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Η Κυβέρνηση πραγματοποιεί τις προγραμματικές εξαγγελίες

της για τις διαρθρωτικές αλλαγές, που έχει ανάγκη η Χώρα. 

Π ρ α γ μ α το π ο ιε ίβ α θ ιές  αλλαγές στις δομές $$$$& $% £ του Δημόσιου 

Τομέα στ^άχτσμ ι /  τηψ  καλύτερη εξυπηρέτησή των πολιτών, των 

ψορολογουμένων, των χρηστών που δικαιούνται και απαιτούν μια 

καλύτερη ποιότητα στις δημόσιες υπηρεσίες.

Αν οι απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές δεν γίνουν η ελληνική

οικονομία θα οδηγηθεί στο περιθώριο των ευρωπαϊκών και διεθνών

εξελίξεων. ° $ < β 0οΙ  ,
γ ύ ^ Ο Γ Ο υ μ ε ο ο ^  υο< ¿ ιο , 1 6 ι α υ ώ Κ ρ ί υ  ο  ε υ κ ο ν  ι^ ο ο ο ο ρ  ειοον

Η ελληνική κοινωνία και ο κάθε Έλληνας πολίτης ορθά πιστεύει πως

δικαιούται να έχει μια ποιότητα ζωής στο επίπεδο των πολιτών της

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το δικαίωμα θα παραμείνει θεωρητικό και

αφηρημένο αν η Κυβέρνηση και οι πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις

δεν συνεργασθούν εποικοδομητικά ώστε να αλλάξουν ριζικά οι

σημερινές δομές.

iuauo . 
idct r> zrciq.

Είναι γεγονός πως υπάρχει βεγάλη καθυστέρηση στην πραγματοποίηση 

αυτών των αλλαγών. Διατυπώνεσαι η^φιτική πως άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες έκαναν τις αλλαγές αυτέςΜισένκαιρα και σήμερα βρίσκονται σε 

καλύτερη θέση. Όμως, κάθε χώρα έχει τις δικές της οικονομικές, 

κοινωνικές και πολιτικές ιδιαιτερότητες.

V
Για να επιτευχθούν οι σημα\ 

συγκυρία να είναι κατάλληλη, η Κυ} 

ώριμη και έτοιμη να συνεργαστείν

διαββΡωτίΗΙκές αλλαγές πρέπει η 

/ήση αποφασισμένη, η κοινωνία

Σήμερα στην Ελλάδα η ϊρία είναι κατάλληλη, η κοινωνία θέλει και

απαιτεί αλλαγές. Η Κάμέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει.
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Σ ’ αυτή τη μεταβατική περίοδο η Κυβέρνηση επιχειρεί να επιλύσει 

χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα ξεπερνώντας παλιωμένες αντιλήψεις. 

Αντιλήψεις που και σήμερρ· εξακολουθούν νμ αποτελούν εμπόδιο σε 

κάθε προσπάθεια μεταρρύθμισης με αποτέλεσμα η επίλυση των

και τελικά να μετατίθεται στο 

απώτερο μέλλον. Τα προβλήματαΧαυτά σχετίζονται με την κυρίαρχη 

αντίληψη για το ρόλο του κράτομς, γ ισ )ρ  σχέση του με την κοινωνία,¿με 

την οικονομία, με τον ίδιο τον/Βλληνα πολί)

Οι Έλληνες πολίτες εξακολουθούν να νιώθουν μια καχυποψία απέναντι

στο κράτος χωρίς να είναι σαφές που αρχίζει και που τελειώνει ο ρόλος
/  \του κράτους και ποι/αρχίζει και που τελειώνει η κοινωνική ευθύνη των

πολιτών.

Η κυβέρνηση έχει επαγγελθεί τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του 

κράτους, θέλει ένα ρόλο επιτελικό, περισσότερο αποτελεσματικό, 

περισσότερο φιλικό προς τον πολίτη.

1 Ϋυλοποιούμε ένα εκτεταμένο πολυμέτωπο 

δύσκολο πρόγραμμα. Προσπαθούμε να συμβαδίσουμε με τις διεθνείς 

εξελίξεις δημιουργώντας προοπτικές και ευκαιρίες σ’ ένα περιβάλλον 

ολοένα και πιο ανταγωνιστικό στην εποχή της παγκοσμιοποίησης.

