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'Από Κ. Ι*κιΕτη

Σκέψεις γιά τό κυβερνητικό πρόγραμμα



Τμήμα A '

lié πλαίσιο τοΟ κυβερνητικού προγράμματος



1. Τό κυβερνητικό πρόγραμμα τοΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι δνα πρόγραμμα γιά 
σήμερα καί γιά αύριο, γιά τίς έκλογές πού έρχονται καθώς καί 
γιά κάθε άλλη έκλογή στό καπιταλιστικό σύστημα. Τό πρόγραμμα 
διαγράφει τόσο τό τί μπορεί καί πρέπει νά έφαρμοστεί άμέσως 
όόο καί ποιές είναι οί μακροπρόθεσμες προοπτικές τού άγώνα του. 
Τά προγράμματα τών άστικων κομμάτων άποτελούν σχεδίασμά σ'δνα 
στατικό κόσμο. Τό άστικό κόμμα έπιδιώκει νά προασπίσει, νά 
προστατέψει, νά άναμορφώσει γιά νά άποφύγει τήν ούσιαστική 
άλλαγή. Τό άστικό κόμμα μπορεί γι'αΰτό νά σχεδιάσει μέτρα μέ 
έπακριβή καθορισμό των βημάτων πού θά άκολουθηθούν. Τό πρόγραμ
μα τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. δέ μπορεί νά άκολουθήσει τόν ίδιο δρόμο. Γιατί 
άντίθετα μέ τά προγράμματα των άστικων κομμάτων είναι δνα πρό
γραμμα άλλαγής, μετασχηματισμού. ‘Επόμενα καί τά μέτρα πού πε
ριγράφει είναι καί είδικά καί γενικά, καί ξεκάθαρα καί άσαφή. 
Στόχος του δέν είναι νά διορθώνει μόνο τό δνα ή τό άλλο κακό 
άλλά κύρια νά δημιουργήσει τή δυναμική, πού θά έπιτρέψει τό 
ξεπέρασμα καί τήν άντικατάσταση τού οίκονσμικο-κοινωνικού συ
στήματος πού κρατεί σήμερα στήν έλληνική κοινωνία.

2. *Η δφαρμογή τού προγράμματος τούτου θά συναντήσει βέβαια δυσκο
λίες. *Η προσπάθεια γιά τό μετασχηματισμό τής κοινωνίας γίνεται 
σ'δνα συγκεκριμένο περιβάλλον, πού χαρακτηρίζεται άπό τήν ύπαρ
ξη άνταγωνιστικών στρωμάτων καί τάξεων, άπό άνταγωνιστικά συμ
φέροντα άπό Ιδεολογικές καί πολιτιστικές άντιθέσεις, άπό άγνοια, 
άσάφειες, συγκεχυμένες έπιδιώξεις καί τήν έγωκεντρική λειτουρ
γία των άτόμων πού δημιούργησε καί καλλιέργησε τό μέχρι σήμερα 
κοινωνικό σύστημα. *Η προσπάθεια πραγματοποιείται σ'δνα θεσμικό 
πλαίσιο όπου νόμοι, κανόνες, συνήθειες καί συμπεριφορές έχουν 
προϋπόθεση καί κατεύθυνση τό άντίθετο άκριβώς σύστημα, σ'δνα 
πολιτιστικό πλαίσιο πού έχει έμπεδώσει καί έξάρει τίς άξίες
τού καπιταλισμού, σ'δνα διεθνές πλαίσιο όπου τά Ιμπεριαλιστικά 
κόάτη παίζουν κυρίαρχο ρόλο.

3. Βασική έπιδίωξη τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι ή πραγματοποίηση τών άλλαγών 
πού έπαγγέλεται σ'δνα κλίμα σταθερότητας, άπό μιά κυβέρνηση πού 
έλέγχει άποτελεσματικά τήν οίκονομική καί πολιτική κατάσταση 
καί παίρνει τίς άποφάσεις της άφού σταθμίσει προσεκτικά τίς δυ- 
νατότητές της.
Οί άλλαγές πού περιέχει τό κυβερνητικό τούτο πρόγραμμα δέν είναι 
άλλαγές πού θά πραγματοποιηθούν σέ δξη μήνες ή δνα χρόνο. Θά



3. χρειασθούν γιά τήν όλοκληρωτική έφαρμογή τού ίσως καί περισ
σότερες τετραετίες. Θά χρειασθεί έπίσης όχι μόνο ή πλειοψηφία 
στή Βουλή, πού άρχικά δέ θά είναι παρά πολύ περιωρισμένη, άλ- 
λά κύρια ή συνεχώς καί μεγαλύτερη ύποστήριξη τού πληθυσμού.
*Η ύποστήριξη τού πληθυσμού δέν κατακτιέμαι μέ καταγγελίες 
τών άντιπάλών καί παχειά λόγια. Κατακτιέται μέ τέτοια έξέλιξη 
τών βιοτικών συνθηκών, πού θά έπιβεβαιώνει καθημερινά στό πλη
θυσμό, ότι ή ύπερψήφιση τού Κινήματος άνοιξε τό δρόμο τής προ
όδου καί μιάς πιό ευτυχισμένης ζωής.
* Η έφαρμογή τού προγράμματος τούτου χρειάζεται λοιπόν καί πλα- 
τειά λαϊκή συγκατάθεση καί πολύ χρόνο. Χρειάζεται έπίσης σύνε
ση, ύπομονή καί μακροπρόθεσμη στρατηγική. 'Αλλά τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. εί
ναι αποφασισμένο νά μή παρασυρθεί άπό δογματισμούς, άπό τό πει
ρασμό τής άμεσης πραγμάτωσης όλων των στόχων του, άπό τήν άνυ- 
πομονησία καί τόν πυρετό δράσης πού καταλαμβάνει όλους έκείνους 
πού τόσο καιρό καταπιέστηκαν. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά προχωρήσει σταθε
ρά στήν έφαρμογή τού προγράμματός του σύμφωνα μέ τίς δυνατότη
τες πού τού παρέχουν οι συσχετισμοί τών πολιτικών δυνάμεων καί 
ή διεθνή συγκυρία. Γιατί τότε μόνο θά μπορέσει νά στεριώσει κά
θε βήμα πρός τό σοσιαλιστικό μετασχηματισμό, θά μπορέσει νά δώ
σει στίς άλλαγές πού θά προαγρατοποιήσει τέτοιες βάσεις ώστε 
νά μήν είναι ποτέ πιά δυνατή ή έπιστροφή τής δεξιάς. Γιά τούτο 
τό πρόγραμμα άν καί άνοίγει όρίζοντες γιά έναν νέο κόσμο είναι 
τό πρόγραμμα τού έφικτού.

4. Τό κυβερνητικό πρόγραμμα πού προτείνουμε συνεπάγεται νέα έσοδα 
άλλά καί νέες δαπάνες. *Η κυβέρνηση τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. σέ μιά πρώτη 
φάση έφαρμογής τού προγράμματος θά έπιφ*ώ£ει τή συγκέντρωση καί 
τήν έπεξεργασία όλων τών στοιχείων, πού θά έπιτρέψει τή σωστή 
ίεράρχηση τών στόχων καί τή μεθοδευμένη πραγματοποίησή τους,' 
Γιατί σήμερα ή κυβέρνηση είτε δέν παρέχει στοιχεία, είτε δίνει 
έλλειπή, είτε τέλος παρουσιάζει μιά άναληθή είκόνα τής πραγμα
τικότητας. Οί προϋπολογισμοί τών δημοσίων έπιχειρήσεων ή διαφό
ρων κρατικών όργανισμών έμφανίζουν σάν άναγκαίες δαπάνες έξοδα 
γιά τήν έξυπηρέτηση τών κομματικών σκοπών τής δεξιάς (προπαγαν
διστικά φυλλάδια, άργσμισθίες, άσκοπες έπιδοτήσεβ,ς κ.λ.π.). Σέ 
σημαντικούς τομείς, όπως τής παραγωγής ένέργειας ύπάρχει όλοκλη- 
ρωτική άγνοια τού έπίσημου κράτους πάνω στό περιεχόμενο τών ένερ- 
γειακών μας πηγών. 'Ακόμη καί ένας είδικευμένος όργανισμός όπως



4. ή 'Αγροτική Τράπεζα δέν είναι σέ θέση νά Αναφέρει λεπτομερεια
κά κυιές χρηματοδοτήσεις» παροχές ή έπιδοτήσεις προσφέρονται 
στοός Αγρότες, μέ ποιά μορφή καί ποιές διαδικασίες. Είναι λοι
πόν ΛναητχΊίοι γιά νά καθορισθεί τό κόστος τοΟ προγράμματος τής 
Αλλαγής, ή συγκέντρωση τ&ν στοιχείων. Ανακοίνωσή τους καί δη
μόσια £::·Εεργασία τους.



ιραγιιίιω ση της êdvtKffc Ανεξαρτησίας



I. * Η πολιτικοστρατιωτική Αποδέσμευση τής χώρας

*0 Αγώνας τοΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ. γιά τήν έθνική μας Αναγέννηση, γιά μιΑ σοσια
λιστική καί δημοκρατική 'Ελλάδα στηρίζεται στήν Αρχή, πώς ή έθνική Ανε
ξαρτησία Αποτελεί προϋπόθεση γιΑ τήν πραγμάτωση τής λαϊκής κυριαρχίας. 
ΓιΑ τούτο ρρωτος βασικός στόχος τής έξωτερικής πολιτικής τοΟ Κινήματος 
θΑ είναι ή δημιουργία πολιτείας Απαλλαγμένης Από ξένο έλεγχο καί έπέμ- 
βΑσεις.
Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά έπιδιώξει Αμεσα τήν κατΑλυση τής έξάρτησης τής χώρας 
Από ξένα κέντρα Αποφάσεων, θΑ Αντιμετωπίσει ΑποφασιστικΑ τη διΑβρωση 
τοΟ κρατικού μηχανισμοϋ Από ξένες υπηρεσίες# θΑ Αποδεσμεύσει τή χαχ5α 
Από έκείνους τούς στρατιωτικούς, πολιτικούς καί οίκονομικούς συνασπισ
μούς πού ύπονομεύουν τήν έθνική μας Ανεξαρτησία καί τό κυριαρχικό διχαί* 
ωμα τού 'Ελληνικού λαού νΑ προγραμματίζει αύτόςτήν κοινωνική, οίκοννρι- 
κή,)ί πολιτική καί πολιτιστική πορεία τής χώρας. *Η 'Ελλάδα θά Αποχωρή
σει όριστικΑ καί πλήρως Από τό ΝΑΤΟ. Ταυτόχρονα θΑ καταγγελθούν όλες 
οΐ αμερικανικές συμφωνίες καί όποιαδήποτε Αλλη συμφωνία πού παραβιάζει 
τα κυριαρχικά δικαιώματα τής χώρας. Αύτό Αποτελεί Αναγκαίο, αν όχι 
καί Ικανό, όρο γιά τό ξεκίνημη τής διαδικασίαε# πού όδηγεί στήν πραγ
μάτωση τού προγράμματος τού Κινήματος.
* Η προσπάθεια γιά τήν πολιτικοστρατιωιτκή Αποδεόμευση τής χώρας πρέπει 
νΑ εΦακι ΒΒΒΒΚ συστηματική καί θ'Απαιτήσει μακρό χρόνο. 'Αμεσα πρέπει 
ν'Αντικατασταθοΰν στίς καίριες, στρατηγικές θέσεις οί γνωστοί "προσε
ταιρισμένοι" κρατικοί Κ8ΚΧ|1 λειτουργοί. *Η Αποσύνθεση (Αποδέσμευση) 
τών έλληνικών Οπηρεσιών πληροφοριών Από τά υπερεθνικά δίκτυα πρέπει 
έπίσης νά συντελεστεί Αμεσα. Στήν περίπτωση τών ένόπλων δυνάμεων, ή 
Αποσύνδεσή τους Από τό "συμμαχικό" δίκτυο πρέπει νά προγραμματιστεί 
έ μέ τέτοιο τρόπο, πού νά μήν υποχρεώσει τόν "συμμαχικό" παράγοντα σέ 
Αμεσες Αντιδράσεις. 'Αλλά κι'αύτή πρέπει νά συντελεστεί μέ γοργά καί 
Αποτελεσματικά βήματα. *Η Αντιμετώπιση των ξένων βάσεων Απαιτεί κι* 
αύτή προσεκτική μεθόδευση. Τό ρκωκ πρώτο βήμα είναι ή στεγανοποίησή 
τους Από τή ζωή τής χώρας -μαζί μέ τήνπαροχή τής διαβεβαίωσης πρός τόν 
"συμαμχικό" παράγοντα, πώς ή πολεμική περιουσία του θά προστατευθεί 
μέχρι τήν ώρα πού θά τήν Αποσύρει. Τό έπόμενο βήμα είναι ή κατάργησή 
τους καί ή Αποχώρηση όλου τού ξένου στρατιωτικού προσωπικού. *Η καταγ-



γέλια καί f) λύση των διμερών καί πολυμερών συμφωνιών θά πρέπει vd γίνει 
στά πλαίσια ιιι&ς διαδικασίας πού vd μή μειώνει τύν "συμμαχικό" παρά
γοντα καί νά μή δημιουργεί Ιδιαίτερες άνησυχίες -πέρα άπό τή γνώση 
του πώς Λ έχει πάρει τήν όριστική άπόφαση ν'άκολουθήσει άδέσμευ-
τη πολιτική.



* Η έξωτερική πολιτική έχ ει αποφασιστική σημασία γιά τό μέλλον τής 
χώρας. 'Επηρεάζει τίς συνθήκες καί χίς δυνατότητες τής έσωτερικής 
μας Ανάπτυξης καί προσδιορίζει τόν βαθμό τής $έθνικής Ανεξαρτησίας.
'Από τήν έξωτερική μας πολιτική έξαρτΛται Αν καί σέ π©ιό βαθμό πο
λιτικές καί οίκονομικές Αποφάσεις ξεένων κρατών έπηρεάζουν τήν 
έλευθερία καί εύημερία των ‘Ελλήνων καί δεσμεύουν τήν τοποθέτηση 
τής χώρας, άν Ανήκει ή ‘Ελλάδα στούς "Ελληνες.
*0 ριζικός Αναπροσανατολισμός τής έξωτερικής πολιτικής τής χώόας 
Αποτελεί γιά τούτο Ακρογωνιαίο λίθο των προγραμαμτιών Αρχών τού ΠΑΣ0 1 . 
Βασική μας θέση είναι ή διαμόρφωση μιας Ανεξάρτητης έλληνικής έξωτε- 
ρικξη πολιτικής.
Ποιά είνατ τά χαρακτηριστικά'μιας τέτοιας πολιτικής: Πρώτο, κάθε 
πόαξη, κίνηση. Απόφαση ή δέσμευση τήςχώρας μας * στό διεθνή χώρο 
πρέπει νά Απορρέει Από μιά συγκεκριμένη καί όλοκληρωμένη έθνική στρατη
γική πού νά Αποβλέπει στήν ένεργό έξυπηρέτηση τού έθνικού συμφέροντος. 
Μιά τέτοια στρατηγική συνίσταται σ'ένα σύστημα κανόνων πού προσδιορί
ζουν τί πρέπεοι νά κάνουμε σέσχέση μέ κάθε δυναμική έξέλιξη. Στή δια
μόρφωση τής στρατηγικής όρισμένα πράγματα παίρνονται σάν "δοσμένα" 
σάν τό βασικό πλαίσιο τής στρατηγικής.
Είναι κρίσιμο νά ή,ή γίνει λάθος ότήν έκτίμηση τού τί είναι "δοσμένο". 
Γιά χρόνια τώρα θεωρείται σάν "δοσμένο" τής έδωτερικής πολιτικής τής 
χώρας μας πώς ή έξάρτησή μας Από τίς ΗΠΑ καί ή συμμετοχή μας στήν 
'Ατλαντική Συμμαχία Αποτελεί έγγύηση γιά τήν έθνική μας Ανεξαρτησία. 
Κι'αύτό ήταν πιστευτό σέ τέτοοο βαθμό ώστε νά έναποτεθεί ή τύχη
τής χώρας μας στίςκαλές προθέσεις τής Ούάσιγκτον καί νά Ατονίσει τέ
λεια ή διαμόρφωση μιδς όποιασδήποτε έθνικής στρατηγικής. “Υστερα 
άπό τήν Αμερικανοκίνητη έφτάχρονη δικτατορία, τή δοχοτόμηση ΤήςΚύπρου 
στά πλαίσια έπίθεσης έναντίον τού ‘Ελληνισμού τριών "συμμάχων-τών ΙΠΤΑ 
τής'Αγγλίας καί τής Τουρκία, τήν έπιλογή τής Τουρκίας σάν σταθμού τού 
άμερικάνικου Ιμπεριαλισμού στό Αίγαίο καί τίς διαγραφόμενες Απειλές 
ένάντια στήν έδαφίκή μας Ακεραιότητα τόσο στό Αίγαίο όσο καί στή 
©ράκη. Είναι πιά βέβα.^πώς τά "δοσμένα" τής πατροπαράδοτης πολιτικής 
μας είναι λαθεμένα -καί πατροπαράδοτης πολιτικής μας είναι λαθεμέ
να -καί νά προχωρήσουμε στή διαμόρφωση μιάς νέας έλληνικής έξωτερικής 
πολιτικής. Αύτό Απαιτεί ή έπιβίωση τού έθνους.



α) *Η 'Ελλάδα είναι χώρα πού Ανήκει ταυτόχρονα στήν Εύρώπη, τά Βαλ
κάνια καί τή Μεσόγειο καί πρέπει νά κάνει τήν παρουσία της αίσ- 
θητή στούς τρεις αότούς χώρους.

β) * Η ένταξη των εύρωπαϊκών χωρών σέ άντιμαχόμενους στρατιωτικούς 
συνασπισμούς, ή στρατιωτική παρουσία τών ΗΠΑ στά σύνορα τής Σο
βιέτ ικ£η "Ενωσης, ή παρουσία των στόλων τών ύπερδυνάμεων στή Με
σόγειο, ή συνέχιση τών έξοπλισμών καί ήΑποθήκευση πυρηνικών όπλων 
στά Βαλκάνια καί στή Μεσόγειο, ή ένταση στή Μέση 'Ανατολή καί ό 
Ανταγωνισμός τών ΗΠΑ καί τής Σοβιετικής "Ενωσης γιά τήν εξασφάλι
ση σφαιρών επιρροής δημιουργούν κρίσιμη κατάσταση πού υποθάλπει 
τοπικές διαμάχες καί ένέχει τόν κίνδυνο τοπικής ή καί γενικής 
πολεμικήςσύρραξης.

Δείτερο, ή Ανεξάρτητη έλληνική έξωεερική πολιτική δέν είναι πολιτική 
Απομόνωσης. Είναι ένεργός, δυναμική αολιτική πού τείνει στή δημιουρ
γία εκείνου τού πλέγματος διεθνών διασυνδέσεων ώστε νά έγγυΑται-στό 
μέτρο τού Ιστορικού δυνατού- τήν έδαφίκή Ακεραιότητα καί Ανεξαρτησία 
τ£η χώρας, καθώς καί τήν έξυπηρέτηση τών συμφερόντων της. Είναι πο
λιτική ρεαλισμού. Καμμιά δέσμευση δέν πρέπει νά Αναλαμβάνεται χωρίς 
όρο πού νά καθιστά τήν Αποδέσμευση δυνατή όταν παύει ή δέσμευση νά 
είναι έθνικά συμφέρουσα.
Κάθε συμμαχία ή δέσμευση στό διεθν ή χώρο πρέπει νά στηρίζεται στήν 
Αρχή τής διακρατικής Ιστοριμίαςκαί τού Αμοιβαίου σεβασμού. Πιέσεις καί 
έκβιασμοί είναι Απαράδεκτοι.
Τρίτο, ή έδωτερική πολιτική τ£η χώρας πρέπει νά στηρίζεται στίς Αρχές 
τής είρηνικής έπίλυσης τών διεθνών διαφορών, τήν ένίσχυση τής διεθνούς 
είρήνης καί τήν Ανάπτυξη σχέσεων φιλίας καί συνεργασίας μέ όλες τίς 
χώρες. ΓιΑ αύτό καί ή ’Ελλάδα είναι κατ’Αρχήν, Αντίθετη σέ κάθε στρα
τιωτική συμμαχία ή συνασπισμό δ όποιος α) είναι δυνατό νά στραφεί
____  Ινάντια στήν ειρήνη καί τήν αότοδιάθεση τών λαών καί β) νά
όδηγήσει στήν πόλωση τού ευρωπαϊκού ή τού μεσογειακού χώρου. *Η ’Ελ
λάδα θά έπιδθώ{ει τή λύση τών σταρτιωτικών συνασπισμών πού διαιρδύν 
τόν κόσμο καί τήν Εύρώπη.
Τέταρτο, στόν τομέα τών διεθνών οίκονομικών συναλλαγών πρέπει νά 
κρατείται δ κανόνας τής "ίσης συναλλαγής". Μέ κανένα τρόπο καί κάτω * 
άπό κανένα πρόσχημα δέν είναι έπιτρεπτό νά ύπουυηεύουμε τούς πλουτο-



παραγωγικούς πόρους τής χώρας σ&ν Αντάλλαγαμ γιά τήν ε ίσροή κεφαλαίου 
ή τεχνολογίας.
Πέμπτο, είμαστε ένεργά Αλληλέγγυοι μέ όλους τούς λαούς πού μάχονται 
ένάντια στόν έμπεριαλισμό καί γιά τήν έθνική τους Ανεξαρτησία. Προω
θούμε τήν είρήνη τόσο στήν περιοχή μας όσο καί σέ παγκόσμια κλίμακα 
πάντα κάτω άπό τόν όρο πώς δέυ Αποτελεί ή είρήνη προπέτασμα καπνού 
γιά τήν παραβίαση τού δικαιώματος κάθε λαού καί κάθε έθνους νά δαθο- 
ρίξει τό ίδιο τήν πορεία του.
* Η διαμόρφωση καί ή ύλοποίηση μιας νέας έθνικής στρατηγικής Απαιτούν 
ρόνο καί προσπάθεια. *0 δρόμος δέν είναι ανθόσπαρτος, άλλά δυνατός άν 
τόν άκολουθήσουμεμέ έπιμονή, σύστημα καί σύνεση.
* Η μεγάλη Ανησυχία τού λαού μας στήν πορεία μας πρός τήν ανεξαρτησία, 
είναι Αν θά διαμορφώσουιιεδιεθνή έρείσματα πού θά στηρίξουν αύτή τήν πο
ρεία. Τό έρώτημα είναι εύλογο. ‘Υπάρχουν 9μως δύο Αποφασιστικές Απαντή 
σεις: Πρώτο, πολλοί λαοί τό κατόοθωσαν, Ακόμη καί στό γειτονικά μας 
βαλκανικό χώρο. Δεύτερο, τά έοεισματα δέν προσσέρονται στόν Αποιοδήποτε 
Προαφέρονται σ'¿κείνους πού ξεπεονοΰν μέ τούς Αγώνες τους τά δεσμά τής 
ύποτέλειας, πού Αποδεικνύουν τό "Αξιόμαχό" τους, πού είναι πειστικοί 
σύμμαχοι στόν Αγώνα ένάντια στόν ιμπεριαλισμό καί στήν παγκόσμια κατα
πίεση. Δέν πρέπει τέλος, νά ξεχνούμε πώς κανένας λαός δέν μένει δεσμώ
της Αν δέν δέχεται τά δεσμά του Α ίδιος, Αν είναι έτοιμος νά προσφέρει 
στό βωμό τής άνεξαοτοσίαςτου.



Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Β*
Γιά ένα νέο προσανατολισιιό της ευρωπαϊκής καί μεσογειακής πολιτικής

I. Σκοπός μας ή *Ομόσπονδη Σοσιαλιστική Εόρώπη

Στήν Εόρώπη άντιπαρατίθενται ΝΑΤΟ καί ΕΟΚ &πό τή μιά,τό Σύμφωνο τής 
Βαρσοβίας &πό τήν άλλη μεριά.
/Τό ΝΑΤΟ είναι σύστημα οικονομικής, πολιτικής καί Αμυντικής Αστυνό
μευσης, πού εξυπηρετεί τά συμφέροντα -στρατηγικά καί οίκονομικά- 
τής έπικυρίαρχης δύναμης, δηλαδή των ΗΠΑ. Τό ΝΑΤΟ δέν άνταποκρίνεται 
σέ καμμιά άπό τις προϋποθέσεις μιας Αδέσμευτης έξωτερικής πολιτικής. 
Πρώτο, ή "συμαμχία" μάς όποχρεώνει νά συμπαρασταθούμε στις ΗΠΑ σέ 
περίπτωση έπίθέσης κατά τού έδάφους τους, μάς δεσμεύει έτσι με τόν 
Αμερικάνικο Ιμπεριαλισμό καί μάς έκθέτει στό κίνδυνο προληπτικής έπί- 
θεσης σέ περίπτωση πού οί ΗΠΑ θά έμπλακούν σέιίπόλεμο. Δεύτερο, ή 
"συμμαχία" δέν προστατεύει τά σύνορά μας ούτε σέ περίπτωση έπίθέσης 
Από τόίτες ούτε καί σε'περίπτωση επίθεσης Από άλλα μέλη τού ΝΑΤΟ όπως 
π.χ. άπό τήν Τουρκία. Τρίτο, ή Απόφαση τόσο τής συμμετοχής όσο καί 
οί Αποφάσεις γιά τήν συγκεκριμένη μορφή "συνεργασίας" ήταν καί είναι 
Αποτέλεσμα πιέσεων καί έκβιασμών. Τέταρτο, ή συμμετοχή στό ΝΑΤΟ συνε
πάγεται έπέμβαση στάέσωτερικά τής χώρας μας. *Η έφτάχρονη δικτατορία 
Αποτελεί τήν πιό χονδροειδή μορφή έπέμβασης. Πέμπτο, κάθε προσπάθεια 
Αναθέώρησης (όπως ή δημαγωγική βέβαια Απόφαση τής κυβέρνησης Καραμαν
λή νά Αποχωρήσει άπό τό στρατιωτικό σκέλος τού ΝΑΤΟ) όδηγεί σε'Αντί
ποινα (όπως ή προώθηση άπό τίς ΗΠΑ τής Τουρκίας σάν "ύποκυρίαρχής" 
δύναμης στό Αίγαίο.
* Η ΒΟΚ είναι ή οίκονομική πλευρά τού ΝΑΤΟ. *Η συμμετοχή μας στήν ΕΟΚ 
εΛιβάλλει τήν Απδοχή μιά γιά πάντα -άπό μέρους μας όλου τού νομοθετι
κού οίκοδομήματος τών εύρωπαΐκών κοινοτήτων, πού όριοθετεί μέ Ασφυκτι
κά περιοριστικό τρόπο τά κοινωνικά καί οίκονομικά πλαίσια μέσα σάά 
όποία . μπορεί νά Ασκηθεί πολιτική άπό τήν έλληνική κυβέρνηση. Κι' 
έπειδή τό νομοθετικό αύτό οίκοδάμημα διαμορφώθηκε γιά νά προωθήσει 
τά συμφέροντα τού πολυεθνικού μονοπωλιακού κεφαλαίου ή ένταξη θά όδη- 
γήσει στή διαιώνιση τού περιφερειακού δορυφορικού χαρακτήρα τής χώρας 
μας.
Τό Σύμφωνο τής Βαρσοβίας Αποτελεί τήν Αντίδραση τής Σοβιετικής "Ενω
σης στό ΝΑΤΟ. * Η Σοβιετική "Ενωση διατήρησε Γ . μέ τή βοήθειά του



τήν ήγεμονία της στήν ‘Ανατολική Ευρώπη καί έπέβαλε στσύς συμμάχους 
της πολιτική σύμφωνη μέ τά στρατιωτικά, οικονομικά καί πολιτικά 
συμφέροντά της. ϊό Σύμφωνο τής Βαρσοβίας είναι κι'αυτό όπως τό ΝΑΤΟ 
μέσο γιά τή διαίρεση τής Εύρώπης σέ σφαίρες έπιρροής καί άντιστρα- 
τεύεται κάθε προσπάθεια άδέσμευτης πολιτικής.
Τό συμπέρασμα είναι ούτε τό ΝΑΤΟ ούτε ή ΕΟΚ ούτε τό Σύμφωνο τής Βαρσο
βίας έξασφαλίζουν Αδέσμευτη έξωτερική πολιτική. Είνσι έπομένως Αναγ
καία ή δημιουργία νέων δομών στήν Εύρώπη μέ βάση τίς Ακόλουθες Αρχές:

*Η Εύρώπη είναι ένιαία.τήν Εύρώπη δέν Αποτελούν μόνο ο£ χώρες 
τής Κοινής 'Αγοράς Αλλά καί όσες δέν συμμετέχουν στήν Κοινή 'Αγο- 
ρά(π.χ. Αυστρία, Σουηδία) καί οΐ χώρες τής 'Ανατολικής Εύρώπης. 
Κάθε εύρωπαίκή πολιτική πρέπει νά άφορα τό σύνολο των ευρωπαϊκών 
χωρών καί νά μήν όδηγεί σέ διαίρεση τού ευρωπαϊκού χώρου.
* Η στενή συνεργασία Ανάμεσα στά εύρωπαΐκά κράτη έπιβάλλεται Από 
τό κοινό πολιτιστικό παρελθόν, τά κοινά οίκονομικα, καί κοινωνι
κά συμφέροντα.

3. 'II ευρωπαϊκή πολιτική δέν μπορεί νά έχει σά στόχο τή δημιουργία 
μιας νέας ύπερδύναμης, ή κοινωνία τ£η όποίαςθά είναι όργανωμέ¿η 
μέ βάση τίς Αρχές τού καπιταλισμού, δηλαδή ενός συστήματος πού 
θέλουμε νά καταργήσουμε στό τόπο μας. Στόχος της πρέπει νά είναι 
ένς γενικής μετασχηματισμός πού θά όδηγήσει στή δημιουργία μιάς 
'Ομόσπονδης Σοσιαλιστικής Εύρώπης.

4. Γιά τήν έπίτευξη τού στόχου αύτού θά πρέπει σέ μιά πρώτη φάση νά 
δημιουργηθεϊ ένα εύρωπαΐκό συλλογικό σύστημα Ασφάλειας, πού θά 
έπιτρέψει τόν βαθμιαίο, ίσόρροπο καί έλεγχόμενο Αφοπλισμό. Σέ μιά 
δεύτερη φάση νά πραγματοποιηθεί ή Αποδέσμευση Από όλους τούς στρα
τιωτικούς συνασπισμούς ώστε ή Εύρώπη νά άνεξαρτοποιηθεί Από τίς 
ΰπερδυνάμεις καί νά έχει δική της έξωτερική πολιτική. Σέ μιά τρί
τη φάση νά δημιουργηθεϊ σύστημα πολιτικής συνεργασίαςκαί οίκονομι- 
κών Ανταλλαγών βασισμένο σέ κοινούς θεσμούς.

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. δέν θά συνεχίσει τίς προσπάθειες γιά νά πετύχει τήν ένταξη 
τής 'Ελλάδας στήν ΕΟΚ, πού άλλωστε είναι πιό Αβέβαιη Από ποτέ? Θά 
προχωρήσει έπίσης στό πάγωμα τής Συμφωνίας Σύνδεσης μέ τήν ΕΟΚ, πού 
δεσμεύει τή χώρα μας μέχρι τό 1984 -σέ δ,τι Αφορά τήμείωση τών εισα
γωγικών δασμών γιά τά προϊόντα πού Αγοράζουμε Από τήν ΕΟΚ- μέχρις δτου 
ή Κοινότητα έκπληρώσει τίς ύποχρεώσεις της Από τή συμφωνία αότή σ'δτι 
Αφορά τά Αγροτικά προϊόντα καί τή χρηματοδότηση τής 'Ελληνικήςοίκονο*-



μίας. "Αν έπιτευχθεΐ ή ρύθμιση των θεμάτων αύτων ή ‘Ελλάδα θά πρέπει 
νά έπιδΦώξει τή σύναφη είδικής συμφωνίας, πού νά ¿^ασφαλίζει τύν έλ- 
ληνιχό ίλεγχυ πάνω στη διακίνηση έμπορίου, κεφαλαίου καί έργασίας.
*Η Νορβηγία 11“  συνάφει τέτοια είδική σύμφωνάι καί άνάλογη ρύθμιση 
προωθεΓ ή Γιουγκοσλαβία.



ΤΙ. * Η συνεργασία στή Μεσόγειο καί στά Βαλκάνια

Μέχρις δτου έπιτευχθεί ή ρύθμιση στδν ευρωπαϊκό χώρο, πού θά Ανοίξει
τό δρόμο γιά μιά ενιαία σοσιαλσιτικύ Ευρώπη ή Ελληνική Κυβέρνηση
θά πρέπει νά ροωθήσει ένεργά τήν βαλκανική συνεργασία καί τήν σύσ
φιγξη των υχέσεων μέ τίς χώρες τής Μεσογείου. Είδικώτερα:
Στό μεσογ/ειακό χώρο είναι Αναγκαία:
α) *Η απομάκρυνση τών ξένων στόλων, ή απομάκρυνση όλων τών πυρηνικών

όπλων, ή Αποδέσμευση τών παρακτίων χωρών Από πολιτικοστρατιωτικ 
κούς συνασπισμούς.

β) *0 συντονισμός τών προγραμμάτων έπενδύσεων καί τής έμπορευματικής 
πολιτικής, ή ένιαία αντιμετώπιση τής δράσης τών διεθνών όργανισμών 
πού σχηρίξουν τήν κυριαρχία τοΰδυτικοΰ μονοπωλιακού καπιταλισμού 
όπως ή Διεθνής Τράπεζα, Α ένιαία στάση στίς δαπραγμστεύσεις μέ 
τίς βιομηχανικές καπιταλιστικές χώοες στά πλαίσβα τού "διαλόγου 
Βορρά-Νότου". Μακροπρόθεσμα ή πολιτική αΰτή θά μπορούσε νά όδη- 
γήσει στή δημιουργία μιάς Μεσογειακής Οίκονομικής Κοινότητας.

Ύ) * Η ίδρυση ένός κοινού Κέντρου 'Ερευνών γιά τήν Ανάπτυξη τεχνολο
γίας, πού θά έξυπηρετεί τίς Ανάγκες τών μεσογειακών λαών.

0/Στό βαλκανικό χώρο θά πρέπει έπίσης νά έπιδιωχθεϊ:
α) 'Η Απομάκρυνση όλων τών ξένων στρατευμάτων καί βάσεων, ή δημιουρ

γία Αποπυρηνικοποιημένης καί Απυραύλου ζώνης, ή Αποδέσμευση Από 
πολιτικοστρατιωτικούς συνασπισμούς καί ή δημιουργία συλλογικού 
συστήματος Ασφάλειας.

β) *Η διεύρυνση των πολιτικών, οίκονομικών καί πολιτιστικών σχέσεων 
μέ στόχο τή δημιουργία θεσμών, πού θά έξασωαλίσουν τή μόνιμη συ
νεργασία.



Κ Ε φ Α λ η ι ο Γ *
Οί έστίες κρίσης 

I. * Η Απειλή στ <5 Αίγαίο

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει καταστήσει άπό καιρό κρυστάλλινα σαωή τή θέση του 
πάνω στή "διένεξη" Ανάμεσα στην ‘Ελλάδα καί τήν Τουρκία στό Αίγαίο.
1. *Η 'Ελλάδα έχει ύπογράψει τή σύμβαση τής Γενεύης τού 1958. Σύμ

φωνα μέ αύτή, τά νησιά μας έχουν ύφαλοκρηπίδα πού είναι έπακριβώς 
προσδιορισμένη. *Επε7ΐτείνεται πέραν άπό τήν αίγιαλίτιδα ζώνη μέ
χρι τό ισοβαθές τών 200 μέτρων άπό την έπιωάνεια της θάλΑασας 
άλλά κάί πέρα άπό τό όριο αύτό μέχρι τό βάθεος εκείνο πού τά τε
χνολογικά μέσα επιτρέπουν τήν έχμετάλλευσή της. *Η ηπειρωτική 
καί νησιωτική ύφαλοκρηπίδα τής ‘Ελλάδας άποτελοΟν σχεδόν μιαν 
Αδιάσπαστη ένότητα.

2.

*Η νησιωτική μας Υφαλοκρηπίδα τερματίζει τήν ήπείοωτική ύφαλοκρη
πίδα τής Τουρκίας. Δέν υπάρχει τουρκική ύφαλοκρηπίδα δυτικά των 
έλληνικών νησιών. *Η Τουρκία δέν αποδέχτηκε τή σύμβαση τού 1958 
καί δέν Αναγνωρίζει κατά συνέπεια τήν έλληνιχότητα τής νησιωτικής 
μας ύφαλοκρηπίδας. Γιά μάζ, γιά τήν ‘Ελλάδα, δέν ύπαρχει τίποτα 
άμφίσβητήσιμο σέ ό,τι άφορά τά κυριαρχικά μας δικαιώματα. Κι'αύτό 

πρέπει νά γίνει σαφές μιά γιά πάντα μέ τή δημοσίευση έπίση- 
μου χάρτη πού νά προσδιορίζει τά σύνορά μας.
‘Οποιαδήποτε χώρα έπιθυμεϊ μπορεί νά κάνει έόευνες στήν έπιφάνεια 
τής θάλασσας πέοαν άπ'τήν αίγιαλίτιδα ζώνη μας.
Οί έρευνες όμως στήν ύφαλοκρηπίδα μας (στό βωμό τής θάλασσας) εί
ναι δύο κατηγοριών: *Η π ρ ώ τ'η κατηγορία είναι καθαρά έπιστηοο- 
νικής φύσης -καί δέν έχει καμμιά σχέση μέ τήν Ανεύρεση καί πιθα
νή πρόθεση εκμετάλλευσης τού υποθαλάσσιου πλούτου. "Ερευνα τέτοιου 
τύπου Απαιτεί προηγούμενη Αδεια τής ελληνικής κυβέρνησης καθώς 
καί υποχρέωση τήςάλλης χώρας νά ανακοινώσει τά έπιστημονικά Απο
τελέσματα τών έρευνών της. Κάτω άπ'τίς σημερινές συνθήκες έντασης 
τών σχέσεων Ανάμεσα σέ μας καί στήν Τουρκάα, συνεχών τουρκικών 
προκλήσεων καί κατοχής τμήματος τής Κύπρου, δέν νοείται χορήγηση 
τέτοιας Αδειας στήν Τουρκία -καί έπομένως τό θέμα "έπιστημονικών" 
έρευνών είναι Ανύπαρκτο. ‘Η δ ε ύ τ ε ρ η  κατηγορία Αφορά έρευνες 
πού ΑποσκοποΟν στήν έκμετάλλευση τού ύποθαλάσσιου πλούτου. Τέτοιες 
έρευνες παραβιάζοι»ν εύθέως τά κυριαρχικά δικαιώματα τής ‘Ελλάδας



καί είναι έπσμένως Απαράδεκτες.
3. * Η τακτική τής Τουρκίας - μέ τήν καθοδήγηση τοΟ ΝΑΤΟ καί τών ΠΠΑ - 

είναι νά δημιουργήσουν νομικά προηγούμενα χρησιμοποιώντας τίς έρευνες 
τοΟ "Χόρα" σέ συνδυασμό μέ Απειλές, πιέσεις καί ταυτόχρονα μέ τή 
δημιουργία σύγχυσης γύρω άπό τό θέμα τών κυριαρχικών δικαιωμάτων τής 
‘Ελλάδας πάνω στή νησιώτικη ύφαλοκρηπίδα. Στόχος τους είναι ή δημιουρ 
γία κλίματος α ν ο χ ή ς  άπό τήν ‘Ελλάδα γιά τίς δήθεν "έπιστημονι- 
κές" τους έρευνες - πού στήν ουσία Αποτελούν καί παραβίαση τού έθνι- 
κου μας χώρου. Χρειάζεται στρατιωτική καί ήθική προετοιμασία γιά
τήν Αντιμετώπιση τών άμερικανοτουρκικών πιέσεων.

4. Πρέπει ταυτόχρονα νά έπακτείνουμε τήν αίγιαλίτιδα ζώνη μας στά δώ
δεκα μίλια - κάτι πού δικαιούμαστε μέ βάση τό διεθνές Δίκαιο. Λύτή 
καί μόνο ή πράζη δριστικά λύνει κάθε Αμφισβήτηση γιά τό μεγαλύτερο 
καί τό πιό ένδιαφέρον τμήμα τής νησιωτικής ύωαλοκρηπίδας μας. Γιά
τή διέλευση τών πλοίων Εένων χωρών θά καθορισθούν δίαυλοι, τών δποίων 
ή χρήση θά είναι έλεύθερη.

5. ‘Η Αποφασιστική στάση τής ‘Ελλάδας θά Απομακρύνει τή δυνατότητα πο
λέμου. Γιατί ή σύγχυση προτρέπει τόν Αντίπαλο νά δοκιμάσει τήν τύ
χη του - κάτι πού άελικά όδηγεΓ στή σύγκρουση.

6. *Η διεθνοποίηση τής κρίσης είναι σέ βάθος τής χώρας μας. ΤΤαοέχει 
στίς μεγάλες δυνάμεις τή δυνατότητα νά έπηρεάσρυν τήν έλληνική στάση.
*II ‘Ελληνική Κυβέρνηση δέν συνεχίζει τή διαδικασία τού Διεθνούς 
Δικαστηρίου τής Χάγης. Προϋπόθεση διαπραγματεύσεων μέ τήν Τουρκία 
είναι ή έκ μέρους της Αναγνώριση τού νομικού πλαισίου όπως τό καθορί
ζει ή διεθνής σύμβαση τής Γενεύης. Στόχος τών διαπραγματεύσεων ή 
διερεύνηση τών δυνατοτήτων έκμετάλλευσης τών πλουτοπαραγωγικών πόρων 
τού Αίγαίου στά πλαίσια μιας κοινής προσπάθειας όπου κάθε κράτος συμ
μετέχει στό προϊόν τής έκμετάλλευσης Ανάλογα μέ ό,τι τού Ανήκει.

/



Ή  πολιτική Λάθε έλληνικής Κυβέρνησης στό Κυπριακό πρέπει νά είναι 
πολιτικό ύποστήριξης πρός την Κυπριακό Κυβέρνηση πού είναι μόνη 
Αρμόδια νά Αποφασίζει πάνω στόν τρόπο καί τά μέσα υπεράσπισης των 
συμφερόντων του κυπριακού λαοΟ. *Η λύση τού Κυπριακού 6έν θά είναι 
ούτε σύντομη ούτε εύκολη. *Η Τουρκία δέν θά ύποχωρίσει παρά όταν 
ό διεθνής συσχετισμός δυνάμεων υποχρεώσει τίς ΗΠΑ καί τήν ΕΟΚ νά 
άποσύοουν τόν ύποστήριξη πού τής παρέχουν σόμερα καί νά Αποδεχθούν 
τήν Ανεξαρτησία, την ακεραιότητα τής Κύπρου καί τόν συμβίωση καί 
συνεργασία των ‘Ελληνοκυπρίων καί Τουρκοκυπρίων στά πλαίσια ένός ένι- 
αίου κράτους. Χρειάζεται λοιπόν κινητοποίηση γιά τόν έπίτευξη μιας 
όσο τό δυνατόν εύρύτερης διεθνούς συμπαράστασης στόν κυπριακό λαό. 
Χρειάζεται ΧΚΧάΧΧ0Χ«χΛ»ΚΚΧΚΧΧ«ΐΚΧ)ΙίίΧ|Ιβ*ΧίϋΙΧ>{(1- *¿«5 νά χρησιμοποιήσουμε 
κάθε μέσο πρόσφορο γιά τό διεθνοποίηση τού Κυπριακού καί τόν άσκηση 
πίεσης πάνω στην Τουρκία στά πλαίσια διεθνών όργανισμων. Χρειάζεται 
κατά τό διάρκεια τής μακρυάς αυτής πορείας ό συνεχής σταθερή ήθική 
καί Ολική συμπαράσταση στόν κυπριακό λαό γιά νά ξεπεράσει τά προ
βλήματα πού δημιούργησε ή τουρκική κατάχτηση.

III. ‘0 Αντίιμπεριαλιστικό Αγώνας

Γιά μάς, γιά τήν ‘Ελλάδα ό δρόμος πρός τήν εθνική Ανεξαρτησία σύύ- 
δέεται άρρηκτα μέ τήν πάλη ένάντια στόν ίμπεριαλισμό στην επεκτατική 
καί έπιθετική πολιτική τού διεθνούς μονοπωλιακού κεφαλαίου. Είναι 
γιά τούτο τόσο προϋπόθεση τής έθνικής αυτοδιάθεσής μας όσο καί χρέος 
μιάς έλληνιχής σοσιαλιστικής κυβέρνησης νά συμπαρασταθεί στις σοσια
λιστικές προοδευτικές δυνάμεις σ'όλόκληρο τόν κόσμο. Γό ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
θά υποστηρίξει γιά τούτο:
Τόν αγώνα των Παλαιστινίων γιά τήν επιστροφή στήν πατρίδα τους σέ 
μιά ειρηνική Μέση 'Ανατολή - έλεύθεοη ’.πό ξένες έπεμράσεις. Θά ανα
γνωρίσει τήν 'Οργάνωση γιά τήν 'Απελευθέρωση τής Παλαιστίνης σά νό
μιμο έκπρόσωπο τού παλαιστινιακού λαού.
Κάθε απελευθερωτικό κίνημα πού Αγωνίζεται γιά τήν αότοδιάθεση τών 
λαών ενάντια σέ άποικιοκρατικά ή ρατσιστικά καθεστώτα. Θά Αναγνω
ρίσει τίς Κυβερνήσεις τού Βιετνάμ καί τής Καμπότζης.
Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά έπιδιώξει:
Τήν Αναμόρφωση τού διεθνούς νομισματικού συστήματος σέ τρόπο ώστε



νά μή λειτουργεί σέ βάρος των χωρών πού παράγουν πρώτες Ολες.
Τήν Αναμόρφωση τών διεθνών δασμολογικών συμφωνιών ώστε νά μήν 
προασπίζουν κύρια τά συμφέροντα τον προηγμένων καπιταλιστικών 
χωρών. Τήν ένίσχυση τής θέσης τών έζαρτημένων χωρών στό διάλογο 
Βορρά - Νότου.
ϊή στενή οικονομική καί πολιτική συνεργασία μέ τίς αδέσμευτες 
χώρες.



Τμήμα Γ*

* Η πραγμάτωση τής κοινωνικές Απελευθέρωσης 

Κεφάλαιο Α*

Μέτρα γιά τήν οικονομικέ δημοκρατία

I. *Η Κοινωνικοποίηση



*Η Αποκατάσταση τής Ισότητας των πολιτών δέν είναι δυνατή χωρίς 
οίκονομική δημοκρατία. Οίκονομική δημοκρατία δέν όπάρχει όμως σή
μερα, γιατί ή οίκο νομική έξουσία βρίζεται στά χέρια τών λίγων έπι- 
χειρηματιών, πού είναι οί κύριοι των βασικών μονάδων παραγωγής. 
'Απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση γιά νά ύπάρξει οίκονομική δημοκρατία 
είναι οί βασικές μονάδες παραγωγής νά άνήκουν στό κοινωνικό σύνολο, 
νά κοινωνικοποιηθούν. Σά βασικές μονάδες παραγωγής δέν χαρακτηρί
ζουμε μόνο τίς μονάδες έκείνες πού έξυπηρετούν άμεσα τήν παραγωγή 
όπως τό έργοστάσιο. Μέ τόν όρο τούτο χαρακτηρίζουμε έπίσης όλους 
τούς κατευθυντήριους μοχλούς τής οίκονσμικής δραστηριότητας. Περι
λαμβάνονται άρα στίς βασικές μονάδες παραγωγής, οί μηχανισμοί τής 
χρηματοδότησης καί τού έμπορίου, περιλαμβάνεται κάθε οίκονομική μο
νάδα, πού άσχετα όπό τό συγκεκριμένο Αντικείμενο παίζει καθοριστικό 
ρόλο στήν οίκονομική ζωή τού τόπου.
* Η Κοινωνικοποίηση των βασικών μονάδων παραγωγής δέ σημαίνει άρνη
ση τής Ατομικής ίδιοκτησίας. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. δέν Αμφισβητεί τη δυνατό
τητα καί τό δικαίωμα τού κάθε πολίτη νά τού Ανήκουν, νά είναι κύριος 
τών Αγαθών, πού Απέκτησε χάρη στή δουλειά του ή τών μέσων πού χρειά
ζεται γιά νά έργασθεί. Τό Κίνημά μας Αναγνωρίζει καί έγγυάται τήν 
Ατομική Ιδιοκτησία. Τό Κίνημά μας δέν Αναγνωρίζει καί δέν έγγυάται 
έκείνη τήν Ατομική ίδιοκτησία, πού γίνεται μέσο έκμετάλλευσης καί 
καταπίεσης τού άλλου Ανθβώπου. Μέσο έκμετάλλευσης γίνεται ή ίδιοκτη
σία, πού παρέχειστόν Ιδιοκτήτη τή δυνατότητα νά καθορίζει τόν τρόπο 
δουλειάς, συμπεριφοράς, ζωής τών ύπολοίπων ' πολιτών, πού παρέχει έτσι 
καθοριστική οίκονομική έξουσία. Μέσο έκμετάλλευσης δέν είναι ούτε 
τό ένα,ούτε τά δύο διαμερίσματα, πού Αγόρασε κάάοιος μέ τίς οικονο
μίες του. *Η τιμή πού τό νοικιάζει δέν καθορίζεται αύτόβουλα Από 
τόν ίδιο Αλλά Από τίς γενικώτερες συνθήκες τής Αγοράς, π.χ. Από τό 
μίσθωμα πού ζητούν καί οί άλλοι ίδιοκτήτες διαμερισμάτων. Από τό 
κόστος ζωής. Από τό ρυθμό τού πληρωρισμού. Μέσο έκμετάλλευσης δέν 
είναι 6 Αγροτικός κλήρος, γιατί δ Αγρότης μόνος του δέν είναι σέ θέ
ση νά καθορίσει τίς τιμές τού προϊόντος του, γιατί ύπάρχουν χιλιάδες 
άλλοι Αγρότες, πού προσφέρουν έπίσης όμοια προϊόντα, ώστε ή άστοχη 
ή έκμεταλλευ*τική ένέργεια τού ένός νά μένει χωρίς έπιρροή στό 
κοινωνικό σύνολο. Μέσο έκμετάλλευσης δέν είναι τό κατάστημα τού 
παντοπώλη, τό ξενοδοχείο, τό έστιατόριο, ή μικροβιοτεχνία καί οί 
πολλές χιλιάδες μικροεπιχειρήσεις πού ύπάρχουν παντού στό τόπο μας, 
γιατί δέν μπορούν μόνες τους νά καθορίσουν είτε τόν τρόπο ζωής τών 
πολιτών είτε τήν πορεία τής οίκονομίας.



* Η σοσιαλιστική θεωρία βασίζεται στή σκέψη, ότι κάθε Εξαρτημένη 
Εργασία συνεπάγεται Εκμετάλλευση, γιατί δ Εργαζόμενος δέν Αμεί
βεται Ανάλογα μέ τήν Εργασία του. Ενα τμήμα τής Αξίας που παρά
γει κατακρατιέται άπό τδν Εργοδότη. *Η σκέψη τούτη, πού παραμέ
νει σημαντική σάν μέσο κατανόησης τοΟ τρόπου, πού λειτουργεί’ ή 
οίκονομίαι δέν μπορεί νά είναι καθοριστική γιά τήν όργάνωση τής 
οίκονομέας καί τής κοινωνίας σήμερα. Οί οικονομικές σχέσεις είναι 
σήμερα τόσο πολύπλοκες ώστε κάθε προσπάθεια νά άναδιοργανωθεί ή 
όλη οίκονομική ζωή μέ βάση τήν άρχή, ότι δέν πρέπει νά ύπάρχει 
κάμμι&ς μορφής Εξαρτημένη Εργασία θά δδηγούσε σ'Ενα χάος. 'Η κα
τάργηση τής Εξαρτημένης Εργασίας είναι ούτοπική. Εκείνο πού εί
ναι δυνατό καί πρέπει νά γίνει, είναι νά ρυθμισθοΟν οί συνθήκες 
τής Εξαρτημένης Εργασίας σέ τέτοιο τρόπο ώστε άπό τή μιά μεριά 
ή Αμοιβή τού Εργαζόμενου νά βρίσκεται σέ σ^έση μέ τήν παραγωγικό
τητά τουκαί τό γενικό μέτρο, τών Αμοιβών στό τόπο,άπό τήν άλλη με
ριά ό εργαζόμενος παρά τήν εξάρτηση νά Αναπτύσσει τίς ίκανότητές 
του, νά όλοκληρώνεται σάν άνθρωπος. *Η κοινωνικοποίηση δέν ταυ
τίζεται -όπως θέλουν πολλοί κακόβουλα νά τό παρουσιάσουν- μέ τήν 
κατάργηση τής Εξαρτημένης Εργασίας, άρα καί τόν τερματισμό κάθε 
ίδιωτικής Επιχειρηματικής δραστηριότητας. ‘Ακόμη καί στό σοσιαλι
στικό καθεστώς πού άποσκοπεί τό πρόγραμμα τούτο θά υπάρχουν ιδιω
τικές Επιχειρήσεις.
Καθοριστικό κριτήριο γιά τή κοινωνικοποίηση είναι ό περιορισμός 
τής οίκονομικής Εξουσίας.
Κοινωνικοποιούνται:
α) Οί τραπεζικές Επιχειρήσεις καί όλες οί Επιχειρήσεις τών όποίο>ν 

τό κεφάλαιο Ελέγχεται άπό τραπεζικές Επιχειρήσεις.
Σήμερα ύπάριδουν κρατικές τράπεζες (όπως ή Τράπεζα τής ‘Ελλάδος) , 
Ιδιωτικές τράπεζες τών δποίων τό κεφάλαιο Ελέγχεται άπό τό δη
μόσιο (όπως ή 'Εθνική Τράπεζα καί ή 'Εμπορική Τράπεζα) καί 
τράπεζες πού Ανήκουν Αποκλειστικά σέ ίδιώτες (όπως ή Τράπεζα 
Πίστεως) καθαρά Ιδιωτικές. "Ολες άνεξαίρετα οί Τράπεζες ύπά- 
γονται στό ίδιο καθεστώς τής κοινωνικοποιημένης Επιχείρησης.
Τραπεζικές Επιχειρήσεις Ελέγχουν πολλών μορφών άλλες Επιχειρή
σεις (όπως Ασφαλιστικές, βιομηχανικές κ.λ.π.). "Ολες οί Επι
χειρήσεις αΰτές ύπάγονται Επίσης στό καθεστώς τής κοινωνικο
ποιημένης Επιχείρησης.
Οί παγωμένες πιστώσεις τραπεζικών Επιχειρήσεων θά κεφαλοποιηθούν

»/· ·



α) Οί Αντίστοιχες μετοχές θά περιέλθουν στίς κοινωνικοποιημένες 
τράπεζες, σήμερα πολλές έπιχειρήσεις όχι μόνο δουλεύουν μέ ένα 
έλάχιστο ποσοστό, ίδίων ?<εφαλαίων, άλλά καί δέν έξυπηρετοΟν κα
νονικά τά κε<ράλαια μέ τά όποϊα δημιουργήθηχαν. Τά κεφάλαια αύ- 
τά, πού προέρχονται άπό τήν άποταμίευση τών έργαζομένων, πρέπει 
νά άνήκουν καί νά έλέγχονται άπό τό κοινωνικό σύνολο.

β) Οί μεταλλευτικές έπιχειρήσεις, έφ'όσον ό άριθμός των άπασχολου- 
μένων ξεπερνά στό σύνολο τού μεταλλευτικού συγκροτήματος (συμ
περιλαμβανομένων καί των θυγατρικών ή αδελφών έταιριών) τούς 
έκατό έργαζόμενους.

γ) Οί έπιχειρήσεις, οί όποιες διαθέτουν τά προϊόντα τους άποκλει- 
στικά ή κύρια στό Δημόσιο, έφ'όσον ό άριθμός των άπασχολουμέ- 
νων στήν έπιχείρηση ξεπερνά τούς έκατό.

δ) 01 έπιχειρήσεις πού διαθέτουν μονοπωλιακά ή δλιγοπωλιακή θέση 
στήν έλληνική άγορά ή σέ .σημαντικό τμήμα της έφ'όσον ό άριθμός 
των άπασχολουμένων στήν έπιχείρηση ξεπερνά τούς έκατό. Μονοπω
λιακά ή όλιγοπωλιακή θέση έχουν οί έπιχειρήσεις έχεϊνες, πού 
μόνες μπορούν νά προσδιορίσουν μόνες τους τίς βασικές συνθήκες 
παραγωγές καί ¿διάθεσης τού προϊόντος όπως (τιμές, όρους πωλήσοως)

ε) Οί μεταλλουργικές έπιχειρήσεις έφ'όσον τό σύνολο των άπασχολου- 
μένων τού έπιχειρησιακού συγκροτήματος (συμπεριλαμβανομένων καί 
τών θυγατρικών καί άδελφών έταιριών) ξεπερνά τούς έκατό.

στ) Οί έπιχειρήσεις βιομηχανικές ή έμπορικές, πού λόγω τού μεγέθους 
τής δυνάμεώς τους, τού ρόλου πού παίζουν γιά τήν οίκονομική άνά- 
πτυξη τής χώρας ή μιάς περιφέρειάς της άσκοΟν καθοριστική έπί- 
δραση στήν οίκονομία τού τόπου, έφ'όσον τό σύνολο τών άπασχολου
μένων ξεπερνά τούς έκατό.

ζ) Οί έπιχειρήσεις παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων, έφ'όσον άσχούν 
καθοριστικό ρόλο στήν παραγωγή καί διάθεση φαρμακευτικών προϊόν
των στήν έγχώρια άγορά.

