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αναφερθώ σε ένα κορυφαίο, κατά τη γνώμη μου, θέμα που α
φορά την ποιότητα του δημοκρατικού μας πολιτεύματος: στις 
σχέσεις που διαμορφώνονται ανάμεσα στην πολιτική εξουσία 
και την οικονομική εξουσία. Οι σχέσεις αυτές προσδιορίζουν σε 
πολύ μεγάλο βαθμό την ποιότητα της δημοκρατίας στη χώρα 
μας. Οι πολίτες της χώρας απαιτούν οι σχέσεις αυτές να είναι 
διαφανείς. Απαιτούν την ύπαρξη κανόνων, που θα τις προσδιο
ρίζουν.

Είναι φανερό ότι η περίοδος που ζούμε σήμερα χαρακτηρίζε
τα ι όχι μόνον από τη συνεχώς αυξανόμενη οικονομική συσσώ
ρευση, αλλά και από την προσπάθεια επιβολής και επηρεασμού 
της πολιτικής από την οικονομική εξουσία. Οφείλουμε όλοι σή
μερα αντί να εξορκίζουμε τη διαπλοκή και να καλλιεργούμε τη 
διαπλοκολογία, από κοινού να συζητήσουμε και να αποφασί
σουμε τα μέτρα εκείνα που θα θωρακίσουν αποτελεσματικά την 
πολιτική εξουσία.

Έχω κατ’ επανάληψη τονίσει ότι η σημαία της διαπλοκολογί- 
ας δεν είναι μόνον ευκαιριακή σημαία, αλλά πολύ περισσότερο 
οδηγεί στην απαξίωση της πολιτικής και των πολιτικών. Η απα
ξίωση της πολιτικής ηγεσίας την αποδυναμώνει απέναντι στις 
πιέσεις, που ασκούν τα οικονομικά συμφέροντα και κατεστημέ
να.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χρειαζόμαστε ισχυρή πολιτική 
ηγεσία. Χρειαζόμαστε πολιτικούς με κύρος και κοινωνική κατα
ξίωση. Δεν δικαιούται κανείς στο όνομα μικροκομματικών και μι
κροπολιτικών σκοπιμοτήτων να υπονομεύει το κύρος και την 
ποιότητα του δημοκρατικού μας πολιτεύματος.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ο
μιλίας της κυρίας Υπουργού)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης) : Κυρία Υπουργέ, σας 
παρακαλώ να κλείσετε. Περιμένει να μιλήσει και ο Πρόεδρος 
της Νέας Δημοκρατίας.

ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης) : Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.

Το πρόβλημα αυτό δεν αφορά μόνο το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και την Κυ
βέρνηση, αλλά το σύνολο του πολιτικού κόσμου της χώρας 
μας. Όπως γνωρίζετε, πριν λίγες μέρες με εντολή του Πρωθυ
πουργού πήρα την πρωτοβουλία να ανοίξω το διάλογο, που α
φορά τη χρηματοδότηση, τον έλεγχο και τη δημοσιότητα των 
οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων. Η συ
ζήτηση αρχίζει στις 11 Ιανουάριου και από την αντίδραση που 
είδα, θεωρώ ότι στο θέμα αυτό θα υπάρξουν μεγάλες συμφωνί
ες και συγκλίσεις και οι Έλληνες πολίτες θα κρίνουν την προ
σπάθεια αυτή.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πολιτική μας στρέφεται στο 
αύριο. Δεν λησμονούμε το χθες, αλλά εμείς στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. επεν
δύουμε στο αύριο, επενδύουμε στα νιάτα αυτής της χώρας, ε
πενδύουμε στον άνθρωπο, στον πολίτη, που θέλει να έχει λόγο 
για τη διαμόρφωση της ζωής του.

Καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για να παραδώσουμε 
στις επόμενες γενιές ένα σίγουρο και σταθερό μέλλον, ένα μέλ
λον ίσων ευκαιριών. Οι προκλήσεις που ανοίγονται μπροστά 
μας είναι τεράστιες. Οι μήνες που έρχονται είναι κρίσιμοι. Η Ελ
λάδα βαδίζει για πρώτη φορά τη λεωφόρο της Ενωμένης Ευρώ
πης ισότιμη με τους εταίρους.

Πρέπει να δουλέψουμε, πρέπει να οργανωθούμε, πρέπει να 
αναπτυχθούμε, πρέπει να βαδίσουμε πιο γρήγορα από τους υ
πόλοιπους.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης): Καλώς, κυρία Υ
πουργέ.

ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης): Και είμαστε αποφασισμένοι ε
μείς να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας. Και ο Προϋπολογισμός 
του 2001 είναι ένας φιλόδοξος προϋπολογισμός, είναι ένας 
προϋπολογισμός στραμμένος στο αύριο ...

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Καλά εντάξει, φτάνει!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης): Παρακαλώ. Παρα

καλώ!
ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης): ... γ ι’ αυτό και σας καλώ να τον 
ψηφίσετε.

Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης): Παρακαλώ. Να εί- 

σθε ιπποτικότεροι με τις κυρίες!
Εσείς εκεί ιππότης της Ρόδου, κύριε Παυλίδη, πρέπει να φέ- 

ρεσθε και ιπποτικώς εδώ στις κυρίες!
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Μα, κουράστηκε η κυρία Υπουρ

γός. Να ξεκουρασθεί λίγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης): Ο Αρχηγός της Α

ξιωματικής Αντιπολιτεύσεως, Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατί
ας, ο κ. Κώστας Καραμανλής έχει το λόγο.

(Ζωηρά χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημο
κρατίας)

Εγκρίνουν από πριν αυτά που θα πείτε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ( Πρόεδρος της Νέας Δη - 

μοκρατίας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είμαστε όλοι συ
γκλονισμένοι από τις εικόνες φρίκης και αγριότητας που είδαμε 
τις τελευταίες ημέρες να εκτυλίσσονται στην Τουρκία. Και το 
λέω αυτό γιατί είναι προφανές ότι είναι μακρύς ο δρόμος και 
πολλά τα ερωτηματικά για το κατά πόσον υπάρχει διάθεση στη 
χώρα αυτή πράγματι να προχωρήσει στο δρόμο του εκδημο
κρατισμού και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ει
κόνες που συγκλόνισαν την κοινή γνώμη όλου του κόσμου.

Μαθαίνω τώρα ότι μετά από αρκετές μέρες και την πίεση ό
λων των πτερύγων της Βουλής, η Κυβέρνηση μπλόκαρε έναν ε- 
πιμέρους χρηματοδοτικό κανονισμό για την Τουρκία. Επιτέ
λους!

Όμως οφείλω να πω ότι μακάρι, κύριοι της Κυβέρνησης, να 
είχατε την ίδια ευαισθησία στο Ελσίνκι και μακάρι να είχατε την 
ίδια ευαισθησία στη διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης.

Δεν είναι η ώρα να αναπτύξουμε διά μακράν αυτά τα θέματα. 
Όμως, οφείλετε να καταλάβετε ότι είναι χρέος σας και χρέος ό
λων μας να μάθουμε να απαιτούμε και να επιβάλλουμε ότι μία 
χώρα που θέλει να έχει ευρωπαϊκή πορεία και να είναι υποψή
φια προς ένταξη κάποτε πρέπει να μάθει να φέρεται ως ευρω
παϊκή χώρα και προς όλους τους γείτονές της. Αυτό είναι το ε
λάχιστο.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα μας αντιμετωπίζει σή

μερα μεγάλες προκλήσεις, νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και δη
μιουργίας, αλλά και καινούριους κινδύνους για τον άνθρωπο, 
για την κοινωνία, για τη δημοκρατία.

Είναι πρώτα απ' όλα η παγκοσμιοποίηση του οικονομικού συ
στήματος και η πρόκληση της κοινωνίας των πληροφοριών. Εί
ναι η εντός ΟΝΕ εποχή και οι νέες δυνατότητες που παρέχει. Εί
ναι η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων.

Πιστεύουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα που χρειάζεται για να 
κατακτήσουμε τη νέα εποχή. Είμαστε σε θέση να ανοίξουμε νέ
ους δρόμους σε χώρους, που δεν έχουμε αξιοποιήσει μέχρι τώ
ρα.

Ανάμεσα στους νέους κινδύνους ξεχωρίζουν: Για την κοινωνί
α, η διεύρυνση του χάσματος πλουσίων και φτωχών, η επέκτα
ση της φτώχειας, η έκρηξη της ανεργίας. Γ ια τον άνθρωπο, η 
καταστροφή και η μόλυνση του περιβάλλοντος, που απειλεί την 
ίδια τη ζωή. Για τη δημοκρατία, η διαπλοκή και όχι η διαπλοκο- 
λογία, όπως λέτε, κύριοι της Κυβέρνησης. Η διαπλοκή που ε
κτρέπει τη λήψη αποφάσεων σε εξωθεσμικά παράκεντρα και 
φαλκιδεύει τη λαϊκή κυριαρχία.

