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Η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ αντιμετώπισε 
το πρόβλημα του Απόδημου Ελληνισμού με 
ιδιαίτερη φροντίδα, προσοχή και ενδιαφέρον. 
Η ύπαρξη μιας άλλης Ελλάδας έξω από τα

Τι βρήκαμε
Είναι γνωστό, ότι η μετανάστευση και η 

αποδημία πήραν διαστάσεις εθνικής 
τραγωδίας για την πατρίδα μας.
Για λόγους οικονομικούς, κοινωνικούς αλλά 
και πολιτικούς,αλλεπάλληλα μεταναστευτικά 
ρεύματα, για πολλές δεκαετίες, κατηύθυναν 
προς κάθε σημείο της γης εκατομμύρια 
Ελλήνων. Αυτό το θλιβερό ρεκόρ, η μαζική 
εγκατάλειψη και διασπορά των Ελλήνων 
μεταναστών, ελάχιστα απασχόλησαν τις

όρια του Εθνικού μας χώρου είναι πρόβλημα:
• που δημιούργησε πολυποίκιλα κοινωνικά & 
οικονομικά προβλήματα στη χώρα μας.
• με ευρύτερες εθνικές διαστάσεις και σημασία.

Κυβερνήσεις της Δεξιάς.
Οι ανυπολόγιστες αρνητικές συνέπειες 

της μετανάστευσης για τη χώρα μας, η 
ανάγκη διατήρησης και ενίσχυσης των δεσμών 
των αποδήμων με την πατρίδα, τα επιτακτικά 
προβλήματα που θέτει η παλιννόστηση στη 
πατρίδα έτυχαν της παγερής αδιαφορίας και 
απάθειας των Κυβερνήσεων της Δεξιάς. Γι’ 
αυτές άλλωστε, η μετανάστευση αποτέλεσε 
«ευλογία θεού».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 
ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΙΟΚ

Η Κυβερνητική πολιτική του ΠΑ.ΣΟ.Κ 
αντιμετώπισε το πρόβλημα του μετανάστη 
τόσο στην ανάγκη και την επιθυμία του για 
επιστροφή στην πατρίδα όσο και στην . 
αξιοπρεπή διαβίωση όσων παραμένουν στο 
εξωτερικό, με σαφή στόχο τη διατήρηση της 
Εθνικής και πολιτιστικής τους ταυτότητας.

Ταυτόχρονα η ίδρυση της Γενικής 
Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού δε 
δήλωσε μόνον την βούληση της Κυβέρνησης 
του ΠΑ.ΣΟ.Κ, αλλά διευκόλυνε τον συντονισμό 
των δραστηριοτήτων και την ενεργή προώθηση 
μέτρων για τους απόδημους.

Παρά τον όγκο
και τις δυσκολίες των προβλημάτων
η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ
έχει να παρουσιάσει σημαντικό έργο
με βάση τις προγραμματικές
διακηρύξεις
για τον Ελληνισμό
του εξωτερικού.



Να ηκαναμε
1. ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΗΣ

• Ο νέος αναπτυξιακός νόμος 
1262/82 περιλαμβάνει ειδικές 
διατάξεις που προβλέπουν 
αυξημένα κίνητρα και προνόμια 
για παραγωγικές επενδύσεις των 
οικονομιών των μεταναστών.
• Σε συνεργασία ΟΑΕΔ και Γεν.
Γραμματείας Απόδημου 
ελληνισμού ιδρύθηκαν στην 
Αθήνα και Θεσ/νίκη ειδικά 
γραφεία για την παροχή 
απαραίτητων και χρήσιμων 
πληροφοριών σε 
παλιννοστούντες. Πρόσφατα, 
ιδρύθηκε ένα ακόμα γραφείο 
στην Αθήνα με τη συνεργασία 
της ΔΕΜΕ και ΓΓΑΕ.
Ανάλογα γραφεία έχουν ιδρυθεί 
με πρωτοβουλία ορισμένων 
Νομαρχιών και σε άλλες πόλεις.
• Στα πλαίσια ειδικού 
προγράμματος της Αγροτικής 
Τράπεζας παρέχεται η δυνατότητα 
δανειοδότησης κατά προτεραιότητα 
των παλιννοστούντων, που 
εγκαθίστανται στην ελληνική 
επαρχία και με προορισμό την 
απασχόληση τους στην γεωργία.
• Παρέχεται ειδικό επίδομα 
μετεγκατάστασης (50.000-100.000 
δρχ) ανάλογα με την οικογενειακή 
κατάσταση των παλιννοστούντων, 
όπως και επίδομα ενοικίου για 2 
χρόνια (3.000-5.000 δρχ).
• Για τη διευκόλυνση της 
επαγγελματικής αποκατάστασης 
των Ελλήνων Επιστημόνων του 
εξωτερικού στην Ελληνική 
επαρχία, παρέχεται η δυνατότητα 
σύναψης δανείου μέχρι και του 
80% της απαιτούμενης δαπάνης 
για επαγγελματική στέγη (μέχρι
1,5 εκ. δρχ.) και για τον 
επαγγελματικό εξοπλισμό.
(κόστος μέχρι 1 εκ. δρχ.)
• Παράλληλα θεσπίστηκαν 
κίνητρα για τη μετάκληση 
Ελλήνων γιατρών του εξωτερικού 
και την απασχόληση τους στα 
πλαίσια του ΕΣΥ.
• Έχει προβλεφθεί η επιδότηση 
επιχειρήσεων (900 δρχ. την ημέρα 
το άτομο) σαν κίνητρο

