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Ο χρόνος των δευτερολογιών θα είναι κατά τον Κανονισμό, ο δε
Πρωθυπουργός μπορεί να τριτολογήσει για πέντε λεπτά σύμφωνα με τον
Κανονισμό.
Συμφωνείτε με όλα αυτά, κύριοι συνάδελφοι;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

(Απόστολος

Κακλαμάνης):

Ο

Πρόεδρος

της

Κυβερνήσεως κ. Κωνσταντίνος Σημίτης έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι Βουλευτές, με μεγάλη ικανοποίηση αποδέχθηκα την
πρόταση-πρόκληση της Νέας Δημοκρατίας για μια σε βάθος και σε έκταση
συζήτηση πάνω στην οικονομία.
Τον Οκτώβριο του 1993 αναλάβαμε την διακυβέρνηση της χώρας έπειτα
από τέσσερα χρόνια πολιτικής αστάθειας, κοινωνικής αναταραχής και
οικονομικής ύφεσης. Ο πληθωρισμός τότε ήταν τέσσερις φορές μεγαλύτερος
από τον σημερινό. Το δημόσιο χρέος είχε εκτοξευθεί από το 70% στο 112%
του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος το 1993. Μάλιστα, το οξύμωρο ήταν
ότι παρά τον φρενήρη δανεισμό οι εργαζόμενοι έχασαν συνολικά στα τέσσερα
αυτά χρόνια επί Νέας Δημοκρατίας το 12% του πραγματικού τους
εισοδήματος. Με λίγα λόγια, η χώρα βρισκόταν στο χείλος της οικονομικής
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κατάρρευσης.

Ήταν

το

παράδειγμα

προς

αποφυγή.

Η

Ελλάδα

χαρακτηριζόταν ως ο ασθενής της Ευρώπης που έπρεπε να εγκαταλείψει την
Ένωση.
Υπό αυτές τις δυσμενείς συνθήκες ξεκινήσαμε, εμείς το ΠΑ.ΣΟ.Κ., την
ανόρθωση του χώρου. Η πολιτική του Ανδρέα Παπανδρέου και στη συνέχεια
η πολιτική των κυβερνήσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. από το 1996 και μετά επέτυχαν να
ανατρέψουν τα δεδομένα, τις εκτιμήσεις και προβλέψεις και να εισαγάγουν την
Ελλάδα στην Ο.Ν.Ε.. Ο ασθενής της Ευρώπης που έπρεπε να εγκαταλείψει
την Ένωση έγινε ισότιμο μέλος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Η
Ελλάδα πορεύεται σήμερα στη διεθνή σκηνή με σταθερό βήμα, δίπλα σε
έντεκα άλλα ευρωπαϊκά κράτη.
Πολλοί σε αυτή την Αίθουσα επεχείρησαν να στήσουν φράγματα σε αυτή
τη διαδρομή. Αντιτάχθηκαν στην πολιτική μείωσης του πληθωρισμού, στην
πολιτική συγκράτησης των ελλειμμάτων. Ισχυρίστηκαν πως οι αποφάσεις μας
θα οδηγήσουν την χώρα σε παρατεταμένη ύφεση. Επέμεναν πως ο στόχος
της Ο.Ν.Ε. δεν θα πραγματοποιηθεί ποτέ. Προσπάθησαν να υπονομεύσουν
το έργο μας, για να επιβεβαιώσουν τις δικές τους προβλέψεις.
Ήταν όμως ο ελληνικός λαός ο οποίος σε κρίσιμες στιγμές ενίσχυσε και
στήριξε τις εθνικές επιλογές αυτής της Κυβέρνησης. Σε αυτή την Αίθουσα με
//
'/
/
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δύναμη, ωριμότητα και σταθερότητα, οι Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. έδωσαν
μάχες και νίκησαν. Αντιτταρήλθαν τις επιθέσεις και έπαιξαν κυρίαρχο ρόλο
στην επίτευξη του εθνικού στόχου. Σε αυτή την Αίθουσα, σε αντίθεση με
αντίστοιχες αίθουσες σε άλλες πρωτεύουσες, δεν επικράτησε συναίνεση
ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις. Επικράτησε όμως συναίνεση ανάμεσα στις
κοινωνικές δυνάμεις και αυτό ήταν τελικά που μέτρησε, αυτό ήταν τελικά που
εξέφρασε και εκφράζει το ΠΑ.ΣΟ.Κ.
(ΡΧ)

/<£=>

Σήμερα χάρη στις σαφείς και σταθερές επιλογές του ελληνικού λαού και
του ΠΑΣΟΚ^η Ελλάδα έχει κατορθώσει τα εξής: Για πρώτη φορά τα τελευταία
τριάντα πέντε χρόνια παρουσιάζει πλεονασματικό προϋπολογισμό. Για πρώτη
φορά τα τελευταία τριάντα χρόνια η οικονομία της χαρακτηρίζεται από
σταθερότητα, έχοντας πληθωρισμό 3% με περαιτέρω πτωτικές τάσεις. Για
πρώτη φορά παρουσιάζει για επτά συνεχή έτη ψηλό και σταθερά αυξανόμενο
ρυθμό ανάπτυξης, ο οποίος φέτος, όποια εκτίμηση και να γίνει για τις
επιπτώσεις της παγκόσμιας κρίσης,

θα είναι σε ύψος πρωτόγνωρο,

υψηλότερος από πέρσι.
Ποτέ στη μεταπολεμική ιστορία της η ελληνική επιχείρηση δεν είχε
μηδενικό συναλλαγματικό κίνδυνο, όπως έχει σήμερα μέσα στην ΟΝΕ. Ποτέ
στην ιστορία της χώρας δεν διατέθηκαν τόσοι πόροι για έργα, για επενδύσεις
που μειώνουν το κόστος, βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα σχεδόν κάθε
επιχειρηματικής δράσης και ωθούν την παραγωγικότητα της οικονομίας
συνολικά και αισθητά προς τα πάνω.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, διασφαλίζουμε την οικονομική σταθερότητα.
Προωθούμε έργα και μεταρρυθμίσεις. Κατακτούμε την κοινωνική σύγκλιση.
Αυτοί είναι οι τρεις άξονες της πολιτικής μας, τρεις στόχοι που συμπληρώνουν
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ο ένας τον άλλον, τρεις πολιτικές συνιστώσες που ενώνονται σε μία ενιαία
πολιτική συνισταμένη, σε μια δύναμη που ωθεί την Ελλάδα στο μέλλον.
Πιο συγκεκριμένα, πιο αναλυτικά με την αμείλικτη γλώσσα των αριθμών
που ζήτησε ο κ. Καραμανλής, διατηρούμε τον πληθωρισμό στο χαμηλότερο
επίπεδο των τελευταίων τριών δεκαετιών. Ο μέσος όρος του πληθωρισμού
στα έτη της Νέας Δημοκρατίας ήταν 17,5%. Ο μέσος όρος του πληθωρισμού
στα έτη 1994-2000 ήταν 6,3%. Σήμερα είναι στο 3% και αναμένεται να μειωθεί
περαιτέρω.
Μειώνουμε δραστικά το δημόσιο χρέος, ενώ στην περίοδο της Νέας
Δημοκρατίας το δημόσιο χρέος είχε εκτοξευθεί στο 112% του ΑΕΠ. Επί
ΠΑΣΟΚ άρχισε μία σταθερή αντίστροφη πορεία, μία συνεχής μείωση ως
ποσοστό

