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40 ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΞΙΑ

Λαϊκό κόμμα - Δικτατορία 4ης Αυγούστου - Εθνικός 
συναγερμός ΕΡΕ - Δικτατορία 21ης Απρίλη - Ν. Δημοκρατία. 
Πάντα στην υπηρεσία της οικονομικής ολιγαρχίας και του 
ξένου κεφάλαιου. Όλοι μας άλλος λίγο άλλος πολύ έχουμε 
ζήσει τα έργα και τις μέρες τους.
Η διατήρηση της ιστορικής μας μνήμης αποτελεί βασική 
προϋπόθεση για να επιλέξουμε το παρόν και το μέλλον το 
δικό μας και των παιδιών μας. Αυτό προσπαθούμε να 
κάνουμε στις επόμενες σελίδες όχι όμως μόνο αυτό.



4 χρόνια αλλαγή

Έγιναν πολλά που ενσαρκώνουν τους πόθους και τις 
ελπίδες όλων των γενιών που αγωνίστηκαν με την 
Δημοκρατική παράταξη ενάντια στην καταπίεση για 
λευτεριά - Δημοκρατία για κοινωνική δικαιοσύνη για 
καλύτερες μέρες στην πατρίδα μας.
Δεν έγιναν όλα. Μπήκαν όμως οι βάσεις έγινε το ξεκίνημα. 
Μαζί πρέπει να συνεχίσουμε μέχρι την ολοκλήρωση του 
έργου της αλλαγής μέχρι τότε που το όραμα θα γίνει 
πραγματικότητα.
Ας διαβάσουμε λοιπόν, ας θυμηθούμε και ας συγκρίνουμε. 
Ιδιαίτερα εσύ φίλε ψηφοφόρε μέχρι χθες της δεξιάς 
διάβασε και αναλογίσου: τι σχέση έχεις εσύ μ ’ αυτούς τι 
κοινά έχεις εσύ με την οικονομική ολιγαρχία. Σίγουρα 
διαχωρίζεις την θέση σου από τα έργα και τις μέρες τους. 
Θυμίσου, όμως πως όλα αυτά τα χρόνια κάθισαν στο 
σβέρκο όλων μας πολλές φορές και με την δική σου ψήφο. 
Μη τους βοηθάς λοιπόν να μας παραπλανήσουν ξανά.
Εσύ δεν έχεις τίποτα να μοιράσεις με τον διπλανό σου 
στην πολυκατοικία με τον φίλο και συνάδελφό σου στη 
δουλειά με τον γείτονα που κάθε μέρα καλημερίζεις, με 
τον λαό, με μας. Έχεις όμως μεγάλες διαφορές μ ’ αυτούς 
που χρόνια υπηρετούσαν την ολιγαρχία του πλούτου τις 
30 μεγάλες οικογένειες στην πατρίδα μας.
Διάβασε λοιπόν θυμίσου όσα και συ έζησες και σκέψου τι 
πρέπει να ψηφίσεις.



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Επίφαση Δημοκρατίας

Το κράτος της Δεξιάς δεν ήταν τίποτα παραπάνω από μια
ψευτοδημοκρατία
Η έκφραση «και οι τοίχοι έχουν αφτιά...» γεννήθηκε από την
ανασφάλεια του πολίτη για το μέλλον του παιδιού του, για τη
διατήρηση της εργασίας του και την τύχη της οικογένειάς του.
Κανένας δεν ξεχνά ότι:
• Οι δύο στους τρεις Έλληνες ελέγχθηκαν ή φυλακίστηκαν ή 

εξορίστηκαν ή βασανίστηκαν ή εκτελέστηκαν για τα πολιτικά τους 
φρονήματα.

• Τριάντα γνωστές παρακρατικές οργανώσεις και δύο 
παραστρατιωτικές, έδρασαν και αποδεδειγμένα, οργάνωσαν και 
εκτέλεσαν ένα πολιτικό έγκλημα (δολοφονία Λαμπράκη) και ένα 
στρατιωτικό πραξικόπημα (21η Απριλίου).

• Σαράντα εκατομμύρια φάκελοι Ελλήνων πολιτών που καταγράφουν 
και τις πιο προσωπικές στιγμές τους, βρέθηκαν στα αρχεία και τις 
αποθήκες της ασφάλειας και της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφαλείας 
(ΥΠΕΑ.

• Τα TEA στην ύπαιθρο και, αστυνομία-χωροφυλακή στις πόλεις και τα 
χωριά, είχαν μεταβληθεί σε όργανα του μοκομματικού Κράτους της 
Δεξιάς.

• Η αυθαιρεσία με το πρόσχημα της εξακρίβωσης στοιχείων 
ταυτότητας ήταν κάτι που το γνώρισαν οι περισσότεροι πολίτες στο 
πετσί τους.

• Μέχρι το 1980, ο αφορισμός ότι «πάλη των τάξεων» δεν υπάρχει, 
(δήλωση υπουργού Εργασίας της Νέας Δημοκρατίας Λάσκαρη), 
καθόριζε τη φιλοσοφία του «συνδικαλισμού» της Δεξιάς, που 
αποτελούσε συνέχεια του πασίγνωστου εργατοπατερισμού των 
Μακρήδων (Ο Μακρής είχε ανακηρυχτεί ισόβιος Γ. Γραμματέας της 
ΓΣΕΕ).

Άνεμος ελε

Με την αλλαγή της 18 Οκτώβρη 1981, η Δημοκρατία 
επανήλθε οριστικά στην κοιτίδα της. Ο κόσμος σήμερα 
μπορεί να εκφράζεται χωρίς φόβο, ελεύθερα. Αυτός ο 
άνεμος ελευθερίας και δημοκρατίας, η εξαφάνιση του 
φόβου του χωροφύλακα και της σκιάς του παρακράτους, 
είναι η μεγαλύτερη κατάκτηση των πρώτων χρόνων της 
Αλλαγής.
Επισημαίνουμε επιγραμματικά:
• Δήμιουργήθηκαν συνθήκες ελεύθερης έκφρασης του 

πολίτη.
• Καταργήθηκε το αστυνομικό κράτος.
• Εξαφανίστηκε το παρακράτος.
• Καταργήθηκαν και καταστράφηκαν οι φάκελοι, 

καταργήθηκαν τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων.
• Θεσμοθετήθηκε το απόρρητο των τηλεφωνικών

συνδιαλέξεων.
• Εκδημοκρατίσθηκαν και ενοποιήθηκαν τα Σώματα 

Ασφαλείας και καταργήθηκαν τα TEA.
• Απαγορεύθηκαν με Νόμο τα βασανιστήρια.
• Κατοχυρώθηκαν τα ατομικά, συλλογικά, συνδικαλιστικά 

δικαιώματα.



40 χρόνια δεξιά
ΙΔΕΕΣ

ΚΡΑΤΟΣ
ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΙΑΣ

4 χρόνια αλλαγή
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΙΔΕΕΣ

Για το κράτος της Δεξιάς υπήρχαν δύο μόνο κατηγορίες πολιτών: 
οι «εθνικόφρονες» και τα «μιάσματα». Ό σοι αγωνίστηκαν για τη 
Δημοκρατία ήταν «μιάσματα» και «συνοδοιπόροι».
Στις 4 Ιανουάριου του 1956, ο αρχηγός της ΕΡΕ έλεγε στη Βουλή 
των Ελλήνων: «κάθε ψήφος μη διδομένη υπέρ ημών, δίδεται υπέρ 
του κομμουνισμού».
Τον Δεκέμβριο ’59 συνέχιζε: Ο αγών κατά του κομμουνισμού στην 
Ελλάδα είναι αγών φυλετικής και εθνικής υπάρξεως». (Βουλή 4 
Δεκ. 1959).
Την ίδια ώρα αποκαλυπτόταν ότι ο υπουργός της Εθνικής 
Άμυνας, Θεμελής, υπήρξε διορισμένος Νομάρχης από τους 
Γερμανούς στην κατοχή.
Ενώ δικάζεται το 1958 από Στρατοδικείο ο Μανώλης Γλέζος για 

«κατασκοπεία», ψηφίζεται ο νόμος «περί αναστολής διώξεως 
εγκληματιών πολέμου» και φυγαδεύεται ο σφαγέας των Εβραίων 
της Θεσσαλονίκης Μέρτεν, ο σφαγέας της Κρήτης Γκούντερ 
Κόλβες και ο σφαγέας του Διστόμου Τζάμπελ.

• Η εθνική συμφιλίωση, η εθνική ομοψυχία, η εθνική λαϊκή 
ενότητα, αποτελούν κυρίαρχες αρχές του ΠΑΣΟΚ. Είναι 
ο μόνος δρόμος που εγγυάται την ομαλή πορεία της 
χώρας, τη συνέχιση και το βάθεμα της Δημοκρατίας. Το 
ΠΑΣΟΚ εγγυητής της ομαλότητας, της συμφιλίωσης και 
της Αλλαγής κάνει πράξη αυτές τις αρχές:

• Αναγνωρίσθηκε η Εθνική Αντίσταση
• Συνταξιοδοτούνται οι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης
• Σεβασμός στην οποιαδήποτε πολιτική ιδεολογία
• Καταργήθηκαν οι γιορτές μίσους
• Μέτρα για την αποκατάσταση των παλιννοστούντων 

μεταναστών και πολιτικών προσφύγων
• Ενεργός προσπάθεια να αποτραπούν οι πράξεις εθνικού 

διχασμού και μισαλλοδοξίας, ο διαχωρισμός σε δεξιούς 
και αριστερούς πολίτες

• Ελεύθερος επαναπατρισμός των πολιτικών προσφύγων 
και απόδοση των περιουσιών τους



ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ
40 χρόνια δεξιά 4 χρόνια αλλαγή

ΚΡΑΤΟΣ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ
• Το ρουσφέτι, νόμισμα συναλλαγής μεταξύ ψηφοφόρου και πολιτευτή, 

τροφοδότησε ένα πολύπλοκο γραφειοκρατικό σύστημα.
• Ο κομματάρχης της Δεξιάς ήταν ο ρυθιστής του προεκλογικού 

κλίματος της περιοχής του. Μόνο κατά την πενταετία 1958-1963 
πυρπολήθηκαν ή καταστράφηκαν περισσότερα πό 300 εκλογικά 
κέντρα της Ένωσης Κέντρου και της ΕΔΑ στην μισή Πελοπόνησο, 
στη Μακεδονία και στο μεγαλύτερο μέρος της υπαίθρου.

• Οι κουμπαριές εξασφάλιζαν μερικές φορές το εκλογικό μέτρο! Λένε 
για τον σημερινό αρχηγό της ΝΔ, Μητσοτάκη ότι στην εκλογική του 
περιφέρεια έχει κουμπαριές που ξεπερνούν τις δύο χιλιάδες!

• Ποιος δε θυμάται την προπαγάνδα της Δεξιάς, που παρουσίαζε 
ακόμα και τις παραμονές των εκλογών του 1981, - θεωρούνται οι πιό 
τίμιες-, το μοίρασμα των επιταγών της ΕΟΚ στους αγρότες, από τον 
αρχηγό και τον υπαρχηγό της Νέας Δημοκρατίας.

•Το  δεξιό ραδιόφωνο και η τελεόραση σπάνια ανάφεραν την ύπαρξη 
άλλων κομμάτων και πολιτικών αρχηγών και αυτό μόνο όταν ήθελαν 
να τους κατηγορήσουν.

• Καταχραστές του δημόσιου χρήματος δεν ήταν μόνο τα 
πρωτοπαλίκαρα της δεξιάς, αλλά και τα στελέχη της. Πασίγνωστο 
είναι το σκάνδαλο του Σισμανόγλειου, όπου το 1958 ο βουλευτής της 
ΕΡΕ Παπαεμανουήλ καταχράστηκε εκατομμύρια. Οι «παγωμένες 
πιστώσεις» έμειναν στην ιστορία της φαυλοκρατίας σαν μοναδικά 
παραδείγματα ευνοιοκρατικής μεταχείρισης της ολιγαρχίας του 
πλούτου σε βάρος των εργαζομένων.