η) Οί μεγάλες έπιχειρήσεις τού είσαγωγικού καί τού έξαγωγικού έμπο- 
ρίου. Μεγάλες θεωρούνται οί έπιχειρήσεις, οί όποϊες πραγματοποιούν 
πωλήσεις ύψηλότερες ποσοστού 10% τών συνολικών πωλήσεων τού κλά
δου καί άσκούν έτσι καθοριστική έπίδραση στήν οίκονομία τής χώρας.

*Η κοινωνικοποίηση πραγματοποιείται βαθμιαία. *Π κοινωνικοποίηση
κηρύσσεται μέ είδικό διάταγμα. Τό διάταγμα βλέπει τή διαδικασία Απο
ζημίωσης. Οί συμμετοχές δημοσίων έπιχειρήσεων, νομικών προσώπων δη-



μοσίου δικαίου, Ιδρυμάτων, κοινωνικών φορέων, δ πως δήμων ή τής 
έκλλησίας δέν όπάγονται στή διαδικασία τής Αποζημίωσης, άλλά τούς 
παρέχονται στά πλαίσια τοΟ γενικού προγραμματισμού οΐ πόροι τούς 
δποίους τούς έ^ασφάλιζε ή συμμετοχή τους. Μέτοχοι, τών όποίων τό 
ποσοστό συμμετοχής δέν ύπερβαίνει τό 1% τού κεφαλαίου, ανταλλάσ
σουν τίς μετοχές τους μέ όμολογίες, πού έζοφλοΟνται σέ καθορισμέ
νο χρονικό διάστημα καί προβλέπουν τιμαριθμική ρήτρα. Στίς ύπόλοι 
πες περιπτώσεις ή Αποζημίωση όρίζεται Ανάλογα μέ τή περιουσιακή 
κατάσταση' , τίς Ανάγκες καί τήν προσφορά τοΟ Αποζημιουμένου γιά 
τή δημιουργία τής έπιχείρησης. Σέ καμμιά περίπτωση ή Αποζημίωση 
δέν πρέπει νά ύποβοηθήσει τήν έπανασύσταση οικονομικής δύναμης, 
τήν δποία καί σκοπεύει νά καταργήσει ή κοινωνικοποίηση. 'Η Αποζη
μίωση χορηγείται σέ μορφή όνομαστικών όμολογιών, τέδν όποιων ή πλη 
ρωμή θά κλιμακωθεί χρονικά. Οί όμολογίες είναι μεταβιβαστές σέ 
περίπτωση θανάτου μόνο στή σύζυγο καί στά παιδιά τού κατόχου τους



II. Τό ξένο κεφάλαιο

Στόν τόπο μας ιδιαίτερη οίκονομική εξουσία ασκούν οί ξένες έπιχει- 
ρήσεις. Σήμερα κι*δλας ή ‘Ελλάδα βρίσκεται μέ πάνω Από τό 1/3 τής 
βιομηχανίας της κάτω άπό τόν ξένο Ελεγχο καί μέ τούς στρατηγικούς 
κλάδους δπως των χημικών προϊόντων κάτω άπό ξένο δλεγχο, πού φθά
νει άπό 45% μέχρι 95%. Γιά νά Αποκαταστήσουμε τόν έλεγχο τής κυ
βέρνησης πάνω στήν οικονομία τής χώρας πρέπει νά έπιόιώξουμε τή 
μείωση καί κατάργηση τής οικονομικής Εξάρτησής μας, άπό τά ξένα 
κέντρα λήψεως αποφάσεων. Πρέπει νά Απελευθερώσουμε τή χώρα μας 
άπό τά πολύπλευρα δεσμά πού δχουν έπιβάλλει τά μονοπωλκχκά συγκρο
τήματα τής Δύσης καί ιδιαίτερα τού Αμερικάνικου ιμπεριαλισμού.
Γιά τό σκοπό τούτο στόχοι μας θά είναι:
α) *Η κατάργηση όλων τών νόμων, πού προβλέπουν είδική μεταχείρι

ση τού ξένου κεφαλαίου στήν ‘Ελλάδα (π.χ. τού ν. 2637/1953).
β) * Η κοινωνικοποίηση τών Επιχειρήσεων πού ύπάγονται στό είδικό 

καθεστώς γιά τήν επένδυση ξένων κεφαλαίων, έφ'δσον δ Αριθμός 
των άπασχολουμένων στήν Επιχείρηση ξεπερνά τούς πενήντα ή οί 
πωλήσεις τής Επιχειρήσεων ύπερβαίνουν ποσοστό 10% τών συνολι
κών πωλήσεων τού Λλάδου. *Η κοινωνικοποίηση κηρύσσεται μέ εί
δικό διάταγμα, πού δρίζει τό τρόπο Αποζημίωσης. Κατά τόν καθο
ρισμό τής Αποζημίωνα λαμβάνεται ύπ'δψη προσφορά τής Επιχείρη
σης στήν Ανάπτυξη τής χιδρας. ‘Εξετάζεται Επίσης Αν δ Εμφανιζό
μενος σάν Επενδυτής είναι πραγματικά ξένη Επιχείρηση.

γ) *0 έλεγχος δλων τών ξένων Επενδύσεων μέ σκοπό νά διαπιστωθεί,
Εάν .πρόκειται πραγματικά γιά ξένων Επενδύσεων ή γιά Επενδύ
σεις Ελλήνων Επιχειρηματιών πού έξήγαγαν ή κατέχουν παράνομα 
στό Εξωτερικό συνάλλαγμα. Στήν τελευταία περίπτωση ή Επιχείρη
ση κοινωνικοποιείται.

δ) *Η αύστηρή Εφαρμογή οτίς υπόλοιπες Επιχειρήσεις τδύ είδικοΟ κα
θεστώτος (τών ξΕνων Επενδύσεων μέχρις δτου λήξουν τά προνόμια, 
πού παρέσχε τό διάταγμα έγκρισης τής Επένδυσης. ΣΕ όλες τίς 
Επιχειρήσεις Ελέγχεται, Εάν τηρούν τούς δρους πού Επέβαλε ή 
Εγκριτική πράξη καί Επιδιώκεται ή Αποφυγή ύπερτιμολογήσεων καί 
ύποτιμολογήσεων.

ε) *0 Αμεσος καί αύστηρός Ελεγχος δλων τών Εταιριών πού Εχουν Εγκα
τασταθεί στήν ‘Ελλάδα μέ βάση τήν νομοθεσία γιά τήν Εγκατάσταση



ε) ξένων έταιρειών γιά νά διαπιστωθεί άν έργάξωντσι σύμφωνα μέ 
τίε έπιταγές καί τίς προϋποθέσεις τοΟ νόμου. *0 περιορισμός 
ώρισμένων προνομίων πού παρέχει ό νόμος γιά τό μόνιμο υπαλλη
λικό προσωπικό τών έταιρειών.

στ) *Η άπαγόρευσις έψεξες αγορά γής Από ξένους πολίτςς. Ξένοι πο
λίτες ή έταιρείες πού έχουν στήν ιδιοκτησία τους έλληνική γή 
είναι υποχρεωμένοι νά τή μεταβιβάσουν σέ "Ελληνες σέ διάστημα 
τεσσάρων έτών.

£) Ανώνυμες έταιρεΕες καί έταιρεΕς περιωρισμένης εύθύνης στίς 
όποΕες ξένα συμφέροντα έλέγχουν περισσότερο άπό 25% κεφαλαίου 
δέν μπορούν νά έχουν στήν ίδιοκτησία τους γή στήν ‘Ελλάδα. 
‘Εφ'δσον ή έταιρεία κατέχει γή πρέπει νά έλέγχεται κατά 75% 
τουλάχιστον άπό έλληνικά κεφάλαια. Είκονική συμμέτοχά *Ελλή- 
ωων σέ έταιρεΕς άποτελεΕ Αδίκημα.

η) Ξένοι Απασχολούνται στήν ‘Ελλάδα μόνο έφ'όσον δέν ύπάρχει στήν 
‘Ελλάδα προσωπικό μέ τίς είδικές γνώσεις γιά νά άνταποκριθεΕ 
στίς Ανάγκες τής δουλειάς. 01 άδεις έργασίας των Αλλοδαπών, 
ίδίως σέ διευθυντικές θέσεις έπιχειρήσεων, όπου έκπληρούν Απο
στολή πού κάλλιστα θά μπορούσαν νά άναλάβουν “Ελληνες έργαζό- 
μενοι, Ανακαλούνται.

θ) Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. δέν είναι Αντίθετο μέ τή διεθνή οίκονομική συνεργα
σία. Θά συνεχίσει νά έπιδιώκει τήν έπένδυση ξένων κεφαλαίων 
στήν ‘Ελλάδα, Αλλά μέ τά Ακόλουθα κριτήρια:
αα) *Η έπένδυση πρέπει νά πραγματοποιείται μέ τέτοιο τρόπο 

ώστε νά έξασφαλίξεται ή λήψη τών Αποφάσεων στή χώρα μας. 
(Συμμετοχή τού ξένου έπενδυτοΰ τό πολύ κατά 49% στό κεφά
λαιο τής έπιχείρησης ή δάνειο άντί γιά συμμετοχή στό 
κεφάλαιο)·

ββ) * Η οίκονομική διαχείριση πρέπει νά είναι διαφανής καί νά
μή έπιτρέπει τήν έξαγωγή κεφαλαίων μέ ύπερτιμολογήσεις ή 
ύποτιμολογήσεις·

γγ) *Η έπένδυση θά πρέπει νά συμβάλει στήν αύτοδύναμη Ανάπτυξη 
τής οίκονομίας. Θά πρέπει μ'αύτήν νά έξασφαλίζεται ή οό- 
σιαστική έίσαγωγή τεχνολογίας, πού θά μπορεί ν'άξιοποιηθεΕ 
καί μετά τήν Αποχώρηση τού ξένου έπενδυτού. Οί έπενδύσεις 
πού σκοπό έχουν τήν Εδρυση έμπορικών έπιχειρήσεων μέ βιο
μηχανικό μανδύα, δέν θά είναι πιά δυνατές.



III Η αΰτοδιαγείοιση

*Η αύτοδιαχείριση δέν είναι ούτοπία. Μέχρι σήμερα τό μεγάλο κεφά
λαιο κατεύθυνε τό έκπαιδευτικό σύστημα μέ τέτοιο τρόπο, ώστε ή με
γάλη μάζα νά μένει Αμόρφωτη, έρμαιο τής προπαγάνδας, πολιτικής καί 
κοινωνικής, πού άσκούν οί κατέχοντες. Περιόρισε έτσι ή μεγαλοαστική 
τάξη συνειδητά τίς δυνατότητες τών έργαζόμενων, τού άφαίρεσε τήν 
Ικανότητα νά κατευθύνουν οί ίδιοι τίς ύποθέσεις τους. Σ'ένα καθε
στώς πού θά έπιδιώξει ό κάθε έργαζόμενος νά άπολαμβάνει γενικής 
παιδείας, νά έκπαιδεύεται σέ τεχνικές καί έπαγγελματικές σχολές, 
νά μαθαίνει νά άντιμετωπίζει οίκονομικά προβλήματα, οί έργαζόμενοι 
θά έχουν άπεριόριστα περισσότερες δυνατότητες άπό σήμερα.
Πρότυπα αύτοδιαχείρισης υπάρξουν σέ άλλες χώρες τού κόσμου. Τά πρό
τυπα τούτα μάς δείχνουν τούς περιορισμούς καί τίς δυσκολίες τού 
συστήματος. Πρέπει έμείς μέ βάση τίς ξένες έμπειρίες καί τά έλλη- 
νικά δεδομένα νά βρούμε τό σύστημα, πού αρμόζει στή χώρα μας καλύ
τερα. ‘Η αυτοδιαχείριση είναι στόχος πού θά πραγματοποιήσουμε βαθ
μιαία. Δέν θά είναι δυνατό άμέσως άφού πάρει τό Κίνημα τήν έξουσία 
νά έφαρμόσει καί σέ έκτεταμένη κλίμακα τήν αυτοδιαχείριση. Γιά τού
το σέ μιά πρώτη φάση θά πάρουμε τά μέτρα εκείνα, πού θά μάς έπιτρέ- 
ψουν νά σταθμίσουμε τόν τρόπο, τήν έκταση, τόν ρυθμό τών άλλαγών, 
χωρίς νά διακινδυνεύσουμε μέ άσκοπους πειραματισμούς τήν έξου- 
σία τών έργαζομένων καί τήν πορεία τής οίκονομίας. Σέ μιά δεύτερη 
φάση θά έφαρμόσουμε τίς άλλαγές τούτες άφού στεριώσοομε τήν έξουσία 
τών έργαζομένων. "Ας μή ξεχνάμε, ότι οί μεγάλες κοινωνικές άλλαγές 
πού όδήγησαν σέθεσμούς πού μοιάζουν σήμερα αύτονόητοι, έμοιαζαν κά
ποτε σάν άνέφικτα δράματα. Τούτο ίσχύει τόσο γιά τά κοινοβουλευτι
κή δημοκρατία όσο καί γιά τό συνδικαλιστικό Κίνημα. *Η άνοδος τού 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. στήν έξουσία θά άποτελέσει έπόμενα τήν άρχή μιάς μακρυάς 
περίοδού ούσιαστικών άλλαγών.
“Ολες οί κοινωνικοποιημένες έπιχειρήσεις θά ύπαχθούν στό ίδιο νομι
κό καθεστώς. Τά κύοια χαρακτηριστικά του θά είναι τά άκόλουθα:
α) * Η κοινωνικοποιημένη έπιχείρηση διοικείται άπό διοικητικό συμβού

λιο, στό όποίο συμμετέχουν:
αα) 'Εκρρόσωποι τών έργαζομένων στήν έπιχείρηση.
ββ) 'Εκπρόσωποι τού περιφερειακού συμβουλίου γιά παραγωγικές 

μονάδες πού έξυπηρετούν τήν περιφέρεια, ή έκπρόσωποι τής 
Κεντρικής Κρατικής άρχής, γιά παραγωγικές μονάδες πού έξυ-



α) ββ) πηρετούν όλόκληρη τή χώρα, καί Εκπρόσωποι τού περιφερεια
κού συμβουλίου τής περιφέρειας δπου ή έπιχείρηση έχει τήν 
κύρια έγκατάστασή της.

γγ) ‘Εκπρόσωποι τού δήμου ή τής κοινότητας πού έχει τήν έγκα
τάστασή της ή έπιχείρηση.

δδ) 'Εκπρόσωποι τοΟ Κεντρικού 'Οργάνου ή τού Περιφερειακού 
'Οργάνου Προγραμματισμού, Ανάλογα μέ τή σημασία τής έπι- 
χείρησηο.

εε) Εκπρόσωποι των καταναλωτών πού όρίζονται είτε άπό τήν αύτό- 
νομη υπηρεσία προστασίας των καταναλωτών είτε άπό τίς συν
δικαλιστικές όργανώσεις τών καταναλωτών.

β) Τό Διοικητικό Συμβούλιο έκλέγεται καί είναι ύπόλογο σέ συνέλευ
ση, πού άποτελείται άπό έκπροσώπους τών αύτών φορέων. Αλλά έχει 
πλατύτερη σύνθεση.

γ) Οί Εργαζόμενοι στήν έπιχείρηση συναποφασίζουν πάνω στόν τρόπο 
όργάνωσης καί λειτουργίας τής Επιχείρησης καί σ'όλα. τά θέματα 
τά σχετικά έμέ τό προσωπικό (προσλήψεις. Απολύσεις). Σέ κάθε 
έπίπεδο Αποφάσεων προωθείται ή συλλογική δουλειά καί εύθύνη.

6$ Τήν έπιχείρηση έκπροσωπεί ό Πρόεδρος τού διοικητικού συμβουλίου, 
πού έκλέγεται άπό τό συμβούλιο. *0 Πρόεδρος κατευθύνει στά πλαί
σια τών Αποφάσεων τού συμβουλίου τήν λειτουργία τής έπιχείρησης. 
Πρέπει νά Απασχολείται Αποκλειστικά στήν έπιχείρηση καί θά είναι 
Ασυμβίβαστη μέ τήν ίδιότητά του ή ταυτόχρονη Απασχόλησή του σέ 
Αλλη θέση.

ε) *Η κοινωνικοποιημένη έπιχείρηση έχει διοικητική αύτοτέλεια.
στ) * Η κοινωνικοποιημένη έπιχείρηση πρέπει νά Εξασφαλίζει τήν οίκο- 

νομική αύτάρκειά της. Πρέπει νά καλύπτει μέ τά έσοδά της τίς δα
πάνες διοίκησης καί Εκμετάλλευσης, τίς συνηθισμένες Αποσβέσεις 
τών έγκαταστάσεών της, τήν κάλυψη κάθε είδιους κινδύνων καί τήν 
αύτοχρηματοδότηση τών έπενδύσεων στό μέτρο πού όρίζει τό πρό
γραμμα. 'Εάν γιά τό δημόσιο συμφέρον ό Αρμόδιος φορέας προγραμ
ματισμού έπιβάλλει τή λήψη ώρισμένης Απόφασης, πού συνεπάγεται 
γι'αύτήν οίκονομικές Επιβαρύνσεις Ασυμβίβαστες μέ τήν Αρχή τής 
οίκονομικής αύτάρκειας (π.χ. τιμές χαμηλώτερες τού κόστους).
■'Ό φορέας πρέπει νά φροντίσει γιάν ~̂* Αποκατασταθεί στήν κοινω
νικοποιημένη έπιχείρηση ή ζημιά πού προκαλείται μ'αύτόν τόν τρόπο.

ζ) Τό διοικητικό συμβούλιο όφείλει νά συντάσσει σύμφωνα μέ τό πο-
·/· ·



Ο  λυετές πρόγραμμα, τό πρόγραμμα δουλείας τής Επιχείρησης · Τά τι
μολόγια τών προϊόντων ή ύπηρεσιδν πού παρέχουν οί κοινωνικοποιη
μένες Επιχειρήσεις καθορίζονται μετά άπό πρόταση τού διοικητικού 
συμβουλίου μέ άπόφαση τού άρμόδιου φορέα προγραμματισμοί!.

η) Κάθε κοινωνικοποιημένη έπιχείρηση ύπάγεται στόν έλεγχο τοΟ άρμό
διου φορέα προγραμματισμού, (Κεντρικού ή Περιφερειακού) . *Η 
Επιχείρηση όφείλει νά δίνει στόν άρμόδιο φορέα όλες τίς άπαραί- 
τητες πληροφορίες γιά τήν καταπόπισή του πάνω στή πορεία τών Ερ
γασιών τής Επιχείρησης καί τήν Εκτέλεση των προγραμμάτων έπένδσσης.

θ) *0 άρμόδιος φορέας Ελέγχου θά ύποβάλλει στό Περιφερειακό Συμβού
λιο ή στή Βουλή σέ τακτά διτστήματα, έκθεση γιά τή δραστηριότητα 
καί τήν οίκονομική κατάσταση τής Επιχείρησης καί θά άναφέρει τά 
μέτρα, πού θεωρεί σκόπιμα νά ληφθούν γιά τήν καλύτερη Επίτευξη 
τών σκοπών της. Στήν έκθεση τούτη Επισυνάπτονται έκθεση τού διοι
κητικού συμβουλίου, ίσολογισμός καί λογαριασμός άποτελεσμάτων 
χρήσης.



IV. Πρόγραμμα

Σέ notó βαθμό Ενδεικτικό, σέ notó βαθμό ύποχρεφτικό; Ilotd ή Επι
θυμητή αύξηση τοΟ Εθνικού είσοδήμκτος καί ποιά ή κατανομή τής 
αύξησης ανάμεσα στίς διάφορες κοινωνικές όμάδες; Πώς θά Επιδιωχ- 
θεί ή άρση τών άνισοτήτων; Ποιές οί σχέσεις μέ τό Εξωτερικό (Εξω
τερική Εμπορική πολιτική); τίς χώρες πού άναπτόσσονται; Κοινωνική 
καί άτομική κατανάλωση, κατανομή; Περιφερειακή Ανάπτυξη-κατανομή 
τών Επενδύσεων;
Συμμετοχή των αότοδιοικουμένων Επιχειρήσεων στήν Εκπόνηση τού προ
γράμματος;
'Εκπόνηση προγράμματος. Ποιοί θά είναι oí φορείς τοΟ προγραμματι- 
σμοΟ; ποιά θά είναι ή σύνθεσή τους; Περιφερειακοί καί τοπικοί φο
ρείς προγραμματισμοί); Ποιές Αποωάσρ-ις θά συζητιούνται καί θά παίρ- 
νονται σέ κάθε Επίπεδο (Επιχείρηση, τοπικό, Εθνικό); Ποιός θά εί
ναι 6 ρόλος κυβέρνησης, βουλής; Πώς θά κατατοπίζεται ή όλότητα πάνω 
στίς Αποφάσεις καί θά τίς Ελέγχει; Πώς θά γίνει ή κατανομή των πό
ρων; Προηγούμενη γνωμοδοτική διαδικασία καί τελική Απόφαση Από πο
λιτικά όργανα; Ποιός Επιφορτίζεται μέ τήν Εκτέλεση των Αποφάσεων;
Τό πρόγραμμα θά καθορίζει ποιά μέσα πράνει νά χρησιμοποιηθούν Από 
τήν Επιχειρησιακή Ενότητα γιά τή πραγματοποιήση τού πλάνου της (κε
φάλαιο, Εργασία); Θά Επιβάλλονται καί σέ ποιό βαθμό ποσοτικοί στό
χοι;
Θά καταρτίζονται διοικητικές συμβάσεις μέ βάση τίς όποίες κάθε κοι
νωνικοποιημένη μονάδα θά Αναλαμβάνει Απέναντι στό κοινωνικό σύνολο 
πού συμμετέχει στή διαχείρισή της καί στό Ανώτερο όργανο προγραμμα
τισμό όρισμένες ύαοχρεώσεις;
Σέ ποιό βαθμό θά Επιτόέπεται ή αύτοχρηματοδότηση; Στήν ίδιωτική; 
στήν κοινωνικοποιημένη Επιχείρηση; Ποιό ποσοστό Από τά κέρδη πρέπει 
νά μεταφέρει ή κοινωνικοποιημένη Επιχείρηση στό κέντρο;
"Ελεγχος τής πραγματοποίησης των στόχων τής Επιχείρησης; 'Από ποιόν 
καί μέ ποιό τρόπο; Σέ ποιά χρονικά δααστήματα;
Τό πρόγραμμα ποιό χρονικό διάστημα θά καλύπτει; Θά είναι Αντικεί
μενο καί μέ ποιό τρόπο τής διαμάχης των πολιτικών δυνάμεων;
Ποιά θά είναι τά κριτήρια τοΰ προγράμματος; τών Επενδύσεων στήν κοι
νωνικοποιημένη οίκονομία;



Στόν τομέα τής Ιδιωτικές οίκονομίας ή Αποδοτικότητα μέ τό κριτήριο 
τοΟ κέρδους;

Στόν τομέα τής κοινωνικοποιημένης οίκονομίας ή κοινωνική χρησιμό
τητα καί ή δαπάνα σέ έργασίο,; Μέ ποιά διαδικασία θά καθορίζεται 
*η κοινωνική χρησιμότητα λόγω τής πολυπλοκότητας τών στοιχείων 
πού πρέπει νά ληφθοΰν δπ'δψη (οίκοοομικές Ανάγκες, προστασία πε
ριβάλλοντος, συνθήκες έργασίας, Ανάπτυξη οίκόσμων, Απασχόληση , 
κ.λ.π.):



Κεφάλαιο Β*
Μέτρα γιά μιά νέα οίχονομική κολίη»^ αύτοδύναμης Ανάπτυξης

I
Γενικές Κατευθύνσεις τής Οίχονσμιχής Πολιτικής 

"Αξονες τής οικονομικής πολιτικής θά είναι:
1. *Η προστασία τοΟ νομίσματος κατά τοΟ πληθωρισμού καί τής κερδο

σκοπίας.
2. Δημοσιονομική πολιτική πού θά διατηρήσει Ισοσκελισμένα έξοδα 

καί έσοδα καί θά έπιδθώξει τή δικαιότερη κατανομή τού έθνικοΟ 
είσοδήματος·

3. *0 προγραμματισμός τής οίκονομικής δραστηριότητας μέσα άπό νέες 
δομές μέ στόχο:
αΤ τήν αύξηση τών μισθών καί τού είσοδήματος τών αγροτών καί 

τή μείωση τών κερδών των έπιχειρηματιών*
δ) τή διάρθρωση τής έσωτερικής ζήτησης μέ τέτοιο τρόπο ώστε 

νά εύνοηθεί ή παραγωγή προϊόντων, πού πολλαπλασιάζουν τή 
ζήτηση των έγχωρίων παραγωγικών συντελεστών, πού θά βελτιώ
νουν συνεχώς τόν παοαγωγικό μηχανισμό τής οίκονομίας*

γ) Τήν βιομηχανική Ανάπτυξη στά πλαίσια τής βελτίωσης τών συν
θηκών ζωής στήν έλληνική ύπαιθρο*

δ) τήν συστηματική προώθηση έργων ύποδομής σ'όλόκληρη τή χώρα 
καί κάθε έργου πού προορίζεται γιά συλλογική χρήση*

ε) τήν Ανάπτυξη τής αγροτικής παραγωγής γιά τήν πλήρη κάλυψη 
τής έσωτερικής ζήτησης*

στ) τήν Ανάπτυξη τών μικών καί μεσαίων έπιχειρήσεων καί τήν ένί- 
σχυση συνεταιριστικών μορφών όργάνωσης* 

ζ) τήν διατήρηση τού Ανταγωνισμού στους μή κοινωνικοποιημένους 
τομείς, τήν άρση τών πολλαπλών περιορισμών στήν άσκηση τών 
έπαγγελμάτων καί τήν ίδρυση τών έπιχειρήσεων.

Γιά νά έπιτύχει τούς στόχους!, τούτους ή κυβέρνηση έκτος άπό τά μέ
τρα πού άναφέραμε (κοινωνικοποίηση, προγραμματισμός, έλεγχος τού 
τραπεζικού συστήματος) θά έπιδιώξει:
α) *0 έλεγχος τών διακινήσεων συναλλάγματος νά γίνει πιό άποτελε-



α) σματικός γιά νά καταπολεμηθούν ιδιαίτερα οί ύποτιμολογήσεις 
καί οί όπερτιμολογήσεις. Κάθε πολυεθνική έταιρεία μέχρις δτου 
κοινωνικοποιηθεί θά πρέπει νά προγραμματίσει καί νά δηλώσει 
τίς προβλεπόμενες κινήσεις κεφαλαίων γιά μιά διετία τουλάχι
στον.

3) Νά καταρτίσει συμφωνίες με’τούς έκπροσώπους τών έπιχειρήσεων κα
τά κλάδο γιά τή πολιτική των τιμών πού θά Ακολουθήσουν. Οί έπι- 
χειρήσεις πού συμμετέχουν στήν κοινή πολιτική τιμών θά διευκο
λυνθούν κατά προτεραιότητα στή χορήγηση πιστώσεων.

γ) Νά Αναπτύξει τή συνεταιριστική όργάνωση των παραγωγών καί κατα
ναλωτών ώστε νά συμπιεσθούν καί νά έξαφανισθούν τά κέόδη τών 
μεσαζόντων.

δ) Νά μειώσει τίς άντιπαραγωγικές δαπάνες (π.χ. σέ διαφήμιση, κτί
ρια, πολυτελέςι έγκαταστάσεις, άγορά μηχανικού έ;οπλισμού, πού 
δέν είναι Ακόμη Αναγκαίος)είτε μέ φορολογικά μέτρα είτε μέ έλεγ
χο τών πιστώσεων είτε μέ Λπ'εύθείας συνενόηση τών όργάνων προ
γραμματισμού μέ τίς ένδιαφερόμενες έπιχειρήσεις (καθορισμός πο
σοστού τήςσυνολικής δαπάνης τής έπιχείρησης, πού μπορεί ν'άφιε- 
ρώνεται σέ ώρισμένους σκοπούς)·

ε) Νά καταπολεμηθούν Αποτελεσματικά κοινοπραξίες έπιχειρήσεων πού 
σκοπό έχουν τόν καθορισμό τών όρων παραγωγής καί διάθεσης τών 
προϊόντων. *Η σχετική νομοθεσία θά συμπληρωθεί.

στ) *Η μαύρη άγορά ζεί καί διατηρείται είτε μέ τήν Ανεπάρκεια ένός 
Αγαθού είτε μέ τήν έλπίδα τής Αποχώρησης τής κυβέρνησης όσον 
Αφορά τά μέτρα πού συμπιέζουν τό κέρδος της. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά φρον
τίσει τά βασικά είδη -σέ Αντιδιαστολή μέ τά είσαγόμενα είδη πο- 
λυτελέίας γιά ένα στρώμα έλαχίστων Ανθρώπων- νά ύπάρξει ή Απα
ραίτητη έπάρκεια. Θά φροντίσει έπίσης νά προγραμματίσει τά μέτρα 
του καί νά έφαρμόσει μέ συνέπεια τά πολιτική του, έτσι ώστε κάθε 
κερδοσκοπία πάνω σέ πιθανές ΰπαναχωρήσεις του νά είναι μάταιη.
Γιά νά πετύχει μιά τέτοια πολιτική είναι όμως Αναγκαία καί ή συ
νεχής ύποστήριξή του Από τίς μάζες. Γιατί τότε μόνο θά έχει τή 
δυνατότητα νά άντισταθεί Αποτελεσματικά στίς συνεχείς πιέσεις 
τού κεφαλαίου.

Οί Αστοί οίκονομολόγοι έχουν διαδόσει τήν Αντίληψη, ότι ή καταπολέμη
ση τών φαινομένων, όπως 6 πληρωρισμός είναι δυνατά μόνο μέ ώρισμέναέ 
"κλασσικά" μέτρα, όπως αύξηση τού έπιτοκίου, μέτρα πού μπρρούν νά έπι- 
βληθούν μόνο Από κυβέρνηση πού Ασπάζεται τό καπιταλιστικό σύστημα
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όργάνωσης τήςοίκονομίας. 'Η έξέλιξη έχει δείξει, ότι τά ποίιυθρυλού- 
μενα αύτό μέτρα δέν είααι Αποτελεσματικά. Γιατί συνεχίστηκε στή χώ
ρα μα£ Ιντατικά 6 πληθωρισμός καί μετά τό 1974; Γιατί ύπάρχει πάντα 
διαρροή συναλλάγματος; Τά μέτρα δέν είναι άποτελσματικά γιατί ο£ 
αίτίες τής οίκονομιχής κρίσης είναι δομικές. *Η Ανεργία είναι π.χ. 
Αποτέλεσμα τής Αναγκαστικής συστηματικής έπιδίωξης τών έπιχειρήσεων 
στό καπιταλιστικό σύστημα, νά μειώσουν τό Απασχολούμενο προσωπικό. 
Γιά τούτο καί ή κρίση μόνο μέ δομικές Αλλαγές μπορούν νά καταπολεμη
θούν. Τά καπιταλιστικά ήμίμετρα δέν όδηγούν πουθενά. *Η λύση βρίσκε
ται στή διαφορετική όργάνωση τής οίχονομίας καί αύτή τή διαφορετική 
όργάνωση θά ¿πιδιώξει τό ΠΑ.ΣΟ.Κ.



Οί διαφορές άνάμεσα στά εισοδήματα στήν 'Ελλάδα είναι τεράστιες καί
συνεχίζουν νά αύξάνωνται. Οί πλόύσιοι γίνονται όλο καί πιό πλούσιοι
οί φτωχοί σέ σύγκριση μέ τούς πλούσιους πιό φτωχοί.
Γιά τή μείωση τών εισοδηματικών διαφορών θά ληφθοΰν τά έξής μέέρα;
α) *Η φορολογία τών είσοδημάτων κινητών Αξιών, ή δποία έπιτρέπει σή

μερα στά μεγάλα εισοδήματα νά καταβάλουν φόρ χαμηλότερο έκείνου, 
τδν όποίο θά έπρεπε νά πληρώνουν μέ βάση τό γενικό φόρο είσοδή
ματος, θά Αναμορφωθεί ώστε τό ποσοστό τού φόρου νά είναι Ανάλογο 
τού φόρου έπί τού εισοδήματος.

β) τό ποσοστό τοΟ φόρου γιά τά μεγάλα είσοδήματα θά αύξηθεί. Σήμερα 
γιά τίςπρώτες 110.000 δρχ. φορολογητέου είσοδήματος 6 μέσος (πραγ
ματικός) ό συντελεστής είναι 8% περίπου καί μέχρι τού ποσού τών 
600.000 δρχ. ό μέσος φορολογικός συντελεστής αύξάεεταισταθερά 
κατά 4% ¿περίπου άνά 100.000. Στή συνέχεια όμως καί μέχρι τό πο
σό τού 1.000.000 ό ιΐέσος συντελεστής αύξάνει μόνο κατά 2% περί
που άνά 100.000, πάνω δέ άπό τό ποσό τδύ 1.000.000 δρχ. ό ρυθμός 
αύξήσεως τού ρολοφοκικοΰ συντελεστοΰ όλο καί φθίνει. Είναι Απα
ράδεκτο νά φορολογούνται έτήσια είσοδήματα ένός καί δέκα έκατομ- 
μυρίων μέ τό ίδιο ποσοστό.

γ) Τά ποσοστά φόρου γιά τά χαμηλά καί μεσαία είσοδήματα θά μειωθούν 
αίσθητά.

δ) Γιά τήν καλύτερη έφαρμογή τήςάρχής τού φορολογικού διαφορισμού 
τών είσοδημάτων θά έπιδιωχθεί:
αα) *Η αύξηση τού Ανωτέρω όρίου έκπτώσεως στό είσόδημα Από μισθω

τές ύπηρεσίες (σήμερα 40.000 δρχ. αύξησή τού στό διπλάσιο 
τουλάχιστον).

ββ) *Η κατάργηση τήςάφορολόγητης έκπρωσης γιά τά έλεύθέρια έπαγ- 
γέλματα.

γγ) Θά έπιβληθεί συμπληρωματικός προοδευτικός φόρος στά είσοδή
ματα άπό κεφάλαιο 3-6%, (συμπεριλαμβανομένων καί τών είσο
δημάτων έξ Ακινήτων) έφ'όσον τά είσοδήματα αύτά δέν ύπόκειν- 
ται στό φόρο έπί τής περιουσίας.

ε) Τό έκπιπτόμενο, άπό τό φορολογητέο είσόδημα ποσό θά ίσούται μέ 
τό έλάχιστον δριον συντηρήσεων, πού δέ θά πρέπει νά ύπολαίπεται 
κατά πολύ τού μέσου κατά κεφαλή έθνικού είσοδήματος. (Αύξησή 
του σέ 80.000 δρχ.). Στό ίδιο ποσό καθορίζεται τό έκπιπτόμενο



ε)
στ)

η)

θ)

ι)

ία)

tß)

ιγ)

ιδ)

είσόδημα γιά κάθε μέλος τής οικογένειας.

Γιά νά υπάρξει σαφήνεια γύρω Από τίς φορολογικές υποχρεώσεις 
θά ένιδιωχθεί νά καθορισθούν οί φορολογικές ύποχρεώόεις τού 
φορολογουμένου γιά μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα (τρία χρόνια) 
μέ βάση συμβάσεις μεταξύ φορολογουμένου καί φορολογικής άρχής.
Τά στοιχεία καί βιβλία τοΟ φορολογουμένου είναι υποχρεωτικά 
γιά τήν 'Εφορία, έφ'δσον τηρούνται μέ τό νόμιμο τρόπο. *0 νόμι
μος τράπςο τηρήσεως των βιβλίων καί στιχείων θ'άπλουστευθεί.
Οί κ λ ίμ α κ ες  είσοδήματος στή φορολογία, είσοδήματος κα ί ο ί  προ- 
βλεπόμενες έκπτώ σεις Αναπροσαρμόζονται σύμφωνα μέ τήν έξέΧ ιξη  
τού τιμάριθμου γ ιά  νά μήν έπ έρχεται αύξηση χού φορολογικού 
βάρους.

Θά έπιδιωχθεί ή φορολογία κάθε ύπεραξάας έφ'όσον ξεπερνά τήν 
τιμαριθμική άνοδο καί τή στιγμή τής πραγματοποίησής της.
Θά καταπολεμηθεί ή φοροδιαφυγή μέ τή δημοσίευση των φορολογικών 
δηλώσεων καί οΰσιαστό έλεγχο τού πόθεν έσχες στό έπόπεδο των με
γάλων είσοδημάτων.
*0 φόρος έπί τής άκινήτου περιουσίας θά διαμορφωθεί σέ φόρο έπί 
τής περιουσίας. Θά καθορισθεί προοδευτική κλίμακα γιά τό φόρο 
έπί τήςπεριουσίας.
Θά αύξηθούν τά ποσοστά τού φόρου κληρονομίας γιά τέε μβγάλες 
περιουσίες πού διαιωνίζουν τήν οίκονομική έξουσία στά χέρια 
λίγων οικογενειών. Θά άναμορφωθεί ό φόρος κληρονομιάς σέ τρόπο 
ώστε νά μή καταβάλλωνται γιά τά ίδια περιουσιακά στοιχεία λόγω 
έλλεπαλλήλων θανάτων πολλαπλόέ^φόρος (θάνατοι γονέων) καί νά 
άποφευχθούν κοινωνικά προβλήματα (θάνατος ένός συζύγου όταν 6 
άλλος βρίσκεται σέ προχωρημένη ήλικία).
Θά είσαχθεΐ 6 φόρος έπί τής προστιθέμενης άξίας σά μόνος έμμεσος 
φόρος. ***

Φόροι έπί τού είσοδήματος τών νομικών προσώπων θά αύξηθεϊ τό 
ποσοστό φόρου θά φθάσει μέχρι καί 50% τών κερδών. Θά καθορισθοΟν 
ποσοστά γιά τή σχέση τών γενικών έξόδων καί τών άποσβέσεων πρός 
τά κέρδη. Τά γενικάέξοδα καί οί Αποσβέσεις δέ θά μπορούσαν έτσι 
νά ξεπερνούν ώρισμένο ποσοστό τών κερδών.
Γιά νά είναι δυνατή ή γνώση τού φορολογικού συστήματος θά κωδι- 
κοποιηθούν οί φορολογικοί νόμοι. Στή κωδικοποίηση θά διατυπωθούν 
Αφού έπανεξεταστούν οί παρεχόμενες έκπτώσεις καί Απαλλαγές.

./



θά Αναθεωρηθεί τό δλο σύστημα των δημοτικών φόρων καί τελών γιά νά 
άπλουστεθεί ή φορολογική νομοθεσία. Θά έπιδιωχθεί ή κατάργηση όλων 
τών ειδικών φορολογιών καί τελών καί ή χρηματοδότησητής δημοτικής 
δραστηριότητας άπό τούς καθολικούς φόρους. Τέλη καταβάλλονται στούς 
δήμους μόνο γιά ειδικές υπηρεσίες. Γιά τήν έγκατάσταση βιομηχανικών 
έγκαταστάόεων καί δευτερευουσών κατοικιών προβλέπεται ειδικός φόρος 
έγκαταστάσεως Ανάλογος τής έπένδυσης καί τών Απαιτουμένων έργων ύπο- 
δομής. *0 φόρος τούτος θά καθορίζεται £μέ Ενιαία κριτήρια.
Θά Επιδιωχθεί ή κατάργηση όλων τών τελών καί τών είσφφρών ύπέρ τρί
των. Σήμερα τό κόστος ώρισμένων ύπηρεσιών είτε είναι Απρόβλεπτο 
είτε Επιβαρύνεται άδικαεολόγητα άπό φόρους καί τέλη ύπέρ τρίτων.
Οι φόροι, τά τέλη καί οΐ εισφορές αύτές Επιπρόσθετα, πολλαπλασιά
ζουν τή γραφειοκρατική δουλειά, δυσκολεύουν τή διεκπεραίωση έργα- 
σιών καί καταταλαιπωρούν τό κοινό. *Η Ενοποίηση τού συστήματος 
ύγείας καί συντάξεως θά έχει σά συνέπεια όλοι οί ειδικοί τούτοι 
πόροι νά διοχετεύονται πρός τό ίδιο κοινό ταμείο. Θά μπορούν Επο
μένως νά άντικατασταθούν μακροπρόθεσμα άπό τή κρατική Επιδότηση. ***

*** |,γ) Μετά τήν εισαγωγή τού φόρου τούτου θά έπιδιωχθεί ή κατάρ
γηση όλων τών υπολοίπων φόρων όπως τού φόρου κύκλου Εργα
σιών, τού φόρου έπί τών μισθών, καί ήμερομισθίων, ό ειδι
κός φόρος έπί τών είσαγομένων, ό ειδικός φόρος κατι.νάλώσε- 
ως τού 1958, τά τέλη χαρτοσήμου κ.λ.π.
Θά διατηρηθούν ot φόροι πολυτελείας στό μέτρο πού 0έ θά 
είναι δυνατή ή ένταξή τους στό φόρο προστιθέμενης Αξίας.



1. *Η κοινωνικοποίηση τού τραπεζικού συστήματος θά έχει σά συηέπεια 
τήν ριζική άναδιοργάνωσή του. Θά πρέπει νά έΕακολουθήσουν νά υ
πάρχουν περισσότερες τράπεζες, ώστε νά είναι Ικανοποιητική ή έξυ· 
πηρέτηση τού κοινοΟ. "Ομως:
α) Θά πρέπει νά ύπάρξουν γιά εΐδικές μορφές πιστώσεων, είδικοί 

τραπεζικοί όργανισμοί (π.χ. τράπεζα γιά τή χρηματοδότηση 
των δήμων καί κοινοτήτων, τράπεζα γιά τή χρηματοδότηση τών 
μικρομεσαίων έπιχειρήοεων κ.ο.κ.).

3) Θά πρέπει νά ϋπάρξει περιφερειακή όργάνωση τού τραπεζικού 
συστήματος, ώστε σέ κάθε περιφέρεια τής χώρας νά υπάρχει 
τραπεζικός δργανισμός γιά τά προδληματά της.

γ) Θά πρέπει νά έλεγχθεί ή σημερινή πληθώρα των ΰποκαταστημά- 
των, πού δέν συναγωνίζονται σέ υπηρεσίες πρός τό κοινό άλλά 
σέ δαπανηρές έγτιαταστάάε ι ς.

δ) Θά καταργηθοΟν τά πρακτορεία καί ύποκαταστήματα τών ξένων 
τραπεζών.

2. *Η τραπεζική χρηματοδότηση τοΟ ίδιω τικοΟ τομέα τής ο ίκ ο νο μ ία ς , 
έφ'δσον όδηγεί στή δημιουργία έπ ιχειρ ή ο εω ν, πού καλύπτουν τ ίς  
προϋποθέσεις κοινω νικοποίησης θά συνδυάζεται μέ τήν κεφαλαιου
χ ικ ή  συμμετοχή τοΟ κοινω νικού συνόλου στήν έπένδυση.

3. Τή κατεύθυνση τής χρηματοδοτικής πολιτικής θά άναλάβει τό Κεντρι
κό "Οργανο ΠροδραμματισμοΟ. *Η Νομισματική 'Επιτροπή καφαργείται. 
*Η χρηματοδότηση άπό τίς τράπεζες θά παρέχεται σύμφωνα μέ τίς* 
έπιταγές τού προγράμαμτος, μέ σκοπό τήν πραγματοποίηση τών 
στόχων του. 'Αφού έξασφαλισθεί ή πλήρης χρηματοδότηση τών τομέων 
πού καθορίζει τό πρόγραμμα,*οί τράπεζες θά είναι έλεύθερες στή 
διαχείριση τών διαθεσίμων τους, πάντα σέά γενικά πλαίσια τού 
προγράμματος·
ΟΙ όροι χρηματοδότησης θά είναι τυποποιημένοι καί ένιαίοι. 'Αντα
γωνισμός άνάμεσα στίς Τράπεζες θά είναι δυνατός ώς πρός τίς παρε
χόμενες ύπποεσίες.
Τά κριτήρια χρηματοδότησης θά Αναθεωρηθούν. *Η σημερινή Αποψη, 
ότι κριτήριο γιά τήν παροχήπιστώσεων, πού ε ίανι σύμφωνα μέ τό 
νόμο δυνατές Αποτελεί ή &πό μέρος τής έπιχείρησης παροχή Ικανο
ποιητικής Ασφάλειας είναι άνασχετική τής οίκονομικής δραστηριό-



3. τητας. Τά κριτήραι τής χρηματοδότησης θά εΐααι κατά χόριο λόγο 
Αναπτυξιακά. Θά έξατάζεται dv ή έπένδυση θά συμβάλει ττήν otxo- 
νομιχή αότοδυναμία τής χώρας* άν προωθεί τήν Ανάπτυξη έγχώριας 
τεχνολογίας* Αν ύποβοηθεΐ τήν περιφερειακή πολιτική καί τή πραγ
ματοποίηση των προγραμμάτων δημοσίων έπενδόσεων.

4. "Ολα τά δάνεια* πού έχουν χορηγηθεί oró παρελθόν, θά έλεγχθούν 
ώς πρός τόν τρόπο χρησιμοποίησής τους. "Οσους δέν χρησιμοποίη
σαν τά δάνεια σύμφωνα μέ τούς όρους πού χορηγήθηκαν θά έπιβλη- 
θσΟν οί νόμικές κυρώσεις.

5. Γιά τήν καλύτερη έξυπηρέέηση τοΟ καινού θά έπιδιωχθεί ή όλη έξυ- 
ϊνηράτηση τής χρηματικής συναλλαγής μέ τό Δημόσιο καί τίς κοινωνι
κοποιημένες έπιχειρήσεΐΓ Χπ.χ. πληρωμή λογαριασμών OTE* ΔΕΗ,κ.λ.π) 
νά πραγματοποιείται μέ τή βοήΜια των τραπεζών.



IV. *Αποταμίευση

*0 πληθωρισμός έχει σά συνέπεια νά χάνουν τά Αποταμιευόμενα χρή
ματα καθημερινά τήν Αξία τους. ‘Ο τόκος ήόλις έπαρκεϊ γιά νά άν- 
τισταθμίσει τήν Απώλεια τής Αξίας τοΟ χρήματος, όταν δ πληθωρι
σμός έχει χαμηλό ρυθμό αύξησης. Γιά νά ένισχυθεϊ ή Αποταμίευση 
πρέπει νά καταπολεμηθεί ή Απώλεια τής Αξίας τοΟ Αποταμιευμένου 
χρήματος. Σήμερα, ό πληθωρισμός έξασφαλίζει τή χρηματοδότηση 
των έπιχειρήσεων μέ τΑ χρήματα των μικρών Αποταμιευτών χωρίς 
οι Αποταμιευτές νά παίρνουν τήν Αντιπαροχή πού δικαοοΟνται.
Γιά τούτο πρέπει νά συνδεθεϊ ή παροχή τής Τράπεζας πρόςτήν ού- 
σιαστική παροχή τοΟ Αποταμιευτοΰ, πρέπει νά Αυξάνεται δ τόκος 
σέ συνάρτηση μέ τή μεταβολή τοΟ τιμάριθμου. *0 συσχετισμός θά 
ίσχύσει βέβαια μόοο γιά ^»ύς μακροπρόθεσμες καί μεσοπρόθεσμες 
καταθέσεις (6μήνες καί Ανω).

2. *Η ϊίοινωνικοποίηση τού χρηματοδοτικοΟ συστήματος θά έπιτρέψει 
τήν καλύτερο προγραμματισμό τόσο τής προσέλκυσης τής Αποταμίευ
σης, όσο καί τής διοχέτευσής της σέ παραγωγικές Αποταμίευσης.
Θά μελετηθούν καί θά έφαρμοσθούν κίνητρα γιά τήν Αποταμίευση (π.χ. 
διπλασιασμός τού ποσοστού τού τόκου σέ περίπτωση Αποταμίευσης 
τμήματος τού μισθού γιά μακρύ χρονικό διάστημα).

3. Τό χρηματιστήριο θά διατηρηθεΓ σά θεσμός πού θά βοηθήσει τήν προ
σέλκυση τής λαϊκής Αποταμίευσης στά Αξιόγραφα Ιδιαίτερα σέ δμολο- 
γίες κοινωνικοποιημένων έπιχειρήσεων καί σέ μετοχές μικτών έπι
χειρήσεων. Θά δημιουργηθεΓ τύπος λαϊκής μετοχής-δμολογίος πού 
θά προβλέπει τήν καταβολή ένός έλάχιστού ποσοστού σταθερού μερί
σματος, πού θά αύξάνεται Ανάλογα μέ τ'α κέρδη. *Η εισαγωγή μετο
χών στό χρηματοστήριο θά είναι ύποχρεωτική γιά έπιχειρήσεις ώρι- 
σμένου μεγέθους. Οΐ έπιχειρήσεις αύτές θά ύποχρεούνται νά διαθέ
τουν ώρισμένο τμήμα τού κεφαλαίου τους γιά τήν κάλυψη τής λαϊκής 
Αποταμίευσης. *Η είσαγωγή μετοχών στό χρηματιστήριο θά συνεπάγε
ται όπως σήμερα τόν έλεγχο τής έπιχείρησης Από αρκετούς λογιστές.
01 ύκήρχουσες έταιρεϊς Αμοιβαίων κεφαλαίων μιά πού Ανήκουν στίς 
κοινωνικοποιημένες Τράπεζες θά Αναδιοργανωθούν. Κάθε έπιχείρηση 
πού θά είσάγει τίς μετοχές στό χρηματιστήριο θά είναι ύποχρεωμέ- 
νη νά διαθέτει ποσοστό τού κεφαλαίου της στούς δργανισμούς αύτούς.



Τό Κεντρικό Συμβούλιο Προγραμματισμού θά καθορίσει τούς τομείς βιο
μηχανικές Ανάπτυξης τής χώρας μέ κριτήρια:
α# Τήν αυτοδυναμία τήςοίκονομίας. Θά Αναπτυχθούν βιομηχανίες πού 

θά μειώσουν τήν έξάρτηση τής χώρας άπό τό έξωτεριχό (θά δημι- 
ουργηθεί π.χ. βιομηχανία τηλεπικοινωνιακού ύλικού).

β) Τήν άξεσποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων τής χώρας, *Η έπε- 
ξεργασία των έλληνικών δρυκτών σέ βιομηχσ,νικά προϊόντα πρέπει 
νά γίνεται μέσα στή χώρα.

γ) Τήν υποκατάσταση τών είσαγωγών. Σήμερα είσάγεται Πληθώρα προϊ
όντων, πού μπορούν νά παραχθοΰν στήν ‘Ελλάδα σέ καλή ποιότητα, 
έπειόή οί ιδιώτες έπιχειρηματίες καί οι δήθεν Αναπτυξιακοί φο
ρείς όπως ή ΕΤΒΑ άδιαφόρησαν γιά τήν ανάπτυξη σχετικών βιομηχα
νιών.

δ) Τήν Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων, πού μπορεί νά παρουσι
άζει ή 'Ελλάδα σέ ώρισμένους τομεϊς (π.χ. ήλιακή ενέργεια).

ε) Τή συγκέντρωση βιοτεχνικών σέ συνεταιριστικούς φορείς, πού θά 
έπιτρέψουν τή δημιουργία μονάδων μέ χαμηλό κόστος, σωστή κατανο
μή έργασίας, δρθολογική 6ρ#άνωση.

στ) Τόν έκσυγχρονισμό βιομηχανιών, πού χάρη στά προστατευτικά μέτρα 
δουλεύουν μέ πεπαλαιωμένο μηχανολογικό έξοπλισμό καί κακή δργά- 
νωση.

ζ) Τήν περιφερειακή Ανάπτυξη.
η) Τήν τυποποίηση τής παραγωγής. (Η.χ. οί δεκάδες τύποι λυομένων

σπιτίών μπορούν νά άντικατασταθδύν μέ λίγους μελετημένους πού νά 
Ικανοποιούν όλες τ£ς δυνατές άνάγκες).



Κσμμεά κυβέρνηση μέχρι σήμερα δέν Ασχολήθηκε σοβαρά με'τήν Αξιολό
γηση τών στοιχείων πού διαμορφώνουν τό ένερεεισ.κό σά βασικό πολι
τικό θέμα πού βρίσκεται στό έπίχεντρο τής γενιχώτερης Αναπτυξιακής 
προσπάθειας σής χώρας. Γό Αποτέλεσμα είναι ότι ή χώρα μας μπήκε 
Αναγκαστικό, σ'ένα παιχνίδι όπου οΐ κανόνες καί οΐ Ιδιομορφίες του 
έλέγχονται δλοκληρωτικά Από τά διεθνή μονοπώλια καί τά ξένα συ|#φέ- 
ροντα.
Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. πιστεύει# ότι ό δρόμος τούτος δέν είναι ύποχρεωτικός. 
‘Υπάρχουν δυνατότητες βυνεργασίας μέ έταιρεΐες χωρών πού δέν συμμε
τέχουν στό καρτέλ τών πολυεθνικών, έτσι ώστε νά είναι έφικτή ή Ανε
ξάρτητη Ανάπτυξη καί προώθηση τής ένεργειακής πολιτικής τής χώρας
μας.
Αύτή όμως ή πολιτική προϋποθέτει τή ριζική Αλλαγή τής κατάστασης 
πού έπικρατεί σήμερα. Δέν είναι δυνατόν πλέον νά υπάρχει Αγνοια 
τόσο γιά τό λαό όσο γιά τό ύπεύθυνο κράτος καί τις Απεύθυνες ύπη- 
ρεσίες πάνω στό περιεχόμενο των ένεργειακών μας πηγών, τό Α καί τό 
Ω γιά τή χάραξη μιάς όρθολογικής ένεργειακής πολιτικής. Δέν εΦααι 
δυνατό νά
_ . είσάγουμε κατά 35% περισσότερα καύσιμα Από τίς
χώρες τής ΕΟΚ. Δέν είναι δυνατόν νά μείνει σχεδόν Ανεκμετάλλευτο 
τό ύδάτινο δυναμικό μας πού ποτέ δέν κάλυψε πάνω Από τό 9% τών 
Αναγκών μας καί πού διαφημίσθηκε στό παρελθόν κατά κόρο. Δέν είναι 
δυνατόν νά μή γνωρίζουμε άκόμη άν έχουμεπετρέλαιο, πόσο καί ποΟ τό 
έχουμε. Δέν είααι δυνατόν νά ξεπουλάμε τά διεθνή μονοπώλια μέ τό 
νόμο/ γιά τούς ύδρογονάνθρακες τά πιθανά μας Αποθέματα πετρελαίου 
σάν Ανταλλάγματα τών έρευνών του γιά τήν Ανεύρεσή του. Δέν είναι 
δυνατόν νά έτοιμάζει ή ΔΕΗ σύμβαιτη μέ 'Ιταλική έταιρεία γιά νά κά
νει έρευνες γιά τίς γαιοθερμικές μας πηγές ένέργειας, πού είναι 
Αμφίβολο άν έχει τήν έμπειρία τών ‘Ελλήνων έπιστημάνων τού ΙΓΜΕ, 
καί ν'άπουσιάζουν άπό τίς έρευνες οί ‘Ελληνες Επιστήμονες καί τεχ
νικοί.
Τό τελευταίο παράδειγμα ένεργειακής πο,λιτικής πού όδηγεί στήν έξάρ- 
τηση καί τήν ύποτέλεια είναι ή ξαφνική Απόφαση τής κυβέρνησης νά 
εΙσαχθεΓ ή χρησιμοποίηση τής πυρηνικής ένέογειας καί μάλιστα Ανα
κοινώθηκε ότι θά έγβαταστάθεΓ στήν Κάρυστο πυρηνικός άντιδρτστήρας 
600 Μίί, ότι θά λειτουργήσει τό 1985 καί ότι θά καλύπτει τό 8% τής 
συνολικής έγκατβστημένης ίσχύος.

/• / · ·



Τό Πκ.ΣΟ.Κ. θεωρεί αύτή τήν Απόφαση τής κυβέρνησης, τουλάχιστον 
Αβασάνιστη καί ββαστική. Αύτή τή στιγμή ύπάρχει παντελής έλλειψη 
Επιστημονικά θεμελιωμένης μελέτης σκοπιμότητας, σέ συσχετισμό μέ 
τή μακροχρόνια χρησιμοποίηση τού Εγχώριου λιγνίτη καί τής Τύρφης.
Δέν υπάρχουν Ακόμη Ασφαλή στοιχεία γιά τήν οίκονσμικότητα τής πα
ραγωγής ηλεκτρικής Ενέργειας άπδ πυρηνικά καύσιμα, σέ σχέση ιιέ τήν 
παραγόμενη π.χ. Από πετρέλαιο ή άλλο ύλικό Ενέργεια. Δέν ύπάρχουν 
Ακόμα όλοκληρωμένες μελέτες άπό "Ελληνες Επιστήμονες παύ νά Εξετά
ζουν τό ζήτημα τής πυρηνικής Ενέργειας άπό τήν άποψη Ατυχημάτων, 
τής διαρροής Ραδιενέργειας καί τής προστασίας τού περιβάλλοντος.

Περισοότερο όμως άπ'όλσ πρέπει όλοι νά συνειδητοποιήσουμε ότι ή δέσ
μευσή μας μέ τά πυρηνικά καύσιμα κάτω Από τ£ς παραπάνω συνθήκες, 
μάς ρίχνουν Αναγκαστικά στά χέρια των πολυεθνικήν Εταιριών, οΐ 
δποίες άπό Εταιρείες πετρελαίου Εξελίσσονται ολοένα καί περισσότερο 
σέ πολυεθνικέε ενέργειας, καί οί δποίες ρυθμίζοντας τό παιχνίδι 
τών τιμών, των συμβατικών ύγρών καί τών ούρανιούχων μεταλλευμάτων, 
καί ελέγχοντας καίρια σημεία τοΰ τεχνολογικού πυρκνικού κύλλου, 
πετυχαίνουν τδν Απόλυτο Ενεργειακό Ελεγχο των χωρών πούπέφτουν στά 
χέρια τους, Εξασφαλίζοντας όμως Ετσι γιά τόν Εαυτό τους τή διατήρη
ση τού Ενεργειακού μονοπωλίου καί φυσικά καί των Αντίστοιχων κερδών.