του

Ακαθάριστου

Εγχώριου

Προϊόντος,

που

πρόκειται

να

επιταχυνθεί τα επόμενα χρόνια.
Πετυχαίνουμε ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης μεγαλύτερους από τον
ευρωπαϊκό/όρο. Την περίοδο της Νέας Δημοκρατίας ο ρυθμός ανάπτυξης
ήταν κατά μέσον όρο 0,5%. Την περίοδο όμως του ΠΑΣΟΚ, από το 1994 έως
το 2000, ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν κατά μέσον όρο 3%, δηλαδή πέντε φορές
ψηλότερος. Φέτος, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ξεπεράσει τον περσινό
και τα επόμενα χρόνια να αυξηθεί ακόμα παραπάνω.
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Αυξάνουμε με γοργούς ρυθμούς τις επενδύσεις. Την περίοδο της Νέας
Δημοκρατίας οι επενδύσεις αυξάνονταν με ρυθμό 0,8% κατά μέσο όρο, μόλις
πάνω από το μηδέν. Όμως, την περίοδο 1994-2000 οι επενδύσεις αυξήθηκαν
με μέσο ρυθμό 6,6%, οκτώ φορές μεγαλύτερο. Φέτος ο ρυθμός αύξησης των
επενδύσεων θα είναι 12% περίπου και αναμένεται να αυξηθεί ακόμη
περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Η παραγωγικότητα που αυξάνει την
ανταγωνιστικότητα

των

επιχειρήσεων^ αλλά

κα

τα

εισοδήματα

των

εργαζομένων ήταν 0% στα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Αυξήθηκε το 19942000 με μέσο ρυθμό 2,1%. Τώρα, την τετραετία 2000-2004 αναμένεται να
ξεπεράσει το 3%.
Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν^ ότι την περίοδο της Νέας Δημοκρατίας τα
εισοδήματά τους μειώθηκαν σωρευτικά κατά 12%. Ανάμεσα στο 1994-2000 τα
πραγματικά τους εισοδήματα, αυτά τα οποία είχαν μειωθεί, αυξήθηκαν
σωρευτικά πάνω από το 18,5%. Αυτό δείχνει τη διαφορά.
(MB)
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Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν ακόμη ότι εττί Νέας Δημοκρατίας η οικονομία
αναπτυσσόταν με ρυθμό τέτοιο, ώστε να δημιουργεί κατά μέσο όρο δώδεκα
χιλιάδες θέσεις εργασίας το χρόνο. Από το ’94 έως το 2000 η οικονομία
αυξήθηκε με τέτοιο ρυθμό, ώστε να δημιουργεί τριάντα δύο χιλιάδες νέες
θέσεις εργασίας το χρόνο, τρεις φορές περισσότερο από την εποχή της Νέας
Δημοκρατίας και οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης που έχουμε τώρα δημιουργούν
τις συνθήκες, ώστε η ζήτηση εργασίας να είναι μεγαλύτερη από την
προσφορά. Το 2000, δείχνουν οι αριθμοί ότι φαίνεται ότι ξεκίνησε η
αντίστροφη πορεία, η πτώση της ανεργίας. Γι’ αυτό διασφαλίζουμε τη
σταθερότητα. Η σταθερότητα είναι εγγύηση της ανάπτυξης. Η ανάπτυξη είναι
προϋπόθεση της απασχόλησης.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πολλά άλλαξαν στην οικονομία. Η νέα γενιά
ενδεχομένως να μη θυμάται πως η δραχμή ήταν μονίμως σε κρίση, πως οι
προϋπολογισμοί δεν εκτελούνταν πως η λιτότητα απεικονιζόταν με μια
λουρίδα που διαρκώς έσφιγγε, πως διαρκώς οι τιμές εκτοξεύονταν. Αυτά δεν
συμβαίνουν σήμερα. Ανήκουν στο παρελθόν. Σήμερα η δραχμή δίνει τη θέση
της στο ευρώ. Όμως η σταθερότητα που εγγυάται η ΟΝΕ δεν υποκαθιστά την
πειθαρχία, τη σύνεση, τη σοβαρότητα, τον ορθολογισμό. Γι’ αυτό επιμένουμε
στο μακροπρόθεσμο σχεδίασμά. Έχουμε ένα μακροοικονομικό πρόγραμμα

ως το 2004. Μακροοικονομικό! Είναι το πρόγραμμα για την ανάπτυξη και τη
σταθερότητα που προβλέπει πλεονασματικούς προϋπολογισμούς, για να
επιτευχθεί περαιτέρω μείωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστού του
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Γιατί; Γιατί με τη μείωση του χρέους, που
είναι ανάγκη, μειώνεται και η επιβάρυνση των τόκων και εξοικονομούμε
πόρους γι’ αυτό που θέλουμε: Την κοινωνία της αλληλεγγύης και της συνοχής.
Για πρώτη φορά φέτος -γιατί δεν έχουμε πια τις δεσμεύσεις που είχαμε
τόσα χρόνια, γιατί ξεφύγαμε από αυτές τις δεσμεύσεις- προϋπολογίζουμε
δαπάνες για μια τριετία. Για πρώτη φορά καθορίζουμε τις ανάγκες μας.
Θέτουμε προτεραιότητες για τα επόμενα χρόνια.

Διασφαλίζουμε

την

ισορροπία στην κατανομή του δημοσίου χρήματος με ορίζοντα τριετίας.
Για πρώτη φορά εδραιώνεται μια νέα συνείδηση για την ορθή διοίκηση
των δημοσίων οικονομικών. Ήδη έχουμε πάρει τις πρώτες στρατηγικές
αποφάσεις. Οι προτεραιότητές μας ως το 2004 όσον αφορά τις δαπάνες είναι
η ανάπτυξη, το κοινωνικό κράτος και οι Ολυμπιακοί Αγώνες^για να αναδειχθεί
η Ελλάδα.
Γι’ αυτό το λόγο, γιατί θέλουμε προγραμματισμό για τριετία, ξεκινούμε και
τριετή προγράμματα ανά Υπουργείο. Τα χρόνια που έρχονται θέλουμε να
προωθήσουμε ιδίως το κοινωνικό κράτος, να περιορίσουμε τις ανισότητες, να

διαμορφώσουμε μια πιο δίκαιη κοινωνία -αυτό μας εκφράζει!- πάνω στη
σταθερότητα. Και αυτή η προσπάθεια ενός προϋπολογισμού τριετίας δείχνει
ακριβώς ότι θέλουμε να κάνουμε πραγματικότητα τους σχεδιασμούς μας, να
βάλουμε προτεραιότητες, να επισπεύσουμε τις δαπάνες σε κάποιους τομείς
και να τις αναβάλουμε σε άλλους. Δεν δείχνει αυτό «μαύρες τρύπες», όπως
κάποιοι έσπευσαν να ανακαλύψουν. Αυτή την κριτική την ακούσαμε και την
εποχή της σταθεροποίησης. Τα ίδια λόγια έλεγαν οι ίδιοι που πρωτοστάτησαν
στην αποσταθεροποίηση και την πραγματική απόκλιση, από αυτούς για τους
οποίους εφευρέθηκε ο όρος «μαύρη τρύπα». Γιατί ο όρος αυτός προέρχεται
από την τριετία ’90 με ’93. Ας το πάρουν είδηση! Η ελληνική οικονομία δεν
βρίσκεται στο ’92. Οι συμβολισμοί εκείνης της εποχής είναι συμβολισμοί για
μια πτωτική πορεία. Η ανοδική πορεία της ελληνικής οικονομίας δεν επιτρέπει
τέτοιους συμβολισμούς σήμερα.

(ΟΡ)
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Βουλευτές, είμαστε στην Ευρώπη.
Εφαρμόζουμε

έναν

ευρωπαϊκό

σχεδίασμά,

κερδίσαμε

σταθερότητα.

