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ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΧΕΙ ΝΑ Δ
ΠΔΤ1ΕΦΤ

Είναι κοινή διαπίστωση ότι οι κατασκευές παίζουν έμμεση σε σημαντικό κομμάτι του εργατικού δυνα
σημαντικό ρόλο στην κοινωνική και οικονομική ανάμικού.
πτυξη της χώρας. Καλύπτουν με τα έργα βασικές
Οι αυτοκινητόδρομοι και οι άλλοι οδικοί άξονες, τα
ανάγκες τουκοινωνικού συνόλου και δημιουργούντηνλιμάνια, τα αεροδρόμια, τα εγγειοβελτιωτικά έργα, τ
απαραίτητη υποδομή για την αξιοποίηση τωνπαρα- έργα προστασίας του περιβάλλοντος, τα δημόσια
γωγικών δυνατοτήτων του τόπου.
κτίρια (νοσοκομεία, σχολεία, διοικητήρια, τα πνευ
Ειδικότερα τα Δημόσια Έργα έχουν ταυτόχρονα ματικά και πολιτιστικά κέντρα), τα γκαράζ, αηικατοπτρίζουν το επίπεδο ανάπτυξης της χώρας. Απο
κοινωνικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα.
τελούν βασικό θεμέλιο για την οικονομική, κοινωνικ
τηναπαραίτητη υποδομή για την ανά καιποΜστική άνοδο. Επηρεάζουν αποφασιστικά την
πτυξη της χώρας.
ποιότητα ζωής του πληθυσμού.
την ποιότητα ζωής των κατοίκων, εξα Τα δημόσια έργα, χωρίς αμφιβολία, αποτελούν τον
σφαλίζοντας τοναπαραίτητο κοινωνικό εξοπλισμό γιατομέα "κλαδί" στην πορεία προς την εθνική ανά
υγιεινή και ανθρώπινη διαβίωση.
πτυξη.
στην αύξηση του Εθνικού Προϊόντος, Επί δεκαετίες η παραγωγή δημόσιων έργων χαρα
εξασφαλίζοντας παράλληλα απασχόληση άμεση και κτηριζόταν από την έλλειψη ενός συνολικού προ-

Δκηλάτυνση Αθηνών-Λαμίας

Ειρήνης και Φιλίας

ΕΕΒ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
ΙΑΞΕΕΡΓΑ
γράμματος, με σαφείς στόχους, Εξαντλήθηκε η προ
σπάθεια σε πολλά μικρά έργα, που κατά κανόνα
έλυναντοπικά προβλήματα και η επιλογή τους γινόταν
κατά ευκαιριακό τρόπο. Σήμερα, εξαιτίας κυρΐύύς
των προκλήσεων (1992 ενοποιημένη Ευρώπη, 1996
Χρυσή Ολυμπιάδα) υπάρχει μια σαφής διαφοροποί
ηση. Υπάρχει ένας προγραμματισμός, που ακολου
θείται με συνέχεια και συνέπεια. Έχει γίνει πια αντι
ληπτό ότι τα προβλήματα δεν είναι τοπικά, αλλά εθνι
κά. Που σημαίνει ότι μόνο αν αντιμετωπιστούν τα
βασικά εθνικά προβλήματα, είναι δυνατόν να αντι
μετωπιστούν και τα τοπικά.
Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, η ανάγκη σταθερο
ποίησης της ελληνικής οικονομίας, προσδιόρισε τους
αντικειμενικούς περιορισμούς για τονοιονομικό προ
γραμματισμό των δημοσίων έργων. Όμως αυτό δεν
είναι το κυρίαρχο πρόβλημα. Κ αυτό καταδεικνύεται

Σήμερα τα έργα φαίνονται για έναν και μόνο λόγο:
είναι έργα που λύνουν προβλήματα και ανοίγουν
προοπτικές στην ανάπτυξη. Τα χρήματα που δαπα
νήθηκαν έπιασαν τόπο. Και τα χρήματα, κατά τομέα
δημοσίων έργων, στην περίοδο 1982-1988 δεν ήσαν
λίγα.

Ηλιακό χωριό

Κόμβος Κλειδιού - Β. Ελλάδα.

από το γεγονός ότι βασικό χαρακτηριστικό της
εφαρμοζόμενης πολιτικής αποτελεί η απαίτηση για
επιλογή των αναγκαίων αναπτυξιακών έργων, που
πρέπει σύντομα να ολοκληρωθούν και να λειτουρ
γήσουν. Η εκφρασμένη βούληση για την εκτέλεση
τωνμεγάλων έργων και η προώθηση των διαδικα
σιών ανάθεσης και κατασκευής, δείχνουν την απο
φασιστικότητα για την πραγματοποίηση των έργων
αυτών που θα σημαδέψουν την μελλοντική αναπτυ
ξιακή τροχιά της χώρας.

m για το παρόν -ελπίδα για το μέλλον

Δ Υ Τ Η ΕΙΝΔΙ Η

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Κ
ΥΓΕΙΑ
Αν το Εθνικό Σύστημα Υγείας αποτελεί πλέον μια ανυ
ποχώρητη κατάκτηση για τον Ελληνικό Λαό, η υποδομή
που εξασφαλίστηκε τα τελευταία χρόνια, είναι η έμπρακτη
απόδειξη ση το ΠΑΣΟΚ έχει και τη βούληση και τη θέληση.

Ch αριθμοί είναι συντριπτικοί;
Η κτιριακή νοσοκομειακή υποδομή της χώραοτριπλασιάστηκετα τελευταία 7 χρόνια. Από 5 9 4 . 6 9 7 τ.μ.
το 1980, έφθασαν τα 1.492.604 τ.μ. το 1988 και θα
γίνουν 1.682.600 τ.μ. το 1989.
Το 1980 υπήρχαν 481 ιδιωτικές κλινικές, που το 1988
περιορίστηκαν σης 290. Στην περίοδο 1975-1981 δό
θηκαν από τις κυβερνήσεις της Δεξιάς 35 δάνεια σε
κλΜκάρχες για να προσθέσουν σης "επιχειρήσεις
υγείας 5.000 κρεβάτια, ενώ στο δημόσιο τομέα ανα
νεώθηκαν μόνο 1.500 κρεβάτια και δεν προστέθηκε
ούτε ένα καινούργιο.

Νοσοκομείο Ελευσίνας

Οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ πρόσθεσαν νέα νοσο
κομειακά κρεβάτια σε όλη τη χωρά.
Ολοκλήρωσαν νέα κτίρια σε 14 νοσοκομεία της χώ
ρας προσθέτοντας 4.358 κρεβάτια.
Προχώρησαν σε προσθήκες, επεκτάσεις και βελτιώ
σεις σε άλλα 29 νοσοκομεία, προσθέτοντας 110.000
τ.μ.
Ξεκίνησαν νέα έργα σε 6 ακόμη νοσοκομεία και προ
σθήκες - επεκτάσεις σε 25 υπάρχοντα.
Στο στάδιο της δημοπράτησης ή τηο υελέτης βρί
σκονται νέα κτίρια ή επεκτάσεις σε άλλα 35 Νοσοκο
μεία.
Στόχος μας είναι να υπάρξει μία ισόρροπη κατανομή των
κρεβατιών σε όλη τη χώρα. Να πάψει οριστικά ο μονό
δρομος προς την πρωτεύουσα, που επεφύλαξε για δε
καετίες ταλαιπωρίες και εκμετάλλευση του ανθρώπινου
πόνου. Η ευαίσθητη ανθρώπινη στιγμή αποτελεί την πρώ
τη προτεραιότητα του Σοσιαλισμού. Και το ΠΑΣΟΚ έφερε
τον Σοσιαλισμό στη χώρα μας.

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

y ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ
Στην κορυφή των έργων για την υγεία βρίσκονται τα τρία
Περιφερειακά Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, τα πιο ση
μαντικά νοσοκομειακά έργα από την εποχή που συστά
θηκε το Ελληνικό Κράτος αν ληφθεί υπόψη:
της κοινωνικής τους αποστολής (υγειονο
μική κάλυψη της Περιφέρειας, εκπαίδευση, έρευνα).
της δαπάνης κατασκευής τους.
της κατασκευής τους - περίπου 4,5 χρόνια.
τεχνική αρτιότητα.
σε κρεβάτια - 750 το καθένα.
Για τα τρία Περιφερειακά Νοσοκομείο δαπανήθηκαν:

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Πάτρας: (ήδη λειτουργεί) 4 . 2 1 5 . 8 2 4 . 9 3 0 δρχ. και
6 6 . 9 3 0 . 0 0 0 Μάρκα Γερμανίας.
Ιωαννίνων: 3 . 4 3 2 . 8 3 0 . 5 7 5 δρχ. και 8 0 . 7 0 0 . 0 0 0
Μάρκα Γερμανίας.
Ηρακλείου: 4.441.836.956 δρχ. και 6 5 . 8 0 0 . 0 0 0
Μάρκα Γερμανίας.
Το κάθε ένα περιλαμβάνει γενικές και ειδικές νοσηλευ
τικές μονάδες, όπως Γυναικολογική - Μαιευτική, Παι
διατρική, Ψυχιατρική, Ακηνοθεραπευτική, Τεχνητό νε
φρό, Λοιμωδών νόσων, και άλλες.
Επίσης, διαθέτουν από 12 χειρουργικές αίθουσες, μονάδα
μετεγχειρητικής ανάνηψης, μονάδα εντατικής παρακο
λούθησης ενήλικων, μονάδα εντατικής παρακολούθησης
νεογνών και προώρων Βρεφών, 2 ειδικά μαιευτικά χει
ρουργεία. Επίσης έχουν εξωτερικά ιατρεία που καλύ
πτουν όλες τις παραπάνω ειοικότητες, τΰήμα ατυχημάτων
και Πρώτων Βοηθειών και τμήμα ΦυσιοΟεραπείας.Όλα τα
παραπάνω τμήματα υποστηρίζονται από κεντρικά δια
γνωστικά εργαστήρια, όπως βιοχημικό, μικροβιολογικό,
αιματολογικό, ενδοκρινολογικό, ιστοπαθολογικό, ακτινο
διαγνωστικό, πυρηνικής ιατρικής και τράπεζα αίματος.
Ακόμη διαθέτουν πλήρη και σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό.
Ενδεικτικά αναφέρουμε:
Γραμμικό επιταχυντή και άλλα μηχανήματα ακτινοθερα
πείας, Αγγειογραφία δύο επιπέδων. Μηχανήματα ακτινο
γραφίας και ακττνοσκοπηοης. Γάμα-κάμερα, υπερηχο
γράφο, συσκευή Λέιζερ, συσκευή για δοκιμασία κοπώ
σεως. Δύο αυτόματους μηχανικούς αναλυτές, δύο αι
ματολογικούς αναλυτές και άλλα εργαστηριακά όργανα.

