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ΝΚΗΙΗΑ ΑΙΔΜΖ ΡΠΗΞΟΑ,  
πξόεδξνπ ηεο Θ.Ν ηνπ ΠΟΗΕΑ/ΔΘΚ  

ΘΑΡΑ ΡΖΛ ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΡΝ ΠΛΓΑΠΚΝ 
 
Αγαπεηέο θίιεο,  
Αγαπεηνί θίινη, 
 
Παο επραξηζηψ γηα ηελ παξνπζία ζαο. 
Θαηαζέηνπκε ζήκεξα ζηελ θνηλσλία θαη ζέηνπκε ζηελ θξίζε ησλ πνιηηψλ ην θπβεξλεηηθφ πξφγξακκα ηνπ ΠΟΗΕΑ-
ΔΘΚ. 
Έλα πξφγξακκα αμηνπξέπεηαο θαη ειπίδαο γηα ην ιαφ θαη ηνλ ηφπν. 
Έλα επεμεξγαζκέλν, νινθιεξσκέλν θαη ζπγθεθξηκέλν, βήκα πξνο βήκα, ζχγρξνλν πνιηηηθφ ζρέδην ηεο Αξηζηεξάο. 
Ξνπ εγγπάηαη ηελ θνηλσληθά δίθαηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε θαη ηελ έμνδν ηεο ρψξαο απφ ηελ θξίζε, ηελ 
αλαπηπμηαθή θαη παξαγσγηθή αλαζπγθξφηεζή ηεο θαη ηελ πνιηηηθά ηζφηηκε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ Δπξσδψλε θαη ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε. 
Θαηαζέηνπκε ζήκεξα ζηνλ ειιεληθφ ιαφ θαη φρη πξνο έγθξηζε ζηε ηξφηθα, ηε κφλε αμηφπηζηε, ξεαιηζηηθή θαη 
εθαξκφζηκε ελαιιαθηηθή πξφηαζε ζην Κλεκφλην. 
Έλα ζχγρξνλν πνιηηηθφ ζρέδην πνπ απνδνκεί ζηελ πξάμε ην λενθηιειεχζεξν ππφδεηγκα – έλα ζρέδην-ππμίδα γηα 
ηελ επξσπατθή Αξηζηεξά. 
Έλαλ νδηθφο ράξηε γηα ηε λέα Διιάδα. 
Κε ηελ θαηάζεζή ηνπ, γίλεηαη, πιένλ, μεθάζαξν, ζηηο Διιελίδεο θαη ηνπο Έιιελεο, φηη ζηηο 17 Ηνπλίνπ έρνπλ κία 
κφλνλ πξαγκαηηθή επηινγή: ή ην Κλεκφλην ή ην θπβεξλεηηθφ πξφγξακκα ηνπ ΠΟΗΕΑ-ΔΘΚ. 
Θπβέξλεζε Κλεκνλίνπ κε ππξήλα ηε ΛΓ ή αληηκλεκνληαθή πξννδεπηηθή θπβέξλεζε κε ππξήλα ηνλ ΠΟΗΕΑ-ΔΘΚ; 
Γίλεηαη, πιένλ, μεθάζαξν φηη ην κφλν δίιεκκα ηεο 17εο Ηνπλίνπ ζπκππθλψλεηαη ζηε δηάδεπμε: Κλεκφλην ή ΠΟΗΕΑ. 
Γηαηί δελ ππάξρεη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν θαθφ Κλεκφλην. 
Γελ ππάξρεη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν αθαηάιιειν θάξκαθν. 
Ρν Κλεκφλην ή ην εθαξκφδεηο ή ην αθπξψλεηο. 
Ζ ΛΓ θαη ην ΞΑΠΝΘ δελ ζέινπλ λα ην αθπξψζνπλ γηα λα ην εθαξκφζνπλ. 
Δκείο ζα ην αθπξψζνπκε. 
Γίλεηαη, πιένλ, μεθάζαξν ζε θάζε Διιελίδα, ζε θάζε Έιιελα, φηη ζηηο 17 Ηνπλίνπ αληηπαξαηίζεηαη ην ρηεο κε 

ηελ ειπίδα. 
Αληηπαξαηίζεηαη ην ρηεο κε ηνλ ΠΟΗΕΑ-ΔΘΚ. 
Γίλεη ηελ ηειεπηαία, απειπηζκέλε κάρε νπηζζνθπιαθήο έλαο θφζκνο πνπ θεχγεη. 
 Έλα θιεηζηφ ζχζηεκα εμνπζίαο πνπ νξγάλσζε ην ζάπην, εμαξηεκέλν, δηεθζαξκέλν θαη αλππφιεπην πνιηηηθφ 
θαηεζηεκέλν ηνπ κεηαπνιηηεπηηθνχ δηθνκκαηηζκνχ ηεο ΛΓ θαη ηνπ ΞΑΠΝΘ. 
Ρν πξαγκαηηθφ πειαηεηαθφ θξάηνο ησλ αλεμέιεγθησλ ηδηνθηεηψλ ΚΚΔ, ησλ θξαηηθνδίαηησλ ηξαπεδηηψλ θαη ηνπ 
πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ δηαζθάιηδε ηελ εμνπζία ηνπο. 
Θαη πνπ ηελ ηειεπηαία δηεηία ζπλαξζξψλεη ηα ζπκθέξνληά ηνπ κε ην Κλεκφλην θαη ηνπο δαλεηζηέο. 
Απνζχξεηαη καηλφκελν απφ ηελ πξσηνθαζεδξία ηεο δεκφζηαο δσήο ηεο ρψξαο. Αθνχ ηε ιεειάηεζε θαη ηελ 
παξέδσζε φκεξν ζηνπο δαλεηζηέο ηεο. 
Ρψξα θηλδπλνινγεί, εθβηάδεη, πξνζπαζεί λα δηράζεη ηελ θνηλσλία θαη λα πξνθαιέζεη γεληθεπκέλν θφβν θαη 
αλαζθάιεηα. 
Ξηζηεχεη πσο κε απηφλ ηνλ ηξφπν πιήηηεη ηνλ ΠΟΗΕΑ-ΔΘΚ. 
Ξιήηηεη, φκσο, ηε ρψξα. Θαη αδηαθνξεί γη‟ απηφ. 
Ξξφθεηηαη γηα ην θχθλεην άζκα ησλ δηεθπεξαησηψλ ηεο θακέλεο γεο. 
Αιιά, ε ζηξαηεγηθή ηεο θηλδπλνινγίαο θαη ηνπ θφβνπ θαηέιεμε κπνχκεξαλγθ γηα ηνπο εκπλεπζηέο ηεο. 
Κφιηο πξνρζέο, ην εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν Reuters απνθάιπςε ηα άζθαηξα ππξά θαηά ηνπ ΠΟΗΕΑ-ΔΘΚ. 
Ρν ςεπηνδίιεκκα «Κλεκφλην ή δξαρκή», απνθάιπςε φηη δελ είλαη παξά κηα απιή πνιηηηθή εμππεξέηεζε 
παξαγφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνο θίινπο ζε αλάγθε πνπ ηε δήηεζαλ. 
Ξξνο ηηο εγρψξηεο πνιηηηθέο δπλάκεηο ηνπ Κλεκνλίνπ. 
Έλα πνιηηηθφ ξνπζθέηη, ρσξίο πξαγκαηηθφ αληίθξηζκα. 
Δίλαη, φκσο, ηαπηφρξνλα, απφδεημε ηεο εζηθήο θαη πνιηηηθήο θαηάπησζεο ηνπ εγρψξηνπ θαηεζηεκέλνπ. 
Δλφο παληθφβιεηνπ θαηεζηεκέλνπ, πνπ ην έρεη μεβξάζεη ην θχκα αμηνπξέπεηαο, απηνπεπνίζεζεο θαη 
απνθαζηζηηθφηεηαο πνπ ζήθσζε ν ειιεληθφο ιαφο ζηηο 6 Καΐνπ θαη ηψξα θαηεπζχλεη ηελ ηζηνξηθή αλαηξνπή ηεο 
17εο Ηνπλίνπ. 
Γηα κία αθφκε θνξά, ρζεο ν θ. Πακαξάο εμήγγεηιε ηελ πξνεθινγηθή πξφζεζή ηνπ λα επαλαδηαπξαγκαηεπηεί ηελ 
ππνγξαθή ηνπ ζην δεχηεξν Κλεκφλην. 
Θαη καο πξνθάιεζε θαηάπιεμε. 
Γηαηί ηνλ ζπκφκαζηε φινη λα θνκπνξξεκνλεί απφ ηειενξάζεσο ηνλ πεξαζκέλν Φεβξνπάξην γηα ηελ ζθιεξή 
δηαπξαγκάηεπζή ηνπ κε ηνπο δαλεηζηέο. 
ηη ράξε ζε εθείλνλ γηα πξψηε θνξά ε Διιάδα δηαπξαγκαηεχηεθε κε ηνπο δαλεηζηέο. 
Ρνλ ζπκφκαζηε λα δηαβεβαηψλεη ηνλ ειιεληθφ ιαφ φηη δελ πξφθεηηαη λα δερηεί ηε κείσζε ησλ θχξησλ θαη ησλ 
επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ. 
Θαη απηφ πνπ κε πεξεθάληα απέξξηπηε ζηηο θάκεξεο, ππέγξαςε κεηά απφ ιίγν ζην ηξαπέδη ηεο άλεπ φξσλ 
παξάδνζεο ζηνπο δαλεηζηέο. 
πέγξαςε ηε κείσζε θαη ησλ θχξησλ θαη ησλ επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ. 
Θαη ηψξα, κεηά ηελ εθινγηθή ζπληξηβή ηεο ΛΓ ζηηο 6εο Καΐνπ θαη κε ηνλ εχινγν θφβν ηεο επεξρφκελεο ήηηαο ζηηο 
17 Ηνπλίνπ δεηάεη κηα δεχηεξε δηαπξαγκαηεπηηθή επθαηξία. 
Γήζελ γηα λα αλαηξέζεη ηελ πξνζσπηθή δέζκεπζή ηνπ ζηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ Κλεκνλίνπ. 
Δμαπάηεζε ηνλ ειιεληθφ ιαφ κία θνξά ηνλ Φεβξνπάξην. Ξξνζπαζεί ηψξα λα ηνλ εμαπαηήζεη γηα δεχηεξε θνξά. 



Λα πθαξπάμεη ηελ ςήθν ηνπ θαη λα ηελ παξαδψζεη ζηελ θα Κέξθει. 
Ν δε θπζηθφο απηνπξγφο ηνπ Κλεκνλίνπ θαη λνκνζέηεο ηεο δηαπινθήο, ν θ. Βεληδέινο, έρεη θεξχμεη πξνεθινγηθφ 
πφιεκν ζηα δηθά ηνπ λνκνζεηήκαηα. 
Έρεη θηάζεη λα δεηάεη κέρξη θαη ηελ αλαζεψξεζε ησλ δπζκελψλ φξσλ ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο. 
Ρεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο πνπ ν ίδηνο ππέγξαςε θαη εθβίαζε ηελ ςήθηζή ηεο απφ ηελ ηφηε θνηλνβνπιεπηηθή 
πιεηνςεθία ΞΑΠΝΘ-ΛΓ! 
Αιιά, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, απνθαιχπηεη ν ίδηνο ην ςεχδνο ησλ δηιεκκάησλ θαη ηελ θελφηεηα ησλ εθβηαζκψλ πνπ 
θάζε θνξά ζπλεθθσλεί κε ηνλ θ. Πακαξά. 
  
Φίιεο θαη θίινη, 
Ζ ΛΓ θαη ην ΞΑΠΝΘ θεύγνπλ θαη παξαδίδνπλ κηα Διιάδα ζε νηθνλνκηθή απνζχλζεζε θαη θνηλσληθή εξήκσζε. 
Κηα Διιάδα ζην φξην ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο. 
Θέισ λα επηζεκάλσ, ζ‟ απηφ ην ζεκείν, φηη δελ ππάξρεη πην ηξαγηθφο ζπκβνιηζκφο ηνπ αξγνχ ζαλάηνπ ηεο ρψξαο 
απφ ηηο ζρεδφλ θαζεκεξηλέο απηνθηνλίεο αλζξψπσλ πνπ δελ ηα βγάδνπλ πέξα. 
Ξξφθεηηαη, δπζηπρψο, κηα ηξαγσδία ζε εμέιημε. 
Γηαηί πνιιαπιαζηάδνληαη θαζεκεξηλά νη απνιπκέλνη θαη νη άλεξγνη, νη άζηεγνη, νη θησρνί εξγαδφκελνη θαη 
ζπληαμηνχρνη, νη ρξενθνπεκέλνη επαγγεικαηίεο θαη κηθξνεπηρεηξεκαηίεο. 
Γηαηί ην Κλεκφλην απέηπρε λα αληηκεησπίζεη ην ζεκειηψδε ιφγν επηβνιήο ηνπ: ηελ θξίζε δαλεηζκνχ ηεο ρψξαο απφ 
ηηο αγνξέο.  
Θαη απέηπρε γηαηί θαηέζηεζε ην δεκφζην ρξένο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΞ κε βηψζηκν.  
Ξαξέηεηλε ηνλ απνθιεηζκφ ηεο ρψξαο απφ ηηο αγνξέο.  
Γελ είλαη ηπραίν φηη ε έμνδνο απφ ηελ χθεζε αλαβάιιεηαη απφ ρξφλν ζε ρξφλν. Αληί γηα ην 2013, φπσο είλαη ε 
πξφβιεςε ηνπ δεχηεξνπ Κλεκνλίνπ, ήδε κεηαηέζεθε γηα ην 2014.  

Θαη απηφ ππφ επλντθέο – δειαδή, κε ξεαιηζηηθέο – ζπλζήθεο.  
Γελ είλαη, επίζεο, ηπραίν φηη θαλείο δελ κηιάεη πηα γηα έμνδν ηεο ρψξαο ζηηο αγνξέο. 
Θαη επηηξέςηε κνπ κηα πξφβιεςε, ζ‟ απηφ ην ζεκείν: Κε ην Κλεκφλην θαη κε ηε λέα ζχλζεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, 
φπνπ ην ρξένο ζε ηδηψηεο αληηθαζίζηαηαη κε ζεζκηθφ θαη δηαθξαηηθφ ππφ ην αγγιηθφ δίθαην, ζα πξέπεη λα μεράζνπκε 
ην δαλεηζκφ απφ ηηο αγνξέο, ηνπιάρηζηνλ γη‟ απηήλ ηε δεθαεηία. 
Γελ είλαη, ηέινο, ηπραίν φηη θαλείο απφ ηνπο δαλεηζηέο δελ καο ζπζηήλεη ηε ζπλέρηζε ηνπ Κλεκνλίνπ γηαηί απηφ έρεη 
πεηχρεη.  
Καο ηε ζπζηήλνπλ κφλν θαη κφλν επεηδή έηζη εμαζθαιίδνληαη νη ίδηνη θαη επεηδή ν θ. Πακαξάο θαη ν θ. Βεληδέινο 
έρνπλ ζπλππνγξάςεη θαη ζπλεγγπεζεί ηελ εθαξκνγή ηνπ.  
Αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο φηη είλαη ν απηφκαηνο πηιφηνο πξνο ηελ νινζρεξή θαηαζηξνθή. 
Δίλαη κεραληζκφο νξηζηηθήο ρξενθνπίαο θαη εμψζεζεο ηεο ρψξαο ζε νηθεηνζειή απνρψξεζε απφ ηελ Δπξσδψλε. 
Ρε κφλε έμνδν απφ ηελ Δπξσδψλε πνπ είλαη ζεζκηθά δπλαηή. 
Γη‟ απηφ ηα ςεπηνδηιήκκαηα «Κλεκφλην ή δξαρκή» ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θξχςνπλ ηε κφλε ππαξθηή εμίζσζε: 
Κλεκόλην= επηζηξνθή ζηε δξαρκή. 
Αιιά θαη ε ρξνληθή επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ ηνπ Κλεκνλίνπ είλαη πξνεθινγηθή ππεθθπγή.  
Γελ ζπληζηά ιχζε. 
Αληίζεηα, επηκήθπλζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, ρσξίο αιιαγή ηεο κλεκνληαθήο πνιηηηθήο, ζεκαίλεη 
κηθξφηεξν απφ ην πξνβιεπφκελν πξσηνγελέο πιεφλαζκα. 
Θαη απηφ δελ ζπλεπάγεηαη αλάπηπμε.  
Απηφ πνπ ζπλεπάγεηαη είλαη ή κεγαιχηεξν δαλεηζκφ απφ ηελ ηξφηθα ή γελλαίν «θνχξεκα» ηνπ ζεζκηθνχ θαη 
δηαθξαηηθνχ ρξένπο.  
Γειαδή, αιιάδνληαο κφλνλ ηε δφζε ηνπ ζαλαηεθφξνπ θαξκάθνπ δελ απνηξέπεηο ην ζάλαην.  
Ξξέπεη λ‟ αιιάμεηο ην ίδην ην θάξκαθν.  
Γελ ππάξρεη, ζπλεπψο, έλα δήζελ πην ήπην Κλεκφλην.  
Νχηε είλαη ξεαιηζηηθή ε ιεγφκελε ζηαδηαθή απνδέζκεπζε ή απαγθίζηξσζε απφ ην Κλεκφλην, πνπ εθ ηνπ πνλεξνχ 
δηαθηλνχλ νη ζηαζψηεο ηνπ.  
Ρν αγθίζηξη ηνπ Κλεκνλίνπ έρεη πηάζεη έλαλ νιφθιεξν ιαφ. Θαη γη‟ απηφ πξέπεη λα ην βγάινπκε ακέζσο ηψξα. 
  
Ζ ΛΓ θαη ην ΞΑΠΝΘ θεύγνπλ θαη παξαδίδνπλ κηα θνηλσλία ηξηρνηνκεκέλε. 
Ρν θιαζζηθφ αλαιπηηθφ ζρήκα ηεο κοινωνίας ηων δύο ηρίηων, πνπ εηζήγαγε ζηελ επξσπατθή πνιηηηθή ζθέςε ηε 
δεθαεηία ηνπ „80 ν γεξκαλφο ζνζηαιδεκνθξάηεο πνιηηηθφο θαη δηαλννχκελνο Ξέηεξ Γθινηο, έρεη αληηζηξαθεί: είλαη 
ηα δχν ηξίηα – θαη φρη ην έλα ηξίην – πνπ δπζηπρνχλ πιένλ ή δνπλ ζε κεγάιε αλαζθάιεηα.  
Θαη κφιηο έλα κηθξφ ηκήκα ηεο θνηλσλίαο επεκεξεί. 
Ρν θάησ άθξν ηεο θνηλσλίαο, πνπ δηαξθψο κεγαιψλεη θαη ήδε μεπεξλά ην 40%, απνηειείηαη απφ ηα ζχκαηα ηεο 
θξίζεο θαη ηεο πνιηηηθήο ηνπ Κλεκνλίνπ.  
Απφ ηνπο άλεξγνπο, ηνπο ρακειφκηζζνπο θαη ρακεινζπληαμηνχρνπο, ηα ρξενθνπεκέλα λνηθνθπξηά, ηνπο 
θαηεζηξακκέλνπο επαγγεικαηίεο θαη κηθξνεπηρεηξεκαηίεο. 
Ζ κεζαία ηάμε είλαη αθφκα νηθνλνκηθά δσληαλή, δεη φκσο ζε θαηαζιηπηηθή αλαζθάιεηα.  
Δίλαη ε ζρεηηθά πςειφκηζζνη εξγαδφκελνη, νη επαγγεικαηίεο θαη νη κηθξέο επηρεηξήζεηο, πνπ αληέρνπλ αθφκε αιιά 
φρη γηα πνιχ, αλ ζπλερηζζεί ε ίδηα πνιηηηθή. 
ιε ε θνηλσλία δεη έλα αδηέμνδν θαη ζε έιιεηςε νξαηήο πξννπηηθήο. 
Θάπνηνη ιίγνη, φκσο, είλαη θεξδηζκέλνη απφ απηή ηε ηξαγσδία πνπ έπιεμε ηε παηξίδα καο. 
Ξνηνη, είλαη απηνί νη θεξδηζκέλνη ηνπ Κλεκνλίνπ, φηαλ νη πνιινί ράλνπλ θαη εμαζιηψλνληαη; 

 Όζνη είραλ αθίλεηα κέζσ ππεξάθηησλ εηαηξεηώλ. Γηαηί ηνπο δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα ηα εγγξάςνπλ 

ζην φλνκά ηνπο κέζα ζε έμη κήλεο, ρσξίο λα πιεξψζνπλ θαζφινπ θφξν ππεξαμίαο, θαηαβάιινληαο κφλν ην 50% 
ηνπ θφξνπ κεηαβίβαζεο.  
  



 Νη θνξνθπγάδεο. Γηαηί κε ηα θίλεηξα γηα επαλαπαηξηζκφ θεθαιαίσλ, μέπιπλαλ ηα ρξήκαηά ηνπο κε 

ζπληειεζηή 5% (ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, φηαλ επαλεπελδπφηαλ ην πνζφ, ν ζπληειεζηήο κεησλφηαλ ζην 2,5%). 
Ήηαλ ε πην αλήζηθε δηάηαμε ηεο θπβέξλεζεο ηνπ ΞΑΠΝΘ: άθξηηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ, ίζσο αθφκε θαη απφ 
εκπφξην φπισλ, ζσκαηεκπνξία, λαξθσηηθά. 
  

 Θαη πάιη νη θνξνθπγάδεο. Γηαηί κε ηελ πεξαίσζε ησλ εηψλ 2000-2010 παξαγξάθεθαλ φια ηα 

αδηθήκαηα ηεο θνξνδηαθπγήο, ηεο θνξναπνθπγήο θαη ηεο θνξνθινπήο, κηαο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία ζα έπξεπε 
λα είραλ απνδψζεη ζην θξάηνο θφξνπο ηεο ηάμεσο ησλ €110 δηο.  
  

 Όζνη είραλ θέξδε από ζπλαιιαγέο ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελώλ. Γηαηί ε είζπξαμε ηνπ θφξνπ 
ππεξαμίαο απφ ηελ πψιεζε κεηνρψλ εηζεγκέλσλ ζην Σ.Α.Α. παξαηείλεηαη κέρξη 31.12.2012. Λα ππελζπκίζνπκε φηη 

απηφο ν θφξνο θαζηεξψζεθε επί θπβέξλεζεο Θαξακαλιή.  
  

 Όζνη εηζπξάηηνπλ κεγάια κεξίζκαηα από Α.Δ. θαη Δ.Ξ.Δ. Γηαηί ε αξρή ηεο θνξνιφγεζεο φισλ ησλ 
εηζνδεκάησλ, αλεμαξηήησο πεγήο, κε ηελ θιίκαθα θπζηθψλ πξνζψπσλ πεηηέηαη ζην θαιάζη ησλ αρξήζησλ κε ηε 
ζεζκνζέηεζε θφξνπ 21% γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011.  
  

 Όζνη είραλ πξαγκαηηθά κεγάια εηζνδήκαηα. Γηαηί νη αλψηαηνη ζπληειεζηέο ζηε θνξνινγία 

εηζνδήκαηνο δελ απμήζεθαλ. 
  

 Όζνη έβγαιαλ ηα ρξήκαηά ηνπο ζην εμσηεξηθό. Γηαηί θαλείο δελ απνθάζηζε λα επηβάιεη θόξν 

εμόδνπ θεθαιαίσλ απφ ηε ρψξα, πνπ ηζρχεη ζε άιιεο ρψξεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηηο ΖΞΑ. 
  
Ζ ΛΓ θαη ην ΞΑΠΝΘ θεύγνπλ θαη παξαδίδνπλ ηελ νηθνλνκία ζε θαηάξξεπζε θαη ηα δεκφζηα ηακεία άδεηα.  
Θαη αληί λα πξνηείλνπλ θάπνηα αμηφπηζηε ιχζε ζηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνχξγεζαλ, πεξηθέξνπλ ηα απνηειέζκαηα 
ηεο πνιηηηθήο ηνπο σο θφβεηξν γηα λα ζπλερίζνπλ ηελ ίδηα πνιηηηθή.  
Ξξνζπαζνχλ λα θνβίζνπλ ηνλ θφζκν γηα λα κεηψζνπλ φζν κπνξνχλ ηε δηαγξαθφκελε λίθε ηνπ ΠΟΗΕΑ-ΔΘΚ ζηηο 
εθινγέο ηεο 17εο Ηνπλίνπ. 
Ζ ΛΓ κε ην ΞΑΠΝΘ θεύγνπλ καδί κε ηα ππνζηεξίγκαηά ηεο δηαπινθήο ηνπο θαη έξρεηαη ην αχξην ηεο ειπίδαο γηα 
κηα δσή κε αμηνπξέπεηα θαη πξννπηηθή. 
Έξρεηαη ν ΠΟΗΕΑ-ΔΘΚ. 
Δξρόκαζηε γηα λα απνθαηαζηήζνπκε ηε Γεκνθξαηία, ηε ιατθή θπξηαξρία θαη ηα θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα ηεο ρψξαο. 
Γελ απαληάκε ζηε γθξίδα δηαθήκηζε θαη ηελ πνιηηηθή αληηπαξάζεζε ηεο ζήςεο θαη ηεο παξαθκήο πνπ πξνζπαζεί λα 
επηβάιεη ε ΛΓ. 
Έρνπκε ηελ πνιηηηθή θαη ηδενινγηθή απηνπεπνίζεζε ηεο ήξεκεο δύλακεο πνπ ζέιεη, μέξεη θαη κπνξεί λ’ 
αιιάμεη ηε κνίξα ηνπ ιανύ θαη ηνπ ηόπνπ. 
Θέισ, ζ‟ απηφ ην ζεκείν, λα μεθαζαξίζσ νξηζκέλεο ζέζεηο αξρήο θαη άκεζεο εθαξκνγήο απφ ην θπβεξλεηηθφ 
καο πξφγξακκα: 

 Θα ζρεκαηίζνπκε έλα κηθξό θαη επέιηθην ππνπξγηθό ζπκβνύιην, 

 Θα βάινπκε ηέινο ζηηο ζηξαηηέο ησλ ζπκβνύισλ πνπ ππνθαζηζηνχλ ηε δεκφζηα δηνίθεζε, 

επηθαιχπηνληαο θαη απνλεπξψλνληαο ηα πην άμηα ζηειέρε ηεο. Πε απηνχο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο θνκκαηηθφ θξάηνο ελ 
θξάηεη, θαη, ζπλήζσο, πξνζθέξνπλ ιίγα ζε ζρέζε κε ηηο πςειέο ακνηβέο ηνπο, 

 Θα δψζνπκε εκπηζηνζύλε ζηε δεκόζηα δηνίθεζε θαη ζα αμηνπνηήζνπκε ηα ζηειέρε ηεο ζην ζρεδηαζκφ 

θαη ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ, αλεμάξηεηα απφ ηε θνκκαηηθή ηνπο ηνπνζέηεζε. 

 Θα βάινπκε κε απνθαζηζηηθφηεηα ηέινο ζην πνιηηηθά απαξάδεθην θαη θνηλσληθά πξνθιεηηθό 

θαηλόκελν ησλ ρξπζνθάλζαξσλ θνκκαηηθώλ δηνηθεηψλ θαη εληεηαικέλσλ ζηηο ΓΔΘΝ θαη ζηηο ηξάπεδεο ππφ 
ηνλ έιεγρν ηνπ Γεκνζίνπ. Ρέινο ζηα golden boys κε ην δεκόζην δαλεηθό ρξήκα. 
Θέισ, επίζεο, λα μεθαζαξίζσ φηη πξώηε πξάμε ηεο θπβέξλεζεο ηεο Αξηζηεξάο, ακέζσο κφιηο ζπγθξνηεζεί ε λέα 
Βνπιή, ζα είλαη ε αθύξσζε ηνπ Κλεκνλίνπ θαη ησλ εθαξκνζηηθώλ λόκσλ ηνπ. 
Θα ην αληηθαηαζηήζνπκε κε ην Δζληθό Πρέδην Αλόξζσζεο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε, ηελ 
παξαγσγηθή αλαζπγθξφηεζε θαη ηε δίθαηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε, πνπ έρνπκε επεμεξγαζηεί. 
Ακέζσο κεηά ηελ αθχξσζε ηνπ Κλεκνλίνπ, ε λέα θπβέξλεζε ζα θαηαγγείιεη ηνπο επαρζείο φξνπο θαη ζα δεηήζεη 
ηελ επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηεο δαλεηαθήο ζύκβαζεο.  
Δηδηθφηεξα, ζε όηη αθνξά ηε βηώζηκε αληηκεηώπηζε ηεο θξίζεο δεκόζηνπ ρξένπο ηεο ρώξαο ζα 
αλαδεηήζεη επξσπατθή ιύζε. 
Σσξίο θνηλή επξσπατθή ιχζε ζην πξφβιεκα ηνπ ζπζζσξεπκέλνπ ρξένπο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο αλάπηπμεο, 
ε Διιάδα δελ κπνξεί λα επηηχρεη ηαπηφρξνλα ηε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή θαη ηελ επίηεπμε πξσηνγελνχο 
πιενλάζκαηνο, ηελ πιεξσκή ησλ ηφθσλ γηα ην ζπζζσξεπκέλν ρξένο, θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε δεκνζίσλ 
επελδχζεσλ θαη δεκνζίσλ πνιηηηθψλ. 
Ξξφθεηηαη γηα κηα άιπηε εμίζσζε. 
Γηα απηφ θαη ζα δηεθδηθήζνπκε λέα αλαδηαπξαγκάηεπζε ηνπ ρξένπο, κε ζηφρν ηε δξαζηηθή κείσζή ηνπ, ή 
έλα κνξαηόξηνπκ γηα ην ρξένο θαη αλαζηνιή πιεξσκψλ ησλ ηφθσλ, έσο φηνπ δηακνξθσζνχλ ζπλζήθεο 
ζηαζεξνπνίεζεο θαη αλάθακςεο ηεο νηθνλνκίαο. 
Ρν χςνο εμππεξέηεζεο ηνπ ρξένπο ζα πξέπεη, επίζεο, λα ζπλδεζεί κε ην ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο 
νηθνλνκίαο, δειαδή κε ην ξπζκφ αχμεζεο ηνπ ΑΔΞ (ξήηξα αλάπηπμεο). 
Ξαξάιιεια, ε θπβέξλεζε ηεο Αξηζηεξάο: 
I.   ζα θαηαξγήζεη άκεζα ηελ Ξξάμε πνπξγηθνύ Ππκβνπιίνπ κε αξηζκό 6-28/2/2012, κε ηελ νπνία 
κεηψζεθαλ ν θαηψηεξνο κηζζφο θαηά 22% (32% γηα ηνπο λένπο κέρξη 25 εηψλ), θαζψο θαη ηα επηδφκαηα αλεξγίαο, 
αζζέλεηαο θαη κεηξφηεηαο θαη θαηαξγήζεθαλ νη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο. Θα επαλαθέξεη ηνλ θαηψηαην κηζζφ ζηα 



€751 επξψ θαη ην επίδνκα αλεξγίαο ζηα €461,5 επξψ.  
Ρν επίδνκα αλεξγίαο ζα ρνξεγείηαη γηα δηπιάζην ρξφλν απφ ην ζεκεξηλφ (δχν ρξφληα).  
Θα άξεη ηελ θαηάξγεζε ηεο κεηελέξγεηαο θαη ζα επαλαθέξεη ηελ ππνρξεσηηθή επεθηαζηκόηεηα ησλ θιαδηθψλ 
ζπκβάζεσλ, 
II.   ζα θαηαξγήζεη ηηο εηδηθέο επηβαξύλζεηο (ραξάηζηα) γηα ηα κηθξνκεζαία εηζνδήκαηα θαη πξψηα απ‟ φια 
γηα ηνπο άλεξγνπο, ηνπο ρακειφκηζζνπο, ηνπο ρακεινζπληαμηνχρνπο θαη φζνπο δνπλ ζηα φξηα ηεο θηψρεηαο, 
III. ζα ζέζεη ζε εθαξκνγή ηξεηο άκεζνπο ζηόρνπο: 
 
1.  ηελ πιηθή αλαθνύθηζε ησλ ζπκάησλ ηεο θξίζεο θαη ηεο κλεκνληαθήο πνιηηηθήο, 
 
2.   ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο γηα ηελ απνηξνπή αθφκε πην καδηθήο θαη αθφκε κεγαιχηεξεο νηθνλνκηθήο 
θαηαζηξνθήο, 
 
3.   ηελ εκπέδσζε αηζζήκαηνο αζθάιεηαο θαη ειπίδαο, κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο γεληθεπκέλεο αλαζθάιεηαο θαη ηε 
δηακφξθσζε νξαηψλ ζεηηθψλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνζδνθηψλ θαη πξννπηηθψλ. 
  
Νη ηξεηο απηνί άκεζνη ζηφρνη ζα επηηεπρζνχλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ εθπνλεκέλνπ ζρεδίνπ ηνπ ΠΟΗΕΑ-ΔΘΚ γηα 
ηε ξεαιηζηηθή, απνηειεζκαηηθή θαη θνηλσληθά δίθαηε δεκνζηνλνκηθή ζηαζεξνπνίεζε.  
Ρν ζρέδην πξνβιέπεη ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ πξσηνγελώλ δαπαλώλ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΞ, θαη‟ ειάρηζην ζην 
επίπεδν ηνπ 43% - έλαληη κείσζεο θάησ ηνπ 36% ηνπ ΑΔΞ σο ζπλέπεηα ηνπ Κλεκνλίνπ – θαη, θαηά κέγηζην, ζην 
ζεκεξηλφ κέζν φξν ηεο Δπξσδψλεο, ηνπ 46%.  
Ζ ζηαζεξνπνίεζε ησλ δαπαλψλ ζα πξέπεη λα θαιπθζεί απφ ηελ αχμεζε ησλ δεκφζησλ εζφδσλ, ηα νπνία πζηεξνχλ 
ζεκαληηθά απφ ην κέζν φξν ηεο Δπξσδψλεο (41% ηνπ ΑΔΞ έλαληη 45%). 

Ζ πξνζαξκνγή πνπ πξνηείλνπκε ζα πξνέιζεη από ηε θνξνιόγεζε ηνπ πινύηνπ θαη ησλ πςειώλ 
εηζνδεκάησλ, κε ζηόρν ηελ αύμεζε ησλ εζόδσλ από άκεζνπο θόξνπο ζηα κέζα επξσπατθά επίπεδα 
(δειαδή +4% ηνπ ΑΔΞ) ζε νξίδνληα ηεηξαεηίαο (κε ζηφρν αχμεζε 1% ηνπ ΑΔΞ θάζε ρξφλν). 
 Απηφ πξνυπνζέηεη ηε ξηδηθή κεηαξξύζκηζε ηνπ θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο, ψζηε λα εληνπίδεηαη ην εηζφδεκα 
θαη ε πεξηνπζία θάζε πνιίηε θαη λα θαηαλέκεηαη δίθαηα ην θνξνινγηθφ βάξνο. 
Πηα ελδεηθηηθά κέηξα γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ πξσηνγελψλ δαπαλψλ πεξηιακβάλνληαη: 
-        ην άκεζν πάγσκα ησλ κεηώζεσλ ζε θνηλσληθέο δαπάλεο, κηζζνύο θαη ζπληάμεηο, ψζηε λα ζηακαηήζεη 
ε πεξηζσξηνπνίεζε ησλ ρακειψλ εηζνδεκάησλ θαη ε ππνβάζκηζε ησλ κεζαίσλ, 
-        ε ξηδηθή επαλεμέηαζε θαη αλαθαηαλνκή ησλ δεκόζησλ δαπαλώλ, ψζηε νη πφξνη πνπ ζα 
εμνηθνλνκεζνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ δεκφζησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, 
-        ε ιεηηνπξγία θαη ελίζρπζε ηεο θεληξηθήο αξρήο θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ πνπ ζα ειέγρεη ηελ θνζηνιόγεζε 
ησλ αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ πνπ αγνξάδεη ην θξάηνο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, 
-       ε εθαξκνγή θαη επέθηαζε ησλ ξπζκίζεσλ πνπ εμππεξεηνχλ ηνλ άκεζν έιεγρν ησλ δαπαλώλ, φπσο 
ε δηαύγεηα, ε ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζεθαη ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ 
δεκφζησλ δαπαλψλ. 
  
Πηα ελδεηθηηθά κέηξα γηα ηελ αχμεζε ησλ δεκφζησλ εζφδσλ πεξηιακβάλνληαη: 
-        ε πινπνίεζε πιήξνπο θαη θαζνιηθνύ πεξηνπζηνιόγηνπ, φπνπ ζα απνηππψλεηαη  ε πεξηνπζία φισλ ησλ 
Διιήλσλ ππεθφσλ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, ζε φιεο ηηο κνξθέο θηλεηνχ θαη αθίλεηνπ πινχηνπ. Θαζψο θαη ε 
ζέζπηζε απζηεξψλ πνηλψλ δήκεπζεο κέξνπο ηεο πεξηνπζίαο γηα φζνπο ζπιιακβάλνληαη λα δειψλνπλ ςεπδψο ηα 
πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία. 
-        ε αιιαγή ησλ θνξνινγηθώλ ζπληειεζηώλ θαη ηεο θιίκαθαο ησλ εηζνδεκάησλ θπζηθώλ θαη 
λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη ε πξνζαξκνγή ηνπο ζην κέζν επξσπατθφ επίπεδν, ψζηε λα επηηεπρζεί αχμεζε ησλ 
εζφδσλ κε ειάθξπλζε ησλ θησρφηεξσλ θαη επηβάξπλζε ησλ πινπζηφηεξσλ 
-        ε επαλεμέηαζε όισλ ησλ εηδηθώλ θνξνινγηθώλ θαζεζηώησλ θαη ε απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο 
θνξνδηαθπγήο, 
-        ε ζηαδηαθή κείσζε ζπληειεζηώλ ΦΞΑ θαη ε ειαρηζηνπνίεζή ηνπο ζηα δηαηηκεκέλα ηξφθηκα (ςσκί, 
γάια, θιπ). 
  
