
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2003

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, κλείνοντας την πενθήμερη 
συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό του 2004, στην ομιλία 
του προς την Ολομέλεια, είπε επί λέξει τα εξής:

«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ο κ. Καραμανλής, όπως τον ακούσατε, ζήτησε και πάλι εκλογές, εδώ και 
τώρα. Τις είχε ζητήσει από τον περασμένο Ιούλιο. Τι έχει παρουσιάσει έκτοτε 
ως προγραμματικά σχέδια και κείμενα για να τεκμηριώσει την απαίτησή του 
για εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού; Δεν ακούσαμε έκτοτε τίποτε 
ουσιαστικό για την οικονομική πολιτική, το ασφαλιστικό, τη φορολογική 
πολιτική, το κοινωνικό κράτος, την υγεία. Δεν ακούσαμε τίποτε για τα 
περισσότερα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Ακούσαμε γενικολογίες 
και κοινοτυπίες, όπως σήμερα, να αυξήσουμε τον παραγόμενο εθνικό 
πλούτο. Ποιος διαφωνεί; Το θέμα είναι πώς γίνεται αυτό. Το πώς γίνεται, 
παραμένει απολύτως σκοτεινό και μετά τη σημερινή ομιλία. 
Ή ακούσαμε ότι επιδίωξη είναι η παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών 
υγείας σε όλους. Ποιος διαφωνεί; Δεν ακούσαμε, όμως, πόσους πόρους θα 
αφιερώσει σ' αυτό το σκοπό. Δεν ακούσαμε πόσες προσλήψεις θέλει να κάνει 
σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό, πόσα απ' αυτά τα κέντρα που 
υποσχέθηκε θα χτίσει.

Ακούσαμε όσον αφορά την οικονομική πολιτική ότι υπάρχουν σπατάλες -το 
έχει πει και άλλοτε- 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι διαπιστωμένες από μία 
ανύπαρκτη έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Ο πολίτης, όταν ακούει 10 
δισεκατομμύρια ευρώ, επειδή είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός, δεν 
καταλαβαίνει ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Δέκα δισεκατομμύρια ευρώ, 
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι το σύνολο του προϋπολογισμού του 
υπουργείου Παιδείας και του υπουργείου Υγείας. Είναι δηλαδή ένα, θα 
έλεγα, πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Τι θα κάνει ο κ. Καραμανλής; Θα 
καταργήσει αυτά τα δύο Υπουργεία;

Μα γελάτε, αλλά δεν μας έχετε πει από πού θα βρείτε τα χρήματα αυτά. 
Εκεί είναι το πρόγραμμα. Δεν είναι να λέμε αριθμούς για να θαυμάζουν 
κάποιοι α, θα βρει 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Πώς, συγκεκριμένα; Αυτό 
θέλουμε να ακούσουμε και να μη λέτε έτσι αριθμούς στο βρόντο, χωρίς 
ευθύνη. Όμως συγκεκριμένα πράγματα ακούσαμε εκεί που θέλουν να 
εξυπηρετήσουν πελατειακές νοοτροπίες.

Όταν δημοσιεύτηκε το πρόγραμμα για τη δημόσια διοίκηση, ακούσαμε για 
την κατάργηση του ΑΣΕΠ και πρόσφατα ακούσαμε για την αναγνώριση



πανεπιστημιακού χαρακτήρα σε κολέγια χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Γιατί θέλει πρόωρες εκλογές η Νέα Δημοκρατία; Θέλει πρόωρες εκλογές για 
να συγκαλύψει την προγραμματική της ένδεια, να μη βρεθεί στην ανάγκη 
να εξηγήσει πώς θα επιτύχει, όπως ακούσαμε, ένα στόχο αύξησης του 
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 5,5% τουλάχιστον, ξεκινώντας από 
καμένη γη. Αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Και πολύ ευχαρίστως θα 
θέλαμε κι εμείς βεβαίως και όλοι οι οικονομολόγοι στον κόσμο να ακούσουν 
πώς θα πραγματοποιήσει αυτόν τον ηράκλειο άθλο η Νέα Δημοκρατία.

Πρόωρες εκλογές θέλει η Νέα Δημοκρατία, για να μη δεσμευτεί σε τίποτα 
και να υποσχεθεί τα πάντα στον καθένα. Η Νέα Δημοκρατία είναι χωρίς 
δημιουργικό λόγο, προσφέρει μόνο τη θέληση της αντιπολίτευσης να 
ασκήσει την εξουσία και τίποτα παραπάνω. Δεν θα κάνουμε, λοιπόν, τη 
χάρη στη Νέα Δημοκρατία να καλύψουμε τις ανεπάρκειές της, τη 
δημαγωγική της τακτική.

Θα έχετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, όλον το 
χρόνο στη διάθεσή σας, για να πληροφορήσετε επιτέλους τον ελληνικό λαό 
ποιο είναι το πρόγραμμά σας, να μη συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν, 
άλλος να λέει "σκληρή λιτότητα" και άλλος να λέει "δεν θα ασκήσουμε 
περιοριστική πολιτική". Θα έχετε, λοιπόν, το χρόνο να δώσετε 
συγκεκριμένους αριθμούς και συγκεκριμένους στόχους για όσα δήθεν 
σχεδιάζετε. Πυροτεχνήματα και πόζες επιδόξων σωτήρων δεν αποτελούν 
πρόγραμμα.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Συμφωνώ σε ένα σημείο με τον κ. Καραμανλή, ότι είμαστε όλοι, εγώ, η 
κυβέρνηση και τα στελέχη του ΠΑ.ΣΟ.Κ., συνυπεύθυνοι:

-  Συνυπεύθυνοι για την ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ.