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΡΕΒΑΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
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ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η

ΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Κ
Τρία όμοια Νοσοκομεία θα δημιουργηθούν στην Ατ
τική, τη θεσσαλονίκη και τη Λάρισα. Το πρώτο αρχίζει
να κτίζεται εφέτος. Τα άλλα δυο είναι ήδη στο στάδιο της
μελέτης.
Στόχος, να μην υπάρχει ο ύ τ ε μία υγειονο
μική Περιφέρεια της χώρας χωρίς ενα TÉ«

Το κάθε Κέντρο Υγείας διαθέτει ειδικευμένους γιατρούς,
νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό. Εργαστήριο ακτινο
λογικό και μικροβιολογικό, μικρό χειρουργείο και θάλαμο
με 6 έως 8 κρεβάτια για βραχεία νοσηλεία, οδοντιατρεία,
ασθενοφόρο. Βρίσκεται σε ετοιμότητα σε 24ωρη βάση
για κάθε επείγουσα περίπτωση ιατρικού προβλήματος των
πολιτών της περιοχής ευθύνης του.
Δεν παρέχεται στα Κέντρα Υγείας μόνο επείγουσα ια
τρική. Παρέχεται στους αγρότες και στο μή ασηκό πλη
θυσμό πλήρης προστασία υγείας: Ιατρική περίθαλψη,
Κοινωνική φροντίδα, προληπτική ιατρική, με όλη την ερ
γαστηριακή κάλυψη και την περιοδική εξέταση και πα
ρακολούθηση. Στο έργο τους τα Κέντρα Υγείας στηρί
ζονται από τα νοσοκομεία των οποίων αποτελούν οργα
νικές αποκεντρωμένες υπηρεσίες. Δεν είναι αποκομμένα
και αστήρικτα.

Στον αντίποδα, βρίσκονται τα Κέντρα Υγείας, που απο
τελούν την πρωτοβάθμια, φροντίδα Υγείας.
Σε 186 ανέρχεται ο αριθμός τους και από αυτά ήδη
λειτουργούν τα 157.
Το κόστος ανέγερσης και εξοπλισμού τους έφτασε τα
9,5 δισεκατομμύρια δραχμές.
Σήμερα καλύπτουν 2.900.000 κατοίκους μη αστικών
περιοχών.
Τι σημαίνουν τα Κέντρα Υγείας για την άλλοτε εγκστεΜερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα Κέντρα
λειμμένη Ελλάδα, φανερώνουν τα στοιχεία κίνησης του
Υγείας είναι:
τον πρώτο κι όλας χρόνο λειτουργείς τους.
Η υγειονομική διαφώτιση.
Η έγκαιρη διάγνωση.
Εξετάστηκαν 2.120.000 άτομα.
Η προληπτική ιατρική
Εξετάστηκαν εργαστηριακά 830.000 άτομα.
Η παροχή υπηρεσιών που δεν έχουν ανάγκη νοσοκο
Εξετάστηκαν οδοντιατρικά 310.000 άτομα.
μειακής περίθαλψης.
Εξετάστηκαν για προληπτική ιατρική 240.000 άτομα.
Η παρακολούθηση των ασθενών στο στάδιο της απο
Ο νοσοκομειακός χάρτης της Ελλάδας σήμερα, επτά
θεραπείας.
μόλις χρόνια από τη μεγάλη Αλλαγή, δείχνει πως το "πο
Η παρακολούθηση χρόνιων παθήσεων.
τάμι οεν γυρίζει πίσω".
Οι πρώτες βοήθειες.
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Μ ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΠΡΟΝΟΙΑ
Η Κοινωνική Πρόνοια στεγάστηκε στα επτά χρόνια της
αλλαγής. Είναι ένας τομέας που αγκαλιάστηκε με αγάπη,
που απορρόφησε χρήμα και έμπνευση.

ΠΡΟΝΟΙΑ
ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

4 ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

Σήμερα υπάρχουν 1.722 κρατικοί παιδικοί σταθμοί. Το
1981 ήταν μόνο 8 2 2 .

Όσα έγιναν σε SO χρόνια, η ΑΛΛΑΓΗ το πέ
τυχε σε 7 χρόνια«
ΣΗΜΕΡΑ υπάρχουν 261 Βρεφικά τμήματα για όλες τις
οικογένειες, όταν το 1981 υπήρχαν 15 και μόνο για τα
παιδιά των δημοσίων υπαλλήλων.
ΣΗΜΕΡΑ υπάρχουν 2 7 0 ΚΑΠΗ, όπου βρίσκουν δη
μιουργικό καταφύγιο 150.000 άτομα της τρίτης
ηλικείας. Το 1981 υπήρχαν μόνο 8 ΚΑΠΗ.
ΣΗΜΕΡΑ υπάρχουν 6 4 ιδρύματα για άτομα με ειδικές
ανάγκες. Το 1981 ήσαν 43.
ΣΗΜΕΡΑ υπάρχουν 2 8 θεραπευτήρια χρόνιων πα
θήσεων, όταν το 1981 υπήρχαν μόνο 6.
ΣΗΜΕΡΑ υπάρχει ο πρωτοποριακός θεσμός των ξε
νώνων με άτομα που βρίσκονται σε πρόσκαιρη κατά
σταση έσχατης ανάγκης, θεσμός ανύπαρκτος πριν το
1981. Στο λεκανοπέδιο Αττικής λεπουργούν 3 τέτοιοι
κοινωνικοί ξενώνες.

ΠΡΟΝΟΙΑ
ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

ΟΛΑ αυτά απορρόφησαν από το 1982 ως το 1988 συ
νολικά 15,5 δισεκατομμύρια δραχμές.

ΠΡΟΝΟΙΑ
ΒΡΕΦΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
261
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λαγής.
• Το 1981 υπήρχαν σε όλη τη χώρα 45.000 σχολικές
αίθουσες, που το 1988 έγιναν 59.000
• Το 1981 οι δημόσιες σχολικές ήταν μόνο 33.000
(73,3%) του συνόλου) ενώ το 1988 50.000

(84%).

• Την 7ετΐα 1975 κτίστηκαν 12.200 νέες αίθουσες, ενώ
την 7ετία 1982-1988,15.800,30% περισσότερες.
• Στην Αθήνα κτίστηκαν 3.500 αίθουσες την περίοδο
1975-1981 και 5.200 από το 1982-1988, δηλαδή 4 8 %
περισσότερες.
• Στα 7 χρόνια του ΠΑΣΟΚ σε όλο το Λεκανοπέδιο Ατ
τικής κτίστηκαν τόσες αίθουσες, όσες κτίστηκαν όλες
τις προηγούμενες δεκαετίες.
• Για την απόκτηση σχολικών οικοπέδων την περίοδο
1974-1981 δαπανήθηκαν 7,5 δισεκατομμύρια δραχ
μές, ενώ την περίοδο 1982-1988 μόνο για την απόκτηση
σχολικών οικοπέδων στο Λεκανοπέδιο Αττικής δαπα
νήθηκαν 16 δισεκατομμύρια.
• Για επισκευές και βελτιώσεις δόθηκαν στην 7ετία
1982-1988 3 δισεκατομμύρια δραχμές, όταν πριν το
1981 ξοδευόντουσαν μόλις 25 εκατομμύρια το χρόνο.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ Α.Ε.Ι.

Γυμνάσιο Παλήνης

ΠΑΙΔΕΙΑ
Σήμερα τα σχολεία της χώρας κοσμούν τις γεπονιές της
Ελλάδας. Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν νοιάστηκε μονό ν' αυςήσει
τις αίθουσες, αλλά κυρίως να δημιουργήσει ένα σχολικό
περιθάλλον που θα αγκαλιάσει το παιδί.
• Τα Τ.Ε.Ι. πέρα από την καταξίωση τους ως θεσμός,
απόκτησαν την υποδομή που είναι απαραίτητη για τις
απαιτήσεις του αύριο. Το 1981 δικές τους εγκατα
στάσεις διέθεταν μόνον τα ΚΑΤΕΕ Αθήνας, Ηρακλεί
ου, θεσσαλονίκης, Λάρισας και Πάτρας.
Σήμερα στεγάζονται και τα Τ.Ε.Ι. Κοζάνης, Μεσο
λογγίου, Πειραιά και Χαλκίδας. Ενώ ολοκληρώνονται
τα κτίρια των Τ.Ε.Ι. Καβάλας και αρχίζει η κατασκευή
των εγκαταστάσεων Σερρών.
Τα 109.800 τετραγωνικάμέτρα κτιρίων των Τ.Ε.Ι. το
1981, έγιναν ως σήμερα 267.000.
• Τα Α.Ε.Ι., την 7ετϊα 1982-1988 απλώθηκαν σε όλη την
Ελλάδα. Δημιουργήθηκαν τα νέα Πανεπιστήμια - Αι
γαίου, Θεσσαλίας, Ιονίου -αλλά και νέα πανεπιστημιακά
παραρτήματα στην περιφέρεια: Αγρίνιο, Φλώρια, Ρέ
θυμνο, Χανιά, Χίο, Μυτιλήνη, Ρόδο κλπ.
• Οι δαπάνες για τα Α.Ε.Ι. την περίοδο 1982-1988 έφτα
σαν τα 213 δισεκατομμύρια δραχμές και ήταν κατά
373%αυξημένες σε σχέση με την περίοδο 1975-1981,
που έφτασαν μόλις τα 4 5 δισεκομμύρια δραχμές.

