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ι πρώτες αντιδράσεις, 
σε Δύση και Ανατολή, όταν το 

ΠΑΣΟΚ κέρδισε με συντριπτική 
πλειοψηφία τις εκλογές στις 18 του 
Οκτώβρη 1981 και ο Ανδρέας Παπαν- 
δρέου σχημάτισε την πρώτη σοσιαλι
στική κυβέρνηση στην Ελλάδα, ήταν 
συγκλονιστικές. Για πρώτη φορά, μια 
κυβέρνηση διαφορετική από τις 
άλλες σε στόχους και οράματα 
αναλάμβανε, μέσα από μεγάλες 
δυσκολίες, να οδηγήσει τη χώρα στο 
σοσιαλιστικό μετασχηματισμό. Να 
συμφιλιώσει τους ' Ελληνες. Να 
ασκήσει μια πραγματικά πολυδιάστατη 
πολιτική, σε πλήρη συνάρτηση με την

ενδυνάμωση της αμυντικής θωρά- 
κισης της χώρας. Να μεταπλάσει την 
εθνική και κοινωνική ζωή με νέους 
θεσμούς. Να κάνει πράξη τη λαϊκή 
συμμετοχή και την αποκέντρωση.

Δυο χρόνια από την ημέρα της 
εκλογικής νίκης, η σοσιαλιστική 
κυβέρνηση, στηριγμένη στις αστεί
ρευτες λαϊκές δυνάμεις, κάνει 
σιγά - σιγά, «το όραμα πράξη και 
την ελπίδα ζωή». Η κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ παρόλες τις δυσκολίες και 
τα εμπόδια, παρόλες τις αντιδράσεις 
του πολιτικού και οικονομικού κατε
στημένου, κατόρθωσε να θέσει τα 
θεμέλια για μια άλλη εθνική πορεία.



Η ΑΛΛΑΓΗ
ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ

Η ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ 

ΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

οτηκαν μέσα στη διετία 2.000 
αίθουσες διδασκαλίας, έναντι 200 
αιθουσών το χρόνο που κατασκευά
ζονταν τα προηγούμενα χρόνια.

Στα επιτεύγματα, τέλος, της 
διετίας εντάσσονται:
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Η κυβέρνηση της Αλλαγής υλο
ποίησε στα δύο χρόνια το θεσμικό 
πλαίσιο για την παιδεία και έβαλε τα 
θεμέλια για την πρακτική του εφαρ
μογή. ' Ετσι:
Με την κατάργηση των πανελλη
νίων εξετάσεων και την καθιέρωση 
του νέου συστήματος εισαγωγής 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
δίνονται ίσες ευκαιρίες σε όλους 
τους νέους να σπουδάσουν σύμ
φωνα με τις κλίσεις, τα ταλέντα 
και τις δεξιότητές τους.

Η λειτουργία, εξάλλου 220 μετα- 
λυκειακών προπαρασκευαστικών 
κέντρων, έδωσε τη δυνατότητα στους 
υποψήφιους για την ανώτατη εκπαί
δευση να προετοιμαστούν, ισότιμα, 
με τα ίδια προγράμματα και με τα ίδια 
βοηθήματα σ' όλη την έκταση της 
χώρας. Ακόμα, οι διαδικασίες επιλο
γής δε γίνονται, όπως ίσχυε άλλοτε, 
μόνο στην Αθήνα ή το πολύ στη 
Θεσσαλονίκη, αλλά σε 331 εξετα
στικά κέντρα σ' ολόκληρη την n j v  \<s 
Ελλάδα.

Στην Ανώτατη Εκπαίδευση με το 
, Νόμο -  Πλαίσιο για τα Α.Ε.Ι. και με 
Μ ο  νόμο για τα Τ.Ε.Ι., καθιερώθηκε 

1} ισότιμη συμμετοχή των φοιτητών 
στην ευθύνη για τα προγράμματα 
των σπουδών και τη διαδικασία
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Ο
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επιλογής των καθηγητών.
Στα επιτεύγματα της διετίας ήταν 

η λειτουργία των Μαθητικών Κοινο
τήτων. Ο θεσμός αυτός ανοίγει νέους 
δρόμους για την ελληνική παιδεία, 
γιατί αναγορεύει το σπουδαστή σε 
υπεύθυνο συμμέτοχο από παθητικό 
δέκτη.

Π ρος την κατεύθυνση εξάλλου 
της δημιουργίας της υλικοτε- 
χνικής υποδοχής, κατασκευά-

Η εξαγγελία για την ίδρυση 
νέων πανεπιστημίων στο Ιόνιο, 
το Αιγαίο και την Αττική.
Η κάλυψη όλων των κενών της 
εκπαίδευσης με το διορισμό 
15.000 δασκάλων και καθη
γητών.
Η συγκρότηση και λειτουργία 
του Εθνικού Συμβουλίου Ανώ
τατης Παιδείας.
Η ίδρυση Πανεπιστημιακών 
Τμημάτων Παιδαγωγικής δασκά
λων και νηπιαγωγών καθώς και 
Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού.
Η ίδρυση και λειτουργία νέων 
σχολών.
Η κατάργηση του αναχρονι
στικού θεσμού του Επιθεωρητή 
και η θεσμοθέτηση του Σχολι
κού Συμβούλου, που ικανο
ποίησε ζωτική ανάγκη της 
εκπαίδευσης.
Τονώθηκε ο σχολικός αθλητι
σμός και αναπτύχθηκε ο σχολι
κός επαγγελματικός προσανα
τολισμός και η εκπαιδευτική 
τηλεόραση.
Καταρτίστηκαν προγράμματα 
Λαϊκής Επιμόρφωσης σε κάθε 
νομό.
Πραγματοποιήθηκε η επιμόρ
φωση δασκάλων και καθηγητών. 
Καθιερώθηκε ως σχολική γιορτή 
η επέτειος του Πολυτεχνείου 
και καταργήθηκε η σχολική 
ποδιά.

ΕΘΝΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜ/Λ

ΥΓΕΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, 
πραγματοποιείται μια ριζική Αλλαγή

στην περίθαλψη του ελληνικού λαού. 
Βασική αρχή του σχετικού νόμου 
που ψηφίστηκε, είναι ότι η υγεία απο
τελεί κοινωνικό αγαθό, που δεν 
υπακούει στους νόμους του κέρδους, 
αλλά αποτελεί αποκλειστική ευθύνη 
του κράτους. ’ Ετσι κάθε πολίτης, 
ανεξάρτητα από την κοινωνική θέση 
του και τον τόπο διαμονής του, έχει 
το ίδιο δικαίωμα για σωστή περίθαλψη 
και κοινωνική φροντίδα.

Μ ε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, 
με τα Κέντρα Υγείας, την 
αποκέντρωση στην περίθαλψη, 

το νοσοκομειακό γιατρό πλήρους και 
αποκλειστικής απασχόλησης, τον 
Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και την 
πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
στους αγρότες, γίνεται ένα ιστορικό 
βήμα στον τομέα της καθημερινής 
περίθαλψης του λαού. Παράλληλα, 
η αύξηση των συντάξεων και επιδο
μάτων, η πρόνοια για τις ευπαθείς 
ομάδες του πληθυσμού και η στοργή 1 
προς τα γηρατειά, έχουν βελτιώσει 
σταθερά την απαράδεκτη κατάσταση 
που επικρατούσε στο παρελθόν.

Παράλληλα, στον τομέα των κοινω
νικών ασφαλίσεων πραγματοποιή
θηκαν δραστικές αυξήσεις, στις 
συντάξεις και στις άλλες παροχές 
προς τους συνταξιούχους και τους 
ασφαλισμένους των ασφαλιστικών 
οργανισμών, τόσο για το 1982, όσο 
και για το 1983.

Ειδικότερα:
Ο Τα κατώτερα όρια των συντά

ξεων του ΙΚΑ λόγω γήρατος 
και αναπηρίας, από 9.000 που 
ήταν τον Οκτώβρη του 1981, 
έφτασαν σήμερα στις 19.530 
δρχ., ενώ το κατώτατο όριο 
συντάξεων λόγω θανάτου από 
8.100 δρχ. έφτασε σήμερα 
στις 17.360 δρχ.

Ο Η σύνταξη του αγρότη, εξάλ
λου, από 3.000 δρχ. έγινε 
4.000 και της αγρότισσας από 
1.500 δρχ. έγινε 4.000 δρχ.,
(ενώ ταυτόχρονα από εξαρτη
μένη, που ήταν, έγινε αυτο
τελής).

Ο Αυξήθηκε το κατώτατο όριο



όλων των συντάξεων από 4.000 
δρχ. σε 11.233 δρχ.

Ο Αυξήθηκαν οι συντάξεις αναπή
ρων και θυμάτων πολέμου και 
τα επιδόματα ανικανότητας 
κατά ί>5%, πέρα από την αύξη
ση που δόθηκε με την ΑΤΑ.

Ο Προχωρεί η επεξεργασία του 
νομοσχεδίου για τη συνταξιοδό- 
τηση, αποκατάσταση των 
παθόντων αγωνιστών της Εθνι
κής Αντίστασης και τη συντα- 
ξιοδότηση των θυμάτων της 
δικτατορίας.

Ο Ρυθμίζεται με νόμο η επέκταση 
της διαδοχικής ασφάλισης από 
τον ιδιωτικό στο δημόσιο τομέα, 
τα ΝΠΔΔ, τους OTA και αντί
στροφα.

Ο Προωθείται το νομοσχέδιο για 
τη χορήγηση δανείων σε νέους 
επιστήμονες που θα εγκατα
σταθούν στις επαρχίες, για 
στέγαση, επαγγελματική στέγη 
και εξοπλισμό, για να ενισχυθεί 
η αποκέντρωση και να βοηθη- 
θεί η περιφερειακή ανάπτυξη.

Ο Στο ΤΕΒΕ τα κατώτατα όρια 
από 6.000 δρχ. ανέβηκαν σε
11.000 για τις συντάξεις γήρα
τος και αναπηρίας, και από 
5.400 σε 9.400 δρχ. για τις 
συντάξεις θανάτου, ενώ το 
μέσο ποσοστό αύξησης για τις 
πρώτες είναι 73,23% και για τις 
δεύτερες 78,35%.

Από πλευράς θεσμικών μέτρων 
πραγματοποιήθηκαν: 1 2 3 4 5 6

1. Η επέκταση του ΙΚΑ σ' όλη τη 
χώρα.
2. Η επέκταση της επικουρικής 
ασφάλισης σ' όλους τους μισθωτούς.
800.000 μισθωτοί επωφελούνται από 
το μέτρο.
3. Η χορήγηση αυτοτελούς σύνταξης 
στην αγρότισσα, επιδόματος αδείας 
στους αγρότες και πλήρους ιατρο
φαρμακευτικής περίθαλψης.
4. Η χορήγηση σύνταξης στους 
άπορους υπερήλικες.
5. Το δικαίωμα εξαγοράς των ετών 
στρατιωτικής υπηρεσίας στον ιδιωτικό 
τομέα, καθώς και η αναγνώριση της 
στρατιωτικής θητείας για την επαύ- 
ξηση των συνταξιοδοτικών δικαιω
μάτων.
6. Η επέκταση της διαδοχικής ασφά
λισης από τον ιδιωτικό τομέα στο 
δημόσιο.

7. Η αναγνώριση του χρόνου φυλά
κισης και εκτόπισης ως χρόνου ασφά
λισης στους φυλακιομένους και 
εκτοπισμένους της δικτατορίας, και,
8. Η θέσπιση της υποχρέωσης για 
χορήγηση σύνταξης από τους ασφαλι
στικούς οργανισμούς στους δικαιού
χους εντός δύο μηνών.

ΑΛΛΑΞΑΝ
ΡΙΖΙΚΑ

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ

Σημαντικό έργο επιτελέστηκε στον 
ευαίσθητο τομέα των εργασιακών 
σχέσεων. Το νομοθετικό, κυρίως, 
έργο είναι μεγάλο και πρωτοποριακό.

Μ ια από τις πρώτες σοβαρές 
νομοθετικές πρωτοβουλίες 
υπήρξε η κατάργηση του 

αντεργατικού νόμου 330 του 1976 
και του αντιϋπαλληλικού νόμου 643 
του 1977 και η ψήφιση του νόμου 
1264 του 1982, που κρίθηκε σαν 
ένας από τους πιο προοδευτικούς 
νόμους για τη λειτουργία και τη 
δράση των συνδικάτων σε ευρωπαϊκό 
και παγκόσμιο επίπεδο.

Με το νόμο αυτό, πραγματικά 
τέθηκαν νέα δημοκρατικά πλαίσια 
δράσης, ικανά να επιτρέψουν την 
ανάπτυξη ενός ανεξάρτητου, ακηδε
μόνευτου, ταξικού εργατοϋπαλλη- 
λικού κινήματος.

Η σπουδαιότητα του νόμου αυτού 
βρίσκεται κυρίως στο ότι εισάγει 
και ευνοεί την ύπαρξη νέων αρχών 
δράσης και λειτουργίας του συνδικα
λιστικού κινήματος. Περιέχει, ακόμα, 
διατάξεις οργανωτικού, λειτουργικού 
και θεσμικού χαρακτήρα. Παράλληλα:

ε το νόμο 1262/82, εκτελού- 
νται από τον ΟΑΕΔ προγράμ
ματα δημιουργίας νέων θέσεων 

εργασίας για την απασχόληση νέων, 
ανειδίκευτων εργατών και εργατο- 
τεχνιτών οικοδομικών έργων.