ΚΡΑΤΟΣ ΕΥΝΟΜΙΑΣ
Η πολιτική πατρονεία, η κομματική συναλλαγή, ο 
κομματαρχισμός, το μονοκομματικό κράτος, το κράτος- 
δυνάστης, το τέρας της γραφειοκρατίας, οικοδομήθηκαν 
από τη Δεξιά, κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσή της, πολλές 
δεκαετίες τώρα. Δεν είναι εύκολος ο δρόμος της Αλλαγής 
σ’ αυτό το χώρο που οι ρίζες του παρελθόντος είναι βαθιές. 
Το ΠΑΣΟΚ παλεύει ενάντια σ’ αυτή την κληρονομιά.
Παίρνει μέτρα που ήδη σηματοδοτούν ένα καλύτερο αύριο. 
Αναφέρουμε επιλεκτικά:
• Καταργήθηκε ο σταυρός προτίμησης
• Επιχορηγούνται τα κόμματα από το κράτος
• Θεσμοθετήθηκε η ψήφος στα 18
• Ψήφος στους μετανάστες και τους ναυτικούς
• Ενισχύεται η λαϊκή κυριαρχία και οι εξουσίες του Κοινοβου 
λίου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετεξελίσσεται σε υπέρ 
κομματικό εγγυητή του Δημοκρατικού πολιτεύματος
και σε σύμβολο της εθνικής ομοψυχίας
• Παρέχεται η δυνατότητα έκφρασης, για πρώτη φορά, 

διάφορων απόψεων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
• Καταπολεμείται η γραφειοκρατία
• Δίνεται μάχη ενάντια στους μεσάζοντες και 

κερδοσκόπους που λυμαίνονται το Δημόσιο
• Παραπέμπονται στον Εισαγγελέα καταχραστές του 

δημόσιου χρήματος που αποκαλύπτονται



ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ
40 χρόνια δεξιά

ΑΝΤΙΛΑΪΚΟΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΣΜΟΣ ΛΑΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

• Αντί για αποκέντρωση και Λαϊκή συμμετοχή σας αποφάσεις, η Δεξιά 
έχει να επιδείξει τον πιο αντιδραστικό συγκεντρωτισμό.

• Οι δήμοι και οι κοινότητες προορίζονταν μόνο για την έκδοση 
πιστοποιητικών και την καθαριότητα.

• Ο λαός δεν μετείχε στις αποφάσεις και η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
εκτελούσε απλά τις παραγγελίες του διορισμένου από την 
κυβέρνηση νομάρχη.
Κάθε παρέκληση από τον κανόνα είχε τις συνέπειές της.

• Δεκάδες δήμαρχοι και κοινοτάρχες διώχτηκαν γιατί τόλμησαν να 
καταθέσουν στρεφάνι για την Εθνική Αντίσταση κατά τις εθνικές 
επετείους.

• 'Ενας στους οχτώ δημοκρατικούς δημάρχους παραπέμφθηκε σε δίκη, 
ή απολογία ή υποχρεώθηκε σε αργία για κάποια «παράβαση». 
Κανένας δεν ξεχνά τη δίκη του δημάρχου Περιστεριού, ένα μήνα 
μετά τη δολοφονία Λαμπράκη. Το έγκλημά του;
Στον ανθόκηπο μιας πλατείας του Δήμου του είχε δημιουργηθεί με 
φυτά το σχήμα του ΖΗΤΑ. «Ζ» σήμαινε «Ο Λαμπράκης ζει».

• Οι επιχορηγήσεις προς τους Δήμους και τις Κοινότητες μέχρι το 1981 
έφταναν το 4,7% του προϋπολογισμού, ενώ το αίτημα της Τ.Α ήταν 
να φτάσει το 8%.

• Οι επιδοτήσεις σε δήμους και κοινότητες γίνονταν με κριτήριο την 
«εθνικοφροσύνη».

• Εκατοντάδες δήμοι και κοινότητες δεν εξασφάλιζαν στους δημότες 
τους ούτε καν τα στοιχειώδη έργα: δρόμους, αποχέτευση, ύδρευση, 
φωτισμό. Οι αποφάσεις για την ανάπτυξη της περιφέρειας 
παίρνονταν από τους γραφειοκράτες των υπουργικών γραφείων 
χωρίς να λαμβάνονται υπόψη η γνώμη των κατοίκων και των νόμιμα 
εκλεγμένων εκπροσώπων τους..

Η αποκέντρωση, η λαϊκή κυριαρχία, η συμμετοχή του λαού 
στις αποφάσεις που τον αφορούν, η ουσιαστική ενίσχυση 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποτελούν κυρίαρχο στόχο 
της Αλλαγής, Αυτό το όραμα ήδη γίνεται, με σταθερά 
βήματα, καθημερινή πράξη. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες 
από ουραγοί του Συστήματος μεταβάλλονται σε 
πρωταγωνιστές της πολιτικής και οικονομικής ζωής, 
γίνονται κύριος μοχλός ανάπτυξης και πολιτικής εξουσίας. 
Επιλογή από τα βήματα που σηματοδοτούν αυτή την 
πορεία είναι και τα ακόλουθα:
• Ενισχύεται και αναβαθμίζεται η Τοπική αυτοδιοίκηση
• Προωθείται και ενισχύεται η δημιουργία
• Δημόσιες εκτάσεις και κτήματα διάφορων φορέων 

ανοίγουν τις πύλες τους για το λαό, διαμορφώνονται 
κατάλληλα σε συνεργασία με την ΤΑ και μεταβάλλονται 
σε πάρκα αναψυχής.

• Μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες από το κέντρο στην 
περιφέρεια.

• Το 8% απ’ τον προϋπολογισμό)με το οποίο ζήτησαν οι 
Δήμοι και Κοινότητες να επιχορηγηθούν, τώρα 
υπερκαλύφθηκε. Από το 1984 που οι επιδοτήσεις 
έφτασαν το 8,2% με το 1 δις 885 εκατομμύρια που 
διατέθηκαν απ’ τον προϋπολογισμό.



• Σπάνια το δημόσιο και οι οργανισμοί διέθεταν δημόσιους χώρους 
στους δήμους και τις κοινότητες για το καλό των δημοτών. Τις πιο 
πολλές φορές η απόκτησή τους ήταν αποτέλεσμα δικαστικών 
αγώνων.



Επιδοτούνται με μεγάλα κονδύλια Δήμοι και Κοινότητες 
για κοινωφελή έργα που συντελούνται σε πρωτοφανή 
κλίμακα
Εισάγονται θεσμοί λαϊκής συμμετοχής: Νομαρχιακά 
Συμβούλια, Συνοικιακά Συμβούλια, Λαϊκές Συνελεύσεις, 
Κοινωνικοποιήσεις, Εποπτικά Συμβούλια.
Ο πολίτης συμμετέχει στην κατάρτιση του δετούς και στα 
προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης.
Παραχωρούνται εκτάσεις και οικήματα από το Δημόσιο 
και ειδικότερα από την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου 
σε Δήμους και Κοινότητες
Παραχωρούνται από τον EOT στους Δήμους και τις 
Κοινότητες ξενοδοχεία και εγκαταστάσεις αναψυχής.



40 χρόνια δεξιά
ΑΓΡΟΤΗΣ

ΑΓΡΟΤΟΠΑΤΕΡΕΣ
Για τη Δεξιά ο αγρότης ήταν ο παρακατιανός, το αποπαίδι του
κράτους. Ο κλήρος του ήταν έτσι κατακερματισμένος, ώστε να μη
μπορεί να δει Θεού πρόσωπο και να είναι πάντα υποχείριο των
κομματαρχών της Δεξιάς.
• Οι συνεταιρισμοί ήταν ελεγχόμενοι από τους αγροτοπατέρες. Τον 

αγρότη δεν τον ρωτούσε κανένας εάν έχει άποψη για τα 
προβλήματά του. Πλήρωνε για τα φάρμακα και για την παραμικρή 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ήταν υποχρεωμένος να ζητά την 
συνδρομή του κοματάρχη.

• Το αγροτικό εισόδημα είχε ελάχιστη αύξηση, οι τιμές δεν κάλυπταν 
τον πληθωρισμό και ήταν άπιαστο όνειρο ένα κέντρο Υγείας σε 
κάποια κοντινή του πόλη.

• Η κτηνοτροφία και η αλιεία ήταν εγκαταλειμμένη.
• Στην τριετία 1979-81 οι δημόσιες επενδύσεις για τη γεωργία και την 

αλιεία μειώθηκαν κατά 21,7%.
• Παρά την ανακατανομή της γης το 1961, το 85% των αγροτών 

κατέχει καλλιεργήσιμη γη μικρότερη από 50 στρέμματα. Το 37% των 
αγροτών είχαν μόνο μέχρι δέκα στρέμματα.

• Οι επιχορηγήσεις του ΟΓΑ ήταν ασήμαντες και το όνειρο κάθε 
οικογένειας ήταν να στείλει τα παιδιά της στην πόλη για να «βρουν 
δουλειά». Λίγο πιο πριν τα έστελνε στα σκλαβοπάζαρα της ξενητιάς. 
Το 1972 ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, μπροστά στην έλλειψη 
εργατικών χεριών που είχαν μεταναστεύσει, πρότεινε να εισαχθούν 
δέκα χιλιάδες μαύροι αφρικανοί για τις αγροτικές δουλειές!

• Η αγρότισσα έπαιρνε 1.500 δραχμές το μήνα σαν επίδομα συζύγου. 
Ο σύζυγος έπαιρνε μόλις 3.000 δραχμές.

•Το αγροτικό εισόδημα στην τριετία 1978-81 δεν ξεπέρασε το 9%.
• Ούτε στην φαντασία του αγρότη δεν έφθανε η ιδέα του εθνικού 

κτηματολογίου και η παραχώρηση γης σε ακτήμονες ήταν σπάνια.

4 χρόνια αλλαγή
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΑΓΡΟΤΗ

Με την Αλλαγή της 18 Οκτώβρη 1981, οι αγρότες 
απόκτησαν φωνή που ακούγεται. Το εισόδημα, οι συνθήκες 
ζωής, η σύνταξή τους, βελτιώνονται σημαντικά. Το 
φάρμακο είναι τώρα δωρεάν, η ιατρική περίθαλψη 
βελτιώνεται, έργα υποδομής στα χωριά και στις μικρές 
πόλεις που χρόνιζαν, γίνονται σήμερα με ταχύτατους 
ρυθμούς. Και με τον εθελοντικό συνεταιρισμό 
διασφαλίζονται τα συμφέροντά τους από το μεσάζοντα, 
προστατεύεται και αξιοποιείται η ατομική τους ιδιοκτησία. 
Ο αγρότης ο ίδιος μπορεί σήμερα να επιλέξει πότε θα 
συμμετάσχει 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.
• Ενισχύθηκαν, εκδημοκρατίστηκαν και μαζικοποιούνται οι 

Αγροτικοί Σύλλογοι.
• Θεσμοθετήθηκαν οι εθελοντικοί αγροτικοί συνεταιρισμοί
• Γίνονται εκτεταμένα προγράμματα επιμόρφωσης για 

στελέχη γεωργικών συνεταιρισμών
• Στελεχώνονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας 

και οι συνεταιρισμοί με γεωπόνους, κτηνίατρους, 
δασολόγους, ιχθυολόγους

• Καθιερώθηκε η δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
• Δημιουργούνται πολλά Κέντρα Υγείας στην ύπαιθρο



Τ\ Το ΤΗΡΑΣ ΚΟΥΜΠΑΡΕ, 
MADE IN JAPAN ΕΙΝΑΙ

I  2DY Λξ2"'



• Αυξήθηκαν σημαντικά οι δημόσιες επενδύσεις στη 
γεωργία και αλιεία (στην τριετία 1982-84 οι επενδύσεις 
στη γεωργία αυξήθηκαν κατά 65%).

