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ΠΡΟΕΔΡΟΣίΑπόστολοσ Κακλαυάνησί: Ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης έχει το

λόγο.

ΚίΜΙΣΤΑΝΤΙΝΟΕ ΣΗΜΙΤΗΣ(Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω μια δήλωση, σε σχέση με τα γνωστά γεγονότα.

Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών σε σχέση με την Ελληνική 

βραχονησίδα Ίμια, βρίσκονται στο επίκεντρο της στενής παρακολούθησης της 

Κυβέρνησης. Η προκλητική ενέργεια της ανάρτησης της Τουρκικής σημαίας και 

όσα ακολούθησαν εκ μέρους της Τουρκίας, επιδιώκουν να επιβάλουν στην 

Ελλλάδα διαπραγματεύσεις για ανύπαρκτα θέμα.

Σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες, τους κανόνες του Διεθνούς δικαίου 

και σειρά πραγματικών γεγονότων που αποδεικνύουν την άσκηση Ελληνικής 

κυριαρχίας μέχρι σήμερα στη βραχονησίδα, η βραχονησίδα είναι Ελληνική. Οι 

Τουρκικοί ισχυρισμοί δεν έχουν απολύτως-καμμία βάση.

( Χειροκροτήματα απ'όλες τις πτέρυγες της Βουλής )

Δεν υπάρχουν περιθώρια διαπραγματεύσεων σε ανύπαρκτα ζητήματα που 

αφορούν την κυριαρχία μας.

Η Κυβέρνηση, έχει λάβει όλα τα μέτρα σε επίπεδο διπλωματικών και 

αμυντικών ενεργειών για την αποκλιμάκωση της κρίσης και τη διαφύλαξη της 

κυριαρχίας μας. Καλέσαμε την Τουρκία να αποσύρει τις δυνάμεις της. Οι



Ένοπλες Δυνάμεις μας, παραμένουν στο χώρο αυτό, ακολουθώντας τον κανόνα 

της ισορροπίας. Δεν θα απομακρυνθούν, αν δεν απομακρυνθούν οι Τουρκικές. 

Βρισκόμαστε σε διαρκή επαφή,σε διπλωματικό επίπεδο, με τις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τη Ρωσία. Η 

Ελληνική σημαία παραμένει. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Με σύνεση και 

αποφασιστικότητα χειριζόμαστε το θέμα.

( Χειροκροτήματα απ'όλες τις πτέρυγες της Βουλής )

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Απόστολοε Κακλαυάνπε): Ο Αρχηγός της Αξιωματικής

Αντιπολίτευσης έχει το λόγο.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ(Πρόεδρος ΠΟΛ.ΑΝ.): Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, δώστε μου 

το λόγο ...

- ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολοε Κακλαιιόνηε): Έγει ~ ζητήσει το λόγο ο κύριος 

Έβερτ. Στη συνέχεια θα μιλήσετε εσείς. ·

ΑΜΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος ΠΟΛ.ΑΝ.): Επί της διαδικασίας θα ήθελα το

λόγο...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολοε Κακλαυόνπε): Νομίζω ότι και ο κ.Έβερτ θα 

αναφερθεί επί της δηλώσεως του κ.Πρωθυπουργού.

ΑΜΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ(Πρόεδρος ΠΟΛ.ΑΝ.) : Εγώ^ θα ήθελα να μιλήσω για ένα 

ψήφισμα που προτείνω να κάνει η Βουλή...
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, η ομιλία του κυρίου Έβερτ είχε το χαρακτήρα ενός συνεχούς 

παραπόνου, μιας γκρίνιας. Η Νέα Δημοκρατία δεν παρουσίασε μία άλλη 

πρόταση πολιτικής, μία άλλη αντίληψη για το τι πρέπει να γίνει στη χώρα.