Με το νόμο 1346/83, υλοποιού
νται οι εξαγγελίες της Κυβέρ
νησης, για την καθιέρωση 

ετήσιας άδειας τεσσάρων εβδομάδων 
για όλους τους μισθωτούς, το 
διπλασιασμό της πρόσθετης άδειας 
των εργαζόμενων μισθωτών, σπου
δαστών και φοιτητών και τη χορήγηση 
πρόσθετου οικογενειακού επιδόματος
1.000 δραχμών για το τρίτο παιδί που 
γεννιέται μετά την 1.1.1982. Ακόμη 
με τον ίδιο νόμο:

Ο Ρυθμίστηκε το θέμα της τιμα
ριθμικής προσαρμογής των 
μισθών και ημερομισθίων στα 
πλαίσια των συλλογικών συμβά
σεων εργασίας.

Ο Θεσπίστηκε η δυνατότητα της 
εκ περιτροπής λειτουργίας των 
καταστημάτων κατά τη θερινή 
περίοδο.

Ο Καταργήθηκε η εξαίρεση των 
μεταλλευτικών επιχειρήσεων 
από τον έλεγχο των ομαδικών 
απολύσεων.

Ο Προβλέφτηκε η μεταφορά 
αργιών, όταν αυτές συμπίπτουν 
με εργάσιμες ώρες.

Ο Ρυθμίστηκε το θέμα της επανα- 
πρόσληψης των εργαζομένων 
από τις εποχιακά λειτουργού
σες ξενοδοχειακές επιχει
ρήσεις.

Ο ' Εγιναν πιο αυστηρές οι ποινές 
για τις παραβάσεις των διατά
ξεων περί υγιεινής και ασφά
λειας της εργασίας, περί 
απασχόλησης αλλοδαπών και 
μεσολάβησης για εξεύρεση 
εργασίας.

Ο Καταργήθηκε η αναχρονιστική 
διάταξη για τη σύναψη συμ
βάσεων εργασίας εξαήμερης 
διάρκειας για τους καπνερ
γάτες.

Ο Παρασχέθηκαν κίνητρα σε 
εργοδότες για την πρόσληψη 
και πρακτική άσκηση των 
μαθητών των σχολών του 
ΟΑΕΔ.

Ψηφίστηκε επίσης ο νόμος
1387/83 «' Ελεγχος των ομα
δικών απολύσεων και άλλες 

διατάξεις», που αναθεωρεί και 
βελτιώνει ευνοϊκότερα για τους 
εργαζομένους το νομικό καθεστώς 
που ίσχυε πριν για τις ομαδικές 
απολύσεις.

Ειδικότερα, με το νόμο αυτό, 
περιορίστηκε το δικαίωμα του εργο
δότη να κάνει απολύσεις και υπο
χρεώθηκε να προχωράει σε διαβου- 
λεύσεις με τους εκπροσώπους των 
εργαζομένων με σκοπό την αποτροπή 
των απολύσεων, καθιερώθηκε ειδική 
διαδικασία έγκρισης ή απόρριψης των 
απολύσεων, επεκτάθηκε ο έλεγχος 
των απολύσεων και στις μικρές 
επιχειρήσεις με προσωπικό πάνω από 
20 άτομα, τέθηκε όριο απολύσεων 
στις μεγάλες επιχειρήσεις έστω και 
αν αυτές δεν υπερβαίνουν ορισμένο 
ποσοστό κ.λπ.



Ψηφίστηκε από τη Βουλή
ο νόμος 1396/83 «Υποχρεώ
σεις λήψης και τήρησης 

μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές 
και τα λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα», 
με τον οποίο καθορίστηκαν οι ευθύ
νες και οι υποχρεώσεις των παρα
γόντων του έργου για τη λήψη 
μέτρων ασφαλείας των εργαζομένων 
και τρίτων.

Κατατέθηκε στη Βουλή για
ψήφιση το σχέδιο νόμου «Για 
την επικύρωση της III Διεθνούς 

Σύμβασης Εργασίας για τη διάκριση 
στην απασχόληση και στο επάγ
γελμα».

Με τη σύμβαση αυτή κατοχυρώ
νεται το δικαίωμα όλων των ατόμων 
να επιδιώκουν την υλική πρόοδο και 
την επαγγελματική εξέλιξή τους 
με ίσες ευκαιρίες επιτυχίας, ανεξάρ
τητα από το φύλο, το χρώμα, τη 
φυλή, το θρήσκευμα, τα πολιτικά 
φρονήματα, την εθνική καταγωγή 
ή και την κοινωνική τους προέλευση 
και ειδικότερα καταργείται κάθε 
διάκριση στην απασχόληση και το 
επάγγελμα.Επίσης έχουν κατατεθεί προς 

ψήφιση και άλλα νομοσχέδια, 
που αποβλέπουν στην πλήρη 

και παραγωγική απασχόληση, στην 
καταπολέμηση της ανεργίας, στην 
εξασφάλιση δίκαιης συμμετοχής 
στους καρπούς της οικονομικής και 
κοινωνικής προόδου, στην κατοχύ
ρωση των κοινωνικών δικαιωμάτων 
στον τομέα εργασίας κ.λπ.

Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Στα δυο χρόνια της Αλλαγής, 
ζωντάνεψε και στο τελευταίο χωριό 
της χώρας ένα πολιτιστικό κίνημα, 
που πολλαπλασίασε τις μορφές της 
λαϊκής συμμετοχής στην πολιτιστική 
ζωή.

Σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν α  οτα δυο χρόνια:
Ο Τέθηκε επί τάπητος το θέμα 

της επιστροφής των Ελγίνειων 
μαρμάρων στην Ελλάδα.

Ο Οργανώθηκαν τα «Ευρωπάλεια 
82», με αποτέλεσμα τη διεθνή 
προβολή της σύγχρονης ελλη
νικής καλλιτεχνικής και πνευμα
τικής δημιουργίας.

Ο Πραγματοποιήθηκαν ευρείας 
έκτασης έργα για την προστα

σία της πολιτιστικής κληρονο
μιάς (συντήρηση μνημείων 
κ.λπ.).

Ο Άρχισε η κατασκευή επτά 
μουσείων και 2 βιβλιοθηκών 
στην περιφέρεια.

Ο Άρχισε η λειτουργία έξη δημο
τικών περιφερειακών θεάτρων.

Ο Εκπονήθηκε ο πολιτιστικός 
χάρτης της Ελλάδας.

Ο Δημιουργήθηκαν δεκάδες νέα 
ελεύθερα πανεπιστήμια, που 
επεκτάθηκαν στο εξωτερικό, 
για τον απόδημο ελληνισμό.

Ο ' Εγιναν πολιτιστικές εκδηλώσεις 
σε στρατόπεδα για τους Έλλη
νες στρατιώτες.

Ο Ενεργοποιήθηκε η τοπική 
αυτοδιοίκηση στον πολιτιστικό 
τομέα με τη δημιουργία νομαρ
χιακών πολιτιστικών επιτροπών.

Ο Έγινε πραγματικότητα η απο
κέντρωση των πόρων. Για 
πρώτη φορά χρηματοδοτήθηκαν 
απευθείας τα νομαρχιακά 
συμβούλια, οι δήμοι και οι 
κοινότητες.

Ο Επιχορηγήθηκαν το Ελεύθερο 
Θέατρο και εκατοντάδες πολι
τιστικοί φορείς.

Ο Αναμορφώθηκε το θεσμικό 
πλαίσιο της καλλιτεχνικής 
^Παίδευσης, δηλαδή για τις 

/  ^  ανΛ κρες σχολές δραματικής 
Ι ^ ί Λ χ ν ή ς  και χορού.

?Ό Ολοκληρώθηκε το νομοσχέδιο 
για τον Κινηματογράφο, καθώς 
και τα νομοσχέδια για το Εθνικό 
Σύστημα Βιβλιοθηκών και τα 
πνευματικά δικαιώματα.

Ηδη, αυτή τη στιγμή, γίνεται μια 
πραγματική σταυροφορία για 
την εφαρμογή του οικιστικού 

νόμου για το σωστό πολεοδομικό 
σχεδίασμά όλων των πόλεων, κωμο
πόλεων και χωριών της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο της Επιχείρησης 
Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης 
(Ε.Π.Α.), 4.000 τεχνικοί και επιστή
μονες, σκορπισμένοι σε κάθε γωνιά 
της χώρας, αναθεωρούν τα απαρχαιω
μένα σχέδια σε 300 πόλεις και τα 
επεκτείνουν σε συνδυασμό με κοινω
νικά προγράμματα κατοικίας και 
στεγαστικούς συνεταιρισμούς.

Η αυθαίρετη δόμηση, που ήταν στο 
παρελθόν ο τρόπος απόκτησης 
κατοικίας τερματίστηκε. Οι πόλεις 
σχεδιάζονται σήμερα για πρώτη φορά 
με δρόμους, πλατείες και πάρκα.
Για την επίτευξη του 
μεγάλου αυτού στόχου, ιδρύθηκαν 
54 νέα πολεοδομικά γραφεία στις πιο 
απομακρυσμένες περιοχές της χώρας 
και διατέθηκαν 1,5 δισ. δραχμές.Ειδικό βάρος δόθηκε στην

οικιστική ανάπτυξη των ελληνι
κών χωριών. Με ειδικό προ

εδρικό διάταγμα, διευκολύνθηκε 
η οικοδομική δραστηριότητα σε 6.500 
οικισμούς των ορεινών κυρίως 
περιοχών της χώρας και προστατεύ
τηκε ο χαρακτήρας τους.

Η Αλλαγή στον οικιστικό τομέα 
θα ολοκληρωθεί με το νέο Γενικό 
Οικοδομικό Κανονισμό (Γ.Ο.Κ.).

Εκτός από τον πολεοδομικό σχεδία
σμά, για πρώτη φορά εκδηλώνεται 
συστηματική φροντίδα για το περι
βάλλον και κυρίως για την καταπολέ
μηση του νέφους της Αθήνας.

Συγκεκριμένα:

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ 
ΠΟΛΕΙΣ 

ΣΕ ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η κυβέρνηση της Αλλαγής έθεσε 
τέρμα στην πολεοδομική αναρχία, 
με την ψήφιση και εφαρμογή του 
νέου οικιστικού νόμου 1337/83, 
ο οποίος θεσμοθετεί ουσιαστικά τον 
πολεοδομικό σχεδίασμά όλων των 
επιπέδων. Ειδικότερα αντιμετωπίζει 
το πρόβλημα της αυθαίρετης 
δόμησης και θέτει τις βάσεις για τη 
βελτίωση του περιβάλλοντος.

Με το Νόμο 1337/83,
επιβάλλονται μέτρα για την 
αντιμετώπιση του νέφους 

της Αθήνας, στο πλαίσιο συγκεκριμέ
νου χρονοδιαγράμματος. Χρησιμο
ποιούνται καλύτερα καύσιμα στην 
πρωτεύουσα, προχώρησε ικανοποιη
τικά ο έλεγχος της βιομηχανίας, 
των αυτοκινήτων και των κεντρικών 
θερμάνσεων και λειτουργούν για 
πρώτη φορά ειδικά κλιμάκια ελέγχου 
ποιότητας περιβάλλοντος.

Ολοκληρώνεται η επεξεργασία 
του θεσμικού νόμου για το 
περιβάλλον και η δημιουργία 

του Εθνικού Φορέα Περιβάλλοντος 
με τη συμμετοχή τεχνικών και άλλων 
φορέων. ' Ετσι, θα καλυφθεί ένα 
μεγάλο κενό στην ποιότητα της ζωής 
των κατοίκων των πόλεων και θα



προστατευτούν οι πλουτοπαραγωγι- 
κοί μας πόροι (δάση -  ακτές κ.λπ.).

Τ έλος, έχει αρχίσει η Μάχη της 
Αθήνας. Παράλληλα με τα 
μέτρα για το νέφος, προχωρεί 

και το Ρυθμιστικό Σχέδιο, το πρώτο 
ύστερα αίιό 150 χρόνια, που θα 
συντελέσει να ξαναζωντανέψουν 
όλες οι παλιές ιστορικές συνοικίες 
της Αθήνας και του Πειραιά. Θα 
γίνουν σύγχρονες συνοικίες, με 
πλατείες, πράσινο και κοινωνική 
υποδομή, όλες οι περιοχές των 
αυθαιρέτων.

Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ 
ΠΡΩΤΗ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ

Η δραστηριότητα του Υφυπουρ
γείου Νέας Γενιάς δικαίωσε την 
ίδρυσή του. Γιατί συμπορεύτηκε 
η κυβερνητική πολιτική με το δυνα
μισμό, την ευαισθησία και τις αναζη
τήσεις της ελληνικής νεολαίας.
Ετσι:

Στον τομέα της 
απασχόλησης

' Εγινε επεξεργασία και προωθήθηκε 
κοινός προγραμματισμός με τον 
ΟΑΕΔ για τη δημιουργία 20.000 
θέσεων εργασίας για την απασχόληση 
νέων.

Καθιερώθηκε πρόγραμμα κοινω
νικού τουρισμού. Είκοσι χιλιάδες 
άνεργοι και νέοι εργαζόμενοι έκαναν 
δωρεάν διακοπές.

Συγκροτήθηκαν 32 οικολογικές 
ομάδες, από νέους επιστήμονες και 
φοιτητές, που θα ενεργήσουν πρό
τυπες έρευνες σε σχέση με το περι
βάλλον και τις απαιτήσεις της νέας 
γενιάς, σε συνεργασία με τους 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης 
και τις τοπικές οργανώσεις νέων.

