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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΛΑΟ
διάλογος μ ε τον πολίτη



Η Αλλαγή έχει σήμερα ορατό έργο 
που είναι εγγύηση για το μέλλον.
Το ΠΑΣΟΚ μαζί με το λαό, μαζί 
με τον πολίτη, με το νέο δυναμισμό και την 
εμπειρία του, οικοδομούν ένα καλύτερο 
σήμερα και αύριο γιά την πατρίδα μας.
Αυτή η νέα πραγματικότητα και αυτές 
οι κατακτήσεις αποτελούν την εγγύηση 
για τη σίγουρη και ομαλή πορεία 
της χώρας, για την υπεράσπιση της 
εδαφικής ακεραιότητας, για τη διασφάλιση 
της Εθνικής Ανεξαρτησίας, για την προάσπιση 
των δημοκρατικών θεσμών και 
για την κατοχύρωση της ελευθερίας 
έκφρασης και των δικαιωμάτων του πολίτη.
Το ΠΑΣΟΚ, με τη συμμετοχή και 
την αλληλεγγύη των πολιτών δικαιώνει 
το όραμα γενιών για εθνική ανεξαρτησία, 
λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική δικαιοσύνη.
Μαζί χτίζουν την Ελλάδα της δημοκρατίας, 
της ειρήνης, της ανάπτυξης, 
της προκοπής και της ελπίδας.
Έγιναν πολλά μεγάλα και μικρά βήματα 
στα τρισήμισι πρώτα χρόνια της Αλλαγής. 
Αναμφισβήτητα έγιναν πολλά. Δεν έγιναν 
όμως όλα. Άλλωστε αυτό απαιτεί χρόνο, 
συνέχεια και πίστη. Υπήρξαν 
αδυναμίες και καθυστερήσεις.

Έγιναν και λάθη.
Όμως το έργο του ΠΑΣΟΚ στο σύνολό του 
αντέχει σε οποιαδήποτε σύγκριση.
Σε τρισήμισι και μόνο χρόνια Αλλαγής 
έγιναν πολλά περισσότερα 
για τους πολλούς απ’ ό,τι σε πενήντα χρόνια 
δεξιού παρελθόντος.
Σε τρισήμισι χρόνια, σ’ ένα τόσο σύντομο 
χρονικό διάστημα, δεν ήταν φυσικά δυνατό 
να αλλάξουν ριζικά τα πάντα.
Όμως, ένα είναι βέβαιο:
ότι έχει αλλάξει η φορά των πραγμάτων.

Η Αλλαγή δεν είναι πια όραμα και ελπίδα. 
Είναι μια χειροπιαστή πραγματικότητα.
Παρουσιάζουμε εδώ, πολύ συνοπτικά 
και επιλεκτικά, το έργο του ΠΑΣΟΚ 
στα πρώτα χρόνια της Αλλαγής.
Η γνωριμία μαζί του 
είναι το καλύτερο όπλο μας.
Δυναμώνει τη μνήμη. Ενισχύει τη γνώση. 
Εμπνέει την αυτοπεποίθηση.
Ανανεώνει την ελπίδα. Οδηγεί τη δράση.
Για να ανανεώσουμε το όραμά μας,
για να δυναμώσουμε τη θέλησή μας,
για να συνεχίσουμε
και να ολοκληρώσουμε την Αλλαγή
με το Λαό, για το Λαό,
με τον άνθρωπο, για τον άνθρωπο.



2. ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Η μεγαλύτερη κατάκτηση  
της Αλλαγής

Με την Αλλαγή της 18 Οκτώβρη 
1981, η Δημοκρατία επανήλθε και εγκα- 
θιδρύθηκε οριστικά στην κοιτίδα της. 0  
κόσμος σήμερα μπορεί να εκφράζεται 
χωρίς φόβο ελεύθερα. Αυτός ο άνεμος 
ελευθερίας και δημοκρατίας, η εξαφά
νιση του φόβου του χωροφύλακα και 
της σκιάς του παρακράτους είναι η με
γαλύτερη κατάκτηση των πρώτων χρό
νων της Αλλαγής.

Επισημαίνουμε επιγραμματικά:
•  Δημιουργήθηκαν συνθήκες ελεύθε
ρης έκφρασης του πολίτη.

•  Καταργήθηκε το αστυνομικό κράτος.
•  Εξαφανίσθηκε το κράτος του παρα
κράτους.
•  Καταργήθηκαν οι φάκελοι, τα πιστο
ποιητικά κοινωνικών φρονημάτων.
•  Εκδημοκρατίσθηκαν και ενοποιήθη
καν τα Σώματα Ασφαλείας και καταρ
γήθηκαν τα TEA.
•  Απαγορεύθηκαν με Νόμο τα βασανι
στήρια.
•  Κατοχυρώθηκαν τα ατομικά, συλλο
γικά, συνδικαλιστικά δικαιώματα.

Η πολιτική πατρονεία, η κομματική 
συναλλαγή, ο κομματαρχισμός, το μο
νοκομματικό κράτος, το κράτος δυνά
στης, το τέρας της γραφειοκρατίας, οι- 
κοδομήθηκαν από τη Δεξιά κατ’ εικόνα 
και καθ’ ομοίωση πολλές δεκαετίες τώ
ρα. Δεν είναι εύκολος ο δρόμος της Αλ
λαγής σ’ αυτό το χώρο που οι ρίζες του 
παρελθόντος είναι βαθειές. Το ΠΑΣΟΚ 
παλεύει ενάντια σ’ αυτή την κληρονο
μιά. Παίρνει μέτρα που ήδη σηματοδο
τούν ένα καλύτερο αύριο. 

Αναφέρουμε επιλεκτικά:
•  Καταργήθηκε ο σταυρός προτίμη
σης.
•  Επιχορηγούνται τα κόμματα από το 
κράτος.
•  Θεσμοθετήθηκε η ψήφος στα 18.

•  Ψήφος στους μετανάστες και τους 
ναυτικούς.
•  Παρέχεται η δυνατότητα έκφρασης, 
για πρώτη φορά, διάφορων απόψεων 
από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
•  Καταπολεμείται η γραφειοκρατία.
•  Δίνεται μάχη ενάντια στους μεσάζον
τες και κερδοσκόπους που λυμαίνον
ταν το Δημόσιο.
•  Παραπέμπονται στον Εισαγγελέα κα
ταχραστές του δημόσιου χρήματος που 
αποκαλύπτονται.
•  Ενισχύεται η λαϊκή κυριαρχία και οι 
εξουσίες του Κοινοβούλιου. Ο θεσμός 
της Προεδρίας μετεξελίσσεται σε υ- 
περκομματικό εγγυητή του Δημοκρατι
κού πολιτεύματος.
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Η εθνική συμφιλίωση, η εθνική ομο
ψυχία, η εθνική λαϊκή ενότητα, αποτε
λούν κυρίαρχες αρχές του ΠΑΣΟΚ. Εί
ναι ο μόνος δρόμος που εγγυάται την 
ομαλή πορεία της χώρας, τη συνέχιση 
και το βάθεμα της Δημοκρατίας. Το ΠΑ
ΣΟΚ εγγυητής της ομαλότητας, της 
συμφιλίωσης και της Αλλαγής κάνει 
πράξη αυτές τις αρχές:
•  Αναγνωρίσθηκε η Εθνική Αντίσταση.
•  Ελεύθερος επαναπατρισμός των πο
λιτικών προσφύγων και απόδοση των 
περιουσιών τους.

•  Καταργήθηκαν οι γιορτές μίσους.
•  Συνταξιοδοτούνται οι αγωνιστές της 
Εθνικής Αντίστασης.
•  Μέτρα για την αποκατάσταση των 
παλιννοστούντων μεταναστών και πο
λιτικών προσφύγων.
•  Σεβασμός στην οποιαδήποτε πολιτι
κή ιδεολογία.
•  Ενεργός προσπάθεια να αποτραπούν 
οι πράξεις εθνικού διχασμού και μισαλ
λοδοξίας, ο διαχωρισμός σε δεξιούς 
και αριστερούς πολίτες.

5. ΛΑΪ ΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ 
ΜΕ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ 
ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

26,1 δισ.

Αμεσες
Επιχορηγήσεις ΟΤΑ 
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Η αποκέντρωση, η λαϊκή κυριαρχία, 
η συμμετοχή του λαού στις αποφάσεις 
που τον αφορούν, η ουσιαστική ενίσχυ
ση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποτε
λούν κυρίαρχο στόχο της Αλλαγής. Αυ
τό το όραμα ήδη γίνεται, με σταθερά 
βήματα, καθημερινή πράξη. Οι Δήμοι 
και οι Κοινότητες από ουραγοί του Συ
στήματος μεταβάλλονται σε πρωταγω
νιστές της πολιτικής και οικονομικής 
ζωής, γίνονται κύριος μοχλός ανάπτυ
ξης και πολιτικής εξουσίας. Επιλογή 
από τα βήματα που σηματοδοτούν αυ
τή την πορεία είναι και τα ακόλουθα:
•  Μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες από 
το κέντρο στην περιφέρεια.
•  Εισάγονται θεσμοί λαϊκής συμμετο
χής: Νομαρχιακά Συμβούλια, Συνοικια
κά Συμβούλια, Λαϊκές Συνελεύσεις, Κοι
νωνικοποιήσεις, Εποπτικά Συμβούλια.
•  Ο πολίτης συμμετέχει στην κατάρτι
ση του δετούς και στα προγράμματα 
περιφερειακής ανάπτυξης.
•  Ενισχύεται και αναβαθμίζεται η Τοπι
κή Αυτοδιοίκηση.
•  Αυξάνονται σημαντικά οι άμεσες επι
χορηγήσεις υπέρ των Δήμων και Κοι
νοτήτων.
•  Επιδοτούνται με μεγάλα κονδύλια 
Δήμοι και Κοινότητες για κοινωφελή

έργα που συντελούνται σε πρωτοφανή 
κλίμακα.

•  Παραχωρούνται εκτάσεις και οική
ματα από το Δημόσιο και ειδικότερα 
από την Κτηματική Εταιρεία του Δημο
σίου σε Δήμους και Κοινότητες.
•  Παραχωρούνται από τον EOT στους 
Δήμους και τις Κοινότητες ξενοδοχεία 
και εγκαταστάσεις αναψυχής και παρέ
χεται υλικοτεχνική υποστήριξη για την 
αξιοποίηση και εκμετάλλευσή τους.
•  Δημόσιες εκτάσεις και κτήματα διά
φορων φορέων ανοίγουν τις πύλες 
τους για το λαό, διαμορφώνονται κα
τάλληλα σε συνεργασία με την ΤΑ και 
μεταβάλλονται σε πάρκα αναψυχής.
•  Προωθείται και ενισχύεται η δη
μιουργία Δημοτικών και Δημοσυνεται- 
ριστικών επιχειρήσεων.
•  Οι Δήμοι και οι Κοινότητες μπορούν 
να αναλαμβάνουν διάφορες αρμοδιότη
τες της κεντρικής διοίκησης και να ε- 
κτελούν έργα με το νέο θεσμό των προ
γραμματικών συμφωνιών.
•  Διοικητική αυτοτέλεια, οικονομική 
αυτοδυναμία, ουσιαστικές αρμοδιότη
τες - Οι Δήμοι και οι Κοινότητες γίνον
ται αποφασιστικός παράγοντας της οι
κονομικής, πολιτικής και κοινωνικής 
ζωής της χώρας.
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Με την Αλλαγή της 18 Οκτώβρη 
1981, ο αγρότης και η αγρότισσα έπαυ
σαν να είναι οι φτωχοί συγγενείς της 
οικονομικής και πολιτικής ζωής του τό
που. Απέκτησαν φωνή που ακούγεται. 
Το εισόδημα, οι συνθήκες ζωής, η σύν
ταξή τους, βελτιώνονται σημαντικά. Το 
φάρμακο είναι τώρα δωρεάν, η ιατρική 
περίθαλψη βελτιώνεται, έργα υποδο
μής στα χωριά και στις μικρές πόλεις 
που χρόνιζαν γίνονται σήμερα με ταχύ
τατους ρυθμούς. Και με τον εθελοντι
κό συνεταιρισμό διασφαλίζονται τα 
συμφέροντά τους από το μεσάζοντα, 
προστατεύεται και αξιοποιείται η ιδιω
τική τους ιδιοκτησία. Ο αγρότης ο ίδιος 
μπορεί να επιλέξει πότε θα συμμετά- 
σχει και πότε θα αποσυρθεί, αν θέλει 
από το συνεταιρισμό.

Ο αγρότης και η αγρότισσα ξέρουν 
γιατί ψηφίζουν Αλλαγή.

Γιατί αυτή η Αλλαγή είναι δική τους.
•  Καθιερώθηκε η δωρεάν ιατροφαρμα
κευτική περίθαλψη.
•  Δημιουργούνται πολλά Κέντρα Υ
γείας στην ύπαιθρο.
•  Στην τριετία 1982 - 83 - 84, το πραγ
ματικό κατ’ απασχολούμενο εισόδημα 
στη γεωργία αυξήθηκε κατά 12,9% έ
ναντι αύξησης κατά 3,02% στην προη
γούμενη τριετία 1979 - 80 - 81.
•  Παρέχονται καλύτερες τιμές στα α
γροτικά προϊόντα που υπερκαλύπτουν 
τον πληθωρισμό (βλ. και πίνακα).

•  Εκσυγχρονίζεται η Αγροτική Τράπε
ζα, δίνονται σημαντικές αυξήσεις και 
καθιερώνεται η διαφάνεια στα αγροτι
κά δάνεια.
•  Υπερτριπλασιάστηκαν οι αγροτικές 
συντάξεις (βλ. πίνακα).
•  Αυτοτελής σύνταξη, επίδομα τοκετού 
(20.000 δρχ.) και επίδομα εγκυμοσύνης 
και τοκετού (40.000 δρχ.) στην αγρότισ
σα.
•  Ενισχύθηκαν, εκδημοκρατίστηκαν 
και μαζικοποιούνται οι Αγροτικοί Σύλ
λογοι.
•  Θεσμοθετήθηκαν οι εθελοντικοί α
γροτικοί συνεταιρισμοί.
•  Γίνονται εκτεταμένα προγράμματα ε
πιμόρφωσης για στελέχη γεωργικών 
συνεταιρισμών .
•  Στελεχώνονται οι υπηρεσίες του Υ
πουργείου Γεωργίας και οι συνεταιρι
σμοί με γεωπόνους, κτηνίατρους, δα
σολόγους, ιχθυολόγους .
•  Παίρνονται μέτρα για βελτίωση της 
διακίνησης των αγροτικών προϊόντων 
καθώς και για την προστασία και αξιο
ποίηση των καλλιεργειών .
•  Ιδρύονται κτηνοτροφικές ζώνες και 
νέα σφαγεία και παίρνονται μέτρα για 
την κτηνοτροφία.
•  Αυξήθηκαν έντονα οι δημόσιες επεν
δύσεις στη γεωργία και αλιεία (στην 
τριετία 1982-84 οι επενδύσεις στη γε
ωργία αυξήθηκαν κατά 65% έναντι

6. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
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μείωσής τους κατά 21,7% στην τριετία 
1979-81).
•  Προωθούνται οι υδατοκαλλιέργειες, 
ενισχύονται και εκσυγχρονίζονται τα 
μέσα αλιείας.
•  Παίρνονται μέτρα αντιπυρικής προ
στασίας των δασών και ενάντια στους 
καταπατητές.
•  Προωθείται το εθνικό κτηματολόγιο.
•  Παραχωρούνται εκτάσεις γης σε α
κτή μονές .
•  Συνταξιοδοτούνται οι αγρότες στα 25 
χρόνια, μετά το 21ο έτος, χωρίς τον πε
ριορισμό της πενταετίας.

