτα στις δυνάμεις της αγοράς, εάν δεν διαμορφωθούν συνθή
κες υγιούς ανταγωνισμού. Προς αυτή την κατεύθυνση εφαρμόζονται αρ
χές και προωθούνται μηχανισμοί, που καταπολεμούν ολιγοπωλιακές 
και μονοπωλιακές καταστάσεις.

Υποστηρίζεται η ανάπτυξη συνεταιριστικού κινήματος των καταναλω
τών. Ενισχύονται οι παραγωγοί και οι συνεταιρισμοί τους. Ολοκληρώνε
ται το σύστημα μεταφορών. Δημιουργούνται γνωμοδοτικά συμβούλια κατά 
κλάδο και ενισχύονται οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες στην ισότιμη συμ
μετοχή τους στην αγορά.

Το Κράτος με παρεμβάσεις του διασφαλίζει τον ομαλό εφοδιασμό της 
αγοράς και διαμορφώνει όρους υγιούς ανταγωνισμού.

9. Σταθερή βάση και προϋπόθεση για τη πορεία ανάπτυξης της χώ
ρας είναι η συγκροτημένη και αποτελεσματική συμμετοχή του λαού μέσα 
από τους νέους θεσμούς του δημοκραπκού προγραμματισμού, των κοι
νωνικοποιήσεων, των νομαρχιακών συμβουλίων, των συνοικιακών συμ
βουλίων και των λαϊκών συνελεύσεων, των θεσμών στο χώρο της παιδείας, 
της υγείας, του πολιτισμού. Η κοινωνική δυναμική και γνώση πρέπει να 
αξιοποιήσει και να διευρύνει τους θεσμούς αυτούς, να εδραιώσει τις νέες 
παραγωγικές σχέσεις και πρωτοβουλίες, να συμβάλει αποφασιστικά στη 
νέα πορεία ανάπτυξης της πατρίδας.

Η συμμετοχή και η ευθύνη του λαού στις αποφάσεις προϋποθέτει —
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αλλά και διαμορφώνει — τον ενεργό πολίτη, που με τα δικαιώματα και 
τις ευθύνες που απορρέουν από το εθνικό και ταξικό του συμφέρον συμ
μετέχει ελεύθερα στις επιλογές και καθορίζει μέσα από τις δημοκρατι
κές διαδικασίες την πόλιπκή και κοινωνικό του στάση.

10. Η Δημόσια Διοίκηση, ξεπερνώντας την αδράνεια και την ανα
ποτελεσματικότητα, μεταβάλλεται σταδιακά σε παραγωγικό και ανα
πτυξιακό μοχλό, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις νέες ανάγ
κες.

Σημεία αιχμής στη νέα τετραετία είναι η αποκέντρωση της Δημόσιας 
Διοίκησης και η αύξηση της παραγωγικότητας του Κρατικού μηχανισμού.

11. Με την κοινωνικοποίηση του Πιστωτικού συστήματος διαμορ
φώνονται στη νέα τετραετία οι σταθεροί όροι με την πραγματοποίηση 
των νέων κοινωνικών και αναπτυξιακών προτεραιοτήτων. Το πιστωτι
κό σύστημα, από μηχανισμός στήριξης ενός κλειστού κυκλώματος της 
ολιγαρχίας του πλούτου, μετατρέπεται σε κύριο αγωγό χρηματοδότησης 
των προγραμμάτων για ανάπτυξη της χώρας, για ενίσχυση των μικρομε- 
σαϊων, για στήριξη των νέων αναπτυξιακών φορέων.

Γ. ΦΟΡΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ

Είναι γνωστό ότι προωθούμε και διαμορφώνουμε μια μικτή οικονο
μία, όπου συνυπάρχουν και διαπλέκονται τρεις τύποι φορέων ανάπτυξης. 
Αυτοί είναι:
•  Ο Δημόσιος Τομέας, που μέσα από την κοινωνικοποίησή του διαμορ
φώνει και κατοχυρώνει μια δυναμική και δημιουργική ισορροπία και συ
νεργασία ανάμεσα στο Κράτος, την κοινωνία και τους εργαζόμενους.
•  Ο Ιδιωτικός Τομέας, που επιδιώκει το κέρδος και αναπτύσσεται μέ
σα στα πλαίσια του πενταετούς προγράμματος με αναπτυξιακά κριτήρια, 
που είναι γνωστά και διαφανή κατά κλάδο και περιφέρεια.
•  Ο Κοινωνικός Τομέας, που είναι ο χώρος, όπου αναπτύσσονται νέοι 
φορείς ανάπτυξης και διαμορφώνονται νέες σχέσεις παραγωγής. Φορείς, 
που προκύπτουν από πς απαιτήσεις για αναδιάρθρωση και επέκταση της 
παραγωγικής βάσης με ταυτόχρονη εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνό
λου.

Η επιλογή μεταξύ των διαφόρων τύπων φορέων ανάπτυξης γίνεται με 
βάση την καλύτερη αξιοποίηση των οικονομικών πόρων και την εξυπη
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ρέτηση των αναγκών του κοινωνικού συνόλου, στα πλαίσια του υγιούς 
ανταγωνισμού. Αναγκαία συνθήκη για την αύξηση του εθνικού προϊόν
τος και την αναβάθμιση της χώρας μας στο διεθνή καταμερισμό της ερ
γασίας, είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας.

ΓΓ αυτό, η κύρια έμφαση δίνεται στον έλεγχο και την κοινωνική ω
φελιμότητα των διαφόρων αποφάσεων για την ανάπτυξη και τη χρήση 
(όχι απλώς την ιδιοκτησία) των μέσων παραγωγής.

I. Δημόσιος Τομέας:
Στους δημόσιους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας

προχωρούμε σε αποκρατικοποίηση, προχωρούμε δηλαδή στην κοινω
νικοποίησή τους.

Ο τομέας των δημόσιων επιχειρήσεων ήταν ένας υπερβολικά γραφειο
κρατικός και αναπαραγωγικός μηχανισμός. Δημιουργούσε συνεχώς τε
ράστια ελλείμματα, ήταν ελάχιστα ευαίσθητος στις ανάγκες και τις απαι
τήσεις των πολιτών που έκαναν χρήση των υπηρεσιών του και συνέθλιβε 
οποιαδήποτε δυνατότητα πρωτοβουλίας για τους εργαζόμενους σ’ αυτόν.

Στόχος της κοινωνικοποίησης είναι:
α. Η αναδιάρθρωση και ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας του δη

μόσιου τομέα και κατά συνέπεια η εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέρον
τος και του κοινωνικού συνόλου.

β. Η ενεργοποίηση των εργαζομένων και η εποικοδομηηκή αξιοποίη
ση των πρωτοβουλιών τους.

γ. Η εναρμόνιση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων με τα προγράμ
ματα ανάπτυξης.

δ. Η αύξηση της παραγωγικότητας και η βελτίωση της ποιότητας των 
παρεχομένων υπηρεσιών, και

ε. Η ευαισθητοποίησα των δημόσιων επιχειρήσεων στις ανάγκες των 
διαφόρων κοινωνικών φορέων.

Είναι μια πρόταση — πρόκληση έξω από μοντέλα, προκαθορισμένα 
σχήματα και παγιωμένες ανπλήμεις. Μια πρόταση, που εμπεριέχει κι α
παιτεί πρωτοβουλία, φαντασία και υπευθυνότητα.

Η θεσμική παρέμβαση έγινε στην πρώτη τετραετία αλλά οι θετικές 
επιπτώσεις και τα αποτελέσματα της πρωτόγνωρης αυτής διαδικασίας 
θα φανούν στη δεύτερη τετραετία. Οι κοινωνικοποιήσεις που υλοποιούν
ται γοργά στη Δ.Ε.Η., τον Ο.Τ.Ε., τον Ο.Σ.Ε. και που θα περιλαμβάνουν 
όλες ης Δημόσιες Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, 
όπως και το Πιστωηκό Σύστημα , βάζουν τα θεμέλια για την αναβάθμισή 
τους και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.
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Οι μηχανισμοί που προδιαγράφουν την πορεία της κοινωνικοποίησης 
-  γιατί η κοινωνικοποίηση είναι μια δυναμική πορεία — εξασφαλίζουν 
τη συμμετοχή των κοινωνικών φορέων, την εκπροσώπηση του Κράτους 
και των εργαζομένων, με αποτέλεσμα να αποφεύγεται ο κίνδυνος να α- 
ναπαράγονται συντεχνιακές αντιλήμεις και νοοτροπίες. Αποφεύγεται επί
σης η διάκριση στην πράξη ανάμεσα στη χάραξη της στρατηγικής και 
στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια 
προχωρούμε στο διαχωρισμό του παραγωγικού και κοινωνικού κόστους 
στις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας, για 
να υπάρχει πλήρης διαφάνεια στη λειτουργία τους.

II. Ιδιωτικός Τομέας:
Ο ιδιωτικός Τομέας επιδιώκει το κέρδος και παίζει τον αναπτυξιακό 

του ρόλο. Στο Πενταετές πρόγραμμα ξεκαθαρίζονται οι κανόνες του παι
γνιδιού και καθορίζονται οι χώροι προτεραιότητας, όπου ο Ιδιωτικός Το
μέας μπορεί να παίξει δημιουργικό ρόλο. Με το Ν. 1262/82 καθορίζον
ται τα αναπτυξιακά κριτήρια, που αποτελούν τη βάση για σημαντικές επι
δοτήσεις των επενδυτικών πρωτοβουλιών.

Επιλογή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. αποτελεί η κοινωνικοποίηση των στρατηγι
κών τομέων της οικονομίας, για να διασφαλιστεί η αξιοποίηση του ε 
θνικού πλούτου, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της χώρας 
μας γενικότερα.

Στην κατεύθυνση αυτή προχωρήσαμε με πολύ αργό ρυθμό, γιατί έπρεπε 
ν’ αντιμετωπίσουμε άμεσα και πιεστικά προβλήματα, τα οποία κληρονο
μήσαμε.

α. Υπερχρεωμένες Επιχειρήσεις:
Η ύπαρξη των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων είναι αποτέλεσμα της αλ

λοπρόσαλλης πολιτικής των κυβερνήσεων της Δεξιάς, των αντιφάσεων 
ανάμεσα στην παραγωγή και το πιστωτικό σύστημα και των διασυνδέσε
ων και των προνομίων, που εξασφάλισαν οι κυβερνήσεις της Δεξιάς, σ’ 
έναν αριθμό μεγαλοεπιχειρηματιών.

Η παρέμβασή μας στο θέμα αυτό δεν εκφράζει αναγκαστικά επιλογή, 
αλλά αναγκαία εμπλοκή για οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους, εξαι- 
τίας της αδυναμίας του Ιδιωτικού Τομέα να ανταποκριθεί στις ευθύνες 
και στις υποχρεώσεις του.

Η ΙΟετία του 7 0  ήταν σημαδιακή για όλες τις χώρες του κόσμου. Τότε 
έγιναν οι μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές, για την αντιμετώπιση δύο με
γάλων πετρελαϊκών κρίσεων. Στη χώρα μας ο Ιδιωηκός Τομέας δεν προ
χώρησε με φαντασία και τόλμη σε επενδυτικά προγράμματα εκσυγχρονι
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σμού. Έτσι μπήκαμε στη δεκαετία του '80 με μηχανολογικό εξοπλισμό 
κατώτερο εκείνου που υπήρχε στις αρχές του 70. Η μεγαλύτερη ευθύνη 
της Δεξιάς είναι η αποβιομηχανοποίηση της χώρας στη δεκαετία του 70.

Με το Ν. 1386 ot υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, που είναι βιώσιμες, 
αλλά ανπμετωπίζουν χρηματοοικονομικά προβλήματα, που δεν μπορούν 
να λυθούν στα πλαίσια του πιστωπκού συστήματος, εντάσσονται στο φο
ρέα ανασυγκρότησης των επιχειρήσεων. Με την ένταξή τους εξασφαλίζε
ται βραχυπρόθεσμα η συνέχιση της λειτουργίας τους και μπαίνουν στο 
στάδιο της εξυγίανσης. Μετά την εξυγίανση προχωρούν στο τελικό στά
διο για την ανημετώπιση του προβλήματος, που περιλαμβάνει την ανα
διάρθρωση του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους στρατηγικούς τομείς της οικονο
μίας μετά το στάδιο της εξυγίανσης, θα περάσουν στη διαδικασία της κοι
νωνικοποίησης.

β. Εποπτικά Συμβούλια:
Σε επιλεγόμενους στρατηγικούς τομείς προβλέπεται άσκηση κοινωνι

κού ελέγχου μέσω των εποπτικών συμβουλίων. Τα εποπτικά συμβούλια 
δημιουργούνται κατά κλάδο και εξασφαλίζουν την εναρμόνιση των επι
λογών και τη λειτουργία του κλάδου με τις επιλογές και τους αναπτυξια
κούς στόχους του εθνικού προγραμμαησμού. Δεν έχουν σχέση με τη διοί
κηση και την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων. Είναι ένας θε
σμός που επιτρέπει, μέσω ενός συντονιστικού και καθοδηγηπκού ρόλου, 
τη συνεργασία ανάμεσα στο Κράτος, τους κοινωνικούς φορείς και επιχει
ρήσεις και ταυτόχρονα συμβάλλει στην απόκτηση γνώσεων και εμπειρίας 
για την άσκηση κλαδικής και διακλαδικής πολιηκής.

III. Κοινωνικός Τομέας:
Στον κοινωνικό τομέα περιλαμβάνονται οι κοινοτικές και δημοτικές 

επιχειρήσεις, οι εταιρείες λαϊκής βάσης, οι συνεταιρισμοί και οι κοι
νωνικοποιημένες επιχειρήσεις. Είναι οι μορφές επιχειρημαηκής δρά
σης, όπου συνδυάζεται ο δυναμισμός της ατομικής πρωτοβουλίας με τα 
πλεονεκτήματα της συνεργασίας, της συλλογικής δράσης και της συμμε
τοχής καθώς και του ελέγχου των κοινωνικών φορέων.

Το στοιχείο που διαφοροποιεί αυτές πς μορφές δεν είναι η ιδιοκτη
σία των μέσων παραγωγής (στις εταιρίες λαϊκής βάσης και στους συνε
ταιρισμούς υπάρχει η ατομική ιδιοκτησία) αλλά οι διαφορετικές σχέσεις 
παραγωγής που δημιουργούνται, η κινητοποίηση και ενεργοποίηση των 
πόρων, η διανομή του πλεονάσματος και η συμμετοχή του κοινωνικού 
παράγοντα στον προγραμματισμό και στον έλεγχο αξιοποίησης των πό
ρων.
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α. Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις:
Έχει μηφιστεί το θεσμικό πλαίσιο για δραστηριοποίηση της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης στην αξιοποίηση τοπικών δυνατοτήτων σε έργα υποδο
μής, σε παραγωγικές δραστηριότητες και στον τομέα των υπηρεσιών. Οι 
επιχειρήσεις αυτές σε συνεργασία με τις υπάρχουσες μικρομεσαίες επι
χειρήσεις μπορούν να προχωρήσουν σε δραστηριότητες όπως π.χ. δη
μιουργία τοπικών αγορών, εκθεσιακών κέντρων, αποθηκών, αξιοποίηση 
πρώτων υλών, κ,λπ.

Απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η στελέχωση της Τοπικής Αυ
τοδιοίκησης με κατάλληλο ποιοτικά και ποσοπκά προσωπικό, κάτι που 
προβλέπεται να γίνει άμεσα.

6. Συνεταιρισμός:
Η συλλογική δράση σε εθελοντική πάντα 6άση των μικρών επιχειρη

ματιών ή ατόμων είναι το μέσο για αύξηση της διαπραγματευτικής τους 
δύναμης, για αποτελεσματική παρέμβασή τους στην αγορά, για διεύρυν
ση των δυνατοτήτων τους.

Η δημιουργία συνεταιρισμών -  προμηθευτικών, παραγωγικών, συνε
ταιρισμών προώθησης των πωλήσεων και συνεταιρισμών των καταναλω
τών -  αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης μονοπωλια
κών και ολιγοπωλιακών καταστάσεων. Οι συνεταιρισμοί αυτοί παρέχουν 
τη δυνατότητα στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες παραγωγούς και εμ
πόρους να προμηθεύονται τις πρώτες ύλες κι άλλα εμπορεύματα με κα
λύτερους όρους, στους καταναλωτές να συμμετέχουν στη διαμόρφωση 
των τιμών μέσω της αποτελεσματικής χρήσης της αγοραστικής τους δύ
ναμης, στους αγρότες να αυξήσουν το εισόδημά τους με την εξαφάνιση 
των μεσαζόντων.

Γι’ αυτό υπάρχει και η λυσσαλέα αντίδραση των αερι
τζήδων και των πολιτικών εκφραστών τους, της Ν.Δ. Γιατί η ανάπτυξη τέ
τοιων συλλογικών δραστηριοτήτων προωθεί τον υγιή ανταγωνισμό και χτυ
πάει τον παρασιτισμό, την αισχροκέρδεια και την ασυδοσία.

Τη νέα τετραετία:

1. Προωθούνται, με βάση το νέο νόμο, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί 
και δημιουργούνται προγραμματισμένα και σταδιακά αγροτοβιομηχα- 
νικοί συνεταιρισμοί, για να σμίξει το εργοστάσιο με το χωράφι. Στελεχώ
νονται άμεσα οι συνεταιρισμοί με εξειδικευμένο προσωπικό για τον κα
λύτερο προγραμματισμό των δραστηριοτήτων τους και την αποτελεσμα
τικότερη οργάνωση και λειτουργία τους.

2. Ψηφίζεται ο νόμος που έχει κατατεθεί στη Βουλή για τους αστικούς
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συνεταιρισμούς και το νομοσχέδιο για τις κοινοπραξίες. Προωθείται 
η συλλογική λειτουργία των μικρομεσαίων — με βάση το νέο θεσμικό 
πλαίσιο -  με την παροχή οργανωτικής και τεχνικής βοήθειας και τη διευ
κόλυνση της πρόσβασής τους στις πηγές χρηματοδότησης, για ν’ απο
κτήσουν οι μικρομεσαίοι ισότιμες δυνατότητες συμμετοχής στην οικονο
μία και την κοινωνία.

3. Προωθείται το κίνημα των καταναλωτών, ώστε να παίξει ρυθμιστι
κό ρόλο στη διαμόρφωση των τιμών.

4. Προωθούνται οι συνεταιρισμοί νέων με την παροχή οικονομικής 
και τεχνικής βοήθειας, για να αξιοποιηθεί ένα τεράστιο δυναμικό που 
μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία νέων σύγχρονων και βιώσιμων μο
νάδων.

γ. Κοινωνικοποίηση στρατηγικών τομέων:
Η κοινωνικοποίηση αποτελεί βασική πολιτική και οικονομική επιλο

γή του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Στο «Συμβόλαιο με το Λαό» του 1981 αναφέρονται ενδεικτικά οι το

μείς στρατηγικής σημασίας που θάπρεπε να κοινωνικοποιηθούν.
Οι βασικές επιδιώξεις μας παραμένουν αμετάβλητες.
Η απαρίθμηση των κλάδων είναι ενδεικτική κι αυτό γιατί η εποχή μας 

χαρακτηρίζεται από τη γοργή ανάπτυξη της επιστήμης και τεχνολογίας 
και η στρατηγική σημασία των κλάδων συνδυάζεται με τη δυναμική εξέ
λιξη της οικονομίας, με τη νέα κατανομή εργασίας που διαμορφώνεται 
σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στους τομείς που έχουν χάσει τη στρατηγική τους επικαιρότητα και πολ
λές επιχειρήσεις παρουσιάζουν ζημιές, το πρόβλημα αντιμετωπίζεται μέ
σα στο πλαίσιο της εξυγίανσης των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων. Η ε
ναρμόνιση και ο συντονισμός της ανάπτυξής τους, σύμφωνα με τις επι
λογές του εθνικού προγράμματος, γίνεται με σύσταση εποπτικών συμβου
λίων κατά κλάδο.

Στη τετραετία που πέρασε έγιναν σημαντικά βήματα στην κοινωνι
κοποίηση των κλάδων του φαρμάκου και της πολεμικής βιομηχανίας.
•  Πρόγραμμά μας είναι να ενισχυθεί παραπέρα η εθνική φαρμακοβιο
μηχανία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να αναπτυχθεί και η ι
διωτική πρωτοβουλία μέσα στο πλαίσιο που έχει οριστεί. Παράλληλα εμ
πεδώνεται και αναπτύσσεται ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, υλοποιεί
ται το Εθνικό Συνταγολόγιο, η λίστα φαρμάκων και η εξ ολοκλήρου πα
ραγωγή των φαρμάκων, που προβλέπονται σ’ αυτό, από την Ελληνική Βιο
μηχανία.
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•  Στο χώρο της πολεμικής βιομηχανίας σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις έ
χουν περάσει στο Δημόσιο Τομέα και σύντομα γίνεται Ενιαίος Φορέας 
για την Πολεμική Βιομηχανία.
•  Ο ορυκτός πλούτος αποτελεί εθνική ιδιοκτησία και είναι σχεδόν στο 
σύνολό του στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της οικονομίας. Ήδη 
ένα σημαντικό μέρος του κλάδου πέρασε στον έλεγχο του δημοσίου με 
την εξυγίανση των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων (π.χ. πρώην Όμιλος Σκα- 
λιστήρη) ή στον έλεγχο Κρατικών Τραπεζών (ΛΑΡΚΟ). Στο τμήμα του 
ορυκτού πλούτου που είναι στρατηγικής σημασίας, προβλέπεται άμεσα 
η σύσταση εποπτικών συμβουλίων κατά κλάδο.
Ανταγωνισμός:

α. Ανταγωνισηκότητα της Ελληνικής οικονομίας:
Η χώρα μας έχει ανοιχτή οικονομία, που σημαίνει ότι ένα μέρος των 

αναγκών της ελληνικής κοινωνίας ικανοποιείται με αγαθά που παράγον- 
ται στο εξωτερικό και ταυτόχρονα ένα μέρος της δικής μας παραγωγής 
διοχετεύεται στο εξωτερικό. Επομένως η αύξηση του εθνικού εισοδήμα
τος και η ευημερία του λαού μας προσδιορίζεται και από την έκταση και 
από τους όρους συναλλαγής της χώρας μας με τρίτες χώρες.