πρόσληψης Ελλήνων του 
εξωτερικού με την προϋπόθεση 
απασχόλησης από τις 
επιδοτούμενες επιχειρήσεις για 
18 μήνες τουλάχιστον.
• Θεσπίστηκε με νόμο η 
προσωρινή ασφάλιση των 
παλιννοστούντων σε ειδικό 
λογαριασμό του ΙΚΑ, με ιδιαίτερη 
πρόνοια για όσους προέρχονται 
από χώρες στις οποίες υπάρχουν 
ανυπέρβλητα εμπόδια σύναψης 
συμφωνιών.
• Καθιερώθηκε η δυνατότητα 
τμηματικής μετοικεσίας στις 
οικογένειες των
επαναπατριζόμενων μεταναστών. 
Το δικαίωμα της μετοικεσίας 
δόθηκε επίσης και στα ενήλικα 
εργαζόμενα παιδιά μιας 
οικογένειας.
• Με νόμο καθιερώθηκε η χωρίς 
δασμούς και φόρους εισαγωγή 
επαγγελματικών εργαλείων και 
οργάνων, ενώ μειώθηκε από 4 σε 
2 χρόνια ο συνολικός χρόνος 
εξαρτημένης εργασίας στο 
εξωτερικό, για ατελή εισαγωγή 
στην Ελλάδα της οικοσυσκευής 
των Ελλήνων εργατών.
• Θεσπίστηκαν μέτρα που θέτουν 
ευνοϊκούς όρους εισαγωγής 
ειδών για τους παλιννοστούντες.

Συγκεκριμένα παρέχεται:

—  Η δυνατότητα ατελούς 
εισαγωγής στην Ελλάδα 
επιβατικού αυτοκινήτου μέχρι 
1.300 κυβ. εκατ.

— Η δυνατότητα 
δασμοφορολογικής 
απαλλαγής διάφορων ειδών 
εκτός των οικιακών σκευών και 
αυτοκινήτων, όπως 
τροχόσπιτα και σκάφη 
αναψυχής.—  Η επέκταση του δικαιώματος 
ατελούς εισαγωγής ειδών και 
σε ελεύθερους επαγγελματίες 
που παλιννοστούν. -—  Η απαλλαγή από 
δασμολογικές και 
φορολογικές επιβαρύνσεις 
ειδών αναγκαίων για την 
επίπλωση δευτερεύουσας 
κατοικίας.

— Η μείωση από 5 σε 1 χρόνο 
της υποχρεωτικής κατοχής 
ειδών που μπορούν να 
εισαχθούν ατελώς.—  Η δυνατότητα κατ' εξαίρεση 
εισαγωγής καινούργιων 
οικιακών συσκευών σε 
πρόσωπα που παλιννοστούν 
μετά το γάμο τους στην 
Ελλάδα.



•  Θεσπίστηκαν ειδικά μέτρα για 
την απόκτηση στέγης στην 
Ελλάδα των παλιννοστούντων. 
Συγκεκριμένα:
— Ειδικά κίνητρα για τη σύσταση 

οικοδομικών συνεταιρισμών με 
προνομιακή και κατά 
προτεραιότητα μεταχείριση.