•  Θεσμοθετείται η άδεια στους αγρό
τες .
•  Αυξήθηκε η ηλικία των προστατευό- 
μενων ανήλικων παιδιών των αγροτών 
από 14 σε 18 χρονών.
•  Έγιναν ευνοϊκές ρυθμίσεις για περι
πτώσεις αναπηρίας ή ορφανά παιδιά α
γροτών.
•  Καταβάλλονται έξοδα κίνησης στους 
πάσχοντες αγρότες από χρόνιες παθή
σεις, ενώ έγινε δυνατή η δωρεάν περί
θαλψή τους σε ειδικά ιδρύματα .
•  Τετραπλασιάσθηκαν οι επιχορηγή
σεις του ΟΓΑ για τους αγρότες .

3,02°/<

Αύξηση Αγροτικού 
εισοδήματος

Αύξηση
Επενδύσεων στη Γεωργία

14.000

Αύξηση σύνταξης Πληθωρισμός και
σε Αγρότη και αυξήσεις τιμών

Αγρότισσα αγροτ. προϊόντων

Ποσοστό Αύξησης 
Μεσομακροπρό- 
θεσμων Δανείων 
στους Αγρότες

Ποσοστό Αύξησης 
Δανείων για 
καλλιέργειες

Αύξηση
επιχορηγήσεων 

του ΟΓΑ



7. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΤΗ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ

Το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε το τιμόνι της χώ
ρας σε δύσκολα χρόνια, σε χρόνια που 
όλη η υφήλιος μαστίζεται από διεθνή 
οικονομική κρίση. Κι ενώ σε άλλες χώ
ρες στη Δύση και στην Ανατολή, το ει
σόδημα των εργαζομένων παραμένει 
στάσιμο ή συμπιέζεται, η Αλλαγή ακο
λουθεί αντίθετο δρόμο. Διασφαλίζει και 
αυξάνει το εισόδημα των εργατών και 
υπαλλήλων στον ιδιωτικό και δημόσιο 
τομέα, ιδιαίτερα των χαμηλόμισθων, 
αυξάνει τις συντάξεις, βελτιώνει τις 
συνθήκες εργασίας. Καταργεί τον κρα
τικό συνδικαλισμό των εργατοπατέρων 
του παρελθόντος και ανοίγει το δρόμο 
για ένα αυτοδύναμο, μαζικό, δημοκρα
τικό, πολιτικοποιημένο συνδικαλιστικό 
κίνημα.

Ο εργάτης και ο υπάλληλος γνώρι
σε καλά επί των ημερών της Δεξιάς, 
την πολιτική της μονόπλευρης λιτότη
τας για τους πολλούς και της χλιδής 
για τους λίγους. Γνώρισε καλά την ε
κμετάλλευση του μεγάλου κεφάλαιου 
και του σημερινού γνήσιου εκφραστή 
του, τη ΝΔ. Και συμπαρατάσσεται στο 
δρόμο της Αλλαγής. Γιατί ο δρόμος της 
Αλλαγής είναι δικός του δρόμος.
•  Θεσμοθετήθηκε η Αυτόματη Τιμαριθ
μική Αναπροσαρμογή.
•  Σε πρωτοφανή έκταση αυξήθηκαν οι 
κατώτατοι και μέσοι μισθοί και ημερο
μίσθια. Στην τριετία 1981-84, οι κατώτα- 
τοι μισθοί και ημερομίσθια αυξήθηκαν 
σε πραγματικές τιμές κατά 37,5% έναν
τι μείωσής τους κατά 10% στην προη
γούμενη τριετία 1978-81.

•  Θεσπίστηκε η άδεια των 4 εβδομά
δων.
•  Καθιερώθηκε η εργάσιμη εβδομάδα 
των πέντε ημερών και 40 ωρών.
•  Θεσπίστηκαν φορολογικές ελαφρύν
σεις για τους μισθωτούς και αυξήθηκαν 
τα οικογενειακά επιδόματα κατά 
40-100%
•  Χορηγούνται για πρώτη φορά οικο
γενειακά επιδόματα σε οικογένειες πα- 
λιννοστούντων μεταναστών και πολιτι
κών προσφύγων, σε οικογένειες φυλα
κισμένων και στρατιωτών, σε ανύπαν
τρες μητέρες και ορφανά παιδιά, και δι
πλασιάστηκαν τα επιδόματα σε ανάπη
ρα παιδιά εργαζομένων.
•  Αυξήθηκε η άδεια εργαζομένων φοι
τητών σπουδαστών από 6 σε 14 ημέρες 
και θεσπίστηκε πρόσθετη άδεια 4 ημε
ρών για ανάπηρους εργαζόμενους.
•  Αυξήθηκε η άδεια μητρότητας για ερ
γαζόμενες γυναίκες από 12 σε 14 εβδο
μάδες και θεσπίστηκε η γονική άδεια.
•  Μπήκε φραγμός στις ομαδικές απο
λύσεις με το Ν. 1387/83 και μειώθηκαν 
τα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχό
λησης.
•  Ρυθμίστηκαν θέματα εργαζομένων 
σε Κοινωφελείς Οργανισμούς και τις 
Τράπεζες καθώς και ειδικών κατηγο
ριών (ξενοδοχοϋπάλληλοι, αλιεργάτες, 
δασεργάτες, οικοδόμοι κ.λπ.).
•  Θεσμοθετήθηκε η 135 Διεθνής Σύμ
βαση Εργασίας, καθιερώνονται οι επι
τροπές Υγιεινής και Ασφάλειας στη 
βιομηχανία, λήφθηκαν μέτρα για την 
προστασία των εργαζομένων στη Μέ-
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Ι Η Η Η Β Η Η · · · · ·

1978 4 2 ,4 %

1979 4 3 ,2 %

1980 4 2 ,5 %

1981 4 3 ,2 %

1982 4 5 ,1 %

1983 4 5 ,9 %

1984 48, %

ση Ανατολή, καθώς και για την ασφά
λεια των εργαζομένων στα ναυπηγεία 
και στην οικοδομή.
•  Ενεργοποιήθηκε η Επιθεώρηση Ερ
γασίας, γίνεται συστηματική ενημέρω
ση για την πρόληψη εργατικών ατυχη
μάτων, και καθιερώθηκαν έλεγχοι 
στους χώρους εργασίας για την τήρη
ση των όρων υγιεινής και ασφάλειας.
•  Καταργήθηκε ο Ν. 330/76 και θεσμο
θετήθηκε ο φιλεργατικός Ν. 1264/82 
που κατοχυρώνει τις συνδικαλιστικές ε
λευθερίες και άνοιξε το δρόμο για την 
εξυγίανση, τον εκδημοκρατισμό και τη 
μαζικοποίηση του συνδικαλιστικού κι
νήματος.
•  Απαγορεύτηκε η ανταπεργία και επα- 
ναπροσλήφθηκαν τα συνδικαλιστικά 
στελέχη που είχαν απολυθεί για τη 
συνδικαλιστική τους δράση.
•  Υπερδιπλασιάστηκαν οι συντάξεις 
του ΙΚΑ (από 9.000 το 1981 σε 27.000 το 
1985) και των άλλων Ταμείων, καθιερώ
θηκε η επικουρική σύνταξη για όλους 
τους εργατοϋπαλλήλους, επεκτάθηκε 
το ΙΚΑ σε όλη τη χώρα και μειώθηκε το 
όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των οι
κοδόμων στα 58 χρόνια.
•  Μονιμοποιήθηκαν οι 90.000 έκτακτοι 
υπάλληλοι του Δημοσίου.
•  Καθιερώθηκαν για πρώτη φορά εκτε
ταμένα προγράμματα κοινωνικού του
ρισμού για εργαζομένους και συντα-

Ποσοστό Αποπληθωρισμένης ■  
Αύξησης Κατώτατων Μισθών 

-Ημερομισθίων

Ημερο- Μέσος |
Μισθοί μίσθια όρος '

Οκτ.’81·Απρ.’85 + 40% + 35% + 37,5%
Μάης ’78-Σεπτ. ’81 -  9,2% -10,3% -10%

ξιούχους (400.000 άτομα το 1985).
•  Αυξήθηκαν κατά 700% τα στεγαστι- 
κά δάνεια και το κατασκευαστικό έργο 
του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας 
(βλ. πίνακα).
•  Αναβαθμίστηκαν ποιοτικά, εξανθρω- 
πίστηκαν οι Εργατικές Κατοικίες ενώ 
τα στεγαστικά δάνεια και οι κληρώσεις 
κατοικιών γίνονται με γνήσιες διαφα
νείς διαδικασίες.
•  Στα 3,5 χρόνια της Αλλαγής στεγά
στηκαν από τον ΟΕΚ 50.000 οικογέ
νειες, ενώ χτίζονται 60 οικισμοί με
10.000 κατοικίες σε 45 πόλεις. Στην 
5ετία 1983 - 88 προβλέπεται να στεγα
στούν 150.000 οικογένειες, έναντι
95.000 οικογενειών που στεγάστηκαν 
σε 27 χρόνια λειτουργίας του ΟΕΚ με
ταξύ 1954-1981.

Κατώτατο
Ημερομίσθιο

Κατώτατος
Μισθός

Δραστηριότητα του Οργανισμού 
Εργατικής Κατοικίας

1954 -1981 Σε 27 χρόνια λειτουργίας του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας στο πα
ρελθόν, στεγάστηκαν 95.000 οικογένειες

1981 - 1985 Στα 3,5 χρόνια της Αλλαγής στεγάστηκαν 50.000 οικογένειες εργαζομένων 
1983 - 1988 Στην πενταετία ’83 · ’88 προβλέπεται να στεγαστούν 150.000 οικογένειες
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8. ΓΙΑ TOYS ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΥΕ
Η Δεξιά σήμερα προσπαθεί να ξεγε

λάσει και να προσελκύσει τους Μικρο- 
μεσαίους Επιχειρηματίες, κινδυνολο
γώντας σε βάρος της Αλλαγής και μοι
ράζοντας αφειδώς υποσχέσεις. Τους 
θυμάται πάντα μόνο προεκλογικά. Αλ
λά και οι MME θυμούνται ότι επί των η
μερών της Δεξιάς αυτοί ήταν οι φτωχοί 
συγγενείς ενός συστήματος που εξυ
πηρετούσε το κλειστό κύκλωμα της ο
λιγαρχίας του πλούτου. Κι ενώ οι Τρά
πεζες έδιναν πακτωλούς δανείων και 
παγωμένων πιστώσεων στο μεγάλο κε
φάλαιο για να ευημερούν οι βιομήχα- 
νοι και οι βιομηχανίες να κλείνουν, οι 
MME εισέπρατταν ψυχία, ταλαιπωρία 
και προσωπικούς εξευτελισμούς.

Η Αλλαγή στηρίζει στους Μικρομε- 
σαίους τις περισσότερες ελπίδες της 
για να μπει η Ελλάδα στην εμπροσθο
φυλακή της ανάπτυξης.

Στηρίζει το Μικρομεσαίο Επιχειρημα
τία, το βιοτέχνη, τον επαγγελματία, τον 
έμπορο, το μικρό εισοδηματία, το νοι
κοκύρη. Εγγυάται και σέβεται την ιδιω
τική περιουσία και αξιοποιεί την υγιή ι
διωτική πρωτοβουλία.

Στις εκλογές που έρχονται οι Μ Μ θα 
ζυγίσουν καλά την ψήφο τους. Θα αρ- 
νηθούν να ξαναγίνουν οι φτωχοί συγ
γενείς των ολίγων του πλούτου. Θα 
στρατευθούν εδώ που ανήκουν, στο 
μπλοκ των δυνάμεων της Αλλαγής και 
της ελπίδας.
•  Υπερδιπλασιάστηκαν οι Τραπεζικές 
πιστώσεις στις MME και καθιερώνεται 
η διαφάνεια, απλούστευση και η επιτά
χυνση των διαδικασιών δανειοδότησης 
και με χαμηλοτοκο επιτόκιο.
•  Παρέχονται δάνεια ως 40 εκ. δρχ. 
από τον ΕΟΜΜΕΧ με ευνοϊκούς όρους 
και θεσμοθετήθηκε η δημιουργία ασφα
λιστικού κεφάλαιου για παροχή εγ

γυήσεων στη 
βιοτεχνία.
•  Θεσπίστηκαν 
σοβαρές φορο
λογ ικές ελα
φρύνσεις και 
δ ιευκολύνσεις  
για καθυστερη
μένες οφειλές, 
ενώ έγινε δικαιό
τερη η φορολό- 
γηση μικρών - 
προσωπικών ε
ταιριών.

ελαφρύνσεις και διευκολύνσεις για κα
θυστερημένες οφειλές, ενώ έγινε δι
καιότερη η φορολόγηση μικρών- 
προσωπικών εταιριών.
•  Επιμηκύνθηκε η διάρκεια (από 5 σε 8 
μήνες) των Γραμματ ίων πελατείας των 
MME που δίνονται ως ενέχυρο στις 
Τ ράπεζες.
•  Ιδρύθηκε κέντρο ενημέρωσης των 
MME και προωθούνται οι καινοτομίες 
και συντάσσονται επενδυτικές μελέτες 
από τον ΕΟΜΜΕΧ.
•  Επιλύθηκε το πρόβλημα της επαγ
γελματικής στέγης με δίκαιο τρόπο με 
τον περιορισμό της ιδιόχρησης, την α
ναστολή των εξώσεων, την παράταση 
των μισθώσεων, την αύξηση της απο
ζημίωσης στα 50 μισθώματα.
•  Επιδοτούνται οι Μ Μ Επιχειρήσεις για 
νέες προσλήψεις, ενώ αναβαθμίστηκε 
και εκσυγρονίστηκε η τεχνική εκπαί
δευση σύμφωνα και με τις ανάγκες των 
MME.
•  Ιδρύθηκε η εταιρεία ΠΡΟΜΕΤ με κύ
ριο στόχο τη διάθεση πρώτων υλών, 
χαμηλές τιμές, σε Μ Μ Επιχειρήσεις, 
Κοινοπραξίες και Συνεταιρισμούς.
•  Θεσπίστηκε ειδικό πρόγραμμα για 
την ενίσχυση βιοτεχνικών - χειροτεχνι
κών επιχειρήσεων στα νησιά.
•  Προωθείται η ελληνοποίηση των 
κρατικών προμηθειών (μεγάλες παραγ
γελίες από τη ΔΕΗ, τον OTE, το Υπ. 
Εθν. Άμυνας και άλλους φορείς σε εγ
χώριες εταιρείες) και καταπολεμείται η 
ξενομανία.
•  Οι MME αποκτούν πρόσβαση για 
πρώτη φορά στις κρατικές προμήθειες, 
μέσα από δίκαιο σύστημα παρέμβασης 
του ΕΟΜΜΕΧ.
•  Τα κέρδη των MME (10-99 άτομα - 
στοιχεία) αυξήθηκαν κατά 79% το 1983, 
ενώ αντίθετη εικόνα παρουσιάζουν οι 
μεγάλες επιχειρήσεις (στοιχεία ICAP- 
Η ELLAS).
•  Οι συντάξεις των ασφαλιστικών τα
μείων των ΜΜ αυξήθηκαν στην περίο
δο της Αλλαγής όσο ποτέ στο παρελ
θόν (βλ. πίνακα κεφ. 15), βελτιώθηκε η 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και απο
δόθηκε ο παρακρατούμενος κοινωνικός 
πόρος στο ΤΕΒΕ και το ΤΑΕ.
•  Θεσπίστηκε για πρώτη φορά ή βελ
τιώθηκε η ιατροφαρμακευτική περίθαλ
ψη σε Ταμεία Μικρομεσαίων που υστε
ρούσαν στον τομέα αυτό όπως το ΤΕ
ΒΕ, το ΤΣΑ, κ.λπ..
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Βιομηχανική
Παραγωγή

1981 -2 ,5 %

1984 + 1,7%

Εξαγωγές

26%

1981 -1 2 %
1984 + 18,6%

9. Ο ΔΥΣΚΟΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Το ΠΑΣΟΚ κληρονόμησε από τη ΝΔ 
πληθωρισμό 26%, τεράστια ελλείμμα
τα, άδεια ταμεία, ανεργία και υποαπα
σχόληση, προβληματικές επιχειρήσεις, 
ανυπαρξία βιομηχανικής υποδομής, δυ
σκίνητη και υποανάπτυκτη δημόσια 
διοίκηση, ανεπαρκέστατο και εχθρικό 
τραπεζικό σύστημα. Κληρονόμησε μια 
άρρωστη οικονομία χτισμένη στην άμ
μο. Και ανέλαβε τη διακυβέρνηση της 
χώρας σε μια δύσκολη περίοδο, σε μια 
εποχή που ολόκληρη η υφήλιος μαστί
ζεται από παρατεταμένη οικονομική 
κρίση.