Η Νέα Δημοκρατία ζήτησε επανειλημμένα αναγνώριση ότι πολλά απ'αυτά 

που γίνονται είναι δικές της προτάσεις, ενάγει την Κυβέρνηση ότι τη 

μιμηθήκαμε και δεν το αναγνωρίζουμε. Δεν πρόκεται να δώσουμε στη Νέα 

Δημοκρατία αυτή την αναγνώριση, δεν την μιμηθήκαμε και ούτε θέλουμε να τη 

μιμηθούμε.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ). — -_

Αυτά τα οποία κάνουμε είναι η δική μας πολιτική.

(ΧΡ)



Αναφέρομαι, για παράδειγμα στην αποστροφή του κυρίου Έβερτ, ότι ο 

ίδιος και η Νέα Δημοκρατία, εδώ και δύο χρόνια μιλούν για εκσυγχρονισμό, 

ενώ εμείς τώρα αρχίζουμε να μιλάμε για εκσυγχρονισμό, θέλω να υπενθυμίσω 

στον κύριο Έβερτ ότι η λέξη εκσυγχρονισμός, πρώτα απ' όλα είναι ένα 

πάγιο σύνθημα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. εδώ και πολύ καιρό. Και όσον αφορά το πρόσωπό 

μου, εγώ ήδη από το 1987 είχα κάνει μια διάλεξη για εκσυγχρονισμό και 

είχα κυκλοφορήσει ένα βιβλίο το 1988 με αυτό τον τίτλο.

Υπάρχει, όμως, μια ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στον τρόπο με τον οποίο 

χρησιμοποιούμε εμείς τη λέξη και τον τρόπο με τον οποίο την χρησιμοποιεί 

η Νέα Δημοκρατία. Εμείς μιλάμε για κοινωνικό εκσυγχρονισμό, για 

εκσυγχρονισμό ο οποίος συνδέεται με ορισμένες αξίες, με ορισμένες 

επιδιώξεις, με ορισμένους στόχους, συνδέεται με τη Δημοκρατία, με την 

κοινωνική δικαιοσύνη, με την αλλαγή της κοινωνίας με το σοσιαλιστικό 

πρόγραμμά μας. Αυτός ο εκσυγχρονισμός δεν έχει σχέση με τον τεχνοκρατικό 

και ουδέτερο εκσυγχρονισμό της Νέας Δημοκρατίας.

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

Ο κύριος Έβερτ ειρωνεύθηκε στην αρχή της ομιλίας του την Κυβέρνηση 

και τις προγραμματικές της δηλώσεις, διότι μιλήσαμε για συνέχεια αυτής 

της κυβέρνησης σε σχέση με την προηγούμενη. Εμείς δίνουμε ιδιαίτερη



σημασία σ' αυτή τη συνέχεια, γιατί πιστεύουμε ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και η 

προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά και οι προγενέστερες κυβερνήσεις του έχουν 

επιτελέσει σημαντικό έργο. Χάρις σ' αυτό το έργο η Νέα Δημοκρατία είναι 

σήμερα στην αντιπολίτευση. Χάρις σ' αυτό το έργο η Νέα Δημοκρατία δεν 

μπόρεσε να εξαντλήσει ούτε την τετραετία. Χάρις σ' αυτό το έργο το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. ήταν 10 χρόνια στην κυβέρνηση και είναι ακόμα στην κυβέρνηση. 

Υπερηφανευόμαστε γι' αυτό το έργο και θέλουμε να έχουμε συνέχεια. 

Συνέχεια ανανέωση, ενότητα, είναι τα συνθήματα.

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

Είπε ο κύριος Έβερτ, ότι η νέα κυβέρνηση δεν είναι σταθερή, διότι
·■ *

είναι μια κυβέρνηση που την απασχολούν οι εσωκομματικοί συσχετισμοί. Αλλά 

ο ίδιος ασχολήθηκε πολύ περισσότερο από μένα με το τι είπε ο κύριος 

Πάγκαλος για τον κύριο Παπούλια, ο κύριος Παπούλιας για τον κύριο 

Πάγκαλο, ο κύριος Αρσένης για μένα και εγώ για τον κύριο Αρσένη. Τον 

κύριο Έβερτ, ενδιαφέρουν οι κομματικοί συσχετισμοί και οι ισορροπίες. 

