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Δ. ΤΣΙΟΔΡΑΣ ("MEGA"): Κύριε Πρόεδρε διαβάζοντας τη χτεσινή ομιλία σας και 
ακούγοντάς σας και τώρα, κάνετε λόγο για την άσχημη κατάσταση της οικονομίας, για τα 
ελλείμματα, τη χαμηλή ανταγωνιστικότητα κ.λπ. και λέτε ότι η πραγματική σύγκλιση δεν 
γίνεται με αυτούς τους ρυθμούς ούτε σε μισό αιώνα. Αυτό που δεν γίνεται σε μισό αιώνα, 
εσείς λέτε ότι θα το κάνετε σε 7 χρόνια, μέχρι το 2010, μιας και η προοπτική 2010 ήταν ο 
άξονας της χτεσινής ομιλίας σας. Θα αυξήσετε τις δαπάνες για την παιδεία και την υγεία, 
θα φτιάξετε Ταμείο Κοινωνικής Μέριμνας, θα μειώσετε το έλλειμμα και, ταυτόχρονα, θα 
μειώσετε τους φόρους. Έχετε το μαγικό ραβδί, μάγους οικονομολόγους, που δεν τους 
ξέρουμε, ή απλώς υπόσχεστε προεκλογικά για να κερδίσετε ψήφους;

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Εάν ήθελα να υποσχεθώ 
προεκλογικά, θα είχα μιμηθεί τον κ. Σημίτη. Δεν το κάνω. Και το θεωρώ δείγμα του ήθους 
και της σοβαρότητας της παράταξής μας, της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του σεβασμού 
με τον οποίο απευθύνεται και αντιμετωπίζει τους πολίτες. Αυτό νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο.

Από εκεί και πέρα, ακριβώς για τους λόγους για τους οποίους είπατε κι εσείς, την 
περιγραφή δηλαδή μιας δυσμενούς κατάστασης στην οικονομία, περιγράφουμε την-  ̂
ανάγκη και προτείνουμε μια διαφορετική πολιτική, η οποία σε κάποιους τομείς είνρι 
διαφορετική από τη σήμερα ακολουθούμενη. Αυτό μπορεί να επιτρέψει 
διαφορετικών πολιτικών και στο επίπεδο της κοινωνικής διάστασης.

Επειδή βάλατε το ζήτημα των πόρων - και χαίρομαι γι" αυτό/$έλω να κάνω ένα σχόλιο 
παραπάνω. Σας θυμίζω ότι μόνο τα, δήθεν, εξυγιανη^ά'προγράμματα για την ατυχή 
Ολυμπιακή Αεροπορία, έχουν στοιχίσει περισσότερό από 1 τρισ. δρχ. Οι αστικές 
συγκοινωνίες; Ακόμη περισσότερο. Το συσσωρευμέΐ/ο βάρος από τον OTE; Πλησιάζει το
1.3 τρις. Έρχεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και μας λέει ότι κάθε χρόνο χάνονται
3.3 τρισ. δργ. (10 δϊσ7~εϋρώ) στή οιαφοορα και στη γραφειοκρατία. Η ίδια έκθεση
επισημαίνει ότι οι προσφερόμενες σήμερα υπηρεσίες στο δημόσιο τομέα στη χώρα μας, 
θα μπορούσαν να παράγουν το ίδιο αποτέλεσμα, με το 73% των σήμερα δαπανώμενωνϊ 
πόρων. Δηλαδή υπάρχει τεράστιο περιθώριο εξοικονόμησης πόρων. Εφόσον, βέβαια, \ 
αποφασίσουμε πράγματι να τους διαχειριστούμε ορθολογικά. Εφόσον αποφασίσουμε να 
συγκρουστούμε με τα φαινόμενα της διαφθοράς και της διαπλοκής. Εφόσον πράγματι 
ακολουθήσουμε μια πολιτική που θα περιορίζει στο ελάχιστο το κόστος που επισωρεύει η J 
γραφειοκρατία. ·

Γι" αυτό θα είδατε πόσο μεγάλη που έχουν σχέση
με τη βαθειά μεταρρύθμιση στο κράτος. Εβείς θεωρούμε ότι μπορεί πράγματι μια 

’ ΤΓσλττπσγ,-τ^τπτοία^μως^ έχει ιιυλύ ΟίΙιψϋρετικά χαρακτηριστικά από τη σημερινή, να 
οδηγήσει πολύ σύντομα σε απελευθέρωση πόρων, που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για 
την ανάπτυξη, για την περιφερειακή ανάπτυξη, για την κοινωνική πολιτική.
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