Δθηηκάηαη, φηη απηφ, φπσο θαη πξνεγνχκελν κέηξν, ζα έρνπλ ζεηηθφ πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα ζηελ εγρψξηα 
δήηεζε ιφγσ ηεο πςειφηεξεο ξνπήο πξνο θαηαλάισζε ησλ ρακειφηεξσλ εηζνδεκαηηθψλ ζηξσκάησλ, 
-        ν εθζπγρξνληζκόο θαη ε ζηειέρσζε ησλ εθνξηώλ κε εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό θαη ε ελίζρπζε ηνπ 
πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο γηα έιεγρν, δηαζηαχξσζε θαη δηαρξνληθή παξαθνινχζεζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο, 
-        ε Δζληθή Ξξνγξακκαηηθή Ππκθσλία, κε ηνλ θιάδν ηεο λαπηηιίαο θαη ηνλ εθνπιηζηηθφ θφζκν, πνπ ζα 
απμήζεη ηα θνξνινγηθά έζνδα. 
Θα επαλεμεηαζηνχλ απφ κεδεληθή βάζε νη ζρέζεηο αλάκεζα ζην ειιεληθφ θξάηνο, ηε λαπηηιία θαη ηνλ εθνπιηζηηθφ 
θφζκν, κε ζηόρν ηε θαηάξγεζε ησλ πξνθιεηηθώλ 58 δηαθνξεηηθώλ θνξναπαιιαγώλ θαη ηε δεκηνπξγία 
ελφο ζηαζεξνχ θνξνινγηθνχ θαζεζηψηνο πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηε Ππληαγκαηηθή επηηαγή γηα ηε ζπκβνιή ζηα 
θνξνινγηθά βάξε φισλ ησλ Διιήλσλ ππεθφσλ. 
Ξαξάιιεια, ζα θηλεηνπνηήζνπκε πφξνπο γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο αλάπηπμεο ηφζν απφ εζσηεξηθέο όζν θαη 
από εμσηεξηθέο πεγέο. 
Πηηο εζσηεξηθέο πεγέο πεξηιακβάλνληαη: ε δεκηνπξγία όξσλ γηα ηελ επηζηξνθή θαηαζέζεσλ θαη ηε 
ζηαζεξόηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο, ε αχμεζε ησλ πφξσλ απφ ηε ξηδηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ 
θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ αλαπηπμηαθή αλαδηαλνκή ηνπ πινχηνπ, ε πάηαμε ηεο εηζθνξνδηαθπγήο, ε 
αμηνπνίεζε ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ θαη ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ, ε ππνγξαθή δηκεξνχο ζπκθσλίαο κε ηελ Διβεηία γηα 

ηε θνξνιφγεζε ησλ εθεί θαηαζέζεσλ Διιήλσλ πνιηηψλ, πνπ αθφκα εθθξεκεί, θαζψο θαη ε αλαζηνιή 
απνπιεξσκήο ηφθσλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα πξνθχςεη απφ δηαπξαγκάηεπζε. 



Πηηο εμσηεξηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο αλάπηπμεο πεξηιακβάλνληαη: ν επαλαζρεδηαζκόο ηνπ ΔΠΞΑ θαη ε 
αχμεζε ηεο απνξξνθεηηθφηεηάο ηνπ, έλα επξσπατθφ πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο επελδχζεσλ ζηα θξάηε-κέιε ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο χθεζεο θαη ε αλάπηπμε ηεο πνιπκεξνχο νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο, 
σο πηζαλή πεγή λέσλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ. 
  
Φίιεο θαη Φίινη, 
Αλαιακβάλνπκε ηελ επζύλε θαη εγγπόκαζηε: 
- Λα ελψζνπκε ην ιαφ πνπ, κε μεπεξαζκέλεο δηαρσξηζηηθέο γξακκέο απφ ην βαζχ θαη ζθνηεηλφ παξειζφλ ηνπ 
ηφπνπ, πξνζπαζεί λα δηράζεη ε ΛΓ γηα λα θξχςεη ην Κλεκφλην.  
Λα ηνλ ελψζνπκε ζην θπβεξλεηηθφ πξφγξακκα ηνπ ΠΟΗΕΑ, πνπ απεγθισβίδεη ηελ Διιάδα απφ ηελ θξίζε, ηε 
θηψρεηα θαη ηε δηεζλή αλππνιεςία. 
-  Λα κεηαθέξνπκε ζην εμσηεξηθφ ηελ απνθαζηζηηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ λα βγεη απφ ηε θξίζε κε δηθαηνζχλε 
θαη αμηνπξέπεηα – θαη φρη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ηνπο εθβηαζκνχο ησλ πηζησηψλ πνπ πξνζβάινπλ ηελ εζληθή 
καο αμηνπξέπεηα θαη ηελ απαξάκηιιε  πνιηηηζκηθή πξνζθνξά ηεο ρψξαο θαη ηνπ ιανχ καο ζην δηεζλέο γίγλεζζαη. 
-  Λα δεκηνπξγήζνπκε ζπλζήθεο ζηαζεξφηεηαο θαη αζθάιεηαο γηα φινπο ηνπο πνιίηεο. 
-  Λα απνθαηαζηήζνπκε ην δηθαίσκα ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο, θάζε Διιελίδαο θαη θάζε Έιιελα, ζηελ αμηνπξεπή 
δηαβίσζε, ηελ αζθαιή εξγαζία θαη ηε δίθαηε ακνηβή. 
-  Λα έρνπλ φιεο θαη φινη αμηνπξεπή ζχληαμε γηα ηα γεξαηεηά θαη πεξίζαιςε, αλεμάξηεηα απφ ην εηζφδεκά ηνπο. 
- Λα θαιχπηνπκε ηηο κειινληηθέο αλάγθεο ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο απφ ην Ρακείν Δζληθνύ 
Ξινύηνπ θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο. 
Π‟ απηφ ην εηδηθφ, απνθιεηζηηθά δεκφζην ηακείν πνπ ζα δεκηνπξγήζνπκε, ζα κεηαθέξνληαη φια ηα δηθαηψκαηα επί 
ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ ηεο ρψξαο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πηζαλψλ θνηηαζκάησλ 
πδξνγνλαλζξάθσλ, εθφζνλ απνδεηρζνχλ νηθνλνκηθά εθκεηαιιεχζηκα, θαζψο θαη φιε ε εκπνξεχζηκε θηλεηή θαη 

αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ θξάηνπο. 
Έηζη ζα αμηνπνηείηαη ε δεκφζηα πεξηνπζία θαη νη πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο ηεο παηξίδαο καο, κε θνηλσληθή 
αληαπνδνηηθφηεηα θαη κε ην βιέκκα ζηξακκέλν ζηελ αχμεζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ επφκελσλ γελεψλ. 
- Λα πςψζνπκε ακέζσο αζπίδα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο γηα λα αλαζρέζνπκε ηελ αλζξσπηζηηθή θξίζε. 
Κε ην πξφγξακκα άκεζεο εθαξκνγήο πνπ έρνπκε εθπνλήζεη θαη κε ηελ θηλεηνπνίεζε φινπ ηνπ θξαηηθνχ 
κεραληζκνχ.  
Γηα λα αλαθνπθηζηνχλ νη άλεξγνη θαη νη ππναπαζρνινχκελνη, νη άζηεγνη, νη κηθξνζπληαμηνχρνη, νη ρακειφκηζζνη, ηα 
ππεξρξεσκέλα λνηθνθπξηά θαη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. 
- Λα εθαξκφζνπκε ηελ πξφηαζή καο γηα ηελ νιηθή ή κεξηθή δηαγξαθή ησλ δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ ησλ 
ππεξρξεσκέλσλ λνηθνθπξηώλ θαη ησλ ππεξρξεσκέλσλ επηρεηξήζεσλ. 
Αλάινγα κε ηε κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο ή ηνπ ηδίξνπ πνπ έρνπλ ππνζηεί απφ ηε ζχλαςε ηνπ δαλείνπ κέρξη ζήκεξα. 
- Λα αλαπξνζαλαηνιίζνπκε ηνπο επξσπατθνύο πόξνπο γηα ηε ζηήξημε ηεο αλεξγίαο, ησλ ρακειώλ 
εηζνδεκάησλ, γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «βνήζεηα ζην ζπίηη» θαη άιισλ δνκψλ θαη 
ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο. 
- Λα νξγαλψζνπκε ηελ παξαγσγηθή αλαζπγθξόηεζε ηεο ρώξαο, κε ζηνρεπκέλα αλαπηπμηαθά θίλεηξα γηα 
ηε ζηήξημε αληαγσληζηηθψλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο. 
Θαη ζε απηή ηε θαηεχζπλζε ζα κεηώζνπκε άκεζα ηνλ ΦΞΑ ζηελ εζηίαζε θαη ηνλ ηνπξηζκό. 
- Λα δεκηνπξγήζνπκε ζπλζήθεο πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ηε ζπλέρεηα θαη ηε ζηαζεξόηεηα ηεο γεσξγηθήο 
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 
Κε ηε ξύζκηζε ησλ αγξνηηθώλ ρξεώλ ζηηο ηξάπεδεο, σο κέξνο ηεο ζπλνιηθήο πνιηηηθήο καο γηα έλα δίρηπ 
αζθαιείαο γηα ηνλ θφζκν ηεο ππαίζξνπ.  
Κε ηε δηακόξθσζε ρακειώλ επηηνθίσλ, κέζσ θξαηηθήο επηδφηεζεο ηνπ επηηνθίνπ, γηα βξαρππξφζεζκα δάλεηα 
πνπ ζρεηίδνληαη επζέσο κε ηε ζπλέρηζε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο. 
Κε ηελ έθδνζε γηα ηα επφκελα δχν ρξφληα γηα θάζε αγξφηε, κε ηελ εγγχεζε ηνπ ειιεληθνχ 
δεκνζίνπ, θαιιηεξγεηηθήο θάξηαο κε δηάξθεηα αληίζηνηρε ηεο θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ θαη κε νηθνλνκηθφ 
πιαθφλ βαζηζκέλν ζηα ζηνηρεία ησλ δειψζεσλ θαιιηέξγεηαο ηεο ηειεπηαίαο δηεηίαο.  
Κε ηελ θάξηα απηή, κέζσ κίαο θαη κνλαδηθήο ηξάπεδαο επηινγήο ηνπ αγξφηε, ν ίδηνο ν αγξφηεο ζα επηιέγεη ηνπο 
λφκηκνπο πξνκεζεπηέο ησλ εηζξνψλ ηνπ, νη νπνίνη ζα απνπιεξψλνληαη ην ηίκεκα ησλ πσιήζεψλ ηνπο απεπζείαο 
απφ ηελ ηξάπεδα κέρξη ηνπ πνζνχ ηνπ εγθεθξηκέλνπ πιαθφλ. 
- Λα εζληθνπνηήζνπκε θαη αθνινύζσο λα θνηλσληθνπνηήζνπκε, δειαδή λα ζέζνπκε ππφ δεκόζην 
θνηλσληθό θαη δηαθαλή έιεγρν, ηηο ηξάπεδεο πνπ αλαθεθαιαηνπνηνχληαη απφ ην Ρακείν Σξεκαηνπηζησηηθήο 
Πηαζεξφηεηαο. 
- Λα παγώζνπκε ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο ησλ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ Δζληθή νηθνλνκία Γεκόζησλ 
Νξγαληζκώλ πνπ πέξαζαλ ζην πεξίθεκν Δηδηθφ Ρακείν.  Θαη λα επαλαθέξνπκε ζηαδηαθά θαη αλάινγα κε ηηο 
δπλαηφηεηεο ηεο νηθνλνκίαο, ππφ δεκφζην έιεγρν ζηξαηεγηθέο επηρεηξήζεηο πνπ είηε βξίζθνληαη ζε πνξεία 
ηδησηηθνπνίεζεοείηε έρνπλ ηδησηηθνπνηεζεί (ΓΔΖ, ΝΡΔ, ΝΠΔ, ΔΙΡΑ, ΔΓΑΞ, Κέζα Κεηαθνξάο θ.ιπ.) 
= Λα αλαδηνξγαλώζνπκε ην δεκόζην ηνκέα θαη λα δψζνπκε θίλεηξα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ιεγφκελνπ ηξίηνπ 
ηνκέα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο απηνδηαρείξηζεο. 
- Λα αλαδηνξγαλώζνπκε ηε δεκόζηα δηνίθεζε θαη λα ηε δηαπνηίζνπκε κε ηηο αξρέο ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο 
αμηνθξαηίαο, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηνπ δεκνθξαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο. 
- Λα αληηκεησπίζνπκε ππεχζπλα ηα δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο. 
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε αλάιεςε δηεζλώλ πξσηνβνπιηώλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αηηηψλ ησλ 
κεηαθηλήζεσλ πιεζπζκψλ.  
Ζ δηαπξαγκάηεπζε ελφο λένπ Δπξσπατθνχ Ξιαηζίνπ Κεηαλαζηεπηηθήο Ξνιηηηθήο, κε αλαινγηθή θαη ηζφηηκε 
θαηαλνκή βαξψλ ζηα θξάηε-κέιε θαη κε δηεθδίθεζε νπζηαζηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο επξσπατθήο ζηήξημεο ηεο 

πνιηηηθήο πνπ αζθείηαη ζε εζληθφ επίπεδν.  
Κε ηελ ζηαδηαθή παξαρψξεζε ηαμηδησηηθψλ εγγξάθσλ γηα ην κεγάιν φγθν ησλ κεηαλαζηψλ πνπ επηζπκνχλ λα 
απνρσξήζνπλ απφ ην ειιεληθφ έδαθνο.  



Κε ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ λνκηθνχ θαη ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ λνκηκνπνίεζε ησλ κεηαλαζηψλ πνπ δνπλ θαη 
εξγάδνληαη ζηε ρψξα καο θαη ηελ ηζφηηκε έληαμή ηνπο.  
Κε ηελ απνηειεζκαηηθή πάηαμε ησλ θπθισκάησλ ζχγρξνλεο δνπιείαο-trafficking γπλαηθψλ, παηδηψλ, αλδξψλ, 
αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, θπθισκάησλ πνπ εκπνξεπκαηνπνηνχλ κεηαλάζηεο θαη πξφζθπγεο. 
- Λα βάινπκε ηέινο ζην πνιηηηθό ζύζηεκα ηεο δηαθζνξάο, ηεο δηαπινθήο, ηνπ θνκκαηηζκνύ θαη ηνπ 
ξνπζθεηηνύ. 
Κε ηνλ εθδεκνθξαηηζκό θαη ηε δηαθάλεηα ζηε δνκή ηνπ πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο.  
Κε ηε ζέζπηζε θαλόλσλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ δεκόζηνπ αγαζνύ ησλ ηειενπηηθώλ ζπρλνηήησλ θαη ζηε 
ιεηηνπξγία ησλ ηδησηηθψλ ξαδηνηειενπηηθψλ κέζσλ.  
Κε ηελ αιιαγή ηνπ λόκνπ πεξί επζύλεο ππνπξγώλ – θαη ηδηαίηεξα ησλ δηαηάμεσλ πνπ παξαβηάδνπλ ηελ 
ηζνλνκία θαη ηελ ηζνπνιηηεία.  
Κε ηελ θαζηέξσζε ηεο απιήο αλαινγηθήο.  
- Λα πξνσζήζνπκε κηα λέα αλεμάξηεηε, πνιπδηάζηαηε, ελεξγεηηθά θηιεηξεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή, 
ζηεξηγκέλε ζηηο αξρέο ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ. 
Ζ ππεξάζπηζε ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο εζληθήο αλεμαξηεζίαο ηεο παηξίδαο καο, απνηειεί 
αδηαπξαγκάηεπηε πξνηεξαηφηεηα. 
Ζ ρψξα καο είλαη ηζφηηκν κέινο ηεο Δ.Δ. Απφ απηή ηε ζρέζε απνξξένπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο. 
Ζ ρψξα καο, φκσο, είλαη ηαπηφρξνλα θαη έλαο ζεκαληηθφο πνιηηηζκηθφο, εκπνξηθφο θαη ελεξγεηαθφο θφκβνο ηξηψλ 
επείξσλ ζην Λφηην θαη Αλαηνιηθφ άθξν ηεο Δπξψπεο.   
Ρν παξσρεκέλν δφγκα «αλήθνκελ εηο ηε Γχζε» πνπ κεηαηξάπεθε ζηαδηαθά ζε «παξαδηλφκαζηε εηο ηνπο 
ηζρπξνχο», δε κπνξεί λα ζπλερίδεη λα απνηειεί ππμίδα ηεο εμσηεξηθήο καο πνιηηηθήο. 
- Λα ελεξγνπνηήζνπκε όιεο ηηο αλαγθαίεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ππνγξαθή δηκεξώλ ζπκθσληώλ κε ηηο 
ελδηαθεξφκελεο γεηηνληθέο ρψξεο γηα ηελ θαηνρχξσζε ηνπ αλαθαίξεηνπ δηθαηψκαηφο καο ζηελ νξηνζέηεζε 

Απνθιεηζηηθήο Νηθνλνκηθήο Εψλεο. 
- Λα αγσληζηνύκε γηα λα εδξαηώζνπκε ηελ εηξήλε θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ επαίζζεηε πεξηνρή ηεο 
Λνηηναλαηνιηθήο Κεζνγείνπ. 
 Λα ζπλεξγαζηνχκε επνηθνδνκεηηθά κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο, πάληνηε ζηα πιαίζηα ηνπ ζεβαζκνχ ζην δηεζλέο δίθαην 
θαη ησλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ πνπ απηφ νξίδεη. 
Πε απηά ηα πιαίζηα ζα επηρεηξήζνπκε λα γπξίζνπκε ζειίδα ζηηο ζρέζεηο ηεο ρψξαο καο κε ηε Ρνπξθία. 
Δπηζπκνχκε δηαθαψο ηε βειηίσζε ησλ ζρέζεψλ καο θαη ζα πξάμνπκε φηη είλαη δπλαηφλ ζε απηή ηε θαηεχζπλζε. 
Ξηζηεχνπκε πσο θαη νη δχν ιανί πιήξσζαλ βαξχ ηίκεκα απφ ην ςπρξφ πφιεκν πνπ ζπλερίδεηαη επη δεθαεηίεο ζην 
Αηγαίν. 
Γψζακε έηζη ηελ επθαηξία ζε ηξίηεο δπλάκεηο θαη ζε κεγάια ζπκθέξνληα λα εθκεηαιιεπηνχλ ηνλ αληαγσληζκφ γηα 
λα απμήζνπλ ηα θέξδε ησλ πνιεκηθψλ ηνπο βηνκεραληψλ. 
Απηφο ν αληαγσληζκφο πξέπεη λα ζηακαηήζεη. 
Ζ εηξήλε πξέπεη λα επηθξαηήζεη. 
Αιιά ε εηξήλε ρξεηάδεηαη δχν. 
Ζ ρψξα καο, αιιά θαη ε Θχπξνο ππνζηήξημε θαη ππνζηεξίδεη ηελ Δπξσπατθή πξννπηηθή ηεο Ρνπξθίαο. 
Γελ είδακε φκσο κέρξη ζήκεξα θάπνην απνθαζηζηηθφ βήκα απφ ηελ άιιε κεξηά, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 
κεγάισλ αδηθηψλ.  
Νχηε θαλ θάπνην ζεηηθφ βήκα πξνο ηε δίθαηε επίιπζε ηνπ Θππξηαθνχ, παξά ηηο εηιηθξηλείο πξνζπάζεηεο ηνπ 
πξφεδξνπ Σξηζηφθηα. 
Ζ αιήζεηα είλαη φηη δε ζα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε πνιιά πξάγκαηα, αλ θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά ηνπ Αηγαίνπ δελ 
ππάξμεη αληαπφθξηζε. 
Ζ πξνζέγγηζε θαη ε ζπλεξγαζία ρξεηάδνληαη εθαηέξσζελ βήκαηα, δελ γίλνληαη κνλνκεξψο. 
Πε απηή ηε θαηεχζπλζε ζα πξνηείλνπκε ζηνπο γείηνλεο άκεζα λα πξνρσξήζνπκε ζε κνξαηόξηνπκ ζηηο 
πεξαηηέξσ αγνξέο κείδνλσλ ακπληηθώλ ζπζηεκάησλ. 
Θαη ζα πεξηκέλνπκε λα δνχκε θαη λα αμηνινγήζνπκε ηηο εηιηθξηλείο ηνπο πξνζέζεηο. 
- Λα εξγαζηνχκε πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπκε ζε κηα ακνηβαία απνδεθηή ιύζε ζηε δηαθνξά γηα ην όλνκα 
ηεο Ξ.Γ.Γ.Κ., ζην πιαίζην ηνπ ΝΖΔ. Ιύζε ζύλζεηεο νλνκαζίαο κε γεσγξαθηθό πξνζδηνξηζκό γηα όιεο 
ηηο ρξήζεηο. 
  
Φίιεο θαη Φίινη,  
Θαηαζέηνπκε ζήκεξα ζηελ θξίζε ηνπ ειιεληθνχ ιανχ έλα νινθιεξσκέλν θαη ζπλεθηηθφ θπβεξλεηηθφ πξφγξακκα.  
Έλα πξφγξακκα πνπ πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο, δηαξζξσκέλεο θαη ζε κεγάιν βαζκφ ζπκπιεξσκαηηθέο 
ξηδνζπαζηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, πνιηηηθέο παξεκβάζεηο θαη κέηξα εθαξκνγήο κε άκεζε, βξαρππξφζεζκε θαη 
κεζνπξφζεζκε απφδνζε. 
Γελ ηζρπξηδφκαζηε πσο ιεθηά ππάξρνπλ. 
Γελ ζα θαηαθεχγακε πνηέ ζ‟ απηήλ ηε ρπδαηφηεηα.  
Ν ειιεληθφο ιαφο δελ δεηάεη ρξήκαηα σο επαίηεο.  
Εεηάεη εξγαζία γηα λα απνθηήζεη ηα πξνο ην δελ.  
Εεηάεη λα θαιχπηνληαη νη βαζηθέο αλάγθεο ηνπ.  
Γηαβεβαηψλνπκε, φκσο, φηη πφξνη κπνξνχλ λα εμνηθνλνκεζνχλ.  
Σσξίο ηηο ζηπγλέο πεξηθνπέο ηνπ Κλεκνλίνπ. 
Δίλαη έλα θπβεξλεηηθφ πξφγξακκα πνπ ζα εγθξίλεη ν ιαφο ζην ηειεπηαίν, θξίζηκν θαη απνθαζηζηηθφ δεκνςήθηζκα 
ηεο 17εο Ηνπλίνπ γηα ην Κλεκφλην. 
Έλα θπβεξλεηηθφ πξφγξακκα πνπ ζέηεη πξψην εζληθφ ζηφρν ηεο απνθαηάζηαζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη ηεο 
αμηνπξέπεηαο θάζε ειιελίδαο θαη θάζε Έιιελα. 

Ν ΠΟΗΕΑ-ΔΘΚ δηαζέηεη ην άμην θαη εμεηδηθεπκέλν ζηειερηθφ δπλακηθφ, θνξπθαίνπο επηζηήκνλεο θαη 
παλεπηζηεκηαθνχο, κε δηεζλή θαηαμίσζε, πνιηηηθή εκπεηξία θαη αγσληζηηθή εηνηκφηεηα λα εθαξκφζνπλ κε επηηπρία 
απηφ ην θπβεξλεηηθφ πξφγξακκα. 



Ζ Διιάδα κπνξεί θαη πξέπεη λα γίλεη πξσηνπφξα δχλακε αιιαγήο ζηελ Δπξψπε. 
Νη Διιελίδεο θαη νη Έιιελεο αμίδνπλ έλα θαιχηεξν κέιινλ. 
Έρνπλ δηθαίσκα ζην φλεηξν λα δήζνπλ κε αμηνπξέπεηα ζηε παηξίδα καο, έρνπλ δηθαίσκα ζηε ειπίδα. 
Δκείο θαινχκε φιν ην ιαφ λα ελσζεί, κε ινγηζκφ θαη κε φλεηξν γηα λα αλνίμνπκε δξφκν ζηελ ειπίδα. 
Παο επραξηζηψ γηα ηε ζεκεξηλή παξνπζία ζαο. 

 

ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΡΝ ΠΟΗΕΑ/ΔΘΚ ΓΗΑ ΡΖΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΑΞΝ ΡΝΛ ΓΗΑΛΛΖ 

ΓΟΑΓΑΠΑΘΖ  

Ππληξφθηζζεο θαη Πχληξνθνη, Φίιεο θαη Φίινη 
Ν Ξξφεδξνο ηεο Θ.Ν. Αιέμεο Ρζίπξαο παξνπζίαζε κεγάιν κέξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνγξάκκαηφο καο θαη θπξίσο ηε 
ινγηθή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απηφ επηηξέπεη ζε κέλα λα ζηαζψ ζε νξηζκέλα κφλν ζεκεία. Αθνχγνληαο ηνλ θ. Πακαξά 
ρζεο αιιά θαη άιιεο θνξέο λα δηαβάδεη καθξνχο θαηαιφγνπο κέηξσλ, ληψζσ ηελ αλάγθε λα εμεγήζσ ηη ελλννχκε 
εκείο φηαλ ιέκε πξφγξακκα. 
  

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΘΑΗ ΑΜΗΔΠ 

1.      Γηα εκάο ην πξφγξακκα πάεη πέξα απφ ηα ζπλζήκαηα θαη πέξα απφ ηα ζπγθεθξηκέλα κέηξα, παξφιν πνπ 
ρξεηάδνληαη θη απηά. Γηα εκάο πξφγξακκα ζεκαίλεη αμίεο, αξρέο, μεθάζαξνπο πξνζαλαηνιηζκνχο, ζηαζεξέο 
γξακκέο. Θαη ην δηθφ καο πξφγξακκα ζηεξίδεηαη αθξηβψο ζηηο αμίεο ηεο αιιειεγγχεο, ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο 
ειεπζεξίαο, ηεο ηζφηεηαο, ηεο νηθνινγηθήο ππεπζπλφηεηαο. Κε απηέο ηηο αμίεο ζα δηαρεηξηζηνχκε, αλ ρξεηαζηεί, 
αθφκα θαη εληειψο πεδά πξάγκαηα. 
2.      Ξξφγξακκα γηα εκάο ζεκαίλεη, επίζεο, ηξφπν ζθέςεο, ηξφπν αλάιπζεο, θαηαλφεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, 
ηεξάξρεζεο ησλ αλαγθψλ θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ. Γηα εκάο ινηπφλ νη αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ είλαη πάλσ απφ ηα 
θέξδε θαη πάλσ απφ θάζε ηδηνηειέο ή κεξηθφηεξν ζπκθέξνλ. 
3.      Ξξφγξακκα γηα καο ζεκαίλεη δηάινγν. Γηάινγνο επηζηεκνληθφο, θνηλσληθφο, πνιηηηθφο, δηάινγνο κε ηα 
θηλήκαηα, δηάινγνο κε ηνπο πνιίηεο. Θέινπκε λα ζπλδηακνξθψλνπκε ην πξφγξακκά καο κέζα απφ ηέηνην δηάινγν. 
4.      Ξξφγξακκα αθφκα ζεκαίλεη δηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο θνηλσληθψλ ζπκκαρηψλ. Ππλαηλέζεσλ απφ ηα θάησ. Ρν 
λα ελψζνπκε ην ιαφ είλαη θαη ζέκα πξνγξάκκαηνο. Ρν πξφγξακκά καο ινηπφλ είλαη ε βάζε, ε πξνγξακκαηηθή 
απνηχπσζε κηαο πιαηηάο θνηλσληθήο ζπκκαρίαο αλάκεζα ζηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο, ηνλ θφζκν ηεο γλψζεο, ηνπ 
πνιηηηζκνχ θαη ηεο λενιαίαο. Δίλαη κηα θνηλσληθή ζπκκαρία γηα λα απνηξέςνπκε ηελ πεξαηηέξσ πηψρεπζε ηεο 
θνηλσλίαο. Γηα λα απνηξέςνπκε ηελ πεξαηηέξσ δηάιπζε ηνπ παξαγσγηθνχ ηζηνχ. Γηα λα βξνχκε ην δξφκν ηεο 
αλφξζσζεο θαη ηεο ειπίδαο. 

5.      πφ απηή ηελ έλλνηα ινηπφλ, ην πξφγξακκα γηα εκάο είλαη κηα δηαξθήο δηαδηθαζία. Γελ είλαη έλα ζηαηηθφ θαη 
αηψλην θείκελν. Δίλαη κηα δηαξθήο πξνζπάζεηα, αλνηρηή ζε λέεο ηδέεο θαη θαηλνηφκεο δξάζεηο. 
6.      Ρέινο, φηαλ ιέκε πξφγξακκα ελλννχκε κηα πνιηηηθή δηαδηθαζία. Κηα δηαδηθαζία φρη απιά δηαρείξηζεο ηεο 
ζπγθπξίαο, αιιά αλνίγκαηνο λέσλ δξφκσλ, θαη αθξηβψο απηφ θάλεη ην πξφγξακκά καο. Ξξνζπαζεί λα αλνίμεη λένπο 
δξφκνπο. Ξξνζπαζεί λα πξνιάβεη θηλδχλνπο. Ξξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη θαη λα αμηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο. 
  

ΝΗ ΠΡΝΣΝΗ ΚΑΠ 

Ρν δεχηεξν ζεκείν ζην νπνίν ζα ήζεια λα αλαθεξζψ είλαη νη πνιηηηθνί ζηφρνη ηνπ νηθνλνκηθνχ καο πξνγξάκκαηνο. 
πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, δηθή καο επηινγή δελ είλαη ε έμνδνο απφ ην επξψ, νχηε φκσο κπνξνχκε λα 
ζπλαηλέζνπκε ζηε ζπλέρηζε κηαο πνιηηηθήο ε νπνία δελ εγγπάηαη ηελ επηβίσζε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο ρψξαο. Ν 
ΠΟΗΕΑ πξνηείλεη ζηνλ ειιεληθφ ιαφ, αιιά θαη ζηνπο ιανχο ηεο Δπξψπεο, ηε κφλε ξεαιηζηηθή δηέμνδν, ε νπνία 
ζπλίζηαηαη ζε κηα λέα έληηκε, δεζκεπηηθή ζπκθσλία κε ηνπο ζεζκνχο θαη ηνπο ιανχο ηεο ΔΔ ε νπνία ζα επηηξέςεη 
λα εθπιεξψζνπκε 3 ζηνηρεηψδεηο ζηφρνπο. 
Ν πξψηνο είλαη ε αλαθνχθηζε ηνπ θφζκνπ πνπ ππνθέξεη, ησλ ζπκάησλ ηεο θξίζεο. Ν δεχηεξνο είλαη ε 
ζηαζεξνπνίεζε θαη ε αλάθακςε. Θαη ν ηξίηνο είλαη ε εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο ξηδνζπαζηηθψλ 
κεηαξξπζκίζεσλ θαη κεηαζρεκαηηζκψλ κέζα απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα ππάξμεη ε νπζηαζηηθή επαλέληαμε ηεο ρψξαο 
καο ζην επξσπατθφ γίγλεζζαη θαη ζηνλ δηεζλή θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο. 

Ξώο ζα επηηύρνπκε απηνύο ηνπο 3 ζηόρνπο; 

Ρνλ πξψην ζηφρν ζα ηνλ επηηχρνπκε κε ζπγθεθξηκέλα κέηξα άκεζεο πινπνίεζεο θαη άκεζεο απφδνζεο, κε ηα νπνία 
ζα επηδηψμνπκε λα ακβιχλνπκε ηνλ πφλν –αο ην πσ έηζη- φζσλ έρνπλ ππνθέξεη ηφζν πνιχ απφ ηελ θξίζε θαη ηελ 
πνιηηηθή ησλ Κλεκνλίσλ. Θαη αλαθέξνληαη ζην πξφγξακκά καο ηέηνηα κέηξα. 
Ν δεχηεξνο ζηφρνο έρεη λα θάλεη κε ηελ αλάθακςε θαη ηε ζηαζεξνπνίεζε θαη είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο θαη 
πξνυπφζεζε γηα λα πινπνηεζνχλ ηα άιια κέηξα. Γελ κπνξνχκε λα θάλνπκε ζνβαξέο κεηαξξπζκίζεηο ζε έλα 
πεξηβάιινλ θαηάξξεπζεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο. Ρελ αλάθακςε θαη ηε ζηαζεξνπνίεζε ζα ηελ 
επηδηψμνπκε κε ην πάγσκα ησλ κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ζε πεξαηηέξσ κεηψζεηο κηζζψλ θαη θνηλσληθψλ δαπαλψλ, κε 
ην ζηακάηεκα ηεο βίαηεο αλαδηαλνκήο ζε βάξνο ησλ αδπλάησλ, κε δέζκε κέηξσλ κε ηα νπνία ζα επηδηψμνπκε ηελ 
αλάθακςε ησλ επελδχζεσλ, ησλ δεκφζησλ θαηαξρήλ αιιά θαη θάζε κνξθήο επέλδπζεο, θαη ηελ αλάθακςε ηεο 
απαζρφιεζεο, κε έλα λέν δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην γηα δίθαηε θαη βηψζηκε κείσζε ησλ ειιεηκκάησλ. 
Πε φ,ηη αθνξά ηνλ ηξίην ζηφρν, ηνλ πεξηνξηζκφ δειαδή ηεο αλαζθάιεηαο θαη ηελ αλαγέλλεζε ηεο ειπίδαο θαη ηηο 
πξννπηηθέο γηα νιφθιεξε ηελ θνηλσλία: Απηφλ ην ζηφρν ζα ηνλ επηδηψμνπκε κε ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ θπξηαξρηθνχ 



δηθαηψκαηνο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ λα απνθαζίδεη γηα ηηο ηχρεο ηνπ. Απφ ην κλεκφλην θξαηάκε ηα πξνβιήκαηα. Λαη, 
έρνπκε πξφβιεκα δεκφζηνπ ειιείκκαηνο, λαη, έρνπκε πξφβιεκα ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ, λαη, έρνπκε πξφβιεκα 
δηαθζνξάο – δελ πεξηκέλνπκε ην κλεκφλην λα ην κάζνπκε απηφ. Λαη, έρνπκε πξφβιεκα δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
ηνπ θξάηνπο. Ρηο ιχζεηο, ηνπο ζηφρνπο, ηνπο ξπζκνχο, ηα κέηξα πξέπεη λα ηα απνθαζίζεη θαη ζα ηα απνθαζίζεη ν 
ειιεληθφο ιαφο. Κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ κλεκνλίνπ κε έλα ζρέδην αλφξζσζεο ηεο θνηλσλίαο, αλαζπγθξφηεζεο 
ηεο νηθνλνκίαο θαη δίθαηεο πξνζαξκνγήο. Κε ηε ξχζκηζε ηνπ ρξένπο θαη ησλ φξσλ κειινληηθήο ρξεκαηνδφηεζεο 
ηεο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο. 

