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Δεύτερον, εχουμε 6% αύξηση στα καύσιμα, πράγμα που 
επρεπε να είχε γίνει από το 1993. Γιατί από το 1992 που 
ψηφίστηκε ο νόμος, προέβλεπε την τιμαριθμική προσαρμογή. 
Είναι επίσης ο φορος στο οινόπνευμα που είναι μόλις 22 
δισεκατομμύρια. Αλλα δεν είναι μόνο εκεί.

Αγαπητοί συνάδελφοι, πρεπει να ελέγξουμε και τις δαπανες. 
Και οι δαπάνες δεν είναι μόνο αυτές της κεντρικής κυβέρ
νησης, είναι οι δαπάνες των Ν.Π.Δ.Δ.. είναι οι δαπανες των 
OTA. Η Νομαρχιακή Αυτοδίαικηση, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
πρέπει να αποκτήσουν ενιαίο λογιστικό σύστημα για να 
μπορούν να ελέγχονται οι δαπάνες τους.

Τα Ν.Π.Δ.Δ. που επιδοτούνται, θα πρεπει να τηρούν τους 
κανόνες προέγκρισης του ισολογισμού τους, όπως προβλέπει 
ο προσφάτως ψηφισθείς νόμος. Εάν δεν τηρούν αυτόν το 
νόμο, δε θα παίρνουν επιδοτήσεις. Κάποια στιγμή θα πρεπει 
να σταματήσει αυτή η ιστορία.

Προχωρώ ακόμη παραπέρα. Και άλλοι Οργανισμοί που έχουν 
αυτοτελείς πόρους. Ο.Π.Α.Π., Ε,Ο.Τ. κ.λπ., θα πρεπει κάθε 
μήνα να δημοσιεύουν λογιστική κατάσταση πόσα εισεπραξαν 
και πού πήγαν όλα κονδύλι-κονδύλι, έτσι που να γνωρίζει ο 
Ελληνικός Λαός πραγματικά πού πάνε τα χρήματά του, γιατί 
κανένας από τους πολίτες δε δηλώνει ότι δε θέλει να 
πληρώσει. Αντίθετα, θέλουν να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες 
πού πάνε τα χρήματά τους.

Αγαπητοί συνάδελφοι, τελειώνοντας θέλω να πω ότι την 
πολιτική που ακολουθούμε, δε μας την υπαγορεύει κανένα 
Μάαστριχτ και καμία Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πολιτική που 
ακολουθούμε υπαγορεύεται απο την αγάπη που έχουμε προς 
τον Ελληνικό Λαό και από το άγχος που μας διακατέχει για 
να του ξαναδώσουμε τη χαμένη του ελπίδα και υπερηφάνεια, 
για να πάψει πια να βλέπει τη Χώρα μας τελευταία σε όλες 
τις ευρωπαϊκές στατιστικές.

Ο Ελληνικός Λαός δε θέλει να νοιώθει ως φτωχός συγγενής 
της Ευρώπης, γιατί δε γίνεται εξωτερική πολιτική ζητώντας 
συνέχεια δανεικά, δε γίνεται εθνική ασφάλεια με ψίχουλα, 
ανθρωπιστική παιδεία με ψέμματα, Ε.Σ.Υ. με άδεια ταμεία. Το 
χθες δεν έχει καμία σχέση με το σήμερα και το αύριο θα είναι 
πολύ καλύτερο από το σήμερα, αρκεί να συνεχισθεί με 
συνέπεια, αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα η ακο
λουθούμενη οικονομική πολιτική.

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο 
Πρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ)

Ο Λαός μας στηρίζει, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, 
αυτήν την πολιτική, γιατί είναι η μόνη πολιτική που δίνει 
προοπτική, αισιοδοξία, ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Και δε 
χρειάζεται μεγαλύτερη απόδειξη απ' αυτό που παρατηρούμε 
αυτές τις ημέρες όλοι με μεγάλη ικανοποίηση. Παρά την 
πολιτική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από την ασθένεια 
του Προέδρου μας, εν τούτοις οι πάντες αντέδρασαν με 
αξιοθαύμαστη ψυχραιμία και εμπιστοσύνη.

Κύριε Πρόεδρε, επειδή δε με παίρνει άλλο ο χρόνος, 
σταματώ την ομιλία μου σ' αυτό το σημείο.

(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης): Κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει όλους, γι' αυτό 
και ο κύριος Υφυπουργός Οικονομικών, αναγκάσθηκε να 
περιορίσει το χρόνο στο ήμισυ, εκείνου που δικαιούται για να 
ομιλήσει.

Θα παρακαλέσω, λοιπόν, τους ομιλητές που θα ακολουθή
σουν, είτε είναι οι Υπουργοί είτε οι Αρχηγοί των Κομμάτων 
της Αντιπολιτεύσεως, να το έχουν αυτό υπόψη τους, ώστε 
στις 12.00' ακριβώς η ώρα να τελειώσει η συζήτηση. Εάν 
αφήσουν κάποια περιθώρια χρόνου, θα είναι δυνατόν να 
παρεμβληθούν οι συνάδελφοι Βουλευτές που θέλουν επίσης 
να μιλήσουν και περιμένουν γι' αυτό.

Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Αρχηγός της Αξιωμα
τικής Αντιπολιτεύσεως, κ. Μιλτιάδης Έβερτ έχει το λόγο.

(Στο σημείο αυτό ανέρχεται στο Βήμα ο κ. Εβερτ. 
χειροκροτούμενος από τους Βουλευτές της Νέας Δημοκρα
τίας)

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας):

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για πρώτη φορά στα κοινοβου
λευτικά χρονικά, διεξάγεται συζήτηση επί του Προϋπολογισμού 
στην Αίθουσα αυτή, με απάντα τον Πρωθυπουργό.

Το ερώτημα που πλανάται στην Αίθουσα, είναι διάχυτο. 
Ποιος Πρωθυπουργός θα αναλάβει τελικά την ευθύνη της 
όποιας οικονομικής πολιτικής ακολουθηθεί:

Σεβόμεθα απόλυτα την ασθένεια του Πρωθυπουργού και 
συμπάσχουμε στην αγωνία των οικείων του. Οφείλω όμως να 
επισημάνω ότι δυστυχώς η Χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα 
πρωτοφανές φαινόμενο. Δυστυχώς, δεν υπάρχει Πρωθυπουρ
γός που να μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του.

Η αλήθεια είναι μία, ότι ουσιαστικά εδώ και περίπου ένα 
χρόνο δεν υπήρχε πρωθυπουργός που να μπορεί να ασκήσει 
αποτελεσματικά τα καθήκοντά του. Και το γνωρίζετε αυτό, 
κύριοι της Κυβερνήσεως. Και δυστυχώς το ανεχόσασταν και 
το ανέχεσθε. Ουδείς τολμάει, όμως, μέσα στο χώρο τον 
κυβερνητικό να κινήσει τις διαδικασίες για την αντικατάσταση 
του Πρωθυπουργού, την ώρα που όλοι γνωρίζουμε ότι δεν 
είναι δυνατόν, δυστυχώς, να επανέλθει στα καθήκοντά του ο 
κύριος Πρωθυπουργός.

Είναι πράγματι τραγικά όλα αυτά και απολύτως υπεύθυνα 
είναι τα ηγετικά στελέχη του ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Είσαστε εσείς που 
συγκροτείτε αλλά και εσείς που στηρίζετε αυτήν την κατά
σταση. Και είναι απαράδεκτο. Οι ίδιοι άνθρωποι που διαβε- 
βαιώνουν στο προσκήνιο ότι όλα πάνε καλά και ότι δεν υπάρχει 
τελικά κανένα πρόβλημα, την ίδια ώρα στο παρασκήνιο να 
συνωμοτούν και να οργανώνουν τις ομάδες τους. Και μην 
αντιδράτε, διότι αυτό το βλέπει ο Ελληνικός Λαός στην 
τηλεόραση εδώ και 30 μέρες.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΛπό τη μια φωνάζετε, από 
την άλλη λετε ότι συνωμοτούν!

(Κωδωνοκρουσίες)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης)¡Συνεχίστε παρακα

λώ, κύριε Έβερτ.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας).Ό-

μάδες, οι οποίες η μια υπονομεύει την άλλη. Και όλοι μαζί 
-και αυτό έχει σημασία για τον Ελληνικό Λαο και για όλους 
μας σαυτήν την Αίθουσα- οδηγούν στη διάλυση των πάντων.

