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Όλη η ελληνική κοινωνία θεωρεί ότι οι πολιτικοί έχουν αποτύχει, ότι

δεν μπορούν να λύσουν τα προβλήματά τους, γιατί δίνει η Νέα Δημοκρατία,

αυτή η κυβέρνηση το παράδειγμα της ανικανότητας.

Πρέπει λοιπόν, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να θέσουμε τέλος σ'αυτή τη

πολιτική. Ό σ ο  το δυνατόν πιο γρήγορα να υπάρξει μια άλλή κυβέρνηση, να

υπάρξει .μια άλλή πορεία στο τόπο. Και γι'αυτό καλούμε όλους τους

βουλευτές να ψηφίσουν την πρόταση μομφής για να ανοίξουν την πορεία στην

Ελλάδα πραγματικά προς στην Ευρώπη του 2000 και όχι στην Ευρώπη του
1 -

περασμένου αιώνα. · . .

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ) . '

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): 0 Υπουργός Εθνικής Οικονομίας κύριος
· · ·,·■· ... - -*· _ ■/;7'···· · ·' · . · =/

Μόνος έχει το λόγο.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ (Υπ.Εθν.Οικονομίας): Δεν μπορώ να αφήσω ασχολίαστη^ 

κύριοι συνάδελφοι την έναρξη της ομιλίας του κυρίου Σημίτη. Διέκρινε στα
ί ·

όσα είπε ο κύριος Έβερτ, την" επιστροφή, του ασώτου. Κάτι θα πρέπει να

ξέρει ο κύριος Σημίτης. -Εξεδιώχθη, διεγράφη και τώρα βρίσκει σε άλλους

όσα κατ'επανάληψη συνέβησαν σ'αυτόν.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

'Ακόυσα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι το Σάββατο το βράδυ τον ,κύριο
/ / /

Παπανδρεου, με την άνεση του απλώς προεδρεύοντος που τον χαρακτηρίζει, να
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κατηγορεί τη Νεα Δημοκρατία οτι ταχα οδηγησε την ------  οικονομία στα

ι
πρόθυρα της χρεωκοπίας και τα ευρύτερα λαϊκό στρώματα ί,ίί -

1 δστε εμείς κύριε Παπανδρέου φέραμε την .οικονομία στα πρόθυρα της
I

χρεωκοπίας! Εμείς, η Νέα Δημοκρατία! Εμείς που 3 χρόνια τώρα προσπαθούμε 

να τη συνεφέρουμε από τις ασυναρτησίες του τριτοδρομικού σοσιαλισμού σας, 

(θόρυβος απσ την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΑΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Κύριοι σας παρακαλώ πάρα πολύ!

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ (Υπ.Εθν.Οικονομίας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω

επανειλημμένως . εξηγήσει στην Αίθουσα αυτή, ότι όλα τα οικονομικά

προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, όλα ανεξαιρέτως οφείλονται στον
/

κυριολεκτικά άφρονα υπερδανεισμό στον οποίο κατέφυγαν οι κυβερνήσεις του

ρ
κυρίου Παπανδρέου. Ο κύριος Παπανδρέου συσωρευσε αβάστακτα χρέη τα οποία 

καλούμεθ'α εμείς σήμερα να εξυπηρετήσουμε.

Σας θυμίζω ̂ κύριοι συνάδελφοι, ότι κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού 

του 1993 κατέθεσα πίνακα για την εκρηκτική εξέλιξη του δημόσιου χρέους^ 

από το „τέλος του 1979 μέχρι το 1992. Για την ενότητα των Πρακτικών τον 

ξανοκατεθέτω.

(Στο σημεία αυτό ο κύριος Υπουργός καταθέτει για τα Πρακτικά τον

προαναφερθεντα πίνακα ο οποίος έχει ως εξής:



>  ο

03ΤΑ ή/3 Σφος ΚΟΛΙΟΥΣΗ Δφος ΑΠΟΣΤΟΑΙ 29.03.1993 ΒΧ0329ΑΚ

Και σας υπενθυμίζω ότι τα στοιχεία αυτού του πίνακα επιβεβαιώθηκαν

από τον τότε εκπρόσωπό σας κύριο Γεννήματα.
1

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ!: Το αντίστροφο έγινε.1/

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ (Υπ.Εθν.Οικονομίας): Μεταξύ 1981 και 1989, πάντα από 

τον πίνακα, το συνολικό δημόσιο χρέος υπερδιπλασιάστηκε, ως ποσοστό του 

ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, από 47,3% του ΑΕΠ στο τέλος του 1981, σε

104,3% στο τέλος του 1989.
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Στην ίδια περίοδο, δηλαδή τέλος 1981 με τέλος του 1989, το χρέος αυτό 

σε τρέχουσες δραχμές σχεδόν δεκαπλασιάσθηκε. Απο 970 δισ. στο τέλος του

1989, εφθασε τα 9.151 δισ. στο τέλος του 1989.

Τί μας κοστίζει, κύριοί συνάδελφοι, σήμερα η εκρηκτική αυτή αύξηση 

του χρέους, που προκάλεσε ο κ. Παπανδρέου και η τριτοκοσμική πολιτική 

του; Σας έδωσα τα μεγέθη, για να μπορείτε μόνοι σας να κάνετε τον 

υπολογισμό. Παρέλαβε το δημόσιο χρέος το ΠΑΣΟΚ στο 47,3% του ΑΕΠ και το 

πήγε 104,3% στο τέλος του 1989. Δηλαδή στα χρόνια αυτά μεγάλωσε ακριβώς 

κατά 57 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ.

Εάν, κύριοι συνάδελφοι, δεν είχαμε αυτό το τεράστιο χρέος, το χρέος,

·?· 3 ^ ·  -·'*£ -2.·. ’ '.·- ···- -5*.-. -- · . · ♦ ■· ■- · -V  ·< •‘-■ 4 :  . * \~ϊ '■'·? «*· -  ·   * ' . . ·· ·.·_ · · : .'*··*-.

δηλαδή, που προκάλεσε ο κ. Παπανδρέου κατά τη διάρκεια της δικής του

ΐΐ-
.. : -- -Λ - .

• -  ·· · ·.■:. ·- ί:,"'ίΐτ,· .̂
πρωθυπουργίας, ο φετινός προϋπολογισμός, θα εξοικονομούσε δαπάνες για

τόκους τουλάχιστον 1.500 δισ. δραχμές.

Και τώρα να σας εξηγήσω, τί είναι 1.500 δισ. δραχμές, αυτά που 

συνιστούν την επιβάρυνση αποκλειστικώς και μόνον από τα χρέη που 

δημιούργησε ο κ. Παπανδρέου. Κύριοι συνάδελφοι, 1.500 δισ., 1,5 τρισ., 

είναι το 25% ακριβώς των προβλεπομένων εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού

του 1993. Με άλλα λόγια, μία στις τέσσερις δραχμές που εισπράττει ο

προϋπολογισμός -και αυτό το λέω με ακρίβεια- ξοδεύεται για τους τόκους
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των χρεών, που προκαλεσε η Κυβέρνηση του κ. Παπανδρεου. που προχθές μας 

κατηγόρησε οτι εμείς φεραμε την οικονομία στα πρόθυρα της χρεωκοπίας.

Όταν, λοιπόν -και απευθύνομαι σε όλο τον ελληνικό λαό, που ελπίζω να 

μας ακούει- πληρώνεται 18% ΦΠΑ, το 4,5% από αυτό είναι ο φόρος για τα 

χρέη του κ. Παπανδρεου και μόνο το υπόλοιπο 13,5% χρησιμοποιείται για τις 

δαπάνες του δημοσίου.

Σε κάθε λίτρο ντήζελ που πληρώνει ο αγρότης, 22 δρχ. ακριβώς

πηγαίνουν για τους τόκους των χρεών του κ. Παπανδρεου και στη βενζίνη ^
γ  ·. . -

είναι 39 δρχ. σε κάθε λίτρο.

(θόρυβος, διαμαρτυρίες από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ϊ· V

·; ·Γ :
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝ (Νικόλαος Κστσαρός}: Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, τί ν
'/Α-■·./? · ·· ■

κατάσταση είναι αυτή;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών): Σε κάθε 

πακέτο τσιγάρων 70 δρχ. είναι ο φόρος που πληρώνει ο ελληνικός λαός, για

να ξεπληρώνουμε τα χρέη του κ. Παπανδρέου.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

(θόρυβος στην Αίθουσα, κωδωνοκρουσίες)

0 βιοτέχνης, που πληρώνει φόρο 35%, πρέπει να ξέρει ότι το 9,75%



είναι ο οορος για τα χρέη του κ. Παπανδρεου.