[Ϋι Θεωρούμε αδιανόητο να μη συμμετέχει η Ελλάδα στην τελική φάση της

ΟΝΕ. [  Γι’ αυτό κρίνουμε αναγκαίο να προωθήσουμε τώρα τις

;,ν ,η  οΑρ διαρθρωτικές παρεμβάσεις που θα επιταχύνουν την ανάπτυξη της
^  9ι α ν ). I ' ν<τ ίοίοχύοοουϊ

εθνική μας ανταγωνιστικότητα. μετά— το

της δραχμής στο Μηχανισμό

ecjouo-joc ipa «-.“ f " '  χωράς ενψ χ  
Ζιχχ,- ti ί [σ/ ν - ν ο  a  fro cJo rd  _

(σημδντίκο βήμα της εισόδου
■Ü&ÙÇ ί  w

τλλαχ

0 ι ΟψΟ, ̂  Συναλλαγματικών Ισοτιμιών.
ΟΟΐιψνΟί τ
\im tu  ¿0  „ „
g w ljiw fy  Αυτές οι διαρθρωτι

U-V~u ° Είναι δική μας, εη φ ογη^ε^
-ισ ο ον Ό
¡\ονό>'ν™(Γν^ττοτελέσμβτάτους εξυπηρετούν τον 
αοον I *  στην

r ; , k T & c P f - t O c ,  (¿>η W
X rJ v / 'O v C 'p ir 'X itO ?  ο < ύ ψ & κ ψ , [  

Xoervfa*? νσ\ J  ί  71 f Φ / ' f t t

έν υπαγορεύονται από ξένα κέντρα, 

ος για την επιβίωση της χώρας. Τα 

γικό στόχο της ισότιμης ένταξης
'S μ ο  VGYcuu f(Jop f / &  o Ä '

Ct GtcO&pLiceJ &  crtpt ¿JfLfSX
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Η προοπτική της ΟγϊΕ κάνρκ περισσότερο συγκεκριμένα τα 

χρονοδιαγράμματα αυτών τμιν άλΑαγών και πιο επιτακτική την ανάγκη 

να έχουμε γρήγορα αποτελέσματα.

Οι διαρθρωτικές αλλαγές δεν μπορεί να είναι αποσπασματικές και 

σπασμωδικές. Εντάσσονται στο συνολικό πλαίσιο που περιγράψαμε 

στις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης. Είναι ένας 

συνδυασμός κινήσεων για την νομισματική, δημοσιονομική, 

διαρθρωτική προσαρμογή της χώρας. Στην οικονομία, στη δημόσια 

διοίκηση και αυτοδιοίκηση, στην παιδεία, στη γεωργία.

Σ ’ αυτό το πλαίσιο, οι κινήσεις στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό 

επίπεδο συνεκτιμώνται, συνδυάζονται και αλληλοϋποστηρίζονται.

Κοινός παρονομαστής και φιλοδοξία της Κυβέρνησης είναι να κάνουμε

χ ώ ρ α  ριεΓώΐο
Η ιστορική εμπειρία κατά ττψ μεταπολεμική περίοδο δείχνει το βαθμό 

δυσκολίας του σημερινού εγχειρήματος. Οι ευκαιριακές υποδομές και ο 

διάχυτος προστατευτισμοί της πρώτης μεταπολεμικής περιόδου, δεν 

βοήθησαν ση ενός αποτελεσματικού δημόσιου τομέα.

Σήμερα, όλ’ αυτά έχοι)ν\ αλλάξει και είναι μάταιη η νοσταλγία μιας 

εποχής, που βόλεψε /πολλούς σε μια ρυθμίζομενη, μέσα σε εθνικά 

πλαίσια, οικονομία.

Σήμερα, αντιμετωπίζουμε \  τον κίνδυνο συρρίκνωσης της 

διασφαλιζόμενης από το κράτος και τις μεγάλες επιχειρήσεις 

απασχόλησης, νο Κεφάλαιο δέγ πειθαρχεί όπως παλιά στον εθνικό 

κρατικό παρεμβατισμό, μεταναστεύει και διεισδύει από χώρα σε χώρα 

με φθηνές εισαγωγές.

Γι’ αυτό περισσότερο από κάθε άλλη εποχή οι διαρθρωτικές αλλαγές 

είναι ζήτημα γνώσης των εξελίξεωγ και στη συνέχεια συνολικού

κυβερνητικού σχεδίου.

wU/ou
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Το ζητούμενο για τα ελλην&ά δεβοβενα δεν είναι πλέον το μέγεθος του 

κράτους, αλλά ο ρόλος κχμ'όι λειτουργίες του.