• Παραχωρούνται εκτάσεις γης σε ακτήμονες
• Παίρνονται μέτρα για βελτίωση της διακίνησης των 

αγροτικών προϊόντων καθώς και για την προστασία και 
αξιοποίηση των καλλιεργιών.

• Ιδρύονται κτηνοτροφικές ζώνες και νέα σφαγεία και 
παίρνονται μέτρα για την κτηνοτροφία

• Τετραπλασιάσθηκαν οι επιχορηγήσεις του ΟΓΑ για τους 
αγρότες

Επιχορηγήσεις του ΟΓΑ 
1982-1985 291,9 δισ. δρχ.
1978-1981 78,6 δισ. δρχ.

• Συνταξιοδοτούνται οι αγρότες στα 25 χρόνια, μετά το 
21ο έτος.

• Θεσμοθετείται η άδεια στους αγρότες
• Αυξήθηκε το όριο ηλικίας των προστατευόμενων 

ανήλικων παιδιών των αγροτών από 14 σε 18 χρόνια
• Έγιναν ευνοϊκές ρυθμίσεις για περιπτώσεις αναπηρίας 

και ορφανών παιδιών αγροτών
• Καταβάλλονται για πρώτη φορά έξοδα κίνησης στους 

αγρότες που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις, ενώ η 
περίθαλψή τους σε ειδικά ιδρύματα παρέχεται δωρεάν.

• Υπετριπλασιάστηκαν οι αγροτικές συντάξεις
Σύνταξη σε Αγρότη και________________________________________

Αγρότισσα
Αύγ. 1981 4.500 δρχ.___________________________________

Μάης 1985 14.000 δρχ.______________________________________
• Αυξάνεται σημαντικά το αγροτικό εισόδημα (κατά 12,9% 

στην τριετία 1981-84 σε πραγματικές τιμές).
• Αυτοτελής σύνταξη, επίδομα τοκετού (20.000 δρχ.) και 

επίδομα εγκυμοσύνης και τοκετού (40.000 δρχ.) στην 
αγρότισσα.

• Προωθείται το εθνικό κτηματολόγιο
• Προωθούνται οι υδατοκαλλιέργιες, ενισχύονται και 

εκσυγχρονίζονται τα μέσα αλιείας
• Παίρνονται μέτρα προστασίας των δασών από πυρκαγιές



και καταπατητές.
• Παρέχονται καλύτερες τιμές στα αγροτικά προϊόντα που 

υπερκαλύπτουν τον πληθωρισμό
Πληθωρισμός και αυξήσεις_______ _______

τιμών προϊόντων
1982 20% 23,2%
1983 20% 24%
1984 18% 20%______________________________________

• Εκσυγχρονίζεται η Αγροτική Τράπεζα, δίνονται 
σημαντικές αυξήσεις και καθιερώνεται η διαφάνεια στα 
αγροτικά δάνεια

_____Ποσοστό Α ύ ξ η σ η ς ________________________________ _______
Μεσομακροπρόθεσμων______  _______

Δανείων στους Αγρότες
1981-1984 105%_______________________________________
1978-1981 12,4%_______________________________________

Ποσοστό Αύξησης Δανείων
για καλλιέργιες_____

1981-1984 89,25%
1978-1981 29,9%

Αύξηση Επενδύσεων
στη Γεω ργία______

1981-1984 + 18%
1978-1981 - 21%

Μερικοί αριθμοί
Εκούσιος αναδασμός 1981: 73.000 στρέμματα

Αντιπυρική προστασία δασών 1981: 674 εκατ. δρχ. 
Για αναδάσωση διατέθηκαν το 1981: 594 εκατ. δρχ. 
Πυροσβεστικά οχήματα δασών 1981: 133

• Εκούσιος αναδασμός 1982: 116.000 στρέμματα
1983: 185.000 στρέμματα 
1984: 345.000 στρέμματα

• Αντιπυρική προστασία δασών 1984: 1.524 εκατ. δρχ.
• Για αναδάσωση διατέθηκαν το 1984: 1.682 εκατ. δρχ.
• Πυροσβεστικά οχήματα δασών 1984:228



ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
40 χρόνια δεξιά 4 χρόνια αλλαγή

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ
Το εισόδημά τους αυξανόταν με το σταγονόμετρο, ενώ το άνοιγμα 
της «ψαλίδας» ανάμεσα στο ανώτερο και το κατώτερο μεροκάματο 
μεγάλωνε. Ο κρατικός συνδικαλισμός ήταν ο «φύλακας άγγελος» της 
εργοδοσίας και κάθε αυθόρμητη απεργιακή κινητοποίηση, έπεφτε στο 
κενό, γιατί το «επίσημο» σωματείο ανήκε στη δύναμη της ΓΣΕΕ που 
κρατούσε τη σφραγίδα.
Ο εργάτης και ο υπάλληλος γνώρισε πολύ καλά επί των ημερών της 
Δεξιάς την πολιτική της μονόπλευρης λιτότητας για τους πολλούς και 
της χλιδής για τους λίγους. Γνώρισε καλά την εκμετάλλευση του 
μεγάλου κεφαλαίου.
Ο τιμάριθμος ανέβαινε αλλά οι μισθοί έμεναν σταθερά στο ίδιος ύψος. 
Όλοι θυμούνται το τέχνασμα της Δεξιάς που έκανε τους φτωχούς 
φτωχότερους και τους πλούσιους πλουσιότερους με την ξαφνική 
μετατροπή της οκάς σε κιλό.
• Οι κατώτατοι και μέσοι μισθοί και τα ημερομίσθια της τριετίας 1978- 

81 μειώθηκαν κατά 10% σε σταθερές τιμές.
• Ι ο  ελάχιστο όριο της άδειας των εργαζομένων ήταν 12 ημέρες και 

των εργαζόμενων σπουδαστών 6.
•Γ ια  πολλές κατηγορίες εργαζόμενων η άδειά τους ήταν καθορισμένη 

σε συνάρτηση με το χρόνο της εργασίας τους.
• Οι επιχειρήσεις με λιγότερους από 50 εργαζόμενους μπορούσαν να 

τους απολύσουν όλους. Οι επιχειρήσεις με περισσότερους από 50 
εργαζόμενους μπορούσαν να κάνουν απολύσεις σε ποσοστό από 2 
έως 10%. Το ποσοστό το όριζε με απόφασή του ο υπουργός Εργασίας.

• Οι συντάξεις του ΙΚΑ ήταν της πείνας, η επικουρική σύνταξη μόνο 
για ορισμένες κατηγορίες εργατοϋπαλλήλων, ο κοινωνικός τουρισμός 
για συνταξιούχους και εργαζόμενους ήταν ανύπαρκτος, οι εργατικές 
κατοικίες και τα στεγαστικά δάνεια δίνονταν «κατ’ επιλογήν» του 
κομματάρχη.

• Οι αποδοχές των εργαζομένων πριν από το 81 ήταν καθορισμένες 
από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή τις διαιτητικές αποφάσεις. 
Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις οι αποφάσεις αυτές δεν κάλυπταν 
την αύξηση του τιμαρίθμου.

ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
Το ΠΑΣΟΚ ττήρε στα χέρια του το τιμόνι της χώρας σε 
δύσκολα χρόνια, σε χρόνια που όλη η υφήλιος μαστίζεται 
από διεθνή οικονομική κρίση. Κι ενώ σε άλλες χώρες στη 
Δύση και στην Ανατολή, το εισόδημα των εργαζομένων 
παραμένει στάσιμο ή συμπιέζεται, η Αλλαγή ακολουθεί 
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 κρατικό 
συνδικαλισμό των εργατοπατέρων του παρελθόντος και 
ανοίγει το δρόμο για ένα αυτοδύναμο, μαζικό, 
δημοκρατικό, πολιτικοποιημένο συνδικαλιστικό κίνημα.
• Θεσμοθετήθηκε η Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή.
• Σε πρωτοφανή έκταση αυξήθηκαν οι κατώτατοι και μέσοι 

μισθοί και ημερομίσθια. Στην τριετία 1981-84, οι κατώτατοι 
μισθοί και ημερομίσθια αυξήθηκαν σε πραγματικές τιμές 
κατά 37,5%.

Κατώτατος Μισθός_________________ΚατώταΓΟ Ηυερουίσθιο
Οκτ. 1981 13.037 δρχ. Οκτ. 1981 600 όρχ.
Απρ. 1985 31.932 δρχ. Απρ. 1985 1.422 δρχ.

• Θεσπίστηκε η άδεια των 4 εβδομάδων
• Καθιερώθηκε η εργάσιμη εβδομάδα των πέντε ημερών 

και 40 ωρών.
• Αυξήθηκε η άδεια εργαζόμενων φοιτητών-σπουδαστών 

από 6 σε 14 ημέρες και θεσπίστηκε πρόσθετη άδεια 4 
ημερών για ανάπηρους εργαζόμενους.



Στις περισσότερες περιπτώσεις οι εργαζόμενοι δούλευαν έξη ημέρες 
και 48 ώρες την εβδομάδα.
Μέσα σε 27 ολόκληρα χρόνια που λειτουργούσε ο Οργανισμός 
Εργατικής Κατοικίας επί Δεξιάς, στέγασε συνολικά 94.000 
οικογένειες.

1954-1981 Σε 27 χρόνια λειτουργίας του Οργανισμού Εργατικής 
Κατοικίας στο παρελθόν, στεγάστηκαν 94.000 
οικογένειες.

1981-1985 Στα 3,5 χρόνια της Αλλαγής στεγάστηκαν 51.000 
οικογένειες εργαζομένων

1983-1988 Στην πενταετία 1983-1988 προβλέπεται να στεγαστούν 
170.000 οικογένειές



• Αυξήθηκε η άδεια μητρότητας για εργαζόμενες γυναίκες 
από 12 σε 14 εβδομάδες και θεσπίστηκε η γονική άδεια

• Μπήκε φραγμός στις ομαδικές απολύσεις με το Ν.
1387/83 και μειώθηκαν τα ανώτατα όρια υπερωριακής 
απασχόλησης.

• Καταργήθηκε ο Ν. 330/76 και θεσμοθετήθηκε ο
φιλεργατικός Ν. 1264/82 που κατοχύρωσε τις 
συνδικαλιστικές ελευθερίες και άνοιξε το δρόμο για την 
εξυγίανση, τον εκδημοκρατισμό και τη μαζικοποίηση του 
συνδικαλιστικού κινήματος. ^

• Ρυθμίστηκαν θέματα εργαζόμενων σε Κοινωφελείς 
Οργανισμούς και τις Τράπεζες καθώς και ειδικών 
κατηγοριών (ξενοδοχοϋπάλληλοι, αλιεργάτες κλπ.)

• Θεσμοθετήθηκε η 135 Διεθνής Σύμβαση Εργασίας, 
καθιερώνονται οι επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας στη 
βιομηχανία, λήφθηκαν μέτρα για την προστασία των 
εργαζομένων στη Μέση Ανατολή, καθώς και για την 
ασφάλεια των εργαζομένων στα ναυπηγεία και στην οικοδομι

• Θεσπίστηκαν φορολογικές ελαφρύνσεις για τους μισθωτούς 
και αυξήθηκαν τα οικογενειακά επιδόματα κατά 40-100%.