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας καθορίζεται από την 
ανταγωνισηκότητα των επιμέρους τομέων και επιχειρηματικών μονάδων. 
Πρέπει δηλαδή, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που ασκούνται, ανε
ξάρτητα από φορέα, να είναι βιώσιμες σε συνθήκες ανταγωνισμού.

β. Συνθήκες ανταγωνισμού:
Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. δημιουργεί και προωθεί ίσους όρους ανταγωνισμού με

ταξύ των διαφόρων τομέων της οικονομίας. Οι ίσοι όροι ανταγωνισμού 
σημαίνουν όη οι διάφοροι τομείς και μονάδες ξεκινάνε με ισόημες προϋ
ποθέσεις και δυνατότητες. Απαιτείται γι’ αυτό η άρση των αντικινήτρων, 
που υπάρχουν και η δημιουργία των προϋποθέσεων για ίσους όρους εκ
κίνησης. Διαφορετικά οι μικρομεσαίοι και οι νέοι φορείς ανάπτυξης θα 
ήταν καταδικασμένοι σε δυσμενή μεταχείριση και σε άνισους όρους αν
ταγωνισμού.

Η λεγάμενη «ελεύθερη αγορά» είχε μεταβληθεί σ’ ένα «κλειστό κύκλω
μα» οικονομικής και κοινωνικής δύναμης, όπου έχουν δημιουργηθεί ο- 
λιγοπωλιακές καταστάσεις, συμφέροντα, συνδέσεις και διασυνδέσεις που 
εμποδίζουν τον ανταγωνισμό.

Απαιτείται, επομένως, να δοθεί η δυνατότητα στους μικρομεσαίους ε
πιχειρηματίες και στους νέους φορείς ανάπτυξης, ν’ αποκτήσουν ισότιμη 
πρόσβαση στην αγορά.
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Ο ρόλος του Κράτους στην αναπτυξιακή διαδικασία
Το Κράτος έπαιξε και παίζει σημαντικό ρόλο στην αναπτυξιακή διαδι

κασία. Ο ρόλος του είναι διπλός, άμεσος με τη συμμετοχή του στην πα
ραγωγική διαδικασία και έμμεσος με τη διαμόρφωση του νομικού, θε
σμικού και διοικητικού πλαισίου λειτουργίας και δράσης της επιχειρη
ματικής δραστηριότητας.

Ο Κρατικός παρεμβατισμός και έλεγχος την εποχή της Δεξιάς είχε ε
ξαπλωθεί σ’ όλα τα πεδία της οικονομική ζωής, χωρίς ποτέ να ασκηθεί 
συγκεκριμένη αναπτυξιακή πολιτική. Η πορεία της οικονομίας είχε αφε- 
θεί σ’ ένα ετερόκλητο πλέγμα γραφειοκρατικών διαδικασιών, κινήτρων 
και χαριστικών ρυθμίσεων υπέρ ολίγων και συγκεκριμένων συμφερόν
των.

Η παρεμβατική αυτή πολιτική του κράτους της Δεξιάς ήταν οπωσδή
ποτε συνδυασμένη με την πολιτική της υποτέλειας και της εξάρτησης .

Η πολιπκή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. καθορίζει ένα αναπτυξιακό πλαίσιο μέσα στο 
οποίο το κράτος αναλαμβάνει ένα διαφορετικό ρόλο. Το Κράτος της Αλ
λαγής εκφράζει την οικονομική δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύ
νη.

Παρεμβαίνει άμεσα ως παραγωγός, αγοραστής και διαχειριστής οικο
νομικών πόρων καθώς και ως μέσο για την κινητοποίηση, ενεργοποίη
ση, αξιοποίηση και διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων.

Ο αναπτυξιακός ρόλος του κράτους περιλαμβάνει:

1. Την ελληνοποίηση των κρατικών προμηθειών. Αυτό σημαίνει διεύ
ρυνση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας μας, μείωση της εξάρτη
σης από το εξωτερικό, τεχνολογική αναβάθμιση της παραγωγής μας, ε
ξυγίανση των συναλλαγών.

2. Αξιοποίηση της διαπραγματευτικής δύναμης του κράτους σης δια
κρατικές συμφωνίες και συναλλαγές.

3. Προγραμματικές συμφωνίες μεταξύ φορέων για μεσομακροπρό- 
θεσμο σχεδίασμά της προσφοράς σε σχέση με τη ζήτηση.

4. Ανάλημη παραγωγικής δραστηριότητας σε τομείς στρατηγικής ση
μασίας, όπου απαιτούνται υμηλές δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη του 
προϊόντος.

5. Παρέμβαση σε τομείς με σημαντική κοινωνική διάσταση, όπου 
η μεγιστοποίηση του κέρδους δεν είναι ο στόχος.
Ανάπτυξη, εργαζόμενοι, φορείς

Η ανάπτυξη της χώρας μας απαιτεί τη συνειδητή και συνεχή προσπά-
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8εια τόσο της Κυβέρνησης όσο και των ίδιων των εργαζομένων και των 
κοινωνικών φορέων.

Η αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας, η αξιοποίηση των 
εγχώριων πρώτων υλών, η ελληνοποίηση των κρατικών προμηθειών, η 
μείωση της εξάρτησής μας από το εξωτερικό, η αύξηση του εθνικού ει
σοδήματος και η προώθησή και διεύρυνση των νέων θεσμών εξαρτάται 
απ’ όλους.

Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν σ’ ένα πρότυπο ανάπτυξης που διαμορ
φώνεται και με τη δική τους συμμετοχή και στόχο του έχει την απελευθέ
ρωσή τους από την αλλοτρίωση που τους επέβαλε η κεφαλαιοκρατική 
διάρθρωση ολόκληρης της οικονομίας. Απαιτείται γι’ αυτό μια διαφορε
τική στάση και πράξη που να κατοχυρώνει και να διευρύνει τις κατακτή
σεις του λαϊκού κινήματος και τα συμφέροντα του Έθνους γενικότερα.

Οι παραγωγοί ασκούν μια βασική λειτουργία καθοριστική για το μέλ
λον το δικό τους, αλλά και της οικονομίας γενικότερα. Η αύξηση της αν
ταγωνιστικότητας της οικονομίας μας είναι αναγκαία και για τη δική τους 
επιβίωση αλλά και για την ευημερία.

Οι καταναλωτές μπορούν και πρέπει να χρησιμοποιήσουν την αγο
ραστική τους δύναμη για μείωση των τιμών των προϊόντων, για ενίσχυση 
της εγχώριας παραγωγής, για βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.

Οι κοινωνικοί φορείς έχουν την ευθύνη να στηρίζουν τους νέους θε
σμούς, να αξιολογούν και αξιοποιούν τις παραγωγικές δυνατότητες που 
υπάρχουν και να αξιοποιούν την οικονομική και κοινωνική δύναμη που 
διαθέτουν για υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων του εθνικού προγράμ
ματος.

Πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους μας ότι έχουν δικαιώματα, αλλά 
και ευθύνες. Ότι πρέπει να διεκδικούμε και να κατακτούμε με τα δικαιώ- 
ματά μας αλλά να εκπληρώνουμε και πς υποχρεώσεις μας. Ότι πρέπει 
να υπάρξει αναδιανομή του εθνικού εισοδήματος υπέρ των εργαζομέ
νων, αλλά πρέπει να υπάρξει και αύξηση του εθνικού εισοδήματος. 
Κι αυτό είναι και ευθύνη των ίδιων των εργαζόμενων. Ότι η δημιουρ
γία νέων θέσεων απασχόλησης για τους άνεργους και τους νέους ε- 
ξαρτάται από τη συμμετοχή όλων μας στην αύξηση της παραγωγής και 
της παραγωγικότητας. Ότι η κατανάλωση ξένων προϊόντων σε βάρος 
των ανταγωνιστικών ελληνικών σημαίνει υποαπασχόληση του παραγωγι
κού μας δυναμικού, μείωση του εθνικού εισοδήματος και τελικά μείωση 
τώυ ατομικού μας εισοδήματος.

Ο παραγωγός πρέπει να σέβεται τον καταναλωτή. 0  καταναλωτής 
να στηρίζει τον παραγωγό. Ο αγροηκός τομέας να στηρίζει τα προϊόντα
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της ελληνικής βιομηχανίας. Ο βιομηχανικός τομέας να προτιμάει τα 
προϊόντα της ελληνικής γης.

Η αυτοδύναμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας μας α
παιτεί προγραμματισμένη, συντονισμένη και συνειδητή συμμετοχή όλων.

Δ. ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1. Ορυκτός Πλούτος
Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έχει χαράξει μια ολοκληρωμένη πολιτική 

για τον Ορυκτό μας Πλούτο, με βάση τις διακηρύξεις μας στο «Συμ
βόλαιο με το Λαό» του 1981. Η πολιτική αυτή περιγράφεται στο Πεντα
ετές Πρόγραμμα Κοινωνικής και Οικονομικής Ανάπτυξης 1983 - 1987.

Για την υλοποίηση των στόχων της ολοκληρώθηκαν ύστερα από πλα
τύ δημοκρατικό διάλογο, μια σειρά από νομοθετήματα που άλλα ήδη 
μηφίστηκαν στη Βουλή και άλλα πρόκειται να κατατεθούν για μήφιση 
σύντομα. Διαμορφώνεται έτσι ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο:
•  Κατοχυρώνει τον κοινωνικό έλεγχο πάνω στον ορυκτό μας πλούτο και 
τον καθιστά πράγματι Εθνική Περιουσία
•  Καθιστά ουσιασηκό και αποτελεσματικό τον έλεγχο του Δημοσίου,
•  Προωθεί τις νέες επιχειρησιακές μορφές των Δημοτικών και Δημοσυ- 
νεταιρισπκών επιχειρήσεων,
•  Καθορίζει τα πλαίσια συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα,
•  Διασφαλίζει την ορθολογική εκμετάλλευση των κοιτασμάτων,
•  Διαμορφώνει προδιαγραφές συνθηκών εργασίας, που διασφαλίζουν 
τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων στις εκμεταλλεύσεις,
•  Διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος, κ,λπ.

Οι Νόμοι για τα Λατομικά υλικά και τη Γεωθερμία αλλά πάνω απ’ όλα 
ο Κανονισμός Μεταλλευπκών και Λατομικών Εργασιών έχουν ήδη τελειώ
σει μέσα στην πρώτη τετραετία.

Είναι σε μεγάλο βαθμό έτοιμα και κατατίθενται σύντομα στη Βουλή 
ο Νόμος για τα Μάρμαρα, ο Νόμος για τα Νερά και ο Μεταλλευτικός 
Κώδικας, που περιλαμβάνει και τα Βιομηχανικά Ορυκτά.

Η κωδικοποίηση όλων αυτών των νόμων και η διαμόρφωση ενός νό
μου πλαίσιου για τους Φυσικούς Πόρους στο σύνολό του, είναι το επό
μενο βήμα που προωθούμε για την ερχόμενη τετραετία.

Ιδρύεται Συμβούλιο Μεταλλευτικής Πολιτικής, το οποίο είναι υπεύθυ
νο για τη χάραξη κατά αντικείμενο, των βασικών αξόνων στους οποίους 
πρέπει να κινηθούμε στον τομέα των Ορυκτών Πόρων και εισηγείται-τις
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προτεραιότητες προς το συμφέρον του Λαού και της Εθνικής Οικονο
μίας.

Έχουν ωριμάσει πια οι συνθήκες για την ίδρυση των Εποπτικών Συμ
βουλίων κατά κλάδο Μεταλλείων, που καθιερώθηκαν με το Νόμο 
1368/83. Γίνεται έτσι το πρώτο σημαντικό βήμα προς τον κοινωνικό έ
λεγχο των επιχειρήσεων του ορυκτού πλούτου σε τομείς στρατηγικής ση
μασίας για την Εθνική Οικονομία.

Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την εντατικοποίηση της έρευνας του 
υπεδάφους μας από το ΙΓΜΕ, για να αποκτήσουμε άμεσα μια ολοκλη
ρωμένη γνώση πάνω στον ορυκτό μας πλούτο.

Τέλος πρόκειται να συνεχιστεί η προσπάθεια για επενδύσεις από φο
ρείς του Δημόσιου Τομέα και μη, σε μεταλλευτικά έργα καθετοποιημέ- 
νης εκμετάλλευσης του ορυκτού μας πλούτου, όπως η παραγωγή ανοξεί
δωτου χάλυβα, η εκμετάλλευση των φωσφοριτών και των ορυκτών αλά
των από την ΕΛΕΜΒΕ, η εκμετάλλευση των μεικτών θειούχων από ΜΕΤ- 
ΒΑ, κ,λπ.

2. Ενέργεια
Στο πενταετές πρόγραμμα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης (1983

- 1987) παρουσιάζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενεργειακής πο
λιτικής, σύμφωνα με την υπόσχεση του ΠΑΣΟΚ στο «ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 
ΜΕ ΤΟ ΛΑΟ» το 1981. Πάνω στο πρόγραμμα αυτό εργάστηκε με συνέ
πεια και συνέχεια η Κυβέρνηση της Αλλαγής τα τριάμισι αυτά χρόνια.

Η συνέχιση για την ολοκλήρωση των στόχων του αλλά και τη δυναμι
κή βελτίωσή του είναι το αντικείμενο της επόμενης τετραετίας.

Συγκεκριμένα:
•  Συνεχίζεται με εντατικό ρυθμό η προσπάθεια για την πλήρη αξιο
ποίηση των εγχώριων ενεργειακών πηγών, του λιγνίτη και των υδατο
πτώσεων.

Στόχος μας είναι ο περιορισμός της συμμετοχής του πετρελαίου στην 
ηλεκτροπαραγωγή μέχρι το 1990, μόνο εκεί που είναι πρακτικά αδύνατη 
η υποκατάστασή του (π.χ. αυτόνομοι σταθμοί νησιών). Παράλληλος αλ
λά εξίσου βασικός στόχος είναι η ελληνοποίηση των κατασκευών, σε συ
νεργασία με την ΠΥΡΚΑΛ και τη ΕΑΒ, για τη δραστηριοποίηση της κα
τασκευαστικής μας βιομηχανίας και απόκτηση και αναπαραγωγή τεχνο
γνωσίας.

Μέχρι το 1989 προβλέπεται να επενδυθούν από τη Δ.Ε.Η. 600 δισ. 
δρχ. για νέες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Την τριετία 1985
- 1987 ολοκληρώνονται και εντάσσονται στο ηλεκτρικό σύστημα της χώ
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ρας 15 νέες μονάδες, που 8α αυξήσουν την παραγωγική ικανότητά του 
κατά 45%.

Από αυτές οι έξι είναι λιγνιτικές (στον Αγ. Δημήτριο και το Αμύνταιο) 
και οι άλλες εννέα υδροηλεκτρικές (στη Σφηκιά και στα Ασώματα του 
Αλιάκμονα, στο Στράτο του Αχελώου και σης Πηγές του Αώου).

Στη συνέχεια και μέχρι το 1990 προβλέπεται να ενταχθούν άλλες 6 
νέες μονάδες, από τις οποίες η μία είναι λιγνιτική (στη Μεγαλόπολη) και 
οι πέντε υδροηλεκτρικές (στο δησαυρό και στο Τέμενος του Νέστου).

Προγραμματίζονται επίσης 15 μικρά και μεσαία υδροηλεκτρικά έργα.
Η ανάπτυξη των νέων υδροηλεκτρικών έργων συνδυάζεται με αρδευη- 

κά έργα, όπως προβλέπεται με τα έργα της εκτροπής του Αχελώου και 
της αξιοποίησης του Αλιάκμονα.

Μέσα σε μια δεκαετία προβλέπεται να διπλασιαστεί η ηλεκτρική ενέρ
γεια που παράγεται από υδατοπτώσεις.

Θα συνεχιστεί και 8α ενταθεί η παρακολούθηση της εξέλιξης της τε
χνολογίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας.
•  Στον τομέα του πετρελαίου προωθείται η δημιουργία ενός ενιαίου 
φορέα, στον οποίο 8α ενταχθούν όλες οι Δημόσιες επιχειρήσεις του Το
μέα (όπως η ΔΕΠ, η ΕΚΟ, τα ΕΛΔΑ). Παράλληλα διαμορφώνεται νέο 
πλαίσιο κανόνων λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς πετρελαίου.

Τόσο ο ενιαίος φορέας όσο και το νέο πλαίσιο 8α βοηθήσουν καθο
ριστικά στη διαμόρφωση μιας πιο ευέλικτης και ολοκληρωμένης πολιτι
κής στον τόσο ευαίσθητο για την Εθνική μας Οικονομία και Ασφάλεια 
τομέα.

Στα Ελληνικά Διυλιστήρια Ασπροπύργου ολοκληρώνονται μέχρι το 
1987 τα νέα έργα εκσυχρονισμού τους, ύμους επενδύσεων 300 εκατ. δολ. 
Τα έργα αυτά θα επιτρέμουν, ώστε τα δύο κρατικά διυλιστήρια (ΕΛΔΑ 
και ΕΚΟ) να γίνουν πιο ανταγωνιστικά στην αγορά.
•  Συνεχίζονται οι προσπάθειες για εισαγωγή και χρησιμοποίηση Φυσι
κού Αερίου και στη χώρα μας, στα πλαίσια της πολιτικής για τη διαφο
ροποίηση των πηγών ενέργειας. Παράλληλα προωθείται και το σχέδιο 
για παραγωγή Λιγνιταερίου στην ΑΕΒΑΛ.
•  Συνεχίζονται και εντείνονται οι προσπάθειες για την ανάπτυξη και διά
δοση της χρήσης των εναλλακτικών μορφών ενέργειας, όπως η Γεω- 
θερμία, η Ηλιακή, η Αιολική, τα μικρά Υδροηλεκτρικά και η Βιομάζα. 
Έχει ήδη κατατεθεί νόμος στη Βουλή που διαμορφώνει το σχετικό θε
σμικό πλαίσιο, ενώ για τη Γεωθερμία το πλαίσιο είναι ήδη Νόμος.
•  Εντείνονται οι προσπάθειες για την ορθολογική χρήση της ενέργειας, 
την εξοικονόμηση ενέργειας που σωστά υπολογίζεται ως μία άλλη ενερ
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γειακή πηγή.
•  Συνεχίζεται η εντατική προσπάθεια για έρευνα και ανακάλυμη νέων 
κοιτασμάτων ενεργειακών πρώτων υλών από το ΙΓΜΕ και τη ΔΕΠ. Τα 
θεπκά μέχρι τώρα αποτελέσματα ως προς τους λιγνίτες (αύξηση κατά 20% 
των βεβαιωμένων αποθεμάτων), το πετρέλαιο (Κατάκωλο) και ουράνιο 
(Παραβέτι) επιτρέπουν την αισιοδοξία μας για το άμεσο μέλλον.
•  Στον τομέα της τιμολογιακής πολιτικής για την ενέργεια, θα προωθη
θεί η σταδιακή μείωση της επιδότησής της, με ταυτόχρονη επιδότηση άλ
λων συντελεστών της παραγωγής (απασχόληση, πρώτες ύλες). Στόχος μας 
είναι να μειωθεί το συναλλαγματικό κόστος της χώρας μας για πληρω
μές στο εξωτερικό και ταυτόχρονα να προωθηθούν τρόποι και μέσα ε
ξοικονόμησης ενέργειας.

3. Έρευνα και Τεχνολογία
Στη δεύτερη τετραετία της Αλλαγής προχωρούμε με αποφασισηκά βή

ματα στην ανάπτυξη μιας εθνικής πολιτικής έρευνας και τεχνολογίας, 
που να θεμελιώνει τις προϋποθέσεις για τη στήριξη της Εθνικής Ανε
ξαρτησίας και της αυτοδύναμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυ
ξης της πατρίδας μας.

Η πολιτική μας αυτή θεμελιώνεται:
α. στην αξιόπιστη υποδομή του έργου της πρώτης τετραετίας μας στον 

τομέα αυτό,
6. στις δομικές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν σε θεσμικό και λει

τουργικό επίπεδο στην Ανώτατη Παιδεία μας,
γ. στη βασική μας πολπική για διερεύνηση, απογραφή και ολοκληρω

μένη αξιοποίηση των φυσικών ανθρώπινων διαθέσιμων της πατρίδας μας 
στην κατεύθυνση της σύμμετρης ανάπτυξης,

δ. στην αντίλημή μας ότι οι νέες τεχνολογίες κι οι ήπιες μορφές ενέρ
γειας συμβάλλουν αποφασιστικά στην αλλαγή των σχέσεων παραγωγής, 
στη διατήρηση του παραδοσιακού περιβάλλοντος, στην ανθρωπινότερη 
σχέση μας με την εργασία.

ε. στη βέλτιστη αξιοποίηση του ερευνηπκού δυναμικού της χώρας και 
της διασποράς, μέσα και έξω από τα Πανεπιστήμια, στη Βιομηχανία και 
τη Βιοτεχνία, για την αποτελεσματική ανάπτυξη της έρευνας και της τε
χνολογίας και τη δημιουργική συνεργασία των πανεπιστημιακών και τε
χνολογικών ιδρυμάτων με τους χώρους και τους φορείς, της παραγωγής.

Στη νέα τετραετία της Αλλαγής προγραμματίζουμε:

•  Αύξηση της δαπάνης για έρευνες, με παράλληλη αύξηση του ερευνη
τικού προσωπικού.
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•  Προτεραιότητα στη σύνδεση και συνεργασία της έρευνας και βιομη
χανικής παραγωγής με επιτάχυνση επενδύσεων στους τομείς υμηλής τε
χνολογίας.
•  Ίδρυση νέων ερευνητικών κέντρων και ενίσχυση της έρευνας στα Α.Ε.Ι 
και των τεχνολογικών εφαρμογών στα Τ.Ε.Ι.
•  Ψήφιση του Σ. Νόμου για τη μεταφορά τεχνολογίας, τις εφευρέσεις 
και την τεχνολογική καινοτομία.
•  Δημιουργία με συμμετοχή Κράτους και των επιχειρήσεων κλαδικών ε
ταιριών βιομηχανικής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.
•  Συνεχής επιμόρφωση ερευνητών, διάδοση Ερευνητικών - Τεχνολογι
κών Πληροφοριών.
•  Ανάπτυξη πληροφορικής και μικροηλεκτρονικής και δημιουργία σχε
τικής Εθνικής Βιομηχανίας.
•  Ενίσχυση κι αναβάθμιση της έρευνας στον τομέα κοινωνικής έρευνας.

