Ί ^

T0N
.

¿ill u i eLVCLl Li Sail: c La ι_ΐα'>
a u l ulvol Li ll[: ay uaiaiu au
¿-a a i cLVaiLi LiuioLLuiai

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΜΕΙΣ 01 ΝΕΟΙ ΣΗΜΕΡΑ,
ΖΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΑΝΟΙΞΗ
ΜΕ, ΙΠ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ
ΑΝΑΝΕΩΝΟΥΜΕ
ΤΗ Ν ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Μ ε ν έ ε ς ιδέες, μ ε σύγχρονες απόψεις, μ ε συ
ναίσθημα κα ι ευαισθησία, μ ε καθαρή σκέψ η κα ι
αποτελεσματικότατα σ τη ν καθημερινή μ α ς
πράξη, αναζητούμε τους δικούς μ α ς δρόμους,
τις δητέςμας απαντήσεις, τη δική μ α ς έκφραση.
ΙΟ Υ Ν ΙΟ Σ ’89. Π έρασαν οκτώ χρόνια από τό τε που
ξεκινήσαμε τη μεγάλη και δημιουργική προσπάθεια.
Από τό τε που η νέα γενιά αποφάσισε πτος πρέπει να
αλλάξει η Ελλάδα της υποτέλειας, της υπανάπτυξης
και τουαυταρχισμού Οκτώ χρόνια από τό τε που η νέα
γενιά, η γενιά μας, πήρε τη σκυτάλη τωνλαϊκώνορα
μάτων από τις γενιές που πέρασαν Από τις γενιές
που άφησαν υποθήκη τους αγώνες για μια όιλλη Ελ
λάδα, που δεν θαμοιά ζει σ ε τίποτε μ ε την Ελλάδα των
ερειπωμένων ονείρων, των χαμένων ευκαιριών.

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ

σιγΐ*^γιαιοπαρόν ελπίδαγιατομέλλον

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η \AHOEIA ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ^ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
τ ο ΠΑΡΕΛΘΟΝ, Η Μ 'ΑΔΙΚΗ ΤΗ Σ ΔΕΞΙΑΣ.

Σε οκτώ χρόνια κάναμε πολλά μαζί. Η όψη της Ελλάδας
δεν θυμίζει σε τίποτε εκείνη που αρνηθήκαμε. θέσαμε τα
θεμέλια μιας καινούριας εποχής για όλους, μιας Ελλάδας
που ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία και σιγουριά. Δυ
ναμώσαμε και διευρύνουμε την Δημοκρατία μας, μπο
ρούμε σήμερα να εκφραζόμαστε και να συμμετέχουμε
ελεύθερα, να απολαμβάνουμε τα πλήρη πολιτικά μας δι
καιώματα, να αποφασίζουμε εμείς για τη ζωή και το μέλλον
μας. Σήμερα, ζούμε σε μια Ελλάδα υπερήφανη. Ακο
λουθούμε τη δική μας εθνική πολίτική. Δίνουμε αποφα
σιστικές απαντήσεις στους εχθρούς της ανεξαρτησίας
και ακεραιότητας της Πατρίδας μας.
Στο Σχολείο, στο Πανεπιστήμιο, στην Εργασία, στον Πολπτσμό αλλάξαμε τη ζωή μας. Η ελευθερία και η δημο
κρατία είναι σήμερα για κάθε νέο καθημερινή πραγματι
κότητα.

Σίγουρα καμιά σχέση με το παρελθόν!

ΟΙ ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ
ΓΈΝΙΑ ΜΑΣ
Η ΝΕΑ ΝΙΚΗ
ΔΙΚΗ ΜΑΣ
ΥΠΟΘΕΣΗ
Ξεκινάμε πάλι την πορεία για την υλοποίηση των οραμά
των μας. Δεν επαναπαυόμαστε, μας μένει ακόμη μακρύς
δρόμος. Τούτη όμως τη φορά, ξεκινάμε από μια καλή
αφεπτρία, περισσότερο από ποτέ προωθημένη!
Πιο κοντά στην Ανεξαρτησία, πιο κοντά στην Κοινωνική
Απελευθέρωση, πιο κοντά στο Μέλλον. Πιο κοντά σ’ αυτό
που μάθαμε να αποκαλούμε ΑΛΛΑΓΗ! Πιο κοντά στο
καλύτερο. Σήμερα έχουν γίνει πολλά. 'Εχουν κατακτηθεί
πολλά. Πρέπει όμως να γίνουν ΟΛΑ. Οι Νέοι δεν αρκούνται στα πολλά. Τα θέλουν ΟΛΑ γιατί το αξίζουν.
Τώρα οι κατακτήσεις μας είναι αυτονόητες.
Ποιος άλλος από εμάς τους νέους, που οι νέες εποχές μας
αφορούν, που η νέα Ελλάδα - το μέλλον της Ελλάδας μας ανήκει, θα σταθεί πρώτος στο ξεκίνημα της νέας
πορείας, στην απαρχή της

Ν ΕΑ Σ ΤΕ ΤΡ Α Ε ΤΙΑ Σ Τ Η Σ ΑΛΛΑΓΗ Σ;
Η απάντηση είναι και πάλι αυτονόητη: Σίγουρα ΕΜΕΙΣ!
Εμείς, οι νέοι της σημερινής Ελλάδας κλείνουμε άλλη μια
φορά το δρόμο στο παρελθόν, στη συντήρηση, στο πισωγύρισμα. Κλείνουμε το δρόμο σ’ αυτούς που δυ
σφήμισαν την Αλλαγή και τις ιδέες μας, όπου και όσο ψηλά
κι’ αν βρίσκονται. Το Κίνημά μας, το ΠΑΣΟΚ, εφράζει το
λαό και τη νεολαία, έχει ακατάλυτους δεσμούς με την
κοινωνία, θέλουμε να είναι και θα είναι για πάντα το πιο
ανανεωτικό και το πιο σύγχρονο ρεύμα της ελληνικής
κοινωνίας, θέλουμε το ΠΑΣΟΚ να είναι και θα είναι ο
φορέας της διαφάνειας, της κάθαρσης, της δικαιοσύνης
και της αξιοκρατίας.

ΤΟ ΠΑΣΟΚ

ΣΤΗ ΝΕΑ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ ΧΤΙΖΟΥΜΕ
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ
ΔΕΝ ΤΟ ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ
Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να καταργήσει τα όνειρά μας.
Ξεκινάμε πάλι ΜΑΖΙ, με το ΠΑΣΟΚ, για μια ΝΙΚΗ ακόμα.