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. πιστεύει ότι ή χώρα μας πρέπει νά μελετήσει βαθειά καί 
Ανεπηρέαστα άπό ξένα συμφέροντα, άν ή πυρηνική Ενέργεια., σέ σύγκριση 
μέ τίς ά>λες πηγές Ενέργειας είναι συμωέρουσα γιά τό άμεσο μέλλον.

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. δέν άρνείται βέβαια τή χρησιμοποίηση τής πυρηνικής Ενέρ
γειας. Δέν νομίζουμε ότι μπορεί κανείς ύπεύθυνα νά άγνοήσει τήν 
Επιστημονική καί τεχνολογική πρόοδο τού αίώνα μας. 'Ιδιαίτερα τή 
στιγμή πού στίς γειτονικές χώρες, λειτουργούν ήδη άντιδραστήρες.

Γιά τό λόγο αότο, θεωρούμε Αναγκαίο τόν προσδιορισμό συγκεκριμμένων 
προϋποθέσεων πού Απαιτούνται, γιά νά φθάσουμε στό σημείο νά χρησι
μοποιήσουμε τήν πυρηνική Ενέργεια.
α) Τήν άμεση καί πλατειά Ενημέρωση τού Ελληνικού λαού, τών φορέων 

του, καί τών Εκπροσώπων του στή Βουλή, γιά τήν σκοπιμότητα καί 
τόν τρόπο χρησιμοποίησης τής πυρηνικής Ε^έογειας.

β) 'Εντατική μεταλλευτική έρευνα άπό "Ελληνες Επιστήμονες γιά τήν 
Ανακάλυψη καί Αξιοποίηση τού ‘Ελληνικού δύοανίου, πτήν χρησιμο
ποίηση τού όποίου θά πρέπει νά στηριχθεΐ τελικά'καί ή λειτουργία



β) πυρηνικού έργοστασίου.
γ) 'Ενιαία Εντατική προώθηση τής τεχνολογικές γνώσης μέ κύρια Αξιο

ποίηση τού έλληνικοΰ έπιστημονικού δυναμικού, τόσο μέ πλήρη με
τεκπαίδευση στό έξωτερικά παύω στά θέματα τήςχρησιμοποίησης της 
πυρηνικές ένέργειας καί στή λειτουργία των άντιβραστήρων, όσο μέ 
Αμεση δημιουργία ειδικών Αντίστοιχον Σχολών στά Πολυτεχνεία μας, 
ώστε νά είμαστε έτοιμοι όταν καταλήξουμε στΰν Απόφαση, νά Αξιο- 
ποιήσουμε τήν πυρηνική ένέργεια.

δ) 'Επιστημονικά θεμελιωμένη Απόφαση, μέ συμμετοχή τών ^υπεύθυνων 
έπιστημονικών καί τεχνικών ιρορέων, τών κομμάτων καί τής αύτοδιοί- 
κησης γιά τόν τόπο πιθανής έγκατάστασης Αντιδραστήρα, μακρυά άπό 
τίς κατοικημένες περιοχές, πού,ϊΛ έγγυΑται σύγχρονα τόσο τήν Ασφά
λεια τής ,. ) γύρω περιοχής, όσο καί τήν Αποφυγή όποιασδήποτε
μόλυνσης τοΟ περιβάλλοντος.

Άπ'δσα έπισημάναμε παραπάνω προκύπτει ότι γιά τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. τό ένερ- 
γειακό πρόβλημα δέν προσδιορίζεται μόνο Από τήν οικονομική του. Αλλά 
παράλληλα άπό τήν πολιτική καί κοινωνική τους πλευρά.

Γιά τό ΚΑ.ΣΟ.Κ. πρώτιστο καθήκον μιάς γνήσιας δνεργειακής πολιτικής 
γιά τόν τόπο μας είναι ή χρησιμοποίηση τού φυσικού μας πλούτου σάν 
όπλο, γιά νά διαφυλάξουμε τήν 'Εθνική μας 'Ανεξαρτησία, καί γιά νά 
μπορέσουμε νά τόν χρησιμοποιήσουμε σάν μέσο προόδου γιά τήν ορθολογική 
άνάπτυξη τής χώρας μας. Γιά νά Υλοποιηθεί ό στόχος αύτός Απαιτείται:
α) "Αμεση χαρτογράφηση τών ένεργειαχών μας πηγών καί γενικώτερα τού 

όρυκτού μας πλούτου καί ΰιεξαγωγήέντατικών έρευνών γιά τήν άμε
ση χρησιμοποίησή τους μέ Αποτέλεσμα τή μείωση τής έξωτερικής έξάρ 
τησης καί τή δημιουργία πολλαπλού ένεργειακοΰ συστήματος.

β) *Η έκπαίδευση μεγάλου Αριθμού Τεχνικών (Μηχανικών, Επιστημόνων, 
Υπομηχανικών, 'Εργοδηγών, Τεχνιτών) στίς μεθόδους τής σύγχρονης 
τεχνολογίας, γιά τήν έκμετάλλευση^ τού 'Εθνικού μας πλούτου άπό 
‘Ελληνικά χέρια.

γ) *Η σύνταξη -μελέτης σκοπιμότηαβς, γιά τή σωστή έπέκταση τού
ήλεκτρικού μας δικτύου, μέ κύριο άξονα τήν μεγιστοποίηση τής χρη
σιμοποίησης τών στερεών καυσίμων καί γενικώτερα ‘Ελληνικών πηγών 
ένέργειας έστω καί μέ υψηλότερο οίκονομικό κόστος.

δ) Προσπάθεια άνεύρευσης πρώτων όλών ένέργειας, είτε σέ χαμηλώτεοο
κόστος είτε χωρίς Ανταλλάγματα καί έκβιασμούς. Από χώρες πούΛνήκουν



δ) στό Αντίιμπεριαλιστικό στρατόπεδο καί συνεργασία μέ διαφόρους 
Φορείς ξένης τεχνολογίας, ώστε νά μην ύΑάρχει κίνδυνος οικονο
μικής καί πολιτικές Εξάρτησης.

ε) "Ελεγχος καί περιορισμός έπεκτάσεον ένερφοβόρων βιομηχανιών καί 
έπιλογή συγκεκριμμένον μορ^ν ένέογειας καί τρόπου έΐίμετάλ-
λευσής τους, πού ταιριάζουν στήν ποοώθηση μιΑς Αποκεντρωμένης 
καί αύτοδιαχειοιζόμενης κοινωνίας, πού θά μεγιστοποιεί τήν Απασ
χόληση τ£$ν ‘Ελλήνων έργαζόμενων, καί τήν έθνικήώφέλεια.

Τό ΠΑ.20.Κ. πιστεύει πώς γιά νά υλοποιηθούν οί παραπάνω στόχοι θά 
πρέπει νά δημιουργηθεί οτά πλαίσια των Κεντρικών 'Οργάνων Προγραμ
ματισμού, ένας ίοορέας προγραμματισμού τής ένεργειακής μας πολιτικής.

Αποφάσεις του φορέα αυτού ¿ά πρέπει νά γίνονται εΰ- 
δημοσίευση ®τό τύπο καί θά ύπόκεινται σέ κριτική 
γίνουν τελεσίδικα Αποδεκτές.

01 εισηγήσεις καί 
ρύτατα γνωστές μέ 
καί διόρθωση πρίν



VII
Συγκοινωνιακά Πολιτικά

Τό καπιταλιστικό σύστημα έχει καί στή χώρα μας ακολουθώντας τόν 
τρόπο όργάνωσης στά μητροπολιτικά κέντρα έπιβάλλει τόν"πολιτισμό” 
τοΟ ίδιωτικού αύτοκινήτου. Οί δημόσιες συγκοινωνίες είναι Ανεπαρ
κείς. Δέν έξυπηρετοΰν τόν πολίτη. Δέν έξασφαλίζουν τή σύντομη, 
χωρίς έμπόδια καί κάτω Από εΰχάριστες συνθήκες μεταφοράς του σέ 
όποιοδήποτε σημείο θέλει. *0 πολίτης είναι ύποχρεωμένος νά κατα
φύγει μόλις έχει τήν οίκονομική δυνατότητα στό Ιδιωτικό αύτοκίνητο. 
Έτσι χειροτερεύουν συνεχώς οί συνθήκες τόσο γιά όσους έχουν χα
μηλό εισοδήματα (έγκατάλειφη τών δημοσίων συγκοινωνιών) όσο καί γιά 
όσους έξασφαλίζουν τό πολυπόθητο Ιδιωτικό αύτοκίνητο (ανεπαρκείς 
δρόμοι, έλλειψη χώρων στόθμευσης, κυκλοφοριακή συμφόρηση).
'Επιδίωξή μας πρέπει νά είναι ή Ανάπτυξη τών δημοσίων μεταφορικών 
μέσων, ώστε ό κάθε πολίτης νά έχει τή δυνατότητα νά πηγαίνει στή 
δουλειά του ·αί στούς χώρους Αναψυχής σύντομα καί χωρίς καμμιά 
ταλαιπωρία. 'Επιδίωξη πρέπει έπίσης νά είναι ή πρόληψη τής κατα
στροφής τής πόλης καί τής ύπαίθρου. Σήμερα κάθε έλεύθερος δημό
σιος χώρος ή κάθε ωραία τοποθεσία μεταβάλλεται ταχύτατα σέ χώρο 
στάθμευσης ή σέ δρόμο γιά νά διευκολυνθεί ή διέλευση τών αότοκινήτων. 
Γιά νά Αναπτυχθούν οί δημόσιες συγκοινωνίες θά έξασφαλισθούν στούς 
φορείς τών Αστικών καί ύπεραστικών μεταφορών τά Απαραίτητα μέσα 
γιά τήν Αγορά μέσων μεταφοράς (τρόλλεΰ, λεωφορεία) πού θά έχουν 
μικρό όγκο, δέν θά μολύνουν τό περιβάλλον. Τούτο δέν είναι δυνατό 
μέ τό σημερινό σύστημα όργάνωσης, όπου ύπάρχουν πολλαπλοί δημόσιοι 
καί ίδιωτικοί φορείς καθοριστικό ρόλο παίζουν οί ίδιώτες κεφαλαιούχοι, 
Γιά τούτο τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά έπιδιώξει τά έξής:
α. Σέ κάθε νομό δημιουργείται ένας καί μοναδικός φορέας όλων τών 

τοπικών συγκοινωνιακών μέσων. *0 φορέας τούτος Αναλαμβάνει 
ταυτόχρονα τόν συντονισμό τών περιφερειακών καί τοπικών μέ τά 
έθνικά συγκοινωνιακά μέσα. *0 φορέας Ανήκει στήν περιφέρεια 
καί στούς δήμους καί τίς κοινότητες. Αύτοδιαχειρίζεται.

β. Σέ έθνικό έπίπεδο δημιουργείται όργανισμός, πού σκοπό έχει τή 
μελέτη τών προβλημάτων τών ύπεραστικών καί Αστικών συγκοινωνιών 
καί τήν ύπόδειξη λύσεων. *0 όργανισμός θά πρέπει ίδιαίτερα 
νά διαπιστώσει ποιά μέσα μαζικής μεταφοράς είναι πιό έξυπηρετικά 
καί προστατεύουν περισσότερο τό περιβάλλον, νά μελετήσει τή



χάραξη τών γραμμών τών δημοσίων μέσων μεταφοράς γύρω άπό συγ
κοινωνιακούς κόμβους ώστε νά είναι δυνατή στίς πόλεις ή έζυ- 
πηρέτηση τού πληθυσμού όλόκληρο τό εικοσιτετράωρο στήν ΰπαρθρο 
περισσότερες φορές τήν ήμέρα. Θά μελετήσει καί θά προτείνει 
μέτρα γιά περισσότερη άσφάλεια στίς συγκοινωνίες.

Υ· Σέ έθνικό έπίπεδο καί σέ έπίπεδο περιφέρειας θά Απάρξει συγ
κοινωνιακό πρόγραμμα, πού θά άφορά όλα τά συγκοινωνιακά μέσα. 
Σκοπός τών προγραμμάτων θά είναι ή άντιμετώπιση των προβλημά
των τών έπί μέρους συγκοινωνιακών μέσων μέ βάση ένιαίους στό
χους, ή ένίσχυση σέ κάθε τομέα καί σέ κάθε φΒρΚα περιοχή τού 
μέσου πού παρουσιάζει τά περισσότερα πλεονεκτήματα καί ή πε
ριφερειακή Ανάπτυξη.

δ. *Η χρηματοδότηση τής έφαρμογής τού προγράμματος θά κανανεμηθεΕ 
άνάμεσα στούς δήμους, τήν περιφέρεια καί τήν κεντρική διοίκηση. 
Κατά τόν ύπολογισμό τοΟ φόρου έγκαταστάσεως θά συνυπολογίζεται 
καί τό κόστος τής συγκοινωνιακής σύνδεσης τής περιοχής.

ε. Τό κόστος τής μεταφοράς θά πρέπει νά ύπολογισθεΕ μέ τέτοιο 
τρόπο ώστε νά είναι συμφέρουσα ή χρήση τών δημοσίων μέσων 
μεταφοράς. Τά είσητήρια στίς Αστικές συγκοινωνίες θά καθορισθοΟν 
σέ ύφος ώστε ή έπιβάρυνση των έργαζομένων Από τή μεταφορά νά 
είναι ή δυνατόν χαμηλότερη.

στ. Στήν 'Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα καί σέ όποιαδήποτε πόλη θά 
δυσκολεύεται μελλοντικά ή κυκλοφορία τών μέσων δημόσιας μετα
φοράς άπό τήν κυκλοφοριακή συμφόρηση θά δημιουργηθούν συγκοι
νωνιακές γραμμές Απαλλαγμένες άπό όποιαδήποτε άλλο συγκοινωνια
κό μέσο ώστε νά έπιτευχθεΕ ταχύτητα, άνεση, πυκνότητα καί Ακρι
βής τήρηση τών χρόνων μεταφοράς στίς συγκοινωνίες. Στήν 'Αθή
να θά έπιταχυνθεΕ ή δημιουργία τού Απόγειου καί ή έπέκτασή του 
στίς άκραΕες έργατικές συνοικίες.

ζ. Σέ Λάθε πόλη θά δημιουργηθούν περιφερειακοί καί παρακαμπτήριοι 
δρόμοι γιά νά περιορισθεΕ ή συμφόρηση τού κέντρου άπό άύτοκί- 
νητα πού Αναγκαστικά τό διασχίζουν γιά νά φτάσουν στήν άλλη 
Ακρη.

η. Θά προωθηθεί ή συνεταιριστική όργάνωση τών ταξί ό έ£οπλισμός 
τους μέ ράδιοτηλέφωνα καί ή κατανομή τους σ'όλόκληρο τό χώρο 
τής 'Αθήνας γιά νά είναι δυνατή ή κατεύθυνση καί ό έλεγχός 
τους σέ ώρες αίχμής.



VIII
'Αλιεία

*Η συμβολή τής Αλιείας στήν οικονομική δραστηριότητα καί στή 
διατροφή τοΟ πληθυσμού είναι μικρή. Θά έπρεπε όμως, ή αλιεία λό
γω τού φυσικού περιβάλλοντος νά είναι άπό τούς κύριους τομείς τής 
έλληνικής οίκονομίας. Γιά τούτο τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά έπιδιώξει:
α. Τήν Ανάπτυξη τού Αλιευτικού πλούτου μέ τή δημιουργία ίχθυοτρο- 

φικών σταθμών σ'δλη τή χώρα.
β. Τόν έλεγχο τού τρόπου Αλιείας καί τής ρύπανσης τής θάλασσας 

ώστε νά Αποκατασταθεί ή οικολογική ίσορροπία καί νά προστατευ- 
θούν τά Αλιεύματα.

ΧΧΧΧϋΧΧβΧΚΧΧΒΧΧΒβΧΧρΑΧΒΗΧΑΧ
γ. Τή δημιουργία συνεταιριστικών όργανώσεων ώστε οί ψαράδες νά 

έλέγξουν όλο τό κύκλωμα παραγωγής έμπόριου καί μεταποίησης.
δ. Τή δημιουργία βιομηχανιών γιά τά Αλιευτικά προϊόντα (κονσερβο- 

ποβεια, παραγωγή ίχθυαλεύρου καί ίχθυελαίου Από τά ύπόλοιπα).
ε. Τήν Ανάπτυξη τής Ιχθυοτροφίας στίς συσσωρεύσεις ύδάτων στίς 

λίμνες καί ποταμούς.
στ. Τήν όργάνωση τής ύπερπόντιας Αλιείας μέ συνένωση τών έπιχει- 

ρήσεων, χρηματοδότηση σύγχρονου έξοπλισμού καί δημιουργία 
κοινών έπιχειρήσεων μέ Αλλα κράτη.

/



IX
Τουριστική Πολιτική

Σήμερα τό Κράτος έχει έπιδιώξει τήν Ανάπτυξη τοΟ τουρισμού μ'ένα 
μόνο γνώμονα τήν αύξηση τού εισερχομένου συναλλάγματος. Θεωρεί 
δέ ότι ό κάθε ξένος τάξειδιώτης όποιοσδήποτε καί δ τρόπος ζωής του 
Αποτελεί κέρδος γιατί άποδίδει έστω καί έλάχιστο συνάλλαγμα. *Η 
φροντίδα του γιά τόν τουρισμό έξαντλείται κύρια στό νά έρχωνται 
στόν τόπο μας ΒΑΙ όσο τό δυνατόν περισσότεροι ξένοι ταξειδιώτες.
*Η πολιτική τούτη λανθασμένη γιατί Αγνοεί τίς έπιπτώσεις στό περι
βάλλον φυσικό καί πολιτιστικό, γιατί ούσιαστικά ξεπουλάει τά άγαθά 
πού κάνουν τό ταξείδι στή χώρα μας έλκυστικό (τόν ήλιο, τή θάλασσα, 
περιοχές πού δέν έχουν χάσει τήν ίόιομαρφια τους) γιά μηδαμινό αν
τάλλαγμα, γιατί τέλος Αγνοεί όλότελα τίς Ανάγκες τής περιφερειακής 
Ανάπτυξης.
Στόν τομέα τού τουρισμού θά έπιδιωχθεί:
α. *0 καθορισμός προγράμματος γιά τήν τουριστική Ανάπτυξη όλης

τής χώρας. Τό πρόγραμμα τούτο θά δημοσιευθεί καί θά συζητηθεί 
δημόσια. Σκοπός του θά είναι νά θέσει τέρμα στή σημερινή 
συγκέντρωση τού τουρισμού σέ τόπο καί χρόνο. Νά καθορίσει ποιόί 
είναι οί έπιθυμητοί στόχοι γιά κάθε περιοχή σέ Αριθμό τουριστών, 
έγκαταστάσεις κλπ ΚάΧΚ ώστε νά διατηρηθεί τό φυσικό καί πολι
τιστικό περιβάλλον.
*Η Ανάπτυξη ένός έθνικοΰ φορέα στόν όποίο θά περάσει ή πρακτό
ρευση τού έλληνικοΰ τουρισμού στό έξωτερικό. Πρέπει νά πάψουν 
τά ξένα πρακτορεία νά νέμωνται τόν τουρισμό πρός τήν Ελλάδα. 
Οί συμβάσεις πού καταρτίζουν μέ τίς έλληνικές έπιχειρήσεις θά 
έλέγχονται καί θά τυποποιηθούν μέ σκοπό τόν περιορισμό τής έκ- 
μετάλλευσης τών έλληνικών έπιχειρήσεων.

γ. * Η χρηματοδότηση τών κατοίκων τών χωριών γιά νά χτίσουν δωμάτια, 
πού θά νοικιάζουν στούς ξένους ταξειδιώτες. Θά περιορισθεί ή 
έγκριση καί χρηματοδότηση μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων. 'Αντί
θετα θά ύποβοηθηθοΰν οί οίκογενειακές έπιχειρήσεις μέ περιωρισμέ- 
νο προσωπικό (Αγροτικά ξενοδοχεία).

δ. *Η χρηματοδότηση δημοσίων έργων στίς περιοχές όπου παρατηρεί
ται μεγάλο τουριστικό ρεύμα γιά νά διατηρηθεί τό φυσικό περιβάλ
λον (έγκαταστάσεις κατασκηνώσεων, Αποχέτευση, κλπ).

ε. *Η έπιβολή δικαιώματος είσόδου ή έπίσκεψης στή χώρα ή σέ ώρισμέ-



νη περιοχή ώστε νά έπιτευχθεϋ ή καλύτερη χρονική κατανομή τού 
τουριστικοΟ ρεύματος# ή κατανομή του στό χώρο καί ή αύξηση τών 
έσόδων Αηβ τόν τουρισμό.

στ. *Η Ανάπτυξη τού Εσωτερικού τουρισμού μέ τήν πρόβλεψη είδικών 
έκπτώσεων γιά τούς “Ελληνες, τόν καθορισμό τού χρόνου τών 
Αδειών κλη. Τό φαινόμενο στίς περιόδους τών Αδειών νό μήν ύπάρ 
χουν βυνιιτδτητες ταξειδιού γιά τούς ντόπιους πρέπει νά έκλείψει



Κεφάλαιο Γ

Μέτρα γιά τήν κοινωνική μεταρρύθμιση ατούς χώρους δουλειάς
I

Πολιτική γιά τήν ’Ελληνική "Υπαιθρο 
'Αγροτική πολιτική

*0 "Ελληνας Αγρότης είναι ό πιό Αδικημένος "Ελληνας αντικείμενο 
πάντα τής πιό & στυγνής εκμετάλλευσης, Από τούς μεσάζοντες καί τό 
ξένο καί ντόπιο μονοπωλιακό κεφάλαιο, στήν έξυπηρέτηση του όποίου 
Αποβλέπουν κατά κανόνα τόσο τά νομοθετικά όσο καί τά διλικητικά μέτρα 
πού παίρνουν οί Κυβερνήσεις τής χώρας στά πλαίσια τής έξάρτησης 
τής οίκονομίας μας Από τά μητροπολιτικά κέντρα τής Δύσης. "Ετσι ένώ 
τό Ακαθάριστο έθνικό είσόδημα αύξήθηκε μέ μέσο έτήσιο ρυθμό 10,8% 
στήν περίοδο 1961-1974 τό Ακαθάριστο Αγροτικό είσόδημα αύξήθηκε μέ 
ρυθμό 2.9%. Τό 1975 καί 1976 μάλιστα είναι ζήτημα Αν ό ρυθμός αύ
ξησης τού Αγροτικού είσοδήματος έφθασε τό 2%. Στήν ούσία τό Αγρο
τικό είσόδημα παραμένει καθηλωμένο.
Τό εισοδηματικό πρόβλημα τού αγροτικού πληθυσμού μπορεί νά Αντιμε- 
τωπισθεί Αμεσα μέ δημοσιονομικά κατά κύριο λόγο μέτοα. Τά μέτρα 
αΰτά περιλαμβάνουν:
α. Τήν έξαγγελία ένωρίς τιμών Ασφαλείας πού νά καλύπτουν πλήρως

τά Αναμενόμενο κόστος παραγωγής καί ένα λογικό ποσοστό κέρδους. I 
Οί τιμές Ασφαλείας θά ύπολογισθούν σέ τρόπο ώστε οί Αγρότες μέ 
χαμηχή παραγωγή νά έχουν ικανοποιητικό είσόδημα ένώ οί μεγάλοι 
παραγωγοί νά μήν έχουν όφέλη, πού δέν τούς είναι Αναγκαία.

β. 'Επιδοτήσεις γιά νά διακινηθεί τό προϊόν. Αν ή τιμή Ασφάλειας 
τυχαίνει νά είναι ψηλότερη άπ'δ,τι επιτρέπουν οί συνθήκες τής 
Αγοράς ή Αν ή πολιτεία έπιθυμεί νά έξασφαλίσει μαμηλή τιμή στήν 
Αγορά πρός όφελος τών οίκονομικά Ασθενέστερων τάξεων. (Αύτό 
δέν Αφορά τόν Αγρότη πού εισπράττει πάντως τήν προκαθορισμένη 
τιμή Ασφαλείας).

γ. 'Ασφάλιση τής παραγωγής Από άρρώστειες καί θεομηνίες.
δ. "Ελεγχο τών τιμών,ΧΧΐ&Βδρους των δασμών καί έπιδότηση τού μη

χανικού έξοπλισμού, τών χημικών λιπασμάτων καί τών φυτοφαρμάκων.
ε. Αύξηση τών συντάξεων σέ έπίπεδο πού νά έπιτρέπει Αξιοπρεπή γη

ρατειά.



Μά τά μέτρα αόχά δέν λύνουν τό πρόβλημα, θά χρειασθεί όχι μόνο 
Αναδιάρθρωση τής $ Αγροτικής παραγωγής μά'καί ριζικές θεσμικές 
Αλλαγές. Γιατί μόνο έτσι θά περάσει ό μηχανισμός άξουσίασης τής 
Αγροτικής οικονομίας στά χέρια των Αγροτών.
Τά Αγροτικά θέματα δέν Αποτελούν ειδικά προβλήματα τμήματος τού 
έλληνικού πληθυσμού. 'Αφορούν τό σύνολο τής έλληνικής υπαίθρου.
*Η Αγροτική πολιτική πρέπει γιά τούτο νά άντικατασταθεί μέ μιά 
πολιτική γιά τήν έλληνική ύπαιθρο. Σκοπός της θά είναι ή Ανάπτυξη 
τής ύπαίθρου σέ όλους τούς τομείς ώστε όσοι ζοΰν στήν ύπαιθρο νά 
μήν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. *Η βελτίωση τού βασικού 
έπιπέδου τού Αγρότη δέν μπορεί νά έπιτευχθεί μέ μέσα πού Αφορούν 
Αποκλειστικά τήν Αγροτική παραγωγή, είναι Απαραίτητα καί μέτρα βιο
μηχανικής, τουριστικής καί πολιτιστικής Ανάπτυξης, ή βελτίωση τής 
παιδείας, τής ύγειονομικής περίθαλψης τής Αγροτικής κατοικίας καί 
τών έργων όποδομής στήν ύπαιθρο. Στά μέτρα αύτά Αναφερόμαστε στά 
εΟδικά κεφάλαια.
Γιά νά καταστεί δυνατή ή ίσομερής καί γρήγορη Ανάπτυξη τής Αγροτικής 
παραγωγής σ'δλη τή χώρα χρειάζεται πρώτα Απ'όλα ένα γενικό πανεθνι
κό πλάνο γιά τήν έκλογή καί τόν προγραμματισμό τών καλλιεργειών 
κατά περιφέρεια ή ζώνη τής χώρας. *Η έπιλογή-πού θ'Αναθεωρείται 
σέ τακτά χρονικά διαστήματα ή όπως τό έπιβάλλουν οί συνθήκες - 
τού είδους καί τής έκτασης τής καλλιέργειας σέ κάθε παραγωγική ζώνη, 
θά έξαρτηθεί τόσο Από τίς έδαφολογικές καί κλιματολογικές συνθήκες 
όσο καί Από τίς συνθήκες πού έπικρατούν στήν έγχώρια καί παγκόσμια 
Αγορά. Τό πρόγραμμα θά πρέπει νά συμβάλει στήν κάλυψη τής έσωτερι- 
κής ζήτησης σ'όλα τά Αγροτικά προίόντα καί στή δημιουργία τών προϋπο
θέσεων Αξαγωγής τών προϊόντων, πού είναι Ανταγωνίσιμα στή διεθνή 
Αγορά. Στήν έκπόνηση τού προγράμματος θά συμμετέχουν καί οί Ακπρό- 
σωποι τών συνεταιρισμών καί τών Αγροτικών συλλόγων.
Οί δυνατότητες παραγωγής σέ μιά περιφέρεια ή ζώνη έξαρτιώνται βέβαια 
σέ μεγάλη κλίμακα Από τίς έπενδύσεις όποδομής πού έχουν πραγματοποιη
θεί. Κι'αότό σημαίνει Αποξηραντικά, Αρδευτικά, έγγειοβελτικά έργα 
καί κατάλληλα έπαρκή άδικά δίκτυα. Ιράγματα πού θά συγκεντρώνουν 
τά νερά πού χύνονται στή θάλασσα χειμώνα καί καλοκαίρι, Αξιοποίηση 
τού νερού πού κινείται σέ όπόγειες φλέβες, έργα Αντιπλημμυρικά 
- Αποτελούν προϋπόθεση γιά τήν πλήρη Αξιοποίηση τών παραγωγικών 
δυνατοτήτων τής έλληνικής γής.
*Η χαμηλή παραγωγικότητα καί τό ύψηλό κόστος τής έλληνικής γεωργίας 
όφείλονται στό μικρό καί κατατεμαχισμένο Αγροτικό κλήρο. *0 Ανα-



δασμός δέν έλυσε καί ούτε θά λύσει τό πρόβλημα. *Η μόνη λύση είναι 
ό παραγωγικός Αγροτικός συνεταιρισμός μέ βάση τήν όμαδική καλλιέρ
γεια. *0 συνεταιρισμός είναι σήμερα θεσμός πού Αντιμετωπίζουν οί 
Αγρότες μέ δυσπιστία. Γιατί δέν τούς ύποβοηθεί στήν έπίλυση τών 
προβλημάτων τους, Αλλά Αντίθετα Αποτελεί μηχανισμό καταπίεσής τους, 
Αφού τίς περισσότερες φορές δέν πρόκειται παρά γιά μιά γραφειοκρατι
κή προέκταση τής 'Αγροτικής Τράπεζας πού περιορίζεται στή διανομή 
τών δανείων καί τόν έλεγχο τών φρονημάτων.
Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά προωθήσει τό γρηγορώτερο δυνατό τή δημιουργία σέ 
πανελλήνια κλίμακα αγροτικών συνεταιρισμών(πρωτοβαθμίων καί δευτο- 
ροβαθμίων) νέου τύπου. Κάθε Αγρότης θά μπορεί νά συμμετέχει στόν 
πρωτοβάθμιο συνεταιρισμό μέ δικαίωμα νά όυναποφασίζει σέ δ?«.α τά 
θέματα. *0 Αγρότης προσφέρει στό συνεταιρισμό τή γή του (πού παρα
μένει δίκιά του Ατομική ίδιοκτησία), τήν προσωπική έργασία του ή 
καί τό μηχανικό έξοπλισμό πού διαθέτει. *0 πρωτοβάθμιος συνεταιρι
σμός έκπονεί τό πρόγραμμα όμαδικής καλλιέργειας στό χωριό στά κτή
ματα πού διαχειρίζεται καί κατανέμει τή δουλειά στά μέλη του. *0 
συνεταιρισμός διαθέτει τά μηχανήματα, τά λιπάσματα, τούς Απόρους, 
τά φυτοφάρμακα κλπ. "Ετσι θά έπιτευχθεί μεταξύ άλλων ή έντατική 
Απασχόληση τού μηχανικού έξοπλισμού, ή προμήθεια τών Αγροτικών έ(ρο
δίων σέ χαμηλή τιμή, ή Απλοόστευση τής χρηματοδότησης, ό καλύτερος 
προγραμματισμός τής παραγωγής κλπ.
Οί δευτεροβάθμιες συνεταιριστικές μονάδες θά έχουν σάν Αποστολή, 
τήν διακίνηση τών προϊόντων, τή διάθεσή τους στήν έσωτερική καί 
έξωτερική Αγορά, τήν προμήθεια τών γεωργικών έφοδίων γιά τίς Ανάγκες 
τών συνεταιρισμών τής περιφέρειάς τους, τήν κατανομή τών πιστώσεων, 
τήν σύνταξη τών προγραμμάτων παραγωγής τής περιφέρειας καί τόν έλεγ
χό τους. "Ετσι θά έκλείψουν οί ίδιώτες μασάζοντες. Οί δευτεροβάθμιες 
συνεταιριστικές όργανώσεις έπιδιώκουν τή δημιουργία συσκευαστηρίων 
καί Αγροτοβιομηχανικών μονάδων, ώστε ή βιομηχανοποίηση τών γεωργικών 
προϊόντων νά περάσει στά χέρια τών Αγροτών.
Στή διοίκηση τών συνεταιρισμών (πρώτου καί δευτέρου βαθμού) θά συμ
μετέχουν οί φορείς τοπικής αύτοδιοίκησης γιά νά προωθήσουν τά γενι- 
κώτερα συμφέροντα τού χωριού, τής πόλης, τής έπαρχίας.
*Η "Ενωση τών δευτεροβάθμιων ΒΗΠΜΡΒΙ συνεταιρισμών είναι όργανο 
καθαρά έπιτελικής μορφής. Συμμετέχει στόν Κεντρικό Φορέα τού Προ
γραμματισμού καί συμβάλει στή διαμόρφωση τού συνολικού Αγροτικού 
προγράμματος καί τής έφαρμογής τους. Κεντρικοί φορείς, πού θά έλέγ- 
χονται Από τούς συνεταιρισμούς, θά ύπάοχουν καί γιά τήν είσαγωγή



ή κατασκευή Αγροτικών μηχανημάτων καί γεωργικών έ(ροδίων. 'Ετσι, 
θά έκλείψει τ<5 φαινόμενο οί Αγρότες νάπληρώνουν γιά τά μηχανήματα 
καί τά λιπάσματα τιμές πού άποτελοΟνται σέ μεγάλο ποσοστό άπό 
προμήθειες μεσαζόντων.
‘Η πολιτεία θά παίξει άποφασιστικά ρόλο στήν Ανάπτυξη των γεωργι
κών άξαγωγών. Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες άξαγωγών ιδιαίτερα 
πρός τή Μέση Ανατολή. Οί δυνατότητες αΰτές δέν έχουν Αξιοποιηθεί 
γιατί τό έξαγωγικό έμπόριο βρίσκεται μέχρι σήμερα στά χέρια ιδιωτών, 
πού δέν έχουν ούτε τά κεφάλαιαούτε τίς Απαραίτητες γνώσεις καί τό 
κράτος δέν έχει διώξει.
*Η αύξηση, ή ποιοτική βελτίωση, ή μείωση τού κόστους τής Αγροτικής 
παραγωγής συνδέεται άμεσα μέ τήν έκπαίδεοση τών Αγροτών, τήν έπι- 
μόρφωσή τους σέ νέους τρόπους καλλιεργειών. *Η σωστή λειτουργία 
τών συνεταιρισμών Αξαρτάται άπό τήν ύπαρξη συνεταιριστικών στελεχών. 
Γι'αύτό θά δημιουργηθούν Αγροτικές καί συνεταιριστικές σχολές στήν 
ύπαιθρο. Θά ΙδρυθοΟν έπίσης κέντρα έρεύνης καί πειραματικά σταθμά 
γιά όλους τούς κλάδους τής γεωργίας, τής κτηνοτροφίας καί τής δα
σοκομίας.
*Η πολιτική πού θά Ακολουθηθεί, σκοπό έχει νά μειώσει τή διαρροή 
τού Αγροτικού πληθυσμού Από τήν ύπαιθρο καί νά δημιουργήσει δυνα
τότητες πλήρους καί Ικανοποιητικής Απασχόλησης καί στό χωριά. “Ομως 
οί Ανακατατάξεις τής παραγωγής θά όδηγήσουν Αναπόφευκτα ένα ποσοστό 
Αγροτών νά Αναζητήσουν δουλειά στά Αστικά κέντρα. Γιά νά διευκολυν
θούν νά βρούν δουλειά θά δημιουργηθούν κέντρα έπιμόρφωσης καί θά 
ένισχυθοΰν κατά τή μεταβατική περίοδο όπου θά Αναζητούν νέα δουλειά.
Οί Αγρότες είναι έργαζόμενοι. “Εχουν έπομένως δικαίωμα στίς ίδιες 
κοινωνικές παροχές μέ όλους τούς Αλλους έργσΓόμενους καί τήν έξα- 
σφάλισή τους σέ περίπτωση Αρρώστειας, γηρατειών, θεομηνίας πού όδη- 
γεί σέ Ανεργία ή έλλειψη Απασχόλησης. Γιά τούτο θάΧ&!Χ8ΧΜΑξιοποιηθεί 
τό καθεστώς τών κοινωνικών παροχών πρός τούς Αγρότες μέ τό καυεστώς 
πού ίσχύει γιά όλους τούς έργαζόμενους.
'Αναγκαία είναι ή Αποτελεσματική Αντιμετώπιση τού προβλήματος τής 
Αγροτικής γής. 'Υπάρχει σήμερα μεγάλο τμήμα γής πού δέν Ανήκει σέ 
Αγρότες Αλλά σέ κατοίκους αστικών περιοχών. Πρέπει νά διακρίνουμε 
Ανάμεσα στήν ίδιοκτησία μικρών έκτάσεων, πού περιέρχονται στούς 
κατόχους της γιά λόγους οίκογενειακούς (προίκα, κληρονομιά) καί 
στήν ίδιοκτησία μεγάλων έκτάσεων πού Αγοράζονται μέ σκοπό τήν έκμε- 
τάλλευση Από έπιχειρηματίες. Τά προβλήματα έπιτείνονται άπό τά 
κρατικά φορολογικά μέτρα. *Η φορολογική πολιτική (φόρος μεταβίβά-



σεως, φόρος κληρονομιάς) δέν ύποβοηθεϋ τή μεταβίβαση τής Αγροτικές 
γής Από Χίν Αγρότη σέ Αγρότη. Γιά ν'ΑντιμετωπισθοΟν τά προβλήματα 
αύτά θά ληφθοΟν τά Αναγκαία μέτρα ώστε ή καλλιεργήσιμη γή νΑνήκει 
σ'αύτούς πού τήν καλλιεργοΟν μέ έξαίρέσεις γιά τή μικροΐύιοκτησία 
οίκογενειακής προέλευσης.
Τά τσιφλίκια καί ή μοναστηριακή περιουσία θά κοινώνικοποιηθοΟν 
πρός Αποκλειστικό όφελος των συνεταιρισμένων Αγροτών. Τά φορολογι
κά μέτρα θά πρέπει νά διευκολύνουν τή διατήρησή της στά χέρια τών 
Αγροτών. Θά δημιουργηθεί ειδικός όργανισμός, τή διατήρηση τών καλ
λιεργησίμων έκτάσεων σέ χέρια Αγροτών καί τήν έπέκταση τής καλλιερ
γήσιμης έκτασης, τήν παρακολούθηση καί τόν έλεγχο, όπου χρειάζεται, 
τών μεταβιβάσεων Αγροτικών έκτάσεων.
Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά προωθήσει τέλος τή δημιουργία Αγροτικών συλλόγων.
Οί σύλλογοι, τό συνδικαλιστικό όργανο τών Αγροτών θά προβάλουν τά 
αίτήματα τής Αγροτιάς Απέναντι στό κοινωνικό σύνολο, θά παρακολου
θούν καί θά έλέγχουν τή λειτουργία τών συνεταιρισμών καί θά Αποτε
λούν τό μέσο κινητοποίησης γιά τήν έπίλυση τών προβλημάτων τής 
ύπαίθρου.
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*Απασχόληση - 'Εργάτες, *Υπάλληλοι - "Εργατικό δίκαιο

I. * Απασχόληση
Στόχος τής Κυβέρνησης θά είναι ή διασφάλιση έργασίας σέ κάθε “Ελ
ληνα. ‘Η γενική οίκονομική πολιτική θά πρέπει νά συντείνει στή συνε
χή δημιουργία νέων ευκαιριών Απασχόλησης. Θά σταματήσει κάθε διευ
κόλυνση στή μετανάστευση είτε πρός τή δυτική Ευρώπη είτε πρός τίς 
υπερπόντιες χώρες.
Μισθοί. 'Ημερομίσθια. Θά καθορισθεί έλάχιστο όριο συντηρήσεως πού 
θά έκφράζει τό Αναγκαίο ποσό είσοδήματος γιά τήν προμήθεια Από κάθε 
έργαζόμενο τών φυσικών Αγαθών γιά τήν Αντιμετώπιση μιάς κοινωνικά 
Αποδεκτής διαβίωσης. Κανένας μισθός δέν^πορεΐ νά είναι χαμηλώτερα 
Από τό έλάχιστο όριο συντήρησης. Στό πρώτο μήνα κάθε χρόνου θά δια
πιστώνει ή Κυβέρνηση μέ βάση τήν τρέχουσα τιμή τών Αγαθών πού συνυπο- 
λογίσθηκαν γιάνά βρεθεί τό έλάχοστο όριο συντήρησης τήν αύξηση τού 
τιμάριθμου. Μισθοί καί ήμερομίσθια μέχρι καί τού τετραπλάσιου τού 
έλάχιστου δριου διαβίωσης θά αυξάνουν Από τήν πρώτη τού Φλεβάρη 
αότόματα κατά τό ποσοστό αύξησης του τιμάριθμου.
Τά έπίδόμα πολυετούς υπηρεσίας (τριετίες) όπως τελικά θά διαμορφω
θεί θά καθιερωθεί γιά τό σύνολο τών έργατών καί ύπαλλήλων. *Η Αμοι 
βή μέ βάση τήν Απόδοση (κομμάτι) καταργεΐται βαθμιαία. Τό κατώτατο 
όριο μισθού γίά τούς μαθητευόμενους είναι ίσο μέ τό 70% τού βασικού 
ήμερομίσθιου.
'Επιλογή χώρου δουλειάς. Κάθε έργαζόμενος πρέπει νά είναι έλεύθερος 
στήν έπιλογή τού τόπου καί τού είδους τής δουλειάς του. Γιά νά ύλο- 
ποιηθεί ή Αρχή αύτή θά Αναμορφωθεί καί θά ένισχυθεί ό 'Οργανισμός 
'Απασχόλησης 'Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ώστε νά άνταποκριθεί 
στόν πραγματικό σκοπό του τήν ΰποβοήθηση τών έργαζομένων στήν Ανεύ
ρεση έργασίας καί νά μήν Ασχολείται όπως σήμερα μέ τήν προώθηση τών 
κομματικών έπιδιώξεων τής Δεξιάς. Στόχος πρέπει νά είναι όλοι οί 
έργαζόμενοι νά βρίσκουν Απασχόληση σέ όποιαδήποτε θέση μέ τή βοήθεια 
τού 'Οργανισμού. Τά ίδιωτικά γραφεία εΰρέσεως έργασίας θά απαγορευ- 
θούν. *0 Ο.Α.Ε.Δ., θά παρέχει έπίσης στούς έργαζόμενους τή δυνατότη
τα έκπαίδευσης καί έπιμόρφωσης γιά νά τούς όποβοηθεί στήν έπιλογή 
τού τόπου οουλειάς καί τή βελτίωση τής θέσης τους, θά Αναπτύξει 
τήν έρευνα καί τή Χα# χορήγηση συμβουλών γιά τόν επαγγελματικό προσ
ανατολισμό.



Μερική Απασχόληση, θά έπιδιωχθεί ή δημιουργία δυνατοτήτων μερι- 
κήε Απασχόλησης. Κάθε έπιχείρηση θά πρέπει νά πρρβλέψει θέσεις 
γιά Ατομα, πού δέν μπορούν νά δουλέψουν ολόκληρο τόν ήμερήσιο 
χρόνο έρΥασίας ώστε νά μπορούν νά Απασχοληθούν οί νοικοκυρές, οί 
φοιτητές, οΐ ήλικιωμένοι, οί Ανάπηροι καί κάθε άτομο, πού δέν μπο
ρεί νά Απασχοληθεί όλοκληρωτικά.
Χρόνος Απασχόλησης: Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά έπιδιώξει τή βαθμιαία έφαρμογή 
τής βδομάδας τών 40 ωρών καί τών πέντε ήμερων ώστε 6 κάθε έργαζόμε 
νος νά έχει τή δυνατότητα τής Απασχόλησής του σέ άλλες δραστηριό
τητες (συνδικαλιστικές, πολιτικές, πολιτιστικές κλπ.).
ΙΙΧΧΙΜΒΧΜΟΰΟΒΰΙΚ
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'Ανεργία. Θά έπιδιωχθεί ή δλοκληρωτική προστασία τού άνεργου καί 
δ καθορισμός Ικανοποιητικού έπιδόματος μέχρις δτου βρεί δουλειά.
(Τό έπίδομα πρέπει νά ίσούται τουλάχιστον μέ τό έλάχιστο όριο σ.>ν- 
τηρήσεως). Σέ περιπτώσεις πού μιά έπιχείρηση κλείνει ή ή τεχνική 
έξέλιξη έπιβάλλει τήν Αλλαγή έργασίας θά χορηγείται στόν έργαζόμενο 
έπίδομα έκπαίδευσης ή έπιμόρφωσης ώστε νά βρεί νέα δουλειά Ανάλογη 
μέ τίς Ανάγκες του.
χ χ χ χ χ χ χ ν χ χ κ χ χ χ χ μΧ
II. Συνδικαλισμός
Τά συνδικάτα είναι όργάνώσεις πάλης καί Αγώνα τών έργαζομένων. Συν
δικάτα κάτω Από έργοδοτική κατεύθυνση ή περίωρισμένα σέ μιά μόνο 
έπιχείρηση παύουν νά ύπάρχουν. Θά πάψει έπίσης κάθε κρατική παρέμ
βαση στό συνδικαλισμό. Οί είδικές υπηρεσίες τής αστυνομίας γιά τήν 
παρακολούθηση τού συνδικαλιστικού κινήματος κσταργοΰντσ,ι.
ΒίΧΒΜϊδΧ *0 συνδικαλισμός Αναδιοργανώνεται ώστε νά συνδικάτα νά κατα
στούν πραγματικά Αντιπρρσωπευτικά τών έργαζομένων. 'Εφαρμόζονται 
όλες οί διεθνείς συμβάσεις γιά τήν όργάνωση τού συνδικαλιστικού κι
νήματος. Στά πλαίσια αύτά θά έπιδιωχθεί νά ύπάρξει μιά μόνο συνδι
καλιστική όργάνωση σέ κάθε τόπο δουλειάς. *Η ύπαρξη πολλών σωματείων 
πού τά ένα μάχεται τό Αλλο καί τό κάθε ένα θέλει νά Αξασφαλίσει 
ειδικά προνόμια γιά τά μέλη του Αντιστρατεύεται τό γενικό συμφέρον
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τών έργαζομένων. Στά πλαίσια των διεθνών συμβάσεων θά έπιδιωχθεί 
νά ύπάρχει σέ κάθε τομέα δουλειάς (π.χ. οικοδομική δραστηριότητα, 
μεταφορές, βιομηχανίες τροφίμων) μιά συνδικαλιστική όργάνωση στήν 
δποία θά συμμετέχουν όλοι οι έργαζόμενο στόν τομέα ώστε νά είναι 
δυνατή ή Αποτελεσματική Αντιμετώπιση κάθε προβλήματος. *0 κατακερ
ματισμός των όργανώσεων επιτρέπει σήμερα τή διάσπαση των έργαζομέ
νων καί ύποβοηθεΐ τούς έργοδότες στή σύναψη συλλογικών συμβάσεων, 
πού ρυθμίζουν μόνο τά Απολύτως Αναγκαία.
*Η είσφορά των έογαζομένων γιά τά συνδικάτα περιέρχεται στά συνδι
κάτα, πού τή διαχειρίζονται έλεύθερα. *Η Εργατική ‘Εστία καί ό 
ΟΔΕΠΕ καταργούνται. Οί πόροι καί οι άρμοδιότητές τους περιέρχονται 
Απ'εύθείας στά συνδικάτα.
Οί δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές ένώσεις καί ή γενική συνομοσπονδία 
σέ πανελλήνια κλίμακα διοργανώνονται σέ τρόπο ώστε νά συμμετέχουν 
όλα άνεζαίρετα τά σωματεία, πού έκπληροΟν τίς αυστηρά Από τό νόμο 
καθωρισμένες προϋποθέσεις καί νά Αντιπροσωπεύωνται τά σωματεία μέ 
βάση τήν πραγματική δύναμη των μελών τους.
*Η συνδικαλιστική δραστηριότητα στό έργοστάσιο είναι έλεύθερη.
Κάθε έπιχείρηση παρέχει στούς συνδικαλισμένους έργαζόμενους του
λάχιστον μιά έλεύθερη ώρα τή βδομάδα γιά συνδικαλιστική δραστηριότητα.
Τά συνδικαλιστικά στελέχη έκλέγονται Από τούς έογαζόμενους. 
συνδικάτα διατηρούν σχολές γιά τήν επιμόρφωσή τους.

Τά

III. ‘Οργάνωση των έργαζομένων στήν έπιχείρηση. Συνθήκες Δουλειά^
1. Σέ κάθε έπιχείρηση πού Απασχολεί τουλάχιστον βέκα έργαζόμενους 

ύπάρχει έργοστασιακή έπιτροπή ή έπιτροπή έργαζομένο>ν.
*Η έργοστασιακή έπιτροπή είναι Αρμόδια νά έκφέρει γνώμη γιά όλα 
τά θέματα πού Αφορούν τήν Αμοιβή καί τίς συνθήκες δουλειάς τών 
έργαζομένων. *Η έργοστασιακή έπιτροπή έκφέρει προηγούμενα γνώ
μη γιά προσλήψεις, Απολύσεις, προαγωγές, Αλλαγές στόν τόπο δου
λειάς, μεταθέσεις, Αλλαγές στήν όργάνωση τής παραγωγής πού συν
επάγονται Αλλαγές στόν τρόπο δουλειάς τών έργαζομένων. *Η διοί
κηση κατατοπίζει τήν έργοστασιακή έπιτροπή πάνω στήν πορεία τής 
έπιχείρησης καί τίς Αμοιβές πού παρέχονται. ‘Η έργοστασιακή 
έπιτροπή Απφφασόζεο, έάν στό έργοστάσιο ύπάρχουν δουλειές 
ίδιαίτερα δύσκολες ή μονότονες (Αλυσίδα), τήν έκ περιτροπής Απα
σχόληση τών έργαζομένων σ'αύτές. *Η έργοστασιακή έπιτροπή μπο
ρεί νά προσφύγει στήν Αρμόδια κρατική υπηρεσία, γιά νά τήν ύπο- 
βοηθήσει στήν τήρηση τής έργατικής νομοθεσίας στό έργοστάσιο.



Μπορεί νά πρίκτφύγει erró Αρμόδιο δικαστήριο έφ'δσον διαφωνεί 
μέ μέτρα πού άφοροΟν τίς συνθήκες έργασίας Α τήν ánóXucrn έργα- 
ζομένων.
Σέ κάθε έπιχείρηση πού έχει περισσότερους άπό είκο<τη έργαζόμε- 
νους ή έπιχείρηση διαθέτει γραφείο γιά τήν έργ<χττασιακή έπι
τροπή καί τό συνδικάτο.
*0 κανονισμός έργασίας έκπονείται άπό τή διεύθυνση τής έπιχεί- 
ρησης σέ συνεργασία μέ τήν έργοστασιακή έπιτροπή, πού καί πρέ
πει όπωσδΑποτε νά τόν έγκρίνει.
* Η παράβαση τού κανονισμού έργασίας διαπιστώνεται καί τιμωρεί
ται άπό έπιτροπή πού συμμετέχουν έκπρόσωποι τΑς διεύθυνσης καί 
τής έργοστασιακΑς έπιτροπΑς. *0 ύπό κατηγορίαν έργαζόμενος πρέ
πει νά έχει τή δυνατότητα νά εκφέρει τίς άπόψεις του.
Τό προσωπικό άσ<ηαλείας τής έπιχείρηςης προσλαμβάνεται μόνο μέ 
σύμφωνο γνώμη τΑς έργοεττασιακής έπιτροπΑς καί είναι γνωστό σ# 
αύτήν.

2. Σέ κάθε έπιχείρηση πού Απασχολεί τουλάχιστον τριάντα έργαζόμε- 
νους καταρτίζεται ειδική συλλογική σύμβαση γιά τήν έπιχείρηίτη.
‘Η «τυλλογική <*ύμβαση ρυθμίζει μεταξύ άλλων τή διευθέτηση τού 
ώράοιου έργασίας, τό ρυθμό τΑς δουλειάς, τό χρόνο Ανάπαυσης, 
τήν τοποθέτηση στίς διάφορες θέσεις καί γενικά τίς συνθήκες δου
λειάς <ττό έργοστάσιο.

3. *Η Ιατρική ύπηρεσία στό έργοστάσιο είναι Ανεξάρτητη άπό τή 
διεύθυνση τής έπιχείρηοτης. 'Αποφασίζει αύτόνομα γιά τό πότε 
ό έργαζόμενος μπορεί νά προσφέρει έργασία. *0 έλεγχος τής άπου 
σίας άπό τή δουλειά είναι Αποστολή του όργανιετμοΟ κοινωνικής 
άσφάλεσης.

4. *0 τόπος δουλειάς, τό περιβάλλον στή δουλειά, ή όργάνακτη τ*|ς
δουλειάς πρέπει νά άνταποκρίνωνται σέ τέτοιους όρους, ώστε νά 
έλαχιστοποιοΟνται οΐ κίνδυνοι γιά τή cκι>μaτική καί τήν ψυχική 
ύγεία τών έργαζομένων. ‘Η Αρμόδια κρατική ύπηρεσία θά έλέγχει 
σέ περιοδικά διαστήματα τούς χώρους δουλειάς σέ συνεργίχσία μέ 
τήν έργοστασιακή έπιτροπή καί θά ΰποδεικνύει τά Αναγκαία μέτρα.
Κάθε έπιχείρηση Αφιερώνει κάθε χρόνο ώρΐ€τμένο ποσό γιά τή 
βελτίωση τών συνθηκών έργιχσίας καί υγιεινής στόν τόπο δουλειάς 
σέ συνεννόηση μέ τήν έογοστ<χσιακή έπιτροπή.
Τό κράτος μαζί μέ τά ίτυνδικάτα έρευνοΟν όλα τά στοιχεία πού έπη-



ρεάζουν τήν ΰγεία τών έργαζομένων (χρονική πίεση, θόρυβος, σκό
νη, τοζικές ούσίες, κλιματολογικές συνθήκες κλπ) καί έπιδιώκουν 
τή λήψη μέτρων γιά τήν Αζασφάλιση ύγιεινής έργασίας.

5. 01 έργαζόμενοι έχουν τό δικάίωμα νά έκφράζουν τίς δποιεσδήποτε
Απόψεις τους, ίδιαίτερα πολιτικές στόν τόπο δουλειάς, ύπό τούς 
όρους πού ρυθμίζει δ κανονισμός έργασίας. Κάθε έρευνα γιά τίς 
πολιτικές πεποιθήσεις του έργαζόμενου πρίν ή μετά τήν πρόσληψη 
είναι παράνομη.
Μέΐρα κρυφής παρακολούθησης καί έλέγχου των έργαζομένων δέν εί
ναι έπιτρεπτά.

IV. * Εργατικό δίκοαο
Τό σύνολο των γενικών ρυθμίσεων τού έργατικοΟ δικαίου θά κωδικοποι- 
ηθεί σέ ένιαίο κείμενο εύχρηστο καί κατανοητό ώστε νάΧΧάφ πάψει ή 
σημερινή Αβεβαιότητα γύρω άπό τά δικαιώματα καί τίς ύποχρεώσεις 
τών έργαζομένων.
Τό δικαίωμα τής Απεργίας θά καθοχυρωθεί. Οί ρυθμίσεις πού τό περιο- 
οίζουν, όπως δ νόμος 330, θά καταργηθοΟν. 'Αντίμετρα κατά τών Απερ- 
γούντων (δμαδική Απόλυση) δέν θά είναι έπιτρεπτά.
Τό δικαίωμα κρατικής παρέμβασης σέ Απεργιοκούς Αγώνες είτε Αμεσο, 
είτε έμμεσο θά περιορισθεί. Τά διαιτητικά δικαστήρια θά άντικαταστα- 
θούν άπό διαιτητικές επιτροπές ή σύνθεση τών δποίων θά έγγυάται τήν 
Αντικειμενική κρίση τής διαφοράς στά πλαίσια τού γενικού προγράμμα- 
τισμού. *Η Απόφασή τους δέν θά είναι ύποχρεωτική γιά τά £&Χβήμέρη.
01 έργοδότες θά είναι ύποχρεωμένοι νά διαπραγματεύονται τή διαπραγ
μάτευση συλλογικών συμβάσεων.
Οί πολλαπλές διαφοροποιήσεις Ανάμεσα στούς έργαζόμενους (Ανάλογα μέ 
τό φύλο, τό είδος, τή νομική μορφή τής έπιχείρησης κλπ) θάκαταργη- 
θούν. Οί ρυθμίσεις πρέπει νά είναι ένιαίες γιά όλους τούς έργαζό
μενους. Θά έπιδιωχθεί γιά τούτο καί ή κατάργηση τών διαφοροποιήσεων 
Ανάμεσα στούς έργάτες καί στούς υπάλληλους.
*Η έργαςόμενη γυναίκα θά έ£ισωθεί δλοκληρωτικά στήν πρόσληψη, τήν 
Αμοιβή, τήν προαγωγή καί γενικά σέ κάθε ρύθμιση τής δουλειάς μέ 
τούς άνδρες έργαζόμενους. *Η Αδεια τοκετού θά δρισθεί σέ 4 μήνες. 
Στήν έργαζόμενη μητέρα θά έξασφαλισθοΰν συνθήκες πού τής επιτρέπουν 
νά έργάζεται καί νά φροντίζει γιά τά παιδιά της (βρεφικοί σταθμοί, 
ύγειονομική φροντίδα, μερική Απασχόληση κλπ).
*Η σύμβαση Αορίστου χρόνου πού έπιτρέπει τήν Απόλυση τού έργαζόμενου



όποτεδήποτε θά Αντικατασταθεΐ μέ συμβάσεις ώρισμένου χρόνου. ‘Η 
ΰποχρέωση τούτη θά περιέχεται στις έθνικές συλλογικές συμβάσεις, 
ή σύμβαση ώρισμένου χρόνου μετά άπό μιά Αρχική δοκιμαστική περίοδο 
ένός έτους θά είναι τουλάχιστον τριετής. *0 χρόνος διάρκειας τής 
σύμβασης θά αύζάνει μέ τό χρόνο Απασχόλησης. *Η σύμβαση τθάμπορεί 
νά καταγγέλεται μόνο γιά σπουδαίο λόγο. *0 σπουδαίος λόγος 
έλέγχεται άπό τά δικαστήρια. Σέ περίπτωση μή Ανανέωσής τής κατα
βάλλεται αποζημίωση σύμφωνη μέ τό χρόνο παραμονής στήν έπιχείρηση
Μετά τό πρώτο χρόνο έργασίας θά χορηγείται Αδεια 15 ήμερων καί 
μετά τό δεύτερο τεσσάρων βδομάδων μέ πλήρεις Αποδοχές.