Αυτό που συμβαίνει και πιστέψτε το ειλικρινά. γύρω από το 
κρεβάτι του Πρωθυπουργού δεν είναι μόνο πολιτικά απαρά
δεκτο. Είναι, όπως έχω πει ήδη. ανήθικο.

Το ερώτημα είναι ...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Αποστολος Κακλαμάνης):Κύριε Εβερτ, συγ

γνώμη για τη διακοπή. Ήθελα να σας παρακαλέσω θερμά, για 
να μην προκαλούνται αντιδράσεις και των Βουλευτών της 
Συμπολιτεύσεως και επειδή η συζήτησή μας είναι επί του 
Προϋπολογισμού και οχι περί του τι γίνεται γύρω από το 
κρεβάτι του Πρωθυπουργού...

(Θόρυβος από την Πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας - 
κωδωνοκρουσίες)

...θα παρακαλέσω -  και ξέρω ότι θα θελήσετε -  να 
συμβάλετε στο ομαλό κλείσιμο της συζητήσεως. Είμαι βέβαιος 
γίαυτό, γι'αυτό σας παρακαλώ να έλθετε στον Προϋπολογισμό.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας):Κύ- 
ριε Πρόεδρε, θα παρακαλέσω να μη με ξαναδιακόψετε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης):Εάν δε θα είσθε 
εντός του Κανονισμού, θα σας ξαναδιακόψω, να είσθε βέβαιος 
γι'αυτό.

(Θόρυβος από την Πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Παρακαλώ, τι σημαίνει αυτό:
ΕΝΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ (Από τη Νέα Δημοκρατία): Λογοκρισία!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης):Παρακαλώ!
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας):Κύ-

ριε Πρόεδρε, αυτές τις παρατηρήσεις θα έπρεπε να τις είχατε 
κάνει χθες το βράδυ όταν ακούγονταν εισηγήσεις ορισμένων 
φιλόδοξων στελεχών του ΠΑ.ΣΟ.Κ.. οι οποίοι επιδιώκουν να 
είναι οι διάδοχοι του Ανδρέα Παπανδρεου. οι οποίοι έλεγαν 
άλλα οι μεν και άλλα οι δε.

(Χειροκροτήματα απο την Πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣΔεν ήσαστε εδώ για ν' 

ακούσετε



ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμανης):Κύριε Πρόεδρε, εάν 
πράγματι οποιοσδήποτε συνάδελφος ομίλησε έξω από το θέμα 
μας, που είναι ο Προϋπολογισμός, εάν ήμουν στην Έδρα μην 
αμφιβάλλετε ότι αυτό θα έκανα,

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας):Εί- 
χατε την ευκαιρία να κάνετε τις υποδείξεις σας στον κ. Αρσένη 
και στον κ. Σημίτη, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης)}<ύριε Εβερτ, σας 
παρακαλώ θερμά. Ξέρετε ότι ασκώ τα καθήκοντά μου με 
απόλυτη ευσυνειδησία. Το γνωρίζει όλη η Αίθουσα και ο 
Ελληνικός Λαός που μας παρακολουθεί.

Σας παρακαλώ θερμά, αφήστε αυτούς τους υπαινιγμούς. 
Ολους τους συναδέλφους τους σέβομαι και τους τιμώ, το 
ξέρετε πολύ καλά.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας):
Τελειώσατε, κύριε Πρόεδρε:

Η κατάσταση αυτή όμως, κύριοι συνάδελφοι, δεν πάει άλλο 
και δεν μπορεί να πάει άλλο.

Ελπίζω και το πιστεύουμε ειλικρινά και το θέλουμε ειλικρινά. 
ο κ.Παπανδρέου να ξεπεράσει το πρόβλημα της υγείας του. 
Σας καλώ όμως, κύριοι του ΠΑΣΟΚ, να λύσετε το πρόβλημα 
του Τόπου όσο το δυνατόν το ταχύτερο

Πιστεύω ότι με το άνοιγμα της Βουλής πρέπει να εχει δοθεί 
λύση οπωσδήποτε χάριν του Τόπου. Σέβομαι τον άνθρωπο, 
αλλά σεβασθείτε και σεις την Πατρίδα μας.

Από κει και πέρα, πρεπει να γνωρίζετε ότι η Νέα Δημοκρατία 
δε θα περιορισθεί απλώς και μόνο σε μια πρόταση μομφής, 
θα ακολουθήσουν και άλλες διαδικασίες.

Το ανθρώπινο δράμα εκτυλίσσεται όλες αυτές τις ημέρες 
στο Ωνάσειο. Το ζουμε εδώ και 30 μέρες. Το πολιτικό δράμα, 
όμως, της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης -  αυτό ενδιαφέρει.

(Θόρυβος, γέλια από την Πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
Της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ακριβώς! Εκεί θα πάτε! Το 

πολιτικό δράμα -επαναλαμβάνω- της Κυβέρνησης, το ζήσαμε 
χθες.

ΛΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ: Γλώσσα λανθάνουσα!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης): Μη διακόπτετε, σας 

παρακαλώ!
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας):

Οπως είπε κάποιος συνάδελφός σας, με τα πολιτικά καλλι
στεία στα οποία επεόόθησαν οι επίδοξοι διάδοχοι, δόθηκε στο 
Λαό η εντύπωση ότι στα ηγετικά στελέχη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
επικρατεί μία και μόνο σκέψη και, πιστεύω, τίποτα άλλο: Ποιος 
θα επιβάλει τις απόψεις του, ποιος θα επιβληθεί. Μάρτυρας 
αυτού του φαινομένου ήσασταν όλοι χθες και οφείλετε να το 
αναγνωρίσετε. Ακούσατε τις αγορεύσεις των επίδοξων δια
δόχων. Ακόμα και αυτήν την ώρα, που δίνει μάχη ζωής ο 
Πρωθυπουργός, αυτοί αλληλλοσπαράσσονται. Αυτή είναι η 
πραγματικότητα και συνειδητοποιήστε την ! Οφείλετε να 
καταλάβετε, ότι για όλη αυτή την κατάσταση, κύριοι του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ.. είσθε συνυπεύθυνοι. Είσθε συνυπεύθυνοι για το 
πολιτικό πρόβλημα και το θεσμικό πρόβλημα το οποίο έχει 
δημιουργηθεί. Είσθε συνυπεύθυνοι για την ακυβερνησία, όχι 
μόνο τη σημερινή, αλλά και κείνη που προηγήθηκε. Εδώ και 
ένα χρόνο είναι βέβαιο ότι δεν είχαμε, απλώς, κακή κυβέρνηση. 
Δεν είχαμε Κυβέρνηση.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κατάσταση αυτή, πέρα από 
τη μεγάλη ζημιά την οποία δημιουργεί στο εσωτερικό, έκανε 
πολύ μεγάλη ζημιά και στο εξωτερικό. Η απουσία του 
Πρωθυπουργού σημαίνει απουσία της Ελλάδος από τον διεθνή 
στίβο εδώ και ενα χρόνο. Η Τσιλέρ και ο Γκλιγκόρωφ 
αλωνίζουν επί ένα ολόκληρο χρόνο. Έμειναν ανοιχτές οι 
πόρτες για τους αντιπάλους μας. Προωθούσαν και προωθούν 
καθημερινά τα συμφέροντα τους, εις βάρος της Πατρίδας μας.

Σ όλη τη διάρκεια του 1995 η εξωτερική πολιτική της 
Ελλάδος ήταν ένα 'μωσαϊκό' λαθών, παραλείψεων και σπα
σμωδικών ενεργειών. Κορυφαία σφάλματα: Πρώτον, η απόφαση 
της 6ης Μαρτίου 1995. Η Κυβέρνηση ήρε το δικαίωμα του 
βέτο για την τελωνειακή σύνδεση της Τουρκίας με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπόλαια άφησε η Κυβέρνηση να συνδεθεί 
η τελωνειακή σύνδεση της Τουρκίας, με την ένταξη της

Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήρε το βέτο η Κυβέρνηση 
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. την ώρα που η Τουρκική Εθνοσυνέλευση θεωρεί 
αιτία πολέμου την επέκταση των χωρικών μας υδάτων, από 
τα 6, στα 12 μίλια. την ώρα που βάναυσα η Τουρκία προκαλεί 
την Ελλάδα. Την ώρα που δεν έχει ούτε καν συμφωνηθεί 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ένταξη της Κύπρου 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά μονο ο χρόνος εκκινήσεως.

Οι παρενέργειες θα είναι τραγικές για πολλούς κλάδους 
της οικονομίας. Για τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, για 
το έτοιμο ένδυμα, για τα αγροτικά προϊόντα.

