
δημιουργεί ευημερία και πρόοδο. Που διασφαλίζει την 

Ισχυρή Ελλάδα μέσα στην ΟΝΕ.

Η Ισχυρή Κοινωνία είναι η δύναμη που θα κάνει την 

Ελλάδα να κερδίσει το ιστορικό στοίχημα, να σπάσει 
τον ιστορικό κύκλο «ακμής και παρακμής» και να

σταθεί ψηλά στην Κοινωνία των ευρωπαϊκών κρατών.

Πώς χτίζουμε την Ισχυρή Κοινωνία;

Με σχέδιο, με πόρους, με συμπαράταξη της κοινωνίας 

αλλά και με αγώνα, με αντιπαράθεση, με ρήξεις. Με το να 

χτίζουμε το καινούργιο στη θέση του παλιού. Η ισχυρή 

κοινωνία δεν δημιουργείται αν διστάζουμε μπροστά σε 

αντιδράσεις, επιζητούμε συνεχώς χειροκροτήματα, 

φοβόμαστε τις φωνές του κατεστημένου, και τις 

συντεχνιακές αντιλήψεις ξεπερασμένων εποχών.

Η ισχυρή κοινωνία χτίζεται παντού όπου δουλεύουμε 

και δημιουργούμε.
Χτίζεται στον αγώνα για μείωση της ανεργίας και 
αύξηση της απασχόλησης.

Από το 1993 ως το 2000 δημιουργήσαμε 226.000 νέες 

θέσεις εργασίας. Από τον Απρίλιο του 2000 ως σήμερα:

ίο



Καταργώντας τις συνταξιοδοτικές εισφορές αυξήσαμε το 

εισόδημά των μισθωτών που πληρώνονται με το ελάχιστο 

ημερομίσθιο κατά 140.000 δραχμές το χρόνο. Μειώσαμε 

τον εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας από 40 σε 38 ώρες για 

τις επιχειρήσεις που το επιλέγουν με την συμφωνία των 

εργαζομένων. Καθιερώσαμε επίδομα 48.000 το μήνα επί 

1 έτος στους μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 45 ετών και 

άνω, οι οποίοι έχουν οικογενειακό εισόδημα μέχρι 1 εκατ. 

δρχ. Με το πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας του ΟΑΕΔ 

επιδοτούμε 45.000 νέες θέσεις εργασίας. Η κάθε θέση 

εργασίας επιδοτείται με 110-154.000 δρχ. το μήνα συν 

ΙΚΑ. Επιδοτούμε με 360.000 δραχμές το χρόνο κάθε θέση 

μερικής απασχόλησης που προσφέρεται σε άνεργο. 

Αυξήσαμε το επίδομα ανεργίας κατά 112.000 δραχμές το 

χρόνο για 240.000 ανέργους. Προωθούμε την διοικητική 

αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ. Σχεδιάζουμε τοπικές 

παρεμβάσεις μείωσης της ανεργίας και ατομικά σχέδια 

δράσης για κάθε άνεργο. Δημιουργούμε Κέντρα 

Προώθησης Απασχόλησης σε όλη την Ελλάδα. Ήταν 

28 στο τέλος του 1999. Σήμερα λειτουργούν 50 τέτοια 

κέντρα. Ως το 2004 θα λειτουργήσουν 80 τέτοια 

κέντρα. Ως το 2006 επενδύουμε 2.140 δισεκατομμύρια 

στο ανθρώπινο δυναμικό. Στην κατάρτιση και εκπαίδευση. 

Πρόκειται για την μεγαλύτερη σε έκταση επένδυση στον 

τομέα αυτό που θα έχει γνωρίσει η χώρα. Κι αυτό



σημαίνει μόνο για τα επόμενα τρία χρόνια:
εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

Αποτέλεσμα της πολιτικής μας: Η ανεργία μειώνεται!
Σύμφωνα με τα τελευταία αναλυτικά στοιχεία από τα μέσα 

του 2000 η ανεργία μειώνεται.