Κυρίες και κύριοισυνάδελφοι, ^  f
/ / Q U jJip<  u ti ftCTf O O V tS pfC fQ U  * rulCCi 7 t p U  0 t  A

-δύσκολη-συνεδρίαση. Εδώ έχουν στραμμένη την

προσοχή τους οι εργαζόμενοι, οι φορολογούμενοι πολίτες, η ελληνική r- r 
CXpiptOtτ ΘώΟβσι CuooimMt}povi vvrO

κοινωνία, που ραφε^ωσε-εντσΑψ- να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα$&ί$\ οΟοΓαρ&ι
S  vaAst ΐ  "

στις 22 Σεπτεμβρίου 1996. (υ ίγ κ

Προσέχουν τι λέμε, ποιες αποφάσεις Θα πάρουμε, ποιες λύσεις θα 

δώσουμε σ’ ένα θέμα σημαντικό. Ένα Θέμα που εδώ και χρόνια 

απασχολεί όλο και πιο έντονα την πολιτική ζωή του τόπου και τον 

έλληνα πολίτη, το θέμα της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Της Ολυμπιακής

Αεροπορίας που ενώ έχει αποροφήσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια από
νατ"*'

τον κρατικό προϋπολογισμό έχει παρόλα αυτά καταλήξει /  μια εταιρία 

αδύναμη ν’ αντιμετωπίσει το διεθνή ανταγωνισμό και να λειτουργήσει 

αυτοδύναμα. &&ας^αη^ς=πον^αρακτηριστηκ&ο^μεγάλί^-ίίσβ&χής~τσυζ:

^δημόσιαμ^σμέα.

Οι αποφάσεις μας σήμερα θα προσδιορίσουν γο αν αύριο θα υπάρχει εθνικός

αερομεταφορέας ή αν τη θέση του θα έχουν ιιυλΛι-^ ή Λίγες ξένες εταιρίες, με

ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη χώρα. Η περίπτωση,της Ολυμπιακής είναι κμτ’
/  ζρεχσ} ίΐσ ( τομ» . υ.α -̂

εξοχήν παράδειγμα, όπου -ρ ^ -ραγμα δεν πάει άΑΑογι Αυτό φαίνεται^από

την τεράστια πίεση της κοινής γνώμης. Η κατάσταση έχει φτάσει στφ

¿ β ρ *  Ο ν ρ Τ ? * '0 ' Γ
ΐ)/0(ρο{>({νβϊ

Η δημόσια πνρηφπφτπή συζήτηση που προηγήθηκε 'έφτα σ ε ^ ταπόρια^ 

τηφ^Διαμσρφώθηκε·έναβ κ ο ινό τό π ο $  διαπιστώσεων. Ο διάλογος σ’ 

ένα τέτοιο Θέμα και υπό τις παρούσες συνθήκες της εταιρείας δεν μπορεί 

να είναι ατέρμων. Επιτέλους φτάσαμε στο δια τούτα. Γι 1 αυτό η 

νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης είχε και έχει επείγοντα

χαρακτήρα, 

κίνηση δημοκραη

την ύστατη

να απρδεχθεί την
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παράταση τηςρνζήτησης στη^βσύΧή για μια εβδομάδα και με πιο

άνετεςδιρδίκασίες.

Η κυβέρνηση έχει ετπλέξει να προχωρήσει στη βάση πέντε αρχών:
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υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων μας δε διασφαλίζεται απλώς με την 

τυπική συμμετοχή μας σε κάποια διεθνή όργανα. Διασφαλίζεται από τη 

διαπραγματευτική δύναμη της χώρας μας, τον οικονομικό της δυναμισμό, την 

ικανότητά μας ως έθνος να συλλάβουμε τα μηνύματα των καιρών και να τα 

αξιοποιήσουμε προς όφελος μας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή της αναπτυξιακής μας πορείας και της 

πορείας μας προς την ΟΝΕ

Η Κυβέρνηση θεωρεί ότι μετά τη θεαματική βελτίωση κεντρικών στόχων της 

μακροοικονομικής της πολιτικής, το κλειδί της επιτυχίας σχετίζεται όλο και 

πιο πολύ με την εξασφάλιση της ανάπτυξης. Για την ανάπτυξη πολλά 

επιτεύχθηκαν μέχρι σήμερα.

