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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΓΟταν συζητάς με τον Ανδρέα Ποπτανδρέου, διε- 
ρωτάσαι αν έχεις μιτροστά-σου τον φλογερό ο.μιλη· 
τή των μεγάλων λαϊκών συγκεντρώσεων, τον μαχη
τικό αγορητή της Βουλής ή τον πανεπιστημιακό κα
θηγητή, που μόλις πριν λίγα λεπτά κατέβηκε από 
την έδρα

Γιατί αυτό το παράξενο πράγμα συμβαίνει με 
τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Αυτός ο δυναμικός πολι
τικός, που ξεκίνησε το Π ΑΣΟΚ πριν 7 χρόνια με 15 
βουλευτές και σε μια θυελλώδη πορεία, το έκανε α 
ξιωματική αντιπολίτευση και τώρα το φέρνει στο 
κατώφλι της εξουσίας, όταν συζητάει καθισμένος 
στο σαλονάκι του σπιτιού-του, είναι ένας διανοούμε
νος, ένας επιστήμονας, ένας οικογενειάρχης, που 
θαρρείς και έχει ξεχάσει ότι αύριο θα είναι ο πρω
θυπουργός της Ελλάδας·

'Ισως φταίει η ατμόσφαιρα της κατοικίας του

(«Γαλήνη»,* άλλωστε, είναι το όνομά της). Μια α 
τμόσφαιρα ανθρώπινη, «σπιτική», νοικοκυρίστικη. 
Δεν έχει τίποτε πλούσιο ή εξεζητημένο αυτό το σπί
τι. Στα λίγα δωμάτιά-του —που τελευταία φρεσκα- 
ρίστηκαν και αυξήθηκαν ‘γά ένα, γν ' «τα παι
διά μεγάλωσαν», όπως '/ . η Μαργαμ λ Παπαν-
δρέου— όλα είναι τακτοποιημένα και —θα έλεγεςγ- 
ταπεινά, κι ας έζησε εκεί ένας από τους μεγαλύ
τερους πολιτικούς της νεότερης Ελλάδας: ο Γεώρ
γιος Παπανδρέου.

'Ετσι, μέσα σ' αυτή την ελάχιστα επίσημη ατμό
σφαιρα ξεκίνησε η συζήτηση γι' αυτή τη συνέντευ
ξη. Μια συνέντευξη που φιλοδοξεί να δώσει απαν
τήσεις όχι πια στα μεγάλα, τα θεσμικά θέματα που 
θεμελιώνουν και οριοθετούν την πολιτική ενός κόμ
ματος. Αυτά τα έχει εξηγήσει ο πρόεδρος του ΠΑ. 
ΣΟ.Κ. σε σειρά από συνεντεύξεις, ομιλίες, άρθρα

Αυτή τη φορά αντικείμενο της συνέντευξης ήταν 
τα συγκεκριμένα ερωτήματα που έχει ο Έλληνας 
πολίτης πάνω σε συγκεκριμένα θέματα πολιτικής 
πρακτικής·

Ο κόσμος διερωτάται π.χ·: «Τί θα κάνει ο Αν- 
δρέας με το σύστημα των πανελληνίων εξετά
σεων;», «θα  αναγνωρίσει τον πολιτικό γάμο;», 
«Πώς θα πολεμήσει τον πληθωρισμό;» και άλλα 

Σ’ αυτά τα ερωτήματα απάντησε ο Ανδρέας Πα
πανδρέου, κουβεντιάζοντας με τον υποφαινόμενο

στο σαλονάκι του σπιτιού-του, με τον προδληματι· 
σμό του πολιτικού και τη λογική του πανεπιστη
μιακού δασκάλου.

Έξω, στον κήπο της «Γαλήνης», τα τζιτζίκια συ
νέχιζαν το αιώνιο τραγούδι-τους και οι χτίστες μα
στόρευαν την πρόσοψή-της. Γιατί δεν μεγάλωσαν 
μόνο τα παιδιά. Μεγάλωσαν και οι υποχρεώσεις- 
της. Όπως μου είπε ένα μαστορόπουλο στην έξοδο; 

«Από δω θα περάσουν σύντομα πρόεδρόι και πρω-

Ο  Αυτόματη τιμαριθμική αναπροααρμομή CI
Ιί ΕΡΩ ΤΗ ΣΗ : θα εφαρ 
ψ μόσετε αυτόματη τιμα

ριθμική αναπροσαρμο- 
γή μισθών, ημερομισθί· 

§§! ων και συντάξεων:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τό ΠΑΣΟΚ
έχει ήδη αναλάβει τήν πολι
τική υποχρέωση νά εφαρμό
σει τήν αυτόματη τιμαριθμική 
αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) τών 
αμοιβών τών εργαζομένων 
καί τών συνταξιούχων. Τό σύ
στημα πού θά εφαρμόσει θά. 
είναι η αναπροσαρμογή κατά 
τακτά χρονικά διαστήματα, μέ 
βάση τις μεταβολές ενός τι
μαρίθμου κοινής αποδοχής.

Γιά τήν κατάρτιση καί έλεγ
χο τού τιμάριθμου αυτού θά 
βυσταθεί μόνιμη Επιτροπή Δεί
κτη, στήν οποία θά συμμετέ
χουν εκτός από εκπροσώπους 
τών αρμοδίων κρατικών υπη
ρεσιών καί τού πρσγραμματι-

ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΣΕ ΤΑΚΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ

σμού καί οι ενδιαφερόμενοι. 
Η επιτροπή θά καθορίζει επί
σης τυχόν διαφορισμούς στήν 
εφαρμογή τής αυτόματης τι
μαριθμικής αναπροσαρμογής 
ή ακόμα καί αλλαγή τού συ
στήματος. Επειδή η σύσταση 
τού τιμάριθμου κοινής αποδο
χής θά απαιτήσει χρόνο, η

ΑΤΑ στήν αρχική φάση θά ε- 
φαρμοσθεί μέ βάση τό σημερι
νό δείκτη τιμών καταναλωτή.