Δεύτερον, η συμφωνία με τα Σκόπια της 13ης Σεπτεμβρίου 
1995 χωρίς να εξασφαλισθεί το θέμα του ονόματος. Εγκατα- 
λείφθηκε η ορθή βάση της επίλυσης της συνολικής διαφοράς 
με τα Σκόπια.

Τρίτον, αλησμόνητο θα παραμείνει το φιάσκο των διμερών 
διαπραγματεύσεων με την Αλβανία, υποτίθεται εφ' όλης της 
ύλης. Ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις σε διμερές επίπεδο με 
τυμπανοκρουσίες και χρειάστηκαν μόνο 10 λεπτά για να 
διαπιστωθεί το ναυάγιο. Ακόμη και σήμερα τα θρησκευτικά και 
εκπαιδευτικά δικαιώματα των Ελλήνων της Αλβανίας δεν έχουν 
εξασφαλισθεί.

Τέταρτον, η Ελλάδα απομονώθηκε από τις διπλωματικές 
εξελίξεις στα Βαλκάνια.

Η ειρηνευτική διαδικασία στην πρώην Γιουγκοσλαβία έγινε 
με απουσία της Ελλάδος. Δε μετείχε και δε μετέχει στη 
διευρυμένη ομάδα επαφής και στο διευρυμένο κατευθυντήριο 
συμβούλιο. Και αυτό, παρά το γεγονός ότι είμαστε η μοναδική 
Χώρα της Ενωμένης Ευρώπης στη Βαλκανική.

Πέμπτον, υπήρξε η Κυβέρνηση μόνο θεατής των γεγονότων 
σε όλα τα όργανα που μετέχει. Σε δύο περιπτώσεις η 
Κυβέρνηση δήλωσε ότι αιφνιδιάστηκε στις Κάννες και στη 
Μαγιόρκα. Και η Κυβέρνηση άτολμη, αμήχανη παρακολουθούσε 
και παρακολουθεί τις εξελίξεις. Με τη γνωστή αδυναμία του 
Πρωθυπουργού, με την ανοχή όμως, τη σιωπή, τα δειλά 
υπονοούμενα, την υποκρισία των βασικών στελεχών του 
κυβερνώντος Κόμματος, δημιουργήθηκε ενα τραγικό κενό 
εξουσίας εδώ και ένα χρόνο στα εξωτερικά μας θέματα.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι ομιλίες των Υπουργών και 
των στελεχών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είχαν καθαρά λογιστικό χαρα
κτήρα. Το πρόβλημα όμως της οικονομίας δεν είναι λογιστικό 
και δε λύνεται με λογιστικές αλχημίες της μεταφοράς των 
200 δισ. Δεν αντιμετωπίζεται με διαχειριστικές μεθόδους, όπως 
δεν αντιμετωπίζεται το συνολικό πρόβλημα της Χώρας με μία 
απλή διαχείριση. Ζούμε σε μία κοινωνία η οποία είναι θεσμικά 
μπλοκαρισμένη. Χρειάζονται ρήξεις, χρειάζονται βαθειές τομές 
στην κοινωνία. Χρειάζονται τομές μακράς πνοής, θα ενθυμεί
στε όλοι ότι περίπου τέτοια εποχή παραμονή της Πρωτοχρο
νιάς εξηγγέλθησαν για λόγους εντυπωσιασμού θεσμικές και 
πολιτικές πρωτοβουλίες. Τι εξηγγέλθη: Πρώτον, για την 
ψήφιση ενός νόμου περί ευθύνης Υπουργών. Το θυμάστε αυτό 
ή το ξεχάσατε; Δεύτερον, ενός νέου νόμου για τα οικονομικά 
των Κομμάτων και την οικονομική διαφάνεια της πολιτικής 
ζωής. Το θυμάστε αυτό: Τρίτον, η κίνηση της διαδικασίας για 
την αναθεώρηση του Συντάγματος, που τίποτα δεν έγινε επί 
ένα ολόκληρο χρόνο. Η πρόταση, δε, για την αναθεώρηση 
του Συντάγματος άρχισε να συζητείται με καθυστέρηση 6 
μηνών, χωρίς να υπάρχει κυβερνητικό σχέδιο, η δε συζήτηση, 
όπως είναι γνωστό, καρκινοβατεί.

Αντίθετα η Νέα Δημοκρατία εδώ και 1,5 χρόνο κατέθεσε 
και υπεβαλε θεσμικές προτάσεις, διότι ακριβώς εκεί πιστεύουμε 
ότι βρίσκεται το πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, το 
πρόβλημα της Ελλάδος. Και εκεί συνεπώς βρίσκεται και το 
οικονομικό πρόβλημα.

Πρώτον, κατέθεσε πρόταση νόμου για την ευθύνη των 
μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, την απορρίψατε, χωρίς να 
φέρετε άλλη.

Δεύτερον, κατέθεσε πρόταση νόμου για τα οικονομικά των 
Κομμάτων και των πολιτικών, το απορρίψατε, χωρίς να φερετε 
κάτι καινούριο

Τρίτον, ζήτησε ουσιαστική εφαρμογή των διατάξεων του 
νομού για το Πόθεν Έσχες των πολιτικών.



Στον κ. Σαμαρά και σε εμένα προσωπικά ο κύριος 
Πρωθυπουργός είχε υποσχεθεί ότι θα δώσει λύση και θα 
υπάρξει ουσιαστικός έλεγχος. Είδατε τίποτα να γίνεται;

Τέταρτον, πρότεινε συγκεκριμένη διάταξη για την αντικει
μενική ρύθμιση της ασυλίας των Βουλευτών.

Όλες αυτές οι προτάσεις μας απορρίφθηκαν απο την 
Κυβέρνηση.

Η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε πρόταση για την αναθεώρηση 
των συγκεκριμένων διατάξεων του Συντάγματος, αλλά και 
θεσμικές προτάσεις εδω και δύο χρονιά για την ανάπτυξη της 
οικονομίας, για τη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου εξωτερικής 
πολιτικής. Και αυτές απορρίφθηκαν επίσης αβασάνιστα από 
την Κυβέρνηση. Αντ' αυτού, ψηφίστηκε ένας νόμος τόσο 
απαράδεκτος που ούτε η Κυβέρνηση τον εφαρμόζει μη 
εκδίδοντας τα αναγκαία προεδρικά διατάγματα.

Σας υπενθυμίζω ότι με διαφορά τριών ημερών κατέθεσαν 
πρόταση νόμου ο Υπουργός Παιδείας και ο Υπουργός 
Προεδρίας της Κυβέρνησης. Αλλα έλεγε η μία, άλλα έλεγε 
η άλλη.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχομαι στο θέμα του 
Προϋπολογισμού.

Καλό είναι ο Υπουργός των Οικονομικών -και το λέω με 
ειλικρίνεια- να βγάλει τα παλιά μαύρα μανίκια του ταμία. Η 
ομλία του Υπουργού είχε καθαρά μονεταριστικό χαρακτήρα 
-και αυτό θα το αποδείξω- με ασφαλώς πολύ μεγάλη δόση 
λογοτεχνίας.

Ήταν ομιλία χωρίς ελπίδα, χωρίς προοπτική, χωρίς φαντα
σία. Το ίδιο έκανε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Όταν 
λένε οτι η κατάσταση αυτή της λιτότητας πρόπει να 
συνεχιστεί, χωρίς αναπτυξιακή διαδικασία επί 2 χρόνια, ποια 
είναι η ελπίδα του προγράμματος συγκλίσεώς μας μέχρι το 
1997, βάσει του Μάαστριχτ;

Ένα απλό παράδειγμα: Είπε ο Υπουργός των Οικονομικών 
για το δημόσιο χρέος. Διαβάζω: "Οποιαδήποτε προσπάθεια, 
σκέψη την οποία, επιτρέψτε μου να χαρακτηρίσω, αφελή και 
ξεπερασμένη μείωσης του δημοσίου χρέους μέσα από πλη
θωριστική απόσβεση, δεν έχει στην εποχή μας θέση". Και θα 
συμφωνήσω. Θέλησε, όμως, ο Υπουργός να αγνοήσει ότι το 
δημόσιό χρέος, όπως και κάθε χρέος, δεν έχει σημασία ως 
απλό, απόλυτο μέγεθος.