(θόρυβός απο την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ, κωδωνοκρουσίες)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι! 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών): Το έχω 

πει επανειλημμένως και θα το ξαναπώ και σήμερα: Εάν δεν είχαμε...

(θόρυβος, διαμαρτυρίες από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι! 

Σεβαστείτε το Κοινοβούλιο και τον ομιλητή! Σας παρακαλώ.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών): Κύριε 

Πρόεδρε, αντιλαμβάνομαι ότι οι συνάδελφοι δεν άκουσαν τα μεγέθη. Σας τα
1 -'¿τ* ***.· *· - ·? . _ · · · ■ · ' ·  . .■ . · · ·

* -··■«·«' 1 · V· - - · - --*■* Λ\*Α. ...  ./ --·.·;.«■·* ·'. .· ·-*;· V  .’· . · * . · -  · ' ; · · · '

ξαναλέω, λοιπόν. '

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

Κάθε- φορά πουα αγοράζετε ένα πακέτο τσιγάρα, 70 δρχ. είναι ο φόρος

που πληρώνουμε για να ξεπληρώσουμε τα χρέη του κ. Παπανδρέου.

(Διαμαρτυρίες από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι,

σταματείστε επιτέλους.
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ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ (Υπ.Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών):Εάν κύριοι 

συνάδελφοι, δεν είχαμε αυτό το τεράστιο βάρος από τα χρέη που προκάλεσε ο 

κ.Παπανδρέου θα μπορούσαμε χωρίς κανένα οικονομικό πρόβλημα να 

διπλασιάσουμε τους μισθούς όλων των δημοσίων υπαλλήλων, των στρατιωτικών 

και των Σωμάτων Ασφαλείας. Και ακόμα θα μπορούσαμε να διπλασιάσουμε τις 

αγροτικές συντάξεις και να μας περισσέψουν δισεκατομμύρια για άλλες 

αναγκαίες δαπάνες.

. (θόρυβος, διαμαρτυρίες από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
\

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

. \ Ακούστε με,γιατί οι αριθμοί είναι αμείλικτοι: Διαβάστε με προσοχή τον
' · · · · ........  · ■ ' ··■ -

¿‘- . • ' ν ' ¿ χ · ; ·*.·►*. *■ . . ' - · ·
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προϋπολογισμό, τι πληρώνουμε για τόκους, για μισθούς, για συντάξεις.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ :Για μίζες^τι πληρώνετε;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ (Υπ.Εθν.Οικονομίας και Οικονομικών): Διαβάστε και θα 

διαπιστώσετε αυτό το οποίο λέω που θα ήταν εξαιρετικά εύκολο να 

πραγματοποιηθεί; εάν δεν είχε μεσολαβήσει ο κ.Παπανδρέου και ο 

υπερδανεισμός τον οποίο προκάλεσε τον οποίο θα πληρώνουν οι επόμενες

γενιες.

(θόρυβος ,διαμαρτυρίες από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός):Κύριοι συνάδελφοι, μην συναγωνίζεσθε ο

ένας τον άλλον ποιος θα φωνάζει περισσότερο. Κύριε Γκλίνσβε^σταματήστε.

. -¿Τ'
■■■- · *ι.ν

' Γ*.*
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΚΛΙΝΑΒΟΣιΠροκαλεi, κυριε Πρόεδρε.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ (Υπ.Εθν.Οικονομίας και Οικονομικών): Κύριε Πρόεδρε 

θέλω να σας δηλώσω ότι αν δεν μπορείτε να επιβάλετε την τάξη αυτό θα 

είναι σε βάρος ντου Αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, διότι δεν είναι δυνατόν να γίνει 

δεκτό άτι θα στερηθώ εγώ το χρόνο εξ αιτίας της κωλυσιεργεί ας των 

βουλευτών του ΠΑΣΟΚ.

(θόρυβος, διαμαρτυρίες από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ:Όταν μιλούσε ο κ.Σημίτης γιατί τα κάνατε αυτά;
\  ’. . *

. ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός):Σας παρακαλώ; κύριοι συνάδελφοι
- '■ .·* —Λ*......  ·

σταματήστε. —  θα σταματήσετε / κυριε Αδαμόπουλε;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ (Υπ.Εθν.Οικονομίας και Οικονομικόν):Κύριοι συνάδελφοι
;>/ /..'.Γίν· · . . —■'·
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χρησιμοποίησα αυτά τα παραδείγματα γιατί η Κυβέρνηση γνωρίζει ότι οι 

μισθοί ύτο δημόσιο είναι χαμηλοί και οι αγροτικές συντάξεις είναι 

απαράδεκτα χαμηλές. Το γνωρίζει;αλλά για την ώρα δεν μπορεί να κάνει 

τίποτα περισσότερο απ'αυτό που κάνει επειδή ακριβώς έχουμε τα χρέη του

κ.Παπανδρέου.
- ·ητ . • y··«.**«-;·?*

(θόρυβος;διαμαρτυρίες από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)

Αντιλαμβάνομαι ότι η λογική δεν είναι το ισχυρότερο σημείο στο ΠΑΣΟΚ.

Σας είπα ότι η 1 στις 4 δραχμές από αυτές που εισπράττει το κράτος

χρησιμοποιείται αποκλειστικώς για την πληρωμή των τόκων του χρέους που



ηυξησε το ΠΑΙΟΚ. Δεν μιλώ για αλλα χρέη.

(θόρυβος }διαμαρτυρ ίες απο την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός):Κύριο ι συνάδελφοι, θα σταματήσετε; 

Νομίζετε ότι η συμπεριφορά σας είναι η πρέπουσα; Εκτίθεσθε όλοι σας 

προσωπικά. Καταλάβετέ το. Μας βλέπει όλος ο Ελληνικός λαός.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΙ ΜΗΤΙΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης) :Κύρ ι ε Πρόεδρε

παρακαλώ το λόγο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός):Ορίστε,κύριε Πρόεδρε,έχετε το λόγο.
V

.. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΙΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):Κύριοι συνάδελφοί;
-ν · ..· ·*.;?·

δεν συνέβη ποτέ στο Κοινοβούλιο αυτό που συμβαίνει σ'αυτή τη συζήτηση.

/Οταν συζητείται πρόταση μομφής ιδιαίτερα, ακούγονται οι ομιλητές. Αυτή η
Λ"...
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ταραχή των συναδέλφων του ΠΑΣΟΚ και ο φόβος να ακούσίτΐ την αλήθεια 

μαρτυρά δύναμη; Νομίζετε ότι σας διευκολύνει στο λαό που μας ακούει; 

Έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε διά του Αρχηγού σας. Σας δώσαμε όλη 

την άνεση να μας κάνετε επίθεση. Αν συντρίβεσθε από τα γεγονότα } τους 

εαυτούς σας να αιτιάσθε.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ (Υπ.Εθν.Οικονομίας και Οικονομικών):Επειδή κύριοι

συνάδελφοι είναι ανάγκη να μπει τέλος στην ακατάσχετη δημαγωγία του

κ.Παπανδρεου και του ΠΑΕΟΚ και είναι επίσης αναγκη να εχει η βουλή και
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μεσω αυτής ο ^Λληνικος λαός μια καθαρή εικόνα του τι παραλαβαμε και τι 

επιτύχομε τα τελευταία 3 χρονιά θα καταθέσω δύο κείμενα για την κατάσταση 

της οικονομίας στο τέλος του 1989.
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Και τα δυο έχουν ανεξάρτητη και αδιάβλητη προέλευση. Καταθέτω 

αντίγραφα της επιστολής της 5ης Μαρτίου 1990, του προέδρου της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ντελόρ και του αντιπροέδρου κ. Κριστόφερσον προς 

τον τότε Πρόεδρο της Κυβέρνησης κύριο Ζολώτα.

•Καταθέτω επίσης μετάφραση των συμπερασμάτων της ετήσιας έκθεσης του 

Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την ελληνική οικονομία το 1989.

(Στο σημείο αυτό ο κύριος Υπουργός καταθέτει στα Πρακτικά τα σχετικά 

κείμενα τα οποία έχουν ως εξής:

. «V;



Ano reí κείμενα αυτα τα οποία κατεθεσα ολόκληρα θα απομονώσω και θα 

σας διαβασω μερικες χαρακτηρ ι στ ι κε·. περ ι κοπές, που εικονογραφούν, κύριοι 

συνάδελφοι, την κατασταση που παραλαβαμε το 1990.