TEI. Αθήνας
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01 ΔΡΟΜΟΙ, ΤΑ ΛΙΜΑ
01 ΔΡΟΜΟΙ
Με στόχο την ανάπτυξη ενός σύγχρονου εθνικού οδικού
δικτύου, που θα εξασφαλίσει την άνετη, ασφαλή και
γρήγορη κυκλοφορία των οχημάτων και προϊόντων, που
θα συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυήι του τόπου,
διαθέτηκαν από το 1982 ως σήμερα περισσότερα από
2 6 0 δισεκατομμύρια δραχμές για οδικά έργα.
διανοίξεις νέων δρόμων του
εθνικού οδικού δικτύου σε μήκος 880 χιλιομέτρων.
Βελτιώσεις και αναβάθμιση σε μήκος 1.600 χιλιομέ
τρων και έργα συντήρησης σε μήκος 8.700 χιλιομέ
τρων.
καν περίπου 50 μεγάλες γέφυρες, συ
νολικού μήκους 8.100 μέτρων, με πιο σημαντικές την
Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας, τις γέφυρες του Αξιού
και του Γελλικού ποταμού, της Δεσπως στο δρόμο
Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας και Μυηλινάκια στο δρόμο
θεσσαλονίκης -Έδεσσας.
η κατασκευή της σήραγγας Αρτεμησίου, μήκους 1.400 μέτρων, έργο που αλλάζει ορι
στικά και ριζικά την μορφή και τις αναπτυξιακές προο
πτικές της Πελοποννήσου.
τα έργα για τη διάνοιξη της σήραγγας
Κατάρας, μήκους 3.500 μέτρων, που ενώνει την Ανα
τολική με τη Δυτική Ελλάδα και σπάει οριστικά "τους
πάγους" του ορεινού όγκου της Πίνδου, που εμπόδι
σαν να περάσει η ανάπτυξη στην Ήπειρο.
οι πόλεις από την κυκλοφορία των
διερχόμενων οχημάτων, κατασκευάστηκαν ή κατα
σκευάζονται έργα παράκαμψης. Σημαντικότερα, αυτά
που γίνονται στην Κομοτηνή, Καβάλα, θεσσαλονίκη,
Δράμα, Βέροια, Κοζάνη, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Λάρισα,
Βόλο, Λαμία, Πάτρα, Ρέθυμνο, Χανιά, Κιλκίς, Χαλκίδα
και Ναύπακτο.
Συνολικά σε 40 πόλεις της χώρας γίνονται έργα οδικής
παράκαμψης.
Γέφυρα Eupimou

TO ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΠ
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Taxύτατες και οικονομικές οδικές εμπορευματικές μετα
φορές, σωστή περιφερειακή ανάπτυξη και ασφαλής με
τακίνηση οχημάτων και ανθρώπων, προϋποθέτουν την
ύπαρξη ενός σύγχρονου δικτύου αυτοκινητοδρόμων. Το
ΠΑΣΟΚ έφτιαξε τους πρώτους αυτοκινητόδρομους
της Ελλάδας, το πρόγραμμα του συνεχίζεται.
Από το 1982 ως σήμερα έχουν δημοπρατηθεί τμήματα
συνολικού μήκους 356 χιλιομέτρων και προϋπολογι
σμού 232 δισεκατομμυρίων οραχμών. Ano αυτά έχουν
ολοκληρωθεί και παραδοθεί στην κυκλοφορία 42 χι
λιόμετρα των αυτοκινητοδρόμων Αθήνας - Υλίκης και
Κατερίνης - θεσσαλονίκης - Ευζώνων.
Παραδίδονται τώρα στην κυκλοφορία τα υπόλοιπα
τμήματα των αυτοκινητοδρόμων Αθήνας - Υλίκης,
τμήματα του αυτοκίΝ/ητόδρομου Αθήνας - Κορίνθου,
η παράκαμψη της Καβάλας (που αποτελεί τμήυα του
αυτΌκινητοορομου προς τα Τουρκικά σύνορα) και ο
νέος αυτοκινητόδρομος Κορίνθου - Τρίπολης μήκους
92 χιλιομέτρων.

Έχουν δημοπρατηθεί και αρχίζουν σύντομα τα έργα
για τμήματα αυτοκινητόδρομων 224 χιλιομέτρων (υπό
λοιπα τμήματα Αθήνας - Υλίκης, Αθήνας - Κορίνθου,
Κατερίνης - θεσσαλονίκης και ο νέος οδικός άξονας
Ελευσίνας - Σταυρού - Αεροδρόμιο Σπάτων).
Προγραμματίστηκαν και προωθούνται:
Η ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου που ανοίγει την επικοινωνία
της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου με την
υπόλοιπη χώρα.
Ο οδικός άξονας Άρτας-Καρδίτσας, μήκους 163 χι
λιομέτρων, προϋπολογισμού 3 δισεκατομμυρίων
δραχμών.
Ο δρόμος Καρπενησίου Καρδίτσας, μήκους 120 χι
λιομέτρων.
Ο δρόμος Λαμίας-Καρπενησίου, μήκους 80 χιλιο
μέτρων, με σήραγγα σης Ράχες Τυμφρηστού.
Ο δρόμος Καρπενησίου - Αγρινίου.
Με αυτά τα έργσ ένα μεγάλο τμήμα της ορεινής Ελλάδας
Βγαίνει από την απομόνωση, ταυτόχρονα η Ανατολική
Ελλάδα θα επικοινωνεί πλέον με την Δυτική μέσω πολλών
εναλλακτικών δρόμων.

ι

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΞΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ!
(χλμ. αυτοκινητοδρόμων)
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Ol ΔΡΟΜΟΙJA AIR/IAH
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΖΟΝΤΑΙ
ΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ

Την περίοδο 1962-1988 ολοκληρώθηκε η κσταοκευή 40
σημαντικών λ|]ενικών έργων σε 29 Ajpàvw της χώρας
{θεσσαλονίκης, Μυτιλήνης, Περάματος, Λέσβου, Πλωμαρίου, Πλακός Λήμνου, Μούλου Λήμνου, Βόλου, Ηρα
κλείου, Κορίνθου, Αντίκυρας, Σύρου, Αιγιάλης Αμοργού
Κουφονηοίου, Δονούσας, Απόλλωνα Νάξου, Καταπολω
Αμοργού, Σχοινούσας, Ιεράπετρας, Ρεθύμνου, Σούδας
Ρόδου, Πρέβεζας, Πάργας, Νέας Ποτίδαιας, Αλεξαν
δρούπολης, Καβάλας, Αγίου, Ραφήνας, Καλαμάτας).
συνολικής δαπάνης 17 δισεκατομμυρίων δραχμών,
Τα έργα αυτά αφορούν στην κατασκευή κοτηδωμότων
και μώλων, στην εκβάθυνση λμενολεκανών, στην επι
χωμάτωση και διαμόρφωση χερσαίων τμημάτων, στην
προμήθεια υΓίχανολογικοΟ εξοπλισμού και στην κατα
σκευή αιοοηκευτικών χώρων.
Συγκεκριμένα κατασκευάστηκαν:

ΑμόΜ Θεσσαλονίκης

m Κρηπιδώματα συνολικού μήκους

3 . 8 0 0 μέτρων

• Μώλοι

1 . 7 0 0 μέτρων

Εκβαθύνσεις λιμενολεκανών

3 0 0 . 0 0 0 κυβικά μέτρα

Επιχωματωθείς

7 0 0 . 0 0 0 κυβικά μέτρα

Αποθηκευτικοί χώροι

3 . 0 0 0 τετραγωνικών μέτρων

• Προμήθειες γερανογεφυρών και πλωτών μέσων

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ <W*

ΑΓΜΑΊΊΚΟΤΗΤΑ

ΙΑ, ΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
Περίπου 20 δισεκστομμύρια δραχμές διατέθηκαν την
περίοδο 1982-1988 για έργα σε 29 αεροδρόμια της χώ
ρας. Τα έργα αφορούσαν στην κατασκευή νέων αερο
διαδρόμων ή τη Βελτίωση και συστηματική συντήρηση
όσων λεπουργούσαν. Στην κατασκευή νέων κτιρίων ή την
Βελτίωση και επέκταση υφισταμένων. Στην επέκταση ή
Βελτίωση των πεδίων ελιγμών, των περιφράξεων, καθώς
και τη συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστά
σεων και τη συμπλήρωση των ραδιοΒοηθημάτων. Στόχος
η αύξηση της ασφάλειας των πτήσεων και η εξασφάλιση
ομαλής και άνετης λεπουργίας των αερολιμένων.
Αναλυτικά έγιναν:
β

σε 7 νέα αεροδρόμια (Σύρο, Νάξο,
Κάρπαθο, Αστυπάλαια, Σητεία, Σπάτα, Κύθηρα).
Ε

i'"

"s

)

"

σε 4 αεροδρόμια (Σκιάθο, ΠρέΒεζα, Μύ
κονο και Ελληνικό).

Γενική άποψη αεροδρομίου Ηρακλείου Κρήτης

σε 6 (Χανιά, Σάμο, Ηράκλειο, Κα
στοριά, Ελληνικό και Μυτιλήνη).
τίρια σε 17 αεροδρόμια (αμαξο
στάσια, πυροσβεστικοί σταθμοί, συνεργεία κλπ.).
^ίφράξεκ; σε 10 αεροδρόμια.
και Βελτίωση πεδίου ελιγμών σε 8 αερο
δρόμια (Μίκρα, Ελληνικό, Κέρκυρα, Κεφαλλονιά, Μυ
τιλήνη, Λήμνο, Σάμο και Κω).
ήμανση του πεδίου ελιγμών σε 12 αεροδρόμια.
θέτηοτι συσκευών και φωτισμού προσέγγισης
σε 14 αεροδρόμια.
Επίσης, προχώρησαν οι απαλλοτριώσεις για νέα έργα σε
3 αεροδρόμια. Σε πολλά αεροδρόμια έγιναν διάφορα άλ
λα έργα, όπως η εγκατάσταση μεταφορικών ταινιών απο
σκευών, αποχετεύσεις, υδρο>δοτήσεις, Βιολογικοί καθα
ρισμοί κλπ.

m για το παρόν -ελπίδα για το ρεΛΛον

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η Π

ΜΕΓΑΛΑ ΕΓΓΕΙΟΙ
Κατά την περίοδο 1982-1988 κατασκευάστηκαν
αρδευτικά δίκτυα σε έκταση περίπου 300.000 στρεμμά
των, αντιπλημμυρική προστασία εκτάσεων άνω των
40.000 στρεμμάτων και βασικά έργα αποθήκευσης και
μεταφοράς νερού. Συνολικό κόστος: 5 5 δισεκατομ
μύρια δραχμές.
Τα σημαντικότερα από αυτό τα έργα ήταν:
• Αρδευτικό δίκτυο Γιαννπυών, 174.000 στρέμματα.
• Αρδευτικά δίκτυα περιοχή Νεοχωρίου - Βάλτου Στέρνας Έβρου, 100.000 στρέμματα.
• Εγγειοβελτιωτικά έργα πεδιάδας Αχέροντα, 18.000
στρέμματα.
• Εγγειοβελτιωτικά έργα ευρείας κοίτης πλημμύρων
'Αρδα, 15.000 στρέμματα.