Τα 31 τρισ. δραχμές του δημοσίου χρέους μόνα τους δε 
λένε τίποτα. Τα 31 τρισ. δραχμές του δημοσίου χρέους έχουν 
σχέση, όταν συγκρίνονται με τα 26 τρισ. δραχμές του 
ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος. Σημασία εχει ότι το δημόσιο 
χρέος έχει φτάσει να είναι το 121% του Α.Ε.Π., του 
ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος. Δηλαδή, σε ένα εισόδημα 
100 δραχμών οφείλει το Δημόσιο τις 121 δραχμές. Αυτό έχει 
σημασία. Η αναλογία, η σχέση.

Συνεπώς, το μεγάλο βάρος δεν πέφτει απλώς και μόνο στη 
σταθεροποίηση ή τη μείωση του δημοσίου χρέους, που και 
αυτό πρέπει να γίνει. Κυρίως, κατά την άποψη τη δική μας, 
πέφτει στην ανάπτυξη, στην αύξηση του ακαθαρίστου εγχω- 
ptou προϊόντος.

Με 31 τρισ. δραχμές δημόσιο χρέος και 26 τρισ. δραχμές 
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, βεβαίως η σχέση είναι 121%. Με 
31. όμως, τρισ. δραχμές δημόσιο χρέος και 31 τρισ. δραχμές 
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, η σχέση πάει στο 100%. Και με 
38 τρισ. δραχμές ακαθάριστο εγχώριο προιον και 31 τρισ. 
δημόσιο χρέος, πέφτει στο 80%. Και έτσι πλησιάζεις αυτά, τα 
οποία ζητεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τι σημαίνει αυτό: Ότι αν είχαμε ένα ρυθμό αυξήσεως του 
εθνικού εισοδήματος 4% με 5%. το χρόνο σε σταθερές τιμές, 
τότε η σχέση του δημοσίου χρέους προς το ακαθάριστο 
εγχώριο προϊόν, θα είχε βελτιωθεί. Εάν όλη τη δεκαετία του 
80 ακολουθείτο ένας ρυθμός αναπτύξεως του εθνικού εισο
δήματος. όχι 1% αλλά 3.5% με 4%. σήμερα η σχέση αυτή θα 
ήταν γύρω στο 75% με 80%.

Άρα. το ζητούμενο είναι η αύξηση του Α.Ε.Π., χωρίς 
ασφαλώς να αυξάνει και το δημόσιο χρέος. Και εδώ. κυρίες 
και κύριοι συνάδελφοι, βρίσκεται, όπως σας είπα, η καρδιά του 
προβλήματος.

Η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν διαθέτει την απαιτούμενη, 
πιστεύω, πολιτική βούληση, για να πάρει αποφάσεις, που να 
εκσυγχρονίζουν την κοινωνία, το Κράτος και την οικονομία, 
για να μπορούμε να έχουμε πράγματι ταχύρρυθμη οικονομική 
ανάπτυξη. Αντίθετα, ανάπτυξη της οικονομίας με ρυθμό 1,8% 
όπως προβλέπεται φέτος, είναι σαφώς πολύ μικρότερη απο 
το 2.7%. που προβλέπει η Ενωμένη Ευρώπη.

Για έναν άλλο χρόνο, αντί να συγκλίνουμε, θα αποκλίνουμε. 
Τα τελευταία 15 χρόνια, όπως σας είπα -και αυτό οφείλουμε 
να το συνειδητοποιήσουμε- το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 
αυξάνει περίπου ετησίως με 1%. Περίπου το ήμισυ απ' ό,τι 
αυξάνεται της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

Είπε κάποιος συνάδελφος από τους Εισηγητές της Νέας 
Δημοκρατίας, ότι εάν η αύξηση του ακαθαρίστου εγχωρίου 
προϊόντος στην Ελλάδα αυξάνει με ρυθμούς 4% και στην 
Ενωμένη Ευρώπη, όπως προβλέπεται, 2%. για να φτάσουμε 
στο 80% του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος της Ευρώπης, 
θα χρειαστούμε τουλάχιστον 25 χρόνια. Αυτός είναι ο μεγάλος 
δρόμος, τον οποίο έχουμε να διανύσουμε.

Εάν, συνεπώς, δεν προχωρήσουμε με τέτοιους ρυθμούς 
αναπτύξεως, τι υποστηρίζουμε ότι η Ευρώπη μπορεί να λύσει 
τα προβλήματα του Ελληνικού Λαού;

Και όμως, η Κυβέρνηση, στο απαράδεκτο, επαναλαμβάνω, 
πρόγραμμα συγκλίσεώς με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που 
εφαρμόζει, προβλέπει ετήσιο ρυθμό 2,2%. Η Ευρώπη προβλέ
πει 3% και πάνω. Απόκλιση, δηλαδή, για άλλα 4 χρόνια. 
Απόκλιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ρυθμούς κάτω του 
3%, που σημαίνει: Αύξηση της ανεργίας το 1996 που θα 
ξεπερνάει πλέον το 15%. Νέα λουκετα περίπου σε 150.000 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αποσαρθρωση του παραγωγικού 
δυναμικού. Ανύπαρκτη υποδομή που να βοηθάει την ανάπτυξη 
και να βελτιώνει την ποιότητα της ζωής.

Τολμάει η Κυβέρνηση -και το ακούσαμε επανειλημμένα- να 
μιλάει για κοινωνική ευαισθησία. Γ ια ποια κοινωνική ευαισθησία 
μιλάτε:

Για το 10% της ανεργίας; Τι έχει να πει η Κυβέρνηση σε 
κάθε οικογένεια σήμερα που έχει από έναν άνεργο:

Μήπως είναι κοινωνική ευαισθησία, κυρίες και κύριοι συνά
δελφοι, οι 120.000 επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τα δυο 
τελευταία χρονιά;

Τι έχει να πει η Κυβέρνηση για τον κατώτατο μισθό των 
120.000 δραχμών του δημοσίου υπαλλήλου;

Ποια είναι η ευαισθησία της Κυβέρνησης, όταν στον 
Προϋπολογισμό δεν υπάρχει φέτος καμιά πρόβλεψη για 
αύξηση των αγροτικών συντάξεων; Είναι ο δεύτερος χρόνος 
που οδηγούμεθα με αυτήν τη διαδικασία. Ο γενικός Εισηγητής 
του ΠΑ.ΣΟ.Κ., πρώην συνδικαλιστής, ξέχασε την παλιά του 
ιδιότητα και δε μας είπε τίποτε γι' αυτήν την αδυναμία του 
Προϋπολογισμού, να μην έχει πρόβλεψη για τις αγροτικές 
συντάξεις.

Τι θα κάνει ο λαλίστατος Υπουργός Εργασίας; Θέλω να 
σας ακούσω, κύριε Υπουργέ. Θα καταψηφίσετε ή θα υπερψη
φίσετε τον Προϋπολογισμό: Θα εμπαίξετε τους Βουλευτές ή 
εμπαίζετε τους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους;

Οι συνάδελφοι Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.. πρώην συνδικαλι
στές, που χρησιμοποίησαν αυτήν την ιδιότητά τους για να 
εκλεγούν Βουλευτές και να βρίσκονται σ' αυτήν την Αίθουσα 
-και δεν είναι και λίγοι- θο υπερψηφίσουν ή θα καταψηφίσουν 
τον Προϋπολογισμό: Θα καταψηφίσουν τον Προϋπολογισμό 
όπως τους πρότεινε η Γ.Σ.Ε.Ε. και η Α.Δ.Ε.Δ.Υ..

Καλό είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να σταματήσει το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. αυτό το απαράδεκτο θέατρο που παίζεται σε βάρος
των εργαζομένων

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το μόνο που γνωρίζει η 
Κυβέρνηση είναι να αυξανει τη δημόσια κατανάλωση και να 
υποθηκεύει το μέλλον Να αυξάνει κατα τρόπο απαράδεκτο 
τις σπατάλες του Προϋπολογισμού και να φορολογεί τον 
Ελληνικό Λαο

Ασφαλώς και πιστεύουμε στην ανάγκη καταπολέμησης της 
φοροδιαφυγής. Διαφωνούμε όμως σαφέστατα με τα φορολο
γικά μέτρα, όπως είναι τα δήθεν αντικειμενικά κριτήρια, που



οδηγούν τον πολίτη στην κλίνη του Προκρούστη. Δε δεχό
μαστε την αντίληψη που επικρατεί σήμερα έναντι του 
φορολογούμενου. Με συγχωρείτε, θα το πω λαϊκά: 'Σιώπησε 
και πλήρωνε'. Ακόμη και αν η φορολογία είναι αντισυνταγμα
τική. ακόμη και αν κλείνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ακόμη 
και αν δημιουργείται, μέσα απ' αυτό το φορολογικό σύστημα, 
μια ύφεση στην ελληνική οικονομία.