Υποχρεούμαστε για όλα αυτά να νοιαστούμε, να αντισταθού- 
με, να μην υποκύψουμε.

Ολοκληρώνουμε σήμερα τη συζήτηση του πρώτου προϋπο
λογισμού της εντός ΟΝΕ εποχής και αντιμετωπίζουμε την οικο
νομική πραγματικότητα μιας νέας εποχής. Αλλάξαμε αιώνα, και
ρός να αλλάξουμε και πρακτικές. Γ Γ αυτό το πρώτο που θέλω 
να καταθέσω είναι η έντονη διαφωνία μας για την ταυτόχρονη 
συζήτηση του Απολογισμού και του Προϋπολογισμού.

Καταθέσαμε εδώ και καιρό πρόταση διαχωρισμού και ουσια
στικής αναβάθμισης της διαδικασίας. Πιστεύουμε ότι δεν είναι 
δυνατόν, σε ό,τι αφορά τον Απολογισμό να διαπιστώνονται πα
ρανομίες, παρατυπίες, φαινόμενα κατάχρησης της εξουσίας και



να τα προσπερνούμε, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Είναι ανά
γκη να υπάρχει ουσιαστική συζήτηση, να εντοπίζονται οι ευθύ
νης και να αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για τα μέτρα που α
παιτούνται.

Ζητούμε ταυτόχρονα, σε ό,τι αφορά τη συζήτηση του Προϋ
πολογισμού, να υιοθετηθούν διαδικασίες που να επιτρέπουν γό
νιμη σύνθεση εκτιμήσεων, προτάσεων και ιδεών. Οι μονόλογοι 
κωφών, που δεν έχουν κανένα πρακτικό αποτέλεσμα δεν ταιριά
ζουν, ειδικά στο ξεκίνημα ενός νέου αιώνα.

Η κατάρτιση του Προϋπολογισμού πρέπει να προβλέπει έ
γκαιρη συζήτηση σε διαδοχικές φάσεις, ώστε να εξασφαλίζεται 
η αξιοποίηση κάθε εποικοδομητικής πρότασης.

Εμείς κάναμε φέτος μια νέα αρχή επικοινωνίας με τους εκ
προσώπους των κοινωνικών φορέων. Ανταποκρίθηκαν όλοι 
στην πρόσκλησή μας και ανέπτυξαν τις απόψεις τους στην Κοι
νοβουλευτική μας Ομάδα. Θέλω και από εδώ να τους ευχαρι
στήσω δημόσια, όπως βεβαίως και τους εκπροσώπους της 
ΚΕΔΚΕ και της ΕΝΑΕ, με τους οποίους επίσης είχαμε μια πολύ 
γόνιμη συζήτηση για τα μεγάλα προβλήματα της αυτοδιοίκη
σης, που είναι προϋπόθεση για την πρόοδο της πατρίδας μας, 
της αυτοδιοίκησης όμως που μονίμως εξαπατάται και παραγκω
νίζεται.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προεκλογικά η Κυβέρνηση 
ταύτιζε την ονομαστική με την πραγματική οικονομική σύγκλιση 
και ισχυριζόταν ότι μόνο η ίδια μπορούσε να διαπραγματευτεί 
την ένταξη στην ΟΝΕ. Μετεκλογικά θεωρούσε και πρόβαλλε, 
ως μέγιστο πλεονέκτημά της τη συνέχεια. Κάθε καλόπιστος πο
λίτης φανταζόταν πως αν μη τ ι άλλο ήταν έτοιμη για την επόμε
νη ημέρα, ότι είχε κάποιο πρόγραμμα να εφαρμόσει, ότι ήξερε 
τέλος πάντων τ ι θα κάνει με την εξουσία, για τη διατήρηση της 
οποίας δεν δίστασε να επιστρατεύσει καθεστωτικές πρακτικές, 
διαπλεκόμενες σχέσεις και αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις. Για- 
τ ί αυτό είναι η αλήθεια.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Είχαμε πει από καιρό πως η μεγάλη πρόκληση για τη χώρα 

δεν ήταν η ΟΝΕ, αλλά η εντός ΟΝΕ εποχή. Στην πρόκληση αυ
τή η Κυβέρνηση παρέλυσε, ακινητοποιήθηκε. Φτάνοντας στο 
στόχο της ΟΝΕ εξάντλησε τις δυνάμεις της και είναι φανερό ό
τ ι δεν μπορεί πια να τραβήξει μπροστά. Ό ,τι είχε να δώσει το έ
δωσε.

Ως χθες μπορεί να διερωτώνταν πολλοί αν η Κυβέρνηση έχει 
όραμα για την ελληνική κοινωνία, την οικονομία, την πατρίδα 
μας γενικότερα, αν έχει στρατηγική για την πορεία της χώρας 
σταν νέο αιώνα, αν υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στους λόγους 
και στα έργα της.

Σήμερα ξεκάθαρα προβάλλει η αλήθεια. Απλά εκτελεί εντο
λές, απλώς προσπαθεί να διαχειριστεί. Την είχαμε προειδοποιή
σει με εποικοδομητική διάθεση, την είχαμε καλέσει να μη μετα
θέτει τα προβλήματα στο μέλλον, την ενθαρρύναμε να τολμήσει 
τις αλλαγές που απαιτούνται. Απέρριπτε συλλήβδην τις προτά
σεις νόμων που καταθέταμε. Απαντούσε αρνητικά σε κάθε εισή
γησή μας, μας συκοφαντούσε όταν μιλούσαμε για την απόστα
ση ονομαστικής και πραγματικής σύγκλισης. Ισχυριζόταν πως 
αποτελούν γκρίζα προπαγάνδα οι επισημάνσεις μας για το κρά
τος, για τις υπηρεσίες υγείας και παιδείας, για τις περιφερεια
κές και κοινωνικές ανισότητες, για την έξαρση της ανεργίας.

Τώρα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ομολογεί την πραγματικότη
τα και ζητά άλλα δέκα χρόνια θυσίες. Λέει κορυφαίος Υπουρ
γός: “Έξι χρόνια στην εξουσία πετύχαμε την ονομαστική, αλλά 
μείναμε πίσω στην πραγματική σύγκλιση. Κακά τα ψέματα”. 
Κραυγαλέα δηλαδή αυτοδιάψευση και απόλυτη ακινησία, από
δειξη ότι η Κυβέρνηση αυτή δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει στρα
τηγική, δεν έχει όραμα για τη νέα εποχή, δεν έχει όραμα για τον 
άνθρωπο, δεν έχει όραμα για τη νέα γενιά.

Για όλα αυτά έχετε βαρύτατη ευθύνη, κύριε Υπουργέ. Πόσα 
χρόνια σας λέγαμε να αποκρατικοποιήσετε την Ολυμπιακή; Πό
σα χρόνια σας λέμε ότι τα προγράμματα της δήθεν εξυγίανσης 
τελικά θα βουλιάξουν την εταιρεία; Πόσα δισεκατομμύρια χάθη
καν; Πόσο χαμηλά οδηγήσατε την εμπορική της αξία;

Τώρα ομολογείτε αδιέξοδο. Τώρα τρέχετε και δεν φτάνετε. 
Αναζητάτε αγοραστές και δεν βρίσκετε. Υποτίθεται ότι το ισχυ

ρό όπλο σας ήταν η διαχειριστική σας ικανότητα. Αν σας λέγα
με ότι ο τόπος δεν κυβερνάται καλά και ότι αυτό είναι αναμφι
σβήτητο και το βιώνουν καθημερινά οι πολίτες, θα μας αποκα- 
λούσατε μηδενιστές. Ε, το λέει, λοιπόν, σήμερα πρώην Υπουρ
γός σας και το ξέρει πολύ καλά, γιατί το ξέρει από μέσα.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση συντηρεί εκείνο 
το οποίο την ώρα της μεγάλης τραγωδίας του “Σάμινα” ο ίδιος 
ο Πρωθυπουργός ονόμασε “άλλη Ελλάδα”. Αυτή την άλλη Ελ
λάδα βιώνουν καθημερινά οι πολίτες σε ό,τι αφορά την παιδεί
α, την υγεία, την εγκληματικότητα, την κρατική ανικανότητα, τη 
διαφθορά. Αυτή την άλλη Ελλάδα βιώνουν εγκαταλελειμμένοι οι 
αγρότες μας, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι χαμηλόμισθοι, 
αλλά και οι πατεράδες μας, η τρίτη ηλικία. Αυτή την άλλη Ελλά
δα την ξέρουν πολύ καλά τα δυόμισι εκατομμύρια Έλληνες, 
που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Κυρίως όμως την ξέ
ρουν οι στρατιές των ανέργων. Σήμερα κάθε οικογένεια συντη
ρεί έναν άνεργο.