IV. ‘Ιδιωτική έπιχείρηση - Μιχρομεσαίες έπιχειρήσεις

*Η Ιδιωτική έπιχείρηση παραμένει έχει, όπου δέν είναι δυνατή ή 
άσκηση οικονομικής έξουσίας σέ βάρος τού κοινωνικοί συνόλου καί 
μπορεί νά έλεγχθεί άποφασιστικά ή έχμετάλλευση τών έργαξομένων 
ή πιό Αποτελεσματική μορφή όργάνωσης τήςοίκονομικής δραστηριότη
τας. *Η οικονομία μας βρίσκεται Ακόμη σέ πολλούς τομείς σ'ένα χα
μηλό ή μέσο έπίπεδο Ανάπτυξης, όπου ή δημιουργία έπιχειρηματικών 
φορέων προϋποθέτει τή συνέχή παρουσία καί δουλειά τού προσώπου, 
πού κοντά στά κεφάλαια διαθέτει καί τίς Απαραίτητες γνώσεις, όρ- 
γανωτική πείρα, χρόνο καί διάθεση. Γιά τούτο πολιτική τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
θά είναι ή Ανάπτυξη τών μικρών καί μεσαίων έπιχειρήσεων.

*Η κοινωνικοποίηση, μιά πού θά όδηγήσει στόν έλεγχο τής οίκονομι- 
κής έξουσίας τοΟ μεγάλου κεφαλαίου θά συντείνει στήν ούσιαστική 
Ανάπτυξη των μικρομεσαίων έπιχειρήσεων. Γιατί σήμερα ό κίνδυνος 
γιά τόν βιοτέχνη καί τόν έπαγγελματία προέρχεται Από τό μεγάλο 
κεφάλαιο. Οί μονοπωλιακές καί όλιγοπωλιαχές έπιχειρήσεις συνεπά
γονται είτε τόν Αφανισμό είτε τόν ύποβιβασμό τών μικρομεσαίων έπι
χειρήσεων σέ όλοκληρωτικά έξαρτημένους ύπεργολάβους. Γιατί χάρη 
στήν οίκονομιχή τους δύναμη μπορούν (όταν θελήσουν) νά έχδιώξουν 
όποιαδήποτε έπιχείρηση Από τήν Αγορά, έάν δέν ύποκύφει καί έργα- 
στεί σύμφωνα μέ τούς όρους τους.

Θά έπιδιωχθεί ή συνεταιριστική όργάνωση τών μικρομεσαίων έπιχειρή
σεων. Κοινοί προμηθευτικοί συνεταιρισμοί μπορούν νά προμηθεύονται 
έμπορεύματα καί πρώτες ύλες σέ χαμηλότερο κόστος. ‘Η Απαραίτητη 
σύγχρρνη τεχνολογ έ*. καί ή τυποποίηση καί δίάθεση τών προϊόντων 
μπορούν νά έξασφαλισθοΰν πολύ καλύτερα άπό κοινές όργανώσεις τών 
βιοτεχνών παρά άπό τόν καθένα χωριστά. *Η έκπαίδευση έπιχειρηματι- 
κών στελεχών πού σήμερα είναι λίγο ώς πολύ Ανύπαρκτη, θά μπορεί νά 
πραγματοποιηθεί σέ κοιάά κέντρα έπιμόρφωσης. Τό Κράτος θά προωθήσει 
κάθε προσπάθεια γιά τήν προώθηση τής συνεταιριστικής μορφής δργάνω
σης. Θά έπιδιωχθεί ή συγχώνευση μικρών μονάδων σέ μεγαλύτερες μέ 
πιό σύγχρονο έξοπλισμό (χρηματοδότηση τής δημιουργίας νέων κοινών 
έγκαταστάσεων).
Θά έπιδιωχθεί ή Ανάπτυξη τεχνολογίας προσαρμοσμένης στά δεδομένα 
μικρών έπιχειρήσεων, πού θά δουλεύουν στήν έλληνική ύπαιθρο, καί 
θά προωθηθούν οί σχετικές νέες μορφές έπιχειρηματικής δραστηριότη
τας.

/



θά έπιδιωχθεϋ Λ συνεταιριστική δργάνωση τού λιανικού έμπορέου γιά 
τήν άπά κοινού δημιουργία μεγάλων καταστημάτων, έκεϋ δπου ύπάρχει 
άνάγκη γιά καλύτερη έξυπηρέΐηση του κοινού καί έκσυγχρονισμοΰ τών 
χώρων πωλήσεως·
Θά δημιουργηθούν νέες νομικές μορφές γιά τούς φορείς τών έπιχειρή
σεων. Θά τελειοποιηθεί ή νομοθεσία, πού θά διευκολύνει τήν συνεται
ριστική όργάνωση.
Θά έπιδιωχθεί ή δημιουργία κοινών έπιχειρήσεων άπό ίδιώτες καί κοινω
νικούς φορεϋς, δπως οΐ δήμοι ή οί κοινότητες. Τούτο είναι Ιδιαίτερα 
έπιθυμητό σέ τομείς δπως δ τουρισμός, οί συγκοινωνίες. Οί σχετικές
προσπάθειες μπορούν νά έπεκταθούν στή βιοτεχνία, τό έμπόριο κ.λ.π.



Κεφάλαιο Δ '
Μέτρα γιά τήν προστασία τοΟ πολίτη στήν οίκονομικύ Ε·ά

I. Προστασία τοΟ καταναλωτικού κοινού

Στό σημερινό καπιταλιστικό σύστημα ή έκμετάλλευση δέν παίρνει μόνο 
τή μορφή έκμετάλλευσης τής μισθωτής έργασίας. Παίρνει κύρια τή 
μορφή έκμετάλλευσης τοΟ καταναλωτού. Στόν καταναλωτή προσφέρουν ο ΐ  
έπιχειρήσεις γιά νά μεγιστοποιήσουν τό κέρδος τους, προϊόντα κατώ
τερης ποιότητας ή προϊόντα μικρής Αντοχής, τού διαθέτουν έμπορεύ- 
ματα σέ παραπλανητικές συσκευασίες, τοΟ έπιβάλλουν όρους πληρωμής, 
πού αύξάνουν τό τίμημα. ‘Η διαφήμιση πείθει τόν καταναλωτή νά Αγο
ράζει προϊόντα, πού δέν χρειάζεται ή νά Αποδίδει σημασία σέ Ιδιό
τητες χωρίς καμμιά Αξία. Ζεί μιμούμενος καταναλωτικές συνήθειες, 
πού παρεμποδίζουν τή βελτίωση τού βιοτικού του έπιπέδου καί συμβάλ
λουν στή διαιώνιση τού συστήματος πού τόν έκμεταλλεύεται. ΕΪναι 
γιά τούτο Αναγκαία ή προστασία του. *Η προστασία του έπιβάλλεται 
καί όταν Ακόμαή κοινωνικοποιηθούν οι βασικές μονάδες τής παραγωγής. 
Γιατί είναι δυνατόν οΐ κοινωνικοποιημένες έπιχειρήσεις, μιά πού 
πρέπει νά έπιδιώκουν καί τήν Αποδοτικότητα, νά παραβλέψουν τά συμ- 
φέροντά του. *Η αύτοοργάνωση των καταναλωτών γιά τήν προστασία 
τους θά άποτελέσει στή κοινωνικοποιημένη οίκονομία, έναν Από τούς 
βασικούς θεσμούς γίά τόν έλεγχο καί τόν περιορισμό τής έξουσίας 
τών κοινωνικοποιημένων έπιχειρήσεων.
Γιά νά προστατευθούν οΐ καταναλωτές θά δημιουργηθεϊ αύτόνομος 
'Οργανισμός γιά τήν Προστασία τών Καταναλωτών. *0 'Οργανισμός θά 
λειτουργεί σέ κεντρικό, περιφερειακό καί τοπικό έπίπεδο. Σέ κάθε 
δήμο ή κοινότητα θά ύπάρχει σύνδεσμος γιά τήν προστασία τού κατα- 
ναλωτού, στόν όποϊο θά μπορεί νά συμμεΐεχει ό κάθε κάτοικος καί 
κάθε ένωση προσώπων ή σωματεϊο πού έντάσσει τήν προστασία τών πο
λιτών στούς σκοπούς της. Στό περιφερειακό καί κεντρικό έπίπεδο 
έκλέγονται Αντιπρόσωποι τών τοπικών συνδέσμων.
Κάθε έπίπεδο άσχολεϊται μέ τά προβλήματα τού χώρου του. Τό κεντρι
κό όργανο παίζει κυρίως συντονιστικό καί καθοδηγητικό ρόλο. Δέν 
έχει τό δικαίωμα Αποκλειστικής ένασχόλησης μέ ώρισμένα προβλήματα.

*0 όργανισμός τούτος,
α) Θά παρουσιάζει τήν Αποψη καίτά αίτήματα τών καταναλωτών στή

διοίκηση καί στό κρατικά όργανα (κυβέρνηση, βουλή, δικαστήρια).
·/· ·



α) θά διαπιστώνει τά Αποτελέσματα νομοθετικών καί διοικητικών 
μέτρων γιά τούς καταναλωτές καί γενικά θά έρευνά δλα τά θέμα
τα τά σχετικά μέ τή προστασία τών καταναλωτών καί θά συγκεν
τρώνει δλα τά Απαραίτητα στοιχεία.
Θά έργάζεται γιά τόν κατατοπισμό τών καταναλωτών, γιά τή δια
φώτισή τους. Θά Αναλύει πώς δημιουργείται ή δομή τών Αναγκών 
τους. Θά έρευνα Αν ή δομή τούτη Ανταποκρίνεται σέ πραγματικές 
Ανάδκες ή (είναι τεχνητά)έπιβεβλημένη. Θά έργάζεται γιά τήν 
Ανάπτυξη μιΑς νέας Ιεραρχίας Αναγκών, πού νά προκύπτει Από 
τόν ίδιο τόν άνθρωπο.
Θά κινητοποιεί τούς καταναλωτές.

β) Στόχος του θά είναι ή πληροφόρηση σχετικά μέ τά δεδομένα τής 
Αγοράς (τιμές, ποιότητα προϊόντων καί ύπηρεσιών), ή έρευνα 
σχετικά μέ τήν ποιότητα τών προϊόντων καί τή χρησιμότητά τους.

γ) 'Αντιδιαφήμιση. *0 όργανισμός θά έλέγχει τήν Αλήθεια τών δια
φημίσεων. Θά μπορεί, όταν κρίνει δτι διαφήμιση είναι παραπλα
νητική νά προβαίνει σέ άντιδιαφήμιση. *Η τηλεόραση καί τό ρα
διόφωνο θά διαθέτουν έλεύθερο χοόνο γιά τήν Αντιδιαφήμιση.
Θά μπορεί νά ζητά Από κάθε έπιχείρηση νά τεκμηριώνει τούς ίσ- 
χυρισμούς της.

δ) *Η δημιουργία τοπικών πληροφοριακών γραφείων γιά τούς κατανα
λωτές, πού θά παρέχουν μέ κατανοητό τρόπο τά Αναγκαία γιά τή 
κατανόηση τής Αγοράς στοιχεία, καθορισμός κανόνων γιά τό ποιές 
πληροφορίες πρέπει νά έπισυνάπτωνται στό κάθε προϊόν ώστε νά 
είανι κατατοπισμένος ό Αγοραστής* ή έπεξεργασία συστάσεων πρός 
τούς καταναλωτές* ή έκπόνηση διακριτικών γνωρισμάτων πού θά 
διακρίνουν κατηγορίες προϊόντων Ανάλογα μέ τήν ποιότητά τους.

ε) ‘Ο όργανισμός θά έπισημαίνει μή σοβαρές έπιχειρήσεις, προσπά
θειες παραπλάνησης τού κοινού καί γενικά θάέπιδιώκει τήν Αποκα
τάσταση τής μονόπλευρα εύθοϊκής είκόνας, πού προέρχεται Από τή 
διαφήμιση.

στ) *0 όργανισμός θά πρέπει νά προλαμβάνει τούς κινδύνους πού προέρ
χονται Από διάφορα προϊόντα γιά τούς καταναλωτές. Θά '̂ έρευνά 
έστίες κινδύνων καί θά προτείνει μέτρα γιά τήν Αποφυγή ζημιών 
(π.χ. θά διαπιστώνει τίς έπιπτώσεις τής μόλυνσης τού περιβάλλον
τος στά τρόφιμα καί θά είσηγείται μεταβολή καλλιεργειών).

ζ) ‘Οδργανισμός θά έπιδιώκει σέ συνεργασία μέ τή βιομηχανία νά τυ
ποποιήσει τά προϊόντα καί ινά Αναπτύξει τύπους προϊόντων πού



ζ) έξασφαλίζουν τή μεγαλύτερη δυνατή Ασφάλεια καί Απόδοση μέ τά 
δεδομένα τής τεχνολογίας.

η) *0 όργανισμός θά συμπαρίασταται στούς καταναλωτές κατά τήν άσ
κηση τών άπαιτήσεών τους. Θά έχει τό δικαίωμα νά Ασκεί γιά λο
γαριασμό του συνόλου των καταναλωτών Αααιτήσεις κατά έπεχειρή
σεων σέ περιπτώσεις έζαπατήσεων, παραπλάνησης. βά παρέχει νομι
κή βοήθευα. Θά έχει τό δικαίωμα παρέμβασης σέ δίκες.



II. Διαφήμιση

*Η διαφήμιση είναι ένα Από τά κύρια μέσα πού χρησιμοποιεί ή άστι- 
κή κοινωνία γιά νά Εκπαιδεύσει τό λαό σέ μιά συμπεριφορά σύμφωνη 
μέ τούς σκοπούς της. Είναι μέσο κυριαρχίας πάνω στό πολίτη καί κα
ταδυνάστευσής του, γιατί καθημερινά διαμορφώνει τό τρόπο σκέψης καί 
ζωής του χωρίο νά τό συνειδητοποιεί. Είναι άναγκαϊος ό περιορισμός 
τής διαφήμισης.
Δέν πρέπει όμως νά παραβλέψουμε, ότι ή διαφήμιση Εκτελεϋ Επίσης 
λειτουργία πληροφόρησης καί άποτελεϊ δραστηριότητα πού ύποβοηθεϊ 
τήν αίσθητική Αναζήτηση καί δημιουργία. *0 περιορισμός της πρέπει 
γιά τούτο ΐ,νά συμβαδίζει μέ ρύθμιση πού νά Εξασφαλίζει τή διατήρη
ση τών πλεονεκτημάτων της. Θά Επιδιωχθούν τά Ακόλουθα μέτρα:
α)

β)

γ)

Τά έξοδα διαφήμισης θά φορολογούνται μέ βάση προοδευτική κλίμακα.
Θά άπογορεύεται ή διαφήμιση γιά προϊόντα Επικίνδυνα ή σέ τομείς 
όπου δέν είναι άναγκαία (φαρμακευτικά προϊόντα, πετρελαιοδή).
Οί Επιχειρήσεις πού ιδαφημίζουν θά είναι ΰποχρεωμένες Εφ'δσον 
τό ζητήσει 6 'Οργανισμός Προστασίας τών Καταναλωτών .νά Αποδεί
ξουν τήν Αλήθεια τών ίσχυρισμών τους. Σέ περίπτωση Αναληθούς 
ίσχυρσβμοΟ θά δαπανούν τό ίδιο ποσό πού κόστισε ή διαφήμιση γιά 
τήν Αποκατάσταση τής Αλήθειας.

δ) Οί Επιχειρήσεις θά εύθύνονται σέ Αποζημίωση Εφ'δσον τά προϊόντα 
τους δέν παρουσιάζουν τίς διαφημιζόμενες Ιδιότητες.

ε) Θά Απογορεύεται ή διαφήμιση στή τηλεόραση καί στό ραδιόφωνο.



III. Τρόφιμα

*Η διατροφή τού πληθυσμού πρέπει νά άνταποκρίνεται σέ κανόνες πού 
έξασφαλίζουν τύν ύγεία του. Σήμερα έγκυμονούν κίνδυνοι καί άπό τά 
Αλλοιωμένα τρόφιμα πού κυκλοφορούν στήν άγορά καί άπό τήν Αλόγιστη 
χρήση ξένων ούσιών στάτρόφιμα. Γιά τούτο σκοπός μας είναι:
α) * Η έκιιαθάριση καί κωδικοποίηση τής νομοθεοίας. *Η τυποποίηση 

τών προγραφών γιά τά τρόφιμα σ'ένα"κώδικα τροφίμων" όπου θά 
ύπάρχουν καταχωρημένοι οι κανόνες πού ίσχύουν γιά τή σύνδεση 
καί τή διατήρηση κάθε τροφίμου.

β) *Η συσκευασία τών τυποποιημένων τροφίμων πρέπει νά περιέχει 
πλήρεις ένδείξεις γιά τό περιεχόμενο, τίς ξένες ουσίες καί τό 
χρόνο μετά τόν όποίο δέ θά έπιτρέπεται ή κατανάλωση τού τροφίμου..

Υ) *Η δημιουργία σέ κάθε νομό έργαστηρίων έλέγχου, πού θά παρακο
λουθούν καί θά έΧέγχουν τά τρόφιμα πού βρίσκονται στήν άγορά.

δ) *0 έλεγχος χρήσης λιπασμάτων καί γεωργικών φαρμάκψν γιά νά είναι 
τά τρόφιμα φυσιολογικά.



Τ μ ή μ α  Δ'

“Η Πραγμάτωση τής λαϊκής κυριαρχίας καί τής κοινωνικής
δικαιοσύνης

Κ ε φ ά λ α ι ο  Α*

Μέτρα γι^ τήν έξασφάλιση τής πολιτικής δημοκρατίας



*Η ¿Αναθεώρηση του Συντάγματος

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει δηλώσει δταν ψηφίστηκε τό σημερινά Σύνταγμα τής 
χώρβς, ότι θά έπιδιώξει τήν Αναθεώρησή του ή καί τήν ψήφιση νέου 
Συντάγματος.
Τό νέο Σύνταγμα θά πρέπει:
α. Νά προβλέπει τίς διαδικασίες έκεΓνες πού θά καταστήσουν δυνατή 

τήν Αναδιάρθρωση τής οίκονομικής, κοινωνικής καί πολιτικής δο
μής τής χώρας, καί νά κατοχυρώνει τίς μεταρρυθμίσεις, πού θά 
έφαρμοσθοϋν (κοινωνικοποίηση, αύτοδιαχείριση, προγραμματισμός).

β. Νά συμβάλει στή δημιουργία των δομών (περιφερειακή όργάνωση, τόπι 
κή αύτοδιοίκηση) πού θά έπιτρέπουν τήν ένεργή συμμετοχή τοΰ λαού 
στή διακυβέρνηση τής χώρας γιά νά είναι ή άσκηση τής έξουσίας 
Αποτέλεσμα ούσιαστικής δημοκρατικής διαδικασίας. Θά καθιερώνει 
τό δημοκρατικό προγραμματισμό μέ τή συνεργασία κοινωνικών φορέων, 
όπως τών συνδικαλιστικών όργανώσεων καί τών συνεταιρισμών. Θά 
καθιερώνει τή διοικητική Αποκέντρωση καί θά έξασφαλίζει τήν αΰτο- 
νομία τής τοπικής αύτοδιοίκησης.

Υ. Νά διασφαλίσει τήν Αδέσμευτη λαϊκή κυριαρχία. Σήμερα τό Σύνταγμα 
έπιτρέπει τή συγκέντρωση καί τήν Ανέλεγκτη άσκηση τής έξουσίας 
Από τόν Πρόεδρο τής Δημοκρατίας, καί τήν έξουθένωση τής Βουλής, 
καί τής λαϊκής θέλησης ήέ μιά τακτική τετελεσμένων γεγονότων καί 
πολιτικών πιέσεων Από τήν πλευρά τής έκτελεστικής έξουσίας. Τό 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά προτείνει τήν Αναμόρφωση τών σχέσεων Ανάμεσα στόν 
Πρόεδρο τής Δημοκρατίας, τήν Κυβέρνηση καί τή Βουλή ώστε ό Πρόεδρος 
νά έχει ρόλο ρυθμιστικό καθορισμένο μέ σαφήνεια, ή Κυβέρνηση νά 
είναι τό κέντρο τής έκτελεστικής έξουσίας καί ή Βουλή νά έχει τή 
δυνατότητα νά έλέγξει τίς πράξεις τής έκτελεστικής έξουσίας καί 
τό κυριώτερο νά μπορεϊ νά τίς διαπλάθει. Οί περιορισμοί πού 
παρεμποδίζουν τή Βουλή νά έξετάζει όλα Ανεξαίρετα τά θέματα στούς 
τομείς τής έθνικής άμυνας, τής ασφάλειας καί τής έξωτερικής πολι
τικής πρέπει νά καταργηθοΟν. *Η Βουλή πρέπει νά είναι έλεύθερη 
νά συνιστά έπιτροπές γιά τήν άσκηση έλέγχου σέ όποιαδήποτε 
τομέα καί γιά όποιοδήποτε θέμα.

δ. Νά προβλέπει τήν Απαλλαγή τής πατρίδας μας Από τούς στρατιωτικούς,



πολιτικούς καί οίκονομικούς συνασπισμούς ¿κείνους πού όέν έξυπη- 
ρετοΟν τά συμφέροντά της. Νά Απαγορεύσει τήν έγκατάσταση ξένων 
βάσεων στόν τόπο μας καί τήν ύπαγωγή των έλληνικών ένόπλων δυ
νάμεων σέ ξένη διοίκηση.

ε. Νά κατοχυρώνει δσο τό δυνατόν πιό πλατειά τά δικαιώματα τοΟ άνθρω 
που καί τοΟ πολίτη. Νά καθεερώνει μέ έπιτακτικούς κανόνες πού 
έπιδέχονται άμεση έφαρμογή καί δικαστικό κύρωση, τά κοινωνικά 
¿κείνα δικαιώματα πού είναι θεμελιώδη όπως τό δικαίωμα έργασίας 
ή κοινωνικής Ασφάλισης,

στ, Νά προβλέπει τόν χωρισμό τού Κράτους καί 'Εκκλησίας καί νά δια
κηρύξει ρητά τήν έλευθερία τής θρησκευτικής συνείδησης.

'Εάν τό ΠΑ,ΣΟ,Κ. δέν έξασφαλίσει τήν πλειοψηφία ¿κείνη πού θά έπι- 
τρέπει τήν Αναθεώρηση τοΟ Συντάγματος θά έπιδιώξει τήν έφαρμογή τού 
Συντάγματος σέ τρόπο ώστε νά τεθεί τέρμα στήν πρακτική τοΟ περιορισμού 
τών δικαιωμάτων τοΟ πολίτη καί στήν σιωπηλή ¿γκαθίδρυση αύταρχικοΟ 
κράτους,



II

‘Η Βουλό. ΤΑ Πολιτικά Κόμματα. *Η Κυβέρνηση,

Καμμιά έλληνικό Βουλό μετά τό τέλος τού έμψύλιου πόλεμου 6έν όταν 
Αντιπροσωπευτικό τού έλληνικοΰ λαού γιάτί τόσο ό έκλογικός νόμος δσο 
καί οί συνθήκες ψηφοφορίας νόθευαν τό λαϊκό θέληση. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά 
έπιδιώξει νά καθιερώσει τόν Απλό αναλογικό σάν έκλογικό σύστημα, καί 
νά έξασψαλίσει συνθήκες άσκησης τού έκλογικού δικαιώματος, ώστε τά άπο- 
τελέσμα τός έκλογός νά άνταποκρίνεται στό θέληση του εκλογικού σώματος. 
Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά προχωρόσει στόν τροποποίηση τού σημερινού συστόματος 
τού σταυρού πού διαιωνίζει τίς παλαιοκομματικές μορφές πολίτικης δργά- 
νωσης. Σκοπός μιάς μεταρρύθμισης πρέπει νά είναι:
α. νά. συμμετάσχουν στό Βουλά όχι γνωστές προσωπικότητες στό τέρμα

τού βίου τους, άΛλά νέα Ικανά πρόσωπα χωρίς τούς περιορισμούς πού 
έπιβάλλει ό μικροπολιτικό,
νά έκπροσωπηθούν οί έργαζόμενοι,β.

6. νά διευκολυνθεί! ό Ανάπτυξη των πολίτικων θέσεων τόσο στόν προεκλο
γικό Αγώνα δσο καί μετεκλογικά.

*0 έκλογικός νόμος έπιβάλλεται τέλος νά προβλέψει νομοθετικό ρύθμιση 
γιά νά ψηφίζουν οί νέοι μόλις συμπληρώσουν τά 18 χρόνια όλικίας καί 
γιά τόν κατοχύρωση τός Ψόφου τών ‘Ελλόνων πού διαμένουν στό εξωτερικό.
Τό κύριο πρόβλημα τό- κοινοβουελυτικόό συστόματος σόμερα είναι ή Αδυ
ναμία τόδ Βουλός νά διαμορφώσει πολιτικό καί νά ελέγξει τόν έκτελεστικό 
έξουσία. Τά προβλόματα, πού αντιμετωπίζει ό Κυβέρνηση είναι πολυσύνθετα 
καί μέ έντονο τεχνικό χαρακτόρα. *Η άντιυετώπισό τους προϋποθέτει 
έξειδικευμένα έπιστημονπΐά έπιτελεία πού είναι σέ θέση νά συλλέξουν 
στοιχεία καί νά έκπονόσουν λύσεις. Οί βουλευτές δέν διαθέτουν τά μέσα 
γιά νά έχουν στοιχειώδη έποπτεία τών προβλημάτων πού συζητούν. Παρέ
χουν τυπικές έγκρίσεις στά Αποτελέσματα διαδικασίας, πού έλάχιστα έπη- 
ρεάζουν. *Η Βουλό δέν πραγματοποιεί πολλές φορές ούτε κάν ούσιαστικό 
πολιτικό έλεγχο, γιατί οί Κυβερνόσεις τόε Δεξιάς έχουν συστηματικά 
άρνηθεί νά παρέχουν πληροφορίες καί στοιχεία, πού έπιτρέπουν θεμελιωμέ
νη κριτικό. Οί βουλευτές έξαντλούνται έτσι σέ θεαματικές πρωτοβουλίες 
γιά τά έπουσιώδη Αντί μέ σωστό ένασχόληση γιά τά ούσιώδη. *Η Αναμόρφω
ση τός δουλειάς τού κοινοβουλίου πρέπει νά έχει γιά τούτο σάν κύριους 
άξονες:



α. Τήν πλήρη πληροφόρηση τής Βουλής. *Η Κυβέρνηση καί οι δημόσιες 
υπηρεσίες ·ά είναι ύποχρεωμένες νά παρέχουν όλα τά στοιχεία πού 
είναι απαραίτητα γιά τήν εκτίμηση των νομοσχεδίων καί των Κυβερνη 
τικών διοικητικών πράξεων.

β. *Η Βουλή, οΐ κοινοβουλευτικές ομάδες, οι κοινοβουλευτικές έπιτρο- 
πές κι'ακόμα καί οι βουλευτές ατομικά θά έχουν στή διάθεσή τους 
τά τεχνικά μέσα καί τό είδικευμένο προσωπικό τό άπαραίτητο γιά 
νά άνταποκριθουν στό έργο τους.

γ. Θά Αναπτυχθεί δ ρόλος των κοινοβουλευτικών επιτροπών σάν οργάνων 
έλέγχου μέ δυνατότητα δημοσίων συνεδριάσεων καί έξέταση μαρτύρων 
ή έμπειρογνωμόνων σχετικά μέ τά συζητούμενα θέματα, βά διευκολυνθεί 
ή σύσταση έζεταστικών έπιτοοπών πάνω σέ ειδικά θέματα.

δ. Θά αύξηθεί ό χρόνος πού αφιερώνεται γιά τίς ερωτήσεις καί έπερω- 
τήσεις κύρια γιά νά συζητοϋνται έπερωτήσεις, πού θά ύποβάλλουν 
κόμματα.

*Η βελτίωση τής λειτουργίας τής Βουλής προϋποθέτει όχι μόνο τή νομο
θετική Αναγνώριση τής σημασίας τών πολιτικών κομμάτων άλλά καί τή δια
σφάλιση τής λειτουργίας τους. 01 διάφορες ρυθμίσεις κύόίως διοικητικές 
(π.χ. άφισοκόλληση μετά άπό άδεια τής Αστυνομίας, άπαγόρευση πολιτικών 
άναγγελιών στήν τηλεόραση καί τό ραδιόφωνο), πού περιορίζουν τή δραστη
ριότητα τών κομμάτων, ενώ ταυτόχρονα ή δεξιά χρησιμοποιεί άνέλεγκ<κα 
τόν κρατικό μηχανισμό γιά τούς σκοπούς της, θά καταργηθουν. Οι έκλο- 
γικές δαπάνες τών κομμάτων θά καλύπτωνται μερικά άπό τό δημόσιο. Τά 
πολιτικά κόμματα θά δημοσιεύουν υποχρεωτικά τόν προϋπολογισμό τους καί 
τά δνόματα τών ένισχυτών τους, πού δέν είναι οργανωμένα μέλη. ‘Ενώσεις 
προσώπων κάθε μορφής πού δημοσιεύουν πολιτικές διαφημίσεις θά άνακοινώ- 
νουν στή διαφήμιση τά φυσικά πρόσωπα πού τίς διοικούν, καί θά δηλώνουν 
δημόσια τούς χρηματοδότες τους.
* Η δουλειά τής Κυβέρνησης διακρίνεται σήμερα άπό έλλειψη συνεννόησης 
καί συντονισμού μεταξύ τών υπουργείων καί απουσία προγράμματος δου
λειάς μέ Ιεράρχηση στόχων. Τό άποτέλεσμα είναι νά Απαιτείται ή πρω- 
θυπουργική παρέμβαση γιά νά γίνει δεκτή δποιαδήποτε γενική κατευθυντή
ρια γραμμή. ‘Η άναμόοωωση τής λειτουργίας τής Κυβέρνησης θά έχει σά 
σκοπό τόν καλύτερο συντονισμό καί προγραμματισμό τών εργασιών της.
* Η διάρθρωση τών υπουργείων θά άνταποκρίνεται στίς Ανάγκες τού προγραμ
ματισμού.
*Η κυβερνητική ύπηρεσία πληροφοριών (Κ.Υ.Π.) πού ύπάγεται στόν πρωθυ-



πουργό θά συγχωνευθεί μέ δλες τίς άλλες ύπηρεσίες πληροφοριών 
(δπως π.χ. ή Γ.Λ.Ε.Α.) σέ ένιαιο όργανισμό. 'Αποστολή του 6έν θά 
είναι ή παρακολούθηση τών υπολοίπων πολιτικών παρατάξεων κάτω άπό 
τό πρόσχημα τής διασφάλισης τής συνταγματικής τάξης, αλλά ή προέσπι 
ση τής έθνικής άσ αλδίας. Δραστηριότητες δμάδων ή άτόμων στό έσω- 
τερικό θά παρακολουθούνται άποκλειστικά άπό την άστυνομία καί μόνο 
δφ'δσον έμπίπτουβ στίς άπαγορεύσεις τής ποινικής νομοθεσίας.



*0 στρατός, Ανήκει στό "Εθνος. 'Αποτελεί έγγυητή της έθνικής 
Ανεξαρτησίας, δηλαδή τής οίκονομικής πολιτικής καί στρατιωτικής 
έλευθερίας τού "Εθνους. Οί ένοπλες δυνάμεις καί τά σώματα άσφα- 
λείας ύπηρετοΟν τό "Εθνος καί τό λαό καί βρίσκονται κάτω άπό τόν 
συνεχή, πλήρη καί Αποτελεσματικό έλεγχο τής νόμιμα έκλεγμένης πο
λιτικής ήγεσίας τής χώρας. Κάθε προσπάθεια έπηρεασμοΟ των στρα- 
τευμένων παιδιών τού λαοΟ ένάντια στό πνεύμα καί τό γράμμα τού 
Συντάγματος αποτελεί παραβίαση τού δημοκρατικού πολιτεύματος.
"Ολα τά κέντρα λήψεως Αποφάσεων τά σχετικά μέ τήν Αμυνα καί τήν 
Ασφάλεια ύπάγονται ύπό τόν έθνικό έλεγχο. Κάθε σχέση μέ στρατιω
τικές ύπηρεσίες ή ύπηρεσίες πληροφοριών ξένων χωρών λύνεται.
Είδική έπιτροπή άμύνης τής Βουλής παρακολουθεί τή λειτουργία τών 
ένόπλων δυνάμεων. Τά προβλήματα τών
ένόπλων δυ'·άμεων θά είναι ανοιχτά στή δημόσια συζήτηση. 'Απόρρητα 
θά πρέπει νά παραμένουν θέματμόνον Αμεσα συσχετισμένα μέ τήν Ασφά
λεια (διάταξη δυνάμεων, έπιχειρησιακά σχέδια κ.λ.π.).
*0 στρατός είναι πολιτικά ουδέτερος στίς κοινωνικές καί πολιτικές 
διαμάχες. Τά καθήκοντα Αστυνόμευσης στό έσωτερικό είναι ξένα 
πρός τήν Αποστολή του. Δέν υπάρχει έσωτερικός Αντίπαλος, τόν 
όποιον δφείλει νά έπιτηρεί.
Δέν ύφίσταται ύποχρέωση όπακοής καί πειθαρχίας νομική ή ήθική σέ 
περίπτωση κήρυξης τοΟ στρατιωτικού νόμου χωρίς τήν αδεια τής Βου
λής καί τίς λοιπές συνταγματικές προϋποθέσεις ή κατάλυσης τού δη
μοκρατικού πολιτεύματος. 'Αξιωματικοί καί δπλίτες έχουν Αντίθετα 
ύποχρέωση νά Αρνηθοΰν ύπακοή.
Δέν Αποτελούν Αποστολή τών ένόπλων δυνάμεων δραστηριότητες πού 
Ανήκουν στήν πολιτική έξουσία ή στούς πολίτες. 'Απαγορεύεται γιά 
τούτο π.χ. ή διατήρηση καί χρήση μαζικών μέσων έπικοινωνίας μέ 
τό κοινό όπως ή ΥΕΝΕΔ.
Κάθε στρατευμένος "Ελληνας κάθε μόνιμος Αξιωματικός πρέπει νά 
νοιώθει σάν έλεύθερος πολίτης πού έχει ύποχρέώσεις καί δικαιώματα 
γιά νά είναι συνειδητά πρόμαχος τού "Εθνους καί τής λαϊκής 
κυριαρχίας.



*0 στρατιώτης καί δ άξιωπατικάς είναι πολίτες μέ στολή, καί κατά 
συνέπεια διατηροΟν στό άκέραιο τά ατομικά καί πολιτικά τους δικαι
ώματα. ΜποροΟν νά συμμετέχουν έλεύθερα στήν πολιτική ζωή, έφ'δσον 
ή πολιτική τους δραστηριότητα έκδηλώνεται έξω άπό τό στράτευμα. 
ΜποροΟν νά διαβάζουν καί στούς στρατώνες τίς έφημερίδες καί τά 
βιβλία τής έπιλογής τους. ΜποροΟν νά συμμετέχουν σέ συνδικαλιστι
κές οργανώσεις γιά τήν προάσπιση των ύλικών τους συμφερόντων. 
ΜποροΟν νά έκφέρουν έλεύθερα τή γνώμη τους. Στή δημόσια δυζήτηση 
γύρω άπό τά μέσα τά όποια χρειάζεται ό στρατός γιά νά έκπληρώσει 
τήν άποστολή του μπορεί καί πρέπει νά συμμετέχουν οΐ στρατιωτικοί.
Γιά ύά βελτιωθούν οι σχέσεις μεταξύ κληρωτών καί αξιωματικών καί 
μεααξύ τών ίδιων τών άξιωματικών ώστε νά μή διαωνέονται άπό αυθαι
ρεσία καί καταναγκασμό άλλά άπό συντροφικότητα θά έπιφιωχθεί:
α) "Η άναθεώρηση του τρόπου κρίσης καί προαγωγών. Στίς έπιτροπές 

κρίσης θά συμμετέχουν πρόσωπα πού έπιλέγουν οί ίδιοι οί άξιω- 
ματικοί μεταξύ τους.

β) ‘Η δημιουργία έπιτροπών άπό κληρωτούς καί άξιωματικούς, πού 
θά έκφόόουν γνώμη γιά όλα τά προβλήματα τής κθημερινής ζωής 
στούς τόπους στρατωνισμού.

γ) *0 περιορισμός τών πειθαρχικών δικαιωμάτων τών άξιωματικών σέ 
καιρό έίρήνης. 'Ελαφρά πειθαρχικά παραπτώματα θά κρίνονται άπό 
εάιτροπές πού συμμετέχουν στρατιώτες.

δ) * Η κατάργηση τής στρατιωτικής δικαιοσύνης σέ περίοδο είρήνης 
καί ή άναμόρφωση τοΟ στρατιωτικοΟ ποινοκοΟ κώδικα.

*0 στρατός πρέπει νά έχει τή μεγαλύτερη δυνατή άποτελεσματικότητα, 
ώστε τόσο ό έχθός μέ τήν προσωπική τών πιθανών άπωλειών νά άποτρέ- 
πεται άπό όποιαδήποτε έπιθετική ένέργεια όσο καί ό πολίτης νά έχει 
έμπιστοσύνη στήν ύπεράσπισή του.
* Η υποχρεωτική θητεία θά διατηρηθεί, άλλά θά μειωθεί βαθμιαία, 
άρχικά σέ 18 μήνες, καί μετά στόν άναγκαίο γιά τήν έκπαίδευση καί 
τήν έπάνδρωση τοΟ στρατιωτικοΟ μηχανισμοΟ χρόνο. *Η στράτευση τών 
γυναικών θά άναμορφωθεί ώστε νά άνταποκρίνεται πραγματικά στίς 
έπιταγές τής ίσότητας τών φύλων. *Η στρατιωτική έκπαίδευση τών 
νεοσυλλέκτων θά βελτιωθεί. Οί έφεδροι θά καλούνται σέ περιδδικές 
άσκήσεις γιά νά διατηρήσουν τήν Ικανότητά τους.
Θά έξασφαλισθεί δ σύγχρονος έξοπλισμός τών ένόπλων δυνάμεων. Θά



4. δημιουργηθοΟν στή χώρα οί άπαραίτητες βιομηχανίες γιά τήν κατασκευή 
ανταλλακτικών, έλαφρών οπλών κ.λ.π., ώστε νά μειωθεί ή έξάρτησή της 
άπό ξένους προμηθευτές.

5. ‘Η μελλοντική στρατιωτική πολιτική του ΠΑ.ΕΟ.Κ. καθορίζεται άπό τίς 
έπιλογές του στήν έξωτερική πολιτική. Είδικώτερα άπό τήν Ιέπιδίωξη
α) Τής δημιουργίας στά Βαλκάνια καί στήν άνατολική Μεσόγειο άποπυρη- 

νικοποιημένης ζώνης περιορισμένων έξοπλισμών, τήν ούδετεροποίηση 
των Βαλκανίων καί τής άνατολικής Μεσογείου, τήν άποχώρηση των 
στόλων καί στρατών, των ύπερδυνάμεων άπό τή Μεόόγειο.

3) Τής δημιουργίας στά Βαλκάνια καί στήν άνατολική Μεσόγειο ζώνης,
όπου σ'ένα άμοιβαίο σύστημα άσφάλειας καί έλέγχου των έξοπλισ- 

μών θά υπάρξει ή ίσορροπία των δυνάμεων τέτοια, πού θά άποκλείει 
τήν παραβίαση τού έθνικοΟ χώρου.

"Οταν έπιτεκίίθουν οί προϋποθέσεις αύτεέ ή άμυντβκή πολιτική τής ‘Ελ
λάδας θά βασίζεται κύρια στήν άμυντική καί έπιθετική λαϊκή κινητο
ποίηση .
* Η άμυντική λαϊκή κινητοποίηση θά έχει σκοπό νά μεταβάλει τό σύνολο 
τής χώρας σέ πεδίο ένοπλης αντίστασης σέ τρόπο ώστε νά μήν είναι δυ
νατή σέ κανένα έχθρό ή παραμονή του χωρίς σοβαρές άπώλειες σέ πρό
σωπα ή υλικό. Παράδειγμα άποτελει τό Βιετνάμ.
*Η έπιθετική λαϊκή κινητοποίηση θά έχει σκοπό τή μεταφορά στή χώρα 
του έχθρού μέ συνεχείς δολιοφθορές τήν κατάσταση άνταρτοπόλεμου καί 
έτσι τόν έξαναγκασμό του σέ ύποχώρηση.
Μιά τέτοια πολιτική προϋποθέτει τή προετοιμασία όλόκληρου τού λαοΟ 
σέ άμυντικά καθήκοντα καί τήν κινητοποίησή του σέ $ρα άνάγκης. ΕΪναι 
πολιτική καθολικής λαϊκής άμυνας. Συνεπάγεται τήν ίδρυση πολιτοφυλα
κής, πού θά εϊναι συνδεδεμένη μέ τούς φορείς τής έξουσίας σέτοπικό 
έπίπεδο, τήν προσαρμογή τού έξοπλισμοΟ, τής έκπαίδευσης τών στρατιω
τών καί τής όργάύωσης του στρατεύματος.



IV. * Η *Αποκατάσταση τής δημοκρατική λειτουργίας τοΟ κρατικού 
μηχανισμού

*0 κρατικός μηχανισμός στήριξε τήν έπτάχρονη δικτατορία γιατί ήταν 
έκφραση της Ιδεολογίας πού Ακολουθούσε δ ίδιος καί τής πολιτικές πού 
έφάρμοζε μετά τό τέλος τού έμφύλιου πόλεμου. *Η χούντα δέν ήταν παρά 
μιά άπό τίςδιάφορες δμάδες στά πλαίσια τού νόμιμου κράτους πού χρη
σιμοποιούσε ή δεξιά καί οί ξένοι πά.τρονές της γιά νά διασφαλίσει τήν 
έξουσία της. *0 κρατικός μηχανισμόςέχει μείνει μέχρι σήμερα ό ίδιος 
καί οί διάφορες όμάδες πού Αποτελούν πυρήνες φασιστικής νοοτροπίας 
συνεχίζουν νά εργάζονται ανενόχλητα. ‘Η άάοχουντοποίηση δέν μπορεί 
έπύμενα νά πραγματοποιηθεί μέ την Απομάκρυνση ή καί τιμωρία τοΟ ένός 
ή άλλου συνεργάτη τής δικτατορίας. Προϋπόθεση γιά τήν άποκατάσταση 
τής δημοκρατικής λειτουργίας τοΰ κρατικού μηχανισμού εΰναι ή καταστρο
φή τού φασιστικού πλέγματος στή διοίκηση, ή έκρίζωση τής φασιστικής 
νοοτροπίας, ή διαπαιδαγώγηση των δημοσίων υπαλλήλων στά δημοκρατικά 
ίδεώδη καί ή έπάνδρωση τής διοίκησης μέ δημοκρατικά στελέχη. *Η άπο
κατάσταση τής δημοκρατικής λειτουργίας είναι γιά τούτο μιά μακροχόό- 
νια προσπάθεια. Είναι Απαραίτητα όμως μερικά άμεσα μέτρα όπως:
1. * Η Απομάκρυνση άπό τή διοίκηση, τίς ένοπλες δυνάμεις καί τίς δυ

νάμεις Ασφαλείας, όαων συνεργάστηκαν μέ τό δικτατορικό καθεστώς 
ή παρέχουν τήν ύποσατήριβή τους στίς φασιστικές οργανώσεις.

2. * Η Απομάκρυνση άπό τή δικαιοσύνη όλων των δικαστικών, πού δέν 
τήρησαν κατά τή διάρκεια τής δικτατορίας τή στάση πού τούς έπέ- 
βαλε τό λειτούργημά τους.

3. * Η διάλυση όλων των παρακρατικών όργανώσεων καί μηχανισμών καθώς 
καί των Αμάδων, πού έφαρμόζουν δία στήν πολιτική διαμάχη.

Ταυτόχρονα θά πρέπει νά έπιδιωχθεϊ ή Αναμόρφωση τής διοίκησης σέ τρό
πο ώστε καί άν Ακόμη ή δεξιά θελήσει νά έπιβάλει αύταρχικό καθεστώς 
τούτο νά μήν είναι πιά δυνατό.
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ν. Τά δικαιώματα τοΟ Ανθρώπου καί τού πολίτη
Τό σημερινό σύνταγμα προβλέπει λίγο ώς πολύ τά βασικά δικαιώματα τού 
άνθρώπου καί τού πολίτη. Τά δικαιώματα αύτά περιορίζονται όμως μέ σει
ρά άπό νόμους καί διοικητικές διατάζεις καί κύρια μέ τήν καθημερινή 
πρακτική τής διοίκησης. "Αν καί τό σύνταγμα κατοχυρώνει π.χ. τόσο 
τήν έλευθερία τής γνώμης όσο κάί τήν έλευθερία τού τύπου ή Αστυνομία 
καταδιώκει τό πούλημα πολιτικών εντύπων σέ δημόσιους χώρους ή τήν άφισ- 
σοκόλληση. Πέρα λοιπόν άπό τή νέα διατύπωση τών συνταγματικών διατά
ξεων μέ τρόπο ξεκάθαρο., καί μέ βάση τό χάρτη τών ανθρωπίνων δικαιωμά
των τοΟ 'Οργανισμού ‘Ηνωμένων 'Εθνών, χρειάζεται ή εκκαθάριση τής νο
μοθεσίας καί κύρια ό έλεγχος τής καθημερινήςπρακτικής.
4. Γιά τή διασφάλιση τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων καί τών δικαιωμάτων 

τού πολίτη θά δημιουργηθεί ένας νέος θεσμός: Θά όρισθεί σ'*Επί- 
τροπς τών Δικαιωμάτων τοΟ Πολίτη.
'Αποστολή του θά είναι ή προστασία τών πολιτών είτε άτομικά είτε 
συλλογικά ένάντια σέ κάθε περιορισμό ή σέ κάθε προσβολή τών δικαι
ωμάτων ή τών έλευθεριών τους άπό τό κράτος ή κρατικούςόργανισμούς.
*0 Έπίτροπες θά έκλέγεται άπό τό κοινοβούλιο. *Η θητεία του θά 
διαρκεϊ πέντε χρόνια.
Κάθε πολίτης θά μπορεί νά άπευθύνεται στόν έπίτραπο γιά άνά ζητή
σει τή συμπαράστασή του ή νά Αναφέρει τήν καταπάτηση συνταγματικών 
έλευθεριών. *0 'Επίτροπος θά μπορεί νά έπιλαμβάνεται καί αότεπάγ- 
γελτα κάθε θέματος πού έχει σχέση μέ τήν Αποστολή του. Βά μπορεί 
νά παρεμβαίνει σέ διοικητικές διαδικασίες, νά συμμετέχει σέ δίκες 
καί νά προσφεύγει στά δικαστήρια.
*0 'Επίτροποςθά έχει τό δικαίωμα νά έρευνδ μιά ύπόθεση, νά ζητή άπό 
τή διοίκηση στοιχεία, νά συγκεντρώνει τίς Αναγκαίες πληροφορίες, 
νά κατατοπίζεται στό περιεχόμενο έγγράφων χωρίς ή διοίκηση νά μπο
ρεί νά τοΟ Αντιτάξει όποιοδήποτε Απόρρητο. Θά μπορεί νά έξετάζει 
μάρτυρες, νά όρίζει πραγματογνώμονες καί νά προβαίνει σέ αύτοψία.
Θά έχει τά δικαίωμα νά Απευθύνει μομφές στις υπηρεσίες τών όποίων 
οί ένέργειες ή παραλείψεις όδήγησαν σέ προσβολή τών δικαιωμάτων 
καί έλευθεριών τού πολίτη. Οΐ μορφές θά δημοσιεύονται.
Θά έχει τό δικαίωμα έλεύθερης πρόσβασης στό ραδιόφωνο καί στή 
τηλεόραση.
Μιά φορά τό χρόνο θά συντάσσει έκθεση τό Κοινοβούλιο, πού καί θά



1. δημοσιεύεται, θά προβαίνει στις ανακοινώσεις πού κρίνει σκόπιμες 
καί θά διαβιβάζει τίς παρατηρήσεις του οποτεδήποτε πρός τό Κοι
νοβούλιο. Θά Απολαμβάνει άσυλίας γιά νά μήν ύπόκεινται σέ πιέσεις.

2. Γιά τήν έπέκταση τής προστασίας του πολίτη θά καθιερωθούν δύο νέα 
δικαιώματα, τό δικαίωμα πληροφόρησης καί τό δικαίωμα σεβασμού 
τού Ιδιωτικού βίου.
α) Τά προβλήματαπού συναντά ό πολίτης στό έπάγγελμα, στή καθημε

ρινή ζωή, στήν κάθε μορφής δραστηριότητά του δέν μπορούν νά 
άντίμετωπισθοΰν μέ τίς γνώσεις πού τυχαία διαθέτει. *0 πολίτςς 
χρειάζεται στοιχεία, πληροφορίες γιά νά κρίνει καί νά ένεργή- 
σει. Προτού χτίσει ένα σπίτι πρέπει νά ξέρει τούς όρους δόμη
σης καί τίς πιθανές φορολογικές επιβαρύνσεις. Τό σωματείο 
πού θέλει νά προστατεύσει τό περιβάλλον άπό τά απόβλητα έργα- 
στασίουπρέπει νά είναι σέ θέση νά μάθει ποιες υποχρεώσεις επέ
βαλε ή διοίκηση στό έργοστάσιο κατά τήν εγκατάστασή του.
Στή σύγχρονη τεχνική κοινωνία τό άτομο έξαρτάται άπό τή σωστή 
πληροφόρηση. *Η έξάρτησή του αυτή παρέχει σ'αύτούς πού κατέχουν 
τή πληροφόρηση, τή δυνατότητα νά έπιβάλουν τήν έξουσία τοςς μέ 
κατακράτηση τής πληροφόρησης. Είναι σ'δλους γνωστή ή σημερινή 
τακτική τής δημόσιας διοίκησης νά όχυρώνεται πίσω άπό τό Απόρρη- 
αο ώστε νά μήν πληροφορεί καί νά μπορεί νά παίρΒΒΐ έτσι τίς άπο- 
φάσεις της χωρίς νά διατρέχει τή δυνατότητα κριτικής κβί έλέγχου 
Στήν αόταρχική κοινωνία πού ζοΰμε ή μειοψηφία των προνομιούχων 
έπιχειρηματολογεί γιά νά δικαιολογήσει τή πολιτική της κατακρα
τώντας ώρισμένες πληροφορίες καί προβάλλοντας Αποκλειστικά άλλες 
* Η δεξιά ποτέ δέν πληροφόρησε τδν πληθυ
σμό π.χ. γιά τήν άκταση τής διείσδυσης τού ξένου κεφαλαίου στήν 
ελληνική οικονομία καί τό βαθμό συγκέντρωσης τού κεφαλαίου (μονο 
πώλια) ένώ . ¡διατυμπανίζει τό ύψος των ξένων έπενδύσεων σά 
δείγμα σταθερότη ιας τής οίκονομίας. *Η κοινωνική Αλλαγή πού 
έπιδιώκει τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά έξαρτηθεί σέ μεγάλο βαθμό Από τή δυνα
τότητα έξασφάλισης πραγματικής έλευθερίας πληροφόρησης. Γιατί 
μόνο οί σωστά πληροφορημένοι πολίτες θά υποβοηθήσουν στή προσ- 
πάθειά του αντιμετωπίζοντας τήν έκστρατεία τού μεγάλου κεφαλαίου 
νά παραπλανήσει καί νά Ανησυχήσει μέ διαδόσεις καί φήμες τήν 
κοινή γνώμη. Γιατί μόνο άν ύπάρξει ελεύθερη, συχνή καί πλήρης 
πληροφόρηση, θά έπιτευχθεί ή Αλλαγή στις όχέσεις έξουσίας καί θά 
είναι σέ θέση οί πολίτες νά λύσουν οί ίδιοι τά προβλήματά τους.



. α) * Η σωστή πληροφόρηση αποτελεί τή βάση τής δημοκρατίας.
Κάθε πολίτης έχει δικαίωμα νά τοΟ παρέχονται οί πληροφόρίες, 
πού τ4ν ένδιαφέρουν (δικαίωμα πληροφόρησης)· Τό περιεχόμενο 
όλων τών διοικητικών φακέλλων καί των δημοσίων έγγραφων θά άνα- 
κοινώνεται σέ όποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει έννομο 
συμφέρον καί υποβάλλει σχετική αίτηση. *Η Ανακοίνωση θά πρέπει 
νά πραγματοποιείται μέ τέτοιο τρόπο ώστε ό πολίτη^# νά μπορεί 
νά άντλήσει τή πληροφόρηση πού έπιθυμεί. Οί τομείς όπου θά ίσχύει 
τό διοικητικό απόρρητο θά $ καθορίζονται περιοριστικά άπό τό νόμο. 
*Η διοίκηση θά εΰθύνετσι γιά την ορθότητα των πληροφοριών πού πα
ρέχει.
Αυτόνομος οργανισμός σέ εθνικό επίπεδο θά συγκεντρώνει σέ κάθε 
τομέα δημόσιας δραστηριότητας στατιστικές καί όποιοδήποτε στοι
χείο είναι απαραίτητο γιά τήν παρακολούθηση τής οίκονομικήςκαί 
κοινωνικής έβέλιξης. Τά στοιχεία αύτά θά δημοσιεύωνται μέ τρόπο 
κατανοητό γιά τό πολύ κοινό. *0 όργανισμός τούτος θά πραγματο
ποιεί γιά τή βουλή, τά κόμματα, τά συνδικάτα, τούς συνεταιρισμούς 
καί τούς άλλους κοινωνικούς φορείςμελέτες (Αναλύσεις, προβλέψεις 
κ.λ.π.) .

‘Υποχρέωση πληροφόρησης θά έχουν καί οί έπιχειρήσεις (κοινωνικο
ποιημένες ή μή) άπέναντι στους κοινωνικούς Φορείς (συνδικάτα, 
συνεταιρισμοί, οργανώσεις προστασίας καταναλωτών κ.λ.π.). θά πρέ
πει, έφ'όσον έρωτηθοΰν νά χορηγούν στοιχεία γιά τί ςέπενδύσεις 
τους, τίς κινήσεις κεφαλαίων, τόν αριθμό των άπασχολουμένων, τό 
ύψος των αμοιβών, τήν ποιότητα των προϊόντων τους.
Στό σχολείο θά πρέπει νά έκπαιόευτούν οί πολίτες στήν έρευνα καί 
Αξιοποίηση τών στοιχείων, θά πρέπει νά μάθουν νά διαβάζουν μιά 
στατιστική, νά διαπιστώνουν άν έγινε σωστά μιά σφυγομέτρηση τού 
πληθυσμού. 'Επίσης νάξέρουν μέ ποιό τρόπο μπορούν νά παραποιηθούν 
στοιχεία, αριθμοί, μαγνητοταινίες, είκόνες.
Οί κοινωνικοί φορείς τέλος θά πρέπει νά έπιδιώξουν τό διάλογο σέ 
όλα τά επίπεδα όργάύωσης, ώστε φ,νά σπάσει ή υπερεξουσία τών πλη- 
ροφορημένων καί ή παθητικότητα έκείνων πού δέχονται τή πληροφόρηση

β) * Η σύγχρονη τεχνολογία έπιτρέπει τήν παρακολούθηση τού άτόμου σέ 
όλη τή διάρκεια τού είκοσητετράωρου καί σέ κάθε δραστηριότητά του. 
Μέ συσκευές τηλε<ρωνικής παρακολούθησης, μαγνητοταινίες, μικρόφωνα.