Εμάς όμως δεν μας ενδιαφέρουν. Διότι υπάρχει ενότητα στο κόμμα, όπως 

προέκυψε από τις διαδικασίες εκλογής νέου πρωθυπουργού.

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

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ:Αραιό χειροκρότημα.



ΚΏΝΠΑίΓΠΝΟ^^ΠΙΗΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης) :0 κύριος Έβερτ 

εκπόνησε μια ατζέντα ταξιδίων μου, ποιές δηλαδή, χώρες πρέπει να 

επισκεφθώ. θέλω να τον διαβεβαιώσω ότι ήδη έχουμε εργαστεί με το 

Υπουργείο Εξωτερικών και αυτά τα ταξίδια που προτείνει τα έχουμε ήδη στα 

σκαριά. Το λέω αυτό για να μην παραπονείται ότι ακολουθούσαμε τις 

συμβουλές του χωρίς να το αναγνωρίσουμε.

Επίσης, αυτά που πρότεινε ο κ. Εβερτ για τη διαφάνεια της δημόσιας 

ζωής θα μπορούσε να τα βρεί στις προγραμματικές δηλώσεις αν τις είχε 

διαβάσει προσεκτικά. Διότι εμπεριέχονται σ' αυτές. Υπάρχει ήδη το έργο 

της προηγούμενης κυβέρνησης. Αυτή η κυβέρνηση θα το τελειώσει ταχύτατα, 

διότι θέλουμε να κατοχυρώσουμε διαδικασίες, ώστε να υπάρχει διαφάνεια 

στην πολιτική ζωή και να μην υπάρχουν διαπλοκές της οικονομικής και της 

πολιτικής εξουσίας.

(ΜΝ)



Σε σχέση τώρα με τις προτάσεις για τη Βουλή, είπα ότι βρισκόμαστε σε 

συνενόηση με τον Πρόεδρο της Βουλής και το Προεδρείο της Βουλής για τις 

τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν στον Κανονισμό. Η Κυβέρνηση θα κάνει 

τις προτάσεις.

Αναφέρθηκα στην ώρα του Πρωθυπουργού και μίλησα για μία νέα μορφή. 

Πράγματι πιστεύουμε ότι η ώρα του Πρωθυπουργού πρέπει να έχει άλλη μορφή 

ώστε να μπορούν και οι Βουλευτές να κάνουν ερωτήσεις. Η ώρα αυτή πρέπει 

να πάρει ένα χαρακτήρα τέτοιο ώστε ο Πρωθυπουργός μαζί με τους Υπουργούς 

του να απαντά στις ερωτήσεις οι οποίες τίθενται από τους Βουλευτές.

0 κύριος Έβερτ σε μερικά σημεία του λόγου του ειρωνεύτηκε την 

προηγούμενη εργασία μου στο Υπουργείο Βιομηχανίας. Είναι μία συνηθισμένη 

τακτική της Νέας Δημοκρατίας να καταφεύγουν σε προσωπικά σχόλια και 

προσωπικές ειρωνείες. Εγώ δεν θα παρακολουθήσω αυτήν την στάση, γιατί, 

όπως είπα και στην ομιλία μου, εκείνο το οποίο ενδιαφέρει δεν είναι τα 

προσωπικά, τα παραπολιτικά, οι αντιθέσεις. Εκείνο που ενδιαφέρει είναι η 

πολιτική. Και όσον αφορά την πολιτική στο Υπουργείο Βιομηχανίας, θα 

καταθέσω έναν απολογισμό του έργου που έγινε, απολογισμός ο οποίος 

δημοσιεύθηκε το Σεπτέμβριο του 1995.