Η ΑΤΑ (Αυτόματη Τιμαριθμι
κή Αναπροσαρμογή) είναι α
ναγκαία γιά λόγους κοινωνι
κής δικαιοσύνης αλλά καί γιά 
λόγους καθαρά οικονομικούς, 
α. Από άποψη κοινωνικής δι

καιοσύνης δέν είναι δυνατό 
να πληρώ νου*ν τα σπασμένα 
του πληθωρισμού οι _ εργαζό
μενοι1 Ο πληθωρισμός είναι 
μηχανισμός αναδιανομής του 
εισοδήματος που λειτουργεί 
σε βάρος κυρίως των μισθω
τών και εργαζομένων (δέν εί
ναι απλώς αύξηση τιμών κ.λ.

π.). Επομένως καταπολέμηση 
του πληθωρισμού ι νοείται 
απλώς με κάποια - νγκράπηση 
των τιμών, χωρίς όμως να λύ
εται το πρόβλημα της αναδια
νομής του εισοδήματος σε 6ά 
ρος των οικονομικά ασθενέ
στερων .
. Το βασικό οικονομικό επι
χείρημα είναι ότι με τη συ
νεχή καθίζηση του εισοδήμα
τος των ασθενέστερων τάξε
ων λόγω του πληθωρισμού_ ο
δηγηθήκαμε και στό φαύλο 
κύκλο πληθωρισμού — ύφεσης 
Σήμερα όλοι, ακόμα και οι ε
πιχειρηματίες, παραδέχονται 
πως η οικονομία δέν μπορεί

να βγει απ' την ύφεση άν δέν 
συγκρατηθεί και βελτιωθεί η 
αγοραστική δύναμη των πλα
τειών μαζών. Η τιμαριθμική 
αναπροσαρμογή είναι βασικός 
παράγοντας για την διατήρη
ση της αγοραστικής δύναμης.

γ. λέν πρέπει να μας διαφεύ- 
\ πως η μείωση της αγο

ραστικής δύναμης απ' τον πλη
θωρισμό κτυπάει ιδιαίτερα την 
πραγματική αποταμίευση για 
να στηρίξουν όσο το δυνατό 
περισσότερο την τρέχουσα α
γοραστική δύναμη για κατα
ναλωτικούς σκοπούς. Με την 
ΑΤΑ αντίθετα τείνει να διατη 
ρηθεί η ροπή πρός αποταμίευ
ση.

δ. Εφ’ όσον ο πληθωρισμός συ
νεχίζεται και μάλιστα με με
γάλο ρυθμό, δέν είναι σε κα
μιά περίπτωση δυνατό να ανα- 
χαιτισθούν τελικά οι αναπρο
σαρμογές τιον ονομαστικών α-

μοιβών των εργαζομένων.
Μ' άλλα λόγια η αναπρο

σαρμογή τών αμοιβών δέν εί
ναι παρά αναγκαίο σύμπτωμα 
τού πληθωρισμού. Όμως οι α
ναπροσαρμογές αυτές γίνον
ται ύστερα από απεργίες καί 
γενικότερη κοινωνική ανατα
ραχή, πού έχει σάν αποτέλε
σμα μεγάλο κοινωνικό, οικο
νομικό καί πολιτικό κόστος 
πού μπορεί νά τροφοδοτήσει 
τόν ψυχολογικά πληθωρισμό.

Μέ τήν ΑΤΑ αποφεύγονται 
οι συνέπειες αυτές, γιατί οι 
εργαζόμενοι δέν έχουν πιά 
ανάγκη νά εκλιπαρούν ή νά 
εκβιάζουν τό κράτος καί τούς 
εργοδότες γιά νά πετύχουν 
τήν αναπροσαρμογή. Απ' τήν 
άποψη αυτή η ΑΤΑ αποτελεί 
παράγοντα αντιηληθωρισμού 
καί οικονομικής σταθερότη
τας·

Ο  θ' αλλάζει τοούοτημα των εξετά6εων
ΕΡΩΤΗΣΗ: θα δια- 

||· τηρήσετε .το σημερινό 
% σύστημα εισαγωγής 
| στις Ανώτατες Σχολές:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τό σημερι
νό σύστημα Πανελλήνιων Ε
ξετάσεων πού υποτίθεται πώς 
εξασφαλίζει τήν αντικειμενι
κή επιλογή τών σπουδαστών 
οτά ΑΕΙ διατηρεί στήν ουσία 
τά ίδια αντιεκπαιδευτικά καί 
αντιλαϊκά χαρακτηριστικά τών 
προηγούμενων εξεταστικ ώ ν 
συστημάτων. Η χρεοκοπία τού 
συστήματος τών Πανελλήνιων 
εξετάσεων φαίνεται κι απ' τά 
μεγάλα ποσοστά αποτυχίας 
(πού σέ πολλές περιπτώσεις 
ξεπερνά τό 70ο)ο).

Τό σύστημα αυτό, όπως καί 
τά προηγούμενα, έχει δύο βα
σικά μειονεκτήματα.

ΠΡΟΤΟ, εξαρτά τό μέλλον 
τών παιδιών απ' τόν παράγον
τα τής τύχης, αφού η επιλογή 
εξαρτάται σέ μεγάλο βαθμό 
απ’ τήν εξέταση σέ πανελλή
νια κλίμακα καί πάνω οέ ύλη

Π ΙΟ ΑΠΛΟ, ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΤΥΧΗ

πού όσο καί νά οριοθετείται 
από Κάποιο πρόγραμμα, δέν 
μπορεί νά έχει ομοιογένεια 
λόγω διαφοράς διδασκαλίας 
κλπ.