Κοινωνική αδικία. Αγγίζει κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο. Καιρός 
να αγγίξει και την Κυβέρνηση το πρόβλημα.

Μιλάτε με αυταρέσκεια, ικανοποίηση και αλαζονεία για φοβε
ρά οικονομικά επιτεύγματα. Δεν ακούσαμε όμως τ ι απαντάτε 
στους νέους, που δεν βλέπουν καμία προοπτική. Ό τι ευημε- 
ρούν οι αριθμοί, απαντάτε; Ό τι δεν ξέρουμε την αλήθεια; Ό τι 
αυτοί φταίνε για την άλλη Ελλάδα; Όχι, λοιπόν. Αυτή η άλλη Ελ
λάδα είναι ο καθρέφτης της δικής σας Κυβέρνησης και οι ευθύ
νες είναι τεράστιες γ ι’ αυτό, κύριε Σημίτη.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημακρατίας)
Η αλήθεια είναι ότι η Κυβέρνηση έχει συμβιβαστεί με τη γκρί

ζα πραγματικότητα της ανεργίας, της ανισότητας, της υποβαθ
μισμένης υγείας, της ανεπαρκούς παιδείας, της αυξανόμενης ε
γκληματικότητας. Η αλήθεια είναι ότι η Κυβέρνηση έχει ταυτι- 
σθεί με καθεστωτικές πρακτικές. Συντηρείται από το κατεστη
μένο και το συντηρεί. Είναι Κυβέρνηση της στασιμότητας και 
της συντήρησης. Κατ’ εξοχήν αρμόδια Υπουργός σας δηλώνει 
τώρα ότι συμφωνεί με τη διαπίστωση ότι διανύουμε μία γκρίζα 
πραγματικότητα. Αυτό ακριβώς είναι και το χρώμα του Προϋπο
λογισμού σας.

Και κάτι ακόμα: Αν σας λέγαμε εμείς ότι η Κυβέρνησή σας 
δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα, θα μας αποκαλούσατε 
άδικους και υπερβολικούς. Το διατυμπανίζει ωστόσο αυτές τις 
μέρες πρώην Υπουργός σας. Εμείς, λέει, δεν έχουμε επαφή με 
την πραγματικότητα, ο κόσμος όμως έχει. Κι έτσι είναι, αυτή εί
ναι η αλήθεια. Ο κόσμος ξέρει την πραγματικότητα, γιατί τη βιώ- 
νει.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Ζει ξανά την ακρίβεια, αφού η κατάσταση στην αγορά έχει ξε- 

φύγει από κάθε έλεγχο. Συνειδητοποιεί ότι απέναντι του έχει μί
α συντηρητική, άτολμη και κουρασμένη Κυβέρνηση, μια Κυβέρ
νηση αιχμάλωτη σε διαπλεκόμενες σχέσεις, με οργανωμένα 
συμφέροντα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και η πραγματικό
τητα αυτή είναι τελικά απειλή για την ίδια τη δημοκρατία. Αφο
ρά όμως και την οικονομία, την κοινωνία, τον πολίτη, τον κάθε 
πολίτη.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η διαπλοκή μιας ντουζίνας, μι- 
σής ντουζίνας κρατικοδίαιτων επιχειρηματιών με την ομάδα που 
νέμεται την εξουσία, πλήττει το δημόσιο συμφέρον, υπονομεύ
ει τον υγιή ανταγωνισμό και τελικά αποβαίνει και σε βάρος της 
αναπτυξιακής διαδικασίας. Γνωρίσαμε το μένος τους προεκλο
γικά και δεχόμαστε και κτυπήματα μετεκλογικά. Ο πανικός που 
κατέβαλε τους διαπλεκόμενους συμμάχους σας μπροστά στο 
43%, δεν κρύβεται. Δεν πρόκειται όμως να τους βγει σε καλό.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Ο κόσμος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταλαβαίνει πολύ 

περισσότερα απ’ ό,τι κάποιοι φαντάζονται. Ακόμα και ο Πρωθυ
πουργός που μέχρι χθες προσποιούνταν πως δεν έβλεπε τίπο
τε, έφτασε στο σημείο την 1η Δεκεμβρίου, πρόσφατα, να ισχυ
ρίζεται ότι και για τον ίδιο, κεντρικό ζήτημα είναι η θωράκιση 
της δημοκρατίας απέναντι στα νέα κέντρα ισχύος, την οικονομι
κή εξουσία και τη διαπλοκή με τα μέσα ενημέρωσης.

Και απλά σας ρωτώ: Εσείς δεν είστε που λέγατε ότι τέτοιο ζή
τημα δεν υπάρχει και καλούσατε όποιον έχει στοιχεία να πάει



στον εισαγγελέα; Σεις δεν είστε εκείνοι που μιλούσατε για δια- 
πλοκολογία και αποκρούατε κάθε πρόταση για θεσμική θωράκι- 
ση της πολιτείας, για διαφάνεια και έλεγχο του πολιτικού χρή
ματος;

Εμείς συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τον ίδιο α
γώνα, έχουμε μπροστά μας τη μεγάλη ευκαιρία της συνταγμα
τικής αναθεώρησης και θα τα καταφέρουμε. Δεν μπορείτε να 
κάνετε αλλιώς. Θα αναγκαστείτε να συμπράξετε για την αποτε
λεσματική θωράκιση της πολιτείας, για την αναβάθμιση και της 
ουσίας και της ποιότητας της δημοκρατίας,

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Η Κυβέρνηση συνέχισε να καταάκευάζει φανταστικούς κό

σμους. Έχει επιλέξει από καιρό το δρόμο της μισής αλήθειας. 
Και αυτό το δρόμο ακολουθεί και στην περίπτωση του Προϋπο
λογισμού. Καταφεύγει στη λεγάμενη δημιουργική λογιστική για 
να εμφανίσει στη θέση του προβλεπόμενου ελλείμματος ένα ει
κονικό πλεόνασμα. Αποφεύγει την εγγραφή σημαντικών εξό
δων. Προεξοφλεί κατά τρόπο αυθαίρετο την αύξηση των εσό
δων. Προφανώς, λοιπόν, δεν είναι ο πρώτος πλεονασματικός, 
αλλά ένας ακόμα πλασματικός προϋπολογισμός. Ένας προϋ
πολογισμός που εκφράζει αυθεντικά τη συντηρητική διαχείρι
ση, που συντηρεί την Ελλάδα των 2/3 που απεικονίζει το κυβερ
νητικό έλλειμμα, το τεράστιο κυβερνητικό έλλειμμα στην κοινω
νική πολιτική.

Σε ό,τι αφορά τα προβλεπόμενα έσοδα. Ο υπολογισμός στέ
κεται σε αστάθμητους παράγοντες. Υπολογίζει τα έσοδα στη 
βάση μιας αύξησης που κρίνεται υπερβολική και από τον ΟΟΣΑ 
και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Παίρνει ως δεδομένες 
τις πιο υπεραισιόδοξες εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό, την ισο
τιμία του δολαρίου και τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ευχό
μαστε να επαληθευτούν στο σύνολό τους. Είναι βέβαιο όμως ό
τ ι δεν είναι δεδομένο κάτι τέτοιο. Αναφέρεται ότι θα πραγματο
ποιηθούν έσοδα τριακοσίων τριάντα δισεκατομμυρίων (330.000 
.000.000) δισεκατομμυρίων από το χρηματιστήριο και ρωτούμε 
όταν φέτος τα έσοδα αυτά θα είναι εκατόν εβδομήντα πέντε δι
σεκατομμύρια (175.000.000.000) και όταν τώρα ο φόρος για τις 
χρηματιστηριακές συναλλαγές μειώνεται στο μισό, πώς είναι 
δυνατό να προβλέπονται διπλά έσοδα. Μισός τζίρος επί μισό 
φόρο ίσον διπλάσια έσοδα. Ομολογουμένως εκσυγχρονιστικό 
και ακατανόητο.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Σε ό,τι αφορά τα έξοδα ο Προϋπολογισμός δεν αναγράφει 

τις επιστροφές φόρων, αποκρύπτει τόκους, εμφανίζει διογκω
μένο πλεόνασμα των ασφαλιστικών ταμείων δεν υπολογίζει τις 
δαπάνες για επιχορηγήσεις στις ΔΕΚΟ. Ανειλικρίνεια αποκαλύ
πτουν και αναφορές για τη φορολογία. Αφ' ενός διατυμπανίζο- 
νται φορολογικές ελαφρύνσεις και αφ’ ετέρου προβλέπεται αύ
ξηση φορολογικών εσόδων. Προεξοφλείται τελικά μια μέση επι
βάρυνση, επιπλέον επιβάρυνση για κάθε οικογένεια, ύψους πε
ρίπου διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) δραχμών.