(Στο σημείο αυτό ο Πρωθυπουργός καταθέτει για τα Πρακτικά τον
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απολογισμό του έργου που έγινε επί Υπουργείας του στο Υπουργείο

Βιομηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας)

Ένα μόνο θέλω να πω: Όταν ανέλαβε η κυβέρνηση του ΠΑΕΟΚ δεν υπήρχε 

βιομηχανική πολιτική. Εμείς εκπονήσαμε βιομηχανική πολιτική.

Ένα σημείο χρειάζεται επίσης διευκρίνηση. Είναι το περί απορρόφησης 

κονδυλίων. Η Νέα Δημοκρατία έχει αναγάγει σε φετίχ την απορροφητικότητα 

των κοινοτικών κονδυλίων. Το ζητούμενο όμως δεν είναι πως με κάθε τρόπο 

και σε κάθε περίπτωση να απορροφήσουμε κονδύλια από την Κοινότητα. Το 

ζητούμενο είναι να απορροφήσουμε για να αναπτύξουμε τη χώρα. Το πρόσθετο 

αλλά πιο σημαντικό κριτήριο είναι η αναπτυξιακή αποτελεσματικότητα. Η 

απορρόφηση πρέπει να εξασφαλίζει την ανάπτυξη. Την επιτυχία μιας

πολιτικής δεν θα μπορούμε να την κρίνουμε μονάχα με το πόσα χρήματα 

έφυγαν, αλλά με τα πόσα χρήματα απ' αυτά που έφυγαν αξιοποιήθηκαν και τι 

έργο έγινε. Κοινοτικά κονδύλια μπορούν να απορροφηθούν με χίλιους δυό 

τροπους και είδαμε την τακτική επί Νέας Δημοκρατίας κατά την εφαρμογή του 

πρώτου κοινοτικού πλαισίου στήριξης. Ιδρύθηκαν διάφορες εταιρείες οι 

οποίες ανέλαβαν την εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και επιμόρφωση εργαζομένων 

και στην ουσία δεν έκαναν καμμία δουλειά, παρά να εισπράττουν κάποια

κονδύλια γι' αυτούς που -έκαναν την εκπαίδευση και να μοιράζουν κάποια
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χρήματα σε πολλούς οι οποίοι στην πραγματικότητα δεν έκαναν εκπαίδευση. 

Αυτό πρώτα επιδιώκουμε;

Στο Υπουργείο Βιομηχανίας, στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και

Τεχνολογίας, υπήρχαν προγράμματα έρευνας. Όταν τα προγράμματα αυτά 

δόθηκαν στους φορείς, έγινε διαπραγμάτευση με τους φορείς και

εξασφαλίστηκε η μη απορρόφηση ενός ορισμένου ποσού από αυτά τα κονδύλια, 

για να χρησιμοποιηθούν αυτά τα κονδύλια σε άλλους σκοπούς. Ήταν κακό 

αυτό; Εγώ πιστεύω πως ήταν απόλυτα σωστό γιατί με αυτόν τον τρόπο εκείνο 

το οποίο επιδιώκουμε είναι να προωθήσουμε την ανάπτυξη.

Δεν πρέπει, λοιπόν, να εντυπωσιαζόμαστε από αυτά τατεχνάσματα περί 

απορρόφησης.

(ΘΜ)
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Πρέπει να βλέπουμε ποια είναι η ουσία. Και η ουσία θέλει να γίνεται 

μία τέτοια προεργασία, ώστε τα κονδύλια πραγματικά να αξιοποιούνται.

Όσον αφορά τώρα τα όσα ανέφερε ο κύριος Έβερτ για την οικονομία, θα 

ήθελα να κάνω μία παρατήρηση μόνο: Επεκαλέσθη ο κύριος Έβερτ ότι οι 

ρυθμοί μεγέθυνσης που προβλέπουμε εμείς στο πρόγραμμα σύγκλισης δεν είναι 

ικανοποιητικοί και θα έπρεπε να υπάρχουν υψηλότεροι ρυθμοί μεγέθυνσης. 