Φράγμα Μπραμιανού Ιεράπετρας

• Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Ερυθροποτάμου,
40.000 στρέμματα.
• Φράγμα Μπραμιανού Κρήτης για άρδευση 22.000
στρεμμάτων.
• Τμήμα της κυρίας διώρυγας Αναβάλου για την εξυ
πηρέτηση έκτασης 200.000 στρεμμάτων στον Αργο
λικό κάμπο.
Παράλληλα άρχισαν, και σταδιακά ως το 1993 θα ολο
κληρωθούν, εγγειοβελτιωτικά έργα σε έκταση 420.000
στρεμμάτων.
Τα σημαντικότερα από αυτά:
m Το φράγμα Σμοκόβου, για άρδευση 240.000 στρεμ
μάτων στον θεσσαλικό κάμπο.
• Το τμήμα Άργους-Ναυπλίου της κύριας διώρυγας
Κιθερίου στον Αργολικό κάμπο, μήκους 16.300 μέ
τρων.

Διώρυγα Αναβάλου

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ αίνοι

ΙΕΛΤΙΩΤΙΚΔ ΕΡΓΑ
Η ολοκλήρωση της Ενωτικής Διώρυγας Αλιάκμονα Αξιού, που θα εξυπηρετήσει την ύδρευση της πόλης
θεσσαλονίκης και την άρδευση της πεδιάδας μεταξύ
του Αλιάκμονα και της θεσσαλονίκης.
Η προσαγωγός διώρυγα Πέπλου - Φερών για την
άρδευση 70.000 στρεμμάτων στο Νσμό'Εβρου.

Εκτροπή Αχελώου

Διαμόρφωση Κοπής Σπερχειού

ΕΓΑΑΑ ΕΓΓΕΙΟΙ
Εγγειοβελτιωτικά έργα όμως δεν κατασκευάζει μόνο το
ΥΠΕΧΩΔΕ. Την ίδια περίοδο (1982-1988), το υπουργείο
Γεωργίας κατασκεύασε έργα συνολικού κόστους 61,6
δισεκατομμυρίων δραχμών.
Μέχρι σήμερα ολοκληρώθηκαν έργα που αφορούν:
αρδευτικών δικτύων για την άρ
δευση περίπου 900.000 στρ. γεωργικής γης.
βασικών έργων αποθήκευσης και
μεταφοράς νερού.
προστασία των εδαφών.
Τα κυριότερα από τα έργα αυτό είναι:
παρεβρίων από υπόγεια νερά (128.000 στρ.)
Τριποτάμου και Εδεσσαΐου στο Αν. Βέρμιο
(135.000 στρ.)
δίκτυα ΦωτολείβουςΔράμας (37.000 στρ.)
έργο Πιερίας Κοιλάδας Ν. Καβάλας
(22.000 στρ.)
έργο Χα'ιδευτού Νέστου (14.000 στρ.)
έργα Κόνιτσας (10.000 στρ.)
Απολακκιάς Ρόδου για την άρδευση 10.000
στρ. περίπου.
Κατά την αυτή περίοδο (1982-1988) άρχισε η κατασκευή
εγγειοβελτιωτικών έργων σε έκταση περίπου
που θα τελειώσουν σταδιακά μέχρι το
1993.
Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται:
του Κανονισμού ΕΟΚ1975/82 για

Αντλιοστάσιο Πολυφύτου Κοζάνης

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ <W»

ΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
την άρδευση 260.000 στρ. nepinou σε προβληματικές
περιοχές 22 Νομών της Χώρας.
δίκτυα Βοϊράνης και Προσωτσάνης Δράμας (80.000 στρ.)
Αραπΐτσας Αν. Βερμίου (98.000 στρ.)
Λευκογείων Ν. Δράμας για την άρδευση
35.000 στρ. περίπου
και αρδευτικά έργα Κάτω Ρου Ευ
ρώτα (52.000 στρ.)
έργο Πάλοβας - Πύλας Μεσσηνίας (10.000
στρ.)
Μπόιδα - Μαυρή Πρεβέζης (22.000 στρ.)
δίκτυα Γαλατά - Ευηνοχωρίου Αττωλ/νίας
(16.000 στρ.)
δίκτυα Γ' Ζώνης Μεσσαράς Κρήτης
(16.000 στρ.)
έργα Κιβωτού - Κοκκινιάς και Καρπερού Δήμητρας Ν. Γρεβενών (32.000 στρ.)
νήσων Αιγαίου για την αξιοποίηση
έκτασης 10.000 στρ. περίπου.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΕΛΙΙΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΝ
ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
Π.Λ.Ε. ΑΡΜ. ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ
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ΕΚΑΤΟΝΤΑΔ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
Τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης έχουν αποκεντρωθεί
και είναι πια υπόθεση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδι
οίκησης. Ωστόσο, πάρα πολλά είναι τα έργα αυτού του
τομέα που έγιναν στην περίοδο 1982-1988 από τα προ
γράμματα δημόσιων επενδύσεων των υπουργείων. Μόνο
από το υπουργείο Δημόσιων Έργων δαπανήθηκαν 66
δισεκατομμύρια δραχμές (πολλαπλάσια από το υπουργείο
Εσωτερικών, την ΕΥΔΑΠ, τον Οργανισμό Ύδρευσης και
τον Οργανισμό Αποχέτευσης θεσσαλονίκης κλπ.).
Με τα έργα οστό:
Λύθηκαν τα προβλήματα αποχέτευσης και επεξερ
γασίας των λυμάτων όλων σχεδόν των μεγάλων αστι
κών κέντρων της χώρας, καθώς και των προβληματι
κών ή έντονα τουριστικών περιοχών της χώρας.
Κατασκευάστηκαν τα δίκτυα διανομής νερού.
Έγιναν σημαντικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας
σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Ψυτύλεια

Από τα 55μεγάλα έργα που εκτελέστηκαν ή συνεχίζονται
αναφέρονται ενδεικτικά:
Ο Κεντρικός Αποχετευτικό Αγωγός και το Κέντρο
Βιολογικού Καθαρισμού Λυμάτων θεσσαλονίκης, μαζί
με το παραλιακό δίκτυο και τα αντλιοστάσια αποχέ
τευσης της πόλης. Κόστισαν 12 δισεκατομμύρια
δραχμές και είναι το μεγαλύτερο ως τώρα κατα
σκευασμένο αποχετευτικό έργο στην Ελλάδα.

Βιολογικός καθαρισμός θεσσαλονίκης

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ «ν*

ΕΣ ΤΑ ΕΡΓΑ
ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ
Ο Συμπληρωματικός Κεντρικός Αποχετευτικός Αγω
γός της Αθήνας, τα έργα στην Ψυττάλεια και τα άλλα
συμπληρωματικά αποχετευτικά έργα στην πρωτεύο
υσα, που λύνουν οριστικά τα προβλήματα και απαλ
λάσσουν πια τον Σαρωνικό από την ρύπανση. Το κόοτοςτους υπολογίζεται σε 20 δισεκατομμύρια δραχ
μές, τ ο μεγαλύτερο - πριν το Μετρό - έργο της Αθήνας.
Τα αποχετευτικά δίκτυα Βόλου, Σερρών, Ορχομενού,
Λουτρακίου, 'Αμφισσας, Λευκάδας, Ηρακλείου, όλων
των άλλων μεγάλων πόλεων της Κρήτης, της Μεγα
λόπολης, Βέροιας, Αλεξάνδρειας Ημαθίας, Λευκίμης
Κέρκυρας.
Οι εγκαταστάσεις Βιολογικού καθαρισμού στον Άγιο
Νικόλαο Κρήτης, στο Λουτράκι, στον Ορχομενό, στην
'Αμφισσα, Αλεξανδρούπολη, Βέροια, Λευκάδα, Βόλο,
Καθάλα, Ιωάννινα, Ηγουμενίτσα, Ρόδο.
Τα έργα ύδρευσης της Αθήνας, που κυρίως αφο
ρούσαν τα συμπληρωματικά έργα υδροδότησης από
τον Μόρνο και την ανάπτυξη δικτύων διανομής νερού
σε όλη την Αττική.

Ψυτύλειο

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΡΟΤΕΥΟΥΣΑΣ
(ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ)

Η ύδρευση του Σιδηροκάστρου, Ρεθύμνου και Ηρα
κλείου.
Το εξωτερικό υδραγωγείο Λιδωρικίου-Πεντάπολης
από τις πηγές Α6ορορέμστος.
Η υδροδότηση της Λευκάς-Πρέβεζας και'Αρτας.
Τα έργα διευθέτησης του Δενδροποτάμου στην
θεσσαλονίκη.

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ

(ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ XQPA ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΥΟΥΣΑΣ)

Διυλιστήρια

EKATONTAJ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ KAI
'Αλλα περίπου 31 δισεκατομμύρια δραχμές διατέθηκαν για
έργα ύδρευσης και αποχέτευσης σε όλη την Ελλάδα από
το υπουργείο Εσωτερικών. 'Ηταν πιστώσεις του Προ
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή δάνεια προς τους
Δήμους και τις Κοινότητες. Παράλληλα, το υπουργείο
εσωτερικών υποβοήθησε τους ΟΤΑ στη λήψη ατόκων
δανείων και έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων συνολικού
ύψους 19 δισεκατομμυρίων δραχμών για την περίοδο
1982-1988.
Χάρη σης τεράστιες δαπάνες που έγιναν στον τομέα της
αποχέτευσης εξυπηρετήθηκαν σ' ολόκληρη τη χώρα
(εκτός πρωτεύουσας) 1.304.225 κάτοικοι, ενώ ως το 1981
εξυπηρετούντο μόλις 234.891.
Στην πρωτεύουσα, η ΕΥΔΑΠ ανέπτυξε μία έντονη δρα
στηριότητα φθάνοντας το νερό σ1 όλες τις άκρες της
Αττικής και εξασφαλίζοντας το βασικό αποχετευτικό δί
κτυο. Με το ΠΑΣΟΚ τα δίκτυα αποχέτευσης έχουν ανα
λάβει και κατασκευάζουν, με γοργό ρυθμό, οι Δήμοι.

ΕΥΔΑΠ: 'Εργα ύδρευσης

ΕΥΔΑΠ: Διυλιστήριο Μενιδίου

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ «you

ΕΣ ΤΑ ΕΡΓΑ
ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ
περίοδο 1962-1988 η ΕΥΑΑΠ κατά«
ontûaut έργο συνολικού κόστους 21 διοχκατομμυρίων δραχμών.

TÌIV

αφότου οι κάτοικοι της πρωτεύουσας μάζευαν πνιγμέ
νους από τους δρόμους, ένα τεράστιο σε έκταση πρό
γραμμα αντιπλημμυρικών έργων έστειλε οριστικά στο
"ντουλάπι της ιστορίας" αυτές τις απαράδεκτες κατα
στάσεις.