Είναι γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο νέος φορολο
γικός νόμος εισάγει κάποιες περιορισμένες ελαφρύνσεις. Τις ε
πικροτούμε. Είναι όμως αποσπασματικές και εντελώς ανεπαρ
κείς. Μετά τις ογδόντα επτά νέες φορολογικές επιβαρύνσεις, 
που επιβλήθηκαν στην επταετία αυτή η περιορισμένη συγκρά
τηση της φοροεπιδρομής δεν φθάνει. Χθεσινή μόλις έκθεση της 
Κομισιόν επισημαίνει ότι η Ελλάδα είναι στις ελάχιστες χώρες 
της ένωσης, που αύξησαν τη φορολογία ακόμα και για τους χα
μηλόμισθους. Μπορεί βέβαια να συνέβαλε η φοροεπιδρομή αυ
τή στη συγκράτηση ορισμένων δεικτών. Μπορείτε, λοιπόν, να υ- 
περηφανεύεσθε ότι μόνο εσείς μπορούσατε να κάνετε κάτι τέ
τοιο. Επιδείνωσε όμως τους δείκτες, που αφορούν τόσο τη 
πραγματική οικονομία όσο και πάνω απ’ όλα αυτό την ποιότητα 
ζωής.

Δεν επέτρεψε την τροχιοδρόμηση μιας ουσιαστικής δυναμι
κής αναπτυξιακής διαδικασίας. Έπληξετην ανταγωνιστικότητα, 
οδήγησε σε οικονομική καταστροφή τις μικρομεσαίες επιχειρή
σεις. Στάθηκε εμπόδιο στην τόνωση της απασχόλησης και έχει 
εξαντλήσει προ πολλού τα όριά της. Εξάντλησε και την αντοχή 
και την ανοχή της κοινωνίας και σας έφερε σε αδιέξοδο. Κατ’ ε
ξοχήν εισπρακτική όμως ήταν και η πολιτική των μετοχοποιήσε

ων. Εξαιτίας της αιχμαλωσίας σας σε δογματικές αγκυλώσεις 
και πελατειακές σχέσεις αγνοήσατε τις επιτακτικές ανάγκες της 
οικονομίας. Αρνηθήκατε την άρση των κρατικών μονοπωλίων, 
την απελευθέρωση των αγορών, την προώθηση των αποκρατι
κοποιήσεων. Κινηθήκατε στο πλαίσιο μιας καθαρά εισπρακτικής 
και όχι αναπτυξιακής πολιτικής. Πωλούσατε για να εισπράξετε, 
αυτή είναι η αλήθεια. Πωλούσατε για να δείξετε ότι το κράτος 
έχει αυξημένα έσοδα. Τώρα δεν μπορείτε να συνεχίσετε την ί
δια τακτική. Γιατί οι ίδιοι υπονομεύσατε το κύρος του χρηματι
στηρίου.

Γιατί η οικονομία δεν αντέχει άλλο την κρατική αιχμαλωσία, 
γιατί πιέζεσθε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απελευθέρω
ση των αγορών.

Στην περίπτωση των τηλεπικοινωνιών επιβάλατε την τελευταί
α στιγμή ένα νόμο γεμάτο κενά και ασάφειες, που παραπέμπει 
στο αύριο και εύλογα εγείρει υπόνοιες για σκοπιμότητες υπηρέ
τησης οργανωμένων συμφερόντων. Ανάλογη πρακτική ακολου
θείτε και σε ό,τι αφορά το τεράστιο θέμα της απελευθέρωσης 
της ενέργειας. Ενώ βρισκόμαστε μόλις δύο μήνες πριν τη λήξη 
του χρονικού ορίου, που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, συντηρεί
τε τα πάντα αρρύθμιστα. Κανένας δεν ξέρει ποια είναι η πολιτι
κή σας. Κανένας δεν άκουσε ποτέ ποια είναι και αν υπάρχουν τα 
σχέδιά σας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποκαλυπτικό της κυβερνητι
κής αντίληψης και νοοτροπίας είναι όσα διαπράχθηκαν στην πε
ρίπτωση του χρηματιστηρίου. Πριν από ενάμιση χρόνο το πα
ρουσιάζατε σαν κόμμα συνώνυμο με το ΠΑΣΟΚ. Τον περασμέ
νο Φθινόπωρο προκαλούσατε πτώση του γενικού δείκτη με δη
μόσιες παρεμβάσεις. Έναν ακριβώς μήνα πριν από τις εκλογές 
επιστρατεύσατε τις διοικήσεις των κρατικών τραπεζών και της 
Δ.Ε.Κ.Α. για μια προσωρινή στήριξη καθαρά κομματικών σκοπι
μοτήτων. Και όλα αυτά, όπως ομολόγησε στη Βουλή ο επικεφα
λής της Δ.Ε.Κ.Α., κατόπιν εγκρίσεων, οδηγιών, δηλαδή, με άλλα 
λόγια, του αρμόδιου Υπουργού. Αμέσως μετά όμως αφήσατε το 
δείκτη να καταρρεύσει. Περίπου τριάντα τρία τρισεκατομμύρια 
(33.000.000.000.000) άλλαξαν χέρια. Συντελέστηκε η μεγαλύτε
ρη αναδιανομή πλούτου εις βάρος ενός εκατομμυρίου επενδυ
τών. Τα δε ποσά που συγκεντρώθηκαν δεν πήγαν όλα σε επεν
δύσεις. Χάθηκαν τα λεφτά του κόσμου και το ερώτημα είναι πού 
πήγαν.

Ποιοι παγίδευσαν προεκλογικά τους επενδυτές; Ποιοι τους έ
σπρωξαν μέχρι και μοιράζοντας δάνεια; Ποιοι δεν πήραν τα επι
βαλλόμενα διαρθρωτικά μέτρα; Ποιοι μεθόδευσαν τις κρατικές 
παράνομες παρεμβάσεις; Ποιοι, τέλος πάντων, κυβερνούσαν; 
Σεις, κύριε Σημίτη, και οι συνεργάτες σας και είσθε βαρύτατα υ
πόλογοι γι' αυτό. Τώρα οι υπόλογοι παριστάνουν τους κριτές.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Έφθασε ο Πρωθυπουργός στο σημείο να ισχυρίζεται ότι 

φταίνε οι επενδυτές, γιατί δεν πρόσεχαν. Δεν βλέπει κανένα έ
γκλημα. Δεν αναγνωρίζει ευθύνες, παρά μόνο στους επενδυτές.

Η κοινωνία έχει άλλη αντίληψη. Υπάρχουν ευθύνες και πρέπει 
να αποδοθούν. Πάνω απ’ όλα όμως είναι ανάγκη να υπάρξει 
πλήρης εναρμόνιση του θεσμικού πλαισίου κεφαλαιαγοράς με 
τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Κύριοι της Κυβέρνησης, σας μιλούμε για τον άνθρωπο και 
μας μιλάτε για αριθμούς. Είπαμε και το επαναλαμβάνουμε ότι 
θα στηρίξουμε κάθε προσχώρησή σας στη φιλελεύθερη επιλο
γή. Ασκούμε δημιουργική πολιτική. Δεν κάνουμε αντιπολίτευση 
για την Αντιπολίτευση. Εγκαταλείψτε όμως την προπαγανδιστι
κή υποκρισία και δείτε επιτέλους την αλήθεια.

Ουδέποτε υπήρξε Αντιπολίτευση, που να έχει καταθέσει τό
σες προτάσεις νόμου και να έχει υποδείξει τόσο συγκεκριμένα 
μέτρα αδιαφορώντας για το πολιτικό κόστος. Δεν ακούσατε, 
δεν θελήσατε, δεν μπορέσατε. Και τώρα ήδη είναι αρκετά αρ
γά. Αλλά έστω και τώρα είναι ανάγκη να υιοθετηθούν δυναμικές 
αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

Υπάρχουν στη νέα εποχή καινούρια δεδομένα, που ανταπο- 
κρίνονται στο δημιουργικό δαιμόνιο του Έλληνα. Υπάρχουν 
μπροστά μας ευκαιρίες, που μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Ε
μπόδιο όμως σε όλα αυτά είναι η Κυβέρνηση της ακινησίας και 
της συντήρησης.