Αλλά οι ρυθμοί μεγέθυνσης δεν διατάσσονται. Οι ρυθμοί μεγέθυνσης δεν 

προκύπτουν από μία απόφαση της Κυβέρνησης, αλλά προκύπτουν από την

εφαρμογή της πολιτικής.

Το οικονομικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας αναφέρει,--όπως είπε ο 

κύριος Έβερτ- ότι αν η Νέα Δημοκρατία ήταν στην Κυβέρνηση, θα επεδίωκε 

και θα επετύγχανε ρυθμούς μεγένθυσης 3% με 4%. Αλλά, αν τα έχει έτσι 

εύκολα και με διαταγές πετυχαίνει τέτοιους ρυθμούς μεγένθυσης, θέλω να

ρωτήσω, πώς όταν ήταν στην Κυβέρνηση τα προηγούμενα χρόνια,οι ρυθμοί

μεγένθυσης ήταν μόνο στο 0,7%; Την τεχνική την οποία θα εφαρμόσει

μελλοντικά, δεν την ήξερε τότε; Προφανώς, λοιπόν, δεν υπάρχει τέτοια 

τεχνική. Αυτά τα οποία ισχυρίζεται ο Αρχηγός της Αξιωματικής 

Αντιπολίτευσης περί ρυθμών μεγέθυνσης 4%, είναι πράγματα τα οποία δεν

είναι εφικτά και δεν εξαρτώνται απ' αυτόν.
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Τέλος, θα σταθώ και εγώ στην τελευταία παρατήρηση του Αρχηγού της 

Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ότι το αξίωμα του Πρωθυπουργού χρειάζεται 

μακρα προετοιμασία. θα του δώσουμε τον καιρό να έχει μακρότατη 

προετοιμασία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολοο ΚακΑασάνησ): 0 Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, 

κύριος Έβερτ, έχει το λόγο.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): Κύριε Πρόεδρε, 

κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λυπούμαι, αλλά εγώ δε ζήτησα από τον κύριο 

Πρωθυπουργό-~να- απολογηθεί, δε ζήτησα από τον κύριο Πρωθυπουργό να κάνει 

απολογισμό του έργου του. Εάν αισθάνεται την ανάγκη να κάνει κάποιον 

απολογισμό, μην τον στείλει σε μας. Ας τον στείλει στον κύριο Παπανδρέου 

και για την αναδόμηση του 1980 και για όσα είχε πει στην Έκθεση της 

θεσσαλον ί κης.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 

θα ήθελα, επίσης, κύριε Πρόεδρε, να παρατηρήσω ότι όσα είπα, είχαν 

ένα και μόνο σκοπό, να υποδηλώσω στο Σώμα πως κατά την άποψή μας θα 

έπρεπε να είναι οι Προγραμματικές Δηλώσεις. Οι Προγραμματικές Δηλώσεις 

πρέπει να έχουν μία στρατηγική, πρέπει να έχουν στόχους, πρέπει να έχουν

(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Λησμόνησα να απαντήσω 

στην πρόταση του κυρίου Σαμαρά.

Κύριε Σαμαρά, νομίζω ότι η Βουλή σύσσωμη στηρίζει την κυριαρχία της 

χώρας στα νησιά. Η Βουλή σύσσωμη ζητά μια άμεση αποτελεσματική πολιτική 

απέναντι στον τουρκικό επεκτατισμό. Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται αυτή τη 

στιγμή ένα ψήφισμα. Αυτή είναι η θέληση όλων μας. Ενα ψήφισμα θα μπορούσε 

ίσως να δημιουργήσει την εντύπωση ότι κάποιες αμφιβολίες χρειάζεται να 

ξεπεραστούν. Πιστεύω ότι δεν είναι σκόπιμο. Ομως θα ήθελα να το 

εξετάσουμε μετά. Να συναντηθούμε για να δούμε εάν θα έπρεπε να γίνει 

κάτ ι .

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολοσ Κακλαυάνησ): 0 Πρόεδρος της Πολιτικής Άνοιξης,

κύριος Σαμαράς έχει το λόγο.