• Χορηγούνται για πρώτη φορά οικογενειακά επιδόματα 
σε οικογένειες πλαινοοστούντων μεταναστών και 
πολιτικών προσφύγων, σε οικογένειες φυλακισμένων και 
στρατιωτών, σε ανύπαντρες μητέρες και ορφανά παιδιά, και 
διπλασιάστηκαν τα επιδόματα σε ανάπηρα παιδιά εργαζομένι

• Ενεργοποιήθηκε η Επιθεώρηση Εργασίας, γίνεται 
συστηματική ενημέρωση για την πρόληψη εργατικών 
ατυχημάτων, και καθιερώθηκαν έλεγχοι στους χώρους 
εργασίας για την τήρηση των όρων υγιεινής και 
ασφάλειας.

• Απαγορεύτηκε η ανταπεργία και επαναπροσλήφθηκαν τα 
συνδικαλιστικά στελέχη που είχαν απολυθεί για τη 
συνδικαλιστική τους δράση.

• Μέσα σε 3 χρόνια κύι 4 μήνες το ΠΑΣΟΚ με τον ίδιο 
οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, στέγασε 51.000 
οικογένειες και είναι προγραμματισμένη η στέγαση
170.000 οικογενειών μέσα στα επόμενα 5 χρόνια.



ΜΙΚΡΟΜΕΣΣΑΙΟΙ
40 χρόνια δεξιά 4 χρόνια αλλαγή

ΦΤΩΧΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες έπαιζαν το ρόλο του φτωχού συγγενή 
σε ένα σύστημα που τους ήθελε ουσιαστικά υπηρέτες της ολιγαρχίας 
του πλούτου. Συχνά πολλοί μικρομεσαίοι μεταβάλλονταν σε 
υπεργολάβους ντόπιων βιομηχανιών ή πολυεθνικών εταιριών, 
εξαρτημένοι σε βαθμό που να μην μπορούν να λειτουργήσουν σαν 
αυτοδύναμη οικονομική οντότητα. Εκτατοντάδες βιοτέχνες και 
επαγγελματίες εκλιπαρούσαν τις τράπεζες για ένα δάνειο, έστω με 
επαχθείς όρους. Οι τράπεζες άδειαζαν όμως πακτωλούς δανείων και 
παγωμένων πιστώσεων στο μεγάλο κεφάλαιο για να κλείνουν οι 
βιομηχανίες και να ευημερούν οι βιομήχανοι. Και όλα αυτά, παρά το 
γεγονός ότι οι μικρομεσαίοι αποτελούν τη σπονδυλική στήλη της 
ελληνικής οικονομίας και παρά τον μύθο της Δεξιάς ότι δήθεν στηρίζει 
την ιδιωτική πρωτοβουλία.
• Οι συντάξεις των επαγγελματοβιοτεχνών ήταν της πείνας, η 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ελλιπής, ενώ ο παρακρατούμενος 
κοινωνικός πόρος του ΤΕΒΕ και του ΤΑΕ βρισκόταν στις τράπεζες για 
να περάσει με τη μορφή δανείων στο μεγάλο κεφάλαιο. Ασφαλιστικό 
κεφάλαιο για παροχή εγγυήσεων στη βιοτεχνία δεν υπήρχε.

• Η επαγγελματική στέγη ήταν μόνιμη πληγή των μικρομεσαίων και η 
τεχνική εκπαίδευση λειτουργούσε άσχετα από τις ανάγκες της 
οικονομίας.

• Οι κρατικές προμήθειες έδιναν τεράστια συναλλαγματικά ποσά σε 
ξένες εταιρείες, ενώ οι πρώτες ύλες ήταν ένα μέσο απομύζησης του 
ιδρώτα των βιοτεχνών μας από τους μεσάζοντες.

• Το 1980 η Δεξιά έκανε απ’ ευθείας ανάθεση για προμήθειες από το 
εξωτερικό, ύψους 380 εκατομ. δολλαρίων. Το 1984 το κονδύλι αυτό 
μειώθηκε σε 38 εκατομμύρια.

• Οι περιφερειακές επιχειρήσεις, στα νησιά και τις παραμεθόριες 
περιοχές, ήταν σε πλήρη εγκατάλειψη.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Η Αλλαγή στηρίζει τους Μικρομεσαίους τις περισσότερες 
ελπίδες της για να μπει η Ελλάδα στην εμπροσθοφυλακή 
της ανάπτυξης. Στηρίζει το Μικρομεσαίο Επιχειρηματία, το 
βιοτέχνη, το μαγαζάτορα, το σωστό έμπορο, το μικρό 
εισοδηματία, το νοικοκύρη. Εγγυάται και σέβεται την 
ιδιωτική περιουσία και αξιοποιεί την υγιή ιδιωτική 
πρωτοβουλία.
• Οι συντάξεις των ασφαλιστικών ταμείων των ΜΜ 

αυξήθηκαν στην περίοδο της Αλλαγής όσο ποτέ στο 
παρελθόν (βλ. πίνακα), βελτιώθηκε η ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη και αποδόθηκε ο παρακρατούμενος 
κοινωνικός πόρος του ΤΕΒΕ και το ΤΑΕ

• Θεσπίστηκε για πρώτη φορά ή βελτιώθηκε η 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των Ταμείων των 
Μικρομεσαίων που υστερούσαν στον τομέα αυτό όπως 
το ΤΕΒΕ, το ΤΣΑ, κλπ.

• Επιλύθηκε το πρόβλημα της επαγγελματικής στέγης με 
δίκαιο τρόπο

• Ιδρύθηκε η εταιρεία ΠΡΟΜΕΤ με κύριο στόχο τη διάθεση 
πρώτων υλών, χαμηλές τιμές, σε MME, Κοινοπραξίες και 
Συνεταιρισμούς

• Προωθείται η ελληνοποίηση των κρατικών προμηθειών 
(μεγάλες παραγγελίες δόθηκαν από τη ΔΕΗ, τον OTE, το 
Υπ. Εθν. Άμυνας και άλλους φορείς σε εγχώριες



• Οι επαχθείς δανειοδοτικοί όροι, η φορολογία, η έλλειψη κάθε 
βοήθειας για ενίσχυση του παραγωγικού εξοπλισμού, η έλλειψη 
ενημέρωσης πάνω σε νέες τεχνολογικές μεθόδους και ο 
«διακοσμητικός» ρόλος του ΕΟΜΜΕΧ, οδηγούσαν στο κλείσιμο των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή στην οριστική μετατροπή τους σε 
οικογενειακές επιχειρήσεις με ελάχιστους απασχολούμενους.



εταιρείες) και γίνεται προσπάθεια να καταπολεμηθεί η 
ξενομανία
Θεσπίστηκε ειδικό πρόγραμμα για την ενίσχυση 
βιοτεχνικών-χειροτεχνικών επιχειρήσεων στα νησιά 
Υπερδιπλασιάστηκαν οι Τραπεζικές πιστώσεις στις MME 
και καθιερώνεται η διαφάνεια, απλούστευση και η 
επιτάχυνση των διαδικασιών δανειοδότησης.
Παρέχονται δάνεια ως 30 εκ. δρχ. από τον ΕΟΜΜΕΧ με 
ευνοϊκούς όρους και θεσμοθετήθηκε η δημιουργία 
ασφαλιστικού κεφάλαιου για παροχή εγγυήσεων στη βιοτεχνία 
Θεσπίστηκαν σοβαρές φορολογικές ελαφρύνσεις και 
διευκολύνσεις για καθυστερημένες οφειλές, ενώ έγινε 
δικαιότερη η φορολόγηση μικρών-προσωπικών εταιριών 
Επιδοτούνται οι ΜΜ Επιχειρήσεις για νέες προσλήψεις, 
ενώ αναβαθμίστηκε και εκσυγχρονίστηκε η τεχνική 
εκπαίδευση σύμφωνα και με τις ανάγκες των MME 
Επιμηκύνθηκε η διάρκεια (από 5 σε 8 μήνες) των 
Γοαμματειών πελατείας των MME που δίνονται ως 
ενέχυρο στις Τράπεζες
Ιδρύθηκε κέντρο ενημέρωσης των MME και προωθούνται 
οι καινοτομίες από τον ΕΟΜΜΕΧ 
Τα κέρδη των MME (10-99 άτομα-στοιχεία ICAP-HELLAS) 
αυξήθηκαν κατά 79% το 1983.
Την τελευταία τετραετία εκτός από την αποκέντρωση των 
επιχειρήσεων, σημειώθηκε αύξηση σε όλη τη χώρα των 
βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων κατά 14,6% 
και των εμπορικών επιχειρήσεων κατά 12,6%.
Άλλο χαρακτηριστικό της οικονομικής ανάκαμψης και της 
αποκέντρωσης είναι η αύξηση των βιομηχανικών και 
βιοτεχνικών επιχειρήσεων (α) και των εμπορικών (β) στην 
περιφέρεια όπως: Ήπειρος (α) 30,2%, (β) 21,1% Μακεδονία 
(α) 24,4%, (β) 18,3% Στερεά-Εύβοια (α) 21,5%, (β) 11,2% 
Θεσσαλία (α) 17,4%, (β) 8,7% Πελοπόννησος (α) 19,8%, (β) 8,5°/ 
Θράκη (α) 2,4%, (β) 10,3% Κρήτη (α) 15,10%, (β) 19,6%
Νησιά Αιγαίου (α) 13,1%, (β) 11,5% Νησιά Ιονίου (α) 6,7%,
(β) 11,5%



ΝΕΟΛΑΙΑ
40 χρόνια δεξιά

ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

Στόχος της Δεξιάς ήταν πάντα η απολιτικοποίηση, ο σκοταδισμός, η 
αλλοτρίωση της Νεολαίας μέσα από την έλλειψη κάθε υποδομής που 
θα κατοχύρωνε το δικαίωμά της στη μόρφωση, στη δουλειά, τον 
πολιτισμό και τη συμμετοχή της στην πολιτική, οικονομική και 
κοινωνική.
•Τ α  σφαιριστήρια υποκαθιστούσαν την ψυχαγωγία και τις αθλητικές 

εγκαταστάσεις, οι νέοι επιστήμονες κατά χιλιάδες ήταν άνεργοι, οι 
ανάπηροι νέοι ήταν πεταγμένοι στη γωνιά.

• Όσοι νέοι περνούσαν από τα αναμορφωτήρια και τις φυλακές 
έβγαιναν κάποτε ανεπάγγελτοι, ενώ όλοι οι νέοι μας γνωρίζουν τι 
σήμαινε στρατιωτική θητεία επί Δεξιάς. Χαρακτηριστικό του 
«ενδιαφέροντος» της Δεξιάς για τη Νεολαία είναι η ανυπαρξία 
οποιουδήποτε φορέα που να ασχολείται με αυτήν.

• Αναμορφωτήρια φαντάρων: Μακρόνησος, Κολυνδρός, Έβρος.

4 χρόνια αλλαγή

ΥΦ. ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Και μόνο η ίδρυση του Υφυπουργείου Νέας Γενιάς δείχνει
το ενδιαφέρον το ΠΑΣΟΚ για τη Νεολαία.
Οι νέοι συμμετέχουν πια σ’ όλα τα επίπεδα λήψης
αποφάσεων και ψηφίζουν στα 18.
• Μέσα στο 1985 ολοκληρώθηκαν 300 Κέντρα Νεότητας.
• Θεσπίστηκε το δωρεάν θεατρικό εισιτήριο για 200.000 

μαθητές.
• Αυξήθηκε η άδεια εργαζόμενων φοιτητών από 6 σε 14 

μέρες.
• Επεκτάθηκε ο θεσμός των εισιτηρίων με μειωμένες τιμές 

για τους εργαζόμενους μαθητές.
• Καθιερώθηκε η δυνατότητα χορήγησης επιδομάτων 

ανεργίας στους νέους, καθώς και η επιδοτούμενη 
απασχόληση για δεκάδες χιλιάδες νέες και νέους.

• Καθιερώθηκαν: Δανειοδοτήσεις νέων επιστημόνων. 
Προγράμματα επιδοτούμενου κοινωνικού τουρισμού. 
Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη φοιτητών και 
σπουδαστών.