Την ανικανότητα του Υπουργού των Οικονομικών να 
εισπράτει φόρους, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να την 
πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος. Αυτή δεν είναι 
αντίληψη δημοσιονομική.

Είναι υπερήφανο εξ άλλου το ΠΑ.ΣΟ.Κ. γιατί θα έχουμε το 
χαμηλότερο -όπως σας είπα- ρυθμό αυξήσεως του εθνικού 
εισοδήματος, ενώ θα έπρεπε -όπως σας είπα προηγούμενα- 
να τρέχουμε με ρυθμούς αυξήσεως του εθνικού εισοδήματος 
περίπου διπλάσιους, για να μπορέσουμε σε 25 χρόνια να 
φθάσουμε το 80% του Α.Ε.Π. της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

Γ ια άλλη μια φορά αποδεικνύεται -και αυτό οφείλουμε να 
το συνειδητοποιήσουμε- ότι τα σταθεροποιητικά προγράμματα, 
χωρίς αναπτυξιακή διαδικασία, δε βγάζουν την ελληνική 
οικονομία από το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει.

Η μόνη λύση για την έξοδο από την κρίση -όπως εδώ και 
πολλά χρόνια έχω επισημάνει- είναι η ανάπτυξη της οικονο
μίας με ρυθμούς αυξήσεως του εθνικού εισοδήματος πάνω 
από το 3%. Ανάπτυξη γύρω στο 4%.

Η ανάπτυξη αυτή μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω των 
επενδύσεων. Οι Πόροι υπάρχουν, απλώς δεν απορροφώνται 
από την Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Η ολιγωρία είναι εγκλη
ματική. Μέσα σε δυο χρόνια χάθηκαν περίπου 1.200 δισεκα
τομμύρια. Οι πόροι αυτοί θα μπορούσαν να δώσουν μια αύξηση 
του εθνικού εισοδήματος επιπλέον της τάξεως του 2,3%-2,4%.

Και εδώ έρχεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι η διάσταση 
του προβλήματος, η επίδραση που μπορεί να έχει η ανάπτυξη 
στον Προϋπολογισμό. Είναι αυτό το οποίο υποστήριξα, ότι ο 
Υπουργός των Οικονομικών και ο Υπουργός Εθνικής Οικονο
μίας εμφανίστηκαν όπως και ο κ. Σημίτης ως μονεταριστές.

Το 1995 το εθνικό μας εισόδημα θα αυξηθεί στα 26 τρισ. 
δραχμές. Εάν η αύξηση του εθνικού εισοδήματος ανήρχετο 
σε 4%, έναντι του 2%. που τελικά λέει η Κυβέρνηση ότι θα 
πραγματοποιηθεί, τότε θα εδημιουργείτο ένα πρόσθετο εισό
δημα, ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της τάξεως των 520 δισ. 
δραχμών. Η αύξηση αυτή μπορεί να προέλθει αποκλειστικά 
και μόνο από την απορρόφηση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής 
Ενώσεως. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι 
εάν θα μετακινηθούν τα κονδύλια αυτά, εάν θα τα απορρο
φήσουμε μετά από 4-5-6  χρόνια. Το πρόβλημα είναι ότι δεν 
απορροφώνται τώρα και δε δίνουν τώρα ανάπτυξη στην 
οικονομία.

Παίρνοντας υπόψη τα δεδομένα του Προϋπολογισμού, ότι 
δηλαδή οι φόροι ανέρχονται σε 6 τρισ. δρχ., δηλαδή καλύπτουν 
το 25% του Α.Ε.Π., τότε η αύξηση του εθνικού εισοδήματος 
για επιπλέον δύο ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή 520 δισ. δρχ. 
θα δώσει πρόσθετους φόρους χωρίς νέα φορολογία, χωρίς 
αύξηση των φορολογικών συντελεστών, 120 δισ. δραχμές. 
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι καλύπτεται το έλλειμμα. 
Δεν καλύπτεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το έλλειμμα 
προσπαθώντας μέσα από ταμειακές διαδικασίες να επιβάλετε 
συνεχώς νέες φορολογίες.

Βεβαίως, αναγνωρίζω ότι θα χρειαζόταν μια χρονική υστέ
ρηση 6 ως 8 μηνών για να μπορέσουν να αρχίσουν να 
εισπράττονται αυτοί οι φόροι. Αλλά αυτή είναι η πραγματικό
τητα.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δίνουμε επίσης έμφαση στη 
μείωση των καταναλωτικών δαπανών, τη σπατάλη του δημό
σιου χρέους, τη σπατάλη του μόχθου του Ελληνικού Λαού. 
Πιστεύουμε ότι οι ελαστικές καταναλωτικές δαπάνες του 
Προϋπολογισμού θα πρεπει να μειωθούν κατά 20% αμέσως. 
Μόνο από την πολυφαρμακία, αναγνώρισε η Κυβέρνηση ότι 
υπάρχει μια σπατάλη 100 δισεκατομμυρίων. Εγώ. δε σας λέω 
να φθάσει σ αυτό το επίπεδο, αλλά σας λεω οτι μπορείτε 
τον πρώτο χρόνο να εξοικονομήσετε, τουλάχιστον, 45

δισεκατομμύρια.
Δίνουμε έμφαση στον περιορισμό των προσλήψεων. Υπο

λογίζω όη οι νέες προσλήψεις θα στοιχίσουν στο Ελληνικό 
Δημόσιο 17 δισ. δραχμές.

Διάβαζα μια απάντηση προ ολίγου σε ένα συνάδελφο που 
έστειλε ο Ο.Τ.Ε.. Λέει 'προσλάβαμε 1.200, αλλά δεν τους 
ζητήσαμε εμείς, μας τους επέβαλαν'.

Όσον αφορά την εφαρμογή του Προϋπολογισμού μηδενικής 
βάσεως, πριν δυο χρόνια ακριβώς στη συζήτηση του προϋ
πολογισμού επεσήμανα αυτήν την αναγκαιότητα από το Βήμα 
και απήντησε ο Πρωθυπουργός ότι 'ναι, θα προχωρήσουμε 
στον προϋπολογισμό μηδενικής βάσης", τον οποίο είχε 
καταργήσει το ΠΑ.ΣΟ.Κ. το 1982. Και έρχεται χθες ο 
Υπουργός Οικονομικών να υποστηρίξει ότι έστειλε μια εγκύ
κλιο με την οποία θα αρχίσει η διαδικασία του προϋπολογισμού 
μηδενικής βάσεως.

Μα, είναι δυνατό να πιστεύετε ότι με εγκυκλίους μπορεί ο 
προϋπολογισμός μηδενικής βάσεως να εφαρμοστεί; Είναι μια 
ολόκληρη διαδικασία, είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία, η οποία 
δε δέχεται καμία δαπάνη ως δεδομένη.

Και από την αρχή του χρόνου ξεκινάνε όλες οι δαπάνες, 
χωρίς να θεωρούνται δεδομένες.

Αλλωστε, κυρίες και κύριοι συνάδεφοι, η αλόγιστη πολιτική 
που ακολούθησε η Κυβέρνηση στον τομέα των αστικών 
συγκοινωνιών, με πρώτο και καλύτερο τις αστικές συγκοινωνίες 
των Αθηνών, έχει οδηγήσει στην ανάγκη επιχορήγησης από 
τον Προϋπολογισμό -το λέει ο Προϋπολογισμός- 100 δισ.δρχ. 
επιπλέον.

Υπολόγισα από τους λογαριασμούς εκμεταλλεύσεων της 
εισηγητικής εκθέσεως ότι οι παλιές αστικές συγκοινωνίες μέσα 
σ'αυτά τα 3 χρόνια, δημιούργησαν ένα πρόσθετο έλλειμμα 70 
δισ. δραχμών. Αυτή είναι η σπατάλη του δημοσίου χρήματος. 
Αναφέρθηκα απλώς και μόνο σε 4 μεγέθη, για να σας δείξω 
πώς θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν 187 δισ. δραχμές. 
Σπαταλώνται 187 δισ. δραχμές και έρχεται η Κυβέρνηση να 
υποστηρίξει ότι δεν μπορεί να αυξήσει περισσότερο τους 
μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, δεν προβλέπει καμία 
αύξηση για τις συντάξεις των αγροτών και δεν τηρεί την 
υπόσχεση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μέσα στην 
Αίθουσα για την αναμόρφωση του μισθολογίου των αξιωματι
κών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Πέραν τούτου, όμως, ήλθε και με επισκέφθηκε προ 2 ημερών 
στα γραφεία του κόμματος ο κ.Βενιζέλος, ο Υπουργός 
Συγκοινωνιών, και είπε ότι είναι διατεθειμένη η Κυβέρνηση να 
διαθέσει 8% με 10% του μετοχικού κεφαλαίου του Ο.Τ.Ε.. Του 
είπα ότι είμαστε διατεθειμένοι να συμφωνήσουμε να διατεθούν 
μέσω του Χρηματιστηρίου, εφ όσον θα αναγνωρισθεί όπ η 
περιουσία του Ο.Τ.Ε. δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από 
1.700 δισ. Και δεν το είπα τυχαία το ποσόν. Και συνεφώνησε.