2. β) φωτογραφικές μηχανές μέ υπέρυθρες Ακτίνες ή τηλεφακούς μπορεΓ 
ή ιδιωτική ζωή τοΟ πολίτη καί στή πιό κρυφή πτυχή της νά γίνει 
γνωστή σέ'τρίτους. Τό κράτος καί οί ίδιωτες έχουν σήμερα τή 
δυνατότητα συγκεντρώνοντας στοιχεία γιά τόν κάθε πολίτη Από τήν 
Αστυνομία, τό γιατρό του, τόν Εργοδότη τους, τούς συγγενείς, 
τούς συγκάτοικους νά δημιουργήσουν ίδιαίτερα μέ τή βοήθεια ηλεκ
τρονικών υπολογιστών πλήρης φακέλλους, ώστε νά μπορούν νά Ελέγχουν 
νά έπιτρέπουν ή νά Απαγορεύουν καί γενικά νά αστυνομεύουν τή ζωή 
μας. *0 κάθε πολίτης πρέπει νά έχει γιά τούτο δικαίωμα γιά τό 
σεβασμό τής ίδιωτικής του ζωής. Τό δικαίωμα * τούτο συνεπάγε
ται ότι:
* Η παρακολούθηση τηλειοώνων, ίδιωτικών συνομιλιών, ή οχοτογράφηση 
Από Απόσταση Απαγορέύονται γενικά. Θά έπιτρέπονται μόνο μετά Από 
άδεια δικαστή σέ περιπτώσεις προστασίας τής εθνικής άμυνας καί 

καταπολέμησης σοβαρών μορφών ποινικής έγκληματικότητας.
Δέν Επιτρέπεται ή τήρηση ίοακέλλων σχετικά μέ τίς πολιτικές πε
ποιθήσεις, τή συνδικαλιστική δραστηριότητα, τήν ίδεολογική τοπο- 
θέητση, τίς θρησκευτικές < ιΐτιλήψεις των πολιτών. "Ολοι οί σχετι
κοί φάκελλοι πού ύπάρχουνσήμερα καταστρέφονται.
Καμμιά πληροφόρηση σχετικά μέ τό άτομο μέ εξαίρεση έκείνη πού 
αφορά τήν έθνική άμυνα, καί τό έγκλημα δεν θά μπορεί νά καταγρά
φει Από τή διοίκηση χωρίς νά πληροφορηθεΕ δ πολίτης τό περιεχό
μενό της καί νά τού παρέχεται ή δυνατότητα νά τήν Αμφισβητήσει ,.
Κάθε πολίτης θά έχει τό δικαίωμα νά πληροφορηθεΕ τό περιεχόμενο 
όποιουδήποτε φακέλλου πού τόν Αφορά καί γενικά κάθε ,’ένδειζης 
πού κατέχει τό δημόσιο ή ιδιώτης σχετικά μέ τή ζωή καί τίς δρα- 
στηριότητές του. Θά μπορεΕ νά ζητήσει δικαστικά τή διόρθωση ή τή 
διαγραφή κάθε καταχο>ρησης, πού δέν είναι Ακριβής. *0 νόμος καθο
ρίζει περιοριστικά ποίων φακέλλων τό περιεχόμενο παραμένει Απόρ
ρητο.
*Η δημιουργία φακέλλων ή καταλόγων ή τράπεζα*^ πληροφοριών είτε 
Από τό δημόσιο είτε Από ΰΥίΨίδιώτες γιά πολίτες θά ύπόκειται στόν 
έλεγχο τού 'Επίτοοπου γιά τά Δικαιώματα τού Πολίτη, ©ά καταφρά- 
φουν οί τράπεζςς πληροφοριών πού υπάρχουν σήμερα, θά έλεγχθεΕ ή 
σκοπιμότητά τους καί δ τρόπςο χρησιμοποίησής τους.
%Η κατάχρησττκή δημοσίευση πληροφοριών γιά τήν ίδιωτική ζωή θά 
Αποτελεί Αδίκημα. ‘Ο πολίτης θά έχει πάντως τό δικαίωμα άπάντη-



2. 0) σης ώστε ή πληροφόρηση νά μήν είναι μονόπλευρη.
3. Γιά τήν έζάλειψη των παρανομιών τού . ^παρελθόντος, πού όδηγού- 

σαν στή δημιουργία "Ελλήνων διαφόρων κατηγοριών άνάλογα μέ τά πο
λιτικά τους φρονήματα καί τή συνδικαλιστική τους δράση:
α) Θά καταργηθοΟν όλες οί διακρίσεις -Ιδιαίτερα στό στράτευμα καί 

στή δημόσια διοίκηση -πού βασίζονται στίς πολιτικές πεποιθή
σεις καί δραστηριότητες τών πολιτών.

β) Θά Αποδοθεί ή έλληνική ιθαγένεια σέ όλους τούς πολιτικούς πρόσφυπ 
γες, πού θά μπορούν νά γυρίσουν ελεύθερα στή πατρίδα. Θά ένίσχυ- 
θούν κοινωνικά καί οικονομικά οι έπαναπατριζόμενοι ώστε νά ενσω
ματωθούν χωρίς έμπόδια στή ζωή τής πατρίδας.

γΧ Θά καταργηθεϋ όλη ή νομοθεσία γιά έκτακτα μέτρα, πού έπέζησε 
παρά τίςδιαδοχικές Αναθεωρήσεις τού συντάγματος.

4. Τέλος γιά τήν πληρέστερη κατοχύρωση τών Ανθρωπίνων δικαιωμάτων καί 
τών δικαιωμάτων τού πολίτη θα'έκκαθαριστει όλη ή νομοθεσία ώστε νά 
καταργηθοΟν οί Αντισυνταγματικές διατάζεις όπως έκεΓνες πού περιο
ρίζουν τήν έλευθερία έκφρασης γνώμοε (π.χ. άφισσοκόλληση) ,  τήν 
έλευθερία τού τύπου (π.χ. πώληση έφημερίδων) ,  τήν έλευθερία τού 
συνεταρρίζεσΑαι (π.χ. συνδικαλιστική δραστηριότητα) κ.λ.π.



Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Β *

Μέτρα γιά τήν πολιτική αύτοδιαχείοιση
I

* Η Δημόσια Διοίκηση

‘Η λειτουργία τής δημόσιας διοίκησης καθορίζεται άπό τόν ταξικό χα
ρακτήρα τοΟ κράτους πού έξυπηρετεί. *Η διοίκηση έπιδιώκει νά διευρύ
νει καί νά ένισχύσει τήν έξουσία τής μεγαλοαστικής τάξης καί των ξένων 
πατρόνων της καί νά προασπίσει όσο πιό Αποτελεσματικά γίνεται τά ίδιω- 
τικά συμφέροντα στήν Αναζήτηση τοΟ ίδιωτικοΟ κέρδους. *Η δημόσια διοί
κηση λειτουργεί σά μηχανισμός καταπίεσης τοΟ πολίτου. Σκοπός της είναι 
νά τόν περιαγάγει σέ όσο τό δυνατόν μεγαλύτερη έξάρτηση ώστε νά είναι 
ύποχείριός της, νά έργάζεται χωρίς διαμαρτυρίες καί Αντιρρήσεις σύμφω
να μέ τόν τρόπο πού τοΟ έπιβάλλει τό σημερινό Αστικό σύστημα. Γιά νά 
πετύχει τό σκοπό της αύτό ή διοίκηση έχει θεσμοθετήσει πολλές διαδικα
σίες, πού ό πολίτης Χή τίς χαρακτηρίζει περιγραφικά γραφειοκρατία.
Έτσι ή όλη διοίκηση πραγματοποιείται χωρίς τή συμμετοχή τού κοινού ή 
των ένδιαφερομένων καί μέ τρόπο ώστε τό κοινό νά μήν πληροφορείται τίς 
σκέψεις πού όδηγούν σέ μιά Απόφαση. *Η συγκάλυψη τής διαδικασίας λή- 
ψεως Αποφάσεων ένισχύει τό μονοπώλιο τής πληροφόρησης καί τή θωράκιση 
ένάντια σέ κάθε κριτική. Μέσα στήν ίδια τή διοίκηση ύπάρχουν πολλαπλά 
έπίπεδα Αποφάσεων Απόλυτα στεγανά μεταξύ τους. Οι υπάλληλοι τού κα
τώτερου έπίπέδου δέν πληροφορούνται τί συμβαίνει στό ανώτερο επίπεδο. 
Από τούς ύπάλληλους τού ίδιου έπιπέδου συμμετέχουν μόνο ώρισμένοι στή 
λήψη των Αποφάσεων πού πραγματοποιείται σ'ένα στενό κύκλο προσώπων 
συνδεομένων μέ τόν ύπουργό. *Η έλλειψη συμμετοχής των ύπαλλήλων όδηγεί 
σέ Αδιαφορία, έλλειψη πρωτοβουλίας καί τήν Αλλοτρίωσή τους. Ταυτόχρονα 
έπιδιώκεται ό περιορισμός κάθε έλέγχου, καλλιεργείται ή νοοτροπία τής 
αύθαιρεσίας καί τής Αρνησης κάθε κριτικής ώστε νά έξασφαλιστεί τό Ανεύ
θυνο καί δσών Αποφασίζουν καί όσων ύπακούουν. Τό Ανεύθυνο είναι Αναγ
καίο, γιατί ή διοικητική λειτουργία έξαντλείται πολλές φορές σέ έξυπη- 
ρετήσεις ιδιωτικών συμφερόντων σέ προώθηση των κομματικών συμφερόντων 
τής δεξιάς, στόν προορισμό ώφελειών σέ φίλους ή σέ όσους στηρίζουν 
τό σύστημα.
Τό σύστημα τούτο πρέπει νά Αλλάξει ριζικά. Στήν Αλλαγή του θά συντεί
νουν μερικές άπό τίς μεταρρυθμίσεις πού κι'δλας περιγράψαμε. Χρειάζε
ται όμως κι Άλλες.



1. Γενιχή ερχιί τής διβίχηνης ιρέιει ν« είναι, ή δημ··ι·τητα ·λων των
διαδικασιών καί ή διαφάνεια στή λήψη τών Αποφάσεων. "Ολες οί διοι
κητικές Αποφάσεις θά πρέπει νά αιτιολογούνται μέ σαφήνεια δταν 
δημιουργούν ύποχρεώσεις ή δέν δέχονται ένα αίτημα. *0 πολίτης θά 
πρέπει στά πλαίσια τοΟ δικαιώματος πληροφόρησης νά κατατοπίζεται πάνω 
σ'δλα τά στοιχεία πού ώδήγησαν στή λήψη μι Ας Απόφασης.
Κάθε διοικητική Απόφαση, πού συνεπάγεται Αποτελέσματα γιά τίς συνθή
κες ζωής καί τό περιβάλλον θά πρέπει νά δημοσιεύεται σέ τρόπο ώστε 
νά τήν πληροφορούνται δλοι οί ένδιαφερόμενοι. *0 κύκλος των ένδια-
φερομένων, πού μπορούν νά προσφύγουν έναντίον της στά δικαστήρια περι
λαμβάνει δλα τά πρόσωπα, τών όποίων οί συνθήκες ζωής έπηρεάζονται 
Από τήν Απόφαση.

2. Γενική Αρχή τής διοίκησης πρέπει νά είναι ή συμμετοχή τών πολιτών 
στή λήψη τών αποφάσεων. Θά πολλαπλασιασθοΰν οί δημόσιες έρευνες Από 
έπιτροπές πού θά Ακούουν τούς ένδιαφερομένους, θά συγκεντρώνουν στοι 
χεία, θά έζετάζουν πραγματογνώμονες καί θά γνωμοδοτοΰν πρίν Από τή 
λήψη μιΑς βασικής Απόφασης Χ8ΧΚ£ΧΧ£2»ΚΗ2(£&ΧΧΧβΧ£άΧΧΗΚΧΒ£χχχΚΗ$ΧΒΚώΚ¥ 

(όπως π.χ* γιά τήν έγκατάσταση πυρηνικού έργοστασίου, γιά 
τή δημιουργία βιομηχανικής ζώνης, γιά τή διατήρηση τί|ς μορφής ένός 
οίκισμού). Σέ ώρισμένους τομείς (δπως προστασία περιβάλλοντος, του
ρισμός, δημιουργία συγκοινωνιακών δικτύων) οΐ Αποφάσεις πλαίσιο θά 
παίρνονται Από έπιτροπές πού θά συμμετέχουν κοντά στούς έκπροσώπους 
τής διοίκησης, έκπρόσωποι κοινωνικών φορέων καί τών ένδιαφερομένων.

3. * Η έσωτερική όργάνωση τών ύπηρεσιών πρέπει νά έκδημοκρατικοποιηθεί. 
Πρέπει νά έξασφαλισθεί ή συνεχής καί άμφίδρομη πληροφόρηση μεταξύ 
τών διαφόρων έπιπέδων λήψεως Αποφάσεων ή συνεργασία τους καί ή συμ
μετοχή τών υπαλλήλων στήν Απόφαση πάνω σέ θέματα πού χειρίζονται. 
Πρέπει νά αύξηθεί αίσθητά ή δυνατότητα παροχής έξουσιοδοτήσεων Από 
τήν κατώτερη στήν Ανώτερη δπηρεσία, νά περιορισθεί δ Αριθμός τών έν- 
διαμέσων δργάνων καί ή ύποχρέωση έγκρίσεων Από τήν προισταμένη ύπη- 
ρεσία. Κάθε ύπηρεσία πού έρχεται σέ ¿ΧφΚΰ&Χ&Κίβ έπαφή μέ τό κοινό XX 
πρέπει νά έχει τή δυνατότητα νά παίρνει Αμεσα τίς Αποφάσεις πάνω στά 
αίτήματα, πού ύποβάλλουν οί πολίτες. *Η διαδικασία έγκρισης καί έλέγ 
χου τών δαπανών πρέπει νά Απλουστευθεί. Κάθε ύπηρεσία θά είναι ύπεύ- 
θυνη γιά τή νομιμότητα τών δαπανών, πού πραγματοποιεί καί θά έχει 
τήν πρωτοβουλία στόν καθορισμό τους στά πλαίσια τού γενικού προϋπο
λογισμού,της. *0 έλεγχος τής αρμοδίας γιά τόν έλεγχο ΰπηρεσίας πρέ
πει νά πραγματοποιείται μόνο έκ τών Αστέρων γιά τή διαπίστωση πιθανών



παραβάσεων καί θά είναι δειγματοληπτικός.
4. Γιά τήν προστασία τού πολίτη άπό την Αδιαφορία, τήν αδράνεια ή καί 

τίς αύθαιρεσίες τής διοίκησης θά δημιουργηθεϋ ό θεσμός τοΟ 'Επιτρό 
που Διοίκησης.
'Αποστολή του θά είναι έλεγχος τοΟ τρόπου λειτουργίας τής 8ΧΧΒΧ8ΧΧ2 
διοίκησης ώστε νά έξασφαλίζεται ή χ Αποτελεσματικώτερη έξυπηρέτηση 
τών πολιτών. *0 έπίτροπος θά έζετάζει τά παράπονα *οΰ ύποβάλλονται, 
θά φροντίζει γιά τήν έπανόρθωση αδικιών καί τήν τήρηση τού νόμου, 
θά παραπέμπει όταν διαπιστώνει παρανομίες τούς 6ΚΚ$ υπεύθυνους στά 
δι«αστήρια. Θά έχει τίς ίδιες έξουσίες μέ τόν 'Επίτροπο 'ΧΧΚΗθέΜ 
'Ελευθεριών τοΟ Πολίτη γιά τήν έρευνα ύποθέσεων καί τήν έκπλήρωση 
τής Αποστολής του. Θά συντάσσει κάθε χρόνο έκθεση πρός τή Βουλή, 
πού καί θά δημοσιεύεται. Θά Απολαμβάνει Ασυλίας γιά νά μήν ύπόκει- 
ται σέ πιέσεις.

5. Γιά νά Αναπτυχθεί ό δημόσιος διάλογος γύρω άπό τίς μεθόδους διοίκη
σης, ή δημιουργική κριτική ή γνώση γιά τίς δυνατότητες, τίς έλλεί- 
ψεις, τούς τρόπους βελτίωσης, τού κρατικού μηχανισμού ό 'Οργανισμός 
Προστασίας τών Καταναλωτών θά είναι Αρμόδιος νά έρευνά κάθε θέμα 
σχετικό μέ τή λειτουργία τών κρατικών ύπηρεσιών, νά διαπιστώνει τά 
Αποτελέσματα νομοθετικών καί διοικητικών μέτρων, νάπαρεμβαίνει στόν 
'Επίτροπο Διοίκησης καί γενικά νά παίρνει στά πλαίσια τών άομοδιο- 
τήτων του κάθε μέτρο Αναγκαίο ¥&Χ γιά τήν καλύτερη έξυπηρέτηση καί 
προστασία τού πολίτη.

6. *0 πολίτης θά μπορεί νά προσφεύγει στό δικαστήριο γιά τόν έλεγχο 
κάθε διοικητικής πράξης. *Η Απόφαση τού δικαστηρίου θά είναι ύπο- 
χρεωτική γιά τή διοίκηση. *Η μή έκτέλεση Απόφασης τού δικαστηρίου 
θά Αποτελεί Αδίκημα. Θά συνεπάγεται ποινική καί Αστική εύθύνη εύ- 
θύνη γιά τόν δημόσιο υπάλληλο.

7. Γιά νά διευκολυνθεί ή λειτουργία τής διοίκησης καί νά γνωρίζουν
οί πολίτες ποιά τά δικαιώματα, ποιές οί ύποχρεώσεις καί οί δυνατό- 
τητές τους θά έκκαθαρισθεί καί θά κωδικοποιηθεί ή διοικητική νομο
θεσία. Οί κανόνες μέ βάση τούς όποίους ή διοίκηση θά παρέχει διευ 
κολύνσεις, θά αναγνωρίζει έξαιρέσεις, θά έγκρίνει Αδειες θά καθο- 
ρισθούν μέ Ακρίβεια.

8. Σήμερα γράφονται Ακόμη μέ τό χέρι Αποδείξεις πληρωμών πρός τό 
δημόσιο. 'Αριθμομηχανές καί ύπολογιστές δέν ύπάρχουν σέ ύπηρεσίες



πού συναλλάσσονται μέ τό κοινό (π.χ. δημόσια ταμεία) . 'Αποτέλεσμα 
είναι έπίσης ή διόγκωση ένός υπαλληλικού προσωπικού χωρίς Ικανοποιη
τική Απασχόληση, πιθανότητες σταδιοδρομίας καί συνακόλουθα χωρίς 
ένδιαφέρον στή δουλειά του. βά έπιδιωχθεί ή όσο τό δυνατόν ταχύτε
ρη έκμηχάνιση τής διοίκησης. Τό υπαλληλικό προσωπικό πού θά πλεονά
σει θά χρησιμοποιηθεί στούς νέους τομείς δράσης τού δημοσίου (π.χ. 
προγραμματισμός).
Τό δημόσιο καί πολλές δημόσιες έπιχειρήσεις διαθέτουν σήμερα σειρά 
άπό ήλεκτρονικούς υπολογιστές. Οί υπολογιστές τούτοι ύποαπασχολοΰνται 
άν καί Αντιπροσωπεύουν τεράστιες έπενδύσεις γιατί δέν ύπάρχει μεταξύ 
άλλων ούτε ή διι_σύνδεσή τους σέ δίκτυα ύπολογιστών Χ&ϊ γιά τήν καλ
λίτερη χρησιμοποίηση τού δυναμικού ούτε Ανάπτυξη βασικών μεθόδων 
προγραμματισμού γιά τήν έκμετάλλευσή τών δυνατοτήτων τους σέ ευρύ
τερη κλίμακα Απ'δ,τι προσφέρει ό κατασκευαστής.
Θά καταρτισθεϊ σχέδιο έγκατάστασης καί χρήσης τών ήλεκτρονικών ύπο 
λογιστών τού δημοσίου καί τού κοινωνικοποιημένου φορέα. Κεντρική 
όπηρεσία θά Αναλάβει τή διασύνδεση καί τόν συντονισμό τής χρήσης 
τους.

9. Τό 'Ελεγκτικό Συνέδριο Ασχολςίται σήμερα κατά κύριο λόγο μέ τόν έλεγ
χο τών κρατικών έξόδων. Μιά πού μελλοντικά ό έλεγχος θά πραγματο
ποιείται έκ τών ΰστέρων καί 8ΚΧ¥Κ&ΧΚΧΚΧ δειγματοληπτικά τό 'Ελεγκτι
κό Συνέδριο θά πρέπει νά προσαρμοσθεί στή νέα Αποστολή του.

ιυ,

Γιά τή δημόσια διοίκηση σημασία δέν έχει τόσο ό έλεγχος τών δαπανών 
πού συχνά έκφυλίζεται σέ γραφειοκρατικό έμπόδιο. Στήν Αποτελεσματι- 
κότητά της συμβάλει κύρια ή έρευνα έάν ό τρόπος διοίκησης προωθεί 
τήν ουσιαστική λύση τών προβλημάτων τών πολιτών. *0 έλεγχος δέν 
πρέπει νά Αφορά τούς τύπους Αλλά τήν ούσία τής διοίκησης. Τό 'Ελεγ
κτικό Συνέδριο πρέπει γιά τούτο νά μεταβληθεί σέ όργανο γιά τή βελτίω
ση τού τρόπου διοίκησης (έξέταση τής δομής τών υπηρεσιών, τού τρόπου 
λήψεως Αποφάσεων, τών συστημάτων πληροφόρησης, τού σχεδιασμο^ τής 
έργασίας κ.λ.π.). Θά διαπιστώνει τίς Ανεπάρκειες καί θά είσηγείται 
καί θά βοηθά στήν έφαρμογή νέων μεθόδων διοίκησης γιά τό σκοπό αότό 
θά Αναμορφωθεί, θά στελεχωθεί μέ τό κατάλληλο προσωπικό καί θά τού 
Ανατεθούν οι σχετικές Αρμοδιότητες τής Γενικής Διεύθύνσεως Δημοσίας 
Διοικήσεως τού ‘Υπουργείου Προεδρίας.
Κατευθυντήρια Αρχή στή λειτουργία τής δημόσιας διοίκησης πρέπει νά



είναι ή σκέψη, ότι δ χρόνος τοϋ κάθε πολίτη είναι. ήΧβΧ&φ πολύτιμος. 
*Η δημόσια διοίκηση θά πρέπει νά έργάζεται μέ τρόπο ώστε νά μειώσει 
στό έλάχιστο τό χρόνο άναμονής καί διεκπεραίωσης μιάς ύπόθεσης.
*0 πολίτης περιμένει σήμερα ώρες ή καί μέρες γιά ένα πιστοποιητικό 
ή μιά ιατρική έΕέταση, ό έλεγχος έγγράφων γιά τήν έγκριση αίτήμοτος 
διαρκεΐ μήνες. ΈκεΕνοχ πού σήμερα περιμένουν είναι έκεΐνοι πού 
δέν έχουν έ^ουσία, δέν μπορούν νά πιέσουν καί νά έΕασφαλίσουν 
είδική μεταχείριση. *Η ίσότητα των πολιτών θά έχει άποκατασταθεΐ 
όταν δέν υπάρχει πιά γιά κανέναν χαμένος χρόνος σέ άσκοπη αναμονή.



Οί Δημόσιοι άπάλληλοι καί ύπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
(ν.π.δ.δ.)

* Η ριζική μεταρρύθμιση τήςδημόσιας διοίκησης δέν μπορεί νά πραγματο2 
ποιηθεί χωρίς τή βελτίωση τής θέσης καί τήν καλύτερη μόρφωση τών δημοΣ 
σίων υπαλλήλων καί των υπαλλήλων ν.π.δδ.
Θά έπιδιωχθεί ή ένιαία ρύθμιση τής δημοσιοϋπαλληλικής σταδιοδρομίας 
σέ όλες τίς δημόσιες ύπηρεσίες καί τά ν.π.δδ. Οι κανόνες γιά τό ποιός 
θά προσλαμβάνεται σάν δημόσιος ύπάλληλος καί ποιός μέ σύμβαση ίδιωτι- 
κού δικαίου θά είναι σαφείς καί θά έφαρμοσθοΰν αύστηρά. Οι σημερινές 
ένδιάμεσες καταστάσεις (έκτακτοι υπάλληλοι) θά καταργηθοϋν. Οί έκτα
κτοι υπάλληλοι, πού έχουν τά νόμιμα προσόντα θά μονιμοποιηθούν. Οί 
υπάλληλοι ν.π.δ.δ. θά έξισωθούν μέ τούς δημόσιους υπάλληλους. Οί 
δημόσιοι υπάλληλοι τοϋ πρώτου άαθμοϋ θά προσλαμβάνονται μετά άπό ένι- 
αίο διαγωνισμό γιά όλες τίς ύπηρεσίες πού θά διενεργεϊται κατά κύκλους 
είδικοτήτων (νομικός, οίκονομικός κ.λ.π.). Σέ κάθε βαθμό τής δημοσιο
ϋπαλληλικής Ιεραρχίας θά είναι δυνατά ή Λάλυψη θέσεων σέ καθωρισηένο 
ποσοστό όχι μέ προαγωγή άλλά μέ πρόσληψη νέων προσώπων ώστε ή δημόσία 
διοίκηση . νά μπορεί νά άπακτά νέες δυνάμεις μέ υψηλή κατάρτιση.
01 δημόσιοι υπάλληλοι θά πρέπει νά διαθέτουν υψηλή γενική μόρφωση, 
πού θά τούς έπιτρέπει νά Ανταποκρθθούν στίς άνάγκες διαφόρων ύπηρε- 
σιών. Γιά νά περιορισθεί ή έξειδίκευση, νά βελτιωθούν οί δυνατότητες 
προαγωγής, νά άποκτήσει ή δημοσιοϋπαλληλική σταδιοδρομία μεγαλύτερο 
ένδιαφέρον θά διευκολυνθεί ή μετάθεση άπό ύπηρεσάα σέ υπηρεσία. *Η 
συνεχής έκπαίδευση καί έπιμόρφωση θά πραγματοποιείται στά πλαίσια 
τής γενικής πανεπιστημιακός παιδείας. *Η είδική άνώτερη σχολή δημο
σίων ύπαλλήλω$°$ρ$>γραμματίζεται σήμερα, σκοπό έχει τήν έκπαίδευση 
τών υπαλλήλων στήν ύποταγή καί τόν κομφορμισμό.
Γιά τούς δημόσιους ύπάλληλους θά Ισχύει ένιαίο μισθολόγιο. Οί μισθοί 
θά Αναπροσαρμόζονται μέ βάση τήν αύξηση τού τιμάριθμου. Τό ίδιο θά 
ισχύει γιά τό "έφ'&παξ" πού χορηγείται σέ όσουν άποχωρούν άπό τήν ύπη- 
ρεσία. Οί βασικοί μισθοί θά βελτιωθούν όπως καί τά οίκογενειακά έπιδό- 
ματα ώστε νά* εξασφαλισθεί Ικανοποιητικό έπίπεδο διαβίωσης γιά κάθε 
οικογένεια.
Σέ κάθε δημόσια ύπηρεσία θά δημιουργηθούν έπιτροπές όπαλλήλων πού θά 
συμμετέχουν στίς Αποφάσεις., πού Αφορούν τίς συνθήκες δουλείάς καί



τά θέματα τοΟ προσωπικού (προσλήψεις» μεταθέσεις» ρροαγωγές, κ.λ.π.). 
Σέ Θυνεργασία μέ τίς έπιτρσπές όπαλλήλων καί τά συνδικαλιστικά όργα
να θά άπονέμωνται χρηματικές άμοιβές σέ περιπτώσεις Ιδιαίτερης Από
δοσης ή προτάσεων γιά τή βελτίωση τής λεετουργίας τής διοίκησης.
Οΐ δημόσιοι υπάλληλοι θά μποροΟν νά συμμετέχουν έλεύθερα στήν πολι
τική ζωή, νά συμμετέχουν σέ συνδικαλιστικές οργανώσεις γιά τήν προάσ
πιση τδν υλικών τουςσυμφερόντων καί σέ πολιτικά κόμματα ή όργανισμούς. 
θά μπορούν^ά έκφράζουν έλεύθερα τή γνώμη τους καί νά συμμετέχουν σέ 
δημόσιες συζητήσεις γύρω άπό τούς τρόπους βελτίωσης τής λειτουργίας 
τής ΰπηρεσίας τους.



Τό αύταρχικδ κράτος συγκεντρώνει δσο τό δυνατόν περισσότερες έξου- 
σίες στή κεντρική διοίκηση. Έτσι μπορεί νά έλέγχει πιό άποτελεσμα- 
τικά τόν κρατικό μηχανισμό σ'δλόκληρη τήν έπικράτει. Έτσι μπορεί 
νά στερεί τούς πολίτες τή δυνατότητα τής συμμετοχής στίςάποφάσεις 
γιά τίς υποθέσεις τους. ‘Ο "υδροκεφαλισμός" τής 'Αθήνας δέν δφείλε- 
ται σέ Λανθασμένη Αντίληψη γιά τή σχέση κέντρου καί περιφέρειας. 
'Οφείλεται σέή συνειδητή προσπάθεια τής μεγαλοαστικής καί μεταπρα- 
τικής τάξης, πού έξουσιάζει τό τόπο, νά ίδρειώσει μέ τόν πιό Αποτε
λεσματικό τρόπο τήν κυριρρχία της πάνω σ'όλόκληρο τήν οίκονομική 
καί πολιτική ζωή. Στό σημερινό σχήμα περιφερειακής όργάνωρης οί νό
μοι είναι Απλές διοικητιές διαιρέσεις, οί νομάρχες τοποτηρητές τής 
κυβέρνησης, οί δήμοι καί οί κοινόηητςς έλεγχόμενα όργανα γιά τήν Αν
τιμετώπιση δευτερευόντων θεμάτων σέ τοπικό έπίπεδο. Παλαιότερα είχαν 
γίνε® προσπάθειες, δπως π.χ. Από τό σύνταγμα τού 1927, γιά τή δημι
ουργία τοπικής αότοδιοίκησης μέ οΰσιαστικές Αρμοδιότητες. *Η δεξιά 
ματαίωσε όμως πάντα κάθε τέτοβα έξέλιξη. Τά Αποτελέσματα είναι φανε
ρά σ ’δλους μας.
*Η έλληνική ύπαιθρος «ρθίνει. Πολλά χωριά δέ διαθέτουν κάν τόν Απαραί
τητο γιά τή ζωή στό χωριό εξοπλισμό (δρόμο, ήλεκτρικό, σχολείο, τη
λέφωνο) . Στίς κωμοπόλεις κάθε πιό σημαντικό περιστατικό τής καθημε
ρινής ζωής συνοδεύεται Από ταξείδι στήν 'Αθήνα ή στή πρωτεύουσα τού 
νομού γιατί λείπουν σχολεία, νοσοκομεία καί κρατικές ύπηρεσίες μέ 
δικαίωμα Απόφασης πάνω σ'ένα θέμα. Στίς μεγάλες πόλεις δημιουργούνται 
συνοικίες δπου έχει πάψει κάθε μορφή συλλογικής ζωής καί ό πολίτης 
ζεί Αλλοτριωμένος σ'δνα ανώνυμο πλήθος μέ άγχος καί μέ συνεχή τα
λαιπωρία.
Τό σημερινό σύστημα περίφερειακής δργάνωσης χρειάζεται ριζική άλλαγή. 
Σκοπός τής Αλλαγής δέν θά πρέπει νά είναι μιά Ακόμη Αποκέντρωση, πού 
δπως οί τόσες άλλες πού έγιναν δδηγεί μόνο σέ μετάθεση τών ύπηρεσιών 
καί γραφείων στή περιφέρεια. Χρειάζεται μιά νέα πολιτική γιά τήν άσ
κηση τής έξουσίας στήν έπικράτεια μέ στόχο:
α) Νά ένισχυθούν Απέναντι στήν κεντρική κρατική έξουσία οί όργανι- 

σμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε νά Αποκτήσουν τή δυνατότητα ν' 
Αντιμετωπίζουν αυτόνομα καί χωρίς περιορισμούς τά προβλήματά τοςς.

β) Νά έξασφαλισθεϊ ή δσο τό δυνατόν πλατύτερη συμμετοχή τών πολιτών 
στήν αύτοδιοίκηση, ώστε δ κάθε πολίτης νά έχει τό δικαίωμα καί τή



β) δυνατότητα νά προβάλει τά αίτήματά του καί νά έργάζεται γιά τήν 
έπίλυσή τους.

γϊ Σέ κάθε όργανωτικό έπίπεδο οί Αποφάσεις νά παίρνωνναι Από σώμα πού 
έκλέγεται καί ή διοίκηση νά καθοδηγεΓται καί έλέγχεται Από όργανο 
πού νομιμοποιείται δημοκρατικά.

Μόνο Αν ύλοποιηθοΰν αυτοί οι στόχοι θά τεθεί τέρμα μιά γιά πάντα στό 
αύταρχικό κράτος, θά μεταβληθεί ή δόμηση τής κρατικής έξουσίας καί 
θά μεταφερθεί ή εξουσία στούς πολίτες, στή βάση.
Γιά νά πραγματώσει τή νέα περιφερειακή όργάνωση τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά έπι- 
διώκει τή δόμηση τής κρατικής εξουσίας σύμφωνα μέ τίς ακόλουθες Αρ
χές:
1. * Η κεντρική κρατική έξουσία θά είναι αρμόδια γιά όλα τά θέματα, 

πού πρέπει νά ρυθμσσθοΰν ένιαία γιά όλη τήν έπικράτεια. Τέτοια 
θέματα π.χ. είναι ή έξωτερική πολιτική, ή Αμυντική πολιτική, ή 
γενική οίκονομική πολιτική καί ίδιαίτερα τά θέματα τά σχετικά μέ 
τό νόμισμα καί τούςδασμούς, ή Αστική νομοθεσία, ή ποινική νομοθε
σία. ‘Η κεντρική κρατική‘εξουσία στούς υπόλοιπους τομείς θά έκδί- 
δει γενικές κατευθύνσεις, νόμους, πλαίσια, υποδείξεις γιά τή δια
δικασία, πού θά πρέπει νά Ακολουθείται κατά τή λήψη των αποφάσεων 
ώστε νά συμμετέχουν όλοι οί ενδιαφερόμενοι, Θά είναι επίσης 
Αρμόδια γιά τόν συντονισμό των ένεργειών των όργάνων τής αύτοδιοί- 
κησης καί τήν ένταξή τουςσέ γενικά προγράμματα πού θά έξασφαλίδουν 
τήν ίση ανάπτυξη ιδλων τών περιφερειών τής χο$ρας.

2. * Η χώρα θά χωρισθεί σέ περιφέρειες. ‘Η περιφέρεια θά Αποτελέσει 
νέα μονάδα αυτοδιοίκησης καί διοίκησης, θά καλύπτει τήν έκταση 
περισσοτέρων νομών πού παρουσιάζουν ίδιαίτερα χαρακτηριστικά καί 
προσδιορίζουν έτσι κοινά συμφέροντα του πληθυσμού.
*Η περιφέρεια θά είναι αρμόδια γιά τή ρύθμιση κάθε θέματος, πού 
δέν είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας τής κεντρικής έξουσίας. Θά 
εφαρμόζει καί θά πραγματώνει τούς νόμους πλαίσια καί τίς γενικές 
κατευθύνσεις έξειδικεύοντάς τους καί προσαρμόζοντάς τους στά τοπι
κά δεδομένα. *Η περιφέρεια π.χ. θά Αποφασίζει γιά τήν τρόπο υλο
ποίησης του γενικού προγράμματος τής παιδείας, τής υγείας, τών συγ
κοινωνιών, στό έπίπεδό της. *Η περιφέρεια θά συμμετέχει στήν έκ- 
πόνηση τών γενικών προγραμμάτων καί θά συντονίζει τή δραστηριότητα 
τών νομών, «ά συμμετέχει στή διοίκηση καί στόν έλεγχο τής λειτουρ
γίας τών κοινωνικοποιημένων έπιχειρήσεων, πού βρίσκονται στό χώρο 
τ η ς .



2. * H περιφέρεια διοικείται Από περιφερειακό συμβούλιο πού εκλέγεται 
άπό τούς πολίτες τής περιφέρειας μέ καθολικό ψηφοφορία καί Αναλο
γικό σύστημα έκπροσώπησης. 'Εκτελεστικό όργανο είναι περιφερειακό 
έπιτροπή, πού έκλέγεται άπό τό συμβούλιο.
* Η περιφέρεια θά έχει δικούς της πόρους. Σ'αυτόν θά περιέρχεται 
ποσοστό των γενικών φόρων, πού θά πληρώνουν οι κάτοικοί της. ‘Η 
κεντρικό κρατικό έξουσία θά φροντίζει σέ συνεργασία μέ τίς περι
φέρειες γιά την ανακατανομή των πόρων ώστε νά υποβοηθηθοΰν στην 
Ανάπτυξή τους καί οι οίκονομικά πιό καθυστερημένες περιφέρειες.
Σέ όλες τίς κοινωνικοποιημένες έθνικές έπιχειρόσεις καί στους δημό
σιους οργανισμούς πού εργάζονται σέ εθνική κλίμακα θά υπάρχουν στό 
επίπεδο τής περιφέρειας διευθύνσεις μέ ευρύτατες αρμοδιότητες. *Η 
οργάνωση της περιφερειακής διεύθυνσης θά πρέπει νά έξασίοαλίζει τόν 
συμμετοχή των έκπροσώπων τής περιφέρειας στή λήψη τών άποωαάεων.
* Η περιφέρεια θά έχει έντονα πολιτιστική δραστηριότητα. Θά πρέπει 
νά Αναπτύξει τύπο, θέατρο καί νά συμμετέχει στά έθνικά προγράμμα
τα τής τηλεόρασης καί τού ραδόόφωνου.

3. *0 δήμος καί ή κοινότητα θά είναι τό βασικό κύτταρο τοπικής αύτο- 
διοίκησης.
α) *0 δήμος καί ή κοινότητα θά έχουν τό δικαίωμα στά πλαίσια τών 

κατευθύνσεων τής περιφέρειας νά ρυθμίζουν μέ Απόλυτη πρωτοβου
λία τίς ύποθέσεςς τους. Θά είναι Αρμόδιοι γιά τό χειρισμό όλων 
τών τοπικών προβλημάτων όπως π.χ. θεμάτων ύδρευσης, Αποχέτευ
σης, πολεοδομίας, οίκισμου, τουριστικής πολιτικής, προστασίας 
του φυσικού καί πολιτιστικού _ περιβάλλοντος, συγκοινω
νιών, Αστυνομίας.
*Η τοπική αύτοδιοίκηση θά Αποκτήσει διοικητική αύτατέλεια. θά 
καταργηθοΰν οί σημερινοί πρικαταρ7ΐτικοί έλεγχοι, οι έλεγχοι 
σκοπιμότητος καί οί πειθαρχικές διώξεις πούπεριορίζουν κάθε 
πρωτοβουλία. ‘Ο έλεγχος όταν άποδεικνύεται άναγκαϋος θά διενερ- 
γεΓται έκ τών υστέρων, θά Α.ωορά μόνον μή νόμιμες Αποφάσεις καί 
θά πραγματοποιείται Από τίς δικαστικές άρχές.

β) * Η σημερινή αδυναμία τών οργανισμών τοπικής αύτοδιοίκηηης όφεί- 
λεται ατήν έλλειψη πόρων. Στούς οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκη
σης θά περιέρχεται Απ'ευθείας ποσοστό τών φενικών φόρων πού θά 
διαφέρει Ανάλογα με'τό είδος τού φόρου μεγαλύτερο' ποσοστό άπό 
τό ωόρο ύπεραξίας, μικρότερο ποσοστό Από τό φόρο έπί τής προστι



θέμενης Αξίας καί οί τοπικοί φόφοι (π.χ. φόρος έγκαταστάσεως).
Οί όργανισμοί τοπικής αΰτοδιοίκησης θά μπορούν νά Αναπτύξουν 
οικονομική δραστηριότητα (π.χ. τοπικές έπιχειρήσεις όπως ξενο
δοχεία) καί νά διαχειρίζονται έλεύθερα τούς σχετικούς πόρους 
τους. Θά ίδρυθοΰν σέ περιφερειακό έπίπεδο ειδικοί όργανισμοί 
γιά τή χρηματοδότηση των έργων ύποδσμής σέ τοπικό έπίπεδο.

γ) * Η ραγδαία χειροτέρευση τής ποιότητας ζωής στίς πόλεις όφεί- 
λεται στό ότι ίδιώτες έπιχειρηματίες έλέγχουν άμεσα ή έμμεσα 
τίς δραστηριότητες πού καθορίζουν την ποιότητα ζωής (π.χ. 
τίς συγκοινωνίες,τούς οίκισμούς, τήν άναφυχή). Μιά πού κριτή
ριό τους είναι τό κέρδος Αδιαφορούν γιά τίς συλλογικές Ανάγ
κες. Οί μεταρρυθμίσεις πού προτείνονται γιά τη βελτίωση τής 
ποιότητας ζωής καί πού άναλύονται σέ Ιδιαίτερα κεφάλαια θά δώ
σουν στήν τοπική αύτοδιοίκηση τά μέσα νά έπηρεάσει άποφασιστι- 
κά τή διαμόρφωση τού περιβάλλοντός μας. Π.Χ. ό έλεγχος τών 
Αγοραπωλησιών Αστικής γής, ή όλοκληρωμένη μελέτη σέ κάθε πόλη 
τής πολεοδομικής προοπτικής, ή έπιβολή φορολογίας στούς 
κερδοσκόπους θά έπιτρέψουν στήν τοπική αύτοδιοίκηση τήν έκτέ- 
λεση έργων πολεοδομικής αναμόρφωσης καί Ανάπτυξης.

δ) *0 Κώδικας Δήμων καί Κοινοτήτων θά Αναμορφωθεί γιά νά Αξασφαλι- 
σθεί ή δημοκρατικώτερη λειτουργία τής τοπικής αύτοδιοίκησης.
Τά δημοτικά καί κοινοτικά συμβούλια θά είναι τά Αποφασιστικά 
όργανα αρμόδια νά έπιλύσουν όλα τά κρίσιμα γιά τό δήμο ή τήν 
κοινότητα ζητήματα. *0 δήμαρχος ή δ πρόεδρος τής κοινότητας 
θά είναι τά έκτελεστικά όργανα τών Αποφάσεων τού συμβουλίου.
Σέ κοινότητες μέχρι 1000 κατοίκους κυρίαρχο όργανο τής κοι
νότητας θά είναι ή γενική συνέλευση τών πολιτών πού έχουν 
δικαίωμα ψήφου. Στούς δήμους μέ πολλές συνοικίες όπως π.χ. ή 
Αθήνα θά πρέπει νά υπάρξει καί σέ συνοικιακό έπίπεδο αύτοδιοί
κηση (αίρετά συνοικιακά συμβούλια μέ συγκεκριμένες αρμοδιότητες).
Γιά νά συμμετέχουν οί πολίτες στη λήψη τών Αποφάσεων πού τούς 
Αφορούν άμεσα, θά Ακολουθήθούν καί στήν τοπική αύτοδιοίκηση 
οί κανόνες γιά τόν έκδημοκρατισμό τής διοίκησης, βά δημιουρ- 
γούνται έπιτροπές μέ συμμετοχή τών ένδιαφερομένων - π.χ. θέματαΣ 
σέ πολιτιστικά, πολεοδομικά οικιστικά - θά πραγματοποιούνται 
δημόσιες έρευνες καί συζητήσεις, δημοψηφίσματα πρίν Από τή 
λήψη σημαντικών Αποφάσεων ίδίως σέ πολεοδομικά θέματα, θά έπι- 
διωχθεί ό συνεχής διάλογος μέ τίς διάφορες ένώσεις προσώπων 
καί τά σωματεία πού έπιδιώκουν τή βελτίωση τής ποιότητας ζωής.



ε. Τό Αξίωμα τοΟ δημάρχου τοΟ προέδρου της κοινότητας καί
τού δημοτικού συμβούλου είναι σήμερα τιμητικά καί άμισθο.
* Η ρύθμιση τούτη περιορίζει τή συμμετοχή στήν τοπική αύτο- 
διοίκηση όσων δέν διαθέτουν υψηλά είσοδήματα καί συνεπάγε
ται τήν ευκαιριακή μόνο ένασχόληση των έκλεγμένων μέ τίς 
υποθέσεις τής κοινότητας ή του δήμου τους. Πρέπει νά έξα- 
σφαλισθεί ή χορήγηση Αποζημίωσης σέ όσους δέν έχουν τήν 
οικονομική ευχέρεια νά Ασχοληθούν ταυτόχρονα μέ τό έπάγγελμα 
καί τήν αύτοδιοίκηση, νά τούς παρασχεθούν δυνατότητες έπι- 
μόρφωσης καί έπαγγελματικής έπανένταξης, γιά νά συμμετάσχουν 
στήν αύτοδιοίκηση καί ο£ μή προνομιούχοι.
Γιά νά αντιμετωπίσει ή τοπική αύτοδιοίκηση τήν Αποστολή της 
έχει Ανάγκη Από έξειδικευμένο διοικητικό καί τεχνικό προσω
πικό. 01 υπάλληλοι των δήμων των κοινοτήτων θά έξομοιωθούν 
πρός τούς δημόσιους υπάλληλους Ιδιαίτερα στά θέματα τού 
μισθού, τής επιμόρφωσης καί των προαγωγών.

4. *Η λύση πολλών προβλημάτων τής τοπικής αύτοδιοίκησης προϋποθέ
τει τή συνεργασία περισσοτέρων δήμων καί κοινοτήτων. *Η συνερ
γασία τούτη καί ή δημιουργία ένώσεων δήμων καί κοινοτήτωνθά 
ένισχυθεί. *Η δημιουργία πολλαπλών έπιπέδων Αποφάσεων μπορεί 
όμως νά έχει σάν Αποτέλεσμα τόν περιορισμό τής άμεσης συμμετοχής 
τών πολιτών καί τή συγκέντρωση τής έξουσίας σέ τεχνοκρατικούς 
μηχανισμούς. Γιά τούτο οί ένώσεις δήμων καί κοινοτήτων πρέπει 
νά έχουν αρμοδιότητες καθωρισμένες, νά ασχολούνται κύρια μέ τήν 
εκτέλεση έργων υποδομής πού Αφορούν περισσότερους δήμους
ή κοινότητες σέ καθορισμένη γεωγραφική περιοχή.

5. *0 νομός θά εξακολουθήσει νά υπάρχει σά διοικητική διαίρεση.
Οά Αποτελεί όμως καί τό δεύτερο βαθμό τής τοπικής αύτοδιοίκησης. 
*0 νομός θά διοικείται Από νομαρχιακό συμβούλιο, πού θά έκλέγε- 
ται σέ καθολική ψηφοφορία μέ Αναλογικό σύστημα έκπροσώπησης. 
'Εκτελεστικό όργανο θά είναι ή νομαρχιακή επιτροπή. Τά νομαρχια
κά όργανα θά Αποφασίζουν πάνω στά θέματα, πού χρειάζονται λύση 
στό νομαρχιακό έπίπεδο, θά συντονίζουν τή δραστηριότητα τών δή
μων καί κοινοτήτων, καί θά παρακολουθούν τήν έκτέλεση τών γενι
κών νομοθετικών καί διοικητικών μέτρων τής κεντρικής κρατικής 
έξουσίας ή τής περιφέρειας στό έπίπεδο τού νομού.



IV
Τά Σώματα * Ασφαλείας;

Τά σώματα ασφαλείας Από όργανα παρακολούθησης τής πολιτικής δράστη 
ριότητας των πολιτών καί επιβολής των πολιτικών Απόψεων τής δρξιάς 
πρέπει νά στραφούν στήν κύρια Αποστολή τους τή διαφύλαξη τής δη
μόσιας τάξης καί τήν καταπολέμηση τού έγκλήματος.
Γιά τούτο θά πρέπει νά ληφθοΰν καί έδώ τά μέτρα πού προτείνονται 
γιά τίς ένοπλες δυνάμεις ώστε τά σώματα Ασφαλείας νά βρίσκωνται 
κάτω Από τόν συνεχή καί πλήρη έλεγχο της νόμιμα έκλεγμένης πολιτι
κής ήγεσίας, νά είναι πολιτικά ούδέτερα, νά αποκτήσουν δημοκρατική 
όργάνωση καί οί Ανδρες τους νά έχουν τίς ίδιες έλευθερίες μέ τούς 
ύπόλοιπους πολίτες, 'Επιπρόσθετα:
Τά σώματα Ασφαλείας θά Αναδιοργανωθούν σέ περιφερειακή βάση καί θά 
ύπάγωνται στήν περιφερειακή διοίκηση. Θά έπιδιωχθεί ή βαθμιαία 
συγχώνευσή τους. Θά απαλλαγούν Από τήν κηδεμονία τού στρατού.
Κατά τήν έκτέλεση τών καθηκόντων τους θά συνεργάζονται μέ τά πρωτο
βάθμια όργανα τής τοπικής αύτοδιοίκησης. *Η όργάνωση τών σωμάτων 
Ασφαλείας θά Αναμορφωθεί μέ πρότυπο τίς ύπηρεσίες τής διοίκησης καί 
όχι τίς ύπηρεσίες τών ένόπλων δυνάμεων. Γιά τούς Αξιωματικούς τών 
σωμάτων Ασφαλείας θά ίσχύουν οΐ δημοσιοϋπαλληλικές ρυθμίσεις.
Θά έξοπλισθούν μέ τά Απαραίτητα μέσα γιά τή δίώξη τού έγκλήματος. 
Κεντρική κρατική υπηρεσία θά είναι ύπεύθυνη γιά τόν συντονισμό τής 
δίωξης τού έγκλήματος σ'δλόκληρη τή χώρα.
*Η Ανάθεση στά σώματα Ασφαλείας τού έλέγχου τής οικονομικής δρα
στηριότητας (π.χ. έλεγχος συναλλάγματος άγορανομικός έλεγχος) έχει 
σάν Αποτέλεσμα πρόσωπα χωρίς τήν Απαραίτητη έκπαίδευση καί Ικανό
τητα καί όργανισμοί πού είναι Ακατάλληλοι γιά οικονομικό έλεγχο 
νά προαπαθούν τίς περισσότερες φορές χωρίς ικανοποιητικό Αποτέλεσμα 
νά έπιβάλλουν τήν τήρηση τού νόμου. Οί δραστηριότητες πού έχουν 
σχέση μέ τήν οικονομική ζωή θά άφαιρεθούν Από τά σώματα Ασφαλείας 
καί άλλες είδικές ύπηρεσίες (π.χ. ύπηρεσία διώξεως λαθρεμπορίου) 
καί θά άνατεθοΰν σέ είδικό σώμα έλέγχου τής οίκονομικής δραστηριό
τητας ώστε έφεξής πρόσωπα κατάλληλα έκπαιδευμένα νά έξασφαλίσουν 
ούσιαστικό έλεγχο.



V

ΤΑ Μέσα Μαζικής 'Ενημέρωσης

Σήμερα τά μέσα μαζικής ένημέρωσης (τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση) 
βρίσκονται στά χέρια Ιδιωτών έπιχειρηματιών πού έλέγχουν τήν πλη
ροφόρηση σέ τρόπο ώστε νά διασφαλίζουν έξουσία καί κέρδη στά χέρια 
τοΟ κράτους πού τά έχει μεταβάλλει σέ μέσα προπαγάνδας τοΟ αστικού 
συστήματος καί τής κυβέρνησης τής δεξιάς. Γιά νά γίνουν ό τύπος, 
ή τηλεόραση, τό ραδιόφωνο όργανα πληροφόρησης, παιδείας, διαλόγου, 
πολιτιστικής Ανάπτυξης πρέπει:

νά παύσουν νά έλέγχωνται άπό ιδιωτικά συμφέροντα. Τούτο ισχύει 
έπίσης γιά τήν τηλεόραση καί τό βαδιόφωνο, πού ανήκουν μέν στό 
κράτος άλλ'έξυπηρετοΰν τή δραστηριότητα ιδιωτικών έπιχειρήσεων 
(π.χ. έταιρειών παραγωγής δίσκων, παραγωγής τηλεοπτικών προγραμ
μάτων) καί είναι στενά συνεμένα μ'αύτές.

β. νά έξασφαλιστεί ή πρόσβαση σ'αύτά όσον τό δυνατόν περισσοτέρων 
τάσεων τής κοινής γνώμης (κατοχύρωση τού πλουραλισμού).

γ. νά καταργηθεϋ ή λογοκρισία. 'Απαγορεύσεις είναι δικαιολογημένες 
μόνο γιά τήν προστασία των νέων άπό δημοσιεύματα πού εξυμνούν 
τό έγκλημα, μορφές Αντικοινωνικής στάσης κ.ο.κ.

δ. νά προωθηθεί ή αύτοδιαχείριση.
Γιά νά πετύχουμε τούς στόχους τούτους.
1. Θά ένισχυθεί ή έκδοση έντύπων άπό συνεταιριστικές όργανώσεις 
δημοσιογράφων. Τό κράτος θά παρέχει γιά ώρισμένο χρονικό διάστημα 
όχι μόνον κεφάλαια Αλλά καί χαρτί, τή χρήση τυπογραφείων καί όπη- 
ρεσία γιά τή διάθεση τών έντύπων.
2. Θά χρηματοδοτούντο© έντυπα, τά όποία συγκεντρώνουν ώρισμένες 
προϋποθέσεις, πού διασφαλίζουν τόν περιορισμό τής έπίδρασης τών 
ιδιωτικών συμφερόντων. Τέτοιες προϋποθέσεις μεταξύ άλλων είναι:
α. Νομική μορφή πού έξασφαλίζει τή σχετική Ανεξαρτησία τών συντα- 
ΧΧ8 κτών Απέναντι σέ όσους χορηγούν τά κεφάλαια (συμμετοχή τών

συντακτών στό κεφάλαιο τής έταιρείας κατά ποσοστό 51% ή περιο
ρισμός τών δικαιωμάτων τού χρηματοδότη καί έξομοίωσή του μέ 
έτερόρρυθμο έταίρο ή ύπαρξη έπιτροήής συντακτών, ή όπόία θά 
συναποφασίζει σέ όλα τά βασικά θέματα κ.λ.π.



β. Τό περιεχόμενο τού έντύπου πρέπει νά άναφέρεται σέ ποσοστό
60% τουλάχιστον σέ είδήσεις πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές 
έ πολιτιστικές μορφές.

γ. Τά έσοδα άπό τέ διαφήμιση νά μέν καλύπτουν περισσότερο άπό 
50% τβν έσόδων.

3. θά καθιερωθούν κανόνες, πού θά έξασφαλίζουν τέ διαφάνεια στέ 
λειτουργία τβν έντύπων. Τό κοινό θά πρέπει νά είναι σέ θέση νά 
πληροφορείται όποτεδέποτε ποιοί είναι &&Χ5](Β)( οι χρηματοδότες ένός 
έντυπου, ποιοί είναι οί συντάκτες του, ποιά τά άποτελέσματα τές 
οίκονομικής διαχείρισης.
4. Θά έπιδιωχθεί έ σύνταξη κανονισμοβ γιά τέ λειτουργία Ιδιωτικήν 
έπιχειρέσεων πού έκδίδουν έφημερίδες καί περιοδικά. *0 κανονισμός 
θά προσδιορίζει τά δικαιώματα τού ίδιοκτέτη καί των συντακτών στόν 
καθορισμό τές έμφάνισης καί του περιεχομένου τοΟ έντύπου.
5. Θά ένισχυθεί ό τύπος στίς περιφέρειες.
6. Θά δημιουργηθεί όργανισμός, πού θά είναι άρμόδιος γιά τέν ένίσχυ 
ση τοΟ τύπου. Στη διοίκησή του θά συμμετέχουν εκπρόσωποι των ένώ- 
βεων συντακτών, εκπρόσωποιχτών πολιτικών κομμάτων, έκπρόσωποι τού 
όργανισμού προστασίας καταναλωτών, των συνδικάτων καί των συνεται
ρισμών. *0 όργανισμός αυτός θά έλέγχει έπίσης, άν τά στοιχεία τά 
όποια δημοσιεύουν οι έκδοτικές έταιρείες σχετικά μέ τή χρηματοδότηση 
καί τή λειτουργία τους άνταποκρίνωνται στήν πραγματικότητα.
7. Στό διοικητικό συμβούλιο τής ΕΡΤ (ραδιόφωνο, τηλεόραση) θά συμ
μετέχουν έκπρόσωποι τών πολιτικών κομμάτων, πολιτιστικών φορέων, 
συνδικαλιστικών καί συνεταιριστικών όργανώσεων, τού 'Οργανισμού 
Προστασίας Καταναλωτών. Τό Διοικητικό Συμβούλιο θά έπιλέγει τούς 
διευθυντές.
8. *Η ΥΕΝΕΔ θά καταργηθεΐΓ *Η τηλεόραση καί τό ραδιό<ρωνο της 
ΥΕΝΕΔ θά περιέλθουν σέ φορέα διάφορο τές X ΕΡΤ πού θά ανήκει στίς 
περιφέρειες. Τό πρόγραμμα θά συντάσσεται άπό στούντιο στίς περι
φέρειες.
Τόσο στόν περιφερειακό φορέα όσο καί στήν ΕΡΤ ίϊά λειτουργεί διαι
τητική έπιτροπή, πού θά άποτελεϊται άπό έκπροσώπους τών συντακτών, 
πολιτικών, πολιτιστικών καί συνδικαλιστικών φορέων, τής τοπικής 
αύτοδιοίκησης καί τοΟ 'Οργανισμού Προστασίας Καταναλωτών. *Η διαι
τητική έπιτροπή θά έχει δικαίωμα παρέμβασης στή διαμό-κρωση τών 
προγραμμάτων ώστε νά έξασφαλίζεται & ή δημόσια έκφραση όλων τών τά
σεων τής κοινής γνώμης.



Στήν ΕΡΤ καί στόν περιφερειακό φορέα κανονισμός θά ρυθμίζει κάτω 
άπό ποιές προϋποθέσεις κοινωνικοί φορείς καί όμάδες πολιτών θά 
μποροΟν νά έχαέρουν άπόψεις, *Η τηλέόραση καί τό ραδιόφωνο θά 
πρέπει νά παόουν νά είναι Αποκλειστικά σχεδόν μέσα προσφοράς θέά- - *

ματος καί μουσικές διασκέδασης αλλά νά γίνουν καί βήματα ανταλλα
γής άπόψεων, μέσα δημοσίου διαλόγου.

9. Τό *Αθηβ»ϊκό Πρακτορεϋο Είδήσεων θά άναμοροχοθεΓ ώστε άπό όργανο 
προπαγάνδας τής κυβερνητικής πολιτικής νά γίνει όργανο πληροφόρη
σης.