ΔΕΥΤΕΡΟ, τροφοδοτε ί καί 
γενικεύει επικίνδυνα τό σύ
στημα τής παραπαιδ ε ί α ς 
(φροντιστήρια κλπ.) πού απο
τελεί τεράστιο οικονομικό κό
στος γιά τις οικογένειες τών 
ενδιαφερομένων καί γιά τήν

εθνική οικονομία, καί υποβα
θμίζει τό ρόλο τής εκπαίδευ
σης άμεσα ή έμμεσα. Ά μ ε
σα, γιατί παρασύρει στή δια
δικασία τής παραπαιδείας ένα 
ποοοστό καθηγητών, πού προ- 
σπαθεί έτσι νά βελτιώσει τήν 
οικονομική του κατάσταση. 
Έμμεσα, γιατί μέ-τή σκόπιμη 
έμφαση πού καλλιεργεί η δια
φήμιση τών κερδοσκοπικών 
συγκροτημάτων τής παραπαι
δείας εδραιώνεται η εντύπω
ση πώς χωρίς τά φροντιστήρια 
δέν είναι δυνατή η εισαγωγή 
οτά ΑΕΙ.

Έτσι γιά τις χιλιάδες τών 
υποψηφίων καί τις οικογένειές 
τους, η εισαγωγή στις Ανώτα
τες Σχολές είναι μιά υπόθεση 
μόνιμου άγχους καί αβεβαιό
τητας σέ σημείο πού νά μπαί
νουν πιά σέ δεύτερη μοίρα οι 
κλίσεις καί οι προτιμήσεις τών 
μαθητών καί νά θεωρείται επι

τυχία π εισαγωγή σέ οποιαδή
ποτε σχολή.

Γ ιά τούς λόγους αυτούς τό 
ΠΑΣΟΚ θά καταργήσει τό α
παράδεκτο σημερινό σύστημα 
τών Πανελλήνιων Εξετάσεων 
καί στή θέση του θά βάλει έ
να ριζικά διάφορο, λειτουργι
κά απλό καί ποιοτικά ανώτερο 
σύστημα επιλογής σπουδα
στών γιά τά ΑΕΙ. Μέ τό σύ
στημα αυτό η διαδικασία επι
λογής θά γίνεται μέ β ά σ η  
τ ή ν  ε π ί δ ο σ η  τ ώ ν  
μ α θ η τ ώ ν  κ α τ ά  τ ή  
δ ι ά ρ κ ε ι α  τ ή ς  ε ξ ά 
χ ρ ο ν η ς  φ ο ί τ η σ η ς  
σ τ ό  Γ υ μ ν ά σ ι ο  κ α ί  
τ ό  Λ ύ κ ε ι ο  μέ ιδιαίτερη 
έμφαση κατά τήν τριετία τού 
Λυκείου, σέ συνδυασμό μέ έ
να αποτελεσματικό σύστημα 
ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ο ύ  
π ρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ μ ο ύ ,  
πού θά παρακολουθεί τούς

μαθητές απ' τήν πρώτη τού 
Γ υμνασίου.'

0 μαθητής έχει πιά απεριό
ριστο χρόνο νά προσαρμοστεί 
αβίαοτα καί μέ τή βοήθεια 
τού σχολείου του, στον τομέα 
πού επιθυμεί. Η περίοδος τού 
Λυκείου θά είναι περίοδος ο
ριστικοποίησης τών προτιμή- 
σεών του. ' Ετβι η τύχη θά πά- 
ψει νά παίζει πρωταρχικό ρό
λο, όπως σήμερα, πάνω οέ μιά 
κρίσιμη επιλογή πού σφραγί
ζει τό μέλλον τών νέων μας 
καί επηρεάζει αποφασιστικά 
καί τό μέλλον τής ίδιας τής 
κοινωνίας.

Οι μαθητές θ’ αρχίζουν νά 
καλλιεργούν από νωρίς τό αί
σθημα τής ευθύνης, αφού τό 
βάρος γιά τήν επιτυχία θά ε- 
ξαρτάται απ' τήν ατομική τους 
προσπάθεια καί τήν επίδοσή 
τους. Ταυτόχρονα θά σταμα
τήσει τό σημερινό άγχος καί 
η οικονομική αιμορραγία τών 
οικογενειών καί τής εθνικής 
οικονομίας πού τροφοδοτεί 
τήν παραπαιδεία, ενώ απ’ τήν

άλλη μεριά θά αφαιρεθούν τά 
σημερινά εμπόδια γιά τήν α
νάπτυξη τής μέσης εκπαίδευ
σης.

Δέν υπάρχει αμφιβολία πώς, 
όπως έχουν τά πράγματα σή
μερα, μπορούν νά προκόψουν 
ορισμένες διαφορές σέ σχο
λεία όσον αφορά τά κριτήρια 
καί τήν ποιότητα τής βαθμο
λογίας. Αλλά οι διαφορές αυ
τές μπορούν βραχυπρόθεσμα 
νά αντιμετωπιστούν κατά εκ
παιδευτική περιφέρεια. Η πλή
ρης επιτυχία τού συστήματος 
μακροπρόθεσμα προϋποθέτει 
συνολική εξύψωση τής στά
θμης τής δευτεροβάθμιας εκ
παίδευσης πού θά καταργήσει 
τή διαβάθμιση άρα τήν υποθά- 
θμιοη τών σχολείων.

Σέ κάθε νέο θά δοθεί απε
ριόριστα η δυνατότητα μέ πε- 

'ριοδικές δοκιμές, νά εξασφα
λίσει εισαγωγή οτά Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα καί 
γενικότερα οτήν Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση.

μενο, θυττο^ργοί!