Για τη νέα τετραετία

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ
Για τη Νίκη και τη Ν έα Π ορεία
Για τη Νίκη τω ν Ελπίδων και τω ν Ο νείρω ν μας.
Για τη Νίκη του Λαού και τω ν α γώ νω ν που δόθηκαν.
Για τη Νίκη τω ν ιδ εώ ν και τω ν κοινωνικών μας οραμάτων.
Για τη ΝΕΛ ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Για τη ΝΙΚΗ ΤΩ Ν ΝΕΩΝ

(Ηγο,ιάγιαίο παρόν - ελπίδαγιατομέλλον

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η
.

ΝΑ ΤΙ Η

ΠΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟ»
ΠΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ'
Είμαστε νέοι, μπορούμε να φέρουμε μια νέα άνοιξη στην
πατρίδα μας. Δεν είμαστε ώριμοι μόνον όταν αντπασσόμαστε σε αποστασίες και χούντες, όταν αγωνιζόμαστε
για Εθνική Ανεξαρτησία και Λαϊκή Κυριαρχία. Απαπσύμε
τις ευκαιρίες και τις ευθύνες που μας ανήκουν, στην Ελ
λάδα της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας, της Συμμετοχής.

■ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΣΤΑ 18, μοιραζόμαστε την ευθύνη του

πολίτη της χώρας μας στις πολιτικές και κοινωνικές
εξελίξεις.

■ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ σης αποφάσεις που αφορούν την
εποχή μας, το μέλλον: ακούγεται δυνατή η φωνή μας
στο Σχολείο, στο Πανεπιστήμιο, στην Τοπική Αυτοδι
οίκηση, στον Συνδικαλισμό.

ΤΟΠΑΣΟΚ

ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΑΣ

ΑΝΑΜΕ
Η ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ
ΉΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ: Για τη νεολαία, με
ιδέες, θέσεις και προγράμματα πρωτόγνωρα για τον
τόπο μας.
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ: Για την προώθηση της
έρευνας, πολιτιστικών και κοινωνικών παρεμβάσεων σε
θέματα νέας γενιάς.

■ ΤΩΡΑ τα προβλήματά μας βρίσκουν κατανόηση, κοινή
προσπάθεια και δημοκρατική λύση. Ο πλουραλισμός
εγγυάται την ελευθερία των ιδεών, τη ς σκέψης, της
έκφρασης, της δράσης μας. Χωρίς ασταρχισμούς,
καχυποψία και αποκλεισμούς.

Κέντρο Πληροφόρησης Νεότητας.

ριάγια ίο παρόν - ελπίδαγια το μέλλον

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η Π ΆΓΜ ΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΑ ΤΙ Κ
ΠΑ ΤΗΝ ΑΠ
Με το ΠΑΣΟΚ, στο οκτώ χρόνια σταθερής οικονομικής
και κοινωνικής ανάπτυξης, διαρθρωτικών αλλαγών και
εκσυγχρονισμού της παραγωγής, η πρόληψη και ανπμετώπιση της ανεργίας των νέων αποτελεί κορυφαία
προτεραιότητα.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΗ Σ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
δαπάνη

30 δισ.

διαφανές και αδιάβλητο σύστημα προσλήψεων στον
δημόσιο τομέα, με θάση αξιοκρατικά και κοινωνικά
κρπήρια.

Επιδότηση των ανέργων. Με την εφαρμογή του
Εθνικού Συστήματος Προστασίας από την Ανεργία
- Ε.Σ.Π Α - καθιερώνεται:
• Αύξηση επιδομάτων για 100.000 νέους

242.460

■ Για πρώτη φορά θεσπίσθηκε και εφαρμόζεται ενιαίο,

ΟΛΗΣΗ
• Μείωση προϋποθέσεων επιδότησης
• Αύξηση της διάρκειας επιδότησης κατά τέσσερεις

μήνες.

■ Επιδοτείται η εργασία, για την δημιουργία νέων, πα
ραγωγικών θέσεων απασχόλησης που συμβάλλουν
στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας.

■ ΕνισχΟονται οι παραγωγικές πρωτοβουλίες και οι γε
ωργικές εκμεταλλεύσεις νέων στην επαρχία, με εφ ’
άπαξεπιδότηση 1.000.000δρχ., χαμηλότοκα δάνεια και
επιδότηση επποκίου.

μηδέν
1974-1981

Επενδύουμε γνώση στον άνθρωπο, με σύγχρονη τεχνική - επαγγελματική
κατάρτιση και επιμόρφωση.

ΤΟ ΠΑΣΟΚ

• Γο πρώτη φορά, επιδοτούνται 15.000 απόφοιτοι
Μέσης Εκπαίδευσης, χωρίς ασφαλιστικές προϋποθέ
σεις.

μηδέν
1982-1989

1974-1981

1982-1989

Γραφείο Εργασίας Αμαρουσίου

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΑ ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ
ΠΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
■ Επαγγελματικός προσανατολισμός, κατάρτιση, επι
μόρφωση: για θετική απάντηση στην πρόκληση της
Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς ταυ 1992, επενδύουμε
γνώσεις στον άνθρωπο, με έμφαση στις νέες ειδικό
τη τες που έχουν εξασφαλισμένη ζήτηση στην αγορά
εργασίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Σ
ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΚΑΤΩ ΤΩ Ν 25
■ ΔΑΠΑΝΕΣ σε δ ια

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡ ΑΣΤΗ Ρ ΙΟ ΤΗ ΤΑ ΤΟ Υ Ο.Α.Ε.Δ.
Εκπαιδευόμενοι
αύξηση

168%

Εκπαιδευτικές
Μ ονάδες

Σύνολο Τμημάτων

Δαπάνες
αύξηση

610%

98,84

Ενδεικτικό, η εκπαιδευτική δραστηριότητα ταυ ΟΑΕΔ
υπερδιπλασιάστηκε, ενώ οι σχετικές δαπάνεςεξαπλα
σιάσθηκαν.

135.402

23,9 δισ.

58,7

Οι νέοι εργαζόμενοι, οι νέοι αγρότες, οι νέοι επιχειρη
ματίες προετομάζονται για το 1992.

■ Ο νέος με ειδικές ανάγκες, αισθάνεται ισστμο και

42,32

δημιουργικό μέλος της κοινωνίας
• 3.835 τοποθετήθηκαν σε θέσεις εργασίας.

576

31

32

• 1.554 καταρτίσθηκαν.

1.140

76

3,9 δισ.

• Κάθε δραστηριότητα των συλλόγων και φορέων
ενισχύθηκε.