Στα τρισήμισι χρόνια της Αλλαγής 
δεν έγιναν βέβαια θαύματα. Όμως, 
παρ’ όλη τη διεθνή κρίση, τη βαριά κλη
ρονομιά του παρελθόντος και την υπο
νόμευση του εθνικού νομίσματος από 
τη Δεξιά, μπήκαν οι βάσεις για το νοι- 
κοκύρεμα της οικονομίας. Σύμφωνα και 
με τις προβλέψεις διεθνών οργανισμών 
και ινστιτούτων διαγράφεται σήμερα 
μια συγκρατημένα αισιόδοξη οικονομι
κή προοπτική. Συγκεκριμένα:
•  Ο πληθωρισμός μειώθηκε από 26% 
το 1981 σε 18% το 1984 με προοπτικές 
για περαιτέρω μείωση.

60 δισ. 28,7%

23,8 δισ.

V

1981 1984 1981

17%

1984

Δείκτης Τιμών 
Καταναλωτή

Ιδιωτικές
Επενδύσεις

Δείκτης Τιμών 
Τροφίμων

•  Ο τιμάριθμος των ειδών διατροφής 
μειώθηκε από 28,7% το 1981 σε 17% 
το 1984.
•  Το έλλειμμα του ισοζύγιου πληρω
μών μειώθηκε από 2,4 δισ. δολ. σε 2 
δισ. δολ.
•  Το έλλειμμα του δημόσιου τομέα 
μειώθηκε από 15% του Ακαθάριστου 
Εγχώριου Προϊόντος σε 11%.
•  Μειώθηκαν ή και ισοσκελίστηκαν τα 
ελλείμματα των περισσότερων δημό
σιων Οργανισμών.
•  Το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα αυ
ξήθηκε κατά 2,5% το 1984 και προβλέ- 
πεται να αυξηθεί κατά το ίδιο περίπου 
ποσοστό το 1985.
•  Η βιομηχανική παραγωγή που ήταν 
μειωμένη κατά 2,5% τρ 1981 αυξήθηκε 
κατά 1,7 το 1984.
•  Οι ιδιωτικές επενδύσεις από 23,8 δισ. 
δρχ. το 1981 αυξήθηκαν σε 60 δισ. το 
1984.
•  Οι εξαγωγές, που το 1981 είχαν μειω
θεί κατά 12%, αυξήθηκαν κατά 18,6% 
το 1984.
•  Οι τραπεζικές καταθέσεις και οι λια
νικές πωλήσεις αυξήθηκαν σημαντικά, 
ιδιαίτερα τελευταία, γεγονός που απο
τελεί ένδειξη βελτίωσης της 
οικονομικής συγκυρίας.
•  Βελτιώθηκε η διεθνής δα
νειοληπτική θέση της χώ
ρας, ή αλλοιώς η δυνατότη
τα να συνάπτουμε δάνεια 
στη διεθνή χρηματαγορά με 
ευνοϊκούς όρους.
•  Εξυγιάνθηκαν πολλές υ
περχρεωμένες - προβλημα
τικές επιχειρήσεις .
•  Παίρνονται μέτρα για τη 
βελτίωση του κυκλώματος 
εμπορίας προϊόντων, καθώς 
και για την εξυγίανση του 
τραπεζικού συστήματος.
•  Παίρνονται μέ
τρα για τη βελτίω
ση του κυκλώματος 
εμπορίας προϊόν- ν /
των, καθώς και για 1981
την εξυγίανση του 
τραπεζικού συστή- Εθνικό
ματος. Εισόδημα

2,5%

1984
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1980

Η αυτοδύναμη ανάπτυξη είναι άρρη
κτα συνδεδεμένη με την Εθνική Ανε
ξαρτησία, τη Λαϊκή Κυριαρχία και τη 
Δημοκρατία που επαγγέλεται και πραγ
ματώνει το ΠΑΣΟΚ.

Αποδέσμευση από την ξένη εξάρτη
ση, δημοκρατικός προγραμματισμός 
και λαϊκή συμμετοχή στην αναπτυξια
κή προσπάθεια, σωστή αξιοποίηση των 
παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας, 
συνιστούν τα κύρια χαρακτηριστικά αυ
τής της προοπτικής.

Στα τέσσερα χρόνια τής διακυβέρνη
σης του ΠΑΣΟΚ μπορεί να μην άλλαξε 
ακόμα ριζικά η δομή της οικονομίας. Ό 
μως έχει αλλάξει οριστικά η φορά των 
πραγμάτων.

Η κατάσταση της οικονομίας βελτιώ
νεται σταθερά, κατασκευάζονται έργα 
υποδομής σε πρωτοφανή κλίμακα που 
αλλάζουν την όψη της χώρας, ανα
πτύσσεται δυναμικά η περιφέρεια, η ξε
χασμένη και υποβαθμισμένη Ελλάδα, 
αξιοποιείται ο ορυκτός πλούτος, οι πό
λεις και τα χωριά ανασυγκροτούνται. 
Και πάνω απ’ όλα χτίζονται θεσμοί λαϊ
κής κυριαρχίας, αποκέντρωσης, θεσμοί 
συμμετοχής και ενεργοποίησης του πο
λίτη στην αναπτυξιακή διαδικασία.

Οι Κυβερνήσεις της Δεξιάς κληροδό
τησαν στο ΠΑΣΟΚ ανεκπλήρωτες α
νάγκες υποδομής και οξυμένα προβλή
ματα δεκαετιών σ’ ολόκληρη τη χώρα.

Παράλληλα, δημιούργησαν ένα βα
θιά νοσηρό κύκλωμα στην παραγωγή 
των Δημόσιων Έργων με αποτέλεσμα 
τις τεράστιες υπερβάσεις σε κόστος 
και χρόνο και τη χαμηλή μέχρι απαρά
δεκτη ποιότητα των έργων.

Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ προχώρη
σε άμεσα και αποφασιστικά σε ολοκλη
ρωμένο σχεδίασμά και προγραμματι
σμό για την ιεραρχημένη κάλυψη των 
μεγάλων αναγκών, την εξασφάλιση της 
ποιότητας στα νέα έργα και τη θεμε- 
λίωση της ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥ
ΞΗΣ της χώρας.
•  Για πρώτη φορά καταρτί
στηκε με ευρεία λαϊκή συμ
μετοχή, ψηφίστηκε από τη 
Βουλή και υλοποιείται πεν
ταετές πρόγραμμα οικονο
μικής και κοινωνικής ανά
πτυξης.

1982 1983
T U !

•  Στα πλαίσια του πενταετούς, δεκά
δες χιλιάδες μεγάλα και μικρά Δημόσια 
Έργα ολοκληρώθηκαν ήδη ή κατα
σκευάζονται στις πόλεις, τα χωριά, σε 
κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Δημιουρ
γούν την απαραίτητη υποδομή, βελτιώ
νουν την ποιότητα ζωής και διευρύνουν 
τις ευκαιρίες απασχόλησης δημιουρ
γώντας χιλιάδες εργασίες.
•  Τα έργα δεν αποφασίζονται σήμερα 
από τους κομματάρχες, αλλά προγραμ
ματίζονται σωστά με βάση τις πραγμα
τικές ανάγκες και τις προτάσεις του λα
ού.
•  Είναι πρωτοφανής ο όγκος των έρ
γων που εκτελούνται. Κατασκευάζον
ται δρόμοι, λιμάνια, αεροδρόμια, απο
χετεύσεις, υδρεύσεις, βιολογικοί καθα
ρισμοί, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, παι
δικοί σταθμοί, κέντρα ηλικιωμένων, εγ
γειοβελτιωτικά, έργα, πάρκα, δενδρο- 
φυτεύσεις, γυμναστήρια, πνευματικά 
και πολιτιστικά κέντρα κλπ.
•  Οι δημόσιες επενδύσεις σε έργα υ
ποδομής ήταν 220 δις δρχ. το 1984 έ
ναντι 99 δις το 1981.
•  Στην πενταετία 1983-1988 πρόκειται 
να δαπανηθούν πάνω από 1,3 τρις δρχ. 
σε Δημόσια Έργα.
•  Για το πρόγραμμα του Υπ. Δημ. Έρ
γων διατέθηκαν 48,5 δις το 1985 έναν
τι 9,5 δις το 1980. Αντίστοιχα για τα Νο
μαρχιακά Προγράμματα έργων, για έρ
γα στην εγκατελειμμένη μέχρι χτες ελ-

22,1
Πιστώσεις

για έργα Εθνικής Οδοποιίας 

(σε δισ. δρχ.)

10. ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ

■ ■ I
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ληνική επαρχία, οι πιστώσεις αυξήθη
καν από 9,5 δις το 1980, σε 64,6 το 1985.
•  Κατασκευάζονται μεγάλα έργα αυτο
κινητόδρομων στους κύριους άξονες, 
της χώρας, άλλοι νέοι βασικοί οδικοί ά
ξονες, παρακάμψεις πόλεων, ζεύξεις 
πορθμών, έργα κυκλοφοριακής υποδο
μής στις μεγάλες πόλεις, έργα βελτιώ
σεων και συντηρήσεων σε εκατοντάδες 
χιλιόμετρα του Εθνικού Οδικού Δικτύ
ου. 22,1 δις διατίθενται το ’85 για τα έρ
γα αυτά, έναντι 4,6 δις το 1980. Επίσης 
επεκτείνονται, βελτιώνονται και ασφαλ
τοστρώνεται με εντατικό ρυθμό το Ε
παρχιακό Οδικό Δίκτυο.

Επιλογή από έργα Εθνικής Οδοποιίας

•  Τμηματική Κατασκευή Αυτοκινητό
δρομου στον κύριο άξονα Βορρά- 
Νότου (Εύζωνοι-Θεσ/νίκη-Αθήνα- 
Κόρινθος-Καλαμάτα).
•  Τμηματική κατασκευή αυτοκινητό
δρομου στον άξονα Θεσ/νίκη-Καβάλα- 
Αλεξ/λη-Κήποι Έβρου.
•  Κατασκευάζεται η Σήραγγα Κατάρας 
στην Πίνδο, μήκους 3,5 χιλιομέτρων, 
που εξασφαλίζει τη σύνδεση Δυτικής- 
Ανατολικής Ελλάδας.
•  Έχει ξεκινήσει η κατασκευή της Σή
ραγγας Αρτεμησίου, μήκους 1,5 χιλιομ.
•  Νέοι βασικοί οδ ικοί άξονες 
(Καρπενήσι-Καρδίτσα, Νότιος άξονας 
Κρήτης, Ιωάννινα-Κακαβιά-Αλβανικά 
σύνορα,Θεσ/νίκη-Κιλκίς-Δοϊράνη κ.ά.
•  Ζεύξεις Ευρίπου, Λευκάδας, Άκτιου- 
Πρέβεζας.

48,5

•  Παρακάμψεις στις 40 μεγαλύτερες 
ελληνικές πόλεις.
•  Βασική προτεραιότητα δίνεται σε έρ
γα υδρεύσεων, αποχετεύσεων και βιο
λογικών καθαρισμών. (Δαπάνη 1985: 
15,2 δις έναντι 4,2 δις το 1980). Μεγά
λα έργα αποχετεύσεων και βιολογικών 
καθαρισμών εκτελούνται στην Αθήνα 
(Ψυττόλεια), Θεσσαλονίκη, Βόλο, και σε 
50 ακόμα άλλες πόλεις (Αλεξανδρούπο
λη, Καβάλα, Βέροια, Ιωάννινα, Λάρισα, 
Τρίκαλα, Χαλκίδα, Ρόδο, Ηράκλειο, Με- 
γαλόπολη, Λευκάδα, Ηγουμενίτσα, Ρέ
θυμνο, Άμφισσα κ.ά.).
•  Μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα κα- 
τασκεάζονται από τον Έβρο μέχρι την 
Κρήτη (Δαπάνη 1985: 12 δις έναντι 4,8 
δις το 1981) που εξασφαλίζουν στην 
πενταετία 83-87 την άρδευση 1.000.000 
νέων στρεμμάτων. Αναφέρεται ιδιαίτε
ρα το τεράστιο αναπτυξιακής σημασίας 
έργο εκτροπής των υδάτων του Αχελώ
ου που υπολογίζεται να αρδεύσει περί 
τα 3.500.000 στρέμματα συνολικά.
•  Επεκτείνεται, εκσυγχρονίζεται και 
βελτιώνεται η υποδομή της χώρας σε 
λιμάνια και αεροδρόμια: Εκτελούνται 
έργα στα λιμάνια της Ραφήνας, Θεσ/νί- 
κης, Βόλου, Πάτρας, Ηρακλείου, Καβά
λας, Σούδας, Κέρκυρας, Ρόδου, Ρεθύ- 
μνου, Καλαμάτας και σε πολλά μικρά 
νησιά.
•  Πάνω από 25 καινούρια έργα ξεκίνη
σαν μετά το 1981 σε Αεροδρόμια της 
χώρας. Έργα εκτελούνται στα αερο
δρόμια Μυτιλήνης, Ηρακλείου, Χανιών, 
Σκιάθου, Σαντορίνης, Κεφαλλονιάς, Κω