Η Ισχυρή Κοινωνία χτίζεται στις αίθουσες διδασκαλίας
σε όλη την Ελλάδα. Θέλουμε πολίτες φορείς της νέας 

γνώσης, πολίτες με εφόδια να σταθούν στο νέο 

περιβάλλον, πολίτες με κριτική άποψη για το σήμερα και 

το αύριο της ελληνικής κοινωνίας.

Σήμερα αναλογούν κατά μέσο όρο περίπου 14 μαθητές 

ανά εκπαιδευτικό στα δημοτικά σχολεία και περίπου 12 

μαθητές ανά εκπαιδευτικό στα γυμνάσια και τα λύκεια. Στα 

αστικά κέντρα η συντριπτική πλειοψηφία των αιθουσών 

διδασκαλίας έχει κάτω από 23 μαθητές. Ο αριθμός αυτός 

θα μειωθεί κι άλλο γιατί στα επόμενα δύο έτη 

προσλαμβάνονται 10.400 μόνιμοι εκπαιδευτικοί. 

Παράλληλα οργανώνουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα 

επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Ως σήμερα έχουν 

συμμετάσχει σε προγράμματα επιμόρφωσης 11.000 

εκπαιδευτικοί. Στα επόμενα δύο χρόνια θα ακολουθήσουν

75.000 εκπαιδευτικοί. Η ένταξη των νέων τεχνολογιών



στα σχολεία βρίσκεται σε εξέλιξη. Πάνω από το 50% των 

γυμνασίων έχει ήδη συνδεθεί με το Διαδίκτυο.

Προωθούμε την διεύρυνση των γνώσεων του ενήλικου 

τμήματος του πληθυσμού: Η ανωτατοποίηση των ΤΕΙ 

ψηφίστηκε, η αξιολόγηση ξεκινά -  όπως ακριβώς έγινε σε 

ολόκληρη την Ευρώπη.

Στον προϋπολογισμό του 2001 -τον προϋπολογισμό που 

καταγγέλλει η Αντιπολίτευση- αυξάνουμε τις επενδύσεις 

στην Εκπαίδευση κατά 8,3% σε σχέση με το 2000. 

Συνεχίζουμε στον ίδιο δρόμο: Η Ελλάδα, μέρα με τη 

μέρα κερδίζει με το σπαθί της το στοίχημα της 

γνώσης.

Η Ισχυρή Κοινωνία χτίζεται στην κοινωνική ασφάλιση, 
στην ασφάλεια των ηλικιωμένων απέναντι στο 

μέλλον.

Χρηματοδοτούμε τις εισφορές για θεμελίωση 

συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε άνδρες άνω των 60 ετών 

και γυναίκες άνω των 55 ετών. Για τους 800.000 

συνταξιούχους του ΟΓΑ: Ένα ζευγάρι συνταξιούχων 

αγροτών χωρίς παιδιά παίρνει σύνταξη από 110.000 ως

215.000 το μήνα. Η μέση αύξηση των συντάξεων για το



2001 υπολογίζεται σε 21,1%. Το Δεκέμβρη του 1992 επί 
Νέας Δημοκρατίας η κατώτατη αγροτική σύνταξη ήταν
13.000 δραχμές με πληθωρισμό 15%. Σήμερα η 