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την 
επαγγελματική αγροτική εκπαίδευση.

Σχεδιάστηκαν, σε συνεργασία με τη 
Γεωπονική Σχολή Αθηνών, κοινές 
πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων από 
νέους αγρότες.

Ενισχύθηκαν η ΓΣΕΕ και 10 εργα
τικά κέντρα, για τη δημιουργία πολι
τιστικών λεσχών για την εργαζόμενη 
νεολαία.

Καταρτίστηκε πρόγραμμα, σε

συνεργασία με το Ταμείο Παρακατα
θηκών και Δανείων, για την παροχή 
δανείων, επαγγελματικών και στέγα
σης, σε νέους επιστήμονες που θα 
μετακινηθούν στην περιφέρεια.

Στον τομέα του πολιτι
σμού και του ελεύθερου 
χρόνου

Αναπτύχθηκε και στηρίχτηκε ένα 
εκτεταμένο δίκτυο πολιτιστικών 
χώρων με τον αντίστοιχο εξοπλισμό. 
Δημιουργήθηκαν, δηλαδή, λέσχες 
πολιτισμού και πνευματικά κέντρα, 
με τη συνεργασία της τοπικής αυτο
διοίκησης και των κοινωνικών φορέων 
νέων.

Δημιουργήθηκε Κέντρο Παιδικού 
και Εφηβικού Βιβλίου.

1 Εγινε ειδικό πρόγραμμα για τον 
εμπλουτισμό των προγραμμάτων των 
κέντρων νεότητας, στο Δήμο της 
Αθήνας και σε άλλους δήμους του 
Λεκανοπέδιου Αττικής. Ο εμπλουτι
σμός συνίσταται σε προγράμματα 
μουσικής, χορού, θεατρικών παιχνι- 
διών και ζωγραφικής.

Υποβλήθηκαν προτάσεις στους 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης 
για την αντιμετώπιση των σύνθετων 
νεανικών προβλημάτων, που σχετί
ζονται με τον ελεύθερο χρόνο, σε 
μόνιμη και σταθερή βάση.

Ενισχύθηκαν θεατρικά περιοδικά, 
μουσικές εκδηλώσεις και ευρύτερες 
καλλιτεχνικές δραστηριότητες στην 
επαρχία και ιδιαίτερα στις παραμε
θόριες περιοχές.

Στον τομέα των διεθνών 
σχέοεων

Καθιερώθηκε η Χάλκη, με τη 
συνεργασία της UNESCO, σε νησί 
Φιλίας και Ειρήνης των Νέων όλου 
του κόσμου.

Διοργανώθηκε τον Οκτώβρη του 
1983 το Α' Forum Ειρήνης και Φιλίας 
στη Χάλκη και στη Ρόδο, με συμμε
τοχή 60 εκπροσώπων διεθνών οργα
νισμών, εθνικών φορέων, πολιτικών 
και κοινωνικών οργανώσεων και κινη
μάτων ειρήνης από την Ευρώπη, τη 
Μεσόγειο και τα Βαλκάνια.

Διοργανώθηκαν εκδηλώσεις, 
διατυπώθηκαν εθνικές προτάσεις 
και αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες για 
το Διεθνές ' Ετος Νεότητας, όπως 
έχει ορίσει ο Ο.Η.Ε., με κυρίαρχους 
στόχους: «Ανάπτυξη -  Ειρήνη -  
Συμμετοχή».

Αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες για

την αναγνώριση και την κατοχύρωση 
της αντιδικτατορικής αντίστασης 
1967-1974 ως αυθύπαρκτης πολιτι
κής, αγωνιστικής και ηθικής υποθή
κης για τους νέους, με την ευκαιρία 
των 10 χρόνων από την ηρωική 
εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Στον τομέα του 
αθλητισμού

Αρχίζει το 1983 το δετές πρό
γραμμα ανάπτυξης του ελληνικού 
αθλητισμού με ιεραρχημένους 
•στόχους, με θεσμικές προτεραιό
τητες, με συγκεκριμένες κατευθύν
σεις, με κλιμάκωση έργων, με φορείς 
και με επαναπροσδιορισμό των ξεπε
ρασμένων αξιών, ιδανικών και προ
τύπων.

Ολοκληρώθηκε και προωθήθηκε 
ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που κατο
χυρώνει την εξυγίανση και τη ριζική 
αλλαγή του σωματειακού αθλητισμού.

Εγινε η επεξεργασία για τη θεσμική 
αναμόρφωση και την οριστικοποίηση 
των εθνικών κατηγοριών ποδοσφαίρου.

Σχεδιάστηκαν, προωθήθηκαν και 
θα εκτελεστούν έργα αθλητικής 
υποδομής, στους δήμους και κοινό
τητες. Για το 1983 θα διατεθούν
3.786.000.000 δραχμές για το σκοπό 
αυτό.

Γίνεται αποτελεσματική και ουσια
στική ενίσχυση των ομοσπονδιών, 
των συλλόγων κ.λπ., μέσα από τη 
σωστή και αντικειμενική κατανομή των 
πιστώσεων του 1983 για αθλητικούς 
σκοπούς. Οι πιστώσεις αυτές ανέρ
χονται στο ύψος των 2.212.000.000 
δραχμών.

Επιταχύνθηκε η κατασκευή των 
έργων στο Παλαί -  ντε -  Σπορ, στο 
Ν. Φάληρο και αναδιοργανώνεται 
το Αθλητικό Κέντρο Αγίου Κοσμά.

Δημιουργήθηκε Εθνικό Συμβούλιο 
Αθλητικής Έρευνας και Υγείας.

Καθιερώθηκε ο μαζικός -  λαϊκός 
αθλητισμός.

Αρχισε η μαζική εφαρμογή, στην 
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη του επι
στημονικού προγράμματος «Αθλητι
σμός και Παιδί».

Πρωτοποριακά εξάλλου προγράμ
ματα και δραστηριότητες σχεδιά
στηκαν ή εφαρμόζονται στους τομείς 
της παιδείας, της κοινωνικής και 
πολιτικής συμμετοχής καθώς και της 
κοινωνικής προστασίας και αγωγής.



Η ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΚΡΚΙΌΥΣ

ΠΡΩΤΟΠΟ -  
ΡΙΑΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Ισοπολιτεία -  
Αποκέντρωση -  Λαϊκή 
Συμμετοχή

Νέοι πρωτοποριακοί θεσμοί, που 
αποβλέπουν στην καλύτερη λειτουρ
γία του δημοκρατικού πολιτεύματος, 
στην εθνική συμφιλίωση και την ισο- 
πολιτεία, καθώς και στην καταξίωση 
της τοπικής αυτοδιοίκησης ως βάθρο 
της Δημοκρατίας, προωθήθηκαν τη 
διετία που πέρασε.

Στον τομέα της ισοπολιτείας 
και της ανάγκης για εθνική 
συμφιλίωση και ομοψυχία, ανα

γνωρίστηκε με νόμο η Εθνική Αντί
σταση του ελληνικού λαού εναντίον 
των στρατευμάτων κατοχής.

Με τον ίδιο νόμο καθιερώθηκε 
σαν ημέρα πανελλήνιου εορτασμού 
η επέτειος της μάχης του Γοργο- 
πόταμου, μια μάχη που αποτέλεσε 
ταυτόχρονα, με τον ενωτικό χαρακτή
ρα της, ιστορικό δίδαγμα για τις ερ
χόμενες γενιές.

■ Μ το ν  τομέα της λειτουργίας 
του δημοκρατικού πολιτεύ- 

^ ^ *μ α το ς  καθιερώθηκαν:
Ο Η ψήφος στα 18 χρόνια.
Ο Η κατάργηση του σταυρού 

προτίμησης στις εκλογές.
Ο Η χρηματοδότηση των κομ

μάτων, που έχει ήδη εξαγγελ
θεί και θα γίνει σύντομα νόμος 
του κράτους.
Με τα μέτρα αυτά διευρύνεται 

η λαϊκή κυριαρχία, πατάσσεται ο κομ- 
ματαρχισμός και εξυψώνονται τα 
κόμματα σε συνταγματικούς θεσμούς, 
οικονομικά αυτοδύναμους και πολιτικά 
αυτόνομους.

Στον τομέα της αποκέτρωσης 
πραγματοποιήθηκε ένα τερά
στιο έργο, αλλά για να φτάσει 

κανείς στην τελειότητα θα χρειαστεί 
χρόνος. Οι Σουηδοί χρειάστηκαν 
15 χρόνια για να έχουν τα πρώτα

αποτελέσματα.
Για την κυβέρνηση, ωστόσο, 

η αποκέντρωση είναι η μεγάλη 
πολιτική ελπίδα, ο μόνος δρόμος 
για την ανάπτυξη. Η όλη προσπάθεια 
κινείται προς τρία επίπεδα.

Στο πρώτο είναι η μεταφορά αρμο
διοτήτων και πόρων από την κεντρική 
εξουσία σε οργανισμούς που δεν 
ελέγχονται από αυτή, όπως είναι 
η τοπική αυτοδιοίκηση και οι συνεται
ρισμοί.

Στο δεύτερο είναι η γεωγραφική 
μεταβίβαση πόρων και αρμοδιοτήτων 
σε φορείς της ίδιας κεντρικής 

¡εξουσίας.
Στο τρίτο είναι η λαϊκή συμμετοχή.

| Για την επίτευξη της αποκέντρωσης 
¡.ψηφίστηκε ο νόμος 1253/82, που 
καθιερώνει τη λαϊκή εκπροσώπηση. 
/Με το νόμο αυτό, οι νομάρχες, σαν 
/κυβερνητικοί εκπρόσωποι στο νομό, 
'¡επωμίζονται το βάρος για την ολοκλή- 
I ρωση της αποκέντρωσης και τη 
' μελλοντική υποκατάστασή τους από 
[ τα αιρετά όργανα, που προβλέπει 
το σύνταγμα. ' Ετσι:

Ο Καθιερώθηκε ο θεσμός των 
νομαρχιακών συμβουλίων, που 
παίζουν καθοριστικό ρόλο στην 
αναπτυξιακή πολιτική της 
κυβέρνησης.

Ο Καταξιώνονται με το νόμο 
1270/82 οι δήμοι και οι κοινό
τητες, ως όργανα αποκεντρω
μένης δημοκρατικής εξουσίας, 
με διοικητική αυτοτέλεια, με 
στόχο την οικονομική αυτο
δυναμία για την επίλυση όλων 
των τοπικών υποθέσεων. Για 
τη λαϊκή συμμετοχή καθιερώ
θηκαν, η δημιουργία των 
συμβουλίων των διαμερισμάτων, 
των συνοικιακών συμβούλιων 
και των παρέδρων συνοικισμών.

Ο Καταργήθηκε, εξάλλου, 
ο έλεγχος σκοπιμότητας των 
πράξεων και αποφάσεων του 
οργανισμού τοπικής αυτοδιοί
κησης από το νομάρχη, εκτός 
από ελάχιστες εξαιρέσεις. 
Τέλος, είναι σχεδόν έτοιμος 
ο νέος Κώδικας Τοπικής

Αυτοδιοίκησης, που θα στηρί
ζεται στη νέα αντίληψη για την 
αποκέντρωση και την καθιέ
ρωση της δεύτερης και τρίτης 
βαθμίδας αυτοδιοίκησης, ένας 
κώδικας σύγχρονος και αποδο
τικός, που συντάσσεται από 
θεσμοθετημένη ειδική επι
τροπή.

ΒΕΛΤΙΩΝΕΤΑΙ 
Η ΣΧΕΣΗ 

ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ 
ΚΡΑΤΟΥΣ

Συντονισμένη ήταν η προσπάθεια 
να μετατραπεί η δημόσια διοίκηση 
από δυνάστη σε υπηρέτη του πολίτη 
και ταυτόχρονα σε μοχλό για την 
αυτοδύναμη ανάπτυξη.

Γ ια το σκοπό αυτό αποφασί- 
στηκαν:

Ο Η μεταφορά αρμοδιοτήτων από 
Υπουργούς στα κατώτερα 
όργανα διοίκησης μέχρι τον 
Τμηματάρχη.

Ο Η μεταφορά θέσεων και 
η μετακίνηση υπαλλήλων από 
το κέντρο στην περιφέρεια.

Ο Η κατάργηση της πολυθεσίας.
Ο Η επέκταση της 35ετίας

σ' ολόκληρο το δημόσιο Τομέα 
χωρίς εξαιρέσεις.

Ο Ο καθορισμός ανώτατου ορίου 
μισθών με την προσθήκη κάθε 
μορφής απολαβών.Εξάλλου, για να καταστεί

η δημόσια διοίκηση περισσό
τερο λειτουργική:

Ο Καταργήθηκαν τα συμβούλια 
και οι επιτροπές.

Ο Έγινε η σύνταξη νέων οργα
νισμών.

Ο Καταργήθηκε το Νομικό Συμ
βούλιο του Κράτους.

Παράλληλα, για την εξύψωση 
του υπαλλήλου:

Ο Έγινε το Εθνικό Κέντρο



Δημόσιας Διοίκησης 
(Ν. 1388/83).

Ο Καταργήθηκε ο νόμος 
64/74 που αφορούσε τις 
Επιτροπές Ελέγχου 
νομιμοφροσύνης.

Ο Καθιερώθηκε η συμμετοχή 
στα υπηρεσιακά συμβούλια.

