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ΜΗΝΥΜΑ 
του Προέδρου 

και του 
Εκτελεστικού Γραφείου 

του ΠΑΣΟΚ 
Μπροστά στην αναμέτρηση των Ευρωεκλογών, 
εκφράζοντας τις αποφάσεις του Συνεδρίου του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ., απευθυνόμαστε στις Ελληνίδες και στους 
Έλληνες, μέσα και έξω από την πατρίδα, με τη 
βεβαιότητα μιας καινούριας Νίκης του Λαού. 

Μιας Νίκης που θα στηρίξει καθοριστικά την Αλλαγή, 
που συντελείται στην Ελλάδα, και θα υποστηρίξει 
αποφασιστικά τον αγώνα για την Αλλαγή και στις 

σχέσεις μας με την Ε.Ο.Κ. 

Απελπισμένα, αλλά μάταια, η Δεξιά επιχειρεί να 
γυρίσει πίσω τη χώρα μας στις μέρες και στα έργα 
της, που τόσο έχει νιώσει ο λαός στην ίδια τη ζωή 

του. 
Προσπαθεί η Ν.Δ. να ξαναφέρει τη χώρα μας στο 

άρμα της εξάρτησης στους ξένους, στην υποταγή στην 
Ε.Ο.Κ., στη λιτότητα για τους εργαζόμενους, στον 

αυταρχισμό, στη χλιδή για τους λίγους, στο διχασμό 
του λαού, στην αποδυνάμωση του έθνους. 

Ο Λαός έχει μνήμη και κρίση. Και θα δώσει για μια 
ακόμα φορά αποστομωτική απάντηση στα φαντάσματα 

του παρελθόντος. 
—Για να κατοχυρώσει τις δημοκρατικές κατακτήσεις 

—Για να περιφρουρήσει τις Αλλαγές από την επίθεση 
της Δεξιάς και του κατεστημένου. 

—Για να ακούγεται περήφανη η φωνή της Ελλάδας, η 
φωνή της Ανεξαρτησίας, της Ειρήνης και της 

Δημοκρατίας. 
—Για να συνεχίσουμε τώρα τη μάχη της πατρίδας μας 
ενάντια σε δομές και λειτουργίες της Ε.Ο.Κ. που δεν 
καλύπτουν τους αγρότες μας, που δεν προστατεύουν 

τη βιομηχανία μας και τους μικρομεσαίους, που 
εισάγουν την ανεργία στη χώρα μας. 

Μπορεί η Ελλάδα της Αλλαγής να δώσει τη μάχη της 
αυτοδύναμης οικονομικής ανάπτυξης από καλύτερες 

θέσεις και να νικήσει. 

Και αυτή η Νίκη θα είναι Νίκη του Λαού. 

Αθήνα 18 Μάη 1984 



ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΟ 
Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Πα μας, για ιο ΠΑ.ΣΟ.Κ. και την κυβέρνηση η Παιδεία είναι ο θεμέλιος λίθος για την προκοπή του Λαού και του 
τόπου. Η μόρφωση σ' ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου είναι αγαθό, που η Πολιτεία οφείλει να 
εξασφαλίζει σε κάθε πολίτη, πα την Παιδεία τίποτε δεν είναι αρκετό. Είναι εθνική επένδυση. Είναι το θεμέλιο 

της Αλλαγής, και το ΠΑ.ΣΟ.Κ., 30 μήνες, έκανε κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. 

Η παιδεία είναι υπόθεση 
όλου του λαού. 

Η μέριμνα για την εκπαίδευση 
είναι υπόθεση του κράτους. 

Πα το 1984 χορηγούνται για την 
εκπαίδευση 141.883.000, ενώ το 
1981 χορηγήθηκαν 64,9 εκατ., δηλα
δή αύξηση 129% (και σε σταθερές 
τιμές 24,6%): 

Αναλυτικά: 
Πα την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Το 1981 δαπανήθηκαν 21.960 
δρχ. ανά μαθητή, το 1984 δαπανήθη
καν 47.454 δρχ. ανά μαθητή, δηλα
δή αύξηση 117%. 

Πα τη Μέση Γενική εκπαίδευση 
Το 1981 δαπανήθηκαν 26.580 

δρχ. ανά μαθητή, το 1984 δαπανήθη
καν 61.932 δρχ. ανά μαθητή, δηλα
δή αύξηση 133%. 