κατώτατη αγροτική σύνταξη είναι 48.000 δραχμές με 

πληθωρισμό της τάξεως του 3%. Μεταξύ 1990 και 1993 

οι συνταξιούχοι έχασαν το 5,2% του πραγματικού τους 

εισοδήματος. Από το 1993 ως σήμερα αυξήσαμε το 

πραγματικό εισόδημα των συνταξιούχων κατά 2,1% το 

χρόνο κατά μέσο όρο. Το 2000 απαλλάχτηκαν οι 

συντάξεις μέχρι ποσού 120.000 δραχμών από την ειδική 

εισφορά του Νόμου της Νέας Δημοκρατίας. Από 1/1/2001 

η κατώτατη σύνταξη του ΙΚΑ συμπεριλαμβανομένου 

του ΕΚΑΣ αυξήθηκε από 138.000 δραχμές σε 152.000 

δραχμές. Για το 2001 το κράτος επιδοτεί τις συντάξεις με 

2,5 τρις δραχμές - το οποίο αποτελεί το 45% του συνόλου 

των συντάξεων που καταβάλλονται στη χώρα μας. Στον 

προϋπολογισμό του 2001 - στον προϋπολογισμό που 

καταγγέλλει η Αντιπολίτευση -  αυξάνουμε τους πόρους 

που κατευθύνονται στην κοινωνική ασφάλιση κατά 8,2% 

σε σχέση με το 2000.

Η Ισχυρή Κοινωνία χτίζεται στην Κοινωνική 

Αλληλεγγύη.



Οι πόροι που κατευθύνονταν στο κοινωνικό κράτος ως 

ποσοστού του ΑΕΠ ήταν το 1993 κάτω του μέσου όρου 

των 5 χωρών του Νότου της ΕΕ. Το 1998 ξεπέρασαν τον 

μέσο όρο των 5 χωρών του Νότου φθάνοντας στο 24,5% 

του ΑΕΠ.

Η πραγματική αύξηση των αμοιβών εργασίας είναι κατά 

μέσο όρο της τάξεως του 2,2% το χρόνο ανάμεσα στο 

1994 και το 2001. Διαδέχτηκε την πραγματική μείωση των 

αμοιβών εργασίας της τάξης του 3,3% χρόνο που συνέβη 

μεταξύ 1990 και 1993.

Οι φόροι τους οποίους καταβάλλουν οι μισθωτοί και οι 

συνταξιούχοι με εισόδημα κάτω των 7,5 εκατομμυρίων 

δραχμών αντιπροσωπεύουν μόλις το 3,7% των συνολικών 

φορολογικών εσόδων. Το αφορολόγητο ποσό 

εισοδήματος μισθωτών και συνταξιούχων αυξήθηκε στα 

2,4 εκατομμύρια δραχμές.

Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης αυξήθηκε κατά
112.000 δραχμές το χρόνο για το 2001 φθάνοντας το 

ποσό των 406.000 δραχμών το χρόνο. Από το ΕΚΑΣ 

ωφελούνται περίπου 350.000 συνταξιούχοι με 

χαμηλές συντάξεις.



Το Δίκτυο για την Κοινωνική Αλληλεγγύη χρηματοδοτείται 

με 810 δισεκατομμύρια για τα επόμενα τρία χρόνια. Θα 

ενισχύσει οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα. Αναφέρω 

ενδεικτικά: Οι οικογένειες με παιδί από 6 ως 16 ετών θα 

ενισχυθούν για κάθε παιδί με 100.000 δραχμές το χρόνο 

όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι 1 εκατ. 

Οι οικογένειες που κατοικούν μόνιμα σε μειονεκτικές 

περιοχές θα ενισχυθούν με ένα ποσό μεταξύ 100 και 200 

χιλιάδες δραχμές το χρόνο.

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Θα μπορούσα να αναφερθώ και σε πολλούς άλλους 

τομείς όπως την υγεία, την ασφάλεια, την περιφερειακή 

ανάπτυξη. Δεν αρκεί ο χρόνος.

Τα παραπάνω παραδείγματα από ορισμένους τομείς είναι 

και η απάντησή μου σε όσους προσπαθούν να μας 

ενοχοποιήσουν, ότι δεν έγιναν αρκετά και δεν προσέξαμε 

το κοινωνικό πρόσωπο της κυβέρνησης. Και αρκετά 

έγιναν και προσέξαμε το κοινωνικό πρόσωπο της 

κυβέρνησης. Δεν φτάνουν βέβαια. Πρέπει να γίνουν και 

άλλα. Αυτός είναι ο στόχος μας. Δείξαμε έμπρακτα, ότι 

μπορούμε ταυτόχρονα να προωθήσουμε ανάπτυξη και 

κοινωνική πολιτική. Και θα συνεχίσουμε.