25,22
1975-1981 1982-1988
1985

1986

ΣΥΝΟΛΟ:

1987

1988

1975-1981

1982-1988

1975-1981 1982-1988

1975-1981 1982-1988

1989

231,86 δια.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ
3 6 5 .5 4 6
3 6 2 .0 8 4

197.672
2 2 4 .5 5 2
171.28«

1985

1986

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ:

1987

1988

1989

1.321.143
Επαγγελματική κατάρτιση νέων με ειδικές ανάγκες.

Κέντρο Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ο Α Ε Α

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η

ΝΑ ΤΙ Κ
ΠΑ ΤΗΝ ΕΙ
Με το ΠΑΣΟΚ εμείς οι νέοι κατοχυρώνουμε:
■ ίσες ευκαιρίες στη μόρφωση για όλους,
■ αναβάθμιση των σπουδών,

■ σύνδεση της παιδείας με τις ανάγκες της κοινωνίας και
της οικονομίας μας, σε μια Ελλάδα σύγχρονη, ανεξάρ

τητη και δημοκρσηκή.

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν ΠΑΙΔΕΙΑ
σε σταθερές τιμές 1974

σε τρέχουσες τιμές

282 δισ.
27,52 δισ.
18,99 δισ
57,89 δισ
1981

αύξηση 386%

1988

1981

αύξηση 45%

1988

ΛΗΘΕΙΑ ΜΑΣ

ΑΝΑΜΕ
[ΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στοιχειώδης και μέση
εκπαίδευση

• Νέα Βιβλία σε όλες τις τάξεις, στο Δημοτικό και στο
Γυμνάσιο, ενώ ετοιμάζονται για το Λύκειο.

■ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ ανακτούν το χαμένο έδαφος:

• Απελευθέρωση της κρτπκής σκέψης και της δημιου
ργικής ικανότητας των μαθητών.

• Νέα, σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα παντού.

• Ενίσχυση της υποδομής σε όλη την Ελλάδα.

ριάγια το παρόν - ελπίδαγια το

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η [ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΑΣ

ΝΑ ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ
ΠΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

59.000
37 μαθητές
30 μαθητές

45.000

1981

1988

Αριθμός σχολικών αιθουσών
σ’ όλη τη χώρα

1981

1988

Αντιστοιχία μαθητών
σε 1 αίθουσα
Κατοχυρώνεται η συμμετοχή των μαθητών στη λειτουργία του Σχολείου: συνεδρίαση των 15μελών Μαθιτηκών Συμβουλίων στη Χίο.

σιγουριάγια το παρόν - ελπίδαγια το μέλλον

ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΑΣ

ΝΑ ΤΙ ΚΚΑΝΑΜΕ
ΠΑ ΤΗ Ν Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
■ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ οι εξετάσεις, οι φραγμοί στη μόρ

ΔΗΜ ΟΣΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ
50.000

φωση μεταξύ Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου.

■ ΚΑΘΙΕΡΩΘΗΚΕ νέος, σύγχρονος τρόπος αξιολό
γησης για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαί
δευση, με δέσμες μαθημάτων που ικανοποιούν τις

84%

κλίσεις των μαθητών.

73,3%

■ ΘΕΣΜΟΘΕΤΉΘΗΚΕ το Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο,

33.000

που αποτελεί το μελλοντικό πρότυπο οργάνωσης της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
■ ΙΔΡΥΘΗΚΑΝ τα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστι
κά Κέντρα και καθιερώθηκε Εσωσχολικη Βοήθεια για
τους αδύνατους μαθητές, για να χτυπηθεί η Παρα
παιδεία.
■ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΘΗΚΑΝ οι διαδικασίες διοίκησης και
ελέγχου των σχολείων.

■ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ και συνεννοούνται για τη λειτουργία
του σχολείου οι γονείς, καθηγητές και μαθητές.
1981

1981

1988

Αριθμός δημόσιων
σχολικών αιθουσών

1988

■ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ διαχείρισης των σχολείων στους

ΑνηστοιχΙα δημόσιων αιθουσών
ως προς το σύνολο

Δήμους και σπς Κοινότητες.
■ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ελεύθερων, δημοκρατικών προσωπικο
τήτων στις Μαθητικές Κοινότητες, που έχουν πλέον
κατοχυρωμένο ρόλο στη σχολική κοινότητα.

ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ Α ΤΤΙΚ Η Σ

Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο: Σύ

12.000

6.500

1981

_____

1988

Αριθμός αιθουσών
στο λεκανοπέδιο τη ς Ατπκής

αύξηση 85%
• ΣΕ 7 ΧΡΟΝΙΑ, ΟΙ ΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΣΧΕΔΟΝ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΘΗΚΑΝ
Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο:
Σύνδεση με την Παραγωγή, Επαγγελματική Προοπτική.

ΤΟΠΑΣΟΚ

Το Σχολείο αναδεικνύεται σε κέντρο πολπτσηκής δημιουργίας
και καλλιτεχνικής έκφρασης των νέων.

γιατο παρόν - ελπίδαγια το μέλλον

Γνώση.

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
......

.... ..... .

N A TI ΚΑΝΑΜΕ
ΠΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Α νώ τατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα

μονικών εξελίξεων, νέα συγγράμματα.

■ Ανανεώθηκε και ενισχύθηκε το Καθηγητικό Στόμα με
2.036 νέους πανεπιστημιακούς δασκάλους, καταξιω
μένους επιστήμονες και ερευνητές.

■ Με τον Νόμο - Πλαίσιο το Α.Ε.Ι. εκσυγχρονίζονται. Για
πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια, ανοίγουν τις πόρτες
τους σπα νέα επιστημονικά και ιδεολογικά ρεύματα.

■ θεσμοθετήθηκε η έρευνα στα Α.Ε.Ι., με την ίδρυση
Ακαδημαϊκών Ερευνητικών Ινστττούτων.
■ θεμελιώθηκαν δημοκρατικές διαδικασίες με ουσια

■ Ιδρύονται τρία νέα Α.Ε.Ι. Τα Πανεπιστήμια Ιόνιο, Αι
γαίου, και Θεσσαλίας, αποτελούν η ς πρότυπες μονά
δες του μέλλοντος και συμβάλλουν στην περιφερειακή
ανάπτυξη.
■ Ιδρύονται 35 νέα τμήματα στα Α.Ε.Ι., με νέα σύγχρονα
επιστημονικά αντικείμενα.
■ Οι Παιδαγωγικές Επιστήμες και η Φυσική Αγωγή Αθλητισμός, εντάσσονται για πρώτη φορά στην Πα
νεπιστημιακή Εκπαίδευση.
■ Άλλαξαν όλα τα Προγράμματα Σπουδών με νέα
μαθήματα, νέες ιδέες, παρακολούθηση των επιστη

ί * !Ρ* ° · “ f »*nrrvrM-Áñ™pS
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Εγκαίνια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Βόλο.