ΚΟΣΜΑ! ΣΦΥΡΙΟΥ: Το 1989 να μας πείτε τί παραλάβατε.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών): Γράφουν

I
μεταξύ άλλων οι κύριοι Ντελόρ και Κριστάφερσον ένα μήνα πριν αναλάβει η

Νέα Δημοκρατία -είναι στις 5 Μαρτίου 1990: "Η κατάσταση επιβάλλει τη λήψη

χωρίς καθυστέρηση δραστικών μέτρων και την εκπόνηση και εφαρμογή

πολυετούς προγράμματος ανόρθωσης της οικονομίας το ταχύτερον δυνατόν. Αν

: I
δεν γίνει αυτό, η χώρα σας διατρέχει δύο σοβαρούς κινδύνους. Απο τη μια

πλευρά το μέγεθος και η αύξηση του δημόσιου χρέους και του εξωτερικού

- . * · - ~ » 
χρέους της χώρας κινδυνεύουν να βλάψουν την φερεγγυότητα της Ελλάδος. Απο

την άλλη πλευράς η σοβαρή διαφορά που διαπιστώνετε ανάμεσα στην

οικονομική εξέλιξη της Ελλάδας και εκείνη των άλλων χωρών της Κοινότητος

κινδυνεύει να υπομονομεύσει μόνιμα την πορεία της χώρας προς την ενιαία

αγορά, την οικονομική και νομισματική ένωση και την Ευρωπαϊκή ενοποίηση".

Γράφει ο κ. Ντελάρ , ένα μήνα πριν αναλάβουμε εμείς τις ευθύνες για

την διακυβέρνηση της Ελλάδος: Παρτε αμέσως δραστικά μέτρα, γιατί

κινδυνεύει η φερεγγυότητα της Ελλάδος. Και προσέξτε, διότι αν δεν τα

πάρετε θα υπονομεύσετε μόνιμα την πορεία της Ελλαδας προς την Ευρώπη.
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Αυτά είναι κυρίες και κύριοι τα αποτελέσματα της πολιτικής του κ.
ι I

Παπανόρεου. οχ ι με τα δικά μου λόγια, αλλά με τα λόγια της Ευρώπης.

Προχθές ο κ. Παπανδρεου σ'αυτη την Αίθουσα ονειρευόταν μπροστά σε 

όλους μας ένα πλειοψηφικό, όπως είπε, λαϊκό ρεύμα που θα του επιτρέψει να

• I
ξαναρχίσει απο την αρχή την υπονόμευσή της πορείας της Ελλάδος προς την 

Ευρώπη. Μα καλά, για τρελό παίρνει τον ελληνικό λαό ο κύριος Παπανδρεου; 

ΦΟΙΒΟΣ ΙΟΑΝΝΙΔΗΣ: Σεις τον παίρνετε.

ΦΛΩΡΟΣ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Σαχλαμάρες.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών): Το

κείμενο κύριοι συνάδελφοι, της ετήσιας έκθεσης του Διεθνούς Νομισματικού
« ^ .

^ τ ζ έ ’-τ^^ϊήΤαμείου για το 1989, του εγκυρότερου
»

κα£λ.
β

γενική ομολογία διεθνούς \·
" Κ','·

·■ *·." . • “Γ ~~· - ·,ν7 ’ .' · ' ' -[Λ .- · χ. ,

οικονομικού οργανισμού, είναι - ακόμα πιο αποκαλυπτικό. Διότι δεν
’ * Α 

*
παρουσιάζει μόνο το πού βρισκόμασταν στο τέλος του 1989, αλλά παρουσιάζει 

ένα σενάριο για το πού θα είμασταν το 1990 μέχρι το 1992 και το 1993 με 

την υπόθεση ότι δεν θα ελαμβάνοντο τα δραστικά μέτρα που η Κοινότητα 

συνιστούσε τότε.

-ν, ζ- ρΛ  ̂ ¿ 2 —
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Τί (εχει αυτό;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής οικονομίας και Οικονομικών): Έχουμε

δηλαδη σε ανύποπτο χρονο, αρχές του 1990. την πρόβλεψη αδιάβλητου και

*

εγκυρότατου οργανισμού για το που θα πηγαίναμε αν δεν παίρναμε μέτρα και
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συνεχίζαμε την πολίτικη του κυρίου Παπανδρεου. Καταθέτω πίνακα στον οποίο

&  ĉ‘jS
οσινονται τα συμπεράσματα της εκθεσης του ίνομ ι σματ ι κου_____  Ταμείου

' " V
για το 1939 το σενάριο του Ταμείου για το τι θα συνέβαινε με τη

συνέχιση της πολιτικής του κυρίου Παπανδρεου και τί πράγματι συνέβη και 

προβλέπεται να συμβεί το 1993. Δηλαδή στον πίνακα που καταθέτω έχουμε και 

την πρόβλεψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με την υπόθεση ότι θα 

συνεχίσουμε την πολιτική Παπανδρέου. Και απο την άλλη μεριά στον ίδιο 

πίνακα καταγράφουν τί έγινε αυτά τα χρόνια και τι προβλέπεται να γίνει το

1993.
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θα σας παρακαλέσω να μ'ακούσετε τώρα με προσοχή.

Εμείς προβλέπομε για φέτος ότι θα έχουμε στο τέλος του χρόνου 

μονοψήφιο πληθωρισμό και κατά μέσο όρο για το σύνολο της χρονιάς, όπως 

παρουσιάστηκε στον προϋπολογισμό, 12,5%. Μονοψήφιο πληθωρισμό στο τέλος 

του χρόνου και 12,5% κατά μέσο μέσα στο χρόνο.

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο ΒΆντιπρόεδρος 

της Βουλής κ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ)

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αρχές του 1990, προέβλεπε ότι με τη 

συνέχιση της πολιτικής του κ.Παπανδρέου -χωρίς, δηλαδή, δραστικά μέτρα- 

θα 'είχαμε φέτος πληθωρισμό 56%. Εκεί μας οδηγούσε ο κ.Παπανδρέου που

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Ξαρχάς): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, να έχετε 

υπομονή να ακούσετε την άλλη άποψη. Σας παρακαλώ.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: ...(Δεν ακούστηκε)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Ξαρχάς): Κύριε Γιαννόπουλε, επιτρέπετε εσείς 

παλιός Βουλευτής και Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου να διατάρασσετε τη 

συνεδρίαση;

Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ (Υπ.Εθν.Οικονομίας X Οικονομικών): Αλλά και στην

ϊ
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τριετία 1990-1992, είχαμε στην πραγματικότητα -είναι τετελεσμένο γεγονός 

αυτό- μέσο πληθωρισμό 18,5%, τη στιγμή που το Ταμείο προέβλεπε 

-πάντα με την υπόθεση ότι θα συνεχίσουμε την τριτοκοσμική πολιτική 

Παπανδρέου- μέσο πληθωρισμό 28,4%.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΗΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτά που λέτε είναι για μικρά παιδιά.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ (Υπ.Εθν.Οικονομίας & Οικονομικών): Για το δημόσιο 

χρέος η πρόβλεψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το 1993 με 

πολιτική ΠΑΣΟΚ, είναι 121,9% του ΑΕΠ. Ενώ στην πραγματικότητα θα 

φθάσουμε, σύμφωνα με το πρόγραμμα σύγκλισης, στο 116,7%. Το δημόσιο δε

χρέος θα αρχίσει, επιτέλους, να πέφτει από του χρόνου και θα περιοριστεί
* - . '  · ■  · . ■ ’ . · -

στο 86% του ΑΕΠ. :; ; *

θα σας καταθέσω, κύριοι συνάδελφοι, το σχετικό πίνακα, για να τον 

μελετήσετε.