Έχει ήδη εκπνεύσει ο πρώτος χρόνος υλοποίησης του Γ  Κοι
νοτικού Πλαισίου Στήριξης, αλλά δεν έχει αρχίσει ακόμα η εκτα- 
μίευση των πόρων, που δικαιούται η χώρα.

Είναι ανάγκη να ξεφύγουμε από την κομματική λογική και να 
δώσουμε ουσιαστικό ρόλο στην αυτοδιοίκηση. Έχουμε ήδη δια
βεί το μισό δρόμο του χρόνου, αλλά οι καθυστερήσεις στα έρ
γα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι τόσο μεγάλες, που κιν
δυνεύουμε να πληρώσουμε πολλαπλασίως περισσότερα.

Έχετε διαχειριστεί περισσότερα από ενενήντα επτά τρισεκα
τομμύρια (97.000.000.000.000) δραχμές, αλλά δεν έχετε ολο
κληρώσει ούτε ένα μεγάλο έργο. Οι διαδικασίες ανάθεσης πά
σχουν από έλλειψη διαφάνειας. Σημειώνονται υπερβάσεις των 
αρχικών προϋπολογισμών σας. Εντοπίζονται σοβαρές κακοτε
χνίες και μεγάλες καθυστερήσεις. Έργα μείζονος σημασίας 
καρκινοβατούν. Σχέδια και δεσμεύσεις παραμένουν στα χαρτιά. 
Αυτή είναι η αλήθεια και φταίτε γ ι’ αυτό.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το μεγάλο ζητούμενο για μας 
είναι πριν απ’ όλα το κράτος.

Η τραγωδία του ''ΣΑΜΙΝΑ", που δεν πρέπει να αφήσουμε να 
ξεχαστεί -άλλωστε το οφείλουμε σε αυτούς που τόσο άδικα χά
θηκαν- είναι καθρέφτης του κρατικού μηχανισμού, που συντη
ρεί η Κυβέρνηση, ενός κρατικού μηχανισμού ανίκανου και α
πρόθυμου να ανταποκριθεί στην αποστολή του, αιχμάλωτου 
στις διαπλεκόμενες σχέσεις της ομάδας που κυβερνά.

Φθάσατε, κύριοι της Κυβέρνησης, στο σημείο να αναμασάτε 
τη διαπίστωση της κοινωνίας ότι αυτό το κράτος δεν είναι κρά
τος. Μετά από είκοσι χρόνια στην εξουσία μιλάτε, έχετε το θρά
σος να μιλάτε για κακοδιοίκηση, για φθορά και ασυδοσία;

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Πότε το καταλάβατε αυτό και ποιος φταίει γι' αυτό;
Μας λέει τώρα ο Πρωθυπουργός ότι γ ι’ αυτό το κράτος φταί

ει η κοινωνία. Ε, όχι, λοιπόν. Δεν φταίει η κοινωνία για τον υδρο
κεφαλισμό, για την πολυνομία, για τη γραφειοκρατία, για την 
κατάχρηση εξουσίας, για τη διαφθορά. Μέσα από το κράτος α
ντανακλάται η δική σας εικόνα, κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση, με 
τον πιο ανάγλυφο τρόπο.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Εμείς δεσμευόμαστε για την απεξάρτηση του κράτους από 

την εκάστοτε κυβέρνηση. Και αυτός είναι ο πρώτος και κύριος 
άξονας της πρότασής μας για τον παραμερισμό του κομματι
σμού, που ξεχωρίζει τους Έλληνες και επιβραβεύει τελικά την 
αναξιοκρατία, για μια ριζοσπαστική τομή κόντρα στη γραφειο
κρατία. Επιμένουμε στην αρχή, ένα έγγραφο, ένα γραφείο και 
τέλος. Να μην τρέχει ο πολίτης από υπηρεσία σε υπηρεσία, να 
μη του ζητούν από πάνω και μίζα για να κάνουν αυτά που υπο- 
χρεούνται. Να υπάρχει υποχρέωση απάντησης των υπηρεσιών 
στον πολίτη μέσα σε τακτική προθεσμία.

Εισηγούμαστε αφ’ ενός την ενίσχυση του επιτελικού και ελε
γκτικού ρόλου της κεντρικής διοίκησης και αφ' ετέρου την ου
σιαστική αναβάθμιση της αυτοδιοίκησης. Όλες οι αποφάσεις 
για την παροχή και τη διαχείριση τοπικών δημόσιων αγαθών να 
λαμβάνονται από τους φορείς της αυτοδιοίκησης, κυρίως μάλι
στα στους τομείς της παιδείας, της υγείας, της δημόσιας τάξης, 
της διαχείρισης και αξιοποίησης της τοπικής δημόσιας περιου
σίας.

Να αυξηθούν οι πόροι που διατίθενται στην αυτοδιοίκηση. Το 
ιδιαίτερα μικρό ποσοστό, το 3% του Κρατικού Προϋπολογισμού 
που δίνεται σήμερα στην αυτοδιοίκηση, δεν της επιτρέπει να εκ
πληρώσει την αποστολή της. Είναι ντροπή αυτό. Οι μισοί δήμοι 
της χώρας, που προήλθαν από τις αναγκαστικές συνενώσεις α
ντιμετωπίζουν πρόβλημα οικονομικής βιωσιμότητας. Αυτή είναι 
η αλήθεια.

Δεύτερος βασικός άξονας στη δική μας εναλλακτική πρότα
ση είναι η ενίσχυση του ανταγωνισμού. Να απελευθερωθούν οι 
αγορές και να επισπευστούν οι αποκρατικοποιήσεις, να καταρ- 
γηθούν τα κρατικά μονοπώλια, να υπάρξει ουσιαστική πολιτική 
αποκρατικοποιήσεων στις συγκοινωνίες και στο τραπεζικό σύ
στημα. Εξυγίανση επιτέλους και μετοχοποίηση της Α.Τ.Ε., 
εκσυγχρονισμός στον Ο.Σ.Ε. Στον ίδιο άξονα εντάσσουμε την ε
νίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με φορολογικά μέ- 
ντρα, αλλά και ειδικά χρηματοδοτικά προγράμματα, την άρση

των εμποδίων για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, την ουσιαστι
κή αναβάθμιση της επιτροπής ανταγωνισμού. Δεν υπάρχει οικο
νομία της αγοράς εάν δεν λειτουργεί επί της ουσίας επιτροπή 
ανταγωνισμού.

Τη συγκρότηση επιτέλους ανεξάρτητης αρχής για τα έργα 
και τις προμήθειες του δημοσίου. Επιτέλους να υπάρξουν κοι
νοί κανόνες για όλους και να είναι γνωστοί και απαράβατοι οι ό
ροι του παιχνιδιού.

Τρίτος άξονας. Ουσιαστική δημοσιονομική εξυγίανση και ένα 
νέο φορολογικό σύστημα. Μείωση των δαπανών για τόκους και 
συγκράτηση των πρωτογενών δαπανών του δημοσίου.

Είναι ανάγκη να αντιμετωπιστούν με σοβαρότητα τα κρού
σματα σπατάλης στα επιτελεία των Υπουργών, τους συγκοινω
νιακούς οργανισμούς, τις κρατικές τράπεζες, τα δημόσια νοσο
κομεία, τα πανεπιστήμια. Απαιτείται ταυτόχρονα μία γενναία 
φορολογική μεταρρύθμιση, ένα νέο φορολογικό σύστημα απλό 
και τίμιο, που να μειώνει τα βάρη για τα κατώτερα και μεσαία ει
σοδήματα, να τονώνει τις επενδυτικές πρωτοβουλίες, να ενι
σχύει τα κίνητρα επενδύσεων για την ξεχασμένη Ελλάδα, να ει
σάγει μέτρα για την τόνωση της απασχόλησης και την ενθάρ
ρυνση της στροφής στις νέες τεχνολογίες.

Τέταρτος άξονας. Καθολική αναβάθμιση και ριζική βαθιά με
ταρρύθμιση του συστήματος παιδείας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πορευόμαστε ήδη στον 21 ον 
αιώνα και έχουμε ακόμη διπλές βάρδιες στα σχολεία. Υπερηφα- 
νευόμαστε για τον πολιτισμό μας, αλλά είμαστε οι πρώτοι μετα
ξύ των δεκαπέντε ευρωπαϊκών χωρών στην εξαγωγή φοιτητών.