Εγώ πιστεύω ότι το Χρηματιστήριο μπορεί να απορροφήσει 
μέσα σε ένα χρόνο, σε 2 φάσεις το 20%. Συνεπώς, μόνο 
απ αυτόν τον τομέα, θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε 170 
δισ. δρχ. για να πάνε στον τομέα της Παιδείας και της Υγείας 
και να μη γίνονται οι αλχημείες αυτές, τις οποίες ανέφερε 
προ ολίγου ο Υπουργός Παιδείας, ότι δηλαδή θα λειτουργήσει 
ένα αποθεματικό με ομόλογα και από εκεί θα παίρνει 5 με 7 
δισ. δραχμές το Υπουργείο Παιδείας. Κατά κύριο λόγο, 170 
δισ. δρχ. μπορούν να πάνε στην Παιδεία και δευτερευόντως 
στην Υγεία, μόνο για επενδύσεις.

Επεσήμανα. επίσης, στον Υπουργό Συγκοινωνιών, όπ η Νέα 
Δημοκρατία δε θα δεχθεί σε καμία περίπτωση πώληση 
περιουσιακού στοιχείου του Δημοσίου, για να καλύψει κατα
ναλωτικά ελλείμματα. Εαν πρόκειται να πωληθούν οι μετοχες 
για να δημιουργηθούν επενδύσεις στους τομείς της Παιδείας, 
της Υγείας η αν θέλετε του αγροτικού τομέα, ναι, συμφωνούμε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να επισημάνω και το 
θέμα της διαφάνειας του Προϋπολογισμού. Είναι δεδομένο ότι 
η σημασία κάθε χρόνο δίδεται στον Προυπολογισμο και 
αγνοείται σχεδόν παντελώς ο απολογισμός. Μα. σημασία δεν 
εχει ο Προϋπολογισμός, διόπ γνωρίζετε ότι άλλα ψηφίζουμε 
σ αυτή την Αίθουσα στο τέλος του χρονου και άλλα τελικά



καταλήγει να γίνονται και τέλος του άλλου χρόνου.
Ένα είναι βέβαιο, ότι η συζήτηση των 5 ημερών του 

Προϋπολογισμού μέσα στην Αίθουσα αυτή και ταυτόχρονα του 
απολογισμού, δεν επαρκεί. Όλη η συζήτηση γίνεται για τον 
Προϋπολογισμό και ελάχιστα συζητούνται για τον απολογισμό.

Βέβαια, η διαδικασία αυτή των 5 ημερών, προβλέπεται από 
το Σύνταγμα και είνάι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε 
στην Αναθεώρηση του Συντάγματος. Θα πρέπει, όμως, έως 
ότου γίνει η αναθεώρηση, να γίνεται εκτεταμένη συζήτηση 
στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, συζήτηση τουλάχιστον 
15 ημερών, με κύριο βάρος την ανάλυση του απολογισμού.

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να κατατίθεται, όπως είπα στον 
Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, το νομισματοπιστωτικό ισοζύγιο, 
μετά από συνεννόηση της Τραπέζης Ελλάδος και του 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργείου Οικονο
μικών. διότι τα εργαλεία για να ασκηθεί μια συνολική οικονομική 
πολιτική είναι ασφαλώς η δημοσιονομική πολιτική, ο Προϋπο
λογισμός, αλλά είναι ταυτόχρονα και η εισοδηματική και η 
νομισματική πολιτική. Και εδώ συζητούμε για τη μια διάσταση 
του προβλήματος από τις τρεις που υπάρχουν

Επιπρόσθετα, πιστεύουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι 
με την αλλαγή του Κανονισμού της Βουλής, θα μπορούσε η 
Βουλή, πριν κλείσει για τις θερινές διακοπές ή πριν διακόψει 
τις εργασίες της η Ολομέλεια, να έρχεται ο Υπουργός των 
Οικονομικών στην Αίθουσα αυτή, για να μας αναπτύσσει την 
πορεία του Προϋπολογισμού και ποιες είναι οι μεταβολές, 
τουλάχιστον, οι οποίες γίνονται από Υπουργείο σε Υπουργείο 
και πώς διετέθη τελικά το αποθεματικό και να ζητεί την έγκριση 
της Βουλής, πάνω σ'αυτό το θέμα

Πέραν τούτου, πιστεύουμε για τη διαφάνεια, κυρίες και κύριοι 
συνάδελφοι, ότι όλα τα Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου Δικαίου 
και του Ιδιωτικού Δικαίου που ελέγχονται από το Δημόσιο, θα 
πρέπει το αργότερο τον Ιούνιο να δημοσιεύουν ισολογισμούς.

Ρώτησαν την Ολυμπιακή κατά πόσο είναι σε θέση να μας 
δώσει έναν ισολογισμό και δεν μπορούσαν να μας δώσουν 
ισολογισμό, όχι αυτόν που δημοσιοποιούν, ισολογισμό ουσια
στικό πριν από 4 χρόνια. Αυτή είναι η κατάσταση των δημοσίων 
επιχειρήσεων. Γιατί να μη γνωρίζει ο Ελληνικός Λαός πόσο 
στοιχίζει κάθε νομοσοκομείο; Πόσο στοιχίζει ο Ευαγγελισμός, 
το Λαϊκό; Γιατί να μη γνωρίζει που πηγαίνει ο μόχθος του 
Ελληνικού Λαού; Αυτά όλα θα έπρεπε να δημοσιοποιούνται, 
όπως δημοσιοποιείται και ο ισολογισμός οποιοσδήποτε ιδιω
τικής επιχείρησης.

Επίσης, πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, μια και συζητούμε τον 
Προϋπολογισμό, ότι είναι ανάγκη να γίνει επαναφορά της 
ένστασης απαρτίας -που ίσχυσε προηγουμένως στον Κανο
νισμός της Βουλής- η ψήφιση διάταξης, με την οποία καμία 
τροπολογία δεν κατατίθεται και δε συζητείται μετά από την 
ολοκλήρωση της συζήτησης του νομοσχεδίου στις Διαρκείς 
Επιτροπές, η δυνατότητα της Μειοψηφίας να ζητά τη σύσταση 
Εξεταστικής των Πραγμάτων Επιτροπής και η αναβάθμιση του 
ελέγχου της κυβερνητικής πολιτικής στο χώρο των δημοσίων 
έργων και προμηθειών.

Και πιστεύω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι ο νέος

Πρωθυπουργός θα επαναφέρει και την ώρα του Πρωθυπουρ
γού, την οποία είχε φέρει ο κ.Μητσοτάκης και κατήργησε η 
Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Την ώρα του Βουλευτή.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας):

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα τώρα να έρθω σε μία 
πρόταση. Μέχρι σήμερα η Αξιωματική Αντιπολίτευση, αλλά και 
όλα τα Κόμματα, έκαναν κριτική, ευχολόγια, υποστηρίζοντας 
ότι πρέπει να αυξηθεί αυτό, πρέπει να δοθεί εκείνο σε κάποιον 
άλλον τομέα, χωρίς να λένε από που πρόκειται να τα 
εισπράξουν.

Η Νέα Δημοκρατία, Κόμμα ευθύνης, καταθέτει στη Βουλή 
μία αναθεωρημένη μορφή του Προϋπολογισμού, όπως τη 
βλέπουμε εμείς να διαμορφώνεται. Είναι πρώτη φορά που 
γίνεται σ' αυτήν την Αίθουσα μία τέτοια κίνηση.

Πρόσθετα έσοδα και μείωση των δαπανών. Από την 
ανάπτυξη, όπως σας είπα πριν, 120 δισ. δραχμές, από την 
πώληση των μετοχών του Ο.Τ.Ε., 170 δισ. δραχμές και από 
την μείωση τεσσάρων περιοχών του Προύπολογισμού, 187 δισ. 
δραχμές. Σύνολο εσόδων ή μειώσεως δαπανών, 477 δισ. 
δραχμές.