-  Συνυπεύθυνοι για την πρωτόγνωρη στην Ελλάδα οικονομική σταθερότητα 
και ανάπτυξη.

-  Συνυπεύθυνοι για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

-  Συνυπεύθυνοι για τη σημαντική θέση πια της Ελλάδας στα Βαλκάνια.

Είμαστε όμως επίσης συνυπεύθυνοι να μην αφήσουμε την Ελλάδα να 
γυρίσει πίσω στο λαϊκισμό, την προχειρότητα και σε ηγεσίες μόνο με 
αρνητική και όχι δημιουργική ικανότητα. Και σε αυτήν την ευθύνη θα 
ανταποκριθούμε όλοι μαζί, χωρίς δισταγμούς, με τόλμη και επινοητικότητα.

Γι' αυτό το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα νικήσει. Θα νικήσει, γιατί δικό μας κριτήριο είναι 
τι απαιτείται για να συνεχίσουμε αυτό το έργο που δημιούργησε τη 
διαφορετική Ελλάδα, γιατί εμείς όλοι πιστεύουμε σε αυτό το έργο. Το



πετύχαμε με κόπο, το πετύχαμε με αντίξοες συνθήκες, με αγώνα ενάντια σε 
κατεστημένες νοοτροπίες.

Εσείς, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, ήσαστε απόντες.

-  Αντιδράσατε στις πολιτικές που οδήγησαν στην ΟΝΕ. "Οικονομία 
τραβεστί" σας θυμίζω.

-  Αντιδράσατε στην εξωτερική πολιτική που οδήγησε στην ένταξη της 
Κύπρου στην Ενωση. "Οσφυοκαμψία της ελληνικής κυβέρνησης" σας 
θυμίζω.

-  Αντιδράσατε στις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές.

-  Καταψηφίσατε τα μεγάλα έργα υποδομής, τα οποία άκουσα περιέργως να 
τα επικαλείστε και εσείς.

-  Αντιδράσατε στις πολιτικές που μειώνουν την ανεργία επιχαίροντας για 
τις δυσκολίες.

-  Αντιδράσατε σε όλα χωρίς να προτείνετε τίποτα.

Η Ελλάδα δεν χρειάζεται μία πολιτική που κρύβεται -διότι αυτό συμβαίνει, 
κρύβεται η πολιτική από πλευράς της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης- και δεν 
χρειάζεται ηγεσίες με παραληρήματα αρνητισμού. Δεν χρειάζεται θεατρικές 
παραστάσεις πολιτικής με πολιτικολογούντες. Χρειάζεται σχέδιο και 
ανθρώπους με πίστη και όραμα. Γι' αυτό η δημιουργική Ελλάδα είναι 
στόχος ζωής για εμάς.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας,

Θα σας ανησυχήσω και θα σας δυσαρεστήσω τις εβδομάδες και τους μήνες 
που έρχονται. Όπως στις εκλογές του 1996, στις εκλογές του 2000, έτσι και 
το 2004 το ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν πρόκειται να εγκλωβιστεί στο κλίμα σύγχυσης και 
αμφιβολιών που προσπαθείτε να εγκαθιδρύσετε με φήμες, δημοσκοπήσεις, 
ακραίες προσωπικές επιθέσεις και κλίμα σκανδαλολογίας.

Χρέος μου είναι να διαμορφώσω τις εξελίξεις, ώστε να 
ανταποκριθούμε σε αυτό που θέλει η κοινωνία: Την Ελλάδα που 
αλλάζει, την Ελλάδα που δημιουργεί.

Θα διαμορφώσω και θα διαμορφώσουμε τις εξελίξεις τη στιγμή που 
πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει σε συνάρτηση με το στόχο μας: 
Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. να είναι πάντα μπροστά!

Δεν θα μας υποδείξουν τρίτοι τι πρέπει να κάνουμε. 
Θα διαμορφώσω και θα διαμορφώσουμε τις εξελίξεις με όρους νίκης, 
το ΠΑ.ΣΟ.Κ., φορέας μεταρρύθμισης, εκσυγχρονισμού και



δημιουργίας, θα είναι και την επομένη τετραετία υπεύθυνο για τη 
διακυβέρνηση της χώρας. Η νίκη θα είναι δική μας!

Ας έρθω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χώρα σιον προϋπολογισμό. Η 
αποστολή μας εδώ σήμερα είναι να αποφασίσουμε για την οικονομική 
πολιτική της χώρας και να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό του 2004. Αυτή 
είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας. Η ψήφιση αυτού του προϋπολογισμού 
είναι προϋπόθεση της νίκης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και της επιτυχημένης 
διακυβέρνησης τον επόμενο χρόνο.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Θέλω να τονίσω και πάλι -όπως το έχω κάνει και άλλες φορές- ότι από το 
1996 η Ελλάδα αλλάζει, ότι οικοδομούμε μία οικονομία με σταθερότητα και 
ανάπτυξη. Και αυτή η αλλαγή αγκαλιάζει όλη τη χώρα. 
Όλα αυτά, όμως, που κάνουμε και αυτά που κάναμε δεν είναι έργα με 
προσωρινό χαρακτήρα. Είναι η βάση, η ικανή προϋπόθεση για μία 
μεγαλύτερη αλλαγή, γι' αυτό που θέλουμε: Να συγκλίνει η Ελλάδα με την 
Ευρώπη στα εισοδήματα, τις υποδομές, το κοινωνικό κράτος.