(Στο σημείο αυτό ο κύριος Υπουργός καταθέτει τον προαναφερθέντα

πίνακα, ο οποίος έχει ως εξής:



3|Β τ-0 7 - 0 3

Οι Εξελίξεις στην Οικονομία και τι θα Γινόταν με Συνέχιση της Πολιτικής ΠΑΣΟΚ

Πραγματοποιήσεις Αν Συνεχιζόταν η Πολιτική
και Προβλέψεις του ΠΑΣΟΚ

(εκτιμήσεις ΔΝΤ, 1990)
1989 1990-92 1993 1990-92 1993

Μεγέθυνση ΑΕΠ 
%

3,5 1,1 2,0 2,0 2,0

Πληθωρισμός 
, %

15,2 18,5 12,5 28,4 55,9

Ελλ. Τρεχ. Συν. 
% ΑΕΠ

4,8 4,6 · 2,7 8,5 11,1

Δημόσιο Χρέος 
% ΑΕΠ

104,3 113,3 116,7 117,3 121,9

Δημόσιο Ελλειμμα 
% ΑΕΠ

19,1 14,6 8,8 31,2 46,0

Αύξηση Μ3 
• %

24,2 14,2 9-12 36,8 65,7

Πηγή: Για τις εξελίξεις με την συνέχιση της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, ’Εκθεση ΔΝΤ Απρίλιος 
1990. Για τις πραγματικές εξελίξεις, Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού 1993 και 
Πρόγραμμα Σύγκλισης της Ελληνικής Οικονομίας, 1993-1998.

η; ΐ £ ; Φ!*!*· !*Γ* !Τ ·!^



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Πάλι "του χρόνου";

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Ξαρχάς): Παρακαλώ πολύ, κύριε συνάδελφε.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: ...(Δεν ακούστηκε).

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Ξαρχάς): Κύριε Γιαννόπουλε, σας παρακαλώ. Μην 

δυσκολεύετε τη Συνεδρίαση. Λέει την άποψή του.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μας προκαλεί !

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Ξαρχάς): Σας προκαλεί, επειδή λέει την άποψή 

του; Για όνομα του θεού!

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ (Υπ.Εθν.Οικονομίας & Οικονομικών): Με συγχωρείτε, 

κύριε Πρόεδρε. Δεν λέω την άποψή μου. Σας λέγω τι εδημοσίευσε το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο, αρχές τού 1990 και τι πράγματι συνέβη. Δεν είναι η 

άποψή μου. Είναι η άποψη του εγκυρότερου οικονομικού οργανισμού που 

υπάρχει οπουδήποτε στον κόσμο.

ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Πόσο είναι τώρα;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ: Το Ταμείο μας κυβερνάει;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ (Υπ.Εθν.Οικονομίας & Οικονομικών): Το πόσο, κύριοι 

συνάδελφοι, άλλαξαν τα πράγματα μέσα σε τρία χρόνια, το ποσό άλλαξαν οι 

εκτιμήσεις όλων των διεθνών οργανισμών για την οικονομία μας, είναι 

γνωστό. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ο 00ΣΑ, το Διεθνες Νομισματικό Ταμείο, 

ξένοι πιστωτικοί οργανισμοί, όλοι ανεξαιρέτως, σημειώνουν την τεράστια
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μεταβολή προς το καλύτερο των οικονομικών προοπτικών της Ελλάδος.

Πριν ακριβώς από δύο εβδομάδες, το συμβούλιο Υπουργών της Κοινότητας 

εξέτασε και υιοθέτησε το ελληνικό πρόγραμμα σύγκλισης 1993-1998.

θα σας διαβάσω, κύριοι συνάδελφοι, το πλήρες κείμενο των 

συμπερασμάτων:

"Την 15η Μαρτίου 1993, το Συμβούλιο εξέτασε και υιοθέτησε το Ελληνικό 

Πρόγραμμα Οικονομικής Σύγκλισης, 1993-1998. Το Συμβούλιο καλοσώρισε την 

επιτάχυνση των μεγάλων διαρθρωτικών αναμορφώσεων και της δημοσιονομικής 

εξυγίανσης που επιτεύχθηκε το 1992 και σημείωσε ότι χρειάζεται 

αποφασιστική συνέχιση και πλήρης υλοποίηση προκειμένου να επιτευχθούν οι 

στόχοι του προγράμματος σύγκλισης.

Το Ελληνικό Πρόγραμμα Σύγκλισης είναι μία φιλόδοξη προσπάθεια 

ετοιμασίας της Ελλάδας προκειμένου να ικανοποιεί τις συνθήκες που είναι 

απαραίτητες για συμμετοχή στην ΟΝΕ. Ενώ αναγνώρισε την αισιόδοξη φύση-του 

προγράμματος, το Συμβούλιο σημείωσε επίσης ότι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα 

είναι απαραίτητο υπό το φως των οικονομικών προβλημάτων της Ελλάδας. 

Έτσι, το Συμβούλιο υποσηρίζει πλήρως τις προσπάθειες της Ελληνικής 

Κυβέρνησης. Η διαρθρωτική αναμόρφωση και το πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης 

πρέπει να ακολουθηθούν με σθεναρότητα προκειμένου να αποκτήσει ο 

ιδιωτικός τομέας το δυναμισμό που προβλέπει το πρόγραμμα.
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Το Συμβούλιο υπογράμμισε την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στη 

δημοσιονομική προσαρμογή και στο να διασφαλιστεί η επιτυχία των στόχων 

του προγράμματος με αποτελεσματική εφαρμογή μέτρων. Ιδιαίτερα, υπάρχει 

ανάγκη αύξησης της αποτελεσματικότητας του συστήματος είσπραξης των φόρων 

και μείωση της υπερβάλλουσας απασχόλησης στο δημόσιο τομέα. Σημείωσε τη 

δέσμευση των Ελληνικών Αρχών στο να λάβουν επαρκή μέτρα διασφάλισης 

προκειμένου να εξασφαλίσουν την επίτευξη των στόχων για τα δημοσιονομικά 

ελλείμματα και τον πληθωρισμό".

Αυτό, κύριοι συνάδελφοι, που είναι το κείμενο, πέρασε στις 15 

Μαρτίου, θα το καταθέσω για τα Πρακτικά της Βουλής.

(Στο σημείο αυτό ο 'κύριος Υπουργός καταθέτει για τα Πρακτικά της 

Βουλής τα προαναφερθέντα συμπεράσματα του Συμβουλίου ΕΚΟΦΙΝ)

Πέρυσι στις 27 Ιουλίου όλα τα κόμματα, πλην του ΚΚΕ, είπαμε ναι στη 

Συνθήκη του Μάαστριχτ για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, αναλάβαμε την 

υποχρέωση' να επιταχύνουμε την τεράστια προσπάθεια που ήδη κάνουμε, για 

την ανόρθωση της■οικονομίας. Ακούστηκαν τότε, κύριοι συνάδελφοι, πολλές 

ανησυχίες για το κατα ποσο η Ελλαδα μπορεί να συγκλίνει.

Ενθυμούμαι τότε ότι τελείωσα την ομιλία μου, διαβεβαιώνοντάς σας ότι 

ασφαλώς θα καταφέρουμε να συγκλίνουμε και το μόνο που χρειαζόμαστε είναι 

νηφαλιότητα, σοβαρότητα, συνέπεια και άκληρη δουλειά. Αυτές είναι οι
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προϋποθέσεις για. να εξασφαλίσουμε το μέλλον της Ελλάδος και του 

Ελληνισμού. Διότι για την Ελλάδα το μέλλον είναι η Ενωμένη Ευρώπη. Και 

μπορώ να σας βεβαιώσω, κύριοι συνάδελφοι, ότι είναι ένα καλό μέλλον. Και 

η Κυβέρνηση μας με την υποστήριξη του Ελληνικού Λαού θα διασφαλίσει αυτό 

το μέλλον.

Απο πέρυσι τον Ιούλιο έγιναν πάρα πολλά. Δημιουργήσαμε πρωτογενή 

πλεονάσματα στον προϋπολογισμό, που είναι η προϋπόθεση για να ξεχρεώσουμε 

τα χρέη. Με άλλα λόγια, από το τέλος του 1992 ξοδεύουμε ως κράτος^πριν 

απο τους τόκους, λιγότερα από όσα εισπράττουμε. Για πρώτη φορά αρχίσαμε 

το 1992 να ξοδεύουμε κάπως λιγότερα από όσα ως κράτος εισπράττουμε, πριν 

ακόμα αρχίσουμε να πληρώνουμε τους τόκους. Αυτό τα απλά λόγια θα μου 

επιτρέψετε να πω, ότι είναι η πεμπτουσία της χρηστής διοίκησης.

Αναμορφώσαμε το ασφαλιστικό σύστημα. Από χρεωκοπημένο και ανίκανο να 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του } του δώσαμε ζωή και προοπτική. 