Μας πνίγει η ανεργία, αλλά χρηματοδοτούμε με το φοιτητικό 
μας συνάλλαγμα τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στο εξω
τερικό. Αναγνωρίζουμε μη κρατικά πανεπιστήμια στα Βαλκάνια, 
αλλά δεν επιτρέπουμε την ίδρυσή τους στη χώρα μας. Έχουμε 
σχολές για επαγγέλματα που έπαψαν να υπάρχουν, αλλά δεν έ
χουμε γι'αυτά που φέρνουν καινούρια εποχή. Μειώνονται συνε
χώς ως ποσοστό επί του ΑΕΠ οι δαπάνες για την παιδεία και την 
έρευνα. Αυτό γίνεται και στον Προϋπολογισμό που συζητούμε. 
Αυτός είναι ο εκσυγχρονισμός για τον οποίον υπερηφανεύεται 
η Κυβέρνηση.

Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι. Επιμένουμε στην αύξηση 
των δαπανών για την παιδεία ώσπου να φθάσουν το 5% του Α
ΕΠ. Ζητούμε την άμεση διάθεση σημαντικών πόρων του Γ’ Κοι
νοτικού Πλαισίου Στήριξης για την ενίσχυση της παιδείας, της 
έρευνας, της τεχνολογίας. Είναι ανάγκη να υπάρξει σύνδεση 
της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Δεν είναι δυνατόν να 
συνθλίβουμε τα παιδιά σ' ένα ψυχοκτόνο σύστημα παιδείας για 
να τους πούμε μετά από χρόνια, πως δεν μπορούν να βρουν 
δουλειά.

Ρωτά κορυφαίος Υπουργός αν ξέρετε τ ι θα πει να υπάρχει ά
νεργος για δύο - τρία χρόνια. Ή ένα νέο παιδί που να μην μπο
ρεί να βρει δουλειά εδώ και επτά, οκτώ χρόνια. Ρωτάτε εσείς; 
Ποιον ρωτάτε και γιατί; Ρωτάτε όταν έχετε την απόλυτη ευθύνη 
γ ι’αυτό το κατάντημα;

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Να πείτε τους αριθμούς της ευδαιμονίας που αναμασάτε 

στους εκατόν πενήντα χιλιάδες άνεργους επιστήμονες και να 
κρατήσετε καλά την απάντησή τους. Ό ,τι κι αν σας πουν μπο
ρεί να σας βοηθήσει, έστω και τώρα.

Εμείς σας έχουμε καταθέσει επανειλημμένα συγκεκριμένες 
προτάσεις για τη συνταγματική τροποποίηση, που θα επέτρεπε 
τη δημιουργία μη κρατικών πανεπιστημίων. Για την οικονομική 
και διοικητική αυτοτέλεια των Α.Ε.Ι. Για κάθε βαθμίδα εκπαίδευ
σης. Προσέκρουσαν στις ιδεολογικές σας αγκυλώσεις. Τις α
γνοήσατε και εγκλωβιστήκατε σε πειραματισμούς με θύματα 
κυρίως τους νέους, τις οικογένειές τους και τελικά ολόκληρη 
την ελληνική κοινωνία. Ακούστε τουλάχιστον την πρότασή μας 
να θεσμοθετήσουμε εθνικό διάλογο. Να διαμορφώσουμε σε 
κλίμα συναίνεσης μια νέα και μακρόπνοη πολιτική ειδικά για την 
παιδεία.

Το έχουμε πει και το επαναλαμβάνω: Στο νέο αιώνα μηχανι
σμός αναδιανομής του εισοδήματος και υπόβαθρο οικονομικής 
ανάπτυξης θα είναι η παιδεία. Στο νέο αιώνα ο πλούτος θα είναι 
συνώνυμος με τη γνώση. Τη νέα εποχή θα την κερδίσουν οι λα



οί, που θα επενδύσουν στην εκπαίδευση. Έχουμε απαράμιλλο 
ανθρώπινο δυναμικό. Μπορούμε να βγούμε μπροστά, αλλά 
χρειαζόμαστε μια άλλη πολιτική. Απαιτούνται τομές κι εσείς δεν 
έχετε θάρρος για τομές. Εσείς αρκείστε στο να αρνείσθε το διά
λογο μαζί μας, με τους κοινωνικούς φορείς, ακόμα και με την 
Εκκλησία.

Άξονας πέμπτος: Ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας 
στην ελληνική περιφέρεια για να σταματήσει ο μαρασμός της α
πομακρυσμένης και απομονωμένης περιφέρειας και να ζωντα
νέψει η ακριτική Ελλάδα. Είναι εθνική επιταγή αυτό. Θεωρούμε 
αναγκαίο το σχεδίασμά και την προώθηση ολοκληρωμένων πε
ριφερειακών παρεμβάσεων, που να ανταποκρίνονται στις ιδιαι
τερότητες, τις  ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε περιοχής. Η ε
νεργός συμμετοχή της αυτοδιοίκησης και των τοπικών φορέων 
αποτελεί βασική προϋπόθεση. Η αποτελεσματική αξιοποίηση 
του Γ  Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για την ενίσχυση των υπο
δομών, την τόνωση της αναπτυξιακής διαδικασίας και τη βελτί
ωση των συνθηκών ζωής στην περιφέρεια αποτελεί την τελευ
ταία ευκαιρία.

Αναγκαία κι επιτακτική είναι πάνω απ’όλα η χάραξη και η υλο
ποίηση μιας νέας δυναμικής αγροτικής πολιτικής. Να στηρίξου
με τους αγρότες μας για να κρατηθούν στη γη τους. Είναι υπο
χρέωση όλων μας αυτό.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Το εισόδημά τους τα τελευταία τρία χρόνια μειώθηκε κατά 

8%. Τα προϊόντα μας εκτοπίζονται από τη διεθνή, αλλά και από 
την ντόπια αγορά. Είναι ανάγκη να ενθαρρυνθεί έμπρακτα η 
στροφή της παραγωγής μας στις σύγχρονες καταναλωτικές α
νάγκες. Να δοθεί έμφαση στην τυποποίηση και τη μεταποίηση 
των προϊόντων μας. Να ληφθούν επιτέλους μέτρα για τη μείω
ση του κόστους παραγωγής. Να προχωρήσουν τα αρδευτικά 
και εγγειοβελτιωτικά έργα και να επιταχυνθεί η κατασκευή εκεί
νων, που καρκινοβατούν.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στα χρόνια που έρχο
νται αφορά στην εξάντληση των υδάτινων πόρων. Και όμως η 
Κυβέρνηση αδρανεί. Μειώνει το ποσό επενδύσεων του Υπουρ
γείου Γεωργίας κατά 3% σε σχέση με το περσινό και ταυτόχρο
να -κι αυτό είναι εκπληκτικό και ανήκουστο μετά τις καταστρο
φές του περασμένου καλοκαιριού- μειώνει τις δαπάνες για τα 
δάση και την αλιεία κατά 9%.

Η προστασία και η αναβάθμιση του περιβάλλοντος αποτελεί 
ζήτημα ζωής. Όλοι πια αντιλαμβανόμαστε τις συνέπειες της κα
ταστροφής και της μόλυνσης, που απλώνονται γύρω μας. Δεν 
αρκεί να τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα. Δεν μπορεί να εκδη
λώνεται μία τέτοια αδιαφορία όπως αυτή που αποκαλύπτει ο 
φετινός Προϋπολογισμός.

Τεράστιο ζήτημα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί και 
η Αγροτική Τράπεζα. Υποτίθεται ότι ολοκληρώθηκαν οι ρυθμί
σεις των αγροτικών χρεών. Χιλιάδες αγροτικά νοικοκυριά, όμως 
αναγκάζονται να πληρώσουν τα διπλάσια. Και σαν μην έφτανε 
αυτό, θα επιβαρύνονται με επιτόκιο 11% τη στιγμή που ο πλη
θωρισμός είναι γύρω στο 3%. Αυτό, όμως, είναι λεηλασία. Και η 
λεηλασία πρέπει να σταματήσει αμέσως. Υιοθετείστε έστω και 
τώρα τις λύσεις που σας υποδείξαμε. Καταλάβετε επιτέλους ό
τ ι κανείς δεν μπορεί να κάνει ισχυρή την Ελλάδα καταστρέφο- 
ντας τους Έλληνες.

Είναι ανάγκη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να θεσπιστεί κα
τώτερη αγροτική σύνταξη εξήντα χιλιάδων (60.000) δραχμών.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Η πρότασή μας αυτή κατατίθεται ως πρώτο βήμα για την κα

θιέρωση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που σας προ- 
τείναμε στις 16 Ιουνίου του 1998, αλλά την απορρίψατε. Εμείς 
επανεξετάζουμε την εισήγηση αυτή. Τη θεωρούμε απολύτως α
ναγκαία για την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική αλληλεγγύη 
και θα καταθέσουμε πάλι στο αμέσως επόμενο διάστημα πλήρη 
και απόλυτα εξειδικευμένη πρόταση, συγκροτημένο σχέδιο για 
το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.