./



ΚΕΦΑΔΑΙΟ Γ '
Μέτρα γιά τήν κοινωνική δικαιοσύνη 

I. *Η Δικαιοσύνη
I- · α

*Η δικαιοσύνη είναι απρόσιτη σέ πολλούς πολίτες νβατί ή προσφυγή 
σ'αύτήν προϋποθέτει ψηλά έξοδα (π.χ. άμοιβή δικηγόρου) , έλεύθερο χρό
νο καί γνώση των νομικών κανόνων. *Η δικαιοσύνη δέν είναι άοκετά 
αποτελεσματική γιατί οί δίκες διαρκούν ύπερβολικά πολύ χρόνο, καί οι 
δικαστές άπό προσήλωση ατούς τύπους παραβλέπουν τήν ούσίά των υποθέ
σεων. *Η δικαιοσύνη λειτουργεί αάν προασπιστής τού πολιτικού καί 
οικονομικού αιτήματος στήν όυγκεκριμένη μορφή πού παίρνει σέ κάθε 
Ιστορική φάση όπως έδειξε ή καταδίωξη των άντιφονούντων πολιτών στή 
διάρκεια της διακτατοριας. Σέ όλα τούτα συντείνουν ή άόστηρή ίεράρχορή 
όργάνωση πού ύποχρεώνει τό δικαστή νά ακολουθεί τήν είκαζόμενη θέλη
ση των προϊστάμενων και τής κυβέρνησης, ό Αναχρονιστικός τρόπος όργά- 
νωσης, ή χαμηλή παιδεία καί ή έλλειψη μέσων.
Γιά νά γίνει δημοκρατικότερη ή όργάνωση τής δικαοσύνης : Τό 'Ανώτα
το Δικαστικό Συμβούλιο, πού θά αποφασίζει πάνω σέ θέματα σταδιοδρο
μίας των δικαστών θά αποτελείται κατά τό μισό, άπό μέλη πού εκλέγει 
ή Βουλή. *0 Πρόεδρός του θά εκλέγεται άπό τά μέλη μεταξύ τους. Τό 
'Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο θά όργανωθεί σέ τμήματα μέ μεταβαλλόμε- 
νρ σύνθεση. Γάθε τμήμα θά είναι Αρμόδιο γιά ένα έπίπεδο δικαιοσύνης.
Οί Δικαστές κάθε βαθμού σέ κάθε δικαστήριο συνέρχονται σέ όλομέλεια.
*Η όλομέλεια Αποφασίζει πάνω σ'δλο; τά θέματα λειτουργίας τού δικα
στηρίου καί κατανέμει τήν υπηρεσία άνήεσα στά μέλη της.
*0 βαθμός είναι ανεξάρτητος τής Αρμοδιότητας στό δικαστήριο. Μετά* ξύ των δικαστών δέν θά ύφίσταται ιεραρχία.
Γιά νά έξυώωθεί τό έπίπεδο των δικαστών:
* Η είσοδος στό δικαστικό σώμα θά πραγματοποιείται μετά άπό είδική τριε- 
τή έπιμόρωωση*
Οί δικαστικοί θά συμμετάσχουν σέ είδικά προγράμματα έκπαίδευσης, 
ώστε νά αντιλαμβάνονται τή κοινωνική προβληματική των ύποθέσεων, πού 
δικάζουν, νά πληροφορούνται τις συνθήκες ατούς τόπους δουλειάς, νά δια
πιστώνουν τά κοινωνικά άποτελέ ?ματα των άποςοάσεών τους καί νά γνωρί
ζουν τή λειτουργία των φυλακών καί αναμορφωτηρίων.
Γιά νά είναι ή δικαιοσύνη προσιτή στό λαό :
Θά όργανωθούν τά δικαστήρια σέ τρόπο ώστε ό πολίτης πού καταφεύγει στό
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δικαστικέ μέγαρο νά χατατοηί Ι'εταί χωρί _ χρονοτρι0ύ it&v-a αχόν τρόπο 
πού od ύποίάλλει χό αίτημάτου και οχΑ διαδικασία πού 3d ύχολουθβί γιά 
νό έζεταστεί $ ύπόθεαύ του» od αύξηθοβν τ<1 e ίρηνοδικεία m i  θΛ δι- 
ιυρυνθοΟν οί άρ*οδιότπτί<* το«. * πολίτης θά έχει τύ δυνατότητα vd 
ηοοοτεόγβι o'avrd γιά δέματα vffo ««»θημβρινές C&fJc του it̂ pir Ειδική 
νομίιι^ Εθίζει.4 (δικηγόρος) . *ϊ1 διαδικασία θά έγγυαται χύ αυμμβχο-
χύ *ους καί εή οοΛαρά έΕέταση tffa ύπόθεαές του.
βά civil δυνατό π Απαλλαγή άτϊά τά δικαστικά έΡοδα 5<nm(v δέν διαθέτουν 
τό βίσόθπυα γιά νά τό καλύψουν* ■- ί δικηγορικοί σύλλογοι *λ παρέχουν 
σέ συνεργασία μέ τάν τοπικά ά̂τ»*Γ·.ι οίκηση δωρεάν νομικά $<*?£« ια·
Γιά vd έπιχαχυνθεί ή άποναμή tf|£ δικαιοσύνης j
01 διάφορες μαροές ίπονοκάς δικαιοσύνης (πολιτικά· βίκοικηνικκά) θά 
ίτπαχθοΒν o’Svarv ένιαίο «ίορέα αικιΛοαύνης . τό αυμ'ούλιο ‘ΤΛίκοατείας 
ϋά καταχτηθεί οάν είδικό καί έαΐοκλειστι»6 δικαστήριο γιά τό διοικη
τική δικαιοούνη. Ιτά πλαίσια τοϋ (viaίου «οπέa Μ  (περνούν m? πφΗ 
δικαστήριο είδιχευμένα τμήματα νιά τή'> έκδίχαοη τ&ν βΐΓ.ρ*Λ«ιον μσρ^ν 
υποθέσεων. ‘3 suxSoinJ»» Υιά τό σίκαστικδ οέί»ια θά «ίναι δ**ορ Rvaialcu 
* U προσβολή διοικητικές π ρ ά * · * * *ίναι έτσι μελλοντιιι*. δυνατό οτό 
δικαατόυιο το# τόπου κατοικίας xrfl Sνδιαφεμσμ ένου. ;ορολογικά
δικαιοσύνη θά «κάΦει νό είναι προέκταση τές σοολογικές Ηκοίκησης.
Td πο«ώΤυΟάθμκ*, δικαστήρια θά eCwi μονομελή. τά ecutepofd *wta &ιχα- 
οτάρία τσιμβλμ. Τό άνώτστο ei.rMfr.Wi ο θά «μ»ν*βαιάΧει *.»έ » γτομελή 
τμήματα· &έ πκύίχτχ>π άνβίρβο*»»: σέν βά παραπέμπει τόν &aE4d*ior σέ 
άλλο τμήμα ¿Aid νά ίηιλύει οτήν ίσια δικάσιμο d p w m w i  τή Ήεηρορά.
Yd βικΓ -ττέοια iBd διαθέτουν χό άπ^πίτητο δοπδπτιχΛ ποό«ν·»πι«<| καί τά 
τεχνικά μέθα νιέ τά γοήγοση βίεκπ^οπίο-τη τΛ» Λτ*οΜ<τ«<.?μ *



τό 6lna&o tcniupowicC τίς Adule ΐΕανσίασης τής τάξης. *h
Αλλαγή του al είναι Miua^cu (4 oouSafcíCei ui τίς uetappoaulocic 
nod <nml 8d έχουν Té uno0nneno(ié xfle κοινωνίας. "iveoa μέτρα 
πρέπει όμως vd διευκολύνουν τήν ÉwÉtdpApuon xl|c οικονομικής «>( 
κοινυνικής δομής.
Τέτοια ulxpa 8d είναιi
*H ΙχκαθΑριση τής vouodeoCoc, Sibtede Ισχύουν πλήθος M  Aiat^ctc 
πού 5χι uévo noXIlc oopéc &vti«d0Mvv Αλλά κύρια έχουν Bquiooorlaci 
awNcnlc dodgeιας γύρω &né tie (oxtowte ρυθμίσεις διευκολύνοντας 
£τοι τήν αύβαμπσία τής διοίκησης. βά έπιδιωχθεί ή κωδικοποίηση τδν 
Mxnmafvlvidvttl σέ διάφορους véuoug διατάξεων σέ iviaCa u e i u m  καί 
ft ουστηΐκπική κατάταξη των Η voiumSv ρυθμίσουν σέ διαφανή σύνολα, 
άστε vd διευκολύνεται ft έποητεία τής ύλης.
Ζτύν τομέα τού (δίωτικού δικαίου: *U Αναιιόρσωση τού ΛΑτικσύ δικαίου 
Αστε vd tsapéxei προστασία αχόν καταναλωτή (νέοι κανόνες γιά τούς έν
τυπους όρους τδν συμβάσεων, κανόνες πού θά είσάγουν διαφοροποιήσεις 
στήν (σχύ τού Αναγκαστικού δικαίου στά δίκαιο των συμβάσεων Ανάλογα 
μέ xftv οίκσνομική δύναμη τδν συμέ&λλομένων, προστασία τού Ατόμου Από 
τούς κινδύνους xftc Βιομηχανικής άνΑηχυEne μέ ρητή καθιέρωση τής εύθύνηΓ 
τού παραγωγού, τροποποίηση Tie νομοθεσίας γιΑ τίς κυλήσεις μέ δόσεις 
κ.λ.π.) *11 Αναμόρφωση τού οίκογενθίακού δικαίου Λ π β  vd κατοχυρώνει 
xftv Ισότητα τύν ούλων καί vd διευκολύνει xft χορήγηση διαζυγίου σέ 
περίπτωση Ασιατικού κλονισμού τού γάμου* ft Αναμύρρπση τού δικαίου 
τΟν οίκονομικδν συναλλαγήν Αστε vd Αναγνωριστεί ft σημασία τής έπιχεί- 
pnerne orftv οίκο νομικό (juft, vd δίαμαρρπθεί τό δίκαιο τού Αθέμιτου Αντα
γωνισμού σέ δίκαιο προστασίας τού καταναλωτή, νά διαμορφωθεί τό δί
καιο Tflc Βιομηχανικός Ιδιοκτησίας σύμφωνα μέ τίς Ανάγκες τ4ε οίκονο-
uiKftc Ανάπτυξης.
£τόν τομέα τού ποινικού δικαίου. *Κ κατάργηση xfle νιατικής noivflc 
καθιέρωση c(δικού Αδικήματος γι' τούς βασανισμούς πολιτΟν* *Η είδική 
προτασία τύν Αστυνομικήν, πού προ^λέπεται σήμερα Από τό νόμο, πρέπει 
νΑ Αποκτήσει Αντίπαρος τήν διεύρυνση τής προστασίας τύν πολιτδν Απένα
ντι σέ δαερ&ΑΟεις έΕουσίας tfiv έ^τυνυμικΟν ΑργΑνων. “ νσχοι τού Αδι
κήματος τούτου ΘΑ είναι Αοσι Από Αμέλεια ή Ιΐλτιφη έπιτήρησης έπιτρέ- 
πουν τίς ΑπεοθΑσεις έΕουσίας· *8 κατάργηση τής διαδικασίας τού αύτό- 
αωρου Αδικήματος γιατί δέν παρέχει οτόν κατηγορθύΑενοτή δυνατότητα
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σωστής ύηεράσκισης, *H σύνταΓιι κώδικα ο(κονομλν% κόραβάσεων (υοθβία 
τοο«((κβν, ¿ΕακΑτηση toC κοινού, «ορολογικές καραθάσεις κ.λ.κ.), μέ 
σκσηό vdl Αηοκαινωνικοκοιηβούν ol ©ίκσνομικές napaBdaciCi ¿Serre vd xa- 
ταστή δυνατή ή έπιθολή oôoioBJtUiflw χρηματικδν προστίμων " Η  κατάργηση 
Αναιρανι στ ΐχΛν GiaT&cuv (μοιχεία) ’ *Β τροκο ίηση τϋε νομοθεσίας γιά 
τήν άμβλωση· *Η ρύθμιση τής εύθανασίσ'* : *Η προανάκριση γιά Αδικήματα 
AcrruvovnSv καί στρατμιηκάν σέ pâpoc πολιτβν διβΕΑγηοι &ηά διχαστι
κούς. *8 σύνταξη κώδικα npoorapCae ΙοΟ ncoιβάλλοντος,
ΧτΑν τομέα τής 6ixovou(ac. *Η χορήγηση δυνατότητας προσφυγής crtd δι- 
καστήρια σέ κΑδ> σωματείο ή ένωση woo&twv, ηοΰ έχει συσταθεί γιά 
τήν προάσκηση συλλογικόν συμφερόντων π.χ. (noXcofiou£a^ ιιρι^λλον) γιά 
θέματα σχετικά μέ τούς σκοπούς του * *Η εΐοαγωγή νέας μορφής Αγωγής 
Yι~ τήν άσκηση Απαιτήσεων ¿νέε συνόλου 'προσώπων ( ή Αγωγή νά Ασκείται 
Αχέ 2να ή περισσότερα πρόσωπα Yid λογαριασμό όλων Ακόμη καί χωρίς τή 
αυγκατόθεσήτους Αιτβ τΑ δικαστήρια νά σταάμΐζει τήν πραγματική Γ*τα- 
ση τής όπόθβσης καί vd ixoewiCsi οέ ¿vicia διαδικασία yid όλους τούς 
ένδιαοερόμενους)·
*Η δημιουργία ταμείου γ ιΑ  τήν Αποζημίωση θυμάτων έγκληματικάν ένεο- 
γει& ν (π .χ . σέ περίπτωση τραυματισμού διαδέτου Αχό σφαίρα) όταν o t 
έγκληματίες ε ίν α ι Αγνωστοι ή χωρίς περιουσία.

Χτόν τομέα τοΟ σωφρονιστικού ό ΐχ τ ί ν : Τό aappcrvισ τιχ ό  σύστημα θά 
χρέχει νά όκο&οηθεί τήν έηάνένττ* * τοΟ καταδίκου στήν κοινω νία , ϊΐέ 
τό  σκοπό τούτο ε ίνα ι Α ντίθετη  όσγάνωση τδν μιλανβν, ηοό Α ο ίνει τόν 
Φυλακισμένο στήν χωρίς έλεγχο έξουοία  τής διοίκησης τής φυλακής, ο ί 
συνθήκες κράτησης θά μπορούν νά *λέγχωνται τόσο Αχό τ ί ς  δικαστικές 
Αρχές όσο καί Από τόν 'Επίτροπο τόν  Δικαιωμάτων τοΟ Πολίτη. 'Ο φυ
λακισμένος θά μκορεί σέ περίπτωση πειθαρχικής κοινής νά προοο^ύγτι 
σέ δικαστή γ ιά  τήν έπανάχοιση τής συμπεριφοράς του .



χ ζ χ

*Η Hpotuggfa τΟν Κοινωνικά * Αρνητών

Τή θέση Τ<3ν YWNUNfiv, των v&w i il των ήλικιωμένων στήν κοινωνία 
VOC χαρακτηρίζουν χατακίβαη» Ικμβιάλληισηι Ανισότητα, κραυγαλέες ίλ- 
λείφεις οπτήν κοινωνική Α«ράλιση, κρατική Αδιασορία καί κακές συν
θήκες Cufie· *Β κατάσταση τούτη είναι ίίκοτέλκομα τής Ιβθρρήβ τών οίκο- 
γεν^ίακΓν σχέσεων, τής Αργάνωσης τής παραγωγής Αποκλειστικά μ| δάση 
τ6 κριτήριο τής έ«6βοσης* τής χωρίς έν »ιασμοός έπιί ίωσης τής προσω
πικής Αφέλειας ατό Αστικό σύστημα· Σκοπός μιάς πολιτικής ποό νοιά
ζεται tld τόν Ανθρωπο πρέπει μακροπρόθεσμα νά είναι έξαοάνιαη τ3ν 
αίτιδν ηοό όδήγ χ ν  στή σημι ιινή κατάσταση καί βραχυπρόθεσμα ή προ
στασία τβν nié Aßöv^r.v ώστε vi έχουν τίς (Suc δυνατότητες ιέ τούς 

φ  Αλλους πολίτες v¿ ζήσουν μέ εάπρέπεια. *Η σημερινή νομοθεσία πρέπει
νό ιιεταρρυθκιο&ε( γιό νΑ χειραφετηθούν όλοκληρωτικά οί γυναίκες, νά 
μήν είναι οΐ ήλιχιωμένοι Απόβλητοι, vd θοηθηθούν οί νέοι στήν Αντι
μετώπιση τών προβλημάτων τής ζωής.
r i d  vd πετάχσυμε τοός στόχους τούτους τό ΠΑ.ΓΟ.κ. θά (ιιδιόΒιι ι
1. Γυναίκεςι Τήν Αρση τών δκχκρίαεων σέ βάρος τής γυναίκας στήν 

Αστική νομοθεσία Αστε ή πρωτοβουλία καί ή εύθύνη σ'δλα τΑ θέματα 
τής οίμργένειας ν'Ανήκει καί στούς 6ύο συζύγους, cd καταργηθεί 
ή Αρχηγική θέση πού δίνει 6 νόμος στόν άντρα, θά κστανεμπθούν 
τά οίκτγενειακά βάρη Ανάλογα μ! τήν περιουσία τού μάθε συζύγου, 
ή περιουσία πού Αποκτάται κατά τή διάρκεια τού γάμου θά είναι 
κοινή καί τβν δόο συζύγων, ê SHBK θεσμός τής προίκας θά κατασγηθεί 

^  ή έζουσία πάνω στά παιδιά 6ά Ασκείται καί Από τούς βυό γονείς.
Τήν Αρση των διακρίσεων στοάς τόπους δουλειάς· Ή  Αμοιβή πρέπει 
νά είναι ίση γιά ίσης Αξίας έργασίσ,· Ot περιορισμοί στήν πρόσλη
ψη γυναικΟν x m m  τόσο τ*ό δημόσιο όσο καί στ Ce Ιδιωτικές έπιχει- 
ρήσεις πρέπει νά καταργηθεί· *Η προαγωγή νά πραγματοποιείται 
μέ ένιαία καί γιά τά 6υό σάλα κριτήρια. Γιά νά προωθηθεί ή ÍEÍ- 
αωση τ9ν ΙΧΜά δικαιωμάτων πρέπει σέ κάθε ίεραρχική βαθμίδα στίς 
δημόσιες άπηρεσίες ιιαί κόινωνικ»ποιημένε« έπιχειρήσβις νά προθλέ- 
κεται ή κάλυψη άρισμένου Αριθμού θέσεων μ! γυναίκες·
τήν κατάργηση διατάξεων, «οά όβηγοΟν σέ κοινωνικές Ανισότητες 
*Η άμβλωση θά είναι δυνατή στοάς τοείς πρώτους μήνες τής έγκυμο- 
σάνης έσ'Ασον πραγματοποιείται κάτω Από ίατρική έπίβλεφη.
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2. θ(κογέν»α

Tftv npooraeCa Tflr, μητρότητας. oí épYaC¿utvec yu v tCucc πρέπει vd 
έχουν τή δυνατότητα vâ êpY^Ctnrtai Mat vd «ροντ£ζουν γιά xd παιδιά 
τους· od βημιουργηθοΟν 9pco>iuoi σταβμοί ατούς τύπους δουλειάς, θί 
κολλακλασιαοθοβν χ& νηπιαγΜτνεΓ ν.
Τύν έΗαατάλιση ©£κογενεια*ί?&: Daftc χαρές άγχος. Σέ us £ π τώση Ασθέ
νειας τού τταιΧιού χορτ̂ γ* Cirai σ'εναν άπό τούς αυ&φγους άδεια μέ 
Αποδοχές. ο£ ¿Sp«?c τ*3υ venían :πειων k gC xúv σχολείων dd .»ρέπει vd 
ποοσυρμοσδούν ατά f!»pdpií* *pyεκ? ír-ic. *H αχολεκύ ύργάνωοη 3d πρέπει 
vd έΡασιραΜζει Tftv &ηναχ*Α%\άΑ Των παιδιών oró σχολείο οέ όλο τύ 
διύρνκι« xflc καθημερινές δουλειίΐς των γονέων.
Tftv διευ»βλυναη καί άααγνώριση 'της δουλειάς στύ νοικοκυριό. 0( 
νοικοκυρές »ιού 6έν είναι Ασφαλισμένες 3d μπορούν νά αύτικκραλίζωνται 
u¿ άντίστοιχη »uveiopopd τού φορέα κοινωνικής λοοάλισης. £έ ύλες 
τίς έπιχείρύσεις καί δημύγιε;. 0*.ηρεσίες Od πρέπει vd £»·}μιυνργηδαβν 
δυνατότητες ηcpinfle άπασγ ύλ?*©ης γιά vd μπορεί ft γυναίκα νά δουλεύει 
έπανγελματιηό χοόίς vd δλάπτετ&ι ft οικογενειακό luf· καί ύγcía της. 
od ποέπβι vd διασίίαλισδεί ft ύ.νάληΦη έργασίας&κό xd γυναίκα καί με- 
τΊ νόνακοπέ έτέν, πού 3d Αο>ι$ίλ εται στύν ένασχύλη&ό χγ,,' μέ rftv 
Ανατρο^έ Των παιδινν. Μ  πρέπει vd έ^αοφαλιούεί ft ¿uicaíScuon καί 
êniudpTEditft tvs Yid vd διευκολυνθεί ft .¿πανέντ<*.'ύ της axftv
παραγωγικό SiafiMWÍa,
Τόν περιορισμό τού ουρολογικού εύρους οττγν οίκογένεια. *Λπό τό φο
ρολογητέο είσύδημα 3d imiinn^vTu τάέξοδα γιά τό ?Λλαζη τού παι
διού μέχρι 10 ¿Tuv κατά τύ διάρκεια τού χρόνου έργασίας. Té κάδε 
μέλος της οίκογένειας 3d έκπίκτεται φορολογητέο βίυό ημα Cao npór 
τύ έλάχιστο όριο auvTnpftow:.
Tftv οικονομικό ένίσχνση rfle οίκογένειας. ot έργοδότες 3d πρέπει 
vd καταβάλουν ατούς έργαζόμενους ¿mí πλέον τού Αχαϊκού μισθού, 
έπίδαμα γιά κάθε παιδί πού 3d έπιτρέπει στην οίκον^νεια vd άντι- 
μΓτωκίσει rd íidpn, πού δημιουργεί τύ nut&í.
'Ιδιαίτερη δημογραφίκό πολιτικό δέν είκκι Αναγκαία. Ρελτίωοη 
των συνθηκών ζωός ύ δ η γεί ο 5 αύληση τδν γεννόαεω ν. *F  μείωση των 
γεννύυεων είναι Αποτέλεσμα Α^ε-αιΑτητας καί καο«3 ν  &©κν διαβίωσης.

3. ηέοι
Tftv Αναγνώριση τΑγ ύοιηύτπτας καί τΑς εύδύνπς rfle νεολαίας μέ



3. μείωση tflc ήλικίας ένηλι» Caerne καί χοηήγηοη δικαιώματος tHwou IC,
Τήν èZaayàXictn τής δυνατότητας συμμετοχής xùv νέων oê κάθε έκφοα- 
on τής Cuijc xoG τόπου, tid έπίάκ.ηχθεί vd ουμικτέχουν οέ όλους τούς 
κοινωνικούς «opeCe οέ ύπεύθυνες ζέσεις νέοι καί νέες, ωαχε et 
κοινωνικοί φοριίε νά έχουν ν&νχίληΨη χδν κροβλημαχι«ηιβν ηού άνα- 
axflcwBv m  σέ ΐΐολιτικΑ-Hrt ν.'νικ«*-πο?.ιτΐϋχΐΗά δέματα στΛ πλαίσια 
τής npogw<9r,tar κάθε νέου vd δλοκληρωθεΓ καί νά àvfptjftsC. *Η συν
τήρηση fkirfücxai κ α ί  <τέήν γ^ρτνχοκρηχία, στήν ύηουοχ-Ι<ϊ.*χο.ρη τής 
κρωχοτ*ουλίας* τότ «αντσσί«*“, τοΟ θάορους μέ τήν ‘νύπαρκτη netoa 
*ήλίκιωοένων*· *H nuvrnow «"UntfireC ré xAmwi τ“ν v« vtSv ytd vd 
οοτκαλδΦπ ônROKÎéc nolitivlf καί κοιν^ιχίς *t κοινωνία
πού Οέβ βέλου»« νά δΐΗΐιοορτή»»«!« πρέπει v<* elvxt άνοιχχή στοός 
νέους προσανατολισμούς πού βηυιουηγΗΪντιι σχή Si^tuocia ivrafinc 
χών νέων σχή παραγωγή καί διάπλασης xilc προσωπικ ̂χ»»χ<* τους.
τήν ένίσχυση τ£ν νέων <ηήν πτ**·»πάθτιά τη? γιά άν&πτυςη καί καλλι
έργεια τής προσωπικότητάς του-, Λ( όογηνισκαί τοπική αδτοδιοίκη- 
onc θά χοηματο<6οτήσ*πιν τή δημιουργία χέντσων νεότητ ,ς j:αί συλλό
γων νέων, πού θά χά /διαχειρίζονται, βέ νόθε χοοιό, Kfiiv^rnte, συ
νοικία κβ\ί δήμο. Τά κέντρο κ α ί  ©I σύλλογοι θά είντι 'p o p rίς πολιτι~ 
στικήρ »ôpaidonr καί Φυχαγωγίας (θά παρέχουν π.χ. εύκχιρίνς rac«i- 
6ι«ν, μουσικής, naiikiar, θά θιοθέτουν “ιβλιβ^κιι, αίθουσα γιΐ δη
μόσιες συ{ ηχήσεις, γυμναστήρια, θά όργανόνηυν μαθήματα (επιμόρφωσης), 
Liδικός κρατικός όργανιαμός διαρθρωμένος σέ ηεοι< epciutf. Επίπεδο, 
στ ή οιοίκηση τοβ όποιου θΑ «»»μετέχουν καί νέοι, 3ά (\itoj)on̂ cC τή 
δραστηριότητα τών συλλόγων καί κέντρων νεότητας, ί ί έπιδοτήσεις 
)d χορηγούνται μέ ίϊάση πούγοαυμα γιά κάθε voué καί βίΗκή ύμ λοπ 
μέ κάθε σύλλογο. £*θόργανιαμό« θά ένισχύει έπίσης Λίκονομιπά τίς
άιάφορ :ς μαγικές όργανώσεις χΛν νέων, όπ ?ς τούς βίΓουδπτηκοΛς καί*
μαθητικούς συλλόγους, τή νεολαία x"v συ νθικάχων, πολιτιστικούς 
συλλόγους·
τήν άρση xûv διακρίσεων n â  fysoc c£v /νέων καί τήν ί,^άλειφη τής 
éKuexdUcusqr* Τό μεγαλύτερο ποσοστό τ“>ν νέων πού ¿σχάζονται «Cxc 
στή βιομηχανία είτε στή ’ιοτ^χνία είτε στό χωράει δέν περνάνε 
Από παμμια «Εκπαίδευση, Kauntà «;£ία^σβση άπό κΛνίύτχ κατευθυντήριο 
σύστημα έπαγγελματικού npom \κ*τολιομού, κάθε μέοο, £ι ιιπιστώνβται 
«νιση μεχαχείρηση της νεολαίας μέ χή δημιουργία ciôtxûv σχέσεων 
γιά όσους ποωτοοπασχολούνται ή μαθαίνουν né διασοοβποίήσεις στούς 
μισθούς, τής συνθήκες δοσλΓίβί:, τ̂ 'ν κοινωνι· ή άτράλιση. ‘Η άνκρ-

./« ·



3« τ ίο  καί 'δηοαηΓτ.σχΑληση πρώτα άπ.*δλα T<vV" νέους έηγαζάμΓ-
νοος. Τά vpovTtcrcibiQ i Λ ίβιωτικ^ άκτ- ιίθευστ, , τ<& νυχτερινά οχο* 
λεία  Απομυζούν τό vkrrópruia τδυ γονιθν w if τΦν νέων ¿σχαζόμενων·
*Η ύμσίΓαλη έπαγΥελματικά, Αναγνώριση καί »αιοχύραοί) των πτυχίων 
YÉÜV ^nonoÍTuv των u x w m Jv σχολών άποτκλοϋν τοουματική κα3ημεριν^ 
Εμπειρία τ*>ν viuv W * C * Γιά νά Αντιμετωπιστούν δλ". αυτά τά κτινόμ*- 
νο τά ΠΑ.ΕΟ.Κ. θά πάρει m é κάθε τομέα τά άπαμαίτοτα είθικά μ*τρα· 
9ά ΑημιουρνάαΐΛ ύκηρβαίες Επαγγελματικού προσανατολισμού, ειδικές 
Αυνβτδτητις έπιμδρφωαις γιά τούς νέους Εργαζόμενους (6«ρη έογασία# 
3»βΑυν4 uadibata) κ·Α·π.
Τήν καταπολέμηση ν*«νίκης Εγκληματικότητας, πού είναι άκοτέλβ- 
σμα {Χλει^ς προσαρμογές «τό κοινωνικέ περιβάλλον χοί συνακόλουθας 
τάστα w t Ic· Τά άναμορφωτήρta πρέπει νά διευκολύνουν τύν έπανέντβ- 
Εη τοΠ νέου ατά κοινωνία καί όχι νά τόν σπροχνουν νί μιά περιθω
ριακό βηχοΕτί! ..ού τόν όοηγε ι πάλι σχό έγκλημα»

4» 'Ηλικίοίμένοι
I Wipa ό Ηλικιωμένος ϊίσθάνεται έΓοστοσκισμάνσο Από τήν οικογένεια 
καί τή κοινωνία. *Η σύνταξη συνήθης θέν έ«'η»Ηβί γιά νά Αντιμετωπί
σει τίς Αύζημένες άνάγκες του. Μένει χωόίς Απασχόληση σέ Ηλικία 
πού θά μπορούσε νά προαςίοει καί έτσι σκρώχνβγαι erró περιθώριο. 
Ηένει χ;«ρίπ οίκογενειυκύ ζεστασιά καί θαλπωού σέ6λι::ία πού τά 
χρειάζεται, ríverat έομαιο Εκμετάλλευσης γιατί οί φυσικές δυνάμεις 
του 6έν Επαρκούν γιΐ νά Αντιμετωπίσει μόνος το« τήν καθημερινή 
Cωή* LÍvai ενδεικτικά óti οί ΐίκσι εύγηρέατ' έχουν πολλαπλασιασ— 
deí. έ.Ιναι χαρακτηριστικά ότι λειτουργούν χωρίς
γι τρούς, Φυχολόγου^, νοσοκομειακά πΓ ο<'̂ ·ϊπικό/ xtapíe '‘Επίβλεψη 
ώ>ς προς τίςάντιπαροχές τού ζητούν καί μποοοβν νά πετύχουν έκΡια- 
στικά. Ot ήλιπιομένσι πβθαίνουν σάν χοινωνιιό άτομα πολύ προτού 
έπέρθει δ φυσικός θάνατος.
Γιά νά σπάσουμε τό ρράγμο τής »kouóvoxtitc πού δημιουργεί χό Αστικό 
σύστημα πρέπει:
1) νά φροντίσουμε οΐ ήΑίπιωμένοι νά έχουν τά &π«ραίτητα, χρηματικά 

μέσα. *θ κάθε έρταγόμενο'- θά μπορεί vd ουντοζίοδοτείται μετά 
τό 60 έτος τής ήλιιιίις. *Π συνταζιοδότηίτη θά είναι υποχρεωτικό 
μετά τό 65 έτος« %0 δργαζόμενοο θά μπορεί όμως καί μετά τή συν- 
ταΕιοθότησή του νά Απασχολείται μερικά χωρίς καμμιά μείωση τής 
σύνταξής του, & J W  ν* έζασοαλισθεί ή βαθμιαία μετάβαση άπό τήν

./.·



4, 1) πλήρη Απασχόληση eré ικιθεοχώς μί'ϊργ«σ£βς*
*! σύνταξη θά ποάπει νά ίσ οΟ τα ι αέ κροασχό ηβ% τοϋ μέοου όρου 

ν άποδοχβν xx tά  τά  τελευτα ίο . )£πέντε χρόν ια  ερέν άπό τή συντα- 

ζιοδά τηση . * Η σύνταξη όέν μπορε ΐ  νά s ívo it πατύττοη τοΟ έ λ α χ ί-  

«ττου 6p ¿ou συντήρηση*? · *Η πρσσαρΗογή Tf5v :υντ !ξε·<*ν στήν ΐδ£ηστ| 

toG x iu d p i »μου Άά r iv a i  αύτόματη.

Γιά τΛν Απολογισμό X ñ  συντάξιμου χρόνου μέχρι τή δημιουργία 
τοθ έθνικού í/Όοίία -.ισινωνικης άσσάλιαμς θά ¿«^λογίζεται ó áwo- 
βείΗνυάμενορ χρόνυς δ,*'γβΡΐης αέ όποιοϋ,ήπανε συνταΕιοδοτικό ápf«- 
viσμό κΐ'άν ήταν ά·ν<Λισμένος Λ έογαξάυενΐΗ:*

·« αυτασφάλιση τ ν vm* ικ«ν πού δουλεύουν αεό σκέτε 3ά παρέχει 
καί δικαίωμα ούντ(τΓϊϊ£<·

*) .ά ¿^ασφαλίσουμε σ 'όλους τούς ήλικιω μένους κοινω νιχΛ περίθαλψη.
*Ci 6ργrvtoi.óf κοίνωνικίίς άαοάλισης θά παρέχει δωοεσν ιατρική 
παρακολούθηση. Ol δί>γ ενισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης θά ποέπει νά 
έπιμεληθούν τή φροντίδα Λπό φυχολόγαυς καί κοινωνικούς λειτουρ
γούς . ‘Τ3 σχετικέ υπη^-εοία κάθε δήμο»* ή κοινότητας ποέβει νά
διαθέτει ε£άικευμένυ γιά τή περιποίηση ήλικιωμένων προσωπικό, 
πού 3ά τούς «wu^ íjô tt¿üí·j ντa ι αέ περίπτωσι άροώατειας, *ο ήλικι* 
'»μένος έχει δικαίωμα γιά φροντίδα άπό τό κοινωνικό σύνολο.

3i .cá έ¿ασοαλίοουμε <ποΛ; ήλικιωμένους Ικανοποιητικές συνθήεςς CaÓr. 
*Η διαμόρφωση ιων ν,^οχαπί^ν νά cima τέτοια Αστε οί κάτοικοί 
τους νά μήν είναι Απομονωμένοι (σύνδεσή τους μέ έργαοίες ίηιπί- 
ΡΓ,οης πού δέν ówkitcGv ωι»σικό κόπο ττ.χ. μέ παιδικούς σταθμούς) . 
bá πρέπει μέ έπέμ£σκη) κοινωνικών λειτουργάν, παροχή χρηματικών 
βοηθημάτων, Ααρσχή κατοικία^ νά διευκολυνθεί ή συγκατοίκηση τ<3ν 
ήλικιωμένων μέ τίς οίηυγένβιές τουτ ή άλλες < ίκαγένειες. ΟΙ δή
μοι κοινότητες πρέπει νά ποντίσουν γιά τήν άντιμετόπιση των 
αναγκών α έ Ψυχαγωγία Κίιί νά δημιουργήσουν γάρους γιά τήν ήμερή- 
οια πτοσμανή τ<3ν γερόντων καί τήν Απασχόλησή τους·

4) ρΛ  £ξο <χ?η λ i σουμ ε τή σύνδεση των ήλι χιωμέ νων μέ τήν παραγωγική 
θισθικασία. *Ολες ot ¡¿ημόδιες ύπηρεσίες κπί κοινωνικοποιημένες 
έπιχειοήοεςι θά βχσυν τήν ύποχοέωση νά δημιουργήσουν θέσεις 
μερικής Απασχόλησης προσαρμοα^ιένες στίς δυνατότητες Tí3v ήλικκαμέ
νων.

5) ι̂ Α έί^αοραλίσουμε τήν νομική προστασία χών ήλιπιωμένων. ίΗ δίκη—



4« S) γορικοί σύλλογοι θά mpixouv δωρεάν νομική Οοήθεια σέ συνεννό
ηση μ! χόν όογανιαμό κοινυνικί|ς Ασφάλισης Να( τήν τοπική αύτο- 
θιοίκηση. *Η έγκατάλειψη Ηλικιωμένου θά'Απστελεί !ΐ^κημα.

6) ë(6ih6c untinic όργανισμός νά ipeuvfi τά προβλήματα τών ήλιχιω- 
μένων κα{ τήν έντιμε TtSnic* τους.

5. *Αρρωστοι
*0 Αρρωστος έχει διχαέ jjh νά χόν σέΓωνται καί νά χ Λ  παρέχονται 
οί ίατρίχές ύπηοεσίβς σέ τρόπο άστε νά θιασυλάττεται ή προσωπι
κότητά του. "Εχει γιά τούτο;
α) Λικαίωμα γιά τή 5ι* ?ύλ<£η tnc ΑΕιοπρέπειάς Του, 0t νοαοκαμεια- 

κοί θάλαμοι πρέπει νά δίαρ,ορ^ωίοΰν σέ τρόπο ¿taxa 0 κάθε Αρρω
στος νά έχει τό Απαραίτητο έλάχιστο ίβιαίτβμαυ χάρου.

0) Δικαίωμα πληροφόρησης. "Ο κάθε ¿άρρωστος πρέπει ύά μαθαίνα λε
πτομερειακά τούς λόγους πού καθιστούν επιβεβλημένη ¿ριομένη έγ- 
χείριση ή θβραηεία καί ηοιές θά είναι οι εύχάριστες ή δυσάρεστες 
συνέπειες.
*0 άρρωστος 6έν είναι Αντικείμενο γιά τήν τύχη τοΟ όποίου Αποφα
σίζει ô γιατρός.

γ) Τό δικαίωμα νά μήν ύποφέρει. "Ολςς οί δυνατότητες τής σύγχρο
νης τεχνικής πρέπει νά άξιοποιοδνται γιά τή μείωση τοΟ πόνου.

6f Τό δικαίωμα νά μή μβτ< ;3*Λλεται χωρίς γνώση του σέ Αντικείμενο 
πειραματισμόν τή ς ίατρίτής έπιστήμης.

ε) Τό δικαίωμα ντό τυοικό δάνατο. *Η Ιατρική ¿¿έμφοβη αποβλέπει 
στό νά θεραπεύσει ή νά u t i W i  τόν πόνο άλλ'θχι νά παρατείνει 
τεχνητά τή ζ<$ή στεπώνxar τόν Αρρωστο τήν έλευθερίσ τού θανάτου. 
"Οταν & Αρρωστος δέν έχει τή δυνατότητα νά ζητήσει τό θάνατο 
θά πρέπει νό περιβάλλον του νά τό χάνει γι'αύτόν.

6. "Ανάπηροι
*Η κοινωνική περίθαλ Ιιη τύν Αναπήρων είναι σέ αηαργανώθη κατάσταση.
Οί Ανάπηροι έχουν δικαίωμίλ έπαγγελμ χτικής καί κοινωνικής ροήθειας, 
πού νά διευκολύνει τήν ένταξή τους στήν κοινωνική καί έπαγγελματική 
ζωή Αλλά καί δικαίωμα γιά τήν είδική προστασία πού έκΐι άλλει ή κα
τάστασή τους, θά πρέπει.
α) "Η κοινωνική Ασφάλιση νά παρέχει στούς Ανάπηρους,τούς σπαστικούς, 

τούς καθυστερημένους πνευματικά τά Αναγκαία μέσα γιά άνθράπινη 
·.* · / · ·



6· α) fiiĉ íuoq
0) Kd SmuotwYqLJoOv a i περιφερειακό énivtméo «(6ud κέντρα druvui- 

Tdcmxviic avoníSpiv δστε xd uExoa άκοκατόβτασης vd λαμ&άνονται 
Εγκαιρα xa¿ vd Εο̂ ί>ν<5ίΙονται συνκχάς. ?<5σο Té naiSÍ βσο καί A 
ενήλικας πρέπει vd Εντάσσονται ατό κανονικέ σχολβto κα( ai κα~ 
vovikoóc  Tdnoosfioulkilc: άστε vd είναι δυνατή ή δσο τ6 fiuvaidv 
καλύτερη προσαρμογή του στήν κανονική Ca|·

γ ) Nd δτηιίουργηίίοΟν efftt*;d χέντοα ScptineCac καί παηακολού&ησπς 
cmamutSv, παιδιών, αλκαλικών, η^ικομανδν.



*Εκατοντάδες χ ιλίΑδες "Ελληνας βρίσκονται oiiucp« eré έζωτερικό γ ια τ ί  
oré τόπο μπς βέ μπόρεσαν v '  'Vjofív δούλεíA γ ιά  νά ζέσουν. Ot ιυΓββνΑ- 
σ ε ις  τής δεΕιής όχι uóvo Tt£t*?$ncav τΑ μετανάστευση γιάνά ” ε χ>οτ&θοΟν 
τοόζ SweoTotiE καί νΑ Αποούγουν τ ί ς  π ολ ιτικ ές  έπιπτάσβις τή£ Ανεργίας, 
Αλλά καί tó ia fá p vw v  όλοπλητίττικΑ γιΑ  τήν τύχη τδν μεταναστών. ot ip -  
Y "τε ς  otft ^Γερμανία  Α*έθη·.αν π ·χ . στήν ¿kuctúXa ι> τ» ιών vcopoivûv έρ- 
Yownâv Kupic καμμιά cnioqiti) .x n '^ ia . Tá προξενεία καί tA κλιμάκια 
τοΟ υπουργείου άκοκικύλικηιε Ασχολήθηκαν σχεδόν αποκλειστικά μ# τήν 
&οτ>ιν6μεΡοη cfiv Ιργαζομίν >ν . ^ ιλ ιΑ δ ις  παιδί A χωοίc A ι»Α όποτειπάδη 
σχολική Λκπαίδευση μεγαλώνουν ttAxu Από συνθήκες πού 3 '  τά  '•»πρώ^ουν 
πρός τ<5 δγκλημα· ")£ πληγή- ποΛ Avoi^r *\ μετανΑστευση τσ έπ η  νά κλέί
σου ν .

1 « Κρατικά όηηρισία θά έπιμβληθεί τήν έποστροτή S’-' v τδν μεταναστών 
στήν πατρίδα. Θά φροντίζει γι' την Ανεύρεση $ουλλι3ς ut τοόςΑντί- 
στοιχους « our πού ίσχυαν στό cLutepuó, καί τήν έπίλυπη όλων τβν 
οχετικ&ν μέ τήν έηιστροκρή προβλήματα, βά παρέχει ένισχύσει γιΑ 
τήν κάλυΦη τ&ν έξόδωει ΑτπνπγκατΑσταπης.

2. Γιά νά διευκολυνθεί ή ís iP toco^  θά έκιδοοχθεί ή κατάρτιση συμ Α
θεων ui τά Eéva Νοάτη, δοτυ οι μετανάστες νά unopoCv νά Ασκήσουν 
όλα άνβζαίρετα τά όικαιώματΑ τους από τή κοινωνική άφρά.λιση στό 
τόπο «ιού δούλευαν καί μετά την έπιοτροωή τους·

3. "¿ως όχου πραγματοποιηθεί ή έηιστροσή καί Ανάλογα ui τίς συνθήκες 
σέ κάθε χύραι
α) Θά ποο^/ηθεί ή Ασγόνωση όλων/ τδν έλλήνων έργαίοιιένων σέ èv ia io  

φβοέα,
3} * i φορέας ΟΑ διατηρεί μέ κρατική βοήθεια, γραφεία όπου ΦκΑρχουν 

έλληνες ¿ργαζέμενοι γιΑ νΑ τούς ΰποΰοηθεί σέ όλα τΑ προδλήματά 
τους (τής δουλειάς, τή€ κατοικίας, των σχέσεων μ€ τίς Εένες 
Αρχές, σέ θέματα γείας κ .λ .κ .).

γ ) ΟΙ έλληνι ιές κοινότπτπς θά Αποκτήσουν èvta fo  ναθφττάςν'ΐέ θά 
όποΠοηθηθοθν στή Cfχασι..ριότπτΑ τους.

fi} €ά πολλαηλι»σιασθοδν τΑ έλληνικά σχολεία γιΑ τά παιδιά των έργα- 
ζομένων, δΑ ύποΓκΜιθη; ε£ ή σύνδεσή τους μέ τά Εένα σχολεία τοΟ 
τόπου κατοικίας· ñaviv., Ελληνόπουλο ϋέν πρέπει νά μείνει _ 
χωρίς μόρφωση. ,



- 43 -
) ¿npi'JX^C C3Ä iMvzpyuata »¿ τΛ r.<ve ουνδιχΚτα καί tCc 
E¿vcc Λρχέδ A βΐΗίΛΗρβεπι r*W £c*Y<i£<$íiSVm v .
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Α

Μέτρα γιά τήν ύγεία

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. πιστεύει ρτι ή περίθαλψη καί ή ασφάλιση τοΟ λαού άποτε- 
λεί χρέος καί καταξίωση τής πολιτείας. Θεωρεί δέ απαραίτητο κάθε 
πολιτική στόν τομέα αυτό νά έπιδιώξει τούς έξης στόχους:
1. “Οτι χρέος μιάς πολιτείας είναι τό νά προσφέρει μιά ζωή άπαλλαγ- 

μένη άπό τό βραχνά τής ανασφάλειας πού δημιουργούν ή άρρώστεια, 
ή άνεργία, ή άναπηρία, τά γηρατιά.

2. “Οτι όλοι οι άνθρωποι ανεξάρτητα άπό οίκονομικές δυνατότητες καί 
άπό τόπο διαμονής δικαιούνται μιά σωστή ιατρική πεόίθαλψη. (Μέ
σα στόν δρο περίθαλψη περιέχονται ή πρόληψη, ή έγκαιρη διάγνωση 
καί ή θεραπεία).

3. “Οτι όλες οί παράμετροι πού θά διασφαλίζουν τή δημόσια ύγεία 
δέν θά ύπακούουν στό νόμο τού κέρδους.

Προϋπόθεση γιά τήν έπίτευξη των στόχων αύτών είναι ή δημιουργία ένός 
συστήματος πού θά έξυπηρετεί καλύτερα τόν άρρωστο, παρέχοντάς του 
περίθαλψη στήν πιό ψηλή στάθμη πού είναι δυνατή καί μέ τά πιό σύγ
χρονα μέσα πού ύπάρχουν. Δέν θά ύπάρχουν διακρίσεις άνάμεσα σέ πλού
σιους καί φτωχούς, ούτε άνάμεσα στίς διάφορες κοινωνικές καί έπαγγελ- 
ματικές όμάδες καί στίς διάφορες γεωγραφικές περιοχές.

όσων έργάζονται στό σύστημα θά 
αύτοί άπερίσπαστα νά έκτελέσουν

Οί συνθήκες δουλειάς καί οί άμοιβές 
είναι Ικανοποιητικές γιά νά μπορούν 
τό έργο τους.

/



1. Τά Συμβούλιο *Υγείας

Τά σημερινά πολυάριθμα Ασφαλιστικά ταμεία θά άντιχατασταθοΟν Από 
δνα ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Τά τωρινά καθεστώς νοσοκομειακής, έΕωνοσο- 
κομειακής καί φαρμακευτικές περίθαλψης θά έκσυγχρονισθεί καί θά άνα- 
διαρθρωθεί δτσι ώστε άλες οι υπηρεσίες νά υπάγονται στά Συμβούλιο 
'Υγείας.
*Η άργανωτική δομή τοΟ Συμβουλίου 'Υγείας θά έχει δύο βαθμίδες.
1. Τά Κεντρικά Συμβούλιο 'Υγείας.
2. Τά Περιφερειακά Συμβούλια 'Υγείας.
Τά Περιφερειακά Συμβούλιο 'Υγείας θά είναι ύπεύθυνο:

α. γιά τήν άργάνωση τής έΐϋωνοσοκομειακής περίθαλψης: έζασφάλιση 
έπαρκοΟς αριθμού γιατρών γιά τίς Ανάγκες τής περιφέρειας, δη
μιουργία κινητών μονάδων γιά τίς Απομακρυσμένες περιοχές κ.λ.π.

β. γιά τήν άργάνωση νοσοκομειακές περίθαλψης: δημιουργία καί 
συντήρηση τών νοσοκομείων πού χριεάζονται γιά τήν κάλυψη τών 
Αναγκών τής περιφέρειας καί έπίσης έποπτεία τών ΰπηρεσιών πού 
παρέχονται Απά τίς πανεπιστημιακές μονάδες πού υπάρχουν στήν 
περιφέρεια.

γ. γιά τήν Αξ ασφάλιση φαρμακευτικής περίθαλψης τού πληθυσμού τής 
περιφέρειας,

6. γιά τήν άργάνωση ύπηρεσιών προληπτικής ίατρικής,
ε. γιά τήν προστασία τού περιβάλλοντος καί τήν διάλειψη νοσογόνων 

παραγάντων,
στ. γιά τήν προστασία τών ευπαθών Αμάδων τού πληθυσμού (ύπερήλικες, 

έγκυοι, παιδιά, ψυχασθενείς κ.λ.π.
Τά Κεντρικά Συμβούλιο 'Υγείας θά είναι ύπεύθυνο:

α. γιά τάν συντονισμό τών δραστηριοτήτων καί προγραμμάτων τών περι
φερειακών Συμβουλίων, ώστε νά παρέχεται ίσότιμη ύγειονομική 
περίθαλψη σ'δλες τίς περιφέρειες,

β. γιά τή διαχείρηση τών κονδυλίων πού παρέχονται Απά τά 'Υπουργείο

/



Κοινωνικών ‘Υπηρεσιών, γιά τήν κατανομή τους στά διάφορα Περι
φερειακά Συμβούλια Ανάλογα μέ τίς ανάγκες τους καί γιά τήν 
κατάρτιση τού προϋπολογισμού τών δαπανών,

γ. γιά τόν δλεγχο τής παραγωγής καί τής διακίνησης τών φαρμάκευ- 
τικών προϊόντων,

δ. γιά τόν συντονισμό καί προγραμματισμό τής εκπαίδευσης καί }ίΚΧ5£Κ 
μετεκπαίδευσης τών γιατρών καί άλλων έπαγγελματιών υγείας, βέ 
συνεργασία μέ τά Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα,

ε. γιά τόν συντονισμό τής έπιστημονικής έρευνας σέ όλα τά νοσοκο
μεία καί όλες τίς πανεπιστημιακές μονάδες,

στ. γιά τήν οργάνωση καί λειτουργία δρισμένων υπηρεσιών πού πρέπει 
νά παρέχονται σέ έθνική κλίμακα, όπως π.χ. ή αίμοδοσία.



' Διοίκηση τού Συμβούλιου ‘Υγείας

'Απαραίτητη προϋπόθεση γιά τήν καλύτερη έξυπηρέτηση τού άσφαλισμέ- 
νου καί γιά τήν έξασφάλιση Ικανοποιητικών συνθηκών δουλειάς είναι ή 
ανάθεση τοΟ καθοριστικού ρόλου στή διοίκηση τού Συμβούλιου ‘Υγείας 
στούς έκλεγμένους έκπροσώπους των άμεσα ένδιαφερομένων.
*Η διοίκηση τών Περίφερειακών Συμβουλίων ‘Υγείας θά συγκροτείται άπό:

α.

β.

'Εκπρόσωπους τών άοΐοαλισμένων πού θά είναι έκλεγμένα μέλη τών 
συνεταιρισμών, τών συνδικαλιστικήν σωματείων καί της τοπικές 
αότοδιοίκησης.
'Εκπρόσωπους τών γιατρών καί τού νοσηλευτικού, διοικητικού καί 
τεχνικού προσωπικού πού έργάζεται στό σύστημα.

*Η διοίκηση τού Κεντρικού Συμβουλίου ‘Υγείας θά συγκροτείται άπό:

α. 'Εκπρόσωπους όλων τών Περιφερειακών Συμβουλίων ‘Υγείας, 
β. 'Εκπρόσωπους τού κράτους (δηλ. τού ‘Υπουργείου Κοινωνικών ύπηρεσιών,

'Ανάλογη θά είναι καί ή συγκρότηση της διοίκησης τής κάθε μονάδας 
(π.χ. νοσοκομείων, υγειονομικών σταθμών, μέσα στό σύστημα. *Η ά,νέ- 
λεγτη έξουσία τού διευθυντοΰ τΐϊς κλινικές θά καταργηθεί. Οί σχέσεις 
μεταξύ έκείνιον πού διευθύνουν τύ μονάδα τών γιατρών καί τού βοηθητικού 
προσωπικού πρέπει νά παύσει νά διαπνέεται άπό αυταρχικά πρότυπα.



3. Τό * Ιατρικό καί νοσηλευτικό προσωπικό

01 γιατρού καί οδοντίατροι θά χωριστούν σέ δύο βασικές ομάδες:
1. Νοσοκομειακούς καί
2. Μή νοσοκομειακούς.
Οι φαρμακοποιοί θά χωριστούν σέ δύο έπίσης δ’ΐάδες:
1. 'Εκείνους πού δουλεύουν στήν έρευνα καί τήν παραγωγή τού ακχρμάκου,
2. 'Εκείνους πού δουλεύουν στή διακίνηση του φαρμάκου.
'Εκτός των βασικών αύτών κατηγοριών θά ύπάρχει ξεχωριστά καί ή κατη
γορία τών πανεπιστημιακών πού θά ασχολούνται άποκλειστικά μέ τήν 
έκπαίδευση τών φοιτητών καί τών γιατρών καί μέ τήν έρευνα.
'Ιδιαίτερη φροντίδα χρειάζεται ή αναμόρφωση της ιατρικής παιδείας 
ώστε οί γιατροί νά μπορούν νά διαπιστοάνουν τά κοινωνικά καί ψυχολογι
κά προβλήματα, πού προκαλούν τίς άρρώστειες καί νά έργάζωνται γιά τήν 
άντιμετώπισή τους. Τό Βυμβούλιο 'Υγείας θά έττ.ιμεληθεΐ τή συνεχή έπι- 
μόρφωση καί μετεκπαίδευση τών γιατρών, γιά νά είναι γνώστες τών συγ
χρόνων μεθόδων θεραπείας.
Θά δημιουογηθοΰν οι σχολές γιά τήν έκπαίδευση μεγάλου άριθμοΰ ειδικευ
μένου βοηθητικού προσωπικού (νοσοκόμες, φυσιοθεραπευτές κ.λ.π.) πού 
σήμερα είναι σχεδόν ανύπαρκτο.

4. 'Ξξωνοσοκομεια?χή περίθαλψη
Οι ιατρικές υπηρεσίες εκτός τού νοσοκομείου παρέχονται άπό γιατρούς 
ένταγμένους στό αποκεντρωμένο σύστημα περίθαλψης. *0 άρρωστος διατηρεί 
τήν έλευθερία έπιλογής τού γιατρού. *0 γιατρός πού έρχεται σέ έπαφή 
μέ τόν άρρωστο είναι ό γενικός (οικογενειακός)γιατρός, πού έχει συνολι
κή είκόνα τής κατάστασης τής υγείας τού άρρωστου καί τής θεραπείας.
*Η παροχή τών ιατρικών υπηρεσιών γίνεται έντελώς δωρεάν.
Τό Κεντρικό Συμβούλιο 'Υγείας φροντίζει γιά τήν ικανοποιητική άμοιβή 
τών γιατρών καί οδοντογιατρών πού είναι ένταγμένοι στό σύστημα. *0 
κάθε γιατρός παραμένει ελεύθερος νά αποφασίσει έάν θά συμμετάσχει στό 
κοινωνικοποιημένο σύστημα.
Δημιουργείται σέ κάθε πληθυσυιακό κέντρο υγειονομικός σταθμός. Σέ κάθε 
σταθμό εργάζονται παθολόγοι, γιατροί τών κύριων είδικοτήτων, οδοντο
γιατροί, κοινωνικοί λειτουργοί καί τό άναγκαίο βοηθητικό προσωπικό γιά



γιά τήν παροχή θεραπευτικής καί προληπτικής ίατρικής στούς κατοί
κους τής περροχής καί τήν ύγειονολογική παρακολούθησή της. *0 
σταθμός είναι συνδεδεμένος μέ νοσοκομειακή μονάδα γιά νά υπάρχει ή 
άμεση συνέχεια καί σύνδεση ανάμεσα στήν έξωνοσοκομειακή καί νοσο
κομειακή πεόίθαλψη.
* Η ύγειονομική κάλυψη τής γύρω από τόν 'Υγειονομικό Σταθμό περιοχής 
θά γίνεται μέ κινητές ιατρικές νομάδες όπου οί συνθήκες τό έπιτρέπουν 
ή μέ διατήρηση των αγροτικών ιατρείων στά άπομονωμένα χωριά. *Η ποιό
τητα τής υγειονομικής περίθαλψης στήν έπαρχία δέν θά Υστερεί σέ τίπο
τε άπό τήν περίθαλψη στήν πρωτεύουσα πού γιά τό Αποκεντρωμένο σύστημα 
πεήίθαλψης θά είναι μιά περιφέρεια σάν όλες τίς περιφέρειες τής χώρας.

5. Νοσοκομειακή Περίθαλψη

*Η άποκέντρωση του συστήματος 'Υγείας άπαιτεί πριν άπ'όλα τή δημιουρ
γία των άναγκαίων νοσηλευτικών μονάδων στήν έπαρχία, ώστε νά πάψει 
ή συγκέντρωση άσθενών άπό όλη τή χώρα, στήν πρωτεύουσα. Γιά τό σκοπό 
αυτό:
α. Θά γίνει ή αξιοποίηση όλων των Νοσοκομείων πού υπάρχουν στήν 

έπαρχία. Θά καλυφθούν οί ανάγκες τους σέ ιατρικό, νοσηλευτικό 
προσωπικό καί σέ εξοπλισμό.

β. Θά υπάρχει ένα τουλάχιστον Νοσοκομείο πού θά καλύπτει τίς βασικές 
Ιατρικές ειδικότητες σέ κάθε Νομό. Τά νομαρχιακά αύτά Νοσοκομεία 
βρίσκονται σέ άμεση σύνδεση μέ τούς 'Υγειονομικούς Σταθμούς τής 
περιφέρειας καί παραλαμβάνουν κάθε περιστατικό πού δέν είναι δυ
νατόν νά καλύψει ό 'Υγειονομικός Σταθμός.