4. Βιομηχανία
Ο στόχος μας την πρώτη τετραετία ήταν διπλός: το ξεπέρασμα της κρί

σης και η δεμελίωση μιας αναπτυξιακής πορείας, που 8α λέει ΝΑΙ στη 
βιομηχανία και την πρόοδο προς όφελος του εργαζόμενου ελληνικού 
λαού και της ευημερίας του τόπου μας κι ΟΧΙ προς όφελος ολίγων 
προνομιούχων «βιομηχανικών» οικογενειών.

Πάνω από 100 επιχειρήσεις βρέθηκαν στα πρόθυρα της χρεωκοπίας 
με ληξιπρόθεσμες οφειλές πάνω από 200 δισ. δρχ. και με εργατικό δυ
ναμικό πάνω από 30.000.

Η πολιτκή των κυβερνήσεων της Δεξιάς δημιούργησε υπερχρεωμένες 
επιχειρήσεις και πλούσιους επιχειρηματίες.

Στην τετραετία που πέρασε κατορθώσαμε να σταματήσουμε τον κατή
φορο, αυξήθηκαν για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια οι επενδύ
σεις και η βιομηχανική παραγωγή και ταυτόχρονα βάλαμε τις βάσεις για 
τον εκσυχρονισμό και για μια δυναμική ανάπτυξη της βιομηχανίας.

Βασικό στοιχείο για την αυτοδύναμη ανάπτυξη της χώρας μας είναι 
η δημιουργία μιας ισχυρής, ισόρροπης και σύγχρονης βιομηχανικής βά
σης. Έχουν ήδη δημιουργηθεί οι απαραίτητοι μηχανισμοί προγραμματι
σμού και υλοποίησης της βιομηχανικής πολιτικής, που στόχο τους έχουν 
την προγραμματισμένη αξιοποίηση των εγχώριων πόρων, τη συνεχή διεύ
ρυνση των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας μας.

Η αυτοδύναμη ανάπτυξη είναι άρρηκτα δεμένη με τη δημιουργία μιας 
στέρεης βιομηχανικής βάσης. Σε αντίθεση με τις Κυβερνήσεις του πα
ρελθόντος το ΠΑΣΟΚ στηρίξει αποφασιστικά τη βιομηχανία.
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Στα πλαίσια της αυτοδύναμης ανάπτυξης δίνεται έμφαση σε τομείς ή 
κλάδους που διακρίνονται για:

α. διεθνή ανταγωνιστικότητα

6. υμηλή παραγωγικότητα - αποδοτικότατα

γ. νέα τεχνολογία

δ. υποκατάσταση εισαγωγών, κυρίως μονοπωλιακού χαρακτήρα

ε. μεγιστοποίηση ευκαιριών απασχόλησης

ζ. υμηλό ποσοστό αξιοποίησης εγχώριων πόρων.
Η ανάπτυξη της βιομηχανίας συνδυάζεται και συντονίζεται με τις ανάγκες 

και προτεραιότητες της συνολικής αναπτυξιακής πολιτικής.
Η προώθηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας σηματοδοτεί την ενίσχυση 

της εγχώριας παραγωγής ιατρικών μηχανημάτων και της εθνικής βιο
μηχανίας φαρμάκων.

Η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος συνδυάζεται με την ενίσχυ
ση της βιομηχανίας αντιρρύπανσης.

Τα μέσα της βιομηχανικής πολιτικής

4.1. Κλαδική πολιτική
Η κλαδική πολιτική αποτελεί την κεντρική συνιστώσα της οικονομικής 

μας πολιτικής.
Με τη συμμετοχή των παραγωγικών τάξεων, επιστημονικών και τεχνι

κών φορέων της χώρας μας, προσδιορίζονται τα βραχυπρόθεσμα και μα
κροπρόθεσμα μέτρα για κάθε κλάδο.

Η εξειδικευμένη κλαδική πολιτική ξεκίνησε πάνω σε έξι κλαδικά προ
γράμματα: κλωστοϋφαντουργία, χαλυβουργία, χαρτοποιία, βυρσοδεμία, 
γεωργικά μηχανήματα και βιομηχανικά ορυκτά.

Στη δεύτερη τετραετία η κλαδική πολιτική θα προχωρήσει στην υλο
ποίηση και στην επέκταση σε κλάδους, όπως τα κ .. ώπουχικά, αγαθά, 
τα τρόφιμα και τα ποτά, η πληροφορική, η ναυπηγ, ¿ι ιΐσκευαστική βιο
μηχανία, τα μέσα αντιρρύπανσης κι άλλοι βασικοί κλάδοι της ελληνικής 
βιομηχανίας.

4.2. Κρατικές προμήθειες
Η ελληνοποίηση της αναπτυξιακής μας πορείας μας διαφοροποιεί από 

το παρελθόν και αποτελεί συστατικό στοιχείο της αντιεξαρτησιακής και 
αντιμονοπωλιακής πολιτικής μας και βασικό παράγοντα της σοσιαλιστι
κής προοπτικής μας.
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Η ελληνοποίηση των κρατικών προμηθειών μετά το 1982 περιελάμ- 
βανε ειδικά μέτρα ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγής, της απασχόλη
σης και της τεχνολογικής αναβάθμισης. Η δραχμοποίηση των διαγωνι
σμών και οι προγραμματικές συμφωνίες, αποτελούν κεντρικούς άξονες 
της νέας πολιτικής. Γι’ αυτό έγινε και αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης 
από τους μεσάζοντες και τους πολιτικούς εκφραστές τους, γιατί θίγονται 
πραγματικά συμφέροντα, που για χρόνια λυμαίνονταν το χώρο αυτό.

Βασική κατεύθυνση είναι: ετήσιος πολυετής προγραμμαησμός των κρα
τικών προμηθειών και της παραγωγής. Σύνταξη εθνικών προδιαγραφών 
που θα διασφαλίζουν την ποιότητα της παραγωγής μας, την προστασία 
των ελληνικών προϊόντων έναντι των ξένων και την προώθηση των προϊόν
των μας στην εξωτερική αγορά. Αξιοποίηση της διαπραγματευτικής δύ
ναμης του κράτους, για τη βελτίωση των όρων αγοράς για τα προϊόντα 
που δεν μπορούν να παραχθούν στη χώρα μας.

4.3. Βιομηχανική νομοθεσία
Με το νόμο - πλαίσιο που έγινε αντικείμενο συζήτησης με τους εκπρο

σώπους των παραγωγικών τάξεων και των εργαζόμενων, αλλάζει ριζικά 
η νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της βιομηχανίας.

Ρυθμίζονται σειρά εκκρεμών ζητημάτων, που αφορούν τεχνικά επαγ
γέλματα σε σχέση με τη βιομηχανία, την προστασία του περιβάλλοντος, 
εργασιακού περιβάλλοντος, εκσυχρονισμό της βιομηχανίας, τυποποίηση 
των προϊόντων, προϋποθέσεις για εγκατάσταση και λειτουργία των μονά
δων, κ.λπ.

4.4. Αναπτυξιακοί νόμοι
α. Ο νόμος 1262/82 προβλέπει ένα σύγχρονο και ισορροπημένο πλέγ

μα κινήτρων για τις επενδύσεις στη βιομηχανία, όπως και σ’ άλλους το
μείς οικονομικής δράσης, που εγγυώνται την αξιοποίηση των πόρων της 
χώρας μας.

Πα πρώτη φορά περιλαμβάνονται στο νόμο περί κινήτρων και οι μι- 
κρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στη νέα τετραετία ο νόμος θα βελτιωθεί, με στόχο την παροχή κινήτρων: 
αα. για εκσυγχρονισμό κι ανάπτυξη μονάδων 
που υπάρχουν στους παραδοσιακούς κλάδους, και
66. αυξημένες ενισχύσεις σε κλάδους υμηλής 
τεχνολογίας και για καινοτομίες.

6. Θα μηφιστεί ο νόμος - πλαίσιο για οργάνωση και προώθηση του 
εξαγωγικού εμπορίου.

γ. Δημιουργείται μηχανισμός από τις επενδυπκές τράπεζες για προώ
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θηση επενδύσεων με ιδιαίτερο ρίσκο, αλλά και προοπτικές (risk capital), 
όπως είναι οι εφευρέσεις και καινοτομίες.

4.5. Η δραστηριοποίηση του Δημόσιου στην παραγωγική διαδικα
σία καλύπτει ένα τεράστιο κενό των επενδυτικών και παραγωγικών πρω
τοβουλιών σε τομείς υμηλής τεχνολογίας ή τομείς που απαιτούν μεγάλες 
δαπάνες και έχουν μεγάλη κοινωνική σημασία.

Η άμεση συμμετοχή του κράτους στην παραγωγή κατευθύνεται σε το
μείς:

α. Που απαιτούν τεράστιο κεφάλαιο που δεν διαθέτουν οι ιδιωτικοί 
φορείς (π.χ. η υλοποίηση του βιομηχανικού έργου για την εξαερίωση του 
λιγνίτη απαιτεί επενδύσεις της τάξης των 63 δισ. δρχ.).

β. Περιλαμβάνουν τεχνολογικές δραστηριότητες με υμηλούς κινδύνους, 
που οι ιδιώτες έχουν έμπρακτα δείξει ότι δεν ενδιαφέρονται ή δεν μπο
ρούν να αναλάβουν (π.χ. στο χώρο της βιοτεχνολογίας).

γ. Αφορούν εκ των πραγμάτων το κράτος ως μοναδικό αγοραστή (π.χ. 
τηλεπικοινωνιακό υλικό στην παραγωγή μηφιακών κέντρων για τον OTE 
από την ΕΛΒΗΛ), και

δ. Προϋποθέτουν για την υλοποίησή τους, σύνθετες θεσμικές αλλαγές 
και κρατικές παρεμβάσεις, που δεν είναι σε θέση να εκτελέσουν οι ιδιω
τικοί φορείς (π.χ. οργάνωση δασικών συνεταιρισμών εργασίας σε πανελ
λήνια κλίμακα και κρατικές επενδύσεις στη διάνοιξη δασικών δρόμων 
για την υλοποίηση του δασο - βιομηχανικού συγκροτήματος της Β. Εύ
βοιας).

4.6. Παραπέρα ανάπτυξη της πολεμικής βιομηχανίας και σύνδεση 
των αναγκών των ενόπλων δυνάμεων με την ελληνική παραγωγή. (Η
ελληνική βιομηχανία κάλυμε το 25% της αξίας των αναγκών των ενό
πλων δυνάμεων το 1984, ενώ το 1981 μόνο το 5%).

Καθιερώθηκε για πρώτη φορά η πολιτική της υποχρεωτικής αντιστάθ
μισης στις αγορές των ενόπλων δυνάμεων.

Η ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας, ο προγραμματισμός των αναγ
κών και των ενόπλων δυνάμεων και η εξυπηρέτησή τους από την ελληνι
κή βιομηχανία, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την εθνική μας ανε
ξαρτησία.

5. Μικρομεσαίοι
Το ΠΑΣΟΚ αναγνώρισε το μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό ρόλο 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την καθοριστική σημασία τους 
για την αυτοδύναμη, αποκεντρωμένη ανάπτυξη. Οι μικρομεσαίες επι-
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χει ρήσεις - βιοτέχνες, έμποροι, επαγγελματίες - αποτελούν ένα τεράστιο 
και αναξιοποίητο παραγωγικό δυναμικό. Για πρώτη φορά υπάρχει ειδ ι
κό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα για στήριξη και ανάπτυξη των μικρο- 
μεσαίων επιχειρήσεων, στα πλαίσια του πενταετούς προγράμματος οικο
νομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας μας.

Στα πλαίσια αυτά πάρδηκαν μια σειρά από μέτρα που στόχο είχαν την 
ενίσχυση και διεύρυνση του αναπτυξιακού ρόλου των μικρομεσαίων επι
χειρήσεων. (Αύξηση της χρηματοδότησης, παροχή τεχνική βοήθειας, κί
νητρα για ίδρυση νέων επιχειρήσεων, ενθάρρυνση εισαγωγής μεθόδων 
και μέσων σύγχρονων τεχνολογικά, βελτίωση των μεθόδων διοίκησης - 
οργάνωσης, ενίσχυση συλλογικών δραστηριοτήτων για συμμετοχή τους 
στις κρατικές προμήθειες, παρέμβαση στην αγορά πρώτων υλών, φορο
λογικές διευκολύνσεις, προστασία επαγγελματικής στέγης, ρύθμιση λη
ξιπροθέσμων οφειλών, σημαντική βελτίωση των συντάξεων, κ.λπ.).

Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις και οι δομές που εξασφαλίζουν την 
ισόημη συμμετοχή των μικρομεσαίων στην οικονομική και κοινωνική ζωή 
της χώρας μας.

Οι άμεσοι στόχοι της νέας τετραετίας είναι:
•  Η δημιουργία ειδικής τράπεζας για εξυπηρέτηση των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων σε συνεργασία με τον ΕΟΜΜΕΧ. Βασικά στοιχεία της επι
λογής μας αυτής θα είναι η σύνδεση της οικονομικός υποστήριξης με 
την τεχνική και οργανωηκή βοήθεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
και η δανειοδότησή τους με βάση αναπτυξιακά κριτήρια και όχι εμπράγ
ματες ασφάλειες.
•  Η σύσταση ασφαλισηκού μηχανισμού που θα λειτουργεί αυτόματα και 
θα καλύπτει τις βιοτεχνικές διανειοδοτήσεις. Η διαδικασία αυτή θα έχει 
το πλεονέκτημα της απλοποίησης του σημερινού συστήματος και της ύ
παρξης εγγύησης χωρίς υποθήκες.
•  Καθιέρωση του Θεσμού της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) για 
κινητά και ακίνητα. Με τη χρηματοδοηκή μίσθωση θα προσφέρονται στους 
μικρομεσαίους κτίρια και μηχανήματα «με ενοίκιο», που ύστερα από ο
ρισμένα χρόνια θα περιέρχονται στην ιδιοκτησία των μικρομεσαίων επι
χειρήσεων. Η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) θα αποτελέσει το αντι
κείμενο δραστηριότητας κοινωνικοποιημένων οργανισμών.
•  Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ρευστότητας των μικρομεσαίων ε
πιχειρήσεων αυξάνεται το ποσοστό δανειοδότησης στο 40% του τζίρου 
τους και καθορίζεται πλαφόν (τρεχούμενος λογαριασμός) για κεφάλαιο 
κίνησης.
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•  Ψηφίζονται οι νόμοι για τους συνεταιρισμούς και τις κοινοπραξίες 
μικρομεσαίων και ενίσχυση της συλλογικής δράσης τους για ν’ αυξηθεί 
η διαπραγματευτική τους ικανότητα στην προμήθεια πρώτων υλών και 
η παραγωγική τους δυνατότητα για συμμετοχή τους στις κρατικές προμή
θειες.
•  Ενίσχυση, τεχνική και οικονομική για προώθηση και αξιοποίηση των 
εφευρέσεων - καινοτομιών, με στόχο την τεχνολογική αναβάθμιση της 
βιοτεχνίας και την υποκατάσταση των εισαγωγών.
•  Ολοκλήρωση της κοινωνικοποίησης του τραπεζικού συστήματος για 
ακόμη μεγαλύτερο άνοιγμα και διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρο- 
μεσαίων στις πιστώσεις.
•  Ουσιαστικός έλεγχος των τιμών των πρώτων υλών με την ενίσχυση 
των μικρομεσαίων επιχειρημαηών, των προμηθευτικών συνεταιρισμών και 
κοινοπραξιών τους και με παρεμβάσεις του δημοσίου (ΠΡΟΜΕΤ, ΙΤΚΟ) 
για ομαλό εφοδιασμό της αγοράς και συγκράτηση των τιμών.
•  Κεφαλαιοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών στις τράπεζες μέχρι 
7 εκ. δρχ. προς το Δημόσιο και νομοθετική κατοχύρωση της Υπουργι
κής απόφασης για κεφαλαιοποίηση των οφειλών μέχρι 31.3.85 προς τους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς μέχρι 3 εκ. δρχ.
•  Αποτελεσματικότερη προώθηση των μικρομεσαίων στην αγορά του 
δημοσίου, κρατικές προμήθειες, με την οικονομική και τεχνική ενίσχυ
σή τους (έκδοση εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες και τον ΕΟΜ- 
ΜΕΧ, σύσταση κοινοπραξιών, παροχή τεχνικής βοήθειας, κ.λπ.).
•  Εξασφάλιση βιοτεχνικής στέγης, με την προώθηση των προγραμ
μάτων της ΕΤΒΑ και ΕΟΜΜΕΧ για δημιουργία των βιοτεχνικών πε
ριοχών, βιοτεχνικών κέντρων και βιοτεχνικών πόρων.
•  Εξασφάλιση επαγγελματικής στέγης με τη δημιουργία εμπορικών κέν
τρων στα πλαίσια των ρυθμιστικών σχεδίων πόλεων με τη συνεργασία της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
•  Καθιέρωση μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους.
•  Καθιέρωση συστήματος δειγματολογικού ελέγχου των φορολογικών δη
λώσεων.
•  Περιορισμό του μέτρου της προσωποκράτησης μόνον σπς περιπτώ
σεις μεγάλων και δύστροπων οφειλετών του Δημοσίου.
•  Επιδότηση εργασίας ή ασφαλιστικών εισφορών από το κράτος για τις 
παραγωγικές επιχειρήσεις στις ακριπκές περιοχές.
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6. Αγροτική Πολιτική

Στο «Συμβόλαιο με το Λαό» το 1981, το ΠΑΣΟΚ είχε υποσχεθεί το 
ξαναζωντάνεμα της υπαίθρου.

Στην πρώτη τετραετία της Αλλαγής, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με τη 
συμπαράσταση του αγροηκού κόσμου, προχώρησε σης πρώτες βασι
κές διαρθρωτικές και οικονομικές αλλαγές, που ήταν αναγκαίες για 
την αναβάθμιση του ρόλου του αγρότη, για τη βελτίωση των συνθη
κών ζωής του, για να γίνει κύριος της γης και του προϊόντος του ι
δρώτα του.

Ταυτόχρονα, με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, την εξυγίανση του αγροτικού και συνεταιριστικού κινήμα
τος, την αποκέντρωση οικονομικών, διοικηηκών και πολιτιστικών δρα
στηριοτήτων, το Δημοκραπκό Προγραμματισμό, δηλαδή με τη συμμετο
χή του αγρότη στο σχεδίασμά της ανάπτυξης της υπαίθρου, έχει ξεκινή
σει μια μεγάλη και μακρόπνοη προσπάθεια για την αναγέννηση της ελ
ληνικής υπαίθρου, τη συγκράτηση και δημιουργική απασχόληση του πλη
θυσμού στην ύπαιθρο, την ισόρροπη οικονομική και κοινωνική ανάπτυ
ξη της χώρας μας.

Για τη νέα τετραετία υπάρχει ένα πληροίς επεξεργασμένο πρόγραμμα, 
που η υλοποίησή του εγγυάται τη ριζική βελτίωση της ζωής στην ύπαι
θρο, την παραπέρα ανύμωση του βιοτικού επιπέδου του αγροτικού κό
σμου, την αύξηση της παραγωγής και παραγωγικότητας του αγροτικού 
τομέα, με στόχο την αυτάρκεια της χώρας μας σε είδη διατροφής.

Τα κύρια χαρακτηρισηκά του προγράμματος αυτού είναι:

1. Η προώθηση επενδυτικών προγραμμάτων με στόχο τη δημιουργία 
ολοκληρωμένων συνεταιρισηκών μονάδων, που παρεμβαίνουν στο κύ
κλωμα παραγωγής-μεταποίησης-εμπορίας.

Η αναπτυξιακή πολιπκή στον αγροτικό τομέα είναι πρωταρχικής ση
μασίας για την επόμενη τετραετία.

2. Η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, με στόχο την ποιοπκή ανα
βάθμιση της παραγωγής, που θα είναι προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις 
της εγχώριας και διεθνούς ζήτησης (τυποποίηση προϊόντων, προϊόντα υ- 
μηλής εισοδημαπκής ελαστικότητας κ,λ.π.).

3. Η ανάπτυξη της εμπορίας και μεταποίησης από τους συνεταιρι
σμούς και η δημιουργία της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής, με 
την προώθηση των περιφερειακών αγορών, των σφαγείων, κρεαταγορών 
κ,λπ.
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4. Η εφαρμογή πολιτική γης που 8α στοχεύει στην ταχύτερη διάθεση 
στους αγρότες της γης του Δημοσίου, την εκκαθάριση των εποικισπκων 
εκκρεμοτήτων, την προστασία των γεωργικών εκτάσεων και τον καθορι
σμό χρήσεων γης.

5. Η δημιουργία φορέα για την ασφάλιση του φυτικού και ζωικού 
κεφαλαίου, όπως επίσης και της αγροτικής παραγωγής.

6. Η παραχώρηση στους αγρότες της μοναστηριακής περιουσίας και 
των τσιφλικιών.

7. Η δημιουργία μητρώου αγροτών, με συνεργασία των συνεταιριστι
κών οργανώσεων και των αγροτικών συλλόγων. Το μητρώο αγροτών θα 
αποτελέσει βασικό εργαλείο άσκησης για πολιτική τιμών και διαρθρώ
σεων.

8. Η ενίσχυση της οργανωτικής προσπάθειας και των δραστηριοτήτων 
των συνεταιριστικών οργανώσεων με τη δημιουργία μηχανισμού τεχνικής 
υποστήριξης των νέων συνεταιρισμών και στελέχωσης των συνεταιρισμών 
με κατάλληλο ποσοτικά και ποιοτικά εξειδικευμένο επιστημονικό δυνα
μικό.