• Υλοποιούνται προγράμματα επιδοτούμενης ταχύρρυθμης 
εκπαίδευσης και επαγγελματικού αναπροσανατολισμού.

• Βελτιώθηκαν οι συνθήκες διαβίωσης και καθιερώθηκε 
επαγγελματική εξειδίκευση σε φυλακές και 
αναμορφωτήρια ανηλίκων.

•Για τους στρατευμένους: πενταπλασιάθηκαν οι αποδοχές





των κληρωτών και ενισχύονται οι έγγαμοι στρατιώτες 
που, για πρώτη φορά παίρνουν επίδομα παιδιών. 
Βελτιώθηκαν οι συνθήκες στα Κέντρα Νεοσυλλέκτων. 
Επιτράπηκε η πολιτική περιβολή, βελτιώθηκε το συσσίτιο 
και παρέχεται δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
στις οικογένειες άπορων οπλιτών.

Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού
για νέους ΙΟήμερες 
Δωρέαν Διακοπές

1983 20.000 νέοι
1984 40.000 νέοι
1985 100.000 νέοι



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
40 χρόνια δεξιά 4 χρόνια αλλαγή

ΚΟΜΠΙΝΑ ΚΑΙ ΒΙΤΡΙΝΑ

Αποκαλυπτικό στοιχείο για τα κριτήρια επιλογής των έργων από τις 
κυβερνήσεις της Δεξιάς ήταν η υπέρμετρη διόγκωση έργων σε 
περιοχές από όπου κατάγονταν και εκλέγονταν ισχυροί πολιτικοί 
παράγοντες της Δεξιάς.
Τα εγκαίνια τέτοιων διάσπαρτων, τμηματικών και περιορισμένης 
αντοχής έργων -βιτρίνας-, στις προεκλογικές περιόδους, χωρίς να 
έχουν αποπερατωθεί, ήταν πολύ διαδεδομένη πρακτική, και είχε στόχο 
την ψηφοθηρία.
Τόσο στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων όσο και σε άλλα Υπουργεία, 
δεν υπήρξε στο παρελθόν κανένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και 
προγραμματισμός.
Οι επιλογές των έργων γίνονταν αυθαίρετα, μακρυά και ενάντια στις 
προτάσεις των κοινωνικών φορέων, ήταν ευκαιριακές και ασύνδετες 
μεταξύ τους και τις πιο πολλές φορές, εξυπηρετούσαν καθαρά 
μικροπολιτικές σκοπιμότητες.
Εξαιτίας της Δεξιάς η χώρα μας δεν διαθέτει σήμερα την απαραίτητη 
υποδομή για την αξιοποίηση και ανάπτυξη των παραγωγικών μας 
δυνατοτήτων. Χαρακτηριστική είναι η έλλειψη σύγχρονου και 
ασφαλούς οδικού δικτύου. (Ούτε ένας αυτοκινητόδρομος που έγινε 
από τη Δεξιά δεν έγινε μέ σύγχρονες προδιαγραφές).
Για τη Δεξιά και τους προστάτες της μια Ελλάδα αυτοδύναμα 
αναπτυγμένη δεν θα μπορούσε να είναι πηγή εύκολου πλουτισμού και 
εκμετάλλευσης, ενώ παράλληλα η αξιοποίηση του ορυκτού μας 
πλούτου και των άλλων παραγωγικών μας δυνατοτήτων θα εμπόδιζε 
την εξάρτησή μας σε πρώτες ύλες και τεχνολογία από ξένα οικονομικά 
κέντρα.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Η αυτοδύναμη ανάπτυξη είναι προϋπόθεση και 
συνακόλουθο της εθνικής ανεξαρτησίας, της λαϊκής 
κυριαρχίας, της δημοκρατίας, που επαγγέλλεται το 
ΠΑΣΟΚ. Αποδέσμευση από την ξένη εξάρτηση, σωστή 
αξιοποίηση των ανεκμετάλλευτων παραγωγικών δυνάμεων 
της χώρας, λαϊκή συμμετοχή, δημοκρατικός 
προγραμματισμός στην αναπτυξιακή προσπάθεια, 
συνιστούν τα κύρια δεδομένα αυτής της προοπτικής.
Στα τριάμιση χρόνια της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ 
μπορεί να μην άλλαξε ριζικά η δομή της οικονομίας.
Όμως, έχει αλλάξει οριστικά η φορά των πραγμάτων.
Η κατάσταση της οικονομίας βελτιώνεται σταθερά, 
κατασκευάζονται έργα υποδομής σε πρωτοφανή κλίμακα 
που αλλάζουν την όψη της χώρας, αναπτύσσεται δυναμικά 
η περιφέρεια, η ξεχασμένη και υποβαθμισμένη Ελλάδα, 
αξιοποιείται ο ορυκτός πλούτος, οι πόλεις και τα χωριά 
ανασυγκροτούνται. Και πάνω απ’ όλα χτίζονται θεσμοί 
λαϊκής κυριαρχίας, αποκέντρωσης, θεσμοί συμμετοχής και 
ενεργοποίησης του πολίτη στην αναπτυξιακή διαδικασία.
Τα δημόσια έργα σήμερα δεν αποφασίζονται όπως παλιά 
από τους κομματάρχες, αλλά προγραμματίζονται σωστά 
με γνώμονα τις ανάγκες και τις απόψεις των πολιτών. 
Βελτιώνουν την υποδομή, την ποιότητα ζωής και 
συμβάλλουν στη διεύρυνση των ευκαιριών απασχόλησης.



• Στον τομέα του εξηλεκτρισμού: 660 κοινότητες, νησιώτικες και 
ηπειρωτικές, μέχρι το 1981 ζούσαν στο σκοτάδι. Σήμερα το 99% της 
χώρας έχει καλυφθεί σε ηλεκτρική ενέργεια.

• Η Δεξιά δεν μας κληροδότησε μόνο μεγάλες ανάγκες σε έργα, αλλά 
ακόμα τα παρασιτικά κυκλώματα στην παραγωγή των έργων και τη 
βαθειά διάβρωση μεγάλου τμήματος τόσο των ιδιωτικών φορέων 
κατασκευής όσο και το τομέα της Δημόσιας Διοίκησης που είχε την 
ευθύνη του ελέγχου των δημόσιων έργων.

• Στη λαϊκή συνείδηση τα δημόσια έργα είχαν ταυτιστεί με την κομπίνα 
και την ρεμούλα.

• Οι προσυμφωνημένες δημοπρασίες, η συναλλαγή, οι δημοπρασίες 
έργων χωρίς ουσιαστικές μελέτες άνοιγε το δρόμο στην αυθαιρεσία 
και τις υπερβάσεις.

• Η ασύδοτη κερδοσκοπία στην κατασκευή των δημόσιων έργων με 
την ανοχή ή την κάλυψη του κρατικού μηχανισμού είχε ως 
αποτέλεσμα την κατασπατάληση των δημόσιων πόρων σε έργα με 
κόστος κατασκευής πολλαπλάσιο του πραγματικού, χρόνο εκτέλεσης 
υπερβολικό και απόδοση χαμηλή. Δεν είναι λίγα τα παραδείγματα 
δημόσιων έργων που σχεδόν αμέσως μετά την κατασκευή τους 
παρουσίαζαν τέτοια σημεία φθοράς που τη καθιστούσε άχρηστη.

• Το ΙΓΜΕ και η ΔΕΠ δεν δραστηριοποιήθηκαν ποτέ για την 
αξιοποίηση του ορυκτού και ενεργειακού πλούτου της χώρας, ενώ οι 
μεγάλες μεταλλευτικές και λατομικές επιχειρήσεις λειτουργούσαν με 
στόχο το κέρδος των ιδιοκτητών τους, σε βάρος του λαού και 
οπωσδήποτε του περιβάλλοντος.

• Είναι γνωστή η προχειρότητα με την οποία η δεξιά κατασκεύαζε 
τα όποια δημόσια έργα. Το ίδιο γνωστή είναι η αδιαφορία της 
για την ποιότητα ζωής. Η χαβούζα ήταν το έμβλημα της 
αναδημιουργίας που παρουσίαζε η δεξιά και είναι γνωστή η τύχη 
όλων εκείνων που αντέδρασαν. Πλημμύρες με νεκρούς μέσα στις 
πόλεις, καταστροφές από πλημμύρες στην ύπαιθρο. Το φιάσκο των 
έργων του Μόρνου, ο δρόμος Θεσσαλονίκης-Σερρών, που εγκαινίασε 
ο Γ. Ράλλης για να καταστραφεί από κατολισθήσεις λίγο μετά και η 
περίφημη βιτρίνα της Συγγρού που κατασκευάστηκε με την υποδοχή 
ενός μόνο επισήμου δείχνουν τη σοβαρότητα με την οποία 
αντιμετώπισε η δεξιά τον τομέα των δημόσιων έργων.



Τα έργα της Αλλαγής, όταν εξαγγέλλονται αρχίζουν 
αμέσως, είναι ποιοτικά αναβαθμισμένα και δε 
χαρακτηρίζονται από σπατάλες, υπερβάσεις και 
παραβάσεις όπως παλαιότερα.
Σήμερα σπέρνουμε τους καρπούς της αυτοδύναμης 
ανάπτυξης της χώρας. Αυτοί οι καρποί δεν αποδίδουν 
άμεσα. Είναι όμως οι καλύτερες υποθήκες για το όχι πολύ 
μακρινό αύριο.
Αλλά ας επισημάνουμε επιγραμματικά μερικά επί μέρους 
σημεία:
• Κατασκευάστηκαν και ολοκληρώνονται σημαντικά έργα 

υποδομής από τη ΔΕΗ (δέκα νέοι θερμοηλεκτρικοί και 
υδροηλεκτρικοί σταθμοί μέχρι το τέλος του 1986) για την 
κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας, ενώ 
εκσυγχρονίζεται και ανανεώνεται το τηλεπικοινωνιακό 
δίκτυο.

• Δημόσια έργα, έργα υποδομής, εκτελούνται σε 
πρωτοφανή κλίμακα σ’ όλη την Ελλάδα: δρόμοι,
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αποχετεύσεις, υδρεύσεις, βιολογικοί καθαρισμοί, 
νοσοκομεία, κέντρα υγείας, παιδικοί σταθμοί, κέντρα 
ηλικιωμένων, εγγειοβελτιωτικά, πάρκα, δενδροφυτεύσεις, 
γυμναστήρια, κ.λπ.

• Κατασκευάζονται, ολοκληρώνονται και επεκτείνονται 
πολλά αεροδρόμια, λιμάνια και προβλήτες

• Στην πενταετία 1983-1988 πρόκειται να δαπανηθούν πάνω 
από 1,3 τρισεκ. δρχ. σε δημόσια έργα

• Θεσμοθετήθηκε νέος νόμο-πλαίσιο που καθιερώνει 
διαφάνεια, αντικειμενικότητα, σωστό έλεγχο και 
ταχύτητα στις διαδικασίες ανάληψης δημοσίων έργων

•Για πρώτη φορά καταρτίστηκε με ευρεία λαϊκή 
συμμετοχή, ολοκληρώθηκε και ψηφίστηκε από τη Βουλή 
πενταετές πρόγραμμα οικονομικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης

• Καταρτίζονται προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης
• Σήμερα κατασκευάζονται πάνω από 10.000 δημόσια έργα 

σε κάθε πόλη, χωριό, συνοικία, που το συνολικό κόστος 
τους ανέρχεται σε 650 δια δραχμές

• Οι δημόσιες επενδύσεις σε έργα υποδομής ήταν 280 δια 
δρχ. το 1984 έναντι 99 δια το 1981

• Αναβαθμίστηκε το ΙΓΜΕ και η ΔΕΠ για τη σωστή 
αξιοποίηση του ορυκτού και ενεργειακού πλούτου της 
χώρας

• Βελτιώνεται ριζικά το συγκοινωνιακό δίκτυο της χώρας, 
ανανεώνονται τα μέσα μεταφοράς και παίρνονται μέτρα 
για τη βελτίωση της κυκλοφορίας τους (επέκταση 
αστικών γραμμών, τεχνικοί έλεγχοι οχημάτων, πόιντ 
σύστεμ κ.λπ.)