Διάθεση για τις επενδύσεις 210 δισ. δραχμές, για τρέχουσες 
δαπάνες -που θα σας αναλύσω- 124 δισ. δραχμές, νέο 
πλεόνασμα 143 δισ. δραχμές Και θα ήθελα να δεσμευθούμε 
εδώ σε ορισμένες προτάσεις για τη διάθεση. Βάσει των 
εσόδων και των προοπτικών που σας είπα, το σκέλος των 
εσόδων και της μειώσεως άλλων καταναλωτικών δαπανών. 
Επενδύσεις για την Παιδεία 130 δισ. μέσω του Ο.Τ.Ε., για την 
Υγεία 80 δισ. δραχμές, σύνολο 210 δισ. δραχμές. Τρέχουσες 
δαπάνες, αυξήσεις μισθών και συντάξεων, επιπλέον το 
1%+1%, 32 δισ. δραχμές.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το οποίο λέγεται ότι θα 
δοθεί 1%+1%, στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για 2%, 
όπως αντιλαμβάνεσθε. Διότι η δεύτερη ποσοστιαία μονάδα 
δίδεται από τον Ιούνιο και πέρα. Όπως και το 3%+3% δεν 
κάνει 6%, ή το 2%+2% δεν κάνει 4%. Είναι γιατί η δεύτερη 
δόση, δίδεται από το δεύτερο 6μηνο.

(θόρυβος από την Πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
Μην ανησυχείτε. Εσείς καταψηφίσατε. Εμείς θα τα πούμε. 

Και εμείς θα τα ψηφίζαμε, αν τα βάζατε.
Επαναλαμβάνω, αύξηση των μισθών κατά 32 δισ. δρχ. 

Αύξηση των συντάξεων του Ο.Γ.Α. 70 δισ. δρχ. Αύξηση 
τρεχουσών δαπανών για την Παιδεία 18 δισ. δρχ. Κάλυψη 
κενών θέσεων για το υγειονομικό του Υπουργείου Υγείας 4 
δισ. Σύνολο προσθέτων δαπανών, όπως σας είπα προηγού
μενα. 124 δισ. δρχ. Και αυτά, αφήνουν το πλεόνασμα των 143 
δισ. δρχ. Έχετε όλη την άνεση να συζητήσουμε, όποτε θέλετε, 
αυτήν την κατάσταση και να έρθουν οικονομολόγοι της Νέας 
Δημοκρατίας στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουργείο 
Εθνικής Οικονομίας να σας τα αποδείξουν,

(Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Μ. 
Έβερτ καταθέτει την σχετική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας 
η οποία έχει ως εξής;



ΠΡΟΤΑΣΗ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΡΚΑΤΙΑΣ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Πρόσθετα Έσοδα 
και μείωση 
Δαπανών

Πρόσθετες Δαπάνες 
και

Πρόσθετο Πλεόνασμα

1.- Από Ανάπτυξη 120 δισ. 4.- Επενδύσεις 210 δισ.

2.- Από πώληση 
μετοχών OTE 170 δισ. 5.- Δαπάνες 124 δισ.

3.- Από μείωση 
Δαπανών 187 δισ. 6.- Πλεόνασμα 143 δισ.

477 δισ. 477 δισ.



ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

1. -  Έσοδα
Αύξηση φορολογικών εσόδων 
προερχόμενη από την αύξηση ΑΕΠ 
κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες 
μετά την έγκαιρη απορρόφηση
των κοινοτικών πόρων 120 δισ.

2. - Αύξηση εσόδων προερχόμενη
από την πώληση μετοχών του OTE
με αποημημένη αξία OTE 1,7 τρισ.
πωλείται το 20% εκ των οποίων
το ήμισυ (170 δισ.) παραμένει στον OTE
για επενδύσεις και το υπόλοιπο
(170 δισ.) διατίθεται για επενδύσεις
στην Παιδεία και την Υγεία 170 δισ.

Σύνολο προσθέτων εσόδων 290 δισ.

3. - Μείωση δαπανών
α) Περιορισμός προσλήψεων 17 δισ.

β) Εφαρμογή Προϋπολογισμού
μηδενικής βάσης 75 δισ.

γ) Μείωση της δαπάνης
για τα φάρμακα 45 δισ.

δ) Μείωση στο μισό 
της επιχορήγησης των
Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας 50 δισ.

Σύνολο από τη μείωση δαπανών 187 δισ.



ΔΙΑΘΕΣΗ

4.- Επενδύσεις

α) Παιδεία 130 δισ.

β) Υγεία 80 δισ.

Σύνολο επενδύσων

5.- Τρέχουσες Δαπάνες

α) Αύξηση Μισθών
και Συντάξεων
Επιπλέον αύξηση 1 + 1% 32 δισ.

β) Αύξηση Συντάξεων ΟΓΑ 70 δισ.

γ) Αύξηση τρεχουσών δαπανών
για την Παιδεία 18 δισ.

δ) Κάλυψη κενών θέσεων
στον τομέα της Υγείας 4 δισ.
(υγειονομικό προσωπικό) -----------

Σύνολο πρόσθετων 
τρεχουσών δαπανών

210 δισ.

124 δισ.

6.- Πλεόνασιια 143 δισ.



ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας):
Και καλό είναι να καλέσετε και το διοικητή μιας μεγάλης 
τράπεζας, ο οποίος ξέρει λίγο περισσότερο οικονομικά να 
σας τα πει.

Τελειώνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να 
επισημάνω ότι για να ανοίξει ο δρόμος για την οικονομική 
ανάπτυξη, δε χρειάζεται απλά και μόνο δημοσιονομική συνέ
πεια.-η οποία σίγουρα χρειάζεται. Χρειάζεται ανάπτυξη μέσω 
των επενδύσεων. Οι ιδιωτικοποιήσεις, η αυτοχρηματοδότηση, 
η συγχρηματοδότηση των έργων αποτελούν βασικό μοχλό της 
αναπτυξιακής διαδικασίας. Παράλληλα, χρειάζεται η ενίσχυση 
του Χρηματιστηρίου, χρειάζεται ένα δίκαιο, σταθερό φορολο
γικό σύστημα μιας 4ετιας. Χρειάζεται σαφώς οριοθέτηση του 
δημόσιου τομέα. Χρειάζεται μία προοπτική ευθύνης και αλλη
λεγγύης με ένα κράτος μικρό, αποτελεσματικό, κοινωνικά 
δίκαιο, με ένα κράτος αρωγό και όχι χειραγωγό του πολίτη, 
μία Πολιτεία δικαίου με σαφή όρια και ξεκάθαρες λειτουργίες.

Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι το μήνυμα της 
Νέας Δημοκρατίας. Με αυτό ως οδηγό προχωρούμε. Η Ελλάδα 
μπορεί και πρέπει ν'αναγεννηθεί, ν'αναπτυχθεί και να μεγα
λουργήσει. Είμαστε Έλληνες και όταν θέλουμε, πιστεύω ότι 
μπορούμε. Θέλουμε και μπορούμε ν αλλάξουμε την πορεία του 
Τόπου. Να δώσουμε ελπίδα και στην Ελληνίδα και στον 
Έλληνα. Αυτό το μήνυμα η Νέα Δημοκρατία στέλνει στον 
Ελληνικό Λαό.

Τον Προϋπολογισμό θα τον ψηφίσει η Πλειοψηφία. Και αυτοί 
που συμφωνούν και αυτοί πού με τις ομιλίες τους, διαφωνούν 
στην κυβερνητική Πλειοψηφία. Την απάντηση, όμως, στον 
εμπαιγμό αυτό, θα τη δώσει τελικά και σύντομα ο Ελληνικός 
Λαός.

(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Μόνο ο Ελληνικός Λαός με την ετυμηγορία του μπορεί να 

δώσει λύση στο αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί. Τούτη την 
κρίσιμη ώρα μπορώ να διαβεβαιώσω τον Ελληνικό Λαό ότι με 
τη δική του ετυμηγορία και τη δική του στήριξη θα βγάλουμε 
την Ελλάδα από την κρίση και τη μιζέρια. Αξίζει στους Έλληνες 
μία καλύτερη ζωή. Μπορούμε και είμαστε σε θέση να 
προσφέρουμε στους Έλληνες και στις Ελληνίδες μία καλύτερη 
ζωή. Φθάνει ν'αποφασίσουμε να λύσουμε το πολιτικό αδιέξοδο, 
το οποίο το ΠΑ.ΣΟ.Κ. σήμερα έχει δημιουργήσει. Ευχαριστώ.