9. Η ανάπτυξη της αγροτικής έρευνας. Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών. 
Η ίδρυση Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικών Ερευνών.

10. Η ρύθμιση των θεμάτων των βοσκοτόπων, γγ παραχώρηση δασι
κών εκτάσεων για κοινωφελείς σκοπούς, η αναμόρφωση της σημερινής 
αντιφατικής, πολύπλοκης και καταπιεστικής νομοθεσίας για τα δάση, με 
στόχο την καλύτερη προστασία και διαχείριση του δάσους και των δασι
κών εκτάσεων.

11. Η ρύθμιση πιστωτικών φορολογικών και νομικών θεμάτων, σε
τρόπο ώστε να διευκολύνεται ο αγρότης να συνεχίσει το επάγγελμά του.

Ειδικότερα:
Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονομιάς οι αγρότες κληρονόμοι α

γροτικής γης μέχρι 50 στρέμματα, εφόσον το ακίνητο χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για αγροτική εκμετάλλευση.

Αυξάνονται τα αφορολόγητα όρια για μεταβίβαση αγροτικής γης για 
δωρεά και γονική παροχή, εφόσον χρησιμοποιείται για αγροτική χρήση.

Αυξάνονται τα δάνεια για αγορά αγροτικής γης από νέους, εφόσον η 
γη χρησιμοποιείται για αγροτική εκμετάλλευση.

12. Η ανάπτυξη της εγχώριας σποροπαραγωγής.

13. Η εντατικοποίηση των αρδευτικών έργων με κέντρο βάρους τον
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εκσυγχρονισμό των υφισταμένων δικτύων, τη δημιουργία πολλών μικρών 
έργων και την αξιοποίηση του υδατίνου δυναμικού. Οι υφιστάμενοι θε
σμοί (ΤΟΕΒ κ,λπ.) αναμορφώνονται 

Ταυτόχρονα:
•  Εντείνονται οι προσπάθειες για την προληπτική προστασία του δασι
κού πλούτου. Αυξάνεται η δασική παραγωγή, ώστε να μειωθεί η εξάρτη
σή μας από εισαγωγές και αυξάνεται η δασική επιφάνεια με αναδασώ
σεις.
•  Προστατεύονται οι εγχώριοι αλιευτικοί πόροι από την εξάντληση και 
τη ρύπανση και προωθείται η συνεταιριστική οργάνωση των αλιέων για 
να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη διάθεση του προϊόντος και τη σωστή ε
κμετάλλευση των αλιευτικών πόρων.

Παράλληλα συνεχίζεται και εντείνεται η κατασκευή έργων κοινω
νικής υποδομής και ανάπτυξης, που βελτιώνουν τη ζωή στην ύπαιθρο.
•  Ολοκληρώνεται το οδικό δίκτυο, ώστε να συνδεθεί με ασφαλτοστρω
μένο δρόμο κάθε ελληνικό χωριό και με αγροτικούς δρόμους οι αγροτι
κές εκμεταλλεύσεις.

•  Ολοκληρώνοντια και λειτουργούν τα Κέντρα Υγείας, καλύπτοντας μ’ 
ένα πυκνό δίκτυο ολόκληρη τη χώρα.
•  Η περιφέρεια μετατρέπεται σε κέντρο πολνηστικής ανάπτυξης με τη δη
μιουργία νέων βιβλιοθηκών, τη λειτουργία νέων ελεύθερων ανοιχτών Πα
νεπιστημίων και την ενίσχυση κάθε είδους πολπιστικής δραστηριότητας.

7. Ναυτιλία

Η πολιτική μας στην Εμπορική Ναυτιλία συνομίζεται:
•  Στην αναδιάρθρωση, τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της Ελληνι
κής Ναυτιλίας και ταυτόχρονα στην πληρέστερη σύνδεσή της με την Ε
θνική μας Οικονομία.
•  Στη συνέχιση τής αντιμετώπισης των ναυηλιακών προβλημάτων, που 
δημιούργησε και δημιουργεί η ναυπλιακή κρίση, όπου μια σειρά θαρ
ραλέα και ριζοσπασπκά μέτρα έχουν ληφθεί για τη ναυτιλία και τους ερ
γαζόμενους.

Ειδικότερα η πολιτική αυτή προβλέπει για τη δεύτερη τετραετία της 
Αλλαγής:
•  Μέτρα για την απασχόληση και τη βελτίωση συνθηκών εργασίας και 
ασφάλειας των ναυτεργατών και για τον εκδημοκρατισμό του ναυτεργατι- 
κού συνδικαλιστικού κινήματος.
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•  Δημιουργία κινήτρων για την ύμωση της Ελληνικής σημαίας σε Ελλη- 
νόκτητα πλοία.
•  Προώθηση διορδωηκού νομοσχεδίου για το συνταξιοδοηκό καθεστώς 
του ΝΑΤ, για τη ριζική βελτίωση των συντάξεων και επέκταση της υγειο
νομικής προστασίας των ναυτικών.
•  Πλήρης συνεργασία του Οίκου του Ναύτη με τις μονάδες του ΕΣΥ και 
σταδιακή ανάπτυξη ειδικών μονάδων, με έμφαση στην πρωτοβάθμια φρον
τίδα (Πολυϊατρείο κ,λπ.).
•  Προώθηση μέτρων εκσυγχρονισμού των προγραμμάτων σπουδών και 
της μετεκπαίδευσης των ναυτικών.
•  Αναβάθμιση κι εκσυγχρονσιμός των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών της χώ
ρας και εξυγίανση των προβληματικών εταιριών λαϊκής βάσης.
•  Βελτίωση του προγραμματισμού στις γραμμές και τα δρομολόγια των 
πλοίων και λήμη όλων των μέτρων, για τη συγκοινωνιακή σύνδεση των 
μικρών κι απομονωμένων νησιών, με αποφασιστική συμμετοχή των απο
κεντρωμένων οργάνων δημοκρατικού προγραμματισμού (στην πρώτη φάση 
Νομαρχιακά Συμβούλια).
•  Υλοποίηση της ενιαίας λιμενικής πολιτικής για τα επόμενα 20 χρόνια 
και εκτέλεση λιμενικών έργων συνολικού προϋπολογισμού 50 δισ.
•  Ολοκλήρωση της κοινωνικοποίησης του ΟΛΠ και του ΟΛΘ και της 
υλικοτεχνικής υποδομής των λιμένων Πειραιά και Θεσ/νίκης.
•  Εκσυγχρονισμός και αποκέντρωση της ναυπηγοεπισκευασπκής δρα
στηριότητας.
•  Δημιουργία συνεταιριστικών αποθηκών εφοδίων πλοίων στο εξωτερι
κό και δυναμική προώθηση των ελληνικών προϊόντων.
•  Οργάνωση και προαγωγή του Πειραιά σε διεθνές ναυτιλιακό κέντρο, 
με τη διεύρυνση και τον εκσυγχρονισμό της υποδομής ναυτασφάλισης, 
χρηματοδότησης, τηλεπικοινωνιών, Ελληνικού Νηογνώμονα κ.λπ.
•  Ανάπτυξη διμερούς συνεργασίας με φίλες χώρες.
•  Μέτρα για την προστασία του Θαλάσσιου περιβάλλοντος.

8. Τουρισμός

Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επαναπροσδιόρισε, στην πρώτη τετραετία 
της Αλλαγής, το ουσιαστικό περιεχόμενο του Τουρισμού, προκειμένου 
να τεθεί στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου ως συμπληρωματικός 
μοχλός για την αυτοδύναμη οικονομική ανάπτυξη.

Έτσι, οι στόχοι πολιτικής, που θεσμοθετήθηκαν για το δετές Πρόγραμ
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μα Τουριστικής Ανάπτυξης, εκφράζουν τη θέληση για:
•  Την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, με προσεκηκή αξιοποίηση των 
τουριστικών και φυσικών πόρων και την προστασία και ανάδειξη του φυ
σικού και δομημένου περιβάλλοντος.
•  Την ενίσχυση του εσωτερικού και κοινωνικού τουρισμού. Το αγαθό των 
διακοπών, που μέχρι το 1981 αποτελούσε προνόμιο για τους λίγους, σή
μερα έγινε δικαίωμα των πολλών.

Έτσι, στη δεύτερη τετραετία της Αλλαγής:
•  Επεκτείνουμε τα προγράμματα εσωτερικού και κοινωνικού τουρισμού, 
με την ένταξη περισσότερων κατηγοριών δικαιούχων και τη διεύρυνση 
των φορέων που συμμετέχουν.
•  Προωθούμε μέτρα για την άμβλυνση της εποχικότητας στον τουρισμό, 
που πλήττει τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις του κλάδου.
•  Ενισχύουμε την προβολή του πολιησηκού, ανθρωποκεντρικού στοιχείου 
του Τουρισμού και την αναβάθμιση των τουριστικών υπηρεσιών, που ε
νισχύει τις ανθρώπινες σχέσεις, τη συναδέλφωση των λαών και την παγ
κόσμια ειρήνη, με την ανάπτυξη του μορφωτικού τουρισμού, του τουρι
σμού των νέων, την προσέλκυση του συνεδριακού τουρισμού κ.λπ.
•  Διαμορφώνουμε τους όρους για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
του τουριστικού μας προϊόντος, την αναβάθμιση των προσφερομένων υ
πηρεσιών μέσα και έξω από τα τουριστικά καταλύματα και τη βελτίωση 
της ποιότητας της εκπαίδευσης εργαζομένων και επαγγελματιών του του
ρισμού.
•  Συνεχίζουμε την προσπάθεια για τη βελτίωση των συνθηκών δουλειάς 
των εργαζομένων και την κατοχύρωση της εργασίας τους.
•  Προωθούμε τη δραστηριοποίηση του ρόλου των Ο.Τ.Α. στην κατάρτι
ση και υλοποίηση τουριστικών προγραμμάτων ανάπτυξης.
•  Αναθεωρείται το αναχρονιστικό θεσμικό πλαίσιο, κάτω από το οποίο 
αναπτύχθηκε ο τουρισμός.
•  Εξασφαλίζουμε τον έλεγχο της δράσης των μεσαζόντων, τον περιορι
σμό του μονόπλευρου κέρδους των ξένων τουριστικών γραφείων και την 
περιφρούρηση του τουριστικού συναλλάγματος.

9. Εμπόριο - Ελεγχος τιμών

Το εμπόριο είναι τομέας - κλειδί για την οικονομική και κοινωνική 
ανάπτυξη του τόπου. Η σωστή αξιοποίηση των εθνικών πόρων και η υ
λοποίηση νέων επενδυτικών προγραμμάτων προϋποθέτει σύγχρονη εμ
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πορική οργάνωση και ανεπτυγμένο σύστημα διανομής. Το υγιές εμπό
ριο, όπου ο ρόλος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας είναι καθοριστικός, απο
τελεί μια απαραίτητη λειτουργία στην οικονομική δραστηριότητα.

Παρά το γεγονός ότι στο χώρο του εμπορίου και του ελέγχου των τι
μών έχουν γίνει σημαντικά βήματα και έχουν ληφθεί ουσιαστικά μέτρα, 
εξακολουθεί ο τομέας να διακρίνεται από έλλειμη προγραμματισμού και 
υποδομής για τη συγκέντρωση και διάθεση των προϊόντων, την ολιγοπω- 
λιακή δομή του χονδρεμπορίου και τον κατακερματισμό του λιανικού εμ
πορίου.

Τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί για δεκαετίες έχουν οδηγή
σει στη δημιουργία ενός πρότυπου ανάπτυξης μεταπρατικού χαρακτήρα, 
ενάντια στα συμφέροντα των παραγωγών, των καταναλωτών και του υγιούς 
εμπορίου.

Στόχος μας είναι η δημιουργία και ενίσχυση συνθηκών υγιούς αν
ταγωνισμού, που θα εξασφαλίζουν τον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς και 
τη σύγκράτηση των τιμών.

Ο μηχανισμός των τιμών, που κληρονομήσαμε από τη Δεξιά, με τις 
άπειρες αλληλοσυγκρουόμενες και αυθαίρετες αγορανομικές διατάξεις, 
τροφοδοτεί τον πληθωρισμό και τον ολιγοπωλιακή διάρθρωση της αγο
ράς. Το ΠΑΣΟΚ δεν πιστεύει στην αστυνόμευση των τιμών. Η απελευθέ
ρωση όμως των τιμών, πριν δημιουργηθούν συνθήκες υγιούς ανταγωνι
σμού, θα οδηγούσε σε τόνωση των μονοπωλίων και ολιγοπωλίων, στην 
εξαφάνιση των μικρομεσαίων και στο στάσιμο πληθωρισμό.

Το ΠΑΣΟΚ πιστεύει στη συγκράτηση των τιμών, μέσα από τη συμπίε
ση του κόστους, την καταπολέμηση ολιγοπωλιακών και μονοπωλιακών 
καταστάσεων και τη δημιουργία καταστάσεων υγιούς ανταγωνισμού, μέ
σα από διαρθρωτικές αλλαγές στους χώρους της παραγωγής και της εμ
πορίας.

Άμεσα μέτρα για την προώθηση του υγιούς ανταγωνισμού είναι:
•  Σύσταση γνωμοδοτικών συμβουλίων κατά κατηγορία προϊόντων, όπου 
θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των παραγωγών, του εμπορίου, των κατα
ναλωτών και του Κράτους. Ρόλοι τους θα είναι να παρακολουθούν την 
αγορά, να συμμετέχουν στον προγραμματισμό και στην εφαρμογή των 
μέτρων της Κυβερνητικής Πολιτικής.
•  Η ολοκλήρωση βασικών έργων υποδομής για την αποθήκευση, προ
ώθηση και διάθεση των εμπορευμάτων (εμπορευματικοί σταθμοί, περι
φερειακές και δημοτικές αγορές, κ,λπ.).
•  Προώθηση του συνεταιριστικού κινήματος των καταναλωτών και ενί
σχυση και επέκταση του θεσμού των λαϊκών αγορών.
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•  Στήριξη των παραγωγών και των συνεταιρισμών τους, με βάση σύγχρονες 
μεθόδους για οργάνωση και διακίνηση των προϊόντων.
•  Προώθηση των συνεταιρισμών και κοινοπραξιών των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων για προμήθεια πρώτων υλών και συμμετοχή τους στις κρα
τικές προμήθειες.
•  Επιλεκτική παρέμβαση του Κράτους στο χώρο του μεγάλου εισαγωγι
κού εμπορίου, με στόχο να χτυπηθούν ολιγοπωλιακές καταστάσεις, υπερ- 
τιμολογήσεις και εκμετάλλευση των μικρομεσαίων επιχειρημαηών και των 
καταναλωτών.
•  Μείωση του κόστους μεταφοράς με βελτίωση των μεταφορικών μέσων 
—κύρια πλοίων και σιδηροδρόμων— και προσέγγισή τους (δευτερεύου- 
σες συνδέσεις) στους χώρους της παραγωγής.
•  Εκσυγχρονισμός του Αγορανομικού Κώδικα και αποποινικοποίηση των 
αγορανομικών παραβάσεων, εκτός από εκείνες που αναφέρονται στην πα
ράνομη διακίνηση, τη νοθεία των προϊόντων και τη βλάβη της υγείας του 
λαού.

10. Φορολογία

Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, πιστή στις εξαγγελίες της, προχώρησε στη 
λήμη μέτρων, που είχαν ως στόχο τη δίκαιη κατανομή των φορολογικών 
βαρών, την προστασία, από τον πληθωρισμό του εισοδήματος, των μη 
προνομιούχων εισοδηματικών τάξεων, την απλούστευση και αναμόρφω
ση του φορολογικού συστήματος, την πάταξη της φοροδιαφυγής και την 
αποκατάσταση κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ Κράτους και φορολογού
μενων.

Κατά την προσεχή τετραετία θα ληφθούν παραπέρα μέτρα, που θα ο
δηγήσουν στη ριζική απλούστευση και αναμόρφωση του φορολογικού 
συστήματος, στην παραπέρα βελτίωση της σχέσης άμεσων-έμμεσων φό
ρων υπέρ των άμεσων, με στόχο να στραφεί οριστικά και αμετάκλητα η 
αναδιανεμητική λειτουργία του συστήματος σε όφελος των πλατιών λαϊ
κών στρωμάτων.

Τα μέτρα αυτά αποβλέπουν στην πάταξη της φοροδιαφυγής (σύλλημη 
της φορολογητέας ύλης), κύρια στα μεγάλα εισοδήματα, στην εμπέδωση 
κλίματος εμπιστοσύνης στις σχέσεις Κράτους και φορολογούμενων και 
στην καθιέρωση ενός πραγματικά δίκαιου φορολογικού συστήματος. 

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ιδιαίτερα τα ακόλουθα μέτρα:
•  Βασικές δαπάνες, όπως δαπάνες για στέγαση (ιδιοκατοίκηση και ε
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νοίκιο), υγεία και παιδεία (φοιτητές και σπουδαστές) εκπίπτουν από το 
εισόδημα των φορολογούμενων.
•  Δεν φορολογείται το οικογενειακό εισόδημα μέχρι 2 εκατ. δρχ. για
τις πολύτεκνες οικογένειες και τις οικογένειες που έχουν άτομα με βαριά 
ειδικά προβλήματα.
•  Αναπροσαρμογή κάδε χρόνο των αφορολόγητων ποσών τεκμαρτού ει
σοδήματος από ιδιοκατοίκηση.
•  Καθιέρωση του συστήματος του δειγματοληπτικού ελέγχου των φορο
λογικών δηλώσεων. Έτσι δα καλλιεργηθεί μια νέα φιλοσοφία στις σχέ
σεις Κρότους και φορολογούμενων, που θα συμβάλει αποτελεσματικά 
στην εδραίωση της μεταξύ τους αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
•  Αναπροσαρμογή της αξίας των ακίνητων που δεν υπόκεινται σε φόρο 
ακίνητης περιουσίας (Φ.Α.Π.) και αναπροσαρμογή, κατά τακτά χρονικά 
διαστήματα, του αφορολόγητου ποσού, ανάλογα με ης ημές των ακινήτων.
•  Απαλλαγή από φορολογία για την αγορά πρώτης κατοικίας αξίας μέ
χρι 3 εκατ. δρχ. προσαυξημένης ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας.
•  Απαλλαγή από φορολογία για τους κληρονόμους πρώτου βαθμού κλη
ρονομιάς μέχρι 2 εκατ. δρχ. κατά φορολογούμενο.
•  Επέκταση σ’ όλη τη χώρα του συστήματος του αντικειμενικού προσ
διορισμού της αξίας των ακινήτων που μεταβιβάζονται, λόγω πώλησης, 
κληρ9νομιάς, δωρεάς και γονικής παροχής.
•  Περιορισμό του μέτρου της προσωποκράτησης μόνο στις περιπτώσεις 
μεγάλων και δύστροπων οφειλετών του Δημοσίου, στα πλαίσια αναμόρ
φωσης του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
•  Καθιέρωση μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους, για τις μικρές 
επιχειρηματικές δραστηριότητες.
•  Αύξηση των αφορολόγητων ποσών για κληρονομιές, δωρεές και γονι
κές παροχές.
•  Αύξηση του αφορολόγητου ποσού για απόκτηση πρώτης κατοικίας, με 
αναπροσαρμογή των αφορολόγητων ποσών σύμφωνα με τις τιμές της α
γοράς των ακινήτων.
•  Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονομιάς οι αγρότες κληρονόμοι α
γροτικής γης μέχρι 50 στρέμματα, εφόσον το ακίνητο χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για αγροτική εκμετάλλευση.
•  Αυξάνονται τα αφορολόγητα όρια για μεταβίβαση, δωρεά και γενικά 
περιοχή αγροτικής γης.
•  Ενίσχυση των προσπαθειών για συστηματική και εντατική πάταξη της 
μεγάλης φοροδιαφυγής, με τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών και την 
καλύτερη αξιοποίηση και εκπαίδευση του προσωπικού των φοροτεχνι
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κών υπηρεσιών.

•  Καθιέρωση του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) που θα επιφέ
ρει αναμόρφωση του συστήματος των έμμεσων φόρων και θα οδηγήσει 
στην παραπέρα βελτίωση της σχέσης άμεσων και έμμεσων φόρων υπέρ 
των άμεσων.

11. Πιστωτικό Σύστημα

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει αναγνωρίσει την ανάγκη ενός ουσιαστικού, δομικού 
και διαρθρωτικού αναπροσανατολισμού του πιστωτικού συστήματος ως
βασική προϋπόθεση για την προώθηση των αναπτυξιακών μας στόχων.

Στην πρώτη τετραετία η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ξεκίνησε μια συ
στηματική προσπάθεια για τη μετατροπή του πιστωτικού συστήματος από 
μηχανισμό στήριξης και προώθησης των συμφερόντων ενός «κλειστού 
συστήματος» οικονομικής και πολιτικής δύναμης σ’ ένα σύγχρονο, ευέ
λικτο και αναπτυξιακά προσανατολισμένο πιστωτικό σύστημα.

Έγιναν οπωσδήποτε σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση με 
θετικά αποτελέσματα τόσο προς τη λειτουργία όσο και ως προς τη στή
ριξη αναπτυξιακών επιλογών. Αλλά μηχανισμοί και νοοτροπίες, που δια
μορφώθηκαν για δεκαετίες, εμφάνισαν ισχυρή δύναμη αντίστασης.

Την επόμενη τετραετία εντείνεται η προσπάθεια και ολοκληρώνονται 
οι απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές, που θα ενισχύσουν αποφασιστι
κά τον εκσυγχρονισμό, την αποτελεσματικότατα και τον αναπτυξιακό ρό
λο του πιστωτικού συστήματος.

Πιο συγκεκριμένα:
•  Το πιστωτικό σύστημα κοινωνικοποιείται. Η συμμετοχή εκπροσώπων 
των εργαζομένων και κοινωνικών φορέων στον προγραμματισμό και διοί
κηση των πιστωτικών ιδρυμάτων διασφαλίζει τον αναπτυξιακό προσανα
τολισμό τους, τη διαφάνεια στη λειτουργία τους και τον κοινωνικό έλεγ
χο των πιστώσεων.