Και ο δεύτερος και μεγάλος στόχος: Η οριστική επίλυση των εθνικών 
θεμάτων.

Αυτά τα δύο κεφάλαια της προσπάθειάς μας, η σύγκλιση και η 
επίλυση των εθνικών θεμάτων, είναι δύο όψεις της ίδιας εθνικής 
στρατηγικής, της ίδιας προσπάθειας που ξεκινήσαμε από το 1996.

Έτσι θέλουμε να οικοδομήσουμε μία νέα Ελλάδα, μία Ελλάδα χωρίς 
φόβο, μία Ελλάδα με αυτοπεποίθηση, με εθνική αυτοπεποίθηση, 
ψηλά στην κοινωνία των ευρωπαϊκών κρατών!

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Οι Έλληνες έχουμε μεγάλες δυνατότητες. Όμως, οι δυνατότητές μας ήταν 
στο παρελθόν εγκλωβισμένες σε θεσμούς, ιεραρχήσεις, κανόνες και 
συμπεριφορές που δημιούργησαν επί δεκαετίες ένα πολιτικό σύστημα 
πελατειακών σχέσεων και νομής της εξουσίας, το οποίο έφερε τη σφραγίδα 
της Δεξιάς.

Έχουμε ζήσει τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής. Και όταν ακούμε 
σήμερα τις μεγαλόπνοες περιγραφές για το τι πρόκειται να συμβεί, καλό 
είναι να θυμόμαστε ότι:

> Δεν είναι πολύς καιρός από τότε που η Ελλάδα είχε πληθωρισμό που 
έφτανε το 20%.

> Δεν είναι πολύ καιρός από τότε που οι πραγματικοί μισθοί και συντάξεις, 
'90-'93, συρρικνώνονταν κάθε χρόνο.



> Δεν είναι πολύς καιρός από τότε που η οικονομία δεν δημιουργούσε νέες 
θέσεις εργασίας, δεν δημιουργούσε έργα υποδομής, δεν είχε παρά 
μηδενική ανάπτυξη, γιατί μηδενική ήταν τότε η ανάπτυξη, παρά τις 
συνταγές που παρουσιάζουν σήμερα για το πώς θα πετύχουν τη μεγάλη 
ανάπτυξη. Πώς τις είχαν ξεχάσει τότε;

> Δεν είναι πολύς καιρός από τότε που κατέρρεαν τα προγράμματα 
σταθερότητας και όλες οι εκτιμήσεις συνέκλιναν στη διαπίστωση πως η 
Ελλάδα δεν θα γινόταν ποτέ μέλος της ΟΝΕ.

> Δεν είναι πολύ καιρός που δυστυχώς ακούγονταν φωνές στην Ευρώπη για 
την έξωση της Ελλάδος από την Ένωση.

Αυτή την πορεία παρακμής αντιστρέψαμε:

> Η Ελλάδα -το έχουμε πει πολλές φορές- έχει έναν από τους υψηλότερους 
ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φέτος τον υψηλότερο.

> Η ανεργία βρίσκεται σε σταθερά καθοδική πορεία, παρά τη διεθνή 
οικονομική κρίση, παρά τους πολέμους στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ.

> Τα πραγματικά εισοδήματα των εργαζομένων και των συνταξιούχων 
αυξάνονται, παρά τις ρεαλιστικές δυσκολίες.

> Ο επαγγελματίας εργάζεται με χαμηλούς φόρους και για πρώτη φορά σε 
ένα οικονομικό περιβάλλον σιγουριάς και σταθερότητας.

> Ο αγρότης έχει τη μεγαλύτερη οικονομική στήριξη κατά στρέμμα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

> Οι νέοι και οι νέες έχουν ανοιχτές προοπτικές ποιοτικής ανωτάτης 
εκπαίδευσης. Δεν κοιτάζετε τις στατιστικές αντί να με διακόπτετε;

> Η αξιοκρατία στη δημόσια διοίκηση είναι αδιαπραγμάτευτη κατάκτηση.

> Μεγάλα έργα υποδομής ολοκληρώνονται σε ταχύτερους χρόνους και με 
μικρότερο κόστος. Είμαστε περίπου, όσον αφορά στις υπερβάσεις, στο 
ίδιο επίπεδο με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

> Με τις νέες ρυθμίσεις η σημερινή Ελλάδα αλλάζει παντού. Νέα 
νοσοκομεία, νέα ολοήμερα σχολεία, νέες κοινωνικές υπηρεσίες.

Όμως, κυρίες και κύριοι, παρ’ όλη αυτή την προσπάθεια, ξέρουμε όλοι μας 
ότι πρέπει να συνεχίσουμε, ότι όλα αυτά δεν φτάνουν, ότι υπάρχουν 
προβλήματα, ότι ο πολίτης έχει αιτήματα, έχει περισσότερες αναμονές και 
απαιτήσεις. Και γι' αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε και πρέπει να 
συνεχίσουμε. Να χτίσουμε πάνω στην πρόοδο που πετύχαμε. Να 
ολοκληρώσουμε το έργο, για μια Ελλάδα που είναι αναπτυγμένη χώρα στο 
ίδιο επίπεδο με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να προχωρήσουμε το



έργο της νέας Ελλάδας. Αυτό κρίνεχαι σχις επόμενες εκλογές, εάν θα 
πεχύχουμε αυχό χο σχόχο ή θα αναιρεθούν αυχά που προχωρήσαμε.