0  Θ' αναννωριοιει 
ο πολιτικός νόμος
ΕΡΩΤΗΣΗ θα κα

θιερώσετε τον πολιτικό 
III γάμο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ασφαλώς,
ναί· Η υποχρεωτική ιερολο- 
γία, ως αποκλειστικό συστα
τικό στοιχείο τού γάμου, α
ποτελεί, αναμφισβήτητα, α
ναχρονισμό καί δημιουργεί 
οτήν πράξη διάφορα προβλή
ματα, όπως σέ βάρος παιδιών 
από γάμους πού δέν ιερολο- 
γήθηκαν ή πού απάτυχαν κι 
επιβάλλεται η διάλυσή τους. 
Παράλληλα, ο έμμεσος εξα
ναγκασμός σέ ασπασμό ή 
αλλαγή θρησκείας ή δόγμα
τος, πού οδηγεί η υποχρεω
τική ιερολογία τού γάμου, 
παραβιάζει σειρά διατάξεων 
τής Οικουμενικής διακήρυξης 
γιά τά δικαιώματα τού αν
θρώπου (άρθρο 2, 16, 18 κ. 
ά.), αλλά καί τού ελληνικού

Συντάγματος, πού κατοχυρώ. 
νει τό σεβασμό τής ανθρώπι- 
νης προσωπικότητας (άρ. 2), 
καί τήν ελευθερία τής θρη
σκευτικής συνείδησης (άρ. 
13).

0 αστικός κώδικας χρειάζε
ται αναθεώρηση στις σχετι
κές, μέ τό γάμο διατάζεις 
του, όπως καί σέ μιά σειρά 
άλλων, πού ρυθμίζουν θέμα
τα τού οικογενειακού, κύρια, 
δικαίου, σύμφωνα μέ αντιλή
ψεις περασμένων, πιά, επο
χών. Τό ΠΑΣΟΚ πιστεύει πώς 
η εισαγωγή, παράλληλα μέ 
τόν θρησκευτικό, τού πολιτι
κού γάμου, θά ενισχύσει, α
νάμεσα ατούς πιστούς, τά 
κύρος τής Εκκλησίας, καί τήν 
ειλικρίνεια στις σχέσεις τών 
μελλονύμφων, βασικό οτοι. 
χείο γιά τό στέριωμα τής οι
κογένειας, πού πρόκειται νά 
δημιουργήσουν.

Q  θα Eniotpeyouv 
οι ποΑ. npoocpuysc

Ο  θα χωρισιού!# Εκκλησία και Κράτος
ΕΡΩΤΗΣΗ: θα  προ

χωρήσετε στον χωρισμό 
Εκκλησίας και Κρά
τους, πρός όφελος και 
των δύο:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η θέση του 
ΠΑΣΟΚ είναι γνωστή και πο
λύ σαφής. Διαχωρισμός πλή
ρης Εκκλησίας και Πολιτείας. 
Αυτό δεν σημαίνει δυσμένεια 
απέναντι στην Εκκλησία. Αν
τίθετα θα πάψει η Εκκλησία 
ν ' αποτελεί παράρτημα της 
κρατικής μηχανής και θα πο
ρευτεί ελεύθερη κι ανεξάρ
τητη απά την κοσμική εξου
σία.

Γνωρίζουμε καί σεβόμαστε 
τήν παράδοση τής Ορθοδο
ξίας καί τούς δεσμούς της 
μέ τό Έθνος, πού πρέπει 
νά διατηρηθούν. Γι' αύτό μι
λάμε γιά χωρισμό τής Εκκλη
σίας ως διοίκησης από τήν 
κραταική εξουσία. Πριν προ- 
ρδεθεϊ — επί βαυσροκρατί-

ΤΥΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
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ας — στό άρμα τής πολιτείας 
η εκκλησία είχε δημοκρατική 
οργάνωση μέ ενεργό συμμε
τοχή σ' αύτή τού λαϊκού στοι
χείου- Κατά τήν τουρκοκρα
τία ήταν στήριγμα καί κατα
φύγιο γιά τόν υπόδουλο Έ λ
ληνα καί αποτέλεσε τήν κι
βωτό πού φύλαξε τις ελπίδες 
του.

Στόν αγώνα γιά τήν εθνι

κή καί κοινωνική απελευθέ
ρωση τού γένους, όπως καί 
ο' όλους τούς μετέπειτα α
γώνες, πήρε μαζικά μέρος 
κι ο κατώτερος, ιδιαίτερα, 
κλήρος. Στήν περίοδο τής κα
τοχής, έδωσαν τό «παρών» 
δίπλα στό λαό πολλοί κληρι
κοί μέ επικεφαλής τούς μη
τροπολίτες Κοζάνης Ιωακείμ 
καί Ηλείας Αντώνιο. Όλοι 
τούς αντιμετώπισαν στήν συ
νέχεια διωγμούς, φυλακές, 
εξορίες, όπως κι οι άλλοι α
γωνιστές τής Εθνικής Αντί
στασης.

Όμως κοντά σ' αύτή τήν 
φωτεινή ιστορία τής Ορθοδο
ξίας καί τής ελληνικής έκ- 
κλησίας, υπάρχουν κι οι με
λανές σελίδες, όπως η ανα

τροπή τής εκκλησιαστικής τά
ξης μέ απροκάλυπτες επεμ
βάσεις τών διαφόρων κυβερ
νήσεων, οι αθέμιτες πολιτι- 
κοεκκλησιαστικές συζεύξεις, 
η συμμετοχή τής εκκλησίας 
οτόν εθνικό διχασμό, κι ο 
πρόσφατος εναγκαλισμός τής 
ξενοκίνητης δικτατορίας από 
τήν εκκλησιαστική ηγεσα, η 
υποταγή καί η συμπόρευση 
μαζί της, μέ ελάχιστες τιμητι
κές εξαιρέσεις.