Μέσα στα πλαίσια της κοινωνικοποίησης αναπτύσσονται μηχανισμοί 
για τον εκσυγχρονισμό των τραπεζικών εργασιών και την αντικατάσταση 
του συστήματος της παροχής εμπράγματων εγγυήσεων με ουσιαστική α
ξιολόγηση των αιτήσεων για χρηματοδότηση.

Επίσης, το πιστωτικό σύστημα:
•  Στηρίζει το δημόσιο τομέα στην ανάλημη επενδυτικών προγραμμάτων, 
ιδιαίτερα σε επενδύσεις υμηλής τεχνολογίας.
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•  Πιστοδοτεί τον ιδιωτικό τομέα με κριτήρια που συμβαδίζουν με την 
εθνική αναπτυξιακή στρατηγική και ενισχύει ιδιαίτερα την κλαδική βιο
μηχανική εξειδίκευση, την προώθηση των εξαγωγών, την αγροτική ανά
πτυξη, τη στεγασπκή και οικιστική πολιτική, την περιφερειακή ανάπτυξη.
•  Αναλαμβάνει συγκεκριμένες επενδυτικές πρωτοβουλίες μέσω των Τρα
πεζών Ανάπτυξης και των βιομηχανικών εταιριών που ελέγχονται από τις 
Κρατικές Τράπεζες.
•  Προωθεί και συμμετέχει σε επενδυτικές πρωτοβουλίες που περιέχουν 
αυξημένο βαθμό επιχειρηματικού κινδύνου (risk capital).
•  Προωθεί αποφασιστικά το νέο κοινωνικό τομέα παραγωγής (δημοτι
κές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις λαϊκής βάσης κ.λπ.), 
όπως και την ανάπτυξη νέων μορφών περιφερειακής αυτοχρηματοδότη
σης.
•  Συνεχίζει την πολιτική της αγροτικής και στεγαστικής πίστης.
•  Για την καλύτερη οργάνωση και την αύξηση της παραγωγικότητας, προ
ωθείται άμεσα η μηχανογράφηση όλου του συστήματος.
•  Γιο τη διευκόλυνση των συναλλαγών θα επεκταθεί η χρήση της επιτα
γής.
•  Για την ουσιαστική ενίσχυση των μικρομεσαίων δημιουργείται, σε συ
νεργασία με τον ΕΟΜΜΕΧ, ειδικός τραπεζικός οργανισμός (Φορέας) για 
τους μικρομεσαίους.
•  Παράλληλα ενεργοποιείται μέσω ειδικού κοινωνικοποιημένου φορέα 
ο θεσμός της χρηματοδοτικής μίσθωσης (LEASING).

12, Μεταφορές

Στη δεύτερη τετραετία της Αλλαγής προωθούμε μια συνολική και ε
νιαία πολιτική ανάπτυξης των μεταφορών με βασικούς στόχους:
•  τη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής για μείωση του κόστους με
ταφοράς των προϊόντων, αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 
παραγωγής και προστασία του καταναλωτή,
•  τη βελτίωση των υπηρεσιών στις μεταφορές και τις επικοινωνίες προς 
το κοινωνικό σύνολο, με παράλληλη μείωση των λειτουργικών δαπανών,
•  τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για ακόμη μεγαλύτερη αύξηση της 
ασφάλειας των πολιτών και του επιβατικού κοινού.

Ειδικότερα στη νέα τετραετία προγραμματίζουμε:
•  Ψήφιση Νόμων για ενιαία πολιτική μεταφορών Kat τις εμπορευματι- 
κές μεταφορές.
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•  Δημοτικοποίηση αστικών συγκοινωνιών, αφού πρώτα διαμορφωθούν 
οι προϋποθέσεις.
•  Ανάπτυξη προγράμματος σιδηροδρομικών μεταφορών 45 δισ., με πρώ
τη προτεραιότητα Αθήνα Θεσ/νίκη Ειδομένη. Εκσυγχρονισμός σιδηρο
δρόμων.
•  Ανάπτυξη αεροπορικών μεταφορών και κατασκευής νέων αεροδρομίων 
στην περιφέρεια, και εκσυγχρονισμός και ανανέωση του στόχου.
•  Ανάπτυξη των δευτερευουσών συνδέσεων για προσέγγιση των μέσων 
μεταφοράς στους χώρους παραγωγής.
•  Ινστιτούτο Μεταφορών.
•  Ολοκλήρωση των Κέντρων Τεχνολογικού Ελέγχου Οχημάτων σ’ όλη 
τη χώρα.
•  Ανανέωση οχημάτων και βελτίωση υπηρεσιών προς το επιβατικό κοι
νό ΟΑΣ, ΕΑΣ, ΗΣΠΑΠ, ΗΛΠΑΠ, με δημιουργία Ενιαίου Οργανισμού 
Αστικών Συγκοινωνιών μείζονος Αεκανοπεδίου.
•  Προτεραιότητα στην τηλεφωνοδότηση της υπαίθρου κι αναβάθμιση των 
τηλεφωνικών υπηρεσιών.
•  Μηχανοργάνωση -  Εκσυγχρονισμός ΕΑΤΑ βελτίωση Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών.

13. Δημόσια Έργα

Στην πρώτη τετραετία, η Κυβέρνηση της Αλλαγής, με χιλιάδες μικρά 
και μεγάλα έργα στην ύπαιθρο και τις πόλεις, μειέτρεμε την Ελλάδα 
σ’ ένα ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ.

Με τα σημαντικά έργα που κατασκευάζονται θεμελιώνεται η αυτοδύ
ναμη ανάπτυξη, αυξάνει το εθνικό εισόδημα, δημιουργούνται χιλιάδες θέ
σεις εργασίας, βελτιώνεται η ποιότητα της ζωής των πολιτών, εξασφαλί
ζεται η προστασία από τις θεομηνίες.

Με την αποκέντρωση τα έργα αυτά αποφασίζονται και ιεραρχούνται 
με βάση τις πραγματικές ανάγκες από τον ίδιο το ΛΑΟ μέσα από τους 
νέους θεσμούς λαϊκής συμμετοχής.

Στη δεύτερη τετραετία της Αλλαγής ξεκινάμε πολλά νέα έργα, συνεχί
ζουμε με συνέπεια και ολοκληρώνουμε σταδιακά τα έργα του πενταετούς 
προγράμματος, ώστε το ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ να γίνει ΚΥΨΕΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
για κάθε περιφέρεια και για όλη τη χώρα.

Τα έργα που κατασκευάζουμε και προγραμματίζουμε.
•  Δεν είναι έργα σπατάλης και βιτρίνας είναι έργα υποδομής και ανά-
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πτύξης.
•  Αποφασίζονται και ιεραρχούνται με αυστηρά αναπτυξιακά και κοινω
νικά κριτήρια, έτσι ώστε να εξασφαλίζουν την ολόπλευρη αξιοποίηση 
των παραγωγικών πόρων και δυνατοτήτων κάθε περιοχής.
•  Αποπερατώνονται κατά τμήματα, που μπορούν να εξασφαλίσουν συγ
κεκριμένη λειτουργία και χρήση.
•  Εξασφαλίζουν, στο μέγιστο βαθμό, την απασχόληση Ελληνικού Τεχνι
κού Δυναμικού, προωθούν την Ελληνοποίηση προμηθειών και κατασκευών 
και την ανάπτυξη εγχώριας τεχνολογίας.
•  Έχουν βελτιωμένη ποιότητα και ελεγχόμενο κόστος, γιατί κατασκευά
ζονται με ολοκληρωμένες μελέτες, γίνεται σωστός χρονικός προγραμμα
τισμός και έχει εξασφαλιστεί ουσιαστικός έλεγχος στις διαδικασίες ανά
θεσης και στην κατασκευή των έργων.

Εκτός των παραπάνω επιλογών στους βασικούς στόχους της επόμε
νης τετραετίας περιλαμβάνονται ακόμη:
•  Η παραπέρα εξυγίανση, ο εκσυγχρονισμός και η οργάνωση, σε νέες 
βάσεις, του τομέα των κατασκευών και των δημοσίων έργων, ώστε να ξε- 
περαστεί ορισηκά η νοσηρή κατάσταση του παρελθόντος και να διασφα
λιστεί η υμηλή ποιότητα, το λογικό κόστος και η άρτια κατασκευή των 
έργων.
•  Η υλοποίηση του κοινωνικού ελέγχου και της λαϊκής συμμετοχής σ’ 
όλες πς φάσεις παραγωγής των έργων, όπως έχει θέσμοθετηθεί με το 
Νόμο 1418/84 για την εκτέλεση των δημοάίων έργων.
•  Η ολοκλήρωση της Αποκέντρωσης στον προγραμματισμό και την πα
ραγωγή των έργων, σε συνδυασμό και με τη διεύρυνση του ρόλου του 
Α' και τη δημιουργία του Β' και Γ  βαθμού Αυτοδιοίκησης.

Μεγάλα έργα, που προγραμματίζουμε για τη δεύτερη τετραετία της 
Αλλαγής:
•  Συνέχιση και ολοκλήρωση των 150 σημαντικών έργων οδοποιίας του 
πενταετούς προγράμματος (αυτοκινητόδρομοι στους κύριους άξονες, πα- 
ρακάμμεις και κυκλοφοριακά έργα στις 40 μεγαλύτερες ελληνικές πό
λεις, νέοι οδικοί άξονες Καρπενήσι -  Καρδίτσα, Θεσ/νίκη -  Κιλκίς 
-  Δοϊράνη κ,λπ., Ζεύξεις Χαλκίδας, Λευκάδας Άκτικου, Πρέβεζας, βελ
τιώσεις σε 1500 χλμ. Εθνικού δικτύου).
•  Προώθηση άλλων 50 μεγάλων έργων οδοποιίας του πενταετούς, και 
ολοκλήρωση του προγράμματος επαρχιακής οδοποιίας, ώστε να μη μεί
νει κανένα χωρίο χωρίς σύνδεση με ασφαλτοστρωμένο δρόμο.
•  Οργάνωση και λειτουργία ενιαίου φορέα για την οδική ασφάλεια.
•  Ολοκλήρωση 19 νέων συγκοινωνιακών έργων στο Λεκανοπέδιο και
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έναρξη νέων.
•  Κατασκευή των δύο πρώτων γραμμών του ΜΕΤΡΟ (Περιστέρι — Η
λιούπολη, Αιγάλεω -  Πεντάγωνο).
•  Δημιουργία στα λιμάνια Πειραιά-Θεσ/νίκης σύγχρονων σταθμών εμ
πορευματοκιβωτίων.
•  Έργα σε δέκα λιμάνια για εξυπηρέτηση της εγχώριας κίνησης, απο
συμφόρηση των λιμανιών Πειραιά και Θεσ/νίκης και επέκταση του προ
γράμματος, ώστε κάθε νησί να αποκτήσει λιμάνι συνεχούς λειτουργίας.
•  Ολοκλήρωση των έργων αεροδρομίων του πενταετούς και προώθηση 
της κατασκευής των νέων αεροδρομίων όπως Καρπάθου, Ικαρίας κ,λπ.
•  Ολοκλήρωση διπλασιασμού σιδηροδρομικής γραμμής προς Θεσ/νί- 
κη (εξαιρούνται τα ορεινά τμήματα).
•  Εκτέλεση κατά 40%  των προβλεπομένων έργων ηλεκτροδότησης στη 
σιδηροδρομική γραμμή Θεσ/νίκης -  Ειδομένης και σήμανση σηματο
δότησης σ’ όλο το δίκτυο.
•  Έναρξη αλλαγής του σιδηροδρομικού δικτύου της Πελοποννήσου σε 
κανονική γραμμή.
•  Προώθηση των έργων εκτροπής του Αχελώου.
•  Ολοκλήρωση μεγάλων εγγειοβελτιωτικών έργων και έναρξη νέων για 
άρδευση 1.500.000 στρεμμάτων.
•  Σταδιακή ολοκλήρωση των 12 μεγάλων θερμοηλεκτρικών και υδροη
λεκτρικών ενεργειακών έργων (Κοζάνη -  Πτολεμαΐδα -  Μεγαλόπολη, 
Αλιάκμωνα, Αώο, Αχελώο, Νέστο), που αυξάνουν την εγκατεστημένη ι
σχύ πάνω από 50%.
•  Προώθηση του προγράμματος αντιπλημμυρικών έργων στο Λεκανο
πέδιο και τα άλλα μεγάλα αστικά κέντρα.
•  Ολοκλήρωση των έργων αποχέτευσης και καθαρισμού στην Αθήνα, 
Θεσ/νίκη, Βόλο, Αγ. Νικόλαο και σε 21 άλλες πόλεις της χώρας.
•  Περάτωση των έργων ύδρευσης στη Θεσ/νίκη και προώθηση των έρ
γων στο Ηράκλειο και στην Πάτρα.
•  Κατασκευή άλλων σημανηκών έργων ύδρευσης (περιοχές παρά το Μόρ
νο, Αττικής, Ευβοϊκού κόλπου κ.λπ.).
•  Ολοκλήρωση μέσα στο 1986 του προγράμματος των τριών Πανεπι
στημιακών Νοσοκομείων στην Πάτρα, Ηράκλειο και Γιάννενα.
•  Ολοκλήρωση του προγράμματος κατασκευής και επισκευής όλων των 
νοσοκομείων.
•  Προώθηση του προγράμματος στέγασης των Δημοσίων Υπηρεσιών.
•  Ανπμετώπιση του προβλήματος στάθμευσης σε Αθήνα, Θεσ/νίκη, Πει
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ραιά με κατασκευή υπογείων σταθμών αυτοκινήτων.
•  Ολοκλήρωση του προγράμματος στέγασης των Δικαστηρίων της Αθή
νας.
•  Κατασκευή 20.000 σχολικών αιθουσών σ' όλη τη χώρα.
•  Ολοκλήρωση των περιφερειακών Αθλητικών Κέντρων που έχουν ξεκι
νήσει (Πανθρακικό Στάδιο, Παγκράτιο Στάδιο, Πανηπειρώτικό, Στάδιο 
Πατρών).
•  Πλήρεις Αθλητικές εγκαταστάσεις σε κάθε Δήμο (γήπεδο ποδοσφαί
ρου, στίβος 400μ., κολυμβητήριο, κλειστό γυμναστήριο κ,λπ.).
•  Έναρξη πλέγματος έργων σ’ όλη τη χώρα για την εξυπηρέτηση των διορ
γανώσεων (Μεσογειακοί 1991 -  Ολυμπιακοί 1996).
•  Προώθηση και ενίσχυση των κατασκευαστικών προγραμμάτων Εργα
τικής Κατοικίας (15.000 κατοικίες).
•  Προώθηση προγραμμάτων για ενημέρωση του λαού, ερευνηηκών προ
γραμμάτων και κανονισμών για τον Αντισεισμικό Σχεδίασμά και Προστα
σία.
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VII. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ. 
ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Η Κοινωνική Πολιτική αποτέλεσε και αποτελεί πρώτη προτεραιότητα 
για τη Σοσιαλιστική Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Η τετραετία που πέρασε 
άλλαξε ριζικά τα πράγματα.

Ο στόχος μας για μια κοινωνία δίκαιη άρχισε να υλοποιείται. Αρχι
σε να φαίνεται η ανθρωπιά του Κράτους. Διαμορφώνεται βήμα με βήμα 
το Κράτος - Πρόνοιας, όπου ο άνθρωπος, η ποιότητα της ζωής του, η 
εξασφάλιση του δικαιώματος στη δουλειά, η βελτίωση των συνθηκών ζωής, 
δουλειάς, μόρφωσης και περίθαλμης, η φροντίδα για όσους έχουν ειδι
κές ή περισσότερες ανάγκες, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του ενδια
φέροντος της πολιτείας.

Η Κοινωνική Πολιτική ήταν επί δεκαετίες στη χώρα μας το «κόκκινο 
πανί» για πς δυνάμεις της συντήρησης και της αντίδρασης, για τις Κυ
βερνήσεις της Δεξιάς.

Σπς άλλες καπιταλιστικές χώρες οι συντηρητικές δυνάμεις χρησιμο- 
ποίσησαν το «Κράτος Πρόνοιας» ως άλλοθι για τη διαιώνιση του συστή
ματος. Σήμερα, η επικράτηση του μονεταρισμού, του δήθεν «νεοφιλελευ
θερισμού», ανατρέπει στη Δύση το Κράτος Πρόνοιας, μειώνει τις κοινω
νικές δαπάνες. Εμείς, αντίθετα, έχουμε ως βασική μας πολιτική για τη 
νέα τετραετία τη συνεχή αύξηση των δαπανών στον κοινωνικό τομέα. Μ’ 
αυτό τον τρόπο και επεκτείνουμε το Κράτος Πρόνοιας και επιταχύνουμε 
την αναδιανομή του Εθνικού Εισοδήματος.

Β. 01 ΕΡΓΑΤΕΣ, 01 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, 01 ΑΜΟΙΒΕΣ 
ΚΑΙ 01 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ.

01 ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ

Η πολιτική της αναδιανομής του εισοδήματος υπέρ των εργαζομένων 
εντείνεται, για τη νέα τετραετία, με τη δικαιότερη κατανομή των βαρών, 
με τη φορολογική πολιτική και γίνεται ολοένα και πιο αισθητή με την 
κατανομή της αύξησης του εθνικού προϊόντος και της παραγωγικότη
τας.
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Ταυτόχρονα συνεχίζεται η προστασία του εισοδήματος των μισθωτών 
και των συνταξιούχων με την ΑΤΑ.

Έτσι, οι εργάτες και οι υπάλληλοι στο δημόσιο ή ιδιωηκό τομέα που 
γνώρισαν στην ίδια τη ζωή τους επί δεκαετίες την πολιηκή της μονόπλευ
ρης λιτότητας, του αυταρχισμού, των διώξεων, κατοχυρώνουν σήμερα και 
διευρύνουν αύριο ης μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές κατακτήσεις 
(ριζική αύξηση κατωτάτων ημερομισθίων πενθήμερο, άδεια, οικογενεια
κά επιδόματα, φορολογικές ελαφρύνσεις, άδειες εργαζομένων φοιτητών 
και σπουδαστών, άδειες μητρότητας, ενιαίο μισθολόγιο, νέο βαθμολό
γιο). Κατοχυρώθηκαν οι συνδικαλισηκές ελευθερίες (Ν. 1264, 136 διε
θνής σύμβαση εργασίας και τόσα άλλα), μονιμοποιήθηκαν 90.000 έκτα
κτοι υπάλληλοι, που η συντριπτική τους μάλιστα πλειομηφία είχε διορι
στεί πριν από το 1981.

Προς αυτή την κατεύθυνση στρέφεται η προσπάθεια της νέας τετραε
τίας από καλύτερες θέσεις.

Ειδικότερα προβλέπονται:

1. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Υγιεινή και ασφάλεια)
•  Προώθηση, κατά προτεραιότητα, μέτρων για τη βελτίωση των συνθη
κών υγιεινής και ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον και προστασία 
της υγείας των εργαζομένων.

Αμεσος στόχος η πρόλημη του επαγγελματικού κινδύνου και η προ
στασία της ασφάλειας και της υγείας, σωμαπκής και μυχικής, των εργα
ζομένων και παράλληλος στόχος η βελτίωση των εργασιακών σχέσεων 
και η συμμετοχή των εργαζομένων στην αύξηση της παραγωγής και πα
ραγωγικότητας. Στα μέτρα αυτά εντάσσεται και η καθιέρωση των θεσμών 
των εππροπών Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων, του γιατρού 
της Εργασίας και του Μηχανικού Ασφαλείας στην επιχείρηση.

2. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
•  Βελτίωση του ισχύοντος συστήματος καθορισμού αποδοχών των ερ
γαζομένων και του θεσμού της υποχρεωτικής διαιτησίας. Σε συνερ
γασία με τη ΓΣΕΕ και τους φορείς των άλλων παραγωγικών τάξεων, 
προωθούμε την εξέταση του θεσμού της εθελοντικής διαιτησίας.
•  Αποκατάσταση των μισθολογικών ανισοτήτων και γενικότερα των οι
κονομικών διαφορών μεταξύ των διαφόρων κλάδων των εργαζομένων.
•  Αντιμετώπιση του προβλήματος των διαφόρων κατηγοριών επιδομά
των και ορθολογική διάρθρωσή τους.
•  Η σταδιακή βελτίωση της αποζημίωσης των εργαζομένων, που ασχο
λούνται κατά κύριο λόγο με χειρωνακτική εργασία, (εργάτες).
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3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στη διαμόρφωση των α
ποφάσεων που τους αφορούν
•  Θεσμοθέτηση των Συμβουλίων των εργαζομένων στην επιχείρηση.
•  Καθιέρωση των επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας στην 
επιχείρηση.

Στόχος είναι η βελτίωση των εργασιακών σχέσεων και επομένων η αύ
ξηση της παραγωγικότητας.

4. ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
•  Προώθηση και ολοκλήρωση σε μια δετία του στεγαστικού προγράμ
ματος δανειοδότησης του Οργανισμού Εργαηκής Κατοικίας (ΑΟΕΚ)
150.000 οικογενειών εργαζομένων.
•  Εξασφάλιση της δυνατότητας για αποπληρωμή του δανείου εργατικής 
κατοικίας με σύνδεση του ύμους της τόκοχρεωλυηκής δόσης με το ύμος 
του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος.
•  Αναστολή πληρωμής των τοκοχρεωλυτικών δόσεων του δανείου Ερ
γατικής Κατοικίας σε περίπτωση ανεργίας.
•  Προγράμματα οργανωμένης δόμησης με κατασκευή κατά μέσο ετή
σιο όρο 3.000 εργατικών κατοικιών.
•  Βελτίωση των εργατικών κατοικιών ως προς το πολεοδομικό και κοι
νωνικό περιβάλλον, την ποιότητα κατασκευής, τον εξοπλισμό και τη συ
νοδευτική υποδομή.

5. ΠΟΛΓΠΣΊΠΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
•  Ανακαθορισμός των σκοπών της Εργαηκής Εστίας με στόχο την αύξη
ση και ποιοτική βελτίωση των ευκαιριών απόλαυσης από τους εργαζόμε
νους των πολιηστικών αγαθών.
•  Βελτίωση των προγραμμάτων επιμόρφωσης των εργαζομένων νέων και 
της υποδομής των κτιρίων και μέσων που χρησιμοποιούνται για το σκο
πό αυτό.
•  Δημιουργία βιβλιοθηκών και σύνδεσή τους με τους συνδικαλιστικούς 
φορείς και τους τόπους εργασίας.

6. Με σχέδια νόμου που έχουν κατατεθεί και θα κατατεθούν στη Βου
λή, προωθείται η κύρωση Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας.

Γ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ■ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Ολόπλευρη ήταν η μάχη που έδωσε και δίνει το ΠΑΣΟΚ για την κα
ταπολέμηση της ανεργίας και για τη δημιουργία μόνιμων θέσεων απα-
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σχόλησης.
Ασφαλώς η οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας συν

δυάζεται με την ανάκαμμη της οικονομίας και τη διεύρυνση της παραγω
γικής βάσης.

Η αποβιομηχανοποίηση της οικονομίας μας, που συντελέστηκε επί 
Ν.Δ., η μείωση παραγωγικών επενδύσεων και η κατασπατάληση των 
καταθέσεων του Ελληνικού Λαού σε «επενδύσεις» στην Ελβετία, οδή
γησε στην «είσοδο» και επιτάχυνση της ανεργίας και στη χώρα μας.

Η ανεργία βέβαια στη χώρα μας βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα 
απ’ ό,τι στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου μάλιστα λόγω των μονεταρι- 
στικών επιλογών συνεχώς ανεβαίνει.

Γία μας όμως η μάστιγα της ανεργίας δεν συμβιβάζεται με το σο
σιαλιστικό πρόγραμμα.

Η αύξηση των επενδύσεων στη διάρκεια της πρώτης τετραετίας μας 
(ενώ αντίθετα είχαμε συνεχή μείωση επί Ν.Δ.) και η αύξηση του εθνικού 
εισοδήματος (1984: +  2,6% ενώ το 1981 ήταν αρνητική) λόγω της ανα
πτυξιακής πολιτικής της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ μείωσαν την αύξηση 
της ανεργίας.

Η ανεργία δηλαδή θα ήταν πολύ μεγαλύτερη αν δεν υπήρχε η αλ
λαγή του 1981, δεδομένου μάλιστα ότι σήμερα δε θα μπορούσε κανείς 
ν’ αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ανεργίας με την απαράδεκτη «ευλογία 
της μετανάστευσης» κατά τη δεξιά.

Η ανεργία είναι η χειρότερη μορφή κοινωνικής ανισότητας και αδι
κίας, γι’ αυτό το ΠΑΣΟΚ την αντιμετωπίζει ως ζήτημα πρώτης προτεραιό
τητας και με ειδικά μέτρα και προγράμματα.

Η ανεργία θα περιοριστεί σημαντικά λόγω της αναπτυξιακής πολιτι
κής του ΠΑΣΟΚ και των ειδικών προγραμμάτων που συνεχίζονται και 
διευρύνονται.

Πρώτη προτεραιότητα στην απασχόληση σε κάθε Νομό έχουν οι πο
λύτεκνοι και οι γονείς παιδιών με βαριά ειδικά προβλήματα.

Την επόμενη διετία δημιουργούνται 200.000 θέσεις εργασίας περί
που, λόγω της ανάκαμμης της ελληνικής οικονομίας και των ειδικών προ
γραμμάτων απασχόλησης.

α) θ έσ ε ις  που δημιουργούνται λόγω ανάπτυξης
•  60.000 θέσεις εργασίας λόγω αύξησης των επενδύσεων. Τη διετία 1983 
- 1984 εγκρίθηκαν επενδύσεις ύμους 140 δισ. δρχ., που δημιουργούν
55.000 θέσεις εργασίας. Επομένως η εκτίμησή μας είναι πολύ συντηρη
τική.
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•  Η παραγωγική δράστηριοποίηση του δημόσιου τομέα δημιουργεί την 
επόμενη διετία 10.000 θέσεις εργασίας και οι νέες προσλήμεις στο Δη
μόσιο 30.000 (περίπου όσοι συνταξιοδοτούνται).
•  Για τη στελέχωση των Κέντρων Υγείας με ιατρικό και βοηθητικό προ
σωπικό στα πλαίσια της υλοποίησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας δη- 
μιουργούνται άμεσα 8.000 θέσεις. Η συνεχής ανάπτυξη του Ε.Σ.Υ. προ
σθέτει και με τα νέα νοσοκομεία συνεχώς νέες θέσεις.
•  Στελέχωση συνεταιρισμών, Δήμων, Νομαρχιών με ειδικευμένο προσω
πικό, για προώθηση των νέων θεσμών και υλοποίηση του προγράμμα
τος αποκέντρωσης, 10.000 θέσεις.
•  Αύξηση απασχόλησης λόγω επιδότησης της εργασίας ή ασφαλισηκών 
εισφορών στις ακριτικές περιοχές, 4.000 θέσεις.
•  Υλοποίηση προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 18.000 θέσεις.

6) θ έσ ε ις  εργασίας λόγω ειδικών μέτρων 
και προγραμμάτων
•  Ειδικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της ανεργίας και τη βελτίω
ση της ποιότητας ζωής με φορείς κυρίως την Τ.Α., 15.000 θέσεις.
•  Ειδικό πρόγραμμα για ανημετώπιση ανεργίας με συμβάσεις ΟΑΕΔ και 
Δήμων - Κοινοτήτων, 20.000 θέσεις.

3. Μείωση «ανεργίας τριβής» λόγω περαιτέρω ενεργοποίησης των γρα
φείων εργασίας του ΟΑΕΔ, λήμη μέτρων για περιορισμό υπερωριών και 
κατάργηση πολυθεσίας, 15.000 θέσεις.
•  Σταδιακή ολοκλήρωση και λειτουργία τμημάτων των έργων (π.χ. εξω
τερικά ιατρεία, χειρουργεία, εργαστήρια στα νέα νοσοκομεία, φοιτητικές 
εστίες στις πανεπιστημιουπόλεις κ.λπ.) 5.000 θέσεις.
•  Ειδική επιδότηση απασχόλησης σε προγράμματα κοινωνικού εξοπλι
σμού και υποδομής (προγράμματα βρεφονηπιακών σταθμών, κέντρων νε
ότητας, ιδρύματα πρόνοιας, κ,λπ.) 3.000 θέσεις.

Δημιουργούνται δηλαδή 137.000 νέες θέσεις εργασίας και 63.000 θέ
σεις λόγω των συνεχιζόμενων ειδικών προγραμμάτων.

γ) Τα ειδικά προγράμματα συνδυάζονται με τις προτεραιότητες που δ ί
νει συνολικά το πρόγραμμά μας (π.χ. υγεία, παιδεία, στήριξη Τ.Α. και 
μικρομεσαίων, αναπτυξιακή στροφή στη γεωργία).

Επίσης συμπληρώνονται με εκπαιδευτικά προγράμματα, ιδιαίτερα για 
τους νέους θεσμούς, προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ή μετακ- 
παίδευσης, προγράμματα έρευνας και στατιστικής, με αποκέντρωσή τους 
στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με ανάλογη στελέχωσή 
τους.
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δ) Εντείνεται η προσπάθεια για την άρση των αντικινήτρων στη βιο
μηχανία και βιοτεχνία, την ελληνοποίηση των κρατικών προμηθειών,
τη στροφή σε κλάδους υμηλής τεχνολογίας, όπου μπορούν ν’ απασχο
ληθούν απόφοιτοι λυκείων, Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. την αξιοποίηση τοπικών πλου- 
τοπαραγωγικών πηγών κ.λπ.

ε) ΕΙΠΑ
Η θεσμοθέτηση του Εθνικού Συστήματος Προστασίας από την Ανερ

γία (ΕΣΠΑ) αποτελεί το επιστέγασμα των μέτρων που συσΓπματικά και 
μεθοδικά έχουν παρθεί από την Κυβέρνηση της Αλλαγής στον τομέα της 
απασχόλησης.

Με το ΕΣΠΑ θεσμοθετείται ολοκληρωμένα μια πολιτική που καθιε
ρώθηκε ήδη από το 1982:

•  Η επιδότηση θέσεων εργασίας
Το ΕΣΠΑ συνδυάζει αυτή την επιδότηση εργασίας με τη σημαντική 

διεύρυνση των επιδομάτων ανεργίας. Θεσμοθετεί τη ριζική αλλαγή στο 
αναχρονιστικό και περιοριστικό καθεστώς των επιδομάτων ανεργίας, που 
έμενε σχεδόν αναλοίωτο από το 1954.
•  Οι παροχές που προβλέπονται από το ΕΣΠΑ επιδέχονται διεύρυνση 
ανάλογα και με τις υπάρχουσες συνθήκες και δυνατότητες.

Στην πρώτη εφαρμογή του νέου θεσμού, που υπολογίζεται να στοιχί
σει 12.000.000.000 δρχ., μεταξύ άλλων προβλέπονται:
•  Η χορήγηση για πρώτη φορά επιδομάτων ανεργίας στους νέους 20-29 
ετών, μετά από εξάμηνη εγγραφή τους στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ στα α
στικά κέντρα.
•  Η ελαστικοποίηση των προϋποθέσεων, ώστε σημαντικά μεγαλύτερος 
αριθμός ανέργων να δικαιούται τώρα τακτικής επιδότησης.
•  Η επιμήκυνση του χρόνου επιδότησης μέχρι και 8 μήνες.

Το ΕΣΠΑ προβλέπει επίσης τη δυνατότητα για επιδότηση προσφύγων 
καθώς και την επιδότηση θέσεων σε ξενοδοχεία, σε περιόδους χαμηλής 
τουριστικής κίνησης, αντί για επιδόματα ανεργίας.

Ενισχύεται έτσι και ο κοινωνικός λαϊκός τουρισμός.
•  Η υλοποίηση του ΕΣΠΑ που αρχίζει σήμερα και πραγματώνεται με 
την έναρξη της νέας τετραετίας είναι ένα σημαντικό βήμα για την οικο
δόμηση του Κράτους Πρόνοιας.
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Δ. ΥΓΕΙΑ -  ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Η 6α9ιά επαναστατική αλλαγή, που συντελείται στη χώρα μας με τη 
καθιέρωση και προώθηση του Ε.Σ.Υ., η προτεραιότητα στις ανάλογες δα
πάνες και η δημιουργία της απαραίτητης υποδομής, που συνεχώς διευ
ρύνεται, έχουν ήδη ριζικά αλλάξει την κατεύθυνση σε σχέση με το παλιό 
καθεστώς, το ανύπαρκτο σύστημα περίθαλμης.

Τώρα η Υγεία, που ήταν έρμαιο της εγκατάλειμης και της τύχης στη 
ύπαιθρο και της εμπορευματοποίησης αλλά και της αθλιότητας στα με
γάλα αστικά κέντρα, γίνεται πράγματι το πρώτιστο κοινωνικό αγαθό, 
υποχρέωση του Κράτους.

Στη νέα τετραετία βασικός στόχος είναι:
Η κατοχύρωση και πλήρης ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας 

στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθαλμη με πλή
ρη μέριμνα του Κράτους.

Στο πλαίσιο αυτό δίνεται βάρος:
•  στην επίγουσα ιατρική για τα έκτακτα περιστατικά.

Σε ολόκληρη τη χώρα δημιουργείται πλήρες αποκεντρωμένο δίκτυο 
με αυτοδύναμη κεντρική επιτελική μονάδα το ΚΑΒ (166), τόσο σε οργά
νωση όσο και σε υποδομή (Μονάδες εντατικής θεραπείας, Νοσοκομεία 
μιας μέρας, Μονάδες εντατικής νοσηλείας, τμήματα έκτακτων περιστατι
κών στα εξωτερικά ιατρεία, νέος τρόπος εφημεριών),
•  στην προληπτική ιατρική και γενικότερα στην πρωτοβάθμια φροντίδα 
με τη πλήρη λειτουργία των Κέντρων Υγείας, που γίνεται μέσα στο 1985, 
και τη συνεχή αναβάθμιση των εξωτερικών ιατρείων,
•  στη γενίκευση της εξέτασης των ασθενών σε όλα τα εξωτερικά ιατρεία 
των Νοσοκομείων και τα Πολυϊατρεία του ΙΚΑ, μέχρι την εφαρμογή των 
Κέντρων Υγείας αστικού τύπου (1988), με προσυνεννόηση (ραντεβού) 
και επανέλεγχο,
•  στη συντονισμένη λειτουργία τομέων, ώστε κάθε ασθενής να παρακο- 
λουθείται ταυτόχρονα από τις ανάλογες κλινικές σύμφωνα με την πορεία 
της ασθένειάς του. Κινούνται δηλαδή οι γιατροί των διάφορων Κλινικών 
κατά τομέα και όχι οι ασθενείς,
•  κάθε ασθενής εξετάζεται στα Κέντρα Υγείας και παρακολουθείται στα 
Νοσοκομεία δωρεάν, ανεξάρτητα από τον ασφαλιστικό οργανισμό που 
ανήκει,
•  ένΐαξη του ΙΚΑ στο Ε.Σ.Υ., στην κατεύθυνση της δημιουργίας του Ε
θνικού φορέα Υγείας.
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Το πρώτο βήμα έγινε με τα Θεραπευτήρια (1985).
Το δεύτερο βήμα είναι η σύνδεση των Πολυϊατρείων με τα Γενικά Νο

σοκομεία (περιφερειακά ή νομαρχιακά),
•  στη σταδιακή ένταξη στο Ε.Σ.Υ. όσων υπηρεσιών Υγείας το επιθυμούν 
οι αντίστοιχοι κλάδοι υγείας των ασφαλισμένων,
•  στη συνεργασία του Εθνικού Συστήματος Υγείας με όλες τις άλλες υ
πηρεσίες Υγείας,
•  στην πλήρη στελέχωση όλων των Νοσηλευτικών και Υγειονομικών μο
νάδων με νοσοκομειακούς γιατρούς πλήρους και αποκλειστικής απασχό
λησης (ένταξη 1985), θεσμοθέτηση οικογενειακού γιατρού, γιατρού ερ
γασίας, γενικού γιατρού, γιατρού κοινωνικής ιατρικής, στελεχών οικονο
μίας της υγείας, νοσηλευτικού προσωπικού, παραϊατρικού, ειδικών χει
ριστών μηχανημάτων, στελεχών διοίκησης, κοινωνικών λειτουργών, μαιών, 
επισκεπτριών με ειδικά κίνητρα στους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες.

Μέχρι το 1987 κανείς λειτουργ ός της Υγείας άνεργος, καμιά θέση 
κενή στις μονάδες.
•  στην πλήρη ανανέωση του εξοπλισμού και στην πλήρη ολοκλήρωση 
της κτιριακής υποδομής μέχρι το 1988, με τη σταδιακή παράδοση της 
λειτουργίας των νοσηλευηκών μονάδων (προτεραιότητα: χειρουργεία, ερ
γαστήρια, εξωτερικά ιατρεία),
•  στην ολοκλήρωση των τριών Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων στα Γιάν
νενα, Πάτρα, Ηράκλειο (τέλος 1986) και στην κατασκευή τριών νέων (Α
θήνα. Θεσ/νίκη, Λάρισα),
•  στην ολοκλήρωση νοσηλευτικών μονάδων του δημοσίου, στη δορυ
φοροποίηση και στον έλεγχο των ιδιωτικών κλινικών.

Προβλέπεται ακόμα:
•  Δημιουργία Εθνικού Ινστιτούτου Ερευνών Υγείας.
•  Ίδρυση καρδιοχειρουργικού, ογκολογικού και κέντρου μεταμοσχεύσεων, 
με κεντρικό συντονισμό και περιφερειακή διάρθρωση.
•  Ειδική εκστρατεία για πρόλημη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου.
•  Ολόκληρη του εθνικού δίκτυου Αιμοδοσίας.
•  Αξιοποίηση των ιαματικών πηγών στην υπηρεσία της φυσικοθεραηευ- 
τικής αλλά και της αποκατάστασης.
•  Ειδικά προγράμματα μυχικής υγείας Και πλήρης ανάπτυξη της υποδο
μής για χρόνια νοσήματα, παρακολούθηση ευπαθών ομάδων και κοινω
νική επανένταξη.
•  Πλήρης — (100%) κάλυμη δαπανών νοσηλείας στο εξωτερικό με βά
ση συγκεκριμένες προδιαγραφές (καθορισμός νοσημάτων, περιπτώσεων)
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για όλους τους Έλληνες πολίτες και χωρίς κανένα περιορισμό συναλ
λάγματος ανεξάρτητα από προδιαγραφές.
•  Πλήρης αποκέντρωση της περίθαλμης, λειτουργία περιφερειακών συμ
βουλίων (ΠΕΣΥ) και διοικητική παρακολούθηση της πρωτοβάθμιας φρον
τίδας από την Τ.Α.

★  ★  ★

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ που ξεκίνησε με επιτυχία ύστε
ρα από τη δημιουργία του Ε.Ο.Φ., της Ε.Φ. και της Κ.Φ. συνεχίζεται με 
τις ακόλουθες κατευθύνσεις:
•  πλήρης ανάπτυξη της Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας, που αποκτά ι
διόκτητες μονάδες παραγωγής.
•  Ένα βήμα είναι η οριστική επίλυση του προβλήματος «ΧΡΩΠΕΙ» που 
λειτουργεί σήμερα με πειραματική μορφή «αυτοδιαχείρισης» από τους 
εργαζόμενους και ενίσχυσης από το Κράτος,
•  με την πολιτική των συνεργασιών με τις μικρομεσαίες ελληνικές φαρ
μακοβιομηχανίες σύμφωνα με το Ν. 1316,
•  με την ανάπτυξη της έρευνας. Στήριξη της κοινωνικοποιημένης επιχεί
ρησης ΒΙΟΕΑΑΑΣ,
•  υποβοήθηση των μονάδων παραγωγής της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για 
εξαγωγές, ύστερα από διακραηκές συμφωνίες.
•  Ένταση της προσπάθειας της Κρατικής Φαρμακαποθήκης, για την
αποφασιστική παρέμβαση στην ομαλή τροφοδότηση και για την αποφυ
γή τεχνητών ελλείμεων.
•  Ειδική σταυροφορία από τον Ε.Ο.Φ. για τή μείωση της πολυφαρμα
κίας και τη βελτίωση και τον έλεγχο της ποιότητας.
•  Καθιέρωση μέσα στο 1985 του Εθνικού Συνταγολόγιου.
•  Καθιέρωση μέσα στο 1986 την ενιαίας λίστας φαρμάκων.
•  Βελτίωση της διακίνησης του φαρμάκου και προστασία των φαρμα
κείων, μέσα από την ελεύθερη επιλογή, ανάμεόα στο ελεύθερο φαρμα
κείο ή τη συνεταιριστική οργάνωση. Ειδικά μέτρα προστασίας.
•  Ίδρυση Φαρμακευτικής Υπηρεσίας σε κάθε Νοσοκομείο. Σύνδεσή της 
με τα Κέντρα Υγείας και γενικότερα με την πρωτοβάθμια φροντίδα.
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Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ 
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Ο βασικός στόχος είναι ο πλήρης συνδυασμός και εναρμόνιση της Πρό
νοιας με την κοινωνική ασφάλιση, ώστε τελικά να μιλάμε για κοινωνική 
ασφάλεια στη βάση των αναγκών και όχι στη βάση της ανταποδοτικότη- 
τας.

Μόνιμη επιδίωξή μας είναι:
Οι ευπαθείς ομάδες (οι ανάπηροι, τα παιδιά με ειδικά προβλήματα, 

οι άστεγοι, οι άποροι), όλα τα άτομα με ειδικές ανάγκες να αντιμετωπί
ζονται με βάση την αρχή:

Να προσαρμόζεται η ανάπτυξη στο περιβάλλον. Το κοινωνικό, οικο
γενειακό, εργασακό, φυσκό περιβάλλον να προσαρμόζεται στον άνθρωπο 
και όχι αντίστροφα, όπως γινόταν επί δεξιάς.

Επί δεκαετίες, στη χώρα μας, τα άτομα με ειδικές ανάγκες δε μπορού
σαν να παρακολουθήσουν την εγκληματική αντίστροφη πολιτική, που ή
θελε το περιβάλλον να προσαρμόζεται στην «ανάπτυξη», δηλαδή στην 
κερδοσκοπία και τον άνθρωπο στο αλλοτριωμένο «περιβάλλον».

Για μας δεν υπάρχουν απροσάρμοστα παιδιά αλλά προσαρμόσμες κοι
νωνίες. Δεν είναι τα άτομα προβλημαπκά αλλά οι επιλογές προβληματικές.

Βασικές κατευθύνσεις πολιτικής για τη νέα τετραετία για άτομα με 
ειδ ικές ανάγκες:
•  Υγειονομική προστασία, αποθεραπεία, αποκατάσταση.
•  Συνεχιζόμενη εκπαίδευση.
•  Επαγγελματικός προσανατολισμός.
•  Κοινωνική ένταξη, δικαίωμα στη δουλειά, συνθήκες εργασίας
•  Χορήγηση ελεύθερων οικογενειακών εισιτηρίων από την Εργατική Ε
στία για όλες τις συναυλίες, θέατρα, κ,λπ. πολιτιστικές εκδηλώσεις.
•  Δημιουργία δίκτυου υποδομής για τις παραπάνω λειτουργίες σε κάθε 
νομό, με προτεραιότητα στα ιδρύματα για παιδιά με ειδικά προβλήματα.

Ειδικά μέτρα πολιτικής:
•  66 ειδικά κέντρα για ομάδες αναπήρων (κωφάλαλοι, νοητικά καθυ
στερημένοι, τυφλοί, σπαστικά παιδιά κ,λπ.).
•  11 νέα θεραπευτήρια χρονιών παθήσεων.
•  647 παιδικοί σταθμοί και βρεφικά τμήματα.
•  Ειδική μέριμνα για τη μητέρα (γονική άδεια, αύξηση άδειας μετά τον 
τοκετό, ενιαία επιδοματική πολιτική).
•  Δίκτυο οικογενειακού προγραμματισμού σε πανελλήνια κλίμακα.
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•  173 νέα Κέντρα Ανοιχτής Περίθαλμης Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ).
•  Ειδικά μέτρα για τους ανάπηρους και τις άλλες ευπαθείς ομάδες.