Η επιλογή χου ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι καθαρή και κρυσχάλλινη:

> Κοινωνία ευημερίας για όλους.

> Κοινωνία συμμετοχής και δικαιοσύνης για όλους.

> Σύγκλιση με την Ευρώπη.

> Επίλυση των μεγάλων εθνικών θεμάτων.

Όπως είπα και πριν, η Αξιωματική Αντιπολίτευση, που διεκδικεί τώρα την 
κυβέρνηση, δεν μας έχει πει ανοιχτά, για πολλά από τα θέματα που 
αντιμετωπίσαμε και λύσαμε, ποια είναι η δική της στάση. Δεν μας 
αποκαλύπτει τι πραγματικά πιστεύει για το ασφαλιστικό. Με έχουν 
παραπέμψει επανειλημμένα σε ένα φυλλάδιο, το οποίο έχω μελετήσει και 
δεν έχω μπορέσει στο φυλλάδιο αυτό να βρω τίποτα που να λέει για 
συγκεκριμένες ρυθμίσεις για το σύνολο του συστήματος, για τη 
χρηματοδότηση.

Συμφωνεί η Νέα Δημοκραχία με χη μεχαρρύθμιση που κάναμε και 
έδωσε ανάσα σχο ασφαλισχικό σύστημα ή όχι; Πείτε μας: ναι ή όχι; Τι 
προτείνετε εσείς για το μέλλον του ασφαλιστικού συστήματος;
Για χη φορολογική μεχαρρύθμιση που κάναμε, για χους μειωμένους 
φορολογικούς συνχελεσχές που προχείνουμε σχη χάρχα σύγκλισης χι 
έχεχε να μας πείχε; Μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές πολύ, λίγο; 
Εσείς θα τους μειώσετε περισσότερο;

Ακούσαμε σήμερα ότι με το φορολογικό σας σύστημα θα επιβραβεύσετε την 
επιχειρηματικότητα. Δεν κατάλαβα τι θα πει αυτό ως προς τους συντελεστές. 
Εκεί είναι το θέμα.
Και για τους εργαζόμενους δεν άκουσα τίποτα, ενώ η τεράστια πλειοψηφία 
του ελληνικού λαού είναι εργαζόμενη. Μια κουβέντα θα μπορούσατε να 
πείτε.

Για τις αποκρατικοποιήσεις που κάνουμε ακόμα δεν ξέρουμε ποια είναι η 
επίσημη άποψή σας. Ακούσαμε τη Νέα Δημοκρατία να μας λέει ότι δεν 
έπρεπε να δώσουμε το 10% των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας σε 
θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού. Και διάβασα στην εφημερίδα -και δεν 
πιστεύω να είναι αλήθεια- ότι ένα σημαίνον στέλεχος της πρώτης γραμμής 
της Νέας Δημοκρατίας είπε ότι αυτό δεν επιτρέπεται και ότι η Τράπεζα της 
Ελλάδος καθορίζει το ύψος των επιτοκίων. Αυτό έχει τελειώσει από το 1928. 
Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν έχει πια το δικαίωμα αυτό.
Δεν ξέρουν; Διερωτώμαι προς Θεού! Δεν είναι δυνατόν να μην ξέρουν ότι η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καθορίζει τα επιτόκια. Αν θέλετε, μπορώ να 
σας δώσω το απόσπασμα της εφημερίδας. Δεν πιστεύω βέβαια, δεν μπορεί 
να μετέφερε έτσι έναν τέτοιον ισχυρισμό, διότι θα είναι εξωφρενικό. Δεν



έχετε αντιληφθεί τι συμβαίνει στη χώρα, ότι η χώρα είναι μέλος της ΟΝΕ.

Για το μελλοντικό ρυθμό ανάπτυξης τι πιστεύει η Νέα Δημοκρατία; Πιστεύει 
ότι θα συμβεί μια πτώση οικονομικής δραστηριότητας αμέσως μετά το πέρας 
των Ολυμπιακών Αγώνων. Και πομπωδώς κατέθεσε ο εισηγητής της μία 
έκθεση της Επιτροπής. Είχα πει όμως και στην περασμένη συζήτηση προ 
ημερήσιας διάταξης ότι θα άξιζε τον κόπο να διαβάσετε την έκθεση αυτή της 
Επιτροπής, γιατί η Επιτροπή λέει ότι θα μειωθεί η ανάπτυξη. Πόσο λέει; Στο 
μηδέν, που ήταν η ανάπτυξη επί των ημερών σας; Λέει ότι θα πάει από το 
4% στο 3,8%. Μπορείτε να επικαλείστε αυτό το στοιχείο; Είναι σοβαρό αυτό; 
Μιλάτε σοβαρά εδώ στη Βουλή προς τον ελληνικό λαό, όταν καταθέτετε 
έγγραφα και δεν λέτε το περιεχόμενό τους;

Είπα και πριν για την καμένη γη και το 5,5% και άκουσα έκπληκτος από 
την εισήγηση του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας πώς πετύχαμε αυτό το 
4%. Το πετύχαμε χάρη στο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης που στατιστικά 
οδηγεί -και έχει διαπιστωθεί- μόνο στο 1,5% του 4% και όλα τα άλλα είναι 
στεγαστικά δάνεια, τα οποία δώσαμε, και δάνεια καταναλωτικά. Αν ήταν 
δάνεια στεγαστικά και δάνεια καταναλωτικά, γιατί αγαπητέ εισηγητά της 
Νέας Δημοκρατίας, δεν τηλεφωνείτε στον κ. Ραφαρέν, που ταλαιπωρείται, με 
μισό τοις εκατό ανάπτυξη να του πείτε πώς θα φτάσει στο 5%;