Άξονας έκτος. Αναμόρφωση του συστήματος υγείας και κοι
νωνικής ασφάλισης. Μέχρι πρόσφατα η Κυβέρνηση έκρυβε τις 
θέσεις της και τις προθέσεις της, παραποιούσε την πραγματικό
τητα και εξωράίζε τριτοκοσμικές καταστάσεις. Τώρα αναγγέλ

λει σχέδια και προθέσεις.
Έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις και είμαστε έ

τοιμοι να στηρίξουμε κάθε προσπάθεια στη σωστή κατεύθυνση. 
Δεν μπορείτε, όμως, γιατί η ρίζα του κακού είναι δικό σας δη
μιούργημα και δεν τολμάτε τις ρήξεις και τις τομές που απαι
τούνται.

Ευθύνεστε, κύριοι της Κυβέρνησης, για τις εικόνες ντροπής 
που παρουσιάζουν τα νοσοκομεία της χώρας.

Άξονας έβδομος. Νέα οικονομία, η οικονομία που περιγρά
φει τις ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο της ψηφιακής τεχνολογίας, 
της βιολογίας, της γενετικής, την αλματώδη ανάπτυξη, που συ
μπυκνώνει την έννοια του χρόνου και αλλάζει ριζικά τα δίκτυα 
διανομών των προϊόντων, τον εργασιακό χώρο και χρόνο, την α
σφάλιση, την εκπαίδευση. Νέα οικονομία σημαίνει πρόκληση 
συμμετοχής στην επανάσταση για τη νέα κατανομή του παγκό
σμιου πλούτου. Σημαίνει κίνδυνο για τις χώρες που θα ολιγωρή
σουν. Σημαίνει έναν πόλεμο με το χρόνο χωρίς χαρακώματα. 
Και η πατρίδα μας οφείλει και μπορεί να τον κερδίσει αυτόν τον 
πόλεμο. Είμαστε, όμως, ανέτοιμοι. Το θεσμικό πλαίσιο είναι α
νεπαρκές. Το εκπαιδευτικό σύστημα απηρχαιωμένο. Συγκροτη
μένη πολιτική για την κοινωνία της πληροφορίας δεν υπάρχει 
ούτε όμως υπάρχει χρόνος για χάσιμο.

Είναι ανάγκη να προετοιμαστούμε σήμερα, όχι αύριο. Είναι α
νάγκη να οχυρώσουμε τη χώρα απέναντι στις θυελλώδεις αλλα
γές, να στηρίξουμε τους εργαζόμενους χωρίς να αποδυναμώ
σουμε τις επιχειρήσεις. Να συνδράμουμε, να προκαλέσουμε, να 
ερεθίσουμε, εάν θέλετε, τους επιχειρηματίες, τους επιστήμονες 
να φτιάξουν νέες επιχειρήσεις, νέα προϊόντα.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χθεσινή έκθεση της Κομισιόν 
επισημαίνει ότι σε τρεις βασικούς τομείς υψηλού οικονομικού 
ενδιαφέροντος, την ανεργία, την παιδεία, την έρευνα και την τε
χνολογία, η Ελλάδα παίρνει διάκριση εσχατιάς. Είναι πρώτη α
πό το τέλος. Και ερωτώ, καμαρώνει μήπως η Κυβέρνησή σας 
γ ι’αυτές τις θλιβερές πρωτιές;

Πρόσφατες εκθέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και 
του ΟΟΣΑ καταδεικνύουν ότι είμαστε δεύτεροι στη φτώχεια, 
δεύτεροι στις τάσεις διεύρυνσης του χάσματος πλουσίων και 
φτωχών, πρώτοι στις περιφερειακές ανισότητες. Ανάμεσα στις 
είκοσι πέντε πιο φτωχές περιφέρειες της Ενωμένης Ευρώπης οι 
έντεκα είναι ελληνικές. Είμαστε τελευταίοι στις δημόσιες δαπά
νες για την παιδεία και μοναδικοί στις μεταρρυθμίσεις και τις α
ντιμεταρρυθμίσεις που τελικά παράγουν άοπλους πτυχιούχους 
για τις στρατιές των ανέργων.

Μέσα στα τελευταία τέσσερα χρόνια η ελληνική οικονομία έ
χασε το 1/3 της ανταγωνιστικότητάς της. Το έλλειμμα στο εμπο
ρικό ισοζύγιο, που είναι ο ασφαλής δείκτης της οικονομικής δυ
ναμικής διευρύνεται. Οι εισαγωγές μας σήμερα είναι τετραπλά
σιες των εξαγωγών. Η ανεργία σημειώνει έξαρση τη στιγμή που 
οι εταίροι μας επιτυγχάνουν σημαντική μείωση. Είμαστε η χώρα 
με το χαμηλότερο ποσοστό δαπανών για την αντιμετώπιση της 
ανεργίας.

Τα εισοδήματα των Ελλήνων βρίσκονται στο 67% του μέσου 
κοινοτικού εισοδήματος, πιο χαμηλά από τους Πορτογάλους 
και τους Ιρλανδούς, που πριν από λίγα χρόνια ήταν πιο πίσω α
πό εμάς.

Αυτές είναι οι πραγματικές σας επιδόσεις. Αφήστε, λοιπόν, 
τις ωραιοποιήσεις, αφήστε τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, για
τ ί οι ευθύνες είναι πολύ μεγάλες. Είναι πλέον φανερό ότι η χώ
ρα χρειάζεται μία νέα δυναμική οικονομική πολιτική. Και ας μην 
αυταπατάται κανείς. Δρόμος άλλος πέρα από τη φιλελεύθερη 
επιλογή δεν υπάρχει. Εξαντλήθηκε κάθε όριο αναβολών, κωλυ
σιεργιών και καθυστερήσεων.

Η Ελλάδα δεν μπορεί να χάνει άλλο το χρόνο της. Η εισπρα
κτική πολιτική, η λογιστική αντίληψη, η συντηρητική διαχείριση 
έχουν εξαντλήσει τα όριά τους.

Εμείς επιμένουμε σε μία ανοιχτή και ελεύθερη οικονομία, σε 
μία ανοιχτή και ελεύθερη κοινωνία. Προτείνουμε συγκεκριμένη, 
εφικτή στρατηγική για μία νέα προοπτική. Καταθέτουμε ολο
κληρωμένη εναλλακτική πρόταση με προσδιορισμένους άξο
νες, συγκεκριμένα μέτρα και σαφή ιεράρχηση προτεραιοτήτων. 
Έγνοια μας είναι ο άνθρωπος δίπλα μας, η νέα γενιά που είναι



το μέλλον της πατρίδας μας. Δεν πάει άλλο η συντήρηση. Η Ελ
λάδα χρειάζεται και μπορεί να πορευθεί το δικό της δρόμο.

Το όραμά μας για τη νέα εποχή αφορά τον οικουμενικό Ελλη
νισμό, αλλά και την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την 
πολιτική της ενοποίηση.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλουμε μία Ευρώπη δημο
κρατικά δομημένη, με κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, μια 
Ευρώπη που θα ξεφύγει από τη μιζέρια της αριθμητικής και θα 
στραφεί στο όραμα των ιδρυτών της. Το όραμά μας για τη νέα 
εποχή θέλει μία Ελλάδα με δυναμική παρουσία στον κόσμο, με 
πραγματική οικονομική σύγκλιση, βελτίωση του οικονομικού 
κλίματος και επιτάχυνση των ρυθμών ανάπτυξης, ενίσχυσης της 
περιφέρειας και αναζωογόνηση της Ελλάδας που μαραζώνει, 
τόνωση της απασχόλησης και καταπολέμηση της ανεργίας, που 
βυθίζει τη χώρα και υπονομεύει το μέλλον μας. Φραγμό σε κά
θε είδους κοινωνικό αποκλεισμό, φρένο στις τάσεις που οδη
γούν στην κοινωνία των 2/3. Εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών υ
γείας και πρόνοιας. Αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήμα
τος. Θεσμική κατοχύρωση του πολίτη απέναντι στις αυθαιρεσί
ες της Δημόσιας Διοίκησης. Αποτελεσματική προστασία της ζω
ής και της περιουσίας του.

Η δική μας πρόταση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διασφα
λίζει ένα κράτος αρωγό και όχι χειραγωγό του πολίτη, βελτίωση 
της ουσίας και της ποιότητας της δημοκρατίας, προστασία και 
αναβάθμιση του περιβάλλοντος, αντιμετώπιση των προβλημά
των που διαμορφώνουν μία αβάστακτη για τους πολλούς καθη
μερινότητα.