Καταβάλλουμε μία τεράστια προσπάθεια για την διεύρυνση της φορολογικής 

βάσης και της δικαιότερης κατανομής των φορολογικών βαρών, έτσι ώστε όλοι 

να συμμετέχουν στα δημόσια βάρη^ανάλογα με τη φοροδοτική τους ικανότητα.

Επισημαίνω, κύριοι συνάδελφοι, ότι τόσο η διασφάλιση της βιωσιμότητας 

του ασφαλιστικού συστήματος, οσο και η προσπάθεια δίκαιης κατανομής των 

φορολογικών βαρών, αποτελούν το θεμελιο ενός κράτους κοινωνικά δίκαιου.
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Δεν κτίζεται η κοινωνική δικαιοσύνη σε μια μόνιμη, διαρκή, ελλειμματική 

πολίτικη. Δεν είναι αυτό κοινωνική πολιτική.

Εκλογικεύσαμε το φορολογικό σύστημα, μειώνοντας τους υψηλούς 

φορολογικούς συντελεστές που τιμωρούσαν τους ειλικρινείς φορολογούμενους 

και τις κερδοφόρες επιχειρήσεις και προσαρμόζοντας τους συντελεστές του 

ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης στο ό,τι ισχύει στην, υπόλοιπη 

Ευρώπη.

Παρακολουθούμε από κοντά τις δαπάνες των μεγάλων δημοσίων οργανισμών 

και ελέγχουμε συστηματικά την οικονομική τους διαχείριση. Όλοι αυτοί οι 

οργανισμοί θα πρέπει να μάθουν ότι υπάρχουν αποκλειστικό για την 

εξυπηρέτηση του Ελληνικού Λαού ^στον οποίο οφείλουν υπηρεσίες καλής 

ποιότητος^στο χαμηλότερο δυνατό κόστος. Και για να είμαι ακόμα πιο σαφής, 

δεν υπάρχουν οι δημόσιοι οργανισμοί ως φυτώριο στελεχών^σοσιαλιστών και 

κρατιστών, ούτε οργανωμένων συντεχνιών, ούτε ασφαλώς των προμηθευτών 

τους.



Περιορίζουμε την νομισματική χρηματοδότηση του δημοσίου από το 

τραπεζικό σύστημα και την Τράπεζα της Ελλάδος. Αυξάνουμε την διαφάνεια 

και περιορίζουμε το ρόλο του δημοσίου στο τραπεζικό σύστημα. 

Απελευθερώσαμε όλες τις κινήσεις κεφαλαίων προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

με εξαίρεση μερικές βραχυχρόνιες κινήσεις που θα ελευθερωθούν και αυτές 

από 1ης Ιουλίου 1994. Καταργήσαμε τους ελέγχους των τιμών. Απελευθερώσαμε 

τα ωράρια των καταστημάτων. Καταργούμε σειρά εμποδίων και αγγυλώσεων στην 

επιχειρηματική δράση και τον ανταγωνισμό.

Επιταχύνουμε ακόμη το πρόγραμμα περιορισμού του κράτους στους 

μεγάλους δημόσιους οργανισμούς, στη ΔΕΗ, στον OTE, στην Ολυμπιακή και 

αλλού για να διασώσουμε τους Οργανισμούς αυτούς από το μαρασμό στον οποίο 

με μαθηματική ακρίβεια οδηγούνται.

θα επανέλθω σε λίγο για τους οργανισμούς αυτούς μια και αναφέρθηκε 

σ' αυτούς ο κ. Παπανδρέουο και ανακοίνωσε μάλιστα ότι θα επισκεφθεί αύριο 

το πρωί τη ΔΕΗ. θα αναφερθώ λοιπόν κάπως διεξοδικότερα σ' αυτούς τους 

δημόσιους οργανισμούς σε λίγο.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πρόγραμμα σύγκλισης βασίζεται στην 

ολοκλήρωση της μακροοικονομικής προσαρμογής και στη συνέχιση και ενίσχυση 

των διαρθρωτικών και θεσμικών αλλαγών που μόλις ανέφερα. Καταβάλουμε 

πράγματι τεράστια προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής και πολλών



διαρθρωτικών αλλαγών. Και γνωρίζουμε πολύ καλα σε πόσες θυσίες εχει 

υποβληθεί ο ελληνικός λαός. Οι θυσίες ήταν δυστυχώς αναγκαίες. Πρώτον, 

για να αναστρέψουμε την πορεία προς την ολοσχερή χρεωκοπία στην οποία μας 

είχε βάλει ο κ. Παπανδρεου και δεύτερο για να είμαστε στην Ενωμένη Ευρώπη 

στην πρώτη ταχύτητα και θα είμαστε στην Ενωμένη Ευρώπη στην πρώτη 

ταχύτητα.

Με την έγκριση του προγράμματος σύγκλισης από τους 11 εταίρους μας 

στην Ευρώπη καλύφθηκε και η προϋπόθεση που θέτει η Συνθήκη του Μάαστριχτ 

για το ταμείο συνοχής. Έτσι τίθεται αμέσως στη διάθεση της ελληνικής 

οικονομίας όλοι οι πόροι του δεύτερου πακέτου Ντελόρ και αρχίζει μία 

καινούργια περίοδο ανάπτυξης όλης της Ελλάδος.

Έχουμε κύριοι συνάδελφοι μπροστά μαςα μία καταπληκτική και μοναδική 

ευκαιρία. Καταρτίσαμε ένα ρεαλιστικό εξαετές πρόγραμμα οικονομικής 

ανάπτυξης που θα επιτρέψει στην οικονομία μας να συγκλίνει προς τις 

οικονομίες της άλλης Ευρώπης. Και επειδή καταρτίσαμε το πρόγραμμα και 

επειδή εγκρίθηκε αυτό το πρόγραμμα, έχουμε από τώρα στη διέθεσή μας όλους 

τους πόρους που χρειαζόμαστε για να πραγματοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα.

θα εισρεύσουν 5 τρίο, δραχμές για να στηρίξουμε την αναπτυξιακή μας 

προσπάθεια στα επόμενα 7 χρονιά. Πρεπει να σας πω ότι ποτέ στην ιστορία 

μας δεν είχαν δημιουργηθει τοσο ευνοικες συνθήκες, μια τοσο ευνοϊκή
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συγκυρία οσο αυτή που εχουμε σήμερα. Και πρεπει ακόμη να σας πω οτι είναι 

σχεδόν βέβαιο οτι ποτέ στο μέλλον, τουλάχιστον στο ορατό μέλλον δεν θα 

ξαναέχουμε τέτοιες συνθήκες μπροστά μας.

Το μεταπολεμικό σχέδιο Μαρσαλ ήταν ένα μικρό μέρος του τί είναι το 

δεύτερο πακέτο Ντελόρ. Και όχι μόνο ήταν λιγότερα λεφτά το πρόγραμμα του 

σχεδίου Μάρσαλ αλλά -και αυτό που θα πω τώρα είναι το σημαντικότερο- 

έπεσε σε μία Ελλάδα που τότε δεν είχε ξεκαθαρισμένο πρόγραμμα ανάπτυξης.

Το ίδιο πρέπει να σας πω ότι έγινε και με το πρώτο πρόγραμμα Ντελόρ. 

Δόθηκε εκείνο στην απροετοίμαστη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που δεν μπόρεσε να 

το αξιοποιήσει. Ο κ. Τσιπλάκος χθες μας είπε όττ σ' αυτήν την περίοδο του 

ΠΑΣΟΚ απερροφήθη μόνο το 26% των πόρων του πρώτου πακέτου διότι ήταν 

απροετοίμαστη η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.



Έχουμε λοιπον σήμερα, και το ξαναλεω, μια μοναδική ευκαιρία, έχουμε 

ένα πρόγραμμα εξαετούς ανάπτυξης, το οποίο έχει εγκριθεί απ'όλους τους 

εταίρους μας, είναι ρεαλιστικό και προβλέπει μια σταδιακή ανάπτυξη που σε 

ορισμένες περιπτώσεις θα την έλεγα συντηρητική. Αλλά δεν έχουμε μόνο 

πρόγραμμα, έχουμε και τα λεφτά, τα οποία μας δίνει η Κοινότητα για να το 

πραγματοποιήσουμε.