Ο Υιοθετήθηκε νέο σύστημα 
αξιοκρατικής αξιολόγησης των 
υπαλλήλων και

Ο Συγκροτήθηκε διακομματική 
επιτροπή για τη σύνταξη νέου 
σύγχρονου δημοσιοϋπαλληλικού 
κώδικα.

ΙΣΟΝΟΜΙΑ
ΤΑ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Στον τομέα της Δικαιοσύνης γίνεται
καθημερινή πράξη η ισονομία και
η εφαρμογή της συνταγματικής επι
ταγής για τα δικαιώματα του πολίτη.

' Ετσι:

Ο Καθιερώθηκε ο πολιτικός 
γάμος.

Ο ' Εγινε πράξη η ισονομία ανδρών 
και γυναικών.

Ο Πραγματοποιήθηκε η αναμόρ
φωση του οικογενειακού 
δικαίου και κυρίως του θεσμού 
του διαζυγίου.

Ο ' Εγινε ρύθμιση των θεμάτων 
που αφορούν τις εμπορικές 
μισθώσεις.

Παράλληλα:
Ο Αποποινικοποιήθηκε η μοιχεία.

Ο Προστατεύτηκε το απόρρητο 
των τηλεφωνικών συνδια
λέξεων.

Ο Καταργήθηκε ο νόμος
375/1936 περί κατασκοπείας.

Ο Παραγράφτηκε ή έπαψε 
η δίωξη ορισμένων αξιόποινων 
πράξεων.

Ο Εκδημοκρατίστηκαν οι διατά
ξεις για την έσχατη προδοσία.

Ο Αναμορφώθηκε ο τρόπος εκδί
κασης των αγορανομικών αδι
κημάτων.

Ο Καταργήθηκε ο ν. 774/78 
«περί καταστολής της τρομο
κρατίας και προστασίας του 
δημοκρατικού πολιτεύματος».

Ο Θεσπίστηκαν διατάξεις για την 
καταπολέμηση της απρόκλητης 
βίας.

Επίοης:
Ο Εισήχθη η δημοτική γλώσσα 

στη δικαιοσύνη.
Ο Υπάρχει έτοιμο νομοθετικό 

έργο που αποβλέπει στο βαθύ 
εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας, 
τον εκδημοκρατισμό της δομής 
της δικαιοσύνης, τη στέγασή 
της, τον εκσυγχρονισμό και 
εξανθρωπισμό του σωφρονιστι
κού συστήματος και την εξυ
γίανση και βελτίωση των συνθη
κών άσκησης του δικηγορικού 
λειτουργήματος.

ΑΡΜΟΝΙΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΠΟΛΙΤΗ -  

ΣΩΜΑΤΩΝ 
__ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σημαντική και συνεχής βελτίωση
των σχέσεων πολίτη και Σωμάτων
Ασφαλείας έγινε κατά τη διετία της

Αλλαγής. Αυτό οφείλεται:
Ο Στο συμφιλιωτικό ρόλο noy 

διαδραμάτισαν τα Σ.Α. στις 
διενέξεις μεταξύ αντιτιθεμένων 
κοινωνικών ομάδων.

Ο Στην προστασία των ατομικών 
δικαιωμάτων των πολιτών.

Ο Στην αποκλειστική απασχόληση 
των Σ.Α. με τα αστυνομικά τους 
καθήκοντα και όχι με την αστυ
νόμευση των φρονημάτων.

Η δραστηριότητα αυτή συντέλεσε
στην αύξηση της αποτελεσματικό-
τητας των σωμάτων ασφαλείας. ' Ετσι:
Ο Διαλευκάνθηκαν πολλά 

εγκλήματα.
Ο ' Εγινε εντατικότερη αστυνό

μευση των ευαίσθητων χώρων.

Παράλληλα:
Ο Έγινε ισότιμη αντιμετώπιση 

του προσωπικού των σωμάτων 
ασφαλείας με τους άλλους 
εργαζομένους.

Ο ' Επαψε η χρησιμοποίηση των 
σωμάτων ασφαλείας ως οργά
νων καταστολής και υπεράσπι
σης του κοινωνικού και οικονο
μικού κατεστημένου. Έτσι:

Ο Αυξήθηκαν οι αποδοχές του 
προσωπικού, καθώς και τα 
υπερωριακά επιδόματα.

Ο Καθιερώθηκε το πενθήμερο 
και μειώθηκαν οι ώρες εργα
σίας από 44 σε 37 1/2 εβδομα- 
διαίως με 1 μέρα υποχρεωτική 
ανάπαυση.

Ο Καταργήθηκε η άδεια που 
απαιτείτο από την Υπηρεσία 
για την τέλεση γάμου.

Ο Καταργήθηκε η εντοπιότητα.
Τώρα μπορεί ο αστυνομικός να 
υπηρετεί και στον τόπο της 
καταγωγής του.



Η ΑΛΛΑΓΉ
ΣΤΟΝ ΟΜΟΝΟΜΜΟΙΌΜΕΑ

Η ΑΛΛΑΓΗ 
ΣΤΗΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τον Οκτώβρη του 1981, όταν 
ανάλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας 
το ΠΑΣΟΚ, η οικονομία βριοκόταν σε 
κατάρρευση. Πρώτος στόχος, επομέ
νως, της σοσιαλιστικής κυβέρνησης 
ήταν να σταματήσει τον κατήφορο 
της. ' Ετσι επιτεύχθηκε η μείωση 
του πληθωρισμού, η μείωση των 
ελλειμμάτων στις εξωτερικές πληρω
μές και η μείωση του ελλείμματος 
του δημόσιου τομέα σε σχέση με 
το εθνικό προϊόν. Επίσης, παρά 
τις συγκυριακές αντιξοότητες, 
το εθνικό εισόδημα βρίσκεται σε 
ανοδική πορεία.

Ταυτόχρονα, με την προσπάθεια 
σταθεροποίησης της οικονομίας, 
δόθηκε μια νέα μορφή στη δια
χείριση των δημόσιων οικονομικών. 
Στόχος ήταν η άρση των μεγάλων 
κοινωνικών και εισοδηματικών ανισο
τήτων με τη χορήγηση μεγάλων 
αυξήσεων στους χαμηλόμισθους 
και με την προσπάθεια προστασίας 
του εισοδήματος των εργαζομένων 
μέσω της Αυτόματης Τιμαριθμικής 
Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ). Παράλληλα, 
πάρθηκαν μέτρα για διαρθρωτικές 
και θεσμικές αλλαγές, που θα επιτρέ
ψουν την αυτοδύναμη οικονομική 
ανάπτυξη, τις νέες εργασιακές σχέ
σεις και τον κοινωνικό έλεγχο.

Η κοινωνικοποίηση των δημόσιων 
οργανισμών, τα εποπτικά συμ
βούλια και η εξυγίανση των 

προβληματικών επιχειρήσεων θα 
οδηγήσουν στη σταθεροποίηση της 
οικονομίας, την απορρόφηση των 
ανέργων, την εξυγίανση των δομών 
του ιδιωτικού τομέα και τη δημιουργία 
των απαραίτητων αντικειμενικών συν
θηκών για τη θετική του συμβολή 
στην οικονομική και κοινωνική ανά
πτυξη του τόπου.

Η αναπτυξιακή διαδικασία στηρί
ζεται στο δημοκρατικό προγραμματι

σμό, που είναι άρρηκτα συνδεμένος 
με τη λαϊκή βάση. Μέσα από λαϊκές 
συνελεύσεις σε δήμους και κοινότη
τες, επαρχίες, νομούς και περιφέ
ρειες, που έγιναν τα δύο τελευταία 
χρόνια, μέσα από το δημοκρατικό 
διάλογο με τους οργανωμένους 
φορείς, εντοπίστηκαν τα καυτά προ
βλήματα, προσδιορίστηκαν οι στόχοι 
και σκιαγραφήθηκε μια συνεπής 
στρατηγική για την έξοδο από την 
κρίση, την παραγωγική ανασυγκρό
τηση της χώρας και τη βελτίωση του 
βιοτικού επιπέδου του λαού. Το 
πενταετές πρόγραμμα ξεπήδησε 
μέσα από μια τέτοια διαδικασία 
και η επίτευξη των στόχων του 
προϋποθέτει και άρα συμβαδίζει 
με ριζικές αλλαγές του θεσμικού 
και οργανωτικού πλαισίου, που θα 
στηρίξει, μεταξύ άλλων, τον κοινωνικό 
έλεγχο των οικονομικών εξελίξεων.

Τα θεσμικά μέτρα
Για την επίτευξη της αναπτυξιακής 

διαδικασίας καθιερώθηκαν τα εξής 
θεσμικά μέτρα:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Με το νόμο 1365/83 κοινωνικο
ποιούνται οι δημόσιες επιχειρήσεις 
και οργανισμοί, οι τράπεζες και 
οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Με 
την κοινωνικοποίηση οι διάφοροι 
κοινωνικοί φορείς καθώς και 
οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις 
αυτές θα συμμετέχουν με τους 
εκπροσώπους τους στη διοίκηση, 
στον προγραμματισμό και στον 
έλεγχο των επιχειρήσεων.

ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Με άλλο νόμο καθιερώθηκε 
ο θεσμός των Εποπτικών Συμβου
λίων, με σκοπό να ασκούν αποκε
ντρωμένη περιφερειακή εποπτεία 
σε ορισμένους κλάδους ιδιωτικών 
επιχειρήσεων ώστε αυτοί να 
εναρμονίζουν τη λειτουργία τους 
με το αναπτυξιακό πρόγραμμα της 
χώρας και τους στόχους του.

Οι προβληματικές επιχειρήσεις
Με νόμο ιδρύεται Οργανισμός, 

που αποβλέπει στην εξυγίανση των

προβληματικών επιχειρήσεων της 
χώρας. Για το σκοπό αυτό συγκρο
τήθηκε Γνωμοδοτική Επιτροπή, που 
εξετάζει καθεμιά προβληματική επι
χείρηση και αποφασίζει για την 
ένταξή της ή μη στον Οργανισμό 
Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επι
χειρήσεων (ΟΟΑΕ).Η επιτροπή αυτή 
έχει ήδη αποφασίσει την ένταξη 
των επιχειρήσεων Μισαηλίδη και 
Τεξτίλια, οι οποίες και επαναλειτούρ- 
γησαν.
Μείωση Φορολογίας για 
τα μικρομεσαία εισοδήματα

Γ ια να ελαφρυνθούν οι οικονομικά 
ασθενέστεροι πολίτες από τα 
φορολογικά βάρη πάρθηκαν τα εξής 
μέτρα:
Ο Τιμαριθμοποιήθηκε η φορολο

γική κλίμακα.
Ο Διπλασιάστηκε το αφορολόγητο 

ποσό του εισοδήματος από 
ιδιοκατοίκηση της κύριας 
κατοικίας.

Ο Διπλασιάστηκε το ποσοστό 
του ενοικίου της κυρίας κατοι
κίας που αφαιρείται από το 
εισόδημα μισθωτών και συ
νταξιούχων.

Ο Καταργήθηκε το τεκμήριο σε 
ορισμένες περιπτώσεις που 
έπληττε τους μικρούς φορο
λογούμενους.

Ο Αυξήθηκε το ποσό του απαλ
λασσόμενου ακαθάριστου 
εισοδήματος από γεωργικές 
επιχειρήσεις στις 375.000 δρχ. 
από 300.000 που ίσχυε, και στο
1.250.000 από 1.000.000 δρχ. 
που ίσχυε, για όσους ασχολού
νται προσωπικά και κατά κύριο 
επάγγελμα με τη γεωργία.

Ο Αντικαταστάθηκε η κλίμακα 
φορολογίας των καθαρών 
κερδών των προσωπικών και 
περιορισμένης ευθύνης 
εταιριών, με σκοπό τη φορο
λογική ελάφρυνση των μικρο- 
μεσαίων επιχειρήσεων.

Ο Καθιερώθηκε νέο ευνοϊκό 
σύστημα αυτόματης διεκπε
ραίωσης των φορολογικών υπο-



θέσεων παρελθόντων ετών των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ο Παρασχέθηκε η δυνατότητα 
στους φορολογούμενους που 
δεν υπέβαλαν δήλωση ή υπέβα
λαν ανακριβή δήλωση για φόρο 
εισοδήματος κ.λπ. για παλιές 
υποθέσεις, να υποβάλουν 
αρχική ή συμπληρωματική 
δήλωση χωρίς πρόστιμα και 
προσαυξήσεις.

Ο Αυξήθηκε το ποσό απαλλαγής 
από το φόρο μεταβίβασης για 
την αγορά πρώτης κατοικίας 
από 1.500.000 σε 2.400.000 
δρχ. Το ποσό αυτό προσαυξά
νεται κατά 800.000 δραχμές 
για καθένα από τα τρία παιδιά 
του αγοραστή και κατά
1.200.000 δρχ. για καθένα από 
τα επόμενα παιδιά του, αντί 
των 500.000 δρχ. που ίσχυε 
για το κάθε παιδί.

Ο Αυξήθηκαν από 600.000 σε
1.000. 000 δρχ. και από 200.000 
σε 300.000 δρχ. τα ποσά που 
απαλλάσσονται από το φόρο 
μεταβίβασης, για την αγορά 
έτοιμης κατοικίας, εφόσον
οι αγοραστές είναι δημόσιοι 
υπάλληλοι.

Ο Θεσπίστηκε, για πρώτη φορά, 
αντικειμενικός τρόπος προσ
διορισμού της φορολογητέας 
αξίας των ακινήτων που μετα
βιβάζονται με αντάλλαγμα ή 
αιτία θανάτου, ή λόγω δωρεάς, 
με βάση προκαθορισμένες 
τιμές κατά ζώνες ή περιοχές.