64,6

15
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1980 1981

Πρόγραμμα Υπουργείου Δημ. Έργων (σε δια. δρχ.)
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κλπ., ενώ προωθείται η κατασκευή νέ
ων αεροδρομίων στην Ικαρία και στο 
Καστελόριζο, Κυθήρων, Σητείας κ.ά.
•  Σημαντικά συγκοινωνιακά έργα ολο
κληρώθηκαν ή κατασκευάζονται στο 
Λεκανοπέδιο: Έργα του Εσωτερικού, 
Ενδιάμεσου και Εξωτερικού Δακτύλιου, 
ανισόπεδοι κόμβοι, διανοίξεις νέων λε
ωφόρων, διαπλατύνσεις και ανακατα- 
σκευές λεωφόρων και αρτηριών.
•  Μέσα στο 1985 μόνο, ολοκληρώνον
ται και παραδίδονται στην κυκλοφορία 
20 μεγάλα συγκοινωνιακά έργα (Ενδει
κτικά: Ανισόπεδοι κόμβοι Λένορμαν- 
Κων/λεως, Θηβών-Αθηνών, Σταδίου- 
Καραϊσκάκη, διαπλάτυνση Λ. Κηφισίας 
από Ολυμπιακό Στάδιο μέχρι Φραγκο- 
κλυσιάς, διάνοιξη Λεωφ. Κύμης από Ο
λυμπιακό Στάδιο μέχρι Πλαπούτα κ.ά.).
•  Άλλα 19 ανάλογα μεγάλα έργα δη- 
μοπρατήθηκαν ή δημοπρατούνται μέσα 
στο ’85 και θα ολοκληρωθούν στα χρο
νικά όρια του Α' πενταετούς. Έχει επί
σης ολοκληρωθεί ο εκσυγχρονισμός 
της σηματοδότησης στην Πρωτεύουσα.
•  Μέσα στο ’85 ξεκινάει η κατασκευή 
των δύο πρώτων γραμμών του ΜΕΤΡΟ 
(Περιστέρι-Ηλιούπολη, Αιγάλεω-Πεντά- 
γωνο).
•  Σημαντικά ακόμα έργα αποχέτευσης, 
ύδρευσης, αντιπλημμυρικής προστα
σίας και άλλα έργα αναβάθμισης του 
περιβάλλοντος (πάρκα, χώροι αναψυ
χής, δενδροφυτεύσεις κλπ.) ολοκληρώ
θηκαν ή συνεχίζουν να κατασκευάζον
ται στην περιοχή του Λεκανοπέδιου. Ι
διαίτερα επισημαίνεται το έργο βιολο
γικού καθαρισμού των λυμμάτων του 
Λεκανοπέδιου στην Ψυττάλεια, που θα 
ολοκληρωθεί και θα λειτουργήσει το 
1987 για να αποκαταστήσει την καθα
ριότητα και τη ζωή στο Σαρωνικό.
•  Πέρα από τη μεγάλη αύξηση των 
προγραμμάτων Δημόσιων Έργων στην 
τετραετία 82-85 και το σωστό προγραμ
ματισμό τα έργα της Αλλαγής είναι 
ποιοτικά πολύ καλύτερα από το παρελ
θόν. Γίνονται με σωστές και ολοκληρω
μένες μελέτες, ολοκληρώνονται στον 
προβλεπόμενο χρόνο, δεν χαρακτηρί
ζονται από σπατάλες, υπερβάσεις και 
παραβάσεις όπως παλιότερα και έχουν 
καλύτερη λειτουργικότητα και απόδο
ση.
•  Ιδρύθηκε η Ελληνική Κρατική Εταιρία 
Τεχνικών Έργων για την προώθηση 
της δραστηριότητας του Ελληνικού Τε
χνικού Δυναμικού στο εξωτερικό. Ήδη 
η Ε.Κ.Ε.Τ.Ε. έχει αναλάβει και προχω
ρεί στην κατασκευή 3.000 κατοικιών

στο Αλγέρι, ενώ απαπτύσσει ανάλογη 
δραστηριότητα και σε πολλές άλλες 
χώρες.
•  Κατασκευάστηκαν και ολοκληρώνον
ται οημαντικά έργα υποδομής από τη 
ΔΕΗ (δέκα νέοι θερμοηλεκτρικοί και υ- 
δροηλεκρικοί σταθμοί μέχρι το τέλος 
του 1986) για την κάλυψη των ενεργεια
κών αναγκών της χώρας, ενώ εκσυγ
χρονίζεται και ανανεώνεται το τηλεπι
κοινωνιακό δίκτυο.
•  Αναβαθμίστηκε το ΙΓΜΕ και η ΔΕΠ 
για τη σωστή αξιοποίηση του ορυκτού 
και ενεργειακού πλούτου της χώρας.
•  Εξαγοράστηκε η ΕΣΣΟ από το δημό
σιο, συντάχθηκε νέος νόμος για την α
ξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας, 
καθώς και νέος σύγχρονος κανονισμός 
μεταλλευτικών-λατομικών εργασιών 
και αναθεωρήθηκαν οι όροι σύμβασης 
μεταλλείων.
•  Με το νέο νόμο 1418/84 για την εκτέ
λεση των Δημόσιων Έργων προωθεί
ται η βαθειά εξυγίανση και ο ποιοτικός 
μετασχηματισμός του τομέα, θεσμοθε
τείται ο κοινωνικός έλεγχος και δια
σφαλίζεται η διαφάνεια, η αντικειμενι
κότητα, ο ουσιαστικός έλεγχος και η 
άρτια κατασκευή των έργων.
•  Ιδρύθηκε επίσης ο Οργανισμός Αντι
σεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας 
(Ο.Α.Σ.Π.) που’έχει αναπτύξει ήδη ση
μαντική δραστηριότητα στον τομέα της 
ενημέρωσης του πληθυσμού και της 
αντισεισμικής θωράκισης της χώρας.

Η πρώτη τετραετία του ΠΑΣΟΚ έβα
λε τα σταθερά θεμέλια για την αυτοδύ
ναμη οικονομική ανάπτυξη.

Στη δεύτερη τετραετία το έργο αυ
τό θα προχωρήσει και θα ολοκληρωθεί, 
θεμελιώνοντας μια καινούρια Ελλά
δα, την Ελλάδα της ανάπτυξης, της 
προόδου και της προκοπής.

■ Η 4,8

■

1980 1981 1984 19851982 1983

Πιστώσεις για Εγγειοβελτιωτικά έργα 
(Εθνικό Πρόγραμμα) (σε δισ. δρχ.)
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11. Η ΜΑΧΗ ΕΝΑΝΤΙΑ 
ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ

Η δεξιά πολύ όψημα ανακάλυψε σή
μερα την ανεργία, ξεχνώντας ότι αυτή 
ευθύνεται για τη γέννηση και το μεγά
λωμά της. Αλλά, αν δεν υπήρχε ανερ
γία και υποαπασχόληση στο παρελθόν, 
τότε πως εξηγείται η μετανάστευση 1,5 
εκ. Ελλήνων στη Δ. Γερμανία, η ερήμω- 
ση της υπαίθρου, η διόγκωση της πα
ραοικονομίας, οι δουλειές του ποδα
ριού, ο παρασιτισμός, ο υπερπληθωρι
σμός των δημοσίων υπαλλήλων; Ποιος 
ευθύνεται για την ανυπαρξία βιομηχα
νικής υποδομής, για την έλλειψη επεν
δύσεων στην περίοδο 1974-81; Ποιος 
φέρει την ευθύνη για τις προβληματι
κές επιχειρήσεις, για τα δημόσια ελ
λείμματα, για την άρρωστη οικονομία 
που παρέδωσε στη φυγή της η ΝΔ;

Η ανεργία και η υποαπασχόληση ή
ταν η βαριά κληρονομιά που έλαχε στο 
ΠΑΣΟΚ σε μια περίοδο που το ίδιο πρό
βλημα μαστίζει ολόκληρη την υφήλιο.

Το ΠΑΣΟΚ σε αντίθεση με τη ΝΔ που 
είχε «καταργήσει» την ανεργία όπως 
και την πόλη των τάξεων, αναγνωρίζει 
την ύπαρξη του προβλήματος. Η αλή
θεια είναι ότι η ανεργία δεν καταπολε
μείται απ’ τη μια μέρα στην άλλη. Δεν 
υπάρχουν μαγικές συνταγές για την 
αντιμετώπισή της.

Στα τρισήμισι χρόνια της Αλλαγής, 
μεθοδικά έχουν παρθεί μέτρα για την 
καταπολέμησή της και τώρα που η οι
κονομία βγαίνει από την κακοδαιμονία 
του παρελθόντος, υπάρχουν περισσό
τερο αισιόδοξες προοπτικές. Προοπτι
κές που μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγ- 
γυηθεί. Γιατί η ανεργία δεν είναι συμ- 
βιβάσιμη με το Σοσιαλισμό.
•  Καθιερώθηκαν για πρώτη φορά προ
γράμματα επιδοτούμενης απασχόλη
σης με τα οποία δόθηκε δουλειά σε πά
νω από 42.000 άνεργους, σε περισσό
τερους από 600 Δήμους και Κοινότητες 
και 4.500 Μικρομεσαίες κυρίως επιχει
ρήσεις, συνεταιρισμούς, κ.λπ:
•  Με το ειδικό πρόγραμμα για την κα
ταπολέμηση της ανεργίας ύψους 17 
δισ., τα εκτεταμένα δημόσια έργα και 
τα προγράμματα επιδοτούμενης απα
σχόλησης έχει δοθεί' δουλειά, μόνιμη ή 
προσωρινή, σε περισσότερο από 
140.000 άνεργους συνολικά.
•  Ιδρύθηκε ο Οργανισμός Ανασυγκρό
τησης Επιχειρήσεων και παίρνονται μέ

τρα, για τη διασφάλιση της θέσης 
70.000 περίπου εργαζόμενων που εξαρ- 
τώνται από τη λειτουργία των υπερχρε
ωμένων επιχειρήσεων.
•  Αξιοποιούνται οι κρατικές προμή
θειες προς όφελος της εγχώριας παρα
γωγής, παίρνονται μέτρα για την αύξη
ση των εξαγωγών που ήδη αποδίδουν 
και καταπολεμάται συστηματικά η ξενο
μανία στις καταναλωτικές προτιμήσεις. 
Επιμένουμε ελληνικά.
•  Αναβαθμίζεται και εκσυγχρονίζεται 
ριζικά η επαγγελματική εκπαίδευση και 
ο επαγγελματικός προσανατολισμός.
•  Παρέχονται κίνητρα για τη συγκρά
τηση ή μετεγκατάσταση του πληθυ
σμού στην περιφέρεια και ενισχύονται 
παραγωγικές πρωτοβουλίες.
•  Ιδρύθηκαν για πρώτη φορά και λει
τουργούν με ιδιαίτερη επιτυχία Γρα
φεία Εργασίας του ΟΑΕΔ που παρεμ
βαίνουν ενεργά στην καταπολέμηση 
της ανεργίας.
•  Έχουν παρθεί μέτρα για τον περιο
ρισμό της πολυθεσίας και της εργασίας 
σε συνταξιούχους, ενώ αναδιαρθρώ- 
νονται και ελαστικοποιούνται τα ωρά
ρια εργασίας ώστε να δημιουργηθούν 
περισσότερες θέσεις απασχόλησης.
•  Θεσμοθετείται το Εθνικό Σύστημα 
Προστασίας από την Ανεργία (ΕΣΠΑ), 
ο νόμος πλαίσιο που συνδυάζει την ε
πιδότηση εργασίας με τη σημαντική 
διεύρυνση των επιδομάτων ανεργίας. 
Μεταξύ άλλων το ΕΣΠΑ προβλέπει τη 
χορήγηση επιδομάτων ανεργίας στους 
νέους, τη μείωση των προϋποθέσεων 
και την επιμήκυνση του χρόνου κατα
βολής των επιδομάτων.

Η υλοποίηση του Ε
ΣΠΑ που αλλάζει το 
όλο καθεστώς χορη
γήσεων του ΟΑΕΔ 
από το 1954, εντάσσε
ται μέσα στα μέτρα 
που προωθούνται σή
μερα για την οικοδό
μηση του κράτους 
πρόνοιας. Για να γίνει 
πράξη το παλιό σοσια
λ ιστικό όραμα για 
προστασία από την α
σθένεια, τα γερατειά, 
τη φτώχεια και την α
νεργία.

42.000
θέσεις

1979

-80-81

1982
-83-84

Νέες θέσεις 
Εργασίας με 

Προγράμματα 
Επιδοτούμενης 
Απασχόλησης 

ΟΑΕΔ
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12. Η ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ
Είναι γνωστά τα αδιέξοδα της παι

δείας που κληρονομήσαμε. Παιδεία του 
χάους, του σκοταδισμού, της αντίδρα
σης. Έλλειψη φροντίδας για τα κτίρια 
και τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας, α
ναχρονιστικά εκπαιδευτικά προγράμ
ματα, από καθ’ έδρας διδασκαλία και ά
κριτη διοχέτευση γνώσεων, αντιδρα
στικά Πανεπιστήμια, με κέντρο αναφο
ράς το θεσμό της έδρας, αποκλεισμός 
των μαθητών, σπουδαστών, φοιτητών 
από τα κέντρα λήψης αποφάσεων, απο
τελούν δείγμα αυτής της παιδείας του 
παρελθόντος.

Σήμερα, με μεθοδικά βήματα, αλλά
ζει αυτό το καθεστώς της υποανάπτυ- 
ξης. Σήμερα βάζουμε τα θεμέλια για τα 
θεμέλια του αύριο: τη νεολαία μας.

Πρωταρχικός στόχος της Αλλαγής 
είναι να περάσουν οι νέες αξίες στο πε
ριεχόμενο και τις κατευθύνσεις της εκ
παίδευσης, να βελτιωθεί η υλικοτεχνι- 
κή υποδομή της Παιδείας, να αναβαθ
μιστεί το επίπεδο σπουδών. Σ’ αυτή την 
κατεύθυνση πορευόμαστε:
•  Τα κονδύλια για την Παιδεία αυξά
νονται κατακόρυφα: Το 1985 ανέρχον
ται σε 179 δισ. δρχ. έναντι 62 δισ. το 
1981 (αύξηση 189%). Για τον ΟΑΕΔ τα 
αντίστοιχα ποσά είναι 840 εκ. και 3,5 
δισ. δραχμές
•  Μεταξύ 1982 και 1985 παραδόθηκαν 
πάνω από 10.000 νέες σχολικές αίθου
σες και διορίστηκαν 20.000 περίπου εκ
παιδευτικοί στη δημοτική και μέση Παι
δεία που βελτιώνουν τη σχέση διδα

σκόντων - μαθητών από 21,1:1 το 1981, 
σε 18,8:1 το 1985.
•  Οι φραγμοί στη μόρφωση καταρ- 
γούνται: Οι εξετάσεις στα Γυμνάσια και 
λύκεια καταργήθηκαν, ενώ ιδρύθηκαν 
206 Νέα Λύκεια και παραρτήματα στην 
περίοδο 1982-85 έναντι μόνο 10 στην 
περίοδο 1977-81.
•  Το αποτυχημένο σύστημα των Πα
νελλήνιων εξετάσεων καταργήθηκε και 
αντικαταστάθηκε από τις Γ ενικές Εξε
τάσεις, που στηρίζονται στα προπαρα
σκευαστικά μαθήματα των 4 δεσμών 
μέσα στο πρόγραμμα της Γ  Λυκείου 
εξασφαλίζοντας απεριόριστες ευκαι 
ρίες με κατοχύρωση της βαθμολογίας 
την επιλογή και την καλύτερη προετοι 
μασία σύμφωνα με τις κλίσεις των παι 
διών. Η αύξηση του αριθμού εισακτέ
ων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ δίνει την εικόνα της 
φιλολαϊκής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ 
1981: 27.500,1982: 34.000,1983: 40.000 
1984: 50.500.
•  Ο θεσμός της πρόσθετης εσωσχολι 
κής βοήθειας δίνεται δωρεάν στους α 
δύνατους μαθητές του λυκείου. Ιδρύ 
θηκαν 227 Μεταλυκειακά Προπαρα
σκευαστικά Κέντρα που προσφέρουν 
στους οικονομικά ασθενέστερους, δω
ρεάν προετοιμασία για τις Γ ενικές Εξε
τάσεις και αυξάνουν αντίστοιχα τον 
κοινωνικό μισθό του εργαζόμενου.
•  Νέα βιβλία και προγράμματα - νέα 
ποιότητα σπουδών σ’ όλες τις βαθμί
δες: Σύγχρονα σωστά γραμμένα βιβλία 
στη Δημοτική, με μονοτονικό σύστημα
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μπαίνουν σ’ όλα τα σχολεία. 17 νέα βι
βλία και 16 βιβλία δασκάλου στο δημο
τικό σχολείο, 17 νέα βιβλία για το Γυ
μνάσιο, 52 για το Λύκειο.
•  Τα Τεχνικά και Επαγγελματικά Λύ
κεια και οι Τεχνικές και Επαγγελματι
κές Σχολές, αναβαθμίζονται και εκσυγ
χρονίζονται. Για πρώτη φορά αποκτούν 
αναλυτικά προγράμματα τα σχολεία 
της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματι
κής Παιδείας.
•  Η Α’ τάξη του Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου, του σχολείου του μέλλοντος, 
λειτουργεί ήδη με 10 βιβλία για τους 
μαθητές και 5 για τους διδάσκοντες. Ο 
επαγγελματικός προσανατολισμός 
μπήκε για πρώτη φορά στο γυμνάσιο 
και στο λύκειο, και εκδόθηκε Οδηγός 
Επαγγελμάτων.
•  Στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύ
ματα, καλύτερου επιπέδου και ποιότη
τας προγράμματα έχουν ήδη εκδοθεί, 
σε συνδυασμό με νέο κανονισμό σπου
δών. Η πρακτική άσκηση των φοιτητών 
τα δένει με την παραγωγή. Στα Πανε
πιστήμια νέα τμήματα δημιουργήθη- 
καν, ενώ οι συλλογικές προσπάθειες δί
νουν καρπούς σε νέα σύγχρονα προ
γράμματα σπουδών.