Το 1981 παραδόθηκαν 1.069 νέες 
αίθουσες, το 1982 παραδόθηκαν 
1.348 νέες αίθουσες, το 1983 παρα
δόθηκαν 2.069 νέες αίθουσες, το 
1984 προβλέπονται 3.100 νέες θέ
σεις. 

Στη διετία 1980-Οκτ. '81 διορίστη
καν 1.647 δάσκαλοι. Στη διετία 
1981-1983 διορίστηκαν 4.455 δά
σκαλοι, δηλαδή αύξηση 231%. 

Στη διετία 1980-Οκτ. '81 διορίστη
καν 5.199 καθηγητές. Στη διετία 1981 
-1983 διορίστηκαν 8.359 καθηγητές, 
δηλαδή αύξηση 60%. 

Η Πανελλαδική αναλογία διδα
σκόντων προς μαθητές: 

1979-801983-84 

Προσχολική αγωγή 
Δημοτική 
Μέση Γενική 

1:22,9 1:21,6 
1:26,4 1:23,7 
1:22,4 1:18,5 

Τι επιτεύχθηκε: 
• Αναμόρφωση Κανονισμού Μαθη
τικών Κοινοτήτων. AvóÀnyn μεγαλύ
τερης ευθύνης από τους μαθητές για 
τη λειτουργία του σχολείου. 
• Συμμετοχή των γονέων και της Το
πικής Αυτοδιοίκησης σης Σχολικές Ε
φορίες. 
• Απόφαση για τη λειτουργία των 
συλλόγων Διδακπκού Προσωπικού. 
• Στα ΑΕΙ, άνοιγμα των θεσμών, συμ
μετοχή των φοιτητών και του διδακτι
κού προσωπικού, λειτουργία του Ε-
ΣΑΠ με συμμετοχή των κοινωνικών 
φορέων. Αντίστοιχες ρυθμίσεις στα 
TEI. 
• Συμμετοχικές διαδικασίες αρχίζον

τας από το χωριό μέχρι το Εθνικό 
Συμβούλιο Παιδείας («Προσχέδιο για 
τη δομή και λειτουργία της Πρωτο
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί
δευσης»). 

Με το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην Κυβέρ
νηση μέσα στα πρώτα δυόμισι 
χρόνια: 

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Καταργούνται οι φραγμοί στη 

μόρφωση: 
• κατάργηση εξετάσεων ανάμεσα στο 
Γυμνάσιο και το Αύκειο, ανάμεσα στο 
Γενικό και Τεχνικό Λύκειο, 

• επαγγελματικός προσανατολισμός, 
αναβάθμιση Τεχνικής και Επαγγελμα-

πκής εκπαίδευσης, ενιαίο Πολυκλα
δικό Λύκειο. 

Καταργείται έτσι κάθε καταναγκα
σμός και ταξική ανισότητα στην εκπαί
δευση. 
• επί Νέας Δημοκρατίας (1977-
1981) ο αριθμός των Λυκείων αυξή
θηκε μόνο κατά 10. Από 1982-1984 
έχουμε αύξηση κατά 99 νέες μονάδες 
ενώ λυκειακά παραρτήματα καλύ
πτουν πλήρως τα νησιά και ης ορει
νές και ημιορεινές περιοχές. 

Τα νέα Γυμνάσια που θα λειτουρ
γήσουν από το 1984-85 θα φτάσουν· 
τα 64. Τα 33 θα λειτουργήσουν σε α-

ΠΑΣΟΚ 
ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΜΑΧΗ-ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΝΙΚΗ 

χ>πκές περιοχές και τα 31 σε αστι
κά κέντρα. Και με λιγότερους από 5 
μαθητές θα λειτουργήσουν Γυμνάσια 
στα μικρά νησιά. Κανένα Γυμνάσιο 
δεν θα έχει περισσότερους από 500 
μαθητές. 
• κατάργηση των Πανελληνίων Εξε
τάσεων Kat καθιέρωση του νέου και 
δικαιότερου συστήματος των γενικών 
εξετάσεων (απεριόριστες ευκαιρίες, 
καλύτερη προπαρασκευή, αξιοκρατι
κή επιλογή με ης δέσμες μαθημάτων 
και ομάδες σχολών). 

ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ -
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Με το νόμο 1268/82 καταργείται 
η Ανώτερη Ιδιωηκή Εκπαίδευση. Στη 
.¿ση των υποβαθμισμένων ΚΑΤΕΕ 
που λειτουργούσαν επί Νέας Δημο
κρατίας δημιουργούνται με το Νόμο 
1404/83 τα Τεχνολογικά Εκπαιδευ-
πκά Ιδρύματα και καθιερώνεται η 
συμμετοχή των κοινωνικών φορέων 
και ο κοινωνικός έλεγχος της λειτουρ
γίας τους. Οι απόφοιτοι των TEI συμ
βάλλουν πλέον στην αυτοδύναμη α
νάπτυξη με τη δημιουργία εθνικής τε
χνολογίας και τεχνογνωσίας. 

ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΕΙ) 

Ο νόμος-πλαίσιο 1268/82 για τα 

ΑΕΙ καθιέρωσε και διασφάλισε την ι
σότιμη συμμετοχή όλων των φορέων 
της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. 

Η ευθύνη και η ωριμότητα φοιτη
τών και δασκάλων οδηγεί στον εκδη
μοκρατισμό και εκσυγχρονισμό των 
ΑΕΙ. 

Τα Πανεπιστήμια μας αλλάζουν 
καθημερινά τη δομή, τη λειτουργία, 
τα Προγράμματα τους, οι σχολές συγ
κροτούνται με βάση τα σύγχρονα δε
δομένα. 

Η λειτουργία του ΕΣΑΠ εξασφα
λίζει τον απαραίτητο κοινωνικό έλεγ
χο. 

Η διαδικασία ίδρυσης 4 νέων Πα
νεπιστημίων προχωρεί με γρήγορα 
βήματα (Αιγαίου, Ιονίου, Θεσσαλίας, 
Αττικό). 

Το αυταρχικό Πανεπιστήμιο της 
Δεξιάς αρχίζει να παραχωρεί τη θέ
ση του στο Ελεύθερο Δημοκρατικό 
Πανεπιστήμιο της Συμμετοχής και 
της ελεύθερης δημιουργικής γνώ
σης. 

ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
Στον ευαίσθητο αυτό χώρο που α

φορά 200.000 άτομα η Νέα Δημο
κρατία περιορίστηκε σε 4 Δημοπκά 
σχολεία και 7 θέσεις ειδικών δασκά
λων (1981). Με την κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ ιδρύονται 34 Δημοπκά με 
101 θέσεις δασκάλων, 8 νηπιαγωγεία, 



Λύκειο για τα σπαστικά και δεύτερο 
Λύκειο και Γυμνάσιο στη Θεσσαλο
νίκη —γυμνάσιο κωφών και βαρήκο
ων στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, με 
τη δημοσιοποίηση των Σχολών κω
φών και Βαρυκόων στην Εκάλη. Μέ
σα στο '84 ιδρύεται η πρώτη στην Ελ
λάδα Σχολή Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και προγραμματίζεται η 
ίδρυση του πρώτου ειδικού κέντρου 
εκτύπωσης βιβλίων για τυφλούς. 

ΣΤΗ ΛΑΤΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
0 θεσμός της Λαϊκής Επιμόρφω

σης από θεσμός νεκρός και άγονος 
που ήταν απέκτησε νέο δυναμισμό και 
νέους στόχους με την κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ. 

Η λειτουργία του πριν προοριζόταν 
σε τομείς, όπως κοπτική, ραπτική, ξέ
νες γλώσσες, αφήνοντας ανεκμετάλ
λευτες τις δυνατότητες του ίδιου του 
θεσμού, διαιωνίζοντας ουσιαστικά τις 
υπάρχουσες κοινωνικές δομές και αν-
ηλήυ,εις. 

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με το 
νέο νόμο περί λειτουργίας του θεσμού 
(1982) έθεσε σαν πρωταρχικό στόχο 
τη σύνδεση της Λαϊκής Επιμόρφωσης 
με τα συγκεκριμένα προβλήματα κά
θε περιοχής για την επίτευξη παράλ

ληλης ανάπτυξης σ όλα τα επίπεδ 
(κοινωνικό, πολιτιστικό, οικονομικό). 
Για την πραγματοποίηση αυτού του 
στόχου, τα προγράμματα διευρύνθη
καν αγγίζοντας μια ποικιλία τομέων. 