Ενδεικτικό είναι ότι:
Το Πέραμα και το Κερατσίνι, όπου το 1981 δεν υπήρχε
36.700 μέτρα σωληνωτοί αγωγοί
ούτε ενα μέτρο αποχέτευσης, σήμερα καλύπτονται
κατά 80% και τα έργα συνεχίζονται.
18.600 μέτρα ωοειδείς αγωγοί
Η περιοχή από την Εθνική Οδό ως τους πρόποδες της
14.700 μέτρα συλλεκτήρες
Πεντέλης, δηλαδή τα βόρεια προόστκι, όπου το δίκτυο
αποχέτευσης κάλυπτε μόλις το 30% των κατοίκων,
2.341 φρεάτια υδροσυλλογής
σήμερα καλύπτει το 80%.
Αντίστοιχα, τα νότια προάστια, από Μοσχάτο ως τη Αυτά είναι μερικά από τα έργα που έγιναν. Και μαζί, τα πιο
Βάρκιζα και τους πρόποδες του Υμηττού, με πληθυσμό σημαντικό:
500.000 κατοίκων, καλύπτοντας κατά 88% από το δί
Η αναδιευθέτηση του Κηφισού και η σταδιακή κάλυψη
κτυο αποχέτευσης.
του που έχει αρχίσει.Έτσι, αυξάνεται η αποχετευτικστητά
Μέσα σε 7 χρόνια η Πρωτεύουσα ξέχασε τι του και παράλληλα δημιουργείται μια από τις μεγαλύτερες
Λεωφόρους του λεκανοπέδιου, σε περιοχές άλλοτε κα
πάει να πει "χαβούζα4 και αθλιότητα.
ταδικασμένες στην υποβάθμιση.
ζέχασε και τι πάει να πει πλημμύρες. Δέκα μόλις χρόνια

Κάλυψη Ιλισού - Σταθμός ΗΣΑΠ

Εκβολές Κηφισού

ΠΑ ΤΗ
Η κατοικία, προϊόν μη εμπορευματικό και δικαίωμα κάθε
ανθρώπου, είναι σίγουρα ένας τομέας που συγκέντρωσε
το ενδιαφέρον των κυβερνήσεων της Αλλαγής. Οι αριθ

μοί μιλάνε από μόνοι τους. Και είναι οι αριθμοί που αφο
ρούν μόνο τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας.

ΕΙΔΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

1954-1974

Δάνεια αποπεράτωσης ή επισκευής κατοικιών

31.920

7.491

22.621

4.035

30.764

39.221

14.948

3.701

12.418

Δάνεια αγοράς ή ανέγερσης κατοικιών
Κατασκευή και Διανομή Νέων Κατοικιών
απόΟΕΚ.

1974-1981

938

Αγορά ετοίμων διαμερισμάτων

50.903

ΣΥΝΟΛΑ

Ηλιακό χωριό

Ηλιακό χωριό

1981-1989

41.956

75.198

ri

Αλεξανδρούπολη

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ οίνου

ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΑΣ

ΣΤΕΓΑΣΗ
Για την επόμενη τετραετία τα προγράμματα
έχουν στόχο τις 13.000 κατοικίες το χρόνο.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΗΚΑΝ
ΑΝΑ ΕΤΟΣ Τ Ι Σ ΤΡΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ

Αν οι αριθμοί αυτοί που επετεύχθησαν τα τελευταία 7
χρόνια είχαν ακολουθηθεί από το 1954, οπότε και άρχισε
2-424 οικογένειες ανά έτος
ο θεσμός της εργασιακής κατοικίας στη χώρα μας, σή
μερα
οεν θα μιλούσαμε για πρόβλημα στέγασης των
1974-1981
6-140 οικογένειες ανά έτος
εργαζομένων.
Εκείνο, αχττόσο, που έχει τη μεγαλύτερη σημασία, είναι
1981-1988
10-493 οικογένειες ανά έτος
η ποιότητα των στεγαστικών προγραμμάτων. Σήμερα
δημιουργούνται οικισμοί με αξιοζήλευτη κηριοδομική και
Τα ποσά που εκταμιεύτηκαν 7jç τρεις περιόδους είναι: πολεοδομική αισθητική. Οι οικισμοί των εργατικών κα
τοικιών εντάσσονται πλήρως στο περιβάλλον, σέβονται το
m 1954-1974 5 δίσ. 6 6 ε κ α τ . δραχμές
περιβάλλον. Το 40% των οικοπέδων μένει ελεύθερο, ως
κοινόχρηστος χώρος.
• 1974-1981 2 5 δίσ. 3 9 0 ε κ α τ . δραχμές
Τα στεγαστικά κατασκευαστικά προγράμματα των ερ
γατικών κατοικιών αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση.
• 1981-1988139 δισ» 4 7 8 ε κ α τ . δραχμές
1954-1974
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(ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ)

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η

ΕΡΓΑ ΠΟΙ
ΠΟΛΓΠΣΤΙΚΙ

Βόιλερ

Στον τομέα του Πολιτισμού γίνανε από το 1982 ως σήμερα
πολλά και σημαντικά έργα.
Ενδεικτικό αναφέρουμε:
Νέα μουσεία κτίστηκαν στην Μήλο, στην Αμφίπολη,
στο Αίγιο, στη Μυτιλήνη, στην Καστοριά, στην Καλα
μάτα.
Το έργο Πολπισμού που δίκαια χαρακτηρίζεται κορυφαίο
είναι το Βυζαντινό Μουσείο θεσσαλονίκης, προϋπο
λογισμού 2 δισεκατομμυρίων δραχμών. Πρόκειται για
το μεγαλύτερο μουσείο της Ελλάδας στον αιώνα μας, με
επιφάνεια 11.500 τετραγωνικών μέτρων και με τις πιο σύ
γχρονες και τέλειες εγκαταστάσεις. Η μελέτη του άρχισε
το 1978, αλλά εγκαταλείφθηκ το 1979. Η κυθέρνηση του
ΠΑΣΟΚ προχώρησε το 1984 στη μελέτη και το 1988 το
έργο δημοπρατήθηκε για να ολοκληρωθεί σε3χρόνια, ως
το τελειότερο Μουσείο των Βαλκανίων. Αποτελεί το πιο
χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας άποψης για τη
μουσειακή πολπική, μια άποψη που φέρνει η κυβέρνηση
της Αλλαγής.

ïïemiv

Βυζαντινό Μουσείου

Ιλίου Μέλαθρον

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ «νου

UTIZMOY1 ΥΠΟΔΟΜΗ
Ανάλογο σε σημασία έργο είναι το Μέγαρο Μουσικής
στην Αθήνα, που η Αλλαγή το Βρήκε ως εγκαταλειμμένο
"γιαπί" και από το 1985 ως σήμερα το έχει χρηματοδο
τήσει με 6 δισεκατομμύρια δραχμές για να ολοκληρωθεί
το 1990. Πρόκεπαι για τη μοναδική διεθνών προδιαγρα
φών "στέγη" της μουσικής στην Ελλάδα, όπου όμως
μπορούν να φιλοξενηθούν συνέδρια, θεατρικές παρα
στάσεις, εκθέσεις. Ένας χώρος που η έλλειψη του έχει
^μστΌοστήσει το πολιτιστικό παρελθόν της χώρας μας.
Τελικό της κόστος 9 δισεκατομμύρια δραχμές.
Το κτίριο REX, στην οδό Πανεπιστημίου, αποκαθίσταται
και μετατρέπεται σε ένα πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο,
με ενα κόστος 1 δισεκατομμυρίου δραχμών. Σ' αυτό
στεγάζεται το θέατρο "Κοτοπούλη" που αποκαθίσταται
πιοτά στην αρχική του μορφή και ταυτόχρονα εξοπλίζεται
με την πιο σύγχρονη θεατρική τεχνολογία, για να γίνει η
τελειότερη θεατρική αίθουσα "me Ελλάδας. Στο ίδιο κτί
ριο διαμορφώνονται, ένα ακόμη θέατρο, ένας κινηματο
γράφος και χώροι για τη φιλοξενία διεθνών συνεδρίων.

Ιλίου Μέλαθρον

Το κτίριο Βάιλερ (Στρατιωτικό Νοσοκομείο Μακρυγιά
ννη), όπου άλλοτε στεγαζόταν η Χωροφυλακή, αποκα
ταστάθηκε στην αρχική του μορφή, εξοπλίστηκε με σύ
γχρονες μηχανολογικές εγκαταστάσεις και στεγάζει το
Μουσείο Εκμαγείων.

\

\
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Το Ιλίου Μέλαθρον, η κατοικία του Σλήμαν στην Αθήνα,
κτίριο σε σχέδια του Τσίλλερ, αποκαταστάθηκε και στε
γάζει το Νομισματικό Μουσείο.
Ο κινηματογράφος "Παλλάς" στην Αθήνα, ανακαινί
στηκε, εξοπλίστηκε και έγινε έδρα της Κρατικής Ορχή
στρας. Μετά από δεκαετίες είναι ο πρώτος χώρος ειδικός
για μουσικές εκδηλώσεις που απέκτησε η χώρα μας.
Οι ανασκαφές και αναστηλώσεις μνημείων είναι ένας
τομέας που δραστηριοποιήθηκε η Αλλαγή. Οι αρχαιο
λογικές ανασκαφές αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια με
ένα ρυθμό 1 0 0 0 περίπου ανασκαφές τον χρόνο. Συ
νολικά τα χρόνια 1981-1989 διατέθηκαν για ανασκαφές και
συντήρηση των μνημείων 2 . 8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 δρχ.

Βόιλερ

Età για ίο παρσν - ελπίδα για το μέΑΑον
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ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η

ΈΡΓΑ not
Κορυφαίο έργο, παγκόσμιας σημασίας, η στερέωση και
αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης (Παρθε
νώνας, Ερεχθείο, προπύλαια) όπου ως τώρα δαπανή
θηκαν περισσότερα από 600 εκατομμύρια δραχμές για
εργασίες δύσκολες, πρωτοπορειακές που έχουν προκα
λέσει διεθνώς το επιστημονικό ενδιαφέρον.
Το νέο Μουσείο της Ακρόπολης, για το οποίο προκη
ρύχθηκε Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός, θα είναι το
συμπλήρωμα των έργων. Υπολογίζεται με σημερινά δε
δομένα να κοστίσει 5 δισεκατομμύρια οραχμες.
Αναστηλωτικά έργα έγιναν σε πολλές περιοχές της Ελ
λάδας. Στον Μυοτρά, την Επίδαυρο, τον Επικούρειο
Απόλλωνα, την παλιά πόλη της Ρόδου, την παλιά πόλη του
Ρεθύμνου και των Χανίων, στον Πειραιά (αρχαία τείχη),
στο θέατρο Διονύσου και τα αρχαία Μεταλλεία του Λαυ
ρίου, που κοστίζουν 1,5 δισεκατομμύριο δραχμές.