Ο Καθιερώθηκε με αφορμή την 
κατάργηση του θεσμού της 
προίκας η ευνοϊκή φορολογική 
μεταχείριση των παιδιών και 
των δύο φύλων για τις μέχρι
5.000. 000 δρχ. παροχές που 
τους κάνουν οι γονείς τους, 
προκειμένου να τους ενισχύ- 
αουν για να αποκτήσουν οικο
γενειακή ή οικονομική αυτοτέ
λεια ή να αποκατασταθούν 
επαγγελματικά.

Ο Καταβλήθηκε έντονη προ
σπάθεια για την περιστολή της 
φοροδιαφυγής. Αποκαλύφθηκε 
μεγάλη φοροδιαφυγή και 
διαφυγή δασμών σε σοβαρά 
κυκλώματα συναλλαγών ή 
πηγών εισοδημάτων.

Ο Καταργήθηκε ο φόρος δημο
σίων θεαμάτων στα εισιτήρια 
των θεάτρων καθώς και των 
δήμων και κοινοτήτων για

τις κάθε μορφής εκδηλώσεις 
και μειώθηκε σημαντικά 
ο φόρος στα εισιτήρια κινημα
τογράφου.

Ο Δόθηκε στους Έλληνες πολι
τικούς πρόσφυγες το δικαίωμα 
να εισάγουν κατά τον επανα
πατρισμό τους τα επιβατικά 
τους αυτοκίνητα χωρίς την 
καταβολή του σχετικού φόρου.

ΑΥΞΗΘΗΚΕ 
ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
ΣΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 

81-83
Ευρύτατες διαρθρωτικές αλλαγές

Το αγροτικό εισόδημα αυξήθηκε 
το 1982 κατά 3,5% σε σταθερές 
τιμές. Η αύξηση αυτή αποκτά ιδιαί
τερη σημασία, αν ληφθούν υπόψη 
οι δυσχέρειες που υπάρχουν στη 
διεθνή οικονομία.

Ε ξυγιάνθηκε επίσης το συνεται
ριστικό και συνδικαλιστικό 
κίνημα στον αγροτικό χώρο.

Με την ψήφιση του ν. 1257/82 έγιναν 
εκλογές σ' όλες τις συνεταιριστικές 
βαθμίδες. Εγγράφτηκαν περισσότερα 
από 100.000 νέα μέλη στους συνεται
ρισμούς, ενώ έγινε εγγραφή 
σ' αυτούς αγροτισσών και νεαρών 
ατόμων, που δε διάθεταν δικά τους 
περιουσιακά στοιχεία.

Α ναγνωρίστηκαν οι αγροτικοί 
σύλλογοι με το νόμο 1362.

Το γεγονός αυτό χαρακτηρί
στηκε ως κορυφαίας πολιτικής 
σημασίας. ’ Ηταν μια επιδίωξη που 
έμεινε ανεκπλήρωτη επί δεκαετίες.

Βελτιώθηκαν οι συνθήκες ζωής 
των αγροτών. Ειδικότερα:

Ο Χορηγήθηκε αυτοτελής 
σύνταξη στην ελληνίδα αγρό
τισσα.

Ο Διπλασιάστηκαν οι αγροτικές 
συντάξεις.

Ο Επεκτάθηκε η δωρεάν φαρμα
κευτική περίθαλψη σε όλους 
τους αγρότες της πατρίδας 
μας.

Ο Αυξήθηκαν οι βιβλιοθήκες στα 
χωριά με στόχο να μην υπάρχει 
χωριό χωρίς βιβλιοθήκη.

Αποφασίστηκαν σοβαρές διαρ
θρωτικές αλλαγές. Ειδικότερα:

Ο Ενισχόθηκαν οι συνεταιριστικές 
οργανώσεις για την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων στον τομέα 
της εμπορίας και της διάθεσης 
των αγροτικών προϊόντων.

Ο Διοχετεύτηκαν, μέσω των 
συνεταιριστικών οργανώσεων 
οι πάσης φύσεως εθνικές 
επιδοτήσεις και μεγάλο μέρος 
των χρηματοδοτήσεων.

Ο Έγινε εκλογίκευση του συστή
ματος επιδοτήσεων στον αγρο
τικό τομέα.

Ο Επταπλασιάστηκαν, σχεδόν, 
οι κρατικές επενδύσεις υποδο
μής, με φορείς συνεταιριστικές 
οργανώσεις.

Ο Διπλασιάστηκαν τα στεγαστικά 
δάνεια.

Ο Πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή 
σύγχρονου μηχανολογικού 
εξοπλισμού, που διοχετεύτηκε 
μέσα από τις συνεταιριστικές 
οργανώσεις.

Ο Έγιναν νέα εγγειοβελτιωτικά 
έργα της τάξης των 4 δισ. 
περίπου, μόνο μέσα στο 1983.

Ο Αυξήθηκαν κατά 40% σε 
σταθερές δραχμές τα επενδυ
τικά δάνεια της Αγροτικής 
Τράπεζας κατά το 1983.

Ο Μειώθηκε το τιμολόγιο της 
ΔΕΗ κατά 40% για τις αγροτι
κές εκμεταλλεύσεις.

Ο Απαλλάχτηκαν από τις εισφο
ρές της ΕΡΤ οι αρδευτικές 
εγκαταστάσεις.

ελτιώθηκε ο γενικότερος 
τρόπος συναλλαγής με την 
ΕΟΚ, μέσα από συνεχείς επί 

μέρους διαπραγματεύσεις στα 
Συμβούλια Υπουργών, στις Ειδικές 
Επιτροπές Γεωργίας και Αλιείας, 
στις Διαχειριστικές Επιτροπές και 
στις Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων.

Υ λοποιούνται προγράμματα ανά
πτυξης 22 νομών της χώρας 
και προωθούνται προγράμματα 

για άλλους 29 Νομούς.

Α υξήθηκε η απορροφητικότητα 
των διαθεσίμων του FEOGA 
(Κοινοτικού Ταμείου) δηλαδή 

των ποσών που εδικαιούτο η χώρα 
μας στον αγροτικό τομέα και που 
κινδύνευαν να χαθούν, λόγω ανεπάρ
κειας του μηχανισμού απορρόφησής 
τους. Έτσι, ενώ το 1981 απορροφή- 
θηκαν 9 περίπου δισ., το 1982 απορ- 
οοφήθηκαν 45 δισ. και για το 1983 
έχουν απορροφηθεί μέχρι τέλους του



Σεπτέμβρη 1983 ποσό 55 διό.

ΑΝΑΒΑΘΜΙ
ΖΕΤΑΙ 

Η ΕΡΕΥΝΑ 
ΚΑΙ

ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ 
Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μέσα στη διετία άρχισε η γεφύ- 
ρωση του τεχνολογικού χάσματος, 
που χώριζε την Ελλάδα από τις προ
ηγμένες χώρες, ενώ παράλληλα 
διαμορφώνεται ένα θεσμικό πλαίσιο 
με στόχο την αναβάθμιση της 
έρευνας και την αξιοποίηση του 
επιστημονικού δυναμικού. Ειδικότερα: 
Ο Ιδρύθηκε το Υπουργείο Έρευ

νας και Τεχνολογίας.
Ο Περατώθηκε η ετοιμασία του 

Νόμου -  Πλαίσιου για τις διαδι 
κασίες προώθησης και αξιολό
γησης της βασικής και εφαρμο
σμένης έρευνας.

Ο Έγινε η καταγραφή του επιστη
μονικού ερευνητικού προσω
πικού. Ήδη, Έλληνες ερευνη
τές του εξωτερικού συνεργά
ζονται με το Υπουργείο 

Έρευνας και Τεχνολογίας για τη 
δημιουργία κρατικών φορέων 
προώθησης έρευνας και τεχνο
λογίας .

Ο Ιδρύθηκε και άρχισε η λειτουρ
γία του Ερευνητικού Κέντρου 
Κρήτης.

Ο Προωθήθηκαν ερευνητικά 
προγράμματα και έχει εγκριθεί 
η χρηματοδότησή τους από 
την ΕΟΚ.

Ο Εγκρίθηκε αίτηση προς την 
ΕΟΚ για τη χρηματοδότηση 
δημιουργίας στην Ελλάδα Ευρω
παϊκού Κέντρου Ανάπτυξης 
Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας.

Ο Προχώρησε η μελέτη για την 
ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής 
από κρατικούς και ιδιωτικούς 
φορείς (πληροφορική, βιοτε
χνολογία, μικροηλεκτρονική).

Ο Ιδρύθηκε κρατική ανώνυμη 
εταιρία για την οικοδόμηση 
«ηλιακού οικισμού» στη Λυκό- 
βρυση Αττικής, που προβλέπει 
την κατασκευή 435 εργατικών 
κατοικιών με σύγχρονες εγκα

ταστάσεις συλλεκτών ηλιακής 
ενέργειας.

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ
ΚΑΙ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ

ΕΓΧΩΡΙΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

ΠΟΡΩΝ
Νέα ενεργειακή πολιτική

Η νέα ενεργειακή πολιτική στη
ρίχτηκε στην αξιοποίηση του εγχώ
ριου ενεργειακού δυναμικού, στην 
εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογικών 
μεθόδων και στην πολλαπλότητα 
των πηγών ενέργειας. ' Ετσι:
Ο Έγινε επιλογή στόχων και 

προγραμμάτων αξιοποίησης 
εγχωρίων πηγών ενέργειας, 
ώστε να περιοριστεί η εξάρτηση 
του ενεργειακού τομέα από τις 
εισαγωγές πετρελαίου.

Ο Καταρτίστηκε πρόγραμμα
εξωηλεκτρικών χρήσεων λιγνίτη.

Ο Καταρτίστηκε πρόγραμμα 
εγκατάστασης συμπαραγωγής 
θερμικής και ηλεκτρικής ενέρ
γειας σε βιομηχανικές περιο
χές, συστάδες βιομηχανιών 
και μεμονωμένες μεγάλες 
βιομηχανίες.

Ο Καταρτίστηκε πρόγραμμα 
αξιοποίησης των μικρών λιγνι
τωρυχείων και μικρών υδρο
ηλεκτρικών έργων.

Ο Έγινε εκσυγχρονισμός των 
Ελληνικών Διυλιστηρίων.

Ο Καταρτίστηκαν πίνακες των 
προμηθειών υλικών και εξοπλι
σμού της ΔΕΗ που απαιτούνται 
για την υλοποίηση των έργων 
του πενταετούς επενδυτικού 
προγράμματος. Με βάση 
αυτούς τους πίνακες οι 
εγχώριοι κατασκευαστές θα 
προγραμματίσουν την παραγωγή 
και τις βιομηχανικές επεν
δύσεις.

Ο Καθιερώθηκαν επίσης οι συμ
βάσεις -  πλαίσια για μακρο
χρόνια συνεργασία μεταξύ ΔΕΗ 
και ελληνικών βιομηχανιών με 
προτεραιότητα στις κοινωνικο
ποιημένες επιχειρήσεις.

Ο Εντατικοποιήθηκε η έρευνα 
στον τομέα των ορυκτών πόρων 
προς την κατεύθυνση στήριξης 
των εγχωρίων μεταλλουργικών 
μονάδων.

Ο Καθορίστηκαν οι λατομικές 
περιοχές κατά νομό και ανα
θεωρήθηκε η Νομοθεσία για 
τα λατομεία αδρανών υλικών.

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 
ΟΛΟΚΛΗΡΗ 
Η ΕΛΛΑΔΑ

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ προχώ
ρησε οτη διαμόρφωση ενιαίας και 
συγκεκριμένης στρατηγικής στον 
τομέα των δημοσίων έργων, ώστε 
να συμβάλει ουσιαστικά στην 
αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας. 
Η κυβέρνηση ξεκίνησε, έτσι, με την 
αντίληψη ότι τα δημόσια έργα, πέρα 
από την υποδομή που δημιουργούν 
για την ανάπτυξη, εξασφαλίζουν τον 
απαραίτητο κοινωνικό εξοπλισμό για 
μια ανθρώπινη και υγιεινή διαβίωση, 
καθώς και για την ανάπτυξη του 
εθνικού προϊόντος και την εξασφά
λιση απασχόλησης στο τεχνικό και 
εργατικό δυναμικό της χώρας.

Η στρατηγική της κυβέρνησης 
στον τομέα των δημοσίων 
έργων συνίστατατ.

Ο Στο μακροπρόθεσμο σχεδίασμά 
και την εφαρμογή προγραμμά
των έργων, που θα συμβάλουν 
αποφασιστικά στην αξιοποίηση 
του φυσικού και ανθρώπινου 
δυναμικού και στην αυτοδύ
ναμη ανάπτυξη της χώρας.

Ο Στη διαμόρφωση και εφαρμογή 
μιας ενιαίας πολιτικής σ ’ ολό
κληρο τον κατασκευαστικό 
τομέα, ώστε να εναρμονίζεται 
με τη νέα κοινωνική και εθνική 
αναπτυξιακή πορεία.

Ο Στην εξυγίανση και στον εκσυγ
χρονισμό της διαδικασίας παρα
γωγής των δημοσίων έργων, 
ώστε να αλλάξουν οι παραγω
γικές σχέσεις που υπήρχαν 
μέχρι σήμερα στον τομέα των 
κατασκευών και να εξασφαλι
στεί ο κοινωνικός τους έλεγχος.