Βασική αιτία αυτής τής κα
τάστασης καί τής αξιόμεμ
πτης συμπεριφοράς τάύ εκ
κλησιαστικού κατεστημένου, 
πού συνεχίζεται σέ βάρος 
τής εκκλησίας, τού εφημερια- 
κού κλήρου καί τών πιοτών, 
πού σκανδαλίζονται καί αγα

νακτούν, είναι το σύστημα 
τής πολιτειοκρατίας ή, έστω, 
τής «νάμω κρατούσης πολι
τείας», πού πρέπει νά καταρ
γήσει, γιατί υποχρέωσε τήν 
ε_ ,ηοία νά στηρίζεται, όχι 
στ.*, δικές της δυνάμεις, 
οτήν εσωτερική υγεία καί 
τήν δημοκρατική της ογάνω- 
ση, αλλά ατά δεκανίκια πού 
εξασφαλίζουν οτήν ηγεσία 
της οι εκάστοτε κυβερνήσεις 
γιά τούς δικούς τους σκο
πούς, συχνά κομματικούς καί 
αντιλαΤκούς.

Μέ βάση τό παραπάνω σκε
πτικό τό ΠΑΣΟΚ θά προχω
ρήσει στό χωρισμό, όπως 
ηροανέφερα, κρατικής εξου
σίας καί εκκλησιαστικής διοί
κησης.

Η περιουσία
Η Εκκλησία θά αφεθεί ε

λεύθερη ν' ακολουθήσει τό 
δικό της δρόμο, χωρίς καμιά

ανάμιξη τής πολιτείας. Τό υ
πουργείο Παιδείας θά περιο
ριστεί σέ τυπικό, καθαρά, ρό
λο, ως τήν πλήρη αποδέσμευ
ση τής Εκκλησίας από τήν 
πολιτεία, πού προϋποθέτει, ό
πως είναι γνωστό, τροποποί
ηση τού άρθρου 4 τού Συν
τάγματος.

Στό μεταξύ θά ρυθμιστεί 
μέ διαδικασίες νομιμότητας 
καί ισοτιμίας, κάθε εκκρεμό
τητα, πού υπάρχει όπως είναι 
τό πρόβλημα τής αμφισβη
τούμενης εκκλησιαστικής καί 
μοναστηριακής περιουσας, α
νάμεσα ατό κράτος καί τήν 
Εκκλησία. Η ρύθμιση αυτού 
τού ζητήματος πρέπει ν ' α
ποσκοπεί στήν αξιοποίηση 
αυτής τής τεράστιας περιου
σίας κατά κύριο λόγο οτήν 
εξασφάλιση τού εφημεριακού 
κλήρου καί τών άλλων εργα
ζομένων οτήν εκκλησία καί 
στήν αποκατάσταση αγρο
τών, πού είναι ακτήμονες ή 
έχουν μικρό κλήρο.

ΕΡΩΤΗΣΗ Πώς αν
τιμετωπίζετε το θέμα 
των πολιτικών προσφύ
γων;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η ύπαρξη 
πολιτικών προσφύγων συνυ
πάρχει μόνο μέ ολοκληρωτι
κά καθεστώτα. Μέ ευθύνη ό
μως τής Δεξιάς υπάρχουν 
σήμερα οτά εξωτερικό Έ λ
ληνες πολιτικοί πρόσφυγες. 
Υπάρχουν λίγοι υπερήλικες 
καί πολλοί νέοι (παιδιά ή καί 
εγγόνια), πού η πολιτική τής 
Δεξιάς τούς αρνείται τό δι
καίωμα είτε νά έρθουν καί 
νά περάσουν τις τελευταίες

υέρες τής ζωής τους, είτε νά 
ζήσουν στήν πατρίδα τους. 
Ποιός όμως έχει τό δικαίωμα 
νά στερήσει απά κάποιον τήν 
πατρίδα του;

Τό ΠΑΣΟΚ θά δώσει τήν 
λύση στό θέμα αυτό, πού δέν 
μπορεί νά είνάι άλλη από 
τήν ελεύθερη επιστροφή 
στήν Ελλάδα γιά όποιον τό 
επιθυμεί. Παράλληλα θά κα
ταβάλουμε προσπάθειες ώ
στε μέ τις απαραίτητες δια
κρατικές συμφωνίες νά λύ
σουμε καί εκείνα τά θέματα, 
πού θά διασφαλίζουν τή με
ταφορά τών δικαιωμτωγ τους 
στή χώρα μας.

Q  0α καταρνηδεί 
η σημερινή ΥΕΙΜΕΔ

ΕΡΩΤΗΣΗ θα κα-
| ταργήσετε το στρατιω

τικό ραδιοτηλεοπτικό 
. δίκτυο με ανεξαρτοποί· 

ηση ή με συγχώνευσή 
του στην ΕΡΤ, όπως πα- 
λαιότερα είχε ύποσχε- 
θ>εί η τωρινή κυβέρνηση 
και τελικά δεν πραγμα 
τοποίησε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η ΥΕΝΕΔ μέ 
τή σημερινή διοικητική της 
μορφή, φυσικά θά καταργη- 
θεί. Δέν νοείται στρατιωτικό 
ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο. ' Ο
χι μόνο δέν προσφέρει τίπο
τα στις Ένοπλες Δυνάμεις, 
αλλά αντίθετα τις εμπλέκει 
στις διαφορές καί ατούς αν
ταγωνισμούς πληροφόρησης, 
ενώ ταυτόχρονα προσβάλλε
ται τό κύρος τών Ενόπλων 
Δυνάμεων, όταν συνδέονται

μέ τό σημερινό αστείο περιε- 
χόμενο, ή καί τό απαράδεκτο 
κύκλωμα τών διαφημίσεων- 

Η ύπαρξη δεύτερου ή καί, 
άλλων σταθμών ή καναλιών, 
είναι απόλυτα επιβεβλημένη, 
γιατί θά πρέπει νά προσφέ- 
ρεται η δυνατότητα ποικιλίας 
επιλογών, ενώ υπάρχει αναγ
καιότητα καθιέρωσης εκπαι. 
δευτικής ραδιοτηλεόρασης, 
εκπομπών γιά τήν Τοπική Αυ
τοδιοίκηση κλπ., πού μπορεί 
νά συνδυαοθούν καί μέ λει
τουργία σέ περιφερειακό επί
πεδο καί φορέα. Στά πλαίσια 
αυτά, θά υπάρξουν καί εκπομ
πές πού θά απευθύνονται 
στά οτρατευμένα παιδιά τού 
λαού καί θά προβάλλουν γνή
σια τό έργο τών Ενόπλων Δυ
νάμεων, προωθώντας παρα
πέρα τή συμφιλίωση στρατού 
καί λαού.