Αυτός λοιπόν ο συνδυασμός ρεαλιστικού και αξιόπιστου προγράμματος και 

τεραστίων κυριολεκτικά επενδυτικών πόρων, δικαιολογεί σας βεβαιώνω τη 

μεγαλύτερη αισιοδοξία για την Ελλάδα, και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι 

δικαιολογεί τη βεβαιότητα ότι ο ελληνικός λαός θα συνεχίσει να 

εμπιστεύεται τη Νέα Δημοκρατία όχι για μία, αλλά για πολλές τετραετίες.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

Ναί, κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη επέτυχε να 

δημιουργήσει τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις που επιτρέπουν στον 

ελληνικό λαο να κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία, ελπίδα και 

αυτοπεποίθηση. Και όσο περισσότερο, κύριοι συνάδελφοι, θα 

συνειδητφ π ο ιεί ο ελληνικός λαός την αλήθεια αυτή, στην πορεία προς τις 

εκλογές του '94, τόσο περισσότερο θα οξύνει ο κ. Παπνδρέου την απέλπιδα 

προσπάθεια του να ξεχαστει το κυβερνητικό του παρελθόν, να διχάσει τους

Έλληνες και να υπονομεύσει αυτός και τα φερέφωνά του την προσπάθεια που



ολοι εμείς καταβάλλουμε. Ε. δεν θα τον αφησουμε λοιπόν.

(Χειροκροτήματα απο την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

(θόρυβός, διαμαρτυρίες από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Ξαρχάς): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, να 

μάθετε να ακούτε και την αντίθετη άποψη. Αυτό θα πει δημοκρατία. Σας 

παρακαλώ πολύ.

(θόρυβος, διαμαρτυρίες)

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ (Υπ. Εθν. Οικονομίας και Οικονομικών): Τον Απρίλιο του 

1990 ο κ. Παπανδρέου στο Περιστέρι φώναζε "Τσοβόλα δώσ'τα όλα". Εμείς 

λοιπόν τώρα λέμε κάτι πολύ πιο χαμηλόφωνο. Ότι στο δεύτερο πακέτο Ντελόρ 

έχουμε περιλάβει την επέκταση του Μετρό μέχρι το Περιστέρι.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

Και αναρωτιέμαι αν οι Περιστεριώτες βουλευτές του ΠΑΣΟΚ εκφράζουν τη 

δυσπιστία τους προς τη Νέα Δημοκρατία που έκανε το μετρό πραγματικότητα ή 

προς τον κ. Παπανδρέου, που, όπως μας θύμισε πάλι χθες ο κ. Τσιπλάκος, 

εξήγγειλε το μετρό 32 φορές. Προς ποιον πρέπει να επιδείξετε δυσπιστία; 

Προς εμάς που το κάναμε ή προς εσάς που μόνο το εξαγγέλλατε;

ΚΟΣΜΑΣ ΣΦΥΡΙΟΥ: Τίνος τη σύμβαση φέρατε στη Βουλή για το μετρό; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Ξαρχάς): Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ (Υπ. Εθν. Οικονομίας και Οικονομικών): 'Ακόυσα εδώ
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χθες το βουλευτή Λαρισας του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Αδαμοπουλο να μασαει τα λόγια 

του για τον Αχελώο, θα καταψηφίσει την κυβέρνηση ο κ. Αδαμοπουλος επειδή 

πραγματοποιεί το έργο που αποτελούσε το όνειρο όλων των θεσσαλων;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή μετά από τέσσερα χρόνια δεν έχετε κάνει 

τίποτα, γι'αυτό.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Ξαρχάς): Σας παρακαλώ πάρα πολύ κ. Αδαμόπουλε.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ (Υπ. Εθν. Οικονομίας και Οικονομικών): Δυσπιστεί μήπως 

και , \--  ϊ !

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Λέτε ψέμματα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Ξαρχάς): Παρακαλώ να μη γράφονται οι διακοπές 

του κ. Αδαμόπουλου. Και αυτό αποτελεί προειδοποίηση. Αν το επαναλάβετε θα 

εφαρμόσω τον κανονισμό.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ (Υπ. Εθν. Οικονομίας και Οικονομικών): Δυσπιστεί μήπως 

και καταψηφίζει...

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: ...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Ξαρχάς): Λογοκρισία δεν θα κάνετε στον ομιλητή. 

Παρακαλώ.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ (Υπ. Εθν. Οικονομίας και Οικονομικών): Δυσπιστεί μήπως 

και καταψηφίζει ο κ. Ροκοφυλλος τη Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νεα Δημοκρατία

περιλαμβάνει στο δεύτερο πακέτο Ντελόρ τη ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου; Γι'αυτό



θα μας καταυηοισει; Ή  μήπως ο κ. Μπένος γιατί ο καταπληκτικός δρόμος που

φθάνει στην Τρίπολη θα φθασει μέχρι την Καλαμάτα, πάλι χάρη στο πρόγραμμά

μας και στο δεύτερο πακέτο Ντελόρ;

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΗΣ: Για τη Θράκη δεν είπατε τίποτα.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ:...

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Προεκλογικές επιταγές χωρίς αντίκρυσμα είναι

όλα αυτά.
\

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ (Υπ. Εθν. Οικονομίας και Οικονομικών): Και, κύριοι 

συνάδελφοι, με την κατασκευή της Εγνατία από τα ανατολικά μας σύνορα 

μέχρι τα δυτικά, με παρακλάδια που θα συνδέουν την Εγνατία με τους 

βόρειους γείτονές μας, δημιουργούμε, πάλι χάρη στο δεύτερο πακέτο Ντελόρ, 

τις προϋποθέσεις για την ενεργό μας συμμετοχή στο μετασχηματισμό των 

κατευθυνομένων οικονομιών των βορείων αυτών γειτόνων σε οικονομίες της 

αγοράς.

Μ  Μ )
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Πριν απο λινές μέρες κύριοι συνάδελφοι, βρισκόμουν στη Θράκη και 

διαπίστωσα μονος μου τις τεράστιες δυνατότητες περιορισμού του αγροτικού 

κόστους και αύξησης της αγροτικής ανταγωνιστικότητας που μπορεί ναγίνει 

με τα έργα του δεύτερου πακέτου Ντελόρ στις μεταφορές και στην οργάνωση 

των αγροτικών κλήρων. Τώρα όλα αυτό τα οποία ο αγροτικός κόσμος 

ονειρευόταν μπορούν να γίνουν πραγματικότητα.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΗΣ: Για τη Θράκη τι κάνατε; Ρήμαξε η Θράκη. Τριάντα

χιλιάδες άνθρωποι έχουν φύγει.\

(θόρυβος στην Αίθουσα)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Ξαρχάς): Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ πολύ.

Σας παρακαλώ πολύ κύριε συνάδελφε, καθίστε κάτω.

Να μη γράφεται τίποτα απ'ό,τι λέει ο κύριος συνάδελφος.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ (Υπ.Εθν.Οικονομίας και Οικονομικών): Κύριοι

συνάδελφοι, υποσχέθηκα να πω δυο λόγια...

(θόρυβος από την πτέρυγα του ΠΑΖΟΚ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Ξαρχάς): Κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας θυμίσω 

άτι εκατομμύρια Έλληνες παρακολουθούν τη συνεδρίαση. Αυτή είναι η 

φιλοδοξία σας, σ'αυτό το επίπεδο θα καταντήσουμε το Κοινοβούλιο;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ (Υπ.Εθν.Οικονομίας και Οικονομικών): ...για τις 

παρεμβάσεις στους μεγάλους δημοσίους οργανισμούς, αυτούς που κατ'όνομα



λέγονται κοινής ωφέλειας.

Έρχομαι στη ΔΕΗ. Όπως γνωρίζετε έχει συναωθει σύμβαση με τη Ρωσία 

για την αγορά φυσικού αερίου που οφείλουμε να παραλαμβάνουμε είτε είμαστε 

σε θέση να το καταναλώσουμε είτε όχι.

Με το σταθμό του Λαυρίου 600 μεγαβάτ η ΔΕΗ θα μπορεί να καταναλίσκει 

το 1/3 περίπου του αερίου αυτού. Σημειώνω ότι η ΔΕΗ δεν έχει πείρα 

κατασκευής σταθμών φυσικού αερίου, γιατί μέχρι τώρα δεν είχαμε φυσικό 

αέριο.

(θόρυβος από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Ξαρχάς): Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ. 

Σεβαστείτε τον ομιλητή που είναι στο βήμα. Κοινοβούλιο είναι εδώ.