Η θέση στην περιοχή της Κοίλης.

Επιχορηγήθηκε η ανακατασκευή και ο σύγχρονος εξο
πλισμός 11 θεάτρων επαρχιακών πόλεων με 1 δισεκα
τομμύριο 350 εκατομμύρια (θέατρα Σερρών, Λαμίας, Κο
μοτηνής, Ιωαννίνων, Βέροιας, Αγρινίου, Καλαμάτας, Λά
ρισας, Κρήτης, Πάτρας, Ρόδου) και ενός κινηματογρά
φου (Κομοτηνής).
Επιχορηγήθηκε η δημιουργία Δημοτικών Πολιτιστικών
Κέντρων (Κοζάνης, Γιαννησών, Βελθενδού, Μουδανιών,
Νέου Πετρπσίου, Αλεξανδρείας, Νέας Καρθάλης, Βό
λου, 'Αμφισσα). Πέρα από αυτά ενισχύθηκαν για τη λει
τουργία τους με τον εξοπλισμό τους 200 άλλα μικρότερα
πολιτιστικά κέντρα με 1 δισεκατομμύριο δραχμές.
Ο θεσμός των Δημοτικών Ωδείων είναι ένας θεσμός
που αναπτύχθηκε την τελευταία πενταετία. Ήδη λεπουργούν 3 3 Δημοτικά Ωδεία για τα οποία έχουν διατεθεί

150.000.000 δρχ.

Η θέση στο Διόνυσο.

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ αίνου

ΙΓΠΣΜΟΥ •
1 ΥΠΟΔΟΜΗ
Για την προώθηση της πολιτιστικής υποδομής υπογρά
φτηκαν με αρκετούς Δήμους της χώρας Πολιτιστικές
Προγραμματικές Συμβάσεις. Αυτές εξασφαλίζουν τη
συνεχή επιχορήγηση και την ολοκλήρωση προγραμμάτων
για τη δημιουργία χώρων και την ανάδειξη μονίμων δρα
στηριοτήτων. Τέτοιες συμβάσεις έγινανμε τους Δήμους:
Καλαμάτας, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Λουτρακίου, Κα
λαβρύτων, Καστοριάς, Κω, Πάτρας, Ανωγείων και τις
Κοινότητες Αρχαίας Κορίνθου, Βεργίνας, Δίου Πιερίας,
Δυρού Λακωνίας, Αιανής Κοζάνης, Πέττας, Πετραλώνων
Χαλκιδικής και Πυθαγόρειο Σάμου, με συνολικό ύψος
πάνω από 1 δισεκατομμύριο δραχμές.
κΐνηι
τα έργα για:
Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών.
Το Μουσείο Ιστορικής Συνέχειας του Ελληνισμού, που
θα αποτελέσει νέα πτέρυγα του Μουσείου Μπενάκη.
Το Κτίριο των Γενικών Αρχείων του Κράτους στο Ψυ
χικό.
Την Κρατική Σχολή Κινηματογράφου, που θα στεγα
στεί στη Βίλλα Καζούλη στην Κηφισιά.
Ενισχύθηκαν οι Δήμοι και Κοινότητες για έργα Πολιτι
σμού και ιστορικής εθνικής μνήμης (έργα στον Δήμο
Χαϊδαρίου, στην Καισαριανή στον χώρο εκτελέσεων
πατριωτών κλπ).
Κι όλα αυτά, ανεξάρτητα από τις επιχορηγήσεις για την
οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, που στα χρονιά της
Αλλαγής έφτασαν και στο τελευταίο χωριό της Ελλάδας.

Δελφοί: Επέκταση Μουσείου.

για το παρόν - ελπίδα για το μέλλον

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η

ΕΡΓΑ ΠΟ^
ΠΟΛΙΤίΣΤΙΚΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

53.000.000

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

50.000.000

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ

23.000.000

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ (Χαλκιδικής)

18.000.000

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ Ν. ΟΕΤΡΙΤΣΙΟΥ (Σερρών)

34.000.000

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Ημαθίας)

40.000.000

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ Ν. ΚΑΡΒΑΛΗΣ (Καβάλας)

10.000.000

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

93.000.000

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

40.000.000

Πέρα από ία μεγάλα πολιτιστικά κέντρα τα χρόνια
1982-1988 ενισχύθηκαν οικονομικά για την λειτουργία
τους και τον εξοπλισμό, πάνω από 2 0 0 συνολικά πο-

λπιστικά κέντρα, σης συνοικίες, σης κωμοιπόλειςκαι στα
μεγάλα χωριό, με το ποσό του 1.000.000.000 δρχ.

Μουσείο Αιγίου, αναστήλωση.

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ αιγσο,

ΗΘΕΙΑ ΜΑΣ

JTKMOY1 ΥΠΟΔΟΜΗ

Μήλος, Μουσείο. Αναστήλωση.

για το παρόν - εΛπίδα για το μέλλον

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η

ΕΡΓΑ ilOi
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Για την προώθηση της πολιτιστικής υποδομής υπογρά
φτηκαν με αρκετούς Δήμους της χώρας Πολιτιστικές
Προγραμματικές Συμθάσεις. Αυτές εξασφαλίζουν τη συ
νεχή επιχορήγηση και την ολοκλήρωση προγραμμάτων
για τη δημιουργία χώρων και την ανάδειξη μόνιμων δρα
στηριοτήτων. Τέτοιες συμβάσεις έγιναν με:

ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

75.000.000

ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

23.000.000

ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ

20.000.000

ΔΗΜΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

50.000.000

ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

80.000.000
100.000.000

ΔΗΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

50.000.000

ΔΗΜΟ ΚΩ

300.000.000

ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΑΣ
ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

50.000.000

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

68.000.000

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΓΙΝΑΣ

10.000.000

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΥΡΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

10.000.000
40.000.000

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

8.000.000

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

10.000.000
85.000.000

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ

45.000.000

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ αιγου

ΜΤ1ΣΜ0Υ1 ΥΠΟΔΟΜΗ

Καστοριά, Μουσείο.

γιαιοπαρσν-εΛπίδανιατορεΑΑαν

ΕΡΓΑ ΑΘΛ
Ο αθλητισμός για την κυβέρνηση της Αλλαγής συμπο
ρεύεται με τον πολιτισμό. Άσκηση, ψυχαγωγία, μόρφωση
- το τρίπτυχο που προσδιόρισε το σχεδιασμό των αθλη
τικών έργων από το 1982 ως σήμερα. Οι αθλητικές εγκα
ταστάσεις χαρακτηρίζονται από την πολλαπλότητα της
χρήσης τους. Είναι αθλητικο-πολΓποηκα κέντρα, εύχρη
στα και προσιτά σε όλους.
• Τα τελευταία 7 χρόνια, ο αριθμός των αθλουμένων
όλων των ηλικιών στη χώρα μας δεκαπλασιάστηκε, με
συνέπεια ν' αυξηθούν οι απαπτϊσεις οργάνωσης, λει
τουργίας και επέκτασης των αθλητικών φορέων και
εγκαταστάσεων.
• Ταυτόχρονα, η Χρυσή Ολυμπιάδα του 1996 και η υπο
ψηφιότητα της χώρας μας, γίνεται άξονας κατεύ
θυνσης της αθλητικής πολιτικής.
• Με όλα αυτά τα δεδομένα οι δαπάνες για αθλητικά
έργα την περίοδο 1982-1988 πολλαπλασιάστηκαν ένα
ντι της περιόδου 1974-1981. Συγκεκριμένα οι δαπάνες
ήταν:

1974-1981 9 δισ. 579 εκατ.
1982-1988 46 δισ. 653 εκατ.
• Κατασκευάστηκαν μικρής κλίμακας αθλητικά έργα σε
Δήμους και Κοινότητες, ώστε να αναπτυχθεί ο Μαζικός
Αθλητισμός. Προωθήθηκαν τα έργα Νομαρχιακού και
Περιφερειακού επιπέδου, που αφορούν κυρίως τον
αγωνιστικό αθλητισμό, αλλά ξεκίνησαν και τα περισ
σότερα έργα για τους Ολυμπιακούς του 1996 και τους
Μεσογειακούς Αγώνες του 1991.

ΟΑΚΑ Αθληνκά έργα

Γυμναστήριο Πειραιά

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ omot

> Α ΓΜ ATI KOT Η ΤA

ΙΗΤΙΣΜΟΥ
τα σημαντικότερα έργα που κατασκευάστηκαν ή κατα
σκευάζονται είναι:
• Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνας, στην Κα
λογρέζα, με προϋπολογισμό 6 οισεκατομμύρια δραχ
μές.
• Το Ολυμπιακό Προπονητήριο Κλειστού Στίβου, με
ΓΐροΗϋπολογισμό 2 δισεκατομμύρια δραχμές.
• Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με προϋπολογισμό 6
δισεκατομμύρια δραχμές.
• Το Ποδηλατοδρόμιο, με προϋπολογισμό 1,8 δισεκα
τομμύριο δραχμές.
• Το Συγκρότημα Ολυμπιακών Κολυμβητηρίων, με
προϋπολογισμό 6,8 δισεκατομμύρια οραχμες.
• Το Κλειστό Ολυμπιακό Γυμναστήριο με τον περι
βάλλοντα χώρο του, με προϋπολογισμό 9,5 δισεκα
τομμύρια δραχμές.
• Το Κλειστό Γυμναστήριο Περιστερίου, με προϋπο
λογισμό 1 δισεκατομμύριο δραχμές.

