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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΜΕ 
«Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»
Κύριε Πρόεδρε,
Χαίρομαι γιατί ο Πρωθυπουργός αισθάνθηκε την ανάγκη να κάνει δεύτερη 
ομιλία για να αγγίξει κάποια από τα σημεία που έθιξα.
Επισημαίνω το εξής: Μου κάνει εντύπωση αναφερόμενος και για το Β 
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, αλλά και σε σχέση με την πορεία του 
ρυθμού ανάπτυξης, ότι δείχνετε εξαιρετικά υπερήφανος και χαρούμενος.
Σημαίνει ότι οι προσδοκίες σας είναι πράγματι πολύ περιορισμένες.
Κύριε Πρωθυπουργέ, εγώ δεν αρνήθηκα και κανένας μας δεν αρνείται τις 
όποιες οριακές βελτιώσεις. Αλλά αγωνιούμε για τοποια είναι η 
πραγματική προοπτική. Και σε κάθε περίπτωση φιλοδοξούμε να είναι 
καλύτερη απ αυτήν στην οποία φαίνεται ότι αρκείστε εσείς. Στο να μας 
λέτε ότι καμαρώνετε για την απορροφητικότητα σε ό,τι αφορά το Β 
Πακέτο Ντελόρ - θα με συγχωρέσει το Κοινοβούλιο για την έκφραση - το 
θεωρώ απαράδεκτο και ανήκουστο. Αφού είναι γνωστό σε όλους τους 
Έλληνες καί όχι μόνο, ότι έχουμε μια τρόμακτική"υστέρήσηΤ~Εάντα 
καταφέρετε, θα φανεί αυτό από τα αυτά τα στοιχεία. Στο δεύτερο μισό 
του συνολικού χρόνου της συνολικής περιόδου, το να έχετε κάποια 
αύξηση, δεν είναι βέβαια κακό, αλλά από την άλλη πλευρά σίγουρα δεν 
μπορεί να αποτελεί αντικείμενο υπερηφάνειας και καυχησιολογίας εάν 
αναλογιστεί κανείς ότι για το πρώτο μισό φτάσατε δεν φτάσατε το 50% 
και αυτό με στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας - γιατί 
υπάρχουν και πολύ δυσμενέστερες προσεγγίσεις.
Τώρα είπατε μια σειρά από πράγματα που έχουν σχέση με το παρελθόν.
Εγώ θα πάρω ως παράδειγμα αυτά που είπατε για το ίδρυμα 
παλιννοστούντων. Είναι δυνατόν 4 χρόνια μετά, 4 χρόνια στην 
κυβέρνηση τα 2 ως πρωτοκλασάτος υπουργός και 1,5 χρόνο τώρα ως 
πρωθυπουργός να επιχειρείτε να βρείτε και μάλιστα για τέτοια 
ζητήματα άλλοθι στο τι παραλάβατε; Εγώ το θεωρώ και αυτό ότι - αν μή 
τί άλλο - έχει σοβαρό πρόβλημα αξιοπιστίας.
Τώρα είπατε 5 φορές την λέξη σημειακά. Εάν εσάς σας φαίνεται 
σημειακό ότι σας λένε, μαζέψτε τις σπατάλες για να μπορούν να 
μειωθούν οι φόροι και αυτό να είναι κίνητρο αναπτυξιακό, δικαίωμά 
σας να το αποκαλείτε έτσι. Εάν θεωρείτε σημειακό ή δευτερεύον ότι 
σας λένε κάντε αποκρατικοποιήσεις γιατί αλλιώς δεν θα απελευθερωθούν 
οι δημιουργικές δυνάμεις του Τόπου, δικαίωμά σας να το αποκαλείτε
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έτσι. Εάν δεν μπορείτε να μαζέψετε τις δημόσιες δαπάνες και δεν 
μπορείτε να μεταρρυθμίσετε τον τρόπο που λειτουργεί η δημόσια 
διοίκηση στην Ελλάδα, αυτό είναι δικό σας πρόβλημα, αλλά δυστυχώς 
μαζί με δικό σας γίνεται πρόβλημα του ελληνικού λαού και όλων μας 
λειτουργώντας ως τροχοπέδη στο να πάμε επιτέλους μπροστά.
Θέλω να κλείσω με μια πολύ σύντομη αναψορά στις τελευταίες κορώνες 
του πρωθυπουργού. Δεν θα τον παρακολουθήσω σ αυτού του είδους την 
απόπειρα διασποράς κομματικού φανατισμού. Απλώς να πω, ότι η δική 
μου πολιτική παιδεία δεν μου το επιτρέπει. Όμως, είχα την 
ψευδαίσθηση μέχρι πριν από ελάχιστα λεπτά, ότι ούτε η δική σας 
πολιτική παιδεία επιτρέπει την διασπορά φανατισμού και 
παρελθοντολογίας. Δείξατε ότι παραμένετε πραγματικό παιδί του ΠΑΣΟΚ 
της 3ης του Σεπτέμβρη.
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