•  Η Παιδεία γίνεται υπόθεση του λα
ού: Οι φοιτητές, σπουδαστές, το επι
στημονικό και διοικητικό προσωπικό 
των ΤΕΙ και ΑΕΙ συμμετέχουν ισότιμα 
στη διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία 
τους. Συμμετέχουν επίσης με τους κοι
νωνικούς φορείς στα όργανα κοινωνι
κού ελέγχου, στο Συμβούλιο Τεχνολο
γικής Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Ε.) και στο Εθνι

κό Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας (Ε- 
ΣΑΠ). Οι μαθητικές κοινότητες με τη 
δημοκρατική λειτουργία τους, δίνουν 
ουσιαστικό περιεχόμενο στη συμμετο
χή των μαθητών. Οι σύλλογοι γονέων 
συμμετέχουν στις Σχολικές Εφορίεο.

•  Στην Προσχολική Αγωγή: Ιδρύθηκαν 
πολλά νέα νηπιαγωγεία θα είναι έτοι
μο τον Ιούνιο το νέο Αναλυτικό Πρό
γραμμά τους, ενώ εκκρεμεί για ψήφιση 
στη Βουλή ο νέος θεσμός του Παιδικού 
Κέντρου, όπου παρέχεται αγωγή αλλά 
μαζί και κοινωνική μέριμνα και φροντί
δα, θεσμός που προσφέρει σημαντικά 
στην εργαζόμενη μητέρα.

•  Στο Δημοτικό: Αναβαθμίστηκε η 
ποιότητά του, και τα νέα βιβλία τους, 
βιβλία εργασίας, δίνουν τη χαρά της 
δημιουργίας στα παιδιά μας. Η διδα
σκαλία ξένων γλωσσών, καλλιτεχνικών 
μαθημάτων και γυμναστικής από ειδι
κούς (εισάγεται με το Νομοσχέδιο που 
εκκρεμεί για ψήφιση), θα προσφέρουν 
ακόμα πιο πολύ στα παιδιά μας και 
στην εκπαίδευσή τους.

•  Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Έ
χουν αρχίσει οι προεργασίες για το νέο 
πρόγραμμα και τα υπόλοιπα βιβλία του 
γυμνασίου ώστε τα προγράμματα της 
εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευ
σης να είναι ενιαία.
•  Ιδρύθηκαν και λειτουργούν με επιτυ
χία 14 νέα Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια.
•  Αναβαθμίζεται και εκσυγχρονίζεται η 
παραμελημένη και υποβαθμισμένη στο 
παρελθόν Τεχνική και Επαγγελματική
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Εκπαίδευση, νέες σχολές, νέες σύγ
χρονες τεχνολογίες και ειδικότητες δη- 
μιουργούνται σ’ όλη την Ελλάδα από 
το Υπουργείο Παιδείας και τον ΟΑΕΔ.

»Σχολικοί Σύμβουλοι: Στη δευτερο
βάθμια και πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
λειτουργεί ο νέος αυτός θεσμός με ε
πιτυχία και ανεβάζει την ποιότητα εκ
παίδευσης στο σχολείο και στην περί 
φέρεια.

»Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Κα-
ταργήθηκαν τα υποβαθμισμένα και α
ναξιόπιστα ΚΑΤΕΕ και δημιουργήθηκαν 
τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύμα
τα, δυναμικά δεμένα με την προσπά
θεια ανάπτυξης και τις νέες τεχνολο
γίες και υπάγονται στην ενιαία τριτο
βάθμια εκπαίδευση.

•  Στα Πανεπιστήμια καταργήθηκε η έ
δρα και ιδρύθηκε ο Τομέας, θεμελιώθη
καν δημοκρατικές διαδικασίες, καθιε
ρώθηκε ενιαίος φορέας διδασκόντων, 
θεσμοθετήθηκαν οι μεταπτυχιακές 
σπουδές και η έρευνα.
•  Δύο νόμοι πλαίσιο, κατοχύρωσαν το 
Πανεπιστημιακό άσυλο, και την αδογ
μάτιστη κίνηση ιδεών, έδωσαν ουσια
στική υπεύθυνη και ισότιμη συμμετοχή 
όλων των φορέων, εξασφάλισαν τον 
κοινωνικό και ακαδημαϊκό έλεγχο.
•  Ιατροφαρμακευτική και νοσοκομεια
κή περίθαλψη θεσπίστηκε για τους φοι
τητές και σπουδαστές ενώ σειρά μέ
τρων καθιερώθηκαν για τους εργαζό
μενους μαθητές, σπουδαστές.
•  Ιδρύθηκαν νέα Πανεπιστήμια Αι
γαίου, Θεσσαλίας, Ιονίου, καθώς και 
Παιδαγωγικά Τμήματα για τη μόρφωση

των δασκάλων και νηπιαγωγών μας και 
τμήματα Φυσικής Αγωγής για τον α
θλητισμό μας.

•  Λαϊκή Επιμόρφωση: Εκσυγχρονίστη
κε η Λαϊκή Επιμόρφωση και η συνεχι
ζόμενη εκπαίδευση έγινε πια ουσιαστι
κή όχι μόνο σαν κοπτική-ραπτική αλλά 
παρέχει κοινωνική και επαγγελματική 
κατάρτιση, ανάπτυξη τοπικών πολιτι
στικών πρωτοβουλιών, ενημέρωση των 
γυναικών και των ευπαθών ομάδων.
•  Συμβούλια και Νομαρχιακές Επιτρο
πές λειτουργούν στους νομούς, 430 
κέντρα Λαϊκής Επιμόρφωσης σ’ όλη 
την Ελλάδα επιμορφώνουν κάθε χρό
νο 200.000 άτομα, ενώ επεκτείνεται 
σταδιακά και αποκτά κτιριακή υποδομή 
ώστε να φθάσει σε κάθε πολίτη στο χω
ριό και την πόλη.

Δαπάνες για Εκπαίδευση Νέα Λύκεια

1982-85 206

1977-81 10

1984 144,8 δισ.

1981 72,9 δισ.

Υποδομή για τη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση

1980 1981 1982 1983 1984 1985

Πιστώσεις 6,1 δισ. 8 δισ. 9,6 δισ. 14,9 δισ. 23,6 δισ. 26,4 δισ.

Αίθουσες 963 1.074 1.348 2.196 2.400 3.500

Μαθητές
που στεγάστηκαν 33.000 37.000 49.000 77.000 100.000 120.000
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100.000
νέοι

Προγράμματα κοινωνικού 
τουρισμού για νέους ΙΟήμερες 

Δωρεάν Διακοπές
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1 3. ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ

Η Αλλαγή για να τιμήσει τον τίτλο 
και τους στόχους της πρέπει να παρα- 
μείνει πάντοτε νέα. Η ενεργός παρου
σία της νεολαίας μας αποτελεί την κα
λύτερη εγγύηση για τη συνεχιζόμενη 
νεότητα της Αλλαγής. Προσβλέπουμε 
στη δημιουργική, πολιτική, οικονομική, 
πολιτιστική και ανθρώπινη παρουσία 
των νέων.

Η αλλοτρίωση, η φυγή, ο χουλιγκα
νισμός, η απολιτικοποίηση, η επιστρο
φή στο σκοταδισμό και γεροντισμό της 
Δεξιάς δεν μπορεί να είναι το μέλλον 
της νεολαίας. Οι νέοι σήμερα μπορούν 
να αισιοδοξούν για το μέλλον που τους 
ανήκει. Αυτό το όραμα είναι τώρα χει
ροπιαστός στόχος και καθημερινή πρά
ξη. Κατοχυρώνουμε το δικαίωμα των 
νέων στη δουλειά, τη μόρφωση, τον πο
λιτισμό, τον ελεύθερο χρόνο, τη συμ
μετοχή του στην πολιτική, οικονομική 
και κοινωνική ζωή.
•  Η ίδρυση του Υφυπουργείου Νέας 
Γενιάς δείχνει τη βαρύτητα που δίνει 
το ΠΑΣΟΚ στα προβλήματα της νεο
λαίας.
•  Θεσμοθετήθηκε η ψήφος στα 18 και 
η συμμετοχή των νέων σε όλα τα επί
πεδα λήψης αποφάσεων (Πανεπιστή
μιο, Τοπική Αυτοδιοίκηση, κ.λπ.).
•  Ολοκληρώθηκαν μέσα στο 1985, 300 
Κέντρα Νεότητας σε Δήμους, συνοικίες 
και επαρχιακές πόλεις.
•  Γίνονται πολλές πολιτιστικές και ψυ
χαγωγικές εκδηλώσεις για νέους και 
νέες.
•  Θεσπίστηκε το θεατρικό εισιτήριο 
(δωρεάν) για 200.000 μαθητές.
•  Με τη θεσμοθέτηση της άδειας των 
4 εβδομάδων, τώρα και οι νέοι απο
κτούν για πρώτη φορά αυτό το δικαίω
μα μετά ένα χρόνο δουλειάς.
•  Αυξήθηκε η άδεια εργαζόμενων φοι
τητών - σπουδαστών από 6 σε 14 μέρες,
•  Επεκτάθηκε ο θεσμός των εισιτηρίων 
με μειωμένες τιμές για τους εργαζόμε
νους μαθητές.
•  Καθιερώθηκαν για πρώτη φορά προ
γράμματα επιδοτούμενης απασχόλη
σης για δεκάδες χιλιάδες νέους και 
νέες.
•  Με τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Συ
στήματος Προστασίας από την Ανεργία

(ΕΣΠΑ), καθιερώνεται η δυνατότητα χο
ρήγησης επιδομάτων ανεργίας στους 
νέους.
•  Ενισχύονται οικονομικά παραγωγι
κές πρωτοβουλίες νέων και δανειοδο
τούνται με 2,5 δισ. για το 1985 νέοι ε
πιστήμονες για την απόκτηση κατοι
κίας, επαγγελματικής στέγης και εξο
πλισμού. Οι νέοι (επιστήμονες, τεχνικοί, 
αγρότες, εργαζόμενοι) μπορούν τώρα 
χωρίς δικό τους κεφάλαιο ν’ αναπτύ
ξουν επιχειρήσεις.
•  Υλοποιούνται ευρύτατα προγράμμα
τα επιδοτούμενης ταχύρρυθμης εκπαί
δευσης και επαγγελματικού αναπροσα- 
νατολισμού.
•  Για πρώτη φορά καθιερώθηκαν προ
γράμματα επιδοτούμενου κοινωνικού 
τουρισμού για νέους.
•  Καθιερώθηκαν ειδικά προγράμματα 
μαζικού αθλητισμού για παιδιά, έφη
βους, νέους.
•  Η νεολαία ενεργοποιείται για το θέ
μα της ειρήνης, η Χάλκη καθιερώθηκε 
ως νησί φιλίας και ειρήνης των νέων ό
λου του κόσμου.
•  Ενισχύονται έρευνες και ευρεσιτε
χνίες, η καλλιτεχνική δημιουργία νέων, 
ενώ ιδρύθηκε ιστορικό αρχείο της ελ
ληνικής νεολαίας, καθώς και σύγχρο
νο κέντρο παιδικού και εφηβικού βι
βλίου.
•  Καθιερώθηκε η δωρεάν ιατροφαρμα
κευτική περίθαλψη φοιτητών και σπου
δαστών.
•  Βελτιώθηκαν οι συνθήκες διαβίωσης 
και καθιερώθηκε η επαγγελματική εξει- 
δίκευση σε φυλακές και αναμορφωτή
ρια ανηλίκων.
•  Παρέχονται διευκολύνσεις για τη 
στρατολογική κατάταξη των νέων κλη
ρωτών ενώ βελτιώθηκαν οι συνθήκες 
στα κέντρα βασικής εκπαίδευσης νεο
συλλέκτων.
•  Πενταπλασιάστηκαν οι αποδοχές 
των κληρωτών, ενισχύονται ειδικότερα 
οι έγγαμοι στρατιώτες και τους χορη
γείται για πρώτη φορά επίδομα παι
διών.
•  Επιτράπηκε η πολιτική περιβολή 
στους κληρωτούς σε ώρες εξόδου, βελ
τιώθηκε το συσσίτιο και παρέχεται δω- 
ρέαν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
στις οικογένειες άπορων οπλιτών.



14. Η ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Η εμπορευματοποίηση της υγείας, 
το φακελάκι, η αθλιότητα των νοσοκο
μείων για τους πολλούς και η ιατρική 
χλιδή για τους λίγους, αυτή η ανισότη
τα μπρος στην αρρώστεια και το θάνα
το, συνιστούν την ιδεολογία και πρακτι
κή της Δεξιάς στο πιο σημαντικό κεφά
λαιο για τον άνθρωπο: την υγεία. Η Αλ
λαγή στο μεγάλο αυτό ανοιχτό μέτω
πο, μ’ όλες τις τεράστιες δυσκολίες και 
τα εμπόδια, προχωρά με αποφασιστικά 
βήματα. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας γ ί
νεται πράξη. Η βελτίωση της υλικοτε- 
χνικής υποδομής των νοσοκομείων, τα 
κέντρα υγείας, ο νοσοκομειακός για
τρός πλήρους και αποκλειστικής απα
σχόλησης, η εξυγίανση του φαρμακευ
τικού κυκλώματος, προχωρούν με στα
θερά βήματα. Και πιο συγκεκριμένα:
•  Αυξήθηκαν σημαντικά τα κονδύλια 
για την υγεία. (Από 3,4% που ήταν η 
δημόσια δαπάνη για την υγεία το 1980 
ανέρχεται σε 5% το 1984 και προβλέ- 
πεται να ξεπεράσει το 6%).
•  Υπερτριπλασιάστηκαν οι επενδύσεις 
για υλικοτεχνική υποδομή (16,3 δισ. 
στην τριετία 1982-84 έναντι 5,0 στην 
τριετία 1979-81).
•  Με ταχύ ρυθμό κατασκευάζονται τα 
Κέντρα Υγείας σ’ όλη την Ελλάδα: Έ
χουν ολοκληρωθεί 48 Κέντρα και χτί
ζονται 103, σε συνολικό αριθμό 186 (μα
ζί με 19 μικρά νοσοκομεία).