Πού είναι λοιπόν αυτή η σωστή οικονομική πολιτική; Είναι μήπως η 
πολιτική λιτότητας, όπως ακούσαμε; Ή μήπως τελικά η πολιτική της Νέας 
Δημοκρατίας είναι η αντίθετη απ' αυτήν που λέει; Γιατί μας είπαν: "Όχι 
περιοριστική πολιτική. Καμένη γη, αλλά όχι περιοριστική πολιτική". Εγώ 
δεν μπορώ να το συλλάβω αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Καμένη γη, 
όχι περιοριστική πολιτική, αυτό θα πει περισσότερες δαπάνες, ελλείμματα 
της τάξης του 13% και 15%. Αυτό που κάνατε το ’90 με ’93 και αποτύχατε. 
Αλλά δεν μιλάει για αυτά.

Μιλάει μήπως για την ταυτότητά της σωστά η Νέα Δημοκρατία; Διαβάσαμε 
στους FINANCIAL TIMES ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι δεξιά. Στο 
εξωτερικό, όχι δεξιοί. Δεξιοί εθνοσωτήρες, στους οποίους θα πρέπει να 
οφείλουμε ευγνωμοσύνη, στο εσωτερικό. Δημοκρατικοί, όταν 
φωτογραφίζονται με τον κ. Φλωράκη, όποτε τους δίνεται η ευκαιρία. Αλλά 
σταθερά εναγκαλισμένοι με την ακροδεξιά και τους εκπροσώπους του 
σκοταδισμού, εκφωνούν κηρύγματα διχασμού, είτε πρόκειται για τις 
ταυτότητες είτε για τις σημαίες στις σχολικές παρελάσεις.
Και δεν άκουσα, όταν είπαμε εδώ ή ακούστηκε από τη Νέα Δημοκρατία 
"ισότητα ανάμεσα σε όλους τους πολίτες", "όχι διακρίσεις" θέση πάνω σε 
αυτό το θέμα.

Η Νέα Δημοκρατία, καθηλωμένη σε πρακτικές, ιδέες και πρόσωπα 
προηγουμένων δεκαετιών προσπάθησε και προσπαθεί να παραπλανήσει τον 
ελληνικό λαό. Η Νέα Δημοκρατία κρατά γερά μαζί της όλα αυτά που η 
Ελλάδα έχει αφήσει στο παρελθόν.

Όπως είπαμε, ζητάει την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού, αλλά δεν



διασαφηνίζει ποιες είναι οι θέσεις της. Και εγώ θα πω ότι υπάρχει εδώ μία 
εικόνα, μια πλευρά, μια παράταξη, η οποία υπόσχεται γενικότητες και 
αοριστολογίες και από την άλλη πλευρά μια παράταξη που εργάστηκε 
χρόνια για την πρόοδο του τόπου. Εμάς μας ξέρουν οι Ελληνες. Γνωρίζοντάς 
μας, επειδή επιδοκιμάζετε -και εσείς βεβαίως επιδοκιμάζετε ειρωνικά- θέλω 
να σας θυμίσω ότι και πριν από τις εκλογές του 2000 άκουγα εδώ μέσα στην 
Αίθουσα: "Τελείωσε. Κερδίσαμε. Ο τελευταίος προϋπολογισμός". Ε, μας 
ξέρουν οι Έλληνες και, επειδή μας ξέρουν, θα μας ξαναψηφίσουν. 
Και θα πραγματοποιήσουμε πολλά που μένουν να γίνουν αυτήν την 
τετραετία.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Κάθε πολίτης αισθάνεται: "Καλή αυτή η πρόοδος. Πώς μπορώ να βελτιώσω 
το δικό μου επίπεδο ζωής; Πώς μπορώ να αυξήσω το μερίδιο της δικής μου 
οικογένειας σε αυτήν τη νέα Ελλάδα;" Την απάντηση σε αυτό το ερώτημα 
δίνει η πολιτική μας. Αυτό που θέλουμε είναι η οικονομία να γίνει πιο 
ισχυρή, για να μπορέσουμε με πιο ισχυρή οικονομία να συγκλίνουμε 
με το επίπεδο των ευρωπαϊκών χωρών.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. δημοσίευσε μία χάρτα σύγκλισης με συγκεκριμένους 
στόχους, με αριθμούς. Και από αυτούς τους αριθμούς προκύπτει ότι 
δεσμεύεται να γίνει μία ακόμη ισχυρότερη χώρα, μια χώρα με 
υψηλότερα εισοδήματα και απασχόληση, μια καλύτερη Ελλάδα. Όπως 
λέμε, μπορούμε:

♦ Να αυξήσουμε πιο γρήγορα την απασχόληση και να μειώσουμε ακόμα 
πιο δραστικά την ανεργία. 6% είναι ο στόχος, σε αυτό το επίπεδο να 
μειωθεί η ανεργία μέχρι το 2008.

♦ Να προσφέρουμε περισσότερες νέες ευκαιρίες, ιδιαίτερα για τους νέους 
και τις νέες.

♦ Να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τα εισοδήματα των εργαζομένων. Ο 
μέσος πραγματικός μισθός να αυξηθεί στο 90% του μέσου όρου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θα μου επιτρέψετε εδώ μία παρένθεση. Και ο εισηγητής της Αξιωματικής 
Αντιπολίτευσης και ο Πρόεδρός της σήμερα κατέθεσαν μία στατιστική από 
την οποία προκύπτει ότι η Ελλάδα έφθασε στο 71% του μέσου επιπέδου 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από τη στατιστική αυτή 
συνάγουν, επειδή το επίπεδο ήταν στο 64%-65% πριν μερικά χρόνια, ότι η 
αύξηση είναι μόνο 6%. Και ακούσατε το ρητορικό ερώτημα "μέσα σε οκτώ 
χρόνια υπήρξε αύξηση μόνο 6%;".