στική και υπεύθυνη συμμετοχή όλων των φορέων της
πανεπιστημιακής κοινότητας στη διδασκαλία, στην
έρευνα, στη διοίκηση.

■ Κατοχυρώθηκε το Πανεπιστημιακό Άσυλο, η ελευ
θερία διακίνησης των ιδεών και η πολυφωνία στα Α.Ε.Ι.
■ Ενισχύθηκε η Αυτοδιοίκηση των Α.Ε.Ι.

■ Εξασφαλίσθηκε η Συμμετοχή των κοινωνικών και
επιστημονικών οργανώσεων στο σχεδίασμά της εκ
παιδευτικής πολπικής, ώστε να γίνουντα Α.Ε.Ι. κύτταρα
ανάπτυξης.

MDPNI2A

Φοιτητικές Εκλογές.
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ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΑΣ

N A TI ΚΑΝΑΜΕ
Π Α ΤΗ Ν ΕίΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΑ Α.Ε.Ι.
50.000 δισ.

4.890 δισ.

2.987 δισ

1981

1988

Συνολικές δαπάνες για τα Α.Ε.Ι.
σε τρέχουσες τιμές.
αύξηση: 445%

1981

1988

Συνολικές δαπάνες για τα Α.Ε.Ι.
σε σταθερές τιμές.
αύξηση: 63%

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΤΑ ΕΤΩΝ
212,990 δισ.

21,290 δισ.

45,062 δισ.
7-ετία
1974-1981

7-ετία
1981-1988

Συνολικές δαπάνες
σε τρέχουσες τιμές
αύξηση: 373%

Συνολικές δαπάνες
σε σταθερές τιμ ές
αύξηση: 52%
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας: για την Υγεία και την Παιδεία, η ς μεγάλες εθνικές προτεραιότητες.

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑ

οιγουριάγια το παρόν ελπίδαγια 10μέλλον

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΑ ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ
Π Α ΤΉΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑ Φ ΟΙΤΗ ΤΗ
81.350 δρχ.

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα
8.135 δρχ.

■ Ιδρύθηκαν τα Τ.Ε.Ι. για την κατάρτιση των απαραί
τητων στελεχών εφαρμογής που θα καλύψουν τις
ανάγκες της οικονομίας σε δυναμικό υψηλού επιπέδου.

6.790 δρχ.

■ Καθιερώθηκε η διοικητική αυτοτέλεια των Τ.Ε.Ι.
■ Κατοχυρώθηκε η ισότιμη παρουσία των Τ.Ε.Ι. στα
Ευρωπαϊκά προγράμματα τρπαθάθμιας εκπαίδευσης.
■ Ιδρύεται Συμβούλιο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης για
την σύνδεση των Τ.Ε.Ι. με το οικονομικό και κοινωνικό
περιθάλλον, με την αναπτυξιακή προσπάθεια σε περι
φερειακό και εθνικό επίπεδο.

22.937 δρχ.

■ Συγκροτείται Ινστττούτο Τεχνολογικής Έρευνας για
την αναβάθμιση της λεπαυργίας και οργάνωσης των
!

1981

1988

Σε τρέχουσες τιμ ές
αύξηση 254%

1981

Σε σταθερές τιμές
αύξηση 2 0 %

1988

■ Ιδρύονται Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας για την
προαγωγή της έρευνας και την κάλυψη των αναγκών
της παραγωγής.

■ Ίσχυσε νέος Κανονισμός Σπουδών για την ανα
βάθμιση της εκπαιδευτικής λεπουργίας.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ Τ Α ΤΕΧΝΟΛΟ ΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜ ΑΤΑ
Τ.Ε.Ι.
14,821 δια.

1.466,0 εκ.

664,0 εκ.
2,035 δια.
1981

1988

Συνολικές δαπάνες για τα Τ.Ε.Ι.
σε τρέχουσες τιμές.
αύξηση: 628%

ΤΟΠΑΣΟΚ

1981

1988

Συνολικές δαπάνες για τα Τ.Ε.Ι.
σε σταθερές τιμές.
αύξηση: 1 2 1 %

μάγω το παρόν -ελπίδα για το μέλλον

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΑΣ

ΝΑ ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ
Π Α ΤΗ Ν ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΤΑ ΕΤΩΝ
5.866 εκ.
3.174 εκ.

ι

1974-1981

1981-1988

Συνολικές δαπάνες
σε τρέχουσες τιμ ές
αύξηση: 587%

7-ετία
1974-1981

7-ετία
1981-1988

I

Συνολικές δαπάνες
σε σταθερές τιμ ές
αύξηση: 85%

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ
5.880 δρχ.

58.800 δρχ.

1981

Σε σταθερές τιμ ές
αύξηση 1 0 %

1988

Σε τρέχουσες τιμ ές
αύξηση 224%
Νέες Τεχνολογίες Μικροηλεκτρονικής και Πληροφορικής στα Τ.Ε.Ι.: η Αναβάθμιση και η Ανάπτυξη δεν κσταργούνται.

ΤΟΠΑΣΟΚ

σιγουριάγια το παρόν - ελπίδαγια το μέλλον

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΑ ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ
Π Α ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Εμείς οι νέοι διεκδικούμετην ισότιμη συμμετοχή μας στην
κοινωνία και στη ζωή, για να γνωρίζουμε με αισιοδοξία και
ελπίδα το σήμερα και το αύριο.
■ Κοινωνικός τουρισμός: μια ανάγκη που ικανοποιή
θηκε. Σε 56 τοποθεσίες της Ελλάδας και στην Κύπρο,
έκαναν δωρεάν διακοπές 600.000 νέοι.

■ Κάρτα νέων: είναι δικαίωμά μας, ήταν υποχρέωση της
πολπείας. Σε λιγότερο από δύο χρόνια, 250.000 μα
θητές, φοπητές, στρστευμένοι έχουν έκπτωση 10 έως
50% σε 12.500 επιχειρήσεις και κστασπτμστα.
■ Νέοι σήμερα: ένα δωρεάν περιοδικό, για τους κατό
χους Κάρτας Νέων.

■ Νέοι και βουνό: ένα πρόγραμμα - προσφορά για
156.000 παιδιά που από το 1986 γνώρισαν την ορει
βασία, την σπηλαιολογία και το σκι, με 2.980 εκπαι
δευτές.
■ Ανοιχτή γραμμή: μια εβδομάδα κοντά στους νέους

Κοινωνικός Τουρισμός, πρωτόγνωρη πραγματικότητα για 600.000 νέους.