• Συντάχθηκε νέος σύγχρονος κανονισμός μεταλλευτικών- 
λατομικών εργασιών, και αναθεωρήθηκαν οι όροι 
σύμβασης μεταλλείων προς όφελος του ελληνικού 
δημοσίου

• Εξαγοράσθηκε η ΕΣΣΟ από το δημόσιο, και συντάχθηκε 
νέος νόμος, για την αξιοποίηση της γεωθερμικής 
ενέργειας.



40 χρόνια δεξιά
ΑΝΕΡΓΙΑ

4 χρόνια αλλαγή
ΨΗΦΙΖΕΙΣ ΑΝΕΡΓΙΑ;

Η Δεξιά μιλάει για ανεργία, όταν μόνο στη διάρκεια της περιόδου 1958- 
74, 2.000.000 Έλληνες μετακινήθηκαν στο εξωτερικό, αναζητώντας 
εργασία. Αριθμός που σημαίνει ότι το 20-25% του συνολικού 
πληθυσμού της χώρας, στην πλέον παραγωγική ηλικία των 18-35 ετών, 
οδηγήθηκε στην εργαταγορά της Ευρώπης, ζώντας σε άθλιες 
συνθήκες, για να εξασφαλίσει ένα μεροκάματο.
Ποιος ευθύνεται για την ανυπαρξία βιομηχανικής υποδομής, για την 
έλλειψη επενδύσεων στην περίοδο 1974-81; Ποιος φέρει την ευθύνη 
για τις προβληματικές επιχειρήσεις, για τα δημόσια ελλείμματα, για 
την άρρωστη οικονομία που παράδωσε στη φυγή η ΝΔ;
• Η Δεξιά έδωσε την εύκολη λύση στο πιεστικό πρόβλημα της 

έλλειψης ευκαιριών απασχόλησης με την μετανάστευση, το μεγάλο 
πλήθος των δημοσίων υπαλλήλων και τη διόγκωση της 
παραοικονομίας.

• Ενδεικτικό της αντιμετώπισης της ανεργίας από τις κυβερνήσεις της 
Δεξιάς είναι ότι το 1980 οι χώρες της Ευρώπης ξόδευαν το 2% του 
ακαθάριστου εθνικού προϊόντος για δαπάνες αντιμετώπισης της 
ανεργίας, όταν στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό βρισκόταν κάτω από 
το 0,45%.

• Οι κυβερνήσεις της Δεξιάς ποτέ δεν δημιούργησαν κίνητρα για τη 
συγκράτηση ή την μετεγκατάσταση του πληθυσμού στην περιφέρεια, 
ποτέ δεν προσάρμοσαν το εκπαιδευτικό μας σύστημα στις ανάγκες 
της οικονομίας, ποτέ δεν προώθησαν τον επαγγελματικό 
προσανατολισμό και την επαγγελματική εκπαίδευση στα πλαίσια της 
σύγχρονης τεχνολογίας και ποτέ δεν αξιοποίησαν τις κρατικές 
προμήθειες προς όφελος των εγχώριων προϊόντων.

ΨΗΦΙΖΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ...

Η ανεργία και η υποαπασχόληση ήταν η βαριά κληρονομιά 
που έλαχε στο ΠΑΣΟΚ σε μια περίοδο που το ίδιο 
πρόβλημα μαστίζει ολόκληρη την υφήλιο.
Το ΠΑΣΟΚ, σε αντίθεση με τη ΝΔ που είχε «καταργήσει» 
την ανεργία όπως και την πάλη των τάξεων, αναγνωρίζει 
την ύπαρξή του προβλήματος. Η αλήθεια είναι ότι η 
ανεργία δεν καταπολεμείται από τη μια μέρα στην άλλη. 
Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές για την αντιμετώπισή της. 
Στα τριάμισυ χρόνια της Αλλαγής, μεθοδικά έχουν παρθεί 
μέτρα για την καταπολέμησή της. Και τώρα που η 
οικονομία βγαίνει από την κακοδαιμονία του παρελθόντος, 
υπάρχουν περισσότερο αισιόδοξες προοπτικές.
Προοπτικές που μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί. Γιατί 
η ανεργία δεν είναι συμβιβάσιμη με το Σοσιαλισμό.
• Καθιερώθηκαν για πρώτη φορά προγράμματα 

επιδοτούμενης απασχόλησης με τα οποία δόθηκε 
δουλειά σε πάνω από 42.000 άνεργους, σε 
περισσότερους από 600 Δήμους και Κοινότητες και 4.500 
Μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, κ.λπ.

* Με το ειδικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της 
ανεργίας ύψους 17 δια, τα εκτεταμένα δημόσια έργα και 
τα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης έχει 
δοθεί δουλειά, μόνιμη ή προσωρινή, σε περισσότερο από
140.000 άνεργους.





• Ιδρύθηκε ο Οργανισμός Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων 
και παίρνονται μέτρα, για τη διασφάλιση της θέσης
70.000 περίπου εργαζομένων που εξαρτώνται από τη 
λειτουργία των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων.

• Αξιοποιούνται οι κρατικές προμήθειες προς όφελος της 
εγχώριας παραγωγής, παίρνονται μέτρα για την αύξηση 
των εξαγωγών που ήδη αποδίδουν και καταπολεμάται 
συστηματικά η ξενομανία στις καταναλωτικές 
προτιμήσεις. Επιμένουμε ελληνικά.

• Αναβαθμίζεται και εκσυγχρονίζεται ριζικά η 
επαγγελματική εκπαίδευση και ο επαγγελματικός 
προσανατολισμός.

• Παρέχονται κίνητρα για τη συγκράτηση και 
μετεγκατάσταση του πληθυσμού στην περιφέρεια και 
ενισχύονται παραγωγικές πρωτοβουλίες.

• Ιδρύθηκαν για πρώτη φορά και'λειτουργούν με ιδιαίτερη 
επιτυχία Γραφεία Εργασίας του ΟΑΕΔ που 
παρεμβαίνουν ενεργά στην καταπολέμηση της ανεργίας

• Έχουν παρθεί μέτρα για τον περιορισμό της πολυθεσίας 
και της εργασίας των συνταξιούχων, ενώ 
αναδιαρθρώνονται και ελαστικοποιούνται τα ωράρια 
εργασίας ώστε να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις 
απασχόλησης.

• Θεσμοθετείται το Εθνικό Σύστημα Προστασίας από την 
Ανεργία (ΕΣΠΑ), ο νόμος πλαίσιο που συνδυάζει την 
επιδότηση 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 καταβολής των επιδομάτων. Η υλοποίηση 
του ΕΣΠΑ μετατρέπει το όλο καθεστώς χορηγήσεων του 
ΟΑΕΔ που ίσχυε από 1954 και εντάσσεται μέσα στα 
μέτρα που προωθούνται σήμερα για την οικοδόμηση του 
κράτους πρόνοιας ώστε να γίνει πράξη το παλιό 
σοσιαλιστικό όραμα για προστασία από την ασθένεια, τα 
γερατειά, τη φτώχεια και την ανεργία.



ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
40 χρόνια δεξιά 4 χρόνια άλλο

ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΝΔΕΙΑΣ
Η κακοδιοίκηση, το ρουσφέιι και η συναλλαγή χαρακτήριζαν την 
αντιμετώπιση της δημόσιας διοίκησης από τη Δεξιά. Ο δημόσιος 
υπάλληλος, οικονομικά εξαθλιωμένος, ήταν αποδέκτης μιας 
αυταρχικής και περιφρονιτικής συμπεριφοράς.

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΙ
Η Αλλαγή αγκάλιασε το δημόσιο υπάλληλο που τον θέλει 
δημόσιο λειτουργό, βελτίωσε την αμοιβή και τη σύνταξή 
του, καθιέρωσε την Α.Τ.Α., τον αλάφρυνε φορολογικά και 
καθιέρωσε το ενιαίο μισθολόγιο.
• Μονιμοποιήθηκαν 90.000 έκτακτοι του δημοσίου.
• Ιδρύθηκε σχολή δημόσιας διοίκησης.
• Κοινωνικοποιήθηκαν οι μεγάλοι οργανισμοί.

Κατώτατος Μισθός Δημοσίων Υπαλλήλων σε δρχ*
1981 1985

Για τους Σ. Ε. 11.760 25.000
Για τους Μ.Ε. 13.880 29.000
Γ ια τους Α.Τ. 16.020 37.000
* Σημειώνεται ότι ο πληθωρισμός ήταν 26% το 1981 έναντι 18% το
1985.



ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
40 χρόνια δεξιά

ΑΣΤΟΡΓΙΑ
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ
Οι συντάξεις πείνας, η ελλειπής ασφάλιση, η εκμετάλλευση των 
αναγκών υγείας, η απάνθρωπη μεταχείριση των χρόνια πασχόντων, η 
ανυπαρξία κέντρων περίθαλψης, η αδιαφορία για τις ανάγκες 
ψυχαγωγίας και συμμετοχής στη ζωή, ήταν η αντιμετώπιση που 
επεφύλασσε η Δεξιά στους συνταξιούχους και τους ηλικιωμένους.
• Οι συντάξεις ήταν χαμηλές και οι αυξήσεις γίνονταν με πολύ αργό 

ρυθμό.
• Η κατώτατη σύνταξη του Ι.Κ.Α. (Οκτ. ’81) είχε φθάσει τις 9.000 

δραχμές.
• Η κατώτατη σύνταξη του Τ.Ε.Β.Ε. (Οκτ. ’81) ήταν 6.000 δραχμές.
• Η κατώτατη σύνταξη του Τ.Σ.Α. (Οκτ. ’81) ήταν 7.100 δραχμές.
• Η κατώτατη σύνταξη του Τ.Α.Ε (Οκτ. ’81) ήταν 8.600 δραχμές.
• Ασφάλειες Ι.Κ.Α. 1981: 4.133.000 ασφαλισμένοι
• Επικουρική ασφάλιση 1981: 1.019.000 ασφαλισμένοι
• Ο αγρότης έπαιρνε μόνο ένα ασήμαντο επίδομα συζύγου για 

λογαριασμό της αγρότισσας και η φαρμακευτική περίθαλψη ήταν 
ανύπαρκτη.

• Κέντρα Ανοιχτής Περίθαλψης Ηλικιωμένων μέχρι το 1981 ήταν όλα 
κι όλα 8.

• Μέχρι το 1981 λειτούργησαν μόνο 2 κατασκηνώσεις για 
ηλικιωμένους.

• Μέχρι το 1981 η παλιννόστηση των πολιτικών προσφύγων 
ήταν «εκλεκτική».

•Τ ο  επίδομα μητρότητας ήταν 12 εβδομάδες, τώρα έγινε 14 
εβδομάδες.

• Η διάρκεια επιδότησης από το ΙΚΑ ήταν 180 ημέρες, τώρα είναι 360 
ημέρες.

• Η συμμετοχή των ασφαλισμένων του ΤΕΒΕ στην αγορά φαρμάκων 
ήταν 50%, τώρα είναι 30%.