0 10 μέτρα για τους αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων
Ι ΕΡΩΤΗΣΗ: ‘Έχετε 

σχέδια για την καλύτε
ρη και δημοκρατικότε
ρη εκπαίδευση των Ε
νόπλων Δυνάμεων και 
των Σωμάτων Ασφαλεί
ας σε συνδυασμό με 
την αντιμετώπιση του 
μισθολογικού και συν- 
ταξιοδοτικού τους προ
βλήματος:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Η δικτατο
ρία έπληξε βαριά τό σώμα 
τών Ελλήνων αξιωματικών. Ε
νώ υποοτηρίχθηκε από μιά μι
κρή μειοψηφία, η μεγάλη μά
ζα τών στελεχών βρέθηκε πα- 
γιδευμένη μέσα ατούς ασφυ
κτικούς μηχανισμούς πού δη
μιούργησε τό δικτάτορικό κα
θεστώς.

Η κατάλυση κάθε έννοιας 
πειθαρχίας, η ουσιαστική κα
τάργηση τής ιεραρχίας, η ύ
παρξη παράλληλων κέντρων 
εξουσίας καί καναλιών διοί
κησης, εξάρθρωσε στήν κυ
ριολεξία τό στράτευμα καί 
τραυμάτισε τό κύρος τών στε
λεχών.

Η διατήρηση μετά τή μετα
πολίτευση στις τάζεις τού 
στρατεύματος ενός μικρού α
ριθμού συνεργατών τής χούν
τας υπήρξε βαρύτατο πολιτι
κό λάθος, γιατί επέτρεψε νά 
συντηρείται τό κλίμα δυσπιστί

ας πρός τό σώμα τών αξιωμα
τικών.

Παρ' όλα αυτά σήμερα οι 
άνδρες τών Ενόπλων Δυνάμε
ων καί τών Σωμάτων Ασφαλεί
ας έχουν αφοσιωθεί ολοκλη
ρωτικά ατό καθήκον, στήν 
προάσπιση τής Εθνικής Ανε
ξαρτησίας, στήν προστασία 
τών δημοκρατικών θεσμών τής 
χώρας. Ο λαός προσβλέπει 
πάλι μέ εμπιστοσύνη πρός τά 
οτρατευμένα παιδιά του.

Η ιδιομορφία όμως τών Ενό
πλων Δυνάμεων έχει συμβά- 
λει στή συσσώρευση πλήθους 
προβλημάτων πού έχουν σο
βαρές επιπτώσεις στή ζωή τών 
στελεχών. Είναι από τις ελά
χιστες κατηγορίες εργαζομέ
νων πού δέν έχουν καμιά δυ
νατότητα ασκήσεως πιέσεων 
γιά τήν επίλυση τών προβλη
μάτων τους. Είναι χρέος όμως 
κάθε ευνομούμενης πολιτεί
ας νά αντιμετωπίζει έγκαιρα 
καί αυτεπάγγελτα τά προβλή
ματα πού δημιουργούνται, χω
ρίς νά τά αφήνει νά χρονί
ζουν καί νά παίρνουν ανησυ
χητικές διαστάσεις.

Θά αναφέρω σύντομα μερι
κά απά τά προβλήματα πού α
πασχολούν τούς άνδρες τών 
Ενόπλων Δυνάμεων :

Η έλλειψη μακροχρόνιου 
σχεδιααμού τής δομής τών Ε
νόπλων Δυνάμεων καί η ευ-
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καιριακή αντιμετώπιση των α
ναγκών έχει σάν συνέπεια 
τήν κατά καιρούς δημιουργία 
εξελικτικού προβλήματος κυ
ρίως ατούς μεσαίους βαθμούς 
τών αξιωματικών καί σέ ορι
σμένους βαθμούς τών υπαζι- 
ωματικών. Είναι συνηθισμένο 
φαινόμενο στις Ένοπλες Δυ
νάμεις η παραμονή αξιωματι
κών καί υπαξιωματικών γιά 
πολλά χρόνια στόν ίδιο βα
θμό.

Η έλλειψη επαρκών εγγυή
σεων γιά αντικειμενική κρίση 
κατά τις προαγωγές. Υπάρ
χουν διατάζεις πού προβλέ
πουν ότι τά μέλη τών συμβου
λίων κρίοεως κρίνουν πέραν 
τών άλλων καί μέ βάση τήν 
προσωπική αντίληψη πού έ
χουν γιά Τόν κρινόμενο. Έ 
τσι είναι συνηθισμένο φαινό
μενο αξιωματικοί πού κρ'ινον- 
ται δυσμενώς νά προσφεύ
γουν στό Συμβούλιο Επικρά
τειας καί νά δικαιώνονται σέ 
ποσοστό 90ο) ο τών περιπτώ
σεων. Στή συνέχεια π διοίκη
ση τούς αποστρατεύει εκ νέ 
ου μέ αναδρομική ιάχύ καί μέ 
τό ίδιο περίπου αιτιολογικό, 
μέχρι νά κουραστούν νά προ
σφεύγουν. Είναι σπάνιες οι 
περιπτώσεις πού δικαιωθέντες

από τό Συμβούλιο Επικράτει
ας επανήλθαν στό στράτευμα. 
Ανάλογα συμβαίνουν καί μέ 
τις επανακρίσεις σέ δεύτερο 
βαθμό. Έτσι ο αξιωματικός 
μένει απροστάτευτος από ο- 
ποιαδήποτε αυθαιρεσία.