Θέλω να θυμίσω πάλι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην προ 
ημερήσιας διάταξης συζήτηση κατέθεσα το έγγραφο της Επιτροπής το οποίο 
εισάγει αυτούς τους αριθμούς και τους εξηγεί. Και η Επιτροπή λέει ότι από 
χρόνο σε χρόνο υπολογίζει με στατιστικά διαφορετικό τρόπο το κατά



κεφαλήν ΑΕΠ. Και γι αυτό λέει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το 
χαρτί για διαχρονικές συγκρίσεις. Λέει ότι αυτό το οποίο έκαναν ο Πρόεδρος 
και ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι σύμφωνο με αυτό το χαρτί 
το οποίο παραδίδει. Το κατέθεσα για να το διαβάσουν. Και συνεχίζουν.

Και εγώ θα σας αποδείξω ότι, πράγματι, αλλάζουν τα πράγματα. Διότι θα 
ακούσατε στη συζήτηση προ ημερήσιας διάταξης ότι η Νέα Δημοκρατία 
έλεγε ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι στο 64% του μέσου ευρωπαϊκού όρου. 
Πώς λοιπόν το Νοέμβρη ήταν 64% και τώρα είναι 71%; Διότι έγινε 
αναθεώρηση των στοιχείων. Αυτό το λέω γιατί και εκεί πρόκειται για 
διαστρέβλωση της στατιστικής.

Ανέφερα πριν ότι η πολιτική μας, όπως περιγράφεται, είναι:

• Να εμβαθύνουμε την κοινωνική δικαιοσύνη, αυξάνοντας τις συντάξεις 
και τους μισθούς ιδιαίτερα των οικονομικά ασθενέστερων και να 
ενισχύσουμε το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών απέναντι στο αύριο.

• Να ολοκληρώσουμε τις μεγάλες υποδομές σε όλες τις περιφέρειες. Λέμε 
ότι θα κατασκευάσουμε τουλάχιστον 800 χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμων 
στην επόμενη τετραετία.

• Να διασφαλίσουμε το αγροτικό εισόδημα και να συγκρατήσουμε τον 
πληθυσμό στον τόπο τους.

• Να προχωρήσουμε με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στην 
αντιμετώπιση των αναγκών που υπάρχουν στον τομέα της υγείας. Αύξηση 
του νοσηλευτικού προσωπικού κατά 10.000 άτομα. Κάλυψη του συνόλου 
του πληθυσμού από το θεσμό του οικογενειακού γιατρού.

• Να επιταχύνουμε τις αλλαγές στην εκπαίδευση και να πετύχουμε την 
άνοδο του επιπέδου σε όλες τις βαθμίδες. Αύξηση των δημοσίων δαπανών 
για την εκπαίδευση στο 5% μέχρι το 2008.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ακόυσα έκπληκτος από τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας ότι επιτέλους 
πρέπει να μιμηθούμε το παράδειγμα της Ιρλανδίας και να δώσουμε 
εκπαίδευση σε ηλεκτρονική τεχνολογία στα σχολεία μας, λες και στα 
σχολεία μας δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν:

-  Εχουμε 7.000 εργαστήρια πληροφορικής στα ελληνικά σχολεία και 
συνεχίζουμε την κάλυψη.

-  Στα γυμνάσια και τα λύκεια αναλογεί μια θέση υπολογιστή ανά 13 
μαθητές.

-  Στα ΤΕΕ μια θέση υπολογιστή ανά 8 μαθητές.



-  Επιμορφώθηκαν ήδη 76.000 δάσκαλοι και καθηγητές στις νέες 
τεχνολογίες και συνεχίζεται η επιμόρφωση για 55.000.

-  Έχουμε επιτύχει το δικτυακό σχολείο καθώς και το πανελλήνιο σχολικό 
δίκτυο.

Δεν είναι αυτά επιτεύγματα; Διερωτώμαι, καλώς η κριτική. Να πείτε ότι δεν 
φθάνουν αυτά. Να πείτε ότι θέλετε να κάνετε και άλλα. Να πείτε πόσα θέλετε 
να κάνετε. Για να ξέρουμε επιτέλους, όχι να λέτε ότι δεν υπάρχει τίποτε. 
Αυτή είναι η τακτική του καθολικού αρνητισμού. Δεν είμαστε ο αυτή την 
Αίθουσα για καθολικό αρνητισμό. Είμαστε για διάλογο, για προτάσεις, για 
ιδέες, για ανταλλαγή απόψεων, όχι να στέκεται ο ένας απέναντι στον άλλο 
και να προσπαθεί να τον κατεδαφίσει. Δεν δημιουργούμε την Ελλάδα έτσι.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Θα μπορούσα να μιλάω για πολλή ώρα για όλα αυτά. Μόνο ένα θέλω να 
σημειώσω και να κλείσω αυτό το σημείο των όσων περιέχονται στη Χάρτα 
Σύγκλισης. Ακόυσα κατά την ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας 
δύο φορές ότι θα υπάρξουν αναπτυξιακοί οργανισμοί σε κάθε περιφέρεια. 
Μα, εγώ ξέρω ότι υπάρχουν, ότι λειτουργούν, ιδρύθηκαν. Δεν έχετε πάει σε 
κάποια περιφέρεια προφανώς για να μάθετε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η περίοδος που διανύουμε σηματοδοτήθηκε από την επαγγελία της Νέας 
Δημοκρατίας για την επανίδρυση του κράτους, το ακούσατε 
και σήμερα, την κατάργηση του ΑΣΕΠ, την οποία απέφυγε τεχνηέντως να 
πει ο κ. Καραμανλής σήμερα, ενώ αναφέρθηκε στο ΣΔΟΕ, δηλαδή την 
κατάργηση του συστήματος αντικειμενικών επιλογών διορισμού στο 
δημόσιο, όπως υποσχέθηκε και την επαναφορά του αποτυχημένου 
συστήματος της μειοδοσίας στα δημόσια έργα που είναι πανελληνίως 
καταδικασμένο απ' όλους τους φορείς.