— Κατά προτεραιότητα 
δανειοδότηση των 
παλιννοστούντων, που 
εγκαθίστανται στην Ελληνική 
Επαρχία και με προορισμό την 
απασχόληση τους στην 
γεωργία καθώς και των 
επιστημόνων του εξωτερικού.

2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ 
ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΖΩΗΣ ΤΩΝ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η εκπαίδευση των Ελληνόπαιδων 
του εξωτερικού και όσων από τα 
παιδιά αυτά επαναπατρίζονται 
στη χώρα μας απορρόφησε και 
απορροφά ένα μεγάλο μέρος της 
Κυβερνητικής δραστηριότητας 
για τον Απόδημο Ελληνισμό. Τα 
μέτρα στον τομέα αυτό ήταν: 

α. ιδρύθηκαν τάξεις υποδοχής 
και φροντιστηριακά τμήματα 
για τα παιδιά των 
παλιννοστούντων. 

β. η καταβολή μηνιαίου 
εκπαιδευτικού επιδόματος 
(7.000 δρχ. για 10 μήνες το 
χρόνο) κάτω από ορισμένες 
προϋποθέσεις για κάθε παιδί 
μετανάστη που φοιτά σε τάξεις 
υποδοχής στην Ελλάδα, 

γ. τοποθετήθηκαν σύμβουλοι 
εκπαίδευσης στη Εξωτερικό 
και αυξήθηκε ο αριθμός των 
αποσπασμένων εκπαιδευτικών 
στο εξωτερικό (υπηρετούν 
σήμερα περίπου 2.300). 

δ. οργανώνονται σεμινάρια για 
τους ομογενείς εκπαιδευτικούς 
κάθε χρόνο στην Ελλάδα και το 
Εξωτερικό, και ειδικά σεμινάρια 
για τους εκπαιδευτικούς που 
αποσπώνται στο Εξωτερικό, 

ε. ιδρύθηκαν δημόσια δίγλωσσα 
σχολεία Δημοτικού και 
Γυμανσίου-Λυκείου στην 
Αθήνα (Βαρυμπόμπη) για τα 
παιδιά των παλιννοστούντων 
από τις αγγλόφωνες χώρες, 

στ. βελτιώθηκαν σημαντικά τα 
διδακτικά εγχειρίδια που 
αποστέλνονται δωρεάν.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η διατήρηση της Εθνικής 

Πολιτιστικής Ταυτότητας 
αποτέλεσε εναν από τους 
βασικούς στόχους της 
Κυβερνητικής Πολιτικής.
• Επεκτάθηκε και στο χώρο του 
Απόδημου Ελληνισμού η 
λειτουργία των Ανοιχτών 
Ελεύθερων Πανεπιστίμιων
(Γερμανία, Βέλγιο, Σουηδία, 
Αίγυπτος κ.λ.π.)
• Ανανεώθηκαν τα μορφωτικά 
προγράμματα με 35 χώρες και 
υπογράφτηκαν 15 μορφωτικά 
προγράμματα με νέες χώρες.
Κάθε Έλληνας Μετανάστης 
γίνεται δέκτης του μορφωτικού 
προγράμματος στην χώρα που ζει.
• Καταξιώθηκαν σήμερα ως 
μόνιμοι θεσμοί ελληνικά φεστιβάλ 
στις μεγαλουπόλεις του 
Εξωτερικού, όπου ζει μεγάλος 
αριθμός ελλήνων (Ν. Υόρκη, 
Σίδνεϋ, Μελβούρνη, Στοκχόλμη 
κ.λ.π.), ενώ οργανώθηκαν 
παράλληλα δεκάδες μικρότερης 
εμβέλειας πολιτιστικές και 
μορφωτικές εκδηλώσεις (ρεσιτάλ, 
εκθέσεις ζωγραφικής, θέατρο, 
εβδομάδες κινηματογράφου κ.λ.π)
Παράλληλα:
• Βελτιώθηκε και επεκτάθηκε η 
φιλοξενία των Ελληνόπαιδων σε 
κατασκηνώσεις που 
οργανώνονται από το 
Υφυπουργείο Απόδημου 
Ελληνισμού. Επίσης, στα 
προγράμματα κοινωνικού 
τουρισμού για τους νέους έχουν 
προβλεφθεί και θέσεις για τους