4 χρόνια αλλαγή
ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΚΑΙ ΣΤΟΡΓΗ

Η δημιουργία ενός σύγχρονου εθνικού συστήματος 
« κοινωνικής ασφάλισης που σέβεται την ατομική

αξιοπρέπεια, βασίζεται στη δικαιοσύνη και εκφράζει την
κοινωνική αλληλεγύη στην πιο ουσιαστική της εκδήλωση,
είναι οραματισμοί και στόχοι του Κινήματος της Αλλαγής.
• Οι συντάξεις όλων των ταμείων αυξήθηκαν με τόσο 

γρήγορο ρυθμό όσο ποτέ στο παρελθόν.
• Η κατώτατη σύνταξη του Ι.Κ.Α. αυξήθηκε σε 28.000 

δρχμές (Μάης 85) κατά προσέγγιση.
• Η κατώτατη σύνταξη του Τ.Ε.Β.Ε. αυξήθηκε σε 20.000 

δραχμές (Μάης 85).
• Η κατώτατη σύνταξη του Τ.Σ.Α αυξήθηκε σε 22.800 (Μάης 

85).
• Η κατώτατη σύνταξη του Τ.Α.Ε. αυξήθηκε σε 19.000 

δραχμές (Μάης 85).
• Ανάλογα υψηλής αυξήσεις χορηγήθηκαν και από άλλα 

κύρια και επικουρικά ταμεία.
• Επεκτάθηκε η ασφάλιση του Ι.Κ.Α. σ’ όλη τη χώρα και 

γενικεύθηκε η επικουρική ασφάλιση με αποτέλεσμα να 
ασφαλιστούν ακόμη 567.000 στο Ι.Κ.Α. και 962.000 στα 
επικουρικά ταμεία.

• Ασφάλειες ΙΚΑ 1984: 4.700.000 ασφαλισμένοι.
• Επικουρική ασφάλιση 1984: 2.000.000 ασφαλισμένοι.
• Καθιερώθηκε η αυτοτελής σύνταξη για την αγρότισσα





και η δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και σε 
ταμεία όπως το ΤΕΒΕ, ΤΣΑ κλπ.

• Υλοποιήθηκε η συνταξιοδότηση των ανασφάλιστων 
υπερίληκων στα 68 και αυξήθηκε η σύνταξή τους σε
7.000 δρχ.

• Καθιερώθηκε η παροχή μηνιαίου βοηθήματος 8.000 δρχ. 
σε ανασφάλιστους ανάπηρους άνω των 60 ετών.

• Θεσμοθετήθηκε η διαδοχική ασφάλιση και 
αναγνωρίστηκε η στρατιωτική θητεία ως συντάξιμος 
χρόνος.

• Μειώθηκε η ηλικία συνταξιοδότησης των οικοδόμων στα 
58 χρόνια. Τα Κέντρα Ανοιχτής Περίθαλψης 
Ηλικιωμένων τώρα έγιναν 168 και σύντομα αρχίζει η 
λειτουργία άλλων 60.

• Το 1984 λειτούργησαν 15 κατασκηνώσεις για
ηλικιωμένους.
• Συνταξιοδοτούνται οι παλιννοστούντες πολιτικοί 

πρόσφυγες, οι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, οι 
μαχητές ενάντια στη δικτατορία και οι παλιννοστούντες 
ομογενείς.

• Ιδρύθηκαν θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων στο Κιλκίς, 
Έβρο, Δράμα, Εύβοια, Σκαραμαγκό, Αίγιο, τα κρεβάτια 
χρόνιων παθήσεων αυξήθηκαν κατά 50% και συνιστώνται 
18 νέα θεραπευτήρια 1800 κρεβατιών.

•Για πρώτη φορά καθιερώθηκαν εκτεταμένα προγράμματα 
επιδοτούμενου κοινωνικού τουρισμού, καθώς και 
προγράμματα άθλησης και ψυχαγωγίας για τους 
ηλικιωμένους.



ΥΓΕΙΑ
40 χρόνια δεξιά

ΦΑΚΕΛΛΑΚΙ

Το βασικότερο αγαθό του ανθρώπου, η υγεία, ήταν εμπορεύσιμο είδος 
για τις κυβερνήσεις της Δεξιάς. Το φακελλάκι, η αθλιότητα των 
νοσοκομείων και η χλιδή για τους πλούσιους στην περίθαλψη, ήταν τα 
συστατικά της ιδεολογίας της Δεξιάς στον ευαίσθητο αυτό τομέα.
Τα νοσοκομεία δεν κάλυπταν τις ανάγκες του πληθυσμού και το 
πιο σημαντικό μέρος της περίθαλψης έπεφτε στις ιδιωτικές κλινικές. 
Τα περισσότερα περιστατικά της επαρχίας έφταναν στην Αθήνα.
• Όλοι οι Έλληνες γεύθηκαν την περίθαλψη των εξωτερικών ιατρείων 

και των νοσοκομείων που εφημέρευαν, ταλαιπωρούμενοι συχνά επί 
ημέρες.

• Οι κάτοικοι της περιφέρειας εμπιστεύονταν την υγεία τους στον 
ανειδίκευτο αγροτικό γιατρό, όταν και όπου υπήρχε.

• Σημαντικά ποσά ξόδευαν οι Έλληνες-θύματα της πολυφαρμακίας, 
αφημένοι στα κερδοσκοπικά χέρια του φαρμακευτικού κυκλώματος.

• Οι οικογένειες με εργαζόμενους γονείς είχαν τεράστιο πρόβλημα για 
την παρακολούθηση των παιδιών τους τις ώρες της δουλειάς. 
Οικογενειακός προγραμματισμός δεν υπήρχε και οι άνθρωποι με 
προβλήματα ψυχικής υγείας ήταν εγκαταλειμένοι.

• Το 1980 διατέθηκαν για την Πρόνοια 4,5 δις.

4 χρόνια αλλαγή
ΕΣΥ

Η Κυβέρνηση της Αλλαγής παρά τις τεράστιες δυσκολίες 
και τις αντιδράσεις του κατεστημένου στο χώρο της 
Υγείας, προχωράει αποφασιστικά στην εφαρμογή του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας, στη βελτίωση της υποδομής 
των νοσοκομείων, στον νοσοκομειακό γιατρό πλήρους και 
αποκλειστικής απασχόλησης, στην εξυγίανση του 
φαρμακευτικού κυκλώματος. Πιό συγκεκριμένα:

• Η κυβέρνηση της Αλλαγής προσθέτει περισσότερα από
10.000 συνολικά νέα κρεβάτια, κατασκευάζει 21 νέα 
νομαρχιακά και πανεπιστημιακά νοσοκομεία 
δυναμικότητας 6.100 κρεβατιών και παράλληλα χτίζονται 
νέες πτέρυγες σε νοσοκομεία για την απόκτηση 3.900 
νέων κρεβατιών.

• Βελτιώθηκαν τα εξωτερικά ιατρεία όλων των 
νοσοκομείων που δέχονται με ραντεβού, και 
καλυτέρευσε ουσιαστικά το σύστημα εφημερίας των 
νοσοκομείων.

• Με ταχύ ρυθμό χτίζονται 186 Κέντρα Υγείας σ’ όλη την 
Ελλάδα, από τα οποία τα 39 είναι ήδη έτοιμα, εκτός από

• Τα κονδύλια για την Υγεία το 1980 καλύπταν το 3,5% των δημ. δαπανών.
• Επενδύσεις για υλικοτεχνική υποδομή 1979-81: 5 δις.
• Για λειτουργικές δαπάνες νοσοκομείων 1979-81: 817.808.000 δραχμές.
• Πιστώσεις τακτικού προϋπολογισμού 1979-81: 360.000 δραχμές.

Το 1984: 5%
Το 1982-84 ο ι ε π ε ν δ ύ σ ε ις  υ π ερ τρ ιπ λ α σ ιά σ τη κ α ν , φ θ ά ν ο ν τα ς  τα  16,3 δ ις . 

1982-84: 3.997.789.000 δ ρ α χ μ ές .
1982-84: 1.982.000.000 δ ρ α χ μ ές .





την οικοδόμηση 19 μικρών νοσοκομείων.
• Ιδρύθηκε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων και 

λαμβάνονται μέτρα για την εξυγίανση του 
φαρμακευτικού κυκλώματος, την καταπολέμηση της 
πολυφαρμακίας και την συμπίεση της τιμής των 
φαρμάκων.

• Δήμιουργήθηκαν Κέντρα Ψυχικής Υγείας. Ιδρύθηκαν: 20 
βρεφονηπιακοί σταθμοί, 381 παιδικοί σταθμοί και κέντρα 
νεότητας, 30 κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού, 
δύο κέντρα αποτοξίνωσης ναρκομανών, ειδικά γραφεία 
εύρεσης εργασίας αναπήρων, κατασκηνώσεις για 
ανάπηρους.

• Το 1985 οι δαπάνες Πρόνοιας αυξήθηκαν κατά 376% 
φθάνοντας τα 17,2 δις.



ΠΑΙΔΕΙΑ
40 χρόνια δεξιά

...ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΙΓΟΥΣ

• Ο θεσμός της καθηγητικής έδρας και η προαγωγή των φοιτητών με 
πολιτικά κριτήρια, ήταν το χαρακτηριστικό στοιχείο στα ΑΕΙ.

• Η Τεχνική Εκπαίδευση ήταν φανερά υποβαθμισμένη και τα ΚΑΤΕΕ 
δεν είχαν καμμία σχέση με τις ανάγκες της ελληνικής παραγωγής.

• Η ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη των φοιτητών, 
καθώς και η σίτισή τους ήταν προβλήματα που έλυνε μόνο η 
παρέμβαση κάποιου κομματάρχη της Δεξιάς, ενώ οι φοιτητές 
κρατούνταν μακρυά από τη διοίκηση των φοιτητικών λεσχών.

• Το περιεχόμενο των σπουδών σ’ όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης 
ήταν πολύ χαμηλό, η γλώσσα των βιβλίων δεν ήταν η δημοτική.

• Οι πανελλήνιες εξετάσεις δεν έδιναν ευρύτερες ευκαιρίες εισαγωγής 
στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, ο επαγγελματικός προσανατολισμός φυτοζωούσε και 
η Λαϊκή Επιμόρφωση ήταν υποτυπώδης.

• Η περιφέρεια ήταν κυριολεκτικά ξεχασμένη και η έλλειψη σχολικών 
κτιρίων και εκπαιδευτικών ήταν τεράστια.

4 χρόνια αλλαγή
ΓΙΑ ΟΔΟ

Είναι γνωστά σ’ όλους τους 'Ελληνες τα αδιέξοδα που 
κληρονόμησε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στο χώρο της Παιδείας. 
Η εκπαίδευση ήταν προνόμιο των ανώτερων εισοδηματικών 
τάξεων, οι ελλείψεις σε αίθουσες και εκπαιδευτικό εξοπλισμό 
ήταν τεράστιες και η εκπαίδευση των Ελληνόπουλων ήταν 
δεμένη στο γενικότερο άρμα της εξάρτησης της χώρας.
Πιό συγκεκριμένα:

• Με το Νόμο-Πλαίσιο για τα ΑΕΙ εκδημοκρατίζεται η 
λειτουργία των Πανεπιστημίων και καταργείται ο 
αναχρονιστικός θεσμός της έδρας.

• Ο Νόμος - Πλαίσιο για τα ΤΕΙ δημιούργησε τεχνολογικά

• Οι δαπάνες για την εκπαίδευση ήταν 62 δις δραχμές το 1981, 
ποσοστό 9,1% του προϋπολογισμού.

•Γ ια  την σίτιση των φοιτητών το 1981 διατέθηκαν 795 εκατομμύρια 
δραχμές.

• Ενδεικτικό είναι ότι για τη μέση τεχνική εκπαίδευση στη 
Θεσσαλονίκη διατέθηκαν το 1981, 8 εκατομ. δρχ.