Διασφαλίζουμε τη σταθερότητα με διορατική πολιτική, συνεχή επαγρύπνηση
σωστές επιλογές, με τελικό αντικειμενικό σκοπό την κοινωνική σύγκλιση, την
πραγματική σύγκλιση με τις ευρωπαϊκές χώρες, το ίδιο επίπεδο χάρη στις
σωστές επιλογές του ελληνικού λαού και της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ η
Ελλάδα μπορεί σήμερα να ατενίζει το μέλλον με αυτοπεποίθηση και αυτό μας
παρέχει την δυνατότητα να προωθούμε με σταθερότητα έργα μακράς πνοής
και αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.
Ποια έργα, ποιες μεταρρυθμίσεις; Θα σταθώ σε μερικά.
Αυξάνουμε την απασχόληση, δεν συμβιβαζόμαστε με την ανεργία. Για
πρώτη φορά η ανεργία στην Ελλάδα μειώνεται, αντιστρέφεται η τάση, γίνεται
καθοδική. Το εθνικό σχέδιο δράσης για την απασχόληση συμβάλλει ενεργά
στο στόχο της δραστικής μείωσης της ανεργίας. Επενδύουμε πόρους ύψους
δύο τρισεκατομμυρίων δραχμών στο ανθρώπινο δυναμικό. Επενδύουμε
στους

ανθρώπους,

στην

απόκτηση

περισσοτέρων

δυνατοτήτων

και

μεγαλυτέρων ικανοτήτων εργασίας και δημιουργίας. Δίνουμε στους πολίτες τα
εφόδια για να πετύχουν. Κατακτούμε την κοινωνική σύγκλιση με κοινωνική
προστασία. Κατακτούμε την κοινωνική προστασία. Οι επενδύσεις στην
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κοινωνική ασφάλιση του προϋπολογισμού του 2001 αυξήθηκαν κατά 8,2%.Τι
θα πει αυτός ο αριθμός; Θα πει ότι ήταν η υψηλότερη αύξηση στον
προϋπολογισμό που υπήρχε. Πρέπει να θυμίσω ότι στα χρόνια της Νέας
Δημοκρατίας η Ελλάδα μείωσε τη δαπάνη για την κοινωνική προστασία κατά
4%. Ήταν η μόνη χώρα τότε που μείωσε την κοινωνική δαπάνη. Ανάμεσα στο
1994 και το 1998 η Ελλάδα αύξησε την κατά κεφαλήν δαπάνη για την
κοινωνική προστασία κατά 14%. Ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη κατά κεφαλή
αύξηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δείχνει την προσπάθειά μας.
Η κοινωνική πολιτική είναι η πρώτη προτεραιότητα της Κυβέρνησης του
ΠΑΣΟΚ για την τριετία 2002-2004. Η κοινωνική πολιτική είναι η υπογραφή
μας στο κοινωνικό συμβόλαιο που διασφαλίζει την πρόοδο και την ευημερία
στην Ελλάδα.
Εξαγγείλαμε πριν λίγες μέρες το δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης με
συγκεκριμένες δράσεις,

με συγκεκριμένους

πόρους.

Οκτακόσια

δέκα

δισεκατομμύρια δραχμές μέχρι το 2004. Υπήρχε άλλοτε στο τόπο μας ένα
τέτοιο πρόγραμμα; Όχι. Είναι πρώτη φορά που υπάρχει ένα τέτοιο συνολικό
συγκροτημένο πρόγραμμα με πόρους και κατευθύνσεις. Ήταν η προεκλογική
μας δέσμευση και αποδεικνύουμε ότι τιμάμε τις δεσμεύσεις μας, γιατί στο

κέντρο της πολιτικής μας είναι ο άνθρωπος, γιατί προτεραιότητα της πολιτικής
μας είναι η κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη.
Ήδη 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. Έχει μειωθεί η συνεισφορά
στα συνολικά έσοδα. Έχουν περισσότερο χρήμα. Το αφορολόγητο ποσό
εισοδήματος μισθωτών και συνταξιούχων αυξήθηκε στη δίκιά μας εποχή κατά
2,4 εκατομμύρια δραχμές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα μπορούσα να μιλήσω και για άλλα
θέματα αλλά δεν θέλω αυτή τη στιγμή γιατί πιστεύω ότι λόγω του
περιορισμένου χρόνου χρειάζεται να έρθω και σε ένα θέμα
απασχολεί την επικαιρότητα, το ασφαλιστικό.

το οποίο
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Γιατί προωθούμε την μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό; Προωθούμε τη
μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος, γιατί η εντολή που μας έδωσε ο
ελληνικός λαός το 2000 ήταν μια επιταγή, να δούμε έγκαιρα τα μεγάλα
προβλήματα των επόμενων ετών και να δώσουμε τη δική μας λύση στα
προβλήματα αυτά. Δεν θέλουμε να εθελοτυφλούμε. Η ανησυχία του κάθε
εργαζόμενου για τη σύνταξή του μετά το 2010 -γιατί από τότε προκύπτει το
πρόβλημα- εξ αιτίας μιας σημερινής ολιγωρίας αποτελεί για μας ένα κορυφαίο
θέμα. Θέλουμε συνθήκες εμπιστοσύνης στην κοινωνία μας, εμπιστοσύνης και
βεβαιότητας για το μέλλον, εμπιστοσύνη η οποία χρειάζεται για να στηριχθεί
από το λαό η διαδικασία της ανάπτυξής μας, για να είναι πειστική και εδώ και
στο εξωτερικό η διαδικασία της ανάπτυξης.
Τα σενάρια της αβεβαιότητας και της διαρκούς ανησυχίας, τα ζήσαμε στο
παρελθόν και είχαν καταλυτικά αρνητική συνέπεια στην κοινωνική συνοχή,
όπως και τις επιπτώσεις στην οικονομία, το σύρσιμο της οικονομίας, τις
επιπτώσεις στην πολιτική μας ζωή.
Εδώ, θέλω να τονίσω και πάλι το εξής: Συζητάμε για μετά τα επόμενα 10
περίπου χρόνια. Δεν διακυβεύεται μέχρι τότε η ισορροπία του ασφαλιστικού
συστήματος, όπως πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι οι συντάξεις, με το ρυθμό
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ανάπτυξης που υπάρχει, θα έχουν σημαντική αύξηση. Δεν διακυβεύεται η
πληρωμή τους. Το εγγυάται το κράτος.
Η Κυβέρνηση άνοιξε το θέμα με τη δημοσιοποίηση της μελέτης, τις
προτεινόμενες λύσεις και με αναφορά σε μέτρα που θα μπορούσαν να
συζητηθούν.

Υπήρξαν

κοινωνικές

αντιδράσεις. Δεν

μπορούμε

να

προχωρήσουμε σ’ ένα τέτοιο μεγάλο θέμα, χωρίς κλίμα ψυχραιμίας,
ειλικρίνειας, κοινωνικής συνοχής και συνεννόησης. Γι’ αυτό και αποσύραμε τις
προτάσεις αυτές, αναλαμβάνοντας τις δικές μας ευθύνες για το κρίσιμο αυτό
θέμα.
Θα μπορούσαμε να αναβάλουμε τη λύση του ασφαλιστικού, ώστε να
αποφύγουμε το πολιτικό κόστος, να σπρώξουμε για πιο πέρα τις όποιες
αντιδράσεις και το όποιο πολιτικό κόστος. Επειδή όμως έχουμε συναίσθηση
της ευθύνης που έχουμε απέναντι στον ελληνικό λαό, διαπιστώνουμε ότι
οποιαδήποτε καθυστέρηση συνεπάγεται πιο επώδυνα μέτρα αργότερα,
συνεπάγεται μεγαλύτερο φορτίο στις γενιές που έρχονται.

Εμείς δεν

δεχόμαστε την υπεκφυγή, την αναβολή, την μετάθεση των αναγκαίων
αλλαγών.
Η λύση όμως του ασφαλιστικού δεν καθορίζεται μόνο από το αν η
Κυβέρνηση αναλαμβάνει τις ευθύνες της. Καθορίζεται από το αν και τα άλλα
α
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κόμματα, οι συνδικαλιστικοί φορείς, οι παραγωγικοί και κοινωνικοί φορείς, η
κοινωνία η ίδια δέχονται να δουν κατάματα το πρόβλημα και να αναλάβουν τις
ευθύνες που τους αναλογούν. Γιατί χρειάζεται να δώσουμε από κοινού μια
απάντηση και κανείς δεν είναι έξω από το πρόβλημα και κανείς δεν είναι
ανεύθυνος απέναντι στο πρόβλημα.
Η αντιπολίτευση και ιδιαίτερα

η Αξιωματική Αντιπολίτευση τηρεί

αιδήμονα και υποκριτική σιωπή στο θέμα αυτό. Αναφέρονται σε μέτρα για το
δημογραφικό, στη μείωση της ανεργίας, στην κοινωνική ασφάλιση των
μεταναστών,

στην

αναδιάρθρωση

των ταμείων,

την

αξιοποίηση

της

περιουσίας και άλλα.
Όλα αυτά είναι υπεκφυγές, κατ’αρχάς, γιατί η πολιτική μας κινείται έτσι
και αλλιώς στην κατεύθυνση αυτή. Εμείς, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες
αυτές.