Γηαηί λένπ ηύπνπ κεηαξξπζκίζεηο θαη κεηαζρεκαηηζκνί; 

Ρν ηξίην ζεκείν ζην νπνίν ζέισ λα αλαθεξζψ είλαη γηαηί κεηαξξπζκίζεηο; Βέβαηα, εκείο εδψ κηιάκε γηα 
κεηαξξπζκίζεηο κε εληειψο δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν. Άθνπζα ηνλ θ. Πακαξά λα κηιάεη γηα κέηξα, κέηξα, κέηξα. 
Βεβαίσο ρξεηάδνληαη κέηξα, αιιά ζηε ρψξα πνπ δνχκε ην πξψην Ξξνεδξηθφ Γηάηαγκα γηα λα γίλεη θηεκαηνιφγην 
εμεδφζε ην 1831 απφ ηνλ πξψην θπβεξλήηε ηεο ρψξαο καο, ηνλ Θαπνδίζηξηα. Αθφκα θαη ζήκεξα δελ έρνπκε 
νινθιεξσκέλν θηεκαηνιφγην. 
Ζ πξψηε εμαγγειία λα ζρεκαηηζηεί πεξηνπζηνιφγην έγηλε απφ ηνλ Σαξίιαν Ρξηθνχπε ην 1893. Δίκαζηε ζην 2012 θαη 
αθφκα δελ έρνπκε πιήξεο θαη θαζνιηθφ πεξηνπζηνιφγην. 
Ζ πξψηε ζεκαληηθή πξνζπάζεηα δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο έγηλε απφ ηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν. Αθφκα θαη ζήκεξα 
δνχκε ηα κπαιψκαηα εθείλεο ηεο κεηαξξχζκηζεο. Ζ πξψηε ζνβαξή ζπδήηεζε γηα κηα γεληθφηεξε νπζηαζηηθή 
θνξνινγηθή κεηαξξχζκηζε έγηλε ην 1955 απφ ηνλ Βαξβαξέζν, έλαλ αζηφ νηθνλνκνιφγν. Αθφκα δελ έρεη πινπνηεζεί 
ε θνξνινγηθή κεηαξξχζκηζε πνπ πξφηεηλε ν Βαξβαξέζνο. 
Ξφηε ζα ηα θάλνπκε ινηπφλ απηά; Αλ φρη ηψξα, πφηε; 
Θαη πνηνο ζα ηα θάλεη απηά, αλ φρη κηα θπβέξλεζε ηεο Αξηζηεξάο; 
Ν δεχηεξνο ιφγνο είλαη φηη ε θξίζε πνπ δνχκε δελ είλαη απιψο κηα θξίζε δηαρείξηζεο, αιιά είλαη κηα θξίζε ηνπ ίδηνπ 
ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπνκέλσο, γηα λα εγγπεζνχκε ηα ζπκθέξνληα ησλ εξγαδνκέλσλ, γηα λα εγγπεζνχκε ηα 

δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ, απηφ δελ κπνξνχκε λα ην θάλνπκε κε ηε ζπληήξεζε ή ηελ αλαζηήισζε ηνπ 
θαηαξξένληνο παιηνχ ζπζηήκαηνο. Απηφ ζα ην θάλνπκε ζηε βάζε ελφο λένπ κνληέινπ αλάπηπμεο, ελφο λένπ 
θνηλσληθνχ κνληέινπ, ελφο λένπ εξγαζηαθνχ πξνηχπνπ, θαη ζε απηφ απνζθνπνχκε κε ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ 
πξνηείλνπκε. 
Ν ηξίηνο ιφγνο είλαη φηη, κέζα απφ ηε δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο απφ ην θαχιν δηθνκκαηηθφ ζχζηεκα θαη κέζα απφ 
ηηο ζθιεξέο θαη άληζεο πνιηηηθέο, ε θξίζε έρεη πάξεη θαη ηε κνξθή κηαο θξίζεο απνλνκηκνπνίεζεο, θξίζεο 
εκπηζηνζχλεο πξνο ηνπο ζεζκνχο, ηε Βνπιή, ηα θφκκαηα, ηα ζπλδηθάηα. Άξα, κφλν κέζα απφ ζεζκνχο 
θαηλνχξγηνπο, δεκνθξαηηθνχο, ζεζκνχο θνηλσληθνχ ειέγρνπ, ζεζκνχο άκεζεο δεκνθξαηίαο, κφλν κε απηφ ηνλ 
ηξφπν κπνξνχκε λα θεξδίζνπκε ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ ιανχ ζε έλα ζελάξην θαη ζε έλα ζρέδην ειπίδαο. 

Ζ ΓΛΑΚΗΘΖ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΚΑΠ 

Θαη ζα ήζεια λα ηειεηψζσ κε έλα αθφκα εξψηεκα. Απφ ηη ζα εμαξηεζεί ε δπλακηθή, ε έθβαζε ηνπ πξνγξάκκαηφο 
καο; 
Ξξψηνλ, βεβαίσο απφ εκάο ηνπο ίδηνπο. Απφ ην ξπζκφ θαη ηελ ηθαλφηεηα πνπ ζα δείμνπκε κέζα απφ κηα βίαηε 
σξίκαλζε λα γίλνπκε εθείλν ην πνιηηηθφ ππνθείκελν ζπιινγηθήο θαη αιιειέγγπαο επζχλεο πνπ ζα ελψζεη ηηο 
επξχηεξεο δπλάκεηο νη νπνίεο κπνξνχλ λα πινπνηήζνπλ απηφ ην ζρέδην. 
Ρν δεχηεξν εμαξηάηαη απφ ηελ θνηλσλία. Ρελ ηθαλφηεηα ηεο θνηλσλίαο λα πνιεκήζεη ην θφβν, ηελ ηθαλφηεηα φισλ 
καο λα ζηξαθνχκε κπξνζηά πξνο κηα ζεηηθή πξννπηηθή, λα δηακνξθψζνπκε κηα λέα ζρέζε κε ηελ πνιηηηθή πέξα 
απφ ινγηθέο «αλάζεζεο» θαη πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ. 
Θαη ν ηξίηνο παξάγνληαο είλαη νη εμειίμεηο ζηελ Δπξψπε. Απφ ηελ αξρή είπακε φηη ην πξφγξακκά καο, ν αγψλαο καο 
είλαη ηαπηφρξνλα θαη εζληθφο θαη επξσπατθφο. Απφ ηελ αξρή είπακε φηη ζέινπκε λα αιιάμνπκε ην ππφδεηγκα. Θαη 
ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξψπε. Αθξηβψο γη‟ απηφ θαη ε δηθή καο λίθε ζηηο 17 ηνπ Ηνχλε ζα είλαη ψζεζε γηα φινπο 
ηνπο ιανχο ηεο Δπξψπεο πξνο ζεηηθέο αιιαγέο. Ζ πνξεία ηεο Δπξψπεο ζα επεξεάζεη αληίζηνηρα ην δηθφ καο 
εγρείξεκα. 
Ρέηαξηνλ: ε δπλακηθή ηνπ πξνγξάκκαηνο καο ζα εμαξηεζεί θαη απφ ηε ζηάζε άιισλ δπλάκεσλ, πέξα απφ ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε, ηε Οσζία, ηελ Θίλα, ηνλ Αξαβηθφ θφζκν, ηελ Ιαηηληθή Ακεξηθή, ρψξεο θαη ιανχο κε ηνπο 
νπνίνπο επηδηψθνπκε ηζφηηκεο ζρέζεηο. Θαη επνκέλσο θαη απφ ηελ δηθή ηνπο ζηάζε ζα εμαξηεζεί ε δπλακηθή ηνπ 
πξνγξάκκαηφο καο. 
κσο ν πξψηνο θαη ν θχξηνο ξφινο είλαη ζε εκάο, ηελ Αξηζηεξά, θαη ηελ θνηλσλία ζε απηφ ην ζπκβφιαην ειπίδαο 
πνπ απεηθνλίδεη ην πξφγξακκά καο. Πε εκάο είλαη ε επζχλε λα ην θέξνπκε ζε πέξαο κέρξη ηέινπο. Δίλαη ζην ρέξη 
καο λα θάλνπκε πξάμε απηή ηε ξεαιηζηηθή νπηνπία πνπ ε ηζηνξία έθεξε κπξνζηά καο. 
Δίλαη ζην ρέξη καο λα δεκηνπξγήζνπκε κέζα ζην βαξχ ρεηκψλα ηεο θξίζεο κηα άλνημε, λα βάινπκε ηέξκα ζην 
κεζαίσλα ζηνλ νπνίν νδεγεί ν λενθηιειεπζεξηζκφο, λα θεξχμνπκε ην ηέινο ηεο θαηαζηξνθήο θαη λα αξρίζεη κηα 
αλαγέλλεζε θαη ζε εκάο θαη ζηελ Δπξψπε. 
Ρν ζηνίρεκα είλαη κεγάιν, αιιά αμίδεη λα δψζνπκε ηε κάρε θαη λα ην θεξδίζνπκε σο ιαφο θαη σο θνηλσλία. 

ΞΑΟΣΔΗ ΓΗΔΜΝΓΝΠ! 



ΠΛΝΤΖ ΡΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΡΝ ΠΟΗΕΑ 

 Α. Ζ πνιηηηθή ησλ Κλεκνλίσλ θαη ηεο «εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο» απνδείρζεθε θαηαζηξνθηθή. 

-- Γχν ρξφληα κεηά ηελ πηνζέηεζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ Κλεκνλίνπ θαη ηεο πνιηηηθήο ηεο «εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο», ε 
χθεζε φρη κφλν δελ έρεη δψζεη ηε ζέζε ηεο ζηελ αλάθακςε, φπσο πξνέβιεπε ην «Κλεκφλην 1», αιιά βξίζθεηαη 
εθηφο ειέγρνπ, κε ηελ νηθνλνκία λα έρεη ζπξξηθλσζεί ζπλνιηθά θαηά 20%. 
-- Ρν Γεκφζην Σξένο φρη κφλν δελ έγηλε βηψζηκν, φπσο πξνέβιεπε ην «Κλεκφλην 1», αιιά θαη κεηά ην «θνχξεκά» 
ηνπ βξίζθεηαη εθηφο ειέγρνπ. 
-- Ζ αλεξγία θηλείηαη ζε πξσηνθαλή γηα πεξίνδν εηξήλεο επίπεδα, ηεο ηάμεο ηνπ 23% γηα ην ζχλνιν ηνπ 
πιεζπζκνχ θαη πάλσ απφ 50% γηα ηνπο λένπο. Ρν βηνηηθφ επίπεδν κεγάινπ κέξνπο ηεο θνηλσλίαο έρεη 
θαηαξξεχζεη, κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο θηψρεηαο λα απμάλνπλ απεηιεηηθά. 
-- Ρα ρξφληα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο φρη κφλν δελ αληηκεησπίδνληαη, αιιά 
πεξηπιέθνληαη ζε έλαλ θαχιν θχθιν θαη έλα θπιηφκελν αδηέμνδν. 
  

Β. Δπαλαηνπνζεηήζεηο: Βαζηθέο θαηεπζύλζεηο ηνπ ζρεδίνπ καο 

Ζ «ζεξαπεία» ηνπ Κλεκνλίνπ απνδείρζεθε πην θαηαζηξνθηθή απφ ηελ ίδηα ηελ θξίζε. Ζ κλεκνληαθή πνιηηηθή, κε 
ππξήλα ηεο ηελ «εζσηεξηθή ππνηίκεζε», απνδείρζεθε έλα φπιν καδηθήο θνηλσληθήο θαηαζηξνθήο, έλα 
ζαλαηεθφξν πείξακα ζε βάξνο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ, πνπ πξέπεη λα ζηακαηήζεη ηψξα, πξνηνχ νη θαηαζηξνθέο 
γίλνπλ κε αλαζηξέςηκεο. 
Σξεηάδεηαη επνκέλσο λα βάινπκε ηέινο ηψξα ζηελ πνιηηηθή ηεο θαηαζηξνθήο. Ρν θξίζηκν εξψηεκα φκσο είλαη κε 
πνηνλ ηξφπν, πξνο πνηα θαηεχζπλζε ζα θηλεζνχκε; 
Δκείο ππνζηεξίδνπκε φηη νη αηηίεο ηεο απνηπρίαο βξίζθνληαη ζηνλ ππξήλα ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζηε ιαλζαζκέλε 
δηάγλσζε ηεο θξίζεο θαη ζηελ ηεξάξρεζε ησλ αηηηψλ. Γη‟ απηφ θαη ε «επηκήθπλζε» ηεο ίδηαο πνιηηηθήο δελ αξθεί. 
Δίλαη αλαγθαία κηα λέα δηάγλσζε, κηα αλαηνπνζέηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο, έλαο ξηδηθά λένο πξνζαλαηνιηζκφο, ζηνλ 

αληίπνδα ηνπ λενθηιειεχζεξνπ ππνδείγκαηνο πνπ επηρεηξήζεθε λα επηβιεζεί απφ εγρψξηα θαη δηεζλή ζπκθέξνληα. 
Δκείο κε ζαθήλεηα δηαηππψλνπκε ηηο λέεο θαηεπζχλζεηο πνπ εκπεξηέρνληαη ζην ελαιιαθηηθφ καο ζρέδην, 
θαηεπζχλζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ αληίπνδα ησλ θαηαζηξνθηθψλ κλεκνλίσλ: 
i.          Αξλνχκαζηε ηε ζεσξία ηεο «ζπιινγηθήο ελνρήο» ηνπ ειιεληθνχ ιανχ γηα ηηο πνιηηηθέο πνπ άζθεζαλ 
ειιεληθέο θαη επξσπατθέο θπβεξλήζεηο. Αξλνχκαζηε αληηιήςεηο πνπ ζθφπηκα θξχβνπλ ηηο επζχλεο ησλ πνιηηηθψλ 
πνπ εθαξκφζζεθαλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ πνπ σθειήζεθαλ απφ απηέο. Γελ είλαη ην DNA ησλ Διιήλσλ ππεχζπλν 
γηα ην φηη δελ έρνπκε ζσζηφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα θαη απνηειεζκαηηθφ θνηλσληθφ θξάηνο. Δίλαη ζπγθεθξηκέλεο 
πνιηηηθέο θαη ζπκθέξνληα πνπ επζχλνληαη γη‟ απηφ. Δίλαη απηέο νη πνιηηηθέο πνπ πξέπεη λα αλαηξαπνχλ. 
ii.          Ζ ειιεληθή θξίζε δελ ζπληζηά «εζληθή ηδηαηηεξφηεηα» αιιά κέξνο κηαο επξχηεξεο επξσπατθήο θξίζεο, κε 
αηηίεο ελδνγελείο θαη εμσγελείο. Κφλν ζ‟ έλα πιαίζην θνηλήο επξσπατθήο ιχζεο κπνξνχλ λα αληηκεησπηζζνχλ θαη ηα 
ππαξθηά ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ηεο Διιάδαο. 
iii.         Ζ δεκνζηνλνκηθή ζηαζεξνπνίεζε θαη ε βησζηκφηεηα ηνπ Γεκφζηνπ Σξένπο δελ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ ζε 
πεξηβάιινλ ιηηφηεηαο. Κφλν ζε ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο αλάθακςεο κπνξνχλ λα επηρεηξεζνχλ νη αλαγθαίνη 
κεηαζρεκαηηζκνί θαη λα ππάξμνπλ βηψζηκεο ιχζεηο. 
iv.        Ζ αλάπηπμε πξνυπνζέηεη ηνλ νηθνινγηθφ κεηαζρεκαηηζκφ, ηελ αλαπηπμηαθή αλαδηαλνκή, ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο, ηεο αλεξγίαο θαη ησλ αληζνηήησλ σο ζπζηαηηθφ πεξηερφκελφ ηεο. 
v.         Νη λενθηιειεχζεξεο έκπλεπζεο «δηαξζξσηηθέο αιιαγέο» δελ ιχλνπλ ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα, αιιά 
αλαδηαλέκνπλ πφξνπο θαη δηθαηψκαηα ζε βάξνο ησλ αδχλακσλ. Ζ δηέμνδνο απφ ηελ θξίζε απαηηεί αλαηξνπέο, λένπ 
ηχπνπ δηαξζξσηηθέο αιιαγέο, ξηδνζπαζηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη κεηαζρεκαηηζκνχο ζην θξάηνο, ηελ νηθνλνκία θαη 
ην πνιηηηθφ ζχζηεκα, πνπ λα «θφβνπλ» ηηο ξίδεο ησλ πξνβιεκάησλ, λα κεηψλνπλ ηηο αληζφηεηεο, λα 
απειεπζεξψλνπλ αδξαλνπνηεκέλεο δπλάκεηο ηεο θνηλσλίαο, λα αλνίγνπλ λένπο δξφκνπο θαη πξννπηηθέο. 
κσο θακηά πξαγκαηηθή κεηαξξχζκηζε δελ κπνξεί λα γίλεη ζε ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θαηάξξεπζεο, δηαξθψλ 
εθβηαζκψλ, νπζηαζηηθήο πεξηζηνιήο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ζπιινγηθήο ελνρνπνίεζεο ηεο θνηλσλίαο. 
Ηδνχ ινηπφλ ηη πξαγκαηηθά δηαθπβεχεηαη ζηηο επηθείκελεο εθινγέο: Θα ζπλερηζηεί ε ίδηα θαηαζηξνθηθή πνιηηηθή ππφ 
ην βάξνο ησλ γλσζηψλ εθβηαζκψλ θαη ηεο θαηαηξνκνθξάηεζεο ηεο θνηλσλίαο ή ζα αθνινπζήζνπκε ην δξφκν ηεο 
ξεαιηζηηθήο ειπίδαο, θάλνληαο ην άικα πξνο ηα κπξνο, φπσο πξνηείλεη ν ΠΟΗΕΑ κε ην ελαιιαθηηθφ ηνπ ζρέδην;   
  

Γ. Νη ζηόρνη ηνπ ελαιιαθηηθνύ καο ζρεδίνπ 

Ν ΠΟΗΕΑ δελ έρεη σο επηινγή ηνπ ηελ έμνδν απφ ην επξψ, νχηε φκσο κπνξεί λα ζπλαηλέζεη ζηε ζπλέρηζε ηεο ίδηαο 
θαηαζηξνθηθήο πνιηηηθήο, έζησ θαη κε παξαηάζεηο ή κηθξνδηνξζψζεηο, φπσο φςηκα πξνηείλνπλ ΞΑΠΝΘ θαη ΛΓ, 
εθφζνλ απηέο δελ είλαη ηθαλέο λα ζηεξίμνπλ κηα πξννπηηθή επηβίσζεο. 
Δπνκέλσο, ν ΠΟΗΕΑ πξνηείλεη ζηνλ ειιεληθφ ιαφ θαη ζηνπο ιανχο ηεο Δπξψπεο ηε κφλε δπλαηή δηέμνδν, πνπ 
ζπλίζηαηαη ζε κηα λέα, έληηκε θαη δεζκεπηηθή ζπκθσλία κε ηνπο ζεζκνχο θαη ηνπο ιανχο ηεο Δ.Δ., ε νπνία ζα 
επηηξέςεη ζηελ Διιάδα λα εθαξκφζεη έλα ζρέδην ξηδηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ πνπ θηλείηαη ζηηο 
εμήο θαηεπζχλζεηο: 
- Ρελ απνηξνπή αθφκε πην καδηθήο πηψρεπζεο κεγάισλ ηκεκάησλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη ησλ κεζαίσλ 
ζηξσκάησλ. 
- Ρελ απνηξνπή αθφκε κεγαιχηεξεο θαηαζηξνθήο ηνπ παξαγσγηθνχ ηζηνχ. 
- Ρν άκεζν ζηακάηεκα ηεο βίαηεο αλαδηαλνκήο ελάληηα ζηνπο κηζζνχο θαη ην θνηλσληθφ θξάηνο. 
 - Ρελ άκεζε εθαξκνγή κηαο δηαθνξεηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ αλαθνχθηζε ηνπ θφζκνπ ηεο εξγαζίαο θαη ηελ 
αλφξζσζε ηεο θνηλσλίαο. 



 - Ρελ εθαξκνγή ελφο λένπ πιαηζίνπ πνιηηηθήο γηα κηα δίθαηε θαη βηψζηκε δεκνζηνλνκηθή ζηαζεξνπνίεζε. 
- ηε δηακφξθσζε ελφο λένπ πξνηχπνπ θνηλσληθήο, νηθνινγηθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, 
-ηελ νπζηαζηηθή «επαλέληαμε» ηεο Διιάδαο ζην επξσπατθφ γίγλεζζαη κε ηξφπν αμηφπηζην θαη κε φξνπο ακνηβαίνπ 
ζεβαζκνχ, ηζνηηκίαο θαη αμηνπξέπεηαο. 
Ν θαηαξξέσλ δηθνκκαηηζκφο παξαδίδεη άδεηα ηακεία, κηα θαηαξξένπζα νηθνλνκία θαη κηα θνηλσλία ηξηρνηνκεκέλε. 
Ρα 2/3 δπζηπρνχλ ή δνπλ ζε κεγάιε αλαζθάιεηα θαη κφιηο έλα κηθξφ ηκήκα ηεο θνηλσλίαο επεκεξεί. Ρν θάησ άθξν 
ηεο θνηλσλίαο, πνπ δηαξθψο κεγαιψλεη θαη ππεξβαίλεη ήδε ην 40%, απνηειείηαη απφ ηα ζχκαηα ηεο θξίζεο θαη ηεο 
πνιηηηθήο ηνπ Κλεκνλίνπ, αλέξγνπο, ρακειφκηζζνπο θαη ρακεινζπληαμηνχρνπο, ρξενθνπεκέλα λνηθνθπξηά, 
θαηεζηξακκέλνπο επαγγεικαηίεο θαη κηθξνεπηρεηξεκαηίεο. Ρν ακέζσο επφκελν ζηξψκα είλαη αθφκα νηθνλνκηθά 
δσληαλφ, φκσο δεη ζε θαηαζιηπηηθή αλαζθάιεηα. Ξξφθεηηαη θπξίσο γηα ηκήκαηα ησλ κεζαίσλ ζηξσκάησλ, ζρεηηθά 
πςειφκηζζσλ εξγαδνκέλσλ, επαγγεικαηηψλ θαη κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ αληέρνπλ αθφκε αιιά φρη γηα πνιχ, αλ 
ζπλερηζζεί ε ίδηα πνιηηηθή. ιε ε θνηλσλία δεη έλα αδηέμνδν θαη βηψλεη ηελ έιιεηςε νξαηήο πξννπηηθήο. 
Δλφςεη απηήο ηεο νδπλεξήο θαη επηθίλδπλεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, νη άκεζνη πνιηηηθνί ζηφρνη ηνπ 
πξνγξάκκαηφο καο είλαη ηξεηο: πξψηνο ζηφρνο, ε άκεζε πιηθή αλαθνχθηζε ησλ ζπκάησλ ηεο θξίζεο θαη ηεο 
κλεκνληαθήο πνιηηηθήο. Ν δεχηεξνο ζηφρνο καο είλαη ε απνηξνπή κηαο αθφκε πην καδηθήο θαη αθφκε κεγαιχηεξεο 
νηθνλνκηθήο θαηαζηξνθήο, κε ηελ άκεζε ζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο. Ρξίηνο ζηφρνο καο είλαη ν πεξηνξηζκφο ηεο 
γεληθεπκέλεο αλαζθάιεηαο, ε αλαγέλλεζε ηεο ειπίδαο, ε δεκηνπξγία λέσλ, νξαηψλ πξννπηηθψλ. 
Πε φ,ηη αθνξά ηελ άκεζε πιηθή αλαθνχθηζε φζσλ δνπλ θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο ή θνληά ζ‟ απηφ, νη φπνηνη 
δηαζέζηκνη πφξνη θαη νη φπνηεο ππαξθηέο δπλαηφηεηεο ζα δηαηεζνχλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ 
ζηφρνπ απηνχ, κε παξεκβάζεηο ζην εηζφδεκα, ηε θνξνινγία, ηελ πηζησηηθή πνιηηηθή, ηελ πξφζβαζε ζηα δεκφζηα 
αγαζά, ηε ζηήξημε κνξθψλ αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο. (Βι. ζπγθεθξηκέλα κέηξα ζην παξάξηεκα.) 
 Πε φ,ηη αθνξά ην ζηφρν ηεο αλάθακςεο, απηφο ζα επηδησρζεί: 
 --Κε ην πάγσκα ησλ κέηξσλ πνπ αθνξνχλ κεηψζεηο κηζζψλ θαη θνηλσληθψλ δαπαλψλ, ηεο βίαηεο αλαδηαλνκήο ζε 

βάξνο ησλ αδπλάησλ θαη θάζε άιινπ κέηξνπ πνπ επηηείλεη ηελ χθεζε. 
--Κε δέζκε κέηξσλ κε ηα νπνία ζα επηδησρζεί ε αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο, ησλ δεκφζησλ επελδχζεσλ, ηεο 
απαζρφιεζεο θαη ησλ εηζνδεκάησλ απφ ηα θάησ πξνο ηα πάλσ. 
Πε φ,ηη αθνξά ηνλ ηξίην ζηφρν, ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αλαζθάιεηαο θαη ηελ αλαγέλλεζε ηεο ειπίδαο σο πξνο ηηο 
πξννπηηθέο, απηφο επηδηψθεηαη ζηε βάζε ελφο ζρεδίνπ κε αηρκέο: 
--ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ θπξηαξρηθνχ δηθαηψκαηνο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ λα απνθαζίδεη ν ίδηνο γηα ηηο ηχρεο ηνπ. 
--ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ Κλεκνλίνπ κε έλα ζρέδην αλφξζσζεο ηεο θνηλσλίαο, αλαζπγθξφηεζεο ηεο νηθνλνκίαο θαη 
δίθαηεο δεκνζηνλνκηθήο ζηαζεξνπνίεζεο. 
-- Ρε ξχζκηζε ηνπ ζπζζσξεπκέλνπ ρξένπο θαη ησλ φξσλ ηεο κειινληηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο αλάπηπμεο, κε 
δηαγξαθή κεγάινπ κέξνπο ηνπ ζπζζσξεπκέλνπ ρξένπο, κε ξήηξα εμππεξέηεζεο ηνπ ππφινηπνπ αλάινγα κε ηνπο 
ξπζκνχο αλάπηπμεο, αλαζηνιή πιεξσκήο ησλ ηφθσλ κέρξηο φηνπ αλαθάκςεη ε νηθνλνκία. Ζ ελ ιφγσ ξχζκηζε ζα 
επηδησρζεί ζην πιαίζην κηαο θνηλήο επξσπατθήο ιχζεο γηα ην δεκφζην ρξένο φισλ ησλ θξαηψλ θαη, αλ απηφ δελ 
θαηαζηεί δπλαηφ, ζηε βάζε δηκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. 
-- ηελ πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο ξηδνζπαζηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη κεηαζρεκαηηζκψλ ζην θξάηνο, ηε 
δηνίθεζε, ηελ νηθνλνκία, κε ζηφρν ηε δηακφξθσζε ελφο λένπ, βηψζηκνπ, δίθαηνπ θαη νηθνινγηθά ζπκβαηνχ 
πξνηχπνπ αλάπηπμεο. 
ζνλ αθνξά εηδηθφηεξα ην θξίζηκν δήηεκα ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο, εκείο δεζκεπφκαζηε ζε έλα πξφγξακκα 
ξεαιηζηηθήο θαη θνηλσληθά δίθαηεο δεκνζηνλνκηθήο ζηαζεξνπνίεζεο. Ζ δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ ζπλίζηαηαη 
αθελφο ζηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ γχξσ ζην 44% ηνπ ΑΔΞ θαη ηνλ αλαπξνζαλαηνιηζκφ ηνπο κε 
γλψκνλα ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, θαη αθεηέξνπ ζηελ αχμεζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ, 
πνπ πζηεξνχλ ζεκαληηθά απφ ην κέζν φξν ηεο επξσδψλεο (41% ηνπ ΑΔΞ έλαληη 45%), κέζα απφ ηε θνξνιφγεζε 
ηνπ πινχηνπ θαη ησλ πςειψλ εηζνδεκάησλ, κε ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ απφ άκεζνπο θφξνπο ζηα κέζα 
επξσπατθά επίπεδα (+4% ηνπ ΑΔΞ), ζε νξίδνληα ηεηξαεηίαο (1% ηνπ ΑΔΞ θάζε ρξφλν), κέζα απφ κηα ξηδηθή 
κεηαξξχζκηζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, ψζηε λα εληνπίδεηαη ην εηζφδεκα θαη ε πεξηνπζία θάζε πνιίηε θαη λα 
θαηαλέκεηαη δίθαηα ην θνξνινγηθφ βάξνο. Γεληθφηεξνο ζηφρνο καο είλαη λα απνθαηαζηήζνπκε ηνλ νπζηαζηηθφ ξφιν 
ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ απφ κεραληζκφ ζπλαιιαγήο αλάκεζα ζηηο πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο εγεηηθέο 
νκάδεο, ζε εξγαιείν αλαδηαλνκήο εηζνδήκαηνο, αλαθαηαλνκήο ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ θαη άζθεζεο 
καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. (βι. θαη ζην παξάξηεκα). 
  

Γ. Ζ κέζνδνο: έλα πξόγξακκα ξηδηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη κεηαζρεκαηηζκώλ ζην θξάηνο θαη ην 
πνιηηηθό ζύζηεκα, κε ηελ θνηλσλία ζην πξνζθήλην. 

Ζ αλαζηξνθή ηεο πνξείαο πξνο ηελ ππνβάζκηζε θαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε είλαη αδχλαηε ρσξίο ηελ πινπνίεζε ελφο 
εθηεηακέλνπ πξνγξάκκαηνο ξηδνζπαζηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη κεηαζρεκαηηζκψλ ζην θξάηνο, ην πνιηηηθφ 
ζχζηεκα, ζε φιν ην «ζψκα» ηνπ ειιεληθνχ θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ 
Ξξψηνλ, γηαηί ε θξίζε πνπ δνχκε είλαη ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη φρη κφλν ηνπ ηξφπνπ δηαρείξηζήο ηνπ. Ξξέπεη 
λα αιιάμνπλ φια: ην πνιηηηθφ ζχζηεκα, ην θξάηνο, νη ζρέζεηο ηνπ πνιίηε κε ην θξάηνο θαη ηελ πνιηηηθή. Ζ δηέμνδνο 
επνκέλσο δελ βξίζθεηαη ζηελ επηζηξνθή ζε θάπνηα εθδνρή ηνπ παξειζφληνο. Ζ δηέμνδνο βξίζθεηαη ζην άλνηγκα 
λέσλ δξφκσλ πξνο λέα παξαγσγηθά θαη θαηαλαισηηθά πξφηππα, πξνο λέεο κνξθέο πξαγκαηηθήο δεκνθξαηίαο, πξνο 
λέεο θνηλσληθέο δηεπζεηήζεηο, βαζηζκέλεο ζηελ ηζφηεηα θαη ηελ αιιειεγγχε, ην ζεβαζκφ ηεο αλζξψπηλεο 
αμηνπξέπεηαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. 
Γεχηεξνλ, γηαηί κεγάιεο κεηαξξπζκίζεηο, φπσο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, ηνπ δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ, ηνπ 
επαλαθαζνξηζκνχ ησλ ζρέζεσλ θξάηνπο – Δθθιεζίαο ζπληζηνχλ κεγάιεο εθθξεκφηεηεο ηνπ παξειζφληνο, αθφκε 
θαη ηνπ απψηεξνπ. Απηέο νη εθθξεκφηεηεο ηνπ ζπιινγηθνχ ηζηνξηθνχ καο βίνπ γίλνληαη ζήκεξα επηηαθηηθέο 
αλάγθεο, φξνο επηβίσζεο θαη επείγνπζα πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάζρεζε ηεο θαηαζηξνθήο. 



Ρξίηνλ, γηαηί ε επί ρξφληα δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο απφ έλα θαχιν δηθνκκαηηθφ θαζεζηψο, νη ρξφληεο αληζφηεηεο 
θαη αδηθίεο θαη, ηέινο, ε θαηαζηξνθηθή ιηηφηεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ έρνπλ απνλνκηκνπνηήζεη θαη έρνπλ 
θαηαζηξέςεη θάζε έλλνηα εκπηζηνζχλεο πξνο ηνπο ζεζκνχο, ηε Βνπιή, ηα θφκκαηα, ηα ζπλδηθάηα, αθφκε θαη πξνο 
ην Πχληαγκα ηεο ρψξαο. Δίλαη αλαγθαίνη ινηπφλ λένη δεκνθξαηηθνί ζεζκνί θαη κεηαζρεκαηηζκνί ησλ πθηζηάκελσλ 
πνπ λα δεκηνπξγνχλ εκπηζηνζχλε. 
Νη κεηαζρεκαηηζκνί θαη νη κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξνηείλνπκε εδψ, πνπ απνηεινχλ κφληκν κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ 
πξνγξάκκαηνο, ζπληζηνχλ καθξφπλνεο αιιαγέο. Ξξέπεη φκσο, θαη κπνξνχλ, λα αξρίζνπλ ηψξα. Κπνξνχλ ζχληνκα 
λα απνδψζνπλ ηνπο πξψηνπο θαξπνχο. 
Νη κεηαζρεκαηηζκνί πνπ πξνηείλνπκε κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε ηξεηο κεγάιεο ελφηεηεο. Ζ πξψηε ελφηεηα 
(πεξηνπζηνιφγην, θνξνινγία) έρεη σο ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ δεκφζησλ εζφδσλ. Ζ δεχηεξε ελφηεηα αθνξά ζε 
κεηαξξπζκίζεηο (δεκφζηα δηνίθεζε θιπ) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αληαπνδνηηθφηεηα ησλ πφξσλ. Ζ ηξίηε ελφηεηα 
αθνξά ζε κεηαζρεκαηηζκνχο θαη κεηαξξπζκίζεηο πνπ, καδί κε ηηο πξνεγνχκελεο, απνζθνπνχλ ζηελ αχμεζε ηνπ 
παξαγφκελνπ πινχηνπ, ζηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο.   
  
(i)     To πεξηνπζηνιόγην   
Ρν Πχληαγκα ηεο ρψξαο καο νξίδεη φηη νη Έιιελεο πνιίηεο έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο (άξζξν 4 παξ. 2), 
θαη φηη «… ζπλεηζθέξνπλ ρσξίο δηαθξίζεηο ζηα δεκφζηα βάξε, αλάινγα κε ηηο δπλάκεηο ηνπο» (άξζξν 1 παξ. 5). 
Απηή ε ζπληαγκαηηθή επηηαγή έρεη θνπξειηαζηεί απφ ην θαχιν θαζεζηψο ηνπ δηθνκκαηηζκνχ, κε ηε ζεζκνζεηεκέλε 
θνξναζπιία ησλ ηζρπξψλ θαη ηε δηάρπηε θνξνδηαθπγή. 
Πην πεξηνπζηνιφγην ζα απνηππψλεηαη ε πεξηνπζία φισλ ησλ Διιήλσλ ππεθφσλ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, ζε 
φιεο ηηο κνξθέο θηλεηνχ θαη αθίλεηνπ πινχηνπ. Απηφ ζα επηηξέςεη ηε ζέζπηζε ελφο εληαίνπ βαζηθνχ θφξνπ, επί ηνπ 
νπνίνπ κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα ζεζπίδνληαη εθπηψζεηο ή πξφζζεηεο επηβαξχλζεηο κε πξφλνηα γηα απνηξνπή, ζε 
θάζε πεξίπησζε, ηεο δηπιήο θνξνινγίαο. 

Ρν πεξηνπζηνιφγην ζα απνηειέζεη ηελ αθεηεξία γηα έλα ξηδηθά λέν θνξνινγηθφ ζχζηεκα, δίθαην, απιφ θαη 
απνηειεζκαηηθφ. Πηελ πιήξε αλάπηπμή ηνπ ζα επηηξέςεη ηελ νπζηαζηηθή θνξνινγηθή αλαθνχθηζε ησλ 
ρακειφκηζζσλ, ησλ ρακεινζπληαμηνχρσλ, ησλ κηθξντδηνθηεηψλ, ησλ κηθξνκεηφρσλ θαη κηθξννκνινγηνχρσλ, κε 
ηαπηφρξνλε αχμεζε ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ θξάηνπο.  
  
(ii) Αληηκεηώπηζε ηεο παξανηθνλνκίαο σο «δηαξζξσηηθό πξόβιεκα» 
Ζ ιεγφκελε παξανηθνλνκία δελ είλαη απνηέιεζκα «ρακειήο θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο». Θπξίσο είλαη απνηέιεζκα 
ζηξεβιήο απάληεζεο ζην πξφβιεκα ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ αληηκεησπίδνπλ κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη ειεχζεξνη 
επαγγεικαηίεο απφ ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο κνλνπσιηαθνχο νκίινπο θαη ηεο απνπζίαο θξαηηθήο πνιηηηθήο 
πνπ λα απαληά ζηα πξνβιήκαηα απηά. 
Έηζη ε θινπή θφξσλ θαη αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ππνθαζηζηά ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα, εμαζθαιίδεη ηελ 
επηβίσζε αιιά, ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, θαη ηνλ αζέκηην πινπηηζκφ. 
Ζ αληηκεηψπηζε ζπλεπψο ηεο παξανηθνλνκίαο, ηφζν κε εηζπξαθηηθά θαη άιια θνξνινγηθά κέηξα, φζν θαη κε 
θιαδηθέο πνιηηηθέο θαη πξνγξακκαηηθέο ζπκθσλίεο, ζην πιαίζην κηαο ζηνρεπκέλεο παξαγσγηθήο αλαζπγθξφηεζεο 
θαη κηαο πνιηηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ θαξηέι θαη ηνπ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ. Πην πιαίζην ηέηνησλ ζπκθσληψλ ζα 
αλαιακβάλνληαη ακνηβαίεο δεζκεχζεηο ηφζν απφ ην θξάηνο φζν θαη απφ ηνπο θνξείο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θιάδσλ. 
  
(iii) Δπαλεμέηαζε όισλ ησλ εηδηθώλ θνξνινγηθώλ θαζεζηώησλ θαη δεκηνπξγία ελόο ζύγρξνλνπ 
θνξνεηζπξαθηηθνύ κεραληζκνύ 
Ζ επαλεμέηαζε απφ κεδεληθή βάζε φισλ ησλ εηδηθψλ θνξνινγηθψλ θαζεζηψησλ πνπ ζεζπίζζεθαλ κεηά ην β΄ 
παγθφζκην πφιεκν απνηειεί κηα δεχηεξε δηάζηαζε ηεο θνξνινγηθήο κεηαξξχζκηζεο. Απηά ηα εηδηθά θαζεζηψηα 
έρνπλ θαηαζηήζεη ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα δηάηξεην θαη αλαπνηειεζκαηηθφ, γη‟ απηφ θαη πξέπεη λα θαηαξγεζνχλ 
ζην πιαίζην ελφο θαζνιηθνχ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. 
Ξιήξεο αλακφξθσζε ηνπ θνξνεηζπξαθηηθνχ κεραληζκνχ κε εθηεηακέλε ρξήζε θαη νξζνινγηθή αμηνπνίεζε 
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Θέζπηζε θαηαιπηηθψλ κέηξσλ ελάληηα ζηε δηαθζνξά. Γεκηνπξγία Θέληξσλ Κειεηψλ 
γηα ζέκαηα θνξνινγηθήο πνιηηηθήο, πάηαμεο ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηδηαίηεξα ηεο δηεζλνπνηεκέλεο θνξνδηαθπγήο. 
   