•  Επεκτείνεται και βελτιώνεται η ποιό
τητα της συνολικής νοσοκομειακής υ
ποδομής (προστίθενται περισσότερα 
από 12.000 νέα κρεβάτια συνολικά).
•  Γίνονται οι μελέτες και κατασκευά
ζονται 21 νέα νομαρχιακά και πανεπι
στημιακά νοσοκομεία με συνολική δύ
ναμη 6.100 κρεβατιών.
•  Επεκτείνονται τα κτίρια σε πάνω από 
20 νοσοκομεία με 2.100 κρεβάτια.
•  Αξιοποιούνται υποχρησιμοποιούμε- 
νες νοσοκομειακές μονάδες ή νοσοκο
μεία που δεν λειτουργούσαν και γίνον
ται επεκτάσεις σε άλλες μικρές μονά
δες που προσθέτουν 1.800 περίπου νέα 
κρεβάτια.
•  Ολοκληρώνονται πολύ γρήγορα, κα
θυστερημένα ή και σταματημένα παλιό- 
τερα έργα νοσοκομείων και αυξάνεται 
η δύναμή τους σε 2.000 κρεβάτια.
•  Αυξάνονται και βελτιώνονται οι χώ
ροι των χειρουργείων, των εργαστη
ρίων, και δημιουργούνται νέες ειδικές 
μονάδες.
•  Βελτιώνονται οι θάλαμοι νοσηλείας 
των ασθενών και δημιουργούνται χώ
ροι για τους γιατρούς και το υπόλοιπο 
προσωπικό.
•  Αναμορφώνονται και βελτιώνονται 
με γρήγορο ρυθμό τα εξωτερικά ια
τρεία όλων των νοσοκομείων και χωρί
ζονται τα τακτικά από τα έκτακτα.

19



Ιι

•  Εφαρμόστηκε το σύστημα εξέτασης 
και επανελέγχου των ασθενών στα τα
κτικά εξωτερικά ιατρεία, ύστερα από 
ραντεβού.
•  Ανανεώνεται και προστίθεται νέος ε
πιστημονικός και άλλος εξοπλισμός 
των νοσοκουείων.
•  Βελτιώθηκε ριζικά το· σύστημα εφη
μερίας των νοσοκομείων στην Πρωτεύ
ουσα.
•  Ιδρύθηκε ο Εθνικός Οργανισμός 
Φαρμάκου και παίρνονται μέτρα για 
την εξυγίανση του φαρμακευτικού κυ
κλώματος, την καταπολέμηση της πο
λυφαρμακίας και τη συμπίεση της τιμής 
των φαρμάκων.

•  Καθιερώθηκε η δωρέαν ιατροφαρμα
κευτική περίθαλψη για τους αγρότες.

•  Ολοκληρώνονται οι κρίσεις των νο
σοκομειακών γιατρών.
•  Αναμορφώνονται και βελτιώνονται οι 
υποβαθμισμένες υπηρεσίες ψυχικής υ
γείας. Δημιούργούνται Κέντρα Ψυχι
κής Υγείας και άλλες νέες μονάδες με 
στόχους την πρόληψη, την αποασυλο- 
ποίηση και την κοινωνική και επαγγελ
ματική αποκατάσταση.
•  Αναβαθμίζονται και εκσυγχρονίζον
ται οι ιατρικές σπουδές.
•  Αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός των 
εκπαιδευόμενων στις ανώτερες και μέ
σες σχολές νοσηλευτικής (νοσοκόμες, 
κ.λπ.).
•  Ιδρύονται οκτώ νέες μέσες σχολές 
νοσηλευτικής στις πόλεις Κομοτηνή, 
Χαλκίδα, Δράμα, Αργοστόλι, Βέροια, 
Χαλκίδα, Κέρκυρα, Ξάνθη, Σάμος.

Ϊ 2 Π  Τ *
Τ » ...

.. ί
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Μελετες για νεα 
Νοσοκομεία στις πόλεις:

Λειβαδιά
Ρόδος

Πύργος
Αγρίνιο

Μεσολόγγι
Ξάνθη
Σητεία

Κέρκυρα

Κατερίνη
Γιαννιτσά
Σέρρες

1 Κατασκευές νέων Νοσοκομείων 
|  στις πόλεις:

Ελευσίνα Αγ· Νικόλαος Πάτρα
Έδεσσα Πτολεμαίδα** Ηράκλειο
Αμφισσα Ρέθυμνο Καρδίτσα

Αργοστόλι Πολύγυρος Ν. Ιωνία*
Αίγιο Γιάννενα

“ Δωρεά ‘ Τελείωσε

1 Επεκτάσεις Νοσοκομείων 
1 στις πόλεις:

Κόρινθος Γ ιάννενα Λάρισα
Ηράκλειο Καστοριά Τρίκαλα
Σπάρτη Βέροια Λαμία

Αρτα Αργος Ρόδος
Βόλος Χίος Δράμα

Πάτρα (409)" Καλαμάτα Κοζάνη
Αλεξανδρούπολη—Γενικό Κρατικό Αθήνας— 
Γενικό Κρατικό Πειραιά—Γεν. Νοσ. Βόρειας 
Αττικής—Γ. Παπανικολάου Θεσσαλονίκης— 
Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης

** ανακατασκευή στρατιωτικού νοσοκομείου

16,3 δισ.
δρχ·

1979 1982

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Σύνολο Επενδύσεων για 
νοσοκομειακή κτιριακή υποδομή
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15. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ

Οι συντάξεις πείνας, η ελλειπής α
σφάλιση, η εκμετάλλευση των αναγκών 
υγείας, η απάνθρωπη μεταχείριση των 
χρόνια πασχόντων, η ανυπαρξία κέν
τρων περίθαλψης, η αδιαφορία για τις 
ανάγκες ψυχαγωγίας και συμμετοχής 
στη ζωή, ήταν η αντιμετώπιση που επε- 
φύλασσε η Δεξιά στους συνταξιούχους 
και τους ηλικιωμένους.

Ο σοσιαλισμός της ανθρωπιάς του 
ΠΑΣΟΚ, φέρνει την Αλλαγή στην απάν
θρωπη αυτή κληρονομιά. Το δείχνουν 
τα έργα και οι πράξεις των τρισήμισι τε
λευταίων χρόνων:
•  Οι συντάξεις όλων των ταμείων αυ
ξήθηκαν με έντονα μεγαλύτερο ρυθμό 
απ’ ό,τι ποτέ στο παρελθόν. Η κατώτα- 
τη σύνταξη του ΙΚΑ αυξήθηκε από
9.000 δρχ. (Οκτ. ’81) σε 28.000 δρχ. 
(Μάης ’85 κατά προσέγγιση), του ΤΕΒΕ 
από 6.000 δρχ. (Οκτ. ’81) σε 20.000 
(Μάης ’85) του ΤΣΑ από 8.633 δρχ. 
(Οκτ. ’81) σε19.000δρχ. (Μάης ’85), του 
ΤΑΕ από 7.100 δρχ. (Οκτ. ’81) σε 22.800 
δρχ. (Μάης ’85). Ανάλογα υψηλές αυξή
σεις χορηγήθηκαν και από άλλα κύρια 
και επικουρικά Ταμεία.
•  Καθιερώθηκε η επικουρική σύνταξη 
για όλους τους εργαζόμενους και επε
κτάθηκε το ΙΚΑ σ’ όλη την Ελλάδα.
•  Καθιερώθηκε η αυτοτελής σύνταξη 
για την αγρότισσα και η δωρεάν ιατρο
φαρμακευτική περίθαλψη στους αγρό
τες.
•  Θεσπίστηκε η ιατροφαρμακευτική πε
ρίθαλψη και σε Ταμεία όπως το ΤΕΒΕ, 
ΤΣΑ, κ.λπ.

•  Υλοποιήθηκε η συνταξιοδότηση των 
ανασφάλιστων υπερήλικων στα 68 και 
αυξήθηκε η σύνταξή τους σε 7.000 δρχ.
•  Καθιερώθηκε η παροχή μηνιαίου 
βοηθήματος 8.000 δρχ. σε ανασφάλι
στους ανάπηρους άνω των 60 ετών.
•  Θεσμοθετήθηκε η διαδοχική ασφάλι
ση και αναγνωρίστηκε η στρατιωτική 
θητεία ως συντάξιμος χρόνος.
•  Μειώθηκε η ηλικία συνταξιοδότησης 
των οικοδόμων στα 58 χρόνια.
•  Τα κέντρα Ανοικτής Προστασίας ηλι
κιωμένων έγιναν 168 από 8 το 1981 και 
είναι υπό σύσταση, άλλα 60.
•  Το καλοκαίρι του 1984 κατασκήνω
σαν 4.000 ηλικιωμένοι έναντι 400 του 
1981.
•  Συνταξιοδοτούνται οι παλιννοστούν- 
τες πολιτικοί πρόσφυγες και ομογενείς 
αγωνιστές της εθνικής αντίστασης, κα
θώς και οι μαχητές ενάντια στη δικτα
τορία.
•  Ιδρύθηκαν θεραπευτήρια χρόνιων 
παθήσεων στην Εύβοια Σκαραμαγκά, 
Δράμα, Έβρο, Αίγιο, Κιλκίς και συνι- 
στώνται 18 νέα θεραπευτήρια δυναμι- 
κότητος 1.800 κρεβατιών.
•  Για πρώτη φορά καθιερώθηκαν εκτε
ταμένα προγράμματα επιδοτούμενου 
κοινωνικού τουρισμού, καθώς και προ
γράμματα άθλησης και ψυχαγωγίας 
για τους ηλικιωμένους.
•  Καθιερώνεται για τον άστεγο ανα
σφάλιστο ηλικιωμένο 6.000 το μήνα για 
στεγαστική συνδρομή.

Κέντρα Ανοικτής 
Περίθαλψης 

Ηλικιωμένων ΚΑΠΗ

1981 8

1984 168

Κατώτατες Συντάξεις

ΙΚΑ ΟΓΑ’ ΤΕΒΕ ΤΣΑ ΤΑΕ

ΟΚΤΩΒΡΗΣ 1981 9.000 4.500 6.000 8.633 7.100

ΜΑΗΣ 1985 28.000” 14.000 20.000 19.000 22.800

* Για τον ΟΓΑ η σύνταξη αφορά ένα ζευγάρι αγροτών **κατά προσέγγιση
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16. Η ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ 
ΜΕ ΕΙΑΙΚΕΕ ΑΝΑΓΚΕΕ

Οι Κυβερνήσεις της Δεξιάς φύσει και 
θέσει, έχουν αρνητική στάση στον το
μέα της πρόνοιας - έναν τομέα εγκατα
λειμμένο στην τύχη ή τη φιλανθρωπία. 
Η μέριμνα για το φτωχό, τον ανασφά
λιστο, τον απροστάτευτο νέο ή ηλικιω
μένο και ειδικότερα για τον ανάπηρο, 
βρίσκεται στο περιθώριο του ενδιαφέ
ροντος της Δεξιάς. Κι αυτό δεν είναι 
μόνο θέμα πρακτικής. Είναι κυρίως θέ
μα ιδεολογίας. Της Δεξιάς ιδεολογίας 
των διακρίσεων, της ανισότητας υπέρ 
των δυνατών και σε βάρος των αδυνά
των.

Ο σοσιαλισμός δίνει κυρίαρχη σημα
σία στη βελτίωση της θέσης φτωχών, 
των αδύνατων, των ανάπηρων, των πε
ρισσότερων μη προνομιούχων από 
τους μη προνομιούχους. Τα άτομα με 
ειδικές ανάγκες έχουν δικαίωμα και 
μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα στην 
οικονομική, πολιτική και κοινωνική ζωή 
της χώρας. Τώρα ξέρουν ότι αυτή η πα
ρουσία τους συναρτάται με την ίδια την 
πορεία της Αλλαγής. Τα άτομα με ειδι
κές ανάγκες γνωρίζουν ότι αυτή η Αλ
λαγή είναι πάνω απ’ όλα δική τους υ
πόθεση.

•  Αυξήθηκαν σημαντικά οι επιχορηγή
σεις σε ιδρύματα και φορείς αναπήρων 
των οποίων ο αριθμός και η ποιότητα 
λειτουργίας βελτιώθηκε σε μεγάλο 
βαθμό.
•  Τα επιδόματα και βοηθήματα σε διά
φορες κατηγορίες και περιπτώσεις α
ναπήρων υπερδιπλασιάστηκαν ή και υ- 
περτριπλασιάστηκαν. Συγκεκριμένα:

Ανασφάλιστοι τετραπληγικοί, παρα
πληγικοί και βαριά ακρωτηριασμένοι 
πριν το 81 12.000 τώρα 20.000.
Για πρώτη φορά δόθηκε επίδομα 
στους διαμένοντες σε προνοιακά ι
δρύματα (5.000) και στα βαριά καθυ
στερημένα άτομα όλων των ηλικιών 
12.000.

Για πρώτη φορά ενισχύονται άτομα 
που πάσχουν από συγγενή αιμολιτι- 
κή αναιμία (4.000).
Ενίσχυση σπουδαστών ανωτάτων και 
ανωτέρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
με αχρηστία των κάτω άκρων από
2.000 το 81 σε 7.000.
Εφαρμόστηκε πρόγραμμα οικονομι

κής ενίσχυσης ατόμων με εγκεφαλι
κή παράλυση 0-18 ετών 5.000. 
Οικονομική ενίσχυση τυφλών: Τυφλοί 
δικηγόροι ασκούμενοι το 81 -  7.000 
τώρα 10.000.
Πτυχιούχοι ανωτέρωνκαι ανωτάτων 
σχολών το 81 -  5.000 τώρα 10.000. 
Τυφλά παιδιά μέχρι 18 ετών και τυ
φλοί φοιτητές μέχρι 25 ετών και ά
νεργοι ανασφάλιστοι το 81 -  2.000 
τώρα 15.000.
Ασφαλισμένοι εργαζόμενοι και συν
ταξιούχοι των νόμων 612/77, 955/79, 
το 81 -  2.000 τώρα 7.000 
Ά λλες κατηγορίες τυφλών το 81 -
2.000 τώρα 4.000.
Για πρώτη φορά οι έμμεσα ασφαλι
σμένοι τυφλοί χωρίς σύνταξη θα επι
δοτούνται με 15.000.
Ενισχύονται οικονομικά οι κωφάλα
λοι με 5.000 σήμερα από 1.500 το 81. 
Αυξήθηκαν κατά 100% τα οικογε
νειακά επιδόματα σε γονείς με ανά
πηρα παιδιά.