Ο Στην εξυγίανση, τον εκσυγχρο
νισμό, την επιστημονική ανα
βάθμιση, τον εκδημοκρατισμό 
και τις νέες μορφές διοίκησης, 
ώστε η εκτέλεση των έργων 
να βασιστεί στους κοινωνικούς



φορείς, με στόχο την αύξηση 
της παραγωγικότητας και τη 
σωστή και ποιοτική εφαρμογή 
της.

Ο Στην οργάνωση της αντισεισμι
κής άμυνας της χώρας, στην 
αξιοποίηση και ανάπτυξη του 
τεχνικού δυναμικού, την προ
ώθηση της κατασκευαστικής 
δραστηριότητας του ελληνικού 
τεχνικού δυναμικού στο εξωτε
ρικό, την καταγραφή και 
αξιοποίηση του μηχανικού 
εξοπλισμού που υπάρχει στη 
χώρα και την προώθηση της 
εφαρμοσμένης έρευνας στον 
κατασκευαστικό τομέα.

Μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής 
αυτής, το Υπουργείο Δημοσίων 
Εργων, επειδή δεν υπήρχαν οι προ
ϋποθέσεις κατασκευής νέων έργων, 
αναγκάστηκε να εκτελέρει ή να 
αποπερατώσει ημιτελή έργα του 
παρελθόντος, αμφίβολης σκοπιμότη
τας, που θα απαιτούσαν δαπάνες 
125 δισ. δραχμών. Στην ενέργεια 
αυτή προέβη για να μη δημιουργη- 
θούν προβλήματα ανεργίας και να μη 
προκληθούν έτσι κοινωνικές ανα
στατώσεις. Επίοης, για να μη μείνουν 
αναξιοποίητοι οι πόροι, που είχαν ήδη 
επενδυθεί, οτα εκτελούμενα έργα.

Παράλληλα, όμως, το Υπουργείο 
Δημοσίων ' Εργων προχώρησε στη 
σύνταξη πενταετούς προγράμματος 
δημοσίων έργων και προετοίμασε 
τις διαδικασίες (σχεδιασμοί -  μελέ
τες -  απαλλοτριώσεις) για την έναρξη 
κατασκευής νέων έργων. Ταυτό
χρονα, προχώρησε στη διαμόρφωση 
νέου θεσμικού πλαισίου κατασκευής 
δημοσίων έργων, με βαθιές θεσμικές 
και δομικές αλλαγές.

Το έργο της διετίας
' Ετσι,, παρόλες τις δεσμεύσεις του 

παρελθόντος, το έργο που συντελέ- 
στηκε στα δύο χρόνια όχι μόνο είναι 
σημαντικό, αλλά και δημιουργεί την 
απαραίτητη υποδομή για την αυτοδύ
ναμη, ισόρροπη και αποκεντρωμένη 
ανάπτυξη της χώρας και βελτιώνει 
την ποιότητα της ζωής των κατοίκων.

Γ ια να γίνουν δρόμοι, λιμάνια, 
αεροδρόμια, εγγειοβελτιωτικά 
έργα, υδρεύσεις, αποχετεύσεις 

και βιολογικοί καθαρισμοί, διατέθηκαν 
στη διετία 82-83 120 δισ. δραχμές, 
ποσό διπλάσιο από το αντίστοιχο 
της προηγούμενης διετίας.

Σ ήμερα κατασκευάζονται συνο
λικά σ' όλη τη χώρα πάνω από

10.000 δημόσια έργα, ενώ στη

διετία δημοπρατήθηκαν νέα έργα 
ύψους 100 δισεκ. δραχμών. Και είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό ότι τα έργα αυτά 
δεν είναι ευκαιριακά, ούτε επιλογές 
κάποιων τεχνοκρατών στα γραφεία 
της Αθήνας. Είναι άμεσες επιλογές 
του ίδιου του λαού στο χωριό και 
την πόλη, στην επαρχία και το νομό, 
ο' ολόκληρη τη χώρα.

Το Υπουργείο Δημοσίων Έργων 
προχωρεί σήμερα, στα πλαίσια του 
πενταετούς, στην κατασκευή ενός 
ολοκληρωμένου δικτύου αυτοκινητό
δρομων και βασικών οδικών αρτηριών, 
λιμανιών και αεροδρόμιων, που 
δημιουργούν ένα σύγχρονο και 
ασφαλές δίκτυο μεταφορών, εξασφα
λίζουν ικανοποιητική σύνδεση όλων 
των περιοχών της χώρας και συμβάλ
λουν στην αποκέντρωση και την 
περιφερειακή ανάπτυξη.

ιδικότερα, έχει ξεκινήσει 
η τμηματική κατασκευή αυτοκι
νητόδρομου στο συγκοινωνιακό 

άξονα Βορρά -  Νότου (Εύζωνοι -  
Θεσσαλονίκη -  Αθήνα -  Κόρινθος -  
Καλαμάτα), η κατασκευή του μεγάλου 
έργου της σήραγγας Κατάρας στην 
Πίνδο για τη σύνδεση της Δυτικής 
με την Ανατολική Ελλάδα και η ανα- 
κατασκευή του βασικού εθνικού δρό
μου Θεσσαλονίκης -  Αλεξανδρού
πολης -  τουρκικών συνόρων.

Παράλληλα το Υπουργείο Δημοσίων 
Εργων προχωρεί στην κατασκευή 
μιας σειράς άλλων σημαντικών έργων 
οδοποιίας, σε παρακάμψεις και έργα 
κυκλοφοριακής υποδομής σε μεγάλο 
αριθμό πόλεων της χώρας, στη 
βελτίωση εκατοντάδων χιλιομέτρων 
άλλων βασικών δρόμων και σε ευρύ
τατο πρόγραμμα συντήρησης του 
οδικού δικτύου που είχε σχεδόν 
παντελώς παραμεληθεί.

Σ τα πλαίσια αυτά, 37 νέα μεγάλα 
έργα συνολικού προϋπολογι
σμού 50 δισ. δραχμών έχουν 

ήδη ξεκινήσει να κατασκευάζονται 
ή έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία 
(μελέτες, απαλλοτριώσεις κ.λπ.) και 
αρχίζει η κατασκευή τους στους 
προσεχείς μήνες.

Παράλληλα, προωθούνται εντατικά 
και όλα τα συνεχιζόμενα έργα με 
αυξημένους ρυθμούς χρηματοδό
τησης. ' Ηδη, οι επενδύσεις για έργα 
εθνικής οδοποιίας αυξήθηκαν από 
6 δισ. δραχμές το 1981, σε 11 δισ. 
το 1983, με στόχο να φθάοουν τα 20 
δισ. στα επόμενα χρόνια. Αντίστοιχα, 
για τη συντήρηση του οδικού δικτύου, 
διατέθηκαν 3.3 δισ. δραχμές το 1983 
έναντι 1.8 δισ. το 1981.

Συνολικά, με τα έργα που εκτε- 
λούνται το 1983, κατασκευάζονται 
362 χιλιόμετρα νέων οδών, 11 γέφυ
ρες και βελτιώσεις σε τμήματα οδών 
μήκους 680 χιλιομέτρων.

Βελτιώνεται ταυτόχρονα και 
επεκτείνεται στα πλαίσια του περι
φερειακού προγράμματος με εντατικό 
ρυθμό το επαρχιακό οδικό δίκτυο 
της χώρας, ώστε να ασφαλτοστρωθεί 
στο μεγαλύτερο του τμήμα και να 
εξασφαλιστεί η σύνδεση και με τα πιο 
απομακρυσμένα χωριά της Ελλάδας.

Εκσυγχρονίζονται και επεκτείνονται 
επίσης τα μεγάλα λιμάνια και αερο
δρόμια της χώρας και κατασκευά
ζονται νέα σε πολλά από τα νησιά 
μας για να λυθούν τα χρόγια συγκοι
νωνιακά τους προβλήματα.

Για την ανάπτυξη της γεωργικής 
εκμετάλλευσης, εξάλλου, κατασκευά
ζονται μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα 
από τον ' Εβρο ως την Κρήτη, με 
στόχο να εξασφαλιστεί μέσα σε μια 
πενταετία η άρδευση 1.000.000 νέων 
στρεμμάτων καλλιεργήσιμης γης.

Αθήνα: Ανθρώπινη πόλη
Παράλληλα πληθώρα σημαντικών 

έργων ύδρευσης και αποχέτευσης 
εκτελούνται σε μεγάλες και μικρές 
πόλεις και σε χωριά από δημοτικές 
και κοινοτικές επιχειρήσεις.

Σ το Λεκανοπέδιο Αττικής, για 
πρώτη φορά γίνεται συντονι
σμένη και προγραμματισμένη 

προσπάθεια στα πλαίσια του ρυθμι
στικού, για την επίλυση των 
οξυμμένων κυκλοφοριακών και περι
βαλλοντολογιών προβλημάτων της 
πρωτεύουσας, ώστε να ξαναγίνει 
η Αθήνα μια ανθρώπινη πόλη.

Κατασκευάζονται μια σειρά από 
σημαντικά έργα οδοποιίας που δια
μορφώνουν, με τρεις κυκλοφοριακούς 
δακτύλιους και ακτινικές αρτηρίες, 
σύστημα παράκαμψης του κέντρου 
και ολόκληρου του Λεκανοπέδιου.

Στο πρόγραμμα του 1983 έχουν 
ενταχθεί και εκτελούνται 30 βασικά 
συγκοινωνιακά έργα, προϋπολογισμού 
8 δισ., ενώ το συνολικό πρόγραμμα 
των έργων που προβλέπονται στο 
πενταετές ξεπερνάει τα 30 δισ. 
δραχμές.

Παράλληλα προχωρεί με ταχύ 
ρυθμό το έργο εκουγχρονισμού της 
φωτεινής σηματοδότησης της 
Αθήνας, προϋπολογισμού περίπου 
600 εκατ. δραχμών, που θα λειτουρ
γήσει στις αρχές 1984.



Στο Λεκανοπέδιο υλοποιείται 
επίσης ευρύτατο πρόγραμμα έργων 
αποχέτευσης ακαθάρτων, όμβριων και 
αντιπλημμυρικής προστασίας, που 
αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής και 
αντιμετωπίζουν τα χρόνια οξυμμένα 
προβλήματα μεγάλων περιοχών του 
Λεκανοπέδιου. Ιδιαίτερη προτεραιό
τητα δίνεται στις μέχρι -σήμερα 
εγκαταλειμμένες και υποβαθμισμένες 
περιοχές (Νίκαια, Δραπετσώνα, Κορυ
δαλλός κ.λπ.)

Θεσμικές αλλαγές
Με το νέο θεσμικό πλαίσιο κατα

σκευής δημοσίων έργων, που κατατί
θεται σύντομα στη Βουλή, εξυγιαί- 
νεται το κύκλωμα παραγωγής έργων, 
εξασφαλίζεται η διαφάνεια στις διαδι
κασίες, κατοχυρώνεται η λαϊκή 
συμμετοχή και διασφαλίζεται η σωστή 
διαχείριση των δημοσίων πόρων και 
της ποιοτικής και έγκαιρης εκτέλεσης 
των έργων.
Ο Γίνεται πράξη η αποκέντρωση 

(Π.Δ. 576/82) στη διαδικασία 
παραγωγής των δημοσίων 
έργων.

Ο Ιδρύθηκε ο Οργανισμός Αντι
σεισμικού Σχεδιασμού και Προ
στασίας, που προωθεί τις απα
ραίτητες διαδικασίες για την 
αντισεισμική άμυνα της χώρας.

Ο Ιδρύθηκε η Ελληνική Κρατική 
Εταιρεία Τεχνικών Έργων, για 
την προώθηση και εποπτεία της 
δραστηριότητας του ελληνικού 
τεχνικού δυναμικού στο εξω
τερικό.

Ο Οργανώνεται σε νέες βάσεις 
το Υπουργείο Δημοσίων ' Εργων.

ΑΝΟΔΙΚΗ 
ΠΟΡΕΙΑ ΠΑΡΑ 

ΤΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ

ΚΡΙΣΗ
Η ναυτιλιακή κρίση των τελευταίων 

ετών δημιούργησε τεράστια προβλή
ματα απασχόλησης. Η Κυβέρνηση 
της Αλλαγής έλαβε τα απαραίτητα 
μέτρα για την αντιμετώπισή τους. 

Ήδη:
Ο Καθιερώθηκε με νόμο ανώτατο 

όριο παραμονής των ναυτικών 
στο πλοίο από 7,5 μέχρι 9,5 
μήνες, ανάλογα με την περιοχή 
που ταξιδεύουν. Με την ανα
κύκλωση αυτή των πληρωμάτων 
υπήρξαν θετικά αποτελέσματα 
στην αντιμετώπιση της 
ανεργίας.

Ο Καθιερώθηκε ο θεσμός της 
επιδότησης των ανέργων ναυτι
κών και αναδιοργανώθηκε το 
Γοαφείο Εύρεσης Εργασίας.

Ο Αυξήθηκαν κατά 29% το 1982 
και κατά 17% το 1983, οι μισθοί 
των ναυτικών που υπηρετούν 
στα ποντοπόρα πλοία. Στα ίδια 
ποσοστά κυμάνθηκαν και 
οι αυξήσεις που δόθηκαν στους 
ναυτικούς που υπηρετούν 
στους άλλους κλάδους της 
ελληνικής ναυτιλίας.

Ο Καταβλήθηκε το ποσό των 70 
εκατομμυρίων δραχμών σε 318 

Έλληνες και 231 αλλοδαπούς

ναυτικούς, που επαναπατρίστη- 
καν και εγκαταλείφθηκαν από 
27 ελληνικά πλοία, ως κεφάλαιο 
ανεργείας και ασθένειας.