Κατασκευάζονται
• Κλειστά Γυμναστήρια 1.500 θέσεων στην Ηγουμενί
τσα,'Αμφισσα, Λειβαδιά, Ρέθυμνο, Εύοσμο, Λαμία, με
προϋπολογισμό 2,5 δισεκατομμύρια δραχμές.
• Κλειστό Κολυμβητήριο στη Χίο.
• Ανοιχτά Κολυμβητήρια στο Παλαιό Φάληρο, Χαλά
νδρι, Χαλκίδα, Ναύπλιο, με προϋπολογισμό 2 δισεκα
τομμύρια δραχμές.
• Τοποθετήθηκε ηλεκτροφωτισμός στα στάδια Πα
τρών, Χανίων, Τρικάλων, Λάρισας, Κορυδαλλού, Αλεξάνδρειο.
Δημοπρατούνται αμέσως:
• Κλειστό Γυμναστήριο 5.000 θέσεων στην Πάτρα, με
προϋπολογισμό 1,3 δισεκατομμύρια δραχμές.
• Κλειστό Γυμναστήριο 5.000 θέσεων στη Λάρισα, με
προϋπολογισμό 1,3 δισεκατομμύρια δραχμές.
• Κλειστό Στάδιο 10.000 θέσεων στη θεσσαλονίκη, με
προϋπολογισμό 6,5 δισεκατομμύρια δραχμές.
• Τοποθέτηση ηλεκτροφωτισμού σε 13 στάδια της
χώρας.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
«

so

46.65

Στάδιο Ειρήνης και Φιλάς

Γριά για το παρόν - ελπίδα για ίο μέλλον

ΕΡΓΑ ΠΑ ΤΑ ΣΥΓΙ
Στον τομέα των Μεταφορών το έργο τομή είναι ασφαλώς
τα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων. Ο έλεγχος-θεσμός όλων των οχημάτων της χώρας καθιερώθηκε το
1982.
Σήμερα, από τα 62 κέντρα που προβλέπονται σε όλη τη
χώρα λειτουργούν τα 42, κατασκευάζονται 10, δημο
πρατούνται 2 και γίνεται η μελέτη για τα υπόλοιπα 8.
Από τις δημόσιες επενδύσεις διατέθηκαν ως σήμερα 6,5
δισεκατομμύρια οραχμές, αλλά τίποτα δεν κοστίζει πε
ρισσότερα από την ανθρώπινη ζωή. Και ο τεχνικό έλεγχος
των οχημάτων σώζει ζωές.
Οι δημόσιες συγκοινωνίες απορρόφησαν σημαντικά πο
σά για έργα επέκτασης και βελτίωσης της υποοομήςτους:

Σταθμός ΗΣΑΠ- ΚΑΤ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ

Ι
174»

ΕΑΣ.

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ σιγο»

ΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΣΑ

i<

Τα ΗΛΠΑΠ (τρόλεϊ) απορρόφησαν 1 δισεκατομμύριο
δραχμές για την επέκταση του δικτύου κατά 50 χι
λιόμετρα περίπου.
Οι ΗΣΑΠ (ηλεκτρικός σιδηρόδρομος) απορρόφησε,
μόνο για νέους σταθμούς και βελτίωση υφιστάμενων,
5 3 0 εκατομμύρια δραχμές.
Ο ΟΣΕ απορρόφησε από το 1982 ως σήμερα 4 0 , 5
δισεκατομμύρια δραχμές, από τα οποία τα περισσό
τερα δκηεοηκαν για τον διπλασιασμό της γραμμής, τη
συντόμευση της διαδρομής Αθήνας - θεσσαλονίκης
και την εξασφάλιση σύγχρονης σηματοδότησης και
επικοινωνίας για ασφαλείς μετακινήσεις.
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΛΕΪ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η

ΠΑΤΗΝΑΠι
ΣΕΙΣΜΟΙ
Σε μια χώρα που Βασανίζεται από τους σεισμούς, η απο
κατάσταση των σεισμοπλήκτων είναι από τα Βασικά έργα.
Τα τελευταία χρόνια είχαμε και νέες καταστροφές.
Στην περίοδο 1982-1988 μόνο από το υπουργείο Περι
βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων δαπανή
θηκαν 5 6 δισεκατομμύρια δραχμές για αποκατάσταση
ζημιών σε όλες τις σεισμόπληκτες περιοχές της χώρας
(στους Νομούς θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Σερρών, Χαλκι
δικής, Δράμας, Φλώρινας, Ημαθίας, Πέλλας, Κοζάνης,
Θεσπρωτίας, Μαγνησίας, Λάρισας, Φθιώτιδας, Λέσβου,
Κεφαλλονιάς, Λευκάδας, Ιωαννίνων, Πρεβέζης, Απωλοακαρνανίας, Φώκιας, Αττικής, Βοιωτίας, Κορινθίας,
Ευβοίας και Μεσσηνίας).
Τα ποσό αυτό διατέθηκαν:
• 1,3 δισ. δρχ. για την κρατική αρωγή δανείων επι
σκευής κατοικιών (24,424 άοειες επισκευής) συνολικού
ύψους δανείων 12,2 δΊσ. δρχ.
• 5,0 δισ. δρχ. για κρατική αρωγή δανείων σνακα-

Διόσωση επιζώντων

τασκευής κατοικιών (21.916 άδ^ΟΝακαταοχευής), συ
νολικού ύψους δανείων 50,6 δια δρχ.
• 28,5 δισ, δρχ. για δημοσία έργα: διανοίξεις/επισκευές οδών, άρση επικινδυνοτήτων, επισκευές δικτύων
ύδρευσης/αηοχέτευοης επισκευές λμενικών εγκατα
στάσεων, κτιριακής υιχ&ομής (κτίρια αεροδρομίων, Νο
σοκομείων, σχολικών κτιρίων, ιερών ναών, Δημοσίων
Υπηρεσιών, κλπ.) που εκτελέσθηκαν είτε από τις Υπηρε
σίες του ΥΠΕΧΩΔΕ είτε από Υπηρεσίες Δήμων και Κοι
νοτήτων με χρΓίμστοδότηση ΥΠΕΧΩΔΕ (Δήμοι: θεσσα
λονίκης, Ελευθερίου, Μενευένης, Εύοσμου, Συκεών,
Αμπελοκήπων, Πολίχνης, Αθήνας^Γαλστσϊου, Ταύρου,
Μοσχάτου, Θήβας, Λουτρακΐου-Περαχώρας, Κιάτου,
Κορίνθου, Πλαταιών).
• 5 δισ. δρχ. για προμήθεια 2.784 λυομένων οικίσκων
με τους οποίους λύνεται το πρόβλημα της προσωρινής
στέγασης των σεισμοπλήκτων.
• 1 δισ. δρχ. για την κατασκευή των Πολυκατοικιών

Καθαίρεση επικινδυνοτήτων

ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ σιγσν

9ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΙΛΗΚΤΩΝ
Νίκαιας (120 διαμερίσματα, 15 κατασττϊματα, 3 μεγάλες
αίθουσες).
• 2 0 0 ε κ α τ . δρχ. για την εγκατάσταση και λειτουργία
σεισμικής τράπεζας στο Εθνικό Μετσόθιο Πολυτεχνείο.
Καλύτερη από την αποκατάσταση είναι η πρόληψη. Στον
τομέα αυτό ιδρύθηκε το 1983 ο Οργανισμός Ανπσεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, ο οποίος προωθεί
ένα εκτεταμένο πρόγραμμα μελετών σε ολόκληρη τη
χώρα.
Στόχος των μελετών, η κατάρτιση σύγχρονων σεισμο
λογικών χαρτών, νέου αντισεισμικού κανονισμού. Πα
ράλληλα, έχει προωθηθεί όλα αυτά τα χρόνια, ένα συ
νεχιζόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε σχολεία, καθώς
και πολλά ενημερωτικά προγράμματα.
Το σύνθηκα "Μάθε να ζεις με τους σεισμούς" σήμερα
γίνεται μία πραγμαηκότηα, απαραίτητη για όλους μας,
αφού ζούμε σε μία χώρα όπου σημειώνονται οι μισοί από
τους σεισμούς ολόκληρης της Ευρώπης.

Ημμόνμη οϊέγαοτι σεισμοπλήκτων
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ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ
Την περίοδο 1982-1989 κατασκευάστηκαν στην περιοχή
της Πρωτεύουσας 13 ανισόπεδοι κόμβοι, 6 οδικές γέ
φυρες και 12 ανεξάρτητες διαβάσεις πεζών (εκτός από τις
διαβάσεις πεζών που αποτελούν τμήματα των ανισόπεδων
κόμβων).
Οι ανισόπεδοι κόμβοι είναι οι εξής:
Βουλιαγμένης - Αλεξιουπόλεως
Καρέα - Κατεχάκη προς Μοναστήρι Καισαριανής
Κατεχάκη - Μεσογείων
Αθηνών - Λαμίας (Μεταμόρφωση
Κων/πόλεως - Λενορμαν
Χαμοστερνας - Θησέως (Κουκάκι - Καλλιθέα)
Σταδίου Ειρήνης & Φιλίας
Αθηνών - Θηβών
Κηφισίας • Κατεχάκη
Κύμης - Βυζαντινού
Χαμοστέρνας - θεσσαλονίκης - ΗΣΑΠ
Παραλιακή Βουλιαγμένης - Σουνίου στην περιοχή
της Αναβύσσου
Π. Ράλλη - Θηβών - Γρ. Λαμπράκη
Οι οδικές γέφυρες είναι οι εξής:
Κωνπόλεως & Φιλαδέλφειας (Μενίδι)
Κύμης - Σιδηροδρομικές Γραμμές ΗΣΑΠ
Ιερά Οδός - Κηφισός
Π. Ράλλη - Κηφισός

Θηβών-Αθηνών

Δυρραχίου - Κηφισός
Κάλυψη Ιλισσού
Αντικαταστάθηκαν οι σιδερογέφυρες του Κηφισού με
κανονικές γέφυρες από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Οι διαβάσεις πεζών είναι οι εξής:
Στην περιοχή Σκαραμαγκά (στο Χαϊδάρι)
Στη Λεωφόρο Αθηνών (Κορυδαλλός)
Στη Λεωφόρος Αλίμου - Καρέα - Κατεχάκη (στην
Ηλιούπολη)
Στην οδό Αθηνών • Σουνίου ίστη Βουλιαγμένη)
Στην οδό Αθηνών • Σουνίου (στην Αγ. Μαρίνα)
Στην οδό Αθηνών - Σουνίου ίστη Σαρωνίδα)
Στην οδό Αθηνών - Σουνίου (στην Παλ. Φώκαια)
Στο Ν. Φάληρο
Στην οδό Λαγουμιτζή
Τρεις διαβάσεις πεζών στην οδό Τζαβέλλα προς
Τροχιοορόμους.
Η δαπάνη για όλα τα παραπάνω έργα, μαζί με τις δαπάνες
για διανοίξεις και διαπλατύνσεις δρόμων σε μήκος 110 χλμ.
περίπου είναι (σε τιμές 1988) 64 δισεκατομμύρια δραχμές.
Κατά την ίδια περίοδο εκτελέσθηκαν επίσης εργασίες:
1. Συντήρησης οδών σε μήκος 1100 χλμ. περίπου
2 . Σήμανσης, σηματοδότησης και ηλεκτροφωτισμού
οδών
3 . Πρασίνου, νησίδων και πάρκων.