(vi) Κεηαξξύζκηζε ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο 
Ξξφθεηηαη γηα ηε δεχηεξε κεγάιε «ηζηνξηθή εθθξεκφηεηα», κεηά ηε θνξνινγηθή κεηαξξχζκηζε. 
Ζ δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε κπνξεί λα πινπνηεζεί κφλν σο κηα ελδνγελήο δηαδηθαζία κε βάζε ηηο αμίεο ηεο 
αιιειεγγχεο, ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, ηνπ ζεβαζκνχ ησλ δεκφζησλ αγαζψλ, θαη ζε άκεζε ζχλδεζε κε ηηο 
αλάγθεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Π‟ απηήλ εκπιέθνληαη ην πνιηηηθφ ζχζηεκα, ε δηνίθεζε, ε θνηλσλία. Απαηηνχληαη 
ηαπηφρξνλεο θαη ζπλδπαζκέλεο αιιαγέο θαη ζηνπο ηξεηο ηνκείο, κε ζηφρν ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ πνιηηηθή 
δηεχζπλζε θαη ηε δηνίθεζε - δηαρείξηζε. Κφλν ζηε βάζε κηαο ηέηνηαο ζπλδπαζκέλεο αιιαγήο κπνξνχλ λα 
θηππεζνχλ ν θνκκαηηζκφο, ε δηαπινθή, ε ζπαηάιε θαη ε δηαθζνξά.   
Πην λέν «θαηακεξηζκφ έξγνπ» ε πνιηηηθή δίλεη ην φξακα, ηηο θαηεπζχλζεηο, θάλεη ηηο επηινγέο, αλνίγεη λένπο 
δξφκνπο. Ζ δηνίθεζε, καδί κε ηνπο αλαγθαίνπο επηζηεκνληθνχο, εξεπλεηηθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο ζεζκνχο, γίλεηαη 
ηθαλή φρη κφλν λα δηεθπεξαηψλεη αιιά θαη λα πξνηείλεη πνιηηηθέο θαη ελαιιαθηηθά ζελάξηα, αλάινγα κε ηηο 
δπλαηφηεηεο, ηηο πνιηηηθέο επηινγέο θαη ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο. 
Πηε βάζε κηαο ηέηνηαο ξηδηθήο κεηαξξχζκηζεο κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη λα απνδψζνπλ 
ζεζκνί θαη θαηλνηνκίεο φπσο ν αλαπηπμηαθφο δεκνθξαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο, ην δηπινγξαθηθφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα, 
ν πξνυπνινγηζκφο πξνγξακκάησλ, ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο θαη ειέγρνπ ηεο θνηλσληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 
δαπαλψλ, λέεο ηερλνινγίεο θαη πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα.    
  
(v) Λα θαηαξγεζεί ην πειαηεηαθό ζύζηεκα, όξνο γηα λα κεηαξξπζκίζνπκε ηελ πνιηηηθή 

Ρν πνιηηηθφ ζχζηεκα ηνπ θαζεζησηηθνχ δηθνκκαηηζκνχ εδξάδεηαη ζηε δηαπινθή θαη πξηκνδνηεί κηα δηάρπηε 
δηαθζνξά. Ρν ζχζηεκα απηφ θαη νη δνκέο ηνπ έρνπλ εηζρσξήζεη ζε φινπο ηνπο πφξνπο ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπ 



θξάηνπο, ζε πνιινχο ηνκείο ηεο θνηλσλίαο. Νη εθινγέο ηεο 6εο ηνπ Κάε έζηεηιαλ έλα ηζρπξφ κήλπκα, φηη ε 
ειιεληθή θνηλσλία δελ αλέρεηαη πιένλ απηφ ην ζχζηεκα. 
Ζ δηάιπζε ηνπ πειαηεηαθνχ ζπζηήκαηνο ζα είλαη απνηέιεζκα ζπλδπαζκέλσλ ελεξγεηψλ «απφ ηα θάησ» θαη «απφ ηα 
πάλσ». Απαηηεί ηε κεηάβαζε απφ ηνλ πνιίηε – πειάηε, πνπ παζεηηθά αλαζέηεη ηηο ηχρεο ηνπ ζηελ εθάζηνηε 
θπβέξλεζε, ζην θφκκα ή ζηελ εμνπζία γεληθφηεξα, ζηνλ ελεξγφ, δεκνθξαηηθφ πνιίηε πνπ αηζζάλεηαη θαη ελεξγεί 
φρη σο κεκνλσκέλν άηνκν αιιά σο κέινο ηνπ «Γήκνπ», ηεο θνηλσλίαο. Απηφ πξνυπνζέηεη ηελ αλάθηεζε ηεο 
εκπηζηνζχλεο πξνο ηελ πνιηηηθή θαη ηνπο ζεζκνχο. Ζ πξφηαζή καο, ην ζρέδηφ καο, δηεθδηθνχλ φρη κφλν ηελ ςήθν 
αιιά θπξίσο απηή ηελ εκπηζηνζχλε. Γηα λα αιιάμνπκε ην θξάηνο θαη απφ δπλάζηεο λα γίλεη ππεξέηεο ηεο 
θνηλσλίαο. Γηα λα εθαξκφζνπκε παληνχ αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, δηαθαλείο δηαδηθαζίεο θαη δεκφζηνπο απνινγηζκνχο, 
ψζηε νη πνιίηεο λα γλσξίδνπλ θαη λα κπνξνχλ λα ζηεξίδνπλ θαη λα ειέγρνπλ. 
Απηή ε δηαδηθαζία απνδφκεζεο, απνζχλζεζεο θαη ηειηθά δηάιπζεο ηνπ πειαηεηαθνχ ζπζηήκαηνο, απαηηεί ηε 
ζπλδξνκή ηεο θνηλσλίαο, ηεο Βνπιήο, ηεο δηθαηνζχλεο. 
-- Ζ δηθαηνζχλε πξέπεη λα αληαπνθξηζεί ζην πάλδεκν αίηεκα λα ηηκσξεζνχλ νη ππεχζπλνη, φζν ςειά θη αλ 
βξίζθνληαη, ζην πιαίζην πάληα ηνπ Ππληάγκαηνο θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ. 
-- Ζ Βνπιή πξέπεη λα θαηαξγήζεη ηνπ λφκνπο πνπ ζεζκνζεηνχλ θαη πξνζηαηεχνπλ ην δηθνκκαηηζκφ, λα ςεθίζεη ην 
λφκν γηα ηελ απιή αλαινγηθή θαη λα βάιεη ηέινο ζηελ πνιπλνκία, πνπ επηηξέπεη ηελ αλνκία ησλ ηδηνηειψλ 
ζπκθεξφλησλ. 
-- Ζ θνηλσλία λα πηέζεη γηα κηα πνιηηηθή δσή δεκνθξαηηθή θαη κηα πνιηηηθή αληηπαξάζεζε κε βάζε αμίεο, αξρέο, 
ηδέεο, πξνγξάκκαηα ιχζεο ζηα πξνβιήκαηά ηεο. 
Κε ηνλ ηξφπν απηφ δελ ζα δηαιπζεί κφλν ην πειαηεηαθφ ζχζηεκα, ζα έρνπλ κεηαζρεκαηηζζεί δεκνθξαηηθά ην 
πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη νη φξνη ηεο πνιηηηθήο δσήο. 
  
(vi) Λένη ζεζκνί θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ ειέγρνπ 

Ν ΠΟΗΕΑ ζα δεκηνπξγήζεη ηηο ζπλζήθεο γηα λα αλαδεηρζνχλ θαη λα ζεζκνζεηεζνχλ λέεο κνξθέο θνηλσληθνχ 
ειέγρνπ. 
Ζ δηαθάλεηα ζε φιεο ηηο απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο θαη ε δεκφζηα ινγνδνζία απνηεινχλ κηα απφ ηηο πξνυπνζέζεηο γη‟ 
απηφ. 
ιε ε δηνίθεζε θαη ηδηαίηεξα θνξείο θαη δνκέο πνπ δηαρεηξίδνληαη δεκφζην ρξήκα είλαη ππφινγνη απέλαληη ζηελ 
θνηλσλία θαη ηνπο θνξνινγνχκελνπο. 
Ξαξάιιεια, πξέπεη λα αλαδεηρζνχλ λέεο κνξθέο απζεληηθήο έθθξαζεο ηεο βνχιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ 
πνιηηψλ ζηε βάζε ηεο άκεζεο δεκνθξαηίαο, καθξηά απφ πειαηεηαθέο, θνκκαηηθέο, εξγνδνηηθέο ή θξαηηθίζηηθεο 
ινγηθέο ηνπ παξειζφληνο, πνπ εμέζξεςε ν θαζεζησηηθφο δηθνκκαηηζκφο.  
  
(vii) Θεζκνζέηεζε ηεο αξρήο ηνπ δεκνθξαηηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ θαη ηνπ καθξνρξόληνπ ζρεδηαζκνύ 
ζε όια ηα επίπεδα ηνπ θξάηνπο 
Πην θξάηνο θαη ηε δηνίθεζε πξέπεη λα νξγαλσζεί κηα «εηζβνιή» δεκνθξαηίαο, αμηνθξαηίαο θαη δεκνθξαηηθνχ 
πξνγξακκαηηζκνχ ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο. Δπίζεο πξέπεη λα απνθηεζνχλ γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ψζηε λα 
κπνξνχλ λα θαηαξηίδνληαη ελαιιαθηηθά ζρέδηα θαη ζελάξηα εμέιημεο. 
Απηφ πξνυπνζέηεη έλα ζπλνιηθφηεξν ζρέδην, κεζνπξφζεζκνπ ραξαθηήξα, ελψ γηα θξίζηκα πξνβιήκαηα απαηηνχληαη 
πξνγξάκκαηα θαη «εζηίεο» γλψζεο θαη κειέηεο γη‟ απηά ζε καθξνρξφλην νξίδνληα. Ρέηνηα πξνβιήκαηα, κεηαμχ 
άιισλ, είλαη: 
-- Ρν δήηεκα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. 
-- Νη δεκνγξαθηθέο ηάζεηο θαη νη ζπλέπεηεο απφ ηε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ 
-- Ζ δηαρείξηζε ησλ πδάησλ θαη ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ, ε αληηζεηζκηθή ζσξάθηζε. 
-- Ν ελεξγεηαθφο ζρεδηαζκφο θ.ά. 
Ρα ζρέδηα απηά πξέπεη λα γίλνληαη ππφζεζε ηεο Βνπιήο, ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο θαη ηεο θνηλσλίαο θαη λα 
ζπλνδεχνληαη απφ ζαθείο πνιηηηθέο. 
  
(viii) Αλαζπγθξόηεζε ηεο νηθνλνκίαο: κεηαζρεκαηηζκόο θαη αλαβάζκηζε ηνπ παξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο 
καδί κε ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηελ θνηλσλία 
Γηα λα ππάξμεη δηαηεξήζηκε αλάθακςε ησλ επελδχζεσλ θαη ηεο απαζρφιεζεο, ρξεηάδεηαη έλαο ζπλδπαζκφο κέηξσλ 
θαη δεκφζησλ πνιηηηθψλ θαη κηα αληίζηνηρε πνιηηηθή ησλ ηξαπεδψλ, πνπ ζα ζπλδπάδνπλ ηε ζηήξημε θαη, φπνπ είλαη 
δπλαηφ, ηε δηάζσζε ηεο θαηαξξένπζαο παιηάο παξαγσγηθήο βάζεο θαη ηεο αληίζηνηρεο απαζρφιεζεο κε κέηξα θαη 
πνιηηηθέο πνπ ζα ελζαξξχλνπλ λέεο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε ζηφρν έλα λέν παξαγσγηθφ ζχζηεκα πνπ ζα 
πεξηνξίδεη ηελ εμάξηεζε απφ ηηο εηζαγσγέο θαη ηνλ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ, ζα ζηεξίδεη ηελ απαζρφιεζε θαη ζα ζέβεηαη 
ην πεξηβάιινλ.   
Κηα ηέηνηα παξαγσγηθή αλαζπγθξφηεζε είλαη αιιειέλδεηε κε ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ θξάηνπο, ηελ επαλαξχζκηζε 
ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ηελ αλαβάζκηζε ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ ξφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε ιήςε ησλ 
απνθάζεσλ, ηελ άκεζε θαηάξγεζε ησλ εξγαζηαθψλ λφκσλ πνπ απνδπλάκσζαλ ηελ ηζρχ ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο 
θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο δχλακεο ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο επίζεο θαη κε ηελ αλάδεημε λέσλ 
κνξθψλ ζπιινγηθήο εθπξνζψπεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, πέξα απφ ηα παξαδνζηαθά, πειαηεηαθά, θνκκαηηθά θαη 
εξγνδνηηθά, δίθηπα. 
Ζ κεηάβαζε ζ‟ έλα λέν παξαγσγηθφ ππφδεηγκα δελ ζα γίλεη απηφκαηα κέζσ ησλ αγνξψλ, αιιά απαηηεί έλα 
καθξφπλνν, ζπγθξνηεκέλν ζρέδην. Πηελ θαηεχζπλζε απηή κπνξνχλ άκεζα λα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή πνιηηηθέο θαη 
αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα άκεζεο απφδνζεο γηα ηε κείσζε ηεο αλεξγίαο γηα ηνπο λένπο αλέξγνπο, ηνπο άλεξγνπο 
κεραληθνχο θαη άιινπο επηζηήκνλεο, θαζψο θαη θιάδνπο πνπ, φπσο νη νηθνδφκνη, πιήηηνληαη ηδηαίηεξα απφ ηελ 
θξίζε. 
 Κηα απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο κηαο θπβέξλεζεο ησλ αξηζηεξψλ θαη πξννδεπηηθψλ δπλάκεσλ ζα είλαη λα αλνίμεη έλαο 

επξχο πνιηηηθφο, θνηλσληθφο θαη επηζηεκνληθφο δηάινγνο γηα ην παξαγσγηθφ, ην θνηλσληθφ, ην εξγαζηαθφ θαη ην 
νηθνινγηθφ πξφηππν πνπ πξέπεη λα δηακνξθψζνπκε σο θνηλσλία ζηηο δεθαεηίεο πνπ έξρνληαη, κε ζηφρν κηα 



θνηλσλία δηθαηνζχλεο θαη πιήξνπο απαζρφιεζεο, αιιειεγγχεο, κε αλαβαζκηζκέλε θαη ηζφηηκε ζέζε ζηνλ 
επξσπατθφ θαη δηεζλή θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο. 
 Π‟ έλαλ θφζκν πνπ αιιάδεη δξαζηηθά ζε φ,ηη αθνξά ηα επηζηεκνληθά, ηα ηερλνινγηθά θαη ηα γεσζηξαηεγηθά 
δεδνκέλα, ε δηακφξθσζε ελφο ηέηνηνπ καθξφπλννπ ζρεδίνπ είλαη φξνο θαη πξνυπφζεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 
άκεζσλ, δξακαηηθψλ, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ. 
Πηελ θαηεχζπλζε απηή εληάζζνληαη φιεο νη κεηαξξπζκίζεηο θαη νη κεηαζρεκαηηζκνί πνπ πεξηέρνληαη ζ‟ απηφ ην 
πξφγξακκα. Ξέξαλ απηψλ ζα απαηηεζεί ε ελεξγεηηθή ζπκβνιή ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη 
ηδηαίηεξα ησλ εξγαδνκέλσλ κέζα ζηνπο ζεζκνχο ηνπ θξάηνπο, θαζψο θαη ησλ επηζηεκφλσλ. 
Δπίζεο, κεηαμχ άιισλ, είλαη θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ ξφινπ θαη ηεο ζπκβνιήο φισλ 
ησλ κνξθψλ ηεο νηθνλνκίαο, δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ, κηθξψλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, κεγάισλ ηδησηηθψλ 
επηρεηξήζεσλ, ζπλεηαηξηζκψλ, κνξθψλ αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο ζην πιαίζην κηαο κηθηήο νηθνλνκίαο, γηα ηε 
ζρεδηαζκέλε θαη ζηνρεπκέλε κεηάβαζε ζε έλα λέν, θνηλσληθά δίθαην θαη νηθνινγηθά βηψζηκν παξαγσγηθφ ζχζηεκα. 
Πηηο θαηεπζχλζεηο απηέο ν ΠΟΗΕΑ έρεη επεμεξγαζζεί θαη ζα θαηαζέζεη αθφκε πην αλαιπηηθέο θαη ζπγθεθξηκέλεο 
πξνηάζεηο. 
  
(ix) Ν Γεκόζηνο Ρνκέαο κνριόο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο αλαβάζκηζεο θαη αλαζπγθξόηεζεο ηνπ 
παξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο 
- Δληαηηθνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλαζπγθξφηεζε ησλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ θαη 
νξγαληζκψλ. Λέν κνληέιν νξγάλσζεο θαη δηνίθεζήο ηνπο, ην νπνίν ζα δηαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή θαη 
δηαθαλή ιεηηνπξγία ηνπο, ηελ πξνζηαζία ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, ηε ξηδηθή αληηκεηψπηζε θαηλνκέλσλ 
δηαθζνξάο, δηαπινθήο ή θαη ππνηαγήο δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ ζε ηδηνηειή ζπκθέξνληα. 
- Γεκηνπξγία λέσλ ζεζκψλ απζεληηθήο ζπιινγηθήο έθθξαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, καθξηά απφ θνκκαηηθέο, 
εξγνδνηηθέο ή άιιεο πειαηεηαθέο ινγηθέο. 

- Ραρεία δηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ γηα ζχλαςε πξνγξακκαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ αλάκεζα ζηνλ δεκφζην ηνκέα 
θαη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, εγρψξηεο ή θαη αιινδαπέο, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ, ηελ επέθηαζή 
ηνπο ζε λέεο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. 
  
 (x) Ρξάπεδεο ζηελ ππεξεζία ηεο θνηλσλίαο, κνριόο αλάπηπμεο 
Άκεζνη ζηφρνη ηνπ ΠΟΗΕΑ ζηνλ ηνκέα ησλ ηξαπεδψλ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπλνιηθφηεξε πξφηαζή καο, είλαη: 
- Ζ κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν εγγχεζε ησλ θαηαζέζεσλ θαη ε ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ θαη ηεο 
νηθνλνκίαο 
- Αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ κε ηελ έθδνζε θνηλψλ κεηά ςήθνπ κεηνρψλ, ψζηε λα δηαζθαιηζζνχλ ηα 
ζπκθέξνληα ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ θαη ησλ Διιήλσλ θνξνινγνπκέλσλ. Γεκφζηα ηδηνθηεζία θαη θνηλσληθφο 
έιεγρνο ησλ ηξαπεδψλ πνπ αλαθεθαιαηνπνηνχληαη κε δεκφζην ρξήκα. 
- Γηάινγν κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο γηα ηε δηακφξθσζε απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο δεκφζηνπ ειέγρνπ. 
- Αλαδηάξζξσζε-θνχξεκα ζην ηδησηηθφ ρξένο ησλ λνηθνθπξηψλ πξνο ηηο ηξάπεδεο, κε απαγφξεπζε θαηάζρεζεο ζηελ 
πξψηε θαηνηθία γηα ηα ρακειά εηζνδήκαηα θαη αλαπξνζαξκνγή ησλ κεληαίσλ δφζεσλ ψζηε λα κελ ππεξβαίλνπλ ην 
30% ηνπ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο ηνπ νθεηιέηε. 
- Αλακφξθσζε ηνπ «Ρεηξεζία» ψζηε λα ειαθξχλνπλ ηα επηβαξπληηθά ζηνηρεία θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη 
επηρεηξήζεσλ θαη λα ππάξμνπλ εηδηθέο ξπζκίζεηο κε ζπλππνινγηζκφ ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ πνπ δεκηνχξγεζε ε 
θξίζε θαη ε πηζησηηθή αζθπμία. 
-Αλακφξθσζε ησλ θξηηεξίσλ θαη ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδψλ, ψζηε απηέο λα θαηαζηνχλ κνριφο 
αλάπηπμεο, ζηήξημεο ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο ζηνρεπκέλεο παξαγσγηθήο αλαζπγθξφηεζεο. 
- Αλάπηπμε νινθιεξσκέλεο δέζκεο ππεξεζηψλ γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο, απηναπαζρνινχκελνπο, αγξφηεο, λέεο 
παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο, κνξθέο ζπλεηαηξηζηηθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο.     
   
(xi) Σσξνηαμία θαη θηεκαηνιόγην παληνύ 
 Ρν «ρσξνηαμία παληνχ» αθνξά ηε ρσξνζέηεζε θαηνηθίαο, ηνπξηζκνχ, βηνηερληθέο δψλεο, αλαθχθισζε 
απνξξηκκάησλ, ελεξγεηαθψλ αλαλεψζηκσλ ππνδνκψλ, θηελνηξνθηθψλ, κεηαιιεπηηθψλ δσλψλ, ηρζπνθαιιηεξγεηψλ 
θ.ν.θ, θαζψο θαη ηελ επαλαδηάηαμε κε απζηεξή λνκνζεζία ηεο παξαζεξηζηηθήο θαη ηνπξηζηηθήο θαηνηθίαο. 
 Ζ ρσξνηαμία ησλ πφιεσλ, καδί κε ζηξνθή ζηα κηθξά έξγα, αληί ησλ κεγάισλ, ζα δψζεη νηθνινγηθφ θαη νηθνλνκηθφ 
πεξηερφκελν ζε ηεξάζηην θάζκα επαγγεικάησλ θαη νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δηέμνδν ζηε βηψζηκε 
αλάπηπμε. Ζ ρσξνζέηεζε ηεο αλαθχθισζεο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ε ζρεδηαζκέλε κεηάβαζε ζηηο αλαλεψζηκεο 
πεγέο ζα είλαη δσηηθφ πεδίν θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη δεκνηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ζ ηδησηηθνπνίεζε ηεο 
«Θηεκαηνιφγην Α.Δ.» πξέπεη λα απνηξαπεί. Αληίζεηα πξέπεη λα επηδησρζεί ε επηηάρπλζε ηεο νινθιήξσζήο ηνπ. 
  
(xii) Κηα ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο αλάπηπμεο θαη ησλ αλαγθώλ ηεο θνηλσλίαο 
Ζ νπζηαζηηθή ρξενθνπία ηεο ρψξαο, ε θαηαζηξνθή, ε απαμίσζε, ε αλάισζε θαη ε θπγή ζην εμσηεξηθφ κεγάινπ 
κέξνπο ηεο εγρψξηαο απνηακίεπζεο θαη ηνπ θηλεηνχ πινχηνπ, θαζψο θαη ε βαζηά θαη παξαηεηακέλε χθεζε 
δηακνξθψλνπλ έλα νμχ πξφβιεκα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο αλάπηπμεο θαη ησλ κειινληηθψλ αλαγθψλ ηεο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο γηα ηα επφκελα έηε. 
-          Ξξνηεξαηφηεηέο καο είλαη: 
--> ε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ αλαθνπήο ηεο δηαξξνήο θαηαζέζεσλ ζην εμσηεξηθφ θαη επηζηξνθήο θαηαζέζεσλ ζην 
ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. 
--> ε αχμεζε ησλ δεκφζησλ εζφδσλ κέζσ ηεο θνξνινγηθήο κεηαξξχζκηζεο, ηεο πάηαμεο ηεο θνξνδηαθπγήο, ηεο 
πεξηζηνιήο ηεο εηζθνξνδηαθπγήο θαη ηεο παξανηθνλνκίαο. 
--> ε ππνγξαθή ζπκθσληψλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο θνξνιφγεζεο ησλ θαηαζέζεσλ ζην εμσηεξηθφ κέρξη ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ πεξηνπζηνιφγηνπ. 

--> ε αλαζηνιή ηεο πιεξσκήο ησλ ηφθσλ ζην πιαίζην κηαο λέαο ζπκθσλίαο γηα ην ρξένο. 
--> ν επαλαζρεδηαζκφο θαη επηηάρπλζε ηεο απνξξνθεηηθφηεηαο ηνπ ΔΠΞΑ θαη άιισλ επξσπατθψλ θνλδπιίσλ. 



--> ε πιήξεο δηεξεχλεζε θαη αμηνπνίεζε δπλαηνηήησλ αλαπηπμηαθψλ ζπλεξγαζηψλ κε ηξίηεο ρψξεο, ζην πιαίζην 
κηαο πνιπδηάζηαηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη άζθεζεο νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο. 
  

Δ. Ρα ππαξθηά εκπόδηα θαη γηαηί ν ΠΟΗΕΑ είλαη ε κνλαδηθή δύλακε πνπ κπνξεί λα ηα ππεξβεί. 

Ρν άικα πνπ πεξηγξάθνπκε παξαπάλσ είλαη εθηθηφ, φκσο πξνζθξνχεη ζε ζπγθεθξηκέλα εκπφδηα: 
--> ζηε ζήςε ηνπ ζεζκνζεηεκέλνπ δηθνκκαηηζκνχ θαη ζηε δηαπινθή ησλ θαζεζησηηθψλ πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 
δπλάκεσλ, πνπ ζηφρν έρνπλ ηνλ έιεγρν ησλ θνηλσληθψλ εμειίμεσλ θαη ηελ απνηξνπή αιιαγψλ πνπ ζα ζίμνπλ ηα 
πξνλφκηά ηνπο. 
--> ζηελ νπζηαζηηθή πεξηζηνιή ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο, ζηελ απψιεηα ηεο δπλαηφηεηαο 
πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζηφρσλ θαη ησλ κέζσλ πνιηηηθήο. 
--> ζηελ αλεμέιεγθηε χθεζε, ηελ ππνηηκεηηθή θεξδνζθνπία, ην θφβν θαη ηε δηάρπηε αλαζθάιεηα σο πξνο ην 
κέιινλ θαη ηηο πξννπηηθέο. 
Κε ηα εκπφδηα απηά φκσο κφλν έλαο λένο ζπλαζπηζκφο θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ δπλάκεσλ, φπσο απηφο πνπ 
πξνηείλεη ν ΠΟΗΕΑ, κπνξεί λα ζπγθξνπζζεί θαη λα ηα ππεξβεί. 
  
-- Γηαηί κφλν κε ηηο δηαρξνληθέο αμίεο ηεο Αξηζηεξάο γηα αιιειεγγχε, δηθαηνζχλε, ηζφηεηα, ειεπζεξία, κπνξνχκε λα 
εκπλεχζνπκε κηα άλνημε ειπίδαο θαη λα αλνίμνπκε κηα λέα πξννπηηθή. 
-- Γηαηί ν ΠΟΗΕΑ είλαη ε Αξηζηεξά ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ κε πξνλνκηνχρσλ, ησλ λέσλ γελεψλ, ησλ θνηλσληθψλ 
δπλάκεσλ γηα ηηο νπνίεο νη αιιαγέο θαη νη κεηαζρεκαηηζκνί είλαη δσηηθή αλάγθε.  
-- Γηαηί ε Αξηζηεξά είλαη κηα δχλακε κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο θνηλσλίαο θαη φρη απιά δηαρείξηζεο ηεο ζπγθπξίαο. 
Θέινπκε ην θξάηνο φρη σο ιάθπξν, φπσο ηα θφκκαηα ηνπ θαζεζησηηθνχ δηθνκκαηηζκνχ, αιιά σο κνριφ 
κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο θνηλσλίαο. Γη‟ απηφ πξέπεη λα κεηαζρεκαηίζνπκε ην ίδην ην θξάηνο. 
-- Γηαηί κφλν ε Αξηζηεξά κπνξεί λα ζηεξίμεη κηα λέα θνπιηνχξα ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο, αγσληζηηθήο ζηάζεο 

ελάληηα ζε ινγηθέο πνπ ζέινπλ ηνλ πνιίηε πνιίηε-«πειάηε», ζε ινγηθέο «αλάζεζεο» πνπ ζέινπλ ηνλ πνιίηε 
παζεηηθφ ζεαηή ησλ εμειίμεσλ. 
-- Γηαηί κφλν ν ΠΟΗΕΑ δηαζέηεη έλα ελαιιαθηηθφ ζρέδην πξνο εθείλν ηνπ Κλεκνλίνπ, πνπ αλνίγεη ηελ πξννπηηθή γηα 
δίθαηε θαη βηψζηκε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε, νηθνλνκηθή αλαζπγθξφηεζε, κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ θξάηνπο θαη ηεο 
ίδηαο ηεο πνιηηηθήο. 
  
Απηφ ην ελαιιαθηηθφ καο ζρέδην είλαη πνπ θαινχκε ηνλ ειιεληθφ ιαφ λα ηνπ δψζεη αθφκε κεγαιχηεξε ηζρχ θαη 
δηεζλή θσλή κε ηελ ςήθν ηνπ ζηηο 17 ηνπ Ηνχλε. 
  
Γηφηη πηζηεχνπκε αθξάδαληα φηη ππάξρεη δηέμνδνο, ππάξρεη ειπίδα. 
Κε ην ελαιιαθηηθφ ζρέδην ηνπ ΠΟΗΕΑ 
Κε ηνλ ΠΟΗΕΑ ηζρπξφ 
Κε ηελ θνηλσλία ζην πξνζθήλην 
Κε έλαλ λέν, θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ ζπλαζπηζκφ εμνπζίαο 
  
  

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ 

  

Ξαξάξηεκα 1 

  

1. Θαηεπζύλζεηο γηα ηελ άκεζε πιηθή αλαθνύθηζε ησλ πην αδύλακσλ 

Ρα παξαθάησ κέηξα είλαη ελδεηθηηθά. Ππκπιεξψλνληαη κε κέηξα θνηλσληθήο πνιηηηθήο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε 
ζρεηηθφ θεθάιαην. 
Ρα κέηξα απηά, θαη άιια ζπλαθή, πέξαλ ηεο άκεζεο αλαθνχθηζεο ησλ θησρψλ ζηξσκάησλ θαη ησλ λεφπησρσλ, 
ζπκβάιινπλ θαη ζηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο αλάθακςεο ηεο νηθνλνκίαο. 
(1)        Θα επηδησρζεί κέζα απφ αλαδηαπξαγκάηεπζε, φζν δηαξθεί ε πξνζπάζεηα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, 
κέξνο ησλ πφξσλ ηνπ ΔΠΞΑ λα δηαηεζεί γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ελφο εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο θαηαπνιέκεζεο ηεο 
αθξαίαο θηψρεηαο, κε ηε ζεζκνζέηεζε ελφο ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο, ηελ εμαζθάιηζε ζηέγεο θαη 
δηαηξνθήο ζηνπο αζηέγνπο θαη έλα εηδηθφ επίδνκα ζηα λνηθνθπξηά ησλ νπνίσλ θαλέλα κέινο δελ έρεη εξγαζία ή 
άιιν επαξθέο εηζφδεκα. 
(2)        Δπαλαθνξά ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ ζηα πξνεγνχκελα επίπεδα θαη επέθηαζε ηνπ επηδφκαηνο αλεξγίαο. 
(3)        Κέηξα άκεζεο θνξνινγηθήο αλαθνχθηζεο (ραξάηζη θιπ) γηα ηελ πξψηε θαηνηθία, ηνπο αλέξγνπο θαη φζνπο 
δνπλ θάησ ή γχξσ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο. 
(4)        Κέηξα πηζησηηθήο πνιηηηθήο κε ξχζκηζε δαλείσλ, φπσο πξνβιέπεη ε ζρεηηθή πξφηαζή καο. 
(5)        Δμαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο πγείαο, εθπαίδεπζεο, ζε κέζα καδηθήο κεηαθνξάο θαη ζε άιια 
δεκφζηα αγαζά.   



(6)        Κέηξα θαη πνιηηηθέο θαηά ηεο αθξίβεηαο. 
(7)        Δπαλαζρεδηαζκφο ησλ πξνγξακκάησλ ζηήξημεο λέσλ αγξνηψλ, θαζψο θαη ησλ πξνγξακκάησλ 
απαζρφιεζεο, ψζηε λα κεγηζηνπνηεζεί ε θνηλσληθή απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. 
(8)        Δλζάξξπλζε κνξθψλ αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο. 
(9)        Γπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ή επαλαιεηηνπξγίαο θιεηζηψλ ή ππφ ρξενθνπία επηρεηξήζεσλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 
εξγαδνκέλνπο, κέζα απφ ζπλεηαηξηζκνχο ή άιιεο ζπιινγηθέο λνκηθέο κνξθέο. 
(10)      Δλζάξξπλζε κνξθψλ άκεζνπ εκπνξίνπ αλάκεζα ζε παξαγσγνχο θαη θαηαλαισηέο. 
(11)      Γεκηνπξγία κηαο κφληκεο δηαθνκκαηηθήο επηηξνπήο ζηε Βνπιή, ε νπνία ζα επεμεξγαζζεί κηα νινθιεξσκέλε 
πνιηηηθή γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο ζε κεζν-καθξνπξφζεζκε βάζε. 
  

Ξαξάξηεκα 2 

  

2. Ρν λέν πιαίζην γηα δίθαηε θαη βηώζηκε δεκνζηνλνκηθή ζηαζεξνπνίεζε 

  
Βαζηθή αηηία ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο ηεο Διιάδαο είλαη ε αλππαξμία ελφο θξαηηθνχ κεραληζκνχ πνπ λα δηαηεξεί 
ηε ζρεηηθή απηνλνκία ηνπ απέλαληη ζηα ηδησηηθά νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα. Απηή ε πνιηηηθή αδπλακία έρεη 
κεηαηξέςεη ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ζε κεραληζκφ ζπλαιιαγήο πνπ εμαζθαιίδεη ηε ζπζηεκαηηθή 
ρξεκαηνδφηεζε ζπγθεθξηκέλσλ ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ, ηα νπνία ηαπηφρξνλα απνιακβάλνπλ επλντθφ θαζεζηψο 
θνξνινγηθήο αζπιίαο. ζν δηαηεξείηαη απηφ ην ζχζηεκα νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο ζπλαιιαγήο, είλαη αδχλαην λα 
επηιπζεί ην δεκνζηνλνκηθφ πξφβιεκα. Ζ Θπβέξλεζε ηεο Αξηζηεξάο ζθνπεχεη λα αλαηξέςεη απηφ ην ζχζηεκα 
δηαπινθήο θαη λα πεηχρεη ηε δεκνζηνλνκηθή ζηαζεξνπνίεζε κε ξηδηθά αληίζεην ηαμηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. 
  
Γαπάλεο 

Αθεηεξία καο είλαη φηη νη δεκφζηεο δαπάλεο πξέπεη λα πξνζθέξνπλ έλα επίπεδν ιεηηνπξγηθήο επάξθεηαο ηνπ 
θξαηηθνχ κεραληζκνχ, παξνρήο δεκφζησλ αγαζψλ θαη θνηλσληθήο πξφλνηαο πνπ εγγπψληαη ηελ αμηνπξεπή δηαβίσζε 
ησλ πνιηηψλ, θαζψο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δεκφζησλ επελδχζεσλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε καθξνρξφληα 
βησζηκφηεηα ηεο ρψξαο. Δθηηκνχκε φηη, γηα λα αληαπνθξηζεί ζηα παξαπάλσ, ην χςνο ησλ πξσηνγελψλ δαπαλψλ 
δελ κπνξεί λα κεησζεί πεξαηηέξσ, αιιά πξέπεη λα ζηαζεξνπνηεζεί κεηαμχ ηνπ 43% θαη ηνπ 46% ηνπ ΑΔΞ (δειαδή 
κε ειάρηζην ηα ζεκεξηλά επίπεδα θαη κέγηζην ηνλ κέζν φξν ηεο επξσδψλεο). 
 κσο ην πξφβιεκα ησλ δαπαλψλ δελ είλαη κφλν ην χςνο ηνπο αιιά θαη ε πνηφηεηά ηνπο. Νη ππεξεζίεο πνπ ηειηθά 
πξνζθέξνληαη ζηνλ πνιίηε είλαη δπζαλάινγα ρακειέο ζε ζρέζε κε ηνπο πφξνπο πνπ δαπαλψληαη. Απηφ νθείιεηαη 
ζηηο δηαζπλδέζεηο επηρεηξεκαηηθψλ ζπκθεξφλησλ κε ηηο θξαηηθέο δαπάλεο, πνπ θαζηζηνχλ βαζηθνχο ηνκείο, φπσο ε 
πγεία, ηα δεκφζηα έξγα, ηα επελδπηηθά θίλεηξα, νη κειέηεο, νη ππεξγνιαβίεο ππεξεζηψλ θαη πιεζψξα άιισλ 
δξαζηεξηνηήησλ, δέζκηνπο κηαο εμαηξεηηθά δαπαλεξήο θαη αλαπνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ησλ δεκφζησλ πφξσλ. 
Ππλεπψο, πξνθχπηεη δήηεκα αλαθαηαλνκήο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ δεκφζησλ πφξσλ ζε πεξηζζφηεξν νηθνλνκηθά 
θαη θνηλσληθά απνηειεζκαηηθέο ρξήζεηο. 
  