ΣΤΕΦΑΝΟΙ ΜΑΝΟΣ (Υπ.Εθν.Οικονομίας και Οικονομικών): Η κυβέρνηση είπε 

στη ΔΕΗ να ακολουθήσει γι'αυτό το έργο τη χρηματοδοτική μέθοδο BOOT, αντί 

της συνήθους χρηματοδότησης και κατασκευής του σταθμού από την ίδια την 

επιχείρηση. Είπε δηλαδή στην ΔΕΗ αντί να κάνεις διαγωνισμό για τον 

εξοπλισμό, τον εργολάβο κ.ο.κ., όπως έκανες μέχρι σήμερα, κάνε διεθνή 

διαγωνισμό για την αγορα έτοιμου κατά κάποιο τρόπο ηλεκτρικού ρεύματος.

Για να γίνω περισσότερο κατανοητός επιτρέψτε μου να απλοποιήσω. Για 

να ράψετε ενα σακακι μπορείτε να διαλεξετε ύφασμα, κλωστή,κουμπιά, ράφτη 

και ό.τι άλλο χρειάζεστε τέλος πάντων για να το φτιάξετε. Απο την άλλη



μπορείτε να αγοράσετε έτοιμο σακακι.

(Γέλωτες στην Αίθουσα)

Είπαμε λοιπόν στη ΔΕΗ αντί να φτιάξει εκείνη το σταθμό που άλλωστε 

δεν έχει ξαναφτιάξει...

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ: Τι θλιβερό παράδειγμα είναι αυτό;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Ξαρχάς): Περισσότερο θλιβερό είναι αυτό που 

κάνετε εσείς που δεν αφήνετε τον ομιλητή να ολοκληρώσεις τις σκέψεις 

του.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ (Υπ.Εθν.Οικονομίας και Οικονομικών): θα πάει ο αρχηγός 

σας μεθαύριο στη ΔΕΗ και περιμένετε να δείτε τι θα λέει μετά.

Έγινε λοιπόν διεθνής διαγωνισμός και η ΔΕΗ ανέδειξε μειοδότη. Στη 

συνέχεια όμως ισχυρίστηκε η ΔΕΗ ότι το τίμημα που πέτυχε στο διαγωνισμό 

για την ηλεκτρική ενέργεια δεν είναι εύλογο, γιατί αν έφτιαχνε μόνη της 

το σταθμό θα πετύχαινε μικρότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό είπε η 

ΔΕΗ. Για να αποδείξει την αλήθεια του ισχυρισμού της προσέλαβε τρεις 

καθηγητές, δύο Άγγλους και έναν Έλληνα, τον κύριο Ευθυμογλου, που αν 

δεν με απατό η μνήμη μου ήταν παλαιότερα εργαζόμενος στη ΔΕΗ. Τους 

προσέλαβε λοιπόν και ζήτησε να συγκρίνουν το κόστος που πραγματοποίησε 

στο διεθνή διαγωνισμό με το υποθετικό κόστος που θα είχε η επιχείρηση αν 

έφτιαχνε η ίδια το συγκεκριμένο σταθμό.
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Οι τρεις αυτοί καθηγητές κατέληξαν στο δικό τους συμπέρασμα με τα 

στοιχεία που κατ'αρχήν τους έδωσε η ίδια η ΔΕΗ. Και είπαν ότι το 

σταθμισμένο ετήσιο συνολικό κοστος για την ελληνική οικονομία με την 

μέθοδο Β.Ο.Τ. είναι 31,82 δισ. δρχ. Αυτά είπαν οι τρεις καθηγητές. Και 

είπαν ακόμη εάν τον σταθμό τον κατασκευάσει η ίδια η ΔΕΗ το συνολικό 

κόστος για την οικονομία θα είναι 31,9 δια. μέχρι 33,2 δισ. δραχμές. 

(Στο σημείο αυτό εισέρχεται στην Αίθουσα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κύριος 

Ανδρέας Παπανδρέου. Όρθιοι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ χειροκροτούν ζωηρά και 

παρατεταμένα)

Οι τρεις καθηγητές επισημαίνουν ότι η σύγκριση αυτή βασίζεται σε 

παραδοχές της ΔΕΗ που οι ίδιοι δεν αξιολόγησαν το κόστος κατασκευής της 

ΔΕΗ για παράδειγμα εκτψήθηκε επειδή όπως σας είπα η ΔΕΗ δεν έχει 

ξαναφτιάξει τέτοιο σταθμό στο 80% του κόστους που υπέδειξε στη ΔΕΗ η 

αντίστοιχη ιταλική η ENEA. Μολονότι οι ιταλοί έχουν πείρα κατασκευής 

τέτοιων σταθμών, η ΔΕΗ δεν έχει. Είπε δηλαδή η ENEA στη ΔΕΗ για να 

φτιάξεις ένα τέτοιο σταθμό θα κοστίσει 100. Η δε ΔΕΗ για να κάνει το δικό 

της υπολογισμό, αυτόν που έδωσε στους καθηγητές, είπε ότι εμένα θα μου 

κοστίσει 80 φθηνότερα από τους ιταλούς.

Επιπλέον επισημαίνουν οι καθηγητές οτι ολοι οι κίνδυνοι σε περίπτωση 

κατασκευής του στάθμου απο τη ΔΕΗ είναι σε βάρος της. Ποιοι κίνδυνοι
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είναι αυτοί; 0 κίνδυνος να καθυστερήσει το έργο από οποιαδήποτε αιτία. 

Πρώτη φορά φτιάχνουν τέτοιο σταθμό, ένας κίνδυνος τέτοιος καθυστέρησε το 

έργο. Οι κίνδυνοι υπερβάσεων στον προϋπολογισμό. Οι κίνδυνοι διαφορετικής 

λειτουργικής απόδοσης. Λέμε ότι θα εργάζεται κατά 85% και τελικώς 

εργάζεται κατά 83%. Οι κίνδυνοι απεργιών στους οποίους μας συνηθίζει η 

ΔΕΗ. Όλοι αυτοί οι κίνδυνοι είναι από πάνω σε βάρος του κόστους της ΔΕΗ. 

Ενώ στην περίπτωση Β.Ο.Τ. οι κίνδυνοι αυτοί δεν επηρεάζουν καθόλου την 

τιμή στην οποία αγοράζει την ηλεκτρική ενέργεια η ΔΕΗ.

Τέλος επισημαίνουν ακόμη οι καθηγητές ότι δεν έχει ληφθεί καθόλου 

υπόψη η επίπτωση που θα έχει στη συνολική εικόνα του δημόσιου χρέους, του 

χρέους περί του οποίου σας κατέθεσα στην αρχή της ομιλίας μου ένα 

συνολικό πίνακα. Δεν έχει ληφθεί καθόλου υπόψη η περαιτέρω αύξηση του 

χρέους της ΔΕΗ, που σας πληροφορώ κύριοι συνάδελφοι ότι ήδη πλησιάζει το 

1 τρισ. δρχ. Κατά την άποψή μας λοιπόν, όλα συνηγορούν υπέρ της λύσης της 

αυτοχρηματοδότησης ή του Β.Ο.Τ. ή ακόμη καλύτερα του Β.0.0. Στη περίπτωση 

του λιγνιτικού σταθμού Αγίου Δημητρίου τα πράγματα είναι διαφορετικά. 

Εκεί η ΔΕΗ έκανε διαγωνισμό για την κατασκευή του σταθμού με τις 

συνήθεις διαδικασίες και επείγεται να κατακυρώσει το διαγωνισμό αυτό. 

Μολονοτι πρεπει να σας πω οτι δεν μας εχει δώσει ακόμη αντίστοιχη μελέτη

με εκείνη που με τόση ταχύτητα εξεπονησε για το Λαύριο. Δηλαδή να μας πει
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στ η περίπτωση του Αγιου Δημητρίου εμείς αν το κάνουμε μόνοι μας θα 

κοστίσει τότε, αλλα αν το καναμε με την άλλη μέθοδο η αντιστροφή του 

επιχειρήματος του Λαυρίου θα μας κόστιζε τόσο, έτσι ώστε με γνώση αυτού 

του στοιχείου να μπορούμε να πάρουμε τη σωστή απόφαση.

Πρέπει να σας πω ότι δεν είναι σωστό ούτε πρέπει να αναλαμβάνονται 

τεράστιες υποχρεώσεις, 100 δισ. για παράδειγμα από ένα δημόσιο οργανισμό 

χωρίς να έχουν εξεταστεί κατά τρόπο αξιόπιστο όλες οι εναλλακτικές λύσεις 

και εναλλακτικές δυνατότητες. Διότι όπως είπα πρωτύτερα οι δημόσιοι 

οργανισμοί υπάρχουν για την εξυπηρέτηση του ελληνικού λαού και μόνο.