μικρών και απομονωμένων πόλεων, τις μέρες του χει
μώνα.
■ Κέντρα Πληροφόρησης: για το δικαίωμα των νέων
σπτν ειδική πληροφόρηση. Εξυπηρετούνται 250.000
νέοι τον χρόνο.
■ β.Ο.β. 175: ένα τηλέφωνο για ψυχολογική υποσπτριξη
από ειδικούς επιστήμονες.
■ Οικολογικά Προγράμματα: με την στήριξη της Πο
λπείας, οι νέοι αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για τα
περιβάλλον και την ποιότητα ζωής.

■ Νέοι και Ευρώπη: με τα προγράμματα επιμόρφωσης
και ανταλλαγής, 5.500 νέοι ταξίδεψαν σε χώρες της
Ευρώπης.

■ Χάλκη: Το νησί της Ειρήνης και Φιλίας, πόλος έλξης
των νέων απ’ όλο τον κόσμο.

Κέντρο Πληροφόρησης Νεότητας.

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ| σιγουΡηάγια το παρόν - ελπίδαγια το μέλλον
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ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η Π ΑΓΜ ΑΤΙ ΚΟΤΗΤΑ

ΝΑ Tl ΚΑΝΑΜΕ
ΠΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ,
TON ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
Εμείς οι νέοι δημιουργούμε και συμμετέχουμε στις πολι
τιστικές εξελίξεις, γνωρίζουμε και διατηρούμε τις ρίζες
του πολπσμου μας, εξερευνούμε νέα ρεύματα και συν
θέτουμε.
■ Δημιουργήθηκαν 600 χώροι νεολαίας - κέντρα νεό
τητας, στέκια νεολαίας - με μια νέα αισθητική και λει
τουργική αντίληψη.
■ Ενισχύθηκαν 4.000 σύλλογοι με 500.000 νέους και
3.000 Δήμοι και Κοινότητες, με ποσό 3,2 δισ.
■ 500.000 νέοι συμμετείχαν σε πρωτόγνωρα μουσικά
γεγονότα με 2.300 καλλπέχνες.

1.400 νέοι καλλπέχνες συμμετείχαν στις διεθνείς εκ
θέσεις BIENNALE.

Για το βιβλίο: ενισχύθηκαν 2.500 σχολικές και Δημο
τικές ή Κοινοτικές Βιβλιοθήκες, δημιουργήθηκαν 22
πρότυπες παιδικές Βιβλιοθήκες.
Για το θέατρο διανεμήθηκαν δωρεάν σε μαθητές,
600.000 θεατρικά εισιτήρια, στηρίχθηκαν δεκάδες θε
ατρικά μαθητικά σχήματα.

Ιδρύεται το Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας,
για την επιστημονική έρευνα και την ιστορική προ
σέγγιση της νέας γενιάς.

BIENNALE '87 σττι Βαρκελώνη.

V
1

:fl ?
f il

1

tm S

'T

jL

Πολιτιστικό Κέντρο στο Πλωμάρι Μυτιλήνης

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ

γιατοπαρόν - ελπίδαγιατομέλλον

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΑ ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ
ΠΑ ΤΟΝ ΑΘ ΛΗ ΠΙΜ Ο

Ρ

Εμείς οι νέοι πιστεύουμε στην ταυτόχρονη άσκηση και
διαμόρφωση του πνεύματος και του σώματος:

■ Προγράμματα Μαζικού - Λαϊκού Αθλητισμού, για
700.000 παιδιά το χρόνο, με 3.240 Καθηγητές Φυσικής
Αγωγής.

■ Ανίχνευση και προώθηση Αθλητικών Ταλέντων: επιλέχθηκαν ήδη 20.000 παιδιά, για την ανάδειξη των
πρωταθλητών του αύριο.

■ Τμήματα διευκόλυνσης αθλητών στην Μέση Εκπαί
δευση.

■ Προωθούνται εντατικό οι μελέτες και τα έργα για την
Χρυσή Ολυμπιάδα του 1996 στην Αθήνα.

ΤΟΠΑΣΟΚ

ριάγια το παρόν - ελπίδαγια το μέλλον

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΑΣ

N A TI ΚΑΝΑΜΕ
Π Α ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
ΠΡΟΛΗΨΗ
Θ ΕΡΑΠΕ·
ΕΠΑΝΕΝ
Τ^ΞΗ
Τβ Ρ, Ρ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ
Εμείς οι νέοι βρίσκουμε πια την κατανόηση και την αλ
ληλεγγύη της Πολιτείας, στα προβλήματα που επί δεκα
ετίες αντιμετωπίζαμε μόνοι, αλλά και στα σύγχρονα προ
βλήματα της κοινωνικής εξέλιξης.
■ Αγωγή υγείας: στην Μέση Εκπαίδευση, σε σεμινάρια
για νέους, γονείς, εκπαιδευτικούς, για να κατανοή-

σουμε και να αποφύγουμε τα προβλήματα που απει
λούν την υγεία μας, το δικαίωμά μας στη ζωή.
■ Πρόληψη του AIDS: τεράστια εκστρατεία ενημέρω
σης με συναυλίες, σεμινάρια, τηλεοπτικά μηνύματα,
έντυπα.
■ Με τον πρωτοποριακό Νόμο 1729/87, οργανώνεται
σε σύγχρονη βάση η Πληροφόρηση και η Πρόληψη,
αλλά και η θεραπεία και η Κοινωνική Επανένταξη.

Επιείκεια στους χρήστες, αυστηρή τιμωρία στους
εμπόρους.
■ Ιδρύονται Κέντρα θεραπείας, Συμβουλευτικοί και
Πληροφοριακοί Σταθμοί.

■ Προγράμματα επιμόρφωσης γονέων, εκπαιδευτικών
και ατελεχων υγείας, ενημέρωσης των νέων με εκ
δηλώσεις και υλικό.

■ Η Πολιτεία αποβάλλει το βάναυσο πρόσωπό της
προς τα θύματα των ναρκωτικών, δίνει δυνατότητα
απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης χωρίς
διώξεις και σπγμαησμό.

