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συναδέλφους θα είναι μέχρι τις 19.00'- 19.30'.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρϊδης): Όχι.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΙΜΑΡΑΚΗΣ: Πότε θα αρχίσουν οι ομιλίες;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρϊδης): Έχει αποδειχθεί ότι μιλάνε γύρω 

στους 10 με 11 συναδέλφους.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΙΜΑΡΑΚΗΣ: Ωραία, εντάξει, αυτό ήθελα να ρωτήσω.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρϊδης): Ευχαριστώ το Σώμα για την ομόφωνη 

απόφαση που πήρε να μιλήσουν άλλοι 2 συνάδελφοι από 5 λεπτά.

Ο κύριος Δροσογιάννης έχει το λογο.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, κατ' αρχήν σας ευχαριστώ 

για την ομόφωνη απόφασή σας, με τιμά ιδιαίτερα αυτή η απόφαση, θα ήθελα 

να επισημάνω σήμερα από το Βήμα μερικά πράγματα τα οποία ελέχθησαν και 

για τα οποία δεν έχει ξεκαθαρίσει ο ορίζοντας.

Το ένα αφορά τα Σώματα Ασφαλείας και το άλλο αφορά τις Ένοπλες 

Δυνάμεις. Συμφωνώ απόλυτα με τον προλαλήσαντα, διότι πραγματικά για πρώτη 

φορά τα Σώματα Ασφαλείας κατέβηκαν και στο πεζοδρόμιο. Στην εξαθλίωση 

έφθασαν και να μην χύνουν κροκοδείλια δάκρυα οι συνάδελφοι της Νέας 

Δημοκρατίας, διότι και ευθύνες έχουν και υπάρχει βαρύτατη ευθύνη αυτών 

που εχρημάτισαν Υπουργοί. Δεν μπορεί να έρχεται εδώ τέως Υπουργός και να 

μας λέει: Δεν πρόλαβα διότι μεσολάβησε ο Σαμαράς, θα είχα ικανοποιήσει
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τους αξιωματικούς, αλλά τι να κάνω ήρθε ο Σαμαράς και τελείωσε. Ούτε ο 

άλλος της Δημοσίας Τάξεως να μας επικαλείται ότι επί των ημερών του ήταν 

όλα ρόδινα και τώρα μαύρισαν. Ευθύνες έχουν όλοι, μηδεμού εξαιρουμένου

I
και εχω κάνει στα δυο Υπουργεία.

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Τώρα είσθε αντικειμενικός!

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Πάντα είμαι αντικειμενικός^κύριε συνάδελφε.

Ας έρθουμε όμως να δούμε από πού θα βρούμε τα λεφτό, διότι και αυτό

ελέχθη. Διότι ο κύριος Σημίτης επρότεινε περικοπή των δαπανών. Να δούμε

γίνεται περικοπή των δαπανών, για να μην πετάμε λάσπη, διότι ακούω στους

διαδρόμους κατά των Ενόπλων Δυνάμεων. Τι θα πει^κατά των Ενόπλων

Δυνάμεων. Πήρα τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων, θέλετε να σας πω για

το Υπουργείο Ά μυ να ς  σε 2 λεπτό γιατί δεν έχω χρόνο; 'Εφτιαξε ο κύριος

Υπουργός γραφείο το οποίο απασχολεί περί τους 60 αξιωματικούς. Εδω

νομοθετήσαμε στη Βουλή και του είπα ότι δεν χρειάζεται. Το έφτιαξε. Τι

ζητάει τώρα από τον προϋπολογισμό; Έ ν α  δισ.108 εκατ. όταν ολόκληρη η

Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει προϋπολογισμό του ίδιου Υπουργείου 1.800. Η

δε πολεμική βιομηχανία έχει 1.134. Το δε Υπουργείο Αιγαίου που είναι από

τις κρισιμότερες περιοχές της Ελλάδος έχει προϋπολογισμό 2

δισεκατομμύρια. 0 κύριος Υπουργός θέλει για τον εαυτό του γραφείο; Ο

Πρωθυπουργός της χώρας αυτός ο μεγάλος ηγέτης ο Παπανδρέου 5 χρόνια ήταν
' ι
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μαζί μου στο Υπουργείο και ούτε ένα χιλιόδραχμο δεν ήθελε 

του. Τώρα, ο κύριος Υπουργός ζητάει. Πού κατανέμεται το 

Για να δούμε: 140 εκατ. λέει για εκδόσεις και εκτυπώσεις, 

το επιτελείο του Υπουργού όταν 4 επιτελεία εκτυπώνουν. Το 

ΓΕΑ και ΓΕΕΘΑ.

για το γραφείο 

δισεκατομμύριο; 

Τι να εκτυπώσει 

ΓΕΕ, το ΓΕΝ, το

ΕΒ
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Εκατό εκατομμύρια λέει για μεταφορές μη δημοσίων υπαλλήλων, δηλαδή

ιδιωτών, δηλαδή τί θα είναι αυτοί; Ταχυδρόμοι; θέλετε να σας πω και άλλα; 
/

Απόρρητες δαπάνες 100 εκατ. δραχμές. Προμήθειες αγαθών 191 εκατ. δραχμές. 

Βρέστε τώρα τί είναι τα αγαθά. Νέα προγράμματα και δραστηριότητες 120 

εκατ. δραχμές. Αυτό είναι το δείγμα γραφής ανθρώπων^οι οποίοι διεκδικούν 

ηγεσίες των κομμάτων.

Και διερωτώμαι: Ό τ α ν  ασχολείσαι τόσο πολύ για το ιδιαίτερό σου 

γραφείο το οποίο είναι άχρηστο -και το είπα εδώ στη Βουλή από το Βήμα 

αυτό, είναι άχρηστο, δεν χρειάζεται, έχει αρκετά επιτελεία, δεν μας 

λείπουν επιτελεία, μας λείπουν μονάδες για να κάνουμε δουλειά στον 

πόλεμο_πώς είναι δυνατόν να αρνείσθε στους αξιωματικούς ένα μισθό για να 

συντηρηθούν στη ζωή, για να μην κάνουν οι απόστρατοι συλλαλητήριο -για 

πρώτη φορά- στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΟΥΝΗΣ: Να το καταψηφίσετε, κύριε συνάδελφε.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αν η Νέα Δημοκρατία δεν καταψήφιζε τον 

Προϋπολογισμό των Υπουργείων, θα το καταψήφιζα και εγώ. Τώρα δεν το κάνω, 

γιατί θέλω να είμαι συνεπής με το κόμμα μου. Ευχαριστώ.

( Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ ) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παναγιώτης Σγουρίδης): 0 κύριος Λυμπερακίδης έχει το λόγο.
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