νέους που εργάζονται στο εξωτερικό
• Προσφέρονται υποτροφίες για 
παρακολούθηση σεμιναρίων 
ιατρικής παιδείας, στην Ελλάδα, 
ενώ, παράλληλα, το Υφυπουργείο 
Νέας Γενιάς σε συνεργασία με το 
υφυπουργείο Απόδημου 
Ελληνισμού παρέχει τη 
δυνατότητα σε ' Ελληνες φοιτητές 
φυσικής αγωγής και γυμναστές 
του εξωτερικού να πάρουν μέρος 
στα καλοκαιρινά προγράμματα 
«Αθλητισμός και Παιδί»,
«Αθλητισμός και Γυναίκα»
ΘΕΣΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
• Με τη νομική κατοχύρωση του 
πολιτικού γάμου, αναγνωρίστηκαν 
οι πολιτικοί γάμοι των μεταναστών 
και πήραν τέλος πολύπλοκα νομικά 
και κοινωνικά προβλήματα.
• Σημαντικό βήμα για την πολιτική 
ενεργοποίηση των μεταναστών 
αποτέλεσε η παροχή δικαιώματος 
ψήφου στις Ευρωεκλογές.
• Τέλος στα πλαίσια της ΕΟΚ η 
Κυβέρνηση υπερασπίστηκε 
αποφασιστικά τα δικαιώματα των 
Ελλήνων εργαζόμενων στις 
χώρες της Κοινότητας.
Αποτράπηκε η προσπάθεια 
μερικών χωρών της ΕΟΚ να 
μειωθούν τα οικογενειακά 
επιδόματα που δίνονται στα 
παιδιά των μεταναστών, έστω και 
αν αυτά μένουν στη χώρα της 
καταγωγής τους. Παράλληλα, η 
Κυβέρνηση πέτυχε να αυξηθεί η 
χρηματοδότηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο για 
την κοινωνική και επαγγελματική 
αποκατάσταση των μεταναστών.



• Αναγνωρίστηκε και 
κατοχυρώθηκε ο ρόλος των 
Ελληνικών Κοινοτήτων 
εξωτερικού με την
—  αποδοχή τους σαν 

συμβουλευτικών οργάνων σ’ 
όλα τα ζητήματα που αφορούν 
τον Απόδημο Ελληνισμό.

— σύσταση Συμβουλίου 
Απόδημων Ελλήνων (ΣΑΕ) από 
αντιπροσώπους των 
ομοσπονδιών Ελληνικών 
Κοινοτήτων Εξωτερικού.—  οικονομική και υλικοτεχνική 
ενίσχυση τους.

— οργάνωση συνδιάσκεψης 
εκπροσώπων Ελληνικών 
Κοινοτήτων Εξωτερικού με 
αντικείμενο τις ανάγκες 
Λαϊκής επιμόρφωσης 
αποδήμων και τις δυνατότητες 
επέκτασης του θεσμού στο 
εξωτερικό με κύριους φορείς 
τις Ελληνικές κοινότητες.

ΜΑΖΙ
ΑΡΧΙΣΑΜΕ

Μαζί αντιμετωπίσαμε τα κυριότερα 
προβλήματα του απόδημου Ελληνισμού.

Σήμερα ο Μετανάστης νοιώθει τη φροντίδα 
και τη στοργή της Ελλάδας και στο εξωτερικό και 
στην παλιννόστησή του.

Σήμερα ο μετανάστης έχει τις ευνοϊκές 
προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και δημιουργική 
παραγωγική απασχόληση στην πατρίδα μας.

ΠΡΟΧηΡΑΜΕ
Υπάρχουν τα περιθώρια και 

οι προοπτικές για την παλιννόστηση των Ελλήνων 
του εξωτερικού για να συμβάλουν και οι 
μετανάστες μας στην 
αυτοδύναμη Εθνική και οικονομική πορεία 
της χώρας μας.

' Εγιναν πολλά.
Δεν έγιναν όλα.

Μαζί προχωράμε.
Για να γίνει η ελπίδα και το όραμα της 
επιστροφής στην πατρίδα χειροπιαστή 
δυνατότητα του σήμερα.



ΜΑΖΙ
ΓΙΑ TH ΝΕΑ 

ΝΙΚΗ
και wpa πάλι

.γη ακόμη
καλύτερες μερες

ΠΑΣΟΚ