Η ανεργία μειώνεται,

οι

μετανάστες ενσωματώνονται όλο και

περισσότερο στις ρυθμίσεις που διέπουν το σύστημα κοινωνικής προστασίας.
Πήραμε μια σειρά από μέτρα γι’ αυτό το σκοπό.
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Η αναδιοργάνωση των ταμείων έχει ήδη προχωρήσει και πρέπει να
προχωρήσει περαιτέρω και το έχουμε πει. Με αυτά δεν εξαντλούμε το
πρόβλημα. Αν μπορούσαμε απλώς με τέτοιες αλλαγές να εξασφαλίσουμε την
ισορροπία του ασφαλιστικού συστήματος, δεν θα είχαμε κανένα λόγο να
μιλάμε για ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Αυτό αφορά την αιδήμονα σιωπή.
Είναι, όμως, και υποκριτική η σιωπή της Νέας Δημοκρατίας, γιατί βεβαίως ως
συνήθως άλλα πρεσβεύει από αυτά τα οποία λέει και αυτό φαίνεται από το
site της Νέας Δημοκρατίας στο διαδίκτυο για το ασφαλιστικό.
Καταθέτω το σχετικό έγγραφο, ώστε να μπορέσετε να το αναγνώσετε
και εσείς.
(Στο σημείο αυτό ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Σημίτης καταθέτει το
προαναφερθέν έγγραφο το οποίο έχει ως εξής:"

Υποστηρίζει μεταξύ άλλων αύξηση της μέσης ηλικίας συνταξιοδότησης,
μείωση του ύψους των συντάξεων.

Ο κ. Καραμανλής μας είπε ότι

απαγορεύεται συνταγματικά. Δεν το έλεγε στους συνεργάτες του προτού τα
γράψουν; Η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να θαυμάσει τη διγλωσσία και την
υποκρισία ενός κόμματος που

Εμπιστοσύνη του ελληνικού

λαού.
Ένα εθνικό θέμα, το ασφαλιστικό που αφορά δυόμισι δεκαετίες,
πολλές κομματικές ηγεσίες και πολλά κοινωνικά στρώματα, απαιτεί ευρύτερη
συνεννόηση και υπεύθυνη στάση απέναντι στους εργαζόμενους. Οι πολιτικές
και κοινωνικές δυνάμεις, οι συνδικαλιστικοί φορείς, οι παραγωγικοί φορείς
έχουν υποχρέωση να μην κλείσουν τα μάτια και να δεσμευθούν σε έναν κοινό
παρονομαστή, ότι ο καθένας με τον τρόπο του θα συμβάλει, ώστε να δοθεί
μια υπεύθυνη απάντηση σε ένα θέμα που είναι ταυτόχρονα βαθύτατα
κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό. ‘Ότι ο καθένας θα καταθέσει τις προτάσεις
του στη διαδικασία συνεννόησης που η Κυβέρνηση έχει ξεκινήσει.
Από το Βήμα αυτό της Βουλής καλώ όλους τους φορείς σε έναν
ανοικτό και ειλικρινή διάλογο εφ’ όλης της ύλης, χωρίς προαπαιτούμενα,
χωρίς υπεκφυγές. Η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας μας απαιτεί μια
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τέτοια διαδικασία από όλους μας. Εμείς αποδεχόμαστε την πρόκληση και
σύντομα όλοι θα κληθούν να καθορίσουν τη δική τους θέση. Η μεταρρύθμιση
αυτή θα κινηθεί όσον αφορά εμάς σε ορισμένες παροχές. Να μην
επιτρέψουμε να μετατραπεί η δημογραφική εξέλιξη σε μη αντιμετωπίσιμο
πρόβλημα για την κοινωνική ασφάλιση αύριο. Να μην επιτρέψουμε το γεγονός
ότι αυξάνονται οι συνταξιούχοι και μειώνονται οι εργαζόμενοι από μια στιγμή
και πέρα ραγδαία, ναι είναι ένα γεγονός που να μην μπορέσουμε να το
αντιμετωπίσουμε. Να υπάρξει κοινωνική δικαιοσύνη και να εξαλειφθούν
ανισότητες και αδικίες, γιατί το σύστημα είναι σε πάρα πολλά σημεία
κοινωνικά άδικο. Γιατί το σύστημα προέκυψε από πιέσεις, το σύστημα
προέκυψε από μία τακτική υπεκφυγής του πολιτικού κόστους. Το σύστημα
προέκυψε από πελατειακές αντιλήψεις. Να διασφαλισθούν όσοι πλησιάζουν
στη σύνταξη, γιατί έχουν δουλέψει. Να υπάρχει αλληλεγγύη ανάμεσα στις
γενιές, γιατί αυτοί οι οποίοι θα δουλέψουν τώρα και θα πάρουν μετά από 35
χρόνια τη σύνταξή τους, δεν μπορούν να μιλήσουν ακόμη. Να μην
υπονομεύσει το ασφαλιστικό την ανάπτυξη, στερώντας τις επενδύσεις από
πόρους που θα ενισχύουν την παραγωγική ικανότητα της οικονομίας και
αυξάνουν έτσι πολύ περισσότερο και τους μισθούς και τις συντάξεις, γιατί
αυτή είναι η προϋπόθεση για την ευημερία όλων. Να είναι εξασφαλισμένος ο

011_Μ 4/4 Σ/φος ΤΣΙΛΑΛΗ

Δ/φος ΛΑΓΟΝΙΚΑ 10/5/2001 ΑΗ0510Ρ6

δημόσιος χαρακτήρας του συστήματος που είναι μία κατάκτηση. Να υπάρξει
κρατική χρηματοδοτική στήριξη του συστήματος, ώστε να διασφαλισθεί ένα
ισχυρό κοινωνικό στοιχείο και η αναδιανομή του εισοδήματος. Αντικείμενο του
διαλόγου -και

το έχω πει επανειλημμένα- είναι και

χρηματοδότησης.
(ΚΑ)

η έκταση

της
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Και αν υπάρχουν αμφιβολίες γι' αυτά που θέλουμε να κάνουμε, αμφιβολίες οι
οποίες δημιουργούνται γιατί κάποιοι πιστεύουν ότι έχουμε πρόθεση να
κοροϊδέψουμε τον κόσμο. Ποιον κόσμο; Τον δικό μας κόσμο, γι'αυτόν που
παλέψαμε τόσα χρόνια κι αυτόν που οδηγήσαμε εδώ, ώστε να έχει
περισσότερο χρήμα, περισσότερη ευημερία;
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
Εμείς είμαστε η έκφρασή τους. Κι αν πηγαίνουμε καμία φορά έναν δρόμο ο
οποίος δημιουργεί την εντύπωση ότι πάμε λάθος, ότι δεν ανταποκρινόμαστε
στα συμφέροντά τους, γιατί θέλουμε μακροπρόθεσμα να δουλέψουμε και το
δείξαμε: Μέσα στα επτά χρόνια αλλάξαμε την όψη της Ελλάδας και μάλιστα
μέσα στα επόμενα επτά χρόνια θα αλλάξουμε πάλι την όψη της Ελλάδας.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
Στις τελικές νομοθετικές ρυθμίσεις θα υπάρχουν συγκεκριμένες και
δεσμευτικές αναφορές στη χρηματοδότηση για να μην υπάρχει καμία
αμφιβολία.
Ένα πράγμα δεν θέλουμε από τη διαδικασία του διαλόγου: Επίπλαστες
λύσεις, που να δίνουν την αίσθηση ότι λύνουν το πρόβλημα ενώ στην
πραγματικότητα θα το σπρώχνουν όλο και πιο πέρα.