γ. Θά δημιουργηθεί ένα τουλάχιστον Γενικό Νοσοκομείο πού θά καλύπτει 
κάθε πραγματική ανάγκη τού Λαού τής περρφέρειας γιά νοσηλεία. Στό 
γενικό Νοσοκομείο τής περιφέρειας άποστέλλεται κάθε περιστατικό 
πού δέν είναι δυνατόν νά καλυφθεί άπό τό Νομαρχιακό Νοσοκομείο.
Τά Γενικά Νοσοκομεία στήν αρχή καί στή συνέχεια καί τά Νομαρχιακά 
θά είναι συνδεδεμένα μέ τίς Ιατρικές Σχολές καί τίς Σχολές νοση
λευτικού προσωπικού τής χώρας. Τά Γενικά Νοσοκομεία τής περιφέ
ρειας αποτελούν κέντρα ιατρικής έρευνας.

δ. Οι ιδιωτικές κλινικές πού δέν άνταποκρίνονται στίς απαιτήσεις 
τής σύγχρονης νοσηλείας θά πάψουν νά λειτουργούν. Οί ίδιωτικές 
κλινικές πού έχουν σύγχρονο έξοπλισμό καί αριθμό Λρεβατιών Ικανο
ποιητικό θά κοινωνικοποιηθούν καί θά ένταχθούν προοδευτικά στό 
άποκεντρωμένο σύστημα υγείας.



Σέ ένα κοινωνικοποιημένο σύστημα υγείας τό πρόβλημα φάρμακα παύει 
νά ύπάρχει μιά καί παίρνει τήν πραγματική του διάσταση σάν μέσο 
πρόληψης, διάγνωσης καί θεραπαίας τής αρρώστιας, ξεφεύγοντας άπό τόν 
κερδοσκοπικό χαρακτήρα πού τού καθορίζει ή Εξάρτησή του άπό ξένα καί 
ντόπια μονοπωλιακά συγκροτήματα καί λογιών- λογιών μεσάζοντες. *Η 
λύση τού "προβλήματος" μπορεί νά δοθεί μόνο μέ τήν κοινωνικοποίηση 
τής *ί«μ;ΐμ£ εθνικής φαρμακοβιομηχανίας γιατί μ'αύτόν τόν τρόπο ή παρα
γωγή τών φαρμάκφνπερνάει άπό τά χέρια τών ολίγων κερδοσκόπων στά χέ
ρια τής κοινωνικής ομάδας πού τά χρησιμοποιεί. *Η κοινωνικοποιημένη 
φαρμακοβιομηχανία βρίσκεται κάτω άπό τόν έλεγχο τοΟ Κεντρικού Συμ
βουλίου ‘Υγείας πού:
α. Δημιουργεί φορείς παραγωγής χτίζοντας εργοστάσια ή εντάσσοντας 

μέσα στά πλαίσια τού γενικού προγράμματος παραγωγής άπό ήδη 
υπάρχοντα όσα άνταποκρίνονται στίς έπιστημονικές προδιαγραφές 
παρασκευής φαρμάκων.

β. Δημιουργεί φορέα Επιστημονικής έρευνας πού περιλαμβάνει Εργαστη
ριακή καί κλινική έρευνα, αξιοποίηση ντόπιων πρώτων υλών, ποιο
τικό έλεγχο τών παρασκευαζομένων Φαρμάκων καί διαιτητικών 
προϊόντων κ.λ.π.

γ. 'Ελέγχει τή διακίνηση καί διανομή τών φαρμάκων (άπό τά φαρμακεία, 
τά υγειονομικά κέντρα καί τά νοσηλευτήρια) Φροντίζει γιά τήν άπο- 
θήκευση καί τήν ύπαρξη ποσοτήτων έτοιμότητασ γιά πεοίπτ&χτη Επι
δημιών, μαζικών καταστροφών (π.χ. σεισμοί) κ.λ.π.

δ. 'Ελέγχει τό κοινωνικοποιημένο σύστημα εισαγωγής τών πρώτων υλών 
καί όσων φαρμάκων δέν είναι δυνατό νά παρασκευαστούν άπό τήν 
έθνική φαρμακοβιομηχανία καθώς καί τής Εξαγωγής, γιά όσα φάρμακα 
μπορεί νά γίνει.

*Η χορήγηση όλων τών φαρμάκων θά γίνεται τελείως δωρεάν καί μόνο 
μέ συνταγή τού θεράποντα γιατρού. "Ετσι θά άνταποκρίνεται στίς 
πραγματικές Ανάγκες καί θά εξασφαλίσει τήν προστασία τού πολίτη άπό 
τούς κινδύνους πού κρύβει γιά τήν υγεία του ή Ανεξέλεγκτη λήψη 
φαρμάκων.



7. Προληπτική *Ιατρική

* Η ιατρική θά πρέπει νά είναι περισσότερο προληπτική καί λιγώτερο 
θεραπευτική. Γιά τοΟτο θά πρέπει νά έ^ασφαλισθούν:
α. * Η Αδιάκοπη καί ύπεύθυνη διαφώτιση τοϋ λαού σέ θέματα υγείας 

πού θά δώσει τή δυνατότητα γιά τήρηση κανόνων υγιεινής καί 
πρόληψης μεταδοτικών νόσων καί νόσων φθοράς καθώς καί γιά έγ
καιρη αύτοε^έταση καί έγκαιρη διάγνωση.

β.

γ.
δ.

ε.

* Η ίδρυση κέντρων έλέγχου καί καθοδήγησης γιά τά κοινωνικά καί 
κληρονομικά νοσήματα.
* Η συστ η ματοπο ί ηση τών εμβολιασμών καί έπα>» εμβολιασμών.
*Η συστηματοποίηση τού άστυίατρικού έλέγχου καί του έλέγχου 
των πηγών μόλυσσης.
*Η καθιέρωση τού κλινικού καί εργαστηριακού έλέγχου υγείας 
(CHECK-UP) γιά όλο τόν πληθυσμό.

στ. *11 παροχή καί στούς ένήλικες τής δυνατότητας νά ασκούνται σωματι 
Χί κά (γυμναστική στούς τόπους δουλειάς, συνοικιακά γυμναστήρια).
ΐΊέσα στά πλαίσια τής προληπτικής ίατρικής θά πρέπει νά δοθεί ίδιαί- 
τερη προσοχή στό θέμα τής προστασίας των εύπαθων Αμάδων, όπως συνη
θίστηκε ν'άποκαλούμε τίς κατηγορίες εκείνες τού πληθυσμού, πού 
γιά διάφορους λόγους (ύλικία, υγεία κ.λ.π.) απαιτούν ιδιαίτερη φρον
τίδα καί ειδικές συνθήκες άπ'ότι δ υπόλοιπος πληθυσμός. Στίς ομά
δες αυτές, πού Αντιπροσωπεύουν σημαντικό πρσοστό πληθυσμού άνήιιουν 
τά νεογέννητα, τά βρέφη καί τά παιδιά, οι δγκυες γυναίκες καί οί 
νέες μητέρες, οί γέροι, τά σωματικά καί διανοητικά ανάπηρα άτομα κλπ 
"Ετσι είναι Αναγκαία ή λήψη μέτρων γιά τή μείωση τής βρεφικής καί 
παιδικής θνησιμότητας, τήν προστασία τής έγκύου καί τής νέας μητέρας 
ή δημιουργία κρατικών γηριατρικών μονάδων καί γηριατρικών ίσστιτού- 
των, ή σωστή δργάνωση των ψυχιατρικών μονάδων κ.λ.π.

Λ



Κ Ε Φ Α Α Α Ι Ο  Β 

* Η κοινωνική Ασ(οάλιση

Τά μέτρα πού έχουν προταθεί μέχρι τώρα δπως ή δημιουργία Συμβουλίου 
‘Υγείας, κατάργηση των παροχών τρίτων στους οργανισμούς κοινωνικής 
Ασφάλισης συνεπάγονται τήν αλλαγή τού σημερινού συστήματος Ασφάλισης.
Οί διάφοροι δργανισμοί συνταξιοδότησης, τά ποίκιλλα επικουρικά ταμεία 
καί ταμεία υγείας δπως τό Ταμείο Νομικών ή τό Ταμείο 'Επαγγελματιών 
καί Βιοτεχνών ‘Ελλάδος θά συγχωνευθούν σ'έναν ενιαίο φορέα. Παλαιό- 
τερες προσπάθειες γιά τή συγχώνευση τών διαφόρων ταμείων είχαν συναν
τήσει τίς ζωηρές αντιδράσεις τών εργαζομένων γιατί ή συγχώνευση θά 
κατέληγε στόν περιορισμό τών κεκτημένων δικαιωμάτων τους. 'Απαραίτη
τη λοιπόν προϋπόθεση τής συγχώνευσης θά είναι κάθε κλάδος έργαζομένων 
νά διατηρήσει καί κάτω άπό τό καθεστώς τού ένιαίου Ασφαλιστικού ωορέα 
τίς δσες παροχές είχε εξασφαλίσει μέχρι τή στιγμή τής συγχώνευσης. 
'Επιτροπή πού θά Απαρτίζεται άπό έκπροσώπους τού Κεντοικοΰ 'Οργάνου 
Προγραμματισμού, τής Κυβέρνησης, τών πολιτικών κομμάτων καί δλων τών 
ένδιαφορομένων θά μελετήσει τήν προοδευτική ένταξη τών διαφόρων καί 
ρυθμίσεων σ'ένα ενιαίο σύστημα παροχών καί τήν βαθμιαία προσαρμογή 
τού έπιπέδου Ασφάλισης κάθε κλάδου έργαζομένων στό ίδιο Ανώτατο έπί- 
πεδο.
*Η λειτουργία τού ένιαίου φορέα Ασφάλισης θά πρέπει νά Ακολουθεί τίς 
έπόμενες αρχές:
α. *Η είσφορά κάθε εργαζόμενου νά είναι Ανάλογη μέ τό είσόδημά του.
β. Τά δργανα τού προγραμματισμού καθορίζουν τήν είσφορά τής κεντρι

κής κρατικής διοίκησης, τών περιφερειών καί τής τοπικής αύτοδιοί- 
κησης.

γ. Κάθε έπιχείρηση καί έργοδότης εισφέρει στά έξοδα κοινωνικής ασ
φάλισης τών έργαζομένων.

δ. *0 ένιαίος φορέος ασφάλισης έξασφαλίζει τήν ικανοποιητική καί 
Αμεση Αντιμετώπιση τών αναγκών, πού δημιουργεί ή Αναπηρία, ό 
θάνατος τού προστάτη τής οίκογένειας, τό ατύχημα κ.λ.π. £2 μέ 
τή χορήγηση έπιδομάτων πού σάν κριτήριο θάχουν τήν 4 πραγματική 
άνάγκη γι'αύτά.

ε. Οι γραφειοκρατικές διατυπώσεις γιά τή χορήγηση συντάξεων καί έπι
δομάτων μειώνονται στό έλάχιστο δυνατό.

Στ. *0 φορέας όργανώνεται σέ περιφερειακή βάση. Οί έργαζόμενοι συμ
μετέχουν στή διοίκησή του.



Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Γ

Μέτρα γιά μιά προγραμματισμένη άνάπτυξη τού έλληνικοΰ χώρου καί
μιά Ανθρώπινη πόλη

*0 καπιταλισμός ώδήγησε Βτόν τόπο μας στήν χωρίς έλεγχο άνάπτυξη 
των αστικών κέντρων. *Η 'Αθήνα καί Θεσσαλονίκη έχουν μεταμορφωθεί 
σέ τσιμεντένεες θάλασσες χωρίς πράσινο χωρ'ς χώρους αναψυχής, χωρίς 
αέρα, χωρίς ρυθμό. Σέ καμμιά πόλη δέν υπάρχει πολεοδομικό σχέδιο, 
πού νά συνδέει τόπους δουλειάς, τόπους κατοικίας καί τόπους ξεκού
ρασης σ'ένα αρμονικό σύνολο. Τό άτομο ζεί σέ διαρκές άγχος άντιμέ- 
τωπο μέ τό περιβάλλον του. Οι πόλβις έπεκτέίνονται χωρίς άποχέτευση 
ύδρευση, συγκοινωνίες, σχολεία. *Η κατοικία θεωρείται έμπόρευμα 
καί όχι κοινωνικό άγαθό, δικαίωμα τού κάθε πολίτη. Οι τιμές των 
διαμερισμάτων έχουν φτάσει σέ απλησίαστα γιά τούς εργαζόμενους ύψη. 
Τά αυθαίρετα πολλαπλασιάζονται. Στήν ύπαιθρο τά χωριά μένουν χωρίς 
τά άπαραίτητα έργα υποδομής, ή ποιότητα της αγροτικής κατοικίας 
είναι πάντα χαμηλό. Γιά νά αντιμετωπιστούν τά φαινόμενα αότά χρειά
ζονται ριζικά μέτρα, πού θά καταστήσουν δυνατό, τόν έλεγχο τού κοι
νωνικού συνόλου πάνω στη πολεοδομικά εξέλιξη. Τέτοια μέτρα είναι:

I. Χωροταξία

*ϋ Δημιουργία ενός κεντρικού φορέα χωροταξίας πού θά έκπονήσει ένα 
χωροταξικό πρόγραμμα γιά ολόκληρη την 'Ελλάδα.
Στόχοι τού πρέπει νά είναι:
1. *0 καθορισμός τής λειτουργίας τού κάθε διαμερίσματος τής χώρας 

στήν ανάπτυξη ολόκληρου τού έλληνικού χώρου.
2. ‘Η ίσομερής άνάπτυξη όλων των περιφερειών τής χώρας σέ τρόπο 

όμως πού νά έξασακχλίζεται ή καλύτερη άξιοποίηση τού φυσικού περί 
βάλλοντος.

3. *0 καθορισμός των γενικών κατευθύνσεων γιά τή δημιουργία αγροτι
κών κέντρων μέ τή συνένωση περισσοτέρων απομακρυσμένων χωριών 
καί αστικών κέντρων σέ κάθε περιοχή ώστε νά είναι δυνατή ή προ
σφορά υπηρεσιών ψηλής στάθμης στόν πληθυσμό στήν παιδεία, τήν 
υγεία, τίς συγκοινωνίες κ.λ.π. (μέγεθος τής πόλπς, τής κωμόπολης 
ή τού αγροτικού κέντρου καθορισμός τού αγροτικού χώρου πού θά 
έξυπηρετεϊται άπό τήν περιοχή, προγραμματισμός των συγκοινωνιών,



άναγκαία έργα υποδομής κ.λ.π.).
4. *Η Ανακατανομή τού πληθυσμοί» καί τής οίκονομικής δραστηριότη

τας στόν έλληνικό χώρο ώστε νά ύπάρξει ίσορροπία ανάμεσα στά αστι
κά καί Αγροτικά κέντρα. Πρέπει ίδιαίτερα νά σταματήσει ή έπέκ- 
ταση τής Αθήνας καί τής Θεσσαλονίκης καί νά μεταωερθεϊ τμήμα
των δραστηριοτήτων πού έχουν συγκεντρωθεί στίς πόλεις αυτές 
στίς περιφέρειες.

5. *0 καθορισμός περιοχών, όπου 5έ θά πρέπει νά μεταβληθεί τό φυσι
κό περιβάλλον καί ή λειτουργική σύνδεσή τους μέ τούς κατοικήσι- 
Κί4Χ'χΛκ;ίΜ μους χώρους.

Σέ κάθε περιφέρεια θά υπάρχει περιφερειακός χωροταξικός φορέας γιά 
τήν έκπόνηση των λύσεων, πού θά έφαρμοσθούν στήν περιφέρεια μέ βάση 
τίς γενικές κατευθύνσεις. *0 περιφερειακός φορέας θά πρέπει ιδιαί
τερα νά προγραμματίσει τήν πραγματοποίηση των έργων υποδομής στήν 
περιφέρεια μέ στόχο:
α. Τή διαμόρφωση τού περιβάλλοντος σύμφωνα μέ τίς ανάγκες τού

πληθυσμού καί όχι μέ σκοπό τήν άντιμετώπιση ΧΧΗ2 τοπικών πιέσεων.

β. Τήν Αποφυγή πολλαπλών μικρών έργων πού ικανοποιούν τοπικές Ανάγ
κες Αλλά είναι Ασχετα μεταξύ τους, δέν εντάσσονται σέ εύρύτερο 
σχέδιο Ανάπτυξης καί καταλήγουν νά είναι άντιοικονομικά. Θά πρέ
πει επίσης νά μελετά καί νά προγραμματίζει τήν οίκιστική Ανάπτυ
ξη όλων των οικισμών τής περιφέρειας όπου δέν ύπάρχει τοπικός 
φορέας πολεοδομικής Ανάπτυξης καί νά συντονίζει τά διάφορα οίκι- 
στικά προγράμματα.

Οί Φορείς τής χωροταξίας θά είναι συνδεδεμένοι μέ τά όργανα προγραμ
ματισμού καί θά έχουν τήν ίδια δομή.

/



1. * Η δημιουργία φορέα πολεοδομικής άύάπτυξης σέ κάθε πόλη μέ Αρ
μοδιότητας.

α. Τόν έλεγχο τής αστικής γης καί του περιβάλλοντος χώρου.
0. Τήν ολοκληρωμένη μελέτη σέ κάθε πόλη πολεοδομικού συγκρο

τήματος μέ μακροχρόνια προοπτική, 
γ. Τήν έκτέλεση έργων πολεοδομικής Ανάμόρφωσης καί Ανάπτυξης.

Τήν Αντιμετώπιση του προβλήματος κατοικία, 
δ. Τή βελτίωση τής λειτουργίας τής πόλης σάν τόπου κατοικίας, 

δουλειάς καί Αναφηχής.

2. * Η χάραξη πολεοδομικής πολιτικής μέ βάση τίς Ακόλουθες Αρχές:
Πρέπει νά σταματήσει ή διάσπαση τής πόλης σέ ζώνες πού αφιερώνον
ται Αποκλειστικά καί μόνο σέ μιά δραστηριότητα (π.χ. εμπορικό κέν
τρο, συνοικίες γραφείων, συνοικίες κατοικιών). *Η πολεοδομία 
πρέπει νά εξασφαλίζει τήν ύπαρξη σέ κάθε συνοικία περισσοτέρων δρα
στηριοτήτων. * Η δουλειά, ή Αγορά, τά θεάματα, οΐ τόποι Αναψυχής 
πρέπει νά συνδέωνται μέ τό χώρο κατοικίας. Σήμερα τό κράτος προ
ωθεί πολυδάπανες έγκαταστάσεις σέ μεγάλη απόσταση Από τούς τόπους 
κατοικίας, τά έργα τούτα δέν έξυπηρετούν τελικά,παρά Αλάχιστους. 
(Π.χ. αθλητικό κέντρο ‘Αγίου Κοσμά). *0 κάτοικος τής πόλης 
πρέπει νά βρίσκει στή συνοικία του, τόν παιδικό σταθμό τό νηπια
γωγείο, τό σχολείο, τό κέντρο νεότητος, τό γυμναστήριο, τή γηροκο
μείο καί γενικά όλες τίς έγκαταστάσεις έκείνες, πού συμβάλουν 
στήν Ανάπτυξη τώνχΑνάμεσα στούς κατοίκους.
Οΐ κάτοικοι τής πόλης ζούν σήμερα Απομονωμένοι δ ένας άπό τόν 
άλλο γιατί δέν έχουν τή δυνατότητα συνάντησης, έπαοής. Σέ κάθε 
συνοικία πρέπει νά υπάρχει πολιτιστικό κέντρο μέ αίθουσες θεαμάτων 
έστιατόρια, αίθουσες διαλέξεων καί έκθέσεων,&8βν^ τ!ϊβ·ν8σΐε?*δτσι 
τόπος συνάντησης καί θά παρέχει στόν καθένα τή δυνατότητα νά παρα
κολουθεί καί νά συμμετέχει σέ πολιτιστικές δραστηοιότητες. *Η 
παραδοσιακή κοινότητα τού χωριού πρέπει νά ξαναζωντανέψει σέ 
άλλη μορφή.
Σέ κάί'ε συνοικία πρέπει νά ύπάρχει ένας ή καί περισσότεροι χώροι 
γιά νά παίζουν τά παιδιά κάθε ήλΐ7<ίας. Τό παιδί θά πρέπει νά 
έχει τή δυνατότητα νά πηγαίνει στό χώρο τούτο μόνο του.
*0 φορέας πολεοδομικής Ανάπτυξης θά πρέπει νά καταπολεμήσει τήν



έγκατάλειψη τού κέντρου της πόλης άπό τόύς κατοίκους του, νά 
Αντιμετωπίσει τή ραγδαία έπιδείνωση τής ποιότητας των κατοικιών 
σέ περιοχές μέ παληά σπίτια, νά φροντίσει έγκαταστάσεις πού 
μολύνουν τό περιβάλλον νά 0οίσκόνται μακρυά άπό κατοικημένες 
περιοχές.
Γύρω άπό την πόλη πρέπει νά ύάάρχουν έκτεταμένοι χώροι πρασίνου 
καί Αναψυχής, προσιτοί μέ τήν Αστική συγκοινωνία, έξοπλί'-ηιένοι 
μέ τίς Απαραίτητες εγκαταστάσεις ώστε νά είναι δυνατή ή παρα
μονή τοϋ πληθυσμού χωρίς ρύπανση καί καταστροφή τοΟ περιβάλλοντος,.
Οί εργαζόμενοι έξαρτώνται σέ πολύ μεγαλύτερο βαθμό άπό τίς υπη
ρεσίες πού προσφέρει ή ολότητα. Γιά τούτο αποτελεί έπιτακτικό 
καθήκον ή άμεση βελτίωση τοΟ περιβάλλοντος στήν 'Αθήνα καί στή 
Θεσσαλονίκη, ώστε οί κάτοικοί τους νά μήν ύφίστανται τίς διακρί
σεις πού επιβάλλουν σήμερα σέ συνοικίες δεύτερης κατηγορίας οί 
συγκοινωνίες, ή έλλειψη πρόσβασης σέ χώρους , πράσινου κ.λ.π.
* Η διαμόρφωση τής πόλης πρέπει νά συμβάλει στήν εξαφάνιση καί 
όχι στήν ένίσχυση των ταξικών Αντιθέσεων.

3. ‘Η συμμετοχή στόν πολεοδομικό φορέα κάθε πόλης εκπροσώπων τής 
τοπικής αύτοδιοίκησης, των συνδικάτων, τοΟ 'Οργανισμού Προστα
σίας Καταναλωτών των συλλόγων καί σωματείων, πού σκοπό έχουν τή 
βελτίωση τής ποιότητας ζωής.
Κάθε πολεοδομικό πρόγραμμα θά δημοσιεύεται πρίν έφαρμοσθεί γιά 
νά δοθεί στούς ένδιαφβρομένους ή δυνατότητα νά προβάλουν τίς 
Απόψεις τους..
'Αποφάσεις πού είναι καθοριστικές γιά τή διαμόρφωση τής πόλης 
προϋποθέτουν τήν έγκριση τού πληθυσμού (τοπικό δημοψήφισμα).

4. *Η συνεργασία τού φορέα πολεοδομικής Ανάπτυξης μέ τήν τοπική 
αυτοδιοίκηση:
α. Γιά νά αναπτύξει νέες μορφές εγκαταστάσεων καί υπηρεσιών 

ώστε νά καταστούν δυνατοί καί νέοι τρόποι όργάνωσης τής 
κοινωνικής ζωής όπως συγκροτήματα πολυκατοικιών μέ κοινούς 
χώρους Αναψυχής, σχολεία πού είναι ταυτόχρονα πολιτιστικά 
κέντρα, γηροκομεία συνδυασμένα μέ δυνατότητες μερικής Απα
σχόλησης γιά τούς ηλικιωμένους, παιδικοί σταθμοί συνδυασμέ
νοι μέ χώρους παιχνιδιού, κουζίνες σέ συγκροτήματα πολυκα
τοικιών πού προσφέρουν μαγειρεμένο (οαϊ στό σπίτι κ.λ.π.



β. Γιά νά όργανωθεί ή λειτουργία τής πόλης σύμφωνα μέ τίς
Ανάγκες χών κατοίκων (σχεδιασμός δρόμων, γιά τά συλλογικά 
συγκοινωνιακά μέσα, περιοχών αποκλειστικά γιά πεζούς κ.λ.π.

5. * Η προγραμματισμένη Αντιμετώπιση τής έπέκτασης τής δευτερεύου-
σας κατοικίας.

‘Ο πολλαπλασιασμός λυομένων, αύθαίρετων καί μικροκατοικιών Ιδιαί
τερα στίς περιφέρειες των μεγάλων πόλεων (π.χ. στή Χαλκιδική, στήν 
Αττική) συνεπάγεται τήν καταστροφή τοΟ ίουσικού περιβάλλοντος καί 
τόν έγκλωβισμό τών μεγαλουπόλεων Από περιφραγμένες έκτάσεις μέ Αντί 
σφοιχη έπιμήκυνση τού Αναγκαίου χρόνου γιά τήν έξοδο στή φύση. Εί
ναι Αναγκαίος δ καθορισμός τών τοποθεσιών γιά τήν ανάπτυξη δευτε- 
ρευουσών κατοικιών, ή έκπόνηση κανόνων δόμησης ώστε τά σπίτια νά 
έντάσσβνται στό περιβάλλον καί νά συμβάλουν στή δημιουργία μιάς όρ- 
γανωμένης κοινότητας, ή μελέτη τών θεμάτων ύδρευσης, Αποχέτευσης, 
καθαριότητας κ.λ.π.



III. *0 έλεγχος τού χώρου

* Η άναμόρφωση τής νομοθεσίας, ώστε νά καταπολεμηθεί ή κερδοσκοπία 
πάνω στή γη καί νά αποκτήσει ή πο*ική αύτοδιοίκηση τά μέσα γιά 16& 

8Χδφ»Β$ώΒΚ τή διαμόρφωση τοΟ χώρου. 'Αρχές τής νομοθεσίας πρέπει 
νά είναι:
1. *0 φορέας πολεοδομικής ανάπτυξης πρέπει νά Απολτήσει τη δυνατό

τητα νά καθορίζει τόν τρόπο χρήσης των ακινήτων είτε γενικά σέ
HtóYÍÍgÍí^pgíi8LSS5fi52£Ygí3!!¥áv(,l-x · ÍTtlf3oM Υποχρέωσης γιά τά 
δημιουργία κατοιιιιών) νά έπιβάλλει ή νά. άπαγορεύει τήν ανοικοδό
μηση οίκοπέδου, νά έπιβάλλει τήν κατεδάφιση ή τή διατήρηση οικο
δομήματος, νά έπιβάλλει τήν συνένωση κοινής έκμετάλλευσης άντί 
τής σημερινής αναρχικής οίκοδόμησης.

2. Τά βάρη γιά τή διαμόρφωση τού χώρου τής πόλης θά φέρουν τόσο οί 
όργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης όσο καί οί ίδιοκτήτες τών Ακι
νήτων, πού όφελούνται άπό τά μέτρα τού φορέα πολεοδομικής Ανάπτυ
ξης (π.χ. τό κόστος τής απαλλοτρίωσης Ακινήτου καί τής μεταμόρφω
σής του σέ χώρο παιχνιδιού θά έπιβαρύνει καί τά άκίνητα, των όποίων 
οί κάτοικοι θά χρησιμοποιούν τόν χώρο παιχνιδιού).

3. *0 καθορισμός τού χώρου, στόν όποιον θά Αααπτυχθεί τά έπόμενα
είκοση χρόνια ή πόλη (χώρος δόμησης). *Η τοπική αύτοδιοίκηση 
θά έχει τό δικαίωμα προαγοράς όποιουδήποτε Ακίνητου πού βρίσκεται 
στό χώρο δόμησης, δηλ. θά μπορεί μέ δήλωσή της όποιαδήποτε
στιγμή νά αποκτά τό ακίνητο καταβάλλοντας τήν αξία του. *Η άξία 
τών ακινήτων πού βρίσκονται στό χώρο δόμησης θά παγώνει μέ τήν 
ύπάγωγή τους στό χώρο δόμησης. Θά Αναπροσαρμόζεται τό πολύ κάθε 
πέντε χρόνια.
*Η ίδιοκτησία τών ακινήτων θά περιέρχεται σέ είδικό φορέα τής 
τοπικής αυτοδιοίκησης, στή διοίκηση τού οποίου θά συμμετέχουν 
έκπρόσωποί της καθώς καί έκπρόσωποι τών συνδικάτων, τού 'Οργανισμού 
Προστασίας Καταναλωτών καί τών άλλων κοινωνικών φορέων. *0 φορέας 
αύτός θά είναι 6 μόνος Αγοραστής γης άπό τήν πλευρά τού δημόσιου 
ή τού κοινωνικοποιημένου τομέα, ώστε νά μήν υπάρξουν φαινόμενα 
Ανταγωνισμού υπηρεσιών ή επιχειρήσεων. 'Ακίνητο πού θά έχει πε
ριέλθει στήν ίδιοκτησία τού φορέα δέν θά μπορεί πλέον νά μεταβι- 
βασθεί κατά κυριότητα σέ ίδιώτες. Δυνατή θά είναι μόνο ή έκχώ- 
σηση τής χρήσης γιά περιωρισμένο χρονικό διάστημα.



4. *Η Αποζημίωση πού θά καταβάλεται θά πρέπει νά υπολογίζεται σέ 
τρόπο ώστε οί μικροί ίδιοκτήτες νά είσπράττουν τήν πραγματική 
Αξία τοΟ περιουσιακού στοιχείου πού χάνουν άλλά νά μήν άμείβο- 
νται όσοι κερδοσκοπούν στή γή. * Ο Απολογισμός τήςάποζημίωσης 
θά γίνεται μέ β'αρη τή φορολογητέα Αξία τού Ακινήτου. *Η άποζη- 
μίωση θά χορηγείται τόσο σέ χδήμα όσο . Λαί σέ μορφή συνιδιοκτη- 
σίας έμπραγμάτων δικαιωμάτων καί συμμετοχής μέ Αξιόγραφα στήν 
έκμβτάλλευση των άκινήτων.

5. "Οσοι όφελουνται άπό τήν ανάπτυξη τήςπόλης θά πρέπει νά μεταβι
βάζουν τμήμα άπό τό κέρδος τους στήν όλότηαα. Στήν περίπτωση υπα
γωγής περιοχής στό σχέδιο πόλης οί ιδιοκτήτες τών ακινήτων τής 
περιοχής θά καταβάλουν συνεισφορά στήν τοπική αότοδιοίκηση ανάλο
γη τής δάπάνης πού θά άπαιτηθεί (κόστος άποζημώσεων καί δημοσίων 
έργων) γιά τή διαμόρφωση τής περιοχής σέ πολεοδομικό συγκρότημα.
*Η υπεραξία πού Αποκτούν τά Λκόνητα μέ τήν πολεοδομική Ααάπτυξη 
θά φορολογείται. *0 φόρος επί τής ύπεραξίας θά διαμορφωθεί σέ 
τρόπο ώστε νά μήν έπιβαρύνωνται Ακίνητα πού ίδιοκατοικοΰνται ή 
χρησιμοποιούνται Από τούς ιδιοκτήτες τους γιά τήν άσκηση τού έπαγ- 
γέλματός τους καί γενικά ή μικρή Ιδιοκτησία. Στό φόρο δέν θά υπά
γεται ή συνηθισμένη αύξηση τήςάξίας λόγω τής γενικής Ανόδου των 
τιμών Αλλά τά έκτακτα καί σημαντικά κέρδη.

6. *0 σημερινός θέσμός τήςίδιοκτησίας στήν γή όπως έχει διαμορφωθεί
άπό τόν Αστικό κώδικα πρέπει νά συμπληρωθεί μέ νέους νομικής θεσ
μούς, πού νά παρέχουν τή δυνατότητα διαχωρισμού τού δικαιώματος 
Ιδιοκτησίας καί τού δικαιώματος χρήσης τής γής, τής έκχώρησης τού 
δικαιώματος χρήσης γιά δριρμένα χρονικά διαστήματα (25, 50 ή 75 
χρόνια), τόν διαχωρισμό τήςίδιοκτησίας στή γή άπό τήν ίδιοκτησία 
στά ύπερκείμενα Ακίνητα. Μέ τόν τόόπο αύτό ή τοπική αύτοδιοίκηση 
θά άποκτήσει τή δυνατότητα νά καθορίζει σέ περιοχές κρίσιμες γιά 
τήν πολεοδομική Ανάπτυξη τόν τρόπο τής χρήσης τού έδάφους, τό ύφος 
τού τιμήματος πού θά είσπράττει γιά τήν ί παραχώρηση τής
χρήσης καί τόν χρόνο πού περιοχή θά άφιερώνεται σέ ώρισμένη χρήση.



Τό άτομο έχει δχι μόνο δικαίωμα σέ κατοικία άλλά σέ κατοικία πού νά 
άνταποκρίνεται στίς άνάφκες της.
Τήν οίκιστική πολιτική πρέπει νά διέπουν γιά τούτο οί άκόλουθες άρχές: 
α) ‘Η κατοικία Αποτελεί κοινωνικό άγαθό.
β) Ταυτόχρονα είναι μονάδα στέγασης τής οικογένειας καί κύτταρο τού 

περίβάλλοντος.
γ) * Η οίκιστική πολιτική δέν πρέπει νά βασίζεται στίς άρχές τής Αγο

ράς. Στήν ελεύθερη άγορά υπάρχει προσφορά κύρια σέ ακριβές κατοι
κίες. 'Απαττείται μακρόπνοη πολιτική γιά τήν κάλυψη τών στεγαστι
κών άναγκών των πλατειών στρωμάτων πού στερούνται στέγης (Αστικής 
καί άγροτικής) άπό κρατικούς φορεςς.

Γιά τήν έφαρμογή τών άρχών αυτών τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά έπιδιώξει:
Τή σημαντική αύξηση τού Αριθμού χό5ν κατοικιών τόστο στίς. . πόλεις δσο 
καί στά Αγροτικά κέντρα. Πρέπει νά έξασφαλισθεί στέγη στίς 75.000 οικο
γένειες πού ύπάγονται στή κατηγορία τών θεομημιοπλήκτων, παραπηγματού- 
χων καί προσφύγων καί στά 113.000 νοικοκυριά πού ζοΰν κάτω άπό Απαρά
δεκτες κοινοβιακές συνθήκες. Πρέπει νά βελτιωθούν οί συνθήκες κατοικίας 
γιά τά 286.000 νοικοκυριά πού ζούν κάτω άπό δυσμενέστατες συνθήκες πυκ
νότητας (αριθμός Ατόμων πού Αντιστοιχεί σέ ένα δωμάτιο) καί γιά δσα 
ζοΰν κάτω άπό Ανθυγιεινές συνθήκες.
Οί κατοικίες τών έργαζομένων πρέπει νά άνταποκρίνονται σέ κανόνες ποιό
τητας, πού θά διασφαλίζουν άνετη διαβίωση (Απομόνωση,καλή ποιότητα Ολι
κών, Αριθμός δωματίων Ανάλογος μέ τά μέλη τής οίκογένειας). Πί έργατι- 
κές κατοικίας δίπλα στούς αύτοκινητοδρόμους,στά έργοστάσια δημιουργούν 
καί καθιερώνουν τίς ταξικές διακρίσεις.
*Η οίκιστική πολιτική θά πρέπει νά υλοποιείται άπό είδικούς φορςίε τής 
τοπικής αύτοδιοίκησης, δπου θά συμμετέχουν έκπρόσωποι τών κοινωνικών 
φορέων κάθε περιοχής. Οί φορείς αύτοί θά κατασκευάζουν καί θά διαχείρί- 
ζονται τά οίκοδομικά συγκροτήματα. Ταυτόχρονα όμως θά έπιδιωχθεί Ιδιαί
τερα στίς Αγροτικές περιοχές ή ένίσχυση ιών οίκογενειών γιά νά φτιάξουν 
μόνες τους τό σπίτι τους. *Η ένίσχυση θά πάρει τή μορφή μακροχρονίων 
δανείων, τή διάθεση Αρχιτεκτονικών σχεδίων, τήν έξασφάλιση Ολικών σέ 
χαμηλό κόστος, τήν Αναγνώριση φορολογικών άπαλλλαγών. Θά ένισχυθεϊ ή Απο
ταμίευση πού σκοπό έχει τή χρηματοδότηση τής ιδιοκατοίκησης.



* Η τοπική α> 
πόλε te σέ χι 
όσους άναζη 
μίσθωσης.

Λτοδιοίκηση θά πρέπει νά δημιουργήσει -στίς μεγάλες 
άθβ ' " συνοικία - γραφεία, πού θά κατατοπίζουν δβρεάν 
ταΟν κατοικία γιά τήν ύπάρχουσα προσφορά καί τούς όρους



Τό δίκαιο τών μισθώσεων, πού χαρακτηρίζεται σήμερα Από τήν παράλλη
λη ΰπαρζη ρυθμίσεων πού βασίζονται σέ διαφορετικές Αρχές (Αστικός 
κώδικας, ένοικιοστασιακή ρύθμιση) θά πρέπει νά Αναμορφωθεί σέ ένιαία 
βάση. * Η σύμβαση μισθώσεως πρέπει νά παρέχει δικαίωμα μόνιμης κατοι
κίας μέ υποχρέωση περιοδικής έλεγχόμενης Αναπροσαρμογής τοΟ μισθώ
ματος. ‘II κατοικία δέν πρέπει νά είναι Αντικείμενο κερδοσκοπίας. 
Πρέπει όμως νά παρέχει ταυτόχρονα σ'όποιον έχει έπενδύσει τίς Απο
ταμιεύσεις του Απόδοση σύμφωνη μέ τή γενική Απόδοση τής Αποταμίευ
σης. Τμήμα τοΟ μισθώματος θά πρέπει νά επενδύεται περιοδικά γιά τή 
διατήρηση ή καί τήβελτίωση του οικήματος.



01 μεγάλες τεχνικές έταιρείες πού δημιουργήθηκαν καί γιγαντώθηκαν 
στή περίοδο τήςδικτατορίας μονοπωλούν σήμερα δημόσια καί σημαντικά 
£ δ ιοντικά έργα, μέ άμεση συνέπεια τήν συμπίεση καί τόν έξοστρακτισμό 
των ιίικρομεσαίων κατασκευαστών. Ταυτόχρονα τό κύκλωμα τών έμποροβιο- 
μηχανικών επιχειρήσεων δομικών υλικών πραγματοποιεί ύπερβολικά κέρδη 
μέ αυθαίρετους καθορισμούς τιμών. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. προτείνει σάν άμεσα 
μέτρα γιά τήν Αντιμετώπιση τών προβλημάτων αύτών:
1. Τή δημιουργία άπό κάθε περιφέρεια κατασκευαστικών έπιχειρήσεων, 

πού θά έξοπλισθούν μέ τόν Απαραίτητο τεχνικό έξοπλισμό γιά τήν 
πραγματοποίηση καί συντήρηση τών δημοσίων έργων στήν περιφέρεια.
* Η έπιχείρηση θά καταρτίζει κάτω άπό τήν έποπτεία τών περιφερεια
κών όργάνων συμβάσεις μέ τούς δήμους, τίς κοινότητες, τά νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου κ.λ.π. γιά τήν έκτέλεση τών έργων.

2. Τή δημοουργία κοινοπραξιών καί συνεταιρισμών (προμηθευτικών - 
καταναλωτικών - κατασκευαστικών) τών μικρομεσαίων κατασκευαστών 
καί τεχνικών, συμμετοχή όλων τών σχετικών κλάδων (τεχνικών, έργα· 
τοτεχνιτών κ.λ.π.) γιά τή μελέτη καί κατασκευή τεχνικών έργων.

3. Τή δημιουργία Τράπεζας "Εργων, πού θά χρηματοδοεεί τούς συνεται
ρισμούς, τύς κοινοπραδίες καί τίς μικρομεσαίες κατασκευαστικές 
επιχειρήσεις, μελετητικά γραφεάα κ.λ.π.

4. Τόν αύστηρό έλεγχο τής ποιότητας καί τών τιμών τών υλικών καί τήν 
προτυποποίηση τών υλικών κατασκευής.



* Η κρίση τοΰ περιβάλλοντος στη χώρα μας Αποτελεί αναπόφευκτη συνέ
πεια τοΟ καπιταλιστικού συστήματος παραγωγής. 01 ίδιώτες έπιχειρημα- 
τίες έπιδιώκοντας νά μεγιστοποιήσουν τά κέρδη τους σπαταλοΟν τό φυ
σικό πλούτο καί καταστρέφουν τή φύση. *Η κρίση επιτείνεται άπό τήν 
έλλειψη όποιασδήποτε κρατικής πολιτικής, ίήν έλλειψη ένημέρωσης τοΰ 
κοινού, τήν αδυναμία παρέμβασης των πολιΐοδν, τό γεγονός ότι άσχολούν- 
ται με τό περιβάλλον 12 κρατικοί καί 12 ίδιωτικοί φορείς χωρίς κανένα 
συντονισμό.
Γιά νά περιφρουρηθεί ή οίκολογική ίσορροπία καί νά συμβάλει τό περιβάλ
λον σε μιά καλύτερη ζωή καί όχι στήν καταπίεση τού άτόμου τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
θά είσηγηθεί:
1.

2:

3.

*0 κεντρικός-φορέας χωροταξίας νά είναι καί φορέας προστασίς πε
ριβάλλοντος καί ποιότητας ζωής μέ έπιτελική αρμοδιότητα γιά: γενι
κό σχεδίασμά καί προγραμματισμό των μέτρων προστασίας σ'όλόκληρο 
τόν έλληνικό χώρο, τήν έκπόνηση προγραμμάτων δράσης 6έ είδικούς 
τομείς (θάλασσα, αέρας, θόρυβος κ.λ.π.), τήν μελέτη προβλημάτων, 
πού παρουσιάζονται σέ έθνική κλίμακα ίδιαίτερα τόν καθορισμό ορίων 
γιά τήν έπιβάρυνση τού περιβάλλοντος (π.χ. μέχρι ποιό βαθμό έπιτρέ- 
πεται νά μολυνθεϊ ή θάλασσα), τήν καθιέαωση προτύπων.
*0 φορέας θά άναλάβει έπίοης τήν προστασία των φυσικών πόρων, τόν 
προγραμματισμό τής όρθολογιστικής χρήσης καί έκμετάλλευσής τους 
θά προβαίνει σέ άναλύσεις γιά τήν διαπίστωση τού κόστους καί τοΟ 
κοινωνικού όφέλους τού παράγοντα^ Τπροστασία περιβάλλοντος" σέ 
συγκεκριμένα έργα.
01 περιφερειακοί φορείς χωροταξίας θά υλοποιούν - ,τίς γενικές 
κατευθύνσεες, θά έκπονούν τά κατά τόπους προγράμματα, θά υποβοη
θούν τήν τοπική αύτοδιοίκηση στήν πραγμάτωση τής προστασίας τοΰ 
περιβάλλυντός της.
Τή συνεχή ένημέρωση τού κοινού γιά τήν κατάσταση τού έλληνικού 
περιβάλλοντος, τή σχεδιαζόμένη πολιτική καί τά μέτρα προστασίδς 
πού θά ληφθοΰν.
Τήν είσαγωγή καταλλήλων προγραμμάτων έκπαίδευσης καί έρευνας μέ σκο
πό τήν Ανάπτυξη τήςσυνείδησης τού κοινού μιά τά προβλήματα προστα
σίας τού περιβάλλοντος, τή δημιουργία καταλλήλων τεχνικών, τήν Ανά
πτυξη τεχνολογίας μέσα στίς δυνατότηες τής έλληνικής οικονομίας 
γιά τήν πρόληψη καί Αντιμετώπιση τήςρύπανσης.



5. Τήν άναμόρφωση τής νομοθεσίας μέ σκοπό τή σύνταξη κώδικα προστα
σίας περιβάλλοντος πού θά καθιερώνει σάν άρχές ότι:
α) Τό κόστος πρόληψης ρύπανσης δ αποκατάστασης τής ζημιάς πού 

προκλύθηκε βαρύνει τόν ρυπαίνοντα.
β) Τό κράτος έχει υποχρέωση άρα καί ό πολίτης δικαώωμα νά απαιτή

σει μέ προσφυγή στά δικαστήρια τήν προστασία του περιβάλλοντος. 
Τό δικαίωμα θά έχουν καί σύλλογοι, σωματεία καί άλλοι κοινωνικοί 
φορείς.

γ) Κάθεεπιχείρηση είναι υποχρεωμένη νά παίρνει τά σύμφωνα μέ τήν 
ύπάρχουσο, στάθμη τής τεχνικής αναγκαία μέτρα γιά τήν προστασία 
τοΟ περιβάλλοντος.

δ) Κάθε επιχείρηση πού θά είσαγάγει ένα νέο προϊόν ή εφαρμόζει
νέα τεχνολογβΑ είναι υποχρεωμένη νά μελετά τό κοινωνικό κόστος 
καί νά μήν αναπτύσσει τή νέα δραστηριότητά της, Εφ'δσον τό 
κοινωνικό κόστος είναι μεγαλύτερο άπό τό κοινωνικό δφελος.

6. Τή λήψη άπό τά άρμόδια κρατικά όργανα (όργανα προγραμματισμού,
όργανα χωροταξίας, τοπική αυτοδιοίκηση), τή λήψη συγκεκριμένων
μέτρων μέ στόχο:
α) Τήν προστασία τού Ελληνικού τοπίου, τή δημιουργία "περιοχών 

προστασίας τήςφύσης" δπου θά άπαγορεύεται ή μεταβολή τής φύ
σης, τήν επέκταση των εθνικών δρυμών, τήν προστασία των δασών 
καί τήν άναδάσωση, τήν προστασία καί άνάπτυξη τού αλιευτικού 
πλούτου καί τής πανίόος.

β) Τήν "κοινωνικοποίηση" τής παραλίας, ώστε νά είναι εύκολα προ
σιτή σέ δλους χωρίς ίδιαίτερη δαπάνη, τήν αποφυγή τής δημιοορ- 
γίας οίκοδομικών μεγαθηρίων στίς παράκτιες περιοχές, τήν κατα
σκευή έγκαταστάσεων καθαρισμού άποβλήτων σέ κάθε δήμο ή κοινό
τητα γίά νά χύνωνται όπως σήμερα όλα τά άπόβλητα στή θάλασσα, 
τήν απαγόρευση καθαρισμού των πετρελαιοφόρων στήν Ελληνική 
θάλασσα.

γ) Τήν δημιουργία καί έπέκταση ζωνών πρασίνου γύρω άπό τίς πόλεις, 
τή δημιουργό ζωνών γιά τήν άνάπτυξη τού τουρισμού καί τήν 
Εγκατάσταση δευτερευουσών κατοικιών.

δ) Τόν υποχρεωτικό έφοδιασμό των Επιχειρήσεων μέ κατάλληλη τεχνολο
γία άντιμόλυνσης (π.χ. σύστημα άνακυκλούμενου νερού, δεξαμενές 
υποδοχής καί Επεξεργασίας λυμάτων καί άποβλήτων, συλλογή κάπνας



ε) Τόν αύστηρό έλεγχο της χρήσης τών έντομοκτόων καί χημικών λι
πασμάτων.

στ) Τήν καταπολέμηση τοΟ θορύβου.
Ο  Τήν έΕαφάνιση τών άπρρριμάτων. Προϊόντα ή άπορρίματα πού δέ θά 

μπορούν νά καταστραφούν ή καταστρέφόνται μέ δυόμενεΓς έπιπτώ- 
σεις γιά τό περιβάλλον (π.χ. τοξικές αναθυμιάσεις), θά άπανο- 
ρεύονται ή έπιβαρύνσνται μέ δίδικά τέλη γιά τήν κάλυφη τών έΕό- 
δων προστασίας του περιβάλλοντος.



ΚεΓράλαιο Δ*
Μέτρα γιά μιά νάα δημοκρατική παιδεία

* Η παιδεία στό Αστικό σύστημα προγραμματίζεται και! λειτουργεί γιά τή 
μεταβίβαση τήςίδεολογίας τής άρχουσας τάξης, την Αναπαραγωγή των δια
κρίσεων καί κανόνων συμπεριφοράς του καπιτα&ισμού, τήν δημιουργία 
των έττιστημόνων καίί 'τεχνικών γιΑ τήν άποδοτικώτερη στελέχωση των 
μηχανισμών κέρδου I καί έκμετάλλευσης, τόν έλεγχο τής έπιστημονικής 
καί τεχνολογικής εξέλιξης. ‘Η παιδεία παρά τόν έπιφανειακά ούδέτερο 
χαρακτήρα της διαπλάθει πρότυπο ανθρώπου πού άνταποκρίνεται καί συμ
βΑλει στη λειτουργία τού συστήματος.

1 Στόκοι τής παιδείαο, Προϋπόθεση γιΑ τό μετασχηματισμό τής κοινωνίας 
είναι ό άναπροσανατολισμός των στόχων τήςπαιδείας μέ αντικειμενικό 
σκοπό:
α) Τήν Ανάπτυξη καί ολοκλήρωση τής προσωπικότητας τού Ατόμου Ανεξάρ

τητα Από φύλο, καταγωγή, προέλευση.
β) Τήν μάθηση τής δημοκρατικής διαδικασίας, δηλαδή τής συζήτησης, 

τής κριτικής, τής συλλογικής προσπάθειας γιά τήν επίτευξη κοινά 
επεξεργασμένοι στόχων.

γ) Τή μόρφωση, τό πλάτεμα τής γνώσης γιά νά δημιουργηθούν έλεύθεροι 
καί καλλιεργημένοι πολίτες πού μπορούν νά ύντβχθούν ένεργά σέ κάθε 
τομέα τής παραγωγικής διαδικασίας.

δ) Τό ξεπέρασμα των διακρίσεων πού προκύπτουν άπό διαφορές στήν κοι
νωνική προέλευση, στήν τοπική καταγωγή, στά οικονομικά μέσα κ.λ.π.
* Η έπίτευξη τών παραπάνω στόχων προϋποθέτει έκπαιδευτική πολιτική, 

τής όποίας οί κύριοι ά§ονες θά είναι:
Άξονες τής έκπαιδευτικής πολιτικής
1. * Η παροχή σέ κάθε πολίτη τών Απαραίτητων γνώσεων γιά νά μπορεί νά 

συμβάλει στή δημοκρατική λειτουργία τών πολιτικών καί οίκονοηικών 
θέσμών. "Ετσι μόνο θά γίνει δυνατή ή αύτοδιαχείρηση, θά ύπάρξουν 
σ'δλη τή χώρα ώριμοι καί υπεύθυνοι πολίτες, πού θά μπορούν . νά συμ
βάλουν αποφασιστικά στή διαδικασία τού προγραμματισμού καί τής 
αύτοδιοίκησης, θά Αποφευχθεί νά περιέλθει ή καθοδήγηση τής κοινωνι
κής έξέλιξης στά χέρια μιας τεχνοκρατικής μειονότητας.

2. *Η μαζική έπαγγελματική έκπαίδευση τών έργαζομένων ώστε νά είναι 
δυνατή ή ένταξή τους σέ όποιαδήποτε βαθμίδα τής παραγωγικής διαδι



2. κασίας.
Έτσι μόνο θά καταπολεμηθεί Αποτελεσματικά ή διάκριση ανάμεσα σέ 
πνευματικό καί χειρωνακτικό έργασία καί θά καταστεί δυνατό ό Ανά
πτυξη παραγωγικός δραστηριότητας σέ έκτεταάένη κλίμακα Λαί
έξω Από τά κέντρα βιομηχανικής συγκέντρωσης.

3. * Η διαμόρφωση τού έκπαιδευτικοΟ συστόματος σέ τρόπο ώστε νά καθι
στά δυνατό τό συνεχό έπιμόρφωση. Σόμερα η έξοδος Από τό σχολείο 
σημαίνει καί τό τέλος τός περιόδου έκμάθησης καί καθορίζει Ανάλο
γα μέ τη βαθμίδα πού πραγματοποιείται συνόθως γιά όλη τόν έπόμενη 
ζωό τίς δυνατότητες καί προοπτικές τού ατόμου. Τό Ατομο καί γιά νά 
ξεπεραστοΰν οί σημερινές ανισότητες πρέπει νά μπορεί νά πλαταίνει 
συνεχώς τίς γνώσεις του, νά τελειοποιεί όποτεδόποτε τίς ικανότητές 
του ώσεε νά διατηρεί τόν έλευθερία έπιλογζη τού τρόπου ζωής του.

4. * Η Αρση των Ανισοτήτων καί διακρίσεων. Σόμερα στό τόπο μας πληθώρα 
Από εμπόδια παρεμποδίζει τά παιδιά των έργαζομένων νά αποκτήσουν 
τόν ίδια μόρφωση μέ τά παιδιά των οικονομικά προνομιούχων. Στίς 
Αγροτικές περιοχές υπάρχουν λιγοστά σχολεία, στόν ύπαιθρο τά σχο
λεία δέν έχουν ούτεέ Αρκετά ούτε κατάλληλο έκπαιδευτικό προσωπικό, 
στά δημόσια σχολεία οί τάξεις είναι ύπερπλόρεις. *Η πολιτεία πρέ
πει νά φροντίσει ώστε τό έκπαιδευτικό σύστημα νά παρέχει ίσες δυ
νατότητες σέ όλους άρα νά $ρηματοδοτόσει κατά προτεραιότητα τόν 
Ανάπτυξη τοΟ σχολικού συστόματος στην ύπαιθρο καί στίςέργατικές 
συνοικίες. *Επειδό ή προσωπικότητα τού Ατόμου διαπλάθεται Αποφα
σιστικά στάπρώτα χρόνια τός παιδικής του ηλικίας καί έπηρεάζεται 
Από τό οίκογενειακό του περιβάλλον πρέπει ό πολιτεία έπίσης μέ 
νηπιαγωγεία καί παιδικούς σταθμούς νά παράσχει στά παιδιά των 
έργαζομένων τά έφόδια, τά όποία δέν μπορεί νά τούς δώσει τό περι
βάλλον τους.

5. * Η παροχό δωρεάν παιδείας σέ όλες τίς βαθμίδες. *Η πολιτεία θα' 
παρέχει τίς σπουδές, τά βιβλία, τά όργανα γιά τά έργαστόρια καί 
τόν Αθλητισμό, τό μεταφορά στό σχολείο χωρίς Αντάλλαγμα. Στόν 
ύπαιθρο θά παρέχεται στούς μαθητές ένα γεύμα στό σχολείο όταν τού
το είναι Αναγκαίο λόγω των συνθηκών δουλειάς των γονιών. Μαθητές 
καί φοιτητές πού δέν θά μπορούν νά ύποστηριχθοΰν οίκονομικά Από 
τούς γονείς τους, θά παίρνουν κρατικές υποτροφίες.

6. * Η Ιδιωτικό Ακπαίδευση κοινωνικοποιείται καίτό διδαχτικό προσωπικό 
της μετατάσσεται στό δημόσια Ανάλογα μέ τά προσόντα του καί χωρίς



6. διακρίσεις Από τό υπόλοιπο διδαχτικό προσωπικό τής χώρας.
7. * Η Αναμόρφωση τής διοίκησης της παιδείας, ώστε νά συμμετέχουν 

σ'αύτή οΐ έκπρόσωποι τοΟ διδακτικού προσωπικού, των ένδιαφερομέ- 
νων (γονείς ή σπουδαστές στά Ανώτατα έκααιδευτικά Ιδρύματα) καί 
κοινωνικών φορέων καί νΑ όργανωθεί σύμφωνα μέ τό σύστημα πολιτικής 
αύτοδιαχείρισης πού ίσχύει γιά όλη τή πολιτεία (περιφέρειες, νο
μοί, τοπική αότοδιοίκηση).
* Η δημιουργία ένός κεντρικού φορέα, πού θά έκπονήσει ένα έκπαιδευ- 
τικό πρόγραμμα γιά ολόκληρη τή χώρα τό Συμβούλιο Παιδείας. ‘Αρμο- 
διότητά του θά είναι:

* Η έκπόνηση τής εκπαιδευτικής πολιτικής καί των γενικών κατευ
θύνσεων γιά τήν ύλοποίησή της σύμφωνα μέ τούς στόχους πού θά 
καθορίζει τό γενικά πρόγραμμα γιά τή χώρα.
* Η παρακολούθηση τής έφαρμογής τής εκπαιδευτικής πολιτικήςιί 
Από τά περιφερειακά όργανα καί τήν τοπική αότοδιοίκηση.
'Ο καθορισμός τού περιεχομένου των σπουδών.
* Η ρύθμιση των πλαισίων, μέσα στά όποια τά περιφερειακά καί 
τά τοπικά όργανα θά δρούν αυτόνομα.

* Η δημιουργία στό έπίπεδο κάθε έκπαιδευτικοΰ Ιδρύματος έπιτροπής 
γιά τή διοίκησή του στήν όποία θά συμμετέχουν τό διδαχτικό προσω
πικό, οι γονείς, οί μεγάλοι μαθητές καί οί σπουδαστές, ή τοπική 
αότοδιο ίκηση.