Το όραμά μας για την Ελλάδα του 21ου αιώνα αφορά τον άν
θρωπο και το όραμα αυτό απαιτεί τομές, απαιτεί ρήξεις. Στηρί
ζεται σε πρόγραμμα και στρατηγική με ισορροπία. Μία πολιτική 
ελπίδας που θα καλύπτει ολόκληρη τη χώρα και θα διασφαλίζει 
ίσους όρους, ίσες ευκαιρίες, ίσες προοπτικές για όλους. Αυτή 
είναι η εναλλακτική μας πρόταση, η φιλελεύθερη επιλογή για να 
ξεφύγει η χώρα από τη συντήρηση του χθες και να επιτύχει ε ^  
τέλους άλμα φυγής προς τα εμπρός. Για να φτιάξουμε όλοι μα
ζί μία πραγματικά ισχυρή Ελλάδα, μία κοινωνία με συνοχή, μία 
κοινωνία με αλληλεγγύη.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έγκριση στη συντήρηση δεν 
παρέχουμε. Καταψηφίζουμε τον Προϋπολογισμό στο σύνολό 
του και ταυτόχρονα αρνούμαστε να συμμετάσχουμε στη διαδι
κασία έγκρισης του Απολογισμού. Απορρίπτουμε και τον Απο
λογισμό και τη διαδικασία για την έγκρισή του.

(Ζωηρά και παρατεταμένα χειροκροτήματα από την πτέρυγα 
της Νέας Δημοκρατίας)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ (Απόστολος Κακλαμάνης): Ο Πρόεδρος της 
Κυβερνήσεως κ. Κωνσταντίνος Σημίτης έχει το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η συζήτηση για τον Προϋ
πολογισμό μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της κοινοβουλευ
τικής λειτουργίας. Γιατί στον Προϋπολογισμό εκφράζονται και 
αποτυπώνονται οι προτεραιότητες της κυβερνητικής δράσης, οι 
πολιτικές της Κυβέρνησης.

Η συζήτηση, λοιπόν, είναι αφορμή για να δώσουμε όλοι, Κυ
βέρνηση και Αντιπολίτευση, τις θέσεις μας για τα προβλήματα 
του τόπου αυτή τη στιγμή και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσου
με προοπτικά αυτά τα προβλήματα. Η συζήτηση είναι αφορμή 
να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός να γνωρίζει και να μπορεί να 
συμβάλλει στην εθνική προσπάθεια.

Δυστυχώς η ομιλία του κ. Καραμανλή δεν ήταν σε αυτό το 
πνεύμα. Ήταν στο πνεύμα μιας ιδιαίτερης οξύτητας. Μπορούμε 
να κατανοήσουμε τους λόγους. Αισθάνεται πολιορκημένος, αλ
λά τα εσωτερικά προβλήματα της Νέας Δημοκρατίας δεν μας 
αφορούν.

(Θόρυβος-διαμαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δημο
κρατίας)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης): Από τόσο νωρίς αρ
χίσαμε! Τι να πω! Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Από φωνές πάτε καλά, η ουσία τ ι γίνεται είναι το πρόβλημα.

Και η ουσία τ ι γίνεται, γιατί τ ι ακούσαμε κυρίες και κύριοι συ
νάδελφοι; Ακούσαμε το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δη

μοκρατίας.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)

Ο κ. Καραμανλής έχει καθυστέρηση στην αντίληψη των πραγ
μάτων κατά πολλούς μήνες.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Προϋπολογισμός του 2001 
τον οποίο συζητούμε, έχει ιστορική σημασία. Είναι ο πρώτος 
Προϋπολογισμός της Ελλάδας μέσα στην ΟΝΕ. Είναι ο πρώτος 
Προϋπολογισμός των τελευταίων τριάντα πέντε ετών, που δεί
χνει ότι η Ελλάδα δεν ζει με δανεικά. Είναι ο Προϋπολογισμός 
που δίνει το στίγμα της ισχυρής Ελλάδας, της ισχυρής κοινωνί
ας, την οποία οικοδομούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που προ
ωθεί τη δημιουργία μιας νέας ελληνικής πραγματικότητας, μιας 
Ελλάδας που έχει διεθνές κύρος και διεθνή ακτινοβολία.

Ο Προϋπολογισμός του 2001 θέτει τις βάσεις μιας τροχιάς 
ταχείας οικονομικής ανάπτυξης, δυναμικής ανάπτυξης. Θέτει 
τις βάσεις για την Ελλάδα του ισχυρού κοινωνικού κράτους, για 
ενισχυμένη κοινωνική συνοχή, για την Ελλάδα της ολόπλευρης 
πραγματικής σύγκλισης στα αντίστοιχα επίπεδα των ανεπτυγ
μένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η 1η του Γενάρη του 2001 σηματοδοτεί μια εποχή αισιοδοξί
ας, αλλά και αυξημένων συλλογικών ευθυνών. Η Αντιπολίτευση 
-την ακούσατε- αρέσκεται στη μιζέρια που καθηλώνει. Εμείς έ
χουμε γνώση, έχουμε συνείδηση των προβλημάτων και έχουμε 
σχέδιο να αντιμετωπίσουμε. Και γ ι’ αυτό μπορούμε να είμαστε 
αισιόδοξοι.

Μας λένε -το ακούσατε- ότι “γιατί;” , “πώς;” , “όλα δείχνουν 
μαύρα” . Αλλά αν ήταν μαύρα, πώς βρεθήκαμε σ’ αυτό το σημεί
ο; Πώς γίναμε μέλη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης; 
Δεν αποδεικνύει αυτό ότι οι πολιτικές που εφαρμόσαμε αποδί
δουν; Μόνο πολιτικές που δεν αποδίδουν οδηγούν σε αποτυχί
ες. Κατά τη λογική της Αντιπολίτευσης οι πολιτικές μας ήταν α
ποτυχημένες αλλά παρ’ όλα αυτά υπήρξε μια μεγάλη επιτυχία. 
Πώς έγινε αυτό;

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κάνετε λάθος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):

Να είμαστε σοβαροί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης): Σας παρακαλώ δεν 

είναι σωστό αυτό!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβερνήσεως) :

Έχουμε ευθύνη να επεκτείνουμε την πρόοδο, να πατήσουμε γε
ρά με τα πόδια μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αργά, αλλά 
σταθερά αλλάζει και να βγούμε έτσι κερδισμένοι απέναντι στις 
προκλήσεις της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας.

Έχουμε ευθύνη τώρα, από την 1η του Γενάρη, να κάνουμε 
την Ο.Ν.Ε μέσο ισχυροποίησης της κοινωνίας μας για να νιώσει 
ο καθένας περισσότερη ασφάλεια, δύναμη, δυνατότητες επιλο
γών, αυτοπεποίθηση και ευημερία μέσα σε αυτό το περιβάλλον 
με τις πολλές αβεβαιότητες τις οποίες έχει, με τα πολλά αρνη
τικά, αλλά και τα θετικά. Η Ο.Ν.Ε. δεν έχει νόημα ως επίτευγμα 
-και το έχουμε πει πολλές φορές- εάν δεν επαξιωθεί στο έπα
κρο, εάν δεν επαξιωθεί με συγκεκριμένες πολιτικές.

Ποιες είναι οι κρίσιμες αυτές πολιτικές; Θα τις επαναλάβω.
Η ανταπόκρισή μας στις προκλήσεις της νέας οικονομίας.
Διαρθρωτικές αλλαγές ιδιαίτερα στους τομείς της ενέργειας 

και των τηλεπικοινωνιών, που δίνουν στον πολίτη τη δυνατότη
τα επιλογής βελτιωμένων υπηρεσιών.

Ολοκλήρωση των μεγάλων έργων υποδομής, που αναβαθμί
ζουν την ποιότητα ζωής, που προωθούν την περιφερειακή ανά
πτυξη.

Ακούσαμε πριν ότι τα έργα αυτά η Αξιωματική Αντιπολίτευση 
δεν τα βλέπει. Ε, ας πάει μέχρι το Pío για να δει το έργο, ας πά
ει στην ΠΑΘΕΚ..

(Διαμαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Ε, μα τότε με συγχωρείτε! Με τη διακοπή σας μου επιβεβαιώ

νετε ότι εθελοτυφλείτε. Δεν θέλετε να βλέπετε, γι' αυτό δεν 
μπορείτε να οδηγήσετε ούτε το κόμμα σας ούτε τη χώρα μπρο
στά.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
Θέλουμε ένα εργασιακό πλαίσιο που ενισχύει την προσφορά 

απασχόλησης και προστατεύει την εργασία. Να μην υπάρχει α
νεργία. Να βρούμε δουλειές. Να δημιουργήσουμε δουλειές.