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης): Ο Υπουργός Εθνι
κής Οικονομίας, κ. Γιάννος Παπαντωνίου, έχει το λόγο.

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (Υπ. Εθνικής Οικονομίας): Κύριε 
Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούσαμε μία ενδια
φέρουσα ομιλία του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολιτεύ- 
σεως, ο οποίος, όμως, όπως και προχθές ο κ. Σουφλιάς, δεν 
κατάφερε ν'αμφισβητήσει ούτε ένα αριθμό ούτε ένα στοιχείο 
απ'αυτά που συνθέτουν την εικόνα της ελληνικής οικονομίας 
σήμερα.

Θα ξεκινήσω, όμως, διορθώνοντας μερικά από τα λάθη, που 
αναπόφευκτα συνοδεύουν οποιαδήποτε παρέμβαση του Αρ
χηγού της Νέας Δημοκρατίας. Μίλησε καταρχήν για το πώς 
κατανέμεται χρονικώς το 3%+3% και το 2.5%+2.5%. Θα ήθελα 
να ερωτήσω τον Αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας: Πώς 
κατανεμήθη και το 0%+0% το 1992; Πώς κατανεμήθηκε 
ανάμεσα στα δύο εξάμηνα εκείνου του μοιραίου χρόνου, όπου 
τόσο έπεσαν τα πραγματικά εισοδήματα των εργαζομένων;

(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
Ας μην υπεισέλθουμε σε στατιστικές αναλύσεις. Θέλω να 

σημειώσω ότι χρειάζεται να έχει κανείς πολύ βραχεία μνήμη 
για να ξεχνάει αυτά τα περιστατικά.

Το δεύτερο λάθος του κ. Έβερτ αναφέρεται στον Ο.Τ.Ε..
Κύριε Έβερτ, πολιτική της Κυβέρνησης, αλλά επιταγή και 

του νόμου είναι όταν αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο μιας 
επιχείρησης τα έσοδα να πηγαίνουν στην επιχείρηση και όχι 
στο Δημόσιο. Και τα έσοδα από τη μετοχοποίηση του Ο.Τ.Ε., 
δηλώνω στην Εθνική Αντιπροσωπεία, ότι θα πάνε στον Ο.Τ.Ε. 
για επενδύσεις του Ο.Τ.Ε. για εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη. 
Αυτή είναι η πολιτική του ΠΑ.ΣΟ.Κ Αλλά και αν ακόμα

πήγαιναν στο Δημόσιο θα πήγαιναν όχι στο έλλειμμα, αλλά 
σε μείωση του χρέους, γιατί είναι λογαριασμός κεφαλαίου και 
όχι τρεχόντων εσόδων. Το αφήνω όμως αυτό.

Ένα άλλο λάθος του κ. Έβερτ αφορά το νομισματοπιστωτικό 
πρόγραμμα. Είναι αδύνατο να γίνει τώρα. Σε όλη την Ευρώπη, 
σε όλο τον κόσμο, αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται τον 
Ιανουάριο βάσει απολογιστικών στοιχείων. Σας συνιστώ να 
συναντήσετε προς τούτο τον κ. Παπαδήμο.

Έρχομαι τώρα στα βασικά σημεία που έθεσε ο κ. Έβερτ. 
Μίλησε για ανάπτυξη. Γνωρίζετε, κύριοι συνάδελφοι, ποιος 
ήταν ο ρυθμός αναπτύξεως του τελευταίου χρόνου της Νέας 
Δημοκρατίας; Ήταν μείον 0,5%. Και την τετραετία της Νέας 
Δημοκρατίας ήταν κατά μέσο όρο 0,7%. Η Ευρώπη είχε 
διπλάσιο 1,4%. Αποκλίναμε πολύ εντυπωσιακά. Εμείς, το μείον 
0,5% το ανεβάσαμε στο 2% φέτος. Και του χρόνου θα είναι 
2,5% και θα έχουμε για πρώτη φορά μετά από 15-20 χρόνια 
σύγκλιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η πραγματι
κότητα. Νομίζω ότι και σε αυτό το σημείο δεν ωφελεί τη Νέα 
Δημοκρατία να υπενθυμίζει τις δικές της αναπτυξιακές επιδό
σεις.

Σε ό,τι αφορά στο θέμα των απολήψεων από την Ε.Ο.Κ., 
Θα ήθελα να πληροφορήσω την Εθνική Αντιπροσωπεία ότι το 
Νοέμβριο και Δεκέμβριο, βάσει πληροφόρησης που μου έδωσε 
σήμερα ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, ο κ. 
Παπαδήμος, εισέρευσαν στα ταμεία του Ελληνικού Κράτους 
2 δισ. δολάρια από τα αντίστοιχα ταμεία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Αυτό ισοδυναμεί με 500 δισ. δραχμές. Αν ανοίξετε 
να διαβάσετε στη σελίδα 93 της εισηγητικής έκθεσης του 
Κρατικού Προϋπολογισμού, θα δείτε ότι οι απολήψεις για 
Τακτικό Προύπολογισμό και δημόσιες επενδύσεις από την 
Ευρώπη είναι 810 δισ. δραχμές για τους 12 μήνες του 1995. 
Μέσα σε 2 μήνες εισπράξαμε τα 3/4 και στο τέλος του χρόνου 
θα έχουμε υπερκάλυψη, σε ό,τι αφορά την απορροφητικότητα 
από τα κοινοτικά ταμεία. Αυτό απαντά πλήρως σε οποιαδήποτε 
κριτική. Είναι μια απόλυτα έγκυρη πληροφόρηση από την 
Τράπεζα της Ελλάδος η οποία διαχειρίζεται τους σχετικούς 
λογαριασμούς.

Και αφήστε, κύριε Έβερτ, τα περί 4% και περί 5%. Εμείς 
σε 2 χρόνια αυξήσαμε το ρυθμό αναπτύξεως κατά 3 ολόκληρες 
μονάδες. Το 4% και 5% θα έλθει πολύ σύντομα στο τέλος 
της τετραετίας, διότι η επιτυχία της οικονομικής μας πολιτικής, 
η ανοδική πορεία της οικονομίας, εγγυάται αυτό το αποτέλε
σμα.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τον Προϋπολογισμό, φοβάμαι, κύριε 
Έβερτ ότι αυτές οι προσθαφαιρέσεις που παρουσιάσατε, ως 
δήθεν νέο προϋπολογισμό, δεν συμβάλλουν ούτε στη σοβα
ρότητα της συζητήσεως ούτε στην αναβάθμιση του επιπέδου 
της. Νομίζω ότι δεν είναι σοβαρές προτάσεις. Ο Υπουργός 
Οικονομικών επί 2 χρόνια έχει κάνει ηράκλειες προσπάθειες 
που έχουν αναγνωρισθεί από ολόκληρη την Εθνική Αντιπρο
σωπεία και από διεθνείς Οργανισμούς, για να συγκροτήσει τις 
δαπάνες, να εξυγιάνει τα δημόσια οικονομικά και να αυξήσει 
τα έσοδα του Κράτους. Αυτό μην το αμφισβητείτε. Τις 
προσθαφαιρέσεις σας τις ζήσαμε την τετραετία 1990-1993. 
Έχουμε πικρή γνώση και ο Λαός το γνωρίζει και το θυμάται. 
Και θα το θυμηθεί και τον Οκτώβριο του 1997, όταν και πάλι 
θα σας απορρίψει από Πρωθυπουργό. Φοβάμαι ότι θα 
παραμείνετε πάντοτε ένας Πρωθυπουργός εν αναμονή.

(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης): Ο Πρόεδρος της 

Νέας Δημοκρατίας, κ. Έβερτ έχει το λόγο.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): 

Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να καταλάβετε ότι η θέση μου ως 
Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως είναι πράγματι 
δύσκολη. Δε θέλω με την απάντησή μου να δώσω χάντικαπ 
σε κανένα από τα στελέχη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. σε αυτή την κρίσιμη 
ώρα της πασαρέλλας που περνά η ηγεσία του Κόμματος.

(Θόρυβος από την Πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
Η όλη παρέμβαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας 

στηρίζετο στην παρελθοντολογία, τι κάναμε μείς και τι κάνατε 
σείς. Το ενδιαφέρον του κοσμου δεν είναι για το τι κάναμε