Αναφέρω ενδεικτικά ;

β χαμηλά επιτόκια, που δίνουν μια δυναμική ώθηση στις επενδύσεις και 

στην παραγωγική δραστηριότητα,

• επενδύσεις υποδομής πρωτόγνωρες για τον όγκο και τη σημασία τους σε 

σχέση με κάθε προηγούμενη φάση της σύγχρονης ιστορίας μας,

ο επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να διασφαλιστεί η ικανότητα 

απασχόλησης σ’ ένα κόσμο που μεταβάλλεται με πρωτόγνωρη ταχύτητα, 

και όπου νέοι ανταγωνιστικοί πόλοι αναδύονται όλο και πιο επιθετικά.

Όμως η ανάπτυξη σήμερα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και με τον 

μετασχηματισμό του κρατικού τομέα της οικονομίας. Στόχος της κυβέρνησης 

δεν είναι να αποδομήσει το κράτος , να συρρικνώσει το Κράτος-Πρόνοιας, να 

δημιουργήσει άσκοπες κοινωνικές ρήξεις στο όνομα ιδεολογημάτων ή 

αδιαφανών συμφερόντων. Στόχος μας ε ίνα ι:

ο Να μετατρέψουμε ένα ευρύτατο παραγωγικό δυναμικό που λειτουργεί 

παραλυτικά για την υπόλοιπη οικονομία, σε ένα βιώσιμο και δυναμικό 

πόλο ανάπτυξης.
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ο Να δημιουργήσουμε και στη χώρα μας δομές λειτουργίας των κρατικών 

επιχειρήσεων, που θα τις κάνει ανταγωνιστικές, θα τις μετατρέψει σε 

πηγές πλεονάσματος, το οποίο θα ωφελεί την κοινωνία και την οικονομία 

μας συνολικότερα.

• Να δημιουργήσουμε ένα δημόσιο τομέα τέτοιο, που ο χρήστης να 

αισθάνεται ότι του παρέχει σωστές και σύγχρονες υπηρεσίες, τον 

εξυπηρετεί, και ότι σέβεται τη φορολογική συμβολή του κοινωνικού

συνόλου.

Οι στόχοι αυτοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αναγκαίοι, είναι 

στρατηγικοί για την ανάπτυξη της χώρας. Η πραγματοποίηση τους είναι 

απαραίτητη στο άμεσο μέλλον γιατί η οικονομία δεν μπορεί να 

προχωρήσει γρήγορα αν η μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε για την 

περιστολή των δημοσιονομικών ελλειμμάτων της κυβέρνησης, ακυρώνεται 

από την αδικαιολόγητα ελλειμματική λειτουργία ειδικών τμημάτων του 

δημόσιου τομέα. Σε μακροπρόθεσμη βάση, η ισχυροποίηση της 

ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας αποτελεί κρίσιμο όρο της κοινωνικής 

ευημερίας, μετά την ένταξή μας στην ΟΝΕ. Αν δεν αποφασίσουμε ότι το 

παραγωγικό τμήμα της οικονομίας, ιδιωτικό και δημόσιο, πρέπει να 

λειτουργεί με ανταγωνιστικούς όρους, και ο δημόσιος τομέας με όρους 

αποτελεσματικής αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων, η πιο απλά,

σεβασμού της φορολογικής θυσίας του πολίτη, τα όρια της αναπτυξιακής μας λ , 
πορείας θα είναι πολύ στενά, ^¡[οομΐ υνο^ρεωοο ιϋ ισ ι ΐϊρα σ&ενσστχ οιοο^

Η ανάπτυξη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν συμβαδίζει με διαδικασίες 

συντήρησης του παρελθόντος στο παρόν και στο μέλλον. Είναι κατ’ 

εξοχήν μια διαδικασία ρήξεων, διαρθρωτικών μεταβολών, συνεχών 

μεταλλαγών του παλιού, είναι ένας αγώνας δρόμου με την παραγωγικότητα 

όπου οικονομικά συστήματα, κλάδοι, επιχειρήσεις, χώρες ανταγωνίζονται

Οροοώονέ^

5%  υα< ^ 0Ό{)
0£β(θ0  0 
ΧίΟ αίΟ ϊηΤΙ}

μοΡΟΊνθύ>5/ με στόχο την ευημερία και την πρόοδο.