Η σημερινή γενιά των εργαζομένων αποφασίζει για τις επόμενες γενιές.
Οι σημερινές αποφάσεις είναι η κληρονομιά μας στις επόμενες γενιές. Αυτές
όμως δεν είναι σήμερα εδώ και δεν έχουν φωνή. Εμείς όμως έχουμε ευθύνη
για τα παιδιά και τα εγγόνια μας.
Προσωπικά έχω ευθύνη και είμαι αποφασισμένος να προχωρήσω τη
μεταρρύθμιση, τη μεταρρύθμιση που χρειάζεται με στόχο ένα βιώσιμο, δίκαιο
και ισχυρό ασφαλιστικό σύστημα. Τη λύση θα τη βρούμε. Είμαστε ανοιχτοί σε
διάλογο με όλους για κάθε πτυχή του προβλήματος. Πρέπει να αποτρέψουμε
να μετατραπεί βαθμιαία το ασφαλιστικό σε βραχνά του κάθε Έλληνα
εργαζόμενου, του κάθε πολίτη, επειδή δεν αποφασίζουμε να λειτουργήσουμε
με την υπευθυνότητα που

απορρέει

από

το

ρόλο

μας.

Εμείς θα

δημιουργήσουμε συνθήκες εμπιστοσύνης, κοινωνικής ασφάλειας, ανάπτυξης
και δημιουργικότητας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ποια είναι η αντιπρόταση της Νέας
Δημοκρατίας, ποια είναι η δική της στρατηγική για τη χώρα;
Καταθέτω το επίσημο κείμενο της Νέας Δημοκρατίας για την οικονομία,
που παρουσιάζει η ίδια η Νέα Δημοκρατία στο Διαδίκτυο, στο δικό της site.

(Στο σημείο αυτό ο κύριος Πρωθυπουργός καταθέτει για τα Πρακτικά
τα προαναφερθέντα κείμενα, που έχουν ως εξής:
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Σας παραπέμπω ιδίως στις σελίδες 3, 4, 5, 6, 7 και 12 και θα σας
παρακαλέσω να διαβάσετε ιδίως τις σελίδες 3 και 12.
Η Νέα Δημοκρατία σε αυτό το κείμενο αποκηρύσσει την οικονομική
πολιτική της Κυβερνήσεως Μητσοτάκη. Η Νέα Δημοκρατία ισχυρίζεται σήμερα
στο επίσημο αυτό κείμενο(πως η σωστή οικονομική πολιτική ήταν αυτή που
ασκήθηκε από το 1960 μέχρι το 1980.
Να θυμηθούμε την οικονομική πολιτική ποιων και ποια ήταν. Ήταν η
20ετία των βασιλικών κυβερνήσεων. Ήταν η 20ετία των συνταγματαρχών.
Ήταν η 20ετία της αποτυχίας της χώρας να αντιμετωπίσει τη λαϊκή κρίση...
(Θόρυβος, φωνές από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Εσείς τα γράψατε. Γιατί φωνάζετε και ενοχλείτε τώρα; Εσείς τα γράψατε
και ελέγξτε τα. Το γράφει μέσα ρητά. Ήταν η 20ετία των θαλασσοδανείων, της
εγκατάλειψης της υπαίθρου, της μετανάστευσης, του αυταρχισμού. Δεν
υπήρχαν συνδικάτα. Αυτό θέλουν. Το γράφουν.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
(ΟΗ)
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Ήταν η εικοσαετία του αστυνομικού παρακράτους όπου η Αστυνομία
παρακολουθούσε φοιτητές, συνδικαλιστές, κόμματα και εμένα και τους άλλους
εδώ του ΠΑΣΟΚ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Ήταν η εικοσαετία της ανύπαρκτης κοινωνικής ασφάλισης. Είσθε νέοι και
ξεχνάτε ότι μετά τη μεταπολίτευση δεν υπήρχε ακόμη ΙΚΑ στις περισσότερες
περιοχές της χώρας και το ΠΑΣΟΚ επέκτεινε το ΙΚΑ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Είσθε νέοι και ξεχνάτε ότι δεν υπήρχε ασφάλιση του αγρότη και το
ΠΑΣΟΚ καθιέρωσε για πρώτη φορά ταμείο ασφάλισης του αγρότη.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Μάλιστα / '60 με '80 ήταν η εικοσαετία των προνομιούχων. Και είσθε
έκφραση των προνομιούχων από τον πρώτο μέχρί

πιο κάτω.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Μα, αν διαμαρτύρεσθε γιατί δεν στηρίζετε την πολιτική της Κυβερνήσεως
Μητσοτάκη;
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
/

Ανάμεσα λοιπόν στην εικοσαετία των βασιλικών κυβερνήσεων της
χούντας, ανάμεσα στην οικονομική αποτυχία των υποσχέσεων/ των νέων
ιδεών της τετραετίας του κ. Μητσοτάκη επιλέγετε εσείς-και απορεί κανένας-την
εικοσαετία

των

βασιλικών

κυβερνήσεων,

της

δικτατορίας

των

συνταγματαρχών, της αποτυχίας.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Επιλέγετε λοιπόν αυτή την εικοσαετία^ αυτή

την εποχή για να είναι

πρότυπό σας.' Πρότυπό σας για την οικονομία του 21ου αιώνα; Αυτές τις
απόψεις δημοσιεύετε, τις κατέθεσα και μπορείτε να τις διαβάσετε. Απ’ αυτές
τις ιδέες διακατέχεσθε.
Επειδή ξέρετε ότι η Κυβέρνηση Μητσοτάκη απέτυχε, επειδή ξέρετε ότι η
σημερινή Κυβέρνηση πέτυχε και το δείχνουν αυτό οι αριθμοί,

εσείς σε

αδιέξοδο οικονομικό, σε αδιέξοδο πολιτικό, σε αδιέξοδο κρίσης αποδέχεσθε
κάτι το απαράδεκτο. Βυθίζεσθε στην ιστορία σας, προχωράτε στον 21° αιώνα
με τα μάτια στραμμένα στο '60 στο ' 65 , στο ' 67.
Ο ελληνικός λαός δεν σας ακολουθεί. Ο ελληνικός λαός και η Κυβέρνηση του

ΠΑΣΟΚ κοιτάζουμε μπροστά, κοιτάζουμε το μέλλον.

^6
Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές η Ελλάδα έχει ακόμα πολλές προσδοκίες
να εκπληρώσει. Έχουμε συναίσθηση των ορίων μας, έχουμε όμως πίστη και
στις δυνατότητές μας. Η Ελλάδα απέκτησε και πάλι πίστη στον εαυτό της.
Με συγχωρείτε/ επειδή κάνατε έτσι κάποιο θόρυβο ' θέλω εδώ να κάνω
μια παρένθεση. Κατέθεσα δύο κείμενα. Το πρώτο κείμενο αφορά το site, την
ιστοσελίδα της Νέας Δημοκρατίας για το ασφαλιστικό. Επειδή δείχνετε έτσι
όλοι βέβαιοι και κάνετε σχόλια, θέλω να σας πληροφορήσω ότι σήμερα το
πρωί αυτό το τμήμα του κειμένου αποσύρθηκε. Εκεί φαίνεται η υποκρισία
σας
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Γιατί

αποσύρθηκε;

Εγώ

λέω

κάτι

απλό.