Όλα αυτά ένα μόνο υποδηλώνουν, ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει η Ελλάδα να 
γίνει κτήμα της. Η Ελλάδα δεν ανήκει σε κανέναν άλλο παρά σε όλους 
τους Έλληνες. Η Ελλάδα δεν ανήκει στους ισχυρούς και επώνυμους, 
στα τζάκια, στο μεγάλο κεφάλαιο.

Η Ελλάδα ανήκει στον νέο, στον οικογενειάρχη, στον συνταξιούχο, 
τον αγρότη, τον εργαζόμενο. Η Ελλάδα ανήκει στα 11 εκατομμύρια 
των συμπολιτών μας. Είναι άνθρωποι με ψυχή και νου, με ανάγκες, 
επιθυμίες και οράματα που θέλουν και απαιτούν ένα καλύτερο αύριο 
και διψούν να μάθουν πώς ακριβώς θα επιτευχθεί το καλύτερο 
αύριο. Δεν διψούν για πελατειακές σχέσεις, για υποσχέσεις 
κατάργησης των αντικειμενικών επιλογών. Διψούν να
προχωρήσουμε σταθερά με κανόνες, με σχέδιο, με πρόγραμμα, με 
στόχους, όπως κάναμε τα χρόνια που πέρασαν.



Είμαι αισιόδοξος γιατί την περίοδο 2004-2008 οι επενδύσεις θα 
συνεχιστούν αμείωτες. Θα συνεχιστούν λόγω της οικονομικής και 
εξωτερικής πολιτικής μας. Γιατί και οι δύο πολιτικές εξασφαλίζουν 
σταθερότητα. Πρώτα απ' όλα, οι επενδύσεις δεν είναι μόνο ολυμπιακά 
έργα, όπως ακούσαμε. Οι επενδύσεις ξεκίνησαν πολύ νωρίτερα και 
είναι κυρίως ιδιωτικές επενδύσεις σε νέα εργοστάσια, σε νέο 
εξοπλισμό και μηχανήματα που συνεχίζονται με τους ίδιους ρυθμούς 
και θα συνεχίζονται και μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων σηματοδοτεί απλώς την 
ανακατανομή των εθνικών πόρων σε παραγωγικές επενδύσεις στις 
περιφέρειες, γιατί στόχος μας δεν είναι μόνο η επιτάχυνση της σύγκλισης, 
αλλά και η σύγκλιση των ελληνικών περιφερειών μέσα στην ίδια χώρα.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες αποτελούν μια σημαντική επένδυση για το 
μέλλον. Το 90% των έργων έχει μετα-ολυμπιακή χρήση. Οι υποδομές 
και η τεχνογνωσία από την οργάνωση αποτελούν ένα σημαντικό κεφάλαιο το 
οποίο θα αποδώσει καρπούς μετά τους Αγώνες.

Ο ευρύτερος στόχος μας είναι όλη η Ελλάδα να γίνει οικονομικό 
κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και η Θεσσαλονίκη να 
αποτελέσει κόμβο της ευρύτερης περιοχής. Έχουμε τη δυνατότητα 
να το πετύχουμε.

> Έχουμε διαρκώς καλύτερες υποδομές και τις βελτιώνουμε συνεχώς ως 
προς τις τηλεπικοινωνίες και την ενέργεια.

> Αναφέρθηκα στους αυτοκινητόδρομους.

> Νέοι αγωγοί φυσικού αερίου προς Ιταλία και Τουρκία.

> Νέοι αγωγοί πετρελαίου.

> Ευρυξωνικές υποδομές σε όλη την Επικράτεια για να μπούμε δυναμικά 
στην κοινωνία της πληροφορίας.

> Θα γίνουμε περιφερειακό κέντρο γιατί έχουμε επιχειρήσεις με 
εξωστρέφεια. Οι γείτονές μας αναπτύσσονται και οι ελληνικές 
επιχειρήσεις είναι εκείνες οι οποίες πρωτοστατούν στις επενδύσεις στα 
Βαλκάνια. Οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι παντού! Οι εξαγωγές μας 
έχουν αυξηθεί.

Όλα αυτά, λοιπόν, δείχνουν ότι έχουμε ένα νέο ορίζοντα δουλειάς πάνω στον 
οποίο μπορούμε να σταθούμε για να προωθήσουμε την οικονομία μας.