Ο ανάπηρος είναι ισότιμο μέλος της κοινωνίας. Ο ρόλος της Πολι
τείας είναι να φροντίζει για την εξασφάλιση της ισοτιμίας, με την επαγ
γελματική και κοινωνική του ένταξη.
•  Αύξηση και επέκταση των επιδοματικών προγραμμάτων ώστε να κα
λυφθούν όλες οι περιπτώσεις ανασφάλιστων ανικάνων για κάθε εργασία 
ή και μερικώς ανικάνων.
•  Παράλληλα με την μήφιση του νόμου για την καταπολέμηση των ναρ
κωτικών προγραμματίζεται ο πολλαπλασιασμός του πλέγματος των κέν
τρων αποτοξίνωσης, που περιλαμβάνουν συμβουλευτικούς σταθμούς, 
κέντρα σωματικής αποτοξίνωσης και αποθεραπείας και θεραπευτικές 
κοινότητες για την μυχική απεξάρτηση.
•  Θεσπίζονται ειδικά κίνητρα και θεσμοθετούνται τρόποι συνεχούς επι
μόρφωσης για το ανθρώπινο δυναμικό των οργανισμών κοινωνικής πρό
νοιας (ειδικοί γιατροί, μυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, επισκέπτριες 
κ,λπ.).

•  Αναθεωρείται η νομοθεσία για την υιοθεσία, ώστε να χτυπηθεί οριστι
κά το παρακύκλωμα, που λειτουργούσε στο παρελθόν.

Στεγαάτική πολιτική για ειδ ικές κατηγορίες.
•  Ολοκληρώνεται το πρώτο πρόγραμμα οργανωμένης δόμησης Λαϊκής 
Κατοικίας, ύμους 8,5 δισ., ενώ συνεχίζονται και επεκτείνονται τα προγράμ
ματα αυτοστέγασης μέσα της ΕΚΤΕ για τους άπορους άστεγους.
•  Εξασφαλίζεται η στέγαση των θεομηνιοπλήκτων κ.λπ.
•  Ολοκληρώνεται η δωρεάν στεγασπκή αποκατάσταση των προσφύγων 
του 1922 σύμφωνα και με το νομοσχέδιο, που εξαγγέλθηκε.
•  Διατίθενται δωρεάν οικόπεδα του Δημοσίου σε κάθε νομό για ειδικά 
προγράμματα με προτεραιότητα για στέγαση πολύτεκνων και οικογενειών 
παιδιών με βαριά ειδικά προβλήματα, εφόσον δεν έχουν ιδιόκτητη στέ
γη.

θεσ μ ικές αλλαγές:
•  Επιτελική συνένωση αρμοδιοτήτων Πρόνοιας.
•  Νομαρχιακή αποκέντρωση με τον κοινωνικό εξοπλισμό και υποδομή 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Το πρώτο βήμα γίνεται με προγραμματικές συμβάσεις.
ΣΤ. Συντάξεις
Από την Κοινωνική Ασφάλιση στην Κοινωνική Ασφάλεια

1. Η ριζική βελτίωση των συντάξεων, που έγινε στην πρώτη τετραε
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τία της Αλλαγής, ιδιαίτερα για τους χαμηλοσυνταξιούχους, ανέτρεμε την 
πολιτική της Δεξιάς, μια πολιπκή εγκατάλειμης και περιθωριοποίησης 
για τους ηλικιωμένους. Γι’ αυτούς που ονομάζουν απόμαχους της δου
λειάς, που δεν είναι όμως καθόλου για μας απόμαχοι της ζωής.

Οι συνταξιούχοι, σύμφωνα με την πολιτική μας, αντιμετωπίζονται ως 
οι πολίτες, που δημιούργησαν με το μόχθο τους την όποια ανάπτυξη στο 
τόπο μας. ΓΓ αυτό πρέπει να έχουν τη μεγαλύτερη στοργή από ένα Κρά
τος Πρόνοιας.

Αποτελεί μεγάλη κατάκτηση η εκπλήρωση του αιτήματος: ελάχιστη 
σύνταξη του ΙΚΑ στα 80% των αποδοχών ανειδίκευτου εργάτη.

★  ★  ★

2. Για τη Νέα Τετραετία της Αλλαγής, ο βασικός στόχος συμπυκνώ
νεται στο Δίπτυχο:
•  Καθιέρωση της εθνικής σύνταξης και
•  Συνέχιση της ριζικής βελτίωσης των συντάξεων, ιδιαίτερα των χα- 
μηλοσυνταξιούχων του ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΤΣΑ, ΤΑΕ κ.λπ. με γρηγορότερους 
ρυθμούς.
•  Εξασφαλίζεται σε όλους ικανοποιητική προστασία.

Η εξασφάλιση αφορά είτε στα γηρατειά, είτε στις περιπτώσεις αδυνα
μίας βιοπορισμού (αναπηρία, ασθένεια, μητρότητα, ανεργία κλπ.) και διευ
ρύνεται σε παροχές ποιότητας ζωής (κατασκηνώσεις, έκτακτες παροχές, 
ειδική προστασία σε περιπτώσεις απόλυτης αδυναμίας κ.λπ.).
•  Όλοι οι Έλληνες, άνδρες και γυναίκες, λαμβάνουν τουλάχιστον την 
εθνική σύνταξη, που παρέχει η Πολιτεία αποκλειστικά από κρατικούς και 
κοινωνικούς πόρους. Για τους ασφαλισμένους η σύνταξη αυτή συμπλη
ρώνεται ανάλογα με το σύστημα ασφάλισης του κάθε ασφαλιστικού τα
μείου.
•  Καμιά Ελληνίδα, κανείς Έλληνας εργαζόμενος δε θα είναι ανασφά
λιστος, είτε λόγω απουσίας μέχρι σήμερα ασφάλισης, είτε λόγω μη ανα
γνώρισης συγκεκριμένης μορφής εργασίας.
•  Δε χάνεται από την ασφάλιση κανένα ημερομίσθιο.

3. Υπάρχει πλήρες πρόγραμμα, για την εκπλήρωση των επιμέρους 
στόχων όπως:
•  αντιμετώπιση προβλημάτων αναπήρων πολέμου,
•  ρύθμιση ασφαλιστικών θεμάτων ορισμένων κατηγοριών όπως
•  Απασχολούμενοι χωρίς εργοδότη στον τομέα «θέαμα-ακρόαμα» κα-
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8ώς και συγγραφείς και καλλιτέχνες.
•  Απόφοιτοι των Τ.Ε.Ι. κ,λπ. (πλήρης και ισότιμη με τους παρεμφερείς 
κλάδους ασφάλιση).
•  Αυτοτελώς απασχολούμενοι μικροεπαγγελματίες (μικροπωλητές, στιλ
βωτές, φωτογράφοι, μεταφορείς, αλιεργάτες, ιχθυεργάτες, λατόμοι, λιθο
ξόοι, επιτηδευματίες χωρίς στέγη).
•  Πωλητές λαϊκής αγοράς.
•  Εργαζόμενοι κατ’ αποκοπή ή μερική απασχόληση (αποκλειστικές α
δελφές, εισπράκτορες, οικοδιδάσκαλοι κ,λπ.).
•  Απασχολούμενοι εποχιακά.
•  Διάφορες ομάδες ασφαλισμένων με ειδικά προβλήματα.
•  Πρόσωπα που βοηθούν σε οικογενειακές επιχειρήσεις.

Εκπλήρωση της συνταγματικής επιταγής για την ισότητα των δυο φύ
λων και στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης με βάση το τρίπτυχο: επέ
κταση όλων των θετικών μέτρων και στη γυναίκα, διατήρηση κεκτημέ- 
νων, αντιμετώπιση προβλήματος ανασφάλιστων γυναικών.

★ ★ ★

4. Ν έες θεσμικές κατακτήσεις και εκσυγχρονισμός του Συστήμα
τος για τη νέα τετραετία
•  Θεσμοθετείται η υποχρέωση της Πολιτείας για τους αναγκαίους Κρα
τικούς και Κοινωνικούς πόρους, εγγύηση για ελάχιστο βασικό όριο (Ε
θνική Σύνταξη).
•  Ενισχύεται η ανταποδοτικότητα κάθε ταμείου, κάθε ασφαλιστικού ορ
γανισμού. Κατοχυρώνονται πλήρως τα κεκτημένα κάθε ταμείου και ενι- 
σχύεται η ανταποδοτικότητα για την παραπέρα αύξηση των συντάξεων.
•  Ολοκληρώνεται η διαδοχική ασφάλιση με την επέκτασή της και στον 
ΟΓΑ. Καθιερώνεται η ασφαλιστική μονάδα, για να μην πηγαίνει χαμένο 
ούτε ένα μεροκάματο.
•  Καθιερώνεται κάρτα ασφαλισμένου, με την εφαρμογή σύγχρονου μη
χανογραφικού συστήματος.

Η κάρτα ασφαλισμένου (ειδικό βιβλιάριο-ταυτότητα) παρακολουθεί κά
θε Έλληνα ή Ελληνίδα από τη γέννησή του σ’ όλη του τη ζωή, ανεξάρτη
τα από τη μετακίνησή του από ταμείο σε ταμείο.

Ο χρόνος ασφάλισης και η κλάση, η οποία αποτελεί τη βάση για τις 
εισφορές, θα είναι οι συντελεστές διαμόρφωσης των ασφαλιστικών μο
νάδων, που θα επαυξάνουν τις συντάξεις των ασφαλισμένων μετά το βα
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σικό όριο σύνταξης, που 8α εξασφαλίζεται με κρατικούς ή κοινωνικούς 
πόρους.

Η κλίμακα διαμόρφωσης των συντάξεων, με βάση τις ασφαλιστικές 
μονάδες, θα καθορίζεται από το καταστατικό κάθε ασφαλιστικού οργα
νισμού, με πλήρη διασφάλιση και επέκταση των κεκτημένων δικαιωμά
των.
•  Μ’ αυτό τον τρόπο προχωρούμε σε ένα πραγματικό εθνικό σύστημα 
ασφαλίσεων χωρίς συγκεντρωτικούς μαμούθ οργανισμούς - που ή ίδια 
η ζωή απέδειξε ότι δεν συμβαδίζουν με την αποδοτικότητα και την καλύ
τερη λειτουργία. Η αποκέντρωση είναι και εδώ το αποτελεσματικότερο 
όπλο. Ομαδοποιήσεις ασφαλισηκών οργανισμών μπορούν να γίνουν μόνο 
μετά από πρόταση των ίδιων των ασφαλισμένων και μόνο για λειτουργι
κούς λόγους και με πλήρη κατοχύρωση των κεκτημένων.

Άλλα βασικά μέτρα, που πρόκειται να πορθούν είναι.
•  Η πολιτική της μείωσης του ορίου ηλικίας υλοποιείται μόνο:

α) με βάση πραγματικά κριτήρια βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμά
των, β) με βάση τα 35 χρόνια πραγματικής ασφάλισης.
•  Τα ταμεία αυτοδιοικούνται πλήρως και υποστηρίζονται για την αξιο
ποίηση και απόδοση της περιουσίας τους. Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι 
των ασφαλισμένων θα πλειομηφούν στα Δ.Σ. των ασφαλιστικών οργανι
σμών.

Μ’ αυτούς τους στόχους και τις θεσμικές αλλαγές μπορούμε τώρα να 
μιλάμε όχι για στενή Κοινωνική Ασφάλιση, αλλά για πλήρη ΚΟΙΝΩΝΙ
ΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.
Ειδικότερα στον τομέα της Κοινωνικής Ασφάλειας των Αγροτών ο
λοκληρώνεται η μεγάλη αλλαγή, που συντελείται:
•  με την πλήρη εφαρμογή του Ε.Σ.Υ.
•  με τη συνέχιση της ριζικής βελτίωσης των συντάξεων του ΟΓΑ — με 
πράξεις και όχι με υποσχέσεις,
•  με την καθιέρωση συπληρωματικής σύνταξης για τους ασφαλισμένους 
του ΟΓΑ,
•  με τη καθιέρωση της διαδοχικής ασφάλισης για τους ασφαλισμένους 
του ΟΓΑ, που μετακινούνται στον αστικό χώρο,
•  με τη μείωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης της αγρότισσας κα
τά 5 χρόνια,
•  με συνταξιοδοτικό καθεστώς αναπηρίας ανάλογο με του ΙΚΑ,
•  με την κατοχύρωση της σύνταξης του ΟΓΑ όλων όσοι είναι ασφαλι
σμένοι προαιρεπκά στο ΤΕΒΕ.
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Οι χήρες αγρότισσες, παίρνουν τη δική τους σύνταξη από τον ΟΓΑ 
και διατηρούν και τη σύνταξη του συζύγου τους, εάν έχουν, από ΤΕΒΕ, 
ΙΚΑ κ,λπ. Το ίδιο ισχύει και για τους άνδρες.
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VIII. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Α. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στη δεύτερη τετραετία της Αλλαγής συνεχίζουμε και ολοκληρώνουμε 
με συνέπεια την πολιτική μας για Πολιτιστική Αναγέννηση της πατρί
δας μας.

Βασικοί στόχοι μας είναι:
•  Τα αγαθά του πολιησμού να αποτελούν μόνιμη, σταθερή και ακλόνη
τα θεμελιωμένη πραγμαηκότητα σε κάδε γωνιά της πατρίδας μας, για κάθε 
πολίτη και για κάθε εργαζόμενο με τη δημιουργία της απαραίτητης 
υποδομής.
•  Κάθε πολίτης και κάθε εργαζόμενος να μπορεί ν’ απελευθερώσει από 
ίδιες αφετηρίες υποδομής, μόρφωσης και προδιάθεσης, ΐις  δημιουργι
κές και καλλιτεχνικές του ικανότητες και πρωτοβουλίες, αλλά και να γεύ
εται ισόπμα τα αγαθά της πολιτιστικής ανάπτυξης.
•  Κάθε δημιουργός του πνεύματος και της τέχνης, να μπορέσει να αι
σθανθεί, με συνέχεια και συνέπεια, την κοινωνική φροντίδα και τη μέρι
μνα της Πολιτείας για τον ίδιο, αλλά και για την ανάπτυξη, προώθηση 
και προβολή του καλλιτεχνικού του έργου.
•  Ν’ αντισταθούμε με δημιουργικό και επιθετικό τρόπο στην προσπά
θεια πολιπσπκής υποδούλωσης από τα ξενόφερτα προϊόντα, όντας όμως 
πάντα ανοιχτοί με θεπκό τρόπο στην πολιτιστική επικοινωνία και την καλ
λιτεχνική δημιουργία των άλλων λαών.

Ειδικότερα στη νέα τετραετία προχωρούμε στη:
•  Διαμόρφωση προϋποθέσεων και υποδομής για ουσιαστική αποκέντρω
ση και σύμμετρη πολιτιστική ανάπτυξη της περιφέρειας.
•  Ενεργοποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Πολιτιστική Ανάπτυ
ξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού δυναμικού της χώρας μας.
•  Δημιουργία θεσμικού πλαίσιου προστασίας και πολιτισίικής κληρο
νομιάς και ανάπτυξης των παραδοσιακών τεχνών.
•  Προώθηση της μήφισης Νόμου για τη συγκρότηση Εθνικού Δικτύου 
βιβλιοθηκών.
•  Ριζική αναμόρφωση της καλλιτεχνικής παιδείας και έκπαίδέυσης.
•  Ριζική αναμόρφωση του Οργανισμού Κρατικών ΘεάτρωύΙκάι ¡αυτοδύ
ναμη καλλιϊέχνική κς» οικονομική ανάπτυξη των Δημοτικών Περιφερεια
κών Θεάτρων.
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•  Άμεση μήφιση του Σ.Ν. για τον κινηματογράφο, για ενίσχυση και ανά
πτυξη της ελληνικής παραγωγής.
•  Ανάπτυξη της μουσικής δημιουργίας.
•  Θεσμοθέτηση του 1 % της δαπάνης οικοδομικού έργου δημοσίων κτι
ρίων για την καλλιτεχνική τους διακόσμηση.
•  Ρύθμιση των συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών θεμάτων των καλλιτε
χνών.
•  Δημιουργία αποκεντρωμένων κυττάρων Λαογραφικού Εθνολογικού 
Μουσείου σ’ όλη την Ελλάδα.
•  Προώθηση του νόμου για τα πνευματικά δικαιώματα.
•  Ενθάρρυνση της καλλιτεχνικής και της ερασιτεχνικής καλλιτεχνικής δη
μιουργίας.

Β. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

Βασικός στόχος μας για τη δεύτερη τετραετία της Αλλαγής στον το
μέα Χωροταξίας και Πολεοδομίας είναι η συνεπής ολοκλήρωση μιας 
πολυδιάστατης αναπτυξιακής πολιτικής, που συντονίζεται με την πολιτι
κή μας στους άλλους τομείς, έτσι ώστε να διαμορφωθούν ανθρώπινες 
συνθήκες διαβίωσης στις πόλεις και τα χωριά μας.

Ειδικότερα στη δεύτερη τετραετία της Αλλαγής προχωρούμε: Στην 
ολοκλήρωση της Επιχείρησης Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης. Στην ε
φαρμογή του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών. Στην προώθηση, μήφιση κι 
εφαρμογή του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσ/νίκης. Στην ολοκλήρωση της 
λύσης του προβλήματος των αυθαιρέτων με την ένταξη στο σχέδιο 500.000 
στρεμμάτων σε 320 πόλεις. Μετά τα Γιάννενα, Τρίκαλα, Καβάλα, Σπάρ
τη, Καρδίτσα και πς πρώτες περιοχές Αττικής (Αγ. Παρασκευή, Χαϊδάρι, 
Πέραμα, Κορυδαλλός, Μενίδι, Άνω Λιόσια, Καματερό), για τα οποία έ
χουν ήδη υπογράφει τα πρώτα σχετικά Διατάγματα, προγραμματίζουμε 
άμεσα την ένταξη γειτονιών αυθαιρέτων έκτασης 17.800 στρεμμάτων στην 
περιφέρεια σε 21 μεγάλες πόλεις και 14.000 στρεμμάτων σε 18 δήμους 
και κοινότητες της Αττικής.

Μέχρι το τέλος του 1985 προγραμματίζουμε την ένταξη στο σχέδιο
85.000 στρεμμάτων στην περιφέρεια, 40.000 στρεμμάτων .πρώτης κατοι
κίας και 65.000 παραθερισπκής κατοικίας στην Αττική.

Στην ίδρυση και λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Χαρτογραφήσε
ων και Κτηματολογίου Ελλάδας, με συνένωση όλων των σχετικών δημο
σίων υπηρεσιών.
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Στην έναρξη της σύνταξης και τήρησης του Εθνικού Κτηματολογίου.
Στην ίδρυση και λειτουργία του Κτημοτικού Οργανισμού του Δημοσίου, 

στον οποίο συγχωνεύονται η Κ.Ε.Δ. και όλες οι συναφείς δημόσιες υπη
ρεσίες, με στόχο την ενιαία πολιτική απογραφής, διοίκησης, διαχείρισης, 
αξιοποίησης και προστασίας όλων των δημοσίων κτημάτων.

Στην ολοκλήρωση των προϋποθέσεων για συγκροτημένη και πολεο
δομικά τεκμηριωμένη ανάπτυξη της οικοδομικής δραστηριότητας.

Στην ολοκλήρωση των Γενικών Πολεοδομιών Σχεδίων όλων των Δή
μων και Κοινοτήτων της Αττικής.

Στην προώθηση και μήφιση νέου νόμου για το Χωροταξικό Σχεδία
σμά.

Στην ολοκλήρωση των μελετών για την οικιστική ανάπτυξη των 11.000 
οικισμών της χώρας (κάτω από 2.000 κατοίκους).

Στην κατασκευή έργων ανάπλασης για την αναβάθμιση της ποιότητας 
ζωής στις πόλεις και τα χωριά.

Στην μήφιση και εφαρμογή του νέου Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

Γ. ΚΑΤΟΙΚΙΑ - ΣΤΕΓΗ
------------------ ■■ ■ «

Η κατοικία στη χώρα μας δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ ως κοινωνικό α
γαθό αλλά και ως εμπορευματικό προϊόν, πάνω στο οποίο οργίαζε η κερ
δοσκοπία, με αποτέλεσμα, παρά τον οικοδομικό οργασμό, οι στεγαστι- 
κές συνθήκες των λαϊκών τάξεων να είναι απαράδεκτες, με πολλές ελλεί- 
μεις ακόμη και σε βασικές εξυπηρετήσεις.

Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε τις προσπάδειές της με στρα
τηγικό στόχο, κάθε οικογένεια να έχει δική της κατοικία, σύμφωνα 
με τις ανάγκες της και ενταγμένη σε κατάλληλο πολεοδομικό και κοι
νωνικό περιβάλλον.
•  Έτσι, την πρώτη τετραετία της Αλλαγής, εκτός από την προώθηση των 
εντάξεων περιοχών στο σχέδιο πόλης, που απελευθερώνουν πολεοδομι
κά συντεταγμένη την οικοδομική δραστηριότητα
•  Θεσμοθετήθηκαν εταιρίες μικτής οικονομίας με συμμετοχή ΔΕΠΟΣ 
και Ο.Τ.Α., για να αναλάβουν προγράμματα οικιστικής ανάπτυξης. Ήδη 
έχουν ξεκινήσει τα πρώτα από αυτά (Μενίδι, Ανω Λιόσια, Καλαμάτα).
•  Τροποποιήθηκαν τα καταστατικά των οικοδομικών συνεταιρισμών και 
δόθηκαν οι νέες κατευθύνσεις.
•  Ανπμετωπίστηκε για πρώτη φορά συστηματικά το πρόβλημα της αυ
θαίρετης δόμησης με ταυτόχρονη προσπάθεια για ένταξη στο σχεδίασμά
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των αυθαιρέτων, που δεν θα κριθούν καταδεφιστέα.
•  Βελτιώθηκε το σύστημα πολεοδομικών γραφείων με απλούστευση της 
διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών, με κατάλληλη θεσμοθέτηση 
αυστηρών προδιαγραφών αλλά και τυποποίηση των στοιχείων του 
φακέλλου.