Ο

υποκριτής

όταν

αποκαλύπτεται κρύπτεται.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)

Κάνω δε και μια πρόβλεψη. Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και οι

υπεύθυνοι των οικονομικών αύριο θα αποσύρουν και την ιστοσελίδα για την
οικονομία και θα προσπαθήσουν να μπαλώσουν τα πράγματα.
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Ας έλθω στο τέλος.
Έχουμε χρέος να μεταβάλουμε την αισιοδοξία την οποία ενέττνευσε η
επιτυχία της ΟΝΕ σε ώριμη θετική εργασία για τη βελτίωση της ζωής μας.
Έχουμε χρέος να συμπληρώσουμε την οικονομική νίκη με κοινωνική πρόοδο.
Κάναμε εντυπωσιακά άλματα, αλλά ξεκινήσαμε από πολύ χαμηλά.
Τα δύο τελευταία χρόνια οι οικονομικοί δείκτες δείχνουν ότι είμαστε μία
αναπτυγμένη ευρωπαϊκή χώρα. Όμως δεν θα μπορούσαμε μέσα σε δύο
χρόνια να έχουμε οικοδομήσει αυτά που οικοδόμησαν ευρωπαϊκές χώρες οι
οποίες είναι αναπτυγμένες τα τελευταία 20, 30 ή 40 χρόνια. Γι’αυτό υπάρχει
αρκετή δουλειά μπροστά μας. Υπάρχει αρκετό έδαφος για να καλυφθεί και θα
καλυφθεί.
Η επανάσταση του '21 δεν τελείωσε με την πρώτη σφαίρα. Ο αγώνας για
τη δημοκρατία δεν κερώθηκε σε μία μέρα. Οι μεγάλοι στόχοι, όπως η
αναπτυγμένη Ελλάδα, η Ελλάδα στο ίδιο επίπεδο με τις άλλες ευρωπαϊκές
χώρες προσεγγίζονται βήμα προς βήμα διαρκώς κερδίζοντας έδαφος,
διαρκώς σημειώνοντας πρόοδο.
Πριν πέντε χρονιαζόταν ανέλαβα Πρωθυπουργός^θέσαμε μεγάλους και
δύσκολους στόχους. Πολλοί αμφέβαλαν ότι θα τους πετύχουμε, αλλά

V
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πετύχαμε. Από τότε σε όλη την Ελλάδα, στους Έλληνες που έχω συναντήσει
έχω δει τη δύναμη, την πίστη, τη μαχητικότητα και την αισιοδοξία.
Μέσα στη δίνη και στο μόχθο της καθημερινότητας ίσως μας διαφεύγει
πως το σήμερα αποτελεί μία νέα υπόσχεση, ένα νέο ορίζοντα για την Ελλάδα,
την Ελλάδα χώρα αναπτυγμένη με ισχυρή κοινωνία και οικονομία, με νέες
δυνατότητες.
Πολλοί μας αναγνωρίζουν ως τίτλο την ένταξή μας στην ΟΝΕ. Θέλω να
πω με σαφήνεια και με δύναμη, δεν μας αρκεί. Στόχος μας είναι να είμαστε
εμείς που θα υλοποιήσουμε ένα σχέδιο για μία Ελλάδα κοινωνικής
δικαιοσύνης και προόδου, μία Ελλάδα ανάπτυξης και ευημερίας, ανθρωπιάς
και αλληλεγγύης, μία Ελλάδα ψηλά στην κοινωνία των ευρωπαϊκών κρατών.
Και αυτό το όραμα θα γίνει πράξη, από εμάς, από το ΠΑΣΟΚ και όλους τους
Έλληνες.
(Όρθιοι

οι

Βουλευτές

του

ΠΑΣΟΚ

χειροκροτούν

ζωηρά

και

παρατεταμένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
τη συνεδρίασή μας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ για τα
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Επομένως, ένα συμπέρασμα που εμείς συστήνουμε στους εργαζόμενους
να βγάλουν, είναι ότι το πρόβλημα δεν είναι να διαλέξουν ποιο από τα δύο
κόμματα είναι φερέγγυο σ’ αυτή την πολιτική. Και τα δύο, στον ένα ή στον
άλλο βαθμό, είναι πολύ φερέγγυα για τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου. Το
θέμα είναι ποια πολιτική είναι φερέγγυα για τα συμφέροντα των εργαζομένων.
Δεν θα παρασυρθώ σε εκλογολογία αυτή τη στιγμή.
Αλλά και ένα άλλο σχόλιο,

κύριε Πρωθυπουργέ, είναι ότι στην

προσπάθειά σας να ασκήσετε κριτική στη Νέα Δημοκρατία, παρουσιάσατε τα
πράγματα, τουλάχιστον εγώ έτσι το κατάλαβα, λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία
αφαιρούσε, στερούσε τον ελληνικό λαό. Η Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ χάριζε.
Τίποτε δεν χαρίστηκε σ’ αυτό τον τόπο δίχως σκληρούς αγώνες. Αν
θέλετε, δείχνετε και τη νοοτροπία σας, η οποία είναι αναπόσπαστα δεμένη με
την στρατηγική σας. Ο λαός είναι στο περιθώριο. Ο ένας αφαιρεί, ο άλλος
χαρίζει. Ο ένας υπόσχεται, ο άλλος πραγματοποιεί. Καλά, αυτός ο λαός δεν
έχει καμία παρουσία όλα αυτά τα χρόνια; Τίποτα δεν έκανε; Δεν άσκησε καμία
πίεση; Δεν διεκδίκησε; Δεν απέσπασε;
Εν πάση περιπτώσει, δεν θα περίμενα...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ^^ΗΜ^ΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Αυτά είναι
δικά σας, κυρία Παπαρήγα. Εγώ δεν χρησιμοποίησα αυτές τις λέξεις.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, ακόυσα με ττροσοχή τους συναδέλφους που μίλησαν και
πιστεύω ότι ήταν πάντα στ: ίδιο μοτίβο, το γνωστό μοτίβο.
Ο ‘Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο κ. Καραμανλής, έπαιξε
πάλι το ρόλο της Κασσάνδρας.

Καταστροφή οικονομική, καταστροφή

πολιτική, η Κυβέρνηση σε αδιέξοδο. Και αυτό έχει επαναληφθεί πολλές φορές.
Σας αναφέρω από τα πολλά τα οποία θα μπορούσα να ανασύρω το τι
είπε όταν έγινε η ένταξη της δραχμής στο μηχανισμό των συναλλαγματικών
ισοτιμιών. Διαβάζω από την αγόρευσή του στην Κεντρική Επιτροπή του
Κόμματος στις 20 Μαρτίου 1998: «Η υποτίμηση πριν από οτιδήποτε άλλο
είναι η επίσημη ομολογία αποτυχίας και χρεοκοπίας της πολιτικής και κυρίως
της οικονομικής πολιτικής του κ. Σημίτη».
Θέλω εδώ να διευκρινίσω τρία απλά πράγματα, τρεις παραμέτρους
που θα τις χαρακτήριζα τα τρία μεγάλα κυβερνητικά ψέματα:
Το πρώτο μεγάλο ψέμα είναι ότι η πολιτική της υποτίμησης είναι μία
πολιτική την οποία εγνώριζε, προετοίμαζε,

σχεδίαζε και εξετέτεσε

η

Κυβέρνηση. Αυτό είναι ψευδέστατο. Η υποτίμηση επεβλήθη από την
καταρράκωση της εφαρμοζομένης πολιτικής και τη δραματικά κλιμακούμενη
πίεση των ξένων χρηματαγορών.