Ο Αυξήθηκαν κατά 18%, αναδρο
μικά, από 1.10.1981 οι συντά
ξεις του Ναυτικού Απομαχικού 
Ταμείου, καθώς επίσης και το 
κατώτερο όριο αυτών από
10.000 σε 13.000 δραχμές 
το μήνα.

Ο Θεσπίστηκε η ελεύθερη εκλογή 
ιατρού από τους ασφαλισμέ
νους του Οίκου Ναύτου.

Ο Αυξήθηκαν κατά 25%.και 28% 
αντίστοιχα οι εφάπαξ παροχές 
του Ταμείου Προνοίας Αξιωμα
τικών Εμπορικού Ναυτικού 
και Ταμείου Προνοίας κατωτέ
ρων πληρωμάτων Ε.Ν. Για το 
1983 οι εφάπαξ παροχές των 
δύο Ταμείων αυξήθηκαν κατά 
20% .

Ο Καθιερώθηκε για πρώτη φορά 
ο θεσμός του οικογενειακού 
επιδόματος.

Ο Ιδρύθηκε και άρχισε να λει
τουργεί η Δημόσια Σχολή 
Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών 
Εμπορικού Ναυτικού για τη 
φοίτηση των υποψηφίων 
Πλοιάρχων και Μηχανικών Β ' 
τάξης.

Ο Κυρώθηκε η Διεθνής Σύμβαση 
για την πρόληψη της ρύπανσης 
της θάλασσας από τα πλοία.

Ο Υψώθηκε η ελληνική σημαία 
σε 391 πλοία χωρητικότητας

6.185.653 κόρων.



Η ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ  
ΠΟΛΠΊΚΗ,ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ 

ΚΑΙ ΊΉ̂ Ι ΕΙΡΗΝΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ

ΣΧΕΣΕΙΣ
Διασφάλιση της 

εθνικής 
ανεξαρτησίας 

και της ειρήνης
Η Ελλάδα, στον τομέα των εξωτε

ρικών σχέσεων, στη διετία που 
πέρασε, έχει φωνή, ανεξάρτητη 
γνώμη και βούληση. Αγωνίζεται για 
ειρήνη. Αντιμάχεται τον πυρηνικό 
όλεθρο. Αφυπνίζει τις συνειδήσεις 
ηγετών και λαών. Είναι φίλη προς 
όλους. Φίλη, όμως, με ανεξαρτησία, 
με κυριαρχία, με ισοτιμία.

Τα θέματα, που αφορούν την 
εθνική ανεξαρτησία δεν αποτελούν 
πλέον θέμα διαπραγμάτευσης με 
τρίτες χώρες, όποιες και αν είναι 
αυτές. Η σοσιαλιστική κυβέρνηση 
της Ελλάδας αποφασίζει για τις 
σχέσεις της με τις άλλες χώρες, 
έχοντας σαν κύριο μέλημά της την 
εξυπηρέτηση των συμφερόντων του 
λαού, δηλαδή, των πραγματικών 
εθνικών συμφερόντων. Αυτή η αρχή 
διέπει τις σχέσεις της χώρας με τις 
ΗΠΑ, με την ΕΟΚ, το ΝΑΤΟ, την 
Τουρκία,τις σοσιαλιστικές χώρες.

το θέμα της έξαρσης του αντα
γωνισμού των εξοπλισμών, 
η θέση της ελληνικής κυβέρ

νησης είναι σαφής. Η ισορροπία 
δυνάμεων δεν πρέπει σε καμιά περί
πτωση ν' αναζητηθεί στη φόρμουλα 
των νέων εξοπλισμών, αλλά στη 
μείωση και στον έλεγχό τους, μέσω 
διαπραγματεύσεων, όπως αυτές που 
διεξάγονται στη Γενεύη και τη Βιένη.

Πάνω στη βάση αυτή, η ελληνική 
κυβέρνηση πήρε σταθερή θέση 
ενάντια στην εγκατάσταση νέων 
πυραύλων, στην Ευρώπη, όπως 
οι «Πέρσινγκ» και «Κρουζ», και δια
μόρφωσε γενικότερα μια ενεργό πολι
τική συμβολής στον αγώνα για τη 
μείωση και τον έλεγχο των εξοπλι

σμών -  από την έκβαση του οποίου 
διακυβεύεται ουσιαστικά η τύχη 
ολόκληρης της ανθρωπότητας.

Μέσα στο ίδιο πνεύμα εντάσσεται, 
επίσης, η πρωτοβουλία που ανάλαβε 
η ελληνική κυβέρνηση για την προ
ώθηση της ιδέας των αποπυρηνικο
ποιημένων Βαλκανίων, μια ιδέα που 
κατακτά, επίσης, έδαφος. Μέσα στο 
ίδιο πνεύμα, τέλος, η ελληνική 
κυβέρνηση πρότεινε την αναβολή της 
εγκατάστασης των πυραύλων «Πέρ- 
σινγκ» και «Κρουζ» στην Ευρώπη, 
για να δοθεί ένα πρόσθετο χρονικό 
περιθώριο στις διαπραγματεύσεις 
της Γενεύης.

Π έρα από τις θέσεις αυτές
η ελληνική κυβέρνηση πιστεύει 
ότι το πρόβλημα της ειρήνης, 

ιδιαίτερα μετά τις σημερινές διαστά
σεις, δεν μπορεί να είναι υπόθεση, 
ούτε μόνο των υπερδυνάμεων και 
των άλλων πυρηνικών δυνάμεων, 
ούτε μόνο των εμπειρογνωμόνων και 
των διπλωματών. Είναι, ταυτόχρονα, 
υπόθεση και όλων των χωρών, μικρών 
και μεγάλων, και κυρίως είναι υπόθεση 
των λαών. ΓΓ αυτό η κυβέρνηση 
υποστηρίζει τα κινήματα της ειρήνης, 
γιατί πιστεύει ότι μπορούν να διαδρα
ματίσουν θετικό ρόλο στην ευαισθη- 
τοποίηοη της διεθνούς κοινής 
γνώμης, πάνω στο μέγεθος και στην 
πραγματικότητα της απειλής του 
πυρηνικού ολέθρου.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΠΡΟΕΔΡΙΑ 
ΤΗΣ ΕΟΚ

Η ελληνική προεδρία έδωσε μια 
νέα διάσταση στην ΕΟΚ, καθώς 
εκλήθη να διαδραματίσει έναν πρωτα
γωνιστικό ρόλο στις διαδικασίες οικο
νομικής και κοινωνικής αναμόρφωσης 
της Κοινότητας και να συντονίσει σε 
διεθνές επίπεδο την πολιτική των 
Δέκα. ’ Ετοι, τόσο στον καθαρά κοινο
τικό τομέα, όσο και στα πλαίσια της 
ευρωπαϊκής πολιτικής συνεργασίας, 
η ελληνική προεδρία υιοθέτησε προ

ωθημένες θέσεις και ανάπτυξε 
σημαντικές πρωτοβουλίες, αναι
ρώντας, πολλές φορές, κατεστη
μένες αντιλήψεις στον ευρωπαϊκό 
χώρο και προκαλώντας ποικίλες αντι
δράσεις.

Σ τον καθαρά κοινοτικό τομέα, 
η ελληνική προεδρία προετοι
μάζει -  με βάση την εντολή 

που της δόθηκε στη διάσκεψη της 
Στουτγάρδης -  προτάσεις για τη 
μελλοντική χρηματοδότηση της Κοι
νότητας (ίδιοι πόροι). Τα αποτελέ
σματα αυτής της προσπάθειας θα 
είναι καθοριστικά για το μελλοντικό 
χαρακτήρα και την οικονομική επι
βίωση της Κοινότητας. Στόχος της 
ελληνικής προεδρίας είναι όπως 
οι προτάσεις της επιτύχουν τη σύγ
κλιση των οικονομιών των κρατών -  
μελών, την άμβλυνση των ανισοτήτων 
μεταξύ τους και τη δυνατότητα 
μιας νέας θεώρησης των οικονομικών 
συσχετισμών στο εσωτερικό της ΕΟΚ.

Σ το χώρο της ευρωπαϊκής
πολιτικής συνεργασίας οι ελλη
νικές θέσεις εμφορούνται από 

την προσήλωση της κυβέρνησης 
του ΠΑΣΟΚ στην παγίωση της 
διεθνούς ειρήνης και στην ανάγκη 
μιας δικαιότερης διεθνούς τάξης 
πραγμάτων. Με γνώμονα τις αρχές 
αυτές, η ελληνική κυβέρνηση, συμ
μετέχοντας στις διαδικασίες της 
ευρωπαϊκής πολιτικής συνεργασίας, 
έχει υιοθετήσει θέσεις διαφορετικές 
από τους άλλους εταίρους ιδιαίτερα 
στα θέματα που αφορούν τις σχέσεις 
Ανατολής -  Δύσης. Σε μια περίοδο, 
όμως, αναβίωσης του ψυχροπολε
μικού κλίματος στις διεθνείς 
σχέσεις -  κλίμα που δεν έχει αφήσει 
ανεπηρέαστο και τον ευρωπαϊκό 
χώρο -  είναι επόμενο θέσεις και 
αντιλήψεις για τη διεθνή πολιτική, 
όπως αυτές που υποστηρίζει το 
ΠΑΣΟΚ να συναντούν την αντίθεση 
των παραγόντων εκείνων που εξυπη
ρετούνται από το διπολικό αυτό 
διεθνές σχήμα.

Μέσα στο πλαίσιο των διακηρυγμέ
νων αυτών αρχών του ΠΑΣΟΚ περι
λαμβάνονται:
α. Η επιστολή που απεύθυνε 

η ελληνική προεδρία προς τους



άλλους εταίρους της στις 13 
Αυγούστου, προτείνοντας την 
αναβολή της εγκατάστασης των 
πυραύλων «Πέρσινγκ» και 
«Κρουζ» στην Ευρώπη, προκει- 
μένου να διευκολυνθούν οι δια
πραγματεύσεις της Γενεύης.

β. Το έντονο ενδιαφέρον της για 
το θέμα του Λιβάνου και γενι
κότερα την κρίση της Μέσης 
Ανατολής. Η ελληνική προεδρία 
υποστήριξε την ανεξαρτησία 
του Λιβάνου και την αποχώρηση 
των ξένων στρατευμάτων, απο- 
σκοπώντας στην εξάλειψη των 
εστιών έντασης. Στο πλαίσιο 
αυτό η Ελλάδα πρότεινε την 
ενημερωτική περιοδεία της 
προεδρίας στην περιοχή.

γ. Το ενδιαφέρον που έδειξε 
η ελληνική προεδρία στο θέμα 
της Κεντρικής Αμερικής, υπο
στηρίζοντας τις πρωτοβουλίες 
της ομάδας των χωρών της 
Κονταδόρας για ειρηνική επί
λυση της κρίσης με βάση την 
αρχή της μη επέμβασης και της 
αυτοδιάθεσης των λαών. Στο 
πλαίσιο της πολιτικής αυτής, 
η ελληνική προεδρία πρό- 
τεινε την αποστολή αντιπροσω
πείας της ΕΟΚ στις χώρες της 
περιοχής, με σκοπό την επιτό
πια συγκέντρωση πληροφοριών 
για την πληρέστερη ενημέρωση 
των Δέκα, προκειμένου να υπο
βοηθήσουν στην επίλυση των 
προβλημάτων της περιοχής.

δ. Σε άλλα θέματα η ελληνική 
προεδρία ανάπτυξε πρωτοβου
λίες προτείνοντας νέες ιδέες, 
όπως την αύξηση της οικονομι
κής βοήθειας προς τις χώρες 
της Κεντρικής Αμερικής, μια 
διαφορετική αντίληψη βορρά- 
νότου κ.λπ. Η ελληνική προ
εδρία στην ευρωπαϊκή πολιτική 
συνεργασία, δεν υπάρχει αμφι
βολία, υπήρξε μέχρι στιγμής 
γενικά θετική, παρόλες τις αντι
δράσεις που προκάλεσαν σε 
ορισμένους εταίρους μας 
μερικές από τις ελληνικές 
πρωτοβουλίες. Γεγονός είναι 
ότι η φωνή της Ελλάδας απο
τελεί μια φωνή αισιοδοξίας 
και πίστης για μια άλλη αντί
ληψη τόσο του ρόλου της 
ευρωπαϊκής πολιτικής συνεργα
σίας, όσο και της διεθνούς 
πολιτικής.

ε. Άμεση φροντίδα της κυβέρνη
σης της Αλλαγής ήταν η επα

νατοποθέτηση του θέματος 
των σχέσεων Ελλάδας και ΕΟΚ 
με στόχο: Τη διερεύνηση των 
δυνατοτήτων βελτίωσης των 
σχέσεων αυτών, ώστε να υπάρ
ξουν ρυθμίσεις που να λαμβά
νουν υπόψη τις ιδιαιτερότη
τες της ελληνικής οικονομίας.

Για το σκοπό αυτό η ελληνική 
κυβέρνηση υπόβαλε μνημόνιο 
στο Συμβούλιο της ΕΟΚ, το 
Μάρτη του 1982, με τις ελλη
νικές απόψεις, που συζητήθηκε 
ευρύτατα στα αρμόδια όργανα 
της Κοινότητας.