Λεωφόρος Κατεχάκη, Γέφυρα Καισαριανής

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
ΚΑΙ ΓΚΑΡΑΖ
Το οξύ κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Πρωτεύουσα αλλά
και σε άλλες μεγάλες ελληνικές πόλεις (αποτέλεσμα της
υΓτερσυγκέντρωσης λειτουργιών σε κεντρικές περιοχές)
επιτείνεται σημαντικά από τη μεγάλη έλλειψη χώρων
στάθμευσης εκτός οδού. Η έλλειψη αυτή οδηγεί στην
(κατά κανόνα παράνομη) στάθμευση παρά το κράσπεδο,
με αποτέλεσμα την κατάληψη από τα σταθμευμένα οχή
ματα σημαντικού τμήματος από τον ήδη ανεπαρκή χώρο
που προσφέρεται για κίνηση.
Για την ονημεπώπιση του προβλήματος στάθμευσης αυ
τοκινήτων κατά την περίοδο 1982-1988:
Ιδρύθηκε Ειδική Υπηρεσία (ΕΥΔΕΣΑ) στο ΥΠΕΧΩΔΕ.
Προσλήφθηκε εταιρεία εξειδικευμένων Συμβούλων
σε θέματα σταθμών αυτοκινήτων.
Εκπονήθηκε ολοκληρωμένη μελέτη χωροθέτησης
σταθμών αυτοκινήτων στην Αθήνα και θεσσαλονίκη
μέσα σης κατευθύνσεις των Ρυθμιστικών Σχεδίων.
Εκπονήθηκαν προγράμματα κατασκευής σταθμών
αυτοκινήτων, προδιαγραφές και πρότυπα για την με
λέτη και την κατασκευή σταθμών αυτοκίνητων.
Εκπονήθηκαν προμελέτες και τεύχη δημοπράτησης
για 6 μεγάλους σταθμούς αυτοκινήτων (Σ-Α). (Συνο
λικής χωρητικότητας 3.500 θέσεων).
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Κάλυψη Κτψοού

ΣΙΔΗΡΈΣ
ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ

ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΙ
'Αρχισε να κατασκευάζεται ένας Σ-Α (στην Πλατείας
Πρωτομαγιάς στην Αθήνα) 630 θέσεων.
Δημοπρατήθηκαν δύο Σ-Α (μελέτη - κατασκευή) στην
Πλατεία Κοτζιά και στο Δικαστικό Μέγαρο Αθηνών.
Εκδόθηκε νόμος (1788/88 με τον οποίο εντάχθηκαν
στον αναπτυξιακό νόμο 1262/82 και οι ιδιωτικές/δημοτικές επενδύσεις για κατασκευή Σ-Α σε όλες τις
πόλεις της χώρας, με επιδότηση 300.000 δρχ. ανά
θέση.
Παράλληλα με τα έργα αυτά προχώρησαν οι μελέτες για
τους οταθμούο αυτοκινήτων σε συνδυασμό με τους
σταθμούς του Μετρό της Αθήνας. Η δημοπράτηση του
σταθμού αυτοκινήτων στην οδό Κουντουριωτου στη
θεσσαλονίκη. Ο σχεδιασμός για την δημιουργία δημο
τικών και δημόσιων σταθμών αυτοκινήτων συνολικής
χωρητικότητας 3.000 θέσεων στην Αθήνα και θεσσα
λονίκη.

ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Κύμης - Βυζαντίου

Λένορμαν - Κωνσταντινουπόλεως

ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ!
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ
Εκατοντάδες ήταν τα κτίρια που κτίστηκαν για να εξυ
πηρετήσουν τις ανάγκες στέγασης ή μεταστέγασης δη
μόσιων υπηρεσιών.
Ενδεικτικά και μόνο, αναφέρουμε:
Επισκευάστηκαν - διαρρυθμίστηκαν - εξοπλίστηκαν
τα κτίρια της πρώην Σχολής ευελπίδων και μεταστε
γάσθηκαν εκεί τα Πρωτοβάθμια Δικαστήρια.
Στεγάσθηκε το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Γουδί.
Έγιναν επεκτάσεις - επισκευές - διαρρυθμίσεις νο
σοκομείων σε όλη τη χώρα.
Ολοκληρώθηκε η κατασκευή 187 Κέντρων Υγείων και
Μικρών Νοσοκομείων σε όλη τη χώρα.
Μελετήθηκαν, κατασκευάστηκαν, εξοπλίσθηκαν και
λεπουργούν Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων
(ΚΤΕΟ) σε όλη τη χώρα.
Έγιναν επισκευές υπαρχόντων και ανεγέρθηκαν 1.161
Βρεβονηπιακοί Σταθμοί.
Συμπληρώθηκε και διαμορφώθηκε ο χώρος των
Παιδικών Κατασκηνώσεων των Υπαλλήλων του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Κόμβος Χαμοστέρνας Λογοψπζή

Έγιναν επισκευές και συντηρήσεις σχολείων και κρα
τικών παιδικών σταθμών στο Ν. Αττικής.
Ανεγέρθηκε το κτίριο του TEBE.
Συμπληρώθηκε, επεκτάθηκε (προσθήκη) το κτίριο του
Υπουργείου Εμπορίου.
Αγοράσθηκε, επισκευάσθηκε, διαρρυθμίστηκε το
Κτίριο Φιλοξενίας Υψηλών προσώπων.
Ολοκληρώθηκαν οι εργολαβίες στο Κτιριακό συ
γκρότημα Χωροφυλακής στην Αμυγδαλεζα ΠάρνηΟας.
Ολοκληρώθηκε το κτίριο Υπηρεσιών Χωροφυλακής
στη Γλυφάδα Αττικής.
Τελείωσε το Κτίριο της Πρεσβείας και της πρεσβευ
τικής κατοικίας στην Καμπέρα Αυστραλίας.
Ολοκληρώθηκαν οι επισκευές - διαρρυθμίσεις του
Προξενικού Κτιρίου στο Holland Park στο ΛονοΊ'νο.
Ολοκληρώθηκε η επισκευή - διαρρύθμιση του κτιρίου
της πρεσβευτικής κατοικίας στη Βόννη (Δ. Γερμανία).
Αγοράστηκαν δύο οικόπεδα στο Ριάντ (Σαουδ. Αρα
βίας) για την ανέγερση των κτιρίων της Πρεσβείας και
της πρεσβευτικής κατοικίας.
Εκπονήθηκαν δεκάδες μελέτες και συντάχθηκαν τεύ
χη δημοπράτησης πόλων έργων.

Δικαστήριο σχολής Ευελπίδων

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

Κόμβος Καιεχάκη - Μεσογείων

PW®*

m* mΚηφκπας • Κστεχόκη

Garage Μουστοξύδη

βάγια το παρόν-ελπίδα για το μέλλον

ΑΥΤΉΕΙΝΑΙΗΠΡΟΟΠΠΚΗΜΑΣ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ
ΕΤΟΙΜΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤ01992
ΠΑΡΕΛΘΟΝ • ΠΑΡΟΝ.
ΣΥΓΚΡΙΣΗ. Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Να συγκρίνουμε τα 40 χρόνια του παρελθόντος με τα τελευταία 8 χρόνια της ΑΛΛΑΓΗΣ.
Να αναλογιστούμε ποιος μπορεί να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τα έργα αυτά.
Τα έργα, υπάρχουν αποτυπωμένα. Είναι γνωστά στο λαό και ο λαός θα κρίνει ποιος μπορεί να
συνεχίσει τη δημιουργική αυτή πορεία.

Εχουν γίνει πολλά. Γίνονται περισσότερα. Μπορούν να γίνουν όλα.
Το ΠΑΣΟΚ είναι ΕΔΩ.

ΝΑΠΝΒΗΕΛΛΑΔΑΕΤΟΡΜ
ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤ01992
Τα έργα του ΠΑΣΟΚ είναι τόσα πολλά που αναγκαστικά η αναφορά περιορίστηκε σε όσα έγιναν και
δεν καταγράφηκε ούτε ένα "ΘΑ".
Τα έργα του ΠΑΣΟΚ δεν έχουν ανάγκη από την ενίσχυση των "ΘΑ" γιατί ήδη φαίνονται.
Χρειάζεται μόνο να πούμε ότι τα προγράμματα συνεχίζονται, πάντα μέσα σε ένα σχεδιασμό που
καταστρώθηκε από το 1982 για να Βγει ο τόπος από τη μιζέρια των προηγούμενων δεκαετιών.
Για να γίνει η μεγάλη Αλλαγή.

Εργο·.··

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ «νου

ΌΟΠΤΙΚΗ ΜΑΣ

ΠΑ IMA ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΗ
Πα μια Ελλάδα Δημοκρατική Προοδευτική
Και τώρα πάλι μαζί για μια νέα εποχή.
Μ α ζ ί για τους νέους ορίζοντες του νομού μας, της περιφέρειας μας, της ζωής μας.
Μ α ζ ί για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής κοινωνίας και για την Αλλαγή.
Κ α ι πάλι μαζί, για μια Ελλάδα δημοκρατική και προοδευτική. Για μια Ελλάδα, Ανεξάρτητη,
σύγχρονη και ισχυρή.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Να αντιμετωπίσουμε με αισιοδοξία το 1992 και το 2000. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι μπροστά
μας. Η ενωμένη Ευρώπη μπορεί και πρέπει να γίνει Ευρώπη της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης, της
συνεργασίας και της ειρήνης.

ΝΙΚΗΦΌΡΕΣ ΜΆΧΕΣ
Αυτή η πραγματικότητα στους νόμους της περιφέρειας μας και σ' όλη την Ελλάδα, εμπνέει σιγουριά,
αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Οπλο σημαντικό για να οωσουμε τις μαες μας για το σήμερα και το
μέλλον.
Να δώσουμε μάχες νικηφόρες μπροστά στο 1992 και το 2000.
Να δώσουμε μάχες όλοι μαζί, για την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και την αλλαγή της κοινωνίας
μας.
Να κατοχυρώσουμε ένα καλύτερο αύριο, για μας και τα παιδιά μας.

Σίγουρα έχουν γίνει πολλά. Σίγουρα γίνονται περισσότερα. Σίγουρα μπορούν να γίνουν όλα.
Σίγουρα μπορούν να γίνουν ΟΛΑ. Και θα γίνουν όλα. Χρειάζεται όμως συνέχεια και συνέπεια για
να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα μας.
Χρειάζεται συμμετοχή των πολιτών, που πρέπει να κρίνουν, να ελέγχουν να προτείνουν.
Χρειάζεται η κυβέρνηση της Αλλαγής, να έχει τη δύναμη να προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς
και να ολοκληρώσει την ανάπτυξη.

Μαζί, κάναμε ΠΟΛΛΑ.
„ _
Μαζί, μπορούμε να κάνουμε ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ.

ιά για το παρόν - ελπίδα για το μέλλον

ΠΑΣΟΚ

0

ΠΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

1969-1992

η κρκημη ιειραεηα
ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ
σιγουριά για το παρόν - εληαδα για το μέλλον