Το δεύτερο ψέμα είναι ότι η πολιτική της υποτίμησης οδηγεί πιο κοντά
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση,

πιο κοντά προς την Οικονομική και

Νομισματική Ένωση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι άμεσες συνέπειες της
υποτίμησης θα είναι η απομάκρυνση από το στόχο.
Το τρίτο ψέμα είναι ότι η υποτίμηση είναι η επιτυχία της χώρας μας στη
λογική ότι η Ελλάδα εντάσσεται στο μηχανισμό των συναλλαγματικών
ισοτιμιών.
Η αλήθεια είναι ότι όχι μονάχα δεν είναι εθνική επιτυχία, αλλά είναι και
απόδειξη της μη ύπαρξης καν πολιτικής.
Ας πάρω πολύ πιο πρόσφατα,-επειδή αναφέρθηκε χάυ στην ομιλία του
Xcu στα δημόσια έργοτ-τα όσα είπε για το αεροδρόμιο. Είναι πολλά, αλλά θα
πάρω ένα απόσπασμα: «Τεράστιο πρόβλημα υπάρχει από τις προσβάσεις.
Και σε όλα αυτά δεν υπάρχει ούτε είσοδος ούτε έξοδος από το αεροδρόμιο.
Γίνεται τώρα λόγος για δήθεν express δρομολόγια λεωφορείων. Και
από πού θα περνούν αυτά. Από τον αέρα; Είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει
κυκλοφοριακό χάος. Είναι βέβαιο ότι οι πολίτες θα ταλαιπωρηθούν. Ο μέσος
όρος πρόσβασης στο αεροδρόμιο θα προσεγγίζει τις δύο ώρες.»
Θέλω να θυμίσω ότι για το Β' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης είχε πει ότι
δεν θα αξιοποιηθούν οι πόροι, θα χαθούν.^αι δεν χάθηκε ούτε δραχμή.

Για το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης είπε ότι δεν θα υπάρξει καθόλου
και εν συνεχεία ότι θα είναι περιορισμένα τα κονδύλια. Γνωρίζουμε ότι πήραμε
και πόρους που δεν είχαμε πάρει άλλη φορά και ότι θα έχουμε το μεγαλύτερο
αναπτυξιακό πρόγραμμα μέχρι το 2006 που είχε ποτέ η χώρα. Το ποιος λέει
ψέματα κρίνεται από την εξέλιξη. Θα αποδειχθεί, λοιπόν και αύριο ποιος λέει
ψέματα. Θα αποδειχθεί ποιος είναι ειλικρινής και ποιος είναι εκείνος ο οποίος
κυνηγά το βραχυπρόθεσμο πολιτικό όφελος κοντόφθαλμα, γιατί δεν έχει
ευθύνη.
Ακόυσα και από άλλους συναδέλφους και από τον κ. Κωνσταντόπουλο
ότι επέρχεται καταστροφή.
Τί_
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μπορώ εγώ να λέω ότι δεν επέρχεται
καταστροφή. Ας πάρουμε λοιπόν τι λένε οι τρίτοι. Ας πάρουμε το Ο.Ο.Σ.Α.. Ο
Ο.Ο.Σ.Α. στην τελευταία έκθεση λέει τα εξής: Τα τελευταία δέκα χρόνια, τα
βασικά μακροοικονομικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας έχουν βελτιωθεί
πολύ σημαντικά.
Στο πρώτο μισό της δεκαετίας του ’90 η ανάπτυξη ήταν από τις
χαμηλότερες στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. και το βιοτικό επίπεδο έπεφτε σε σχέση
με το μέσο επίπεδο των χωρών του Οργανισμού. Η πολιτική της Νέας
Δημοκρατίας! Η δραστηριότητα παρεμποδιζόταν από αχαλίνωτο πληθωρισμό
κλπ.
Με τους φορείς της οικονομικής πολιτικής -η Κυβέρνηση δηλαδή αυτήνα θέτουν ως στόχο την είσοδο στην Ο.Ν.Ε. έγινε μία ουσιαστική πολιτική
προσπάθεια, που διατηρήθηκε για πολλά χρόνια, και οι μακροοικονομικές
ισορροπίες ετέθησαν υπό έλεγχο. Αυτό βελτίωσε σημαντικά τις επιδόσεις της
οικονομίας, με αποτέλεσμα ο στόχος της ένταξης στην Ο.Ν.Ε. να γίνει
πραγματικότητα.
Εξαπατήσαμε τον Ο.Ο.Σ.Α., εξαπατήσαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση,
εξαπατήσαμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εξαπατήσαμε το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο; Όλοι αυτοί είναι αφελείς και δεν βλέπουν τι συμβαίνει;

Βεβαίως και δεν είναι αφελείς. Κάποιοι άλλοι είναι αφελείς, γιατί επιμένουν να
βάζουν τα προβλήματα σε λάθος βάση και αντί να δείχνουν μπροστά, θέλουν
πάντα να δείχνουν πίσω.
Ας έρθω τώρα και σε αυτό που λέχθηκε για χρέη, για μαύρες τρύπες.
Μαύρες τρύπες δεν υπάρχουν! Μαύρη τρύπα υπήρχε το 1993, όταν ανέλαβε
η νέα Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και παρέδωσε η Κυβέρνηση της Νέας
Δημοκρατίας ένα τεράστιο

κενό εσόδων. Το έλλειμμα από 6% του

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος ανήλθε αμέσως στο 12% του Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊόντος. Τα χρέη τα οποία αναφέρουν οι ομιλούντες, είτε είναι
ανύπαρκτα είτε είναι υποχρεώσεις του ελληνικού δημοσίου καταγεγραμμένες
σε συμβάσεις κυρωμένες από τη Βουλή και δημοσιευμένες.
Τι υπάρχει στην προσπάθεια παραπλάνησης; Υπάρχει μία εσκεμμένη
σύγχυση. Εσκεμμένη! Διότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ στον
Προϋπολογισμό εγγράφονται μόνο τρέχουσες και έσοδα, μισθοί, συντάξεις,
επιχορηγήσεις, φόροι, εισφορές, έσοδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά
εγγράφονται στον Προϋπολογισμό: δαπάνες και έσοδα! Δαπάνες και έσοδα
κεφαλαιακών μεταβιβάσεων που αφορούν αγορά ή πώληση δημόσιας
περιουσίας καταγράφονται απευθείας στο Δημόσιο Χρέος.

2 /f Δύο λογαριασμοί λοιπόν υπάρχουν: ο ένας του Προϋπολογισμού, που
είναι όλα τα τρέχοντα και εκείνος ο λογαριασμός που δείχνει τις κεφαλαιακές
επενδύσεις που κάνει το Δημόσιο, για να αγοράσει εξοπλισμούς, για να
πραγματοποιήσει ορισμένες κοινωνικοποιήσεις, κεφαλαιακές μεταφορές, αυτά
εγγράφονται στο Δημόσιο Χρέος. Όλα όμως καταγράφονται είτε στον
Προϋπολογισμό της Γενικής Κυβέρνησης είτε απευθείας στο Δημόσιο Χρέος
με τους κανόνες της EUROSTAT που είναι ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Και αυτοί οι εθνικοί λογαριασμοί ελέγχονται συστηματικά από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο πολυμερούς εποπτείας, καθώς και από
τους άλλους οργανισμούς.
Ο πίνακας της Τράπεζας της Ελλάδος, που ανέφερε ο κ. Καραμανλής,
δημοσιεύεται

ανελλιπώς

όχι

για πρώτη

φορά

σήμερα.