D Βιοτεχνία, χειροτεχνία, ελεύθερα ε
παγγέλματα (βυρσοδευ,ία, ζωγραφική, 
γλυπτική). 

D Διατήρηση και ανάπτυξη παραδο
σιακών επαγγελμάτων (χτίσιμο παρα
δοσιακών σπιτιών, κατασκευές παρα
δοσιακών μουσικών οργάνων. κ.ά.). 

D Κατάρτιση και επανακατάρτιση στη 
γεωργική ή κτηνοτροφική παραγωγής 

D Στελέχη επιχειρήσεων (εμπορική 
αλληλογραφία, εκπαίδευση στελεχών 
συνεταιρισμών). 

D Παράλληλα, λειτουργούν ειδικά 
τμήματα για την εκμάθηση της ελλη
νικής γλώσσας από τους πολιτικούς 
πρόσφυγες. 

Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟ.Κ, εκτός 
από τη νέα διάσταση που έδωσε στο 
θεσμό της Λαϊκής Επιμόρφωσης, κα
τόρθωσε να δεκαπλασιάσ« σχεδόν τα 
ποσά που εγκρίθηκαν vta τον τομέα 
αυτό από το Κοινωνικό Ταμείο. 

Για την πραγματοποίηση των στό
χων της Λαϊκής Επιμόρφωσης έχουν 
ήδη διατεθεί 400 εκατομμύρια δρχ. 
το πρώτο τετράμηνο του 1984, που 

κατανεμήθηκαν στις Νομαρχιακές Ε
πιτροπές Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΝΕ-
ΛΕ), ενώ για όλο αυτό το χρόνο υπο
λογίζεται ότι θα κατανεμηθούν συνο
λικά ποσά άνω του 1 δις δρχ. 

ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
Με την Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ: 

• δόθηκε έμφαση στην επιμόρφωση 
και εξειδίκευση ανέργων νέων πτυ
χιούχων, 

• επιδιώχθηκε εξειδίκευση στελεχών 
φορέων (π.χ. ΔΕΗ, OTE). 

Πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώ
ρα 296 σεμινάρια διάρκειας 21.600 
ωρών με συμμετοχή 8.150 ατόμων. 
216 σεμινάρια από αυτά επιδοτήθη
καν. Σε σχέση με το 1981 τα επιδο

τούμενα σεμινάρια αυξήθηκαν κατά 
1.253% όσον αφορά στον αριθμό 
προγραμμάτων και κατά 2.340% ως 
προς τον αριθμό συμμετεχόντων. 

• δόθηκε έμφαση στην πληροφορι
κή και μικροηλεκτρονική και ήδη 
χρηματοδοτείται η κατασκευή σημαν-
πκού αριθμού συσκευών μικροηλε
κτρονικής τεχνολογίας. Αναπτύσσεται 
Τράπεζα Πληροφοριών με στοιχεία 
της ελληνικής βιομηχανίας. 

• προωθήθηκαν οι Μελέτες και Έ
ρευνες για αύξηση της αποδοτικότη
τας Οργανισμών, Συνεταιρισμών κ.λπ. 
με τη συμβολή στη Μηχανοργάνωση, 

• δημιουργήθηκαν 5 νέα παραρτή
ματα του ΕΛΚΕΠΑ (το 1981 υπήρχε 
μόνο το παράρτημα Θεσσαλονίκης). 

} 

Με συνέπεια και σωτό προγραμματισμό το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
κάνει πραγματικότητα όσα είχε υποσχεθεί: Οι ίσες 
ευκαιρίες στη μόρφωση, η παιδεία για όλο το λαό, 
η διαρκής εκπαίδευση, γίνονται μέρα με τη μέρα 
πράξη. Γι' αυτό ο λαός μας στηρίξει την Αλλαγή, 

αηφίζει το ΠΑ.ΣΟ.Κ., απομονώνει τα φαντάσματα του 
παρελθόντος, σφραγίζει οριστικά το παρελθόν 

και ανοίγει σίγουρο δρόμο για το μέλλον 
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