♦ Οι πόροι του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης θα εισρέουν μέχρι το 2008, 
ενώ στη συνέχεια θα υπάρξει το Δ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Εμείς θα το 
διαπραγματευτούμε και όπως πήραμε τους περισσότερους πόρους από ποτέ 
από το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, χάρη στη δουλειά που έχουμε κάνει



σιην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι θα μπορέσουμε να πάρουμε περισσότερους 
πόρους και από το Δ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

♦ Σήμερα για πρώτη φορά στη μεταπολεμική ιστορία της χώρας μας, η 
οικονομία λειτουργεί με απελευθερωμένους όλους σχεδόν τους τομείς της. 
Δημιουργούμε ένα περιβάλλον που ενισχύει την καινοτομία, τη 
δημιουργικότητα και την ανάληψη επιχειρηματικού κινδύνου από τους 
νέους. Έχουν απελευθερωθεί δυνάμεις και αυτό είναι το σημαντικό.

Γιατί, λοιπόν, αυτή η ανησυχία; Γιατί αυτός ο ψίθυρος ότι θα καταρρεύσει η 
οικονομία μετά το 2004; Πού είναι τα πρακτικά, πραγματικά δεδομένα τα 
οποία στηρίζουν αυτήν την άποψη; Δεν υπάρχει τέτοια προοπτική! Όλα αυτά 
είναι εκτός πραγματικότητας, διότι οι πόροι των Ολυμπιακών Αγώνων είναι 
εθνικοί πόροι και θα συνεχίσουν να είναι, διότι οι κοινοτικοί πόροι θα 
συνεχισθούν, διότι η ανάπτυξη φέρνει πόρους. Γι' αυτό η ανάπτυξη είναι 
σημαντική. Γιατί η υψηλή ανάπτυξη στηρίζει την ανάπτυξη! Γι' αυτό έχει 
σημασία και μία συνετή πολιτική, όσον αφορά τις δαπάνες και τη 
φορολογία. Γιατί μπορούμε να βρίσκουμε συνεχώς περισσότερους πόρους 
για να αναπτυχθούμε. Το δείξαμε αυτά τα χρόνια και θα το δείξουμε και στο 
μέλλον.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Θέλω κλείνοντας να τονίσω και κάτι άλλο, ότι, όπως είπα στην αρχή, δυο 
είναι χα σημαντικά κεφάλαια της πολιτικής μας:

• Η οικονομική και κοινωνική πολιτική μας, και

• Η εξωτερική πολιτική μας.

Με τη λύση του κυπριακού προβλήματος και του θέματος της 
υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο θα προωθήσουμε ακόμη περισσότερο την 
πορεία προόδου της χώρας. Γι' αυτό η λύση των εθνικών θεμάτων 
είναι προτεραιότητά μας και μείζων καταλύτης για την εξέλιξη της 
χώρας.

Υπάρχουν πολλοί που λένε, τα μεγάλα και τα μικρά θέματα. Τα μεγάλα 
θέματα δεν ενδιαφέρουν, λένε και εκείνο που έχει σημασία είναι τα μικρά 
θέματα. Αυτά πρέπει να λυθούν. Τα μικρά θέματα δεν μπορούν να 
λυθούν στη χώρα μας, αν δεν λυθούν και τα μεγάλα θέματα, γιατί 
έτσι θα έχουμε πόρους και δυνατότητες. Με τα μεγάλα θέματα ανοιχτά, 
μια αύξηση στους μισθούς σήμερα μπορεί να χαθεί στη δίνη των μεγάλων 
αδιεξόδων αύριο. Δεν το γνωρίζουμε;

Εγώ πιστεύω ότι τα μεγάλα θέματα έχουν σημασία, τεράστια 
σημασία. Έχει σημασία η Ολυμπιάδα, έχει σημασία το Κυπριακό, έχει 
σημασία η σχέση μας με την Τουρκία, έχει σημασία η θέση μας και το 
κύρος μας στην Ευρώπη. Δεν είναι εύκολα τα μεγάλα θέματα, ούτε 
λύνονται με αυτόματο πιλότο. Κανείς δεν μας χαρίζει απολύτως



χίποχα. Την ΟΝΕ και όλη την εξέλιξη μετά χην κερδίσαμε με χο σπαθί 
μας. Ο ελληνικός λαός χην κέρδισε!

Και η νέα Ελλάδα που δημιουργούμε, είναι η Ελλάδα όλων των 
Ελλήνων σε κάθε γωνιά χης παχρίδας μας, αλλά και ολόκληρου χου 
Ελληνισμού σε κάθε γωνιά χης γης.

Έχουμε όλοι μαζί ένα μεγάλο έργο να υπερασπισχούμε και να 
καχοχυρώσουμε. Έχουμε ένα νέο εθνικό κεφάλαιο να κχίσουμε και 
να αφήσουμε ως ζωνχανή και σχέρεα παρακαχαθήκη στις επόμενες 
γενιές.

Γι' αυχήν χη νίκη αγωνιζόμασχε, για μια νίκη σχον αγώνα για 
ορισχική αναχροπή χης παραδοσιακής εικόνας χης χώρας.

Γι' αυχό καλώ χην Εθνική Ανχιπροσωπεία να ψηφίσει χον 
προϋπολογισμό. Είναι χο πρώχο βήμα χης χεχραεχίας σύγκλισης.
Είναι χο πρώχο βήμα για χην κλιμάκωση χης προσπάθειας, για χην 
ολοκλήρωση χου έργου που αρχίσαμε χο 1996.

Για μια Ελλάδα που θα είναι χώρα ισχυρή, δημοκραχική, 
προοδευχική, ανεπχυγμένη.
Για μια Ελλάδα δύναμη ειρήνης, σχαθερόχηχας, πολιχισμού και 
προόδου.

Σας ευχαρισχώ».