Ταυτόχρονα είμαστε έτοιμοι στην τετραετία 1985-1989, να αξιοποι- 
ήσουμε το Νόμο 1337/83 και να ενεργοποιήσουμε τους θεσμούς:
•  Του κοινωνικού συντελεστή δόμησης οικογενειακής στέγης και του αυ
ξημένου συντελεστή σε μικρά οικόπεδα ως 150 μ2.

Και ακόμα, να ολοκληρώσουμε:
•  Τις διαδικασίες για τη ρύθμιση των 250 περίπου οικοδομικών συνε
ταιρισμών, αλλά και την παροχή κινήτρων, για την ίδρυση των νέων, σύμ
φωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο.
•  Τις διαδικασίες κρίσης αυθαιρέτων.

Τη δεύτερη τετραετία της Αλλαγής προωθούμε:
•  Για μήφιση το νέο Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό, που θα συμπληρώ
νεται με τα Διατάγματα του κηριοδομικού κανονισμού (πυρασφάλεια, θερ
μομόνωση, ηχοπροστασία κ,λπ.).
•  Την υιοθέτηση ειδικών κινήτρων για τα παραδοσιακά και διατηρητέα 
κτίρια.
•  Τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων, ώστε οι οικοδομικές επιχειρή
σεις να μπορούν να εξυπηρετούν απρόσκοπτα και με ομαλή χρηματοδό
τηση τις στεγασηκές ανάγκες νοικοκυριών, που δεν χρειάζονται κοινωνι
κή φροντίδα.
•  Την εξασφάλιση της δυνατότητας για απόκτηση δεύτερης κατοικίας (πα- 
ραθεριστικής) για κάθε νοικοκυριό, με παράλληλη βελτίωση του οικιστι
κού και φυσικού περιβάλλοντος των παραθεριστικών κατοικιών.
•  Την εξασφάλιση των όρων και της υποδομής για τη δημιουργία και 
αποτελεσμαηκή λειτουργία ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΑΤΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ. Στην 
κατεύθυνση αυτή παράλληλα (βεληώνεται το οργανωτικό πλαίσιο της ΔΕ- 
ΠΟΣ, δραστηριοποιούνται οι νέοι κοινωνικοί φορείς παραγωγής κατοι
κίας —Δημοτικές επιχειρήσεις, εταιρίες μικτής οικονομίας— με παράλ
ληλη αύξηση των πιστώσεων, αντικειμενικοποιούνται τα κριτήρια και δί
δεται πλήρης δημοσιότητα στις διαδικασίες για χορήγηση δανείων σ’ αυ
τούς που έχουν τεκμηριωμένα ανάγκη, η Κτηματική Εταιρία του Δημο
σίου συμβάλλει στο Στεγαστικό Πρόγραμμα με παραχωρήσεις κατάλλη
λης δημόσιας γης, θεσμοθετείται ένα συνολικό πλαίσιο χρηματοδότησης 
της παραγωγής κατοικίας, για την υλοποίηση του πρώτου και κύριου
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στόχου του ΠΑΣΟΚ, που είναι:
Κατοικία σε όλους τους Έλληνες ανάλογα με τις ανάγκες τους, με 

υμηλά STAND ARD S και ενταγμένη σε κατάλληλο πολεοδομικό και 
κοινωνικό περιβάλλον.

Δ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η αλόγιστη καταστροφή των φυσικών μας πόρων για πολλές δεκαε
τίες, η υπερσυγκέντρωση βιομηχανιών σε περιοχές κύρια της Αδήνας και 
της Θεσ/νίκης, χωρίς να υπάρχουν τα κατάλληλα μέτρα για προστασία 
του περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα οι ακτές μας να μεταβάλλονται σε λε
κάνες απορροής λυμμάτων και αποβλήτων, είναι τα χαρακτηριστικά της 
κρίσης του περιβάλλοντος. Μιας κρίσης από την οποία κινδύνευε και η 
ίδια η ζωή μας, και για την οποία ευδύνεται η πολιτική κι οι συνειδητές 
επιλογές της Δεξιάς.

Την πρώτη τετραετία της Αλλαγής.
Στον τομέα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, εκτός από τα έκτακτα μέτρα 

αντιμετώπισης σε περιόδους αιχμής, πάρδηκαν μέτρα που αφορούν στο 
αυτοκίνητο, στη βιομηχανία, στην κεντρική δέρμανση και στις άλλες πη
γές ρύπανσης, τα οποία απέδωσαν συγκεκριμένα δετικά αποτελέσματα 
στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Ξεκίνησε ακόμα μια συστηματική περιβαλλοντική αναγνώριση της χώ
ρας μας (έδαφος, νερά, ζωικός και φυτικός κόσμος, φυσικοί πλουτοπα- 
ραγωγικοί πόροι), με στόχο την πλήρη καταγραφή των προβλημάτων πε
ριβάλλοντος του ελληνικού χώρου και τη μελέτη για την προστασία ευαί- 
σδητων οικολογικά περιοχών της χώρας (Αμβρακικός, Θερμαϊκός, Σα- 
ρωνικός, Κερκίνη κ.λπ.).

Στη δεύτερη τετραετία της Αλλαγής προωδούμε:
•  Για μήφιση βασικό Νόμο για την προστασία του περιβάλλοντος και 
την ίδρυση Ενιαίου Φορέα Περιβάλλοντος, αξιοποιώντας όλες τις προ
τάσεις των κοινωνικών φορέων, με στόχο την ολοκλήρωση της περιβαλ
λοντικής νομοδεσίας για την εφαρμογή μέτρων προστασίας.
•  Εξειδικευμένα προγράμματα προστασίας περιβάλλοντος κατά περιο
χές.
•  Τη δημιουργία ταμείων περιβάλλοντος για τη χρηματοδότηση δραστη
ριοτήτων προστασίας.
•  Μελέτες για την περιβαλλοντική οργάνωση βιομηχανικών πάρκων και 
την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων Καβάλας, Πτολε-
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μαΐδας και Μεγαλόπολης.
•  Την έναρξη εφαρμογής ειδικών μέτρων ασφαλείας και ανημετώπισης 
επεισοδίων ρύπανσης σε 10 κατ’ αρχήν επικίνδυνες βιομηχανίες του ελ
ληνικού χώρου.
•  Τη μελέτη απογραφής τοξικών αποβλήτων σε επίπεδο χώρας.
•  Την εφαρμογή ειδικών μέτρων προστασίας από τοξικές και επικίνδυ
νες ουσίες σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Ολοκληρώνουμε ακόμα, την ανάπτυξη ενός Εθνικού Δίκτυου Ελέγ
χου Ρύπανσης, με πλήρη εξοπλισμό σε όλους τους τομείς, (έδαφος, 
αέρα, νερά, θόρυβο).

Ειδικά για την Αττική προωθούμε την:
•  Ολοκλήρωση της στελέχωσης και λειτουργίας του Οργανισμού για την 
προστασία του Περιβάλλοντος της Αττικής.
•  Εγκατάσταση πλήρους τηλεμετρικού δίκτυου συλλογής Kat επεξεργα
σίας των μετρήσεων ρύπανσης της ατμόσφαιρας.
•  Χρήση αερίων καυσίμων (LPG, φυσικό αέριο κ.λπ.) στη βιομηχανία, 
αυτοκίνητα κ.λπ.
•  Παροχή κινήτρων για μετεγκαταστάσεις βιομηχανιών και βιοτεχνιών.
•  Οργάνωση βιομηχανικών και βιοτεχνικών πάρκων.
•  Προγράμματα για έλεγχο εφαρμογής μέτρων, για μείωση της ατμοσφαι
ρικής ρύπανσης στην παραγωγική διαδικασία βιομηχανικών και βιοτε
χνιών. '
•  Παροχή κινήτρων για την εφαρμογή μέτρφν αντιμετώπισης της ατμο
σφαιρικής ρύπανσης από νέα οχήματα.
•  Μέτρα για μείωση των εκπομπών καυσαερίων από ταξί, φορτηγά και 
λεωφορεία. Μέχρι το τέλος του ’85 ελέγχονται στα ΚΤΕΟ όλα τα δημό
σιας χρήσης οχήματα και από 1.1.1986 αρχίζει ο συστηματικός έλεγχος 
καυσαερίων στα ιδιωτικά.
•  Παροχή κινήτρων για βελτιώσεις των συστημάτων κεντρικής θέρμαν
σης και θερμομόνωσης.
•  Μεγαλύτερη βελτίωση της ποιότητας καυσίμων, για τη μείωση κυρίως 
των υδρογονανθράκων.

Ε. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΙ

Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στην πρώτη τετραετία της Αλλαγής έβαλε 
τις βάσεις για μια νέα πορεία στον Αθλητισμό, με αναφορά και έμφαση 
σε ένα καινούργιο και εναλλακτικό πρότυπο για όλες τις μορφές του «Α
θλητισμού».
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Με συγκεκριμένα έργα αθλητικής υποδομής ο ολόκληρη τη χώρα 
και με τη ΛΑΤΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ο Αθλητισμός δεν είναι τώρα πλέ
ον μόνο θεωρητικό δικαίωμα αλλά πρακτική δυνατότητα κάθε πολίτη, 
ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο και τάξη. Ειδικά ο Αθλητισμός συνδεδε- 
μένος με την Ειρήνη, με την Παιδεία και τον Πολιτισμό αποτελεί μια πρό
ταση ζωής για τη Νέα Γενιά.

Στη νέα τετραετία, με βάση το πλούσιο έργο που έχει γίνει και το πεν
ταετές πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ελληνικού Αθληπσμού, οι βασικές προ
τεραιότητες, οι πολιτικές μας επιλογές, συνομίζονται στα ακόλουθα:
•  Ψηφίζεται άμεσα στη νέα Βουλή ο νέος νόμος για τον Αθλητισμό, ο 
οποίος έχει ήδη κατατεθεί. Οι γενικές κατευθύνσεις του νέου νόμου α
φορούν στην εξυγίανση, στη ριζική Αλλαγή, στον εκδημοκρατισμό και 
στην Ανάπτυξη του Αθλητισμού.
•  Προγραμματίζουμε θεσμικές αλλαγές για τη μετατροπή της Γ.Γ.Α. σε 
επιτελικό όργανο αθλητικού σχεδιασμού. Για το σκοπό αυτό ολοκληρώ
νεται η εκχώρηση των αρμοδιοτήτων και πόρων στην αποκεντρωμένη Διοί
κηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: για τη διοίκηση και λειτουργία Α
θλητικών Κέντρων, τον προγραμματισμό και κατασκευή βασικών αθλητι
κών εγκαταστάσεων, την προώθηση των προγραμμάτων μαζικού-λαϊκού 
αθληπσμού και σωματειακού αθλητισμού.

Η τεράστια ανταπόκριση των νέων και του Ελληνικού λαού στο πρό
γραμμα μαζικού-λαϊκού αθλητισμού αποδεικνύει τη διάθεση για άσκη
ση, κίνηση, μυχαγωγία και δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρό
νου.

Η επέκταση των προγραμμάτων μαζικού-λαϊκού αθληπσμού («Αθλη
τισμός και Παιδί με ειδικές ανάγκες», «Αθληπσμός στην Τρίτη Ηλικία», 
«Εργασιακός Αθληπσμός», «Παιδί και Θάλασσα», «Παιδί - Έφηβος - Νέος 
και Σκάκι», «Νέοι και χορός - ρυθμός και κίνηση»), καθώς και η εφαρ
μογή νέων προγραμμάτων, η επέκταση των απαραίτητων αθλητικών εγ
καταστάσεων για την ανάπτυξη των προγραμμάτων σχεδιάζουμε να κα- 
λύμει το σύνολο του Ελληνικού λαού.

Προχωρούμε στη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στα 
Δημοτικά Σχολεία από ειδικευμένο διδακτικό προσωπικό.
•  Η ανανέωση και η ανάπτυξη του αγωνιστικού αθλητισμού θα ενταθεί 
τόσο με τους προγραμματισμούς όσο και με τις έγκαιρες και ικανοποιη
τικές επιχορηγήσεις των Ομοσπονδιών και Σωματείων.
•  Επεκτείνονται τα επιμορφωτικά σεμινάρια προπονητών, αθλητών και 
φοιτητών Φυσικής Αγωγής.
•  Η ανάπτυξη της Αθλητιατρικής Επιστήμης ενισχύει με επιστημονική
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εγκυρότητα και ανάλογο προσωπικό τις προσπάθειες των αθλητών μας.
•  Η ένταση της προσπάθειάς μας για αναβάθμιση των διεθνών αθλητι
κών μας σχέσεων παρέχει τη δυνατότητα στη χώρα μας να αναλαμβάνει 
την ευθύνη διοργάνωσης μεγάλων διεθνών αθληηκών συναντήσεων. Ι
διαίτερες προσπάθειες καταβάλλονται για την άρπα διοργάνωση του Παγ
κόσμιου Πρωταθλήματος Εφήβων Κλασικού Αθλητισμού το 1986. Πα
ράλληλα αρχίζει η προετοιμασία για την τέλεση των Μεσογειακών αγώ
νων του 1991.
•  Η προώθηση, ο σχεδιασμός και η εκτέλεση Αθλητικών έργωγ υποδο
μής (στάδια, κλειστά γυμναστήρια, κολυμβητήρια κ.ά.) και εξοπλισμού 
(στους δήμους, κοινότητες, στα σχολεία, στο Στρατό) προγραμματίζουμε 
να καλύμει ης απαραίτητες ανάγκες για την άθληση των κατοίκων των 
αστικών κέντρων και της επαρχίας. Οι προβλεπόμενες σε Πανελλήνια κλί
μακα εγκαταστάσεις αντοποκρίνονται και εξυπηρετούν τις ανάγκες των 
αθλητικών προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού, του αγωνιστικού και του 
αθλητικού υμηλού συναγωνισμού για όλα τα αθλήματα.

Μέσα στην τετραετία ’85-'89 προβλέπουμε τη συμπλήρωση αθλητικών 
εγκαταστάσεων σε Δήμους με τη δημιουργία στον καθένα ενός πλήρους 
πυρήνα β’ (γήπεδο ποδοσφαίρου, στίβος 400 μ., κερκίδες 2-5.000 θεα
τών, κολυμβητήριο 25 επί 33, κλειστό γυμναστήριο, αίθουσα γυμναστι
κής, γήπεδα αθλοπαιδιών), ώστε ο κάθε Δήμος να έχει πλήρεις αθλητι
κές εγκαταστάσεις. '

Επίσης προβλέπουμε την ολοκλήρωση των περιφερειακών αθλητικών 
κέντρων που ήδη έχουν ξεκινήσει, όπως:
•  Πανθρακικό Στάδιο
•  Παγκράτιο Στάδιο
•  Πανηπειρωπκό Στάδιο
•  Στάδιο Πατρών.

Για την εξυπηρέτηση των μεγάλων διοργανώσεων (Μεσογειακοί Αγώ
νες 1991 και Ολυμπιακοί Αγώνες 1996) έχουμε ήδη προγραμματίσει:
•  Συγκρότημα κολυμβητηρίων (ανοικτών και κλειστών)
•  Ανάπλαση αθλητικού κέντρου Αγ. Κοσμά
•  Ποδηλατοδρόμια Αγ. Κοσμά, Τρικάλων
•  Αθλητικό Κέντρο στις Αχαρνές Αττικής
•  Αθλητικό Κέντρο Πολίχνης Θεσ/νίκης
•  Κλειστό Γυμναστήριο Πάτρας 5.000 θέσεων
•  Κλειστό Γυμναστήριο Θεσ/νκης 10.000 θέσεων
•  Κέντρο Βαρέων Αθλημάτων Αγ. Κοσμά
•  Ναυταθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων



•  Εθνικό Σκοπευτήριο Ατπκής
•  Ιστιοπλοϊκό Κέντρο Αγ. Κοσμά.
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IX. ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί τον Απόδημο Ελληνισμό αναπόσπαστο κομμάτι 
του Ελληνικού Έθνους.

Στην πρώτη τετραετία της Αλλαγής το ΠΑΣΟΚ στάθηκε με ιδιαίτερη 
ευαισθησία στα προβλήματα του Απόδημου Ελληνισμού κι ένα νέο πνεύμα 
εμπεδώθηκε στις σχέσεις Πολιτείας και Μετανάστη. Σήμερα ο μετανά
στης νοιώθει τη φροντίδα και τη στοργή της πατρίδας μας και στην 
ξενιτιά και στην πατρίδα μετά την επάνοδό του.

Στη δεύτερη τετραετία αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα του Απόδημου 
Ελληνισμού σε δυο κύριους άξονες:
•  Στη διαμόρφωση περισσότερο ευνοϊκών προϋποθέσεων για την επι
στροφή στην πατρίδα και την αποκατάσταση των Ελλήνων μεταναστών.
•  Στη βελτίωση των όρων δουλειάς και συνθηκών ζωής στο εξωτερικό, 
γι’ αυτούς που επιθυμούν να παραμείνουν για αρκετό διάστημα με μόνι
μο και σταθερό προσανατολισμό τη διατήρηση της Εθνικής και Πολιτι
στικής ταυτότητας των μεταναστών, τη συμπαράταξή τους στα μεγάλα ε
θνικά μας θέματα, στην πορεία της εθνικής ανεξαρτησίας, της ανάπτυξης 
και της προόδου της πατρίδας μας.

Στις κατευθύνσεις αυτές:
•  Ενισχύονται τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρπσης, κοινωνικής 
ένταξης και επιμόρφωσης για την προσαρμογή των επαναπατριζόμενων 
μεταναστών στην παραγωγική και κοινωνική ζωή της Ελλάδας.
•  Καταρτίζονται προγράμματα επενδύσεων και απασχόλησης των παλιν- 
νοστούντων, σε τομείς που να ανταποκρίνονται στις επαγγελματικές και 
επιχειρηματικές τους εμπειρίες και δυνατότητες, σύμφωνα με τις κατευ
θύνσεις του Πενταετούς.
•  Προωθείται η χρηματοδότηση από διεθνείς πηγές μεταναστευτικών προ
γραμμάτων και προγραμμάτων παλιννόστησης για την εφαρμογή τους στην 
περίπτωση των Ελλήνων μεταναστών.
•  Ενισχύονται οικονομικά οι επαναπατριζόμενοι για να αντιμετωπίσουν 
τα έξοδα μετεγκατάστασης, και εκπαίδευσης των παιδιών τους.
•  Προωθείται η μεταφορά στην Ελλάδα των ασφαλιστικών και συντα- 
ξιοδοτικών δικαιωμάτων των απόδημων για όσες χώρες δεν έχουν συνα- 
φθεί ακόμα σχετικές συμφωνίες.
•  Ιδρύνται νέα δίγλωσσα ελληνικά σχολεία στην Ελλάδα για τις ανάγκες 
των παιδιών των παλιννοστούντων.

126



Παράλληλα:
•  Ενισχύεται η πολιτιστική δραστηριότητα των Ελληνικών Κοινοτήτων, και 
ενθαρρύνονται οι πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της πνευματικής και 
πολιτιστικής κίνησης των Ελληνικών παροικιών από τους ίδιους τους με
τανάστες.
•  Καθιερώνεται «Μήνας Απόδημου Ελληνισμού» με σκοπό την προβο
λή της πνευματικής και πολιτιστικής δραστηριότητας των απόδημων στην 
Ελλάδα.
•  Επεκτείνεται ο θεσμός της Λαϊκής Επιμόρφωσης στο εξωτερικό για 
τις ανάγκες των απόδημων με κύριο φορέα τις Ελληνικές Κοινότητες.
•  Ιδρύονται νέα Ελεύθερα Ανοιχτά Πανεπιστήμια στο εξωτερικό και προ
ωθείται παράλληλα η ίδρυση πολιτιστικών κέντρων.
•  Ενισχύεται ο ρόλος των Ελληνικών Κοινοτήτων εξωτερικού με την υλι
κή και ηθική υποστήριξη των δραστηριοτήτων τους, και ενθαρρύνονται 
οι πρωτοβουλίες συγκρότησης δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων οργά
νων Κοινοτήτων εξωτερικού.
•  Καθιερώνεται ο θεσμός του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ), 
και η διεξαγωγή Συνεδρίων Αποδήμων Ελλήνων στην Ελλάδα.
•  Συνεχίζεται η προσπάθεια παροχής διεκολύνσεων στις χώρες υποδο
χής για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων μεταναστών.

•  Επεκτείνονται τα υπάρχοντα προγράμματα φιλοξενίας Ελληνοπαίδων 
εξωτερικού και σε άλλες κοινωνικές κατηγορίες Αποδήμων.
•  Ενισχύονται οι προσπάθειες για τη βελτίωση των Ελληνικών ραδιοφω
νικών και τηλεοπτικών εκπομπών για τους απόδημους.
•  Επεκτείνεται η προσπάθεια συγγραφής κατάλληλων διδακπκών βιβλίων, 
και η παραγωγή εποπτικού υλικού για τις ανάγκες της εκπαίδευσης των 
Ελληνοπαίδων εξωτερικού.
•  Προωθούνται προγράμματα για τη χορήγηση υποτροφιών σε απόδη
μους φοιτητές και επιστήμονες για εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στην 
Ελλάδα.
•  Ιδρύονται ειδικά μεταναστευτικά γραφεία στις κυρτότερες πόλεις του 
εξωτερικού που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος του Ελληνισμού του 
Εξωτερικού.
•  Προωθείται η συνεργασία με άλλες χώρες αποστολής μεταναστών, με 
στόχο την προάσπιση κοινών συμφερόντων στις χώρες υποδοχής μετα
ναστών και στους διεθνείς οργανισμούς.
•  Προωθείται η αξιοποίηση του επιστημονικοτεχνικού δυναμικού της δια- 
σποράς στα ΑΕΙ, τα ΤΕΙ τα Ερευνητικά Κέντρα και τη Βιομηχανία.
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