¿οόΐημα&ίγ Η Ολυμπιακή αποτελεί μια ειδική περίπτωση επιχείρησης του δημοσίου, με

ί
προβλήματα και χαρακτηριστικά, που της προσδίδουν μια ιδιαιτερότητα και

dCAjOufa.^Ji) κ^νουν αναγΚαία την επείγουσα αντιμετώπιση των προβλημάτων της.
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Το 1995 ξεκίνησε ένα πρόγραμμα εξυγίανσης, η τήρηση του οποίου θα 

δημιουργούσε για τη εταιρία συνθήκες ανταγωνιστικές και βιώσιμες.

Οι στόχοι όμως που είχαν τεθεί, δεν επιτεύχθηκαν. Δεν είναι του παρόντος 

η επικέντρωση της συζήτησης στο πως και σε ποιον επιμερίζονται οι 

ευθύνες. Ο καθένας έχει το μερίδιο του. ρ τ \  ιόταση όμως της Ν.Δ. για 

εξεταστική επιτροπή στην παρούσα φάση δηλητηριάζει τη συζήτηση, 

την αποπροσανατολίζει, τη γυρίζει στο ^τάρελθόν, ισοδυναμεί με 

υπεκφυγή και ομολογία απουσίας ουσιαστικής πρότάσης^ Το ερώτημα 

είναι: Θέλουμε έναν εθνικό αερομεταφορέα, που να είναι χρήσιμος στον 

πολίτη και την εθνική οικονομία, που να παράγει εισόδημα στη χώρα 

και να προσφέρει απασχόληση; Η απάντηση της κυβέρνησης είναι 

ανεπιφύλακτα ναι. Η κυβέρνηση θέλει την Ολυμπιακή, θέλει να 

προχωρήσει μπροστά με το προσωπικό που εργάζεται στην εταιρία, θέλει 

όμως και να ξεφύγει από το τέλμα. Για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει να 

ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα εξυγίανσης, πρέπει να τηρήσουμε όσα 

συμφωνήθηκαν, να προχωρήσουμε γρήγορα.

Τα μέτρα που προτείνουμε είναι πράγματι επίπονα, γιατί ανατρέπουν

παγιωμένες καταστάσεις και αντιλήψεις. Όμως η κατάσταση που έχε;
fiuM.Pt Ί ητθητε&ντ.βΐϊην»ι

δημιουργηθεί και οι προοπτικές της εταιρίας από μια διατήρηση τη^κσθως 

και από μια χαλαρή ή οριακή αλλαγή αποδεικνύονται περισσότερο 

επίπονες και αρνητικές..

Αν πετύχουμε στο εγχείρημά μας, είμαι σίγουρος ότι το όφελος θα είναι 

σημαντικό για την Ολυμπιακή, για την οικονομία, για τη χώρα. Το κύρος της 

εταιρίας θα ανέβει κατακόρυφα, και η Ολυμπιακή θα αποκτήσει μια 

προοπτική ιδιαίτερα σημαντική και ελπιδοφόρα. Ο τουρισμός και ο κόσμος 

που ζει από αυτόν, θα ωφεληθεί ιδιαίτερα, η χώρα θα ενισχύσει την 

αξιοπιστία που απέκτησε μετά την ένταξη της δραχμής στο Μηχανισμό 

Συναλλαγματικών Ισοτιμιών.

Στην κατεύθυνση αυτή, εμείς ως Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, θέλουμε τους 

εργαζόμενους στην Ολυμπιακή, στο δημόσιο τομέα, σε κάθε πεδίο της 

οικονομικής δραστηριότητας, δίπλα μας. Επιδίωξή μας δεν είναι η
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σύγκρουση ή η αποδυνάμωση των συνδικάτων. Επιδίωξή μας είναι να 

δημιουργήσουμε εκείνους τους όρους ανάπτυξης, που θα οδηγούν την 

οικονομία μπροστά, που θα αναστρέψουν το μειονέκτημα της συνεχούς 

εισαγωγικής διείσδυσης σε κάθε τομέα και δραστηριότητα.