Δλδεηθηηθά κέηξα 
•           Άκεζν πάγσκα ησλ κεηψζεσλ ζε θνηλσληθέο δαπάλεο, κηζζνχο θαη ζπληάμεηο, ψζηε λα ζηακαηήζεη ε 
πεξηζσξηνπνίεζε ησλ ρακειψλ εηζνδεκάησλ θαη ε ππνβάζκηζε ησλ κεζαίσλ. 
•           Οηδηθή επαλεμέηαζε θαη αλαθαηαλνκή ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ. Δμνηθνλφκεζε θαη εμνξζνινγηζκφο ζε 
ηνκείο φπσο ε επηθάιπςε ππεξεζηψλ, ε ζπαηάιε πφξσλ, νη δαπάλεο ρσξίο θνηλσληθή απνηειεζκαηηθφηεηα. Νη 
πφξνη πνπ ζα εμνηθνλνκεζνχλ ζα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ δεκφζησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη 
ζα δηνρεηεχνληαη ζε ηνκείο κε κεγάιε πζηέξεζε, φπσο ε πγεία θαη ε επηζηεκνληθή έξεπλα. 
•           Ιεηηνπξγία θαη ελίζρπζε ηεο θεληξηθήο αξρήο θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ, πνπ ζα ειέγρεη ηελ θνζηνιφγεζε 
ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ αγνξάδεη ην θξάηνο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 
•           Δθαξκνγή θαη επέθηαζε ησλ ξπζκίζεσλ πνπ εμππεξεηνχλ ηνλ άκεζν έιεγρν ησλ δαπαλψλ, φπσο ε 
δηαχγεηα, ε ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε θαη ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ 
δεκφζησλ δαπαλψλ. 
  
Έζνδα 
Ζ ζηαζεξνπνίεζε ησλ δαπαλψλ ζα πξέπεη λα θαιπθζεί απφ αχμεζε ησλ δεκφζησλ εζφδσλ, πνπ πζηεξνχλ 
ζεκαληηθά απφ ην κέζν φξν ηεο επξσδψλεο (41% ηνπ ΑΔΞ έλαληη 45%). Ζ πξνζαξκνγή πνπ πξνηείλνπκε ζα 
πξνέιζεη απφ ηε θνξνιφγεζε ηνπ πινχηνπ θαη ησλ πςειψλ εηζνδεκάησλ, κε ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ απφ 
άκεζνπο θφξνπο ζηα κέζα επξσπατθά επίπεδα (+4% ηνπ ΑΔΞ) ζε νξίδνληα ηεηξαεηίαο (1% ηνπ ΑΔΞ θάζε ρξφλν) 
κέζα απφ κηα ξηδηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, ψζηε λα εληνπίδεηαη ην εηζφδεκα θαη ε πεξηνπζία 
θάζε πνιίηε θαη λα θαηαλέκεηαη δίθαηα ην θνξνινγηθφ βάξνο. 
Ζ αλάγθε ξηδηθήο κεηαξξχζκηζεο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο πξνθχπηεη απφ ηε δηαπίζησζε φηη ε ρακειή 
είζπξαμε εζφδσλ νθείιεηαη ζην ζρεδηαζκφ θαη ηηο ζπλερείο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ππάξρνληνο θνξνινγηθνχ 
ζπζηήκαηνο, πνπ, φζν πην πεξίπινθν γίλεηαη, ηφζν ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθφ θαηαιήγεη λα είλαη. Ζ βαζηθή ηνπ 
απνηπρία είλαη ε αδπλακία θνξνιφγεζεο ηνπ πινχηνπ θαη ησλ πςειψλ εηζνδεκάησλ (ηα έζνδα απφ άκεζνπο 
θφξνπο είλαη κφιηο 8,3% ηνπ ΑΔΞ ζηελ Διιάδα έλαληη 11,8% ζηελ επξσδψλε). Απηφ νθείιεηαη ζηελ εθηεηακέλε 
θνξνδηαθπγή, θαζψο θαη ζην πιέγκα θνξναπαιιαγψλ θαη επλντθψλ θαζεζηψησλ πνπ αθήλνπλ αιψβεηα ηα 
ζηξψκαηα κε ηε κεγαιχηεξε θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα. Ππλεπψο, απηφ πνπ απαηηείηαη είλαη έλα απιφ θαη ιεηηνπξγηθφ 



θνξνινγηθφ ζχζηεκα πνπ ζα δίλεη ηα ζσζηά θίλεηξα, ζα κπνξεί λα ειέγρεηαη ε ηήξεζή ηνπ θαη ζα εμαζθαιίδεη ηε 
δίθαηε θαηαλνκή ησλ βαξψλ ζην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ. 
  
Δλδεηθηηθά κέηξα 
•           Αιιαγή ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ θαη ηεο θιίκαθαο ησλ εηζνδεκάησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ 
πξνζψπσλ (ζηα κέζα επξσπατθά επίπεδα), ψζηε λα επηηεπρζεί αχμεζε ησλ εζφδσλ κε ειάθξπλζε ησλ 
θησρφηεξσλ θαη επηβάξπλζε ησλ πινπζηφηεξσλ. 
•           Πηαδηαθή κείσζε ζπληειεζηψλ ΦΞΑ θαη ειαρηζηνπνίεζή ηνπο ζηα δηαηηκεκέλα ηξφθηκα (ςσκί, γάια θιπ). 
(Απηφ θαη ην πξνεγνχκελν κέηξν ζα έρνπλ ζεηηθφ πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα ζηελ εγρψξηα δήηεζε, ιφγσ ηεο 
πςειφηεξεο ξνπήο πξνο θαηαλάισζε ησλ ρακειφηεξσλ εηζνδεκαηηθψλ ζηξσκάησλ). 
•           Δθζπγρξνληζκφο θαη ζηειέρσζε ησλ εθνξηψλ κε εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη ελίζρπζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 
ζπζηήκαηνο γηα έιεγρν, δηαζηαχξσζε θαη δηαρξνληθή παξαθνινχζεζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο. 
•           ινπνίεζε πιήξνπο θαη θαζνιηθνχ πεξηνπζηνιφγηνπ, φπνπ ζα απνηππψλεηαη ε πεξηνπζία φισλ ησλ 
Διιήλσλ ππεθφσλ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, ζε φιεο ηηο κνξθέο θηλεηνχ θαη αθίλεηνπ πινχηνπ. 
Δπαλεμέηαζε φισλ ησλ εηδηθψλ θνξνινγηθψλ θαζεζηψησλ θαη αληηκεηψπηζε ηεο παξανηθνλνκίαο. 
  
Ρν κέγεζνο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 45% ηνπ ΑΔΞ, πνζνζηφ πνπ 
βξίζθεηαη θνληά ζηνλ κέζν φξν ηεο επξσδψλεο θαη ζεσξνχκε φηη αληαπνθξίλεηαη ζηελ παξνρή ησλ απαξαίηεησλ 
δεκφζησλ αγαζψλ θαη ζηηο θνξνδνηηθέο ηθαλφηεηεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο. 
Γηα φζν δηαξθεί ε θξίζε θαη κέρξη λα επηηεπρζεί απηή ε ζηαζεξνπνίεζε, ζα αθνινπζήζνπκε έλαλ δεκνζηνλνκηθφ 
θαλφλα εηδηθνχ ζθνπνχ, πνπ ζηνρεχεη ζε ηζνζθειηζκέλν πξσηνγελέο απνηέιεζκα ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
(δειαδή ρσξίο ηηο πιεξσκέο ηφθσλ θαη ηηο δεκφζηεο επελδχζεηο. Ρν 2011 ππήξρε έιιεηκκα κφιηο 1,3 δηο). Ν 
θαλφλαο απηφο πξνθχπηεη απφ ηε δηαπίζησζε φηη απνηειεί φξν βησζηκφηεηαο κηα λέα αλαδηαπξαγκάηεπζε ηνπ 

δεκνζίνπ ρξένπο θαη ησλ ηφθσλ απνπιεξσκήο ηνπ, θαζψο θαη φηη ππάξρεη επείγνπζα αλάγθε γηα ρξεκαηνδνηηθή 
ελίζρπζε ησλ δεκφζησλ επελδχζεσλ πνπ κπνξνχλ λα πεηχρνπλ ηελ επαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκίαο, απμάλνληαο 
παξάιιεια ην απφζεκα θπζηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα. 
  

Ξαξάξηεκα 3 

  

Ξόξνη γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

Ζ ειιεληθή νηθνλνκία έρεη πεξηέιζεη ζε έλα αδηέμνδν ρξεκαηνδφηεζεο ηεο αλάπηπμεο, κε απνηέιεζκα, ππφ ηελ 
παξνχζα πνιηηηθή, ε χθεζε λα επηδεηλψλεηαη, ηα εηζνδήκαηα λα κεηψλνληαη θαη ε αλεξγία λα πξνζεγγίδεη 
δξακαηηθά χςε. Ζ εμεχξεζε πφξσλ ξεπζηφηεηαο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο αλάπηπμεο θαη ησλ θνηλσληθψλ 
αλαγθψλ είλαη πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ θπβέξλεζε ηεο Αξηζηεξάο. Γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε 
ηηο εζσηεξηθέο θαη ηηο εμσηεξηθέο πεγέο. 
  
Δζσηεξηθέο πεγέο 
Αλεμάξηεηα απφ ηηο δπζθνιίεο ηεο ζπγθπξίαο, βαζηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ ΠΟΗΕΑ είλαη ε αλεχξεζε πφξσλ απφ 
ηελ εζσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε. 
Ξην ζπγθεθξηκέλα: 
1.      Δεκηνπξγία όξωλ γηα ηελ επηζηξνθή θαηαζέζεωλ θαη ηε ζηαζεξόηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζηωηηθνύ 
ζπζηήκαηνο. 
Ρν πξφγξακκα ηνπ ΠΟΗΕΑ απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ φξσλ γηα ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ αζθάιεηα ησλ θαηαζέζεσλ. Γηα απηφ απαξαίηεηνη άμνλεο είλαη: 
·         Ζ αληηζηξνθή ησλ πνιηηηθψλ ηεο νηθνλνκηθήο θαηαζηξνθήο θαη ηεο θνηλσληθήο απνδφκεζεο, ψζηε λα 
δεκηνπξγεζεί ζεηηθφ νηθνλνκηθφ θιίκα θαη λα ζπκβάιεη ζηελ επηζηξνθή ησλ θαηαζέζεσλ. 
·         Ζ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηξαπεδψλ κε δεκφζην έιεγρν, έηζη ψζηε θαη λα εμαζθαιηζζεί ε θεθαιαηαθή επάξθεηα 
ησλ ηξαπεδψλ, αιιά θαη λα γίλεη απηφ κε φξνπο ππέξ ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο θνηλσλίαο 
·          Ζ θπβέξλεζε ηεο Αξηζηεξάο ζα αλαιάβεη πξσηνβνπιία γηα ηε δεκηνπξγία ελφο παλεπξσπατθνχ κεραληζκνχ 
πξνζηαζίαο ησλ θαηαζέζεσλ, πνπ ζα απνηειεί ζεκαληηθφ κνριφ γηα ηελ αλάθακςε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ 
θαηαζεηψλ. 
  
2.      Αύμεζε πόξωλ κέζω ηεο κεηαξξύζκηζεο ηνπ θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο γηα κία αλαπηπμηαθή 
αλαδηαλνκή ηνπ πινύηνπ. 
Κέζσ ηεο ξηδηθήο κεηαξξχζκηζεο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ηξφπν θνηλσληθά δίθαην θαη νηθνλνκηθά 
απνδνηηθφ, ζα επηηεπρζεί ε αχμεζε ησλ εζφδσλ, ηα νπνία ζα απνηειέζνπλ θαη πφξνπο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 
νηθνλνκίαο. 
Π‟ απηφ απνζθνπνχλ νη πξνηάζεηο καο, πνπ ζπγθξνηνχλ κηα κεγάιε θνξνινγηθή κεηαξξχζκηζε. 
  
3.      Πάηαμε ηεο εηζθνξνδηαθπγήο θαη ε πεξηζηνιή ηεο παξανηθνλνκίαο 
 Κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο απψιεηεο πφξσλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πξνέξρεηαη απφ ηε θνξνδηαθπγή θαη ηελ 
εηζθνξνδηαθπγή, ιφγσ ηεο εμάπισζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παξανηθνλνκίαο θαη ηεο «καχξεο θαη αλαζθάιηζηεο 
εξγαζίαο». Ρα ειιείκκαηα απηά δηνγθψλνληαη ιφγσ ηεο χθεζεο θαη ηεο εθξεθηηθήο αλεξγίαο πνπ ζπληείλεη ζηελ 
απψιεηα πφξσλ. Ζ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ ζπληζηά πξνηεξαηφηεηα ζχκθσλα κε ηα κέηξα πνπ 
εθηίζεληαη ζηα ζρεηηθά θεθάιαηα. 



  
4.      Αμηνπνίεζε νξπθηνύ πινύηνπ θαη πδξνγνλαλζξάθωλ θαη δεκηνπξγία    εηδηθνύ Τακείνπ πνπ ζα 
δηαρεηξίδεηαη ηα έζνδα. 
Ζ εθκεηάιιεπζε ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ θαη ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ, κε ζεβαζκφ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο 
ηνπηθέο θνηλσλίεο, κέζσ αλαπηπμηαθψλ θνηλνπξαμηψλ ή άιισλ πξφζθνξσλ ζρεκάησλ, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 
πεγή εζφδσλ θαη βάζε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο νηθνλνκίαο. Πε απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο 
ε εθπφλεζε εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νξπθηνχ πινχηνπ κε φξνπο δεκφζηνπ 
ζπκθέξνληνο, ε ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ Γεκνζίνπ ζηα ΔΙΞΔ θαη ηε ΓΔΞΑ, θαζψο θαη ε αλαβάζκηζε ηνπ ΗΓΚΔ, ζε 
αληηδηαζηνιή κε ηε ζεκεξηλή απαμίσζή ηνπ. 
  
5.      Τακείν εζληθνύ πινύηνπ θαη θνηλωληθήο αζθάιηζεο 
ια ηα δηθαηψκαηα επί ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ ηεο ρψξαο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πηζαλψλ 
θνηηαζκάησλ πδξνγνλαλζξάθσλ, εθφζνλ απνδεηρζνχλ νηθνλνκηθά εθκεηαιιεχζηκα, θαζψο θαη φιε ε εκπνξεχζηκε 
θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ θξάηνπο, κεηαθέξνληαη ζε εηδηθφ, απνθιεηζηηθά δεκφζην ηακείν πνπ δεκηνπξγείηαη 
γηα ην ζθνπφ απηφ. Νη πφξνη ηνπ ηακείνπ θαηά πξνηεξαηφηεηα ζα θαιχπηνπλ κειινληηθέο αλάγθεο ηεο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο. 
  
6.      Υπνγξαθή Δηκεξνύο Σπκθωλίαο κε ηελ Ειβεηία θαη άιιεο ρώξεο γηα θνξνιόγεζε θαηαζέζεωλ 
Ειιήλωλ πνιηηώλ. 
Δίλαη γλσζηφ πσο ζηηο ηξάπεδεο ηεο Διβεηίαο θαη άιισλ ρσξψλ ιηκλάδνπλ ειιεληθέο θαηαζέζεηο πνιιψλ 
δηζεθαηνκκπξίσλ, νη νπνίεο δελ έρνπλ θνξνινγεζεί. Δδψ θαη πάξα πνιχ θαηξφ, ν θ. Βεληδέινο είρε ππνζρεζεί φηη 
ζα πξνρσξήζεη ζε δηκεξή ζπκθσλία κε ηελ Διβεηία, αιιά κάιινλ ζηεξνχληαλ πνιηηηθήο βνχιεζεο. 
Γηα ηελ θπβέξλεζε ηεο Αξηζηεξάο κηα ηέηνηα ζπκθσλία απνηειεί πξνηεξαηφηεηα, έηζη ψζηε λα δνζνχλ ηα νλφκαηα 

ησλ Διιήλσλ θαηαζεηψλ γηα λα δηαζηαπξσζεί ην πφζελ έζρεο, λα θνξνινγεζεί αλαδξνκηθά ν ζπζζσξεπκέλνο 
πινχηνο, αιιά θαη λα επηβιεζεί ε αλάινγε θνξνινγία επί ησλ ηφθσλ ησλ θαηαζέζεσλ. 
  
7.      Αλαζηνιή απνπιεξωκήο ηόθωλ 
Απηφ απνηειεί κηα πάγηα ζέζε ηνπ ΠΟΗΕΑ-ΔΘΚ κέζσ ηεο νπνίαο ζα απειεπζεξσζνχλ δεθάδεο δηζεθαηνκκχξηα, ηα 
νπνία, αληί λα θαηεπζχλνληαη ζηνπο δαλεηζηέο, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ 
αλαγθψλ ηεο νηθνλνκίαο. Ρν ρξνληθφ δηάζηεκα απηήο ηεο αλαζηνιήο –πνπ ζα είλαη πξντφλ δηαπξαγκάηεπζεο– ζα 
εμαξηεζεί απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Δπηπιένλ, ζην πιαίζην ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ δεκφζηνπ 
ρξένπο, ζεκαληηθή αλαθνχθηζε ζα απνηειέζεη ε ζχλδεζε ηνπ επηηνθίνπ, κεηά ηε ιήμε ηεο αλαζηνιήο 
απνπιεξσκήο ηφθσλ, κε κηα ξήηξα κεγέζπλζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη απαζρφιεζεο. 
  
Δμσηεξηθή ρξεκαηνδόηεζε 
  
8.      Επαλαζρεδηαζκόο ηνπ ΕΣΠΑ θαη αύμεζε ηεο απνξξνθεηηθόηεηάο ηνπ 
  
9.      Επξωπαϊθό πξόγξακκα ρξεκαηνδόηεζεο επελδύζεωλ ζηηο ρώξεο-κέιε ηεο Ε.Ε. γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε ηεο ύθεζεο 
Ζ Διιάδα, φπσο θαη νη άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο, πξέπεη λα 
εληζρπζνχλ είηε κε άηνθε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Ρξάπεδα Δπελδχζεσλ είηε κε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο 
ρξεκαηνδφηεζεο ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ιακβάλνληαο ππφςε έλαλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θιαδηθήο 
δηάξζξσζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο αιιά θαη ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο πνπ ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ νη 
ρξεκαηνδνηνχκελεο επελδχζεηο, γηα λα είλαη απνδνηηθέο. 
Ππκπιεξσκαηηθά, ηα επξσνκφινγα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα εξγαιείν ζπγρξεκαηνδφηεζεο ηεο ειιεληθήο 
νηθνλνκίαο. 
  
Αλαπηπμηαθέο ζπλεξγαζίεο κε ηξίηεο ρώξεο 
  
10.  Αλάπηπμε ηζόηηκωλ ζρέζεωλ κε άιιεο ρώξεο ζηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκηθήο 
δηπιωκαηίαο 
 Ζ θπβέξλεζε ηεο Αξηζηεξάο ζα δηεθδηθήζεη λα αλαπηπρζνχλ ηζφηηκεο ζρέζεηο θαη κε άιιεο ρψξεο εθηφο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ ζα δηεηίζελην λα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Ηζρπξέο 
δπλαηφηεηεο γηα αλαπηπμηαθέο ζπλεξγαζίεο θαίλεηαη λα ππάξρνπλ κε ηε Οσζία, ηελ Θίλα, ρψξεο ηνπ αξαβηθνχ 
θφζκνπ θαη άιιεο ρψξεο. Έλα πξψην βήκα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα είλαη ε εμαθξίβσζε αθξηβψο ησλ ελ ιφγσ 
δπλαηνηήησλ. 
Παο επραξηζηψ πνιχ.   

ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΡΝ ΠΟΗΕΑ/ΔΘΚ ΓΗΑ ΡΝΛ ΔΘΓΖΚΝΘΟΑΡΗΠΚΝ ΡΝ ΞΝΙΗΡΗΘΝ 
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Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ηεο Eπξσδψλεο κεηαηξέπεηαη ζε θξίζε ηεο δεκνθξαηίαο. 
Ν εμνζηξαθηζκφο ηεο πνιηηηθήο απφ ηελ αγνξά κεηαθξάδεηαη ζην γεγνλφο φηη ην δεκνθξαηηθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα 
παχεη λα ηθαλνπνηεί ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ. 
Θπξίσο κεηαθξάδεηαη ζην γεγνλφο ηεο ζπλνιηθήο αλαληηζηνηρίαο θξάηνπο θαη θνηλσλίαο. 
Πηελ Διιάδα ε πξαγκαηηθφηεηα απηή έξρεηαη λα επηβαξχλεη έλα ήδε μεπεξαζκέλν πνιηηηθφ ζχζηεκα κε ζπζηαηηθέο 
παζνγέλεηεο. 
Νη εθηεηακέλεο δπζιεηηνπξγίεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ν θνκκαηηθφο έιεγρνο ηνπ θξάηνπο πνπ ελ πνιινίο 
αθχξσλε αθφκε θαη ηνλ πνιηηηθφ ξφιν ηνπ θνηλνβνπιίνπ κεηαηξέπνληάο ηνλ ζε επηθπξσηηθφ, ε απνηθηνπνίεζε 



ζνβαξψλ θξαηηθψλ δνκψλ απφ ηελ θνκκαηηθή λνκελθιαηνχξα, ε πνιπζπδεηεκέλε δηαθζνξά, πνιπζπδεηεκέλε 
φκσο γηα ηε βάζε ηεο ππξακίδαο θαη φρη γηα ηελ θξίζηκε ακαξησιή θνξπθή, ήηαλ ηα γεγελή καο ραξαθηεξηζηηθά, 
βαζκηαία θαη ζηαδηαθά απφ ηε κεηαπνιίηεπζε. 
Πε απηή ηελ αθξηβή πεξηγξαθή, εάλ πξνζζέζεη θαλείο ην επίπεδν δηαθπβέξλεζεο ησλ δχν ηειεπηαίσλ ρξφλσλ, ην 
νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπληαγκαηηθή εθηξνπή, απφ πιήξε απαμίσζε ηνπ θνηλνβνπιίνπ, απφ ηελ απψιεηα ηεο 
εζληθήο καο θπξηαξρίαο, απφ ηε δηάιπζε ηεο πγείαο, ηεο παηδείαο θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ  θαη θπξίσο απφ 
ηελ ζε απφιπην βαζκφ αλαληηζηνηρία αλάκεζα ζηε βνχιεζε ηνπ ιανχ καο θαη ηηο θξηζηκφηαηεο θπβεξλεηηθέο 
επηινγέο, νδεγνχκαζηε ζε έλα αδηάζεηζην ζπκπέξαζκα : Ρν βάζνο, ε πνηφηεηα θαη ε έληαζε ηεο θξίζεο θαζηζηνχλ  
απαξαίηεην ηνλ επαλαθαζνξηζκφ ηεο ζρέζεο ηεο θνηλσλίαο κε ην θξάηνο.  
Πηε βάζε ηνπ εθδεκνθξαηηζκνχ θαη ηεο δηαθάλεηαο ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηεο αλαδσνγφλεζεο θαη ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ ζεζκηθνχ επνηθνδνκήκαηνο. 
Πην πιαίζην απηφ ζα αλαπηχμσ θάπνηνπο βαζηθνχο ζηξαηεγηθνχο άμνλεο, νη νπνίνη ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηηο πξψηεο 
ηαθηηθέο θηλήζεηο ηεο θπβέξλεζήο καο, ηεο θπβέξλεζεο ηεο αξηζηεξάο. 
Πην ζεκείν απηφ επηηξέςηε κνπ, κηα πνιχ ζχληνκε παξέλζεζε. 
Βξίζθνκαη ζην πάλει απηφ κε πνιχ άμηα, έκπεηξα θαη ηθαλά ζηειέρε ηνπ ΠΟΗΕΑ, θπζηθά κε ηνλ Ξξφεδξν ηεο 
Θνηλνβνπιεπηηθήο νκάδαο, Αιέμε Ρζίπξα, ν νπνίνο έρεη δψζεη ήδε ηηο πξψηεο έκπξαθηεο εγγπήζεηο ζην ιαφ καο, 
γηα ην χθνο, ηελ πνηφηεηα θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο δηαθπβέξλεζήο καο, ζέισ φκσο λα ηνλίζσ : 
Ν ΠΟΗΕΑ – ΔΘΚ δηαζέηεη έλα επηζηεκνληθφ, πνιηηηθφ, ηερλνθξαηηθφ αιιά θαη θηλεκαηηθφ δπλακηθφ ην νπνίν είλαη 
έηνηκν λα αλαιάβεη ηε δηαθπβέξλεζε ηεο παηξίδαο καο.  
Δάλ ζε απηφ ην εμαηξεηηθφ πιηθφ πξνζζέζεη θαλείο  
πξψηνλ ην ζηξαηεγηθφ καο ζηφρν πνπ είλαη ν ξηδηθφο θνηλσληθφο, πνιηηηθφο θαη νηθνλνκηθφο κεηαζρεκαηηζκφο 
δεχηεξνλ ηνλ ηξφπν πνπ ζέινπκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ην άικα απηφ, θαη ν ηξφπνο είλαη ε δεκνθξαηηθή 
δηαβνχιεπζε, ε θάζεηε εθπξνζψπεζε ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ,  

Ρφηε έρνπκε κπξνζηά καο έλα κνληέιν ιατθήο δηαθπβέξλεζεο κε ηελ εμήο έλλνηα : 
-Ιατθήο γηαηί ν έιεγρνο δελ ζα είλαη κφλνλ ζεζκηθφο, αιιά ακεζνδεκνθξαηηθφο, απφ ηα δσληαλφ θίλεκα ην νπνίν 
ζα ειέγρεη, ζα δηακνξθψλεη πξνηάζεηο γηα ηνπο θξίζηκνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ δεκνζίνπ 
ζπκθέξνληνο θαη ζην νπνίν ζα ινγνδνηνχκε 
-Γηαθπβέξλεζεο γηαηί γηα λα θηάζεη θαλείο ζην ζηξαηεγηθφ ηνπ ζηφρν απαηηείηαη πνιηηηθή βνχιεζε, άμην ζηειερηαθφ 
δπλακηθφ πνπ ζα ππεξεηεί ζπλεξγαηηθά θαη δηάθαλα θαη επίκνλα ηνπο ηαθηηθνχο άμνλεο. 
Μεθηλψ κε δχν κεγάιεο κεηαξξπζκίζεηο πνπ έρνπλ σο ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηνλ πιήξε επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ 
πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε επίπεδν θεληξηθήο θαη ηνπηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

 1. Δθδεκνθξαηηζκόο θαη  δηαθάλεηα ζηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο 

 Απνθαηάζηαζε αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ηνπ Θνηλνβνπιίνπ:  
- Θεζκνζέηεζε ηεο απιήο αλαινγηθήο κε ζηφρν ηε ζπληαγκαηηθή ηεο θαηνρχξσζε. 
- Αλαδηακφξθσζε ησλ εθινγηθψλ πεξηθεξεηψλ - αλαθαηαλνκή ησλ βνπιεπηηθψλ εδξψλ, κε ζηφρν ηελ 
αληηπξνζσπεπηηθή, ηζφηηκε θαη δεκνθξαηηθή εθπξνζψπεζε ησλ πνιηηψλ. 

 Ξιήξεο αλακφξθσζε ηνπ Ππληαγκαηηθνχ Ξιαηζίνπ Ινγνδνζίαο θαη Ξνηληθήο Δπζχλεο ησλ κειψλ ηεο 

Θπβέξλεζεο (Θαηάξγεζε ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ λφκνπ πεξί επζχλεο ππνπξγψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ δηαηάμεσλ πνπ 
παξαβηάδνπλ ηελ ηζνλνκία θαη ηελ ηζνπνιηηεία, θαζηεξψλνληαο  εηδηθά πξνλφκηα θαη ζχληκεζε ρξφλνπ παξαγξαθήο 
πνηληθψλ αδηθεκάησλ ησλ κειψλ ηεο Θπβέξλεζεο. Θαζηέξσζε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα βάιεη ηέξκα ζηελ 
αηηκσξεζία ησλ πνηληθψλ αδηθεκάησλ ηνπ πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ) 

 Αλακφξθσζε ηεο δηαδηθαζίαο άξζεο ηεο βνπιεπηηθήο αζπιίαο: ε βνπιεπηηθή αζπιία δηθαηνινγείηαη κφλνλ 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ βνπιεπηψλ ζηελ θαηά ζπλείδεζε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη δελ κπνξεί λα 
κεηαηξέπεηαη ζε κεραληζκφ ππφζαιςεο γηα πνηληθά αδηθήκαηα. 

 Δλίζρπζε ηεο ζπληαγκαηηθήο θαηνρχξσζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ δεκνζίσλ αγαζψλ θαη θνηλσληθψλ 

δηθαησκάησλ (παηδεία, πγεία, πεξηβάιινλ, θνηλσληθή πξφλνηα). 

 Απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία θαη θνηλσληθά επσθειήο αμηνπνίεζε ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο θαη ηδηνθηεζίαο 
θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ- θπζηθνχ θαη νξπθηνχ πινχηνπ. 

 Άκεζε έλαξμε δηαβνχιεπζεο γηα ην δηαρσξηζκφ Θξάηνπο θαη Δθθιεζίαο. 

 Αλακφξθσζε ηνπ θαλνληζκνχ ηεο Βνπιήο κε δηεχξπλζε ησλ ειεγθηηθψλ αξκνδηνηήησλ θαη δπλαηνηήησλ 

ησλ Δπηηξνπψλ θαη ησλ βνπιεπηψλ. Γηθαίσκα ηεο κεηνςεθίαο λα πξνθαιεί ηε ζχζηαζε εμεηαζηηθψλ επηηξνπψλ. 
Δλίζρπζε ηεο λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο ησλ βνπιεπηψλ θαη ησλ Θνηλνβνπιεπηηθψλ Νκάδσλ. Έγθξηζε απφ ηε 
Βνπιή ηνπ πιαηζίνπ θαη ηεο γεληθήο θαηεχζπλζεο γηα ηελ παξνπζία εθπξνζψπσλ ηεο θπβέξλεζεο ζηα φξγαλα ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπο ινηπνχο δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη θαζηέξσζε ππνρξεσηηθήο ελεκέξσζεο ηεο 
Βνπιήο.  Θαηάξγεζε ηνπ πξνλνκίνπ ηεο θπβέξλεζεο λα εηζάγεη λνκνζρέδηα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο 
ρσξίο απμεκέλε πιεηνςεθία. 

 ·Δπαλίδξπζε ηνπ Γξαθείνπ Ξαξαθνινχζεζεο θαη Δθηέιεζεο ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ κε επαξθέο πξνζσπηθφ 

θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή, κε αλεμαξηεζία απέλαληη ζηελ θπβέξλεζε, θαη ππαγσγή ηνπ ζηελ Δπηηξνπή 
Νηθνλνκηθψλ πνζέζεσλ. 

 Αλάζεζε ζε δηαθνκκαηηθέο επηηξνπέο ηεο Βνπιήο ηεο επνπηείαο λεπξαιγηθήο ζεκαζίαο ππεξεζηψλ, φπσο ε 

Διιεληθή Πηαηηζηηθή Αξρή, ησλ πεξεζηψλ Γεκφζηαο Ράμεο θαη Αζθάιεηαο, ηεο Δ..Ξ. θ.α. Ξξφζβαζε θαη 
ελεκέξσζε ηνπ Θνηλνβνπιίνπ ζε θάζε, ελ επξεία ελλνία, δεκφζηα αξρή θαη ππεξεζία. 

 Ρήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο δεκνζηνπνίεζεο ηνπ «πφζελ έζρεο» θαη  θάζε κνξθήο ρξεκαηηθήο ή άιιεο 

ελίζρπζεο απφ θάζε πεγή πξνο ππνςεθίνπο, θφκκαηα θαη ζπλδπαζκνχο ζε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία αλάδεημεο 
αηξεηψλ αληηπξνζψπσλ ζε δεκφζηεο ζέζεηο θαη δεκφζηα ιεηηνπξγήκαηα. 



 Ππλνιηθή επαλεμέηαζε θαη εμνξζνινγηζκφο ηνπ πιαηζίνπ επηζηεκνληθήο, δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο 

ππνζηήξημεο ηνπ έξγνπ ησλ βνπιεπηψλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αλεμάξηεηε, απξφζθνπηε θαη απνηειεζκαηηθή 
επηηέιεζε ησλ ζεζκηθνχ ηνπο ξφινπ. 

 Θαηάξγεζε ηεο δηπιήο ζχληαμεο ησλ βνπιεπηψλ κε επηινγή ελφο αζθαιηζηηθνχ  θνξέα. 

  

2. Δθδεκνθξαηηζκόο, δηαθάλεηα θαη πξαγκαηηθή απνθέληξσζε ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο, ελίζρπζε ηεο 
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

  Θαζηέξσζε ηεο απιήο αλαινγηθήο γηα ηελ εθινγή δεκνηηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ζπκβνπιίσλ. 

 Δμαζθάιηζε ειάρηζησλ εγγπεκέλσλ ζηαζεξψλ εζφδσλ ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο απφ ηε γεληθή 

θνξνινγία κε απεπζείαο θαη απηφκαηε κεηαθνξά ηνπο ζηα ηακεία ηεο (;*). 

 Νξγαλσηηθή αλαζπγθξφηεζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ελίζρπζεο ηεο αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ηεο 
ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο εμππεξέηεζεο ησλ αλαγθψλ ησλ ηνπηθψλ 
θνηλσληψλ. 

 Θαζηέξσζε ζπκκεηνρηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηελ θαηάξηηζε, πινπνίεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ πξνυπνινγηζκψλ 

ηεο ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο απηνδηνίθεζεο (ζπκκεηνρηθφο πξνυπνινγηζκφο). 

 Θαζηέξσζε ηεο δπλαηφηεηαο λα πξνθαινχληαη κε ιατθή πξσηνβνπιία δεζκεπηηθά δεκνςεθίζκαηα ζε φια 
ηα επίπεδα ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο απηνδηνίθεζεο, γηα ππνζέζεηο κείδνλνο ηνπηθήο ζεκαζίαο. 

Ξξνρσξώ κε ην θξίζηκν δήηεκα ηεο Αζθάιεηαο. 

 Πηξαηεγηθφο καο ζηφρνο ν ζεβαζκφο ηνπ ζπληαγκαηηθά πξνζηαηεπφκελνπ δηθαηψκαηνο ζηελ αζθάιεηα θάζε 
αλζξψπνπ ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα. Ζ πξφιεςε, ε απνηξνπή θαη ε δίσμε ηνπ εγθιήκαηνο ζήκεξα απαηηνχλ 
πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο, κε ζχγρξνλε νξγάλσζε θαη εμνπιηζκφ, πςειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη αμηνθξαηηθή- 
εμνξζνινγηζκέλε θαηαλνκή ξφισλ θαη αξκνδηνηήησλ. Απαηηνχλ αθφκε πιήξε αμηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ, ηεο 
θαηάξηηζεο θαη εμεηδίθεπζεο ησλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ ζηειερψλεη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. 

  Δπαλαπξνζαλαηνιηζκφο ηεο αληεγθιεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο, αμηνπνίεζε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ πξφιεςεο 

θαη θαηαζηνιήο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, κε ζεβαζκφ ζηα ζπληαγκαηηθά δηθαηψκαηα θαη απνθπγή επηθνηλσληαθψλ -
αλαπνηειεζκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ ελαληίνλ αδχλακσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. 

 Δθζπγρξνληζκφο θαη εθδεκνθξαηηζκφο ησλ Πσκάησλ Αζθαιείαο, κε θαηνρχξσζε ησλ εξγαζηαθψλ θαη 
ζπλδηθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο. 

 Δπηινγή ηεο Ζγεζίαο ησλ Πσκάησλ Αζθαιείαο κε ζχγρξνλεο, δεκνθξαηηθέο- αμηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, 

πνπ ζα βαζίδνληαη ζηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα ηνπο θαη ζα εγθξίλνληαη απφ αξκφδηα δηαθνκκαηηθή 
θνηλνβνπιεπηηθή επηηξνπή, πνπ ζα ζηεξίδεη θαη ζα ειέγρεη ην έξγν ηνπο. 

 Δλίζρπζε ηεο πξαγκαηηθήο απνζηνιήο ηεο αζηπλνκίαο, πνπ είλαη ε πξνζηαζία ηνπ πνιίηε. 

 Απαγφξεπζε ηεο νπινθνξίαο θαηά ηελ αζηπλφκεπζε δηαδειψζεσλ θαη ζπιιαιεηεξίσλ. Γηάιπζε ησλ 

Κ.Α.Ρ.- .Κ.Δ.Ρ. θαη απαγφξεπζε ρξεζηκνπνίεζεο άιισλ εηδηθψλ δπλάκεσλ γηα ηελ θαηαζηνιή ιατθψλ 
θηλεηνπνηήζεσλ.  Έληαμε ησλ εηδηθψλ κνλάδσλ ζηα αζηπλνκηθά ηκήκαηα, κε ηαπηφρξνλε δεκηνπξγία ππεξεζηψλ 
αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ (θπζηθέο θαηαζηξνθέο, αθξαία εγθιεκαηηθφηεηα θαη βία). Άκεζε απφζπξζε 
απαγνξεπκέλσλ- επηθίλδπλσλ γηα ηε δεκφζηα πγεία ρεκηθψλ θαη πιηθψλ.  

 Αμηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο έληαμεο- πξφζιεςεο ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ησλ Πσκάησλ Αζθαιείαο. 

πνρξεσηηθφηεηα Ξαλειιαδηθψλ Δμεηάζεσλ/Α.Π.Δ.Ξ. 

 Γηαξθήο ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Πσκάησλ Αζθαιείαο, ζχκθσλα κε ηηο 
ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο θαη ηηο πςειέο απαηηήζεηο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. 

 Θαζηέξσζε αληηθεηκεληθνχ ζπζηήκαηνο θξίζεσλ θαη πξναγσγψλ, ρσξίο θνκκαηηθά θξηηήξηα θαη 

πειαηεηαθέο ζρέζεηο 

 Γηαρσξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ αζηπλφκεπζεο απφ ηελ πξναλαθξηηηθή ιεηηνπξγία θαη απφ ηελ 
ππνβνεζεηηθή πξνο ηε Γηθαηνζχλε αξκνδηφηεηα. Πηειέρσζε ηεο Γηθαζηηθήο Αζηπλνκίαο. 

Υο πξνο ηε Γεκόζηα Γηνίθεζε θαη ηηο Πρέζεηο Θξάηνπο θαη Ξνιίηε- Θνηλσλίαο 

Πηξαηεγηθφο καο ζηφρνο είλαη ε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ην Γεκφζην ζπλνιηθά λα ππεξεηεί ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο θαη 
ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Ραπηφρξνλα ε θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη ν θνηλσληθφο έιεγρνο απνηεινχλ θξίζηκεο 
πξνηεξαηφηεηεο. 

 Δκπέδσζε θιίκαηνο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Θακία απφιπζε ζην Γεκφζην Ρνκέα, 

παξά κφλν ζε πεξηπηψζεηο βαξέσλ πεηζαξρηθψλ θαη πνηληθψλ παξαπησκάησλ, πνπ επηζχξνπλ ηελ πνηλή ηεο 
απφιπζεο θαηά ην Ξεηζαξρηθφ Γίθαην. 

 Απνκάθξπλζε ησλ εζηηψλ δηαθζνξάο θαη πνιηηηθήο παξέκβαζεο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε,  πνπ ππνλνκεχνπλ 
ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο πιεηνλφηεηαο φζσλ εξγάδνληαη κε αθνζίσζε θαη επζπλεηδεζία ζηνλ 



δεκφζην ηνκέα.  (ιρ.  απνκάθξπλζε ηεο ζηξαηηάο πςειφκηζζσλ ζπκβνχισλ θαη ησλ δηνξηζκέλσλ γεληθψλ 
δηεπζπληψλ). 

 Θακία ράξαμε θξαηηθήο πνιηηηθήο ρσξίο ηελ ζπκκεηνρή, ηφζν ζην ζρεδηαζκφ φζν θαη ζηελ εθηέιεζε, ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ- επεξεαδνκέλσλ- αξκφδησλ θνξέσλ ή ζπιινγηθνηήησλ.  (ιρ. ξπζκίζεηο γηα ηελ αλαπεξία ρσξίο 
ηνπο αληίζηνηρνπο θνξείο, κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ρσξίο κεηαλαζηεπηηθέο νξγαλψζεηο, θηλήκαηα ζηήξημεο, ηελ 
Όπαηε Αξκνζηία ηνπ Ν.Ζ.Δ. γηα ηνπο Ξξφζθπγεο, αζθάιεηα ρσξίο ηνπο ζπιινγηθνχο θνξείο ησλ ζσκάησλ 
αζθαιείαο θαη ησλ θηλεκάησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ θνθ). 

 Γηακφξθσζε - αλαζεψξεζε ησλ νξγαλνγξακκάησλ κε ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο  ζε φινπο ηνπ θιάδνπο, 

θνξείο θαη επίπεδα ηεο Γεκφζηαο δηνίθεζεο θαη πηζηή ηήξεζή ηνπο. Έιεγρνο φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ απφ 
εξγαδφκελνπο θαη πνιίηεο. 

 Θάιπςε φισλ ησλ θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηα λέα νξγαλνγξάκκαηα, γηα ηελ 

εμαζθάιηζε επαξθνχο πνιηηηζηηθήο, εθπαηδεπηηθήο, ηαηξνθαξκαθεπηηθήο, λνζειεπηηθήο- λνζνθνκεηαθήο θάιπςεο 
θαη αθψιπηεο ζπγθνηλσληαθήο πξφζβαζεο ζε θάζε ζεκείν ηεο Δπηθξάηεηαο. Θακία πξφζιεςε εθηφο Α.Π.Δ.Ξ. 

 Δθαξκνγή θαη εθηέιεζε φισλ ησλ  απνθάζεσλ ηεο Γηνίθεζεο θαη ηεο Γηθαηνζχλεο. Γηακφξθσζε ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ γηα ηελ θαηάξγεζε δπλαηφηεηαο θαηαρξεζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο Γηνίθεζεο, πξνο απνθπγή εθαξκνγήο 
ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ εθηειεζηψλ απνθάζεσλ. 

 Γηαξθήο επηκφξθσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηελ εχξπζκε – απνηειεζκαηηθή θαη αμηνθξαηηθή 

ιεηηνπξγία ηεο θξαηηθήο κεραλήο θαζψο θαη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ πνιίηε. 

 Αλαιπηηθφ «πφζελ έζρεο» ηδίσο ζηηο ππεξεζίεο πνπ δηαρεηξίδνληαη ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα θαη 

ζρέζεηο κε ην θνηλφ. 

 Γεκηνπξγία εηδηθνχ ηκήκαηνο Νηθνλνκηθνχ Διέγρνπ γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ θαηαπνιέκεζε  ηεο 

«παξάλνκεο εξγαζίαο» θαη ηεο εηζθνξνδηαθπγήο. 

 Ξιήξεο Κεραλνξγάλσζε θαη Γηαζχλδεζε ησλ Γεκνζίσλ πεξεζηψλ ζε νιφθιεξε ηελ Δπηθξάηεηα. 

Δλ όςεη ηεο πξνβιεπόκελεο δπλαηόηεηαο αλαζεώξεζεο ηνπ Ππληάγκαηνο, ν Π.ΟΗΕ.Α.-ΔΘΚ ζα επηδηώμεη 
κηα νπζηαζηηθή αλαζεσξεηηθή δηαδηθαζία κε ζηόρν ηελ ελίζρπζε ηεο ζπληαγκαηηθήο πξνζηαζίαο: 

 Ρσλ δεκνζίσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ηεο δηαθάλεηαο ζηηο πξνκήζεηεο, ζηα δεκφζηα έξγα θαη ζηα ΚΚΔ, 
 ηνπ ηζηνξηθνχ, αξραηνινγηθνχ, νηθηζηηθνχ θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ δεκφζηνπ πινχηνπ. 

Πηα δεκφζην αγαζά  ζπκπεξηιακβάλνληαη απηνλφεηα θαη νη  ζπρλφηεηεο εθπνκπήο ξαδηνηειενπηηθψλ ζηαζκψλ. 
Θέζπηζε  πιαηζίνπ γηα ηελ νξηζηηθή αδεηνδφηεζε ησλ ξαδηνηειενπηηθψλ ζηαζκψλ. πνρξεσηηθή θαηαβνιή 
ρξεκαηηθήο εηζθνξάο απφ ηδηψηεο ζηνπο νπνίνπο παξαρσξείηαη ε ρξήζε ησλ ξαδηνηειενπηηθψλ ζπρλνηήησλ. 
Δλίζρπζε ηεο ζπληαγκαηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ αληηθεηκεληθή ελεκέξσζε θαη ζηελ ειεχζεξε 
πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζε απηήλ. Θεζκνζέηεζε αληίζηνηρσλ ππνρξεψζεσλ ησλ θνξέσλ ελεκέξσζεο. 

 Ρσλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εμαζθάιηζε θαη πξνζηαζία ηεο αμηνπξεπνχο 
δηαβίσζεο κε αμηνπξεπείο απνδνρέο.  Ππληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ησλ επξσπατθνχ θαη δηεζλνχο θεθηεκέλνπ 
πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ απηψλ. Ξξνζηαζία ηεο Δξγαζίαο, ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο, ησλ ζπιινγηθψλ 
δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ησλ ξπζκηζηηθψλ θαλφλσλ. 

 Ρεο απνθαηάζηαζεο ηνπ Θνηλσληθνχ Θξάηνπο θαη ηελ θαζνιηθή δσξεάλ παξνρή φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

ζηνπο πνιίηεο. Δηδηθφηεξα, ηελ επαλαξηίσζε ησλ απνζεκαηηθψλ ηνπ Αζθαιηζηηθνχ Ππζηήκαηνο βάζεη ελφο 
ζπληαγκαηηθά δεζκεπηηθνχ ζρεδίνπ. 

 Ρελ Ππληαγκαηηθή ζσξάθηζε ηεο Αλεμαξηεζίαο ηεο Γηθαηνζχλεο θαη ηεο Γηάθξηζεο ησλ Δμνπζηψλ.  

Θαηάξγεζε ηεο δηαδηθαζίαο δηνξηζκνχ ηεο Ζγεζίαο ηεο Γηθαηνζχλεο απφ ηελ Δθηειεζηηθή Δμνπζία (άξζξν 90 
Ππληάγκαηνο). 

 Ρελ Ππληαγκαηηθή πξφβιεςε ππνρξεσηηθνχ θνηλνβνπιεπηηθνχ ειέγρνπ ζε θάζε δεκφζηα δαπάλε, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιεγφκελσλ απνξξήησλ δαπαλψλ θαη εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ 

  
Θχξηνη εθπξφζσπνη ησλ Κέζσλ Καδηθήο Δλεκέξσζεο 

Πχληξνθνη θαη ζπληξφθηζζεο, 
Ππλαγσληζηέο θαη ζπλαγσλίζηξηεο , 
Δάλ θάλσ κία ζχληνκε επηηνκή ησλ ηειεπηαίσλ αξθεηψλ ρξφλσλ ζηε ζρέζε θξάηνπο θαη θνηλσλίαο ζα δηαπηζηψζσ 
φηη φιεο νη πξνζρεκαηηθέο πξνζπάζεηεο βειηίσζεο, θαηέιεμαλ ζε εθηξσκαηηθά απνηειέζκαηα.  
Θπκίδσ ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90. 
Θαηέιεμε ζε έλαλ βαζηά αληηιατθφ ηερλνθξαηηζκφ, κε αλαπφζπαζην ζπζηαηηθφ ηα ηεξαζηίνπ κεγέζνπο ζθάλδαια θαη 
ηε δαηδαιψδε δηαπινθή. 
Θπκίδσ ηελ πνιπδηαθεκηζκέλε επαλίδξπζε ηνπ θξάηνπο ηεο Λέαο Γεκνθξαηίαο. 
Θαηέιεμε  ζε έλαλ εξαζηηερληθφ ηερλνθξαηηζκφ, κε αλαπφζπαζην ζπζηαηηθφ επίζεο ηα ηεξαζηίνπ κεγέζνπο 
ζθάλδαια θαη ηε κεηαηξνπή ησλ ληαβαηδήδσλ ζε ηζφηηκν θαη απαξαίηεην ζχκκαρν. 
 Θπκίδσ ηέινο ηελ ηξαγηθφηεξε φισλ ησλ θπβεξλήζεσλ, δηαθπβέξλεζε ηεο ηειεπηαίαο δηεηίαο πνπ κεηέηξεςε ηελ 
Διιάδα ζε πξνηεθηνξάην θαη ην ιαφ καο ζε ιεειαηεκέλν ηζαγελή. 
 Δίλαη φιε απηή ε ιηηαλεία ηεο νηθνγελεηνθξαηίαο, ηεο δηαπινθήο, ηεο κίδαο, ηεο θφκπξαο, ηνπ μεπνπιήκαηνο, ηεο 
απναλάπηπμεο, ηεο θησρνπνίεζεο ηνπ ιανχ καο, πνπ ζήκεξα ζξαζχηαηα θαη αλεξπζξίαζηα δηεθδηθνχλ λα ζψζνπλ 
ηνλ ειιεληθφ ιαφ απφ ην βαζχ θαη ιαζπψδε γθξεκφ πνπ ηνλ παξάρσζαλ ζηελ θπξηνιεμία.  



 Απέλαληη ζε απηή ηε γινηψδε θαη δχζνζκε ιηηαλεία, έλαο άιινο θφζκνο. 
Ν θφζκνο ηεο αξηζηεξάο, ηεο εξγαζίαο, ησλ θηλεκάησλ, ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο δηαθάλεηαο. 
Ν θφζκνο ηνπ κέιινληνο απέλαληη ζε έλα παξειζφλ νδπλεξφ θαη επνλείδηζην. 
Κε ην πξφγξακκά καο, κε ηελ πνιηηηθή καο βνχιεζε, κε ηα ζηειέρε καο. 
Θπξίσο κε ηνλ ειιεληθφ ιαφ ζηελ πξψηε γξακκή ηνπ αγψλα, ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο ινγνδνζίαο, 
Παο ιέσ κε πιήξε ζπλαίζζεζε ηεο επζχλεο καο, ηεο παηξησηηθήο, ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο ηαμηθήο καο επζχλεο, φηη 
ήξζε ε ψξα ηεο Αξηζηεξάο. 
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ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΡΝ ΠΟΗΕΑ/ΔΘΚ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΜΥΡΔΟΗΘΖ ΘΑΗ ΑΚΛΡΗΘΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖ ΑΞΝ 

ΡΝΛ ΘΝΓΥΟΖ ΓΟΗΡΠΑ 

Νη ζηόρνη ηνπ ΠΟΗΕΑ-ΔΘΚ γηα ηελ εμσηεξηθή θαη ακπληηθή πνιηηηθή 

  
Θπξίεο θαη θύξηνη,  
θαιφ κήλα θαη απφ κέλα. Θξίζηκνο θαη πνιπζήκαληνο κήλαο. Δπραξηζηψ θη εγψ γηα ηελ παξνπζία ζαο. 
Έρσ ηελ ηηκή θαη ηελ επζχλε λα παξνπζηάζσ εθ κέξνπο ηνπ Π.ΟΗΕ.Α. – Δ.Θ.Κ. θαη ελφςεη ησλ εθινγψλ ηεο 17εο 
Ηνπλίνπ, ηηο πξνγξακκαηηθέο καο ζέζεηο γηα ηελ Δμσηεξηθή Ξνιηηηθή θαη Άκπλα. Νθείισ, πξηλ πξνρσξήζσ ζην 
ζέκα, λα ζαο ελεκεξψζσ φηη πξφθεηηαη γηα κηα παξνπζίαζε επηθαηξνπνίεζεο ησλ πξνγξακκαηηθψλ καο ζέζεσλ πνπ 
εθζέζακε πξηλ ηηο εθινγέο ηεο 6εο Καίνπ, πνπ ζεκαίλεη κεγαιχηεξε εμεηδίθεπζε, εκβάζπλζε, ζηάζκηζε, ηεξάξρεζε. 
Ζ ίδηα ε ειιεληθή θνηλσλία κε ηε ιατθή εηπκεγνξία ηεο καο ππνρξέσζε λα αληαπνθξηζνχκε. Θαη απηφ είλαη θάηη 
πνιχ ζεκαληηθφ. 
Νθείισ επίζεο λα ζαο πσ φηη γηα ην ζεκεξηλφ απνηέιεζκα εξγάζηεθε έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ζηειερψλ ηνπ 
Ρκήκαηνο Δμσηεξηθήο Ξνιηηηθήο θαη Άκπλαο. Θπξίσο φκσο νθείισ λα πσ φηη έλαο επίζεο ζεκαληηθφο αξηζκφο 
αλζξψπσλ κε εηδίθεπζε θαη εκπεηξία ζην ζέκα πξνζήιζε απζφξκεηα θαη κε ελζνπζηαζκφ θαη αληδηνηέιεηα θαη 
θαηέζεζε έλαλ πινχην ηδεψλ θαη πξνηάζεσλ. Έλα ηκήκα απηψλ ελζσκαηψζεθε ζηηο ζέζεηο καο. Ρα πηεζηηθά φκσο 
ρξνληθά πεξηζψξηα δελ επέηξεςαλ ηελ πιήξε αμηνπνίεζή ηνπο. Βγαίλνπκε φκσο ράξηο ζε απηήλ ηελ ππνζηήξημε κε 
κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε. Απφ θαξδηάο επραξηζηνχκε ζεξκά φινπο απηνχο ηνπο αλζξψπνπο, ηνπο ζπγραίξνπκε 
θαη ηνπο δηαβεβαηψλνπκε φηη ε ζπλεξγαζία καο ζα γίλεη πνιχ πην δεκηνπξγηθή ζην επφκελν δηάζηεκα. 
  

Δηζαγσγή 

  
Ζ εζσηεξηθή αλαζπγθξφηεζε θαη ε αλαγέλλεζε ηεο ρψξαο καο ζπλδέεηαη αδηάξξεθηα θαη κε ηελ δηεθδίθεζε κηαο 
λέαο εμσηεξηθήο θαη ακπληηθήο πνιηηηθήο ζηε βάζε κηαο λέαο εζληθήο ζηξαηεγηθήο. . Κηα ζηξαηεγηθή πνπ 
πξνάγεη ηηο αδηαπξαγκάηεπηεο αξρέο ηεο εζληθήο αλεμαξηεζίαο,  ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο, ηεο 
δεκνθξαηίαο, ηεο εηξήλεο θαη ηεο ειεπζεξίαο. θαη ηεο εδαθηθήο αθεξαηόηεηαο ηεο ρώξαο. 
  
Πε κηα πεξίνδν πνπ νη δηεζλείο ηζνξξνπίεο αιιάδνπλ θαη ε εγεκνλία ησλ ΖΞΑ ακθηζβεηείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν, ε 
πνιηηηθή ηνπ επξσ-αηιαληηζκνχ θαη ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηνπο πνιεκηθνχο ζρεδηαζκνχο ηνπ Λ.Α.Ρ.Ν. δελ έρεη 

κέιινλ. 
Ζ θαηάζηαζε, ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ε Διιάδα κε ηελ πνιηηηθή ησλ Κλεκνλίσλ αθηλεηνπνηεί ηηο δπλαηφηεηέο 
ηεο λα αλαιάβεη ελεξγφ ξφιν ππέξ ηεο εηξήλεο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο ζηα ηαξαγκέλα Βαιθάληα θαη ζηε Κεζφγεην. 
Δκείο πηζηεχνπκε φηη ε απαιιαγή ηεο ρώξαο καο από ηα κλεκόληα απνηειεί πξνϋπόζεζε θαη γηα κηα λέα 
πνιπδηάζηαηε ελεξγεηηθά θηιεηξεληθή εμωηεξηθή πνιηηηθή. 
Ν ΠΟΗΕΑ-ΔΘΚ θαηαζέηεη ηε δηθή ηνπ ελαιιαθηηθή πξφηαζε γηα ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή, ε νπνία έρεη κνλίκσο 
αλνηρηφ ηδενινγηθφ θαη πνιηηηθφ κέησπν ζηνλ πφιεκν, ηνλ ηκπεξηαιηζκφ, ηνλ εζληθηζκφ, ηνλ ξαηζηζκφ, ηελ 
παηξηδνθαπειία. Δκπλέεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο δεκνθξαηίαο, ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 
αλεμαξηήησο ζξεζθεχκαηνο, θπιήο θαη εζληθήο θαηαγσγήο, ηεο ηζφηηκεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο, ηεο δηεζλνχο 
αιιειεγγχεο. Δδξάδεηαη ζην Γηεζλέο Γίθαην, αιιά θαη ζηηο αξρέο ηεο Αξηζηεξάο γηα εηξεληθέο θαη θηιηθέο ζρέζεηο 
κεηαμχ ησλ ιαψλ, απφ ηελ απφξξηςε ηεο βίαο θαη ηεο απεηιήο άζθεζεο βίαο. Απηφο ν πξνζαλαηνιηζκφο ζπλδέεηαη 
κε ζηαζεξέο αμίεο θαη θαηνρπξψλεη κε αζθαιή ηξφπν ηα θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα ηεο ρψξαο καο, ρσξίο 
κεγαιντδεαηηζκνχο θαη ρσξίο πξνζαξκνγή ζηνπο ζρεδηαζκνχο ησλ ηζρπξψλ ηκπεξηαιηζηηθψλ θέληξσλ. 
Ξξνηείλνπκε κηα λέα πνιπδηάζηαηε ελεξγεηηθά θηιεηξεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Διιάδαο, απαιιαγκέλε απφ ηνλ 
-αηιαληηζκφ, κε αλάπηπμε ζρέζεσλ ηζφηηκεο ζπλεξγαζίαο ζηα Βαιθάληα θαη ζηε Κεζφγεην, φπσο θαη κε ηε Οσζία, 
αιιά θαη κε ρψξεο εθηφο ηεο Δπξψπεο (Θίλα, Ηλδία, Ιαη. Ακεξηθή). Ξνιηηηθή ζπλνιηθήο αλαβάζκηζεο ηεο δηεζλνχο 
ηεο ζέζεο, κε ηνλ ειιεληθφ ιαφ ζε εγξήγνξζε θαη κε ηελ ελεξγεηηθή ζπκβνιή ηνπ απφδεκνπ ειιεληζκνχ. 
Θέινπκε ν νξίδνληαο ηεο δηεζλνχο παξνπζίαο ηεο ρψξαο καο λα κελ εμαληιείηαη ζηα ιεγφκελα εζληθά ζέκαηα, αιιά 
λα θαιχπηεη κεγάια ζχγρξνλα δεηήκαηα, φπσο ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ε εμάιεηςε ηεο θηψρεηαο θαη 
γεληθφηεξα ε αιιειεγγχε κε ηνλ ηξίην θφζκν, κε ηνλ νπνίν ην ζχλνξφ καο είλαη ε Κεζφγεηνο φπνπ ρξεηάδνληαη 
«γέθπξεο» θαη κηα λέα κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή θαη φρη ηα «ηείρε» κηαο Δπξψπεο - θξνχξην. Θαη γη‟ απηνχο ηνπο 
ιφγνπο είκαζηε αληίζεηνη κε θάζε ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηνλ ιεγφκελν «πφιεκν θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο» πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ζηξαηησηηθφ έιεγρν νιφθιεξσλ πεξηνρψλ ηνπ πιαλήηε θαη γηα ηελ πεξηζηνιή ησλ 
δεκνθξαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ. 
Πήκεξα νη δηεζλείο ηζνξξνπίεο αιιάδνπλ θαη ε θίλεζε πξνο έλαλ πνιππνιηθφ θφζκν θέξλεη ζην πξνζθήλην 
αληαγσληζκνχο πνπ ζηελ πεξηνρή καο εθθξάδνληαη κε πνιχ έληνλν ηξφπν θαη δεκηνπξγνχλ θηλδχλνπο γηα ηελ 
εηξήλε. Ξαξάιιεια φκσο δεκηνπξγείηαη ρψξνο θαη γηα λέεο πξσηνβνπιίεο πεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο φπσο απηέο 



πνπ δηαθαίλνληαη ζηε Ιαηηληθή Ακεξηθή., πνπ έρνπλ ζηαζεξή αλάπηπμε ζε αληη-λενθηιειεχζεξε θαη 
αληηθαπηηαιηζηηθή θαηεχζπλζε. 
Ζ ίδηα δηαπίζησζε απαηηεί ηελ ελεξγεηηθή παξνπζία ηεο Διιάδαο ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο φπσο ν ΝΖΔ θαη ε 
ΝΛΔΠΘΝ, θαζψο θαη ζε δηεζλείο πξσηνβνπιίεο εθδεκνθξαηηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ, ηε 
δηαξθή πξνζπάζεηα κείσζεο ησλ εμνπιηζκψλ θαη απαγφξεπζεο ησλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο (ππξεληθά, 
ρεκηθά, βηνινγηθά) θαη ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο πνπ εγθπκνλεί θηλδχλνπο γηα ηελ ίδηα ηελ 
επηβίσζε ηεο αλζξσπφηεηαο. 
  

Η. Λέα, αλεμάξηεηε, πνιπδηάζηαηε, ελεξγεηηθά θηιεηξεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή 

  
Ζ ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή εδψ θαη ρξφληα είλαη κηα δηαδνρή αζχκκεηξσλ πξνζαξκνγψλ ζηνπο ζρεδηαζκνχο 
ησλ ηζρπξψλ ζπκκάρσλ (Ζ.Ξ.Α.-Λ.Α.Ρ.Ν.- ΗΠΟΑΖΙ εγεκνλεχνπζεο δπλάκεηο θαη ηζρπξά θξάηε ηεο Δ.Δ.) 
ζπλδπαζκέλε κε απνζπαζκαηηθή αλαδήηεζε επθαηξηψλ γηα ελίζρπζε ηεο επηξξνήο ζηα Βαιθάληα, αιιά θαη κε 
βαζκηαία ραιάξσζε παξαδνζηαθψλ δεζκψλ κε ρψξεο ηνπ αξαβηθνχ θφζκνπ θαη ηεο Κ. Αλαηνιήο. 
Απηφο ν πξνζαλαηνιηζκφο πξέπεη λα αιιάμεη. 
Δμεηδηθεχνληαο ηα βαζηθά ζηνηρεία απηήο ηεο πνιηηηθήο ζεσξνχκε πσο ζήκεξα ε ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή 
πξέπεη λα ηεξαξρήζεη θαηά πξνηεξαηφηεηα ηηο παξαθάησ επηινγέο: 
1. Ξξναπαηηνχκελν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή κηαο πνιπδηάζηαηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο είλαη ε 
απαξάδεθηε επηηειηθή κε αμηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ ηνπ δηπισκαηηθνχ ζψκαηνο. Ζ ράξαμε θαη άζθεζε ρσξίο 
δηαθαλείο κε θνηλνβνπιεπηηθφ έιεγρν , κε ρξεζηκνπνίεζε εμσππεξεζηαθψλ εηδηθψλ ζπκβνχισλ πνπ δηακφξθσζαλ 
δηαδνρηθά ζην Ξ.ΔΜ. νη δηαηειέζαληεο ηα ηειεπηαία ρξφληα πνπξγνί θαη Ξξσζππνπξγνί, πξέπεη λα θαηαξγεζεί 
2. Πήκεξα επείγεη λα εμαληιεζεί θάζε δπλαηφηεηα γηα ηελ απνηξνπή ελφο λένπ πνιέκνπ ζηε Κ. Αλαηνιή κε 
πξφζρεκα ην ππξεληθφ πξφγξακκα ηνπ Ηξάλ. 

Δηδηθά ε Διιάδα θηλδπλεχεη λα εκπιαθεί, άκεζα ή έκκεζα ζε ελδερφκελε επίζεζε ελαληίνλ ηνπ Ηξάλ ή θαη ζε ρψξεο 
ηνπ Αξαβηθνχ θφζκνπ, κε ην ζχκθσλν ζηξαηησηηθήο ζπλεξγαζίαο κε ην Ηζξαήι, αιιά θαη κε ρξήζε ηεο βάζεο ηεο 
Πνχδαο απφ ην ΛΑΡΝ. Σξεηάδεηαη ινηπφλ θαη νη δχν απηέο δπλαηφηεηεο εκπινθήο λα θαηαξγεζνχλ.  
3. Δίκαζηε θαηεγνξεκαηηθά αληίζεηνη ζηνπο ιεγφκελνπο «αλζξσπηζηηθνχο πνιέκνπο» θαη ζε «πνιέκνπο γηα ηε 
δεκνθξαηία», θαη ζα αξλεζνχκε νπνηαδήπνηε ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο καο ζε ελδερφκελε επέκβαζε ζηε Ππξία. 
4. Πηελ θνξπθή ησλ πξνηεξαηνηήησλ καο ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή είλαη ε επίιπζε ηνπ Θππξηαθνχ κε βάζε ηηο 
απνθάζεηο ηνπ ΝΖΔ. Γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο θαηνρήο θαη ηελ επαλέλσζε ηνπ λεζηνχ ζην πιαίζην κηαο δηθνηλνηηθήο 
- δηδσληθήο νκνζπνλδίαο κε κία ηζαγέλεηα, κία θπξηαξρία, κία δηεζλή πξνζσπηθφηεηα. Γηα κηα Θχπξν ρσξίο μέλνπο 
ζηξαηνχο θαη μέλεο βάζεηο. 
5. Ζ ζηαζεξή ζέζε ηνπ Π.ΟΗΕ.Α. - Δ.Θ.Κ. είλαη φηη ε Διιάδα έρεη αλαθαίξεην δηθαίσκα ζηελ αλαθήξπμε ΑΝΕ θαη 
ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ ππνζαιάζζηνπ πινχηνπ ηεο, κε βάζε ην Γηεζλέο Γίθαην θαη ηε Πχκβαζε γηα ην Γίθαην ηεο 
Θάιαζζαο. Γηα ηελ θαηνρχξσζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ θαη ηελ νξηνζέηεζε ηεο ειιεληθήο ΑΝΕ ρξεηάδεηαη λα 
αξρίζνπλ νη αλαγθαίεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ππνγξαθή δηκεξψλ ζπκθσληψλ κε ηηο ελδηαθεξφκελεο γεηηνληθέο ρψξεο. 
6. Θεσξνχκε φηη ην λέν δφγκα ηνπ ΛΑΡΝ θαη ην ζρέδην γηα ηε ιεγφκελε «αληηππξαπιηθή αζπίδα» απμάλεη ηνλ 
θίλδπλν πνιέκνπ ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή καο. Ζ Διιάδα πξέπεη λα ζπλεξγαζηεί θαη κε άιιεο ρψξεο γηα λα 
απνηξαπεί ε πινπνίεζε απηψλ ησλ ζρεδίσλ. 
Θα επηδηψμνπκε ηελ άκεζε αλάθιεζε ηεο ειιεληθήο δχλακεο απφ ην Αθγαληζηάλ, θαζψο θαη απφ άιιεο 
ζηξαηησηηθέο απνζηνιέο ηνπ ΛΑΡΝ ή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. -. Πηαζεξή θαη ακεηάθιεηε παξακέλεη ε ζηξαηεγηθή 
καο ζέζε γηα ηελ αλάγθε λα απνδεζκεπηνχκε απφ ην ΛΑΡΝ.  Έρνπκε επίγλσζε ησλ δπζθνιηψλ απηήο ηεο 
επηδίσμεο. Ξηζηεχνπκε φκσο φηη, , νη δηεζλείο εμειίμεηο ζα επηβεβαηψλνπλ ηελ νξζφηεηα ηεο ζέζεο καο. 
7. Νη ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο βξίζθνληαη ζε θξίζηκε θακπή. Ζ Ρνπξθία επηδηψθεη ηελ αλάδεημή ηεο ζε εγεκνληθή 
δχλακε ζηελ πεξηνρή, αληαγσληδφκελε ην Ηζξαήι Νη εληάζεηο θαη ε ακθηζβήηεζε ηεο εζληθήο καο θπξηαξρίαο θαη 
ηεο εδαθηθήο καο αθεξαηφηεηαο είλαη θαζεκεξηλέο θαη ζπλερείο.  
Απαηηνχληαη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ επίιπζε ησλ ειιελνηνπξθηθψλ δηαθνξψλ κε δηάινγν ζηε βάζε ηνπ δηεζλνχο 
δηθαίνπ θαη ηνπ ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο θαη ηνπ απαξαβίαζηνπ ησλ ζπλφξσλ θαλφλεο θαιήο 
γεηηνλίαο θαη πνιχκνξθεο ζπλεξγαζίαο. 
Ξέξαλ ηεο ζπλνιηθήο θαη θαηεγνξεκαηηθήο  αληίζεζήο καο γηα ηε ζπκθσλία ζηξαηησηηθήο ζπλεξγαζίαο Διιάδαο-
Ηζξαήι πνπ δνξπθνξηνπνηεί ηε ρψξα καο,  ζα πξέπεη λα εξγαζηνχκε απνηειεζκαηηθά ψζηε λα αθπξψζνπκε ηε 
ζπκθσλία απηή ψζηε λα κελ εκπιαθεί ε ρψξα καο άκεζα ή έκκεζα ζε ελδερφκελν πφιεκν κε ην Ηξάλ αιιά θαη 
ζηνλ Αξαβηθφ θφζκν. 
8. Γηεθδηθνχκε ηελ πξνψζεζε κηαο ελεξγεηηθά θηιεηξεληθήο Βαιθαληθήο πνιηηηθήο,καθξηά απφ επηινγέο πνιέκνπ 
θαη εζληθηζηηθά κίζε, κε εκκνλή ζην απαξαβίαζην ησλ ζπλφξσλ θαη ζηνλ πιήξε ζεβαζκφ ησλ αλζξψπηλσλ 
δηθαησκάησλ ζε φιεο ηηο ρψξεο, αλεμάξηεηα απφ θπιή, θαηαγσγή θαη ζξήζθεπκα,  Ραζζφκαζηε θαηά ηεο 
αλαγλψξηζεο ηεο παξάλνκεο κνλνκεξνχο αλεμαξηεηνπνίεζεο ηνπ Θνζφβνπ. πνζηεξίδνπκε ηελ αλάπηπμε 
ηεο δηαβαιθαληθήο ζπλεξγαζίαο ζηε βάζε ελφο ζρεδίνπ Βαιθαληθήο ζπλαλάπηπμεο, κε ζηφρν έλα 
αιιειέγγπν κέιινλ γηα ηνπο ιανχο ηεο πεξηνρήο. Ξξνσζνχκε ηελ ηδέα ελφο Βαιθαληθνχ Νηθνινγηθνχ Σάξηε. 
9. Δξγαδφκαζηε ζηαζεξά ππέξ κηαο ακνηβαία απνδεθηήο ιχζεο ζηε δηαθνξά γηα ην φλνκα ηεο Ξ.Γ.Γ.Κ. ζην πιαίζην 
ηνπ ΝΖΔ, ιχζε ζύλζεηεο νλνκαζίαο κε γεσγξαθηθό πξνζδηνξηζκό γηα όιεο ηηο ρξήζεηο. Απνθξνχνπκε ηηο 
εζληθηζηηθέο εληάζεηο απφ θάζε πιεπξά ησλ ζπλφξσλ, θαη ππνζηεξίδνπκε ηελ πνιχκνξθε πξνζέγγηζε, ζπλεξγαζία 
θαη νηθνδφκεζε εκπηζηνζχλεο κε ηε γεηηνληθή ρψξα ζηε βάζε ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ θαη ηνπ απαξαβίαζηνπ ησλ 
ζπλφξσλ. 
10. Ζ εηξεληθή ζπλχπαξμε ησλ ιαψλ πνπ δνπλ ζηελ ηζηνξηθή Ξαιαηζηίλε, Ηζξαειηλνί θαη Ξαιαηζηίληνη, κπνξεί λα 
θαηνρπξσζεί ζήκεξα κφλν κε ηελ χπαξμε δχν ηζφηηκσλ θαη αλεμάξηεησλ θξαηψλ, ηνπ Ηζξαήι θαη ηεο Ξαιαηζηίλεο. 
Γηα λα γίλεη απηφ πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ νη ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ ΝΖΔ, λα απνζπξζνχλ ηα ζηξαηεχκαηα ηνπ 
Ηζξαήι απφ ηα θαηερφκελα παιαηζηηληαθά εδάθε θαη ηα εδάθε ηεο Ππξίαο θαη ηνπ Ιηβάλνπ πνπ θαηέρεη, λα ηδξπζεί 



παιαηζηηληαθφ θξάηνο ζηα ζχλνξα πνπ ππήξραλ πξηλ απφ ηνλ πφιεκν ηνπ 1967 θαη κε πξσηεχνπζα ηελ Αλαηνιηθή 
Ηεξνπζαιήκ θαη λα ειεπζεξσζεί ε Γάδα. Θα ππνζηεξίμνπκε παξάιιεια ηελ αλάπηπμε ησλ ειιελντζξαειηλψλ θαη 
ειιελφπαιαηζηηληαθψλ ζρέζεσλ ζην εκπφξην, ηελ επηζηήκε, ηελ έξεπλα, ηνλ πνιηηηζκφ, ηνλ ηνπξηζκφ. 
11. Πην αζηαζέο δηεζλέο πεξηβάιινλ, φπνπ νη αληαγσληζκνί φζν νμχλνληαη νδεγνχλ ζηε ζπγθξφηεζε θέληξσλ 
ηζρχνο εθηφο ησλ θαλφλσλ δηεζλνχο λνκηκνπνίεζεο, είλαη αλαγθαία ε δηεθδίθεζε ηεο απνθαηάζηαζεο θαη ηεο 
ελίζρπζεο ηνπ Ν.Ζ.Δ. σο ηνπ θνξπθαίνπ θέληξνπ δηεζλνχο λνκηκφηεηαο, ελφηεηαο θαη ηζνξξνπίαο. Πηελ 
θαηεχζπλζε απηή ε ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή κπνξεί λα επηδηψμεη ζπκκαρίεο κε  ρψξεο απφ φινλ ηνλ πιαλήηε, 
αιιά θαη κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο, νη νπνίεο φπσο ε Διιάδα απνζηαζεξνπνηνχληαη εμαηηίαο ηεο πνιππνιηθφηεηαο. 
Ρν γεγνλφο φηη ε αμηνπηζηία ηνπ Ν.Ζ.Δ έρεη ππνλνκεπηεί θαη θινληζηεί, φρη κφλν δελ κεηψλεη, αιιά αληίζεηα εληζρχεη 
ηε δπλακηθή κηαο ηέηνηαο επηινγήο. Κπνξεί λα αλαδείμεη ηε ρψξα καο ζε πεξηθεξεηαθφ ηνπιάρηζηνλ πξσηαγσληζηή 
ζεηηθψλ αιιαγψλ ζηηο δηεζλείο θαη δηαθξαηηθέο ζρέζεηο θαη λα ιεηηνπξγήζεη σο αζπίδα πξνζηαζίαο ηεο 
αλεμαξηεζίαο καο θαη λα εκπνδίζεη ηελ εκπινθήο καο ζε επηθίλδπλνπο εηεξνθαζνξηδφκελνπο αληαγσληζκνχο. 
12. Γηα ηνλ Διιεληζκφ ηεο Γηαζπνξάο απαηηείηαη κηα πξννδεπηηθή πνιηηηθή νξγαληθήο έληαμήο ηνπ ζηνπο 
καθξνπξφζεζκνπο ζρεδηαζκνχο δεκνθξαηηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο καο. 
Ν ΠΟΗΕΑ – Δ.Θ.Κ. πηζηεύεη πσο κηα εζληθή πνιηηηθή γηα ηνλ Διιεληζκό ηεο Γηαζπνξάο πξέπεη λα 
ζηνρεύεη: 

 Πηελ ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο ηνπ ζην εμσηεξηθφ.  