ΤΟΠΑΣΟΚ

^ γιατοπαρόν - ελπίδα

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΑΣ

ΝΑ ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ
ΠΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ
ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ
Οι στρστευμένοι νέοι μοιράζονται τα αναφαίρετα δικαι
ώματα μας στα μόρφωση, στον πολπισμό, στην ψυχα
γωγία, στη χαρά της ζωής.
Σήμερα, κατοχυρώνουμε ανθρώπινη και δημιουργική θη
τεία που αξιοποιεί τις ικανότητες μας προς όφελος ταυ
λαού και του τόπου.
Σήμερα, ανεγνωρίζεται ο ρόλος των στρατευμένων νέων
στην υηαράσπιση τής Ειρήνης, της Ανεξαρτησίας, της
Λαϊκής Κυριαρχίας, της Δημοκρατίας.

■ Η θητεία μειώθηκε κατά τρεις μήνες από το 1981.
■ Σεβασμός στην προσωπικότητα του στρατευμένου,

περιορισμός της αυθαιρεσίας και κατάχρησης εξου
σίας των ανωτέρων.

■ Πολτπκή ενδυμασία στην έξοδο.
■ Αύξηση και διευκόλυνση των αδειών.
■ Ειδικά Κέντρα θερινής Εκπαίδευσης για την διευ
κόλυνση σπουδαστών και φοιτητών.

■ Ψυχοκοινωνική στήριξη για την προσαρμογή των
νέων στρατευμένων.

■ Δεκαπλασιάσθηκαν οι οικονομικές παροχές στους
στρστευμένους νέους.

Αναβάθμιση συνθηκών διαβίωσης: κατά το 1987 και
1988 δαπανήθηκαν 8,5 δ ια για Βελτίωση του συσσι
τίου και της κτηριακής υποδομής.

Βελτίωση της ποιότητας ζωής: 1200 διαλέξεις και 60
σεμινάρια από 200 Πανεπιστημιακούς Καθηγητές,
ταχύρρυθμα προγράμματα βασικής παιδείας, επαγ
γελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης, Βιβλιοθήκη,
τηλεόραση, video, αθλητικές εγκαταστάσεις σε κάθε
μονάδα, δωρεάν παροχή της Κάρτας Νέων.
Πλήρης Υγειονομική, Νοσοκομειακή, Οδοντιατρική,
Φαρμακευτική Περίθαλψη στα μέλη των οικογενειών
απόρων στρατευμένων.

Νέος νόμος στρατολογίας: ρύθμιση με σύγχρονο

πνεύμα των εκρεμμοτήτων, λύση ταυ κοινωνικού προ
βλήματος των ανυπότακτων του εξωτερικού.

■ Το 1989 είναι η χρονιά της πολιτιστικής έκρηξης για
τους στρστευμένους νέους.

Ήδη πραγμστστοιούντΌΐ:
•
•
•
•

1.500 διαλέξεις,
60 σεμινάρια,
600 τμήματα αναλφαβητισμού και Βασικής παιδείας,
επιμορφωτικές επισκέψεις για 50.000 στρατευμένους,
• 300 συναυλίες,
• 600 θεατρικές παραστάσεις.

01 ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Στη νέα τετραετία της αλλαγής ολοκληρώνουμε τις
κατακτήσεις μας, για τα δικαιώματα της νέας γενιάς στττ
συμμετοχή, στην εργασία, στη μόρφωση, στον πολιτισμό,
στην κοινωνική ασφαλεία, σε ένα ανθρώπινο περιθάλλον.

Με το ΠΑΣΟΚ η νεολαία περνά ορμηηκά στο
προσκήνιο.
1. Ψηφίζεται ο Κσταστσπκός Χάρτης των Δικαιωμά
των της Νέας Γενιάς, το νομικό πλαίσιο που κατο
χυρώνει την ιδιαιτερότητα της νεολαίας σαν αυτό
νομη κοινωνική κατηγορία, που ενοποιεί και διευρύνει
τις κατακτήσεις της γενιάς μας.

2 . Ιδρύεται Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας για να αναδειχθεί η νέα γενιά σε πρωταγωνιστή του εθνικού μας
βίου.

3 . Εκλέγονται Δημοπκά/Κοινοηκά και Νομαρχιακά
Συμβούλια Νεολαίας για την ενοποίηση της διεκδί
κησης και την αναβάθμιση της συμμετοχής στις
κοινωνικές εξελίξεις, στον αναπτυξιακό προγραμμα
τισμό.

4 . Συγκροτείται Κυβερνηπκό Συμβούλιο Νεολαίας
που προεδρεύεται από τον Πρωθυπουργό, για την
ενιαία, συντονισμένη και ιεραρχημένη υλοποίηση της
κυβερνητικής πρακηκής για τη νέα γενιά.

5 . Αναβαθμίζεται το Υφυπουργείο Νέας Γενιάς και
αποκτά συγκεκριμένες αρμοδιότητες για κάθε θέμα
πολπτκής που αφορά τη νεολαία.

6 . Αποκτά έκφραση η νέα γενιά στα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης:
• χορηγούνται άδειες λειτουργίας σε ραδιοσταθ
μούς φορέων νεολαίας ή ερασιτεχνών.
• δημιουργούνται αυτοδιαχειριζόμενες ζώνες νεο
λαίας στην Τηλεόραση και το Ραδιόφωνο.
• ιδρύεται Ραδιοφωνικό Πρόγραμμα και Τηλεοπτικό
Κανάλι Νεολαίας.
• κατοχυρώνεται η συμμετοχή των νέων στη διοί
κηση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

7 . Καθιερώνεται το δικαίωμα των φορέων των νέων να
αμφισβητούν δικασπκά κάθε δραστηριότητα που
απειλεί το περιβάλλον και την οικολογική ισορρο
πία.
8 . Καθιερώνονται ανπκειμενικά κρπήρια για τη χρη
ματοδότηση της δραστηριότητας των κοινωνικών και
πολιτικών φορέων νεολαίας.

9 . Ολοκληρώνεται η Άρση κάθε έκφρασης Αυταρχισμού στην αντιμετώπιση των νέων και των εκδηλώσεων τους από το κράτος, την κοινωνία και τους
θεσμούς.

Β ^ 'ιίρ ΐΐ |

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΑΣ

Στη νέα τετραετία της Αλλαγής, συνεχίζουμε τη μάχη για
την Ανάπτυξη, για την πρόληψη και καταπολέμηση της
ανεργίας των νέων, σης κατευθύνσεις της ριζοσπαστικής
πολπικής του ΠΑΣΟΚ.

6 . Υλοποιείται ο νέος νόμος για την απασχόληση, την

1. Καθιερώνεται μόνιμο, ενιαίο, διαφανές και αδιάβλητο

7 . Ολοκληρώνονται τα μέτρα προστασίας των νέων
εργαζομένων από αυθαιρεσίες και απολύσεις, από

σύστημα προσλήψεων στον δημόσιό τομέα, με βάση
αξιοκρίαηκά κρπήρια.