α)

β)

γ)
δ)

8. *& παιδεία προσδίδει σήμερα στούς μαθητές σχεδόν Αποκλειστικά γνώ
σεις. Δέν Αναπτύσσει τή δημιουργικότητά τους. Τά καλλιτεχνικά χα
ρίσματα τών παιδιών μένουν Ακαλλιέργητα. Τό σχολείο παράγει άτομα, 
πού διακρίνει ή όμοιομορφία, ή δυνατότητα άπόδοσης μέσα σέ τυπο
ποιημένα πλαίσια χωρίς πρωτοβουλία καί φαντασία. Τό σχολικό σύστη
μα χρειάζεται ριζική μεταμόρφωση γιά νά Απελευθερώνει Αντί νά κα
ταπιέζει τίς δημιουργικές Ικανότητες. Οι τέχνες, οί τεχνικεή δρα
στηριότητες, ή μουσική, 6 Αθλητισμός πρέπει νά παίζουν στή μόρφωση 
τόν ίδιο σημαντικό ρόλο μέ τήν έκμάθηση άφηρημένων γνώσεων. Τό 
σχολείο πρέπει νά προάγει κάθε μορφής δραστηριότητα, νά Αναπτύσ
σει όλες τίς Ικανότητες τού Ατόμου -Από τήν έπιδεξιότητα στά χέ
ρια μέχρι τήν καλλιτεχνική εύαισθησία. "Ετσι μόνο θά γίνει ή έκ- 
παίδευση, Από βαρετή ύποχρέωση διασκέδαση. Θά δημιουργηθσύν άν
θρωποι πολύπλευροι, πρωτότυποι, δημιουργικοί,



8. *0 συσχετισμός των γνώσεων, πού παρέχει σήμερα τό σχολείο, μέ 
τήν καθημερινή ζωή παραμένει στούς μαθητές σκοτεινός. Οί περισσό
τεροι όταν βγαίνουν Από τό σχολείο, δέν έχουν Αποκτήσει καμμιΑ έ- 
παχρή ¿μέ τήν παραγωγική διαδικασία, δέν ξέρουν ποιΛ ¿προβλήματα 
θΑ αντιμετωπίσουν. *Η έκπαίδευση είναι έσωστρεφής. Πρέπει νΑ τήν 
ανοίξουμε. Πρέπει νά Αντικατοπτρίζει τούς προβληματισμούς τού 
κόσμου έξω Από τό σχολείο γιά νά δώσει στό μαθητή τά Αναγκαία έφό- 
δια γιά τη ζωή του. Οί μαθητές πρέπει να'έπισκέπτωνται καί νά ζή- 
σουν στούς χώρους δουλειάς (έργοστάσιο, χωριό), νά έχουν γνωρίσει 
Από κοντά τόν τρόπο όργάνωσηςκαί λειτουργίας τής κοινωνίας. Νά 
έχουν δεί δικαστήρια, νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες, νά έχουν 
έπισκεφτεί καί Αντιληφτεί πώς δουλεύει τό συνδικάτο, ό συνεταιρι
σμός, ή έργοστασιακή επιτροπή, ή τοπική αυτοδιοίκηση. Νά έχουν τα
ξιδέψει στά τόπο μας γιά νά γνωρίσουν τή φύση, τούς άνθρώππςς,
τά προβλήματά του. *Η έκπαίδευση πρέπει νά πραγματοποιείται σέ 
πολύ μεγαλύτερο βαθμό Από σήμερα έξω Από τά σχολικά κτίρια.
* Η σημερινήπαιδεία Ανατρέφει τά παιδιά στήν παθητική άπδοχή των 
προτύπων καί τήςίδεολογίας τοϋ καπιταλιστικού συστήματος. *0 ύπεύ- 
θυνος πολίτης, πρέπει νά έχει τήν ίκανότ^ιια νά Αναλύει τά φαινό
μενα, νά διαπιστώνει αίτίες, νά στέκεται κριτικά Απέναντι σέ κάθε 
έδέλιξη γιά νά μπορεί νά συμβάλει συνειδητά στή λήψη των Αποφάσεων.
* Η παιδεία πρέπει νά Αναπτύξει τό κριτικό πνεύμα, νά μάθει τά παι
διά νά Αναλύουν καί νά κρίνουν, ίδιαίτερα τήν πληροφόρηση πού προ
έρχεται Από τά μαζικά μέσα ένημόρωσης.

9. Τό σχολείο πρέπει νά διαπαιδαγωγεί χά παιδιά καί στά σεξουαλικά 
προβλήματα γιά νά μήν Αντιμετωπίζουν Απαράσκευα θέματα πού καθορί
ζουν Αποφασιστικά τήν προσωπικότητά τους.
Τό σύστημα τής μικτήςφοίτησης (Αγόρια καί κορίτσια στό ίδιο ίδρυμα) 
θά γενικευθεί.
Τό νέο περιεχόμενο τής παιδείας πρέπει νά συνοδεύεται καί Από μιά 
παιδαγωγική. Τό σχολείο δέν πράπει νά έθίζει τό παιδί σέ ίεραρχίδς, 
σέ αύταρχική διοίκηση, σέ άκριτη πειθαρχία. Δέν πρέπει νά καλλιερ
γηθεί, όπως σήμερα, τόν Ατομικισμό του. Πρέπει ή διδασκαλία νά 
πραγματοποιείται μέσα Από διάλογο, σέ όμάδες δουλειάς, νά προάγει 
τήσυλλογικότητα καί τή συντροφικότητα, νά συνηθίζει τά παιδιά «τήν 
έναλλαγή ύπευθυνοτήτων. Οί μαθητές των μεγάλων τάξεων θά πρέπει νά 
συμμετέχουν στή διοίκηση τών σχολείων.

/



10. Μέσα στήπροσωπική πού προκύπτουν άπό τά παραπάνω σημεία είναι
Αναγκαία ή ριζιή Αναμόρφωση τού θεσμού τών εξετάσεων. 01 έξετά- 
σεις, δέν μπορούν νά Αποτελούν κριτήριο άπόδοσης καί ποιότητας 
γιατί ή Αποτυχία σ'αύτές σημαίνει αποτυχία τού δάσκαλου καί ¿τού 
συστήματος, πού δέν προετοίμασε τό παιδί κατάλληλα.
01 εισαγωγικές έξετάσεις στά 'Ανώτατα ‘Εκπαιδευτικά ‘Ιδρύματα 
στό προτεινόμενο σύστημα δέν έχουν θέση. *Η είσοδος στά πανεπι
στήμια μετά τήν Αναμόρφωση τού έκπαιδευτικοΰ συστήματος πρέπει 
νά είναι έλεύθερη. *Η Αποσυμφόρηση τήςπανεπιστημιακής έκπαίδευ- 
σης θά άπιτευχθεΐ μέ τή μεταρρύθμιση τής μέσης έκπαίδευσης, πού 
θά έξασφαλίσει τόσο τή σύνδεση τού σχολείου μέ τό επάγγελμα καί 
θά δώσει στό Απολυτήριο τού γυμνασίου ουσιαστική αξία, όσο καί 
μέ τή δημιουργάα διασύνδεσης Ανάμεσα σέ όλες τίς βαθμίδες τής 
παιδείας, ώστε νά είνα όποτεδήποτε δυνατή ή συνέχιση τής έκπαί
δευσης καί ή έπιμόρφωση. Μέχρι τήν έφαρμογή τού νέου συστήματος 
ή είσοδος στά πανεπιστήμια θά πραγματοποιείται όχι μετά άπό εξε
τάσεις μιας φοράς Αλλά μέ σ^στή εκτίμηση τής Απόδοσης στό σχολείο 
μέ βάση σύστημα βαθμών, πού νά μειώνει κατά τό δυνατό τίς συνέπειες 
τών σημερινών διακρίσεων (Ανάμεσα σέ γεωγραφικά διαμερίσματα, σέ 
τύπους σχολείων, σέ κοινωνική προέλευση κ.λ.π.).

11. Τό έκπαιδευτικό σύστημα διημιουργεί σήμερα έξειδικευμένους κύκλους 
έκπαίδευσης στούς όποίους έντάσσονται άπό νωρίς τά παιδιά τών έρ- 
γαζομένων (έπαγγελματικές σχολές, διάφορες άπό τά γυμνάσια καί 
τά λύκεια). *Η έξειδίκευση παρουσιάζεται σάν προτέρημα. Ικανό νά 
έξασφαλίσει άμεσα έργασία. Τά κάθε μορφής έξειδικευμένα Ιδρύματα 
δημιουργούν διακρίσεις καί Αποτελούν δρόμους χωρίς διέξοδο πρός 
τίς Ανώτερες βαθμίδες παιδείας. Τά διάφορα στεγανά πού ύπάρχουν 
στή μέση παιδεία, ό διαχωρισμός σέ "εύγενή" καί τεχνικά ιδρύματα 
πρέπει νά καταργηθοΰν. Πρέπει βαθμιαία νά παρέχεται στό ίδιο σχο
λείο καί ή γενική μόρφωση καί ή τεχνική παιδεία. Πρέπει οΐ Ανώτε
ρες καί Ανώτατες σχολές νά είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους καί νά 
είναι δυνατή ή μεταγραφή Από τή μία στήν άλλη. Τό σύστημα αύτό θά 
έπιτρέψει στό κάθε άτομο νά _ προσανατολίζεται βαθμιαία Ανάλογα 
μέ τίς δυνατότητές του στό έπάγγελμα πού έπιθυμεί καί όχι νά υπο
χρεώνεται στήν έφηβική κι'δλας ήλικία σέ άμετάκλητες Αποφάσεις.

12. Τό σχολικό σύστημα πρέπει έπομένως νά Αποτελεί βατά κυριολεξία
σύστημα έκπαίδευσης. Τά νηπιαγωγεία, τά δημοτικά, οί μέσες σχολές, 
οι σχολές τών συνδικάτων καί συνεταιρισμών γιά έπαγγελματική έπι-



12. μόρφωση, τά κέντρα νεότητας, οί ανώτερες καί Ανώτατες σχολές 
πρέπει νά συνδέωνται μεταξύ τους σέ τρόπο ώστε κάθε κάτοικος 
τής περιφέρειας άπό όποιαδήποτε περιοχή καί κοινωνική προέλευ
ση νά έχει τή δυνατότητα νά περάσει όλες τίς βαθμίδςε τής έκ- 
παίδευσης.

13. Τό σχολείο είναι σήμερα είδικός χώρος γιά τήν έκπαίδευση των 
παιδιών χωρίς θύνδεση με'τό κοινωνικό περιβάλλον. Μόλιεέ τελει
ώνουν τά μαθήματακλείνει. Τό σχολείο πρέπει νά γίνει κύτταρο 
πολιτιστικής δράσης, νά ανοίξει πρός τόν έξω κόσμο, νά Αποτελεί 
στή συνοικία κέντρο γιά συζητήσεις, διαλέξεις, έκθέσεις, τόπο 
όπου οί πολιτιστικοί σύλλογοι, τά συνδικάτα καί οί συνεταιρισμόί 
μετά τό χρόνο διδασκαλίας θά μπορούν νά παρουσιάζουν τίςθέσεις 
τους καί νά συναντιώνται μέ τόν πληθυσμό.

14. * Η προσπάθεια γιά τήν αλλαγή παιδείας προϋποθέτει έκπαιδευτικούς 
Ικανούς καί άφοσιωμένους στην άποστολή τους. Σήμερα οί έκπαιδευ- 
τικοί χωρίζονται, σέ δύο κατηφορίες δασκάλους καί καθηγητές, στούς 
οποίους παρέχεται διαφορετική έκπαίδευση.
Μελλοντικά θά υπάρξει δναμ5νο σώμα έκπαιδευτικών. Θά έκπαιδεύο- 
νται όλοι σέ πανεπιστημιακά ίδρύματα. Θά έχουν τή δυνατότητα συ
νεχούς έπιμόρφωσης. *Η έκπαίδευσή τους πράπει νά τούς έξασίραλίζει 
τή δυνατότητα άνά άντιληφτοΰν τά προβλήματα τού χώρου όπου θά 
δράσουν, νά τούς παρέχει επομένως γνώσεις καί στην ψυχολογία τού 
παιδιού, τήν παιδαγωγική, τήν ύγεεινή καί τίς κοινωνικές έπιστήμες.

15. * Η κυβέρνηση τής δεξιάς καθέρωσε τήν κοινή δημοτική σά γλώσσα τού
σχολείου. *Η μεταρρύθμιση τούτη δέν αρκεί ώστε ή χρήση τής γραπτής 
γλώσσας νά γίνει κτήμα όλων. Είναι άπαρίτητη ή εισαγωγή μονοτονι
κού συστήματος καί ή άπλούστευση τής όρθογραφίας.



III. * Η δομή τσΟ σχολείου
1. Τό σχολικό σύστημα θά έχει τήν Ακόλουθη διάρθρωση:

α) Τό νηπιαγωγείο. Στό νηπιαγωγείο έγγράφονται τά παιδιά σέ ήλι 
κία τεσσάρων έτών. *Η έγγραφή τοΟ παιδιού είναι υποχρεωτική. 
Τό νηπιαγωγείο δέν έχει σκοπό νά προετοιμάσει τό παιδί στίς 
βασικές γνώσεις γραφής καί Ανάγνωσης, άλλά νά Αναπτύξει τίς 
ικανότητες καί τά ένδιαφέροντα τού παιδιού γιά να'διευκολύ
νει την ένταξή τους στή κοινωνία καί τό σχολείο. 'Επιδιώκει 
μεταξύ άλλων τόν πλουτισμό τού λεξικολογίου, βοηθά τό παιδί 
νά μάθει τή χρήση όσο τό δυνατόν περισσοτέρων τρόπων έκφρα
σης (ζωγραφική, μουσική, χειροτεχνία), τού υποδεικνύει τή 
χρησιμότητα κανόνων κοινωνικής συμπεριφοράς.
Τό παιδί πριν Από τό νηπιαγωγείο έπισκέπτεται τό παιδικό σταθ
μό. *0 παιδικόβ^ σταθμός δέν έχει σα'σκοπό μόνο τή φύλαξη τού 
παιδιού. ΕΟναι τόπος παιδεάας.
Θά έπιδιωχθεί βρεφικοί καί παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία καί 
όλες οι υπηρεσίες πού έχουν σχέση μέ τή μητρότητα καί τό παιδί 
σέ νηπιακή ήλικία άνά ένταχθοΰν σ'ένα ένιαίο πλαίσιο, τό Παι
δικό Κέντρο. Τό Πάιδικό Κέντοο θά έχει σά σκοπό νά παρακολου
θεί τά παιδιά ώρισμένης συνοικίας άπό ίατρική, ψυχολογική, παι
δαγωγική άποψη σέ συνερςμισία μέ τούς γονείς καί νά παρέχει στούι 
γονείς τίς αναγκαίες συμβοι&λές. Στό Παιδικό Κέντρο έργάζονται 
πέρα άπό τούς νηπιαγωγούς καί βρεφοκόμους καί γιατροί, ψυχολό
γοι καί κοινωνικοί λειτουργοί.

3) Τό βασικό σχολείο Αποτελεί συνένβνση τού δημοτικού καί τού γυμ
νάσιου. Στό βασικό σχολείο έγγράφονται τά παιδιά σέ ήλικία 
έξη έτών. *Η φοίτηση είναι υποχρεωτική καί διαρκεί έννιά χρό
νια (Αργότερα θά έπεκταθεί μέχρι καί τά 18 χρόνια). Στόχος του 
είααι ή ανάπτυξη τήςπροσωπικότητας τού παιδιού (τών καλλιτεχνι
κών καί δημιουργικών του δυνατοτήτων, τής Ικανότητάς του γιά 
συλλογική δουλειά καί έπαφή μέ τούςάλλους ανθρώπους), ή έκμάθη- 
ση τών μέσων έκφρασης (γλώσσα, μαθηματικά), ή γνώση τού περι
βάλλοντος, κόσμου καί τή ςκοινωνικής ζωής, ή γνώση καί έφαρμο- 
γή έπιστημονικών μεθόδων.

γ) Τό έπαγγελματικό σκολείο. 'Αποτελεί τή νέα μορφή τού λύκειου
καί τής μέσης τεχνικής σχολής. Στό έπαγγελματικό σχολείο έγγρά-



1. γ) φονται τά παιδιά πού αποφοίτησαν όπό τό βασικά σχολείο. *Η
φοίτηση διαρκεί τρία χρόνια. Σκοπός του είναι άνά προετοιμά
σει τούς νέους γιά τή συμμετοχή τουςστήν (¿παραγωγική διαδικα
σία συνδέοντας τήν γενική μόρφωση μέ τήν έπαγγελματική γνώση. 
Χωρίζεται σέ δύο κλάδους, έναν πού παρέχει γενικές έπαγγελμα2 
τικές κατευθύνσεις καί έναν πού προετοιμάζει γιά είδικά τεχνι
κά έπαγγέλματα. Μιά πού κάθε έπαγγελματική έκπαίδευση προϋπο
θέτει γερές γενικές γνώσεις τό πρόγραμμα σπουδών καί στούς δύο 
κλάδους θά παόέχει τήν ίδια γενική έκπαίδευση. Πρόσθετα υπο
χρεωτικά καί προαιρετικά μαθήματα, θά έξασφαλίζουν τήν αναγ
καία έπαγγελματική κατάρτιση.

21 * Η προτεινόμενη άλλαγή στή δομή του σχολείου πρέπει νά συνδυασθεί
μέ *έτρα τής πολιτείας γιά τήν άποδοτική λειτουργία τοΟ σχολικού 
συστήματος. Θά πρέπει:
α) Νά χτισθοΟν νηπιαγωγεία καί σχολεία μέ έπβρδείς αίθουσες διδα

σκαλίας, χώρους άθλητισμου καί ψυχαγωγίας, έργαστήρια, βιβλιο
θήκες καί καντίνες.

β) *0 άριθμός των μαθητών κατά τάξη νά μήν ξεπερνά στό νηπιαγω
γείο τούς 25 καί αττίς δύο επόμενες βαθμίδες τούς 30. Νά καταρ- 
γηθοϋν τά μουστάξια ή διτάξια σχολεία στήν ύπαιθρο.

γ) Νά συνταχθοΟν συγχρονισμένα άναλυτικά προγράμματα πού νά άντα- 
ποκρίνωνται στή νέα άποστολή τού σχολείου. Νά συνταχθοΟν νέα 
σχολικά βιβλία σύμφωνα μέ τίς σύγχρονες έπιστημονικές μεθόδους 
καί γνώσεις.

δ) Νά προσληφθεί τό άπαραίτητο διδαχτικό προσωπικό γιά τήν πλαισίω
ση τών σχολείων.

ε) Νά αύξηθοΟν σημαντικά οί δαπάνες γιά τήν παιδεία.



IV. "Ανώτατα 'Εκπαιδευτικά ‘Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)

1. * Η Ανώτατη έκπαίδευση παρέχεται σήμερα σ'έναν ένιαίο γιά κά-
{, ασική έπιστήμη κύκλο σπουδών αποκλειστικά στό πανεπιστήμιο.
Τό σύστημα τούτο παραβλέπει όρ ι:
α) * Η έπιστημονική ειδίκευση Αποκλειστικά σέ μιά έπιστήμη χωρίς 

κατατοπισμό πάνω στά βασικά στοιχεία των συναφών έπιστημονι- 
κών τομέων είναι λειψή. *Η σωστή Αντίληψη τών νομικών κανόνων 
π.χ. δέν είναι δυνατή χωρίς γνώσεις οίκονομίας,κοινώνιολογίας 
καί ψυχολογίας.

β) * Η πανεπιστημιακή μόρφωση πρέπει νά περιλαμβάνει καί τήν έπαγ- 
γελματική διάσταση. Σήμερα δ Απόφοιτος τού πανεπιστήμιου Αγνοεί 
τελείως τήν έπαγγελματική πρακτική.
Οι δπαπιστώσεις αυτές επιβάλλουν τήν Αναμόρφωση τής πανεπιστη
μιακής παιδείας. Στή διάρκεια ενός πρώτου κύκλου σπουδών πού 
κλείνει μέ τό προδίπλωμα οι φοιτητές θά Αποκτούν κοντά στίς 
βασικές Αρχές τής επιστήμης τους καί γνώσεις σέ Αλλες συναφείς 
έπιστήμες. Θά δλοκληρώνουν σ'έναν δεύτερο κύκλο σπουδών τή μόρ
φωσή τους σέ μιά έξειδικευμένη έπιστήμη καί θά Αποκτούν μέ Α 
έπανειλημμένες πρακτικές έξασκήσεις καί βασικές έπαγγελματικές 
γνώσεις. *0 κύκλος θά κλεένει μέ τό δίπλωμα. Θά όπάρχει έπιπρόσ- 
θετα καί κύκλος μεταπτυχιακών σπουδών.

2.Τά 'Ανώτατα 'Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα θά Αποκτήσουν ένιαία μορφή.
Τό Συμβούλιο Παιδείας θά καταρτίσει πρόγραμμα γιά τήν Αποσυμφόρη
ση τών ιδρυμάτων, πού βρίσκονται στήν 'Αθήνα καί τήν δημιουργία 
νέων στίς περιφέρειες. Τό Συμβούλιο Παιδείας θά προγραμματίζει μέ 
βάση τό γενικό σχεδιασμό τής οίκονομέα£ τίς Ανάγκες σέ έπιστημονικό 
δυναμικό, ώστε νά έκλείψει τό σημερινό φαινόμενο τής Ανεργίας, τών 
έπιστημόνων πού τά πανεπιστήμιά μας παράγουν Απρογραμμάτιστα καί 
ξεκομμένα Από τίς Ανάγκες τού τόπου (π.χ. χίλιοι πεντακόσιοι Αδιό
ριστοι γεωπόνοι σέ μιά χώρα άγροτική, Αλλά χωρίς Αγροτική πολιτική). 
Κάθε Α.Ε.Ι. θά συμμετέχει στό Συμβούλιο τών Πανεπιστημίων, πού θά 
συντονίζει τή δραστηριότητά τους.

3. * Η Λειτουργική διάρθρωση τών άνωτάτων έκπαιδοθυικβν ίδρυμάτων είναι 
σήμμρα Απόρροια τής Απρογραμμάτιστης Ανάπτυξης Bfl τής πανεπιστημια
κής παιδείας γύρω Από τόν θεσμό τής έδρας. Τό 'Ανώτατο 'Εκπαιδευ
τικό "Ιδρυμα χωρίζεται σέ σχολές Αντίστοιχες μέ τόν άρθθμό τών βα-
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3. σικών έπιστημών. *Η Σχολή χωρίζεται σέ τομείς. *0 τομέας είναι 
ή βασική Ακαδημαϊκή μονάδα, ή όποία καλύπτει μιά έπιστημονική 
ένότητα. *0 τομέας έχει, γιά νά καταργηθεί καί ουσιαστικά ό θεσμός 
τής έδρας, τόσες θέσεις διδαχτικοΟ προσωπικού όσες Απαιτεί ό Αριθ
μός των φοιτητών. *0 τομέας καθορίζει τό πρόγραμμα διδασκαλίας 
καί έρευνας, διαχειρίζεται τά χρήματα, πού τού παρέχει ή κεντρική 
πανεπιστημιακή διοίκηση καί αύτοδιοικεϋται μέ συμμετοχή όλου τού 
διδαχτικού,τού βοηθητικού προσωπικού καί των φοιτητών.

4. Οί σημερινές κατηγορίες τού διδαχτικού προσωπικού πρέπεε μακροπρό
θεσμα νά καταργηθούν ώστε όλοι οι πανεπιστημιακοί λειτουργοί νά 
είναι ίσότιμα στελέχη, πού έπιλέγονται μέ αυστηρή παί μακρά κριτική 
διαδικασία καί Ασκούν τό έργο τους μέ κατανομή τών αρμοδιοτήτων 
πού Αποφασίζεται Από κοινού. 01 διαφοροποιήσεις Ανάμεσα στό διδαχτι 
κό προωπικό στηρίζονται Αποκλειστικά στήν έπιστημονική Αξία, τήν 
προσφορά καί τήν προσωπικότητα του κάθε μέλους.
Θά ίσχύσει Αρχή τής Αποκλειστικής Απασχόλησης στό Α.Ε.Ι. τού κύριου 
διδακτικού προσωπικού μέ Ασυμβίβαστη τήν όποια ΛΚ Αλλη έξωπανεπιστη 
μιακή επαγγελματική Απασχόληση.
* Η μονιμότητα καί ή ίσοβιότητα πού εξασφαλίζουν σήμερα στούς πανε
πιστημιακούς δασκάλους τό Ανέλεγκτο καί τό Ανεύθυνο θά περιορισθούν 
στά πλαίσια συστήματος περιοδικής έπανάκρισης προσαρμοσμένου στή 
θέση καί στήν ηλικία τού κρινόμενου.
*0 πανεπιστημιακός δάσκαλος θά είναι στά πλαίσια τού γενικού προ
γραμματισμού τού τομέα τού έλεύθερος στόν καθορισμό τού περιεχομέ
νου τήςδιδασκαλίας καί τής έρευνας. Δέν υπάρχει ούτε κρατική έπι- 
στήμη ούτε κυρίαρχη ίδεολογία.

5. Στή διοίκηση τών Α.Ε.Ι. συμμετέχουν έκπρόσωποι τού κύριου καί βοη
θητικού διδαχτικού προσωπικού, τών φοιτητών, τών έργαζομένων μή 
έπιστημόνων τής περιφέρειας καί κοινωνικών φορέων (συνδικάτα, συνε
ταιρισμοί) . 'Ανώτατο όργανο διοίκησης εΰναι ή Συνέλευση, πού μετα
ξύ Αλλων συντάσσει καί Αναθεωρεί τούς κανονισμούς λειτουργίας τού 
‘Ιδρύματος στά πλαίσια τού καταστατικού νόμου για'τά Α.Ε.Ι., έκλέ- 
γει έκτελεστικό όργανο καί καθορίζει τίς γενικές κατευθύνσεις τής 
δραστηριότητας τών σχολών μέ βάση τίς ποπικές Ανάγκες καί τίς έπι- 
ταγές τού γενικού έκπαιδευτικοΰ προγράμματος. *Η Συνέλευση όρίζει 
δύο έπιτροπές Αρμόδιες γιά τό πρόγραμμα σπουδών καί τήν έρευνα.



V. Σύστημα διαρκής εκπαίδευσης

Γιά ύά συμπληρωθεί τό σχολικό σύστημα πού περιγράφτηκε χρειάζεται καί 
ένα δεύτερο κύκλωμα παιδείας μέ στόχο τήν εκπαίδευση των εργαζομένων 
πού δέν μπόρεσαν λόγω των σημερινών συνθηκών νά παρακολουθήσουν όλες 
τ£ς τάζεις τού σχολείου, τήν πρεοτοιμασία τους γιά τά καθήκοντα πού 
θά προκύψουν Από τή νέα όργάνοχτη στόν οίκονομικό καί πολιτικό τομέα 
είδικά άπό τήν αύτοδιαχείριση, τήν έπ«*μόρ<ρωση όσων θέλουν νά Αποκτή
σουν τά έφόδια γιά μιά νέα σταδιοδρομία (π.χ. γυναίκες άωού μεγαλώ
σουν τά παιδιά) καί γενικά τή δημιουργία ένός συστήματος πού θά παρέ
χει απτόν καθένα τή δυνατότητα νά συνεχίζει τήν έπιμόρφωσή του καί νά 
Αναπτύσσει τήν προσωπικότητά του.
Τήν δημιουργία του δεύτερου τούτου κυκλώματος θά άναλάβει ειδικός φο
ρέας κάτω Από τήν καθοδήγηση τοΟ Συμβουλίου Παιδείας. Οι τόποι έπιμόρ- 
φωσης θά πρέπει νά εϋναι εύκολα προσιτοί καί σέ άμεση επαφή μέ τήν 
υπόλοιπη έκπαιδευτική καί πολιτιστική δραστηριότητα. *Η διαρκής εκπαί
δευση θά πραγματοποιείται τόσο σέ ώρισμένους τόπους δουλειάς όσο καί 
στά πολιτιστικά κέντρα καί στά σχολεία. Τά προγράμματα επιμόρφωσης 
θά άαοφασίζονται άπό τίς έκπαιδευτικές Ζ Αρχές σέ συνεργασία όμως
μέ τά συνδικάτα, τούς συνεταιρισμούς καί τήν τοπική αύτοδιοίκηση ώστε 
νά υπάρχει ό άμεσος συσχετισμός μέ τήν παραγωγική διαδικαόία. Τά μαθή
ματα θά πραγματοποιούνται σέ ώρες βαισέ τρόπο νά εΓναι δυνατή ή παρα
κολούθησή τους άπό όσους έργάζονται. Τό κράτος θά χορηγεί έπιδόματα 
έπιμόρφωσης, οι επιχειρήσεις εκπαιδευτικές άδειες.



* Η έρευνα στήν 'Ελλάδα είααι σχεδόν Ανύπαρκτη. Τό ποσοστό τού έθνικοΰ 
προϊόντος πού ιδατίθεται γιά έρευνα, είναι άπό τά χαμηλώτερκ* στήν Εύ- 
ρώπη. Οί έλληνικές. έπιχειρήσεις δέν Ασχολούντια ή άφιερώνουν έλάχι- 
στη προσοχή στήν Ανάπτυξη τής τεχνολογίας. *Η μέχρι σήμερα Ανάπτυξη 
βασίστηκε κυρίως σέ ξένη τεχνολογία, γιά τήν οποία δαααν&ται κάθε χρό
νο συνάλλαγμα τής τάξεως των δέκα έκατομμυρίων δολλαρίων. Οι πολυεθνι
κές έταιρεΐςς δέν έπιδιώκουν όμως τήν έγχώρια άνάπτυξη τής τεχνολογίας. 
Προτιμούν νά τήν άγοράξουν άπό τίς μητέρες έταιρειςς υποβιβάζοντας έτσι 
ταυτόχρονα τούς "Ελληνες ~ τεχνικούς σέ έργασίες καθαρά διεκπεραιωτι- 
κές κατώτερης στάθμης. Τέλος οί κρατικοί φορείς έρευνας μελετούν χωρίς 
διασύνδεση μέ τήν έγχώρια βιομηχανία θέματα, πού λίγο ώς πολύ είναι άσ
χετα μέ'τήν οίκονομία καί τή βελτίωση τής ποιότητας ζωής στήν ‘Ελλάδα. 
*Η έρευνα πραγματοποιείται γιά λόγους γοήτρου, γιά διακιολόγηση θέσεων 
καί έξόδων σέ όφελος των οπαδών τής δεξιάς.
* Η Ανάπτυξη τής έρευνας στον τόπο μας είναι απόλυτα άναγκαία γιά νά 
μπορέσει ή χώρα μας ν'Αποκτήσει οίκονομική αυτοδυναμία. 'Επιβάλλεται 
γιά τούτο ή διαμόρφωση εθνικής ερευνητικής πολιτικής πού νά βασίζεται 
στούς έξής ά»ονες:
α) Χρειάζεται εθνικό πρόγραμμα στόν τομέα τής τεχνολογίας καί τής

έρευνας. Τό αρόγραμαμ θά καθορίζει ώρισμένους τομείς στούς όποίους 
θά συγκεντρωθεί ή έρευνητική προσπάθεια ώστε να' έαιτευχθεί έκεΐ 
τεχνολογική πρωτοπορεία σέ διεθνές έπίπεδο.

β) *Η έπιλογή των τομέων καί ή χρηματοδότησή τους θά πρέπει να'έξασφα- 
λίσει τή μείωση τής έξάρτησης τής χώρας άπό τή ξένη τεχνολογία, τήν 
Αξιοποίηση των ειδικών πλεονεκτημάτων τού έλληνικοΟ περιβάλλοντος 
(π.χ. αίολική καί ηλιακή ένέργεια), τή δημιουργία βιωσίμων βιομηχα
νιών σέ διεθνές πλαίσια. *Η έρευνα πρέπει κατά κύριο λόγο νά όδηγεί 
σέ βιομηχανική εκμετάλλευση πού θά Αποδίδει σημαντικά πολλαπλασια
στικά αποτελέσματα *ιά τήν έγχώρια οίκονομία.

γ) Θά πρέπει ταυτόχρονα νά συνεχισθεί έρευνητική προσπάθεια μέ μικρή 
ένταση καί στούς άλλους τομείς, γιατί ή βασική έρευνα παραμεύει ση- 
μαντκκή γιά τήν έπιστημονική μόρφωση, τήν έκπαίδευση τοΟ έκπαιδευ- 
τικοΟ προσωπικού καί τήν υποστήριξη τής βιομηχανικής έρευνας.

δ) Γιά τά έρευνητικά προγράμματα, πού θά χρηματοδοτούν δημόσιοι φορείς 
καί γιά τά άποτελέσματά τους θά υπάρχει πλήρης δημοσιότης^, ώστε



6) νά είναι δυνατή ή αξιοποίησή τους σ'έναν δσο τό δυνατόν ευρύτε
ρο κύκλο.

ε) * Η ύπαρξη έρυυνητικής πολιτ ικήςδέν πρέπει νά οδηγήσει στόνηεριο- 
ρισμό τής έρευνητικής ελευθερίας. Θά πρέπει τά πλαίσια, πού δί
νονται, στήν έρευνητική δμάδα νά είναι άρκετά πλατεία ώστε νά κα
θορίζει έλεύθερα τή πορεία της στήν άναζήτηση λύσεων. Θά πρέπει 
καί δσοι άσπάζονται μιά διαφορετική άπό τήν κυρίαρχη γνώμη νά 
έχουν τή δυνατότητα νά έρευνήσουν.
Γιά τήν υλοποίηση τής έθνικής έρευνητικής πολιτικής θά δημιουριιη- 
θεί: Κεντρικός φορέας έρευνας (Συμβούλιο "Ερευνας). Τό Συμβούλιο 
"Ερευνας θά είναι άομόδιο γιά τήν χάραξη γενικών κετευθύνσεων, 
τόν καθορισμό των τομέων, στούς όποίοςς θά συγκεντρωθεί ή έρευ- 
νητική προσπάθεια, τήν εκπόνηση είδικών έρευνητικών προγραμμάτων 
καί τό συντονισμό τήςδραστηριότηαος τών διαφόρων ερευνητικών κέν
τρων. Τά επί μέροςυ ερευνητικά κέντρα θά διατηρηθούν άλλα θά 
έπιδιωχθεί δ καλύτερος συντονσιμός τής δουλειάς τους. Στά πλαίσια 
αύτά θά άνομο ρφωθεί ριζικά ή 'Ακαδημία 'Αθηνών, ώστε νά γίνει 
ζωντανός, σημοκρατικός οργανισμός.
* Η χρηματοδότηση θά παρέχεται τόσο μέ γενικά κριτήρια -κάθε έρευ- 
νητικό κέντρο θά έχει έπιχορήγηση, πού θά διαχειρίζεται έλεύθερα- 
δσο καί γιά τή πραγματοποίηση είδικών έρευνητικών προγραμμάτων.
Θά ένισχυθεί ή έκτέλεση τής έρευνας άπό τίς κοινωνικοποιημένες 
επιχειρήσεις ιδιαίτερα ή συνεργασία περισσοτέρων γιά τήν άπό 
κοινού δημιουργία έρευνητικών έργκαταστάσεων καί έκτέλεση έρευνη
τικών προγραμμάτων.



Μέτρα γιά μιά πολιτιστικά ζωά στΑ χέρια τών έργαζομένων 

I. Οί καλές τέχνες
*Η πολιτιστική δραστηριότητα -π.χ. ά λογοτεχνικά ά ά μουσικά ζωά- 
καθορίζεται σέ μιά καπιταλιστικά κοινωνία όπως τάς σημερινής ‘Ελλά
δας σέ μεγάλο βαθμό άπό τάν άνάγκη πραγματοποίησης κέρδους. *0 έπι- 
χειρηματίας προσφέρει έκείνο πού μπορεί νά πουληθεί μέ μεγαλύτερη 
άπόδοση έκεί όπου τοΟ έξασφαλίζεται τό μεγαλύτερο κέρδος. Ταυτό
χρονα έπιδιώκει νά έθίσει τό κοινό, νά τό προσαρμόσει στά προϊόντα 
του γιά νά ¿(¡ασφαλίσει καί νά στεριώσει τάν οίκονομικά έξουσία του£. 
*0 τόπος μας μάς δίνει ζωντανά παραδείγματα γιά τίς συνέπειες ένός 
τέτοιου συστάαμτος. *Η έπαρχία είναι πολιτιστικά έρημος. Τό σύνολο 
σχεδόν τήςπολιτιστικής προσφοράς έχει συγκεντρωθεί στάν Άθάνα.
* Η προσφορά είναι χαμηλάς ποιότητας. 'Αστυνομικές ταινίες βίας, 
ρομάντζα μέ φτηνά συναισθηματολογία, τυποποιημένα έργα τέχνης κυ
ριαρχούν. *0 πληθυσμός διαποτίζεται καθημερινά άπό τάν κυρίαρχη 
Ιδεολογία καί άσπάζεται τά "είδωλα" πού τού προσφέρουν οί κινηματο
γραφικές έπιχειράσεις, οί έταιρείεδ δίσκων καί ά τηλεόραση. Κοντά 
στην προορισμένη γιά τό πολύ κοινό άποχαυνωτικά τέχνη ύπάρχει ά 
έξε£ητημένη άναζάτηση των λίγων, ά "κουλτούρα" των διανοουμένων 
ξεκομμένη άπό τά προβλάματα των έργαζομένων.
Στά κοινωνία πού έπιδιώκουμε νά διαμορ(ρώσουμε ά πολιτσστικά ζωά 
δέν πρέπει νά καθοδηγείται άπό τό νόμο τού κέρδους, τό πολιτιστικό 
προϊόν δέν πρέπει νά είναι έμπόρευμα, ά άξία του δέν πρέπει νά 
κρίνεται μέ βάση τό τί άποδίδει άλλά μέ τό τί προσφέρει στάν καλλι
έργεια τού άτόμου. Χρειάζεται καί έδώ νά άναζητάσουμε ένα νέο δρό
μο. Στάν άναζάτηση τούτη πρέπει νά άποφύγουμε δυό άκρα. Τό ένα άπο- 
τελεί ά κεντρικά καθοδηγούμενη πολιτιστικά ζωά στάν όποία ά άσφυ- 
κτικά παρακολούθηση πνίγει κάθε δημιουργικά δραστηριότητα. Τό άλλο 
είναι ά άκρατη αύτονομία τού δημιουργού πού ζεί χωρίς έπαφά μέ τό 
κοινωνικό περιβάλλον.

Τάν έλευθερία τού καλλιτέχνη μέ ταυτόχρονη διασύνδεσά του μέ τά 
προβλάματα των έργαζομένων μπορεί νά έξασφαλίσει ή αότοδιαχε<ριφη.
*Η πολιτιστικά δραστηριότητα πού είναι στενά συνδεδεμένη μέ τούς 
κοινωνικούς φορείς (τοπικά αύτοδιοίκηση, συνδικάτα, συνεταιρισμοί 
κ.λ.π.) καί βασίζεται στάν πρωτοβουλία τών δημιουργών άποφεύγει 
τόν κίνδυνο είτε νά έκφυλιστεί σέ προπαγάνδα τού έπίσημου κράτους 
είτε νά άποτελέσει παιχνίδι μι&ς μειοψηφίας. Γιά νά πετύχει ή αύτο-



διαχείριση θά πρέπει:
α) Νά δημιουργηθεϋ σέ κάθε περιφέρεια πολιτιστικός φορέας (Πολιτι

στικό Συμβούλιο) γιά νά προωθήσει τήν πολιτιστική Ανάπτυξή της.
Σέ έθνικό έπίπεδο υπάρχει συντονιστικό όργανο τών πρριφερειακών 
Πολιτιστικών Συμβουλίων. Στό έπίπεδο τής τοπικής αύτοδιοίκησης 
τά όργανά της έχουν έκτεταμένη έλευθερία στόν καθορισμό τής πο- 
λιφτστικής τους δραστηριότητας. Οί κεντρικοί φορείς, πού υπάρχουν 
σήμερα (π.χ. “Αρμα Θέσπιδος) θά καταργηθοΟν στό μέτρο, πού οί δρα- 
στηριότητές τους μπορούν νά άναληωθούν Από τά περιφερειακά Πολι
τιστικά Συμβούλια. Θεσμοί όπως τό Έθνικό Θέατρο ή ή Λυρική Σκη
νή εξακολουθούν βέβαια νά υπάρχουν, Αλλά ύπάγονται πιά στό Πολι
τιστικό Συμβούλιο τής περιφέρειας τής 'Αθήνας. Τό σχήμα τούτο θά 
προωθήσει τήν Αποκέντρωση καί τήν κατάργηση τής κηδεμονίας δποιου- 
δήποτε ένιαίου κεντρικού οργάνου.

β) Τόσο στά περιφερειακά Πολιτιστικά Συμβούλια όσο καί σ'δλα τά πολι
τιστικά Ιδρύματα (π.χ. 'Εθνικό Θέατρο) συμμετέχουν στή διοίκηση, 
εκπρόσωποι των έργαζομένων στόν πολιτιστικό τομέα (π.χ. των ηθο
ποιών,των λογοτεχνών κ.λ.π.), κοινωνικών φορέων (όπως συνδικάτων, 
τού 'Οργανισμού Προστασίας Κα^ταναλωτών κ.λ.π.) καί τής διοίκησης 
(τής περιφέρειας ή καί τού δήμου). *Η ' ; συμμετοχή όλων τών έν-
διαφερομένων θά προωθήσει τήν έλεύθερη έκφραση τής τέχνης καί τήν 
κατάργηση τών περιορισμών στήν Ανάπτυξη τής καλλιτεχνικής δημιουρ
γίας.
Τά όργανα τής πολιτιστικής δραστηριότητας θά πρέπει νά έπιδιώ- 

ξουν:
Τήν συμμετοχή όλου τού πληθυσμού στήν πολιτιστική ζωή. Οί καλές τέχ
νες πρέπει νά πάψουν νά είναι προνόμιο^ μάς μειοψηφίας. Πρέπει νά 
συμβάλουν Αποφασιστικά στή μόρφωση τών μαζών καί στήν Ανάπτυξη τής 
έλεύθερης έκφρασης καί φαντασίας τού κάθε Ατόμου.
Λά στηριχθεί ή πολιτιστική δραστηριότητα στά χαρακτηριστικά τής έλλη- 
νικής ζωής, νά προβάλει τάγνήσια έθνικά γνωρίσματα τού λαού μας γιά 
νά καταπολεμήσει τήν όμοιόμορφη, ρηχή καί κατευθυνόμενη πολιτιστική 
προσφορά τών πολυεθνικών έααιρειών (π.χ. έταιρειών δίσκων ή έκδοτικών 
έπιχειρήσεαηι). Τά ξένα πολιτιστικά πρότυπα θά πρέπει νά Αφομοιώνονται 
μεθοδευμένα καί δημιουργικά στό μέτρο πού βοηθούν στή δημιουργία μιάς 
ντόπιας έθνικής πολιτιστική« ζωής.
Κάθε προγραμματισμός νά συμβάλει καί όχι νά δεσμεύει τήν έλεύθερη



καλλιτεχνική έκφραση, τή φαντασία καί τή δημιουργικότητα. Πρέπει νά 
ένεισχυθεί ή Αναζήτηση, ή πολλαπλότητα στίςάντιλήψεις καί έκφράσεις 
γιατί έτσι μόνο έξασφαλίζεται μιά πλουσιώτερη πολιτιστική ζωή, 
στήν όποίασυμμετέχει κάθε Ατομο.
Γιά νά ΰλοποιηθεί ή νέα πολιτιστική πολιτική θά τιρέπει:
Σέ κάθε περιφέρεια άνά έκπονηθεί πρόγραμμα γιά νά διαπιστωθούν καί 
νά Ιεραρχηθούν οί Ανάγκες καί νά γίνουν μελέτες γιά τόν τρόπο Αντι
μετώπισής τους.
Στους δήμους καί στίςκοινότητες, στίς μεγάλες πόλεις, στίς συνοικίες 
νά δημιουργηθοΰν πολιτιστικά κέντρα καί νά ιδρυθόύν πολιτιστικοί σύλ
λογοι πού θά τα'διαχειρόζονται. Τά πολιτιστικά κέντρα θά είναι φο
ρείς πολιτιστικςη μόρφωσης καί ψυχαγωγίας. Θά πρέπει νά διαθέτουν 
βιβλιοθήκη, δισκοθήκη, αίθουσες γιά έκθέσεις, διαλέξεις, θάτρο καί 
κινηματογράφο, χώρους γιά νά μπορεί ό κάτοικος νά διαβάσει, νά ζω
γραφίσει, νά Ακούσει ή νά παίξει μουσική.
Στίς έπιχειρήσεις νά άναλάβουν οι έργοστασιακές επιτροπές τήν προώ
θηση τής πολιτιστικής δραστηριότητας στόν τόπο δουλειάς. Κάθε επιχεί
ρηση θά Καταβάλει στήν έργοστασιακή έπιτροπή ποσό Ανάλογο μέ τόν 
αριθμό των έργαζομένων (π.χ. 1% του συνολικού ύψους των Αμοιβών) 
γιά τό σκοπό αύτό.
Οί συνεταιρισμοί θά άγωνισθούν γιά τό πολιτιστικό Ανέβασμα τού Αγρό
τη. Νά δημιουργήσουν στά χωριά είδικές βιβλιοθήκες καί έργαστήρια, 
νά φροντίσουν γιά τή διατήρηση τών τοπικών πολιτιστικών στοιχείων, 
νά υποστηρίξουν τυπικές λαϊκές γιορτές.
Τά 'Ανώτατα 'Εκπαιδευτικά Ιδρύματα καί τά Σχολεία νά έπεκτεύνουν 
τούς τομείς δραστηριότητάς τους ώστε νά γίνουν πολιτιστικά κέντρα. 
Νά ύλοποιηθεί τό Ανοιχτό σχολείο πού προτείνουμε στάμέτρα γιά τήν 
παιδε ία.
*11 τηλεόραση καί τό ραδιόφωνο νά προωθούν σε'όλους τούς τομείς τής 
καλλιτεχνικής δραστηριότητας τήν πραγματοποίηση νέων ιέ έργων καί νά 
συμβάλουν στά προγράμματα διαρκής έκπαίδευσης πού προτείναμε στά μέ
τρα γιά τήν παιδεία.
Τό κράτος νά αύξήσει τά ποσά, πού διαθέτει γιά τήν πολιτιστική δράστη 
ριότητα. *Η τοπική αύτοδιοίκηση καί τά πολιτιστικά κέντρα θά διαχει- 
ρίζωνται έλεύθερα τόν προϋπολογισμό τους γιά νά είναι έλεύθερα στίς 
έπιλογές τους, καί στόν τρόπο πού θά θελήσουν νά Αξιοποιήσουν τά διά-



φορά πολιστοτικά μέσα (π.χ. τά όπτικοακουστικά, τό θέατρο, τή λογο
τεχνία). Θά είναι όμως δυνατή καί ή χρηματοδότηση είδικών προγραμμά
των (π.χ. ή ίδρυση όρχρήστρας, ή θεάτρου), ώστε νά αναπτυχθεί ή πο
λιτιστική δραστηριότητα σέ ώρισμένο τομέα. Κατά τήν κατασκευή κάθε δη
μόσιου κτίριου θά διατίθεται ποσοστό τοΟ συνολικού προϋπολογισμού 
(άρχικά 0,5*4) γιά τήν έσωτερική καί έζωτερική διακόσμηση, ώσεε νά 
ένισχυθούν οι είκαστικές τέχνες.
Θά δημιουργηθεΐ είδική κατηγορία υπαλλήλων (ένα σώμα άνάλογο πρός 
τούς έκπαιδευτικούς) πού θά άπαρτίζεται άπό ζωγράφους, μουσικούς, 
λογοτέχνες, ήθοποιούς, κινηματογραφιστές κ.λ.π. καί θά άναλάβουν 
τήν προώθηση τής πολιτιστικής δουλειάς στά πολιτιστικά κέντρα, στά 
εργοστάσια, στά σχολεία κ.λ.π.
Κοντά στά μέτρα αύτά θά πρέπει καί σέ κάθε τομέα τής κβλλιτεχνικής 
δημιουργίας νά έζασφαλιστεί ή άποδέσμευση τών καλλιτεχνών άπό τήν 
οίκονομική έςάρτηση καί ή έζασφάλιση τής έλεύθερης δημιουργίας καί 
διάδοσης του έργου τους. Θά έπιδιωχθεί * π.χ. ή χρηματοδότηση θεα
τρικών ομάδων πού θά άπαρτίζουν ήθοποιοί καίκαλλιτέχνες τοΟ θεάτρου 
(συνεταιρικοί θίασοι)* ή δημιουργία συνεταιρισμών άπό τίςμικρές έκ- 
δότικές επιχειρήσεις γιά τή βελτίωση τής ποιότητας τών εκδόσεων
καί τήν έκδοση περιοδικών γά τά παιδιά καί τούς νέους* ή όργάνωση τής 
αγοράς τών έργων τέχνης σέ συνεταιριστική βάση, ώστε νά έκλείψει ή 
σημερινή εκμετάλλευση τών ζωγράφων καί γλυπτών άπό τίς γκαλερί* ή δη
μιουργία μέ κρατική επιδότηση έργαστηρίων* ή χορήγηση έπιδοτήσεων 
καί δανείων σέ λογοτέχνες* ή δημιουργία δίκτυου διάθεσης κινηματο
γραφικών ταινιών γιά νά περιορισθεί ή έπιβολή στήν άγορά ταινιών κα
τώτερης ποιότητας* ή οίκονομική ένίσχυση τών κινηματογραφικών δημι
ουργών .

II. * Η προστασία τής πολιτιστικής κληρονομιάς μαςί
‘Η πολιτιστική ’μας κληρονομιά καταστρέφεται καί λεηλατείται σή
μερα, γιατί τό κράτος είτε άδιαφορεί γιά τή διατήρησή της είτε χρη
σιμοποιεί άπρόσφορα μέσα. Άπόδειζη άποτελουν ή έκτεταμένη άρχαιο- 
καπηλεία καί ή καταλήστευση τών ζωκκλησιών άπό τά έργα τής λαϊκής 
τέχνης, ή καταστροφή τών κτιριακών μνημείων, οί έντονες διαμαρτυρίες 
τών κατοίκων παραδοσιακών οίκισμών γιά τή στάση, τής 'Αρχαιολογικής 
‘Υπηρεσίας, ή χωρίς πρόγραμμα καί συντονισμό ένίσχυση τών μουσέίων, 
πού παραμένουν τόποι χωρίς ζωή.
Χρειάζεται καί έδώ ριζική ανανέωση τής δομής. Θά δημοουργηθεί είδική



Αηηρεσία γιά Ait τήρηση τής πολιτι τικζη χληρονορι&ς (SuyÆcuÀio 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς) · S‘otôtfv θά μεταβιβαστούν ot σχετικές αρμο
διότητες τής 'Αρχαιολογικής ‘Υπηρεσίας καί των άλλων δημοσίων ύπηρεσιών 
πού σήμερα έχουν τή σροντί’α γιά τή διατήρηση τής πολιτιστικής κληρο
νομιάς. ϊτή διοίκηση του Συμβουλίου θά συμμετέχουν οΐ έεπρόσωποι όσων 
βργάζονται στόν τομέα Μηχανολόγοι, διατηρητέε μνημείων, Αρχιτέκτονες 
χ.λ.π.) , rt ίηποόσωποι πολιτιστικών αυλλόγ·#ν, κοινωνικ&ν ιέ jv καί 
τής διοίκησης» Υό Συμβούλια θά λειτουογεί μ# ρΛητ\ τήν άανή τής Απο
κέντρωσης όπως τό σύνολο τήΓΚοστινής Λιαίκησης. TÄ Πυηθαήλιο Μ  
πρέπει νά συντήκει πρόγραμμα. γιά τήν χατπγοαυή, ητβστοσίπ καί Αξιο
ποίηση τής πολιτιστικής κλποοναιιιΑς, στά πλαίσιο τής πολιτιστικής ξω~ 
ής τού τόπου* ϊτά πλαίσια τ«»0 Συμβουλίου άά δημιουργη ©Λν σέ περιφε
ρειακό έπίπεδο Αμάδες δουλειάς καί έ(τγοοτ>*Ήβ μιά τήν ν, ταγοαρή καί 
συντήρηση τ£ιν μνημείων καί IflrfM» τέχνην. Τό Συμβούλια Μ, 6*ατηεεί 
σχολή γιά τήν έκπαίδευση τοβ προοωκικοΟ του στήν εί ική Αποστολή του.
* Μ τοπική αυτοδιοίκηση καί ot σοοείς τής πολεοδομίας σέ συνεργασία μα- 
ςί του *uïjopÍLouv τά διαγπίίπιγά« κτίρια καί γύρους δστε νά *αοκρυλαχίεί 
ό χαρακτΛοις τοΟ τόπου.
“Ενας ή καί περισσότεροι ύ*πρόσυκοι τού Jυμβουλίου θά £©ύν ατούς παρα
δοσιακούς οίκισμούς. βά έχουν Αποφασιστικές Αρμοδιότητες ώστε νά μπο
ρούν ν'* χορηγούν χω*3ίς χρονοτριβή τίς Αδεις Ανοιχο^όμιοης» κατεδάφισης 
χιιρεακων μεταβολβν. Τό Συμβούλιο t¡& εκπονεί καί διαθέτει έλεύθερα 
üoxtCuUTOvikA σχέδια καί τεχνικές λύσε ir. γιά νά είναι υνατή ή διατή
ρηση τσΠ τοπικού χρώματος (π.γ* στίς Κυκλάδες). τά Τνμ&σΑλιο Μ  Ινισ- 
χύσει χρηματικάτούς κα«το{κυυς f.-'ñaov ©t λύσεις «οό ÉîitM>.\ti όπαι- 
τ-Ον πρόσθετες δαπάνες.
Γό λαμ υύλιο dá συντονίζει uh δροοτηρίότητΕχ χών μο Ptíwv, θά φρον
τίζει γιά τή διατήρηση στά τοπικά πολιτιστικά κέντρα Χ»ιν πολιτιστικόν 
στοιχείων τής περιοχής, θά προοδεί τή μεταβολή τής Antávaonc των μου
σείων άστε μέ έκθέββις γύ ·ν» Ai*i συγκεκριμένα θέματα,σύνδεση μέ σχολείο, 
καί πολιτιστικά κέντρα, 5ι Λέ'άΐς καί δημόσιες συζητήσεις πάνω στά έκ- 
θέματα, νό γίνουν δπίκεντρσ πολιτιστικής ζωής.
Γιά νά άνταποκοιθεί ή 'Αρχαιολογική *Υπηρεσία πιΛ Αποτελεσματικά στό 
δργο της dA πρέπει ν*αύ£ηΛεί -Λίμηντικά 6 άριδμός τ»3ν 4nuvynXotJviv«v 
Αρχαιολόγων, νά συμμετάοχο^ν όλοι όσοι δουλεύουν σ'αύτήν «τέ* διοίκησή 
της καί ταυτόχρονα νά κατβσγηθσΟν c ή σημερινή αΛταοχικύ δομή, νά 
προγραμματιστεί μακοοποόθτσμτ: τό έργο της. Γήμεοα διασπβντσι ot τροσ- 
πάθειες χωρίς συντονισμό σΙ Ανασκσσές γοήτρου, σέ σωστικές



Ανασκαφές, στήν Αποθήκευση των Ανευρισκομένων καί στή καταγραφή 
καί μελέτη τους. Θά πρέπει κύρια σέ μιά πρώτη φάση νά στραφεί ή 
προσοχή στή διάσωση δλων των Αρχαιολογικών ευρημάτων, τήν καταγραφή 
καί έπιστημονική διερεύνησή τους.
Σημαντική προσπάθεια είναι Αναγκαία γιά τό συντονισμό τής δραστηριό
τητας των διαφόρων βιβλιοθηκών, τήν έπέκτασή τους καί τήν ίδρυση βι
βλιοθηκών σέ τοπικό έπίπεδο. Σήμερα δέν ύπάρχουν κέντρα βάρους γιά 
τίς έθνικές βιβλιοθήκες (Βιβλιοθήκη τής Βουλής, 'Εθνική Βιβλιοθήκη, 
Βιβλιοθήκες πανεπιστημίων κ.λ.π.), διασύνδεση μεταξύ τους, συντονισ
μένο πρόγραμμα Αγορών. ‘Η εξυπηρέτηση τού κοινού στήν , πρωτεύου
σα είναι υποτυπώδης στήν ύπαιθρο Αδύνατη.



Τό κράτος τής δεξιάς ένίσχυσε τόν πρωταθλητισμό γιά λόγους γοήτρου 
καί προπαγάνδας καί γιάφί νά αποπροσανατολίσει τή νεολαί. *Η πολιτι
κή τοΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ. πρέπει νά έχει σά στόχο τό μαζικό άθλητισμό, τήν 
Ανάπτυξη των φυσικών Ικανοτήτων όλων Ανεξαίρετα τών νέων, τή διατή
ρηση Κ&Β τής σωματικής ακμής καί υγείας κάθε Ατόμου. *0 κάθε πολίτης 
πράπει νάέχει σά κάθε ήλικία τή δυνατότητα νά έθλείται. *Η Απίσκεψη 
στό γυμναστήριο θά πρέπει νά γίνει αυτονόητη Απασχόληση στή καθημερι
νή ζωή όπως σήμερα ή επίσκεψη στόν κινηματογράφο ή στή ταβέρνα. Γιά 
νά πετύχουμε φτό στόχο αύτό θά πράπει νά έπιδιώξουμε:
α) Τήν αύξηση του χρόνου τής γυμααστικςη ααί τών Αθλητικών, ώστε νά 

καλύπτουν τουλάχιστον τό 20% του σχολικού προγράμματος.
β) Τή δημιουργία Αθλητικών κέντρων σέ κάθε δήμο, κοινότητα καί συβοι- 

κία μεγάλης πόλης. Τά Αθλητικά κέντρα πρέπει νά είναι προσιτά στό 
πληθυσμό, ώστε ή επίσκεψη σ'αυτά νά μήν Απαιτεί ούτ ε χρόνο ούτε 
ταλαιπωρία. *Η είσοδος θά πρέπει νά είναι ελεύθερη σέ όλους. 'Αθλη
τικοί σύλλογοι, πού διατηρούν ή δημιούργησαν εγκαταστάσεις μέ χρή
ματα τού δημοσίου πρέπει νά έπιτρέψουν τήν ελεύθερη χρήση τους 
Από τό κοινό.

γ$ Τήν έκπαίδευση γυμναστών καί τή στελέχωση τών αθλητικών κέντρων
καί συλλόγων ώστε νά προσφέρουν προγράμματα γιά τήν Ασκηση τών ένη- 
λίκων.

δ) Τήν οργάνωση άπό τίς έργοστασιακές έπιτροπές στίς έπιχειρήσεις χώ
ρου γιά τή σωματική Ασκηση καί τήν ένίσχυση τής Αθλητικής δραστηρι
ότητα^.

ε) Τήν ένίσχυση τών Αθλητικών συλλόγων πού προωθούν τό μαζικό Αθλητι
σμό καί τίς δραστηριότητες στή φύση(π.χ. πεζοπορία, όρειβασία).