Είναι σαφές, ότι τμήματα των εργαζόμενων και ιδίως της συνδικαλιστικής 

τους εκπροσώπησης αντιδρούν έντονα στην αλλαγή. Πιστεύω ότι κάνουν 

λάθος. Και τους καλώ να επανεξετάσουν τη θέση τους, τη στάση τους και 

την αντίληψη τους, να προβληματιστούν νηφάλια και υπεύθυνα για τα όσα 

οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση, αλλά κυρίως για το ποιο είναι το 

ζητούμενο σε σχέση με το εθνικό μας αερομεταφορέα. Να κατανοήσουν ότι 

η συνέχιση της σημερινής κατάστασης οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο 

κλείσιμο, σε μια ακόμα σοβαρή απώλεια στη μάχη της εθνικής παραγωγής, 

μια μάχη που πολλές άλλες χώρες με ανάλογα προβλήματα την κέρδισαν και 

προχώρησαν. Να αντλήσουν από την εμπειρία των εργαζόμενων σε άλλες 

χώρες, που αφού δέχθηκαν να συμβάλουν στα προγράμματα 

αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης, είδαν τις θυσίες τους να καρποφορούν.

Καλώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης να σταθούν στο ύψος των 

περιστάσεων. Ιδιαίτερα τα κόμματα που τα τελευταία χρόνια μιλούν 

επίμονα για αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές χωρίς να μπαίνουν στον 

κόπο να εξηγήσουν τι ακριβώς εννοούν και πως Θα γίνουν οι αλλαγές.

ί Ι ,  owvcxupCtf
Ειδικότερα, η Ν.Δ. οφείλει να σταματήσει να παίζει το θέατρο του

μια ' ΐΛ μ*ά'> παραλόγου ίυποκρινόμε\ήγ~τα^>ιλεργατικό κόμμα^μιλώντας αόριστα για
‘θ σ ι μ ισ ίη ν  -— " 7  *«. , „ *7αποκρατικοποιησεις^πσΐΓθα προκαλ'έσουν χιλιάδες απόλυσε^

σορ&οαο' ΕμΕ,'ς θέλουμε και επιδιώκουμε την εξυγίανση για μια νέα 

ανταγωνιστική Ολυμπιακή, που θα εξασφαλίζει απασχόληση, εισόδημα, 

συμμετοχή στο εθνικό προϊόν.

. α ,  λ  Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

ΓΒρ)σκόμαστε αντιμέτωποι με κρίσιμα διλήμματα, που αφορούν την πορεία 

1^00 ' μαζ’ Γσ πΡ ° ^ ατά’ τ,ζ επ,τυΧ,ε$> Τ|ζ προοπτικές μας. Ο καθένας πρέπει
να αναλάβει τις ευθύνες του και να μην κρύβεται πίσω από διάφορες
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υπεκφυγές, υποθετικά σενάρια, ασαφείς και θεωρητικές τοποθετήσεις. Η
ç^.r 7η vocjtm v) on  ■

ελληνική κοινωνία κοΒ^Ηβκρίε να πκ-αύει πολλά λόγ ΐΌτ τ σ̂ τ^α  βλέπει τ̂ους - 

ποΑΐΗκαά^ π .% »^<ττρο^ωπι̂  να'^^ελαγοδρομού^τ σε σφαίρες αυτάρεσκης
rntUcJv ¿υω 7α ωρο-eÿUpocrer ?oj

uerOuft f-pcvolt’U.orf -mm του c jy t iu  ofivcvictf 

Είμαστε όλοι υποχρεωμένοι va μιλήσουμε συγκεκριμένα, να γίνουμε 

επιτέλους συγκεκριμένοι.

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η προώθηση της λύσης του προβλήματος της 

Ολυμπιακής αντιμετωπίζει σκληρές πολιτικές αντιδράσεις. Σταθμίσαμε με 

μεγάλη προσοχή κάθε στοιχείο που μετρά σ’ αυτήν την υπόθεση. Και 

καταλήξαμε, ότι η διάσωση και η ανάπτυξη του εθνικού μας αερομεταφορέα, 

το όφελος της χώρας και η εξασφάλιση του μέλλοντος των 

εργαζόμενων, επέβαλαν να τολμήσουμε μια ισχυρή και αποτελεσματική 

παρέμβαση. Στη βάση αυτή η Κυβέρνησή μας τολμά και αναλαμβάνει τις 

πολιτικές της ευθύνες. Πιστεύουμε ότι θα πετύχουμε και την επιτυχία αυτή 

την οφείλουμε στον ελληνικό λαό, στον Έλληνα εργαζόμενο.

λογσλατρείας#«*/ νίώρ
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