Δημοσιεύεται

ανελλιπώς από πολλά χρόνια: από το 1996. Και δείχνει τι ισχύει σε ταμειακή
βάση. Όλα αυτά τα οποία λέμε εμείς, είναι σε εθνικολογιστική βάση, όπως το
επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το επιβάλλουν οι διεθνείς οργανισμοί,
όπως το επιβάλλουν οι τράπεζες του εξωτερικού. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία
πρόθεση να αποκρύψουμε το οτιδήποτε. Προς τι; Εμείς θέλουμε να λέμε την
αλήθεια.
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Ακούμε κιόλας από τη Νέα Δημοκρατία ότι υπάρχει ένα φιλολαϊκό της
πρόσωπο. Εγώ όμως λέω ότι, όπως φάνηκε από την υποκριτική περίπτωση
για το ασφαλιστικό σύστημα, το πρόσωπο είναι προσωπείο, είναι χαλκευμένο.
θέλω να ρωτήσω -γιατί πολλά λέγονται- ποιος αύξησε τις αγροτικές συντάξεις
-διακόσιες δέκα χιλιάδες το χρόνο ήταν το 1993- σε επτακόσιες ογδόντα
χιλιάδες δραχμές σήμερα και για οκτακόσιες χιλιάδες αγρότες; Ποιος θέσπισε
το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που σήμερα φθάνει στις τετρακόσιες
χιλιάδες δραχμές το χρόνο για τριακόσιες πενήντα χιλιάδες οικογένειες; Ποιος
αύξησε τα αφορολόγητα όρια και τα αφορολόγητα όρια για παιδιά; Ποιος
επιδότησε την εργατική εισφορά στο Ι.Κ.Α. για εργαζόμενους με το κατώτατο
ημερομίσθιο; Ποιος αύξησε τις κοινωνικές δαπάνες, όπως ανέφερα, από το
22,3% που είχαν πέσει κοντά στο 26%; Ποιος δαπανά σήμερα περί τα δέκα
τρισεκατομμύρια δραχμές για την κοινωνική πολιτική; Ποιος σχεδίασε για
πρώτη φορά ένα δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης;
Την απάντηση τη γνωρίζει κάθε Έλληνας πολίτης; Αυτές οι κυβερνήσεις
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. έκαναν όλα αυτά. Όπως γνωρίζει πολύ καλά τι πρέπει να
θυμάται και να συγκρίνει. Το παρελθόν και την παραπλανητική ρητορεία, η
οποία άλλα λέει τώρα και άλλα κάνει, όταν έρχεται στην εξουσία. Και το ότι
κάνει άλλα φαίνεται από την ιστοσελίδα της Νέας Δημοκρατίας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε μία
μεγάλη πολιτική ευθύνη απέναντι στην Ελλάδα και τους Έλληνες. Εμείς
θεωρούμε ότι χρειάζεται υψηλή αίσθηση πολιτικής ευθύνης απέναντι στους
πολίτες. Αυτό μας δίνει κύρος. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. κατακτά την εμπιστοσύνη του
ελληνικού λαού και κερδίζει τις εκλογικές αναμετρήσεις, γιατί δεν εξαναγκάζει
τους Έλληνες πολίτες να πληρώσουν το οικονομικό κόστος του πολιτικού
κόστους.
Γνωρίζουμε όλοι πως το κοινωνικό κόστος της μη μεταρρύθμισης -και το
έδειξαν το χρόνια αυτά- όταν

κανείς

κάθεται,

δεν αντιμετωπίζει

τα

προβλήματα, τα αφήνει να σέρνονται και έρχονται μετά υπό μορφήν
καταιγίδος, αυτό το κόστος είναι πολλαπλάσιο για τον ελληνικό λαό από το
κόστος της μεταρρύθμισης. Η Ελλάδα δεν μπορεί να πληρώσει το κόστος της
μη μεταρρύθμισης. Δεν θέλει να το πληρώσει και δεν πρέπει να το πληρώσει!
Τα προβλήματα της ανθρώπινης ζωής και του πολίτη είναι στο επίκεντρο
του ενδιαφέροντος μας. Και είπα και στην πρωτολογία μου ότι θέλουμε να
καταπιαστούμε με αυτά τα προβλήματα με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχουν
πραγματικές απαντήσεις και όχι απαντήσεις οι οποίες δείχνουν μεν ότι
λύθηκαν τα θέματα, αλλά δεν λύνονται.
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Και ασφαλώς δεν διεκδικούμε το αλάθητο. Και προτάσεις οι οποίες δεν
ανταποκρίνονται στα πράγματα γίνονται και προτάσεις δεν λαμβάνουν υπόψη
όλα τα δεδομένα και προτάσεις οι οποίες θέλουν περισσότερο βάσανο. Και γι'
αυτό από την αρχή και στο θέμα της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης είχα τονίσει
ότι θα πρέπει οι όποιες αποφάσεις να είναι αποτέλεσμα διαλόγου για όλα τα
θέματα. Και αυτό το «για όλα τα θέματα» το είχα πει εξαρχής.
Και επαναλαμβάνω ότι καλώ σε διάλογο όλους για όλα τα θέματα. Το
ΠΑ.ΣΟ.Κ. μελετά και συμβάλλει στο διάλογο. Η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν
υπάρχει για να διατάζει την κοινωνία ή για να αποκοιμίζει την κοινωνία. Η
Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. υπάρχει για να συνεργάζεται και για να εκφράζει
την κοινωνία, για να διασφαλίζει και να προασπίζεται τα πραγματικά και τα
μακροχρόνια συμφέροντα της ελληνικής κοινωνίας με ειλικρίνεια, ευθύνη και
σοβαρότητα.
(Παρατεταμένα χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος ΚακΑαμάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
έχω την τιμή

να

ανακοινώσω

στο

Σώμα

ότι

τη

συνεδρίασή

μας

παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία δεκαοκτώ μαθητές και τρεις
δάσκαλοι από το Δημοτικό Σχολείο Δοξάτου Δράμας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

(Πρόεδρος

της

Νέας

Δημοκρατίας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούσαμε πολλά από τον
Πρωθυπουργό σήμερα και στην αρχική του εισήγηση και στη δευτερολογία.
Επί της ουσίας όμως, δεν ακούσαμε τίποτα. Και αυτό έχει σημασία. Αφού δεν
ακούτε εμάς, να πάτε να πείσετε εσείς το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος
που βλέπει ότι τα ελλείμματα για το 2000 της ελληνικής κυβέρνησης είναι
περισσότερα από τετραπλάσια απ’ αυτά που προβλέπετε εσείς. Είναι αυτό
κυβερνητική αξιοπιστία ή δεν είναι; Δείχνει ότι μαγειρεύετε τα στοιχεία ή δεν το
δείχνει;
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Δεν ξέρετε
να διαβάζετε τους αριθμούς.

)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας):
Σας

παρακαλώ,

κύριε

Σημίτη.

Εγώ

δεν

καταλαβαίνω;

Εσείς

δεν

καταλαβαίνετε. Και φαίνεται ότι δεν καταλαβαίνετε πολύ σημαντικά πράγματα,
αλλά θα τα ακούσετε στη συνέχεια, γιατί επιμένετε στην οξύτητα.
Είπατε ότι δεν υπάρχουν κρυφά κυβερνητικά χρέη. Ξανακαταθέτω τον
κατάλογο για να τα δείτε καλά και αν δεν μπορείτε εσείς, να βάλετε κάποιον
από τους Υπουργούς σας να απολογηθεί γι’ αυτά.

Αλλά να προχωρήσω και ένα βήμα παραπάνω. Αφού όλα έγιναν τόσο
κακά σε εκείνη την τριετία, γιατί προσπαθείτε κακέκτυπα να ακολουθήσετε τις
κατευθύνσεις, τις επιλογές που έκανε με την πολιτική της η Νέα Δημοκρατία;
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Και επειδή σας αρέσει να συγκρίνετε αριθμούς να θυμίσω μόνο έναν. Η
κυβέρνηση Ζολώτα κατέφυγε σε δανεισμό, για να εξασφαλίσει την πληρωμή
μισθών και συντάξεων για τον επόμενο μήνα.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Ποιος φταίει για όλα αυτά; Η τριετία της Νέας Δημοκρατίας; Επιτέλους
ντροπή και αισχύνη σ’ αυτή την Αίθουσα!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΗΜΙΤΗΣ

(Πρόεδρος

της

Κυβέρνησης):

Η

κυβέρνηση του ’89.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαυάνης): Παρακαλώ όχι διακοπές.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας):
Ξαναγυρνάτε και στη δευτερολογία σας για να καλύψετε τη γύμνια της
πολιτικής σας, την αδυναμία να αναφερθείτε στα πραγματικά προβλήματα τη
κοινωνίας, στην ανεργία, τη φτώχεια, για να καλύψετε την πλήρη αδυναμία
σας να βρείτε στοιχειώδη ψήγματα αξιοπιστίας για το ασφαλιστικό. Και μιλάτε