Οι μεταθέσεις
Ένα από τά βασικά προ

βλήματα τών στελεχών είναι 
οι πολλές μεταθέσεις σέ σύν
τομα χρονικά διαστήματα. Σέ 
αντίθεση μέ άλλους κρατικούς 
λειτουργούς οι άνδρες τών 
Ενόπλων Δυνάμεων υποφέ
ρουν από τις συνεχείς μετα
κινήσεις, πού έχουν σοβαρές 
επιπτώσεις στήν οικογενειακή 
καί ατομική τους ζωή. Βέβαια 
υπάρχουν πιεστικές υπηρεσια
κές ανάγκες, οι οποίες όμως

θά μπορούσαν νά αντιμετωπι
στούν μέ τάν κατάλληλο προ
γραμματισμό. Πέρα όμως απ' 
αυτό είναι απαράδεκτη π έκ
δοση διαταγών μεταθέσεων 
αξιωματικών καί υπαζιωματι- 
κών πού πρέπει νά εκτελε- 
στούν μέσα σέ λίγες μέρες- 
Φαντάζεται κανείς τί προβλή
ματα δημιουργούνται.

Η εκπαίδευση
Η εξέλιξη τών αξιωματικών 

συνδέεται μέ τή φοίτηση σέ 
διάφορα στρατιωτικά σχολεία 
πού προθλέπονται από τούς 
σχετικούς νόμους. Επειδή ό
μως πολλές φορές οι τρέχου
σες υπηρεσιακές ανάγκες δέν 
επιτρέπουν τήν απαγκίστρω
ση ορισμένων αξιωματικών 
τούτο έχει επιπτώσεις στή με-
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τέπειτα επαγγελματική τους 
εξέλιξη. Σέ άλλες περιπτώ
σεις ικανοί αξιωματικοί παραγ
κωνίζονται χωρίς τή δυνατό
τητα φοιτήσεως οτά κέντρα 
επιμορφώσεως. Έτσι η φοίτη
ση στά σχολεία καταλήγει νά 
εξαρτάται από τή διακριτική 
εξουσία τής διοίκησης, μέ α
ποτέλεσμα π εξέλιξη τών στε
λεχών νά επηρεάζεται από 
τις γνωριμίες, τά μέσα, τήν 
υπηρεσιακή εύνοια, τόν κομ
ματικό παρεμβατισμό.

Οι αποδοχές
Σχετικά μέ τά μισθολογικό 

καί συνταζιοδοτικό πρόβλημα 
θά ήθελα νά επισημάνω δύο 
σημεία :

Ο Η επιδοματική πολιτική που 
ακολούθησαν οι κυβερνήσεις 
της Ν.Δ. ενώ ανακουφίζει κά
πως τις τρέχουσες ανάγκες 
του προσωπικού δημιουργεί τε 
ράστιο χάσμα μεταξύ άποδο- 
χών και συντάξεως, με απο
τέλεσμα να στερούνται οι αξι
ωματικοί ενός σημαντικού μέ 
ρους του εισοδήματος με την 
αποστρατεία τους. Έτσι ό
μως η απομάκρυνση από το 
στράτευμα πέρα από άλλα υ

ποβαθμίζει σημαντικά την οι
κονομική κατάσταση των αξι
ωματικών η οποία επιδεινώνε
ται ακόμη περισσότερο από 
τους ψηλούς συντελεστές φο
ρολογίας χων ονομαστικών ει
σοδημάτων, που με το σημε
ρινό πληθωρισμό καταβρο
χθίζουν τις πενιχρές αυξήσεις 
που παρέχονται.

0  Αλλά ακόμη κι αυτή η βάση 
της συνταξιοιδοτικής φιλοσο
φίας είναι αμφιμβητή,σιμη. 
Όση σύνταξη αποφέρουν τα 
20 πρώτα χρόνια της σταδιο
δρομίας ενός αξιωματικού που 
ομολογουμκνως είναι σκληρά, 
άλλη τόση αποφέρουν τα 4,5 
τελευταία μετά τα 25 χρόνια 
υπηρεσίας, άν λάβει κανείς 
υπόψη και τη βαθμολογική δι
αφοροποίηση. Έτσι το σημερι 
νό συνταξιοδοτικό καθεστώς 
συμβάλλει στην επιδείνωση 
του εξελικτικού, αφού για κα
θαρά τεχνικούς λόγους στην 
πυραμίδα των Ε.Δ. χρειάζε
ται πλατιά βάση και πολλή 
στενή κορυφή.

Οι υπαξιωματικοί
Εκεί πού τά προβλήματα γί

νονται οξύτερα καί προσλαμ
βάνουν ανησυχητικές διαστά
σεις είναι ατούς υπαξιωματι- 
κούς, εξελικτικό, μισθολογικό, 
συνθήκες διαθιώσεως κ.ά.

Μέ όσα παραπάνω ανάπτυ
ξα είναι φανερό άτι η εξέλι
ξη τών στελεχών τών Ε.Δ. 
συνδέεται μέ ένα πλήθος απά 
αστάθμητους παράγοντες. Η 
σημερινή κατάσταση πραγμά
των ευνοεί κομματικές πα
ρεμβάσεις καί καθιστά τόν α
ξιωματικό δέσμιο τών πολιτι
κών καταστάσεων.

Τά στελέχη τών Ε.Δ. γιά νά 
μπορούν απερίσπαστα .νά α- 
φοσιωθούν’ ατό καθήκον, χω
ρίς νά συνθλίβονται από προ
βλήματα έχουν ανάγκη από 
σταθερές συνθήκες απασχο- 
λήσεως, ασφάλεια γιά τά μέλ
λον καί εξέλιξη πού νά εξαρ- 
τάται μόνο από τις δικές τους 
ικανότητες, προώθηση στήν 
κορυφή τών πραγματικά άξιων, 

Τό ΠΑΣΟΚ έχει νά προσφέ
ρει μιά άλλη πολιτική. Γνωρί
ζει σέ βάθος τά προβλήματα 
τών στελεχών τών Ε.Δ., έχει 
συγκεκριμένες λύσεις καί τή 
θέληση νά τις προωθήσει.