Και αύριο κύριε Παπανδρέου που θα πάτε στη ΔΕΗ^Θα ήθελα να σας 

παρακαλέσω να ελέγξετε τα στοιχεία που μόλις τώρα ανακοίνωσα στην 

Αίθουσα. Και ίσως να ζητήσετε να ελέγξετε και τη συνολική αξιοπιστία των 

οικονομικών στοιχείων που έχει η ΔΕΗ.
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Νομίζω οτ ι θα τα βρείτε διαφωτιστικά αυτά τα στοιχεία, όταν τα 

ελέγξετε.

θα ελενα ακόμη και τούτο. Ότι αφού τα ελέγξετε, η Κυβέρνηση πολύ 

ευχαρίστως θα εδέχετο να κάνει μία ειδική, διεξοδική συζήτηση για το 

ζήτημα της ΔΕΗ. Διότι εμνς θα αποδείξουμε, πιστεύω, στη συζήτηση αυτή, 

χώρια από την ορθότητα της πολιτικής που ακολουθούμε, ότι η ανατροπή της 

ιεραρχίας και η ανάμειξη του συνδικαλισμού στη ΔΕΗ, που έγινε κατά την 

περίοδο της δικής σας κυβέρνησης, αυτές οι επεμβάσεις είναι εκείνες, που 

διέλυσαν την ουσιαστικά μόνη καλά οργανωμένη δημόσια επιχείρηση στην 

Ελλάδα.

Κύριοι συνάδελφοι, η εικόνα στον OTE είναι διαφορετική. Εκεί 

ακολουθούμε άλλη πορεία. Στη ΔΕΗ, όπως σας εξήγησα, είναι μία ιδιότυπος 

μορφή περιορισμού της κρατικής παρουσίας. Λέμε δηλαδή ότι αλλάζουμε τον 

τρόπο, με τον οποίο παράγεται ηλεκτρική ενέργεια, διότι είναι πεποίθησή 

μας ότι με αυτό το οποίο κάνουμε, θα μειώσουμε το κόστος της ηλεκτρικής

ελληνικών επιχειρήσεων. Επιπλέον, θα ενισχύσουμε και την αξιοπιστία του 

συστήματος, διότι θα υποκείμεθα σε λιγοτερες γενικής φύσεως επεμβάσεις, 

όπως εχουμε κάθε τοσο στη ΔΕΗ.

Στον OTE η κατασταση είναι αρκετα διαφορετική. Στον OTE έχει συμβεί

ενέργειας, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για την



στα τελευταία 20 χρονιά μια εκρηκτική τεχνολογική εξελιξη. Και έχει 

κάνεις την εντύπωση^οτι αν συγκρίνει το που βρισκόταν o OTE, συγκριτικά με 

άλλες τηλεφωνικές επιχειρήσεις της Ευρώπης και πού βρίσκεται σήμερα, θα 

έλεγε κανείς ότι σ' αυτά τα 20 τελευταία χρόνια η εξέλιξη του OTE είναι 

("αξίας 5 ετών. Δηλαδή χάσαμε τεχνολογικά γύρω στα 15 χρόνια.

TU/iC n j v j p n ' f
Υπάρχει βέβαια ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος για το μέλλον /"Γεχνολογικής 

απαξίωσης του OTE. Χθες διάβαζα στο ΒΗΜΑ αυτό που πολλές φορές 

έχω πει, ότι πολύ γρήγορα μέσα σε όλη την Ευρώπη θα καταργηθούν τα 

τηλεφωνικά μονοπώλια, ακόμα και στην κινητη τηλεφωνία. Αυτό 9t συμβαίνει, 

διότι όλες οι τηλεφωνικές εταιρίες της Ευρώπης και του κόσμου όλου 

συνειδητοποιούν ότι βρίσκονται σε μία πορεία, όπου κινδυνεύουν να 

απαξιωθούν τελείως. Παλαιότερα νομίζω είχε κάνει μία παρόμοια συζήτηση 

και ο κ. Πεπονής για το θέμα αυτό, ότι οδηγούμεθα σε τηλεφωνία σχεδόν 

ολοκληρωτικώς ασύρματη και όταν θα συμβεί αυτό, όλη η υφιστάμενη υποδομή 

του OTE θα πάει χαμένη και ότι πάμε σε γενίκευση της ασύρματης τηλεφωνίας 

και ενσύρματης ενδεχομένως τηλεόρασης.

Αυτά λοιπόν τα στοιχεία εξωθούν όλη την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στην 

καθιέρωση του ανταγωνισμού, έτσι ώστε από αυτόν τον ανταγωνισμό να 

προκόψει κάτι καλύτερο.

Για τον OTE. εχω εδω μαζί μου ένα απόκομμα των ΝΕΩΝ της 3ης Μαρτίου
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1988, δηλαόη όταν ήταν ακόμα Κυβέρνηση στο ΠΑΖΟΚ, στο οποίο διαβάζω τα 

έξης:

"Το επιχειρουμενο ξεπούλημα του OTE στο ιδιωτικό κεφάλαιο, 

καταγγέλλει η Ομοσπονδία Εργαζομένων του Οργανισμού ΟΜΕ-ΟΤΕ — είνα ι οι 

ίδιοι, που και σήμερα καταγγέλλουν το ξεπούλημα του OTE, δεν άλλαξαν-- η 

οποία σε σχετική της ανακοίνωση τονίζει ότι με εισήγηση της γενικής 

διεύθυνσης στο Δ.Σ. του ΟΤΕ^γίνεται δεκτή η εντολή της ΕΟΚ για παράδοση 

όλων των τερματικών στους ιδιώτες. Η Ομοσπονδία καλέ i την κυβέρνηση να 

πάρει άμεσα θέση στο κρίσιμο αυτό ζήτημα και προειδοποιεί κάθε αρμόδιο, 

μια τέτοια επιχείρηση ξεπουλήματος του ΟΤΕ^Θα βρει αντιμέτωπους τους 

30.000 εργαζόμενους του Οργανισμού, αποφασισμένους να προασπίσουν με κάθε

τρόπο το δημόσιο συμφέρον".
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Οπως αντ ι λαμβανεσθε οι Κυβερνήσεις αλλάζουν, αλλα οι συνδικαλιστές 

του OTE και η νοοτροπία παραμένει η ίδια. Είναι λοιπον απόλυτη αναγκη, 

κύριοι συνάδελφοι, να προχωρήσουμε στον εκσυγχρονισμό της τηλεφωνίας μας. 

Διότι εαν δεν το κάνουμε, αυτό και μόνο το γεγονός είναι δυνατόν να 

καθυστερήσει την ανάπτυξη της Ελλάδας. Δεν θα σας πω για άλλους 

οργανισμούς, διότι εξηντλήθη ο χρόνος.

θέλω μόνο να σας πω τούτο, για άλλη μια φορά. Γνωρίζω, κύριοι 

συνάδελφοι -και απευθύνομαι ουσιαστικά στους συναδέλφους της Νέας 

Δημοκρατίας- ότι μερικοί από εσάς είχατε μερικές αμφιβολίες για την 

αποτελεσματικότητα της πολιτικής που ακολουθούμε. Γνωρίζω ότι γίνεσθε 

δέκτες, όπως και εγώ άλλωστε, της αγωνίας του ελληνικού λαού, που θέλει 

να είναι σίγουρος ότι τούτη τη φορά οι θυσίες του δεν πήγαν χαμένες. Να 

έχετε, λοιπόν, εμπιστοσύνη. Οπως σας είπα πριν, έχουμε δημιουργήσει μία 

μοναδική συγκυρία, που μας επιτρέπει να κοιτάμε μπρος, με αισιοδοξία και 

πολλή αυτοπεποίθηση. Εχουμε το πρόγραμμα ανάπτυξης της Ελλάδας για 6 

χρόνια. Εχουμε επιπλέον όλους τους πόρους για να ολοκληρώσουμε αυτό το 

πρόγραμμα. Γι'αυτό πιστεύω ότι σήμερα η Βουλή και σε μερικούς μήνες ο 

ελληνικός λαός θα δείξει την εμπιστοσύνη του στη Νέα Δημοκρατία. 

(Χειροκροτήματα απο την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)