•  Η επαγγελματική εκπαίδευση αναπή
ρων αναμορφώθηκε και βελτιώνεται ρι
ζικά. Ιδρύθηκαν νέες σχολές, αναβαθ
μίστηκε και εκσυγχρονίστηκε το επίπε
δο εκπαίδευσης, ενώ προωθήθηκε κα
τά προτεραιότητα η ένταξη ανάπηρων 
σε δημόσιες τεχνικές - επαγγελματικές 
σχολές.
•  Εκπαιδευόμενοι οικότροφοι ανάπη
ροι του Εθνικού Ιδρύματος αποκατά
στασης αναπήρων ενισχύονται με 7.000 
δρχ. μηνιαίως, ενώ τους χορηγείται ε
φάπαξ χρηματικό βοήθημα 50.000 όταν 
αποφοιτούν από τις σχολές του ιδρύ
ματος ή από τις σχολές εκτός του 
ιδρύματος.
•  Λειτουργούν σήμερα 56 προγράμμα
τα επαγγελματικής κατάρτισης ανάπη
ρων σε 19 ιδρύματα με ύψος προϋπο
λογισμού πάνω από 1,6 δισ. δραχμές.
•  Βρίσκεται σε εξέλιξη η ανέγερση 5 
κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης 
ανάπηρων κόστους 2 δισ. δρχ. περίπου.
•  Με το νέο νόμο για τη γενική εκπαί
δευση που έχει κατατεθεί στη βουλή α
ναδιοργανώνεται, εκσυγχρονίζεται και 
αναβαθμίζεται η ειδική αγωγή.
•  Ιδρύθηκε Πρότυπο Κέντρο αποτοξί
νωσης τοξικομανών στην Πεντέλη και 
Κέντρο για Κοινωνική Επανένταξη στη
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Σίνδο. Έγιναν σεμινάρια με 1200 στε
λέχη για αντιμετώπιση των ναρκομα
νών.
•Ιδρύθηκε συμβουλευτικός σταθμός 
για τοξικομανείς στη Θεσσαλονίκη και 
προγραμματίζονται στο Βόλο, Ηρά
κλειο Κρήτης και άλλες περιοχές.
•  Για τους αποθεραπευθέντες ψυχα
σθενείς και νοητικά καθυστερημένα ά
τομα, λήφθηκαν για πρώτη φορά πρω
τοποριακά μέτρα επαγγελματικής εκ
παίδευσης και εύρεσης εργασίας, με τη 
λειτουργία ειδικών σχολών και υπηρε
σιών.
•  Λειτουργεί Θεραπευτήριο χρονιών 
παθήσεων παίδων στα Χανιά Κρήτης 
και ιδρύονται άλλα 2 Θεραπευτήρια 
χρονιών παθήσεων παιδιών στην Αθή
να και Ηράκλειο Κρήτης.
•  Για τους φυλακισμένους παρέχεται 
για πρώτη φορά, επαγγελματική κα
τάρτιση, που συνοδεύεται από ειδικό 
βοήθημα, και οικογενειακό επίδομα. 
Χορηγείται οικονομικό επίδομα στους 
αποφυλακισμένους, ενώ η πρόσληψή 
τους επιδοτείται με 1.100 δρχ. για ένα 
χρόνο.

•  Ιδρύθηκαν Γραφεία Εργασίας Ανά
πηρων από τον ΟΑΕΔ που επιδοτεί τις 
προσλήψεις ατόμων με ειδικές ανάγκες 
με 1.100 δρχ. την ημέρα για ένα χρό
νο.
•  Επιδοτούνται εργονομικές διευθετή
σεις για την προσαρμογή ανάπηρων σε 
θέσεις εργασίας, και θεσμοθετήθηκε η 
υποχρεωτική πρόσληψη ανάπηρων στο 
δημόσιο.
•  Αυξήθηκε η άδεια για τους ανάπη
ρους εργαζόμενους κατά 4 μέρες, ενώ 
διπλαστιάστηκε το οικογενειακό επίδο
μα σε εργαζόμενους γονείς με ανάπη
ρα παιδιά.
•  Γίνονται για πρώτη φορά καμπάνιες 
από την τηλεόραση και τον Τύπο για 
την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώ
μης σε θέματα ανάπηρων.
•  Καθιερώθηκε εβδομάδα αθλητισμού 
για παιδιά και άτομα με ειδικές ανάγ
κες.
•  Οι σύλλογοι ανάπηρων τώρα συμμε
τέχουν στις αποφάσεις για αναπηρικά 
θέματα, ενώ αρμόδια Υπουργεία και 
Δημόσιοι φορείς στελεχώνονται με ε
πιστήμονες ανάπηρους.

Εκπαιδευτικές Μονάδες 
Ειδικής Αγωγής

1981 81

1985 244

αύξηση 300%

Δαπάνες πρόνοιας 
(προϋπολογισμού)

1980 4,5 διχ. δρχ.

1985 17,2 δρχ. δρχ.

αύξηση 376%

Μ  ■
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17. ΓΙΑ TO
ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ

Η Δεξιά αντιμετώπιζε τη Δημόσια 
Διοίκηση, όπως άλλωστε και την τηλε
όραση και το συνδικαλισμό, σαν υπο
κατάστημά της. Την οικοδόμησε στα 
μέτρα της κακοδιοίκησης του ρουσφε- 
τιού, της συναλλαγής. Μεταχειριζόταν 
το δημόσιο υπάλληλο με περιφρόνηση, 
και αυταρχισμό. Και τον είχε καταδικά
σει σε οικονομική εξαθλίωση.

Σήμερα μπαίνουν τα θεμέλια της Αλ
λαγής στον καίριο αυτό τομέα. Ο δημό
σιος υπάλληλος ξεφεύγει από το ρόλο 
του παθητικού δέκτη εντολών, γίνεται 
υπεύθυνος λειτουργός. Βελτιώνεται

όσο ποτέ άλλοτε η αμοιβή εργασίας και 
η σύνταξή του. Και μπορεί να ελπίζει 
για ένα καλύτερο αύριο.

Για το δημόσιο υπάλληλο, καθιερώ
θηκε η ΑΤΑ, αυξήθηκε εντυπωσιακά και 
όσο ποτέ στο παρελθόν ο μισθός του 
(βλ. πίνακες), έγιναν σημαντικές φορο
λογικές ελαφρύνσεις καθιερώθηκε το 
ενιαίο μισθολόγιο. Δικαιώθηκαν οι 
90.000 έκτακτοι του Δημόσιου με τη μο
νιμοποίησή τους, ιδρύθηκε πρόσφατα 
η Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και κοινω
νικοποιήθηκαν οι μεγάλοι οργανισμοί 
(ΔΕΗ, OTE, ΟΣΕ).

Κατώτατος Μισθός Δημοσίων Υπαλλήλων σε δρχ.*

‘ Σημειώνεται ότι ο πληθωρισμός 
ήταν 26% το 1981 έναντι 18% το 
1985 και πρόσφατα δίνονται επι
πλέον αυξήσεις με το ενιαίο 
μισθολόγιο

25.000 

11.760 ■
1981 "1985

Για τους Σ.Ε.

29.000 

13.880 ί i

1981 1985

Για τους Μ.Ε.

37.000

Για τους Α.Τ.

18. ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ 
ΤΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ, 
ΤΟΝ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΑ, 
ΤΟΝ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΑ

Η Αλλαγή πορεύεται στο δρόμο της 
εθνικής ανεξαρτησίας και της ειρήνης 
που έχουν υποχρεωτικά υψηλό τίμημα. 
Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας σήμε
ρα, ισχυροποιούνται, γίνονται πραγμα
τικοί φρουροί των συνόρων της χώρας 
και είναι σεβαστές από το λαό.

Τα Σώματα Ασφαλείας, στην ενοποι
ημένη πια Ελληνική Αστυνομία, αποκα- 
θίστανται στα πραγματικά τους καθή
κοντα που είναι η διαφύλαξη της τάξης

και η προστασία του πολίτη. Είναι τώ
ρα φίλοι και όχι εχθροί του λαού.

Ο στρατιωτικός, ο αστυνομικός, ο πυ
ροσβέστης, ο λιμενικός, ο δασοφύλα
κας, ο αγροφύλακας, μπορεί να κρίνει 
και να συγκρίνει με το παρελθόν. Τη θέ
ση που είχε τότε και τώρα. Και βλέπει 
ότι η αμοιβή, η σύνταξη και οι συνθή
κες εργασίας του, βελτιώθηκαν τα τε
λευταία χρόνια όσο ποτέ στο παρελ
θόν. Γιατί η Αλλαγή σέβεται και ξέρει 
να τιμά τη δουλειά του.
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19. ΕΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ, ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 
ΚΑΙ ΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ

Η υποαπασχόληση, η ανεργία, ο εξα
ναγκασμός στη σύγχρονη προσφυγιά 
ήταν το δώρο της Δεξιάς στους μετα
νάστες.

Η διατήρηση των δεσμών με την πα
τρίδα, η επιστροφή και επανένταξη σε 
όσους το επιθυμούν, είναι το έργο της 
Αλλαγής.

Και για τους εργάτες και απόμαχους 
της θάλασσας, τους ναυτικούς και τις 
οικογένειες τους, υπάρχει μεγάλος χώ
ρος στην καρδιά και τις πράξεις της Αλ
λαγής.

Πολύ συνοπτικά επισημαίνουμε:
•  Ιδρύθηκε Γενική Γραμματεία Απόδη
μου Ελληνισμού και το Συμβούλιο Από
δημων Ελλήνων.
•  Θεσπίστηκε η δυνατότητα ψήφου για 
τους μετανάστες και ναυτικούς στις Ευ
ρωεκλογές.
•  Υλοποιούνται εκτεταμένα προγράμ
ματα επαγγελματικής και κοινωνικής 
ένταξης, για τους μετανάστες, χορη
γούνται κίνητρα για επενδύσεις και δί
νονται επιδόματα για εγκατάστασή 
τους στην περιφέρεια.
•  Βελτιώθηκε και εκσυγχρονίστηκε η 
εκπαίδευση για τα παιδιά των μετανα
στών. Οι σχετικές δαπάνες ανέρχονται 
σε 2 δισ. δρχ. το 1985 έναντι 873 εκ. το 
1981. Επίσης ιδρύθηκαν 22 νέα σχολεία 
μεταναστών, το 1985 λειτουργούν 627 
τάξεις υποδοχής, και καταβάλλονται
7.000 δρχ. το μήνα.
•  Επεκτάθηκε στο χώρο του απόδημου 
η λειτουργία των Ανοιχτών Πανεπιστη
μίων, ενισχύθηκαν πολιτιστικές, ψυχα
γωγικές εκδηλώσεις, παρέχονται υπο
τροφίες, διευρύνθηκαν τα μορφωτικά 
προγράμματα, αυξήθηκε ο αριθμός θέ
σεων για κατασκηνώσεις, και τα παιδιά 
των μεταναστών εισάγονται κατά προ
τεραιότητα σε τεχνικές σχολές στην 
Ελλάδα.
•  Συγκροτήθηκαν γραφεία πληροφό
ρησης παλιννοστούντων μεταναστών 
και πραγματοποιούνται σεμινάρια επι
μόρφωσης, επαγγελματικής και κοινω
νικής ένταξης.
•  Με την καθιέρωση του πολιτικού γά
μου λύθηκαν πολύπλοκα νομικά και κοι
νωνικά προβλήματα των μεταναστών.
•  Βελτιώθηκαν οι διευκολύνσεις για ει

σαγωγή οικοσκευής, αυτοκινήτου και ε
παγγελματικών εργαλείων και καταρ- 
γήθηκαν οι τελωνιακοί δασμοί για αυ
τοκίνητα μέχρι 1300 οο..
•  Θεσμοθετήθηκαν ειδικά κίνητρα για 
την αποδοτική και δίκαιη για τους ί
διους τους μετανάστες αξιοποίηση των 
αποταμιεύσεών τους.
•  Θεσμοθετήθηκε η ασφάλιση ομογε
νών στο ΙΚΑ και βελτιώθηκε το σύστη
μα καταβολής οικογενειακών επιδομά
των ανεργίας στους παλιννοστούντες.
•  Θεσμοθετήθηκε η δωρεά ιατροφαρ
μακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη 
σε κρατικά νοσοκομεία για τους ανα
σφάλιστους επαναπατρισθέντες πρό
σφυγες. Ξεκίνησαν σεμινάρια κοινωνι
κής επανένταξης μετανάστες και για 
πρόσφυγες, από το Κέντρο Ψυχικής 
Υγιεινής.
•  Υπογράφτηκαν διακρατικές συμβά
σεις, με τις περισσότερες ανατολικές 
χώρες, για τη μεταφορά των ασφαλι
στικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμά
των των πολιτικών προσφύγων,
•  Ψηφίστηκε νόμος (1540/1985) για την 
επαναπόδοση των περιουσιών στους ε- 
παναπατρισθέντες πολιτικούς 
πρόσφυγες.
•  Για τους ναυτικούς πάρθηκαν αποτε
λεσματικά μέτρα για την καταπολέμη
ση της ανεργίας (ανακύκλωση εργα
σίας, αναδιοργάνωση Γ ραφείου Ναυτι
κής Εργασίας, κ.λπ.).
•  Καθιερώθηκε η επικουρική ασφάλιση 
των ναυτικών, και οι συντάξεις αυξήθη
καν σημαντικά, θεσμοθετήθηκε το δι
καίωμα αναγνώρισης υπηρεσίας σε 
πλοία με ξένη σημαία και βελτιώθηκε 
ριζικά η ιατροφαρμακευτική τους περί
θαλψη.
•  Εκσυγχρονίστηκε, βελτιώθηκε και εκ- 
δημοκρατικοποιήθηκε η ναυτική εκπαί
δευση.
•  Λήφθηκαν μέτρα για την ασφάλιση 
των ελληνικών πλοίων, με τη λειτουρ
γία δορυφορικών σταθμών, ενώ έγιναν 
μεγάλες επενδύσεις στο λιμενικό σύ
στημα της χώρας.
•  Ιδρύθηκε το Συμβούλιο Απόδημου 
Ελληνισμού με συμμετοχή των Ομο
σπονδιών Ελληνικών Κοινοτήτων του 
εξωτερικού.
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20. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Κυρίαρχο όραμα της αλλαγής είναι 
η βελτίωση της ποιότητας ζωής για 
τους πολλούς και όχι μόνο για τους λί
γους του πλούτου, όπως ίσχυε στο πα
ρελθόν. Οι καλύτερες συνθήκες δια
βίωσης στις πόλεις, η πολιτιστική και 
πνευματική ανάπτυξη, η καλλιτεχνική 
δημιουργία, η ψυχαγωγία, ο μαζικός 
λαϊκός αθλητισμός είναι φυσικό να βρί
σκουν πρόσφορο έδαφος στο προοδευ
τικό κλίμα της Αλλαγής.
Με πολύ λίγα λόγια σημειώνουμε:
•  Τα εκτεταμένα κοινωφελή έργα στην 
πόλη, τη συνοικία, το χωριό, τα ευρύ
τερα προγράμματα εργατικής και λαϊ
κής κατοικίας αναβαθμίζουν τις συνθή
κες διαβίωσης του πολίτη.
•  Οι πόλεις και τα χωριά ανασυγκρο
τούνται με την επιχείρηση πολεοδομι- 
κή ανασυγκρότηση και τον ενεργό χω
ροταξικό σχεδίασμά.
•  Εντάσσονται στα σχέδια πόλης, με 
σεβασμό στο οικιστικό περιβάλλον, 
πολλές νέες περιοχές.
•  Παίρνονται μέτρα για την προστασία 
του περιβάλλοντος: περιορισμοί στις 
ρυπογόνες και οχλούσες βιομηχανίες, 
στα καυσαέρια των αυτοκινήτων και 
στις κεντρικές θερμάνσεις δημοσίων 
φορέων.
•  Υλοποιούνται ειδικά προγράμματα 
για τους υδροβιότοπους, για την προ
στασία των ακτών, και για την προστα