κατόρπση, την προστασία των ανηλίκων στους χώ
ρους εργασίας.

δυσμενείς συνθήκες εργασίας, καθώς και τα μέτρα
διευκόλυνσης των εργαζόμενων σπουδαστών.

2 . Δημιουργείται Νέος Φορέας που αναλαμβάνει
ενιαία την χρηματοδότηση και τεχνική στήριξη των

συνεταιριστικών, παραγωγικών, επαγγελ!μσπκών
και επιχειρημσπκών πρωτοβουλιών των νέων.
3 . Επιδοτείται η εργασία με αναπτυξιακά κρπήρια, για
τη δημιουργία νέων, παραγωγικών θέσεων απασχό
λησης.

4 . Επεκτείνεται στους 12 μήνες η επιδότηση των
ανέργων.

5 . Διευρύνονται τα μέτρα Κοινωνικής Ασφάλειας για
τους νέους ανέργους και καλύπτουν την πλήρη πε
ρίθαλψη και την ψυχαγωγία τους.

8.

Ενοποιείται ο προγραμμαησμός των δραστηριοτή
των όλων των φορέων στην κατόρπση και επι
μόρφωση, για την δυναμική και θετική αντιμετώπιση
της πρόκλησης του 1992:
• προγραμματίζεται η δημιουργία 20 Κέντρων Τε
χνικής Επαγγελμσπκής Κατάρτισης και 80 Γρα
φείων Εργασίας, δαπάνης 24,2 δ ια
• ιδρύονται εκατοντάδες τμήματα σύγχρονων ειδι
κοτήτων, κυρίως Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών.
• επιμορφώνονται 300.000 εργαζόμενοι, σε 20.000
επιχειρήσεις, για την αύξηση της παραγωγικότητας.
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ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η Π?;

01 ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ
Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ

Η θετική αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, η
δημιουργική κστάκτηση των Νέων Τεχνολογιών, η κα
τοχύρωση της Εθνικής Ανεξαρτησίας, θα εξαρτηθούν σε
μεγάλο θαθμό από την εκπαίδευση.
Στη νέα τετραετία της Αλλαγής με νέα έμπνευση και
ορμή προχωρούμε στην αναβάθμιση της Παιδείας, στη
σύνδεση της εκπαίδευσης με τις αναπτυξιακές ανάγκες
της χώρας μας.

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ
ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗ Σ
ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
Ολοκληρώνονται τα κοινωνικά και εκπαιδευτικά μέτρα
για την άρση των ανισοτήτων, για την εξασφάλιση
ισότητας ευκαιριών στη μόρφωση.

1

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Το Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο, το σχολείο του μέλ
λοντος, καλύπτει άμεσα κάθε νομό της χώρας και
καθιερώνεται ως ο βασικός τύπος Λυκείου.
Ολοκληρώνεται η εισαγωγή νέων, σύγχρονων ανα
λυτικών προγραμμάτων, νέων βιβλίων, νεών μεθόδων
και μέσων διδασκαλίας.
Ανανεώνεται ριζικά το περιεχόμενο σπουδών με την
εισαγωγή της Αγωγής Υγείας, της Περιβαλλοντικής
Αγωγής, της Κοινωνιολογίας, της Κοινωνικής Αγωγής και
της Αισθητικής.
Ειδικά η Πληροφορική επεκτείνεται στη Μέση Εκ
παίδευση ως μάθημα γενικής παιδείας.
Προωθείται αποφασιστική τομή στην εκπαίδευση των
Καθηγητών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε
να αποκτούν επιστημονική παιδαγωγική κατάρηση.

2
3
4
5
6

Επεκτείνεται και ενισχύεται ο θεσμός της εσωοχολικής

7
8

βοήθειας.

Μέχρι το 1993, όλα τα σχολεία Στοιχειώδους και Μ έ
σης Εκπαίδευσης λεπουργούν με μόνη βάρδια, μόνο
το πρωί.

»ΟΟΠΊΊΚΗ ΜΑΣ

γιατοπαρόν - ελπίδαγιατομέλλον

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡ »ΟΟΠΤΙΚΗ ΜΑΣ

1
ΑΝΩΤΑΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Κατοχυρώνεται η πλήρης ακαδημαϊκή ελευθερία και
η λειτουργική ανεξαρτησία των Α.Ε.Ι.: τα Δημόσια
Ανεξάρτητα Πανεπιστήμια διευρύνουν την Κοινωνική
Συμμετοχή, εξασφαλίζουν ττιν ένταξη των Α.Ε.Ι. στον
Εθνικό Σχεδίασμά, εγγυώνται αναβάθμιση και αποτελεσμαηκότητα για την παιδεία, ανάπτυξη και εκσυ
γχρονισμό για την πατρίδα μας.

9
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Ιδρύονται άμεσα Πλήρεις Μεταπτυχιακές ΣπουI V δες σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου

1 β Για την Αναβάθμιση των Τ.Ε.Ι. και για την ανάπτυξη
1 V της εφαρμοσμένης έρευνας, προωθούνται:
• η καθιέρωση νέων, σύγχρονων και δυναμικών ειδι
κοτήτων,
• η χωροταξική κατανομή με Βάση η ς ανάγκες της πα
ραγωγής και τον αναπτυξιακό σχεδίασμά,
• η σύνδεση με την παραγωγή.

Ανώτατης Παιδείας.
44

Καθιερώνονται Προπτυχιακά Ερευνητικά Προ
γράμματα σε όλες τις Σχολές.

4 Ο

Αναπτύσσεται η έρευνα με την κατάρτιση προγραμμάτων δράσης των Ακαδημαϊκών Ερευνητι
κών Προγραμμάτων.

4 Ο Προωθείται η διεθνής συνεργασία, με συμμ ετοχή
I W σε Κοινοτικά - COMMET, ERASMUS - και Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
4 Λ θεσμοθετείται η αυτοχρηματοδότηση των Α.Ε.Ι.
I " I με την ανάληψη μελετών για λογαριασμό των
δημόσιων, κοινωνικοποιημένων και ιδιωτικών επιχει
ρήσεων.

Η αναβάθμιση των σπουδών αποτελεί κορυφαία
1 3 προτεραιότητα: η Πολπεία εξασφαλίζει τα μέσα,
αλλα και η Πανεπιστημιακή Κοινότητα οφείλει να
προσφέρει περισσότερα.

Κατοχυρώνονται άμεσα τα Επαγγελμαηκά Δικαι
ώματα και λύνονται όλα τα σχετικά προβλήματα.