Η απάντηση της ΕΟΚ στο 
μνημόνιο κρίθηκε σαν θετική 
γιατί δέχτηκε την ανάλυση, τις 
ιδιαιτερότητες και την ανάγκη 
δραστικών μέτρων για την αντι
μετώπιση των ελληνικών προ
βλημάτων. Ενθαρρυντικές, 
εξάλλου, κρίθηκαν και οι θέσεις 
της ΕΟΚ σ ’ ό,τι αφορά τη 
χρηματοδοτική στήριξη.

Ωστόσο η οριστική θέση της 
ελληνικής κυβέρνησης δεν 
μπορεί να διαμορφωθεί παρά 
μόνο μετά τη συγκεκριμενο
ποίηση των προτάσεων της 
Κοινότητας σε σχέδια Κανονι
σμών, που να προσδιορίζουν το 
μέγεθος και το χαρακτήρα των 
ενισχύσεων και μετά την 
έκφραση της πολιτικής βούλη
σης του Συμβουλίου για την 
έγκρισή τους.

Η ΑΠΟΜΑ
ΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ 

ΒΑΣΕΩΝ
Υπογράφτηκε και επικυρώθηκε 

από τη Βουλή, η συμφωνία απο
μάκρυνσης των αμερικανικών βάσεων 
από την Ελλάδα.

Το καθεστώς των βάσεων λήγει 
το 1988, δηλαδή ύστερα από μια 
πενταετία, με γραπτή προειδοποίηση, 
που θα δοθεί πέντε μήνες πριν από 
την ημερομηνία που θα επέλθει 
ο τερματισμός.

Σ ε αντίθεση με όλες τις άλλες 
συμφωνίες του είδους αυτού, 
προηγούμενες και ισχύουσες, 

υπάρχει αρχή και τέλος. Αρχή, που 
επέρχεται με την ανταλλαγή των 
κυρωτικών εγγράφων, και τέλος, που 
επέρχεται με την έγγραφη ειδοποίη

ση, χωρίς ανανεώσεις ή αναθεωρή
σεις.

Η συμφωνία για την απομάκρυνση 
των βάσεων, αποτελείται από την 
κύρια συμφωνία, το παράρτημα και 
δυο επιστολές που ανταλλάγησαν 
μεταξύ των δυο κυβερνήσεων. Και τα 
τρία κείμενα είναι νομικά ισοδύναμα 
και εξίσου δεσμευτικά.

Δεν υπάρχουν μυστικά πρωτόκολλα 
ή μυστικές συμφωνίες. Και όπως 
τόνισε ο πρωθυπουργός Ανδρέας 
Παπανδρέου, η νέα συμφωνία εκφρά
ζει για πρώτη φορά, την ισοτιμία της 
χώρας μας, η οποία διαπραγματεύ- 
θηκε επί ίσοις όροις με τις Ηνωμένες 
Πολιτείες και αποτελεί δείγμα ότι 
έχει κατακτηθεί σε μεγάλο βαθμό 
η εθνική ανεξαρτησία.

Η συμφωνία, επίσης, αποσυνδέ
θηκε τελείως από την αντίληψη 
ότι οι βάσεις εξυπηρετούν τα 

συμφέροντα του ΝΑΤΟ, ενώ επιτυγ
χάνεται η δέσμευση των Ηνωμένων 
Πολιτειών ότι οι δραστηριότητες των 
βάσεων είναι μόνο για αμυντικούς 
σκοπούς.

Με τη συμφωνία, εξάλλου, δίνεται 
το δικαίωμα στην Ελλάδα, ανά πάσα 
στιγμή, να επιβάλει περιοριστικά 
μέτρα, κατά την απόλυτη κρίση της, 
και να αναστείλει οποιαδήποτε 
δραστηριότητα σε περίπτωση έκτα
κτης ανάγκης.

Τέλος, για πρώτη φορά:
Ο Αναγνωρίζεται συμβατικά 

η υποχρέωση των Αμερικανών 
να δώσουν βοήθεια (δηλαδή 
δάνειο), έναντι των βάσεων, 
ώστε να τηρείται η στρατιωτική 
ισορροπία στην περιοχή.

Ο Δεσμεύονται οι Ηνωμένες 
Πολιτείες να τηρήσουν την 
προβλεπόμενη από την τροπο
λογία Μαγκόβερν αναλογία του 
επτά προς δέκα.

Ο Καταργείται η ετεροδικία που 
ίσχυε με τη συμφωνία του 
1956.

Ο Καταργούνται όλες οι αντί
θετες συμφωνίες, δηλαδή το 
μυστικό παράρτημα της συμφω
νίας του 1953, καθώς και 
αριθμός των 108 άλλων συμφω
νιών.

ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
ΘΕΜΑ

Η παράνομη ανακήρυξη του «κρά-



τους» Ντενκτάς και η άμεση αναγνώ
ρισή του από την τουρκική κυβέρνηση 
αποτέλεσε νέα κατάφωρη παραβίαση 
όλων των συμφωνιών και των αποφά
σεων των Ηνωμένων Εθνών.

Η κυβέρνηση της Αλλαγής μπροστά 
σ' αυτή την εξέλιξη διαδήλωσε την 
απόφασή της να μη δεχτεί τετελε
σμένα γεγονότα. ' Ηδη, έλαβε, και 
υπό την ιδιότητά της ως εγγυήτριας 
δύναμης, όλα τα απαραίτητα μέτρα 
και προέβη σ' όλες τις αναγκαίες 
ενέργειες για τη διατήρηση της ανε
ξαρτησίας και κυριαρχίας της Κύπρου 
και για την αποκατάσταση της ενότη
τας της Κυπριακής Δημοκρατίας στα 
πλαίσια των αποφάσεων των Ηνωμέ
νων Εθνών.

Γ ια την υλοποίηση του στόχου 
αυτού η ελληνική κυβέρνηση, 
προσέφυγε στο Συμβούλιο 

Ασφαλείας και εξαπέλυσε μια 
χωρίς προηγούμενο διπλωματική επί
θεση σ' ολόκληρο τον κόσμο για την 
ανατροπή της απόφασης του 
Ντενκτάς, την καταδίκη και την 
απομόνωσή του.

Η διεθνής κατακραυγή για την 
παράνομη και αυθαίρετη ενέργεια 
του Ντενκτάς έχει κορυφωθεί.
Η Τουρκία παράμεινε διεθνώς έκθε
τη και αποδίνεται σ' αυτήν ολόκληρη 
η ευθύνη για τα γεγονότα, που δυνα
μίτισαν το διάλογο και υπονόμευσαν 
την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμ
ματέα του Ο.Η.Ε.

Η ελληνική κυβέρνηση από την 
πρώτη στιγμή υποστήριξε ανεπιφύλα
κτα την αρχή της πρωτοβουλίας του 
κ. Κουεγιάρ, συμφώνησε με τη μεθο
δολογία και υπόβαλε απαντήσεις επί 
της ουσίας των προτάσεων, που 
χαρακτηρίστηκαν, από τη Γραμματεία 
των Ηνωμένων Εθνών, σαν θετικές 
και εποικοδομητικές.

Η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί ότι 
αν η Διεθνής Κοινότητα υποκύψει 
τώρα στην πολιτική των απειλών 
και των τετελεσμένων γεγονότων, 
τούτο θα έχει σαν αποτέλεσμα τη 
διατάραξη της διεθνούς έννομης 
τάξης, ενώ θα προσθέσει νέα επικίν
δυνα προηγούμενα. Ειδικότερα, θα 
δημιουργήσει μια καινούρια κρίση 
για την ειρήνη στην ευαίσθητη αυτή 
περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσο
γείου.

ΙΓΙΑΜΙΑ ΑΝΕΞΑΡ 
ΤΗΤΗ ΕΘΝΙΚΗ

Με στήριγμα την ομοψυχία λαού

και στρατού, η κυβέρνηση μέσα στη 
διετία έθεσε τα θεμέλια μιας Εθνικής 
Αμυντικής Πολιτικής, που θωρακίζει 
αποτελεσματικά την πατρίδα μας 
ενάντια σε οποιαδήποτε ξένη επιβου
λή και κατοχυρώνει την ειρήνη.
Πρώτο μέλημα για το σκοπό αυτό 
υπήρξε η έμφαση στην υψηλή ετοι
μότητα και στο αξιόμαχο των ενόπλων 
δυνάμεων, καθώς επίσης ο συνεχής 
εκσυγχρονισμός των στρατιωτικών 
μέσων, η διαφοροποίηση των πηγών 
εξοπλισμού και η ανάπτυξη μιας 
σύγχρονης ελληνικής πολεμικής 
βιομηχανίας.

Σ υγκεκριμένα, στον τομέα του 
σχεδιασμού υπήρξε αλλαγή 
του δόγματος. Έγινε, δηλαδή, 

στροφή από τον επισκευαστικό -  
συμπληρωματικό ρόλο στα πλαίσια 
του ΝΑΤΟ σε κατασκευαστική κατεύ
θυνση, ώστε η πολεμική βιομηχανία 
να συμβάλει αποφασιστικά στη μείωση 
της εξάρτησης και στη βελτίωση της 
αμυντικής ετοιμότητας της χώρας.

Παράλληλα, έγινε ένταξη της πολε
μικής βιομηχανίας στην ενιαία εθνική 
αναπτυξιακή διαδικασία. Στους τομείς 
του προγραμματισμού και προμη
θειών, έγινε μελέτη των αναγκών 
κάθε κλάδου των ενόπλων δυνάμεων, 
καθώς και σχετική ιεράρχηση, ενώ 
καθιερώθηκε ο θεσμός των αντισταθ
μιστικών ωφελημάτων στις προμή
θειες των ενόπλων δυνάμεων, που 
αποτελεί σήμερα βασικό κριτήριο για 
την επιλογή ενός οπλικού συστή
ματος.
Τα επιτεύγματα

Σημαντικό κατασκευαστικό έργο 
πραγματοποιήθηκε στο σύνολο της 
πολεμικής βιομηχανίας. Μεταξύ των 
βασικών επιτευγμάτων ήταν η κατα
σκευή του υπερσύγχρονου αντιαερο
πορικού συστήματος ΑΡΤΕΜΙΣ 30, 
που υπήρξε προϊόν της ελληνικής 
ερευνητικής προσπάθειας.

Σ τις περισσότερες πολεμικές 
βιομηχανίες, εξάλλου, σημειώ
θηκαν σημαντικές θετικές 

εξελίξεις.

Ειδικότερα, η κοινωνικοποιημένη 
ΠΥΡΚΑΛ αύξησε κατά 48% την παρα
γωγή της στο πρώτο εξάμηνο της 
λειτουργίας της και μείωσε κατά 2,5 
διατα χρέη της. Η ζημιά των 236,5 
εκατ. το 1980 στην ελληνοποιημένη 
πλέον ΣΤΑΓΙΕΡ έγινε κέρδος 412 
εκατ. το 1982. Οι εκτιμήσεις για το 
1983 είναι 900 εκατ. κέρδος. Τα 
καθαρά κέρδη της εταιρίας ΕΒΟ 
παρουσίασαν αύξηση 18% μεταξύ των 
δυο ετών, ενώ παράλληλα οι εξαγω
γές, από 238 εκατ. δρχ. το 1980,

ΑΜΥΝΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ανέρχονται σε 3.124 εκ. δρχ. στη 
διάρκεια του α' οκτάμηνου του 1983.

Υπήρξαν παράλληλα και συναλ
λαγματικά οφέλη. ' Ετσι, εξασφαλί
στηκε συνάλλαγμα πολλών δισ. 
δραχμών μέσω της υλοποίησης των 
προγραμμάτων: (α) Εξαγωγών πολε
μικού υλικού (β) Υποκατάστασης 
εισαγωγών πολεμικού υλικού (γ) Αντι
σταθμιστικών ωφελημάτων.

Τέλος διμερείς ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ υπογράφτηκαν με τη 
Γαλλία και την Αγγλία. Κύριος όρος 
των συμφωνιών είναι ο ισοσκελισμός 
του ισοζυγίου των αμυντικών δαπανών 
μεταξύ των συμφωνούντων χωρών. 
Παρόμοιες συμφωνίες ετοιμάζονται 
και με άλλες χώρες.

Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΓΙΑ ΤΑ

ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΑ
ΝΙΑΤΑ

Σημαντικά μέτρα, που στόχευαν στη 
βελτίωση της μαχητικής ικανότητας 
των στρατευμένων με την επίλυση 
βασικών κοινωνικών προβλημάτων 
τους, πάρθηκαν στη διετία που 
πέρασε:
Τα κυριότερα είναι:
Ο Η χορήγηση αναβολών σπουδών 

στους Έλληνες που σπουδά
ζουν σ ' όλες τις ξένες χώρες.

Ο Η εξαίρεση από τις προσκλή
σεις των στρατευσίμων εκεί
νων, που την 21.12.1981 ήταν 
τακτικοί σπουδαστές ανεξάρ
τητα από ηλικία και χώρα και 
δεν εδικαιούντο αναβολής 
σπουδών, προκειμένου να 
τερματίσουν τις σπουδές τους.

Ο Η τακτοποίηση των επαναπα- 
τριζομένων από χώρες της 
ανατολικής Ευρώπης κλάσεων 
1980 και παλιότερων με την 
εξαγορά της θητείας τους και 
των νεότερων κλάσεων με τη 
διετή εξαίρεσή τους για την 
κατάταξή τους.

Ο Πενταπλασιάστηκαν οι απο
δοχές των στρατευσίμων.

Ο Αυξήθηκε η οικονομική ενίσχυ
ση των εγγάμων οπλιτών.

Ο Άλλαξε το σύστημα εισαγωγής 
στις στρατιωτικές σχολές.