  

 Πηελ ζεζκνζέηεζε ησλ νξγαληθψλ ηνπ ζρέζεσλ κε ηελ Διιάδα.  

  

 Πηελ νκαιή επαλέληαμε ησλ παιηλλνζηνχλησλ Διιήλσλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία.  

  

 Αλαγθαίνο φξνο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε απηήο ηεο πνιηηηθήο είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο Γ.Γ.Α.Δ. σο 

ηνπ βαζηθνχ επηηειηθνχ νξγάλνπ ηεο Ξνιηηείαο.  
  

 Πηεξίδνπκε ηα πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα φξγαλα (θνηλφηεηεο θαη νκνζπνλδίεο) φπσο θαη ην Π.Α.Δ. 
εθφζνλ αλαπηχμεη θαηά θχξην ιφγν ηνλ δηεθδηθεηηθφ ηνπ ραξαθηήξα. ρη ζηελ πνιπδηάζπαζε θαη θαηαθεξκαηηζκφ 
ησλ νξγαλσκέλσλ εθθξάζεσλ ηνπ ειιεληζκνχ ηεο Γηαζπνξάο. 
  

 Ιέκε ΛΑΗ ζην δηθαίσκα ηεο ςήθνπ κε νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ην δεκνθξαηηθφ απηφ 

δηθαίσκα ζηηο ρψξεο ππνδνρήο. 
  

 Θεσξνχκε  πσο είλαη απαξαίηεηε κηα ζηαζεξή πνιηηηθή εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ ησλ Διιήλσλ ηνπ 

εμσηεξηθνχ πνπ λα πξνζαξκφδεηαη κε επειημία ζηηο εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο θάζε ρψξαο.  
  

 Γίλνπκε πξνηεξαηφηεηα ζηελ αλάπηπμε κηαο πνιηηηζηηθήο πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο, αιιειεπίδξαζεο θαη 
δεκηνπξγίαο κεηαμχ ησλ απνδήκσλ κε αλζξσπνθεληξηθφ ραξαθηήξα. 

  
  

ΗΗ. Γηα ηελ Άκπλα θαη ηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο 

  
1. Ζ πνιηηηθή ηνπ ΠΟΗΕΑ - ΔΘΚ βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο δηαξθνχο πξνζπάζεηαο γηα εηξεληθή επίιπζε ησλ 
δηαθνξψλ θαη απνθιεηζκφ ηεο ρξήζεο βίαο ή ηεο απεηιήο ρξήζεο βίαο. Πηαζεξή επηδίσμή καο είλαη ε κείσζε ησλ 
εμνπιηζκψλ ηφζν ζηελ πεξηνρή ηεο ΛΑ Δπξψπεο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Κεζνγείνπ εηδηθά, φζν θαη ζε επξσπατθφ 
επίπεδν γεληθά. Θεσξνχκε φηη νη ζηξαηησηηθέο ζπκκαρίεο, φπσο ην ΛΑΡΝ, ζηξαηησηηθνπνηνχλ ηηο δηεζλείο ζρέζεηο 
θαη απμάλνπλ, αληί λα κεηψλνπλ, ηνλ θίλδπλν πνιέκνπ. Γηα ηελ Δπξψπε επηδηψθνπκε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΛΑΡΝ 
θαη ησλ θνηλψλ ζηξαηησηηθψλ δνκψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απφ έλα Δπξσπατθφ Πχζηεκα Αζθάιεηαο κε βαζηθέο 
αξρέο ηελ νηθνδφκεζε εκπηζηνζχλεο, ηνλ έιεγρν θαη ηε κείσζε ησλ εμνπιηζκψλ. Δπηδηψθνπκε αθφκα ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Νξγαληζκνχ Άκπλαο απφ έλαλ Δπξσπατθφ Νξγαληζκφ Κείσζεο ησλ Δμνπιηζκψλ, 
ψζηε ε Δπξσπατθή Έλσζε λα πξσηνπνξήζεη ζηελ πνιηηηθή εηξήλεο. 
2. Ζ δνκή, ε δηάηαμε θαη ν εμνπιηζκφο ησλ ειιεληθψλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ρξεηάδεηαη λα επαλεμεηαζηνχλ κε ζθνπφ 
ηελ απεκπινθή απφ ηνπο ζρεδηαζκνχο ηνπ ΛΑΡΝ, ηελ απνθπγή θάζε εκπινθήο ζε δηεζλείο δηελέμεηο πνπ δελ 
ζίγνπλ ηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηα θαη ηελ αλεμαξηεζία ηεο Διιάδαο, ηελ θαηάξγεζε ηεο ιεγφκελεο «δηπισκαηίαο 
ησλ εμνπιηζκψλ» θαη ηελ αχμεζε ηεο ακπληηθήο θαη απνηξεπηηθήο ηζρχνο κε ην ιηγφηεξν δπλαηφ θφζηνο. Απηνί νη 
ζθνπνί απαηηνχλ 

 Ρελ εθαξκνγή ηεο αξρήο «θακία κνλάδα ησλ Δ.Γ. ζε ζηξαηησηηθή απνζηνιή εθηφο ζπλφξσλ» 

 Ρε δηαθνπή ηεο ζηξαηησηηθήο ζπλεξγαζίαο κε ην επηζεηηθφ θξάηνο ηνπ Ηζξαήι 

 Ρελ νξγαλσηηθή αλαζπγθξφηεζε κε ελίζρπζε ηεο δηαθιαδηθφηεηαο ζε ζηξαηεγηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ 

επίπεδν, ηνλ δξαζηηθφ πεξηνξηζκφ ησλ κε επηρεηξεζηαθψλ κνλάδσλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο γξαθεηνθξαηίαο, φπσο 
θαη ηε κείσζε πεξηηηψλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε κηζζνχο πξνζσπηθνχ 

 Ρνλ επαλαζρεδηαζκφ ησλ εμνπιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ κε αξρέο: 



1. Ρελ αχμεζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ ππαξρφλησλ ζπζηεκάησλ 
2. Ρηο δηαδηθαζίεο πξνκήζεηαο θπξίσο κέζσ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηε δηαζθάιηζε ππνζηήξημεο γηα ηνλ 
ζπλνιηθφ ρξφλν δσήο ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο 
3. Ρε δηαζθάιηζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηε κέγηζηε δπλαηή ζπκκεηνρή ηεο Διιεληθήο Ακπληηθήο Βηνκεραλίαο, ε 
νπνία πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε κνλάδεο δεκφζηαο ηδηνθηεζίαο θαη λα ηειεί ππφ δεκφζην έιεγρν κε ζπλερή βειηίσζε 
ησλ ηερλνινγηθψλ ηεο δπλαηνηήησλ 

 Ρελ αλαβάζκηζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ ησλ ΔΓ κε 

1. Λέν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ ηεξαξρία, ηηο πξναγσγέο, ηηο ηνπνζεηήζεηο θαη ηηο κεηαζέζεηο κε αληηθεηκεληθά 
θξηηήξηα θαη αμηνιφγεζε 
2. Ρελ επαλεμέηαζε ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη ηνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ζηξαηησηηθψλ ζρνιψλ φισλ 
ησλ βαζκίδσλ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πξνζαξκνγή ζηα ζχγρξνλα επηζηεκνληθά επηηεχγκαηα θαη ν ζπλδπαζκφο 
ηεο άξηηαο ζηξαηησηηθήο εθπαίδεπζεο κε ηελ εθπαίδεπζε ζε αθαδεκατθά γλσζηηθά αληηθείκελα απαξαίηεηα γηα ηελ 
εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ησλ ζηειερψλ ησλ ΔΓ, αιιά θαη ν εθδεκνθξαηηζκφο θαη ε θαηάξγεζε ζηξαηνθξαηηθψλ 
θαηαινίπσλ ζηηο ζρνιέο. 
3. Ρελ αλαδηνξγάλσζε ησλ νηθνδνκηθψλ νξγαληζκψλ κε ζθνπφ ηελ ηαρεία επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο ζηέγαζεο 
ηνπ πξνζσπηθνχ 

 Ρελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Δ.Γ. κε 

1. Αλαζεψξεζε ηνπ Πηξαηησηηθνχ Ξνηληθνχ Θψδηθα, ψζηε ε αξκνδηφηεηα ησλ Πηξαηνδηθείσλ λα πεξηνξίδεηαη ζε 
ακηγψο ζηξαηησηηθά αδηθήκαηα 
2. Γεκνθξαηηθή αλαζεψξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηνηθεηηθψλ πνηλψλ 
3. Αιιαγή ηνπ λνκηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ Δ.Γ. ψζηε ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο 
ησλ ζηξαηεπκέλσλ θαη ησλ ππφρξεσλ ζηξάηεπζεο λα ελαξκνληζηνχλ κε ηηο επηηαγέο ηνπ Ππληάγκαηνο θαη ηηο 
ππνδείμεηο ηνπ Ππλεγφξνπ ηνπ Ξνιίηε θαη ηεο Γηεζλνχο Ακλεζηίαο. 
4. πνζηήξημε ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο ζην πιαίζην ησλ επξσπατθψλ θαλφλσλ θαη ηνπ 
Ππληάγκαηνο. 
5. Φξνληίδα γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηηο αλάγθεο ηνπ, φισλ ησλ βαζκψλ θαη ηνκέσλ, ζην πιαίζην ηνπ 
θξάηνπο πξφλνηαο θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ. 
6. Αλαηξνπή ησλ αληη κλεκνληαθψλ λνκψλ πνπ εμαζιίσζαλ θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, ζπληαμηνδνηηθά ηνπο ελ-
ελεξγεηα θαη ηνπο απφζηξαηνπο 

 

 01/06/2012 

ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΡOY ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΡΝ ΠΟΗΕΑ – ΔΘΚ ΓΗΑ ΘΝΗΛΥΛΗΘΑ ΘΑΗ ΔΟΓΑΠΗΑΘΑ ΘΔΚΑΡΑ ΑΞΝ 

ΡΝΛ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖ ΙΑΦΑΕΑΛΖ 

Θεκειηψδεο πξνυπφζεζε γηα λα αλαζάλεη ε ρψξα είλαη ε θαηάξγεζε θαη αθχξσζε ησλ κλεκνλίσλ ιεειαζίαο θαη 
θαηεδάθηζεο θαη ε ράξαμε κηαο λέαο πνξείαο πξννδεπηηθήο πνιηηηθήο αλαηξνπήο, πξννδεπηηθήο δηεμφδνπ θαη 
αλαζπγθξφηεζεο ηεο ρψξαο. 
Ζ θαηάξγεζε θαη αθχξσζε ησλ Κλεκνλίσλ ζην πιαίζην κηαο λέαο πνιηηηθήο πξννδεπηηθήο αλαζπγθξφηεζεο δελ 
είλαη απιψο κηα ζεηηθή πνιηηηθή επηινγή αιιά αίηεκα θαη αλάγθε γηα ηελ επηβίσζε ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. Αίηεκα θαη 
αλάγθε γηα ηελ επηβίσζε ηνπ ηφπνπ θαη ηελ πξννπηηθή ηεο ειιεληθήο λενιαίαο. 
Ρν κεγάιν αζηηθφ πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ θαηεζηεκέλν ηεο ρψξαο θαη εηδηθφηεξα νη εγεζίεο ΞΑΠΝΘ θαη ΛΓ,  δελ 
αθήλνπλ πίζσ ηνπο απιψο θακέλε γε αιιά θάηη πνιχ ρεηξφηεξν θαη ηξαγηθφηεξν. 
Αθήλνπλ πίζσ ηνπο κηα ξεκαγκέλε θαη θαηεζηξακκέλε ρψξα, ε νπνία δελ βξίζθεηαη πιένλ ζην ρείινο αιιά 
θπξηνιεθηηθά θαηξαθπιά ζηελ άβπζζν. 
Ρα δεκφζηα ηακεία φρη απιψο είλαη άδεηα αιιά θαη ην δεκφζην δελ ζα κπνξεί λα θαιχςεη κεηεθινγηθά πειψξηεο 
«καχξεο ηξχπεο» θαη ζηνηρεηψδεηο ππνρξεψζεηο ηνπ. 
Ρν έξγν κηαο δηεμφδνπ ηεο ρψξαο απφ ηε ζεκεξηλή θξίζε θαη ηεο αλφξζσζεο ηεο, κέζα ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο, είλαη 
θάηη παξαπάλσ απφ ηηηάλην θαη απαηηεί ηελ αληνρή, ηε δχλακε, ηελ ππνκνλή, ηελ επηκνλή, ηελ ελφηεηα θαη ηνπο 
αγψλεο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. 
Ν ΠΟΗΕΑ δελ είλαη έλα αζηηθφ θφκκα πνπ ηάδεη παξνρέο, δίλεη πειαηεηαθέο ππνζρέζεηο θαη εμαγγέιιεη 
ξνπζθεηνινγηθέο εμππεξεηήζεηο. 
Ν ΠΟΗΕΑ πνιχ πεξηζζφηεξν δελ ππνδεηθλχεη θαη δελ ππφζρεηαη έλα εχθνιν θαη αλζφζπαξην δξφκν δηεμφδνπ απφ 
ηελ θξίζε. 
Ν δξφκνο ηεο ρψξαο γηα κηα ζεηηθή αλνξζσηηθή δηέμνδν είλαη αλεθνξηθφο θαη ζα βγεη ζε πέξαο κε ζθιεξή 
πξνζπάζεηα, ππεχζπλε θαη ζνβαξή δνπιεηά απφ φινπο, ε νπνία γηα λα γίλεη δπλαηή απαηηεί πξψηα απ‟ φια 
πνιηηηθέο πνπ ζα έρνπλ ζην θέληξν θαη ηνλ ππξήλα ηνπο ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε. 
Νη θπξίαξρεο άγξηεο λενθηιειεχζεξεο επηινγέο θαη εηδηθφηεξα νη επηινγέο ησλ κλεκνλίσλ ηα ηειεπηαία ρξφληα 
ζπζζψξεπζαλ γχξσ καο θνηλσληθά εξείπηα θαη έλα έξεκν θνηλσληθφ ηνπίν. 
Απηέο νη επηινγέο νδήγεζαλ ζε θαηάξξεπζε ηνπο κηζζνχο θαη ηηο ζπληάμεηο. 
Έθεξαλ ηε δηάιπζε θαη ηελ απνζχλζεζε ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. 
Δθηίλαμαλ ζε πξσηνθαλή εθηαιηηθά ηζηνξηθά χςε ηελ αλεξγία, ηδηαίηεξα αλάκεζα ζηνπο λένπο θαη ηηο γπλαίθεο. 



Ξξνθάιεζαλ ηεξάζηηεο δψλεο αλαζθάιεηαο, θηψρεηαο, απειπηζίαο θαη εμαζιίσζεο. 
Νη εθάζηνηε εγεζίεο ηνπ ΞΑΠΝΘ θαη ηεο ΛΓ έρνπλ αζειγήζεη βάλαπζα ζε βάξνο ηνπ ηφπνπ θαη ηνπ ειιεληθνχ 
ιανχ. 
Νη επζχλεο ηνπ είλαη θάηη παξαπάλσ απφ εγθιεκαηηθέο θαη πξέπεη λα απνδνζνχλ ζην αθέξαην. 
Πηε ρψξα απηήλ ηελ ψξα βαζηιεχνπλ ην θνηλσληθό θαη εξγαζηαθό ράνο. 
Θπξηαξρεί έλαο λένο θνηλσληθόο θαη εξγαζηαθόο κεζαίσλαο. 
Ζ ρψξα εθφζνλ ζπλερηζηνχλ νη κλεκνληαθέο ζπληαγέο νδεχεη νινηαρψο ζε κηζζνχο Βνπιγαξίαο κε ηηκέο 
Γεξκαλίαο, ελψ νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο ζα πξνζνκνηάδνπλ κε ηξηηνθνζκηθέο 
ρώξεο. 
Κηα θπβέξλεζε ηεο Αξηζηεξάο πνπ ζα ελψζεη ηνλ ειιεληθφ ιαφ ζε κηα κεγάιε πξννδεπηηθή αλαγελλεηηθή 
πξνζπάζεηα είλαη ε κφλε πνπ κπνξεί απηήλ ηελ ψξα λα αλαθφςεη ηνλ εξγαζηαθφ θαη θνηλσληθφ θαηήθνξν θαη λα 
ζέζεη ηηο βάζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή θαη θνηλσληθή αλφξζσζε ηεο ρψξαο, ζην πιαίζην κηαο λέαο πξννδεπηηθήο 
πνξείαο κε ζηξαηεγηθφ ζνζηαιηζηηθφ νξίδνληα. 
Πηξαηεγηθφο ζηφρνο καο είλαη ε εμάιεηςε ηεο αλεξγίαο θαη ε πιήξεο απαζρφιεζε γηα φινπο θαη φιεο. 
Πηξαηεγηθφο ζηφρνο καο είλαη ε πιήξεο, ζηαζεξή, αζθαιηζκέλε, πνηνηηθή θαη αλζξψπηλα ακεηβφκελε εξγαζία, ζηελ 
πξννπηηθή ηεο θαηάξγεζεο ηεο εθκεηάιιεπζεο αλζξψπνπ απφ άλζξσπν. 
Πηξαηεγηθή καο είλαη έλα δεκφζην, θαζνιηθφ, αλαβαζκηζκέλν, αλαδηαλεκεηηθφ θαη θαζνιηθφ ζχζηεκα θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο πνπ ζα παξέρεη αλζξώπηλεο ζπληάμεηο θαη αλζξψπηλεο πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο 
πεξίζαιςεο. 
Πηξαηεγηθή καο επηδίσμε είλαη ε πιήξεο εμάιεηςε ηεο θηψρεηαο θαη ηεο αλέρεηαο θαη ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ε 
αλάπηπμε ελφο θαζνιηθνχ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο δσξεάλ θαη πςεινχ επηπέδνπ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ γηα φινπο 
θαη φιεο θαη πξψηα απ‟ φια ζηνπο ηνκείο ηεο πγείαο θαη ηεο παηδείαο. 
Πηξαηεγηθή καο επηδίσμε είλαη ε πνιηηηζηηθή άλζηζε ηεο ρψξαο κε ηελ αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο 

θαη ηε ζηήξημε ηεο ζχγρξνλεο πνιηηηζηηθήο δεκηνπξγίαο. 
Πην πιαίζην απηψλ ησλ ζεκειησδψλ ζηξαηεγηθψλ επηδηψμεσλ καο κηα θπβέξλεζε ηεο Αξηζηεξάο ζα πξνρσξήζεη ζε 
έλα πξφγξακκα άκεζσλ κέηξσλ ζε φινπο απηνχο ηνπο ηνκείο. 
Ρα άκεζα απηά κέηξα πνπ πξνηείλνπκε παξαθάησ ρσξίο λα ζπληζηνχλ πιήξεο άκεζν πξφγξακκα, ηνπ νπνίνπ ε 
επεμεξγαζία ζπλερίδεηαη, δίλνπλ κηα πξψηε εηθφλα ησλ άκεζσλ παξεκβάζεσλ θαη ηεο θαηεχζπλζεο ηεο θπβέξλεζεο 
ηεο Αξηζηεξάο. 
Κηα θπβέξλεζε ηεο Αξηζηεξάο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ΠΟΗΕΑ – ΔΘΚ ζηεξηγκέλε ζηελ ελφηεηα ηνπ ιανχ θαη ηνπο 
αγψλεο ηνπ. 
Πηεξηγκέλε ζε κηα πιαηηά εξγαηηθή ιατθή ζπκκαρία ζηηο πφιεηο θαη ηελ χπαηζξν. 
Πηεξηγκέλε, επίζεο, ζηελ ππνζηήξημε θαη αιιειεγγχε ησλ αξηζηεξψλ δπλάκεσλ, ησλ εξγαδφκελσλ θαη ησλ ιαψλ 
ηεο Δπξψπεο ζα πξνρσξήζεη ζε έλα πξφγξακκα άκεζσλ κέηξσλ ζην πιαίζην ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο επηδηψμεσλ. 

ΝΗ ΘΔΠΔΗΠ ΡΝ ΠΟΗΕΑ ΓΗΑ ΡΗΠ ΔΟΓΑΠΗΑΘΔΠ ΠΣΔΠΔΗΠ 

Ρη έρεη ζπκβεί κέρξη ζήκεξα 

Ξπξήλα ηεο θνηλσληθά βάξβαξεο, κλεκνληαθήο επηρείξεζεο αλαδηαλνκήο ηνπ πινχηνπ ππέξ ησλ δπλάκεσλ ηνπ 
θεθαιαίνπ απνηειεί ε πιήξεο απνξχζκηζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη ε θαηεδάθηζε ησλ κηζζψλ, πξνθεηκέλνπ νη 
εξγαδφκελνη λα νδεγεζνχλ ζηα φξηα ηεο απφιπηεο εμαζιίσζεο θαη λα εθηηλαρζεί ε θεξδνθνξία ησλ πνιχ κεγάισλ 
επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πνιπεζληθψλ εηαηξηθψλ νκίισλ. 
Νη θαηαζηξνθηθέο γηα ηνλ ηφπν, θπβεξλήζεηο ησλ Γ. Ξαπαλδξένπ  θαη ησλ ζπλεηαίξσλ ΞΑΠΝΘ – ΛΓ, έρνπλ 
νδεγήζεη ζηνλ «θαηάδα» ηεο αλεξγίαο 1,5 εθαηνκκύξην ζπκπαηξηώηεο καο. Ξεξηζζόηεξνη από 1 ζηνπο 2 
λένπο θαη λέεο δελ έρνπλ δνπιεηά, εθαηνληάδεο ρηιηάδεο εξγαδόκελνη δνπιεύνπλ απιήξσηνη, πεξίπνπ ν 
έλαο ζηνπο δύν εξγαδνκέλνπο εξγάδεηαη κε ζρέζε εθ πεξηηξνπήο ή κεξηθήο απαζρόιεζεο θαη ν έλαο 
ζηνπο ηξεηο εξγαδόκελνπο είλαη αλαζθάιηζηνο! 
Ρα πνζνζηά αλεξγίαο (21,7%), πνπ αλαθνίλσζε ε  ΔΙΠΡΑΡ γηα ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2012 έρνπλ ζπάζεη ζηε 
ρψξα καο φια ηα ηζηνξηθά ξεθφξ.Ρν 53,8% ζηνπο λένποκέρξη 24 ρξνλώλ είλαη άλεξγνη θαη ζπληεξνχληαη απφ 
ηνπο γνλείο ηνπο, ελψ νη καθξνρξόληα άλεξγνη απνηεινχλ πιένλ ην 54,6% ηνπ ζπλφινπ ησλ αλέξγσλ. 
Ζ πξαγκαηηθή όκσο αλεξγία είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απηήο πνπ αλαθνηλψλεη ε ΔΙΠΡΑΡ. Πχκθσλα κε εθηηκήζεηο 
ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δξγαζίαο ηεο ΓΠΔΔ ζα θηλεζεί κέζα ζην 2012 πάλσ από ην 26% (1.500.000 αλέξγνπο) κε 
θύξηα ζύκαηα ηνπο λένπο θαη ηηο γπλαίθεο. 
  
Ρα βαζηθά «εξγαιεία» ηνπ ζθαγηαζκνχ ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ θαη κηζζψλ είλαη ηα εμήο: 
Α) Ζ επέθηαζε θαη ε γελίθεπζε ηεο εθαξκνγήο ησλ ειαζηηθώλ κνξθώλ εξγαζίαο. 
Β) Ζ νπζηαζηηθή θαηάξγεζε ηεο Δζληθήο Γεληθήο Ππιινγηθήο Πχκβαζεο Δξγαζίαο θαη ησλ θιαδηθψλ θαη 
νκνηνεπαγγεικαηηθψλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ Δξγαζίαο θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπο απφ ηηο επηρεηξεζηαθέο πνπ 
ζπλάπηνληαη ζπλήζσο κε απιέο ελψζεηο πξνζψπσλ ή θπξίσο απφ ηηο αηνκηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο. Ζ 
νπζηαζηηθή απνδηνξγάλσζε θαη εμνπδεηψξσζε ηνπ ΝΚΔΓ. Ζ δξαζηηθή κείσζε ησλ κηζζώλ ζηνλ ηδησηηθφ θαη ζην 
δεκφζην ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, πνπ θπκαίλεηαη απφ 25% έσο 40%. 
Γ) Νη εχθνιεο θαη πάκθζελεο απνιύζεηο. 
Γ) Ζ Δξγαζηαθή εθεδξεία-πξνζπληαμηνδνηηθή δηαζεζηκόηεηα θαη νη απνιύζεηο ζην δεκόζην. 
  
Απνθνξχθσζε ηεο βάξβαξεο επίζεζεο ελάληηα ζηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο απνηέιεζε ε πξαμηθνπεκαηηθή πξάμε ηνπ 
πνπξγηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο ζπγθπβέξλεζεο ΞΑΠΝΘ – ΛΓ κε αξηζκφ 6/ 28-2-2012, κε ηελ νπνία 
νινθιεξψζεθε ην κεγάιν πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ έγθιεκα θαηαζηξνθήο ηνπ θαηψηεξνπ εγγπεκέλνπ κηζζνχ 
(κείσζε 22% θαη 32% γηα ηνπο λένπο κέρξη 25 εηψλ), ησλ επηδνκάησλ αλεξγίαο θαη ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ 
εξγαζίαο νδεγώληαο ηνπο εξγαδόκελνπο κέζσ αηνκηθώλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ζε εμαζιίσζε, ηνπο λένπο 
εξγαδφκελνπο ζε θαζεζηψο ζχγρξνλεο δνπιείαο θαη ηνπο αλέξγνπο ζε εζηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή εμφλησζε. 



Ν ΠΟΗΕΑ ζεσξεί φηη γηα ηελ ίδηα ηελ επηβίσζε ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη απαξαίηεην εθηφο απφ ηελ αλαηξνπή ησλ 
κλεκνληαθψλ (απν)ξπζκίζεσλ λα πινπνηεζεί κηα ελαιιαθηηθή πνιηηηθή επαλαξύζκηζεο θαη αλαβάζκηζεο ησλ 
εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ κε ππξήλα ηεο ηελ ελίζρπζε ηεο πιήξνπο, ζηαζεξήο αζθαιηζκέλεο, πνηνηηθήο θαη 
αμηνπξεπώο ακεηβόκελεο εξγαζίαο. 

ΑΚΔΠΑ ΚΔΡΟΑ 

1.      Άκεζε αλαθνπή ηεο κείσζεο ησλ κηζζψλ, ε νπνία πξνβιέπεηαη κε ην 2ν Κλεκφλην. 
2.      Άκεζε θαηάξγεζε ηεο πξάμεο ηνπ πνπξγηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ηελ νπνία κεηψζεθε ζηε βάζε ηνπ 2νπ 
Κλεκνλίνπ ν θαηώηαηνο κηζζόο θαηά 22% γηα ηνπο παιαηφηεξνπο θαη θαηά 32% γηα ηνπο λεφηεξνπο, θάησ ησλ 
25 εηψλ, εξγαδφκελνπο. Ν θαηψηαηνο κηζζφο, έηζη, ζα επαλέιζεη άκεζα ζηα 751 επξψ κηθηά ην κήλα θαη καδί κε 
απηφλ ζα επαλέιζνπλ ζηελ πξνηέξα ζέζε ηνπο ηα αληίζηνηρα επηδφκαηα. 
3.      Πηαδηαθή απνθαηάζηαζε κηζζψλ ζηα πξν ηνπ κλεκνλίνπ επίπεδα, ε νπνία ζα γίλεη δπλαηή κε ηελ αλαθνπή 
ηνπ πθεζηαθνχ θαηήθνξνπ ηεο ρψξαο θαη ηε δηαζθάιηζε κηαο λέαο πνξείαο αλαδσνγφλεζεο ηεο νηθνλνκίαο θαη 
αλάπηπμεο. 
4.      Άκεζε επάλνδνο ηνπ επηδφκαηνο αλεξγίαο ζηα επίπεδα ησλ 461 επξψ, ζηα νπνία βξηζθφηαλ πξηλ ηελ 
πξφζθαηε κείσζε ηνπ κε ην 2ν Κλεκφλην.      Ξαξάιιεια άκεζε ρξνληθή επηκήθπλζε ηεο ρνξήγεζεο ηνπ 
επηδφκαηνο αλεξγίαο κε ξπζκφ, ηξφπν θαη έθηαζε πνπ ζα απνθαζίζεη ε θπβέξλεζε ηεο Αξηζηεξάο αλάινγα κε ηηο 
ζπλζήθεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο. Θεληξηθή πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο ηεο Αξηζηεξάο ζα είλαη ε ηαρεία κείσζε ηεο 
αλεξγίαο κέζα απφ κηα πνιηηηθή πξννδεπηηθήο αλαζπγθξφηεζεο ηεο νηθνλνκίαο θαη κε ζηφρν ηελ πιήξε ζηαζεξή 
θαη πνηνηηθή απαζρφιεζε. 
5.      Ρν επίδνκα αλεξγίαο κε ην ίδην χςνο θαη γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα ζα ζεζπηζηεί θαη ζα ρνξεγείηαη εθεμήο 
θαη ζηνπο απηναπαζρνινχκελνπο πνπ εμαηηίαο ηεο θξίζεο δηαθφπηνπλ αλαγθαζηηθά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 
δξαζηεξηφηεηα, ρσξίο λα κπνξνχλ λα βξνπλ άιιε απαζρφιεζε. 
6.      Άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ Ππιινγηθψλ Ππκβάζεσλ, απφ ηελ Δζληθή Ππιινγηθή Πχκβαζε κέρξη ηηο Θιαδηθέο 

Ππιινγηθέο Ππκβάζεηο. Άκεζε επαλαθνξά ηεοκεηελέξγεηαο θαη ηεο ππνρξεσηηθήο επεθηαζηκόηεηαο ησλ 
ζπιινγηθψλ θαη θιαδηθψλ ζπκβάζεσλ. 
7.      Άκεζε επαλαθνξά ησλ νξίσλ θαη δηαηάμεσλ πνπ ίζρπαλ πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ κλεκνλίσλ γηα ηηο νκαδηθέο 
απνιχζεηο θαη ηηο απνδεκηψζεηο ησλ απνιπκέλσλ. Δμνκνίσζε ηεο απνδεκίσζεο γηα θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο 
εξγαζίαο ησλ εξγαηψλ κε απηήλ ησλ ππαιιήισλ. 
8.      Θαηάξγεζε ηεο εξγαζηαθήο εθεδξείαο – πξνζπληαμηνδνηηθήο δηαζεζηκφηεηαο ζην δεκφζην ηνκέα. Πηακάηεκα 
ησλ απνιχζεσλ ζην Γεκφζην. 
9.      Θαηάξγεζε ηεο ελνηθίαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 
10.  Γηακφξθσζε ζεηξάο αζθαιηζηηθψλ δηθιείδσλ ελάληηα ζε φιεο ηηο κνξθέο ειαζηηθήο απαζρόιεζεο. 
11.  Θέζπηζε απηεπάγγειηεο εηζαγγειηθήο δίσμεο θαη πνηλή θπιάθηζεο γηα ηνπο ππεχζπλνπο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχλ παξάλνκε – «καχξε» εξγαζία θαη έρνπλ αλαζθάιηζηνπο εξγαδφκελνπο. Λέεο απζηεξέο θπξψζεηο 
γηα ηνπο εξγνδφηεο πνπ παξαβηάδνπλ ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, σξάξηα θαη ζπλδηθαιηζηηθά δηθαηψκαηα. 
12.  Άκεζε αλαζπγθξφηεζε, αλαβάζκηζε θαη απνηειεζκαηηθή ελεξγνπνίεζε ηνπ Πψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο 
κε ζηφρν λα πεξηνξηζηνχλ δξαζηηθά νη παξαβηάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 
13.  Άκεζε επαλαζχζηαζε θαη αλαβάζκηζε ησλ Νξγαληζκψλ Δξγαηηθήο Θαηνηθίαο θαη Δξγαηηθήο Δζηίαο. 
14.  Θαηάξγεζε ηνπ εηδηθνχ ηέινπο αθηλήησλ (ραξάηζη) κε άκεζε πξνηεξαηφηεηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ γηα ηα 
κηθξνκεζαία εηζνδήκαηα θαη αθίλεηεο πεξηνπζίεο θαη πξψηα απ‟ φια γηα ηνπο άλεξγνπο, ηνπο ρακειφκηζζνπο, ηνπο 
ρακεινζπληαμηνχρνπο θαη φζνπο δηαβηνχλ ζηα φξηα ηεο θηψρεηαο. 
  
  

ΝΗ ΘΔΠΔΗΠ ΡΝ ΠΟΗΕΑ ΓΗΑ ΚΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑ ΘΑΗ ΘΑΘΝΙΗΘΖ  ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ 

Α. Ρη έρεη ζπκβεί κέρξη ζήκεξα 

  
Βαζηθφ εξγαιείν ηεο κλεκνληαθήο, λενθηιειεχζεξεο επίζεζεο ζε βάξνο ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ηνπ 
ειιεληθνχ ιανχ απνηειεί ε επηρείξεζε ηζνπέδσζεο ηνπ δεκφζηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο, κε φρεκα 
ην κλεκφλην 1 θαη ην κλεκφλην 2. 
Ζ ζπγθπβέξλεζε ΞΑΠΝΘ – ΛΓ κε ηνπο εθαξκνζηηθνχο λφκνπο ηνπ λένπ κλεκνλίνπ κείσζε δξαζηηθά ηηο θχξηεο θαη 
επηθνπξηθέο ζπληάμεηο, ελνπνίεζε ηα επηθνπξηθά ηακεία γηα λα αξπάμεη ηα απνζεκαηηθά απηψλ πνπ είλαη 
πιενλαζκαηηθά θαη άιιαμε ην ραξαθηήξα ηεο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο απφ δεκφζην ζε ηδησηηθφ κε ηε ζέζπηζε ηνπ 
αηνκηθνχ ινγαξηαζκνχ γηα θάζε αζθαιηζκέλν, ζηα πξόηππα ηεο Σηιήο ηνπ Ξηλνζέη, κε ηειηθό ζηόρν ηελ 
πιήξε θαηάξγεζε ηεο επηθνπξηθήο ζύληαμεο. Δπηπιένλ, ε κλεκνληαθή ζπγθπβέξλεζε «αθξσηεξίαζε» ηελ 
πεξηνπζία ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, κέζσ ηνπ ιεζηξηθνχ «θνπξέκαηνο» ησλ απνζεκαηηθψλ ηεο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο ζηα πιαίζηα ηνπ PSI+, πνπ ζηνίρηζε ζηα Ρακεία, πεξίπνπ, 13 δηο επξψ. 
  