Η δέσμη τών μέτρων πού θά 
πάρουμε περιλαμβάνει μετα
ξύ άλλων τά ακόλουθα :

1. ΣΧΕΔΙΑΣΗ σε χρονικό βάθος 
της δομής των Ενόπλων Δυνά 
μεων και προγραμματισμό της 
ροής του προσωπικού σε τρό
πο που να εξασφαλίζονται από 
τη μιά πλευρά οι αμυντικές α·
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τάγκες της χώρας, κ,ι από την 
άλλη να επιτυγχάνεται ομα
λή εξέλιξη των στελεχών.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
των προϋποθέσεων εξελίξεως 
— μεταθέσεων — αποστρατει
ών. Μέ πάγιες διατάξεις θα 
καθοριστεί ο χρόνος υπηρεσίας 
σε επαρχιακές μονάδες, στα 
μεγάλα αστικά κέντρα και στην 
πρωτεύουσα. Παρόμοια θα κα
θοριστούν οι χρόνοι και οι 
προϋποθέσεις ιροιτήσεως σε 
σχολές και κέντρα κατά τρό
πο που να δίδονται ίσες ευ

καιρίες σε όλα τα στελέχη.
3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ κατά πάγιο 

τρόπο του μεγίστου χρόνου 
παραμονής των Αρχηγών των 
Επιτελείων για να επιτυγχά
νεται η αυτόματη ανανέωση 
της ηγεσίας.

4. 01 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ θα «πο· 
Φασίζονται και θα γνωστοποι 
ούνται έγκαιρα, θα εφαρμό
ζονται δε μετά προκαθορισμέ
νο χρονικό διάστημα, για να

.δίνεται επαρκής χρόνος στο 
προσωπικό να αντιμετωπίσει 
τα προβλήματα που δτμηουρ- 
γούνται από τις μεταθέσεις.

5. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ των διατάξε
ων που καθιερώνουν την υπο
κειμενική κρίση στα συμβού
λια προαγωγής και καθιέρωση 
προϋποθέσεων για αυστηρή 
αλλά δίκαιη κρίση.

6. ΠΛΗΡΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
των αποφάσεων των Συμβου-

λίων και κατάργηση της δυ
νατότητας χρησιμοποιήσεως 
αρνητικών χαρακτηρισμών των 
φύλλων ποιότητας που είχαν 
συνεχτιμηθεί σε προγενέστε
ρους και ιδιαίτερα στους κα
τώτερους βαθμούς.

7. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ στις αποφά
σεις των ακυρωτικών δικαστή 
,ρίων.

8. ΜΕΡΙΜΝΑ για τη βελτίωση 
της οικονομικής θέσεως των 
αξιωματικών και υπ)κών και 
βαθμιαία γεφύρωση του χά
σματος μεταξύ αποδοχών και 
συντάξεως.9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ των συν- ταξιοδστικών διατάξεων που να επιτρέπουν αναλογική συν- ταξιοδότηση μετά καθόρίσμέ- νο ελάχιστο χρόνο, ένα μέτρο που θα συμβάλει στην από τα πλάγια αποσυμφόρηση.

10. ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ φροντίδα; θα 
καταβληθεί για τα προβλήμα
τα των υπαξιωματικών που α
ποτελούν τη σπονδυλική στήλη 
του στρατεύματος.

Νέα μαθήματα 
στις ΣχολέςΣχετιωά μέ τήν καλύτερη καί δημοκρατικά εκπαίδευση των στελεχών τών Έ .Δ . τό ΠΑΣΟΚ θά αναμορφώσει τά προγράμματα τών στρατιωτικών σχολών μέ τάν εισαγωγή νέων μαθημάτων, παρακολούθηση σεμιναρίων, διαλέξεων κλπ.,' ώστε παράλληλα μέ την επαγγελματική κατάρτιση νά εξασφαλίζεται η δημοκρατική διαπαιδαγώγηση τών αυριανών στελεχών τού στρατεύματος.Η όλη παιδεία τών νέων αξιωματικών θά κατατείνει στη δημιουργία απρόσφορου εδάφους γιά οποιεοδήποτε ολοκληρωτικές αντιλήψεις-Έ χ ει διαπιστωθεί σέ παγκόσμια κλίμακα ότι ολοκληρωτικές αντιλήψεις εύκολα βρίσκουν ανταπόκριση στά στρατεύματα όταν η παιδεία τών στελεχών ■ είναι μονόπλευρη. Πέρα από τά παραπάνω τό ΠΑΣΟΚ θό ενθαρρύνει μέ διάφορα μέτρα τήν πανεπιστημιακή παιδεία τών στελεχών όχι μόνο στις θετικές αλλά καί στις ουμανιστικές επιστήμες καί θά εισαγάγει οέ μεγάλη κλίμακα τό θεσμό τών εκπαιδευτικών αδειών.

Στα Σ. Ασφαλείας
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Όσα αναπτύχθηκαν προηγουμένως παρά τις κάποιες ι- διαίτερτητες θά ισχύσουν καί γιά τά Σώματα Ασφαλείας.Μέ τά μέτρα πού πρόκειται νά λάβει τό ΠΑΣΟΚ θά δημιουργήσει τά πλαίσιο ώοτε οι άνδρες τών Ενόπλων Δυνάμεων καί τών Σωμάτων Ασφαλείας θά σταδιοδρομούν χωρίς ταπεινωτικές παρεμβά- σεις, μόνο μέ τις δικές τους ικανότητες, γιά νά μπορούν νά επιτελούν απερίσπαστοι τό καθήκον πρός τήν πατρίδα.
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