σία και ανάπτυξη των κόλπων Αμβρα- 
κικού, Θερμαϊκού, Σαρωνικού κ.λπ.
•  Κατασκευάζονται με γοργό ρυθμό 
συστήματα βιολογικού καθαρισμού λυ
μάτων για την Αθήνα (Ψυττάλεια), τη 
Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις.
•  Θεσμοθετήθηκε σύγχρονος και δί
καιος οικιστικός νόμος (1337/83) για τη 
ρύθμιση του προβλήματος των αυθαί
ρετων, των συνθηκών στέγασης και πο
λεοδομίας.
•  Διαμορφώθηκαν οι προϋποθέσεις για 
την προώθηση του Εθνικού Κτηματολο
γίου.
•  Ολοκληρώθηκαν και θεσμοθετήθη
καν ρυθμιστικά σχέδια για την Αθήνα 
και τη Θεσσαλονίκη και προωθούνται 
για άλλες πόλεις.
•  Αξιοποιείται μεθοδικά και με κατάλ
ληλο συντονισμό η γη και τα ακίνητα 
του Δημοσίου για αναπτυξιακούς, κοι
νωνικούς και παραγωγικούς σκοπούς 
από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, Κοινω
φελείς Οργανισμούς, Συνεταιρισμούς 
και το Δημόσιο.
•  Διασώθηκε η συνοικία της Πλάκας 
στην Αθήνα.
•  Δημιουργούνται δάση αναψυχής και 
παραχωρούνται δημόσιες εκτάσεις και 
οικήματα σε δήμους και κοινότητες για 
να γίνουν πάρκα, γυμναστήρια, βιβλιο
θήκες, κέντρα αναψυχής, κ.λπ.
•  Ενισχύθηκαν εκατοντάδες πολιτιστι
κοί και καλλιτεχνικοί φορείς.
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•  Διατέθηκαν σημαντικά κονδύλια για 
την προστασία των αρχαιοτήτων και 
της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς.
•  Ιδρύθηκαν έξι Δημοτικά Περιφερεια
κά Θέατρα, ενισχύονται θεατρικοί φο
ρείς, πολιτιστικά κέντρα και πάνω από
1.000 βιβλιοθήκες, ενώ παίρνονται μέ
τρα για τις εικαστικές τέχνες.
•  Δαπανήθηκαν για τον κινηματογρά
φο 500 εκ. δρχ. το 1984 έναντι 50 εκ. το 
1981.
•  Επεκτάθηκε και αναβαθμίστηκε ο θε
σμός των Ελεύθερων Ανοιχτών Πανε
πιστήμιων, και για πρώτη φορά ο θε
σμός αυτός λειτούργησε σε στρατόπε
δα, φυλακές και για τον απόδημο Ελ
ληνισμό.
•  Για τον ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ οι δαπάνες αυ
ξήθηκαν σε 10,3 δισ. το 1985 έναντι 5,8 
δισ. το 1981.
•  Ολοκληρώθηκε με ταχύτατους ρυθ
μούς το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, 
το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας του Ν. 
Φαλήρου, ενώ κατασκευάστηκαν ή κα
τασκευάζονται περί τα 200 αθλητικά έρ
γα σε όλη την Ελλάδα (βλ. και σχετικό 
πίνακα).
•  Κατατέθηκε στη Βουλή ο Νέος Νό
μος για τον Αθλητισμό που προσδιορί
ζει τη φιλοσοφία, στόχους, προτεραιό

τητες, τις γενικές κατευθύνσεις, για 
την εξυγίανση, τη ριζική αλλαγή, τον 
εκδημοκρατισμό και την ανάπτυξη του 
Αθλητισμού.
•  Αναβαθμίστηκε η Σχολή Φυσικής Α
γωγής σε Ανώτατη Σχολή και αυξήθη
καν οι εισακταίοι (από 250 το 1981 σε 
1000 το 1983).
•  Αναβαθμίστηκε η Αθλητική Δικαιοσύ
νη και στελεχώθηκε από Ανώτερους Δι
καστικούς της Τακτικής Δικαιοσύνης
•  Δημιουργήθηκε Κέντρο Ελέγχου 
Ντόπιγκ με πλήρη και σύγχρονο τεχνο
λογικό εξοπλισμό.
•  Ανανεώθηκε και αναπτύχθηκε ο αγω
νιστικός αθλητισμός με σειρά μέτρων 
για το θεσμικό πλαίσιο, τον προγραμ
ματισμό, τις επιχορηγήσεις.
•  Διευρύνθηκαν οι διεθνείς αθλητικές 
σχέσεις και τα προγράμματα ανταλλα
γής αθλητών, προπονητών και ερευνη
τών.
•  Ενισχύθηκε ο στρατιωτικός, φοιτητι
κός μαθητικός και στρατιωτικός αθλη
τισμός και καθιερώθηκε οργανωμένη ά
θληση στις φυλακές, τα αναμορφωτή
ρια, τα ιδρύματα ανάπηρων και ειδι
κούς φορείς.
•  Προωθούνται δυναμικά τα προγράμ
ματα μαζικού - λαϊκού αθλητισμού που 
μέχρι το 1981 ήταν άγνωστος.
Για το 1985 (μέχρι 15/4) συμμετέχουν 
στα προγράμματα: Αθλητισμός και Παι
δί: 427.000 μαθητές, Αθλητισμός και Γυ- 
ναίκα: 80.000 γυναίκες, Αθλητισμός και 
Εργαζόμενοι: 200.000 εργαζόμενοι, Α
θλητισμός και Παιδί με Ειδικές Ανάγ
κες: 5.000 παιδιά, Αθλητισμός και Τρί
τη Ηλικία: 10.000 άτομα, Εργασιακός Α
θλητισμός: 30.000 άτομα, Παιδί και Θά
λασσα: 30.000 παιδιά, Νέοι και Χορός, 
Ρυθμός και Κίνηση: 20.000 νέοι.

Κονδύλια για Αθλητικά Εργα 
σε δισ. δρχ.

Αθλητικά έργα 1982-85

22 γήπεδα ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα ·  10 στίβοι με ελαστι
κό τάπητα (ταρτάν) ·  51 στίβοι και γήπεδα ποδοσφαίρου ·  5 η- 
λεκτροφωτισμοί Εθνικών Σταδίων ·  71 κλειστά γυμναστήρια ·  
11 κολυμβητήρια ανοικτά και κλειστά ·  7 ανοιχτά κολυμβητήρια 
σε κλειστά ·  4 κλειστά κωπηλατήρια ·  2 κωπηλατικά κέντρα- 
στίβοι κωπηλασίας ·  2 σκοπευτήρια ·  2 χιονοδρομικά κέντρα 
•  5 περιφερειακά στάδια

Κονδύλια για Εργα 
Μαθητικού. Πανεπιστημιακού 
και Στρατιωτικού Αθλητισμού

1984 316 εκ.

Κονδύλια για 
τον Κινηματογράφο

Επιχορήγηση Ομοσπονδιών 
και Σωματείων σε δια, δρχ.

Κονδύλια για Προγράμματα 
Μαζικου-Λαικου Αθλητισμού

1985 485 εκ.
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Η ίση θέση της γυναίκας στην πολι
τική, οικονομική, πολιτιστική, κοινωνι
κή και οικογενειακή ζωή είναι απαρά
βατη προϋπόθεση και στόχος της σο
σιαλιστικής Αλλαγής.

Η προοπτική αυτή τώρα πια δεν εί
ναι όραμα, αλλά ορατός στόχος και κα
θημερινή πρακτική.

Το ΠΑΣΟΚ με συνέπεια και συνέχεια 
παίρνει συγκεκριμένα μέτρα που υλο
ποιούν στην πράξη την ισότητα. Παρεμ
βαίνει θετικά υπέρ των γυναικών. Γι’ 
αυτό και οι γυναίκες σε ολοένα και με
γαλύτερα ποσοστά ψηφίζουν Αλλαγή. 
Γιατί βλέπουν, μπορούν να κρίνουν και 
να συγκρίνουν.
•  Ιδρύθηκε το Συμβούλιο Ισότητας, Νο
μαρχιακές Επιτροπές και Γ ραφεία Ισό
τητας όπου συμμετέχουν εκπρόσωποι 
Γυναικείων Οργανώσεων και Δημό
σιων, Τοπικών και άλλων φορέων.
•  Δημιουργήθηκε για πρώτη φορά, θέ
ση Συμβούλου του Πρωθυπουργού για 
γυναικεία θέματα.
•  Το οικογενειακό δίκαιο εκσυγχρονί
στηκε και προσαρμόστηκε στην αρχή 
της ισότητας.
•  Καταργήθηκε ο θεσμός της προίκας, 
αποποινικοποιήθηκε η μοιχεία, δεν ι
σχύει η πατρική εξουσία, η ανατροφή 
του παιδιού γίνεται χωρίς διάκριση φύ
λου, το διαζύγιο εκσυγχρονίστηκε, τα 
βάρη του γάμου επωμίζονται και τα δυο 
μέρη, η γυναίκα μπορεί να διατηρήσει 
το οικογενειακό της επώνυμο.
•  Καθιερώθηκε ο πολιτικός γάμος.

•  Καθιερώθηκε αυτοτελής σύνταξη, ε
πίδομα τοκετού και μητρότητας στην α
γρότισσα, καθώς και το δικαίωμα ίσης 
συμμετοχής της στο αγροτικό και συ
νεταιριστικό κίνημα.
•  Ιδρύθηκαν πάνω από 393 νέοι παιδι
κοί σταθμοί, 39 βρεφονηπιακοί, 17 κέν
τρα οικογενειακού προγραμματισμού, 
ενώ λειτούργησαν για πρώτη φορά το 
καλοκαίρι του 1974 παιδικοί σταθμοί 
στις αγροτικές περιοχές.
•  Αυξήθηκε η άδεια μητρότητας από 12 
σε 14 εβδομάδες και κυρώθηκε η διε
θνής σύμβαση 103 για την προστασία 
της μητρότητας.
•  Θεσμοθετήθηκαν οι 111 και 112 Διε
θνείς Συμβάσεις Εργασίας και ο ευρω
παϊκός χάρτης που διασφαλίζουν την 
ισότητα στις εργασιακές σχέσεις, στην 
εκπαίδευση, απασχόληση και τις προ
αγωγές.
•  Καταργήθηκαν υπάρχουσες διακρί
σεις σε επίπεδο διδακτικού προσωπι
κού και σπουδαστών.
•  Υλοποιούνται ειδικά προγράμματα 
για την καταπολέμηση της ανεργίας 
των γυναικών.
•  Παίρνονται μέτρα θετικής δράσης 
για την επαγγελματική εκπαίδευση και 
απασχόληση των γυναικών: στα προ
γράμματα επιδοτούμενης απασχόλη
σης, οι προσλήψεις γυναικών επιδο
τούνται με αυξημένα κονδύλια, ενώ 
στις σχολές επαγγελματικής κατάρτι
σης οι γυναίκες εισόγονται με προτε
ραιότητα.
•  Λειτουργούν ειδικά προγράμματα ε
πιδοτούμενης επαγγελματικής εκπαί
δευσης γυναικών σε παραδοσιακά αν
δρικά επαγγέλματα καθώς και εκτετα
μένα προγράμματα επιδοτούμενου ε
νεργού επαγγελματικού προσανατολι
σμού για γυναίκες.
•  Καθιερώθηκε η γονική άδεια και για 
τους δύο γονείς και τα οικογενειακά ε
πιδόματα δίνονται στη μητέρα και τον 
πατέρα.
•  Χορηγούνται για πρώτη φορά οικο
γενειακά επιδόματα σε ανύπαντρες μη
τέρες, σε γυναίκες στρατιωτών ή φυλα
κισμένων, σε ορφανά παιδιά, σε οικο
γένειες παλιννοστούντων μεταναστών 
ή πολιτικών προσφύγων.
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22. ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΖ

Αντίθετα με την πολιτική της υποτέ- 
λειας και εξάρτησης της Δεξιάς του πα
ρελθόντος και του παρόντος, το ΠΑ- 
ΣΟΚ δίνει με επιτυχία τη μάχη της Ελ
λάδας σε όλα τα μέτωπα.

Με τη σθεναρή θέση της Κυβέρνη
σης της Αλλαγής πετύχαμε την κατο
χύρωση των δικαιωμάτων μας στην 
ΕΟΚ. Από τα Κοινοτικά Ταμεία το 1983 
εισπράξαμε 98,4 δισ. δρχ., το 1984 116 
δισ. δρχ. και θα εισπράξουμε 136,5 δισ. 
δρχ. το 1985, έναντι μόλις 18,3 δισ. δρχ. 
που είχε καταφέρει να εισπράξει η Ν.Δ. 
το 1981. Από τα μεσογειακά προγράμ
ματα εισπράττουμε 190 δισ. δρχ. σε σύ
νολο 400 δισ. δρχ.

Συμπεριλήφθηκαν στη χρηματοδότη
ση της ΕΟΚ όλοι οι νομοί της χώρας και 
όχι μόνο οι 20 όπως είχε δεχθεί η ΝΔ.

Δόθηκαν μεγάλες αυξήσεις στα με
σογειακά προϊόντα και με το ελληνικό 
μνημόνιο λήφθηκαν μέτρα για την προ
στασία της ελληνικής βιομηχανίας -

βιοτεχνίας και της μικρής και μεσαίας 
γεωργικής καλλιέργειας. Σε απάντηση 
των Ευρωβουλευτών της ΝΔ που υπο
στήριξαν ότι είναι πρώτα Ευρωπαίοι, ε
μείς λέμε:

Πρώτα η Ελλάδα.
Κάναμε τη χώρα μας σεβαστή σε ε

χθρούς και φίλους με την Ανεξάρτητη, 
Αδέσμευτη, Περήφανη Εξωτερική Πο
λιτική του Ανδρέα Παπανδρέου. 
Υπογράψαμε τη συμφωνία για την ορι
στική απομάκρυνση των βάσεων και 
προωθούμε τον στόχο για απύραυλα 
Βαλκάνια. Συμπαρατασσόμαστε ενερ
γά στον αγωνιζόμενο Κυπριακό λαό. 
Και πρωτοστατούμε στο Διεθνές Κίνη
μα για την Ειρήνη. Όταν μας ρωτούν 
αν είμαστε με τη Δύση ή την Ανατολή, 
απαντάμε: Είμαστε με την Ειρήνη. Αυ
τή την Ελλάδα χτίζουμε. Την Ελλάδα 
της Ειρήνης, της Εθνικής Ανεξαρτη
σίας, της Δημοκρατίας, της Προκοπής 
και της Ελπίδας.
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χτίζουμε την Εϋϋάβα 
της ΑΛΛαγής

της Εθνικής Ανεξαρτησίας 
της Λαϊκής Κυριαρχίας 

της κοινωνικής Δικαιοσύνης 
της Δημοκρατίας 
και της Ειρήνης