Ρσλ εθαξκνζηηθψλ λφκσλ ηνπ λένπ κλεκνλίνπ πξνεγήζεθε ν λφκνο 3863/2010 (θαη νη λφκνη βέβαηα 3865/2010, 
3996/2011, 4002/2011) κε ηνλ νπνίν ζεζκνζεηήζεθε ε κεηάιιαμε ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο καο 
απφ δεκφζην-αλαδηαλεκεηηθφ ζε ηδησηηθφ-θεθαιαηνπνηεηηθφ. Κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ κεηψζεθαλ δξαζηηθά 
νη ζπληάμεηο θαη άιιαμε ε δνκή θαη ν ραξαθηήξαο ηεο δεκνζίαο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηε ρώξα καο κε ηελ 
εηζαγσγή ζ’ απηή ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ηξηώλ ππιώλσλ (βαζηθή ζύληαμε, αλαινγηθή, επαγγεικαηηθή - 
ηδησηηθή) θαη θαηά ζπλέπεηα ηε κεηάιιαμε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε αηνκηθή-ηδησηηθή. Δπί ηεο 
νπζίαο, ην θξάηνο απνζύξεηαη ζρεδόλ νινθιεξσηηθά από ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 
πεξηνξηδόκελν ζε κηα παξνρή-«θηινδώξεκα»(βαζηθή ζχληαμε, χςνπο 360 επξψ). 

http://www.syn.gr/gr/keimeno.php?id=27216


Νη ζπληάμεηο κεηψζεθαλ δξακαηηθά : α) κέζσ ηεο κείσζεο ησλ εηήζησλ πνζνζηψλ αλαπιήξσζεο, απφ 2% ην ρξφλν 
ζε 0,8% - 1,5% (αλάινγα κε ηα έηε αζθάιηζεο). β) Κε ηε ζπλεθηίκεζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπληάμηκνπ 
κηζζνχ ησλ ακνηβψλ φινπ ηνπ εξγάζηκνπ βίνπ αληί ησλ ηζρπφλησλ κέρξη ηφηε πέληε θαιχηεξσλ εηψλ ησλ 10 
ηειεπηαίσλ ηνπ εξγάζηκνπ βίνπ. γ) Κε ηελ επηβνιή ςεπδεπίγξαθεο εηζθνξάο αιιειεγγχεο, ηχπνπ ΙΑΦΘΑ  δ)Κε ην 
εμαεηέο (κέρξη ζηηγκήο) πάγσκα ησλ ζπληάμεσλ θαη ηελ πεξηθνπή απφ ηνπο ζπληαμηνχρνπο ησλ δψξσλ 
Σξηζηνπγέλλσλ-Ξάζρα θαη ηνπ επηδφκαηνο αδείαο. ε) Κε ηε δξαζηηθή πεξηθνπή, ηνπιάρηζηνλ θαηά 25%, ησλ 
θχξησλ θαη επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ ηελ ηειεπηαία δηεηία ζη) Κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ θχξησλ ζπληάμεσλ κε 
βάζε αλαινγηζηηθέο κειέηεο, πνπ ζα γίλνληαη αλά δηεηία θαη νη νπνίεο, ιφγσ ηεο «ιεζηείαο» ησλ απνζεκαηηθψλ ησλ 
Ρακείσλ, είλαη καζεκαηηθά βέβαην φηη ζα ππνδεηθλχνπλ λέεο κεηψζεηο. Δπίζεο, απμήζεθαλ –θαηά ηξφπν βάλαπζν- 
ηα φξηα ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο αθφκα θαη πάλσ απφ 15 ρξφληα! 
Νη αιιεπάιιειεο θαη βίαηεο πεξηθνπέο ησλ παξνρψλ δελ σθέιεζαλ νχηε γηα ιίγνπο κήλεο ην αζθαιηζηηθφ καο 
ζχζηεκα, επεηδή απαμηψλνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ ζηε δεκφζηα αζθάιηζε, εληζρχνπλ ηελ χθεζε θαζψο 
θαη ηελ εηζθνξνδηαθπγή. Ζ πνιηηηθή ιηηφηεηαο επηθέξεη πεξηζζφηεξε ιηηφηεηα θαη θαζφινπ “λνηθνθχξεκα”. Ν 
«κνλφδξνκνο» ηνπ Κλεκνλίνπ είλαη αδηέμνδνο γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο. 
 Ν ΠΟΗΕΑ δηεθδηθεί έλα νηθνλνκηθά βηψζηκν αλαβαζκηζκέλν θαη θνηλσληθά απνηειεζκαηηθό, δεκόζην, 
αλαδηαλεκεηηθό θαη θαζνιηθό ζύζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Πηόρνο καο είλαη ε αμηνπξεπήο ζχληαμε γηα 
ηα γεξαηεηά θαη ε πεξίζαιςε γηα φινπο ηνπο πνιίηεο, ψζηε λα κε κέλεη θαλείο αβνήζεηνο ζηηο δχζθνιεο ζηηγκέο, 
αλεμάξηεηα απφ ηα εηζνδήκαηα ηνπ. 
  

Ρα ππαξθηά πξνβιήκαηα 

  
Ρα ππαξθηά πξνβιήκαηα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο είλαη ε δηαρξνληθή ιεειαζία ησλ απνζεκαηηθψλ ηεο, πνπ ην 
θξάηνο ηα ρξεζηκνπνηνχζε γηα ζθνπνχο άιινπο απφ ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε-κε ηελ θαηάζηαζε λα έρεη θηάζεη ζην 

απξνρψξεην ηα ηειεπηαία 2 ρξφληα- ε κεγάιε εηζθνξνδηαθπγή, ε καχξε αλαζθάιηζηε εξγαζία (1 ζηνπο 3 
εξγαδόκελνπο), ε ειιηπήο θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζή ηεο, ηα ρξέε ηνπ θξάηνπο θαη ησλ ηδησηψλ πξνο ηα απηή, ε 
ιεειαζία ησλ θιάδσλ πγείαο απφ θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο θαη ηδησηηθά λνζνθνκεία. Ζ δξακαηηθή αχμεζε ηεο 
αλεξγίαο θαη ησλ ειαζηηθψλ κνξθψλ απαζρφιεζεο, ε θιηκαθνχκελε χθεζε, νη πξνθιεηηθέο εηζθνξναπαιιαγέο ησλ 
εξγνδνηψλ θαη νη κεηψζεηο κηζζψλ κεηψλνπλ δξαζηηθά ηα έζνδά ηεο θαη απεηινχλ ηα νηθνλνκηθά ησλ Ρακείσλ κε 
άκεζε θαηάξξεπζε. 
  

ΑΚΔΠΑ ΚΔΡΟΑ 

1- «Φξέλν» ζηηο κεηώζεηο ησλ ζπληάμεσλ, θύξησλ θαη επηθνπξηθώλ θαη ζηαδηαθή απνθαηάζηαζή ηνπο, 
μεθηλώληαο από ηηο πξόζθαηεο κεηώζεηο ηνπ δεύηεξνπ κλεκνλίνπ, κε πξνηεξαηόηεηα ζηνπο 
ρακεινζπληαμηνύρνπο. 
2- Θαηάξγεζε ηεο ηειεπηαίαο, απαξάδεθηεο ξύζκηζεο ηνπ θαλνληζκνύ βαξέσλ θαη αλζπγηεηλώλ 
επαγγεικάησλ θαη επαλεμέηαζή ηνπ κε γλώκνλα ην λα κελ ζηγνύλ ζεκειησκέλα δηθαηώκαηα. 
3- Αλαζπγθξφηεζε θαη αλαβάζκηζε ησλ κεραληζκψλ πξφιεςεο ηεο εηζθνξνδηαθπγήο, πεξηθξνύξεζε θαη 
είζπξαμε ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ πόξσλ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο κε ρηχπεκα ηεο αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο 
θαη ηεο εηζθνξνδηαθπγήο, ηεο εηζθνξναπαιιαγήο θαη ησλ ραξηζηηθψλ ξπζκίζεσλ θαη απφδνζε ησλ νθεηιψλ ηνπ 
θξάηνπο θαη ηεο εξγνδνζίαο ζηα Ρακεία. Δλίζρπζε ησλ ειεγθηηθώλ κεραληζκώλ (ΠΔΞΔ θαη ππεξεζίεο Ρακείσλ). 
Πηφρνο ε εηζθνξνδηαθπγή λα κεησζεί από ην ζεκεξηλό 30% - 35% ζηα επίπεδα εηζθνξνδηαθπγήο ησλ 
επξσπατθψλ ρσξψλ (1-3%) κε ηελ ηήξεζε ζπγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο κείσζήο ηεο. 
4- Θεζκνζέηεζε λέσλ πφξσλ - ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηελ ηξηκεξή ρξεκαηνδφηεζε- γηα ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα, νη 
νπνίνη δελ ζα επηβαξχλνπλ ηα κηθξνκεζαία εηζνδήκαηα. Απνθαηάζηαζε ησλ απσιεηψλ ησλ Ρακείσλ ιφγσ PSI+. 
5-  Θαηάξγεζε ηεο ηειεπηαίαο, απαξάδεθηεο αιιαγήο ηνπ θαλνληζκνύ βαξέσλ θαη αλζπγηεηλώλ 
επαγγεικάησλ κε ηελ νπνία εμαηξέζεθαλ απζαίξεηα πνιιά επαγγέικαηα. 
6- Απνθαηάζηαζε ησλ εξγνδνηηθώλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ζηα πξν κλεκνλίσλ επίπεδα, ώζηε λα 
ηνλσζνύλ ηα έζνδα ησλ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ. 
  

ΝΗ ΘΔΠΔΗΠ ΡΝ ΠΟΗΕΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΓΔΗΑ-ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖ 

Η Υγεία δεν μπορεί να είναι εμπόρεσμα. Είναι κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα όλων 
  

Α. Ρη έρεη ζπκβεί κέρξη ζήκεξα 

Ρελ ψξα πνπ ε θξίζε θαη ε αλέρεηα σζεί ηνλ θφζκν καδηθά ζην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο (αχμεζε πξνζέιεπζεο 
30%), απηφ απνδηαξζξψλεηαη θαη ζπξξηθλψλεηαη δξακαηηθά, ιφγσ ησλ αηκαηεξψλ κλεκνληαθψλ πεξηθνπψλ ησλ 
δεκφζησλ δαπαλψλ πγείαο. 
Κε πεηζνθνκκέλνπο ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ λνζνθνκείσλ θαη αλεμφθιεηα ηα ρξέε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ 
είλαη νξαηφο ν θίλδπλνο νινζρεξνχο θαηάξξεπζεο ηνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ζε ιίγνπο κήλεο. Ήδε 
λνζνθνκεία θιείλνπλ ή ππνιεηηνπξγνχλ. Ρα δηαζέζηκα θξεβάηηα πεξηνξίδνληαη. Νη ηεξάζηηεο ειιείςεηο ζε 



πξνζσπηθφ, πιηθά, εμνπιηζκφ θαη ε ππεξεληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο ησλ πγεηνλνκηθψλ δηακνξθψλνπλ ζπλζήθεο 
επηζθαινχο ιεηηνπξγίαο ησλ λνζνθνκείσλ θαη ηεο πεξίζαιςεο ησλ αζζελψλ. 
Ζ ζπγρψλεπζε ησλ θιάδσλ πγείαο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη ε ζχζηαζε ηνπ ΔΝΞ παξνπζηάζηεθε σο 
αλαβάζκηζε ηεο πξσηνβάζκηαο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη δεκηνπξγία νινθιεξσκέλνπ δηθηχνπ 
Ξξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο γείαο. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα δηαιχνληαη αθφκε θαη απηέο νη αλεπαξθείο δνκέο ηνπ ΗΘΑ. 
9,5 εθαηνκκχξηα αζθαιηζκέλνη «ζηξηκψρλνληαη» ζ‟ έλα ζχζηεκα κε ιηγφηεξνπο γηαηξνχο, κε κεησκέλεο παξνρέο, 
κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ησλ αζζελψλ θαη έλα ειιεηκκαηηθφ πξνυπνινγηζκφ.  Ν ΔΝΞ νδεγείηαη άκεζα 
ζε ρξενθνπία θαη αδπλακία θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ησλ αζθαιηζκέλσλ. 
Κε πξφζρεκα ηελ πάηαμε ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο ζπαηάιεο ζην ρψξν ηνπ θαξκάθνπ, κεηαθπιχνπλ ην θφζηνο ηεο 
θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ζηνπο αζζελείο. Δθαηνληάδεο θάξκαθα εμαηξνχληαη απφ ηηο ιίζηεο ζπληαγνγξάθεζεο, ηελ 
ίδηα ζηηγκή πνπ θεξδνζθνπηθά ζπκθέξνληα ζην ρψξν ηνπ θαξκάθνπ νξγηάδνπλ δεκηνπξγψληαο επηθίλδπλεο 
ειιείςεηο ζε απαξαίηεηα θάξκαθα. 
  

Β. Ξνην είλαη ην όξακά καο 

Ν ΠΟΗΕΑ-Δλσηηθφ Θνηλσληθφ Κέησπν δηεθδηθεί έλα λέν αλαβαζκηζκέλν, θαιά ζηειερσκέλν, δσξεάλ θαη θαζνιηθφ 
ζχζηεκα πγείαο, ζην νπνίν ζα έρεη πξφζβαζε θάζε άλζξσπνο πνπ ην έρεη αλάγθε, αλεμάξηεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή 
θαη θνηλσληθή ηνπ θαηάζηαζε ή ηελ εζληθφηεηά ηνπ. Ζ αλάπηπμε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο πξσηνβάζκηαο 
θξνληίδαο πγείαο κε έκθαζε ζηε πξφιεςε, ηε κεηαλνζνθνκεηαθή θξνληίδα, θνληά ζην ηφπν θαηνηθίαο θαη εξγαζίαο 
απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηά καο. 
Ξξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ ζηφρνπ απνηειεί ε επαξθήο ρξεκαηνδφηεζε ηεο πγείαο απφ ηνλ θξαηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ, ν νπνίνο πξέπεη λα απνηειεί ηε βαζηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη ε νξζνινγηθή 
θαη δηαθαλήο δηαρείξηζε. 
  

Γ. Άκεζα κέηξα παξέκβαζεο 

1- Αθχξσζε ηεο κλεκνληαθήο πξφβιεςεο γηα πεξαηηέξσ κείσζε ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ πγείαο θαη ηαπηφρξνλε 
πάηαμε ηεο δηαθζνξάο. 
2-Κέηξα γηα ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε ηνπ ΔΝΞ πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ε αλαγθαία ηαηξνθαξκαθεπηηθή 
πεξίζαιςε. Άκεζε ελίζρπζε θαη αλάπηπμε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εξγαζηεξηαθψλ ππνδνκψλ ηνπ ΗΘΑ – ΔΝΞ, ψζηε 
λα ζηακαηήζεη ε κεγάιε αηκνξξαγία πφξσλ πξνο ηα κεγάια δηαγλσζηηθά θέληξα. 
3-Δμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ θαξκάθσλ γηα ηνπο αζζελείο ζε θάζε πεξίπησζε. Έιεγρνο ησλ παξάιιεισλ 
εμαγσγψλ. Γεκηνπξγία εζληθήο θαξκαθαπνζήθεο θαη έλαξμε κειέηεο γηα ηελ αλάπηπμε εζληθήο 
θαξκαθνβηνκεραλίαο. Δπηηάρπλζε ηεο πινπνίεζεο ιεηηνπξγηθνχ, πιήξνπο θαη αζθαινχο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο 
ζπληαγνγξάθεζεο, πξνκεζεηψλ, ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ. Πηήξημε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο θαξκάθσλ. 
4-Θαηάξγεζε ηνπ 5επξσ. Γσξεάλ πξφζβαζε ζε αλέξγνπο, απφξνπο, ρακεινζπληαμηνχρνπο θαη εππαζείο νκάδεο ζε 
ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε άκεζα θαη ζηαδηαθά γηα φινπο. 
5-Θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε απαξαίηεην πξνζσπηθφ θαη εμνπιηζκφ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ θαη 
Θ.  Θαηάξγεζε ηνπ Λ 4052/12 θαη αθχξσζε ησλ αιφγηζησλ ζπγρσλεχζεσλ. Αλαζηνιή εθαξκνγήο ησλ Θιεηζηψλ 
Δλνπνηεκέλσλ Λνζειίσλ γηα ηα δεκφζηα λνζνθνκεία θαη πεξηνξηζκφο ζηηο ζπκβάζεηο κε ηα ηδησηηθά λνζνθνκεία. 
Απνηξνπή ηεο εμειηζζφκελεο ηδησηηθνπνίεζεο ησλ λνζνθνκείσλ Ληπλάλ, Ωλαζείνπ θαη άιισλ. 
6- Νηθνδφκεζε ζρέζεο εκπηζηνζχλεο κε ηνπο ιεηηνπξγνχο ηεο πγείαο , κε απνπιεξσκή ησλ δεδνπιεπκέλσλ ζηνπο 
λνζνθνκεηαθνχο θαη ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα γηα ζηαδηαθή εμφθιεζε δεδνπιεπκέλσλ θαη ρξεψλ πξνο ηνπο 
ζπλεξγαδφκελνπο κε ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. Έιεγρνο ηνπ ρξένπο πξνο ηηο κεγάιεο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο πγείαο ζε 
ζρέζε θαη κε ηηο νθεηιέο ηνπο πξνο ηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ην δεκφζην. 
  

Θνηλσληθή Αιιειεγγύε – Φξνληίδα 

Νη πάλσ απφ 1 εθαηνκκχξην άλεξγνη, νη ρηιηάδεο άζηεγνη, ηα  πςειά πνζνζηά θηψρεηαο πνπ ζπλερψο απμάλνληαη 
(πεξίπνπ30% ηνπ πιεζπζκνχ θάησ απφ ηα φξηα), ε αλάγθε ζπζζηηίσλ πνπ πνιιαπιαζηάδεηαη ζε φιε ηε ρψξα, ε 
αχμεζε ηεο ηνμηθνεμάξηεζεο θαη ησλ λέσλ θξνπζκάησλ HIV ινίκσμεο, ε έθξεμε ησλ ςπρηθψλ λνζεκάησλ θαη ησλ 
απηνθηνληψλ, ζπληζηνχλ κηα πξαγκαηηθόηεηα θνηλσληθήο γελνθηνλίαο πνπ νδεγεί ζηγά-ζηγά ζηελ εμφλησζε ηα 
πην αδχλακα θαη επάισηα ζηξψκαηα απηήο ηεο θνηλσλίαο, απνθηψληαο πιένλ ραξαθηεξηζηηθά αλζξσπηζηηθήο 
θξίζεο. 
  
Πε κηα πεξίνδν φπνπ νη πνιίηεο θαη ηδηαίηεξα νη εππαζείο νκάδεο έρνπλ αλάγθε φζν πνηέ ηελ χπαξμε ελφο 
δηεπξπκέλνπ θξάηνπο πξφλνηαο βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε ηελ ξαγδαία ζπξξίθλσζε θαη θαηάξξεπζή ηνπ. 
Νη ζπγρσλεχζεηο πξνλνηαθψλ δνκψλ, νη δξακαηηθέο κεηψζεηο ζηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο πνπ θηάλεη έσο θαη 50%, ε 
ζπλερηδφκελε ππνζηειέρσζή ηνπο, ε αλαγθαζηηθή παξαθξάηεζε έσο θαη 80% ζηηο ζπληάμεηο ησλ αηφκσλ πνπ 
δηαβηνχλ ζε κνλάδεο ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο, ην μεθφξησκα ηεο πξφλνηαο απφ ην ππνπξγείν πγείαο θαη ε 
κεηαθνξά ηεο ζην ππνπξγείν εξγαζίαο, ε απαμίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «βνήζεηα ζην ζπίηη» θ.ι.π είλαη κεξηθέο απφ 
ηηο ξπζκίζεηο πνπ λνκνζεηήζεθαλ ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν. 
  



ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΚΔΠΥΛ ΞΑΟΔΚΒΑΠΔΥΛ 

Κπξνζηά ζε απηφλ ην ζχγρξνλν θνηλσληθφ Θαηάδα θαη ηνλ δηεπξπλφκελν θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ν ΠΟΗΕΑ-ΔΘΚ 
απαληά κε άκεζεο παξεκβάζεηο: 
1) Θαηαγξαθή ηνπ αξηζκνχ ησλ αζηέγσλ θαη δεκηνπξγία ρψξσλ θηινμελίαο ηνπο ζε αλαμηνπνίεηα δεκφζηα θηίξηα 
κε παξνρή ζίηηζεο, ξνπρηζκνχ θαη πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. 
2) Πηήξημε (ζίηηζε, ζέξκαλζε θ.ά) θνηλσληθψλ νκάδσλ φπσο ΑκεΑ, πνιχηεθλεο ή κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο πνπ 
δηαβηνχλ κε ζρεδφλ κεδεληθφ εηζφδεκα. 
3) Σξεκαηνδφηεζε, παξάηαζε θαη επέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην ζπίηη» γηα θάζε πνιίηε πνπ ην έρεη 
αλάγθε κε ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο. 
4) Δπαξθήο ζηειέρσζε φισλ ησλ δεκφζησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ κε ζηφρν ηελ θάιπςε ηνπ ζπλφινπ ησλ αλαγθψλ 
5) Πηαδηαθή απνθαηάζηαζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιπηεθληθψλ νηθνγελεηψλ θαη εμνκνίσζε κε απηνχο ησλ 
ηξηηέθλσλ, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή πξφηαζε λφκνπ, πνπ θαηαζέζακε ζηε Βνπιή. 
Πηφρνο καο είλαη ε ζηήξημε ησλ εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ (ΑκεΑ, ςπρηθά πάζρνληεο, ειηθησκέλνη, άπνξνη, 
ηνμηθνεμαξηεκέλνη θ.ά) κε ρξεκαηνδφηεζε ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη αλαβάζκηζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ 
θξνληίδαο ζηελ πξννπηηθή ηεο έληαμήο ηνπο ζε έλα εληαίν ζχζηεκα πγείαο θαη πξφλνηαο πξαγκαηηθά δεκφζην θαη 
δσξεάλ. 
  

ΝΗ ΘΔΠΔΗΠ ΡΝ ΠΟΗΕΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΑΗΓΔΗΑ ΘΑΗ ΡΝΛ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ 

  
Ζ κλεκνληαθή,  λενθηιειεύζεξε  πνιηηηθή  πνπ αζθήζεθε ηελ ηειεπηαία δηεηία ζην ρώξν ηεο Ξαηδείαο 
θαη ηεο Έξεπλαο, ήηαλ θαηαζηξνθηθή γηα ηελ Γεκόζηα Δθπαίδεπζε όισλ ησλ βαζκίδσλ, πνιχ 
πεξηζζφηεξν πνπ ήιζε σο ζπλέρεηα ησλ λενθηιειεχζεξσλ  επηινγψλ ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ 
ρξφλσλ. Ρν κλεκφλην, φκσο, απνηέιεζε ηνκή. Ξεξηζζφηεξν απφ πνηέ άιινηε ακθηζβεηήζεθε θαη ππνλνκεχηεθε ε 

Ξαηδεία σο δεκφζην αγαζφ θαη κεηαηξάπεθε ζε πξνλφκην γηα ιίγνπο, ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ «ζρνιείνπ θαη 
παλεπηζηήκηνπ  ηεο αγνξάο». πνβαζκίζηεθε ε γεληθή παηδεία. Θαηαξγήζεθαλ αθφκα θαη ηα ειάρηζηα πξνγξάκκαηα 
ζηήξημεο  ησλ παηδηψλ πνπ ζπλαληνχλ δπζθνιίεο ζην ζρνιείν. πνβαζκίζηεθε ε εηδηθή αγσγή. Ηδησηηθνπνηήζεθαλ 
ή θαηαξγήζεθαλ νξγαληζκνί ( ΞΗ, ΝΠΘ, ΝΔΓΒ, ΗΓΚΔ,ΔΘΘΔ) κε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ παξερφκελε εθπαίδεπζε 
θαη έξεπλα. Ζ θσηνηππία αληηθαηέζηεζε ηα βηβιία. Ρν 14% ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαηαξγήζεθε ή ζπγρσλεχζεθε. 
Απαμηψζεθαλ νη εθπαηδεπηηθνί ιεηηνπξγνί φισλ ησλ βαζκίδσλ. Κεηψζεθε δξακαηηθά ην ήδε πεληρξφ εηζφδεκά ηνπο. 
Δθαξκφζηεθε πνιηηηθή απζηεξήο ιηηφηεηαο θαη απηαξρηζκνχ ζηα παλεπηζηεκηαθά θαη ηα ηερλνινγηθά ηδξχκαηα. Κε 
ην λ.4009/11 επηρεηξήζεθε ε θαηάξγεζε ηεο ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο απηνδηνίθεζεο θαη ε δηάιπζε θάζε 
ίρλνπο δεκνθξαηίαο ζηα ΑΔΗ, ε δηάζπαζε ησλ πηπρίσλ θαη ε θαηεδάθηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ. Λένη 
επηζηήκνλεο παίξλνπλ ηνλ δξφκν ηεο κεηαλάζηεπζεο. Θη ελψ ε Γεκφζηα Ξαηδεία θαηαξξέεη, κε ην κλεκφλην 2 
απνθαζίδνληαη λέα κέηξα αθφκα πην δπζβάζηαρηα. Ξεξηθφπηνληαη θαη άιιν νη δαπάλεο γηα ηελ πξφζιεςε 
εθπαηδεπηηθψλ, ελψ νπζηαζηηθά θαηαξγείηαη ε θνηηεηηθή κέξηκλα. 
Ζ πξόηαζε ηνπ ΠΟΗΕΑ βξίζθεηαη ζηνλ αληίπνδα ηεο αθξαίαο απηήο λενθηιειεύζεξεο πνιηηηθήο. Γηα καο 
ε Ξαηδεία απνηειεί θαζνιηθφ αλζξψπηλν δηθαίσκα θαη θνηλσληθφ αγαζφ. Δίλαη ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο λα παξέρεη 
Γεκφζηα Γσξεάλ Δθπαίδεπζε ηζφηηκα ζε φινπο, κε ζηφρν ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Ζ άξζε 
ησλ ηαμηθψλ θξαγκψλ, ε απάιεηςε ησλ θάζε ινγήο δηαθξίζεσλ θαη ε δσξεάλ παξνρή δεκφζηαο παηδείαο πςεινχ 
επηπέδνπ απνηεινχλ γηα καο αμηαθέο ζηνρεχζεηο. 
Ν ΠΟΗΕΑ απφ θαηξφ ζηνρεχεη ζε κηα ζπλνιηθή, ξηδηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε κε άμνλεο: ηελ αλαζπγθξφηεζε 
φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο, ηε ζέζπηζε δίρξνλεο ππνρξεσηηθήο πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη 12ρξνλεο 
ππνρξεσηηθήο εθπ/ζεο, ηελ αλαβάζκηζε ηνπ Ιπθείνπ σο εληαίαο απηφλνκεο κνξθσηηθήο βαζκίδαο, ηε ζηήξημε ηεο 
ηερληθήο – επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ηελ θαηάξγεζε ησλ γεληθψλ εμεηάζεσλ θαη ηε κεηάβαζε πξνο ηελ 
ειεχζεξε πξφζβαζε ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. Ρελ ππεξάζπηζε ηνπ δεκφζηνπ αγαζνχ ηεο δεκνθξαηηθήο, δσξεάλ 
παλεπηζηεκηαθήο παηδείαο, ηελ θαηάξγεζε φισλ ησλ δηδάθηξσλ φπνπ έρνπλ επηβιεζεί. Ρελ αλαβάζκηζε ησλ 
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ηε ζσξάθηζε ησλ πηπρίσλ θαη ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ απνθνίησλ. Ρελ 
θαηνρχξσζε ηεο αθαδεκατθήο απηνηέιεηαο θαη ηεο ειεπζεξίαο ζηελ έξεπλα θαη ζηε δηδαζθαιία. Ρελ ελίζρπζε ηεο 
έξεπλαο θαη ησλ ππνδνκψλ ηεο σο κνριφ αλάπηπμεο ηεο ρψξαο. Δπηζεκαίλνληαο φηη ε νπζηαζηηθή αλαβάζκηζε ηνπ 
Γεκφζηνπ Πρνιείνπ ζα θαηαζηήζεη πεξηηηή ηελ Ηδησηηθή Δθπαίδεπζε. 
  

ΑΚΔΠΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΑΗΓΔΗΑ 

1.Θαηάξγεζε φισλ ησλ κλεκνληαθψλ λφκσλ γηα ηελ παηδεία. Λα παγψζνπλ φιεο νη θαηαξγήζεηο –ζπγρσλεχζεηο. 
Θακία απφιπζε ζηελ εθπαίδεπζε Λα ζηακαηήζνπλ φιεο νη πεξαηηέξσ  κεηψζεηο ησλ θνλδπιίσλ γηα ηελ παηδεία θαη 
ηελ έξεπλα. Θακία απφιπζε, θαηάξγεζε ηεο «εξγαζηαθήο εθεδξείαο» θαη φισλ ησλ επέιηθησλ κνξθψλ εξγαζίαο 
ζηελ εθπαίδεπζε. 
2.Γηαζθάιηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηηο πηεζηηθέο αλάγθεο ηεο εθπαίδεπζεο. Αλαπξνζαξκνγή ηεο δηάζεζεο ησλ 
θνλδπιίσλ ηνπ ΔΠΞΑ. 
3. Δμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη δηνίθεζεο φισλ ησλ ηχπσλ δεκφζηαο γεληθήο θαη ηερληθήο επαγγεικαηηθήο 
εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ησλ ΑΔΗ, ην Πεπηέκβξην. Γη‟ απηφ είλαη αλαγθαίν λα επηιπζνχλ φια ηα βαζηθά δεηήκαηα 
ιεηηνπξγίαο ηνπο (ζρνιηθά βηβιία, ζπγγξάκκαηα, ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, επαλαιεηηνπξγία ζρνιηθψλ θαη 
παλεπηζηεκηαθψλ βηβιηνζεθψλ). 25 καζεηέο αλά ηκήκα γηα ηελ Β‟βάζκηα θαη πξννπηηθά 20 καζεηέο γηα ηελ 
Α‟βάζκηα. Ξξνζπάζεηα γηα θάιπςε  φισλ ησλ αλαγθψλ ζε δηδαθηηθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ θαζψο θαη 
δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ. 



4. Ηδηαίηεξν κέιεκά καο είλαη ε άκβιπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θνηλσληθψλ αληζνηήησλ. Ξξφγξακκα ζηήξημεο 
ησλ παηδηψλ κε καζεζηαθέο θαη άιιεο δπζθνιίεο θαζψο θαη ησλ ζρνιείσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο πην 
ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Δπαλαθνξά ηεο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο. Γνκέο αιιειεγγχεο θαη 
αληηκεηψπηζεο ηεο θηψρεηαο ζε ζρνιεία θαη ζηα ΑΔΗ. Αλαζπγθξφηεζε καζεηηθήο θαη θνηηεηηθήο κέξηκλαο – ζίηηζεο 
– ζηέγαζεο. Γσξεάλ πξνιεπηηθφο πγεηνλνκηθφο έιεγρνο ησλ παηδηψλ πνπ δελ έρνπλ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. 
Αμηνπνίεζε φισλ ησλ αλελεξγψλ θνλδπιίσλ ηνπ π Ξαηδείαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ππνζηηηζκνχ ησλ λέσλ, 
δεκηνπξγία θνηλσληθψλ θπιηθείσλ  είηε απηνδηαρεηξηδφκελσλ θαηά ην παξάδεηγκα ηνπ ΑΞΘ, νξγάλσζε ζρνιηθψλ 
ζπζζηηίσλ ζε πεξηνρέο κε κεγάια πξνβιήκαηα ιφγσ θξίζεο. 
Δίλαη ρξένο καο λα απνθαηαζηήζνπκε ηελ αμηνπξέπεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη λα ζπληνλίζνπκε, κέζα 
από έλα πξαγκαηηθό δηάινγν όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη εξεπλεηηθνύο θνξείο, ηνπο καζεηέο, 
θνηηεηέο θαη γνλείο γηα ηελ αλαγέλλεζε ηεο Ξαηδείαο ηνπ ηόπνπ καο, ηνπ βαζηθόηεξνπ επελδπηηθνύ 
θεθαιαίνπ πνπ δηαζέηνπκε.                                                                                                  

ΞΝΙΗΡΗΠΚΝΠ 

Ρν λενθηιειεχζεξν κνληέιν αλάπηπμεο ηεο ρψξαο πνπ επηηάζεθε κε ηηο ηειεπηαίεο κλεκνληαθέο πνιηηηθέο νδήγεζε 
ζηελ πιήξε εκπνξεπκαηνπνίεζε ΘΑΗ ηνλ  πνιηηηζκφ, θαηαξγψληαο ην αμηαθφ ηνπ θνξηίν απαμηψλνληαο ηφζν ηελ 
πνιηηηζηηθή καο θιεξνλνκηά θαζψο θαη ην παξαγφκελν πνιηηηζηηθφ πξντφλ φζν θαη  ηνπο ζχγρξνλνπο δεκηνπξγνχο, 
πνπ αληηκεησπίδνπλ πςειφηαηε αλεξγία. 
     Κέζα ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο, ν ξφινο ηνπ θξάηνπο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε κηαο πνιηηηθήο γηα ηνλ 
πνιηηηζκφ πνπ ζα ηνλ εληζρχεη σο θνηλσληθφ αγαζφ είλαη αλαληηθαηάζηαηνο. 
      Ωο ΠΟΗΕΑ πηζηεχνπκε φηη ν πνιηηηζκφο πέξα απφ ην λα είλαη θνηλσληθφ αγαζφ κπνξεί λα απνηειέζεη θαη 
ζηξαηεγηθφ άμνλα αλάπηπμεο ηεο ρψξαο, κε ηξφπν πνπ δελ ζα αθπξψλεη ηνλ θνηλσληθφ ηνπ ραξαθηήξα θαη δελ ζα 
εληζρχεη ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε – ηππνπνίεζε ηεο πνιηηηζηηθήο παξαγσγήο. 

Άκεζεο παξεκβάζεηο 

1. Άκεζε θαηάξγεζε φισλ ησλ θαηαζηξεπηηθψλ γηα ην θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ κλεκνληαθψλ λφκσλ, 
πνπ αθνξνχλ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ fast track. 
2. Δλίζρπζε ηεο Αξραηνινγηθήο πεξεζίαο ζε πφξνπο θαη πξνζσπηθφ θαη θαηαβνιή ησλ δεδνπιεπκέλσλ, ψζηε λα 
ιεηηνπξγήζνπλ θαλνληθά νη αξραηνινγηθνί ρψξνη, ηα κνπζεία θαη ηα λεφηεξα κλεκεία πνπ έρνπλ εγθαηαιεηθζεί. 
3.  Ξαξνρή κεησκέλσλ ή δσξεάλ εηζηηεξίσλ γηα ζέαηξα, θηλεκαηνγξάθνπο, ζπλαπιίεο θ.ι.π. ζηα ρακειφηεξα 
νηθνλνκηθά ζηξψκαηα θαη ζηνπο αλέξγνπο 
4.  Άκεζε ελεξγνπνίεζε ησλ θξαηηθψλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ γηα ηε δηαζθάιηζε απφ ηελ εξγνδνηηθή απζαηξεζία 
ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν ηνπ πνιηηηζκνχ. 
  
Εκηός από ηις πιο πάνω άμεζες παρεμβάζεις η κσβέρνηζη ηης Αριζηεράς θα προωθεί και ηα πιο κάηω μέηρα: 
· Δπαξθήο θαη αμηνθξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε κε δηαθαλείο δηαδηθαζίεο φισλ ησλ θνξέσλ ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ 
κε θξηηήξην ηελ πνηφηεηα, ηελ αλάδεημε λέσλ δεκηνπξγψλ θαη ηελ επαθή κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Γηαθαλείο θαη 
δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο  θαη δεκνζίεπζή ηνπο ζην δηαδίθηπν. 
·  Δλίζρπζε  ηεο θαιιηηερληθήο, κνπζηθήο θαη ζεαηξηθήο αγσγήο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο κε επαξθέο 
θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη  κε ηελ  εμαζθάιηζε  ησλ απαξαίηεησλ κέζσλ. Αλαβάζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ πνπ αθνξά ηελ θαιιηηερληθή εθπαίδεπζε. Ίδξπζε Αθαδεκίαο Θεάηξνπ, Θηλεκαηνγξάθνπ θαη Κνπζηθήο 
Αθαδεκίαο. 
·   Ξιήξεο αλαδηνξγάλσζε  κέζα απφ δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη 
ηνπ Διιεληθνχ Θέληξνπ Θηλεκαηνγξάθνπ (ΔΘΘ) ψζηε λα ζηεξίδεη θαη λα πξνσζεί ηνπο έιιελεο δεκηνπξγνχο. 
Θαηαβνιή ηνπ 1,5% ηνπ ηδίξνπ ησλ  ηειενπηηθψλ θαλαιηψλ ζην ΔΘΘ, φπσο νξίδεη ν λφκνο. 
·   Αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα θαη εξγαζηαθέο ξπζκίζεηο γηα φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ πνιηηηζκνχ, ψζηε λα κελ 
είλαη ζχκαηα εξγνδνηηθήο απζαηξεζίαο. Δπίιπζε ηνπ  ζπληαμηνδνηηθνχ πξνβιήκαηνο ησλ θαιιηηερλψλ. Ρηκεηηθέο 
ζπληάμεηο γηα δεκηνπξγνχο πνπ έρνπλ πξνζθέξεη ζηε ρψξα 
·   Αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ ΔΠΟ ψζηε λα δηαζθαιίδεη  ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ εθπνκπψλ ηεο 
θξαηηθήο θαη ηδησηηθήο ηειεφξαζεο. Δθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο πνπ πξνβιέπεη θαηαβνιή ηέινπο γηα ηε ρξήζε 
ζπρλνηήησλ ηειεφξαζεο απφ ηα ηδησηηθά θαλάιηα. Ξνηνηηθή αλαβάζκηζε θαη δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο 
ηειεφξαζεο θαη ξαδηνθσλίαο. 
  
 
  
 