• Πισιώσεις για σχολικές αίθουσες το 1981: 8 δις δρχ.
• Μαθητές που στεγάστηκαν το 1981: 37.590
• Ίδρυση Λυκείων: 1977-81: 10
• Εισακτέοι στα Α.Ε.Ι. 1981: 27.500
• Μονάδες ειδικής αγωγής το 1981: 85
• Δαπάνες για εκπαίδευση Ελληνόπουλων στο εξωτερικό: 1981: 872,8 

εκατομ. δραχμές.

• Ο ι δ α π ά ν ες  γ ια  τη ν  ε κ π α ίδ ε υ σ η  το  1985 φ τά ν ο υ ν  τα  179 δ ις  δ ρ α χ μ ές  
κ α ι κ α λ ύ π το υ ν  α ύ ξη σ η  189% , κα θ ώ ς  κ α ι το  12% το υ  π ρο ϋ π ο λο γ ισ μο ύ .

• Γ ια  τη ν  δ ω ρ εά ν  σ ίτ ισ η  τω ν  φ ο ιτη τώ ν  το  1984 δ ια τ έ θ η κ α ν  3 δ ις  840 ε κ α 
τομ. δ ρ α χ μ ές .

•  Το 1985 γ ια  τη μ έσ η  τ ε χ ν ικ ή  ε κ π α ίδ ευ σ η  σ τη  Θ εσ σ α λ ο ν ίκ η  δ ια τ ίθ ε ν τ α ι  
425 εκ α το μ . δρχ.

•  Το 1985 26,4 δ ις  δ ρ α χ μ ές .
•  Το 1985 σ τ ε γ ά σ τη κ α ν  120.000 μ α θ η τέ ς .
• 1982-85: 138
• 1984: 50.500
• Το 1985: 244
• 1985: 2.086 εκ α το μ . δ ρ α χ μ ές , δηλα δ ή  α ύ ξη σ η  139% .





ιδρύματα της τριτοβάθμιας, πιά, εκπαίδευσης 
προσαρμοσμένα στις ανάγκες της αυτοδύναμης 
οικονομικής ανάπτυξης.

• Από την Κυβέρνηση της Αλλαγής καθιερώθηκε η δωρεάν 
περίθαλψη φοιτητών και σπουδαστών, η διεύρυνση της 
δωρεάν σίτισης και η παροχή άτοκων δανείων και 
οικονομικών ενισχύσεων, ενώ στη διοίκηση των λεσχών 
μετέχουν φοιτητές και σπουδαστές.

• Εκσυγχρονίστηκε και εκδημοκρατίστηκε το περιεχόμενο 
σπουδών στο δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Εκδόθηκαν 
νέα σχολικά βιβλία υψηλής ποιότητας γραμμένα στη 
δημοτική.

• Καταργήθηκαν οι πανελλήνιες εξετάσεις και 
καθιερώθηκε νέο σύστημα δικαιότερο για την εισαγωγή 
στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα 
στον επαγγελματικό προσανατολισμό, ενώ 
επιμορφώνονται 200.000 Έλληνες το χρόνο σε 430 
κέντρα Λαϊκής Επιμόρφωσης.

• Κατασκευάστηκαν εκατοντάδες σχολεία στην ξεχασμένη 
Ελλάδα και παραδόθηκαν πάνω από 10.000 σχολικές 
αίθουσες. Μεταξύ 1982 και 1984, ιδρύθηκαν 220 
μεταλυκειακά κέντρα και διορίστηκαν περισσότεροι από 
16.500 εκπαιδευτικοί στη γενική και μέση τεχνική παιδεία.



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ — ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
40 χρόνια δεξιά

ΤΣΙΜΕΝΤΟΥΠΟΛΕΙΣ

4 χρόνια αλλαγή

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ

Στα 40 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τη Δεξιά η ποιότητα 
ζωής των Ελλήνων υποβαθμίστηκε με τα ερημωμένα χωριά, τις 
πνιγμένες στο τσιμέντο πόλεις, την ασυδοσία των εργολάβων. 
Οικοδομήθηκαν πόλεις - τέρατα, που δεν είχαν τη στοιχειώδη υποδομή 
σε δρόμους, αποχέτευση, ύδρευση, ηλεκτροφωτισμό.
Οι αριθμοί μιλάνε μόνοι τους:
• Η περιφέρεια έχασε το 12-44% του πληθυσμού της που 

συγκεντρώθηκε κυρίως στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Στην 
Αθήνα συγκεντρώθηκε το 27-30% του εργατικού δυναμικού της 
χώρας και στη 10ετία του ’60 έχασαν από τον οικονομικά ενεργό 
πληθυσμό τους: η Δράμα το 49,6%, η Φλώρινα το 41,6%, η Χίος το 
40%.

• Το 1/3 του συνολικού πληθυσμού της χώρας συγκεντρώθηκε στην 
Αττική. Το 49% όσων μετακινήθηκαν από την περιφέρεια στα 
αστικά κέντρα ήταν ηλικίας 15-34 ετών, δηλαδή οι παραγωγικές 
δυνάμεις της περιφέρειας.

• Η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας ειδικότερα στην περιφέρεια ήταν 
μιά επένδυση πολυτελείας για τις κυβερνήσεις της Δεξιάς. Οι 
κάτοικοι της περιφέρειας διασκέδαζαν με «μπουλούκια» και υπήρχαν 
ελάχιστες βιβλιοθήκες.

• Ο Υπουργός Πολιτισμού της Ν.Δ. είχε πει: «Ο προσανατολισμός του 
Έλληνα προς τη μελέτη είναι θέμα ψυχολογικό... Πως να διαβάσεις 
με τέτοιον ήλιο;»

• Στον τομέα του μαζικού αθλητισμού η Δεξιά ήταν ανύπαρκτη.

Η Κυβέρνηση της Αλλαγής σε 4 μόλις χρόνια προώθησε 
ουσιαστικά την αποκέντρωση μέσω της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και προχώρησε σε εκτεταμένα έργα 
αναβάθμισης της ζωής του πολίτη. Οι πόλεις και τα χωριά 
ανασυγκροτούνται με την Επιχείρηση. Πολεοδομικής 
Ανασυγκρότησης και με τον ενεργό χωροταξικό 
σχεδίασμά.
• Εντάσσονται στα σχέδια πόλης πολλές νέες περιοχές, 

ενώ παράλληλα προστατεύεται με συγκεκριμένα μέτρα 
το περιβάλλον.

• Κατασκευάζονται με γρήγορο ρυθμό συστήματα 
βιολογικού καθαρισμού λυμάτων στις μεγάλες πόλεις.

• Ολοκληρώθηκαν τα ρυθμιστικά σχέδια Αθήνας 
-Θεσσαλονίκης, προωθείται το Εθνικό Κτηματολόγιο και 
λύνεται το θέμα των αυθαιρέτων με τον οικιστικό νόμο.

• Δημιουργούνται δάση αναψυχής και αξιοποιείται με 
κατάλληλο συντονισμό η γη για καθαρά αναπτυξιακούς, 
κοινωνικούς και παραγωγικούς σκοπούς.

Για την άνοδο της πολιτιστικής στάθμης του λαού μας, η 
Κυβέρνηση της Αλλαγής ενίσχυσε εκατοντάδες

•  Για τον αθλητισμό διατέθηκαν: 1980-81: 9.460.000.000 δραχμές. · Το 1984-85: 19.033.000.000 δ ρ α χ μ ές .
• Για αθλητικά έργα διαπανήθηκαν: 1980: 1,8 δις δραχμές. · Το 1984: 5,1 δ ις  κ α ι το  1985: 5,3 δις.
•  Για έργα  μαθητικού, πανεπιστημιακού και στρατιωτικού αθλητισμού · Το 1984: 316.000.000 δ ρ α χμ ές .

το 1981 δαπανήθηκαν 12.000.000 δραχμές.





πολιτιστικούς φορείς, διέθεσε σημαντικά κονδύλια για την 
προστασία των αρχαιοτήτων, ίδρυσε 6 δημοτικά 
περιφερειακά θέατρα, ενίσχυσε θεατρικούς φορείς και 
πάνω από 1.000 βιβλιοθήκες.
Κάθε Έλληνας επισκέπτεται τώρα την εθνική μας 
κληρονομιά σε όλα τα μουσεία της χώρας, δωρεάν.
1984: 500.000.000 δραχμές.
Χαρακτηριστικό της προσπάθειας της Αλλαγής για το 
μαζικό αθλητισμό είναι ότι το 1983 αθλήθηκαν 7.000 
άτομα και δαπανήθηκαν 9.000.000 δραχμές. Το 1984 
αθλήθηκαν 200.000 άτομα και δαπανήθηκαν 570.000.000 
δραχμές.



Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
40 χρόνια δεξιά

ΥΠΟΤΕΛΕΙΑ

4 χρόνια αλλαγή
ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

Από τους εξευτελισμούς που υπέστη η Ελλάδα στην 
Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη των χαμάληδων και των 
τραμπούκων, μέχρι την πρόσφατη δήλωση του ευρωβουλευτή της Ν.Δ. 
να μην εγκριθούν τα Μεσογειακά Προγράμματα για την Ελλάδα, η 
χώρα μας είχε χάσει κάθε πρόσωπο αξιοπρέπεια στον έξω κόσμο.
Η δουλικότητα της εξάρτησης είχε κάνει τις κυβερνήσεις της Δεξιάς 
να μη διστάζουν σε καμμιά απαίτηση των ξένων προστατών τους. Μας 
φόρτωσαν τις αμερικάνικες βάσεις χωρίς να ενημερώσουν κάν τη 
Βουλή, μας έδεσαν με συμφωνίες που είναι δύσκολο και, πολλές 
φορές, καταστροφικώτερο για ν’ απαλλαγούμε απ’ αυτές.

Η χώρα μας απόκτησε τέτοιο κύρος στο εξωτερικό που 
δεν το είχε παρά μόνο στην εποχή του Ελευθέριου 
Βενιζέλου. Η Ελλάδα διαδραματίζει σήμερα, σε πολλές 
περιπτώσεις, ρόλο μεσολαβητή σε διεθνείς διαφορές και 
το κύρος του πρωθυπουργού είναι τεράστιο στο διεθνή 
χώρο.
Κάναμε τη χώρα μας σεβαστή σε εχθρούς και φίλους με 
την ανεξάρτητη, αδέσμευτη και περήφανη εξωτερική 
πολιτική.
Υπογράψαμε τη συμφωνία για την οριστική απομάκρυνση 
των βάσεων και προωθούμε την προοπτική για απύραυλα 
Βαλκάνια. Συμπαρατασσόμαστε ενεργά στον αγωνιζόμενο 
Κυπριακό λαό. Πρωτοστατούμε στο Διεθνές Κίνημα για την 
Ειρήνη. Όταν μας ρωτούν αν είμαστε με τη Δύση ή την 
Ανατολή, απαντάμε: Είμαστε με την Ειρήνη. Αυτή την 
Ελλάδα χτίζουμε. Την Ελλάδα της Ειρήνης, της Εθνικής 
Ανεξαρτησίας, της Δημοκρατίας, της Προκοπής και της 
Ελπίδας.

• Το 1981 η Ν.Δ. είχε εισπράξει από την ΕΟΚ 121 εκ. λογιστικές 
μονάδες.

• Η Ν.Δ. είχε δεχθεί μόνο 20 νομούς της χώρας για τα Μεσογειακά 
Προγράμματα.

• Εμείς το 1983 εισπράξαμε 900 εκ. λογιστικές μονάδες.
• Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επέβαλε τη συμμετοχή όλων 

των νόμων της χώρας στα ίδια προγράμματα για να 
εισπράξουμε 190 δισ. δρχμ. σε σύνολο 400 δια



ΠΟΤΕ ΠΙΑ ΔΕΞΙΑ 
Ο πολίτης δεν ξεχνά 
Ο λαός έχει μνήμη 
γνώση και κρίση

και τώρα πάλι
ΠΑΣΟΚ

.  για ακόμη 
καλύτερες μερες