Προωθούνται οι Εξειδικεύσεις και τα Μεταπτυχια
κά.

Πραγματοποιείται συνολική κίνηση αλλαγής και εκ
συγχρονισμού των Προγραμμάτων Σπουδών.

4 Ε

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ

Λ Λ Ενοποιείται ο προγραμματισμός ανάπτυξης Α.Ε.Ι.
και Τ.Ε.Ι. και συγχωνεύονται οι επικαλυπτόμενες
ειδικότητες και τμήματα.

σιγουριάγιατοπαρόν - εΑιήδα

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η Π3

ΙΙ'ΙΊΟ Μ ν Μ ΐΙι'Λ Σ ΙΗ Ι Κ ΙΛΙβΙΗ
Εμείς οι νέοι διεκδικούμε το δικαίοομα στην πoλmσnκή
άνθηση, στην δημιουργική έκφραση, στον αθλητισμό, την
δυνατότητα στη ζωή, την δημιουργική αξιοποίηση του
ελεύθερου χρόνου.

Στη νέα τετραετία της Αλλαγής:
1 Δημιουργούνται Κέντρα Νεότητας και Βιβλιοθήκες
σε κάθε συνοικία και χώρο νεολαίας, προωθούνται
πολιτιστικά προγράμματα, εκθέσεις και διαγωνισμοί
ερασιτεχνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας των νέων,
εξασφαλίζεται η στήριξη με μέσα, προσωπικό και προ
γράμματα επιμόρφωσης των πρωτοβουλιών αυτών.

2 Ολοκληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο του Μαζικού Λαϊ
κού Αθληησμού και διευρύνονται τα σχετικά προ
γράμματα όχι μόνο στην Εκπαίδευση, αλλά και στο
Εργοστάσιο και στο Στρατόπεδο.
3 Η αντίληψη του Μαζικού - Λαϊκού Αθλητισμού δεν
μπορεί να συμΒιώνει με την ΒΙΑ στους αθλητικούς
χώρους. Η εξυγίανση του Επαγγελματικού και Σωμα
τειακού Αθλητισμού θα συμβάλλει αποφασιστικά στην
αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ

ΟΟΠΤΙΚΗ ΜΑΣ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΙΛΗΨΗΙ
Ο

_

ΧΡΟΝΟΓ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗ^Ι ΙΝ.Δ. 26565
χ έείίΟ Ι ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ;__
*οέκει να εφοδιάζεται « η μ*

ιη Κ ΜίαηιιαΙ
4 Προωθείται ειδική στεγαστική πολιτική με ιδιαίτερα

5

6

7
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ευνοϊκούς όρους, για την αντιμετώπιση ενός σημα
ντικού προβλήματος των νέων ανθρώπων.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος των Ναρκω
τικών, αναπτύσσεται πλήρως η αναγκαία υποδομή
ώστε να εξασφαλισθεί η Ενημέρωση και η Πρόληψη,
αλλά και η θεραπεία και Κοινωνική Επανένταξη.
Προωθείται η ριζοσπαστική επιλογή της διαφορετικής
αντιμετώπισης χρηστών διαφορετικών Ναρκωτικών
ουσιών, ως σημανπκό μέτρο κοινωνικής ανπμετώπισης του προβλήματος.
Διευθύνεται η μέριμνα της Πολπείας για τις συνθήκες
κράτησης, την επαγγελματική κατάρτιση και κοινωνική
επανένταξη των νέων παραβατών.
Ο Κοινωνικός Τουρισμός καλύπτει όλους τους νέους,
επεκτείνεται σε τοποθεσίες όλης της Ελλαδας.
Η Κάρτα Νέων συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Κάρτα
Νέων και αποκτά διεθνή υπόσταση.
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10 Ιδρύονται σε κάθε Νομό Κέντρα Πληροφόρησης και
συνδέονται με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο.

ιάγιατοπαρόν - ελπίδαγιατομέλλον

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡρΌΟΠΤΙΚΗ ΜΑΣ

Π ΑΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΘΗΤΕΙΑ
Στη νέα τετραετία της Αλλαγής, συνεχίζουμε πς προ
σπάθειες για ανθρώπινη και δημιουργική θητεία:
1 Εφικτός στόχος είναι η μείωση της θητείας στους 18
μήνες.
2 Τροποποιείται ο Στρατιωτικός Κανονισμός 20-1 ώστε
να κατοχυρωθούν:
• η δυνατότητα ελεύθερης πληροφόρησης και ανά
γνωσης κάθε είδους εντύπων.
• η κατάργηση της ποινής φυλάκισης για πειθαρχικά
παραπτώματα.
• πλήρη πολίτικά δικαιώματα των στρατευμένων στον
ελεύθερο χρόνο τους, εκτός υπηρεσίας.

3 Διαμορφώνεται αδιάβλητο σύστημα κατανομής ειδι
κοτήτων και μεταθέσεων, με θάση αντικειμενικά αξιο
κρατικά και κοινωνικά κρπήρια.

4 Συγκροτείται ενιαίο σχέδιο παρέμβασης στην καθη
μερινή ζωή των στρατευμένων από τα Υπουργεία
Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Πολιτισμού, με συμμετοχή
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στους τομείς του ελεύ
θερου χρόνου, του πολιτισμού, της ενημέρωσης, της
επαγγελματικής εκπαίδευσης, της άθλησης, της προληππκής υγείας.

Στη νέα εποχή που προβάλλει, η νεολαία της
πατρίδας μας διεκδικεί και κατοχυρώνει
πρωταγωνιστικό ρόλο στις ε ξε λίξε ις .____
Με ορμή, τόλμη και φαντασία ανοίγουμε
νέους ορίζοντες, εξασφαλίζουμε τη νέα
νίκη της Αλλαγής και τη συνέχεια της.

ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΤΉ Ν ΕΠΟΧΗ ΤΗ Σ ΓΕΝΙΑΣ ΜΑΣ
Οι ν έο ι ο ρ ίζο ντες ανήκουν στη
γενιά μας.
Η ν έ α νίκη δικήμας υπόθεση.

ΤΟΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ!
ΤΟ ΚΑΨΟΝΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΒΟΛΗ

ΠΑΝΩ ΑΠ' ΟΛΑ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ!
ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ

οιγυυΐ^ιάγιατοπαράν - εΛιήδαγιατομέλλον

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ

συνεχίζουμε
δημιουργούμε
ολοκληρώνουμε
ΣΤΗ ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ

ΠΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
1 9 8 9 -1 9 9 2

η κρίσιμη τετραετία
ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ
σιγουριά για το παρόν - ελπίδα για ίο μέλλον

